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 לשכת סמנכ"לית ומנהלת 
 אדם בהוראה-אגף בכיר כח

 
 כ"ז באדר תש"פ              ירושלים, 

 2020במרץ  23
 

   2000-1028-2020-0127357סימוכין: 
 

 
 5חוזר לבעלויות תש"פ/

 
 לכבוד

 הבעלויות על  גני הילדים 

 היסודיים  וחטיבות הבינייםהבעלויות על בתי הספר 

 הבעלויות על בתי הספר לחינוך מיוחד המוכרים שאינם רשמיים

 על החטיבות העליונות הבעלויות

 הבעלויות על המכללות להכשרת עובדי הוראה

 
 

  שלום רב, 

 

 אי הוצאת עובדים לחל"ת בתקופת חירום נגיף הקורונההנדון: 

 

על מנת להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה במדינת ישראל נדרשו הוראות מיוחדות אשר הן בעלות השפעה על 

כלל המשק ובכלל זה על עובדי ההוראה. במסגרת צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות 

מודית או אחרת בתוך כתלי מבנה מוסד נקבע, כי לא תתקיים כל פעילות לי 2020 -חינוך( )הוראת שעה(, התש"ף 

. זאת, לצורך 18.4.2020החינוך או מחוצה לו, הכרוכה בהתכנסות פיזית של עובדי הוראה או תלמידים, עד ליום 

 צמצום ההדבקה והתפשטות הנגיף. לפיכך, לא ניתן לקיים את העבודה של עובדי הוראה במתכונתם הרגילה.

 

למעסיקים  22.3.2020ונה על השכר במשרד האוצר,  מר קובי בר נתן מיום הנחיות בעניין זה ניתנו ע"י הממ

)מצ"ב(, בהתאם לתקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף 

, תקנות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב 2020-הקורונה החדש(, התש"ף

בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר  18.3.2020, ההסכם הקיבוצי מיום 2020-החדש(, התש"ף בשל נגיף קורונה

 .20.3.2020הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והחלטת הממשלה מיום 

 

עובדי הוראה בשלבי חינוך השונים יפורסם בימים  לגבי לחופשה יציאה תקנות ביישום עניינו אשר חוזר

 אחר השלמת התיאום בעניין זה.הקרובים, ל
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נוכח האמור לעיל וכן מאחר שכלל מוסדות החינוך בעלי הרישיון, אשר הינם הזכאים לתקצוב, ממשיכים להיות 

בשל תקופת החירום, ובפרט  חל איסור להוציא את עובדי ההוראה לחל"תמתוקצבים על ידי משרד החינוך, 

 לצורך קבלת דמי אבטלה מהביטוח הלאומי. 

 

ככל שימצא שעו"ה הוצאו לחל"ת, בניגוד להנחיות אלו, משרד החינוך עשוי לנקוט צעדים משמעותיים כנגד 

 הבעלויות ולקזז תשלומים מהתקציבים שיועברו לבעלות.

 

 כולנו מקווים שהמשבר יחלוף במהרה ונשוב לשגרה מבורכת.

 

 נה.מאחלים לכם, לעו"ה, לתלמידים ולכל צוות המוסד בריאות טובה ואית

 

 

 בברכה,  
 
 

 סוניה פרץ         
 סמנכ"לית ומנהלת  

 אדם בהוראה-אגף בכיר כח
 העתקים:

 
 מר שמואל אבואב, המנהל הכללי

 מר קובי בר נתן, הממונה על השכר, משרד האוצר

 מר משה בכר, סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר

 מר עמוס שקדי, חשב המשרד 

 ומנהל מינהל כלכלה ותקציביםמר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר 

 עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית

 ד"ר שוש נחום,  סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי

 ד"ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית 

 מר איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה 

 מנהלי ומנהלות המחוזות

 ואכיפה(מנהל מינהל )רישוי, בקרה מר גור רוזנבלט, 

 ימנהל אגף בכיר)חינוך במגזר הערבי( ויועץ למנכ"ל בתחום החינוך בחברה הערבמר עבדאללה חטיב, 

 הלשכה המשפטיתסגנית בכירה, טל, -עו"ד איריס שלו

 מר מנחם מזרחי, מנהל אגף בכיר, ארגון מוסדות חינוך, המינהל הפדגוגי

 יסודי-גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' חינוך על

 מנהלת אגף א' חינוך יסודיסאסי,  גב' אתי

 גב' אורנה פז, מנהלת אגף א' חינוך קדם יסודי

 (מנהל אגף א' )רישוי מוסדות חינוךמר פארס טויל, 

 מנהלת אגף א' )חינוך מיוחד(גב' רחלי אברמזון, 

 (מנהלת אגף )חינוך במגזר הדרוזיגב' איה ח'יראדין, 
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 השלטון המקומי, חשבות המשרד תשלומים למרכז בכיר מר טל ביבס, מנהל תחום

 גב' תמר כהן, מנהלת תחום בכיר שכר עובדי הוראה

 י(יסוד-מנהל/ת תחום בכיר )תקציב על, אפרת קמחי גב'

 (מנהלת תחום בכיר )תקציב עו"ה ומוכש"רגב' סיגל אלה, 

 גב' לבנת גבריאולוב, מנהלת תחום )תקצוב בעלויות חינוך(

 והסכמי עבודה, משרד האוצרמר אסף שירמן, מנהל תחום, שכר 

 מר עמית ענבר, תחום שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר 

 גב' רחל טייטלבום, מנהלת תחום תנאי שירות עובדי הוראה

 גב' חגית מגן, ראש מנהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי

 מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות

 ורונין, ממונה על תנאי שירות, מרכז השלטון המקומיעו"ד עידית 

 מר שמואל ריפמן,  מנכ"ל ארגון המועצות האיזוריות

 אדם בהוראה במחוזות-מנהלי תחומי כח 

 חשבי המחוזות  
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