מחוז מרכז

מרחבי חינוך ,ייחודיות
ובחירה מבוקרת
זהות חינוכית בבתי הספר היסודיים
בכפר-סבא

בית החינוך ע"ש אופירה נבון
"מ.ס.ע אחר" – תגליות והתפתחות אישית
הסיפור שלנו
אנחנו מבטיחים לכל ילדה וילד  6שנים של תגליות והתפתחות אישית עם אנשי צוות בלתי מתפשרים שיוצאים למסע משותף
תוך ליווי ,תמיכה והכלה

תגליות
הרבה דברים נפלאים קיימים אצלנו.
הילדים בוחרים ,חוקרים ולומדים מתוך מגוון עשיר של תכנים ותחומי העשרה הנבחרים בקפידה ,מעוררים את הסקרנות
ומפתחים יצירתיות המתרחשים במרחבי למידה מגוונים כמו :חדר  ,tinkeringרובוטיקה ,למידה ביער ,תאטרון ומרחבי הכלה.

התפתחות אישית
בית ספרנו הוא מקום איכותי ,קטן ,משפחתי וחם.
צוות ביה"ס מספק את מירב התנאים שיאפשרו לכל ילד וילדה להתפתח באמצעות
קהילה רחבה ומגוונת ,פיתוח תחושת שייכות ומרב תשומת הלב במסע הלמידה האישי
והחברתי.
אנו נזמן לתלמידינו מגוון התנסויות שיאפשרו להם עצמאות ,חיבור לעולמם האישי
ולחוזקותיהם ויאפשרו להם התפתחות אישית.

עקרונות חינוכיים מובילים
"מ.ס.ע אחר" מדגיש  3עקרונות מובילים בכל תחום ובכל נגיעה בבית החינוך:
מגוון :שפע של הזדמנויות הפרושות בפני הילדים .בחירה מתוך מגוון עשיר ואיכותי .תפקידנו לחשוף ל"עושר" כדי לגלות
כשרונות ,חוזקות ותחומי עניין.
סקרנות :עושר אינטלקטואלי ,עולם של חיבורים ,למידה בינתחומית עם מיטב המומחים .לא מתפשרים על איכות.
עצמאות :מיומנויות מותאמות למאה ה 21-שיהפכו כל לומד לעצמאי ויובילו להתפתחות אישית ומודעות עצמית.

מה תפגשו אצלנו?
המסע האינטלקטואלי – מסע זה מחבר תכניות לימודים אל העולם הסובב .התלמידים ישתתפו בקורסי העשרה איכותיים
וייחודיים אשר ירחיבו את הדעת לדוגמא :עיצוב תעשייתי ,טינקרינג ,רובוטיקה  ,חינוך פיננסי
המסע הרגשי – מסע זה מחבר אותנו בגובה העיניים .הדאגה לילדים כאילו היו שלנו .צוותי החינוך מתעניינים ,משוחחים
ומפתחים חוסן אישי .לדוגמא :שיח מלב אל לב ,במה לכל תלמיד להצגת כישורים,
המסע החברתי – מסע המחבר בין האוכלוסיות המגוונות אצלנו ומייצר הזדמנויות למפגשי למידה משותפים לדוגמא :חברת
הילדים ,קורסי העשרה ביום המסלולים ,למידת עמיתים ,חונכות בוגרים.
המסע החווייתי – מסע זה מזמן לתלמידים למידה חווייתית המשלבת בין תחומים .למשל :תנ"ך ותאטרון ,אנגלית ובישול ,מדעים
ביער .מאפשר נגיעה בתחומים מגוונים כמו פנתאון ,שימוש במדפסת תלת מימדית ,אמנותית חזותית .כל מרחב מזמן למידה
חוויתית ושונה ,וחוויות נצרבות בזיכרון והופכות למידה למשמעותית.
המסע הקהילתי  -מסע בו יווצרו שיתופי פעולה שיביאו לתמורות חיוביות למען הקהילה .בעזרת הורים מתנדבים נוצרת קהילה
אינטימית ואיכותית ,חדורת מוטיבציה ורצון עז להפוך רעיונות למציאות .לדוגמא :השתתפות בטקסים ואירועים ,הורה מעשיר,
הרצאות אורח.

בית הספר ע"ש דוד בן גוריון
תקשורת בין אישית  -מהנאה להנעה
הסיפור שלנו
אנו מאמינים בחוויית למידה מתוך הנאה ופועלים לטיפוח מסוגלות וביטחון עצמי בקרב תלמידי בית הספר והצוות החינוכי.
לתפיסתנו ,תקשורת בין אישית הינה אמצעי ליצירת אקלים חינוכי מיטבי ,להעצמה וביטוי אישי וללמידה מהנה.
לשם כך ,אנו מקנים כלים לתקשורת משמעותית במעגלים מגוונים בבית הספר ובקהילה.
בוגרי בית הספר ,ימשיכו לפתח את היכולת להכיר ולקבל את עצמם ואת האחר ,לזהות את חוזקותיהם ,לרכוש מיומנויות של
לומדים עצמאים ולתרום לקהילה ולסביבה.

עקרונות חינוכיים מובילים
תקשורת  -תלמידינו לומדים לזהות מיומנויות של תקשורת בין אישית ורוכשים כלים של תקשורת מקרבת.
אנו מקיימים שיח בשקיפות מלאה עם קהילת בית הספר.
מעורבות הלומד בלמידה  -אנו מזהים את החוזקות והיכולות של תלמידינו כשותפים מלאים בתהליך הלמידה.
שיתופיות  -אנו מובילים את בית הספר כקהילה שותפה לעשייה חינוכית ,המשקפת מעורבות חברתית ,תרומה לקהילה והיכרות
עם מגזרים שונים.
למידה עצמאית  -אנו מפתחים בתלמידנו יכולות ומיומנויות של לומדים עצמאים ,בהתמודדות מול מצבי חיים מגוונים בבית
הספר ובחיי היום יום.

מה תפגשו אצלנו?
זיהוי ופיתוח שפה של תקשורת בין אישית ותקשורת מקרבת  -תכנית "חוסן" בכל שכבות הגיל" .שפת הגי'רף" בשכבה א'
ומתן כלים ליצירת תקשורת מקרבת .מודל אפר"ת ככלי לניהול רגשות.
למידה באמצעות משחק  -מתקיימת בכל שכבות הגיל ,באמצעות משחקים שהוכנו ע"י התלמידים ומשחקים חינוכיים לימודיים.
למידה חוץ כיתתית " -יום יער" בשכבה א' .למידה מחוץ לגבולות הכיתה במרחבי בית הספר והסביבה.
תקשורת במעגלים בקהילה  -תכנית "חיים משותפים" ,לומדים אנגלית בלמידה משותפת עם תלמידים מבית ספר ממלכתי א'
בג'לגו'ליה .תכנית "הקשר הרב דורי" ,חיזוק הקשר בין הדורות .תכנית "יחדיו" ,קשר עם ילדים יהודים בתפוצות.
למידת חקר וסקרנות  -חדר טינקרים ,ללמידת חקר עשירה ומגוונת .תכנית " "Globהעולמית ,באמצעותה חוקרים נתונים
סביבתיים למען איכות הסביבה .למידה באמצעות פרויקטים במקצועות מגוונים ומתן אפשרויות בחירה.
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בית החינוך ע"ש יצחק שדה
למידה פעילה ויצרנית  -זה בידיים שלנו...
הסיפור שלנו
"אתה גדל עם השאיפה
אתה לומד מן ההתנסות
אתה זוכה מן העשייה" ליין פרסונס
בית חינוך יצחק שדה מקדם למידה פעילה והתנסותית ,יצרנית ,יצירתית וגמישה במרחב ובזמן ,בשילוב מיומנויות וכלים טכנולוגים,
תוך שימת דגש על הערכים המובילים:
בחירה ,שיתופיות ,מעורבות חברתית והערכה מקדמת למידה,
ערכים השזורים בלמידה ההיברידית -מקרוב ומרחוק ,הכוללות חקר ופרויקטים מתמשכים.
אנו מאמינים ,כי תהליכי הערכה מתמשכים ,מסייעים להתפתחות האישית והארגונית ,ללמידה ולשיפור מתמיד באורחות החיים של
הלומדים ומלמדים בבית החינוך.
הבוגר/ת שלנו יהיה עצמאי/ת ,יוזם/ת ,מעורב/ת ותורם/ת לחברה ,בעל/ת יכולת למידה במרחב המשתנה בעידן החדש,
ומכוון/ת להצלחה ולהתפתחות אישית.
"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו" פיטר דרוקר.

