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 המתמקדויישום מודל למידה חדש פיתוח תקצוב ניסוי חלוץ שעיקרו לקול קורא 

 שנה"ל תשע"ו –שיפורטו להלן(  התחומים 3אחד בבי"ס )מתוך  תחום דעתב

 

 05-01-06-60תקנה 

 21.5.15 – 5.5.15    בתוקף מיום

 

 כללי:

פועל לקידום מערכת החינוך וח, פיתהבשיתוף מנהל  טכנולוגיה ומערכות מידע, ,תקשובלמנהל משרד החינוך, ה

 . והמקצועיתת הטכנולוגי

מבקש המנהל לבחון מודלים חדשים ולהתאים את דרכי הלימוד, ההוראה  וההתנסות המעשית מעת לעת 

למציאות המשתנה בתחומים הטכנולוגיים והמקצועיים; מדובר בבחינה של טכנולוגיות עדכניות, מקצועות לימוד 

התאמה של מסלולי הלימוד הקיימים לאוכלוסיות מגוונות, ולבתי הספר השונים  חדשים ומשתנים, כמו גם

 הקיימים במערכת החינוך. 

ניסויי חלוץ נועדו לבחון מודלים חדשים  במספר מצומצם של בתי ספר במטרה ללמוד מתוצאותיהם ולשפר את 

 איכות ההוראה והלמידה בכל מערכת החינוך הטכנולוגי והמקצועי.

 

 הנוכחי:  י החלוץניסומטרת 

בתחום נפרד(  ספר המתמחים )כל אחד יתי ספר קיימים לבתב 3 שדרוג המשרדיתקצב , במסגרת ניסוי החלוץ הנ"ל

 . מלונאות ותיירות.3. מערכות ייצור ממוחשבות 2 רכב. 1: הבאים הדעתאחד מתחומי ב

כל אחד משלושת אדם בהינה צורך שהוכח לאור המחסור ההולך וגדל בכח אחד  דעתההתמקדות בתחום 

באמצעות ניסוי  . כל אחד מהתחומיםובעיקר בעקבות דרישה לכח אדם איכותי ומקצועי בהתחומים הללו בנפרד, 

להקנות לתלמידים והשותפות עם התעשייה, מסד , ללשפר את איכות ההוראה והלמידה מבקש המשרד חלוץ זה

לימודים  המשך, אופק תעסוקתיבעתיד שתייצר ורלוונטית הכשרה מקצועית איכותית בית הספר הלומדים ב

וביל שינוי לה שייבחר לניסוי יידרש ספרהבית  .הנדסי בתחום הדעתלימודים לתואר או לדיפלומה טכנאי/הנדסאי 

בתי הספר הרלוונטיים אשר בפיקוח משרד החינוך, בכל מערכתי בלימודים בתחום הדעת אותו יוביל ובו יתמחה, 

 ובכלל.   הדעתדה משמעותית בתחום והוא יהווה מודל ללמי

 

 :הכלים להשגת המטרה

 וכליםהתנסות בסביבה המזמנת נגישות לציוד חדיש, מכשירים, לספק לתלמידים  ישלשם השגת המטרות, 

 העכשווי המתקדם.  הרלוונטימתקדמים המשמשים בענף 

חום, כדי לתת רקע  ויכולות תלמידי בית הספר, בנוסף ללמידה העיונית, יתנסו בלמידה עיונית ומעשית בת

לדוגמא: בתחום הרכב, או בהתמחויות שונות בתחום מקצועי אחד )  תחום הדעתועיות וניהוליות בכלל ענפי ביצ

חשמל, בקרה, מכונאות, ניהול(. במסגרת הלימודים יחשפו  התלמידים לציוד העדכני ביותר הקיים התמחות: 

ועם אקדמיה הפועלת )הכשרות והסמכות(  גופים הרלוונטייםחברות ו לכלים המובילים ולשיתוף פעולה עם

 בתחום. 
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ת בית הספר צריך להיווכדי ליצור תדמית חיובית לתחום,   תחום הדעת הטכנולוגייםכדי לחבב את מקצועות 

כניות הלימודים צריכות להיות מעודכנות, מעניינות, מעוררות סקרנות ומעודדות חדשני, נקי, יפה, נוח ונעים. ת

זמות וחשיבה יצירתית. המורים צריכים לשלוט בטכנולוגיות החדשות, לנקוט באסטרטגיות הוראה מגוונות י

המעוררות עניין ומפתחות אצל התלמידים בסיס ידע רחב, הבנה מעמיקה, יכולת להמשיך ללמוד בעצמו, לנתח, 

 לפתור בעיות, ליזום, להתפתח ולפתח.

