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10.05.2021 

 לכבוד 

 מנהלות בתי הספר הממלכתיים 

 שלום רב, 

 גופים חיצוניים לבתי הספר ת  כניסחידוד הנחיות הנדון: 

 הלות יקרות,  מנ

לנכון לפנות אליכם בבקשה לרענן נהלים, בכל הקשור    מהעת האחרונה, אני מוצא   פניות שהגיעו אליי לאור  

 .  עם גורמי חוץ  לפעילויות עם תלמידים הכוללות אינטראקציה 

תחת הפעלת  צריכה להיעשות    כניסתם של גופים חיצוניים לכיתות הגן וביה"ס במערכת החינוך הממלכתית

זו  לוודא    בקשכן א ככל שהוחלט להשתמש בשירותי עמותה,    פי הנחיות משרד החינוך. -ועל  שיקול דעת  כי 

או הגורם  מהותה ומטרותיה של העמותה    לעמוד עליש    ית הספר. בה וצרכיה של קהילת  ערכיתואמת את  

 לקהילה אותה משרת המוסד החינוכי.   םלבדוק את התאמתו , לכותלי בית הספר הנכנס

 מנכ"ל ותקנות משרד החינוך:  להלן עיקר הנהלים המאוגדים בשורה של חוזרי

 חילוני   – קבלת חינוך ממלכתיהזכות ל  .1

 

להורים הוא מתן אפשרות לחנך את    -משה"ח    - זכויות הורים בחינוך  "חלק מחופש הדת המוקנה 

   ".להימנע מהקניית חינוך דתי ילדיהם בהתאם לדת שהם מאמינים בה או

 

 זכות ההורים לשותפות ומעורבות  .2

 

להורים אחריות על חינוך ילדיהם, ויש  "  - שיתוף הורים בבתי ספר יסודיים  -  4חוזר מנכ"ל תשס"ב/

המתרחש בבית הספר והמשפיע על חיי ילדיהם   בה להיות שותפים בתהליך החינוכילהם הזכות והחו 

 גם מחוצה לו. 

בין מורים להורים רצוי שיתקיים שיתוף פעולה המבוסס על אמון הדדי וכרוך במענה לצרכים  

ולרצונות של הצדדים. עבודה משותפת של בית הספר וההורים היא חלק בלתי נפרד מיצירת אקלים  

בית ספר חיובי, התורם להגברת מוטיבציה ללמידה ולשיפור ההישגים הלימודיים, החינוכיים,  

 הערכיים והקהילתיים."  החברתיים, 

 

הזכות שלא להשתתף בפעילות חוץ, החובה לספק פעילות חינוכית חלופית וחובת קבלת אישור   .3

 הורים לכל פעילות חוץ 

 

 בין היתר מודגש בחוזר כי:  , ספרית- חוזר מנכ"ל בנושא טיולים ופעילות חוץ בית

את תכנית הטיולים   המפרט ת הלימודים חוזרמנהל בית הספר ישלח להורים בתחילת שנ  3.11.1"

שהוכנה בבית הספר. בחוזר זה תהיה פנייה להורים לאשר את השתתפות ילדם בפעילות ותצורף  

 הצהרת בריאות חתומה על ידי ההורים. 
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, הטפסים החתומים ירוכזו בידי  בתחילת כל שנת לימודים  החוזר להורים יישלח, כאמור לעיל,    3.11.2

 ומנהל בית הספר יוודא כי כל אישורי הורי התלמידים נאספו.   מחנך הכיתה,

 הורים המתנגדים להשתתפות ילדם בפעילות יודיעו על כך לבית הספר באמצעות טופס האישור."   3.11.3

תוך שילובם בפעילות   "אחראי הטיול ייעזר בתחומי הדעת של ההורים המלווים  - .3.3.6  וכן: 

 התלמידים." בטיול לצורך העשרת  החינוכית 

הטיול הוא חלק בלתי נפרד מתכנית   -  פעילות חינוכית לתלמידים שאינם נוטלים חלק בטיול  3.8"

השתתפות בו אינה מקנה לתלמיד חופשה. על בית הספר לדאוג לתכנית  - ספרית, ואי-הלימודים הבית 

. תלמידים אלה  ל שמסיבות שונות אינם נוטלים חלק בטיו לימודים חלופית במסגרת בית הספר לתלמידים 

 יום לבית הספר ולהימצא בין כתליו בפיקוח מתמיד." -מחויבים להגיע יום 

 . בין היתר מודגש בחוזר כי: בגן הילדים חוזר מנכ"ל בעניין טיולים ופעילות חוץ 

ההורים יקבלו, בפגישתם הראשונה עם הגננת, מידע כולל על הטיולים   הודעה להורים:  3.5.3

לפעילות מחוץ לגן על מנהלת הגן לשלוח להורים הודעה על הפעילות שתכלול   לפני כל יציאה  המתוכננים.

על מנהלת   בכלל זה לבוש מתאים, כובע, מים ואוכל.פירוט של הציוד האישי שעל הילדים להביא לטיול, ו

 ." הגן לקבל אישור בכתב מההורים לפני היציאה לפעילות

בכל הקשור לגופים המספקים פעילות במסגרת העמקת הזהות היהודית, יש לוודא הודעה מראש,      .4

 : ובכתב, להורים שלא מדובר בפעילות חובה, ושלא ניתן לחייב את ילדיהם להשתתף בפעילות שכזו 

 : משרד החינוך -  31.22.51תקנה   -מבחנים למוסדות ציבור להעמקת החינוך היהודי  

בבתי   אינה נערכת במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית ( הפעילות הנתמכת4)  :מבחנים ותנאים  -  5"סעיף 

שבו לומדים הילדים ובני   מטעם בית הספר  אינה מטלת חובה ( ההשתתפות בפעילות הנתמכת5הספר; )

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

 חידוד ההנחיה הביטחונית והבטיחותית העוסקת בכניסת בגירים למוסד החינוכי    .5

חירום ושעת  ביטחון  בטיחות,  בנושא  מנכ"ל  אומר   חוזר  חינוך  למוסדות  בגירים  לכניסת  בהתייחסו   ,

למניעת העסקה של עברייני מין קובע ש"מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור   החוק " כך:

אין מניעה להעס  כי  ישראל,  לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  ממשטרת  קתו 

 . 2001-התשס"א 

"עבודה בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות מתן שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת   הגדרת "עבודה":

עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים או עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי  

 שע." י

"כל מנהל מוסד חינוכי או בעלים על מוסד חינוכי, או מי מטעמו, המעסיק אדם באמצעות קבלן או בכל דרך  

נדרש לוודא כי יש לאותו אדם האישור המתאים ממשטרת ישראל על   באופן קבוע או סדיר או זמני, אחרת, 

 העדר הרשעה/הרשעות בגין עברות מין." 
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 דברי מזון ועוד על ידי נציגי העמותות הפועלות בבתי הספר מניעת חלוקת חומרי פרסום,      .6

החינוך.  במוסדות  מסחרית  פרסומת  שילוב  איסור  בנושא  מנכ"ל  סעיף   חוזר  לפני  " מורה    2.6:  להביא  יש 

חוץ הוועדה  גורם  עם  פעולה  שיתוף  עסקי, מוסדי -כל  גוף  לרבות  החינוך ,  במערכת  פעילות  לרבות  לצורך   ,

 התקשרות או מתן או קבלה של חסות." 

 

 בברכה, 

 עומר שכטר 

 ק תיק החינוך הממלכתי מחזיסגן ראש העיר ו
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