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 כבודל
 ראש הרשות המקומית

 מנכ"ל/מזכיר הרשות המקומית
 מנהל משאבי אנוש

 
 שלום רב,

 הנחיותריכוז  -נגיף הקורונה הנדון: 

התפרץ נגיף הקורונה במחוז הוואן שבמדינת סין והחל להתפשט ברחבי  2019בחודש דצמבר  .1

 מדינות העולם, ביניהן מדינת ישראל. 

קבע שר הבריאות כי המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש היא מחלה   ,27.1.2020ביום   .2

בת התייחסות , המחיימדבקת מסוכנת וכי קיימת בעטייה סכנה חמורה לבריאות הציבור

 מתאימה ונקיטת אמצעי זהירות רבים ומתן הנחיות.

הכל נכון החלות על מעסיקים ועובדים,  וההנחיות עניינו של חוזר זה הוא בריכוז ההוראות .3

 . , והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטילמועד כתיבת חוזר זה

 לעניין חובת השהייה בבידוד תקנות והוראות שעה בעניין הנגיף .א

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()בידוד פרסם מנכ"ל משרד הבריאות  ,2.2.2020 ביום .4

צו  "( לשבים מסין.צו הבידוד)להלן: " 2020 –, תש"ף בית והוראות שונות( )הוראת שעה(

הרחיב משרד הבריאות את חובת השהייה בבידוד  9.3.2020ביום , ומעת לעת הבידוד עודכן

 . מכל יעד בעולםלישראל לחוזרים ימים  14למשך 
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ימים באחד משלושת המקרים:   14צו הבידוד למעשה קובע כי אדם ישהה בבידוד תקופה של   .5

אדם שרופא קבע לגביו ; אדם שהיה במגע הדוק עם חולה; אדם שהגיע לישראל מחוצה לה

 . היה במגע הדוק עם חולהשהוא 

 .2.5.2020עד ליום  ,נכון למועד כתיבת חוזר זהזה, בהתאם להוראות צו בידוד, תוקפו של צו  .6

סעיף הוראות  עשויה לגרור לאישום פלילי, בהתאם ל  צו הבידוד  הפרה שלבהקשר זה יצוין כי  

ה שיש "העושה בהתרשלות מעשה העלול להפיץ מחל : 1977-תשל"ז ,חוק העונשיןל 218

 . "בה סכנת נפשות, דינו מאסר שלוש שנים; עשה את המעשה במזיד, דינו מאסר שבע שנים

מצ"ב , 2020-)הוראת שעה(, תש"ף )בידוד בית והוראות שונות( צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש(*** 

 . 1כנספח ומסומן 

צו  - מנכ"ל משרד הבריאותפורסם צו נוסף על ידי , 4.2.2020ביום  לאחר פרסום צו הבידוד, .7

( )הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית()הוראת 2019בריאות העם )נגיף הקורונה החדש 

ששוהה עובד "הגדרת נקבע כי  זובמסגרת . "(הוראות למעסיק)להלן: " 2020, תש"ף שעה(

לרבות , של המעסיק ומטעמו שנותן שירות בחצריו "עובד"סוג של כל למעשה הוא  "בבידוד

 . אשר צריך לשהות בבידוד ביתי בהתאם לצו הבידוד ,מתנדב

לדרוש  לא יכולבבידוד  השוהה כי מעסיק של עובד ,עוד נקבע למעסיק במסגרת ההוראות .8

עובד להיכנס למקום העבודה. עוד נקבע במסגרת הוראות אלו כי ללאפשר  לא יכולממנו וכן 

 ידוד. מהעבודה בשל היותו בבהיעדרותו  בגיןלא יפטרו ידוד מעסיק של עובד ששוהה בב

הן עד ליום תקפות גם כי בהתאם להוראות צו הבידוד, תוקפן של ההוראות למעסיק  ,יצוין .9

  , כל עוד צו הבידוד עומד בתוקפו. 2.5.2020

)הוראת שעה(, תש"ף   בית()הוראות למעסיק של עובד בבידוד    (2019צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש   *** 

 . 2כנספח מצ"ב ומסומן  ,2020

 לפי צו הבידוד או בן משפחה של עובד השוהים בבידוד תעודת מחלה גורפת לעובד  .ב

בהמשך לשני הצווים לעיל, פרסמה פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד  .10

ריך להציג למעסיקו )להלן: הבריאות, הוראות לעניין תעודת מחלה שעובד השוהה בבידוד צ

 "(. הוראות תעודת מחלה"

 .3כנספח ב ומסומן "מצ ,*** הוראות תעודת מחלה וכן טופס הצהרת עובד

שתעמוד בתוקפה לעניין הזכות   גורפת  בהוראות תעודת המחלה נקבע כי ניתנת תעודת מחלה .11

על פי , וזאת ביחס לכל תקופת הבידוד החלה על העובד ,"מחלה"להיעדר מהעבודה מפאת 

 המועדים הקבועים בצו. 
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בהתאם לאמור, על עובד הנדרש לשהות בבידוד למלא טופס הצהרה )שצורף כנספח להוראות  .12

 מחלה.תעודת מחלה(, המהווה למעשה תעודת 

כי עובד או ילדו ששהו בבידוד בהתאם להוראות צו הוראות תעודת מחלה בהקשר זה נקבע ב .13

הבידוד, והעובד הצהיר בפני מעסיקו על כך, לא ידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת על 

 פי תקנות דמי מחלה. כלומר אין צורך בתעודת מחלה נוספת מלבד הצהרת העובד. 

שבאופן אישי לא נדרש לשהות בבידוד, עובד  ביחס ל  גם  תקפהתעודת מחלה    יצוין כי הוראות .14

  .בבידוד בהתאם להוראות צו הבידוד הל בילדו השוהופיצורך טלאך נאלץ להיעדר מהעבודה 

לצורך טיפול בילד השוהה בבידוד, יהיה רשאי לזקוף היעדר מהעבודה נדרש להכלומר, עובד  .15

תקנות דמי מחלה )היעדרות את ימי היעדרותו כאמור על חשבון ימי מחלה, בכפוף להוראות 

 .1993-בשל מחלת ילד(, תשנ"ד

 חלות  על "המחלה"ש  הריון שהמשמעות המעשית של שהייה בבידוד היא "מחלה",  ויובהר, כי .16

לעניין תשלום דמי מחלה. כלומר, יום המחלה   1976-, תשל"ולהחוק דמי מחל  2הוראות סעיף  

הראשון אינו מזכה בתשלום, ואילו בעבור יום המחלה שני והשלישי העובד זכאי למחצית דמי 

 המחלה, והחל מהיום הרביעי העובד זכאי לדמי מחלה מלאים.

ה מהיום במקומות בהם קיים הסכם קיבוצי במסגרתו נקבע כי העובדים זכאים לדמי מחל .17

מקומות בעל המעסיק להמשיך לפעול בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי, וכך גם , הראשון

 .ולשנותו רשאי לפעול בניגוד לנוהג הקיים לאוהמעסיק  נוהג דומהעבודה בהם קיים 

 הנחיות ממשלתיות בשל התפשטות נגיף הקורונה ביחס למקומות עבודה .ג

הנחיות )להלן: " הנחיה כוללנית מטעם משרד הבריאותניתנה לכלל המשק   14.3.2020ביום  .18

יפסיקו לפעול כל מוסדות החינוך, בכלל זה מסגרות החינוך  לפיהן, "(משרד הבריאות

 המיוחד, הפנימיות, מעונות היום, המשפחתונים, מחנות נוער, קייטנות וצהרונים. 

ת המשמשים לפנאי ייסגרו כל המקומוכמו כן, במסגרת הנחיות משרד הבריאות, נקבע כי  .19

 ובכלל זה קניונים, מסעדות, בתי מלון, חדרי כושר בתי קולנוע ועוד.  ,ובידור

להמשך העברת עבודה מהבית ללא  ייערכומקומות העבודה כי  עלעניין מקומות עבודה נקב .20

נקבע כי מקומות העבודה יוכלו להמשיך ולעבוד כרגיל,  לעת הזוואולם,  התקהלויות כלל.

וזאת רק אם הם מצליחים להקפיד על קיום מרחק של שני מטרים לפחות בין העובדים; נקבע 

חל איסור מוחלט על הגעת נקבע כי אנשים ברכב אחד;  2 -כי יש להימנע מנסיעה של יותר מ

  ."(עבודהההנחיות )להלן: " אנשים 10חולים למקום העבודה; חל איסור של התכנסות מעל 
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ומכאן, מקומות עבודה שאין באפשרותם לעמוד בהנחיות העבודה לעיל, צריכים להיערך  .21

   . הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלוםואף להיערך ל להעברת עובדיהם לעבודה מהבית,

 העסקת עובדיםביחס לכלליות הנחיות  .ד

עובדים שאינם מגיעים לעבודה בשל סגירת מוסדות חינוך והיעדר מסגרות עבור ילדיהם,  .22

ובהר כי אין לאפשר בהקשר זה י.  רשאים לעשות כן על חשבון ימי החופשה הצבורים לזכותם

ימי החופשה  מלואניצל את נעדר מהעבודה לאחר שיתרה שלילית של ימי חופשה, ועובד ש

כי חל איסור  נדגישבהקשר זה  .1כאי לשכר עבור ימי היעדרותולא יהיה זלזכותו הצבורים 

 עבודה!מקום המוחלט להביא ילדים ל

לא ניתן לכפותה על העובד. , ככלל, אולם .הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום אפשרית .23

ומקום בו קיים וועד עובדים מומלץ לפיכך, מומלץ להגיע להסכמות עם העובדים לעניין זה. 

