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 כ"ה באב תשע"ז
17/08/2017 

 

  לכבוד

  מנהלי בתי הספר היסודיים וחט"ב 

 מנהלי אגפי החינוך 

 

 שלום רב,

  

שנה למדינת  70)יוזמה חינוכית בדגש    2017  –מחוז צפון  –תשע"ח  חינוכיותיוזמות "  8117קול קורא  הנדון: 

 ישראל(.

 "חוקרים את העבר, מוקירים את ההווה וחוזים את העתיד"

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 התכנית האסטרטגית של 

 . משרד החינוך

טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים : 4 יעד: ואמשרד החינוך ה על ידי מטה'  בבהתאם למטרה  היעד שנקבע 

  , דמוקרטית וציונית. בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית , במדינה יהודית

 

יים או החוץ תמרחבי הלמידה הכיתהשנה ניתן יהיה להגיש יוזמות חינוכיות שמקדמות ומעשירות את 

 סכום שהקציב המחוז להשתתפות ביוזמה לבית ספר הוא עד השנה למדינת ישראל.  70כיתתיים בדגש של 

 .מומלץ שהרשות המקומית תשתתף בסכום דומה כולל מע"מ.₪  10,000

 

 תנאי הסף

 

וחטיבות רשמיים הם בתי ספר יסודיים  בתי הספר שרשאים להגיש השנה יוזמה חינוכית .1

 (. וחינוך משלב ממלכתי דתי ,ממלכתי  ) רשמיותביניים 

 

שזכו בעבר לסיוע כספי מהמחוז לפיתוח יוזמה חינוכית רשאים להגיש יוזמה חינוכית בתי ספר  .2

לשנת הלימודים תשע"ח רשאים להגיש בקשה ליוזמה  –כלומר ממועד זה ) רק בחלוף שנתייםנוספת 

לצורך  ז ושנת הלימודים תשע" ובשנת הלימודים תשע"  לא קבלו סיוע כספי מהמחוזשבתי הספר רק 

 (.ת חינוכיותקידום יוזמו

₪    10,000 על א יעלה שלבסכום  תהאהבקשה לסיוע של המחוז בתקצוב היוזמה החינוכית  .3

, לא יידונו (כולל מע"מ) סכום זה    יעלה על בקשות ליוזמה חינוכית שסכומן  .)כולל מע"מ( 

 . , אנא הקפידו על הנחייה זובוועדה לאישור היוזמות
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 70 על  מגוונים בדגשפיזיים תי ספר ליצור מרחבי למידה היוזמה החינוכית תאפשר למנהלי ב .4

את הפעילויות השונות שבית הספר  יכולים להביא לביטוישנה למדינת ישראל.  מרחבים אלו 

 :מעורב ומעודד את תלמידיו להיות שותפים בהם

 
 בתחומים: מדע, חברה, כלכלה וספורט הערכת והוקרת המדינה  על הישגיה . 

 בתחום הכרת נופי הארץ. של בית הספר  לויותיביטוי לפע 

  באחד או יותר מהתחומים הבאים: מים, נוער  האתגרים עמם המדינה מתמודדת

 .בסיכון, קבוצות מיעוט, מחסור בדיור

 מעורבות החברתיתוההתלמידים לחיזוק המחויבות עידוד   מטרתןפעילויות ש 

 .בקהילה

 בהקשרה למדינת ישראלנדבכים בהיסטוריה של החברה בה התלמידים חיים ו.  

הוועדה תיתן עדיפות לבתי ספר שמקיימים שתיים או יותר פעילויות בתחומים שנמנו לעיל בסעיף 

 זה. 

 רכישת ציודויצירת מרחבי הלמידה המשמעותית תקציב היוזמה החינוכית מיועד ל 

ארו ותית במיקוד הסוגיות שתועלמידה משמ המזמנים כגון ריהוט וציוד ואביזרים 

ר לסמן את הסעיף הרלבנטי להגשת פעל בית הס  . (4)סעיף  עיף הקודםבס

לפרט את המבוקש ולהמציא לוועדה הצעת מחיר לכל אביזר )תיאור  ,היוזמה

אביזרים נושאים והלהלן הפירוט של ההפריט, כמות, הצעת מחיר ושם הספק(.    

