 .1כללי

תקנון תחרות "יוצרים שינוי"

 .1.1תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תנוהל תחרות "יוצרים שינוי" המיועדת לכל מי
שמעוניין לקחת בו חלק  -תלמידים במסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות בכיתות א'-י"ב.
התחרות מנוהלת על ידי צוות "יוצרים שינוי" אותו מובילות בישראל עמותת "רוח טובה"
בשיתוף עם גב' רותי סובל לוטנברג -מייסדת תוכנית יוצרים שינוי בישראל ומנהלת פדגוגית
של התוכנית ("צוות יוצרים שינוי") .כמו כן ,התקנון נועד להבהיר את מטרת התחרות
ומהלכה.
" .1.2יוצרים שינוי" הנה תכנית חינוכית בינלאומית שמטרתה לטפח דור של ילדים פעילים
ומעורבים חברתית .התכנית הייחודית מעניקה לילדים ולנוער את הכלים להקשיב לעצמם
ולסביבתם ולהתבונן בעולם בצורה אמפתית וביקורתית כאחד ("התוכנית") .התוכנית
מאפשרת לילדים ולבני הנוער להאמין ביכולתם לשנות ,מנחה אותם כיצד לממש זאת
ומעניקה להם במה לשיתוף השינוי שיצרו ,עם האחרים.
במסגרת התוכנית ,במהלך שנת הלימודים ,התלמידים עוברים תהליך הכולל ארבעה שלבים:
להרגיש ,לדמיין ,לעשות ולשתף .בסיום התהליך ,תלמידים המעוניינים בכך ,מגישים לתחרות
יוזמה חברתית עליה עבדו לאורך שנת הלימודים .יוזמה זו מוגשת לוועדת השופטים ,אשר
תקבע מי מהיוזמות תזכה לייצג את ישראל בכנס "היה השינוי" הכנס הבינלאומי של "תוכנית
יוצרים שינוי" ("הכנס הבינלאומי").
הכנס הבינ"ל יתקיים אונליין .פרטי הכנס יפורסמו באתר התוכנית בכתובת
 "( www.dfc.org.ilאתר התוכנית")בסמוך למועד קיום הכנס.
 .2מטרת התחרות
 .2.1ההשתתפות בתחרות מאפשרת לילדים ולבני הנוער להיות חלק מהתנועה העולמית הגדולה
ביותר לשינוי .תיעוד ושיתוף היוזמות מהווים את נקודת המפגש של התוכנית עם שאר העולם.
ככל שיותר ילדים נחשפים ליוזמות השונות ,גם הם נדבקים בחיידק העשייה ,מקבלים השראה
ומאמינים ביכולתם לשנות את סביבתם וליצור עולם טוב יותר.
מטרת התחרות הינה להוות מסגרת ונקודת שיא לפעילות הענפה של היזמות החברתית של
הילדים ובני הנוער ,כפי שבאה לידי ביטוי במסגרת העברת התוכנית במסגרות החינוך השונות.
כמו כן במסגרת התחרות נבחרת כאמור לעיל ,היוזמה שתייצג את ישראל בכנס "היה השינוי"
הבינלאומי.
 .3מי רשאי להשתתף בתחרות?
רשאים להשתתף בתחרות ילדים בגילאי  6-18מבתי הספר היסודיים והעל יסודיים במערך
החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ,מכל קשת החברה הישראלית.
 .4מהלך התחרות
התחרות תפתח להגשת היוזמות ביום רביעי ה 19.05.2021 -ותסתיים ביום ששי ה-
.18.06.2021
 .4.1התחרות מנוהלת על ידי צוות "יוצרים שינוי" .כאשר ישנה חלוקה ליוזמות מהחינוך היסודי
וליוזמות מהחינוך העל יסודי ("היוזמות").
 .4.2הגשת יוזמה לתחרות תעשה על גבי טופס הגשה באתר "יוצרים שינוי" ,על פי האופנים
המפורטים בסעיף  4.5להלן.
 .4.3על היוזמות שתוגשנה לעמוד בדרישות הסף הבאות על מנת לעבור לשלב השיפוט:
▪ היוזמה הובלה על ידי התלמידים.
▪ קיים תיעוד לתהליך שעברו התלמידים – צורפו לפחות  4תמונות או סרטון באורך של עד
 3דקות.