לקיים הידברות עם הוועד בכל הקשור להוצאת עובדים לחל"ת על מנת שהתהליך יהיה 

למסור כמו כן, גם כאשר העובד מסכים לצאת לחל"ת מומלץ בהסכמה הדדית ככל האפשר. 

 בכתב ולהחתימו כי הוא מסכים לחל"ת. הודעהובד לע

 .4כנספח *** נוסח מוצע להודעה על יציאה לחל"ת, מצ"ב ומסומן 

בהקשר זה חשוב להבהיר לעובדים כי בעת הזו היציאה לחל"ת אפשרית גם ללא ניצול תחילה  .24

ובד של ימי החופשה הצבורים לזכות העובד, וכאשר מדובר בחל"ת ביוזמת המעסיק, הרי שהע

יהיה זכאי לדמי אבטלה בתקופת החל"ת, בכפוף להתקיימות התנאים הבאים: החל"ת 

ימים לפחות; העובד עומד בתנאי הזכאות לדמי  30ביוזמת המעסיק; תקופת החל"ת היא 

 . 2החודשים שקדמו לחל"ת( 18חודשי עבודה כשכיר מותך  12אבטלה )תקופת אכשרה של 

 .5כנספח המעסיק, מצ"ב ומסומן  למילוי על ידי 1514פס בל/*** טו

, כשהוא כולל את כל הנתונים 1514אנו ממליצים למסור לעובד מראש את הטופס בל/ .25

נציין כי עובד הזכאי  .כי החל"ת הוא ביזמת המעסיקולסמן במקום המיועד לכך הדרושים, 

עובד כמו כן, לדמי אבטלה נדרש להתייצב בלשכת שירות התעסוקה לצורך מימוש זכאותו. 

המפורטות באתר האינטרנט של לפעול בהתאם להנחיות נדרש הנדרש לשהות בבידוד ביתי 

 .3שירות התעסוקה

עובד שאין צורך בעבודתו בתקופה זו אך הוא אינו מסכים לצאת לחל"ת, הרי שלכאורה  .26

מוע אליו ככל שיוחלט על פיטורי העובד, הרי שיש לקיים לעובד שיקיימת הצדקה לפיטוריו. 

 
  .ךכך יורחב בהמשועל , רונייםהוראות דומות קיימות גם ביחס לעובדי הרשויות המקומיות ותאגידים עיציין כי נ  1
 :אתר המוסד לביטוח לאומיהנחיות מפורטות ניתן למצוא ב  2

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx 
 הנחיות מפורטות ניתן למצוא באתר שירות התעסוקה בכתובת:  3

https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/coronavirusUnpaidVacation.aspx 

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/coronavirusUnpaidVacation.aspx
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טיפולי הוא יוזמן בכתב. כמו כן, הליך הפיטורים כפוף לכל המגבלות החוקיות )כגון הריון, 

 .  , ועל כך נרחיב בהמשךמילואים וכו'(פוריות, 

לפיהן יש לפעול  13.3.2020, בהתאם להנחיות משרד הפנים מיום בכל הקשור לקבלת קהל .27

למנוע התקהלויות, לצמצם שירותים שאינם בהתאם להנחיות נציב שירות המדינה, יש 

כמו כן, בשירותים  חיוניים, ולאפשר ככל האפשר  קבלת שירותים באמצעים דיגיטאליים.

פרונטאליים, שלא ניתן לצמצם או לבטל, יש לדאוג לוויסות כניסת הקהל באופן שלא ישהו 

 אנשים באותו אולם/חלל/חדר המשמש לקבלת קהל. 10-למעלה מ

 .6כנספח ת משרד הפנים ונציב שירות המדינה, מצ"ב ומסומן הנחיו *** 

 חל איסור מוחלט להביא ילדים למקום העבודה! בהתאם להנחיות משרד הפניםנדגיש כי  .28

 ביחס לעובדי הרשות המקומית )ותאגידים עירוניים בשינויים המחייבים(הנחיות  .ה

העסקת עובדי הרשויות לעניין פרסם המרכז לשלטון מקומי הנחיות  15.3.2020ביום  .29

 ויובאו להלן בתמצית.,  סגירת מוסדות חינוךל  נוכח ההחלטהלבין היתר  זו,  ה  בעתהמקומיות  

 .להוות תחליף לייעוץ משפטיבהקשר זה נדגיש כי אין באמור להלן כדי 

 .7כנספח שפרסם המרכז לשלטון מקומי, מצ"ב ומסומן  .202015.3מיום נחיות *** ה

ככל  - ()בכלל זה מלווי הסעות, סייעות צמודות, סייעות רפואיות החינוך  מערךעובדי  לעניין .30

על  םהיעדרותתהא בעבודה חלופית, עובדים אלו  אין באפשרות הרשות המקומית להעסיקש

 .ימי חופשה צבורים םככל שלא נותרו לזכות ,כחל"ת אוחשבון ימי חופשה צבורים בלבד 

כאשר מדובר בעובדים שבדרך כלל מנצלים את ימי החופשה השנתית במהלך חודשי הקיץ  .31

)לדוגמא סייעות  בלבד ולכן ביחס לעובדים אלו הרשות אינה מנהלת רישום יתרות חופשה

 1.9.2019בתקופה שמיום  חישוב טכני בלבד, שכן מבחינה עקרונית  הרי שמדובר ב  בגני ילדים(,

, וניתן לזקוף את ימי ימי חופשה 12.8-כעובדים אלו צברו  2020ועד לסוף חודש מרץ 

 היעדרותם על חשבון ימי החופשה שכאמור נצברו לזכותם.

היעדרות במקרה כזה ו ,בהקשר זה יובהר כי אין לאפשר יתרה שלילית של חופשה שנתית .32

העובד תהא על חשבון שכרו או לחלופין היעדרותו תיחשב כיציאה לחל"ת, וכל זאת לפי 

מומלץ לקיים הידברות עם וועד העובדים בכל הקשור להוצאת עובדים  .4בחירת העובד

 לחל"ת על מנת שהתהליך יהיה בהסכמה הדדית ככל האפשר.

 
ימים הקרובים מסתמן שבנאמר כי פרסם המרכז לשלטון מקומי ריענון הנחיות, במסגרתו  16.3.20ציין כי ביום נ  4

רשויות המקומיות( לפיו עובדים שידרשו שלא והמדינה מעסיקים )בניהם הבין ההסתדרות לתם הסכם קיבוצי ייח
תיזקף היעדרותם על חשבון ימי חופשה צבורים. שרד הבריאות  להגיע לעבודה על ידי מעסיקיהם בתאם להוראות מ

מצב שבו לא נותרו לזכות העובד ימי שיהיה בהסכם זה כדי לענות על  הכרחלא בו, טרם נחתםזה כאמור הסכם 
 . אנו נעדכנכםההסכם הנ"ל לכשייחתם חופשה צבורים. בכל מקרה, 

ניתן אישור הממונה על השכר לאפשר יתרה שלילית לעובדים שלא נותרו להם ימי חופשה כי נאמר    כמו כן, בהודעה
". לנוכח אי הוודאות בעניין שלא להוציא עובדים אלו לחל"ת "עד לעדכון סופיהרשויות משכך התבקשו ו ,צבורים
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המשך עבודה העבודה בדבר כללים ללהנחיות  בשים לב    -  לעניין כלל עובדי הרשות המקומית .33

עובדים לחופשה ללא תשלום להוציא  מקומיתהרשות ה(, רשאית 22)ר' לעיל סעיף  כרגיל

  .וזאת על פי החלטת הרשות, (שעתיים, פרויקטליים וכו'שאינם תקניים )כלומר עובדים 

 ,ובדהע לבקשת ,יציאה לחל"ת מידילכל עובד תקני לאשר רשאית הרשות המקומית  כמו כן, .34

בלבד שלא מדובר בעובד וגם מבלי שהוא ינצל תחילה את ימי החופשה הצבורים לזכותו, 

 .נדרש למערכת בתקופה זו/חיוני

ו אך בעת הז עובד שאין צורך בעבודתו -עבודתם אינה נדרשת בתקופה זו פיטורי עובדים ש .35

