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 עבודה במתכונת חירום –הנחיית נציב 

 

 

 רקע

לאור העלייה החדה בשיעורי התחלואה מנגיף הקורונה, ומספר הנדבקים והחולים הקשים הגבוה  .1

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מכוח בתקופה האחרונה, הוטלו 

 "(,התקנות" –)להלן  2020-(, התש"ף5)הוראת שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה( )תיקון מס' 

במטרה למנוע  מקומות עבודה, על האוכלוסייה בישראל ועל פעילותם של נוספות הגבלות משמעותיות

ז' שמיום בתקופה  והגבלות אלו יחול ,בהתאם לתקנות .יההתקהלויות ולצמצם מגעים באוכלוסי

 .(2020ר אוקטובב 10"א )פהתש כ"ב בתשרי( עד יום 2020 ספטמברב 25)התשפ"א  בתשרי

 

הוחרג מקום העבודה מעסיק לא יאפשר הגעה של עובדים למקום העבודה, אלא אם בתקנות נקבע כי  .2

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת  לתקנותהשנייה ברשימה שבתוספת 

או אם נציב  ,או בתקנות "(התוספת" –)להלן  2020-שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה(, תש"ף

כי נדרשת הגעת העובדים למקום העבודה, על מנת שלא תיפגע אספקת לגביו שירות המדינה קבע 

 על ידו. יקבעתחירום ש, וזאת  במתכונת שירותים חיוניים

 

להלן הנחיות במתכונת חירום מתן השירותים החיוניים לציבור לרך היערכות בהתאם לתקנות ולצו .3

 .לעניין עבודת עובדי המדינה במתכונת חירום מעודכנות

 

  ותחולה תוקף

 כ"ב( עד יום 2020 ספטמברב 25)התשפ"א  ז' בתשרישמיום בתקופה הוראות הנחיה זו תהיינה בתוקף  .4

 .(2020ר אוקטובב 10"א )פהתש בתשרי

  

הוראות המפורטות בהנחיה זו חלות על כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, למעט מערכת הבריאות ה .5

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה והיחידות הביטחוניות שהוחרגו מתחולתו של חוק 

)ג( לחוק האמור: שירות 44כאמור בסעיף  (,חוק המסגרת"" –)להלן  2020-החדש )הוראת שעה(, תש"ף

הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, הממונה על הביטחון במערכת הביטחון 

 )מלמ"ב(, יחידות הסמך של משרד הביטחון למעט רשות המעברים היבשתיים )רמי"ם(, הוועדה 
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ל עדים והרשות הארצית לכבאות אנרגיה אטומית, המכון למחקר ביולוגי בישראל, הרשות להגנה על

, ימשיכו לעבוד . עובדים אלהבתוספת לתקנות; וכן עובדים או משרדים שהוחרגו והצלה או במתקניהם

 ככל שניתן.במקום העבודה, ממקום העבודה ככל שנדרש לצורך עבודתם, תוך צמצום הנוכחות הפיזית 

 8על אף האמור, העומד בראש כל יחידה יהיה רשאי להשתמש בכל אחד מן הכלים המפורטים בסעיף 

 להלן, על מנת לצמצם את התפשטות הנגיף ואת היקף התחלואה ביחידה.

 

 עבודה במתכונת חירום 

מתכונת עבודת עובדי המדינה לעת הזאת תהיה במתכונת חירום, על מנת לשמור על מתן השירותים  .6

נדרש לצורך אספקת ה במשרד למינימום החיוני פיזיתבנוכחות צמצום העבודה ניים לציבור, תוך החיו

 ., והגדלת שיעור העבודה מרחוק ככל הניתןהשירותים החיוניים לציבור

 

 ,אספקת השירותים החיוניים לציבורפיזית במשרדים וביחידות הסמך, לצורך בנוכחות העבודה  .7

. כלומר, של משרדי הממשלההתפקודית תתאפשר במקרים בהם מתעורר צורך לשמירת הרציפות 

התמודדות עם פגיעה ביכולות הארגון לעמוד במשימותיו ולהמשיך בפעולותיו על עובדים העוסקים ב

בחוק וכן תמיכה בפעילות החיונית במשק כפי שהוגדרה  מנת למנוע הפרעות לתפקודים קריטיים

, ואשר פעילותם זו אינה מתאפשרת ללא שהייה פיזית בתקנות מכוחו ובהחלטות הממשלההמסגרת, 

   .במשרד

 

על פי החלטת מנכ"ל המשרד או מנהל יחידת הסמך,  ,בהתאם לכך, עבודת עובדי המדינה תתבצע .8

 בהתאם לאפשרויות המפורטות להלן:

 

העובדים שיכולים לבצע את עבודתם ממקום מגוריהם, יעבדו בהתאם להנחיות בעניין עבודה  לכל .8.1

מעבר לעבודה  –בדבר עבודה מהבית מהבית )הנחית נציב שירות המדינה והממונה על השכר 

העובדים שיעבדו " –)להלן  3.5.2020; עדכון מיום 1.5.2020בהתאם להוראות התו הסגול, מיום 

 "(.מהבית

 

לצורך שמירת  נדרשתשהייתם הפיזית במקום העבודה  לדעת מנכ"ל המשרד עובדים אשרה .8.2

ואינם כלולים בשירותים שהוחרגו בתוספת לתקנות, הרציפות התפקודית, כהגדרתה לעיל, 

, במידה הממונה הרלוונטי בנציבות שירות המדינהתהיה בכפוף לאישור  העבודה ממקום עבודתם

"העובדים שיעבדו ממקום  –)להלן  לצורך שמירת הרציפות התפקודיתשאינה עולה על הנדרש 

 "(.העבודה
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ישהו  עובדים אשר אינם נכללים בין העובדים שיעבדו מהבית או בין העובדים שיעבדו ממקום העבודה, .9

, או 25.9.2020הסכם החלטת ועדת המעקב מיום בימי חופשה נוספים )חופשה מרוכזת(, כהגדרתם ב

יוגדרו כ"עובדים בהסדר",  במקום עבודתם הסדר של חופשה מרוכזת בחג הסוכות,ככל ולא נהוג 

ירות המדינה והממונה הנחית נציב שבהתאם למפורט בו 16.9.2020תו בהסכם הקיבוצי מיום כהגדר

, מיום "שלבית לבלימת העלייה בתחלואה וצמצום התפשטות נגיף הקורונה-על השכר בעניין "תכנית דו

17.9.2020. 

 

להחליף בין העובדים שיעבדו ממקום העבודה, לפי מנכ"ל המשרד או מנהל יחידת הסמך, רשאי לאשר  .10

, לצורך שמירה על הרציפות התפקודית ובהתאם לקבוצות עובדים בעלי מאפיינים דומים שיקול דעתו

 של המשרד. 

 

 

 ,בברכת בריאות איתנה וגמר חתימה טובה

 
 פרופ' דניאל הרשקוביץ

 נציב שירות המדינה
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