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לכבוד
המנהלים הכלליים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך
שלום רב,

הנדון :עבודת עובדי המדינה במתכונת חירום לנוכח התפשטות נגיף הקורונה  -עדכון
לצורך היערכות להמשך פעילותם של כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך במתכונת
חירום עם כניסתן לתוקף של תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום
עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) ,התש"פ–( 2020להלן -התקנות),
פורסמו ביום  17.03.2020הנחיות נציב שירות המדינה והממונה על השכר והסכמי
עבודה במשרד האוצר לעבודת עובדי המדינה במתכונת חירום (להלן – ההנחיות).
בהתאם להנחיות אלו על משרדי הממשלה ויחידות הסמך להיערך לשמור על הרציפות
התפקודית במשרדי הממשלה ויחידות הסמך ולספק שירותים חיוניים בלבד לציבור
בתקופת החירום ,באמצעות מצבת כוח אדם מצומצמת אשר הגדירו כחיונית לצורך
כך ,באישור נציבות שירות המדינה.
להלן עדכון והנחיות משלימות למתכונת העבודה של עובדי המדינה שהוגדרו כעובדים
חיוניים בתקופת החירום ,וכן עיקרי ההסכם הקיבוצי שנחתם בין המדינה ומעסיקים
נוספים לבין ההסתדרות ביום  ,18.03.2020במסגרתו הוסכם על יציאתם לחופש של
עובדים אשר לא הוגדרו כעובדים כחיוניים בתקופת החירום.
התקופה בה אנו מצויים אינה קלה .אני ער למאמצים האדירים המושקעים על ידיכם
ועל ידי עובדי משרדיכם במסגרת המאבק הלאומי לבלימת התפשטות נגיף הקורונה
ושמירה על החוסן הלאומי ,ואני מחזק את ידיכם ואת ידי כלל עובדי המגזר הציבורי
בשעה זו ,בה מתגלה תרומתו האדירה של המגזר הציבורי למדינת ישראל ,ועל כך
גאוותינו .על כולנו החובה והזכות לשרת את מדינת ישראל גם בעתות אי וודאות,
בתקווה לחזרה איתנה ומהירה לשגרה.
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בברכה,

פרופ' דניאל הרשקוביץ
נציב שירות המדינה

העתקים :
חה"כ בנימין נתניהו ,ראש הממשלה
חה"כ משה כחלון ,שר האוצר
ד"ר אביחי מנדלבליט ,היועץ המשפטי לממשלה
מר שי באב"ד ,מנכ"ל משרד האוצר
מר קובי בר נתן ,הממונה על השכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר
מר אבי חליבה מנהל אגף בכיר (הממונה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך) נציבות שירות
המדינה
מר יוני דוקן ,מנהל אגף בכיר (הממונה על מערכת הבריאות) ,נציבות שירות המדינה
גב' חגית רשף מנהלת אגף בכיר (הממונה על מערכת הביטחון והחוץ) ,נציבות שירות המדינה
גב' אתי גבאי-מורלי ,סגנית בכירה לממונה על השכר ,משרד האוצר
סמנכ"לים למנהל ומשאבי אנוש במשרדי הממשלה ויחידות הסמך
מר עמי כהן ,ראש מטה נציב שירות המדינה
חברי הנהלת נציבות שירות המדינה