צעד הוא אינו מסכים לצאת לחל"ת, הרי שלכאורה קיימת הצדקה לפיטוריו. יחד עם זאת, 

לנוכח המגבלות על פיטורי עובדים ברשויות המקומיות. במצב זה העובד זה פחות מומלץ 

ככל שיוחלט על פיטורי העובד, הרי שיש לקיים את הליך  .5יהיה זכאי לתשלום מלוא השכר

אין באמור כדי לעכב הליכים שהחלו טרם משבר וראות הדין. כמו כן, הפיטורים בהתאם לה

 ועל כך נרחיב להלן. .הקורונה

המשבר שאנו עדים לו אינו גורע מזכות הרשות המקומית להמשיך בהליכי  - פיטורי עובדים .36

פיטורים שהחלו טרם המשבר או לפתוח בהליכי פיטורים ובלבד שאלו נובעים מטעמים 

ים. כמו כן, אין במשבר הקורונה כדי לגרוע מהוראות החוק ביחס לאיסור ענייניים ומוצדק

על פיטורי עובדים מסוימים, כגון: עובדות בתקופת ההריון והלידה שנדרש אישור הממונה 

על עבודת נשים לפיטוריהן; עובדים בתקופת מחלה שלא ניתן לפטרם אלא לאחר מיצוי 

 30זרו משירות ולא ניתן לפטרם אלא לאחר זכויותיהם; עובדים בשירות מילואים או שח

 . ימים או באישור וועדת התעסוקה במשרד הביטחון; ועוד

בכתב. כמו כן, הליך העובד יש לקיים שימוע אליו יוזמן  ככל שיוחלט על פיטורי עובד .37

וכו'( ו/או  מילואיםפיטורים בזמן מחלה, ולידה,  הפיטורים כפוף למגבלות החוקיות )הריון

 ., הסכמת ועד העובדים וכו'(ן)וועדת פיטורי ההסכמיות הקבועות בחוקת העבודהההגבלות 

ימשיכו לעבוד עובדים אלו  - עובדי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות .38

כרגיל, תוך תגבור ביקורי הבית אצל אוכלוסיות הרווחה הזקוקות לכך, בכפוף להנחיות משרד 

טיפוליים וסיעודיים עובדי רשויות מקומיות במרכזי יום  פנים.הבריאות והמטה לביטחון 

עם מוגבלויות ימשיכו לעבוד כרגיל, לרבות במרכזי יום כאלה הפועלים  לבוגרים ומזדקנים

 
וככל שתתקבל לילית של ימי חופשה, ה ממסמך ריענון ההנחיות הנ"ל, אנו ממליצים שלא לאפשר יתרה שהעול

ניתן  (יתרה שלילית של ימי חופשהאו חופשה ו/ניצול את עניין סדיר שי)ו/או ייחתם הסכם קיבוצי החלטה סופית 
לזכות כמו כן ניתן יהיה  ,  קיבל דמי אבטלה(  טרם)ככל שהעובד    ולשלם שכר כנגד ניצול ימי חופשהיהיה לבצע תיקון  

  האמורה.החל"ת תקופה לו לצבור בשהם יכבכל הזכויות התלויות בוותק שיצאו לחל"ת את אותם עובדים בדיעבד 
תוספות המותנות   במצב שבו אין צורך בעבודתו של העובד ואילו העובד אינו מסכים לצאת לחל"ת, ניתן שלא לשלם  5

בביצוע עבודה בפועל, כגון: שעות כוננות, שעות נוספות, פרמיות וכיו"ב. יחד עם זאת, טרם ביצוע כל שינוי בשכר יש 
לבחון את המקרה לגופו, לרבות מקור התשלום והאם בסמכות הרשות המקומית לבטלו. כמו כן, בכל מקרה של 

 שינוי בתנאי השכר יש לקיים לעובד שימוע.
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מרכזי התעסוקה עצמם יושבתו וכך גם מרכזי יום . במרכזי תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות

 .ומועדונים לאזרחים ותיקים

חלופית, על פי צורכי  עבודהיש להמשיך את העסקתם בדרך של  - מאבטחי מוסדות חינוך .39

; סיוע למשטרת ישראל סיוע בנושאי חרום ;ת )כגון: שמירה על מבני ציבורהרשות המקומי

וכד'(. בהקשר זה יובהר כי המשרד לביטחון פנים ממשיך לתקצב את חלקו במימון העסקת 

עם זאת, הזכאות לשכר היא בהתאם ובכפוף לדיווח על עבודה בפועל. מאבטחים   .המאבטחים

 בכל מקרה אנו ממליצים להיות זהירים ולבחון כל מקרה לגופו.  לשכר.  זכאים  לאשלא יעבדו  

לסייע  כוליםפקחי רישוי עסקים י - פקחים עירוניים, פקחי רישוי עסקים ושיטור עירוני .40

לפי תכונית מאושרת על ידי ראש הרשות באכיפת איסורי התקהלות ואיסורי פתיחת עסקים,  

תודרכו הפקחים וכי  ,מקבילה מצד משטרת ישראלהיערכות , ובלבד שקיימת או מי מטעמו

ליידע את ו טרם יציאתם לשטח לגבי הוראות של משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת

 .ולא לפעול לבדם נתקלים בסירוב עסק להישמע להוראותהם המשטרה בכל מקרה בו 

עירוני באכיפת בידוד בית בשיטור להסתייע ביקש בהקשר זה נציין המשרד לביטחון פנים  .41

לנוכח המורכבות ורגישות  בקשה זו נמצאת בשלבי בחינה)ברשויות בהן פועלת תוכנית זו(. 

הפעילות, הצורך בהסדרת אמצעי מיגון, הצורך בקבלת מידע שוטף על התושבים שצרכים 

 . נעדכן כשתתקבל החלטה בענייןלהימצא בבידוד ותיאום וביצוע מול משטרת ישראל. 

טרם פורסמו הנחיות וכללים המנחים את הרשות המקומית בשלב זה    -  לעניין עבודה מהבית .42

על  ,אולםובשלב זה אין לעבור למתכונת עבודה מהבית. כיצד תיעשה בפועל עבודה מהבית, 

צמצום הרשות המקומית להיערך לכל תרחיש, לרבות האפשרות שתתקבל החלטה על 

ובהתאם להנחיות משרד יכך, מניעת הגעת עובדים לעבודה במשרדי הרשות. לפהשירותים ו

למפות את סוגי העובדים להיערך בהתאם ולצורך כך עליה הרשות המקומית נדרשת הפנים, 

למתכונת  יודגש  כי אין לראות באמור כאישור למעברהמצ"ב. דוגמא קבוצות כמפורט ב 4-ל

כמו כן, נשוב שפורסמו והובאו לעיל בתמצית.    עובדה מהבית, אלא יש לפעול בהתאם להנחיות

 יא ילדים למקום העבודה!בלה חל איסור מוחלטונדגיש כי 

 .8כנספח , מצ"ב ומסומן קבוצות 4-וחלוקת העובדים למיפוי  לאופןדוגמא הנחיות משרד הפנים ו*** 

(, ומטבע הדברים לנוכח 16.3.20) פרסומוההנחיות לעיל נכונות ומעודכנות למועד יובהר כי  .43

 ולעדכנכם בכל שינוי שיחול ובהנחיות חדשות שיפורסמו. המצב אנו נמשיך לעקוב 

 בכל שאלה ועניין אנו עומדים לרשותכם. .44

 

 בכבוד רב,

 ויינברגר ברטנטל ושות'



 1נספח 

 

 

 

 

צו בריאות העם )נגיף הקורונה 
החדש()בידוד בית והוראות 

-)הוראת שעה(, תש"ףשונות(
2020 



רשומות

קובץ התקנות
2 בפברואר 2020  8339 ז' בשבט התש"ף 

עמוד

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית( )הוראת שעה(, התש"ף-2020                                          516

קובץ התקנות 8339, ז' בשבט התש"ף, 2.2.2020

02/02/2017:44



קובץ התקנות 8339, ז' בשבט התש"ף, 2.2.2020  516

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית( )הוראת שעה(, 
התש"ף-2020 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20)2()א( לפקודת בריאות העם1, אני מצווה לאמור:

בצו זה -  .1
"חוזר" - מי שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 

הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל;

;nCoVחולה" - חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל־"

"אדם המצוי בבידוד" - אחד מאלה:

חוזר;  )1(

מי שהיה במגע הדוק עם חולה;  )2(

מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב־14 הימים האחרונים;  )3(

"מגע הדוק" - כל אחד מאלה:

עם  יחד  עבודה  בחולה,  ישיר  טיפול  כולל  לחולה,  רפואי  במוסד  חשיפה   )1(
עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה;

עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה;  )2(

נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים ממקום   )3(
מושב החולה;

בני ביתו של חולה.  )4(

כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות.   )5(

אדם המצוי בבידוד ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר שניתן לקיים בו  )א(   .2
את תנאי הבידוד )להלן - מקום הבידוד(.

היה לאדם ספק אם הוא היה במגע הדוק עם חולה, ישהה בבידוד ויפנה למשרד  )ב( 
הבריאות לבירור הספק. 

הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה בסין לגבי חוזר, או  )ג( 
14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה )להלן - תקופת הבידוד(.

ובהתאם  רופא  של  באישור  אלא  הבידוד  ממקום  יצא  לא  בבידוד  המצוי  אדם  )ד( 
לתנאי האישור. 

להמלצות  בהתאם  יהיו  המבודד,  עם  ומגע  היגיינה  כללי  לרבות  הבידוד  תנאי  )ה( 
משרד הבריאות לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.

מי שאין לו מקום בידוד לשהות בו מנסיבות מיוחדות, ישהה בבידוד במקום כפי  )ו( 
שיוסדר בידי המדינה.

רפואי  טיפול  לקבלת  יפנה  בבידוד  המצוי  אדם  רפואי,  חירום  מצב  של  במקרה  )ז( 
דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו בבידוד בשל חשד להידבקות 

בנגיף הקורונה.

קבע  אחר  מוסמך  גורם  או  שרופא  אדם  לגבי  תחול  לא  זה  צו  לפי  בידוד  חובת   )ח( 
כי בידודו יבוצע בבית חולים.

הגדרות

 חובת בידוד בית
ותנאי בידוד

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1
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על אדם המצוי בבידוד לדווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו זה, ובכלל  )א(   .3
העניין,  לפי  חולה,  עם  האחרון  המגע  מועד  או  מסין  הגעתו  מועד  מגוריו,  מקום  זה 

ותקופת הבידוד.

חוזר שאין לו מקום מגורים קבוע בישראל, ידווח למשרד הבריאות עם הגעתו  )ב( 
בתקופת  שהייתו  מקום  על  מביניהם,  המוקדם  לפי  זה,  צו  פרסום  עם  או  לישראל 

הבידוד.

דיווח או פנייה למשרד הבריאות לפי צו זה יהיה באופן שיפרסם המשרד מזמן  )ג( 
לזמן.

תוקפו של צו זה 30 ימים.  .4
צו זה יחול גם על מי שחזר לישראל מסין לפני יום תחילתו.  .5

ז' בשבט התש"ף )2 בפברואר 2020(
)חמ 3-5939(

ב ו ט ן  מ י ס – ר ב ה  ש מ  
המנהל הכללי של  משרד הבריאות   

דיווח

תוקף

תחולה

02/02/2017:44
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 הקורונה נגיף) העם בריאות צו
 הוראות( )2019 החדש

( בית בבידוד  עובד של למעסיק
 2020 ף"תש(, שעה הוראת)



רשומות

קובץ התקנות
4 בפברואר 2020  8342 ט' בשבט התש"ף 

עמוד

 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש 2019( )הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית( )הוראת שעה(, 
התש"ף-2020                                                                                                                                                  526

קובץ התקנות 8342, ט' בשבט התש"ף, 4.2.2020

04/02/2016:58



קובץ התקנות 8342, ט' בשבט התש"ף, 4.2.2020  526

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש 2019( )הוראות למעסיק של עובד 
בבידוד בית( )הוראת שעה(, התש"ף-2020 

אני   ,11940 העם,  בריאות  לפקודת  ו–)2()א(  20)1()ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מצווה לאמור:

בצו זה -  .1
"עובד" - לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין אם 

מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;

"עובד בבידוד" - עובד שעליו לשהות בבידוד לפי צו בידוד בית;

"צו בידוד בית" - צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית( )הוראת שעה(, 
התש"ף-22020.;

"תקופת הבידוד" - כמשמעותה בצו בידוד בית כפי תוקפה בנוגע לעובד בבידוד.

העבודה   למקום  כניסה  לו  יאפשר  ולא  ממנו  ידרוש  לא  בבידוד  עובד  של  מעסיק   .2
במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת.

עובד בבידוד ימסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד   .3
ועל תקופת הבידוד.

העבודה  ממקום  נעדר  שהוא  בלבד  כך  בשל  יפטרו  לא  בבידוד  עובד  של  מעסיק   .4
בתקופת הבידוד.

תוקפו של צו זה כל עוד צו בידוד בית עומד בתוקפו.  .5
ט' בשבט התש"ף )4 בפברואר 2020(

)חמ 3-5937(

ב ו ט ן  מ י ס – ר ב ה  ש מ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות   

הגדרות

תוקף

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 516.  2

איסור כניסה 
למקום העבודה

מסירת הודעה 
למעסיק

איסור פיטורים

סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 81 אגורות 
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 וכן מחלה תעודת הוראות
 עובד הצהרת טופס
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 ט' בשבט, התש"פ
 2020פברואר  04

122104420  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק                   
 
 
 

 (2019תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש  הנדון:
 2020-)בידוד בית()הוראת שעה(, התש"ף

              

 
 

וזאת לכל עובד שנעדר מעבודתו , 1976-זאת תעודת מחלה לפי חוק דמי מחלה, תשל"וב הריני ליתן .1

דוד בית()הוראת ()בי2019צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש  בהתאם להוראות בבידוד עקב שהיה

 . )להלן: "צו בריאות העם" או "הצו"( 2020-שעה(, התש"ף

את ממעסיקו וזאת בהתאם להצהרת העובד, ביחס לעובד שביקש ז זו תעמוד בתוקפהת מחלה תעוד .2

)נוסח ההצהרה והתקופה בה לא מסוגל העובד להגיע לעבודה עקב הבידוד  בה יפורטו שם, ת.ז

משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת  .מצורף כנספח למסמך זה(

 ייבת ביחס לעובד לפי הוראות הצו. ההיעדרות המתח

לתקנות דמי  2בתקנה מחלה כהגדרתה התעודת במקום צורת א לעיל, יבו 1בסעיף  אישור כאמור .3

 .)להלן: "תקנות דמי מחלה"( 1976-מחלה )נהלים לתשלום דמי מחלה(, תשל"ז

מגבילות שיחולו ביחס  הוראותהצו קובע רסם ברשומות צו בריאות העם. נחתם ופו 2.2.2020ביום  .4

בישראל על  על מנת למנוע הדבקה בנגיףכאמור בצו, והכל למי שעלולים להביא להתפשטות המחלה, 

 ידי קביעת חובת בידוד.

 חובת הבידוד חלה על: , לפי הצו .5

הימים  14כל אדם שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך  .א

 .האחרונים לפני הגעתו לישראל

  כמפורט בצו. מי שהיה במגע הדוק עם חולה .ב

 ישהה בבידוד.  והימים האחרונים  14-מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב .ג



 

 פרטי התקשרות באנגלית פרטי התקשרות בעברית

 ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services 
Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

 

 

ימים ממועד  14את תנאי הבידוד, וקובע כי הבידוד יהיה לתקופה של  צו בריאות העםעוד מגדיר  .6

 ימים מיום המגע האחרון עם חולה. 14השהייה האחרונה בסין לחוזר מסין או 

 

 2020 -בידוד בית( )הוראת שעה(, התש"ף ( )2019 )נגיף הקורונה החדשהעם קישור לצו בריאות 

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/0202202

pdf.2_5_0 

 

ורטות שפרסם משרד הנחיות המפה דש ובו מופיעותקישור לדף מידע בנושא נגיף קורונה הח

 ומתעדכנות מעת לעת. יאותהבר

virus-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministry/ 

נת בזאת תעודת מחלה שתעמוד בתוקפה לעניין הזכות להיעדר מהעבודה , ניתבהמשך להוראות הצו .7

וכפי  מפאת מחלה, וזאת ביחס לכל תקופת הבידוד החלה על העובד, על פי המועדים הקבועים בצו

ישראל לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין ככל שמדובר בעובד שהגיע ל.  שפירט בהצהרתו

 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל, תצורף להצהרה הוכחה על כך. 14במהלך 

והצהיר בפני מעסיקו על כך, לא  ששהה בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם עובד מובהר כי .8

  מחלה. לתקנות דמי 2יידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, כאמור בתקנה 

 

 
 
 

 בברכה,

 
 

 פרופ' סיגל סדצקי
 ראש שרותי בריאות הציבור

 
 
 
 
 
 
 

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/02022020_5_2.pdf
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/02022020_5_2.pdf
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
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 י"ג באדר, התש"פ
 2020מרץ  09

151269820  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק                   
 
 
 

 (2019עדכון תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש  הנדון:
 2020-)בידוד בית()הוראת שעה(, התש"ף

 
()בידוד 2019הקורונה החדש ף לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם )נגי סימוכין: תעודת מחלה גורפת

תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות , 4.2.2020מיום  2020-בית()הוראת שעה(, התש"ף
 2020.242.עדכון מיום  – 2020-()בידוד בית()הוראת שעה(, התש"ף2019העם )נגיף הקורונה החדש 

 

ולפי חוק  1976-, לפי חוק דמי מחלה, תשל"וניתנת בזאת תעודת מחלה למסמכים בסימוכין,בהמשך  .1

שתעמוד בתוקפה לעניין הזכות  ,לפי העניין ,1993-דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(, תשנ"ג

 הההשואו על ילדו  עובדתקופת הבידוד החלה על כל ביחס ל להיעדר מהעבודה מפאת מחלה, וזאת

והוראות  ()בידוד בית2019)נגיף הקורונה החדש  צו בריאות העם  להוראות התאםבבידוד ב

  ., על תיקוניו)להלן: "צו בריאות העם"( 2020-()הוראות שעה(, תש"ףשונות

 תעודת המחלה תינתן בהתאם להצהרת העובד, על פי הנוסח המצורף לעדכון זה. .2

 באחד היעדיםלרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה  ,ככל שמדובר בעובד שהגיע לישראליוזכר, כי  .3

 , תצורף להצהרה הוכחה על כך.העם בצו בריאות כמפורט

בפני  והעובד הצהיר ,בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם וששהאו ילדו כי עובד  ,מובהר .4

 לתקנות דמי מחלה.  2ת, כאמור בתקנה מעסיקו על כך, לא ידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספ

 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 

 פרופ' סיגל סדצקי
 ראש שרותי בריאות הציבור
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 טופס הצהרה

 

 _____________________________ שם העובד/ת: .1

 _____________________________תעודת זהות:  .2

 ___________________________תקופת הבידוד:  .3

 סיבת הבידוד: .4

 אחד היעדים כמפורט בצו בריאות העם:מחזרה  .א

 העובד: __________________ ממנו חזרהיעד  (1)

 יה האחרון ביעד: _____________ימועד השה (2)

 מגע הדוק עם חולה מאומת: .ב

 מקום החשיפה לחולה: ________________ (1)

 מועד החשיפה לחולה: _________________ (2)

 

 _______________________חתימת העובד/ת:

 ______________________________תאריך:
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 יציאה על להודעה מוצע נוסח
 ת"לחל



 2020מרץ  16
 אדר תש"ףכ' 

 לכבוד 
__________ 

 עובד/ת נכבד/ה, 

 הנך מועסק ב__________________ )להלן: "הרשות"(, בתפקיד ___________. .1

פת הקורונה( גמבשל הנחיות רגולטוריות בהתאם ללנוכח מצב החירום שנכפה על המשק ) .2

ליום ______ ועד , וזאת החל מיום ("חל"תלהלן: "הוחלט כי תשהה בחופשה ללא תשלום )

 ."(תקופת החל"ת)להלן: " כולל 18/4/2020

 והכל, , ככל שהדבר יידרשתהא רשאית להאריך את תקופת החל"ת לתקופה נוספת הרשות .3

 . במדינה מאת הגורמים המוסמכיםרגולטוריות התאם להנחיות כפוף ובב

סדירה כפי   עליך לחזור לעבודה  ,וככל שלא יוסכם על הארכת תקופתה  בתום תקופת החל"ת, .4

 .שהיה טרם יציאתך לחל"ת

 בך כי: ילהסב תשומת ל והרינ .5

עם קבלת הרשות תהא רשאית להודיע על סיום החל"ת בהתראה של __ ימים מראש ו .א

 סדירה כפי שהיה טרם יציאתך לחל"ת. עליך לחזור לעבודה יהיההודעה כאמור, 

עבודה ולא תצבור זכויות סוציאליות, ובכלל זה בתקופת החל"ת לא תהיה זכאי לשכר  .ב

 . לא תצבור בתקופת החל"ת ימי חופשה, ימי מחלה, זכאות לדמי הבראה

לצורך שמירה על רצף ביטוחי בקרן הפנסיה/ביטוח מנהלים בשל הפסקת ההפרשות  .ג

השוטפות בתקופת החל"ת, עליך לפנות ישירות לקרן הפנסיה/חברת הביטוח לצורך 

 .יסק או הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוניביצוע הסדר ר

הרצף התעסוקתי, וכל הזכויות התלויות ניתוק כ תיחשבתקופת החל"ת לא מובהר כי  .ד

ימי מחלה, חופשה וותק לעניין דמי הבראה(, שנצברו לזכותך טרם יציאתך   :בוותק )כגון

 .לחל"ת יישמרו לזכותך בעת שובך לעבודה סדירה בתום תקופת החל"ת

 בגין תקופת החל"ת. בתביעה לדמי אבטלהמצורפים מסמכים אשר יאפשרו לך לפנות  .6

 

 בברכה, 

______________ 

 
______________________________________________________________ 

 אישור העובד/ת
 

כי קיבלתי את הודעת  ת/מאשר, אני הח"מ ______________ ת.ז. _________________

, וכי לעיל בתקופה המצוינתופשה ללא תשלום הסכמתי לשהות בח ת/המעסיק בעניין החל"ת ונותן

 .יציאתי לחל"תמ כל הקשור והנובעטענה או תביעה כלפי הרשות באין ולא תהיה לי כל 

 
 חתימה: ________________תאריך: _____________ 
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 ידי על למילוי 1514/בל  טופס
 המעסיק



 )11.2017( 1514 בל/

  

 

 

  

  

  

  לכבוד

_____________________  

_____________________  

_____________________  

  

  אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכרהנדון: 

  

  

  צ"ב טופס אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר.ר

  ______ שהוגשה אלינו ע"י:_____טופס זה נשלח אליך בעקבות תביעה ל______

  

  טישם פר  שם משפחה      
  

  מספר זהות
  ס"ב

  

                  

                  
  

  

  אבקשך למלא את הטופס המצ"ב בתקופה של _____________ חודשים שקדמו ליום ________________.

  

  

  

  

  ב,בכבוד ר                                                                                                                     

  פקיד תביעות                                                                                                           

 

  המוסד לביטוח לאומי

  מינהל הגמלאות
  סניף________

 

  תאריך _____________

1514בל/   



  
 2מתוך  1עמוד 

 

 )11.2017( 1514בל/ 

  פרטי המעסיק

  פרטי העובד השכיר

  הצהרה

  

  

  

  

  

  מספר תיק ניכויים  שם המעסיק      

   כתובת

  מיקוד  יישוב  דירה  כניסה  בית 'מס  רחוב / תא דואר

            

  מספר טלפון
                  

                      

  מספר פקס
                  

                      

  דואר אלקטרוני

  מען למכתבים (אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה)

  מיקוד  יישוב  דירה  כניסה  בית 'מס  וב / תא דואררח

            
  

  

  אנו מאשרים בזה שהרשום מטה הועסק על ידינו כעובד שכיר, ועבודתו הופסקה, בהתאם לפרטים הרשומים מטה:       

  שם פרטי  שם משפחה
  

  מספר זהות
  ס"ב

  

                  

                    

  תאריך:מ
                
                

    יום  חודש  שנה

  תאריך: עד
                
                

    יום  חודש  שנה

  הסיבה להפסקת העבודה:

  התפטרות ביוזמת העובד �פיטורין ביוזמת המעסיק                   �

  יציאה לחל"ת ביוזמת המעסיק �    ביוזמת העובד –פרישה לפנסיה  �    ביוזמת המעסיק –פרישה לפנסיה  �

  ___________________________________________סיבה אחרת. נא לפרט: �            יציאה לחל"ת ביוזמת העובד �

  

  למי שנמצא בחל"ת, ציין תקופת החל"ת
  מ ____________ עד _______ 

  מס' ימי חופשה שנותרו _____
  

  הערות לסיבה להפסקת העבודה _______________________________ 
____________________________________ _________________  

_____________________________________________________   
  

  שכרו שולם על בסיס

  שעות �יומי    �חודשי    �

  חר ________א  �

מספר ימי עבודה 
  בשבוע

  

מספר שעות 
  עבודה ביום

  עבודה במשמרות
  

  כן �לא �

עובד 
  /חגבשבת

  כן �לא �

  זכאי לקצבת פרישה
  

  כן �לא   �

כיום או העובד נמנה   שולם תשלום בגין אי מתן הודעה מוקדמת (ימים/חודשים):
עם היה נמנה בעבר 

  בעלי החברה
  

  כן �לא   �

כיום או היה מוגדר  האם העובד מוגדר
במס הכנסה כבעל שליטה בחברת  בעבר

לפקודת מס  32מעטים (כהגדרתו בסעיף 
  הכנסה)

  כן �לא   �

  מתאריך:
                
                

    יום  חודש  שנה

  עד תאריך:
                
                

    יום  חודש  שנה

  השכר שולם

  אחר ___________________ �במזומן  �בהמחאה    �בבנק    �

  קיימת קרבה משפחתית בינך לבין העובד

  כן, מסוג _____________ �לא   �

    

  

  ו של העובד, כנדרש בחלק זהאני החתום מטה מצהיר בזה שמסרתי את כל הפרטים הקשורים בעבודת

  

  _____________�ה וחותמת המעסיק/העסק חתימ___ _____________� ממלא הטופס ותפקידוחתימת  תאריך_________
  

  קבלהחותמת 

  
לשימוש 

פנימי 

בלבד 

  (סריקה)

                      

                      
                      

    מס' זהות / דרכון  

      

  דפים

סוג 
  המסמך

      

      3  0    

                

  המוסד לביטוח לאומי

  מינהל הגמלאות
  

אישור המעסיק על תקופת אישור המעסיק על תקופת 

  ההעסקה ועל השכרההעסקה ועל השכר

1 

2 

3 

ך פונה לנשים וגברים כאחדטופס זה מנוסח בלשון זכר א  



  
 2מתוך  2עמוד 

 

 )11.2017( 1514בל/ 

  פרטים על העבודה והשכר

  פעמיים והפרשים שנכללו בשכר-פירוט תשלומים חד

  

שקדמו למועד הפסקת העבודה, כולל חודש  החודשים  18לפחות מתוך  חודשים 12- יש למלא פרטים על עבודת השכיר ועל השכר ב .1
 עבודה אחרון.

