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תקווה ישראלית :אות הוקרה של נשיא המדינה לחינוך לשותפות
 .1מבוא


בית הנשיא פתח בפעילות רחבה למען ביסוס השותפות בין חלקיה השונים של החברה
הישראלית ומיגור האלימות והגזענות ,בתחומי החינוך ,הכלכלה והספורט .במסגרת פעילות
זו יעניק הנשיא אות הוקרה לבתי ספר מובילים בעשייתם בנושא ביסוס השותפות וההידברות
בין קבוצות שונות בחברה הישראלית.



החברה הישראלית עוברת בעשורים האחרונים תמורות דמוגרפיות ותרבותיות מרחיקות לכת
המשנות את פניה ואת הרכבה .במציאות הישראלית המתהווה ,צעירים וצעירות ממגזרים
שונים אינם לומדים יחד באותן מסגרות חינוך ,כך שהמפגש ביניהם אינו מתווך ,אינו מיומן,
ולעיתים אף מוביל לחיכוך אלים.



בית הנשיא ,בשיתוף עם משרד החינוך ,שם לו למטרה לטפח את תחושת השותפות ,ההבנה
והכבוד ההדדיים ,בין חלקי החברה הישראלית ובפרט בין יהודים וערבים ,חרדים ,חילונים
ודתיים .עלינו להבטיח ,כי צעירים וצעירות החיים כאן ,ירכשו את הכלים והמיומנויות
הנחוצים להם כדי להתמודד עם המציאות החברתית הישראלית ,וכדי לחיות במדינת ישראל
כאזרחים פעילים בעלי תודעה אזרחית מכילה ומפותחת .סובלנות ,חשיבה ביקורתית ,כיבוד
האחר ,אחווה ,הקשבה ,חשיבותה של המחלוקת וניהולה בדרך ארץ ,הם ערכים שעומדים
בבסיס אופייה של מדינת ישראל ,כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית .דווקא בשל העובדה
שצעירים וצעירות מהחברה הישראלית אינם לומדים ולא ילמדו יחד באותן מסגרות חינוך,
עלינו ליצור מפגש משמעותי ביניהם ובין אנשי החינוך המנהיגים אותם ,לשם טיפוח ערכים
אלה ,וכנדבך חיוני ביצירת שינוי.

 .2אות ההוקרה


נשיא המדינה יעניק אות הוקרה שנתי לבתי ספר ברחבי הארץ שבלטו בעשייתם למען ביסוס
השותפות וההידברות בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית ולמען מיגור האלימות
והגזענות.



בשנה זו ,יתקיים התהליך לראשונה ,כפיילוט ,בבתי ספר על יסודיים ,על בסיס מדדים
שייבחנו על ידי ועדת הבחירה ,ושיפורטו להלן .התהליך מתקיים בשיתוף עם משרד החינוך
ופורום דב לאוטמן למדיניות חינוך ,ובמסגרתו יוענקו אותות ההוקרה על ידי הנשיא לשלושה
בתי ספר נבחרים ,מזרמי חינוך שונים .האותות יינתנו השנה במסגרת כנס דב לאוטמן
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למדיניות בחינוך בנושא חינוך לערכי הדמוקרטיה .שלושת בתי הספר שנבחרו יוכרזו פומבית
במסגרת הכנס שייערך במעמד נשיא המדינה ב 2 -ביוני  ,2015ט"ו בסיון תשע"ה.


לצד אות ההוקרה ,קרן לאוטמן והאוניברסיטה הפתוחה יעניקו מענק כספי לבתי הספר
הזוכים שייועד להעמקת והרחבת הפעילות בנושא.

 .3ועדת הבחירה


לצורך בחירת בתי הספר הזוכים תוקם ועדה אשר תורכב מאישים בולטים ,בתוכם אנשי
ציבור ,אנשי חינוך ונציגי משרד החינוך ,המייצגים את מגוון הקבוצות בחברה הישראלית.



ועדת הבחירה תוכל לעבוד באמצעות ועדות משנה.



יושב ראש ועדת הבחירה ינהל את ישיבות מליאת הוועדה.



החלטות ועדת הבחירה והחלטות ועדות המשנה תתקבלנה בהצבעה ברוב דעות בישיבת
המליאה .דיוני הוועדה הינם חסויים.



לחברי ועדת הבחירה שמורה הזכות ליצור קשר עם הנציג מטעם בית הספר (שצוין בטופס
ההרשמה) על מנת לערוך בירור ,לבקר בבית הספר ,לדרוש חומר נוסף מבית הספר ,וכל דבר
נוסף על פי הצורך וככל שהוא נדרש לחברי הוועדה על מנת לגבש את עמדתם והכרעתם.



