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 י"ד בחשוון תשפ"ג
 2022בנובמבר  08

 2000-1089-2022-0000503סימוכין: 
  לכבוד

 מחוזות המנהלי ומנהלות 

 שלום רב,

 לשנה"ל תשפ"ג מיזם "תרבות ישראלית"הנידון: 

ב' -כיתות א'תלמידי  תמבקשים להגביר את חשיפתרבות והספורט החינוך בשיתוף משרד ה משרד

 תרבותלתחומי ה בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד,  והמוכש"ר הרשמייסודיים בחינוך הבבתי ספר 

. מטרות המיזם הינן היכרות מגיל צעיר עם תמערכת החינוך הפורמאלי במסגרתאומנות הו

התרבות והאמנות הישראלית ותרבויות העולם, העמקת התשתית התרבותית המשותפת, חינוך 

 עות צריכה של האמנות, הנאה, והקנייתלאסתטיקה, חיזוק היבטים חברתיים ורגשיים באמצ

תיאטרון, מחול, מוזיקה,  –תחומי האמנות הנכללים במיזם  .כלים לצפייה מודעת ומשמעותית

  .קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית

על ידי מנהל/ת בית  ,ככל שנבחרו ,תרבותהבנוסף לפעילויות  ותופעלתוספתית הינה התוכנית 

עבור ₪   1,500  -כשל סך בלטובת הפעלת התוכנית, כל בית ספר יתוקצב  .במסגרת הגפ"ןהספר 

. פות של המשרד בבית הספרתיעור ההשתבחינוך הרשמי, ובחינוך המוכש"ר בהתאם לש כתהכל 

  .ארצי סל תרבות באמצעותהמקומיות הרשויות דרך  המיזם יופעל 

 דגשים והמלצות:

  במסגרת מיזם "שישי תרבות  בימי ו'התוכנית לפחות פעמיים בשנה מומלץ להפעיל את

 .החינוכי המוסד מנהל להחלטת בהתאם ובחברה הערביתישראלית" 

 כדוגמת מפגש אמן/יוצר )סופר, יוצר וסרטו, פעילות ניתן לרכוש  לכיתההמוקצה  בתקציב

מוזיקה, , , תאטרון, מחולתחומי האמנות: מוזיקהששת באחד מאמן פלסטי ועוד(, 

המופעים שיפעלו בבתי הספר הינם מופעים שמאושרים על ידי . ומוזאונים , קולנועספרות

 /ZA5Dvo3https://bit.ly. (בקישור זה) סל תרבות ארצי–ועדת הרפרטואר 

 מופעים לטובת  לאגם את התקציבניתן ב' -תי ספר בעלי מספר כיתות בשכבה א' ועבור ב

מתחומי האמנות השונים תוך כדי שמירה על חוויה איכותית וייחודית  שכבתיים

 לתלמידים. כל זאת, בכפוף לשיקול הדעת של מנהל/ת בית הספר.

 מטה המשרד יקיים הערכת אפקטיביות במהלך שנת הלימודים. ,במסגרת התוכנית 

http://www.edu.gov.il/
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8-2
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8-2
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Dvo5ZA&data=05%7C01%7C%7C2866853230b942a8d73008dab737d63b%7Cd54891a9014e4aa7837f079587c8ee82%7C0%7C0%7C638023747682536886%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3IaPX3SM0%2FRPkAPuwNL%2BBPSlnGqIvVg0QxuOlMYSt%2FU%3D&reserved=0
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  ,רשויות שטרם נרשמו לסל תרבות ארצי )גוף זכיין: על מנת להשתתף ולהפעיל מיזם זה

לאפשר את ניצול  על מנת, רשם על פי ההנחיות הבאותינדרשות לה נסים("החברה למת

 :תקציב "החונה" בסל תרבות ארציה

o על מנת לקבלו, ניתן  .סים"נדרש לחתום על חוזה התקשרות עם החברה למתנ

 .talm@matnasim.org.ilבכתובת המייל הבאה:  ליצור קשר 

o סים"נדרש להעמיד רפרנט מטעם הרשות שיהיה איש הקשר מול החברה למתנ-

סל תרבות ארצי ויהיה אחראי מטעם הרשות, למימוש התקציב בהתאם 

  .להקצאה

o ארצי יש להפעיל חשבון במערכת סל תרבות. 

o  תקבל את התקציב המיועד דרך סל תרבות ארצי הפועלת כיום באמצעותרשות ,

 תוכנת הסל.

 

הגב' מירי נבון , האמונה על סל תרבות במטה , תסייע  בידכם בכל הדרוש , לקידום מהלך 

 חשוב וערכי זה.

 וברשויות. אנא העבירו תוכן מסמך זה לגורמים הרלוונטיים במחוז

 

 

ה כ ר ב  ,ב

 

 אינה זלצמן
 המינהל הפדגוגי תומנהל הבכיר יתסמנכ"ל

 

 

 

 העתקים:

 מנכ"לית משרד החינוךהילה פאר סירקון, רמ"ט ב' ג

 מירי נבון, סגנית בכירה למנהלת המינהל הפדגוגיגב' 

 יסודי 'חנה ללוש, מנהלת אגף אגב' 

 

 

http://www.edu.gov.il/

