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כ"ו בחשוון תשע"ט 
04 בנובמבר 2018 
 2000-2001-2018-0241878

לכבוד  

 מנהלי בתי הספר היסודיים וחט"ב  

 מנהלי אגפי החינוך 
 

שלום רב, 

הנדון: קול קורא  מספר 10013 "יוזמות חינוכיות תשע"ט – מחוז צפון –  2018" (יוזמה 

חינוכית בדגש אבזור  מרחבי למידה לקראת פדגוגיה מוטת עתיד  - חדשנות, יצירתיות 

ויזמות) 

כמדי שנה יסייע המחוז למוסדות חינוך בתקציב לפיתוח יוזמות חינוכיות שנמצאות 

בהלימה למדיניות משרד החינוך ולמטרות המחוז. 

מחוז הצפון יתמקד השנה בסיוע לממן יוזמות חינוכיות המאפשרות את קידום הפדגוגיה 

מוטת העתיד.  

המטרה האסטרטגית של משרד החינוך שבהן יתמקדו היוזמות החינוכיות, הינה מטרה 

א': קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים.  

במסגרת מטרה זו,  קיים יעד של מחוז צפון בתכנית האסטרטגית לקראת שנת הלימודים 

תשע"ט והוא:   

קידום יזמות, חדשנות ויצירתיות.  

השנה ניתן יהיה להגיש יוזמות חינוכיות שמקדמות ומעשירות את סביבות הלמידה 

בתחומי הפדגוגיה מוטת העתיד. הסכום שהקציב המחוז להשתתפות ביוזמה לבית ספר 

הוא עד  10,000 ₪ כולל מע"מ. מומלץ שהרשות המקומית תשתתף בסכום דומה. 
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1. תנאי הסף: 

א. בתי הספר שרשאים להגיש השנה יוזמה חינוכית הם בתי ספר יסודיים 

רשמיים וחטיבות ביניים רשמיות (ממלכתי, ממלכתי דתי וחינוך משלב).  

ב. בתי ספר שזכו בעבר לסיוע כספי מהמחוז לפיתוח יוזמה חינוכית רשאים 

להגיש יוזמה חינוכית נוספת רק בחלוף שנתיים ממועד זה (כלומר – 

לשנת הלימודים תשע"ט רשאים להגיש בקשה ליוזמה רק בתי הספר 

שלא קבלו סיוע כספי מהמחוז  בשנת הלימודים תשע"ח ובשנת 

הלימודים תשע"ז  לצורך קידום יוזמות חינוכיות). 

ג. הבקשה לסיוע של המחוז בתקצוב היוזמה החינוכית תהא בסכום שלא 

יעלה על  10,000  ₪ (כולל מע"מ) . בקשות ליוזמה חינוכית שסכומן יעלה 

על סכום זה  (כולל מע"מ), לא יידונו בוועדה לאישור היוזמות, אנא 

הקפידו על הנחייה זו.  

ד. תקציב היוזמה החינוכית מיועד לסייע לבתי ספר שהנהלת בית הספר 

מעודדת למידה חדשנית ויצירתית וקיימים בהם לפחות שני מרחבי 

למידה קיימים המקדמים למידה חדשנית מוטת עתיד, יצירתית 

ומשמעותית.  

ה. תקציב היוזמה החינוכית מיועד להעשרת מרחבי למידה וסביבות 

הלמידה בחומרים פדגוגיים   ולרכישת ציוד ואביזרים וציוד  המזמנים 

למידה משמעותית ופדגוגיה מוטת עתיד, במיקוד הסוגיות שתוארו 

בסעיף הקודם (סעיף ד).   על בית הספר לסמן את הסעיף הרלבנטי 

להגשת היוזמה, לפרט את המבוקש ולהמציא לוועדה הצעת מחיר לכל 

אביזר (תיאור הפריט, כמות, הצעת מחיר ושם הספק).     

 

להלן הפירוט של הנושאים והאביזרים שהיוזמה החינוכית מאפשרת את 

רכישתם:  

 נושאים לבחירה:  

- העשרה של חומרי למידה וציוד במרחב למידה חדשני ויצירתי 

מחוץ לכיתה  – מרחב למידה  מחוץ לכיתה או בחצרות שיזמן 

לתלמידים למידה אותנטית ופעילה.  
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- העשרה של חומרי למידה וציוד בחדרי בריחה - "חדרי בריחה" 

שיתמקדו בסוגיות שונות הנגזרות מתחומי ההוראה והלמידה.  

 ( Makerspace) העשרה של חומרי למידה וציוד במרחב מייקרים -

– מרחב מייקרים שיאפשר לתלמידים להתנסות, ליצור ולתכנן   

תוצרי למידה.    

 שאלות מנחות שיש להתייחס אליהן בבקשת היוזמה:  

- מהו הנושא הנבחר למרחב הלמידה החדש או הקיים ?  

- אלו תחומי דעת ילמדו במרחב הלמידה החדש ? יש לציין לפחות 2 

תחומי דעת.  

- קישור מרחב הלמידה לתכנית הלימודים: יש להדגים בכל תחום 

לפחות קישור אחד לתכנית הלימודים (רצוי לעשות שימוש בתיק 

תכניות לימודים לעובדי הוראה).  

