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 כללי .1

ככלל, יש לאזן בין העבודה ובין ענייניו הפרטיים של עובד והצורך לחלק את זמנו בין  1.1

שעות דבר חריג שיאושר רק במקרים  12העבודה ובין הבית. על כן יש לראות בעבודה מעל 

 המפורטים בנוהל.

 הבנויה הביקורת עבודתמ, בין היתר, נגזריםהייחודיים של משרד מבקר המדינה  וצרכי 1.2

לקראת  .בדין הקבועים במועדים שנתיח דו פרסום לצורך וזאת, שנה מדי, זורימח באופן

דוח הולקראת הגשת לקבלת תגובתם גופים המבוקרים לת דוח( ו)טיוט ותפניהמשלוח 

 עבודה בשעות חריגות. מדי פעם בפעם דורשיםמאופיינת העבודה בעומסים ה סופיה

העבודה והרווחה והשירותים החברתיים,  למשרדפניית משרד מבקר המדינה  בעקבות 1.3

בהתאם לסעיפים  התקבל היתר להעסקת עובדים מקצועיים במשרד בשעות נוספות חריגות

 .1954-"אתשיה ,לחוק שעות עבודה ומנוחה 34-ו 14, 11

על ידי משרד העבודה והרווחה.  מדי פעם בפעםזה כפוף לנוסח ההיתר שיינתן  נוהלנוסח  1.4

וניתן יהיה להאריכו בסיום  ,23.6.21ועד  23.6.20 מיום שנה הוא הקייםהיתר התוקף 

 .התקופה

 הנוהל מטרת .2

בהתאם במשרד או בגופים מבוקרים נוגע לעבודה במטרת הנוהל היא לקבוע הוראות כלליות 

 הוראות לעניין ובין היתר, ,חריגות ת עובדים מקצועיים במשרד בשעות נוספותסקלהיתר להע

 אישור נימנגנומותרת והעבודה הכל חטיבה מחטיבות הביקורת, היקף  לעמועדי תחולת היתר 

 .בשעות נוספות חריגותבקשות לעבודה ה

 לנוהל החוקי הבסיס .3

 .1951-התשי"א ,חוק שעות עבודה ומנוחה 

 ההיתר תחולת מגבלות .4

 שתי אוכלוסיות עובדים: ל ההיתר ניתן 4.1

על עובדים בדירוג גם  לא יחול ההיתר .חטיבות הביקורת )למעט מזכירותעובדי  4.1.1

 (.מבצעים עבודת ביקורתאינם ו בדים בחטיבות הביקורתוהביקורת שאינם ע

בביצוע  יםאשר מסייעוחלק מעובדי חטיבת המינהל, המטה  חטיבתעובדי חלק מ 4.1.2

  .ורק בקשר לעיסוקם זה, כפי שהם מפורטים בנספח א' ,עבודת הביקורת
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במשרד או בגופים מבוקרים כמפורט להלן ולא ההיתר ניתן אך ורק לצורך עבודת הביקורת  4.2

