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"זמן חינוך"

מרצהמטרהנושא

–חינוך בישראל 

תמונת מצב 

,  עובדי האגף, ישיבה הכוללת את חברי מועצת העיר

.  מנהיגות חינוכית, הנהגת הורים

:  מטרה

. 2021תמונת מצב אודות מצב החינוך בישראל 

TEDמתכונת כנס 

ראש בעיר–פתיחה 

.  מנהלת אגף החינוך

? מה למדנו על למידה–יורם הרפז ' פרו

.  בית הספר כקהילה: כמה מילים על חינוך ומשמעות–ר שמעון אזולאי "ד

:  על בדידות ועל חברות, על יחסי הורים וילדים–שירלי יובל /עינת נתן

.  מחשבות בעקבות שנת הקורונה

:  קווים ראשונים: תכנית כפר סבא להתחדשות חינוכית

. פירוןמיכל נגרי הירש ושי 

-בית הספר במאה ה

21  :

מטרות ויעדים

מגפת הקורונה הדגישה את הצורך בהתחדשות חינוכית  

מקיפה  

? 21-מה הן מטרות הלמידה במאה ה

כיצד ניתן לשלב בין בית הספר המסורתי לבית הספר  

?  המתחדש

?  איך צריך להראות בית הספר-ר אייל דורון "ד

?  לאן צועד עולם התעסוקה–ר נירית כהן "ד

:שיח עירוני בהנחיית 

אוסנת שי ומיכל  

מבתי ספר לקמפוס  

למידה -חינוכי  

במרחבי חינוך

ב "חטה: משמעותי ורב ערך, לכפר סבא משאב עמוק

במרחב אחד המזמין  , ברובם, ס נמצאים"והחינוך העי

בה התלמיד הוא חלק ממערכת  , ומאפשר למידה שונה

המציעה שילוב בין בחירה , גדולה, מקיפה, חינוך עירונית

.להעמקת הזהות

יעקב הכט  

:שיח עירוני בהנחיית 

אוסנת שי ומיכל



"זמן חינוך"

מרצהמטרהנושא

ליווי –יסודות השיח האישי 

.  ושיח אישי בקהילת החינוך

.  שנת הקורונה מחייבת ליווי עמוק של הפרט

,   מי ידבר איתנו שיחה אישית. עברנו משהו

?  יחשוף את המצוקות ואת הקשיים שחווינו

–ביימןר שרון זיו "ד

.  על ההזדמנות שבבדידות

הבדידות ופעולת  , על הקורונה-מנהל המרכז הרפואי גהה–זלצמןגיל ' פרו

.השיקום הנדרשת

:שיח עירוני בהנחיית 

אוסנת שי ומיכל

מה המקצועות אותם יש ללמוד כדי להצליח  דיסציפלינרית  -הוראה אינטר

איך צריכה להיראות מערכת  ? בעולם העתידי

?  השעות של העתיד

אנו מלמדים את התלמידים את מה –האומנם 

?  שנכון וראוי שילמדו

מה ? איך נראה מרחב הלמידה החדש

?  השפעתם של מרחבי הלמידה על הלומד

ר ארז לבנה "ד

:שיח עירוני בהנחיית 

אוסנת שי ומיכל

לקחים –מדידה והערכה 

משנת הקורונה  

במהלך השנה שיננו את מתכונת המדידה 

?  האם נחזור לשיטות הקודמות. וההערכה

?  כיצד נמדוד ונעריך בשנה הבאה

?

:שיח עירוני בהנחיית 

אוסנת שי ומיכל

הקמפוס החינוכי  : יום הערכות

החדש של כפר סבא



מגדר ומיניות

מיניות בריאה במערכת החינוך

הוגנות והטמעת שפה חדשה, תוכניות קידום שוויון  .
סדנאות חיצוניות לצוותי החינוך ולתלמידים בנושא מיניות בריאה:

  המרכז לנפגעות תקיפה מינית

תכנית שווה דיבור

שיעורי כישורי חיים ועוד, דיאטרותיאטרון , מרכז לוינסקי, מידע אמין על מין.

הרצאות להורים בנושא מגדר ומיניות .
ים הכיתות/תכני מגדר בשיעורי חינוך באופן מובנה במערכת השעות על ידי מחנכות  .
עבודת יועצות להכשרת צוותי חינוך בנושא מניעה וטיפול בפגיעות מיניות.
י יועצות בתי הספר לתלמידים שעוסקות בשיח פתוח בנושא דימוי  "סדנאות המועברות ע

.  חיזור וקשרים ראשוניים, היחס למיניות, רשתות חברתיות, פורנוגרפיה, גוף
ערך האדם , על חיזוק תפיסות שוויוניות–ס בעיר "תכנית משרד החינוך פועלת בחלק בבתי

עידוד לחשיבה ביקורתית בהיבט המגדרי וחיבור חשיבה זו  , וכבודו כבסיס לחברה דמוקרטית
הענקת לגיטימציה לשונות ולמגוון מגדרי  , ה.התלמידלתפיסת העולם הכוללת של 

הענת כלים לחשיבה יצירתית בהיבט המגדרי , במראה ובבחירות אישיות, בהתנהגות
היכרות עם מאבקי הנשים לשוויון זכויות אדם , לקראת עיצוב של חברת מופת שוויונית

עידוד מעורבות פעילה ואקטיביזם חברתי  , בעבר ולזכות ההצבעה בארץ ישראל ובעולם
.לצמצום הפערים בין המינים בחברה

סדנאות חושן



ב"שיבוץ לחט

:עקרונות השיבוץ

 כמותי, משאבים: איזון בחטיבות

אינטגרציה אזורית

 צ"בתחבצמצום שימוש : ג"גקרבה

שייכות חברתית

:א"ניתוח שיבוץ תשפ

1251תלמידי שכבה ז'

87ערעורים

61ערעורים התקבלו

26ערעורים שנדחו

קיבלו את מה שביקשו98%כ "סה



ב"שיבוץ לחט

:ב"היערכות תשפ

שמירה על עקרונות השיבוץ

אינטגרציה אזורית  :

מהשכונה הירוקה' תלמידי כיתה ו389

אלון, ר"שז, לב-בר, רמון: ישובצו בחטיבות60%מעל 

שמירה על איזון בחטיבות:

ב שרת"ס גולדה בחט"פתיתת אפשרות שיבוץ בי

ר"ב שז"ס גורדון בחט"פתיתת אפשרות שיבוץ בי

שייכות חברתית:

ב "שיבוץ תלמידי אופירה נבון בחט, שמירה על עקרונות המודל
(מחוננים)ב שרת "ובחט( ג"גקרבה )לב-בר


