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השולחן העגול הבינמגזרי במשרד החינוך

האמנה הבינמגזרית
להפעלת תכניות במערכת החינוך
אנו ,חברים ועמיתים בשולחן העגול הבינמגזרי של משרד החינוך המייצגים נקודות מבט מגוונות – מטה
משרד החינוך ,מנהלים במוסדות החינוך ,מורים ,הורים ,רשויות מקומיות ,מנהלי עמותות ,מנהלי קרנות
ותאגידים עסקיים – מבקשים לקדם את החברה בישראל באמצעות חיזוק החינוך ,ומאמינים כי שיתופי
פעולה בינמגזריים הם מרכיב חשוב בקידום חינוך איכותי ,מגוון ויצירתי.
מתוך כוונה לקדם הסדרה של היחסים בין המגזרים ,אנו מצהירים על דבקותנו בעמדות המוצגות מטה
ומתחייבים לשמור על עקרונות אלה כבסיס לבניית שותפויות בינמגזריות מועילות ,משפיעות ופוריות:

עקרונות
הכרה ואחריות הדדית

מחויבות מקצועית

משרד החינוך הוא בעל הסמכות והנושא באחריות על
מערכת החינוך בישראל.

שותפויות בינמגזריות יפעלו מתוך מחויבות כלל המעורבים
לאמות מידה מקצועיות של תכנון ,ביצוע ,הערכה ,בקרה
וניהול הידע המצטבר.

המנהלים במוסדות החינוך הם גורמי המפתח והאחראים
לקבלת החלטות על קיומן של תכניות חיצוניות במוסדות
החינוך.
השותפים מכירים בחשיבות ובערך הייחודי של המגזר
הציבורי ,המגזר העסקי והמגזר השלישי ,ומכבדים את השונות
ביניהם.
כל שותפות תפעל על בסיס אחריות מוגדרת ומוצהרת של
כל צד ומתוך שקיפות מלאה לגבי המטרות ,הגורמים
המעורבים והתועלות שבה.

מטרה משותפת

השותפים יכבדו את משאבי הזמן ,הידע ,ההון הכלכלי וההון
האנושי שמשקיעים כלל השותפים .

דרכי פעולה לשותפות מיטבית
השותפים מתחייבים כי הכנסת תכניות לבתי הספר תתבצע
בהתאם לתהליך שותפות מיטבית כפי שמופיע בהמלצות
השולחן העגול הבינמגזרי ובהנחיות משרד החינוך.
המנהלים במוסדות החינוך יפעלו לשיתוף הרשות המקומית,
ההורים ,הפיקוח ,הצוות והתלמידים בתהליך קבלת ההחלטות
על שילוב תכניות חיצוניות במוסדות החינוך.

המטרה בקיום השותפות היא קידום טובת התלמיד בישראל
תוך חתירה לשוויון הזדמנויות.

יישומים
במוסד חינוכי יופעלו אך ורק תכניות הרשומות במאגר
התוכניות של משרד החינוך.

משרד החינוך מתחייב לשקיפות לגבי התבחינים
להערכת תכניות.

כל תכנית שתופעל תתבסס על הסכם בכתב ועל תיאום
ציפיות בין המוסד החינוכי לבין הנהלת התכנית.

משרד החינוך יציע נושאים לקידום במסגרת השיח
הבינמגזרי.

השותפים השונים יפרסמו מידע מהימן ,עדכני ומדויק על
פעילותם.

התכניות יפעלו על בסיס התבחינים המקצועיים שהגדיר
משרד החינוך.

ביום שני ,י"ב אייר ,תשע"ד ,יום שני 12 ,במאי  ,2014באנו על החתום בבניין מועצת העיר ירושלים:

