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 במסגרת הלימודים בבית הספרתכניות חינוכיות חיצוניות  שילוב                   

 

 מנהלים/מנהלות

הפורמלי, נדונה באגף תכנית הלימודים של החינוך תכניות חינוכיות חיצוניות במסגרת סוגיית שילוב 

אגף החינוך רואה בחיוב שילובן של תכניות שילוב תכניות חיצוניות. , בהקשר של והערכים החינוך

זאת בתנאי שהתכניות העשרה חיצוניות בכלל ובנושא זהות יהודית ומורשת ישראל בפרט, 

 והתנהלותן עומדות בתבחינים המוזכרים בחוזרי מנכ"ל.

ולתקנה תקציבית מס'  על סעיפים רלוונטיים מחוזר מנכ"ל ותבססלהלן מתהמסקנות שתוצגנה 

 :. להלן31.22.51

 /2015באפריל  1)א(, י"ב בניסן התשע"ה, 8חוזר מנכ"ל תשע"ה. 

 שילוב תכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך 9.12-1

 חיצוניות חינוכיותמגזרי להסדרת השילוב של תכניות -תהליך של שיח ביןקיים משרד החינוך 

בקרב מנהלי  , בין היתרגובשה מדיניות שנועדה להיות מוטמעת ומיושמתהחינוך, במסגרתו  במערכת

 מוסדות החינוך וארגוני המגזרים השונים הפועלים במערכת החינוך.

. התכניות לתכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך מאגר ממוחשבבמסגרת תהליך זה הוקם 

כהגדרתם בסעיף  –" אדומהו"נורית  כחול, מסלול ירוקמסלול מופיעות במאגר בצבעים מייצגים )

 לחוזר(. 3.1.1

 החוזר קובע כי:

   את התכניות  בבחירתו שיקול דעת מקצועי ומושכלהחינוכי להפעיל המוסד על מנהל    3.1.2"

  מהמסלולים הירוק והכחול. כאמור לעיל, מנהל מוסד חינוכי יוכל להפעיל ולשלב במוסד             

 ."באחד משני המסלולים אך ורק תכניות חיצוניות המופיעות במאגר הממוחשבהחינוכי             

 

 ... יכלול: –טרום בחירת התכנית  –השלב המקדים   3.2.2"        

ונציגות ההורים חוות הדעת של הרשות המקומית, הפיקוח, הצוות החינוכי  בחינת       ד.

 .והתלמידים לקראת גיבוש המלצה לשילוב התכנית

המנהל וצוותו והצגתה לבחינה ידי גיבוש הצעה לשילוב תכניות במוסד החינוכי על       ה.

  ".) נציגי משרד החינוך והרשות המקומית( ולאישור בפני הוועדה המלווה

 

  בהתאם למבחנים שנקבעו לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך במוסדות

 (31.22.51ציבור )תקנה תקציבית מס': 
 

 מבחנים ותנאים

  

שבו לומדים  בית הספרם אינה מטלת חובה מטעכת מ" ההשתתפות בפעילות הנת 5(5סעיף )

 .יבהירו זאת בכתב להורי התלמידים ובית הספר וער, ומוסד הציבור הילדים ובני הנ
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 מנהל אגף החינוך -סוף דבר

 

במסגרת תכנית  המופעלות חיצוניתהת ותכניה כל לשילובבאשר  הודעה להוריםלהוציא יש 

 . ואושרו ע"י הוועדה המלווה הספר והנושאים שיילמדו הלימודים בבית

 

שבו לומדים הילדים ובני  אינה מטלת חובה מטעם בית הספרההשתתפות בפעילות הנתמכת 

 הנוער, ומוסד הציבור ובית הספר  יבהירו זאת בכתב להורי התלמידים.

 

הרשות המקומית, הפיקוח, הצוות  מטעםחוות דעת   אישור וגיבוש של כל כניסה של גוף חיצוני יעבור

 לשילוב התכניתונציגות ההורים והתלמידים לקראת גיבוש המלצה החינוכי 

 

 

 מלווה וכאחראי על תלמידי כיתתו. כ ,, כצופהבשיעור לשהות על המחנך

 

ותיקוניו 2001 -למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א                על פי החוק  
בהתאם לחוק זה, מחויב כל מוסד כהגדרתו בחוק זה, בקבלת אישור ממשטרת ישראל עבור כל גבר 

המועסק על ידו 18מעל גיל   
 

 

 

 

 בברכה,                                                                                              

 יעקב נחום  ד"ר                                                                                             

                                   ראש אגף החינוך                                                                                              


