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 לשכת סמנכ"לית ומנהלת 
 אדם בהוראה-אגף בכיר כח

 
 כ"א באלול תשפ"אירושלים, 

 2021באוגוסט    29
 

   2000-1028-2021-0012693סימוכין: 
 
 
 
 

 מנהלי מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים אל: 
 הבעלויות על מוסדות החינוך

 
 

  שלום רב, 

 

 כתנאי לכניסת עובדי הוראה  למוסדות החינוך הלא רשמייםהחלת תו ירוק או חובת בדיקה הנדון: 

 

 

, 1.9.2021בעקבות החלטת הקבינט, מגבש משרד הבריאות בימים אלה ולקראת פתיחת שנת הלימודים ביום 

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות 

אשר עתידות לשקף את החלטות  2021-( התשפ"א 2חינוך והוראות נוספות(,  )תיקון מס' המקיימים פעילות 

 הקבינט.

 

הקבינט בקש לקבוע בתקנות כי עובד המוסד לא יכנס למוסד אלא אם הציג למנהל המוסד או למי מטעמו 

עת במקום אישור "תו ירוק", או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית )בדיקת אנטיגן שמבוצ

ואף   עבור התלמידים וכן העובדים מפני נגיף קורונה עבור גבוהה הגנה רמת זאת על מנת לאפשר מוסדר(. 

לאפשר קיום לימודים סדירים באופן פרונטלי ובכך אף לתת מענה לצרכיהם הרגשיים והחברתיים של 

 התלמידים. 

 

מוסדות החינוך תותנה בכפוף להצגת אחד לכל   כניסת העובדים 1.9.2021-במסגרת זו מתוכנן כי החל מה

 מהמסמכים הבאים:

 

 מתחסן תעודת .1

 מחלים תעודת .2

 )בדיקת אנטיגן שמבוצעת במקום מוסדר(. תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית .3
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ככל שמי מעובדי המוסד מביא לידיעת מנהל המוסד החינוכי, שהוא אינו בעל תו ירוק ושאין בדעתו להיבדק 

 כאמור, נבקשכם ליידע את  מנהל המחוז על כך לצרכי היערכות.  

 

 אנא העבירו מכתב זה לידיעת כלל עובדי המוסד. 

 

 עתה להיערך כאמור. הנחיות מפורטות יועברו בימים הקרובים, יחד עם זאת נבקשכם כבר

 

 
 בברכה,

 
 

 סוניה פרץ
 סמנכ"לית ומנהלת

 אגף בכיר כוח אדם בהוראה
 

 העתק:

 , מנכ"ל משרד החינוך מר יגאל סלוביק

 ת המינהל הפדגוגיסמנכ"לית בכירה ומנהל, גב' אינה זלצמן

 , יועצת משפטית עו"ד אילת מלקמן

 מר יניב זוהר, חשב המשרד

 המחוזות  מנהלי

 חותחירום, בטחון ובטיסמנכ"ל ומנהל אגף בכיר , מר אריה מור

 סמנכ"ל ומנהל  מינהל עובדי הוראה, מר איל רם

 מנהל אגף היערכות לשעת חירום, מר שאלתיאל רם

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

 מנהלת אגף א' חינוך יסודי, גב' אתי סאסי

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

 מנהלת אגף א' חינוך מיוחד, ב' רחל אברמזוןג

 גב' רחל טיטלבוים, מנהלת תחום תנאי שירות עובדי הוראה 

 , ממונה על יחסי עבודה ושכר, מרכז השלטון המקומי חגית מגןגב' 

 סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה במרכז השלטון המקומי, מיכל מנקסגב' 

 , יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות אבי קמינסקימר 

 , ממונה על תנאי שירות, מרכז השלטון המקומי עו"ד עידית ורונין

 , מנכ"ל ארגון המועצות האיזוריות שי חג'ג'מר 

 יועצים משפטיים במחוזות

 חשבי המחוזות

 מנהלי תחומי כח אדם בהוראה במחוזות
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