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 ט"ז אייר תש"ף ראשון יום

 2020מאי  10
 לכבוד

 ראשי רשויות
 
 

 שלום רב, 
 

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

 הבהרות

 
לאור עדכון חוזר המנכ"ל ואפשרות הארכה בשנה לשנה"ל תשפ"ב שניתנה לשם יציאה למכרזים 

 "נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויותאות בהתאם להור
 , להלן מספר הבהרות:מקומיות והפעלת מוסדות החינוך"

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

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

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

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

 

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

ת בהתאם למכרז חדש העומד להתקשרו 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  ליובהר כי הארכה תקפה רק לשנה"       

  בתוקף לשנה"ל תשפ"ב.       

 זים, ניתן יהיה לממשלמען הסדר הטוב, יצוין כי בהתאם למתן הארכה ליציאה למכר       

 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.        

הפעלת המוסד וטרם פורסם להרשות עם  מכרז לא בעקבות ש בתוקף  הסכםבעלות שבידה  .3

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

 לשנה"ל תשפ"א.כדין שההסכם המדובר הינו בתוקף 

 

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
mailto:meshpatit@moin.gov.il


______________________________________________________________________ 
   02-5602933/4,טלפון:   2כתובת: משרד החינוך, בנין לב רם, רח' דבורה הנביאה 

 , http://www.gov.il: כתובת אתר "שער הממשלה"

      http://www.education.gov.il: כתובת אתר המשרד
 

 

נודה על שיתוף הפעולה עם הבעלויות השונות על מנת לאפשר להם לעמוד בכל הדרישות לשם 

 הזמנים. קבלת רישיון למוסדות ועמידה בלוחות

 

  

 
 בכבוד רב,                    

                 
 פארס טוויל                  

           מנהל האגף                          
 

 
 מר חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי העתקים : 
 עו"ד אילת מלקמן, היועצת משפטית     
 וי בקרה ואכיפהמר גור רוזנבלט, מנהל מינהל ריש     
 גב' מיכל מנקס, סמנכ"לית חינוך רווחה וחברה במרכז השלטון המקומי     
 מר אבי קמינסקי, יו"ר ארגון מנהלי אגפי חינוך ברשויות המקומיות                  
 מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות                  
 על יסודיחינוך א' גב' דסי בארי, מנהלת אגף                   
 רישוי מוסדות חינוך( –עו"ד יערה יפרח, מנהלת מחלקה בכירה )יעוץ משפטי                   
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