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From: Kerre Agmon Naim <agmon_ip@bezeqint.net>  
Sent: Monday, March 23, 2020 3:06 PM 
To: Kerren Agmon <agmonk@netvision.net.il>; אגמון ייעוץ מוסדי <agmon_ic@bezeqint.net> 
Subject: Fwd:  :מתנדבים ומיקור חוץ1הבהרות לעניין . . הנחיות הביטוח הלאומי 3הבהרה לעניין תקופת מחלה ל"עובד רגיל"   .2 
 לשלטון המקומי בדבר חל"ת 
 
 

 שלי  iPhone-נשלח מה
  

 :תחילת ההודעה שהועברה

 <ronit@masham.org.il>רונית לוי  :מאת 
14:56:45בשעה   2020במרץ   23 :תאריך  GMT+2 
. הנחיות  3הבהרה לעניין תקופת מחלה ל"עובד רגיל"   .2   . מתנדבים ומיקור חוץ 1הבהרות לעניין:    :FW :נושא
 הביטוח הלאומי לשלטון המקומי בדבר חל"ת 

  צהריים טובים 
  

הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום  (בהתאם לתקנות שעת חירום   .1
  ,  2020-טות נגיף הקורונה החדש), התש"פהתפש

עובד, לפי התקנות, הוא "מתנדב... מי שמועסק, ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק  
  מדי יום, בין שמתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין שלא מתקיימים".

  יובהר ויודגש:  
o   ,כל מתנדב שלא שוהה במתקני הרשות המקומית, אלא מתנדב בחוץ, בבתים

לא נספר  שימות כגון: הבאת סלי מזון, סיוע לאוכלוסייה מתקשה וכיו"ב, במ
של הרשות המקומית, לעניין הגבלת נוכחות עובדים במקום   במצבת העובדים 

הוא גם לא נספר לעניין חופשה כפויה, כי אין איתו יחסי  העבודה, לפי התקנות. 
  .  עבודה

של הרשות המקומית, לעניין הגבלת   שכן נספרים במצבת העובדיםמתנדבים 
אך ורק מתנדבים ששוהים  נוכחות העובדים במקום העבודה לפי התקנות, הם 

  .  במתקני הרשות
o תקני הרשות  מי שהרשות המקומית התקשרה אתו במיקור חוץ, ולא שוהה במ

שלו או ממקום עבודה שאינו שייך  -, אלא פועל ממשרדיובאופן יומיומי המקומית 
של הרשות המקומית, לעניין הגבלת    לא נספר במצבת העובדיםלרשות המקומית,  

הוא גם לא נספר לעניין חופשה  נוכחות עובדים במקום העבודה, לפי התקנות. 
  .  כפויה, כי אין איתו יחסי עבודה

של הרשות המקומית,   שכן נספרים במצבת העובדיםם במיקור חוץ המועסקי
אך ורק אלה  לעניין הגבלת נוכחות העובדים במקום העבודה לפי התקנות, הם 

  .  השוהים במתקני הרשות באופן יומיומי
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למען הסר ספק, על עובדי הרשות המקומית, המתנדבים והמועסקים במיקור חוץ, לפעול  
לצאת רק לפעולות או המטרות המפורטות בסעיף צמצום היציאה   –בהתאם לתקנות  

  למרחב הציבורי ולפעול בהתאם לכללי ההתנהגות במרחב הציבורי. 
    
   

  מחלה ל"עובדים רגילים" .2
  ,18/3/2020 - דרתו בהסכם הקיבוצי מיום המאושר להכיר ל"עובד רגיל", כהג 

  (כולל) וכדלקמן:  21/3/2020 -בתעודות מחלה לגבי התקופה שעד ליום ה 
   

(לא כולל) ואשר חלה לגבי   15/3/2020 -תעודת מחלה שהונפקה לפני יום ה   .א
 -, תוכר גם לגבי התקופה שלאחר יום ה 21/3/2020  - התקופה שלאחר יום ה

21/3/2020 .  
  -ועד יום ה 15/3/2020  -ונפקה בתקופה שמיום התעודת מחלה שה  .ב

  21/3/2020  -(כולל), תוכר לכל היותר לגבי התקופה שעד יום ה 21/3/2020
  (כולל). 

לא תוכר לגבי התקופה   15/3/2020 -תעודת מחלה שהונפקה החל מיום ה   .ג
  (כולל). 16/4/2020  -ועד יום ה  22/3/2020  -שמיום ה

   
  מקומי בדבר הוצאת עובדים לחל"ת הנחיות ביטוח לאומי לשלטון ה  .3

   
בהמשך להודעותינו הקודמות בדבר החתימה על ההסכם    –   יציאת עובדים לחל"ת

הקיבוצי והתקנת תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר  
, המחילות את ההסכם  2020-הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש), התש"ף

חלף חל"ת גם על עובדים בחוזים אישיים (שכר הקיבוצי בדבר יציאה לחופשה 
בכירים וחוזה אישי דירוגי), גובש נוהל מתוקן ומעודכן בין המוסד לביטוח לאומי  

  לבין מרכז השלטון המקומי ביחס לעובדים זמניים ושעתיים היוצאים לחל"ת. 
בהתאם לנוהל החדש, יש להכין רשימה מרוכזת של העובדים שהוצאו לחל"ת,  

בץ האקסל המצורף לנוהל, ולהעביר אותן אל מוקד דיווחי החל"ת  בהתאם לקו
שפתח מרכז השלטון המקומי, בכתובת הדוא"ל:  

halatinfo@masham.org.il ,                  
  .  26.3.2020לכל המאוחר עד ליום  

עובדים שייכללו ברשימה זו יהיו פטורים מהגשת מסמכים נלווים ברישום באתרי  
  שירות התעסוקה והביטוח הלאומי. 

  יובהר ויודגש כי יתקבלו אצלנו אך ורק פניות ממנהלי משאבי אנוש וחשבים. 
   

מצ"ב מכתבו של מר אוריאל כזום, מנהל אגף גמלאות מחליפות שכר וסגן ראש  
  טוח לאומי בנושא. בבי,  מינהל הגמלאות

   
   

   
   

  בברכה, 
   

  חגית מגן 
   
   
   
   
   


