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חוזר הע  -כללי הסכם
2020-1-37

אל :המעסיקים במגזר הציבורי

הנדון  :הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות
התפשטות נגיף הקורונה – הארכת ההסכם
חוזרי הממונה על השכר ,הע  2020-1-14מיום  ,21.02.20הע  20-1-16מיום  ,29.03.20הע  20-1-17מיום  ,01.04.20ה\ע
 2020-01-19מיום  ,18.04.2020הע  2020-1-20מיום  ,19.04.2020הע  2020-1-23מיום  ,26.04.2020הע  24-1-2020מיום
 ,03.05.2020הע  25-1-2020מיום  ,03.05.2020הע  2020-1-34מיום  ,01.07.2020הע  2020-1-36מיום 21.07.2020
מכתבי הממונה על השכר לגופים הציבוריים מתאריכים22.3.2020 ,15.3.2020 :ו23.3.2020 -
מכתבי הממונה על השכר ומנהל רשות החברות מיום  15.03.2020ומיום 16.07.2020

 .1רקע
בהמשך להסכם הארכת הוראות הסכם התו הסגול המתוקן מיום  30.06.2020ולהחלטת ועדת
המעקב מיום ( 16.07.2020להלן" :הסכם התו הסגול המתוקן") ,כמפורט בחוזרנו הע 2020-1-36
מיום  ,21.07.2020נוכח הימשכות הנסיבות החריגות שנוצרו עקב משבר נגיף הקורונה ולהחלטת
הממשלה מספר  225מיום  16.07.2020לצמצום הנוכחות במשרדי הממשלה ושירותי קבלת קהל
(להלן" :החלטת הממשלה  ,)"225נחתם ביום  04.08.2020הסכם קיבוצי מיוחד בין מדינת ישראל
ומעסיקים אחרים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן" :הסכם ההארכה" או "ההסכם").
 .2תחולה
תחולת הסכם ההארכה תהיה בהתאם לתחולת הסכם התו הסגול המתוקן.
 .3תקופת ההסכם
לגבי המעסיקים החתומים על הסכם ההארכה  -כלל הוראות הסכם התו הסגול המתוקן יוארכו
החל מיום  1.8.2020ועד ליום  .30.09.2020ככל שיבוטלו המגבלות החלות על העובדים
והמעסיקים בגין משבר נגיף הקורונה  -אז תסתיים תקופת ההסכם במועד ביטול המגבלות
(להלן" :תקופת ההסכם").
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 .4החלפת רשימות העובדים שבהסדר
(א) מעסיקים עליהם חל ההסכם יוכלו לקבוע לתקופת ההסכם רשימה חדשה של עובדים
בהסדר ,לרבות לצורך תחלופה בין העובדים ,בכפוף למגבלות הבאות:
( )1מספר העובדים בהס דר בתקופת הסכם זה ,לא יעלה על מספר העובדים בהסדר
כפי שהיה ביום ;30.06.2020
( )2עובד שיצטרף לרשימה החדשה של העובדים בהסדר ,יהיה באותו תפקיד או
באותו עיסוק של עובד בהסדר שיצא ממנה.
( )3המעסיק יודיע עד ליום  15.08.2020לכל העובדים שנגרעו מהרשימה על חזרתם
לעבודה ולכל העובדים שהצטרפו לרשימה על הכללתם ברשימה.
( )4עד ליום  17.08.2020ימסור המעסיק לנציגות העובדים רשימה של העובדים
בהסדר והאם הוא נמנה על 'קבוצה א' או על 'קבוצה ב' להגדרת עובד בהסדר
בהתאם להסכם התו הסגול המתוקן.
( ב)

באחד לכל חודש בתקופת ההסכם ,יוכל המעסיק להחליף את העובדים שברשימה בכפוף
לכל הכללים המפורטים לעיל ,לרבות התאמת התאריכים בסעיפים ( )3ו.)4(-

( ג)

עובד לא ייקבע כעובד בהסדר בחודש שבו העסקתו אמורה להסתיים ,לרבות עובד
שהעסקתו אמורה להסתיים בחודש אוגוסט  2020ולרבות עובד שבהסדר ערב חתימת הסכם
זה.

( ד)

לגבי עובדים בדירוג הסטודנטים אשר חל עליהם ההסכם הקיבוצי מיום  19.5.2020או
ההסכם הקיבוצי מיום  ,1.6.2020או שניהם ,יחול הסכם התו הסגול המתוקן בתקופת הסכם
זה ,כנוסחו לפי סעיף  6להסכם הקיבוצי מיום ( 1.6.2020ההסכם בעניין החלת הסכם התו
הסגול המתוקן לגבי עובדים בדירוג הסטודנטים.

 .5גמישות לצורך עמידה בהוראות החלטת הממשלה
בנוסף לכלי הגמישות המפורטים בסעיפים  5-6בחוזרנו מיום  ,14.05.2020בהם ניתן
לעשות שימוש על מנת להגדיל את מספר העובדים המועסקים ולהקטין את מספר העובדים
שבהסדר ,בתקופת הסכם הארכה ,ניתן יהיה להשתמש בכלי הגמישות המפורטים להלן גם
בנוגע לעובדים אשר אינם ברשימת העובדים שבהסדר ,על מנת לעמוד בהוראות החלטת
הממשלה :225
( )1שינוי הגדרות תפקיד ומטלות בהתאם לאמור בסעיף (9ב) להסכם התו הסגול המתוקן.
( )2שינוי שעות עבודה וסדרי עבודה ,לרבות מעבר לעבודה במשמרות ,בהתאם לאמור
בסעיף (9ד) להסכם התו הסגול המתוקן.
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 .6הכרזה על אזור מוגבל או סגירת מקום עבודה
וועדת המעקב מיום  16.07.2020בעניין עובד אשר אינו יכול לבצע את עבודתו נוכח
הגבלות שהוטלו אשר מנעו ממנו להגיע למקום העבודה בשל הכרזה על אזור מוגבל או
סגירה של מקום העבודה ,תמשיך לחול גם היא בתקופת ההסכם .לעניין זה ראו חוזרנו
מיום .21.07.2020

בברכה,

קובי בר נתן
הממונה על השכר והסכמי עבודה
העתק :
מר ישראל כץ  -שר האוצר
גב' קרן טרנר -מנכ"לית 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
מר בני אלון – מנכ"ל ועד ראשי המכללות
()2020-92
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