כ"ה בניסן תשע"ח
 10באפריל 2018
סימוכין101617 :
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
מנכ"לים
מנהלי מחלקות חינוך
גזברים
הנדון :קול קורא  -בתי הספר של החופש הגדול תשע"ח
מצורף בזאת 'קול קורא' בו הזמנת משרד החינוך לרשויות להצטרף לתוכנית "בתי-
הספר של החופש הגדול".
כמו כן ,הסבר אודות הקריטריונים לתקצוב הרשויות ,המבנה התקציבי של
התוכנית ,וטפסים נלווים.
לתשומת לבכם המועד האחרון לשליחת טפסי הבקשה עד ליום 30/4/2018
רצ"ב מסמכי ה"קול קורא" לרשויות ולמועצות האזוריות:
 מכתב הזמנה לרשות להצטרף לתוכנית.
 קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות לשנה"ל תשע"ח עבור התוכנית "בתי
הספר של החופש הגדול" בכיתות א'-ג' בכל הארץ.
התוכנית.
להפעלת
והתחייבות
בקשה
 טופס
יש למלא טופס זה ,להחתים את ראש הרשות והגזבר ולשלוח כמסמך סרוק
לכתובת  ,lomdimbegadol@education.gov.ilכאמור לא יאוחר מ-
30.4.2018
 מסמך למילוי -תוכנית רשותית לשנת תשע"ח.
 מסמך למילוי -תוכנית עבודה בית ספרית לשנת תשע"ח.
פורמט דוח ביצוע לקיץ תשע"ח יפורסם באתר בתי הספר של הקיץ ,של
משרד החינוך.
נשמח לעמוד לרשותכם ,בכל שאלה ולסייע בידיכם להצלחת התוכנית.
ניתן לפנות למיכל מנקס ,ראש מינהל חינוך וחברה michalm@masham.org.il
או בטלפון .036844219
בברכה,
שלמה דולברג
מנהל כללי

העתק:
מר חיים ביבס – ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
מר עמיר ריטוב – ראש המועצה האזורית לב השרון ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות
מר ישראל זינגר – ראש עיריית רמת גן ויו"ר ועדת חינוך ,מרכז השלטון המקומי
מר ישראל נדיבי – מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
מר שמואל אבואב – מנכ"ל משרד החינוך
גב' מירי נבון – מ"מ סמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי ,משרד החינוך
מר דודי מזרחי – מנהל אגף א' תקציבים ,משרד החינוך
גב' אתי סאסי – מנהלת אגף א' לחינוך יסודי ,משרד החינוך
מר איתי חוטר – סמנכ"ל כלכלה ,מרכז השלטון המקומי
גב' מיכל מנקס – ראש מינהל חינוך וחברה ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד נועה בן-אריה – יועמ"ש ,מרכז השלטון המקומי
מר אבי קמינסקי – יו"ר איגוד מנהלי אגפי חינוך ,סמנכ"ל חינוך וחברה הוד השרון
רו"ח תומר ביטון – יו"ר איגוד הגזברים ,גזבר עיריית באר-שבע

"בתי הספר של החופש הגדול"
תוכנית עבודה בית ספרית  -קיץ תשע"ח
שם הרשות______________________ :
שם בית הספר  _______________________ :סמל מוסד________________
מעמד :רשמי  /מוכש"ר
פיקוח :ממלכתי  /ממלכתי דתי  /חרדי
כתובת בית הספר:
____________________________________________________________________
ת.ד
מיקוד
ישוב
מס'
רחוב

מס' טלפון בבית הספר  ____________ :מס' פקס______________ :
שם המפקח/ת המתכלל/ת_____________ :
שם רכז התוכנית בבית הספר______________ :
טלפון נייד של הרכז________________ :

תפקידו בבית הספר_________________ :

מייל הרכז____________________________ :

בבתי ספר בהם  150תלמידים ומעלה:
שם המדריך ראשי בבית הספר______________ :

