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 חלשנת הלימודים תשע" יהדותמדעי התבחינים לתקצוב תגבור לימודי 
 

 הזכאים לתקצוב:

  

סמל מוטב, כנדרש לפי דין, או בית ספר  שהם בעלי 1969-תקף לפי חוק הפיקוח על בתי ספר התשכ"ט ןהתקצוב מיועד לבתי ספר בעלי רישיו

ספר( עבור תגבור לימודי היהדות בבית הספר -, או בית ספר רשמי )להלן, בית1949 –לחוק לימוד חובה תשי"ט  5שקיבל פטור מכוח סעיף 

 –ך תרבותיים יחודיים, התשס"ח מכח חוק מוסדות חינוולרישיון לא יהיו זכאים לתקצוב מוסדות שהגישו בקשה להכרה י"ב.  -לתלמידים בכתות ז' 

עבור כל בית  יבוצעחישוב התקצוב  .2008 -ייחודיים התשס"ח -מוסדות חינוך תרבותיים מכוח חוק ייחודי תרבותי ךאו מי שהוכר כמוסד חינו ,2008

  ספר בנפרד. התשלום יבוצע לבעלויות או לרשויות המקומיות עבור בתי הספר בחינוך הרשמי.

 

 :שיטת התקצוב

ויתרת התקציב תוקצה  ,40-01-07ילה מן הסכום הקיים בתקנה תקציבית יתוקצב במלואו תח 1מסלול  כאשר התקצוב יעשה בשני מסלולים,

 כמפורט להלן: 2למסלול 

כתות )בבתי"ס תלת שנתיים או שש שנתיים ו י"ב -'לתלמידים הלומדים בחטיבה העליונה בכתות יבמסגרת תוספת לשכ"ל תקצוב ש"ש  תוספת .1

המקיימים גיוון של מקצועות הלימוד )מלמדים הן מקצועות כלליים והן מקצועות בתחום מדעי חינוך במוסדות  י"ב בבתי"ס ארבע שנתיים(, -ט'

יבים עפ"י חוקת הזכאות הנוכחית לבגרות בתוספת וי, זכאים לגמול בגרות מלא, ומחלפי חוקת הזכאות היהדות(, מגישים את תלמידיהם לבגרות

 בת עמידה בבחינת בגרות במקצועות יהדות, אך אינם מתוקצבים עבור לימודים אלו ובחינות אלו בתשלומי שכר הלימוד.חו

 תקצוב שקלי, עפ"י סרגל תבחינים, למוסדות שיגישו בקשות לקבלת תקציב לתגבור מדעי היהדות, בהתאם לעמידתם בתבחינים אלו. .2

 

 :מסלולי התקצובפירוט 

 היהדותמדעי להשלמת לימודי חובה לבגרות בלימודי  שעות הוראה בשכ"ל החט"עתקצוב תוספת . 1

יח"ל תושב"ע )גמרא או משנה( וכן בבחינה ברמה של  3, עפ"י חוקת הזכאות הנוכחית לבגרות, בבחינה ברמה של מחויביםתלמידים בחינוך הדתי 

בחנות בחינוך הממלכתי יבתושב"ע כדי שיהיה זכאי לתעודת בגרות. חובת ההיח"ל בתנ"ך. תלמיד בחינוך הממלכתי אינו מחויב כלל בבחינה  3



 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 יסודי-אגף לחינוך על

 11מתוך  2עמוד 

יח"ל, בעוד תלמידים בחינוך הממלכתי  20במינימום של  מחויביםיח"ל בלבד. כתוצאה מכך כלל תלמידי החינוך הממלכתי  2בתנ"ך הינה ברמה של 

 יח"ל. 23במינימום של  מחויביםדתי 

י"ב  -)בבתי"ס תלת שנתיים או שש שנתיים וכתות ט'י"ב,  -בכתות י' )ש"ש לתלמיד( בחינוך הדתי, תחות שכ"למפ תיקוןע"י  תתבצעהתקצוב תוספת 

את תלמידיהם  מגישים ,במוסדות המקיימים גיוון של מקצועות הלימוד )מלמדים הן מקצועות חול והן מקצועות קודש( בבתי"ס ארבע שנתיים(,

לגמול בגרות מלא, כך שיכלול את תוספת שעות ההוראה הנדרשות ותוספת שעות גמול הבגרות וזכאים ברמת ההיבחנות הנדרשת, לבגרות 

 עפ"י ההגדרות הבאות: הנדרשות,

 ש"ש. 3א. היקף שעות ההוראה הנדרש לכתה לכל יח"ל הינו 

יח"ל(  3 -יח"ל תנ"ך )השלמה ל  1ש"ש ותוספת שעות ההוראה ללימוד  9יח"ל תושב"ע הינה  3תוספת שעות ההוראה לכתה ללימוד  ,בהתאם לכך

 ש"ש. 12ש"ש ובסה"כ  3הינה 

 1.5 -יח"ל  2ברמה של  )"גמול בגרות"(, הינו: לבחינה ב. התגמול למורה, בהתאם להסכמי השכר התקפים, עבור הכנת תלמידים לבחינות הבגרות

 ש"ש. 2 -יח"ל  3ש"ש, לבחינה ברמה של 

יח"ל  3עבור גמול הכנה לבגרות בבחינה של  ש"ש והתוספת 2יח"ל תושב"ע הינה  3בבחינה של  התוספת עבור גמול הכנה לבגרות בהתאם לכך,

  .ש"ש 2.5ובסה"כ  ,ש"ש 0.5יח"ל( הינה  2תנ"ך )במקום 

 התוספת בש"ש לתלמיד בשכר הלימוד תהיה עפ"י הפירוט הבא:

 כתה

ש"ש 
הוראה 
 לכתה

ש"ש גמול 
 בגרות לכתה

סה"כ 
ש"ש 
 לכתה

גודל כתה 
לצרכי 

קצוב ת
 )תלמידים(

ש"ש 
 לתלמיד

ממוצע בש"ח* 
לתלמיד 
 לחודש

 86 0.11 36 4  4 ט'

 86 0.11 36 4  4 י'

 117 0.15 36 5.25 1.25 4 י"א

 117 0.15 36 5.25 1.25 4 י"ב

       5..18 2.50 12 סה"כ
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. התשלום בפועל יהיה עפ"י עלות שעת ההוראה 2017לשעת הוראה בחטיבה העליונה, במחירי תקציב ₪  9,373 עפ"י עלות ממוצעת של * 
 הספציפית בכל מוסד, בהתאם לפרופיל ביה"ס.

 
וזכאים  דתי ואחר המקיימים גיוון מקצועות לימוד -למוסדות בפיקוח ממלכתי ןיינתהתגמול עבור גמול הבגרות האחוזי עבור המקצוע תושב"ע  ^
 פי הכללים.-על )גמול בגרות אחוזי(, 173בגרות מלא בנושא  גמולל
 
תומכות ההוראה הנגזרות משעות פרונטאליות השעות השיפוי עבור השעות הפרטניות ו -בחטיבה העליונה רפורמת עוז לתמורה בהתאם ליישום^ 

 לתמורה(.)שעות תומכות עוז  557 -)שעות פרטניות עוז לתמורה( ו 556אלו יהיה בנושאים 
 
 שעות לימוד שיתוקצבו לפי מסלול זה לא יוכרו לצורך תקצוב לפי מסלול אחר.^ 
 
  ללימודים ופעילות בתחום היהדות תבחינים . תקצוב שקלי עפ"י2

נקודות לפי התקצוב במסלול זה מבוסס על עמידה בתנאי סף של כל בית ספר, הן תנאי סף כלליים, והן בדרישות כל תבחין ותבחין, ועל צבירת 

התבחינים השונים. בכל תבחין יש מדרג, וככל שעולה היקף הפעילות, כך עולה הניקוד שצובר כל בית ספר. ערכה הכספי של נקודה יקבע ע"י 

חלוקת יתרת התקציב בתקנה התקציבית בכל שנה במספר סך הנקודות שנצברו ע"י כלל בתי הספר לכלל התלמידים. הכסף יחולק בין בתי הספר 

 ולפי מספר תלמידיו. )דהיינו, התשלום לבית הספר הינו פר תלמיד(.  אופן יחסי, לפי מספר הנקודות שצבר כל בית ספרב

 התבחינים. ברוב חרדיהתבחינים נבנו כך שיתאימו הן לבתי"ס שבפיקוח ממלכתי, הן לבתי"ס שבפיקוח ממלכתי דתי והן לבתי"ס הנתונים לפיקוח 

