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  כולם����כוללים  ����ישיבות גדולות   ���� מסגרות נחם    ���� פנימיות תורניות����ישיבות קטנות    ���� ::::מיועד ל

  

                                
  

        הההה""""שיון לשנת הלימודים תשעשיון לשנת הלימודים תשעשיון לשנת הלימודים תשעשיון לשנת הלימודים תשעחידוש רחידוש רחידוש רחידוש ר: הנדון
        2008200820082008- - - - חחחח""""תשסתשסתשסתשס''''פ חוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים הפ חוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים הפ חוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים הפ חוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים ה""""ישיבות קטנות הפועלות עישיבות קטנות הפועלות עישיבות קטנות הפועלות עישיבות קטנות הפועלות עלללל

  

פרסם הודעה בנושא הנדון תוך התייחסות ספציפית גם לישיבות , אגף מוכר שאינו רשמי –משרד החינוך   ....אאאא
 .הקטנות

ויש ) סריקה כל נספח בקובץ נפרד+ ם מילוי טפסי(כי התהליך הינו ארוך למדי , נסיון העבר מלמד אותנו  ....בבבב
. טפסים אלו מפורסמים באתר של משרד החינוך. המיועדים לכך –להיצמד לנהלים והטפסים המיוחדים 

 .לנוחותכם העלינו אותם גם לאתר שלנו
 : פ ההנחיות יש לפעול כדלהלן"ע  ....גגגג

  :חייבים להגיש, ד"תשע –אלו שרשיונם יפוג בסוף שנת הלימודים הנוכחית  
  בקשה לחידוש רשיון  – 1נספח    �
   לחידוש רשיוןתצהיר מגיש הבקשה  – 2נספח    �

  :כמו אלו שרשיונם ממשיך להיות בר תוקף, ובנוסף גם את הנספחים הבאים
  פי כל דין ובדבר הפרשות כספיות-בדבר תשלום שכר על הצהרהנוסח  –) בעבר' נספח ג( 4נספח    �

  ) ימלאו את הנספח המתאים בנוהל מוכר שאינו רשמי' י וכד"גנ: מוגופים שיש להם מוסדות נוספים כ(
  בסוף  פג תוקף אישור הבטיחות שלהםלאלו ש(טופס התאמת תשתית לייעודה כמוסד חינוכי  – 5נספח    �

  .)ד"ל תשע"שנה      
  :או לחילופין      
  .ףלאלו שיש בידם אישור בטיחות בר תוק –אישור בטיחות שנתי  – 6נספח    �
  ח ביקורת תברואתית "דו – 7נספח    �

והן אלו שרשיונם ממשיך  ד"בסוף שנת הלימודים הנוכחית תשע הן אלו שרשיונם יפוג –כל המוסדות   ....דדדד
להיות בר תוקף חייבים להמציא אישור בעלות על הנכס במקרים שההקצאה העירונית או חוזה השכירות 

 .ד"תשע –יפוגו בסוף שנת הלימודים הנוכחית שלהם 
 1.5.2014 ד"אייר תשע' א :הואחידוש רשיון חידוש רשיון חידוש רשיון חידוש רשיון י משרד החינוך המועד האחרון ל"פ המתפרסם ע"ע  ....הההה
שאותם ניתן להגיש עד  4,6,7למעט נספחים (לא יתקבל חומר חלקי . כל החומר חייב להיות מוגש בשלמות  ....וווו

28.06.14( 
 –הר החוצבים , 8המרפא ' רח, מינהלת הרישוי, חברת מרמנת: כתובת למסירת החומר באופן ידני בלבד  ....זזזז

כל המסמכים חייבים להיות סרוקים על גבי . יש להגיש את כל המסמכים באופן ידני ובאופן סרוק. ירושלים

. )כל דף יסרק בקובץ נפרד: וב קודםולא כפי שהיה כת( יסרק בקובץ נפרד ושאכל נ.  USBאו ב   CDדיסק

 .)שום פורמט אחרולא ב(  .pdf ,tif: אפשר להגיש קבצים רק בפורמטים
 . של הנספחים לנוחותכם צרפנו דוגמאות –לבעלי דואר אלקטרוני   ....חחחח
כל מה שקשור בהוא הקובע והמנחה , וההנחיות הנילוות אליו י משרד החינוך"הנוסח שהופץ ע, בכל מקרה  ....טטטט

 .לנספחים אלו
 .ל"פרטים נוספים במשרדנו בכתובת הנ  ....יייי

  
  
  

 
  בכבוד רב                                                                                                                                

  ההנהלה                                                                                                       
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