עקרונות חינוכיים מובילים
● למידה מבוססת התנסות ,באמצעות חקר ופרויקטים ארוכי טווח.
● למידה גמישה במרחב ובזמן.
● שיתופיות – עקרון המוביל את תהליכי הוראה  ,למידה ,הערכה בבית הספר.
● בחירה מתוך מסוגלות אישית ,תחומי עניין וסקרנות.
● הערכה מקדמת למידה כבסיס להתפתחות ושיפור מתמיד.

מה תפגשו אצלנו?
למידת חקר  -מבוססת עיקרון בחירה ,תהליך חקר בהתאמה לשכבות הגיל ,המלווה בתוצר סופי יצרני ויצירתי  -פעמיים בשנה
בכל שכבות הגיל.
הערכה ומדידה  -אנו מעבירים שאלוני עמדות בתחומים מגוונים )תל"ן ,טיולים ,אקלים ,ובתחומי דעת( פעמיים בשנה כחלק
מתהליכים לשיפור מתמיד.
למידה במרחבים חוץ כיתתיים  -למידה היברידית מתקיימת בכל זמן ומרחב מקרוב ומרחוק.
מרחבי למידה התנסותיים ופעילים בשכבות א-ו בתהליכי הקמה.
למידת עמיתים – מתקיימת בקרב סגל ההוראה והלומדים/ות .הצגת תוצרים בקהילה וקיום תהליך הערכה מקדמת בעקבות.

"הפליגו הרחק מהנמל המוגן,
תפסו את הרוח במפרשים שלכם,
חקרו ,חלמו וגלו" )מארק טווין(

הכפר הדמוקרטי
דרוש כפר שלם כדי לגדל ילד.ה אחד.ת
שלושה נתיבים עצמאיים הבונים מארג חיים משותף
בית הספר שלנו מורכב משלושה נתיבים נפרדים ,המתנהלים באופן עצמאי .זהו מהלך ראשון מסוגו ,בו הנתיבים הם שלושה זרמי
חינוך שונים ,המביאים לידי ביטוי גם את הצד הייחודי של כל זרם וגם את האפשרויות לשיתוף פעולה ,ולמידה האחד מהשני.

מונטסורי
מונטסורי – "החופש להיות" מקיים מסגרת חינוכית מונטסורית בעלת תרבות ומנגנונים דמוקרטיים .סביבת
הלימודים מותאמת לילדים ,מאפשרת התנהלות עצמאית ,מעוררת סקרנות ,ובחירה בהתאם לנטיות הטבעיות של
כל אחד מהילדים .הקו המנחה הוא תפישתה של דר' מריה מונטסורי" :על הסביבה לגלות את הילד ולא לעצב אותו".

עקרונות מרכזיים:
 .1אנחנו מאפשרים לילד.ה לצאת למסע למידה וחקר בעקבות עצמו ,מה שמסקרן ומלהיב אותו.
 .2הלמידה מתבצעת מתוך בחירה  -הילדים בוחרים מתוך אפשרויות רבות מה ילמדו ,מתי ,כמה ואיך בתוך מרחב מוגדר.
 .3הילדים נחשפים לכלים ומתודות עבודה ליישום הערכים של לומד עצמאי ,יכולת ארגון וניהול זמן ,חיבור האדם לחוזקותיו,
היכרות עם האני הפנימי והתאמה לקצב למידה אישי .כל זאת תוך הדדיות ושימת לב לסביבה ,רגישות לסביבה ואהבה לאדם
ולטבע.
 .4אחריות הקהילה כולה -לפעול על פי הערכים והמנגנונים הדמוקרטיים ולשמור על זכויות האדם של כל באי בית הספר.

סאדברי
נתיב זה מבוסס על שיטת חינוך סאדברי הפועלת עשרות שנים במגוון בתי ספר בארץ ובעולם .בסאדברי כפר
סבא מאמינים ביכולתו ובזכותו של כל אדם לעצב את חייו ולהתפתח לפי הבנתו .העשייה ,הלמידה והחקר הן
תולדה של מפגש אותנטי של האדם עם העולם תוך מימוש סקרנותו הטבעית והרצון להשתלב בקהילה .הנתיב
מקיים קהילה רב גילית בגילאים  18-6במרחב אחד ,ללא חלוקה לכיתות ושכבות .קהילה המבוססת על כבוד הדדי
ולקיחת אחריות .הפעילויות מתבססות על יוזמה אישית וקבוצתית ומנוהלות באופן דמוקרטי מלא ושוויוני ע"י קהילת בית הספר -
תלמידים וצוות כאחד .כלל חברי/ת הקהילה מקבלים/ות אמון מלא על בחירותיהם האישיות ואינם נבחנים על פי מדדים חיצוניים.

מה תפגשו אצלנו?
 .1למידה מתוך יוזמה אישית ,תוך שימוש במגוון דרכי למידה בהכוונת הלומד.ת.
 .2משחק חופשי במרחבים בתוך ומחוץ לבית הספר ובכלל זה מרחבי הטבע הסובב את הכפר כגון יער קפלן.
 .3מעורבות קהילתית במוסדות הניהוליים :פקידויות ,ועדות ותאגידים המקדמים תחומי עניין משותפים .רב גילאיות ושוויון.
 .4מפגשים חברתיים רבים בין בני הגיל השונים המעודדים חשיפה לתחומי עניין ,משאבי ידע ,למידה והתנסות בהוראת האחר,
חשיפה לדרכי חשיבה שונות והיכרות מעמיקה.

דמוקרטי
בית הספר הדמוקרטי בכפר-סבא הוקם על מנת לקיים מסגרת חינוכית לימודית ,בעלת מבנה ארגוני
דמוקרטי ,הפועלת תוך שמירה על זכויות האדם של כל אדם בבית הספר ,יהיה גילו אשר יהיה.
בזכויות אדם כוונתנו הן לחירויות הפרט והן לזכויותיו החברתיות.
בית הספר מתנהל כמדינה דמוקרטית קטנה ,עם מערכת דמוקרטית ישירה והפרדת רשויות :רשות מחוקקת ,רשות מבצעת ורשות
שופטת ,להן שותפים מלאים הילדים ,ההורים וצוות בית הספר .לילדים יש חופש בחירה מלא על ניהול חייהם בבית הספר.
ילדות.י הכפר הם בגילאי א' עד י"ב )מונטסורי עד ד'  -צומח(.

יש בכפר עקרונות השזורים בין שלושת הנתיבים:
 .1הקפדה על שמירת זכויות האדם.
 .2מוסדות דמוקרטיים.
 .3קבלת החלטות נעשית ע"י הקהילה.
 .4ביצוע ההחלטות מופקד בידי הוועדות השונות.

בית החינוך ע"ש רחל המשוררת
״ל
כל ילד הוא אמן״ )פיקאסו(
הסיפור שלנו
בית החינוך ע"ש רחל המשוררת מוביל חינוך יצירתי וחדשני ,תוך שימת דגש על טיפוח תחושת המסוגלות והמצוינות בכל תחומי
התפקוד .כחלק מתכנית הלימודים הייחודית מתקיימת למידה בין תחומית המשלבת את האמנויות במקצועות הליבה.
קהילת בית החינוך מכילה תלמידים.ות עם קשת צרכים רחבה והאמנות מהווה דרך נוספת לביטוי עצמי עבורם.ן .אמנות מאירה
את הכוחות של כלל התלמידים.ות דרך החוזקות וההעדפות שלהם.ן .מטפחת למידה משמעותית ,חווייתית ורלוונטית.

