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 1נספח מספר 

 

 רווה"-ביה"ס הממלכתי אזורי "גן

 רווה" חושבים, מרגישים ומשפיעים על הסביבה!-ב"גן

 

 פרויקטים חינוכיים, לימודיים וחברתיים בשנה"ל תשע"ה

 חברת תלמידים פעילה ויוזמת -פיתוח מנהיגות

טיפוח חברת תלמידים פעילה ויוזמת הינו אחד האמצעים להשגת אורח 

כבוד, אכפתיות לסביבה, אחריות, חיים דמוקרטי המושתת על ערכים של 

 סובלנות, מעורבות, שייכות ואזרחות פעילה. 

 

 קהילות בחיי בית הספר

 

 

 -הורים 
 רב ידע  

מכון  
 דוידסון

בית ספר 
 ע"בטב

כפר הנוער  
 עיינות

קשר רב  
 דורי  

תוכנית  
 טיולים

בית  
 אלמוג  

מועדון  
 וותיקים

נבחרות  
ספורט  
בית  

 ספריות  

תזמורת 
מקהלת 

 בית הספר 
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 תוכניות שכבתיות
 

 דגשים ומיקוד  שכבה 

 א – שנת קליטה  ומעברים ילדי גן א' 

 , המשפחה שלי שנת ביסוס הקריאה  ב'

 בית אלמוג, קשישים. –נתינה  ג'

 היישוב שלי , כלבי הנחיה  ד

 הנחל, חוף הים, גבעות הכורכר –הסביבה שלי  ה' 

 חונכות א' ונושא השואה –שנת גיל מצוות  ו' 

 שורשים  –שנת בני המצווה  ז'

 קבוצות העצמה  –אחריות  –שנת הבגרות  ח' 

 

 

 

 אירועים מיוחדים –ימי שיא 
 

 

 ל"יום הניקיון הבינ ל"יום ההליכה הבינ

 יום המעשים הטובים

 שבוע הבריאות והחינוך הגופני  

 ט בנובמבר  "כ

 הטיול הבית ספרי   יום התלמיד  

 יום אלוף העברית  

 חגים ומועדים  

 שבוע הפוך  

 יום רב ידע  
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מנהיגות 
 תלמידים

שכבות 
 גיל

פירוט תוכניות  תחומי אחריות מטרות ערכיות
 ופעילויות

מועצת 
 התלמידים

 -ח'  -א'
שותפים 
בתהליך 
 בחירות

 
 -ח'  -ג'

נציגות 
 במועצה 

לעודד יוזמה, 
מעורבות חברתית 
בחברת התלמידים 

 בבית הספר.
לקדם ערכים 

דמוקרטיים המבוססים 
על בחירה, קבלת 

 החלטות, חופש ביטוי. 

הובלת תהליך 
 בחירות דמוקרטי

 
הובלת שינויים בית 

ספריים הקשורים 
 לחברת התלמידים.

 
השתתפות פעילה 
בימי שיא, פורימון, 

 מפקדים ועוד. 

בחירות למועצת -
 ח.-התלמידים משכבות ג
בחירות ליו"ר מועצת 

 התלמידים.
 
פעילויות משותפות עם -

מועצת התלמידים בבית 
 הספר בטבע.

פעילויות שונות -
המתחברות לנושא 

 השנתי:"האחר הוא אני".
 

ו' חונכים  חונכות
את כיתות 

 א' 

לסייע בתהליכי 
הקליטה וההשתלבות 
של תלמידי כיתות א' 

 בבית הספר.
לעודד מעורבות של 

 נתינה לאחר. 

מפגשים משותפים 
 םבחגים ומועדי

 
פעילות 'יחד 

 קריאה'.
 
 

 -פעילות לראש השנה
 הכנת איגרת ברכה.

 
הכנת  -פעילות לסוכות

קישוטים לסוכה מחומרים 
 ממוחזרים.

 
הכנת  -פעילות לחנוכה

פסיפס עם סמלי החג 
 וקריאת סיפורי חג. 

המשך פעילות בהתאמה  
 ללוח השנה העברי

 

לפעול לשיפור איכות  ח'  -ד'  סיירת ירוקה
הסביבה בבית הספר. 

מנהיגות צעירה  בניית 
לנושאי איכות סביבה 

בבית הספר . העמקת 
תחושת השייכות 
 והזיקה לסביבה.

 
 

טיפוח ניקיון 
הכיתות באמצעות 

תחרות 'הכיתה 
 היפה והנקייה'. 

 

הקשר בין העמקת  שכבה ז  קשר רב דורי
הקהילה הבוגרת 

 לתלמידים

מלמדים תלמידים 
את סבא וסבתא 
 מיומנויות מחשב.
עריכת תיעוד של 

-הסיפור האישי
המשפחתי וחיבור 

מאגר  -לאתר ארצי 
סיפורים של בית 

 התפוצות.
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 יום השואה
 

 שכבה ו 
החל 

מחודש 
 פברואר

העמקת הלמידה 
חסידי אומות  בנושא 
 עולם 

 

העברת הנושא 
לתלמידי בית הספר 

בעזרת מיצגים 
 במרחב זיכרון. 

העברת פעילות 
מותאמת גיל בתוך 

 הכיתות. 

