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לחוזר עירונית בהלימה  הנחייה -  כניסה ומעורבות גופים חיצוניים למוסדות חינוך
  מנכ"ל משרד החינוך

 
 –הכנסה של גופים חיצוניים למוסדות החינוך, לכיתות הלימוד ולגני הילדים  .1

צריכה להיות ברירת מחדל וזאת על מנת  שהחינוך בכלל והחינוך הערכי בפרט 
 יעשה על ידי סגל ההוראה שהוכשר לכך. 

 
מעורבות גוף חיצוני בחינוך )בין אם אדם אחד או ארגון(, והעמדת מנחיו מול  .2

העברת שיעורים וטקסים, מופעים בית ספריים, טיולים ב –התלמידים 
וסמינרים; פעילויות כיתתיות חד פעמיות או מתמשכות, בתחומי המוסד 

צריכה להיות מנומקת, עם הבהרה מדוע לא ניתן היה  –החינוכי או מחוצה לו 
 לעסוק בנושא באופן הזה במסגרת הגן / בית־ הספר והצוות החינוכי שלו.

 
הן במרחב הגן, בית  –ההמלצה היא כי קיום פעילות בה מעורב גוף חיצוני ככלל,  .3

בפעילויות חוץ, סמינרים וטיולים, אם בכלל, , טקסים, מופעיםב הספר והכיתה
 גננ/ת, מורה או מנהל/ת. –יותנה בנוכחות של נציג המוסד החינוכי  

 
מימון, יש לפרט בנוגע לטיב הפעילות, עלותה ומקור הבאם נבחרה תכנית,  .4

הנושאים בהן עוסקת התכנית והיותה כזו שאין בה כפילות מיותרת וחזרה על 
הקיים דרך משרד החינוך. כמו גם, מיהו הגוף המפעיל והרציונל המנחה אותו?  

לבחון הכשרתם המקצועית והפדגוגית של המפעילים והתאמת התכנית לגיל 
 הילדים.

 
המוסד החינוכי המאושרת על  על התכנית להיכלל בתכנית העבודה השנתית של .5

 ידי המפקחת על המוסד.
 

על פי חוזר מנכ"ל בנושא שילוב תכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך ניתן  .6
לשלב במוסדות החינוך אך ורק תכניות הרשומות במאגר התוכניות הממוחשב, 
במסלול הירוק או הכחול. באתר מאגר התוכניות מובהר כי פעילות חד פעמית 

רצאה, מופע, סדנא יחידה, יום שיא וכדומה( אינה תכנית ומקומה אינו )ה
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במאגר. שילובה של פעילות חד פעמית במוסד  החינוכי מותנה באישור המנהל 
 או המפקח/ת.

 אם מתקיימת פעילות בה מעורב גוף חיצוני יש לעדכן מראש על קיומה. .7
 

ה בהן ישנה יש לעדכן את ההורים לגבי הפעולות המתוכננות במהלך השנ .8
פעמית או -אדם בודד או עמותה; כניסה חד –אינטראקציה עם גופים חיצוניים 

בין אם מדובר בפעילות חוץ ובין אם פעילות פנים המתקיימת  –מתמשכת 
 בתחום המוסד החינוכי. 

 
כחלק מהעדכון חשוב לציין את הסיבות להכנסת הגוף למוסד החינוכי, מהות  .9

. מה הערך המוסף שהתכנית מעניקה לילדים התכנית והנימוקים לבחירתה 
 ובמה היא מוסיפה על הפעילות החינוכית עליה אמון הצוות החינוכי הקבוע?

 
זכויות הורים בחינוך בהתאם למדיניות משרד החינוך מקנה להורים אפשרות  .10

לחנך את ילדיהם בהתאם לדת שהם מאמינים בה או להימנע מהקניית חינוך 
 ת ועל פי חוק האפוטרופסות.דתי מתוקף זכות חוקתי

 
על המוסד החינוכי לקבל את האישורים המתאימים לרבות אישור על היעדר  .11

 מין . הרשעות בגין עבירות
 

 אבקש להעביר הנחייה זו לכלל בעלי התפקידים והצוותים החינוכיים במוסדכם. .12
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