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 רוקח יהושע מר

 ים-בת עיריית רים"ותב הכספים אגף מנהל סגן

 

 "הנוער בוחר בערך כדרך" - 0103קול קורא מס'  הנדון:

 

  שלום, יהושע

 

בנושא  זה מכבר להסב את תשומת לבך לעובדה שקול קורא שפרסם משרד החינוך אנו מבקשים

 (.92/2/9/92) תוקף עד סוף חודש זהב -הפעלת תוכנית יישובית בשם "הנוער בוחר בערך כדרך" 

 

 תמצית הפרטים
 
תקצוב פיתוח גישה מערכתית ברשות המקומית שמטרתה הפיכת הנוער  נושא התמיכה: .9

 בקהילה מאוכלוסייה ש"צורכת" שירותים לאוכלוסיה מובילה יוזמת ומקדמת שותפויות.

 מנהל חברה ונוער. -משרד החינוך והתרבות  גורם מפרסם: .9

 .91/2/9/92 תאריך פרסום: .2

 92/2/9/92 אחרון להגשה:תאריך  .4

 (./252מרכב"ה )קול קורא  אופן ההגשה: .5

 לפרטי יצירת קשר עימו. לינק מצ"ב -יובל בנימין  איש קשר בגוף התומך: .6

 לנוסח המלא של המודעה שפורסמה ובה כל הפרטים. קישור  .2

 

 תקציב

 

 להלן מפתחות התקצוב בנושא:

 לישוב יב' –בגילאי ז'  מס' בני נוער

 תקציב התמיכה
  מטעם המינהל

 לרשויות לפי מדרג מס' בני הנוער )ש"ח(

 ///9/0עד  422עד 

 ///910עד  222-//5

 ///.26עד  9222-///9

 ///290עד  60222-///2

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/HaminhalLesheruthcha/dafkesher.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/HaminhalLesheruthcha/dafkesher.htm
http://meyda.education.gov.il/files/noar/kritnoar.doc
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 מאצינג

 

 ./%4עד  1-/09 /%2עד  02-5 /%9עד  4-9סוציו 

 

 תנאי סף לתוכנית
משמש כיו"ר השולחן העגול בנושא נוער )או מי מטעמו:   -ראש הרשות מחוייב לתוכנית  .9

תקציבים וכח  –ציבור ראוי או דמות מרכזית מתחום החינוך ברשות(0 ומקצה משאבים   נבחר

 אדם לנושא הנוער.

הרשות מפגינה מחוייבות לתוכנית ומשתפת פעולה עם המפקח הרשותי מטעם מינהל חברה  .9

במסגרות החינוך   המתכלל את התשתיות הארגוניות והחינוכיות העובדות עם הנוערונוער0 

 הפורמאלי והבלתי פורמאלי ברצף החינוכי.

ברשות יש מנהל יחידת נוער במשרה מלאה0 האחראי על פעילות הנוער במסגרות החינוך  .2

תלמידים  הבלתי פורמאליות0 על פי חוק הרשויות המקומיות )למנהלי יחידת הנוער ומועצות

 .9/99–ונוער(0 התשע"א

  ברשות קיימת מועצת תלמידים ונוער תקנית. .4

 

 הערותינו
 
שנותר   הזמן מדובר בתוכנית מורכבת יחסית שיישומה מחייב הירתמות עירונית בכל הרמות! .9

 לטיפול בנושא קצר מאוד !

לבדוק אם  אם טרם התקיים בנושא דיון 0 מומלץ לקיימו לאלתר בהשתתפות הנוגעים בדבר ובו .9

 .ים-בת עירייתהנושא רלוונטי ל

 

 

 אנו עומדים לרשותכם במענה לכל שאלה וכן, אם נדרש, אף באיסוף החומר, הכנתו והגשתו.

 

 ומועדים לשמחה בברכת שנה טובה

 

 

 אריה מצליח, מנכ"ל

 בע"מארמה ניתוח מידע 
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