איגודים המובילים בענף הרלוונטי חברות והסיוע הר שיוגדרו בתחום בידרשו להשתלמויות הטובות ביותהמורים 

 במדינת ישראל. 

 

הייחודיות של מודל בית הספר, יהיה בפיתוח מומחיות בתחום מסוים וכל לימודי הבחירה של התלמידים, וחלק 

( יהיו בעלי זיקה אוטונומיה בית ספרית על תוכן הלימוד 30% מעניקהחדש המודל הלמידה מלימודי החובה )עפ"י 

 . הנבחר לתחום הדעת

 90%ליישם בבית הספר מודל הסמכה שבו  יעודד המשרדכחלק מהתכנית האסטרטגית לחיזוק החינוך הטכנולוגי, 

 עפ"י חוזר מנכ"ל. מתקדמת בתחום הדעת כה ממהתלמידים מקבלים הס

 

 יכלול את ההיבטים הבאים: ניסוי החלוץ

 .המקצועיותהסדנאות בדגש על שדרוג הסביבה הפיסית,  .1

 . שדרוג הציוד במעבדות והסדנאות בבית הספר .2

  .אקדמיה מכללות/ /תעשייהליצירת ממשקים וחיזוק הקשר בין בית הספר  .3

/מרכזי הדרכה צעו בתעשייהובשיפור איכות ההוראה ע"י השתלמויות והדרכות למורים שחלקן י .4

 .בארץ ובעולם הדעת,ענף הנבחר לתחום הגופים המובילים בובהנחיית  מקצועיים

 

  :הגופים המתוקצבים

 .המוכרים ומפוקחים ע"י משרד החינוךתנאי הסף( ב)כמוגדר  בתי הספרעלויות על ב

 

  :וגובה התקצובהפעילות המתוקצבת 

על פי הקריטריונים  וספר שיבחרכל אחד מבתי הלליישום ההיבטים לעיל, יינתן תקצוב במסגרת קול קורא זה 

גובה מבנה והצטיידות. התאמת  לצורך בית ספרלכל ₪ מיליון  7היקף מקסימלי של עד , בהמפורטים להלן

 למצב בית הספר, להמלצות מנהל פיתוח לגבי התאמת המבנה והמלצות אגף טכנולוגיה התאםייקבע בהתקצוב 

 המעבדות וההצטיידות הנדרשת עבורן. הקמת/שדרוג לגבי 

נוהל שחרור כספים לחידוש מבנים, שיפוצים ו/או  -50-01-06-60לקריטריונים של תקנה התקצוב יתבצע בהתאם 

טות להתאמות ולתוספות המפור ובהתאם  :הבאבקישור הפיתוח מנהל באתר שינויים והתאמות במבני חינוך, 

 להלן.

 

)יובהר כי חובה על המוסד והבעלות לעמוד בכל תנאי הסף הקבועים בקריטריונים ובנוסף על  תנאי סף נוספים

 :(תנאי הסף המפורטים להלן

 תחום הדעת:על פי מגמות  תשע"ובשנת הלימודים או שיפתחו  תוקיימעבורו מבוקש התקצוב בבית הספר  .1

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C46FD13A-852F-47CF-8258-AF57C6CDAA50/199765/__2016.pdf
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 . נאות וחשמל ברכבטוטק מכומערכות אבחון אולתחום הרכב:  .א

 . מגמת מערכות ייצור ממוחשבותלתחום מערכות ייצור ממוחשבות:  .ב

 תיירות, בישול ואפיה מלונאית. לתחום תיירות ומלונאות:  .ג

מעבדות וסדנאות שירכשו ישרתו את תלמידי בית הספר שבעבורם תתחייב כי על בית הספר הבעלות  .2

 הפורמלית של משרד החינוך.  התבקשה ההקצבה וישמשו ללימוד תכניות הלימודים

ישיבו את  הםכי אם המגמה עבורה ניתן הציוד תיסגר,  ותחייבי בעלות על בית הספר ומנהל ביה"ס ה .3

, והכל בהתאם יידרשו להשבת התקציבאו  למוסדות אחרים/בחלקו או יעבירו אותו הציוד במלואו

 להנחיות המשרד ולהחלטותיו.

