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 לשכת נשיא המדינה

 ديوان رئيس الدولة

OFFICE OF THE PRESIDENT 
 

 תקווה ישראלית: אות הוקרה של נשיא המדינה לחינוך לשותפות

 הנחיות להגשת מועמדות

 :תחומי העשייה שייבחנו על ידי הוועדה לבחירת בתי הספר הזוכים באות ההוקרה

 העשייה )הסעיפים נועדו להמחשה( פירוט תחומי עשייה 

צוותים חינוכיים   .1

 )מנהלים, מורים(

 מפגשים מתמשכים/שיתוף פעולה בין צוותי חינוך ו/או ניהול ממגזרים שונים

עם צוות חינוכי ממגזר  חינוכיות בנושאים שונים שנכתבו במשותףתכניות 

 אחר

הצוות החינוכי /סמינר בהם השתתפו חברי הכשרות: כנסים/השתלמויות

בנושא ביסוס השותפות בין קבוצות שונות בחברה הישראלית ו/או מיגור 

 האלימות והגזענות

 מורים ממגזרים שונים המלמדים בביה"ס

שיתוף פעולה מתמשך בין הנהלת בית הספר להנהלה של בית ספר מקהילה 

 אחרת

 אחר

 בין בתי ספר ממגזרים שונים שיעורים/מקצועות שנלמדו במשותף  תלמידים .2

 ים לתלמידים ממגזרים שוניםמשותפ פרויקטים/מתמשכים מפגשים

הכוללת מפגש והידברות בין תלמידים ממגזרים רשת מתמשכת בפעילות 

 שונים ו/או למיגור אלימות וגזענות

 אחר

תרבות דיון, חינוך ל .3

סובלנות, הידברות 

 וכנגד אלימות וגזענות

נפרד או כחלק  כמקצוע

 ממקצועות הלימוד

 

  הקבועה המערכת במסגרת שיעורו/או  בנושא חינוך שיעורי מערך 

 פרויקט פנים בית ספרי בנושא 

 אחר

פרויקטים/מיזמים  .4

 מיוחדים

למען עידוד הסובלנות  -למשל: קמפיין, סיור, סמינר, פעילות במדיה

 וההידברות ומיגור האלימות והגזענות

 אחר
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 לציין:  ישלגבי כל פעילות שהתקיימה 

 זמן משך/מפגשים כמות .1

 שהשתתפו כיתות/תלמידים/צוות אנשי מספר .2

  הספר בית מטעם שהשתתפו שכבות .3

  נושא .4

 של מיוחדות תכניות, ארגונים, אחרים ספר בתי) לפעילות ושותפים הפעילות מסגרת .5

 ..( החינוך משרד

  שורות 7-10 בתמצית- הפעילות תיאור .6

 סרטון, פייסבוק, אתר, מצגת, תמונות, עבודה תכנית -תיעוד לצרף יש פעילות לכל .7

 וכיו"ב.

 :תנאי סף להגשת מועמדות

  יב(.-)ז על יסודייםבתי ספר 

  לעיל, ובתנאי שהם  המופיעים לכל הפחות בשניים מתחומי העשייהבתי ספר בעלי עשייה

 לקבלת אות ההוקרה.יום סגירת ההרשמה בעלי פעילות מוכחת שהתבצעה עד 

  תנות להרחבה וכן בעלות אפשרות ני הבחירהועדת המשכיות: התכניות שהוגשו לבחינת

 ות תכנית מתמשכת ולא חד פעמית.להו

  לטובת פרסומם  לפרסום תוצרי העבודהכל בית ספר שמשתתף בתכנית יהיה חייב להסכים

 ו/או העלאתם לאתר.

 :דרכי השתתפות

  בתי הספר הנרשמים ייבחנו על בסיס עבודתם החינוכית שהתקיימה בשנות הלימודים

תכניות עבודה, מסמכים,  -)בתמצית  תיעוד העבודה החינוכיתתשע"ה, ועל בסיס -תשע"ד

ועדת הבחירה תעמיד כשיקול את היקף הפעילות,  בפרט את  וכיו"ב(.  , סרטוניםצילומים

 רבים בה ובהתחשב בגודל בית הספר.היקף התלמידים ואנשי הצוות המעו

 ית ספר אשר הגיש מועמדות לזכייה באות יעמיד נציג בית ספרי מטעמו אשר ישמש איש ב

הקשר לוועדת הבחירה ולמרכזי התהליך וכן ירכז את פעילות בית הספר בנושא )הרשמה, 

 הגשמת המסמכים הנדרשים ונוספים על פי צורך, בירור בעל פה  וכיו"ב(.

  הבחירה שמורה הזכות לפנות אל המועמדים לצורך בירור נוסף, קיום ראיון, הגעה לוועדת

לבית הספר או כל דבר שתראה הוועדה לנכון לצורך קבלת מידע נוסף הנדרש לתהליך בחירת 

 הזוכים באות ההוקרה.

  בתי ספר יירשמו בנפרד ולא כצמדים. במידה וכל הפעילות המדווחת, בכל הפרמטרים

בית הספר על עשייה, נעשתה בשיתוף עם בית ספר קבוע אחר יש לציין זאת  לגביהם מצהיר

 בטופס ההרשמה.

 


