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למערכות חינוך בארץ בחינוך ערכי,  מודל ומקור להשראהתהווה בעומר מערכת החינוך 

  בשוויון הזדמנויות, באהבת האדם ובמתן ביטוי ליצירתיות.

  מערכת החינוך בעומר תשיג מצוינות ערכית, חברתית ולימודית.

בעומר יקיימו הידברות מתמדת, פתוחה וגלויה לקידום יעדיהן  והקהילה מערכת החינוך

   המשותפים.

  

 יעדים: 

פותחת( במדדי )עשירייה  תוביל ברמה הארצית מערכת החינוך בעומר .1

שירות משמעותי גיוס ובעלי בגרות חברתית,  תלמידיםאחוז ההתנדבות, 

 בצה"ל. 

היבטיו ותמוקם על כל  חינוכיהאקלים את המערכת החינוך בעומר תקדם  .2

סביבת הלמידה,  -)אקלים עשירון העליון על פי המדדים של משרד החינוך ב

   האווירה, תהליכים קבוצתיים ויחסים בין אישיים(.

ומעלה  9בהצטיינות. עשירון  בגרות 25%זכאות לבגרות.  95% -הישגים  .3

    במבחני מיצ"ב. 

אגף החינוך יפרוץ את הגבולות  -תהליכי הוראה ולמידה חדשניים  .4

תבנה תכנית סדורה  -המסורתיים של תהליכים פדגוגים וארגוניים 

  .ומפורטת

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החזון החינוכי
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 ראשית דבר
וך הפורמלי והבלתי ין כל מובילי החינב גלויו דיאלוג פתוחמתוך  נבנתהתכנית העבודה שלפניכם 

יועצים חיצוניים מתחום החינוך בהכוונתם של . התכנית הובלה ע"י אגף החינוך פורמלי בעומר

   . הוריםהועדי שיתוף עם בו

. בכל קדמות אחידים לכל שכבות הגילתה צירי שלושה לצורך בנייה אפקטיבית של התכנית הוגדרו

עולם מורכב עולם החינוך הינו לממשה. מובן שרשימת פעולות ונגזרה ציר נוסחה תמונת עתיד רצויה 

ין הצירים הבחנה בזאת בחרנו לבצע  . למרותהדדיות בין הציריםשרים והשפעות ק קיימיםמאוד, ו

קיימת התאמה בין הצירים  לא במקרהשנוכל להגדיר ולתקצב פעולות לפי תחומים ברורים. כדי ב

 שנבחרו לקריטריונים על פיהם ניתן "פרס חינוך ארצי" לישוב. 

סטטוס בטבלת  יבוא לידי ביטוי ,היומיומיתמציאות לבין ה ,ארוך הטווחהחיבור בין החלומות והחזון 

תחשוף את ההלכה ו ברמה השנתיתטבלה זאת תתעדכן  .)נגזרת של התכנית הכללית( ביצוע מטלות

 במבחן המעשה. 

   

 
 

 

 

 

                        

  מבנה אחיד לכל ציר:          

  בכל ציר המציאות שאנו שואפים לכונן   עתיד תמונת 

 תיד הדרך למימוש תמונת הע          פעולות 

 הערכת התקדמות בתהליך ועמידה ביעדיו            מדדים

 

למידה  
 והישגים

י צוות
 החינוך

אקלים  
 ערכים
 הוקהיל
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  עתידתמונת 
 

מועצה בעומר. לא תהיינה קהילה ושל ההיא לב עניינה של ההמיטבית התרחשות החינוכית ה

שיח ביקורתי הצטיינות לצד פשרות באשר לביסוס אקלים בטוח, אמפתי, סולידרי, שמאפשר 

 וידידותי. אקלים כזה הוא תנאי חיוני למימוש החזון שלנו. 

, המלווה ברגישות פשוטה וכנהמטרתנו החינוכית המרכזית היא אפוא ביסוסה של שמחת למידה 

    מצד כל השותפים לתהליך החינוכי בעומר.  ובנתינה ממשית לזולת

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 קהילה   -ערכים  -ציר אקלים 
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 ת פעולו
 

 צוות במסגרות החינוכית  -שיפור היחס תלמידים   .1

המדד היחיד שמשקף את יכולת הצוות החינוכי להכיר כל תלמיד  אינומספר ילדים בכיתה 

באופן עמוק ולהתאים, במידת האפשר, את הפרקטיקה החינוכית לצרכיו. ואולם, נוכח מדדי 

רווחה שונים, אנו שואפים להקטין את מספרי התלמידים ולשפר את היחס בין מספר התלמידים 

 . ומספר אנשי הצוות

 ציפיות. פיצול כיתות בשכבות ספ .א

 מתן שעות עודפות לתיכון לטובת תגבורים בקבוצות מצומצמות.  .ב

פרטנית יאפשרו של הוראה  הכנסת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ומימוש פרקטיקות .ג

 לקבוצות קטנות של תלמידים ללמוד בצוותא מבלי להקטין כיתות אם.

 )בגרות/מיצב(יתווספו חונכים ומתרגלים בשכבות רלוונטיות  .ד

 

 קהילה  -חינוךשותפות  .2

  רכז מתנדבים מהמועצהתפקיד חדש:  .א

בבתי ספר ובגנים המעשירה את המתנדבים ואת הילדים כאחד, משמעותית התנדבות 

מחייבת תכנון, ארגון והסדרה מתמדת. לכן, דרוש אדם שיועסק בהיקף של כחצי משרה 

הרכז/ת בבניית מארג בתיאום עם כלל גורמי המועצה יעסוק האמורה. לטובת ההסדרה 

 ראו "התנדבות ונתינה" להלן. מתנדבים, ובתיאום מערך הצרכים.

