
                                                                                                                                                                                           

 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 המזכירות הפדגוגית
                          חברה ורוחאגף 
 "אדם וסביבה -האוגרפיג"הפיקוח על הוראת 

 

1 

 

                                                                                                                      
 

 ת סייבר גאוגרפימסיורים לימודיים למגקריטריונים ל
 

 תשע"ז –רשויות ועמותות 
 

 
 

 רקע
-בתחום הדעת "גאוגרפיה למגמת סייבר גאוגרפיבמסגרת החממה הפדגוגית לימודיים סיורים 

התקציב השקעה תקציבית ייחודית עבור מסלול מגמה חדש וחדשני. דורשים אדם וסביבה" 
 מיועד  עבור סיורים לאתרים רלוונטיים למסלול הסייבר הגאוגרפי.

 
לבתי הספר  סיועהגאוגרפי בתחום הסייבר באמצעות מטרת התקצוב היא לקדם את החינוך 

יתקיימו בגופים מובילים שונים  הסיוריםנושא הסייבר הגאוגרפי. ד לימולימודיים ל בסיורים
מרכז יום סיור וסדנה ביחידת המיפוי של חיל המודיעין, יום ב: מתוך הרשימה להלןרחבי הארץ ב

באחת  (GIS)מערכות מידע גאוגרפי  חישה מרחוק וממ"גיום באחת המעבדות של  למיפוי ישראל,
יום סיור וסדנה במעבדת באוניברסיטאות, יבה במכללות  או המחלקות ללימודי גאוגרפיה וסב

GIS יום סדנה באחת המעבדות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקהאו  מקומיותרשויות באחת ה ,
מנת להשלים חיוניים על  משולבי הסדנאותסיורים הלימודיים בבתי הספר משולב עם יום שיא. ה

 בבתי הספר. תלמידים עבודות החקר של הב שיסיעוהיבטים בתחום התוכנה 
יעברו התלמידים סדנה או באחד הגופים העוסקים במיפוי ממוחשב אוניברסיטאות , בבמכללות
הפועלים שם.  מערכת המידע הגאוגרפיובאמצעות צוותי  שםהמערכות הנמצאות  באמצעות

 . הללוה מקצועית על ידי אנשים מיומנים, אשר מעבירים את ההדרכות במוסדות הדרכמדובר ב
 יפגשו התלמידים והמורים עם שימושים שונים של ימי הסדנה יהיו משולבים בסיור בו יכמו כן, 

 בחיים האזרחיים.   GISה 
 

לימודיים בכל מוסדות החינוך בהם מתקיימת מגמת סייבר  שני ימי סיורעבור ההקצבות מיועדות 
 המחייבת באופן המיטבי.לאפשר למוסדות החינוך לקיים את תכנית הלימודים גאוגרפי,  על מנת 

 
 

 הגופים המתוקצבים
 

בעלויות שהן רשויות מקומיות )עיריות, מועצות אזוריות ומקומיות( או עמותות שהן  –בחט"ע 
מכוח  ן, המחזיקות בתי ספר שיש בהם מגמות סייבר גאוגרפי עם רישיואו חברות בע"מ מלכ"ר

 חוק הפיקוח.
 

 אוכלוסיית היעד
 

 סייבר גאוגרפי. גאוגרפיה אדם וסביבה במסלול מתקיימת מגמתבתי ספר תיכוניים בהם 
 

 החלוקה התקציבית
 

מדי שנה יפרסם המשרד, בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד, מדיניותו והתקציב הקיים 
לטובת הנושא קול קורא שיקבע את שכבות הגיל עבורן יינתן תקצוב לאותה שנה, רמת 

 עד )חתך סוציואקונומי(  ותנאים נוספים רלוונטיים.ההצטיידות הרלוונטית, אוכלוסיית הי
 ח לכל סיור."ש 1000הסיורים. התקציבים יועברו לרשויות, אשר ימציאו קבלות המעידות על 

 
 תנאים לקביעת ההקצבה

 
 על מוסד החינוך עבורו מבוקשת ההקצבה לעמוד בכל הקריטריונים והתנאים המפורטים להלן:
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בעלות רשות מקומית, או בבעלות עמותות שהן מלכ"ר על מוסדות החינוך להיות ב .א
)בחט"ע( בעלי רישיון תקף ובפיקוח משרד החינוך, המקיימים לימודי המקצוע 

 . אדם וסביבה" במסלול סייבר גאוגרפי -"גאוגרפיה

הבעלות מצהירה כי קיימות במוסד החינוכי תשתיות פיזיות הנדרשות להוראת המקצוע,  .ב
 "ר.בהתאם לקבוע באתר המפמ

 שעות(  30משתלם )לפחות כי קיים כוח הוראה מיומן מנהל/ת מוסד החינוך מצהיר/ה,  .ג
 .בנושא הסייבר הגאוגרפי בהתאם לקבוע באתר המפמ"ר

 .לכל יום סיור₪  1000, בלבד₪  2000 –כל מקרה מוסד יתוקצב ב ב .ד
 

 סדר חלוקת התקציב
שיוותר תקציב, יחולק התקציב ראשית יחולק התקציב עבור סיור אחד לכל מוסד חינוך, ככל 

 עבור הסיור השני לפי מדד הטיפוח מהגבוה לנמוך.
 

 דיווח
 . 30.7.17דוחות ביצוע יוגשו עד ליום 

ביצוע הסיור/רים לאתר רלוונטי תשלום לאוטובוס עבור התקצוב ייעשה על בסיס קבלות על 
 למוסד.₪  2000ואישור המפמ"ר. בכל מקרה לא יעלה על 

  
 

 נסותסנקציות וק
במידה שיתברר, לאחר הקצאת התקציב, כי מוסד החינוך עבורו התבקשה ההקצבה לא עמד 

ועדת ההקצבות רשאית לקזז בקריטריוני הסף האמורים במבחן, או כי הציג מצג שווא, 
 .לו התקציבים שהועברו מהתקנה התקציבית מהתשלומים המגיעים

 
 
 
 


