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                   אורח"-מפעל "סופר
 ת ק נ ו ן

 תשע"ט-זתשע"-כל האמור בתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז 'סופר אורח'

 

 כללי:

, בהובלת הפיקוח על הינו מפעל משותף של משרד החינוך ומשרד התרבות והספורט ורח"אמפעל "סופר 
קרב את התלמידים לשל המפעל היא  מטרתודתי. -הוראת ספרות בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי

קריאה באמצעות הפגשת תלמידים עם סופרים ספרות והטפח את אהבת הליצירה הספרותית וליוצריה ול
יצירותיהם ו/או על  ת המפעל יתארחו הסופרים בבתי הספר וישוחחו עם התלמידים עלבמסגר ומשוררים.

 יצירות ספרות הקרובות לליבם, ועל תהליכי היצירה הספרותית.

  קיום המפעל מותנה באישור תקציבי של משרדי החינוך והתרבות לנושא זה.

 

  נהלי המפעל

בתי הספר תחל הרשמתם של כמפורט במכרז,  ,שישתתפו במפעל 'סופר אורח' היוצריםלאחר בחירת 
 הרשמהטופס פרסם הפיקוח על הוראת ספרות באתר 'מפמ"ר ספרות' י למפעל 'סופר אורח'. לצורך זה,

בית . בפרק הזמן שיצוין בו בטופס המקוון ירשמו אך ורקתתף במפעל בתי הספר המעוניינים להש .מקוון
, לא יוכל להשתתף במפעל ומדויק מלא כשהוא ,המקוון הנ"לטופס בזמן בקשתו על גבי הספר שלא יגיש 

  .'ר אורחסופ'

 

 :תהליך ההרשמה למפעל 'סופר אורח'

חינוך בחינוך הממלכתי הכללי ובלמפעל 'סופר אורח' יוכלו להירשם בתי ספר יסודיים ועל יסודיים, 
 דתי, החל מכיתה ד' ועד לכיתה י"ב. -הממלכתי

בעת ההרשמה יידרש בית הספר לבחור שלושה סופרים מתוך רשימת היוצרים הזוכים המתאימים לשכבת 
הגיל של ביה"ס )יסודי, או חט"ע(. בי"ס שהוא חטיבת ביניים יוכל לבחור מתוך רשימת היוצרים של 

סופרים יסודיים, בהתאם לאופי אוכלוסיית תלמידיהם. שלושת ה-בתיה"ס היסודיים, או של בתיה"ס העל
ידורגו על ידי ביה"ס בסדר עדיפות יורד. הפיקוח על הוראת ספרות במשרד החינוך ישתדל להיענות 

  לבקשות בהתאם לסדר העדיפויות, אך הוא איננו מחויב לכך.

ֵחר להשתתף במפעל 'סופר אורח'   בלבד.  אחדזכאי להיפגש עם סופר יהיה למען הסר ספק, בית ספר שִייבָּ

 

 :כדלקמן הספר שישתתפו במפעל 'סופר אורח' תיעשהבחירת בתי 

  'ח  למפעל 'סופר אורח יסודיים בהתאמה -רו מספר שווה של בתי ספר יסודיים ובתי ספר עלִייבָּ
והיה אם באחת משכבות הגיל דלעיל יפחת לתקציב שהוקצה להפעלת המפעל בשנה הרלוונטית. 

מספר בתי הספר הזכאים להשתתף במפעל בהתאם לתקציב של שכבת גיל זו, יועבר התקציב 
 העודף לשכבת הגיל האחרת עד להשלמת המכסה הכוללת.  

  ככל שמדד הטיפוח גבוה יותר, תעלה הזכאות בהתאם למדדי הטיפוח שלהם )יבחרו יבתי הספר
 (. להשתתף

  אם הביקוש להשתתפות במפעל 'סופר אורח' יאפשר כניסתם של בתי ספר בעלי מדד טיפוח והיה
סופר 'בשנת הלימודים הקודמת במפעל  פושלא השתת, תינתן עדיפות לבתי הספר 6-הנמוך מ

  לשנת הלימודים הנוכחית כיאות. םאת בקשת ווהגיש 'אורח

בסעיף  כמפורטן מפעל 'סופר אורח' )בתי ספר, שלא עמדו/יעמדו בהתחייבויותיהם בהתאם לתקנו
 'באחריות בתי הספר'(, לא יוכלו להשתתף במפעל 'סופר אורח' בעתיד.
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 מסגרת הפעולה במפעל:

 

 באחריות הסופרים:

 .משרד החינוךמהפיקוח על הוראת ספרות ב בתי הספר בקשותלייקבעו בהתאם  עם הסופרים המפגשים
בשנה  אשר על כן, סופר שלא תהיה בקשה אחת לפחות להיפגש עמו, לא יוכל להשתתף במפעל 'סופר אורח'

 הרלוונטית.