עקרונות חינוכיים מובילים
אמנויות ולמידה אינטגרטיבית :למידה המבוססת על התנסויות במגוון תחומי אמנויות :אמנות חזותית ,מוזיקה )נגינה
ושירה( ,מחול ותנועה ואמנויות הבמה .החיבור בין האמנויות לתחומי הדעת השונים מוביל ללמידה רחבה ,רלוונטית וחווייתית
עבור הלומדים.ות.
השתלבות והכלה :המפגש בין התלמידים.ות השונים.ות מפתחת את יכולת ההכלה ,היצירתיות והגמישות אצל כל תלמיד
ותלמידה.
דיאלוג והדדיות :שיח "בגובה העיניים" היוצר אמון ,מעמיק את ההיכרות ,מחזק את הקשר ופותח ערוצי תקשורת חדשים
עבור כלל באי.ות בית החינוך.

מה תפגשו אצלנו?
תוכניות לימוד חדשניות :גיאוגרפיה ועיצוב ,צילום ומולדת ,מוזיקה ושפה ,מתמטיקה ותנועה ,מדעים ואמנות חזותית.
מרחבי למידה מגוונים :סטודיו למחול ,גלריה לאמנות ,אולפן הקלטות ,חדרי טיפול מאובזרים ,סדנאות ומרחבי למידה
חוץ כיתתיים.
קשרי קהילה המקדמים שילוב והכלה :שיח בשולחנות עגולים ,אירועים ומופעים ,ימי התנדבות בקהילה.
קבוצות העשרה :להקות מחול ,מקהלות ומקהלת הורים ,מועצת תלמידים ,אוצרים צעירים וחונכות.
שיתופי פעולה חינוכיים :המדרשה בבית ברל ,בית ספר ח'ווארזמי בשיתוף החווה החקלאית בטייבה ,גילגול חונכות
מחטיבות הביניים וכן עם בית ספר מקולומבוס אוהיו.

בית הספר ע"ש לאה גולדברג
בית לחינוך אישי במרחב שיתופי
הסיפור שלנו
בית ספרנו רואה בכל אדם ישות שלמה וייחודית בעלת חוזקות ,מרחבי צמיחה ותחומי עניין.
לפי כך ,אנו מאמינים שחינוך אישי במרחב שיתופי המאפשר בחירה ,יפתח לומד בעל אחריות אישית וחברתית
במציאות משתנה .התהליך החינוכי בביה"ס מסייע במציאת חוזקותיו של הלומד ,טיפוחן והבאתן לידי ביטוי במרחב הלימודי
המשותף מתוך בחירה ועניין .אנו מאמינים שניתן להוביל את הלומד להצלחה מיטבית ולהעצים את תחושת הערך העצמי שלו.
אנו בטוחים כי כל אדם יכול להצליח  ,וכל אדם שואף למיצוי הפוטנציאל הטמון בו.
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עקרונות חינוכיים מובילים
שיח חוזקות  -למידה בסביבה המזמנת מתן ביטוי לחוזקותיו וכישוריו של התלמיד.
בחירה – פיתוח לומד בעל מכוונות עצמית ללמידה תוך עידוד בחירה וגמישות מחשבתית.
שיתופיות – מרחב לימודי המזמן אינטראקציות חברתיות ומאפשר לקבוצת לומדים :לחקור ,ליצור ,ליזום ולהמציא.
התלמיד בקבוצה מבטא את ייחודיותו וחוזקותיו .דרך זו מעצימה את הפרט  ,ומחזקת את תחושת השייכות של התלמיד לחבריו.

מה תפגשו אצלנו?
למידה מכוונת חוזקות :בבית ספרנו שיעורי בחירה מובנים במערכת רב גילאית ,למידה פרסונלית,למידת עמיתים ,תהליכי
חונכות ,תהליכי חקר על פי ענין אישי ,תוכנית סדנאית "מצמיחים" פעילויות רגשית חוויתיות ליצירת אקלים מיטבי בכיתה.
מרחב גמיש :בבית הספר אין צלצולים ויש מערכת שעות גמישה ,כמו גם פתיחת יום חווייתית וייחודית במסגרת "בוקר גמיש".
מפגשי העצמה :הממד הרגשי בא לביטוי בתוכניות לחיזוק התנהגויות חיוביות של תלמידים ומגוון טיפולים רגשיים שמחזקים את
ביטחונם העצמי של התלמידים.
חינוך ליצירתיות :סביבות למידה חדשניות המאפשרות למידה חוויתית כגון :פיתוח חשיבה המצאתית ויזמית" ,מאסטר שף",
מוזיקה ,מחול וחדרי קסם ללמידה חוויתית.

בית החינוך ע"שש הרב מ .בר אילן
קהילתיות בית ספרית כחלק אינטגרלי בפדגוגיה ובשיח
הסיפור שלנו
בית החינוך ממ"ד בר אילן כפר סבא הינו בית הספר הממלכתי  -דתי הוותיק ביותר בעיר .מאז ועד היום ,בית החינוך פועל
להתאים את הלמידה והפדגוגיה בהלימה לרוח הזמן והתקופה .בית החינוך מהווה מסגרת למימוש ופיתוח הכישורים הטמונים
בכל אדם .בית החינוך מייצר מרחב הזדמנויות שווה לכלל הקהילה לרתום ולהירתם כשותפה נאמנה לדרך ,במחשבה ובעשייה
להצלחתם של כל התלמידים .אנו מזמנים מעגלים של שיתוף הקהילה כחלק בלתי נפרד מהמערך הבית ספרי וכמנוף להעצמת
החוויה הערכית ,האישית והלימודית .אנו מאמינים כי החיבור לקהילה על כל רבדיה יפתח כלים לימודיים ,ערכיים וחברתיים
רבים ,בקרב התלמידים ויכשיר אותם באופן מיטבי להוויה המשתנה.

עקרונות חינוכיים מובילים
עיקרון השיתופיות – אנו מאמינים כי כל מי שניפגש עם התלמיד/ה מהווה סוכן ידע ומקור ללמידה.
עיקרון ההון האנושי  -אנו מאמינים כי בכוחו של כל אדם לתרום מהמומחיות שלו לסביבה שלו .מובן לנו כי לכל אדם יש
מה לתת .מכל אדם ניתן ללמוד.
עיקרון האחריות המשותפת – אנו מאמינים כי כלל הקהילה הבית ספרית אמונה לצייד את התלמיד/ה בידע הנדרש על
מנת להביאם להצלחה.

מה תפגשו אצלנו?
קהילה לומדת – קהילה בה התלמידים הם גם המורים .התלמידים חוקרים תת נושא ,מסכמים ,שואלים שאלות ,עורכים דיונים
ובוחרים את הנושא המרכזי אותו הם רוצים ללמד באמצעות הנחייה של המורה שהוא מעין משתתף מומחה בתוך הקהילה.
בהנהגתם של מורות השילוב.
בוסתן "בראשית" – פרוייקט קהילתי לתיעול ושיפור בוסתן בית החינוך לקידום הפדגוגיה ומתן מענה רגשי וחברתי לכלל
התלמידים .בהנהגת הצוות החינוכי הנהגת ההורים המרכזית.
הורה מעשיר – הזמנת ההורים ללמידה ועשייה משותפת עם התלמידים והצוות החינוכי עפ"י משלוח היד של ההורה.
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל  -מידי שנה עורך הצוות החינוכי של בית החינוך טקס קהילתי ,בו לוקחים חלק פעיל,
מאות מתושבי העיר ונכבדי ציבור.
חמ"ד של שיחה – מפגש שבועי של תלמידים מכל שכבות הגיל עם מנהל בית החינוך ורכזת החינוך החברתי לשיח פתוח
בנושאים מגוונים.
דבר אילן  -עלון שבועי  -חשיפת קהילת בית החינוך לעשייה החינוכית בבית החינוך מבית ומחוץ.

