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 מפעל הפיס

 בשיתוף עם האיגוד הישראלי לשחמט 

 "שחמט לכל ילד"מיזם תקנון ה

 

 כללי .1

 ,"(איגוד השחמט: "להלן) שחמטהישראלי ל דואיגהבשיתוף עם  ,מפעל הפיס .1.1

רשויות בתי ספר בב' ג-ו 'כיתות בב פיתוח ולמידה של משחק השחמט יםמעודד

 (."כניתוהת"או  "המיזם": להלן)ברחבי הארץ מקומיות 

במיזם בשנת להשתתף  הבקשרשויות מקומיות להגיש מזמין בזאת  מפעל הפיס .1.1

וכפי , בהתאם לתנאים המפורטים להלן, (1018-1012) ח"הלימודים תשע

 .www.pais.co.il: בכתובת ,מפעל הפיס האינטרנט של באתר שמתפרסם

 ועקרונות  מטרות ,רקע .2

 רקע  .1.1

לפיתוח יכולות רבות ו, כלי מצוין לפיתוח החשיבה מהווהמשחק השחמט 

, הצלחה, סבלנות :בהן, אצל הילד כחלק מהתפתחותו האישית נוספות

 מיקוד, בעיותיכולת פתרון , חשיבה אסטרטגית ,התמודדות עם כישלונות

 . יצירתיותו

 מטרות .1.1

בבתי  'ג – 'כנית הינן הפצת משחק השחמט בקרב תלמידי כיתות בומטרות הת

ושילוב מדריכי שחמט מקומיים אשר  הכשרה; הספר של החינוך הפורמלי

מועדון וקבוצת  הקמת –ובמבט צופה פני עתיד ; ידריכו ויובילו את התלמידים

 . שחמט מקומית שתתחרה בליגה האזורית ובאליפות ישראל

 כניתועקרונות הת .1.2

במשך שנת הלימודים  ובאחריותו גוד השחמטיכנית תופעל על ידי אוהת .1.2.1

 .ח"תשע

, זה תקנוןלפי בקשה אשר יגישו ברשויות המקומיות  תפעלכנית והת .1.2.1

 .ובקשותיהן תאושרנה בהתאם להליך הבחינה המפורט להלן

, (ח"בשנת הלימודים תשע) בלבד' לתלמידי כיתות בהתוכניות מיועדת  .1.2.2

בשנת הלימודים ' למעט רשויות מקומיות בהן פועל המיזם בכיתות ב
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התוכנית אשר רשאיות להגיש בקשה להמשיך את , (ז"תשע)הנוכחית 

