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 כ' באלול תש"ף

 2020בספטמבר  09
 3200-0001-2020-0239877מספר סימוכין : 

 לכבוד
 פנימיתיים בערים "אדומות"בעלויות על מוסדות 

 
 שלום רב,

 

 08.09.2020פעילות מוסדות פנימייתים בערים "אדומות" בעקבות החלטת המממשלה מיום  הנדון:
 

תוגבל  8.9.2020החל מיום  לפיה, מוגבל"קיבלה הממשלה את החלטתה בעניין "הכרזה על אזור  8.9.2020ביום  .1
פעילותם של מוסדות חינוך ברשויות המוגדרות "אדומות"/באזורים מוגבלים, למעט הפעילויות המצוינות 

 בהחלטת הממשלה כאמור. 

 

החלטת הממשלה כאמור לא חלה על מוסדות פנימייתיים הנמצאים בערים המוגדרות  יחד עם זאת, יובהר כי .2
 באזורים מוגבלים, ואלה רשאים להמשיך לפעול כרגיל. מכאן שמוסדות פנימייתים הנמצאים/כ"אדומות"

 בים לשחרר את תלמידי הפנימיה לבתיהם. באזורים כאמור אינם מחוי
 

ואולם, בשים לב לעובדה שמוסדות החינוך שבהם לומדים תלמידי הפנימיות שבבעלותכם בימים שבשגרה  .3
פנימייה שתישאר פתוחה בזמן שמוסדות החינוך שבה (, המשמעות היא כי 9.9.2020אינם פועלים החל מהיום )

 . אותן שעותנתן לתלמידים בילקחת הדבר בחשבון המענה שילומדים תלמידיה אינם פועלים, תצטרך 
 

לחינוך התיישבותי, פנימייתי  המינהל נוספות יובהר כי בעלויות תקציביות  ככל שמתן מענה כאמור יהיה כרוך .4
 למרות פתוחות להישאר שיחליטו לפנימיות שיהיו עודפות בעלויות יישא לא"( המינהל" –)להלן ועליית הנוער 

חשבונן  על תהיינה, שתהיינהעלויות נוספות שיהיו לפנימיות בימים אלה, ככל  משכך. החינוך מוסדות סגירת
  .בלבד הפנימייתייםעל המוסדות  הבעלויותשל 

 

, לאחר שקילת נוכח האמור על כל בעלות של מוסד פנימייתי אליו ממוענת פנייתי זו לקבל החלטה עצמאית .5
פתוחה למרות סגירת מוסדות  הייה שבבעלותלהשאיר את הפנימ האם ברצונ ל השיקולים הרלוונטיים,לכ

 תוך הבנת ההשלכות התקציביות והשלכות כוח האדם הנובעות מהחלטה זו.החינוך, או לא, 
 

ההנחיה כאמור חלה על תלמידים שאינם נחשבים נוער בסיכון ו/או נערים חסרי יובהר כי  ,למען הסר ספק .6
עורף משפחתי. ככל שמדובר בתלמידים המשתייכים לאחת מהקבוצות הנ"ל, הפנימייה מחויבת להשאירם 

ככל שהפנימייה מתקשה לעשות כן, עליה בפנימיה, ולחילופין למצוא בעבורם פתרון חלופי חלף הפנימיה. 
  .פקח על הפנימיה במינהל לקבלת ייעוץ ו/או הנחיות בנושאלפנות למ

 

 בכבוד רב,                                                                                                                        

 

                                                                                                                                  
 אילנה נולמן 

 , פנימייתי ועליית הנוערמנהלת המינהל לחינוך התיישבותי
 משרד החינוך
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 העתקים:
 אדרי, מנכ"ל משרד החינוךמר עמית 

 יועצת המשפטית של משרד החינוךעו"ד אילת מלקמן, ה
 הנהלת המינהל

 
 
 

 

http://www.mchp.gov.il/

