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 שלום רב,

עבודה במתכונת חירום בתקופת  הנחיות לניהול מכרזי כח אדם ברשויות המקומיות בעת: הנדון

 משבר נגיף הקורונה

 

בהמשך להערכות המגזר הציבורי לעבודה במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה ובכדי 

ציבור, להלן הלבין ההכרח לשמור על בריאות  ,לאזן בין הצורך לרציפות תפקודית של הרשות

. הנחיות אלה תוקפן יפה כל עוד עומדות מכרזי כח אדם ברשויות המקומיותקיום להנחיות 

 לשעת חירום )להלן "שעת החירום"(.  בתוקפן התקנות

 

 פרסום מכרזי כח אדם  .1

 .במהלך תקופת החירוםברשות המקומית אין לפרסם מכרזי כח אדם חדשים 

 

 ועדות בחינה  .2

 .אין לקיים ועדות בחינה בתקופת החירום .א

, ההון האנושיבאחריות מנכ"ל הרשות או מנהל עדה ובמקרה בו כבר נקבע מועד לו .ב

באמצעות שיחות טלפוניות או באשר לדחייתה מועמדים והלעדכן את חברי הוועדה 

 שליחת מייל המודיע על דחיית הוועדה. 

 

 מקרים חריגים  .3

לרבות ועדת  ,לעיל, במקרים חריגים, ניתן לקיים ועדת בחינה 2על אף האמור בסעיף 

לצורך איוש אחת או יותר מהמשרות להלן, וזאת במקרה בו המשרה אינה  ,כשירות

מאוישת ע"י ממלא מקום המשמש בתפקיד זה בתקופת הביניים, ואיוש התפקיד נדרש 

 לצורך הרציפות התפקודית של הרשות:

 מנכ"ל .3.1

 גזבר .3.2

 יועץ משפטי  .3.3

 מנהל יחידת חינוך  .3.4

 מהנדס  .3.3
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 מבקר וממונה על תלונות הציבור  .3.6

 וטרינר  .3.3

ה לתפקיד חיוני, הנדרשת לצורך המשך הרציפות התפקודית של הרשות משר .3.3

 המקומית.  

 

 הנחיות נוספות  .4

לעיל, מותנה בקבלת חוות דעתו  3כינוס ועדת בחינה לאחת מהמשרות כאמור בסעיף  .א

של יועמ"ש הרשות בדבר הדחיפות והנחיצות לסיום הליכי המכרז בעת עבודה 

 במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה. 

לאור ההנחיות והמגבלות שניתנו לעניין התקהלות הציבור, שמירת המרחק וצמצום  .ב

התחבורה הציבורית, רשאית ועדת הבחינה או ועדת הכשירות לבצע את  שירותי

 הראיונות למועמדים באמצעות ה"סקייפ".

 בכל מקרה כינוס הועדה יתאפשר רק בקוורום חוקי של חבריה.  .ג

 

 תוקף והגבלות  .3

בכל מקרה של איוש משרה כאמור, הרשות מתחייבת שלא לחרוג ממכסת העובדים  .א

 החיוניים בשעת חירום בהתאם לקבוע בתקנות. 

אלו תהיינה בתוקף ממועד מכתבי זה ועד סיום מתכונת החירום יובהר כי הוראות  .ב

  בתקופת משבר נגיף הקורונה. 

 

 

 ,ברכהב

 

   מןגלית וידר                              
 ק"ברשומ מנהלת אגף בכיר בקרת הון אנושי                       

 

 

 העתקים:
 , המנהל הכללימר מרדכי כהן
 , סגן בכיר לממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצרמר דיאא אסדי

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

 , יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנושסנדרה כהןגב' 
 אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשומ"קרפרנטים, 

 