תפקידו בבית הספר_________________ :

טלפון נייד של המדריך הראשי______________ :

מייל המדריך הראשי_________________ :

מס' תלמידים בתוכנית :
מספר תלמידים
שכבת גיל
א – חינוך רגיל
ב – חינוך רגיל
ג  -חינוך רגיל
א – חינוך מיוחד
ב  -חינוך מיוחד
ג – חינוך מיוחד

מספר קבוצות

סה"כ קבוצות  ________ :סה"כ תלמידים _______ :

1

הערות

"בתי הספר של החופש הגדול"
פעילויות שיא מתוזמנות ארצית (פעילויות חובה)


ביום ד' ,ו' אב ה 18-7-2018 -בין השעות  17:00ל 19:00 -תתקיים פעילות משותפת להורים וילדים
בדגש הנושא המרכז השנתי – "מפליגים עם סיפורים".



ביום ה'  ,ז' אב ה 19-7-18 -בין השעות  10:00ל 13:00 -תתקיים פעילות משותפת לתלמידי כיתות
א-ג ולתנועות הנוער בסימן מעורבות חברתית בקהילה.

פירוט פעילויות העשרה שנרכשו (יש למרקר פעילויות שנרכשו בדגש ליישום הנושא המרכז השנתי)

שם הפעילות

תחום

מיועדת
לכיתות

הספק המפעיל

מספר
מפגשים

הערות

פעילויות חוץ בית ספריות (יש למרקר פעילויות שנרכשו בדגש ליישום הנושא המרכז השנתי)

שם מקום
הפעילות

היישוב

מיועדת
לכיתות

תאריך
הפעילות

נושא הפעילות  /הערות

פעילויות העשרה שיועברו ע"י הצוות הבית ספרי (יש למרקר פעילויות שתוכננו בדגש ליישום הנושא
המרכז השנתי)

שם הפעילות

תחום

מיועדת
לכיתה /
לכיתות

שם המורה /
מדריך

2

מספר
מפגשים

הערות

"בתי הספר של החופש הגדול"
כח האדם להפעלת התוכנית
התפקיד

(מורה ,מדריך,
מדריך צעיר)

מיועד לעבוד
עם כיתה
(א ,1א ,2ב,1
ג)...1

מעמד המדריך

שם +
משפחה

טלפון

3

(מורה  /מורה מתמחה  /סטודנט /
סטודנט להוראה /מדריך צעיר /
מדריך קרב  +תחום  /מורה חיילת /
מתנדב)

תפקיד
בבית הספר
(במידה ועובד
הוראה)

