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מהשולחןשירדואפשרויות



הוצעשלשמההמטרהאתמשרתשלאהעובדהבשלירד
. מלכתחילההפיצול

והקשרההיכרות,השייכותבתחושתפוגעהספרביתגודל
ביןואכפתיותהקרבהיחסיובהספרביתבאיביןהאישי

.לתלמידיםהמורים

מהשולחןשירדואפשרויות

1



והשותפיםבתובנותהדיםקיבלהשלאאפשרות
.אותהלהורידביקשוההיגויבצוות

מהשולחןשירדואפשרויות
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:שביקשמהקהילהומשמעותיחזקקולהביאההיגויצוות

.מחד; הספרבביתיחדלומדיםשכברהילדיםכללאתלפצללא●

.מאידך; דיחגםהספרבתיבשנימשמעותי לשינוישיובילמהלךלעשות●

מהשולחןשירדואפשרויות

34



בתהליךשממשיכותאפשרויות



צומחספרביתשלאפשרויות 2
56



שפיתחו,יםשנכבריחדשלומדיםהתלמידיםעללשמורחזקקולעלההתושביםמתוך
שלהיציבותעללשמורחשוב, חברתיריחוקגםהכוללתמורכבתשנהואחריחברותקשרי

.אלוחברתייםקשרים
הספרבביתשנשאריםתלמידיםלההזדמנותאתלאפשרהרצוןהואשעלהנוסףחזקקול

.שינוי פדגוגי וחינוכי משמעותיומהספרביתמהקטנתלהרוויחגםהגדול
.'ג-'אלכיתותצומחיהיההספרבית,אלוקולותשניעללשמורכדי
 .משמעותישינוילחוותיוכלוהספרביתוילדימשמעותיתבמידהיקטןהקייםהספרבית●
(.'ו-'דכיתות)השניםלאורךשנוצרוהחברותקשריעלנשמור●
לאפשרותבהתאם)הצומחהספרלביתיעברו'ב-ו'אבכיתותשהיוםהתלמידים●

.ואינטימיחברתי,צומחספרמביתלהרוויחויוכלו,(שתיבחר

'ג-'אכיתות:הצמיחה



1אפשרות

צומחתייחודיותיפתחמהםאחדשכלהממלכתייםהספרבתישני

גזרקיבוץ,ריהעז, חשמונאיבית–'אספרבית

איילוןמשמר,שמואלכפר,ם"רמביד,נוןבןכפר–'בספרבית

'ג-'אמשכבותיתחילהצומחהספרבית





1אפשרות

צומחתייחודיותיפתחוהספרבתישני
-קהילותלשתיתתחלקאיילוןשדותספרביתקהילת

מכלל'ו-'דוכיתות; יישוביםהממחצית'ג-'אמכיתותמורכבתתהיהאשראחת הקהיל1.

.פיצולללאהישובים

.'ג-'אכיתותהמחצית השנייה של היישובים בממורכבתתהיהלה שנייה אשרקהי2.

