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 המעסיקים במגזר הציבורי אל:

 

 

   

במקום זמנית -הנחיות והבהרות בעקבות החלטת הממשלה לצמצום שיעור העובדים השוהים בוהנדון: 

 ממצבת העובדים 50%העבודה להיקף של 

  

 2021באוגוסט  5מיום  16קור/: החלטת ממשלה סימוכין

 בנוגע להגבלות משבר נגיף הקורונהעבודה מרחוק במגזר הציבורי לאור ההקלות בדבר "  2021-1-11כללי הוראות -חוזרנו הע

 18.04.2021מיום " ובראייה לקראת תקופת השגרה

על הממונה על השכר ונציב  , נקבע כי"(החלטת הממשלה)להלן: " 2021באוגוסט  5בהחלטת ממשלה מיום 

)להלן:  30.9.2021ועד יום  1.8.2021שירות המדינה לקבוע הנחיות לפיהן יצומצם במשרדי הממשלה, החל מיום 

ממצבת העובדים,  50%קף של , שיעור העובדים השוהים בו זמנית במקום העבודה להי"(תקופת צמצום הנוכחות"

תוך מתן אפשרות למנכ"לי המשרדים, לאשר שהייה בו זמנית של שיעור עובדים גבוה יותר, ככל שהדבר נדרש, 

 כפי שפורט שם. 

 21יפנה לכל גוף מתוקצב וגוף נתמך, כהגדרתם בסעיף הממונה על השכר בנוסף נקבע בהחלטת הממשלה כי 

 בהתאמה לאמור לעיל, גם לגבי עובדיהם. , על מנת שיפעלו, ככל הניתן,1985-התשמ"הלחוק יסודות התקציב, 

, תוך שמירה על המגזר הציבוריעל מנת לשמור על בריאות הציבור ועובדי בהתאם לאמור בהחלטת הממשלה, 

אבקשכם לפעול לצמצום שיעור העובדים השוהים בו זמנית , רציפות תפקודית ומתן שירותים לציבור בעת הזו

 , ככל הניתן. 50%העבודה להיקף של  במקום

-2021כללי הוראות -העבחוזרנו המפורט בשבוע מרחוק היקף העבודה מהבית/לשם כך, ניתן יהיה להגדיל את 

ובראייה לקראת  נגיף הקורונה עבודה מרחוק במגזר הציבורי לאור ההקלות בנוגע להגבלות משברבדבר "  1-11

 השינוי האמור כל  להיקף של עד שלושה ימים בשבוע לעובד. יובהר כי מלבד 18.04.2021" מיום תקופת השגרה

 ן.בתוקפ עומדותחיה הוראות הניתר 

 

)כנוסחו מעת  16.9.2020מובהר כי אין לקבוע כי עובדים ישהו ב"הסדר" בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי מיום 

של מתכונת העבודה על מנת לשפר את  נדרש שינוימנהל הגוף . ככל שלדעת האמור לעיללעת( לצורך יישום 

השמירה על בריאות העובדים תוך שמירה על רציפות תפקודית או מתן שירות לציבור )מעבר למשמרות, שינוי 

 שעות התחלת וסיום יום העבודה וכו'(, יש לפנות להתייעצות עם אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.
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 בברכה,  

 

 קובי בר נתן  

 על השכר והסכמי עבודההממונה   

 
 העתק :

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

 ל המרכז לשלטון מקומי"מנכ -מר שלמה דולברג 
 , נציג שלוש הערים הגדולות, עירית ת''אומינהל משאבי אנוש סמנכ"ל  -אבי פרץ מר 
 ארגון המועצות האזוריותהמועצות האזוריות, מרכז  יו"ר - איציק אשכנזימר 

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

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

 מנכ"ל ועד ראשי המכללות –רם ד"ר רפי אבי
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