 .החודשים האחרונים 12חודשים או יותר, אפשר להסתפק ברישום  12העובד הועסק בשנה וחצי האחרונה  אם .2

  מעביד - אין לכלול רכיבי שכר שאינם חייבים בדמי ביטוח לאומי ואין לכלול תשלומים שניתנו לעובד אחרי ניתוק יחסי עובד .3

     פרטי       
  העובד      
  השכיר:     

  י שם פרט  שם משפחה 
  

  מספר זהות 
  ס"ב

                  
                    

  

  בשנה/  
  בחודש

השכר ברוטו החייב 
  בדמי ביטוח בש"ח

(כולל הפרשים 
  ותשלומים נוספים)

דמי ביטוח 
ודמי ביטוח 

בריאות 
  שנוכו

אחוז 
  משרה

מס' ימי עבודה 
שולם שכר  םעבור

(כולל ימי חג, 
  חופשה, מחלה)

  היעדרויות עבורם
  לא שולם שכר 

  סיבה  ס' ימיםמ

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                
  

  

  

רשום את סוג התשלום, כגון: דמי הבראה, ביגוד, מענק חד פעמי, משכורת י"ג,  - פעמיים - בטור "מהות התשלום", לגבי תשלומים חד �
   רשום "הפרשים" ושייכם לחודשים שבעדם הם שולמו. –לגבי "הפרשי שכר" (כולל שעות נוספות ופרמיות)  בונוס תקופתי וכד'.

  עד תאריך  מתאריך  שולם סכום בש"ח  בחודש  מהות התשלום

          

          

  סיבה אחרת לשינויים בשכר:

  _________________�___ חתימה וחותמת המעסיק/העסק ___________________�תאריך_________ חתימת ממלא הטופס ותפקידו 

 

4 

5 
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 ונציב הפנים משרד הנחיות
 המדינה שירות



  

 

 

  

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשויות המקומיות

  

 "ז אדר תש"פי

 2020מרץ  13

0600-1042-2020-0041707 

 לכבוד

 המנהלים הכללים

 מנהלי משאבי אנוש

 הרשויות המקומיות

 

 שלום רב,

 

 על השלטון המקומי 13.3.2020 -מתאריך ה החלת הנחיות נציב שירות המדינה : הנדון

הוחלט להחיל את הנחיות נציב שירות המדינה בתאום , וסגירת מוסדות החינוך בשל התפשטות נגיף הקורונה

 עם  מרכז השלטון המקומי וסגן הממונה על השכר באוצר על השלטון המקומי.

 :בנושאים הבאים ההנחיות עוסקות

לאפשר במקביל בריאות העובדים  ומניעת התקהלות מתוך דאגה לשמירתצמצום  – קבלת קהל .1

 יש לפעול כלל האפשר בהתאם להוראה המצ"ב. .שירותים חשובים לציבור

בריאות העובדים, ילדי  לשמירתמתוך דאגה  - למשרדי הרשויות המקומיות ילדיםאי הגעת  .2

חל איסור  אינן בטוחות יותר ממוסדות החינוך,ת המקומיות הבנה כי הרשויוו ור כולוהעובדים והציב

. יש לציין כי נציב שירות המדינה פועל בימים אלה לגבש להבאת ילדים למשרדי הרשויות המקומיות

יחד עם סגן הממונה על  ,כשאלה תגובשנה תיבחן. עבודה מהביתלהנחיות מפורטות בדבר אפשרות 

לצורך זה עלינו לקבל במהירות  הרשויות המקומיות. אותן על עובדי האפשרות להחיל ,השכר

שעבודתם אפשרית מרחוק שהתבקשתם להעביר בתחילת  םהאפשרית את המיפוי של עובדים חיוניי

 השבוע.

 ,בברכה

 

 גלית וידרמן

 מנהלת אגף בכיר 

 ק"ברשומ בקרת הון אנושי

 

 , המנהל הכללימר מרדכי כהןהעתק: 

 והסכמי עבודה, משרד האוצר , הממונה על השכרמר קובי בר נתן

 מנכ"ל משרד הבריאותמר משה בר סימן טוב, 

 , סגן בכיר לממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצרמר דיאא אסדי

 סגן נציב שירות המדינה למשרדי הממשלה ויחידות הסמךמר אבי חליבה, 

 ראש מינהל הסכמי שכר, מרכז השלטון המקומיגב' חגית מגן, 

 , משרד הפניםהמחוזותהממונים על 

 , יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנושגב' סנדרה כהן

 , בקרת הון אנושירפרנטים באגף בכיר



  

  שירות המדיה   ציב

  

  

  

_____________________________________________________________________________________  

  02-5605340פקס :   02-6705495טל:      91340מיקוד:     34076מען למכתבים: ת.ד.  91919רח' קפלן, הקריה, ירושלים 

3 Kaplan St. Hakirya, Jerusalem Israel 91919 P.O.B. 34076 Zip Code: 91340 Tel: 972-2-6705495, Fax: 972-2-5605340  

               .gov.ilcscnaziv@                                                         ו גם בפייסבוקה - חפשו אותציבות שירות המדי  

  

  י"ז אדר תש"ףב"ה,  

  2020מרץ    13שישי    יום

  
  לכבוד

 המהלים הכלליים, משרדי הממשלה ויחידות הסמך

 מהלים כלליים ומהלים אדמייסטרטיביים, בתי החולים הממשלתיים

  סמכ"לים וראשי אגפי משאבי אוש, מערכת הביטחון והחוץ 

  סמכ"לים למהל ולמשאבי אוש, משרדי הממשלה ויחידות הסמך
  

  שלום רב, 

  משרדי הממשלה -קבלת קהל   הדון:
  

להודעתו של ראש הממשלה ולהחיות של משרד הבריאות בדבר צמצום ומיעת התקהלויות או  בהמשך 

  מבקשים לעדכן את ההחיות בדבר קבלת קהל במשרדי הממשלה. 

מתוך דאגה לשמור על בריאות העובדים והציבור מחד גיסא ולאפשר שמירה על שירותים חשובים לציבור  

  אים הבאים:לוש או מבקשים את התגייסותכםמאידך גיסא 

יש לבחון חיויות השירותים שיתים לציבור ולצמצם שירותים שאים חיויים בעת הזאת, בהתאם  .1

 לשיקול הדעת של ההלות המשרדים. 

 טליים. יקבלת שירותים באמצעים דיג ,יתןככל שיש לאפשר,  .2

ם בהתאם קבלת הקהל במשרדיאשר אין אפשרות לצמצמם יש לווסת את  םלייאפרוטשירותים ב .3

ככל שקיימת מערכת אשים בו זמית במתחם.  100 –באופן שלא ישהו יותר מ  לגודל המתחם

 זימון תורים מראש.יד על ויסות מספר מקבלי הקהל בהתאם לפטכולוגית לזימון תורים יש להק

 ככל שלא קיימת מערכת כאמור יש להסתייע בסדרים בכיסה לטובת העיין. 

  ,כבוד רבב 
  
  

  פרופ' דיאל הרשקוביץ 
  ציב שירות המדיה

  

  

  

  העתק:
  ראש המל"ל  מאיר בן שבת,מר 
  , הממוה על השכרקובי בר תןמר 
  יו"ר הסתדרות עובדי המדיה  אריאל יעקבי,מר 

  חברי ההלת ש"מ



  

  שירות המדיה   ציב

  

  

  

_____________________________________________________________________________________  

  02-5605340פקס :   02-6705495טל:      91340מיקוד:     34076מען למכתבים: ת.ד.  91919רח' קפלן, הקריה, ירושלים 

3 Kaplan St. Hakirya, Jerusalem Israel 91919 P.O.B. 34076 Zip Code: 91340 Tel: 972-2-6705495, Fax: 972-2-5605340  

               .gov.ilcscnaziv@                                                         ו גם בפייסבוקה - חפשו אותציבות שירות המדי  

  

  י"ז אדר תש"ףב"ה,  

  2020מרץ    13שישי    יום

  

  לכבוד
 המהלים הכלליים, משרדי הממשלה ויחידות הסמך

  מהלים אדמייסטרטיביים, בתי החולים הממשלתייםמהלים כלליים ו

  סמכ"לים וראשי אגפי משאבי אוש, מערכת הביטחון והחוץ 

  סמכ"לים למהל ולמשאבי אוש, משרדי הממשלה ויחידות הסמך
  

  שלום רב, 

  
  הממשלההגעת ילדי עובדים למשרדי   הדון:

  
  

בהמשך להודעתו של ראש הממשלה ולהחלטת שר החיוך על סגירת מוסדות החיוך בתקופה הקרובה או 

  מבקשים לחדד את ההחיות בדבר הגעת ילדי עובדים למשרדי הממשלה. 

