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 ז' ניסן תש"פ

2020אפריל  01רביעי  יום  

 
 3מקבץ מספר  - החירום בתקופת המדינה בשירות העבודה למתכונת בנוגע ותשובות שאלות

 24.3.2020מיום  1 מקבץ - שאלות ותשובות מסמך
 25.3.2020מיום  2 מקבץ - שאלות ותשובות מסמך

 
ובעקבות שאלות נוספות שעלו מהשטח  ימוכיןשבס 2-ו 1מקבץ  - בהמשך למסמכי השאלות והתשובות

רלבנטיות גם למסמך  2-ו 1להלן מענה לשאלות אלו. יובהר כי ההגדרות במסמכי השאלות והתשובות 

 זה.

 

 נוספות הגדרות

-)תיקון(, התש"ף הגבלת פעילות( -שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  תקנות - "תנועה הגבלת"תקנות 

2020. 

בדבר  29.3.2020מיום  השכר על והממונה המדינה שירות נציב הנחיית -"עדכון הנחיית החירום" 

  .הממשלה החלטת תיקון בעקבות עדכון -עבודה במתכונת  חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה 

 

: האם ההסדר לפיו עובד רגיל יוצא לחופשה על חשבון ימי חופשה שנתית חל גם על ש .1
 ?סטודנטים

 
ההסדר חל על עובדים בדירוג סטודנטים המועסקים לפי ההסכם הקיבוצי מיום  ת:

. יש לשים לב שערך יום החופש של עובד בדירוג סטודנטים אינו אחיד עבור כל 18.4.2016

העובדים ונקבע בהתאם להוראות והנחיות הרלבנטיות לעניין זה. יובהר, כי ניצול ימי 

בודה בפועל, כך שסטודנט יוכל להשתמש בחודש מרץ החופשה יהיה רק במקום ביצוע שעות ע

בימי החופשה שטרם ניצל רק אם לא השלים את מכסת שעות העבודה החודשיות שלו בחודש 

 מרץ. 

ככל שלא קיימת לעובד בדירוג סטודנטים יתרה חיובית של ימי חופשה, הוא ישהה בחופשה 

(, ואולם 2021החופשה לשנת כמקדמה על חשבון ימי חופשה עתידית )לדוגמא, מכסת ימי 

יובהר כי לא תינתן מקדמה על חשבון חופשה עתידית מעבר למכסת שעות העבודה החודשיות 

  של העובד באותו החודש.

לגבי עובד אשר יסיים את העסקתו אצל המעסיק בטרם יהיה זכאי למכסת חופשה ממנה 

התחשבנות בגין ניצול  תבוצע -תנוכה המקדמה שניתנה לו על חשבון ימי חופשה עתידיים 

החופשה כאמור, במסגרת גמר חשבון, באופן שהמקדמה תנוכה מכל תשלום המגיע לעובד 

 בסיום העסקה.

כמו כן, יצוין כי לפי ההסכם הקיבוצי, התחשבנות תוכל להיעשות באמצעות קרן חופשה, 

 .והכל בהתאם לכללים שייקבעו בהסכם קיבוצי שיחתם לעניין זה בהמשך

 

כולל )עת נכנס  22.3.2020 יוםלאחר  לעובד רגיל ניתן לקבל תעודת מחלה שהונפקה: האם ש .2

 ? 22.3.2020יום  לפנישלתקופת מחלה לתוקף ההסכם הקיבוצי( ורלבנטית 
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 כולל.  21.3.2020 לתאריך , אך רק עדכן :ת

התקופה ותקפה לגבי  30.3.2020 יוםבלצורך הדוגמא, ניתן לקבל תעודת מחלה שהונפקה 

ותקפה  30.3.2020יום . אולם, אם התעודה הונפקה ב16.3.2020 יום ועד 14.3.2020 שמיום

 14.3.2020לגבי הימים שבין , ניתן לקבל אותה רק 24.3.2020ועד  14.3.2020לגבי התאריכים 

 . כולל 21.3.2020 -

  24.3.2020מיום  1מקבץ  - מסמך שאלות ותשובותב 2שאלה זו נשאלה בהמשך לשאלה ,

 והדוגמא המצורפת היא לצורך ההבהרה.

