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הערכות לתכנית אזורי בחירה  –להצטרפות רשויות לשנת קדם תכנית  –קול קורא 

 לשנה"ל תשע"ו מרחבי חינוך –מבוקרת 

הפדגוגי, באמצעות אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, מעוניין לתקצב רשויות,  מעת  המינהל

)א(, כ"ז בשבט 6הצטרפותם לתכנית אזורי בחירה מבוקרת, בהתאם לחוזר מנכ''ל תשעא/

 .  3.1-40, 2011בפברואר  01התשע"א, 

 א. כללי :

 מיום 1953תכנית אזורי בחירה מבוקרת, מהווה מענה להחלטת ממשלה מספר 

 ."בתי ספר רשמיים -בנושא "הרחבת אזורי רישום  11.07.2010

מטרת העל של התכנית הינה חיזוק החינוך הציבורי במדינת ישראל באמצעות בחירה 

מבוקרת של הורים ותלמידים את בתי הספר ביישוב על פי הכלל, "התלמיד בוחר את 

לתלמידים ללמוד  בית הספר ולא בית הספר בוחר את תלמידיו". המהלך נועד לאפשר

בביה"ס המתאים להם ולשבץ אותם לפי קריטריונים מוסכמים, בהלימה לחוזר המנכ"ל 

של ועדת בתי ספר ייחודיים, תוך התחשבות בכישורים, ברצונות ובצרכים של כל תלמיד 

 ותלמיד ובמקביל לשמירה על איזון בין בתי הספר ושוויון הזדמנויות לכולם.

תבצע באמצעות שני מהלכים מרכזיים: הקמת מנהלת חיזוק הבחירה המבוקרת מ

 יישובית ופיתוח ייחודיות בית ספרית.  

במסגרת המנהלת היישובית יוצרים תכנית חינוך מערכתית אסטרטגית, שעונה לצורכי 

 היישוב ותושביו, כמו גם מנגנוני רישום וקליטת תלמידים שמאפשרים בחירה מבוקרת.  

ת נועד ליצור מגוון של מענים ייחודיים בבתי הספר ברשות, פיתוח הייחודיות הבית ספרי

יחד עם מיקוד פדגוגי ייעודי של בית הספר, כדי לאפשר בחירה ומיקוד עשייה בית 

 ספרית.

 

 –משרד החינוך מזמין  רשויות  מקומיות להגיש בקשות להשתתף בשנת קדם תכנית 

מרחבי חינוך לשנת הלימודים תשע"ו, ולקבל  –הערכות לתכנית אזורי בחירה מבוקרת 

תכנית: להוות תשתית להערכות -תקצוב עבור יועץ רשותי.  מטרת העל של שנת קדם

י בחירה מבוקרת.  על הרשות הפונה מיטבית של הרשות והזנק לכניסה לתכנית אזור

 .קדם תכנית בתבחיניםלעמוד בדרישות הסף ובתנאים האמורים 

 

http://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/tavhinim_kdam.pdf
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 ב. הנחיות כלליות לבקשת הקצאת תקציב

באוקטובר  25, לא יאוחר מתאריך באמצעות הפורטל בלבדאת הבקשות יש למלא 

 . 16:00, עד שעה 2015

 5406מספר ה"קול קורא" בפורטל הינו 

 הרשות המתוקצבת תגיש דרך מערכת המרכבה:

ת ממערכת קה של מרכבה )מונפק אוטומטינממכתב בקשה  וה  -  150טופס  .1

 מרכבה(

. לעזרה ופרטים נוספים נין לפנות תכנית העבודה התקציבית שתשלח לרשות .2

 025603932לגב' שרית אגמי בטלפון 

 .'(אטופס התחייבות הרשות )נספח  .3

 

 כל המסמכים הנ"ל הינם מסמכי חובה בתנאי הסף.

 

 עותק מקור חתום נוסף יש לשלוח בדואר לכתובתנו:

אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, דבורה הנביאה  משרד החינוך, הגב' שרית אגמי, תקציבאית

.91911, ירושלים, 2  

 נא לשמור ברשות העתק נאמן למקור. 

התקצוב יהיה לפי התבחינים והטפסים המפורטים באתר אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות ובאתר 

 משרד החינוך האמור ובהתאם להחלטות ועדת ההקצבות במשרד.

הבקשות שיתקבלו, ייבדקו בהתאם לנושאים הרלוונטיים ולתבחינים המזכים בתקציב וכן 

 בכפיפות לתקציב המדינה הקיים בתקנה הרלוונטית. 

 נוהל זה מחליף נהלים אחרים שהיו נהוגים עד כה.

, מייל: 02-5603932לשאלות ולברורים ניתן להתקשר לשרית אגמי, 

saritdo@education.gov.il. 