 

 בניית מערך צרכים .ב

ניצול מיטבי של רוח ההתנדבות הקהילתית בעומר. הפיכת ההתנדבות למשאב המטרה: 

 חינוכי וחברתי אפקטיבי.

כב רשימת בשיתוף עם ועדת החינוך ועם מנהיגי החינוך )מנהלי בתי הספר והגנים( תור

שיעורי בית זרה בתחומי העניין )והצורך( שלהם, ע לתלמידיםהעשרה : כגוןצרכים, 

 תמיכה, " בבתי הספרחדר שקטתפעול ", בית ספריות יותוליווי פעילובהבנת עומק, 

רכז המתנדבים יפעל  וכיוצא באלה. הפסקות לגננותמתן אפשרות ל  -בצוותי החינוך 

מערך  .להתאים בין הרצון והיכולת של המתנדבים לבין מערך הצרכים הממופה

, נערים "עושים טוב בעומר"המתנדבים יורכב מאוכלוסיית עומר, חיבור לפרויקט 

   במסגרת הבגרות החברתית ומקורות נוספים.

 

 



5 
 

 פורמלי -חיבור בין החינוך הפורמלי לחינוך הא .ג

בשיעורי השתתפות  ארציתשילוב הפורמלי והבלתי פורמלי: עומר, שהיא מובילה  (1

 פורמלית-הפעילות האבין  תחתור לחברובפעילות הספורטיבית בתנועת הצופים 

 הפורמלית לצורך העצמה הדדית. והפעילויות 

לצורך החיבור האמור תוקם ועדת דיאלוג, שתחל לפעול כבר בשנת הלימודים  (2

תפו מנהלות בתי הספר, ראשי תנועת הצופים, נציגי ועד ההורים, תשס"ט ובה ישת

 נציגי מועצות התלמידים, ורכז המתנדבים. 

 

  פעילויות קהילה מגבשות    .ד

נקודות אירועים יישובים על בסיס חגי ישראל ועל בסיס נוכח הניסיון הטוב שצברנו בקיום 

החינוך הבלתי פורמלי ותנועות ציון משמעותיות נחזק תהליך זה ונחבר אליו את אנשי 

 .הנוער

 

 

  לים לחיים.    כ  3

בשנים האחרונות בתי ספר אינם מיועדים רק להנחיל תכנים לימודיים לתלמידיהם.  

  התגבשו תפיסות עולם וגופי ידע משמעותיים שהם "ארגזי כלים" לחיים עצמם.

 -, צפייה מודרכת בסרטיםטיפול בדרמה, מיינדפולנס, דרמה ויוגהפרויקטים קבוצתיים:  .א

אילוף כלבים, התמודדות עם חרדת בחינות , גינה לצד פרקטיקות שכבר מתקיימות כיום: 

טיפולית, קבוצת מנהיגות וניהול כעסים, גישור, יוגה בכיתות א, התמודדות בלתי אלימה, 

 ועוד.

הפעלה "נפש בריאה בגוף בריא": הפעלה פורמלית )חינוך גופני אפקטיבי ומעמיק( לצד  .ב

 בלתי פורמלית )ריקודים, פעילויות חוץ, ריבוי טיולים רגליים וכיו"ב(.

, במסגרתה ייווצרו מסגרות דיאלוג בין מאמנים תכנית אב לספורטתיבנה  2019במהלך  .ג

מלכד. החינוך הגופני בבתי הספר  יספורט כציר יישוב תלבין מורים, והחינוך יקדם פעילויו

ר מוכשרים בקבוצת "הפועל עומר", נעודד שחייה, שיט יטופח, נקדם השתתפות בני נוע

 באגם וכיו"ב. 
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    , תרבות וספורטת למידהוסביב.     4 

, (לימודת סביב ו)רא /רגיעהשקט יחדרעודפות החדרים בבית הספר היסודי תנוצל ל .א

 גם להוראה פרטנית ולעידוד מפגשים אישיים. ובנוסף

ע"פ מודל הרפז, שבו אנשי הצוות החינוכי כולו מעצבים סביבות  סביבה חיצוניתשדרוג  .ב

שהות על פי הצרכים הפדגוגיים. העובדה שהמרחב הציבורי והגינון מצויים במצב טוב 

 . מוש המודלמאוד בכל מוסדות החינוך תקל על מי

 .דפנהאקולוגית ניסיונית תוקם במתחם בית הספר  חווה חקלאיתתיבחן הקמה של  .ג

 , ישודרג מבנה להורים ולטף קהילתית: יוקםמבוצעת השקעה נרחבת בתשתיות לפעילות  .ד

 מבנה לשירות הפסיכולוגי ולרווחהויוקם מתחם הצופים  , ישודרגמבנה מועדון נוער

 
 : לבחינת ההתקדמות בציר מדדים

 

הערכה , רוחו של מקום, הוא דבר מה שאי אפשר שלא לחוש בו. ואולם, מדידתו בסולמות אקלים

טיפוסיים אינה תמיד מתקבלת על הדעת. לפיכך, אין תחליף למפגש, לדיאלוג, להידברות, לשיח כן, 

 חברי ואמיץ בתוככי הקהילה עצמה.

 אף על פי כן, ישנם מרכיבי אקלים שייבחנו כדלהלן:

 

ן יתקיימו בעומר באופ תחושת שייכות וכדומה : מדדי שביעות רצון, "בקרת אקלים",שאלוניםא.   

מקצועי מחוץ לבחינות הרשויות הממלכתיות )מיצ"ב וכיו"ב(. יוכנו שאלוני מורים, הורים ותלמידים 

שיתנו תמונה מהימנה באשר לשביעות הרצון, תחושת המוגנות והביטחון בקבוצות הגיל השונות. 

  המדדים יהיו שקופים, גלויים ומשמעותם תידון בוועדת החינוך של עומר.

: בתי הספר ימפו את שיעורי האלימות, אופיים ומשמעותם. מדדים ופגיעה ברכושמדדי אלימות ב. 

 אלה יוצגו אחת לשנה בפני ועדת החינוך עומר ומשמעותם תידון בהרחבה. 

ייאספו נתונים  -: החל מיום פעילותו הראשון של מערך ההתנדבות החדשמדדי התנדבותג. 

 תם, ומאפייני עשייתם הקהילתית.למספר מתנדבים, מישורי פעילותם, התמדהנוגעים 

ישתתפו בהליכי מועצת הנוער  מועצת תלמידים/ ות הנוער/: מובילי תנועמנהיגות צעירהד. 

  הערכה, תכנון ובקרה על השגת יעדי פרק זה.

ת, בגרות של צעירי עומר בשירות צבאי משמעותי, במכינות, שנת שירו שיעורי השתתפותה. 

 ייבחנו מדי שנה.  -חברתית, פרויקטים חברתיים
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 תמונת עתיד
 

 .ים ומשפיעים, מקצועיחדורי אמונה ותקווה בעשייתםעומר יהיו בצוותי החינוך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציר צוותי החינוך  
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 פעולות 
 

  . הרכב הצוות1

 רצונםישפיעו במישרין ובעקיפין על  אופיו הייחודי של החינוך בעומר ומכלול פעילותנו .א

 מערכת החינוך בעומר. להיות חלק משל אנשי חינוך מצוינים 

 

 לצוותי חינוך להגיע לעומר  סקאוטינג אקטיבי .ב

הנגזר שימוש אפקטיבי ברשתות חברתיות ובמיתוג הבלתי פורמלי אך המשמעותי  (1

 מהן

 באוניברסיטאות ובמכללותפניה ישירה לראשי מכללות ולסטודנטים מצטיינים  (2

לעניין זה, "מצטיינים" יהיו לא רק בעלי הישגים לימודיים גבוהים ויכולת פדגוגית 

גבוהה אלא גם אנשים שניחנו ברגישות אנושית גבוהה ובמוטיבציה יוצאת דופן 

 לחינוך.

אנשי חינוך טובים להצטרף לעומר. תדמית מערכת החינוך מיתוג יצירתי, שיעודד  (3

, בהינתן שהשכר המשפיעה ביותר על רצונם של צוותי חינוך חדשים להגיעהיא 

  דומה בכלל המקומות 

אפיקי פרסום ויצירה: נעודד אנשי חינוך בעומר לפרסם יוזמות, יוזמנו קבוצות  (4

סטודנטים לסיורים בעומר, נשתלב בפורומים של הורים ושל שוחרי חינוך ברחבי 

 להשתתף בכנסי חינוך בחו"ל.  הארץ, נעודד אנשי חינוך מצטיינים

 

 

   פרידה מאנשי חינוך שאינם מתאימים לתפקידם .ג

    .ייבחנו דרכים שנוסו ביישובים מובילים -נתונות נוכח מגבלות פורמליות  (1

 משרד החינוך של המועצה לתהליך מולכולל מתן גיבוי  (2

 

 תגמול לאנשי חינוך מעולים: .ד

מעולים, בעיקר לצוותי הוראה דיפרנציאלי  תגמולייבחן :  שכר / שקול שכר (1

פתרונות  במקצועות עתירי ביקוש )אנגלית, מתמטיקה, לשון וכדומה(. יועדפו

יצירתיים שאינם כרוכים בחוזה אישי )ראו להלן( כגון: השתתפות בכנס חינוכי 

בחו"ל, פרסים משמעותיים, חופשה בישראל, השתתפות בטקסי הוקרה שיזכו 

  . חוצה לו, סיוע בפרסום מאמרים וכיו"בלתהודה ביישוב ומ
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: בעדיפות שניה, אך ללא התפשרות על איכות, ובכפוף להוראות וזים אישייםח (2

 2-4שיידרשו, מורים המספר ב השנתית תלויהעלות החוק, נאמץ מתכונת זו. ה

 .  מורים מובילים במקצועות ביקוש

 

 גננות וסייעות  (3

i.  הוקרההערכה פומבית בטקס, מפגש, מכתב; 

ii.  יום חינוך ארוךלבחינת תוספות שכר; 

iii.  יינתנו תמריצי גיוס למועמדות יוצאות מן הכלל שיש לפניהן אופק פעילות

 ארוך טווח. התמריצים יכללו סיוע בהכשרה, הסעות, פוטנציאל קידום וכיו"ב.  

 

 : חיזוק אלמנטים ניהולייםועתודה ניהולית  .ה

נקיים סדרת דיונים בין נציגי כל מוסדות החינוך  : תיכוןוב יהול ביסודייבוססו צוותי נ (1

והפריה רעיונית הדדית במישורי תוכן, פדגוגיה, שיגרה  למידה הדדיתלשם 

 ארגונית ומבנה ארגוני, השתלמויות וכיו"ב.  

 סגנית מנהלת נוספת בבית הספר היסודי תמונה  (2

 

 סייעות פרטניות  .ו

כדי שתהא לנו   ג'-שנים בבגיוס בקרב סטודנטיות בשלב הסטאז' או מצטיינות  (1

  לגנים. מעולה חינוכית עתודה 

  

חניכתן של סטודנטיות אלה תיעשה דרך תצפיות רפלקטיביות, מפגשים ישירים   (2

עם הצוות המכהן, השתתפות בימי לימוד, מפגשי העשרה וכיו"ב. במקרים שבהם 

נתרשם שמדובר באיכות אנושית יוצאת דופן תישקל העסקה חלקית שלהן, 

 תכונת זו או אחרת, כבר בשלב ההתמחות.במ

 

 בהסעות ליווי  .ז

החל ממכרז ההסעות הקרוב יינתנו דגשים באשר לזהותם של המלווים ולגישתם  (1

  לילדים. 

נוכח הרגישות המובנת הכרוכה בליווי, המועצה תבנה מנגנון מיון מוקפד וכן תפקח  (2

 על הליווי האמור.  
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 היבטים מקצועיים ואנושיים -. פיתוח והעצמת הצוות החינוכי2

 יחס צוות חינוכי מול מספר ילדים שיפור .א

יכולת התייחסות אישית של מורים, הנחלת דפוסי הוראה פרטנית  שיפור המטרה:

 ושיפור אקלים חינוכי: מטרה זו תושג דרך:

ציר  ראו -הקטנת מספר התלמידים בכיתות, תוספת תקנים ובמידת הצורך בינוי  (1

 . אקלים וערכים

, תלמידים בוגרים )פעילות בתחום הבגרות החברתית(, גיוס תושבים מתנדבים (2

די לפנות זמן להוראה צעירים בשנת שירות, חניכי מכינות קדם צבאיות כתומכים, כ

 (תחת סעיף רכז מתנדבים ציר אקלים וערכים)ראו  פרטנית/תרגול

  למידה והישגיםציר  ורא -תוספת חונכים ומתרגלים לכיתות/שכבות רלוונטיות  (3

 

    מנהלי/ מנהלות בתי הספר -המנהיגות החינוכית הישירהליווי  .ב

מגיבוי מערכתי מקיף, שפירושו בין השאר עידוד  ייהנומנהלי בתי הספר   המטרה:

יוזמות, תמיכה ייעוצית, השתתפות בכנסי חינוך ובהשתלמויות, המשך שותפות 

בפורומים לקביעת מדיניות ותמיכה בהפיכת בתי הספר לקהילות חינוכיות ותרבותיות 

ם מטרה זו תושג דרך תכנית תמיכה אישית ייחודית שתיקבע בהתייעצות ע משגשגות.

 המנהלים/מנהלות ועם אגף החינוך המועצה. 

 

 תכניות השתלמות   .ג

 :נושאים לכלל צוותי החינוך (1

i.  דיפרנציאלי וחינוך מותאם 

ii. ינות מידעיאור 

iii.  למידת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים 

iv.  חדשניות ומשולבות טכנולוגיההוראה שיטות  

v.  נציגות מעומר לפרויקט "מורים מובילים" במכון מופ"ת תישלח 

 תכנית השתלמויות ממוקדות פרט: (2

i.  נעודד מורים למימוש עצמי ולמצוינות מקצועית דרך השתלמות, התמחות

והתבססות בתחומים משיקים לעבודתם במישור התוכן ובמישור הפדגוגי. 

במסגרת זו נעודד מורים להשתלם בהנחיית קבוצות, בסדנאות ייחודיות, 

תאפשרות במסגרות פיתוח ובהעשרה כללית ומקצועית. רוב ההשתלמויות מ

 מקצועי למורים ואינן כרוכות בעלות. 

ii.  בנוסף, המועצה תקצה משאבים כספיים לתמיכה במסגרות העשרה

 ייחודיות לצוותים )בהתייעצות עם צוותי הניהול(.
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  עידוד יוזמות חינוכיות של צוותי חינוך: .ד

המטרה: הגדלת רפרטואר דרכי המימוש העצמי, ההוראה והיצירה בתחומי התוכן 

והפדגוגיה כאחד. הדבר יהווה גורם מוטיבציוני ראשון במעלה למורים ויסייע בחיזוק 

תוקם קרן עוגני השותפות שלהם עם תלמידים, קולגות, גורמי מקצוע והקהילה כולה. 

עדה, קריטריונים שקופים לבחירה וטקס ליוזמות, שתכלול קול קורא שנתי, מינוי ו

 שיאפשר להכריז על הזוכים ולהפנות משאבים ליישום היוזמות הזוכות. 

 

 : תהליכי משוב ולמידת עמיתים .ה

המטרה: ביסוס מקצועיות של מורים, כנהוג בפורומים מקצועיים )רפואה למשל( וחיזוק  

 הביטחון העצמי בהוראה. 

 על פי הנחיות משרד החינוך. שיעורים מבוקרים.  משוב יזום (1

בשיעורים מסוימים או בסדרה  , הוראה משותפתצפייה בעמיתים: למידת עמיתים (2

 . משמעותית למידת עמיתיםביקורת בונה ו שתאפשר בשלב מאוחר יותר שלמה,

 למידה על בסיס נושא מקצועי משותף.: תכנית קהילות לומדות (3

  מובילים יקבלו אחריות גם לבחינת תהליכי שיפור הוראה.רכזי מקצוע ומורים  (4

בין . תהליכי סימולציהסדנות ליבון דילמות, הצפת קונפליקטים מקצועיים ורגשיים ו (5

בית הספר למשחק ע"ש גודמן מגורמי מקצוע  ישותפו בתהליכים אלההשאר 

 בבאר שבע. 

