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 לכבוד: מנהלי בתי הספר

 מנהלי מחלקות לחינוך ברשויות המקומיות            

 

 שלום רב,
 

 י"ס / תבלרשויות /  זקול קורא לתוכנית למניעת נשירה לשנת הלימודים תשע"
  בעלויות פרטיות מלכ"ר

 24.7.16 עד 22.6.16 מ, ותשע" תמוזב יח' עד  סיווןב' ט"זמתוקף: החל 

 :רקעא. 

בעלויות )הן רשויות מקומיות  , יפעיל את התוכניות בשיתוף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון, אגף משרד החינוך 
ת לתלמידים וכניות מיועדוכניות למניעת נשירה. התותלוהן בעלויות פרטיות( במסגרת מוסדות החינוך 

 –הנמצאים בסכנת נשירה, והן כוללות התערבויות קבוצתיות ופרטניות המיועדות לבני נוער בחט"ב )כיתות ז' 
 י"ב(. -ט'( ובחט"ע )כיתות י' 

 
עם ותמיכה לצוות שעובד  , הדרכהתגבור לימודי, חברתי, כניות היא להקנות לבני הנוער ליווי רגשיומטרת הת
 נשירה. ודגש על מניעתהתוכניות יקנו ידע וליווי מקצועי לצוות המורים  ,. בהיבט של הכשרת מוריםהתלמידים

 
רשויות מקומיות או בעלויות  –במסגרת זו, המשרד מעוניין לקבל בקשות של בעלויות של מוסדות חינוך 

ת, ככל שהן עומדות בתנאים הקבועים בקריטריונים ועת המוצופרטיות שהן מלכ"ר להשתתף בתקצוב התוכני
 .הנזכרים לעיל

 
 20260121תקנה תקציבית ב. 

בבית ספר שש  ( התוכנית מיועדת לתלמידים בחטיבות הבינייםז)עבור שנה"ל תשע" 2016ההקצבה מתקציב 
עומדים בקריטריונים , אשר העליונות בכיתות עיוניות, בכיתות אתגר )למעט מרכזי חינוך(בחטיבות  שנתי,

 לתקנה.

 ג. נהלי עבודה

 ועומד בקריטריונים יגיש את הטפסים המצורפים.להפעיל את התוכנית  המעוניין ספר-בית 
הספר יכול להבנות את התוכנית -הספר יגיש הצעה לתוכנית עבודה למניעת נשירה. בית-כן, בית -כמו

 ממאגר התוכניות של משרד החינוך. באופן עצמאי או לבחור תוכנית

  לממונה המחוזי לשח"ר  - 24.7.16 ,זתשע"תמוז ב יח' עד לתאריךאת החומר יש להגיש .  

 בהתאם למפתח התקצוב המחוזי. חדשים/ותיקים ספר-המחוז ימליץ על בתי 

 פי סל התקצוב בכל מחוז-על הספר-תתקיים וועדת הקצבה לאישור התוכניות בבתי. 

 20.08.2015 ה' באלול, הספר שיאושרו יגישו תוכנית הפעלה עד לתאריך-בתי. 

 .24.7.16, ותשע"תמוז ב 'יח  ראשוןתוקף הקול קורא עד ליום 

 .טופלונה לאחר מועד זה לא יבקשות שתגע 
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 רשימת הטפסים הנדרשים:ד. 

 הטפסים בנפרד( 3)לכל שיכבה/קבוצה חובה למלא ולחתום על כל  

 .)כולל נושאי התוכנית( הצעת תקציב של הרשות/בעלות, להפעלת התוכנית :1טופס מספר  .1

כתב התחייבות של הבעלות וטופס התחייבות של מנהל המוסד, החינוכי, לא להנשיר : 2טופס מספר  .2
 שנות הפעלתה. תלמידים מהתוכנית במשך כל

 פרטים על משתתפי התוכנית ומעקב אחר התקדמותם. :3טופס מספר  .3
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 
 

 עינת בן עמרם
 ממונה ארצית לכיתות ולתוכניות שח"ר

 

 

 
 

http://meyda.education.gov.il/files/Shachar/tofes1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Shachar/tofes2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Shachar/tofes3.xls

