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עמיתיי אנשי החינוך שלום וברכה,
 

“מהותה של התבונה אינה בידיעה בלבד, אלא גם ביישום הידיעה במעשים” )אריסטו(

שנה”ל תש”ע נפתחה כסדרה וללא תקלות, עם בשורות רבות ובתקווה גדולה שתהא זו שנה של הגשמת מדיניות, 
יישום מטרות והנפת דגלים פדגוגיים, חינוכיים וערכיים.

במחוז הצפון נבנתה תכנית עבודה מחוזית, בהלימה למטרות העל של משרד החינוך ולחזון המחוז. התכנית היא 
פועל יוצא של תהליכי חשיבה, תכנון, דיאלוג ושיתוף פעולה מקצועי בין מפקחים, מנהלים, מדריכים, בעלי תפקידים 

ונציגי מטה. 
במאמץ משותף פעלנו לגיבוש תכנית אשר תקדם באופן משמעותי את הישגי הלומדים בתחום הלימודי והערכי, 

ותשפיע על התרבות הפדגוגית והאירגונית, האקלים החינוכי והעצמת הצוותים החינוכיים במוסדות החינוך.

האתגר החשוב אשר עמד לנגד עינינו כמנהיגות חינוכית, הוא לפעול בזיקה לתהליכי ההערכה והבקרה שביצענו 
אשתקד, וכן מתוך הצרכים המחוזיים שאיתרנו.

ולמדדי  ביצוע  יעדים למדדי  ומתרגמת, הלכה למעשה,  תכנית העבודה המחוזית נשענת על תפיסה תוצאתית 
תוצאה. 

ואחראית, הפועלת בעקביות להשגת המטרות, תצליח לחולל  כי מנהיגות מחוייבת  התכנית נשענת על ההנחה 
שינויים בתרבות הפדגוגית במוסדות החינוך, ובמקביל תאפשר לצוותים החינוכיים לממש את מחויבותם לקידום 

הישגי התלמידים. 

התכנית המחוזית, כמו גם החזון ומטרות מוסדות החינוך, מפורסמים באתר האינטרנט המחוזי שכתובתו:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tzafon

הכרזנו על שנת תש”ע כשנת הפדגוגיה וההישגים. 
מחוז הצפון מתכונן לפריצת דרך משמעותית בתחום הפדגוגיה וההישגים. כמו בשנים קודמות כך גם בשנת 
אוכלוסיות מתקשות  קידום  לימודיים בתחומי הדעת השונים,  הישגים  שיפור  על  נשים דגש  הלימודים תש”ע 
וצמצום פערים לימודיים. נפעל ביתר שאת להעלאת הישגי המיצ”ב, לעליה באחוז הניגשים והזכאים לתעודת 
בגרות איכותית, וכמובן, להצלחה במבחנים הבינלאומיים. יחד עם זאת, קבענו לפנינו הנחת עבודה של הקפדה 

על ערך טוהר הבחינות. 
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בכוונתינו  יש  כך  מתוך  הישגים  לקידום  מרכזי  תנאי  הישגים.  בקידום  התומך  חינוכי  אקלים  ביצירת  רואים  אנו 
להמשיך ולהטמיע מדיניות של אפס-סובלנות לאלימות. 

פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה הינו אמצעי חשוב לשיפור איכות ההוראה ולקידום תהליכי למידה משמעותייים, 
אשר יובילו להעלאת הישגים. 

דו”ח מקנזי אשר יצא תחת הכותרת “כיצד מערכות החינוך המובילות בעולם מגיעות לפסגה?” קבע: 
“להשגת שיפור משמעותי בתוצאות של מערכת חינוך קיימים שלושה עקרונות מרכזיים:)1( איכות של מערכת חינוך אינה 
יכולה לעלות על איכות המורים שלה; )2 ( הדרך היחידה לשפר תוצאות היא על ידי שיפור ההוראה )3( בכדי להגיע 
לתוצאות גבוהות ברמה בינלאומית, חובה להטמיע מנגנונים שיבטיחו כי בתי הספר יעניקו הוראה ברמה גבוהה לכל ילד.” 

אינן עומדות בפני עצמן, אלא קשורות קשר הדוק לסוגיות פדגוגיות כלליות.  שאלות הנוגעות לקידום הישגים 
לפיכך, אני מצפה מכל מוסד חינוכי לבחון את הדרכים להעלאת ההישגים ולצמצום הפערים הלימודיים, ע”י בחינה 

מחודשת של תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה. 

אני מאמינה כי הפוטנציאל הטמון בבחינה מחודשת של הפדגוגיה העדכנית במוסדות החינוך, עשוי למנף תהליכים 
פדגוגיים ולהוביל לקידום ההישגים הלימודיים של הלומדים. מכאן החשיבות שבדיון לעומק, הן במישור התאורטי 

והן במישור המעשי, בשאלות כגון:
• איזו תרבות עבודה בית-ספרית תוביל לקידום הישגים?

• מהו הקשר בין קידום הישגים לבין ניצול מקסימאלי של שעות הלימוד?
• מהן הדרכים האפקטיביות למתן מענה לשונות הקיימת בין הלומדים וצרכיהם?

• מהו תפקידו של המורה  בעידן בו קיימת נגישות גבוהה למידע ולטכנולוגיה מתקדמת?
• מהי סביבה לימודית מיטבית התומכת בתהליכי הוראה, למידה והערכה?

כאן המקום לציין כי לצורך מינוף התהליכים הפדגוגיים והאירגוניים במוסדות החינוך עומד לרשותכם מערך 
ההדרכה והפיקוח במחוז הצפון. 

ו-2 בתי”ס  השנה, התווספו 82 בתי ספר לרפורמה “אופק חדש”, מתוכם 73 בתי-ספר יסודיים, 7 חטיבות-ביניים  
לחינוך מיוחד. סה”כ פועלים במחוז הצפון 311  בתי”ס ב”אופק חדש”: 18 חט”ב, 9 מוסדות לחינוך מיוחד, 284 בי”ס 

יסודיים ו-97 גנים.
“אופק חדש” הזדמנות לשינוי משמעותי במוסדות החינוך. הרפורמה מפנה את  רואה בהטמעת הרפורמה  אני 
על-מנת   למידה  מסגרות  במגוון  הצורך  את  ומציפה  לפרט  המכוונים  הוראה-למידה-הערכה  לתהליכי  הזרקורים 

להשיג את  מטרות החינוך וההוראה.

מערכת החינוך במחוז הצפון ממשיכה להוביל לחיזוק החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים. 
חיזוק החינוך הערכי על כל רבדיו, שזור כחוט השני במטרותינו, ומוביל את העשייה החינוכית כדלקמן:

ותרומה  משותפים  לחיים  חינוך  רב-תרבותית,  בחברה  המורשת  לימודי  העמקת  כבתי-חינוך,  בתי-הספר  פיתוח 
לקהילה  וחיזוק מסגרות החינוך הבלתי-פורמאלי ותנועות הנוער. 

מחוז הצפון ימשיך  להוביל מהלך של שינוי תפיסתי על-פיו תהפוך המחוייבות לאיכות ומצוינות לדרך חיים.
אני סבורה כי המפתח להתמודדות עם האתגרים העומדים בפנינו טמון ביכולת של כל אחד מאיתנו לשמור על 

ערכי איכות ומצוינות, מתוך תחושה עמוקה של מחויבות אישית. 
כולי תקווה כי הדרך שבה אנו צועדים תייצר שיפור מתמיד ומצוינות ארגונית במוסדות החינוך אשר יאפשרו את 

קידמום של הלומדים במערכת החינוך.  
נמשיך לטפח מצויינות, חדשנות ויזמות במספר ערוצים: הטמעת תכנית “אמירים” לתלמידים מצטיינים, קידום 
לטיפוח  חינוכיות  ליוזמות  מחוזיים  משאבים  בהקצאת  תעדוף  ומצוינות,  מיצוי  תכניות  הפעלת  המחוננים,  מרכזי 

מצוינות, ליווי לבתי ספר ניסויים ואיתור מנהלים “פורצי דרך”.
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והערכה.  ובהוראה, באמצעות הענקת אות הוקרה  ונעלה על נס את המצויינים בחינוך  נמשיך  בשנה”ל תש”ע 
נבחר את המצטיינים בתום תהליך מבוקר ומקצועי שתוביל  ועדת הפרס המחוזית. בראשותו של המחמ”ד מר חיים 

גבאי.
בשנה זו, יוענק אות ההצטיינות למי שיוכיחו מצויינות בקידום הפדגוגיה וההישגים בבית-ספרם.

נמשיך להטמיע תכניות בתחום התקשוב וליצור תשתיות מתוקשבות במוסדות החינוך ובמחוז, כחלק ממדיניות 
הפיתוח וההתאמה של סביבות הלמידה ותכניות הלימודים לתרבות הטכנולוגית והתקשורת במאה ה-21.

ההישגים המבורכים של המחוז בתחום החינוך הסביבתי מביאים אותנו להמשיך ולפעול למען הגברת המודעות, 
האחריות והתרומה למען קיימות הסביבה. בתוך כך, נרחיב את מעגלי את העשייה הירוקה בשיתוף פעולה מיטבי 

עם המשרד להגנה על הסביבה.

אני רואה חשיבות רבה ביישום המטרות המחוזיות, מתוך תקווה ואמונה כי הגשמתן תעורר מחשבה ועשייה חינוכית 
פורה במערכת החינוך.

אבקש להודות מקרב לב למפקחים, למנהלים, למורים, למחנכים, לגננות, לאנשי המינהל, לראשי הרשיות, למנהלי 
מחלקות החינוך ולשותפים ביחידות המטה. 

בהזדמנות זו ברצוני לברך את המפקחים, המנהלים והמורים החדשים בברכת הצלחה רבה בתפקידם החדש.

אני משוכנעת שבכוחות משותפים נוכל לממש את כל תכניותינו, למען ילדי ישראל הבאים בשערי מערכת החינוך.
המטרות העומדות לפנינו מורכבות ומגוונות, אולם אני בטוחה שהמחויבות, הרצון והיכולות של כולנו, יוכיחו כי חזון 

ותכנית פעולה יכולים להתממש למציאות חיה וקיימת.

איחוליי להמשך עשייה מסורה ומקצועית, אשר תוביל להתחדשות ולהישגים מבורכים בתחומים השונים. 

יחד נמשיך להוביל את מחוז הצפון לאיכות ולמצוינות.

בברכת שנה טובה ומוצלחת,
ד”ר אורנה שמחון

מנהלת המחוז
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דבר שר החינוך

עולם  וגיבוש  עיצוב  על  ונפלה בחלקכם הזכות להיות מופקדים  עליונה,  החינוך הוא משימה לאומית 
הערכים והידע של ילדי ישראל.

שאיפתנו היא לטפח נוער בוגר, מעורב ואחראי, הרגיש למצוקות הזולת ומוכן לתרום מכישוריו, ממרצו 
ומזמנו לקהילה ולחברה.

מחוז הצפון חרת על דגלו ערכים של איכות ומצוינות שיאפשרו צמצום פערים, קידום הישגים, חינוך לערכים ושיווין הזדמנויות.אני רואה בעבודת המורים והמחנכים שליחות, המעניקה לילדים כלים בסיסיים של ידע, חקר, השכלה וערכים.
שותפים בבניית התוכנית במחוז בצפון: הנהלת המחוז, מפקחים,מנהלים ואנשי מינהל.

קידום  הם  תש”ע  הלימודים   בשנת  של התוכנית  העומדים במרכזה  הנושאים  לשנה.  משנה  ומתקדמת  התוכנית מתפתחת 
שאת עבודתה המקצועית והמסורה אני מעריך ומוקיר.הישגי מחוז הצפון הם בזכות ההשקעה הרבה של כל השותפים המסורים למעשה החינוכי והעומדת בראשם ד”ר אורנה שמחון, הפדגוגיה וההישגים.

אני מודה מקרב לב למנהלת המחוז, ד”ר אורנה שמחון, למפקחים, למנהלים , למורים, לתלמידים,לגופים המקצועיים, לרשויות במהלך ביקוריי בבתי-הספר במחוז הצפון התרשמתי עמוקות מהעשייה החינוכית ומיישום מדיניות המשרד. 
אני מאחל לכם המשך שנת לימודים פורייה ומוצלחת.המקומיות על עבודתם.

ב ב ר כ ה , 
 

        

                    גדעון סער 

דבר שר החינוך- חה”כ גדעון סער
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דבר מנכ”ל משרד החינוך - ד”ר שמשון שושני

דבר מנכ”ל משרה”ח

זה מספר שנים נמצאת מערכת 
הדיון  במוקד  בישראל  החינוך 
לתפוקותיה  באשר  הציבורי 
פערים  כגון  נושאים  ויעילותה. 
ניצול  יעילות  החינוך,  במערכת 
משאבים, הישגי התלמידים ואיכות 
שביעות  אי  משקפים  ההוראה 

רצון גוברת בקרב הציבור ובקרב מקבלי ההחלטות.
לשינויים  ולהתייחס  להתחדש  נדרשת  החינוך  עם משמעותם ולהתאים עצמה למציאות.החלים בתחומי הידע, החברה והתרבות, כמו גם להתמודד מערכת 
הלימוד, על מנת להגיע למיצוי הפוטנציאל של כל תלמיד תכלית השינויים היא להוביל לשיפור ההוראה בתוך כיתות 

ותלמידה. 
העדיפויות,  סולם  במרום  הועמדו  אשר  האתגרים  עשרת המדינות המובילות בעולם בהישגים הבינלאומיים. הוא מיצובה של מדינת ישראל, בתוך שש שנים, ברשימת אחד 
פערים הבאים: שפת אם, מתמטיקה, מדעים ושימוש בטכנולוגיות אנו שואפים לקידום הישגים על ידי מינוף העשייה בתחומים  וצמצום  לימודיים  הישגים  קידום  לצד  וחברתיים לימודיים, קיימת ציפייה שמוסדות החינוך ישמשו מסגרת מתקדמות.  דמוקרטיים  יהודיים,  ציוניים,  ערכים  המנחילה 

ניתן לדורות הבאים. לא  שהרי  בשני,  האחד  שזורים  אלה  תחומים  הוראה שני  תהליכי  ולקיים  לימודיים  הישגים  לקידום  למידה משמעותיים ללא בסיס ערכי ואיתן.לחתור 
השגת היעדים תלויה בעבודה מאומצת, משותפת ומבוקרת חינוך הינו תהליך עקבי וארוך טווח.  לפיכך, מידת הצלחת 

של כל הגורמים הנוטלים חלק במעשה החינוכי. 

בכדי על כל אחד ואחת מאתנו לקחת אחריות ולהתחייב באופן  והיעדים,  המטרות  להשגת  המהלך  להובלת  כאחת אישי  ישראל  במדינת  החינוך  מערכת  את  להעמיד 
המובילות בעולם. 

שעות  של  משמעותיות  תוספות  קיבלו  החינוך  ופיתוח מוסדות  במיקוד  ספר  לבתי  אינטנסיבית  הדרכה  מנת להבטיח מיקוד עשייה וריכוז מאמץ להשגת היעדים.מקצועי של מנהלים, מורים, מדריכים ומפקחים. כל זאת על לימוד, 
מוסדות  למנהלי  למפקחים,  לב  מקרב  להודות  הצפון אבקש  במחוז  המינהל  ולעובדי  החינוכיים  לצוותים  לולא החינוך,  הדרך.  ושותפות  המסירות  המבורכת,  העשייה  להצעיד על  היה  ניתן  לא  המקצועית  ועבודתכם  מסירותכם 

הצפון ברי כי כל ההישגים והתהליכים החשובים  לא יכלו להתקיים את מערכת החינוך קדימה.  מחוז  הנהלת  חברי  של  והובלתם  תמיכתם  ללא 
קדימה בראשותה של ד”ר אורנה שמחון. החינוך  מערכת  את  להצעיד  יחד  ונמשיך  ייתן  לעבר ההישגים הנכספים וקידום היעדים שהצבנו.מי 

              בברכה חמה
 
ד”ר שמשון שושני
מנכ”ל משרד החינוך
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תש”ע 
שנת הפדגוגיה וההישגים

המרכזיים  האתגרים  אחד 
העומדים בפני בתי הספר 
בארץ ובעולם הוא העלאת 
הלימודיים  ההישגים  רמת 

של תלמידי בתי הספר.
בספטמבר 2007 התפרסם 

ד”ח מקנזי: “כיצד 
מערכות החינוך המובילות 
בעולם מגיעות לפיסגה” 

excellence.org.il

הדו”ח מציג ניתוח הישגים של מערכות החינוך המצליחות 
ביותר בעולם ומתמקד בדרך שבה שינויים המתרחשים 
במערכת חינוך משפיעים על המתרחש בכיתות הלימוד, 
רבה  למידה  יותר,  טובה  הוראה  איפשור  של  במונחים 

יותר וקידום הישגים.

