
 

 משרד החינוך
 

 כ"ג בטבת תשפ"אירושלים, 
 2021בינואר  08

 2000-1110-2021-0000255סימוכין: 
 

 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות,

 לביצוע ותקצוב פעילות בתקופת הסגר ובתקופות משלימותמוסכמות הנחיות הנדון: 

נוכח הידוק הסגר שיחל הלילה בחצות, והחלטת הממשלה, שקבלה ביטוי בתקנות, שבתקופת הידוק 

באופן פרונטלי, למעט החינוך המיוחד ומסגרות הסגר לא ניתן יהיה להפעיל את מערכת החינוך 

לילדים ונוער בסיכון )ופנימיות(, להלן התייחסותנו לגבי העברות תקציבי משרד החינוך לשלטון 

 המקומי במהלך תקופת הסגר:

 למעט: ,במלואם יועברו 21.1.2020ועד יום  8.1.2020ה שמיום  התשלומים עבור התקופ  .1
 

      מעט הסעות חינוך מיוחד ונוער בסיכון שיבוצעו בפועל ובהתאם לכללים ל –תקציב הסעות      
 .והמסלולים המאושרים         

 רשויות המקומיות יסייעו בהפעלת מרכזי יום לצוותי החינוך המיוחד וצוותי מסגרות לילדים ה  .2

 כיסוי ידן, ישמשו ל-ינוך המועסקים עלונוער בסיכון, תוך שתקציבי המשרד המועברים וצוותי הח     

 עלויות ההפעלה, והכל כאמור בהסכמה הספציפית בין הצדדים לעניין זה.     

 צהרוני ניצנים .3

, 21.1.2020ועד יום  8.1.2020הוסכם כי תקצוב משרד החינוך עבור הצהרונים בגין התקופה שמיום  

ימי הפעילות שלא  10בקיזוז רכיב ההזנה( עבור יועבר כסדרו בהתאם לכללים הקבועים בקריטריונים )

 5הספר של החגים' במשך -תתקיים במהלך הסגר והוא ישמש את הרשויות להפעלת התכנית 'בתי

 ללא תוספת תקציב מצד המשרד.  ,ימים בחופשת הפסח/חופשת האביב של המגזר הלא יהודי

-ל המגזר הלא יהודי בגניהמשרד ישתתף  בהפעלת התוכנית המסובסדת בפסח/ חופשת האביב ש

, באופן חד פעמי ולאור משבר הקורונה, בכפוף לאישור ועדת 6-10ילדים ברשויות באשכולות 

 החריגים. 

לרשות המפעילה צהרוני ניצנים, שתבחר שלא להפעיל התוכנית בפסח/בחופשת האביב, יקזז המשרד 

              ימי הסגר כאמור לעיל. 10את התקציב שהועבר עבור 

 בברכה,                                                                      

 שלמה דולברג                                                                   עמית אדרי        

                                       מנכ"ל מרכז השלטון המקומי                                                      מנכ"ל משרד החינוך

 

 



 

 משרד החינוך
 

 העתק:

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות, יו"ר מרכז השלטון המקומי –חיים ביבס 

 ראש המועצה האזורית מרחבים, יו"ר מרכז המועצות האזוריות –שי חג'ג' 

 ראש עיריית ראש העין, יו"ר ועדת חינוך, מרכז השלטון המקומי –שלום בן משה 

 מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות –איציק אשכנזי 

 כ"ל קשרי ממשל, רמ"ט יו"ר מרכז השלטון המקומיסמנ –לירון דורון לוי 

 סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי –מיכל מנקס 

 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי –איתי חוטר 

 יועמ"ש מרכז השלטון המקומי –עו"ד נועה בן אריה 

 מנכ"ל עיריית רחובות,  יו"ר איגוד המנכ"לים –דורון מילברג 

 בע, יו"ר איגוד הגזבריםש-גזבר עיריית האר –רו"ח תומר ביטון 

 מנהל מח' חינוך הר חברון, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך –אבי קמינסקי 

 

 

 

 