"בתי הספר של החופש הגדול"
פריסת תוכנית פעילות

1

 1-5ביולי

שעות
פעילות

יום א – 1.7

יום ג – 3.7

יום ב – 2.7

יום ד – 4.7

יום ה – 5.7

2

8:009:30
9:3010:00

מפגש בוקר
בנושא:
_____________
הפסקת אוכל
ופעילות הפגתית
בחצר

מפגש בוקר
בנושא:
_____________
הפסקת אוכל
ופעילות הפגתית
בחצר

מפגש בוקר
בנושא:
_____________
הפסקת אוכל
ופעילות הפגתית
בחצר

מפגש בוקר
בנושא:
____________
הפסקת אוכל
ופעילות הפגתית
בחצר

מפגש בוקר
בנושא:
_____________
הפסקת אוכל
ופעילות הפגתית
בחצר

10:0011:30
11:3011:45

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

11:4512:45
12:4513:00

סיכום היום

סיכום היום

שעות
פעילות

סיכום היום

סיכום היום

סיכום היום

 8-12ביולי

8:009:30
9:3010:00

יום א – 8.7

יום ב – 9.7

יום ג – 10.7

יום ד – 11.7

יום ה – 12.7

מפגש בוקר
בנושא:
_____________
הפסקת אוכל
ופעילות הפגתית
בחצר

מפגש בוקר
בנושא:
_____________
הפסקת אוכל
ופעילות הפגתית
בחצר

מפגש בוקר
בנושא:
_____________
הפסקת אוכל
ופעילות הפגתית
בחצר

מפגש בוקר
בנושא:
____________
הפסקת אוכל
ופעילות הפגתית
בחצר

מפגש בוקר
בנושא:
_____________
הפסקת אוכל
ופעילות הפגתית
בחצר

10:0011:30
11:3011:45

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

11:4512:45
12:4513:00

סיכום היום

סיכום היום

סיכום היום

סיכום היום

סיכום היום

1

יש לשבץ גם ימי שיא

2

השעות המצוינות בפריסה הן הצעה – בית הספר יכול לשנות את זמני ההפסקות בהתאם לתוכנית הבית ספרית

4

"בתי הספר של החופש הגדול"
 15-19ביולי

שעות
פעילות
8:009:30
9:3010:00

יום א – 15.7

יום ב – 16.7

יום ג – 17.7

יום ד – 18.7

יום ה – 19.7

מפגש בוקר
בנושא:
_____________
הפסקת אוכל
ופעילות הפגתית
בחצר

מפגש בוקר
בנושא:
_____________
הפסקת אוכל
ופעילות הפגתית
בחצר

מפגש בוקר
בנושא:
_____________
הפסקת אוכל
ופעילות הפגתית
בחצר

מפגש בוקר
בנושא:
____________
הפסקת אוכל
ופעילות הפגתית
בחצר

מפגש בוקר
בנושא:
_____________
הפסקת אוכל
ופעילות הפגתית
בחצר

10:0011:30
11:3011:45

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

11:4512:45
12:4513:00

סיכום היום

סיכום היום

סיכום היום

17:0019:00

סיכום היום

סיכום היום

פעילות הורים
וילדים

אישור התוכנית
אישור המפקח הכולל :חתימה __________תאריך____________ :

דוגמאות של פריסות פעילות והצעות לפעילויות ,ניתן למצוא באתר המלווה של התוכנית .בכתובת:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/lomdimbegadol

5

"בתי הספר של
החופש הגדול"
דוגמה  -תוכנית רשותית
לשנה"ל תשע"ח

הרשות___________:
המחוז__________ :
ראש הרשות________________ :
מנהל מחלקת החינוך ברשות________________ :
המפקח המתכלל על בתיה"ס ברשות_______________ :
מפקח כולל על בתיה"ס שבחינוך המוכש"ר___________ :
המפקח על מינהל חברה ונוער ברשות_______________ :

1

"בתי הספר של החופש הגדול"

נושא מרכז לקיץ תשע"ח" :מפליגים עם סיפורים"
אודות הרשות:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

החזון והתפיסה החינוכית ברשות:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

מי הגוף שיפעיל את התוכנית ברשות?
הרשות עצמה  /זכיין חיצוני
במידה והרשות אינה מפעילה את התוכנית בעצמה יש לציין את שם הגוף המפעיל.
במידה ויש יותר מגוף מפעיל אחד יש לציין לגבי כל גוף מפעיל אילו מוסדות הוא מפעיל.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2

"בתי הספר של החופש הגדול"
בתי ספר ברשות
מעמד

שם בית הספר

3

סמל
מוסד

שם המנהל/ת
ביה"ס

(רשמי,
מוכש"ר
חרדי,
מוכש"ר
שאינו
חרדי)

מס' נרשמים
הפיקוח
(מ"מ,
ממ"ד,
חרדי)

שם מנהל /רכז
התוכנית

א

ב

ג

מספר
קבוצות

אישור
תוכנית
בית
ספרית
ע"י מפקח
כולל

אישור
תוכנית בית
ספרית ע"י
מפקח/ת
מינהל
חברה ונוער

"בתי הספר של החופש הגדול"
תוכניות ההעשרה שנרכשו במסגרת התוכנית
שם ביה"ס

4

סמל מוסד

שכבת
הגיל

(יש למרקר פעילויות שנרכשו בדגש ליישום הנושא המרכז)

