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    " לתלמידיאחריות אזורית"תכנית הזמנה לקחת חלק ב

 עליונההיבה חטול בינייםהת ביחט

 יבה עליונהלחט "אחריות ארצית" –המשך התכנית לו

 

 מסגרותלכחלק מקידום יעד "מעגלי שייכות והשפעה" של תלמידים מחוננים ומצטיינים, מציע האגף 

האגף זו הינה שיתוף פעולה של תכנית .  "וריתאחריות אז"תכנית להשונות להצטרף תכניות לו

התלמידים בסוגיות עוסקים במסגרתה  ."2048תנועת "אחריות לישראל  של למחוננים ולמצטיינים ו

 PBL-תוך שילוב מתודת ה -, ממלכתיות, מגזר ציבורי ואחריות ציבורית"משותףהטוב "ה - ערכיות

דם פתרונות ישימים לבעיות בסביבת המגורים / שנועד לק /ארוך טווחפרויקט שנתיבויישום הנלמד 

 מקומית.האזורית/המועצה הבשיתוף העירייה/בעיר ובישוב, 

 

בנוסף לערכים  -הווה המשך לתכנית אחריות אזורית ובה מלחטיבות העליונות,  אחריות ארציתתכנית 

, משלהארצית מול משרדי מהתמודדו המשתתפים עם סוגיות ברמה י PBL-ולמתודת ההמשולבים 

 חברות ממשלתיות וועדות כנסת.

 

: עידוד תלמידים מחוננים ומצטיינים למעורבות בחיי החברה ובמדינה, להיכרות עם המגזר מטרת על

 הציבורי וחשיבותו וזאת מתוך תפיסה של אחריות ציבורית ושייכות ממלכתית. 

הממלכתיות  להטמיע ולטפח את מושגי המכוונתהינה תנועה  2048לישראל תנועת אחריות 

האישית והציבורית. במסגרת זו מבקשת התנועה להקנות ולבסס את הרצון לשליחות -והאחריות

, שנות השירות והסטודנטים. זאת, תוך נוער, חניכי המכינות הקדם צבאיותציבורית בקרב בני ה

ת פתיחת נתיב לבוגרי התנועה, מכל מגזרי החברה הישראלית, להצטרפות לשירות הציבורי על מנ

 להפכו למכנה משותף לאומי אשר יבטא מוסריות, ערכיות, יעילות, אמון ושוויון.

תלמידים הלוקחים  –התנועה חברה לעשייתו של האגף ולחזון שרואה במחוננים אליטה משרתת 

 אחריות ופועלים מתוך שייכות ומחויבות לחברה אליה משתייכים.

 

ימים מרוכזים בהם מבקרים התלמידים  2-4( ובנוסף ש"ש 2שעות שנתיות ) 60:  היקף התכנית

 ברשות המקומית ונפגשים עם בעלי תפקידים בה.

שעות  30של  ,לקחת חלק במפגשי השתלמות לאורך השנה נדרשיםבתכנית החדשים ן, המורים כמו כ

 .עוז לתמורהבו אופק חדשכהתפתחות מקצועית במוכרות ה
 

תכנית ב ,כיתות מחונניםבמצטיינים, לוננים מרכזים למחובהתכנית תפעל : תיאור התכנית

 ברחבי הארץ. "נחשון"כיתות בו "אמירים"
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 התכנית תכלול ארבעה רבדים:

 מושגי ה"טוב המשותף", הממלכתיות, האחריות הציבורית והמגזר הציבורי.לחשיפה והעמקה  .א

את תפיסת האחריות האישית והחברתית של  המקדמותטיפוח מיומנויות בין אישיות  .ב

 התלמידים.

 ככלי עבודה המשמש זרז לשיח האחריות הציבורית. PBLשימוש במתודולוגיית  .ג

תיות במגזר הציבורי במקום מגוריהם והתמודדות עמן תוך יחשיפת התלמידים לבעיות אמ .ד

רחי העמקת ההבנה הערכית והמעשית באשר לחשיבות המגזר הציבורי ופעילותו לאז

 המדינה.

 : למורים חדשים בתכנית שעות 30השתלמות של  :הכשרה וליווי

 הכשרה ראשונית בתחום התוכן ובהיבט הערכי שנההתחילת ארצי ב מפגש()  

  ית הללימוד פדגוג בשלושה מוקדים ארציים–השתלמות בפסג"הPBL-  מיפוי בעיות, מיקוד(

פתיחת השתלמות מותנה במספר  .בבעיה, תהליכי הובלה לפתרון הבעיה ויישום בשטח(

  משתתפים מינימאלי. 

י  בנוסף, התכנית כוללת ליווי שוטף של המורים והמנהלים לאורך השנה ברמת מדריך ארצ

ברמת שיעבוד " 2048מייסד תנועת "אחריות לישראל  –ירון יעקובס בליווי מטעם האגף, ו

ועדות כנסת וחברות  ,שלהמשרדי ממ ,ול הרשויות המקומיותהתכנים הערכיים והקשרים מ

" במטרה לתת במה לשיתוף והתייעצות של moodleכמו כן, הקורס מלווה באתר " .ממשלתיות

 .המורים והתלמידים

 

בו יוצגו במעמד חגיגי תוצרי התלמידים  אירוע מסכם בעירייהך יעריהתכנית  מהלך: באירועי שיא

 יציג כל מרכז את תוצריו.של כלל משתתפי התכנית בה שנתי  וכנס מסכםלראש הרשות 

 

 קישור להצטרפות מלאו את השאלון:

 

 ,יהית שנה טובה ופורבברכ

 

 ירון יעקובס                                זאב יבניאלי      

 מייסד תנועת       התכנית רכז

 2048אחריות לישראל      ארצי באגף ךמדרי 

 

 

 

 מנהל האגף למחוננים ולמצטיינים –העתק: מנחם נדלר 
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