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 מבוא: .1

טיפוס(, המיועדים –)אב  יםבניית מוצר ומשרד החינוך מבקש לקדם פרויקט שעניינ .1.1
לשימוש לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, או למטרה אחרת הקשורה בצורך של אדם 

 במעבדות המדעים באשכולות הפיס.  באמצעות שימוש או אוכלוסייה

 נה"גם אני יכול לבנות מוצר" שהי להכנת המוצרים במסגרת הפרויקטהתקצוב מיועד  .1.2
 למען  פתרונות טכנולוגיים מוצרים המהווים  תחרות פרויקטים לפיתוח, עיצוב ובניית

באשכולות הפיס. ארבעת התוצרים  בכלל ואנשים בעלי צרכים מיוחדים בפרט קהילהה
  ובים ביותר ייבחרו על ידי מנהל אשכול הפיס. הט

 
 היעד וקהל אוכלוסיית .2

אשר ברצונם שמנהלות את מוסדות החינוך עמותות או ל הקול הקורא מיועד לרשויות .2.1
לבנות מוצר"  במסגרת אשכולות /תפוחי פיס בשנה"ל  -להשתתף בתחרות "גם אני יכול

 י פיס.ינוהל על ידי אשכולות הפיס/תפוח הפרויקט .חתשע"
 רשמיות תלמידי חט"ב: קהל היעד .2.2

 
 תנאי סף להגשה .3

כל מוסד חינוכי ובתנאי כי חבר לאשכול פי/תפוח פיס אשר ידריך עבור להקצבה  הבקשה  .3.1
 .וילווה אותו בפרויקט

טיפוס( שמיועד לשימוש  לאדם –הבקשה תוגש עבור פרויקטים שעניינם בניית  מוצר )אב  .3.2
או למטרה אחרת הקשורה בצורך של אדם או  /אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים,

 אוכלוסייה.

 את התהליך יוביל מנהל אשכול הפיס בשיתוף פעולה עם מנהל בית הספר, והוא יהיה .3.3
 . הפרויקטיםמעקב ובקרה אחר התקדמות וינהל   הפרויקטיםאחראי  על 

שבסופו תתקיים תחרות בית ספרית בה  חודשים 3מתמשך של  יתקיים תהליך למידה  .3.4
  .בחרו המוצרים שישתתפו בתחרות הארציתי

 מוצרים. 3תפוח פיס מתחייב לשלוח לתחרות הארצית עד פיס  מנהל אשכול כל  .3.5

 תלמידים . 4/מוצר  ישתתפו  עד  פרויקטבכל בניית  .3.6
יקט שתצורף תן הערכה לתלמידים המשתתפים בפרוהתחייבות של מנהל בית הספר למ .3.3

 .לתעודה

 בעלות רשות מקומית או עמותה שהיא מלכ"ר.המוסד המשתתף בתחרות הינו ב .4

המוסד המשתתף בתחרות הינו בעל רישיון תקף ובפיקוח משרד החינוך, והוא מקיים את  .5
 טכנולוגיים ע"פ תכנית הלימודים המחייבת.-לימודי מקצועות המדעיים

המוסד המשתתף בתחרות מצהיר כי קיימת אצלו תשתיות פיזיות הנדרשות ע"פ התקן  .6
 ו מעבדות לקליטת הציוד.בסדנאות א

 ההצטיידות מיועדת לתחרות שבנדון, עבורה מיועדת ההקצבה. .7

 תלמידי המוסד משתתפים בתחרות שבנדון, עבורה מיועדת ההקצבה. .8

המוסד מתחייב לאפשר גם לתלמידים שאינם לומדים במסגרתו והמשתתפים בתחרות,  .9
 להשתמש בציוד עבורו מיועדת הקצבה.

 ימוש בציוד אך ורק לצורך התחרות שבנדון.המוסד מתחייב לעשות ש .11

טיפוס( שמיועד לשימוש  לאדם / –הבקשה מוגשת  עבור פרויקטים שעניינם בניית  מוצר )אב  .11
 אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים,  או למטרה אחרת הקשורה בצורך של אדם או אוכלוסייה.

הספר, והוא יהיה                 את התהליך יוביל מנהל אשכול הפיס בשיתוף פעולה עם מנהל בית  .12
 ים. מעקב ובקרה אחר התקדמות הפרויקטאחראי  על הפרויקטים וינהל 

חודשים שבסופו תתקיים תחרות בית ספרית בה יבחרו  3יתקיים תהליך למידה מתמשך של  .13
 המוצרים שישתתפו בתחרות הארצית. 
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 מוצרים. 3כל  מנהל אשכול/תפוח פיס מתחייב לשלוח לתחרות הארצית עד  .14

 תלמידים. 4בכל בניית פרויקט /מוצר  ישתתפו  עד  .15

 מנהל בית הספר התחייב למתן הערכה לתלמידים המשתתפים בפרויקט שתצורף לתעודה. .16
 

 :מרכיבי התקצוב .17
עבור  )כולל מע"מ(₪  4,000-, ולא יפחת ממ(")כולל מע₪  3,000עד כל מוסד יקבל סך של 

מההקצבה לטובת מימון ההסעות למוקדי  40%כן ניתן להשתמש עד ו הדרכה ,הצטיידות
 .השיפוט

 .הסכום הינו מקסימלי  לחלוקה ותלוי בכמות הבקשות ובתקציב הנתון לנושא
  

 :חלוקת התקציב .18
ם אני יתוקצבו אשכולות פיס שלא תוקצבו בשנת תשע"ז בגין פרויקט "ג –ראשון השלב ב .א

 ₪.  4,000-יכול לבנות מוצר" . הסכום המחולק לא יפחת מ

-ככל שיוותר תקציב אחרי החלוקה הראשונה, או שהסכום המחולק לכל בקשה יפחת מ .ב
בה הם  הרשות   אשכול  למ"ס של לבהתאם  –ינוקדו הבקשות כדלקמן ₪,  4,000

 כמפורט להלן:נמצאים 
 

              נקודות      0-    9-10
 נקודות      5      -   8
 נקודות     10       - 3
 נקודות     15     -   6
 נקודות      18      -  5
 נקודות  20      -  4
 נקודות   35      -  3

 נקודות   40      1-2
 

 התקציב. רשיקבל כל מוסד מהגבוה לנמוך ועד גמלניקוד  בהתאם התקציב יחולק 
   
 :הקצבהביצוע ה .19

תלקיט המתלווה לכל מוצר שיוגש לתחרות האישור הפיקוח  על וע התשלום יידרש טרם ביצ
 אישור הפיקוח  על  הכנת פוסטר שיוגש לתחרות הארצית.וכן הארצית 

 
  אישור הפיקוח,  בחומרים  רכישתות  המוכיחעפ"י קבלות  יהיה ההצטיידות  ביצוע  תשלום

  .הארצית "גם אני יכול" ת בתחרותהשתתפועל אצל הממונה על אשכולות הפיס ורישום 
 .שניתנושעות ההדרכה על מדריכים ל ביצוע ינתן בהתאם להגשת דוחי התקציב להדרכהביצוע 

 
 סנקציות וקנסות: .21

במידה שיתברר, לאחר הקצאת התקציב, כי מוסד החינוך עבורו התבקשה ההקצבה לא עמד 
עדת ההקצבות רשאית לקזז ו כי הציג מצג שווא, ובקריטריוני הסף האמורים במבחן, א

התקציבים שהועברו מהתקנה התקציבית מהתשלומים המגיעים לו במערכת התשלומים 
 המרכזית של משרד החינוך )מת"מ(.

 

 