שם התוכנית ()1

שם הספק
המפעיל ()1

שם התוכנית ()2

שם הספק
המפעיל ()2

שם התוכנית ()3

שם הספק
המפעיל ()3

"בתי הספר של החופש הגדול"
פעילויות חוץ בית ספריות המתוכננות במסגרת התוכנית (יציאה למוזיאונים  /טיולים( )...יש למרקר פעילויות שנרכשו בדגש ליישום הנושא המרכז)

שם ביה"ס

סמל מוסד

שכבת הגיל שתצא שם ,תאריך ומקום שם ,תאריך ומקום שם ,תאריך ומקום
הפעילות ()3
הפעילות ()2
הפעילות ()1
לפעילות

הערות

פעילויות שיא מתוזמנות ארצית (פעילויות חובה)


ביום ד' ,ו' אב ה 18-7-2018 -בין השעות  17:00ל 19:00 -תתקיים פעילות משותפת להורים וילדים בדגש הנושא המרכז השנתי – "מפליגים עם סיפורים".



ביום ה'  ,ז' אב ה 19-7-18 -בין השעות  10:00ל 13:00 -תתקיים פעילות משותפת לתלמידי כיתות א-ג ולתנועות הנוער בסימן מעורבות חברתית בקהילה.

5

"בתי הספר של החופש הגדול"

יש לצרף לתוכנית הרשותית את התוכניות הבית ספריות של כלל בתי הספר
ברשות.

אישור התוכנית הרשותית
 .1אישור המפקח המתכלל:

חתימה __________

תאריך____________ :

 .2אישור מפקח בחינוך המוכש"ר

חתימה _________

תאריך ___________

 .3אישור מנהל מחלקת חינוך:

חתימה __________

תאריך____________ :

 .4אישור מפקח מינהל חברה ונוער:

חתימה __________

תאריך____________ :

6

מדינת ישראל
משרד החינוך

"בתי הספר של החופש הגדול"
טופס בקשה והתחייבות להפעלת התוכנית "בתי הספר של החופש הגדול"
בכיתות א-ג ,בקיץ תשע"ח
שם הרשות______________________________ :
ראש הרשות_____________________________ :
מנהל מח' החינוך ברשות_____________________:
טלפון מנהל מחלקת חינוך ברשות_______________ :
גזבר הרשות______________________________ :
איש קשר ברשות ________________:טלפון __________________ דוא"ל ________________
במוסדות החינוך הרגיל:
מעמד

מספר בתי ספר

מספר התלמידים
בכיתות א'

מספר התלמידים
בכיתות ב'

מספר התלמידים
בכיתות ג'

