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   "התכנית "בתי הספר של החופש הגדוללהפעלת והתחייבות טופס בקשה 

 ב  בקיץ תשע"ד-בכתות א  ,קיץ של ידידות

 שם הרשות: ______________________________  

 ראש הרשות: _____________________________

 :_____________________מנהל מח' החינוך ברשות

 טלפון מנהל מחלקת חינוך ברשות:  _______________

 גזבר הרשות: ______________________________

 איש קשר ברשות:________ טלפון _____________ דוא"ל ________________

 :)רשמי בלבד( בחינוך הרגיל

  'ברשות בתי הספר הרשמיים מס _____________ 

 __________________מס' התלמידים 

 המשרד יקבע את התקציב לכל רשו"מ בהתבסס על הנתונים הרלוונטים הקימיים במערכת המשרד 

 

 

 

 

 

 התחייבות הרשות המקומית במסגרת בקשה לתקצוב 
 "עבור תוכנית "בתי הספר של החופש הגדול

 תשע"ד – קיץ של ידידות

 
אנו, מורשי החתימה של הרשות: _________________מבקשים להשתתף בתכנית "בתי הספר של החופש 

 הגדול",  מצהירים ומתחייבים לעמוד בקריטריונים ובתנאי הסף  הבאים: 

 איננו מקבלים את השירות במסגרת תוכניות ומכרזים אחרים  של משרד החינוך. .1

, ולכל מרכיבי התכניתהמקצועי ת התוכנית בהתאם למתווה ככל שנקבל תקצוב אנו מתחייבים להפעיל א .2

  .)רצ"ב חוברת הפעלה( ע"י משרד החינוך וכפי שנקבע

ב בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד במוסדות החינוך -התלמידים שישתתפו בתכנית הם תלמידי כתות א .3

בבי"ס  לומדיםה בעלי צרכים מיוחדים  בחינוך המיוחד יקבלו את השרות תלמידים  הרשמיים בלבד.

יש לתקצב כיתות  .להארכת שנת הלימודים לתלמידי החינוך המיוחד תוכניותרגילים שאינם נכללים ב

 :שנה"ל.  הכתות שיש לתקצבן כדלהלןנכללות בתכנית להארכת שאינן חינוך מיוחד בבתי"ס רגילים 

 32כיתה   סוג-כיתות משכל גבולי

 11כיתה חשד לפיגור קל, פיגור קל סוג כיתה 

 11סוג כיתה -הפרעות התנהגות

 32סוג כיתה -הפרעות נפשיות

 32ה תסוג כי-לקות למידה
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 32סוג כיתה -עיכוב התפתחותי

 22סוג כיתה  –עיכוב שפתי 

 

ראש הרשות יבחר את הגוף/ים המפעיל/ים ברשות וכן יקים ועדת היגוי רשותית בה יהיו שותפים מנהל  .4

משרד החינוך וגורמים נוספים עפ"י שקול דעתו. תפקיד  אגף החינוך ברשות, המפקח המתכלל מטעם

במהלך ההפעלה, לרבות גיבוש תכנית עבודה  הוועדה הוא תכנון רשותי של המהלך וליווי התכנית

החינוך  אגף מנהל -החינוך והרשות. מוביל התכנית ברשות  משרד וליעדי למדיניות בהתאם ,רשותית

 בשיתוף המפקח המתכלל.

 על הרשות: אם הרשות תפעיל את התכנית בבתיה"ס בעצמה ולא באמצעות גוף מפעיל,  .5

  היעד שבתכנית. על הרשות יהיה להתחשב עד כמה שניתן בצרכי האוכלוסיות 

 .תינתן עדיפות למורים מבתיה"ס להשתתף בתכנית 

 ל זה לקבל הרשות המפעילה תידרש לעמוד בהוראות כל דין, לרבות לעניין רישוי קייטנות, ובכל

 אישור הפעלה מטעם המפקח של מינהל חברה ונוער לכל מוסד. 

