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    משרד החינוך

 'מעילות חוויתית לתלמידי בתיה"ס המפקריטריונים להקצבות לרשויות מקומיות בנושא 
 שנת הלימודים תשע"ז ואילך –ישראלית – תרבות יהודיתבנושא 

 
 

 

 מטרת התכנית
לחיזוק הזהות פעילות קיומה של   עודדמבקש ל  יהודיתהאגף לתרבות משרד החינוך באמצעות אגף מורשת ו

ה"ס ים החדשה לבתי, בהלימה לתוכנית הלימודהממלכתיישראלית בדרך של לימוד וחוויה בחינוך -היהודית
 .ישראלית-תרבות יהודיתהממלכתיים בנושא 

 

 
 הנושאים המתוקצבים

 ישראלי )חגים ומועדים(; מעגל החיים היהודי )בדגש על בר/בת-פעילות בנושאים הבאים: מעגל השנה היהודי
 .מצווה(

תכלול למידה פעילה בשילוב מגוון אמצעי המחשה, התנסות ויצירה, פעילות מוזיאלית, שירה ופיוט, פעילות ה
תחומי האמנות השונים, משחקי חברה ועוד. הפעילות תהיה רלוונטית ומותאמת לעולמם, ערכיהם ואורחות 

לויות הנותנות ביטוי למגוון זהויות, ותהיה אפשרות לבחור מבין פעי יםחייהם של תלמידי בתיה"ס הממלכתי
 ישראלית. הפעילות תתקיים בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה ולא על חשבונה.-קולות וזרמים בחברה היהודית

אין לכלול בתכנית זו פעילות הנתמכת ו/או ממומנת ע"י משרד החינוך ו/או כל משרד ממשלתי אחר בכל מסגרת 
 שהיא!

 
 

 שעות לפעילות. 2-6לכל לומד.  פעילויות בכל שנת לימודים 2 – כמות הפעילויות
  

 לתלמיד לשנת לימודים.₪  20 – היקף ההשתתפות
 

 .בפיקוח ממלכתי יהודיט' בבתיה"ס  -תלמידי כיתות א'  – אוכלוסיית היעד
 

 הגופים המתוקצבים
 

 ממלכתי יהודי. בישראל עבור התלמידים הלומדים במוסדות חינוך ברשות בפיקוחמקומיות הרשויות ה
 
 סף  נאית
 

 לעמוד בתנאים אלה:על הרשות 
 ו-עבור כיתות א

 
-מיישמים את תכנית הלימודים בתרבות יהודיתוך שבגין תלמידיהם מתבקשת הקצבה מוסדות החינ .1

לצורך בקרה, בתי הספר יצרפו את מערכת ו; -שעות שבועיות בכיתות ג 5שהן  –ישראלית במלואה 
 השעות הבית ספרית.

 –בית הספר ב צוות ההוראה באמצעות בעצמה או ההקצבהת לבצע את הפעילות בגינה מבוקשת הרשועל  .2
באמצעות גופים  שתכניותיהן רשומות במאגר התכניות  או באישור הפיקוח על יישום תכנית הלימודים

 .של המשרד

 המשרד, תכנית ותקציבית, בפורמט שיקבע ע"י –על הרשות להגיש יחד עם בקשתה תכנית מפורטת  .3
תכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים: מוסדות החינוך הנכללים בתכנית התכנית  .ואישור קבל את ול

שעבור הפעילות שתבוצע בהם מבוקשת ההקצבה, שכבות הגיל והכיתות בהן תבוצע הפעילות, מספר 
תכנית בכל כיתה, פירוט הפעילות, תכניה, משך הפעילות, סוג הפעילות והגורם בהתלמידים המשתתפים 

 המבצע. 
 

 ט-כיתות זעבור 
-מוסדות החינוך שבגין תלמידיהם מתבקשת הקצבה מיישמים את תכנית הלימודים בתרבות יהודית .1

רכת לצורך בקרה, בתי הספר יצרפו את מעט; -שעות שבועיות בכיתות ז 5שהן  -ישראלית במלואה 
 השעות הבית ספרית.

רשומות  חיצוניים שתכניותיהם על הרשות לבצע את הפעילות בגינה מבוקשת ההקצבה באמצעות גופים .2
ולא באמצעות צוות ההוראה הקבוע של בית הספר. כמו כן הפעילויות בלבד  במאגר התכניות של המשרד

 של מוסדות החינוך.במהלך ימי החופשה  לא תתקיימנה

תכנית ותקציבית, בפורמט שיקבע ע"י המשרד,  –על הרשות להגיש יחד עם בקשתה תכנית מפורטת  .3
תכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים: מוסדות החינוך הנכללים בתכנית . התכנית ואישור קבל את ול

שעבור הפעילות שתבוצע בהם מבוקשת ההקצבה, שכבות הגיל והכיתות בהן תבוצע הפעילות, מספר 
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למידים המשתתפים בתכנית בכל כיתה, פירוט הפעילות, תכניה, משך הפעילות, סוג הפעילות והגורם הת
 המבצע. 

 
 

 אופן חלוקת התקציב
 

 .הבקשות  תיבדקנה  מבחינת עמידתן בתנאי הסף .1

שאושרה ואשר ניתנה להם פעילות בתכנית  שהשתתפוהרשות תתוקצב בהתאם למספר התלמידים  .2
פעילויות במהלך שנת הלימודים כאשר כל פעילות  2בתבחינים אלה )לפחות בהיקף המלא הקבוע 

  התקיימה בין שעתיים לשש שעות(. לא תינתן הקצבה בגין פעילות שהיקפה נמוך מהאמור.
 
 
 
 

 דיווחים
  

לאחר ביצוע הפעילות בטפסים ייעודיים שיכין על הרשות להגיש דו"חות פעילות  -כתנאי לקבלת ההקצבה 
 המשרד.

שבגין הפעילות   מפעיל מתוך מאגר התכניות, יצהירוהגורם ומורשי החתימה של הרשות, מנהל בית הספר, ה
בקשה לקבלת מימון מכל מקור אחר ולא תוגש עבורה מבוקשת הקצבה במסגרת תבחינים אלה, לא הוגשה 

היא מתוקצבת  אך ורק  במסגרת תבחינים אלה ולא  נתבקש או נתקבל  מימון מכל מקור ורט להלן וכי כמפ
תמיכה או  ולא יתקבלו ממשלתי אחר. בכלל זה, מבלי להפחית מכלליות האמור לעיל, לא נתבקשו ולא נתקבלו 

די(, הקצבות מימון ממבחני תמיכה של משרד החינוך )כגון מפעלי תרבות יהודית ומרכזים להעמקת החינוך היהו
של האגף לחינוך על יסודי במשרד ( תל"יתגבור לימודי יהדות )לרשויות בתחומי תרבות יהודית, הקצבות ל

 התשלום יבוצע בהתאם למספר התלמידים שהשתתפו בפועל בפעילות. וכיוצ"ב.
 
 

 סנקציה ובקרה
עה את הפעילות בהיקף המלא או כי לא ביצ במידה שיתברר שרשות לא עמדה בתנאי הסף או כי הציגה מצג שווא

תקוזז או שקבלה מימון בגין הפעילות ממקור ממשלתי אחר כאמור לעיל,  הנדרש כאמור בתבחינים אלה
ככל שתינתן הקצבה בנושא בשנים . כמו כן, מכל מקור שיגיע לה מהמשרד ההקצבה ששולמה לה )ככל ששולמה(

 .בשל כךמכן המשרד יהא רשאי למנוע ממנה הקצבה בשנה שלאחר הבאות, 
 
 


