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 עיריית אריאל
החינוך אגף  

 

 ציונית -ערכית בתחום התרבות היהודית-פרס מצוינות לתכנית חינוכית
 ולשנת תשע"

 ז"ל אורגד-שם שרה כהן-על
 

 טופס המלצה 
 

 :וציונית לשנת תשע"-התכנית המועמדת לפרס המצוינות בתחום התרבות היהודיתשם 

______________________________________________________________________________ 

 :_____________________________________________________המוסד/ות בו/ם פועלת התכניתשם 

 :  התכנית מפעילי

 ____________________ טלפון: ______________________ תפקיד: ______________________שם: 

 ______________________  :שם: ____________________ טלפון: ______________________ תפקיד

 ______________________  :שם: ____________________ טלפון: ______________________ תפקיד

 
 הנימוקים להמלצה: 

. מטרת התכנית: 1

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

. אוכלוסיות היעד: 2

______________________________________________________________________________ 

. תיאור התכנית תוך הדגשת הייחודית שבה: 3

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

. שותפים נוספים המעורבים בתכנית: 4

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

התכנית במהלך השנה:      הפעלת. משך 5

______________________________________________________________________________ 

התכנית:  הישגי. 6

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

: / הארות . הערות7

______________________________________________________________________________ 
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 עיריית אריאל
החינוך אגף  

 פרטי מגיש ההמלצה:

 _________________  תפקיד: ___________ טלפון: _______________ חתימה: ___________ שם:

 

 פרטי מנהל/י המוסד/ות בו פועלת התכנית: 

 _______________ חתימה: ______________________________ טלפון: _______שם: ____

 חתימה: ______________________________ ______________ טלפון: _______שם: _____

 _______________ חתימה: ________________________________ טלפון: _______שם: __

 

 פרטי ממליצים נוספים:

  טלפון                                  תפקיד                       שם 

1.       ___________________      ______________________________________ 

2. ___________________      ___________________      ___________________ 

3.   ___________________      ___________________      ___________________ 

 
  ציונות:-בתחום היהדות תערכי-מדדים לתכנית חינוכית

 מורים / קהילה.ציונית בקרב תלמידים / -טיפוח זהות יהודית 

 ציונית.-פיתוח גישות ודרכים לחיבור אוכלוסיות שונות אל התרבות היהודית 

  יישום ערכים יהודיים וציוניים תוך כדי לימוד מקורותיהם.עידוד 

  היהדות והציונות. ברוח ערכיטיפוח מנהיגות חינוכית ומנהיגות הורית 

  ציונית.-יהודיתהתרבות מיסודות ה ויונקותייזום וקידום פעולות התורמות לקהילה 

 במעלה הדורותבתפוצות ובישראל היהודי עיסוק בהיבטים היסטוריים של העםהלימוד ועידוד ה ,. 
 

 מדדים למועמדות:

 בלתי ו/או הפורמאלית הת במערכת החינוך עלופשציונית -תחום התרבות היהודיתמ ערכית-תחינוכי תכנית

 בעיר אריאל. פורמאלית

  התכנית מעודדת שיתופי פעולה של מחנכים / תלמידים / הורים / קהילה. -מעגלי שותפות 

  הישגי התכניתנתונים איכותיים / כמותיים המעידים על. 

  המומלצת של התכניתתוצרים. 
 

 הנחיות להגשת ההמלצות

 12.4.2016, ותשע" ניסן' בד, שלישיהמלצות לפרס ניתן להגיש עד ליום 

 www.ariel.muni.il : מאתר העירייה את הטופס להמלצה ניתן להוריד

 ofira@adf.org.il :לכתובת בדוא"ל בלבדיש להגיש את ההמלצות 

 .ומוביליה גם אם הוא נמנה על יוצריה, רשאי להמליץ על כל תכנית אדםכל 
 

 לתכנית הזוכההענקת הפרס 

בהיכל התרבות העירוני במעמד שיתקיים  ,בערב ההצדעה למערכת החינוךולמוביליה הפרס יוענק ליוצרי התכנית 

 ו,תשע" אייר' בט, כשניביום , ואורחים אורגד, סגלי החינוכאים של העיר, מפקחים-, משפחת כהןראש העיר

6.6.2016 . 

http://www.ariel.muni.il/
mailto:ofira@adf.org.il

