
 

 מעגלים בישוביםפרויקט  –קול קורא 
 

 רקע .1

ו' יומיים -ע"פ מתווה משרד החינוך לשנת הלימודים תשפ"א, ילמדו תלמידי שכבות ה' .א

 באמצעות הזום, בבתים. –בביה"ס, וביתר הימים בלבד בשבוע 

ומורכב של מנהלות בתי הספר, בהובלת אגף החינוך במועצה, הצליחו לאחר מאמץ ממושך  .ב

מעבר ליומיים המוגדרים במתווה משרד  -בתי הספר השונים לקיים ימי למידה נוספים

 החינוך.

   

 הבעיה .2

, בה הילדים סבלו מחוסר במסגרות רציפות, "מציאות קורונה"לאחר תקופה ממושכת של  .א

 במשך ארבעה ימים בשבוע ללמידה בזום.בבית שהייה  תקופה נוספת שלכעת נגזרת עליהם 

 לא לימודי ולא חברתי. -ברור ומובן לכל שלמידה בזום אינה תחליף ראוי לילדים .ב

 

 הפתרון .3

מתוך דאגה לילדים ורצון לאפשר שגרת חיים תקינה ככל האפשר, הנחה ראש המועצה את  .א

שיאפשר לילדים חוויה של פתרון חלופי וולונטרי, הגורמים השונים להיערך ליצירה 

 לימודית בתחומי הישוב.-חברתית

מענה ישובי נתן יבשנה, י₪ ליון יבמסגרת הפרויקט, המתוקצב ע"י המועצה בעלות של כמ .ב

עד יומיים  ,בבית ע"פ מערכת השעות של בית הספרשוהים מאורגן לימים בהם הילדים 

 .08:30-12:30ה'(, בשעות -בשבוע )בימים א'

פעילות מאורגנת לילדים הכוללת בכל יום: שיעור זום, שתי פעילויות בימים אלה, תוצע  .ג

 העשרה ע"י מפעיל חיצוני, ושתי משבצות פעילות פנימיות שיועברו ע"י הרכז הישובי.

 

 וביטול חלוקה לקבוצות, רישום, גבייה .4

 השתתפות בפעילות מחייבת רישום ותשלום חודשי. .א

 האינטרנט/המוקד הטלפוני של מעגלים.הרישום והגבייה יתבצע באמצעות אתר  .ב

 , עבור פעילות של יומיים בשבוע.לחודש₪  95 -עלות השתתפות בפרויקט, לילד .ג

 , עבור פעילות של יום אחד בשבוע.לחודש₪  65 -עלות השתתפות בפרויקט, לילד .ד

 עלות זו מסובסדת ע"י המועצה. .ה

 ילדים לפחות. 10פתיחת מוקד פעילות מותנה ברישום של  .ו

הקבוצות יפתחו ע"פ שכבת גיל. במצב של מיעוט נרשמים, תיפתח קבוצה המכילה  ככלל, .ז

 ילדים משתי השכבות.

נתנו ילכל חודש בלבד. לא יתקבלו בקשות בדיעבד ולא י 15-בקשות לביטול יתקבלו עד ה .ח

 החזרים חלקיים.



 

 

 חלוקת אחריות .5

 באחריות מעגלים באחריות הישוב

ברמה אחריות כוללת על תפעול הפרויקט  .1

 היומיומית.

כולל תחזוקה  העמדת מבנה מתאים לפעילות .2

 קיון.יונ

 .ישוביגיוס רכז  .3

 .ריכוז הקשר מול ההורים .4

ארגוני, פדגוגי, טכני לרכז  -מתן מענה שוטף .1

 הישובי.

 הכנת מערך פעילות יומיומי לרכז הישובי. .2

אספקת שתי פעילויות העשרה חיצוניות בכל  .3

 יום לכל קפסולה.

 מהנרשמים.רישום וגבייה  .4

 ניהול הקשר מול ספקים. .5

 

 מבנה פעילות .6

הפעילות יכלול: מזגן, מטבחון, שירותים, חללים בהתאם לטובת ע"י המושב מבנה שיוקצה  .א

 לכמות הקבוצות, מקרן/מסך, רמקולים/הגברה, פחי אשפה, דלתות ננעלות. 

אינטרנט, : )לא חובה שיהיו, אך אם קיימים, יתרמו לפעילות( יתרונות אופציונליים למבנה .ב

 כסאות, שולחנות.