בית חינוך שילה
בית חינוך שילה מצמיח לסקרנות ויזמות
הסיפור שלנו
בית חינוך שילה הוא משפחה המחנכת לערכים של אהבת התורה ,דרך ארץ וכבוד לזולת.
אנו מאמינים ביצירת קשר אישי בין מורה לתלמיד ,המוביל להעצמה בתחום הרגשי ,הלימודי והחברתי.
אנו מאמינים בכוחם של התלמידים וביכולותיהם להנות ממרחב של הזדמנויות ,בו הם ייחשפו ,ילמדו ויתנסו בתהליכי יזמות וחקר.
אנו מאמינים בלמידה חווייתית המקנה לתלמידים כלים ומיומנויות גם לטווח הרחוק ,מרחיבה את נקודת המבט ומחזקת את היותם
עצמאים ,ייזמים ,יצירתיים וסקרנים.
ומכך בעלי יכולת התמודדות עם מציאות משתנה ומתפתחת ויכולת קבלת החלטות מושכלת.

עקרונות חינוכיים מובילים
פרסונליות -התאמה אישית של מאפייני הלמידה לתלמיד ,בהתאם לצרכיו יכולותיו וכישוריו ,לשם קידומו והצלחתו.
יזמות  -התלמידים יפתחו אחריות אישית ,ייזמו ויובילו תהליכים רוחביים בשיתוף הקהילה.
למידת חקר עצמאית -הקניית כלים לניהול הלמידה העצמית של התלמיד החוקר ,המפתח מיומנויות וידע לאורך זמן.
המיומנויות יובילו לחשיבה ביקורתית ויכולת פתרון בעיות בדרך יצירתית וחדשנית ,בשילוב טכנולוגיות והפרייה הדדית.

מה תפגשו אצלנו?
אצלנו תפגשו דרכי הוראה ולמידה מגוונות ,התייחסות לתפקודי לומד וקשר אישי .צוות חינוכי ותלמידים חושבים ויוזמים המובילים
פרוייקטים של העשרה והרחבת אופקים להם ולאחרים מתוך אמונה עצמית.
יוזמה אישית -חוג תהילים הנערך מידי יום שישי בזמן ההפסקה הגדולה ,בהובלת תלמידים מכיתה ו'.
מועדון עמי"תים -ערכים ,מיומנויות ,ידע ותורה -בכל שבוע מתקיים יום חוויתי למורים ולתלמידים בו מתאפשר לכל אחת ואחד
להביא את כישוריו האישיים הבלתי פורמליים לידי ביטוי .במועדון מועברים תכנים וסדנאות באופן חווייתי ורב גילאי.
קבוצת מצויינות מתמטיקה -תלמידים מוכשרים במתמטיקה המתנסים במיומנויות למידה וחקר לפיתוח חשיבה ומנהיגות
מתמטית .תלמידים אלו הם "שגרירים" המובילים פרוייקטים מתמטיים שונים בבית החינוך כגון :ימי שיא ,הפסקות פעילות וכדו'.
קבוצת חלל -תלמידי קבוצת חלל מרחיבים אופקים בחקר החלל ,ומיישמים את הידע הנרכש בפעילויות קהילתיות ובייצוג בית
החינוך באולמיפיאדת החלל הארצית.
יריד החסד -שוק יד שנייה ביוזמת וניהול קהילת בית הספר לטובת הרמת תרומה לנזקקים.

בית הספר ע"ש א.מ .אוסישקין
מרחבי חינוך שיתופיים
הסיפור שלנו
בית ספר אוסישקין הוא הראשון והוותיק בכ"ס הידוע כפורץ דרך לחדשנות .אנו מציידים את התלמידים.ות שלנו במיומנויות
הנחוצות להם.ן להתמודדות עם העולם המשתנה במהירות ועושים.ות זאת באמצעות מרחבים שיתופיים ,חווייתיים ומוגנים בהם
יוכלו לגלות את ה"אני" הייחודי שלהם.ן .מרחבים שיתופיים אלה ,כיתתיים וחוץ כיתתיים ,מעוצבים על פי עקרונות פדגוגיים
כגון :פרסונליות ושיתופיות ,תוך שילוב למידה סינכרונית וא-סינכרונית בקבוצות וקידום שיתופי פעולה היוצרים למידה ביחד עם
קהילה ,ארץ ועולם.
השיתופיות מעצימה את תחושת השייכות ,המסוגלות ,והערך העצמי של הלומד.ת ומלווה בהרחבת אופקים ויצירת חיבורים לא
שגרתיים  -בשילוב מרכיבים נוספים כגון :רב גילאי ,בין אישי ,בין תחומי ובין מוסדי ,לפיתוח מיומנויות רחבות בקרב הלומד.ת.

קרונות חינוכיים מובילים

ע

תהליכי עומק באמצעות למידת חקר – מתבצעים במרחבים שיתופיים ומפתחים הבנה ,הפנמה ופיתוח מיומנויות של עבודת
צוות ואחריות אישית בקרב הלומד.ת.
למידה מותאמת אישית – צוות בית הספר מתאים את דרכי ההוראה והלמידה לפי צרכי הלומד.ת באמצעות סביבות למידה
מגוונות.
מעורבות הלומד.ת בלמידה )פעלנות( ולמידה רלוונטית לעידוד הסקרנות – דרך רב תחומיות בלמידה ובאמצעות
שיתופי פעולה בין צוותיים ,קהילתיים ,מוסדות אקדמיה וגופים ציבוריים שונים ,אנו מפתחים את מעורבותו של הלומד.ת במרחבי
החינוך השיתופיים.

מה תפגשו אצלנו?
ריכוך המעבר מהגן לבית הספר  -פיילוט :מיזם חדשני – כיתה רב גילאית )אחת מכיתות א' מתאחדת עם אחת מכיתות ב'(,
במרחב למידה משותף שעוצב במיוחד לכך ,לצורך למידה חווייתית סביב נושאים ופרוייקטים ייחודיים המקדמים חיבורים ,שיתופי
פעולה ,שייכות והעצמה אישית.
תכנית "א' תחילה"  -תלמידי א' נקלטים במרחבים המעוצבים מחדש )בכיתות ובחצר א-ב( ,הלמידה משחקית וחוויתית,
בקבוצות קטנות ובהתאמה אישית.
תלמידים יוצרים ביחד  -שיתוף פעולה בין קולנוע ,בית גיל פז/המבריא ,מדרשה לאמנות בית ברל
תלמידים יוצרים קולנוע ביוגרפי/תיעודי "סיפורי חיים" של "הגיל השלישי" – מסע אישי ,יצירה וחיבור להיסטוריה באמצעות
למידת חקר המפתחת יכולת הקשבה ,תכנון ,העמקה  ,שיתוף פעולה והיכרות עם הדור המייסד.
פיילוט ייחודי בכפ"ס  -בשיתוף צוותי החינוך ,מועצת נשים ויועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה והמרכז הישראלי
לשוויון מגדרי בחינוך .פיילוט שמטרתו לפתח בלומד.ת חשיבה ביקורתית על תופעות חברתיות ,להטמיע שפה חדשה שאינה
סטריאוטיפית ולקדם שוויון מגדרי .הפעילות נעשית באמצעות למידת חקר סביב דמויות מתחומים שונים :ספרות ,הסטוריה,
תקשורת וכו' ,בשיתוף קהילת הורי ביה"ס.
מרחיבים שפה ובונים גשר תרבותי באמצעות מרחבים שיתופיים  -במסגרת שיתוף פעולה עם מכללת לוינסקי "גוונים -
תקווה ישראלית" (תחת מטריית בית הנשיא( ,סטודנטים ערבים ויהודים מלמדים ילדים יהודים וערבים לשיר שירים מגוונים בשתי
שפות ,זוהי הזדמנות לשיתופיות וקירוב לבבות בין תלמידים מתרבויות וחברות שונות.
שיתוף פעולה עם מוזיאון כפ"ס "בינה" – למידה בחברותא  -תלמידי ביה"ס מקיימים למידה שיתופית ,פעילה וחווייתית,
באמצעות חשיפה לתרבות הישראלית ולהסטוריה של העיר כפר סבא.