 

 ת בנושא מרכבה יש לפנות לפורטל התמיכה של  הרשויות.שאלו

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
http://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/ttochnit_kdam.xlsx
http://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/ttochnit_kdam.xlsx
http://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/nispach_kdam.pdf
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 נספח א':

 כתב התחייבות

 אזורי בחירה מבוקרת -התחייבות רשות חינוך מקומית בתכנית הארצית 

 3.1-40התכנית( לפי סעיף  -בהמשך לבקשתנו להשתתף בתכנית אזורי בחירה מבוקרת )להלן

אזוריים -ועדה לבתי ספר ייחודיים אזוריים ועל)א( "עדכון נוהלי ה6לחוזר המנהל הכללי תשע"א/

ואזורי בחירה מבוקרת וביצוע ניסוי מקדים להרחבת אזורי הרישום ברשויות המקומיות" אנו 

 :החתומים מטה מתחייבים כדלקמן

)א( "עדכון נוהלי הועדה 6לחוזר המנהל הכללי תשע"א/ 3.1-40לפעול לפי הוראות סעיף  .1

אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת וביצוע ניסוי מקדים להרחבת -לבתי ספר ייחודיים אזוריים ועל

אזורי הרישום ברשויות המקומיות" ו/או לפי הנחיות נוספות ו/או לפי הוראות מעדכנות כפי 

 לזמן על ידי משרד החינוך ובכלל זה:  שיפורסמו מזמן

ליישם  ולפעול לפתיחת אזורי רישום לפי תוכנית הפעולה בפרק הזמן שנקבע ובהתאם  .א

 למסמכים שצורפו לבקשתנו למשרד החינוך.

להודיע ולעדכן את תושבי רשות החינוך המקומית, על השתתפותה בתכנית של פתיחת  .ב

 אזורי רישום.

חינוך השונים של רשות החינוך המקומית, אם בחינוך להודיע ולעדכן את גורמי ה .ג

הפורמלי אם בחינוך הבלתי פורמלי, ולהקפיד על שיתוף פעולה מטעמם ביישום 

 התכנית. 

לפעול לפי הנחיות הועדה לבתי ספר ייחודיים על אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת, וחוזרי  .ד

 המנכ"ל הרלבנטים, כולל בנושא תל"ן.

הלת מחוז משרד החינוך שבתחום פיקוחו מצויה רשות החינוך לפעול בתיאום עם הנ .ה

 המקומית, ועם מפקחים מטעם משרד החינוך.

לפעול בתיאום ובשיתוף פעולה עם מטה התכנית באגף מו"פ ניסויים ויוזמות במשרד  .ו

החינוך, בכלל זה השתתפות בכנסים, אירוח ימי למידה משותפים עם רשויות, ימי עיון 

 שרות.מקצועיים וימי הכ

 –לעשות שימוש הולם בתמריצים ובמשאבים הכספיים שיועברו לצורך ביצוע התכנית  .ז

כולל קבלת יועצים אקדמיים לפעילות לפי הוראות הדין, ובהתאם לנוהלי והנחיות משרד 

 החינוך, לרבות לעניין אופן השימוש במשאבים אלה לצורך יישום התכנית. 

ם ליצור תשתית יישובית מיטבית ליישום במסגרת שנת מקדם לתכנית, אנו מתחייבי .2

 התכנית, באמצעות: 
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שנתית אסטרטגית ייעודית, בהתאם -בירור  צרכי הרשות  וגיבוש תכנית עבודה תלת .א

למטרות התכנית, כולל סיבות ומטרת הכניסה לתכנית, מצב הרשות, מיפוי מוסדות 

 .חינוך וצרכי ייחודיות, תיאום עם יועצים מתאימים, תכנית ליישום

הקמת והפעלת מנהלת עירונית, שתעסוק בבירור תהליכי בחירה, הערכות חינוכית  .ב

ברשות, אפיון צרכים ותעדוף, תכנון הנגשת מידע, ופיתוח ייחודיות במוסדות החינוך 

 המשתתפים וכד'.

ביצוע חשיפה למנהלי וצוותי בי"ס  בנוגע לתכנית, והכנה של בתי הספר לקראת פיתוח  .ג

 הייחודיות. 

ף בפעילויות להערכת התכנית, ובכלל זה העברת כל המידע שידרש לצורך כך, להשתת .3

לרבות נתונים לגבי השימוש במשאבים הכספיים ובתמריצים, נתונים לגבי ניוד תלמידים, 

 מענה על שאלונים וראיונות כולל עם אנשי מפתח בתחום החינוך ברשות החינוך המקומית.

קבע מדי שנה באופן בלעדי על ידי משרד החינוך, הובהר וברור לנו כי יישום התכנית י .4

 בהתאם למוכנות הרשות, המשך יישום התכנית על ידו, ואישור תקציב.

 

בחתימתנו, אנו מתחייבים לעמוד במכלול ההוראות והדרישות שכרוכות ביישום התכנית.  

וש במידה ולא נעמוד בהוראות או בדרישות שכרוכות ביישום התכנית, או שלא יעשה שימ

בתמריצים ובמשאבים הכספיים שהועברו או מועברים לצורך יישום התכנית,  ידוע לנו שככל 

 שלא נעשה כן, משרד החינוך רשאי להפסיק את השתתפותנו בתכנית. 

 

תאריך: ___________    שם מנהל מחלקת החינוך: ________________  חתימה 

 וחותמת: _________

 

 

היועץ המשפטי: ________________  חתימה וחותמת: תאריך: ___________    שם 

_________ 

תאריך: ___________    שם ראש הרשות המקומית: ________________  חתימה 

 וחותמת: _________

 


