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 2000-1042-2020-0122058סימוכין: 
 

 לכבוד

 מקומיות חינוך רשויות

 חינוך מוסדות על בעלויות

 

 ,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

 (. 16.4.2020 ליום עד) החירום בתקופת ת"לחל עובדים להוציא אין ,2020

 הוראת( )חינוך מוסדות פעילות הגבלת( )החדש הקורונה נגיף) העם בריאות שבצו ונציין נחזור
 או לימודית פעילות כל תתקיים לא כי, נקבע"( העם בריאות צו: "להלן) 2020 - ף"התש(, שעה

 הוראה עובדי של פיזית בהתכנסות הכרוכה, לו מחוצה או החינוך מוסד מבנה כתלי בתוך אחרת
 ניתן לא, לפיכך. הנגיף והתפשטות ההדבקה צמצום לצורך, זאת. 18.4.2020 ליום עד, תלמידים או

 .הרגילה במתכונתם העובדים כלל של העבודה את לקיים

 לשם עבודה במקום העובדים מספר הגבלת) חירום שעת תקנות לפי לפעול הבעלויות כלל על
 הסכם הרחבת) חירום שעת תקנות ולפי 2020-ף"התש(, החדש הקורונה נגיף התפשטות צמצום
 תקנות -להלן) 2020-ף"התש(, החדש קורונה נגיף בשל הרחב הציבורי המגזר על לחופשה יציאה

 מיום הקיבוצי ההסכם את שמחילות( לחופשה יציאה הסכם הרחבת לעניין  חירום שעת
 הכללית העובדים הסתדרות לבין הציבורי במגזר נוספים ומעסיקים המדינה בין 18.3.2020

 .החדשה

 הוראות פי על לפיה, הבהרה לפרסם לנכון מצאנו החינוך למשרד שונות פניות מספר בעקבות
 מלווים, סייעות, שרתים, מזכירים, מנהלה עובדי) חינוך מוסד עובדי הוצאת על איסור חל, לעיל

 .הלאומי מהביטוח אבטלה דמי קבלת לצורך ובפרט החירום בתקופת ת"לחל'( וכו

 אדם כח בכיר אגף י"ע פורסמו החירום בתקופת ת"לחל הוראה עובדי הוצאת אי לגבי הנחיות
 :ב"הרצ בקישור בהוראה

 http://meyda.education.gov.il/files/Sherut/coronavirus.pdf 

 .24.3.20 בתאריך רשויות בפורטל המשרד חשב ידי על פורסמו העובדים יתר לגבי נוספות הנחיות

 ועד 15.3.2020 קרי, העם בריאות צו של תוקפו תחילת מיום המתחילה שבתקופה יודגש כן כמו
 שהיית, לחופשה יציאה הסכם הרחבת לעניין חירום שעת התקנות של תוקפן תחילת ליום

 .העובדים של החופשה ימי חשבון על תהיה האמורה בתקופה בחופשה העובדים
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 :ידו על שפורסמו להנחיות בקשר למשרד שהופנו לשאלות הבהרה תשובותנספח  להלן,  כן כמו

 

 

 תשובה שאלה

 יינתנו הנחיות בנושא תשלומי הורים האם ניתן לגבות תשלומי הורים  1

2 
תקנות שע"ח  -הסייעות לחל"ת אין להוציא  האם להוציא את הסייעות לחל"ת

 על כל עובדי מוסד החינוך וההנחיות חלות

3 

על כל עובדי מוסד חלות  וההנחיותתקנות שע"ח  אילו עובדי מנהלה ההנחיה חלה לע
החינוך )לרבות שרתים, מזכירים, עובדי סיוע וכו' 

 המתוקצבים על ידי המשרד(

4 

החל מסגירת מוסדות הימים  יש לנהוג לגביאיך 
מיום  -התקנות החירום תחולת לפני החינוך ו

 22.3.2020ועד  15.3.2020

של יהיו על חשבון ימי החופשה  ההיעדרות ימי
 העובד

5 

מה קורה עם עובדים שיצאו לחל"ת לפני קבלת 
 ת ממשרד החינוך?וההורא

על פי תקנות שע"ח ובהתאם לחוזר אין להוציא 
שיבם. הם ישהו עובדי מוסד חינוך לחל"ת ויש לה

 בחופשה על חשבון ימי החופשה שלהם 

6 
 ייחודי -חינוך תרבותיהאם ההוראות חלות על מוסדות 

? 
על כל מוסדות החינוך ללא יוצא  ותחל כן. ההוראות

 מהכלל

7 
על כל מוסדות החינוך ללא יוצא  ותחלכן. ההוראות  פטור?במעמד האם ההוראות חלות על מוסדות 

 מהכלל

 עובדים אלו לחל"ת אין להוציא האם ניתן להוציא רכזים ושרתים לחל"ת? 8

9 
במוסדות על תיכוניים, האם ניתן להוציא לחל"ת רק 

 המנהלה?את עובדי 
עובדי המנהלה של כל מוסדות העל  אין להוציא

 לחל"תשע"ח   , כהגדרתם בתקנותתיכוניים

10 

אנחנו כרגע לא גובים תשלומי הורים, מה עושים עם 
 הפערים שנוצרו לאור ההנחיות?

