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הפנייה נסבה על רקע התמורות ביישוב והרצון .  אבן יהודה להכין מתווה למערכת החינוך העירונית. מ.נתבקשנו על ידי מ

ואשר תואמת את צורכי , עדכנית מבחינה פדגוגית וארגונית, לפעול לפיתוח מערך החינוך לפי תכנית סדורה ומתוכננת

מובילי מערכת  , בשותפות עם נציגי המועצה, ניתוח ותכנון, בוצעו פעולות מיפוי, 2014, נובמבר –בחודשים מאי .  היישוב

ועדת החינוך של  -התקיימו פגישות עם תת, כמוכן.  ומשרד החינוך, גורמים שונים בקהילה העוסקים בחינוך, החינוך

גובשה תפיסה עירונית ייעודית , ובשותפות עם גורמי היישוב, על בסיס המידע והניתוח.  ועם צוות מוביל יישובי, היישוב

 .  קמפוס לחינוך אבן יהודה :לאבן יהודה

ויעסוק  , את מירב ההזדמנויות לחינוך ברשותשיכלול ויקיף , עירוני מערכתיכמארג , יהודה תפעל כקמפוס לחינוךאבן 

וייקחו בו חלק כלל בעלי העניין במערכת  , הקמפוס יהיה מכלול ארגוני ותכני לכל משרתי וצרכני החינוך ביישוב. בפיתוחן

 .   החינוך ביישוב

והבלתי הפורמלי , לעצב ולתמוך במוסדות ובאנשי החינוך היישוביים, החזון של קמפוס החינוך של אבן יהודה הוא לקדם

,  (ג"או י)ב "י ועד י"גנבהם כל הלומדים מפתחים את המיומנויות האקדמיות והמקצועיות שלהם להצלחה מיטבית , פורמלי

 .רחבהומחויבות אזרחית משולבים עם מודעות 
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 :שאופיינו ככיווני עבודה מהותיים למערכת חינוך עתידית, מענה לשילוב מערכתי של ההיבטים הבאיםהחזון נשען ונותן 

העצמה של מנהיגות חינוכית  ( 1: )ארבעה אתגריםעומדות מול מערכות החינוך היישוביות : ארבע מגמות בחינוך•

מועסקות מקצועית יכולת העתידיים לבוגריה מיקוד מתחזק של החינוך בהקניה ( 2), פדגוגיתבכלל זה , יישובית

מתן  ( 4), בחינוך ובחייםטכנולוגיים צרכים וכלים , של מיומנויותמימוש גובר ( 3), 21-הואזרחית בחברה של המאה 

 .למגמות אידיאולוגיות וערכיותסדור מענה 

מתן מענים של דבר שמחייב , תוך פחות מעשר שניםאבן יהודה מכפילה ומשלשת את היקף הלומדים : דמוגרפיה•

הערכות  , מחוננים/כולל לקויות למידה ומצטיינים, כולל מענה למגוון אוכלוסיות לומדים, גדולולא עוד כפר קטנה עיר 

 .ומינוף משאבים, ניהולית של מחלקת החינוך לטפל בהיקף אוכלוסייה צומח-ארגונית

ונדרשים מאידך  , הצוותים החינוכיים בבתי הספר ובמסגרת הבלתי פורמלית מבקשים מחד: מוסדות החינוך•

תוך שמירה על  , כלים והזדמנויות למידה, ולהעניק ללומדים מגוון בחירה –להעצמת יכולתם ללמד ולחנך אחרת 

 .  חינוכי ופדגוגי אורכי ורוחביועל רצף , הקפדה על שיתוף, עצמאות וייחודיות

של בזיהוי  :יישובישותפה פעילה בהתוויית וביישום מהלך חינוכי יהודה מבקשת להיות קהילת אבן : קהילה והורים•

ותכנון וניצול , הרחבת והעשרת המענה החינוכי, הדגשים ודפוסי פעילות חינוכית, והערכייםהצרכים החינוכיים 

 . משאבים יישוביים

,  הערכה ובסביבות הלמידה כדי להפוך את הלמידה למשמעותית, הוראה, שינוי בדרכי למידה: פדגוגיה של משמעות•

  .ובחיבור לקהילה, הספר אל המציאות החוץ בית ספרית-תוך פריצת כתלי בית

 

 

 

 ...המשך/ 
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לכלל תלמידי  , פעולה והערכה, חקרנות, לקדם למידה משמעותית המבוססת על עניין, ייעודו של חזון הקמפוס

הקמפוס ייתן מענה לכמה שיותר בעלי הצרכים המיוחדים למעט כאלה שהשירות להם מחייב  . ב"י –י "היישוב גנ

 . כפי שייקבע בתכנית ייעודית בנושא, ייחודי מחוץ ליישובמענה 

על פני רצף שעות היום  עיצוב ופיתוח מערך של סביבות למידה ותכניות לימוד ופעולה ( 1)הקמפוס יפעיל ויקדם 

יצירת  ( 3), פיתוח מקצועי מתמיד של אנשי החינוך באבן יהודה( 2), בחינוך הפורמלי והלא פורמלי, וימי השבוע

 . ניהול ואיגום משאבים( 5), הערכה ומחקר, בקרה( 4)ספריית ידע וניסיון חינוכי יישובי 

מבלי להפחית מאחריותם של  , הקמפוס ישמש כמנהלת אקדמית וארגונית למוסדות החינוך בתחום סמכותו

 מנהלת הקמפוס תופעל על ידי הרשות המקומית. מנהלים באתרים שלהם

ופיתוח  , בחירה של תלמידים בסביבות למידה, מרחב חינוך יישוביתהיה ביצירת , דרך הפעולה של הקמפוס

המארגן של מרחב למידה חינוכי  במסגרת היסוד מוסדות החינוך באבן יהודה יפעלו במשותף . פדגוגיה איכותית

על פי תכנית , שיאפשר לתלמידים בחירה בין בתי ספר ובין מסלולים לימודים משותפים לבתי ספר ולקהילה, אחד

 .שזוהו ונקבעו בקמפוסועל פי העקרונות , החינוךהבחירה המבוקרת של משרד 
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,  אדם כחבהיבטים של , לוקחת בחשבון יכולת יישום יישוביתאשר , (ו"תשע-ה"תשע)סוכם על תכנית עבודה לשנה וחצי הקרובות 

 .  והדגשים של התכנית מנקודת מבט מערכתית, כמו גם תכניות משרד החינוך, התקדמות וקצב, תקציב

 

 :מוקדי פעולה מרכזיים להתקדמות מערכתית 7נקבעו , לאור זאת

 שנתיים-אשכולות דו/בדגש על פעילות בבתים –הערכות בתי הספר 

 ופיתוח של תמות ייעודיות לאבן יהודה, למידה בתבנית ספיראלית ברצף גילי –ביסוס למידה משמעותית 

 ערכית וחברתית ברצף הגילאים, ביסוס מערך תומך מצוינות לימודית –תרבות של מצוינות אישית וחברתית 

 ועד סיום תיכון' ו-מאשכול ה, עם הקהילה, הסדרת מערך הזדמנויות של למידה בקהילה –למידה בקהילה 

 מערך יישובי תומך פיתוח מורים ומתואם עם הנהלות וצוותי הוראה בבתי הספר –חדר מורים יישובי 

(עדיין בפיתוח)עד כמה שניתן ביישוב , מתן מענה מיטבי מקיף –מענה יישובי לתלמידים עם צרכים מיוחדים  :טיפול בפרט 

 ביסוס מחלקת החינוך לאור אתגרי מערך הקמפוס היישובי –מנהלת יישובית  –התאמת מבנה מחלקת החינוך 

 

 (ראה עמוד הבא)תכנית עבודה להתנעת המהלך גובשה 
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 ו"תשע-ה"גאנט פעילות תשעעיקרי תכנית 

 4-6/16 1-3/16 10-12/15 7-9/15 4-6/15 1-3/15 שותפים משימה

חדר מורים  

 יישובי

  1מוביל  צוות
 ס"כולל מתנ

צוותי 

 חשיבה

הכנת  

תכנית יסוד 

 יישובית

התנעת  

 יישום

הפקת  , המשך יישום

 לקחים

תכנון בחירה  

מבוקרת 

ייחודית 

ליישוב  

 ותהליכי ניסוי

הערכות   2צוות מוביל 

-קדם

בחירה  

 מבוקרת

איפיון  

 ראשוני

הכנות  

 מערכתיות

פיתוח  

 מפורט

,  הנגשת מידע

,  ז"רישום תשע

תכנון על בסיס 

 רישום

המשך פיתוח  

 ותכנון מפורט

פיתוח  

 ייחודיות

 ותהליכי ניסוי

התנעת   תכנון הכשרה יישובית 2צוות מוביל 

הכשרה  

 יישובית

פיתוח מלא  

 של תכניות

יישום 

 לתלמידים

, המשך יישום

 בקרה ולמידה

מוקדי פעילות  

 לקמפוס

 3מוביל  צוות
 ס"כולל מתנ

תכנון ופיתוח מוקדי 

 פעילות

הכנות  

  להפעלת

 המוקדים

הפקת  , המשך הפעלת מוקדי פעילות

 לקחים

בדיקה   מטה יישובי 4:8 סוגיות

וניתוח  

 חלופות

התנעה ברצף   יישום תכנון קבלת החלטה

 עד יישום 

 1.9.17 -ב 

 תכנון וצעדי ביצוע ייעוץ צוותי טיפול בפרט

הכנת קהילה 

 חינוכאים -

 3מוביל  צוות
 ס"כולל מתנ

מנהלת  

 יישובית

משרד  , יישוב

 ,  חינוך

גיוס  עיצוב ו

 מובילים

 תיעוד והפקת לקחים, איגום משאבים בקרה, ניהול
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 משימה ותהליך
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 יהודה  למערכת החינוך באבן גיבוש מתווה   :המשימה