ביתייחודיותשלופיתוחבחירה,למידהתהליךיקיימווקהילתוצוותועלהספרמבתיאחדכל

משלימהפדגוגיהתתואםלהייחודיתחינוכיתתפיסהשלשילובהינהזוייחודיותפיתוח.הספר

אגףידיעלילווהאשרמשמעותיעומקבתהליךמדובר.חינוכיתתפיסהאותהאתשתשרת

לביתהמתאיםהאופיאתלבחורתוכלספרביתקהילתכלזהבתהליך".חינוךערי"והחינוך

.כקהילה,משותפתבצורהשלההספר

לכךביקושויהיה,הספרבתיביןמובהקתשונותשתיווצרבהינתן,שניםמספרלאחר

.מועצהכל הבהרישוםאזוריאתלפתוחהאפשרותתיבדק,בקהילה



לאתחרותליצורעלול
היישוביםביןבריאה

המרקםעלשמירה
הישובשלהחברתי

לצמיחהטובההזדמנות
ניסיוןולצבור

תאפשרהדרגתיתבנייה
אמיתיתייחודיותשלבניה

ועמוקה

אלטרנטיבהנותןלא
עמוקהחינוכית

הרחבתמאפשרלא
החברתיוהמגווןהמעגל

1אפשרות
וחסרונותיתרונות



לאתחרותליצורעלול
היישוביםביןבריאה

אלטרנטיבהנותןלא
עמוקהחינוכית

הרחבתמאפשרלא
החברתיוהמגווןהמעגל

יפעלוהספרשבתיככל
וימצאו,פעולהבשיתוף

לעבודהדרכיםאת
אמונהמתוך,בהרמוניה

הצורךשלעמוקהוהבנה
יהיהניתןכך,הקהילתי
זהבחששלטפל

הספרמבתיאחדכל
פיתוחשללהליךייכנסו

בשיתוףייחודיות
אגףובליווי,הקהילה
.חינוךועריהחינוך
להגיעניתןבהחלט

חינוכיתלאלטרנטיבה
עמוקה

יפעלוהספרשבתיככל
עבודהשלבדרך

יצירת,משותפת
ותוכניותפרויקטים

כיתותחיבור,משותפות
יהיהניתןכך,"אחיות"

זהבחששלטפל

1אפשרות
איך נתגבר על  

?החסרונות



בית ספר ממלכתי מגבש ייחודיות
צומחמונטוסורי-דמוקרטיספרביתלצד 

(לביקושבכפוף)'ג-'אמשכבותיתחילהצומחהספרבית

2אפשרות



צומחתייחודיותויטמיעיגבש ,יפתחהממלכתיהספרבית
.הספרביתייחודיותשלפיתוחשלתהליךיקיימווקהילתוצוותועלהממלכתיהספרבית

אתלבחורתוכלספרביתקהילתזהבתהליך".חינוךערי"והחינוךאגףידיעלילווהיךהתהל

.כקהילה,משותפתבצורהשלההספרלביתהמתאיםהאופי

בתהליך זה  .תהליך ספיראלי הדורש שינוי חינוכי וארגוניהטמעת הייחודיות בבית הספר היא•

שיאפשר את ,ממדי-מהלך כולל רבת בית ספר וצוות ההנהלה נדרשים להוביל ולהנהיג /מנהל

.      בבית הספרבכל ממדי העשייהכאמצעי ליצירת מובילות מיסוד הייחודיות לאורך זמן 

(2012דצמבר , מתוך תדריך לפיתוח ייחודיות בית ספרית של משרד החינוך)

,פעולותיוכלממנוונגזרות,וייחודימערכתיספריביתבחזוןנבחנתהספרביתייחודיות•

.אותוהמנחהוהפדגוגיההלימודתכניות

.מתמשךואתגרעבודהשיטת,עולםתפיסת,חייםדרךהואהייחודיותפיתוחשלהתהליך•



מונטסורי-דמוקרטיהספרבית
הספרביתצוות.גזרשלהספרבתישלהממלכתיתמהמערכתחלקיהיההספרבית

אלמנטיםיםהמשלבופדגוגיההתנהלות,עבודהדרכישלגיבושתהליךיקיימווקהילתו

בארץדומיםספרמבתיהשראהלשאובגםויוכלוהמונטסוריוהחינוךהדמוקרטימהחינוך

."חינוךערי"ידיועלהחינוךאגףידיעלילווהזהתהליך.ובעולם

:כגוןמאפייניםלשלבניתןומונטסורייםדמוקרטייםהיבטיםהמשלבספרבבית

דמוקרטיתותרבותמחברהכחלקהילדהתפתחות●

הספרביתוניהולחוקילקביעתבנוגעהמכריעהדמוקרטיתקהילהחייניהול●

בחירההמבוססתאישיתמותאמתהלימודיםתכנית●

המונטסוריתגילאיות-הרבעלהלמידהביסוס●

ועצמאיפעילבאופןללמודלילדיםת/המסייעה/מדריכאוכמנחההמורהתפיסת●

החברתייםכישוריםוההסקרנות,המיומנויותפיתוחתפיסת●



שללהבנייההזדמנות
,אלטרנטיביספרבית
צוותשלוהכשרהגיוס

איטיבקצב

בתישניביןפעריצירת
שוניםמאודספר

שלהםהחינוךבשיטות

בחירהאפשרותמתן
הזדמנות  . מעניםומגוון

לילדים שזקוקים למענה 
למידה שונה במהותו

פיצולמו, מהגרלהחשש
אוליו,ישובמאותוילדים

משפחהמאותה
ביןקשרלשמרמאפשר

היישוביםמכללילדים מספריאיזוןחוסר

2אפשרות
וחסרונותיתרונות



בתישניביןפעריצירת
בשיטותשוניםמאודספר

שלהםהחינוך

פיצולמו,מהגרלהחשש
ואוליישובמאותוילדים

משפחהמאותה
מספריאיזוןחוסר

שונותלייצרהיאהמטרה
חינוךשיטותשלמובהקת
מעניםמגוון–שונות

עםלהתמודדהדרך
י"עאכןהיאעודףרישום

,זאתעםיחד,הגרלה
ישחשמונאיבבית

הספרלביתאפשרות
עדלגדולהאלטרנטיבי

בשכבהכיתות 2-3

איזוןלהבטיחאין, אכן
,זאתעםיחד, מספרי

-חלוקהשלמקרהבכל
להגיעאפשרותאין

מלאלאיזון

2אפשרות
איך נתגבר על  

?החסרונות



יצירתתוך, פעולהבשיתוףיעבדו, ביניהםהפיצוללאופיקשרללא,חשמונאיביתהחינוךבקרייתהספרבתי
.משותפותחברתיותופעילויותת פדגוגיובתוכניות, הלמידהבמרחביושיתוףשותפותשלתרבות

תלמידים בשני  750יישארו בקריה כ , תלמידים שנמצאים כיום בשני בתי ספר יסודיים בקריה1300מתוך כ 
.  מכל מרחבי הלמידה בקריהבתי יסודיים ויוכלו להנות 

,הקריהשלהלימודיותהסביבותופיתוחבטיפוחרבותעסקנוהאחרונותשנתייםמהלך הב,בנוסף
.בקריהשיתגבשוהספרבתיבשיתוף, זאתלעשותונמשיך,ח"שמיליוןשלושהמלמעלהשלבהשקעה

:ח"ש3,000,000-כבתי הספר היסודיים בקריית החינוך בית חשמונאי בהושקעובשנתיים
,  פינת תאטרון, טיפוסקיר-בבית ספר שדות איילוןלמידהסביבותשדרוגבובעיצובח "ש1,000,000-כ•

של חיצוניתצביעהו,כיפה גאודזית וגינה אקולוגית, הכלהחדר, חוץלכיתתמתחם, ה'נינגמתקני
.כלל מבני בית הספר

.ח בשיפוץ אולם הספורט של בית הספר ובניית מגרש הכדורגל"ש2,000,000-כ•

חשמונאיבית-החינוךקריית



















יישוביםמבוססאומבוסס בחירה-צומחספרלביתהצבעה

'ב-'אוכיתותהגניםילדיעלאלא'ו-'דכיתותעלהשפעהואיןהיות

בלבד'ב-'אכיתותוהורי(3-6)הגניםילדיהוריבעבורלהצבעהיועמדוהאפשרויות

2אפשרות 1אפשרות



הביע את דעתו ושיתף אותנו  , חשב לעומק, אנחנו רוצות להודות מעומק הלב לכל מי שלקח חלק בתהליך

.  בתובנות

וביחד , ונציגי היישובים שהשקיעו רבות ועשו עבודת עומק כל אחד ביישובו, תודה להנהגת ההורים של בית הספר

. בוועדת ההיגוי

.  על השותפות והשיתוף בתהליך, ולכל צוות בית הספר, מנהל בית הספר, תודה לאילן שתם

שמלווה אותנו לאורך כל הדרך באמונה בתהליך ובמקצועיות וימשיך ללוות אותנו בגיבוש " ערי חינוך"ותודה לצוות 

.  שני בתי הספר בהמשך

.כל הורה שזכאי להצביע יקבל מסרון עם קישור להצבעה•

-וילדי הגנים טרום, ב-כיתות א, 2013-2017כל הורה של ילידי -רשאים להצביע •

.  וחובה בשבעת היישובים המזינים את שדות איילון, טרום חובה, טרום חובה

מרגע קבלת המסרון יש באפשרותכם , 3.2.21ההצבעה תפתח ביום רביעי ה •

.  בחצות7.2.21לענות על הסקר עד ליום ראשון 

?איך בוחרים