בתי ספר רשמיים
בתי ספר מוכש"ר


המשרד יקבע את התקציב לכל רשות בהתבסס על הנתונים הרלוונטים הקימיים במערכת המשרד

התחייבות הרשות המקומית במסגרת בקשה לתקצוב
עבור תוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" – תשע"ח
אנו ,מורשי החתימה של הרשות_________________ :מבקשים להשתתף בתוכנית "בתי הספר של החופש
הגדול" ,מצהירים ומתחייבים לעמוד בקריטריונים ובתנאי הסף הבאים:
 .1איננו מקבלים את השירות במסגרת תוכניות ומכרזים אחרים של משרד החינוך.
 .2ככל שנקבל תקצוב אנו מתחייבים להפעיל את התוכנית בהתאם למתווה המקצועי ולכל מרכיבי
התוכנית ,כפי שנקבעו ע"י משרד החינוך.
 .3התלמידים שישתתפו בתוכנית הם תלמידי כתות א-ג ,בחינוך הרגיל ובכתות חינוך מיוחד בחינוך הרגיל
הלומדים במוסדות החינוך הרשמיים ובבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים (מוכש"ר)( .הבהרה:
תלמידי השילוב הינם תלמידים הלומדים בכיתות הרגילות ועל כן משתתפים כחלק מהכיתה בכלל
הפעילויות והתוכניות) .בחינוך המיוחד יקבלו את השרות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בבתי"ס רגילים שאינם נכללים בתוכניות להארכת שנת הלימודים לתלמידי החינוך המיוחד .יש לתקצב
כיתות חינוך מיוחד בבתי"ס רגילים שאינן נכללות בתוכנית להארכת שנה"ל .הכתות שיש לתקצבן
בחינוך המיוחד הן כדלהלן:
כיתות משכל גבולי-סוג כיתה 23
כיתה חשד לפיגור קל ,פיגור קל סוג כיתה 16
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הפרעות התנהגות-סוג כיתה 17
הפרעות נפשיות-סוג כיתה 28
לקות למידה-סוג כיתה 20
עיכוב התפתחותי-סוג כיתה 29
עיכוב שפתי – סוג כיתה 30
 .4ברשויות שבהן יש גם בתי"ס רשמיים וגם בתי"ס בחינוך המוכש"ר ,הרשות תפעיל את התוכנית הן בבתי
הספר בחינוך הרשמי והן בבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים (מוכש"ר)
 .5ראש הרשות יבחר את הגוף/ים המפעיל/ים ברשות וכן יקים ועדת היגוי רשותית בה יהיו שותפים מנהל
אגף החינוך ברשות ,המפקח המתכלל מטעם משרד החינוך ,נציגים של פיקוח החמ"ד ,חנ"מ ,מינהל
חברה ונוער ,נציג הפקוח על האמנויות במחוז וכן וגורמים נוספים עפ"י שקול דעתו.
 .6תפקיד ועדת ההיגוי הרשותית הוא תכנון רשותי של המהלך וליווי התוכנית במהלך ההפעלה ,לרבות
גיבוש תוכנית עבודה רשותית ,בהתאם למדיניות וליעדי משרד החינוך והרשות .מוביל התוכנית ברשות -
מנהל אגף החינוך בשיתוף המפקח המתכלל.
 .7אם הרשות תפעיל את התוכנית בבתיה"ס בעצמה ולא באמצעות גוף מפעיל ,על הרשות:


להתחשב עד כמה שניתן בצרכי האוכלוסיות היעד שבתוכנית.



תינתן עדיפות למורים מבתיה"ס.



הרשות המפעילה תידרש לעמוד בהוראות כל דין ,לרבות לעניין רישוי קייטנות ,ובכלל זה לקבל
אישור הפעלה מטעם המפקח של מינהל חברה ונוער לכל מוסד.

 .8אם הרשות תפעיל את התוכנית באמצעות גוף/ים מפעיל/ים  ,הרשות מתחייבת כדלקמן:


להתחשב עד כמה שניתן בצרכי האוכלוסיות היעד שבתוכנית.



תינתן עדיפות למורים מבתיה"ס.



על הרשות לוודא כי ההסכם עם המפעיל/ים יכלול בתוכו את התחייבות המפעיל לשלם את שכר
הרכזים/המורים והמדריכים עפ"י השכר שהגדיר משרד החינוך לכל אחד מבעלי התפקידים.
ובכל התנאים המוגדרים בקול קורא.



הגוף/ים המפעיל/ים יידרשו לעמוד בדרישות ההוראות כל דין ,לרבות לעניין רישוי קייטנות,
ובכלל זה לקבל אישור הפעלה מטעם המפקח של מינהל חברה ונוער לכל מוסד.