 ,  מבנה מערכת החינוך, עמדות ותחזית, מגמות והדגשים פדגוגיים, ניתוח וצרכים•

 ,6-6או   4-8מבנה , על רקע הגידול ומגמות חינוכיות, של אבן יהודה בהדסיםהשש שנתי ס "החלטה ביחס לביה•

 ,ז כולל"ה ועד תשע"ל תשע"דרך פיתוח והטמעה משנה•

כך שניתן יהיה לחבור אליהן וליישם את  , חתירה לפעולה באופן שחובר למגמות ותכניות שמוביל משרד החינוך•

 .  הרעיונות באמצעותן

 

 

 

 המתווהפעילות תכנון 

 15ינואר  20 10 לירז/גל -מתווה למערכת חינוך אבן יהודה 



 התהליך  

וההזדמנויות הנקרות בפניה  ושל האפשרויות , יהודה מחדצרכי החינוך באבן בירור יסודי של התקיים  2014במהלך •

פגישות  , הבדיקה כללה. שיתופית ומצוינת, כוללתחינוך ליצירה וקיימות של מערכת וכן דרכי פעולה , בעידן הנוכחי

 .  סוגיות מרכזיות נדונו ציבורית. והמועצה, ס"המתנ, מחלקת החינוך, משרד החינוך, עם בעלי עניין בבתי הספר

בתת ועדת החינוך ובכנס תושבים שכלל , לקראת הקמת בית ספר שלישי)עם הציבור ונציגיו התקיימו מפגשים •

 . תושבים 250 -כנטלו חלק ( חיטוב, חינוך' פיתוח מע, פדגוגיהמומחים בתחומי עם מפגש 

פעל ודן ברציפות בכל המקומית ונציגות הורים הנהלת המועצה , החינוךבהשתתפות ראש מחלקת ' מטבחון'צוות •

 .באורח סדיר לכל אורך השנה, היבטי התכנית

 .  והחלטהדיון  , למידהשותפה בו וקיימה מספר פגישות , תת ועדת החינוך נרתמה לנושא•

 .ביישום היבטים ראשוניםואף החלו דנו , נפגשו, מנהלים ומורים, מקצועיים מבתי הספרצוותים •

 .השנהבנושא במהלך והנהלות מחוזות מרכז והחינוך התיישבותי שותפו הפיקוח •

 .  ישיבות מנהלת יישובית ומפגשי מנהלים•
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 מכפר לעיר –אבן יהודה 
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מושבה חקלאית על  בתור  20 -בראשית שנות השלושים של המאה האבן יהודה הינה מועצה מקומית בשרון אשר הוקמה 

בנו של , את איתמר בן יהודהנקבע שמה המנציח , כעשר שנים לאחר עליית המקום על הקרקע". בני בנימין"ידי אגודת 

בני "י היה ממייסדיה של אגודת "המקום בחרו את השם המדובר וזאת היות ואיתמר בן אבתושבי . יהודהאליעזר בן 

המקומית משתרעת על פני  המועצה . במישור החוף, יהודה ממוקמת בלב השרוןאבן . שהקימה את המושבה" בנימין

בדירוג . דונמים והבנייה בה מאופיינת הן בסגנון כפרי נמוך קומה והן בבתים באדריכלות עירונית רוויה 8,200-שטח של כ

  33%-מתושבי המועצה כ. 10מתוך  8נמצאת באשכול אבן יהודה , חברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-הכלכלי

 .לאבן יהודה שטחי תעשייה מועטים.  0-17ילדים ובני נוער בגילאי הינם 

 

 

 

 

של    2012ח "הנתונים מדו

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  -לכהיישוב צומח הקצר בטווח .  לעירכפרי /אבן יהודה עוברת מיישוב חקלאי

 .  אלף בעתיד הלא רחוק 25-ומייעוד לצמיחה לכ, אלף תושבים 17

 

  7,000 -מנמצאו בתהליך אישור או שכבר אושרו יותר  2011לדצמבר נכון 

-המייעדת את אבן יהודה ל 35א "נתון זה משלים את תמ. יחידות דיור

 .תושבים 30,000עד  25,000
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Type text here
."ןימינב ינב" תדוגא ידי לע תיאלקח הבשומ רותב 20-ה האמה לש םישולשה תונש תישארב המקוה רשא ןורשב תימוקמ הצעומ הניה הדוהי ןבא
 ,תירבעה הפשה הייחמ ,הדוהי ןב רזעילא תא חיצנמה המש םוקמה ינב ידי לע עבקנ  ,עקרקה לע םוקמה תיילע רחאל םינש רשע
."ןימינב ינב תדוגא" לש הידסייממ היה הדוהי ןב רמתיא ונב רשא
 המוק ךומנ ירפכ ןונגסב ןה תנייפואמ הב היינבהו םימנוד 8,200  -כ לש חטש ינפ לע תערתשמ ו ,ףוחה רושימב ,ןורשה בלב תמקוממ הדוהי ןבא
 .היוור תינוריע תולכירדאב םיתבב ןהו

 . 10 ךותמ 8 לוכשאב תאצמנ הדוהי ןבא ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש יתרבח-ילכלכה גורידב
.0-17 יאליגב רעונ ינבו םידלי םניה הצעומה יבשותמ 33% -כ

.םיטעומ היישעת יחטש הדוהי ןבאל 
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 ה"תשע –מערכת החינוך 

 ה"תשע –במסגרות מוכרות  יהודה תלמידי אבן

 כ"סה 'תל' מס מסגרת

 חובה . ג י"גנ

252       

 :אחרים י"גנ

 

592 

 בכר 'ו-'כיתות א

769 

 ('עד ה) אבי בית

504 

 ('א)חדש  ספר בית

87 

1360 

 חטיבת ביניים ב"י-כיתות ז

538   

 תיכון

366   

   904 

 8 8 מ"חנכיתת 

 2,864 :כ"סה

 במסגרות מוכר שאינו רשמי   אבן יהודה תלמידי

 363 ס דמוקרטי"בי

 550 ס אמריקאי"בי

 111 אקשטיין מ"חנס "בי

 34 5-6י גילאי "גנ

 111 3-4גילאי  י"גנ

 1,169 :כ"סה

 4,033 :'כ תל"סה
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 החינוך המיוחד/ רקע על היישוב 

 אינם כוללים ילדי שילובהנתונים  :הערה

 :של כלל תלמידי החינוך המיוחד, מיפוי שבוצע על ידי מחלקת החינוך אבן יהודה
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 (.  ראה עמוד הבא)המיפוי אינו כולל את תלמידי השילוב ותלמידים עם לקויות למידה 
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 החינוך המיוחד/ רקע על היישוב 

 אינם כוללים ילדי שילובהנתונים  :הערה

 .  ובבתי הספר י"בגנמיפה את כלל תלמידי שילוב ולקויות למידה , מיפוי שבוצע על ידי מחלקת החינוך אבן יהודה
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המלצות לצעדי המשך בנוגע להסדרת מקסימום שילובם במערכת החינוך ביישוב נמצאות בדיון של צוות 

 .ועדה לחינוך המיוחד-בתיאום עם תת, מקצועי של מחלקת החינוך

סה"כ שעות שילובמיומנויות חברתיותקוגנטיבי/לימודישפתימוטורירגשירגשי התנהגותיתשע"ה

12142120171425שילוב גנ"י

5112136060שילוב בי"ס בכר

080041030שילוב בי"ס בית אבי

0400408שילוב בי"ס חדש

000028044שילוב הדסים

היקף  , כמוכן. לימודי/ומתמקד בממד הקוגניטיבי, יורד היקף הטיפול, הנתונים מצביעים שככל שעולים בגיל

 .  ס היסודיים"ובי י"בגנהסייעות בעלייה 
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בשנות ' או ארבע כיתות אמשלוש  -של מערכת החינוך בגדילה מהירה הצמיחה של אבן יהודה באה לידי ביטוי כבר כיום 

לידות , התלמידיםועל ניתוח צפי במספר , על סמך הגידול הצפוי באוכלוסייה . 2014 -ב' התשעים לתשע כיתות א

 .  האחרוןבעשור של מאזן ההגירה והבניה של דירות כתוצאה ובתוספת 

תלמידים  32-35)הן של גידול במספר כיתות היסודי ( 2023/4)ד "התחזיות עד שנת הלימודים תשפ, בחינוך היסודי

 .ד"בתשפ 12או  10 -ד ל"בתשע' כיתות בשכבה א 6-8 -צמיחה מ, כלומר. ומעלה 60 -היום ל 40 -מ( בכיתה

 

 

 

 

 .כיתות 60כיתות בבית הספר ועד  30 -שנים מפחות מ 15צפוי גידול תוך ( רק תלמידי אבן יהודה)בחינוך העל יסודי 

 

 

 

כדי לשמור  , ובארגון מחדש של החינוך העל יסודי, מכאן נובע צורך בהקמת בית ספר יסודי רביעי במחצית העשור הקרוב

 .גדולה ומנוכרת, והמנעות ממסגרת אחודה, מתן הזדמנויות בחירה והצלחה לכל לומד, על מסגרת קהילתית ומענה אישי

ח  "הנתונים מדו

ר שי  "דשל   2013

כנעני לרשות  

 המקומית

 צפי גידול של מערכת החינוך

0

20

40

60

80

 ד"תשפ ג"תשפ ב"תשפ א"תשפ פ"תש ט"תשע ח"תשע ז"תשע ו"תשע ה"תשע ד"תשע

39 40 43 46 48 48 51 54 54 57 60 

39 44 44 47 50 52 54 55 58 61 62 

 'ת 35' מקס

 'ת 32' מקס

0
10
20
30
40
50
60

26 29 32 34 38 41 43 45 48 50 53 53 55 56 57 58 59 60 

 בכיתה' תל 35
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מיישוב כפרי למערכת יישובית עם צביון   המעבר, הקרובבעשור 

  מהווה את האתגר העיקרי שלעירוני 

 .היישוביתהחינוך מערכת 

,  בבתי הספר, מייצג שינוי מהותי במערכת החינוךהמעבר 

 ,  במנגנונים, בצרכים, תנועת נוער, ס"מתנ

 .במענה מערכתי קהילתיובצורך 
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 מגמות בחינוך בהיבט יישובי

