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 –תכנית ההנצחהלתקצוב להשתתף  מוסדות להכשרת עובדי הוראהתקצוב ל תבחינים
 תש"פ ואילך

 
  47-01-10תקנה תקציבית: 

 
  רקע

 ,סטודנטיםעיסוק בהנצחה ע"י מציבה את הנתינה לזולת כערך מכונן. ההנצחה הנה פעולה הומנית, 
אמצעי נוסף לטפח בהם, טרם צאתם אל מערכת החינוך, הנו  ,המתעדים לעסוק בהוראה ובחינוך

 . עיסוק בדמותו של אדםומעורבות חברתית התנסות חיובית ומשמעותית בתחום של חינוך לערכים
לסיפור  היחשפותמשרתת מטרה זו.  ,או ניספה בתאונת דרכים ,חלל צה"ל, חלל פעולת איבה שניספה:

בחברה שידעו שכול, ומכשיר קשר עם קבוצות לעם משפחתו, תורמים הכרות חייו של האדם שנספה ו
 את הסטודנטים ואת תלמידיהם  לסייע למשפחות אלה. 

 
להשתתף בפרויקט  בקשהלהגיש למוסדות להכשרת עובדי הוראה פונה משרד החינוך לאור האמור, 

סטודנטים , שבמסגרתו פועלים החללי פעולות האיבה ונספים בתאונות דרכיםהנצחת חללי צה"ל, 
 במערכת החינוך במיזמי הנצחה שונים, כמפורט להלן.  תלמידיםיחד עם 

 
 אוכלוסיית יעד

 הלומדים במכללותחטיבות ביניים/חטיבה עליונה יסודי/במסלולי לימוד של סטודנטים להוראה 
 או ות"ת ע"י משרד החינוך המתוקצבות ובסמינרים להכשרת עו"ה האקדמיות

 
 הגופים המתוקצבים

 מכללות וסמינרים להכשרת עובדי הוראה המוכרים ע"י משרד החינוך
 

 הפעילות המתוקצבת מטרות 

 .טיפוח מודעות לערכים הומניים ולאומיים, ובכלל זה לנושא השכול 

 כי בקרב בני נוער.התנסות בהובלת תהליכים בתחום החינוך הער 

  בקהילה ותמיכה בבני המשפחות השכולות.של סטודנטים עידוד מעורבות 
 
 

  תנאי סף 
 .או ות"ת על ידי משרד החינוך המבקש הוא מוסד להכשרת עובדי הוראה המתוקצבהמוסד  .1
 איש קשר לתוכנית במוסד. מתחייב למנותהמוסד  .2
 .בתכניתלכל הפחות המבקשים להשתתף סטודנטים  6נרשמו  .3

 
 המתוקצבת תיאור הפעילות

  
 ,בבית הספר מלווה קבוצה של תלמידים הסטודנט -של האדם שנספה  הכנת אלבומי ביוגרפיה .1

אוספים התלמידים החברתית וההתפתחות האישית. במסגרת זו  בפעילותם כחלק  מהמחויבות
 חלל הנספה:אלבום הנצחה לזכרו של  הסטודנט, תבהדרכ,עורכים מידע על האדם שנספה ו
או ניספה בתאונת דרכים. בתום התהליך מוענק האלבום לבני  ,צה"ל, חלל פעולת איבה

 המשפחה, או נציגם
 חייו סיפורלהתכנית כוללת חשיפה – חטיבה עליונה/בחטיבת הבינייםהובלת תכנית לימודים  .2

  בו התלמידים ,תהליך בכיתה מלווה הסטודנט לאחר שלב החשיפהולנסיבות מותו.  מונצחהשל 
יפיק גם חוברת  הסטודנטזיקה לסיפור חייו של המונצח.  במיזם חברתי, מפעילים, בהדרכתו,  

 בכיתה. והמיזם שהוביל פדגוגית אשר תתאר את תכנית ההדרכה 
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 1מצ"ב נספח מס'  – של הסטודנטים, חובותיהם וגובה המלגה הפעילותפירוט 
 

 )סכום אחיד לכל המשתתפים( רכיבים מתוקצבים
 לשנה ₪ 5,000עד  –מלגה לסטודנט מלווה  .1
 לשנה.₪  13,000לכל סטודנט שבאחריותו ועד למקסימום של ₪  1,000 –מלגה לסטודנט מרכז  .2

 
 

 אופן החלוקה
שהוגשו ע"י  בקשותתבחן את כל ה הכשרה אקדמית וקשרי מל"ג/ות"ת של אגףמקצועית ועדה  .1

בהתאם למספר הסטודנטים  ואישור וועדת ההקצבות את החלוקה התקציביתותביא לדיון  המוסדות
 . המלווים והמרכזים

ככל שסך התקציב המבוקש על ידי כלל המכללות יהיה גבוה מסך התקציב העומד לרשות קול הקורא,  .2
בכל  כנית, ע"י הפחתה יחסית של מספר הסטודנטיםויבוצע חישוב להתאמת היקף המשתתפים בת

 מוסד.
 

 
 תשלום ודוחות ביצוע

 .בהתאם למועדים הכתובים בקול הקורא כנגד הגשת דו"ח ביצוע  מוסדותהתקציב יועבר ל
 

 
 

                                                           __________________ 
 שמואל אבואב
 המנהל הכללי

 
 

________________         ________________________ 
 הראלעו"ד שנית                  שירה שושני רו"ח                      

 מנהלת תחום תמיכות והתקשרויות            ס/בכירה לחשב           
 הלשכה המשפטית                                                                                                              

 
 
 

_____________________________    _______________________ 
 עדי קורסיה       איריס וולף         

 ומינהל מנהל אגף א' תקציב                                              מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות עו"ה 
 מינהל עו"ה        מינהל עו"ה         

 
 

        ___________________________     
       סיגל אלה     

     מנהלת תחום תקציב חינוך לא פורמלי 
 מינהל כלכלה ותקציבים                      