 .9הרשות מתחייבת להפעיל מנגנונים להרשמת התלמידים.
 .11הרשות מתחייבת לממן את חלקה כפי שנקבע בקובץ "קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות לשנה"ל
תשע"ח להפעלה במסגרת התוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" ועפ"י ההסכם עם מרכז השלטון
המקומי ומרכז המועצות האזוריות.
 .11הרשות תנגיש את המידע להורים באמצעות מכתבים ,מפגשים ואתר אינטרנט .כמו כן תזמן מפגש של
ההורים עם רכז התוכנית בביה"ס.
 .12הרשות תפעיל את התוכנית בבתי הספר בשלושת השבועות הראשונים של חודש יולי  ,בימים א-ה בין
השעות  .8:00-13:00פעילות משותפת להורים וילדים בנושא "מפליגים עם סיפורים" תתקיים בתאריך
18.7.18בין השעות  .19:00 – 17:00כמו כן ,תתקיים פעילות משותפת לילדים ונוער בסימן "מעורבות
חברתית בקהילה" תתקיים ביום 19.7.18בין השעות .13:00 – 10:00
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 .13אם בבית הספר יהיו פחות מ 60 -תלמידים נרשמים ,תהיה הרשות המקומית רשאית להעתיק את
הפעילות לבית ספר אחר .למען הסר ספק ,לא תיווצר זכאות חדשה לתלמיד להסעה בגין העברת
התלמידים לבית ספר אחר .במקרה של איחוד שני בתי"ס ,יתוקצב רכז אחד ומאבטח אחד לשני בתי"ס
שאוחדו .במקרה זה על הרשות להפנות בקשה ,באמצעות הפיקוח ,לאיחוד בתי ספר .התקצוב מותנה
באישור הבקשה.
 .14הרשות מתחייבת כי פתיחת התוכנית תיעשה רק לאחר קבלת אישור המפקח המתכלל על התוכנית
הרשותית ,אישור המפקח בחינוך המוכש"ר ,אישור מנהל אגף החינוך ו"אישור הפעלה" מטעם מפקח
מינהל חברה ונוער ,עפ"י חוק רישוי לקייטנות.
 .15הרשות תמנה בכל בי"ס רכז לניהול התוכנית ,בעדיפות ראשונה מצוות ביה"ס ,שישולם לו שכר בגין
עבודתו בתוכנית .מנהל ביה"ס רשאי לבחור אם לשמש בעצמו כרכז בתוכנית בתמורה לקבלת שכר
כאמור .בתפקיד זה רשאי לשמש אך ורק אדם בעל תעודת הוראה או בוגר אוניברסיטה בתחום החינוך
או בוגר מכללה להוראה מוכרת ובעל ותק של  3שנות הוראה לפחות.
 .16הרשות תמנה בבתי ספר גדולים (בהם נרשמו לפחות  150תלמידים) ,מדריך ראשי כעוזר לרכז הבית
ספרי .בתפקיד זה רשאי לשמש רק מי שהינו מדריך בוגר בן  18ומעלה ,בעל ניסיון בעבודה עם ילדים,
ועונה על אחד או יותר מהתנאים הבאים :בעל תעודה של מדריך מוסמך ,או בוגר אוניברסיטה ,או
סטודנט להוראה /סטודנט  /מדריך מתוך מאגר תוכניות העשרה של המשרד.
 .17הרשות תשתף פעולה ומתחייבת להעביר כל מסמך ונתון שתתבקש לצורך תהליכי הליווי ,הבקרה
ההערכה של התוכנית והדיווחים שידרשו לגבי הביצוע בפועל.
 .18הרשות תתחייב לספק הזנה בהתאם להמלצות התזונתיות של משרד הבריאות ,עפ"י המפרט הבא:
כריך מלחם או לחמנייה מחיטה מלאה ובו אחד מהמרכיבים הבאים :גבינה עד  / 5%טונה  /אבוקדו /
ביצה  /חומוס בתוספת ירק .השתייה המותרת היא מים
 .19הרשות המקומית תתחייב כי בכל ההתקשרויות שלה עם גוף/ים מפעיל/ים חיצוני/ים במסגרת מכרזים
ובחוזים עם ספקים ,קבלנים ,קבלני משנה ,בעלי מקצוע ונותני שירותים למיניהם (לרבות ,חברת
הקייטרינג ,חברת האבטחה וחברת ההסעות) בקשר להפעלת התוכנית "בתי ספר של החופש הגדול"
בכתות א-ג ,נשוא קול קורא זה ,תדרוש קיומם של ביטוחים לפי שיקול דעתה של הרשות וכמקובל
בהתקשרויות הרשות (ביטוחי אחריות מקצועית ,ביטוחי רכוש ,ביטוחי חבות מעבידים וביטוחי אחריות
כלפי צד שלישי לפי העניין) בגבולות אחריות סבירים להיקף הפעילות לפי שיקול דעתה של הרשות
