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י"ח באב תשע"ט 
19 באוגוסט 2019 
 2000-2001-2019-0252271

 
 
 

לכבוד  
מנהלי בתי הספר היסודיים וחט"ב  

מנהלי אגפי החינוך 
 
 

שלום רב, 
 

 
הנדון:  קול קורא  מספר   11047  "יוזמות חינוכיות תש"פ – מחוז צפון –  2019"   

            יוזמה חינוכית בדגש פתוח  מרחבי למידה והעמקה ביישום של פדגוגיה  
            מוטת עתיד 

 
כמדי שנה יסייע המחוז למוסדות החינוך בתקציב לפיתוח יוזמות חינוכיות המאפשרות 

את קידום הנושא "פדגוגיה מוטת עתיד" ונמצאות בהלימה למדיניות משרד החינוך 
ולמטרות המחוז. 

 
השנה ניתן יהיה להגיש יוזמות חינוכיות, שמקדמות ומעשירות את סביבות הלמידה וכן 
למידה משמעותית חדשנית ואיכותית, המיישמת עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד בתחומי 

הדעת המפורטים מטה.   
 

הסכום המוקצב להשתתפות ביוזמה לבית ספר הוא עד  10,000 ₪ כולל מע"מ.   
מומלץ שהרשות המקומית תשתתף בסכום דומה. 

 
המטרה האסטרטגית של משרד החינוך: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, 

מיומנויות וערכים.   
 

יעדי המחוז בתכנית האסטרטגית, לקראת שנת הלימודים תש"פ, הם:  
 

1. קידום הידע ומיומנויות החשיבה בתחומי הדעת: שפת אם, מתמטיקה, אנגלית 
ומדעים. 

2. הטמעת מערכת החינוך למציאות משתנה בדגש על פדגוגיה מוטת עתיד.   
 

תנאי הסף להגשת יוזמה חינוכית: 
 

1. רשאים להגיש השנה יוזמה חינוכית בתי ספר יסודיים רשמיים וחטיבות 
ביניים רשמיות (ממלכתי, ממלכתי דתי וחינוך משלב).  

2. בתי ספר שלא זכו בשנתיים האחרונות (תשע"ח ובתשע"ט) לסיוע כספי 
מהמחוז לפיתוח יוזמה חינוכית.   
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תקציב היוזמה החינוכית:  

1. הבקשה לסיוע בתקצוב היוזמה החינוכית תהא בסכום של עד ₪10,000, 
כולל מע"מ.  שימו לב -  בקשות שיוגשו בסכומים גבוהים יותר, יידחו 

ולא יידונו בוועדה.   
על בית הספר לסמן בטופסי היוזמה את הסעיף הרלוונטי ולפרט לגבי המבוקש 

לרכישה: את תיאור הפריט, כמות, מחיר כולל מע"מ ושם הספק.     
 

2. תקציב היוזמה החינוכית מיועד להעשרת מרחבי למידה וסביבות למידה 
בחומרים פדגוגיים, לרכישת ציוד ואביזרים המזמנים למידה משמעותית 

ופדגוגיה מוטת עתיד בתחומי הדעת: שפת אם, מתמטיקה אנגלית 
ומדעים.  

 

להלן הנושאים, הציוד והאביזרים המאושרים לרכישה במסגרת היוזמה 
החינוכית: 

 
נושאים לבחירה:  

 
- העשרה של ציוד וחומרי למידה במרחב חדשני ויצירתי, מחוץ לכיתה:  מרחב למידה  

חוץ כיתתי או חצר ביה"ס שיזמנו לתלמידים למידה אותנטית ופעילה.  

- העשרה של חומרי למידה וציוד בחדרי בריחה ו/או ציוד להקמת חדרי בריחה: 
"חדרי בריחה" שיתמקדו בסוגיות שונות, הנגזרות מתחומי ההוראה והלמידה 

בתחומי הדעת, כאמור.  

- העשרה של חומרי למידה וציוד במרחב מייקרים (Makerspace ) – מרחב מייקרים, 
שיאפשר לתלמידים להתנסות, ליצור ולתכנן תוצרי למידה בתחומי הדעת, כאמור.    

 
- העשרה של ציוד חומרי למידה, המשמשים ללמידה משמעותית ואיכותית, 

המיישמת "פדגוגיה מוטת עתיד" בתוך כותלי הכיתה, בתחומי הדעת, כאמור. 
 

 
ציוד ואביזרים שניתן לרכוש במסגרת היוזמה :  

 
- משחקים לימודיים 

- ציוד נלווה למרחב מייקרים 
- ציוד להקמת תערוכות קבועות או מתחלפות 

- מערכות שמע 
- פינות ישיבה רכות וסוגי "פופים" שונים.  