מסקנות הדו”ח מצביעות על שלושה עקרונות מרכזיים:
על  לעלות  יכולה  אינה  החינוך  מערכת  של  איכותה   .1

איכות המורים שלה
שיפור  ידי  על  היא  תוצאות  לשיפור  היחידה  הדרך   .2

ההוראה
ובין- לאומית  ברמה  גבוהות  לתוצאות  להגיע  כדי   .3
לאומית, חובה להטמיע מנגנונים שיבטיחו שבתי הספר 

יעניקו הוראה ברמה גבוהה לכל ילד וילד.

שעקביות  הוא  בדו”ח  ביותר  הבולטים  הממצאים  אחד 
באיכות הוראה גבוהה הינה הגורם המשפיע ביותר על 
מורה  של  שהשפעתו  נמצא  במחקר  תלמידים.  ביצועי 
על הישגי תלמידיו באה לידי ביטוי גם ארבע שנים לאחר 
שהתלמידים סיימו ללמוד אצל אותו מורה. תלמידים בני 
איכותי  מורה  אצל  אחת  שנה  במהלך  שלמדו  שמונה 
הגיעו בגיל 11 להישגים באחוזון 90 ואילו עמיתיהם, בעלי 
נתונים זהים, שלמדו בגיל שמונה שנה אחת אצל מורה 
בעל איכות נמוכה הגיעו בגיל 11 להישגים באחוזון 37 ! 

מקנזי  במחקר  באלו  אלו  שזורים  מושגים  שלושה 
המורים”,  “איכות  ההוראה”,  “איכות  אליו:  ובהתייחסויות 

ו”חינוך איכותי”.

ומיומנויות  ידע  בהבניית  מאופיינת  איכותית”  “הוראה 
היא  הקשרים.  יצירת  תוך  וחוויתית  מעמיקה  בצורה 
מאתגרת חשיבתית, מעודדת סקרנות פעילה, ומאפשרת 

מתן ביטוי אישי לתלמידים ואינטראקציה ביניהם.

חינוכית,  עולם  בהשקפת  מאופיינים  איכותיים”  “מורים 

ומוסרית  פדגוגית  בנוכחות  איתן,  פרופסיונאלי  בבסיס 
במפגש עם תלמידיהם ובמומחיות בהעצמת אישיותם.

מצליחים  ואשר  איכותית  שהוראתם  איכותיים  מורים 
צדק  בערכי  לידע,  באהבה  תלמידיהם  את  להדביק 
לקהילה  ובתרומה  נאותה  אזרחית  בהתנהגות  חברתי, 

יוצרים חינוך איכותי.

לקידום  הכרחי  גורם  הינה  המורים  שאיכות  אף  על 
התלמידים במערכת החינוכית, הרי שאינה גורם מספיק. 
בכל המערכות שנבדקו לא תועד, ולו מקרה אחד,  בו בית 
הספר הצליח לשפר משמעותית את מסלול ההישגים 
חינוך  מערכת  כל  מוכשר.  מנהיג  בהעדר  תלמידיו  של 
והן  המערכת  ברמת  הן  משמעותיים,  שינויים  שעברה 
ברמת בית הספר, עשתה זאת בזכות מנהיגות מחוייבת, 

מוכשרת ואיתנה.

בית  מנהיגות  הוא  התלמידים  להצלחת  מפתח  גורם 
ספרית אשר תציב בפני צוות המורים אתגרים וציפיות 
לעמוד  ביכולותיהם  אמון  למורים  תשדר  גבוהות, 
באתגרים, תסייע להם בפיתוחם המקצועי, תדרבן אותם 
לשאוף למצוינות, ותלווה אותם במהלך עשייתם החינוכית.

של  שילוב  וכאתגר  כיעד  לעצמו  הגדיר  הפיקוח  צוות 
הספר  בבתי  החינוכית  בעשייה  אפקטיבית  מעורבות 
הוראה  איכות  להבטיח  במטרה  ופיקוח,  בקרה  בצד 

גבוהה והעצמת מנהיגותם של מנהלי בתי הספר. 

“הדרך הטובה ביותר לנבא את העתיד היא לעצב אותו” 
אמר פיטר דרוקר. 

בידינו,  רבה  במידה  נתון  תלמידינו  של  העתיד  עיצוב 
אנשי החינוך. מחובתנו לעשות את המיטב כדי לצייד את 
תלמידינו בידע, במיומנויות ובערכים תרבותיים-חברתיים 
כך שיוכלו לממש את מגוון ההזדמנויות שיעמדו בפניהם 

בעתיד.

רחל שחם 
מפקחת המחוז
ומפקחת על המדעים

חינוך איכותי ומנהיגות מובילה - גורמי מפתח בהצלחת תלמידים
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תש”ע 
שנת הפדגוגיה וההישגים

אוכלוסיית התלמידים 
במגזר הערבי מהווה 
כ-50% מסך תלמידי 

המדינה. תלמידי המגזר 
במחוז הצפון מהווים כ-60% 

מהנתון הארצי. מערכת 
החינוך במגזר הערבי 

במחוז הצפון  מתאפיינת 
בהטרוגניות, בשונות רבה 

ובפיזור גיאוגרפי רחב 
היקף, לכן היא מציבה אתגרים ייחודיים על סדר היום 

הפדגוגי של מקבלי ההחלטות.

שותפים  פדגוגיים  הישגים  לקידום  המחוזי  למאמץ 
ספר  בתי  מנהלי  במגזר,  וכוללים  מתכללים  מפקחים 
וצוותי מורים מובילים באזורי הפיקוח השונים. אנו ניצבים 
האמונה  עומדת  בבסיסה  אשר  מורכבת  משימה  בפני 
מורים  מנהלים,  מפקחים,  עלינו,  כי  הערכית  והתפיסה 
ובצרכיו  מיקוד בתלמיד  וקהילה, לאמץ עקרונות של  

לצורך השתלבותו בחברה העתידית. 
של  הפרופסיונאליות  בפיתוח  להשקיע  יש  כך,  לשם 
סגלי ההוראה, בפיתוח ראייה מערכתית לצורך חיבור 
בין כל מרכיבי המערכת ובפיתוח מנהיגותם של בעלי 

תפקידים בביה”ס. 

שינוי זה עשוי להתחולל במיקוד בשלושה צירים במקביל: 
העשייה  שותפי  כל  של  הערכית  המחוייבות  חיזוק 
של  מתמיד  לשיפור  מערכת  הבניית  במגזר,  החינוכית 
תהליכים פדגוגיים בהוראה, בלמידה ובהערכה ומיסוד 

תרבות עבודה מבוססת סטנדרטים של איכות.
שינוי  מחייבת  המרכזית  במשימה  להצלחה  תנאים  יצירת 
תפיסתי הממקד את השיח הפדגוגי לצד העיסוק בתשומות 
לייצר. המערכת  שעל  ובתפוקות  ביעדים  המושקעות 

לפיכך, תפקיד המפקח המחוזי במגזר הערבי הינו ציר 
מפתח להובלת תהליכי שיפור אלה. אני רואה בתפקידי 
המפקחים  את  וללוות  לנווט  ומקצועית  מוסרית  חובה 
בתהליך  להם  לסייע  שבפיקוחי,  התפקיד  שותפי  ואת 
ערך  עבורם  ליצור  מרכזיים,  בצמתים  החלטות  קבלת 
מקצועי משמעותי המושתת על אמון הדדי, על פתיחות 
זאת  העשייה.  על  ובקרה  מעקב  ולערוך  שקיפות  ועל 

באמצעות שמירה על העקרונות הבאים:

של  תרבות  הטמעת   )accountability( אחריותיות 
תובנות  הפקת  הממצאים,  בחינת  תוך  ודיווח  הערכה 

לשיפור ודיווח-כשיגרת עבודה.
התפקיד  שותפי  מכל  המורכב  עבודה  מנגנון  תכלול 

בחינוך ברמת המחוז.
אחידות סטנדרטים של  עקרונות עבודה, תהליכי הוראה 

למידה והערכה.
שיתופיות שיתוף ועבודת צוות סינרגטית למינוף והבנייה 

של  ידע ומידע דיסציפלינארי וארגוני

הערבי  במגזר  המחוזי  המאמץ  ירוכז  תש”ע  בשנה”ל 
בפיתוח מנגנונים ובמבנים ארגוניים תומכי פדגוגיה. 

פיתוח,  )מחקר,  מפו”ח  צוותי  יוקמו  הפיקוח:  ברמת 
בקדימות.  הנמצאים  פדגוגיים  נושאים  סביב  וחשיבה( 
כמנהיג  המפקח  של  תפקידו  ביסוס  על  הדגש  יושם 

וכמוביל של מערכת החינוך היישובית כמכלול.
ברמת המנהלים: המאמץ יתמקד בטיפוח סמכותו של 
של  ארגונית  תרבות  ובטיפוח  פדגוגי  כמוביל  המנהל 
אזורי  עפ”י  עמיתים  מנהלים  בקבוצת  מתמדת  למידה 
פיקוח. זאת בזיקה לתהליכי ההתפתחות והלמידה של 

המנהלים במחוז.
לאוריינות  המכוונות  תודגש  הוראה:  צוותי  ברמת 
לעידוד  מדורג,  פיתוח מקצועי  לבניית מערך  המורים,  
יזמות ומצוינות כערך, לטיפוח ערכים של מוסר עבודה 

ולעידוד ניעות ושיווין הזדמנויות על בסיס מקצועי.
ברמת התלמידים: יתמקד המאמץ בקידום הישגים בכל 
גבוהות במסגרת  רמות חשיבה  בטיפוח  הליבה,  תחומי 
“אופק פדגוגי” בטיפוח כישורי חיים “לעולם הגלובלי”,כמו 
כן יושם הדגש בעיצוב תשתית לשיווין הזדמנויות לכלל 

התלמידים ובטיפוח השפה  כערך תרבותי.
החלתה של רפורמת “אופק חדש” בבתי ספר במגזר 
הערבי במחוז מהווה מנוף לקידום היעדים שעל סדר 
המתבססות  והפדגוגיות  הארגוניות  התשתיות  היום. 
ושיח  מיומנויות  ידע,  מזמנים  ברפורמה  הספר  בבתי 
סטנדרטים  מבוססת  עבודה  המקדם  פורה  פדגוגי 
של צוותים דיסציפלינאריים, ותורם לבנייתה של  שפה 

מבוססת נתונים ומכוונות לפרט.  
הערבי  במגזר  המתקיימת  הענפה  העשייה  כי  נראה 
במחוז מחזקת את הנחת היסוד  ששיתוף בידע, שקיפות 
ואחריותיות לתהליך  יוצרת מחויבות ערכית  ומערכתיות 

ובכך מאיצה תהליכים לטווח ארוך.
על סדר יומי כמפקח המחוז למגזר הערבי לקדם את 
העשייה החינוכית במגזר כחלק אינטגראלי ובלתי נפרד 
השונות  וטיפוח  שימור  תוך  הכוללת,  המחוזית  מההוויה 

והייחודיות של שותפי לדרך. 
אחמד בדראן,
מפקח מחוזי למגזר ערבי

משיח של תשומות לשיח של תפוקות
שנת הפדגוגיה וקידום ההישגים במגזר הערבי
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טבע  זצ”ל  קוק  הראי”ה 
יתחדש  “הישן  הביטוי  את 
שנה”ל  יתקדש”.  והחדש   -
עלינו  שהתחילה  תש”ע 
התברכה  ואשר  לטובה 
בתשומות רבות המושקעות 
בחינוך )שעות יעדים, ליב”ם, 
לכל  מזמנת  וכו’(   הדרכה 
בחמ”ד  החינוכית  הקהילה 
מפקחים/ות,  הצפון,  מחוז 
אפשרות  והורים,  מחנכים/ות  מדריכים/ות,  מנהלים/ות, 
להתחדשות בבתי החינוך מתוך הישן )המסורת( בתחומים 

הערכיים חינוכיים ובתחומים הלימודיים.
זו  שנה  על  להכריז  אותנו  הביאו  אלו  רבות  אפשרויות 
כ”שנת התחדשות” המגייסת את המחוייבות של המחנך 
בתחום  והן  הרוחני  בתחום  הן  התחדשות,  לתהליכי 
אלו  רבות  אפשרויות  מיטבי  באופן  ולצרוך  המקצועי, 

למען ישתבח ויהווה מחנך ומורה איכותי לתלמידיו. 
תהליך זה מבקש מהמחנך:

להיות מודע לעצמו על חוזקותיו ועל חולשותיו.
להכיר את נתוני תלמידיו על בסיס מבדקים אובייקטיביים 

)מיצ”ב, אח”מ, דיוקן וכד’(.
בניית תכנית עבודה המתחשבת בשני הפרמטרים הנ”ל, 

והמגדירה יעדים כמותיים.
אחד המאפיינים המיוחדים של תלמידינו בני הדור הזה 
הוא בהתחדשות התמידית שלהם, ובהתעדכנות שלהם 
בהתאם לרוח התקופה. עובדה זו הופכת את ההעצמה 
להתחדשות  התמידית  וחתירתו  המורה  של  האישית 
רוחנית ומקצועית, לדרך היחידה לחיזוק איכות ההוראה 
למעשה  מהווה  המחנך  של  זו  התחדשות  והלמידה. 
מתכון כמעט בלעדי לחיבור התלמיד המתחנך למחנכו, 

והפיכת המחנך לרלוונטי ומשמעותי לתלמיד.
הרש”ר הירש עסק ב”אדם ישראל”,  בתפיסה הכוללת של 
האדם, ואף אנו כמחנכים נקראים לראות את תלמידינו 
ואולי  התנהגותית  לימודית,  שלהם  הכוללת  במורכבות 

אף נשמתית. 
השבחת דרכם של תלמידינו וחיזוקם לימודית בהתאם 

יעדים  לסטנדרטים המצופים מאתנו מצריכים הגדרת 
ברורים בכל תחום, יעדים הנובעים מהיכרותנו העמוקה 

את התלמידים על חוזקותיהם וחולשותיהם.
ההתפתחות  את  בחזונו  רואה  הצפון  במחוז  החמ”ד 
ידיעה  מתוך  על  כמטרת  המחנכים  של  המנהיגותית 
החינוך  בתי  לקידום  התשתית  היא  המחנך  שאיכות 
את  זו  באיכות  רואים  אנו  ולימודית.  חינוכית  ערכית, 
אף  זו  תפיסה  שלנו.  במערכת  הקהילה  לאמון  הבסיס 
תואמת את הילך החשיבה של הקהילה הדתית המהווה 
הכוללת  מגוונת  קהילה  הדתי,  החינוך  מקהילת  חלק 
חלקים תורניים וחלקים פלורליסטיים אך בעלת תמימות 
רלוונטי  להיותו  והדרך  איכות המחנך  לגבי מבחן  דעים 

ומשמעותי לתלמידים.
בחינת הרלוונטיות לתלמידים היא במהות הלימוד, האם 
הלימוד מביא לידי מעשה, האם תהליכי הלמידה לא רק 
שמחזקים את ידיעותיו של התלמיד אלא משפיעים על 

התלמיד בחייו ובאורחותיו.
אנו יכולים לציין בסיפוק כי בשנים האחרונות אנו ערים 
הצפון,  במחוז  בחמ”ד  הקהילות  של  וגדל  הולך  לאמון 
הערכיים  בתחומים  ב”ה,  יעדים  מהשגת  כתוצאה  זאת 
והלימודיים. תהליך משמעותי זה לא היה מתרחש אילולא 
והתגייסותם  ומחנכות  מחנכים  של  הפעולה  שיתוף 
ההולכת  והמודעות  הרצון  מתוך  ההעצמה  לתהליכי 
ומקיימים  ומשמעותיים  רלוונטיים  להיות  לצורך  וגדלה 

חיים של תורה.
ולהצליח,  לעשות  יחד  שנוסיף  עולם  לבורא  תפילתי 
לחבר בין ישן )תורה( לחדש )מודרנה( ולקדש את חיינו 

ואת חיי תלמידינו.

