כ' אדר תש"פ
 16במרץ 2020
סימוכין108250 :

לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

הנדון :שכר עובדי הרשויות המקומיות – ריענון הנחיה 16.3.2020

אנו עדים בימים אלה לאי וודאות מוחלטת בה נמצאים אלפי בתי אב ,ערב חג הפסח ,באשר
לתשלום שכרם והמשך תפקודם הכלכלי לטווח שסופו ,כרגע ,לא נראה לעין.
כל הסדר בו נוכל לייצר וודאות לעובדי הרשויות המקומיות ,נבקש למצות ולאפשר לעובדים שלנו
להפחית את דאגת ההשתכרות מליבם.
מסתמן ,כי במהלך הימים הקרובים ייחתם הסכם בין המעסיקים( ,ביניהם המדינה והרשויות
המקומיות)  ,לבין ההסתדרות לפיה העובדים שידרשו לא להגיע לעבודה ע"י מעסיקיהם בהתאם
להוראות משרד הבריאות ינצלו חופשה ע"ח מכסת חופשתם השנתית הצבורה.
פרטים בנוגע להסכם נעביר בהקדם.
במטרה למצות הליך זה להלן מס' דגשים:
 .1עובד שאין ברשותו ימי חופשה צבורה ניתן ,לאחר שהתקבל אמש אישור הממונה על השכר
באוצר לאפשר יתרה שלילית זאת עד לעדכון סופי שלנו בעניין.
משכך אנו מבקשים בשלב זה לא להוציא עובדים שתמו להם ימי חופשה צבורה לחל"ת.
 .2אם עד יום חמישי ה 19.3.2020 -לא ייחתם הסכם בנושא נעדכן בהמשך הצעדים בדבר שכרם
של העובדים.
 .3עד לחתימת הסכם קיבוצי בנושא זה ,עובד ,אשר לפי בחירתו ,יעדיף לצאת לחל"ת ולא לנצל
חופשה שנתית צבורה ,ניתן לעשות כן.
 .4נבקש לקבל מכל רשות מקומית את ממוצע מספר ימי החופשה הצבורים .נתון זה יש להעביר
לגב' חגית מגן במייל hagit@masham.org.il
 .5תאגידים עירוניים – עובדים בתאגידים עירוניים יוכלו לנצל תחילה ימי חופשה צבורה ו/או
חל"ת לפי בחירתם.
 .6למען הסר ספק ,בכוונתנו להבהיר למשרד האוצר באופן חד משמעי ,כי לא נאפשר קידומו
של הסדר זה באם יפגעו תקציבי המדינה המיועדים לתקני כוח אדם ברשויות המקומיות.
אנו נשוב ונעדכן בכל התפתחות.
בכבוד רב
חיים ביבס
ראש עירית מודיעין מכבים-רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי

העתק:
מר ארנון בן דוד -יו"ר ההסתדרות החדשה
מר שלמה דולברג – מנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
מר מרדכי כהן -מנהל כללי ,משרד הפנים
עו"ד איתן אטיה – מנכ"ל ,פורום ה15 -
עו"ד גיל בר טל -יו"ר הסתדרות המעו"ף
מר קובי בר נתן  -הממונה על השכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר
גב' חגית מגן -ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד מירה סלומון -מ"מ ראש מינהל הכנסת ומנהלת המחלקה המשפטית ,מש"מ

