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בקשה לתמיכה מתקנה ב בפנייהמידע הנחיות להגשת 

: מבחני תמיכה במוסדות ציבור בנושא 460419תקציבית 

  הפועלים לקידום ולהעצמה של בני נוער בסיכון

 2015לשנת 

 כללי

 הפועלים לקידום ולהעצמה של בני נוער בסיכון /גופיםוסדות ציבורהתמיכה במ

גיש בקשה לתמיכה שפנה והגוף . 460419מתבצעת באמצעות התקנה התקציבית 

נושאים ולהנחיות כפי בהתאם ל מידע משרדבדה המקצועית ייעביר ליח תקנה זומ

 שיפורטו בהמשך

 הנושאים:

  הציבורי/הגוף המוסד כללי ופרטים לגבי מידע. 1           

  ית היעדישל הגוף עם אוכלוס הפעילות עליו מתבססתשהרציונל . 2

 מטרות הפעילות . 3

  יותהפעילו תיאור. 4

  טיפולי-החינוכי הצוות. 5

  (השתלמויותה, והכשרה, ההההנחיי) והליווי המקצועי הריכוז החינוכי,. 6

 :המידע תהגשלנחיות ה

 המוסד הציבוריעל גבי דפי לוגו של  מודפסים וממוספרים המסמכים יוגשו -

  מגיש הבקשה.

בצרוף חתימות מורשים במקומות המוסד יש להקפיד על הוספת חותמת  -

 .בוקשיםהמ
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 ל:מוסד ציבור שהגיש בקשה לקבלת תמיכה מתקנה זו יפנה  -

 גרינבוים נח

 נוער קידום ארצי מפקח

-03: טלפונים 6896193 

-050: נייד 6283170 

 noachgri@education.gov.il: ל''דוא

 יפו-אביב תל אליהו יד 2 השלושה' רח, החינוך משרד

 סיוע ותדרוך בתהליך הגשת המידע הנדרשקבלת שם ל

 

 26.11.15תאריך לא יאוחר מקלסר המידע ודוחות הפעילות יוגשו 

 הבאים:חוצצים מה מורכביהיה  הקלסר

  א. המוסד הציבורי

   הפעילות ומיקום , עקרונות הפעלההפעילותרציונל, מטרות, התכנית:  ב.

 בפעילות הנתמכת החינוכיג. הצוות 

  ביטוחים .ד

 שיועברבהתאם לפורמט  ע''ג קובץ אכסל פעילותו דוחות חניכים ה.

 אל המוסד הציבורי

 :הציבורי המוסד - א'חוצץ 

 חוברת מידע/ דף מידע לגבי העמותה .א

, טלפונים מיילים, שמות, :בעלי תפקידים ופרטי הארגוני המבנה תרשים .ב

  ניידים
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חתימה לגבי עמידה בדרישות  הצהרת מנכ''ל העמותה ומורשי .ג

ההגדרה "מוסד ציבור המטפל בנוער בסיכון"  בתקנת התמיכה 

 בהתאם לפירוט הבא   :  460419

ות ופועל בתחום הפעילות הנתמכת. בשנ משנת ______ קיים המוסד -

עמד בקריטריונים המפורטים ותשע''ו  תשע''ה ,תשע''ד העבודה

 המספריות.בדרישות הסף  למעטבמבחני התמיכה 

המוסד מתמקד בפעילותו  באוכלוסיות של "בני נוער בסיכון" כהגדרתם  -

 בתקנה זו

קיים המוסד את הפעילות הנתמכת עם  העבודה תשע''דבמהלך שנת  -

 -אשר מהווים כ כהגדרתם בתקנה זו  ,בני נוער בסיכון______ 

 ______)אחוזים( מכלל בני הנוער אשר משתתפים בפעילות של המוסד

מוסד את הפעילות הנתמכת עם קיים ה העבודה תשע''ה במהלך שנת  -

 -ככהגדרתם בתקנה זו, אשר מהווים  בני נוער בסיכון,_____ 

 ( מכלל בני הנוער אשר משתתפים בפעילות של המוסדים______)אחוז

בשנת העבודה תשע''ו מקיים המוסד את הפעילות הנתמכת  -

 -כהגדרתם בתקנה זו, אשר מהווים כ בני נוער בסיכון עם________

 ______)אחוזים( מכלל בני הנוער אשר משתתפים בפעילות של המוסד

 ההשתתפות בפעילות הנתמכת של המוסד הינה רצונית -

הפעלת באמצעות  העצמה של "בני נוער בסיכון"לקידום ול פועל וסדהמ -

 )נא לתאר / לפרט את התכנית(  :תכנית הפעילות הבאה

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

 : של בהיקף שנתית תכנית פעילות וחניך חניך כללהמוסד מציע  -

 שעות _______
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מול כל חניך בתכנית  םפעילותאת המוסד מתעד את פרטי החניכים ו -

 ) נא לתאר את אופן הרישום והתיעוד( וחניך

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

בהיקף  רכז חינוכימנהל תכנית/בפעילות הנתמכת המוסד מעסיק  -

_______________  של:

 

