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שיתוף הציבור
`
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צוותי המשימה
לידה עד שש  -הגיל הרך 
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סבא מתקדמת  -כפר
לפדגוגיה חדשנית



י   הצורך בשינו

פדגוגיה  "
"  מוניציפאלית

,  שלושה מהלכים המהווים מנופי שינוי והתחדשות
לאחר ניתוח  , החלו עם כניסת הנהלה חדשה לאגף החינוך

:הממצאים הדמוגרפיים והתמונה החינוכית הרשותית

,  אוטונומיה
ייחודיות והכרה  

בשונות  

חדשנות  , פתיחות
ויצירתיות



חינוך ממלכתי

רשתות חינוך

פנימיות

גנים פרטיים ומעונות יום

חינוך ממלכתי דתי

ד"חב

מוכר שאינו רשמי



תמונת  
עתיד 

מערכת החינוך  
סבא  -בכפר 

ערבות  , פועלת מתוך אהבת האדם
.הדדית ואמונה בכל באיה

,  שומרת על רציפות היסטורית
פועלת מתוך גמישות והתחדשות 
.מתמדת ומקדמת הגשמה עצמית

,  עצמאי, מפתחת בוגר אחראי
התורם לחברה ישראלית  , מאושר

.איתנה ומלוכדת

אהבה

אמונה

התחדשות

הגשמה



עד אחרון  
התלמידים ואנשי  

החינוך

חינוך לאורך כל  
היום  

הכרה בחשיבות  
פדגוגיה  "ה

"  המוניציפאלית
.ויישומה

"  פדגוגיה-פסיכו"
ויישומה במלאכת  
החינוך וההוראה

חדשנות  , פתיחות
לעידוד , ויצרתיות

צמיחה ומצויינות  
בארגון

אוטונומיה  
ניהולית  

ותקציבית

מרחב  הגדלת 
הבחירה  

בכל והגמישות 
.מרכיבי המערכת

מודל  הטמעת 
במסגרות  הכלה 

החינוך ובקהילה

טכנולוגיה  
בשירות ההוראה  

והלמידה

פסיפס חינוכי  
קהילתי



הנתונים הדמוגרפיים  
נתוני הלשכה המרכזית 

העירייה ומשרד  , לסטטיסטיקה
שעובדו על ידי חברת , החינוך

מלמדים על המשך  , "ויאפלן"
הגידול באוכלוסייה ועל הצורך לתת 

מענה פיזי הן בבנייה חדשה והן  
.בהתאמת מבנים

המדד החברתי כלכלי  
בדרוג  מדד העיר השתפר והוא 

מדדי  . ס"י הלמ"עפ8עשרוני 
ס מצביעים על"הטיפוח של בתיה

ועל מדד טיפוח קוטביות נמוכה
.2.74-ל1.25בטווח של בין 

מרחבי חינוך
נתונים אלו סללו את הדרך  

להתוויית מודל של חלוקת העיר 
.לשלושה מרחבי חינוך וקהילה

נתיבים אסטרטגיים עיקריים



נתיבים אסטרטגיים עיקריים
ובחלוקת משנה לאשכולות פנימיים במרחבתחולק לשלושה מרחבי חינוך וקהילה העיר 

מינהלכל . לרצף החינוכי באזורים השונים בעירקהילתיים ייעודיים מינהלייםהקמת 
את כל הפעילויות הקהילתיות בהיבטים התפעוליים והפיסיים בתוך  יתכללקהילתי 

.מוסדות האזור הגאוגרפי הנבחר

בהתאם ובהתחשב בפיזורם , למרחבים הקהילתיים ולאשכולות" ישוייכו"מוסדות חינוך 
.הגיאוגרפי ובצרכים העירוניים

יוצר הזדמנות  , ריכוז פעילות פורמלית וקהילתית במרחב המשותף-עירוב שימושים 
.  לאיגום משאבים ולניצול יעיל של מתקנים בהתאם לצרכים חינוכיים וקהילתיים

מרחבי 
חינוך 

וקהילה



נתיבים אסטרטגיים עיקריים

התאמת
מבנים
ושיפור

תשתיות

שיפוץ עומק ושדרוג  
תשתיות במבני  
!  החינוך ובחצרות

פיתוח סביבות  
,  לימודיות מעוצבות

,  חווייתיות
מאתגרות  

.  ומשמעותיות

פיתוח תשתיות  
התקשורת



יסודי הממלכתי-מבנה החינוך העל
ההתרחבות הגיאוגרפית של  , לאור הגידול הדמוגרפי

עלה הצורך לבחון גם , העיר והחשיבה האסטרטגית
.את המבנה הארגוני של החינוך העל יסודי

-השארת המצב הקיים
חטיבות ביניים  

עצמאיות וחטיבות  
עליונות במתחמים  

.נפרדים

יצירת רצף פדגוגי    
שנתי בין חטיבות  -שש

הביניים והחטיבות  
.העליונות

ס שש  "הסבה לבתי
פיזי ופדגוגי-שנתיים

מעבר למבנה  
ב  "י-' ט', ח–' א

1234

החלופות שנבחנו ונותחו לגיבוש ההמלצה



איכותינגישקהילתי

התאמה למציאות המשתנה של העיר
שיפור איכות החיים לתלמיד
הרחבת אפשרויות הבחירה

המשך התפישה האינטגרטיבית
קירבה לבית

חסכון בזמן להורה וילד
עצמאות לילדים

תרבות ופנאי ליד הבית
חיזוק הקהילתיות



הפרמטרים העיקריים 
לבחינת החלופות 

יסודי הממלכתי-מבנה החינוך העל

הגידול הדמוגרפי  
האזורי  

שיפור הרצף החינוכי  
והמעברים  

השפעה על ההישגים  מ"השפעה על האח
הלימודיים  

תרומה אפשרית של  
המעבר לשלושה  

מרחבי חינוך  

ס  "טיפוח ייחודיות בבתיהבחינת שיטת הרישום  
ומעבר הדרגתי לבחירה  

מבוקרת  

שיקולי תנועה  
ותחבורה בעיר  

1234
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תקציב התאמות  
פיסיות ובנייה חדשה
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י הצוות המקצועי  "החלופה שנבחרה ע
בעירמבנה החינוך 

חלוקת העיר  
לשלושה מרחבי  

חינוך וקהילה

שמירה על מבנה  
חטיבות הביניים  

העצמאיות

החלת רצף פדגוגי  
שנתי-שש

פיתוח ייחודיות  
ומרחבי חינוך  

משותפים  

בחינת שינוי  
שיטת הרישום

1

2

3

4

5



חלוקת העיר לשלושה מרחבי חינוך



הקמת בתי ספר 
ומרכזים עירוניים 

חדשים

מרכז מעבדות  נוסףתיכון 
מדעים בקריית  

התיכונים

מרכז מצויינות  
עירוני בשילוב  

י "מרכז יש

קריית חינוך  
לבתי ספר  

ייחודיים 

התאמת מסגרות  
חינוך לילדים  

בסיכוי

חטיבות ביניים2



הקמת בתי ספר 
ומרכזים עירוניים חדשים

21/ 18המשך למידה עד גיל –" סאלד"ייעודו של בית ספר שינוי 
"גוונים"הספר -חידוש מבנה בית 

מרכז עירוני לגיל הרך
מרכז הורים עירוני

לתחומי הפנאי בנושאים כגון  גינות ציבוריות ייעודיות 
בטיחות בדרכים וכדומה , סיפורי ילדים, מוסיקה

חידוש מעבדות בתי הספר



ייחודיות

חדשנותפתיחות

יצירתיות

מגמות לימוד חדשניות

תקצוב דיפרנציאלי

התאמת מוסדות החינוך  
לצרכים של האוכלוסייה  

הדתית

מוסדות החינוך והקהילה

מרחב החינוך הדתי



ההון האנושי
פיתוח מקצועי

לעידוד צעירים ללימודי חינוך הכנת תכנית עירונית 
אנשי חינוך איכותיים והוראה ולקליטת 

פיתוח אישי ומקצועי מיטבי

תמיכה וליווי, הקמה והפעלה של מערך הדרכה

קהילות לומדות בתחומי הדעת השונים

הכלת תלמידים שוני צרכים-צוותי החינוך הרגיל

טיפול ממוקד במניעת נשירה סמויה וגלויה



ההון האנושי
הוראה ולמידה

בנייה והפעלה של סביבות למידה  
מותאמות לפדגוגיה חדשנית ומתוקשבת

הטמעת הטכנולוגיה בהוראה  
ובלמידה

שייכות  , פדגוגיה-דגש על פסיכו
ומוטיבציה



הגיל הרך
ראשית נביטת הטוב  , החינוך"לידה עד שש

"בנפש הילדים
(אפלטון)



הגיל הרך
לידה עד שש

החינוך בגיל הרך בעיר  
עובר תהליכי שינוי מואצים  

אותם יש להעמיק במסגרת  
יישום התכנית

פרישת מטריה  
עירונית

תכנית לרצף בין  
מסגרות החינוך  
וצמצום מעברים  

השתלבות פדגוגית  
וארגונית של  

אשכולות הגנים  
במרחבי החינוך

פיתוח סביבה  
פדגוגית חדשנית  

ומאתגרת

פיתוח מקצועי של  
צוות הגן  

הידוק שיתופי  
הפעולה בין כל  

באי הגן  

פיתוח מיומנויות  
להכלה מיטבית

מתן מענה  
לצרכים ייחודיים  
והרחבת המערך  

התומך



הגיל הרך
מערך הסיוע והטיפול בגן הילדים  

הכשרה  , מיסוד תפקיד הסייעת החינוכית•

.  ופיתוח

גיבוש מבנה ארגוני למערך הסייעות  •

תקן למספר אנשי צוות סיוע מיסוד •

בחינה מחודשת של מערך החינוך בגיל הרך  
עצמאיתהפעלת מערך אשכולות גנים כיחידה ניהולית •

חטיבות צעירות בבתי הספר היסודייםשילוב•



ייחודיות  
בתי ספר 

להסדרת יחסי אמון  ניסוח קוד אתי עירוני 
הספר ובין  -ושיתופי פעולה בין כל באי בית

.בתי הספר

:  בעירפיתוח ייחודיות בבתי הספר 
במטרות ובאופן  , הטמעת שינויים בחזון

פעולתם של בתי הספר בהתאם לכוכב 
.הצפון העירוני ולתחום הייחודיות שנבחר

הקמת בתי ספר ייחודים בקריית חינוך  
.  משותפת

פתיחה הדרגתית של אזורי הרישום  
.של ההוריםלבחירה מבוקרת 

ס  "חיזוק המגמה של בחירה בתוך בתיה
וגמישות בבחירת מסלולים ותוכניות  

.  לימוד



ילדים שוני צרכים
שעיקרה  , משרד החינוך מוביל רפורמה בחינוך המיוחד

הכלה מלאה של תלמידים שוני צרכים בחינוך הרגיל  

החינוך המיוחד כשירות ולא מקום פיסי 

איגום משאבים פדגוגיים ושיתופי פעולה בין החינוך המיוחד והחינוך הרגיל
ס באזור מגוריו"ביה/לכל תלמיד ללמוד בגן, מתן אפשרות•
21/ 18מיוחד עד גיל לזכאים לחינוך המשך הלמידה •
צמצום ההפניות לוועדות השמה•

תרבות מכילה בקהילה

חולים ועם צרכים בתלמידים טיפול ותמיכה 
רפואיים ייחודיים



!השלב הבא
לאחר אישור התכנית האסטרטגית יש לפתח בהלימה מנגנונים  

ארגוניים ותהליכי עבודה  

,  לניהול הידע
ההערכה והבקרה  

לקידום הישגי  
הלומדים

לבניית תכנית  
רצף ומעברים

להנגשת המידע  
להורים

למניעת נשירה  
גלויה וסמויה

לנושאים נוספים  
...ליישום ההמלצות



" שהשתמשנו כשיצרנו אותן
אלברט איינשטיין

לא נוכל לפתור בעיות "
באמצעות אותה צורת חשיבה 



שותפים לדרך
צוותי מערכת החינוךנבחריםמשרד החינוךגופי העירייה

הנהלה
אגף החינוך

אגף הכספים
אגף הנדסה

אגף משאבי אנוש
אגף מחשוב
אגף הרווחה

אגף איכות הסביבה
קהילה ונוער

אגף ביטחון ובטיחות
החברה לתרבות ופנאי

החברה הכלכלית

מטה משרד החינוך
מפקחים  –מחוז מרכז 

ומדריכים  
א"מתי
ה"פסג

מועצת העירחברי 
חברי ועדת החינוך

הנהגת ההורים העירונית
הנהגת הורים מיוחדים

אנשי ציבור
ועדי שכונות

מועצת הנוער העירונית

מנהלי בתי ספר
מנהלות גני ילדים

אנשי חינוך בעבר ובהווה
אנשי טיפול וסיוע

אנשי אקדמיה



אגף החינוך