חיים גבאי
מחמ”ד

העצמה ומשמעותיות
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פדגוגיה מקדמת הישגים

הנצחית:  בשאלה  אפתח 
“למה ילדים וצעירים צריכים 
לקום כמעט כל יום וללכת 

לבית הספר?”
לאלה  להתייחס  בלי 
אינה  שהשאלה  הטוענים 
רלוונטית,  לשאלה פתוחה 
הרבה  ישנן  זה  מסוג 

תשובות, לפעמים סותרות.
שיש  מסכימים  כבר  אם 
צורך בקיומו של בית הספר, אותו ארגון מושקע מאוד 
אחר  למוסד  שאין  עצומה  התעניינות  סביבו  המאגד 
בעולם המודרני, אזי מה התוצאות המצופות ממערכת 
ומבית הספר הספיציפי?  לתוצאות אלו  החינוך בכלל 

יש שמות שונים: דמות הבוגר, הישגים, תוצאות וכד’.
אריסטו מדבר על שני מימדים של חינוך, פיתוח תכונת 
- התנהגותי. הלה טוען שתכונת  והמימד הערכי  השכל 
ההוראה,  כח  ע”י  ובראשונה  בראש  מתחזקת  השכל 
ואילו  התחום הערכי התנהגותי מחוזק ע”י בניית אתוס.

בית הספר המודרני אינו מוסד נייטרלי נטול פוליטיקה 
מטרות  שונים  ספר  לבתי  הוא,  נהפוך  ואידיאולוגיה, 
ומערכות ערכים שונות שמהן נגזרות התוצאות או אופי 

ההישגים המצופים.
פדגוגיה משמעותית ורלוונטית היא הערובה לתיווך בין 
האידיאולוגיה לתוצאות.  כמתווך אשתמש כמטאפורה 
מתימטית במושג “פונקצית מטרה”. נניח ונרצה לבנות 
את הפונקציה במטרה למקסם את התוצאות. לדעתי, 
להגיע  ע”מ  )פדגוגיה(  המשתנים  את  להציב  צריך 

לתוצאות המצופות:
פרקטיקה אפשרית ברורה וגמישה.   .1
מנהל בית ספר מחוייב )אחריותיות(.   .2

מורה ראוי ) אינטלקטואלי, מומחה דיספלינה, מומחה    .3
הוראה, מוסרי(.

התאמה בין מערכת הערכים של מערכת החינוך    .4
ומערכת הערכים הקהילתית חברתית. 

מוהנא פארס
מפקח ארצי למגזר הדרוזי והצ’רקסי
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שנת הלימודים תש”ע תהייה 
שנת קידום ההישגים במגזר 
המקצועות  בכל  הבדואי, 
ובמיוחד במקצועות הליבה 
כפועל  הגיל  שכבות  בכל 
המשרד  ממדיניות  יוצא 
כיתות  על  בדגש  והמחוז. 
ג’,  בכיתות  במיוחד  היסוד 
בכיתות  הביניים  בחטיבות 
העליונות  ובחטיבות  ז’, 

בכיתות י”ב.
תכנית  גובשה  אלה  מטרות  השגת  לקדם  מנת  על 
מרכזיים,  יעדים  משלושה  המורכבת  מגזרית  פעילות 

יעדי משנה, ותוצאות מצופות. להלן עיקרי התכנית:

העבודה  ושיפור  מנהלים  העצמת  ראשון:  מרכזי   יעד 
היישובית בראייה מגזרית

יעד משנה 1: חינוך בראייה יישובית
תוצאות מצופות

בכל יישוב במגזר הבדואי, תבנה מערכת חינוך יישובית 
משולבת התומכת בהשגת יעדי המחוז והמטה לטובת 

כלל התלמידים בכל מוסדות החינוך.
תרבות  בהנחלת  תסייע  במגזר  היישובית  המערכת 
למידה דרך הטמעת תוכניות פדגוגיות מוסכמות בכל 
שכבות הגיל: טיפוח מצוינות, חדשנות ויזמות בחינוך, סיוע 
בהקניית ערכי אקלים חינוכי מיטבי, טיפול באוכלוסיות 

מתקשות ומניעת נשירה מבתי הספר.
והבית ספרי, ההדרכה  היישובי  הליווי  כל משאבי  ניצול 
שיפור  לצורך  החומש  תכנית  משאבי  לרבות  המחוזית, 

העשייה החינוכית היישובית

יעד משנה 2: תוכניות עבודה
תוצאות מצופות

כל המוסדות במגזר יעבדו ע”פ תכנית עבודה מוגדרת 
עם מטרות אופרטיביות מדידות 

יעד משנה 3: מנגנונים למעקב ובקרה
תוצאות מצופות

כל המוסדות במגזר יפתחו מנגנוני מעקב ובקרה ברמה 
המערכתית המוסדית, במטרה להשביח את התהליכים 

הניהוליים והפדגוגיים בכל מוסד חינוכי 
יעד משנה 4: הגדרות תפקידים, ונהלי עבודה, הערכת 

עובדים והעצמת מנהלים
תוצאות מצופות

התפקידים  לבעלי  תפקידים  יגדירו  המוסדות  כל 
מורים  מחנכים,  סגנים,  מנהלים,  החינוך:  במוסדות 

מקצועיים, גננות  ועוד.
תקין  עבודה  ניהול  ביצוע  על  יקפידו  החינוך  מוסדות 

ברמת כל המערכת.
תתקיים הערכת עובדים במוסדות החינוך באופן מבוקר 
על ידי בעלי התפקידים המעורבים בעבודה הפדגוגית.

יעד משנה 5: ניהול ידע,  וצוותי שיפור 
תוצאות מצופות

בכל  מוסדות החינוך תודגש עבודת הצוותים המקצועיים 
צוות  הצוותים בראשות מנהלי בתיה”ס:  לרבות עבודת 
ערבית - צוות עברית - צוות אנגלית - צוות מתמטיקה - 

צוות חינוך חברתי - צוות שיפור אקלים חינוכי.
רכזי  בשיתוף  המקצוע   בתחום  מקיפה  תכנית  בניית 

המקצוע ועוד בעלי תפקידים נחוצים 
 

יעד מרכזי  שני: שיפור הישגים לימודיים )מבחנים בינ”ל, 
מבחני מיצ”ב, מבחני  בגרות( תוך מיצוי הפוטנציאל של 

כל תלמיד(

מאושרות  לימודים  תוכניות  הטמעת   :1 משנה  יעד 
וסטנדרטים, וייעול ארגון הלימודים והלמידה 

ספריים  בית  הישגים  שיפור  תוכניות   :2 משנה  יעד 
במבחנים בין לאומיים, מיצ”ב, חומש ובגרויות מבוססות 

יעדים כמותיים עם הדגשת מקצועות הליבה 
יעד משנה 3: שיפור איכות ההוראה והתפתחות מקצועית 
של המורים בתחומי הדעת )כולל השתלמויות והדרכה(

יעד משנה 4: כלי הערכה 

חדש”  “אופק  הרפורמה  הטמעת  שלישי:  מרכזי   יעד 
ב-19 בי”ס וב-15 גני ילדים במגזר הבדואי.

יעד משנה 1: התפתחות ולמידה של עו”ה 
יעד משנה 2: בניית תוכניות פדגוגיות 

יעד משנה 3: תקציבים וטיפול בעו”ה חדשים ברפורמה 
)גזברות וכ”א(

יעד משנה 4: מפגשי היערכות וארגון הלימודים 
יעד משנה 5: קשר מחוז - מוסדות חינוך 

מוסא חילף
מפקח מתאם למגזר הבדואי

שנת הפדגוגיה וההישגים במגזר הבדואי במחוז הצפון
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הוראה איכותית של המתמטיקה היא מנוף להעלאת ההישגים

שנת תש”ע הוגדרה במחוז 
הפדגוגיה,  כשנת  הצפון 
הפיקוח  את  שמציב  דבר 
העשייה  במרכז  המקצועי 
אותו  ומעמיד  במחוז 
וגם  גבוהים  אתגרים  בפני 

הזדמנויות חדשות.
העמקת העשייה הפדגוגית 
תשתיות  בניית  ע”י 
היא  ומוצקות,  מתאימות 
ולהעלאת  והלמידה  ההוראה  לשיפור  הכרתי  תנאי 

הישגי התלמידים.
להעלאת  ומקיפה  יסודית  עבודה  נעשית  שנתיים  זה 
מפקחים,  במחוז:  החינוך  אנשי  כלל  בקרב  המודעות 
מנהלים ומורים, להעלאת החשיבות קידום המתמטיקה 
כמקצוע ליבה מרכזי, התומך במקצועות רבים שלומד 

התלמיד, ומנבא את הצלחתו בעתיד.
לקראת  ובמיוחד  הרב-שנתית,  ההיערכות  במסגרת 
המרכזי  היעד  לקידום  פועלים  אנו  תש”ע,  שנה”ל 
ילד  כל  של  הפוטנציאל  ומיצוי  ההישגים  העלאת  של 

במתמטיקה, באמצעות הפעולות הבאות:
הידוק הקשר עם המטה ברמה הפדגוגית והמנהלית,    .1
על מנת להתעדכן במכלול התוכניות החדשות, אופן 

הטמעתן והשגת המשאבים הנדרשים לכך.  
ברמה  במתמטיקה  והדרכה  פיקוח  מערך  בניית   .2
המחוז  בכל  הנפרש  ובית-ספרית  מחוזית  ארצית, 
למפקחים  כתובת  ומשמש  צורך  לכל  מענה  ונותן 

הכוללים, המנהלים והמורים למתמטיקה.
בבתיה”ס  ובית-ספריים,  אזוריים  מדריכים  הכשרת   .3
האחרונות  שבשנתיים  כך  והעל-יסודיים,  היסודיים 
הכשרה  שעברו  המדריכים  מספר  הוכפל 
ברמה  כלליים,  הדרכה  וכישורי  דציפלינארית 

המחוזית וברמה הארצית.
מיוחדות  השתלמויות  ע”י  המקצוע,  רכזי  העצמת   .4

לרכזים, ימי עיון וליווי ע”י מדריכים.
העצמת כוחות ההוראה בתוך בתיה”ס, ע”י השתלמות   .5
במתמטיקה  ההתמקצעות  במסגרת  דו-שנתית 
היסודיים  בבתיה”ס  המורים  לכלל  המיועדת 
בתחומים: חדש  אופק  במסגרת   והשתלמויות 
והטמעתה. החדשה  הלימודים  בתכנית  העמקה   •!
• השבחת שיעור המתמטיקה, חקר שיעור בתהליך  

ובניית מודלים לשיעורי מתמטיקה כמענה לשונות בין 
 התלמידים  בכיתות  הטרוגניות ע”י הוראה דיפרנציאלית.
התלמידים  עם  לעבודה  למורים  כלים  מתן   •
ומגוון דרכי  ע”י הטרמה לשיעור  בשעה  הפרטנית,   

הוראה, לאחר מיפוי ואיתור התלמידים.
הכשרה  בעלי  מקצועיים  מורים  של  ושיבוץ  קליטה   .6

במתמטיקה.
7. תמיכה אינטנסיבית בבתי-ספר בעלי הישגים נמוכים 

בבחינות המיצ”ב והבגרות.
והרכזים  המנהלים  המדריכים,  באמצעות  מעקב   .8
מורה  כל  של  הלימודים  תכנית  וביצוע  תכנון  אחרי 
והספק  הלימודים  תכנית  של  הפריסה  כיתה,  בכל 
החומר, תוך הטמעת מושג האחריותיות של המורה 

על ההישגים של תלמידיו.
מסקנות,  להסקת  המורים  של  מתאימה  הכשרה   .9
מטעויות  ולמידה  המיצ”ב  מבחינות  ותובנות  למידה 
עיון  וימי  השתלמויות  כנסים,  ע”י  התלמידים,  של 

לכלל המורים והרכזים.
10. הוראה לצורך טיפוח חשיבה ברמות שונות ורכישת  

גיאומטרית,  תובנה מתמטית, תובנה מספרית, תובנה 
חשיבה כמותית ואוריינות מתמטית.

11. הטמעת תכנית מיצוי ומצוינות בכיתות ז’ ע”י הוספת 
קיום  וימי הדרכה,  לימוד  רבים של שעות  משאבים 
ישיבות עם הפיקוח, כנסים למנהלים וימי עיון למורים 
שמלמדים בתכנית, נוסף על הכשרות והשתלמויות 
התכנון  ברמת  יישומיים  כלים  המספקות  ייעודיות 
לצורך  מיפוי  ומבדקי  למידה  חומרי  פיתוח  וההוראה. 
בניית קבוצות למידה המתאימות למיצוי ולמצוינות. 

כל זה בליווי צמוד של המדריכים הבית-ספריים.  
12. הטמעת התכנית החדשה במתמטיקה  בכיתות  

ז’ בשנה הנוכחית, תש”ע, והיערכות לקראת כניסת 
ח’ בשנה הבאה, תשע”א,  התכנית החדשה בכיתה 
ע”י פריסת מערך השתלמויות בכל המחוז וחיוב כלל 

המורים למתמטיקה בחט”ב להשתתף בהן.
בבתי-הספר  אינטנסיבי  וטיפול  13. התמקדות 
הבגרות  בבחינות  נמוכים  הישגים  עם  התיכוניים 
דיפרנציאלי  שקלול  עם  בתי-ספר  במתמטיקה, 
ובתי- הבגרות(  לציוני  ביה”ס  ציוני  בין  גדול  )פער 
בחינות. טוהר  בחינות על רקע  נפסלו   ספר שבהם 

טיפול זה מתבצע בשיתוף פעולה וביחד עם הפיקוח 
הכולל והפיקוח על המתמטיקה.

14. הכפלת מספר בתי-הספר המצטרפים לתכנית  
ההיבחנות החדשה של הבגרות במתמטיקה. 

סלימאן סלאמה
מפקח ורפרנט מתמטיקה מחוז צפון
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אחד היעדים המרכזיים של 
מחוז הצפון לשנה”ל תש”ע 
הינו פיתוח המשאב האנושי 
איכות  השבחת  לצורך 
והפיקוח. הניהול  ההוראה, 
חדש”  “אופק  הרפורמה 
הזדמנויות  חלון  פותחת 
מבחינה  הן  עו”ה  לקידום 
אישית והן מבחינה מקצועית.
על  מורים  רבים  מחקרים 
תמורה  מניבה  האנושי  ההון  בפיתוח  שההשקעה  כך 
בקידום  ההוראה,  ואיכות  עו”ה  תפקוד  בקידום  גבוהה 
הישגיהם.  ובקידום  התלמידים  של  הלמידה  דרכי 
תהליכי  בתכנון  כבדה  אחריות  עלינו  מוטלת  לפיכך 
ההתפתחות המקצועית של עו”ה, בהטמעתם ובמעקב 

אחר יישומם.