שוני זה נקבע בהתחשב  הסף לבתיה"ס שבפיקוח הממלכתי דתי ושבפיקוח האחר. נאיוח הממלכתי נמוכים מתהסף לבתיה"ס שבפיק דרישות

 של ביה"ס הכללי ומתוך מגמה לאפשר גם לו תגבור לימודים בתחום מדעי היהדות. באפיוניו

מוסדות רשמיים, ל שוניםעורי ההשתתפות שיבחינוך היסודי, הקובעת שיטת ההקצאה להם כתות המתוקצבות בשעות הוראה עפ"י  מוסדות לימוד

בהתאם לשיעורי ההשתתפות שנקבעו להם לצורך הקצאת שעות ההוראה  בגין תגבור מדעי היהדות, יזכו לניקוד "פטור"-ומוכרים שאינם רשמיים, 

 .ובבתיה"ס היסודיים בלבד הוראה(העוסק בשעות  1האמור לעיל יחול, בשלב זה, על הקצאת שעות ההוראה בלבד )קרי תבחין . בחינוך היסודי

 

 :כללים סף תנאי
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 על כל בית ספר לעמוד בכל התנאים הבאים:

י"ב בלבד. הפעילות המפורטת בתבחינים הינה פעילות המתקיימת בכל הכיתות ולכלל התלמידים -התקצוב לפי תבחינים אלו מוגבל לכתות ז' .1

, בזיקה לסמל מוטב יש להגיש בקשה עבור כל סמל מוסד בנפרדספר שיש לו שני סמלי מוסד שונים, -במקרה של בית ,י"ב בבית הספר-בכיתות ז'

תקפה רק עבור אותן שכבות גיל  תהייההבקשה  , בכך,ניתן להגיש בקשה רק עבור אחד מסמלי המוסד עם זאת, מוסדר באגף החשבות.

בתגבור לימודים במדעי היהדות של כיתה או כיתות מסוימות בלבד, יפנו למטה  םהמעונייניכתי ספר בפיקוח ממל-בתיהרלבנטיות לאותו סמל מוסד. 

 , להקצאת ש"ש לתכנית שתאושר ע"י המטה, במסגרת יישום דו"ח ועדת שנהר.שנהר

הגיל של תלמידי בית  מתוקצבים בפועל בשנה"ל שלגביה התבקש התקצוב ע"י משרד החינוך, בשיטה הרלוונטית לשכבת הלימודים בבית הספר .2

 הספר.

בתי ספר  ילקח בחשבון עבורלפי המדרגה הרלוונטית לגביו. תנאי סף זה  ידווח , כל בית ספר1תבחין מס'  עמידה במדרגה הראשונה של לצורך .3

 לפעילויות הפדגוגית במזכירותתושב"ע ומחשבת ישראל  ,ע"י המפמ"ריות ללימודי היהדות, מקרא תהניתנויהדות בתגבור ב בש"שאשר יתוקצבו 

כל השעות ידווחו ויחושבו,  .לחינוך דתיהמינהל  בתוספת תיקצוב לתגבור ע"יללימודי יהדות  אשר יתוקצבו בש"שבתי ספר  עבורוכן  ,מטה שנהר

 ובהתאם יקבע הניקוד.

אשר אינם  בפיקוח ממלכתיבתי"ס  מצטבר מכל התבחינים או מחלקם, כמפורט להלן:  להגיע למספר נקודות מינימאלי כל בית ספרעל  .4

בי"ס בפיקוח ממלכתי אשר מתוקצבים בש"ש בתגבור  נקודות לפחות; 18 – 3מתוקצבים בש"ש בתגבור יהדות ע"י המפמ"ריות האמורות בסעיף 

ללימודי יהדות  אשר אינם מתוקצבים בש"שבפיקוח ממלכתי דתי  בית ספר ;לפחותנקודות  13 -לעיל  3ריות כאמור בסעיף "יהדות ע"י המפמ

בתי"ס בפיקוח ממלכתי דתי אשר יתוקצבו בש"ש ללימודי יהדות בתקנת המינהל  ;לפחותנקודות  25 - חרדיאו בפיקוח מתקנת המינהל לחינוך דתי 

בתי  ,כי יובהרמהם, אך לא משניהם.  מאחד רק ניתן להגיש בקשה ולקבל ניקוד. הם חלופייםב 3-וא 3תבחינים נקודות לפחות.  18 –לחינוך דתי 

