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אינו בבעלות /והל העמדת מבנה שנבנה מתקציבי מדינה לשימושו של מוסד חינוך שאינו רשמינ
 אזורית/י רשות מקומית"רשות מקומית ע

 
המבקשת להעמיד מוסד חינוך אשר נבנה מתקציבי מדינה לשימושו "( הרשות:"להלן)רשות מקומית 

, של מינהל הפיתוח במשרד החינוך מראש ובכתבשל מוסד חינוך שאינו רשמי צריכה לקבל לכך הסכמה 
 "(.משרד החינוך:"להלן)התרבות והספורט 

 
לשימושו של , לשם כך על הרשות לפנות בבקשה מנומקת בכתב ובה עליה לפרט באיזה מבנה מדובר

תנאי העמדת , את משך זמן העמדת המבנה, בעלות היא מבקשת להעמיד את המבנה/איזה מוסד
 .המבנה ואת הנימוקים לבקשה

 
 :משרד החינוך ישקול לאשר את העניין בין היתר בהתחשב בתנאים הבאים

 
 .אין מוסד חינוך רשמי הזקוק למבנה הנדון .1
 
למוסד לרשותו מבקשים להעמיד את ( 'פדגוגית וכו, המצאי הפיזי)המבנה מתאים מכל הבחינות  .2

 .המבנה
 
את המבנה יש רישיון והוא פועל למוסד לרשותו מבקשים להעמיד  -במידה שמדובר במוסד קיים  .3

 .על פי תנאי הרישיון
 
 .הבעלות תקבל את המבנה כבר רשות בלבד/המוסד .4
 
יש לשוב ולהגיש בקשה לאישור המשרד  –דהיינו )בכל פעם , לכל היותר, שנים 5הרשות תינתן עד  .5

 (.לכל תקופת הארכה
 
ות כל דין החל על העניין עת ביקשה ל משרד הפנים והורא"י הוראות חוזר מנכ"הרשות פעלה עפ .6

  .בעלות/להעמיד את המקרקעין לרשות אותו מוסד
 
תהיה התחייבות של הבעלות להשיב את המבנה  –במקרה של פקיעת הרישיון שניתן לבעלות  .7

שקיבלה מהבעלות לצורך הבטחת ( כגון ערבות בנקאית)הרשות תציג בטוחה . מיידית לידי הרשות
 .טרם יינתן אישורו של המשרד, בהתחייבות זו עמידתה של הבעלות

 
אלא , י האישור של המשרד"עפ, לא יותר שימוש במבנה לכל צורך למעט לשימושו כמוסד חינוך .8

  .אם כן ניתן אישור מראש ובכתב של המשרד לשימוש האחר
 
כל תינתן בטוחה של הרשות לגבי עמידה ב, בכל מקרה של העמדת מבנה כאמור בנהלים אלה .9

 .לרבות נוהל זה, התנאים האמורים בנוהלי משרד החינוך
 

 .לא תותר תוספת בנייה חדשה למבנה ללא אישור מינהל הפיתוח. 10
 

המחזיק בנכס , בכל מקרה. ייעשו רק באישור מינהל הפיתוח, כגון הריסת קירות, שינויים במבנה. 11
לא אם כן קיבל אישור אחר א, יחזיר את מצב המבנה לקדמותו כאשר יפסיק את השימוש בו

 .ממינהל הפיתוח
 

 . י נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה לגופו"ייתכנו תנאים נוספים עפ .12
 
 
 

 לא בבעלות של רשות מקומית/העמדת יבילים לשימושם של מוסדות חינוך לא רשמיים
 

ות מקומית אינם בבעלות רש/האפשרות להעמיד מבנים יבילים לטובת מוסדות חינוך שאינם רשמיים
.  תישקל רק במקרים בהם לא קיים מבנה אחר כלשהו ברשות והוכח הצורך להנחת דעתו של המשרד

 .גם לעניין מבנה יביל יש לפעול בהתאם להוראות נוהל זה