 אם הרשות תפעיל את התכנית באמצעות גוף/ים מפעיל/ים : .6

  היעד שבתכנית. על הרשות יהיה להתחשב עד כמה שניתן בצרכי האוכלוסיות 

  .יצוין כי תינתן עדיפות למורים מבתיה"ס 

 שכר את יכלול בתוכו את התחייבות המפעיל לשלם כי ההסכם עם המפעיל/ים לוודא הרשות על 

 .התפקידים מבעלי אחד לכל החינוך משרד שהגדיר השכר י"עפ והמדריכים המורים/הרכזים

  בקול קורא. גדריםהתנאים המו ובכל 

  ,הגוף/ים המפעיל/ים יידרשו לעמוד בדרישות ההוראות כל דין, לרבות לעניין רישוי קייטנות

 ר הפעלה מטעם המפקח של מינהל חברה ונוער לכל מוסד.ובכלל זה לקבל אישו

 הרשות מתחייבת להפעיל מנגנונים להרשמת התלמידים. .7

הרשות מתחייבת לממן את חלקה כפי שנקבע בהסכם עם מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות  .8

  נוסח ההסכם מצורף לפניה זו. האזוריות.

מפגשים ואתר אינטרנט. כמו כן תזמן מפגש של  הרשות תנגיש את המידע להורים באמצעות מכתבים, .9

 ההורים עם רכז התכנית בביה"ס.

ה בין השעות -כולל, בימים א 31.1.11ועד  1.1.11הרשות תפעיל את התכנית בבתי הספר בתאריכים  .11

 .12:22 – 11:22בין השעות  32.1.11, כן תתקיים פעילות משותפת להורים וילדים בתאריך 2:22-12:22

תלמידים נרשמים, תהיה הרשות המקומית רשאית להעתיק את  12 -הספר יהיו פחות מאם בבית  .11

הפעילות לבי"ס אחר. למען הסר ספק, לא תיווצר זכאות חדשה לתלמיד להסעה בגין העברת התלמידים 

 לבי"ס אחר.

המפקח המתכלל על התכנית הרשותית, מנהל אגף החינוך  פתיחת התכנית ברשות מותנית באישור .12

 ונוער, עפ"י חוק רישוי לקייטנות.   חברה מינהל מפקח מטעם הפעלה" ורו"איש

שישולם לו שכר בגין מצוות ביה"ס,  בעדיפות ראשונה לניהול התכנית, רכזהרשות תמנה בכל בי"ס  .13

 .בתכנית בתמורה לקבלת שכר כאמור. מנהל ביה"ס רשאי לבחור אם לשמש בעצמו כרכז עבודתו בתכנית
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ש אך ורק אדם בעל תעודת הוראה או בוגר אוניברסיטה בתחום החינוך או בוגר בתפקיד זה רשאי לשמ

 שנות הוראה לפחות. 2מכללה להוראה מוכרת ובעל ותק של 

הרשות תשתף פעולה ומתחייבת להעביר כל מסמך ונתון שתתבקש לצורך תהליכי הלווי, הבקרה  .14

 והדיווחים שידרשו לגבי הביצוע בפועל ההערכה של התכנית

 ת תתחייב לספק הזנה בהתאם להמלצות התזונתיות של משרד הבריאות, עפ"י המפרט הבא:הרשו .15

  טונה /  5%כריך מלחם או לחמנייה מחיטה מלאה ובו אחד מהמרכיבים הבאים: גבינה עד /

 אבוקדו / ביצה / חומוס בתוספת ירק.

 סע' קטן ג' 2בהלימה לנספח מבנה התקציבי סעיף תנאי תשלום ודוחות ביצוע  .16

הרשות המקומית תנהל את הפעילות בקבוצת כרטיסי חשבונות נפרדים בהם ירשמו ההכנסות  .17

עדכן את המשרד בכל הרשות תוההוצאות, תוך הפרדה בין כ"א מסעיפי ההוצאה שמרכיבים את התכנית.

 הרלוונטי להפעלת תוכנית הקיץ לרבות מספר התלמידים וכיו"ב. מידע

יקוזז הסכום הנדרש מהוראות הקול הקורא על נספחיו,  או חרגהככל שיתברר כי הרשות תוקצבה ביתר  .18

 מכל תשלום אחר המגיע לרשות ממשרד החינוך.

 
 חתימות:

 

-----------------------------------                          --------------------------------------------- 

 גזבר הרשות                ראש הרשות                                                            
 

 ____________________חותמת המועצה /  העיר 

 


