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 חזון החמ"ד 
 מחולל מציאות

Vision leads to reality 

 

 

 תוכנית העצמה לנוער במוסדות על יסודי חמ"ד

 

תוכנית פיתוח מענים ייחודיים לחמ"ד, מבוססת על הכרה בצרכים הייחודיים של מודות על יסודי, תוך מיפוי ומיפוי 

 מוסדות לפי תנאי סף, וקריטריונים לשילוב תוכנית, ומענים ייחודיים

 

 תנאי סף:

  . מוסד על יסודי בפיקוח ממ"ד1

 40%ד בו מתקיימת תוכנית לימודים לבגרות, ולכל הפחות, מחוייבות המוסד להשגת זכאות לבגרות, שעומדת על . מוס2

 .זכאות בשלוש שנים שקדמו לכניסה לתוכנית

  . המוסד הומלץ לתוכנית על ידי הפיקוח הבית ספרי, הפיקוח על הייעוץ, הפיקוח המחוזי או הרשות המקומית3

 שנים 3לכל הפחות שנת ניהול שניה, או מוסד ניהול שני עם נסיון ניהולי מצטבר של  . במוסד מכהן מנהל שזו4

. הגשת בקשה של מנהל המוסד להצטרפות כולל התחייבות לתאם ולפעול למניעת נשירה ועזיבה, ולצמצום התופעה 5

 במוסד החינוכי.

 

 שירה בהובלת החמ"ד ואגף א'שתפעל בהם תוכנית התערבות למניעת נעדוף מוסדות חינוך ימתודולוגיה לת

 

 כמותי:

  מכלל המתחילים  10%בחינת סך העוזבים המדווחים במצבת תלמידים במעקב רב שנתי, מלמד על פיחות של

ללמוד בכיתה ט ועזיבתם בפועל לפני סוף כיתה יב )בדיקה מבוססת על איתור תעודות זהות במערכת הקליק 

 ויו(

 על פיהם רים, ויצירת רשימת מוסדות מעזיביםבחינה של מוסדות המוכרים כקולטי נוש 

, מים, ישיבת חיצים באיתמר, ישיבת כוכב השחרירושלים, בני חיל קדו בני חיללבדיקה הם: מוסדות רשימת ה

, ישיבת חברותאישיבת רגבים רמת מגשימים, ישיבת אלוני הבשן, ישיבת אילת, כפר הנוער ברוש, צביה ישיבת 

 אולפנת מחול במחולה, חלוצי דרור, אולפנת נוב, 

  ,מהות הבדיקה: תעודות זהות של תלמידי שנתון י, יא , יב יבחנו איפה התלמיד למד בשנה קודמת, באיזה מוסד

 . נא לתת אפיון של סך הכל תלמידים שעזבו מוסד מסויים.וכן לפני שנתיים

 

 איכותני:

 והכרת מוסדות בהם קיימת נשירה סמויה שיח עם תלמידים שעברו תהליך עזיבה או העברה 

 על מוסדות בהם לא קיימת אכיפת נוכחות ותהליכים לליווי תלמידים בסיכון שיח עם תלמידים בגבעות 

 

  :חוות דעת תומכת

  חוות דעת הוועדה הבוחנת הקצאת תקציבים, ותוכניות לטיפול בסוגיית מניעת נשירה בחמ"ד, תשקול גם

ת טיפולית, המעידה כי המוסד החינוכי מתמודד באופן לא מיטבי עם נשירה מקצועית מהמעטפת החינוכי

 והתנהגויות סיכוניות.

 נתן עדיפות לטיפול ולהתערבות במוסדות חינוך עם מדד טיפוח גבוה. יבעניין זה ת 

  מפקח יעוץ, קב"ס, גורמי קהילהחוות דעת של מחמ"ד, מפקח חינוכי, בעניין זה יתקבלו 

 

 ת:מדד הצלחה לתוכני

 התחייבות המוסד לפעול לצמצום נשירה במוסד החינוכיו ונשירה מהמוסד לאורך זמןצמצום מעברים 

באופן משמעותי ולכל הפחות הגעה למדדים בזיקה למדדים הממוצע תהליך ההתערבות יביא לצמצום נשירה ועזיבה 

 עזיבה בין כיתה ט לכיתה יב. 12% - 10%בחמ"ד. מדד ממוצע בעניין זה הוא 

 

 