, 1 מספר יוכלו לצבור נקודות גם מתבחין 3כאמור לעיל בתנאי סף  או מהמינהל לחינוך דתי, ספר המקבלים ש"ש תגבור מן המזכירות הפדגוגית

 להלן. 5בכפוף לאמור בתנאי סף 

הנדרשת לזכאות לבגרות, ואינם מתוקצבים בדרך  תהלימודים שבעבורם מתבקש התקצוב במסלול זה אינם חלק מתכנית הלימודים המינימאלי .5

-בכיתות ז'וש"ש לכיתה, בחטה"ב  3 - אחרת מתקציב המדינה. לצורך תבחינים אלה, היקף שעות הלימוד ביהדות לפי תכנית הלימודים לא יפחת מ
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יב' -בכיתות ז' ש"ש 6 - ומ קוח ממלכתיי"ב בבתי"ס בפי -בכתות ט' העליונה,-יבהש"ש לכתה בחט 2 - ח' בבתי"ס יסודיים בפיקוח ממלכתי, מ

רק לשעות לימודי יהדות מעבר להיקפים אלו. בכתות שיזכו לתקצוב  ןיינת. התקצוב לפי תבחינים אלה חרדיבבתי"ס בפיקוח ממלכתי דתי או בפיקוח 

 רק לשעות לימודי יהדות שהינן בנוסף גם לשעות אלו.  ןיינתהתקצוב לפי תבחינים אלו או באמצעות המינהל לחינוך דתי, שנהר,  באמצעות מטה

  התבחינים בפני עצמו.מהתקצוב לפי מסלול זה לא יעלה על עלות ביצוע הפעילות בפועל לכל אחד . 6

 את חתימת מנהל בית הספר. כוללים וכן ואינם חסרים במידע מלאים. מודגש כי תנאי סף לקבלת תקצוב הוא הגשת טפסים במועד כשהם 7
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 סרגל התבחינים
 

 ניקוד מקסימלי הניקוד היקף הביצוע התבחין  

תוספת שעות  1
לימוד במדעי 

 יהדות, בנושאים:
 . תנ"ך. 1
. תושב"ע 2

)משנה או 
 גמרא(. 

ת . מחשב3
 .ישראל

  . הלכה.4
חגי ישראל  .5

 ומועדיו.
 

)מעבר לשעות  לכל הכיתות בממוצע מס' שעות התוספת הנדרשות
ט' במוסד המלמד עפ"י  -בכתות ז' ( עפ"י תוכנית הלימודים המחויבות

תוכנית הלימודים לימודים כלליים ומדעי היהדות, וכן מס' שעות 
 המחויבות)מעבר לשעות  התוספת הנדרשות בממוצע לכל הכתות

י"ב במוסד המלמד עפ"י  -עפ"י חובת הזכאות לבגרות( בכתות י'
 י היהדות.תוכנית הלימודים לימודים כלליים ומדע

 
 מדרגות של תוספת לבתיה"ס שבפיקוח הממלכתי: 9 קיימות

 14, ש"ש 12ש"ש,  10 ש"ש, 8 ש"ש, 6ש"ש,  4  ,ש"ש 3ש"ש,  2
   ש"ש 16ש"ש, 

 
מדרגות של תוספת לבתיה"ס שבפיקוח הממלכתי דתי  6קיימות 
 ש"ש. 16 ש"ש, 14 ש"ש, 12 ש"ש, 10ש"ש,  8 ש"ש, 6והאחר: 

 נקודות 9ש"ש=   2
 נקודות 13.5ש"ש =  3
 נקודות, 18ש"ש =  4
 נקודות, 27ש"ש =  6
 נקודות,  36ש"ש =  8

 ,נקודות 45ש"ש =  10
 נקודות, 54ש"ש =  12
 ,נקודות 63ש"ש =  14
 נקודות. 72ש"ש =  16

72   

   

ימי לימוד בנושאי  2
בימי  1יהדות

החופשה של 
מוסדות החינוך 

)לדוגמא: 
בחופשת הקיץ, 

בחופשות החגים, 
  בשבתות

שעות לימוד ביהדות. בבתיה"ס  6בכל אחד מהימים תינתנה לפחות 
תות. יימי לימוד בממוצע לכל הכ 3מינימום  - שבפיקוח הממלכתי

צע בממולפחות ימי לימוד  6 -בבתיה"ס שבפיקוח ממלכתי דתי ואחר 
יות השונות יוכלו להתבצע בכתות ומגוון הפעיל בשנה לכל הכתות.

