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מבוא 

נועדה לעצב קווים מנחים להתפתחות מערכת החינוך ותרבות הפנאי , תוכנית האב המוגשת בזאת

.  בגן רווה לעשור הקרוב

. בהובלת אגף החינוך וועדת החינוך ברשות, התוכנית היא פרי יוזמה של ראש המועצה האזורית

אב מהווה ביטוי למיקומם של החינוך ותרבות הפנאי בסדר העדיפות של הורים -תכינונה  של תוכני

. ופרנסים כאחד

, שינוי והתאמה של מערכת החינוך בגן רווה, תוכנית האב נועדה לשמש מסגרת להתחדשות

החל במאפיינים המייחדים את , בזיקה לשינויים בפועל ובכוח במעגלים שונים השלובים זה בזה

דרך החזון , והתפתחותה הדמוגרפית והמרחבית, מאוויי תושביה, פי אוכלוסייתההמועצה על או

כפי שהיא , של סגלי החינוך ופרנסי המועצה וכלה משמעות ההולכת ומשתנה של החינוך ותפקידיו

.  במחקר ובהערכתם של הוגים שונים, באה לידי ביטוי במעשה החינוכי

סיסית לתכנון ולשיח משותף מתמשך של אנשי פרק זה נועד בעיקרו להניח תשתית רעיונית ב

" טעימה. "אודות דמותה הראויה של מערכת החינוך, החינוך המקומיים וחברי הקהילה ופרנסיה

שהתקיימה בחודש , "תושבים חושבים חינוך"ראשונית לשיח מעין זה הונחה בסדנת התושבים 

.  לחינוךהאב -התהליך לעיצוב תוכנית כחלק אינטגראלי מן, 2009ספטמבר 

. רשים שלהלן מוצג תהליך התכנון על כל שלביובת

תהליך התכנון האסטרטגי של מערכת חינוך : 1' תרשים מס
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. תיאור תמצתי של עיקרי התוכנית ושלבי ביצועה המוצעים, ח"לנוחות המעיין מובא בפתח הדו

: כדלקמן התוכנית המפורטת ערוכה בשלושה שערים

עוסק בנתוני הרקע הבסיסיים לתכנון ובכלל זה המאפיינים החברתיים והמרחביים   הפרק הראשון

הדמוגרפיה העכשווית והחזויה ומאפייניהם העיקריים של מוסדות החינוך , של המועצה על יישוביה

.  המשרתים את ילדיה

, וניים למערכת החינוך במועצהנעשה ניסיון להציב מסגרת של עקרונות פדגוגיים וארג פרק השניב

ובהתבסס "  תושבים חושבים חינוך"שנגזרת בעיקרה מרחשי הציבור כפי שעלו בסדנת התושבים 

. על הניסיון המצטבר בארץ ובעולם בתחומי היסוד הקשורים בעיצוב מערכת חינוך מיטבית

מערכת  פעילותה וחיבוריה עם, יעודה, תוצג מערכת תרבות הפנאי במועצה בפרק השלישי

. החינוך הפורמאלי

יוצגו החלפות העיקריות למבנה הארגוני והפדגוגי של מערכות החינוך ותרבות  רביעיבפרק ה

בהתבסס על הנתונים וההערכות שהובאו בשלושת הפרקים הראשונים ויוצגו , הפנאי במועצה

. המלצות המתכננים

בזמנים שונים ובמקומות   תוכניות אב לא מעטות שהונחו על שולחנותיהם של מקבלי החלטות

אנו מאמנים כי גן רווה תבחר באפשרות הראויה מתוך השתיים . לא הגיעו לכלל מימוש, שונים

 ":הלם העתיד" בספרו הידוע, אלווין טופלרשהציע 

: יש רק שתי אפשרויות להתייחס אל העתיד"

". או להיות  מופתע ממנו בכל פעם מחדש, או לעצב אותו

, הוא מבחנה של קבוצת המנהיגות ברשותו של ראש המועצה האזורית, וכניתמבחן הביצוע של הת

לכל אלו .  מנהל מחלקת החינוך והצוותים המקצועיים של מוסדות החינוך, ר ועדת החינוך"יו

אשר רווחת ילדיהם וחינוכם האיכותי הם , מאסיבית של תושבי המועצה" רוח גבית"נדרשת 

.   המושא של עבודה זו
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לווה  הצוות המ

 

ועדת ההיגוי המצומצמת 

ר "יו   -ראש המועצה האזורית    ,מוני אלימלך

ר ועדת החינוך  "יו ,שייקה בילו

מנהל מחלקת החינוך  ,אורי נצר

הנוער והספורט , מנהלת התרבות ,מיכאל גוטליב

מפקחות משרד החינוך 

 גן רווה ס"מפקחת ביה, ויקי עזיאל

יישבותי מינהל לחינוך התמפקחת ב, אהובה אילן

מנהלי מוסדות החינוך 

גן רווה ממלכתי  ,אהובה פוקס

  תיכון מקיף ברנר ,עמי דגן

ל עיינות "מנכ, נועם שפר

  ס עיינות"מנהל ביה ,יורם לב

חברי וועדת החינוך 

ר "יו, שייקה בילו

חבר מליאה , יוסי דוד

 נציגי ציבור  -אמיר חן , גלעד בכר

מנהל מחלקת תרבות נוער וספורט , וטליבמיכאל ג; מנהל מחלקת החינוך, אורי נצר

רכזת נוער , נירית לוי

 ס יסודי גן רווה"מנהלת ביה, אהובה פוקס

 ע"ס בטב"מנהלת ביה, אירית קיפר

 ס יסודי גן רווה"ביה, ר הנהגה מוסדית"יו, אלון גרנות

 ע"ס בטב"ביה, ר הנהגה מוסדית"יו, אורן גרייבר

 
; איתן פלדי: מתכנן

מ "תכנון וייעוץ לשיפור ארגונים בע, הערכה  " -תובנות"



 רקע ומאפיינים עיקריים –המצב הקיים : שער ראשון

דמוגרפיים כלליים  חברתיים ומאפיינים  1.1

 2500 -ו( 52%)גברים  2600מתוכם  נפש 5000 -יישובי המועצה האזורית גן רווה מונים כ

גן ; גאליה; בית עובד; חנןבית )מושבים  6מהם , שמתגוררים בתשעה יישובים ,(48%)נשים 

ויישוב קהילתי ( עיינות)נוער אחד -כפר, (פלמחים)קיבוץ אחד , (נטעים; כפר הנגיד; שורק

ילדי הבסיס בגילאי גן לומדים בתוך הבסיס , א הילה"בשטח המועצה נמצא בסיס ח (.אירוס)בהקמה 

. הוס יסודי גן רו"ס לומדים בביה"ובגילאי ביה

בתרשים . 19ילדים ונוער בגילאי לידה עד , הם פעוטות( 37.6%)מכלל התושבים  1880 -כ

. 1מוצגת התפלגות הגילאים 1' מס

( % -ב)התפלגות אוכלוסיית המועצה לפי גיל  :2' מס תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממועצה בעלת אופי חקלאי , עוברת בשנים האחרונות תהליך של טרנספורמציה" גן רווה"

איכות : בהם מודגשים יסודות כגון, "ובי שינה קהילתייםייש"מובהק לרשות המאגדת מעין 

חלק ניכר מן האוכלוסייה . רמת שירותים משופרת וחיי קהילה פעילים, מגורים גבוהה

ראשון , אביב-תל)הם בעלי מקצועות חופשיים שהערים הסמוכות , המתגוררת ביישובים

לחלק ניכר מן השירותים משמשות להם מקור פרנסה ואף מקור ( ציונה-נס, רחובות, לציון

יסודיים -במרחב האמור מצויים גם מוסדות חינוך על. ובכלל זה שירותי תרבות וחינוך

ייחודיים ובעלי מוניטין המהווים מוקד משיכה לחלק משמעותי מאוכלוסיית התלמידים בגיל 

 2.התיכון

הלשכה  י מדדים של"כלכלית גבוהה מאוד עפ-גן רווה על יישוביה ממוקמת ברמה חברתית

(. דרגות אפשריות 10מתוך  9דרגה )המרכזית לסטטיסטיקה 

מזהים מאפיינים המייחדים את המתגוררים בסוגים שונים של יישובים , (2000)שטרן וכץ 

כלכלי גבוה  -לצד מעמד חברתי, על פי ממצאי מחקרם". המרחב הכפרי"במה שהם מכנים 

                                                 
1

 .ואתר המועצה האזורית 1358' פרסום מס, 2007הרשויות המקומיות בישראל  -פרופיל מועצות אזוריות : מקור הנתונים  
2

צ ורחובות "ראשל, ציונה-החל מנס, ים במרחביסודי-ספר על-מתלמידי התיכון פונים למגוון רחב למדי של בתי 30% -כ  
 (ראה פירוט בהמשך)א ובלוד "וכלה בת

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

0-4 5-9 10-1415-1920-2930-4445-5960-6465+

אחוז 

אחוז 
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ברמה ( חלק מבני הדור השני והשלישיוכך גם " )המתיישבים החדשים"מתאפיינים , 3יחסית

שמתבטא בדרך כלל  באנונימיות  , גבוהה של תחרותיות והישגיות ובאורח חיים אינטנסיבי

.  יחסית  מבחינת  מערכת  ההיכרויות  ההדדית ובמעורבות חברתית מוגבלת

יומית המתהווה בגן רווה מתבטא הדבר בהתרופפות החיבורים -במציאות החיים היום

תושבים , עם זאת. ת קהילתיות שהיו נחלת היישובים ומוסדות החינוך מקדמת דנאלמסורו

בעיקר , לא מעטים מגלים ערנות לענייני ציבור ונוצר חיבור בין תושבים חדשים ובני וותיקים

כאשר החינוך הוא המרכזי , ידי הרשות-מתוך דאגה להבטחת איכות השירותים הניתנים על

. שבהם

איכות מערכת החינוך מהווה יסוד מרכזי בתפיסת , יום של התושביםפי מקומה בסדר ה-על

המיקום : לצד נתונים אובייקטיבים כגון, האיכות הכוללת של מגורים בתחומי המועצה

.  ב"איכות הסביבה וכיו, הגיאוגרפי

מעמידות לכאורה את , תרבות וחברה, ריבוי החלופות המרחביות בתחום שירותי חינוך

זורית ומוסדות החינוך שלה בפני הצורך לספק חינוך פורמאלי ובלתי הנהגת המועצה הא

 -דוגמה בולטת לכך היא העובדה שכ. תחרות לאלו שמציעה הסביבה-פורמאלי איכותי ובר

בוחרים להמשיך בלימודים תיכוניים במוסדות שונים , הספר היסודי גו רווה-מבוגרי בית 30%

. יסודי של המועצה-הספר העל-חינוך כביתידי משרד ה-מחוץ לתיכון ברנר שממופה על

בגין שני , תנאי התחרות האובייקטיביים עם הסביבה מחייבים פתרונות יצירתיים במיוחד

האחד נעוץ בעובדה שהמשאבים הממלכתיים הניתנים לחינוך : סוגים מרכזיים של אילוצים

-מבחינה סוציו בשל היות יישובי המועצה הומוגניים ומבוססים יחסית, הם נמוכים יחסית

השני קשור במגבלות הנובעות מהמאפיינים הדמוגרפיים של יישובי המועצה  . אקונומית

. שביטויים הקריטי במערכת החינוך הוא היקפה המצומצם יחסית של אוכלוסיית התלמידים

 3 -ל 2יסודי שהיקפה נע בין -הממד הדמוגראפי משפיע בעיקר על מערכת החינוך העל

. כתות בשכבת גיל

, המאפיינים לעיל גורמים להקטנת כושר התמרון של המערכת בכל הקשור לשעות תקן

להארכת יום הלימודים להפעלת פרוייקטים המיועדים לאוכלוסיות חלשות , לצפיפות בכתות

.  ב"וכיו

אלא בעיקר מבחינת הניידות החופשית , לא הגיאוגרפי)אופיים של היישובים ובידודם היחסי 

בעיקר לילדים , ורצונם של ההורים בסביבה מוגנת(  ר לאורך שעות היממהשל הילדים והנוע

-על -מצריך היענות מקומית למגוון  צרכים  חינוכיים  וחברתיים  דיפרנציאלים , צעירים יותר

בהשקעה , הנוחות-לבד מאי, כאשר הדבר כרוך, ב"פי קבוצות  גיל תחומי התעניינות וכיו

השקעה זו שכל תכליתה שינוע אל . ל כל המשתמע מכךע, כספית ניכרת בהסעות תכופות

. מקום הפעילות מתחרה באורח פרדוכסלי במגוון הפעילויות ובשיעורן

                                                 
גבוה  -שיעור המשתכרים מעל השכר הממוצע במשק ומספר ממוצע של שנות   הלימוד, מספר כלי רכב למשק בית 3

. מטרופוליני ובפריפריה הלאומית -בהשוואה למציאות במרחב הבין
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4משקיעה המועצה האזורית גן רווה כשליש מתקציבה בחינוך, במצב עניינים מורכב זה
 .