 

  אמצעים תומכים לצוות החינוך:  .ו

מטרה: סיוע אקטיבי לצוותי החינוך וההוראה להימצא בחזית הטכנולוגית ולהיערך ה

מחשבים ניידים חידוש . השגת המטרה כוללת ממד פיזי: 21-לחינוך מותאם למאה ה

ושימור החדשנות הטכנולוגית, לרבות מחשבים אפקטיביים בכיתות; ממד סיוע לוגיסטי:  

ע פדגוגי: השתלמויות פדגוגיות בתחומי תמיכה טכנית נגישה ואפקטיבית; ממד סיו

 ציר למידה והישגים . ראו סעיף מחשוב/חדשנות טכנולוגית בהוראה. 

 

 ייעוץ ותמיכה לצוותי החינוך , מערך ליווי .ז

הקטנת שחיקת אנשי צוות, חיזוק תחושת הלכידות ושיפור מקצועי מתמיד. המטרה: 

          מטרה זו תושג דרך: 

החינוכי: עידוד השתלמויות ליועצים החינוכיים, ליווי חיזוק מערך הייעוץ  (1

 יועצות/יועצים והנגשה של יעוץ מותאם לגננות
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 םפסיכולוגי ושייבנה יקלטחינוכי:  לצד המבנה החדש -שיפור השירות הפסיכולוגי (2

 ויינתן עידוד לצוות לצאת להשתלמויות )דוגמת תכנית טוויסטוק(      יםנוספ

. יגובשו יעוץ וטיפול זקוקים למעטפת ליווי ותמיכהקבוצת תמיכה: גם אנשי י (3

 מסגרות תמיכה בדיאלוג עם מערך הליווי והתמיכה 

 

 שיפור סביבות הוראה ושהות לצוותי החינוך:  .ח

המטרה: מתן תחושת נוחות, נינוחות וביתיות לצוותי החינוך. הקשר בין סביבת עבודה 

 לבין מוטיבציה ותחושת רווחה אינו טעון הנמקה נוספת. 

 ביסודי שופץ. חדר המורים בתיכון ישודרג: מזגן ופינות רגיעהחדר המורים  (1

 יוקצו חדרים ללמידה פרטנית, בעיקר ביסודי: (2

 

  הוויפעילויות גיבוש ו .ט

המטרה: חיזוק הלכידות הקהילתית של הצוות החינוכי, מתן תמיכה רגשית וביסוס 

יתקיימו פעילויות גיבוש והעשרה צוותיות וקבוצתיות. ייבחן שימוש זהות מקצועית. 

  במאגר המתנדבים לטובת חלק מפעילויות אלה. 

 פעילויות העשרה צוותיות: בגנים, בביה"ס היסודי ובתיכון (1

חוצות בתי ספר וגיל: ילובנו )ראו סעיף השתלמויות( פעילויות העשרה נושאיות,  (2

סוגיות כגון התמודדות עם הזנחת הורים, פטרנליזם בחינוך, משמעותו של שעמום 

   . וכיו"ב נושאי חתך שרלוונטיים לכל אנשי החינוך

 

 

 :"מילוי מקום"  .י

 המטרה: שינוי משמעותי בדפוס הקיים כיום.

במערכת החינוך כולה, שוררת בעיה של מילוי מקום. לא רק : המצב הקייםתיאור 

בהיבט הלוגיסטי )מציאת ממלאי מקום( אלא בעיקר בהיבט החינוכי. שעות מילוי מקום, 

בעיקר ככל שהדברים אמורים בביה"ס היסודי ובחטיבת הביניים, נתפסות כזמן בעייתי 

ת כיתה" גרידא. שעות מילוי מקום הן ביותר. בחלק גדול מן המקרים מדובר על "החזק

אנו נחושים להקטין אף ש. ממש זמן מבוזבז ולעתיםזמן פחות איכותי מבחינה חינוכית 

 באופן ניכר את שיעורי היעדרויות המורים, בכוונתנו לבנות נוהל מסודר לאופן מילוי

יש המקום. מי כשיר למלא מקום? איזה מידע מועבר אליו טרם הכניסה לכיתה? האם 

מאגר תכנים לכל שכבת גיל ? האם ניתן להגדיר משימה חינוכית משמעותית לממלא 

מקום? מה טיב הבקרה הנוגעת לפעילותם של ממלאי מקום? אימתי ניתן לוותר עליהם 

ולתת אשראי לתלמידים לבצע, יחד עם מתנדבים, פעולות למידה עצמאיות?  נוהל זה 
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של מרבי על צמצום  , כאמור,כי כולו, תוך דגשייבנה בכל בית ספר בשיתוף הצוות החינו

  תופעת האיחורים והחיסורים של מורים ומחנכים. 

 בנוסף, יינתן דגש לתכנון מילוי מקום לתקופות ארוכות )בד"כ חופשות לידה(.   

 

 

 

 : לבחינת ההתקדמות בציר מדדים
 

השונות ייבנה סרגל בכל אחד מן המישורים בנספח א' ובפעולות שנועדו לממש את המטרות  .1

הערכה מותאם. באותם רכיבים שבהם סרגלי הערכה אינם ברי מדידה אובייקטיבית תתקיים 

  הערכה מעצבת ו/או נרטיבית.

