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  לכבוד

 ראשי ערים
 ראשי מועצות אזוריות

 ראשי מועצות מקומיות
 מנהלי מחלקות חינוך

 גזברים ברשויות המקומיות
 יועצים משפטיים ברשויות המקומיות



שלוםרב,



ש"פהנחיות לת –נוהל בחירת גורם מפעיל מוסד חינוך בחטיבה העליונה הנדון:



 ביום פרסם הפנים 20.3.19משרד מעודכן קישורנוהל עםלהלן שגובשיחד הנדון, בנושא
היאלהבטיחהליך מטרתהנוהל המקומי. השלטון בתיאוםהדוקעםמרכז החינוך משרד

ש מירבפומבי את שיעניק באופן ואיכותי מקצועי חינוכי בגורם לבחירה שיביא וויוני,
הרשות ידי על יופעל לא הספר שבית שהוחלט ככל וזאת החינוך, למערכת היתרונות

המקומית.


החידודיםוהדגשיםבנוהלהחדשמבאריםאתההנחיותלרשויותהמקומיותולבעלויותעל
בעתפרסוםמכרז.לאורהאמור,במכרזיםלהפעלתבתיספרבתיהספרוישלפעולעלפיהם

המנכ"ל חוזר להנחיות בהתאם יהיה המכרז מבנה ואילך, תש"פ הלימודים שנת לקראת
ובהתאםלפרמטריםשלהלן:




 א. עבור כלל בתי הספר:


 קבוצת רכיבים 

 רכיב במכרז

משקל במכרז בכל 
פרמטר לשיקול 

 דעת הרשות
התקורהשתגבההבעלותאוהשקעותאחוז הצעת המחיר 1

נוספותשלהבעלותממקורותפרטיים
חיצוניים

15%

10%ניסיוןהבעלות רכיב איכות  2
5%עדיפותלמוסדללאכוונתרווח רכיב איכות 3
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רכיבי איכות  4
על בסיס נתוני 

התמונה 
החינוכית 

 בהתאם 
להנחיות 

 משרד החינוך

 תלבגרותאחוזזכאו-1משתנה



ולא50% סה"כ
ולא4%-פחותמ
עבור14%-יותרמ

כלמדד*


 אחוזמצטיינים-2משתנה
יח"למתמטיקה5אחוז-3משתנה
 יח"לאנגלית5אחוז-4משתנה
 אחזקתתלמידים)מניעתנשירה(-5משתנה
 טוהרהבחינות-6משתנה
 אזרחי-/שירותלאומיצה"לגיוסל-7משתנה
 שילובילדיםבחינוךהמיוחד–8משתנה
)משתנה באלימותאימעורבות–9משתנה

חדש בתשע"ט(
 –רכיב איכות  5

שיקול דעת 
הרשות 

 המקומית

נתוניאיכותבשיקולדעתשלהרשותהמקומית
בהתאםלחוזרהמנכ"ל

20%

  100% סה"כ



 בהתאם להגדרה של המשרד:ער בסיכון בתי ספר לנו. עבור ב


 קבוצת רכיבים 

 רכיב במכרז

משקל במכרז בכל 
פרמטר לשיקול 

 דעת הרשות
אחוזהתקורהשתגבההבעלותאוהשקעות הצעת המחיר 1

נוספותשלהבעלותממקורותפרטיים
חיצוניים

15%

10%ניסיוןהבעלות רכיב איכות  2
5%וונתרווחעדיפותלמוסדללאכ רכיב איכות 3
רכיבי איכות  4

על בסיס נתוני 
התמונה 

החינוכית 
בהתאם 

להנחיות 
 משרד החינוך

 אחוזזכאותלבגרות-1משתנה



ולא50% סה"כ
מ ולא4%-פחות
עבור14%-יותרמ

כלמדד*


3תלמידיםשעברולפחותאחוז-2משתנה
   מתמטיקהיח"לב
3ברולפחותתלמידיםשעאחוז-3משתנה

        יח"לבאנגלית
 אחזקתתלמידים)מניעתנשירה(-4משתנה
 טוהרהבחינות-5משתנה
 אזרחי-/שירותלאומיגיוסלצה"ל-6משתנה
שילובילדיםבחינוךהמיוחד–7משתנה
)משתנה באלימותאימעורבות–8משתנה

חדש בתשע"ט(
 –רכיב איכות  5

שיקול דעת 
הרשות 

 המקומית
נתוניאיכותבשיקולדעתשלהרשותהמקומית

*בהתאםלחוזרהמנכ"ל

*20%

  100% סה"כ
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 החינוך משרד פיתח המקומיות, הרשויות על להקל ידידותיתבכדי ממוחשבת מערכת

ודדותאפשרלכלרשותשיוצאתלמכרזלהקלידאתנתוניהבעלויותשמתמת,שלהפעלה



לתעדוף בהתאם והכל הבעלות, של האיכות דירוג את ולקבוע הספר בית להפעלת במכרז

המדדיםשקבעההרשותהמקומית.



חישובם ואופן הנחיותמפורטותוהסברשקוףומפורטאודותהפרמטריםהכלוליםבמחוון

שלמשרדהחינוך:באתרהאינטרנטיתפרסמו



http://apps.education.gov.il/pobmhvnet/pobmhv



 רשויות,לחדדברצוני של בעלות להעברת בקשות לאשר יוכל לא החינוך משרד כי ,

נאשרמכרזיםאשרמאפשריםנוכללאבפרט,שהמכרזיםשהןפרסמולאתאמואתהנוהל.

תקורה מלגבות למעלה 6%-של לא וכן ההורים מכספי תקורה לו/או מכרזיםנוכל אשר

והתקשרויותשבהםהרשותו/אוהבעלותלאמתחייביםלשאתבמחויבויותשלהםבהתאם

בנושאזהלאנוכללאפשרגמישותואנומבקשיםאתהשותפותלחוזרמנכ"למשרדהפנים.

והמחויבותשלכםבענייןזה.



.השיתוףהפעולהאנימודהלכםעל

משובככלשנדרשותהבהרותבענייןהזה.אשמחמאודלקבלמכם

בכלעניןומאחליםהצלחהמרובה!אנועומדיםלשירותכם





בברכה,



דסיבארי

יסודי-מנהלתאגףא'חינוךעל






העתק:
שרהחינוךח"כנפתליבנט,

מרשמואלאבואב,המנהלהכללי
מרחייםביבס,יו"רמרכזהשלטוןהמקומי

מרשלמהדולברג,מנכ"למרכזהשלטוןהמקומי
מרישראלנדיבי,מנכ"למרכזהמועצותהאזוריות

גב'מיכלמנקס,סמנכ"לחינוךוחברה,מרכזהשלטוןהמקומי
לחינוךמראביקמינסקי,מנהלאיגודמנהליהמחלקות

עו"דנעהבןאריה,יועצתמשפטית,מרכזהשלטוןהמקומי
 הנהלתמשרדהחינוך
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