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החינוך והמ משרד  הסביבה  להגנת  המשרד  היעצה  ו,  לבנייה  ברכהרוקההישראלית  קרן  בתמיכת  "יוזמי    ,  )להלן: 

הס  ראיםקו  ,התכנית"( הירוקהיפר  לבתי  המתמידים והירוקי  יםסודיים  מועמדות    לבישרא  ם    ת תפו להשת להגיש 

 וגה.  ייחודית מס  כניתתב

ה .  תכנית שאיננה תחרות  השנה לקיים   ו נמצאים, החלטנ  אנו  ל התקופה בה ש ה  מורכבותלאור   על  הדגש  שנה הוא 

חשיבה  וך  רי סקרנות, ת ומעורים  איכותיבתנאים  בחצרות בתי הספר  למידה  רים תהליכי  רתיים המאפש פתרונות יצי

 . פדגוגי-התהליכי הן במימדפיסי וה הן במימד   פורצת גבולות

ייעוץ מנות  הזד   תמספקה  כניתתב  חת חלקקוראים לכם לק ו  אנ תכנן  ל ולקבל כלים על מנת  ליכי  ה ותאדריכלי    לקבל 

בית    בחצר ה  למיד  תסביבשל  אה לפועל  הוצ  נהמטרת הפרויקט הי  .פרבית הסחצר  ב  ה ירוקהבבניי פרויקט    הקיםול

  יתוכנן   ורים,בליווי מנט ו  ,ארוך  ה שאינובתהליך עבודש  כך  אחד.ם כייופדגוג  יזייםב בתוכו היבטים פמשלה,  הספר

בהשקעהע  יתבססר  אש  בחצרמרחב  קם  ויו קיימים,  אלמנטים  שדרוג  ת  מינימלית  ספיתכ  ל  למידה  ומתוך  הליך 

   .ייתיחוו 

כולל מע"מ ₪    13,500של    וללכ  בסךכספי    סכוםוים  טורליווי מנ  וללהכם  יכלסל  לו  ספר שישתתפו בתכנית יקבבתי  

שיועבר לבית   (יועץ בטיחותר  עבוכולל מע"מ    ₪  2,500נוסף של    וסכום,  לרכישת חומרי הגלם  כולל מע"מ  ₪  11,000)

   זה.מסמך והכל בכפוף למפורט ב ,התכנית הבית ספרית ושהספר לצורך מימ

 : שלבים לושהיס שעל בס תכניתת ב תתפושלהם נחים המיהקוו מרוכזים במסמך זה 

יהן  בנומ מקצועי    ןסינוליך  ה   עברות י ההצעו.  למועצה הישראלית לבנייה ירוקהמקדמית    הצעה  שת הג  –  אשוןרשלב  

 . כניתבת פותםלהשתת יקבלו אישור רשמיספר אשר  בתי  10עד  ייבחרו

 . טת מימוש הפרויקטובגלם למרי החו  תר הסכום לרכישלבתי הספשלאחריה יועבר  הגשת ביניים  –י נשלב ש

 .ה ייעודיתבתערוכתפות שתוההצגת התוצר המסכם  ,הקמת הפרויקטיום ס –שלב שלישי 

 .:0012 שעה ב 102.203.14  הואלבנייה ירוקה  הישראלית ית למועצה  הצעה מקדמת אחרון להגש  תאריךב: שימו ל
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 כללי   .1

 הקדמה 

  בית הספר ללמידה   שימוש בחצר  .משבר הקורונה  תבתקופמהווה מענה מתבקש    ,באוויר הפתוחלמידה  
לייצר    לא הזדמנות  אם  כי  אילוץ,  רק  הדורשת  מהווה  וחוויתית,  משמעותית  פן  להן  התייחסות  למידה 

 הפדגוגי. פן להמרחבי והן 

לבתי הספר לייהתכנית תתמקד בסי ליוק   יאפשרו  אשר  ותסביב  רצוע  בתקופת הקורונה  ה בחצר  מידם 
המרחבי,    .לאחריה  גםו הואהאבפן  ללמידלייצר    תגר  אופטימליים  בחצרתנאים  על    ,ה  שמירה  תוך 

להיות  אלה  ם  מרחביהבריאות.   גמגוונ צריכים  ונוחים  י מים,  ניצול  ושים  תוך  השטח,  לתנאי  מותאמים 
 ם בבית הספר.  יי הק החצר מיטבי של שטח

