
 

 

 ל' תשרי תשפ"א
 2020אוקטובר  18

 150887סימוכין:
 

 לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות

 ברשויות המקומיות מנכ"לים
 ברשויות המקומיות גזברים

 ברשויות המקומיות מנהלי משאבי אנוש
 ברשויות המקומיות מנהלי מחלקות חינוך

 
 שלום רב,

 
 ב'-ילדים וכיתות א'-גני –ערכות מיגון לצוותי החינוך הנדון: 

 

אביב ולהחלטתו מיום -דה בתלבהתאם לדיונים שהתקיימו בבית הדין האזורי לעבו
, המדינה התחייבה להעמיד תקציב נוסף על תקציב המיגון שיועמד 31.8.2020

למוסדות החינוך בשנה"ל תשפ"א, לשם מיגון צוות הוראה בסיכון בריאותי גבוה או 
 ב'. -מירבי, בתקופת נגיף הקורונה, המלמדים בגנים או בכיתות א'

 
בו תוספת  6/8/2020למיגון והיגיינה מיום מצורף בזאת נספח לקול הקורא 

 תקציבית לרכישת הערכות.
 

מהצוות הנמצא  20%-לכ המוערך עדתשומת לבכם לכך, שמדובר בתקציב נוסף, 
 .בסיכון בריאותי גבוה או מירבי

המורים והגננות ידווחו על הצורך למשרד החינוך באמצעות הפורטל, הרשות 
החינוך באמצעות הפורטל החל מתחילת  המקומית תקבל רשימה מרוכזת ממשרד

 חודש נובמבר.
 

, רכישת הערכות תתבצע עד לסוף חודש 2020 נובמברחודש  עד סוףהתקציב יועבר 
 .30/9/2021, את האסמכתאות לרכישה יש להעביר למשרד החינוך עד דצמבר

 

 

 

 בברכה,
 

 שלמה דולברג
 מנהל כללי

 



 

 

 העתק:
 יו"ר מרכז השלטון המקומיו מכבים רעותראש עיריית מודיעין  –חיים ביבס מר 
 יו"ר מרכז המועצות האזוריותו ראש המועצה האזורית מרחבים –'ג' שי חגמר 
 יו"ר ועדת חינוך מרכז השלטון המקומיו ראש עיריית ראש העין –ום בן משה שלמר 
 משרד החינוך ,מנכ"ל –עמית אדרי מר 
 מרכז המועצות האזוריות ,מנכ"ל –איציק אשכנזי מר 
 , משרד החינוךבכיר מנהל אגף תקציבים –דודי מזרחי מר 
 סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי –מיכל מנקס גב' 

 יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי –עו"ד נועה בן אריה 
 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי –איתי חוטר מר 
 , מרכז השלטון המקומיושכר סכמי עבודהראש מינהל ה –חגית מגן גב' 

 מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים -מר דורון מילברג
 ויו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך מנהל אגף חינוך מועצה אזורית הר חברון–מר אבי קמינסקי 
 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים -רו"ח תומר ביטון

 איגוד מנהלי משאבי אנושיו"ר  - כהןסנדרה גב' 



  :למסמך הקריטריוניםתוספת 

  והיגיינה מיגוןתקצוב רשויות מקומיות/בעלויות עבור רכישת ציוד 
 בריאותי בסיכון הוראהעבור צוות 

 נוכח מגפת הקורונה בשנת הלימודים תשפ"א

 

 .06/08/2020, מיום 20650131 :תקנה תקציביתתוספתי ל תקציב

 

 רקע ומטרות התקצוב .1

 57658-08-20ס"ק  בהליךאביב -בתללעבודה האזורי לדיונים שהתקיימו בבית הדין בהתאם 

על תקציב המיגון שיועמד  נוסף, המדינה התחייבה להעמיד תקציב 31.8.2020ולהחלטתו מיום 

, בתקופת בסיכון בריאותי גבוה או מירבי הוראהצוות לשם מיגון  למוסדות החינוך בשנה"ל תשפ"א, 

 ב'. -בגנים או בכיתות א'נגיף הקורונה, המלמדים 

 
 :רותהבה

קורא הבמסגרת הקול  החינוך מוסדותבעלויות על  ידי על ידווחו /שדווחו ההוצאות יוכרו לא .א

  .הייעודי הכללי לשנת תשפ"א

    .התחשיב המופיע בהמשךלפי באופן חד פעמי  תקצוב נורמטיבי ואחידהתקצוב יועבר כ .ב

 .משרד החינוך במטה אישור ועדת הקצבותיועבר בכפוף ל התקצוב .ג

 

