משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
האגף לקדום נוער

יחידה לקדום נוער ברשות המקומית
קריטריונים לחלוקת הקצבות לרשויות מקומיות לשנת 4102

 .0התפיסה החינוכית:
משרד החינוך פועל להעמקת אחריותו ומחויבותו כלפי בני נוער הנמצאים במצבי ניתוק וסיכון
ובשולי החברה .בהתאם לכך ,משתתף המשרד בתקצוב ובהפעלת שירותים חינוכיים-טיפוליים,
הניתנים לנוער בסיכון ונוער מנותק על ידי יחידות לקידום נוער.
תקציבים אלו מיועדים להשתתפות המשרד בכוח אדם ובפעולות ביחידות לקידום נוער שברשות
המקומית ,שתפקידו להבנות את מערך השירותים הכולל :איתור אוכלוסיות פוטנציאליות ,יצירת
קשר עם הנערים ,אבחון והחלטה לגבי המשך הטיפול בהם (החלטה האם האוכלוסייה
אקטואלית) ,גיוס והצבת עובדי קדום נוער ומורים לעבודה עם בני הנוער ,בנייה והפעלה של
תוכניות חינוכיות  -טיפוליות מתאימות לבני הנוער שאותרו ,ניהול ופיקוח על עבודת עובדי קידום
נוער ומורי היל"ה והמערך המסייע בקידום נוער וכו' ,ייצוג צרכי הנערים והעובדים בפני הגורמים
הרלוונטיים ברשות המקומית ובמשרד החינוך.
תפקידי היחידה לקידום נוער ברשות המקומית הם:
 .1להוות כתובת לכל נער ונערה מנותקים שנשרו ממערכות החינוך הפורמאליות ולכל נער
ונערה בסיכון לנשירה ממערכות החינוך ,הזקוקים לתמיכה ,סיוע ,הכוון וייעוץ.
 .2לאפשר לכל נער ונערה מנותקים שמבקשים לחזור למערכת החינוך או לחזור ללמוד
בכלל ,למצוא את המסגרת ואת מסלולי הלימוד האפשריים המתאימים להם .
 .3לייצר לכל נער ונערה מנותקים אפשרויות והזדמנויות חדשות ,על מנת שיוכלו להגיע
למיצוי פוטנציאל אישי בתחום מצוינות ועניין אישיים במגוון תחומי הדעת ובמרחבי
החיים השונים.
 .4להעניק שירותי חינוך וטיפול ,שירותי ייעוץ ,הכוונה בתחומי כישורי חיים ,מיומנויות
השכלתיות והקניית כלים חברתיים כדי לשלבם מחדש בחברת בני גילם ,כאזרחים פעילים
ותורמים.
 .5להעמיק את האחריות והמחויבות של החברה כלפי בני נוער הנמצאים במצבי ניתוק
וסיכון ובשולי החברה ,על ידי העלאת צרכיהם של הנערים/ות לסדר היום הציבורי,
הממלכתי ,המוניציפאלי והקהילתי .
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 .4תבחיני סף
הרשות תעמוד בכל תבחיני הסף הבאים לצורך קבלת השתתפות המשרד בתקצוב כוח אדם
ופעולות להפעלת שירותי היחידה לקידום נוער ברשות המקומית ,בהתאם לפירוט המופיע בסעיף 3
להלן תבחיני הסף:
 .4.0קיומם של נערים בסיכון ברשות המקומית ,בהתאם לפירוט הבא:
 – 2.1.1רשויות בהן קיימת ופועלת מעל שנה יחידה לקידום נוער בפיקוח האגף לקידום נוער
במשרד החינוך – ויש בהן לפחות  55נערים מטופלים ,1שמתוכם לפחות  15נערים מנותקים
שהוקלדו לתוך המערכת הממוחשבת של קדום-נוער.
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 – 2.1.2רשויות המבקשות להקים יחידה חדשה לקידום נוער בהתאם לנוהל הקמת יחידה
חדשה– רשויות המציגות נתונים לגבי  55נערים בסיכון 3יש להוסיף הגדרה של נערים בסיכון
(כמו ההגדרות של נערים מטופלים ונערים מנותקים( .יש להציג נתונים שמיים כולל ת.ז.
לאישור המחוז) ,מתוכם לפחות  15נערים מנותקים ,שאינם משובצים במסגרת חינוכית
מוכרת כלשהיא (ראה קישור לנוהל הקמת יחידה חדשה):
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/33ED4DDC-C16D-4FF6-AE743F6EBE51E793/111002/d4.doc

