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   מוניציפאלית בתחום החינוך ת  י לפיתוח והובלת תוכנ קורא קול

ליאון משפחת  הפילנתרופיה   קרן  בתחומי  הפועלת  קרן  לערכים    הינה  ולחינוך  פערים  לצמצום 

 בשותפות עם   במערכת החינוך, באמצעות חיזוק מחנכות הכיתה וביסוס תפקידן

מקדם שינוי מערכתי  ה  -  למחקר ולפיתוח בהכשרת מורים ובחינוךהמכון הארצי      -  מופ"ת מכון  

 . ומשפיע במערכת החינוך הישראלית

  מחפשים שותף למסע ייחודי.

שותף מחפשים  חדשנית  אנו  תוכנית  ב  של  וייחודית  בהובלת    ת ומוניציפאלית  יורשוהתערבות 

והוא    שיווןלייצר    תאפשרשבמהותה   וצמצום פערים באמצעות סוכן שינוי משמעותי  הזדמנויות 

 תית על עולם החינוך. יאמ לייצר השפעה   מחנכות בתי הספר ובכך

  , מקצועי    -שותף    ,  מאמין בפוטנציאל הגלום במחנכות כסוכנות שינוי משמעותי  השותף שנחפש

ורקע   ניסיון  בעל  , בתוכניות אפקטיביות  לחינוך היסודי()יתרון  בתחום החינוך  מוכחים    מעולה, 

שיחד    ובהובלת תוכניות בשדה החינוכי  ,בתהליכי הנחייה ופיתוחלצמצום פערים ושיוון הזדמנויות,  

 . מודל ייחודי ויממש אותו יחד עם השותפים האחרים למהלךיפתח   עם נציג הקרן

 כנית והתמטרות 

לשווין הזדמנויות וצמצום פערים בזירת רשות   -  התוכנית נועדה לייצר מודל בר קיימא והרחבה

משמעותי   שינוי  כסוכן  הכיתה  מחנכות  על  המתבסס  החינוך  -מקומית  מערכת  רתימת  תוך 

 העירונית למשימה.

להביא את כלל בתי הספר היסודיים ברשות להכרה בערך המחנכות כמחוללי שינוי    התוכנית  על

 . את ייעודה החינוכי ולאפשר לכל מחנכת בעיר להגשים בקרב התלמידים

צמצום   בדבר  הבסיסיות  החינוך  מטרות  את  להגשים  ברשות  המחנכות  לכלל  האפשרות  תיווצר 

 הזדמנויות בקרב תלמידיהן.   שוויוןפערים, הנחלת ערכים ויצירת 

 

 כללי 

רשויות   ופיתוח משותף של תכנית הוליסטית לצמצום פערים    2שנת הפיילוט הראשונה תכלול   

ושוויון הזדמנויות בכלל בתי הספר היסודיים בעיר ובאמצעות סוכן השינוי המרכזי שהוא המחנכות  

 החינוך העירוני   מינהלבבתי הספר ובשיתוף והובלה משותפת של  

 

 שנה א'  – מערך הפיילוט

   רשויות 2  - גודל הפיילוט 

   שנים  3-5טווח זמנים 
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 עוגנים הבאים:ה כלל עירונית והבית ספרית תכלול את התוכנית ההתערבות  .א

 ליווי ותמיכה במחנכות חדשות במערכת.  •

 בתי הספר.   י לבקרב המחנכות ובקרב מנהשוויון הזדמנויות    פיתוח מיזמים חדשניים בנושא •

 אינטנסיבי של בתי הספר ברשות לשם השגת היעד. ליווי והדרכה  באופן  •

תוכנית פיתוח מקצועי ייחודית למחנכות בלבד בזירת בי"ס במסגרת של קהילת   -קהילת מחנכות    •

מקצועית וכלל  )  מחנכות  ספריות  בית  מחנכות  קהילות  שמטרתןפיתוח  יצירת    -עירוניות 

עמיתים   ללמידת  פדגו  –פלטפורמה  והתמודדויות  לדילמות  מענה    חברתיות- גיותמענה 

 (ועוד, פיתוח הפרופסיה  ,  חינוך לערכיםלצרכים רגשיים

התמודדויות   • התפקיד,  בדילמות  עיסוק  שיתוף,  למידה,  המאפשר  עירוני  מרחב  יצירת 

 וסוגיות אופייניות למחנכות. 

