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הנדון :חידוש רשיון לשנת הלימודים תשע"ו
לישיבות קטנות הפועלות ע"פ חוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים ה'תשס"ח2008-
א.
ב.
ג.
ד.

בימים אלו מתפרסמים באתר משרד החינוך נהלי רישוי לשנת הלימודים תשע"ו.
השנה אין צורך להגיש את המסמכים למשרד החינוך באופן ידני אלא אך ורק דרך מערכת ממוחשבת
המאפשרת הגשת בקשות מרחוק.
המועד האחרון להגשת בקשות חדשות וחידושים הוא א' באייר תשע"ה .20.4.2015
ע"פ ההנחיות יש לשים דגש על הנקודות הבאות:
אלו שרשיונם יפוג בסוף שנת הלימודים הנוכחית – תשע"ה ,חייבים להגיש:
נספח  – 1בקשה לחידוש רשיון – טופס מקוון למילוי במערכת הממוחשבת
נספח  – 2תצהיר מגיש הבקשה לחידוש רשיון
אישור בר תוקף על שימוש במבנה – יש להעביר באופן סרוק מסמך על היתר בניה או נסח רישום
בטאבו או אישור הקצאה עירונית או חוזה שכירות ריאלית וכיוצא באלו.
מוסד שבעבר הגיש והאישור עדיין בתוקף – אין צורך להגיש שוב.
ובנוסף גם את הנספחים הבאים ,כמו אלו שרשיונם ממשיך להיות בר תוקף:
נספח ) 4נספח ג' בעבר( – נוסח הצהרה בדבר תשלום שכר על-פי כל דין לעובדים וכן בדבר הפרשות
כספיות וכן חוות דעת רואה חשבון בדבר איתנות פיננסית )גופים שיש להם מוסדות נוספים כמו :גנ"י
וכד' ימלאו את הנספח המתאים מהנוהל המוכר שאינו רשמי(
נספח  – 5טופס התאמת תשתית לייעודה כמוסד חינוכי )לאלו שפג תוקף אישור הבטיחות שלהם בסוף
שנה"ל תשע"ה(.
או לחילופין:
נספח  – 6אישור בטיחות שנתי – לאלו שיש בידם אישור בטיחות בר תוקף.
נספח  – 7דו"ח ביקורת תברואתית
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מסמכי נוהל תקצוב – האם הנכם מתבקשים להגיש נוהל תקצוב.

יש לבדוק במסך מסמכי בעלות
מועד ההגשה הוא עד 31.3.2015
כל החומר חייב להיות מוגש בשלמות .לא יתקבל חומר חלקי )למעט נספחים  4,6,7שאותם ניתן להגיש עד
.(28.06.15
לא תתאפשר הגשת בקשות באופן ידני אלא רק דרך המערכת הממוחשבת .יש לסרוק את המסמכים בקבצי
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בקשה שתימצא חסרה לאחר המועד האחרון להגשת בקשות – תידחה על הסף.
לבעלי דואר אלקטרוני – לנוחותכם צרפנו דוגמאות של הנספחים.
יש לשים לב לאישור עו"ד/רו"ח במקומות הנדרשים.
בכל מקרה ,הנוסח שהופץ ע"י משרד החינוך וההנחיות הנילוות אליו ,הוא הקובע והמנחה בכל מה שקשור
לנספחים אלו.
פרטים נוספים במשרדנו בכתובת הנ"ל.
בכבוד רב
ההנהלה