 15ינואר  20
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,  ארבע מגמות בארץ ובעולם

משפיעות על כיווני פיתוח  

  ;ויישום בחינוך ובחברה

בהתאמה גם על מערך החינוך  

 באבן יהודה

 קהילתיות

 מועסקות

 טכנולוגיה

 אידיאולוגיה
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 קהילתיות

מה שניתן לקרוא  .  מערכות חינוך מתגבשות ומתאימות עצמן יותר ויותר למרחב ולסביבה הקהילתית הייעודית

תוך  , היישוב, מדגיש בשנים האחרונות את ההתאמה לצורכי הקהילה, (Federated Education" )חינוך פדרטיבי"

רשות מקומית , מנקודת מוצא זו. ולאפשר בחירה לציבור לבחור במתאים לו, מתן מרחב לאפיין את הייעוד המקומי

מערכת  . תכנון ופדגוגיה, בהיבטי ארגון, אחריות על החינוך –החינוך בתיאום עם משרד  –( או לוקחת)מקבלת 

,  וההוריםהתלמידים , של אנשי החינוךמובילה למעורבות ולשביעות רצון , חינוך מקומית תואמת לצורכי היישוב

 :מיועדתזאת פעולה . ובעלת פוטנציאל לשיפור הישגים

 .לגבש מדיניות ודרכי פעולה ייעודיים לפיתוח פדגוגי מערכתי של הרשות המקומית ושל מוסדות החינוך בה•

 .לפתח ולהעמיק ייחודיות בית ספרית ואיזון פדגוגי בין מוסדות החינוך שברשות•

,  שיטות הוראה מתקדמות, הישגים)לשפר האקלים הבית ספרי ושיפור איכות החינוך לטווח קצר וארוך •

 (.סביבות למידה שביעות רצון של השותפים השונים

 .תלמידים-מורים-הורים-בין קהילה( הפורמאלי והבלתי פורמאלי)ליצור שותפות חדשה בחינוך •

מחויב , היישוב יכול -כיוון שכך . העתקה משמעותית של אחריות ופיתוח לרמה היישובית קהילתית -משמעות 

 .  להגדיר לעצמו ייחודיות חינוכית
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בשנים האחרונות פורסמו דוחות רבים הקוראים להכשרת התלמידים לעולם  . (Employability)מועסקות 

דינמיות , דפוסי העסקה מגוונים, עולם שבו תפקידים ומקצועות משתנים תדיר –העתידני העבודה 

 .ותחלופה רבים

כישורים דורשת הדגשים רבים יותר על הקניית , מחקרים מצביעים על כך שמוכנות לעולם תעסוקה זה

 :למשל, חלק מן המיומנויות שמודגשות.  ופחות על תוכן, ולמידהאורחות חשיבה , ומיומנויות חדשים

 .  פתרון בעיות וקבלת החלטות, חשיבה ביקורתית, יצירתיות וחדשנות: דרכי חשיבה•

 ,  עבודת צוות, תקשורת שיתופיות: דרכי למידה ועבודה•

,  אוריינות מידע, אוריינות מתמטית, אוריינות מדעית, אוריינות לשונית: כלים ללמידה ועבודה•

 .אוריינות טכנולוגית

 שליטה ובקרה / יצירה / מחשבה , הקנייה מושכלת של מיומנויות כפיים•

 ,  תרבותית–מודעות וגמישות רב, אחריות אישית וחברתית, אזרחות מקומית וגלובלית: בעולםחיים •

שהיא  , התיכלול של למידה שיתופית מבוססת פרויקטיםבמסגרת , פדגוגיה ודרכי הוראה –משמעות •

 .  סביב אורחות חשיבה ורגש מרכזיות ומוסכמות, תוכן -דרך  -ערך מערכתית להקניית מתודה 
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ברשתות חברתיות ויצירת קהילות , בענפי תעסוקה, בשירותים, שילוב טכנולוגיות באורחות החיים –טכנולוגיות 

 .  באופן הולך ומתעצם, 21 -הם חלק מסביבת החיים במאה ה, ועוד, הנגשת מידע מאסיבית, חדשות

מערכת החינוך בישראל אף היא   . 21-המערכת החינוך למאה היבטים בהתייחס לחינוך ולהתאמת  3למגמה זו 

 :  ואלה מטרותיה, מה שהוגדר כצורך לאומי, מודעת להיבטים אלה

מידע במטרה  ליצור , להעריך, לשלב, לנהל, או ברשתות כדי לגשת/בכלי תקשורת ו, בטכנולוגיה דיגיטליתשימוש •

 .  לתפקד בחברת המידע

ולתקשר על מנת להשתתף באפקטיביות בחיי , ליצור, יכולת הפרט להשתמש במחשבים כדי לחקורהעצמת •

 מקו העבודה והקהילה , בחיי בית הספר, הבית

העמדת  , שילוב מיטבי ומותאם בכל דרכי ההוראה ובכל תחומי הלמידה, טכנולוגיה כאמצעי ולא כמטרה –משמעות 

 .    משרתת ולא מעצבתטכנולוגיה ,  in due time &placeהנגשת הכלים .  הטכנולוגיה כרכיב המאפשר פדגוגיה חדשנית
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בחיפוש אחר  , מלווה לעיתים קרובות, התאמת מערכות חינוך לקהילה. ערכיות/אידאולוגיותמערכות 

מערכות ערכיות  .  חיבור לערכים ולאידיאולוגיות שתומכות בתפיסת העולם המושרשת ביישוב

את  , במטרה להנחיל לילדים את דרך החיים –ואידיאולוגיות מגבשות תפיסות ודרכי חינוך תואמות 

 .  ואת תפיסת העולם המתלווה להן, אורחות החיים

כך במקרה של בתי .  את מוסדות החינוך" צובע"חינוך אידיאולוגי , כמו גם במדינות אחרות, בישראל

במוסדות חינוך אלה  .  דתיים ועוד –חילונים , ערבים-שילוב יהודים, אנתרופוסופיים, ספר דמוקרטים

 .  בין אורחות חיים ותפיסת עולם של המשפחה והתלמיד, זיקה, מחפשים התאמה ברורה

ובין  , בין אם בהיותם ייחודיים, נמצא כי בתי ספר כאלה עונים לחלק ממאוויי הקהילה, ביישובים רבים

 .  אם על ידי שילוב גישתם בפעילות הבית ספרית
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 לחינוך              אינספור הזדמנויות , גדולה או קטנה, יותר מתמיד מציעה העירהיום : ערים מחנכות

מביאה  , לעצמה מטרה משותפת לפתח קהילות המקדמות למידה המתמשכת לכל אורך החייםחינוך מציבה ערי גישת 

על  . להיות שותפים בהקשר החינוכי הכולל של היישוב בו הם גרים וחיים, מכל הגילאים, לכלל תושביהומציעה לחדשנות 

חינוך  כמרחב העיר משמשת ( תושבים 30,000מתחת )וקטנות ( מעל מיליון תושבים)המיושמת בערים גדולות , פי הגישה

 (.ספרד ועוד, איטליה, פורטוגל, שוויץ, גרמניה, דנמרק". )עיר כבית ספר"ל" בתי ספר בעיר"מ. למידה וחינוך לתושביה

“In order to change a city it is essential to have a scenario, a project, an idea that all – or the great majority – 

understand as desirable. If that is collectively understood, society will work towards its realization. A city is a 

shared dream, and the last refuge of solidarity. This book is a roadmap for understanding the city and realizing 

this dream” .  Jaime Lerner, architect and urban planer, Former Mayor of Curitiba, Brazil 

   בחיפההעברי שבעה בתי הספר הריאלי הפדגוגית של המדיניות : מארג

היא פותחה על בסיס מחקרים אקדמיים  . היא תפיסה פדגוגית כוללת השואפת לממש את החזון הבית ספרי' מארג'ה

עדכניים במעגלי לימוד של חברי הסגל הפדגוגי מכל שדרות בית הספר וכן על בסיס מפגשים עם מומחים מתחומים  

,  לימודי, חברתי, אישי: ס"לשלושת מישורי החיים בביהמתייחסת , ספריתמיושמת כמדיניות בית ' מארג'התפיסת . שונים

,  חייםדיאלוג כדרך מממשת , ומעורבותעניין , ללמידה מתוך סקרנותמכוונת , הגילבשלוש חטיבות , ולזיקות ביניהם

בין מרחב  משלבת , התלמידיםלהתפתחותם המתמדת של המורים ושל מחויבת , המוריםאת חופש הפעולה של מטפחת 

ציר  , פרויקטיםהלמידה המיטבית שמשלבת ציר : הם' מארג'צירי הארבעת . הארגוניתהעשייה החינוכית לבין המעטפת 

 הדעתהחינוך באמצעות תחומי ציר , והמתוקשבותסביבות הלמידה הפיזיות ציר , הריאליתהחניכה 

 דוגמאות לכיווני עבודה בארץ ובעולם  

http://www.reali.org.il/ 
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http://www.edcities.org/ 
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,  מערכתיתא תכנית "במטרה לחזק את החינוך הציבורי הפעלה על ידי משרד החינוך מאז תשע :מבוקרתאזורי בחירה 

התלמיד בוחר את בית הספר ולא  "על פי הכלל ש, בין בתי הספר ביישובמבוקרת של הורים ותלמידים שמאפשרת בחירה 

,  מוסכמים ברשותניוד תלמידים בין בתי ספר לפי קריטריונים מטרת המהלך לאפשר ". בית הספר בוחר את תלמידיו

בין בתי הספר ושוויון  תוך שמירת איזון  –ברצונות ובצרכים של כל תלמיד ותלמיד ובמקביל , בכישוריםהמתחשבים 

בנושא   11.07.2010מיום  1953מהווה מענה להחלטת ממשלה מספר , אזורי בחירה מבוקרתתכנית .  לכולםהזדמנויות 

 .בתי ספר 400בקרוב ל , יישובים 30התכנית מפועלת ביותר מ ". בתי ספר רשמיים -הרחבת אזורי רישום "