בית חינוך ממ"ד חב"ד
להאיר זו השליחות שלנו
הסיפור שלנו
בית חינוך חב"ד פועל על בסיס הערכים חכמה ,בינה ודעת שהם הערכים המובילים של חסידות חב"ד.
אנו מייעדים את התלמידים להיות "נרות להאיר" -שיאירו את עצמם ויהוו מקור של אור לסביבתם בכוח הכישורים הייחודיים
שלהם .הצוות החינוכי פועל ומלמד את התלמידים לזהות את הכישרונות ,היכולות והכוחות הפנימיים הטמונים בהם ופועל
להעצים ולהגדיל את הטוב.
אנו מכשירים תלמידים בעלי ידע ,מיומנויות וערכים אשר בכוחותיהם להשתלב בעולם של מציאות משתנה ומתחדשת ולקיים
את שליחותם  " -להאיר את הסביבה" כדי ליצור עולם טוב יותר.

עקרונות חינוכיים מובילים
זיהוי חוזקות ולמידה מתוך כישורים וסקרנות  -פיתוח תלמיד היודע לזהות את החוזקות והכישורים הייחודיים לו
ולהאיר באמצעותם את עצמו והסביבה.
תכלול זהות אישית  -ביסוס חוסן אישי ,טיפוח זהות יציבה המקרינה החוצה ומהווה מודל לחיקוי " -נרות להאיר".
פרסונליות  -יצירת הזדמנויות למידה אישיות אותנטיות במרחבי החיים.
מעורבות חברתית  -דגש על חינוך לאהבת הזולת ,אכפתיות ורגישות לזולת לאור הפסוק "ואהבת לרעך כמוך".

מה תפגשו אצלנו?
למידת נבחרת – למידה המבוססת על פדגוגיה חברתית .תהליך הלמידה מתרחש כשכולם מורים ותלמידים וכך היא מביאה
את החוזקות של כל אחד לידי ביטוי.
למידה בחברותא -למידה רב גילאית .מרחב הזדמנות לביטוי של אחריות אישית.
למידת קמפוס  -שיעורי בחירה לאיתור וטיפוח חוזקות בין כל באי ביה"ס.
תכנית כישורי חיים -פיתוח תכנית בית ספרית לזיהוי חוזקות בין כל באי ביה"ס ושימוש בשפת החוזקות בעשיה החינוכית.
תכנית נרות להאיר – מתודת מעגלי שיח המפתחת מודעות לערכים ויישומם בחיי היום-יום.
תורה באהבה – העצמת לימודי הקודש לעיצוב אישיות התלמידים על פי ערכי התורה.
מפגשי הורים וילדים -הזדמנויות ללמידה וחוויה משותפת לחיזוק תחושת הקשר והשייכות בין כל באי בית הספר.
קהילה והתנדבות – עידוד למעורבות חברתית בקהילה כמו התנדבות במרכז רפואי ,מועדון לקשיש וכד'.

בית החינוך ע"ש א.ד גורדון
חממה לביטוי אישי ולחשיבה יזמית
לצמוח

לחשוב

ליזום

לתרום

הסיפור שלנו
הסיפור שלנו מתחיל בחלוציות ,ברוח משנתו של אהרון דוד גורדון ,עובד אדמה ,הוגה ומורה-דרך.
בית החינוך "א.ד .גורדון" הוא חממה לטיפוח חלוצים וחלוצות בתחום החשיבה היזמית.
אנו מאמינים שכל ילד וילדה הם יחידים ומיוחדים וכמו השתילים ,הם צומחים בדרך מיוחדת משלהם.
אנו ,הצוות החינוכי ,מבוגרים משמעותיים ,שתפקידנו לעטוף בחום ואהבה ולצייד את הילדים במיומנויות המאה 21-ובכלים
הדרושים על מנת שיוכלו לתת ביטוי אישי לייחודיות שלהם ולצמוח לבוגרים עצמאים ,פרואקטיביים ,מובילי שינוי ותורמים לחברה

עקרונות חינוכיים מובילים
ביטוי אישי ובחירה  -כל תלמיד מביא לידי ביטוי את עצמו בדרך יצירתית הייחודית לו .הבחירה היא חלק בלתי נפרד מהלמידה
בהתאם לנטייה האישית.
חשיבה יזמית  -לכל תלמיד הזדמנות להגשים חלום או לתת מענה לצורך על פי המודל לחשיבה יזמית.
למידה רב תחומית ) -למידה של מספר תחומי דעת יחד למשל תנ"ך עם מדעים(  -למידה המעודדת חשיבה הוליסטית
ופורצת דרך.
רב גילאיות  -למידה בקבוצות גיל שונות יחד היא חוויה של התנסות חברתית ,העצמה וצמיחה.

לתת

לאהוב
מה תפגשו אצלנו?
סדר יום חדשני  -פתיחת בוקר עם שיר ,סיפור ,ריקוד ,חידה; שיח לפני ואחרי הפסקה; יום ללא צלצולים; תעודה בסוף שנה עם
התייחסות ליעד האישי ,למידה רב תחומית .
אקטיביזם חברתי  -חברת הילדים מובילה שינויים ויוזמות בתחומי חברה מתוך חלום או צורך .מנהיגות ירוקה ,מועצת תלמידים,
חיים משותפים  ,מגשרים -נאמני כבוד.
יוזמות ילדים ,הורים ומורים  -האקתון -מאיץ מחשבות ,כנס יזמים פעם בשנה ,מודל יזמות בית ספרי  -הפיכת צורך/חלום
ליוזמה במציאות.
תכנית יעדים אישיים  -תוכנית עבודה שנתית של הצבת יעדים עבור כל תלמיד/ה וליווי של מבוגר להשגת היעדים
שיתופי פעולה -עם בתי ספר אחרים וקהילות בארץ ובעולם.

בית החינוך ע"ש י.ח .ברנר
קשרים וכישורים
הסיפור שלנו
בבית ספר ברנר מסורת חינוכית מפוארת ,הוא הלב הפועם של הקהילה ומצוי בהתפתחות והתחדשות מתמדת.
אנחנו מאמינים בטיפוח כישורי חיים ולמידה ,כבסיס למימוש הפוטנציאל האישי ,תוך חיזוק קשרים חברתיים ,בין הלומדים ועם
מבוגרים משמעותיים .בבית ספרנו הלמידה פעילה ,חווייתית ורלוונטית ,המאפשרת לתלמידים התנסות בחקר ,יצירה ומעורבות
בשלל מרחבי בית הספר ,הקהילה והסביבה.
בבית ספרנו מפתחים הזדמנויות לעשייה חינוכית ולימודית ,בשיתוף האקדמיה .עשייה המאפשרת לכל אחד ואחת לזהות ולהכיר
את חזקותיו ,לפתחן ולהביאן לידי ביטוי במגוון תחומי הדעת והחיים .שאיפתנו היא שבוגרינו יהיו בעלי קשרים וכישורים ,שיסייעו
בקידום תקשורת בינאישית מיטיבה ,למידה עצמאית ,חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית ,למידה בצוות ועמידה מול קהל.
קשרים וכישורים ,להם יזדקקו בנתיבי דרכיהם העתידיים למימוש יכולותיהם ,בחירותיהם והגשמת חלומותיהם.

עקרונות חינוכיים מובילים
קשר אישי -אצלנו מטפחים ומבססים קשרים ואכפתיות בין באי בית הספר ,המאפשרים ביטוי עצמי ,גילוי יכולות ,תחושת
שייכות ,ושותפויות חינוכיות.
למידה מתוך קשרים והקשרים  -למידה המתחברת לעולמם של הלומדים ,לתחומי העניין והסקרנות שלהם ,תוך קישור בין
תחומי הדעת והסביבה הפיזית והווירטואלית.
למידה פעילה  -למידה תוך כדי התנסות המזמנת חוויות לימודיות ,חברתיות וערכיות והזדמנות להיות שותפים פעילים
ומשפיעים בחיי בית הספר והקהילה.
בחירה  -קידום הזדמנויות להתנסות בתהליכי ועקרונות הבחירה המאפשרת ללומדים להכיר את סגנונות הלמידה וההעדפות
שלהם ,לחיזוק ביטחונם העצמי ,תחושת המסוגלות והגברת ההנעה.

