
 לוגו הבעלות
 ________ :תאריך

 :בתשפ"לשנה"ל   התחייבות על עמידה בתנאי הסף -נספח א'

בפיקוח ובבעלות רשות מקומית / בעלות שהיא מלכ"ר,  _________  ._______ ס.מ_____________חינוך__מוסד  .א
 .ף  לשכבת כיתות על תיכוניות )י"ג או י"ד(קותב ןרישיוויש ברשותו  משרד החינוך

טכנאים ו/או של  ההסמכאו לימודים לקראת של לימודי תעודה מגמות טכנולוגיות מאושרות במסגרות  פועלותבמוסד  .ב
 .ההקצבה בקשת שנת לפני שנתיים לפחות י"ד-י"גכיתות בהנדסאים 

 תלמידים לפחות. 15כיתה/קבוצה אחת בתכנית, עם  לפחות מוסד מפעילה .ג

 :עלבזה  יםמצהיר  והננ .ד

 טכנאים / הנדסאים./  ת מקצועתעודשל  בדרישות הלימודים לשם הסמכהמלאה על עמידה שמירה  .1

  .ובכפוף לאישורה בכתבפי -הלימודים במוסד במסגרת התכנית התוספתית עבורה מבוקשת ההקצבה, יתקיימו על .2

 .אחר ידי גורם ממשלתי-במקביל עללהפעלת התכנית מקבל תקציב  אינו המוסד  .3

פעילות המובלת ע"י  ,תכנית שנתית שתכלול שיעורים, הרצאות וסדנאות חינוך טכנולוגילאישור מינהל מגיש בזה המוסד  .ה
תכנית התכנית תכלול תכנים שאינם מופיעים בהתלמידים, טיולים, סמינרים, סיורים או פעילות חברתית אחרת. 

 . הלימודים המאושרת לשם הסמכה

 שנת במהלך, מלאים סיור/  סמינר ימי 10 םבכללושעות בשנה  400 -מלא יפחת תקצוב הפעילות עבורה מבוקש ה היקף .ו
פעילות עיונית או  יםשבוע הכוללמפגשים ב 2לפחות שנת הלימודים וברצף של  כלתתקיים במהלך  הפעילות. הלימודים

גם סמינר ) יום סיור /, השנתיתמפורט לעיל, או יציאה לסיור או סמינר. לשם חישוב היקף הפעילות כהתנסותית במוסד, 
לפעילות מערכת משרד הבריאות . הפעילות בכפוף להנחיות ליום שעות 8עד להיקף מקסימלי של כולל לינת לילה( יחושב ה

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  -ול הירוקהנחיות התו בהתאם ל – החינוך בזמן ה"קורונה"
התקנות המפורטות  - 2021-)הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות(, תשפ"א

 י"ד(.-מיועדות למוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים )כיתות י"גב 9-א ו9בסעיפים 

 במהלך, מלאים סיור/  סמינר ימי 5 ובכללםשעות  200החינוך יוכל להפעיל את התכנית בהיקף מצומצם של לפחות  מוסד .ז
 לפחות מפגש 1 שנת הלימודים וברצף של כלתתקיים במהלך  הפעילות"תכנית מצומצמת"(.  –)להלן  הלימודים שנת

מפורט לעיל, או יציאה לסיור או סמינר. לשם חישוב היקף כפעילות עיונית או התנסותית במוסד,  יםשבוע הכוללב
הפעילות בכפוף  שעות ליום. 8-של מקסימלי להיקף עדכולל לינת לילה( יחושב ה גםסמינר ) הפעילות השנתית, יום סיור /

  (סעיף ו' – )ראו לעיל מערכת החינוך בזמן ה"קורונה" לפעילותמשרד הבריאות להנחיות 

: מנהיגות, חינוך להשתתפות אזרחית פעילה ומעורבות חברתית, חינוך או חלקם את הנושאים הבאיםכוללת התכנית  .ח
הכנה לקראת שירות צבאי /  ,לדמוקרטיה ואהבת הארץ, טיפוח השייכות לחברה תוך הכרת החברה הישראלית לגווניה

מהיקף  30%)היקפו של הנושא האחרון לא יעלה על  משק הישראליהתעשייה ועם ה יכרותשיפה והוחלאומי / אזרחי 
 חשיפה והתנסות פרטנית או קבוצתית שהן חלק מתכנית הלימודים המאושרת לקראת הסמכה.אין לכלול  התוכנית(.

. כאשר הית מדריך שהיקף משרתו לא יפחת מחצי משרה לקבוצה / כיתבתוכנית מלאה, המוסד יעמיד לטובת התכנ .ט
מתקיימת קבוצה אחת במוסד ולא יפחת משליש משרה לקבוצה / כיתה במוסד עם יותר מקבוצה אחת. בתוכנית 

. כאשר מתקיימת המצומצמת, המוסד יעמיד לטובת התכנית מדריך שהיקף משרתו לא יפחת מרבע  משרה לקבוצה / כית
אחת במוסד ולא יפחת משישית משרה לקבוצה / כיתה במוסד עם יותר מקבוצה אחת. תפקידו של המדריך לבנות קבוצה 

נחים והמורים השנתית, להדריך את הפעילות או חלקה, ללוות את התלמידים, קשר עם המלמידה התכנית את פעיל ולה
תלמויות השוטפות מטעם מינהל חברה ונוער על המדריך להשתתף בהש .קשר עם הפיקוח לכל דבר וענייןבאופן שוטף ו

  .חינוך טכנולוגיומינהל 

ידי מינהל חברה ונוער -בוגר קורס רכזי חינוך חברתי או מי ששימש בתפקיד מנהל הדרכה בעמותה נתמכת עלהינו המדריך  .י
קורס הכשרה בעל ניסיון הדרכתי או חינוכי של ארבע שנים לפחות ובתנאי שיתחייב לסיים  /במשך שנתיים לפחות 

חודשים ממועד תחילת עבודתו כמדריך  18למדריכים חברתיים בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני שיפתח המשרד תוך 
 במסגרת התוכנית המתוקצבת.

ם לתקצוב ימסמך התבחינבהבעלות תשתתף בעלות תקצוב התכנית בהתאם למדד הטיפוח של המוסד, כמפורט  .יא
 .התכניות התוספתיות

ויעמוד  על  % _______ הינובתקצוב הפעילות  הבעלותולכן גובה ההשתתפות  ___ הינו המוסד של הטיפוח מדד .יב
 סכום של _________.

-ידוע לי כי על כל שינוי בתוכנית העבודה, מכפי שאושרה, יש לקבל אישור מראש מהפיקוח על החינוך הטכנולוגי העל  .יג
 תיכוני.

 

       _______________    _______________________ 
 חתימת מורשה חתימה בבעלות    חתימת מנהל ביה"ס

 חותמת בעלות                   חותמת ביה"ס   
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