המקומית אשר בתחומה נמצא  ותשהרתמיכת אישור ו תציג תקצובבית הספר עבורו מבוקש ההבעלות על  .4

אפשר לכל  התלמידים ברשות המקומית לבחור בבית תו, דעתלשדרגו לבית ספר לתחום הבית הספר 

  הספר ללא תלות במקום המגורים בתחומי הרשות המקומית.

לא יינתן תקצוב ללא אישור  אישור מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.ל יוגשהמודל החדש שיפותח  .5

 המינהל כאמור.

מסה"כ התלמידים בבית  30% בשנה הראשונה  למדובמסגרת המודל החדש שיופעל יהבעלות תתחייב כי  .6

ובנוסף כל התלמידים האחרים בבית את מקצועות תחום הדעת )מגמת הלימוד בתחום הדעת( הספר 

. בשנה  1לתחום הדעתזיקה בפרויקטים ו יבצע( תחום הדעתהספר )גם אם לא לומדים את מקצועות 

 תחום הדעתלפחות ילמדו מקצועות  75%ובשנה השלישית  תחום הדעתילמדו מקצועות  50%השנייה 

 ובכל הרמות. 

 

 ניסויי החלוץ:בחירת בתי הספר שישתתפו בקריטריונים ל

ישום הניסוי לפי הצלחה הגבוהים ביותר לי סיכוייייבחרו בהתאם ל)אחד בכל תחום( בתי הספר שלושת 

 .  בכל קריטריון בנפרדשמוצג ניקוד כפי יינתן כל מרכיב  בתוך קריטריון.  לכל 25%, הקריטריונים שלהלן

שאלון  על מנהל בית הספר למלאאת הניקוד בכל אחד מהקריטריונים,  יובהר כי ע"מ לקבל

 : עפ"י תחום הדעת אליו פונה בית הספר – בקישורכמפורט אינטרנטי 

 הרכב:בית ספר לתחום דעת במקצועות עבור  .1

http://sheelonim.education.gov.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=tech2_1 

 :למערכות ייצור ממוחשבותעבור בית ספר לתחום דעת  .2

http://sheelonim.education.gov.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=tech2_2 

 התיירות והמלונאות: עבור בית ספר לתחום דעת במקצועות  .3

                             http://sheelonim.education.gov.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=tech2_3 

 

 אלון. שלא ניתן יהיה לדון בבקשה ללא מילוי ה

 

                                         
 –מערכות ממוחשבות ברכב, מגמת שיווק  –עיצוב מערכות רכב, מגמת הנדסת תוכנה -לדוגמא: בתחום הרכב, מגמת אומנויות העיצוב 1

 שיווק רכב.

http://sheelonim.education.gov.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=tech2_1
http://sheelonim.education.gov.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=tech2_1
http://sheelonim.education.gov.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=tech2_2
http://sheelonim.education.gov.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=tech2_2
http://sheelonim.education.gov.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=tech2_3
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 פירוט הקריטריונים:

תחום ב של המקצוע )מורה או מרכז המגמה המוביל מקצועי / רה הטכנולוגיהמואיכות   של ממוצע ניקוד .1

 כמפורט להלן: ( הדעת הרלוונטי

 .השכלה רלוונטיתמספר שנות  1.1

 .ניסיון רלוונטי בתעשייהמספר שנות  1.2

 .הלימוד הטכנולוגייםניסיון בהוראת מקצועות מספר שנות  1.3

 

הוא  אלוקריטריונים  3. הממוצע של  100- 0-מ בניקודיזכה את המוסד  1.1-1.3כל אחד מתת הקריטריונים 

 קוד המשוקלל בסעיף זה.הני

 

 :החלל המיועד להוראת מקצועות טכנולוגייםהמצב הפיזי של  .2

 

המבנה הפיסי והתשתיות , מתאים מבחינת הגודל תחום הדעתמקצועות את החלל הפיסי המיועד להור .2.1

  . 100 גבוה ניקוד -דורש שיפוץ או התאמות ואינו ב )חשמל, ומיזוג אוויר( במצב טו

התשתיות המבנה הפיסי ומתאים מבחינת הגודל,  תחום הדעתמקצועות את להורהחלל הפיסי המיועד  .2.2

 . 50 ניקוד בינוני -שיפוץ או התאמות  אך דורש )חשמל, ומיזוג אוויר( במצב טוב 

 ניקוד מבחינת הגודל והתשתיות מתאיםאינו  תחום הדעתמקצועות החלל הפיסי המיועד להוראת  .2.3

