מדינת ישראל
משרד האוצר

שכר והסכמי עבודה
רח' קפלן  ,1ת.ד ,0133.ירושלים .טל  ,30-9017135 :פקס 30-9759070 :

ירושלים ,י"ג באדר התש"פ
 5במרץ 0303
חוזר הע  -כללי הוראות
0303-1-10
אל :המעסיקים במגזר הציבורי

הנדון  :הערכות לעבודה מהבית בתקופת חירום  -התפשטות וירוס הקורונה
 .1בשל התפשטות נגיף הקורונה ,הנחיות משרד הבריאות ועבודת המטה שמקיים המטה
לביטחון לאומי בנושא ,אנו מבקשים להיערך לתרחיש בו המצב בו אנו מצויים ימשך ויתרחב
ויחייב עובדים רבים לשהות בבידוד למניעת הפצת הנגיף או שיוחלט על סגירת מקומות
עבודה בעקבות התפשטות הנגיף.
 .0על מנת לתת מענה ליכולתם של הגופים במגזר הציבורי לסייע בהתמודדות הלאומית עם
התפשטות הנגיף ולשמר רצף תפקודי במגזר הציבורי ,על אף המגבלות הקיימות ,יש להיערך
למצב בו נאפשר לחלק מהעובדים בגופים במגזר הציבורי עבודה מהבית .משכך ,נבקשכם
כבר בשלב זה לבחון אילו עובדים ידרשו לעבוד מהבית ,בנסיבות האמורות.
 .0הבחינה אילו עובדים נדרשים לעבוד מהבית צריכה להיעשות ,בהתאם לחלוקה הבאה
(הערכות דומה מבוצעת גם בשירות המדינה):
א.
ב.

עובדים חיוניים הנדרשים לטובת סיוע ישיר של הגוף להתמודדות עם התפשטות
הנגיף בעת הקרובה ובטווח הזמן המיידי.
עובדים חיוניים הנדרשים לצורך שימור הרציפות התפקודית בתחומי הליבה של
הגופים בהם הם מועסקים או בתחומים יחודיים לגוף החיוניים לטובת הציבור,
במידה ומספר העובדים שידרשו לשהות בבידוד יגדל ומשך זמן ההיעדרות יוארך.

 .4העובדים אשר יבחנו לפי סעיף  0לעיל הינם עובדים אשר לצורך ביצוע המשימות הכרוכות
במסגרת תפקידם הם בעלי נגישות לתשתית טכנולוגית המאפשרת עבודה מרחוק ,ובנוסף ,הם
עונים על הקריטריונים הבאים:
א.
ב.
ג.

אין הכרח בנוכחות פיזית במקום העבודה לצורך ביצוע תפקידם ,כלומר  -ביצוע משימות
תפקידם מתאפשר בעבודה מרחוק.
העובדים אינם נותני שירות פרונטלי לציבור ו/או לעובדי הגוף.
ביצוע תפקידם של העובדים מרחוק ,אינו מעלה סוגיות של אבטחת מידע בעבודה
מרחוק.
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 .9יודגש כי בשלב זה מדובר על הערכות בלבד ולא על אישור לעבודה מהבית של העובדים
האמורים.
 .7לכל הבהרה הנדרשת לצורך ההערכות לנושא עבודה מהבית וכן בכל הנוגע להשלכות בנושא
שכר וכ"א הנוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונה או בשאלות הנוגעות לתרחישים נוספים
אשר עלולים להשפיע על הגוף שהנכם עומדים בראשו ,יש לפנות לצוות הרלוונטי באגף שכר
והסכמי העבודה במשרד האוצר.

בברכה,
קובי בר נתן
הממונה על השכר והסכמי עבודה
העתק :
מר משה כחלון  -שר האוצר
מר שי באב"ד  -מנכ"ל משרד האוצר
פרופ' דניאל הרשקוביץ  -נציב שירות המדינה
מר שלמה דולברג  -מנכ"ל המרכז לשלטון מקומי
מר אבי פרץ  -סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל ,עירית ת''א ,נציג שלוש הערים הגדולות
מר איציק אשכנזי  -יו"ר מרכז המועצות האזוריות ,ארגון המועצות האזוריות
מר מאיר שפיגלר  -מנכ''ל המוסד לביטוח הלאומי
מר רמי גראור  -מנכ"ל שירות תעסוקה
מר מיכאל אורן  -סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש ,שירותי בריאות כללית
מר ברוך מרזן  -יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה ,נציג המוסדות להשכלה גבוהה
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