- אלו עקרונות של "פדגוגיה מוטת עתיד" יבואו לידי ביטוי במרחב 

הלמידה החדשנית? יש לציין לפחות 3 עקרונות של "פדגוגיה 

מוטת עתיד" ולהבהיר כיצד מרחב הלמידה החדשני יאפשר ביטוי 

לאותם עקרונות. 

 אביזרים וציוד  שניתן לרכוש במסגרת היוזמה :  

- משחקים לימודיים. 

- ציוד נלווה למרחב מייקרים 

- ציוד להקמת תערוכות קבועות או מתחלפות 

- מערכות שמע . 

- ציוד אור קולי (לעניין זה ראה סעיף 2).  

- פינות ישיבה רכות וסוגי "פופים" שונים.  

- שטיחים. 

 

2. במסגרת היוזמה לא נאפשר מימון של רכישת מחשבים, או היסעים של 

תלמידים, או כל אביזר וציוד אחר שאינו מנוי ברשימה שלעיל . כמו כן לא 

יתאפשר מימון של פעולות מחוץ למוסד החינוכי או הזמנת גורמים 

חיצוניים למופעים או להרצאות.  
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3. הוועדה תבחן רק בקשות אשר תעמודנה בתנאי הסף ויוגשו בטופס מוקלד 

וחתום על ידי מנהל/ת בית הספר ומנהל/ת אגף החינוך ברשות המקומית 

ושיקבלו את המלצת המפקח הכולל. טופס שימולא באופן ידני (בכתב יד) 

או שלא הוחתם כאמור, לא יידון בוועדה לאישור היוזמה החינוכית. 

באחריות מנהל בית הספר לוודא שהבקשה ליוזמה הוקלדה במרכבה על 

ידי הרשות  לכל המאוחר עד  ליום חמישי בתאריך ה-  13/12/2018.  

 
4.  בנוסף, יש להעביר את  הטפסים בצירוף המלצת המפקח/ת הכולל/ת 

לידי מזכירת הפיקוח גב' שירה הוד לביא  טלפון במשרד:  04-6500115 

דוא"ל: sarada@education.gov.il   עד  ליום   חמישי  בתאריך ה- 

                                                                                          .20/12/2018

הנכם מתבקשים לקבל אישור במייל חוזר מטעם מזכירת הפיקוח על 

קליטת היוזמה המחוזית במחוז צפון. 

 

5.  קריטריונים לחלוקה: החלוקה התקציבית תעשה בהתאם לסעיפים  1-4 

וגם  תינתן עדיפות לבתי ספר בהם אחוז  התלמידים שישתתפו בפועל 

בהתנסויות מגוונות  בפועל  במרחבי הלמידה יהיה גבוה. על בית הספר 

לציין בטופס הבקשה את מספר התלמידים הלומדים בבית הספר ואת 

מספר התלמידים שישתתפו ביוזמה החינוכית.  

 

6. נוהל אישור התקציב: מנהלי בתי הספר ימלאו את טופס בקשת התקציב  

              ליוזמה חינוכית המצ"ב במלואו ויגישו  אותו אל הרשות המקומית לא     

              יאוחר  מיום  ראשון  בתאריך ה-  9/12/2018. 

 

 6.א  במהלך גיבוש היוזמה החינוכית וטרם הגשתה לרשות המקומית חובה    

        להתייעץ עם המפקח/ת הכולל/ת. בוועדה שתבחן את היוזמות  

        החינוכיות לא תיבדק יוזמה שחסרה את המלצת המפקח/ת הכולל/ת.  
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 6.ב. הרשות המקומית תקים את הבקשות במערכת מרכב"ה (קול קורא  

         10013 ) עד ליום חמישי בתאריך  -  13/12/2018 ולא יאוחר ממועד זה.  

 

    6.ג. ועדת ההקצבות המחוזית תדון ביוזמות החינוכיות שיוגשו למחוז  

           על פי תנאי הסף והקריטריונים המצוינים בחוזר זה ובטופס הבקשה  

           המצ"ב.  

 

6.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 המצורף כשהוא חתום גם 

ע"י מנהל/ת המוסד החינוכי במקום המיועד, לא יאוחר מיום  שלישי 

בתאריך ה – 5/02/2019.  

 

6.ה. עם קבלת דו"ח ביצוע התקציב ובצרוף אסמכתאות המוכיחות ביצוע      

יועבר התקציב לרשות המקומית.  

 

6.ו.  גזברות המחוז  רשאית לבדוק את הרישום בספרי הרשות ואת 

הקבלות ולוודא שההוצאה הכספית אכן בוצעה בהתאם להנחיות המשרד. 

ככל שימצא שבית הספר לא עמד בקריטריונים או לא ביצע את הפעילות 

ולא רכש את הציוד כמתחייב עד ליום  חמישי  בתאריך ה- 7/03/2019 

יחזיר את הכספים שקיבל בגין היוזמה החינוכית לידי משרד החינוך.  

 

מר אמיר מיכאל, מפקח המחוז, והמפקח/ת הכולל/ת על בית הספר 

יפקחו על ביצוע היוזמה. 
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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  

 

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

           נספח ב'- דו"ח ביצוע רכישות 

           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 – ממונה (ייעוץ משפטי) מחוזות חיפה ,והצפון 

מר חגי ישראלי – תקציבן  

הנהלת המחוז 

מפקחים כוללים 
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