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חוזר הע  -כללי הסכם
2020-1-56
אל :המעסיקים במגזר הציבורי

הנדון  :הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות
התפשטות נגיף הקורונה – הנחיות הסגר השלישי
הסכם קיבוצי מיום  16.9.2020וחוזר הממונה על השכר ,הע  ,2020-1-43מיום 17.09.2020
ועדת מעקב מיום  25.9.2020וחוזר הממונה על השכר  2020-1-44מיום 25.9.2020
הסכם קיבוצי מיום  5.10.2020וחוזר הממונה על השכר  2020-1-45מיום 6.10.2020
הסכם קיבוצי מיום  12.11.2020וחוזר הממונה על השכר  2020-1-48מיום 12.11.2020

 .1בהמשך לעליה במדדי התחלואה ,החליטה הממשלה ביום  25.12.2020על תיקון תקנות שונות
במטרה לבלום מידית את העליה בתחלואה ולהפחית את ההדבקה בנגיף ,על ידי צמצום
התקהלויות ומגעים חברתיים ,לתקופה שהחל מיום א׳  27.12.2020בשעה  17:00ועד ליום
 .10.1.2021בין היתר ,תוקנו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
(הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס'  ,)5תשפ"א .2020 -
 .2לאור תיקון התקנות כאמור ,על כל מעסיק ציבורי לבדוק את השינויים בתקנות הנוגעים אליו
ולעובדים שמועסקים אצלו ולפעול בהתאם לתקנות המעודכנות המפורטות שם .אבקש להפנות
את תשומת לבכם לכך שהתקנות טרם פורסמו ,ולכן יש לעקוב אחר פרסומן.
 .3יצוין ,כי התקנות הנוגעות להתייצבות של עובדים במקום העבודה ,עוסקות במגבלות על שהייה
פיזית של עובדים במקומות העבודה ,ואין בהן כדי למנוע העסקה של עובדים באמצעות עבודה
מהבית ,בהתאם לכללים שנקבעו בהנחיות הממונה על השכר בעניין זה ושהועברו אליכם זה
מכבר.
 .4בהמשך לאמור לעיל ,אבקש להזכירכם ,כי ההסכם הקיבוצי מיום  16.9.2020שבסמך ,כפי שתוקן
והוארך מעת לעת (להלן ביחד" :ההסכם הקיבוצי מיום  ,)16.9.2020ממשיך לחול ,כך שבאפשרות
מעסיק החתום על ההסכם או שהצטרף אליו ,להמשיך להשתמש בכל האפשרויות העומדות בפניו
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על פי ההסכם האמור ,לרבות שימוש בכלי הגמישות וקביעה של עובד כעובד בהסדר ,כמפורט
שם וכן בחוזרנו מיום  17.9.2020אשר בסמך.
 .5יובהר כי מעסיק ציבורי שטרם הצטרף להסכם הקיבוצי מיום  ,16.9.2020יכול גם עתה להצטרף
אליו בהתאם להוראות המפורטות שם.

בברכה,

קובי בר נתן
הממונה על השכר והסכמי עבודה

העתק :
מר ישראל כץ  -שר האוצר
מר ערן יעקב -מ"מ 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
פרופ' בועז גולני  -יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה ,נציג המוסדות להשכלה גבוהה
מר בני אלון – מנכ"ל ועד ראשי המכללות
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