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 'מחדש 'מניעים את הגלגל תכנית

 הסכם התקשרות 

 הירוקה הרשת ביןלהספר  בין בית

 פאלשנה"ל תש" 

 

תכנית הלימודים "מניעים את הגלגל מחדש" נבנתה עם הרבה מחשבה ותשומת לב לנושא הפדגוגיה, 

למידה משמעותית והתנסותית, יצירת סקרנות ועידוד התלמידים ללמידה עצמית, חשיבה ביקורתית 

 וגיבוש דיעה אישית.

 

התכנית מתודות מגוונות וחדשניות אשר דורשות מהמורה להכיר את מתוקף כך, כוללת 

 . מערכי השיעור והחומרים הנלווים באופן מעמיק ורציני

 

שבו התלמידים מתחילים במבוא לנושא, ממשיכים ומובנה כמו כן, התכנית נבנתה לפי רציונל ברור 

מכן הפתרונות שונים, כך שלקראת סיום התכנית יש להם את התמונה בהיכרות עם הבעיות ולאחר 

 אשר מאפשרת לגבש דיעה בנושא והכנה של פרויקט סיום.הרחבה והכוללת 

 

עבר על מנת להפיק את מלוא הפוטנציאל של התכנית יש לדאוג למורה מחוייב לתהליך אשר 

   במערכת השעות.מעביר את התכנית במלואה באופן מסודר וקבוע ו הכשרה לתכנית

 

הסכם התקשרות זה מפרט ומסביר את המחוייבות של בית הספר, עם החלטתו להעביר את 

 תכנית הלימודים במלואה, כפי שמצויין בהמשך.
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 הדדית בין בית הספר והרשת הירוקהההמחויבות 
 

 

 מחויבות הרשת הירוקה לבית הספר:

 

 עזרי הוראהמערכי שיעור וערכה הכוללת ר הרשת הירוקה תספק לצוות בית הספ :לימודחומרי  ✓

חומרי ומצגות וסרטונים  ,חומרים דיגיטליים גישה לכונן אלקטרוני )גוגל דרייב( עםכמו כן ו, מודפסים

 .למורה נוספים העשרה

התאמת לצורך  יגיע למפגשים עם המורה בבית הספרהרשת הירוקה ה מטעם מנח: ליווי המורה המוביל ✓

בנוסף לכך, המנחה מטעם הרשת הירוקה  .וליווי המורה לפי צרכיו הייחודייםפר לצרכי בית הס תכניתה

 שוטף.באופן פתרון בעיות עזרה בוטלפונית תמיכה למתן  זמין

 כולל כניסה לאתר והסעה.מקצועי וחוויתי בנושא התוכנית, מימון סיור סיור לימודי:  ✓

 

 

 :תכניתמחויבות בית הספר ל
 

 מצורף בזאת) פ"אשנה"ל תשלפני פתיחת ושליחתו  הרשת הירוקהחתימה על חוזה התקשרות עם  ✓

 חוזה ההתקשרות(.

 

  בבית הספרהעברת התכנים על ו על התכנית מלאבאופן אחראי  יהיהאשר , מורה מוביל  השתתפות ✓

  .קיום התוכנית )כולל יציאה לסיור(לצורך  יםהנדרש אוםיקה ותלוגיסטי מרכיביהם ב

 

השתתפות באחד מימי העיון  – כשרה מטעם הרשת הירוקההשתתפות המורה המוביל בה ✓

 .המתקיימים לפני תחילת שנת הלימודים תשפ"א

 

באופן רציף  תכניתאשר תוכל ללמוד את ה קבוצה: תכניתמתאימה לקבוצת תלמידים בחירת  ✓

לך מהב (שני שיעורים רצופיםבן הוא )כל מפגש  לפחות ורציפים כפוליםמפגשים  15במשך 

  .ספרית-כחלק ממערכת השעות הביתשל השנה ראשונה ה מחצית שנה

 

לקהל חיצוני המשתתפים בתוכנית של כל התלמידים  הפרויקטיםקיום אירוע בית ספרי להצגת  ✓

)כגון הורי התלמידים, תלמידי השכבה...( ובחירת נציגות של הפרויקט המוביל מבית הספר  נבחר

 להשתתפות באירוע גמר ארצי.

 

בכיתה עם מקרן  יועברוכל השיעורים  מחשבים: ים ונגישות לכיתתיכיתה עם אמצעים טכנולוג ✓

  .כיתת מחשביםנדרשת  שיעוריםים מהשניב .מערכת סאונדו

 

 מקומותל ,יום סיור, במהלכו ייחשפו לדמויותל איםיוצ תכניתבתי ספר המשתתפים ב: יציאה לסיור ✓

תלמידים ביום הכל קבוצת של השתתפות לוודא  הספרבאחריות בית רלוונטיים לנושא.  ולתכנים

דרישות מתאימים על פי הוהזמנת מלווים )מאבטח או מע"ר(  קבלת אישורי הבטיחותו לימודיהסיור ה

 . חוזר מנכ"ל

 

 דיווח בסיסי מול מנחה הרשת, על השיעורים שהתקיימו עם משוב קצר פעם בחודש.– חודשי עדכון ✓

 

 והרשת הירוקה.ותחבורה כחמה  תחליפי דלקיםל נהלתתוצרי הקורס באתר המ שיתוף ✓
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 פ"אחוזה התקשרות תש
 

 סמל מוסד: _______________   ______שם ביה"ס: __________________

 __________________________כתובת: __________________________

 טלפון: _____________________ פקס:___________________________

 אלקטרוני בביה"ס:  ________________________________________דואר 

 

 שם המורה המוביל/ה את התכנית בבית הספר:

 : __________________eMailטלפון: ____________             שם: 

 : __________________eMailטלפון: ____________             שם: 

 

 : לפי כיתות הלימודים של בית הספרבלוח התכנית  ילמפגשהשעות שיוקצו 

 שעה _____________________   מידי שבוע.  יום _________  כיתה ______    . 1

 ועד לתאריך: _____________________ החל מן התאריך: ______________    

 

 שעה _____________________   מידי שבוע.  יום _________  . כיתה ______    2

 ועד לתאריך: _____________________ ל מן התאריך: ______________הח    

 

 שעה _____________________   מידי שבוע.  יום _________  . כיתה ______    3

 ועד לתאריך: _____________________ החל מן התאריך: ______________    

 

 __________   מידי שבוע.שעה ___________  יום _________  . כיתה ______    4

 ועד לתאריך: _____________________ החל מן התאריך: ______________    

 

תכנית החינוכית בנושא י תנאי ההתקשרות הנ"ל להצטרפות ליהנני מאשר/ת שקראתי ומוסכמים על

 .דלקים חלופיים בתחבורה

 

 חותמת ביה"ס _______________ ______שם מנהל/ת ביה"ס __________________ חתימה _______________

 

 


