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קול קורא לקיום "יום שיא" בנושא "גם אני יכול" לשנה"ל תשע"ז
תקנה 46-06-09 :
מספר קול קורא במרכב"ה7842 :
תוקף קול הקורא16.5.17 – 5.4.17 :
שנה"ל תשע"ז (תקציב )2017
הקול הקורא מיועד לרשויות אשר מבקשות לקיים בתחומן יום שיא בנושא "גם אני יכול" .על הרשות לעמוד בכל התנאים
האמורים בקריטריונים התקפים לתקנה ולהגיש את כל המסמכים הנדרשים במועד.

 .1יום שיא ארצי עד ( ₪ 60,000סעיף ג' עמ'  3לקריטריונים).
תחרות ארצית "גם אני יכול לבנות מוצר" הינה תחרות פרויקטים לפיתוח ,עיצוב ובניית מוצרים המהווים פתרונות
טכנולוגיים למען הקהילה בכלל ואנשים בעלי צרכים מיוחדים בפרט .התחרות ייחודית לאשכולות הפיס למדעים,
טכנולוגיה ואומנות ובהובלת מנהל אשכול /תפוח פיס.
אשכולות הפיס תוקצבו ע"י המשרד לרכישת הציוד לבניית המוצרים ולהדרכה ולאחר תהליך למידה מתמשך (כשלושה
חודשים) כל אחד מאשכולות הפיס המשתתפים בתחרות ישלח עד  3מוצרים שפותחו באשכול ושנבחרו בתהליך שיפוט
עירוני/מקומי  -לייצג את האשכול בתחרות הארצית .המוצרים ישפטו בוועדת שיפוט ארצית והתלמידים המפתחים יציגו
את המוצר ביום השיא הארצי.
המשרד יתקצב רשות אחת בלבד אשר תארח באשכול פיס בתחומה את אירוע הגמר של "גם אני יכול" .
"יום השיא" יהווה שיאה של פעילות בשנה"ל תשע"ז לצורך למידה של תהליך חקר ופתרון בעיות בכלל ולאנשים בעלי
צרכים מיוחדים בפרט ,בעלות של עד . ₪ 60,000
יום השיא יכלול תערוכה ותחרות שבמסגרתה ייקבעו כ 20-עבודות כראויות לשבח  /מצטיינות ויחולקו פרסים לתלמידים
שעבודותיהם נמצאו כראויות לשבח בקטגוריות מגוונות ובחירה בעבודה שהיא "מצטיינת התחרות" .
במסגרת יום השיא יוצגו במבואה לאולם פוסטרים והמוצרים באופן כזה המאפשר לתלמידים להציג עבודתם בפני
תלמידים מאשכולות פיס אחרים.
הטקס המרכזי יתקיים באולם ויכלול :הקרנת סרטון המסכם את תהליך הלמידה של הקבוצות השונות (הפקת הסרטון
באחריות אשכול פיס המארח) ,תלמידים נבחרים יספרו על עבודתם ,הופעות תלמידים בשיר ו/או במחול (עדיפות לבעלי
צרכים מיוחדים) ,הרצאה הקשורה לנושא התחרות "גם אני יכול".
חלל נוסף יוקצה לכיבוד .
תנאי סף :





השתתפות של האשכול המארח בתחרות "גם אני יכול" בשנה"ל תשע"ז.
הצגת רשימה של  20בי"ס לפחות העתידים להשתתף ביום השיא המתוכנן.
קרבה של עד  30דקות נסיעה מתחנת רכבת וכבישי גישה מרכזיים .
הרשות תעמיד במסגרת התחרות:
 oאירוח של וועדת השיפוט בשבוע שלפני התחרות .לשם יגיעו התלמידים להציג את המוצגים בפני חבר
השופטים ,אח"כ יערכו דיונים לגבי העבודות שהוצגו ובחירת העבודות הזוכות.
 oמקום אחסון לשמירה על המוצגים (כשבוע לפני קיום התחרות).
 oאולם לאירוח כ 200-איש ועוד  2חללים :מבואה בגודל  150מ"ר לפחות המותאמת לתצוגת פרויקטים ,וחדר
גדול בגודל  80לתצוגה וכיבוד.
 oמערכת הגברה במבנה בו מתקיים האירוע .
 oהפקת סרטון המתאר את תהליך העבודה על המוצרים.
 oרכישת הפרסים לתלמידים הזוכים.
 oכיבוד במהלך התערוכה.

משרד החינוך
מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע
על הרשות לפרט את בתי הספר העתידים להשתתף במסגרת "יום השיא" (לפחות  20בתי ספר (חט"ב) ולהגיש תכנית תקציבית
לפי הפרוט בנספח א' – חתומה ע"י גזבר הרשות.
במקרה ויוגשו כמה בקשות מכמה רשויות מקומיות ,תינתן עדיפות לרשות שטרם אירחה בתחומה את התחרות ולרשות שבתי
הספר בתחומה משתתפים בתחרות מזה מספר שנים.

הבקשה תוגש ע"י הבעלות על אשכול הפיס באמצעות מערכת מרכב"ה.
לכל בקשה במערכת מרכב"ה יש לצרף:
טופס ( 149הצעת תקציב מול דוח ביצוע).
טופס ( 150טופס בקשה המופק ממרכב"ה).
נספח א' -תוכנית תקציבית לקיום יום השיא" – מצ"ב דוגמא.

יש לוודא כי המסמכים לגוף תקינים .כ"כ יש לוודא כי כל מסמך חתום בשתי חתימות דיגיטליות.
אישור ההקצבה בכפוף לקיומו של תקציב בתקנה
אין בפרסום קול הקורא התחייבות לאישור ההקצבה
התשלום בגין קיום ""יום שיא" יהיה בהתאם לביצוע בפועל.
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דף לוגו של הרשות
נספח א' – תכנית תקציבית ל"יום שיא" בנושא" :גם אני יכול"
 .1שם הרשות
 .2מספר אשכולות ותפוחי פיס
המשתתפים ב"יום השיא"
 .3פרטי אשכולות/תפוחי פיס המשתתפים
(הערה :מנהל אשכול /תפוח הפיס הוא המוביל והמארגן את הקבוצות מבתי הספר ביישוב המגיעים
ליום השיא)
סמל מוסד
שם בית הספר

הצעת תקציב
הוצאות
פריט*

עלות

סה"כ הוצאות
הכנסות
משרד החינוך (סכום מבוקש)
מקורות עצמאיים
סה"כ הכנסות
*רשימת הפריטים המתוקצבים מופיעה בקריטריונים לתקנה בכתובת
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/Kriteryonim_Technologia.htm
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