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 אל: המעסיקים במגזר הציבורי

 

 במגזר הציבורי לאור המצב הביטחוני    עבודה מרחוק הנדון :
נושא כותרת "עבודה מרחוק במגזר הציבורי    18.4.2021מיום    2021-1-11כללי הוראות   – הע סימוכין:               

 לאור ההקלות בנוגע להגבלות משבר נגיף הקורונה ובראייה לקראת תקופת השגרה"
 

לאור ההתפתחויות האחרונות במצב הביטחוני והכרזה על מצב מיוחד בעורף, בשונה מהאמור בחוזרינו  
וקיימת אפשרות לאפשר עבודה מרחוק שבסימוכין, במקרים   בהם, לאור המצב הביטחוני עולה צורך 

לאפשר  דעתם,  שיקול  לפי  המעסיקים,  יוכלו  שבסימוכין,  שבחוזרנו  הימים  מכסת  על  העולה  בהיקף 
עבודה מרחוק לעובדים להם אושרה עבודה מרחוק בשגרה )בהתאם לכל כללי החוזר שבסימוכין(, אף  

 וזרנו כאמור. האמור לעיל יחול כל עוד ממשיך המצב המיוחד בעורף.מעבר למכסה המפורטת בח
 

במקרים בהם עובדים לא יגיעו למקום העבודה ולא יועסקו מרחוק בהתאם לכללים האמורים, ניתן לאשר 
 לעובדים לשהות בחופשה על חשבון מכסת חופשתם הצבורה.      

 

כי יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף, המתפרסמות באתר פיקוד    מעבר לאמור, נבקש להבהיר 
 .  www.oref.org.ilהעורף 

 בברכה,  

 קובי בר נתן   

 הממונה על השכר והסכמי עבודה  

 העתק :
 שר האוצר -מר ישראל כץ 

 מ"מ מנכ"ל משרד האוצר -מר קובי בליטשטיין
 שירות המדינהנציב  -פרופ' דניאל הרשקוביץ 

 מנכ"ל המרכז לשלטון מקומי -מר שלמה דולברג 
 סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל, עירית ת''א, נציג שלוש הערים הגדולות   -מר אבי פרץ 

 יו"ר מרכז המועצות האזוריות, ארגון המועצות האזוריות -מר איציק אשכנזי 
 מנכ''ל המוסד לביטוח הלאומי -מר מאיר שפיגלר 

 מנכ"ל שירות תעסוקה - 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 -מר ברוך מרזן 
 מנכ"ל ועד ראשי המכללות – מר בני אלון 
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