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  סוגים ומושגים: 2010 הספר בישראל-לקסיקון בתי

  הקדמה והסבר
  

  רקע

 הא� קיימת? מה מאפיי� אותו?  מעניקהספר�אי� אדע מה בית? לא� כדאי לשלוח את הילדי� ללמוד

�בתישל לקסיקו� לאור �להוציאהצור� ה ודומותיה� עומדות בבסיס שאלות אל? לבחוראפשרות בכלל 

ועד '  מכיתות אמוסדות חינו� הריבוי הגדול של סוגינעשה חיוני ודחו� בעקבות הצור�  .הספר בישראל

 עול� החינוכיבַ , בכללהגלובאלי בעולמנו  :ו� אינ� מנותקי� מתהליכי� כלליי�הריבוי והמגו. ב"י

 ,"לפי מידת�תפור "משהו ה, בכל תחו�, היו� אנשי� מחפשי� לעצמ�. פרטב� ובישראל בפרטבפרט

  . ספר� בתילגבי ג� כ� ו

יותר אפשרויות נרחבות פתחו משרד החינו� והמערכת המשפטית  ג�,  בכל עניי� לרצו� לבחורבמקביל

 אפילו א� אי�,  הפכה למקובלתבחירת הורי�. �יהלילדמתאי� הספר � ביתשמבקשי� לעצמ�להורי� 

 שלי�דאגה לענייני, של אינדיווידואליז� מקצי�מבחינה חברתית קושי לזהות כא� היבטי� שליליי� 

   . שכבות חלשות יוצאיבי�ופערי� בי� בעלי אמצעי� ל

�� הממלכתית ומבתי ממערכת החינו�יורדת רצו��שביעות , הוא שתור� לריבוי הסוגי�היבט נוס

שיתנו , "אחרי�"ספר �  הקמה של בתי� בשני� האחרונותויוזמי  יזמוהורי� רבי�. הספר הציבוריי�

, לב אישית�יותר תשומת, יותר חופש לילד:  בכיווני� שוני� לגבי חינו� הילדי�תשובה למאווייה�

  .ציפיות שונות ופתרונות שוני�. ב"יותר מצויינות בהישגי� מדידי� וכיו

� אלא על קבוצות בתי– 4175בישראל  כמות� יש – הספר�בתי מידע על כל אחד מהלקסיקו� אינו מביא

 "קיבוציי�/התיישבותיי�", "דמוקרטיי�"ספר �ספר בעלי מאפייני� משותפי� או על רשתות כמו בתי

 כא�עליו  הובא, ספר שיש לו בולטות ברורה�כאשר מדובר בבית, במקרי� אחדי� בלבד. ורבות אחרות

  .ספציפי�מידע יחידאי

ישנ� מונחי� פורמאליי� .  כלל ועיקר מוכללי� אינה פשוטהי�הספר במושג�יכולת להגדיר את בתיה

בשיח החינוכי מרבי�  אבל ,ועוד") עממי"מה שהיה בעבר  (יסודי, דתי� ממלכתי, ממלכתיכמו , אחדי�

שני מושגי� שמרבי� להזכיר ה� . בפסיקה או בתקנות,  במושגי� שאי� לה� אחיזה בחוקלהשתמש

הגדרה לה� אבל באי� , המושגי� הללו מבקשי� להביע רעיו�. פרטיי� לעומת ספר ציבוריי�� בתי

  . כל אחד עושי� בה� שימוש כרצונו–מוסמכת משפטית 

  התמצאות

  ?מה יש בלקסיקו�

לכל ער� הוא מביא . ספר ספציפיי��רשתות או בתי, ספר� ערכי� של סוגי בתי77הלקסיקו� מביא 

 ה�. וריות משתיי� הער� המדובריזה קטגהתגיות מסבירות לא. שה� עצמ� ערכי� בלקסיקו�, תגיות

  . פחותחשובהההתגית בכיוו� , ער� האמורדרות מ� החשובה והרלוונטית יותר עבור המסו

  : או מקצת�ספר המוצגי� בו הבאתי את הנתוני� הבאי�� בתילגבי כל אחד מסוגי

  ;מאפייני� ואירועי� או אישי� בולטי�, הצגת רקע הכוללת היסטוריה •

  ;במידה ואפשר לכמת אות�, בהגדרה מסויימת או ברשתהספר הכלולי� �  בתי� שלמספר •

 ;פריסה גיאוגרפית שלה� •
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ספר �א מידע ספציפי על בתיאתרי אינטרנט שבה� נית� למצו דואר אלקטרוני ו,טלפוני�, כתובות •

 .כל אחד מ� הסוגי�השייכי� לאו ארגוני� 

מדדי צמיחה ויעילות (ב "ישגיה� במיצספר על ה�  מלהביא דיווחי� של בתינמנע במכוו�הלקסיקו� 

:  למשל.במקצת הערכי�ספציפיי� ספר �הוא מביא דוגמאות של בתי,  ע� זאת.ובבגרויות) ספרית�בית

ביטוי של  אי� לראות בכ� .בחיפה כדוגמא" עופר"הספר � מובא בית"�מוסדות ל, אוטיסטי�"בער� 

ללא קושי  נית� למצוא שאת מרבית�,  אלא כדוגמא אחת מיני רבות,הספר המייצג�תמיכה בבית

 .בהנחיית הלקסיקו�

: ו נלקח ממקורות גלויי� ומעודכני�והמידע המשמש אות, ת"בי��"אלהמאורג� לפי סדר הלקסיקו� 

, ויקיפדיה במידה ומצאתיו ראוי�מידע מ� ה, מידע של משרד החינו�, ספר�אתרי� של רשתות או בתי

  .י חינו� ועודחוֵק 

  שימושי�

, הספר�במשרד החינו� ובבתי, באקדמיה, אנשי מקצוע מתחו� החינו�יכולי� להיעזר בלקסיקו� 

 של מוסדות חינו�סוגי� �יער העבות של סוגי� ובניובעיקר כמוב� הורי� שרוצי� לפלס לעצמ� דר� בַ 

  . שנוצרו בישראל במהל� השני�

ה� יוכלו . לקסיקו�יי� בַ  המצואלה יכולי� לחסו� לעצמ� זמ� רב בהשגת נתוני�: חוקרי תחו� החינו�

  .את נקודות המבט לתחומי� שלא הכירובאמצעותו ג� להעשיר 

לצור� קבלת , רשות� בשוט�שאינו עומד ל, י� לקבל מידע מרוכזג� ה� יכול: אנשי משרד החינו�

  .החלטות

 ספר� בכדי לשפר� אלה יוכלו לבחו� כיווני� ודגשי� חדשי� עבור בית: ספר� מנהלי� וצוותי� של בתי

  .עו ביד�שיסיי, פורמאליי��פורמאליי� ובלתי, ה� יוכלו ג� להכיר טוב יותר מושגי� שוני�. ולהעשיר

יכולי� ללמוד אלו  ה� .ההורי� עשויי� להיות המרוויחי� הגדולי� מעיו� בלקסיקו�: הורי� לילדי�

כולי� לפעול באמצעות ועדי הורי� ה� י: יתרה מכ�. ומה מה� נכו� לילדיה�,  לה�הספר זמיני��בתי

  .  בעקבות עיו� בלקסיקו�הספר בכיווני� שיעדיפו�לעיצוב בית

י� שעומדי� היו�  באמצעי� הרב, מפורט יותר, נוס�חיפושכ� על � אחרג� קל סיקו� ת בלקהקריאה

  .1לרשותו של כל אחד

לכ� . וקרוב לודאי שנכנסו ג� נתוני� שגויי�, � בעבודה מרובהאיסו� המידע הכלול בלקסיקו� היה כרו

  . הבאותלטובת עדכוני� במהדורות, תיקוני� ותוספות לכל עניי�, לקבל הערותאשמח 

  

 דבר,  לפי נושאי�ולקו ערכי הלקסיקו�תו חשבמסגר, "נספח קטגוריות"בסו� הספר ימצאו הקוראי� 

  . על ההתמצאות בסב� האפשרויותשמקל

  

  ,קריאה מהנה ומועילה

  .אברה� פרנק      

  

  il.org.gan@m_frankהמייל שלי 

  0544�275893: טלפו�

                                                 
 .א� ה� מכווני� באותה מידה לשני המיני�, בשל אילוצי שפה מובאי� הדברי� בגו� זכר 1
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  2010הספר בישראל -לקסיקון בתי

  ת"בי��" לפי סדר אלערכי�ה של רשימה כוללת

  עמוד                                                                 עמוד            

    
 5   �מוסדות ל, אוטיסטי�

 6    אולפניות, פנותאול
  7      אורט ישראל

 8      אלטרנטיביי�
 9      ח"כי�אליאנס

 10        ת"אמי
  11     אנתרופוסופיי�

 12      אקסטרני�
 13       בדואי�

 15      בית אקשטיי�
 16      בית חינו�
 17      בית יעקב

 18      ברנקו וייס
 19    גימנסיה הרצליה

 20      דו לשוניי�
 21      דיאלוגיי�

 22      דיאלוג יצירתי
  23      וקרטיי�דמ

 24      דרוזיי�
 25     דרור בתי חינו�
 26      הבית של תמר

 27    החינו� העצמאי
 27      החממה
 29       הריאלי

 30  קיבוציי�/התיישבותיי�
  31        ו"ויצ
 32        ד"חב

  33      חברותא
  34      חטיבות ביניי�

 35      חינו� ביתי
 37      חינו� חרדי

 38      חינו� מיוחד
  39      חינו� ציבורי

 Smart Schools  41חכמי� 
 42      חקלאיי�
 43      יסודיי�
  44       ירוקי�

 45    ישיבות תיכוניות
  46      כפרי נוער
  47      לאמנויות

 48  לחינו� סביבתי שדה בוקר
 49        לטבע

 50      קאליאו ב
 51      למדעי�

  53  )בירושלי�(למדעי� ואמנויות 

  54        מארג
 55      מוחזקי�

 56  מוכרי� שאינ� רשמיי�

 mofet      58 תמופ
 59        מורשה

  61      מיתרי�
  62      ממלכתיי�
 63    דתיי��ממלכתיי�

  65    מעי� החינו� התורני
 65      מקיפי�

  67      מקצועיי�
 67      משלבי�

 68  מוסדות, ת"משרד התמ
 69      צביה�נוע�

 70      נוצריי�
 71       ניסויי�

 73        ת"נעמ
  74      אזוריי��על
  75      יסודיי��על

  77        עמל 
  79       �יערבי

 80      ת הדעתע
  81        עתיד
 82      מוסדות, פטור

 83      פנימיות
  84  פנימיות צבאיות לפיקוד

 85       פרטיי�
 87        קדמה
 89        קשת
 90      מופת�שבח

 91      תיכוניי�
 93  )תגבור לימודי יהדות(י "תל

  95      אחרית דבר

 96    נספח קטגוריות

 



  2010הספר בישראל -לקסיקון בתי

  , �למוסדות , אוטיסטי�

  בית אקשטיין, פנימיות, יסודיים-על, יסודיים, חינוך מיוחד: תגיות

ספר עבור � בתי�15בישראל יש כ. � הוא לקות התפתחותית של קשיי� בתקשורתאוטיז: תקציר

  .ט מסייעת להורי�"אגודת אלו. ילי�ספר רג�וכיתות מיוחדות רבות בבתי, ילדי� אוטיסטי�

  

שכמו שאר התסמונות בקבוצה זו , לקות התפתחותית  היא"תסמונת קנר" או "אוטיז� קלאסי"

סמיני� של מסיבות היסטוריות מחלקי� את הת. מולדת ותורשתית נוירולוגיתנובעת מבעיה 

 :לשלוש קבוצותאוטיז� הקלאסי 

בתקשורת , רגשותבהבעת ,  לא מילולית כגו� קושי ביצירת קשרי� חברתיי�רתתקשותסמיני  .1

  . בעזרת הבעות פני�

הימנעות משימוש , אוצר מילי� זעו�, גיאות דקדוק גסותלמשל ש, תסמיני הפרעה בדיבור .2

כגו� הימנעות מהחלפת (טרות בה� רוב האנשי� משתמשי� בדיבור בדיבור עבור חלק מהמ

  .  ובמקרי� קיצוניי� אי שימוש מוחלט בדיבור,)חוויות או הימנעות משאילת שאלות

כיו� מקובל לחשוב ). כגו� נדנוד חוזר של הגו� ופחד משינויי�(תסמיני התנהגות חזרתית  .3

תכנו� (ממגבלה בתכנו� רצ� תנועות  � הקשורי� בהתנהגות חזרתית נובעי�שחלק מהתסמיני

ושמגבלה זו גורמת ג� למגבלה בקואורדינציית הידיי� שקיימת אצל רבי� מבעלי ) מוטורי

  . התסמונות שבקשת האוטיסטית

זו ולכל שאר תסמונות הקשת  של המאה העשרי� הסתבר שלתסמונת בעשור האחרו�

  :מפטומי� רביעיתיהאוטיסטית יש ג� קבוצה ס

  . כמו עוד� רגישות למגע וחוסר רגישות יחסי לכאב,  חושיבעיות ויסות .4

 מנת משכל, אפילפסיהתסמיני� כגו� הרחבה עשויה לכלול ג�  "תסמונות הקשת האוטיסטית"

התנהגות אופיינית לרבות מתסמונות הקשת הופכת לברורה בדר� כלל  . בידיי�שיתוקנמוכה ו

התדרדרות תפקודית זו מגיעה בי� גיל שנה וחצי , על פי רוב. תל� שלוש שנות החיי� הראשונובמה

  . לבי� גיל שנתיי� וחצי

נוסדה , ט"אלו (האגודה הלאומית לילדי� אוטיסטיי�גור� חשוב שפועל בתחו� האוטיז� הוא 

או , אוטיז� המאובחני� כלוקי� בבוגרי� ומתבגרי�, ילדי� להורי� עמותת זוהי. )1974בשנת 

 תעסוקה, שיקו�, חינו�ט פועלת להקמת מרכזי "אלו. הקשת האוטיסטית אחרות של תסמונותב

העמותה . משפחותומגישה סיוע ל, מכשירה אנשי מקצוע לעבודה בתחו�, ודיור מוג� לאוטיסטי�

  . משפחות�4,000מטפלת בכ

  .80135 גבעתיי� 349. ד.ת:  לדוארמע�. גבעתיי�, 1כורזי� ' רח: משרדי�: ט"כתובת אלו

  ./il.org.alut.www://http: אתר. il .org.alut@ruths: מייל הדוברת.  5718188�03: טלפו�

  :לילדי� אוטיסטי� מציג חזו� חברתי" עופר"ספר �בית

 להנגיש את הסביבה עבור מטרתנו. חינוכי�על פי מודל אקולוגי  בית הספר פועל

). קהילה, משפחה, בית הספר, כיתה(תלמידי� ע� אוטיז� בכל מעגלי החיי� 

 ע� כל –ֳחנו� לסביבה על פי דרכו "ינוכית ברוח עבודתנו מבוססת על השקפה ח
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 במטרה להביא לשינוי תרבות  בשיתו� המשפחה וגורמי� קהילתיי� " תלמיד

  . באר6השילוב

  .04�8363352: טלפו�.   חיפה198�196דר� הי� , "עופר"ספר ניסויי �בית: כתובת

  .ofer.school.32@gmail.com: מייל

  .http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofer/index.htm: האתר

היו� . פיקוחו ומימונו של משרד החינו�, הספר לילדי� אוטיסטי� ה� באחריותו�בתי, ע� זאת

ישנ� , אול� בנוס� לכ�. שבע בדרו��ספר מקיבו6 כפר מסריק בצפו� ועד באר� בתי�15כישנ� 

  .יו� ועד אשקלו�מ� הגליל העל, כיתות תקשורת רבות במסגרת החינו� הרגיל בכל רחבי האר6

   .2 דבורה הנביאה ' רח:  ירושלי�כתובת האג� לחינו� מיוחד במשרד החינו�

  . 02�5603280/1 :פוני�טל

  03�6896104�5 :פו�טל .בניי� מוסקובי6, 2 השלושה ' רח: אביב�כתובת בתל

  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Special: האתר

 

  

 תואולפני, אולפנות

  פרטיים, ישיבות תיכוניות, מוכר שאינו רשמי, יסודיים-על, דתי- ממלכתי: תגיות

אולפנה  . המשתייכות לציונות הדתית,בלבדדתיות בנות ל  תיכו�ספר� ביתאולפנה היא : תקציר

  . אולפנות�20  בישראל ישנ� למעלה מ. אצל הבני�ישיבה תיכוניתהמקבילה לת היא לבנו

  

המשמש בעיקר את בנות ,  ופעילויות חברתיותשבו נית� תגבור של לימודי תורהאולפנה היא מוסד 

ומצד שני שלא , מצד אחד,  תיכו� רגילספר�ביתהש� נבחר כדי להבדילו מ. ציונות הדתיתה

  . המיועד למוסדות לימוד לבני�"ישיבה"להשתמש במונח 

תעודת בשאיפה לסיי� את התיכו� ע� , חול ע� מקצועות יהדותבאולפנה לומדות הבנות מקצועות 

האולפנות . הע� והאר6, ואהבת התורה,  מידות טובות:יא� ג� ע� הישגי� בתחו� הערכ, בגרות

על מנת לתגבר את , בשנה ויותר וא� 7 6,000�10,000ר שכר לימוד שבי� "  עפגובות מההורי�

 חלקית או פנימייהברבות מהאולפנות פועלת . התלמידות בשיעורי� נוספי� ובפעילויות חברתיות

  .אהמל

 5, תורה שבעל פה יחידות 5(בלימוד מוגבר לבגרות ג� התגבור בלימודי היהדות באולפנה מתבטא 

וכ� יוזמות העשרה שונות כשיעורי בחירה , שעות של למידה עצמית בזוגות, )�"תניחידות 

וכית על קרי� מבחינה חינהמ, רבמנהל האולפנה הוא לרוב . שעות לימוד ע� רבג� למתמידות ו

  . האולפנהכיוו�

 והמחנכות מצופות להעביר ,האולפנות שמות דגש רב על קשר ע� הבנות, נוס� לפ� הלימודי

פעילויות קיימות מתבאולפנות  .שיעורי חינו� רבי� וליצור קשרי� אישיי� ע� התלמידות

  .בות רחברתיות

 מודיות והמטרותבאופ� כללי אפשר לקטלג את האולפנות לכמה סוגי� מבחינת המטרות הלי

  :החברתיות ואישיות שלה�
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� אולפנות שמתמקדות בחינו� א�ישנ – דר� אר� והכשרה לחיי� מעשיי�, קיו� מצוות •

 . א� בכלל,ליתא בצורה מינימ,נלמדי� בדר� אגב תעודת בגרות לימודי חול ואילו ו,פורמאלי

ברמה  דת בגרותתעוללמוד לימודי� גבוהי� וצריכה  מסגרת זו אינה מתאימה לבת שמבקשת

 .גבוהה

ות שממנגד יש אולפנות ש . ורמה הישגית גבוהה ותחרותית"תעודת בגרות"לקראת  לימודי� •

. חברתיות ובניית האישיות הפנימיתו, י� ופחות על רגשיעל הלימודי� הפורמאל דגש

  .תא הישגייהאווירה באולפנות אלו ה

לכות בדר� גדול של אולפנות שהומגוו�  יש. אולפנות שהולכות בדר� האמצע ,מינה ומינה •

  .ביותררות לבחור את האולפנה המתאימה אפש ישוה זולתשונות אחת מה�  א� ,ביניי�

למשל אולפנה ללימודי , פנימיי�  אולפנות שמדגישות כישרונותנ�יש – דגשי� חינוכיי� •

 או   ;והכרת האר6  החברה,שמחשיבות מאד את ערכי ההתיישבותכאלה  או ;ותאומנוי

 . את כל השארותות אורח חיי� מסוי� ומסביבו בונשמדגיש לפנות אחרותאו

   .שבע�רו� עד בארפרושות מצפו� לד,  אולפנות40באר6 ישנ� 

 :באתראו . asp.advansedSerch/il.org.ulpena.www://http: האתר' לחיפוש אולפנות ר

%cat&2=loc&=D5%B5%cat&13=D5%B5%cat&7=cid?php.search/il.co.stender://http

12=y&29=x&=D5%B5.  

  

  

  אורט ישראל

 עתיד, עמל, מקצועיים ,דתיים-ממלכתיים, ממלכתיים, טכנולוגיים, יסודיים-על: תגיות

ישנ�  בישראל .יהודית עולמית) בעבר מקצועיי�(ספר טכנולוגיי� �  אורט היא רשת בתי:תקציר

  .לימודי� טכנולוגיי�ל שמעניקי� בגרות בנוס�, רחבי האר6בכל ספר � עשרות בתי

  

 הוא ארגו� )"האגודה למלאכה מקצועית" של ראשי תיבות, רוסית ב� ORT (ארגו� אורט העולמי

מטרתו של . מדינותבהווה ביותר ממאה פועל שלא למטרת רווח אשר פעל בעבר ו, פוליטי�א

הגו� ארגו� אורט העולמי הוא  . והכשרה לנוער היהודי ברחבי עול�חינו�הארגו� היא הקניית 

התקציב הגלובלי השנתי של אורט .  ארצות שונות�58ארגוני� ברשת הפועלי� ב� המתא� בי� תת

ות של ארגו� אורט נתמכת על ידי ממשלות וסוכנויות ברחבי הפעיל.  מיליו� דולר�250עובר את ה

 2000בשנת  .הארגוני� בארצות השונות�ועל ידי קרנות מתרומות אשר נאספו על ידי תתי, העול�

  .קיומול  שני�120חגג ארגו� אורט העולמי 

 הוביל "מס� הברזל". ירושלי� ויפולפעול בהחל ארגו� אורט  �1948 בישראל  מדינתכאשר הוקמה

 כולל במערב –חלקי� אחרי� של העול� בא� , מזרח אירופהלסגירת פעילויות של ארגו� אורט ב

  .התחזקוהארגו�  הפעילויות של – הודו ואירא�, תוניסיה, מרוקו, יריה'אלג, אירופה

 . תלמידי��90,000ע� למעלה מ, ישראלבשל ארגו� אורט העולמי נמצאת עיקר הפעילות , כיו�

ובוגריה ה� כיו� ,  המובילה בישראל בחינו� מדעי וטכנולוגי,לדבריה,  היארשת אורט ישראל

  . טק בישראל� מעובדי ההיי25%
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 8וכ� , ספר תיכוניי��בתי אשר מפעילה עשרות חינו�הוא רשת " אורט ישראל"ארגו� , בישראל

 מקצועיי� ספר�בתיהפעילה רשת אורט בעיקר , עד לפני כמה שני�. ישראל ברחבי מכללות

 – אשר שמה לה כיעד מרכזי, בות של הרשתבשני� האחרונות ניכרת התרח. בתחומי� שוני�

 הספר�בתי מספר .טכנולוגי ברמה גבוהה�חינו� מדעי המגדירי� עצמ� כמעניקי ספר�בתיטיפוח 

  . בדרו�צפו� ועד ירוח�חצור הגלילית בוה� פרושי� מ, �90מתקרב ל

  .03�5203222 :טלפו�. 61160א " ת16087. ד.ת, 39שדרות דוד המל� : כתובת ההנהלה הראשית

  ./il.org.ort.www://http :אתרה

  

  

 אלטרנטיביי�

, חינוך ביתי, חברותא, יסודיים-על, יסודיים, אנתרופוסופיים, דמוקרטיים, פרטיים: תגיות

  ממלכתיים, אזוריים-על

אינ� נכללי� ש, תיר במגזר הממלכספ� לבתי מתכווני� "ספר אלטרנטיביי��בתי"במונח : תקציר

  .ספר כאלה�בישראל ישנ� כמה מאות בתי". פרטיי�"י� אות� באלא רוא, "חינו� הציבורי"ב

  

 ה� – כלל�במינוח בעל קונוטציה שלילית בדר� ,"פרטיי�"ג�  מוגדרי� – אלטרנטיביי�ספר �בתי

 רשמי למוסדות חינו� שמבקשי� להתנהל באופ� שונה מ� המערכת הממלכתית�ש� כולל ולא

 אפשר לכנות אותה ג� –מגובשת  נדה'כלל אג�למוסדות האלטרנטיביי� ישנה בדר�". הרגילה"

 ספר�בתי.  בכ�רוצי�עבור ציבור הורי� וילדי� ש שי� לממש שה� מבק–" אתוס"או " חזו�"

על אלטרנטיביי� קיימי� באר6 כבר עשרות שני� א� בעשור האחרו� יותר הורי� בוחרי� לוותר 

.  ומשקיעי� משאבי� ניכרי� הכרוכי� במת� חינו� אלטרנטיבי לילדיה�,רשמיתהמערכת החינו� 

תשלו� שגבוה ר "עפ ו,ראיונות קבלה, מדובר במאמ6 לא קט� הכולל מסע חיפוש ובירור מקדי� 

 .אגרת ההורי� הקבועה בחוק שקלי� מעלות באלפי

ה באה קבוצת אחרי. הספר הדמוקרטיי��הקבוצה החשובה הראשונה במסגרת זאת היתה בתי

 ג� חינו� ).ע"ע" (חברותא"� שנוסד כאלטרנטיבי הוא הספר האחרו�בית. האנתרופוסופיי� ועוד

של ילדי� שלומדי� בלבד א� שבישראל יש רק כמה מאות בודדות , ביתי נחשב היו� לאלטרנטיבי

  .בבית

מיה אקד, אנשי חינו�ו, הספר האלטרנטיביי� מעוררי� כצפוי ג� ויכוחי� והתנגדות�בתי

". הפרטת החינו�" בצירו� המילי� , אליה�קשרב, ופוליטיקאי� משתמשי� בשני� האחרונות

 דני'  פרופלדברי .שפעמי� רבות לא ברור מה פירושה,  הפ� למעשה לסיסמהצירו� מילי� זה

שחיקה : י� האחרוני� בשתי מגמות בולטותמערכת החינו� מתאפיינת בשני העשור, גוטווי�

 החל מג� הילדי� ועד : קיימות בכל מגזרי מערכת החינו�שחיקה והקריסהלטענתו ה. והפרטה

כמו , השחיקה באה לידי ביטוי בהישגי התלמידי�. ללימודי תארי� מתקדמי� באוניברסיטאות

מערכת החינו� באה לידי ביטוי בגידול עצו� של  הפרטת . ג� בהתמעטות המחקר  האקדמי

כי , גוטווי� טוע� .כר בהוצאה הציבורית למטרה זאתההוצאה הפרטית לחינו� לעומת צמצו� ני

 תהלי� :קיי� ביניה� קשר של סיבה ותוצאהו, ת נפרדותההפרטה והשחיקה אינ� שתי מגמו

 ,הציבור הרחב, לטענתו . הגור� העיקרי לשחיקתה של מערכת החינו� לדעתוההפרטה הוא



 9

תבוע את שיפור החינו� במקו� ל.  בהפרטת החינו�אשמי�, ובמיוחד אנשי המעמד הבינוני

  . התמכר הציבור להיגיו� הכוזב שחינו� טוב אפשר לקנות רק בכס�, הציבורי

לקראת התכנסותה של ועדת ". הכל חינו�" קמה תנועה ציבורית לקידו� החינו� בש� 2008בשנת 

, )�2010ישראל התקבלה כחברה בארגו� ב (2009לשנת  �OECDהח "ו� בדוילדהחינו� של הכנסת 

 ,עולהמנו מ. ח"צאי� והמסקנות העולי� מהדואת עיקרי הממ של התנועה ה מחלקת המחקרגיבש

 מהאוכלוסייה �20% רק כ. כי מערכת החינו� תורמת להגדלת הפערי� החברתיי� בישראל

בתו� .  מ� האוכלוסייה היהודית�45%בהשוואה ל, ה רכשו השכלה גבוהה ומעל15הערבית בגילאי 

 בלבד 40% מיוצאי אמריקה ואירופה רוכשי� השכלה גבוהה לעומת 60%, האוכלוסייה היהודית

שרד החינו� מטילה את האחריות על מ" הכל חינו�"תנועת . מאלה שמוצא� מאפריקה ומאסיה

  . ח"העולה מהדולשינוי התמונה 

  . מתאימי� באינטרנטנית� לראות באתרי�ספר אלטרנטיביי� �על בתי

  

 ח"כי�אליאנס

  מוכרים שאינם רשמיים, ליאו באק, הריאלי, ימנסיה הרצליהג, יסודיים- על:תגיות

עסק בסיוע לקהילות . שמרכזו בצרפת,  שנה150הוא ארגו� שנוסד לפני ) ח"או כי( אליאנס :תקציר

  ".מטרייתו"ר הנמצאי� תחת ספ�י� באר6 כמה בתיהיו� פועל. וג� בחינו�, יהודיות בתפוצות

  

 � Alliance Israélite Universelle �  צרפתיתב, ח"כי: ראשי תיבותב (כל ישראל חברי�

הארגו� . �1860 בפריז ביהודי� יהודי בינלאומי שהקימה קבוצת נכבדי� ארגו�הוא ") ליאנסא"

.  לקהילה היהודיתחברתית כדי לענות על הצור� במנהיגות מרכזית ,אמנציפציההוק� ע� קבלת ה

ות מרכז של החליטה לקחת על עצמה להו, צרפתיבתמיכת אישי� מהממשל ה, קבוצהאותה 

.  היות� יהודי�להעניק הגנה למי שסובלי� בשל וכ� ,אחווה תרבותית ודתית, ליתאתמיכה מור

 שבה נחט� ילד יהודי על ידי ,"מורטארהפרשת  "היההקמת הארגו� אחד הגורמי� שהאיצו את 

פעולות . מרוקו הראשו� בהספר� בית ונוסד ,חינו� החל הארגו� לעסוק ב�1862ב .משטרת האפיפיור

 .במזרח התיכו� הצפונית ואפריקההתמקדו בעיקר באז החינו� 

.  המודרני הראשו� בירושלי�הספר�ביתהוא היה . 1882 נוסד בשנת ירושלי�ב אליאנס הספר�בית

, נגרות, חייטותלוב של לימודי דת והקניית מקצועות כמו שי": תורה ומלאכה"תה מטרתו הי

 להזדקק לכספי  מבלי להעניק לתלמידי� אפשרות להרוויח את לחמ�זאת בכדי. סנדלרות ועוד

במהל� השני� א� ש ,הקיי� עד היו�, חיפהב) אליאנס(ח " כיספר�בית נוסד 1884בשנת . החלוקה

שימש הוא  וצרפתית שפת ההוראה  היתהבתחילת דרכו. הוחל� מיקומו הפיזי מספר פעמי�

 ,קרל נטר בהובלתו של ,ח" יסד כי1870בשנת .  וא� כמרכז לקהילה, מגילאי ג� עד תיכו�ספר�ביתכ

  .מקווה ישראל החקלאי הספר�ביתאת 

, )שאינ� יהדות( שנלמדו בה� מקצועות כלליי� ,ח הייתה בכ�" של כיהספר� בתיות� של ייחודי

וג� מלאכות שונות כדי ,  היהודיי� המסורתיי�הספר�בתינושאי לימוד שהיו חריגי� על רקע 

ח כל עוד רמת� של " של כיהספר�בתיהממשלות תמכו ב.  ופרנסהמקצועלהקנות לחניכי� 

ח "שבתחילה קיבלו את כי, יהודי מרוקו, ע� השני�. מוסלמי�היהודי� לא עולה על זו של ה

 הספר�בתי נמוכה ושמורי� וזאת בטענה שרמת ההספר�בתיד להחלו להתנג, בזרועות פתוחות

  .היהדות� גורמי� לחילו� ולהתרחקות מ
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; ח אליאנס חיפה" כי� בחיפה:  שנוסדו על ידי כל ישראל חברי�ספר�בתי קיימי� מספר ראלישב

 המסורתי על ש� , רנה קאס�הספר�בתי �  בירושלי�; אליאנס ברמת אביבספר�בית � בתל אביב

 במקווה הספר�בתישני : בנוס�. � המשות� ליהודי� וערבי�ח לילדי� חרשי"כי וול בראונשוויג'ז

ח בישראל " של כיהספר�בתיו  הועבר1950בשנת . דתי� תיכו� ממלכתי ותיכו� ממלכתי–ישראל 

 המהווה כיו� ,כר� למורי�מכו� ח "י כי"הוק� עבשנות השבעי�  .לאחריותו של משרד החינו�

  . בתחומי היהדותלהכשרת מורי�מוסדות את אחד ה

  :ספר אליאנס חיפה מצהיר על עצמו במילי� אלה�בית

נו להקנות בחובת ;התלמידי� בחובתנו לתרו� לטיפוח האישיות של: אנו מאמיני�

בחובתנו להקנות ידע  ;בפרט לתלמידינו ערכי� אנושיי� בכלל וערכי תרבות יהודית

  .בתחומי הדעת השוני�

 ,להעניק יחס אישי לכל תלמיד; לחנ� למנהיגות; לעודד סקרנות: אנו שואפי�

 . ובטוחה ולהשרות אווירה רגועה

בקרי� ; עשרהשיעורי ה ;למצטייני� מתמטיקה  :הספר�ביתתחומי� ייחודיי� ב

 .מסלול מצטייני� ייחודי; מנהיגות סדנאות; שיעורי� מתוקשבי�; של תרבות

  .073�2608000 :טלפו�.  חיפה 37דר� ביר� : כתובת אליאנס חיפה

  ./il.co.haifa-alliance.www://http: אתר. com.walla@8rutgal: מייל

  : כ�הספר�אביב מצהירה על בית� ו� אליאנס בתלתיכהמנהלת של 

תקי�  תוכנית זו. ס"ע נשי� דגש מיוחד על קידו� תוכנית המצוינות בביה"בשנת תש

 ברצוני, תלמידי� יקרי�. צרפתית ואנגלית, מתמטיקה, מדע: השנה את המקצועות

 יחד .וגעת להישגי� בתחו� הלימודי בלבדלהדגיש שהחתירה למצוינות אינה נ

עזרה (שואפי� להגשי� את המצוינות ג� בתחומי האזרחות הטובה  � אנועימכ

. התרבות והמעורבות בענייני המדינה, בתחו� הספורט ,)לזולת ותרומה לקהילה

תלמידי� מקבוצות המצוינות יהיו , לקהילה מתו� רצו� לחנ� לנתינה ותרומה

 מיוחדות וחונכות ידי ארגו� פעילויות ס על"שותפי� לקידומה בקרב כלל תלמידי ביה

להגיע להישגי� יפי� בקשת  כל זה כדי לאפשר לכולכ�. אישית לתלמידי� מתקשי�

  .ביכולתכ� אנו סומכי� עליכ� ומאמינ�  .רחבה של תחומי�

  .03-6987666: טלפו�. 61170אביב �תל, אביב� רמת26רידינג ' רח: כתובת

  ./il.co.telaviv-alliance.www://http: אתר.    il.net.barak@lliancea: מייל

  :   ארציתח"כתובת הנהלת כי

  .ronit@kiah.org.il: מייל.    02�5618059: טלפו�

  

  

  ת"אמי

  ישיבות תיכוניות, אולפנות, כפרי נוער, יסודיים-על, יסודיים, דתיים-ממלכתיים: תגיות

ספר מסוגי� וגילאי� �המפעילה באר6 עשרות בתי, דתית�יוניתת היא רשת חינו� צ"אמי: תקציר

  .היהדות והדמוקרטיה,  בי� האמונהוהיא מדגישה את חשיבות השילוב, לרשת אופי פתוח. שוני�

  



 11

� בתי המפעילהדתית�ציונית חינו� היא רשת – ארגו� מתנדבות למע� ישראל ותורה –ת "רשת אמי

מונה והיא , ובישראל ת בארצות הברית"י ארגו� אמי"מופעלת ערשת  ה.ספר מסוגי� שוני�

 את הרשת מחנכת. כל הגילאי�בו בכל רחבי האר6  מדע וטכנולוגיה ,לתורהרות מוסדות חינו� עש

מדינה יהודית י� ת השילוב וההשלמה שיש ב אמדגישהו ,ברוח הציונות הדתית המקוריתתלמידיה 

  .דמוקרטיתו

 ,ערפנימיות וכפרי נו,  יסודיי� ותיכוניי�ספר�בתי :חינו�מגוו� של מסגרות יש כאמור ברשת 

אוכלוסיית התלמידי� מגוונת  .מדרשה וישיבת הסדר, � צבאית קדהמכינ, וישיבות אולפנות

ת " בוגרי אמי.לצד תלמידי� מישובי� מבוססי�,  פיתוחרי וכוללת תלמידי� מע א� היא ביותר

  : הרשת מגדירה את חזונה במילי� אלה.כל תחומי העשייה במדינת ישראלמשתלבי� ב

הפועלת ברוח ממלכתית מתו� אחריות , דתית� כית ציוניתת הינה רשת חינו"אמי

וההשלמה שיש במדינה יהודית  המדגישה את השילוב, ומחויבות קהילתית

וותיקי� : הרשת נותנת מענה חינוכי למגוו� האוכלוסיות בישראל. דמוקרטית

 של הרשת הספר�בתי. מצטייני� ומתקשי�, תלמידי� מהפריפריה והמרכז, ועולי�

, לבחירהמתו� חינו�  המקני� ערכי� של מחיבות דתית, תי חינו�משמשי� כב

�ביתמתו� דיאלוג וכבוד הדדי בי� כל באי , סובלנות ושורשיות יהודית, פתיחות

עיונית מדעית  ,השכלה תורנית: כל זאת לצד חינו� למצוינות בכל תחומי הידע. הספר

  .וטכנולוגית ברוח זמננו

 בקשר ע� הקהילה ובמחוייבות כלפי ,ברת התלמידי�בהעצמת חת רואה חשיבות "אמירשת 

המעורב , ציוני,  שהוא יהודי שורשידור, רה לחנ� דור המש� לציונות הדתיתכל זאת במט. המדינה

  .החברה של מדינת ישראל בחיי המעשה ובחיי

הרשת היא  . ובאמצעי� טכנולוגיי� מתקדמי�מעבדותבתי החינו� של הרשת מצויידי� ב

כיו� . ה הראשונה שלהיהקימה את הפנימי �1933וכבר ב, תי באר6יו� הפנימימחלוצות החינ

בכפרי הנוער משלבי� התלמידי� לימודי� עיוניי� .  כפרי נוער ומשפחתוני�חמישהפועלי� ברשת 

  . ע� לימודי� חקלאיי� וטכנולוגיי� לפי בחירת�

  .ספר מבאר שבע בדרו� ועד חצור בצפו�� בתי�60 לרשת כ

  .il.org.amit@info   :מייל.    9123123�03: טלפו� . תקווה� פתח28המכבי� '  רח:ת" אמיכתובת

  ./il.org.amit.www://http :אתר

 

  

 שיטת ולדור�, אנתרופוסופיי�

  יסודיים, יםרשמי ים שאינםמוכר, פרטיים, אלטרנטיביים: תגיות

שהיה פילוסו� וחינוכאי , ספר אנתרופוסופיי� פועלי� ברוחו של רודול� שטיינר�בתי: תקציר

   .שפועלת בארצות רבות וג� בישראל, "רוחנית"הוא פיתח גישה חינוכית ). �1861נולד ב(אוסטרי 

  

החרושת �ביתמנהל  פנה �1919ב ? לאחרונהעליו שומעי� כה הרבה, רופוסופיחינו� אנתמהו 

�.  פועליועבורספר לילדי� � בבקשה לייסד בית,רודול� שטיינר אל , בשטוטגרטאסטוריה�וולדור

� אשר מנה ע� פתיחתו כ– הספר�בכנס הייסוד של בית.  בקשתותו� חודשי� ספורי� התמלאה

 של  היסודהרצאת רודול� שטיינר את  נת�– ) ויותר�800ות עד לתו� שני� ספורוגדל ( ילדי� 250
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רודול� שטיינר . סיס מדעי לאמנות חדשה של החינו� כב"ידע האד�: "גוגיה האנתרופוסופיתהפד

כיו� מונה התנועה . ליווה מקרוב את התפתחותו וצמיחתוו, הספר�היה מנהלו הראשו� של בית

  .ותבמהירוהיא מתפשטת , ספר וגני� בכל רחבי תבל�ות בתיהחינוכית של וולדור� מא

ועד לפרטי� של עיצוב ,  החינו� הראשוניי� ביותר שלומיסודותי וולדור� מציג אלטרנטיבה חינו�

, במרכז עומדת התמונה האנתרופוסופית של התפתחות הילד כישות של גו�. ההוראה והתכני�

 מכווני� את התלמידי� קוד� ',עד ח' כיתות א, הספר היסודי� ביתב. מלידה ועד בגרות, ורוח, נפש

ות עול� תדגיש ותעודד את התפתח, הכוונה היא ליצור מערכת שתטפח. כל לפיתוח עולמ� הפנימי

האימו� השכלי והלמידה , איסו� המידע,  הידע כשלעצמו.הרגש והחוויה הפנימית של הילד

 שקשור , לטובת לימוד יצירתי ומלא חוויות מפני� מקומ� בחינו� האנתרופוסופי–המופשטת 

 .למו הפנימי של הילד ולליווי אינטנסיבי וח� שלולעו

מטבעה פונה האמנות .  ככלי הטוב ביותר ללימוד בגיל זה אצל האנתרופוסופי� משמשתאמנותה

. כל חינו� אמנותיל�הספר היסודי הנו ראשית�לדור� בביתחינו� ו. לרגש ולחוויה ומעצבת אות�

עורי האמנות אינ� נלמדי� לאחר השיעורי� ושי, כל מקצוע ומקצוע נלמד באופ� האמנותי ביותר

אמנות שהיא . מנותית יוצרתכ� שכל שיעור ושיעור הופ� לחוויה א, העיוניי� אלא כחלק מה�

  .אלוהשני� זו מטרת ה,  וחינו� שהוא אמנותחינו�

 ותיכו� אחד עד 'אבל חלק� עד ט, רוב� יסודיי�, �ספר אנתרופוסופיי� בתי�15באר6 קיימי� כ

שבע בדרו� ועד �ה� משתרעי� מבאר. ספר ולדור� לחינו� מיוחד בירושלי��וכ� בית, )�הרדו(ב "י

  .משגב בצפו�

שמגדיר את הלימודי� בו , למורי� לאנתרופוסופיה" אורי�"אביב נמצא סמינר �בכפר הירוק בתל

העמקה ביסודות השקפת : מגווני� בתחומי�  המורי�בו מתנסי� ,"מסע של ארבע שני�"כ

; תו החינוכית של רודול� שטיינרי משנ"עפ, רופוסופית ובפסיכולוגיה ההתפתחותיתהעול� האנת

 , כבסיס להכשרתו האישית כאד�)שירה ופיסול, תנועה (התנסות מגוונת של הסטודנט באומנות

לימוד והתנסות ;  או ג� ולדור�ספר�ביתר� ההוראה בבנוס� להכשרתו הפדגוגית האומנותית לצו

 הפועלי� ברוח הספר�בתיהתנסות מעשית ב; דור� בתחומי הוראה שוני�חינו� ולבמתודות של 

�  .חינו� ולדור

  : באתרי�,הספר המבוקש�  אל בית להפנות ישירותישספר וחינו� ולדור� �שאלות בנושאי בתי

top#html.ointr_EDU/intro/il.co.antro.www://http  

htm.waldorf_waldorf/il.co.waldorf://http  

  

  

  �יאקסטרני

    חינוך ביתי,פרטיים, תיכוניים: תגיות

, "הרגילה"ה לתלמידי� שעזבו את מערכת החינו� ספר אקסטרניי� נותני� מענ�בתי: תקציר

  . בגרותללימודי כוו� שמ "חיצוני"לימי�  את לימודיה� במוסד וה� מש, האינטרנטית

  

יכולי� להיבח� בבחינות הבגרות במסלול ,  אינטרני כמקובלהספר�נבחני� שאינ� לומדי� בבית

המסלול ). הספר הציבוריי��כלומר חיצוני למערכת בתי, Externalמלשו� (הנקרא אקסטרני 

. א� שניה� מובילי� לקבלת אותה תעודת בגרות, האקסטרני שונה מהותית מהמסלול האינטרני
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.  הציבוריי�הספר�בתימסגרת הלימודי� בה� דומה לזו של ו , פרטיי� אקסטרניי� ה�ספר�בתי

  .  שנה18מסלול זה נועד לתלמידי� שטר� מלאו לה� 

תלמיד . בשלוחת בחינות של משרד החינו�" תיק נבח� חיצו�"נבח� אקסטרני נדרש לפתוח 

 או אינטרני יסודי-על ספר-בבית לומד שאינו נבח�"הוא , פי הגדרת משרד החינו�� על, אקסטרני

 ספר�ביתב לומד הוא א� בי� ,אינטרני ספר�ביתב התיכוניי� לימודיו את סיי� שלא נבח�

 במרס 31 עד לפחות שני� 16 לנבח� שימלאו בכ� מותנית התיק פתיחת. לא א� ובי� אקסטרני

 לאחר צעד מנהלתי של )."החור� מועד לבחינות( באוקטובר 31 עד או )הקי6 מועד לבחינות(

, בנוס�. ספר�ביתללא תלות ב,  יכול הנבח� לגשת באופ� עצמאי לבחינות בגרותפתיחת התיק

 2006משנת  .והציו� הסופי נקבע על ידי תוצאות הבחינה בלבד, לנבחני� אקסטרני� אי� ציו� מג�

  . אינטרני� ולאקסטרני� זהה לכמעט כל חומר הלימוד ובחינת הבגרות

 ספר�בתיעוד בשנות השבעי� החלו להופיע באר6 .  בישראלחדשה תופעה אינואקסטרני ספר �בית

כל השיעורי� נועדו .  רק על מנת להוציא תעודת בגרות אצל�ללמודשהציעו לתלמידי� , שוני�

,  או ימי כי� בהרצאות, אי� צור� בטיול שנתיפי גישה זו �על. כדי להכי� אות� לבחינות הבגרות

אלא רוצה , ספר אקסטרני מיועד למי שלא מעוניי� להיות חלק ממסגרת� בית .ב" וכיובגיבושי�

  . להוציא תעודת בגרות ותו לא

 "רשת תיכו� תל אביב ","לחמ�" :י�ספר אקסטרני�בתישל  רשתות מספרבישראל פועלות כיו� 

, ליוצאי צבא להשלי� בגרויות שמאפשרי� ,בגרויותהממכוני חלק במהל� השני� הפכו  .ועוד

� ספר שמאפשרי� לתלמידי� בשנות העשרה להירש� וללמוד לבגרויות בשעות הנוחות לה�לבתי

  .ספר תיכו� כמו שאר בני גיל��במקו� ללכת לבית) בוקר או ערב(

  : מעידה על עצמה כ�"אנקורי"רשת 

, היו�. ינות הבגרות כמכו� המתמחה בהכנת תלמידי� לבח1948 נוסדה בשנת רשתה

המלווה תלמידי� , אנקורי היא רשת החינו� והלימודי� הגדולה והיחידה בישראל

 בכל רחבי �דר� קורסי הכנה לבחינות הבגרות ועד לבחינה הפסיכומטרית , מהתיכו�

שיטות , ומתפקידה להתאי� את מסלול הלימוד, הרשת רואה בתלמיד לקוח. האר6

רשת תיכוני� אינטרניי�  .ח באופ� אישיההוראה וקצב הלימוד לכל לקו

תיכוני הבוטיק של אנקורי מציעי� חווית  .בפיקוח והכרה של משרד החינו� ,פרטיי�

' י', התיכוני� מיועדי� לבוגרי ט. ברמה אחרת ובהתאמה אישית, למידה והצלחה

  .וערוכי� לקליטת תלמידי� חדשי� מש� כל השנה, א"וי

 ' תקנו� משרד החינו� בעניינ� ר.02�6515913:  אקסטרני�שלוחת ירושלי� לטיפול בנבחני�

-A29B-D3E4-4550-58928218/rdonlyres/NR/il.gov.education.cms://http

pdf.2010TaknonExtMay/63/112987FF8DE35DAC  

  /il.co.lachman.www://http :אתר רשת לחמ�

  /com.ankori.www://http :רשת אנקוריאתר 

  

  

  בדואי�

  ערביים, דרוזיים, ממלכתיים, יסודיים-על,  יסודיים:תתגיו
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 שנחשבת כיו� לחלשה  יש מערכת חינו�,המרוכזת בעיקר בנגב,  לחברה הבדואית בישראל:תקציר

  .בשני� האחרונות חלה ירידה בנשירה ועלייה בהישגי�,  ע� זאת.בי� כל המגזרי�מביותר 

  

.  חינו� מיוחד�5 יסודיי� ו�100 מה� למעלה מ, ספר� בתי146 ע" בשנת תשבמגזר הבדואי ישנ�

.  חלו תהליכי שינוי חיוביי� בשני� האחרונות,וע� זאת, אינו טובבכללותו ה במגזר זינו� מצב הח

הנתוני� על החינו� הבדואי  נמסרו 2007במסמ� של מרכז המחקר והמידע של הכנסת משנת 

  :הבאי�

 – תלמידי� 75,564ז למדו במערכת החינו� במגזר הבדואי בנגב "בשנת הלימודי� תשס •

ב בשכבת הגיל הרלוונטית "שיעור הלומדי� בכיתה י .ספר�בתי ב�51,817ילדי� ו�  בגני23,747

 . בכלל מערכת החינו�92.8%לעומת , 72.2%במגזר הבדואי בנגב היה בשנה זו 

ו היה שיעור הזכאי� לתעודת בגרות מכלל התלמידי� הבדואי� בנגב "בשנת הלימודי� תשס •

שיעור  . במערכת החינו� מכלל כלל התלמידי�53.5%לעומת ,  משכבת הגיל הרלוונטית27.9%

הזכאי� לתעודת בגרות מכלל הניגשי� לבחינות הבגרות בקרב התלמידי� הבדואי� בנגב 

 . בכלל מערכת החינו�63.3%לעומת , 46.3%היה בשנה זו  

ו נמוכי� במידה ניכרת ה� "ב שנערכו בשנת תשס"הישגי התלמידי� הבדואי� בבחינות המיצ •

�וה� מהישגי התלמידי� במגזרי� אחרי� בחינו� הלאמהישגי התלמידי� בחינו� היהודי 

 .ב ובכל שכבות הגיל הנבחנות"יהודי בכל מקצועות הלימוד שבה� נבחני� בבחינות המיצ

ומכיוו� שמספר התלמידי� , יש מחסור ניכר ומתמש� בכיתות לימוד במגזר הבדואי בנגב •

ינו� מלמדי� כי שיעור נתוני משרד הח. הצפיפות בכיתות גדולה א� היא, הספר גדול�בבתי

תקצוב הכיתות החדשות במגזר הבדואי בנגב גבוה משיעור התלמידי� במגזר זה מכלל 

הנתוני� מראי� , יתר על כ�. אול� אי� די בכ� כדי להתמודד ע� המחסור בכיתות, התלמידי�

 .כי מספר הכיתות שנבנו בפועל קט� בהרבה ממספר הכיתות שתוקצבו

 למערכת החינו� "הישג חסר תקדי�"מדווח על ) 2009יוני , מאיר� ד ב�עוד" (יישובי הנגב"אתר 

 ביישובי� אבו "אבו בסמה"המועצה האזורית  התיכוניי� שהקימה הספר� בתיב. במיגזר הבדואי

אפס אחוזי י המחזור הראשו� את לימודיה� ע�  בנמסיימי� בימי� אלה, הוואשלה�קרינאת ואל

� בית נוספי� יסיימו ב�50הוואשלה ו�  אלהספר�בית תלמידי� יסיימו את הלימודי� ב70. נשירה

  . אבו קרינאתהספר

  כי ציי� , י'עמר� קלעג, "אבו בסמה"ראש המועצה האזורית 

ורפת של  תיכוניי� ביישובי� הבדואיי� גר� בעבר לנשירה כמעט גספר�בתיהיעדר 

זאת מכיוו� שההורי� לא הסכימו ליציאת הבנות ללימודי� ביישובי� . בנות המיגזר

עצרה את תופעת הוואשלה �ינאת ובאל התיכוניי� באבו קרהספר� בתיבניית  .אחרי�

אנחנו בטוחי� שכ� ג� ".  התיכו�הספר�בית היסודי להספר�בתיהנשירה במעבר בי� 

 התיכו� הספר� ביתוב' ילי� בישוב ביר הדאג התיכו� שאנחנו מפעהספר�ביתיקרה ב

  ". החדש שנחנו� בשנה הבאה בישוב או� בטי�

להורי� ולחברה הבדואית , ההישגי� הללו ה� תעודת כבוד לתלמידי� ולתלמידות" 

ככל שיאפשרו לנו להקי� קמפוסי� יישוביי� של חינו� מהגיל הר� ועד לסיו� . כולה

 מלאה של הנוער הבדואי בחברה ובמשק כ� נוכל להבטיח השתלבות, ב"כיתה י

  .י'הוסי� קלעג" זהו אינטרס לאומי של מדינת ישראל. הישראלי
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  . ירושלי�2דבורה הנביאה ' רח, ר�� בניי� לב, משרד החינו�: כתובת הממונה על החינו� הבדואי

  muhammadel@education.gov.il: מייל.  02�5602881: טלפו�

  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Beduim: אתר

  

  

  בית אקשטיי�

, הבית של תמר, יסודיים-על, יסודיים, ים רשמיים שאינםמוכר, חינוך מיוחד: תגיות

  פרטיים, אוטיסטים

 9לארגו� .  צרכי� מיוחדי�בעליי� ילד� מענה לנותו ,�1989 שנוסד בפרטיארגו� ארצי : תקציר

  . מסוגי� שוני�מידי� בעלי לקויות למידה או קשיי� נפשיי�ספר עבור תל�בתי

  

אחד בית אקשטיי� הינו  .דיור ותעסוקה ברחבי האר6,  כולל מסגרות חינו� בית אקשטיי�ארגו�

מספק הארגו� , כיו� .תחו� מת� השירותי� לאנשי� מיוחדי�ב באר6 י�המוביל ני�הארגו

, לקויי הסתגלות, פגועי נפש, לקויי למידה: ו�שירותי� לאנשי� ממגוו� אוכלוסיות מיוחדות כג

  .ופיגור שכלי  פגועי ראש, תסמונת אספרגר, אוטיז�

    .אהבות ויכולות, ותשאיפ, הגישה הבסיסית בבית אקשטיי� הינה שכל אד� הוא בעל רצונות

 , כי הדר� הטובה ביותר לתמו� באנשי� מיוחדי� היא לשלב� בקהילה ובמשפחההארגו� מאמי�

 ערכי�ה .כ� לספק לה� את התמיכה הרחבה ביותר ואת איכות החיי� לה� ה� שואפי�ומתו� 

 אהבה ;תהתמדה ונחישו; אמונה בכוחות האד�; אנושיות וכבוד האד� :שמציג בית אקשטיי� ה�

שרותי החינו� של בית אקשטיי� מושתתי� על התפיסה כי . יציבות כלכלית; שאינה תלויה בדבר

אלה כיכולות . המהווה חלק מסביבתו ותור� לה, בעל ערכי�, התלמיד הינו אד� עצמאי

   .בהווה ובעתיד,  לשפר את איכות חייה� באופ� מתמיד�מאפשרות לתלמידי

 הפועלי� ,שאינ� רשמיי�מוכרי� , ספר לחינו� מיוחד� ה� בתי בית אקשטיי�הספר של�בתי

, אשר אובחנו, ב"עד י'  א לומדי� תלמידי� מכיתותהספר�בבתי .ברשיו� ובפיקוח משרד החינו�

תכנית הלימודי� תואמת  .עברו ועדת השמה והופנו על ידי ועדת שיבו6 ברשויות לחינו� המיוחד

 .הספר התיכוניי��� הכנה והגשה לבגרויות בחלק מבתיאת הנדרש על ידי משרד החינו� וכוללת ג

הרגשי , ו� הלימודיהמתייחסת לתח, במסגרת הלימודי� נבנית לכל תלמיד תכנית תמיכות אישית

  .והחברתי

 לתלמידי� ע� פיגור �1 לתלמידי� בעלי קשיי� נפשיי� ו4,  ללקויי למידה4: ספר�  בתי9לארגו� 

גבוהה מ� היא , "אגרת הורי�", העלות לתלמיד. מרבית המוסדות נמצאי� במרכז האר6. שכלי

  .הקבוע בחוק

  . 04�6389607: טלפו�. 30550,  בנימינה22ד .ת: מע� הארגו�

  .aspx.home/htmls/il.org.e-b.www://http : אתר

  

  

  

  בית חינו�
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קיבוציים /התיישבותיים, דתיים-ממלכתיים, ממלכתיים, על יסודיים, יסודיים: תגיות

  דמוקרטיים

אישיי� של �בטי� החברתיי�ספר שמבקש להדגיש את ההי� בית חינו� הוא כינוי לבית: תקציר

  .בהתבסס על זר� שפעל בישראל המנדטורית עד הקמת המדינה, תהלי� ההתחנכות והלמידה

  

הספר שהיו שייכי� לזר� �לבתי, לפני קו� המדינה,  הוא כינוי שנית� בתקופת היישוב"בית חינו�"

בא לביטוי בקשר ש, ייחודו העיקרי של בית החינו� היה באקלי� הפדגוגי שאפ� אותו. העובדי�

הוא התאפיי� בהשקפה חינוכית . הדוק בי� עובדיו וחניכיו לבי� חברת המבוגרי� שסבבה אותו

וג� בזיקה , הנוער�החינו� המשלי� ותנועת, הומניסטית ובשילוב ארגוני בי� הלימוד הפורמאלי

ש "די עהחינו� היסולמעט בית , הוותיקי� נסגרו בהדרגהבתי החינו� . חזקה לקהילה המקומית

  :מעיד על עצמו היו� במילי� אלההזה בית החינו� . 1931שהוק� בשנת , אביב�גורדו� בתל. ד.א

לא פחות מאשר , מאמי� בחברת ילדי� פעילה ורואה עצמו מחוייב לה ס"ביה

, בטי� החברתיי�ימדגיש את חשיבות הה, השוני� להקניית ידע בתחומי�

, זה שואב כוחו מהגישה ההוליסטית שהדג. שגי� הלימודיי�יההומניסטיי� לצד הה

בחברה דינמית  ש� לו למטרה לפתח את יכולתו של הילד להשתלב ולחיותו

 חברת ילדי� פעילה מזמנת התנסויות. ופלורליסטית כמו החברה הישראלית

העשייה . לאומיי� וחברתיי�, מאפשרת הקנייה ורכישה של ערכי� מוסריי�, ולמידה

מעודדת פיתוח של אד� אוטונומי בעל מכוונות , נוכיכחלק מהתהלי� החי החברתית

  .תפישת עול� חברתית ריאלית לצד בניית, עצמית

  .03�5465869, 03�6042297: טלפוני�.   תל אביב248הירקו� ' רח: כתובת

  .http://gordon.tlv.k12.il/default.aspx: האתר  .eti@gordon.tlv.k12.il :מייל

נגד להיבטי� �כתגובת, לאופנה" בית חינו�"זר המונח  של המאה הקודמת ח�90בשנות ה

 1996מיוני ' ל מיוחד כ"במיוחד המריצו תהלי� זה חוזר מנכ. בגרותיי� של המערכת� הפורמאליי�

בי� השאר . ספר דמוקרטיי��בתיהקמת� של ו, ל משרד החינו� אז"מנכ, דוד גורדו�' שהוביל פרופ

. "קרמניצר"ו" שנהר", � היהודי והחינו� האזרחיהוקמו בתקופה זו שתי ועדות לבדיקת החינו

, במשרד החינו�הוק� , ל"חות הנ"בעקבות רצח ראש הממשלה יצחק רבי� וכמסקנה משני הדו

קיו� �  גג אחת את היחידה לדמוקרטיה ודושאיחד תחת קורת,  המינהל לחינו� ערכי ,1997בשנת 

בתי חידוש רעיו�  של חינוכיתובו התפתחה התפיסה ה, � המחלקה להעמקת החינו� היהודיע

וחלק� נושאי� " בית חינו�"ספר רבי� את הכותרת �בתקופה זאת נטלו לעצמ� בתי. חינו�ה

  : בכפר יונה הוא דוגמא אחתבית חינו� עמל. אותה עד היו�

מורשת יהודית , בתי חינו� המבססי� את תכנו� הלימודי� על דמוקרטיהרשת ...

מול עיני הצוות החינוכי . שונה וחופש הביטויקבלת ה, תרומה לקהילה, ישראלית

אנו שואפי� למחשבות ועשייה . עומדי� צרכי החברה בישראל ובה� צרכי היישוב

 הקשר ע� ההורי� מתקיי� דר� ועדי �  הספר�ביתהדדית ע� קהילת ההורי� של 

והורי� פעילי� בתחומי העשייה המגווני� , ועד הורי� מוסדי, ההורי� הכיתתיי�

  .יותספר�ביתיות הובפעילו

  .09�8988029: טלפו�.  כפר יונה, גיבורי ישראל' רח: כתובת

  . /il.muni.yona-kfar.www://http: אתר.   com.gmail@yona.kfar.Amaal: מייל
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  בית יעקב

  מוכרים שאינם רשמיים, אולפנות, חינוך חרדי, חינוך העצמאיה: תתגיו

 �20שהוקמה בראשית המאה ה, בנות לחרדית ספר�בתי הוא שמה של רשת "בית יעקב": תקציר

  .הספר בעמנואל� הרשת עלתה לכותרות לאחרונה בעקבות אירועי בית.פולי� שבקרקובב

 

תלמוד  היה מקובל בבתי היהודי� החרדי� באירופה שהבני� לומדי� ב�20עד ראשית המאה ה

, תנועת ההשכלה.  ואילו הבנות נשארות בבית כדי לעזור לא� המשפחה בעבודות הביתתורה

 � אפליה להתקומ� נגד האירופה השפיעה על צעירות יהודיות ב,�18המאה השפרחה כבר בסו

עקב היעדר� המוחלט של מוסדות חינו� יהודיי� . ספר�בתיולדרוש לזכות א� ה� בחינו� מסודר ב

בעקבות כ� , כ� עזבו חלק� את שמירת המצוותפנו צעירות רבות לחינו� הכללי וכתוצאה מ, לבנות

בתמיכתו של הרב ', בית יעקב' חרדי לבנות בש� ספר�בית שרה שניררהקימה התופרת האלמונית 

  .1918בשנת , משה דוד פלאש

, ישראל מאיר הכה�הרב ', חפ6 חיי�' של הפסק הלכה היה הספר�בית להקמת הלכתיהבסיס ה

, לטענתו.  התייחס לנסיבות מסוימות שאינ� חלות עודתלמוד ותורהשפסק כי האיסור ללמד נשי� 

 ומנהגי� עתיקי9יומי� היו מושרשי�ת מסורושכ� , ליאבעבר לא היה צור� לנשי� בלימוד פורמ

המשפחה היהודית חווה , עתה. יו�� והבנות למדו את עיקרי היהדות מהתבוננות ומעשה בחיי היו�

דבר שאינו מאפשר לימוד , מזרח אירופההפרדה בשל גלי הגירה מ, ריחוק מהדת, תהלי� של פירוק

הסבר שני שנת� החפ6 חיי� לפסק ההלכה המהפכני . תקי� ועקבי של יסודות היהדות כמו פע�

ולהציע לה� , הספר הכלליי�� שיש להציל במהירות את אות� בנות המבקרות בבתי,היה

חלה חובה דתית להעניק לבנות , על פי החפ6 חיי�, חדשה זובאווירה . ערכית�אלטרנטיבה יהודית

  ".ולעבור על אושיות הדת' ה� עלולות לסור לגמרי מדר� ה, א� הדבר לא ייעשה"שכ� , חינו� יהודי

: ט" פרק ישמות בספר מת� תורהפסוק המתאר את  פרשני למדרשש� רשת החינו� מבוסס על 

Eֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב ְוַתCֵיד ִלְבֵני : ִמ� ָהָהר ֵלאמֹר' ַוBְִקָרא ֵאָליו ה@מֶֹ?ה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִֹהי� "

  ". ִיFְָרֵאל

המונה היו� , וממנו התפתחה רשת חינו� גדולה, הסני� הראשו� נפתח כאמור בקרקוב שבפולי�

 פדגוגית הראשו� פעל בתחילה ללא כל תוכנית הספר�בית. כמה עשרות סניפי� ברחבי העול�

תוכנית זו הושתתה .  תוכנית ייחודיתשמואל דויטשלנדרר "אול� בהמש� התאי� לו ד, מוגדרת

ר דויטשלנדר סבר כי ימלא את כל צורכיה� "שד,  כללי וידעיהדותעל יסודות ידע בסיסי בלימודי 

המוטו . והבנות רכשו ידע מקצועי כמו תפירה וסריגה, יידישהלימודי� התקיימו ב. של התלמידות

  ".בתי אל תלכי ללקוט בשדה אחר: "רות לבעז נלקח מדברי הספר�ביתהפדגוגי של 

רשת בית . מאי החרדיחל פילוג בחינו� העצ,  וקביעת תוכנית לימודי� ממלכתיתהמדינהע� קו� 

שדגל בהמש� הלימודי� ביידיש ומת� חינו� וידע ', בית יעקב היש�'יעקב התפלגה בי� 

  .משרד החינו� ששית� פעולה ע�', בית יעקב החדש'לבי� , ליי�אמינימ

, בשל כ�. רשת בית יעקב מתפקדת כחינו� עצמאי, על א� שיתו� הפעולה ע� משרד החינו�

דבר המקשה על הבוגרות , בגרות של הרשת לא מגישי� למבחני הספר התיכוניי�� בתיבמרבית 

במקו� מבחני . שאינ� תואמי� את רוחה של החברה החרדית, השכלה גבוההללמוד במוסדות ל
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מבחני החו6 אינ� . מכו� סאלדהנערכי� על ידי , "מבחני חו6"תלמידות להבגרות ניגשות ה

א� ה� מוכרי� על ידי משרד החינו� לצור� לימודי , תואמי� ברמת� ובתוכנ� למבחני הבגרות

     .וראה בסמינרי� של בית יעקבה

בסני� . מזרחיותאפליה לרעה של תלמידות ל יקורת על הרשת בקשרלאור� השני� נמתחה ב

בי� ,  א� בוצעה הפרדה פיזית בי� תלמידות מזרחיות לאשכנזיותעמנואלהרשת שביישוב החרדי 

נגד רשת החינו� הוגשה תלונה על . השאר באמצעות כיתות המופרדות בקירות ובשערי� נעולי�

לאחד את שתי כי יש ) 2010מאי (6 קבע "בג.  בשיתו� כמה ארגוני� חברתיי�"תמורה"מרכז ידי 

הפרת .  על בסיס עדתיובכ� למנוע אפשרות של הפרדה, בית יעקב בעמנואלהמגמות הפועלות ב

משפחות העדה האשכנזית שוקלות , לכ��אי. ביו� 7 610,000 תיענש בשיעור של "החלטת בג

  .לעבור מעמנואל

  .02�5382323  :טלפו�. ירושלי�`  ב14מודיעי� , בית יעקב: מע�

  

  

  ברנקו וייס

  אלטרנטיביים, יסודיים-על, דתיים- ממלכתיים,ממלכתיים: תגיות

בה ומנסה לקד� עקרונות של חשי ,1990קו וייס לטיפוח החשיבה נוסד בשנת מכו� ברנ: תקציר

  ". ברנקו וייס"והיו� הרשת מכונה פשוט , "קהילות חשיבה "תחילה הקי� קבוצת. ברמה גבוהה

  

 ומשרד החינו� במטרה לקד� למידה וחשיבה ,תושב שוויי6, ר ברנקו וייס"על ידי דהמכו� נוסד 

המכו� מחויב למצוינות בחינו� ופועל לפיתוח וליישו� . � בישראלטובה בקרב תלמידי� ומורי

 הספר�בתירשת .  ובתוכניות חינוכיות בכל רחבי האר6ספר�בתיחדשנות פדגוגית וארגונית ב

 לקידו� תלמידיה� תו� שילוב הוראה כיתתית והנחיה פרטנית תהתיכוניי� ברנקו וייס פועל

 ברנקו וייס מבססי� פעילות� על הספר� בתי .צמיתוהתייחסות לערכי התלמידי� ומנהיגות� הע

הערכי� ודרכי . המכוונת לצרכי התלמיד ולצרכי הקהילה הרחבי�, גישה חינוכית ייחודית

הוראה רלוונטית  ,תחושת משפחתיות וקהילתיות:  ה�הספר�בתיהפעולה אות� משלבי� 

הנחלת כלי למידה  ,יתטיפוח מנהיגותו העצמ ,אמונה ביכולתו של כל תלמיד להצליח ,ואישית

 . האוריינטציה לתוצאות ולהצלחה וחשיבה וחיזוק

.  של המכו�הספר� בתי השני� האחרונות ב10נבחנה והותאמה במהל� , גישה חינוכית זו פותחה

אנו . ניסיו� רב בהנחלת ערכי ברנקו וייס תהלי� זה הוביל לצמיחת� של קהילות לומדות בעלות

 על פי מערכת ערכי� ודרכי פעולה ספר�בתי צמיחה של רשת מצויי� כעת בעיצומו של תהלי�

  :ספר ברנקו וייס אנה פרנק בקיבו6 סאסא כותב על עצמו כ��  בית.אלה

בתרבות , ללמוד וללמד, לשהות, ס יהווה מקו� בו נעי� לתלמידי� ולמורי�"ביה

�תלמידי�, מורי��תלמידי�, תלמידי��יחסי כבוד הדדי מורי�:  חיי� המבוססת על

 � שיח משמעותי מבוגר; התייחסות לפרט, קשר אישי; מורי��מורי�, למידי�ת

שילוב וגיבוש על בסיס ,  מפגש בי� שוני� תו� גישור–מפגש חברתי משמעותי ; תלמיד

  : ה�ס"מטרות ביה. תחושת שייכות ויכולת להשפיע; של היכרות וכבוד הדדי
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, עצמאי, רציני, אחראי, הומניסט:  לאתגר כל תלמיד ולסייע לו להתעצב  כבוגר .1

. רגיש לסביבתו, סקר�, יצירתי, ביקורתי, מעורב בקהילה, אד� חושב ומשכיל

  .בעל בטחו� עצמי

מעורבות , יושר: ס וסביבתו"להקנות ערכי� תו� יישומ� הפעיל בחיי ביה .2

תו� , אהבת האר6. קבלת השונה, כבוד הדדי, סובלנות, נתינה, חריצות, חברתית

 .בי�יישומ� במעגלי� רח

 מימוש פוטנציאל –לאתגר כל תלמיד ולסייע לו בדרכו למיצוי יכולת אישית  .3

 .אישי

להקנות לתלמידי� מיומנויות למידה כבסיס המאפשר השגת תעודת בגרות  .4

 .איכותית והצלחה בלמידה וצמיחה אישית לכל אור� החיי�

כמנו� להרחבת הסקרנות , להעניק לתלמידי� חשיפה תרבותית מגוונת .5

 .ויות למימוש הפוטנציאל האישיוהזדמנ

 .להוות  מקו� של למידה ועבודה איכותית ומאתגרת לתושבי האזור .6

יש הרואי� בהתרחבות ברנקו וייס .  מ� הגליל העליו� ועד באר שבעספר�בתי 13ברשת כלולי� 

  .הפרטת החינו�חלק מתהלי�  –ספר �ומת� חסות המכו� ליותר ויותר בתי

  02�6436881 :טלפו�. 96782ירושלי� , 40רחוב הנטקה , טיפוח החשיבהמכו� ברנקו וייס ל: כתובת

  .www.brancoweiss.org.il: אתר.   office@brancoweiss.org.il: מייל

  

  

  גימנסיה הרצליה

  ,ליאו באק, הריאלי, ח"כי-אליאנס,  ממלכתיים,יסודיים-על: תגיות

משכ� . 1905שהוק� בשנת , ישראל� גימנסיה הרצליה היא התיכו� העברי הראשו� באר6: תקציר

  .אביב�ספר מוכר בעיר תל�ועד היו� היא בית, י� מקומות אחדהגימנסיה עבר

  

הגימנסיה . ישראל המפורסמי� בחינוכיי�היא מהמוסדות ה" הרצליה"הגימנסיה העברית 

חטיבת כיו� הגימנסיה היא . בעול� הראשו� עברי ה התיכו�הספר�ביתוהייתה  �1905הוקמה ב

  . 106בוטינסקי 'השוכנת ברחוב ז, תל אביב בצפו� מרכז  תיכו�ספר�בית וביניי�

ב� ציו� ר "וד) שינקי�(ר פישר "ד, מנח� אוסישקי�הועלה על ידי " גימנסיה עברית "הרעיו� של

יהודה לייב ר "הנסיו� המעשי הראשו� להקי� גימנסיה עברית באר6 ישראל היה של ד. מוסינזו�

 פרטי בשני חדרי� ספר� בית יפו הקימו ב1905אשר בשנת , כה��פניה מטמו� ואשתו כה��מטמו�

יסודי � העלהספר�ביתכ� נוסד . ו הגימנסיה העבריתלמוסד הלימוד שהקימו קרא. בדירת�

תל  ברחוב הרצלסיה ל הועברה הגימנ1909בשנת . עברית בו שפת הלימוד הייתה ,הראשו� בעול�

במחזור  .� בו היא מוכרת כיו� לשוכ� זכתה, בנימי� זאב הרצל ונקראה על ש� ,אביב הקטנה

אחותו של משה (רבקה שרתוק , דב הוז, אליהו גולומב, משה שרת: הראשו� למדו שישה תלמידי�

,  ופניה בלקינדישראל פיינברגבת� של (רבקה רזניק וצילה פיינברג , )שרת ולימי� אשתו של הוז

  ).אבשלו� פיינברגאחותו של 

 שמקבל אליו רק תלמידי� מאזור צפו� תל יבמש� שני� רבות נחשבה הגימנסיה למוסד אליטיסט

לקראת סו� שנות השמוני� החל בגימנסיה תהלי� חדש שכלל אינטגרציה ושילוב של . אביב
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 היה הספר�ביתהדרו� שבחרו ללמוד בבתחילה מספר התלמידי� מ. תלמידי� בני דרו� העיר

א� עד מהרה הפכה הגימנסיה לסמל לאינטגרציה ושילוב בי� תלמידי� המגיעי� מרמה , קט�

לחמישי� אחוז  מגיע כמעט הספר�ביתכיו� אחוז תלמידי הדרו� שלומד ב. מית שונהואקונ�סוציו

  : הגימנסיה מעידה על עצמה בתיאור הבא.מכלל התלמידי�

, ומפגיני� מחויבות אישית בפני�, מעורבות גדולה בהתקדמות�המורי� מגלי� 

אנחנו מתאמצי� לעזור . היועצי� החינוכיי� מלווי� אות� בכל צעדי� והחלטותי�

בגימנסיה מאמיני� . ל� למצות את כישוריי� ולהגיע להישגי� הטובי� ביותר

הספר �ולכ� אנחנו מטפחי� את מראה בית, משפיעה על איכות�סביבת לימודי� ש

עורכי� ניסויי� במעבדות , בגימנסיה לומדי� בכיתות מרווחות וממוזגות. שלנו

בגימנסיה  .לשירות� ספרייה ממוחשבת וחדרי מחשבי� מתקדמי�, משוכללות

בצד לימודי� ברמה גבוהה חשוב לנו לפתוח בפני . את חיי החברהמעודדי� 

ולעודד את התלמידי� לפעול , התלמידי� צוהר לחיי תרבות עשירי� ומגווני�

  .ולהשפיע באמצעות מועצת התלמידי�

  .ב"י�' תלמידי� בכיתות ז�2000בגימנסיה הרצליה לומדי� כ

  .03�6940200/2: ני�טלפו. 106זבוטינסקי : כתובת

  ./http://www.schooly.co.il/gymnasia :ראת

  

  

 עמותת יד ביד, דו לשוניי�

  רים שאינם רשמייםמוכ, יסודיים-על, יסודיים, דיאלוגיים, אלטרנטיביים: תגיות

 ובוני� אותה על ,ערבית בתו� ישראל�לשוניי� דוגלי� באחווה יהודית�הספר הדו�בתי: תקציר

  .אחד מה� פועל בישוב הערבי כפר קרע. בסיס של קרבה לשונית וסימטריה מספרית בי� הילדי�

  

יהודי שוויוני �במטרה לפתח ולקד� שיתו� פעולה ערבי 1997בשנת הוקמה " יד ביד"עמותת 

ורב , לאומי� דו, לשוני�ידי פיתוח מסגרות משותפות לחינו� דו�וזאת בעיקר על, בתחו� החינו�

  השפה כגשר להבנה ולשוויו�העמותה רואה את . תרבותי

בכפר קרע שבוואדי ערה , גלילב, בירושלי�: לשוניי� באר�6  דוספר�בתיכיו� קיימי� ארבעה 

 �900רוב ל קהספר� בבתי.  בבאר שבע ובו שתי כיתות ג�ספר� בית נחנ� ע"בשנת הלימודי� תשו

   .הספר שלה�קמפוסי� חדשי� בשניי� מבתיעמותה  השנה חנכה ה.תלמידי� יהודי� וערבי�

. ל"פרסו� והכרה באר6 ובחו,  מוכרי� על ידי משרד החינו� וזכו לפרסי�"יד ביד" של הספר�בתי

 . ובתרומת� החשובה לחברה הישראליתהספר�בתיכל אלה מהווי� הכרה בייחודיות של 

משחקי� באותה , ה כיתהלומדי� באות, הספר נפגשי� ילדי� יהודי� וילדי� ערבי��במסגרת בית

בחברה המעורבת נעלמי� הפחדי� ואי ההבנות ומתפתחת . חצר ויוצרי� ביניה� קשרי ידידות

אלא ג� נדב� מרכזי בתרבות , השפה היא לא רק אמצעי חיוני לתקשורת הדדית. סובלנות לאחר

שנייה הכתיבה והביטוי בשפה ה, השאיפה היא שכל ילד יגיע לכל יכולות הלימוד. של כל אד�

הילדי� יכולי� לדבר בכיתה ה� בשפת הא� שלה� וה� בשפה . באופ� שלא יפחת מזה של שפת אמו

  . הכל לפי בחירת�, השנייה
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מגיע מתשלומי אגרה שמשלמי� ההורי� וגיוס , מימו� ההוצאות שמעבר להקצבת משרד החינו�

  :צמו כ�הספר מספר על ע� אחד מבתי.ידי עמותת יד ביד וגופי� אחרי��תרומות על

יהודי משות� השוכ� בכפר �י ערבספר�ביתהינו " שר על הואדי ג�יד ביד "הספר�בית

 נועד לבנות גשרי� בי� התלמידי� ובי� משפחות הספר�בית ).בואדי ערה(קרע 

 הינו חלק ממערכת החינו� הממלכתית הספר�בית. וקהילות ערביות ויהודיות באזור

 המרכז לחינו� דו –עמותת יד ביד , ינו� פועל באחריות משרד החהספר�בית. באר6

 צומח מג� ספר�בית הינו הספר�בית .לשוני בישראל והמועצה המקומית כפר קרע

  .י ספר� ביתהערכי ה" אני מאמי�"ב הפועל לאורו של ה "חובה ועד כיתה י

שוויו� , כבוד הדדי: ר� של ערכי אנוש הומניסטיי� כגו� שוא� לחנ� לאוהספר�בית

  .אמו� בי� בני אד� וסובלנות, צדק, יושר,  שוויו� ער� האד�,בי� בני אד�

לשוני נמצאי� בקצה השמאלי של � הדוהספר�ביתרוב ההורי� היהודי� ששולחי� את ילדיה� ל

  .קיו��אלי� של דויהמפה הפוליטית ומאמיני� באיד

  . 91521ירושלי� , 52141. ד.ת: "יד ביד"מע� עמותת 

  info@handinhand.org.il :מייל

  

  

 דיאלוגיי�

  ממלכתיים, יסודיים-על, יסודיים, פרטיים, מוכרים שאינם רשמיים, אלטרנטיביים: תגיות

� אמצעי ביחסי� שבי� כל באי בית�ספר דיאלוגיי� מדגישי� את המימד הבלתי�בתי: תקציר

  .אישית�במגמה לפתח את התקשורת הבי�, בולט" חינוכי"יש כא� דגש . הספר

  

ספר �תביאחד מה� הוא . בכדי לאפיי� את מהות�" דיאלוגי"� בכותרת ספר שוני� משתמשי�בתי

. אור�� בקיבו6 בית1995י עמותה פרטית בשנת "שהוק� ע, " בית חינו� ברוח דיאלוגית–מיתר "

שיח בי� מורי� לבי� � דגש על דומי�י עקרונות החינו� הדיאלוגי אשר שעל פהספר פועל �בית

ה הדיאלוגית מאפשרת הקשבה יתרה לילד א� אינה שמה אותו הגיש. תלמידי� ככלי לימודי הדדי

סומכת על יכולותיו ודוחפת אותו קדימה לעשייה משמעותית כל , במרכז אלא נותנת לו כבוד

 אלא מנהיג שתפקידו לכוו� את העשייה של הילד ,המבוגר בחינו� הדיאלוגי איננו מלמד. הזמ�

 ":מיתר"עקרונות הפעילות של ,  חלקיתבהצגה,  להל�.ולהיות אחראי לרווחתו ולשלומו

 מתנועה קאנו מאמיני� שהחינו� צרי� להוות חל :תמשמעותי דגש על פעילות

במיוחד על , הדבר נדרש לנו כתרבות וכפרטי�. החותרת להעמקת משמעות תרבותית

הנוטה לשטח ולרדד את מציאות החיי� בעול� הפוסט , הרייטינג רקע תרבות

  . מודרני

 חלק חשוב בהפיכת החינו� לתנועה משמעותית טמו� בכוחו להמס את :לאד� כבוד

 . הילדי� אינ� אובייקט שצרי� לעצב.המעטה הדעתני לטובת הדיאלוג האנושי

בעלי זכות , סוכני� מוסריי�, אנשי� שנבראו בצל� אלוהי�, שיח הילדי� ה� בני

  . לטעות

  בי� א� הוא רוצה.יגנו מאמיני� שהמבוגר בקרב ילדי� הוא מנהא: המבוגר תפקיד

הוא . אי� הוא יכול להתחמק מ� האחריות של חינו� האד� השל�, בכ� ובי� א� לא
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רג� לצורת וג� השקיפות היא מסר המת, "שקו�"או להיות " ללמד"רק  אינו יכול

  . הנהגה

 העמדה של. אי� פירושו העמדת הילד במרכז, לילד, כבוד לאד�: במרכז הילד אינו

לכבד ילד אי� פירושו להפו� למשרת  .אחר מחוסר תוכ�  לא פע�ת נובעהילד במרכז

" לדחו�", לאפשר לו להתמודד ע� קשי�, יכולותיו פירושו לסמו� על, להפ�. שלו

  . אותו לעצמאות ולאותנטיות

  למבוגר בקרב ילדי� יש ג� תפקיד,מלבד תפקידו כמנהיג קהילה: השיח אומנות

  .גל להיכנס לדיאלוג משחרר ע� אד� אחראומ� שיח הוא מי שמסו". אומ� שיח"כ

אבל זה רק אחד מתפקידיו , בכלל זה יכול האד� המבוגר להיות ג� מורה: הוראה

 יש דרכי� רבות ושונות ,בתרבות עתירת משאבי� כמו שלנו במיוחד. האפשריי�

  . לימוד אינו צרי� להיות נחלת גיל הילדות בלבד יתר על כ�. ללמוד נושאי� שוני�

וילדי�   אי� הבחנה בי� כיתות,כלומר. במיתר ישנה רב גילאיות מלאה: יותגילא רב

  הילד הצעיר–הדבר מאפשר את עקרו� הרצ� . מגילאי� שוני� יכולי� לפעול יחדיו

 כאשר בכל שלב יש לו ,אט אל הבגרות� הבא ונכנס אט" שלב"יותר מתחכ� ע� ה

  . לחיקוי דוגמאות

כדר� לפתור " גישור"היא ה ות האלהאחת מ� הרוטינות המשמעותי: גישורי�

  . סכסוכי�

 במש� השבוע מגיעי� הורי�. מעורבות הורי� אבל לא התערבות: הורי� מעורבות

  . למיתר ופועלי� ע� הילדי� באופ� מונחה או זור�

לבודד  כל העקרונות הללו ה� חלק מתפיסה חינוכית אחת ועל כ� קשה: ומעשי כללי

  . עשי שלה�אות� זה מזה או מ� התרגו� המ

  .04-8307370: �טלפו. קיבו6 בית אור�: כתובת מיתר

  com.gmail@15meitar :מייל. id?php.content/il.org.meitar-beit.www://http=15 :אתר

  

  

  ירתידיאלוג יצ

  מוכרים שאינם רשמיים, יסודיים-על, החממה, אלטרנטיביים: תגיות

שנמצא , "רמות חפר"הספר בו מתקיימת תכנית הדיאלוג היצירתי הוא �שמו של בית: תקציר

  .צוות�חקר ועבודות�הוא מדגיש טיפוח לומד עצמאי באמצעות למידת. בקיבו6 מעברות

  

 המכונה תח מודלפ@) הוא עתיד לעבור מש�(עברות  בקיבו6 מ"חפר רמות"החינו� הניסויי �בבית

להבניה פעילה המיועד  ,למידה תהליכי�  הוראה מודלוא ה"הדיאלוג היצירתי". "דיאלוג יצירתי"

  :ה שלבי� עיקריי�ארבעכולל ושל ידע 

  .עיבוד הידע בעבודת חקר קבוצתית .1

 .ייצוג הידע באמצעות תוצר .2

 .פני קהלי� שוני�להצגת הידע  .3

 .הערכה ומשוב, רפלקציה .4
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 מרכז השתלמויות הספר�בית שנות ניסוי מקיי� 5 בתו� . תיכו� ניסוייספר�ביתהנו , ת חפררמו

  .במטרה ללמד ולהעביר את הניסיו� החדשני למערכת החינו�, ניסויי

. המבוססת על דרכי הוראה והערכה חלופיי�, דר� למידה,  פיתח במש� שנות הניסויהספר�בית

ממירי� ברמות חפר את בחינות ,  ובעזרת המפקחי� על המקצועות השוני�בעזרת אג� הניסויי�

  .התואמת את דר� הלמידה, הבגרות הרגילות בדר� היבחנות אחרת

 הדר� הלימודית מבוססת על :וכשמה כ� היא, "דיאלוג יצירתי"ר לדר� הלמידה קראו ברמות חפ

מומחי תוכ� ומקורות למידה , ה�דיאלוג שמקיימי� התלמידי� בינ� לבי� עצמ� ובינ� לבי� מורי

 שתלמידי� צריכי� להבנות את הידע ,העקרונות המנחי� את הלמידה מתבססי� על כ� .מרובי�

  .לה� ידע" מעבירי�" שהמורי� שלה� בכוחות עצמ� ולא להסתפק בכ�

כשקבוצה ,  במחקר עצמיעוסקי� התלמידי�, מתו� תכנית הלימודי�, י� מראשבנושאי� מוסכמ

מראייני� , מידי� בוחרי� שאלת חקר וביחד מחפשי� מקורות בספריות ובאינטרנט תל�3של כ

. כ� אי� דיא� ב. קרמסיקי� מסקנות וכותבי� ביחד עבודה עיונית המסכמת את המח, מומחי�

המשק� את התובנות שלה� מהלמידה , על התלמידי� להמציא תוצר, בנוס� לעבודת החקר

קטע , מצגת, הוא יכול להיות הצגה, כל סוג ובכל תחו�התוצר יכול להיות מ. ומהידע שרכשו

בכ� מעודדי� דרכי ביטוי שונות ומחזקי� . תכנית רדיו ועוד,  סרט,ניסוי, ציור, פיסול, זיקלימו

  .את הכישורי� השוני� של התלמידי� ובנוס� מחזקי� את ההבנה

 ולהציג בפני ,מחייבת תלמידי� ללמד את חבריה� את מה שלמדו" הדיאלוג היצירתי"שיטת 

 מחדדי� התלמידי� את ההבנה שלה� באופ� כזה. רי� את העבודה והתוצרעמיתי� ובפני הו

, על ידי בוח� חיצוני, נבחני� התלמידי�, בסופו של התהלי�. ומחזקי� את כושר הביטוי שלה�

  . שנשלח על ידי המפקחי�

  .09�8982817: ו�טלפ.  קיבו6 מעברות, בית חינו� ניסויי קהילתי רמות חפר: כתובת

-http://ramot-hefer.britannica:אתר

ks.com/upload/misc/ramotHefer/HomeSite/web/info/about.html  

  

  

  דמוקרטיי�

  ממלכתיים, פרטיים, ו רשמימוכר שאינ, יסודיים- על, יסודיים, אלטרנטיביים: תגיות

פ� האזרחי שמדגישה את ה,  של המאה הקודמת החלה לקו� רשת�80 בשנות ה: תקציר

  .בישראל" אלטרנטיביי�"הספר ה�רשת זו מובילה את בתי. הספר�והדמוקרטי של החיי� בבית

  

באר6 קיימי� .  של המאה הקודמתשנות השמוני�קיימת מאז  החינו� הדמוקרטי בישראל תנועת

. הגדולות ביותר בעול�זוהי אחת הרשתות , אוכלוסייהביחס לגודל ה.  דמוקרטיי�ספר�בתי �25כ

� בית את�1987יעקב הקי� ב. יעקב הכטנו� הדמוקרטי בישראל ייסד ומוביל את תנועת החי

היו� הוא עומד בראש המכו� לחינו� דמוקרטי שבסמינר ו ,הספר הדמוקרטי הראשו� בחדרה

  .הקיבוצי�

 ניתנה הכרה שנות התשעי�ב.  שינתה את יחסה לחינו� הדמוקרטי במש� השני�מדינת ישראל

בעיקר בעקבות רצח , עשורהחל מאמצע אותו . ממלכתילחינו� הוה� הצטרפו , ספר�בתילכמה 

. ספר�בתידמוקרטיזציה של  על תוכנית חינו� לדמוקרטיה ולמשרד החינו�הוחלט ב, יצחק רבי�
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 ספר�בתיומשרד החינו� התנגד להכרה ב, ממשלה השתנתה מדיניות ה�2000בתחילת שנות ה

הכיר משרד החינו� בבית החינו� הדמוקרטי , �2006ב.  הדמוקרטיי�הספר�בתיובה� , ייחודיי�

 ,ספר דמוקרטי אשר ג� ממומ� על ידי משרד החינו��  בגבעת אולגה כדג� של בית"גבעול"

  . נוספי�ספר�בתיומדיניות מקבלת זו נמשכת ג� כלפי 

, ורחופש הדיב, חופש הבחירה, הזכות לכבודבה� , החינו� הדמוקרטי מושתת על זכויות האד�

א� כול� שואפי� ליצור סביבה ,  הדמוקרטיי� שוני� זה מזההספר�בתי.  וכדומהחופש התנועה

תו� מת� כבוד לכל חברי , ת של הילדי�המאפשרת שמירה על זכויות האד� ועל החופש והעצמאו

 : הדמוקרטיי�הספר�בתיישנ� כמה מאפייני� משותפי� לרוב , למרות ההבדלי�. הקהילה

אחד הביטויי� לשמירה על זכויות הילדי� הוא זכות� של התלמידי� להיות אחראי� : הבחירה

רו� זה מבוטא  הדמוקרטיי� עקהספר�בתיברוב . לסדר היו� שלה� ולבחור מה יעשו ע� זמנ�

  .  של הילדי� לבחור בשיעורי� ולהרכיב לעצמ� את מערכת השעות שלה�חירות�דר� 

פי �הפרדה פרטנית של ילדי� עלאיננה מאמינה בברובה תנועת החינו� הדמוקרטי : רב גילאיות

הסיבה לכ� . והתלמידי� בוחרי� את חבריה� ואת שיעוריה� כרצונ�, גיל� באמצעות כיתות א�

   .ישה לפיה כל אד� מתפתח בקצב שונההיא התפ

 הוא הספר�בתיהאמצעי לשמירה על זכויות האד� ב : הדמוקרטיהספר�ביתמבנה ארגוני ב

על פיה יש , הפרדת הרשויות על פי עקרו� הספר�בתי לרוב פועלי�. המוסדות הדמוקרטיי�

בי� הרשויות שעשויות לפעול . איזוני� ובלמי�להפריד בי� הרשויות השונות וליצור מערכת של 

  .רשות שופטת ורשות מבקרת, רשות מבצעת,  רשות מחוקקת: דמוקרטי נית� למצואהספר�ביתב

כל ילד בוחר אד� מבוגר . הוא מוסד החונכותו� הדמוקרטי ת� לרוב החינמאפיי� המשו: חונכות

משת� , עמו הוא נפגש בקביעות ומשוחח איתו על ענייני� אישיי� ולימודיי�, הספר�מצוות בית

  .אותו בחוויות ומתייע6 עמו

ד במטרה במערכת זו תפקיד המורה הוא לטפח את הדימוי העצמי של התלמי: תפקיד המורה

המורה מתמקד בנקודות החוזק . ניח באמצעות� יסודות עתידיותאת המטרות שבחר ולהלהגשי� 

  .של התלמיד ומבסס אות�

אול� , "חלוצי� בהפרטת החינו� הישראלי"הספר הדמוקרטיי� ל�י נחשבי� בתיבשיח הציבור

  .רבי� אחרי�" פרטיי�"ו" מוכרי� שאינ� רשמיי�"ספר �היו� ה� כבר אינ� שוני� מבתי

  .62507אביב �תל, 149דר� נמיר , סמינר הקיבוצי�: מכו� לחינו� דמוקרטיכתובת ה

  aviva@democratic.co.il :מייל.  /http://www.democratic.co.il :אתר. 03�7412729: טלפו�

  

  

 דרוזיי�

  נוצריים, ערביים, בדואים, ממלכתיים, יסודיים-על,  יסודיים:תתגיו

ובשנה האחרונה ה� נתנו ,  תיכוני��20ספר יסודיי� ו�י בת�50בישראל כ למגזר הדרוזי: תקציר

  .השיפור ניכר ג� ביסודיי�.  אחוזי��48 ל�40קפיצה גדולה בתחו� הזכאות לבגרות מ

  

. יסודיי�� חינו� מיוחד והשאר על6,  יסודיי�50מתוכ� , ספר דרוזיי��  בתי75 ישנ� בישראל

 8% �יו� פחות מואילו ה ,לפביתיי�אנא מהדרוזי� �90% כהיושל המאה הקודמת  �50בשנות ה

ע� מורי� , חדרי לימוד בודדי� היו קיימי� בכפרי� בתקופת המנדט הבריטי. ביתיי�הינ� אנאלפ
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ספר מודרניי� � ועד היו� הוקמו ונבנו עשרות בתימאז שנות החמישי�. � בודדי�דרוזי

עות ותוכניות  המקצומגוו� .ושיעור המורי� והמורות הדרוזי� בעליה מתמדת, ומתקדמי�

בעשר השני� האחרונות  . חלק מההבדלי� בי� החינו� המודרני למסורתיי�הלימוד משקפ

הספר �בתימרבית . סי� ותנועות נוער"מתנ, פורטמועדוני תרבות וס, התפתחה מערכת הגני�

ספר �תוכנית הלימוד בבתי .חלק קט� ה� פרטיי� או דתיי�רק הדרוזיי� הינ� ממלכתיי� ו

א� לא ,  מגמותיש מגוו�. אנגליתעברית ו, תערבי: שלוש השפותאת  ישראלית וכוללת � היאדרוזיי

" הספר התיכו� הדרוזי למדעי� ולמנהיגות בירכא�בית. "המלמדי� את הדת הדרוזית בשל סודיות

  :כותב כ�

 המובילה למצוינות ,ברמת הישגי� גבוהה, ספר ייחודי�הרעיו� להקי� בית

נולד בעקבות הדיווחי� הקשי� על הרמה , מגזר הדרוזיויחיד מסוגו ב, ולמנהיגות

פורו� ראשי הרשויות הדרוזיות . ...החינוכית וההישגי� הלימודיי� הירודי� במגזר

, בהסתמ� על הסכמת משרד ראש הממשלה, קיבל את ההחלטה, 2000/01בשני� 

שהקצה סכו� להקמת הבניי� החדש מתו� התקציב המיועד , ובעידוד משרד החינו�

ס מטפח ומעודד את תלמידיו להגיע לרמת הישגי� מעולה ובכ� "ביה. מגזר הדרוזיל

 בנוס� לחינו� מוסרי וערכי שיכשיר� ג� ,לסלול את דרכ� למוסדות להשכלה גבוהה

 . למנהיגות

 ,לאחר מבחני כניסה', כתה ט תלמידיו מבי� אלה שסיימואת הספר מקבל �בית

וב� מאפשר שוויו� הזדמנויות ושוויו� ומקפיד על חינו� לערכי� קוד� לכל וכמ

 , לכל התלמידי� בעלי היכולת והנטיות החזקות להצלחה ולהישגיותזאת. אפשרויות

ובמסגרת חינוכית וחברתית משובחת , והכל במסגרת לימודי� באווירה אחרת

ס מעמיד בפני תלמידיו מסגרות לימודיות "ביה. המבטיחה התפתחות נכונה ובריאה

אנגלית , ערבית, עברית: בכל המקצועות הראשיי�)  יחידות לימוד5(ברמות גבוהות 

  .עיי� מתו� מבחר של המקצועות האלהומתמטיקה וכ� בחירת שני מקצועות מד

והמקצוע , ס יחידה פנימית בנושא מנהיגות"ע לומד כול תלמיד בביה"החל מתש...

