
 

 

נהלי קבלה,  - הקורונה נגיף התפשטות בשל החירום מתכונת לאור מתוקנים מועדים
 (21.04.20ליום  מעודכן) "אפתשרישום ושיבוץ למוסדות חינוך על יסודיים לקראת שנה"ל 

 סעיפים בהנחיות + דגשים מועדים מתוקנים/סטטוס הפעולה
בקשת קבלה למוסד הגשת 

 חינוך )הגשת מועמדות(
 

 בוצע
להנחיות הקבלה  13סעיף 

 והרישום
עריכת בחינות וראיונות 

 למועמדים
 הושלם במרבית המוסדות. 

 
ככל שלא הושלם יש להשלים 

 .בהקדם האפשרי

להנחיות הקבלה  14סעיף 
 והרישום

מסירת החלטות 
למועמדים )הן חיוביות והן 

 שליליות(

 ת המוסדות. הושלם במרבי
 

ככל שלא הושלם יש להשלים 
, ולא יאוחר מיום ו' בהקדם האפשרי

  (30.04.20באייר תש"ף  )

להנחיות הקבלה  17סעיף 
 והרישום.

על מוסד החינוך לאפשר הגשת 
ככל  באמצעים מגווניםערעורים 

הניתן, לרבות באמצעות דואר 
, ולפרט זאת בצורה אלקטרוני

כמו כן  .בהירה במכתבי התשובה
עם קבלת הודעת הערעור יש 
להודיע להורים כי ההודעה 
 התקבלה ונמצאת בבחינה.

הגשת ערעור על החלטת 
 מוסד החינוך

ימים מקבלת ההחלטה ולא  7תוך 
ף "יאוחר מיום י"ג באייר תש

(07.05.20) 
 

להנחיות הקבלה  18סעיף 
 .והרישום

חשוב ליידע את ההורים בדבר 
ר זכותם לפנות לוועדת הער

וכן בדבר חובתם  במחוז החרדי
לפנות לרשות המקומית לצורך 

 .קבלת שיבוץ
מסירת החלטת מוסד 

 חינוך בערעור
ימים מיום הגשת הערעור ולא  7תוך 

ף "ר תשייבא 'יאוחר מיום כ
(.2014.05) 

 

להנחיות הקבלה  19סעיף 
 והרישום

הגשת ערר לוועדת הערר 
במחוז החרדי על החלטת 

 מוסד חינוך בערעור 

להנחיות הקבלה  24סעיף  (205.031.ף )"תש סיון' בחעד ליום 
 והרישום

מתן החלטה של ועדת 
 הערר

ימים ממועד הדיון בפני ועדת  14תוך 
 הערר

להנחיות הקבלה  29סעיף 
 והרישום

של  דין וחשבוןהגשת 
 הליכיעל  מוסד חינוך

לרשות החינוך  הקבלה
 המקומית

 להנחיות השיבוץ 9סעיף  (205.014.ף )"תש ' באיירעד ליום כ

לרשות  שיבוץהגשת בקשת 
החינוך המקומית עבור 
תלמידים שנותרו ללא 

 מענה חינוכי

על הרשות לאפשר להורים להגיש 
בקשה לשיבוץ בהתאם למועדים 

שיפורסמו על ידה לציבור, מעודכנים 
למועדים לעיל ולהנחיות בשים לב 

 אגף על יסודי במשרד החינוך

להנחיות הקבלה  21סעיף 
 והרישום +

 .להנחיות השיבוץ 10סעיף 
הרשות המקומית לאפשר על 

 אמצעיםב הגשת בקשות לשיבוץ
ככל הניתן, לרבות  יםמגוונ

, באמצעות דואר אלקטרוני
ולפרסם זאת בדרכים 

 המקובלות.
מתן החלטות שיבוץ 

לאות ע"י רשות סופיות ומ
החינוך המקומית, בסיום 

השלמת כלל הליכי ההשגה 
 מול מוסדות החינוך

ף "תש סיווןב כ"בלא יאוחר מיום 
(.206.041) 

 להנחיות השיבוץ 16-19סעיפים 

למנהל ערעור מוסד חינוך 
על החלטה באשר המחוז 

לשיבוץ תלמיד/ים 
מסוים/ים אליו שנמסרה 
בהחלטת השיבוץ הסופית 

 חינוך מקומיתשל רשות 

 .להנחיות השיבוץ 20-21סעיפים  מקבלת החלטה םימי 7תוך 
יודגש כי ערעור למנהל המחוז 
יוגש רק לאחר שקוימו הליכי 
ההשגה של מוסד החינוך מול 

, הרשות המקומית בעניין
 16-19בהתאם לקבוע בסעיפים 
 להנחיות השיבוץ.

 



 

 

מתן החלטת מנהל המחוז 
 בערעור

 להנחיות השיבוץ 22סעיף  גשת הערעורימים ממועד ה 10תוך 

מסירת החלטת רשות 
חינוך מקומית בדבר שיבוץ 

 תלמיד להורי התלמיד

 להנחיות השיבוץ 25-27סעיף  (2007.01.ף )"תש תמוז' בטעד ליום 

הורי תלמיד על  השגת
החלטת השיבוץ בפני 

 הרשם הראשי

 להנחיות השיבוץ 28סעיף  ימים מקבלת החלטת השיבוץ 7תוך 

מתן החלטת הרשם 
 הראשי בהשגה על שיבוץ

 להנחיות השיבוץ 29סעיף  ההשגהימים מקבלת  7תוך 

הורי תלמיד על  ערעור
מנהל בפני  ההשגההחלטת 

 המחוז

הרשם ימים מקבלת החלטת  7תוך 
 הראשי בהשגה

 להנחיות השיבוץ 30סעיף 

מתן החלטת מנהל המחוז 
 בערעור על שיבוץ

 להנחיות השיבוץ 31סעיף  הערעורימים מקבלת  14תוך 

 


