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 לכבוד
 בעלויות על מוסדות פנמיותיים

 בעלויות על כפרי נוער
 
 

 ,שלום רב
 

           
 

 נגיף הקורונה - איסור על הוצאת עובדים לחל"ת בתקופת חירום הנדון :
 
 

על מנת להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה במדינת ישראל נדרשו הוראות מיוחדות אשר הן 

 . העובדים בפנימיות וכפרי הנוערבעלות השפעה על כלל המשק ובכלל זה על 

 

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )הוראת ל (10)2בסעיף 

. זאת, לצורך 18.4.2020פנימיות, עד ליום לא תתקיים פעילות נקבע, כי  2020 -שעה(, התש"ף 

 . צמצום ההדבקה והתפשטות הנגיף

 

לתלמידים בלא עורף מהאיסור הנ"ל בכל הנוגע  פנימיותפעילותן של ההחריג את לצו ( 2)5סעיף 

מיות משפחתי, לרבות תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקו

 . תכנית נעל"ה וצווי בית משפט וכן לתלמידי

 
במתכונתם  ות ובכפרי הנוערכלל העובדים בפנימי א ניתן לקיים את העבודה של, ללאור זאת

 . הרגילה

 
תקנות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר לאחר מכן הותקנו  ,זאת ועוד

הסכם הקיבוצי מיום וזאת בהמשך ל, 2020-הציבורי הרחב בשל נגיף קורונה החדש(, התש"ף

בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית  18.3.2020

המפוקחות על ידי משרד ל פנימיות בתקנות הללו מעסיק ציבורי כולל גם בעלויות ש .החדשה

תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה . בעקבות תקנות אלה כמו גם החינוך

ע"י הממונה על השכר הנחיות הוצאו  2020-נגיף הקורונה החדש(, התש"ף לשם צמצום התפשטות

  .למעסיקים )מצ"ב( 21.3.2020מיום  ,במשרד האוצר,  מר קובי בר נתן
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חל איסור להוציא את עובדי הפנימיות לחל"ת בתקופת לאור האמור לעיל, 

 בפרט לצורך קבלת דמי אבטלה מהביטוח הלאומי. זאת , ו22.3.2020החל מיום , החירום

לעניין זה, ולמען הסר ספק, יצוין, כי המינהל לחינוך התיישבותי ימשיך לתקצב את כלל 

 בגין סל לאור. , לרבות אלה שבכפרי הנוער,הפנימיות

 

, היתברר כי פעילות מסוימת אשר תוקצבה במסגרת תקציבי סל לאור לא בוצעשכי במידה  יובהר

 יהיה צורך לקזז את התשלום בגינה. ,ובין אם בכלל 2020אוגוסט -בין אם במהלך חודשי יולי

 

ופנימיות ל שיוחלט על הארכת סגירת מוסדות חינוך ככ .18.04.2020עד ליום  האמור לעיל נכון

 ייקבעו הסדרים אחרים בנושא.שיתכן  ,מעבר למועד זה

 

בניגוד להנחיות אלו  או לא השיבו עובדים מחל"ת ככל שימצא כי מוסדות הוציאו עובדים לחל"ת,

וללא קבלת אישור מהממונה על השכר, המינהל לחינוך התיישבותי ישקול  נקיטת צעדים 

 בים שיועברו לבעלות.לרבות קיזוז תשלומים מהתקצי ,משמעותיים

 

 חזרה מהירה לשגרה.ובהזדמנות זו ברצוני לאחל לכולם בריאות 

 

 

 

 
 
 
 

 העתק:
 מר שמואל אבואב, המנהל הכללי

 מר קובי בר נתן, הממונה על השכר, משרד האוצר
 מר דיאא אסדי, סגן הממונה על השכר , משרד האוצר

 גב' מירב קדם, סגנית החשב הכללי, משרד האוצר
 משה שגיא, סמנכ"ל בכיר למינהל כלכלה ותקציביםמר 

 גב' אילנה נולמן, מנהלת המינהל לחינוך התישבותי
 עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית

 עו"ד איריס שלו טל, סגנית בכירה ליועצת המשפטית )חינוך התישבותי ודיני עבודה(
 ראמ"ה(-עו"ד לירן שפיגל, ממונה )יעוץ משפטי

 מנהלת תחום בכיר )תיקצוב עו"ה ומוכש"ר(גב' סיגל אלה, 
 הנהלת המינהל לחינוך התישבותי

 מר תומר שרב, רפרנט תאגידים סטטוטוריים, אגף הסכמי שכר, משרד האוצר
 , מנהל תחום חינוך, רווחה ומגזר שלישי, החשב הכללי, משרד האוצרמר גל לנדו
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