תו� , ועצמאימטרת העל היא לחנ� אד� חושב  ....ת בתעודת הבגרות/יירש� לבוגר

�בית. ...ס באחריות וברצינות"שמירה ודרישה מהתלמיד להתייחס ללימודיו בביה

ידי כ� �יצירתיות וסקרנות לבי� נכונות לעבוד קשה ועל, הספר מנסה לשלב בי� כשרו�

כאשר ההצלחה בבחינות הבגרות אינה . להגיע להישגי� המעולי� והטובי� ביותר

תקבל למוסדות להשכלה גבוהה ע� תעודת מטרה בפני עצמה כי א� אמצעי לה

  . בגרות איכותית

  . 04�9804305: טלפו�.   3183. ד.ת, 24967כפר ירכא : הספר� כתובת בית

  http://www.drsl.org.il/default.aspx: אתר

  .33095חיפה , 15י� �פל' ית הממשלה רחיקר : על מערכת החינו� הדרוזיממונהכתובת 

: אתר.   muhana@education.gov.il: מייל.  04�8632500: טלפו�

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ChinuchDruzi  
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  ממלכתיים, מקצועיים, ת"נעמ, ו"ויצ, תיכוניים,  חינוך מיוחד:תגיות

� בתי5מפעילה , ד�1982י הנוער העובד והלומד ב"שנוסדה ע, "חינו��דרור בתי"עמותת : תקציר

  . לילדי� אתיופיי� ובמגזר הערביכ� מוסדות נוספי� ו,ספר תיכוניי� לנוער נושר ונוער בסיכו�

  

ילדי�  ומרכזי� חינוכיי� לספר�בתי הפועלת כרשת של ישראלית עמותה היא "דרור בתי חינו�"

הנוער העובד  על ידי הסתדרות 1982העמותה נוסדה בשנת .  ובניתוקולבני נוער במצבי סיכו�

  :פעילות העמותה מתמקדת בשני תחומי� מרכזיי� .כת ברוח זאתהעמותה מחנו ,והלומד

   ;רכה לנוער מנותק ולבני נוער בסיכו�הוראה והד, פיתוח והפעלת מסגרות חינו� •

אי� בנוש,  למע� בני נוער וילדי�,פיתוח והפעלת מסגרות התנדבות של מבוגרי� ובני נוער •

  .חברתיי� ותרבותיי�, חינוכיי�

 החליטה 2002בשנת ".  החלו�6 גימנסיה דרור ש "דרור בתי חינו� ע" הוא ש� העמותה היו�

 על מנת להפיח חיי� ,לשמה הנוכחי) "מקצוע ועבודה"(העמותה לשנות את שמה המקורי 

�דרור על ידי תנועת מלחמת העול� השנייהמחודשי� בשמה של הגימנסיה שהופעלה בתקופת 

  . פרייהייט

 לנוער פנימייה,  לנוער נושר ונוער בסיכו� תיכוניי�ספר�בתי 5 מפעילה העמותה 2009אוקטובר ב

העדה  מרכזי נוער לבני נוער בני 4, דרוזי� וערביי�יו� לנוער מנותק בכפרי� �  מרכזי7, מנותק

מועדוניות לילדי� ונוער בסיכו� ברחבי האר6 ופרויקט , כיתות לנוער על ס� נשירה, האתיופית

  . יישובי� ברחבי האר�506 מתנדבי� ארצי ב�חונכי�

רשויות , טי� שוני� עבור משרדי ממשלהמפעילה הרשת פרויק, בנוס� לתוכניותיה העיקריות

במהל� שנות פעילותה התמחתה העמותה בפיתוח מעני� מגווני�  . ומוסדות אחרי�מקומיות

כו� וכ� בהכשרת צוותי� חינוכיי� וצוותי מתנדבי� לעבודה ע� נוער נוער על רצ� הסי�לבני

  .בסיכו�

לשפר את הדימוי העצמי , מטרת העמותה היא להשיב את חניכיה ותלמידיה למסלול של הצלחה

, רגשיי�זאת באמצעות טיפול כולל ומקי� בהיבטי� ה. שלה� ולהביא� להישגי� לימודיי�

  .כל תלמיד וחני� של קוגניטיביי� והחברתיי�ה

המאפשרות לה� לגלות , העמותה מפתחת מסגרות חינו� והוראה חלופיות לבני הנוער הנושרי�

, מסגרות אלו כוללות בי� היתר סדנאות מגוונות. ולטפח את כישוריה� ולבטא עצמ� באופ� חיובי

שרות לצוות המאפ,  וכדומהספורט, אמנויות לחימה, מחשבי�, אמנות, בעלי חיי�כגו� טיפול ב

 למצוא את המסלול חזרה למערכת , ולתלמיד–החינוכי למצוא נתיבי� לליבו של התלמיד 

  .החינו�

� "ס חוש"ביה : לנוער בסיכו� ברחבי האר6ספר� בתי חמישה דרור בתי חינו� מפעילה כאמור

ס דשני� "ביה; חיפה, בת גלי�כונת ס שה� בש"ביה; תל אביב בדב הוזס "ביה; ירושלי�ב) מפנה(

  .גליל באשבלפנימייה לנוער בקיבו6 ; כרמיאלס אד� חברה וטבע ב"ביה; קרית אתאב

  .03�5125133/166: טלפו�. 66877 תל אביב 120דר� קיבו6 גלויות , משכ� ברנר וחבריו: כתובת

  /http://www.drornet.org.il: אתר
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  בית אקשטיין, מוכרים שאינם רשמיים, ממלכתיים, יסודיים- על,  חינוך מיוחד:תגיות

הלימודי� . במגמה שירכשו תעודת בגרות, נוער לקויי למידה�מוסדות תיכוניי� לבני: תקציר

  . תלמידי� בכיתה12נעשי� במסגרות קטנות של עד 

  

 לימודי טוב  כדי לאפשר לתלמידי� ליקויי למידה בעלי פוטנציאל�1990  תמר הוק� בהבית של

 להשכלה ללמוד בדר� אחרת ולמצות את יכולת� האישית ולרכוש תעודת בגרות כמפתח ראשו�

�לבבית של תמר כיתות קטנות כדי שאפשר יהיה לתמו� ולעזור לכל אחד מהתלמידי� ע  .נוספת

  .�12 בכיתה לא יעלה על   מספר התלמידי.צרכיו פי

טיולי�  ,בפעילות חברתית נרחבת הכוללת קבוצות למידה חברתיתכא� עוסקי� בנוס� ללימודי� 

  .מסיבות ואירועי� שוני�, מסעות לפולי�, סיורי� לימודיי�, אתגריי�

בשפיי� . אביב�ומרכז למידה בתל לבית של תמר שני סניפי� מוכרי� שפיי� ומשמר השרו�

 .ב"עד י' זית התלמידי� היא מכיתה יסוו� אוכלובמשמר השר

נמצאה לה� מסגרת לימודי�   שלאב"י� 'ימידי מתקיימי� לימודי בוקר לתל במרכז הלמידה

: מסלולי הלימוד הבאי� י� מתקיימהצהריי��אחר. ולחיילי� משוחררי� ומבוגרי�, מתאימה

הזקוקי� לעזרה בכל אחד ממקצועות  ב"עד י' א רגילי� מכיתה ספר� בתילתלמידי  –לימודי עזר 

�רהלימודי� מתקיימי� בשעות אח .כ� מתקיימות במסלול זה קבוצות עזר לבגרות. הלימוד

  .הערב והצהריי�

  .09�9512529: טלפו�. 60990קיבו6 שפיי� : כתובת סני� שפיי�

  /http://shfaim.houseoftamar.com: תרא

  .09�8983535: טלפו�. קיבו6 משמר השרו�: כתובת סני� משמר השרו�

  /http://mishmar.houseoftamar.com: אתר

  .03�6481120: טלפו�. 7קהילת סלוניקי : אביבמרכז הלמידה בתל כתובת 

  /http://mlemida.houseoftamar.com: אתר

  

  

 החינו� העצמאי

- על, מעיין החינוך התורני, )מוסדות(פטור , יסודיים, בית יעקב, ינוך חרדי ח:תתגיו

  רטייםפ, יסודיים

שאינו משתיי� לשתי המסגרות , החינו� העצמאי הוא ש� כולל לחינו� החרדי האשכנזי: תקציר

  .ספר�במסגרתו פועלי� מאות בתי). ד"חמ(דתי �  החינו� הממלכתי והממלכתי–העיקריות 

  

הוא כולל . חרדי� ההספר� בתי הוא כינוי כולל לאחד ממערכי החינו� של "עצמאיהחינו� ה"

ובראש� (אשכנזיות �שמרבית� מתאפיינות בזיקת� הפוליטית למפלגות החרדיות, רות אחדותמסג

חינו� "הכינוי  .גודת ישראלהמער� הוק� על ידי מועצת גדולי התורה של א). אגודת ישראל

פי חוק �דתי על�שלא היו כפופי� לחינו� הממלכתי והממלכתי, הספר החרדי��נית� לבתי" עצמאי

  .)1953 (ג"חינו� ממלכתי תשי
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אשר , "בית יעקב" ינו� חרדי לבנות היסודיי� לחהספר� בתי בעיקר את רשת החינו� העצמאי כולל

נו� החרדיות והיא הוותיקה שבי� מערכות החי, �20המאה ה בראשית מזרח אירופההוקמה ב

אול� ע� הקמת ,  היו כל החרדי� כלולי� במסגרת החינו� העצמאיבתחילה. במדינת ישראל

מעיי� החינו� "הקימה התנועה על רקע של אפליה עדתית רשת חינו� משלה בש� , ס"שתנועת 

 –" אחר" המוגדרות במינוח של משרד החינו� – החינו� העצמאי ומעיי� החינו� התורני ."התורני

  .ספר� בתי1170כוללות 

איחד את הזרמי� השוני� שהתקיימו במערכת החינו� בישראל לשתי  חוק חינו� ממלכתי

משרד מסגרות אלה נמצאות בניהולו ובפיקוחו של . חינו� ממלכתי דתיחינו� ממלכתי ו: מסגרות

 של החינו� הספר�בתיכאמור  ממלכתי נותרו מחו6 למסגרת האחידה של חוק חינו�. החינו�

 את הזרמי� לחבר היה הרצו� הסיבה להכרה בחינו� העצמאי. החרדיי�העצמאי של הזרמי� 

דוד כמו ג� האמונה של , ולשלב� במוסדות המדינה הישראלית, ציונותהחרדיי� למדינה ברוח ה

,  ואחרי� שהיהדות החרדית לא תמשי� להתקיי� במתכונתה הנוכחית לאור� זמ� רבגוריו�� ב�

  . והקמתה של המדינהמודרניז�וזאת לאור ה

ואינ� נהנות מהתקציבי� , נ� תחת פיקוחו הישיר של משרד החינו�מסגרות החינו� העצמאי אי

 תרומותה� משתמשי� בכספי . דתית�של מערכות החינו� הממלכתית והממלכתיתהרגילי� 

 נדרשת לצור� העברות מיוחדות אלו. וחדי�יפי� מיובכספי מדינה המועברי� אליה� במסגרת סע

�בתימצב לא מאוז� בו וכ� נוצר לעתי� ,  החרדיות מהמפלגותחברי כנסתלפעמי� התערבות� של 

 הספר� בתי כנסת נהני� מתקציבי� גבוהי� יותר משאר  מסוימי� המקורבי� לחבריספר

דתי בו קיי� תקצוב שוויוני על פי � לחינו� הממלכתי והחינו� הממלכתיזאת בניגוד. החרדיי�

  . ספר�ביתמפתח של מספר תלמידי� בכל 

  .02�5890666: טלפו�.  ירושלי�17אדוניהו הכה� ' רח: כתובת החינו� העצמאי

  

  

 החממה

  מוכרים שאינם רשמיים, יסודיים- על, דיאלוג יצירתי, בייםאלטרנטי :תגיות

, High-Tech-High –) בס� דייגו(הספר האמריקני �החממה בנויה ופועלת ברוחו של בית: תקציר

 .למידה חוקרת מבוססת פרוייקטי�, כלומר, שהעיקרו� המרכזי שלו הוא למידה כיצד ללמוד

  

 על יסודי ספר�ביתהקי� השנה באור יהודה , טק�תת אלו� במילואי� ויז� היי, הלל קוברינסקי

    High Tech הספר�בתיפי מודל רשת  פועל להספר�בית. שהלמידה בו מבוססת על פרויקטי�

High )HTH(עובדי� ביחד קבוצות תלמידי� על , במקו� להתכונ� למבחני�. ב" בס� דייגו שבארה

� רחב של תחומי� לצור� ביצוע  שבמהלכ� ה� נדרשי� ללמוד מגוו, מעשיי�י�הכנת פרויקט

בסופו של דבר מציגי� התלמידי� את הפרויקט ומפגיני� את הידע שלמדו תו� כדי . הפרויקט

 . העבודה

בהתא� , בנות מדינה לדוגמה באיי פוקלנדִל " היה  של תלמידי החממההפרויקט הראשו�, לדוגמה

ווה אחד ושולבו בו נושאי�  תלמידי� ומורה מל12בפרויקט למדו . "�"לזיכיו� שקיבלו מהאו

בסו� . סטטיסטיקה ומתמטיקה, מדעי�, גיאוגרפיה, למידת אנגלית, צורות שלטו�, אזרחות: כמו

  . באירוע שיא בהשתתפות ראש העיר וההורי�,את הפרויקט שהכינההקבוצה הציגה מסטר יהס
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, יבוצי� לחינו� דמוקרטי שהתקיי� בשבוע שעבר במכללת סמינר הק�18 לאומי ה�בכנס הבי�

למידה מבוססת " לפי מתכונת ספר�בתיסיפר קוברינסקי כי בכוונתו להקי� בישראל רשת 

, "מוכר שאינו רשמי"והוא מוסד חינו� " החממה" באור יהודה נקרא הספר� בית ".פרויקטי�

השנה . שכר לימודכלל התלמידי� אינ� משלמי� . הממומ� מתרומות ומתקציב משרד החינו�

  . תלמידי�70ולומדי� בה '  טנפתחה בו רק שכבה

א� משרד החינו� אישר את ,  תלמידי�140בפתיחת שנת הלימודי� נרשמו , לדברי קוברינסקי

הקריטריו� הראשו� לקבלה היה .  והיה צור� לערו� מיו�, תלמידי� בלבד70 ע� הספר�ביתפתיחת 

לא .  בינוניי�הקריטריו� השני היה קבלה של תלמידי� בעלי הישגי�. המוטיבציה ללמוד בו

  .התקבלו תלמידי� ע� בעיות משמעת חמורות או תלמידי� מצטייני�

המתאימה למערכת החינו� בישראל בוססת פרויקטי� היא השיטה למידה מ, לטענת קוברינסקי

.  ומכינה את התלמידי� לחיי� האמיתיי�,והיא מתאימה לאוכלוסיה הטרוגנית של ילדי�

מכיוו� שנית� לגייס בעלי מקצוע , שילוב התעשייה בלמידהקוברינסקי מציי� שהשיטה מאפשרת 

 הקי� קוברינסקי צוות של אנשי חינו� הספר�ביתלפני פתיחת  .שוני� כמנחי� עבור התלמידי�

ב לצורת הלמידה באמצעות "י�'כיתות ט� של  את תכנית הלימודי"לתרג�"שמטרתו הייתה 

  .פרויקטי�

 כל תלמיד תור� ארבע .מוד לבגרות ולדיאלוג חברתיר הלי מתאימה לחומי�הלמידה לפי פרויקט

 מוקדש להכנת פרויקטי� והשאר הספר� בית אחוז מזמ� הלימוד ב�55כ. שעות בשבוע לקהילה

  .יו� לימודי� נמש� עד לשעה ארבע אחר הצהרי�. ללמידה פרונטלית

 אבל , ציינו התלמידי� כי ה� נהנו מאוד מהלימודי�במשובי� שנאספו אחרי שלושה חודשי�

, "הראינו לתלמידי� ולהורי� שה� אכ� לומדי�"לדברי קוברינסקי . חוששי� שלא למדו מספיק

 ונשארי� בו מעבר לשעות הלימודי� כדי לעבוד על הספר�ביתוציי� שהתלמידי� מגיעי� בשמחה ל

 הסתגלו הספר�ביתכמחצית ממורי . לכל תלמיד יש מחשב וחיבור אלחוטי לאינטרנט .הפרויקטי�

  .אה מבוססת הפרויקטי� והיתר מעדיפי� ללמד בדר� פרונטליתלהור

רי ל חברת ההשקעה של ג"מנכ, ר האריסותמ, ל המכו� לחינו� דמוקרטי"מנכ, וק'גלעד בבצ

גבוהי�  בס� דייגוהישגי התלמידי� י� כי אומר, ב" בארהHTHרשת  שייסד את ,ייקובס'ג

יכר מה� לוקי� בהפרעות קשב וריכוז או  למרות שרוב� מגיעי� משכונות מצוקה וחלק נ,במיוחד

אחוז חסר ; הרשת ממשיכי� בלימודי� אקדמיי� אחוז מבוגרי �100קרוב ל. לקויות למידה

 הילדי� עסוקי� תמיד ולעומת� HTHוק והאריס מצייני� כי ברשת 'בבצ. ב"תקדי� בארה

ת תכנית הלימודי� בבניי, רוב עבודת המורי� היא לפני תחילת הלימודי�. המורי� פנויי� יחסית

  .בשיעור ה� עסוקי� בעיקר בייעו6 ובהכוונה. לפרויקטי�

לדוגמה כפר הנוער ,  נוספי�ספר�בתי כבר בכמה HTHבישראל ישנ� ניצני� של למידה לפי שיטת 

  .ק ועודא ליאו ב,גזר. א.מ�ב" הרצוג ", הנשיאאשל

  .03�6346599: טלפו�. ייסבתפוח הפ, אור יהודה, 101מנח� בגי� ' רח: ספר החממה� כתובת בית

  .guest@hamamaoy.net: מייל

  

  

 הריאלי
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  ליאו באק, ממלכתיים, יסודיים- על, יסודיים,  מוכרים שאינם רשמיים:תגיות

. ר ללא כוונת רווח"מלכ, מ"ומתנהל כחברה בע, �1913הספר הריאלי בחיפה נוסד ב�בית: תקציר

  .ב"חותיו מ� הג� ועד כיתה י תלמידי� בכל שלו�4000הספר מונה היו� קרוב ל�בית

  

, "הריאלי"וא� "  הריאליהספר� בית"הידוע בשמו המקוצר , " הריאלי העברי בחיפההספר�בית"

הוועד על ידי , פנחס כה�של , "אבטליה "הספר�ביתהוק� על בסיס הוא . מוכר שאינו רשמיהוא 

חברת של " המכו� היהודי לחינו� טכני"במחאה על החלטת , מלחמת השפות על רקע הפועל הציוני

 טכניקו� ובפרט באר6 ישראל כשפת ההוראה של המקצועות המדויקי� בגרמנית לבחור בעזרה

 . הטכני שלידוהספר�ביתוב

הערכי� . ארתור ביר�ר "ומנהלו הראשו� היה ד, 1913 פתח את שעריו בדצמבר הספר�בית

. לאומית וחברתית, הגשמה עצמיתכ� ו, משמעת, ציונות היו הספר�ביתי� שהנחו את המקורי

  . הוק� בשכונת הדר בחיפההספר�ביתהסני� הראשו� של 

ושירת בתחנת , יהתגייס ביר� לצבא הגרמנ, 1914בשנת , מלחמת העול� הראשונהע� פרו6 

. הספר�בית חזר ביר� לנהל את 1919בשנת . יוס� עזריהובמקומו מונה למנהל . עפולההרכבת ב

 נפתחו שתי כיתות עליונות 1924בשנת ". משוטטי בכרמל "הצופי� נוסד שבט שנות העשרי�ב

באותה שנה נקבעה סיסמת ). במקביל למגמה הריאלית(ונפתחה מגמה הומניסטית ) ב"י�א"י(

את שאיפת המוסד לחינו� ומבטא , מיכההצירו� לקוח מספר הנביא ". והצנע לכת ":הספר�בית

  .לצניעות

מרכז  יסודי ב:נפתחו סניפי� חדשי�, ליותר מאל� הגיע מספר התלמידי� שנות השלושי�במהל� 

ובשנת , ע"גדנ החלו שיעורי ה1936בשנת .  ובאחוזההדרונרכשו אדמות ב, אחוזה ותיכו� בהכרמל

 והמאבק להקמת מלחמת העול� השנייהעקב , 1940�1948בשני� . תלבושת אחידה הונהגה 1938

  .והתלמידי� הבוגרי� גויסו לשנת שירות,  במשמרותהתקיימו הלימודי�, המדינה

 בית ביר�במהל� שנות החמישי� הוק� סני� . יוס� בנטוי6במקומו מונה ו פרש ביר� 1948בשנת 

ובמקומו ,  התפטר בנטוי19556בשנת  .יה הצבאיתיהפנימ נוסדה 1953ובשנת , )החטיבה העליונה(

 הספר�ביתבמהל� שנות כהונתו שונה מבנה . שלו�. שאחיו של הסופר , יצחק שפיראמונה למנהל 

ונפתחו מגמות לימוד , נפתחו כיתות התיכו� במרכז הכרמל, )שש כיתות יסוד ושש כיתות תיכו�(

ישעיהו ר "במקומו מונה למנהל ד. הספר�ביתומונה לנשיא , פרש שפירא 1983בשנת  .נוספות

יונות צ, קיו��דו, דמוקרטיהבתקופת כהונתו פותחו תוכניות חינוכיות ל. הספר�ביתבוגר , תדמור

  .ל"צהוהכנה לשירות ב

 למנהל הכללי של הספר�ביתבוגר , רו� כתריבמקומו מונה ו,  סיי� תדמור את תפקידו1996בשנת 

, טופח מער� המחשוב, הספר�ביתבתקופת כהונתו נערכו שינויי� במבנה הניהולי של . הספר�בית

�  .השקיפות והפתיחות, והוש� דגש על עקרונות השיתו

חבר הנאמני� הציבורי ). ר"מלכ (ללא כוונת רווחמוסד ומוכר כ, מ" בעחברה רשו� כהספר�בית

לצדו של המנהל הכללי מכהני� שני . והוועד המנהל מונה תשעה חברי�, שלו מונה ארבעי� חברי�

בהנהלת . ל למינהל וכספי�"וסמנכ, ומד בראש המכלול הפדגוגיהע, פדגוגיהל ל"סמנכ: סגני�

 �3,900מעל ל הספר� בית לומדי� ב2010 נכו� לשנת . חברי� ג� ששת מנהלי הסניפי�הספר�בית

  .י� ועובדי� מור�450 כולל כהספר�ביתסגל . ב"ג� ועד י כתות ִמ �126 תלמידי� ב

  .1�800�797�797, 04�8244721: טלפוני�.  חיפה, בית ביר�, 17אבא חושי ' שד: כתובת

  . /http://www.hareali-haivri.haifa.k12.il: האתר
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  קיבוציי�/התיישבותיי�

  כפרי נוער, יסודיים-על, מוכרים שאינם רשמיים, דתיים-ממלכתיים, ממלכתיים: תגיות

אלא מחוז , שאי� לה� מחוז גיאוגרפי, פר של המגזר הכפרי בישראלהס�מדובר בבתי: תקציר

  .ונושאי� עד היו� מ� הרוח הקיבוצית, הספר הללו היו ברוב� קיבוציי��בתי. ארצי אחד משלה�

  

הינו יחידת סמ� של משרד )  המינהל–להל� ( "ועלית הנוער שבותי פנימייתי יהמינהל לחינו� התי"

 של הספר�בתי ארצי המפקח ומספק שרותי חינו� והדרכה ל המינהל משמש כמחוז.החינו�

מדובר .  בכפרי הנוערהספר� בתיהתיישבותיי� ול� האזוריי�הספר�בתיל,  האזוריותהמועצות

ייחודה של . ב"י�'ז תלמידי� בכתות �66,000 למעלה מ  ובה�ספר�בתי 120במערכת הכוללת 

  : מערכת חינוכית זו בשני היבטי� מרכזיי�

 של אוכלוסיית הילדי� כללהספר של המינהל קולטי� את �בתי, עצות האזוריותבתחו� המו .1

כולל , תו� חיפוש אחר פתרונות יצירתיי� שיתנו מענה לצרכי� של כלל האוכלוסיות, זורהא

 רשימה' ר". קיבוציי�"ספר שמכוני� עדיי� �כלל על בתי� כא� מדובר בדר�. הנזקקות ביותר

 http://www.kibbutz.org.il/hinuch/info/alyesod/reshima.htm: באתר

הקולטות בני , "רשת בטחו� לאוכלוסיות נזקקות" נבנתה בכפרי הנוער ובחינו� הפנימייתי .2

של הישוב בו מתגוררת  את מקומ� במסגרת מערכת החינו�נוער אשר נפלטו או לא מצאו 

, בני נוער עולי�, אוכלוסיות אלה כוללות בני נוער ילידי האר6 מאוכלוסיות בסיכו�. משפחת�

או בני עולי� אשר משפחת� לא השכילה עדיי� לעבור בהצלחה את שלבי ההתערות בחברה 

, מ לשעבר"בשני� האחרונות מדובר בעיקר בעולי� מאתיופיה ובעולי� מבריה. הישראלית

    .שמגיעי� אל הפנימייה על רקע של מצוקה אישית או משפחתית יחד ע� ילידי האר6

יפיוני�  נגזרי� מהא,כפי שהוא מגדיר אות�,  של המינהלהספר�בתיחודיי� של המאפייני� היי

פיי� ומהמאפייני� הדמוגר, מדינת ישראלישבותי ביהת�גזר הכפריוהצרכי� של הפריפריה והמ

הצור� החיוני לתת מענה חינוכי ראוי והול�  .אקונומיי� של אוכלוסיית התלמידי��והסוציו

מחייב פיתוח דפוסי פעולה ייחודיי� שמתאפייני� , כפר ופריפריהלאוכלוסיות מגוונות באזורי 

 איכות מוסדות החינו� היא גור� מרכזי בשיקוליה של אוכלוסייה .במקוריות ובגמישות מרובה

  .א� להישאר באזור פריפריה או לנוע למרכז

  : הללו הינ� ארבעההספר�בתיהמאפייני� הבולטי� במיוחד ב

 המתגוררת מענה חינוכי ברמה גבוהה לכלל ילדי האוכלוסיהומת� , קבלה בלתי סלקטיבית  .א

מבלי לאבד , מתו� תפיסה אינטגרטיבית הרואה בשילוב אוכלוסיות ער� חינוכי חיובי, זורבא

  .את ער� המצויינות

� ס כחלק מהותי מהקהילה ומקיימת יחסי גומלי"הרואה את ביה, גישה קהילתית אמיתית  .ב

  .ורחבי� והמשפחה בתחומי� מרובי�  הקהילה, ס"אינטנסיביי� בי� ביה

מחוייבות לערכי� , קליטת עליה: תרומה והרתמות למשימות לאומיות, חינו� לערכי�  .ג

טיפוח הקשר והשייכות , ל"בצההתנדבות ושירות משמעותי , ולאומיותברתיות ולמשימות ח

תי כל אלה מקבלי� דגש משמעו, חינו� לאומנויות ולפיתוח אישי יצירתי, ולנופיהלאר6 

  . אלהספר�בתיבתוכניות החינו� של 
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 עקרו� המאפיי� את מערכת היחסי� שבי�  הינההספר�בתיאוטונומיה חינוכית ומנהלית ל  .ד

זהו עיקרו� המטיל . המטה המקצועי של המינהל לבי� הנהלות מוסדות החינו� שבפיקוחו

 בתחו� � ה�ולהיות יוזמי" ראש גדול" להיות, אחריות ומאפשר לצוותי הניהול להתפתח

 .נהליהפדגוגי וה� בתחו� המ

שבמרכז� הדגשת , למינהל מסורת חינוכית ארוכת שני� וייחודיות של תפיסה ודר�: בתמצית

, ת לחברה ולע�הדגשת השירו, תחרותי�מד ההישגיימד הערכי בחינו� והעדפתו על פני המיהמ

לסביבה הקהילתית ו) אקולוגיה, חקלאות, טבע(לסביבה הפיסית ולנו� , והדגשת הזיקה לאר6

כל זאת ללא ויתור על קידו� החניכי� ומיצוי מירב יכולת� ; )הנוער�חברת כפר, המושב , הקיבו6(

הבנויות על יחסי� אישיי� , הייחודיות מתבטאת ג� בדרכי העבודה החינוכית. בתחו� הלימודי

עור� ימשהמתבקשת , התייחסות זו. קרובי� ומעורבות עמוקה של כל דרגי המערכת החינוכית

 ,במערכת החינו� של המינהל) נוער מצוקה ועולי�(הגבוה במיוחד של האוכלוסיות המיוחדות 

ת� של פתרונות חינוכיי� גמישי� ויצירתיי� בתחו� הלימודי והחברתי מציאהביאה ל

  .המותאמי� לאוכלוסיות אלה

  .03�6898796, 03�6898736: טלפו�. אביב�תל, 2השלושה ' רח, משרד החינו�: כתובת

  .http://www.mchp.gov.il/Pages/default.aspx: האתר

   

  

  ו"ויצ

  , יסודיים-על, יסודיים, חינוך מיוחד, פנימיות, חקלאיים, מקצועיים, ת"נעמ: תגיות

י קבוצה של נשי� יהודיות מתו� "שהוק� ע, �1920ספר של ארגו� שנוסד ב� רשת בתי:תקציר

  .לשני המיני�כ "בדרו מכווני� היו� "ת החינו� של ויצמוסדו. ציונות ונשי�: אוריינטציה כפולה

  

 Women's International Zionist, ראשי תיבות באנגלית של ארגו� נשי� ציוני בינלאומי (ו"ויצ

Organization ( על ידי קבוצה 1920ו נוסדה בשנת "ויצ . ובעול�ישראל יהודיות בארגו� נשי�הוא 

להקמתה היה הרקע . אדגר'  ואדיתרבקה זיו, ורה ויצמ�: יהבריטנ, סטר'מנצשל נשי� יהודיות ב

והתעוררות , הצהרת בלפור בעקבות התנועה הציוניתהתעוררות : שילוב של שני תהליכי�

י הצלחת מאבק שצוי� על יד, אירופה ובחברתית של נשי� בבריטניה� פוליטיתהפעילות ה

  . 1920 והענקת זכות בחירה לנשי� בבריטניה בשנת יסטיות'סופרגה

 חלק� בפעילות ,למרות שבמוסדות הציוניי� באופ� רשמי היו זכויות הנשי� שוות לזכויות הגברי�

על רקע זה הציעו הנשי� בבריטניה להקי� . היה מועט והיחס אליה� בפועל היה מפלה או מזלזל

ולאחר מכ� החליטו להקי� ארגו� נשי� עולמי , ארגו� משלה� לצד הפדרציה הציונית במדינה

 נציגות ארגוני הנשי� מבריטניה לונדו� התכנסו ב1920ביולי . הסתדרות הציוניתשיהיה חבר ב

ו היה לאחד את הנשי� לשיתו� "מטרתה של ויצ. ו"ומארצות אחרות לוועידה המייסדת של ויצ

  .פעולה למע� הגשמת הרעיו� הציוני

שירותי , ות סיוע לעולות חדש:ו בתחומי� הבאי�"התרכזה פעילות ויצ, מדינת ישראלעד להקמת 

  . ספר והכשרה מקצועית�בתי, רווחה, בריאות לנשי�

�בית, עיינות החקלאי הספר�בית,  החקלאי בנהללהספר�בית, או השתתפה בהקמת, ו הקימה"ויצ

 חיפה מקצועיי� בספר�בתי, עפולה בו ניר העמק" ויצספר� בית, תקווה�פתח בו ג� ונו�"ויצ הספר
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. הדסי�וכפר הנוער , תל אביב ובירושלי� למטפלות בצמוד לבתי התינוקות בספר�בתי, רחובותוב

  :מתאר עצמו כ�הספר �אחד מבתי. מועצת הפועלותהוקמו במשות� ע� חוות חקלאיות 

ת ביניי� יב תלמידי� בחט�1,060עלה מו ניר העמק לומדי� למ" ויצהספר�ביתב

כל התלמידי� נחשפי� למקצועות המדעי� והטכנולוגיי� ברמות . ובחטיבה העליונה

  .שונות

זורית גלבוע ידי� אקסטרני� מיישובי המועצה האאוכלוסיית התלמידי� כוללת תלמ

  .י� מעפולהזורית שומרו� ותלמידהמועצה הא, ועצה האזורית יזרעאלוהמ

חניכי . הגרי� בפנימיית כפר הנוער ג� תלמידי� הספר�יתכ� לומדי� בב�כמו

 "נעלה"יה גרי� ג� חניכי פרוייקט בפנימי. הפנימייה מגיעי� מכל קצוות האר6

  .שהגיעו ארצה ללא הוריה� והפנימייה משמשת לה� בית

התלמידי� האקסטרניי� והאינטרניי� ה� בני� למשפחות שארצות מוצא� רבות 

 מ� 30%: ת ראי של החברה הישראליתעקב כ� מהווה כפר הנוער מעי� תמונ. ושונות

 מוצא� מאתיופיה והשאר ילידי 5%, התלמידי� ה� עולי� ממדינות חבר העמי�

  .האר6

הערכה ושיפור , ו ניר העמק מפעיל באופ� קבוע תהליכי בדיקה"ויצ� הסגל החינוכי ב

כמו . ISO 9002מתמידי� ונושא בגאווה בשני� האחרונות את תו התק� הבי� לאומי 

, באופ� קבוע בהשתלמויות מוסדיות ובקורסי� בתחומי המחשב, שתת� הסגלכ� מ

  .החינו� ושיפור דרכי ההוראה

ס "ביה. ס הראשו� בצפו� לפרויקט קידו� הבריאות"ו ניר העמק נבחר לביה"ויצ

 ,מבליט דר� תכנית הלימודי� את הגורמי� המפותחי� ומקדמי� בריאות גופנית

  .נפשית וחברתית

  .04�6096100: טלפו�. 18445עפולה , 2156. ד.ת, ו ניר העמק"ויצכפר הנוער : רהספ� כתובת בית

  ./http://www.nirhaemek.org.il: אתר

  .פנימייתיי� או רווחה, "רגילי�",  מחיפה בצפו� ועד רחובות בדרו�ספר�בתי 10ו "ויצ�ל

  .אביב� תל64237מיקוד , 38דוד המל� ' שד: ו" של ויצכתובת האג� לארגו�

  .http://www.wizo.org.il/htmls/home.aspx: האתר  .03�6923797, 03�6923783: וני�טלפ

  

  

  ד"חב

  ת"אמי, יסודי, דתי- ממלכתי: תגיות

מקיימת פעילות באלפי אתרי� ' של הרבי מלובבי6) דעת�בינה� חכמה(ד "חסידות חב: תקציר

  ).ד"חמ(דתי � ספר השייכי� רוב� לחינו� הממלכתי�יש לה באר6 עשרות בתי,  בנוס� לכ�.בעול�

  

פרושי� לכל אורכה של  אשר –ספר כאלה � בתי�50 קיימי� כ–ד"הספר היסודיי� של חב�בתי

בכדי לסבר את העי� . ולא לחינו� החרדי, דתי� לזר� הממלכתירוב� הגדול שייכי�  ,ישראל

 : הללו שבאילתהספר�בתי החינוכית של אחד ממובאת כא� מקצת התכנית

בעלי , ד רואה את תלמידיו מתחנכי� על ערכי היהדות ומסורת ישראל" חבספר�בית

.  נאמני� לעמ� ולארצ� כשאור התורה מהווה נר לרגל�, מידות טובות ודר� אר6
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"  ואהבת לרע� כמו�"ד אנו מצפי� שערכי מצוות " חבדתי� ממלכתיספר�ביתכ

יושמו הלכה למעשה י,  כפי שלימד אותנו הרבי מליובאוויטש, ולתונתינה לז

ס ישא�  למצוינות ויעניק "ביה,  כ��כמו. ס"יו� יומית של תלמידי ביהבהתנהגות  ה

  . ויממש את הפוטנציאל הטמו� בו, לכל תלמיד כלי� על מנת שיהיה לומד עצמאי

טבי המגבירי� את י מיספר�ביתטיפוח תרבות ואקלי� : דגשי�  בה� נתמקד השנה

 . מעורבות חברתית קהילתית ואזרחיתמונעי� אלימות ומקדמי�, תחושת המוגנות

שינו� אמרות בעל :  בנושאי� ערכיי� כגו�הספר�ביתבעקבות פרויקטי� שהתקיימו ב

, לימוד הלכה  יומית, איסו� מצוות ותמונות בנושאי� חברתיי� באלבו� מצוות, פה

ראינו  ,  וחלוקת תעודות הצטיינותס" הצעירה של ביהיגותי המנה"הפסקות פעילות ע

. ס"שיפור בהתנהגות הילדי� בחברה וירידה משמעותית במקרי האלימות בביה

ל החלטנו להמשי� ולשי� דגש על הצד הערכי והמשכנו בהוספת האור "לאור כל הנ

�בית וזה משק� את האני מאמי� ה,"מעט  אור דוחה הרבה מ� החוש�"ל "כמאמר חז

כל אחד המפתח לגאולה ביד "שהרי , י הבנוי על היסוד הערכי שכל אחד יכולרספ

 ".ואחת

י "תלמיד ע�פח קשר מחנכתשעות פרטניות באופק מאפשרות לנו לט: אופק חדש

 אישי או בקבוצה קטנה ומנהלת המחנכת נפגשת ע� כל תלמיד באופ�. לוגשעות דיא

  . מרחיבה את היכרותה ע� התלמידכ��י"לוג ועדיא

אנו  רואי� בפרויקט  .  'ב�'חונכי� תלמידי� מכיתות א' ו�'תלמידי כיתות ה:  חונכות

פיתוח אחריות , תרומה לקהילה, זה הזדמנות לחינו� התלמידי� הבוגרי� למעורבות

  . אישית ומחויבות

יקבלו התלמידי� מענה אישי לכל '  החל מכיתה א: חיזוק וקידו� הישגי� לימודיי�

. י משרד החינו�"י הסטנדרטי� הנדרשי� ע"ניות מיוחדות עפבנו תכיי. צרכיה�

ב יעידו "ה תוצאות מבחני מיצ"בעז. ההורי� יקבלו דווח שוט� על התקדמות ילדיה�

  .יתספר�ביתעל רמת ההישגי� ה

מיפויי� ויסודות , אסוציאציות:  ארגו� ידעי יחידות תוכ�"עפ: עבודות חקר

  .מקורות שוני� ועיבוד הידעאיסו� נתוני� מ: הרחבת הידע. מארגני�

יבוד ע, שימוש בכלי מחקר, קבוצות חוקרות, שאילת שאלות חקר: קהילה חוקרת

יצירות מגוונות לפרסו� , כתיבת עבודה, למידת עמיתי�: תוצרי�.  הידע וסיכו�

  .הידע

  .391922�052: פלאפו� . 5454. ד.ת ד אילת" חבספר�בית: כתובת

  : באתר ד מופיע"הספר של חב� בתיפירוט

.http://www.chabad.org.il/IsraeliBranchs/Index.asp?CategoryID=61  

  

  

   למנהיגות ותרבותהספר�בית – חברותא

  יסודיים-על, פרטיים, אלטרנטיביים: תגיות

יוצר למנהיגות � ומיועד להוות בית, )2010(ע "נפתח בשנת הלימודי� תש" חברותא: "תקציר

  .לילד בשנה 7 35,000: עלותו גבוהה במיוחד. רי� הבאי�חברתית ותרבותית של ישראל בעשו
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 לקידו� החינו� בישראל ומהווה חלק מהמרכז למנהיגות נוער  פועל לדבריו"חברותא" הספר�בית

 הספר� בית. �2005  בלוי� רענ� אביטל ורות קנולר, נורית מאיר,  שהוק� על ידי דרור אלוני,בישראל

 לתלמיד לשנה היא ועלותו, י�במיתח� מכללת רופ, )ע"ש הלימודי� תשנת( 2009נפתח בספטמבר 

  . כמוביל חינו� אליטיסטי ופרטיציבוריבשיח ה" חברותא"ר נתפס "א� שהוק� כמלכ.  35,0007

.  לקראת הפתיחה המיועדתהספר�בית להכי� את  קוד� לכ�שנהת המורי� וההנהלה נבחרו צוו

ניי� שראל צריכה דור חדש של צעירי� עירכי מדינת י ,של הוגיו נפתח מתו� האמונה הספר�בית

הספר �בית. וברי� לעצמ� ולמשפחת� למורשת התרבותית שלה� ומחבעלי זיקה, ורחבי אופקי�

לקד� את  צעירי� אשר חשי� מחוייבות אל החברה הישראלית ומעונייני� שוא� להצמיח

: ני� בישראלו בתו� תחומי העשייה והיצירה השו לשלב את הבוגרי� שלהוא מבקש. סביבת�

  . שיגלו מנהיגות ואחריות בכל מה שיבחרו לעשותו, רוח וחברה, ממשל וצבא, גיהמדע וטכנולו

בית מחקר ופיתוח ובליבו , בית שותפויות אקדמיות וחברתיות, כולל בית פיתוח מורי�המרכז 

י הספר מציג את האנ�בית .ב"עד י' לבני כיתות ז"  למנהיגות ולתרבותהספר�בית �חברותא "

  :מאמי� הבא

  .  או לשלבי החיי� המוקדמי�הספר�ביתשלמידה אינה מוגבלת ִלְ?נHת  •

     .שתלמידי� לומדי� ממוריה� וג� זה מזה •

  . שלתלמידי� חלק באחריות על השכלת� •

  .  התיכו� אינו רק שלב המכי� לחיי� בוגרי�הספר� ביתש •

כחלק , דיתשכל אזרח ישראלי צרי� לדעת ולהכיר את מורשתו התרבותית הייחו •

  . חשוב בבניית זהותו העצמית וזיקתו לסביבתו ולמדינתו

 צרי� להיות רלוונטי לתלמידיו בכל שלבי החינו� ולבחו� את עשייתו הספר� ביתש •

  . מול השינויי� שחלי� בישראל ובעול� החינוכית אל

 צרי� להעניק השכלה רחבה שתאפשר לתלמידי� מרחב גדול של הספר� ביתש •

  . בחירה ועשייה

 הוא להוות סביבה הספר�ביתותפקידו של  שכל אד� שוא� למצות את יכולותיו •

כל אחד ואחת לנוע מהמקו� בו ה� נמצאי� למקו� הרחוק ביותר  שבה יוכלו

  . אליו יוכלו להגיע

  .40250עמק חפר ,  מוסד להשכלה גבוהה� רופי� כללתמ,  חברותא:מע�

   . )2שלוחה  (09�8913211  09�8913211  :טלפוני�

  .il.org.school-havruta.www://http: אתר.   il.org.school-havruta@info: מייל

  

  

 חטיבות ביניי�

  חינוך מיוחד, יםדתי- יםממלכתי, יםממלכתי, יםיסודי-על: תגיות

 �70שהוקמו בעיקר החל משנות ה', ט�'חטיבות הביניי� ה� מוסדות החינו� של כיתות ז: ירתקצ

  .והיו� יש ביקורת מסויימת על תפקוד� ויעילות�, ה� פעלו ליצור שילוב חברתי. �20של המאה ה
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 כולל ב�  במער� לימודי�–' עד כיתה ט' מכיתה ז,  שלוש שני�שלב ב� היא )ב"חט (חטיבת ביניי�

חינו� חטיבות הביניי� הוקמו במערכת ה. 15�12 שתלמיד בישראל עובר בי� הגילי� –ני�  ש12

' ח� 'א: קוד� לכ� היתה החלוקה. ע� הנהגת רפורמה במערכת החינו� 1968שנת  החל מבישראל

העלאה מתמדת של רמת ההוראה :  היו של הרפורמה העיקריותמטרותיה. ב תיכו�"י�'ט, יסודי

צמצו� הפער ברמת ההשכלה של הילדי� ; ושל ההישגי� הלימודיי� החינוכיי� בכל שלבי החינו�

והפגשת הילדי� במסגרות לימוד , ני עדות ושכבות שונות ובסיכוייה� להשתלב בחברה ובמשקב

 עד לכיתה חוק לימוד חובהבמסגרת רפורמה זו הורחב מספר שנות הלימוד הנכללות ב.  אזוריות

   .'ט

  : חטיבות ביניי� לפי החלוקה הבאה667 כ "פי הנתוני� של משרד החינו� יש בישראל סה�לע

  חינו� מיוחד  מוכר שאינו רשמי  רשמי  מגזר

  22  2  303  ממלכתי יהודי

  7  4  182  דתי�ממלכתי

  �  �  100  ערבי

  1  �  18  דרוזי

  �  �  26  בדואי

 