הספר למידה    סביבתירת  צ יעל  הינו  הדגש   בית  ידים  וקתותוכנן  תש  ,בחצר  הספר    קהילת  על    -בית 
מורים  םמידיתל מקצוע  תנדבים ומ,  אנשי  קיימא  ירמהמענה    יתן תו  ,בליווי  עקרונות    ובר  על  המתבסס 

  לשכלל   תם וכיצד ניתןו ים לרשם העומד פיסיישאבים העל המ  ט רענןבתי הספר ירוויחו מב  .ירוקההבניה ה
ניתן להפוך    רו.לנסיבות החדשות שנוצשייתן מענה מיטבי    ןבאופ  אותם ובעלויות נמוכות  עם מעט דמיון 

 . חצרלמידה במתאימים לפעילויות רחבים הבית הספר למגבולות אזורים שאינם בשימוש בתוך 

  מהווה   הקמת המרחבאשר  כ  , קטיפרובוססת  מבלמידה  למידים  תהסו  נתיבמהלך התכנית  ן הפדגוגי,  פב
ל עירוני,  מל הזדמנות  טבע  על  אקליםחומריםוד  ועוד.    וב ישח  ,כנוןת ,  ,  יאפשר  מרחב  הבנוסף,  מתמטי 

    .ה בחצרמת ללמידפדגוגית המותאת תכני עלבסס התב ללמד בו שונים םלכמה שיותר מורים מתחומי

ש  יסודיים  ספר  וככירוק  הוסמכובתי  מתמים  הסלפרט  ,  ידיםירוקים  שהשבתי  בתחפר  רויות  תתפו 
 . כנית ת בתמועמדות להשתתפומוזמנים להגיש  "בתי ספר ירוקים"(לן: ה)ל הקודמות

 תכנית מטרות ה 

ים  תוך ניצול מיטבי של התנא   משבר הקורונה,  מתן מענה מיידי לצורך אותנטי בבית הספר לאור •
 . למנטים של בנייה ירוקהש באמושיהקיימים בכל בית ספר ו

י  המתייחס הן לשינו   , הספרבית    חצרב  הלמיד לי ואיכותי  הוליסטפתרון  תכנון  ב  תלמידים שילוב ה •
 ים.הפיזי והן לתכנים החינוכי

ללמידה    תאיכותי  סביבהצור  ת לייאפשרול   העלאת המודעות של כלל מחזיקי העניין בבית הספר •
   .למרחב החוץתכנים  תאמת הה לצדבחצר 

 

  תכני שתתפות בתסף לה נאי ת

 :  כניתפות בתתתהשתנאי סף ל ן  להל

על ידי המשרד להגנת  ד"  "ירוק מתמי  או כבית ספרכ"בית ספר ירוק"    ךהוסמ  אשר  יסודיפר  בית ס •
של תחרויות קודמות  השתתף ב לא    ואשר,  )להלן: "בתי ספר ירוקים"(,  הסביבה ומשרד החינוך

 . ניתהתכיוזמי  מטעםקה  בנייה ירובתי ספר ב

 .ית הספרבב ת הקנייניוכויות  בעלת הז ר הינהאש ,מקומית ותרשת ספר אשר בתחומה של יב •

 זה.  מסמך בהמשך  , כמפורטבית הספרחצר תחום הפרויקט יעסוק אך ורק ב •
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לעבודנדרשת   • צוותמוכנות  הת  ת  כולל  תכניבמהלך  עם  פגישו,  בית  ת  את  שילווה  הספר  מנטור 
לק עצמית  הפיזית  מעשי  ויקט  ר פידום  ועבודה  לתשתית  הס  רבחצהקשור  הלצ  פרבית  טמעת  ד 

   .ת מותאמתגיפדגותכנית  

  .מרחב שיוקםאת ה לשימוש    אשר יאשר  ,יועץ בטיחותוו על ידי  קמה של הפרויקט ילכנון וההתה •
 .  הספר תבישל הבלעדית  חריות יועץ הבטיחות באיצירת קשר והעסקת 

 

 ולוחות זמנים  תיכנמבנה הת  .2

   שלבים:לושה שוכוללת  "א פשנת הלימודים תשך הלך במ תער כנית הת
 

  12:00  בשעה  14.03.2021  -עד ה  ירוקה  ניה  לבת  צה הישראלי ועלמ  תועמדומפס  וט  הגשת  -  ראשוןשלב  
א' ב'  )נספח  סינון  יערכו  התכנית  יוזמי   (.ונספח  הספרב  10.  הליך  יאש  תי  הר  את  י  המקצוע  סינוןעברו 

 . 05.04.2021-העד   השנתית  כניתבתלהשתתף אישור רשמי   יקבלו
 

 . 09.06.2021 -העד  םייבינ רתוצוהגשת  יקטתכנון הפרו  –שני שלב 

 . תחילת שנה"ל תשפ"בב תוהצגתו במסגרת תערוכה ייעודיביצוע פרויקט מעשי, הגשתו  -שלב שלישי 

 

 כניתלהשתתפות בת מיתמקד  הצעה: הגשת  ראשוןשלב 

הס  .2.1 המעונ פבתי  ל ר  חלקיינים  יגיכניתבת  קחת  למ מועמד טופס  שו  ,  לבנייה  ות  הישראלית  ועצה 
למלא את הטופס  של הרעיון המוצע )יש  ר  ותיאור קצ  רפהס  בית  לע  ליים לל פרטים כלהכו קה  ירו

 (.  ולהשיב על השאלות בנספח ב' נספח א'ע בהמופי

 . rgafit@ilgbc.oY ייל ליפית סבג ניתן לפנות בשאלה להבהרה במ .2.2

עההצעה   .2.3 ליום  תוגש  לית  שראיה   עצהמהמו  בג ס  ית יפלבמייל    12:00ה  בשע   14.03.2021-ה ד 
  yafit@ilgbc.orgיה ירוקה: לבני 

  מנציגי מורכב  ת  התוכני  ייוזמצוות    -  ספרבתי    10  עד  שיוגשוההצעות  יבחרו מבין  התוכנית  יוזמי   .2.4
המשרהחינוךמשרד   להגנת,  להסביבה  ד  הישראלית  המועצה  ירוקה,    ם נוספי  וגורמים  בנייה 

ההצעות המוגשות בהתאם  . צוות זה ייבחן את  התכניתקול דעת יוזמי  שי   לפירו  חב שיי  נטייםוו רל
 '. ג חלקריטריונים הקבועים בנספ 

שיי .2.5 הספר  להשתתף  בתי  לייקבלו    כניתבתבחרו  המא   05.04.2021ם  ו עד  השתתפ מכתב  ות  שר 
 התהליך.  את המשך  מפרטו

 

 םישת תוצר ביניגהו יתת בתכנהשתתפו :   ניששלב 

בת רבחי  חרלא .2.6 ה   ית  בתהספר  הספר    ,כניתמשתתפים  בתי  עם    אפריל   החודשיםבמהלך  יתואמו 
ייעוץ עם  2021  יוניעד    2021   . הבית ספרית   תוכניתה  שר יסייעו בתכנוןצוות מנטורים, א  פגישות 

על  ותוצ יבחר  ה  המנטורים  מיות  ליהישרא מועצה  ידי  ויורכב  ירוקה,  יותלבנייה  אשר  מו  אעצים 
לפ  הצ לפרויקט  היורי  במימון  ,  וויילה  קףך.  השיבוצע  כ  ,תכניתיוזמי  על  של    מפגשים  3  -יעמוד 

. מתן ליווי נוסף נתון לשיקול דעת  אירועי שיא  2  כןהתוכנית מטעם בית הספר ועם צוות  המנטור  
 . תניתכיוזמי ה

mailto:Yafit@ilgbc.org
mailto:yafit@ilgbc.org
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  , הירוקהיה  הבני  בוסס על עקרונותהמ  ,הספר   בחצר בית   לסביבת למידה פרויקט  יהיה  התוצר   .2.7
 : תהליך העבודה יכלול ים.מידלהתיוע בס ניתכך התבמהל יוקםן וכניתו שרא

 : רוקהיה היקרונות הבניעעל בסס בהתבחצר בית הספר הלמידה  סביבת וןתכנ .א

 אים: הבגורמים ל לשים לבאת יש לצורך ז 

 .בשטחהקיימים שי ידי אדם ם ומעטבעיייסיים פטים  אלמנ •

 . תנאי הטופוגרפיה והאקלים •

 . וסטיקהקא •

קיימ ר מבחו  שימוש • ברי  במה    שימושהבא:  ת  פויויהעד ג  המדרפי    )על  א.ים 
 . אי(זרים וחומרים ממקור אחרממוח שקיים, חומרים

ל  תשומת • הוא אמור לשמש? ל בטווח הארוך:קיימות הפרויקט  לב    איזו תקופה 
  כיצד   –  דגש על תחזוקהיש לשים    למחזור?ש או  ש מחדלשימולפירוק ו  תןני  אםה

   בטווח הארוך?  מרויש  ק, יופעליתוחז המרחב

 :תפדגוגי תניתכ .ב

הספר  .  1.ב ת  העבוד   צתקבו  יגבשבית  עלאשר    תלמידים ,  צוות  אנשי   תכלולוקט,  הפרוי   עבוד 
שונות.    .ומתנדבים גיל  שכבות  בין  גם  לשלב  מעורבים  ת הניתן  יהיו  ללמידים    תכנוןושותפים 

הלמידה הם  ,  סביבת  בלמידה  וכך  פרויקמיתנסו  חישוןלתכנ   גענוה   כלב  טיםבוססת  א,  ומדן  וב, 
 . ביצוע הפרויקט הלכה למעשה  בשלב למידים גםשלב את הת ל מומלץ. מריםוח וות כמוי

פדתכניתבנה  .  2.ב המותת  ל גוגית  ב אמת  להראות    .קםשיומרחב  למידה  ביש  ים  ין התכנהלימה 
הלימו נישבתכ   והפעילויות הקיימתת  הלבי   דים  הפן  של  ימאפיינים  תשלב  .  המרחבזיים  התכנית 

שכמ לאפשתו,  בתוכה  דעתחומי  תר  ותיה  שיור  ל  םמימתחו  וריםמתר  כמה  שימוש  שונים  עשות 
   דגוגי במרחב. פ

  11,000בסך של    פיכס  וסכוםולל ליווי מנטורים  כלים הכיקבלו סל    ת ישתתפו בתכנ בתי ספר שי .2.8
  2,500סף של  , וסכום נות ספריתביצורך מימוש התכנית השיועבר לבית הספר ל  ,כולל מע"מ  ₪
  חות.יועץ בטיעבור תשלום ל ע"ממ כולל ₪
 

למעל   .2.9 אנת  הכת  קבל  הפרויקטהסכום  מימוש  לטובת  ספרספי  בית  כל  יתבקש  לאישור  להגיש    , 
הישראליתהמועצ יר  ה  בסעיף      09.06.2021  יךלתאר עד    וקהלבנייה  המפורטים  המסמכים    3את 

 הלן.  של

 

  כםמס רתוצ סיום הקמת הפרויקט והצגתשלב שלישי:  

והק   תא  לסיים  קשויתב  כניתלהשתתף בתנבחרו    רשפר אתי הסב ופרוי מת התכנון  התוצר    תאהציג  לקט 
   .הרייםבצ 12:00שעה ב  12.09.2021 -המסכם עד ה

 

תהליך  בליווי תיעוד ותמונות של    WORDלי בפורמט  מילו  תיאור באמצעות    יש להגיש את התוצר .2.10
ה  שעב  12.09.2021עד ליום    עצהמו די העל ימט שיועבר  בהתאם לפור  יישלחור  אש,  הבנייההתכנון ו

 ilgbc.orgtyafi@ מייל תובתכל  12.00

 
ניה  בזאת,  מובהר .2.11 על  האחריות  הכי  התכנון תכניתול  הספר    ,  בית  של  היא  כמחזיק  וההגשה 

וכמז לדאוג  המקרקעין  בית הספר  ובאחריות  והשירותים,  העבודות  רים  כל האישולקבל את  מין 

about:blank
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סמכים ומורשים, ובכפוף  צוע מועות בעלי מקצמאדין, בן כאות לבצע  לביצוע העבודות ו ם  דרשיהנ
רק    ויגע  ,יעוץ מכוון בלבדיורים הינו  ידי המנט  עלינתן  י עוץ שיהי.  שורי בטיחות ועבודה כנדרשלאי

הר מההיבטים  להגשבחלק  לאחתכניתה  תלוונטיים  תחליף  אינו  מקרה  ובכל  נות ,  ני  ריות 
המהשירו והייקצועתים  התכנון  ברמת  בביצועם  ביאחר.  ק   תיות  לוודא  אחריות  הספר  בלת 

 . ביטוח הולמיםשל כיסוי   םיוממקצועית וק

 

   התכנית כספי ומימוש סכום .3

יקבלו  הבתי  ,  מוראכ .3.1 ליווי  סל ספר שישתתפו בתכנית  הכולל  בסך    כספי  וסכוםמנטורים    כלים 
  ץ עיו  עבור  ע"מ(ל מול)כ  ₪  2,500ל  סף שוסכום נו,  הגלםלרכישת חומרי    )כולל מע"מ(  ₪   11,000

ך  הספר לא יצטר  במידה ובית  .התכנית הבית ספרית  שיועבר לבית הספר לצורך מימוש  ,בטיחות
( הבטיחות  יועץ  עבור  כספי  וסיוע  במידה  ילמשל  הספר  ידי  בית  על  מלווה  בטיחות  טעם יועץ 

לסכוהרשות המקומית ורק  אך  זכאי  יהיה  בית הספר  ת  לרכיש  "מ(מע ל  ול)כ  ₪  11,000ם של  ( 
   חומרי הגלם.

יישוםותנה בתחהכספי מ  הסכוםימוש  מ .3.2 ל מקרה לא  ובכבמהלך תקופת התכנית,  ט  הפרויק  ילת 
 . 2021 אוגוסטש יאוחר מחוד

  :להלן םברימילוי כל התנאים המצטל ימסר בכפוף הסכום הכספי .3.3

מנהלחתימ .א הספר   ת /ת  ולביצוע   אך  ישמש  שהכסף  , המצהיר  מסמךעל    בית  למימוש    ורק 
נוסח התצהיר  ית.  יחות לתכנ ר יועץ בטוכי התקבל אישו,  ת זויבמסגרת תכנ  שתוכנןהפרויקט  

 .  למשתתפי התכניתישלח 

אדריכליתכת .ב הפרויקט.    נית  הור פילביצוע  התכניט  שעל  האדר רכיבים  ישלח  לכליכלית  ת  ול 
 ית. למשתתפי התכנ 

 .  לשלב התכנון ותר יועץ בטיח אישו .ג

א .ד מפורט  עם  קסלקובץ  הפלבי  תקציב  לפו.  רויקטצוע  תקציב  יש מרמט  למשתתפי  לילוי  ח 
 התכנית. 

ממסמ .ה הפדגוג ך  והתכנית  התהליך  את  המתאר  באמצעות  ית  ילולי  הלמידה  פרויקט  הואופן 

 .(אחד A4)עד עמוד שיוקם 

בית הספר למשוך את הכספים. ככל שחשבון הבנק    ממנו יוכלבית הספר    של  חשבון בנקפרטי   .ו
במתנה הל  לההמקומירשות  אמצעות  צורך  יהיה  חתומה  והתחייב מציא  ת,  הרשות  של  ת 

את הכספים לבית הספר לצורך מימוש הפרויקט.  מתחייבת להעביר  , לפיה הרשות  המקומית
ית  חשבונ כנגד  ימסר    הסכום הכספית.  נוסח תצהיר הרשות המקומית ישלח למשתתפי התכני

 .  יןהד קבלה על פי  מס

לעיל .ז התחרויו  , למרות האמור  ל   םעצמלשומרים  ת  זמי  הזכות  סכום    רתבהעהפסיק את  את 
מבצע את   ואינ   מקבל המענקכי  ויראו  , במידה  הפרויקטמהלך  בכל שלב ב  ,ואו להקטינ הכסף  

אינם מועברים    םכספיהאו  /ו  או יופסקו/יוקטן    תכניתהאו באם מימון    המוסכם בין הצדדים
 . פרויקטל

ות סטטוס  דיווח אודירוקה  צה הישראלית לבנייה  מועלהעביר ל  ית הספר מתחייבת ב /מנהל .ח
 עד סיום הפרויקט. כספי הסכום הול  צני

כסף לא יונצל עד  . במידה וה(2021ט  אוגוסודש  חסוף  יקט )לסיום הפרויתבצע עד    סכום זהימוש  מ .3.4
ה הקמת  לטובת  זה  ו במ או  ,  טקי רופלמועד  למטרותינהכסף  ידה  להקמת    וצל  פרט  אחרות 

