"קולות קוראים" למודל מוזיקלי יישובי תש"פ 2019-20
מיום  18/07/2019ועד ליום 22/08/2019
א.

מס' במרכבה -

ב.

תזכורת ותשומת לב !

10998

עבור  :קבוצות קטנות  /גדולות  /חטיבה ) להלן הפרסום המלא בעמוד ( 2

10997

עבור  :מגזר – יסודי  /טרום  /חטיבה ) להלן הפרסום המלא בעמוד ( 3

 .1מרכבה -
א .פתיחת בקשה במרכבה בהתאם למספר ה"קול קורא".
ב .פתיחת בקשה במרכבה ע"י ) כרטיס( הרשות.
ג .נא לציין בתיאור הבקשה במרכבה באופן הבא  :מודל יישובי תש"פ – שם הרשות – סוג מודל
) לדוגמה  :מודל יישובי תש"פ – עירית אוטופיה – קבוצות קטנות (
* .וודאו כי נוצרה בקשה במרכבה ** .בדקו סטטוס *** .צלמו מסך והודעות המתקבלות.
 .2דגשים במילוי ומשלוח טופס הבקשה -
א .מילוי כל הפרטים הנדרשים ,לוגו ,חתימות וחותמות.
ב .צירוף קבצים נדרשים כולל אישור השתתפות ביום עיון למודל יישובי.
ג .על-מנת למנוע תקלות וחוסר התאמה בנתונים ,יש לשלוח את טופס הבקשה ) ( EXCELL
מלא בלבד ! פעם אחת ! בגרסה התואמת את המופיע במרכבה .ומומלץ לא בדקה ה – .90
הקלק כאן  -לפרטים נוספים ודגשים בנושאים פדגוגיים במצגת יום עיון למודל יישובי תש"פ
 .3להזכירכם ! גביית שכ"ל מתלמידים/הורים בהתאם לתבחינים בלבד !!!

ג.

נא עדכנו הודעה זו במלואה את העוסקים בכך !

בהצלחה !

קול קורא במוזיקה " -מודל מוזיקלי יישובי" לשנה"ל תש"פ

קול קורא מס'  10998בפורטל מרכבה בתוקף מיום  18.07.2019ועד ליום 22.08.2019
המזכירות הפדגוגית ,באמצעות הפיקוח על המוזיקה ,מעוניינת לתקצב רשויות ,שבשטח שיפוטן נמצא קונסרבטוריון
פועל ומוכר ע"י משרד החינוך והמקיימים תכנית לחינוך מוזיקלי בבתי הספר )יסודיים וחטיבות ביניים( ,תוך מתן דגש
על מקצוע הנגינה .לימוד מקצוע הנגינה יתבסס על כלי קשת וכלי נשיפה ויוביל להקמת תזמורות בית ספריות ומאוחר
יותר לתזמורת עירונית.

חלוקת התקציב
 35%מהתקציב בתקנה יוקצה לרשויות בהם קונסרבטוריונים שלב ג' ,עבור בתי הספר היסודיים-קבוצות קטנות ותכלול ,בהתאם
לקריטריונים המפורסמים באתר.
 35%מהתקציב בתקנה יוקצה לרשויות בהם קונסרבטוריונים שלבים א' ו-ב' ,עבור בתי הספר היסודיים-קבוצות קטנות ותכלול,
בהתאם לקריטריונים המפורסמים באתר.
 5%מהתקציב בתקנה יוקצה לרשויות עבור בתי הספר היסודיים -קבוצות גדולות ,בהתאם לקריטריונים המפורסמים באתר.
 15%מהתקציב בתקנה יוקצה לרשויות עבור חטיבות הביניים ,בהתאם לקריטריונים המפורסמים באתר.
 8%מהתקציב בתקנה יוקצה לרשויות המקיימות הוראת מוזיקה מתכללת ) תכלול( ,בהתאם לקריטריונים המפורסמים באתר.
 2%מהתקציב בתקנה יוקצה לרשויות עבור השתלמות/השתלמויות פיתוח מקצועי ,בהתאם לקריטריונים המפורסמים באתר.
הערה :במידה ויוותר עודף תקציבי באחד מהסעיפים הרשומים לעיל ,ליחידה תשמר הזכות לנייד את העודף לסעיפים
האחרים לפי שיקולה הבלעדי.
התקצוב יהיה לפי הקריטריונים והטפסים המפורטים באתר המזכירות הפדגוגית האמור .ובהתאם להחלטות ועדת
ההקצבות במשרד .אין בפרסום קול קורא זה כדי להתחייב לגובה התקציב אשר כפוף לאישור תקציב המדינה.

