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ירושלים ,ט"ז באדר התש"פ
 12במרץ 2020
חוזר הע  -כללי הוראות
2020-1-13

אל :המעסיקים בסקטור הציבורי
הנדון  :הערכות להתמודדות עם וירוס הקורונה  -עדכון
סימוכין :חוזרנו הע  2020-1-12מיום 9.3.2020
בהמשך לחוזרנו שבסימוכין ,אבקש לחדד ולהבהיר את הדברים הבאים:
 .1לצורך היערכות לניהול ההון האנושי במגזר הציבורי בעת ההתמודדות עם נגיף הקורונה,
ביקשנו בחוזרנו שבסימוכין ,שכל גוף יחלק את עובדיו כמפורט שם.
נחדד כי יש לחלק את העובדים האמורים לארבע קבוצות כמפורט להלן:





קבוצה מס'  :1עובדים חיוניים לטובת הסיוע הישיר של הגוף להתמודדות עם התפשטות
הנגיף בטווח הזמן המיידי ואשר תפקידם מאפשר לעבוד מרחוק (כמוגדר בחוזרנו
שבסימוכין).
קבוצה מס'  :2עובדים חיוניים הנדרשים לצורך שימור הרציפות התפקודית ושירותי הליבה
של הגוף ( זאת בהתאם להגדרות המשכיות/רציפות תפקודית של רשות החירום הלאומית),
אשר תפקידם מאפשר לעבוד מרחוק (על פי הקריטריונים שפורטו בחוזרנו שבסימוכין).
קבוצה מס'  :3עובדים אשר תפקידם מאפשר ביצוע עבודה מרחוק ואשר אינם נמנים על
קבוצות  1ו.2-
קבוצה מס'  :4עובדים אשר תפקידם אינו מאפשר ביצוע עבודה מרחוק.

 .2על מנכ"ל הגוף לבחון את רשימות העובדים ולאשר אותם באופן מפורש ובכתב (בשלב זה
לצרכי היערכות בלבד) .יובהר כי כל עוד לא ניתנה הנחיה של משרד הבריאות המונעת הגעתם
של עובדים למקום עבודתם ,אין לראות באישור הרשימה כאישור עבודה מהבית.
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 .3ככל שתתקבל הנחיה ממשרד הבריאות אשר מונעת הגעת עובדים לעבודתם בגופים במגזר
הציבורי ולאחר שיש בידי כל גוף רשימות שניתן להן אישור במפורש ע"י מנכ"ל הגוף ,ניתן
יהיה לאפשר ,בשלב ראשון ,עבודה מהבית אך ורק לעובדים אשר מנויים על קבוצה מספר ,1
קרי ,עובדים חיוניים לטובת הסיוע הישיר של הגוף להתמודד עם התפשטות הנגיף בטווח
הזמן המיידי ואשר יכולים לעבוד מרחוק ,כפי שמפורט בחוזרנו שבסימוכין.
 .4יובהר ,כי יש לנהוג לפי הנהוג לגבי כלל עובדי המדינה לגבי אישור עבודה מהבית לעובדים
אשר מנויים על קבוצה מספר  2או קבוצה מספר .3
 .5הממונה על השכר במשרד האוצר יעדכן לגבי הפעלת עבודה מרחוק לגבי הקבוצות  2ו3 -
בשירות המדינה.
 .6לעניין השכר אשר ישולם לעובדים אשר יורשו לעבוד מהבית ולעניין אופן דיווח הנוכחות של
עובדים אלו ,וכן לגבי אופן דיווח הנוכחות על ידי שאר העובדים שלא יורשו או לא יוכלו
לעבוד מהבית ,יצאו הנחיות נפרדות.

בברכה,
קובי בר נתן
הממונה על השכר והסכמי עבודה
העתק :
מר משה כחלון  -שר האוצר
מר שי באב"ד  -מנכ"ל משרד האוצר
פרופ' דניאל הרשקוביץ  -נציב שירות המדינה
מר שלמה דולברג  -מנכ"ל המרכז לשלטון מקומי
מר אבי פרץ  -סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל ,עירית ת''א ,נציג שלוש הערים הגדולות
מר איציק אשכנזי  -יו"ר מרכז המועצות האזוריות ,ארגון המועצות האזוריות
מר מאיר שפיגלר  -מנכ''ל המוסד לביטוח הלאומי
מר רמי גראור  -מנכ"ל שירות תעסוקה
מר מיכאל אורן  -סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש ,שירותי בריאות כללית
מר ברוך מרזן  -יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה ,נציג המוסדות להשכלה גבוהה
מר בני אלון – מנכ"ל ועד ראשי המכללות
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