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סימוכין108300:
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,
הנדון :היערכות לעבודה במתכונת חירום – עדכון שכר וכ"א
בהתאם להודעת רוה"מ ומשרד הבריאות מאמש ,לפיה החל ממחר יום ד' ה-
 18.3.2020יחל המשק לפעול במתכונת חירום ושירותים חיוניים בלבד .להלן מס'
הבהרות ודגשים לקראת הוצאת הנחיות מפורטות יותר בהמשך היום:
 .1עד  30%מהעובדים יוגדרו כעובדים חיוניים – את מיפוי העובדים החיוניים
כך.
פעלתם
ורובכם
הפנים
למשרד
להעביר
נתבקשתם
תשומת ליבכם כי על המיפוי לכלול את רשימת העובדים המצ"ב ועל כך יתבצע
מעקב ופיקוח של משרד הפנים.
 .2עובד שהוא "לא חיוני" – צפוי להימצא בחופשה ע"ח מכסת חופשה שנתית
צבורה .לגבי עובדים שאין ברשותם מספיק יתרת ימי חופשה צבורה ,מתגבש
הסכם קיבוצי לתת מענה .כרגע ניתן לאשר יתרה שלילית ואנו נשוב ונעדכן
בעניין זה בהקדם.
 .3מובהר כי ברשויות קטנות ,עד  10,000תושבים ,סך העובדים החיוניים יהיה
לפחות  10עובדים או  ,30%לפי הגבוה מבין השניים.
מסתמן כי ניתן יהיה להחריג רשויות קטנות ,כאמור לעיל ,אף ל ,50% -באישור
מנכ"ל משרד הפנים ובתיאום הגופים המייצגים.
 .4המיפוי לעובדים חיוניים הוא לפי עיסוק .ניתן לבצע משמרות בין העובדים
במהלך התקופה ובתנאי כאמור ,שרשימת בעלי התפקידים החיוניים מיושמת
הלכה למעשה.
 .5מסתמנת החרגה של  5%עובדים נוספים ,שתיקבע באישור מנכ"ל משרד הפנים
ובתיאום הגופים המייצגים.
 .6למען הסר ספק ,לעובדים ששוהים בחופשה ע"ח חופשה צבורה אין לשלם שעות
כוננות/שעות נוספות/קריאת פתע.
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 .7מובהר כי אם תקנון לשעת חירום יקבעו גופים/שירותים חיוניים הם בכל מקרה
יוחרגו מחוץ למכסת ה 30% -העובדים החיוניים ויבואו בנוסף לה.
אנו נמשיך לעדכן בכל התפתחות.
בברכה,
שי חג'ג'

מרדכי כהן

חיים ביבס

ראש מועצה אזורית מרחבים
ויו"ר מרכז המועצות האזוריות

מנהל כללי
משרד הפנים

ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי

העתק:
מר שלמה דולברג – מנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי – מנכ"ל ,מרכז המועצות האזוריות
עו"ד איתן אטיה – מנכ"ל ,פורום ה15 -
גב' חגית מגן -ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר ,מרכז השלטון המקומי
מנכ"לים ברשויות המקומיות
גזברים ברשויות המקומיות
מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות
מר איתי חוטר – סמנכ"ל כלכלה ,מש"מ

