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 ספתיתתוכנית מעטפת חינוכית רגשית )מח"ר( תולתקצוב קול קורא 
  י"ד( -תיכוני )כיתות י"ג-העל חינוך הטכנולוגיב

   תש"פ הלימודיםלשנת 
 

 מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע היחידה המקצועית:
 25-01-46-20 תקנה תקציבית מס': 

  ₪  4,000,000 -כ הסכום המיועד לחלוקה:
 2019 תקציב:

 אסף מנוחין איש קשר פדגוגי:
 שלומית ירמובסקי איש קשר לנושאי מרכבה ותקציב:

 קישור לקריטריונים 

  מס'  קול קורא מערכת מרכב"ה  הגשת הבקשה תעשה באמצעות
 25/08/2019 עד לתאריך:   10976

 ומטרת התוכנית/הפרויקט: רקע כללי

אגף חינוך ילדים ונוער ו 1משרד הרווחה )תכנית יתד(בשיתוף נהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע ימ
י"ד במוסדות לחינוך -לתלמידי כיתות י"ג מעטפת מעשירה ומעצימהתכנית  תקצבל יםמבקש בסיכון

 עלזאת,  תלמידים )בנים ובנות( העונים על הקריטריונים של צעירים במצבי סיכון. טכנולוגי שלומדים בהם 
יעו להשתלבותם המיטבית ייס אשר אישיות ובין אישיות מיומנויות הלימודים במהלך ולחזק לפתח מנת

 העבודה ולשוק למשקשירות אזרחי או לימודי המשך. כל אלה תוך חשיפה לתעשייה,  בשירות צבאי או
 . בישראל

תיכוני מהווה המשך הלימודים לחטיבה העליונה, כמו כן -למוסדות בהם החינוך העל מיועדת הההקצב
וע"פ , מאושרת בהתאם לתוכנית לימודים. הפעילות תתקיים תיכוני בלבד-חינוך עלבלמוסדות המתמקדים 
 .דרישות משרד החינוך

 הגופים המתוקצבים: 

 .(מלכ"ריות)בעלויות שהן רשויות מקומיות ובעלויות שהן עמותות או חברות לתועלת הציבור 

תיכוני מהווה המשך הלימודים לחטיבה העליונה, כמו כן -ההקצבות מיועדות למוסדות בהם החינוך העל
להוראה בהתאם לתוכנית הלימודים, וע"פ דרישות משרד  תיכוני בלבד,-חינוך עלבלמוסדות המתמקדים 

 .החינוך

על הבעלויות להגיש בקשות עבור בתי ספר בבעלותן בלבד. למען הסר ספק, בקשה שתוגש שלא ע"י הדגש:  
 תדחה על הסף! –הבעלות על ביה"ס 

תנאי הסף, בהתאם למפורט במסמך הקריטריונים, לרבות הסעיפים בנוגע לתידונה יובהר כי הבקשות 
 הרכיבים המתוקצבים, מנגנון החלוקה ומנגנון התשלום.

 הנחיות כלליות לבקשת הקצאת התקציב:

 מוסדות עם הניקוד הגבוה ביותר יתוקצבו בשנה זו עד . הקריטריוניםניקוד הההקצבות יינתנו בהתאם ל
 לגובה התקציב לקבוצה ולגודל הקבוצה, ועד לגמר התקציב בתקנה. 

 ובה התקצוב:ג

  :להלןמפורט סכום אחיד, בהתאם לביהיה להפעלת קבוצה התקציב 

                                                           
1
בהובלת משרד הרווחה ופועלת מתוקף  התוכנית הלאומית לצעירים וצעירות על רצף מצבי הסיכון - תכנית יתד  

 .30/10/16מיום  2014החלטת ממשלה 

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/46_01_25/takana.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/46_01_25/takana.pdf
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 הקצאת תקציב: להנחיות 

 שאושר. על כל שינוי יש לקבל  והעובד/ת סוציאלי עבור תכנית העבודה שאושרה  רק יאושר התקצוב
  .אישור הפיקוח על החינוך הטכנולוגי העל תיכוני