אורח יתחייבו להופיע בכל בית ספר אליו יוזמנו, לרבות בתי ספר -הסופרים המשתתפים במפעל סופר
  ביישובי הספר ובישובים מרוחקים.

תלמידים  80בכל מפגש ישתתפו עד  . 8:00-16:00, בין השעות שעות הלימודים בלבדב המפגשים יתקיימו
 בקבוצה.

 למפגש אקדמאיות, קרי, שעה וחצי רצופה שתי שעות עבודהבן מפגש אחד הוא יסודיים -בבתי הספר העל
 . ם, לכל היותרבאותו יו ולאחריו הפסקה בת חצי שעה. סה"כ, יתקיימו שני מפגשים

, קרי, שלושת רבעי השעה ולאחריה הפסקה אחת א בן שעה אקדמיתבבתי הספר היסודיים מפגש אחד הו
 שלושה מפגשים באותו יום. לכל היותרשל לפחות רבע שעה. סה"כ, יתקיימו 

 באחריות הסופר לוודא כי:

א( קיבל את ההזמנה להופיע בבתי הספר )הכוללת את שמות בתי הספר ואנשי הקשר מטעמם( מהפיקוח 
 על הוראת ספרות. 

ב( באחריותו, לאחר קבלת רשימת בתי הספר, ליצור קשר עמם ולקבוע עמם באופן ישיר את תאריכי 
 המפגשים. 

 ג( באחריותו להעביר את רשימת המועדים שנקבעו עם בתי הספר, לפיקוח על הוראת ספרות.

' ד( באחריות הסופר להציג לאיש הקשר מטעם בית הספר את הקווים הכלליים של 'הצהרת הכוונות
 שיבואו לידי ביטוי במפגש, ואת רשימת היצירות הרלוונטיות שיידונו. 

ה( באחריות היוצר להחתים את אחראי המפגשים מטעם ביה"ס על טופס "אישור קיום מפגש סופר אורח" 
 ( ולשלוח אותו למשרד החינוך.1)נספח 

של( באחריותו להודיע על ( אם נאלץ הסופר לבטל מפגש בבית הספר מסיבה שאינה תלויה בו )מחלה, למו
 כך לביה"ס מוקדם ככל האפשר ולתאם מועד  חלופי למפגש.

 

 

 באחריות בתי הספר:

 הגשת טופס בקשה להשתתפות במפעל "סופר אורח" במועד שנקבע. 

על הוראת הספרות, ליצור קשר עם הסופר בכדי  מהפיקוחבאחריות בית הספר, אחרי קבלת האישור 
 לתאם עמו את תכני המפגש ואת היצירות אותן יש ללמד לקראתו )בהתאם להצהרת הכוונות של הסופר(. 

מתחייב לקיים את כל המפגשים בהתאם למפורט להלן: בבית ספר יסודי יתקיימו שלושה הספר בית 
שני  יסודי )חט"ב וחט"ע( יתקיימו-בבית ספר על. צרעם היובני שעה אקדמית אחת כל אחד,  ,מפגשים
 .בני שעתיים אקדמיות כל אחד, עם היוצר מפגשים

בית הספר מתחייב להכין במסגרת השיעורים את התלמידים למפגש, על ידי הוראת  יצירותיו של הסופר, 
 . , בהתאם לסיכום מראש עם היוצרשיידונו במפגש

תלמידים, קרי, בכל מפגש יהיו בין  80דים בכל מפגש לא יעלה על בית הספר מתחייב לכך שמספר התלמי
 תלמידים. 80-ל 30

 בית הספר ידאג לתנאים נאותים לקיום המפגש, כמו גם לנוכחות מורה לכל כיתה במפגשים עם הסופר.