 מדדי הצלחה של התכנית

יחד עם היותו  , מודל בנוי היטב ומתחשב במאפיינים הייחודיים ליישוב, בניית מודל יישובי לאזורי בחירה מבוקרת•

 .מודל בר הפצה ליישובים שאינם בתכנית

 .י פיתוח והעמקת הייחודיות של בתי הספר ויצירת שותפות במרחב החינוכי"מערכת החינוך הציבורית ביישוב עגיוון •

 .יעילהכתוצר של הנגשת מידע , בדגש על אוכלוסיות חלשות, מושכלת של כלל ההורים בתכניתבחירה 

ובירידה במספר  , שמתבטאת בירידה בדרישה להקמת מוסדות חינוך פרטיים, מערכת החינוך הציבורי ברשותחיזוק •

  .ליישוב/ המבקשים ללמוד מחוץ למרחב

שמובילים , מוסדות החינוך ביישוב על ידי הגדרה בית ספרית ברורה של הייחודיות וביישום פדגוגי איכותישיפור •

 .הייחודיותלאחר יישום מלא של , באקלים הבית ספרי ובטווח ארוך יותר שיפור בהישגי תלמידים, לשיפור בבתי ספר

 במוטיבציה וביישום של קהילות וקהלים שונים ביישובים לשיתוף פעולה עם מוסדות חינוך וגורמי חינוך  עלייה •

 .מרכזייםומשתפים בעלי עניין חינוכיים , אמינים, בתהליכי קבלת החלטות ברשויות כתהליכים שקופיםשינוי •

 תלמידים, מורים, הורים: רצון גבוהה יותר ממערכת החינוך הציבורית ביישוב של קהלי היעדשביעות •

 

 

 

 

 15ינואר  20 26 לירז/גל -מתווה למערכת חינוך אבן יהודה 



מעבד מידע ויוצר ידע חדש הרלוונטי לעולמו  , מאתר מקורות מידע, היא זו בה התלמיד מעורר שאלות: למידה משמעותית

היצירה והלימוד , הלמידה המשמעותית היא לפתח את כושר החשיבהמטרת . 21 -במאה ה, האישי ולחיים בעידן הטכנולוגי

 .  חברתיתלעודד צמיחה אישית ומעורבות , העצמי

 עקרונות ללמידה משמעותיתששה 

(  3)התלמידים מתוך בעיה שיש לה משמעות בעיני לנבוע ( 2), האמיתיבהקשר של העולם להתקיים ( 1)  -. אותנטיות1.

 חברתי או /בתוצר או בביצוע בעלי ערך אישי ולהסתיים 

ב ומבחנים "מבחני מיצ, סטנדרטים של משרד החינוך( בסטנדרטים נדרשים של למידהלעמוד ( 1) –רצינות אקדמית 2.

הרגלי חשיבה ועבודה על פי סטנדרטים של לפתח ( 3)לתלמידים הרלוונטיות , שאלות מהותיותלהציב ( 2), בינלאומיים

 איכותיתלמידה אקדמית ומקצועית 

תלמידים ללמד ( 2), מראשאת התלמידים בפתרון בעיות שאין להן פתרון מוכתב לאתגר ( 1) –למידה יישומית3.

את התלמידים  לאתגר ( 3)התארגנות ביצוע גבוהה ויכולת לרמת מיומנויות הנדרשות במקומות עבודה שבהם מצפים 

 עצמילפתח מיומנויות של ניהול 

לקדם היכרות עם  , שטח-למחקרלחבר ( 2)אופקים מעבר לחדר הכיתה לצד מומחים להרחיב ( 1) –קר פעיל ח4.

בסוגי מדיה  , תוך שימוש במגוון שיטות למידה, אפשרויות לחקר אמיתילזמן ( 3)שוליאית הקהילה ולאפשר התנסות 

 רביםשונים ובמקורות מידע 

את  לחשוף ( 2)הרחבה את התלמידים למנחים בוגרים ולחונכים מהקהילה לחבר ( 1) –המבוגרים לעולם קשר 5.

 למידה ובהערכהמבוגרים בתכנון לשתף ( 3)ללמידה שלהם התלמידים למבוגרים בעלי מומחיות רלוונטית 

ועבור  המורים עבור –הזדמנויות רבות לרפלקציה לכלול (  2)לבדיקת ההתקדמות לקבוע צמתי הערכה ( 1) –הערכה  6.

 ס"ובביהברמת הסטנדרטים המקובלת בעולם האמיתי לעמוד ( 3), התלמידים

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/lemidaM
ashmautit/chozer/index.html 

 15ינואר  20 27 לירז/גל -מתווה למערכת חינוך אבן יהודה 



 המלצות

 15ינואר  20 28 לירז/גל -מתווה למערכת חינוך אבן יהודה 



 .העצמת יכולת הצלחת הילדים ובני הנוער ביישוב תוך חתירה למתן מענה לכל הלומדים ובהם בעלי צרכים מיוחדים•

עם יתרונות  , (בטחון, זהות משותפת וקהילתיות, הכרות וערבות חברתית, ערכים)שמירת איכויות של יישוב כפרי •

 (.'איגום משאבים וכד, מגוון, תכנון, ארגון )של מערכת חינוך עירונית 

בחלקם מהבחירה של מרבית התושבים ביישוב  , שימת דגש על היבטים ערכיים הנובעים בחלקם ממורשת המקום•

 .  21-ובחלקם מצרכים של ישראל במאה ה, מקום מגורים המתאים להםכ

עם  קפדנות לפעול , גמישות, התמדהחשיבה ולמידה ובהם העצמת התלמידים באמצעות אשכול מתואם של אורחות •

ולפעול  לחשוב , לחדש ולהתחדש, דעת וידעליישם , חקרנות, בכתב ובעל פה בבהירותלתקשר , שותפים

 .כבוד והקשבה, משמעותילשאוף להשגת ידע , להוקיר  למידה מתמשכת, בביקורתיות וספקנות

 .פעולה בהתמדה בשיתוף פעיל של ההורים ושאר מרכיבי הקהילה האכפתית באבן יהודה•

 .ומחוברת לחיים, מעניינת ויישומית, משמעותית, המרת הלמידה לרלוונטית•

 .פיתוח מקצועי מתמיד של אנשי החינוך ביישוב•

 חיזוק הקשר בין החינוך הפורמלי והלא פורמלי•

 .יצירת רצף חינוכי משך שעות ברצף הגילים ובתכנון רוחבי•

 .ברמת בית ספר והיישוב כולו, בקרה ולמידה של התהליך כולו, הקמת מנגנוני ויסות•

 .שילוב בתהליך של כל גורמי החינוך•

 .פיתוח וחיזוק מערך החינוך•

 

 

 

 

 אתגרי וצרכי החינוך

 15ינואר  20 29 לירז/גל -מתווה למערכת חינוך אבן יהודה 



 :תכנית החינוך של אבן יהודה תתבסס על עשרה הקווים המנחים

של אורחות החשיבה שיוקנו על ידי מערכת החינוך היא להעניק ללומדים ייעודן   - 21אורחות חשיבה של המאה ה •

 .לדעת לפעול, להיות חקרן וסקרן, לדעת למוד, לעבוד בשיתוף -ארגז כלים ודרכי חשיבה  

,  יצירת הקשרים וסביבות למידה והתנסות שיאפשרו מגע אישי והתייחסות אישית לכל לומד ומלמד –ול לכל לומד ק•

 .התאמה והכרות עמוקה, מתוך בחירה

עיצוב מיטבי של סביבות והזדמנויות הלמידה וההתנסות שיאפשרו מעורבות והכרות של כל  –קשר לעולם אמיתי •

 .לומד עם העולם שמחוץ לגבולות בית ספר

המשלב ידע  , פיתוח מסלול מסע לימוד משותף להשכלה וערכים לתלמידי אבן יהודה –השכלה ופיתוח אינטלקטואלי •

 .אמנותי ואזרחי, מדעי, עולמי ויהודי, ליבה ישראלי

חלופות , עיצוב והפעלה של תרבות  כוללת של דרכי למידה והוראה –ההערכה והרפלקציה  , משמעות הלמידה•

 .הערכה והקשרי רפלקציה שיעניקו ללומדים ולמלמדים הבנה מתמדת של הבנת הלמידה והפעולה שלהם

 .יישום והערכה, חברתית ועסקית להזדמנויות למידה, קהילה אזרחית, המשפחה, שילוב הבית –שותפות הקהילה •

 .שימוש בטכנולוגיות כחלק מסביבות הלמידה•

 .מנחים ומטפלים, חוקרים, תמיכה ופיתוח של קהילת אנשי החינוך כמעצבים, יצירה –פיתוח של ועל ידי מורים •

 :לארבעת מגמות בחינוךמשולב ואינטגרטיבי מתן מענה •

 קהילתיות–

 טכנולוגיה–

 תעסוקתיות–

 ערכי/אידיאולוגי–

 :עיצוב מערכת החינוך במהלך הצמיחה של אבן יהודה מיישוב כפרי ליישוב עירוני•

 הסדרת מנגנוני מערך החינוך–

 אך שיטתי וסדור, שמירה על מענה אישי–

 מינוף משאבי המקום ליצירת סביבת למידה יישובית–

 מתן מענה ביישוב למקסימום תלמידים–

 עקרונות המענה החינוכי

 15ינואר  20 30 לירז/גל -מתווה למערכת חינוך אבן יהודה 



 :רציפה ומבוקרת, למתווה תגובש תכנית יישום הדרגתית•

 שלבית וגמישה-רב–

 תכיל שלבי יישום מיידי של מוקדי פעילות ותכנון–

 היה מקובלת ומשותפת למשרד החינוך ולקהילהת–

 כולל העצמת הסגלים החינוכיים, תהיה ממוקדת פיתוח פדגוגי מערכתי–

 תתבסס על חיבור עם תכניות ותקציבי משרד החינוך כתומכי יישום–

 

 :מוקדי תכנון ויישום של התכנית•

תוך ניתוח  , שכולל את בתי ספר יסודיים ועל יסודי בהדסים, שנתיים-על אשכולות דו, ב"י-'ביסוס החינוך א1.