כולו, ומתוך הבה כי משרדי הממשלה אים   והציבור, ילדי העובדים  מתוך דאגה לשמור על בריאות העובדים 

בטוחים יותר ממוסדות החיוך, חל איסור להבאת ילדים לעבודה ובמיוחד בעת הרגישה הזאת. או מודעים  

לקושי של העובדים שהם הורים לילדים קטים בהתמודדות עם המצב המורכב אליו קלעו ובמיוחד כעת  

ת שלא להחמיר את המצב או מבקשים להימע מכל חשיפה וספת  עם סגירת מוסדות החיוך. עם זאת ועל מ

  בקרוב תצאה החיות מפורטות בדבר אפשרות עבודה מהבית.  וכמובן לאפשר עבודה תקיה ככל שיתן.

או ערים למצב ופועלים על העת לבחון את הדברים ולעדכן את ההחיות בהתאם למדייות ציב שירות  

  המדיה בושא.

  ,רב כבודב 
  
  

  פרופ' דיאל הרשקוביץ 
  ציב שירות המדיה

  

  

  העתק:
  ראש המל"ל  מאיר בן שבת,מר 
  , הממוה על השכרקובי בר תןמר 
  יו"ר הסתדרות עובדי המדיה  אריאל יעקבי,מר 

  חברי ההלת ש"מ
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 15.3.2020 מיום הנחיות
 לשלטון המרכז  שפרסם

  מקומי



 

 

 

 י"ט אדר תש"פ

 2020מרץ  15

 108198סימוכין:

 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 

 שלום רב, 

 

 תשלום שכר לעובדי הרשויות המקומיות בעת היערכות חירום  הנדון:

 למניעת התפשטות נגיף הקורונה

 

לאור שאלות רבות שנשאלנו בדבר תשלום שכר לעובדי הרשויות המקומיות  להלן הנחיות

 ובשים לב להנחיות הרשמיות שהוצאו על ידי הגורמים המוסמכים.

עובדים המגיעים למשרדי ולמתקני הרשות ומבצעים תפקידם או תפקידים חלופיים  .1

 שכרם ישולם במלואו. –בהתאם לקביעת ראש הרשות 

 

ך היום יצאו הנחיות מאת אגף השכר והסכמי עבודה בעניין זה, במהל  -  עבודה מהבית .2

 לכשיתפרסמו, הנושא יובא לידיעתכם , ויש לפעול לפי ההנחיות שיתפרסמו. 

 

עובד שלא מגיע לעבודה מכל סיבה שהיא )לא נמצא עבורו תפקיד חלופי, נשאר עם ילדיו  .3

 –, ולא עובד מהבית הקטנים בבית או כחלק משמירה על הוראות משרד הבריאות ועוד(

 שכרו ישולם ע"ח מכסת החופשה השנתית הצבורה לעובד.

 

אין לאפשר יתרה שלילית של חופשה שנתית. במקרה שכזה החופשה תהיה ע"ח שכר העובד  .4

 להלן. 6או יציאה לחל"ת בהתאם לבחירת העובד/ת ובכפוף לאמור בסעיף 

 

מקומית שתבחר לא להעסיק מי רשות  –בהמשך להודעתנו מאתמול  – עובדי מערך החינוך .5

מעובד מערכת החינוך בעבודה חלופית ברשות, היעדרות העובד תהיה ע"ח חופשה שנתית 

 לעיל.  4צבורה של העובד/ת, או חל"ת כאמור בסעיף 

 

רשות שלא מנהלת יתרות חופשה לעובדי מערכת החינוך, היות ובדרך כלל מנצלים עובדי 

הקיץ בלבד, דוגמת סייעות גנ"י,  הרי שנצבר  החינוך  את החופשה השנתית בחודשי

, בגין משרה מלאה, היינו: 2020ועד סוף מרץ  1.9.19 -ימים החל מ 12.8 -לעובדים אלה כ

 חודשים(. הנכם רשאים לחייב את העובדים במספר הימים האלה בהתאם. X 7 ימים  1.83)

 



 

 

  – הוצאת עובדים לחל"ת .6

 

הנכם רשאים להוציא עובדים לחל"ת בעת הזו ככל  לעיל, בשלב זה 4בנוסף לאמור בסעיף 

מדובר על עובדים שעתיים, פרוייקטלים וכו'. אין הכוונה לעובדים התקניים של הרשות 

 המקומית.

 

לאור שאלות רבות בנוגע לעובדי תאגידים עירוניים ואשכולות אדגיש כי הרגולטור לעניין  .7

 זה הוא משרד הפנים. 

 

 תחות, לרבות אימוץ הסדרים מיטיבים מעבר לאמור לעיל.אנו נמשיך ונעדכן בכל התפ .8

 

 

לכל שאלה בנושא העסקת עובדים נא לפנות לגב' חגית מגן ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר, 

  hagit@masham.org.ilמייל  2753133-050מש"מ נייד 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,    

 

 מר חיים ביבס

 רעות -ראש עיריית מודיעין מכבים 

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי   

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק:

 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי –מר שלמה דולברג 

mailto:hagit@masham.org.il


 

 

 ראש מינהל שכר והסכמי עבודה  –חגית מגן גב' 

 סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר –מר דיאא אסדי 

 יו"ר הסתדרות המעו"ף –עו"ד גיל בר טל 

 מנהלת האגף לניהול ההון האנושי, משרד הפנים –וידרמן  גב' גלית
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 108202סימוכין:
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות
 

 שלום רב, 
 

 3ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 

 14:00בשעה  15.02.2020נכון ליום 

 
שונות, כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף  הנחיותריכוז להלן 

  הקורונה, בתחומים אלה:

 רווחה .א

 בפיקוח אגף מעונות היום בזרוע  מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך(
 יושבתו. –העבודה( 

 המחלקות לשירותים  עובדי כלל – עבודה במחלקות לשירותים חברתיים
 האפשר ככל תגבור תוך, כרגיל לעבוד ימשיכו חברתיים ברשויות המקומיות

 להנחיות בכפוף, לכך הזקוקות הרווחה אוכלוסיות אצל בית ביקורי של
 והמטה לבטחון לאומי. הבריאות משרד

 יושבתו.  – מרכזי יום ומועדונים לאזרחים ותיקים 

 פנינו למשרד  – ארוחות לביתם של באי מרכזי היום ומועדונים אספקת
 הרווחה להכנת הנחיות בנושא.

ארגון הגג של מרכזי היום לקשישים )לא כולם מאוגדים  במקביל ביקשנו את
את המזון  (,לפי העניין) להכין/לשנערכזי היום תחתיו(, להורות לעובדים במ

לבתי הקשישים המבקרים במרכז היום, ובכלל זאת להעביר גם את 
 .התרופות

 מרכזי יום טיפוליים וסיעודיים לבוגרים  – ים וסיעודייםמרכזי יום טיפולי
ימשיכו לפעול כרגיל, לרבות מרכזי יום כאלה  ,ומזדקנים עם מוגבלות

 .הפועלים במרכזי תעסוקה לאנשים עם מוגבלות

 יושבתו. – מרכזי תעסוקה לאנשים עם מוגבלות 



 

 

 יושבתו, בהתאם להנחיות משרד החינוך לגבי  – מעונות יום שיקומיים
 .השבתת מסגרות החינוך המיוחד

 הארגונים המטפלים במשפחות אומנה ימשיכו לפעול  – משפחות אומנה
 .כרגיל

 ימשיכו לפעול כרגיל – מרכזי הגנה ומרכזי טיפול בנפגעי תקיפה מינית. 

  שבתויו -המיועדות לנוער בסיכון  –מפתנים ומיתרים  -שתי תוכניות. 