והמדע  האומנות  הוא  )אנדרגוגיה(  המבוגרים  חינוך 
קווים  שימש  זה  מושג  ללמוד.  למבוגרים  הסיוע  של 
מנחים בהכשרת עובדי חינוך ומנהלים. חשוב כי מורה 
שיוכל  כדי  האנדרגוגיה  יסודות  את  יכיר  המבוגרים 
ופיתוחו  הצמחתו  לצורך  המבוגר  ללומד  להתאימם 
במיומנויות  מתאפיין  מבוגר  לומד  והמקצועי.  האישי 
למידה שונות, ולכן בתהליך הלמידה שלו יש להתייחס 

למאפייניו הייחודיים של כל אחד מהם.
עיקריים:  מרכיבים  ל-3  מתייחסת  מבוגרים  למידת 

קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים.
על תהליכי הלמידה לספק להם איתגור לצורך יצירת 
ירגיש  אם  מושגת  תהיה  זו  הנעה  ללמידה.  מוטיבציה 
המבוגר  ללומד  חשוב  לחייו.  רלוונטית  שהיא  המבוגר 
את  הכולל  הלמידה  תהליך  בתכנון  שותף  להיות 
קביעת התכנים ואת דרכי הלמידה. שותפות זו מעניקה 
מערכת  המוטיבציה.  את  ומגבירה  כבוד  תחושת  לו 
והתפישות של הלומד המבוגר קשה לשינוי,  האמונות 
אך יחד עם זאת על מורה המבוגרים לעזור להם ולתמוך 
לאורו,  להניעם ללכת  -חזון,  “אני מאמין”  בגיבוש  בהם 
שולטים  שהם  שיחושו  כדי  אוטונומיה  להם  ולאפשר 
החלטותיהם  לקבלת  ואחראים  הלמידה  במטרות 

ולתוצאות. 
מורה המבוגרים אינו מקור הידע הבלעדי, לכן עליו ליצור 
המכוונות  את  להגביר  כדי  משותף  לדיאלוג  תנאים 
המורה  בין  היחסים  למערכת  הלומדים.  של  העצמית 
בתהליך  מירבית  חשיבות  יש  המבוגר  ה”מודרך”  לבין 
פיתוחו, ולעיתים אף נוצרת תלות. ללומד המבוגר חשוב 

האמון שרוכש לו המורה, דבר שמחזק אצלו את תחושת 
יש  לכן  חרדות.  והפחתת  פתיחות  העצמי,  הביטחון 
לתמוך בלומד לאורך כל תהליך הלמידה, לגלות כלפיו 
יחס אמפטי, להעניק לו תשומת לב אישית, להקשיב לו 
בהנחיית  המהותיים  הקשיים  אחד  חייו.  בניסיון  ולהכיר 
לרכוש  מעוניינים  שמבוגרים  בעובדה  נעוץ  מבוגרים 
בבחינת  מיידי  יישום  לצורך  וידע  חדשות  מיומנויות 
ומיידיות.  נקודתיות  בעיות  לפתור  כדי  ועכשיו”  “כאן 
זווית ראייתם אם כן מופנית להווה ולא לעבר העתיד. 
חשוב להדגיש בפניהם את הרווחים העתידיים האישיים 
שיצמחו להם בהמשך תהליך הלמידה תוך מעורבותם, 

הקשבה לדעותיהם וקבלת משוב.

גם  דורשות  החיים  תחומי  בכל  שינויים  של  תקופות 
הניהול  ובסגנון ההוראה,  שינויים באסטרטגיה, במבנה 
והפיקוח. עו”ה ובעלי תפקידים במערכת מודעים כיום 
ודואגים  אלה,  משינויים  שנובעות  למשמעויות  יותר 

לפיתוחם האישי והמקצועי. 

התפתחות מקצועית הינה קידום כל פעולה או תהליך 
תפקוד  או  הבנות  עמדות,  מיומנויות,  לשיפור  המכוון 

בהווה או בעתיד והיא פועלת על פני הרצף: 
הכשרה טרום תפקידית - הכניסה לתפקיד )התמחות 
ומורים חדשים שנה א’ ו-ב’( התפתחות מקצועית תוך 

תפקידית )באמצעות הדרכה והשתלמויות(.
תוכניות ההתפתחות המקצועית של עו”ה במחוז הצפון 

באות לשרת את המטרות הבאות: 
• גיבוש זהות מקצועית

• פיתוח תפיסת עולם חינוכית - פדגוגית - ערכית
• העלאת המסוגלות האישית והמקצועית

• פיתוח היכולת לעבודה בצוות  
• פיתוח אחריות ומחויבות לתהליכים ולתוצאות

• הטמעת מדיניות משרד החינוך והמחוז
• אפשור ניעות והתקדמות על פני רצף הקריירה

התפתחות מקצועית של עובדי הוראה 
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לצורך קידום מטרות אלה אנו שוקדים בימים
הולם  הנותנות מענה  אלה על פיתוח מסגרות למידה 

לכל עו”ה במחוז:
מורים מתחילים שנה א’   •

לאחר שנת התמחות- סטאז’ ושנה ב’  
עו”ה  )גננות, מורים( בתהליך הביסוסי הראשוני - שלב    •

המומחיות )בתחומי הדעת ובתחומי תפקידים שונים(
מדריכים   •

• סגני מנהלים
מנהלים:   •

 - מנהלים חדשים שנה א’ ו-ב’
 - מדריכים אישיים למנהלים חדשים

 - מנהלים פורצי דרך
 - מנהלים באופק

 - מנהלי מרכזי פסג”ה 
 - מפקח ומנהליו

מפקחים )השתלמות מפקחים וליווי    •
מפקחים חדשים(  

תהליכי הלמידה המשמעותיים ישפיעו על רמת    -
המומחיות של כל לומד וישביחו את עשייתו החינוכית.  

התוצאות המצופות מתהליכים אלה מכוונות לשיפור    -
איכות ההוראה, הניהול והפיקוח לצורך העלאת הישגי 

התלמידים בזיקה ליעדי משרד החינוך והמחוז.
הלמידה במסגרות השונות תלווה בתהליכי הערכה   -
שיכללו עדויות על  יישום הכלים והמיומנויות שנלמדו 
לשיפור  הלמידה  תרומת  על  עדויות  והטמעתם, 
עדויות  התלמידים,  הישגי  והעלאת  ההוראה  איכות 

על שיפור בתפקוד ועוד.
השונות  במסגרות  הלמידה  תהליכי  כי  ספק  אין   -
לומד”,  ל”ארגון  הצפון  מחוז  את  יהפכו  והמגוונות 

החותר ללא לאות לאיכות ולמצוינות.
בעלי תפקידים רבים במחוז פועלים נמרצות להובלת   -
מדריכים  מפקחים,  מיטבי:  באופן  אלה  תחומים 
ועובדות  איזוריים  פסג”ה  מרכזי  מנהלי  מחוזיים, 

המינהל במח’ התפתחות מקצועית.

לפיתוח  כימים  לילות  המשקיעים  אלה  לכל  תודה 
נעמוד  בצוותא  כי  ובטוחני  המשמעותיים,  התהליכים 

בכל היעדים שהצבנו בפנינו.

שתהא שנה”ל תש”ע שנה של צמיחה אישית 
והתפתחות מקצועית.

ענת כהן
מפקחת התפתחות מקצועית של עו”ה

החינוך הלשוני במחוז הצפון בשנה”ל תש”ע

כ"שנת  הצפון  במחוז  הוכרזה  התש"ע  הלימודים  שנת 
בשיפור  היתר,   בין  ביטוי,  לידי  בא  הדבר  הפדגוגיה". 

הכשירות הלשונית  של תלמידי כיתות ג' ו-ז'.  
מטרתו של החינוך הלשוני בבית הספר היא לטפח אזרח 
בוגר שיהיה אדם אורייני.  אדם כזה ניכר ביכולתו לטפל 
במידע, להסיק מסקנות ובעיקר ליישם את הידע במגוון 
מצבים חדשים )PISA 2000(. תלמיד אורייני יהיה מסוגל 
להבין טקסטים כתובים, להשתמש בהם ולהפעיל שיקול 
דעת ביחס אליהם כדי להשיג את מטרותיו, לפתח את 
הידע ואת הפוטנציאל שלו ולהיות חלק מהחברה. בגיל 
הרך אנו שואפים לפתח בקוראים הצעירים את היכולת 
למידה,  לצורכי  ממגוון של טקסטים  להפיק משמעות 
בבית  השיח  בקהילות  שותפות  של  חברתיים  לצרכים 
הספר ומחוצה לו, וכמובן, לשם הנאה. תכניות הלימודים 
נועדו  והעל-יסודיים,  היסודיים  הספר  לבתי  בעברית 
לשונית  כשירות  ותלמידה  תלמיד  כל  בקרב  לפתח 
לצורכיהם,   בשפה  להשתמש  להם  שתאפשר  ברמה 
שבהן  הנסיבות  ולפי  שלהם  העניין  לתחומי  בהתאמה 
הם מצויים. פיתוח הכשירות האוריינית משמעו  יצירת 
בתחומי  והכתובים  הדבורים  הטקסטים  אל  נגישות 
הדעת הנלמדים  לשם תפקוד חברתי. זאת  באמצעות 

של   והפקה  הבנה  תהליכי  של  ומכוון  שיטתי  לימוד 
זה  ובכלל  שונות,  מסוגות  וכתובים  דבורים  טקסטים 

דפוסי השיח והמבנים הלשוניים של השפה.
התכנית לכיתות ג'

הלימודים,  מתכנית  נגזרת  ג'  לכיתות  היעדים  תכנית 
המחקר  ועל  בתחום  העדכני  המחקר  על  ומבוססת 
 PIRLS )Progress in International הבינלאומי 

.)Reading Literacy Study
קבוצת גיל זו נבחרה לתכנית כיוון שהמעבר מכיתה ב' 
לכיתה ג' דורש  תשומת לב מיוחדת מבחינת תהליכי 
הדרישות  גם  גוברות  ג'  בכיתות  וההוראה.  התכנון 
לשימוש בשפה כתובה בעיקר בשל ההרחבה לתחומי 
הנלווים.  הלימוד  ספרי  עם  והמפגש  השונים  הלימוד 
השימוש  אל  הקריאה  מלימוד  עוברים  התלמידים 
ומתנסים  והנאה,  למידה  של  למטרות  בקריאה 
בסיטואציות לימודיות המחייבות אותם לעשות שימוש 
ובאסטרטגיות קריאה לשם מימוש מטרות  במיומנויות 
לימודיים  נתקלים התלמידים בהקשרים  כן,  כמו  אלה. 
שונים, בטקסטים ספרותיים ועיוניים ארוכים ומורכבים, 
יותר  גבוהות  קריאּות  ברמות  רציפים,  ובלתי  רציפים 
זה  דווקא בשלב משמעותי  לכן.  קודם  מאלה שקראו 
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מתרחש במקרים רבים צמצום של שעות הוראת העברית,  
הנובע מן הצורך להיענות לתחומי התוכן האחרים. לאור 
נדרש מערך שיאפשר העמקה בהוראת השפה  זאת  

באמצעות הרחבה ל-10-8 שעות הוראה. 
בכיתה ג' עשויים להימצא תלמידים שטרם השלימו את 
רכישת הקריאה, וקריאתם עדיין אינה מדויקת ושוטפת. 
על כן נדרש המורה לספק מענה הן לתלמידים המצויים 
לכלל  והן  הקריאה,  רכישת  של  האחרונים  בשלבים 
של  ומיומנויות  אסטרטגיות  בהקניית  הכיתה  תלמידי 
את  ההולמים  שונים,  מסוגים  בטקסטים  יעילה  קריאה 

רמת הקריאה בגיל זה, בהוראה דיפרנציאלית.
באמצעות  ארצי  הערכה  מערך  הופעל  תשס"ד  מאז 
מבדק א' ומבחני מיצ"ב, המתמקד בהערכה של כיתות 
נתונים   מבוססת  הוראה  ִאפשר  זה  מערך  ו-ה'.  א',ב' 
של השפה. המורים בשכבות גיל אלה )א',ב' ו-ה'( עברו 
ובתכנון  השונים  ההערכה  בכלי  משמעותית  הכשרה 
נדרש  זה  מסוג  מהלך  ההערכה.  ממצאי  לאור  הוראה 

גם בכיתות ג'. 
בשנת הלימודים תש"ע ייכללו בתכנית כיתות ג', ובשנת 

הלימודים תשע"א תצמח התכנית לכיתות ד'. 
התכנית לכיתות ז'

מתכנית  היא  אף  נגזרה  ז'  לכיתות  היעדים  תכנית 
ועל  בתחום  העדכני  המחקר  על  ומבוססת  הלימודים, 

 .PISA המחקר הבינלאומי
הבחירה בכיתה ז'  נובעת מהשינויים הכרוכים  במעבר 
ז'  מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים. תלמידי כיתה 
מגיעים למסגרת חדשה ובלתי מוכרת, הפועלת על פי 
על  נשענת  בה  המתנהלת  והתקשורת  אחרים  כללים 
כללי שיח חדשים. התלמידים נדרשים להיחשף לתחומי 
דעת מגוונים ולהכיר את השיח המאפיין כל אחד מהם. 
בשונה מן המקובל בבית הספר היסודי, מקצועות הלימוד 
נלמדים באופן נפרד, ומורה אחר מלמד כל אחד מהם. 
כמו כן רמת הקריאּות של ספרי הלימוד גבוהה הרבה 
יותר מזו שהכירו קודם לכן, והם נדרשים להתמודד עם 
במיומנויות חשיבה  מורכבות המצריכות שימוש  מטלות 
מגוננת  ממסגרת  למעבר  שנוסף  כך  גבוה.  מסדר 
ומוכרת, חלים שינויים בדרישות הלימודיות. דרישות אלה 
ג',  לכיתות  בדומה  הלשונית.  בכשירותם  כולן  מעוגנות 
דווקא בשלב זה מצטמצמות שעות העברית, ותלמידים 
תחילת  עד  בלימודים  להשתלב  מצליחים  אינם  רבים 

כיתה ח'.   
תכנית שלהב"ת )שילוב של הבנה והבעה בתחומי הדעת(  
נועדה בין היתר  לתת מענה לקשיים אלה, ולבנות שפה 
משותפת בין המורים המלמדים בחטיבת הביניים. בשנת 

הלימודים תשע"א תצמח התכנית לכיתות ח'.
היעדים המשותפים  לכיתות ג' ולכיתות ז'

ובלתי  רציפים  שונות  מסוגות  טקסטים  של  הבנה   •
הלימוד   לספרי  האופיינית  קריאות  ברמת  רציפים 

בכיתה ג ובכיתה ז’ במקצועות השונים
• העשרת אוצר המילים

• שיפור ההבעה בכתב  בהתאמה לנסיבות החברתיות-
התרבותיות

בתוך  הלשון   של  החוקים  למערכת  מודעות  פיתוח   •
ההקשר הטקסטואלי

• שיפור ההבעה בעל פה בשיעורי העברית ובמקצועות 
רבי-המלל  

• קריאה לשם הנאה של יצירות ספרותיות
• שילוב של מיומנויות אורייניות בתחומי הדעת השונים 

הצלחה  ומדדי  הוראה  דרכי  הותאמו  אלה  ליעדים 
הוקצו  לכך  נוסף  הלומדים.   של  התקדמותם  לבחינת 
שעות למידה נוספות: בכיתות ג' שלוש שעות תוספתיות 
לבתי ספר שאינם נכללים באופק החדש, ושלוש שעות 
תלמידים  לקידום  החדש  האופק  במסגרת  פרטניות 
בכיתות  הקריאה.  רכישת  תהליך  את  השלימו  שטרם 
טיפוח  המאפשרות  קטנות,  לקבוצות  הכיתות  חולקו  ז' 
אישי של כל תלמיד. כמו כן - תוגבר צוות ההדרכה של 
כל קבוצת גיל: תוקצה מדריכה לכל חמישה בתי ספר, 
נוסף לכך תיערכנה השתלמויות ייחודיות למימוש היעדים 
במרכזי הפסג"ה ברחבי המחוז, ויתקיימו ימי עיון מחוזיים 
וארציים לשם כך. התכניות תלווינה במערך בקרה ודיווח 
על  והארצית  המחוזית  הבית-ספרית,  הכיתתית,  ברמה 

גבי טופס מקוון שיישלח בקרוב לכל בתי הספר. 
במחוז הצפון אנו מחויבות ליצירת רצף לימודי ספירלי 
במעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים. לשם כך 
אנו  מנהלות דיאלוג מתמשך בין כל השותפים לתכנית: 
מדריכות מחוזיות, מפקחים, מדריכות בית ספריות בשתי 
פעילויות  כדי לפתח  ז',  וכיתות  ג'  כיתות  הגיל,  שכבות 

הוראה לבניית הרצף.  
ככל  שאלות  על  ולענות  לבקשות  להיענות  נשמח 

שנוכל. 

