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 נספח ג'
 

 

 )נא למלא בשורה( פרמטרה

  שם הרשות המקומית

חברתית כלכלית של הרשות המקומית הרמה ה

 .ביותר יםעדכניהלמ"ס נתוני הלפי 

 

יה רעבור רשויות כל שיטחן מוגדר בפריפ

המתגוררים  19-5בני מספר הילדים  :חברתית

ס "למהבפריפריה החברתית בלבד לפי דו"ח 

 העדכני ביותר.

 

 

ברשויות אשר לא כל שטחן מצוי בפריפריה 

 5-19: כמות הילדים והילדות בגילאי החברתית

שנה לפי דו"ח הלמ"ס עדכני באזורים 

שנכללות  בשכונותסטטיסטיים, המתגוררים 

 תחת הגדרת פריפריה חברתית.

 

 

הזכאות לבגרות לפי הדו"ח העדכני ביותר אחוז 

 1או הלמ"ס של משרד החינוך

 

                                                 
יש לציין את שיעור הזכאים לבגרות של הרשות כולה, ככל שקיים נתון רשמי של אזורים סטטיסטיים, אשר  1

ככלל, הנתון אודות שיעור הזכאות לבגרות מאומת ע"י משרד החינוך, ניתן לצרפו לאישור הועדה המשרדית. 
. רשות שאינה נמצאת בדו"ח זה, תגיש דו"ח רשמי מקביל 2020-יילקח מדו"ח משרד החינוך לשנת תש"ף

מנתוני הלמ"ס עדכניים ביותר נכון ליום פרסום קול הקורא, או דו"ח משרד החינוך קודם העדכני ביותר בו מצויה 
 .הרשות
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דו"ח משרד החינוך העדכני שיעור נשירה לפי 

 ביותר למועד פרסום קול הקורא.

 

ברשות המקומית הלומדים מספר התלמידים 

השייכות למגזר הכללי במסגרות חינוך 

 )כהגדרתו בקול הקורא(

 

לומדים הברשות המקומית תלמידים מספר ה

 החרדי השייכות למגזרבמסגרות חינוך 

 )כהגדרתו בקול הקורא(

  

ברשות המקומית הלומדים מספר הילדים 

 במסגרות חינוך המשתייכות למגזר הלא יהודי

 

  החונכות. תתקייםהכתובות המדויקות בהן 

 

 

 

הכתובת המדויקת של המשרד שיוקצה לרכז/ים 

 הישובי/ים

 

 

מבנים ציבוריים לקיום  קיימים ברשות המקומית

 החונכות במהלך כל שנת הלימודים.

 כן / לא

 נא להקיף בעיגול

קיים ברשות המקומית שטח משרדי עבור 

 פעילות הרכז היישובי.

 כן / לא

 נא להקיף בעיגול

שם איש קשר לקול הקורא מטעם הרשות 

 המקומית

 

  

אנו, נציגיה המוסמכים של הרשות מקומית ________________, המוסמכים בחתימתנו 

לחייבה כדין, מתחייבים להפעיל את תכנית החונכות בכל אחד מהמגזרים בשטח הרשות 

 20%המקומית )כללי, לא יהודי וחרדי(. יודגש כי מגזר נחשב לכזה, בתנאי שלפחות 
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 100כים אליו, או אם ישנם ברשות המקומית מהתלמידים תושבי הרשות המקומית משתיי

 –תלמידים הלומדים במסגרת חינוך המאופיינת כמשויכת למגזר מסוים )כללי/חרדי/לא יהודי( 

 בהתאם למספר הנמוך מבניהם.

 תצהיר

 

הנני מצהיר כי שמי הוא __________________ , מס' ת.ז. __________________ , כי 

 .אמת דלעיל זאת חתימתי וכי תוכן הצהרתי

  

____________ ____________ ___________ 

 שם המצהיר + חתימה                 תאריך                                            

 

 

 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ _______________________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי ביום 

___ שזוהה/תה _____________שרדי מר/גב' _________________ הופיע/ה בפני במ

המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זאת  __________________ .על ידי ת.ז

, לאחר שהזהרתיו/ה כי הרשות המקומית _______________בפני, מוסמך לעשות כן בשם 

 .עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן


