
שמונה שנתימצויינותתוכנית 

הקדמה

מספר שנים ואף  לפני נכתבה האב לחינוך תוכנית , פועלת בשקיפות מלאההמועצה המקומית אבן יהודה 

.הורי בתי הספר והגנים ומנהלי בתי הספר, הנהגות הורים, הוצגה בפני חברי המועצה

הנהגות , מנהל מחלקת החינוך, סגנית ראש המועצה, זיו קמיני, ראש המועצה, קיימו אבי הרריהשנים לאורך 

משמעותי  אנשי משרד החינוך ומנהלי בתי הספר מפגשים רבים בכדי להוביל לשינוי , תושבים, הורים

..  21-בתוכנית החינוך ולהתאימה למאה ה

אשר ניהלו  , ר שחף גל"ודלירז ר צבי "את ד, המועצה גייסה להובלת התהליך יועצים מומחים בתחום החינוך

.שולחנות עגולים ובסופו של תהליך נכתבה תוכנית אב לחינוך באבן יהודה

המועצה פעלה מול משרד החינוך על , במשך השנים ביקשו הורים לממש את תוכנית האב שהוכנה לישוב

לאחר פגישות רבות עם משרד החינוך התבקשנו להציג בפני ההורים  . מנת לממש את עקרונות תוכנית האב

: את שתי החלופות הבאות

מעבר לתוכנית שמונה שנתי1.

המשך לימודים בחטיבת הביניים בהדסים2.

משרד החינוך התנה את תמיכתו ביישום תוכנית האב בהסכמת ההורים והנהגות ההורים של בתי הספר 

.לאחת משתי החלופות

אבי  ,בבית יחיאל בנוכחות ראש המועצה ישוביובהתאם להנחיית משרד החינוך נערך כנס 2019יוני בחודש 

שחף  ר "ד, מנהל מחלקת חינוך, פרוכטמןר שי "ד, זיו קמיני, תיק החינוךומחזיקתסגנית ראש המועצה , הררי

נציגי הנהגות הורים של כל בתי  , מנהלי בתי הספר, (פ"מו)מחקר ופיתוח יועצת באגף , זיטלניר תמי "ד, גל

.הורים לתלמידי בתי הספר וגני הילדים ותושבים, הספר

ובסיום הכנס נערכה הצבעה בין כל המשתתפים ונבחרה בכנס הוצגו היתרונות והחסרונות של כל חלופה

.ברוב קולות, מעבר לתוכנית שמונה שנתי, 1חלופה 

חינוך בהשתתפות כל הנוגעים  מינהלתלאחר קבלת האישור של משתתפי הכנס ושל משרד החינוך הוקמה 

.בדבר כולל הנהגות ההורים של בתי הספר

שתהיה מבוססת  ' ח-'את עבודתה לבנות תוכנית ייחודית לשכבות זהמינהלתהחלה 2020בחודש נובמבר 
תוך התמקדות בארבעה , פדגוגיה מוטת עתיד–ע"פמתוכנית –21-על עקרונות פדגוגיים של המאה ה

:נושאים מרכזיים

תקציבייםהבניה ואישורים תוכניות 1.

הספרכוח אדם להוראה בבתי מצבת 2.

הלימודיתהמצויינותתוכנית פדגוגית ייחודית ופורצת דרך במטרה להגביר את הכנת 3.

.פסיכו פדגוגיות–תוכניות רגשיות הכנת 4.

ט"עמנחשון או ולכן אין אפשרות לפתוח בהן כיתת יסודי ס "היסוד היא כי הכיתות שייכות לביההנחת 

.בארץתכתב תוכנית נפרדת ומשמעותית ייחודית למצויינותלתת מענה בכדי . יסודיהשייכות לחינוך העל 

כאשר במהלך התקופה היו מפגשים לכלל הורי שכבת  אחת לשבועהחינוך מינהלתחודש יוני מתכנסת מאז 

עקרונותיו  , הסביר את המעבראשר 2020פתוח בחודש מאי נציגי הנהגות ההורים כולל מפגש וכלל ' ו

.'ותוכניות משרד החינוך והמועצה לגבי שכבת ז
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תוכניות הבניה ואישורים תקציביים

ספר בכר יתווסף מבנה לבניין המנהלה בחלקו  בבית 1.
.הדרומי

יתווסף מבנה בחלקו המזרחי י"אבבבית הספר בית 2.

ברלףהמפרידים בין בית הספר למגרשים והשערים 
.קליין יפתחו

כיתות אם על 6בבית ספר הראשונים תהיה תוספת של 3.
.  'ב-'אשהיום לומדות בו כיתות ' מבנה ג

יסגרו המתחמים לצורך  י"אבבבתי הספר בכר ובית 4.
.עבודה בטוחה אשר תאפשר לתלמידים בטחון ובטיחות

מבנים 6בבית ספר הראשונים מוקמים בימים אלה 5.

ואף הוחלט להקצות שטח  , יבילים חדשים בחלק הצפוני

מהגינה הדרומית שמחוץ לבית הספר בכדי להגדיל את 

.  שטח המשחק של התלמידים

מצבת כוח אדם להוראה בבתי הספר

על ידי מורות  מאויישותכל מצבת המורים של בתי הספר מוכנה וכל המשרות 

הקיימים  החוסריםגם . 'ח-'זומורשות בתעודה ללמד בכיתות יכולות , שנבדקו
. בכל תחילת שנה בכיתות אחרות מולאו ואין צורך במשרות חדשות

יופעלו על פי תקן משרד החינוך של  ' ס הוא יסודי כיתות ז"בשל העובדה כי ביה

התקיימה פגישה עם מנהלת המחוז במשרד 21/7בתאריך . שעות לכיתה32

זיו קמיני  , ראש המועצה, הגברת ורדה אופיר בהשתתפות אבי הררי, החינוך

בה ביקש ראש , מנהל מחלקת החינוך, פרוכטמןר שי "סגנית ראש המועצה וד

לצורך הפעלת תוכנית  ' המועצה ממנהלת המחוז תוספת שעות לשכבת ז

.אשר הוצגה בפניהייחודית 

כיתות ומרחבים לקליטת תלמידי  , במסגרת שיפוצי הקיץ, בכל אחד מבתי הספר מכשירה המועצה בימים אלו

תקציב בינוי כיתות האם מגיע בחלקו ממשרד החינוך אשר אינו מאפשר . א"שכבת ז בשנת הלימודים תשפ

בשל העובדה כי אין תקציב . ללא אישור תקציבי לתוכניות הבנייה, גם מתקציבה שלה, לרשות להתחיל לבנות

.אין אישור תקציבי של המשרד לצאת לבינוי ואנו ממתינים לאישור ייוצא דופן בנושא, מדינה

המועצה הכינה את כל הנדרש ממנה בכדי שכשיגיע אישור כזה נוכל לצאת לדרך ולבנות את  , יחד עם זאת
.תוספת המבנים בכל אחד מבתי הספר בישוב על פי התוכנית

כדוגמת  , ומדובר על מבנה יסודי אין חובה ללמד שפה זרה שניה ביסודיהיות , בעניין לימודי שפרה זרה שניה

עם זאת הוחלט כי המנהלות יבדקו אפשרות להתחיל את לימודי הערבית בשכבת  יחד . ערבית או צרפתית
.  'ח

שכבת לימוד לתקן שעות 6אישרה תוספת של קיבלנו תשובה כי מנהלת המחוז 30/7/20לשמחתנו בתאריך 
.שעות שבועיות לכיתה2המשמעות היא תוספת של . המצויינותס לצורך מימוש חזון "ביהבכל ' ז
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הלימודיתהמצויינותהכנת תוכנית פדגוגית ייחודית ופורצת דרך במטרה להגביר את 

ולכן  –החינוך הוחלט כי המענים למצטיינים צריכים להיות בהתאמה פרסונאלית לתלמידים מינהלתבישיבות 

:הוחלט על מספר צעדים פדגוגיים ייחודיים ופורצי דרך–

מצויינותממדריכות משרד החינוך בנושאי פיתוח יקבלו הדרכה המורות והמורים בבתי הספר היסודיים . 1

וכתיבת תוכנית עבודה לתלמידים במיקוד בעשירון העליון של המצטיינים בכיתה ובעשירון התחתון של  

פרסונאלי לכל  אך יחד עם זאת הידע שירכשו במהלך השנה יאפשר למחנכות לתת מענה , המתקשים
.  בהתאם ליכולתו כישוריו והצלחותיו בלימודיםתלמיד 

יפעל אחרי שעות הלימודים וייתן מענה לתלמידים מצטיינים  אשר באבן יהודה " מצויינותמרכז "הקמת . 2

החלטה זו  . ברופיןלמרכזים דומים בכפר סבא רעננה או לנסוע בהרחבת תחומי הדעת והעניין וימנע מהם 
,  ובמידה ולא יתקבל אישור כזה המועצה פנתה לנס טכנולוגיות–כפופה לאישור תקציבי של משרד החינוך 

.  מכון דוידסון למדע ולגופים אחרים בכדי לבחון פתיחת מרכז שכזה באופן עצמאי

:  בקרב התלמידים( מלשון מיצוי)ומיצוינותפיתוח מצוינות –' ייחודי לשכבת כיתות זמודל . 3

המתבססת באופן מלא על תוכנית הלימודים  , בכיתה אם ייעודיתאשר פועלת נחשון להבדיל מתוכנית 

מבדילה בין כיתה אינה החינוך מינהלתותוקצבה על ידי התוכנית הייחודית שנכתבה הרגילה של בית הספר 

.  אלא נותנת את אותו המענה לכלל התלמידים עם התייחסות שונה לכל אחד מהם, אחת ליתר הכיתות

בבחירת התכנים הלימודיים והן בבחינת הובלת  הן להיות שותפים ' ח-'התוכנית תאפשר לתלמידי שכבות ז
. מועצת התלמידים בבית הספר

'  ובמהלכה יצאו תלמידי שכבת ז'  כי תוכנית הלימודים הייחודית תתקיים בימי בהמינהלתעוד הוחלט על ידי 
.מבית ספרם  ויוכלו לבחור היכן ומה הם לומדים ביום זה

