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סימוכין108198:
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,
הנדון :תשלום שכר לעובדי הרשויות המקומיות בעת היערכות חירום
למניעת התפשטות נגיף הקורונה
להלן הנחיות לאור שאלות רבות שנשאלנו בדבר תשלום שכר לעובדי הרשויות המקומיות
ובשים לב להנחיות הרשמיות שהוצאו על ידי הגורמים המוסמכים.
 .1עובדים המגיעים למשרדי ולמתקני הרשות ומבצעים תפקידם או תפקידים חלופיים
בהתאם לקביעת ראש הרשות – שכרם ישולם במלואו.
 .2עבודה מהבית  -במהלך היום יצאו הנחיות מאת אגף השכר והסכמי עבודה בעניין זה,
לכשיתפרסמו ,הנושא יובא לידיעתכם  ,ויש לפעול לפי ההנחיות שיתפרסמו.
 .3עובד שלא מגיע לעבודה מכל סיבה שהיא (לא נמצא עבורו תפקיד חלופי ,נשאר עם ילדיו
הקטנים בבית או כחלק משמירה על הוראות משרד הבריאות ועוד) ,ולא עובד מהבית –
שכרו ישולם ע"ח מכסת החופשה השנתית הצבורה לעובד.
 .4אין לאפשר יתרה שלילית של חופשה שנתית .במקרה שכזה החופשה תהיה ע"ח שכר העובד
או יציאה לחל"ת בהתאם לבחירת העובד/ת ובכפוף לאמור בסעיף  6להלן.
 .5עובדי מערך החינוך – בהמשך להודעתנו מאתמול – רשות מקומית שתבחר לא להעסיק מי
מעובד מערכת החינוך בעבודה חלופית ברשות ,היעדרות העובד תהיה ע"ח חופשה שנתית
צבורה של העובד/ת ,או חל"ת כאמור בסעיף  4לעיל.
רשות שלא מנהלת יתרות חופשה לעובדי מערכת החינוך ,היות ובדרך כלל מנצלים עובדי
החינוך את החופשה השנתית בחודשי הקיץ בלבד ,דוגמת סייעות גנ"י ,הרי שנצבר
לעובדים אלה כ 12.8 -ימים החל מ 1.9.19 -ועד סוף מרץ  ,2020בגין משרה מלאה ,היינו:
( 1.83ימים  7 Xחודשים) .הנכם רשאים לחייב את העובדים במספר הימים האלה בהתאם.

 .6הוצאת עובדים לחל"ת –
בנוסף לאמור בסעיף  4לעיל ,בשלב זה הנכם רשאים להוציא עובדים לחל"ת בעת הזו ככל
מדובר על עובדים שעתיים ,פרוייקטלים וכו' .אין הכוונה לעובדים התקניים של הרשות
המקומית.
 .7לאור שאלות רבות בנוגע לעובדי תאגידים עירוניים ואשכולות אדגיש כי הרגולטור לעניין
זה הוא משרד הפנים.
 .8אנו נמשיך ונעדכן בכל התפתחות ,לרבות אימוץ הסדרים מיטיבים מעבר לאמור לעיל.

לכל שאלה בנושא העסקת עובדים נא לפנות לגב' חגית מגן ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר,
מש"מ נייד  050-2753133מייל hagit@masham.org.il

בכבוד רב,
מר חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים-רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי

העתק:
מר שלמה דולברג – מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

גב' חגית מגן – ראש מינהל שכר והסכמי עבודה
מר דיאא אסדי – סגן בכיר לממונה על השכר ,משרד האוצר
עו"ד גיל בר טל – יו"ר הסתדרות המעו"ף
גב' גלית וידרמן – מנהלת האגף לניהול ההון האנושי ,משרד הפנים

