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   רקע

, בעניין תכנית לחיזוק החוסן האזרחי באזור עוטף רצועת 22.11.2020מיום  566בהמשך להחלטת ממשלה מספר 

, לחינוך טכנולוגיהמינהל  -משרד החינוך  ,  וכחלק מהתקציב ספרית בית פעילות - 20סעיף ובהתייחס לעזה 

וזאת , עמ"טמסלול אשר ילמדו ב ,'ז' ו/או ילפתוח קבוצות חדשות בכתות  ,בעוטף עזהמבקש לעודד בתי ספר 

השתלבות התלמידים בעתיד בצבא, במערך הלימודים האקדמיים ובתעסוקה בתחומים ולעודד לקדם  על מנת 

 עתירי הידע.   

תכנית מצוינות יוקרתית, ייחודית ופורצת  טכנולוגית". -בתי הספר שיבחרו, יצטרפו לתכנית "עתודה מדעית

          .הבא דרך לקידום עתידם של התלמידים. הפרטים המלאים נמצאים בקישור

התכנית מהווה מסלול החושף את התלמידים בפני נושאים מתקדמים מתחום המדע והטכנולוגיה וסולל את 

   הדרך להיות חלק מדור המנהיגות וההובלה העתידי. 

 תכנית תפעל בחטיבה העליונה ובחטיבות הביניים המזינות את החטיבות העליונות .  ה

בחטיבת הביניים יקבלו תלמידי התכנית שעות תוספתיות במתמטיקה, פיזיקה, מדעי המחשב על פי תכניות 

     לימודים ייחודיות. 

 ובלימודי המגמות הטכנולוגיותבחטיבה העליונה יקבלו תלמידי התכנית שיעורי תגבור במתמטיקה במדעים 

המותאמים לצורכי התלמיד. שיעורי התגבור ניתנים בקבוצות קטנות, ומטרתם לסייע לתלמידים לעמוד 

 במחויבות שלקחו על עצמם.    

 תנאים הבאים:  ב נדרשים לעמוד  עמ"טבתי ספר המעוניינים להצטרף לתכנית 

 .ספר שאינם נכללים עדיין בתוכנית בתי .1

  .בקישור הבאתכנית , כמפורט בקריטריונים החייבו לקיים  את כל תנאי ביה"ס ית .2

  מסלול: הבתי הספר יתחייבו ללמד, במסגרת  .3

       יח"ל מתמטיקה 5

  מדעים מדויקים )מקצוע מבוא(יח"ל  5

 מוביל במגמה טכנולוגית מקצועיח"ל  5

   כנולוגיתהמגמה הטיח"ל התמחות  5

  בחטיבה העליונה. ה טכנולוגית )בשנת תשפ"ג( מגמ תתקיים/קיימת .4

 

 .דים הכלולים בקריטריונים הנזכריםיובהר כי בחירת בתי הספר תיעשה בהתאם לאמור במד

 לדוא"ליש להחזיר את טופס הבקשה )כתב התחייבות( המצורף חתום 

atoda@education.gov.il   31.3.22עד לתאריך.   

           
  ______________________________________________________________________________________ 
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 אנו מעוניינים להצטרף לתכנית עתודה מדעית טכנולוגית, לאחר שקראנו את מסמך האב ונספחיו.  

 

   
סמל 
  מוסד:

 

 

  שם המוסד:   
 

          

 

   
סמל 
  בעלות:

 

 

  שם הבעלות:   
 

          

  פרטי מנהל בית הספר:  

  שם   

  דוא"ל   

  טלפון נייד   

          

 

          

  :עמ"ט בחט"בפרטי רכז      :עמ"ט בחט"עפרטי רכז   

      
  

  

  שם   

  דוא"ל       

  טלפון נייד       

   

   

  אני מתחייב על קיום כל התנאים לעיל ובהם:

  מימון חלק הבעלות בתכנית. •

לימוד כל שעות הלימוד התוספתיות המתוקצבות באמצעות קריטריונים אלה בנוסף  •

ולפי תכנית הלימודים שנקבעו ע"י המפמ"ר וועדת  בחט"ב ובחט"ע התקןלשעות 

 .  המקצוע

 השתתפות המורים בהשתלמויות .   •

 משרד החינוך או מי מטעמו לצורך בקרה, הערכה ומדידה .  לנתונים ת ההעבר •

    

   חתימת המנהל וחותמת בית הספר:____________________________ 

   

              ___________________הבעלות:________________ת חתימת וחותמ
 