 קיון המבנה באופן שוטף לכל אורך הפעילות.יהישוב יהיה אחראי לתחזוקה ונ .ג

 

 רכז פעילות ישובי .7

 באחריות הישוב לגייס רכז פעילות ישובי, שתפקידו מוגדר בנספח למסמך זה. .א

 הפעילות.על הרכז להיות נוכח בכל שעות  .ב

 הרכז יועסק ע"י הישוב. .ג

 :, בכל חודשוב ע"פ המפתח הבאלטובת גיוס הרכז, יועבר לישוב תקצ .ד

 תקצוב רכז ישובי ימי פעילות מס' קפסולות בישוב

1 
1 1,150  ₪ 

2 2,300  ₪ 

2 
1 1,150  ₪ 

2 2,300 ₪ 

3 
1 2,300  ₪ 

2 3,400  ₪ 

4 
1 2,300  ₪ 

2 4,600  ₪ 

 



 

 הפעילותמועדי  .8

 , וימשך כל עוד מתקיים מתווה הקורונה במערכת החינוך.13.09.20יחל ביום  הפרויקט  .א

 )תום שנת הלימודים(. 30.06.21בכל מקרה הפרויקט יפעל עד ליום  .ב

 ה' בלבד.-הפעילות תתקיים בימים א' .ג

 הפעילות תתקיים ע"פ לוח החופשות המצורף למסמך זה. .ד

 

 תכנים .9

 , כל קפסולה תקבל שתי פעילויות העשרה שיועברו ע"י מפעיל חיצוני. בכל יום .א

הרכז הישובי יתבקש לבחור פעילויות העשרה מתוך המאגר המצורף למסמך זה, ולשבץ  .ב

 את הפעילויות בהתאם ללו"ז הישובי שיבנה ע"י הרכז.

 הפעילויות ישובצו בישובים בשיטת על פי קדימות הבקשה שתתבצע ע"י הישוב.  .ג

פעילות העשרה חיצונית הינה מעין "קורס" הנמשך שלושה חודשים. לכן, לא תתאפשר  .ד

 החלפה של פעילות לפני תום שלושת החודשים מיום תחילת הפעילות.

בכל יום יתקיימו משבצת פתיחת יום ומשבצת סיכום יום משותפת לכל הקפסולות בישוב  .ה

יעביר הרכז הישובי פעילות ע"ב הפעילות תופרד(. במשבצות אלה  -קפסולות 4)בישוב של 

 המערך שיקבל ממעגלים.

ישוב המעוניין בכך, יוכל לבקש לעשות שימוש במפעיל מטעמו במקום במפעילים שניתנים  .ו

מטעם מעגלים ולקבל תקצוב מתאים לפעילות. למימוש עניין זה יש להעביר בקשה חריגה 

 ע"י הרכז הישובי.

ים בתחומים שונים להרצאות/הפעלות/הדרכות הישוב מוזמן לצרף לפעילות הורים מתנדב .ז

להעשיר את הפעילות ע"י תכנים נוספים כראות עיניו ויכולתו  -בתחומי הדעת שלהם, ובכלל

 של הישוב.

 

 שיעורי זום .10

 מול ביה"ס ע"י הרכז הישובי.מראש בכל יום פעילות יעברו הילדים שיעור זום, שיתואם  .א

 יקבל כל ישוב ממעגלים מחשב נייד הכולל אינטרנט.  לטובת הפעילות, .ב

 מקרן/טלויזיה, אליו יחובר המחשב. -באחריות הישוב לדאוג לאמצעי הקרנה והשמעה .ג

 בזמן שיעור הזום, יושבים ילדי הקפסולה יחד על מחצלות/כסאות אל מול המורה שבזום. .ד

 דק'. 40 -אורך שיעור זום .ה

 

 

 

 



 

 

 התמודדות עם בעיות התנהגות .11

 הפעילות במסגרת הפרויקט הינה פעילות בלתי פורמאלית. .א

הרכז הישובי הנוכח במשך כל שעות הפעילות הוא האחראי על השגחה על התנהגות  .ב

 והתנהלות הילדים, והוא יגדיר את כללי ההתנהגות המצופים בתחילת כל יום פעילות.

ה ואזהרה ע"י משתתף שלא יעמוד בכללי ההתנהגות המוגדרים, תיערך איתו שיחת הבהר .ג

 הרכז, וההורים יעודכנו בשיחה.