 .עבודה עם המנהיגות החינוכית של העיר לטובת השגת היעד •

 צרכים העולים מהשטח. ל יםי פיתוח מענים ייחוד  •

 

 ? קריטריונים לבחירת רשויות לתוכנית

 הפיילוט הקרן תבחר את הרשויות ללא הגוף שיבחר להוביל בשותפות את התהליך נדגיש כי בשלב  

וחשיבותן  נה ומבי   המכיר • המחנכות  של  המהותי  תפקידן  ליצירת    ה וער  ,את  לצורך 

 . פלטפורמה עבורן

בעלת דמויות משמעותיות כגון ראש העיר וראש מינהל החינוך המכירים בצורך הגדול     •

       .התוכנית בכלל בתי הספר היסודיים בעירונכונים ליישום 

  .עיר כולהב  למציאות המתחדשתת מענה  רצון ומוטיבציה לת תבעל •

 . תנאים מיטביים ושיתופי פעולה לטובת התוכניתמסוגלות לאפשר ת בעל •

פדגוגיים  ת מודע • בהישגים  ורק  אך  מתמצים  אינם  הספר  בית  צרכי  כי  הנמדדים   , לכך 

 . אלא בתכלול מלא של עולם הצרכים של כלל התלמידים ומשפחותיהם-בציונים

 .כערך חינוךורואה  רווחת ילדים, עובדי הוראה  להיטיב עם קהילה,   תמבקש •
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 להגשה לקול הקורא תנאי סף

 שנים.   5לפחות ארגון הקיים ופועל   .א

 תקפים -א'   46ארגון בעל ניהול תקין ו  .ב

 שנים בפיתוח תוכניות ותהליכי הדרכה.  3מוכח של לפחות   ניסיון    .ג

ובתחומים של שוויון    תי ספרשנות ניסיון בהובלת תהליכים בב  3ארגון בעל לפחות    .ד

 הזדמנויות וצמצום פערים בחינוך. 

 מיליון ₪ בשנה.  3מחזור כספי שנתי של לפחות   .ה

 מאפיינים נדרשים 

 נכונות, אמונה ונחישות להשגת שוויון הזדמנויות בחינוך. .א

 בטווחי זמן מהירים.  היכולת ביצועית גבוה .ב

 . גמישות ויכולת שינוי תוך כדי תנועה  .ג

 מחויבות גבוהה לקבלת משוב ותיקון בהתאם.   .ד

 משלב הפיתוח ועד שלב היישום וההמשגה. -  תכנון תהליכי למידהו זמהוי יכולת   .ה

 .חינוכית משמעותית בבתי ספר יסודייםהיכרות עם עשייה    .ו

 . ויכולת להוביל תוכנית אינטגרטיבית  מגוונים עולמות תוכןהיכרות מעמיקה עם    .ז

 רחבה במודל רשתי.  גאוגרפיתיכולת הובלה של תוכניות בפריסה    .ח

 יכולת מוכחת ביצירה ושימור של שיתופי פעולה.   .ט

 שקיפות, אמינות ושיתופיות.  .י

 

ארגונים המעוניינים להתמודד מתבקשים למלא את הטופס הבא ולשלוח  

 . 16:00בשעה     22/4/2021  –מה אותו לא יאוחר 

     dorit@lionff.com - הבאהלכתובת 

 זה(. ניתן לשלוח שאלות בכל עת למייל )