 בית. מהלעבודה 

 ולא לצורכי עבודה אחרים.הביקורת  תניתן אך ורק לצורך עבודר ההית 4.3

, שבהן והוצאת הפניות ההיתר יחול אך ורק בתקופות העומס לקראת פרסום דוח הביקורת 4.4

שעות  12והעובד עלול להידרש לשעות נוספות מעבר למכסה של  ,נדרשת עבודה מאומצת

בהן יחול ההיתר, בהתאם למועדי הגשת הפנייה שביום. לכל חטיבה הוגדרו התקופות 

 , כמפורט להלן.הוהגשת הצעת התמ"ה של

עדכון  העבודה למשרד , יישלחותאו הדוח ותניהגשת הפ מועדיחול שינוי של קבע ביאם  4.5

 וההיתר יחול בחודש שיקדם למועד החדש. בנוגע למועד החדש,

יהיה בהתאם ללוח הזמנים שהוגדר לחטיבה  בחטיבת ביקורת מועד ההיתר לכל עובד 4.6

תפרסם במסגרת הפרסום של חטיבה צפוי לה מסויםלכן, אם דוח  .אליה הוא משתייךש

 שעות. 12מעל עבוד לאחרת, לא יוכל העובד 

 ביקורת מחטיבות חטיבה לכל ההיתר תחולת מועדי .5

תחומי כלכלה ותשתיות ת ה לביקורעובדים המועסקים בתקן ״עובדי ביקורת״ בחטיב 5.1

ה ובחודש שלפני מועד הגשת הדוח השנתי. יפניהבחודש שלפני מועד משלוח  - לאומיות

ומועד הגשת  במרץ 1הוא ה ימועד משלוח הפני ההיתר( -הנוכחי )להלן  מועד הכנת ההיתרב

 .ביולי 14הוא הדוח השנתי 

בחודש  - מערכת הביטחוןלביקורת  העובדים המועסקים בתקן ״עובדי ביקורת״ בחטיב 5.2

מועד הכנת ההיתר ביה ובחודש שלפני מועד הגשת הדוח השנתי. ישלפני מועד משלוח פנ

 .בדצמבר 1הוא ומועד הגשת הדוח השנתי  ביולי 10הוא ה ימועד משלוח הפני

בחודש  -חברה ורווחה ה לביקורת תחומי בחטיבעובדים המועסקים בתקן ״עובדי ביקורת״  5.3

מועד הכנת ההיתר בה ובחודש שלפני מועד הגשת הדוח השנתי. ישלפני מועד משלוח פני

 .בפברואר 15הוא ומועד הגשת הדוח השנתי באוקטובר  1הוא יה ימועד משלוח הפנ

ת משרדי ממשלה ומוסדו ה לביקורתעובדים המועסקים בתקן ״עובדי ביקורת״ בחטיב 5.4

מועד בה ובחודש שלפני מועד הגשת הדוח השנתי. יבחודש שלפני מועד משלוח פני -שלטון 

 15הוא ומועד הגשת הדוח השנתי באוקטובר  1הוא ה יהכנת ההיתר מועד משלוח הפני

 .בפברואר

בחודש  -מקומי השלטון לביקורת העובדים המועסקים בתקן ״עובדי ביקורת״ בחטיבת  5.5

מועד הכנת ההיתר בה ובחודש שלפני מועד הגשת הדוח השנתי. ישלפני מועד משלוח פני

 .במאי 15הוא ומועד הגשת הדוח השנתי  בינואר 15הוא יה ימועד משלוח הפנ
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 האישור מנגנוניו היתרלפי ההביקורת  לעובדי תרתהמוהחריגה העבודה  היקף .6

פעמים  7יה ועד יפעמים בחודש שקודם למועד משלוח פנ 7שעות עבודה ביום, עד  14עד  6.1

לפי בהם יועסק עובד שמספר הימים שובלבד  בחודש שקודם למועד הגשת הדוח השנתי,

לאישור כפופה סעיף זה לפי עבודה  .ימים 10תנאי ההיתר בשתי התקופות יחדיו לא יעלה על 

תוגש למנהל חטיבה. בקשה של עובד שאינו כפוף ישירות למנהל החטיבה המראש של מנהל 

 באמצעות מנהל האגף הרלוונטי ובאישורו.החטיבה? 

שעות עבודה  16ניתן יהיה להעסיק את העובד עד  6.1סעיף לפי הימים המותרים  כלל מתוך 6.2

ה יעד פעמיים בחודש שקודם למועד משלוח פני שעות כמפורט בסעיף א'( 14ביום )במקום 

בהם יועסק ש מספר הימיםשבלבד ו ,ועד פעמיים בחודש שקודם למועד הגשת הדוח השנתי

 . עבודה לפי סעיף זה כפופהימים 3שעות בשתי התקופות יחדיו לא יעלה על  16עובד עד 

 למינהל.למשאבי אנוש וסמנכ״ל האישור מראש של ל

שעות ביום כאמור תבוצע לצורך ביצוע עבודות הקשורות במישרין להכנת  12העסקה מעל  6.3

אך ורק לצורך ביצוע ביקורת בפועל  -במקרים של יציאה בתפקיד ו ,דוח ביקורת במשרד

 .ביתמה, אך לא בעבודה מבוקריםגופים אצל 

יה או למועד הגשת הדוח ימספר השעות הנוספות השבועיות בחודש שקודם למועד הגשת פנ 6.4

 .20השנתי לא יעלה על 

 לגבי האישור ומנגנוני לפיוהמותרת החריגה תחולת ההיתר, היקף העבודה  מועדי .7

 שההיתר חל עליהם והמינהלהמטה  חטיבותעובדי 

עבודה  ימים בשנה על פני כל השנה. 10שעות עבודה ביום, זאת עד  14שעות נוספות ועד  6עד  7.1

