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 ב' באייר תש"פ
 2020באפריל  26

 2000-1042-2020-0122110סימוכין: 
 

 

 לכבוד

 מקומיות חינוך רשויות

 חינוך מוסדות על בעלויות

 בעלויות על פנימיות שמפוקחות על ידי משרד החינוך

 ,רב שלום

 ת"לחל חינוך מוסדות עובדי הוצאת לאי בנוגע לחוזרים בהמשך הבהרה:  הנדון

 

 שעת תקנות על המבוססות, 24.2.2020 ומיום 23.3.2020 מיום החינוך משרד להנחיות בהתאם

-ף"התש(, החדש קורונה נגיף בשל הרחב הציבורי המגזר על לחופשה יציאה הסכם הרחבת) חירום

 עובדים להוציא אין (,לחופשה יציאה הסכם הרחבת לעניין  חירום שעת תקנות -להלן) 2020

 (. 30.4.2020 ליום עד) כל עוד התקנות עומדות בתוקפן החירום בתקופת ת"לחל

הסכם , ( לתקנות לעניין הרחבת הסכם יציאה לחופשה1)ג2על אף האמור לעיל ובהתאם לס' 

( 7( או )6(, )5"עובד רגיל ומעסיקו הציבורי המנוי בפסקאות )יציאה לחופשה לא יחול על 

אם אישר זאת המנהל הכללי של משרד החינוך ובלבד שמתקיים  –להגדרת "מעסיק ציבורי" 

 בגוף אחד התנאים האלה:

 לגוף יש קושי כלכלי ממשי לעמוד בהוראות ההסכם; (1)

 חלק ניכר מן העובדים בגוף זכאים לחופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית בלבד." (2)

בת לפנות בבקשה מפורטת לאור זאת, כל בעלות שמבקשת להוציא את כל עובדיה לחל"ת, חיי

 למשרד החינוך ובצירוף המסמכים הבאים :

 לשנת מאזן בוחן יש להגיש עדיין לא מוכן והדוח . במידה2019 לשנת מבוקר כספי דוח .1

2019. 

 למועד הגשת הבקשה.נכון  ,2020 לשנת מאזן בוחן .2

 ועד למועד הגשת הבקשה(. 1/3/2019 -שנה האחרונה )משל התדפיסי בנק  .3

 מאומתת ע"י עו"ד.חתומה ע"י מורשי החתימה ועלות על מצבה הפיננסי, הצהרת הב .4

 דוח מיוחד של רו"ח על הצהרת הבעלות. .5
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חל איסור על הוצאת עובדי כאמור עד לקבלת אישור  המנהל הכללי של משרד החינוך לבקשה, 

 מוסד החינוך לחל"ת.

לפנות למוקד  ניתן, זה הבהרה במכתב מענה ןלה ניתן שלא, בנושא נוספות שאלות שישנן ככל

 הטלפוני:

 . 12:00 - 09:30ה' בין השעות  -בימים ימים א' ,המוקד שעות פעילות

  073-3904616טלפון: 

  03-5080673פקס: 

 

 .מבורכת לשגרה נשובשו במהרה יחלוף שהמשבר מקווים כולנו

 .ואיתנה טובה בריאות המוסד צוות ולכל לתלמידים, לעובדים, לכם מאחלים

 

 

 בברכה,     ,בברכה

                        

 גור רוזנבלט                                                עמוס שקדי                                    

  מנהל מינהל רישוי בקרה ואכיפה                           חשב משרד החינוך                  

 

 העתקים:

 שמואל אבואב, המנהל הכללי מר

 מר קובי בר נתן, הממונה על השכר, משרד האוצר

 מר דיאא אסדי, סגן הממונה על השכר, משרד האוצר

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

 מר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר למינהל כלכלה ותקציבים

 עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית

 ד"ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית 

 גב' סוניה פרץ, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה

 רו"ח ריאן גאנם, סגן בכיר לחשב 

 מנהלי ומנהלות המחוזות
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 מר דודי מזרחי, מנהל אגף בכיר )תקציבים(

 חינוך בחברה הערבימר עבדאללה חטיב, מנהל אגף בכיר)חינוך במגזר הערבי( ויועץ למנכ"ל בתחום ה

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

 טל, סגנית בכירה ליועצת המשפטית )ח.התיישבותי ודיני עבודה(-עו"ד איריס שלו

 חשבי המחוזות  

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

 גב' אתי סאסי, מנהלת אגף א' חינוך יסודי

 פארס טויל, מנהל אגף א' )רישוי מוסדות חינוך(מר 

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

 ראמ"ה( -עו"ד לירן שפיגל, ממונה )ייעוץ משפטי

 גב' איה ח'יראדין, מנהלת אגף )חינוך במגזר הדרוזי(

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

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

 מר טל ביבס, מנהל תחום תשלומים למרכז השלטון המקומי, חשבות המשרד

 חרדי מחוז, בהוראה אדם כח תחום מנהלת', ג'חג אורה' גב

 גב' חגית מגן, ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר, המרכז לשלטון מקומי

 שלטון מקומימר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך, המרכז ל

 מר שי חג'ג', יו"ר מרכז המועצות האזוריות בישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