היות� חלק , כלומר, שנתית� עצמאיות והשאר במסגרת שש�180ישנ� כחטיבות הביניי� בי� כלל 

  . ב"י�'ספר ז�מבתי

� שנות ה רק בתחילת יישמה אותהבת י�העיר .  יושמה בהדרגה�1968שהוחלט עליה ב, הרפורמה

 ח"תשס חוזרת משנת כרו� יעקביז לא הצטרפו לתוכנית וגבעתיי� ורמת ג�, לודהערי� . 2000

  ". צומחספר�בית"בשיטה של , למתכונת הקודמת של שמונה כיתות יסודי וארבע כיתות תיכו�

 ;מודי חשבו� במקו� לימתמטיקהבחטיבת הביניי� נחשפו התלמידי� למקצועות חדשי� כדוגמת 

 כל – ספרות ודקדוק, הבעה בכתב ולימודי ; במקו� שיעורי טבעכימיה ופיזיקה, ביולוגיהלימודי 

 ,מורי�היה ג� הבדל בהכשרת ה. במקו� הלימוד הכולל של מקצוע העברית –לבד מקצוע נלמד 

מכללה להכשרת  היסודי המורה היה בוגר הספר�ביתב. ולאור זאת ג� בגישת המורה לתלמיד

בחטיבת הביניי� מלמדי� בעיקר מורי� , לעומת זאת. הספר� בית ע� דגש על ההוראה במורי�

  .אוניברסיטאותבוגרי 

 פנו למשרד ועשרות רשויות, ביטול חטיבות הביניי�בשני� האחרונות מתנהל ויכוח חרי� בנושא 

צמאיות לחלק המליצה על הפיכת חטיבות הביניי� הע) 2005(ועדת דברת . החינו� בעניי� זה

 8 המבנה הקוד� של בל במקומות שוני� רוצי� לחזור אלא, שנתיי��יסודיי� שש�ספר על�מבתי

הביניי� אינ� מגיעי� �שתלמידי חטיבת, הסיבה המרכזית נעוצה בטענה.  תיכו��4יסודי ו

שנתי �השארת התלמידי� ביסודי שמונה. להישגי� מספקי� ושהתנהגות� בעייתית ביותר

וש� �אבל בשטח פה, הנושא לא הוכרע, כאמור. פקודי לסוג אחר וחיובי של תמחייבת אות�

  .התחילו שינויי�

. ירושלי�, 2דבורה הנביאה , ר��בניי� לב, האג� לחינו� על יסודי במשרד החינו�: כתובת

  .02�5603259/61, 02�5603252/53: טלפוני�

  .http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/HighSchool: אתר
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 חינו� ביתי

  ,פרטיים, יסודיים- על, יסודיים, אלטרנטיביים: תגיות

כאשר משפחות מבקשות לחנ� את ילדיה� , חינו� ביתי הוא תופעה של השני� האחרונות: תקציר

  .רצו��משרד החינו� נענה לכ� במידה מסויימת באי, בשל לח6. ספר�ולא לשולח� לבתי, בעצמ�

  

 משפחת אשר מנוהל ונית� בעיקר על ידי חינוכיהוא תהלי� ) home schooling(חינו� ביתי 

 ראשיתה . ממלכתיי� או פרטיי�רספ�בתי דוגמת , חיצוניי�ליי�אפורמולא במוסדות , התלמיד

 3�2.5בבית ש� ויש המעריכי� שהיו� לומדי� , הברית�של תנועת החינו� הביתי הוא בארצות

  .מיליו� ילדי�

עולה , חינוכ� של מרבית הילדי�אחראית לשל המדינה אלית כאשר מערכת החינו� הפורמ

חוקי לימוד ויבי� מתוק�  מח שה�א�, רותיההשאלה מדוע ישנ� הורי� הבוחרי� לוותר על שי

 :בי� השאר,  שונותסיבותה זו ניתנות לבחיר.  המקובלי� במרבית המדינותהחובה

 ולא למסור את , המאמינה שעל ההורי� עצמ� להיות אחראי� לחינו� הילדי�אולוגיהיאיד .1

על ההורי� לקחת את .  פרטיספר�ביתידי ות לידי החברה או המדינה וא� לא להאחרי

  . ת על חינו� ילדיה� בפועל ולהיות ע� הילדי� שעות רבותהאחריו

  . אמונה שחינו� ביתי נות� תוצאות לימודיות טובות יותר .2

כפיית לימודי� על למשל הורי� השוללי� , רצו� לקבוע את שיטות הלימוד של הילדי� .3

 .הביאו את התלמיד לכישלו�ש הספר� ביתלימוד הנהוגות בוהימנעות משיטות , הילדי�

  .פגש על מנת למנוע השפעות שליליות� לשלוט בחברה עמה הילד נרצו .4

יות הורי� בעקבות התגברות פנ, בשנה זו.  לא הכירה מדינת ישראל בחינו� ביתי כלל1994עד שנת 

הוקמה ועדה , אמנו� רובינשטיי�,  והתייחסות חיובית של שר החינו�המעונייני� באפשרות כזאת

אישור זה כוו�  .אשר המליצה לאשר חינו� ביתי בתנאי� מגבילי�,  דוד גורדו�פרופסורבראשות 

ע� התחלפות השרי� במשרד . והמשרד פעל בהתא�, "תפיסת עול� מגובשת"להורי� בעלי 

חינו� כי ילדי� בגילאי , בטענה, המתנגדת שב לעמדתו משרד החינו�בוטלו ההנחיות ו, החינו�

הפע� , מה ועדה נוספתהוק, בעקבות לח6 מחודש של הורי�. ספר�בית צריכי� לשהות בחובה

 כי מקומ� של ,עמדהחוזר תומ� ב ה."ל"חוזר מנכ "2002שפרסמה בשנת , בראשות אילנה זיילר

�  מת� היתרי� לחינו� ביתי במקרי מאפשראהו, וע� זאת ,"מסגרות הלימוד הממוסדות"ילדי� ב

 נדרשו ההורי� המבקשי� חינו� ביתי להציג תוכנית לימודי� על פי נהלי� אלו. חריגי� ביותר

 היה צור� להראות שההורי� נושאי� , ובנוס�,להראות כל שנה שהתוכנית אכ� הושגה, טתמפור

  . אולוגיה המחייבת חינו� ביתייבאיד

ת אישור לחינו� ביתי נדרשו להראות שיש לילד בעיה חריפה הדורשת חינו� הורי� שפנו לקבל

י נהגה לשלוח ילדי� וועדה שהייתה אחראית על אישור בקשות לחינו� בית. למשל חרדות, ביתי

  .די להראות שיש הכרח בחינו� ביתיכאו אבחו� פסיכולוגי /ו" מבח� טובה"לבצע 

, ע� שינויי� לעומת החוזר הקוד�, ל נוס� בעניי� החינו� הביתי" פורס� חוזר מנכ2006באפריל 

קיו� חינו� , לפי חלק מהדעות,  המאפשרת,אשר מציגי� את הדרישות הלימודיות בעמימות מה

התנגדו ואשר לא היו מרוצי� ,  הורי��100 של כ  6"בג הוגשה עתירה ל2007באוגוסט אבל . ופשיח

 או , המחייבת חינו� ביתי"אולוגית מגובשתיההורי� חייבי� להיות בעלי גישה איד"לדרישה ש
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ההורי� לא היו מרוצי� מהדרישה , בנוס�. ות דופ� של הילד יחייבו חינו� כזהאשנסיבות יוצ

לאחר הגשת העתירה התקיימה . להוכיח כל שנה מחדש שחינו� ביתי הוא בסדר במקרה שלה�

בעקבות . חינו� חופשי המכיר ב  ל חדש"והופ6 חוזר מנכ, הידברות בי� העותרי� למשרד החינו�

משכו העותרי� את , 2009ובהמלצת השופטת בדיו� שהתקיי� במר6 , פרסו� החוזר החדש

  .עתירת�

 מנומקת הורי� המבקשי� להקנות לילד� חינו� ביתי צריכי� להגיש בקשה, על פי הנהלי� כיו�

. במקביל לרישו� הילד למוסד חינוכי בו יהיה חייב ללמוד כל עוד לא אושרה הבקשה, בכתב

על משרד החינו� . האישור נית� לשנה ויש להראות עמידה בתוכנית על מנת לחדש את האישור

  .לשלוח עובד פדגוגי לבית הילדי� כדי לוודא שהילדי� לומדי�

 ע� חופש משלבת סדר וארגו� קפדניי�זו  ."ת מונטסורישיט"אחת משיטות החינו� הביתי היא 

ע� . יי� ללמוד מסביבת� לפי רצונ�הילדי� חופש, כמו בלמידה טבעית. פעולה ולימוד לילדי�

 ובמשחקי� ימוש בחומרי לימוד מעוצבי�תו� ש,  מאורגנת בקפידהצריכה להיותהסביבה , זאת

ולנסות לראות מתי , כמו מדע� חוקר, ידי�המורה נדרש להתבונ� היטב בתלמ, בנוס�. לימודיי�

  . ה� בשלי� ללמוד דברי� חדשי�

ניתנו אישורי חינו� ) 2007(ז "ובפתיחת שנת הלימודי� תשס, מספר הילדי� בחינו� ביתי אינו ידוע

ארגוני חינו� ביתי מעריכי� שתלמידי� נוספי� לומדי� במסגרת חינו� ביתי .   משפחות116ביתי ל 

  .בישראל ישנ� כמה מאות תלמידי� במסגרת חינו� זה,  כלומר.נהללא אישור המדי

חוזר : ל מעודכ� בנושא החינו� הביתי"חוזר מנכ .02-5603221  :  במשרד החינו�מספר הטלפו�

  ).נמצא באינטרנט (2009 באפריל 01, ט"בניס� התשס' ז, )א(8/ל תשסט''מנכ

  : אתרי� מובילי� של חינו� ביתי  . yehuditd@education.gov.il:  מייל

faq-hs/horut/org.ootips://http/  

240444=id_detail?asp.detailDetail/detail/detail/site/com.lifeschooling-ab.www://http  

  

  

 חינו� חרדי

  )מוסדות (פטור, יסודיים- על, יסודיים, מעיין החינוך התורני,  החינוך העצמאי:תגיות

חינו� וכ� ג� מוסדות ה, )אשכנזי� וספרדי�, חצרות (היהדות החרדית היו� היא מגוונת: תקציר

  . מאבק מתמיד מתנהל ש� על הקשר שבי� מימו� ממשלתי לבי� הוראה של תכנית ליבה. שלה

  

ביטל , 1953ג "תשי, חוק חינו� ממלכתי. זהו ש� כולל למוסדות החינו� של הציבור החרדי לסוגיו

את הזרמי� העצמאיי� בחינו� שהיו נהוגי� עד אז והעביר את הסמכות הבלעדית על תכני 

 רשמיי� ממלכתיי� ספר�בתיהחוק התיר ללמוד ב. שיטות החינו� לידי המדינההלימוד ו

שבה� הפיקוח , "פטור�מוסדות"וב" מוEרי� שאינ� רשמיי�"ספר � דתיי� וג� בבתי�וממלכתיי�

מוסדות החינו� החרדי בישראל . כלל קיי�אינו על תכני הלימוד לעיתי� מצומצ� יותר או ש

 –החינו� העצמאי : ומסונפי� לשתי רשתות מרכזיות, רשמי�לאמשתייכי� רוב� ככול� לחינו� ה

  . הספרדי–ומעיי� החינו� התורני , האשכנזי

חוק "בעיקר לאחר התקבל , בתקופה האחרונה החרי� הוויכוח על המימו� של החינו� החרדי

 שבו, במגזר החרדיה� התוכ� הלגיטימי העיקרי לימודי תורה ש, החרדי� טועני�.  �2007ב" נהרי
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חלק מהיהדות החרדית דוחה . לתכני לימוד מקצועיי�, מתו� עקרו�, הילדי� כמעט שלא נחשפי�

מבחינת� הלימודי� במגזר החרדי מהווי� . מלבד השכלה כללית בסיסית, ה הכלליתאת ההשכל

 עלולה תוכנית הליבה לדעת� של מנהיגי המגזר החרדי. את הביטוי של הקיו� היהודי המסורתי

ללמד תוכנית הליבה מגדירה את תחומי הדעת אות� יש   .טוי המסורתי הזהלערער את הבי

התוכנית מגדירה את התכני� שהתלמידי� במערכת החינו� . יסודי�בחינו� היסודי והעל

היא כוללת את מיומנויות הלמידה והערכי� שהתלמידי� מחויבי� . הישראלית חייבי� לדעת

, רשמי:  בהתא� לסטאטוס שלול מוסד חינוכי באר6תוכנית קיימת התייחסות שונה לכבַ  .לרכוש

  . מוכר או פטור

, שבמידה ולא תיוש� התוכנית, 6 קבע"בג (6" הועבר חוק בכנסת שעוק� את החלטת בג2008ביולי 

ת� אישור למגזר החרדי לא לקיי� וונ, )מדינת ישראל תקצ6 מתקציבי החינו� של המגזר החרדי

מכוו� אל , שלא הגדיר זאת במפורש, החוק .קציב ממשלתיאת תוכנית הליבה ובכל זאת לקבל ת

  :המוסדות החרדיי� והוא קובע

, בכל שנת לימודים, השתתפות המדינה בתקציבו של מוסד חינוך תרבותי ייחודי
בסעיף ;  כל תלמיד הלומד בובעד אחוזים מיחידת המימון 60תהיה בשיעור של 

יסודי - הלומד במוסד חינוך על תלמידבעד מימון המדינה –" יחידת מימון", זה
 .במסלול לימודים עיוני באותה שנת לימודים

  

, תוכנית הליבה תתקצב המדינה מוסדות חינו� חרדיי� שלא אימצו אתלפי החוק , כאמור

הלימוד במוסד לא  בתנאי שתכני, זאת. מתמטיקה ואנגלית, הכוללת בי� השאר לימודי אזרחות

י שר החינו� " הוגש ע2010במאי  .כמדינה יהודית ודמוקרטיתיסתרו את ערכיה של מדינת ישראל 

ואליעזר שטר� ראש , מנהל המרכז הבינתחומי בהרצליה אוריאל רייכמ�, לשעבר אמנו� רובינשטיי�

6 בדרישה לבטל את הפטור מלימודי ליבה בישיבות "עתירה לבג, ל לשעבר"אג� כוח אד� בצה

  .חרדיות

 .0506�282318: טלפו�  . 95105ירושלי� , 34שבטי ישראל , �ר� בניי� לב, משרד החינו�: כתובת

  . ronitfh@educationgov.il: מייל

  :  במשרד החינו�)חינו� חרדי(לחינו� מוכר שאינו רשמי ' אג� א אתר

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/Odot/DvarMenahel.

htm  

  

 חינו� מיוחד

  מוכרים שאינם רשמיים, דתיים-ממלכתיים, ממלכתיים, יסודיים-על, םיסודיי: תגיות

.  בשל בעיה פיסית או נפשית כלשהינית� לתלמידי� הזקוקי� לתנאי� מיוחדי�חינו� ה: תקציר

  .מ� החינו� הרגיל למיוחד" השמה"התלמידי� מתקבלי� למוסדות החינו� המיוחד לאחר שעברו 

  

חינו� חינו� כזה יכול להינת� בתוספת לַ . לקות בעלי תלמידי�נית� רק להוא זה החינו� מיוחד 

חינו� מיוחד . � חלק מהחינו� הרגיל או במקו� כולובמקו, המקובל עבור תלמידי� חסרי לקות

 אוכלוסיות החינו� המיוחד .יכול להינת� במוסד לחינו� כללי או במוסד המתמחה בחינו� מיוחד
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, תלמידי� מאושפזי�, לקויי למידה, הפרעות קשב וריכוז, פיגור שכלי, לקויי ראיה ושמיעה: ה�

  :ספר לחינו� מיוחד�י� המספריי� של בתיאלו הנתונ. נכויות פיזיותו .c.p, אוטיסטי�

�ממלכתיי�  ממלכתיי�

  דתיי�

מוכר שאינו 

  רשמי

  בדואי�  דרוזי�  ערבי�

160  28  86  47  6  5  

  

השיקומיי� והרגשיי� של , החברתיי�, חינו� מיוחד בא לענות על הצרכי� ההשכלתיי�

ר למקומ� של התלמידי� בעלי הלקויות כמו ג� לבטא את הרעיונות בה� דוגלת החברה בקש

לעתי� תלמיד מגיע לחינו� המיוחד בשל אילוצי� טכניי� כגו� חוסר , אול�. אנשי� ע� לקויות

התאמה �כאיכיו� מושג הלקות נתפס  .כיסאות גלגלי� הרגילי� למשתמשי הספר� בתי של נגישות

של גישת החברה ושל עיצוב הסביבה בה אנו חיי� לצרכיה� של אנשי� בעלי יכולות נמוכות 

 העשרה שתאפשר לה� ,תלמידי� ע� לקותחינו� מיוחד אמור לתת ל, זו על פי תפיסה .מהרגיל

  .י�נגישכו ליל עד שעיצובו ועיצוב סביבתו יהפלהשתלב בחינו� הרגיל וחלופה זמנית לחינו� הרג

ינו�  חוק הח�) 1988(ח "תשמ משנת חוק מעוג� בישראלהחינו� המיוחד ב. חוק החינו� המיוחד

 שאובחנה אצלו מוגבלות כלשהי לטיפולי� 21�3 בגילאי� ישראל זכאי כל ילד בלפי החוק. המיוחד

קובעת ועדת השמה הא� על הילד ללמוד , בנוס� לטיפולי� שוני�. מיוחדי� במימו� המדינה

  .במסגרת חינו� מיוחד או להיות משולב בכיתה רגילה

  : נוסח החוק מצוי באתר

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/

HockKhinuhMeuhad.htm  

.  החינו� המיוחדועדה לבדיקת מצב, יוסי שריד, שר החינו� מינה 2000בשנת . ועדת מרגלית

בטענה שחוק החינו� המיוחד , הוועדה ביקרה את מצב החינו� המיוחד באר6 באותה התקופה

  .ביניה� שינויי� רבי� בפעילות ועדות ההשמה, והציעה מספר רב של שינויי�, אינו ממומש כראוי

וק חינו� תוק� ח, ו ארגוני חינו� מיוחדת יוזמת חקיקה שהובילבעקבו, 2002בשנת . חוק השילוב

פרק השילוב קובע את  .ונוס� לו הפרק על שילוב ילד בעל צרכי� מיוחדי� בחינו� הרגיל, מיוחד

תקציבי� שלה� זכאי� לקבל , המשולב בחינו� הרגיל, זכאותו של ילד ע� צרכי� מיוחדי�

שירותי , עזרי� מסייע�: ואת השירותי� המיוחדי�,  ייעודיי� לחינו� מיוחדספר�בתיתלמידי 

ושירות אחר לתוספת של הוראה ולימוד , שירותי� פארא רפואיי�, שירותי� פסיכולוגיי�, עסיו

יות יקבעו את זכאות הילד ספר�ביתועדות , מעתה.  שילובושיאפשרו את, ולשירותי� מיוחדי�

לא הועבר תקציב למימו� התיקו� עד שבשנת בתחילה  .הספר�ביתלהיכלל בתוכנית השילוב של 

  .החוק את המדינה לתקצב את 6"בג חייב 2003

  : ל חוק השילוב"אתר חוזר מנכ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sf8bk1_2_36.htm  

  .   95105ירושלי� , 34שבטי ישראל , ר�� בניי� לב, משרד החינו�:  האג� לחינו� מיוחדכתובת

  : מיוחד במשרד החינו� של האג� לחינו� האתר. 03�6896104/5, 02�5603280/1: טלפוני�

Special/UNITS/EducationCMS/il.gov.education.cms://http.  
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 חינו� ציבורי

  יסודיים-על, יסודיים, דתיים-ממלכתיים, מלכתיים מ:תגיות

בשל האיו� שגובר כלפי החינו� , ח לא רשמי זהבשני� האחרונות מרבי� להשתמש במונ: תקציר

  .ומתלבטי� כיצד לחזקו, "פרטיי�"דתי מצד מוסדות חינו� � הממלכתי והממלכתי

  

בא לבטא את הרעיו� של חינו� שווה לכל נפש  הוא. רשמי המעוג� בחוקחינו� ציבורי אינו מונח 

.  בהתא� למה שנקבע בחוקהוא") אגרת הורי�("שתשלו� ההורי� אליו , ובהישג ידו של כל אד�

פי משרד החינו� � על". רשמי"המונח המשפטי שעומד בבסיסו של החינו� הציבורי הוא חינו� 

  :בהתא� לחלוקה הבאה) ספר בכלל בישראל� בתי�4175מתו� כ (רשמיי�ספר � בתי�2430ישנ� כ

  יסודי�עלרשמי   יסודירשמי   כ רשמי"סה  מגזר

  520  1320  1840  יהודי

  100  284  384  ערבי

  18  47  65  דרוזי

  27  109  136  בדואי

הנית� על ידי אנשי� וגופי� פרטיי� , ) בסיס משפטיג� לו אי�מונח ש" (פרטי"חינו� זאת לעומת 

מתייחסת ) 2005(ועדת דברת שמינתה שרת החינו� לימור לבנת . אשר אינ� רשויות של המדינה

  :לנושא החינו� הציבורי בהרחבה

רי חזק ואיכותי באחריות המדינה הוא בעל חשיבות עליונה קיומו של חינו� ציבו

החינו� הציבורי חייב להיות עמוד . לחוסנו של החינו� ולחוסנה של מדינת ישראל

  .  השדרה של מערכת החינו� ולהכיל חלקי� נרחבי� ככל האפשר ממנה

הכוללת בתוכה , "מכילה"המלצותינו מיועדות לעצב מערכת חינו� ציבורית ...

ת תו� יציר, על זרמיה השוני�, � גדולי� ככל האפשר ממערכת החינו� בישראלחלקי

השתייכות לחינו� הציבורי תחייב .   לבי� שאינו כזהיהבחנה ברורה בי� חינו� ציבור

יש . המחייבי� את כלל מוסדות החינו�, עמידה בקריטריוני� ברורי� ושקופי�

, במקרי� של לאו� ולשו� נפרדי�לאפשר ולהכיר בזכות לחינו� נפרד של קהילות רק 

  .או במקרי� של אורח חיי� מובהק ונפרד

הספר של החינו� הציבורי צריכי� להיות פתוחי� לכל תלמיד שייבחר ללמוד �בתי

לא ינשירו תלמידי� ויתמידו בטיפול , ספר אלה לא ימיינו את תלמידיה��בתי. בה�

ילמדו את תוכנית , �לא יגבו תשלומי הורי� עבור החינו� שה� מעניקי, בה�

מוסדות חינו� שאינ� . הלימודי� הארצית המלאה  ויעמדו לפיקוח מלא של המדינה

שיגדל ככל שיקבלו עליה� , מקיימי� תנאי� אלה יזכו למימו� מופחת משמעותית

  .חלקי� רבי� יותר מהדרישות של החינו� הציבורי

ותה בעיקרה עד עתה ההכרה במסגרות חינוכיות נפרדות לקהילות השונות לא לו...

אנו מבקשי� להביא תיקו� יסודי , למרות אילוצי�  רבי�. בהסדרי� חוקיי� ברורי�

אנו סבורי� שיש לדבוק ברעיו� הדמוקרטי והפלורליסטי ולהשתית את . במצב

, מערכת החינו� הישראלית על כל קהילותיה על אמות מידה שוויוניות ואוניברסליות

שרק הוא מסוגל לבנות בסיס משות� למגוו� ,  הציבוריתו� העדפה ברורה של החינו�
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הקבוצות באוכלוסייה ג� כאשר חלק מ� הקהילות מקיימות בתוכו מערכות חינו� 

  . נפרדות

הדרושה , קניית הזדמנות שווה באמצעות השכלההעיקרו של הבסיס המשות� הוא 

  .' וגורנילמימוש יכולותיו של כל אד� וכדי להתפרנס בכבוד בעול� הכלכלי המוד

מתכננת , ותהליכי הפרטה שהתחזקו בשני� האחרונות, ספר�בשל התגוונות הסוגי� של בתי

להגיש הצעת חוק חדשה לחיזוק , תנועה ציבורית לקידו� החינו� בישראל, "הכל חינו�"תנועת 

  :מגדירה את החינו� הציבורי במילי� אלו) לא שלמה(ההצעה . החינו� הציבורי

 : מוסד חינו� שנקבע על ידי המדינה כי הוא מקיי� את אלה–" מוסד חינו� ציבורי"

 ; �מטרות החינותכנית הלימודי� ואורח החיי� במוסד החינו� מתאימי� ל  .א

 ; מקיי� את תכנית הלימודי� הארצית כפי שתיקבע על ידי משרד החינו�  .ב

לרבות גביית תשלומי , מקיי� את המגבלות המוטלות על קבלת מימו� נוס�  .ג

  ; השר באישור הועדה ידי י שייקבעו עלכפ, הורי�

  ; עומד לפיקוח משרד החינו�  .ד

, עדה או הישגי� לימודיי�, גזע, לרבות מיוני� על בסיס מוצא, אינו עור� מיוני�  .ה

מרחיק תלמידי� בגיל לימוד חובה מטעמי�  בקבלה למוסד חינו� ואינו

  ; לימודיי�

 שעות הלימוד ומספר ,מקיי� את ההוראות של משרד החינו� לגבי ימי הלימוד  .ו

  ; התלמידי� במוסד החינו�

  ; כל סגל ההוראה שלו מחזיק ברשיו� הוראה בהתא� להוראות חוק זה  .ז

  ; שפת ההוראה בו היא שפה רשמית במדינת ישראל  .ח

כיו� , "ציבוריי�"הספר ה� ישנו קושי להגדיר את מספר� של בתי, כל עוד לא נחקק חוק מתאי�

הקבוצה . פי עמדת המתבונ��ספר היא במידה רבה על�ל כל ביתששאלת הציבוריות או הפרטיות ש

  .הספר של החינו� החרדי�הגדולה היוצאת מתחו� הגדרת הציבוריות היא בתי

  .http://www.hakoled.org.il/?p=4: "כל חינו�ה"אתר תנועת 

  

  

 smart schoolsחכמי� 

  ,עתעת הד, דתיים-ממלכתיים, ממלכתיים, יסודיים-על, יסודיים: תגיות

. הספר החכמי� ה� אלה שהוכנסה למערכת ההוראה שלה� טכנולוגיה מתקדמת�בתי: תקציר

  .הספר�לא גובשה עדיי� משנה פדגוגית שלמה ומקיפה לגבי השימוש בה בכל תחומי בית, ע� זאת

  

 רמה גבוהה של טכנולוגיה ממוחשבת לצרכי קידו� ההוראהמתכוו� ל" ספר חכ��בית"המונח 

 אחד. ספר וארגוני� שוני� יכולי� לאמ6 אותו לעצמ�� ובתי, ו מונח רשמי אינזה. והלמידה

ארגו� , "קדימה מדע" מבוצע על ידי הספר�בתילוב כיתות חכמות ביבישראל של שהניסויי� 

 באר6 ספר� בתיעד לקיומו של פיילוט זה היו במספר . 2008 החל מתחילת ,לאומי� חינוכי בי�

. יתספר�בית בשו� דר� על אופ� הלימוד והפדגוגיה הוהשפיע שבעצ� לא ,י� בודד"מי� חכותלוח"

 שמטרתו ,ישראלל מודל ייחודי "קדימה מדע" בו והידע הבינלאומי של הארגו� פיתחלאור הניסיו�
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חולל שינוי משמעותי בתרבות הלמידה תקטיבית באופ� שלהעצי� את הלמידה האינטרא

  :ותלצור� כ� נקבעו מספר עקרונ .הספר�בתיוההוראה של 

  ; צוידו בלוחות חכמי�הספר� ביתרבע עד שליש מכיתות  •

 ; ות לשנתיי�מחולק שעות ה112כנית הכשרה הכוללת המורי� השתתפו בתו •

  ;מתבצעת באמצעות משרד החינו� השות� באופ� מלא לתוכניתתוכנית ה •

  .הספר� בתיהופעלה תוכנית ההערכה מעצבת שתסייע להצלחת התוכנית והטמעתה ב •

 60כ "סה( לוחות חכמי� 10 במקביל ובכול אחד מה� הותקנו ספר�י בת�6 בהפיילוט התבצע

  .2009וזאת כדי לאפשר למידת עמיתי� והרחבה של הפיילוט להיק� ארצי במהל� ) לוחות

  .אינטרנט אלחוטי כיתתי ומקר� ,עמדת מחשב למורה ,לוח חכ� :כיתה חכמה כוללת

ולי� לפעול בהרכבי� שוני� בכול אחת  היכ, מחשבי� ניידי� נישאי�32 מקבל ספר� ביתכל 

ומחשבי ) באמצעות המחשב של המורה(בי� הלוח " תוכנת הידברות"מהכיתות החכמות באמצעות 

  .התלמידי�

להציג בפני התלמידי� על גבי ; הלוח החכ� מאפשר למורה להפעיל פדגוגיה שונה ומתקדמת יותר

 ולבסו� ,�העלות מצגות ולכתוב עליהל, שברשתהלוח את מאגרי המידע ואתרי האינטרנט הרבי� 

כול החומר שהועבר בשיעור נשמר . ל של התלמידי�" ולשלוח לכתובות הדוא�א� לשמור אות

 וכמוב� להמשי� את המפגש הבא מהנקודה בה הופסק המאפשר חזרה מהיר, לאור� השיעור

ובי� בהרבה הטכנולוגיה קלה להפעלה ומאפשרת למורה ליצור חווית למידה והוראה ט. השיעור

לדעת , מהווה, לאור הניסיו� והידע הנצבר בעול�, הכיתות החכמות. מהשיעור הקלאסי הרגיל

  .המשמעותית ביותר במערכת החינו� פדגוגית העכשווית � את המהפכה החינוכית,המפתחי�

; מועצה אזורית גליל תחתו�, תיכו� כדורי :ה�" קדימה מדע"של  המשתתפי� בפיילוט הספר�בתי

�, "שער הנגב"תיכו� ;  משגב, "משגב"תיכו� ; טירת הכרמל" שיפמ�"תיכו� ; באר שבע',  אמקי

בפיילוט  המשתתפי� הספר�בתיו, התוכנית פועלת בהצלחה. חורפיש, מקי� חורפיש; שער הנגב

  . להכיר את הנושא גורמי חינו� וגורמי� מקצועיי� שוני� בישראלושכי�מ

הוחלט על ביצוע , נית וכדי להבטיח את הצלחת הפרויקטמאחר ומדובר בתוכנית ייחודית וחדש

ס " תית� למנהלי בתיהזו. לש� כ�מכו� סאלד נבחר ו, ערכה באמצעות גו� מקצועי חיצוניהה

השאלה  . תמונת מצב והמלצות לשיפור במהל� השנה וחצי הקרובות"קדימה מדע"ולמנהלי 

כנולוגיה � משנה שילוב הטא� ובאיזה מידה אכה,  היא כמוב� שתעמוד בפניה�המרכזית

  . המתקדמת את ההוראה

' ר" (עת הדעת"יש בתכנית " קדימה מדע"בשיטות אחרות מזו של " ספר חכמי��בתי"

  .אינטרנט ואתרי למידה מרחוק מזה זמ�, ספר שעושי� שימוש במחשבי��ובבתי )בנפרד

  . תקווהפתח , קריית מטלו� ,7983ד "ת, 9ברקת ' רח,  בישראל"קדימה מדע": כתובת

  ./http://www.kadimamada.org: אתר .03�9244438 :טלפו�

, מר רוני דיי� ; מנהל תחו� טכנולוגיה, מר גרשו� כה� : גורמי טכנולוגיה ותיקשוב במשרד החינו�

פורטל המינהל למדע  "אתר. י�במנהל ג� מחש, מר סמי קפל� ; מנהל ג� יישומי מחשב בחינו�

  .http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Scitech: וטכנולוגיה
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 חקלאיי�

  כפרי נוער, ת"אמי, ו"ויצ, ממלכתיים, יסודיים- על, קיבוציים/ התיישבותיים:תגיות

ומספר� ומעמד� ירדו יחד ע� ירידת , ספר שהוקמו באר6 בראשית המאה הקודמת� בתי: תקציר

  .מודרנית�ל החברה הפוסטבמכלול הפעילויות הכלכליות ש, מעמדה של החקלאות בכלל

  

 במטרה להכשיר ,�20החל מ� העשור השני של המאה ה, ישראל�  חקלאיי� הוקמו באר6ספר�בתי

 הספר� בתיבני הנוער הגיעו ל. קיבוצי� ובמושבי�ב, מושבות בהתיישבות העובדתבני נוער לַ 

 . ואוכלוסיות מצוקהעולי� חדשי�משפחות ל, עליית הנוערהחקלאיי� בעיקר מ

המוסדות הרי שרוב� הוקמו בתמיכת ,  חקלאיי� נפתחו ביוזמה פרטיתספר�בתיעל א� שמספר 

 ואת הספר� בתימוסדות אלה סיפקו את הכס� הדרוש ללימודי� ב.  ובמימונ�הלאומיי�

וכ� את המימו� השוט� שנדרש לפעילות המשק ,  שהיו צמודות לה�פנימיותהאמצעי� לקיו� ב

  .  חקלאיספר�ביתהחקלאי שהיה בכל 

, )1923(ו נהלל "ויצ, )1911(חוות העלמות בכנרת :  החקלאיי� הראשוני� שהוקמוהספר�בתיבי� 

). 1935(חנה �חקלאי פרדס, )1933(כדורי , )1927(חוות הפועלות עפולה , )1926(משק הפועלות צפו� 

ליי� ולימודי מקצועות החקלאות ספר חקלאי כללה לימודי� כל�תוכנית הלימוד האופיינית בבית

" תעודת גמר"בסיו� הלימודי� קיבלו הבוגרי� .  ועבודה מעשית במחצית השנייה,� חצי יו�במהל

 הספר�בתיבתקופת השיא של . אר6 ישראלבי ההתיישבות העובדת בויצאו לעבוד ביישו

 ספר�בתי פעלו באר6 ישראל כשלושי� , של המאה העשרי��60שנות הבסו� , החקלאיי�

  .חקלאיי�

ירדה חשיבותה של החקלאות בארצות , טק�ע� המעבר לחברה מתועשת ולכלכלת שירותי� והיי

המשרתי� , יסודיי�� החקלאיי� הפכו למוסדות עלהספר� בתי, במקביל. וג� בישראל, פותחותמ

בחלק� א� יש , תוכנית הלימודי� היא כמקובל במוסדות תיכוניי� אחרי�. את סביבת� הקרובה

. מוסדות אחרי�מ � הוא של עליית הנוער וחלק מגיעחלק מהמימו.  על לימודי חקלאותדגשעדיי� 

 הועבר לאחר מכ� משרד החקלאות החקלאיי� שנעשה בעבר באג� מיוחד בהספר�יבתהפיקוח על 

  .בעיקר למינהל לחינו� התיישבותי, משרד החינו� והתרבותל

, "ראמה" "ו ג� ונו�"ויצ, הכפר הירוק: ה�" חקלאיי�"ספר שנכנסי� היו� לקטגוריה של �בתי

כפר הנוער , חווה לחינו� חקלאי תלמי אברה�, ו נחלת יהודה כפר נוער"ויצ, ה ישראלמקוו

, ערוגות רבקה, כפר הנוער כנות, בוטינסקי'כפר הנוער יוהנה ז, ו קנדה"כפר הנוער ויצ, ת"אמי

  .תיכו� חקלאי עיינות ועוד, ימה

. אביב�תל, 2לושה הש' רח, המינהל לחינו� התיישבותי ועליית הנוער, משרד החינו�: כתובת

  .http://www.mchp.gov.il/Pages/default.aspx: האתר. 03�6898796, 03�6898736: טלפו�

  

  

  יסודיי�

  מוכרים שאינם רשמיים, חטיבות ביניים, דתיים-ממלכתיים, ממלכתיים: תגיות

� 'כיתות א:  קבעה חלוקה גילאית חדשה של מוסדות החינו�1968הרפורמה החינוכית של : תקציר

  .ובמהלכ� ירכשו התלמידי� את בסיסי ההשכלה וההתנהגות הנדרשי�, הספר היסודי�ה� בית' ו
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  :הבאההחלקית לפי החלוקה , י� בכל המגזרי�ספר יסודי�  בתי�2670 בישראל יש כ

 חינו� מיוחד מוכר שאינו רשמי רשמי מגזר

 160 24 796 ממלכתי יהודי

 22 21 384 דתי�ממלכתי

  �  �  192  פטור

 47 76 255 יערב

 6 � 44 דרוזי

 5 � 104 בדואי

  

בו לומדי� ילדי� , ג� חובהלאחר ,  הוא המוסד החינוכי השנימדינת ישראל יסודי בספר�בית

 – היסודי ב� שמונה כיתות הספר�בית הראשונות למדינה היה בשני� .חוק לימוד חובהבמסגרת 

, שנתי� הארבע התיכו�הספר�ביתואחריו בא , ")ספר עממי�בית"וכונה (' עד כיתה ח' מכיתה א

�בית, במרבית מערכת החינו�, �70 וה�60 בעקבות הרפורמה של שנות ה, כיו�. ב"עד י' מכיתה ט

ולבסו� , )'עד ט' ז(שנתית �  תלתחטיבת ביניי�ולאחריו , )'ו� 'כיתות א(שנתי � היסודי הוא ששהספר

 באר6 מאורג� החינו� ההתחלתי במסגרת ספר�בתיבכמה  ).ב"עד י' י(שנתי � תיכו� תלתספר�בית

  .'וכיתה ב' כיתה א, הכוללת ג� חובה, של חטיבה צעירה

מספר זה מהווה .  תלמידי�828,732רשומי� בחינו� היסודי באר6 היו  ח"תשסבשנת הלימודי� 

  .ב בשנת לימודי� זו"עד י'  מכלל התלמידי� בכיתות א�57%כ

זר� , "הכללי"הזר� : מפלגתיי� באופיי�, זרמי�לפני קו� המדינה היו במערכת החינו� שלושה 

לאחר קו� המדינה המשיכו זרמי� אלה .  העבודהשל תנועת" זר� העובדי�"ו) הדתי" (המזרחי"

חוק החינו� ע� חקיקת , 1953משנת . ישראל�אגודתה� הזר� של  נוס� ל�1949 וב, להתקיי�

ואילו , חינו� הממלכתיל" זר� העובדי�"ו" הכללי", אוחדו שני הזרמי� החילוניי�, הממלכתי

 אגודת ישראל ושל חרדי� של ההספר�בתי". חינו� ממלכתי דתי" ונקרא הזר� הדתי נותר נפרד

  ."חינו� עצמאי" כנותרו מחו6 למסגרת הממלכתית

 הוא אחד האג�. שמטפל בכל ענייניו של שלב גיל זה, במשרד החינו� ישנו אג� לחינו� יסודי

ומהווה יחידת מטה הממונה , )יסודי ועל יסודי, קד� יסודי(משלושת אגפי הגיל במינהל הפדגוגי 

  :נושאי� אלהכיחידת מטה עוסק האג� ב.  של מערכת החינו� היסודיעל הניהול הפדגוגי

  ;יניות משרד החינו� לחינו� היסודיהתאמה של מדתרגו� ו •

  ;שר לנושאי� שבליבת החינו� היסודיהצעת מהלכי� לגיבוש מדיניות בהקייזו� ו •

  ;וולהשגת יעדימודלי� וכלי� ליישו� מדיניות משרד החינו� , תכניות, פיתוח רעיונות •

  ;ניהול שותפויות בפורומי� שוני� במשרד החינו� ומחוצה לו •

  ;אופ� יישו� מדיניות משרד החינו�ייזו� משוב ובקרה על  •

  .מענה לפניות גורמי� שוני� במשרד ומחוצה לו •

    .ירושלי�, 2דבורה הנביאה ' רח, ר�� בניי� לב,  במשרד החינו�אג� לחינו� יסודיה: כתובת

  .   zahavash1@education.gov.il: ל"ואד   .025603283/47: טלפו�

  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Yesodi: האתר
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 ירוקי�

  לחינוך סביבתי שדה בוקר, דתיים-ממלכתיים, ממלכתיים, יסודיים-על, יסודיים: תגיות

ספר �כאשר בתי, באה לביטוי ג� במערכת החינו� שעובר העול� המהפכה האקולוגית: תקציר

  .ובישראל גובש הלי� פורמאלי של הסמכה לכ�, "ירוקה"רבי� מבקשי� להשתלב בעשייה 

  

 "שינויי� ירוקי�"ינו� מקדמי� מזה כמה שני� שהמשרד להגנת הסביבה בשיתו� ע� משרד הח

תהלי�  ." ירוקי�ספר�בתי" להיות כווסמכבר הצטרפו לגל הירוק וה  ולא מעט,ספר�בבתי

למשרד החינו� , פותח על ידי צוות היגוי משות� למשרד להגנת הסביבה  ירוקספר�ביתההסמכה ל

 לקחת על עצמ� מחויבות ספר�בתיבמטרה לבנות מהל� חינוכי שיעודד , ולחברה להגנת הטבע

 . קיימא�ברסביבתי לחנ� את תלמידיה� על פי עקרונות של פיתוח 

 על ידי המשרד להגנת הסביבה ומהווה הכרה  כאמור ניתנתזו?  ירוקספר�ביתסמכה למהי ה

ההסמכה מתווה דר� פעולה אפשרית ומתאימה . הספר�ביתבחינו� סביבתי משמעותי המתקיי� ב

  .  המעונייני� להתחיל פעילות סביבתית על בסיס מסגרות קיימותספר� בתיבמיוחד ל

, הספר�בית ב"מקיי�"יישו� אורח חיי� , ה על הסביבההמודל מבוסס על העקרונות של למיד

 ספר�בית. ופעילות תלמידי� שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה ביחס לסביבה

  ".  ירוקספר�בית"שעומד בכל הקריטריוני� שהוגדרו זוכה להסמכה כ

 עד .92 כו עוד הוסמ2009בשנת .  ירוקי�ספר�בתי כספר�בתי 157 הוסמכו 2004�8בי� השני� 

 הקצה המשרד להגנת 2009בשנת .  ירוקי�ספר�בתי כספר�בתי 240 הוסמכו 2009לשנת 

  .  ירוקספר�ביתלתמיכה בתהליכי ההסמכה ל7 סכו� של מליו�  הסביבה

 שעומד בכל הקריטריוני� במש� ספר�ביתהמתייחס ל" ירוק מתמיד "ספר� ביתשלב נוס� הוא 

�ביתוהרחיב את הפעילות לכלל שכבות , המשאבי� שהוגדרוהפחית צריכה בכל , שנתיי� לפחות

י ספר�בית מתמש� והפ� לחלק חשוב בשיח ההספר�ביתהחינו� הסביבתי ב, כלומר. הספר

    . בהגדרה זוספר�בתיעד היו� הוסמכו שני . והקהילתי

בתהלי� ההסמכה נית� דגש לתוכניות המשלבות לימודי איכות סביבה יחד ע� הנעת תהלי� שבו 

ותור� לשינוי , מנצל את משאביו תו� חיסכו� והתייעלות,  עצמו מתנהל באופ� מקיי�הספר�יתב

מציע קריטריוני� ברורי� ולכ� "  ירוקספר�ביתהסמכה ל"מודל ה. במודעות הקהילה ובהתנהגותה

  : היסודיי� מעיד על עצמו במילי� אלוהספר�בתי אחד מ. מהווה פלטפורמה נוחה ליישו�

בנושאי�  ש יהודה הלוי בירושלי� מרבה לפעול"דתי ע� הממלכתיהספר�בית

".  ירוקספר�בית"כ אותו המשרד להגנת הסביבה וכתוצאה מכ� הסמי�, סביבתיי�

שאותה הקימו התלמידי� בשיתו� מדריכי ,  קיימת גינה אקולוגיתהספר�ביתב

  . מגדלי� ירקות עונתיי� וג� צמחי תבלי� בה ה�, החברה להגנת הטבע

והזבל האורגני מגיע ישר לפח ,  מופרד לפחי מיחזור שוני�הספר�ביתל בהזב

, לא מזמ�. הקומפוסט משמש לדישו� הגינה, מאוחר יותר. הקומפוסט שבגינה

, כגו� צמיגי� ישני�, השלימו התלמידי� בניית שני ספסלי� מחומרי� ממוחזרי�

  . בקבוקי ומיכלי פלסטיק משומשי� ועוד

הפעילו תלמידי  בו , יו� שיא מיוחדהספר�ביתהתקיי� ב, 2007 במאי 30רביעי  ביו�

שבעת , צמחי תבלי�: בארבע תחנות בנושאי� שוני�' את תלמידי כיתות ג' כיתות ד
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המשימה הייתה לא . חלקי הצמח וסיפורי טבע מספר בראשית, המיני� וחג השבועות

שבסיוע  קאי� ספאול� ...', קלה בהתחשב בגיל� הצעיר של המדריכי� מכיתה ד

היה ' ועבור תלמידי כיתות ג, ה� עשו עבודה נפלאה...מסירות� הרבה של המורי� 

   . הנאהזה יו� של לימוד לצד

  . 95464מיקוד , ירושלי�, 34033. ד. ת5 כנפי נשרי� ,המשרד לאיכות הסביבה: כתובת

  :האתר.   webmaster@sviva.gov.il :מייל.  02�6553777 :טלפו�

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=HomePage&enDisplay=view&enDispWh

at=Zone&enDispWho=firstPage&enZone=firstPage&p=HomePage  

  

  

  ישיבה קטנה, ישיבות תיכוניות

  מוכרים שאינם רשמיים, חינוך חרדי, דתיים-לכתייםממ, תיכוניים, יסודיים-על: תגיות

דתי משלבי� לימודי קודש ע� לימודי � הזר� הממלכתימוסדות החינו� התיכוניי� של: תקציר

  .ועלות� להורי� גבוהה, לבנות" אולפנות"במקביל ל, ישיבות תיכוניות מיועדות לבני� בלבד. חול

  

תעודת  ל ולימודי חול מדעיי�לימודי קודש שמשלבת  לגיל תיכו�ישיבהישיבה תיכונית היא 

 שנוסדה ישיבת היישוב החדש הייתה אר6 ישראלשיבה התיכונית הראשונה שנוסדה בהי .בגרות

יסדו הרב ) 1945(ה "בשנת תש, כמה שני� לאחר מכ�. משה אביגדור עמיאל על ידי הרב תל אביבב

כפר בישיבת בני עקיבא  ללימודי חולהוכנסו , בהמש�. מדרשיית נע� את ישראל סד� ויהושע יגל

   .נמנו בישראל עשר ישיבות תיכוניות כבר 1958בשנת . בעקבות לח6 של ההורי�, הרואה

ובחובה לשלב� יחד ע� , הישיבות התיכוניות הוקמו מתו� אמונה בחשיבות� של מקצועות החול

 ההולכת וגוברת חילו�ופעת ההישיבות ביקשו להתמודד ברוח הזמ� ע� ת, כמו כ�. העיסוק בתורה

 ובו בזמ� להקנות לה� ,במטרה לשמר את הזהות הדתית של המתבגרי�, דתי לאומיבציבור ה

  . הכלליתישראליתכלי� שיאפשרו לה� להשתלב בחברה ה

, תלמודמהבוקר ועד הצהריי� לומדי� לימודי קודש כמו . עמוסית הוא יבה התיכונסדר היו� ביש

הלימודי� .  מהצהריי� ועד הערב לומדי� לימודי� כלליי�,ובחלקו השני של היו�, הלכה ו�"תנ

המקבילה הנשית לישיבה תיכונית היא .  רק בני�ולומדי� בישיבות,  מגדריתה� נפרדי�

  .אולפנהה

דבר זה נעשה .  בישובי� קטני�ת מצוי הרחק ממרכזי הערי�חלק ניכר מהישיבות התיכוניו

בחלק . על מנת להרחיק את התלמידי� מהפיתויי� שמצויי� בערי� הגדולות, בכוונה תחילה

וה� חוזרי� הביתה אחת לשבוע או ,  שבה� התלמידי� לני�פנימיותמהישיבות התיכוניות מצויות 

א� יש , יש המבקרי� את הנתק המשפחתי שצורת חינו� זו כופה על נערי� מתבגרי�. לשבועיי�

  .גורמת למצוינות ולמיצוי יכולותיה� של בני הנוערהטועני� ששיטת חינו� זו 

 שסוגרת במידה רבה את הפער בי� הישיבות התיכוניות לבי� החינו� החרדי –התפתחות חדשה 

 )לי"חרד (חרדי לאומיבסו� שנות התשעי� התגברה המגמה בציבור ה.  הישיבה הקטנה–היא 

ו� ס� כל התלמידי� כי. ומתו� כ� הוקמו מספר ישיבות קטנות, לישיבות העוסקות בתורה בלבד

 שהוקמה "מעלה חבר"ישיבת הישיבה הראשונה מסוג זה היא . בישיבות אלו הוא כמה מאות

יחד ע� . בישיבות אלו לא מתקיימי� לימודי חול . נוספותכשלאחריה קמו). 1990 (�"תשבשנת 
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  הבגרותבחינות לימודי� ל הישיבות מאפשרות למעונייני� בכ�,בשנה הרביעית ללימודי�, זאת

שבה משולבי� לימודי  )בשעלבי�( "דר� חיי�"ישיבת להוציא את . במסלולי� אקסטרניי�

בוחרי� לנצל את אפשרות , ל הישיבותמעט מ� התלמידי� מכל. הבגרות במתכונת המלאה

  .הישיבה הקטנה

מוכר שאינו "ברוב� כ מוסדות אלה מוגדרי�.  ישיבות תיכוניות�120היו� קיימות ברחבי האר6 כ

 הלימוד  שכר,ארו� ובשל יו� הלימודי� המסיבה זו.  לתקצוב חלקיוככאלה ה� זוכי�, "רשמי

 �  . ומעלהחודשב7  מגיע בישיבות רבות לאל

  asp.advansedSerch/il.org.kivun.www://http :אתר פירוט הישיבות ומקצועות הלימוד

דבורה הנביאה '  רח,�ר� בניי� לב,משרד החינו�, )ד"חמ(הדתי �ינהל החינו� הממלכתימ: כתובת

  :אתר.  02�56022222: טלפו�.  ירושלי�,2

BaaleiTafkidim/Odot/Hemed/Units/EducationCMS/il.gov.education.cms://http/.  