חנה יורב מדריכה מחוזית בחינוך הלשוני בממ”ד
הילה אתקין מדריכה מחוזית בחינוך הלשוני בבתי”ס העי”ס
איילה זהבי מדריכה מחוזית בחינוך הלשוני  בבתי”ס היסודיים



אגרת מחוז הצפון - יחד נוביל את המחוז לאיכות ולמצוינות

16

תש”ע 
שנת הפדגוגיה וההישגים

השלישית  השנה  זו 
רפורמת  של  להטמעתה 
במחוז  חדש”  “אופק 
קיימים  במסגרתה  הצפון. 
ואחד  מאות  שלוש  כיום 
ותשעים  ספר  בתי  עשר 
ושבעה גני ילדים במסגרת 

יישובית. 

תש”ע,  הלימודים  בשנת 
אורנה  דר’  המחוז  מנהלת  הצליחה  הקיצוץ,  למרות 
ספר  בתי  ושנים  שמונים  חדש”  ”לאופק  לצרף  שמחון 

חדשים. 
אופק חדש סייע לבתי הספר להגשים תוכניות, מטרות 
באוכלוסיות  הישגים  שיפור  על  דיווחו  המורים  ויעדים, 
תלמידים מתקשות בזכות משאבי זמן ההוראה שזימנו 
השעות הפרטניות. בתי ספר רבים אימצו דרכי הוראה 
חדשות מותאמות להוראה בקבוצה קטנה והטמיעו דרכי 
לתוצאות  שהביא  אפקטיבי,  ניצול  אחר  ובקרה  מעקב 

בהיבט הלימודי והאקלימי של בתי הספר.
בשנה”ל תש”ע יושם דגש מרכזי על הפיתוח המקצועי 
כשמרכזי  והדרכה  השתלמויות  באמצעות  המורים  של 

הפסג”ה נערכים לתת לכך מענה. 
ניתנו  הפרטניות  השעות  מירב  כי  עלה  הבקרה  מדו”ח 
הנותרות  השעות  והמתמטיקה.  השפה  למקצועות 

התחלקו באופן כמעט שווה בין שאר מקצועות הליבה.
לקידום  מיועדות  הפרטניות  השעות  כל  כי  לציין,  יש 
מטרתן  ביה”ס.  תלמידי  כלל  של  הלימודיים  ההישגים 
לסייע, להגיע להישגים טובים בכל תחום דעת ובמיוחד 
נוספות  שעות  הן  הפרטניות  השעות  הליבה.  בתחומי 
בדרך  לו  ומסייעות  התלמיד  של  הלימודים  לתוכנית 
שיח  תחושת  מהנה,  לימודית  חוויה  לחוות  לו  מותאמת 
החברים  ועם  המורה  עם  ומוקיר  מלמד  מבין,  מקרב, 
לקבוצת הלמידה. עוד עולה מדו”ח הבקרה כי בשעות 

ניהול כיתה של המחנכים, ברבים מבתי הספר, מוקצית 
שעה אחת לשיח אישי של המחנך עם תלמידיו, ושעה 
הספר  בתי  יועצות  לב”.  אל  “מלב  לקבוצות  נוספת 
והמורים שהוכשרו לסייע בתוכנית מ”לב אל לב” אמורים 
בפרט,  טיפול  של  אלה  שעות  להפוך  למחנכים  לסייע 

למשמעותיות עבור התלמידים.
 )63%( מרבית  כי  עולה  שקיבלנו  בנתונים  מהתבוננות 
כרבע  נקודות.  ב-2-5  הישגיהם  שפרו  התלמידים 
וכן  ומעלה,  נקודות  ב-10  לשפר  הצליחו  מהתלמידים 
הפרטנית  בשעה  ההוראה  דרכי  בלמידת  מצויים   11%
התלמידים  השיגי  את  לראות  מקווה,  אני  כך  ומייחלים, 
לדעת מפקחים מהמשרד,  בסולם ההצלחה.  מטפסים 
תהליכי הלמידה של המורים ביישום משמעותי של השעה 
הפרטנית נמצא בראשית הדרך, וההמלצה החמה שלנו 
למנהלים היא לבקש סיוע בהדרכה של מרכזי מתי”א 
המיומנים מאוד בדרכי הוראה בשעה הפרטנית ולהיעזר 
לבתי  לסייע  היא  כל מטרתה  בהדרכת המשרד, אשר 

הספר, לצוות המקצועי ולתלמידים בהמשך.
והנאה  הצלחות  מלאת  לימודים  שנת  המשך  בברכת 

מהעשייה. 

מירה להק
רפרנטית אופק חדש

אופק חדש במחוז הצפון בתש”ע
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קידום אקלים בטוח 
כמקדם בריאות נפשית, 

חברתית והישגית  
במוסדות החינוך

“חשוב על עצמך, על המשמעות 
מה  ועל  אתה  להיות  של 
שאתה יכול להיות ופעל כדי 

להשיג את זה “
)פריירה 1972(

הפסיכולוגית  התפיסה 
לצמוח,  שואף  אדם  שכל  מדגישה  -ההומניסטית 
להתפתח ולהתקדם מן המצב הקיים אל מצב מספק 
ההומניסטית  התפיסה  יותר.  ובטוח  יותר,  מוגן  יותר, 
מדגישה שלכל אדם יש היכולת לשלוט בחייו, בגורלו, 
ולהשפיע עליהם. צמיחה פנימית ומסוגלות אישית מקנה 
מיומנויות של התמודדות במצבי לחץ ומשבר, בונה חוסן 
נפשי פנימי, מסוגלות עצמית, ומגשימה את מקסימום 
היחיד.  אצל  וההשכלתי  החברתי  הרגשי,  הפוטנציאל 
הנוער  ולבני  לילדים   אנו שואפים להבטיח  כמבוגרים 
ולגדול  להתפתח  יוכל  יחיד  כל  שבה  מוגנת  סביבה 
באופן איכותי ומיטבי. בסביבה מוגנת אין כוונתנו לסביבה 
אידיאלית שאינה מעמתת ילדים עם כאבים, קשיים, או 
עם תסכולים, אלא לסביבה המעניקה תחושת ביטחון 
בסיסית, חום ואהבה, ויחד עם זאת מזמנת התמודדויות 
מגוונות באורחות החיים. בתוך מערכת כזו, חובתנו כבני 
אנוש לאפשר לילדינו  להתפתח ולהתמודד עם קשיים 
ולחוות את הקיום, במטרה שייפתחו עם הזמן תחושת 
מסוגלות, ביטחון עצמי, כלים לפתרון בעיות והתמודדות 
אסטרטגיות  אותם  ללמד  יש  כך,  לשם  משברים.  עם 
פסיכו פדגוגיות שתאפשרנה להם לאהוב את ההשכלה 

הגבוהה ולרכוש כישרי למידה ומוטיבציה להצלחה.
אוטנטית  משמעות  מעניק  עצמי  מימוש  של  תהליך 

לקיומו של האדם. 
הזדמנות  בכוחנו  יש  המבוגרים....  אצלנו  מתחיל  זה 
גדולה להפוך את חיינו למשמעותיים ובעלי ערך ובכך, 

ולהוות דוגמא לחיקוי אצל התלמידים. 
מחקים  שילדים  כך  על  מצביעה  המקצועית  הספרות 
יושר,  של  מסרים  מעבירים  אנו  אם  המבוגרים.  את 
צדק, שוויון, קבלת השוני, ואהבת האחר, הילדים יחקו 
אותנו. לכן, מוטלת עלינו יצירת תרבות של חיקוי האדם 
ערכים  לשדר  פירושו  מיטבי  חינוכי  אקלים  למופת. 
שאנו מאמינים בהם ולהקנות מיומנויות התמודדות עם 

הקשיים. 
המורים בבית הספר הם המבוגרים המשמעותיים בחיי 
התלמיד. על כן, מוטלת עליהם החובה להיות קשובים 

ואמפטיים. 
הוא  ללמידה.  פנוי  אינו  רגשיות  מבעיות  הסובל  ילד 
נמוכים.  הישגיו  לכן  עסוק בעצמו, בבעיותיו, בתסכוליו, 
הבוגרים  אנו  שנהיה  ככל  ובדידות.  ניכור  מרגיש  הוא 
המשמעותיים נוכחים פיזית ורגשית לתלמידנו, נתמוך, 
ידועים מראש  ונהלים  ונבנה תשתית חוקים  נכיל, נבין, 
לילדים ולהוריהם, נוכל ביחד להגיע למקום שבו הילד 
רמת  תגדל  כך  ומחויב.  אחראי,  מוגן,  אהוב,  ירגיש 

השתייכותו לבית ספר ולחברה.
דוגמא  להוות  בשבילם,  כאן  להיות  האנושית  חובתנו 
כדי  קשיים.  עם  להתמודד  איך  אותם  ללמד  לחיקוי, 
להקשיב  חייבים  משמעותי  יהיה  ההוראה  שתהליך 

לצורכי התלמידים. 
החינוכי  המוסד  את  להפוך  כמבוגרים  היום  תפקידנו 
למערכת מעצימה, מקום הומאני בעל משמעות ורלוונטי 

לכאן ועכשיו. 
ובין  הספר,  בית  באי  כל  בין  מעמיקה  הידברות  פיתוח 
דיאלוג  באמצעות  קשר  יצירת  בפרט.  ותלמידים  מורים 
יזמנו   החיוביות,  התפיסות  להגברת  יתרמו  משמעותי, 
על  המושתתת  יחסים  מערכת  ובניית  קשבת,  אוזן 

היכרות אישית, אכפתיות ותמיכה.
את  לשפר  איך  יודע  ללמידה,  פנוי  בנפשו  בריא  ילד 

איכות חייו, מגשים את עצמו, לומד ומתפתח.
                                                                                                            
היאם טנוס
מתאמת הפיקוח על היעוץ

משמעות או משמעת
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הלאומי  'הפרס  תחרות  של   העליונה  השיפוט  ועדת 
הציבורי'  במגזר  רבין  יצחק  ע"ש  ולמצוינות  לאיכות 
בדימוס,  העליון  המשפט  בית  שופטת  של   בראשותה 
גב' טובה שטרסברג-כהן, החליטה להעניק למחוז הצפון 
במשרד החינוך 'תעודת הוקרה' על מצויינות במנהיגות. 

 
מיוחד שנערך  בטקס  למחוז  הוענקה  ההוקרה  תעודת 

במשכן הכנסת בירושלים ב-7 ביולי 2009.

השירות  איכות  שיפור  נושא  את  העמיד  הצפון  מחוז 
המרכזיות  המטרות  כאחת  הארגונית  התרבות  ושיפור 
אליהן הוא שואף. תחום זו מצוי בהלימה להנחות היסוד 

עליהן מושתת 'חזון מחוז הצפון'.  
מחוז הצפון מיישם זה כשנתיים את המערכת למצוינות 
איכות  לשיפור  חדשנית  כדרך   ,EFQM-ה ארגונית 
השירות, הביצועים והתרבות הארגונית. מדובר במערכת 
בינלאומית מקצועית, שיטתית ומובנית לקידום האיכות 
כחמש  זה  בהצלחה  מופעלת  אשר  הציבורי,  בשירות 
עשרה שנים במגזר הציבורי והעסקי באירופה ומחוצה 
המדינה  שירות  נציבות  ידי  על  אומצה  המערכת  לה. 
כמודל המחייב את משרדי הממשלה לקדם את ניהול 

האיכות והמצוינות.

מחוז הצפון נמנה עם קבוצה נכבדה מאד של ארגונים 
שזכו  הציבורי,  ובמגזר  העסקי  במגזר  וגדולים,  קטנים 
להוקרה ממכון התקנים הישראלי ונציבות שירות המדינה, 
לאחר שורה ארוכה של תהליכי הערכה ובדיקה יסודיים. 

בתום הטכס ציינה ד”ר אורנה שמחון:
''אני עומדת היום כאן, נרגשת ונפעמת ממעמד קבלת 
הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות ע'ש יצחק רבין. אני כאן 
והפיקוח במחוז הצפון  בשם ומטעם כל עובדי המינהל 
של משרד החינוך, אני גאה בכל אחת ואחד מכם על 
היותו חלק מתרבות ארגונית שחרטה על דגלה מצוינות 
וכנורמה  ואיכות כאורח-חיים  כערך מרכזי במתן שירות 

תקנית של התנהגות מול הלקוחות''. 

טכס הענקת הפרס הוא אקורד נוסף במסכת הפעילות 
השירות  איכות  את  לשפר  המחוז  של  ההוליסטית 

והתרבות הארגונית כאורח חיים.

מחוז הצפון זכה בהישג ארצי ובתעודת הוקרה על מצויינות במנהיגות 
במסגרת תחרות הפרס לאיכות ולמצוינות ע”ש יצחק רבין
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טכס פרס החינוך המחוזי תשס”ט במחוז הצפון
תמונות מטכס פרס החינוך המחוזי שהתקיים ב-22 ביוני 2009, ל’ בסיוון תשס”ט
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צוות הארכיב באמרכלות  זכה  בפרס המשרד על  
עבודה מסורה לאורך שנים, הנעשית יום  יום  שעה 

שעה בתנאי לחץ מקום וזמן.

בתמונה משמאל לימין צוות הארכיב:
1. פליק  אתי  -   מנהלת  ענף  תיקיון

2. לוי  עירית  -  רכזת  תיקיון
3. מיכאל  ביטון -  רכז  תיקיון
4. ספיר  טניה -  רכזת תיקיון

5. שוש  נחמן -  מנהלת  מדור  תיקיון

ברכות למחלקת הארכיב  באמרכלות  על הזכייה  בפרס  המשרד

בוגריהם  בנכונות  מצטיינים  בצפון  דרוזיים  ספר  בתי  שלושה 
לשירות משמעותי בצה”ל

שלושה בתי-ספר ממחוז הצפון קיבלו זה מקרוב מכתב 
שבח מהרמטכ"ל רב-אלוף גבי אשכנזי:

• תיכון ג'וליס בהנהלת מר יוסף חסן
• מקיף בית-ג'אן בהנהלת מר עלי סלאלחה
• תיכון חורפיש בהנהלת מר רג'אח גדבאן

במכתב ששיגר הרמטכ"ל למנהלי מוסדות החינוך נכתב 
בתי- ברשימת  נמצא  "בית-הספר שבניהולך  היתר:  בין 
בוגריהם לשירות משמעותי  בנכונות  הספר המצטיינים 
בצה"ל בכלל, ובמסלולי הפיקוד, בפרט. ידוע לי, כי הנתון 
וארוכים,  נרחבים  תהליכים  פרי  הוא  לכאורה  "היבש" 
הרב שלך  ולמאמץ  לנכונות  הודות  וגידים  עור  שקרמו 
ושל כלל אנשי בית-הספר מסגל ההוראה דרך מדריכי 
אני  כולו  צה"ל  בשם  ולתלמידים.  להורים  ועד  השכבה 
מבקש ללחוץ ידך בחום ולהביע את הערכתי על העשייה 

החינוכית והערכית...".