 ישירותחטיבה. בקשה של עובד שאינו כפוף הלאישור מראש של מנהל כפופה סעיף זה לפי 

 ובאישורו.  הרלוונטיבאמצעות מנהל האגף  תוגש למנהל החטיבהלמנהל החטיבה 

שעות  16לעיל, ניתן יהיה להעסיק את העובד עד  7.1סעיף לפי הימים המותרים כלל מתוך  7.2

אישור כפוף לעד שלוש פעמים בשנה, ב (7.1שעות כמפורט בסעיף  14עבודה ביום )במקום 

  למינהל.למשאבי אנוש וסמנכ״ל המראש של 

 ,שעות תבוצע לצורך עבודות הקשורות במישרין להכנת דוח ביקורת במשרד 12העסקה מעל  7.3

גופים אצל בפועל אך ורק לצורך ביצוע ביקורת  - במקרים של העסקה מחוץ למשרדגם 

 .מבוקרים

 .או כפי שייקבע בהיתר כללי לכלל המשק 16מספר השעות הנוספות השבועיות לא יעלה על  7.4
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 אישור הבקשהוהפעלה המנגנון  .8

מתעורר צורך אם במהלך תקופת תחולת ההיתר הרלוונטית לכל חטיבה כמפורט לעיל,  8.1

 12העובד מראש בקשה לאישור עבודה מעל יגיש העומד במגבלות ההיתר כפי שפורטו לעיל, 

 .נספח ב'( ,להלן ו)ראשעות 

 בטופס תוגש הבקשה. ובאישורו האגף מנהל באמצעות החטיבהתוגש למנהל  הבקשה 8.2

 סיבת, הנדרשתנספח לנוהל זה. בבקשתו יפרט העובד את מהות העבודה כ צורףממוחשב המ

 השתמש ןשעות העבודה הצפויות ליום העבודה ומספר הפעמים שבה פרמס, הדחיפות

 שלפני ובחודש פנייה מועד משלוח אותה שלפני בחודש שעות 12 מעל לעבודה היתרב המבקש

 .הממשלה לראש דוח אותומועד הגשת 

תקופת תחולת ההיתר ומגבלותיו כפי לנוכח מנהל החטיבה  על ידיבקשתו של עובד תיבחן  8.3

לפעילות הנדרשת ואישורים קודמים שניתנו לעובד. ניתן לעקוב אחר ולנוכח שפורטו לעיל 

דוחות במערכת השעות" שנמצא בתפריט  12אישורים קודמים בדוח אישורי "עבודה מעל 

 הדיירקט.

למשאבי אנוש לאישור מראש של הסמנכ"ל תוגש שעות  14ודה מעל בקשתו של עובד לעב 8.4

 בצירוף המלצת מנהל החטיבה. נהליולמ

 למשאבי אנוש ולמינהלשעות ביום או אישור סמנכ"ל  12אישור המח"ט לעבודה מעל  8.5

לאשר את אפשר בהם לא היה שמקרים חריגים מעט ביינתן מראש, ל שעות 14לעבודה מעל 

 .באישור מסיבות מיוחדות שיפורטושעות העבודה מראש 

 שעות העבודהעבור אישור תשלום  8.6

שעות  12-ככלל, שעות עבודתם של כל עובדי המשרד יוגבלו במערכת הנוכחות )דיירקט( ל

 עבודה.

שעות ביום  12אישור המח"ט לעבודה מעל העובד יצרף לדוח הנוכחות החודשי את  8.6.1

 שעות. 14עבודה מעל  למשאבי אנוש ולמנהלאו אישור סמנכ"ל 

תסיר הרפרנטית החטיבתית באגף משאבי אנוש את חסימת  כאמוראישור אם ניתן  8.6.2

 ותזין את שעות עבודת העובד באותו יום. ביוםשעות  12-המערכת לעבודה מעל ל

כדי לוודא שהיא שעות  12-מעל לעבודה אגף משאבי אנוש יבצע בקרה חודשית על  8.6.3

 פני המח"טים במידת הצורך.ליתריע כללים הקבועים בהיתר ועומדת ב

 בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוהל זה להוראות ההיתר, הוראות ההיתר גוברות. .9
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 תחולה

 נוהל זה מיום פרסומו.  תחולת

 