מיוחדת למענה על שאלות לגבי קול קורא והבהרות תתקיים    ת זום  פגיש 

 . 12:00 - 10:00בשעות  12/4ביום 

https://us02web.zoom.us/j/84132211006?pwd=MmNwYkJ5UXRJblIwdWREN
kUyM1RoUT09 

 

mailto:dorit@lionff.com
https://us02web.zoom.us/j/84132211006?pwd=MmNwYkJ5UXRJblIwdWRENkUyM1RoUT09
https://us02web.zoom.us/j/84132211006?pwd=MmNwYkJ5UXRJblIwdWRENkUyM1RoUT09
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 : רטים כללייםפ

     תאריך הבקשה: 

 : שם הארגון

    : שם מגיש הבקשה

 : תפקיד בארגון

 פרטי קשר של מגיש הבקשה:

    מייל: 

 טלפון:

 

 עמודים כולל התקציב.  10אורך הבקשה לא יעלה על 

 

 מידע על הארגון – חלק א 

 שנת הקמת הארגון:

 

 רקע על הארגון  .1

מאמין"/חזון "האני  להקמה,  מאפייני    הרקע  הוקם,  לשמו  הארגון  מטרת  הארגון,  של 

 שורות(   20הארגון כגון פריסה ארצית/מקומית, קהלי היעד )עד 

 

 הצורך החברתי/חינוכי .2

 מה הם הצרכים החברתיים/ הבעיות החברתיות בהם אתם מנסים לטפל?  

 

הפעילות  ו תחומים מרכזיים, תוכן ופעילות )כולל סוג  ט כיצד אתם מטפלים בבעיה? אנא פר

 .ונתונים כמותיים(

 

החינוך   .3 בתחום  וניסיונו  הארגון   תוכניות    פעילות  וצמצום   ופיתוח  הזדמנויות  לשוויון 

 פערים

הארגון .א ניסיון  את  פרט  החינוך  אנא  במרחבי  בעשייה  אחר(  פרויקטים/  , )תוכניות/ 

בחמש השנים האחרונות: שם התוכנית, מטרותיה,        שוויון הזדמנויות וצמצום פערים

יותר מ תובנות שלמדתם    3- פריסה ארצית, משך התוכנית, תוצאותיה, אתגריה ולא 

 ממנה. 
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תוכנית/  –שלחו בבקשה כנספח  – אנא פרטו ניסיון הארגון בפיתוח תוכן והמשגת ידע  .ב

 תהליך אחד/ת שפתחתם והמשגתם.

 
 

     תקציב הארגון. 4

את התקציב השנתי של ארגונכם בשלוש השנים האחרונות. הכוונה לנתונים של שנת    אנא פרטוא.  

 : בש"ח תקציב שהסתיימה 

 סה"כ הוצאות  סה"כ הכנסות  תקציב שנתי  שנה 
2018    
2019    
2020 *    

 

 )בשקלים(  2020את התקציב לשנת  אנא פרטוב. 

   הכנסות 
 הערות  סכום מקור מימון  
   קרנות  1
   תורמים פרטיים  2
   ממשלה  3
   רשויות  4
   דמי חבר  5
   מכירת שירותים  6
   אחר 7
   סה"כ הכנסות 
   הוצאות  
 הערות  סכום סוג ההוצאה  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   סה"כ הוצאות 

 

)בדולרים בסדר יורד מהגדול  ומעלה  5000$את רשימת התורמים/הקרנות מסכום של אנא פרטו ג. 
 . לקטן. ניתן להוסיף שורות בטבלה(

סכום     שם הקרן/תורם
 2018לשנת 

לשנת    סכום 
2019 

 משך התחייבות/צפי לעתיד  
פעמי/התחייבות  חד  )למשל: 
שנים/ממתינים  לשלוש 

 לתשובה וכו'( 
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     סה"כ 
 

 

 המוצעתהתוכנית  –חלק ב'  

כלל האלמנטים בתוכנית חייבים להיות בעלי אפשרות "שכפול" לרשויות נוספות עם הגדילה של  

 התוכנית 

 תמצית הבקשה   .1

תכנית עירונית  מהי    )מומלץ להשלים אחרי מילוי שאר חלקי הטופס(  בפסקה קצרהרשמו  

הכיתה מחנכות  בעזרת  שינוי  המייצרת  ערכים הוליסטית  העבודה/  ועקרונות  תפיסת   ?