שיפור למסדר יומו של ראש המועצה מוקדש לנושאים הקשורים במישרין ובעקיפין חלק ניכר 

  .. על כל שלביה והיבטיה ושדרוג מערכת החינוך

התבוננות במערכת , חרף האמור לעיל וללא קשר הכרחי לשני סוגי האילוצים שהוזכרו

בתחומים רלבנטיים שונים ( ראו נספח)החינוך המקומית באמצעות מגוון אינדיקאטורים 

ים הכלליים של מערכת מלמדת בהכללה כי הישג, שמצביעים על איכותן של מערכות חינוך

בשילוב תנאי , ידי המועצה-אולם באמצעים הרבים המושקעים על, החינוך המקומית סבירים

המצויים בעיינות ייחודיים משאבים חינוכיים ניצול , טבע, אוכלוסיה)הסביבה הייחודיים לאזור 

. ניתן לשדרגה ולהופכה למערכת מובילה, (ועוד

ירת פער בין ציפיות הציבור לסטנדרטים גבוהים מביאה ליצ, המציאות כמתואר לעיל

-לבין המשאבים הציבוריים הנתונים ודפוסי הפעולה של בתי, ומשודרגים של שירותי החינוך

ניתן להניח כי לפערי ציפיות  אלו חלק בלחצם של הורים על הדרג הפוליטי והמקצועי . הספר

.  המקומי ולמתחים במערכת יחסי הגומלין ביניהם

מאפיינים עיקריים   –כת החינוך מער 1.2

ס "ביה, ס היסודי גן רווה"ביה, גני הילדים)מוסדות החינוך המשרתים את תלמידי המועצה 

למעברים ולרצף  למדי תוך התייחסות רופפת, פועלים באורח עצמאי למדי( התיכון ברנר

תן לקבוע ני .מועצתיתביניהם וללא התייחסות לקווי מתאר חינוכיים משותפים ברמה הכלל 

מוגדרת ומוסכמת שמקיפה את מערכות החינוך ותרבות " מדיניות מועצתית"שלא התגבשה 

, בין היתר, הקושי בהיווצרותה של מדיניות כוללת נעוץ(. ב"י –גן )הפנאי על כל שלביה 

שיש לגן  באמירה המוגבלת, ס תיכון מזוהה באופן מלא עם המועצה ותושביה"בהעדר בי

בחילופים תדירים של , הן בתחום המנהלי והן בתחום הפדגוגי, ברנררווה בתיכון מקיף 

ואולי גם בהעדר יומרה להתמודד  בשלוש השנים האחרונותהספר היסודי -ההנהלות בבית

.  עם מטלה מורכבת שכזאת

החינוך הקדם יסודי  1.2.1

יית מקרב כלל אוכלוס( 6לידה עד )ס ניתן להעריך כי אוכלוסיית הגיל הרך "מנתוני הלמ

ילדים מתחנכים במערך הגנים הממוקם  247מתוכם , ילדים 500המועצה מונה למעלה 

הילדים שאינם משתמשים בגני המועצה  250 -ניתן להניח כי כ. במתחם המועצה האזורית

נמצאים , שככל הנראה, הם פעוטות  שטרם הגיע זמנם להשתלב במסגרות הנתונות ואחרים

, הנמצאים בחלק מהישובים, או פעוטונים פרטיים/פלות ובחזקת ההורים או בחזקתן של מט

. חלקם עד שלב טרום חובה

לשדרוג משמעותי , גלום בריכוז גדול יחסית של ילדי הגיל הרך במתחם אחד פוטנציאל רב

בכל הקשור לטיפול ברצף ההתפתחות של הילדים ולטיפוחם בתחומים שונים , של מערך זה

 .וההשקעה במבנים וציוד היסודי וכן ברצף ובחיבורים לבית הספר 

                                                 
4

' -שכבות ז שירותס וציודו ל"בגין הקמת מבנה נוסף חדש לביה, המועצה הושקע בחינוךתקציב מכמחצית  2009בשנת   

 .שוניםמעבדת מחשבים וחדרי ספח , חדר מדעיםציוד ל', ח
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( במוסדות מוכרים במועצה)ע "תש  -לפי יישובים ושנתונים  בגני המועצהנתוני לומדים  :1' לוח מס

 

 

 החינוך היסודי 1.2.2

ע "ל תש"החינוך היסודי במועצה האזורית ממוקד בבית הספר גן רווה שבו לומדים בשנה

. תלמידים מתחנכים במוסדות של החינוך המיוחד  9. תלמידים 643

. תלמידים בממוצע לכיתה 35כיתות אם תקניות לפי  18משמעותו , מספר תלמידים זה

 
. (במוסדות מוכרים במועצה)ע "תש   - לפי יישובים ושנתונים ודיס היס"בביהנתוני לומדים  :2' לוח מס

 

 

מספר , 8שכבות מתוך  5 -ב, כי ביחס לתקן גודל כתה של משרד החינוך, מלמד 2' לוח מס

היה נקבע במועצה שגודל כתה לא יעלה על , תיאורטית, אם .35 -חורג מהתלמידים בכתה 

על כל המשתמע , מסגרות לימוד נוספות 5 -היה הדבר מחייב מציאת פתרון ל, תלמידים 35

. ראוי לציין כי פיצול כיתות איננה הדרך היחידה להתמודדות עם סוגיית גודל הכתה. מכך

למידה -ת היא גם פונקציה אסטרטגיות הוראהחינוכית בקבוצות קטנו-פעילות לימודית

.  ושיטות ארגון וניהול כיתה

, (מבחני מיצב)כפי שהם באים לידי ביטוי במדדים ארציים , הישגי החינוך היסודי בגן רווה

אם זאת לא ניתן להתעלם מן המציאות החינוכית . לרב אינם נופלים מן הממוצע הארצי

של תפיסה  עיצוב ,בראש ובראשונה, הדבר מחייב. ההשגרתית למדי המאפיינת שלב חינוך ז

  .מאתגרת והרתמות מלאה של צוות המורים ליישומהפדגוגית 

 פשוש גן
1.5 

  שיטה תמר  ארז אורן אלון דקל שקד דרור שחף
 כ"סה

גיל   
 יישוב     

 חובה טרום חובה טרום-טרום 3 -לידה 

 33 9 - - 12 - - 3 - 6 3 בית חנן
 16 1 - - 1 8 3 - - 3 - בית עובד

 69 - 9 11 4 15 11 10 5 4 - גאליה
 11 2 - 1 1 1 3  2 1 - גן שורק

 62 - 9 9  10 10 7 8 4 5 כפר הנגיד
 41 10 3 - 11 - - 6 4 3 4 נטעים
 15 1 1 - 2 1 - 1 5 2 2 עיינות

 247 23 22 21 31 35 27 27 24 23 14 כ"סה

 כ"סה ח ז ו ה ד ג ב א 
 67 7 13 6 10 5 9 8 9 בית חנן

 30 2 5 1 3 2 4 4 9 בית עובד
 185 30 23 21 29 15 14 27 26 גאליה

 36 4 7 4 4 7 5 3 2 גן שורק
 135 12 20 20 12 24 20 15 12 כפר הנגיד

 87 8 13 12 11 16 7 8 12 נטעים
 81 4 9 11 14 7 15 15 6 פלמחים

 13 2 4 - 1 - 3 - 3 עיינות

כ "סה
 תלמידים

*79 *80 *77 76* 84 *75 94 69 634 

כתות תקניות 
 לשכבה

2 2 2 2 3 2 3 2 18 
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יאפשרו ביצוע , בתוספת שיפור מתבקש באגף הישן, האגף החדש שייחנך בימים אלו

למידה וסביבות לימודיות ההוראה והשל ארגון  חדשניות יותרהתאמות בזיקה לתפיסות 

, ציוד ללימודי מדעיםתוספת והחדשות מעבדות ה. חדשנית ומאתגרות ,עשירות יותר

מערכת חינוך המעבר מ אמורים לסייע בהאצת ,הנחלת תרבות המחשוב ועוד, אומנויות

המכינה את תלמידיה כהלכה לשלבי החינוך , למערכת מתקדמת יותר, למדישגרתית 

 .הבאים

להגביר את , מכוונות עצמית ללמידה הלב של צוות הניהול היא לעצב תלמידים בעלי-משאלת

, ליצור הזדמנויות רבות יותר לעבודות חקר אישיות וצוותיות, מרחב הבחירה לתלמידים

לשפר את החזות הפדגוגית של בית הספר באמצעות סביבות ומרכזי למידה משמעותיים 

ן לשפר את איכות התרבות הדיגיטאלית בקרב המורים והתלמידים ולאפשר ארגו, לילדים

.   גמיש יותר של ההוראה והלמידה

, תכנון קפדני, תרגום משאת נפש זו לשפת המציאות מחייבת החלטה ברורה ונחושה

גופי ; כגון משאבי הטבע שבסביבה)ניצול משאבים המצויים בסביבה הקרובה , התמקצעות

והשקעה ממוקדת של משרד החינוך ( מוזיאונים ואמצעים שונים המצויים בעיינות, מחקר

. ציוד ומכשור, והמועצה האזורית בהתאמת מבנים

. של בית הספר היסודי( ח –א )שנתי  8 -עובדה נוספת הראויה לאזכור נעוצה במבנה  ה

מבנה כזה קיים במספר מוגבל מאוד של יישובים בישראל ומהווה מושא לכמיהה של יישובים 

אך , ה זה יתרונות רביםלמבנ.  רבים שהיו מוכנים לאמצו במקום מערך החיטוב הקיים בהם

שנות  4הספר בכל הקשור להכנת התלמידים לקראת -הוא מטיל אחריות ישירה על בית

הספר -אתגרו של בית, במובן זה. הספר התיכון-לימודי החובה האחרונות שלהם בבית

, היסודי הוא בעיצוב מבנה פנימי מתאים והקצאת כוח האדם מקצועי לשכבות הגיל השונות

.  יהן ולדגשים החינוכיים והלימודיים המתבקשים בכל שלבבזיקה לצורכ

כלל במערכות היחסים בין רשויות -פי המקובל בדרך-ושלא על, כפי שעולה ממצאים שונים 

שיתוף הפעולה בין ברנר לגן רווה איננו , לבין מוסדות חינוך אזוריים במגזר התיישבותי

הספר היסודי לתיכון -ור שבין ביתהדבר מתבטא בהעדר הדדיות מספקת בחיב. משביע רצון

סטרי שמסגרתו גם התיכון מעביר מידע אודות בוגרי היסודי של -ובעיקר בהעדרו של שיח דו

רשותי -נוסף לכך הוא העדרו של פורום ביןביטוי . שמאפשר הפקת לקחים נדרשת, גן רווה

למרות זאת  .כמו בתחום הפיתוח הפיסי, שמשפיע על מדיניות בית הספר בתחומי הפדגוגיה

מתוך הכרה שאסור שמצב העניינים , משתתפת גן רווה בעלותם של פרויקטים ספציפיים

.  שתואר לעיל ישפיע על רווחת התלמידים

הספר -סבור בית, הספר היסודי עם ההורים ורשות המקומית-בתחום יחסי הגומלין של בית

, ול מטלותיו השוטפותכי קיימת מעורבות יותר של שני הגופים שמכבידה על התנהלותו מ

ניתוח תחומי העיסוק של הנהגת . דרישות הפיקוח והתמודדויות אחרת שעומדת על הפרק

ההורים ומעורבות מחלקת החינוך מלמדת כי מניעיהם קונסטרוקטיביים ומעשיהם נועדו 

אלא , נושאי פעילותם נמצאים ברוב המקרים בתחום גבולות תפקידם. הספר-לקדם את בית

הדבר מתבטא ". הפרה רצה להיניק יותר מאשר העגל רוצה לינוק"אה כי שלעיתים נר
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שמובאים באמצעות , רעיונות ותחומי פעולה ובאמצעים למימושם מתמשכות שלת ובהצע

שלא , (הנהגת ההורים, ועדת החינוך, מחלקת החינוך)אחד או יותר מן הגורמים המעורבים 

 . 5תמיד נענים בקצב המצופה

של כול הצדדים חייב להיות מעוגן במסגרת עבודה מסודרת וממוסדת  ניצול הרצון הטוב

של " השגת גבול"או כ, באופן שלא יראה וישתמע כהנחתות, ובעיקר בתכנון שנתי ורב שנתי

.  מי מהצדדים בטריטוריה של האחר

החינוך העל יסודי  1.2.3

קהילה כחלק מ, רווההיסודי גן הספר -ביתבוגרי  כל שרת אתאמור לתיכון אזורי מקיף ברנר 

 .קיבוצים וישובים קהילתיים, בעלת אופי כפרי שעיקרה תלמידים בני מושבים

 257 –א ברנר "מ: היא כדלקמן (ט"תשס)לפי רשויות  תלמידי ברנר 778ההתפלגות 

תלמידים  213 –א גן רווה "מ, (24%)תלמידים  231 –א גדרות "מ, (27%)תלמידים 

א גזר נמצאת בשלבי יציאה מברנר לתיכון "מ(. 17%. )דיםתלמי 158 –א גזר "מ, (22,5%)

כמו כן משתלבים בברנר ישובים שונים ובכללם תלמידי כפר דניאל . שנבנה בתחום המועצה

. אקונומי גבוה-הספר הם בחתך סוציו-כל ישובי בית(. 8%)תלמידים  77 –כישוב הנקלט 

. 3' כמוצג בלוח מס, רווה מגן תלמידים 214לומדים בברנר בשנת הלימודים הנוכחית 

ע "תש   - לפי יישובים ושנתונים ס העל יסודיים ברנר ועיינות"בביהנתוני לומדים  :3' לוח מס       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אינם מגיעים ( תלמידים 24 -כ) 30% -כ, בגן רווה' בוגרי כיתות ח( בממוצע) 80 -מכלל כ

יסודיים -מתפזרים במוסדות חינוך על תלמידים בארבעה שנתונים 100 -כ כ"לברנר ובסה

כמות . בעיינות' מבוגרי היסודי גן רווה החלו השנה את לימודיהם בכתה ט 8. שונים במרחב 

מניינם של בוגרי זאת של תלמידים שאיננה מוצאת את מקומה בתיכון שאמור לשרת את רב 

מצערת במיוחד העובדה שחלק ארי של קבוצת . הספר היסודי הינה חסרת תקדים-בית

                                                 
5

 –רכישת ציוד מחשוב והקרנה , ח"הקמת פורטל חינוכי ממוחשב באמצעות מט: הוצגו הנושאים הבאים 2009במשך  

חינוך "פעילות עמות , ס"מנהלי של ביה/פדגוגי/ב לניהול אקדמי"רכישת תוכנת משו, יםכיתות ולוחות חכמ, מחשבים ניידים
לאירוע קהילתי ' הפיכת אירוע סיום ח, "אופק חדש"כניסה לפרויקט , קבוצות לימוד קטנות/חלופות לכיתות, "לחיים

, שדרוג קיר זיכרון לנופלים,בהשתתפות הקהילה ובהשתתפות המועצה בעלויות האירוע

 

 כתה/ מוסד
 

 יישוב

כתה  'כתה ט
 'י

כתה  א"כתה י
 ב"י

 

 כ"סה

 ברנר עינות ברנר ברנר עיינות ברנר
 24 4  9 3 1 7 בית חנן

 9 1  3 2 - 3 בית עובד

 53 9  12 12 1 19 אליהג

 18 1  8 5 1 3 גן שורק

 53 7 1 19 6 3 18 כפר הנגיד
 37 7  8 10 2 10 נטעים

 21 1  6 4  10 פלמחים

 2 -  - 1  1 עיינות

 5 -  4 -  1 בסיס

 - -  - -  - אירוס

 223 30 1 69 43 8 72 כ"סה
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מצופה שבית הספר התיכון יפעל לבחינת המצב . הם המצטיינים שבחבורה, תלמידים זו

ולהפקת הלקחים הנדרשים שיביאו למעבר של תלמידים רבים יותר מן היסודי בגן רווה 

. כתחילהלתיכון שנועד לשרם מל

בין היתר , הדבר מתבטא. ספר ברנר מסורת חינוכית והישגיים חינוכיים בעלי משמעות-לבית

בהיקף הגיוס , שעולים בהרבה על הממוצע הארצי, בהישגים הניכרים בבחינות הבגרות

חינוכי שמושתת  "אני מאמין"בכל אלו מעוגנים . ל בכלל וליחידות מאתגרות בפרט ועוד"לצה

שאיפה לחברה צודקת המחנכת לפתיחות : חינוך ערכי הומניסטי :להעל היסודות הא

המכירה בחופש הבסיסי ובכבודו של כל אדם ואדם ומושתתת על קבלת אחריות , ולסובלנות

. ועל נתינה אישית

  עם זיקה , כבני העם היהודי על כל גווניו פיתוח זהות: ישראלית –זהות יהודית

היהודיים  לית ולשורשיםהישראלתרבות , כרון ההיסטורילזי, למדינת ישראל

. והציוניים

 מדע , שפות)ומים שונים ת השכלה רחבה בתחהקניי: פיתוח החשיבה וההשכלה

.  ח הכרה בערכי מדע ותרבות אוניברסאלייםותיפו( ותרבות

 ח מיומנויות ללמידה עצמית ואוטונומית על ידי יצירת סביבה ופיט: פיתוח מיומנויות

ה תשאף להעצמסקרנית ויצירתית ו, ורתיתפשר למידה ביקשתא, תומכת ומאתגרת

.  תוך מתן מענה לכל תלמיד על פי צרכיו הייחודיים

  דיאלוג אישי ומתמשך עם כל תלמיד על מנת  יצירת: אישי –ליווי לימודי חינוכי

  .ס"החברתיים והאישיים בביה, לספק תמיכה ומענה לצרכיו הלימודיים

 תוך , ת ספרי נינוח לתלמידים ולמוריםאקלים בי תריצי: אקלים חברתי ולימודי

  .מוגנת ואסתטית, על יצירת סביבה בטוחה הדשקי

 מודעות חברתית , רחיתח תודעה אזותיפ: חינוך למעורבות אזרחית וקהילתית

בפעילויות למען הקהילה והחברה  ומעורבות חברתית תוך שילוב התלמידים

מעיד  חתירה להגשמת ( ראו נספח)הספר -שלל התוכניות והפרויקטים החינוכיים בבית

עם . לרבות פתרונות לתלמידים מצטיינים כמו גם לחלשים, הלכה למעשה" אני מאמין"ה

בעיקר בתחומי מדע , הספר הינו מוגבל יחסית-מגוון המגמות ומסלולי הלימוד בבית, זאת

.   וטכנולוגיה מתקדמים

שיעור הזכאות  .בממוצע 75%ביב נע סבשנים האחרונות בברנר  לבגרותשיעור הזכאות 

מן  7% -נמוך בכ, (2006-2007)לבגרות של כלל תלמידי גן רווה בשנתיים האחרונות 

.  6ספרי וכך גם העמידה בדרישות הסף של האוניברסיטה-הממוצע הבית

רובם בעלי יכולות ) 7השיעור הניכר של תלמידים שבוחרים מוסדות חינוך אחרים על פני ברנר

והישגיהם הפחותים מן הממוצע ( גרים לימודיים ומקצם בעלי צרכים מיוחדיםהמחפשים את

                                                 
6

 . אחריםתיכוניים ספר -לרבות אלו הלומדים בבתי, כלל אוכלוסיית תלמידי גן רווההנתונים מתייחסים ל   
7

צ ובנס ציונה ואפילו תיכון אחד או "תיכון בראשל, ה בלוד"תיכון על, תיכון קציר ברחובותהספר -המעבר הוא בעיקר לבתי   

 א"שניים בת
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ספרי של תלמידי גן רווה מעוררים שאלות שצריכות להיות נידונות במסגרת יחסי -הבית

. הגומלין בין בית הספר לרשות המקומית

 בדרכים מקובלות ברב נעשה ,ובכלל זה גן רווה הקשר בין ברנר לקהילות המאכלסות אותו

ערבי הורים סביב ו אספות הורים ,באמצעות פעילות ועד הורים מוסדי -מוסדות החינוך בארץ 

איננה מיוצגת בפורום , המועצה על מחלקת החינוך וועדת החינוך. נושאים ואירועים מיוחדים

. גם לא כגורם מייעץ או כמעביר את רחשי הציבור באופן מסודר ושיטתי, הספר-כלשהו בבית

, בני הנגף המרכזיות במערכת היחסים של גן רווה עם ברנר נעוצה בעובדהואכן אחת מא

כמו )אולם למועצה , ספר תיכון לבני המועצה האזורית-שאמנם ברנר ממופה רשמית כבית

כווני , הספר-אין כל השפעה על עיצוב מדיניות בית( גם למועצות האחרות לבד מברנר

  8.ידה מהווים כרבע מכלל אוכלוסייתולמרות שתלמ, פיתוחו והתוויית דרכו העתידית

ראוי לציין כי במשך השנים נעשו ניסיונות ליצירת שותפות משמעותית יותר מזו הקיימת 

תוך הבטחת ייצוג יחסי לכל אחת מן , ללא הצלחה ייתרה בהעדר שותפות פורמאלית, בפועל

תוח ועל על תקציב הפי, הרשויות והבטחת השתתפותן בהחלטות על מדיניות בית הספר

תישאר מערכת היחסים ברובד בסיסי   -השקעות פדגוגיות שמעבר לתקני משרד החינוך 

.  בלבד וללא מחויבות ממשית של הרשות

 

מועצה ומוסדות החינוך , יחסי הגומלין הורים 1.2.4

השפעה רבה , הורים –ספר -בית  –רשותמערכת יחסי הגומלין במשולש ל, כפי שהוצג לעיל

נראה כי ראוי לתת , למרות שניתן לכך ביטוי בסעיפים קודמים. החינוך מערכתעל תפקוד 

. כפי שיוצג להלן, לכך ביטוי מודגש

או לחילופין התעלמות מהלגיטימציה של , טשטוש גבולות בין מעורבות הורים להתערבותם

עלולה לגרום למתחים , ומן התועלת הגלומה בפעילותם ראוייםמעורבות הורים בגבולות 

הוא הדין לגבי הרשות .  ם ובסופו של חשבון לפגיעה בתהליך החינוך ובתלמידיםמיותרי

 .הספר וההורים-עם בית את הדיאלוג המתמיד, בשיתוף הפיקוח, שאמורה להובילהמקומית 

פי נהלים מוסכמים ובשקיפות -הבנייתו של מנגנון תיאום בין הגורמים השונים שיפעל על

אלא שיביא להתלכדות ולסינרגיה סביב קווי היסוד , נותלא רק שימנע מתחים ואי הב, מלאה

. ותוכניות הפעולה לקידומה של מערכת החינוך בגן רווה

המשמעות הספציפית של דמות החינוך שהם מבקשים , הורי התלמידיםמן ההיבט של 

איננה ברורה די הצורך ולאמיתו של דבר היא קשה מאד להגדרה בשל , להקנות לילדיהם

שלסקי , קשתי)כפי שהופיעו בשנים האחרונות בארץ , משאלות ההורים. וציפיותריבוי דעות 

" תושבים חושבים חינוך"וכפי שנחשפו בסדנת התושבים ( 1997 ,פלדי ;2001,ואלרועי

.  9הנן מגוונות מאד ולעיתים אף סותרות, (2009ספטמבר )

                                                 
8

 .ס"עולה משקלה של גן רווה לכדי למעלה משליש מכלל תלמידי ביה היה, תלמידים 100 -פרישתם של כ אלמלא   
להיות מעוגנת    –ובה בשעה , נדרשת מערכת החינוך הממלכתית להיות שותפה ביצירתה של תרבות חדשה, למשל, כך  9

וגיים  לסייע בהנחלתם של יסודות מדעיים וטכנול; וגם לטפח השקפת עולם אוניברסאלית, לשמר  ערכי מסורת; בישנה
להציב , ובה בעת להיות סמכותית, דמוקרטיה וקרבה לתלמידים, לעודד אווירה של פתיחות; ולייצג ערכים הומניסטיים

 .אך למנוע התערבות, לפתוח את שערי בית הספר בפני ההורים והקהילה ולאפשר מעורבות; גבולות ולוודא הישגיות
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בתחומים רבים  ההנהגה מעורבת". הנהגת ההורים"הגוף הרשמי המייצג את ההורים הוא 

הספר בשדרוג תחומים שונים ובביצוע פעילות -וכלל זה בנושאי תשלומי הורים וסיוע לבית

תחום סיוע נוסף מתבטא במניעת התערבות בוטה בסמכות . בתחום החברתי והקהילתי

". התערבות"ל" מעורבות"ספרית ובשמירת הגבולות הנאותים בין -הבית

הדבר . המועצתי" הממסד"במערכת היחסים עם בקרב ההורים ניכרת תחושה של מתח 

עלה כחוט השני בכל קבוצות הדיון בסדנת התושבים ולעיתים עיכב דיון ענייני בנושאים 

אחדים ממשתתפי הסדנה אף סבורים . המוגדרים שהקבוצות היו אמורות לעסוק בהם

.  הוא אחת הסיבות למיעוט המשתתפים בסדנת התושבים, שמתח זה

הנהגת ההורים . הספר-על מערך יחסי הגומלין בין הנהגת ההורים לביתהמתח לא פוסח 

אולם במקרים אחדים לא כך רואה , הספר-מצהירה שכל מעשיה נועדו לתמוך ולסייע לבית

פערי התקשורת המשתמעים ממצב עניינים זה פוגעים ביכולת למיצוי שיתוף .  זאת ההנהלה

ידי שני -ון הטוב והזמן הרב המושקע בכך עלחרף הרצ, הספר-בין ההורים לבית פעולה פורה

.  הצדדים

. נוגע לתשלומי הורים, היבט נוסף הקשור ביחסי הגומלין של ההורים עם המערכות הנוספות

ל של משרד "לרוב משתתפים ההורים בעלות החינוך במסגרת התקרה שנקבעה בחוזר מנכ

. ע"ל תש"בלוח שלהן מוצגים התשלומים המוסכמים לשנה . החינוך

הנתונים המוצגים בלוח עולה כי תשלומי ההורים אכן מופנים לשני שימושים שמשקפים  מן 

תחום התרבות וההעשרה החברתית ותחום : את תחומי הסיוע העיקריים לבית הספר

. למידה-השדרוג  של אלמנטים המשרתים תהליכי הוראה

 ע"תש –תשלומי הורים בחינוך היסודי בגן רווה : 4' לוח מס

 כתות/ שכבות  דייעו

 ח ז ו ה ד -ג  ב -א 
 טיולים; מסיבות; סל תרבות

 
224 249 375 510 560 685 

סביבה ; אירועים קהילתיים; תקשוב
 עיתון ; לימודית

250 250 250 250 450 450 

 1135 1010 760 625 499 474 כ"סה

 

, ספר התלמידים בכתהרצונם של הורים להקטין את מההיענות ליוצא מן הכלל לעניין זה הוא 

במקרה . שעלותה ניכרת, דבר המחייב הקמת מסגרת נוספת מעבר לתקני משרד החינוך

, כהשלמה להשקעת  המועצה נוספת סייעת/ מורה משתתפים ההורים בהוצאות שכירתכזה 

10.שנענית לבקשת ההורים ובלבד שימלאו את חלקם
    

נתפס אקט זה כבלתי , יבת בהלמרות שהמועצה משתתפת בעלות נוספת שאין היא מחו

משותפת להורים  -חלופה אפשרית לכך היא למשל החלטה גורפת . שוויוני ומעורר תרעומת

כאשר העלות , לקביעת סטנדרט פנימי של מספר תלמידים מכסימלי בכתה -ולמועצה 

.  הכרוכה בכך תתחלק בין כלל ההורים לבין מועצה

                                                 
10

  ₪  1000בשיעור של ' לשנה לשכירת מורה נוספת והורי כתות א₪  1350בשיעור של ' השנה משתתפים הורי שכבת ד  
 . עבור שכירת סייעת



 15 

הדבר מתבטא בראש ובראשונה . לטיפוחרואה בחינוך יעד מרכזי  המועצה האזורית

בשלוש השנים  התבוננות בתקציב ההוצאות של המועצה האזורית. בהוצאה השנתית לחינוך

בסכומים , מוקדש לחינוך ,ולעיתים אף יותרכשליש מהוצאותיה האחרונות מלמדת כי 

 חרף העובדה  11,(בזיקה לגודל התקציב באותה שנה) מליון שקל 10 -ל 8.5הנעים בין 

נמצא החינוך על , נוסף על ההשקעה הכספית הניכרת. שמדובר במערכת חינוך קטנה למדי

החל , ההשקעות בחינוך נעשות בתחומים שונים  .סדר יומה הקבוע של המועצה וראשה

כך למשל משקיעה המועצה סדר גודל של . וכלה בציוד ובינוי מתוספת שעות לצרכים שונים

משרד החינוך לצורכי תגבור והעשרה שונים ושעות מעבר לתקני  הוראהמשרות  5 -כ

השקעה ניכרת נעשית ברכישת ציוד . 12גלובליות לסיוע בביצוע תוכניות ופרויקטים ייחודיים

. כיתות לימוד מתקדמות ועוד, ציוד למעבדת המדעים, מתקדם בתחום התקשוב

נחת -איישנם סממנים רבים של , למרות האמור לעיל וכפי שתואר בסעיפים הקודמים

.  הורים -ס"בי-רשות: במערכת יחסי הגומלין

הספר היסודי הממלכתי -למרות שהאחריות המלאה על ההיבטים הפדגוגיים והתקנים בבית

למועצה האזורית כמייצגת את רווחת תושביה ולנוכח השקעתה , חלה על משרד החינוך

מעורבות בחיי )הן בתחום הקהילתי , הספר-ציפיות לגיטימיות מבית, הניכרת בחינוך

-והן בתחום ההישגים הלימודיים ואורח החיים הבית( הקהילה ובשמירת המורשת שלה

שמעורב מאוד  ראש המועצה: הספר-שלוש ישויות במועצה מעבירות מסרים לבית. ספרי

אמצעי עם הציבור כקולט רחשו וכמי שאמור לתת דין וחשבון -מתוקף מגעו הבלתי, בנעשה

ש כגורם תמיכה מרכזי במערכת החינוך אך גם כגורם המעמיד ראש המועצה משמ. בפניו

כגוף הציבורי המוביל את מדיניות החינוך , של המועצה ועדת החינוך; בפניה דרישות

מנהל ; . פרויקטים וכיווני פעולה במערכת, במועצה וממליץ בפני ראש המועצה על תוכניות

בין המערכות השונות ואמון על  מתאם, המוציא לפועל את החלטות המועצה מחלקת החינוך

.  מערך שירותי החינוך המונפקים למערכת באמצעות המועצה

, של ההורים מזה ושל גורמי המועצה מזה" יתר-התערבות"ל, לתפיסתו, הספר חשוף-בית

התחושה של , כאמור. אשר מטילה עליו לתחושתו מעמסה גדולה יותר מן המקובל והראוי

היא בעיקרה סוגיה של תקשורת לקויה ולעיתים גם " לסדןבין הפטיש "הימצאות מתמדת 

ניכר על פניו כי , פרט לסוגיית התקשורת. העדר תיאום ראוי בין הגורמים המעורבים השונים

גבולות הסמכות והאחריות  של כל גורם , חסר חוט מקשר רעיוני בסיסי ומוסכם על כולם

שכן  , שיאפשרו תפקוד הרמוני יותר( יםנהל, אמנה)אינם בהירים די הצורך וחסרים מנגנונים 

הספר מלווים ברצון טוב ומונעים מן הצורך לשפר -יחסי הגומלין הבסיסיים בין כל באי בית

.  כל אחד מתחומו ומנקודת השקפתו, ולשדרג את המערכת

                                                 
   

11
₪ מליון  8.3 -כ; (מכלל ההוצאה בתקציב 26.8%) 2007בשנת ₪ מיליון  10 -המועצה השקיעה בחינוך למעלה מ

 .2005 -וסכום זהה ב (מכלל ההוצאה בתקציב 33% -כ)  2006בשנת 
12

 'תגבור וסיוע בכתות א; אנגלית, מתמטיקה, מחשבים: םתגבור לימודים בתחומי   
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החינוך המיוחד  1.2.5

מועצה היא אוכלוסיית החינוך מיוחד מקרב ילדי יישובי ה, כפי שניתן לראות בלוח שלהלן

.  ספר מיוחדים בסביבה-מוסעים לבתי 9 -תלמידים משולבים ו 7מתוכה , קטנה למדי

 ע"תש  –ופרד החינוך המיוחד המשולב והמ: 5' לוח מס

 
 3מתוכם , תלמידים 30ע שבו לומדים "לאחרונה הוקם בתחום המועצה בית הספר בטב

, הספר בטבע מבקשים לקיים פעילויות שילוב על ילדי גן רווה-יוזמי בית. מיישובי המועצה

.  הספר להחליט כיצד להמשיך ולפתחו-תהליך שנמצא בחיתוליו ועל שני בתי

והספורט  הנוער, מערכת התרבות 1.3

. כמפורט בלוח להלן, הנוער והספורט פועלת במספר תחומים וקבוצות גיל, רבותמערכת הת

  פעילות תרבות ונוער : 6' לוח מס

 

רוטינית בתחום התרבות מיועדת ביסודה לפיתוח עולה כי הפעילות ה 6' מנתוני לוח מס

למעט ערבי הזמר החודשיים שמרכזים קהל גדול יחסית והמכללה , גופים ייצוגיים

. שמאכלסת בעיקר גמלאים

למעט היצע מצומצם , (ספר יסודי ותיכון-בית)בולטים בהעדרם חוגים לבני הגילאים השונים 

.  למדי בתחום הספורט

שמרכז קהל רב גם מחוץ , למעט פסטיבל האביב בשבועות, תייםבתחום האירועים הקהיל

.  שיעור המשתתפים הוא מצומצם למדי, לתחומי המועצה

עשוי  להביא , הנוער והספורט לבין מערכת החינוך, שיתוף פעולה הדוק בין מערכת התרבות

להלן . הן במגוון הפעולות והן בשיעורי המשתתפים בהם מכול רובדי האוכלוסייה, לשדרוג

                                                 
13

השומר הצעיר ותנועת  נטעים וגן שורק, בית חנן, בכפר הנגיד פועלת תנועות הנוער של תנועת המושבים 
 .בקיבוץ פלמחים

כתה 
 סוג

 כ"סה ב"י א"י י ט ח ז ו ה ב י"גנ

 7 - - 1 2 1 1 1 1 -  משולבים
 9 - - - - - 1 - 1 2 5 ס מיוחדים"בתי

 16 - - 2 2 1 2 1 2 2 5 כ"סה

 
 תחום

 
 נושא פעילות

' מס תדירות הפעילות
משתתפים 

 שכיח
-דו שבועי

 שבועי
אחת  חודשי

 לשנה

 
 
 
 

 תרבות

 X    33 חבורת זמר
 X    20 להקת נוער ייצוגית
 X    70 מכללה למבוגרים

 X  150   ערבי זמר
 X 200    ערב שירי לוחמים
 X 170    טקס יום השואה

 X 4000    פסטיבל אביב 
 X 600    ערב מחול

 
 13נוער

 X    20 להקה ייצוגית
 X   300  תנועת הצופים

 X   30  כושר קרבי
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מערך חוגי העשרה לבחירת התלמידים שיופעל במשותף בידי שתי : מספר דוגמאות

הספר היסודי עיסוק בתחומי העשרה משלימים לתוכנית -עשוי לספק לגילאי בית, המערכות

במציאות הנוכחית לא . הלימודים ולאפשר לכל ילד בחירה מתוך רפרטואר שיורכב במשותף

ה לתלמידי המועצה ושילובה במערכת יתרום לשדרוגה ובחיר קיימת כל אופציית העשרה

הספר -דוגמה נוספת יכולה להיות בתחום הידוק שיתוף הפעולה בין בתי. המשמעותי

ליצירת מיזמי חונכות , הספר לגיוס חניכים-בכל הקשור לפתיחת בתי, לתנועת הנוער

תחום המחול ואולי גם נראה כי ל. להסתייעות בתנועה בתכנון וארגון טיולים ועוד,  והתנדבות

של  שיתוף פעולה בתחום ההכנה והביצועלזמר פוטנציאל הרחבה שראוי לממשו וכי 

עשוי לסייע בקירובה ובהגברת השתתפותה בסוג זה של , אירועים המיועדים לקהילה כולה

". גאוות יחידה"ו" זהות מועצתית"פעילויות ולסייע ביצירת 
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ניים וקהילתיים  ארגו, קווי יסוד פדגוגיים: שער שני
רווה לעיצוב מערכת החינוך בגן 

של מסקנות הנובעות מניתוח המצב הקיים כפי  הינו שילוב, ניסוח קווי היסוד המובא להלן

, רעיונות והשקפות שהועלו בקבוצות העבודה בסדנת התושביםמ ,שהוצג בשער הקודם

העתידית  בדבר דמותהועדת החינוך של המועצה בו בשנים האחרונות גישות שונות שהוצגומ

הידע המחקרי וההגותי שהצטבר בשני מעיקרי ו 14מערכת החינוך במועצה האזוריתשל 

.  העשורים האחרונים בתחומים אלו

עדיין נתון , הגם שמשרד החינוך מכתיב את הליבה העיקרית של החינוך הפורמאלי בישראל

. יכר על דמות החינוךבידי הרשות המקומית ומוסדות החינוך מרחב השפעה פוטנציאלי נ

מיקום ( א: מימושה של השפעה זאת תלוי בשילוב אינטגראלי בין שלושה מרכיבים עיקריים

כפי שהוא מתבטא באימוץ תוכניות פיתוח חדשניות , החינוך בסדר העדיפות הרשות

מידת הגיבוי הציבורי וההשתתפות המוראלית ( ב; ובתשומות מקצועיות וכלכליות לתהליך

מידת ההירתמות של מוסדות החינוך להובלת תהליכי (  ג; ל התושביםוהכלכלית ש

כמו גם ביסודות הקשורים , התחדשות במערכת החינוך ושיפור הישגיה בתחום הלימודי

. בעיצוב התלמיד כאדם בחברה מתוקנת

התחומים והדגשים המובאים להלן פותחים פתח רחב לעבודה משותפת של מחלקות החינוך 

לתרומה ייחודית ומשמעותית של הורים ולשיתוף פעולה הדוק עם , במועצההתרבות והנוער 

.  מוסדות וארגונים במרחב

להלן ייוצגו מספר דגשים שנגזרו מן האמור לעיל ועשויים להוות מסגרת מארגנת לשדרוג 

תוכניות הלימודים ודרישות )כחיזוק והשלמה לליבה הממלכתית , מערכת החינוך של גן רווה

(: ךמשרד החינו

דגשים בתחום תהליכי ההוראה והלמידה  2.1

בעל , מוסדות החינוך בגן רווה יפעלו לחיזוק היסודות התורמים לטיפוח תלמיד אוטונומי

הדבר מתחייב מן המציאות המאפיינת את העידן . מכוונות עצמית וסקרנות אינטלקטואלית

-תו הרבה מאידךגיסא ונגישו-שעיקרה התעצמות חסרת התקדים של הידע מחד, הנוכחי

מציאות זאת מגבירה את הצורך ברכישת מיומנויות חשיבה וכלים שיסייעו בברירת . גיסא

בכוחה של מערכת החינוך המקומית .  הידע  וגבירו את היכולות לעשות בידע שימוש מושכל

 :לתרום למימוש אתגרים אלו באמצעות

  יום של -ובים לחיי היוםקר)הערכה עדכניים ואוטנטיים -למידה-יישום תהליכי הוראה

תוך יצירת איזון בין עיסוק בתחומי דעת דיסציפלינאריים לבין עיסוק , (התלמידים

 (.לקוחים מן החיים)מורכבים ואוטנטיים , תחומיים-בנושאים בין

  עיסוק בבעיות מורכבות המובאות מן העולם הסובב אל בית הספר וביציאה מבית

תעשיות ; הקריה למחקר גרעיני; ר הדיונותאזו; חוף הים)הספר אל העולם הסובב 

                                                 
14

מסמך הצהרת כוונות והצעה   –21 -הקמת תיכון אזורי ארבע שנתי ייחודי עם הפנים למאה ה", שייקה בילו   
 ".רוגראמה פדגוגית לפרויקטלפ
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מפגשים עם אנשי רוח ; מוסדות ממלכתיים וקהילתיים; מכוני מחקר; טק-הי

 (.מוסדות פיננסיים ועוד; ומנהיגות

 י מומחים "מונחים ע  -תחומיים-רב פעילות לימודית במסגרת צוותי עבודה וחקר

 (.אנשי מחקר, הורים מתנדבים, מורים)

  של מרחב הבחירה לתלמידים וחשיפתם לתחומי עניין אישיים הרחבה משמעותית

; מדע וטכנולוגיה: כגון, או חורגים מהן, בתחומים שמשלימים את תוכניות הלימודים

ממשל ; תקשורת; דרמה; מוסיקה; אומנות פלסטית; ספרות; יהדות; פילוסופיה

 .היבטים היסטוריים ייחודיים ועוד; ופוליטיקה

  אשר תשתלב בתפיסות הפדגוגיות , במובנה הרחב" ליתתרבות דיגיטא"פיתוח

, הדבר יתבטא בשימוש שגרתי במחשב לפעילויות עיצוב. שהוזכרו לעיל ותתמוך בהן

נגישות למאגרי מידע וכן לתקשורת עם לומדים וצוותי לימוד אחרים , סימולציה, תכנון

 השאיפה היא להפוך את המחשב לכלי עבודה שגרתי למורים. ועם מומחים

.  המלווה את הפעילויות הלימודיות בבית הספר ובבית, ותלמידים כאחד

ערכים וחברה , פיתוח האישיותתחום דגשים ב 2.2

הספר ובמדינה -בבית, במשפחה -דגשים אלו מעוגנים במציאות של ערעור סמכויות כללי 

נות בחוסר סובל, לא אחת, אשר מחד נתקל  –ערכי והשקפתי ניכר , ושל פלורליזם חברתי

במצב מורכב . מגבולות הלגיטימציה, לעיתים, שמלווה בתגובות בלתי ראויות ומאידך חורג

הנורמות , המחנכים והפרנסים תבחן את מערכת הערכים, סביר שקהיליית ההורים, זה

והדפוסים החברתיים המהווים לדידם בסיס לעיצוב אישיות הפרט ולקיומה ולרווחתה של 

. חינוכי משותףהקהילה ותציב אותם כאתגר 

מיתוג אף ניתן יהיה לשקול את , (ראה להלן בשער החלופות)במסגרת אחת החלופות 

ולקיים במסגרת זאת כנסי  "תרבות נוער"בהקשר של ומיצובה המועצה האזורית גן רווה 

. מפעלי נוער שונים ועוד, נוער ישראליים ובינלאומיים

לים באופן כזה או אחר במוסדות החינוך להלן יוצגו מספר רעיונות אופרטיביים שחלקם פוע

: ואחרים שניתנים לפיתוח במערכת החינוך המקומית

 החותרת לכינונן של , הספר ברוח הומניסטית ודמוקרטית-טיפוח חברת הילדים בבית

נורמות התנהגות ואורחות חיים שיאפשרו שילוב בין אווירה נעימה לבין תחושה של 

, למיצוי היכולת הלימודית והכישרונות האישיים, מחויבות ואחריות להתנהגות נאותה

הדדיים הוגנת בין  למיצוי הפוטנציאל החברתי והמנהיגותי ולמערכת יחסים

. בינם לבין עצמם ובינם לאנשי הצוות החינוכי -התלמידים 

  שולחנות , שעבודות חקר, סימולציות, ימי עיון, סמינרים)פיתוח מסגרות העשרה

העם : ת הלימודים ומותאמות לבני גילאים שונים בתחומים כגוןנלוות לתוכני, (עגולים

לרבות פיתוח קשרים עם ילדים ונוער , ישראל-ישראל ומדינת-מסורת, היהודי

פערים ; חילוניים -דתיים ; ערבים -יהודים )בעיות יסוד של מדינת ישראל ; בתפוצות

 .איכות סביבה ועוד; (חברתיים-כלכליים
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  הפחתת רמת האלימות המילולית והפיזית ותופעות של הצקה פיתוח מנגנונים לצורך

או שימוש בעקרונות הלקוחים מתורת , "גישור: "באמצעות מנגנונים כגון, וונדליות

מנת ליצור נורמות חברתיות והתנהגותיות  ברורות ופיקוח עליהן -על, אק'קורצ

 ".קבוצת השווים"באמצעות 

  הורים ופרנסים לקביעת , תלמידים ,בהשתתפות מחנכים" אמנה מועצתית"פיתוח

 .הספר-נורמות התנהגות ואורחות חיים בקרב כל באי בית

  מתן גיבוי ויצירת מסגרת לשיתוף פעולה בין מוסדות החינוך לתנועת הנוער ושילוב

 .התנועה בכל מיזם רלבנטי

 שתהווה את קבוצת המנהיגות הצעירה , כללית-פיתוח מועצת נוער מועצתית

כאשר ראשיה ייצגו את קבוצות הגיל האמורות בוועדת החינוך , תבמועצה האזורי

-סוגיות עקרוניות הקשורות בבתי, פעילות הפנאי: בנושאים כגון, ובמליאת המועצה

ייצוג המועצה בפורומים שונים באמצעות גופי ייצוג אמנותיים ובמוסדות כגון , הספר

סגרת זאת תיבנה על בסיס מ. ב"מועצת הנוער הארצית וכיו, המועצה הציונית לנוער

ספריות ותנועות הנוער ותפקידה יהיה לייצג אינטרסים -מועצות התלמידים הבית

מועצת הנוער הכללית תסתייע במחלקות . חברתיים של קבוצות הגיל הרלבנטיות

 .נוער וספורט, לחינוך ולתרבות

רצף חינוכי ומעברים  2.3

רצף חינוכי ותיאום מרבי במעברים בין  מערכת חינוך יעילה וקוהרנטית מחייבת קיומו של

סוגיית הרצף והמעברים , כפי שעלה מסקירת מצבה הנוכחי של המערכת. שלבי החינוך

.  טעונה בחינה ושיפור

קוהרנטיות של מערכת חינוך מושגת ביתר קלות כאשר קווי היסוד החינוכיים והארגוניים 

הם פרי דיון משותף והסכמה בין ( ודיעל יס -יסודי –קדם יסודי )הבסיסיים של כלל המערכת 

במצב שכזה יקל להשיג שתי תכליות . ההנהלות וצוותי ההוראה והחינוך של כל חטיבות הגיל

של תלמידים בין , ככל הניתן, מרכזיות החיוניות לקיומו של רצף חינוכי ראוי ומעברים תקינים

: שלבי החינוך

-למידה-החינוכיים ויעדי ההוראהליעדים , הגברת הידע והמודעות של כל שלב חינוך (א

. 15הערכה  הייחודיים של שלבי החינוך האחרים ודרכי פעילותם למימוש היעדים

בעיקר בשנות המעבר בין חטיבת גיל , יצירת המנגנונים לדיאלוג שוטף בין מחנכים (ב

קביעת מתכונת  ; ותגבור לקראת המעבר" טעימה"הכנה משותפת שת תוכניות ; למשניה

קביעת מתכונת לקבלת משוב על ; על התלמידים לקראת המעברלהעברת מידע 

 .  לאחר תקופת הסתגלות, התלמידים שעברו

                                                 
15

הבנת . הידע והמודעות נדרשים לנוכח השונות המהותית בדגשים ובדרכי העבודה בשלבי החינוך השונים   
בין חטיבות הגיל השונות ולניצול יעיל יותר של יותר הדברים עשויה להביא לדיאלוג קונסטרוקטיבי 

. הכשרויות שטופחו בהם
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ת החינוך /רכז)יש ליצור פורום מנהלים כלל מועצתי , מנת לתחזק מערך חינוך קוהרנטי-על

בריכוז מחלקת החינוך ובשיתוף מפקחי ( מנהל התיכון, ס היסודי"ת ביה/מנהל, הקדם יסודי

פגישה ראשונה תוקדש להערכת פעילות שנה . שלוש בשנה-חינוך שיתכנס פעמייםמשרד ה

פגישה שנייה תוקדש לבקרה על . קודמת  ולתכנון שלדי של פעילות משותפת לשנה שבפתח

גן )צוותי מסגרות המעבר . פעילות שבוצעה ולחידוד דגשים לקראת החלק הבא של השנה

. כמתחייב מתוכנית הרצף השנתית, יפעלו באורח שוטף( 'ט ' –ח'; א  -חובה 

וההורים  הספר-בתייחסי מערכת  2.4

הגם שאיננו מוגדר , כבית ספר יחיד בתחומי המועצה האזורית, בית הספר היסודי גן רווה

בעוד שהתנאים האובייקטיביים , אמורים להיות בו סממנים קהילתיים מובהקים, כקהילתי

. ישום עקרונות קהילתייםמקשים על י, יסודי-הנוכחיים בחינוך העל

שהיא גם חובתם )זכות , כחברי הקהילה, הנחות היסוד של החינוך הקהילתי היא כי להורים

באמצעות מתן ביטוי לצרכים ולרצונות , להשתתף בתהליך חינוך ילדיהם( וחלק מאחריותם

מציאות כזאת יכולה (. 1995, שטיין והרפז)וחתירה משותפת למציאת פתרונות מתאימים 

: התרחש בתנאים האלהל

חברי הקהילה מכירים בסמכותה המקצועית של מערכת החינוך ושל העוסקים במלאכת  (א

.  החינוך

שבמוקדו ההכרה בשונות , הפתוח והמכבד  -שני הצדדים מכירים בדרך הדיאלוג ההדדי  (ב

 (. רווחת הילד והתפתחותו)ובאחדות היעד  ( מורה, הורה)התפקידים 

ללא כל , הספר-ישיר בין הורי התלמיד לבית-ברמת התלמיד הפרט יתקיים קשר אישי (ג

היא תיעשה , במקרה שמחייב התערבות חיצונית. התערבות מצידה של הנהגת ההורים

 .באמצעות הפיקוח ומחלקת החינוך

שתגובש בתהליך של הדברות " אמנה יישובית"הספר ישאפו לכינונה של -כל באי בית  (ד

 . הדדית

הספר יעשו -וקף ההכרה באינטרס המשותף ובברית ההכרחית בין הורים לביתבת (ה

שנזקי חולשתן , לחיזוק  הסמכויות ההורית והמורית, במשותף ובנפרד, המורים וההורים

 .ניכרות חדשות לבקרים

 יחסי גומלין בין חינוך פורמאלי ולא פורמאלי  2.5

וני וארגוני מרבי בין החינוך הפורמאלי הנסיבות הייחודיות של גן רווה מאפשרות שילוב רעי

המערכות להשלים ולחזק האחת את חברתה -באופן שיאפשר לשתי תת, והבלתי פורמאלי

.  ולפעול יחדיו ביעילות ותוך איגום משאבים תקציביים ופיזיים

 (: 2001, פלדי)ניתן להפעיל שילוב זה בשלושה ממדים כדלקמן 

, תחומי עניין אישיים, ניצול פנאי) מימוש עצמי  -מורכב מארבעה מעגלים -ממד התוכן  (א

מוסיקה , תיאטרון –חשיפה לתחומי התרבות השונים ) תרבות; (ב"טיפוח כישרונות וכיו

חינוך , עיצוב אישיות הפרט כחלק מחברת הילדים והנוער) ערכים וחברה; (ב"מחול וכיו

רחבות להתנסות  תוך מתן הזדמנויות –יזמות , אחריות, רגישות, למעורבות חברתית
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עיצוב הזהות )  זהויות; בתפקידי מנהיגות ובמשמעות האמיתית של סדר חברתי

 (. לארץ וליישוב, גיבוש ההשקפה האישית ביחס לעם; האישית

; תנועת הנוער; בית הספר) הפעילות תתרחשמתייחס למסגרות שבהן  -ממד המסגרת  (ב

 .(מתקני המועצה

ס "גיל ביה, הגיל הרך)של אוכלוסיות שונות מתייחס לצורכיהן   -ממד האוכלוסייה (ג

 .(גיל הזהב, מבוגרים, נעורים, נוער צעיר, היסודי

שילוב פעילות חינוך לא פורמאלי בחינוך הפורמאלי מחייבת תכנון שנתי קפדני ומנגנוני 

מנגד גלומות בשילוב זה אפשרויות רבות להגברת מרחב . הפעלה ובקרה יעילים, תיאום

, אשר אינם מטופלים די הצורך, ים ולנגיעה בממדים נוספים בחינוךהבחירה של תלמיד

. משאבים ויכולות מקצועיות, זמן, כתוצאה מהעדר

 

 (ACCOUNTABILITY)  הערכה ואחריותיות 2.6

תהליך יישומה של תוכנית האב יחייב ליוויו בהערכה מעצבת ובמתן דין וחשבון לציבור אודות 

איכות התהליכים והליכי הביצוע וטיב , ת שיושקעו בההיקף התשומו, התוקף של מטרותיה

ולשימורם וחיזוקם , ממצאי ההערכה אמורים לסייע בזיהוי נקודות החולשה ובשיפורן. תוצריה

תהליך ההערכה שילווה את יישום תוכנית האב יקיים דיאלוג עם פעולות . של נקודות החוזק

בים פנימיים "מיצ)מערכת החינוך או חיצוניות למחצה המתקיימות  ב, הערכה חיצוניות

 (.ב"וחיצוניים זכאויות ואיכות תעודות הבגרות וכיו

בזיקה לשלבי החינוך ולמסגרות , המודל שלהלן מציג את הממדים השונים של קווי היסוד

. הפעולה

 .בזיקה לשלבי החינוך ולמסגרות הפעולה, קווי היסוד: 3' תרשים מס

 

                          
 

יסודי      יסודי        על יסודי  קדם
הישגים ; הערכה-למידה-דרכי הוראה                                 

 ערכים וחברה, פיתוח האישיות                                                      

                       יםרצף ומעבר                                                             

מעורבות הורים                                                                    

                          הערכה ואחריותיות                                                                                                                                     

                                                                                                     

חינוך פורמאלי                                                       

                                                                                   

 

                                                                          
                                                           בלתי פורמאליחינוך                                                                                 

                                                                     

 
 

שלבי חינוך 

 

 תחומי פעולה

 מסגרות פעולה
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אילוצים והזדמנויות בגיבוש  , הנחות יסוד: שער שלישי
התוכנית המוצעת 

לשיפורה והבנייתה של מערכת החינוך של גן רווה , זה תוצג התוכנית המוצעתבשער 

.  וצגו בשערים הקודמיםכפי שה, כמתבקש מהערכת המצב הקיים ומקווי היסוד

תוך חשיפת האילוצים שעמם יש להתמודד וההזדמנויות , תוצגנה שתי חלופות בסיסיות

. הן בבחירת החלופה המועדפת והן בתהליך הוצאתה מן הכוח אל הפועל, שאותן ראוי לנצל

הנחות יסוד לתכנון  3.1

לכונן מערך חינוך שאיפה   –תושביה ופרנסיה , על יישוביה, רווהמועצה האזורית גן ל

עם חינוך ערכי , שישלב חתירה להישגים גבוהים ולמצוינות במגוון של תחומים, איכותי

בעל זהות עצמית , בן תרבות, משכיל, חושב –לשם עיצובו של אדם שלם , הומניסטי

כל זאת על בסיס מורשת עם ישראל ומדינת ישראל ובהתבסס על ערכים . ורגישות לזולת

. אנושייםהומניסטיים כלל 

:    בין היתר במימוש הנקודות האלה, קשורה, הדרך המעשית למימוש שאיפה זו

 החל , בתחומי המועצה האזורית ובזיקה אליה ,מערכת חינוך רציפה וקוהרנטית יצירת

-הנחה זאת נגזרת מהמלצת הצוות לחינוך על .יסודי-מן הגיל הרך וכלה בחינוך העל

יסודי -בדבר הצורך בכננו של מוסד לחינוך על ,יסודי שפעל במסגרת סדנת התושבים

מערכת כזאת . בתחומי המועצה ומתפיסה הרואה ברצף החינוכי חשיבות חינוכית רבה

בהתייחס לכול שלבי , תאפשר למועצה האזורית לממש את אחריותה כלפי תושביה

 .פורמאלי-הן לגבי החינוך הפורמאלי והן לגבי החינוך הלא, חינוך החובה

 שמקדם את רצף  יסודי והפיכתו לאשכול גנים-רך החינוך הקדםשדרוג מע

ההתפתחות של הילדים באורח מתואם ותוך שימוש במגוון רחב של אמצעים לפיתוחם 

 .להגברת מוכנותם לשלבי חינוך גבוהים יותר, של הילדים

  בתחומים שונים , פי קווי היסוד שהוצגו בשער הקודם-עלבית הספר היסודי שדרוג

, תהליכי הוראה ולמידה)גיבוש תפיסה חינוכית ותהליכי היישום הנגזרים ממנה : שעיקרם

הנחה  .ערכי-ובתחום עיצוב חברת הילדים וחינוך החברתי( ב"התאמת מבנים וכיו, ארגון

זו נגזרת מן הניתוח שהובא לעיל שהתבסס בין היתר על קבוצת מיקוד מקרב צוות 

 .הספר-הניהול של בית

 ב הדוק יותר בין מערכת החינוך הפורמאלי לבין המערך הלא שיתופי פעולה ושילו

-להביא לשדרוג ניכר בפעילויות בחירה וטיפוח הממד האישיותי במגמה, פורמאלי

שהתבסס בין , הנחה זו נגזרת מן הניתוח שהובא לעיל .תרבותי של התלמידים-חברתי

בים ועל היתר על רעיונות שהועלו בקבוצת החינוך לתרבות הפנאי בסדנת התוש

 .הספר-משאלות צוות הניהול של בית

 :שיוצגו להלן גובשו שתי חלפות בסיסיות, על בסיס ההנחות לעיל
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ספר יסודי בתחומי -גני ילדים ובית)המשך המצב הקיים  :מצב קיים משודרג: 'חלופה א

ומאמץ מתוכנן ליצירת , שדרוג כל מערכת בפני עצמה, (יסודי בברנר-המועצה וחינוך על

 .ים הדוקים יותר בין המערכותחיבור

קדם )שיכלול את כל שלבי החינוך  תחומי-ערוצי ורב-קמפוס חינוכי רבהבניית : 'חלופה ב

. תחת קורת גג פדגוגית וארגונית אחת, (יסודי-על; יסודי; יסודי

אילוצי התכנון  3.2

מאזן ; םהתפלגות הגילי)בחינת הפרמטרים הדמוגרפיים השונים   -האילוץ הדמוגרפי  3.2.1

ללא ) על סטטיות לאורך העשור הקרוב, במצב הטוב, מצביע, (לידות ופטירות; ההגירה

 500 -שיגיע בסוף הדרך לכ, הקמתו של היישוב הקהילתי אירוס(. הרחבות עתידיות ביישובים

גידול זה איננו יכול לשנות את . תלמידים לשכבת גיל 10  -אמור לנפק תיאורטית כ, משפחות

כתות  3 -שמשמעותו כ, תלמידים 80צע הצפוי בעשור הקרוב העומד על המספר הממו

. לשכבת גיל וזאת בהנחה שכל התלמידים יבחרו ללמוד במוסד החדש

יסודי בקשוי לספק את מגוון -ספר על-הכפלת מספר התלמידים תתקל הקמת ביתללא 

.  האפשרויות הלימודיות הראוי

משמעותו , ישרת רק את תלמידי המועצהספר תיכון ש-בית  -האילוץ החברתי  3.2.2

 .התחנכות מתמשכת מגן הילדים ועד גמר התיכון בבועה חברתית מצומצמת ומוכרת

הבניית מערך חינוכי אזורי בזיקה לקווי היסוד שהוצגו לעיל תחייב    -האילוץ הכלכלי  3.2.4

קני משרד מעבר לת, השקעה בסיסית ניכרת ועלויות שוטפות לתחזוקתו האקדמית והפיסית

 .החינוך

א של "גני הילדים ובית הספר היסודי נמצאים בפיקוח  מחוז ת  -גורמי הפיקוח בשוני  3.2.5

כל פיתרון . יסודי נמצא בפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי-משרד החינוך ואילו החינוך העל

 .וחשנתי יחייב תיאום והבנות בין שני גורמי הפיק-שיש בו התייחסות מעמיקה לרצף הרב

מימוש המיזם יחייב הסכמות ותמיכה של משרד החינוך והסדרים    -מוסדיהאילוץ ה 3.2.6

חזקות על נכסים שיוקמו בהשקעה משותפת , ת בדבר מתכונת הניהול"מתאימים עם נעמ

 .ועוד

 הזדמנויות ואתגרים 3.3

גם אתגר מהגיל הרך ועד התיכון הינה גם הזדמנות ייחודית ו, יצירת מערך חינוכי קוהרנטי

העזה , התמודדות עם האילוצים מחייבת מחשבה יצירתית. חרף האילוצים שצוינו לעיל, גדול

 . ונחישות

 :להלן יפורטו ההזדמנויות השוהות שעשויות להקהות במידה רבה את האילוצים שהוזכרו

; מתחם גני הילדים; תא השטח הכולל את בית הספר היסודי  -הכולל המתחם הפיסי  3.3.1

על כל הכלול בו " עיינות"זאת בנוסף על מתחם , האודיטוריום וחדרי הספח, ן הספרייהבניי

כל אלו יוצרים תשתית לפיתוח מערכת (. ראו פירוט להלן)ועל פוטנציאל הפיתוח הגלום בו 

 .האב-חינוך יישובית קוהרנטית בזיקה לקווי היסוד של תוכנית
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 -תוך השתלבות הקמפוס חינוכי רב, ריספר תיכון אזו-עיינות כבסיס לפיתוח בית 3.3.2

, יסודית אזורית-בעיינות גלום פוטנציאל לכינונה של מערכת חינוך על  -תחומי -ערוצי ורב

את המערך , כאמור, תחומי שיכלול-ערוצי ורב-כחולייה מרכזית במבנה של קמפוס חינוכי רב

מנהיגות של  כשרהטיפוח והל יסודי ואת החינוך היסודי ויהווה גם כמרכז-לחינוך קדם

באופן שיסייע למצב את , ולכנסים לאומיים ובינלאומיים של נוער ישראלית ויהודית צעירה

. המועצה האזורית כמזוהה עם פיתוח תרבות נוער ומנהיגות צעירה

הביצוע בפועל יחייב . ספר תיכון ברוח קווי היסוד-להבניית בית בעיינות קיימת תשתית

תוך שותפות של גורמים , במרקם הפדגוגי והן בהיבטים הפיסייםהן , השקעה ניכרת בעיינות

. מעוניינים שונים

 תלמידים הגרים בפנימייה 200תלמידים מתוכם  310 -כ אוכלוסיית עיינות הנוכחית מונה

. תלמידים אקסטרניים המגיעים מיישובי האזור 110 -ו( 64.5%)

עבור דרך מסלולים  , (ל"יח 35  –38)החל ממסלולי מצטיינים , הספר מסלולים לבגרות-בבית

 .ל וגמור במסלול לבגרות חלקית"יח 21  –24 רגילים

מסלולי לימוד ייחודיים  מספר רב למדי של הספר בשנים האחרונות-פיתח בית, יחסית לגודלו

; ל"יח 5המשלב לימודי ביולוגיה ופיזיקה ברמת לימודים של  , מסלול ביופיזיקה: ובכלל זה

מסלול מדעי ; ל"יח 5המשלב לימודי ביולוגיה וכימיה ברמת לימודים של  , מסלול ביוכימיה

; ל"יח 5המשלב לימודי מדעי החיים ודיאטולוגיה ברמת לימודים של  ,החיים וחינוך לבריאות

 התמחות בלימודי תקשורת וטלוויזיה  ייחודי וראשון מסוגו בארץ ,חדש, מסלול לימודי תקשורת

, מסלול ייחודי לתלמידים מצטייניםהספר -פיתח בית, לולים אלונוסף על מס. בצילומי טבע

אסף "המרכז הרפואי עם בשיתוף  המסלול פועל. ללימודי רפואהשמתמקד בנושאי מבוא 

 יםמפגש ,החולים-בביתתוכנית העשרה ומשולבת בו  "א"אוניברסיטת ת"המסונף ל "הרופא

. בהנחייתם חקרעבודת  ומתבצעותעם חוקרים בתחומי הרפואה השונים 

 (קיימת תנודתית רבה למדי משנה לשנה)כתות בשכבת גיל  4 -ל 2בבית הספר בין 

 . שמחציתן מיועדות לבגרות מלאה באחד משני מסלולי הבגרות שהוזכרו לעיל

פינת החי הכוללת מגוון גדול של הספר תשתית פיסית נאותה של מעבדות וסדנות וכן -לבית

.  סוסים מיניאטוריים רכז זוחלים ומרכז ארצי לגידולמ, (יונקים ועופות)בעלי חיים 

יוצרים , החיבור האינטגראלי הרציף של מתקני החינוך המרכזיים של גן רווה לעיינות

 .יחיד במינו בישראל, פוטנציאל יוצא דופן לפיתוח קמפוס חינוכי רב ערוצי ורב תחומי

, חיבור בין גן רווה לעיינות  -בית הספר התיכון כמגנט לאוכלוסיית איכות מהסביבה  3.3.3

ספר תיכון יציב -עדיין איננו מספיק מבחינת גודל אוכלוסיית התלמידים הדרוש לקיומו של בית

עם זאת הפוטנציאל החינוכי הגלום ברעיון ופתיחה . שיפעל כהלכה במתכונת המוצעת

, בי הסביבהיגבירו את האפשרות לגיוס תלמידים איכותיים מישו, למימושו בהליכים מעשיים

תהליך כזה  .הספר ובמסלולי הלימוד שלו-שימצאו עניין מיוחד במגמותיו הייחודיות של בית

 .גדרות על אפשרות לשותפות במיזם. א.מ מעשי עם  מ"גם יאפשר לנהל מו

יצרת המערך החינוכי האמור היא גם הזדמנות לעורר עניין בקרב   -גיוס שותפויות  3.3.4

 .לרבות תורמים מן הארץ ומן העולם, שותפים פוטנציאליים
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 החלפות: שער רביעי

 : להלן תוצגנה שתי חלופות מרכזיות להבניית מערך החינוך במועצה האזורית גן רווה

ספר -גני ילדים ובית)המשך המצב הקיים  שעיקרו ,מצב קיים משודרג   -'חלופה א. 4

ומאמץ מתוכנן , רכת בפני עצמהשדרג כל מע, (יסודי בברנר-יסודי בתחומי המועצה וחינוך על

 .ליצירת חיבורים הדוקים יותר בין המערכות

(: הגיל הרך)החינוך הקדם יסודי  4.1

, פיסיתופדגוגית , ניהולית-המאגד תחת קורת גג ארגונית ,אשכול גניםכהגיל הרך יאורגן 

. (םילדי 250 -כ; כתות 10)הממוקמות במתחם המרוכז במועצה האזורות   את כל כתות הגן

בכפוף למנהל , מקצועית שתשמש גם כרכזת הגיל הרך של המועצהלאשכול תמונה מנהלת 

 :להלן פירוט תפקידיה העיקריים. מחלקת החינוך

לקשרי הגומלין ביניהם ולניהול ותיאום המרכזים , אחריות לתוכנית הפדגוגית של הגנים -

 .וניצול הפוטנציאל שלהם

דם יסודי ועל יישום הנחיות מנהליות אחריות לקשר עם המפקחת על החינוך הק -

 ופדגוגיות של המשרד

 .בשיתוף גננות גני החובה, אחריות לתיאום תוכנית הרצף והמעברים לבית הספר היסודי -

 .אחריות לתהליכי הקליטה הראשוניים של ילדים חדשים בגנים -

 .הכשרה ולהשתלמות הגננות, אחריות לפיתוח מקצועי -

 .גננות בלתי מתאימות" שחרור"ת וטיפול בקליטה של גננות חדשו -

 .אחריות לאירועים קהילתיים המתבצעים ביוזמת האשכול או בהשתתפותו    -

 .ייצוג הגיל הרך בפורמים שונים -

 :להלן יפורטו נקודות החוזק והחולשה העיקריות של כל אחת מן החלופות 

: יתרונות עיקריים

 וך מסגרת מתמשכת ומותאמת לימודי בת-מבטיח האשכול רצף חינוכי, מבחינת הילדים

ניתן ליצור שילובים רב גיליים ולתכננם על פי רמת . לצרכים וליכולות של ילדים בגיל הרך

. ההתפתחות של הילדים ועל פי נתוניהם האישיים ונכונותם לשתף פעולה

 השתייכות הגננות והכוחות , מאפשרת מסגרת האשכול, מבחינת צוותי ההוראה

לקבוצה מקצועית בעלת סדר יום מקצועי , עלים במערכתהמקצועיים הנוספים הפו

להתוויית , לפיתוח פרויקטים חדשים, בכל הקשור לתכנון הפעילות ברמות שונות, מגובש

מודל עבודה כזה יחלץ את הגננת מן הבדידות . מערך הדרכה והשתלמויות ועוד

. המאפיינת אותה במציאות של כתות גן בודדות

 מתאפשר איגום משאבים חינוכיים שיושג על ידי הקמתם של , מבחינה מערכתית כוללת

משאבי , האומנויות, בתחומי המדע, מרכזים ייעודיים משותפים לכל כתות הגן שבאשכול

איגום משאבים וחסכון בהוצאות יושג גם . הייעוץ והטיפול, הפעילות הגופנית, המידע

.  מערכתית" וליתאשכ"כפועל יוצא של תיאום וחלוקת כוח אדם מקצועי בראייה 
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: חסרונות עיקריים

  ועלותה תחול על המועצה מנהלת האשכול איננה מתוקננת

 שיכלול את כל פונקציות ההעשרה והטיפול , התאמת המערך הקיים כאשכול ראוי לשמו

. יחייב השקעה אשר איננה נכללת בפרוגראמה הסטנדרטית  לבינוי גני ילדים, הנדרשת

 כיתות יחייב הקצאה  9אשכול בן )רציף גדול יחסית  אשכול מצריך הקצאת שטח קרקע

(.  לרבות הקמתם של מרכזי ההעשרה, דונם למילוי כל הצרכים  4   -5 -של כ

 

דגם אשכול גנים : 4' תרשים מס

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 החינוך היסודי 4.2

ינת שינוי מבנה החינוך היסודי האפשרות לבח .החינוך היסודי בגן רווה הוא שמונה שנתי

שנתי הועלתה במהלך התכנון -או כשלב בהצמחת תיכון שש, והקמת חטיבת ביניים עצמאית

לקראת , עם זאת. נשללה אפשרות זאת פה אחד, בסדנת התושבים. ידי גורמים שונים-על

ההמלצות לשדרוג החינוך היסודי ראוי לבחון את עיקרי היתרונות והחסרונות של מבנה 

. על מנת לנסות למזער חסרונות ולמכסם יתרונות, חינוכי זה

 :יתרונות

 נחוצה תקופת הבשלה נוספת, במציאות של הארכת המורטוריום של גיל ההתבגרות 

ההתחנכות בבית הספר  המשךמציאות מצדיקה , לתיכון םבטרם הצטרפות, לילדים

. 'עד כתה ח היסודי

 שתהווה קבוצת מנהיגות , יחסית גרתבבית הספר היסודי נחוצה שכבת תלמידים בו

. לתלמידים צעירים יותר ומודל לחיקוי

 ח לבין בוגרי  -ההרגלים והנורמות בין תלמידי בין תלמידי כתות ז , פערי ההתפתחות

עובדה המצדיקה , עלולים להשפיע בכוונים בלתי חיוביים על התלמידים הצעירים, התיכון

 .'כתה ח עד אף היא ההתחנכות בבית הספר היסודי

הכשרה  

 והשתלמויות

מרכז 
לאומנויות 

רכז מ

 למדעים

 מרכז 
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 :חסרונות

  ממוקדי איננו ערוך דיו לביצוע תוכניות לימודים השמונה שנתי בית הספר היסודי

למקצועות ברמה האקדמית הדרושה  מורים מקצועייםאין ברשותו מספיק , דיסציפלינה

ברמה הנדרשת נוספים  לימוד  לא מצויים בו מעבדות ואמצעיו כמו מתמטיקה ומדעים

 .'ח –' לתלמידי ז

 אינם מאותגרים די , הספר השמונה שנתי-מידים מוכשרים בכתות הגבוהות בביתתל

 .משתעממים בשגרת הלימודים ובשל כך מאבדים עניין ומוטיבציה, הצורך

הספר היסודי -כווני ההתחדשות של בית 4.2.1

התכנון הפדגוגי 
, ב"הספר היסודי נדרש בתקופה האחרונה להשקעה ממוקדת במבחני המיצ-יתב

ב לשמש "אין ספק כי בשימוש נבון עשוי המיצ. ותיהם נתפסים כמשקפים את הישגיושתוצא

כדי לסייע באבחון נקודות תורפה , בנוסף לכלים אחרים, ככלי להערכה מעצבת שיש בו

הספר ונגזרותיו מחייב איזונים עדינים בין מה -שדרוג המערך הפדגוגי של בית. ובטיפול בהם

לב להגברת הבחירה של -כך למשל הקדשת תשומת. תשעלול להתפרש כתביעות סותרו

עלולים  –ב "לטיפול בסביבות למידה וכיו, ליישום רב יותר של פעילות חקר, תלמידים

לאור . להתפרש כעומדים בסתירה לצורך בהתמקדות במבחני המיצב הפנימיים והחיצוניים

טה במיומנויות יסוד שלי, זאת מומלץ להגדיר דגשים לפיתוח בשכבות הגיל השונות שיבטיחו

במקביל מומלץ להגדיר  את אסטרטגיות הלמידה ואת .  שנדרשים ברמות הגיל השונות

פתרון בעיות , עבודות עיוניות, פעולות חקר אישיות וצוותיות)הפעילויות הנדרשות להשגתן 

. שנתי 8 -ולמקמן על הרצף ה( הספר-למידה מחוץ לכותלי בית, אוטנטיות

, (ראו פירוט בסעיף הבא)הספר תודגש ביתר שאת שיטת הבתים -יתבמבנה החינוכי של ב

יעדי כל בית יגובו . שנתי 8 -כאשר לכל בית יוצבו יעדים ממוקדים ברצף ההתפתחות ה

אך תכלול פעילויות ופרויקטים , בתוכנית עבודה שתתבסס בעיקרה על תוכנית הלימודים

.  16וו מושא לציפייה בקרב התלמידיםשיתמכו בהשגת היעדים ויה, ייחודיים ומאתגרים לבית

 -בבית שנתי 8 -הרצף המוצגים דגשים אפשריים בשלבי חינוך שונים לאורך  7' בלוח מס

דגשים אלו ראויים לבחינה מדוקדקת בקרב צוות הניהול והמורים וליישום . הספר היסודי

י ביטוי בזיקה לתוכניות הלימודים וכחלק משגרת העבודה של הצוות כפי שהיא באה ליד

תוכנית העבודה אמורה לשקף איזון בשימוש באסטרטגיות . בתוכנית העבודה השנתיות

החקר והמכוונות , בתחומי החשיבה, שונות שנועדו לעיצוב כשרויות שונות בקרב התלמידים

. העצמית ללמידה

הן בהיבט הלימודי והן ', ח ' -למידה בכתות ז-לב מיוחדת תינתן למערך ההוראה-תשומת

יתבטא הדבר בשילובם של מורים מקצועיים , בהיבט הלימודי. חברתי-ט הערכיבהיב

ובהנחיית פעילויות ייחודיות ( ב"מתמטיקה וכיו; מדעים)מתאימים מן התיכון בהוראה שוטפת 

יתבטא הדבר בהנהגת חברת , חברתי-בהיבט הערכי(. ב"עבודות חקר וכיו, חוגי בחירה)

                                                 
16

יפייה בקרב כל שכבת גיל לקחת חלק באתגרים לימודיים וחברתיים שמצפים לה הכוונה ליצור מצב של צ    
 .בשכבה הבאה
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באמצעות ועדות נושאיות שינוהלו  -הספר -בתוך בית שתבוא לידי ביטוי מעשי,  התלמידים

יש .  בפעולות שונות של עשייה בקהילה -ומחוצה לו , ידי התלמידים בהדרכת מבוגרים-על

. חברתית-לראות בתנועת הנוער שותפה מלאה בהובלת הפעילות הערכית

יורחב  ,17לתאוריות חדשות אודות האינטליגציהמתוך הכרה בשונות בקרב הילדים ובזיקה 

באופן שיאפשר לילדים להביא לידי ביטוי יכולות אישיות בולטות , הספר-מערך הבחירה בבית

. ולעסוק בתחומים שמעניינים אותם

 

 (דוגמה כבסיס לדיון בצוות)הארגון הפנימי של בית הספר היסודי ודגשיו : 7' לוח מס

 

 הספר היסודי-המבנה הפנמי של בית 4.2.2

לב -תרצף ההתפתחות של הילדים על ציר הזמן מחייב מיקוד תשומ, 7' כפי שעולה מלוח מס

המבנה . כמן גם ערכיות וחברתיות, דיפרנציאלית לפיתוחן של מיומנויות וכשריות לימודיות

הן בעשייה , אכן יקבלו את ביטויים, הספר נועד להבטיח שהדגשים בכל שלב-הפנימי של בית

להלן יוצגו מספר אופציות .  רהספ-החינוכית והן בתהליכי ההערכה והמשוב של בית

 :אפשריות

יתרונם במיקוד תשומת הלב במספר   –( ח –ז ; ו –ה ; ד –ג ; ב –א ) שכבתיים-בתים דו

. עובדה שעשויה להקל על ניהול של הבית, תלמידים ואנשי צוות, מצומצם יחסית של יעדים

ידרשו במבנה זה ארבעה רכזים שאמונים על , הספר-מבחינת הראייה המערכתית של בית

על מנת ליצור רצף פנימי חלק , ו מתואמים ביניהםשיהי, קבוצות הגיל המאכלסות כל בית

                                                 
17

 .ירושלים, מכון ברנקו ויס ומשרד החינוך התרבות והספורט, אינטליגנציות מרובות( 1966)הווארד , גרדנר  

שכבת  

 ב -א 

 

של מצב , יסודי-דםתוך קשר מוקדם עם מערך החינוך הק, למידה מדוקדקת
רגשית וחברתית ותכנון העבודה בכתות , התפתחות הילדים מבחינה מוטורית

. בהתאם
תוך שאיפה , דגש על שליטה בקריאה וכתיבה ובמיומנויות מתמטיות בסיסיות

 .לקריאה משמעותית שוטפת' להגיע בסוף כתה א

שכבת  

 ד -ג 

 

. ביסוס מיומנויות למידה בסיסיות
. ורמות והתנהגויות חברתיתנ, ביסוס הרגלים

,  זיהוי שוניות ומתן מענה דיפרנציאלי להבטחת השליטה בתחומי היסוד
 .לרבות אנגלית ואוריינות מחשב

שכבות  

 ו -ה

 

. דגש על פעילות חברתית ונטילת אחריות אישית
תחומיים והתמודדות עם סוגיות -מודעות ללימוד עולמות דעת תוך קישורים בין

. ות האוטנטיתהלקוחות מהמציא
,  שימש במקורות מידע, למידה בצוות, הגברת למידה עצמית ועצמאית

 .שימוש שוטף במחשב

שכבת  

 ח -ז

 

תוך אימוץ מודל דמוקרטי , נטילת תפקדי מנהיגות פעילים בבית הספר ובקהילה
. דגש על ערכי מסורת וערכים כלל אנושיים;  מבוקר

, פעילות במעבדות בתיכון)תיכון בתיאום עם ה, למידה-שילוב תהליכי הוראה
(. ב"י מורי התיכון וכיו"שעורים שינתנו ע

כאירוע מוסדי , מצווה כפעילות שיא מסכמת וכסימבול מעבר לבגרות-טכס בר
 .ויישובי
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לצד תשומת הלב לצרכים הספציפיים של בני הגילים , ספר אחד מגובש-ומציאות של בית

 .השונים

 -ז ; ו –ד ; ג –א ) לגיל הבוגר שכבתי-ובית דו לגיל הבינייםו לגיל הצעירשכבתיים -תלתבתים 

, נחה של ביסוס היסודות של הרגלי הלמידהחלוקה זו לשלוש תת יחידות בנויה על הה   -(ח

שיפור ושכלול המיומנויות והכשרויות ',  מיומנויות היסוד והכשרויות החברתית עד סוף כתה ג

ומעבר למערך הוראה ולמידה שעיקרו יישום ושימוש מושכל בכשרויות ' הבסיסיות עד כתה ו

  .בתחומי דעת שונים ובמצבים חברתיים מורכבים

 הספר היסודי-בבית והספורט הנוער, מערכת התרבות שילוב 4.2.3

, הספר-הנוער והספורט כחלק אינטגראלי ממערך הפעילות בית, שילוב מערך התרבות

שמקיפה את מכלול , גונית-מהווה הזדמנות חשובה להפוך את החינוך היסודי למערכת רב

 . הצרכים של הילדים ומסייעת בפיתוח של מגוון היכולות הגלומות בהם

בהם שוהים הילדים במתקנים , המדובר בשני ימי פעילות שבועיים ארוכים, מבחינה ארגונית

לרבות באתרים רלבנטיים בעיינות ולגבי )המיועדים לפעילות האמורה במתחם המועצה 

הבנייתו . ופועלים במגוון תחומי עניין, (באתרים שמחוץ לתחום המועצה –פעילויות אחרות 

הספר ולמחלקות התרבות והחינוך -באמצעות צוות משותף לביתמערך חינוכי זה תיעשה 

מימון הפעילות . נציגות הורים ונציגות מועצת התלמידים, בהשתתפות ועדת החינוך, במועצה

 . ידי ההורים והמועצה-ייעשה בשותף על

 :מוצע למקד מיזם זה בשני תחומים מרכזיים

 תחומי העשרה שוניםהפעלה משותפת של תחומי בחירה אטרקטיביים לילדים ב ,

כמו גם לצורך פיתוח כישרונות , (חוגי מדע ודעת)בזיקה למערך הלימודי וכתמיכה בו 

ופיתוח קבוצות ייצוגיות  הספורט, המוסיקה, המחול, הדרמה, בתחומי האומנות

. (נבחרות ועוד, דרמה, מקהלה, תזמורת)

 ם ערכיים בנושאי, בשותפות עם תנועת הנוער, פיתוח וטיפוח חברת הילדים

ס "בחברת ביה  צים ופעילות אקטיבית"מד, פיתוח מנהיגות צעירה, וחברתיים

 . ובקהילה

 סביבות לימודיות והצטיידותעיצוב , פיסיותהתאמת ביצוע  4.2.4

תוכן פרוגראמה  ,  בזיקה לקווי היסוד הפדגוגיים והתוכנית האופרטיבית שתתגבש לאורם

הספר ובעיצוב ראשוני של סביבות למידה -בית פיסית שתתמקד בהתאמת המבנה הפיסי של

, הספר שיוביל את התהליך בהנחיה ובסיוע מתאימים-צוות בית. רלבנטיות למסגרת שתגובש

 .ערכיים המתגבשים-חברתיים-יעבור במקביל תהליכי הכשרה והתאמה לכיוונים הפדגוגיים

 רצף חינוכי ומעברים 4.2.5

סיטואציה .  יסודי-יסודי לבין החינוך העל-וך הקדםהספר היסודי נמצא בתווך בין החינ-בית

מתוך אינטרס להשפיע על מידת , זאת מחייבת התחברותו למערך גני החובה המזינים אותו

הספר -ולבית, הספר היסודי-של ילדי הגן בהגיעם לבית המוכנות וההסתגלות, הבשלות

הבוגרים הגיעו עם מכלול  כאשר האינטרס הוא לוודא שאכן  –התיכון הקולט את בוגרי היסודי

. המיומנויות והכשרויות הנדרשות לתפקוד ראוי בתיכון
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מצופה הבנייתם של שני תהליכים בתחום , (מצב קיים משודרג)במסדרת החלופה הנדונה 

: הרצף החינוכי והמעברים

  בניית פורום מקצועי משותף שיפעל בקביעות בהשתתפו גננות גני חובה ומורות כתה

הספר -שותפת של מנהלת אשכול הגנים ורכזת הבית הצעיר בביתבהנחיה מ', א

בזיקה לסטנדרטים , פורום זה יטווה תוכנית פעולה משותפת לקו הרצף. היסודי

אופן : כמו כן יקבע הפורום נהלים והלכים בתחומים כגון. ודגשים חינוכיים שיקבעו

ידע להחלטות העברת מידע רלבנטי אודות ילדים במעבר ויפעל במשותף לתרגום המ

אפיונים ייחודיים ונקודות תורפה המחייבות  –למשל )מעשיות לרווחת כל ילדה וילד 

 (.ועוד' בנייה משותפת של הרכב כתות א'; תשומת ליבן של מורות כתה א

 בראשות מנהל מחלקת " פורום מעבר"ויצירת , הידוק הקשרים עם תיכון ברנר

רף הקושי הנובע משיוכם לשתי ח)החינוך של המועצה ומפקחי שני בתי הספר 

 –' בהשתתפות רכזת הבית הבוגר ביסודי ורכזי שכבות ט,(רשויות פיקוח שונות

פורום זה יטווה תוכנית . הספר-הנוכחי והמיועד לשנה שלאחר מכן ויועצות בתי

בזיקה לסטנדרטים ודגשים חינוכיים , תיכון -פעולה משותפת לקו הרצף יסודי 

אופן העברת : יקבע הפורום נהלים והליכים בתחומים כגון כמו כן. שיקבעו במשותף

מידע רלבנטי אודות ילדים במעבר ויפעל במשותף לתרגום המידע להחלטות מעשיות 

אפיונים ייחודיים ונקודות תורפה המחייבות תשומת  –למשל )לרווחת כל תלמיד 

 (.דועו' בנייה משותפת של אופן שיבוץ תלמידי גן רווה בכיתות ט; מיוחדת

 :מעבר לפעילות השוטפת כמצוין לעיל יושם דגש על שלוש הסוגיות האלה

התיכון יתבקש להעיר משוב מסודר ומפורט אודות  –העברת מידע דו סטרית  -

תוך דיון , הן במישור הלימודי והן בהיבט החברתי, אופן הקלטות בוגרי גן רווה

וא המוכנות פעילות זאת נועדה להבטיח את מל. משותף בלקחים המתבקשים

של תלמידי גן רווה ללימודים בתיכון ולסייע בצמצום הפער בינם לבין תלמידים 

 .כפי שהתבטא בהישגים בבחינות הבגרות בשנים האחרונות, אחרים

' ח –' שילוב מורה או שניים מן התיכון בהוראת תחום לימודי ספציפי בכתות ז -

הדרגתית של תלמידי  מנת להביא להסתגלות-על, (אזרחות; מדעים; מתמטיקה)

כמקובל , אסטרטגיות וסטנדרטים אקדמיים, הבית הבוגר ביסודי להרגלי למידה

 .בתיכון

מנת להפחית באורח -על, מטרותיו ודרכי פעולתו, פעולות הסברה אודות התיכון -

 .  יסודי אחרים-משמעותי בשיעורי התלמידים שבוחרים במסגרות חינוך על
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 "מצב קיים משודרג" בחלופת  ן חטיבות הגיל יחסי גומלין בי: 3' איור מס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  פורום הגיל הרךפ
 
קבוע  משותף פורום מקצועי 

 צעיר הבית לגנים והאשכול ל

פורום מעבר בין 

 היסודי לתיכון
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( צוות ניהול מורחב) ס היסודי"פדגוגי של ביה-המבנה הארגוני: 4' איור מס

         

 

 

 

     

ת בית הספר/מנהל

ת בית הגיל הבוגר/רכז

'ח–' ז

ת בית גיל הביניים/רכז

'  ו–' ג

או

'ו–' ד

ת בית הגיל הצעיר/רכז

'ב–' א

או

'ג–' א

ת/ת פדגוגי/רכז

רכזי תחומים ומקצועות

;  מחשבים; אנגלית; מתמטיקה; מדעים; אוריינות)
(ספרית-הערכה בית; פרויקטים וחקר

ת מנהלית/רכז

חברתי -ת חינוך ערכי/רכז

תיאום עם  ; פעילות העשרה; אירועים; חברת הילדים)
(נוער וספורט, מחלקת תרבות

0

ייעוץ וטיפול

(ס"אקלים ביה; הכוון; ח.שילוב ח; טיפול בפרט)
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' ההיערכות ליישום חלופה א 4.3

רטת פי תוכנית ביצוע מפו-ההיערכות ליישום החלופה מחייבת הקמת מטה יישום שיפעל על

: בהרכב תפקידים כדלקמן,  ולוחות זמנים קבועים

: ועדת היגוי

. ראש המועצה האזורית -

 .ר ועדת החינוך"יו -

 .מנהל המחלקה לחינוך -

 .נוער וספורט, מנהל המחלקה לתרבות -

 מפקחי משרד החינוך -

 מנהלי מוסדות החינוך -

 ר הנהגת ההורים"יו -

 .יועץ מלווה -

: רכז התהליך

מנהל מחלקת החינוך  -

: ש המועצה ומלווה תהליך היישוםנציג רא

. ר ועדת החינוך"יו -

: ועדות אופרטיביות

ועדה פדגוגית  

. מנהל המחלקה לחינוך -

 .מנהלי מוסדות החינוך -

 .בעלי תפקידים רלבנטיים מתוך מוסדות החינוך -

 .מפקחי משרד החינוך -

 (.לפי שעות ייעוץ בפועל)יועצת חיצונית לגיל הרך  -

 .יועץ מלווה -

יסודי ולפי -על; יסודי; יסודי-קדם: לפי שלבי חינוך)וועדות -תתחלק לתתהועדה הפדגוגית 

או /לעיסוק ממוקד בחטיבות הגיל ו, (ב"מדעים וכיו; תקשוב; אסטרטגיות: נושאים

. בנושאים פדגוגיים מרכזיים ותפעל במשותף בנושאים מערכתיים

ערכי -ועדה לחינוך חברת

. נוער וספורט, מנהל המחלקה לתרבות -

 .עררכזת נו -

 .ס"רכזת חינוך חברת בביה -

 .ת הנהגת ההורים/נציג -

 נציג ועדת חינוך -

 .נציגות התלמידים -

 .יועץ מלווה -
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 .ר ועדת החינוך"באחריות יו –פרוגראמה פיסית והצטיידות , לתקציבהועדה 

 ליישום התוכנית מוצעים ז"פעולות ולו: 8' מסלוח 

 ייעוד ז"לו משתתפים תחום פעולה
הצגת התוכנית . 1
 .ריכת שינויים אחרוניםוע

; ועדת החינוך; המועצה' ר
 סדנת תושבים; צוותי החינוך

מהלך ינואר 
2010 

 .הכנת גרסה סופית

סוף ינואר  מליאת המועצה אישור התוכנית. 2
2010 

לכניסה " אור ירוק"קבלת 
 לתהליך יישום

קביעת הרכב  . 3
 הוועדות 

מנהל ; ר ועדת חינוך"יו
מנהלי ; המחלקה לחינוך

 וסדות החינוךמ

סוף ינואר 
2010 

יצירת מסגרות 
אופרטיביות לקידום 

 מעשי של התוכית
מהלך  חברי הועדות  התנעת התהליך. 4

פברואר 
2010 

; קביעת נוהלי עבודה
; תחומי עיסוק וקדימויות

 2010ז עד יוני "לו
פגישות  8 חברי הועדות פגישות הועדות. 5

 –פברואר 
 2010יוני 

הכנה מפורטת של 
חומים המיועדים הת

 א"ל תשע"ליישום בשנה
גיבוש הצעות . 6

אופרטיביות ליישום 
 א"ל תשע"בשנה

תוכנית יישומית  2010מאי  צוות היגוי מצומצם
, א"אופרטיבית לתשע

 .לרבות תקצוב
הבאת תוכנית היישום . 7

א לאישור ועדת "לתשע
 ההיגוי 

סוף מאי  ועדת היגוי
2010 

לביצוע " אור ירוק"קבלת 
 .ית היישוםתוכנ

קביעת הליכי הערכה . 9
ובקרה אחר תהליכי 

 היישום

מנהלי מחלקות ; ועדת החינוך
בשיתוף  -החינוך והתרבות 

 מנהל מוסדות חינוך

  2010יולי 
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 ורב תחומי גילירב חינוכי הבניית קמפוס  '  -בחלופה  .5

היסודי שבמתחם באתרי החינוך לגיל הרך ובית הספר  ,הבניית קמפוס רב גילי ורב תחומי

, חיבור אינטגראלי בין שלושת חטיבות הגיל  הקמפוס יתבסס על. המועצה האזורית ובעיינות

גם את , לצרכים שונים, שישרתו, כאשר החטיבה התיכונית תתבסס על התשתיות של עיינות

.  יסודית והיסודית-הקדם –החטיבות 

ל הקמפוס וחבריה יהיו "שבראשה יעמוד מנכ, הקמפוס ינוהל באמצעות הנהלה משותפת

מתכונת ניהול כזאת תאפשר איגום משאבים והפריה הדדית מרביים . מנהלי חטיבות הגיל

, דרכי הוראה ייחודיות והעשרה לימודית, בין החטיבות השונות ויישום תחומי לימוד מאתגרים

 תוך ניצול משותף של כל האמצעים החינוכיים, תרבותית וחברתית לאורך כל שעות היום

; מרכז תקשורת; ספריות; מעבדות)המצויים במתחם המשותף ואלו שיפותחו בו בעתיד 

מכשור ייחודי בתחומי ; סביבות לימוד אוטנטיות של חי וצומח; אולמות מופעים; מתקני ספורט

; פעילות חונכות של תלמידים בוגרים יותר לחניכים צעירים; המחשוב ובתחומים נוספים

 (. שירות קהילתי ועוד

למעט )לעיל  פי המוצע בחלופה הראשונה-הקדם יסודית והיסודית יובנו על –חטיבות ה

פי -החטיבה התיכונית תובנה על. (מספר תחומים שינוהלו במרוכז וישרתו את כל החטיבות

 .קווי יסוד שיוצגו בהמשך

ניתן יהיה להגיש בקשה למשרד החינוך להכיר בו , בשל ייחודו של הקמפוס על כל מרכיביו

. מוסד ניסוייכ

 

 

  

 

 

 הנהלה כללית
אדמיניסטרציה 

תחזוקה 
רכש 

תשתיות ופיתוח 
גיוס משאבים 

רכז תקשורת מ
פרויקטים ותוכניות ייחודיות 
 מרכז לטיפוח מנהיגות צעירה

 החטיבה 
 יסודית-העל

 החטיבה היסודית

יסודית  -החטיבה הקדם

 (אשכול גנים)
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תרבות ילדים ונוער ופיתוח : מוצע למקד את הקמפוס סביב מוטו חינוכי מרכזי שעיקרו

מוצע לפתח מסגרת ייחודית לפיתוח מנהיגות , כחלק בלתי נפרד מהקמפוס. מנהיגות צעירה

 .ולמיות וגופים רלבנטיים נוספיםבשיתוף תנועות הנוער הציוניות הע, צעירה לעם היהודי

 יסודית-החטיבה העל 5.1

תוך הבניית , אזורי-יסודית תבנה על בסיס התשתית הקיימת בעיינות מוסד על-החטיבה העל

מתווה פדגוגי וארגוני שיאתגר את אוכלוסיית גן רווה ותלמידים איכותיים מן הסביבה ומרחבי 

שתיאות , ם מועצה מקומית נוספת בסביבהמאמץ מיוחד יושקע ביצירת שותפות ע. המדינה

 .חינוכי-יסודי ייחודי אתגר חברתי-לראות בכננו של מוסד על

בשיתוף עם אחד מן המרכזים , הרעיון של פיתוח מנהיגות צעירה לישראל ולעם היהודי

עשוי ליצור למקום נופך בינלאומי ולהוציא את האוכלוסייה הבוגרת יותר מן , האוניברסיטאיים

 .המקומית העוטפתהבועה 

כאשר כל מרכז , חמישה מרכזים מתמחים  היסודית על-ככל מוצע לבסס את החטיבה העל

. וברמה גבוהה מעניינים, אחראי על פיתוח וטיפוח תהליכי הוראה ולמידה מאתגרים

יחידות הלימוד לבגרות )הן  הדאגה לתשתית הלימודית , באחריות המרכזים תהיה נתונה

יפול ביצירתם של תחומי ההעשרה ייחודיים ופיתוח  מתודולוגי בכוונים והן הט( בכל הרמות

פיתוח תלמידים בעלי מכוונות עצמית )התואמים את קווי היסוד הפדגוגיים שהוצגו לעיל 

יהיה על , כחלק מן הדרישות הלימודיות והחינוכיות(. ב"פרויקטים וכיו; גישת החקר; ללמידה

נוסף )הספר ולהגיש -וח פרויקט לאורך לימודיו בביתפית/ כל תלמיד להשתלב בקבוצת חקר

 . עבודת חקר אישית בהיקף קרוב לסמינריוני( ח הקבוצתי"להיותו שותף להכנת הדו

שתופעל , יהיה על כל תלמיד לקחת חלק בפעילות של שירות לקהילה, בתחום החברתי

.  (ראו להלן)ותונחה בידי המרכז ללימודי חברה ומנהיגות 

מקצועות , בנה מערכת שעורים אישית שתכלול את יחידות החובה לבגרותלכל תלמיד ת

תחומי ההתמחות וההעשרה ייגזרו . ותחומי התמחות והעשרה(  ל"יח 4 – 5 -ל)הרחבה 

 .כמפורט להלן, מתוך ההיצע של  המרכזים

. לחטיבה התיכונית, בחטיבה היסודית' ח –' תבצר זיקה בין בית ז, בתחומי לימוד אחדים

בשילוב מורים מתאימים מן , זו תתמקד בעיקר בתיאום תוכניות הלימודים בקו הרצף זיקה

החטיבה התיכונית בהוראת מקצועות נבחרים בחטיבה היסודית ובשימוש במתקנים 

ידי שתי -פרטים לגבי אופן מימושה יקבעו במשותף על(. ב"ספריות וכיו, סדנות, מעבדות)

 .ובמעבר מהיסודי לתיכון ההנהלות במסגרת הטיפול ברצף החינוכי
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ייעשה מאמץ לשלב , הלכה למעשה,  הלכה למעשה, יסודית-בתהליך הבניית החטיבה העל

שותפים שיקנו לה נופך אוטנטי ואקדמי ויאפשרו לתלמידים התנסויות וממפגשים עם 

  18.העומדים בחזית התחומים השונים

 :להלן פירוט המרכזים

כז זה יהיה אחראי לכל מערכת הלימודים  המדעיים מר –מדע וטכנולוגיה המרכז ללימודי 

שכולם נועדו לעורר מוטיבציה להתמודדות , למרכז זה שלושה תפקידים. והטכנולוגיים

 :י נטיותיו ויכולתו"כל תלמיד עפ  -מרבית עם תחומי לימוד אלו 

ה אוריינות תקשוב ככלי עבוד'; ח –' לימודי היסוד המחייבים במדע וטכנולוגיה בכתות ז -

 .יומי-יום

לתלמידים שנטייתם איננה בתחומי המדע ( ל"יח 3)לימודי הבסיס במתמטיקה  -

 .והטכנולוגיה

 .(ל"יח 4 – 5)ביולוגיה ברמה גבוהה , כימיה, פיסיקה, מתמטיקה)לימודי מדע טהור  -

רפואה ; טכנולוגיה-ביו; ל"יח 15לימודי המחשב עד )לימודי מדע וטכנולוגיה מתקדמים  -

 (.ם שהמרכז יפתחותחומים נוספי

 :להלן פירוט המרכזים

נכסי "מרכז  זה יהיה מופקד על ליבת   –ומורשת ישראל המרכז ללימודים הומניסטיים

, ך"תנ, ספרות, נוסף על יחידות החובה בלשון, הספר ינחיל לתלמידים-שבית "התרבות

 – 5 -ל לתלמידים מעוניינים תהיה אפשרות הרחבה של הלימודים ההומניסטיים. היסטוריה

 . ל"יח 4

באופן , יהדות ומורשת, י"ללימודי א בהגברת החשיפה יהיה  בפעילות מרכז זה מוקד חשוב

לאורך ארבע שנות ההתחנכות בחטיבה התיכונית לדיון בשאלות של , שיחשוף כל תלמיד

כגון יד , פעילות זאת עשויה להתבצע בשיתוף פעולה עם מוסדות חיצוניים .שורשים וזהות

 .צוג בקיבוץ עין צוריםיעקב הר

החל מכתה , מרכז זה יהיה מופקד על לימודי האזרחות –המרכז ללימודי חברה ומנהיגות 

דרך יחידות החובה בבגרות וכלה בלימודי המסגרת הייחודית לטיפוח , ביסודי' ח –' ז

, בין היתר, כיווני פיתוחו של מרכז זה תלויים .מנהיגות צעירה לישראל ולעם  היהודי

כמרכז לפיתוח וטיפוח , לטה על מיצובו של הקמפוס כולו ושל החטיבה התיכונית בפרטבהח

, תפותח פרוגראמה מפורטת, לאחר קבלת החלטה עקרונית בנושא  .מנהיגות צעירה

, שעיקרה יצירת מסגרת אליה יתקבלו תלמידים מרחבי הארץ ומהקהילות היהודיות בעולם

הוא , בנוסף ליכולת לימודית טובה, הקריטריון המרכזי. שיענו לקריטריונים מיוחדים שיעוצבו

 .כושר מנהיגות ומוטיבציה להשתלב בתפקידי התנדבות והנהגה בתחומים שונים

. המרכז ללימודי שפות יפתח אופציות שונות בתחום הוראה השפות  -מרכז ללימודי שפות

הן בנושאים של , המרכז ייפתח דרכים לעיבוי לימודי האנגלית ולהפיכתה לשפה תקשורתית

 .בתחומי ההתמחות של התלמידים –יום והן לצרכים מקצועיים -חיי יום

                                                 
18

יד יעקב הרצוג : ותבתחום מורשת ויהד; מכון וולקני, הפקולטה לחקלאות, מכון ויצמן: בתחום המדע: למשל 
 .   טק באזורי תעשייה סמוכים-מפעלים היי: בתחום הטכנולוגיה; בעין צורים
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 . צרפתית וספרדית, ישקוד המרכז על טיפוח אופציות נוספות וביניהן סינית, מעבר לאנגלית

, המרכז לאמנויות יטפח סוגי אמנות שונים וכלל זה אמנות פלסטית   -המרכז לאומנויות

המרכז יפעיל חוגים ופעילות העשרה בשיתוף . מחול ועוד, דרמה, מסיקה,  אמנות דיגיטאלית

תבחן התמקצעת . בזיקה לביקושים, נוער וספורט ומסלוליי לימוד, עם המחלקה לתרבות

 .אזורית-בתחום אמניות מסוים והבנייתו כמגמה על

גילי ורב תחומי -ההיבט הארגוני של הקמת קמפוס רב  5.2

: ודדות במספר מישוריםהקמת הקמפוס מחייבת התמ

  לניהול ( ת"נעמ)יצירת הסכמה חוזית בין מועצת גן רווה לבין הבעלות על עיינות

על בסיס קווי היסוד שהוצגו לעיל ובגיבויים של גורמי הפיקוח , משותף של הקמפוס

 (.מחוז המרכז והמינהל לחינוך התיישבותי)של משרד החינוך הפועלים במרחב 

  על , יסודי, קדם יסודי)לכל שלבי הגיל  אזורי ניסויי-נוך עלמוסד חיקבלת מעמד של

 .בסיס תוכנית האב-על, (יסודי

 לעיל  4.3כמוצג בסעיף , פיתוח אופרטיבי של התוכנית באמצעות ועדות ביצוע

 :בתוספות כדלקמן

 מנהל מחלקת חינוך; ר ועדת חינוך"יו; המועצה' ר: עיינות –ת "מ עם נעמ"צוות מו ;

 .יועץ משפטי

 וותי פיתוח למרכזי המתמחיםצ. 

 צוות תכנון שווק הקמפוס בסיוע גורם מקצועי מייעץ חיצוני. 

 


