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 2015-2018אבן יהודה  –ביצוע תוכנית אב לחינוך 

מחלקת החינוך באבן יהודה, על פי הנחיית ראש המועצה, החלה בביצוע תוכנית האב לחינוך מיד עם הגשתה למועצה 

 .2015בשנת 

מורכבת ממנהלי  ה ובעשייה הפדגוגית החינוכית. המינהלתרחבה לשיתוף בחשיבעל פי ההמלצות, התכנסה מינהלת 

בתי הספר, יושבי ראש הנהגות הורים, פיקוח בתי ספר וגני ילדים, גננת מובילה, יועצות בכירות ונציגי ציבור )ראש 

מתוך תוכנית המועצה וחברים במועצה(. המינהלת התכנסה בכל שנה למספר ישיבות בהן התקבלו החלטות שנבעו 

 האב:

המאפיינות כל בית  –הוחלט לחבור לאגף מו"פ במשרד החינוך ולאפשר לבתי הספר לפתח תוכניות ייחודיות  (1

ספר ב"צבע אחר" ומאפשרות לצוותים ולקהילה לאפיין את אופי הלימודים. מאז בכל בתי הספר פותחה 

 ייחודיות מבדלת:

 ביה"ס הומניסטי  –הראשונים  .א
 וזמתמנהיגות י –בכר  .ב

 ביומימיקרי –חיקוי מהטבע  –בית אב"י  .ג

 דרך הער"ך –הדסים  .ד

 

המאפשרים לכל בית ספר לפתח  –המועצה נכללת בתוכנית מרחבי הלמידה הייחודיים  - - m21מרחבי למידה  (2

מרחב פנימי/כיתתי ייחודי בו יוכלו התלמידים ללמוד במבנה פיזי השונה ממבנה הכיתה ובאמצעות הדרכה 

ים לקשור את המרחב הפיזי לייחודיות הפדגוגית ליצירת חווית לימוד שונה בקרב התלמידים. פדגוגית למור

 התוכניות של בתי הספר אושרו וכעת נמצאים בשלב יציאה למכרז ביצוע. 
נהלת: בכל ביה"ס יסודי תפתחנה טריונים שהוחלטו במהוחלט לאפשר לתלמידים בחירה מבוקרת על פי קרי (3

 2016/7-יבוץ יהיה לפי מרחק מהבית ולבסוף איחוד אחים. מאז שנת תשע"ז שלוש כיתות בשכבה. הש

 90%-למעלה מ –שום נעשה דרך מערכת מחשב מקוונת היישוב נמצא במסגרת של בחירה מבוקרת, והרי

 מהתלמידים קיבלו עדיפות ראשונה. 

" המאפשר למנהלים בתי הספר היסודיים נכנסו לתוכנית "בית ספר בניהול עצמי – 2017/8בשנת תשע"ח   (4

ומאפשרת להם ליישם את הייחודיות שעליה הוחלט על פי תוכנית  –אוטונומיה ניהולית ותקציבית גבוהה יותר 

 עבודה כתובה ומסודרת. 

מתוך מחשבה לשלב  –פיתוח תוכניות ושיתופי הקהילה עם המרכז הקהילתי יוצר רצף חינוכי מבוקר ועד ערב  (5

 ע רבים. את התלמידים בישוב בתחומי יד

יה"ס. גם בני פותחו תוכניות ללמידה משמעותית ולמידה חוץ כיתתית המשלבת למידה בחצר ומחוץ למבנה ב (6

ת תוכנית הקרויה "גן יער" על פי ילדי הגן יוצאים ללמידה במרחב הציבורי לצד השגחה הילדים הולכת ונבני

 ודאגה לביטחונם. 

ולבנות שיתופי פעולה בין המנהלים, המתכנסים לעבודה  –אוריינות קהילתית  –הוחלט לפתח מרחב חינוכי  (7

משותפת אחת לחודש, ויחד איתם ועם גורמים נוספים לממש את תפיסת "קמפוס אבן יהודה". לאחרונה גם 

 נכתבה ברוח המלצות אלה.  –מעורבות תלמידי חטיבת הביניים בעשייה בבתי הספר היסודיים 

והשנה נפתחה כיתה א חינוך מיוחד נפתחו שני גני חינוך מיוחד, כשנתיים לפני  –חינוך מיוחד פתיחת מסגות  (8

 ט(.-ל"ל בבכר, ושתי כיתות בחטיבת הביניים בהדסים אבן יהודה )ח

 גני ילדים. 9נפתחו בשנים האחרונות  (9

"גן יער" המאפשרת לילדים והילדות לצאת אל המרחב  –תבנית תוכנית לגני הילדים הכוללת למידה חוץ גנית  (10

 ציבורי ללמידה מתוך עניין וסקרנות.ה

-"הדסים אבןסכם שיתוף פעולה עם הדסים אבן יהודה הוביל לשינוי שם ביה"ס והוספת שם המושבה ה (11

יהודה". נבנה אמון מלא בין כפר הנוער למועצה, בעקבותיו נפתח חשבון בנק ייחודי ונפרד לבית הספר, שיתוף 

 פעולה מלא בנושאים הפדגוגיים. 
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 מבני שכבות בשנתיים האחרונים, הוקם 3שופצו כבר   -הדסים אבן יהודה יפוצי קיץ בבית הספר תיקצוב ש (12

 ושופצה חצר ביה"ס. חדר אומנות, חדר סייבר ואלקטרוניקה 

בשיתופי פעולה עם המחלקה לשירותים  -המחלקה הכניסה תוכניות לימוד לצמצום אלימות בבתי הספר (13

 חברתיים ומנהלי בתי הספר. 

מושבים משולב עם אודיטוריום בקומה  500 בבית ספר הראשונים הכוללעל הקמת אולם ספורט הוחלט  (14

 התחתונה אשר ישמש את כלל הקהילה לאירועי תרבות. 
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