
 2022/23ג "ל תשפ"קול קורא לתקצוב תכנית חברתית תוספתית לשנה
 (ד"י-ג"כיתות י)תיכוני -במסגרת החינוך הטכנולוגי העל

תיכוני הוא בהמשך ללימודים בחטיבה  -ההקצבה מיועדת למוסדות בהם החינוך העל
 .  תיכוני בלבד-העליונה וכן למוסדות המתמקדים בחינוך על

 .פ דרישות משרד החינוך"הפעילות תתקיים בהתאם לתוכנית לימודים מאושרת וע
 

 :מינהל חינוך טכנולוגי בשיתוף מינהל חברה ונוער מבקשים לטפח ולקדם
 

 השתתפות אזרחית פעילה ומעורבות חברתית         פיתוח מנהיגות               
 

הכרת החברה הישראלית לגווניה         אהבת הארץ           חינוך לדמוקרטיה              
   

 ,שירות לאומי, שירות צבאי :הכנה לקראת שירות משמעותישייכות לחברה                           

 (ש"ש 40לפחות )שירות אזרחי או התנדבות שיטתית                  
 

 בישראל העבודה ולשוק למשק ,לתעשייה חשיפה   
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 :בהתאם למפורט להלן, קבוצה יהיה בסכום אחיד/ תקציב להפעלת כיתה      
 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ינוקדו בהתאם לקריטריונים המתפרסמים בקול קורא, בתי הספר עבורם תוגש בקשה -

קבוצה  /ג עד לגובה התקציב לכיתה"ל תשפ"המוסדות עם הניקוד הגבוה ביותר יתוקצבו בשנה -
 .עד לגמר התקציב בתקנה, קבוצות המאושרות להפעלה במוסד/ובהתאם למספר הכיתות

 

תקצוב שנתי להפעלת תכנית  

(  בשנה' ש 400לפחות )מלאה 
 .לקבוצה/לכיתה

 
 ₪ 150,000עד 

 

 

 ₪   60,000מתוכם עד 

 ,  לתקצוב מדריך

 היתרה לתקצוב פעילות שנתית

תקצוב שנתי  להפעלת  תכנית  

(  בשנה' ש 200לפחות )מצומצמת 
 לקבוצה/לכיתה

 
 ₪ 75,000עד 

 ₪  30,000מתוכם עד 

 לתקצוב מדריך  
 היתרה לתקצוב פעילות שנתית

 

 השתתפות הבעלות בתקצוב

 

 בהתאם למדד הטיפוח 
 של המוסד כמפורט בקריטריונים
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 :הבהרות חשובות
 

   :הקבוצה מדריך1.

 מינהל ידי-על נתמכת בעמותה הדרכה שניהל מי או "חברתי חינוך רכז" קורס בוגר -
 חינוך מינהל מטעם זה לתפקיד ייעודיים השתלמות קורסי בוגר או ונוער חברה

  .לפחות שנים ארבע של חינוכי או הדרכתי ניסיון בעל או טכנולוגי
 

 על הפיקוח מטעם וריענון להכשרה השתלמות בקורס להשתתף ה/מדריכ כל על -
 .בתכנית המתוקצבת הפעילות בשנת תיכוני-על טכנולוגי חינוך

 

  עבור יתוקצבו לא ,זו תקנה מתקציב תוספתית פעילות עבור שיתוקצבו מוסדות .2
 .אחרת תוספתית חברתית פעילות לתקצוב קורא בקול תלמידים קבוצת/כיתה אותה
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 (  ה"מרכבמופקים ממערכת )טפסים מקוונים  :150 -ו 149טפסים 

 התחייבות על עמידה בתנאי הסף  –' נספח א•

 קובץ אקסל עם נתוני המוסד והבקשה   :פרטי מוסד ופרטי הבקשה –' נספח ב•

 ,  יש להגיש את התכנית העבודה השנתית על גבי קובץ זה בלבד :תכנית עבודה שנתית –' נספח ג•

 .  הפרטים כנדרש כלולכלול בו את        

 !  ממטה החינוך הטכנולוגימחייב קבלת אישור מראש ( מוגשת או מאושרת)כל שינוי בתכנית , בהמשך   

 הצעת תקציב –' נספח ד•

 .שני מורשי חתימהי "על המסמכים להיות חתומים דיגיטלית ע 
 

 :לקבלת הסבר במילוי הקובץ ולעניינים פדגוגיים אחרים ניתן לפנות אל

054-457-8919: אסף מנוחין 

ל"או בדוא 0568-662-054: מאיר בן חיים            :meirben@education.gov.il 

ל"או בדוא 4917696-054: אוריאל בן שבת :ourielbe@sapak.education.gov.il 
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 :ב"ח ביצוע וכיו"מסמכי דו, בנושאי תקצוב

 ברורים לגבי הגשת המסמכים במערכת   

 :יש לפנות אל 
 

   073-393-1691בטלפון  גלית מזרחי' גב 

   11:00 - 08:30בין השעות ', ה-'בימים א          

 education.gov.il2galitmi@ :ל"או בדוא                            
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