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 לכבוד הנהלת מנהל וחברה במגזר הערבי

 מר גסאן שמה

 מנהל מרכז הדרכה

 תמחיר שעה לתוכנית חינוכיתהנדון:

 60שעות ) שעה  מספר התוכנית שם התוכנית 
 דקה(

 מחיר תוכנית

 ש"ח 22,000 שעה 60 2918 אקסטרה דוקטור

 

 כולל מע"מ₪  22,000נא בבקשה לתמחר מחיר התוכנית 

 ₪ 366מחיר לשעה 

 המחיר כולל

 הדרכות לפי סליבוס תוכנית מאושרת ומצורפת .1

 ₪ 2,000תלמידים( עלות  20חלוק  וסטטוסקופ לכל ילד )  .2

 ₪  2,000לבתי חולים ביקורים  .3

 הציוד והחומר הנדרש בסדנאוות .4

 מחיר  מחיר ליחד כמות מוצר

 10אגד גזה נמתח 
 ס"מ 

 240 ש"ח 12 20

 780 39 20 פד דביק

כפפות לטיקס 
 מידום

 5לסדנה)  20
 סדנאות(

36 432 

 600 30 20 פד גזה רגיל

  397 10 25גבס רגיל 

 200 10 20 מסכה רפאוית

 250 250 20 לבבות/ וכבד

 60 20*3 20 פולדין

 30 15 2 אלכוהל

 2000   ציוד לניסויים

 8,160סה"כ עלות    סה"כ
 כולל מע"מ₪ 
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   DOCTOREXTRAשם התוכנית: מנהיגות דרך 

 2918מספר תוכנית: 

 רקע על הספק: 

 אודות מכון אדיו קידס:

הפועלת לחיזוק החברה הישראלית על ידי קידום החינוך, מחקר רפואי ומדעי, החברה, הרווחה, האומנות 
 והתרבות, מתוך אומנה לאפשר לכל אדם למצות את הפוטנציאל הטמון בו .

 דגש על :פעילות מכון אדיו קידס מתמקדת בחינוך עם 

 .צמצום פערים 

 .חינוך טכנולוגי/מקצועי 

 .חינוך סביבתי 

 ..זהות ערבית ישראלית 

 .העצמת מנהיגות 

 .אומנות ותרבות, עם דגש על מוסיקה 

 . שילוב התלמיד בחברה הישראלית 

  לימוד, חקר . 

רץ הפעלת מכון אדיו קידס להעצמה חינוכית , הפועל בחטיבות הביניים  ובתי ספר יסודי ברחבי הא
 .תוך שיפור כישורי למידה והעצמה חברתית והורית –להעצמת תלמידים ומניעת נשירתם 

 מטרות  

 הכרת החניכים  עולם מעורבות החברתית ותפקיד הרופא בנושא זה. -1

 הכנת החניכים לתהליך שהם הולכים לעבוד בשנה הקרובה בפרויקט אסקטראדוקתור. -2

 השיעורים .תיאום תצפיות לגבי נורמות התנהגות ומטרות  -3

 התלמידים יכירו עולם המדע והשפעתו על החיים האישיים . -4

 התלמידים ידעו איך ליצור קשרים עם  מגזרים אחרים  ולשתף דעות שונות. -5

 התלמידים יהיו חלק מקידום הקהילה הישראלית והערבית .   -6

 .ם התלמידים יכירו עולם המנהיגות וידעו איך לשלב אותו  עם תחומים אחרים כמו מדעי -7

 

 

 רציונל
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היא תוכנית אקדמיית משלבת בין   EXTRA DOCTORתוכנית "אקסתרא דוקטור " 

לימודים מדעיים לבין לימודי עוצמה . מיועדת לנערים הלומדים בבית ספר חטיבת בינים  

.וגם למסגרות במתנסים אחרי צהריים .  התלמידים ירכשו כלים שתאפשר להם  לשתף 

 .גזרים שונים אותם עם בתי ספר אחרים במ

 יעדים:

 התלמדים יקבלו תעודת מנהיגות וירכשו ידע רב בתחום המדעים וחשיבתו בחיים .1

 רכישת ממיומנות בתחום הרופאה .2

 חיזוק את משמעות התנדבות התלמיד בקהליה . .3

 ט .-ח-: תלמידים בכיתה ז קהל היעד

 .קהילה ,העצמת מנהיגות נוער שיוך התכנית לאחד מתחומי התוכן :

