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4/11/101/ 

 1047aמספר התרעה: 

 

 3112במימון פעילויות עבור נוער עולה בסיכון לשנת תמיכה  הנדון:

 

  

קורא שעניינו השתתפות  קול טל מרכב"הרלפוהעלה משרד החינוך/מנהל חברה ונוער  אתמול

משך קול הקורא פתוח לשה יש לשים לב . 3112במימון פעילויות עבור נוער עולה בסיכון לשנת 

 )ברוטו(. יום 11של 

 יםפרט

 השתתפות בתקצוב עובדי נוער עולה בסיכון ועובדי ח"נ ברחוב )מדריכים( התמיכה: ינושא .1

 מנהל חברה ונוער משרד החינוך גורם מפרסם: .3

 )בהתאם למחוז( 2233-2231מרכבה קול קורא  הפרסום:אופן  .2

  31121/12/ תאריך פרסום: .1

 31121/171/ תאריך אחרון להגשה: .3

 מרכב"ה אופן ההגשה: .6

, טלפון yuvalbi@education.gov.ilמייל:  יובל בנימין.  ה:"איש קשר שמופיע במרכב .7

מנהל באתר  צור קשר. מצ"ב קישור לדף 1316323132, טל' נייד 133612331/2קווי: 

 במשרד החינוךחברה ונוער 

מסמך בפרסום. ראו  הנושא לא הובהר –בין הרשויות עקרונות לחלוקת התקציב .2

 יניםהתבח

. (קישורלהלן  - 1סעיף מתוך מסמך התבחינים המלא ) –הקצאת התמיכה תבחינים ל .9

עולה בסיכון,  הרשות המקומית דיווחה על  העסקתו של עובד ייעודי לעבודה עם נוער

 :יצר קשר ומלווה קבוצה של בני נוער עולים בהתאם לפירוט הבא ,שאיתר

  1.11והמדריך מועסק בהיקף של    בני נוער/חניכים 31לפחות הקבוצה מונה 

 .אלף ש''ח לשנת פעילות השתתפות בשכר המדריך  11עד  -משרה

   משרה  1.31של    בני נוער/חניכים והמדריך מועסק בהיקף 2הקבוצה מונה לפחות

 .אלף ש"ח, לשנת פעילות, השתתפות בשכר המדריך 31עד  -

  "בני נוער/חניכים והמדריך הינו עובד - 13הקבוצה מונה לפחות  -קבוצת  ח"ן ברחוב

 1.73ועד  1.3חבורות נוער ברחוב, ייעודי המועסק בהיקף שלא יפחת מ  -ח''ן ברחוב

  .פות בשכר המדריךאלף ש''ח לשנת פעילות, השתת 31עד  -משרה

mailto:yuvalbi@education.gov.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/HaminhalLesheruthcha/dafkesher.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/HaminhalLesheruthcha/dafkesher.htm
http://armadisk.com/mimun/kritkidum.doc
http://armadisk.com/mimun/kritkidum.doc
http://armadisk.com/mimun/kritkidum.doc
http://armadisk.com/mimun/kritkidum.doc
http://armadisk.com/mimun/kritkidum.doc
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 חניכים. 2 -לא תינתן השתתפות בשכר מדריך לקבוצה המונה פחות מ 

  השתתפות במשרד בתקצוב תהיה בכל מקרה בהתאמה להיקף משרתו של המדריך

 ולמספר חודשי ההעסקה שלו בפועל. 

 

 

 

הכנתו  בסיוע בארגון החומר,אנו עומדים לרשותכם במענה לכל שאלה וכן, אם נדרש, 

 והגשתו.

 

 

 בברכה,לעדכונכם 

 
 

 

 מנכ"ל-אריה מצליח

 ניתוח מידע בע"מ ָאְרָמה
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