 – 2.1.3רשויות המבקשות להפעיל שירותי קדום-נוער ואינן עומדות בתנאי הסף ( )2.1.1ו-
( )2.1.2יכולות להפעיל/להקים שלוחה 4ובתנאי שהן מציגות נתונים לגבי לפחות  15בני נוער
מנותקים שאינם משובצים במסגרת חינוכית מוכרת כלשהיא( .ראה קישור לנוהל הקמת
שלוחה):
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/33ED4DDC-C16D-4FF6-AE743F6EBE51E793/149350/nohal6.doc

 4.4על הרשות להעמיד כוח אדם מקצועי על פי הקריטריונים ותיאורי התפקיד שגובשו על ידי
המשרד ,מרכז השלטון המקומי והסתדרות המעוף (מסמך הגדרות תפקידים לעובדי חינוך,
נוער ,חברה וקהילה)( .ראה הפנייה לקישור למסמך)
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/noar/katalogpirsumim/takanonimnehali
mumismacheiemda/hagdarothtafkidimleovdeinoarvekehilah.htm
מדובר במשרות על פי הגדרות המשרד להקצאה כולל :מנהל יחידה לקידום נוער ,רכז השכלה,
עובדי קידום נוער (חינוך-טיפול) עובדי נוער עולה בסיכון ,בהתאם להיקפי המטופלים
והפעילות .על הרשות להתחייב כי תעסיק את העובדים בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי
לעובדי חינוך נוער וחברה ,של מרכז השלטון המקומי בישראל והסתדרות הפקידים .כמו כן
 1מטופלים  -מדובר בסה"כ אוכלוסיית נוער בסיכון ב "נשירה סמויה " ו/או וב"נשירה גלויה "
 2מנותקים  -מתוך אוכל וסיית הנוער בסיכון לעיל המצויים ב"נשירה גלויה" ( שנשרו ממערכת החינוך הפורמאלית ואינם
משובצים)
 3נערים בסיכון  -נוער במצבי סיכון לנשירה (נשירה סמויה) ,המתאפיינים בניידות גבוהה בין מסגרות חינוכיות ,בניכור
ובבעיות הסתגלות ,בעלי הישגים לימודיים נמוכים ,נעדרים תכופות מבית הספר ,ונוטים להתנהגויות סיכון.
 4שלוחה  -רשות שאושר לה להפעיל שירותי קידום נוער למספר מצומצם של בני נוער מנותקים ,מבלי להקים יחידה לקידום
נוער .השלוחה תקבל תמיכה ארגונית ומקצועית של יחידה לקידום נוער מישוב סמוך (יחידת 'עוגן').
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הרשות תיקח על עצמה את השלמת התקציב לשכר העסקת אותם עובדים ,מעבר להקצאה
הניתנת לרשות על ידי המשרד שהנה בגדר השתתפות בלבד לתפקידים המסוימים בלבד.
 .4.3על הרשות המקומית להקצות מבנה פיזי מתאים לפעילות היחידה לקידום נוער כולל :משרד
למנהל היחידה ולרכז ההשכלה ,חדרי טיפול ולימוד אישי וקבוצתי לעובדי קידום נוער ולמורי
היל"ה ,אולם לפעילות לקבוצות גדולות .נתוני המבנה חייבים לאפשר פעילות חברתית ,וכן,
כתות לימוד לפי יחס של כתה לכל  8נערים לומדים .על המבנה לעמוד בתנאי בטיחות כמקובל
במוסדות חינוך.
 4.2היחידה לקידום נוער תהיה חלק מרצף שירותי החינוך של הרשות המקומית .בהתאם לכך
הרשות תבטח את הנוער המנותק שמטופל ביחידה לקידום בביטוח תאונות אישיות (בדומה
לביטוח תלמידים בבתי ספר).