בפעילות החינוכי  של הצוות מנחה לליווי מקצועיהמוסד מעסיק 

 :של_______________הנתמכת בהיקף 

כהגדרתם בתקנה, המופעלים ע''י המוסד בהעברת  ה"חונכים"מס'  -

  הפעילות הוא________

הצוות החינוכי של המוסד עומד בדרישות כל דין לרבות  -

הדרישות האמורות בחוק למניעת העסקתם של עברייני מין 

 במוסדות מסוימים

החינוך המוסד פועל בהתאם לחוזרי המנהל הכללי של משרד  -

 .בנושא טיולים ופעילויות ספורט ונופש חוץ בית ספריות

מוסד חינוך שבו ניתן לימוד שיטתי ואינו הבעלות של  אינוהמוסד  -

 או שיטתי לימוד ניתן שבו חינוך מוסד נויה המוסד)או לחילופין( מוסד

 אלה מבחנים לפי הנתמכת הפעילותו כאמור מוסד של בעלות ינושה

 מבחינה ומנוהלת, החינוך מוסד נמצא בו ישוב באותו מתקיימת אינה

 .ומובחן נפרד באופן כספית

הפעילות שעבורה מבוקשת התמיכה לפי מבחנים אלה אינה מתוקצבת  -

על פי מבחנים לצורך תמיכה של  בדרך אחרת מתקציב המדינה, לרבות

חנים לתמיכה של בומ רורט במוסדות ציבופמשרד החינוך והתרבות והס

 פעילות ארגוני ילדים ונוערמשרד החינוך ב

 ביטוח לרבות, בביטוח ומתנדביו חונכיו, חניכיו  את מבטח המוסד -

 שמקיים בפעילות הכרוכים הסיכונים לכיסוי, שלישי וצד מעבידים
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 ומורשי חתימהחותמות וחתימות מנכ''ל המוסד 

 

 תכנית הפעילות הנתמכת – ב'חוצץ 

במקומות בהם מתבצעת רציונל, מטרות, פירוט התכנית/הפעילות 

  הפעילות

 :את לפרטיש 

  טיפולית-החינוכית /הפעילותרציונל התוכנית

 המטרות הישירות של הפעילות

  תיאור של התכנית/הפעילות

 כולל דרכי איתור וגיוס החניכים הפעלההעקרונות 

 מיקום הפעילות

 טיפולי-החינוכיהצוות  - ג'חוצץ 

 :את  לצרף נא 

 הרכז החינוכי מנהל התכנית/פרטי 

 יםהמקצועי /יםפרטי המנחה

 פרטי החונכים

 :בזאתזאת במתכונת הטבלאות המוצגות 

שם 

הרכז 

 החינוכי

שנת  ת.ז

 לידה

היקף 

ההעסקה 

 במוסד

תקופת 

ההעסקה 

 במוסד

פרטים  השכלה

לגבי 

ניסיון 

בעבודה 

 עם נוער

מס' 

 נייד

        

 

 תעודות המעידות על השכלה/הסמכההעתקי נא לצרף * 

 

http://www.google.co.il/url?url=http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4451&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=atkOVO3LGayO7QbZnYHIAQ&ved=0CBYQ9QEwAQ&sig2=rFLiuX5R2i0DIa0vEzZQGA&usg=AFQjCNEEOgZ4_8sH3NjI4kre6poDZxvWIQ


 
 מדינת ישראל

 המינהל הפדגוגי -משרד החינוך
 אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון

 

6 
 

שם 

המנחה 

 המקצועי

שנת  ת.ז.

 לידה

היקף 

ההעסקה 

 במוסד

תקופת 

ההעסקה 

 במוסד

 השכלה/

 הכשרה/

 הסמכה

פרטים 

לגבי 

ניסיון 

בעבודה 

 עם נוער

מס' 

 נייד

        

 

 תעודות המעידות על השכלה/הסמכההעתקי נא לצרף * 

 

שם 

 החונך

שנת  ת.ז.

 לידה

היקף 

ההעסקה 

 במוסד

תקופת 

ההעסקה 

 במוסד

השכלה/ 

הסמכה/ 

 הכשרה

פרטים 

לגבי 

ניסיון 

בעבודה 

 עם נוער

מס' 

 נייד

        

 

 תעודות המעידות על השכלה/הסמכההעתקי במקרה הצורך נא לצרף 

 הנדרשים בהתאם לפעילות

לגבי הצוות החינוכי יש לצרף אישורי המשטרה הנדרשים בהתאם 

 למניעת העסקתם של עברייני מין כמפורט בנוסח התקנהלחוק 

 

 פוליסות ביטוח:  -חוצץ ד' 

 מעבידים ביטוח לרבות -החינוכי ולצוות, לחניכים ביטוח לכלול הפוליסה על

 . הנתמכת בפעילות הסיכונים לכיסוי', ג וצד

1.1.15-נא לצרף העתקי פוליסות ביטוח החופפות לתקופת התמיכה 

31.12.15 
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 דוחות חניכים ופעילות  -חוצץ ה'

לשנת  460419במסגרת תקנת התמיכה דוחות חניכים ופעילות  -קובץ אקסל 

2015  

יועברו במייל אל נח גרינבוים לפי הפרטים שצויינו למעלה כאשר הם 

 26.11.15חתומים דיגיטאלית ע''י שני מורשי חתימה עד לתאריך 
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