 . תתערוכות קבועות או מתחלפושהיוזמה החינוכית מאפשרת את רכישתם: 

  .בניית "חדרי בריחה" שיתמקדו בסוגיות שונות הכרוכות במדינת ישראל 

 .משחקים לימודיים 

 . מערכות שמע 

  .ציוד אור קולי 

 .  או היסעים של תלמידים מחשביםרכישת במסגרת היוזמה לא נאפשר מימון של 

 

ך ברשות טופס מוקלד וחתום על ידי מנהל/ת בית הספר ומנהל/ת אגף החינוהוועדה תבחן רק  .5

או שלא  טופס שימולא באופן ידני )בכתב יד(. ושקבלו את המלצת המפקח הכולל המקומית

באחריות מנהל בית הספר לוודא . לא יידון בוועדה לאישור היוזמה החינוכית הוחתם כאמור

יש להעביר את  הטפסים בצירוף בנוסף,  עד ידי הרשות .  הוקלדה במרכבהשהבקשה ליוזמה 

-04  טלפון במשרד: הפיקוח גב' שירה הוד לביא לצת המפקח/ת הכולל/ת לידי מזכירת מה

כ"ז באלון תשע"ז בתאריך ליום ב'  עד    sarada@education.gov.il: דוא"ל 1565001

(18/09/2017 ) .  

  

תינתן וגם    5 -ו 4בהתאם לסעיפים  החלוקה התקציבית תעשהקריטריונים לחלוקה:  .6

 בפועל  התלמידים שישתתפו בפועל בהתנסויות מגוונות  עדיפות לבתי ספר בהם אחוז 

mailto:sarada@education.gov.il
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על בית הספר לציין בטופס הבקשה את מספר התלמידים  .יהיה גבוה במרחבי הלמידה

 . הלומדים בבית הספר ואת מספר התלמידים שישתתפו ביוזמה החינוכית

 

 תקציב:נוהל אישור ה

 

יגישו ימלאו את טופס בקשת התקציב ליוזמה חינוכית המצ"ב במלואו ו מנהלי בתי הספר .1

 (. 12/09/2017מיום ג' בתאריך כ"א באלון תשע"ז )אל הרשות המקומית לא יאוחר אותו 

עם  חובה להתייעץבמהלך גיבוש היוזמה החינוכית וטרם הגשתה לרשות המקומית  .2

בחן את היוזמות החינוכיות לא תיבדק יוזמה שחסרה את בוועדה שתהמפקח/ת הכולל/ת. 

 המלצת המפקח/ת הכולל/ת. 

 

יום  ב' ( עד ל  8117 רקול קורא מספ) במערכת מרכב"ה הרשות המקומית תקים את הבקשות .3

 . ולא יאוחר ממועד זה(    18/09/2017כ"ז באלון תשע"ז )בתאריך 

    

יות שיוגשו למחוז על פי תנאי הסף המחוזית תדון ביוזמות החינוכ ועדת ההקצבות

 . והקריטריונים המצוינים בחוזר זה ובטופס הבקשה המצ"ב

 

אשר  תועברנה באמצעות הרשות המקומית,,  ועדת ההקצבותההקצבות שתאושרנה ע"י  .4

המצורף כשהוא הרשאות המחוז את דו"ח ביצוע  תאת הרכישה ותעביר ללשכת מנהל תבצע 

 . 28/12/2017 – ה לא יאוחר מתאריך, במקום המיועד החינוכיהמוסד  /תגם ע"י מנהל חתום

יועבר התקציב לרשות התקציב ובצרוף אסמכתאות המוכיחות ביצוע  עם קבלת דו"ח ביצוע .5

 המקומית. 

 

וודא שההוצאה ול בדוק את הרישום בספרי הרשות ואת הקבלותרשאית ל גזברות המחוז  .6

עמד בקרטריונים ל שימצא שבית הספר לא ככ בוצעה בהתאם להנחיות המשרד. הכספית אכן

, יחזיר 18/02/2017עד ליום ד' בתאריך  רכש את הציוד כמתחייב אביצע את הפעילות ולאו לא 

 את הכספים שקיבל בגין היוזמה החינוכית לידי משרד החינוך. 

 

 על בית הספר יפקחו על ביצוע היוזמה. /תהכולל /ת, והמפקחמר אמיר מיכאל, מפקח המחוז  .7
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התקציב שיעמוד לרשות המחוז. אין לראות  גובהסיוע המחוז בתקצוב היוזמות החינוכיות מותנה ב הערה:

 בהגשת הבקשות משום התחייבות המשרד.

 

                                
 בכבוד רב,      

                                   
  ד"ר אורנה שמחון

  מנהלת    המחוז                          
 

 בקשה לקבלת תקציב ליוזמה חינוכיתטופס  -נספח א'מצ"ב: 
 דו"ח ביצוע רכישות -נספח ב'           
 טופס הצהרת הרשות המקומית -נספח ג'           

 
   :יםהעתק

 ראשי רשויות
 המחוז למינהלסגן מנהלת  –מר עפר אידלברג 

 המחוז חשבת  - טנרנאוה צגב' 
 ויו"ר הוועדה מפקח המחוז - כאלמר אמיר מי

 צפוןוה,ממונה )ייעוץ משפטי( מחוזות חיפה  –עו"ד בלה רדונסקי 
 הנהלת המחוז

 מפקחים כוללים
 
 

 