- ציוד אור קולי 
 

שימו לב:   
לא יינתן מימון עבור רכישת מחשבים, או היסעים של תלמידים, או כל אביזר וציוד אחר 

שאינו מנוי ברשימה שלעיל.  כמו כן לא יינתן מימון עבור פעולות מחוץ למוסד החינוכי 
או הזמנת גורמים חיצוניים למופעים או להרצאות.  
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שאלות מנחות, שיש להתייחס אליהן בבקשת היוזמה (בנספח א'):  

 
- מהו הנושא הנבחר להעמקה הפדגוגית / מרחב הלמידה החדש או הקיים? (שם 

ותיאור קצר של היוזמה).  
 

- מטרות היוזמה:  מהן מטרות היוזמה, במונחים של הקניית ידע/ פיתוח מיומנויות/ 
אימוץ ערכים/ אימוץ גישות / אחר.. 

 
- אילו תחומי דעת יילמדו במרחב הלמידה החדש?  יש לציין העמקה, לפחות בתחום 

דעת אחד ויצירת רלוונטיות וחיבור של תחום הדעת, לפחות לעקרון אחד מיושם 
ומוביל מעולם התוכן של "פדגוגיה מוטת עתיד".  

 
- מה יזמן התהליך הפדגוגי/ השימוש במרחב המוצג ביוזמה בהיבט הפדגוגי?  המנהל 

מתבקש לבחור מבין הסעיפים הבאים (ניתן לבחור באופן מנומק, ביותר מסעיף 
אחד): 

 
א. תהליך פדגוגי ספיראלי שהילדים לומדים. 

ב. למידה רב תחומית המזמנת היבטים שונים ללימוד נושא / תחום. 
ג. למידה מבוססת פרויקט. 

ד. למידת עמיתים. 
ה. למידה סדנאית. 

 
- איזה עקרון של "פדגוגיה מוטת עתיד" (פרסונליות, אי-פורמליות, תמורתיות, 

שיתופיות, גלוקליות, תכלול) יבוא לידי ביטוי בתהליך הפדגוגי? כיצד יבוא לידי 
ביטוי בשפה הארגונית ובחיי הארגון?  יש לפרט ולהביא לידי ביטוי התייחסות 

ליישום פדגוגי מעמיק, לפחות של עקרון אחד בנושא "פדגוגיה מוטת עתיד" 
ולהבהיר, כיצד מרחב הלמידה החדשני, תהליכי הלמידה עם התלמידים והדרכת 

הצוות יאפשרו ביטוי לאותו עיקרון? 
 

- האם עקרון זה בא לידי ביטוי בתוכנית העבודה הבית ספרית לשנה"ל תש"פ?  יש 
לציין, לפחות חיבור אחד בין תכנית העבודה השנתית ליוזמה הפדגוגית המוצעת  או 

המרחב, כפי שיבואו  לידי ביטוי במימוש היוזמה.  
 

- תהליכי פיתוח מקצועי:  האם התקיימו / מתוכננים להתקיים תהליכי פיתוח 
מקצועי של המורים בבית ספרך, בהלימה למרחב הלמידה / המודל הפדגוגי המוצג 

ביוזמה?  ציין לפחות שתי פעולות שנעשו בחיבור ובהנחיית צוות חינוכי להטמעת 
פדגוגיה ייחודית זו.  
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- היבטים ארגוניים: 

       תארו את היבטי התכנון והארגון ליישום, התומכים בהיבטים הפדגוגיים של  
       היוזמה, בהתאם לנקודות הבאות: 

 
א. סדירויות מוסדיות בהטמעת השינוי הפדגוגי ובקרב הצוות. 

ב. כמות וסוגי משאבי הוראה. 
ג. תקציבים נדרשים. 

 
- חיבוריות ושותפויות:  תארו את הממשקים הנדרשים, ככל שישנם כאלה, בין 

הגורמים בתוך המוסד החינוכי (תלמידים ומורים)  ועם גורמים מחוץ למוסד 
החינוכי (הורים, קהילה, אקדמיה, צבא  וכו') כדי ליישם את היוזמה. 

 
- מיהו קהל היעד ומהו מרחב ההשפעה של היוזמה ברמת המורים, ברמת 

התלמידים?  
 

- כמה מורים יישמו את המודל / למידה במרחב ויטמיעו את הפדגוגיה המוצגת 
ביוזמה?  

 
- כמה תלמידים  ילמדו במרחב/ במודל?  

