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אגף בכיר כוח-אדם בהוראה
ירושלים ,י"ז בתשרי תשפ"ב
 23בספטמבר 2021
סימוכין2000-1028-2021-0013863 :

לכבוד
מנהלי מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי
הבעלויות על גני הילדים
הבעלויות על בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים
הבעלויות על בתי הספר לחינוך מיוחד המוכרים שאינם רשמיים
הבעלויות על החטיבות העליונות
שלום רב,
הנדון :החלת תו ירוק או חובת בדיקה כתנאי לכניסת עובדי הוראה למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי
על פי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות
המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות)(תיקון) ,התשפ"א2021-
"(א) עובד המוסד לא ייכנס למוסד אלא אם כן הציג למנהל המוסד או למי
מטעמו אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית,
אישור מאת הגורם המחסן המעיד על כך שקיבל מנת חיסון שלישית נגד  nCoVאו
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת  PCRבמסגרת תכנית
"מגן חינוך" ,והכול בצירוף תעודה מזהה";
ועל פי החלטה מספר קור 28/של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום  30.08.2021אשר
צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום  09.09.2021ומספרה הוא 412
(קור .)28/את ההחלטה ניתן למצוא בקישור:
 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec412_2021ותיקונה בהחלטת ממשלה מספר  431מיום
.20.9.2021
הרינו להודיעכם כי על כל עובד מוסד חינוך ובכלל זה עובד הוראה להציג בכניסה למוסד את אחד המסמכים
הבאים:
א .אישור שמנפיק משרד הבריאות לאדם המעיד על כך שהוא זכאי ל"תו ירוק" ,כפי שיעודכן מזמן
לזמן.
בהתאם להודעת משרד הבריאות בקישור להלן , /https://corona.health.gov.il/directives/green -pass-info
החל מיום  ,3.10.2021יחולו השינויים הבאים בתוקף התו הירוק-
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אגף בכיר כוח-אדם בהוראה

מי שקיבלו שלושה חיסונים ועבר שבוע מהחיסון השלישי  -התו יהיה תקף למשך חצי שנה
מהחיסון השלישי( .הערה :לפי התקנות ,עד ליום  17.10.21תתאפשר כניסה גם למי שיציג אישור
על ביצוע חיסון שלישי מהגורם המחסן (קופת החולים ,לדוגמה) גם מבלי שעבר שבוע מהחיסון
השלישי).
מי שקיבלו שני חיסונים ועבר שבוע מהחיסון השני (שבועיים בחיסון מודרנה)  -התו יהיה תקף
למשך חצי שנה מהחיסון השני.
מי שהחלימו מקורונה  -התו יהיה תקף למשך חצי שנה ממועד אישור ההחלמה.
מי שהחלימו וקיבלו חיסון  -התו יהיה תקף למשך חצי שנה מקבלת החיסון.

ב .אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית (בדיקת אנטיגן),שביצע העובד עד  84שעות טרם
כניסתו למוסד;
לעניין זה "בדיקת קורונה מיידית" – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד ,במקום ביצוע
הבדיקה ,המתבצעת לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה) ,התשפ"א ,2021-באתר
המורשים לכך; למען הסר ספק ,בדיקת קורונה ביתית אינה עומדת בהגדרה זו והכוונה היא לבדיקות
קורונה שמתבצעות בעמדות דיגום בלבד1.
"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית" משמעו– אישור על תוצאה שלילית בבדיקת
קורונה מיידית שבוצעה במהלך  84השעות שקדמו להצגתה ,הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד
;)QR
ג .אישור שקיבל אדם מאת מנהל שירותי הרפואה במשרד הבריאות ,על כך שהוא משתתף בניסוי קליני
לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל.
יובהר כי לאור האמור בהחלטות הממשלה הנ"ל לא י תאפשר לעובד שאינו בעל תו ירוק כאמור לעיל  ,לקיים
הוראה מרחוק כחלופה לעבודתו במוסד החינוך.
עובד ההוראה שאינו בעל תו ירוק ומסרב להציג בדיקה שלילית כנדרש בהתאם לאמור לעיל ,לא יוכל להיכנס
למוסד החינוכי .היעדרותו תחשב כהיעדרות שאינה מוצדקת וככזו שאינה מזכה בקבלת שכר עבודה.
מובהר כי לאור החלטת הממשלה מיום  ,20.9.2021בנקודת הזמן הזו ועד להודעה מעדכנת ,אין להוציא עובד כזה
לחופשה ללא תשלום ,ויש לפעול בהתאם למתווה המפורט להלן ,שמטרתו לאפשר תקופת הסתגלות עם כניסתן
של התקנות לתוקף ,מתוך שאיפה להביא לתפקוד מיטבי של מערכת החינוך ולכך שכל עובדי ההוראה ישתלבו
בעבודתם ,תוך קיום הוראות התקנות.

 1יצוין כי ,מהמידע שנמסר למשרד ,בעמדות הבדיקה של מד"א קיימת אפשרות לרכישת כרטיסיה המאפשרת הוזלת עלותה של כל
בדיקה
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בהתאם ,ועל מנת להבטיח את רציפות שירותי החינוך לתלמידים וכדי שניתן יהיה להיערך מראש עם ממלאי
מקום בשל היעדרויות מורים ,ככל שתהיינה ,על עובדי ההוראה להודיע למנהל בית הספר שבוע מראש האם
בכוונתם להציג בשבוע הקרוב תו ירוק ,או בדיקה שלילית כנדרש בהתאם לאמור לעיל וכי הם מתחייבים לעשות
כן או שהם מסרבים לעשות כן .על העובד לקחת בחשבון כי ככל שהוא יודיע שהוא מסרב להציג תו ירוק או אישור
על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ,או שיסרב להשיב על פניית המנהל ,יראו בו ,למשך אותו שבוע ימים,
כאמור ,כמי שלא מתייצב לעבודה ובנסיבות אלה כמי שהיעדרותו אינה מוצדקת וככזו אינה מזכה בקבלת שכר
עבודה .מנהל בית הספר יעדכן מראש את המורים בדבר הנחיה זו.

בברכה,

תמר כהן
מנהלת תחום בכיר
משכורות עובדי הוראה

סוניה פרץ
סמנכ"לית ומנהלת
אגף בכיר כוח אדם בהוראה

העתק:
מר יגאל סלוביק ,מנכ"ל משרד החינוך
מר קובי בר נתן ,הממונה על השכר ,משרד האוצר
מר יניב זוהר ,חשב המשרד
גב' אינה זלצמן ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
מר משה שגיא ,סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים
עו"ד אילת מלקמן ,יועצת משפטית
מנהלי המחוזות
מר משה בכר ,סגן בכיר לממונה על השכר ,משרד האוצר
מר אריה מור ,סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר חירום ,בטחון ובטיחות
מר איל רם ,סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה
מר שאלתיאל רם ,מנהל אגף היערכות לשעת חירום
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"ל 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
חשבי המחוזות
מנהלי תחומי כח אדם בהוראה במחוזות
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