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 "ו אדר תש"פכ
 2020מרץ  22

 108361סימוכין: 
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב,

 החרגת עובדי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיותהנדון: 
 108358, מס' 21.03.2020מיום  מש"מ סימוכין: מכתב

בתקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות 
, נקבעו מגבלות של מקסימום עובדים שרשאים 2020-נגיף הקורונה החדש(, התש"ף

לשהות במקום העבודה בו זמנית, לפי פילוח של סוגי מעסיקים )מהמגזר הפרטי, 
 מהמגזר הציבורי, מהמגזר השלישי(.

ע בתקנות כי הן לא יחולו על מפעילים של פעילות חיונית מסוגי הפעילות כמו כן נקב
אלא אם מפעילים אלה צוינו מפורשות בתקנות, ונקבעו לגביהם  –המנויים בתוספת 

 שיעורים מקסימליים.

בהתאם לתקנות, הוחרגו ממצבת העובדים שיש למנות לצורך קביעת מספר 
זמנית, עובדים סוציאליים  שהוסמכו העובדים הרשאים לשהות במקום העבודה בו 

 "(. עו"סים לפי חוקעל ידי שר העבודה והרווחה לפי כל דין )להלן: "

בנוסף לעו"סים לפי חוק, על הרשויות המקומיות בסיכום בין הח"מ הוחלט, כי 
להמשיך ולהכיר בכל העובדים הסוציאליים המתוקננים במחלקות לשירותים 

עובדים חיוניים שנדרש המשך העסקתם )עו"סים חברתיים ברשויות המקומיות, כ
 . (30%כחלק ממכסת  –; עו"סים מתוקננים אחרים 30%מעבר למכסת  –לפי חוק 

ברשויות שבהן הכללת העובדים הסוציאליים המתוקננים )שאינם עו"סים לפי חוק( 
תעשה פניה למנכ"ל משרד הפנים,  - 30%מביא את הרשות לכדי חריגה ממכסת 

 10,000לרשויות מקומיות עד  50%יגה מהמכסה )במסגרת חריגת בבקשה לחר
 ליתר הרשויות המקומיות(. 5%תושבים וחריגת 

 

 

 העתקים:
 מרכז המועצות האזוריותראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר  -שי חג'ג'מר 

 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי -דולברגמר שלמה 

 מרדכי כהן
 

 חיים ביבס 

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות  מנהל כללי
 מרכז השלטון המקומיויו"ר   משרד הפנים
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 מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות -איציק אשכנזימר 
 15-מנכ"ל פורום ה -איתן אטיהעו"ד 

 מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד מנכ"לים ברשומ"ק -דורון מילברגמר 
 ברשויות המקומית מנכ"לים

 בכיר בקרת הון אנושי ברשומ"ק, משרד הפנים  מנהלת אגף -ןגלית וידרמגב' 
 ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי -חגית מגןגב' 
 מנהל מחלקת רווחה, מרכז השלטון המקומי -אסא בן יוסףגב' 
כרכור ויו"ר איגוד מנהלי -מנהלת מחלקת הרווחה בפרדס חנה -תמי ברששתגב' 

 מחלקות הרווחה
 ברשויות המקומיות לשירותים חברתייםמחלקות י מנהל

 

 

 


