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אישור להשארת ילדים בבית או בגנים פרטיים שאינם מוכרים
חוק לימוד חובה ,תש"ט – ( 1949להלן" :חוק לימוד חובה") ,קובע לימוד סדיר במוסד
חינוך מוכר על כל ילד וילדה ,החל מגיל  .3בסעיף  11לחוק לימוד חובה ,מובהר" :לצורך
חוק זה ,רואים אדם כאילו הגיע לגיל מסוים בראשית כל שנת לימודים ,אם יגיע לאותו
גיל לפני יום  1בינואר שבאותה שנת לימודים".
עם החלת חוק לימוד חובה על גילאי  ,3החלו להגיע אל משרד החינוך פניות רבות של
הורים
הורים מבקשים לאשר לילדיהם להמשיך בלימודיהם בגנים פרטיים ,שאינם מוכרים על
ידי משרד החינוך או להמשיך ולשהות בבית יגישו בקשה לאישור חריג לפטור מחוק לימוד
חובה.
הבקשה תופנה בכתב לוועדת חריגים באגף לחינוך קדם יסודי באמצעות המפקחת על גני
הילדים בישוב ,בצירוף הצהרת ההורים או חוות דעתה של הגננת באחת או יותר מהנסיבות
המיוחדות כמפורט להלן:
 .1ילדים צעירים ,שעם הכניסה העתידית לגן עדיין לא ימלאו להם שלוש (ילידי
אוקטובר עד סוף דצמבר).
 .2ילדים שקצב התפתחותם איטי יחסית לבני גילם ,לדעת ההוורים או הגננת:
מוטורית ו/או שפתית ו/או רגשית ,ושהסתגלותם לשינויים קשה (יובהר כי אין
הכוונה לילדים מאובחנים עם עיכוב התפתחותי).
 .3ילדים שעדיין לא נגמלו מחיתולים ו /או מהזדקקות לשינה בצהריים.
אישור כאמור יינתן בתיאום עם האחראי על הביקור הסדיר ברשות.
בברכה,
סימה חדד
מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי
העתקים:
מנהלי מחוזות
מר חיים מויאל ,מנהל אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון
מר לירן שפיגל ,ממונה ייעוץ משפטי מחוז חרדי
מר רפי בטיט ,ממונה ביקור סדיר ומניעת נשירה
גב' סימה עובדיה פורצנל ,מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות בחינוך
הגב' אביטל טהרלב ,סגנית מנהלת אגף פסיכולוגיה
הגב' אורה גולדהירש ,רכזת היחידה לטיפול בפרט באגף לחינוך קדם יסודי
מפקחות גני ילדים
מנהלי/ות מחלקות גני ילדים ברשויות
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