ל  ע  הכסף בחזרה  תא  לדרוש  כותאת הז  םלעצמ ים  ר שומהתכנית  יוזמי    ,ות זהפרויקט נשוא תכני
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כ דיןפי  הספרל  ובית  מזי יח  ,  באופן  ירוקה  לבנייה  המועצה  לידי  הכסף  את  וללייר  עוררין. די    א 
ה בית  אבאחריות  לקבל  המקומית  והרשות  ההיתריםספר  כל  רלוונטי  משורים  והאי  ת  גורם  כל 

זאתהפרויקטלביצוע   עם  יחד  תכנית    גשמוד  ,.  במסגרת  מבזו  כי  להקים  מרחב  נים אין  ם  יאו 
הי יש להתבנייהתר  הדורשים  מב, אלא  מורכבים  ומיידים שאינם  בפתרונות מהירים  חינה  מקד 

   יבית.סטרוקטונק
ייעו א .3.5 בץ  ישור  פעמיים  יוגש  התוכנ בטיחות  עםהגשת  ב  :יתמהלך  יחד  התוכנית  הביניים  ,  הגשת 

   .ב יוקםמרחנית כשהנוספת בסיום התוכוהגשה  
ויאו .3.6 לבמידה  נוסף  תקציב  לבקש  שומרים  ית  נהתכ יוזמי  ,  תכניתשר  הזכות  את  לעצמם 

עדכנימתוקנת  תכנית  הגשת    ם משתתפיהמ והכל  מורחבת  למסגרת  ואומדן  לשיק ,  ול  בהתאם 
 דעתם הבלעדי של יוזמי התכנית.  

 

 וצרים חשיפת הת .4

התכנית    תהליךב דע שייצברו מימר ובמוש בחוולעשות כל שי  , לפרסםלחשוף רשאים  התכנית יוזמי  .4.1
גם  ו לרב התוצרי את  כך  ש  ים השונ  והמסמכיםהפרויקטים  ת  ו,  בכל  משלבי  שיוגשו,    , התכניתלב 

   ל עת אשר ימצאו לנכון.ה ובכאופן או מדיבכל 
  יפורסם המדויק  המועד    –ב  תשפ"בתחילת שנה"ל  תערוכה ייעודית  צרי התכנית יוצגו במסגרת  תו .4.2

 . בהמשך

 

 נית כ ם לתות זמנילוח .5

 תאריך עולהפ

 14.03.2021 כנית ות בתפהשתתעמדות למו להגשת וןריך אחרתא

 05.04.2021 פים  תתמתן תשובות למש

ת  דוהתחלת עבו לבתי הספר המשתתפים יםמלוו מנטורים ציוות
מפגשים, בניהם  3תכלול  . העבודה עם המנטוריםפרויקטה תוחיפ

ית  סביבת בוות והצעם ת להיכרומפגש אחד פיזי בבית הספר, 
 הספר

05.04.2021  

 06.04.2021 ונות" "שוק רעיה שקה והשראמפגש ה

יים כלים מעשוייתן , גוגיעסוק באתגר הפדמאיץ רעיונות שי
 פדגוגיה מותאמת ללמידת חוץל

26.05.2021 

 09.06.2021 ביניים תוצר ת שהג

 12.09.2021 םמסכ וצרתהגשת 

 יפורסם -ב שפ"תבתחילת שנה"ל  רוכהארוע סיום ותע
 בהמשך
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 בהרות ה .6

התכבמבנ  שינוייםיתכנו  ונה,  הקור   פתגימבשל   ובלוחה  ה  ותנית  הזמנים    תותאםתכנית  הזמנים.  לרוח 
אות ולמגבלות ההתכנסות  לי משרד הבריהתכנסויות ומפגשים יערכו בכפוף לכל  מקוונת.תאפשר פעילות  ו

 ון(.  באופן מקו ם יערכושיאותה עת )חלק מהמפגיו בתוקף ב שיה

 נספחים  .7

 ( אשוןרדמית )שלב שת הצעה מקהגפס  טוא': נספח 

 )שלב ראשון(  ון לצורך קבלה לתכניתשאל: נספח ב'

 ( ראשון)שלב   כניתה לתלסינון הגשות לצורך קבל  יוניםטר קריח ג': נספ
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 (  ראשון  )שלב   כניתלתת מועמדות טופס הגש: נספח א'

 

 א את כל השדות בטבלה. למל  חובה

 מוסד: סמל הספר:ת שם בי

 : פוןטל כתובת:

 : ומיתשם הרשות המק

 יד: ני א"ל:דו פר:שם מנהל/ת בית הס

שם איש/אשת קשר נוספ/ת 
 תפקיד:ו

 יד:ני ל:דוא"

 יתות:מספר שכבות ומספר כ

 

 מספר התלמידים בבית הספר:

 

 

"ס 'ירוק' ) או 'ירוק "ס הוסמך ביההאם ביה
 (? מיד'מת

 
 
 

בתי ספר  של  דמות  תחרויות קוב"ס השתתף  יההאם ב
 ? ניתהתכ  יוזמי מטעםקה רובנייה יב
 

 

 ספר: ל/ת בית הנה חתימת מ     תאריך:   

 ותמת בית הספר:ח           

                                                                                            
 רשות:  ת החתימ           
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 אשון(ית )שלב ר תכנבלה ל שאלון לצורך ק : נספח ב'

 :ותלות הבא נא השיבו על השאא

בות  ביבסוש  קיים בבית הספר שימהאם  תארו  ?  בית הספרבחצר    מידהל  האם מתקיימת בבית הספר .א
גיבאילו  ו  תדעתחומי  אילו  באילו מרחבים, בא פרטו  ? אנםו היקפי יל א וב  למידה בחצר   ל? האם שכבות 

עד    של  דוגמאותולל פירוט והכ  הסבריש לספק    וץ?ידת ח קיימים שילובים בין מקצועות שונים בלממת
 ם(לימי 200)עד  שתי פסקאות

 

 

ת  סביב ו איז גוגי.פן הפדלחבי והן פן המרלהן  תייחסואנא ה  ? בחצרלמידה  ת לסביב ון בית הספר מהו חז .ב
יש לפרט את    שתמש בו ללמידת חוץ פורצת דרך?ם להלבנות וכיצד בכוונתכים  אפאתם שולמידה בחצר  

   (.זה למסמך  ן לסינון ההגשות )נספח ג'ופיעים במחווהמ חס לקריטריוניםבהתיינית כהת

 מילים(   400)עד  ותפסקא עארבעד  מתומצת של ר הסביש לספק  
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   כניתקבלה לתים לסינון הגשות לצורך טריונקרי : 'גנספח 

פות לייצוג  ין עדתנת .אשר יענו באופן המיטבי על הקריטריונים הבאים הספרבתי   10יתקבלו   כניתולת

  קודות.נ  80הינו  תכניתכניסה לל םציון המינימווזות שונים. ל בתי ספר ממחה ששוו

 רוטפי הקריטריון

 

 קודני
 מקסימלי 

ת צוות החלט
שופטים ה

 קהונימו

למידה   .1
בית   רבחצ

 הספר

 יחבמר פן

כיום למידה חוץ  ימת מתקי סביבות למידהבאילו   .1
 נקודות(  5)  כיתתית?

 פן פדגוגי 

 נקודות(  5) ? ה בחצרמידמלתלמידים הנהנים הוז אחמה  .1

  הלמיד משלב בית הספר  תחומי דעת  ובאילו כמה פרטו ב .2
   ת(נקודו  10)? צרבח

בלמידת  ונים צועות שם בין מקמתקיימים שילובי האם .3
 ( נקודות 10)  ?חוץ

30 
 

 

ת ביון חז .2
הספר 

ביבת  לס
למידה  

 בחצר

 פן מרחבי
  בית בחצר םמיתקיים שימוש באלמנטים קיייהאם  .1

 ת( נקודו 5) הספר? 

  ?יה הירוקהי שימוש באלמנטים מתחום הבנהאם יעשה  .2
 נקודות(  10)

ת שניתן  נתן עדיפות להצעותיצוע? אם החזון ישים ובר ביה .3
ם ו ג הנוכחית ול שטח במהלך שנת הלימודיםישם ביהיה לי 

 נקודות(  15) או התחלתיים.  נייםבתנאים ראשוניים, זמ

 קודות(נ 5)יצירתיות   חשיבה   .4
 

 פדגוגי  פן

  מוריםה תלמידים, את ה לערב כנן בית הספר תכיצד מ .1
 ( נקודות 15)? בתכנון ובביצוע צוות השי  ואנ

ן  יות לבי והפעילו  הלימה בין התכנים תתקייםהאם  .2
 ות( נקוד 15) ?בנים הפיזיים של המרחפייהמא

 דות( נקו 5)  דשנות ויצירתיות ח .3

70  

  100  סה"כ

 


