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ירושלים, ב' בטבת תשפ"ב 
06 בדצמבר 2021 
 

סימוכין: 2000-1028-2021-0022278   
 

אל:  מנהלי המחוזות 
 
 

שלום רב,   
 

הנדון: השלמת שעות עבודה על ידי מורים השוהים בבידוד עקב חזרתם מחו"ל  

 

על פי חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020, עובד השב 

מנסיעה פרטית ממדינה אחרת מחוץ לישראל אינו זכאי לדמי בידוד או דמי מחלה בגין הימים 

בהם לא יכול היה לבצע עבודתו בשל שהייתו בבידוד. בעקבות כך, בחוזר שיצא בנושא חוק 

הבידוד בתאריך 10.10.21 בסעיף ט' נמסר כי עובד השב מנסיעה פרטית מחו"ל אינו זכאי לדמי 

בידוד, והיעדרותו תחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת שאינה מזכה בשכר, ואף לא תתאפשר הוראה 

מרחוק. 

 

יחד עם זאת, באישור הממונה על השכר, הרינו להודיעכם כי יתאפשר לעובדי ההוראה  (בהתאם 

למפורט להלן)  להשלים את שעות העבודה שיחסירו כתוצאה מהשהייה בבידוד בתאריכים 

07.12.2021 – 09.12.2021  בשל חזרתם מ'מדינות כתומות' או לחילופין, בתאריכים 07.12.2021 

– 14.12.2021 בשל חזרתם מ'מדינות אדומות' . ההשלמה כאמור תתבצע בימים חופשיים  

העומדים לרשות עובד ההוראה במוסד החינוך על פי השיבוץ המקורי לשנת הלימודים תשפ"ב, 

כפי שיקבע ע"י הגורם המוסמך בהסכמת עובד ההוראה, וזאת עד ליום 04.03.2022, ובלבד שלא 

תתבצע עבודה בשעות נוספות כמשמעותן בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951. 

 

הגורם המוסמך – 

 לגבי בתי ספר, הגורם המוסמך לאפשר השלמת שעות עבודה בהתאם לאמור לעיל 
יהיה/תהיה מנהל/ת בית הספר. 
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 לגבי גני ילדים, הגורם המוסמך לאפשר השלמת שעות עבודה בהתאם לאמור לעיל 
יהיה/תהיה המפקח/ת על הגן. 

 לגבי מנהלי בית ספר, הגורם המוסמך לאפשר השלמת שעות עבודה בהתאם לאמור לעיל 
יהיה/תהיה המפקח/ת על בית הספר. 

 

השלמת ה'חוב' בשעות, כאמור לעיל, תהיה חלף הפחתת שעות העבודה החסרות משכר העובד 

השוהה בבידוד. 

 

יובהר כי עובד הוראה לא יוכל לאחר ששב מחו"ל לבידוד לבצע עבודה מהבית ולהורות מרחוק 

מהבית. 

 

עובד אשר לא ישלים את השעות בגין תקופת  הבידוד יחשבו שעות אלו כהיעדרות ללא שכר- 

וידווח בקוד היעדרות 1092. 

 

נבקשכם להעביר מידע זה לכל הגורמים במחוז. 

 

  
  

                                               

              תמר כהן       סוניה פרץ  
     מנהלת תחום בכיר           סמנכ"לית ומנהלת  

               משכורות לעובדי הוראה      אגף בכיר כח-אדם בהוראה  
 
 

העתקים: 

מר יגאל סלוביק, המנהל הכללי 

מר יניב זוהר, חשב המשרד 

עו"ד אילת מלקמן, יועצת  משפטית 

גב' אינה זלצמן, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי 

מר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר למינהל כלכלה ותקציבים 
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מר איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה 

מר אריה מור, סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר (חירום, בטחון ובטיחות) 

עו"ד איריס שלו- טל, סגנית בכירה ליועצת המשפטית 

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' דליה פרץ, מנהלת אגף הדרכה לעובדי הוראה 

חשבי מחוזות 

מנהלי תחומי כח אדם בהוראה 
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