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לכבוד
מנהל בית הספר
רכז חינוך חברתי
שלום רב,
הנדון :היערכות לחידון "אדם ונוף במדבר" תשע"ה -اإلنسان والطبيعة في البادية
מברך אותך והצוות החינוכי על השתתפותכם בחידון אדם "אדם ונוף במדבר" תשע"ה.
להלן הבהרות והנחיות לקראת החידון:
 בשלב הבית ספרי והשלבים הבאים ישתתפו רק בתי ספר שקיימו תהליך לחידון ולביה"ס יש קבוצה בית
ספרית( .לא מתמודדים נבחרים בודדים)
 יש לאשר את השתתפות בית הספר בחידון עם המנחה.
 מפגש חשיפה והצגת תכנים לשלב הבית ספרי והמחוזי יתקיים במשה"ב באר שבע ,ביום ,01.6.0/60
משעה  63:4/עד .61:4/
 מבחן החידון לשלב הבית ספרי יתקיים ביום ג' 12 ,אפריל  ,1025המבחן ישלח למייל של מנהל ביה"ס
ורכז החינוך חברתי עד השעה .0::0
 המבחן יתקיים בכל בתיה"ס לקבוצה הבית ספרית ביום  12אפריל בין השעות .25:00 – 22:00
 המבחנים יבדקו על ידי רכז החינוך חברתי ,והתוצאות יועברו למפקח בטבלה באותו יום (עד סוף היום
 12אפריל .)1025
 יש למסור את השאלונים של התלמידים הנבחנים למנחה במהלך השבוע או בהתחייבות בית הספר
ישמרו השאלונים בביה"ס לפחות עד סוף שנת הלימודים.
 השלב הטרום מחוזי -סמינר ,יום ג'  10אפריל  :1025יתקיים במשה"ב משעה  0:00עד  .2::25:יש לדאוג
להודעה להורים ,הסעה ומזון .בשלב זה ישתתפו מקום ראשון ושני מהשלב הבית ספרי.
 מפגש היערכות וחלוקת תפקידים לרכזים יתקיים ביום  10אפריל  1025במשה"ב בין השעות  22::0עד
.2::00
 בכוונתנו להכין סרטון קצר על התהליך של החידון בבתי הספר  .יש לתעד בתמונות או הסרטה של עד 1
דקות ולהעביר למפקח\למנחה.
 החידון המחוזי יתקיים בחודש מאי (. 0/60על המועד והמקום תבוא הודעה)
איחולי הצלחה וישר כח...
בברכה,

רפרנט החידון
העתק:
מר אלי שטרית – מנהל חברה ונוער
גב' אושרה שלייפר – מפקחת המחוז
מר שלומי בטיטו – ממונה חח"ק ונוער
מר עלי אלקרנאוי – מפקח כולל
גב' עליזה גור – מנהלת המשה"ב
מר ג'בר אבו אלקיעאן –מפקח רשותי מינהל חברה ונוער
גב' מונה אבו סבית – מנחה חח"ק ונוער
גב' שאדיא סבית – מנחה חח"ק ונוער
גב' אנואר איוב  -מנחה חח"ק ונוער
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