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 נושאי הפגישה: 

 עדכונים  .1
 הצגת תכניות חינוכיות שפועלות בבתי הספר  .2
 הצגת החינוך המיוחד באשכול  .3

 מחוץ למועצההוצגה תמונת מצב של תלמידי אשכול שלומדים  .4

 

. בסיור יוצגו מרחבי  6.4.21-חברי ועדת החינוך מוזמנים להצטרף לסיור של מליאת המועצה בקריית החינוך היסודי, ב

 . השבוע במיילזימון נשלח הלמידה, התפיסות הפדגוגיות של בתי הספר והייחודיות הנבנית. 

 

 עדכוני קורונה:  .1

ויש   יומיים בעל יסודי לומדות רק  חלק מהשכבות . כל תלמידי אשכול חזרו ללמידה בבתי הספר, במגבלות המותר

  90%כאשר נגיע לרף של יב, צפויות הקלות נוספות -. בכתות יאהגבלה על מספר הקבוצות לכל תלמיד וכל מורה

ממשיכים לעבוד על צמצום פערים לימודיים ועל תכניות של חיזוק   . 20.6ד הבגרויות יימשכו ע תלמידים מחוסנים. 

 רגשי, בעקבות ממצאי הסקר שנערך בקרב התלמידים. יש התקדמות לטובה. -חברתי 

כעת עורכים מיפוי של פערים  כל השכבות חזרו ללמוד באופן מלא, חמישה ימים בשבוע. בקריית החינוך היסודית, 

כבר עובדים בשיתוף פעולה   . ה, ולפי הממצאים תגובש תכנית עבודה לצמצום פערים וחיזוק לימודיים במקצועות הליב

 ז.  -עם נופי הבשור על ביצוע תכנית המעברים מכתה ו ל 

, בסבסוד המועצה ועם  של ימים מלאים , במתכונת  קייטנות פסח )עד כתה ג'(  בשבוע הבא יתקיימו בגנים ובבתי הספר  

 התכנית. מהיר של על גיבוש ומימוש החינוך  ת אגף צוו לודה אבי ה.  תשלום הורים 

 

 ( נפרד  קובץ הרשימה מצורפת ב )תכניות חינוכיות יחודיות בתוך בתי הספר   .2

,  בתוך בתי הספר, במסגרת ימי הלימודים כעת אבי הציג והסביר שורה ארוכה של תכניות פדגוגיות שמופעלות 

  אחרי פסח. תכנון ויתבצעו  יחלק קטן עדיין בשלב, הרוב הגדול כבר מבוצע המנהלים בחרו אותן. . בפריסה לפי גילאים 

)"מילה", "קידומטיקה"(,  בעקבות המיפויים שבוצעו בבתי הספר רבות מהן נועדו לחזק את התלמידים בתחום הלימודי  

- ת העצמה, פיתוח כלים אישיים וביןי(, ובצידן יש גם תכניו- בעיקר השכבות שלמדו מרחוק תקופה ממושכת )כיתות ה

עבור ילדים שאותרו עם קשיים רגשיים בעקבות    .אישיים )חוסן, מנהיגות, "הקוד המנצח", "יזמים צעירים" ועוד( 

, ניתנת שורת מענים טיפוליים מגוונים בתוך בתי הספר )מהתאמה אישית של תכנית הלימודים, דרך קבוצות  הסגרים 

מטעם  ואחרי פסח יוצעו  , יש סדנאות לחיזוק הצוותים החינוכיים.  בות למניעת אובדנות( חברתיות, ועד תכניות התער 

 כדי שיוכלו לתת תמיכה מיטבית לילדים.   , עוד סדנאות להורים ולמוריםהשפ"ח  

ם הפיזיים של בתי הספר, כולל מרחבים פתוחים ומבנים חדשים  במרחבישימוש  כמה שאפשר התכניות עושות 

משתדלים שכל תלמיד בבתי הספר  שתדלים להשתמש ב"זום" רק בלית ברירה בזמן סגר. שנפתחו לאחרונה. מ 

 חשוב לראות שאף ילד לא יתפספס בתוך המערך הכולל.  ישתתף לפחות בתכנית אחת. 

עם  (, בכיוון של אקטיביזם סביבתי   חלקובבתחום החינוך החברתי,)  גובר עם המרכז הקהילתיהולך ו פעולה השיתוף 

 . חברתיים לשירותים    האגף

 . (עם היחידה לקידום נועראבי הציע לקיים מפגש  )  חידה לקידום נוער בי  הוצגו הפעילויות 



 .  ן מסייעים מאוד במימושפוליטי , ה משמעותי, בגלל המצב כספי תקציבי העוטף, שהתקבלו לאחרונה אחרי עיכוב

ידי מנחים חיצוניים, יש נוכחות וליווי קבועים של מורים מבית הספר. המנהלים מדריכים את   גם בתכניות שמועברות על 

 המורים לעודד את התלמידים להמשיך ליישם את מה שלמדו בסדנאות גם אחרי סיומן.  

