כ"ב אדר תש"פ
 18מרץ 2020
סימוכין108332:
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 11
נכון ליום  18.03.2020בשעה 21:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .הון אנושי
 מעבר למתכונת חירום – מכיוון שהממשלה לא התכנסה היום ( ,)18.03.2020אלא ,ככל
הנראה ,תתכנס רק מחר ,התקנות לשעת חירום (העוסקות במעבר המגזר הציבורי
למתכונת חירום) ,טרם נכנסו לתוקף.
רשות מקומית שתרצה לפעול עם מצבת כח האדם איתה פעלה עד כה (בכפוף לכללי
משרד הבריאות) ,רשאית לפעול כן.
עובד שנמנה על מצבת כח האדם כפי שפעלה עד אתמול ,ולא הוגדר כעובד חיוני ומבקש
להגיע ולעבוד מחר – יש לאפשר זאת.
לגבי עובדים שלא יכולים להגיע ,או לא רוצים להגיע לעבודה ,אפשר לאשר להם חופשה
על חשבון ימי חופשה שנתית שלהם.
אנו נשוב ונעדכן.
 הודעה על הסכם קיבוצי – נחתם הסכם קיבוצי באשר לעובדים שלא הוגדרו כעובדים
חיוניים .להלן תמצית עיקריו:
 oההסכם לא יחול על עובדים בחוזי בכירים ,בחוזי נגזרת שכר מנכ"ל ובחוזיים
אישיים דרוגים.
 oההסכם יחול אך ורק על "עובדים רגילים" – עובדי הרשומ"ק המיוצגים בהסתדרות
הכללית ,שאינם עובדים חיוניים ,ואינם :עובדים שעתיים; מדריכים שעתיים;
מלווים בהסעות; עובדים פרוייקטאליים ,אשר תקציב הפרויקט בו הם עובדים
ממומן בעיקר ממקור חיצוני (לפחות  50%שלא מתקציב הרשומ"ק) ,ואשר טרם
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השלימו  3שנות עבודה באותה הרשות המקומית; עובדים השוהים בחל"ת נכון ל-
 ;18.3.2020עובדים בחופשת לידה; עובדים במילואים ,ביחס לתקופת המילואים.
 oבתקופה שמיום  19.03.2020ועד ליום  ,16.04.2020עובדים רגילים יוצאים לחופשה
ע"ח ימי חופשה שלהם ,ויכולים להכנס ליתרה שלילית.
 oלעובדים רגילים לא יוכרו ימי מחלה ,אלא אם הוציאו תעודת מחלה לפני יום
.15.03.2020
להלן קישור להסכם:
https://drive.google.com/file/d/1k1R3vOzEIrRlDUsldE21lV488qXzOEpL/view?usp=sharing

למען הסר ספק ,ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על ידי מרכז
השלטון המקומי ,מרכז המועצות האזוריות ומשרד הפנים.
אנו נמשיך ונעדכן בכל התפתחות.
בברכה,
חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי
העתק:
מר שי חג'ג' -ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזורית
מר מרדכי כהן -מנהל כללי ,משרד הפנים
מר שלמה דולברג -מנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד איתן אטיה -מנכ"ל ,פורום ה15-
מר איציק אשכנזי -מנכ"ל ,מרכז המועצות האזוריות
מנכ"לים ברשויות המקומיות
גזברים ברשויות המקומיות
יועצים משפטיים ברשויות המקומיות
מר איתי חוטר -סמנכ"ל כלכלה ,מרכז השלטון המקומי
גב' מיכל מנקס -סמנכ"ל חינוך ,רווחה וחברה ,מרכז השלטון המקומי
מר יוחאי וג'ימה -ראש מינהל בטחון ,חירום ותפקידים מיוחדים ,מרכז השלטון המקומי
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