בית הספר מתחייב לשלם לסופר עבור הנסיעות למפגש ובחזרה ממנו. תשלום דמי הנסיעות יחושב על פי 
לק"מ בהתאם לתעריף נש"מ המתעדכן מעת לעת. מרחק הנסיעה יחושב מהיציאה מהיישוב בו גר ₪  1.4

הסופר ועד לכניסה לישוב בו נמצא בית הספר כאשר מדובר ברכב פרטי, או לחילופין על פי תעריפי 
 התחבורה הציבורית )לפי החלופה שבחר הסופר(.
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נית מס, ולשכירים תמורת קבלה מתאימה. התשלום עבור הנסיעות לעצמאים יתבצע תמורת חשבו
 הספר בלבד.-התשלום לסופר עבור נסיעות לא ייגבה מההורים והוא ימומן על ידי בית

 לא יבטל בית ספר מפגש שנקבע עם סופר ללא צידוק ממשי לביטול. 

ת, במקרה של ביטול מפגש מתוך אילוץ ממשי, יבקש בית הספר  את אישורו של הפיקוח על הוראת הספרו
 ויתחייב לתאם מועד חדש לקיומו של מפגש במהלך שנת הלימודים.

  .ביה"ס מתחייב להודיע לסופר על כל שינוי הנוגע למפגש

 

 
 

 

 תמורה כספית:

למרצה תעריף על פי  ע"י משרד החינוך בפועל תשולם 'סופר אורח'במפעל  המפגשיםהתמורה הכספית בגין 
 281: לשעת הרצאהנש"מ עפ"י תעריפי  דק'( 45מפגש אקדמית )שעת כדלקמן: התשלום עבור  ,1מקבוצה 

 מהתשלום לשעת הרצאה 40%הפיצוי עבור שעת ביטול זמן יהיה בגובה (. 2014 יוניל נכון)לפני מע"מ.  ש"ח
  לפני מע"מ. לשעת ביטול זמן,₪  112.4 ,קרי, סך של

 

. עפ"י הוראת החשכ"ל, ניתן לשלם ביטול זמן ק"מ 50חישוב ביטול הזמן הינו שעה אחת ביטול זמן לכל 
 .ק"מ בכיוון אחד 30-יותר מהמוצא לבין מקום מתן השירות הוא  כאשר המרחק בין מקום

 

 .תופסק עבודתו במסגרת זו, לאלתר –: סופר המפר את כללי ההתנהלות המפורטים בתקנון הערה
 

 .נש"מהרצאות וביטול הזמן מתעדכנים מעת לעת בחוזרי ה התעריפים של 

 ביטול זמן מחושב על פי קריטריונים ונהלים של החשב הכללי.

 כדלעיל.החזר כספי עבור הוצאות הנסיעה יתבצע על ידי בתי ספר המארחים, 

בתקשי"ר(  53.3)פרק משנה  "תנאי התשלום כפופים לחוזר נש"מ בנושא: "תעריפי הדרכה מבחנים ובחינות
 .1.6.14בתוקף מיום 

 פרוט תנאי התשלום  מופיע באתר המפמ"ר לספרות בכתובת :

dagogit/Sifrut/Sofer201011http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pe/ 
 

 

 

 להבהרות ולשאלות ניתן לפנות אל הפיקוח על הוראת ספרות, לגב' אורנה בראזני, ביום א' 

 shlomoher@education.gov.il, או במייל:  5603601-02בטלפון:  16:00 – 9:00בין השעות 

 

 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/Sofer201011/
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 1נספח 

 "טופס אישור קיום מפגש סופר אורח בביה"ס"

 

 תאריך: _______________ 

 עבור:

 גיל  –גב' ענת בן 

 יחידת התקציבים,

 המזכירות הפדגוגית

 הנדון: מפגש 'סופר אורח' בבית הספר

הריני לאשר כי במסגרת מפעל 'סופר אורח' התקיים מפגש עם הסופר/ת 

______, בתאריך ___________, בין ________________. המפגש התקיים ביום 

 השעות: _________________.

 שם בית הספר: ________________________.

 סמל מוסד: __________________________.

 כתובת: _____________________________.

 טלפון: ________________________.

 

ו בביה"ס: שם אחראי המפגש מטעם ביה"ס: _______________, תפקיד

.____________ 

 חתימת אחראי המפגש: ___________________

 

 טופס זה יש לשלוח בדואר, במצורף לחשבונית ולדוח הביצוע )שכר מרצים ומדריכים(. 


