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 ט"תשע, תמוז ו"כ  , ירושלים

 2019, יולי 29 
 

 הבעלויות על בתי הספר לחינוך מיוחד מוכרים שאינו רשמיים   לכבוד:
 
 

 שלום רב,
 

 להצטרפות לרפורמת אופק חדש החל משנה"ל תש"ף כתב התחייבותעל חתימה   הנדון:

 

 

שרד החינוך, התחייבה , ויצ"ו נגד מ148/18במסגרת הדיון שהתנהל בבית המשפט העליון בבג"צ 

חינוך מיוחד "מוכרים שאינם ל ספר בתיההוראה לתלמידים ב משאבילהשוואת  לפעולהמדינה 

שנוצרה  השונות"פ. זאת, בעקבות תש"ל משנה החלה"רשמיים",  הספר בבתירשמיים" לאלו ש

 ת. החינוך הרשמיים בשנים האחרונו מוסדותבין מוסדות החינוך הללו בשל הרפורמה שהונהגה ב

 .זה מפורסם בקישור שעסק בנושא זהמשרדי -ןדוח הצוות הבי

 

 

י רפורמת אופק חדש על בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים יוחלו תנא פהחל משנה"ל תש"

(, מוסדות מוכרים) ך ממלכתיחינותקנות  תוקנו מאחר שטרםבשנה"ל תש"ף,  לחינוך מיוחד.

להתחייב בכתב  פר מוכר שאינו רשמי לחינוך מיוחד, נדרשת כל בעלות על בית ס1953-תשי"ג

התחייבות . דש על בתי הספר שבבעלותהההתחייבות המצ"ב כי תפעיל את תנאי רפורמת אופק ח

 .ף|"תשתנאי להחלת הרפורמה בשנה"ל זו הינה 

 

 

, לא ניתן יהיה להפעיל את רפורמת המצ"ב על כתב ההתחייבות וםחתתות אשר לא בעל כי יודגש

  .ף"תשבשנה"ל  האופק חדש בבתי הספר שבבעלות

  על כתב ההתחייבות יחתום מורשה החתימה מטעם הבעלות.

 

 .25.8.19 :כתב ההתחייבות שליחתאחרון להד מועה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.il/
http://meyda.education.gov.il/files/PortalShaar/special_education_resources.pdf?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=special_education_resources
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 :הטופסלשליחת  נחיותה

 

  זהות. / מס' באמצעות קוד וסיסמהלהזדהות ו בקישור המצ"בלהיכנס לדף יש 

 פנייה". בתחתית הדף תיפתח התיבה "פתיחת 

 

 

 .כתב התחייבות להצטרפות לאופק חדש :יש לבחור נושא-תתב

 בלחיצה על כפתור "עיון" והעלאת הקובץ.  יש לצרף את הטופס החתום לפנייה 

  ללחוץ על "שליחה".לאחר צירוף הקובץ יש 

 

 02-5414333 : מטה איסוףטלפון לבירורים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

  בכבוד רב,

                       
 רות אלמליח           מנחם מזרחי    

 

 
 מ"מ מנהל מחוז חרדי         אמח"י בכיר מנהל אגף        

 

 העתק:

 מר שמואל אבואב, המנהל הכללי
 ' שוש נחום,  סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגיד"ר
 , חשב המשרד עמוס שקדימר 

 מר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר למינהל כלכלה ותקציבים
 גב' סוניה פרץ, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה

 גב' רחלי אברמזון, מנהלת אגף א' חינוך מיוחד
 גב' תמר כהן, מנהלת תחום בכיר שכר עובדי הוראה

http://www.gov.il/
https://pob.education.gov.il/OvdiHoraa/Pages/MatsevetOvdeiHoraa.aspx


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
  ארגון מוסדות חינוך בכיר אגף

   
 02-5604034* פקס'   02-5604001-3* טל'   91911משרד החינוך, ירושלים 

 http://www.gov.ilכתובת אתר "שער הממשלה":       

 http://www.education.gov.ilכתובת אתר המשרד:   

 

 ף"תשלהצטרפות לרפורמת אופק חדש החל משנה"ל  כתב התחייבות

 

)שם  חינוך מיוחד מוכר שאינו רשמילבית ספר  של ה חתימה מטעם הבעלות ברישיוןהנני מורש

: במשרד החינוך ____________ )להלן שמספר המוטב שלה_____, הבעלות(_____________

 "(.הבעלות"

 

הספר  בבתי/  ביתעובדי ההוראה בואילך על  ף"תש, אני מתחייב להחיל משנת הלימודים ותבעלה בשם 

וכפי  25.12.2008מיום את כל ההוראות, שבהסכם רפורמת אופק חדש  ישבבעלותיוחד לחינוך מ

(, ואשר "רפורמת אופק חדש": , לגבי כל ההסכמים יחדשהתעדכן בהסכמים הנוספים להסכם זה )להלן

קיום מבנה שבוע העבודה עפ"י רפורמת אופק  ובכלל זה, בין היתר מתייחסות לבית ספר חינוך מיוחד

ם שכר לעובדי ההוראה בהתאם לרפורמת אופק חדש וקיום ההנחיות הפדגוגיות הנוגעות חדש, תשלו

 ליישום רפורמת אופק חדש. 

 

עד כדי שלילת  הבעלות נגדכעלולה להביא לנקיטה בסנקציות התחייבותי לעיל אי עמידה ב ידוע לי, כי

 החינוך. ותלצורך ניהול והפעלת מוסד בעלותשיון, שניתן ליהר

 

 כי קראתי היטב את כתב ההתחייבות , מקבל עלי את כל האמור בו ומתחייב לפעול על פיו. אני מאשר

 

 :סמלי מוסד ושמות(מיוחד שעליהם חלה התחייבות זו ) בתי הספר לחינוך

 סמל מוסד שם בית הספר סמל מוסד שם בית הספר

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 על החתום:

 חהפרטי ומשפ שם
 (חתימהה)מורשה 

מספר זהות )מורשה 
 החתימה(

)מורשה  תפקיד
 החתימה(

 חתימה וחותמת

 
 

   

 

 

 

 תאריך: ______________

 

 

http://www.gov.il/

