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 טעל יסודי תשע" – פעילות רבניתתוכנית 
 קול קורא

 
פעילות רבנית. פעילות רבנית בקשה לקידום העומד בקריטריונים מוזמן להגיש מנהל בית ספר על יסודי חמ"ד, 

 סמינר בשנת לימודים לסך של שכבת גיל 1מו של סמינר לימודי בהיקף של כוללת קיו

 י סף:אקריטריונים ותנ

בבתי הספר שאינם תורניים, קרי לא הוכרו  חסמינר להעצמה ולקיום פעילות רבנית יתקיים בשנת תשע"

 לתקצוב במסגרת תקנת התליל.

ת, המוכרת על פי מאפייני התוכניות כוללת אוכלוסייה מאתגר שאוכלוסייתוסמינר יתקיים בבית ספר 

 הלימודיות של המשרד בהם:

  בהם עולים יוצאי אתיופיה, יוצאי אתיופיה שאינם עולים, ועולים מצרפתוליםעתלמידים , 

 בפיקוח של האגף הדתי במינהל לחינוך התיישבותיתלמידי פנימיות וכפרי נוער מוכרים , 

 םבבתי ספר רגילי תלמידי חינוך מיוחד משולבים 

 תלמידי מרכזי חינוך טכנולוגיים בפיקוח ממלכתי דתי 

  ,הלומדים תוכנית לימודים מלאה לבגרות, בליווי אגף שח"ר )חמ"ד(תלמידי בתי ספר להזדמנות שניה 

 )בתי ספר בהם מתקיימות תוכניות לקליטת תלמידים נושרים, בליווי ופיקוח אגף שח"ר )חמ"ד 

 

 

 ים:כללי התקצוב וסדרי עדיפויות פדגוגי

יב, שיתקיימו בירושלים  –, יוכרו סמינרים לתלמידי כיתות ט מדינהשנה ל 70שהיא שנת  ח. בשנת תשע"1

 הכוללים לינה במוסדות האירוח בירושלים.

יוכרו ויועדפו תוכניות לקיום סמינר לימודי המשלב את יעד "זהות ציונית דתית" כחלק  ח. בשנת תשע"2

 מיחידת התוכן בסמינר.

 כי בכל מקרה הסמינר אינו חלופה לטיול שנתי, בית ספרי. מובהר 3

 יכול שיתקיימו לחלופין או במצורף 2, 1. תוכניות 4
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חתימהואישורגורמימחוז/פיקוח/מינהלהחמ"ד

תאריךשםהמאשרוחתימההתוכנית

   

   

   

   

 חתימתמנהלביה"סהצהרהו

הריני מצהיר בזה כמנהל המוסד שהתוכנית המוגשת בזה לתמיכה תקציבית אינה במסגרת הטיול שהשנתי, ובמידה 

ויתקבל אישור תקציב, לא ייגבה סך ההוצאה והעלות מההורים, או לחלופין יוחזר להורים במידה ושילמו את סך 

 השתתפותם בתוכנית

תאריךחתימה

  

 מפקח-החתימהאישורמורש

עבורתלמידישכבות:.הרינילאשרבזהכיהוצגהבפניתוכניתביתספריתלקיוםסמינרלימודיביתספרי1

מהיישום2 והתרשמתי השכבות, תלמידי עםמורהמלווה/ שוחחתי בתוכניתהמוצגת, עיינתי כי לאשר הריני .

המיטבישלהסמינרלקידוםתורנילתלמידיביה"ס

תאריך:ה:חתימ

לשימושהמשרדבלבד

 בתאריך: התוכנית נבדקה על ידי: 

 החלטה: )אושר/ לא אושר(

 נימוקים:

 ממונהחמ"ד,מפקחארציאונציגוחתימת

 

 

                                                 
 יש לצרף פרסום רשמי של הסמינר כפי שנשלח להורים 1

 יש לציין בהערה את סך המשתתפים בפועל בלבד במקרה בו על פי מדיניות המוסד, לא יוצאים כלל תלמידי השכבה 2
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סמינריוןתורני–תוכניתפעילותרבניתדוחביצוע




מנהלביה"ססמלמוסדשםביה"ס

"ספלפשלמנהלביהדוא"לשלמנהלביה"ס

 מועד ביצוע השכבה
סך משתתפים בפועל 

 לתקצוב
 מצ"ב חשבוניות ביצוע בפועל

     
      
      
    

       
 חתימות 

 חותמת ביה"ס מנהל ביה"ס  

  תאריך 
 