 .3אופן חלוקת התקציב לשנת :4102
 3.0תקנה תקציבית42-10-65 :
תקצוב כוח אדם לפיתוח שירותים לנוער מנותק ובסיכון ,מיועד להשתתפות בשכר של בעלי
התפקידים המרכזיים בשירות כולל :מנהל יחידה לקידום נוער ,רכז השכלה  -היל"ה ,מתאם
מגזר ייחודי (מגזר ערבי ,מגזר חרדי) ,עובדי קידום נוער (חינוך-טיפול) וביטוח תאונות אישיות
לנערים "מנותקים".
המשרד ישתתף בשכר משרות אלו בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותו (בתקנות התקציב) ועל
בסיס הקריטריונים הבאים:
 3.0.0השתתפות בשכר מנהל יחידה לקידום נוער לרשויות בהן קיימת ופועלת יחידה לקידום
נוער מעל שנה:
 יחידות הפועלות בהיקף של מינימום  61נערים מטופלים ומתוכם לפחות  31נערים
מנותקים ,תאושר להם השתתפות של עד  05%מהיקף משרה מלאה של מנהל יחידה
לקידום נוער ( .) 03,023 = 150,531 X 05%
 יחידות הפועלות בהיקף של מינימום  61נערים מטופלים ומתוכם  06-40נערים
מנותקים ,תאושר להם השתתפות ב 1/2 -משרת מנהל (.)₪ 31,811
רשויות יהיו זכאיות לתוספת בהשתתפות המשרד בשכר המנהל (בלבד) ,בהתאם לדירוגם
במדד שטראוס כמפורט להלן:


ישובים המדורגים במדד שטראוס בין  ,5.00 – 2.11יקבלו תוספת של  3%מעלות
ההשתתפות בשכר המשרה של המנהל.



ישובים המדורגים במדד שטראוס בין  0.00 – 2.11יקבלו תוספת של  5%מעלות
ההשתתפות בשכר המשרה של המנהל.
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 3.0.4השתתפות בשכר רכז השכלה (היל"ה).
השתתפות זו מתווספת להשתתפות בשכר מנהל יחידה לקידום נוער .כלומר ,לא ניתן לבקש
השתתפות בשכר רכז בלא שיהיה ביחידה מנהל יחידה.
 יחידות הפועלות בהיקף של  06-31מנותקים לומדים בהיל"ה ,5תאושר להם השתתפות
של  1/2משרת רכז השכלה (.)₪ 31,811
 יחידות הפועלות בהיקף של  30-51מנותקים לומדים בהיל"ה ,תאושר להם השתתפות של
 3/4משרת רכז השכלה (.)₪ 44,414
 יחידות הפועלות בהיקף של  01ומעלה נערים ,מנותקים לומדים בהיל"ה ,תאושר להם
השתתפות של  1משרת רכז השכלה (עד .)₪ 03,023
 .3.0.3השתתפות בשכר מתאם מגזר ייחודי (השתתפות במשרת עובד קידום נוער למגזר הייחודי).
ישובים מעורבים (יהודים/ערבים; ערבים/דרוזים ,או ישוב יהודי עם אוכלוסייה מעורבת
חילונית/חרדית) ,שקיים בהם מרכז פיסי נפרד של היחידה לקידום נוער למגזר הייחודי,
ושבה מטופלים לפחות  06בני נוער מנותקים מהמגזר ,יהיו זכאים להשתתפות ב1/2 -
משרת מתאם למגזר הייחודי ,בנוסף להשתתפות המשרד במנהל וברכז השכלה (עד 31,812
ש"ח).

