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 "ט חשון תשע"גי 

 , המקומית ראש הרשות :לכבוד
 ,המקומית גזבר הרשות

 מנהל אגף החינוך
 

 במתקני בית הספר מתן רשות שימוש -לניהול עצמי הנדון: מעבר בתי"ס 
 

במסגרת עם כניסתכם למתכונת הניהול העצמי הסכמנו, משרד החינוך, הרשות המקומית ומנהלי בתיה"ס,  .0

כי במעבר לניהול עצמי יינתן לבית הספר סמכות וגמישות במתן רשות שימוש במתקני בית הבנות', 'מסמך ה

 הספר לאחר שעות הלימודים ולהפעלה של פעילויות נוספות לאחר שעות הלימודים.

 

למהלך זה ישנה גם חשיבות חינוכית וגם חשיבות כלכלית. החשיבות החינוכית היא שלבית הספר ישנה אמירה  .2

הפעילות החינוכית המתרחשת בבית הספר גם לאחר שעות הלימודים מתוך הכרה כי בית הספר מכיר  לגבי

מקרוב את צרכי התלמידים וצרכי הקהילה הבית ספרית, ויודע לזהות ולהתאים את המענים המתאימים 

 ת אחר הצהריים.יופעילובמסגרת גם הנדרשים 

 

, ומעלה( 04%) רה בגין השימוש, או לכל הפחות מרביתהחשיבות כלכלית למהלך, שכן התמו כן, קיימת-כמו .3

מועברת לחשבון הניהול העצמי של בית הספר ומייצרת עבור בית הספר הכנסות נוספות אשר יכולות לשמש 

 אותו ליוזמות פדגוגיות נוספות בבית הספר.

 

 רלוונטיים.  פורמטיםשלושה  לנוחיותכם למכתב זהם המהלך, מצורפים צורך יישול .0

באמצעות הטופס   – 'פס פניית בית הספר לרשות המקומית למתן רשות שימוש במתקן בית הספרטו' .א

 מנהל ביה"ס פונה לרשות המקומית בבקשה שייחתם הסכם בין הרשות לבין משתמש לגבי פעילות שבחר.

הסכם שנחתם, בעקבות פנייה כאמור, בין הרשות  – מתן רשות שימוש במתקני בית הספר' הסכם' .ב

 ת והמשתמש, המסדיר את השימוש במתקן בית הספר, בידיעת ובהסכמת מנהל בית הספר.המקומי

התחייבות של משתמש לשימוש חד פעמי  – 'כתב התחייבות לשימוש חד פעמי במתקן בית הספר' .ג

 במתקן בית הספר, אותו מאשרת הרשות המקומית ומנהל בית הספר.

תוכלו למצוא , http://www.edu.gov.il/NihulAtzmiבאתר מנהלת בתי ספר בניהול עצמי, בכתובת 

כמובן, לבצע אי אילו התאמות בידי הרשות המקומית,  מסמכים אלו ומסמכים נוספים שיהיו לכם לעזר.

 .נדרשות במסמכים המצורפים על מנת להתאימם למציאות המקומית

 

במעבר לניהול עצמי, קיימת חשיבות גדולה לאפשר לבתי הספר מרחב סמכות וגמישות, בין היתר, במתן רשות  .5

ר פעילות אחר זה, יכולה לייצר יותהשימוש במתקני ביה"ס. העברת היוזמה והתמריץ לבית הספר, בהקשר 

 הצהריים ויותר פעילות אשר מותאמת לצרכי האוכלוסייה הבית ספרית. 

  
                     ,בברכה

           

      שאולי כהן

                           מנהל כלכלי                        

 מנהלת בתי ספר בניהול עצמי                              

 העתק:

 מיכל כהן, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המנהל הפדגוגי' גב

 דגוגית, מנהלת בתי"ס בניהול עצמיאתי סאסי, מנהלת פגב' 
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