  

  

 כפרי נוער

-ממלכתיים, ממלכתיים, יסודיים-על, קיבוציים/התיישבותיים, ייםחקלא, פנימיות: תגיות

  ת"נעמ, ו"ויצ, דתיים

ובתקופתנו ה� כוללי� תלמידי� אינטרניי� , כפרי הנוער קיימי� בישראל עשרות שני�: תקציר

  . כ מאוכלוסיות מצוקה ועולי�"הפנימיסטי� באי� בדר). יו�� תלמידי(ואקסטרני� ) החיי� בכפר(

  

ואילו , הסוכנות היהודית ואחר כ� עברו לטיפול עליית הנוער היו בעבר ברוב� בחסות כפרי הנוער

באחריות המינהל לחינו� נמצאי� כיו� כל כפרי הנוער . ת"נעמ או ו"ויצחלק� היו בחסות 

א� ,  ג� מפנה תלמידי� לכפרי הנוער הקיימי�המשרד. משרד החינו�התיישבותי ועליית הנוער ב

  ופועל ברציפות עד – הנוער הראשו� שנוסד באר6 ישראל כפר .כי הבעלות עליה� נשארה כשהיתה

  .1927 שנוסד בשנת ב� שמ� הוא –היו� 

 מלחמת העול� השנייהחלק משמעותי מכפרי הנוער הקיימי� היו� נוסדו מיד לאחר תו� 

וה� , )ניצולי שואהחלק�  (עולי�כפתרו� ה� לילדי� , )1950עד שנת  (העלייה ההמוניתובתקופת 

ייתה היכולת מבחינה כספית  שהתא המשפחתי שלה� היה חסר או שלהוריה� לא הלכאלה

היו� כפרי הנוער קולטי� ילדי� ובני נוער מרקע של מצוקה  .חינו� ילדיה� להקדיש לונפשית

  . וה� כאלו שעלו ע� משפחותיה�עלו בגפ�ה� כאלו ש, משפחתית ולימודית וכ� עולי�

אול� עקב , בעבר כל כפרי הנוער היו חקלאיי�. קיימי� כפרי נוער כלליי� וכפרי נוער דתיי�

  . ביטלו חלק� פונקציה זאתחקלאותירידת קרנה של ה

 כפרי �60  כיו� קיימי� בישראל כ.ער וחלק שינו את ייעוד�סגרו חלק מכפרי הנובמהל� השני� נ

, כפר סילבר, הדסה נעורי�, הדסי�, כנות, ב� שמ�: בה�,  תלמידי��18,000נוער בה� מתחנכי� כ

  : כ�מספר על עצמו" כנות"כפר הנוער .  ואחרי�כפר בתיה, כפר הנוער הדתי, כדורי, נהלל

שוכ�  ,בסביבה כפרית שקטה, דונ� 1200 על שטח של ,בי� צומת אשדוד לצומת גדרה

ש�  .1952 ידי אסתר פחול ממשק הפועלות בשנת�אשר הוק� על, כפר הנוער כנות

, הינו שתיל מתחדש" כנה ":ל ההיסטוריה של הכפרהכפר מרמז על האופי  וע

ואכ� כפר הנוער כנות עבר גלגולי� ושינויי�   .המסמל את התחדשות ורענו� הע6
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מתאי� את עצמו למילוי  . החקלאיי� בישראלהספר�בתיבדומה למרבית , רבי�

  .צרכיה המשתני� של המדינה

המינהל לחינו� , בותובפיקוח משרד החינו� והתר" נעמת"כמוסד חינוכי בבעלות 

הכשיר בראשית דרכו לחקלאות ולאחר מכ� החל קולט , התיישבותי ועליית הנוער

 לעולי� והפנימייה ספר�ביתבתקופות של גלי עלייה גדולי� הפ� להיות . עלייה

בחלו� גלי העלייה הפ� המקו� למוסד המטפל בילדי� טעוני . אוכלסה בילדי עולי�

א� כי כפר הנוער כנות שירת . וגישור על פערי�חסכי�  טיפוח והתמחה בהשלמת

כפר הנוער שמר מאז ומתמיד על צביונו  ,קהלי יעד שוני� וענה על מטרות שונות

 )הפנימייה(פורמאלי �הבלתי, ) תיכו�הספר� בית(הפורמאלי : בשלושה תחומי חינו�

  ).המשק החקלאי(החינו� לעבודה ו

כו� התיישבותי ובו שלושה מסלולי�  תיספר�בית הינו הנוער בגלגולו הנוכחיכפר 

כמאתיי� תלמידי� מכל רחבי האר6 ועל כל גווניה השוני� מתחנכי� . לבגרות

וכשבעי� תלמידי� אקסטרני� המתגוררי� בפריפריה הסמוכה , במסגרת הפנימייה

  . הספר�ביתל

  .08-8548103 :טלפו�.  kannot@netvision.net.il:מייל הכפר

   –התיישבותי וער במינהל לחינו� לכפרי נ אנשי הקשר :אתר

aspx.keshepp/Pages/Dormitory/il.gov.mchp.www://http .6898760-03: טלפו�.  

  

  

 לאמנויות

   פרטיים,למדעים,  לטבע,מוכרים שאינם רשמיים, אלטרנטיביים: תתגיו

 –פיסול , ציור, תיאטרו�, מוסיקה,  קולנוע–ספר ששמי� דגש על לימודי אמנויות �בתי: תקציר

  .שכר הלימוד ש� לעיתי� גבוה מ� המקובל. וחלק� מקבלי� תלמידי� באופ� סלקטיבי

  

, "ספר לאמנויות�בית" נטלו לעצמ� את הש� – כאלה 20�15 יש באר6 –ספר שוני� �בתי

המשמעות היא שה� שמי� דגש . ב"וכיו" ולפנא לאומנויותא", "תיכו� לאומנויות", "לאומנויות"

ספר נטולי הכותרת הזאת אינ� עוסקי� בתחומי � שבתיא� אי� להסיק מכ�, ל נושאי אמנותע

  . היבט שיווקיג� כ "בדרויש לו , הספר ייחוד�עניק לבתיבא לה" אמנות"המינוח . אמנות שוני�

 אלו ה�. "קמפוס אריסו� לאמנויות תל אביב"ספר בעל איפיו� אמנותי מובהק וידוע הוא �בית

 על ידי יעל �1984 נוסד בהספר�בית. שנתי� שמהווי� רצ� תשע ,חטיבת ביניי� ו יסודיספר�בית

רכב מבניי� החטיבה  מוהספר�בית . 2002 עד מותה בשנת הספר�ביתשג� שימשה כמנהלת , העליו�

בו לומדי� , "הקמפוס"בניי� ', עד ג' בו לומדי� תלמידי כיתות א, ")החממה"בעבר כונה (הצעירה 

 ואג� עיוני אשר נתר� על ידי קר� אריסו� תד אריסו� על ש� יו�אודיטור', עד ט' תלמידי כיתות ד

מחול , יתאמנות פלסט, מוזיקה,  קולנוע: ה�הספר�ביתמגמות האמנות ב .שרי אריסו�בראשות 

 מתקבלי� ילדי� מכל רחבי תל אביב הספר�ביתל.  מלמדי� אמני� פעילי� אלובמגמות. ודרמה

רכות בידי אנשי נבחרי� בקפידה לאחר מספר בחינות הנע, אלו. שהינ� בעלי כישרו� אמנותי

  .מקצוע מהתחו�
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על פי החלטת  מחייב תוספת תשלו�, הספר לאמנויות בתל אביב� מסביר בית, שכר לימוד

ההורי� , הספר�ביתע� הודעת עיריית תל אביב למועמד כי הוא התקבל ללימודי� ב. העירייה

י העירייה על יד ונקבע ,שכר הלימוד מדורג. מתבקשי� לשל� לאג� החינו� בה את שכר הלימוד

 אי� כל נגיעה הספר�בית ל. בהתא� להכנסה החודשית לנפש במשפחהע� הורי כל תלמיד

  .לתשלומי� אלה

  .03�5603110: טלפו�. 14141. ד.ת. אביב� תל2' ורג'לויד ג' רח: כתובת

  k-arison@school-of-arts.tlv.k12.il: מייל

  http://www.artschool.co.il/index.aspx?id=2263: האתר

  :המספר על עצמו כ�, לציו��לאמנויות הוא זה שבראשו�ספר �לביתאחרת דוגמא 

לכ� הינו מחנ� בצורה , רואה את החינו� כדר� ולא כמטרה" אמנויות"ס "ביה

 ,ס רואה את הילד במרכז"ביה .מנת ליצור אצלו הנעה פנימית� על, רלוונטית ללומד

 הילד ללא הפרדה בי� רגש תו� התייחסות לכוליותו של ,אשר הוא ייחודי ומיוחד

  :על כ� ש� לו למטרה .לאינטלקט

  . כדי לפתח אד� בעל כישורי� חברתיי�,קנות לתלמידי� כלי� לפתרו� בעיותלה. 1

לקיי� תנאי� ליצירת הנעה ואהבת הלמידה כדי לפתח בלומד כישורי� והישגי� . 2

  .לימודיי�

ת� מביעי� בני האד� את אנו מאמיני� כי האמנויות ה� כלי טבעי וראשוני באמצעו

מספקת  ,האמנות מרחיבה ערוצי ביטוי. את העול� ויוצרי� תקשורת, עצמיות�

ידע ולמידה , אורטייטווח סגנונות לימוד ופותחת ערו6 נוס� להפנמת חומר ת

ית מעודד ספר�ביתשילוב האומנויות בתכנית הלימודי� ה .בתחומי� שוני�

  . למיד כיחיד בחברה וכחלק ממנההתפתחות אישית ומעשיר את עולמו של הת

  . צ" ראשל19התזמורת ' רח, "אמנויות"הספר �בית: כתובת

  .  info@omanuyot.net  :מייל .03�9519236  03�9519236  :טלפוני�

  .http://www.omanuyot.net/aboutUs.aspx: האתר

  

  

 לחינו� סביבתי שדה בוקר

   פנימיות,ממלכתיים, ירוקים, תיכוניים :ותתגי

שמדגיש את הנושאי� הסביבתיי� של הנגב , ספר פנימייתי בדרו� האר�6בית: תקציר

  .ומשלמי� עבור הלמודי� והפנימייה, תלמידיו מגיעי� מכל רחבי האר6. והאקולוגיי� בכלל

  

  : כ� מספר על עצמו,1976שהוק� בשנת ,  לחינו� סביבתי בשדה בוקרהספר�בית

 ספר�ביתומורי� צעירי� שחלמו להקי�   על ידי קבוצת חוקרי�הוק� הספר�בית

 עיוני ספר�ביתמעי� שילוב של  ויהווה, שיתמקד בתחומי האקולוגיה ומדעי הסביבה

תוכנית לימודי�  הספר�במש� מספר שני� פותחה בבית.  שדהספר�ביתרגיל ע� 

לימודי  תוכנית).  בתחו� זההראשו� באר6(עיונית וייחודית בלימודי הסביבה 

בסדנאות שדה ובסדנה , בימי� מרוכזי�, הסביבה כוללת למידה רבה בשטח

ספר �בוקר פתחו בתי�בעקבות שדה. המשלבי� חוויה ע� למידה פעילה ,תסביבתי
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כא� התוכנית היא . א� בהיק� מצומצ�, רגילות ללימודי סביבה רבי� באר6 מגמות

  .הספר� את ליבת העשייה הלימודית בביתומהווה ,עשירה ומגוונת במיוחד

, תלמידי� מכל רחבי האר6 קולט, כולל פנימייה, )ב"י�'ט(נתי  ש4הספר הוא �בית

הספר �בבית. ומיוחדת ני� לעבור את תקופת הנעורי� שלה� בדר� שונהיאשר מעוני

תלמידי�  מרבית� תלמידי פנימייה מכל רחבי האר6 ומיעוט�.  תלמידי��250כ

לבגרות  שמוביל כל התלמידי� לומדי� במסלול. י� במדרשת שדה בוקרהוריה� גרש

בכיתות . הסביבה  בתוכנית לימודי יחידות לימוד5ל הגברה בהיק� של הכול, מלאה

להפו� את  המנסות, אנו מפתחי� בשני� האחרונות תוכניות לימודי� חדשות' י�ו' ט

 חת אחריות רבה יותראשר מובילה ללקי, חווית הלמידה הכוללת למשמעותית יותר

ומפתחת קשרי� משמעותיי� בי� התלמיד , מעודדת חקירה וסקרנות, על סביבה

הספר מאמי� כי ראשיתה של כל למידה היא ביחס שנוצר בי� הלומד � בית .למורי�

וכ� בינו , הספר�ובינו לבי� צוות בית, בינו לבי� חבריו התלמידי� ,לבי� החומר הנלמד

ה� מובילי� לאקטיביות בתהלי� ,  יחסי� משמעותיי�נוצרי� כאשר. לבי� עצמו

על עצמו ועל סביבתו והוא נעשה שות� בתהלי�  התלמיד לוקח אחריות, הלמידה

שה� המסד הראשוני , היחסי� האלו יש חשיבות מרובה למערכות. יצירת הידע

  .והבסיסי ממנו נגזרת איכות הלמידה

) וועדת לאור(רד החינו� י מש" מדי שנה ענקבעי�שפנימייה דמי עלויות הלימודי� מחייבות 

הדרכה והיסעי� בטיולי� , חוגי העשרה, לות חברתית ותרבותיתפעי, כלכלה מלאה :וכוללי�

 .וסדנאות

  .08�6532081: טלפו�. 84990מדרשת ב� גוריו� , תיכו� לחינו� סביבתי מדרשת שדה בוקרה: כתובת

  ./il.org.boker.tichon://http: האתר.   com.gmail@boker.tichon :מייל

  

  

 לטבע

  פרטיים, מוכרים שאינם רשמיים, יסודיים, למדעים, לאמנויות: תגיות

ע� , ותבשני� האחרונ. שזכה לפרסו� רב, ספר לטבע�אביב בית�  הוק� בתל1986בשנת : תקציר

  ".וסביבתיי�" ירוקי�"ספר רבי� דגש על נושאי� �שמי� בתי, המודעות לבעיות הסביבה

  

הספר לטבע �ו� בתיהי). ז"תשמ (1986אביב בשנת � הוא זה שהוק� בתלמובהק לטבע ספר �בית

כותב על " לטבע סביבה וחברה"הספר היסודי � בית. ומספר� הול� וגדל, "הירוק"ה� בעלי נטייה 

  :עצמו כ�

רעיו� , מר שמשו� שושני, א"י ראש מנהל החינו� בת"הועלה ע, )1985 (באותה עת...

אשר ימשו� אליו תלמידי� מכל , אזורי� עלספר�בית ,"מגנטי "ספר�ביתלהקמת 

ה� , רחבי העיר ליו� לימודי� ארו� ויהיה אטרקטיבי ה� באווירת הלימודי�

 שיהיה מחויב ספר� ביתלהקי� הרעיו� היה . בייחודיות התכני� וה� בשיטות ההוראה

. שא אופי ייחודיילתכנית הלימודי� הפורמאלית של משרד החינו� וע� זאת י

דינה  – חזו� ומר6 רב, בעלת גישה חדשנית, נבחרה מנהלת מנוסה למימוש הרעיו�...

. אשר אליו יגיעו תלמידי� ברצו� וע� חיו�, ספר�ביתדינה חלמה להקי� . רבנקל
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ללא שעורי ,  שתכנית הלימודי� תוגש לתלמידי� בצורה מעניינת ומושכתספר�בית

למידה ,  שיטפח מצוינות אישיתספר�בית. בית מפרכי� וללא אימת מבחני� וציוני�

ע� פינות , פורח,  אסתטיפרס�בית. ברמות שונות המותאמת ליכולות של כל תלמיד

�בית, ורבקיצ  .סביבה וחברה, ע� מודעות לנושאי טבע, למידה לא קונבנציונליות

  ".ראח "ספר

  . 8407והתערי� המרבי  לחודש הוא , אגרת ההורי� היא מדורגת

  .03�6811263/4: טלפו�.  אביב–תל , 155רחוב הרצל : :כתובת

  ./http://www.tevaschool.tlv.k12.il: האתר

 יצרה תחושה של תהליכי �80אביב באמצע שנות ה� הספר לאמנויות וטבע בתל� הקמת� של בתי

ההורי� העשירי� מקימי� לילדיה� "במאמר בש� . ועוררה פולמוס,  הפרטה במערכת החינו�

  :�Ynetכותבת תמר זרחי� ב) 28.8.2000" (ספר פרטיי��בתי

הגו� שמתווה , ת של משרד החינו�ר המזכירות הפדגוגי"יו, מישל אביטבול' פרופ...

 הייחודיי� הפכו למוסדות הספר� בתיהודה בשבוע שעבר כי , את מדיניות המשרד

, הדברי� נאמרו בוועדה הציבורית לאישור מסגרות על אזוריות. עוקפי אינטגרציה

מדעי� , טבע, שבה� לומדי� אמנויות,  אלוספר�בתי.  הייחודיי�הספר�בתישה� 

ובעיקר נהני� מיכולת למיי� , ות כספיות ניכרות ממשרד החינו�זוכי� להטב', וכו

וכ� אפשרות לקלוט תלמידי� מאזורי� שוני� ולא מאזור , תלמידי� ברוח הייחודיות

  .  אחרי� מחוייבי� לוספר� בתיש, רישו� קבוע ומוגדר

דברי אביטבול משקפי� הל� רוח של החודשי� האחרוני� במזכירות הפדגוגית של 

 נפרדי� ספר�בתילפיה קבוצות הורי� חזקות מבקשות להקי� לעצמ� , ו�משרד החינ

תו� ניתוק מקבוצות תלמידי� , שמורכבי� מתלמידי� מרקע חברתי וכלכלי דומה

  . חלשות

�אמר בשיחה ל, חבר הוועדה, מהבולטי� בחוקרי החינו� בישראל, חיי� אדלר' פרופ

ynetעל ספר� בתילהכרת הוועדה כ כי הרוב המכריע של הבקשות המגיעות לאישור ו 

שמבקשות חינו� אליטיסטי , ה� של קבוצות אוכלוסיה חזקות, אזוריי� ייחודיי�

,  השכונתיי�הספר�בתיאות� הורי� מעונייני� לברוח מ, לדבריו. ובדר� כלל ג� יקר

  . של אנשי� כמות�ספר�ביתל

דל מאד בשני העשורי� ג" פרטיי�"הספר המכוני� �מספר� של בתי, כפי שנית� לראות בלקסיקו�

  . לאפיינ�קשה, ובהיעדר חקיקה בנושא זה, י�האחרונ

  

  

 ליאו באק

  ממלכתיים, יסודיים- על, יסודיים, גימנסיה הרצליה, ח"כי-אליאנס, הריאלי: תגיות

משלב בגישתו חינו� לאהבת  ,השוכ� בלב הכרמל הצרפתי" ליאו באק"מרכז החינו� : תקציר

  . תלמידי��2000 לומדי� בו היו� קרוב ל.י שוויוניות ופתיחותמסורת ישראל בצד חינו� לערכ

  

) יהדות רפורמית( של האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת הספר�בית – מרכז חינו� ליאו באק

אק היה רב ליברלי הרב ליאו ב .ר ליאו באק ומחנ� לאור משנתו"נקרא על שמו של הרב ד. בחיפה
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 השנייה בקשו מוסדות רבי� ול�עהמת במלח. 20אה י המנהיגי� היהודיי� בממגדול, מגרמניה

הודות , ואמנ�. להצילו אול� הוא סירב בטענה שפעילותו יש בה כדי להציל יהודי� רבי�

  .למעורבותו ניצלו אלפי יהודי� והוברחו למדינות שונות

 המרכז. ר מאיר אלק"מייסדו ומנהלו הראשו� היה הרב ד. 1938מרכז החינו� החל את דרכו בשנת 

אלק אשר היה תלמידו של ליאו באק . הוק� כג� ילדי� עבור קבוצת ילדי� מעולי מרכז אירופה

הבנה וכבוד לעמדתו של הזולת תו� טיפוח , פעל ברוח משנתו כשהיא מלווה בערכי� של סובלנות

  .שיי� עד היו�הוא אליה ,  לתנועה ליהדות מתקדמתהספר�בית הצטר� 1950בשנת  .זיקה ליהדות

סמואלס פיתח את . ואת הניהול קיבל הרב ראוב� סמואלס,  פרש הרב אלק לגמלאות1974בשנת 

�בית, חטיבה עליונה, חטיבת ביניי�,  והפכו למרכז חינו� הכולל כיו� חטיבה לגיל הר�הספר�בית

תנועת נוער ומרכז בינלאומי , בית כנסת רפורמי, מרכז ספורט, מרכז קהילתי,  לאומנויותספר

בהנהגתו של סמואלס השתרשה תכנית החלפת משלחות . על ש� לורי לוקייללימודי יהדות 

מרכז . פולי� וארצות אחרות, גרמניה, אנגליה, ב"בישראל לבי� ארה" ליאו באק"תלמידי� בי� 

החינו� זכה בפרס ובתעודה מטע� המועצה המתאמת בי� יהודי� לנוצרי� באירופה עבור 

 הכללי נהלופרש הרב סמואלס ובמקומו התמנה למ 1999בשנת  .הפעילות הבינלאומית המבורכת

  .שהיה תלמיד ומורה במקו� אותו הוא מנהל היו�, של המרכז דני פסלר

�פעילויות לקידו� ערכי , פרס הנוער העולמי,  תוכניות רבות למע� הקהילההספר�בית מפעיל בנוס

) PDD(קות תקשורתית כיתת מחונני� מחוזית וכ� כיתות חינו� מיוחד לתלמידי� בעלי ל, יהדות

במרכז החינו� על כל שכבות הגיל ח למדו "נכו� לתחילת שנת הלימודי� תשס. ומוגבלויות שונות

  . תלמידי��1750כ

קידו� כל תלמיד למיצוי מירבי ה� של יכולתו הלימודי� וה� של יכולתו : הספר� ביתמטרות 

חינו� למעורבות ; ומנויותעידוד יצירתיות וחשיפה לגירויי� בתחומי הלימוד והא; החברתית

על מנת לסייע לו למצוא בישראל , קליטה של נוער עולה; עזרה הדדית ואהבת הבריות; ילתיתקה

; שמירה על ערכי� של תרבות ישראל תו� ראיית התחדשות� של חיי הע� בארצו; את ביתו

  .הבנה ושכנות טובה ע� ערביי ישראל, אחווה, יצירת אווירה של שלו�

י�  משו,)1979(ט " שנוסד בתשל,השוכ� במרכז החינו� ליאו באק, " אברה�אהל"בית הכנסת 

לתנועה ליהדות מתקדמת ופועל ברוח שוויונית פלורליסטית ופתוחה המשולבת בקידו� ערכי 

קבלות שבת . תליו והבאי� בי� כ מרכז החינו�משרת את עובדי הוא .המסורת ותרבות ישראל

  .בו פתוחות לציבור הרחבותפילות בשבתות ובחגי� הנערכות 

  .כרמל צרפתי, 90דר� צרפת ,  31062 חיפה 6283. ד.ת, מרכז חינו� ליאו באק: כתובת

  . /il.org.leobaeck.www//:http: האתר  il.net.netvision@t_gillat: מייל.  8300500�04: טלפו�

  .052�8793225  : טלפו� נייד,  מרכז חינו� ליאו באק,גילתטובה : דוברת

  

  

 למדעי�

, מוכרים שאינם רשמיים, ממלכתיים, יסודיים-על, יסודיים, לטבע, לאמנויות: תגיות

  פרטיים

 –וגיה ועוד אקול, כימיה, פיסיקה,  ביולוגיה–ספר אלה שמי� דגש על נושאי מדעי� � בתי: תקציר

  .ספרי�שמי� ג� דגש אקלי� בית, כאחרי�, ספר אלה�בתי. ומדגישי� מצויינות הישגית בה�
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למדעי� ", "ספר למדעי��בית" נטלו לעצמ� את הש� – כאלה 20�15 יש באר6 –ספר שוני� �בתי

א� אי� , המשמעות היא שה� שמי� דגש על תחו� המדעי�. ב"וכיו" תיכו� למדעי�", "ואומנויות

המינוח . ולא פע� ברמה גבוהה, ספר נטולי הכותרת הזאת אינ� עוסקי� בכ��שבתי, להסיק מכ�

 יסודיי��העלאחד מ� .  היבט שיווקי ג�כ"בדרויש לו , הספר ייחוד� עניק לבתיבא לה" מדעי�"

  :הללו מספר על עצמו כ�

 �656 בו לומדי,  בלודה תיכו� למדעי�"ס על"קמתו של ביה שני� לה14במלאת 

ס קולט תלמידי� בעלי יכולת וסקרנות במטרה "ביה. ב"עד י' למידי� בכתות טת

שילוב� של תלמידי� מהישובי�  .להעמיק ולהעשיר את הידע שלה� במדעי�

עניקה לילדי לוד  מ,הספר�ביתהמבוססי� המקיפי� את לוד בחברת התלמידי� ב

קבלה  הזדמנות לצמצ� פערי� ולהיות מועמדי� שווי� לורמלה המצטייני�

ס חמה " האווירה בביה.מורי� 45ס עובדי� "בביה.... במוסדות להשכלה גבוהה

ומשפחתית והיא נובעת משימת הדגש על היחס האישי בי� מורה לתלמיד והדאגה 

  .תלמיד או עובד, מורה, לכבוד האד� באשר הוא

ל וחלק� פונה לעתודה אקדמאית ולפרויקטי� "ס מתגייסי� לצה"בוגרי ביה

ערכית לקירוב התלמידי� �הפעילות החינוכית. ל"� באישור צהנוספייוקרתיי� 

מהווה תרומה נכבדה למוטיבציה להתגייס , למסורת לשורשי� ולאהבת האר6

בצד הלימודי�  .ל ולמלא את ההתחייבות המוטלת על כל אזרח במדינה"לצה

ס פעילות העשרה בתחומי� שוני� בה� משתתפי� "מתקיימת בביה, העיוניי�

כדורסל  ,טניס שולח�, שחמט: בפעילויות העשרה תחרותיות .י� מכל השכבותתלמיד

  . להישגי� מכובדי�ס"ביההגיע  וניווטי�

  .ס מקיי� קשר הדוק ע� מוזיאו� ישראל בירושלי� בנושא אומנות וצילו�"ביה...

א "ת' ס משתתפי� בפרויקטי� אוניברסיטאיי� במכו� ויצמ� ואונ"תלמידי ביה

  .ש שניידר בפתח תקווה"ח ע"אה בביובקורס פרחי רפו

  .1�800�74�74�20: טלפו�  . 71277לוד , 33חיי� שפירא ' רח: כתובת

  ./http://www.alehlod.co.il: האתר

  :שדרות מתאר את השקפתו החינוכית במילי� אלה בש יגאל אלו�" למדעי� עהיסודי הספר�בית

ס מושתתת  על "של ביהתפיסת העול� . יעל איזור, קהילתי, ממלכתיס הינו "ביה

ס לאפשר לתלמיד להתפתח ולהפו� לאוריי� מדע "על ביה: מספר הנחות יסוד

ש את יכולותיו הגבוהות ומביא משהוא לומד חקרני ועצמאי הממתלמיד , גיהווטכנול

ס לפתח תלמיד בוגר  החוקר את הסביבה בה "על ביה ;שרונותיוילידי ביטוי את כ

 תלמיד אכפתי ואחראי ,יתוחהות שימורה מול פמודע לה ומודע לחשיב, הוא חי

ס לטפח תלמיד בוגר המסוגל להשתלב בחברה " על ביה;לסביבתו הקרובה והרחוקה

ס לפתח "על ביה ; מתקדמת ונתונה לשינויי� מתמידי�טכנולוגית, פלורליסטית

ס לאפשר להורי� ולתלמידי� "על ביה; סובלני וסבלני, ב ופעיל בחברהאזרח מעור

 . ס  ולקחת חלק ביוזמות חינוכיות"עורבי� בחיי ביהלהיות מ

ר תו� שימת דגש על דרכי החק, ס מפתח תהליכי חקר בכל תחומי הדעת"ביה...

   .בתחו� המדע והטכנולוגיה
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מורי� ועדת היגוי  ועד הורי� פעיל ומהווה יחד ע� צוות ה:ס הינו קהילתי"ביה

 �תייכי� וקבלת החלטות בחברת הילדי� פעילה ושותפה לתהל. לנושאי� נבחרי�

  . ספריות

  .com.gmail@alonsdr: מייל. 6894317�08: טלפו�.   שדרות906ל "קק' רח: כתובת

  /http://www.orianit.edu-negev.gov.il/alonsdr: האתר

  

  

 )ירושלי�(למדעי� ואמנויות 

  פרטיים, מוכרים שאינם רשמיים, תיכוניים, םלמדעי, לאמנויות, פנימיות: תתגיו

הוא בעל . קפדני" סינו�"שמקבל אליו תלמידי� מכל האר6 בעקבות , ספר פנימייתי�בית: תקציר

  .הספר מצוייד בתשתיות ברמה גבוהה� בית. דרישות גבוהות והישגי� גבוהי� בכל התחומי�

  

המרכז הישראלי למצוינות "ידי �עלהוק�  התיכו� הישראלי למדעי� ולאמנויות הספר�בית

 מדעי הרוח חזותית ואמנות, וזיקהמ, מדעי� בומיועד לתלמידי� מחונני� ומצטייני�, "בחינו�

� בית .ירושלי� בגבעת משואהוכ� בשכונת  השפנימייתי תיכו� זהו ).יב�כיתות י(מכל רחבי האר6 

 ומייסדה של הספר�ביתמנהלו הראשו� של  (רפי עמר� ובוב אשר על ידי �1990  נוסד בפרהס

לתת מענה לתלמידי�  נוסד הספר�בית). השוכנת באותו מבנה, העמותה למצוינות בחינו�

ומעונייני� להרחיב , � המקומייהספר�בתימוכשרי� ובעלי מוטיבציה שלא מצאו את מקומ� ב

 שני הספר�בשנתו הראשונה היו בבית.  ההתמחות שלה�את ידיעותיה� והשכלת� במקצוע

היו יכולי� להתחיל לימודיה� ש� רק תלמידי , בעוד שביתר השני�, א"י�ו' י, מחזורי� במקביל

 .'כיתות י

 .הספר�בית שתמכה בייס'קר� צ  נקלע לקשיי� עקב התמוטטותהספר� בית דווח כי 2009בשנת 

 על ידי משרד החינו� כזוכה במקו� הראשו� באחוזי הצטיינות הספר�בית הוכר  השנהבאותה

  .  הבגרותבבחינות

כמו כ� כפו� ,  האחראית על צוות המורי� והתוכנית הלימודית, עומדת מנהלתהספר�ביתבראש 

, מחקר ש� דגש על התנסות בהספר�בית .ליאבלתי פורמה שאחראי על החינו� הילה מנהל הפנימי

מחויבי� כל , בנוס� ללימודי העשרה ברמה גבוהה. סקרנות ופתיחות ועל לימוד אישיעל 

התלמידי� מחויבי� , בנוס�. אנגלית יחידות לימוד במקצוע ה5התלמידי� בבגרות בהיק� של 

  .לוגיקה כמו צועות לא שגרתיי�ללמוד מק

אה רבות וצוות הוראה שעות הור, הנחיה אישית,  מתאפיינת בכיתות קטנותהספר�ביתההוראה ב

 על שעות הלימוד משתרעות. טאותאוניברסי רבי� מהמורי� הינ� או היו מרצי� ב.ברמה גבוהה

  הסגל. אחרי� לא לומדי�ספר�בתיכל היו� ובכ� מתאפשרת הרחבה והעמקה במקצועות ש

 המאמ6 המתמש� החינוכי והאקדמי מטפח בתלמידי� סקרנות אינטלקטואלית ומעודד את

  .תו� חינו� למעורבות חברתית ולתרומה לקהילה, וההתמסרות להצטיי� בלימודי�

התהלי� כולל מבחני מיו� .  מכל האר6'תלמידי� בכיתה טה מתחיל אצל תהלי� הקבל

�כ. הספר�בית ימי� שבה התלמידי� גרי� ולומדי� בתנאי 3ראיו� אישי וסדנה בת , פסיכוטכניי�

ובפועל מתחילי� את ,  מבי� מאות מתמודדי� מדי שנההספר�בית תלמידי� מתקבלי� ל85

  . תלמידי��80הלימודי� כ
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ירושלי�  ,1קולי6 '  רח, תיכו� למדעי� ואמנויות,למצוינות בחינו�  הישראליהמרכז: כתובת

  .02�6755100: טלפו�.  96408

  .http://excellence.org.il : האתר   .  shira@excellence.org.il:  האחראית ליחסי ציבורימייל

  

  

  

 מארג

  ייסברנקו ו, ניסויים, יםמשלב, יסודיים-על, יסודיים,  ממלכתיים:תגיות

הספר בחזו� החינוכי שקבע � תהלי� של מיקוד בתי: תכנית חינוכית בעלת שני פני�: תקציר

  .יסודיי��ספר יסודיי� ועל�בבתי, אזרחות, ציונות,  יהדות–ותכני� מרכזיי� לתוכנית , לעצמו

  

 שיזמה המתקיימת מספר שני�תכנית היא " ציוני ואזרחי,  אות מצויינות בחינו� יהודי–מארג "

ציונות ואזרחות במערכת , בלימודי יהדות  מתו� כוונה לקד� מצוינות הירושלמית אבי חיקר�

 אשר ,אלדוגמספר � של בתי קבוצה מובילה מטרת הפרויקט היא לפתח. החינו� הממלכתית

וערכי� חינוכיי� ברמה גבוהה בתחומי� הקשורי�  יקבלו על עצמ� לייש� תרבות של סטנדרטי�

  .ספר�עשרות אחדות של בתי" מארג" היו� קשורי� ל.עצמהליעדי� שהציבה הקר� ל

ה� אמורי� להגיע   בתהלי� סינו� קפדני ובתו� שנתיי� וחציי�נבחר" מארג"המועמדי� לתכנית 

לתמיכה ולהדרכה בתו�  מקצה מדרי� ותקציב" מארג"תכנית . לרמות המצוינות שקבע הפרויקט

�שינוי בית: האמיתית את השגת המטרה לאפשר יקר�א� משאבי� אלה נועדו בע, הספר�יבת

הספר �בתיאחד מ ספרי התלוי במחויבות ובמאמצי� שמשקיעי� ההנהלה ואנשי הצוות בכל

מוד תחילה בתחומי לי, ספרית�בית הספר נדרשי� לפתח ולייש� תכנית עבודה� בתי. בתכניתש

  .�ייעודיי� ובהמש� במלוא טווח פעילות

הספר להגדיר את �משמעית מבית�יא בדרישתה החדה" מארג"חשיבותה המיוחדת של תכנית 

 ולעשותה בסיס לכל –ציונות ואזרחות ,  תו� התמקדות בתכני� של יהדות–תעודת הזהות שלו 

, שלו" איי.א�.די"לזהות את ההספר �התכנית דורשת מבית. חינוכית וחברתית, לימודית, פעילות

, והוא ברור, ו נעה ההתנהלות השוטפתשסביב, )או אתוס או חזו�" (ציר מארג�"לבנות לעצמו ו

  :מספר על עצמו כ�) תקווה� פתח(הספר היסודיי� �אחד מבתי. הספר�ידוע ומוב� לכל באי בית

הפועל ברוח , וקהילתו מייעד עצמו כמרכז חינוכי מתקד�" אורני�"בית חינו� 

קהילת בית חינו� . עול��מדינה�ע��ציונית ומנחיל את ערכי אד��ודיתהמורשת היה

 ,תחומית ולמיצוי היכולת האישית של כל תלמיד�ות רבשואפת למצוינ" אורני�"

כדר� להגשמת המצוינות " הצמיחה"חרטנו על דגלנו את רעיו� . מורה ועובד

תו� חתירה לנתינה , דרכנו תהיה מעוגנת בגילוי סובלנות לכל אד�. והמיצויינות

תחזק את הזיקה בינה " אורני�"קהילת . מתמדת מתו� אחריות לעצמנו ולסביבתנו

 . ותבסס זאת על ידע התרבות ומורשת ישראל, לבי� ע� ישראל ואר6 ישראל

. הציונות והאזרחות, מאמצי� לליבנו את ערכי היהדות "אורני�"אנו בבית חינו� 

אנו משתמשי� על מנת להביע את עצמנו בדרכנו  בה" שפה"בית החינו� פיתח 

 ומעונייני� כי ,ובני הקהילה שותפי� מלאי� די�יל, הורי�, אנו רואי� בכ� .החדשה
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להביא  בית החינו� ש� לעצמו מטרה .משתמשי� בה אנו" שפה"תהיו שותפי� ג� ל

 . להכרת השפה והמושגי� בההספר�ביתאת כל ילדי 

  . 03�9328278: טלפו�  . פתח תקווה  7תפוצות ישראל ": אורני�"כתובת 

  CodeClient?asp.index/webpro/il.co.tak-tik.www://http=828 :האתר

  ": כרמיאל–אורט מגדי� "ספר תיכו� �דוגמא נוספת מבית

" מגדי�"קבע  אורט , ציוני ואזרחי, מתו� האמונה והחשיבות בערכו של חינו� יהודי

המאפשרת לימוד והכרה של ערכי מורשת , יתבחזונו לחזק את המסגרת החינוכ

. הספר�ביתופיתוח הדיאלוג בי� באי , העמקת ערכי� דמוקרטיי�, ותרבות ישראל

אשר תעצב את " מאי� באת"אנו שואפי� להקנות לתלמידינו את תודעת המשמעות 

  ).מסכת אבות פרק ג משנה א" (לא� אתה הול�: "דרכ� בבחינת

  :ס"חזו� ביה

שוא� . י� ביצירת סביבה חינוכית תומכת ובדיאלוג חינוכי לימודיאורט מגדי� מאמ

  .מורשת ותרבות, מעורבות חברתית, סובלנות, למצוינות

  . 04�9980944: טלפו�.  21671כרמיאל , 71הפיסגה ' רח": מגדי�"כתובת 

  . il.org.ort@megadim/: מייל

-http://c3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=ae6b809b-bb5b-4a36-9fbd: אתר

b4efea78a612&page=ae5e9221-4b43-40ef-9139-97134b61c98c.  

  .החינו�  נעשית בפיקוח ועדת היגוי ובתיאו� ע� משרד"מארג"ת עבוד

.  �ירושלי, הר הצופי�, האוניברסיטה העברית, ש מלטו�"המרכז לחינו� יהודי ע: כתובת מארג

  .li.ac.huji.savion@ifatg: מייל.  5881335�02: טלפו�

  

  

 מוחזקי�

  קיבוציים/התיישבותיים,  תיכוניים:תתגיו

שעבור� הועברו , ה� חטיבות עליונות באזורי עדיפות לאומית" ספר מוחזקי��בתי: "תקציר

  .בשנתיי� האחרונות צומצמו התקציבי� מאד. מדי שנה7 מליו�  �150ספר כ�לבעלויות של בתי

  

   :היא מוחזקותמטרת ה, פי לשו� החוק�על

בפריפריה הגיאוגרפית   הנמצאיםספר-בתיצרכים המיוחדים של לתת מענה לַ 
הלימוד  שאינן מכוסות בשכר, באמצעות מימון הוצאות מיוחדות, והחברתית

 ההקצבה .השיג תעודת בגרות איכותיתעל מנת להביא את תלמידיהם ל, הרגיל

תוך התכוונות ללימודים , מיועדת לצורכי קידום ההוראה בחטיבות העליונות
 .בבחינות הבגרות לצורך היבחנות
 :מעניק תוספת תקציב למוסדות העומדים בתנאי הסף הבאים משרד החינוך

 .ב"עד י' ב או י"עד י' החינוך לומדים תלמידים בכתות ט במוסד... .1
 .ל"שכ(רישיון כדין ומקבל תקצוב שכר לימוד  סד החינוך הינו בעלמו .2
יש לו הכרה בציונים השנתיים , הבגרות מוסד החינוך מגיש תלמידים לבחינות .3

 .רמה(והוא זכאי לקבל גמול בגרות מלא 
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כהגדרתו לצורך תקצוב , מוסד החינוך מקיים מגוון של מקצועות הלימוד .4
 .לימוד בחטיבה העליונה שכר

 .תלמידים 1,000 - תלמידים ומעלה אך לא יותר מ90סד החינוך לומדים במו .5
 .60,000 -מוסד החינוך קטן מ התושבים ברשות בו נמצא' מס... .6
  

דת המעקב ועעקבות פנייה של  ב– 27.02.2006 ביו� 611163/03 "בבג די� שנית�פסק אול� ב 

 .עדיפות הלאומית בחינו� נפסלה מפת ה– רי�ואח  ראש הממשלה,העליונה של ערביי ישראל

וכי על משרד , הנוגע לנושא החינו� מפלה ופוגע בשוויו� נקבע כי סיווג אזורי עדיפות לאומית בכל

תוצאת . של עדיפות לאומית להקצאת משאבי� שוני� החינו� להפסיק להשתמש בפרמטר

  . מורי� באות� אזורי�61500 היתה פיטורי "החלטה זו של בג

כיו� , )�12.6.2007ב(שא� השביתו את הלימודי� , יות רשויות מקומ�60כגעות מ� ההחלטה יצאו נפ 

6 "פסיקת בג .פעול מתקשי� להספר� בתי הפ� התקציב לבסיס שבלעדיו שבמרוצת השני�

 החינו� להפסיק את חלוקת � את אות� ישובי� חלשי� והורתה למשרדיעדהחליטה להפסיק לה

על : המשמעות. י� ושוויוניי� יותר לחלוקה תקציבית ולקבוע קריטריוני� חדשתקציב המוחזקות

 הודיע על השינוימשרד החינו� .  בישובי� ערבי�ספר�בתילתקצב באופ� דומה ג� המדינה 

ארי� האחרו� יומיי� בלבד לפני הת, 2007  במאי�29 רשויות בפריפריה ב�60במכתב שנשלח לכ

�בתיהמהל� החדש כולל עלייה במספר  . על פי הסכמי העבודה הקיבוציי�שבו נית� לפטר מורי�

שפירושו פחות ,  בשני� קודמות144 מוסדות לעומת 245: יסודיי� שיקבלו תמיכה� העלהספר

 �20שניתנו במש� כ בער� מתקבולי המוחזקות 50%ההפחתה היא בשיעור של . תיקצוב לכל מוסד

  .הספר שנפגעו נדרשו לבצע קיצו6 גדול בהוצאותיה��ובתי, שנה

 תוכנית לעידוד מעבר של עובדי הוראה ,פי הודעתו�על, נו� מגבשי� במשרד החיבמקביל

יוחד מורי� מקצועיי� במ,  במורי�גדולי� ממחסור יישובי� רבי� בפריפריה סובל. לפריפריה

קידו� , בעבר כבר נקבעו תמריצי� הכוללי� השתתפות בשכר דירה. מתמטיקה ופיזיקה, אנגליתל

טר� נקבע סופית אילו הטבות בדיוק ייכללו בתוכנית . בוותק לצורכי שכר והטבות נוספות

  .א� ה� יהיו מושתתות על ההטבות שניתנו בעבר, החדשה

 מיקוד ,ירושלי� 34 ישראל שבטי וברח ,המינהל לכלכלה ותקציבי�, �החינו משרד: כתובת

  .02�5602253: טלפו� . 91911

  

  

 מוכרי� שאינ� רשמיי�

  פרטיים, דתיים-ממלכתיים, ממלכתיים, יסודיים, יסודיים-על: יותתג

שיש לה� עצמאות לגבי ההתנהלות ותכני , הספר�מדובר במעמד משפטי של בתי: תקציר

  .הממלכתיי�הספר � ה� אינ� מקבלי� את כל התקציבי� שמקבלי� בתי, אבל במקביל, ההוראה

  

  :מוסדות חינו� מוכרי� לא רשמיי� נאמר לגבי 11בסעי� , ג"בחוק חינו� ממלכתי תשי

להכרזת מוסדות לא רשמיים  סדרים ותנאים, בתקנות, השר רשאי לקבוע
לפיקוח עליהם  ,להנהלתם, להנהגת תכנית היסוד בהם, כמוסדות חינוך מוכרים

 .ל התמיכה ובמידה שיחליטאם השר יחליט ע, ולתמיכת המדינה בתקציביהם
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שהוגדרו בה� , 1953–ד"תשי, )מוסדות מוכרי�(תקנות חינו� ממלכתי ד התקבלו "בשנת תשי

  :התנאי� להכרזת מוסד מוכר

, 1969–ט"תשכ, ספר- בתיחוק פיקוח על  על המוסד ניתן רשיון לפי  )1 (
 ;לפי הענין, או לפי פקודת החינוך

 ;פי האמור בתקנה זוהמוסד מקיים את תכנית היסוד ל  )א1(
 ;הלימודים הנוספים על תכנית היסוד אושרו על ידי השר  )2(
מספר התלמידים הצפוי בכל כיתה הוא לפי השיעור הנהוג במוסדות   )א2(

 ;חינוך רשמיים
,  לשנה180- לשנה ולא פחות מ260-  הלימודים אינם יותר מיימ  )3(

ה נוסף על ובלבד שבמוסדות שבהם מקבלים התלמידים שיכון וכלכל
 ;יהיו ימי הלימוד כפי שיאשר השר, החינוך היסודי

 ;המוסד מקיים חופשות חגים כפי שאישר השר  )4(
השכלת המנהל וחבר המורים והעובדים במוסד היא לפי הנהוג   )5(

 ;מוסדות חינוך רשמייםב
משכורות המורים והעובדים במוסד יהיו לפי השיעורים והכללים   )6(

 ;נוך רשמייםהנהוגים במוסדות חי
הציוד והתנאים הסניטאריים במוסד מניחים את דעת , תנאי השיכון  )7(

 .השר
  

 שאינ� מלמדי� את תוכנית הלימודי� של משרד ספר� בתיעל מנת לעג� בחוק את פתיחת� של 

 שהמדינה מאשרת את ספר�בתיכלומר ". מוכר שאינו רשמי "ספר�ביתהחינו� נקבע מעמד של 

הזאת בחוק החינו� " נישה"ה . לה� חופש אקדמי וחופש ניהוליקיומ� תו� שהיא נותנת

פע� � לאעבור מוסדות חינו� המכוני� , שהול� ומתרחב ע� הזמ�, הממלכתי פתחה ערו6

הספר המוכרי� שאינ� רשמיי� �מספר� הכולל של בתי, על פי נתוני משרד החינו�. "פרטיי�"

  :)ג� לא חינו� מיוחד, �שאינה כוללת את כול (פי החלוקה הבאה�על, 1550הוא 

ממלכתי   שלבי חינו�
  יהודי

�ממלכתי
  דתי

  בדואי  דרוזי  ערבי  חרדי

  �  �  76  482  21  24  יסודי

  10  7  130  461  82  176  על יסודי

  

החלו אשר כ. חלקיבאופ� מלא או י המדינה "ע  מתוקצבי�"מוכרי� שאינ� רשמיי�" ספר�בתי

 .ג� אליה�" מוכר שאינו רשמי"י הועתק מעמד הלצו6 הגישות השונות לחינו� אלטרנטיבי חילונ

 האלטרנטיביי� אינ� מקבלי� תקציב מלא ממשרד החינו� ומקיימי� תוכנית הספר�בתימכיוו� ש

 . נגבה מההורי� תשלו� עבור כל תלמיד, לצד תשלו� משכורות לצוותי החינו�,לימודי� עשירה

עובדה זו מונעת בעצ� מחלק . רגובה התשלו� נע סביב מאות שקלי� בחודש לתלמיד וא� יות

  . מילדי ישראל להתחנ� בה� ג� אילו רצו בכ�

לפי לשו� " היסוד"או  (תכנית הליבהמחוברת סוגיית " החינו� המוכר שאינו רשמי"לטבורו של 

ספר �  מה יהיה שיעור התיקצוב הממלכתי לבתי–השאלה שמעלה החיבור הזה היא ). החוק

שאת ע� �השאלה התעוררה ביתר?  הליבה המחייבתשמלמדי� חלקי� מצומצמי� מתכנית

  .2007בשנת " חוק נהרי"חקיקתו של 
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רשויות מקומיות יחויבו , לפי תיקו� זה.   לחוק חינו� ממלכתי7לתיקו� מספר חוק נהרי הוא כינוי 

 אחוזי� מהמימו� הנית� למוסדות חינו� 75במימו� מוסדות חינו� מוכרי� לא רשמיי� בשיעור של 

 �7 בממשלההתיקו� לחוק הוצע על ידי ה . אחוזי�100של ג� ע� אופציה למת� מימו� , רשמיי�

 בתמיכת 2007  במאי�22 בכנסת עבר בהוא.  ס"ש ממשול� נהריביוזמתו של השר ,   2007 במאי

 וחבר הכנסת יולי תמיר שרת החינו�הביעו , בעת הדיו� בחוק. צ"מרובהתנגדות חברי , הקואליציה

 של החינו� החרדי יחוייבו הספר�החוק לא קבע שבתי  . הסתייגויות וביקורת על החוקיוסי ביילי�

 י"לכלית למוסדות החינו� המוכרי� ענועד לדאוג כהוא .  כולה או חלקה–ללמד את תכנית הליבה 

שבה� , ספר יסודיי� בכל המדינה� בתי�473 ב)אז (מדובר. רשמיי�אינ� שמשרד החינו� א� 

  ,"פטור"מוסדות הלומדי� ב, ילדי� אל� �44 החוק אינו עוסק בעוד כ. אל� ילדי��139לומדי� כ

  . כלומר מוסדות חינו� חרדיי� שאינ� מוכני� לקבל עליה� כל פיקוח של משרד החינו�

  .http://www.dinmekomi.co.il/LAW/edu013.doc#Seif1: אתר תקנות מוסדות מוכרי�

 .0506�282318: טלפו�.   95105ירושלי� , 34שבטי ישראל , ר�� בניי� לב, משרד החינו�: כתובת

 . ronitfh@educationgov.il: מייל

  : במשרד החינו�) חינו� חרדי(לחינו� מוכר שאינו רשמי '  אג� אאתר

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/Odot/DvarMenahel.

htm.  

