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 המעסיקים במגזר הציבורי אל:

 

 הארכה נוספת של הסכם הסגר השני ותיקוניו הנדון :

 7.10.2021ומיום  14.03.2021, מיום 12.11.2020הסכמים קיבוציים מיוחדים מיום 
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה()הגבלת פעילות במקומות 

  2020-(, התשפ"א3עבודה()תיקון()תיקון מס' 
 14.3.2021ומיום  12.11.2020, מיום 16.10.2020חוזר הממונה על השכר מיום 

 

נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין מדינת ישראל ומעסיקים נוספים להסתדרות העובדים  07.10.2021ביום 

, אשר תוקן 16.09.2020"(, במסגרתו הוארך הסכם הסגר השני מיום הסכם ההארכההחדשה )להלן: "

, בהסכם מיום 5.10.2020, ואשר הוארך ותוקן בהסכם מיום 25.09.2020במסגרת וועדת המעקב מיום 

 "(.ההסדר הכולל הסכם)להלן: " 14.03.2021הסכם מיום וב 12.11.2020

 

 .01.03.2022בהתאם להסכם ההארכה, תקופת הסכם ההסדר הכולל, הוארכה עד ליום  .1

חל לגביהם, אשר מעסיקיהם צד  ההסדר הכולליחול על כל העובדים אשר הסכם ההארכה הסכם  .2

 .הארכה להסכם

יחול גם על עובדים אשר מועסקים בשירות מעסיק ציבורי אחר, שחלות לגביו ההארכה הסכם  .3

 :להסכם ההארכההגבלות, אשר יחתום על כתב ההצטרפות 

נדרש לחתום על כתב הצטרפות בנוסח עד כה  ההסדר הכוללהצטרף להסכם לא מעסיק אשר   .3.1

 .ההארכהשבנספח א' להסכם 

נדרש מעוניין להצטרף להסכם הארכה, ההסדר הכולל, ואשר מעסיק אשר הצטרף להסכם   .3.2

 .ההארכה' להסכם בלחתום על כתב הצטרפות בנוסח שבנספח 

 מיום בחוזרנו כמפורט לכללים בהתאם תיעשה להסכם צד שאינם המעסיקים הצטרפות כי, יובהר

16.09.2020. 

עד כמו למעסיק שלא הצטרף  הארכהרלוונטי למעסיק שהצטרף להסכם מובהר כי האמור בחוזר זה  .4

 .הארכה ומעוניין בכךכה להסכם 

file:///C:/Users/Sayelet/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VBB64JWO/www.hozrimsachar.mof.gov.il
mailto:amercal@mof.gov.il


 

 

 
 ירושלים,   1 רח' קפלן 
  3100 ת.ד,  9103002

 02 - 5317189 . טל'
  

 .ilhozrimsachar.mof.govwww. :מערכת חוזרים
 Pamercal@mof.gov.il דוא"ל:

2021-1-25 

לגבי עובד אשר  חל אינוהכולל  ההסדרכי הסכם  הובהר ההארכה הסכם במסגרתליבכם,  לתשומת .5

חלה עליו חובת תו ירוק לפי דין או מכוחו, ואשר לא הציג את האישורים הנדרשים לפי הדין או 

כלומר בנסיבות כאמור לעיל, העובד לא ייחשב כ"עובד  מכוחו לצורך כניסה למקום העבודה.

 בהסדר" לפי הסכם ההסדר הכולל. הנחיות לגבי עובדים כאמור יתפרסמו בחוזר נפרד.

 אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לגבי כל שאלה או סוגיה המתעוררת לגבי הנושא. .6

 

 בברכה,  

 

 קובי בר נתן  

 הממונה על השכר והסכמי עבודה  

 
 :העתק 

 שר האוצר -מר אביגדור ליברמן 
 מנכ"ל משרד האוצר -מר רם בלינקוב 

 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 -יר שפיגלר מר מא

 מנכ"ל שירות תעסוקה -מר רמי גראור 
 סגן החשב הכללי, משרד האוצר -רו"ח אלי ביתן 

 סמנכ"לית וראש חטיבת משאבי אנוש, שירותי בריאות כללית -גב' אורנית בר טל
 וההיו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה, נציג המוסדות להשכלה גב -פרופ' בועז גולני 

 מנכ"ל ועד ראשי המכללות –ד"ר רפי אבירם 
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