הנחיות כלליות לבקשת הקצאת תקציב

הגשת הבקשה תעשה באמצעות מערכת מרכבה עד ליום 22.08.2019
על הרשויות להגיש במרכבה בקשות נפרדות עבור כל שכבת גיל )יסודי /חט"ב(.
לא תאושר על ידי החשבות בקשה אחת ,המכילה שתי סוגי קבוצות )קבוצות קטנות וחטיבות ביניים(

חובה לצרף במרכבה ובהתאם לסעיפים את המסמכים הבאים:
 .1טופס  - 149דוח ביצוע סופי לשנת הלימודים תשע"ט ) לרשויות אשר קיבלו תמיכה במודל יישובי תשע"ט (
 .2טופס  – 150מכתב בקשה והנמקה  -חתום דיגיטאלית על ידי מורשה חתימה )טופס מרכבה(
 .3טופס הבקשה – *בהתאם לסוג הבקשה  ,הטופס המלא כקובץ  PDFחתום דיגיטלית ) ראה הערה (
הערה  :חובה לשלוח את טופס הבקשה ) קובץ האקסל  ( Excelבדוא"ל לכתובת y-noam@bezeqint.net
•
•
•

בשאלות פדגוגיות יש לפנות למר יעקובי נועם מדריך מרכז מודל יישובי טל' נייד 052-2805628 -
בשאלות תקציביות ליעל אמסלם  -טל ,02-5602843 -בימים ב ,ה' בשעות 10:00-14:00
שאלות בנושא פורטל תמיכות מרכבה  -טל02-5012443:

תבחינים וטופס בקשה למודל מוזיקלי יישובי לבתי ספר יסודיים )קבוצות קטנות(
תבחינים מודל מוסיקלי ,יסודיים  -תש"פ )קבוצות קטנות(
טופס בקשת הצעה יסודי ,קבוצות קטנות  -תש"פ

תבחינים וטופס בקשה למודל מוזיקלי יישובי לבתי ספר יסודיים )קבוצות גדולות(
תבחינים מודל מוסיקלי ,יסודיים  -תש"פ )קבוצות גדולות(
טופס בקשת הצעה יסודי ,קבוצות גדולות  -תש"פ
נספח תקציבי  -תש"פ

תבחינים וטופס בקשה למודל מוזיקלי יישובי לחטיבות ביניים
תבחינים מודל מוסיקלי יישובי ,חט"ב  -תש"פ
טופס בקשת הצעה ,חטיבת ביניים  -תש"פ

קול קורא במוזיקה " -מודל מוזיקלי יישובי" במגזר לשנה"ל תש"פ 2019-20
קול קורא מס'  10997בפורטל מרכבה בתוקף מיום  18.07.2019ועד ליום 22.08.2019
המזכירות הפדגוגית ,באמצעות הפיקוח על המוזיקה ,מעוניינת לתקצב רשויות במגזר הערבי )ראו החלטת ממשלה מס'  922מיום
 (30/12/15תוך מתן דגש על מקצוע הנגינה.