 או סיעוד, רווחה במסגרות ביקורים איסור חל – ביקורים במוסדות רווחה 
 לכל אחד מלווה למעט ,תושביהם עבור לחיים כבתים המשמשים, בריאות

 (.קבוע מלווה רצוי) היותר

 יפעלו, להלן המפורטות המסגרות – ביתיות-חוץ מסגרותרגילה של  פעילות 
 כלל; מוגבלות עם לאנשים ביתיות-החוץ המסגרות כלל: רגילה במתכונת
 כלל (;מוגן ודיור אבות בתי) ותיקים לאזרחים ביתיות-החוץ המסגרות
 כלל; וחברתיים אישיים שירותים מינהל באחריות ביתיות-החוץ המסגרות
 דירות; ותקון משפט לבתי סיוע מינהל באחריות ביתיות-החוץ המסגרות

(; השירותים סוגי בכל) השירות מקבלי עבור גג קורת המהוות בקהילה
, מוכות נשים: כגון) השירותים סוגי בכל ייעודיות לאוכלוסיית מקלטים

 להכשרה האגף שבאחריות הפנימיות(; 'וכו רחוב דרי, זנות, בים"להט
 .העבודה בזרוע מקצועית

 יפעלו בהתאם מסגרות אלו  – ביתיות שיפעלו בתנאי בידוד-מסגרות חוץ
 להנחיות משרד הבריאות ואגף חירום וביטחון של המשרד. 

 מערכי ההיסעים למקבלי השירותים עובדי הגופים  –ערכי היסעים מ
המספקים שירותי הסעה למסגרות רווחה הפועלות ימשיכו לספק את 

 .שירותי ההסעה כנדרש ובהתאם להתקשרויות עמם

מעט שירותים לגביהם ייצאו שירותים שאינם מפורטים לעיל יושבתו, ל

 .הנחיות פרטניות בהמשך

. עד למועד זה חלות 16.3.2020הנחיות אלו ייכנסו לתוקף החל מיום ב', 
קישור לריכוז החוזרים של  –של מנכ"ל משרד הרווחה  4ההנחיות שבחוזר מס' 

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:

2020-003-circulars-executive-https://www.gov.il/he/departments/policies/molsa 

https://www.gov.il/he/departments/policies/molsa-executive-circulars-003-2020


 

 

 כח אדם

 עפ"י בקשת  ניתן לאשר יציאה לחל"ת מיידי – יציאה לחל"ת באופן מיידי
יצול תחילה של מכסת חופשה צבורה(, ובתנאי שלא מדובר העובד )גם ללא נ

 על עובד חיוני/נדרש למערכת בעת הזו.

  'בחוזר עוסקים  5-ו 4סעיפים  – מהיום 1הבהרה לעניין קובץ הנחיות מס
ו לו ימי החופשה השנתית , במקרה שתמלפי בקשת העובדבאישור חל"ת 

 .לפי החלטת המעסיקלחוזר עוסק בחל"ת  6הצבורה )עובד תקני(; סעיף 

מלווים בהסעות, סייעות צמודות, סייעות רפואיות נכללים בקבוצת 
 לחוזר )עובדי מערך החינוך(. 5העובדים שבסעיף 

 ועדות החובה-שיבות מועצה וי .ב

 בשל הנחיות החירום של משרד הבריאות, אין לקיים  – ישיבות מן המניין
 ישיבות מן המניין, בנושאי שגרה.

 בנושאים בהם נדרשת קבלת החלטה דחופה של המועצה,  – נושאים דחופים
קונפרנס(, בכפוף -ניתן לקיים ישיבת מועצה טלפונית )לרבות באמצעות וידאו

  לתוספת השניה לפקודת העיריות ]נוסח חדש[. 47להוראות ולתנאי סעיף 

 שמירה, אכיפה וחירום .ג

 צרכי עפ"י בעבודה חלופית, העסקתם תמשך  – מאבטחי מוסדות חינוך
)כגון: שמירה על מבני ציבור; סיוע בנושאי חירום; בהסכמת הרשות  הרשות

משרד הבט"פ ממשיך לתקצב את  .סיוע למשטרת ישראל וכד'( –המקומית 
 חלקו במימון המאבטחים שיועסקו.

 פקחי רישוי  – איסורי התקהלות ואיסורי פתיחת עסקים אכיפת הוראות
ע למשטרה באכיפת איסורי עסקים ברשויות המקומיות יוכלו לסיי

ההתקהלות ואיסורי פתיחת עסקים, בהתאם להוראות משרד הבריאות על 
עסקים, לפי תכנית מאושרת ע"י ראש הרשות או מי מטעמו. על הרשויות 
לוודא הערכות מקבילה מטעם המשטרה ולתדרך את הפקחים לגבי הוראות 

בהנחיות.  אנו  משרד הבריאות, בטרם היציאה לשטח ומעת לעת לפי השינוי
ממליצים ליידע את המשטרה בכל מקום שבו נתקלים הפקחים בסירוב עסק 

 להשמע להוראות.

 

 



 

 

 בעקבות בקשת המשרד לבטחון פנים להסתייע בפקחים  –כיפת בידוד בית א
נבחנת המסייעים של הרשויות המקומיות )פרויקט השיטור העירוני(, 

האפשרות לאפשר סיוע כאמור, בכפוף להסדרת אמצעי מיגון מתאימים, 
קבלת מידע שוטף וברור באשר לתושבים שצריכים להמצא בבידוד וביצוע 

נעדכן אתכם ככל שתתקבל הפעילות במשותף עם שוטרי משטרת ישראל. 
  החלטה בנושא.

 הבוקר.  שהועברו בשעות ,2-ו 1חוזרים מס' ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על 

 אנו נמשיך ונעדכן בכל התפתחות.

 

 

 בברכה,
 

 חיים ביבס
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי
 
 

 העתק:
 ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות -מר שי חג'ג'

 מרכז השלטון המקומי ,מנכ"ל -מר שלמה דולברג
 15-מנכ"ל, פורום ה -עו"ד איתן אטיה

 מרכז המועצות האזוריות  ,מנכ"ל -מר איציק אשכנזי
 מנכ"לים ברשויות המקומיות

 גזברים ברשויות המקומיות



 8נספח 

 

 

 

 

 ודוגמא הפנים משרד הנחיות
 העובדים וחלוקת מיפוי לאופן

 קבוצות 4-ל



  

 

 

  

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשויות המקומיות
 

  

 "ח אדר תש"פי
 2020מרץ  14

0600-1042-2020-0041858 
 לכבוד

 מנכ"לי הרשויות המקומיות
 מנהלי משאבי אנוש

 

 שלום רב,

 עדכון -שמירת רצף תפקודי להתמודדות עם נגיף הקורונה בשלטון המקומי : הנדון

 12/03/2020סימוכין: חוזר הממונה על השכר באוצר מיום 

 

צורך הערכות הרשות המקומית בעת ההתמודדות עם הנגיף קורונה, ל, ו09/03/2020בהמשך למכתבנו מיום 

 בחוזר הממונה על השכר באוצר שבסמך.  כהגדרתםקבוצות  4-נבקש שכל גוף יחלק את עובדיו ל

 

נו מאפשר י)עובדים אשר ביצוע תפקידם א 4אנא תשומת ליבכם כי פרטי העובדים הנמנים על קבוצה מס' 

 על גבי טבלת תפקידים המצ"ב שנשלחה על ידי מרכז השלטון המקומי.ביצוע עבודה מרחוק( ימולאו 

 

מסך עובדי הרשות  15%לא יעלה על  שיוגדרו כעובדים חיוניים כמשמעותם בחוזרנציין כי סך העובדים 

 המקומית )לא כולל גמלאים או עובדים זמנים(. 

 

רועי סגל באמצעות כתובת למר ולהעבירן  באופן מידי את הטבלאות המצ"בלמלא לצורך כך, נבקש 

 . royse@moin.gov.il :הדוא"ל

 

 ,בברכה

   גלית וידרמן                                
 ק"ברשומ מנהלת אגף בכיר בקרת הון אנושי                       

 
 העתקים:

 , המנהל הכללימר מרדכי כהן
 , הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצרנתןמר קובי בר 

 מנכ"ל משרד הבריאותמר משה בר סימן טוב, 
 , סגן בכיר לממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצרמר דיאא אסדי

 , משרד הפניםהממונים על המחוזות
 ראש מינהל הסכמי שכר, מרכז השלטון המקומיגב' חגית מגן, 

 איגוד מנהלי משאבי אנוש, יו"ר גב' סנדרה כהן
 , בקרת הון אנושירפרנטים באגף בכיר

 

 

 

mailto:royse@moin.gov.il
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עבודה מרחוקכוננות הקפצה מהביתנוכחות פיזית ברשותשם היחידה

ראש העיר

לים"ל וסמנכ"מנכ

דובר ופניות ציבור

מוקד עירוני

פינוי , ע"אגף שפ

אשפה ונקיון העיר

אגף בטחון וחירום

פיקוח ושיטור עירוני

סיירי ביטחון

אגף רווחה ושירותים ח"אגף החינוך ושפ

בריאות , חברתיים

ס"ועו

מתנדבים בחירום

מנהל משאבי אנוש 

ושכר
, אגף תשתיות

תחזוקה וכבישים 

פיקוח על הבנייה

מחלקת דת

וטרינר

טכנולוגיות ומחשוב

משק הבית ניקיון 

ותפעול

כ"סה

כ עובדי הרשות"סה

עובדים חיוניים- היערכות להתמודדות עם וירוס הקורונה 



כ עובדים "סה

מעובדי הרשות% כ "סה

סיכום- טבלת מיפוי עובדים בשלטון המקומי 