 –במידה ונראה שמשתתף אינו מסתגל לכללי ההתנהגות ולא מאפשר פעילות תקינה  .ד

 המשתתף יורחק מהפעילות.

 

 יציאה לדרךלו"ז ל .12

 זום יו"ר ועדים – 25.08.20 .א

 פרסום מסמכי קול קורא ופתיחת קבוצת עבודה – 27.08.20 .ב

 פתיחת הרשמה – 30.08.20 .ג

 יום אחרון להגשת טופס הצטרפות ישובי – 01.09.20 .ד

 סגירת הרשמה – 06.09.20 .ה

 יום היערכות לרכזים ישוביים - 06.09.20 .ו

 תחילת הפרויקט – 13.09.20 .ז

 

 מצורפים נספחים

 טופס הצטרפות ישוב לפרויקט .א

  הגדרת תפקיד רכז ישובי .ב

 סדר יום לדוגמא .ג

 פורמט לו"ז ישובי .ד

 מאגר פעילויות העשרה .ה

 חופשותלוח  .ו

 

כל הפרטים, המסמכים והטפסים המקוונים יעלו באופן שוטף לפורטל הרכזים של 

 http://bit.ly/maagalimcoronaפרויקט "מעגלים בישובים", בקישור: 

 

 

  

http://bit.ly/maagalimcorona


 

 (01.09.20)להגשה עד ה טופס הצטרפות ישוב לפרויקט -נספח א'

 

    :שם הישוב

 

 יו"ר הועד

     דוא"ל:   טלפון:   שם מלא:

 

 )במידה וטרם גויס רכז ישובי( איש קשר

     דוא"ל:   טלפון:   שם מלא:

 

 רכז ישובי

     דוא"ל:   טלפון:   שם מלא:

 

 כמות ילדים

     כמה מתוכם מעריכים שירשמו:   מס' ילדים בשכבת ה':

   כמה מתוכם מעריכים שירשמו:   מס' ילדים בשכבת ו:

 

 מבנה

     שם המבנה שמוקצה לפעילות:

  נא לסמן בעיגול את הפרטים הקיימים במבנה:

 מטבחון / שירותים / אינטרנט / מזגן / דלת שניתן לנעול / חצר 

 

 הערות / פערים / שאלות / סוגיות

           

            

 

שקראנו את מסמכי הקול הקורא, הבנו את תוכנם בחתימה על טופס ההצטרפות אנו מצהירים 

 ואנחנו מתחייבים למלא את אחריות הישוב כפי שהוגדרה.

                             ___________            ______________                       

 תאריך                   רכז ישובי/איש קשרד               יו"ר הוע      

  



 

 הגדרת תפקיד רכז ישובי –נספח ב' 

 הרכז הישובי יגויס ויועסק ע"י הישוב. .1

 לטובת העסקת הרכז, יועבר לישוב תקצוב ע"פ המפתח המפורט במסמכי הקול הקורא. .2

 על הרכז להיות נוכח בכל שעות הפעילות. .3

וגישה בעל אוריינטציה הדרכתית/חינוכית , וכן יכולות ארגון וניהול פעילות הרכז יהיה בעל .4

 לילדים.

 

 משימות הרכז טרום הפעילות: .5

 
 ניהול הקשר מול ההורים, מעגלים ובית הספר. .א

 בניית לו"ז פעילות ע"פ הפורמט המצורף תוך תיאום עם הגורמים השונים. .ב

 תיאום שיעורי הזום מול ביה"ס. .ג

 עידוד הרשמה בישוב. .ד

 ארגון צרכים לוגיסטיים. .ה

 

 משימות הרכז בימי הפעילות: .6

 
 במקום הפעילות, לאורך כל שעות הפעילות.נוכחות  .א

 אחריות על בטחון הילדים ובטיחותם. .ב

 .לרבות הפרעות התנהגות וכו'  אחריות על התנהלות תקינה במהלך הפעילות .ג

 קבלת הילדים ורישום נוכחות יומי. .ד

 קבלת הצהרות בריאות. .ה

 העברת משבצת פתיחת יום ומשבצת סגירת יום ע"פ מערך הפעילות. .ו

 הפעלת המחשב וחיבור, והשגחה על הילדים. -טכנית על שיעור הזוםאחריות  .ז

  



 

 סדר יום לדוגמא –נספח ג' 

 