 שנות עבודה אינטנסיבית איתכם? 5כיצד תיראה העיר לאחר מובילים/ חשיבות/ רציונל/  

 

 כיתה  ותמחנכ .2

מחנ תפקיד  את  תופסים  אתם  כיצד  בקצרה  ציינו  התפקיד,    כתאנא  מטרות  הכיתה?  

מהו המודל האידיאלי ומדוע?  הקשר של תפקיד זה לשוויון הזדמנויות,  תשתיות נדרשות? 

 ? ותמהם צרכי המחנכ

 

 מודל הפעולה .3

 כנית הרשותית:והת   אנא הציעו מודל פוטנציאלי להפעלת 

 
 שותפים  ➢
 תפיסת עבודה   ➢
 לו"ז   ➢
 ופעולות מרכזיות  תכנים ➢
 דרכי עבודה, מתודות ותכנים.  –קהילת מחנכות   ➢
 דרכי פעולה  מתודות ➢
 בעלי ניסיון מוכח בהובלת קבוצות מקצועיות  -פרופיל המנחים  ➢
 מדדים להגדרת הצלחה   ➢
 תוצר רצוי אחרי שנה ובסוף התהליך   ➢
 אחר ככל הנראה לכם   ➢

 
 

   את כלל אנשי המקצוע והמנחים שיובילו את התוכנית. כי נציגי הקרן יאשרו –נדגיש 
 

 אנא ציינו מהו הערך המוסף של הארגון שלכם בפיתוח והובלת התוכנית?  .4

עירונית    .5 וכיצד תראה הצלחה  וצמצום פערים עבורכם  ציינו מהו שוויון הזדמנויות  אנא 

 ובית ספרית בתחום זה? 

 כיצד אתם תופסים קהילה מקצועית של מחנכות.  –אנא ציינו   .6
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אנא ציינו מיהם האנשים בארגון שיפתחו ויובילו את התוכנית וצרפו קו"ח שלהם. כמו כן   .7

 לארגון עימם תתייעצו/ תשתפו.  ציינו מומחי תוכן חיצוניים

 
 
 
 

 סעיפי תקציב מרכזיים )בשקלים(   -כנית המוצעת  ותקציב הת .8
 

 הוצאות  .א

 הערות  סכום סוג ההוצאה 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   סה"כ הוצאות 
 

 מסמכים נלווים:

 את רשימת חברי הועד המנהל של הארגון  לצרףנא  .1
אין צורך שלהלן את קיומם של מסמכים אלו )  רק לסמן בטבלה בשלב זה הנכם מתבקשים   .2

 . . במידה ושלב א' של הבקשה יאושר, תתבקשו להציג את המסמכים(לצרף מסמכים

 

 
 הערות  אין  יש המסמך  
תעודה לרישום עמותה מרשם העמותות או חברה   1

 הציבור מרשם החברות לתועלת 
   

    תקנון העמותה  2
    אישור ניהול תקין מרשם העמותות בתוקף  3
    א' 46אישור לסעיף   4
    רשימת מורשי החתימה של הארגון  5
חשבון   6 ניהול  אישור  או  של העמותה  צ'ק  צילום 

 בנק עם חתימת מנהל/ת סניף
   

הגבוהות    5רשימת   7 המשכורות  בארגון  מקבלי 
 )תפקיד, שם ושכר חודשי( 

   

    אחרון, מאושר על ידי רו"ח  כספי ח"דו 8
במקור   9 מס  מניכוי  פטור  על  הכנסה  מס  אישורי 

 ועל ניהול פנקסים כחוק 
   

 

 הערות נוספות מצד ממלא הבקשה:

 תודה רבה  
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