 

 מנהיגות ירוקה
 קק"ל
 
 
 

 ו' -ד'
10 

 מפגשים

ערכים קיומיים, פיתוח 
בר קיימא, שימוש 

 מושכל במשאבי טבע. 

פעילות במסגרת 
יום הניקיון  -קק"ל 

 הבינלאומי.
פעילות במסגרת 

תוכנית 'נתיב האור' 
 של חברת חשמל 

 פעילות ניקיון
קישוטים  -פעילות חונכות

לסוכה מחומרים 
 ממוחזרים.

 
 ה

חודש  -פעילות שגרירים
 שבט ערך אחריות

קבוצת 'נתיב 
 האור '

מטעם חברת 
 חשמל

 ו' 
במהלך 

 כל השנה

 -ערכים בר קיימא 
שימוש מושכל 
 חשמל  -במשאבי טבע 

 
 
 
 
 

 הפסקה פעילה
פעילות של 

 שגרירים. 

שוק  -היערכות ליום הירוק
 חקלאי 

 מנהיגות ירוקה
 רט"ג

 ז'
במהלך 

 כל השנה

קידום ערכים 
 סביבתיים בבית הספר
פיתוח מנהיגות צעירה 
והעצמה של תלמידים 

לקראת הדרכה 
בתחומי טבע וסביבה 

במסגרת הטיול  -
 הבית ספרי 

פעילות הדרכה 
 בטיול הבית ספרי 

היערכות לטיול הבית 
בגבעות  20/02 –ספרי ב 
גבעות הכורכר  –האירוס 

 בנס ציונה. 

 מנהיגות ירוקה
 –למידת חקר 
בפינת החי 

 בעיינות

ועדה רב 
ד'  –גילית 

 ו'  –
 

קידום ערכים 
 סביבתיים. 

פעילות למידה, 
חקר והתנסות 

בסביבה. אזרחות 
 -ה בשטח פעיל

שיקום ושימור אתר 
 פינת החי בעיינות. 

 

מנהיגות 
דיגיטלית 
 )מקוונת(

גיוס שותפים להובלת  ו -ה 
תהליכי הטמעת 

 התקשוב בבית הספר 

פגישה אחת 
 לשבועיים.

תהליכי תיאום 
ציפיות, הגדרת 

תפקידים. היכרות 
של אתר בית 

הספר. הקניית 
כלים דיגיטליים 

וחיבור לכיתות אם. 

המנהיגים ידריכו בכיתות 
במסגרת תוכנית "חיים 

ברשת", המנהיגים 
ם בשיעורי המחשב עוזרי

בכיתות א', המנהיגים 
ערכו את המעקב אחר 

הציוד טכנולוגי, 
התלמידים תומכים 
במורות בית הספר 
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הדרכת תלמידי 
 הכיתות. 

בנושאים שוטפים 
בתקשוב ובפעילות באתר 

 בית הספר.
 
 

TECH 4  
SCHOOL 

 2ה
נועד 

לכיתה 
אחת 
בבית 
 הספר 

 פרוייקט ארצי
קירוב לבבות בין 

תלמידים ממגזרים 
 שונים 

ממלכתיים , בתי ספר 
דתיים וערביים, 

 בדוויים
אתר שנבנה במיוחד 

רשת  –לפרוייקט 
 TECחברת 

 
 

שעה בשבוע 
יושבים בחדר 

מחשבים. יצירת 
קשרים באמצעים 
מתוקשבים. בסוף 
השנה מפגש פנים 

 אל פני. 
שני  בתי הספר הם 

מכפר קרע  –
 וטוראן

שני בתי ספר 
 יסודיים ערביים. 

נבנו משימות מתוקשבות 
לשלוש בתי הספר . 

תלמידי גן רווה מכיתה 
 בעיצומה של התכנית.  2ה

העצמה 
מעורבת תלמידי 

 שכבת ח':
 אח בוגר ●
 כיתה קטנה ●
שיפוט  ●

וארגון 
תחרויות 

 ספורט
הפסקה  ●

 מוסיקלית
 מגשרים ●
טיפול חצר  ●

 בית הספר
 תורנות חצר ●
בית ספר  ●

 –בטב"ע 
פעילויות 

 משותפות.

 העצמה חברתית  שכבה ח 
 

דמותו של הבוגר 
המהווה דוגמא ומופת 

לתלמידי בית הספר 
 הצעירים.

 
טיפוח ערכים של זיקה 

, אכפתיות ושייכות 
 לבית הספר 

)תעודות הערכה, 
נקודות הצלחה, 
התמודדות עם 

 אתגרים
 מעורבות הורים.

 
 

כל קבוצה מתעדת 
תהליך העצמה של 

  -1בוגרי ח
 אחריות
 התמדה

 יוזמה 
 ת בין אישיתתקשור

 

נבחרות ספורט 
 בבית הספר

קידום ערכים  ח'  -ה' 
ספורטיביים, 

תחרותיים, מודעות 
גופנית וספורט 

תחרותי. ייצוגיות, 
גאווה ושייכות לבית 

 הספר. 

השתתפות פעילה 
בתחרויות הספורט 

באתלטיקה קלה 
 במחוז מרכז.

 

 

 


