טבלת פרסים לבתי הספר לשנת 2016
שם ביה"ס

שם הפרס
פרס החינוך המחוזי
לשנת תשע"ו ,איכות
ומצוינות

01/03/2016

הערכה וכבוד גדול

 .1פעילות חינוכית באופנים מגוונים,קידום תהליכי הוראה,למידה והערכה.
טיפוח כלי חשיבה ולמידה,להישגיות,לחדשנות,ליצירתיות ולמצוינות.
.2ביה"ס מהווה בית חינוך למגוון תלמידים ובתוך אוכלוסיה מעורבת ,תוך
מתן מענה לצרכים מיוחדים ומניעת נשירתם.
.3הצוות פועל להשגת מטרות ביה" תוך העצמת התלמידים והצוות החינוכי.
 .4ביה"ס פועל ברוח היזמות ויזם את תוכנית מפרש ,במסגרתה עורך
תוכניות אימון לחיים עבור תלמידיו ,ומכשיר את מוריו כמאמנים

תחרות e-loby
למאבק נגד
הגזענות  ,מקום
ראשון

01/09/2016

 ₪ 1000לביה"ס וכבוד
גדול

ביצוע יום מלחמה בגזענות בשיתוף רשת עמל עם הקהילה והעיר כולה

פרס על שיתוף פעולה
עם יחידה מאמצת של
צה"ל.

רב תחומי  -עמל א'

מועד קבלת
הפרס

תיאור הפרס

הפרס הוענק כהערכה על-

הפרס הוענק לנו על פעילותנו בהכנת בני הנוער לשירות משמעותי ,בכלל זה
בכנס "הדור שלנו התור
שיתוף הפעולה הפורה עם מחלקת כלי השייט בחיל הים ,.הפרס הוענק כאות
שלנו " שהתקיים ביום
שלישי  ,כ"ד באלול תשע"ו ,הערכה מאחר ושימשנו כדוגמה לכלל המסגרות החינוכיות על אופן הפעילות
אופן הביצוע ושיתוף הפעולה המוצלח עם חיל הים. .
 ,27.9.2016הוענקה לנו
תעודת ההצטיינות על ידי
ראש אכ"א ,אלוף חגי
טופולנסקי ,למפקד היחידה
ולמנהל בית הספר.

פרס הצטיינות בהישגים 01/10/2016
הערכיים ,החברתיים
ולימודיים לשנת תשע"ו
זכיה בפרס בתי הספר
עמל
בתעודתרשת
הערכיים של
רכזת
זכייה
מעורבות חברתית
ספרייה מובילה שינוי
מקום שני בתחרות קט
רגל ,כלל רשת עמל

01/11/2016
01/03/2016
01/07/2016
01/05/2016

בית ספר מקדם בריאות 01/05/2016

שחקים
הרין

אופק

מצעד הספרים
גביע ראש העיר
עכבר הזהב

01/12/2016
08/07/1905
01/06/2016

גבי דוידוב

14.3.16

פרס הקליטה המיטבית

22.12.16

פרס חינוך מחוזי

15.11.16

01/08/2016
אות רמון
פרס הצטיינות בהישגים 01/09/2016
הערכיים ,החברתיים
01/05/2016
חידון בנושא נהיגה
זהירהר כימיה ביולוגיה
מפמ"

