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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל לפיתוח מערכת החינוךה
 הסעות והצטיידותא' אגף 

 
 חתשע" תמוז 'ד , ירושלים

 2018 יוני 17 
 
 

 מחוזותההסעות ב תחוםמנהלות אל: 
 
 

 שלום רב,
 
 
 

 תלמידים בתכנית "בתי הספר של החופש הגדול" הסעתהנדון: 
 
 
 

בחינוך  1-21/7/2018נה בין המועדים תכנית "בתי הספר של החופש הגדול" תופעל הש .1
 .ג'-ב'-הרשמי )ללא ימי שישי( ובמסגרתה ילמדו תלמידי כיתות א'

 
 להלן נוהל הדיווח לצרכי תשלום לרשויות המקומיות: .2

 
 :דיווח בשיטת פר תלמיד .א

 ג' במהלך -ב'-אשר דיווחה את הסעותיהם של תלמידי הכיתות א' ,רשות מקומית
על גבי  אלה, תסמןדיווחים לה החלטת המחוז בוהתקב חתשע"שנת הלימודים 

את הילדים המוסעים במסגרת התוכנית  בלבד המצורףהממוחשב הדו"ח 
ותעבירו באמצעות דוא"ל ישירות למר אלכס שפרלינג 

(alexsh@education.gov.ilלבדיקה ותשל ,).ום 

  רשות מקומית, אשר טרם דיווחה על הסעת התלמידים בכיתות הרלוונטיות
השנה ו/או דיווחיה טרם נדונו במחוז, תדווח על גבי קובץ אקסל המצ"ב,  במהלך

 כפי שעשו זאת בשנה שעברה.

  הלומדים במסגרות החינוך זכאים בחינוך הרגיל יוגשו אך ורק תלמידים
 הרשמיות: ממלכתי, ממלכתי דתי וממלכתי חרדי.

 
 :דיווח בשיטת פר מסלול .ב

  את המסלולים המבוצעים  בלבדקובץ האקסל המצ"ב בהרשות המקומית תמלא
יועבר ההסעות המחוזי. לאחר אישור המחוז  תחוםעל ידה ותעבירם לבדיקת 

 .סופי )כולל מע"מ( שיש לשלם לרשותהסכום הלמר אלכס שפרלינג 

  יוער, כי רק תלמידי החינוך המיוחד בלקויות הקלות, אשר אינם זכאים להארכת
וידווחו במסגרת התוכנית. כמו כן,  אוגוסט, יוסעו-יולי ישנת הלימודים בחודש

יטופלו ויאושרו רק הסעות המבוצעות במסלולים במהלך השנה )החינוך המיוחד, 
 רשויות פר מסלול, בכל המגזרים ומסגרות החינוך(. 

 
משום ולא במערכת הממוחשבת כמו בשאר ימות השנה, הדיווחים הינם ידניים  .3

 תבצע מתקנה שאינה תקנת הסעות.שהתשלום להסעות בתי הספר של החופש הגדול מ
 

כל גזבר רשות יעביר הצהרה חתומה לנכונות הנתונים  – הצהרה בדבר נכונות הנתונים .4
 בצירוף עותק קשיח של הדוחות שהועברו למחוזות.

 
 : לוחות זמנים לדיווח .5

. הדיווחים יכללו את רשימות 31.8.18הרשויות המקומיות יסיימו את הדיווח עד לתאריך 
 התלמידים, המסלולים וההצהרות החתומות.

 
 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 02- 5602838  -' פקס   02– 5603370 –טל'  91911רם מיקוד -בנין לב 2רח' דבורה הנביאה 

 dudule@education.gov.il  דואר אלקטרוני:http://www.education.gov.il/development אתר באינטרנט:  

/...2 
 
 
 
 

, לא יקבלו את השתתפות 31.8.18עד  פיםהמצור ציםבאמצעות הקברשויות שלא ידווחו 
 המשרד עבור ההסעות שיבוצעו.

 
 לא יועברו מקדמות לרשויות וההתחשבנות תהיה על ההצהרות של הרשויות. .6

 
מות יועברו באמצעות מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות הנחיות מתאי .7

 לכלל הרשויות בארץ.
 

למען הסר ספק, הזכאות תינתן רק לתלמידים שהינם זכאים לאורך שנה"ל ולא לפי  .8
 ביה"ס בו מתקיימת התכנית בחודש יולי.

 
 שיטת ההתחשבנות מול הרשות הינה עפ"י הקריטריונים הנהוגים במהלך שנה"ל. .9

 

ידווחו במערכות בחודשי יולי אוגוסט דיווחי הסעות של החינוך המיוחד המתקיימים  .10
 המשרד, כפי שמדווחות במשך שנת הלימודים.

 
 
 
 
 

 ,בברכה

 
 שמעון אבני

 הסעות והצטיידותא' אגף  מנהל
 

 
 
 
 

 , המנהל הכללימר שמואל אבואב :העתק
 , סמנכ"ל ומנהל מינהל הפיתוחתמיר בן משהמר 

 שגיא, סמנכ"ל ומנהל מינהל כלכלה ותקציביםמר משה 
 , חשב המשרדמר יוסי שטראוס

 מנהלי מחוזות משרד החינוך
 מר אשר וכיל, מינהל כלכלה ותקציבים

 , מנהלת אגף א' חינוך יסודיאתי סאסיגב' 
 גב' שושנה אהרונוב, ממונה על התכניות התוספתיות, אגף א' חינוך יסודי

 לביקורת מערך ההסעות מר אלכס שפרלינג, מרכז בכיר
 מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

 מר ישראל נדיבי, מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
 מר איתי חוטר, סמנכ"ל לכלכלה במרכז השלטון המקומי

 גב' מיכל מנקס, ר' מנהל חינוך וחברה במרכז השלטון המקומי
 ויות המקומיותמר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי אגפי חינוך ברש

 

 