 :תוספתה .2

גם יתוקצבו  06/08/2020מתאריך  למסמך הקריטריונים  3סעיף בה המופיעאוכלוסיית היעד לבנוסף 

 בכיתות א' וב'גבוה או מירבי ומלמדים בריאותי מצויים בסיכון בתקופת הקורונה אשר  הוראה צוותי

, והוא יועבר (בסיכון הוראהצוות )להלן:  , בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחדהילדיםגני בבתי הספר וכן ב

)בתי ספר, גנים ובכלל זה מתי"א ומרכזים כדין מוסד חינוך  ומפעילותבעלויות המחזיקות אל רשויות/

 שונים(. טיפוליים

 לימוד חובה;  בחוק כהגדרתה המקומית, החינוך יועבר לרשות התקצוב - רשמי חינוך במוסד 

 הרישיון יועבר לבעל התקצוב מוסדות פטור( )לרבות –רשמי חינוך מוסד שאינוחינוך  במוסד 

ובתנאי שהמוסד מחזיק ברישיון   1969-ספר, התשכ"ט בתי על פיקוח חוק לפי לפתיחתו ולקיומו

 כדין לשנת תשפ"א וכן מתוקצב ע"י המשרד;

 

 הרכיבים המתוקצבים: .3

 ההוראהצוות ( לטובת ברשימה סגורה)המדובר  , בלבדעבור רכישה של הציוד הבא מיועדהתקצוב 

 : ("ערכה" -)להלן המצוי בסיכון

 חבילת כפפות חד פעמיות )לטקס או ויניל(. .3.1

 פעמית;-רב שקופה אישית( face shieldת מגן )מסיכ .3.2

 ;אלקוג'ל - נוזל ניקוי אלכוהולי אישי .3.3

 ;משטחים אישיות מטליות חיטוי .3.4



 :חשובות הבהרות

למעט מועדי  בעינן עומדות -הכלליבמסמך הקריטריונים  ההנחיות והוראות המופיעותכלל 

 הרכישה, הדיווח והתקצוב. 

מייל: יש לשלוח ל -2, א'1'בנספח א יםהצהרת הבעלות/ הרשות המופיעאת טופס  .א

migunmorim@education.gov.il  ,2020בנובמבר  12 ליום עד 

 . 2020 סוף חודש אוקטובר עדהעברת התקציב תתבצע  .ב

  .2020 דצמברב 30 ליוםעד  ע"י הבעלויות/ הרשויות המקומיותלהתבצע הרכישה על  .ג

-בהתאם לקביעת המשרד בהמשך או עד האסמכתאות בגין רכישה יש להמציא  .ד

30.09.2021 

 

 

 איסוף המידע לגבי עובדי הוראה בסיכון .4

 : לרשות באיסוף המידע לגבי עובדי הוראה בסיכון סיוע -עו"ה המועסקים במוסדות חינוך רשמיים .א  4
ב' במוסדות חינוך רשמיים )גנים  -בכיתות א'המלמדים גננות ועובדי הוראה  19.10.2020החל מיום  .1

 בריאותי גבוה או מירבי ס יסודיים, גם בחינוך הרגיל וגם בחינוך המיוחד( שהינם בסיכון ובתי"

לקבל  באינטרנט ולהציג את הצורך פורטל עובדי הוראהבאמצעות באופן יזום ועצמאי יוכלו לפנות 

, בהתאם לרכיבי הערכה המפורטים ערכת מיגון לעו"ה בסיכון בריאותי -המקומית מהרשות 

  .3 בסעיף

 

ונמצאו תקינות , בכל אחת  בפורטל כלל הפניות של עו"ה שהוגשו 2020החל מתחילת נובמבר  .2

  .מהרשויות, ישוקפו לאותה הרשות בפורטל רשויות

נועד לסייע לרשות באיסוף המידע לגבי עובדי ההוראה שהינם  מידע שיופיע בפורטל רשויותה

  .בריאותי גבוה או מירבי בסיכון

 

  נם באחריות הרשות המקומית.יה –ביצוע הרכישה והעברת הערכה לידי עובדי ההוראה  .3

 

 

 .ב  עו"ה המועסקים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים: 4

ב' במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים הפועלים  -הוראה המלמדים בכיתות א'גננות ועובדי  .1

ומתוקצבים ע"י המשרד )גנים ובתי"ס יסודיים,  1959-כדין לפי חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט

בריאותי גבוה או ( שהינם בסיכון לרבות במוסדות פטור, המיוחדגם בחינוך הרגיל וגם בחינוך 

יוכלו לפנות באופן יזום ועצמאי אל הבעלות המעסיקה אותם, ולהציג את הצורך לקבל  מירבי

 . גבוה או מירבי מהבעלות ערכת מיגון לעו"ה בסיכון בריאותי

 הבעלות תתוקצב ע"י משרד החינוך בהתאם למפתח המפורט מטה. .2

הנם באחריות  –הרכישה והעברת הערכה לידי עובדי ההוראה בסיכון המועסקים על ידהביצוע  .3

 הבעלות המעסיקה.

