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 2021יוני 

 תכניתהליישום תכניות התערבות במסגרת יישום הדרגתי של   קול קורא 

   -מ"לקויות ללמידה"

מצד הבעלויות המפעילות מוסדות  -הגשת בקשות לתקצוב תכניות התערבות 

  תכניתבחינוך בחט"ב ברשויות שנכללות 

 

 13503מס' קול קורא : 

 15.7.21ועד  23.6.21: בתוקף

 בשנת לימודים תשפ"

 טיפול בלקויות למידה והפרעת קשב 20670111תקנה תקציבית: 

 . בתקנה הקיים לתקציב בהתאם תתבצע: חלוקת התקציב

, 2022ועד לסוף חודש אוגוסט  תשפ"ב התקצוב יועבר לכל רשות/ בעלות לכל אורך שנת הלימודים

 (נספח ג'בכפוף להמצאת דו"ח ביצוע )

: רשויות מקומיות / בעלויות על מוסדות חינוך )חט"ב( ברשויות המשתתפות הגופים המתוקצבים

)בהתאם לתהליך הבחירה שנים  5-שמשתתפים בתכנית פחות מ, בלבד תכניתהביישום ההדרגתי של 

 כמפורט בנספח א' המצ"ב(.

 ברשויות תשפ" מחוז

 תמרה צפון
 בועינה נוג'דאת

 מגדל העמק

 קריית אתא חיפה
 פרדס חנה כרכור

 קריית טבעון
 אום אל פאחם

 כפר סבא מרכז
 אלקנה
 אריאל

 כפר קאסם

 אור יהודה תל אביב
 הרצליה

 

 אבו גוש ירושלים
 מבשרת ציון
 מטה בנימין

 מעלה אדומים

 באר שבע דרום

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/Kol_Kore_Tashpav/Nispach_Gimel.docx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/Kol_Kore_Tashpav/Nispach_Gimel.docx
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 נתיבות
 אשקלון

 חורה
 ירוחם

 

להפעלת עד שתי תכניות התערבות ₪   30,000: עד סכום של תקרת התקצוב השנתי עבור כל מוסד

נספח ר'  -ובהתאם לתכנית הנבחרת ממאגר התכניות של משרד החינוך בבמשך שנת הלימודים תשפ"

 .  ב'

חט"ב, להגיש את הבקשה ל"קול קורא" הכוללת את בחירתה  – הבעלות על מוסד החינוךבאחריות 

לגבי תכניות ההתערבות שהיא מעוניינת ליישם בביה"ס, באמצעות מערכת המרכב"ה בצירוף טופס 

בשים לב ללוח הזמנים שנקבע לכך ותוך פירוט הסכום המדויק המבוקש ( נספח ב'מצ"ב כהבקשה, )

 (.  נספח ב'על ידה לצורך הפעלת התכנית )כמפורט ב

  אוכלוסיית יעד: .א

רשויות מקומיות; בתשע"ט היישום  15-לקראת יישום ראשוני בשנה"ל תשע"ח הוחלט על יישום ב

 רשויות בשנה"ל תשע"ט(. 37נוספות )סה"כ רשויות מקומיות  22 -ההדרגתי של הפיילוט הורחב ל

לקול הקורא  להגישבשנת תשפ"ב יוכלו  ברשויות שפעלה בהן התכנית עד כה.המשכנו בשנת תשפ"א 

 שנה הרביעית בתכנית מלקויות ללמידה.עד השנמצאות ברשויות שנבחרו, חטיבות ביניים 

 שפ"ינט. באתר קריטריוניםניתן לעיין ב

  0733931801לשאלות בנוגע לקול קורא ניתן לפנות למדריכה המחוזית או לאגף לקויות למידה והפרעת קשב 

 ayeletya@education.gov.il 
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