 .ב"י-'ט ס"ועי', ח-'ס יסודיים א"ולמידה של חלופה ארגונית לפי בי

 .למידה פעילה והערכה תהליכית, פתרון בעיות, הרחבת הוראה ולמידה משמעותית מבוססת על חקר2.

 .  'עד יב' מא, באשכולות דו שנתיים, יצירת רצפים של רוחב ושל אורך בתהליכי והזדמנויות ובחירה בלמידה3.

 .בתבנית רב שנתית מותאמת, פיתוח סדור של מסלולי בחירה בין בתי הספר ומרכזי למידה בקהילה4.

 .באמצעות מסלולי בחירה והתמחות, למידיםתפיתוח מערך מתואם ומותאם למצוינות 5.

 .  המיוחדוחלק מהחינוך , שילוב, למידהלתלמידים בעלי לקויות מענה יישובי חיזוק 6.

 .    עם החינוך הפורמליפורמלי והקהילתי -הלאבניית חיבור מערכתי של  החינוך 7.

 .  משותפת ואתגריתלמסגרת יישובית , החינוך בקהילהשל אנשי הכשרה ופיתוח מקצועי מערך בניית 8.

 חיזוק מנהלת יישובית כמובילת מערך החינוך היישובי9.

רשותי  / יישובי / תכנון ותכלול קהילתי , שכולל תיאום, צומחהחינוך לצורכי מערך עירוני התאמת מחלקת 10.

 .  עם מענה לצורכי התושבים, וסדוריםופיתוח תהליכי קבלת החלטות מובנים , , מערכתי של פעילות החינוך

 .מידעוהנגשת שקיפות , הבנייה ומיסוד שיתוף תושבים11.

 

 

 היבטי יישום של המתווה  

 15ינואר  20 31 לירז/גל -מתווה למערכת חינוך אבן יהודה 



 חינוכי לכל הלומדים בכל גיל/ חווית רצף לימודי, 

גישה מלאה לכל להזדמנויות החינוך והלמידה, 

עלייה במעורבות תושבים וארגונים, 

גאוות יחידה בכלל ובתחום החינוך בפרט, 

קהילה ותושבים בחינוך, שותפות של ארגונים, 

  תיאום ותכנון יישובי מערכתי עם תמונת עתיד לחינוך 

צמיחה והתחדשות בכל התחומים. 

 32 לירז/גל -מתווה למערכת חינוך אבן יהודה 

 תוצאות צפויות

 15ינואר  20



 מתווה קמפוס חינוך

 15ינואר  20 33 לירז/גל -מתווה למערכת חינוך אבן יהודה 



 34 לירז/גל -מתווה למערכת חינוך אבן יהודה 

מתמשכת לכלל  יהודה תקדם למידה אבן 

מרחב ותשמש , התלמידים והעוסקים בחינוך

מחברת ומעצימה לכל  , פעילהללמידה חינוך 

באמצעות מכלול הזדמנויות  , הלומדים בה

,  ומגרשי פעולה והצלחה בקהילה הפיסית

 .והאנושיתהארגונית 

,  קמפוס עירוני –ספר בית כך תהיה לעיר 

 ומועסקות  המגשימה יעדי קהילתיות 

 15ינואר  20 34 לירז/גל -מתווה למערכת חינוך אבן יהודה 



,  מרושת של הזדמנויות למידהקמפוס החינוכי יישובי יהיה מארג ה.  חינוכי אחוד-תפעל כמרחב עירונייהודה אבן . מ.מ

 –ולאורך לתלמידים רצף חינוכי מלא לרוחב אשר ייצור , לכל הלומדים והמלמדים, יצירה  והתמחות, מפגש, התנסות

 .במוסד החינוכי או בקהילה, בפורמלי ובבלתי פורמלי, ביסודי ובעל יסודי

חברתיות ומקצועיות שיאפשרו הצלחה מיטבית במהלך הלימודים ואחריהם  , מיומנויות אקדמיותיתמוך בהקניית , הקמפוס

 .  ויביאו למודעות ומחויבות אזרחית רחבה

הלמידה והלומדים באבן יהודה תוך מחויבות להעניק לכל לומד , החינוך יהיה מוקד ומסגרת לכלל מערכת החינוךקמפוס 

וכן לזמן מפגש עם לומדים אחרים  , יצירה  והתמחות, התנסות, מערך מרושת של הזדמנויות למידה(  יחיד או בכיתתו)

הקמפוס החינוך יפעל כמכלול ארגוני ותכני של כל מוסדות החינוך  . וכך ליצור רצף חינוכי מערכתי מלא לרוחב ולאורך

וייעודו , הקמפוס ישרת וישתף את כלל בעלי העניין במערכת החינוך ביישוב. המיועד לכל משרתי וצרכני החינוך ביישוב

 .  פעולה והערכה, חקרנות, לקדם למידה משמעותית המבוססת על עניין

לאפשר היצע  דיו כדי גדול ארגונית כמרחב -אשר מאופיין גאוגרפית ופדגוגית, “מרחב חינוך”הקמפוס מבוסס על תפיסת 

מרחב החינוך  . אינטגרציה ובקרה, אך לא גדול מדי כדי לאפשר תיאום, חינוכי מגוון של בחירה העונה לצרכים שונים

,  מערך החינוך הבלתי פורמלי והקהילה, החינוךעל תפיסה ומשנה החינוכית מוסכמת המלכדות את מוסדות מבוסס 

,  אנושיות, סביבתיות -התפיסה של מרחב החינוך מתגבשת סביב התשתיות הקיימות ברשות . ומובילות לשיתוף פעולה

 .  תרבותיות וכדומה, עסקיות

מעצם את תפיסת  על מארגן של החזון החינוכי -איגום המשאבים הקהילתיים והסביבתיים של הרשות בנושא רעיון

-עוגן זה של המשאבים קהילתיים. החינוךלקידום משאבים שונים ברשות ובסביבתה ומאפשר מיצוי של המרחב 

 .  מחזק את החיבור בין הגורמים שמרחב לכלל פעולות משותפות ומתואמותסביבתיים 

 

 

 עקרונות/ קמפוס אבן יהודה 
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ולהכין , ובחירההמבוסס על התנסות , חינוך מצויןהלומדים ביישוב  לכל על כן להציע של קמפוס אבן יהודה הוא  החזון

 .  ביקורתיים ומעורבים, ויהיו אזרחים חושבים, בוגרים שיצליחו בהמשך חייהם כלומדים וכפועלים

הפורמלי והבלתי  , לעצב ולתמוך במוסדות ובאנשי החינוך היישוביים, קמפוס החינוך של אבן יהודה הוא לקדםשל  הדרך

בהם כל הלומדים מפתחים את המיומנויות האקדמיות והמקצועיות שלהם להצלחה מיטבית אחרי התיכון , פורמלי

 ומודעות ומחויבות אזרחית רחבה בכלל זה  

ורפלקטיביים שיעבדו וילמדו עם שותפים כדי לומדים , מצויניםשל קמפוס אבן יהודה היא לפתח אנשי הוראה  המשימה

 .  ובנות קיימאאוטנטיות , לפתח סביבות למידה חדשניות

 :של קמפוס החינוך באבן יהודה הם היסודות

 והיישוב 21יעדים משותפים הנובעים מצרכי המאה ה –

 קהילה וארגון, תשתית תמיכה ביישום של מורים–

 גישה פדגוגית משותפת  –

 .  יסודות אלה ייבחנו ויעודכנו ברציפות

 ישמש כמנהלת אקדמית וארגונית של הקמפוס  מערך

 מאחריות    החינוך היישובי מבלי להפחית מערך 

 ידי הרשות המקומית  ויופעל על , מוסדות החינוך

 .  הורים ומשרד החינוך, קהילה, החינוךבשיתוף מוסדות 

 

 ...המשך/ 
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 הערכות בתי הספר – 1מיקוד 

 

 1פעילות על בסיס אשכולות דו שנתיים

.  בתי הספר יפתחו תכניות בית ספריות פנימיות ובהקשרי פעולה חוץ בית ספרית באמצעות בתים או אשכולות דו שנתיים

,  ומיקודי למידה בעונות מרוכזות כמו למשל אשכול הומניסטיקה במחצית משנה אחתגמישות פדגוגית אשכולות אלה יאפשרו 

המפרט יתוכנן על ידי המנהלת הפדגוגית  . ך במחצית שנה אחת מתוך שנתיים"או הוראת תנ, ואשכול מדעים במחצית שנייה

 .2015וצוותי בתי הספר בתיאום החל מפברואר 

 ,  האשכולות יפעלו בכל מתכונת. שנתי 4שנתי ועל יסודי  8לארגון יסודי למעבר אבן יהודה נמצאת בעיצומו של תהליך בירור והחלטה    1

 ב"תשפ א"תשפ פ"תש ט"תשע ח"תשע ז"תשע ו"תשע ה"תשע 

  .....אשכולות   4 אשכולות 3 אשכולות 2 1אשכול     בכר

 .....אשכולות   4 אשכולות 3 אשכולות 2 1אשכול     י"בית אב

  אשכולות 4  אשכולות 3  אשכולות2  1אשכול   החדש

  ........אשכולות 2 1אשכול    הדסים
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 :להקניה משולבת של, בהתאם למבנה האשכולות הדו שנתיים, ההוראה בבתי הספר תתבסס על תבנית ספיראלית

או ייחודיות ויזומות באבן יהודה ובבתי , תוכן וידע לימודי על יסוד מטרות ותכני תכניות הלימוד של המשרד החינוך•

 .כולל החינוך הבלתי פורמלי ויוזמות בקהילה, הספר ומרכזי ההוראה והלמידה בקהילה

 .ערכים ויעדים כפי שנקבע על ידי מערכת החינוך וכפי שייקבע וייבנה על ידי מנהלת החינוך ובמוסדות החינוך•