עוד כותב רב אלוף גבי אשכנזי כי בני הנוער שהוא זוכה 
לפגוש בסיוריו בבית-הספר, בבסיס הקליטה והמיון וברחבי 
צה"ל, יודעים ומבינים כי הגיע זמנם לשאת על כתפיהם 
הוריהם  זאת  שעשו  כשם  ממש  הביטחון,  משא   את 
לפניהם. לדידו, נוער איכותי הוא תעודת הביטוח שלנו.
זה:  בעניין  ציינה  שמחון,  אורנה  ד'ר  המחוז,  מנהלת 
''בשנה"ל התש"ע בכוונתנו לשדרג ולהעצים את פעילות 

מינהל ח"ן בצפון בכל הקשור לחינוך ערכי בזיקה לגיוס 
הקשור  לכל  מעבר  זאת,  בצה"ל.  משמעותי  לשירות 
כמסגרת  לחברה,  כתרומה  לשירות-לאומי  להתנדבות 
מקבילה לכל אותם צעירים במגזר הלא-יהודי שמעדיפים 
לתת ולתרום בדרך זו למען הזולת והקהילה. אני סבורה 
האחרונים שמהם  בפרסומים  להתגאות  יכולים  שכולנו 
בכל  מידה,  קנה  ובכל  ארצית  מוביל  הצפון  כי  עולה 
הקשור לשירות קרבי בצה"ל על בסיס מוטיבציה גבוהה. 
יחד עם זאת, אל לנו לנוח על זרי הדפנה. אנו מחויבים 
לשמר ולתחזק הישג זה ואף לפעול על מנת להרחיבו 

- ככל שרק ניתן''. 

דובר המחוז, דויד גורלי, מציין כי זה לא מכבר פורסמו 
נתונים לפיהם ברשימת 50 התיכוניים הקרביים בישראל 
הראשון  הארצי  במקום  מככבים   ) המוטיבציה'  )'אלופי 
תיכונית  ישיבה  שדה-אליהו,  דתי  מקיף  בוגרי  ומטה: 
החולה,  עמק  מקיף  ובהמשך,  סולם-צור,  מקיף  חיספין, 
מקיף העמק המערבי, מקיף עמק חרוד, מקיף עמקים 
תבור, תיכון אזורי מגידו , מקיף הר וגיא, מקיף נופי-גולן, 
מקיף משגב , חקלאי נהלל , מקיף בית-ירח, ומקיף גליל 

מערבי )כברי(. 

ועדת הפרס תגיע למחוז לצורך התרשמות מתהליכי פיתוח המפקחים. הוועדה תחשף לתהליכי איכות בפיתוח 
בהתמודדות  הצלחה  איחולי  המתכלל.   המפקח  תפקיד  ובניית  הערכה  תהליכי  תפקידים,  הגדרות  המפקחים: 

הארצית.

צוות הפיקוח הומלץ ע”י הנהלת המחוז לפרס חינוך ארצי
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בני נוער ממחוז הצפון נבחרו כפעילים מצטיינים ארציים

הזוכים בפרס החינוך הגופני במחוז הצפון אשר עלו לשלב הארצי

ומסורת  עשירה  תרבות  מתקיימת  הצפון  במחוז 
תרומה,  התנדבות,  מורשת  של  שנים  ורבת  מפוארת 
על  שלא  הזולת,   למען  בני-נוער  של  ועשייה  נתינה 
מנת לקבל פרס. הפעילות היא מהייחודיות, המרתקות, 
המגוונות והמיוחדות ביותר במינן" - כך, מנהלת המחוז, 
ד"ר אורנה שמחון, באגרת לזוכים מהמחוז ולמפקחים 
ח"ן  מינהל  כיטוב-מנהל  יוסי  הנושא:  את  המרכזים 

ומוחמד סוואעד. 
שמות הפעילים המצטיינים שנבחרו:
• יצחק מזרחי - מש"צ מהעיר טבריה

• לוטם סבג - חניכת קידום נוער מהגליל העליון
• חתאם הייב - מד"צית  מטובא

• סאמר עסאקלה מהכפר מג'אר 

פרסי החינוך הגופני הוענקו לזוכים ב-29.09.09 במהלך 
הכנס המחוזי למורי חנ”ג, בהובלת המפקח ד”ר אמין 
בשם  וברך  הנחה  אשר  החנ”ג,  צוות  ראש  מוקטרן, 
ד”ר  דברים:  נשאו  הצפון.  במחוז  החנ”ג  על  הפיקוח 
אורנה שמחון-מנהלת המחוז, מר זוהר עובד-ראש עירית 
טבריה ומר אברהם זוכמן, המפמ”ר והממונה על החנ”ג. 
יוסף עלי, אירית ברקוביץ,  עוד השתתפו בטכס: ד”ר 

דורית נבון ולאה קרמר. 

להלן הזוכים בפרס החנ”ג:
1. בי"ס חט"ב מסעדה 

שנים  מיישם  אשר  בביה"ס  חשוב  מקום  תופס  החנ"ג 
רבות תוכנית בחירה בחנ"ג שפותחה ע"י כלל המורים, 
התלמידים,  של  וההנאה  ההנעה  את  להגביר  במטרה 

מעורבותם והשתתפותם בשעורי החנ"ג ובחוגים.
מנוף  ישמש  שהחנ"ג  כך  על  מקפיד  המורים  צוות 
בביה"ס,  הלומדות  מיוחדות  אוכלוסיות  של  לשילובם 

בנבחרות ובחוגים המתקימים בביה"ס.
בריאותית  גופנית  פעילות  מעודד  לחנ"ג  המורים  צוות 
לכל צוות מורי ביה"ס ומקפיד לשמור על קשר עם בוגרי 

כיתות ט' ולשלבם כשופטים בימי ספורט בית ספריים.
החנ”ג נתפס כחלק אינטגרלי ממכלול המטרות והיעדים 
הסובלנות,  בהפנמת  מסייע  הגופני  החינוך  ביה"ס.  של 
בכיבוד הזולת, בקבלת השונה, בגיבוש חברתי ובעידוד 
הספורטיבית,  הרוח  הפנמת  תןך  בתחרויות  השתתפות 

עבודת צוות ופעילות משותפת. 
2. בי"ס יסודי וחט"ב עילבון 

בית הספר מאמין בשונות הקיימת בין התלמידים כערך 
התלמידים  פוטנציאל  את  לפתח  שביכולתו  ומאמין 
ולהקנות להם ערכים באמצעות הרגלי למידה ותחושת 

אחריות לעצמם ולסביבה.
בהקניית  חשוב  כחלק  השונים  הספורט  ענפי  שילוב 
ערכים כמו כבוד הדדי סובלנות וסבלנות בתוכנית הבית 
בין  הלבבות  קירוב  את  מדגישים  החנ"ג  ובשעורי  ספרית 

התלמידים הנוצרים והמוסלמים.
בביה"ס קימות קבוצות בתחומים הבאים: כדורגל ד’ - ו’, 

כדור עף בחט"ב בנים ובנות וקבוצת כדור סל לבנות.
קבוצת כדור סל בנות מתחרה במחוז במסגרת המועדון 
כל  ד'.  כיתות  לתלמידי  עף  כדור  וקבוצות  הבית ספרי 
הקבוצות משתתפות בתחרויות המאורגנות ע"י משרד 
החינוך. כמו כן, ביה"ס מפעיל הפסקה פעילה, ימי ספורט 
לביה"ס. פעילויות  והן מחוץ  הן בביה"ס  ואירועי ספורט 

אלה נעשות בשילוב עם מורי ביה"ס וההורים.

בנצרת,  אלזהראא  מחט"ב   | דועא  סלימאן  המורה   .3
הובילה להתקדמות משמעותית במעמד הספורט בקרב 
הבנות במגזר הערבי, הן בזכות ההישגים הספורטיביים 
לתלמידים  המשודרים  הערכיים  המסרים  בזכות  והן 
רצינותה,  על  לציון  ראויה  דועא  לעבודה.  ולעמיתים 

שקדנותה וחריצותה. 

4. המורה מילאד נאסר |  מיסודי ב' בירכא - מורה לחנ"ג 
זה 12 שנים,  מטפח את החינוך הגופני ובזכותו המקצוע 
בתחום  רבים  בהישגים  זכה  המורה  בביה"ס.  משמעותי 
אירועי הספורט המקומיים והמחוזיים. הקים חוגי העשרה 

בביה"ס ותרם לאוירה ספורטיבית בביה"ס. 
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הוא  "מי  בנושא  חיבורים  כתיבת  תחרות  במסגרת 
ליהי  לתלמידה  דוד"  דן  "פרס  הוענק  שלך"  הגיבור 

עזרא מכתה י"א מאורט דרסקי. 
במסגרת פרויקט תחרות החיבורים לומדים התלמידים 
בסדנת כתיבה מתקדמת באוניברסיטת ת"א המכינה 

אותם לכתיבת מאמר מדעי. 
שלושת התלמידים אשר זכו במקום ראשון קיבלו פרס 

בסך 10,000 ₪ לכל תלמיד. 
מכל  תיכון  תלמידי  של  חיבורים  כאלף  הוגשו  השנה, 
חגיגי  בטקס  הוענקו  הפרסים   .14-18 בגלאי  הארץ 

ומרגש ע"י מר דן דוד - איש עסקים, מיסד הקרן ומר 
טוני בלייר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר, זוכה פרס דן 

דוד 2009 בתחום המנהיגות. 
קול  “גלי  בנושא  חיבורה  על  בפרס  זכתה  עזרא  ליהי 
טאהיר  פרופסור  הוא  שלה  הגיבור  חשמל”.  כמקור 
קאגין העוסק בסביבה ירוקה. החיבור עוסק בהפחתת 
והתחממות  האויר  זהום  את  שיקטין  הפחמן  שריפת 

כדור הארץ. 

מקום ראשון בפרס “דן דוד” היוקרתי

פרס רוטשילד לשנת תשס”ט למורה מונא חמוד

פרס רוטשילד מוענק במטרה לעודד מצויינות בהוראה 
ולקדם את מעמדם של המורים בישראל. הפרס מוענק 
מדי שנה ע"י יד קרן הנדיב,  למחנכים העוסקים בפועל 
בעבודת החינוך וההוראה ותורמים תרומה בולטת בתחום 

החינוך במדינת ישראל. סכום הפרס הינו 20,000$.

בפרס זכתה  במע'ר  א'  מחט"ב  חמוד  מונא  המורה 
רוטשילד לשנת הלימודים התשס"ט. הפרס הינו ביטוי 

תהליכים  בפיתוח  מונא  שהשקיעה  הרבים  למאמצים 
פדגוגים בבית-ספרה ובקידום הלומדים בתחומי הדעת השונים.

מנהלת המחוז, ד"ר אורנה שמחון, ציינה כי היא מלאת 
הערכה על פעילותה הערכית והחינוכית של מונא, וכולה 
תקווה שהפרס יהווה מנוף להמשך עשייה חינוכית פורה 

גם בעתיד. 

זוכים בתחום המדעים והמתמטיקה
בית-הספר ג'בראן ח'ליל ג'בראן בנצרת בהנהלת גב' 
זכייתו  עם  והוקרה  כבוד  לתעודת  זכה  ח'ילף  רימא 

במקום השני בתחרות הארצית: "המחקר הצעיר".
שמות התלמידות הזוכות במסגרת התחרות: 

מייס שאיב וסיסיל עבוד בהדרכת המורה גב’ סוהא ואכד. 

וסועאד  חמד  אבו  ח'לד  הזוכים:  התלמידים  שמות 
כנג'ו אשר זכו בפרס המצוינות בתחרות המתמטיקה, 

בהדרכת המורה גב' נאהא ג'רוש.

הממציאים הצעירים לעולם ירוק
ארצית שמהווה  תחרות  הינה  הצעיר  הממציא  תחרות 
ו’  כתות  תלמידי  של  שנתית  לימודית  לפעילות  סיכום 
השנה  במהלך  נפגשו  התלמידים  בעכו.  ויצמן  בבי”ס 
ולמדו את שלבי  עם המדריך ארז בהרב מהתעשידע 

המעגל התעשייתי.

“פיתוח  הפרויקט  את  להוביל  הייתה  הקורס  מטרת 
יצירתית  בדרך  לחשוב  התלמידים  את  ולקדם  מוצר” 

להעז ולהמציא המצאות חדשניות.

הממציאים הצעירים זכו במקום השני בתחרות הארצית 
בתי   80 מתוך  ירוק”,  לעולם  הצעירים  “הממציאים  של 

הספר שהתחרו בתחרות בבנייני האומה בירושלים.

הסביבה  איכות  נושא  סביב  נסב  הפרויקט  השנה, 

איתור  סמך  על  רעיונות  העלו  התלמידים  וקיימות. 
בעיות של קיימות וניסו להתגבר על הבעיה של בזבוז 
אנרגיה בקיץ. נעשה קישור לאנרגיה סולרית ואנרגיה 
בעלת  - שמשייה  המוצר  את  יצרו  התלמידים  ירוקה.  
ומאפשרים  חשמל  האוגרים  פוטו-אלקטריים  תאים 
לחבר  שמעוניינים  החשמליים  המכשירים  בכל  שימוש 
לשמשייה, כגון: רדיו, מטען לפלאפון, צידנית חשמלית 

כתחליף לגנראטור שמרעיש ומזהם.
את תכנון המוצר עשו התלמידים על סמך סקר שבצעו 
שיתאים  המוצר  עיצוב  לגבי  מסקנות  ממנו  והפיקו 

לשימוש הצרכן.
לשלב הגמר העפילו רביד גל, לידור גרשון, אנה זבירוב 

ואנה קרבצוק -תלמידי כיתות ו’ מביה”ס.
התלמידים הגיעו עם המוצר לתחרות הממציא הצעיר 
בירושלים  האומה  בבנייני  להופיע  ונבחרו  במדעטק, 
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פרס חינוך לריקי ארגוב מקריית - חינוך אורט ע”ש דרסקי, עכו
מצטיינת  למחנכת  החינוך  בפרס  זכתה  ארגוב  הגב’ 

באורט ישראל לשנה”ל תשס”ט.

בקריית- לשון  ורכזת מקצוע  מחנכת  ארגוב,  ריקי  גב’ 
למידה  חומרי  פיתחה  בעכו  דרסקי  ע”ש  אורט  חינוך 
ממוקדים המותאמים לקשיי התלמידים ולצורכיהם בכל 
ריקי  שהפיקה  החומרים  כל  המקצוע.  הוראת  תחומי 
והמסוגלות  העצמי  הביטחון  פיתוח  למטרת  ממוקדים 

העצמית של התלמידים.
כרכזת מקצוע העברית, אחראית ריקי על הצוות השש-
-תוך  ביניים  ושתי חטיבות  שנתי הכולל חטיבה עליונה 
מורים  בהכשרת  השש-שנתי  הרצף  על  דגש  שימת 
ובהנחלת  כיתתיות  הוראה  תוכניות  בבניית  חדשים, 

נוהלי עבודה מיטביים מתוך דבקות במטרה.
התקשורת  ערוצי  התפתחות  עם  האחרונות,  בשנים 

השונים, שימשה ריקי מורה וירטואלית במסגרת קורס 
ונוהל  ישראל  אורט  ברשת  שפותח  ושחבור”  “תחביר 
ותומך  אישי  יחס  מתן  על  הקפידה  ריקי  הרשת.  ע”י 

לתלמידיה גם דרך ערוץ זה. 
ריקי נרתמה לפעולות רשתיות כמו השתתפות פעילה 
כתיבת  והבעה,  לשון  מורי  של  וירטואליים  במפגשים 
בנושאי לשון  דיבוב מצגות  מבחנים ב”אביב לבגרות”, 

והבעה ועוד.
הוירטואלי,  ביה”ס  אתר  כמנהלת  תפקידה  במסגרת 
צורכי  את  שאפיינה  לאחר  מחדש  האתר  את  בנתה 
וכיום היא תורמת בהנחייה אישית למורים  בית-הספר, 
לצורכי  ביה”ס  באתר  בתקשוב  השימוש  מינוף  לשם 

הוראה ולמידה.