ועדת הבחירה תבחן את בתי הספר המועמדים לאות ההוקרה על פי טפסי המועמדות
שהגישו ,ולאור המדדים המפורטים להלן בסעיף .4



חברי הוועדה יוכלו לקבוע כללי עבודה לצורך קבלת ההחלטה ,בין היתר למניעת ניגוד
עניינים.



חברי הוועדה יחויבו לשמור על סודיות המידע שהועבר אליהם במסגרת דיוני הוועדה.



ועדת הבחירה תגיש לנשיא המדינה את המלצותיה לבתי הספר הנבחרים .נשיא המדינה יקבל
את ההחלטה על סמך המלצות הוועדה.
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 .4תחומי העשייה שייבחנו על ידי הוועדה לבחירת בתי הספר הזוכים באות
תחומי עשייה
 .1צוותים חינוכיים (מנהלים ,מורים)

ההוקרה1

פירוט (הסעיפים להלן נועדו להמחשה)
מפגשים מתמשכים/שת"פ בין צוותי חינוך ו/או
ניהול ממגזרים שונים
תכניות חינוכיות בנושאים שונים שנכתבו
במשותף עם צוות חינוכי ממגזר אחר
הכשרות :כנסים/השתלמויות/סמינר בהם
השתתפו חברי הצוות החינוכי 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

 .2תלמידים

שיעורים/מקצועות שנלמדו במשותף בין בתי
ספר ממגזרים שונים
מפגשים מתמשכים/פרויקטים משותפים
לתלמידים ממגזרים שונים
פעילות מתמשכת ברשת האינטרנט הכוללת
מפגש והידברות בין תלמידים ממגזרים שונים
ו/או למיגור אלימות וגזענות

 .3חינוך לתרבות דיון ,סובלנות,
הידברות וכנגד אלימות וגזענות
כמקצוע נפרד או כחלק ממקצועות
הלימוד
 .4פרויקטים/מיזמים מיוחדים

מערך שיעורי חינוך בנושא ו/או שיעור
במסגרת המערכת הקבועה
פרויקט פנים בית ספרי בנושא
למשל :קמפיין ,סיור ,סמינר ,פעילות במדיה-
למען עידוד הסובלנות וההידברות ומיגור
האלימות והגזענות

 .5דרכי השתתפות


בתי הספר הנרשמים ייבחנו על בסיס עבודתם החינוכית שהתקיימה בשנות הלימודים
תשע"ד-תשע"ה ,ועל בסיס תיעוד העבודה החינוכית (בתמצית  -תכניות עבודה ,מסמכים,
צילומים וכיו"ב) .ועדת הבחירה תעמיד כשיקול את היקף הפעילות ,בפרט את היקף
התלמידים ואנשי הצוות המעורבים בה ובהתחשב בגודל בית הספר.

 1בתי ספר דו לשוניים ו/או בתי ספר מזרם החינוך המשלב ייבחנו כקטגוריה נפרדת ,כאשר ההשוואה תיערך ביניהם
ובמסגרת הקטגוריה.
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בית ספר אשר הגיש מועמדות לזכייה באות יעמיד נציג בית ספרי מטעמו אשר ישמש איש
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).



בתי ספר יירשמו בנפרד ולא כצמדים .במידה וכל הפעילות המדווחת ,בכל המדדים לגביהם
מצהיר בית הספר על עשייה ,נעשתה בשיתוף עם בית ספר קבוע אחר יש לציין זאת בטופס
ההרשמה.



בית ספר לא יוכל לקבל את האות פעמיים.

 .6תנאי סף להגשת מועמדות


הגשת המועמדות תתבצע באמצעות מילוי טופס ההרשמה באתר בית הנשיא ,בצירוף
החומרים הנדרשים ,בתוך פרק הזמן שנקבע לכך.



יכולים להגיש מועמדות:
 oבתי ספר על יסודיים (ז-יב).
 oבתי ספר בעלי עשייה לכל הפחות בשניים מהפרמטרים המופיעים לעיל ,ובתנאי שהם
בעלי פעילות מוכחת שהתבצעה עד יום סגירת ההרשמה לקבלת אות ההוקרה.
 oהמשכיות :התכניות שהוגשו לבחינת ועדת הבחירה ניתנות להרחבה וכן בעלות
אפשרות להוות תכנית מתמשכת ולא חד פעמית.
 oכל בית ספר שמשתתף בתכנית יהיה חייב להסכים לפרסום תוצרי העבודה לטובת
פרסומם ו/או העלאתם לאתר ייעודי.