מה תפגשו אצלנו?
מעבר רך  -תלמידי שכבה בוגרת חונכים את ילדי הגנים .הם מגיעים לגנים למפגשי היכרות וטיפוח קשרים באמצעות משחק
חוויתי .הקשר נמשך והם מקבלים אותם בתחילת דרכם לכיתה א' וממשיכים לחנוך אותם לאורך השנה .בכיתה מתקיים יום למידה
גמיש ,עבודה בפינות ובחצר המדמים את שגרת הגן.
במה לכל תלמיד -תלמידי בית הספר החל מכיתה א' בוחרים ומציגים בפני חבריהם לכיתה תחביבים ,כישרונות ונושאי עניין.
בהמשך הם שותפים למגוון וועדות כיתתיות ובית ספריות ויוזמים פעילויות לטובת קהילת הילדים .התלמידים לומדים לעבוד יחד
בצוות ובשיתוף פעולה למען מטרה משותפת.
מרחב בית הספר והסביבה כמשאב למידה – התלמידים לומדים לחשב ,למדוד ,לחקור מושגים שונים מחוץ לכתה בשיעורי
מתמטיקה /מדעים כגון :מדידת זוויות והיקפים בחצר.
שיח אישי בקבוצות קטנות -התלמידים לוקחים חלק בקבוצות שיח רגשיות חברתיות בהן לומדים להכיר טוב יותר את עצמם
ולהדק את הקשר עם חבריהם לקבוצה
ימים ייחודיים  -התלמידים משתתפים בימי/שבועות העשרה על מנת לפתוח להם עולמות ,תחומי עניין ולהכניס חוויה בלמידה.
כגון :יום מחנאות באוהלים במרחבי בית הספר ,יום תפוחים ,שבוע חלל ועוד.

בית הספר ע"ש גולדה מאיר
בית-ספר לדיאלוג
הסיפור שלנו
בית-ספר גולדה מאמין בהובלת תהליכי הוראה המבוססים על דיאלוג ככלי מקדם למידה ותקשורת בינאישית מקרבת ,במטרה
לייצר אקלים חינוכי מיטבי ולמידה איכותית.
דיאלוג בין תלמידים ,צוות ותכנים לימודיים יוצר חוויה מעשירה ומרעננת ,המעוררת הנאה והנעה בתהליכי הלמידה .אנו מקדמים
קהילת למידה אקטיבית ,יוזמת וסקרנית ,המעודדת פיתוח מיומנויות וכישורים חברתיים בקרב תלמידינו.
הדיאלוג מזמן חשיבה משותפת ,מחזק ערכים של כבוד לאחר ,אמון ופתיחות ,ומשפר את המודעות ליחסים בין אדם לאדם
ובין אדם לסביבתו .אנו מאמינים כי על התלמידים להתנסות במגוון רחב של דיאלוגים ,המקדמים את יכולתם להקשיב לעצמם
ולאחרים ולהתמודד עם אתגרים לימודיים ובינאישיים.

עקרונות חינוכיים מובילים
דיאלוג – קידום הישגים לימודיים באמצעות הוראה דיאלוגית מקרבת בין מורים לתלמידים
פיתוח קהילת למידה אקטיבית  -יוזמת וסקרנית ,המובילה תהליכי למידה דיאלוגיים ושיתופיים
אחריותיות – טיפוח אחריות אישית ומחויבות חברתית קהילתית

מה תפגשו אצלנו?
מסע הלמידה שלי – קידום שיח דיאלוגי חינוכי שמאפשר לתלמידים רכישת מיומנויות הערכה עצמית ,הכרה בחוזקותיהם
והצבת מטרות לימודיות ובינאישיות.
חונכות דיאלוגית – יצירת דיאלוג חברתי רב-גילאי בין התלמידים הצעירים והבוגרים בחינוך הרגיל והמיוחד
דיאלוג בין תחומי הדעת – תהליכי למידה המערבים תחומי ידע מגוונים ,מעוררים סקרנות ,מאתגרים ורלוונטיים לעולמם של
הלומדים.
האקדמיה של גולדה – כחלק מהדיאלוג עם הקהילה ,הורים משמשים מנטורים ומדריכים קבוצות תלמידים על בסיס תחומי
העניין והעיסוק שלהם.

בית הספר ע"ש ד .רמז
מרחבים וחוויות להעצמה .קיימות .חדשנות.
הסיפור שלנו
"כשאנחנו שואפים להיות טובים יותר ,הכל סביבנו הופך טוב יותר" )פאולו קואלו(
בית ספר "רמז" הוא בית חם וסביבה חינוכית מטפחת עבור התלמידים והצוות החינוכי .בית הספר מאופיין במרחבים ירוקים ,בהווי
קהילתי ובצוות חינוכי מחויב ומקצועי הנותן יחס אישי לכל תלמיד.ה.
אנו מעניקים ללומדים מרחבים וחוויות להעצמה ,קיימות וחדשנות.
כבית ספר "ירוק מתמיד" הראשון בכפר סבא ובתהליך של קבלת הסמכה כבית ספר "ירוק עד" ,ערכי הקיימות הם בבסיס העשייה
היום-יומית .אנו מעניקים לכל תלמיד.ה כלים להיות בוגרים המנהלים אורח חיים בריא ומקיים ,המגלים מעורבות חברתית וערבות
הדדית ,תוך מיצוי עצמי והובלת שינוי לעולם בר קיימא.
הבסיס להצלחת כל תלמיד.ה טמון בהעצמה אישית ,שמשמעותה לפעול מתוך החוזקות כדי לבסס את תחושת הערך העצמי,
השייכות והאחריות .מגוון קבוצות המנהיגות הפועלות בבית הספר מאפשרות לכל תלמיד.ה פיתוח מיומנויות מנהיגות והובלה
בעולם משתנה במהירות לצד טיפוח חוסן אישי.
אנו מזמנים ללומדים מרחבים חדשניים שעוצבו והותאמו לצרכי התלמידים שהם אבן דרך בעשייתנו לצורך הרחבת אופקים ופיתוח
יכולתו של הבוגר.ת להעלות רעיונות ,לייצר פתרונות ולחוות חוויות בדרכים מגוונות ובתנאים משתנים כל העת.

עקרונות חינוכיים מובילים
קידום מצוינות והעצמה אישית – קידום תהליכי יזמות סביבתית ומנהיגות אישית מתוך ערכים של אהבת האדם והסביבה,
שייכות ומעורבות סביבתית.
למידה רב תחומית – תכניות רוחב ייחודיות בעלות קשר רציף עם תחומי הדעת השונים וזאת במטרה להקנות לתלמידים ידע
ומיומנויות המובילים להתנהגות אזרחית מודעת ,מעורבת ואחראית ביחס לסביבה ולבריאות הנפש והגוף.
למידה פעילה -מרחבים וחוויות של סקרנות והעצמה אישית ,המלווים באמצעי לימוד טכנולוגיים חדשניים בכל המקצועות.
ההתנסויות מתבצעות דרך למידת חקר ובלמידה דיפרנציאלית מבוססת פרויקטים במרחבים מגוונים של קיימות וחדשנות.

מה תפגשו אצלנו?
"צאו החוצה" – תכנית רב תחומית המשלבת את המרחבים הטבעיים של ביה"ס ללמידה חווייתית חדשנית תוך עידוד קשרים
חברתיים במגוון תחומים :אומנות ,מדעים ,מתמטיקה ,מולדת ,אנגלית ,תנ"ך ועוד.
"קבוצת העצמה" – לכל ילד ניתנת הזדמנות לבחור ולהשתייך לקבוצת העצמה מתוך מגוון רחב של תחומי ענין :אמירים,
בריאות ,קיימות ,אמנות ,אסטרונומיה ,אנרגיה ,י.ע.ל.ה ,יוגה ועוד.
"תיקון זה משחק ילדים" – יוזמה בית ספרית שמטרתה צמצום תרבות הצריכה באמצעות הקמת מרחב של חנות יד שנייה
המשמשת לתיקון ומכירה של משחקים ,צעצועים ובובות עבור הקהילה המקומית.
"גינה אקולוגית" -דרך עבודת אדמה ,שתילת צמחים מיוחדים ,זריעת זרעים ואכילת ירקות ופירות ,שנקטפו היישר מן הצמחים
הגדלים בשטחי הגינה ,התלמידים מתנסים בחוויית לימוד בסביבתם ,ומבצעים תהליכי חקר ולמידה רבים בשלל דרכים.
קשרי קהילה כדרך חיים -מגוון תכניות לשיתוף פעולה ,מעורבות והעצמה חברתית בקהילה :קשר עם גני הילדים ,תנועות
הנוער ,מועדוני גמלאים ,אוכלוסיות מיוחדות ועוד.
"מצוינות ביצירת מרחבים וחוויות" – סביבות למידה חדשניות :מעבדת מדעים ,שתי מעבדות מחשבים ומחשבים ניידים
ליצירת חוויות למידה משמעותיות.

בית החינוך ע"ש דבורה עומר
מרחב יצירה

משול"ב )מחוץ לקופסה ,שיתופי ,לומד עצמאי ,בינאישי(

הסיפור שלנו
התפיסה החינוכית של בית-חינוך "דבורה עומר" מזמנת מרחב התנסות ולמידה בדרכים מגוונות ויצירתיות ,המביאות לידי ביטוי
את היכולות והכשרונות של התלמידים תוך מתן מענה אישי לסגנונות למידה וצרכים רגשיים בתוך בית-הספר ומחוצה לו.
התלמידים פוגשים ידע חדש ,מפתחים מיומנויות של לומד עצמאי ו"מקבלים במה" לשתף את חבריהם והוריהם ביום למידה
שיתופי עם ההורים ,בפרויקטים עם הקהילה ובלמידה רב-גילאית .כך הם לומדים להכיר ולהביע את עצמם ומקבלים כלים
המאפשרים להם להשתלב בחברה פעילה ויוצרת.
הצוות שלנו דואג לייצר פניות ללמידה ,לראות את עולמם של התלמידים ואת הצרכים הרגשיים שלהם ולסייע להם להתמודד עם
אתגרים תוך פיתוח תחושת מסוגלות.

עקרונות חינוכיים מובילים
יצירה ולמידה מחוץ לקופסה – בית-הספר משמש מרחב למידה ויצירה ,המזמן בחירה ,התנסות ומעורבות של הלומד
בתהליך הלמידה מתוך סקרנות וביטוי אישי
שיתופיות – הבאה לידי ביטוי בלמידה רב-גילאית ,למידת עמיתים ושיתוף הקהילה בעשיה הבית-ספרית
לומד עצמאי – ביסוס מיומנויות המעודדות התנהלות אישית ואחראית במטרה להכין את הבוגרים למאה ה21-
בינאישי – למידה מבוססת כוחות המותאמת לחוזקות התלמידים ולצרכיהם הרגשיים והחברתיים

לקופ
מחוץ לקו
בינאישי

שיתו
שית

פסא

פי
ופי

לומד
עצמאי

מה תפגשו אצלנו?
חוגי בחירה מגוונים ,המשתנים מידי שנה ,כגון :צילום ,מסלולי טיול עם שירה ,משחקי חברה ,בישול ,עיתונאים צעירים ובניית
אתרים
שעת חלו"ם – חושבים לומדים ומיישמים במקצועות הליבה .שעה צבועה במערכה שבה התלמידים בוחרים משימות חקר
מתמשכות מתוך מגוון המוצג בכיתה ,אותן הם חוקרים במהלך מספר שבועות
שיעור רב-תחומי – שיעורים המשלבים שני תחומי דעת ויותר ,כגון :הסטוריה ותנ"ך ,כישורי חיים ועברית ,ומימושם באמצעות
פרויקטים שכבתיים עם תוצר שנתי המוצג להורים ביום שיא
למידה חווייתית בפארק – למידת חקר בתחנות למידה בטבע ,כגון :שלולית החורף ,פינת חי ,בוסתן ,גינה ומפגש עם ילדים
בעלי צרכים מיוחדים במטרה לעודד אמפטיה והכלה
דמיון מודרך – פתיחה וסיום יום רגוע בעזרת תרגיל דמיון מודרך
המורה הצעיר – תלמידים מלמדים תלמידים על בסיס תחביבים ותחומי עניין

י
וקהילתי

בית

חינוך

ס

ורקיס לפי

תוח
איש

בית החינוך ע"ש מ.סורקיס
בית חינוך לפיתוח אישי וקהילתי

הסיפור שלנו
בסורקיס פועלים לפיתוח אישי וקהילתי מתוך אמונה כי ביכולתו של כל אחד.ת לחלום .להעז .להצליח.
בית הספר מקיים מודל ייחודי ובו לכל תלמיד.ה יש שני מחנכים.ות המלווים.ות אותו.ה כדמויות משמעותיות .במודל באים לידי
ביטוי שיתופי פעולה הדוקים בין המחנכים.ות בימי הורים ,בכתיבת מסמכי הערכה ובמועצות הפדגוגיות .למחנכים.ות אחריות
משותפת בתחומים הרגשי ,חברתי והתנהגותי .נובע מכך ,שהתלמיד.ה זוכה ללווי ותמיכה מתוך ראייה הוליסטית של שתי דמויות
חינוכיות משמעותיות.
אנו נותנים ביטוי לחוזקות אישיות ,אפשרויות בחירה של מקצועות העשרה ,שיעורים ייעודיים לפיתוח אישי של כל אחד.ת .העשייה
הזאת – שלנו ,מחזקת את תחושת השייכות ,יוצרת כבוד הדדי ומובילה למיצוי ומצוינות של הבוגר.ת הרצוי.ה ,אשר באים לידי ביטוי
בשלל שיתופי פעולה עם הקהילה הפנים והחוץ בית ספרית.
"איני יכול לשנות את כיוון הרוח ,אך אני יכול לכוון את המפרשים כך שתמיד אגיע ליעד שלי" )גי'ימי דין(

עקרונות חינוכיים מובילים
שתי דמויות חינוכיות ומשמעותיות המלוות כל תלמיד.ה.

ראיה הוליסטית של הפרט ומתן מענה מותאם
בחירה בתהליכי הוראה למידה
אימון ל"פיתוח אישי"
קשרי גומלין עם הקהילה -תורמים לה ונתרמים ממנה

מה תפגשו אצלנו?
"הכוחות שבי" :זמן מוגדר במערכת להצבת מטרות אישיות ופיתוח אישי.
תוכניות המותאמות למיצוי ומצוינות :אמירים  -מנהיגות תלמידים ,צמרות.
"כיתות מעבדה" :סביבות למידה עשירות בתחומי הדעת שפה ומתמטיקה המהוות את כיתות האם .המורים מתמקצעים בתחומי
דעת אלו.
תהליכי בחירה של לומדים ומלמדים בין תחומי דעת ועניין כגון לימוד שפות איטלקית ,צרפתית ,ספרדית וערבית ובתחומי עניין
שונים כגון :אקסל ,חוק ומשפט ,בישול דרך סיפורים ,המצאות ומיתוסים.
קהילתיות :קיימת עבודה ברמה שכבתית של צוותי ההוראה בתחומי למידה ותחומים חברתיים .יש תוכניות לימודיות בשיתוף
הקהילה כגון "זמזומי סבתא" ,סיפורי עליות ,הקשר הרב דורי ,חונכות גנים ,פעילויות עם עמותות שונות.
פרויקטים" :שבת מתוקה" ,אימוץ חיל התותחנים ,הקמת גינה קהילתית ובית ספרית בשיתוף עם "הרוטרי" ,שיתוף פעולה עם בית
הספר הדרוזי בירכא ,שיתוף פעולה בית ספר בקולומבוס באוהיו ,הרצאות להורים בנושאים שונים ,אירוע קהילתי בשבוע הבריאות.

