מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר כוח-אדם בהוראה
לשכת סמנכ"לית ומנהלת
אגף בכיר כח-אדם בהוראה
ירושלים ,כ"ד באלול תשפ"א
 01בספטמבר 2021
סימוכין2000-1028-2021-0013047 :
אל:

מנהלי המחוזות
מנהלי מוסדות החינוך
הבעלויות על מוסדות החינוך

שלום רב,
הנדון :החלת תו ירוק או חובת בדיקה כתנאי לכניסת עובדי הוראה למוסדות חינוך
על פי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של
מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות( )תיקון מס'  ,(2התשפ"א2021-
)א(

עובד המוסד לא יכנס למוסד אלא אם כן:
הציג למנהל המוסד או למי מטעמו אישור "תו ירוק" ,או אישור על תוצאה
שלילית בבדיקת קורונה מיידית ,והכל בצירוף תעודה מזהה.

בהתאם לכך הרינו להודיעכם כי על כל עובד הוראה להציג בכניסה למוסד אישור "תו ירוק" או אישור על
תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית  -בדיקת אנטיגן שביצע פעמיים בשבוע )אחת ל 84 -שעות( והכל בצירוף
תעודה מזהה.
בהתאם לכך ,הרינו להבהיר כי עובד אשר יבקש להיכנס למוסד כאשר אין בידו אחד האישורים כאמור ,הרי
שהוא פועל בניגוד לתקנות האמורות על כל המשתמע מכך ,ובכלל זה עובר עבירת משמעת או עבירה לפי חוק
פיקוח על בתי ספר ,והתנהלות כאמור אף עלולה להגיע לכדי עבירה לפי דיני העונשין.

בברכה,

סוניה פרץ
סמנכ"לית ומנהלת
אגף בכיר כוח אדם בהוראה
העתקים:
מר יגאל סלוביק ,מנכ"ל משרד החינוך
גב' אינה זלצמן ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
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מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר כוח-אדם בהוראה
עו"ד אילת מלקמן ,יועצת משפטית
מר יניב זוהר ,חשב המשרד
מר אריה מור ,סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר חירום ,בטחון ובטיחות
מר איל רם ,סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה
עו"ד ענת אורנשטיין ,מנהלת אגף בכיר משמעת וטוהר המידות
מר שאלתיאל רם ,מנהל אגף היערכות לשעת חירום
גב' תמר כהן ,מנהלת תחום בכיר משכורות עובדי הוראה
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' חינוך על יסודי
גב' אתי סאסי ,מנהלת אגף א' חינוך יסודי
גב' אורנה פז ,מנהלת אגף א' חינוך קדם-יסודי
גב' רחל אברמזון ,מנהלת אגף א' חינוך מיוחד
גב' רחל טיטלבוים ,מנהלת תחום תנאי שירות עובדי הוראה
גב' חגית מגן ,ממונה על יחסי עבודה ושכר ,מרכז השלטון המקומי
גב' מיכל מנקס ,סמנכ"לית חינוך רווחה וחברה במרכז השלטון המקומי
מר אבי קמינסקי ,יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות
עו"ד עידית ורונין ,ממונה על תנאי שירות ,מרכז השלטון המקומי
מר שי חג'ג ,מנכ"ל ארגון המועצות האיזוריות
יועצים משפטיים במחוזות
מנהלי תחומי כח אדם בהוראה במחוזות
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