:  כל בית ספר יפתח תוכנית מיוחדת ליום זה. 4
מסע אל עצמי  , שפת הספורט, פרחי רפואה–" שפה חדשה בחינוך"של יתמקד בייחודיות ספר בית אביבית 

.דיפלומטיה , דיגיטאלי

,  יזמות עסקית, מחאות חברתיות: הקורסים המוצעים לבחירה–" יוזמתמנהיגות "יתמקד בבית ספר בכר

.מנהיגות בספורט, הדרכת טיולים

.צפרות וקולנוע, משפטים, סיפור ישראלי–. הומניסטי–מתקדם יתמקד חינוך בית ספר הראשונים

אחת מהתוכניות נבנתה על ידי המחנכות וצוותי בתי הספר כאשר כל מחנכת מנהלת את התוכנית אותה כל 

,  והתלמידים אמורים לבחור את התוכנית אותה מבקשים ללמוד( בדיוק כמו בתוכנית נחשון)היא מובילה 

למשל , גם אם אינם לומדים בבית הספר עצמו באופן קבוע)להגיע לבית הספר בו מתקיימת התוכנית 

תלמידה מבכר הבוחרת בקורס משפטים בראשונים תגיע ביום זה בבוקר לבית הספר הראשונים ותלמד בו  

(.לאורך כל היום

ן"תלשעות 2, שעות מטעם המועצה2, שעות תקן של משרד החינוך לכל קבוצה2-מנבנה היום תקציב . 5
.  במימון ההורים

תוצר  באמצע השנה עם ולפתח ולסיים את הנושא שהוא רוצה ללמוד זה יוכל כל תלמיד לבחורביום . 6

4-יחשפו התלמידים למצב שבמהלך שנתיים יווצרכך . ולאחריו לעבור ללמידה של נושא אחר במוסד אחר
.  נושאי עניין ייחודיים

ותעודד פרסונליזציה במענה  , האישית של התלמידיםהמצויינותכפי שצוין תיתן מענה לתחומי התוכנית 
.  ס אחר או מרחב חינוכי אחר ברשות"שייכות לבית ספר אחד ולמידה במרחב של ביה–גלוקאליות , החינוכי

במקביל התוכנית תרחיב ותשביח את שיתופי הפעולה הפדגוגים ועבודת הפיתוח בין חדרי המורים של 
. שלושת בתי הספר

פרסונאלית של התלמידשיתופיות וראייה , פורמאליות-א–" למידה אחרתר"לאפש": ליום זה קראנו 
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פסיכו פדגוגיות–הכנת תוכניות רגשיות 

בכדי לתת מענים  2020חודש פברואר יועצות בתי הספר והפסיכולוגיות מטעם המועצה נפגשות מאז 

ס  "בכל ביה' יעורבבו בסוף כיתה ו' כי כיתות זבמינהלתלאחר שהוחלט , בבתי הספר' להמשך שכבת ז

.  ויתחילו במבנה חברתי אחר

להשאירם  , החינוך האם נכון לערבב את כל ילדי השכבה בשלושת בתי הספרבמינהלתזו קדם דיון להחלטה 
.  לבניית כיתות במבנה חברתי חדש–ס את השכבה "שנים או לערבב בכל ביה6במבנה הכיתתי בו למדו 

לסיכום

שמע  אשר , מנהל מחלקת חינוך, פרוכטמןר שי "ד, קמיניסגנית ראש המועצה זיו המועצה בראשותי בשיתוף 

החינוך רואים בחינוך מנוף חברתי ומאמינים כי פיתוח תוכניות ייחודיות  וכל צוות מחלקת גזבר המועצה 

מטרה  כל זאת מתוך . חייהםבאבן יהודה יאפשרו לכלל התלמידים להתקדם ולהצליח בהמשך וישובית

21-לאפשר את דמות הבוגר המתאימה להשכלה הגבוהה ולחברה האזרחית והעסקית של המאה ה
.  כמובילים במדינת ישראל

והיועצות לצד הפיקוח ומנהלי המטה במשרד הפסיכולוגיות , המחנכות, המנהלות, החינוךאני מודה לצוותי 

לילות כימים בחודשים האחרונים בכדי לבנות תוכנית ייחודית ופורצת דרך לאבן יהודה וכל  העושים החינוך 

.זאת בשיתוף הנהגות ההורים אשר משקיעים מזמנם וממרצם בכדי לסייע להתקדמות זו

הפעילו היועצות בבתי הספר תוכניות  2020מאי ויוני בחודשים 

והכנה  , ככלי לחיים, כולל שיקולי בחירת חברים' מעברים לשכבת ז

עוד נפגשות היועצות והפסיכולוגיות בהנחיית  . רגשית לשינוי

הפיקוח על היועצות ומנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי במועצה 

ובקליטת  ', זבכדי לדון בתוכניות הייעוציות שיופעלו בשכבת 
.  בימי הקורונה' התלמידים העולים לכיתות א

תודה רבה 
ובהצלחה

אבי הררי

ראש מועצת אבן יהודה