 3.0.2השתתפות בתקצוב שכר עובדי קידום נוער (חינוך-טיפול)
רשויות מקומיות שמפעילות את שירותי קידום נוער בהתאם למפורט לעיל ,יהיו זכאיות
להשתתפות המשרד בסעיף זה ,בהתאם לפירוט הבא:


רשות שבה מועסק עובד ב 1/2 -משרה שבטיפולו רשומים לפחות  8-14בני נוער
מנותקים ,שמתוכם לפחות  0לומדים בתוכנית היל"ה  -תהיה זכאית להשתתפות
של עד .₪20,515



רשות שבה מועסק עובד ב 3/4 -משרה שבטיפולו רשומים לפחות  15-11בני נוער
מנותקים ,שמתוכם לפחות  15לומדים בתוכנית היל"ה ,תהיה זכאית להשתתפות
של עד .₪ 31,405



רשות שבה מועסק עובד במשרה מלאה שבטיפולו רשומים לפחות  25-24בני נוער
מנותקים ,שמתוכם לפחות  14לומדים בתוכנית היל"ה ,תהיה זכאית להשתתפות
של עד .₪ 53,525

החישוב הוא לפי :עלות משרה של  .₪ 150,531המשרד משתתף עד  55%מהעלות הנ"ל,
בהתאמה להיקף המשרה של העובד .המשרד ישתתף בשכר משרות אלו בהתאם
לתקציבים שיעמדו לרשותו (בתקנות התקציב) ועל בסיס הקריטריונים לעיל .

 5מנותקים לומדים בהיל"ה – בני נוער שהם מדווחים ומאושרים בתוכנת קידום נוער כתלמידי היל"ה.
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 3.0.6השתתפות בביטוח תאונות אישיות לנערים "מנותקים" לשנת הלימודים תשע"ד.
רשויות מקומיות שאושרו להפעלת יחידה לקידום נוער או שלוחה ושמפעילות את
שירותי קידום נוער בהתאם למפורט לעיל ,יהיו זכאיות להשתתפות המשרד בסעיף
זה.
הרשות תהיה רשאית להשתתפות בתקצוב ביטוח תאונות אישיות לנוער מנותק,
בהתאם לדיווח בתוכנת קידום נוער על בני הנוער המנותקים בישוב שמטופלים
בקידום נוער והצגת אישורים על ביצוע הביטוח לנערים המנותקים בפועל .
עקרון ההשתתפות :בהתאם לתעריף שקבע המשרד לעניין ביטוח תלמידים בבתי ספר (ראה
קישור):
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/
3-13/HodaotVmeyda/H-2009-1-3-13-2.htm
הערה -יש להימנע מכפל תקצוב של עובדים על ידי משרדי ממשלה שונים ולהפחית את
השתתפות המשרד באופן יחסי לחלקיות המשרה שמתוקצבת על ידי המשרד
 3.4רשות שמבקשת להקים יחידה חדשה לקידום-נוער (כאמור בסעיף  4.0.4לעיל) ,לאחר
אישור המפקח הממונה במחוז ,תהיה זכאית להשתתפות המשרד כדלקמן:
 3.2.1השתתפות בשכר מנהל יחידה לקידום נוער חדשה ,בהתאם למפורט בסעיף 3.1.1
ובהתאמה למספר החודשים בהם הועסק המנהל בפועל.
 3.2.2השתתפות בשכר רכז השכלה חדש ,בהתאם למפורט בסעיף  3.1.2ובהתאמה למספר
החודשים בהם הועסק הרכז בפועל.
 3.2.3השתתפות בשכר מתאם מגזר ייחודי חדש ,בהתאם למפורט בסעיף  3.1.3ובהתאמה
למספר החודשים בהם הועסק הרכז בפועל.
 3.2.4השתתפות במשרת עובד קידום נוער (חינוך-טיפול) בהתאם למפורט בסעיף 3.4
ובהתאמה למספר החודשים בהם הועסק הרכז בפועל.
3.3

רשות שמבקשת להפעיל שרותי קידום נוער במסגרת שלוחה בהתאם למפורט בסעיף
 2.1.3תהיה זכאית להשתתפות המשרד בשכר עובד קידום נוער בהתאם למפורט בסעיף
( )3.4ובהתאמה למספר לחודשים שבהם מועסק העובד.