ביה’ס היסודי ב’ בחורפיש זוכה הפרס הארצי בנושא איכות סביבה 
ושימוש מושכל במים

 

ירוק 2009”  בתחרות הארצית “הממציא הצעיר לעולם 
בנימין  התמ”ת  שר  סער,  גדעון  החינוך  שר  במעמד 
נשיא  ברקת,  ניר  ירושלים  עיריית  ראש  בן-אליעזר, 
משותף  יו”ר  ברוש,  התעשיינים  שרגא  התאחדות 
מדעטק ליאון רקאנטי, וזכו לתשואות ומחמאות רבות.
מנהלת ביה”ס הגב’ מטי זיו הוזמנה לעלות לבמה יחד 
השני  המקום  עבור  הפרס  את  לקבל  התלמידים  עם 
ביניים(  חטיבות  )כולל  מתחרים  ספר  בתי   80 מתוך 
ומחמאות רבות  זכו לתשואות  מרחבי המדינה. הזוכים 

על היוזמה הירוקה ועל החשיבה החדשנית והיישומית.
סייעו בעיצוב הדגם: תלמידי כיתות ו’, המורה לאומנות 

עליזה מסיקה והסייעת יהודית ורסנו.

החינוך הסביבתי והחינוך לקיימות הולכים ותופסים מקום 
מרכזי במערכת החינוך בישראל. בשנים האחרונות אנו 
עדים להתחזקות המודעות האישית והציבורית לסוגיות 
קיימות  למען  בתרומה  הסביבה,  באיכות  הקשורות 

הסביבה והגנה על העולם שבו אנו חיים.
בשפל.  נמצא  בישראל  המים  משק  מצב  לצערנו, 
חריף במים,  קיים מחסור  כמו בשאר העולם,  בישראל, 

שרק הולך ומעצים עם השנים.
בתקשורת  רבות  נדון  בישראל  המים  משק  של  מצבו 
הכתובה והמשודרת. לא עובר יום ללא דיווח על מצבה 
כמות  על  או  ויורד  ההולך  מפלסה  על  הכינרת,  של 
גם  עולה  זה  נושא  האחרון.  בחורף  שירדה  המשקעים 
אקונומיות.  הסוציו  השכבות  בכל  חברתיים  במפגשים 
לך  יש  כסף  כמה  לא משנה  מים,  אין  אם  הכול,  אחרי 

בבנק, אתה בבעיה.
ביותר  החריף  המים  משבר  בפני  כיום  עומדת  ישראל 

שפקד אותה בעשור האחרון. אנו רואים את הירידה של 
המפלסים במקורות המים העיקריים אל מתחת לקווים 
האדומים, והדבר מהווה איום משמעותי על איכות המים.

האוכלוסייה,  גידול  ישראל,  של  הגיאוגרפי  מיקומה 
העלייה ברמת החיים, הצריכה הגבוהה אל מול מקורות 
דרדרו  רצופות,  בצורת  שנות  ומספר  המוגבלים  המים 
כמות  אמיתי.  לכדי משבר  המים  משק  של  מצבו  את 
המים הניתנת להפקה ממאגרי המים של מדינת ישראל 

מוגבלת אף היא.
בפעילות  מתמקדת  הצפון  במחוז  החינוך  מערכת 
לשימוש  והיכולת  הצורך  הטמעת  של  וערכית  חינוכית 

מושכל במים מבלי לפגוע באיכות החיים. 
בצריכת  התנהגותי  לשינוי  לחינוך  פועלים  החינוך  מוסדות 
המים, במסגרת תוכניות אינטגרטיביות מגוונות לחינוך סביבתי.
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חינוך לבטיחות בדרכים
ברכות לבי”ס “אבן שוהם”  בנהריה בהנהלת מר דוד שטראוס ולחטיבת הביניים אלון בנהריה בהנהלת מר יעקב 

עמיחי לרגל קבלת הצטיינות מחוזית בחינוך לבטיחות בדרכים לשנה”ל תשס”ט.

הזוכים בחידון “אוצרות הבטיחות”

שחר כרמלי תלמיד ביה”ס הניסוי תפן זכה פעמיים באוליפיאדה 
העולמית בפיסיקה 

הארצי  בשלב  ראשון  במקום  זכה  “עומרים”  ביה”ס 
בטכס הגמר של חידון “אוצרות הבטיחות” מטעם חב’ 

“אינטל” ודן חמיצר שהתקיים ב”אינטל” חיפה. 
במקום השלישי בגמר הארצי זכה ביה”ס א.ד גורדון מעכו.
החידון אשר נערך לאורך שנה”ל תשס”ט, היה מורכב 

-נהריה  עמל  “אלון”  חט”ב  גם  המתמודדים  בין  וקשה. 
אשר עלתה לגמר הארצי וקיבלה גביע.

רוזנבלט  חיה  לגב’  הערכה  תעודת  הוענקה  בטכס 
מביה”ס “הראשונים” במעלות על התמדה במשך שנים.

שחר כרמלי תלמיד ביה”ס הניסוי תפן זכה באולימפיאדה 
הבין  ובאולפיאדה  בתאילנד  לפיסיקה  לאומית  הבין 

לאומית במקסיקו.
“הערכתנו  במכתב ששגרה ד”ר אורנה שמחון כתבה: 
ומקור  מופת  מהווים  אשר  כמוך,  לתלמידים  הרבה 
למורה  והערכתי  העמוקה  תודתי  הצפון.  למחוז  גאווה 
אלכס קפלון על התרומה המקצועית והסיוע בתהליכי 

הלמידה”.

זכה  פארס,  עמאד  בהנהלת  ב’,  חורפיש  הספר  בית- 
בפרס-ארצי בנושא איכות סביבה ושימוש מושכל במים 
במשאב  החיסכון  בתחום  המגוונת  הפעילות  בזכות 
המים. טקס הענקת הפרס התקיים בחודש יוני במעמד 

שר החינוך, מר גדעון סער. 
צוות ביה”ס תרגם את האתגרים שהוצבו במחוז לעשייה 
המים:  במקורות  מושכל  שימוש  זה  ובכלל  יומיומית, 

ניצול עודפי מי שתייה לאגירת מים באמצעות תעלות 
מהגגות  הגשמים  מי  ניצול  האגירה,  לבריכת  המופנות 

למרזבים ולבור המים והפנייתם להשקיית הצמחייה. 
ומשפיעים  מעורבים  בביה”ס  והתלמידים  המורים 
נסובה  אשר  משמעותית  למידה  בעקבות  בסביבתם 

סביב פעילויות למען קיימות הסביבה. 

מחוז הצפון מועמד לאות ההוקרה ליחידות מטמיעות מטעם 
נציבות שירות המדינה

ב-25.10.19 ביקרה וועדת נציבות שירות המדינה במחוז הצפון במסגרת תחרות אות ההוקרה ליחידות מטמיעות. 
האות מוענק ליחידות המטמיעות תהליכי איכות ומצויינות. הוועדה נפגשה עם ד"ר אורנה שמחון ונציגי צוותי שיפור 

ועובדים שלקחו חלק בתהליך, והתרשמה מאוד מתהליכי השיפור והאיכות במחוז.

בתמונה: שחר כרמלי וחבריו הזוכים המאושרים
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“עיצוב בר קיימא- כי צריך להציל את כדור הארץ” תחרות ייחודית 
ביוזמת  משרד החינוך והתאחדות התעשיינים 

זוכי החידון הארצי ‘’אנשי שם’’

באמצעות  התעשיינים  והתאחדות  החינוך  משרד 
התעשיינים(  התאחדות  של  החינוך  )עמותת  תעשיידע 
גרפי,  ובעיצוב  המוצר  בעיצוב  ארצית  תחרות  יזמו 
העומדת בסימן  “עיצוב בר קיימא - כי צריך להציל את 

כדור הארץ”, בקרב תלמידי 
העיצוב,  אמנויות  מגמות 

הבנייה והאדריכלות.

רחב  מגוון  ניתן  לתלמידים 
ליצירת  אפשרויות  של 
המקדמים  ומיצגים  כרזות 
הקיימות:  תפיסת  את 
שקיבלו  ישנים  מוצרים 

חדשים  מוצרים  וכו’(,  כלים  )רהיטים,  חדשים  חיים 
העשויים מחומרים ממוחזרים, מוצרים הניתנים לשימוש 
חוזר, שימוש בחומרים לא רעילים שאינם מזהמים את 

הסביבה, מוצרים החוסכים בחומר, נפח  ועוד. 

בתחרות ייחודית זו השתתפו למעלה מ- 100 תלמידים מכל 
רחבי הארץ, שיצרו עבודות מקוריות ומעוררות השראה. 
במהלך ימי התצוגה המרשימה דירגו עשרות תעשיינים 
את עבודות התלמידים. דירוג העבודות התבצע על פי 
קריטריונים קבועים מראש. בטקס הוענקו תעודות ציון 
לשבח לכל עבודות התלמידים ופרסים לזוכים במקומות 

1,2,3 באדיבות חברת “דה סטנלי וורקס ישראל”.
יודקה  מר  מנכ”ל התאחדות התעשיינים,  בירכו  בטקס 
מישאל,  אביבה  גב’  תעשיידע,  עמותת  מנכ”לית  שגב, 
מ”מ מפמ”רית לאמנויות העיצוב, מינהל מדע וטכנולוגיה, 

יעל בן יפת. 
“אני  אמר:  ברוש,  שרגא  התעשיינים,  התאחדות  נשיא 
רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה ערכי-חינוכי זה של 
כי  מאמין  אני  החינוך.  ומשרד  התעשיינים  התאחדות 
תהליך יצירתי זה מעודד את הטמעת האחריות והחובה 
של כולנו לשמירה על הסביבה, ומפתח מיומנות ליצירת 
כלים ייחודיים למען הסביבה. אני תקווה כי יוזמות מסוג 
על  שמירה  של  והערכים  העקרונות  את  תהפוכנה  זה 
הסביבה לחלק מהתפיסה הסביבתית ואורח החיים שכה 

חיוני כי כולנו נהיה שותפים להם”. 
שמות התלמידים הזוכים ממחוז הצפון:

מקום שני בעיצוב גרפי: 
עדי רוזוליו - העמק המערבי.

גל בן שטרית - ביה”ס ויצ”ו, נהלל.
מקום שני בעיצוב מוצר:

חן גלדן - עמק חרוד.
מקום שלישי בעיצוב המוצר
אביב אליהו - “אורט”, טבריה.

בשנת  יישם  הצפון   במחוז  קרמניצר  שנהר  מטה 
הלימודים תשס"ט תכנית לימודים חווייתית ומאתגרת, 
שתרמו  היהודית,  בהיסטוריה  שם"  ב"אנשי  הממוקדת 
ועסקו בבניין ארץ ישראל לקראת קום המדינה. המטרה 
ולערכים הטמונים  לידע  היתה לחשוף את התלמידים 
בדמותם ובפועלם של דמויות אלה בתולדות עם ישראל.
תהליך הלימוד התבסס על הכרות עם הדמות  בשלוש 
ותקופת  המעבר  תקופת  הילדות,  תקופת  תקופות: 

המאבק. 
נציגים  שני  נבחרו  שבסופם  שלבים  כמה  כלל  החידון 
בחידון  הנקודות  במירב  שזכו  בתיה"ס  שמונה  מתוך 

המחוזי.  
בתל  גוריון  בן  בבית  נערך  שם”  ''אנשי  הארצי  החידון 
מחוזית  ממונה  שמידט,  צוקית  של  בהובלתה  אביב 
מטעם מטה קרמניצר שנהר וממונה על תחום החינוך 

לאזרחות משותפת במחוז.
בתי הספר שהשתתפו בחידון הם:

'נופי ארבל', גינוסר, 'חופי הגליל', גשר הזיו, יד אליהו', 
העמק,  מגדל  אלון',  'יגאל  יקנעם,  'אורנים',  טבריה, 
'עליזה בגין', מגדל העמק, 'גלעד', נצרת-עילית, 'שק'ד', 

שדה-אליהו. 
להלן שמות התלמידים הזוכים בחידון:

תאומים  אחים  מילשטיין,  ויניב  אביטל  ראשון:  מקום 
מכתה ה' מבי"ס "עליזה בגין" במגדל העמק

המורות האחראיות: רותי אללוף וורד ביטון זוהר
מקום שני: גל אמיתי ואוהד מטלון, תלמידי כיתה ו' מבי"ס 
"נופי ארבל" בגינוסר. המורה האחראית: רונית צ'ובינסקי

מקום שלישי: עידו ארד ואופיר סלע, תלמידי כתה ד' 
מבי"ס "אורנים" ביקנעם, המורה האחראית: ליאורה סגל.
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התחרו  באוסטרליה  שהתקיימה  הטריאתלון  בתחרות 
ורכיבה  ריצה  שחיה,   : שונים  ענפים   3 ב-  המשתתפים 

על אופניים.
היא  הורוביץ,  בתיכון  יב’  תלמידת  בייסרון,  פאני 
הטריאתלון  בענף  המשתתפת  הראשונה  הישראלית 
רבה  דורש השקעה  זה  בענף  עיסוק  והאתגרי.  הקשה 
להישגים.  אותה  שהביאה  הדרך  זו  יומיומיים.  ואימונים 
את תחום הריצה היא סיימה לפני אלופת העולם  ואת 

המנצחת,  אחרי  בלבד  דק’   1:12 סיימה  כולה  התחרות 
בתוצאה 1:03:52! 

זכתה  היא  אלה  מרשימות  תוצאות  שהשיגה  לאחר 
ובכך  לנוער בספרד,  במקום השביעי באליפות העולם 
הבטיחה לעצמה את ההשתתפות באולימפיאדת הנוער 

בסינגפור ב2010.

טקס הסיום של "צי''ס אורט אקדמיה" התקיים באורט 
בראודה לציון סיום מסלול לימודי מיוחד, המזמן חוויית 

למידה אקדמית לתלמידים מצטיינים החל מכיתה ז'.
התלמידים, שאותרו באמצעות מבחן ממיין, למדו בכיתה 
ז' חשיבה מתמטית וחשיבה מדעית ובכיתה ח' חשיבה 
מורים  צוות  ע"י  בוצעה  ההוראה  ואנגלית.  מתמטית 

מאורט בראודה בכרמיאל.
אקדמי,  קורס  התלמידים  לומדים  ט'  מכיתה  החל 
נפשם  כאוות  קורסים  בוחרים  הם  ואילך  י'  ומכיתה 
במכללה, לומדים עם סטודנטים בוגרים וצוברים יחידות 

לקראת תואר אקדמי.
לא כולם מצליחים לדלג מעל משוכת המבחן במתמטיקה 
זאת  עשו  אך  במכללה  נוספת  לשנה  ולהתקדם 
הבאים: התלמידים  הייחודי  במסלול  ללמידה  והעפילו 
בשכבת ז'- ליאור אנדרסון, חן אפללו, אופיר פייבושביץ, 

תאיר  דרורי,  טל  ח'-  בשכבת  שוקרון.  נוי  רייך,  מיכאל 
בניטה, גבי ארזומנוב.

המצטיינים של “אורט מעלות” סיימו שנה באקדמיה

תלמידת אורט הורוביץ עושה היסטוריה. פאני בייסרון לאולימפידה!

