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 לכבוד

 מנהלי מחוזות

 מפקחים מחוזיים

 מנהלי מוסדות חינוך

 

 להיחשב מוסד חינוך ממלכתי משלב הגשת הבקשהמועד ואופן הנדון: 

 

תוגש לממונה על החינוך בשנת תשע"ח   בקשה של מוסד חינוך להיות מוסד חינוך משלב
 .30/11/16מתאריך כ"ט במרחשוון תשע"ז, המשלב במשרד החינוך לא יאוחר 

 יחד עם כל המסמכים האלה:ותוגש  ,הבקשה תוגש בכתב, בחתימת מנהל מוסד החינוך

חוות דעת כתובה מאת המפקח על מוסד החינוך לגבי תכנית ההשלמה ולגבי קיומם      1.1
לכות להפיכת מוסד החינוך למשלב, וכן לגבי הש  של התנאים הנקובים בחוק ובתקנות

 .המהלך על סוגיות של רישום ואזורי רישום

חוות דעת כתובה מאת מנהל המחוז לגבי פתרונות חינוך חלופיים סבירים לילדים      1.2
המתגוררים ביישוב שאינם מעוניינים ללמוד במוסד חינוך משלב ופירוט פתרונות 

להפיכת  אלה )על חוות הדעת להתייחס גם לקיום התנאים הנקובים בחוק ובתקנות
   .מוסד החינוך למשלב, וכן להשלכות המהלך על סוגיות של רישום ואזורי רישום(

חוות דעת כתובה מאת רשות החינוך המקומית בחתימת מנהל מחלקת החינוך      1.3
ברשות לגבי השאלה אם יש פתרונות חינוך חלופיים סבירים לילדים המתגוררים 

חינוך משלב ופירוט פתרונות אלו )חוות  ביישוב שאינם מעוניינים ללמוד במוסד
הדעת תתייחס גם לקיום התנאים הנקובים בחוק ובתקנות להפיכת מוסד החינוך 

  .למשלב, וכן להשלכות המהלך על סוגיות של רישום ואזורי רישום(

העתק של החוזר שהועבר מטעם מנהל בית הספר להורים ולמורים ובו הסבר על      1.4
  .בית הספר למשלב משמעות הפיכתו של

העתקים של חתימות ההורים והמורים על כתבי ההסכמה להפיכת בית הספר      1.5
 .למשלב

 תכנית הלימודים המשלימה של מוסד החינוך, שעיקרה תגבור לימודי היהדות.     1.6

  

 קבלת החלטה בבקשה והודעה בדבר ההחלטה      .2

פי התקנות והמפורטים בהמשך ידון בה לאחר קבלת הבקשה וכל המסמכים הנדרשים על 
 . 22/12/16 כסלו תשע"ז' בכבמנהל המינהל הפדגוגי ויודיע על החלטתו לא יאוחר מיום 

 ההחלטה המנומקת תוגש בכתב למנהל מוסד החינוך, למפקח על מוסד החינוך, למנהל
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– דתי-מחלקת החינוך ברשות המקומית ולמנהל המחוז, ואם מוסד החינוך הוא ממלכתי 
   גם למנהל מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך.  

של היענות לבקשת בית הספר לשיוכו לחינוך הממלכתי המשלב יש לפעול  במקרה 
 כדלקמן:

על מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית להודיע להורי התלמידים בהודעה בכתב,     א.
חינוך משלב. כל  כי המוסד עתיד להיות מוסד 13/1/17לא יאוחר מיום ט"ו בטבת, 

הורה שיבקש לרשום את ילדו לבית ספר אחר יוכל לעשות זאת במשרדי מחלקת 
 החינוך ברשות המקומית בתקופת הרישום של אותה שנה. 

על המפקח על מוסד החינוך להודיע בכתב לסגל הפדגוגי במוסד החינוך, לא יאוחר      ב.
משלב. מורה שלא יהיה מעוניין מיום ט"ו בטבת, כי המוסד עתיד להיות מוסד חינוך 

להישאר בבית הספר לאחר הפיכתו למשלב יוכל לפנות למפקח בבקשה להעברה 
 למוסד חינוכי אחר. 

 

 )א(.8את ההנחיות המלאות ניתן למצוא בחוזר מנכ"ל עב/

 בברכה

 נבון מירי

 סגנית מנהל המינהל הפדגוגי

 

 העתק:

 אריאל לוי, סמנכ"ל בכיר מנהל המינהל הפדגוגי

 גב' צילה מירון, מפמ"ר מחשבת ישראל

 מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך

 גב' מיכל מנקס, ראש מינהל חינוך וחברה במרכז השלטון המקומי

 

 

 

  

  

 

 