 .2הערה -יש להימנע מכפל תקצוב של עובדים על ידי משרדי ממשלה שונים ולהפחית את
השתתפות המשרד באופן יחסי לחלקיות המשרה שמתוקצבת על ידי המשרד
הממשלתי האחר.
חתימות:

______________
מנהל מינהל חברה ונוער

_____________
לשכה משפטית

_____________
המנהלת הכללית

תאריך_______________ :

______________

____________
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הנחיות להקמת בקשה במרכבה
יש למלא במרכבה את  4הנושאים כמפורט להלן:
 .1השתתפות בשכר מנהל יחידה לקידום נוער
 .2השתתפות בשכר רכז השכלה – היל"ה
 .3השתתפות בשכר מתאם מגזר ייחודי
 .4השתתפות בביטוח תאונות אישיות לנוער מנותק.
 בתיאור הבקשה במרכבה ובטופס ( 154נמצא בתוך המרכבה ,יש להדפיסו ,למלא את
הטופס ולסרוק לתוך המרכבה) על הישוב לפרט את מרכיבי הבקשה כגון :מנהל יחידה,
רכז השכלה ,עובד קידום נוער ,עובד נוער עולה בסיכון ביטוח תאונות אישיות ,ואת
הסכומים המבוקשים.
 חובה לצרף מכתב הנמקה ( )155בסריקה ,למערכת המרכבה בהגשת בקשה לקול קורא-
מצ"ב בנספחים .יש למלא ולסרוק את הטופס המתאים לנושא.
 סכום התקציב המבוקש לישוב במרכבה חייב להיות תואם את מרכיבי הדרישות להקצבה
לרשויות מקומיות  -תקציב משרד החינוך לשנת 2513
לתשומת ליבכם :בקשות התמיכה יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט
שכתובתו היא - www. gov.il:פורטל תמיכות.
במידה שמתקבלת הודעה שהכרטיס אינו תקין או בכל בעיה אחרת הקשורה בגישה
לפורטל התמיכות יש לפנות למרכז התמיכה במרכב"ה בטלפון.52-5512443 :
גופים חדשים  ,אשר להם זו הפעם הראשונה להגשת בקשה לתמיכה ממשרד החינוך ,יפנו
לאנשי הקשר בהתאם לתקנה הרלוונטית כמפורט בטבלה שלהלן מיד עם פרסום המודעה
לשם הסדרת כרטיס חכם וקבלת המשך הנחיות (לא יתקבלו בקשות ידניות אלא רק
בפורטל התמיכות).
החל משנת התקציב  2514הגופים המגישים בקשות לתמיכה באמצעות פורטל התמיכות
המרכבה יחויבו לחתום על בקשות התמיכה בחתימה דיגיטאלית ,לפיכך יש להיערך מראש
להנפקת כרטיסים חכמים למורשה החתימה בגופים הנתמכים ,ממשל זמין נערך לתת סיוע
טלפוני שיידרש ע"י הגופים הנתמכים ככל שיזדקקו לכך באתר שכתובתו
support@tehila.gov.il

נא לשים לב בהקמת הבקשה למחוז המתאים.
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לוגו רשות

מכתב הנמקה (טופס  - )016לקול קורא קידום נוער
ליחידות ותיקות שפעלו בשנת 2513

 .0שם הרשות_________________ :
כתובת וטל'________________________ :

 .4שם מנהל אגף החינוך____________ :

 .3שם מנהל היחידה לקידום נוער_____________________ :

 .2נתונים על נוער מטופל:
 .4.1מספר בני נוער מטופלים ביחידה________ :
 .4.2מתוכם יש לפרט :מס' בני נוער בסיכון (נשירה סמויה)__________ :
מספר בני מנותקים (נשירה גלויה)__________ :
מספר לומדים בתוכנית היל"ה__________ :
דוברי ערבית:

 .4.2.1נוער בסיכון/מנותק בחלוקה למגזרים:

_______

עולים מחבה"מ_______ :
יוצאי אתיופיה_______ :
חרדים:

_______

 .6נתונים על תשתיות היחידה:
.5.1כתובת היחידה לקידום נוער___________________________________________ :
 .5.2מספר חדרי לימוד/פעילות_______________ :
 .5.3תשתיות מחשבים וחיבור לאינטרנט :אין/יש . .,ציין מס' מחשבים_______________ :
 .5ביטוח תאונות אישיות:
.0.1

שם החברה בה בוטחו בני הנוער שנה"ל תשע"ד___________________ :

.0.2

מס' בני הנוער המבוטחים בשנה"ל תשע"ד_________ :

.0.3

עלות ביטוח לנער _________
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 .2כוח אדם מקצועי (בהתאם להגדרות באוגדן התפקידים):
אחוז משרה_________ :
שם______________:
מנהל יחידה:
סכום בקשת השתתפות משרד החינוך _________ :מקורות מימון משלימים_________ :
אחוז משרה_________ :
שם______________:
רכז השכלה:
סכום בקשת השתתפות משרד החינוך ________ :מקורות מימון משלימים_________ :
אחוז משרה_________ :
שם______________:
מתאם מגזר:
סכום בקשת השתתפות משרד החינוך ________ :מקורות מימון משלימים_________ :
סה"כ בקשת השתתפות עבור כו"א ניהולי ממשרד החינוך_________________ :
מס' משרות_________ :

 .8עובדי קידום נוער :מס' עובדים______ :

סכום בקשת השתתפות משרד החינוך _________ :מקורות מימון משלימים_________ :
מס' משרות_________ :
עובדי נוער עולה וחן ברחוב :מס' עובדים______ :
סכום בקשת השתתפות משרד החינוך _________ :מקורות מימון משלימים_________ :
 יש לצרף רשימת עובדים כולל היקפי משרות.
.1

סה"כ בקשת השתתפות ממשרד החינוך עבור ביטוח :מס' נערים ____ :סכום_______ :

 .01עובדי קידום נוער ביחידה שמתוקצבים ממקורות ממשלתיים אחרים :משרדים ממשלתיים,
לרבות תוכנית לאומית לנוער בסיכון ,משרד הרווחה ,משרד הקליטה ,וכו'.
 .15.1שמות העובדים ואחוז משרה______________________________________ :
 .15.2סה"כ תקציב לכוח אדם ממקורות אחרים_____________________________ :
 .00גורם פיקוח מקצועי מחוזי:
מחוז__________________ :
שם המפקח הממונה המחוזי__________________________ :

 .04הצהרה:
קראתי את ה"קול קורא להקמת שירותי קידום נוער ברשות" כולל הקריטריונים להקצאת
משאבים של המשרד ושל הרשות להפעלת השירותים .הרשות מתחייבת להעסיק כו"א מקצועי
בהתאם לקריטריונים של המשרד ,כולל העמדת תקציבים משלימים להעסקתם.

חתימת ראש הרשות __________________________ :תאריך________________ :
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לוגו רשות

מכתב הנמקה (טופס 016ב)
להקמה/הפעלת שלוחה לקידום נוער (לפי סעיף  2.1.3בקול קורא)
 .0שם הרשות_________________ :
כתובת וטל'________________________ :

 .4שם מנהל אגף החינוך____________ :
 .3נתונים על נוער מטופל:

 .3.1מספר בני נוער מנותקים בישוב (נשירה גלויה)___________ :
3.2

מספר בני נוער לומדים בתוכנית היל"ה (אם יש)__________ :

