
שלום רב  ,

 מצ"ב  רישיון לקיום גן ילדים כמשמעותו בחוק הפיקוח על בתי ספר התשכ"ט - 1969.

      הרישיון מוענק למבנה עליו הוגשה הבקשה לרישיון.

 א.  בעלות גן ילדים תודיע למשרדנו על כל שינוי שיחול בגן ילדים כגון: העברת מבנה ,
      שינוי בעלות ,שינוי עמותה ,שינוי שם גן ילדים , שינוי מספר תלמידים ושינוי מבנה כד' .

      הרשיון יתבטל במקרים בהם חל שינוי  במוסד ללא אישורינו.

 ב .  על הבעלות לקיים את כל התנאים ברישיון עד לתאריך הנקוב בהערות. במידה ולא ניענה לדרישה זו נאלץ  לבטל 
      את הרישיון לגן ילדים על כל המשתמע ע"פ חוק בהתאם לסעיף 15 א' לחוק הפיקוח על בתי ספר תשכ"ט - 1969:
     "נוכח המנהל הכללי כי לא נתקיים  או חדל להתקיים תנאי מהתנאים שבמילויים הותנה הרישיון,  רשאי הוא 
     להתרות בכתב בבעל הרישיון, ואם התנאי לא קויים תוך שלושה חודשים מיום ההתראה, רשאי הוא לבטל 

     את הרישיון" .
 
 

                  ירושלים, י"ד סיון תשע"ח 
                  28 במאי 2018                     

                  סמל מוסד: 365759
                  מעמד משפטי: מוכר שאיננו רשמי

                  סמל אתר: 5007401
                  מספר אסמכתא: 104553 
                  כתובת מוסד:  זרובבל 

                                        רמת השרון 
                                        זרובבל 1  

 

 לכבוד  
 הגנינה בע"מ

 זרובבל 1
 רמת השרון 47225

גב' חיה שיטאי - מנהלת מחוז ת"א

מר גור רוזנבלט - מנהל מינהל רישוי בקרה ואכיפה

לשכת הבריאות תל-אביב

רשות חינוך מקומית- עיריית רמת השרון

וועדה תכנון ובניה רמת השרון

מחלקת בחינות

מחלקת תשלומים מאוחדת

  העתקים:

בכבוד רב      

אגף רישוי מוסדות חינוך   

 ג.  לפתיחת סמל מוטב וקבלת תקציבים שוטפים יש לפנות לחשבות המשרד , בטלפון 02-5602588 ,
     רק במקרה שהבעלות היא תאגיד.

מדינת ישראל
 משרד החינוך

מינהל רישוי, בקרה ואכיפה
אגף רישוי מוסדות חינוך

   כתובת,משרד החינוך, רחוב פארן 7, רמת אשכול ירושלים , קבלת קהל יום רביעי בין השעות 12:00-15:00
 ,http://www.gov.il :"כתובת אתר "שער הממשלה 
   http://www.education.gov.il :כתובת אתר המשרד

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/


שמואל אבואב
המנהל הכללי

רשיון זמני לקיים גן ילדים

  בקשה לחידוש רישיון תוגש במועדים שנקבעו בנהלי הרישוי.
  רישיון זמני זה כפוף לתנאים המפורטים בדף הרצ"ב, שהם חלק בלתי נפרד מגוף הרישיון.

 

  ירושלים, ט"ז סיון תשע"ח   
  30 במאי 2018  

(01/09/2018)  תוקף רישיון זה :
(31/08/2023)

מיום  כ"א אלול תשע"ח
עד סוף שנת הלימודים תשפ"ג       

: פשוט גן  שם מוסד
: גן ילדים  -מוכר שאיננו רשמי סוג מוסד

: רגיל סוג חינוך
: זרובבל 1 רמת השרון זרובבל 1 כתובת מוסד

35 : מספר תלמידים מאושר
: גיל 3 גילאי ילדים

                                                              סמל מוסד  : 365759

                                                              סמל אתר   : 5007401 

                                                              סמל מוטב  : 2414548      

בתוקף סמכותי לפי חוק פיקוח על בתי הספר תשכ''ט - 1969  והתקנות שהותקנו על פיו, 
הנני נותן רישיון (חידוש) לתאגיד הגנינה בע"מ מספר עמותה 514141621

מדינת ישראל
משרד החינוך

ש' - שבתון ו' - לימודים ה' - לימודים ד' - לימודים ג' - לימודים ב' - לימודים א' - לימודים ימי לימוד:



    * עובד שירות - מי שעוסק בבית הספר/בגן הילדים ואיננו עובד חינוך (עובד רפואי, עובד מזכירות, עובד נקיון, שרת/שמש). 

תנאים לרישיון זמני

                                                   מוסד: 365759 - פשוט גן
                                                   סמל אתר : 5007401

הרישיון לקיים גן ילדים מותנה במילוי אחר התנאים הבאים:

*   מוגבל ל 35 ילדים  ב 1 כיתות. 
*   בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל סב/6 (ב) "על בעלות בי"ס לקיים סקר שנתי להערכת 

     הסכנות במוסדות  החינוך  אשר בבעלותם"  סקר זה אמור להתבצע אחת לשנה ע"י יועץ 
     בטיחות  מוסמך  או ממונה בטיחות ולדאוג  שהליקויים  שיתגלו ע"י יועץ הבטיחות יתוקנו 

     עפ"י  המלצתו.
*   על הבעלות להעביר דו"ח תברואן כמפורט בנוהל לחידוש רישיון (החל מהשנה השלישית  

    לפעילות  המוסד) .
*   על הבעלות להעביר חוזה שכירות בתוקף או נסח מהרישום בטאבו או אישור הקצאה כדין   

     במידת הצורך. 
*  מותנה בביצוע דרישות לשכת הבריאות 

*  מותנה בביצוע דרישות הפיקוח הפדגוגי 

*  מותנה בהמצאת אישורים שנתיים כנדרש בנהלים 

*  מותנה בקבלת חוו"ד עדכניות ותקפות 

*  מותנה בהמצאת כל המסמכים הרלוונטיים בהתאם למועדים הקבועים בנהלי רישוי

בקיום הוראות המנהל הכללי שהן בתוקף לגבי סוג של מוסד חינוכי:
בהעסקת עובדי חינוך שיש בידיהם אישור עפ"י סעיף 16 (א) לחוק  (בתיאום עם לשכת המחוז).
בהעסקת עובדי חינוך ושירות שיש בידיהם אישור רשות הבריאות עפ"י סעיף 27 (א) לחוק.

ובהגשת רשימה של עובדי שרות*  המועסקים בבית הספר עפ"י סעיף 21 לחוק.
(רצ"ב טופס למילוי אותו יש להחזיר בדואר רשום)

סמל המוסד 365759 יצוין בכל פנייה.
 הערות:  

ירושלים,י"ד סיון תשע"ח
במאי 2018 28
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