 .4.4היוזמות תשפטנה על ידי צוות שופטים על פי הקריטריונים המצורפים מטה .בסוף התהליך
תבחרנה שתי יוזמות ,אחת מהחינוך היסודי ואחת מהחינוך העל יסודי ,אשר תזכנה לייצג את
ישראל בכנס הבינלאומי ,שיתקיים כאמור אונליין.
היוזמות הזוכות תוכרזנה בכנס השנתי שמקיימת עמותת רוח טובה (ע"ר) במשותף עם משרד
החינוך .הכנס עתיד להתקיים בחודש אוקטובר  ,2021כפוף למגבלות בדבר וירוס הקורונה.
מועד הכנס ומיקומו הסופי יפורסם בסמוך לאירוע ( הכנס יתקיים בהתאם להנחיות משרד
הבריאות בקשר לוירוס הקורונה).
 .4.5אופן הגשת היוזמות
יש להגיש את היוזמות באחד או יותר מן האופנים הבאים:
▪ מילוי הטופס הרשמי של התחרות בצירוף עד  4תמונות סטילס לכל שלב.
▪ מילוי הטופס הרשמי של התחרות בצירוף סרטון של עד  3דקות.
כל קבוצה תמלא טופס הגשה זהה המתאר את שלבי היוזמה ,על פיה ישפטו .טופס ההגשה
יופיע באתר האינטרנט של התכנית ,בסמוך למועד פתיחת התחרות.
הקריטריונים על פיהם יבחנו המיזמים:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

מקור היוזמה – היוזמה באה לתת מענה לבעיה או צורך שהתלמידים זיהו או איתרו.
חקר  -נעשתה חקירה מעמיקה של הבעיה/הצורך שהתלמידים זיהו.
רעיונות  -הועלו מגוון פתרונות יצירתיים כמענה לבעיה/הצורך שזוהה.
תכנית עבודה  -נבנתה תכנית עבודה ,חלוקת תפקידים ומשאבים ,לפני שלב יישום הפתרון.
בחינת הרעיון  -נערך ניסוי קטן (פיילוט) טרם יציאה לביצוע היוזמה לשינוי.
רפלקציה  -התנהל תהליך רפלקטיבי באמצעותו גם נבחן מה לשמר? ומה לשפר?
מדדי הצלחה  -נעשתה חשיבה על מדדי ההצלחה וההשפעה של היוזמה.
יישום  -היוזמה יצא לפועל בהצלחה.
תיעוד  -התהליך שהתלמידים עברו עד להוצאת היוזמה ובמהלכה תועד במלואו.
שיתוף  -התלמידים שיתפו והפיצו את היוזמה שלהם למעגלים נרחבים

 .5השיפוט:
 .5.1צוות השיפוט
▪ צוות השופטים יורכב מאנשי חינוך ,תרבות ,עיצוב ,נציגי תלמידים וכו' (מנהלי התחרות
מטעם עמותת רוח טובה וגב' רותי סובל לוטנברג ו/או מי מטעמה אינם רשאים להוות חלק
מצוות השיפוט).
▪ צוות השופטים ישאף להיות מגוון ככל הניתן ויורכב מנציגי קשת החברה הישראלית.
▪ בכל שנה יהיו לפחות שני שופטים חדשים.
▪ מספר השופטים יקבע בהתאם לכמות היוזמות שתוגשנה.
▪ הישיבה בצוות השיפוט היא בהתנדבות בלבד.
 .5.2שלבי השיפוט:
• תהליך השיפוט מתחיל בהגשת היוזמות לתחרות "יוצרים שינוי ".
היוזמות שעומדות בדרישות הסף מחולקות באופן אקראי לשופטים כך שכל יוזמה נצפית ע"י
שני שופטים לפחות .כל שופט בוחר מתוך היוזמות שהוגשו (ע"פ הקריטריונים לשיפוט
המפורטים בסעיף  4לעיל ) יוזמה אחת שתעלה לשלב הסופי.

•
•
•
•

במפגש ההכרעה ,היוזמות הנבחרות מכל שופט מוצגות בפני כלל השופטים לדיון מעמיק
והצבעה ,כאשר לכל שופט תינתן ההזדמנות לנמק את בחירתו או אי בחירתו ביוזמה .היוזמות
ידורגו ע"י השופטים לפי דירוג של  1-5כאשר הניקוד  5ינתן ליוזמה המובילה.
הניקוד של כלל השופטים יסוכם ע"י צוות יוצרים שינוי.
שתי היוזמות הנבחרות (אחת מהחינוך העל יסודי ואחת מהחינוך היסודי) יזכו לייצג את
ישראל בכנס הבינלאומי.
במצב של שוויון יועלו היוזמות המובילות להצבעה חוזרת.

