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לשנת הלימודים  2020ואילך
מזכירות פדגוגית
היחידה המקצועית:
 20-67-01-29מרכז קרנות 200022111
תקנה תקציבית מס':
איה חיראדין
איש קשר פדגוגי:
איש קשר לנושאי מרכבה ותקציב :יעל אמסלם

הגשת הבקשה תעשה באמצעות ☒מרכבה – קול קורא מס' ☐/ 12809כתובת מייל :הקלד את
כתובת המייל עד לתאריך 21/12/2020 :כולל
רקע כללי ומטרת התוכנית/הפרויקט:
בהמשך להחלטת ממשלה מס'  959מיום  ,10.1.16שעניינה תכנית להעצמת ולחזוק כלכלי-חברתי
של היישובים הדרוזים והצ'רקסיים לשנים  ,2016-2019מובאים קריטריונים להצטיידות כלים
מוסיקליים בבתי ספר יסודיים ,הלומדים את המקצוע "אומנות ומוסיקה" ,ע"מ לאפשר
למוסדות החינוך לקיים את תכנית הלימודים המחייבת באופן המיטבי .ולחזק את החינוך
המוזיקלי ערכי ותרבותי במגזר הדרוזי והצ'רקסי.
המוסיקה היא תופעה אוניברסאלית שתופסת מקום מרכזי וחשוב בכל תרבויות העולם .עוצמתה
של המוסיקה היא בכך שיש לה הכוח לשדר מסרים אשר קשה לבטאם במילים .זאת ועוד,
המוסיקה ,כמרחב תרבותי ייחודי ,משמשת כר ראשוני לפיתוח היכולות והכישורים הבסיסיים
של הילד ,תוך שילובם של היבטים רגשיים ,קוגניטיביים ופסיכומוטוריים .לימוד נגינה בכלים
תזמורתיים ,במסגרת מערכת החינוך ,מאפשר שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה להיחשף לתחום
זה .מטרות התוכנית הן:
א .פיתוח וטיפוח המודעות למוסיקה באוכלוסיית התלמידים ,מתוך הכרה במשקלה הסגולי של
המוסיקה בעיצוב החינוך בבתי הספר ובחיי התרבות ברשות.
ב .נגינה משותפת של המגזרים השונים.
הגופים המתוקצבים:
במסגרת מדיניות המשרד לעודד למידה משמעותית ,האגף לחינוך דרוזי וצ'רקסי שבמזכירות
הפדגוגית מעוניין לתקצב רשויות עבור בתי ספר במגזר הדרוזי והצ'רקסי בארץ תוך מתן דגש על
מקצוע הנגינה .מקצוע הנגינה יתבסס על כלי הנגינה :חליליות ,דרבוקות ,עוד וכינור מזרחי.
מהלך אשר יוביל להקמת אנסמבלים בית ספריים ייצוגיים ומאוחר יותר להקמת תזמורת
ברשות.
יובהר כי הבקשות יידונו בהתאם למפורט במסמך הקריטריונים ,לרבות הסעיפים בנוגע לתנאי
הסף ,הרכיבים המתוקצבים ,מנגנון החלוקה ומנגנון התשלום.
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הנחיות כלליות לבקשת הקצאת תקציב:
חובה לצרף את המסמכים הבאים:
 .1כתב התחייבות של הגוף חתום ע"י מורשי החתימה המתאימים
 .2נספח תקציבי על דף לוגו של הגוף ,חתום ע"י מורשי החתימה המתאימים
יובהר כי בקשה שאינה מלאה תידחה על הסף.
תבחינים להקצאת תקציב עבור הצטיידות כלים מוזיקליים למגזר הדרוזי
http://meyda.education.gov.il/files/druze_circassian/2021/music/diagnosis.pdf

טופס בקשה להקצאת תקציב עבור הצטיידות כלים מוזיקליים למגזר הדרוזי
http://meyda.education.gov.il/files/druze_circassian/2021/music/declaration.docx

הנחיות כלליות:
התקצוב מיועד לשנה אחת בלבד .יש להגיש דיווחים כספיים ודוחות ביצוע בהתאם למפורט בקריטריונים:
דוח ביצוע בצירוף קבלת רכישה עבור הכלים המוזיקליים לא יאוחר מיום  .28.2.2021מעבר למועד
שנקבע להגשת הקבלות לא יאושר תשלום בגין קול קורא זה.
החלוקה תהיה מותנית בקיום תקציב בתקנה.
וועדת ההקצבות רשאית לבטל את זכאותו ולקבוע הוראות בדבר קיזוז מלא או חלקי.
יובהר כי אין בפרסום קול קורא זה כדי לחייב את המשרד בתקצוב .חלוקת התקציב תיעשה בכפוף לקיומו
של תקציב מתאים לנושא.

חתימת מנהל האגף/היחידה:

