
מועצה אזורית גן רוה
ועדת חינוך

 , תושבי כל המסגרות התיישבותיות במועצה,כדי ליצור מערכת חינוך הנותנת מענה לכל האוכלוסיות והתלמידים

 מושבים, קיבוץ, כפר נוער ובסיס ח"א, יש לרתום את כלל משאבי המועצה האזורית, כולל בעלי תפקידים ומתקנים

היא הכוונה  "משאבים":  הבוגרת.  לאוכלוסיה  ומשם  לתיכון  עד  מהגנים  החינוך  לצורך הרחבת מערכות   וזאת 

 לגופים, ארגונים, אנשים פרטיים, מוסדות מוכרים וכד', שכבר קיימים באזור, ואשר יכולים לשמש מוקדי  למידה,

להלן "מרכזי למידה", הם אינם חייבים להיות תושבי המועצה. 

:לדוגמה

- ניתן להשתמש במתקני המועצה, בנעשה בכפר הנוער עיינות, בקונסרבטוריון בנס-בתחום האמנות והמוזיקה •

ציונה וברחובות.

.בתחום המחול –  ניתן להשתמש ולהרחיב את הפעילות הקיימת כבר כיום במועצה•

 - ניתן להרחיב תוך כדי שיתוף פעולה עם חברות היי-טק ומוסדות מדעיים בשכנות לנו. (מכוןבתחומי המדעים •

 ויצמן למדע, החברה לחקר מדעי החיים - "המכון הביולוגי" בנס ציונה, יחידת ההדרכה של המרכז למחקר

גרעיני שורק, פארק המדע ת.מ.ר.) והכנסת פרויקט אופק למדע וטכנולוגיה של מט"ח.

 בתחומי האקולוגיה ואיכות הסביבה – ניתן לגייס את איגוד ערים דרום יהודה שמרכזו ומשרדיו נמצאים ביבנה•

, סביבה וטכנולוגיה של קרן קרב.  ובאמצעות שעורי העשרה במדע

 , לחברם לציר ראשיתבתחום התיירות – יש לחבור למוזיאון גבעת הקיבוצים ומוזיאון הפרדסנות ברחובות•

ה-  בגן-רווה, מתחילת שנות  מרים30ההתיישבות  בית  מוזיאון  חומרה,  גבעת  כולל  הקודמת  המאה  של    

בפלמחים.

.בתחום היהדות – ניתן ליצור קשר עם מכללת גבעת ושינגטון שבקבוצת יבנה•

 , מבקשת להשתמש במשאבים הללו, כדי להציע תוכניות לימודיםהראיה החינוכית החדשנית המוצעת בתוכנית זו

והעשרה אישיות, שיתנו מענה לצרכים השונים של כלל האוכלוסייה המתגוררת במועצה האזורית גן-רווה. 

 , ילד, מתבגר, בוגר וקשיש, הוא אדם לומד, הכוונה בהגדרה זו היא לכלול אתהמשמעות היא שכל תושב המועצה

 תושבי המועצה הרוצים ללמוד ולהרחיב דעתם, הם יוכלו לבחור תוכנית לימודים אישית, הכוללת "ליבה" של

 חומר לימודי/חינוכי/ערכי/מעי/סביבתי/יהודי חינוכי בתחום לימודי החובה שיוגדרו על ידי החזון, ובמקביל בלימודי

בחירה שישתמשו במשאבים הייחודים שהוזכרו לעיל. 
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יצירת מערכת חינוך חדשנית הרואה בתושבי כלל יישובי גן-רווה קהילה לומדת. .1

, חינוכי, אינטלקטואלי וחדשני לכל צורכי האוכלוסיות השונות הקיימות בקהילה.מתן מענה ערכי.2

לפי הצרכים המשתנים של תושבי.3 והרחבתם  באזור  הקיימים  אופטימאלי של כלל משאבי הלמידה   ניצול 

. יצירת דגם מנחה בקנה מידה ארצי למערכת חינוך יישובית פורצת דרך, הקהילה

 .ריכוז מידע וידע לגוף אחד שיתאם בין בקשות התושבים מכל הגילאים ויבנה עבורם תוכנית למידה אישית.4

 הדבר נכון החל מגני הילדים, דרך ילדי בית הספר היסודי והתיכון והמשך  בחינוך הבלתי פורמאלי לבני הנוער

למבוגרים ולותיקים.

. שביעות רצון גבוהה של רוב תושבי המועצה האזורית ממערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.1

.צמיחה משמעותית בהישגים הלימודיים מגיל בית הספר ועד סיום התיכון.2

, למידה והעשרה גבוהה.תושבים חדשים המצטרפים לקהילה יצטרפו רק כאלה המחפשים איכות חינוך.3

, ברמת הידע ובשימוש בטכנולוגיות מתקדמות בכל יישובי המועצה האזורית.שיפור באיכות החיים.4

.הגברה של מעורבות חברתית של חברי הקהילה בכל המתרחש ביישובי המועצה.5

-דורית, בין יישובית, בין עדתית מבוססת פלורליזם דעתני.לכידות חברתית בין.6

/ערכית בגן-רווה.המשכיות של פיתוח וקידום המערכת החינוכית.7

 , מתמשך ורב-שנתי ביןמדד ההצלחה העיקרי לחזון יהיה השגת כל מטרות התוכנית ע"י שיתוף פעולה פורה.8

.מרכיבי חמשת גופי התכנון, הייזום והביצוע של המועצה

  :  כללי

 , הבלתי פורמאלי ובשותפות מלאה עם נציגי תושביהמועצה האזורית גן רוה באמצעות מערכת החינוך הפורמאלי

 המועצה מתחייבים לקיים מערכת חינוכית/לימודית כוללת ליצירת בוגר ציוני, יהודי עצמאי בדעותיו, רחב אופקים,

 שולט במיומנויות למידה מתקדמות, קשוב לסביבתו החברתית והאקולוגית. בוגר זה יהא בעל ערכי מוסר, סתגלן,

 אינטליגנט, המקבל את השונה ומטפח אותו, המסוגל להעשיר עצמו וסביבתו בסגולותיו האנושיות, בהומניזם שבו,

בפלורליזם ובסבלנות כלפי הסובבים אותו, בוגר זה יהיה בעל יכולת להנחיל כל זאת לדורות הבאים. 

יקיימו המועצה האזורית זה  נציגי התושבים הבוגרים והותיקים,במסגרת חזון  נציגי הנוער,  נציגי היישובים,   , 

 הנהלת בית הספר יחד עם ההנהגה המוסדית מערכת חינוך ייחודית חדשנית וקהילתית הנותנת מענה הולם ייחודי

 21וחדשני לצרכי התושבים במטרה לתת לתושבי המועצה את מירב הכלים להתמודדות עם החיים במאה ה- 
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לסביבה, לדאגה  חברתית,  למעורבות  ערכית,  למנהיגות  לחינוך  כללית  תוכנית  הפעלת  ע"י  ובעולם   בישראל 

להרחבת כר הידע במדעים ושליטה במיומנויות וטכנולוגיות שימושי מחשב מתקדמות.

 /לימודיות של המועצה האזורית להיות בוגרמטרת החזון תהא להביא את הלומד בכל אחת מהמסגרות החינוכיות

ערכי על  ושמירה  בחברה  מנהיגות  בקהילה,  למעורבות  זיקה  בעל  וסובלני,  אינטליגנט  וסתגלן,  ערכי   עצמאי, 

 הסביבה והטבע. הבוגר יהא בעל ידע נרחב במדעים, ישלוט במיומנויות לימוד מתקדמות ויהיה מסוגל להוביל

 מהלכים חברתיים בזיקה ציונית, יהודית ודמוקרטית. כל זאת יושג באמצעות מימון המועצה האזורית ושימוש

במתקניה ובשותפות מלאה עם הצוות החינוכי של בית הספר, עם מחלקת נוער וספורט ועם נציגי התושבים. 

  :  מטרה

 יצירת חזון חינוכי יישובי שיהווה רציונל מאחד לכל המוסדות והתוכניות החינוכיות הפועלות במועצה וסביבה כולל

 , בחוגים,מערכות חינוך מילדי הגנים דרך ילדי בית הספר היסודי והתיכון הלומדים במערכת החינוך של המועצה

בתנועת הנוער ועד לבוגרים מבוגרים וותיקים הלומדים במערכת החינוך הבלתי פורמאלי שבמועצה.

 -רווה "קהילה לומדת". קהילה המנצלת את כללפעול לכיוון תפיסה הרואה בכל תושבי המועצה האזורית גן.1

שואבת אבן  והמהווה  לה,  הקרובה  ובסביבה  במועצה  בשטח  הקיימים  והאפשרויות  המתקנים   המשאבים, 

לאוכלוסיה איכותית מחוץ למועצה.

 לפיתוח מערכת חינוכית חדשנית בקנה מידה ארצי שתיתן מענה לכל האוכלוסיות השונות הקיימות ביישובי.2

.המועצה לכל חתך הגילאים מהפעוטון ועד ותיקים

 לראות במערכת החינוכית של המועצה האזורית כלי מרכזי לקידום תחומי ההתפתחות המתוכננים של יישובי.3

, ציונות ויהדות, ומצד שני על מדע, סביבה וטכנולוגיה.המועצה בהווה ובעתיד המושתת מצד אחד על ערכים

 לפעול כך שכל התהליכים יתבצעו בשיתוף והסכמה רחבים ביותר ע"י כלל הקהילה היישובית באמצעות.4

.נציגיה

, מבניית החזון ועד למימושו.לדאוג לשותפות פעילה של נציגים מכול היישובים במועצה בתהליך.5

  :  שיטה

.מיפוי מצב וצרכים – של כל מערכות החינוך במועצה ושל צרכי התושבים בכל חתך הגילאים.1

.אפיון צרכי התושבים במועצה מצעיר ועד זקן עם זיקה ישירה לחזון החינוכי יישובי המתגבש.2

, המועצה, גנים ובתי הספר.יצירת חזון משותף – בין יישובי כלל מועצתי בשיתוף נציגי היישובים.3

החינוך.4 מערכות  לקידום   – אסטרטגית  תוכנית  חינוכיים/לימודייםבניית  פתרונות  ומציאת  להרחבתם   , 

חדשניים. 

.הפעלת התוכנית – הובלה ע"י המועצה בשיתוף נציגי כלל היישובים.5

, התאמות ופיתוח מתמשך – בניהול המועצה ובשיתוף נציגי היישובים.ביצוע משוב.6
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  - תהליך המיפוי ויצירת חזון משותף:  הרחבת תוכנית העבודה 

"משוגעים לדבר" אשר יתכנסו במועדים מוסכמים ויפתחו/יפקחו על פעילות בניית החזון.בנית גרעין .1

, תלמידי בית ספר, בני נוער, בוגרים, ותיקים אשר יחד יגדירו את החזון.הקמת קבוצות עבודה בעלות עניין.2

 , הנהלת בית הספר היסודי, הנהלת ביה"ס התיכון ליצירת גרעין ראשוני ליצירת חזון יישוביעבודה עם הגננות.3

המתאים למתרחש במערכת החינוך.

.עבודה מול מנהל מחלקות תרבות וספורט כולל רכזת נוער ורתימת מערכותיהם לבניית ותחזוקת החזון.4

 , ביה"ס יסודי ותיכון ועד מערךיצירת מוקדי התפתחות עתידיים לתוכנית היישובית בכל המערכות מהגנים.5

חוגים לצעירים, למבוגרים ולותיקים.

-על רב-שנתית מנציגי היישובים שתפקידה יהיה לפתח, לתחזק, לקדם ולהפריח את החזון.הקמת מסגרת.6

  -יישוביים:  דוגמא אפשרית למוקדים יישוביים ובין

 - קביעת תוכנית, מיקום ונקודות השקה עם מוקדים אחרים – במתחם המועצהבתחום האמנות והמוזיקה •

ובקונסרבטוריון שבנס-ציונה או ברחובות. 

המחול • המועצהבתחום  במתחם   – אחרים  מוקדים  עם  השקה  ונקודות  מיקום  תקצוב,  תוכנית,  קביעת   - 

באמצעות ביה"ס למחול של המועצה.

 - קביעת תוכנית, תקצוב, מיקום ונקודות השקה עם מוקדים אחרים – במתחם ביה"ס ובשיתוףבתחומי המדעים •

חברות כמו קרן קרב, פרויקט אופק למדע וטכנולוגיה של מט"ח ומכוני מחקר בסביבה.

 - קביעת תוכנית, תקצוב, מיקום הפעילות ונקודות השקה עם מוקדיםבתחומי האקולוגיה ואיכות הסביבה •

אחרים – במתחמים ביישובי המועצה וברשויות סמוכות כמו איגוד ערים דרום יהודה שביבנה.

 - קביעת תוכנית, תקצוב, מיקום הפעילות ונקודות השקה עם מוקדים אחרים – במתחמיםבתחום התיירות •

תיירותיים במרחב יישובי המועצה כפלמחים, ורשויות סמוכות כמו רחובות, נס-ציונה ויבנה.

 , דרך אתר אינטרנט אחד שיהווהמוקד טכנולוגיה ותקשורת – הקמת מערך תקשורת בין כלל תושבי המועצה•

נושאי החינוך נגישות לכלל התושבים, לכל   מרכז מידע על כלל סוגי הפעילויות במועצה ושיכלול בתוכו 

 הפורמאלי והבלתי פורמאלי במועצה, כל הפעילויות החברתיות, תנועת הנוער, קישורים לאתרים רלוונטיים

 לתושבי המועצה, מתן אפשרות של תקשורת בלתי אמצעית בין כל התושבים לכל בעלי התפקידים במערכות

המוניציפאליות, חינוכיות, חברתיות ועוד..

שייקה בילו
יו"ר ועדת חינוך
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