בתי הספר והאגף נערכים מצד אחד לאפשרות של הארכת שנת הלימודים, ומצד שני מכינים תכניות קיץ של הפגה  

 יזוק לימודי למעוניינים.  וח

מתקופת  מאוד נפגעו אירועי הסיום הלימודי והחברתי שלהם תשומת לב מיוחדת מוקדשת לשיח עם שכבה י"ב, ש 

 יש תקווה ששיעור מחוסנים גבוה יאפשר השנה להפיק אירוע במסגרת ההנחיות.    .הקורונה

 

ביסודיים בעקבות המיפוי, הוצגה תכנית עבודה הוליסטית בחשבון  כדוגמא לתכניות עבודה מותאמות וממוקדות שנבנו  

גם את הכיתה כולה. צוותי  ורואה   ,למידה פרופסיונלית וקבוצתית לרזולוציית התלמיד היחיד היא יורדת ו ד', בכתה א' 

  , מורכב ומאתגריישום התכנית . םההוראה נעזרים במומחים חיצוניים אך מבצעים את רוב עבודת ההוראה בעצמ

 יסודי נבנו תכניות דומות אך פחות מפורטות.  - מוקדשים לכך כל הכוחות כרגע, והתוצאות די טובות. לגילאי על

 

, למרות שבאשכול  דובר שוב על כך שבחלק מהיישובים כמעט ולא הגיעו מחנכים לפגוש את התלמידים בתקופת הסגר 

ידים ברגע שהותר, וגם קצת קודם, מתוך הבנת  ביסודיים המורים יצאו לפגוש תלמ. יש מרחבים פתוחים ובטוחים 

חשיבות שמירת הקשר עם המורה כדמות משמעותית, לילדים ולהורים. החוסר הלימודי והחברתי מורגש עכשיו בעיקר  

מוסכם שחשוב לייצב את התלמידים   תיכון, כשלא מגיעים לשבוע לימודים מלא בבית הספר. בחטיבת הביניים וב

ים ללמידה, ולצמצמם את הפערים שנצברו בשנה החולפת. מתוכנן לערוך אחרי פסח בכל  רגשית, כדי שיהיו פנוי

 השכבות בתיכון פגישות הורים בתדירות יחסית גבוהה, לצורך שיח פתוח בנושא. 

 

 . )מצורפת מצגת(  הוצגה תמונת מצב של החינוך המיוחד באשכול  .3

ביניהם בעלי צרכים  חינוך מיוחד.  כילדי אפיון וזכאות הוגדרו ע"י ועדת שעברו אבחון מקצועי ותלמידים   440באשכול 

  214תלמידי חנ"מ בתיכון,  121באשכול לומדים מיוחדים או בעלי לקויות למידה משמעותיות וקשיים רגשיים. 

 בתיכונים.   11-ביסודיים ו  16בגן,  1בגיל הרך. מחוץ לאשכול לומדים   77ביסודיים, 

 האיתור בגיל הרך. מנגנון על  להרחיב מבקשת בהזדמנות אחרת  ענבל:

מקצועית שכוללת גורמי פסיכולוגיה, יעוץ, הוראה, פיקוח ונציגי חינוך מהמועצה. למרות  -הזכאות ניתנת על ידי ועדה רב

כוונה של משרד החינוך לצמצם במספר הילדים הזכאים לחינוך מיוחד, באשכול מצליחים לשמור על רמה מקצועית  

אויות מילדים. הזכאות מאפשרת סל שירותים, שההורים יכולים לבחור אם לממש אותו במסגרת  טובה ולא למנוע זכ

מיוחדת לחינוך מיוחד, או תוך שילוב הילד בכיתה רגילה כפי שהחוק כיום מעודד. בפועל רק חלק קטן מההורים בוחר  

היטב את האפשרויות וכי זו   הועדה המקצועית משתדלת שההורים יבינו במסגרת מיוחדת, במיוחד בגילאי היסודי. 

 בחירה שלהם.  

. אלה תלמידים  )תל"מ, מב"ר, לב(וכן בכיתות שחר  בכיתות הקטנות בנופי הבשור מתלמידי אשכול לומדים   10%-כ

היו הולכים לאיבוד בכיתה רגילה. בכיתות הקטנות  שבעיות קשב וריכוז ובעיות רגשיות מורכבות, עם בתפקוד גבוה,  

. לומדים בהן  )ללא סייעות( תלמיד ובעזרתה הם מצליחים מאוד אקדמית וחברתית פרטנית לכל  וניתנת השקעה רבה 

 סייעות בכיתות רגילות.   12תלמידים משולבים בעזרת   21בתיכון. עוד   136-בחטיבת הביניים ו  43

שיתוף   ל בחינת כול , בקריית החינוך היסודי – כיתת תקשורת ו – שנים מתאמצים לפתוח כיתת חינוך מיוחד   מזה מספר

יש משאבים ואמצעים, חשוב לנו שילדי החינוך המיוחד ילמדו בקהילה שלהם ולא  ,  ,כדי לעמוד בתקן מרחבים עם  פעולה 

  80%-המאמץ הנוכחי הוא לקבל אישור ממשרד החינוך לפתוח כיתה גם אם עומדים רק בבבתי ספר מרוחקים. 