 .הבאה בשנת הלימודים( 'כיתות ג)ביחס לאותן כיתות 

 10 -ל 1רשות מקומית רשאית להגיש בקשה עבור השתתפות של בין  .1.2.2

 הכיתות מכסת את, על פי שיקול דעתו הבלעדי, מפעל הפיס יקבע. כיתות

  .בפועל מכל רשות מקומית בתוכנית שישתתפו

ברשות   בתי הספר השוניםמבין הבחירה אילו כיתות  כי, יובהר

תתבצע  ,שקבע מפעל הפיסבכפוף למכסה , ייטלו חלק בתוכניתהמקומית 

  .על ידי הרשות המקומית

 הנבחרת הרשות המקומיתיהא על , עבור השתתפות של כל כיתה במיזם .1.2.2

לכל  שקלים 2,900של בסך , מחצית מעלות המיזםשלם לאיגוד השחמט ל

 ."(דמי השתתפות: "להלן)כיתה 

שבועיות שעתיים יהיו בהיקף של  ח"לימודי השחמט במהלך שנת תשע .1.2.2

  .מיזםכיתה המשתתפת בלכל 

  הבקשות הגשתו תוקף .3

ליום ועד  11:00בשעה  1160261012ניתן להגיש את הבקשות החל מיום  .2.1

 "(. תקופת ההרשמה: "להלן) 12:00בשעה  0260961012

"( טופס הבקשה: "להלן)ניתן להגיש בקשות באמצעות טופס בקשה מקוון  .2.1

 .ופיע באתר האינטרנט של מפעל הפיסהמ, בלבד

, לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשהיש  .2.2

 .ידי ראש הרשות המקומית והגזבר-לרבות כתב התחייבות חתום על

ההרשמה  תקופת תום לאחר נוספת הרשמה תקופת ליזום רשאי מפעל הפיס .2.2

האינטרנט של מפעל  באתר תפורסם כך על והודעה, ולייעד תקציב נוסף לכך

 .הפיס

גברת תום , זה ניתן לפנות לנציגת מפעל הפיס מיזםבעניין אלות ולשלפרטים  .2.2

, "שחמט לכל ילד מיזם"בציון הנושא , ttselniker@pais.co.il: ל"בדוא, צלניקר

 .11:00בשעה  1860861012עד ליום 

 בקשה הסף להגשת התנאי  .4

עירייה או מועצה מקומית או : היינו) בלבד רשות מקומית רשאית להגיש בקשה .2.1

 .("הרשות המקומית: "ולעיל להלן ;מועצה אזורית
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 אמות המידה לבחינת הבקשות .5

 :והמשקולות הבאים אמות המידה פי-עלתיבחנה הבקשות  .2.1

 

, במיזם להשתתףתיבחרנה  ניקוד הגבוה ביותרה להן יוענקמקומיות הרשויות ה .2.1

 .בכפוף למסגרת התקציבית העומדת לרשות המיזם

מפעל הפיס שומר לעצמו את הזכות להיעתר לבקשה של , על אף האמור לעיל .2.2

כולן )שלא על פי אמות המידה , רשות מקומית ולהחליט על השתתפותה במיזם

וזאת על מנת לתקן עיוות שנוצר בפרישה הגיאוגרפית או החברתית של ( או חלקן

  . נימוקיה של ההחלטה יפורטו ויירשמו. המיזם

 קשותבדיקת הב הליך .6

בתוכנית תתבצע  שישתתפוהמקומיות  הרשויותבדיקת הבקשות ובחירת  .2.1

 :כדלקמן

 :שלב ראשון .2.1.1

בהן פועל  הרשויות המקומיותבקשותיהן של בשלב זה תיבחנה  .א

בהתאם  ,'בקרב כיתות ב( ז"תשע)המיזם בשנת הלימודים הנוכחית 

 .לעיל 2 2 בסעיף  לאמות המידה המפורטות

תהא מוגבלת יובהר כי העדיפות הניתנת לרשויות מקומיות אלו  .ב

 (ז"תשע) הלימודים הנוכחיתהמשתתפות בשנת ' בכיתות לאותן 

וזאת על מנת לשמור על רצף והמשכיות בשנה הבאה , במיזם

ובקשות  ,מעבר לכך לא תינתן עדיפות. ביחס לכיתות אלו( ח"תשע)

 .עבור כיתות נוספות מטעם רשויות אלו תיבחנה בשלב הבא

 

 (% -ב)משקולות  אמות מידה

פי נתוני הלשכה -על, ברשות המקומית התושביםמספר 
תינתן עדיפות ככל שכמות ) הלסטטיסטיקהמרכזית 

 (התושבים גדולה יותר
10% 

פי נתוני -על, של הרשות המקומית פריפריאליה מדדה
תינתן עדיפות ככל )ה הלשכה המרכזית לסטטיסטיק

 (שהמדד נמוך יותר
22% 

פי -על, של הרשות המקומיתאקונומי -סוציוה מדדה
עדיפות  תינתן) נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 (יותר נמוךככל שהמדד 
22% 