בית הספר הירוק ע"ש שמעון פרס
אצלנו מתחברים לאדם ולסביבה
"להשאיר עולם קצת יותר טוב מאיך שמצאת אותו ,זה הדבר הכי טוב שאדם יכול לעשות")פול אסטר(

הסיפור שלנו
באמצעות חינוך לקיימות ,מנהיגות וחדשנות אנו מאמינים שנוביל את תלמידנו להיות מנהיגים מוסריים,
ערכיים ומאושרים המעורבים בסביבה ובחברה.
טיפוח קשר אישי רגשי המתחשב בשונות הינו נר לרגלנו ,את אלה אנו מיישמים בכבוד ואהבה לאדם.
באמצעות מעורבות חברתית ומנהיגות אישית אנו מטפחים לומד :יזם ,יצירתי ,בעל מיומנויות חקר המשפיע על הסביבה.
באי בית הספר יפגשו צוות מקצועי ואכפתי שאינו חדל ליצור ולפתח יחד עם קהילה מעורבת המיישמת את תפיסתו של
שמעון פרס" :כי לחדשנות אין גבולות ואין מחיצות".

עקרונות חינוכיים מובילים
קיימות  -אנו מכבדים את עקרונות הטבע והקיימות ומטפחים תלמידים המעורבים בסביבה.
מנהיגות –מטפחים מנהיגים המקימים יחסי שייכות ,מעורבות ושיתוף בין כלל באי ביה"ס.
חדשנות – אצלנו מיישמים למידה פדגוגית חדשנית המאפשרת יציאה מהקופסא ,באמצעות טכנולוגיות חדשניות בשגרה
ובלמידה מרחוק ושימוש בכלים כגון :דיבייט ,קוד מאנקי ,סקראץ'– תכנות.
הכלה  -אנו מטפחים קהילה בעלת תרבות של אכפתיות והתחשבות בשונות ,בסביבה תומכת ומוגנת.
"להיות שונה אצלנו זה שווה" )הילה אנגלר תלמידה בכיתה ה'(

מה תפגשו אצלנו?
יום שכולו טוב בסימן רגישות לנגישות
העלאת המודעות והרגישות לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים בדגש על חוזקות ,נתינה ועידוד למעורבות חברתית.
תוכנית רב גילאית שמ"ש  -שייכות מעורבות ושיתוף המפתחת כושר מנהיגות ,העצמה ,אחריות אישית ומעורבות חברתית
כגון :מנהיגות ירוקה ,דוברים ,הנהגת תלמידים ,כתבים צעירים ,נאמני מחשב ,מגשרים...
חינוך לקיימות המתרחש בסביבה הבית ספרית  -גג ירוק ,גינה חקלאית ובוסתן.
אתגר שכבתי  -תוכנית ספירלית המאפשרת לכל שכבה להתמודד עם אתגר בהתאם לגיל ההתפתחותי
כגון :ניהול קונפליקטים ,עבודת צוות ,לחץ חברתי ועוד.
תכנית המטפחת תלמידים למעורבות בחברה ובקהילה ,תוך הובלת פרויקטים בשיתוף ההורים.
התפתחות הלומדים על ידי חשיפה למגוון אומנויות  -לימודי יוגה ,מחול ,תאטרון  ,מוזיקה ,קולנוע ואומנות ומסורת שנתית
בה מתקיים אירוע קהילתי בסוף שנה :מחווה לאחד האמנים בתרבות הישראלית ,המשקף את תהליכי הלמידה שנעשו במהלך
השנה.

בית החינוך ע"ש ש"י עגנון
קס"ם של בית חינוך
בית חינוך של – קבלה ,סקרנות ,מעורבות
"אחרי המעשים נמשכים הלבבות" )ספר החינוך(

הסיפור שלנו
בבסיס התפיסה החינוכית שלנו עומדת הגישה ההומניסטית לחינוך הרואה את תפקידנו לטפח ולהצמיח תרבות של כבוד והעצמת
כל באי בית החינוך .אנו מאמינים כי האדם הוא קסם .עולם מלא של יכולות לקבל ולהעניק :לעצמו ,למשפחתו ,לקהילתו
ולסביבתו.
בבית החינוך יצרנו מגוון של מסגרות ופעילויות המתייחסות לכל מעגלי החיים של התלמיד/ה .אנו פועלים לטיפוח החוסן הנפשי
והרגשי ,וליצירת קשרים בחברת הילדים ,תוך חיזוק המודעות והמעורבות בקהילה ובחברה.
אנו שואפים לכך שתלמידינו ותלמידותינו יכבדו את העבר ,ימצו את ההווה ויחלמו את העתיד.

עקרונות חינוכיים מובילים
עקרון הדיאלוגיות – "המילים הן קסם"  -אצלנו מקדמים תרבות שיח מכבדת בקרב כל באי בית הספר .שפת "ארץ יצורי
הנפש" ,ותכנית חוסן הפועלת בכל שכבות הגיל מבוססת על אמון ,קבלה עצמית וחברתית וטיפוח הקשרים הבין אישיים .אנו
מקיימים עבודה משותפת עם הנהגת ההורים בנושא אקלים בית ספר – קהילה.
עקרון הרבגוניות והשוויוניות החברתית – בבית הספר פועלות מנהיגויות תלמידים ומסגרות כמו "עתיד בטוח" ,תכנית מגדר,
אימוץ מתנדבים בעלי צרכים מיוחדים לשרות לאומי  ,המעודדות מעורבות ואיכפתיות .וכן ,אנו עוסקים בשיעורים בדילמות חברתיות
ומביאים בפני התלמידות/ים נקודות מבט מגוונות ,המעצימות את היכולת לקבל ולהעניק ,והמעצימות את היכולת להכיל ולקבל
שונות .
עקרון החקר – אנו מטפחים סקרנות ,יצירתיות ומעודדים את ילדינו ללמוד דרך חקר בתחומים שונים .כבית ספר ירוק,
בעל חשיבה מקיימת אימצנו את גן הברון דה מנשה ,בשיתוף פעולה עם מוזיאון כפר סבא ואנו מקיימים עבודת חקר סביב הגן,
הסיפורים סביבו והצמחייה המיוחדת שבו.
עקרון הלומד העצמאי  -אנו מעודדים כל אחד ואחת לקחת אחריות על הלמידה ,למצות את יכולותיה/ו בדרכה/ו.
אנו מקיימים 'למידה פורצת גבולות' ,הן בתוכניות הלמידה מותאמות לומד/ת ,והן במרחבי למידה מגוונים בכיתה ומחוצה לה.
בבית הספר מתקיימות תכניות ויוזמות אחת מהן היא תכנית "אמירים" -תכנית מצויינות בתחומים שונים.
"כל אחד יכול להיות מועצם ושלם עם עצמו
אם יתחנך למצוא את דרכו הייחודית") .דון מיגל רואיס" ארבע ההסכמות"(

מה תפגשו אצלנו?
תכנית "ארץ יצורי הנפש"  -שיח רגשי  ,לזיהוי החוזקות של התלמידים.ות ולחיזוק המסוגלות הרגשית במסגרת  ,הנלמדת
ומיושמת כל שכבות הגיל.
אצלנו ,הלימודים מתקיימים גם בסביבות חוץ כיתתיות ,לקידום המעורבות וההענקה לסביבה.
אימוץ "גן הברון דה מנשה" ,בשיתוף מוזאון כפר סבא .למידה המאפשרת לתלמידים לשאול שאלות ,לחקור את סביבת
הגן  ,את ההסטוריה שלו ,ולהציע הצעות ופתרונות לשימורו .סביבות הלמידה החוץ כיתתיות מזמנות במסגרת השיעורים למידה
פעילה וחוויתית.
אצלנו מקדמים פיתוח חשיבה ויצירתיות בשיעורים השונים ומפעילים ניסויים ייחודיים.
לדוגמא :בשיתוף אגף מחקר ופיתוח של משרד החינוך -אנחנו מפעילים ניסוי של תכנית מייקרים .TINKERBOX
ספסל החברות הינו חלק מסביבות הלמידה המזמנות ,מקום לשיח ודיאלוג בין המורים ותלמידים ובין התלמידים לבית עצמם.
"כשאני יושבת על ספסל החברות מגיעים חברות וחברים" )נועה כיתה א'(