אורט לילנטל

טורניר כדורסל עירוני

01/11/2016

טורניר כדורגל

01/11/2016

כל מורה תוגמל בסכום של שיפור מזהיר בהשגיו של ביה"ס  .פרס חינוך ערכי
מניעת נשירה
₪ 8100
גיוס מיטבי לצה"ל
עמידה מירבית במדדי משה"ח למצוינות בית הספר .הפרס הוענק על ידי
תעודת הוקרה וכבוד גדול הפעילויות הערכיות חברתיות של בית הספר
הרכזת עדי מקדמת מחויבות ומעורבות חברתית של תלמידי בית הספר
בדגש לחיבור לקהילה
קידום וביסוס מרכזיות הספרייה ושילובה בתחומי הדעת השונים באמצעות
תעודה  +תגמול כספי
מגוון פעילויות
על חינוך לערכים והתנהגות נאותה וספורטיבית וחינוך למעורבות קהילתית
גבע ומדליות לכל
במסגרת מפגשי קבוצות .כל זכייה במקום שני באליפות רשת עמל בקט רגל
המשתתפים ומפגש עם
ע"ש מקס שטיינברג
משפחת התורם
כוכב ראשון של בית ספר מקדם בריאות כהוקרה על פעילויות בית הספר
בקידום תחום התזונה ואורח חיים בריא
פעילות חינוכית ענפה לעידוד הקריאה בקרב בני הנוער
תגמול כספי לרכישת
ספרים
תכנית רובוטיקה
נבחרת בית הספר עלתה תחרות ידע מטעם אשכולות הפיס
ל 5-הנבחרות הטובות
אחד ממורי המאה בהובלת פורץ הדרך בהובלת תוכניות ערכיות-לימודיות
"תוכניות ערכיות-לימודיות"
פרס זה ניתן לבית הספר הצטיינות בקליטה של מורים חדשים במערכת החינוך
שקלט בשנה שעברה
והשנה  5מורים חדשים
כבוד גדול .תעודת הערכה פעילות צוות בית הספר בהטמעת תהליכי הוראה משולבי תהליכי חקר
וטכנולוגיה מתקדמת .הפרס הוענק כהערכה והוקרה בקידום תלמידי בית
ממשרד החינוך
הספר בתחומי המדעים והטכנולוגיה ,בתחומי היזמות ושיתופי הפעולה עם
הקהילה .בית הספר הוגש כמועמד לפרס חינוך ארצי.
מצויינות ומנהיגות
בקטגוריה הראשונה כל
מורה קיבל ₪ 7200
חידון עירוני
על הישגים לימודיים
גבוהים בשנת הלימודים
נבחרת הכדורסל זכתה
מקום ראשון בטורניר
טורניר ראש העיר  -עליה
לגמר שעדיין לא התקיים

עדן מרואלי כיתה י"ב
משרד החינוך העניק את הפרס לבית הספר
מקומות ראשון שני ושלישי

אורט לילנטל

תלמידה נבחרה להנחות 01/06/2016
תוכנית "בראש צעיר"
01/02/2016
תחרות הנואם הצעיר
01/05/2016
הצטיינות בהתנדבות
בקהילה
01/06/2016
מהכנסת
שידור

התוכנית שירה בשידור

נווה יהונתן

רעות

אחווה

גואריש

תעדישע ארצי
חידון מורשת עירוני
גביע ראש העיר
כדורגל ט
טניס שולחן
כדורסל ז-ח
כדורסל בנות
סטריטבול ז-ח
תחרות כדורסל
תחרות הכתיבה הארצית
צמפיונסניק
פעילים צעירים

כדורשת בנות
כדורסל בנות
כדורסל בנים
שגרירי מפתח הלב -
הצטינות
אתלטיקה
רובוטיקה

כל שבוע

התלמידה הודיה פרטוק י"ב תקשורת רדיו
מאי לבקוביץ מקום ראשון בתחרות הנואם הצעיר
התלמידים :ליאור גפני,דקל יעקב,ואוראל מרזוק

הצטיינות עירונית
נבחרת של מספר
תלמידים ממגמת תקשות-
רדיו ,באורט ללינטל
שידרה תוכנית מיוחדת
מכנסת ישראל שהועברה
ברשת א' ,ונדגיש שמבין
 54תחנות נבחרו 10
בהגשת עדן אלייב,
התוכנית מארחת מידי
שבוע יוצרים צעירים
מתחום הכתיבה,שירה,
משחק ועוד ,כאשר עדן
מקום 1
מקום 1