 111 כ "סה
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  :ניששלב  .2.1.1

בהתאם  ,המקומיותרשויות ה יתר בקשותיהן של תיבחנה, בשלב זה .א

ובכפוף למסגרת  לעיל 2 בסעיף לאמות המידה המפורטות 

 התקציבית

יאשר מפעל הפיס לרשויות המקומיות , לאחר בחינת הבקשות .ב

כיתות לכל רשות  2-ל 1של בין  שתימצאנה מתאימות מכסה

 . בהתחשב במספר הכיתות שציינו בטופס הבקשה, מקומית

 1כיתות תאושרנה  1לרשות מקומית אשר הגישה בקשה עבור , כך

, כיתות 1-ולרשות מקומית אשר הגישה בקשה עבור יותר מ, כיתות

 . כיתות 2תאושרנה 

יאשר מפעל הפיס  ,תישאר יתרה תקציביתבמידה ו, לאחר מכן .ג

שביקשו יותר  ות והוספת כיתות לרשויות המקומיותהגדלת המכס

לרשויות מקומיות שנטלו חלק במיזם הוספת כיתות וכן  ,כיתות 1-מ

 ,בשנת הלימודים הקודמת מעבר למכסה שאושרה בשלב הראשון

. לפי אמות המידהשל כלל הרשויות המקומיות לדירוגן בהתאם 

כיתה אחת כך שבכל סבב תתווסף , הוספת הכיתות תתבצע בסבבים

 עד להשלמת הבקשות במלואן או עד לגמר ,לכל רשות מקומית

מובהר כי רשות מקומית . המוקדם מביניהם, המסגרת התקציבית

תיגרע מסבב הוספת , אשר קיבלה את מלוא הכיתות אותן ביקשה

 .הכיתות

בשנת  'לכיתות בתיבחנה הבקשות רק ביחס השני כי בשלב , יובהר .ד

 .ח"הלימודים תשע

השלמת בקשות הרשויות המקומיות ית לאחר תקציב יתרה ותיוותר במידה .2.1

 מקומיות לרשויות לפנותיהא רשאי  הפיס מפעל ,כמפורט בשלב השני במלואן

 אותם ולעניין ,(10) האפשרי לפי תקנון זה המרבי הכיתות מספר את ביקשואשר 

 .המכסה בהגדלת

 "עקרוניאישור "יינתן לרשות המקומית , החליט מפעל הפיס לאשר בקשה .2.2

להעביר לאיגוד השחמט עבור ת הסכום שעל הרשות המקומית הכולל א, לבקשה

כמפורט , מכפלת מספר הכיתות שאושרו בדמי ההשתתפות)ההשתתפות בתוכנית 

אישור מותנה מובהר כי ה. אחרון לתשלוםהמועד ה וכן את, (לעיל 1.2.2 בסעיף 

  .בהעברת התשלום במועד
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 השתתפות במיזם  .7

ה להשתתף במיזם תחויבנה למלא אחר כל נהרשויות המקומיות שתיבחר

או מי 6ואחר הנחיות מפעל הפיס ו ,וצרופותיוההתחייבויות הכלולות בטופס הבקשה 

 . מטעמו

 כללי .8

 .מפעל הפיס ידון רק בבקשות אשר הוגשו באמצעות טופס הבקשה המקוון .8.1

 .ומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבדרשות מק .8.1

 או6ומפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשה שלא מולאו בה כל הפרטים הנדרשים  .8.2

 ,לרבות בטופס הבקשה, זה בתקנוןובדרישות הקבועים בתנאים  עומדתלא ש

המפורטים האישורים וההתחייבויות , לא צורפו אליה כל המסמכיםאו ש6ו

  .לרבות בטופס הבקשה, זה בתקנון

או 6לפנות למבקשים בבקשה להבהרות ו, אך לא חייב, מפעל הפיס רשאי .8.2

לשם  ,לפי שיקול דעתההדרוש , ידע אחרהשלמות של פרטים ומסמכים וכל מ

  .הבקשות תחינב

מפעל הפיס יהא , המשתתפות במיזםהמקומיות של הרשויות לאחר הבחירה  .8.2

 .לישיבה הןרשאי לזמן את נציגי

 אישור להוות כדי זה תקנון פי על הנדרשים המסמכים כל בהגשת אין כי מובהר .8.2

 ליצור כדי בכך ואין, זה תקנון בתנאי עומדת הינה כי או6תאושר ו הבקשה כי

  .להשתתפות במיזם מפעל הפיס מצד כלשהי מחויבות

או התנאים לביצועו 6ו המיזםאו לבטל בכל עת את 6לשנות ו רשאיהפיס מפעל  .8.2

 ועל פי שיקול דעת, שיאושרו הבקשותלרבות הגבלה של מספר , מיזם זהשל 

 .ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בבקשות שכבר אושרו, הבלעדי והמוחלט

 

 


