
 
 

 
                                                                                                                                     15/8/2016 

 לכבוד
 מנהלי בתי ספר,

 רכזי איכות סביבה
 ספר יסודיים בתי

 ,אשדוד, גדרה, גדרות
 בני עי"ש, ברנר, גן יבנה, חבל יבנה, נחל שורק

 
 שלום רב,

 ו''תשע ערים איגוד מתווההנדון: 
 

  

 .מתווה איגוד ערים בבית ספר יסודיים  לבה פעשנת הלימודים תשע"ה היתה שנת הלימודים הרביעית 

החלטנו להכניס שינויים משובים הטובים שקיבלנו מבתי הספר, הולאחר בחינת התהליך ו שנההעם סיום 

בשנת הלימודים תשע"ו וברצוני . אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לדרך גם  וה לשנים הבאותובמת

 :עיקרי השינוי להביא לידיעתכם את

  כתלות בגודל בית ש"ח  15,000בסכום )בממוצע ( של בית ספר שיצטרף אלינו לדרך יתוקצב(

חלקים: ליווי מקצועי, תקציב לתלמיד ותקציב נלווה  3 -הספר(. התקציב מתחלק על ידינו ל

 )כנסים, חומרי למידה והסברה, תשתיות (.

  מבתי הספר היסודיים. כל בית  60%בכל רשות שאנו מלוים יוכלו להצטרף אלינו בכל שנה עד

 . יין יכתוב תוכנית עבודה בהתאם למפרט המצורףספר שמעונ

 מבתי הספר ברשות, אנו נבדוק את התוכניות  60% -במידה ויוגשו תוכניות עבודה של יותר מ

 במשותף עם מנהל/ת מחלקת חינוך ברשות וניידע את בתי הספר מי מצטרף אלינו למתווה. 

 בהצלחה !

 
 בברכה                                                                                                      

 
 
  

                                                                            
 

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 לכבוד
 ,ספר בתי מנהלי

 סביבה איכות רכזי
 יסודיים ספר בתי

 ,גדרות, גדרה, אשדוד
 שורק נחל, יבנה חבל, יבנה גן, ברנר, ש"עי בני

 
 ,רב שלום

הפעילות  מתווה להציע לכם להצטרף ל ברצוננובהמשך למכתבה של ד"ר ענת רוזן, מנכ"ל האיגוד, 
 . והשנתית של האיגוד לשנת תשע"

 
קיון /יום י: יום נמועדים שלושה עבודה שנתית סביב לימודים ובתי הספר שיבחרו להצטרף, יבנו תוכנית 
 מערכי לימוד) מקדימה פעילות לכלול צריכה דההעבו תוכנית הפרדת פסולת, טו בשבט ושבוע קיימות.

 .מהנושאים אחד כל סביב שיא ופעילות( שיעור
  של מועצת תלמידים ירוקה.  רציפה בנוסף, בתי הספר יקיימו  פעילות שנתית

 על מנת לסייע לכם, רצ"ב:

  5/10/2017 -פורמט לתוכנית עבודה. תוכנית זו יש להגיש לאיגוד עד ל – 1נספח. 

  קישור למערכי שיעור ומערכי פעילות סביב הנושאים הנ"ל. – 2נספח 

 "זתשע" – וחוברת פעילויות שיא לשנת תשע. 

 :יקבלו ,מתווהבתי ספר שיבחרו להצטרף ל

תקציב של האיגוד לפעילויות השיא המפורסמות בחוברת. התקציב הינו שנתי ועל פי מפתח אחיד  .1
 .לשנהלתלמיד  ₪ 15לכל בתי הספר בתחום האיגוד, ועומד על סכום  של  

ינחה  ,אחת לחודש יגיע לבית הספר צוות החינוך של האיגוד -ליווי והדרכה מקצועית בבית הספר  .2
  וילווה מקצועית רכז קיימות בית ספרי/צוות מוביל במהלך השנה.

 
יתואמו באופן החיצוניות על ידי האיגוד, הפעילויות ההצטרפות ואישור תוכנית העבודה  לאחר אישור

עצמאי על ידי בתי הספר וידווחו לאיגוד. חשוב להדגיש כי אנו נוכל לאשר לתשלום פעילויות, רק לאחר 
ב נוהל "כמו כן, מצ על ידינו, ובמסגרת התקציב שהוקצה לבית הספר. ואישורהית העבודה הגשת תוכנ

 ניהול תקציב.
 האיגוד שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתקצוב התוכנית וכתלות בביקוש.