 

משמעותו שניתן להוריד לעובדים את בעקבות מצב החירום האם צמצום הפעילות : ש .3

 ?החודשיות את שעות התקן םהלחלקיות המשרה/להפחית 

 

 .חיוני צמצם את שעות התקן או להפחית את חלקיות המשרה של עובדכלל אין לכ. לא: ת

 

של  מרשימת העובדים החיוניים לאור ירידה בהיקף הפעילותהאם ניתן לגרוע עובד  :ש .4

 ?המשרד או היחידה

 

בהתאם לאמור בעדכון הנחיית החירום, ניתן לגרוע עובד מרשימת העובדים החיוניים  .כן :ת

, ובלבד רכי המשרדצבף הפעילות או יקבימים מסוימים בתקופת החירום, עקב שינוי שחל בה

. יובהר, כי שעות לפני שנכנס השינוי לתוקף 24 גריעתו מהרשימהעל הודעה שניתנה לעובד 

 במקרה זה אין אפשרות לכלול עובד אחר ברשימת החיוניים חלף העובד שנגרע. 

 

 חלים על עובד חיוני שנגרע מרשימת העובדים החיוניים?אילו כללים : ש .5

 

עובד חיוני שנגרע מרשימת החיוניים, ייחשב, בימים אשר לגביהם הוא נגרע מהרשימה,  :ת

האמורים, ההוראות ימים הכ"עובד רגיל" כהגדרתו בתקנות יציאה לחופשה ויחולו עליו, לגבי 

 21.3.2020החלות על עובד רגיל לפי תקנות אלה כמפורט בחוזר הממונה על השכר מיום 

 ל חשבון ימי חופשה צבורה(.)כלומר, ישהה בחופשה ע

 

 יש אפשרות להחזיר לרשימת העובדים החיוניים עובד חיוני שנגרע ממנה?: ש .6

, ובלבד ככל שצרכי המשרד מצדיקים זאת, ניתן להחזיר לרשימה עובד חיוני שנגרע .כן :ת

)אלא אם כן העובד הסכים  שעות מראש על החזרתו לרשימה 24של הודעה שניתנה לעובד 

 ., בהתאם לעדכון הנחיית החירוםלכניסת השינוי לתוקף בהתראה קצרה יותר(

 

  ?(525)דירוג  ותיק אזרח בתקן המועסקים עובדיםההסדר שחל לגבי  מה: ש .7

הוא ההסדר שחל לגבי עובדים שעתיים כפי  ההסדר החל על עובדים בתקן אזרח ותיק ת:

חישוב מכסת  . 24.3.2020מיום  1מקבץ  –שאלות ותשובות במסמך  5שפורט בתשובה לשאלה 

 .29.3.2020 ביום, "מנשהתקן לאזרח ותיק מופיעה בהנחיות לדיווח נוכחות שפורסם על ידי 
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 בעבודה לעבוד יכול והתקנותהקיבוצי  ההסכם לפי בחופשה ששוהה רגיל  עובד האם: ש .8

 ?רלהית כפוףב פרטית

 הבהרות במסמךמיוחדים שפורסמו לעניין זה  "ר ולכלליםהתקשיבהתאם להוראות  .כן ת:

 לעניין מתכונת העבודה בתקופת חירום במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, שפורסם על ידי 

 .26.3.2020 ביום, "מנש

 

י שנדרש להגיע למקום העבודה לאור תקנות הגבלת החלים על עובד חיונ ההסדרים: מהם ש .9

 ?, מתוקפן חל צמצום בתחבורה הציבוריתהתנועה

"הסדרי נסיעה לעובדים  - 30.3.2020יום ב הכללי מחשבחוזר ה הסדרים אלו מפורטיםת: 

 חיוניים הנדרשים להגיע לעבודה".
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