  

  

 mofetמופת 

  ,דתיים-ממלכתיים, ממלכתיים, יסודיים-על, יסודיים: יותתג

 פתיחת כיתות –ותחו� פעילותה הוא ,  שנה�20 עמותה שקיימת בישראל קרוב ל: תקציר

  ".מופת"ספר שכולו ברוח �היו� ישנו ג� בית. למצויינות מדעית עבור תלמידי� בעלי מוטיבציה

  

העמותה .  היא מוסד ציבורי ללא מטרת רווח")פיסיקה ותרבות, מתמטיקה"ת "ר (מופתעמותת 

שמה לה למטרה את קידו� והשבחת ,  על ידי מדעני� עולי� מברית המועצות1992שהוקמה בשנת 

 להקמת בהמש� . העמותה בפריסה ארציתועלתכיו� פ. הוראת המתמטיקה והמדעי� בישראל

מאויש בעיקרו על ידי ,  על יסודי שש שנתיספר�בית ,"מופתשבח " הספר�ת הוק� ביהעמותה

 .תלמידי� עולי� או ילדי עולי� שנולדו כבר באר6

אנשי  .תיקי�� של גורמי� וגופי� ישראליי� ופעילות חינוכית זו עוררה את סקרנות� והתערבות

 התרשמו ביותר, חקרו את פשר התופעה, בתמיכת משרד הקליטה, תיקי�חינו� ישראלי� ו

ובמקביל כאבו את התבדלות� של העולי� והתכנסות� , משיטות ההוראה והחינו� במסגרות אלה

לפיכ� שמו לה� למטרה לאמ6 תוכניות אלה . במערכות חינו� מנותקות מהמערכת הישראלית

  .במערכת החינו� הישראלית

תחנכי�  תלמידי� מ�20,000כ: פעילות מופת בפריסה ארצית רחבה ואינטגרטיביתמתבצעת כיו� 

,  רשויות�50כחינו� שבתחומי  מוסדות �110 ובכמועדו� מתמטי אולימפי ביניה� במרכזי העשרה

זר במג, ממלכתי דתיתכנית מופת מופעלת במגזר היהודי הממלכתי וה . כפרי נוער9 ביניה�
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, במרכזי העשרה ליותאפורמ�בלתילמופת פעילויות במסגרות  .רקסי'הצהערבי ו, הדרוזי

  . יסודיי� ועל יסודיי�ספר�בתי,  גני ילדי�:ליותאפורמ ובמסגרות

  . בחדרה" מופת חופי�"ספר יסודי שהוק� לאחרונה ברוח התכנית הוא �בית

  .04�6323595 :טלפו�.  חדרה  נת חופי�שכו, אדני פז' רח, חופי��היסודי מופת הספר�בית: כתובתו

  /hofim-mofet/org.dialognet://http :האתר . net.bezeqint@1mofet: מייל

בתחו� החברתי וה� בתחו� ה� , עתיד מדינת ישראל ושגשוגהש,  מצהיר נה של עמותת מופתחזו

מותני� בטיפוחו של המשאב האנושי ומכא� מרכזיותו של החינו� בקידומ� של מטרות , הכלכלי

  .לאומיות אלה

,  שינוי איכותיתו� שימת דגש על,  שמה לה למטרה לשפר את פני החברה הישראליתתכנית מופת

בצוותי , תכניות הלימודוזאת באמצעות שינוי מהותי ב,  אזרח העתיד– משמעותי של הלומד

ההוראה רואי� עצמ� אחראי� וצוותי " מופת"מובילי תכנית . ההוראה ובתפיסת� החינוכית

במישור , התנהגותי,  מערכת החינו� במישור האישי הרגשיתלמידי של �יפוח ולט�לפיתוח

 :מטרות התכנית ה�. הקוגניטיבי ובמחויבות לזולת ולחברה

, י התכוונות לצרכיה�"לוסיית התלמידי� עהקטנת הפערי� הלימודיי� באוכ .1

ל לגבי הבינוניי� והמתקשי� "לכישוריה� ולסגנונות הלמידה של המצטייני� וכנ

  .אלה באלה, תו� תמיכה וחניכה של התלמידי�

שהתמחו במתמטיקה ובמדעי , יסודית� בוגרי מערכת החינו� העלהעלאת אחוז .2

  . הטבע והטכנולוגיה

ה נגישה ושימושית יותר לאוכלוסיית תלמידי� הפיכת מקצוע המתמטיקה לשפ .3

  .רחבה יותר

  :העלאת איכות ההוראה באמצעות .4

בחירה קפדנית של סגל ההוראה בדגש על הכשרה אקדמית הולמת בתחו�  •

  . וכישורי הוראה ותקשורת בי� אישית מאיד�, הדיסציפלינארי מחד

 וליווי טיפוח מצוינות וחדשנות אצל צוותי ההוראה ובניית מערכת תמיכה •

  .מתאימה לצרכי� אלה

הנשעני� על תכנית הלימודי� , פיתוח תכניות לימוד וחומרי למידה •

בתוספת העשרה והעמקה ה� בתחו� התוכ� וה� בתחו� , המחייבת

  .המיומנויות הקוגניטיביות והמעשיות

פיתוח היכולת להתגייס  וטיפוח תחושת המסוגלות בכל תלמיד: ברמת הלומד .5

היכולת לדבוק במשימות המזמנות קשיי� או . מודד את�למשימות קשות ולהת

  .והיכולת לראות בה� אתגר, חווית כשלו�

קרי , העלאת רמת ההישגי� האישיי� של הלומד ואיכות תעודת הבגרות שלו .6

  .רמה מוגברת של מתמטיקה ומקצועות מדעיי� וטכנולוגיי�

בדגש על , הכשרת הלומד והכנתו לקראת השתלבות ותרומה לחברה הישראלית .7

  .מחויבות ותרומה לחברה, מדע וטכנולוגיה

או משפרת  ,במערכת החינו�פערי�  הגדלת על  משפיעהתתוכנית עמותת מופישנה שאלה הא� 

  .לוואי�את המצויינות המדעית ללא תופעות
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  .י� מקריית שמונה ועד באר שבעוה� משתרע, ספר מפעילי� את תכנית מופת� בתי�110כ

  . 03�7677000/1: טלפו�.  47800כפר הירוק ה: משרדי מופת כתובת

  ./org.il-mofet.www://http/896: האתר.  net.bezeqint@1mofet: מייל

  

  

 מורשה

  דיאלוגיים, משלבים, יסודיים-על, יסודיים, דתיים-ממלכתיים,  ממלכתיים:תיותג

אחת מבי� כמה רשתות חינו� ,  למורשת היהדות ולמעורבות קהילתיתספר�בתירשת : תקציר

  . ליהדות וישראליותחי�י קר� אבי" הרשת נתמכת ע.שעוסקות בנושא היהדות הפלורליסטית

  

 הפועלת לעיצוב הוויה יהודית ציונית בעלת, ספר�בתיאולוגית של י היא רשת איד"מורשה"רשת 

  .2001הרשת נוסדה בשנת . הספר�בתידגש חברתי בתו� 

במטרה לתת מענה חינוכי , ממלכתי וממלכתי דתי:  משני הזרמי�ספר�בתי חברו "מורשה"ל

הכשרה וליווי תוכניות  : בשלושה מעגלי�הספר� בתיהרשת פועלת ב. הול� לתלמיד המסורתי

שתלמויות למורי� ויישו� תוכניות ה: הספר� בתיהנחייה רצופה בעבודה ב; צוות בכירללמנהלי� ו

  .פיתוח תוכניות לימודי�; נותחינוכיות שו

לצד הארגו� ', כל ישראל חברי�'הרשת פועלת במסגרת  .קר� אבי חי תומכת ברשת מאז יסודה

  : עקרונות מורשה ה�. 'ממזרח שמש'

 השותפי� במורשה מעודדי� את הקשר למסורת היהודית ונותני� הספר�בתי .1

 לומדי� את מקורות הספר�ביתב. ת של המשפחה והקהילהמקו� למסורו

  . המורשת היהודית באופ� חווייתי דר� מעגל החיי� ומעגל השנה

את כל המעגלי�  השותפי� במורשה משלבי� בלימוד ובמעשה הספר�בתי .2

 הוא אחד מעמודי הספר�בית. הורי� וקהילה,  מורי�:הסובבי� את התלמיד

 בזמ� הוא מעצב את זהותו על פי אופייה של התוו� המגדירי� את הקהילה ובו

  .  הקהילה

 השותפי� במורשה מעמיקי� את הלימוד בתחומי היהדות החברתית הספר�בתי .3

אחריות חברתית ומחויבות , באמצעות תכניות לימודי� שבמרכז� רגישות לזולת

 . 'גדול תלמוד המביא לידי מעשה'לימוד זה הינו בבחינת .  לתיקו� עול�

 ערכי היהדות החברתית הלכה  השותפי� במורשה מיישמי� אתהספר�בתי .4

ה� דואגי� למניעת נשירה ומסייעי� ,  ה� אינ� ממייני� תלמידי�:למעשה

   .לכלל תלמידיה� למצות את יכולת� האישית

 השותפי� במורשה מטפחי� את הקשר העמוק של הע� היהודי לאר6 הספר�בתי .5

ציוני המדגיש �� נכבד נית� לחינו� יהודימקו. ישראל ולמעשה הציוני על כל גווניו

תולדות הציונות נלמדות מנקודות . את הקשר שבי� ע� ישראל לאר6 ישראל

המבט של הקהילות השונות המרכיבות את החברה הישראלית וה� מעודדות 

  .גיבוש השקפת עול� רחבה ומגוונת

ירה  השותפי� במורשה מחנכי� למצוינות אישית וקבוצתית תו� שמהספר�בתי .6

 מסייע לכל תלמידיו למצות את הספר�בית. על סולידריות וללא אווירת תחרות
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מלוא יכולת� הלימודית והוא מעמיד תכניות חינוכיות המסייעות לקד� 

     .  מצוינות ערכית

שיח בי� מורי� לבי� � השותפי� במורשה פועלי� בגישה חינוכית של דוהספר�בתי .7

מורשה מאמינה . ובי� התלמידי� להוריה�בי� התלמידי� לבי� עצמ� , תלמידי�

שתרבות דיאלוגית מעודדת את התלמידי� לקחת אחריות על התהלי� הלימודי 

  . יצירתיות ולימוד חווייתי, בחירה, והיא תנאי לקיומ� של  חירות

  .חצור שבצפו� ועד באר שבע בדרו��מ, ס ברחבי האר6" בתי�30למעלה מ  כיו� שותפי� לרשת 

  .94301, ירושלי�, 97יפו , בניי� כלל,  מורשהספר�בתירשת  :תכתוב

  :האתר.  li.org.morasha@morasha: מייל.  6251922�02: טלפו�

http://www.morasha.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=b8fe2af3-36fe-4584-9a4b-

4ea94407d625&page=a66f757c-388b-434d-ab83-4bb6efc7f4bc.  

  

  

 מיתרי�

  , יסודיים-על, יסודיים, ממלכתיים, דיאלוגיים, משלבים: תגיות

הספר של � בתי.אחת מבי� כמה רשתות חינו� שעוסקות בנושא היהדות הפלורליסטית: תקציר

  .קיו��ילדי� בעלי יכולות שונות ודו: מיתרי� עוסקי� ג� בפלורליז� בתחומי� נוספי� ליהדות

  

הדוגלת , ספר בעלי גישה יהודית דמוקרטית ופלורליסטית�היא רשת של בתי" רי�מית"

, מיתרי� רעננה, כרו� יעקביקשת ז, יחד מודיעי�, גבעת גונ� ירושלי�: משתייכי� אליה. בסובלנות

 שואפת רשת מיתרי� .בוטינסקי בית שמש'ז,  לוד–פסגה , רעות ירושלי�, שבע�מיתרי� באר

 ובו מתקיי� חינו� יהודי ,בעלי זהויות יהודיות שונותבצוותא  תחנכי�אקלי� חינוכי שבו מל

, בגישה לא כפייתית ,דב� מרכזי בתפיסת העול� החינוכיתכנ המבוסס על המורשת היהודית

מציבה אלטרנטיבה לחינו� היא . וביטויי� למורשת היהודית המאפשרת ריבוי פרשנויות

מהווי� " מיתרי�"די� בגואמ ההספר�בתי. וכיהממלכתי והממלכתי דתי בתכני� ובמעשה החינ

� נבנה על ידי הקהילה חודי של כל אחת מהיקהילות יהודיות לומדות אוטונומיות אשר החזו� הי

  . על ידי הצוות המקצועימתממשו

  :הספר של הרשת כותב על עצמו כ��אחד מבתי

,  והתיכו�איזורי לגילאי החטיבה� יהודי פלורליסטי עלספר�בית הוא מיתרי� רעננה

 משלב מצוינות הספר�בית .חילוניי� ומסורתיי�, בו לומדי� יחד תלמידי� דתיי�

  . אקדמית וחינו� למנהיגות קהילתית ע� יחס אישי וכבוד ודאגה לזולת

על מנת לאפשר , מיתרי� רעננה נוסד על ידי עמותת הורי� לחינו� יהודי פלורליסטי

ו יחד תו� כבוד הדדי במטרה להביא מסורתי וחילוני ילמד, מסגרת בה נוער דתי

מיתרי� רעננה ש� דגש על טיפוח הסקרנות . לאחדות המבוססת על הכרה והבנה

וטיפוח , הקניית כלי� לרכישת והטמעת ידע, האינטלקטואלית של התלמיד

  . המצוינות האישית של כל תלמיד

, ת כוללי� קשת רחבה של קורסי� במורשת היהודיהספר�ביתהתכני� הנלמדי� ב

  . מדעי הרוח והחברה, מוסיקה, אמנות, מדעי�
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תלמידי מיתרי� רעננה לומדי� לקראת בחינות הבגרות בכתות קטנות תו� ניסיו� 

רביי� על פי היכולת האישית על מנת מ אחד ואחת למיצוי עצמי ולהישגי� להוביל כל

  . ניה� את מרבית האפשרויות בעתידלפתוח בפ

  .09�7724174/5: טלפו�.  רעננה37נגיד רחוב שמואל ה: הספר� כתובת בית

  ./http://www.meitarimraanana.org: האתר.  office@meitarimraanana.org: מייל 

 במילי� "מיתרי� "רשת הגדיר את 2007 בספטמבר 2, ז"ט באלול התשס"י, 1/ל סח"חוזר מנכ

  : אלו

חו� החינו�  רשת פדגוגית המסייעת למוסדות חינו� שוני� ברחבי האר6 בת)זוהי(

לחטיבות ,  יסודיי�ספר�בתיל, מציעה ליווי פדגוגי לגני ילדי�" מיתרי�. "היהודי

הכולל תכניות וחומרי למידה ביהדות , הביניי� ולתיכוניי� בתחו� הזהות היהודית

תומכת בהבניית " מיתרי�. "השתלמויות והנחיה, וליווי פדגוגי הכולל הכשרה

ודרכי , הדעות, ית הנותני� ביטוי למגוו� העמדותספר�ביתאקלי� חינוכי וקהילתיות 

  .הביטוי של זהויות יהודיות שונות

�ספרית נתונה לבחירת בית�די� הביתבגיבוש תכנית הלימו" מיתרי�"השותפות של 

" מיתרי�"קיימת הלימה בי� התכניות החינוכיות והתפיסה הפדגוגית של . הספר

עומדות במינימו� " מיתרי�"ת של התכניו, ככלל. לבי� אלו של החינו� הממלכתי

ובחלק ניכר מ� המקרי� , שהמשרד דורש במקצועות היהדות ובעיסוק בזהות

  .א� מוסיפות על המינימו� הנדרש" מיתרי�"התכניות של 

  .02�6710354: טלפו�.   53413ד . ת .�� י, תלפיות, 152 דר� בית לח� ,"מיתרי�":  הרשתכתובת

  ./http://www.meytarim.org.il: האתר

  

  

 ממלכתיי�

  בדואים, םדרוזיי, ערביים, דתיים- ממלכתיים, תיכוניים, יסודיים-על, יסודיים: תגיות

המחולקי� , בישראל" פרטיי�"הספר שאינ� עצמאיי� או � הגדרה משפטית לכל בתי: תקציר

  .בממלכתיי� כלולי� ג� מגזרי המיעוטי�. דתיי��ולממלכתיי�) וניי�חיל(ביניה� לממלכתיי� 

  

  : קובע כ�החוק . הספר בישראל�כלולי� מרבית בתיג "חוק חינו� ממלכתי תשיבמסגרת 

; רשמי חינוך-ד ואילך יונהג חינוך ממלכתי בכל מוסד"משנת הלימודים התשי
המזרחי או עם  רםג נמנה עם ז"אשר בשנת הלימודים התשי, חינוך רשמי-במוסד

-יונהג חינוך ממלכתי, זרם אגודת ישראל או עם החלק הדתי של זרם העובדים
 .דתי

  

עד כמה , דתי מזה הממלכתי�מקו� בו מתפצל החינו� הממלכתיעמימות לגבי הישנה מידה של 

  . דתי�  חל ג� על הממלכתי,כש� כולל, "ממלכתי"המונח 

 , חינו� הנית� מאת המדינה על פי תכנית הלימודי�:ס   בחוק החינו� ממלכתי פירושו"תיקו� התש

ובפיקוחו של השר או של מי , עדתי או ארגו� אחר מחו6 לממשלה, ללא זיקה לגו� מפלגתי

אלא שמוסדותיו ה� , חינו� ממלכתי –פירושו " דתי�חינו� ממלכתי" ;שהוסמ� לכ� על ידיו

� ובה� מחנכי� לחיי תורה ומצוות מוריה� ומפקחיה, לימודיה��תכנית, חייה��דתיי� לפי אורח
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בתקופת כהונתו של שר החינו� אמנו� , 2000בשנת . מסורת הדתית וברוח הציונות הדתיתעל פי ה

  :עודכנו מטרות החינו� הממלכתי ונוסח� היו� הוא זה, רובינשטיי�

, למדינת ישראל אזרח נאמ�, אוהב עמו ואוהב ארצו, לחנ� אד� להיות אוהב אד� .1

  ;את זהותו התרבותית ואת לשונו, את מורשתו, ריו ואת משפחתוהמכבד את הו

להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת  .2

לחירויות , ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האד�

וכ� , לתלתרבותו ולהשקפותיו של הזו, לשמירת החוק ,לערכי� דמוקרטיי�, היסוד

  ;לחנ� לחתירה לשלו� ולסובלנות ביחסי� בי� בני אד� ובי� עמי�

  ;ללמד את תולדות אר6 ישראל ומדינת ישראל .3

, מורשת ישראל והמסורת היהודית, תולדות הע� היהודי, ללמד את תורת ישראל .4

  ;ולחנ� לכבד�, להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה

למיצוי , תיות� ואת כשרונותיה� השוני�את יציר, לפתח את אישיות הילד והילדה .5

  ;מלוא יכולת� כבני אד� החיי� חיי� של איכות ושל משמעות

ביצירה , לבסס את ידיעותיה� של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע השוני� .6

ובמיומנויות היסוד שיידרשו לה� בחייה� כבני אד� , האנושית לסוגיה ולדורותיה

  ;עילות גופנית ותרבות פנאיולעודד פ, בוגרי� בחברה חופשית

מחשבה , לטפח סקרנות אינטלקטואלית, לחזק את כוח השיפוט והביקורת .7

  ;ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושי�, עצמאית ויוזמה

לאפשר לה� להתפתח על פי דרכ� וליצור , להעניק שוויו� הזדמנויות לכל ילד וילדה .8

  ;אווירה המעוררת את השונה והתומכת בו

נכונות לקבל תפקידי� ולמלא� מתו� , מעורבות בחיי החברה הישראליתלטפח  .9

התנדבות וחתירה לצדק , תרומה לקהילה, רצו� לעזרה הדדית, מסירות ואחריות

  ;חברתי במדינת ישראל

  ;לחי ולצומח, לנופיה, לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לאר6 .10

ורשת והמסורת הייחודית של המ, ההיסטוריה, התרבות, להכיר את השפה .11

ולהכיר , קבוצות אוכלוסיה אחרות במדינת ישראל האוכלוסיה הערבית ושל

  .בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל

�לא כולל ממלכתיי� (2010 הממלכתיי� בשנת הספר�בתימספר כלל , פי נתוני משרד החינו��על

  :בהתא� לחלוקה המקורבת הבאה, �2300הוא כ) דתיי�

  בדואי�  דרוזי�  ערבי�  יהודי�  

  104  44  331  820  יסודיי�

  35  20  169  396  יסודיי��על

  5  6  47  178  חינו� מיוחד

  

  

 דתיי��ממלכתיי�
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מוכר שאינו , אולפנות, ישיבות תיכוניות, ת"אמי, יסודיים- על,  יסודיים,ממלכתיים: גיותת

  פרטיים, רשמי

מוסדות . י� בתו� החינו� הממלכתיהספר הדתי�משפטית של קבוצת בתי�הגדרה חוקית: תקציר

  .הקצינו בשני� האחרונות יותר את גישת� הדתית) ד"חמ(דתי � החינו� הממלכתי

  

 �28 יסודיי� ו� על300,  יסודיי�405): ד"ממ(דתיי� �ספר ממלכתיי�� בתי�700בישראל ישנ� כ

מוסדות  .י המינהל לחינו� דתי במשרד החינו� בירושלי�"ה� מנוהלי� ע. ד"חינו� מיוחד ממ

  :ג"דתיי� קיימי� ופועלי� מכוחו של חוק חינו� ממלכתי תשי�החינו� הממלכתיי�

לפי  אלא שמוסדותיו הם דתיים,  חינוך ממלכתי-פירושו " דתי-חינוך ממלכתי"
תורה  מוריהם ומפקחיהם ובהם מחנכים לחיי, לימודיהם-תכנית, חייהם-אורח

 ;תיתומצוות על פי המסורת הדתית וברוח הציונות הד
, ינוך רשמי שניתן בו חינוך ממלכתיח- מוסד- פירושו "חינוך ממלכתי-מוסד"

 ;דתי-חינוך ממלכתי-למעט מוסד
 חינוך רשמי שניתן בו חינוך- מוסד- פירושו "דתי-חינוך ממלכתי-מוסד"

 ;דתי-ממלכתי
 השלמה שתכלול- תכנית- פירושו "דתי-חינוך ממלכתי-השלמה למוסד-תכנית"

לרבות נוהג והווי דתי , חיים דתי-פה ותכוון לאורח-כתב ושבעללימודי תורה שב
 ;בין כתלי המוסד

 
ספר ממלכתי או �ג חייבת המדינה לאפשר לכל תלמיד לבחור בית"על פי חוק חינו� ממלכתי תשי

  . ספר ממלכתי דתי בהתא� לרצו� ההורי��בית

-ן מוסדההורה הרושם על בחירתו בי חינוך מקומית יודיע-בשעת רישום ברשות
חינוך מקומית שיש בה -רשות .דתי-חינוך ממלכתי-חינוך ממלכתי ובין מוסד

רשאי , או להיפך, דתי-ממלכתי חינוך-חינוך ממלכתי ואין בה מוסד-מוסד
על רצונו שיינתן לתלמיד החינוך  ההורה הרושם למסור הודעה בשעת הרישום

 .חינוך מקומית-שאינו ניתן באותה רשות

  . ספר המבוקשה� בית להסיע את התלמיד לרשות בה מצוי דינה חייבתבמקרה כזה תהיה המ

א� , שיטת הזרמי� בחינו�בא לבטל את , 1953שאושר בכנסת באוגוסט , חוק החינו� הממלכתי

שבניהולו של משרד , )ד"חמ (דתי�בחינו� הממלכתי" זר� המזרחי"לפת הביא להחבסופו של דבר 

  והוחלט שיהיה עליו ממונה דתי אורתודוקסיד"ת מסוימות לחמבחוק נקבעו פריבילגיו. החינו�

. התייע6 ע� מועצה מיוחדת בכל הקשור בחינו� זה וששר החינו� יידרש ל,)המינהל לחינו� דתי(

 מחו6  נותרואגודת ישראל של הספר�בתי וחרדיי� של הזרמי� ההחינו� העצמאי של הספר�בתי

 .ד"למסגרתו של החמ

סדר מתקיי�  ולצידו ;היו� הדתי� הוא סדרהסדר הדומיננטי: יו��ד מחזיק בשני סדרי"חמה

, יחד ע� עצ� החשיבות המיוחסת בעול� הדתי לחינו�, עובדה זו .דמוקרטי�היו� הִמשני האזרחי

 את החינו� המזוהה ע� השקפת עולמ�יוצרת מצב שהורי� רבי� מעונייני� להעניק לילדיה� 

רשתות , לבנות" צביה"אולפנות  ,לבני�" נע�": דות של מוסרב מגוו� מכא� נוצר .הספציפית

,  ישיבות ואולפנות בני עקיבא;לי"ונוטות לכיוו� החרד" מרכז הרב"שנוסדו על ידי יוצאי ישיבת 

לגיטימציה לצריכה מבוקרת של   תו�,מגדריתכלומר הפרדה , " המרכזיהזר�"המזוהות ע� 

שבה� , מוסדות החינו� של הקיבו6 הדתיו; קר בי� המיני�תרבות כללית ובדר� כלל ג� לקשר מבו
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באופ� עקרוני מתקיי� חינו� משות� לבני� ובנות  וקיימת פתיחות מירבית לתרבות כללית 

  .מה שבהחלט לא מקובל ברוב מוסדות החינו� האחרי�, ולימודי גמרא ג� לבנות

, דתי,  חרדי�י "חרדל,  זר� חדשדתית� הממלכתיתאוכלוסיההמח מתו� בשני� האחרונות צ

 פלג חרדי א במוב� מסויי�הי, ששורשיה בזר� המזרחי וראשה בזר� החרדי, קבוצה זאת. לאומי

 תיגר כנגד כל מה שאיפיי� את זר� המזרחי עליו הוא יוצא. שבותיו וה� באופי פעולותיוה� במח

  הפתיחות החליפה את מקומה): התמיכה ברעיו� אר6 ישראל השלמהמלבד ( בעברהתחנכו

גברי� רצוי (ופ� לבושו אלא על פי א,  על פי אמונתו דווקא אד� דתי אינו נמדד מבחינת�;בסגירות

 ;)לא להיות לבושות מודרני מדיה� צריכות ג� ,  לנשי� כבר לא מספיק כיסוי ראש;ינס'בלי ג

לי� "דהחר . וסוג הכשרות עליו מקפיד;)עדיפות ברורה לישובי� וקהילות מתבדלות(מקו� מגוריו 

אופ� כדי שיתאי� ללשנות אותו כנראה ה� מבקשי� ו ,הלאומי� הזר� הדתישי� מ�אינ� פור

לדתיי�  תנועה ששייכת –בתו� כ� ה� פועלי� להפו� את בני עקיבא . התחרדות שלה�ה

  .  לתנועה חרדית המפרידה בי� בני� לבנות–הלאומיי� מאז ראשית הציונות 

שנערכה בינואר ,  האחרונההמסורתית" ה"צעדת הל"ד היא "דוגמא למתחי� הגוברי� בתו� החמ

רוב חניכי בני . שתתפו בצעדה בגוש עציו�ה,  חניכי בני עקיבא2,800בה� ,  בני נוער�5,000כ. 2010

 עלייתה לבמה בשל, קיי� בסיו� הצעדהשהת, ה"יכרו� לאנשי שיירת הל עזבו את טקס הזעקיבא

 מכלל נציגי בני עקיבא �20% פחות מ–רק מאות בודדות של חניכי� . של להקת זרוע היבשה

בימי� שקדמו , מנגד.  בחרו להישאר במקו� ג� לפרק המוזיקלי שכלל שירת חיילות–באירוע 

הנהלה שלא להפו� את קראו לבה ,  חניכי� ובוגרי� על עצומה�3000להחלטת בני עקיבא חתמו כ

   .שירת הנשי� לנושא מפלג בתנועה ולחדול מהעיסוק המוגבר בצניעות

  . 91911, ירושלי� ,34שבטי ישראל ' רח, ר�� בניי� לב, משרד החינו�, מינהל החינו� הדתי: כתובת

  . 02�5602222: טלפו�

  .http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/hemed: אתר

  

  

 ינו� התורנימעי� הח

  יסודיים- על, יסודיים, החינוך העצמאי, מוכר שאינו רשמי, חינוך חרדי: תתגיו

. האשכנזית" החינו� העצמאי"במקביל לרשת , הספר החרדיי��הרשת הספרדית של בתי: תקציר

  .ולא מלמדי� את כל תכנית הליבה, ספר אלה ה� ברוב� מוכרי� שאינ� רשמיי��בתי

  

) שזו תנועה בפני עצמה' אל המעיי�'רבי� מכני� את הרשת בש�  ("רנימעיי� החינו� התו"רשת 

�  ומונה עשרות אלפי ילדי,�1984 בס"ש שהוקמה על ידי תנועת ספר�בתיהיא שמה של רשת 

 ת הפועל,)הספר היסודיי� שבה�כולל בתי (מוכר שאינו רשמיהרשת הינה מוסד . ברחבי האר6

 .החינו� העצמאילצידה של רשת 

ב� ציו� אבא  ני� הוקמה על ידו ועל ידי הרבוהיא, עובדיה יוס�את רעיו� הקמת הרשת יז� הרב 

 והייתה חלוצה ,"אל המעיי�" תנועת הרשת הוקמה בתקופה בה הוקמה. יהודה צדקה ושאול

חברתי חשו �  ואפליה על רקע עדתיקיפוחלצד טענות על  .ספרדי�לנפרדת בתחו� מערכת חינו� 

שתוכ� הלימודי� , "ורנימעיי� החינו� הת"כ� הוק� . ספר משל עצמ��הספרדי� צור� לפתוח בתי

המורות תלכנה במטפחת , הספרדי א� התפילה ש� תיאמר בנוסח , האשכנזי"בית יעקב" זהה לבו



 68

 הרב עובדיה, כמו כ�. ישתדל להחדיר בתלמידות גאווה על היות� ספרדיותהצוות ו, )ולא בפאה(

 בסגנו� פחות ספר�בתי והקי� למענ� "קירוב רחוקי�"יוס� ראה חשיבות רבה לפעול בנושא 

הרבה .  יהדותא� ע� שמירת מסורת והרבה תכני,  ושאר מוסדות החרדי�"בית יעקב"אדוק מ

 רבי� חוזרי� בתשובה.  ומוסדות חרדי�ישיבות אלו המשיכו לאחר מכ� בספר� בתימבי� בוגרי 

  .עברו ש�

נקלעה אול� למרות זה ,  מטע� משרד האוצרחשבשיוצמד לרשת ,  הוחלט בממשלה�2002ב

 ,משה יוס� הרב ,בנו של הרב עובדיההחליט  �2004ב, לכ��אי. ובות וקשיי� כספיי�הרשת לח

 .ל" כמה פעמי� לחו נסע א�לש� כ�ו ,ולאסו� תרומות לרשת" אלקר� לחינו� ילדי ישר"להקי� 

.  לשורות הרשתספר�בתיהצטרפו כמה ,  לאחר ביסוסה ותפקודה היחסית טוב,בשני� האחרונות

  .  נפרדי� לבני� ולבנותספר� רשת ישנ� בתיב

, כיסוי ראש מלאאוסרת על העובדות ברשת החינו� להופיע לעבודה ללא ש – תקנה חדשה ברשת

ל מרכז מעיי� " במכתב שהוציא מנכ. מצביעה על תהליכי� של הקצנה–כסה את כל הראש שמ

על פי החלטת נשיאות " כי ,)10.5.09(  לכל עובדות המרכז הוא כותב,יואב ב� צור, החינו� התורני

 להופיע מנחות ועובדות מרכזי� פדגוגיי�, ותעובד, מפקחות, מנהלה, הרשת על כל עובדות הרשת

  . "לאודה בכיסוי ראש מלמקו� העב

  . תלמידי��20,000בה� לומדי� למעלה מ,  ברחבי האר6ספר�בתי �650 כיו� קיימי� כ

  .02�6587777 :טלפו�.  ירושלי�, 7כנפי נשרי� , מעי� החינו� התורני: כתובת

  

  

 מקיפי�

  תיכוניים, מקצועיים ,דתיים- ממלכתיים, ממלכתיים, יסודיים- על:יותתג

 של המאה �60החלו לקו� בשנות ה, ספר עיוניי� בנפרד�פר מקצועיי� ובתיס� במקו� בתי: תקציר

  .ספר גדולי� ע� מגמות לימוד רבות�כ בתי"בדר. הכוללי� ג� וג�, "מקיפי�"ספר �הקודמת בתי

  

הקולט את כלל , יסודי בעל מסלולי� ומגמות רבי�� הוא מוסד חינוכי על"ספר מקי��בית"

בכדי , �60 ספר מקיפי� החלו לקו� בישראל בשנות ה�יבת. התלמידי� מ� הסביבה הסמוכה

ה� .  עיוניי� ומקצועיי�–מסלולי לימוד מגווני� , ג� באזורי פריפריה, לאפשר לכל התלמידי�

שהיו לה השלכות , חקלאיי� ועיוניי�, ספר מקצועיי�� נועדו לבטל את ההסללה הברורה בי� בתי

לכל " הזדמנות שווה"יפי� נועדו לאפשר המק. קשות על החברה הישראלית ועל האינטגרציה

התלמידי� יוכלו לנוע . 'בכ� שלא ימיינו את התלמידי� שייכנסו בשעריה� בכיתה ז, התלמידי�

 מונה במשרד החינו� אליעזר �60 באמצע שנות ה. בי� האפשרויות השונות על פי רצונ� וכישוריה�

יסודיי� רבי� הגדירו �ספר על�בתי, לכ��אי. ספר מקיפי��שמואלי לאחראי על קידו� הקמת בתי

, אחד מ� המקיפי�. אלית מוגדרתא� שלא היתה לכ� משמעות פורמ, "מקיפי�"את עצמ� מאז כ

  :כותב על עצמו כ�, זה של נהריה

 �2800כ ס לומדי�"בביה. 1982ס על יסודי שנוסד בשנת "ס המקי� הוא בי"ביה

ס אצל התלמיד "ח ביהמטפ, על א� גודלו .ד"י�'הלומדי� בשכבות ז, תלמידי�

 שתי �תחושת שייכות ויחס אישי באמצעות חלוקתו לארבע חטיבות  והמורה

 :עלה� מטרות .חטיבות עליונות חטיבות ביניי� ושתי
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 .להיות בית שני לתלמיד ולמורה •

 .ס מתחייב להכי� את התלמיד לחיי� במציאות המשתנה"ביה •

, סובלנות ,בוד האד�כ: ס מתחייב לחנ� ולהטמיע ערכי יסוד של החברה"ביה •

 .אחריות, חופש ביטוי, צדק ויושר אישי

, הלימודי  מתחייב לחתור למימוש הפוטנציאל הגלו� בתלמיד בתחו�הספר�בית •

 .האישי והחברתי

שיצליח , ילומד עצמא, ס בטיפוחו של בוגר חושב" יתמקד ביהלעתיד לבוא •

  .�21להשתלב בחברה המשתנה של המאה ה

�בית. ס"וצוותי המורי� על שינוי פני ביה ס"� הנהלת ביהשוקדי, בשני� האחרונות

התלמיד  .ב"עד י` ז� שנתי מ רואה את התלמיד ברצ� שש,  בתפיסתו החדשההספר

. ס"של כל תלמיד בביה ילמד במסגרת תכנית לימודי� אישית שתענה על הצרכי�

כל לתו של וליכ ס יעמיד לרשות תלמידיו מאגר של תכניות לימודי� שיתאימו"ביה

 .הערכה שיטות הוראה ודרכי, קצב התקדמות, רמה, תלמיד מבחינת תכני�

 ס ישת� את התלמיד באופ� פעיל בבחירת מקצועות הלימוד ובחירת נושאי"ביה

להטרוגניות של , ענותיס מדגיש את הצור� לה"ביה. הלימוד בתו� המקצוע

מידה תו� הפיכת הל, החלשי� ביותר ועד למצטייני� ביותר מ�, התלמידי�

  .התלמיד לרלוונטית לחיי

  .  04�9828292, 04�6880500: טלפו�.  99999, נהריה, 1מרגוע ' רח: כתובת

  .  miriy@amalnet.k12.il: מייל

  http://www1.amalnet.k12.il/amalna/Pages/Home.aspx: האתר

יהודיי� ": �מקיפי", או מוגדרי�, ספר שמגדירי� עצמ��  בתי225פי נתוני משרד החינו� ישנ� �על

  . ומגזרי מיעוטי�ד"ממלכתיי� וממ

  

  

 מקצועיי�

, עמל, אורט, )מוסדות(ת "משרד התמ, דתיים-ממלכתיים, ממלכתיים, יסודיים- על: יותתג

  מקיפים, ו"ויצ, ת"נעמ

הספר המקצועיי� הכשירו בעבר תלמידי� מתקשי� להיות בעלי מקצוע בתחומי� �בתי: תקציר

  ". מקצועיי�"והיו� יש דרישה לחזרה ל, "טכנולוגי"ל� בינתיי� בהוח" מקצועי"המונח . טכניי�

  

, מס� התלמידי� במערכת החינו�בלבד  3% מקצועיי� ספר�בתיע� הקמת המדינה למדו ב

 שיש להכשיר כמה שיותר אנשי� ,אז אמרההגישה . ספי�עמל ומקצועיי� נו,  אורטותברשת

. וקטיביי� אשר יעזרו בבניית המדינה מקצועיי� כדי להפו� אות� לאזרחי� פרודספר�בתיב

 מקצועיי� איפשרו להעניק ספר�בתי : זרז לקליטת העולי� ג�שימשהועית מערכת החינו� המקצ

במהל� השני� גדלה . ובכ� להקל עליה� את הקליטה באר6, לעולי� החדשי� חינו� ומקצוע

ת הצבאיות  מטע� התעשיוספר�בתי מקצועיי� שכ� אליה� נכנסו ג� ספר�בתיהכמות של 
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המקצועיי� עלתה כמות התלמידי� של המאה העשרי� בשנות השבעי� שכ� . יתצבאמערכת הוה

  .מכלל התלמידי� במערכת �27% אל� וה� היוו קרוב ל�50ליותר מ

מגמות טכנולוגיות ". טכנולוגיה"נכנס לשפה המונח , יחד ע� כניסת המחשבי�, �80בשנות ה

�בתי כ� נפתחו מגמות מחשבי� ומגמות טכנולוגיות שונות ב.ספר רגילי��בבתישולבו ומקצועיות 

יונית וג�  ג� תעודת בגרות ע:הנות משני העולמותימה שאיפשר לתלמידי� ל,  עיוני�ספר

עד קו� (מחברה חקלאית בעיקרה ". עבודה"במקביל חל שינוי דרמטי במושג ה. טכנולוגית

לחברת שירותי� י� תהלי� מעבר מתקי ומש� ,עברה ישראל להיות חברה תעשייתית) המדינה

והפחית את , שינוי זה הגדיל מאד את המגוו� התעסוקתי שבפני בוגרי מערכת החינו�. טק�והיי

  ".פשוטות"הצור� בעובדי� בעלי מיומנויות 

לעת הדרישה � עולה מעת, לנוכח תיסכול מתמש� ממערכת החינו� הציבורית, בשני� האחרונות

שתלמידי� רבי� , הטענה היא"). כמו במדינות אירופה("עותי לפתוח מחדש מסלול מקצועי משמ

עבור� יש . מתקשי� להשתלב בו וגורמי� לירידה ברמתו, אקדמי�אינ� מתאימי� למסלול עיוני

. שיבטיח לה� מקצוע בעתיד ויפחית את הצור� בעובדי� זרי�, לפתוח מסלול מקצועי חלופי

 הבדלי� ייצור, כלומר,  יביא שוב להסללהשחידוש החינו� המקצועי, לעומת� טועני� אחרי�

 בסיכויי ההתקדמות ,כלכליי� גדולי� בי� מסיימי המסלול המקצועי למסלול העיוני�חברתיי�

  .  והכלכלית שלה�החברתית, האקדמית

ספר � בתי.ואי� גור� נפרד לחינו� מקצועי, "מינהל מדע וטכנולוגיה"היו� פועל במשרד החינו� 

  ).להל�' ר(ת "סורתי נמצאי� במסגרת משרד התממ" מקצועי"בעל אופי 

  . 91911, ירושלי� ,34שבטי ישראל ' רח, ר��בניי� לב, משרד החינו�: כתובת המינהל

  :באתר' ני� של ממלאי תפקידי� במינהל רטלפו

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scitech/TchumTechnologia/DvarMe

nahel/AnsheKesher.htm  

  

  

  

 משלבי�

  מארג, מיתרים, מורשה, י"תל, יסודיים-על, יסודיים, ממלכתיים: יותתג

, �2008שהתקבל בכנסת ב, � המשלבספר משלבי� ה� אלה הכלולי� בחוק החינו�בתי: תקציר

  .בינתיי� הקפיא משרד החינו� את מימוש החוק. ג" תשי לחוק חינו� ממלכתי10' כתיקו� מס

  

,  חילוניי�–משלבי� תלמידי� ותכני� בעלי זהויות יהודיות שונות ספר ש�הכוונה היא לבתי

  :מסורתיי� ודתיי�

, תכנית השלמה שתכלול לימוד מקורות יהודיים בהיקף רחב ובאופן מעמיק
תוך שימת דגש על עיסוק בזהות יהודית ועל חינוך לערכי הסובלנות 

כל חלקי במורשת ישראל ולקיום חיים משותפים וברית ייעוד וגורל בין 
 ;העם בישראל ובתפוצות

