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 ט"ז אייר תש"ף ראשון יום

 2020מאי  10
 לכבוד

 בעלויות על חטיבות עליונות
 
 

 שלום רב, 
 

 
 יציאה למכרזים לצורך הפעלה של חטיבות עליונות אשר לא מופעלות על יד הרשותהנדון: 

 
בהתאם להוראות "נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות 

עליכם  ,26.3.19קומיות והפעלת מוסדות החינוך", המשותף למשרד הפנים ולמשרד החינוך מיום מ

 במסגרת הגשת בקשת הרישוי במערכת הממוחשבת. 31.5.20להגיש הסכם זכיה במכרז עד ליום 

לשם יציאה למכרזים וזאת לשנה"ל  אפשרות הארכה בשנה שניתנהבהתאם לעדכון חוזר המנכ"ל ו

 ספר הבהרות:להלן מ, תשפ"ב

ככל שהרשות סבורה שלא חלה עליה חובת יציאה למכרז ביחס לבית ספר מסוים, או כי יש  .1
עליה לפנות בעניין זה אל הייעוץ המשפטי של משרד  –לפטור אותה מחובת היציאה למכרז 

 . in.gov.ilmeshpatit@mo , בדוא"להפנים, אשר אמון על הנושא
    תידרש חוו"ד הייעוץ המשפטי של הרשות המקומית, ובין היתר תיבחנהבמסגרת זו        
 :ותהבאת האינדיקציו       

 סוגיית המבנה )האם המבנה רשותי/ נבנה מכספי מדינה(. .א
זהות התלמידים הלומדים בבתי הספר )ככל שעולה אחוז התלמידים בבית הספר שהם  .ב

 תגבר הסבירות כי מדובר בבית ספר רשותי(. ילדי הרשות, כך 
 סוגיית המענה החלופי ברשות )בזרם הממלכתי והממלכתי דתי(.  .ג
 מימון הרשות את בית הספר בעבר/הווה. .ד
 קיומה של חטיבת ביניים לצד החטיבה העליונה.  .ה
 היסטוריית בית הספר )האם הרשות היא זו שפתחה/ יזמה את פתיחתו בעבר(. .ו
 ה מוסדות חינוך נוספים.האם הבעלות מפעיל .ז

 

בהתאם ל"נוהל בחירת גורם  השאינ אלאבתוקף,  מכרזהתקשרות בעקבות בעלות שבידה  .2

להתקשרות בהתאם למכרז חדש העומד  שנהשל יש בידה האפשרות לקבל אורכה  –מפעיל" 

  וזאת בתנאי שהרשות פנתה למשרד הפנים לבקשת אורכה. בדרישות הנוהל,

 תשפ"א ויש לפרסם מכרז שהתקשרות על פיו תהיה  לתקפה רק לשנה" יובהר כי הארכה       

  בתוקף לשנה"ל תשפ"ב.       

 למען הסדר הטוב, יצוין כי בהתאם למתן הארכה ליציאה למכרזים, ניתן יהיה לממש  

 אופציה להמשך הפעלת בית הספר על ידי הבעלות לשנה"ל תשפ"א, ככל שאפשרות כזו        

 קיימת בהסכם שבין הרשות לבין הבעלות. במקרה זה, יש להגיש אישור הרשות המקומית        

   על מימוש האופציה.        
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עם הרשות להפעלת המוסד וטרם פורסם  הסכם בתוקף  שלא בעקבות  מכרזבעלות שבידה  .3

עליה להגיש במערכת הממוחשבת אישור היועץ המשפטי של הרשות על כך  –מכרז 

 ובר הינו בתוקף כדין לשנה"ל תשפ"א.שההסכם המד

 

בימים הקרובים ישלחו במערכת הממוחשבת בקשות להשלמת מסמכים לכל הבקשות שכבר 

 הוגשו על ידכם, נבקשכם לפעול בהתאם לאמור ובהתאם ללוחות הזמנים.

 

  

 
 בכבוד רב,                    

                    
 

 בתי ללוש                   
           מנהל האגףסגנית                           

 

 

 
 עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית  העתקים : 

 מר פארס טוויל, מנהל אגף א' רישוי מוסדות חינוך      

 יסודי-גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' חינוך על                    

 רישוי מוסדות חינוך( –כירה )יעוץ משפטי עו"ד יערה יפרח, מנהלת מחלקה ב                    
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