 
- כמה שעות יזדמן לתלמיד ללמוד במרחב/ ביישום המודל הפדגוגי: 

א. שעתיים שבועיות 
ב. בין 3-4 שעות שבועיות 
ג. 5 שעות שבועיות ויותר 

 
 

תנאים כלליים להגשת יוזמה חינוכית 
 

1. את הבקשות ליוזמות החינוכיות (קול קורא מס' .....) כולל צירוף נספח א' 
(סרוק), יש להקים במערכת מרכב"ה, ע"י הרשות המקומית,  

עד יום שני  ה- 16/09/2019  ולא יאוחר ממועד זה.  באחריות מנהל/ת בית 
הספר לוודא, שהבקשה ליוזמה הוקלדה במרכבה עד ידי הרשות.   

שימו לב - אין צורך לשלוח העתק למחוז. 
 

2. הוועדה תבחן רק בקשות אשר תעמודנה בתנאי הסף. 
 

3. את היוזמה החינוכית יש להגיש  במרכבה על גבי טופס מוקלד, מודפס וחתום 
ע"י מנהל/ת בית הספר ומנהל/ת אגף החינוך ברשות המקומית. 

 
4. יש לצרף את המלצת המפקח הכולל.   
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שימו לב!!  טופס שימולא ויוגש בכתב יד או שלא הוחתם כאמור, לא יידון בוועדה 

המחוזית לאישור יוזמות חינוכיות.   
 

 
נוהל אישור התקציב:  

א. מנהלי בתי הספר ימלאו את טופס בקשת התקציב ליוזמה חינוכית המצ"ב 
במלואו ויגישו אותו לרשות המקומית, לא יאוחר מיום ראשון ה – 08/09/2019. 

 
ב. במהלך גיבוש היוזמה החינוכית וטרם הגשתה לרשות המקומית, חובה להתייעץ 

עם המפקח/ת הכולל/ת.  יוזמה שחסרה את המלצת המפקח/ת הכולל/ת, לא 
תיבדק ולא תידון בוועדה המחוזית. 

 
ג. ועדת ההקצבות המחוזית תדון ביוזמות החינוכיות שיוגשו למחוז על פי תנאי 

הסף והקריטריונים המצוינים בחוזר זה ובטופס הבקשה המצ"ב.  
 

ד. ההקצבות שתאושרנה ע"י ועדת ההקצבות בהתאם לאמור בחוזר זה,  תועברנה 
באמצעות הרשות המקומית, אשר תבצע  את הרכישה ותעביר ללשכת מנהלת 

המחוז את "דו"ח ביצוע הרשאות" המצ"ב, כשהוא חתום גם ע"י מנהל/ת המוסד 
החינוכי במקום המיועד, ולא יאוחר מיום  שלישי ה – 17/12/2019. חשוב לציין 

כי יש לשלוח דוח ביצוע מקורי ( לא במייל) 

ה. עם קבלת "דו"ח ביצוע הרשאות" ואסמכתאות המוכיחות ביצוע, התואמות 
לפריטים שאושרו בבקשה  יועבר התקציב לרשות המקומית.  

ו. גזברות המחוז רשאית לבדוק את הרישום בספרי הרשות ואת הקבלות ולוודא, 
שההוצאה הכספית אכן בוצעה בהתאם להנחיות המשרד.  ככל שיימצא שבית 

הספר לא עמד בקריטריונים או לא ביצע את הפעילות ולא רכש את הציוד 
כמתחייב, עד יום חמישי ה- 20/02/2020, יחזיר את הכספים שקיבל בגין היוזמה 

החינוכית לידי משרד החינוך.  

ז. באחריותם של מר אמיר מיכאל - מפקח המחוז ויו"ר הוועדה המחוזית ליוזמות 
חינוכיות והמפקח/ת הכולל/ת על בית הספר לפקח אחר ביצוע היוזמה בפועל. 

 
ח. הערה: סיוע המחוז בתקצוב היוזמות החינוכיות מותנה בגובה התקציב שיעמוד 

לרשות המחוז.  אין לראות בהגשת הבקשות משום התחייבות המשרד. 
                               

 
      בכבוד רב, 

          
ד"ר אורנה שמחון 

מנהלת     המחוז 
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מצ"ב:  
נספח א' - טופס בקשה לקבלת תקציב ליוזמה חינוכית 

נספח ב' - דו"ח ביצוע הרשאות 
נספח ג' - טופס הצהרת הרשות המקומית 

 
 
 

העתקים:   
ראשי רשויות 

מר עפר אידלברג -סגן מנהלת המחוז למנהל 
גב' אוה צנטנר -  חשבת המחוז 

מר אמיר מיכאל - מפקח המחוז ויו"ר הוועדה 
עו"ד בלה רדונסקי - יועצת משפטית מחוזות חיפה והצפון 

מר חגי ישראלי -תקציבן  
חברי הנהלת המחוז 

מפקחים כוללים 
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