של הורי תלמידים במוסד חינוך רשמי ובהסכמת רוב הצוות לפי דרישה   
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אם ראה , רשאי השר או מי שהוא הסמיך לכך לקבוע, הפדגוגי במוסד
כי החל משנת הלימודים הבאה ואילך , שהתקיימו התנאים שקבע בתקנות

 מוסד חינוך כאמור ;יהיה מוסד חינוך כאמור מוסד חינוך ממלכתי משלב
  .לא ייקבע כמוסד היחיד שאליו זכאים להירשם תלמידים

תהא של הורי שני שלישים לפחות מכלל התלמידים במוסד דרישה כאמור 
ולגבי מוסד חינוך שהוא מוסד החינוך הרשמי היחיד ברשות , חינוך רשמי

 . לפחות מכלל התלמידים90% של הורי –חינוך מקומית 

יקבע לכל שנת לימודים את מספר מוסדות ,  האוצרבהסכמת שר, השר 
החינוך שייקבע לגביהם כי הם מוסדות חינוך ממלכתי משלב לפי הוראות 

 .סעיף זה

, נקבע מוסד חינוך כמוסד חינוך ממלכתי משלב לפי הוראות סעיף זה 
בחמש השנים , במסגרת השתתפות המדינה בתקציבו, יהיה המוסד זכאי

לצורך , למימון לפי אמות מידה שיקבע השר, ורלאחר שנקבע לגביו כאמ
הכשרה והשתלמויות לצוות הפדגוגי במוסד והטמעת תכנית הלימודים של 

 .החינוך הממלכתי המשלב וערכיו
וגברו הגורמי� , דתיי�� ספר מ� הממלכתיי��ע� התקבל החוק החל ויכוח א� הוא כולל ג� בתי

, לכ��אי. � להיות במסגרת החינו� המשלבספר משלה�שמנעו בתי, הפוליטיי� מ� הזר� הדתי

 �18בעקבות הבחירות לכנסת ה. ספר� בתי7נכללו בו , ט"תשס, בשנה הראשונה להפעלת החוק

ככל הנראה הוא אינו עתיד להיות מופעל ג� . ע"הוקפא החוק במשרד החינו� ולא הופעל בתש

  .א"בתשע

הוא יוצר תקדי� לגבי גורמי� ובנוס� לכ� , שהוא נחקק בחופזה, ביקורת כלפי החוק טענה

  ).ספר ערביי��בתי, למשל(פי חוק �אחרי� שיבקשו להפו� את עצמ� לזר� נפרד על

  

  

  

 מוסדות, ת"משרד התמ

  עמל, אורט, מקצועיים: ותתגי

ולא משרד (פועלי� כיו� הספר המקצועיי� ה� ת הוא האחראי לחלק מבתי"משרד התמ: תקציר

  .לול העיוני ומבקשי� לשלב עבודה ע� לימוד מקצועובה� תלמידי� שהתקשו במס, )החינו�

  

 האג� להכשרה ופיתוח –ת "תמ באחריות משרד הי� נמצא היו� הקיימי� המקצועיי�הספר�בתי

.  ת"ג עליה� ממונה שר התמ"תשי ג וחוק עבודת הנוער"חניכות תשיבתוק� חוק ה ,א"כ

מש� . ימודי מקצוע ע� עבודה שנות לימוד המבקשי� לשלב ל8נערי� בוגרי : יעדהאוכלוסיית 

   .שנתי�קיי� ג� מסלול מתבגרי� חד ודו. לשלוש עד ארבע שני� בהתא� למסלו: הלימודי�

פיקוח מקצועי , תוכניות הלימוד, תיקצוב: המערכת  היא אוטונומית בכל הנושאי� המהותיי�

מסגרת שות בהנעלמעט בחינות הבגרות (בחינות  מקצועיות וסיווג מקצועי ותעודות , ופדגוגי

ת היא "התמחותו של האג� להכשרה ולפיתוח כוח אד� של משרד התמ).  משרד החינו� והתרבות
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יה י לעול� העבודה והתעשי�מקצועי שלו מחובר� המפקחי� וכל המער� הפדגוגי. בעול� העבודה

ויח שכר מסוי� בתקופת הלימודי�  והשילוב בעבודה חיה מאפשר לחניכי� ה� להר". בזמ� אמת"

המערכת המקצועית מאפשרת  .עסיק כהכנה לחיי עבודה אמיתיי�להתנסות ביחסי עובד ומ� הו

סי� של טכנאי� צבירת יחידות בגרות כאשר המטרה העיקרית היא השגת תנאי כניסה לקור

 בוגרי� ובהמש� סיימו, נה מסלול ישיר לטכנאי�ה התקיי� לראשו"תשסל "בשנה. והנדסאי�

  .ו בתארי�זכבהצלחה את מטלות הסיו� ו

 80: מגמות לימוד .צבירת יחידות בגרות, תעודת מקצוע בתחו� הנלמד, תעודת גמר: ותתעוד

 �60כ: מוסדות לימוד. אי�: שכר לימוד. 'מכונות וכו, מלונאות, מנהל, רכב, ה� חשמליניב ,מגמות

 .עודתורה ומלאכה ו, סכני�, עמל, ורט בבעלות רשתות הטכנולוגי כגו� אספר�בתי

  .  ירושלי�5רחוב בנק ישראל  :משרד ראשי, ח אד�והכשרה ופיתוח כ, ת" משרד התמ:כתובת

  Eti.Yitzhaky@moital.gov.il :מייל.  1800�20�11�80 :טלפו�

-http://www.moital.gov.il/NR/exeres/D601E5A9-7D1F-441B-AE66: האתר

AFA6034605C8.htm 

  

  

 צביה�נוע�

  ישיבות תיכוניות, אולפנות, יסודיים-על, יסודיים, דתיים-ממלכתיים: ותתגי

שבאה להעניק חינו� ברמה , )בנפרד(ציוניי� לבני� ובנות �ספר דתיי��בתירשת של : תקציר

  .כז הרב בירושלי�גבוהה יותר לילדי� שמרבית הוריה� ה� בוגרי� של ישיבת מר

  

המחנכת בני� ובנות בנפרד ברמה , דתית�ציונית חינו�היא רשת ) נקראת ג� מרחביה(צביה �נע�

  .אית� איזמ�הרב  �2010בבראש הרשת עומד  .תורנית גבוהה

 לא דתיי��ממלכתיי� ההספר�בתילאחר שרמת החינו� ב, שרי�שנות השישי� של המאה העב

,  תורני ברמה גבוההחינו� ל– ישיבת מרכז הרב רבי� מה� בוגרי – את בקשות ההורי�   סיפקה

, לימי� .הקודשלימודי בו נית� תגבור ל, ירושלי�ב בקריית משה ש"נע�" הספר�ביתהוק� 

,  בשכונת קריית משה בירושלי�הספר�ביתעל פי המודל של ,  יסודיי�ספר�בתיהוקמה רשת של 

  .הקיי� עד היו�

ה מספר שני� שפעל,  היסודיהספר�בית לבוגרי ישיבה תיכוניתלאחר מספר שני� הוקמה ג� 

 הוק� מבנה נוס� 2008בשנת  .גבעת מרדכיולאחר מכ� עברה למשכנה החדש ב, בקריית משה

, פיזיקה: וביניה�, כמו כ� בישיבה ישנ� מגמות רבות. מדרש וחדר אוכל� בתי2בשטח הישיבה ובו 

� 'הישיבה מכילה מגוו� רחב של תלמידי� בכיתות ז. י"סטוריה ואהי, קולנוע, מחשבי�, ביולוגיה

  .בישיבה לומדי� תלמידי� מכל קצוות ירושלי� ושכנותיה. וביניה� עולי� חדשי�, ב"י

צבי יהודה ש� הרב �ה על"הקרויה צבי, חוב ירמיהו בירושלי� לבנות בראולפנההוקמה , במקביל

) ומעט ישיבות תיכוניות(התפתחה רשת של אולפנות , לימי�. שמקימיה היו מתלמידיו, הכה� קוק

  .פי אותו מודל�על

  .02�5377294: טלפו�  .ירושלי�, 5 וירמיה' רח: כתובת
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 נוצריי�

  פרטיים, יסודיים- על, יסודיים, מוכרים שאינם רשמיים: יותתג

שחלק לא מבוטל , של מגזרי המיעוטי�, ספר נוצריי� אחדי�� בישראל ישנ� בתי: תקציר

  .יש ביניה� בעלי הישגי� לימודיי� גבוהי� מאד. מידיה� ה� מוסלמי�מתל

  

בעיקר קתוליי� ,  לסוגיה�הספר הנוצריי��נכנסי� כלל בתי" נוצריי�"תחת המונח 

, על פי נתוני� רשמיי�. ישראל מאוכלוסיית �2%כנוצרי� הוי� כיו� מהו. ואורתודוכסיי�

  לאור� כל תהלי� החינו� עד� תלמידי� 21,671 קתוליי� ובה� ספר�בתי 17קיימי�  בישראל

  . מוסלמי�) 37.4% (�8,095ה� נוצרי� ו) 62.6% (13,576 מתוכ� �לאוניברסיטה 

, א"בכיתה י,  עבר את המבחני� ועכשיו,הספר הנוצרי אורתודוקסי בחיפה� תלמיד בבית, שינאווי

יסיי� את מבחני כש, בשנה הבאה. הוא לא מצטער על הבחירה, במגמת אלקטרוניקה ופיסיקה

 הערביי� בחיפה הספר�בתידופ� של שני היוצאת הוא יהיה חלק מהסטטיסטיקה , גרותהב

שהוא מוסד , "נזירות נצרת"ו, אורתודוקסי�שהוא מוסד יווני,  האורתודוקסי�השייכי� לכנסיות 

  .קתולי

 נמצאו זכאי�, כלומר( הצלחה בבגרות 98%נזירות נצרת הספר �בית נרשמו ב2002בשנת 

 הספר� בית �ושלישי ,  הצלחה96%ק ע� א ליאו בהספר�ביתשני בחיפה היה ; )לתעודה

מרבית המקבילי� לה� א� בניגוד ל, ספר פרטיי��בתימדובר אמנ� בשני . 95% ע� האורתודוקסי

� העדות והקהילות הדתיות אי� בבית בגלל ערבוב. ה� גובי� אגרת הורי� נמוכה, היהודיבמגזר

 1,200שכר הלימוד הוא ו, הספר�הכנסייה מסבסדת את בית, מרות זאתל. תהספר הזה לימודי ד

כמו אול� כינוסי� ראוי , שכר לימוד נמו� מחייב להסתדר בלי דברי� חיוניי�. "שקל לשנה בלבד

  .הספר �מנהל בית )23.5.04, דוד רטנר" (האר6"מר לא, "או מתק� ספורט כלשהולשמו 

. בה� בדווי� מכל האר6, האורתודוקסי ה� מוסלמי� הספר�בית מתלמידיו של �65%יותר מ

,  הריאליהספר�ביתזוהי מעי� גרסה ערבית לפנימייה הצבאית שליד . היתר נוצרי� ודרוזי�

 פרטי אנגלי המכשיר את ילדי ספר�ביתאו ל, המציעה לתלמידי� מכל האר6 לימודי� איכותיי�

  .האליטות

על מצביעה  –  שר החינו�בארי� נגד' מונה ג4298/93צ "בג – 1994עתירה משפטית מעניינת משנת 

להל� לשו� . שקולטי� תלמידי� רבי� מעדות ודתות שונות, הספר הקתוליי��בעייתיות בתו� בתי

  :הפסיקה

מוכר שאינו (ספר פרטי �הוא בית. ספר רשמי�וז� אינו בית'ג� התיכו� ס�הספר�בית

. כאמור בפקודת החינו�, של עדה דתית מוכרת הנהנה מאוטונומיה חינוכית) רשמי

ספר זה אינו מפר את עקרו� �בית. זה מוסד שהכניסה אליו היא על בסיס וולונטארי

ספר זה �הא� מפר בית. א� הוא מסרב לקבל תלמידי� שאינ� בני העדה, השוויו�

את חופש המצפו� והדת של תלמידי� בהדגישו את הצור� בלבוש אחיד ובהתנהגות 

יש לבחו� את הטעמי� העומדי� , לדעתי. וטה כלל ועיקרשאלה זו אינה פש? אחידה

אילו טעמי� אלה היו מבוססי� על , אכ�. ביסוד הדרישה ללבוש ולהתנהגות אחידה

. הייתי מוכ� לקבוע כי חופש הדת של העותרת גובר עליה�, האחידות כער� עצמאי

 נחה דעתנו כי מאחורי דרישת האחידות בלבוש. א� זה אינו המקרה שלפנינו

, הספר�ביתובהתנהגות עומדי� שיקולי� חינוכיי� הקשורי� לאופיו ולמהותו של 
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באמצעות האחידות בלבוש ובהתנהגות נמצא המכנה . ספר של עדה דתית�כבית

�קתולית ונוצרי� בני � נוצרי� בני העדה היוונית�המאפשר לתלמידי� כול� , המשות

� בית� מערכת חיי� משותפת ב לקיי� נוצרי� ושאינ� נוצרי� , עדות עדתיות אחרות

פגיעה בלבוש ובהתנהגות האחידה תביא . המבוססת על פלורליז� דתי ועדתי, הספר

וסופה פגיעה במסגרתו הייחודית ,  ובאיכותו הייחודיתהספר�ביתלפגיעה באופיו של 

כי , נחה דעתנו, מטעמי� אלה. הספר�ביתהשולטת ב) המתונה(ובעמדה הדתית 

 בי� הערכי� החוקתיי� השוני� הוא במיתח� 3המשיב ידי �האיזו� שנמצא על

  .כ� די� העתירה להידחות�ועל ....הסבירות

  

  

 ניסויי�

  מארג, ערביים, יסודיים-על, יסודיים, דתיים-ממלכתיים, ממלכתיים: ותתגי

ה� מקבלי� ". ניסויי�"ספר שקיבלו מעמד רשמי מאת משרד החינו� של �מדובר בבתי: תקציר

  .ספר אחרי�� כ לבתי"אותו יצטרכו להנחיל אח, לבצע ניסוי חינוכי ייחודימשאבי� מיוחדי� 

  

 לעודד –האחד :  בשני מישורי�"ג� ניסויי� ויזמות"החינו� במשרד  פועל מזה למעלה מעשור

 ליצור תשתית למימוש רעיונות –השני ; אנשי חינו� מובילי� לפתח מודלי� פדגוגי� חדשניי�

 הניסויי� יוצרי� ידע חינוכי הספר�בתי.  ניסויי� ברחבי האר6ספר� בתיאלה באמצעות רשת של 

 מפיצי� את בשורת הניסוי במערכת –ובסופו של דבר , מגבשי� אותו למודלי� יישומיי�, חדשני

  .ספר שלא השתתפו בניסוי עצמו ג� לבתי , החינו� כולה

פתחי� דרכי פעולה אנשי החינו� בשטח מ :יזמות הנובעות מ� השטחג� ניסויי� ויזמות מתמקד ב

מיישמי� מודלי� או מאמצי� אות� כדי לפתור נושאי חינו� מגווני� , חדשות או בוחני� אות�

,  מפוזרי�הספר הניסויי��בתי .זהו הניסוי החינוכי. במוסד שלה� ובמערכת החינו� בכלל

מת הגול� ועד ר, שער הנגב, דרור�בני, קדומי�, חיפה, אביב�תל, בית שמש, מדימונה דר� ירושלי�

  . הגילשלבי מכל המגזרי� ובכל �

עיצוב ופיתוח ו , לסוגיה חינוכית,הוליסטי, כתי של�מענה מער הניסוי כולל, אליבא ג� הניסויי�

ניסויי� פיתח כלי� כדי הג�  .תכני� חינוכיי� ותהליכי� ארגוניי�, חדשני של אופני למידה

רכה לפיתוח חדשנות ע :ואלה ה�, ניסוייישומיי� ואיכותיי� של ה,  יצירתיי�הליכי�להבטיח ת

לה� להגיש את בקשת הקבלה המסייעי� , קורסי הכנה למוסדות שואפי ניסוי; ולקבלה לניסוי

; בהובלת ניסויי� ובמחקר ופיתוח, תבחונכו, קורסי� להכשרת צוותי הניסוי בניהול ידע; לניסוי

מרכזי� להפצת ; מערכות חינו�י וחדשנות חינוכית בשה� מובילי ניסו, רשתות לקידו� מנהלי�

  .ידע ולהכשרת מוסדות חינו� בחדשנות חינוכית

 ממלכתיי� ספר�בתימדובר בקבוצת ש ציינתמ ,הניסויי�שעומדת בראש ג� , ויינשטיי�גנית 

, בדואי�, דרוזי�, ערביי�, ילוניי� ודתיי�ח, יסודיי��יסודיי� ועל, רגילי� מכל רחבי המדינה

, מש שני� לפיתוח מודל חינוכי חדשני מרמת הרעיו� ועד תורת החינו�שמקבלי� תקציב ומנדט לח

 מפני שהמזכירות הפדגוגית של משרד "ניסויי�" האלה מכוני� הספר� בתי. וליסטיתבראייה ה

החינו� משתמשת בידע שצברו בשנות הניסוי כדי לקבוע ולעצב את המדיניות של המערכת כולה 

  . בעתיד
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 לא הספר�בתיהקבלה ל, לב במערכת החינו� הציבורית הרגילהמכיוו� שמדובר בניסוי שמשו

 הניסויי� פועלי� הספר�בתי. ומתבצעת לפי אזורי רישו� רגילי�, מותנית במיוני� או בסינו�

 הפועלי� בדר� כלל ")הפרטיי� (" הייחודיי�הספר�בתילעומת , כרשת ומקיימי� ביניה� קשרי�

 הבדואי הספר�בית בבאר שבע ו"נווה שלו�" ספרה�בתי  היא מביאה אתדוגמא כ.באופ� עצמאי

אומרת , "ה� פועלי� בשיתו� מלא. "שהכינו תוכנית עבודה משותפת בעברית ובערבית, ברהט

הילדי� מלמדי� אחד את , יש מקהלה משותפת, צוות המנהלי� והמורי� משות�. "ויינשטיי�

 הבדואי הספר�ביתית בוהמורי� היהודי� באי� ללמד עבר, השני על החגי� והמורשת שלה�

  ".ולהפ�

  :יסודי הרצוי�  העלהספר�ביתיצירת מודל של  –  של קריית חינו� דרור היאניסוידוגמא ל

איכותי ומצטיי� בתחו� , יעיל.  ציבורי הטרוגני ולא סלקטיביספר�בית: האתגר

, הרגשי, שיפור התפקוד האישי בתחו� הלימודי. האקדמי והארגוני, החברתי, האישי

  . וההתנהגותיהחברתי

בית טווח ההתקדמות המרַ "ארגו� לימודי� גמיש ומערכת לימודי� אישית לפי 

 .של התלמיד" תהמשוער

  .רהספ�ביתהבניה מחדש של המבנה הארגוני והתרבות הארגונית ב

  יישו�

  ;המורה והארגו�, למעקב ולהערכה של תפקוד התלמיד, פיתוח כלי� למיפוי •

החברתי , מיצוינות ולמצוינות בתחו� הלימודיל, בניית מגוו�  זירות להתנסות •

 ;וההתנהגותי

לניצול , רי� ושיטתיי� לניהול המידע וליצירת ידעבניית מתווי� ארגוניי� בר@ •

  ;ועוד, לתרומה לקהילה, למיצוינות של הסגל, גמיש ויעיל של  המשאבי�

 ,ערכית�המאגד בתוכו את המשנה החינוכית, מקוו�" אתר�ספר"ניהול באמצעות  •

 .הספר�ביתארגוני ב� את הנוהל  והכלי� ואת השיח הפדגוגי

  הישגי�

� מבלבד נשירה 0.3%;  מקבל את כול� ואינו מנשירהספר�בית: הכלה והתמדה •

 .   ב"עד י' ז

איכות . כולל ביחס לממוצע הארצי,  במהל� הניסוילבגרות זכאותעליה ב •

  .גבוהה להשכלה מוכרותהבגרות  מתעודות 97% :ההישגי�

, ההתגייסות בשיעור במדינה המצטייני� הספר� בתימ אחד : ל"ת בצהשירו •

  .ל"בצה השירות ואיכות ההתמדה

 ;  לפני הצבאשירות לשנת מתנדבי� מהבוגרי� 13%: תרומת הבוגרי� •

 הזיכרו� יו� טקסי את ומבצעי� מכיני� שבצבא שהמחזורי� ,מסורתיצירת  •

  .הספר�ביתב

  .09�7613777: טלפו�.  40600קוד מי, מונד� דואר תל, צומת דרור : כתובת

  ./il.co.kdror.www://http: אתר

 ה�  הניסויי�הספר� בתיכל .  בחינו� היסודי39מה� ,  ניסויי�ספר�בתי �110בישראל פועלי� כ

עלי� ה� פו.  האחרי� במערכתהספר� בתיבעלי מעמד דומה ל, דתיי��ממלכתיי� וממלכתיי�
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ספק �הוא ללא" ניסויי"ספר כ� הסטטוס של בית .אזוריי�� אזוריי� ולעתי� עלספר�בתילרוב כ

  .גבוה ומעניק לו אטרקטיביות

, 34שבטי ישראל '  רח,משרד החינו�, יתהמזכירות הפדגוג, ג� ניסויי� ויזמות: כתובת המשרד

  .02�5603804 :פו�טל .  91911ירושלי� 

  .il.gov.int@ganitva :מייל , experimental/il.gov.education.www: תרא

  

  

 ת"נעמ

  ממלכתיים, ו"ויצ, מקצועיים, יסודיים-על: תתגיו

 ,"מועצת הפועלות"תחת הש�  1921   בשנת נוסדהש, ההסתדרות תנועת הנשי� חברות: ירתקצ

  .ספר בעלי מגמה מקצועית לתלמידי� שלא השתלבו במערכת העיונית הרגילה�  בתי�20מפעילה כ

  

יסודיי� � עלספר�בתי 20מפעילה ) בותנשי� עובדות ומתנדת של "ר(רשת החינו� של נעמת 

אתגר מרכזי חינו� וכיתות במסגרת , את כל המגזרי�הכוללת , י� בפריסה ארציתטכנולוגי

הספר הוא �הפיקוח על בתי .�לא היטיבו להשתלב במערכת החינו המיועדי� לנערות ולנערי� אשר

רשת ל. עיצוב תכשיטי�מכללה לוכ� ,  ג� שני כפרי נוער ישנ�לרשת. משות� ע� משרד החינו�

חיזוק .  במת� מענה מתאי� לקשייה�הת חברתית ושאיפה לטפח את תלמידיהחינו� מחויבו

התלמידי� ומת� אפשרות לביטוי כישוריה� משפיעי� במישרי� על הרגשת� האישית ועל 

  . כישוריה� החברתיי�

,  תומכת המתקשי� בלימודיה� במסגרת לקלוט תלמידי� היאשת החינו� של נעמתמטרת ר

 של נעמת מספקי� הזדמנויות לחיזוק אישי הספר�בתי. מצמצמת פערי� ומשלימה חסכי�

  . ולהצלחות בתחו� הלימודי

המאפשרת לתלמידי� להשתלב בשוק , הלימודי� הטכנולוגיי� מאפשרי� קבלת תעודה טכנולוגית

, ד לתעודת בגרותצוברי� התלמידי� יחידות לימו, במקביל. העבודה במגוו� מקצועות טכנולוגיי�

  . כאשר הלימודי� העיוניי� מתקיימי� בכל מקצועות החובה לבגרות ברמות קושי שונות

מוטיבציה של כל ה ונ�כישרו, � של נעמת מתקדמי� בהתא� ליכולתהספר�בתיהתלמידי� ב

והתלמידי� יכולי� לצבור , ריתאמסגרת הלמידה היא מודול. בקבוצות לימוד קטנות, אחד

 צוות המורי� .ת בהתאמה אישית עד להשלמת תעודת בגרות טכנולוגית מלאהיחידות לבגרו

מפעיל שיטות הוראה , כפתי מעניק התייחסות פרטנית ותמיכה אישית לכל תלמידהמיומ� והא

  . ומעניק הדרכה ותשומת לב, מגוונות וייחודיות

י� לאוכלוסיית שמותאמ, דההכנת תכניות לימודי� וחומרי למי• : ייחודה של רשת חינו� נעמת

•  הספר�ביתפול בבעיות למידה בתחו� אבחו� וטי•  הפעלת מרכזי� לכישורי למידה•  הלומדי�

•  פעילות חברתית מעניינת ומגוונת•  ודי� אישית והוראה מתקנת ופרטניתהרכבת מערכת לימ

יעה הפעלת תכניות מנ • הספר�ביתמועצות תלמידי� פעילות בחיי • פרויקטי� לתמיכה לימודית 

  . וסדנאות להכנת התלמידי� לחיי� עצמאיי� ובוגרי�

�03 : טלפו�, הממונה על פניות הציבור בנעמת, שרה שילו�'  נית� לפנות אל גבשאלותב

 shilons@naamat.org.il: מייל, 6921907/59

  .03�6921972/71: טלפו�. אביב� תל,92 ארלוזורוב ,נעמתהחינו�  הנהלת רשת: כתובת
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  ריי�אזו�על

, מוכרים שאינם רשמיים, דתיים- ממלכתיים, ממלכתיים, יסודיים-על, יסודיים: תגיות

  פרטיים

די� המאפשר לה� לקלוט תלמי, ספר שזכו למעמד מיוחד ממשרד החינו��אלו בתי: תקציר

  .משיכה בתחו� ייחודי כלשהו�חבעלי כוהללו ה� ספר ה� בתי. שמעבר לאזור הרישו� שלה�

  

� ממערכת החינו� הממלכתית והשאיפה ליצירת פלורליז� ערכי במערכת חוסר שביעות הרצו

 ייחודיי� ספר�בתי הוקמו �80בתחילת שנות ה.  ייחודיי� בישראלספר�בתיהובילו להקמת� של 

ספר לאומנויות �כדוגמת בתי, אזוריי��ייחודיי� על ספר�בתיאזוריי� ולאחר מכ� הוקמו 

הרשויות המקומיות יכולות היו .  אנתרופוסופיי�ספר�בתי דמוקרטיי� וספר�בתי, ולמדעי�

בזכות סעי� בתקנות לימוד , אזורי� הייחודיי� בתחו� שיפוט� לרישו� עלהספר�בתילפתוח את 

 ספר�ביתלקבוע כי ", באישור שר החינו�, המתיר לרשות המקומית, חובה וחינו� ממלכתי

פתח ויכוח אידיאולוגי בנוגע לשינוי נוכח מגמה זו הת". אזורי� עלספר�ביתשבתחו� שיפוטה יהיה 

  :במערכת החינו� והוקמו מספר ועדות אשר הגישו את מסקנותיה� בנושא

א� ג� ,  לשמור על המבנה הבסיסי של הרישו� האזורי1989 המליצה בשנת ועדת קשתי  �

בעקבות המלצות הוועדה . אזוריות ע� פיקוח מיוחד�לאפשר לפתוח מסגרות ייחודיות על

  .אזוריי��  עלספר�בתירד החינו� ועדה להוקמה במש

בעקבות המלצותיה .  להנהיג תוכניות בחירה במערכת החינו�1994 המליצה בשנת ועדת ענבר  �

 .התאפשר לרשויות להנהיג תכניות בחירה מבוקרות בתחומ�

תו� ,  הייחודיי� במערכת החינו�הספר�בתי לשלב את 2002 המליצה בשנת ועדת ויינשטיי�  �

בנוס� . פייניה� ובכפו� לעמידה בסטנדרטי� הלימודיי� שמציב משרד החינו�שימור מא

 .הספר�בתיהמליצה הוועדה להקי� מרחבי חינו� שבה� תתאפשר בחירה בי� 

ייחודיי� תחת  ספר�בתי לאפשר את פתיחת� של מספר 2005 המליצה בשנת ועדת דברת  �

 .וישלבו העדפה מתקנת שתנאי הקבלה יהיו הוגני�  ובלבד,האזוריהחינו� נהל ימ

החליט משרד החינו� להקפיא ,  הייחודיי�הספר�בתיח דברת לא פסל את רעיו� "למרות שדו

�נכו� .  ייחודיי� נוספי�ספר� בתיאת הקמת� של , ה"החל משנת הלימודי� תשס, באופ� גור

ני�  ותנאי הקבלה ואופני העבודה בה� שו; הייחודיי�הספר�בתילא קיימת הגדרה אחת ל, להיו�

  :צוות הבדיקה של משרד החינו� מצא והגדיר סוגי� עיקריי�. זה מזה

מוסד בעל תוכנית לימודית המייחדת אותו ממוסדות החינו� האחרי� בכ�  "–מוסד ייחודי   �

, מוסיקה, אומנויות, מדעי�(שהוא מאופיי� על ידי תגבור לימודי� קבוע בתחו� מסוי� 

מוסד חינוכי ייחודי ייקבע על ידי המחוז או ). 'ברתי וכדלימודי חברה וחינו� ח, לימודי יהדות

  ".דתי על ידי מנהל החינו� הדתי� ובחינו� הממלכתי, ביוזמת אגפי הגיל
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� ממלכתיי� או ממלכתיי�ספר�בתיאזוריי� יהיו � עלספר�בתי "–אזוריי� � עלספר�בתי  �

נאי שאפיוני� אלה בעלי ייחוד פדגוגי מאוד משמעותי באחד מהאפיוני� הבאי� ובת, דתיי�

�בתי. א:  אחרי� הנמצאי� במרחק סביר ממקו� מגורי התלמידי�ספר�בתיאינ� קיימי� ב

, לדוגמה( בעלי תפיסת עול� ומשנה חינוכית ייחודית ספר�בתי. ב;  בעלי תוכ� ייחודיספר

 ".הפועלי� לפי כללי האינטגרציה) י"תל, דמוקרטיה, קיו��שוויו� ודו, ערכי תנועת העבודה

�בתי במשרד החינו� גור� לכ� שאי� מידע מדויק על מספר הספר�בתיסר בהירות בהגדרות חו

 ספר�בתיקיימי� חמישה , לפי ועדת ויינשטיי�.  הייחודיי� במערכת החינו� בישראלהספר

. א� דבר זה אינו משק� את כל הערי� בישראל, אזוריי� בחינו� הממלכתי בכל עיר� ייחודיי� על

אזוריי� בה� לומדי� תלמידי� משתי רשויות � העלהספר� בתיוללי� את נתוני� אלה אינ� כ

 ספר�בתיאזוריי� מסוימי� לא קיבלו היתר מהוועדה ל� עלספר�בתי, בנוס�. מקומיות או יותר

נית� להערי� את מספר� . רשמי מהחינו� המוכר שאינו ספר�בתיאזוריי� וכ� פועלי� �ייחודיי� על

� בתי, י"רשת תל, רשת שובו, �"בכלל� רשת נוע, �530 זוריי� בכא� הייחודיי� העלהספר�בתישל 

  .  ועוד דמוקרטיי�ספר�בתי, ד" של חבספר

 ה� התכני� הפדגוגיי� הנוספי� הספר�בתי משאר אזוריי��ספר על�בתיהמאפייני� המבדילי� 

בעוד שמשרד החינו� קובע תקרה . מימו� מטע� ההורי� ותנאי הקבלה אליה�, הניתני� בה�

אשר באפשרות� לתרו� לתקציב , נעקפות ההנחיות באמצעות עמותות הורי�, ומי ההורי�לתשל

  . ח בשנה" ש�10,000  ל1,000 אלה נע בי� ספר� בתישכר הלימוד ב.  באופ� חוקיהספר�בית

המתנגדי� .  הייחודיי� נוגעת לשכר הלימוד הגבוה ולמבחני הקבלההספר�בתיהביקורת על 

. שכי� את התלמידי� הטובי� ופוגעי� במערכת החינו� הממלכתית אלה מוספר�בתיכי , טועני�

כי ה� נוטי� לקלוט שיעור ,  אלה מראי�ספר� בתימחקרי� שנעשו על אוכלוסיות התלמידי� ב

כי ,  הללו טועני�הספר� בתיהמצדדי� ב, מנגד. אקונומית גבוהה�גבוה של תלמידי� משכבה סוציו

בחלק מהעיריות מונהג נוהל . אקונומי נמו��ד סוציוה� מעניקי� הנחות ומלגות לתלמידי� ממעמ

שיפור מערכת ", מתו� מאמרו של יוסי גנאל(. תשלומי� דיפרנציאלי בהתא� להכנסות ההורי�

  ).2008, "ספר בזכיו�� י בתי"החינו� הציבורית ע

  

  

  יסודיי��על

, ערביים, דתיים-ממלכתיים, ממלכתיים, מקיפים, תיכוניים, חטיבות ביניים: תגיות

  , פרטיים, חינוך מיוחד, דרוזים, בדואים

יסודיי� יכולי� להיות חטיבות ביניי� עצמאיות �על. 'הכיתות שלאחר גמר היסודי בסו� ו: תקציר

  ).ב"י�'ט, ב"י� 'י ( שני�ארבעשלוש או   שלאו תיכוני�) ב"י� 'ז(שנתיי� �ספר שש�בתי, )'ט�'כיתות ז(

  

יסודיי� �על ו)ב"י�'כיתות י (ספר תיכוניי��בתי, יות עצמאחטיבות ביניי�בקטגוריה זו נכללי� 

רכו של התלמיד במערכת דהשני והמתקד� יותר בהגיל בשני המקרי� מדובר בשלב . שנתיי��שש

יסודיי� �ספר על�בתי �1570כ קיימי�פי נתוני משרד החינו� �על. הספר היסודי� לאחר ביתהחינו�

  :לפי החלוקה הבאהבער� 

יהודי   
  ממלכתי

�יממלכת
  דתי

  בדואי  דרוזי  ערבי  חרדי
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  25  13  39  1  176  221  רשמי

  10  7  130  461  82  176  מוכר

  5  4  39  39  19  125  מיוחד. ח

  

ישנ� כאלה . ולקי� לכמה קטגוריות בהתא� לתוכניות הלימודי� שלה�חיסודיי� מ�  עלספר�בתי

די� לבגרות ישנ� אחרי� המכיני� את התלמי, המלמדי� במסלולי� לבגרות מלאה לפי מגמות

בר בכל המקרי� מדו.  המעניקי� לבוגריה� תעודת מקצוע על יסודיי�ספר�בתיחלקית וישנ� 

ה בעיצוב אישיות� רבהתבגרות הקריטי ולה� חשיבות במוסדות המופיעי� במהלכו של תהלי� ה

  . ואופיי� החברתי של התלמידי�

  : להתחשב בה�הראוי�מ� על יסודי ישנ� קריטריוני� שספר�ביתכאשר בוחרי� 

ות יש לדאוג להתאי� את יכול. יסודי מדובר� עלספר�בית חשוב לבדוק באיזה – התאמה    •

המסלולי� השוני� לבגרות או תעודה . הספר�ביתהתלמיד ואופיו לתכנית הלימודי� ב

  . התלמידי�יקי� אפשרות התאמה לרובמענ

יסודיי� ישנה אפשרות להתאי� חלק מתכנית הלימודי� � עלספר�בתי ב– מגמות לימוד    •

 העשרה המגמות הללו מציעות. לתחומי העניי� של התלמיד באמצעות לימודי� במגמות

  .בתחומי� ספציפיי� והתמקדות בשדות מקצועיי� יותר רלוונטיי� לתלמיד

, הכשרת המורי�. חשיבות�רביסודי הסגל הוא � עלספר�בית בכל מוסד חינוכי ג� ב כמו– סגל    •

נכונות� לעזור ולקד� תלמידי� , יחסי האנוש שלה�, תחומי הלימוד שלה�, תק שלה�והו

הדר� הנוחה .  להצלחת התלמידמרכזיי�שלה� ה� אלמנטי� המקצועית ורמת המחויבות 

  .ביותר לברר זאת היא באמצעות בוגרי� של המוסד

יסודיי� רבי� מציעי� לתלמידי� ג� פעולות העשרה לצד תכנית � עלספר�בתי – העשרה    •

 חשוב לבדוק את ,ל"א� מדובר בימי שדאות או משלחות לחו. הלימודי� הסטנדרטית

  .פעילויות הללו ואת התאמת� לתלמידהעלויות של ה

החל . הספר השוני��ודיי� נעשה שימוש רחב במתקני ביתיס� עלספר�בתי ב– מתקני�    •

אישורי� , בטיחות� של המתקני� הללו. משימוש תכו� יותר בספריה ועד שיעורי חינו� גופני

  . יוניי�לתקינות� ושימוש נכו� בה� ה� חשל הרשויות 

, יסודי�כלל הפעילות החינוכית בחינו� העלאחראי להיסודי � אג� לחינו� על� במשרד החינו� קיי

; )ב"י�'י(יבות העליונות העצמאיות בחט; )'ט�'ז(בחטיבות הביניי� העצמאיות : בכל המגזרי�

  הצמודותד"י–ג "וכ� בכיתות י) 'יב�'ז(יי�  שש שנתספר�בתי; )'יב- 'ט( ארבע שנתיי� ספר�בתי

  .לה�

גרות החינו� בכל מס מורי� ותלמידי� , מנהלי� :ד שבתחו� אחריות האג� כוללתאוכלוסיית היע

  . תלמידי�500,000 �למעלה מיסודי בהיק� של �העל

פדגוגיי�  ומתא� מהלכי�, במשרד החינו�יסודי פועל בתו� המנהל הפדגוגי � האג� לחינו� העל

המקצועיי�  אגפי�ע� אגפי הגיל האחרי� וע� ה, הקשורי� למוסדות החינו� שבאחריותו

 .הרלוונטיי�

 �מתחשבת בשונות ומאפשרת , מקצועיתלמידה � לבניית מערכת הוראה,לפי דבריו, פועלהאג

הגדלת אחוז  :את היעדי� הבאי� האג� לש� כ� מקד�. התקדמות והגעה למצוינות אישית

ימות טיפול באל; צמצו� פערי� וקידו� הישגי� לימודיי�; התלמידי� הזכאי� לתעודת בגרות
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 קידו� לימודי ;קידו� השפה העברית; ס ובקשיי� התנהגותיי� של תלמידי�"בי� כותלי ביה

  .פיתוח מגוו� מסלולי� לטיפוח מצוינות; המתמטיקה תו� התחשבות בשונות

  . 91911  ירושלי�,34שבטי ישראל , ר��בניי� לב, ו�האג� לחינו� על יסודי במשרד החינ: כתובת

  .02�5603259/61, 02�5603252/53: טלפוני�

  .http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/HighSchool: אתר

  

  

  

  

  עמל 

משרד , מקצועיים, מקיפים, אורט, דתיים-ממלכתיים, ממלכתיים, יסודיים-על: תגיות

  )מוסדות (ת"התמ

י ההסתדרות "עמלניי� שהוקמה במאה הקודמת ע�ספר מקצועיי��רשת של בתי: תקציר

  . לימודי� לבגרותרוב� ברמה גבוהה ע�, ר טכנולוגיי�ספ�היו� זו רשת של בתי. תהכללי

  

י ההסתדרות הכללית של אר6 ישראל תחת ראשי התיבות " ע�1928רשת עמל הוקמה ב

חינוכית לכל � קבוצת עמל מעניקה מסגרת לימודית  . לימודי�– מלאכה –עבודה : ההיסטוריי�

קבוצת עמל  .ו� ועד נוער מצטיי� מהעילית של מדינת ישראלהחל מנוער בסיכ, שכבות האוכלוסייה

, יהודי�: מאמינה כי מערכת חינו� צריכה לתת מענה הול� ושוויוני לכל מגזרי החברה בישראל

  .דתיי� וחרדי�, חילוניי�, בדווי� ונוצרי�, דרוזי�, ערבי�

קריית שמונה בצפו�  מ� מוסדות חינו� בפרישה ארצית 107מונה הקבוצה , ע"בשנת הלימודי� תש

  :במגזרי המיעוטי� ספר� בתיכולל   �ועד אילת שבדרו� 

  )בהמש�' ר ( תיכוני� בפיקוח משרד החינו��   רב תחומיי�ספר�בתי 34

   חטיבות ביניי�16

   מכללות לטכנאי� והנדסאי�14

  ת" טכנולוגיי� בפיקוח משרד התמספר�בתי 20

  נו�בפיקוח משרד החי) ט"מח(ס טכנולוגיי� " בתי   7

ומועסקי� בה אלפי , כיו� לומדי� בקבוצת עמל קרוב לארבעי� אל� תלמידי� ומשתלמי� בשנה

, חטיבות ביניי� ומכללות,  תיכוניי�ספר�בתיכל זאת במסגרת כוללת של , מורי� ועובדי מינהל

�  : הרשת מדווחת על תהליכי שינוי.טכנולוגי ומקצועי, מדעי, עיוני, שבה� נית� חינו� מקי

המדע והתעשייה ,  לרוח התקופה ולצרכי� הדינאמיי� של מערכות החינו�בהתאמה

יזמה קבוצת עמל מהל� של מיצוב מחדש , הטכנולוגית המתקדמת של מדינת ישראל

 זה תהלי�. רב תחומיי� ספר�בתיל  המקיפי�הספר�בתישבמרכזו הפיכת� של 

מות מתחומי�  עדכו� ושילוב של מג,בפיתוח, מבטא ראייה ארוכת טווח של הקבוצה

 הרב תחומי נועד להעניק הספר�בית. טכנולוגיה ואומנות,  מדעי�–מגווני� 

לתלמידיו תוכניות לימוד גמישות ומעודכנות בהתא� להתפתחויות בתחומי� 
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מביא עימו בשורה לחינו� , המעמיד את רב תחומיות הילד במרכז, חזו� זה. השוני�

   .מיתהמחובר לצרכיה של חברה דינא, עדכני וערכי

,  הרב תחומי יעמיק ויעדכ� את מגמות הלימוד מתחו� המדעי�הספר�בית

, הנדסת תוכנה,  הנדסת ביוטכנולוגיה :לרבות, החברה והאמנויות, הטכנולוגיה

, צילו�, טלוויזיה וקולנוע, תקשורת, הנדסת מכונות והנדסת אלקטרוניקה ומחשבי�

חינו� לגיל , גרפיקה, עיצוב, ניהולתעשייה ו, ניהול משאבי אנוש, פרסו� ויחסי ציבור

מערכות מחשוב ובקרה , שבונאותח, חינו� סביבתי בדגש קיימות, חינו� גופני, הר�

  .מחול, מוזיקה,  רפואיותרכותומע

  :שבע מגדיר כ� את דמות הבוגר שהוא שוא� לעצב�עמל בבאר" רמות"הספר הרב תחומי �בית

מוד במשימה וישיג תעודת בגרות בוגר שיעבור תהלי� למידה משמעותי ובסופו יע •

 תפקיד הצוות החינוכי להדגיש את חשיבות התהלי� לקראת השגת �איכותית 

תפקידו לעבוד בשיטתיות תו� הקנית הכלי� והכישורי� שיעזרו , היעד

להפכ� לאנשי� אוטונומיי� המודעי� , לתלמידי� לבנות את עתיד�

.  את חייה� בהווה ובעתידלערכיה� המסוגלי� לעצב, לכישוריה�, לרצונותיה�

, שרות צבאי: השגת תעודת הבגרות כעוד תחנה בחיי� לקראת התחנות הבאות

  .עבודה, אוניברסיטה

ופיי� בבלבול  בעיד� הזה המא�בוגר בעל ערכי� בעל זהות אישית ולאומית  •

ס הוא אי של שפיות וחייב לעסוק בערכי� ובזהות של "ביה ,ערכי� ומודרניזציה

נקיי� תהלי� למידה רגשי וחברתי מובנה . י� השוני� של חייוהתלמיד במעגל

  .יתספר�ביתכחלק אינטגראלי מתוכנית הלמידה ה

 הצוות �מעורב חברתית קהילתית ואזרחית , בוגר אחראי לעצמו ולעתידו •

החינוכי יקיי� תהליכי� של למידה והתנסות בלקיחת אחריות ובמעורבות 

ית וכ� יבנה ספר�ביתוכנית הלמידה החברתית וקהילתית כחלק אינטגראלי מת

ישא� להוציא את התלמידי� . מסגרות קבועות המאפשרות תהליכי� אלו

, ולהביא� לקחת אחריות קוד� לעתיד�"  תעשו בשבילי�מגיע לי"מהמקו� של 

 שיעשו למע� האחר �נאפשר לה� לעבור לנתינה ' בשלב ב. לעשות למע� עצמ�

, גיע ג� לרמה הגבוהה ביותר של מנהיגות ולה,תו� הבנה שהנתינה תבנה אות�

  . שינהיגו אחרי� לעשות למע� אחרי�

  .08�6995572, 08�6491444: ני�טלפו    .באר שבע, 87הדעת '  רח:כתובת

  .  newman@newman-amal.org.il: מייל

  .http://www1.amalnet.k12.il/Berseva/Pages/Home.aspx: אתר

  :מספר כ� עמל�ט" מחועיי� המקצהספר� ואילו אחד משבעת בתי

הוא בית חינו� הקולט תלמידי� בסיכו� שנשרו מכל מסגרות החינו� ט טבריה "מח

בית חינו� זה מעניק לתלמידי� . הרגילות עקב חוסר הסתגלות למסגרת החינוכית

 . למעשה הזדמנות שנייה להשלי� את לימודיה� התיכוניי�

" נתפרת"דה שתכנית הלימודי� ס ייחודית בעצ� העוב"וירה החינוכית בביהוהא

לצרכי� הייחודיי� של כל תלמיד בתכנית אישית ונבדלת מבתי ספר אחרי� 
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בית "בית הספר אינו רואה עצמו כ. המתאימי� את התלמיד לתכנית הלימודי�

  .נהפו� הוא". חרושת לציוני�

את , את כוחותיו: ס גישה הוליסטית הרואה את התלמיד בשלמותו"קיימת בביה

למידה לקראת הישגי� ה� רק פ� אחד במכלול /ההוראה. ואת סביבת חייו, צרכיו

 ויוצר אצל  מכיל, מאפשר, ס הוא תומ�"האקלי� בביה. המענה הנית� לכל תלמיד

ס משקיע " ביה.אחריות אישית ונתינה לקהילה, יתהתלמידי� מעורבות חברת

כללי� חברתיי� ובהקניית חוקי� ו, מאמצי� רבי� בהקניית הרגלי למידה בסיסיי�

  .וחינוכיי�

  . 04�9113550: טלפו�.  24ל "מעלה קק, ט טבריה"מח: כתובת

  .http://www1.amalnet.k12.il/mahtver/Pages/Home.aspx: הספר�האתר של בית

  .1�800�225�228: טלפו�.  א" ת15קהילת קייב '  רח1מרכז רשת עמל : כתובת רשת עמל

  ./Amalnet/il.12k.amalnet.www://http: האתר.    il.12k.amalnet@hadas: מייל

  

  

  �ירביע

   פרטיים, מוכרים שאינם רשמיים, ממלכתיים, יסודיים- על,יסודיים: תגיות

, בעשורי� האחרוני� נעשה מאמ6. הממלכתיהספר הערביי� שייכי� רוב� לזר� � בתי: תקציר

   .הספר של המגזר היהודי�אל מול בתילסגור פיגור גדול שנוצר , אט אבל מתקד�שמתקד� ל

  

  :ובתוכ�, ספר ערביי�� בתי�600 כבישראל פי נתוני משרד החינו� יש�על

  יסודי�על  יסודי  מיוחד  מוכר  רשמי

357  195  47  380  208  

  