 בנוהל שבוצעו שינוייםה טבלת

 

 מהדורה

 חדשה 

 לו נימוקיםוה  עדכוןה תיאור מושפעיםה יםפסעיה העדכון תאריך

  הסעיפים כל - הנוהל קבלת 1.2021 1

    

 

 

 

 "ל: המנכ חתימת

 ישי וקנין,        מנכ"ל                       
 משרד מבקר המדינה                        
 ונציב  תלונות הציבור                        
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 בהיתר שקבוע כפי, ההיתר יחול עליהםש מינהלייםחטיבת המטה ועובדים  עובדי - נספח א'

 

  

 בעלי התפקיד היחידה

וברת דעוזרים בכירים למבקר,  2מטה, עוזר בכיר, הראש  לשכת מבקר המדינה

 המשרד

 בדרגת סגן מנהל אגף -עוזרי מנכ״ל  2מטה, עוזר בכיר, הראש  מנכ״להלשכת 

 6סגנים בדרגת סגן מנהל אגף,  2סגנים בדרגת מנהל אגף,  2 משפטיהייעוץ לשכת ה

עוזרים בכירים ליועץ המשפטי )לא כולל מזכירת הלשכה 

 משפטית וארבעה מתמחים(ה

 עוזרים למנהל האגף )לא כולל 5סגני מנהלי אגף,  2מנהל האגף,  אגף תכנון, אסטרטגיה ובקרה

 מזכירה ועובדת שאינה עוסקת בביקורת(.

אחראי להוצאה ה -מנהלת אגף, סגן מנהל אגף, סגן מנהל אגף  יחידת העריכה והפרסומים

ראי אחה וזרעיצוב וגרפיקה ועלאחראית העורכים,  3 ,לאור

 הוצאה לאור, רכזת הפעילות להוצאה לאור.ל

נהלן לשכת ימוקבל לסגן, עוזר מ - נהלן לשכת ירושליםימ נהלנים ועובדי בקרת איכותימ

 עובדות העוסקות בבקרת איכות. 2ירושלים, 

עריכת דוחות ביקורת על ב

מערכת הביטחון יועסקו 

 העובדים הבאים

 - קב״טים מקומיים 2מוקבל למנהל אגף,  - ארציהקב״ט ה

 עובדים בדרגת עובד ביקורת. 2-מוקבלים לדרגת סגן, ו
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 שעות ביום 12בקשה לאישור עבודה מעל  -נספח ב' 

 

 החטיבה: האגף: שם העובד:

 יום העבודה:בשעות העבודה הצפויות  פרמס לגביו מוגשת הבקשה:שהמועד 

 : הנדרשתמהות העבודה 

         

  סיבת הדחיפות:

         

 ביקורת עובדי

שעות  12נוצל ההיתר לעבודה מעל  ןבהשהפעמים  פרמס

 ה:ילפני מועד הגשת הפנישחודש לגבי ה

שעות  14נוצל ההיתר לעבודה מעל  ןבהשהפעמים  פרמס

 ה:ילפני מועד הגשת הפנישחודש לגבי ה

שעות  12נוצל ההיתר לעבודה מעל  ןבהשהפעמים  פרמס

 לפני מועד הגשת הדוח השנתי:שחודש גבי הל

 14נוצל ההיתר לעבודה מעל  ןבהשהפעמים  פורמס

 הדוח השנתי:הגשת לפני מועד שחודש גבי השעות ל

 תומכות יחידות עובדי

היתר לעבודה השתמש העובד ב ןבהשהפעמים  פרמס

 :בשנת העבודהשעות  12מעל 

היתר לעבודה מעל השתמש העובד ב ןבהשמס' הפעמים 

 :בשנת העבודהשעות  14

 אישור מנהל האגף: 

                         _______________                                  ______________________________ 

 שם                                                            חתימה                                                 תאריך            

 שעות: 12אישור מנהל החטיבה לעבודה מעל 

   _______________                                  _______________                      _______________ 

 שם                                                            חתימה                                                 תאריך             

 שעות: 14לעבודה מעל  מנהל החטיבההמלצת 

                             _______________                 _______________                         _______________ 

 שם                                                            חתימה                                                 תאריך                      

 שעות: 14ל סמנכ"ל למינהל ומשאב"ן לעבודה מעהאישור 

                            _____________                              _______________                             ________________ 

 תאריך                             שם                                                           חתימה                                               