 

אחד המדדים המקובלים בחינוך הוא שאלונים לעובדי הוראה, לתלמידים ולמורים. השימוש  .2

לים להוות מדד אמין להערכת בכלי זה צריך להיות מוקפד ומושכל, שכן  ככל שהשאלונים יכו

אקלים חינוכי, למשל, ניתן בקלות לבצע בהם הטיות ומניפולציות שיגרעו מאמינותם. לפיכך, 

 תיעזר המועצה באנשי מקצוע ותקיים בקרה תקופתית על עמידתה ביעדיה המוצהרים.  

 

 דעת חינוכי ועדת החינוך של עומר: אנו רואים בוועדת החינוך של עומר מצעי מרכזי לשיקול    .3

ולהערכת שינויים. הוועדה תהווה אינדיקטור חשוב לשביעות רצון של הורים, לשאלת מעמדם 

של צוותי החינוך ובעיקר: להצגת שאלות עומק והצפת דילמות, שההתמודדות עמן תעשיר את 

 הצוותים ואת השיח החינוכי כולו. 
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   עתידתמונת 

 

חתירה למצוינות באורחותיהם,  לצדהתלמידים והבוגרים בעומר מתאפיינים בשמחת למידה 

ת יוועל פיתוח מיומנובמידותיהם ובהישגיהם. עומר תשקוד על פיתוח אפיקי הצטיינות רב תחומיים, 

  שיאפשרו לכל בוגר לממש את רצונותיו ואת יכולותיו., 21-נדרשות למאה ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ציר למידה והישגים  



15 
 

 פעולות 
 

 .מישור הפדגוגיה  .1

 לכל התלמידים במוסדות החינוך.  היענות לימודית ורגשית :דיפרנציאלי -חינוך מותאם  .א

  ציר אקלים וערכים. ורא. ועד כיתות י"ב תלמידים מגני הילדים-יחס צוות  שיפור (1

 ציר צוותי החינוך.  ורא זה. השתלמויות לצוותי החינוך בתחום  (2

  תלמיד במתכונת הבאה: לכל  גרף אישי בניית (3

i.  "לכל תלמיד והתאמת דגשים אישיים שימוש בכלי "מפת ההתבוננות 

ii.  וביצוע בחינת ההתקדמות לאורך השנה על בסיס הערכות מצב עיתיות

 חניכה אישית במידת הצורך. 

iii.  יום זה נועד למשוב ובניית תכנית מותאמת לקידום אישי  -יעוץ אקדמי יום

לכל ד הצוות הפדגוגי יתבצעו פגישות לאחר הכנה מצבהמשך השנה. 

 תלמיד ע"י המחנך בשילוב המורים המקצועיים. 

iv.  המעודדות דינמיות, -בשיטת קבוצות מותאמות תתאפייןשיטת ההקבצות

 תלמידים, במידת האפשר, לעבור לקבוצה מתקדמת יותר.

 מספר היועצות בכוונתנו להקצות משאבים לטובת: הגדלתבעקבות  (4

v.  למידהרכזת לקויות 

vi.  רכזת שילוב 

vii. אפקטיבית ללמידה פרטנית.סביבה פיזית : חדר אתנחתא/חדרים פרטניים 

 . דרך מימוש ראויהעל יחליט מוסד חינוכי  . כלעבודה בקבוצות מיומנות של חיזוק (5

אוחזים בשיעור הנשירה אף שאנחנו , )גלויה/סמויה(  חיזוק תכניות מניעת נשירה (6

 . הנמוך ביותר במחוז דרום

שינוי סביבת הלימודים יחס צוות תלמידים/ שיפור  -מענה מותאם לכיתות א'  (7

סגנית מנהלת ממוקדת לחטיבה / עדכון תכנית הלימודים לכיתות א'/ הפיזית 

 צעירה. 

גמישות בבחירת תוכן וסגנון הלמידה: מדובר בחזון ארוך טווח, אולם בסופו של  (8

איתורו ודיאלוג עמו יבטיחו מוטיבציה דבר לכל תלמיד סגנון למידה ייחודי אשר 

חתירה לאיתור סגנון למידה זה תתקיים  לימודית הרבה יותר גבוהה מן המקובל.

 בשלבים, תוך הנחייה מותאמת של הצוות החינוכי. 

 : מידע פיתוח אוריינות: 21-מיומנויות המאה ה .ב

לנווט היטב בעולם טכנולוגי  מייצגת את טווח היכולות של הלומדאוריינות מידע 

עתיר מידע. החל מזיהוי הצורך המידע, איתורו, איסופו הביקורתי, הערכתו, 

 ניתוחו, פירושו והצגה משמעותית שלו. 
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הצטיידות במחשבים משוכללים ובאמצעי המחשה הם רק מרכיב אחד, ולאו דווקא 

והתלמידים  החשוב ביותר בפיתוח אוריינות מידע מתקדמת. מיומנויות המורים

בזירה זו תלך ותשתפר דרך שילוב של שני מרכיבים נוספים: ביסוס מוטיבציה 

 גבוהה לחדשנות ותרגול מתמיד, למן שנת הלימודים הראשונה. 

