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 י"ט טבת תשע"ט חמישי יום 

 2018דצמבר  27 
 הודעה לבעלויות

 
 

הרינו להודיעכם כי נהלי הרישוי לשנת הלימודים תש"פ פורסמו באתר רישוי והכרה והמערכת נפתחה 
 ובקשות לחידושי רישיונות. להגשת בקשות חדשות

 
 28.2.19לא יאוחר מיום   - המועד האחרון להגשת בקשות לחידוש רישיונות. 
 31.3.19יאוחר מיום לא  – המועד האחרון להגשת בקשות חדשות. 

 יאוחר מיום לא  –ייחודי  המועד האחרון להגשת בקשות חדשות וחידושים למוסדות תרבותי
6.5.19. 

 
 כדלהלן:נהלי הרישוי לשנה"ל תש"פ כוללים בתוכם כמה שינויים ושיפורים 

 
התאמת טופס  –על מנת לפשט את הליך הרישוי, איחדנו את טפסי הבטיחות לטופס אחד בלבד  .1

 תשתית.

 אישורי החובה 3בעלות המבקשת לפתוח מוסד חדש, נדרשת לצרף לטופס התאמת התשתית את  .2
, כמפורט בנהלי הרישוי וזאת (חשמלאי מוסמך אישור כיבוי אש, אישור חשמלאי בודק ואישור)

 בנוסף לכל מסמכי הסף.

בעלות המבקשת להגיש בקשה חדשה למוסד חינוך מיוחד, מתבקשת להגיש תזכיר הסבר על אופיו  .3
 בנוסף לכל מסמכי הסף הנדרשים.של המוסד וסוג הלקות, זאת 

, עליה לקחת בחשבון כי בקשתה לקבלת בשנה הנוכחית מוסד חינוכי ללא רישיון שהפעילהבעלות  .4
 רישיון לשנה"ל תש"פ תידחה על הסף.

 
 א את הנהלים ולפעול בהתאם לכתוב.הנכם מתבקשים לקרו

 
 

בעלויות עמדו בקריטריונים. תנו רישיונות ארוכי טווח למוסדות שני ע"טשנה"ל תשמלידיעתכם, 
 כמפורט בנהלי הרישוי.להמציא אישורים שנתיים,  יםבתוקף לשנה"ל תש"פ, נדרשהמחזיקות ברישיונות 

 
מקצועי ומהיר,  לתשומת לבכם כי באגף א' רישוי מוסדות חינוך קיים מוקד טלפוני בו תוכלו לקבל מענה

 . 02-5601000באמצעות עובדי משרד החינוך בטל' 
, רמת אשכול, 7רן אברח' פ 12:00-15:00בימי ד' בין השעות שוי קבלת קהל במשרדי אגף הריכן,  -כמו

 ירושלים.  
 02-5601177/45 -בטלבהתאם לחוק ולתקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ניתן לתאם מראש 

, 2בבניין הראשי של משרד החינוך ברח' דבורה הנביאה  12:00-15:00קבלת קהל בימי ד' בין השעות 
 .ירושלים

 
 
 

 ם שנת לימודים פוריה ומוצלחת!ולמאחלים לכ
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