 מהתקן. 

שואלת מדוע לא מתחילים כבר בסוף היסודי לעבוד ככיתה קטנה ומקדמת עם אותם ילדים שבכתה ז' יגיעו לכתה  הדס:

המפקחת על החינוך המיוחד. המנהלים מסכימים שהדבר בעל ערך רב, לימודי וחברתי.  היתה נכונות כזו מצד  קטנה. 

  ,בכיתה רגילה עם סייעת. בחטיבת הביניים  אך זה תלוי בעיקר בנכונות של ההורים, אשר מעדיפים לשלב את הילד



ש צורך ברור יותר בכיתה הקטנה. לילך: יש מקום לנסות  י  לכןהפערים הלימודיים גדלים  מאתגרים יותר והלימודים 

אנחנו מתכננים   ביסודי תוך שיתוף ההורים בהצלחת הרעיון, בנכונות שלו עבור הילדים, כדי שיתקבל מוקדם. דנה:

ביקורים  קידום העצמאות שלהם בלמידה ובמרחב, כולל ההכנה לכיתה ז' עבור ילדים אלה, כולל  ברגישות רבה את 

 בנופי הבשור. הרבה תלוי בהורים. 

חלק גדול מתקציב המועצה בחינוך המיוחד הוא על שכר סייעות. ההכשרה וההדרכה להן ניתנות על ידי מתי"א. הדס  

 ביקשה לעסוק בכך בנפרד. 

 מתחנכים בו גם ילדים מהחלוציות. , גן חינוך מיוחד לילדים מעוכבי התפתחות. גן שחףבעין הבשור פועל 

יום למוסדות חינוך מחוץ לאשכול, מגיל הגן ועד התיכון. הם לומדים יום  תלמידי חינוך מיוחד מאשכול נוסעים מדי   28

ארוך ומבלים שעות בנסיעות. חלק מהמוסדות ייחודיים ואזוריים, ולא יימצאו להם תחליפים רלבנטיים באשכול. אך  

 בחלק מדובר בכיתה מיוחדת בתוך בית ספר רגיל, כפי שמנסים לפתוח באשכול.  

 תקבל למוסדות המתאימים בתחילת שנת לימודים, גם אם הם נמצאים באזור רישום אחר.  בדרך כלל אין בעיה לה

 

 )ללא חינוך מיוחד(  תמונת מצב כללית על תלמידים שלומדים מחוץ לאשכול הוצגה  .4

למוסד חינוכי   ללכת   או מתוך בחירהתלמידים מאשכול לומדים בחוץ בגלל העדר מסגרת לימודית מתאימה   145-כ

 תלמידי ישיבות ואולפנות(.   70-תלמידי חמ"ד, ומתוכם כ  100-)מתוכם כספציפי 

והיתכנות.  אבי עדכן שעלתה מהחלוציות בקשה לפתוח אולפנה יומית, שלא בתנאי פנימיה. אגף החינוך בודק צורך  

לדרישות של הציבור  הרבה מאוד משאבים ותשומת לב של החינוך במועצה מוקדשים ש עלתה תרעומת רבה על כך  

בזמן שהיו אמורים לעמוד לרשות כלל הציבור, ולמלא צרכים חינוכיים חשובים אחרים טרם נענו. בעצם, המגזר  הדתי, 

שהציבור הדתי מצליח שוב ושוב לקבל תמיכה ופתרונות  הכללי נאבק להעמיד על סדר היום את הצרכים שלו, בזמן  

לדברי  המועצה בחינוך הדתי בחלוציות.  השקעות אמיר ביקש שתוצג לועדת החינוך סקירה מפורטת על  לעצמו. 

 אבי, הדברים מדווחים למליאת המועצה ונתונים להחלטתה. 

 . בנציגים פעילים  להחליפםיש טעם  דובר על כך שחסרים בועדה נציגי החלוציות, שנבחרו לכהן בה. 

 אבי מציע לקיים סיור היכרות ומפגש עם מסגרות חינוך בחלוציות. 

 

 נקודות נוספות  .5

על האתגרים שאיתם מתמודדים, מה רוצים לשפר,  הנגיעה בחינוך המיוחד היתה ראשונית. יש מקום להרחיב עוד  

וה ועולה באשכול? אילו מענים יחודיים  ולהביא נתונים על אשכול בהשוואה לשאר הארץ )האם יש אחוז איתור גב 

מוצעים אצלנו?(. ענבל תרכז שאלות המשך מחברי הועדה, ותנסה לקבל עוד מידע מיעל כספי. בהמשך הדס תוכל  

 להרחיב. 

 הוצע לארגן לחברי הועדה חומר כתוב ללמידה עצמאית בין פגישות, ולהקדיש את מיטב זמן המפגש לדיון פורה. 

 ות פרונטליות של הועדה? האם ניתן לקיים פגיש

 )חינוך חברתי וחוגים לילדים(.    חינוך המשליםה סקירה על מזל ביקשה 

 

 

 רשמה וסיכמה ענבל.