 בכל שאלה, נשמח לסייע.
 
 

 :העתקים
 יו"ר האיגוד@ – עו"ד צחי אבו

 גזבר האיגוד -אלי אסקוזידו
 איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה -חינוך@ועדת 

 מנהלי מחלקות חינוך@
 מנהלי מחלקות תפעול ואיכות הסביבה@

 פיקוח משרד החינוך@
 ד"ר רננה אילן@, ליאורה ניצן @

 ד"ר ענת רוזן@
 , כוכבה @, בטי כהן ניקסון @@, אורי מורלי @ נועם ואן דר האל @,גליה פלג@קרן קיזלשטיין

 גדרה @ 106מנהלת פרויקטים יישובים ומנהלת מוקד  –ר רינה קלי
 מקדמת בריאות ואיכות הסביבה נחל שורק @ –שרית שרף 



 
 
 

 חשוב למלא את כל הפרטים הנדרשים בטבלה. -העבודה מתווההנחיות ודגשים לכתיבת 

 ללא מילוי כל הפרטים, לא נוכל לאשר את התוכנית.
 יום נקיון/יום הפרדת פסולת

  בית הספר.שכבות הגיל בכל   –לפעילות המקדימה ולפעילות השיאשכבת גיל 

 הפעילויות  הפעילות המקדימה מבוססת על חומרי הלמידה המוגדרים. יש לציין מפרט מדויק של

 מינימום שיעור אחד לכל שכבת גיל. המקדימות שנבחרו )שם החוברת ומספרי עמודים(.

 ,בכוחות מקומיים או בשילוב פעילות חיצונית. פעילות השיא יכולה להתקיים על ידי בית הספר 

  במידה ומוזמנת פעילות חיצונית שכלולה בחוברת פעילויות השיא, התאום מתבצע ישירות על ידי

 . ספקבית הספר מול ה

 כל  הינה/יום הפרדת פסולת  קיוןיהנ  ליום המקדימה הפעילות, ובאשדוד , *בגדרה ברנר. א.במ

 בשכונות הנמצאים הספר בבתי רק -גדרה* ) .במקור סולתפ הפרדת בנושא ההוראה יחידת

 (.12/2015 עד במקור הפרדה לתהליך שנכנסות

 טו בשבט

 בשמחה, ביותר שמעוניין ספר בית. גיל שכבות שתי מינימום  – גיל שכבת.  

 הפעילויות של מדויק מפרט לציין יש. המוגדרים הלמידה חומרי על מבוססת המקדימה הפעילות 

 .גיל שכבת לכל אחד שיעור מינימום(. עמודים ומספרי החוברת שם) שנבחרו המקדימות

 חיצונית פעילות בשילוב או מקומיים בכוחות, הספר בית ידי על להתקיים יכולה השיא פעילות. 

 ידי על ישירות מתבצע התאום, השיא פעילויות בחוברת שכלולה חיצונית פעילות ומוזמנת במידה 

 .הספק מול הספר בית

 איכות סביבהקיימות/ שבוע 

  כל שכבות הגיל בבית הספר ישתתפו בשבוע איכות הסביבה.  –שכבת גיל 

 בית ספר שמעוניין ביותר, בשמחה.לכל שכבת גיל שני שיעוריםמינימום  -פעילות מקדימה . 

 .כל שכבות הגיל ישתתפו בפעילויות שיא 

  מינימום שתי פעילויות שיא לבית ספר. 

  יכולות להתקיים בכוחות מקומיים או בשילוב פעילות חיצונית.פעילויות השיא 

במידה ומוזמנת פעילות חיצונית שכלולה בחוברת פעילויות השיא, התאום מתבצע ישירות על ידי 

תמונות המתעדות את  בליווי. נבקש כי החשבונית תוגש לתשלום לאיגוד ספקבית הספר מול ה

 הפעילות.

להורים, אתר בית ספר, עיתונות וכו'(, לקראת הפעילות או לאחריה, יש בכל פרסום מטעמכם )פרסומים 
לציין את שיתוף הפעולה עם האיגוד ולצרף את לוגו האיגוד. כמו כן ובמידה והתוצר הינו פיזי, יש לציין 

. ללא במפורש שהפעילות להכנת תוצר זה נערכה בסיוע איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה
 אנו לא נוכל להיות שותפים תקציבית לפעילויות.פרסום זה, 

 
 , יש ליידע מראש !!! ואושרו במידה ויהיו שינויים בתאריכים שנקבעו