וכמקובל בהתקשרויות הרשות .בביטוחי חבות כאמור ככל שידרשו ,תדרוש הרשות כי מדינת ישראל –
משרד החינוך תיכלל כמבוטחת נוספת ,בגין אחריותה למעשים ו/או מחדלים של הנ"ל באותו מעמד
שיהיה לרשות המקומית  .בביטוחי הרכוש ,ככל שידרשו .ייכלל סעיף ויתור על זכות השיבוב/התחלוף גם
כלפי מדינת ישראל -משרד החינוך והתרבות וכלפי עובדיהם למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון .
בקשר עם הפעלת התוכנית "בתי ספר של החופש הגדול בכיתות א-ג תיכלל בפוליסת החבות של הרשות
המקומית הרחבת שיפוי לטובת מדינת ישראל – משרד החינוך בגין אחריותה למעשים ו/או מחדלים של
הרשות המקומית והפועלים מטעמה .מובהר בזאת כי הרחבת השיפוי אינה מכסה מעשים ו/או מחדלים
של מדינת ישראל – משרד החינוך או מי מטעמם לרבות מתן הנחיות ,פיקוח ונהלים ,בקשר עם התוכנית.
בביטוחי הרכוש של הרשות המקומית ,ייכלל סעיף ויתור על זכות השיבוב/התחלוף כלפי מדינת ישראל-
משרד החינוך והתרבות בגין נזקים שנגרמו על ידי עובדי מדינת ישראל – משרד החינוך המועסקים
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בתוכנית במישרין על ידי הרשות המקומית ומקבלים את שכרם ממנה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת
זדון .
 .21במקרה של תביעה/טענה נגד מדינת ישראל – משרד החינוך ,הרשות תציג אישור על קיום ביטוחים
שנדרשו בסעיף  18לעיל ,לבקשת משרד החינוך.
 .21תנאי תשלום ודוחות ביצוע בהלימה לנספח  - 2מבנה התקציבי בקובץ "קריטריונים לתקצוב רשויות
מקומיות לשנה"ל תשע"ח להפעלה במסגרת התוכנית "בתי הספר של החופש הגדול"
 .22הרשות מצהירה כי ידוע לה כי התשלום לרשות יהיה לפי ביצוע בפועל (נוכחות תלמידים) ולא עפ"י
מספר התלמידים שנרשמו לתוכנית .על הרשות לשמור את דוחות הנוכחות הכיתתיים המקוריים וכן כל
מסמך רלוונטי לצרכי הביקורת בתוכנית ע"י משרד החינוך.
 .23הרשות מצהירה כי ידוע לה כי לאחר קבלת דוחות הביצוע ואישורם ,תתבצע התחשבנות בין המשרד
לרשויות המקומיות ,ובהתאמה תועבר ההשלמה התקציבית או יקוזזו הכספים העודפים .יובהר,
שמרשות שלא תגיש דיווח כנדרש עד  15.10.18יקוזזו התשלומים שהועברו לה בגין תוכנית זו מכל
תשלום המגיע לה ע"י המדינה וזאת עד להעברת דו"ח הביצוע המלא.
 .24הרשות המקומית תנהל את הפעילות בקבוצת כרטיסי חשבונות נפרדים בהם ירשמו ההכנסות
וההוצאות ,תוך הפרדה בין כל אחד מסעיפי ההוצאה שמרכיבים את התוכנית .הרשות תעדכן את
המשרד בכל מידע הרלוונטי להפעלת תוכנית הקיץ לרבות מספר התלמידים וכיו"ב.
 .25המשרד יבדוק את דוחות הביצוע ואת האסמכתאות המבססות להוצאות שדווחו .זאת ,לרבות תיעוד
אשר נדרש לצורך ביסוס הזכאות של המדריכים/רכזים בבתי הספר לשכר בתעריף "מורה" ( 75ש"ח
ברוטו לשעה) .במידה שיסתבר מהביקורת כי דווחו הוצאות שלא עפ"י המתחייב מהוראות הקול קורא
ו/או ללא אסמכתאות מבססות ,המשרד יפחית עפ"י שיקול דעתו את ההוצאות שחרגו כאמור ,מכל
סכום אשר יגיע לרשות ממשרד החינוך.
מובהר ,כי ככל שרשות לא תשתף פעולה ולא תעביר את אשר נדרש ע"י הביקורת מטעם משרד החינוך,
המשרד יפחית את הסכומים ששולמו במסגרת קול קורא זה ,וזאת מכל סכום אשר יגיע לרשות ממשרד
החינוך.
 .26הרשות מצהירה כי ידוע לה והיא מסכימה כי ככל שיתברר כי הרשות תוקצבה ביתר או חרגה מהוראות
הקול הקורא על נספחיו ,יקוזז הסכום הנדרש מכל תשלום אחר המגיע לרשות ממשרד החינוך.