להוציא את כל עובדי מוסד  שאיןההנחיות קובעות 
 יהיו בחופשה  עובדים אלו . החינוך לחל"ת

11 
בעלות על מוסד חינוכי, האם אמשיך לקבל תקציב אני 

 באופן שוטף?
 המוסד ימשיך לקבל תקצוב חודשי שוטף -כן 

 עובדים אלה לחל"ת אין להוציא לחל"ת הןהאם פנימיות יכולים להוציא את עובדי 12

13 

אני בהליך קבלת רישיון וטרם קיבלתי תקציב, האם 
 גם עליי? יםחל החוזרים

חלות רק על מוסדות חינוך  וההנחיותתקנות שע"ח 
חל איסור לקיים מוסדות חינוך  שפועלים ברישיון.

 ללא רישיון

14 
או  19.3? האם זה ה  לחופשה הוא מועד היציאה מה

22.3? 
 4-ראו תשובה ל

15 

 אין כרגע מידע לגבי קרן חופשה. ?בחוזריםמהי קרן החופשות המוזכרת 
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 המגזר על לחופשה יציאה הסכם הרחבת) חירום שעת תקנות -זה לעניין ח"שע תקנות 
 2020-ף"התש(, החדש קורונה נגיף בשל הרחב הציבורי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

נודה להתייחסותכם בדבר אילו עובדים נחשבים 
כמינהליים שנכללים בהודעתכם בדבר איסור חל"ת. 

 סייעות? מזכירות? שרת? תל"ן?

מי שהוא במעמד עובד במוסדות  כל אין להוציא
 לחל"ת החינוך

17 

ממלאת מקום שעובדת כרגע והוצאה לחופשה ולא 
תהיה לה אפשרות להחזיר את הימים מאחר והעובדת 
הקבועה חוזרת מחופשת לידה. כיצד יש לנהוג במקרה 

 כזה?

, בתקופת החוזה אין להוציא ממלאת מקום לחל"ת
. היא תדרש להשלים את ימי העבודה שנקצב לה

 לאחר החזרה לפעילות לצד יתר העובדים הקבועים.

 אין פעילות של צהרונים בתקופה זו מה ההנחיות לגבי עובדי ניצנים? 18

19 

והחוזר חלים על סייעת שניה. היקף  שע"ח תקנות חל על סייעת שניה? רזהאם החו
התקצוב יהיה בהתאם להיקף הפעילות של גני 

 ילדים )בלבד( בשגרה וקיזוז יערך בהתאם.

20 
האם ההנחיות חלות על מלווים וסייעות ממלאת 

 מקום?
מי שהוא במעמד עובד במוסדות  כל אין להוציא

 לחל"ת החינוך

21 

נים )כדוגמת ועם סייעות שמועסקות בצהרמה קורה 
 ה( המתוקצבים על ידי המשרד יהסייעת השני

וההנחיות  תקנות שע"חפעילות הצהרונים הוקפאה. 
. בפעילות הגן ולא בצהרון על סייעת שניה חלות

היקף התקצוב יהיה בהתאם להיקף הפעילות של גני 
 ילדים )בלבד( בשגרה 

22 

לעשות האם לבקש  שיקים מה עלי 12העברתי לגן 
 השיקים חזרה?

תשלום על שעות הבוקר בגן ל מקוםאין  ככלל, 
למעט תשלומי ההורים המתוקצב ע"י המשרד, 

שמאושרים על ידי משרד החינוך. באם מדובר 
בעלות נות בעניין זה  ליש לפ -צהרון  תשלום עבור ב

 שמפעילה את הצהרון

23 
משולמים האם התשלומים למוסדות ממשיכים להיות 

 כרגיל?
המשרד ממשיך לתקצב את מוסדות החינוך באופן 

 חודשי

24 
יה יילדי הינו חריג גיל בגן ילדים. האם עלי לשלם לעיר

 על ימים אלו
 כן
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 יש, לו ובנספח זה ההבהרה במכתב מענה להם ניתן שלא, בנושא נוספות שאלות שישנן ככל
 maximan@education.gov.il מייל בכתובת למר מקס אנדרונוב להפנותן

 

 .מבורכת לשגרה ונשוב במהרה יחלוף שהמשבר מקווים כולנו

 

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

 

 

 

 

 ,בברכה                                                            

                                                         

 החינוך משרד חשבות                                                              

 

 

 

 

 

 העתקים:

 המרכז לשלטון מקומי גב' חגית מגן, ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר,
 מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך, המרכז לשלטון מקומי

 מר שי חג'ג', יו"ר מרכז המועצות האזוריות בישראל
 ד"ר שוש נחום,  סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי

 מר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר למינהל כלכלה ותקציבים
 המשפטיתעו"ד אילת מלקמן, היועצת 

 ד"ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית 
 גב' סוניה פרץ, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה

 מר גור רוזנבלט, מנהל מינהל )רישוי, בקרה ואכיפה(
 מנהלי ומנהלות המחוזות

 מר דודי מזרחי, מנהל אגף בכיר )תקציבים(
 נוך, המינהל הפדגוגימר מנחם מזרחי, מנהל אגף בכיר, ארגון מוסדות חי

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

 מר פארס טויל, מנהל אגף א' )רישוי מוסדות חינוך(
 ראמ"ה( -עו"ד לירן שפיגל, ממונה )ייעוץ משפטי

 משרדמר טל ביבס, מנהל תחום תשלומים למרכז השלטון המקומי, חשבות ה
 (פנימית ביקורת) בכיר תחום מנהלמקסים אנדרונוב, מר 
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