  , ביסודי ובתיכון כאחד.תחומים 4במקביל  יקודמו (1

i. )רכש והצטיידות בכל הדרוש לקידום אוריינות המידע )מחשוב/תשתיות;  

ii.  מוריםהשתלמויות;  

iii. ושאכל מורה בכל מקצוע יתן את דעתו ויציג דרך לקידום הנ;  

iv. שיהיה אחראי על  תחום, ימונה רכז ה: מבין המורים, בכל מוסד חינוכיהטמע

 חדשות.תכניות ביצוע הנ"ל ועל קידום 

 

   ולמידת חקר פרויקטים למידה מבוססת: 21-יות המאה המיומנו .ג

המשותף לשתי מיומנויות אלו הוא אקטיביות מתמדת מצד הלומדים ודיאלוג מתמיד 

 בינם לבין הצוות החינוכי ובינם לבין עצמם. 

הוכיחה עצמה כמתודה מובילה בתהליכי למידה, הבנה  למידה מונחית עשיה (1

והפנמה של תכני לימוד. לפיכך, כחלק מקידום החזון הרב שנתי של עומר יתקיים 

יזוהו בכל שכבת גיל קידום מתכונת למידה זו. שם ט מיפוי ל"עבשנת הלימודים תש

  .זו תפיסה פדגוגיתתחומי הלימוד והאמצעים לשילוב 

. לא עוד שינון למידה מונחית חקרהמישור המשלים ללמידה מבוססת עשייה הוא  (2

פסיבי של תכנים אלא גיבוש מוטיבציה פנימית ויכולת לשלב אוריינות מידע 

בתהליכי למידה שוטפים. בשנת תשע"ט, במסגרת המיפוי האמור, יאותרו בכל 

 זו.שכבת גיל מישורי הלמידה הרלוונטיים ליישום מתכונת למידה 

 

 בקבוצות   למידה :21-המאה המיומנות   .ד

 בקבוצות. תהליכי למידה לאורך השנה קיים בכל שכבת גיל יוגדר כיצד נכון ל (1

 ועידוד.  התנסות דרךלא יותנה במיפוי מתאים, ויושג  מימוש יעד זה (2

i.  התנסות, שכן גם בידינו אין מתכון מוכח וידוע להצלחה בתהליכי שיתוף

פעולה. מתכון, כאמור, אין, אך אומץ ונכונות ללמוד מטעויות תוך כדי תנועה 

   יש ויש. 

ii. שכן לא קל לשתף פעולה, לוותר על אגו, להיות שרוי בקשב מתמיד עידוד ,

 ולקיים דיאלוג.  
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  וחדשנית הוראה מתקדמת .ה

גישה נטולת פחד לחיים. האומץ להתנסות בשיטות  חדשנות איננה רק סיסמה אלא

הוראה ולמידה חדשות והנכונות לאתגר את המיומנויות שצברנו ואת מישורי העוצמה 

 הקיימים מהווים ביטוי לביטחון עצמי ולחינוך שאינו מקובע בדפוסי פעילות מוכרים. 

בבית הספר היסודי: מבוססת על שיתוף פעולה  תכנית נאמני מחשב (1

מורים ועל ההכרה שנכונות להתנסות ולשתף אחרים -תלמידים

 במתודות חדשניות היא סגולה שראוי לעודד. 

רכש מחשבים לכל גני הילדים בעומר והתחלת תהליך ההתיידדות של  (2

 ילדים עם מיומנויות למידה מורכבות ועם חקר מונחה טכנולוגיה

 בר  בתיכון )שיכלול חיבור לפארק ההייטק( . מגמת סיי (3

יבור למעבר צהל דרום ובחינת תכניות כגון "נחשון" / "הדר" ייבחן ח (4

לאור מעבר יחידות המודיעין והתקשוב דרומה והקמת קריית המודיעין 

עם מנהלת מעבר צהל מקדים התבצע דיון עד כה בסמוך לעומר. 

 . ויהיו נוספיםדרומה 

יוגדר  - ומפגשים דרך עידוד פרויקטים ייה עומרחיבור לפארק התעש (5

 .אחראי להובלת הנושא ותבנה תכנית ייעודית

 אבזור מעבדות ) מחשבים/ מגמות / צילום( בציוד מתקדם.  (6

 

  מצוינות רב תחומית  .2

 תכנית כוללת למצוינות .א

רב גילאית תוך הסתמכות על תכניות דומות  כלותסתבהלקידום המצוינות תיבנה תכנית 

 ומתוך שיח בין שותפים ביושב. התכנית תפרט את הנושאים הבאים: 

 תחומי הצטיינות לפי שכבות גיל.  (1

 חיזוק מנהיגות צעירה.  (2

כיצד מחזקים מצוינות תוך  -עשייה רב תחומית במצטיינים לרוב עמוסים ורוויים  (3

 התמודדות עם שאלת העומס. 

ביטוי לתפיסה כי ישנם דגמי הצטיינות רבים ולא רק הצטיינות אקדמית. מתן  (4

)למשל מצוינות  ישולבו מצטיינים בהתאם לסוגי האינטליגנציות של גארדנר

 מוסיקלית(

 עידוד השאיפה למצוינות  .ב

של תושבי   TEDהרצאות  -ל הצטיינות בודדים וקבוצות בישוב פרסום והעצמה ש (1

  עומר בעלי הישגיים ייחודיים.

 ולא רק בקרב הילדים ובני הנוער.  -חשיפה של מצוינות בישוב בכלל הגילאים  (2
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 ו רא - ומתן אפשרות ריאלית לעבור להקבצות הגבוהות "מוביליות" בהקבצות  (3

 דיפרנציאלי  -חינוך מותאם 

 

 מצוינות למצטיינים .ג

לתלמידים בעלי כישורים יוצאי דופן זכות למימוש יכולותיהם הגבוהות. בסופו של  (1

דבר אנו חותרים לאתר את תחום ההצטיינות של כל תלמיד ותלמידה בעומר. 

