
 

 

 "אפתשנהלי קבלה, רישום ושיבוץ למוסדות חינוך על יסודיים לקראת שנה"ל  -סיכום מועדים 

 סעיפים בהנחיות מועדים רלוונטיים הפעולה
הגשת בקשת קבלה למוסד 

 חינוך )הגשת מועמדות(
 'ז( עד 27.01.20) ףא' בשבט תש"

 (02.02.20) ף"תשבשבט 
להנחיות הקבלה  13סעיף 

 והרישום
עריכת בחינות וראיונות 

 למועמדים
( ועד יום 03.02.20) ף"תשבשבט  'ח-מ

 (17.02.20) ף"תשבשבט  כ"ב
להנחיות הקבלה  14סעיף 

 והרישום
מסירת החלטות למועמדים )הן 

 חיוביות והן שליליות(
 ף"תש באדר י'מיום לא יאוחר 
(06.03.20) 

להנחיות הקבלה  17סעיף 
 והרישום

הגשת ערעור על החלטת מוסד 
 החינוך

ימים מקבלת ההחלטה ולא  7תוך 
 ף"תש באדר י"זיאוחר מיום 

(13.03.20) 

להנחיות הקבלה  18סעיף 
 והרישום

מסירת החלטת מוסד חינוך 
 בערעור

ימים מיום הגשת הערעור ולא  7תוך 
 ף"תש באדר כ"דיאוחר מיום 

(20.03.20) 

להנחיות הקבלה  19סעיף 
 והרישום

הגשת ערר לוועדת הערר במחוז 
החרדי על החלטת מוסד חינוך 

 בערעור 

להנחיות הקבלה  24סעיף  (24.04.20) ף"תשבניסן  ל'עד ליום 
 והרישום

ימים ממועד הדיון בפני ועדת  14תוך  מתן החלטה של ועדת הערר
 הערר

להנחיות הקבלה  29סעיף 
 והרישום

של מוסד  דין וחשבוןהגשת 
לרשות  הליכי הקבלהעל  חינוך

 החינוך המקומית

 להנחיות השיבוץ 9סעיף  (20.03.20) ף"תש כ"ד באדרעד ליום 

הגשת בקשת רישום לרשות 
החינוך המקומית עבור 

תלמידים שנותרו ללא מענה 
 חינוכי

הקבלה להנחיות  21סעיף  סוף פגרת הפסח תש"ףעד 
 והרישום +

 להנחיות השיבוץ 10ף סעי

מתן החלטות שיבוץ סופיות 
ומלאות ע"י רשות החינוך 

המקומית, בסיום השלמת כלל 
הליכי ההשגה מול מוסדות 

 החינוך

 ף"תש באייר ט"זלא יאוחר מיום 
(10.05.20) 

להנחיות  16-19סעיפים 
 השיבוץ

ערעור מוסד חינוך על החלטה 
תלמיד/ים באשר לשיבוץ 

מסוים/ים אליו שנמסרה 
בהחלטת השיבוץ הסופית של 

 רשות חינוך מקומית

להנחיות  20-21 פיםסעי מקבלת החלטה םימי 7תוך 
 השיבוץ

מתן החלטת מנהל המחוז 
 בערעור

 להנחיות השיבוץ 22סעיף  ימים ממועד הגשת הערעור 10תוך 

מסירת החלטת רשות חינוך 
מקומית בדבר שיבוץ תלמיד 

 רי התלמידלהו

 להנחיות השיבוץ 25-27סעיף  (27.05.20) ף"תש סיווןב 'דעד ליום 

הורי תלמיד על החלטת  השגת
 השיבוץ בפני הרשם הראשי

 להנחיות השיבוץ 28סעיף  ימים מקבלת החלטת השיבוץ 7תוך 

מתן החלטת הרשם הראשי 
 על שיבוץ בהשגה

 השיבוץ להנחיות 29סעיף  ההשגהימים מקבלת  7תוך 

הורי תלמיד על החלטת  ערעור
 מנהל המחוזבפני  ההשגה

הרשם ימים מקבלת החלטת  7תוך 
 הראשי בהשגה

 להנחיות השיבוץ 30סעיף 

מתן החלטת מנהל המחוז 
 בערעור על שיבוץ

 השיבוץ להנחיות 31סעיף  הערעורימים מקבלת  14תוך 

 