צוותי ההוראה והחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי יאמצו בנחישות ובהתמדה גישות ודרכים פדגוגיות וחלופות  •

 .תהליכית ושזורהלמידה פעילה והערכה , פתרון בעיות, לקדם חקרבהערכה המיועדות 

 ויישוםחשיבה ביקורתית , להבנהלמידה  1

 

 

 שזור ובבקרת תכניות משרד החינוך, מתואם, ס ייעודי לאבן יהודה"פיתוח תלב

      מבוססות נושא מרכזי  , במגוון דרכים, תכניות תמטיות כוללות•

 .המכסות פרקי תוכן ומיומנויות נדרשים, (תחומיות או רב תחומיות)

,                                                מותאמות גיל וצרכים, יחידות מודולריות מתפתחות להקניה של דרכי למידה•

 ...(תהליך חקר, כמו למידת חברותות. )המשולבות במכלולי הוראה תכנית שונים

               בטווחי פעולה  , בית ספריות או חוץ בית ספריות, יוזמות שיתופיות לבחירה•

 .של בין שבועות אחדים ועד שנת לימודים

 

 1ביסוס למידה משמעותית  - 2מיקוד 

 תוכן
 (אישי, מקומי, משרד חינוך)
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 מרכיבי תוכן מודגשים שיביאו לידי ביטוי בלמידה בכל אשכול

 ,  ערכיות ויזמיות בקהילה, מפגשים והתנסויות אזרחיות -אזרחות וערכים •

 .  ותרבות, כישורי שפה, ועשיר של תקשורתלהקנות לתלמידים ארגז כלים רחב מחויבות  –ותקשורת תרבות •

 פתרון בעיות וחדשנות, יזמית, חשיבה מקורית –יזמות ומעורבות •

 , ותקשורת, תעסוקתיות, דגשים על שימוש בטכנולוגיה כחלק מיזמות -טכנולוגיה •

 לתקשורת והבעהמילולית וחברתית , חזותיתכלים לשימוש בשפה  - רחבה ואמנות השכלה •

 

 

 

 

 

 ביסוס למידה משמעותית - 2מיקוד 

 39 לירז/גל -מתווה למערכת חינוך אבן יהודה 

 אזרחות

 תרבות

 טכנולוגיה יזמות

 השכלה

 15ינואר  20



 

 :ו"בתכניות ממוקדות ובשגרות הוראה שוטפת  החל בתשע, מתווה לעיצוב המארג החינוכי

 

 

 1/ יישום ספיראלי של תרבות למידה משמעותית / 

 שותפויות היקף מיומנויות הדגשים/ייעוד רצף גילי

 עצמאי לומד• ב-א

 משחק בלמידה•

 בין תחומיות•

 חלופות הערכה•

 סקרנות לחקר•

 מתצפית לדיווח•

 +בזוגות  עבודה•

כפי שיקבע במתואם  •

 בכל בית ספר

 צוותי בתי הספר•

 ייעודיים מפגשים בימים•

 ....המשך• ד-ג

 יוזמה לחקר •

 אזרחות מקומית•

 רב תחומיות•

 ...המשך•

 איסוף מידע חקרני  •
 –העמקת חקר •

 סקר ודיווח

 הנמקת משמעות•

התנסות  •

 ברפלקציה

כפי שיקבע במתואם  •

 בכל בית ספר

 צוותי בתי הספר•

 ימים משותפים•

 משותףסיור •

 ו-ה

 

 ...המשך•

 תקשוב משמעותי•

 שילוב אומנויות•

 בחירה משמעותית•

 ...המשך•

 עבודה בצוותים•
 –העמקת חקר •

 השערה וניסוי

  הצגת תוצר•

 ורפלקציה  מנומקת

תלקיט  , טיוט•

 ובקרה  

  כפי שיקבע בשיתוף•

בין בתי הספר והחינוך  

 הבלתי פורמלי

 צוותי מוסדות חינוך•

 פעולות משותפות•

 מוקדי בחירה•

 בחירה מסלולי•

 ...המשך• ח-ז

 יזמות בקהילה•

 פיתוח מנהיגות•

 הערכה חלופית•

 ...המשך•

  ,ניהול יזמות•

 משאבים

 משמעותי חקר•

 עצמאות בעבודה•

כפי שיקבע בשיתוף  •

הבלתי  , בין בתי הספר

פורמלי והגורמים  

 בקהילה

 ...המשך•

 הכשרה לחניכה•

 חניכה בקהילה•
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 :ו"בתכניות ממוקדות ובשגרות הוראה שוטפת  החל בתשע, מתווה לעיצוב המארג החינוכי

 

 

 2/ יישום ספיראלי של תרבות למידה עמוקה / 

 ...המשך• 'י-'ט

 שפתי/ עומק מדעי •

 מסלולי בחירה•

 אזרחות פעילה•

 מנהיגות מדעית•

 מנהיגות יזמית•

 ...המשך•

 חניכה והדרכה•

 פרויקטים לבגרות•
•POL   והגשה

 אקדמית

 חונכות בקהילה•

י בית  "שיקבע  ע כפי•

,  הספר הדסים

בתיאום עם בתי  

הספר היסודיים ועם  

המסגרות הבלתי  

 פורמליות והקהילה

 ...המשך•

 חונכות בקהילה•

 פעולה במלוא הקהילה•

 

 התמחות שירות בקהילה•  הצלחה בבגרות• הצלחה בבחירה ובבגרות• יב-יא

 41 לירז/גל -מתווה למערכת חינוך אבן יהודה 

 שותפויות היקף מיומנויות הדגשים/ייעוד רצף גילי

 15ינואר  20



הצטיינות היא  . על הסכמה שקיים הבדל עקרוני בין מצוינות להצטיינותיבוסס המצוינות בבתי הספר באבן יהודה פיתוח 

מתפתח ומצטבר של מיצוי , מצוינות היא תהליך אישי. השוואתי ומצומצם בתנאי קיומו, (בהשוואה לאחרים)ביטוי יחסי 

 .  נתון יש לו ערך מוחלטשבכל מצב , מונחה ומונע מבפנים ומבחוץ, זהו תהליך פנימי מתפתח. אדםפוטנציאל הקיים בכל 

 .  פיתוח מצוינות מורכב משלושה גורמים עיקריים

חברתיים בני היבטים , מטרות המערכת ובתי הספר: המשרתים ומייצרים את המציאות הלימודית והחברתיתתנאים •

 .למצוינות( על כל ממדיה)התייחסות הקהילה , הזמן

מענה לבחירות , לאינטליגנציות מרובותכמו גישה , התלמידשל פיתוח פוטנציאל אישי המאפשרים אמצעים •

 פיתוח תכניות מתאימות  , איגום הזדמנויות הלמידה וההצלחה, והתאמות אישיות

סביבה בה הלומדים . למידה ממוקדת אתגרים המובילה לפיתוח ויצירת של מצוינותסביבת ופיתוח של עיצוב •

מצוינות תונע בסביבה חברתית  . תהליכים והתרחשויות לימודיות שהם חווים, מייחסים ערך ומשמעות לתכנים

בסביבות חינוך  . מוכוונת תוצאות ופועלת מתוך הקשר ומכוונות, ניגודים, מונעת פעולה, מכבדת ומוקירה, פעילה

 .ופיתוח מצוינות מטופח הלך רוח של אינטרס הקבוצה ושל הסרת האגו האישי

 המצוינות בחינוך תבוא לידי ביטוי

מאשכולות היסודי , באתגרי המצוינות בחינוך לתלמידי אבן יהודה שייענו על ידי מכלול מתואם של יוזמות ואתגרים•

 .במחויבות של כל מוסדות החינוך', יב-'ועד כיתה יא

,  (ואי הסכמותדילמות )אימוץ ניגודים , ופיתוח בתהליךעל בסיס טיפוח , בדחיפה והנעה של צוותי החינוך למצוינת•

 .  בחברה ובזמןאתגר ותכלית וחיפוש מתמיד של הקשר סביבה מוטת ,  (בחירה ודוגמה אישית)יחסים אישיים 

  , 

 תרבות של מצוינות אישית וחברתית - 3מיקוד 
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 יזמות מוריםקרן 

למורים להקים ולפתח  יוזמות חינוכיות שיופעלו  מידי שנה אשר תקרא , מנהלת הקמפוס תיזום ותפעיל קרן יוזמות מורים

 :כוון על פיתקהילה / הורים / מורים / יוזמה של  . תחת המיקוד במצוינות אישית וחברתית, במסגרת תכניות הקמפוס

 יציאה מחוץ לגבולות בית ספר יחיד•

 'רגילות'יציאה מחוץ לגבולות תכניות לימודים •

 יזמית בקהילה/ לימודית /מעורבות חברתית •

 מכוונות לקידום מצוינות של תלמידים•

 מחוון דור לפעולה ולהערכה•

 פעולה במסגרת משאבים קיימים•

 .  קרן היוזמות תעניק מידי שנה מספר אשכולות מימון שיאפשרו לקדם יוזמות נבחרות

 .  חינוכית תבחן מידי שנה את היוזמות ותבחר בראויות על פי קריטריונים שיקבעו מידי שנה/ ועדה קהילתית 

 "...אבן יהודאי"כנס חינוך שנתי והוקרות מורה 

 .  'מורה אבן יהודאי'במסגרתו ייוצגו הוקרות , קמפוס חינוך אבן יהודה יקיים מידי שנה כנס חינוכי יישובי

 

 

 

 

 2/ תרבות של מצוינות אישית וחברתית  - 3מיקוד 
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תלמידי . ועד גמר התיכון' ו-'מדורגים מאשכול ה, קמפוס אבן יהודה יתבסס על מכלול סדור של הזדמנויות למידה בקהילה

ואזרחים וגופים  , פורמלי ובלתי פורמלי)צוותי החינוך . אבן יהודה יקשרו את הלימודים שלהם ללמידה מחוץ לבית הספר