בתמונה: פאני בייסרון בתחרות הטריאטלון
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“אמא ליצנית” -התסריט של בי”ס ניצנים זכה בערוץ הילדים
בדרך לאיטליה

תסריט הסרט "אמא ליצנית" שנכתב על ידי תלמידת 
שעורי  במסגרת  בלובשטיין,  שלי  "ניצנים",  ספר  בית 
הבחירה, נבחר מתוך מאות תסריטים להפקה ולצילום 
עבור ערוץ הילדים ) סה"כ נבחרו שישה תסריטים מכל 
הארץ( במסגרת פרויקט "ילדים יוצרים סרטים" והופק 

ע"י עמותת להב.
הספר  בית  בוגרי  משחקים  הראשיים  בתפקידים 
בשנה"ל תשס"ט, תלמידים נוספים  ואף חברות צוות. 
כמו כן, השתלבו בעבודת ההפקה תלמידי בית הספר 

בתפקידי בימוי, סאונד, עוזרי הפקה ועוד.
הורית,  חד  משפחה  על  מספר  ליצנית"  "אמא  הסרט 
אם ובת, המתמודדות עם פיטורי האם ודרכה היצירתית 

לפרנס את משפחתן. הסיפור מוצג מנקודת ראותה של 
יומית מורכבת. הסיפור ככל  יום  הילדה ומציג מציאות 
ומסופר  שאלות  מעורר  קונפליקט,  מעלה  טוב  סיפור 

באופן כנה ומרגש.
הסרט הוקרן בהקרנת בכורה בערוץ הילדים.

את  לדרג  יהיה  ניתן  הסרטים  ששת  הקרנת  לאחר 
את  ייצג  הזוכה  הסרט  הילדים.  ערוץ  באתר  הסרט 

ישראל בתחרות סרטים בינלאומית באיטליה.
הילדים  בערוץ  האינטרנט  דרך  בסרט  לצפות  ניתן 

"ילדים יוצרים סרטים".

Spelling Bee תחרות האיות באנגלית

התקיימה     Spelling Bee באנגלית    האיות  תחרות 
ביישובים סכנין, עראבה ודיר חנא בהדרכת גב' סאוסאן 

עביליני המדריכה לאנגלית.
"מטרת תחרות האיות היא לעודד העשרת אוצר המילים 
של התלמידים בדרך שונה מעניינת ומאתגרת בנוסף 
קריאה,  ועידוד  ולכתיבה  לאיות  חיובית  גישה  לפיתוח 
צפון",  מחוז  היעדים של  למצוינות, אחד  דבר שמוביל 
אומרת המפקחת על הוראת האנגלית במחוז צפון, גב' 

אומימה כלדאוי.
הלומדים  התלמידים  בין  התקיימה  יישובית  תחרות 

בכיתה ו' בין שני בתי-ספר בסכנין:
ג'נאים, בהנחיית המורות  יסודי אלג'דיר בהנהלת חסן 
לאנגלית; סוהיר מעלוף ומחאסן קסום, ויסודי אבן סינא 
לאנגלית:  המורות  ובהנחיית  ח'לאילה  כמאל  בהנהלת 

סנאא אבו ריא, פדה ח'לאילה ורולא ח'לאילה.
שלושה שלבים בתחרות: שלב כיתתי, שלב בית ספרי 

ושלב יישובי.
בשלב הכיתתי התלמידים למדו 100 מילים עם פירושם 

לשפה הערבית.
לרשימה  מילים   50 התווספו  הבית-ספרי  בשלב 

המקורית.
האווירה היתה חיובית ומאוד מאתגרת.

להלן רשימת התלמידים הזוכים:
מקום ראשון התלמידה איה מיעארי מבית ספר אלג'דיר.
מקום שני התלמידה ליאן שאהין מבית ספר אלג'דיר.
מקום השלישי התלמידה ספאא ח'לאילה מבית ספר 

אבן סינא 
מקום רביעי זכתה התלמידה היאם ג'נאים מבית ספר 

אבן סינא.
סלוא  )המנהלת  בסכנין  חוסין  טאהא  ביניים  בחטיבת 
ח'לאילה(  ג'מאל  מר  האנגלית  מקצוע  רכז  ריא,  אבו 
מילים  רשימת  של  פה  בעל  איות  תחרות  התקיימה 

מרשימה שכללה 500 - 600 מילים. 
התחרות הייתה שכבתית )ז', ח', וט'( ומאחר שהתחרות 
הייתה קשה וצמודה, המורים לאנגלית הוסיפו לרשימה 

פאני נתמכת כיום על ידי הוריה שמעודדים, דוחפים ואף 
שואפים  והוריה  פאני  האימונים.  הוצאות  את  מממנים 
שתוכל  כדי  רשמי,  מגורם  כספי  וסיוע  תמיכה  לקבל 

לחזור אלינו עם מדליה אולימפית.

בהצלחה!
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המקורית מילים חדשות, 
על מנת להכריע בין המתחרים.

האווירה הייתה מאוד חיובית ומאוד מאתגרת. 

להלן רשימת התלמידים הזוכים:
שכבה ז':

התלמידה רים ח'לאילה זכתה במקום הראשון.
התלמידה לנא אליאס זכתה במקום השני. 

התלמידה יארה בדארנה זכתה במקום השלישי.

שכבה ח':
התלמיד סאמר ימין זכה במקום הראשון.
התלמיד עאמר בשיר זכה במקום השני.

התלמיד ראמי ג'נאים זכה במקום השלישי. 

שכבה ט':
התלמיד אמיר בשיר זכה במקום הראשון.
התלמיד ח'אלד ג'נאים זכה במקום השני.

התלמיד מוחמד בדארנה זכה במקום השלישי.

הספר  בבתי  ו'  בשכבות  התקיימה  כיתתית  תחרות 
יסודי דיר חנא בהנהלת נאסר נסרה ובהנחיית המורות 
אבן  וביסודי  אלחוף  אבו  וסמר  חסין  אמירה  לאנגלית 
והמורות לאנגלית  סינא עראבה בהנהלת ג'סאן מוסא 
בעל- למדו  התלמידים  עאסלה.  ואמנה  עיפאף סאלח 

פה  100 מילים, והאווירה במהלך הלמידה הייתה מאוד 
נעימה וחיובית.

תלמידה מבית ג’אן- זכתה במקום הארצי הראשון בתחרות הבולים 
של ‘נתיב האור’

התכנית “נתיב האור - דרך חיים בטוחה בעידן חשמלי” 
הצפון.  ממחוז   30 מהן  בישראל  רשויות   80  - ב  פועלת 
התכנית מקיפה 800 בתי’ס בכל רחבי הארץ. מהם 193 

ממחוז הצפון. 
התלמידה עדן סלאלחה, תלמידת כיתה ה’2 מביה”ס 

היסודי ה’ בכפר בית ג’אן שבגליל המערבי, היא הזוכה 
במקום הראשון בתחרות.

‘’בשמי ובשם חבריי במחוז הצפון אבקש לברך אותך על 
זכייתך במקום הארצי  הראשון בתחרות עיצוב הבולים 
הארצית, אשר התקיימה במסגרת תכנית “נתיב האור- 
והערכתנו  גאוותנו  חשמלי”.  בעידן  בטוחה  חיים  דרך 
הישגים’’.  מרובת  צלחה  ודרך  כוח  יישר  זה.  להישגך 
כך, מנהלת המחוז, ד”ר אורנה שמחון במכתב ששגרה 

לעדן סלאלחה.
הבול הזוכה יונפק בקרוב ע”י השירות הבולאי.

בתמונה: עדן סלאלחה על רקע הבול שעיצבה
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במהלך השנים תשס"ח-תשס"ט עבר צוות בי"ס קורצ'אק 
תהליך של בניית חזון בית ספרי, ברוח גישתו החינוכית 
שנוצר  בדיאלוג  קורצ'אק.  יאנוש  הדגול,  המחנך  של 
הפדגוגית  בעבודה  להדגיש  הצורך  זוהה  המורים  בין 
והחינוכית את הצד הערכי כמעצב את דמות הבוגר של 
בית הספר. ביה"ס בחר לבסס את החזון על הערכים: 
הליבה  את  יהוו  אלה  ערכים  והישגיות.  אחריות  כבוד, 
ליצירת אווירה תרבותית, המכבדת כל אדם, מקום ורכוש. 

הספר  בית  באי  בין  התקשורת 
תתקיים בדרכי נועם, בסבלנות, 

בסובלנות ובהקשבה.
 בהשראת משנתו החינוכית של 
יאנוש קורצ'אק,  מעודד ביה"ס 
את התלמידים ללקיחת אחריות 
וקהילתית  קבוצתית  אישית, 
האחריות  לערך  ביטוי  ומתן 
הצעירה  המנהיגות  באמצעות 

בביה"ס.
ביטוי  לידי  בא  ההישגיות  ערך 
ביה"ס  צוות  של  באמונה 
לממש  התלמידים  של  ביכולת 
בהם,  הגלום  הפוטנציאל  את 
הצוות  ונטיותיהם.  כישוריהם 
את  התלמידים  בקרב  מעורר 
ומצוינות,  להצטיינות  השאיפה 
ולתמוך  ללוות  ומתחייב 

אחראיים,  ערכיים,  כבוגרים  לגיבושם  עד  בתלמידים 
גם  עודכן  החזון,  השלמת  עם  לימודיים.  הישגים  בעלי 
התלמידים  את  היתר,  בין  המחייב,  ספרי  הבית  התקנון 
וצנועה.  הולמת  ובהופעה  אחידה  בתלבושת  להגיע 
התקבלה  אישית,  דוגמא  להוות  רצון  מתוך  במקביל, 
למורים,  אחיד  מראה  להנהיג  הצוות   בקרב  החלטה 

בעזרת תלבושת אחידה. 
התהליך התקיים  בשיתוף ועד ההורים. המסר, שהועבר 
ולתלמידים בטכס פתיחת שנה"ל תש"ע,  היה  להורים 
למבוגרים  משותפים  ערכים  הם  וכבוד  שאחריות 
ובהופעה  בהתנהגות  החינוכי-ערכי,  בהיבט  ולצעירים 

החיצונית. 
הצוות.  לבחירת  לבוש  דגמי  מספר  הזמין  ההורים  ועד 
הדגם נבחר באופן דמוקרטי ועפ"י החלטת הרוב. נלקחו 
מראה  רשמיות,  הבגד,  נוחיות  היבטים:  מספר  בחשבון 

סולידי ובעיקר מעורר כבוד.
לתפיסת ביה"ס, התלבושת אינה רק בגד, אלא שהיא 
דוגמא  ובעיקר  ייצוגיות,  למסגרת,  מחויבות  של  מסר 
אישית לתלמידים בבחינת "נאה דורש, נאה מקיים." זהו 

הופעה  כללי  עם  שוויונית  מערכת  ביצירת  נוסף  נדבך 
אסתטיים צנועים, סולידיים ומכובדים.

ביה"ס גאה בהיותו חלוץ בתחום מיצוב ההופעה החיצונית, 
ומודה למפקחת אסנת מרדכי על הליווי, החיזוק, התמיכה 
על  בירכה  שמחון  אורנה  ד"ר  המחוז  מנהלת  והעידוד. 
היוזמה וציינה "התלבושת האחידה מעבירה מסר חינוכי 
כמו-כן,  אישית.  דוגמה  מתן  ידי  על  לתלמידים  וערכי 
יחידה".  ולגאוות  שייכות  לתחושת  לתרום  כדי  בה  יש 

מנהלת: רחל גולדשטיין

תלבושת אחידה לצוות המורים בבי”ס קורצ’אק

איך מקבלים את השבת בביה”ס רמב”ם-עכו? 
הכנסת  מבית  ובוקעים  עולים  בבוקר  שישי  יום  מדי 
ושירת  זכים  ניגונים  רמב”ם  הספר  שבבית  המפואר 
תורניות עם  תיאטרון  הצגות  כן מתקיימות  כמו  ילדים. 

המון קסם ושמחה לקראת שבת המלכה!

השנייה  השנה  זו  מתקיימת  עכו  רמב”ם  ספר  בבית 
תוכנית עונג שבת, במהלכה נערכת קבלת שבת בצורה 

חווייתית, אומנותית וייחודית ביותר.
הנוכחית  הלימודים  לשנת  הראשון  השבת  עונג  אירוע 
המלווה  קודש  שירי  במחרוזת  המסורת  פי  על  נפתח 
והצוות החינוכי   ילדי בית הספר  ודרבוקה. כל  בגיטרה 
הצטרפו לשירה ולאווירת השמחה האינסופית שנרקמה 
בחלל בית הכנסת. בהמשך, עלו לבמה שחקני התיאטרון 
התורני של בית הספר רמב”ם, שהציגו קטעים מפרשת 
השבוע. קטעי הקריאה לוו בחידות ושאלות הבהרה על 

בתמונה: צוות המורות בתלבושת האחידה.
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קריית חינוך דרסקי

הפרשה.
העניקה  ברזילי,  סיגלית  הגברת  הספר,  בית  מנהלת 
תעודות הצטיינות שבועיות, וברכה להמשך עשייה פורייה 
ומוצלחת גם בשנה הבאה. מיד לאחר מכן נעמד כל בית 
הספר על רגליו, אחד התלמידים פתח את  היכלות בית 
הכנסת, ואליעד אליהו, מנחה עונג השבת,  תקע בשופר 

למען פתיחת שערי השמיים והלבבות.
משניות  שרו  הספר  בית  תלמידי  כל  האירוע,  בסיום 
בתנועה ותיפופי גוף כחלק מפרויקט ה”משנה לנשמה”.

אירועי עונג השבת הינם חלק מתוכנית עתי”ד, הפועלת 
התורני-  הגרעין  ובסיוע  הספר  בבית  השנייה  השנה  זו 

אומ”ץ עכו.
בעונג השבת הראשון לשנת הלימודים כיבד את האירוע 
עכו  של  הראשי  רבה  שליט”א,  ישר  יוסף  הרב  כבוד 
והמחוז, ששיבח את העשייה הנפלאה והמיוחדת בבית 

הספר, וברך את תלמידי בית הספר.
את שבת  לקבל  ישראל  ילדי  וכל  אנו  שנזכה  רצון  יהי 

המלכה בשמחה ובטוב לבב..

                     

סיגלית ברזילי, מנהלת בית הספר 
אליעד אליהו, מנחה עונג שבת                                                                                                                                              

קריית חינוך דרסקי מקיימת זה שש שנים תכנית הכשרת 
הפועלים  בנק  בשיתוף  קהילתית  למנהיגות  נוער  בני 
בפיתוח  מסייעת  התכנית  מהכיסא".  "קמים  בשם 

מנהיגות אישית וצמיחה על ידי תרומה לקהילה. 
במסגרת התכנית התארח בביה"ס מנהל בנק הפועלים, 
מר מוטי אלישיב, אשר הציג את החשיבות שבחינוך בני 
חליווה  לאה  ביה"ס  מנהלת  חברתית.  למעורבות  נוער 
התכנית  לקידום  תרומתה  על  הבנק  להנהלת  הודתה 

והעניקה לה תעודת הוקרה. 
התוכנית  מרכזת  סיפרה  האירוע  במהלך 
התכנית  כי  דהאן,  אורלי  מהכסא",  "קמים 
נוער  בני  של  איכות  קבוצת  ליצור  סייעה 
כמו  ולמנהיגות.  להובלה  הוכשרו  מעכו, אשר 
כן, התלמידים רכשו כלים משמעותיים ברמה 

האישית, הבית ספרית והקהילתית. 
התלמידים אוראל כהן וארז מנשירוב הלומדים 
בכיתה י' 5 מתייצבים מידי שבוע בבי"ס ויצמן 
תלמידים  בחניכת  נאמנה  מלאכתם  ועושים 

מכתה ד'.
לדברי אוראל,  החניכה לוותה בתחילה בחרדות 
ובחששות, אך בהמשך הוא חש בטוח ואף רכש 
כלים ומיומנויות שישרתו אותו כמנהיג בעתיד.

מתנדבת  י'4,  מכיתה  גל  סלמה  התלמידה 
הם  וביחד  אשטמקר  עוגן  לצד  שז"ר  בבי"ס 

חונכים 15 תלמידים מכיתה ה'.
שינוי,  להוביל  שמצליחים  בתלמידים  גאה  הספר  בית 

להוביל פרויקטים ומפתחים קשרים בקהילה.

לאה חליווה, מנהלת בית הספר 

בתמונה: מנהל בנק הפועלים עם תלמידי ביה”ס


