
ועדת חינוך  

חטיבות הביניים  
07.12.2014



נתונים  

ב ממלכתיות "חט4•

תלמידים   2,685•

כיתות קטנות 7•

עשרות תכניות העשרה עירוניות ובית ספריות•

תכניות למעורבות חברתית    •



דוגמאות לעשייה עירונית  
סינית, מחול–פתיחת מגמות עירוניות •

דיבייט•

יזמים צעירים  •

קדימה•

א"על•

תכנית העצמה בכיתות הקטנות•

א"נאס•

נטע •

בנות מדעים וטכנולוגיה  –ט "במו•

מחויבות אישית•

מגדר ומיניות•



ב"ייחודיות בחט

אלון  

אמירים•

ל  "רותם שני זהנצחה של –חיים של נגיעה •

לחוואאימוץ קהילת •

ר"שז

ניצוצות•

דגם מתקדם–תכנית תקשוב •

מ"תלכיתה ברוח •

לב בר

סייבר•

נגב  •

מסע בשביל אחד/ סיפורו של חייל •

שרת

מחוננים•

"כנפיים של קרמבו"•

יזמים צעירים•



חטיבות ביניים עצמאיות

:המטרות שהוצבו בעת ייסודן

העלאת רמת הוראה וההישגים הלימודים בכל . א

שלבי החינוך

צמצום הפער ברמת השכלה ובסיכויים להשתלב . ב

בחברה ובמשק מתקדם

יצירת מפגש בין ילדים משכבות אוכלוסייה מגוונות  . ג



יתרונות 

קיום מסגרת לימודים נפרדת לבני גיל ההתבגרות  •

המוקדם   

גמישות חינוכית  •

דחיית המיון למסלולי לימודים והגדלת שיעור ההשתתפות  •

בחינוך העל יסודי  

אינטגרציה•

התאמה לאתגרי גיל ההתבגרות  •

(  על פי המודל העל יסודי)מורים מקצועיים מומחים •



חסרונות

(תיאום תכניות הלימודים)פגיעה ברצף לימודי מתמשך •

ירידה בהערכה עצמית•

ירידה בהישגים  •

אלימות והצקות  •

מעבר נוסף •



שנתי-בית ספר שש

חסרונות יתרונות  

שמירה רצף לימודי מתמשך  •
–ליווי רצוף של מורים מקצועיים •

אפשרות התמחות והעמקה  

תיאום תכניות לימודים  •

ביטול הצורך במעבר נוסף •
ציוד עשיר ומגוון  –איגום משאבים •

הסללה מוקדמת •

בייחוד  )חיכוך עם תלמידים בוגרים •

(לגבי תלמידות צעירות



"מוסד החטיבה כבר מזמן פשט את הרגל" 

?!האומנם



מ "נתוני אח–ס "חינוך בכפ

אגרוף /אחוז התלמידים שקיבלו בעיטהס"שם ביה

בחודש הבחינה

אחוז התלמידים

שטוב להם בבית 

הספר 

1184אלון  

879ר"שז

1174שרת

1079לב  בר



('שכבת ח)ב"מיצנתוני 

עשירון  ס"שם  ביה

מתמטיקה

עשירון מדע עברית  עשירון

וטכנולוגיה  

אנגלית  עשירון

10999אלון

91089ר"שז

10988שרת

9898בר לב  



(חיים אדלר)מתוך תכנית האב החינוכית 

האינטגרציה הינה אחד ההסדרים החינוכיים  "

ויש לעשות הכל להבטיח את המשך  , החשובים בעיר

"תפעולו בעתיד

על אף ההפרדה המוסדית בין חטיבות הביניים  " 
הנשירה במעבר היא  –לחטיבות העליונות 

"מינימאלית אם בכלל



המפתחות  להצלחה
אוטונומיה בית ספרית•

רב גוניות וייחודיות  •

חדשנות    •

פיתוח מצוינות  •

פיתוח חשיבה ביקורתית•

חינוך לערכים•

מנהלי בתי הספר, רשות, משרד החינוך-שותפות •

מעורבות הורים  •



מסגרת ארגונית זו או אחרת אינה הגורם הקובע  "

הגורמים המרכזיים  . את איכות ההוראה והלמידה

המשפיעים על איכות ההוראה והלמידה הם איכותו  

איכותו ורמתו של כוח  , הספר-של מנהל בית

,  תוכניות הלימודים, שיטות ההוראה, ההוראה

"  תרבות ואקלים בית הספר



?מה עוד ניתן לעשות 



מסקנות צוות עבודה לתכנון אסטרטגי  

(2009)בנושא חטיבות הביניים 

מוקד הבעיה היעדר מדיניות ומטרות ברורות  •

חברתיים  , בתחומים פדגוגיים' ט-'לכיתות ז

.  וארגוניים

:ב הכוללת"ממליץ על מדיניות לחט•

,  הקניית מיומנויות למידה, הפחתת מקצועות הוראה
שיפור  , חברתיים–מענה על צרכים פסיכולוגים 

.  הניהול ותפקוד המורים



מאחר שלא נמצא כל , לא לבטל את חטיבות הביניים"
"חינוכי מוכח בשינוי הרצף–יתרון פדגוגי 