חתימות:
--------------------------ראש הרשות
תאריך___________ :
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-------------------------------גזבר הרשות
תאריך_____________ :

-----------------------------חותמת המועצה  /העיר  /הרשות
תאריך________________:
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"בתי הספר של החופש הגדול"
הזמנה לרשות להצטרף לתכנית
"בתי הספר של החופש הגדול"
לשנה"ל תשע"ח
תוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" תפעל גם השנה במהלך חופשת הקיץ ,על פי החלטת משרד החינוך
ומשרד האוצר ,במטרה לתת מענה חינוכי לתלמידים בכתות א'-ג' ,בביה"ס היסודי בחינוך הרגיל ובחינוך
המיוחד ,הלומדים בבתי הספר הרשמיים ובבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים (מוכש"ר) .זאת במסגרת
תכנית שתתקיים בימים א'-ה' בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ .
משרד החינוך מזמין רשויות להגיש בקשות לתקצוב עבור הפעלת התכנית .בשנה"ל תשע"ח ,התכנית
תיושם בכתות א'-ג' ,במוסדות החינוך הרשמיים והמוכש"רים.

הגשת הבקשה תעשה באמצעות טופס הבקשה הרצ"ב עד לתאריך 30.4.2018
את טופס הבקשה יש להדפיס ולשלוח עותק סרוק חתום בדוא"ל:
lomdimbegadol@education.gov.il


מענה לשאלות  :ניתן להפנות באמצעות "שאלות ותשובות" באתרwww.edu.gov.il/lomdimbegadol :

קבצים רלוונטיים:
קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות לשנה"ל תשע"ח להפעלה במסגרת התכנית "בתי הספר של
החופש הגדול" (כולל נספחים :מתווה ההפעלה; מבנה תקציבי של התכנית)
טופס בקשה והתחייבות הרשות
פורמט דו"ח ביצוע לקיץ תשע"ח – יועלה לאתר "בתי הספר של הקיץ"
תכנית עבודה רשותית
תכנית עבודה בית ספרית

בברכת הצלחה,
אתי סאסי
מנהלת אגף א' לחינוך יסודי
משרד החינוך