חלוקת התקציב
 70%מהתקציב בתקנה יוקצה לרשויות עבור בתי הספר היסודיים ) קבוצות קטנות ( בהתאם לקריטריונים המפורסמים באתר.
 10%מהתקציב בתקנה יוקצה לרשויות עבור בתי הספר חטיבות ביניים ,בהתאם לקריטריונים המפורסמים באתר.
 20%מהתקציב בתקנה יוקצה לרשויות עבור קונסרבטוריונים טרום הכרה בפיקוח ,בהתאם לקריטריונים המפורסמים באתר.
הערה :במידה ויוותר עודף תקציבי באחד מהסעיפים הרשומים לעיל ,ליחידה תשמר הזכות לנייד את העודף לסעיפים
האחרים לפי שיקולה הבלעדי.
התקצוב יהיה לפי הקריטריונים והטפסים המפורטים באתר המזכירות הפדגוגית האמור ,ובהתאם להחלטות ועדת
ההקצבות במשרד.
אין בפרסום קול קורא זה כדי להתחייב לגובה התקציב אשר כפוף לאישור תקציב המדינה.

הנחיות כלליות לבקשת הקצאת תקציב
הגשת הבקשה תעשה באמצעות מערכת מרכבה עד ליום .22.08.2019
על הרשויות להגיש במרכבה בקשות נפרדות עבור כל סוג מודל.
לא תאושר על ידי החשבות בקשה אחת ,המכילה שתי סוגי מודל )יסודי ,חטיבה ,טרום הכרה(.

חובה לצרף במרכבה ובהתאם לסעיפים את המסמכים הבאים:
 .1טופס  - 149דוח ביצוע סופי לשנת הלימודים תשע"ט )לרשויות אשר קיבלו תמיכה במודל יישובי תשע"ט(.
 .2טופס  – 150מכתב בקשה והנמקה  -חתום דיגיטאלית על ידי מורשה חתימה )טופס מרכבה(.
 .3טופס הבקשה – *בהתאם לסוג הבקשה ,הטופס המלא כקובץ  PDFחתום דיגיטלית )ראה הערה(
הערה  :חובה לשלוח את טופס הבקשה )קובץ האקסל  (Excelבדוא"ל לכתובת y-noam@bezeqint.net
•
•
•
•

בשאלות פדגוגיות יש לפנות :
למר יעקובי נועם מדריך מרכז מודל יישובי  -טל' נייד  052-2805628 -דוא"ל y-noam@bezeqint.net
למר תייסיר חדאד יו"ר אשכול אמנויות במגזר  -טל נייד  ,050-6282878 -דוא"ל taissirha@education.gov.il
בשאלות תקציביות לגב' יעל אמסלם – טל ,02-5602843 :בימים ב ,ה' בשעות 10:00-14:00
שאלות בנושא פורטל תמיכות מרכבה  -טל02-5012443 :

התקצוב יהיה לפי הקריטריונים והטפסים המפורטים באתר המזכירות הפדגוגית האמור .ובהתאם להחלטות ועדת
ההקצבות במשרד .אין בפרסום קול קורא זה כדי להתחייב לגובה התקציב אשר כפוף לאישור תקציב המדינה.

תבחינים וטופס בקשה למודל מוזיקלי יישובי לבתי ספר יסודיים במגזר )קבוצות קטנות(
תבחינים מודל מוסיקלי ,יסודיים במגזר  -תש"פ )קבוצות קטנות(
טופס בקשת הצעה יסודי במגזר  ,קבוצות קטנות  -תש"פ

תבחינים וטופס בקשה למודל מוזיקלי יישובי לבתי ספר חטיבה במגזר
תבחינים מודל מוסיקלי,חטיבה במגזר  -תש"פ )קבוצות גדולות(
טופס בקשת הצעה חטיבה במגזר  -תש"פ

תבחינים וטופס בקשה למודל מוזיקלי לקונסרבטוריון טרום הכרה במגזר
תבחינים מודל מוסיקלי לקונסרבטוריון טרום הכרה במגזר  -תש"פ
טופס בקשת הצעה לקונסרבטוריון טרום הכרה במגזר  -תש"פ