שונות במועדים שונים ובנושאים שונים. פעילות תחשב כאחת ובלבד 
  .שהתקיימה לכלל הכיתות בביה"ס, ללא תלות במועד או בנושא

 נקודות, 3=  ימים 3
 נקודות, 7=  ימים 6
 ,נקודות 9 = ימים 8

 נקודות, 11ימים =  10
 נקודות, 13=  ימים 12
 נקודות, 16ימים =  14
 נקודות, 18ימים =  16
 נקודות 20=  ימים 18

 20  

                                                 
 . חגי ישראל ומועדיו. 5. הלכה. 4. מחשבת ישראל. 3. תושב"ע )משנה או גמרא(. 2תנ"ך.  1בכל מקום בו מצויין נושאי יהדות הכוונה הינה לנושאים:  1
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 ניקוד מקסימלי הניקוד היקף הביצוע התבחין  

 .ובמועדים(

אחזקת ספרי  א' 3
תורה וביטוחם 
ואחזקת ספרי 

 יהדות

 יימצאו בו באורח קבע בביה"ס ,יהיו רכוש ביה"ס ספרי היהדות
. בביה"ס שבפיקוח הממלכתי תכלול וישמשו את תלמידי ומורי ביה"ס

 בממוצע ספרי יהדות 2היהדות ספרים בהיקף של לפחות ספריית 
לתלמיד. בבתיה"ס שבפיקוח הממלכתי דתי והאחר תכלול הספריה 

ספרי  6 לפחות ספר תורה אחד למוסד וכן ספרים בהיקף של לפחות
 .לכל תלמיד בממוצעיהדות 

  התורה יבוטח ויתוחזק ע"י ביה"ס ובמימונו. ספר

 נק',  2ספר תורה = 
תלמיד בממוצע לכל ספרי יהדות  2

 נקודות, 2= 
 תלמידיהדות בממוצע לכל  ספרי 3

 נקודות, 3= 
תלמיד יהדות בממוצע לכל  ספרי 4

 נקודות, 4= 
תלמיד יהדות בממוצע לכל  ספרי 5

 נקודות, 5= 
יהדות בממוצע  או יותר ספרי 6

 נקודות 6=  תלמידלכל 

8 
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 ניקוד מקסימלי הניקוד היקף הביצוע התבחין  

וכנסים  םאירועי ב' 3
 בנושא מדעי

ואחזקת  2יהדות
  ספרי יהדות

לכל תלמידי  ופעילויות בית ספריות , טקסים, סדנאותרועים, כנסיםיא
המתקיימים ע"י צוות ההוראה הקבוע ביה"ס בנושא מדעי היהדות, 

שעות  לאחרמתרחשים בביה"ס בשעות שהינן בביה"ס ובהשתתפותו ו
ואינם חלק ממערכת השעות  בית הספרשל  הלימודים הרגילות

פעילויות בשנה  6יערכו  ., או בימי חופשהל התלמידיםהקבועה ש
הפעילות תוכל להתבצע  .לפחות שעתיים פעילותכל משך  לפחות,

תוך חלוקת תלמידים בכתות שונות, במועדים שונים ובנושאים שונים. 
פעילות תחשב כאחת ובלבד שהתקיימה לכלל הכיתות בביה"ס, ללא 

  3תלות במועד או בנושא.
רכוש ביה"ס וימצאו בו באורח קבע בביה"ס. בביה"ס הספרים יהיו 

שבפיקוח הממלכתי תכלול ספרית היהדות ספרים בהיקף של לפחות 
שבפיקוח הממלכתי  פרהס ספרי יהדות בממוצע לכל תלמיד. בבתי 2

ספרי יהדות  3ה ספרים בהיקף של לפחות ידתי והאחר תכלול הספרי
 בממוצע לכל תלמיד.