 התכנסות 08:30-08:45

 משבצת פתיחת יום 08:45-09:15

 *פעילות העשרה חיצונית 09:15-10:00

 הפסקת אוכל 10:00-10:30

 **שיעור זום קבוצתי 10:30-11:15

 הפסקה 11:15-11:30

 *פעילות העשרה חיצונית 11:30-12:15

 משבצת סיכום יום 12:15-12:30

 

 

 -שימו לב

 סדר היום המתואר מהווה דוגמא בלבד, להצגת משבצות הפעילות השונות ואורכן. .1

בהתאם ללו"ז של כל ישוב, בכפוף ללו"ז שיעורי הזום בביה"ס ובכפוף לזמינות המפעילים  .2

 סדר היום בכל ישוב יראה מעט שונה. -החיצוניים

פעילות המסופקת ע"י מעגלים, לבחירה של הישוב מתוך המאגר  פעילות העשרה חיצונית: .3

 המצורף.

יתואם מראש ע"י הרכז הישובי מול ביה"ס. כל ישוב יקבל  שיעור זום קבוצתי: .4

לפטופ+אינטרנט, והשיעור יתבצע כשהילדים ישובים על מחצלות בחלל הפעילות, והמורה 

 מוקרנת בזום.

: משבצות המועברות ע"י הרכז הישובי, ע"ב מערך פעילות ם/סיכום יוםמשבצת פתיחת יו .5

 המסופק על ידי מעגלים.

  



 

 פורמט לו"ז ישובי -נספח ד' 

 יוגש בפורמט מקוון בפורטל הרכזים

 סיכום ישובי:

 .    שם ישוב:

 .    שם רכז ישובי:

 .    מספר קבוצות:

 .    :ימי פעילות בשבוע

 

 -1 קבוצה

 .               מס' ילדים רשומים:            שכבת גיל:

 2/  1 ימי פעילות שבועיים:

 ראשון / שני / שלישי / רביעי / חמישי ימי פעילות בשבוע:

  תיאום שיעורי זום מול ביה"ס:

 .                      שעה:                         יום בשבוע: -1יום 

 .                      שעה:                         יום בשבוע: -2יום 

 

 -2 קבוצה

 .               מס' ילדים רשומים:            שכבת גיל:

 2/  1 ימי פעילות שבועיים:

 ראשון / שני / שלישי / רביעי / חמישי ימי פעילות בשבוע:

  תיאום שיעורי זום מול ביה"ס:

 .                      שעה:                         יום בשבוע: -1יום 

 .                      שעה:                         יום בשבוע: -2יום 

 

 -3 קבוצה

 .               מס' ילדים רשומים:            שכבת גיל:

 2/  1 ימי פעילות שבועיים:

 ראשון / שני / שלישי / רביעי / חמישי ימי פעילות בשבוע:

  תיאום שיעורי זום מול ביה"ס:

 .                      שעה:                         יום בשבוע: -1יום 

  .                      שעה:                         יום בשבוע: -2יום 



 

 מאגר פעילויות העשרה -נספח ה' 

 

 שם המפעיל שם החוג תחום

 אומנויות ויצירה
 

ושמיעה מוזיקלית מוזיקה  אקמדיה 

 ארי אסנר תאטרון

רטפוןאצילום ועריכה בסמ  אסתי 

 אורי פינק קומיקס 

 מור הפקות אוריגמי ויצירה בנייר

אלעד -אקמדיה  קסמים  

 יוסי צילום

ומשחק יצירתית כתיבה  אסתי 

בנייה ויצירה –מייקרים   הארה 

מדעים 

 וטכנולוגיה

200מדעים אתגר  אלקטרוניקה   

 לוגו טכנולוגי רובוטיקה 

 יוסי מדעים

 הארה תעופה

 הארה רחפנים והנדסה

 לוגיטק מחשבים, סייבר ותכנות

ספורט מחול 

 ומוזיקה

 יוסי יוגה

אגלינג'ג  יוסי 

 אסתי ריקוד ותנועה

 יצחק אללוף כדורגל

 יוסי כדורסל

 יוסי קפוארה

 מור הפקות משחקים של פעם

 בי"ס למחול סול חבאני היפ הופ מחול מודרני

 אקמדיה קרטה

 ארצ תופים 

 אקמדיה פיתוח משחקי חשיבה תחומי דעת

 שרביט פיתוח מנהיגות צעירה

 אקמדיה אילוף כלבים

 אקמדיה שחמט / משחקי חשיבה

 ברליץ אנגלית 

 ברליץ דיבייט באנגלית


