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 הודעת מינהל רישוי בקרה ואכיפה

 

כיפה במשרד במסגרת ההתמודדות הלאומית עם נגיף הקורונה, מפרסם מינהל רישוי בקרה וא

החינוך הנחיות מעודכנות בנושאים המפורטים בהמשך, לשם הקלה על ציבור הבעלויות על 

 )להלן: הבעלויות(. רשויות מקומיות -, ובכלל זה מוסדות החינוך

 

החל ממועד פרסום הודעה זו, ועד למועד חזרה  – הימנעות מהליכי בקרה וביקורת חדשים .א

 לכלל, לא ייפתחו הליכי בקרה וביקורת חדשים מערכת החינוךלהתנהלות שגרתית של 

 הבעלויות.

 

החל  – אי קיום בקרות וביקורות במשרדי הבעלויות, מוסדות חינוך ורשויות מקומיות .ב

 וביקורות במשרדיממועד פרסום הודעה זו, ועד למועד שיקבע, לא יתקיימו בקרות 

 חינוך.המוסדות והבעלויות 

 
על ידי מינהל רישוי בקרה ואכיפה, אשר נדרשו  בעלויותל – מסמכיםארכות למסירת  .ג

למסור מידע, הבהרות בקרים או רו"ח מטעמו במסגרת ביקורות עומק או ביקורות מעקב, 

 ארכה לפי פירוט הבא:ניתנת ומסמכים, 

 
העברת בעלות, העברת מבנה, תוספת , מוסדות חדשיםפתיחת ל רישוי בקשותהגשת  .1

  .15/5/2020עד  וכיתותיצול מבנה, תוספת תלמידים מבנה, פ

עד ייחודי -בקשות חדשות למוסדות תרבותיהגשת בקשות לחידוש רישיון או  .2

15/5/2020 . 

  .31/5/2020עד  ברשויות מקומיות בעקבות מכרזים העברת בעלותלהגשת בקשות  .3

 , בהתאםאפשרות דחיה לשנת הלימודים תשפ"ב , במקרים הרלבנטיים קיימת בנוסף

  .ע"י משרדי הפנים והחינוך בענייןשמתפרסמת  לאמור בהודעה נפרדת

 .15/5/2020עד הגשת מסמכים לבדיקת איתנות פיננסית לבעלויות חדשות  .4

 .15/5/2020עד  ותיקותהגשת מסמכים לבדיקת איתנות פיננסית לבעלויות  .5

 .15/5/2020עד  )שלב א'( ביקורת עומק שכר .6

 

ף ואין צורך להגיש בקשה פרטנית ת באופן גורומוענקהדחיות האמורות לעיל נציין כי 

 במינהל. םלאגפים המקצועיי
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 ,בהתאם לצורךובאופן פרטני ובהתאם לשיקול הדעת המקצועי של המינהל, תינתנה כמו כן 

 הארכות מועד לתיקון ליקויים במסגרת הליך רישוי. 

 

כנית הפעילות השוטפת של ביצוע תו – תוכניות תיקון ליקויים במסגרת הליך הביקורת .ד

תיקון ליקויים במסגרת הליכי הביקורת תימשך בהתאם להוראות התוכנית ובלוחות 

הזמנים שנקבעו. יחד עם זאת רואי החשבון המבקרים מטעם מינהל רישוי בקרה ואכיפה 

הונחו לקחת בחשבון את הצרכים המיוחדים הקיימים לבעלויות הנובעים ממצב החירום, 

 וכל פניה תישקל לגופה.

 

שם משתמש וסיסמה  קבלתתתאפשר  – משתמש וסיסמה לבעלויות חדשותמתן שם  .ה

בהליך הזדהות ו של אגף הרישוי מול המוקד הטלפוני מראש בתיאום לבעלויות חדשות

 מרחוק.

 
לא תתקיים קבלת קהל במשרדי מינהל רישוי בקרה ואכיפה עד למועד חזרה  – קבלת קהל .ו

 .מערכת החינוךלהתנהלות שגרתית של 

 
במינהל רישוי בקרה ואכיפה מופעלים שני מוקדים טלפוניים: מוקד רישוי  – ונימענה טלפ .ז

ומוקד בדיקת איתנות פיננסית. המוקדים ימשיכו לפעול בשעות הפעילות שלהם ולתת מענה 

 לכל הפונים.

 
האגפים המקצועיים במינהל רישוי בקרה ואכיפה ימשיכו לתת מענה  – מענה ממוחשב .ח

במערכות המשרד, לרבות מתן  ליכי בדיקות איתנות פיננסיתבמסגרת הליכי הרישוי וה

  אישורים פיננסיים לבעלויות.

 

ככל שתקופת החירום תתארך וכך גם ההגבלות הנלוות לה, יתכן שתצאנה הודעות מעדכנות מזמן 

 לזמן למסמך זה.

 

ין היתר, יודגש כי למינהל רישוי בקרה ואכיפה שיקול דעת רחב בכל הנוגע ליישום הנחיה זו, וב

 במקרים חריגים המצדיקים זאת, לפעול באופן שונה מהמפורט במסמך זה.

 
 

 בברכה,                                                                                    

 
 גור רוזנבלט                 

 רישוי בקרה ואכיפה מנהל מינהל