 

 

 



 

 אופן חישוב התקצוב הנורמטיבי: .5

 הבא:המפתח יתוקצב לפי בגני הילדים ובכיתות א' וב' בסיכון  ההוראהמיגון צוות 

כולל בש"ח מחירי יעד ) מפתח התקצוב  הרכיב  
 מע"מ(

)לטקס או  כפפות חד פעמית  
 ויניל(

 יח'. 100ל₪  35עלות:  זוגות לכל יום עבודה  5

 –זוגות  5ימי עבודה כפול  220חישוב: 
 ₪. 385עלות שנתית:  כפפות לשנה. 1100סה"כ 

    

מסיכת מגן שקופה אישית 
 (face shieldפעמית )-רב

 מסיכות שקופות לשנה )בנוסף למסיכות 5
 למסיכה₪  7עלות:  של ק"ק מיגון והיגיינה(

 ₪  35עלות שנתית:  שנתי –חישוב: חד פעמי 

    

 -נוזל ניקוי אלכוהולי אישי 
 מ"ל( 100אלקוג'ל )

 100לבקבוק של ₪  7עלות:  מ"ל ליום עבודה 5
 מ"ל.

סה"כ  –מ"ל  5ימי עבודה כפול  220חישוב 
 ₪. 77עלות שנתית:  מ"ל לשנה. 1100

    

מטליות חיטוי משטחים 
 אישיות

אריזה אישית ₪  12עלות:  מטליות ליום עבודה 5
 מטליות. 100של 

 –מטליות  5ימי עבודה כפול  220חישוב 
 לשנה.₪  132עלות שנתית:  מטליות לשנה. 1100

    

  
 סה"כ תקציב לשנה: 

  כולל מע"מ₪  629

 
 

 : פר מוסדמפתח התקצוב 

בתי הספר כיתות א' וב' בגני הילדים וב המלמדמירבי או גבוה הצוות בסיכון  לבעלות עבורהתקצוב לרשות/ 
ב' בחינוך  -א' ב' בחינוך הרגיל ולפי מספר הגנים וכיתות -כיתות א'בהינו לפי מספר התלמידים בגני הילדים ו

   המיוחד ועפ"י מפתחות התקצוב הבאים:

 בש"ח תקצוב יחידה  גני ילדים
  30                          תלמיד רגיל

  905                        כיתה מ"חנ

   

   
 בש"חתקצוב   יחידה  בתי ספר

  20                          תלמיד רגיל
  543                        כיתה מ"חנ

   

   
 בש"חתקצוב   יחידה   

 אות ומרכזים"מתי
  543                        כיתה *טיפוליים

 *בהתאם למספר הכיתות המחושב המשמש לתקצוב שרתים ומזכירים במוסדות אלו.



 

 לדוגמה:

ילדי גן ברשות( תתוקצב  3000ילדים )סה"כ  30גני ילדים רגילים ובכל גן לומדים  100רשות בה פועלים 
 ילדים ₪3000 *  ₪30  = 90,000 בסכום של: 

 לאגם את התקציב על מנת לרכוש באמצעותו את הערכות למורים הזקוקים לכך.על הרשות/ הבעלות 

 

 

 חתימות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  –טופס הצהרת הבעלות/ הרשות  – 1'אספח נ

 !  2020.1112.עד לתאריך  לשלוח למשרד החינוך טופס זהחובה 

 תאריך:__________

         הרשות: ___________________ הבעלות/ שם 

 מספר ח.פ : _______________________           

 

  והיגיינה מיגון ציוד רכישת בעניין המקומית הרשותהתחייבות הבעלות/ 

 בריאותי בסיכון לעובדי הוראה

 א"תשפ הלימודים בשנת הקורונה מגפת נוכח
 

 :כי בזאת ומתחייבים מצהירים, אנו

 