 . 0 נמוך 

 

 : בבית הספר הדעתם תחו להוראתהקיים רמת הציוד  .3

עפ"י איכות הציוד הקיים כיום במגמה עבור התנסות במקצוע תחום הדעת, וגילו הממוצע. נתן יי ניקודה

 . מנורמל עפ"י בית הספר המקבל את הניקוד הגבוה ביותר 100-0יינתן בתחום  ניקודה

 

 :בשלוש השנים האחרונות יכולת הובלת פרויקטים חדשניים .4

בחינוך הטכנולוגי שהופעלו בצורה טובה  םוהרלוונטיי םפ"י מספר הפרויקטים הייחודייעיינתן  ניקודה

מנורמל עפ"י בית הספר  100-0יינתן בתחום  ניקודהשנות הלימוד האחרונות. והמקצועי בבית הספר בשלוש 

 המקבל את הניקוד הגבוה ביותר. 

 :הבאה נהל בכתובתממת תקני הציוד המפורסמים באתר הרכישת הציוד תתבצע עפ"י רשי

 

יובהר כי תקצוב התוכנית כפוף לקיומו של תקציב בתקנה המתאימה, ואין בפרסום קול הקורא 

ר את ההקצבה לגופים שהגישו או לאשהמשרד לאשר את הבקשות שיוגשו כדי לחייב את 

 בקשות.

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/TifulBakara/Tikney_Ziud.htm
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 )מחק /מערכות ייצור ממוחשבות/תיירות ומלונאות רכב: ניסוי חלוץ לבית ספר בתחום דעתכתב התחייבות עבור 

 את המיותר(

 תאריך  

 

 

 לכבוד

 מנהל מדע וטכנולוגיה

 משרד החינוך

 

ייצור ממוחשבות/תיירות  רכב/מערכות לתחום דעת למקצועות ה בית ספרבהמשך לבקשה להקצבה עבור 

 ומלונאות  )מחק את המיותר( : 

 סמל מוסד שם ביה"ס

  

 לחתום על  הצהרה עבור כל בית ספר בנפרד.*אם הבקשה עבור כמה בתי ספר, יש 

 

הנני , /מערכות ייצור ממוחשבות/תיירות ומלונאותלרכבבתי ספר בתחום דעת ניסוי חלוץ לפיתוח במסגרת 

 מתחייב בזאת:

 

קיים כח אדם מיומן והציוד   הספר תשתיות פיזיות הנדרשות על פי תקן הסדנאות או מעבדות לקליטת  בבית  .1

 כמוגדר בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך בנושא רישיונות הוראה.

התקציב בהתאם  הציוד  /  ככל שניסוי החלוץ יופסק בבית הספר טרם התקופה שנקבעה לקיומו, יוחזר    .2

 להחלטת משרד החינוך.

הבעלות על בית הספר תתחייב כי מעבדות וסדנאות שירכשו ישרתו את תלמידי בית הספר שבעבורם התבקשה  .3

 ההקצבה וישמשו ללימוד תכניות הלימודים הפורמלית של משרד החינוך. 

מסה"כ התלמידים בבית הספר את מקצועות  30%הבעלות תתחייב כי במסגרת המודל החדש שיופעל ילמדו  .4

מת הלימוד בתחום הדעת( ובנוסף כל התלמידים האחרים בבית הספר )גם אם לא לומדים את תחום הדעת )מג

ילמדו מקצועות תחום  50%. בשנה השנייה  2מקצועות תחום הדעת( יבצעו פרויקטים יהיו בזיקה לתחום הדעת

 לפחות ילמדו מקצועות תחום הדעת ובכל הרמות.  75%הדעת ובשנה השלישית 

 שם מנהל בית הספר:_________     :_________עלות בב שם מורשה החתימה

 חתימה:__________       חתימה:__________

 חותמת:_________      חותמת:_________

כתוב "ניסוי בנדון יש ל)  shlomitya@education.gov.ilאת כתב ההתחייבות יש להעביר חתום סרוק למייל 

 (.חלוץ לבית ספר בתחום דעת"

                                         
 –שבות ברכב, מגמת שיווק מערכות ממוח –עיצוב מערכות רכב, מגמת הנדסת תוכנה -לדוגמא: בתחום הרכב, מגמת אומנויות העיצוב 2

 שיווק רכב.

 
 בעלותלוגו 
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