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 מדיניות בנושא שימוש במבני

 )אחה"צ וחופשות( חינוך לאחר שעות הלימודים

 רקע: 

העיר מודיעין מכבים רעות מקדמת רצף חינוך פורמאלי ובלתי פורמלי ומפעילה חלק רב 

 מהפעילויות של שעות אחה"צ במבנים הקיימים של מוסדות החינוך.

, ית בית הספר בלבדית כלל עירונית שאינן קשורות לאוכלוסיולפעילומשמשים גם הספר  יבת ימבנ

 . (פעילויות המתקיימות לאחר שבית הספר מסיים את פעילותו הפורמלית כמוסד חינוכי)

סחלבים היא זרוע ביצועית של העיריה ונותנת שירותים שונים בכל הקשור לחינוך הבלתי פורמלי 

מאפשר לעיר להביא לידי זה מנגנון עירוני   ינוך הפורמלי וזאת לכלל הציבור בעיר.שתומך בח

 .נוערלילדים ולטובת הציבור ובעיקר ל ביצוע הפעלה של תחומים רבים

ואנו  בשיתוף משה"ח והעירייה "ניהול העצמי"בתי הספר היסודיים בעיר נכנסו לתוכנית ה

 הניהול. במסגרת מי גם בבתי הספר העל יסודייםנערכים להפעלת מודל הפעולה של הניהול העצ

מטרה להגדיל  את שימוש בחדרים בבתי הספר לצרכים שונים )השכרה( ב העצמי  מתאפשר

 הספר ומימושם לקידום יעדים פדגוגיים לטובת התלמידים. יהכנסות בת

ורט, צהרונים, קייטנות, בתי כנסת, תנועות נוער, חוגי ספ מסמך מדיניות זה עוסק בהפעלת

  גופים פרטיים במסגרת הניהול העצמי.השכרת חדרים בבתי הספר לו

 

מצ"ב "הנחיות למתן שימוש הפירוט המדיניות ונוהל שימוש בחדרים בבתי הספר מובא במסמך 

. במסמך מובאת המדיניות העירונית המומלצת על ידי הועדה וכן מנגנוני  "במתקני מוסדות חינוך

 .  המהווים חלק בלתי נפרד ממנו 0-2מסמך מצורפים נספחים . לההפעלה הנדרשים והנהלים

 

  תקציר 

מבנה בית הספר ומתקניו עומדים בראש ובראשונה לרשות הפעולות שמארגן בית הספר  .0

עבור תלמידיו, מוריו וציבור ההורים, בשעות אחה"צ והערב ובימי החופשות )חוזר מנכל 

 (. 7מב/



 
           

  

 

 

 

 

חברת  -יות ו/או צרכי העיר כגון: עמותת סחלבים עדיפות שנייה תינתן לפעילויות עירונ .0

בת עירונית המשרתת את תושבי העיר לפעילויות בלתי פורמליות /חוגים וכדומה לטובת 

 התלמידים והתושבים בשעות אחה"צ ובערב. כמו כן עבור תנועות נוער, בתי כנסת ועוד.

 )ראה פירוט בהמשך(.

 -תתקיים פעילות של גופים חיצוניים  כרת חדרים לגופים חיצוניים: במקרים בהםשה .3

, לעיל, יש צורך בהתקשרות 0,0וזאת לאחר שמולאו וסודרו כל ההתחייבויות בסעיף 

חוזית בין העירייה לבין הגוף המעוניין לפעול בבית הספר או בחלק ממנו. המודל התפעולי 

הפעלת של בתי הספר בניהול עצמי מאפשר לבית הספר השכרת חדרים ומתקנים כמו גם 

 פעילויות נוספות בבית הספר באמצעות העירייה ובתיאום עימה.

 

לעיל פעילויות עירוניות המוגדרות בעדיפות לאחר פעילויות פורמליות של  2פירוט בגין סעיף 

 בתי הספר והמדיניות לגבי הפעלתן:

  -צהרונים  .0

על ידי סחלבים יופעלו כל הצהרונים   -בבתי הספר הרגילים ממלכתיים  .א

 שהיא המנגנון העירוני להפעלת הצהרונים. 

תתאפשר הפעלת צהרונים על ידי גופים  –בבתי הספר הממלכתיים דתיים  .ב

המתמחים בהפעלה מסוג זה בעלי אופי המתאים לצרכי הקהילה הבית 

גובה התקורות שיועברו לעירייה יהיה מבחינת אורח החיים התורני.  ספרית

, כמו גם העלות שיועברו לעירייה על ידי סחלבים זהה לגובה התקורות

 .לתלמיד שמשתתף בצהרון

 –( יחד, יוזמה והדמוקרטיחודיים )בעניין הפעלת הצהרונים בבתי הספר היי .ג

או ע"י העמותות של בתיה"ס הייחודיים הצהרונים במסגרות אלו יופעלו 

רו גובה התקורות שיועבבית הספר והקהילה.  לייחודיותמפעיל שמתאים 

, כמו גם לעירייה יהיה זהה לגובה התקורות שיועברו לעירייה על ידי סחלבים

 . העלות לתלמיד המשתתף בצהרון

כל פעילויות הספורט בעיר תופעלנה על ידי מחלקת הספורט של עמותת  -ספורט .0

חלק מתוכנית הלימודים של בתי הספר,  ם, שאינכל פעילות הספורט סחלבים. מדובר ב

אולמות ספורט ב בין אם הן מופעלות, מתקנים חיצוניים בת במגרשים וועלמופ ןאם ה ןבי

האחריות של סחלבים על פעילויות הספורט   .ת בתוך בתי הספר עצמםופועל ןבין אם הו



 
           

  

 

 

 

 

עלויות השימוש במבנה )ניקיון, חשמל, בלאי וכיו"ב( וכן עלויות תשלום בגין כוללת 

  פורט.הנובעות מנזקים שיתרחשו בזמן פעילויות הס

קייטנות הינן פעילות עירונית שאינה משויכת לפעילות הפורמלית של בתי  –קייטנות   .3

על ידי סחלבים בלבד  הספר. כל הקייטנות שיתקיימו במבני מוסדות החינוך בעיר יופעלו 

 . או כאלו שבבעלויות רשתות( כולל בבתי הספר הייחודיים)

מבני  בתי הספר כפי שמתבצע היום,  תנועות הנוער ימשיכו להשתמש ב -תנועות נוער .2

בניתוב ובפיקוח של מינהל החינוך ובשיתוף פעולה עם מנהלת יחידת הנוער המרכזת את 

ות )העירייה או מתקציב תמיכות( את בתי שפפעילויות תנועת הנוער .יחד עם זאת יש ל

 הספר על ההוצאות הנובעות מכך לרבות להחזיר את המקום נקי ותקין.

מבני החינוך משמשים כבתי כנסת בסופי שבוע כמענה לאוכלוסייה.  המענה  – בתי כנסת .5

ניתן על פי הנחיית מנכ"ל העירייה כאשר הניתוב והתיאום מתבצע מול  מינהל החינוך 

ובכפוף להנחיה והפנייה של מנכ"ל העירייה . ההמלצה היא שימשיך כך, יחד עם זאת יש 

 נזקים, ניקיון ושמירה על ציוד.  לתת מענה להוצאות בגין השימוש, תקורות,

 

 