 סילבוס התוכנית:פירוט 

 ) תוכנית חינוכית שנתית( שעות אקדמית 60:  שעות

 שעה אקדמית חינוכית 40פרק א: 

 שעה אקדמית מעורבות בקהליה )מיומנות, העצמה,התנדבות( 20פרק ב: 

 EXTRA DOCTORסילבוס מנהיגות דרך 

 הערות תוכן השיעור 
1 
 

 
 למנהיגות אקסתראדוקתור + הצגת סילבוס  –הקדמה 

 פעילות היכרות ראשונה + תצפיות+ 

 

2 
 

  איך תורם הרופא בעבדותו לקהל התנדבות 

3 
 

התמודדות עם פחדים  –שיעור ראשון  – העצמה
 בקריירה של הרופא ודרכים לטיפול 

 

 

4 
 

התנדבות רופאים  -קבלת השונה -שיעור שני  – העצמה
 במלחמה

 

5 
 

 מנהיגות  חשיבה חיובית

6 
 

  חשיבות תרומת הדם בקהילה  –מערכת הדם 

7 
 

 דיסיקציה וניתוח לב לדוגמה שיעור על הלב + ניתוח לב

8 
 

 ניסוי כימי בכבד  הכבד שיעור על  

9 
 

 ניסוי  במיקרואורגניזם שיעור על  מיקרואורגניזמים

10 
 

מערכות שונות בבית החולים ותרומתם  בטיפול  בבני 
 אדם 

 

סוי בדקיות יביקור בערייה ונ מעורבות חברתית  11
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 לחץ דם לעובדים 
12 
 

 ניסוי ביצירת תרופה ביתית  ולעזור לאחרים –טיפול בעצמנו לבד 

13 
 

  דימוי  עצמי 

14 
 

  התמודדות עם הצלחה וכישלון 

15 
 

מד"א ותרומתו  -שיעור ראשון  –עזרה ראשונה 
 לקהילה

 

16 
 

  פצעים ושריפות   – שיעור שני –עזרה ראשונה 

17 
 

  בנים ובנות  –אה ופרופא ור

18 
  הילגרסכנת עישון ונ 

 

19 
 

  מחלת סכרתשיעור על 

20 
 

 
 ברפואהשימוש בצמחים 

 

חתונה של קרובי משפחה והשפעה על מעבר מחלות  21
 גנטיות

 

 מבחן ראייה מבנה העין ובעיות ראייה 22
  יום עיון במחלת סרטן שד 23
  גיל ההתבגרות, שינויים ודרכי התמודדות 24

25+26 
 

אם יתאפשר מבחינת לוז בית  ביקור בבית חולים 
 חולים

27 
 

 pblפרויקט  1חלק  –הצגת מצגות לתלמידים 

 pblפרויקט  2חלק  –הצגת מצגות לתלמידים  28
  תקשורת בין אישית 29
 חלוקת תעודות  סיכום+  סיום קורס  30
 

 :על כ"א המועסק ומדריך בתוכניתמידע ופירוט 

סגל המרצים לתוכנית אקסטרה דוקטור מורכב מרופאים, אחים, רוקחים,  בעלי נסיון רב בעולם הרפואה, 
אשר עוברים קורסים וסדנאות הכשרה והטמעה לתוכנית, מכון אדיו קידס עורך סדנה פעם בחודש ע"מ 

, חברתית והעצמת המנהיגות מפני בני הנוער לחדד נהלים, לשפר איכות הדרכה, ולחזק את המערבות ה
בחודש אוג' מתקיים כנס של חמשה ימים בכל שנה , מטרתו שיפור תוכן התוכנית, אמצעי הוראה, וחיזוק 

 PBLהמנהיגות , שיטת ההדרכה מורכבת מלמידה משמעותית ו 

 בכל המגזרים הרשויות: כל  מידת יכולת ההפעלה

 תלמיד. 2500מספר תלמידים: 

 : הצהריים -ית פועלת בשעות אחרהתכנ

 פעילות שנתית , מפגש שבועי, אורך המפגש שעתיים וחצי אקדמאית

 :וותק בהפעלת התוכנית

 מכון אדיו קידס מפעיל התוכנית לפחות שלוש שנים.
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 :המלצות

 1המלצה מספר 
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 2המלצה מספר 



 מכון אדיו קידס
 0524091990,0526994417, פל:046806633משרד: 520, ת.ד 24905אבוסנאן 

 037226917ח.פ.
 

 

7 
 

 


