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 רקע קצר על התכנית: 

 ערכית לטיפוח מעורבות חברתית.-חברתיתתכנית "שגרירי מפתח הל"ב" הינה תכנית 

 יישומם את /תהמעודד /הלגלות מעורבות חברתית ולפעול כשגריר /ההפעלת התכנית בביה"ס מאפשרת לכל תלמיד

 ערכי "מפתח הל"ב" בכיתה, בשכבה, בבית הספר; בשיעור, בהפסקה; במשפחה, בקהילה ועוד.של 

צוות המחלקה והמדריכים במחוזות מלווים את לחינוך יסודי. א' תכנית פותחה במחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף ה

  יישום התכנית ומעריכים אותה.

 בדואי ודרוזי.-גזרים: ממלכתי, ממ"ד, ערביהתכנית מיועדת לבתיה"ס היסודיים בכל המ אוכלוסייה:

 מטרות התכנית: 

חיזוק תחושת לות אחריות, התמדה ויוזמה; העצמת חברת הילדים; הזדמנות לכל תלמיד למלא תפקיד ולגמתן 

 יום.-עידוד ההתנהגות הערכית בחיי היוםיחיד והקבוצה; השת המסוגלות של השייכות ותחו

 תנאי ההצטרפות לתכנית:

 כל הכיתות.במסגרת שעת חינוך קבועה מידי בשבוע במפתח הל"ב" נית "יישום תכ .1

 יוזמות של תלמידים בכיתה, בבית הספר ובקהילה. למימושהקצאת זמן  .2

 השתתפות הרכז החברתי ערכי בהכשרה ובימי העיון בתחום במחוז. .3

 ינוך חברתי ערכי.הקצאת זמן למליאות חדרי מורים בנושא החברתי בהובלת הרכז והמדריך הבית ספרי לח .4

 ערכי.-המלצת הפיקוח והמנחה המחוזית לחינוך חברתי .5

 בתי הספר המיישמים את התכנית נדרשים:

 .)בהלימה לסילבוס התכנית "מפתח הל"ב"( להכין תכנית שנתית לפעילות השגרירים .1

 .הערך החודשי שלהמעודדת את יישומו  פעילות חברתיתכיתה או שתיים ליזום לאפשר מדי חודש ל .2

 .בליווי המחנכים עיל בתכנון, בביצוע ובהערכת הפעילותלקחת חלק פ)השגרירים( לתלמידים לאפשר  .3

  .במהלך יום הלימודיםאחרות להקצות זמן לפעילות השגרירים: בהפסקה, במפקד בוקר ו/או ביחידות זמן  .4

רצי מטעם האגף אמצעות טופס התיעוד שפורסם ולשלוח למרכז האב די חודשימהיוזמות החברתיות לתעד את  .5

 . ינוך יסודי. טופס זה יוערך וינוקד בהתאם לקריטריונים שיפורסמו, וביה"ס יקבל משוב כתובלח

 .הספר ובקהילה-לפרסם את תיעוד הפעילות ואת תוצריה בבית .6
 

 :הערכה וניקוד בהתאם למדרג הבא בתיה"ס המיישמים את התכנית משתתפים בתהליך הערכה ארצי הכולל

 
 לתקצובזכאות  שנתי  ניקוד מידרג

6000עד  40-37 הצטיינות  

4000עד  36-32 הערכה  

3000עד  31-20 השתתפות  

 0 19-0 לא עמדו בתנאי היישום
 

 תקציב קיים בתקנה.מותנה ב התקצוב הניתן לבתיה"ס 

 בכל חודש יישלח לביה"ס משוב על הפעילות באמצעות הדוא"ל. 

חברתיות של ילדים בהתאם לסוגי הרכש המאושרים )לפרטים נוספים יש לפנות  השתתפות יוקצו לטובת מימון יוזמותהדמי 

 למנחה המחוזית לח"ח(.

 .בחנו את מועמדותםערכי שי-יפנו למפקח ו/או למנחה המחוזית לחינוך חברתישלעיל דרישות הבתי"ס העונים על 

 רשימת בתיה"ס המאושרים ע"י המחוז תועבר לאגף לחינוך יסודי.


