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  קריטריונים להצטרפות לתכנית  –נחשון  תכנית

 כללי

 משרד לביןו אביב-לבין אוניברסיטת תל של משרד הביטחון תכנית נחשון היא פרי שיתוף פעולה בין תכנית תלפיות
בתחומי  החינוך להעצמת הניסיון המוכח והמוביל בארץ של תכנית תלפיות בחינוך ובהכשרת אוכלוסיות מצטיינים

להגשמה עצמית מרבית למען העם, המדינה והחברה, לטובת חינוך והכשרה של תלמידי בתי  ים והטכנולוגיההמדע
ספר תיכוניים בארץ. כמהות התכנית היא של בתי הספר והם המובילים ומיישמים אותה, בהישענות על הידע, 

התכנית מבוססת על  .וןהניסיון וההדרכה של תכנית תלפיות, המספקת את התפישה והמעטפת של תכנית נחש
המנהיג ובפיתוח מקביל ומאוזן של שלושה בסיסי -למידה ועל פיתוח מנהיגות עצמית של התלמידים ושל המחנך

 ערכי, היוצרים ביחד שלם הגדול מסכום חלקיו.-התנהגותי-כוח: השכלתי
, על על חשיבה מדעית כיםהנסמ ,בתחומים המקצועיים במגוון כיווני התפתחות התכנית שואפת שבוגריה יצטיינו

תוך מחויבות תורם ומוביל  מקוריות, על יצירתיות, ועל כישורי מובילות, יזמות ומנהיגות. הבוגר יהיה אזרח 
 .לחברה, לעם ולמדינה

 לאילו בתי ספר מיועדת התכנית?

  ן המאמינים במטרות התכנית ובעקרונותיה ורואים בתכנית נחשו)מסד נחשון( וחט"ב  תיכונייםבתי ספר

 לא ניתן להפעיל את התכנית רק בחט"ב. .אסטרטגיה לפיתוח מצוינות בית ספרית

 והמוכנים לעמוד בדרישות התכנית לטפח מצוינות תלמידים בתי ספר המעוניינים. 

 .בתי ספר בהם יש מחנכים ערכיים המאמינים בעקרונות התכנית ומוכנים להשקיע בה 

  ם לסייע בהפעלת התכנית על פי מטרותיה ועקרונותיה.יכוליתשתיות ומשאבים ה קיימיםבתי ספר בהם 

 מחויבות בית הספר

 ( 4שעות מערכת +  6הקצאת שעות לכל מחנך .)שעות מחוץ לכיתה לחניכת צוותים ותלמידים 

 הרכז חייב לעבור את השתלמויות נחשון. .רכז נחשון בית ספרי ותגמולו ע"י בית הספר מינוי 

 וססת על תלמידים בעלי אוריינטציה מדעית ומתאימים לכיתה על פי הקמת כיתת נחשון ככיתת אם, המב
 עקרונות התכנית.

 .איתור מחנכים המתאימים להפעלת התכנית 

 מחויבות לאפשר את הפעילויות והסיורים המבוצעים על ידי הכיתות. 

  על פי ההנחיות ועל פי המודל של התכנית שעות 6ההוראה במסגרת יום נחשון ייעודי בן שיבוץ שעות. 

  ואישורה על ידי מינהלת נחשון מתווהה על פיתכנון פעילות כיתות נחשון על ידי המחנכים. 

 נהלת נחשוןיארגון מסגרת זמן להנחיית צוות מחנכי נחשון, כולל המנהל, ע"י המלווה מטעם מ. 

  המורים המלמדים בתכנית הן שלהרכז ובהשתלמויות ובמפגשי המליאה הן של השתתפות.  

 .השתתפות המנהל במפגשי המנהלים 

  

 

 

 

 

 

 

 בליווי תכנית תלפיות
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 :נהלת תכנית נחשוןימחויבות מ

 
  מוכרות על פי מתווה ה"אופק החדש"  60שעות מהן  70 -כשל השתלמויות בהיקף פיתוח מקצועי במסגרת

 אחר הצהריים במהלךבמהלך הקיץ ובשעות  תערכנהלמחנכים חדשים בתכנית. ההשתלמויות ו"עוז לתמורה" 
  השנה.

  על פי מתווה ה"אופק החדש"  מוכרות שעות 30שעות מהן  55-כשל השתלמויות בהיקף פיתוח מקצועי במסגרת
שעות, המוכרות  56מחנכים ותיקים מחטיבות העליונות ב"עוז לתמורה" משתלמים למחנכים ותיקים בתכנית. 

 .ר הצהריים במהלך השנהבמהלך הקיץ ובשעות אח נערכותההשתלמויות לגמול. 

  מנהליםמפגשי קיום. 

 נהלת נחשון.יליווי והנחייה למחנך ולהנהלה על ידי מלווה מטעם מ   

 

 
 :הערות

 
  מחוננים תלמידים הצטרפות בתי ספר לתכנית תלויה באישור מינהלת נחשון של משרד הביטחון והאגף ל

 ומצטיינים.

 

 אנשי קשר:

 schwarzh@gmail.com מינהלת נחשון: חיים שורץ. דוא"ל:

 5602884-02. טלפון: meiraav@education.gov.il: האגף למחוננים ולמצטיינים: מאירה אבידר. דוא"ל
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