 .5.3מועדי מפגשי השיפוט ותוכנם:
צוות השיפוט יתכנס  3פעמים:
• מפגש אוריינטציה והיכרות עם התכנית – יום א'  – 13.06.2021למשך כ 4 -שעות.
• מפגש הכרעת שופטים דיון ובחירת היוזמות המובילות ,יום ראשון 25.07.2021 ,למשך כ8 -
שעות
• הכנס השנתי המשותף עם משרד החינוך ,יערך בחודש אוקטובר  .2021מועד הכנס ומיקומו
יפורסמו מאוחר יותר.
התקשורת עם השופטים בין המפגשים תיערך באמצעות האינטרנט.
 .6הפרסים
ביחס לכל אחד מהפרסים כמפורט להלן לא תתאפשר המרה של הפרס בזיכוי כספי או מוצר חליפי
אחר כלשהו.
 .6.1פרס ראשון לכל אחת מהיוזמות הזוכות (חינוך יסודי וחינוך על יסודי) –הזכות לייצג את ישראל
בכנס הבינלאומי שמקיימת תוכנית יוצרים שינוי העולמית.
 .6.2פסלון הוקרה יוענק ליוזמות נוספות הראויות לציון בהתאם לניקוד שיקבלו על ידי השופטים.
 .6.3פרסים נוספים כמפורט להלן ,יוענקו בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות יוצרים שינוי:
• פרס בית הספר המוביל יינתן לבית הספר בו היקף היוזמות המוגשות וההטמעה הבית
ספרית המשמעותית ביותר.
• פרס המורה המוביל/ה יינתן למורה שמנחי יוצרים שינוי זיהו כמורה אשר הטמיע/ה את
תהליך יוצרים שינוי באופן מיטבי.
• פרס היוזמה המתמשכת יינתן ליוזמה שמנוהלת מספר שנים ומתרחבת.
• פרס חביב הקהל (פרטים בסעיף . )5.7
כל הקבוצות המשתתפות בכנס יקבלו תעודת הוקרה על השתתפותם.
 .6.4תחרות חביב הקהל
יוזמות שיוגשו לתחרות ויעמדו בקריטריונים ,יועמדו כשבוע לפני המועד הרשמי של התחרות
לתחרות שיתוף בעמוד הפייסבוק של התכנית .היוזמות יועלו לאלבום מיועד וכל יוזמה תיוצג
על ידי פסקה מייצגת ,תמונה (ניתן לצרף גם סרטון) שיבחרו על ידי מגישי היוזמה .מגישי
היוזמה יקבלו מצוות יוצרים שינוי ,לינק לאלבום ויתבקשו לשתף את עמוד היוזמה המקורי
בקרב הקהל הרחב .היוזמה שתזכה במספר הגבוה ביותר של שיתופים תזכה בפסלון הוקרה.
שימו לב :רק שיתופים של היוזמה המקורית יספרו בתחרות.
 .6.5החלטה על הזוכה בקטגוריית "חביב הקהל" תקבע על ידי צוות יוצרים שינוי בהתאם לשיקול
דעתם המקצועי.

 .7כללי
 .7.1בהגשת היוזמה לתחרות מצהיר המשתתף כי הוא ראה ובדק את הנתונים הרלוונטיים מכל סוג
שהוא והגיש את היוזמה על בסיס בדיקתו ומקבל על עצמו את כל הוראות תנאי השימוש
ומדיניות הפרטיות ,לרבות בעניין זכות צוות יוצרים שינוי לעשות שימוש בתכני המשתתף
המוגשים במסגרת התחרות ,כאמור בהוראות סעיף  7לתנאי השימוש (הוראות תנאי השימוש
ומדיניות הפרטיות זמינים בכתובות הבאות בהתאמה; www.dfc.org.il/terms:
 ) www.dfc.org.il/privacyמשתתף בתחרות יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו
הקשור לתחרות או לתנאיו.
 .7.2צוות יוצרים שינוי שומר לעצמו את הזכות לבטל את התחרות או לדחותו בעל עת.
 .7.3הזוכים בתחרות יבחרו על ידי צוות השיפוט בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ועל פי
הקריטריונים כמפורט בסעיף  4.5לעיל .החלטת השופטים הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 .7.4צוות יוצרים שינוי לרבות העובדים ,היועצים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו
לכל תקלה ו/או טעות שיגרמו בקשר עם התחרות ו/או הפרסים .מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,לא יהיו המוזכרים בסעיף זה לעיל ,אחראים על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הוצאות
ישירות או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל גורם שהוא עקב תקלהו/או טעות כאמור.
 .7.5הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט בכל
הנוגע ובכל עניין הנובע מהתקנון ומהתחרות ,תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.
 .7.6התיישנות :תקופת התיישנות לכל תובענה נגד צוות יוצרים שינוי ו/או מי מטעמם ,בגין כל
עניין הנוגע ו/או הנובע מתחרות זה ,הינה שלושה חודשים ממועד סיום התחרות.