  רק לאחר אישור ועדת ההקצבות.  הפעלת התכנית 

 :יש לצרף את המסמכים הבאיםלבקשה 

במסמך זה (. מרכב"ההמערכת נמצא ב)הטופס  -דוח תקציב מול ביצוע לפעילות המבוקשת : 149טופס  .1
. בעמודה סטטוס הביצוע עד כהוט התקציב שאושר לפעילות המבוקשת, לשנה"ל תשע" אתיש לפרט 

 .(2019) תש"פהצעת התקציב לשנה"ל  פרט אתהשמאלית ביותר ל

  ההקצבה. מבוקשת לשמה המטרה: יצוין טופס מקוון  )מופק ממערכת מרכב"ה( בו :150 טופס .2

חתום ע"י מורשי החתימה המסמך יהיה    התחייבות על עמידה בתנאי הסף -)נספח א'(  K001טופס  .3
 .ללא שינויים –מצ"ב המכתב עליו יש לחתום  .המתאימים

. מצו"ב קובץ אקסל אותו יש למלא ללא שינויים )ראו קובץ פרטי הבקשה -( נספח ב' K002 (טופס .4
יש לצרף את הקובץ כקובץ פתוח . (מוסד לבקשהנתוני לשונית  –י"ד -נספחים לבקשת הצטיידות י"ג

 , חתום דיגיטלי.PDFולא 

 על דף לוגו של הגוף, חתום ע"י מורשי החתימה תכנית עבודה שנתית '(ג)נספח   K003טופס  .5
 .המתאימים

 
 הנחיות כלליות:

  תאריך הגשהלאחר סיום שליחת הבקשה יש לוודא כי הבקשה נשלחה ונתקבל. 

  31.12.2019נסרקו למערכת ובתוקף עד הנדרשים במערכת מרכב"ה יש לוודא כי המסמכים. 

  או  11:00- 08:30ה', בין השעות  -בימים א'  02-5602914/5ברורים לגבי הגשת הדוח יש להפנות בטלפון
בנושא הדוא"ל  ahinoamus@education.gov.il אחינועם : או davidha2@education.gov.il דודבדואל: 

 המופק ממערכת מרכב"ה. מספר הבקשהיש לציין את 

  על הסף תדחה – במלואהאשר לא תוגש   בקשה! 

  התקצוב מיועד לשנה אחת בלבד. יש להגיש דיווחים כספיים ודוחות ביצוע בהתאם למפורט
 ההקצבות וועדת"פ , תש"ל שנה 31.8.2020בקריטריונים.  גוף שלא יגיש  דו"ח סופי עד לתאריך: 

 .חלקי או מלא קיזוז בדבר הוראות ולקבוע זכאותו את לבטל רשאית

 די לחייב את המשרד בתקצוב. חלוקת התקציב תיעשה בכפוף יובהר כי אין בפרסום קול קורא זה כ
 לקיומו של תקציב מתאים לנושא.

 :לקבלת הסבר במילוי הקובץ יש לפנות 
  054-457-8919אסף מנוחין: 

 054-662-0568מאיר בן חיים: 

 חתימת מנהל האגף/היחידה: 
 
 

 אסף מנוחין          
 תיכוני-חינוך טכנולוגי עלממונה 

להפעלת התכנית לקבוצת  שנתיתקצוב 
 צעירים גדולה במצבי סיכון 

 עבור תקצוב מדריך₪  130,000 מתוכם עד ₪ 160,000 עד
 והיתרה להפעלת תכנית פעילות השנתית

להפעלת התכנית לקבוצת  שנתיתקצוב 
 צעירים( 15צעירים קטנה במצבי סיכון )מעל 

 עבור תקצוב מדריך₪  65,000מתוכם עד  ₪ 80,000 עד
 והיתרה לפעילות תכנית פעילות שנתית

בהתאם למדד הטיפוח של המוסד כמפורט   השתתפות הבעלות בתקצוב
 בקריטריונים

mailto:davidha2@education.gov.il
mailto:ahinoamus@education.gov.il