ואולם, כאשר מדובר במקצועות הלימוד הקיימים ובאוריינות לשונית, מדעית או 

ור ברוכי הכישרון. מתמטית גבוהה במיוחד, ראוי לאפשר ערוצי התקדמות עב

בעומר יינתן ביטוי מבני ופדגוגי לאוכלוסייה זו החל מבית הספר היסודי וכלה 

בתיכון. בין השאר תיבנה תכנית מצוינות חוצת גילאים ונעודד השתתפות תלמידינו 

 . Firstביוזמות בולטות כגון 

ש תיבחן האפשרות להקים כיתת מצוינות בעומר. אף כי יש טעמים טובים להפגי (2

את מצטייני עומר עם מצטיינים מיישובים אחרים בנגב, נשאף שעומר תהא 

 המארחת למפגש זה.

 

   , בערכים ובאתיקהמצוינות בהתנדבות .ד

בעומר שמים דגש מיוחד על התנדבות, נתינה לזולת ורגישות אנושית באשר היא.  (1

ונקדם את החינוך מונחה חברתית הבגרות לפיכך נוסיף לקדם את תחום ה

 הרגישות למן גן הילדים ואילך.  

)הרגל(, אינה עניין של  ATHOSאתיקה,  באשר היא נגזרת מן המילה היוונית  (2

"פרויקטים מיוחדים" אלא של שיגרת חיים. אנו רואים בחינוך לאתיקה מונחית 

מו. ערכים )להבדיל מאתיקה מונחית תועלת אישית גרידא( בסיס לחינוך ראוי לש

אתיקה שערכים במרכזה מהווה משקל נגד למגמות זמננו, שיש בהן מידה ניכרת 

 של אנוכיות. 

כאשר נדרשים לתרגם את המחויבות לערכים למדיניות חינוכית, איננו רואים  (1

ערכים כתחום נפרד מההתנהלות החינוכית כולה. ערכים נוכחים בשיעור אנגלית 

, נבנה מערך של חינוך לערכים גם לפי לא פחות מאשר בשיעור אקטואליה. לפיכך

שכבות גיל, כלומר הגדרת ערכי הבסיס וראיית הרצף בין השכבות השונות. בה 

בעת חיוני לפתח מודעות רפלקטיבית של צוותי החינוך כולם לנוכחותם 

ולמשמעותם של ערכים בכל רגע ורגע. לצד המחויבות לערכים והתבוננות 

כמה ערכים שמובילי החינוך בעומר מעוניינים  רפלקטיבית בערכינו שלנו, ישנם

 להבליט: 

i. אחריות 
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ii.  חברות 

iii.   לקיחת יוזמה 

iv. חיבור לארץ, לנגב ולעומר 

v.  פיתוח מנהיגות 

vi. התמודדות עם משברים  -יכולת התגברות עצמית 

vii.  נטייה מתמדת לתרום, לתת: גם לזולת וגם לחברה הישראלית בכללותה 

 

   מצוינות בחינוך הגופני .ה

הגופני הוא חלק חשוב מתפיסת החינוך הכוללת בעומר. במקצוע זה באים החינוך   (1

לביטוי כישורים אנושיים עמוקים כמו חריצות, יכולת התגברות עצמית, מתן כבוד 

  ליריב, יכולת לדחות סיפוקים וכיו"ב.

החשיבות שאנו מייחסים לתחום זה תבוא לידי ביטוי בהישגים מדידים  אך גם  (2

 ים מימוש יתרונה היחסי של עומר וול שמהגכגון שחייה וכדורבהתמקדות בתחומים 

 

 

 מצוינות אסתטית .ו

סביבת הלמידה היא חלק בלתי נפרד מן המצוינות החינוכית ויש לה השפעה בלתי  (1

מבוטלת על תחושת הרווחה, השקט הנפשי, השמחה והנינוחות של תלמידינו.  

יושם דגש על סביבת בית הספר, מעבדות וחדרים שקטים ונעימים לעבודה 

 פרטנית. 

 דדים לבחינת ההתקדמות בציר: מ
 

 .ביצוע כחלק מבניית התכנית יוגדרו מדדי - תחומיתמדדים למצוינות רב  .1

 בראש התכנית ) הישגים לימודיים/ אקלים/ התנדבות(  ראה את יעדי העל -הישגים מדידים  .2

לכל התבוננות ומעקב גרף כולל. ייעשה ניסיון לבנות  מודל דיפרנציאליבמהלך תשע"ט ייבנה  .3

מטרת המודל היא לממש את שאיפתנו להתבוננות עצמית לפני  :במערכת החינוך של עומר ילד

התבוננות משווה. במילים אחרות, לסייע לכל ילד לממש את רצונותיו שלו ואת יכולותיו שלו, 

 לפני ובלי כל קשר למבחנים הארציים המשווים. 

, יוכל המורה לבחון את התקדמותו של כל ילד ביחס למצבו למשל, בשיעורי החינוך הגופני 1.1

התחילי, לא רק על ציר ההישגים המדידים אלא גם על גרף רצינות, מחויבות, מאמץ, התלהבות 

 ושמחה. הדבר יחייב כל מורה לפגוש כל תלמיד לפחת לשתי שיחות חתך לאורך שנת לימודים. 

 
 


