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 כללי הוראות -הע  חוזר
2020-1-47 

 

 המעסיקים במגזר הציבורי אל:

 

 הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות הנדון :

 הבהרות לעניין קבלת קהל -הקלות לאחר הסגר השני  -התפשטות נגיף הקורונה 

 16.10.2020חוזרינו מיום 

 

בהמשך לחוזר אשר בסמך, אבקש להבהיר כי בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  .1
)להלן:  2020-הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות(, תש"ף

נקבעו סייגים למגבלה בדבר פתיחת מקום ציבורי או עסקי, בין היתר, בעניין קבלת "התקנות"( 
 קהל כפי שיפורט להלן.

 
במקום עבודה המופיע בתוספת השנייה לתקנות ( לתקנות, 4)7)א( על פי האמור בסעיף 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות 
ניתן לקבל קהל לשם מתן שירות חיוני לציבור )מצ"ב(,  2020  -ה(, התש"ףבמקומות עבוד

שלא ניתן לספקו מרחוק או לשם מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן 
 מקוון או טלפוני )בכפוף לסייגים ולהוראות שנקבעו בתקנות בדבר הפעלת המקום(. 

 

תתאפשר קבלת קהל לשם קבלת  ברשויות מקומיות( לתקנות קובע כי 8)7)ב( בנוסף, סעיף 
שירות שלא ניתן לספקו בדרך אחרת או לצורך מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו 

מתן שירות כאמור עלול -ובלבד שהמנהל ישתכנע כי אימרחוק ובאופן מקוון או טלפוני, 
משרד הבריאות או מנהל שירותי הרפואה ב –)לעניין זה "המנהל"  לפגוע בציבור או במשק

( )בכפוף לסייגים ולהוראות 1בא כוח מוסמך של מנהל שירותי הרפואה במשרד הבריאות
  שנקבעו בתקנות בדבר הפעלת המקום(.

 

מעבר לאמור יצוין כי בתקנות נקבעו סייגים נוספים להגבלות בדבר פתיחת מקום ציבורי או  .2
( אשר 5)7שונים כגון תקנת משנה עסקי אשר עשויים להיות רלוונטיים למעסיקים ציבורים 

למטרת מתן  2עוסקת במסגרות רווחה, בגופים, בסוגי פעילויות, בסוגי שירותים ובתכניות
)בכפוף לסייגים ולהוראות שנקבעו בתקנות בדבר הפעלת המקום(, וכן  שירות סוציאלי חיוני

שמורות טבע,  שמורת טבע וגן לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומיים,( בדבר 9)7תקנת משנה 

                                                 
1
 לפקודה האמורה 20לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף  2כהגדרתו בסעיף  -לשון התקנות, "מנהל"  
 2020תש"ף )ב( לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, 11כמפורט בסעיף  2
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)בכפוף לסייגים ולהוראות שנקבעו בתקנות  1998-, התשנ"חאתרים לאומיים ואתרי הנצחה
 בדבר הפעלת המקום(.

 

למען הסר ספק מובהר כי האמור לעיל מובא לידיעתכם, אולם אין בו כדי להקיף את מכלול  .3
להוות תחליף ההגבלות אשר עשויות לחול על גוף ציבורי מסוים או הסייגים להן, או כדי 

לייעוץ משפטי בדבר מכלול ההגבלות החלות על פתיחה של גופים ציבוריים שונים, לפי כל 
 דין.

 

  

  

 בברכה,  

 

 קובי בר נתן  

 הממונה על השכר והסכמי עבודה  

 
 העתק :

 שר האוצר -מר ישראל כץ 
 משרד האוצרמ"מ מנכ"ל  -מר ערן יעקב  

 המדינהנציב שירות  -פרופ' דניאל הרשקוביץ 
 ל המרכז לשלטון מקומי"מנכ -מר שלמה דולברג 

 , נציג שלוש הערים הגדולות, עירית ת''אומינהל משאבי אנוש סמנכ"ל  -אבי פרץ מר 
 המועצות האזוריות, ארגון המועצות האזוריותמרכז  יו"ר - איציק אשכנזימר 

 מנכ''ל המוסד לביטוח הלאומי - מר מאיר שפיגלר
 תעסוקהשירות  "למנכ - מר רמי גראור

 סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש, שירותי בריאות כללית -מר מיכאל אורן 
 יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה, נציג המוסדות להשכלה גבוהה - פרופ' בועז גולני

 מנכ"ל ועד ראשי המכללות –מר בני אלון 
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