
 

 

 

היערכות שירותי הרווחה להתמודדות עם נגיף הקורונה  -חוזר מנכ"ל 
- 

 22 פרחוזר מס -תגבור תקציבי למסגרות לצורך התמודדות עם נגיף קורונה 

 כללי .1

בשל התמשכות ההתמודדות עם נגיף הקורונה החליט המשרד להעמיד לרשות המסגרות החוץ  1.1

המהווה מענה להתמודדות עם הנגיף וההוצאות חודשי ביתיות והמסגרות בקהילה תקציב ייעודי 

 .נוספות הכרוכות בכך וכן תמריץ לנקיטה בפעולות מונעות הדבקה

 ביתיות חוץ מסגרות .2

 והדיירים הצוות אנשי בקרב הקורונה בנגיף להדבקות הסיכון את הניתן ככל לצמצם מנת על 2.1

מיוחד לשלושת  ייעודי  תמריץ, ביתית חוץ מסגרת כל לרשות המשרד יעמיד, ביתיות החוץ במסגרות

 לביצוע ניקיון מוצרי מיגון לרכישת החודשים הקרובים )ספטמבר, אוקטובר, נובמבר( המיועד

 עובדים לתקן, להעסקת מעבר העובדים צוות לתגבורהמסגרת,  של השונים במבנים וחיטוי

. התמריץ יועבר לפי הסכומים וכיוצא בזה נוספות לשעות שעות, 12 של ארוכות במשמרות

 המפורטים בטבלה שלהלן:

 

 

, כפי 2020 פברוארלעניין קביעת סכום הסיוע, תובא בחשבון מצבת המושמים המדווחת נכון לדיווח  2.2

 שמתועדת במערכות המשרד.

 בהקצבה זו ייכללו כל המסגרות החוץ ביתיות הקשורות בהסכם ישיר עם המשרד. 2.3

סכום הסיוע יועבר על ידי המשרד בכל חודש באופן ישיר למסגרות, בהתאם למספר המושמים לעיל  2.4

 .2020 ספטמבר, אוקטובר ונובמבר יםחודש בגין השוטפים התשלומים לצד

לשמם הוא נועד. המסגרות תשמורנה אצלן את המסגרות נדרשות להשקיע תקציב זה בנושאים ש 2.5

, ותצגנה אותן אה חשבוןרו בפיקוח כספיים"חות דוו שכר תלושי לרבות ,האסמכתאותהקבלות ו

 בפני הפיקוח המחוזי ככל שידרוש זאת במסגרת עבודת הפיקוח השוטפת שיבצע.

עיל, יקוזז מסגרת שלא תשקיע את התקציב האמור במלואו או בחלקו עבור הייעוד המפורט ל 2.6

 הסכום שלא הושקע בהתחשבנות השוטפת עמה.

 

סיוע תקציבי למסגרות  שם הנוהל:
 הלצורך התמודדות עם נגיף קורונ

 2020-003 מספר נוהל:
 (22)חוזר מספר 

אגף בכיר תקצוב  גורם אחראי:
 וכלכלה

  13.9.2020אריך הוצאה ראשוני: ת
 13.9.2020תאריך כניסה לתוקף: 

 13.9.2020 תאריך עדכון אחרון: 2מתוך  1עמוד  חוזר מנכ"לסוג הנוהל: 

 מוגבלות עם לאנשים מסגרות במסגרת מושמיםפר מס

 ובתי אבות )לחודש(

  אחרות מסגרות

 )לחודש(

5-19 3,000  ₪ 2,000  ₪ 

20-49 8,000  ₪ 4,000  ₪ 

50-99 19,000  ₪ 10,000  ₪ 

100-149 31,000  ₪ 16,000  ₪ 

150-199 41,000  ₪ 21,000  ₪ 

200+ 53,000  ₪ 27,000  ₪ 



 

 

