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 המעסיקים במגזר הציבורי אל:
 
 

 התפשטות בעקבות חירום במתכונת הציבורי המגזר עובדי לעבודת השכר על הממונה הנחיית הנדון :
 הסגול התו בהוראות לעמוד בעניינם ניתן שלא ציבוריים גופים לגבי הבהרה - הקורונה נגיף

  
 סימוכין:

מיום  20-1-17, הע 29.03.20מיום  20-1-16, הע 21.02.20מיום  2020-1-14חוזרי הממונה על השכר, הע 
מיום  2020-1-23, הע 19.04.2020ום מי 2020-1-20, הע 18.04.2020מיום  2020-01-19, הע 01.04.20

 03.05.2020מיום  2020-1-24, הע 26.04.2020
 23.3.2020 -ו22.3.2020, 15.3.2020מכתבי הממונה על השכר לגופים הציבוריים מתאריכים: 

 15.03.2020מכתב הממונה על השכר ומנהל רשות החברות מיום 
 

 03.05.2020לחוזרנו מיום בהמשך י לאור שאלות שהתקבלו בנושא, מצאתי לנכון להבהיר כ

 בעקבות חירום במתכונת הציבורי המגזר עובדי לעבודת השכר על הממונה הנחייתבנושא "

בהוראות התו הסגול כהגדרתן  לא יעמוד", גוף ציבורי אשר עדכון -  הקורונה נגיף התפשטות

ו לגביו המגבלות אשר "(, יחולגוף ציבורי" –בחוזרנו הנ"ל, מכל סיבה שהיא )להלן, בחוזר זה 

 העובדים מספר הגבלת) חירום שעת לתקנות 7חלו עליו ערב אישור הממשלה את תיקון מספר 

 הממשלה החלטתו 2020-ף"התש( החדש הקורונה נגיף התפשטות צמצום לשם עבודה במקום

 .5038 מספר

 

 או שיעורל מעבר, העבודה למקום עובד של שהייה או כניסה תתאפשר לאכאמור  ציבורי גוףב

 ומכתביי בחוזריי כמפורט, הציבורי לגוף המאושר המרבי החיוניים העובדים מספר

 . שבסימוכין

 

כלומר, גוף ציבורי אשר לא יעמוד בהוראות התו הסגול, מכל סיבה שהיא, יידרש להמשך 

העסקת עובדים חיוניים בלבד במסגרת המגבלות האחוזיות על שיעור העובדים החיוניים ככל 

 ומעסיקים המדינה בין נחתם אשר הקיבוצי ההסכםלגביו. נבהיר כי תם תוקפו של שחלו 

 יציאה המשך בעניין, 17.04.2020 ביום, החדשה הכללית העובדים הסתדרות לבין אחרים

  חירום שעת תקנות ושל"( לחופשה יציאה המשך הסכם" – להלן) רגילים עובדים של לחופשה
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 ף"התש(, החדש הקורונה נגיף בשל הרחב הציבורי המגזר על לחופשה יציאה הסכם הרחבת)

ובכלל זה תם תוקפו של הסדר מימון ימי החופשה לעובדים רגילים, כהגדרתם בהסכם  .2020 -

 המשך יציאה חופשה )הסדר 'חצי/חצי'(. 

 

 על כן, על גוף ציבורי כאמור לפעול, בנוגע לעובדים שלא עובדים, באחת מהדרכים להלן:

, כפי שאושרו בשגרה העובדים על החלים ההעסקה ולכללי הדין להוראות בהתאם לפעול .1

ע"י הממונה על השכר. מובהר כי אין באמור בחוזר זה כדי להוות אישור לתשלום שכר 

 –וכללי העסקה אשר אינם עולים בקנה אחד עם הקבוע בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 

1985. 

 נחתם אשרלהסכם הקיבוצי  2כאמור בסעיף , הקיבוצי להסכם הצטרפות כתב על לחתום .2

 הכללית העובדים הסתדרות לבין אחרים ומעסיקים ישראל מדינת בין, 01.05.2020 ביום

שבהסדר  לעובדים ביחס התשלום כללי את ולהחיל"(. ההסכם הקיבוצי" –)להלן  החדשה

 בפועל מועסקים אינם אשר, חיוניים שאינם, הציבורי בגוף הרגילים העובדים על גם

למסור הודעה על כך להסתדרות טרם החתימה על כתב  גוף ציבוריעל  .זו תקופה במהלך

 ההצטרפות.

, לרבות השכר על הממונה באישור העובדים ארגון עם מקומית קיבוצית להסכמה להגיע .3

 להסכם הקיבוצי. 2בהתאם לאמור בסעיף 

 

לום לעובדים שאינם עובדים שלא אושר יובהר כי גוף ציבורי כנ"ל, לא יוכל להחיל הסדר תש

 בהתאם לאחת החלופות לעיל.

 
 בברכה,  

 
 נתן-קובי בר  
 והסכמי עבודה הממונה על השכר  

 