גביע
6.6.2016
ספר היצירות של ילדי
9.6.16
ישראל
 - 14.4.16חופשת טיסה כיתתית לברצלונה
פסח
מלגה כספית לבית הספר
18.5.16
ותעודות הערכה
לתלמידים,תוכנית עיר ללא
גביע
6.6.16
גביע
6.6.16
גביע
6.6.16
 ₪ 5000למימון יוזמות
12.12.16
חברתיות בתחום הערכי
פרס אישי לתלמיד מדליה
6.6.16
ותעודהגן חיות ורובוט
בניית
01/05/2016
במקום אדם למשימות בגן

מקום 2
מקום 2
מקום 2
מקום 2
מקום 3
מקום ראשון בטורניר כדורסל
מקום ראשון על כתיבת השיר
מקום ראשון
הצטיינות בפרוייקט "פעילים צעירים"  ,כיתות ה'  -ו' ,אשר עסק בפעילויות
מעורבות חברתית
מקום ראשון בנות ה'-ו'
מקום ראשון בנות ה'-ו'
מקום שני,בנים ה'
קידום המעורבות החברתית ערכית בבית הספר באמצעות יישום תוכנית
"מפתח הלב".
מקום שני מחוזי  ,ריצת  600מ'
מקום שני עבודת צווות ויצירתיות

גואריש
אמי"ת טכנולוגי דתי

אורתודוקסי יסודי

בן צבי
שרת

01/05/2016
מסע אופניים
01/04/2016
פרס החינוך
פרס הצטיינות בהישגים 01/07/2016
הערכיים ,החברתיים
01/10/2016
פרס בטיחות

עבודת צוות סדר ושמירה מקום שני
על חוקים
פרס חינוך ארצי  -חמ"ד
כל מורה תוגמל בסכום של פרס חינוך ערכי .הפרס ניתן על ידי משרד החינוך
₪ 8100
הצטיינות בחינוך לזה"ב ואורח חיים בטוח במחוז מרכז

מקום ראשון ארצי
15.3.16
תעודת הוקרה אליפות אנגלית
באליפות אנגלית ן
קבלת  14גביעים
שהגיעו לשלב ראשון עד
תעודות השתתפות
15/05/2016
תעודת הוקרה spelling Bee
לשלוש תלמידות
שהגיעו לשלב חצי
הגמר ותעודה לתלמידה
גביעים ותעודות הוקרה
15.6.16
תעודת הוקרה אליפות ערבית
ל  11תלמידים שהגיעו
לשלב ראשון עד רביעי
ברמה ארצית ובית
תעודת הוקרה ומלגה
15.6.16
תעודת הוקרה
לקבוצת תלמידים
במסגרת תוכנית
שהתנדבו בגן בחגים
פעילים צעירים (עיר
ובימים מיוחדים (קבוצת
ללא אלימות).
בתערוכת חקר תעודת הוקרה על הצגת
15.5.16
תעודת הוקרה השתתפות
עבודת חקר בתערוכת
החקר מחוז מרכז
השתתפות בתוכנית
15.6.16
תעןדת השתתפות
רובוסטאר ,בשתומרכז
חלו"ם (קבוצת תלמידים
מקום ראשון
גביע רובוטיקה
הצטינות מודל שגרירים

חידון קק"ל

3.3.16

הנואם הצעיר
חנ"ג

2.2.16

הישגים באליפות אנגלית מטעם " עמותת איבדאע".

השתתפות והישגי תלמידים בשלבי תחרות

הישגים באליפות ערבית מטעם " עמותת איבדאע".

מעורבות חברתית

חבודת חקר במדעים

תעודת הערכה על השתתפות בתוכנית רובוטיקה בחלל.

תחרות רובוטיקה
פיתוח כישורים ותפקודים שאפשרו לתלמידים ליזום ,לתכנן ,להעריך,
יוזמות חברתיות .המורים והתלמידים התנסו ביישום ערכים מהלכה
למעשה
מקום רביעי  -מחוזי
מקום שני  -עירוני
מקום שני

חידון קק"ל עירוני
תכנית הנואם הצעיר -
ארגון רוטרי רמלה
השתתפות במרוץ שדה מקום חמישי מחוזי