 ,נקודות 1=  פעילויות 6
 נקודות, 1.5=  פעילויות 9

 נקודות. 2פעילויות =  12
 נקודות, 2.5=  פעילויות 15
 נקודות,  3=  פעילויות 18
 נקודות, 3.5=  פעילויות 21
 ,נקודות 4=  פעילויות 24
 נקודות, 4.5פעילויות =  27
 נקודות. 5פעילויות =  30
ספרי יהדות בממוצע לכל תלמיד  2

 נקודות, 2= 
בממוצע לכל תלמיד  ספרי יהדות 3

 נקודות 3+ 
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3
 לאחד התבחינים בלבד. יימתמסייש להגיש בקשה לתקצוב פעילות  ב.3והן מתבחין  2פעילות הן מתבחין  אותהלא ניתן לבקש ולקבל ניקוד עבור  
5

 )כולל( העיגול יהיה כלפי מעלה. 0.5 -)לא כולל( העיגול יהיה כלפי מטה, מ  0.5ו שבר, יבוצע עיגול של הניקוד: עד נבמידה והניקוד הסופי למוסד, יהיה מספר שהי  
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 :בקרה

 

מפקח הכמותיים והן כספיים לגבי כל אחד מהתבחינים עבורם נקבעה זכאותו לתקצוב. ענייניים וחות ביצוע הן "דו בי"ס שיתוקצב יידרש להגיש .1

 תקצוב לתגבור מדעי היהדות ויבדוק את ביצוע התגבור בפועל ובמיוחד ושיקבל ספר-יתב)או במדגם( לנושא תגבור לימודי יהדות יבקר בכל 

 של נתונים ותכנים שדווחו ע"י ביה"ס  כפי שבוצעו בפועל. בהשוואה

בדיווח המורים למצבת המורים גם  ללהיכלוח את כל המורים המלמדים תגבור לימודי מדעי היהדות. מורים אלה חייבים ובתי הספר יתבקשו לד .2

 המרכזית של משרד החינוך.

את ספרי העיון והלימודי ברשימה מסודרת  )בקרים(  על בית הספר להציג בפני הפיקוח או נציגי המשרד ,לצורך ביצוע בקרת ספרי הלימוד .3

 בסיס לבקרה.הווה של ספרנות אקדמית ושיהמבוססת על מיון תקני 

ניקוד ש או בכל דרך אחרת ,ידואו בעקבות דוח הביצוע שיוגש על  בפועלהביצוע   או ממצאי ,השנהבמהלך  בי"ס שלגביו יתברר, בעקבות הבקרה. 4

או יותר לעומת הניקוד המקורי שנקבע לו עפ"י הנתונים שדווחו ע"י ביה"ס, לא יקבל כלל תקצוב בשנת הדיווח והוא יהיה מנוע  %25 - ביה"ס נמוך ב

 %10בי"ס שיתברר לגביו, כי הניקוד שזכאי לו לפי נתוני הביצוע בפועל נמוך בשיעור שבין  ן.להגיש בקשה בשנת הלימודים שלאחר מכלכתחילה מ

ה לכפל הפרש וסכום השו ,שתינתן לפי הניקוד על נתוני הביצוע בפועל ,מן הניקוד שהיה זכאי לו לפי דיווחיו המקוריים, יקוזז מן ההקצבה %24 -ל

 הביצוע בפועל. סכום ההקצבה לפי לעומת  המקורייםשביה"ס היה מקבל בהתאם לדיווחיו  סכוםה

מקורות המימון על שעות אלה ועל חייבים לדווח  בתי ספר המתגברים את לימודי מדעי היהדות באמצעות מסגרות מימון של תכניות תוספתיות. 5

 שלהן.

ובמועדים  ,המשרדבהתאם לפורמט שפורסם ע"י  לשנה קודמת ביצוע דוחותבתי ספר המתגברים את לימודי מדעי היהדות חייבים בהגשת  .6

 שפרסם המשרד.
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  .העוקבתלשנה  בקשהת הגשת שהועבר וכן למניע הסכום יגרום לקיזוזביצוע  דוחותהגשת י א    

 

 :רועדת ער
 

הערר יוגש על גבי  ערר למשרד.מוסד לימוד שבקשתו לתקצוב עבור תגבור לימודי יהדות נדחתה, כולה או בחלקה, רשאי, אם רצונו בכך, להגיש 

של הפיקוח  .ישב בוועדת הערר גם נציגבמקרים מתאימים  .ממועד קבלת ההודעה ימים 30טפסים מתאימים, שיסופקו לו על ידי המשרד, תוך 

 המתאים לזרם אליו משתייך בית הספר. ,הפדגוגי

 החלטת ועדת הערר שתשלח לבתי הספר תהייה סופית. 
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