 .2נתונים על תשתיות השלוחה:
.4.1כתובת השלוחה לקידום נוער________________________________________ :
 .4.2מספר חדרי לימוד/פעילות_______________ :
 .4.3תשתיות מחשבים וחיבור לאינטרנט :אין/יש ציין מס' מחשבים_____________ :
 .6שם הישוב בו מסתייעת השלוחה (יישוב עוגן)_______________________________ :
 .5עובדי קידום נוער ועובדי נוער עולה בסיכון:
שם ___________:אחוז משרה __________ :תאריך התחלת העסקה___________ :
סכום בקשת השתתפות משרד החינוך _________ :מקורות מימון משלימים_________ :
 .2ביטוח תאונות אישיות:
.4.1

שם החברה בה יבוטחו בני הנוער שנה"ל תשע"ד___________________ :

.4.2

מס' בני הנוער המבוטחים בשנה"ל תשע"ד_________ :

.4.3

עלות ביטוח לנער _________

 .8גורם פיקוח מקצועי מחוזי:
מחוז__________________ :
שם המפקח הממונה המחוזי__________________________ :

 .0הצהרה:
קראתי את ה"קול קורא להקמת שירותי קידום נוער ברשות" כולל הקריטריונים להקצאת
משאבים של המשרד ושל הרשות להפעלת השירותים .הרשות מתחייבת להעסיק כו"א מקצועי
בהתאם לקריטריונים של המשרד ,כולל העמדת תקציבים משלימים להעסקתם.
חתימת ראש הרשות _________________________ :תאריך________________ :
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לוגו רשות

מכתב הנמקה (טופס )016א'
ליחידות חדשות – בהקמה לשנת 2514

 .0שם הרשות_________________ :
כתובת וטל'________________________ :

 .4שם מנהל אגף החינוך____________ :

 .3נתונים על נוער בסיכון/מנותק בישוב:
 .3.1מספר בני נוער בסיכון (נשירה סמויה)_______________ :
 .3.2מספר בני מנותקים (נשירה גלויה)__________ :
 רשימות שמיות יש להעביר לאישור המפקח הממונה לקידום נוער במחוז.

 .2נתונים על תשתיות שיועמדו לרשות עבודת היחידה:
.4.1כתובת מבנה היחידה לקידום נוער_______________________________________ :
 .4.2מספר חדרי לימוד/פעילות_______________ :
 .4.3תשתיות מחשבים וחיבור לאינטרנט :אין/יש

 .6כוח אדם מקצועי (בהתאם להגדרות באוגדן התפקידים):
מנהל יחידה:
שם ___________:אחוז משרה __________ :תאריך התחלת העסקה___________ :
סכום בקשת השתתפותמ שרד החינוך _________ :מקורות מימון משלימים_________ :
רכז השכלה:
שם ___________:אחוז משרה __________ :תאריך התחלת העסקה___________ :
סכום בקשת השתתפות מ שרד החינוך _________ :מקורות מימון משלימים_________ :
מתאם מגזר:
שם ___________:אחוז משרה __________ :תאריך התחלת העסקה___________ :
סכום בקשת השתתפותמ שרד החינוך _________ :מקורות מימון משלימים_________ :
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עובדי קידום נוער:
מס' עובדים _______:מס' משרות _________ :תאריך התחלת העסקה___________ :
סכום בקשת השתתפות מ שרד החינוך _________ :מקורות מימון משלימים_________ :
עובדי נוער עולה בסיכון וחן ברחוב:
מס' עובדים _______:מס' משרות _________ :תאריך התחלת העסקה___________ :
סכום בקשת השתתפות מ שרד החינוך _________ :מקורות מימון משלימים_________ :
סה"כ בקשת השתתפות ממשרד החינוך כולל ביטוח _________________

 .5הצהרה:
קראתי את ה"קול קורא להקמת שירותי קידום נוער ברשות" כולל הקריטריונים להקצאת
משאבים של המשרד ושל הרשות להפעלת השירותים .הרשות מתחייבת להעסיק כו"א
מקצועי בהתאם לקריטריונים של המשרד ,כולל העמדת תקציבים משלימים להעסקתם.
הרשות מתחייבת לבטח את בני הנוער המנותקים בביטוח תיאונות אישיות.

חתימת ראש הרשות____________________________ :
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תאריך_____________ :