,  שירות בקהילה, מחקרי שטח)טיפוסים יכינו ויציעו אתרי והזדמנויות למידה מארבעה ( אזרחיים ועסקיים בקהילה, פרטיים

 .  מכפר לעיר –ובדגש על אופי היישוב הייחודי באורח ספיראלי , השונותלשכבות ( פיתוח וייעוץ, חונכות מתמחה

 

 1/ למידה בקהילה  – 4מיקוד 

תלמידי . ועד גמר התיכון' ו-'מדורגים מאשכול ה, קמפוס אבן יהודה יתבסס על מכלול סדור של הזדמנויות למידה בקהילה

ואזרחים וגופים  , פורמלי ובלתי פורמלי)צוותי החינוך . אבן יהודה יקשרו את הלימודים שלהם ללמידה מחוץ לבית הספר

שירות  , מחקרי שטח)יכינו ויציעו אתרי והזדמנויות למידה מארבעה טיפוסים ( אזרחיים ועסקיים בקהילה, פרטיים

 .  באורח ספיראלי ומתוכנן, לשכבות הגיל שונות( פיתוח וייעוץ, חונכות מתמחה, בקהילה
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 שמירה על האחריות הקהילתית והעצמתה

 ,  רצפים', הכנה לכיתה א, וחובהחובה הדרכת הורים טרום 

 ,מעורבות ושיתוף הורים בסוגיות פדגוגיות וחינוכיות

 

קיימים מודלים מגוונים להפעלת סיירות הורים  כיום . בחינה של שילוב תכניות רלוונטיות –( פורמלי ובלתי פורמלי)בעל יסודי 

ומותאמים לצורכי " עיר ללא אלימות"הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול ו, המתבססים על שילוב בין אגף מצילה

 .הרשות המקומית

 

 2/ למידה בקהילה  – 4מיקוד 
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 3/ למידה בקהילה  – 4מיקוד 

יחשפו הלומדים ', ו-'בעיקר ה, באשכולות הצעירים. תכניות אלה ישענו על מומחים בקהילה ועל מנחים ממוסדות החינוך

גם במסגרת תכנית  , ישלימו' י-'וט' ח-'כל תלמידי אשכולות ז. להכרות עם העולם שמחוץ לבית ספר והתנסויות חווייתיות

,  עסקי, משרת, אזרחי)בפעולות ממגוון סוגים , חקירה ותרומה בקהילה, תהליכים מדורגים של למידה, מחויבות בקהילה

חניכה והתמחות וייצרו תחושת מקום  , שירות בקהילה, תהליכים אלה ישלבו מחקרי שטח תומכי למידה...(. אמנותי

.  בחירה וכמובן הערכה, פעולה במרחב חוץ, עבודה בצוותים קטנים/למידה, התהליכים יכללו סמינרים. העבודה הממשי

 .מקצועית בקהילה/ יוצע  כרשות לקיים עבודת גמר לבגרות על בסיס התנסותם החברתית ' יב-'לתלמידי האשכול יא

 15ינואר  20 46 לירז/גל -מתווה למערכת חינוך אבן יהודה 



במיומנויות וכישורים , חתירה להצלחה על בסיס שליטה בידע –באבן יהודה המפותחת יסודות הגישה החינוכית 

 .  מגרש הצלחה והזדמנויות, יחס אישי וחניכה: הצבת לומד ומלמד במרכז, ביסוס זיקה מירבית לעולם האמיתי, חברתיים

את מגוון התפקידים תזוזה זו מייצגת . מעמדת המומחה על הדוכן לעמדת המנחה מהצדהמורה של העידן הנוכחי זז 

  :  עדכון התפקיד מאפשר למורה לפעול בארבעה מישורי פעולה. שאיש הצוות בבית ספר המתחדש לוקח על עצמו

 .אישי וצוותיחונך , ומארגן סביבת למידהמנהל ,  ולומד בצוותמפתח ,  ובעל ידעמומחה 

 מורים לומדים בגישות בהן הם ילמדו, חדר מורים יישובי – 5מיקוד 

גישה  יישום ', לומדאיש פיתוח 'הגדרת המורה כ  –דרך השינוי הנדרשת 

בניית היוזמה  , פדגוגית מערכתית המשלבת את כל מרכיבי בית הספר

בקהילות מורים  (  או מהשוליים למרכז  ,bottom up)מבפנים ולמטה 

החלת תהליך  , י יצירת מחויבות ארוכת טווח"ביסוס קיימות ע, מפתחים

קידום הטמעת מיומנויות  , סבלני של בניית שפה ותרבות ארגונית חדשים

כל זאת בתהליך שיכשיר אנשי חינוך  . כרכיב טבעי בתהליך 21המאה ה

 כדילעבודה עם שותפים בקהילות ,  מובילים ורפלקטיביים בחינוך, ומעשה

בתיאום עם תפיסת משרד החינוך ביחס לפיתוח מקצועי  . אוטנטיות ובנות קיימא, לפתח וליישם סביבות למידה חדשניות

נדרשים ועשייה ערכית  ביעדי הישגים עמידה , חווייתית, החינוך מבקשת לקדם תהליכי למידה משמעותיתמערכת '

בהתאמה לכך תפעיל המנהלת  (.                                                         מתוך מתווה גמישות פדגוגית)' קהילתית

באופן מושכל את המשאבים הכלכליים והפדגוגיים בהתחשב בשונות ותתכנן  היישובית החינוכית גמישות ושיקול הדעת

 .ההוראה באבן יהודהובצרכים הייחודיים של עובדי 

http://www.psifas.co.il/?p=1482 
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 .במנהלת היישובית ובבתי הספר המקצועי יהיהמוקד תיאום הפיתוח 

 .ועוד תוצרים נדרשים ,מסגרות הלמידה ,תכני הפיתוח המקצועי המנהלת תתכנן ותתאם את•

 ס וראשות מחלקת החינוך  "המתנ, תקוים מובילות של מנהלי בתי הספר•

ייעודי  מתן מענה  אשר מאפשרות ופיתוח מקצועילמידה יוסב למסגרות במבנה של מליאת מורים ומרצה השימוש •

 .הרכב מורים בתוכווהרכב בתי ספר ולכל בית ספר בכל , מערכתי

 .הפיתוח המקצועיתהליך בתוצרים הסופיים של גמישות רבה  תיושם •

חיזוק תחושת הערך העצמי וחיזוק תחושת   ,הספרבאבן יהודה ובבתי צוותי ההוראה העצמת  -ההישג המצופה •

 .הלמידהאנשי החינוך לתהליך האחריות והמחויבות של 

 .הוראה בית ספרית ויישוביתמנהיגות טיפוח 

בסוגיות פדגוגיות וארגוניות   ופעולה באופן עצמאי הגמישות שביטויה בחדר המורים היישובי תאפשר קבלת החלטות

 .יהודהבפיתוח המקצועי וביצירת המצוינות הפדגוגית באבן 

,  הצרכים ברמת הקמפוסתכנון ב תבוא לידי ביטוי" גמישות פדגוגית"תהליכי התפתחות מקצועית למורים במסגרת מימוש 

חברתיים  , בשימוש במשאבי ההוראה ובשימוש במשאבים אזרחיים ,במסגרות ושיטות הלמידה ,החינוךבתי הספר ועובדי 

 .וקהילתיים

 המשך  / 
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 .היישובי נמצא בתכנון על ידי צוות מענה לפרט במחלקת החינוךהמענה 

 :התכנוןשל היעדים המרכזים 

  ומקצועית ביישובלתלמידי חינוך מיוחד שניתן לקיים בצורה מיטבית שירותים מתן 

יצירת מסגרות שילוב בחינוך הרגיל לתלמידים עם קשיים. 

 

 .מתווה זה יוצג עם קבלת התכנית

   

 מענה יישובי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים – 6מיקוד 
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 :מקצועיות

פיתוח מורים  

 משתפים ויזמים

שיתוף   :קהילה

והנחיית יוזמות  

 אזרחיות

פעולת  : למידה

תלמידים במגוון  

 מסלולים

 :היגוי

בקרה  , ניהול

ומשוב  

להבטחת  

 קיימות

 מנהלת יישובית, התאמת מבנה מחלקת החינוך – 7מיקוד 

 .למידה ובקרה של הקמה וניהול קמפוס החינוך, תכנון, מנהלת הקמפוס היישובי תהיה הגורם המקיים היגוי

ייטלו בה  , יעמוד בראשה ראש הרשות, המנהלת תהיה בעלת סמכויות מטעם הנהגת הרשות המקומית ומשרד החינוך

.  ופיקוח משרד החינוך, מחלקות חינוך וחברה, נציגי הורים וייצוג קהילה, חלק מנהלי בתי הספר והחינוך הבלתי פורמלי

 .בקרה וליווי פעולותיה ותנוהל בקפדנות על ידי מטה מצומצם, המנהלת תפעיל צוותי משנה קבועים ואד הוק לבחינה

 :  משימות המנהלת

 ,והיגוי של החינוך באבן יהודההנהגה •

 ,הבטחת שונות וייעוד מתואמת בין מוסדות החינוך•

 ,ופיתוח של תכניות לימוד ופעולהתיאום ובקרה של עיצוב •

 ,  מקצועי מתמיד של אנשי החינוךהיגוי הפיתוח •

 רתימה ותיאום של משאבי קהילה, גיוס•

 ,יישוביספריית ידע וניסיון יצירת •

 ,הערכה ומחקר, בקרה•

 .ניהול ואיגום משאבים•
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 תכנית עבודה
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 עקרונות תכנית העבודה
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מערכתי  עיצוב והפעלת קמפוס יהיה , בארץ ובעולם, בעקבות ניסויים קודמים של שינוי מערכתי –פיתוח מערכתי 1.

 .  וממושביסודי , (רצף)ואורך ( קצב)לרוחב ומותאם 

וקצב השינוי ייקבע באחריות הדדית על פי כלל החוליות , התאמה בין המוכנות בכל התחומיםתישמר  - תיאום2.

 .הפועלות בו

בראייה  , פיתוח הקמפוס יהיה מותאם ומתואם עם תכניות העבודה של מוסדות החינוך והגורמים הקהילתיים – קצב3.