תקציבי למסגרות סיוע  שם הנוהל: 
 הלצורך התמודדות עם נגיף קורונ

 2020-003 מספר נוהל:
 (22מספר  )חוזר

אגף בכיר תקצוב גורם אחראי: 
 וכלכלה

  13.9.2020 תאריך הוצאה ראשוני:
 13.9.2020תאריך כניסה לתוקף: 

 13.9.2020 תאריך עדכון אחרון: 2 מתוך 2עמוד  חוזר מנכ"לסוג הנוהל: 

ש"ח למושם לחודש  25לצורך יישום הנחיות "התו הסגול" יועבר לכל מסגרת חוץ ביתית שיפוי בסך  2.7

ספטמבר, אוקטובר  ר לחודשים"מערכת מס במסגרת עיבוד מערכת מס"ר. השיפוי יועבר בעיבודי

 .2020ונובמבר 

 60משרה לכל  75%זמנית עבור תגבור עובד שירותים בהיקף של  תינתן למסגרות תוספת חודשית 2.8

 .2020ספטמבר, אוקטובר ונובמבר  ר לחודשים"מערכת מס מושמים. התוספת תינתן בעיבודי

 שפורסם כפי שנקבעו להסדרים בהתאם ימשיך ומבודדים חולים בגין שיפוילהודעה חדשה  עד 2.9

 .המינהלים ל ידי ע המשלימות בהוראות

 קהילהב מסגרות .3

ומקבלי  הצוות אנשי בקרב הסגול התו הנחיות ליישום להיערך בקהילה למסגרות לסייע מנת על 3.1

 על הקפדה, קטנות בקבוצות לעבודה מעבר, הינקי סביבהזה הנחיות לשמירה על  ובכללהשירותים, 

 עמי מיוחד.חד פ ייעודי תקציב מסגרת כל לרשות המשרד העמיד, צא בזהוכיו מינימלי מרחק

 הממוצע העובדים למספר בהתאם זו, למטרה ייעודי תקציב מסגרת כל לרשות המשרד יעמיד 3.2

 כל מסגרת תקבל הודעה על הסכום שיוקצה לה. המסגרת. של הפעילות ולהיקף במסגרת

הסכום יינתן כתוספת חד פעמית לתעריף החודשי בעיבודי מערכת מס"ר לחודשים ספטמבר,  3.3

 אוקטובר, נובמבר.

ות להשקיע תקציב זה בנושאים שלשמם הוא נועד. המסגרות תשמורנה אצלן את המסגרות נדרש 3.4

הקבלות ותצגנה אותן בפני הפיקוח המחוזי ככל שידרוש זאת במסגרת עבודת הפיקוח השוטפת 

 שיבצע.

מסגרת שלא תשקיע את התקציב האמור במלואו או בחלקו עבור הייעוד המפורט לעיל, יקוזז  3.5

 בהתחשבנות השוטפת עמה.הסכום שלא הושקע 

 (18מסגרות חוץ ביתיות לילדים ולנוער )עד גיל  .4

 המסגרות את המשרד ישפההמעבר ללימודים בקפסולות במסגרות החינוך הרגילות,  מתווה לאור 4.1

 בקפסולותבהם  מתבצעת הלמידהשלבתי ספר  הולכיםבהן החניכים  נוערלו לילדים ביתיות החוץ

התלמידים נשארים בשעות הבוקר עבור הימים בהם  . השיפוי יינתןבית הספר כפי שהוגדרו על ידי

  .שלהם לקפסולה בהתאםבמסגרת ולא הולכים לבית הספר 

יובהר כי תלמידים בבתי ספר בהם הלימודים ממשיכים להתקיים באופן מלא כבשגרה, ובהם בתי  4.2

 הספר של החינוך המיוחד, אינם זכאים לשיפוי זה. 

חניכים עבור הימים שבהם הם נשארים במסגרת בהתאם  6מדריך לכל תינתן תוספת משרת  4.3

 לרכיב האחזקה עבור ימים אלה. 20%לקפסולה שלהם, כן תוספת 

 לעיל. 2מובהר כי תוספות אלה יינתנו בנוסף לשיפויים המפורטים בסעיף  4.4

 

 