מיגון שהתקבל ויתקבל בהמשך למסמך הקריטריונים ינוצל לצורך רכישת ציוד  התקציב מלוא .1
 ;ובמוסד החינוכי שבבעלותנהמלמדים בגני ילדים, כיתות א' וב'  בסיכוןלעובדי ההוראה  היגיינהו
 

לייעודם ו/או הציוד לא הועבר לא העבירה את הכספים  הרשותהבעלות/ ויתברר כי  במידהידוע לנו כי,  .2
 החינוך ו/או לא ניצלה את מלוא התקצוב שהועבר ו/או פעלה שלא לפי מסמך הקריטריונים,למוסדות 

יקזז סכומים אלה מכל תשלום המגיע לרשות המקומית/ הבעלות  המשרדמלא, או  באופן חלקי
 .מהמשרד

 

 על כן באנו על החתום:

 ____________ חתימה     ____ ___חתימה ____המורשה שם 

 ___________ חתימה     ______ ______חתימה המורשה שם 

 

 חותמת הבעלות/ הרשות ________________

 

כתובת  _________________ : שם:קשר של הרשות/בעלות איש פרטי
 :_____________________מייל

 .                                          טלפון נייד:

 
הנו אכן גורם המורשה חתימה בעניינים כספיים מטעם * על מנת שנוכל לוודא כי החתום על טופס זה 

 הרשות/ הבעלות, יש לצרף אישור בדבר מורשי חתימה בחתימת היועץ המשפטי/ת של הרשות/ בעלות
 .2נספח א' –

 
 
 

 
 
 
 



 2'אנספח 

 בעלות  /מורשי החתימה של הרשות  בדבראישור עו"ד 

 

 ________________ הבעלות  /שם הרשות המקומית

 

 :הבעלות /את הפרטים הבאים לגבי הרשות ת/מאשר  _______________  עו"ד, אני

 שם מלא()               

 

כפי שהוא רשום  הרשות המקומית/ שם הבעלות שם .1

 ___________במרשם:____________

מס'       סוג התארגנות: __________________  -לגבי בעלות   

 מזהה:__________________

ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות  הבעלות /רשותהשמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם  .2

 נוספות כמו תוספת חותמת, אם יהיו:

 ______שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:______

 ______שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:______

 ,בכבוד רב

_________    __________________            ____________ 

 טלפון                           כתובת                    שם עו"ד

            _________      __________________            ____________ 

 חתימה וחותמת                   מספר רישיון                       תאריך

  



 –' בנספח 
 

 יש לצרף בעת הגשת דו"ח הביצוע –טופס הצהרת הבעלות/ הרשות 
 

 תאריך:__________

                    הרשות: ___________________ הבעלות/ שם 
 מספר ח.פ: _______________________

 

  היגיינהו מיגון ציוד רכישת בעניין המקומית הרשותהתחייבות הבעלות/ 

 בריאותי בסיכון לעובדי הוראה

 א"תשפ הלימודים בשנת הקורונה מגפת נוכח
 

 :כי בזאת ומתחייבים מצהירים, אנו

שהתקבל בהמשך למסמך הקריטריונים נוצל לצורך רכישת ציוד מיגון  התקציב מלוא .1
המלמדים בגני ילדים וכיתות  ובמוסד החינוכי שבבעלותנבסיכון  לעובדי הוראההיגיינה ו

 ;א' וב'
 

או הציוד לייעודם לא העבירה את הכספים  הרשותהבעלות/ ויתברר כי  במידהידוע לנו כי,  .2
ו/או פעלה שלא בהתאם למסמך הקריטריונים  ו/או לא ניצלה את מלוא התקצוב שהועבר,

מלא, מכל תשלום המגיע לרשות/ או  באופן חלקי יהיה רשאי לקזז סכומים אלה המשרד -
 .בעלות מהמשרד

 

הביצוע, מומן באמצעות משרד החינוך בלבד, ולא התקבל או יתקבל הציוד הנכלל בדו"ח  .3
 בגינו מימון נוסף מגורם אחר.

 

   .הציוד רכישתהמעידות על  המס חשבוניות מצורפות .4
 

 

 :( 2'בנספח א -)יש לוודא כי מורשי החתימה הם אלה שצורף לגביהם אישור עו"ד על כן באנו על החתום

 

 ____________ חתימה     ____ ___מורשה חתימה ____שם 

 ___________ חתימה     ______ ____מורשה חתימה __שם 

 חותמת הבעלות/ הרשות ________________

 

 _________________ פרטי איש קשר של הרשות/בעלות: שם :

 ________________________טלפון :    _____________________ כתובת מייל:
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