 .שנתית-שנתית ורב

 .למערך פעילות הקמפוס, שילוב כל תכנית עירונית ובית ספרית מתאימה – תכלול4.

מהם תפורט  , יבחרו זירות פיתוח המייצגים את המוקדים של הקמפוס, הקמפוס יגובש באופן מודולרי –זירות פיתוח 5.

 .ותמונף התפיסה העירונית

 נושאים לבדיקה ולקידום6.

 פיתוח פדגוגי ממוקד בבתי הספר–

 בתי הספרייחודיות הכשרה וביסוס –

 הפעלת מוקדי יישום–

 פיתוח המנהלת העירונית–

 השתתפות בתכנית אזורי בחירה מבוקרת–

 ...בניסויעיר / ס ניסויים "בי–

 8/4סוגיות והיתכנות  בדיקת –

 שותפות הדסים–
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 ו"תשע-ה"תכנית גאנט פעילות תשע

 4-6/16 1-3/16 10-12/15 7-9/15 4-6/15 1-3/15 שותפים משימה

חדר מורים  

 יישובי

  1מוביל  צוות
 ס"כולל מתנ

צוותי 

 חשיבה

הכנת  

תכנית יסוד 

 יישובית

התנעת  

 יישום

הפקת  , המשך יישום

 לקחים

תכנון בחירה  

מבוקרת 

ייחודית 

ליישוב  

 ותהליכי ניסוי

הערכות   2צוות מוביל 

-קדם

בחירה  

 מבוקרת

איפיון  

 ראשוני

הכנות  

 מערכתיות

פיתוח  

 מפורט

,  הנגשת מידע

,  ז"רישום תשע

תכנון על בסיס 

 רישום

המשך פיתוח  

 ותכנון מפורט

פיתוח  

 ייחודיות

 ותהליכי ניסוי

התנעת   תכנון הכשרה יישובית 2צוות מוביל 

הכשרה  

 יישובית

פיתוח מלא  

 של תכניות

יישום 

 לתלמידים

, המשך יישום

 בקרה ולמידה

מוקדי פעילות  

 לקמפוס

 3מוביל  צוות
 ס"כולל מתנ

תכנון ופיתוח מוקדי 

 פעילות

הכנות  

  להפעלת

 המוקדים

הפקת  , המשך הפעלת מוקדי פעילות

 לקחים

בדיקה   מטה יישובי 4:8 סוגיות

וניתוח  

 חלופות

התנעת ברצף   יישום תכנון קבלת החלטה

 עד יישום 

 1.9.17 -ב 

 תכנון וצעדי ביצוע ייעוץ צוותי טיפול בפרט

הכנת קהילה 

 חינוכאים -

 3מוביל  צוות
 ס"כולל מתנ

מנהלת  

 יישובית

משרד  , יישוב

 ,  חינוך

גיוס  עיצוב ו

 מובילים

 תיעוד והפקת לקחים, איגום משאבים בקרה, ניהול

53 
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 .כולל מחלקת החינוך היישובי, משימות ראשונות מוגדרות לצוותי העבודה
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 משימה צוות

 .ו"יעדים משותפים ויעדים פרטניים בפיתוח הצוותים ובבניית מכלול הכשרה לתשע איתור• 1מוביל  צוות

 הטמעה מיטבית של למידה משמעותית וחלופות הערכה•

 פיתוח תכנית למיצוי שימוש בטכנולוגיות חינוכיות•

 עיצוב ייחודיות יישובית משותפת וייחודיות של כל בית ספר באורח מותאם ורב שנתי• 2צוות מוביל 

 תכנון הכשרה משותפת לצוותי החינוך של היישוב•

 חינוך בקהילה/ מיפוי וזיהוי סוכני למידה • 3צוות מוביל 

 כולל קרן לעידוד יוזמות חינוכיות, מורים וחברים בקהילה בניית מתווה ליוזמות•

 איתור הזדמנויות ובניית מסלולי מצוינות•

 

 ,  החלטות, שותפים בקהילה גיוס,  ביסוס מנהלת יישובית• מנהלת ומטה יישוביים

   

 

 :פונקציות ושדרוגים נדרשים במערך החינוך היישובי•

לתושבים כולל   reach outיצירת מערך , חיזוק מוקד פרט, חיזוק מערך המחשוב והמידע

 , בקהילה חינוכאותפיתוח , מערך בקרה והערכה, שירותי אבחון
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 מבנה ארגוני –מנהלת קמפוס החינוך 
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 מנהלת קמפוס

 מטה קמפוס

מורים  מוביל חדר צוות 

,  מורים, מנהלים: יישובי

,  ס"מתנ, ה"פסג, פיקוח

מוביל בחירה  צוות  .מומחים, רשות

,  מורים, מנהלים: וייחודיות

,  ס"מתנ, פיקוח, הורים

 .מומחים, רשות

מוביל יוזמות למידה צוות 

,  מורים, מנהלים: בקהילה

,  ס"מתנ, פיקוח, קהילה

 .מומחים, רשות

אחת  

לארבעה 

 שבועות

אחת  

לארבעה 

 שבועות

אחת  

לארבעה 

 שבועות  

 כינוסי קהילה

אחת  

 לשבוע

אחת  

לשישה  

 שבועות

פעמיים  

 בשנה

55 

בקרה , מחקר

בהכוונת מטה  :  ולמידה

 קמפוס



 יוצאים לדרך
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ל  ְך אֶּ רֶּ דֶּ א בַּ צֵּ י תֵּ יָתָקהכִּ  אִּ

אד כְָׁך מְׁ רְׁ ְך דַּ ֱארַּ י תֶּ ַאל כִּ  שְׁ

ָקאֹות תְׁ פַּ רְׁ הַּ לֵָּאה בְׁ ת, מְׁ עַּ דַּ לֵָּאה בְׁ  .מְׁ

 

ים, לִּלְׁמד עִּ ּיֹודְׁ לֶּה הַּ אֵּ  .לִּלְׁמד מֵּ

ל  ן ֲחשב עַּ זְׁמַּ יָתָקהוְָׁכל הַּ  אִּ

י  ָךכִּ ִִּּיעַּ ָשָָּהיִּעּודְׁ הַּ  . הּוא לְׁ

ָסֲעָך ת מַּ יש אֶּ ָהחִּ ְך ַאל לְָׁך לְׁ  אַּ

בֹות ְך ָשנִּים רַּ ּיִָָּּשֵּ  .מּוָטב שֶּ

 

ָסע יָפֶּה ֱענִּיָקה לְָׁך מַּ יָתָקה הֶּ  אִּ

ְך רֶּ דֶּ א לַּ ָלל יֹוצֵּ יא לא ָהיִּיָת כְׁ ָמלֵּא הִּ לְׁ  .אִּ

ת יא לא תּוכַּל ָלתֵּ זֶּה הִּ ר מִּ  .יֹותֵּ

נָה ֲענִּּיָה  ָצאֶּ מְׁ י תִּ יָתָקה -וְָׁהיָה כִּ ָך אִּ ָתה אֹותְׁ ְָּׁ  .לא רִּ

ר ָתשּוב ָתה ָחָכם, וְׁכֲַּאשֶּ ב, וְׁאַּ  ,נִָּסיֹון-רַּ

לֶּה יָתקֹות אֵּ ן אִּ ה הֵּ ין מַּ ָהבִּ  .תּוכַּל ָאז לְׁ
 מתוך הדרך לאיתקה

 קוואפיס קונסטנדינוס

 יורם ברונובסקי: מיוונית

 יציאה למסע

 15ינואר  20 57 לירז/גל -מתווה למערכת חינוך אבן יהודה 



 15ינואר  20 58 לירז/גל -מתווה למערכת חינוך אבן יהודה 

 ,  אבן יהודה העניקה לנו מסע מאתגר ופורה

 ...  להכנת מתווה לעתיד החינוך ביישובמחשבותיהם ואת וליבם ולתושבי אבן יהודה על אשר פתחו את תודות לקהילת 

 .אבינעם גרנות, אורנה וולק, יטאלני'זר תמי "ד, ובאו לספר ולשתףאשר נרתמו תודה לחברינו מחוץ ליישוב 

מיכל  , קאופמןאפרת , שריירעליזה , הכוונה ושיקול הדעת של משרד החינוך מהמפקחות שולמית רותם, תודה להנחיה

 .חיימוביץעמליה בוטבול ומנהלת המחוז 

,  יובל עוז, אריאלה כהנא, אביבה מורדוקוביץ: תודה לשיתוף הפעולה והמעורבות הרבה של מנהלי ומובילי מוסדות החינוך

 .בבלפור ודרור ריבובסקימשה , אלי בצלאל וזאב טוויטו

 .הדס ושרה אוןרווה ריקה מלצר ותאיר , אסף רוט עדי, גליה הראל: תודה על העזרה והידע הרב לאנשי מחלקת החינוך

,  הרמסלימור ברמן : ובקרה ברצף על פני חדשים רביםהקשבה , השתתפות, על מעורבות, תודה לחברי תת ועדת החינוך

שלומית , י'ברק פלאצ, דורית אסולין, גינת מורגינשטיין, חוה סנדיק, עידן אור, ה גושן'איצ, לימור פליידרמן, לימור רוזמרין

 .חגי עמרני, הספילגבע נעמה , אבינועם מיגל, שולמית הרץ, שגיא אשכנזי, אסף משולם, הרץ

 ...בחן והנחה במחויבות גמורה מראשית התהליך, שאל, הקשיב, שיזם, תודה לראש המועצה אבי הררי

,  בקפדנות ובהשראה, עשו לילות כימיםש, המטה/ המטבחון / לחברינו בצוות ההיגוי , לא מסויגת ולא מוגבלת, תודה רבה

 .ראש מחלקת החינוך –לחינוכאי בנפשו דני עבודי ולדורון שמחאי , למובילת תחום החינוך זיו קמיני: עד הגיענו לכאן

 

 שחף וצבי       

 הוקרה