והיתה ג� עמימות , ג"י תשילהטמיע את חוק חינו� ממלכת הערבי  התקשה המגזר�50בשנות ה

 – �1968הרפורמה שהונהגה במגזר היהודי מ.  לגבי מטרות החינו� הערבימצד הממשלה

אבל בכל זאת ,  לא התאימה בעיקרה למגזר הערבי– לאינטגרציה בי� חלקי� בתוכושהתכוונה 

ר ברמת הלימודי� ובהישגי� בבחינות  חל שיפו�70משנות ה. הונהגה ש� בהדרגה ובאיטיות

  .הבגרות

מרבית . מאז קו� המדינה קמו ועדות לא מעטות לבחינת מצבה של מערכת החינו� הערבית

הקצאת משאבי� לצור� אפליה מתקנת ובכדי לצמצ� פערי� מול המגזר על הדוחות המליצו 

 בי� המחלקה לטיפול ,כלומר, סאותיבמש� שני� רבות נפל החינו� הערבי בי� הכ אבל .היהודי

 הכריז משרד החינו� עת תכנית �1991ב.  החינו� לבי� הטיפול בו במחוזותבחינו� הערבי במשרד

 ישנה מעורבות גוברת של �80 משנות ה. אבל היא לא יצאה אל הפועל, חומש בחינו� הערבי

, ירית רייכלספרה של נתו� מ (.וה� מסייעות בשיפורו, הרשויות המקומיות הערביות בנושא החינו�

  ).2008, "סיפורה של מערכת החינו� הישראלית"

. "הישגי� לימודיי� במגזר הערבי" מסמ� בש� �2003 מרכז המידע והמחקר של הכנסת הפיק ב

שעשתה לא מעט לקידו� החינו� , 1999המסמ� סוקר במפורט את תוכנית החומש החדשה משנת 

הספר � יועדו לבתי מיליו��20ומה� כ,  בשנה7 מיליו� 50מד על תקציב התוכנית ע.  הערביבמגזר
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אמצעי . תו� התמקדות במתמטיקה ובערבית ,העלאת הישגי התלמידי�צור� במישרי� ל

ההתערבות העיקרי בחטיבות העליונות היה סיוע לימודי לתלמידי� מתקשי� באמצעות הוראה 

  . 7יבות העליונות כחמישה מיליו�למטרה זו הוקצו לחט. יחידנית או קבוצתית

 הפער מול המגזר היהודי עדיי� –� ועולמיי� י כפי שאנחנו רואי� מנתוני� ישראלי– וע� זאת 

א� ללא , דתי יחדיו�ממלכתי וממלכתי(שיעור הזכאות לתעודת בגרות במגזר היהודי  .גדול

כפי , ובכל זאת .תחציכמ: במגזר הערביבלבד  31.94%לעומת , 59.74% על �2008 עמד ב)חרדי�

השוואה בי� מערכת " :מנהל אג� החינו� לערבי� במשרד החינו�, טיב' עבדאללה ח�2010 שכותב ב

החינו� הערבית לבי� מערכת החינו� היהודית מגלה כי קיי� תהלי� של סגירת פערי� בי� שתי 

לאחרונה נית� להבחי� בשינוי במדיניות משרד החינו� באשר , המערכות במרבית התחומי�

ברה כברת דר� חשובה בכיוו� שוויונית בחלוקת המשאבי� לבתי אשר ע, לחלוקת המשאבי�

  . "הספר

  . 91911ירושלי� , 34שבטי ישראל ' רח,  במשרד החינו��ערבילחינו� אג� ה: תובתכ

   . kamalat@education.gov.il: מייל.  02�5602104, 02�5604234: ני�טלפו

  .http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabEdu: אתר

  

  

  

  ת הדעתע

  דיאלוג יצירתי, החממה, דתיים- ממלכתיים, ממלכתיים, יסודיים: תגיות

. ספר ומתרחבת�שנכנסה לכמה בתי, המשנה באופ� מהותי את הפדגוגיה, תכנית חדשה: תקציר

  .תחתהיא המפ" עת הדעת"חברה בש� . לכל תלמיד יש מחשב נייד שבאמצעותו מתנהלת הלמידה

  

עמלי� מאות אנשי�  ,)3.11.09, דמרקר(כותב גרימלנד ,  בדרו� תל אביב7וב הפל� במבנה שברח

. גוהרי� מעל מחשביה� בחלל פתוח גדול עובדי� נמרצי� 300 . על שינוי שיטת החינו� בעול�

 מטרתה היא. Time To Know – ובאנגלית ,"עת הדעת"אפ � ברוכי� הבאי� לחברת הסטארט

 .וא� אפשר ג� לעשות מזה כס�, ת באופ� יסודי את מערכת החינו� בעול� לשנוכאמור

בכיתות . מפתחת מערכת לימוד, בחשאי לשמור את פעילותה  תקופה ארוכהקפידההש, החברה

המחוברי� למחשב של , שבה� מותקנת המערכת יושבי� כל התלמידי� ליד מחשבי� ניידי�

 א� ג� למורה חלק , הממוחשבתות המערכתלימוד החומר ותרגולו מתבצעי� באמצע. המורה

 לכל אחד מה� תשומת לב ה את� דיו� ומקדישתמנהל,  ע� התלמידי�תא מדבריה: חשוב בשיעור

זמ� אמת תמונת המצב המערכת מנתחת את ביצועי התלמידי� ומציגה בפני המורה ב .אישית

ג� שיעורי הבית יבוצעו ש, מקווי� בחברה, בעתיד. ה מי זקוק יותר לעזרתתא יודעיכ� שה, בכיתה

 ספר�בתיהמערכת הטכנולוגית של עת הדעת פועלת כיו� באופ� ניסיוני בכמה . באמצעות המערכת

  .ה נוספי� להשתמש בספר�בתיובקרוב יתחילו , ב"יסודיי� בישראל ובארה

דב והאחראי �ל יוסי ב�"ומנהליו ה� המנכ, האד� שמממ� את הפרוייקט הוא שמואל מיתר

וייס אינו חושב כי זה מוזר שפרויקט חינוכי כה בסיסי מפותח על ידי חברה . בי וייסהפדגוגי דו

 , לדמרקרהוא אומר, "רק שחק� פרטי יכול לפתח מערכת שכזו. "מסחרית ולא על ידי המדינה

אבל המדינה לא , אני מאמי� שא� יהיו תוצאות טובות אז המדינה תתגייס ותתמו� בפרויקט"
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זה לא . תעוזה ונכונות להשקיע, יש כא� שילוב של חדשנות. זה של ניסויבנויה להיכנס לסוג כ

 .מאפיי� מדינה

,  שכל ילד יעשה במחשב מה שהוא רוצה:י� מפחדי� לאבד את השליטה בכיתהמור: "דב� ב�

לכ� יש צור� במערכת שמצד אחד לא מפחידה את המורי� ונוחה . שהתלמידי� ישוטטו באינטרנט

חלק נוס� במער� הוא תכני� . רת לשלוט במה עושה כל תלמיד בכיתהלשימוש ומצד שני מאפש

אנחנו . ואז לומר שזהו חומר דיגיטלי, לא מספיק לקחת ספר לימוד ולעשות לו סריקה. דיגיטליי�

אנחנו ג� רוצי� . רוצי� לנצל את המחשב כדי לתת ער� מוס� מירבי לטובת היכולות של הילד

 , הואיתרו� נוס� של המערכת. למורהפית בי� התלמידי� שהשימוש במחשב יאפשר עבודה שיתו

כל מורה יכול להוסי� את התכני� האישיי� שלו וללמד אות� . שהמורי� יכולי� לשנות אותה

 ".באמצעות התוכנה שפיתחנו

  ?מתמודדי� ע� המערכת שלכ�, בעיקר הוותיקי�, אי� מורי�

השקענו . 35�40בישראל ע� מורי� בני אנחנו עובדי� כעת . זה היה אחד האתגרי� של עת לדעת"

לא הפכנו את המורי� , נכו�. ועבדנו קשה על ממשק המשתמש, המו� כדי לעזור לה� להתמודד

  ".אבל הצלחנו לפוגג את הפחדי�, F16לטייסי 

  ?המערכת שלכ� משיגה את יעדיה ומשפרת את הלמידה בכיתות, על סמ� הניסוי

אנחנו מקבלי� .  צרי� לזכור שהמערכת עדיי� בשלב הניסויאבל, בינתיי� נראה שיש שיפור: "וייס

 שאלנו את המורי� מה ה� הספר�בתיבאחד מ. פידבק מהמורי� ומתקני� את מה שצרי�

או שנעבוד על הכנת המערכת ' שנתק� את הבעיות שהתגלו בחומר הלימודי של כיתה ד, מעדיפי�

ה� התרגלו . 'ת המערכת לכיתה ומשמעית שנפתח כמה שיותר מהר א�ה� אמרו חד. 'לכיתות ו

ספר יסודי המתנסה � ביתתמנהל,  שושי פריאל".ה� לא יכולי� לחזור לאחור. לשיטה החדשה

  :כותבת, )א"בת" ישגב"השני הוא (ט "ספר בתשס� אחד משני בתי, "עת הדעת"בתכנית 

לפתוח שנה ! זוהי זכות "מודיעי�"ד " ממ� אחדספר�ביתשבע עשרה שנה לנהל 

להיפרד  ,לטפח תלמידי� חדשי�, הצמיח מורי� ותיקי� וחדשי�ל, בשלו�

  ! ספרנו זוהי זכות�מתלמידי� בוגרי� וללוות את החיי� הסוערי� של בית

תכנית מתוקשבת  – "עת הדעת"הלאומית נו מתמקד בתכנית הניסוי ספר� ביתהשנה 

עת "ס יחד ע� חברת ההייטק "מורי ביה שהכינו עבור התלמידי�, )מחשבי� ניידי�(

נו ספר� ביתב’ האוריינות ואנגלית בכתה ד ,הלמידה במקצועות המתמטיקה. "הדעת

ה כיתה נוספת "לקראת שנת הלימודי� הבאה תצטר� אי". חוויה לחיי�"הינה 

ס שיש בו "ביה. נו יובילו תוכנית לאומית באר6ספר�תיבב’ וה’ לניסוי ואז כיתות ד

  !נית זו זוהי זכותתכנית מתוקשבת שכזו וצוות מורי� המוביל תוכ

אי� כל בעיות משמעת , מרוכזי�, שבזמ� שיעורי התכנית התלמידי� ה� שקטי�, פריאל מספרת

ה�  עברו .  ה� המרוויחות הגדולותהמורותש, היא מציינת. צאת להפסקהוה� א� אינ� רוצי� ל

  .שינוי משמעותי מאד והפכו לאקטיביות ויוזמות

  .03�5373668: טלפו�.  תל אביב31אלו� יגאל  'רח, �מודיעי ספר�בית: כתובת

  .http://www.tik-tak.co.il/web/index.asp?codeClient=602: האתר

  . 68168 תל אביב 7הפל� ' רח: מ" חברת עת הדעת בעכתובת

  ./http://www.timetoknow.com: האתר.   jobs@timetoknow.org: מייל
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 עתיד

  )מוסדות(ת "משרד התמ, מקצועיים, עמל, אורט, יסודיים-על: גיותת

חלק .  תיכוני� בפריסה ארצית�20שבמסגרתה כ, )�1990מ(רשת טכנולוגית צעירה יחסית : תקציר

  .ת"ואחרי� ה� בפיקוח משרד התמ, הספר נתוני� לפיקוחו של משרד החינו��מבתי

  

. 1990 אשר נוסדה בשנת  הינה חברה פרטית, ומכללות למדעי� וטכנולוגיהספר�בתירשת  ,"עתיד"

 והיא, מסגרת להכשרה מקצועית של מבוגרי� לתעשייה ולענ� הבנייה :מטרת הקמתה היתה

 – הינה חברה לתועלת הציבור "ספר�בתיעתיד רשת חינו� " הבת�חברת. התפתחה לרשת מכללות

  . הספר משרתי� אוכלוסיית תלמידי� מגוונת מכל מגזרי החברה ובכל רמות הלימוד�בתי .ר"מלכ

 מנוהלי� באמצעות ,לה עבור משרדי הממש�Outsourcing ופעילות ה,והמכללותהספר �רשת בתי

 �6 וספר�בתי 20,  מכללות7ה� ברשת עתיד מנהלת מגוו� מסגרות ומסלולי חינו� ו. חברה פרטית

   .נוערלמוסדות חסות 

� בתי .שירותי� והתעשייההת י� ע� תוכניות מותאמות לצרכי חברהספר משלבי� לימוד�בתי

ברשת עתיד מתקיימי� . )ת"תמ(התעשייה המסחר והתעסוקה בפיקוח משרד אי� נמצספר ה

 תעשייתיי� הכוללי� מגוו� מקצועות טכנולוגי� המשלבי� לימודי� ספר�בתי: מסלולי� שוני�

; ד"י, ג" כיתות י–מסלול לקראת לימודי הנדסאי� ; בתעשייה ובצבא כהכנה לגיוס לצבאועבודה 

 לימודי ריות לצבירה לבגרות מלאה לקראתאחידות בגרות מודולי; תעודת מקצוע; תעודת גמר

 שיתו� –מסלול אקדמי לצבירת נקודות זכות לתואר ; מסלול עיוני; ) שנות לימוד12(הנדסאי� 

מדעיי� וטכנולוגיי� ,  תיכוניי� מקיפי� עיוניי�ספר�בתי :וכ�; פעולה ע� גופי� אקדמיי�

 ,טכנולוגיה�ביו, מחשבי�: מות כמוגיות מתקדוטכנולו מדעיות, � מגמות עיוניותהכוללי

  . עיצוב וגרפיקה, תקשורת

עובדי הוראה , מרצי�,  מורי��1,500 לקוחות בשנה באמצעות כ�25,000 שת נותנת שירות לכהר

   .י� מרמת הגול� ועד אופקי� ודימונההספר משתרע�בתי. �לייאחרי� ועובדי� מינה

  .03�5371137: טלפו�.  67613יב תל אב, 59554. ד.ת, 8רש רחוב הח: כתובת

  ./http://www.atid.org.il: האתר

  

  

  מוסדות, פטור

   יסודיים, חינוך חרדי, ינם רשמייםמוכרים שא: תגיות

במסגרת זאת לומדי� הבני� . הספר היסודי�מוסדות של המגזר החרדי לתלמידי בית: תקציר

  .� בלבד של משרד החינו�במוסדות שמתנהלי� ע� פיקוח מצומצ, )תי�"ת(בתלמודי תורה 

  

 בחינו�  ".פטור" ולמוסדות רשמיי� שאינ� מוכרי� למוסדות נחלקי� החרדיי� החינו� מוסדות

 לומדות הבנות ואילו, פטור מוסדות שה�, )תי�"ת( תורה בתלמודי הבני� רוב לומדי� היסודי

 ,היא" ורפט" משמעות ה.רשמיי� שאינ� מוכרי� ספר-בתי שה�, לבנות יסודיי� ספר-בבתי

 מערכת. �החינו משרד של שוט� פיקוח בלא ותמתנהל, )תי�"ת( תורה יתלמוד של העמותותש

 ונקבעו, החינו� מערכת של הכלליי� התנאי� ממילוי הפטורי� כמוסדות בה� הכירה החינו�
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פי נתוני משרד � על.חובה לימוד חוק הוראות ממילוי אות� הפוטרי� מיוחדי� תנאי� לה�

  .ספר יסודיי��כול� בתי,  מוסדות פטור�190כהחינו� ישנ� 

 חינו�( רשמי שאינו מוכר חינו�, 'א אג�הגור� במשרד  החינו� המטפל במוסדות הפטור הוא 

 מוסדות ולקיו� לפתיחה לאישור בקשה הגשת נוהל הוציא האג� 2010בחודש פברואר . )חרדי

  . א"תשע לשנת פטור

  .pdf.04Noal/Nehalim/Hebrew/Owl/files/il.gov.education.meyda://http: אתר

 –נו� העצמאי ומעיי� החינו� התורני  החי–קשורי� לשתי רשתות , שה� מוסדות פטור, תי�"הת

 מאוגדי� )תי�"הת (ה�אול� , ומקבלי� באמצעות� את ההקצבות שמשרד החינו� מקצה לה�

תי� ה� מסגרות לימוד המיועדות לבני� "רוב הת. כעמותות נפרדות ואינ� חלק מ� הרשתות

 מכלל �20%כ,  בני��44,000 היה מספר תלמידי הפטור ביסודי כ2008בשנת . מהמגזר החרדי

  . מכלל התלמידי� היהודיי�27.5%או , התלמידי�

, "נהרי חוק", 1953–ג" התשי לחוק חינו� ממלכתי7 'ת תיקו� מס התקבל בכנס2007 במאי �21ב

השתתפות רשות מקומית בתקציבי מוסדות חינו�  "–א 11את סעי� המקורי אשר הוסי� לחוק 

רשות מקומית תשתת� בתקציבי מוסדות חינו� מוכרי� לא , פי סעי� זה�על. "א רשמיי�מוכרי� ל

  . בתקציבי מוסדות אלהרשמיי� לפחות בשיעור זהה לשיעור ההשתתפות של המדינה

  המסדירה את"חוק החינו� החרדי" תהצעג� את  �22.6.08בני חקיקה אישרה יועדת השרי� לעני

 מדובר בתיקו� המסדיר את. תקציבי מוסדות החינו� החרדי במסגרת חוק חינו� ממלכתי

ותיי� תרב מוסדות חינוכיי� "�המנגנוני� להעברה תקציבית אל מוסדות החינו� החרדי המכוני� 

רק   אלא,תוכנית ליבההוראת מוסד חרדי בלשיו� ירמת� הצעת החוק אינה מתנה ". ייחודיי�

למטרות  בקבלת התנאי כי תוכנית הלימודי� ואורח הפעילות במוסד החרדי לא תהיה מנוגדת

מדינת  הנחלת העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל וערכיה של" בה� ,החינו� הממלכתי

, היסוד לחירויות, פיתוח יחס של כבוד לזכויות האד�, ה יהודית ודמוקרטיתישראל במדינ

לחתירה לשלו�  וכ� חינו�, תרבותו ולהשקפותיו של הזולת, שמירת החוק, לערכי� דמוקרטיי�

מוסדות הפטור אינ� נתוני� לפיקוח של , מכל מקו�". ולסובלנות ביחסי� בי� בני אד� ובי� עמי�

 ומקבלי� תקציבי� בהתא� לחוקי� –) הליבה(די� את תכנית הבסיס אינ� מלמ, משרד החינו�

  .הנזכרי� לעיל

  : רו� חולדאי, א"ע אמר ראש עיריית ת"ג בעומר תש"בכנס חינוכי שהתקיי� בל

 החינו� דברי�  ובשני� האחרונות קרו כא� בתחו�, האר6 שינתה את פניה

דרה של חוקי� בִס . נ�שחובה להלח� בה� עד שיבואו על תיקו, שליליי� ומסוכני�

איפשר המחוקק הישראלי את כרסו� החינו� , מיאשנחקקו בשיטת הסל

היו� מדינת ישראל היא כנראה המדינה היחידה בעול� שבה החינו� . הממלכתי

 בלי שהוא יידרש לקבל על עצמו מינימו� של –הפרטי ממומ� על ידי הציבור 

, בכוח� של לחצי� פוליטיי�... .החיוניות לעתידה של החברה, תביעות חינוכיות

 מדינת ישראל מממנת –תרבותיות וסיסמאות מתקדמות אחרות �בש� הרב

שמספר� הול� וגדל , מי� של מתבדלי� וא� תרצו בורי�ומטפחת ציבורי� של

 .בקצב מבהיל המסכ� את חוסננו החברתי והכלכלי

ות חינו� שאינ� כפופי�  על מימו� מוסד ונרגשדיו� ציבורי נרחב, כצפוי, הדברי� הללו פתחו

  .נושא שהוא בעיקרו פוליטי ולא חינוכי, לתוכנית ליבה ממלכתית
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, 34 שבטי ישראל 'רח,  ר�בני� לב ,ו� מוכר שאינו רשמי במשרד החינו� אג� בכיר לחינ:כתובת

  .il.gov.education.www: האתר. 29345604182�02/ :פוני�טל  .91911 ירושלי�

  .1�800�250025: מרכז המידע של האג� לפניות ותלונות הציבור

  

  

  פנימיות

  ת"נעמ, ו"ויצ, כפרי נוער, דתיים-ממלכתיים, ממלכתיים, יסודיים-על,  יסודיים:תגיות

הצטמצ� מאד , שהיה בעבר מרכיב חשוב במערכת החינו� הישראלית, החינו� הפנימייתי: תקציר

  וכ� פנימיות טיפוליות ושיקומיות, הוא כולל בעיקר פנימיות בכפרי נוער. ני�במהל� הש

  

פנימיות : משלושה סוגי�נו� פנימייתיי�  פועלי� מוסדות חיתיסודי�במערכת החינו� העל

  . פנימיות טיפוליות ופנימיות שיקומיות, שבה� נמצאי� מרבית תלמידי הפנימיות, חינוכיות

וג� כאלה , י� תלמידי� שפנו אליה� בשל מצוקה אישית או סביבתיתיסודיות לומד�פנימיות עלב

מרבית התלמידי� הזקוקי� . )בעיקר מ� המגזר הדתי לסוגיו (שפנו אליה� מתו� בחירה אישית

בגלל מחסור במקומות בפנימיות , למסגרת טיפולית או שיקומית מופני� לפנימיות חינוכיות

  . טיפוליות ושיקומיות

 יסודית מרוכזת רובה במינהל לחינו� התיישבותי�פנימייתית העל�נוכיתהמערכת החיהיו� 

והקלטות , מאז העברתה של עליית הנוער מהסוכנות היהודית למשרד החינו�. ועליית הנוער

מינהל הפ� ה, )1996בספטמבר (ישבותי ועלית הנוער עובדיה המקצועיי� במינהל לחינו� התי

החל מקליטה והשמה של חניכי�  –החינו� הפנימייתי גור� המקצועי המרכזי המטפל בנושא לַ 

עבור בפיקוח על החינו� ואיכות החיי� של הילדי� בפנימיות ועד למגוו� שרותי , בפנימיות

  .סוציאליי� הניתני� לחניכי� ולעובדי� בשדה� והדרכה חינוכיי� ופסיכו השתלמויות

וטת את כלל הגורמי� העוסקי� גג המנו� החל המינהל ההתיישבותי לפעול כמסגרת2004בינואר 

 �"המפעל להכשרת ילדי ישראל ומת, האגודה לקידו� החינו�: בחינו� הפנימייתי במשרד החינו�

�החל מ . )יסודי החרדי� בחינו� העלות  עמותה שהוקמה כדי לסייע לפנימי":מפעל תורני לנוער("

 הפועלת במסגרת ") הוריוללא/נוער עולה לפני ("ה" ממונה המינהל ג� על מינהלת נעל1.9.2005

  .�" פנימיות במסגרת מת105 פנימיות ועוד 183מדובר בפיקוח ישיר על  .האגודה לקידו� החינו�

נע בי� בשנות התשעי� הוא . החינו� הפנימייתי בישראל הינו בעל ההיק� היחסי הגדול בעול�

י� אול� זהו עדי,  מהשנתו��9%רד ההיק� ל י�2000בשנות ה. יסודי�  מהשנתו� העל�14%  ל11%

" רשת בטחו� חינוכית " מהווההפנימייהש ,יבה העיקרית הייתה ועודנההס.  הגבוה בעול�השיעור

פנימיות אוכלוסיות בני נוער עולי� מרקעי�  התרכזו בַ כתוצאה מכ�. לאוכלוסיות בסיכו�

תי תו� רצו� אמיללא מיו� ומ, שהחינו� הפנימייתי פתח בפניה� את שעריו, תרבותיי� שוני�

האר6 מאוכלוסיות במצוקה  צעירי� אלה מתחנכי� יחד ע� בני נוער ילידי   .לקד� כל נערה ונער

 היהודית  בחברה, בנוס� לכ�. זקוקי� לחינו� פנימייתי בשל בעיות חינוכיות וסוציאליותאשר 

הווה גולה למקו� ("הדתית ישנה מסורת בת דורות של עידוד צעירי� מתבגרי� ללמוד מחו6 לבית 

 ישיבות  � הדתיי� ללימודי תיכו� במסגרתשהוא הבסיס ליציאה נרחבת של נוער מהחוגי, ")תורה

  . תיכוניות ואולפנות
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ישבותי ועלית הנוער הוא הטרוגני יהחינו� הפנימייתי הישראלי במוסדות המינהל לחינו� הת

מעמד (שוני� הדבר מתבטא בשילוב של בני נוער מרבדי� חברתיי� . מבחינת אוכלוסיית תלמידיו

מרמות , )יוצאי עדות שונות; ילידי האר6 ועולי�( שונות  מתרבויות מוצא, )בינוני ושכבות מצוקה

ובפיתוח פתרונות שנותני� סיכויי לימוד , המבקשי� ללמוד במגמות ייחודיות, הישג שונות

  י�תו� חיי� ביחד ולימודי� משותפי� של החניכ, כל זאת). ב" וכיו לנוער שנכשל(חדשי� 

מצמיחי�   כי� חינוכיי� אלהתהלי. "קהילה של נוער"עלת מאפייני� של במסגרת שהיא ב

  . תרבותית� במציאות רב, של חניכי הפנימייהומפתחי� את זהות� היהודית והישראלית 

הפיקוח  .הספר לפנימייה�אחד מעקרונותיו של חינו� זה הוא שילוב והשלמה הדדית בי� בית

על מערכת  מערכת הפנימייתית חייב ג� להיות אינטנסיבי יותר מאשרהציבורי והמקצועי על ה

   .העדר� או חולשת מעמד� החברתי, בשל ריחוק ההורי�, החינו� היומית הרגילה

תל אביב , 2השלושה ' רח ,ל לחינו� התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינו�המינה: כתובת

  .emang@kfar-olami.org.il: תי במינהלפנימיי החינו� המייל . 03�6898888: טלפו�. 61092

  /http://www.d.co.il/h-c8690-e0-p0-l0: באתררשימת הפנימיות נית� לראות 

  

  

  פנימיות צבאיות לפיקוד

  דתיים-ממלכתיים, ממלכתיים, יסודיים-על,  פנימיות:תגיות

סגרת הספר הריאלי בחיפה ובמ�במסגרת בית, היו� קיימות שתי פנימיות כאלה בלבד: תקציר

  .בי� אשקלו� לקריית מלאכי,  שבמרכז שפיראישיבת אור ציו�

  

צבאיות לפיקוד נועדו לחנ� ולהכשיר בני נוער לתפקידי פיקוד ושירות קבע �המכללות הקד�

  :  קיימות שתי פנימיות כאלה.הספר התיכו��תו� הקניית השכלה בבית, ל"בצה

 )'בסו� ט ( בפנימיה ההכנהתקופהתחילתה של : חיפה" הריאלי ",הפנימיה הצבאית לפיקוד

,  באר6מטיילי�לאחר מכ� ". הריאלי"הספר �יתה לקראת הכניסה לבשרללימודי� ולהכמוקדשת 

  .ומתחילי� בלימודי בסיס, בגליל ובנגב

יה לומדי� במגמה ללימודי צבא וביטחו� כמקצוע ראשי לבחינות י כל חניכי הפנימ'כיתה יב

הצבאית במסגרת המגמה .  התלמידי� לבחירת� הנתו�נוס בנוס� למקצוע מורחב ,הבגרות

, טכנולוגיה צבאית, היסטוריה צבאית, תורת הקרב, עקרונות המלחמה: נלמדי� נושאי� כגו�

  . אתיקה צבאית ועוד, מנהיגות צבאית, תורת הפיקוד והשליטה

הפע� , ברי� באימו� הפיקוד בשטח פתוח תו� פיקוד על החממשיכי� , במהל� השנה,א"כיתה יב

 מקבלי� קורס צניחה ובסיומו עוברי�בקי6 .  המקבילות לקורס קציני�במסגרות גדולות יותר

  . כנפי צניחה

השוחרי� יצטרפו לסגל . מרכזית בהכשרת השוחרי� כקציני� לעתיד א שנה זו הי:ב"כיתה י

י� רוקיבייערכו . ויתרגלו את עקרונות הפיקוד הנלמדי� במהל� השני�', כיתה י, השכבה הצעירה

  . ציוד ואמצעי לחימהע� היכרות שלל השונות "ביחידות צה

לא תהווה ההתחנכות בה , לפיכ�. יה אינה רואה את יעודה בהכשרה אלא בפיתוח מפקדי�יהפנימ

במהל� שנת הלימודי� האחרונה יכוו� החני� לחיל וליחידה . תחלי� לכל ההכשרות הרגילות בצבא
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תו� , היידי סגל הפנימי�הכוונה זו תעשה על. כמפקדהמתאימי� ליכולתו להתפתח ולהצליח 

  .תיאו� ע� החני� ותו� יצירת קשר וזיקה בינו לבי� היחידה אליה יועד

, 32יערות ´ רח, הפנימייה הצבאית לפיקוד: כתובת .02744צ "ד, הפנימייה הצבאית לפיקוד: מע�

  .04�8695751: טלפו�  .34788חיפה 

  ./panmaz/il.co.panmaz.www://http: האתר .  il.co.panmaz@reg: מייל

רואה ו, ל"בני תורה לקראת פיקוד בצהמחנכת זו   ."אור עציו�"הפנימיה הצבאית של ישיבת 

צמה של ל עו"שיקרינו לחיילי צה, ער� לאומי ממדרגה ראשונה לגדל מפקדי� בעלי אמונה"בכ� 

ה מיועדת לרואי� עצמ� בעתיד מפקדי� מובילי� ביחידות הלוחמות יהפנימי. "אמונה ושורשיות

. שבראשה עומד הרב חיי� דרוקמ�" אור עציו�"יה לומדי� בישיבת יחניכי הפנימ. ל"של צה

קניית ערכי� ישיבתיי� ברמה גבוהה תו� ה�הישיבה הינה מוסד המשלב לימודי� תיכוניי�

ד משוכללי�  מתקני עזר ולימובישיבה ישנ�. ילות תורניתפעשל שילוב ע� לאומיי� ואהבת האר6 

  . לקראת בחינות הבגרותמכשירי� ביותר אשר 

יה יייחודית לשוחרי הפנימ(מגמה ללימוד צבא וביטחו�  :מגמת הלימוד המוצעת ללמידה היא

  .אחת של אר6 ישראל' ות הפיקוד ויחיסוד'  יח2, היסטוריה צבאית'  יח2). הצבאית

טקטיקה , שדאות, צניחה, ניווטי�, קליעה: תלבי� ע� אימוני� צבאיי� הכוללי�הלימודי� מש

 בנוס� ללימודי� תורניי� ,נריוני� תורניי� ערכיי�ימכושר קרבי וס, סדרות מנהיגות, יתצבא

ל צמחו מ� הפנימיות הצבאיות לפיקוד "קציני� בכירי� בצה. וכלליי� לקראת בגרות מלאה

 משתלבי� בכל היחידות הלוחמות הבוגרי�. פי פיקודואלו, ל"סגני רמטכ, ל"רמטכ: ביניה�

  .ל"בצה

  . מרכז שפירא01229: צ .ד   .ה הצבאית התורנית לפיקוד אור עציו� יהפנימי: מע�

  ./http://www.panmatzoe.co.il: אתר. 08-8619664 : פו�טל

  http://www.aka.idf.il/giyus/general/?CatID=57255&DocID=34069:  נוס�אתר

  

  

  פרטיי�

  חברותא, דתיים- ממלכתיים, ממלכתיים, על יסודיים, יסודיים,  מוכר שאינו רשמי:תגיות

מ� , "חינו� ציבורי"כפי שהמונח , אינו רשמיאינו מעוג� בחוק ו" ספר פרטי�בית"המונח : תקציר

  .ומטריד את אנשי החינו�, גדל" פרטיי�"הספר המכוני� �מספר בתי. אינו רשמי, הצד השני

  

 מאז ראשית הקמת�  השני� האחרונות�20ומתייחס ל,  הוא חדש יחסית"פרטי "השימוש במונח

ספר את �אול� בשני העשורי� האחרוני� מקבלי� יותר ויותר בתי. הספר הדמוקרטיי�� של בתי

   .בשל כמה מאפייני� שלה�" פרטיי�"הכינוי 

 למדו 2004בעוד שבשנת , די� מכלל היל6.6% � למדו במוסדות חינוכיי� פרטיי� כ1960בשנת 

 ובשני� האחרונות עולה שיעור� באחוז אחד  ), כמעט פי ארבעה( אחוז מהתלמידי�  24.6 �בה� כ

  .בכל שנה

להגיש הצעת חוק חדשה מתכוונת , תנועה ציבורית לקידו� החינו� בישראל, "הכל חינו�"תנועת 

  :ו� הציבורי במילי� אלומגדירה את החינ) לא שלמה(ההצעה . לחיזוק החינו� הציבורי

 : מוסד חינו� שנקבע על ידי המדינה כי הוא מקיי� את אלה–" מוסד חינו� ציבורי"
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 ; �מטרות החינותכנית הלימודי� ואורח החיי� במוסד החינו� מתאימי� ל  .א

 ; מקיי� את תכנית הלימודי� הארצית כפי שתיקבע על ידי משרד החינו�  .ב

לרבות גביית תשלומי ,  מימו� נוס�מקיי� את המגבלות המוטלות על קבלת  .ג

  ; השר באישור הועדה ידי כפי שייקבעו על, הורי�

  ; עומד לפיקוח משרד החינו�  .ד

, עדה או הישגי� לימודיי�, גזע, לרבות מיוני� על בסיס מוצא, אינו עור� מיוני�  .ה

מרחיק תלמידי� בגיל לימוד חובה מטעמי�  בקבלה למוסד חינו� ואינו

  ; לימודיי�

שעות הלימוד ומספר , ת ההוראות של משרד החינו� לגבי ימי הלימודמקיי� א  .ו

  ; התלמידי� במוסד החינו�

  ; כל סגל ההוראה שלו מחזיק ברשיו� הוראה בהתא� להוראות חוק זה  .ז

  ; שפת ההוראה בו היא שפה רשמית במדינת ישראל  .ח

ספר ה�ישנו קושי להגדיר את מספר� של בתי, כל עוד לא נחקק חוק מתאי�, בינתיי�

פי עמדת �ספר היא במידה רבה על� כיו� ששאלת הציבוריות או הפרטיות של כל בית, "פרטיי�"ה

בו " אגרת ההורי�"הספר יכול להיות ייחודי וביוזמה מקומית מבלי ש�בית:  למשל.המתבונ�

  . מהמקובלתהיה גבוהה

 �כפי , ברלבמכללה האקדמית בית " המכו� ליזמות בחינו�"לפני שני� אחדות מנתוני� שאס

� � של בתילמטרת הקמת� בנושא התארגנויות הורי – )4.5.2007, אשל�דנה מוקד (Ynetשמדווח 

 217 כי החל משנות השמוני� קמו במדינה , עולה–נרשמו אצל רש� העמותות שא� , ר פרטיי�ספ

הוקמו כמחצית מה� ). ילא כולל את המגזר החרד( פרטיי� ספר�בתיהתארגנויות הורי� להקמת 

  . התארגנויות הוקמו במהל� השנה האחרונה�30 וכ�2006 ל2000 השני� בי�

 בתחומי העשרה ספר� בתי מתו� ההתארגנויות יועדו להקמת 33% כי ,מניתוח הממצאי� עולה 

 מתוכ� הינ� התארגנויות להקמת 16%. תרבות ומדעי�, ספורט, בנושאי� כגו� איכות הסביבה

רק  .הומניסטיי� ועוד, י�תיד�ילוני�ח, יהודי�� ערבי� ספר�בתיכגו� ,  בתחו� הערכי�ספר�בתי

נועדו  �31% ו,)ליקויי למידה: כגו�( טיפוליי� ספר�בתי  מההתארגנויות קמו למע� ייסוד6%

  . בעלי שיטות לימוד כמו הדמוקרטיי� או האנתרופוסופי�,  בתחו� הערכי�ספר�בתילהקמת 

נמצאות במרכז )  מתוכ��66%כ(התארגנויות כי מבחינה גיאוגרפית מרבית ה, עוד עולה מהנתוני�

 �10%כ, )גליל עליו� ובית שא�(נמצאות בצפו� האר6  �24% כ, ומר מחדרה ועד גדרהכל, האר6

  . ביהודה ושומרו��2%ו) מצפה רמו� ונתיבות, שבע�באר, ערד, שדרות, אילת(בדרו� 

ה� , הנתוני� שאספה את ,מכללה האקדמית בית ברללדברי ראש המכו� ליזמות בחינו� ב

מדובר בהתארגנויות הורי� . � רוח ונושאי תוכ� המאפייני� את הציבורומצביעי� על הל"

 חדש לגמרי ספר� ביתשהחליטו לקחת חלק פעיל בחינו� ילדיה� והעובדה כי בחרו להקי� 

מניתוח הממצאי� נית� , למרות זאת.  הציבוריתמצביעה על רצו� עז לעזוב את מערכת החינו�

הקמת ההתארגנויות אינה רק תוצאה של הידרדרות מערכת החינו� או קיצו6 שעות לראות כי 

  ".חדשי�אלא כמיהה לתכני� ולערכי� 

 ועשרות אלפי תלמידי�  פועלי� באר6 פרטיי�ספר�בתי �200ש,  נאמר2010בנתוני� משנת 

בה , השלוש שני� אחור, 2007זאת בהשוואה לאמור לגבי שנת , לומדי� בחינו� הפרטי החילוני
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שהרי מספר , לבול במידע והקושי בהגדרותנתו� זה מצביע על הב". פרטיי�" מוסדות 217דווח על 

   .ולא ירד, 2007עלה מאז " פרטיי�"הספר ה�בתי

פרשת נוכח ל, ע"תשבפתיחת שנת הלימודי�  ,בהבלטהתרות לכושוב סוגיית החינו� הפרטי עלתה 

 מבקש שר כתוצאה מכ�.  פרטיי� בפתח תקווהספר�בתי ב שלא נקלטוהתלמידי� יוצאי אתיופיה

 כזה ספר�ביתולהבטיח כי ,  פרטיי�ספר�בתילהחמיר את תנאי הס� להקמת , גדעו� סער, החינו�

  .זורא ציבורי באותו הספר�ביתשיוק� ביישוב מסוי� לא יפגע ב

  :הספר הפרטי כ��את מאפייניו של בית) בזהירות(הגדיר לסיכו� אפשר ל

 ;"פטור"או " מוכר שאינו רשמי"רוב �פי�פורמאלי הוא על�משפטימעמדו ה .1

 ;)ספר פטור� מוכרי� שאינ� רשמיי� וכלל בתי1550 מתו� 950(הוא משתיי� למגזר החרדי  .2

עיקרי לפגיעה וכא� מקור הדאגה ה, הוא משתיי� לזר� הממלכתי, בתדירות עולה, לעיתי� .3

  ;בחינו� הציבורי

  ;מעורבות ההורי� בו היא גבוהה יחסית. של הורי�/הוא ק� ופועל ביוזמה קהילתית .4

א� שהוא מקיי�  – מובהקי� יותר או פחות – ייחודיי� משלויש לו מאפייני� פדגוגיי�  .5

 .של משרד החינו�) הליבה(כלל את תכנית היסוד �בדר�

  .ולעיתי� גבוהי� בהרבה מ� הקבוע בחוק, ה� גבוהי�") אגרת הורי�("תשלומי ההורי�  .6

  

 )ירושלי� (קדמה

  ממלכתיים, יסודיים-על, חינוך ציבורי: תתגיו

ספר תיכו� עיוני �הוא בית, "לשוויו� בחינו� ובחברה בישראל קדמה"או , "קדמה: "תקציר

  . חברתי ומהווה סמל לשוויו��1994 שהוק� ב–ביותר בירושלי� " חלשה" שכונה –בקטמוני� 

  

משמעותית  במטרה להעלות בצורה, אנשי חינו� ופעילי� חברתיי�, הורי�י "עהספר הוק� �בית

  שנה13 תומכת מזה  בש� זה עמותה .את רמת החינו� בשכונות המצוקה ובעיירות הפיתוח

  : ה� יהמטרותכש יוניבתיכו� הע

  .�פערי  קדמה בירושלי� ולבססו כמודל מצליח לסגירתהספר�ביתלתמו� ב •

  .המודל לפתח ולתעד את המתודולוגיה ותכניות הלימוד של קדמה כבסיס להפצת •

 או/ חדשי� וספר�בתיי הקמת "חברתית ע�מודל קדמה בפריפריה הכלכליתאת להרחיב  •

 . קיימי�ספר�בתיהדרכה וליווי של 

 ,תושבי שכונות המצוקה בערי� הגדולות ,לבסס תשתית להכנה להשכלה גבוהה לצעירי� •

  . והשלמת בגרויותהפסיכומטרית הכנה לבחינה, תמיכה עידוד והעצמה תהכולל

ססת על התפיסה וצוותי� חינוכיי� המבו מנהלי�, לפתח ולהפעיל תכנית להכשרת מורי� •

    .ובארגוני� חברתיי� סמינרי� להוראה, ספר�בתיב – הפדגוגית של קדמה

ובקרב מקבלי   תבתקשור, וסדר היו� החינוכי באקדמיההציבורי להשפיע על השיח  •

 .החלטות
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היחידי  התיכו�: הספר קדמה הוא מודל ייחודי במערכת החינו� בישראל�בית, לדעת מקימיו

במסלול  שלומדי� בו תלמידי� משכונות המצוקה בירושלי�,  הממוק� בתו� שכונת מצוקהבאר6

  .לימודי� עיוני מלא המוביל לתעודת בגרות וללימודי� גבוהי�

לתכנית הלימודי� הרגילה  בנוס� .שות גאווה תרבותית וערכי� דמוקרטיי�מדגילימוד התכניות 

זיקה ישירה לחיי  לימוד ייחודיות שיש לה��  קדמה תכניותספר� ביתפיתח, של משרד החינו�

 תחומית�רבפרספקטיבה   תלמידי� לומדי� נושאי� מתו� .התלמידי� ולעול� התוכ� שלה�

תכניות הלימודי� של . ולמשפחותיה� יי קהילותיה�לח,  לחייה�ותוחוקרי� סוגיות רלוונטי

מד ואת רצונ� ללמוד זיקת� לחומר הנל את, קדמה מחזקות את זהות� האישית של התלמידי�

נחשפי� , של קדמה" לימודי חברה"ו" ותרבות שפה" במסגרת התכניות  , למשל כ� .ולהצליח

נושאי� , ת במדינות המוסלמיותהקהילות היהודיו התלמידי� ליוצרי� מזרחיי� ולהיסטוריה של

של קדמה " חינו� חברתי" תכנית  .משרד החינו� שלרוב אינ� נכללי� בתכנית הלימודי� של

  .הספר�ביתומשקפת את האתוס הדמוקרטי של  ,שוויו� בי� המיני�, אד��מתמקדת בזכויות

 שהמורי� ה� חלק מביתו של הספר ממש כמו� מבית ההורי� ה� חלק, בתפיסה של קדמה

 בעוד התלמידי�  .מורי� והורי�, מתלמידי� העשוי" משולש" הוא  הספר�בית  :התלמיד

כול� בוגרי ( רבי� ממורי קדמה  . סביבוהאית� ההורי� והמורי� ה� הבסיס, מרכזנמצאי� בַ 

יקוי שהתלמידי� מהווי� מודל מוצלח לח וכ� ה�, גדלו בעצמ� בשכונות מצוקה) אוניברסיטה

 "שומרות על האנרגיות"ה, שבועיות  מורי קדמה עוברי� הכשרות.ועמיכולי� להזדהות 

פתוחה ושיתו� פעולה עמ� ה� מטרה  תקשורת,  באשר להורי� .ת שלה�יהמחויבות המקצועו

בכל ימות , הספר� ביתההורי� לתלמיד ול תמיכה ומחויבות של, בפני עצמה החיונית לבניית אמו�

  .ולא רק כאשר מתעוררות בעיות, השנה

שמתעסק בחינו� ובפערי�   מי היא נקודת ציו� חשובה בתודעה של כל,לדעת הוגיו, קדמה

, אנשי חינו� והוראה, סטודנטי� ( מעגלי� רחבי� ומתרחבי� של קהלי יעד .כלכליי��חברתיי�

בקדמה מודל אלטרנטיבי למה שקיי�  רואי�) ארגוני� לשינוי חברתי/אנשי אקדמיה ופעילי�

מספק פתרו� חברתי ו, בסוגיית הפערי� ס שמתעסק בצורה רצינית" בי–במערכת החינו� הציבורי 

כמו דוד ילי� ,  מובילות להכשרת מורי�מכללות, לאחרונה. מרשי� ע� תוצאות מוכחות מדידות

 של השוויו� �קדמה לפתרו� בעיית איהכירו ג� ה� ברלוונטיות של מודל , הקיבוצי� סמינרו

 ת� פעולה ביצירת תכנית הכשרת מורי� ייחודית שתתבססוהציעו לש, מערכת החינו� הישראלית

  .על הניסיו� שנצבר בקדמה ושמטרתה לקד� את ההצלחה של תלמידי� מקהילות מוחלשות

, ירושלי�, 30013. ד. ת : למשלוח דוארמע� .לי�ושיר', קטמו� ט, 3�5, יוחאי�רחוב בר: כתובת

  . hani170@walla.com: מייל. 02�6795955/6: טלפו�.  91300

  .http://www.kedma-school.org.il/main/siteNew/index.php: אתר

  

 

 קשת

  מארג, מורשה, מיתרים, י"תל, משלבים, כתייםממל, דיאלוגיים: תגיות

שמשלבת תלמידי� דתיי� וחילוניי� על בסיס של שוויו� , ספר במגזר היהודי�קבוצת בתי: תקציר

  . הרשת מתרחבת–ובשל הביקוש , 1996הספר הראשו� הוק� בשנת �בית. מספרי
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כדי לענות על צור� של , )1996 (ו"הוק� בירושלי� בשנת תשנ –יסודי � יסודי ועל– קשת ספר�בית

ות ביניה� משפחות אלה המקיימ. משפחות דתיות וחילוניות החפצות בחינו� משות� לילדיה�

, דות השכלה גבוהי�בלימודי� במוס,  במגורי� בבתי� משותפי�–� מפגש בחיי היומיו� שלה

חינו� ילדיה� . � בחברה אחתמכירות במורכבות שבחיי� המשותפי –בצבא , עבודהבמקומות 

� בית.  נתפסת בעיניה� כמשימה חינוכית ראשונה במעלה, תו� גיבוש זהות אישיתלהתמודדות

פת  קשת פועל במטרה לאפשר למשפחות אלה להעניק לילדיה� חינו� במסגרת משותהספר

  . הנענית לצרכי הקבוצות השונותת המבוססת על הדדיות ושוויוני

יש  ( בי� דתיי� וחילוניי�י�מלאושוויו�  היחיד בישראל הפועל בשותפות המודל הוא "קשת"

 הספר�ביתב.  ה� בקרב התלמידי� וה� בקרב המורי�)מספר זהה של חילוניי� ודתיי� בכל שנתו�

 י�הדעות ומגוו� ההשקפות המתייחסת לומדי� תלמידי� ומלמדי� מורי� הנמצאי� בקש

כל איש ש לכ�  דואגהספר�בית. ונה ואורח חיי� מחייב מיהדות כתרבות ועד ליהדות כאמ:ליהדות

ג� התלמיד הדתי וג� התלמיד . צוות וכל תלמיד יוכלו לנהוג בחופשיות על פי השקפותיה�

 נלמדי� לימודי היהדות לש� כ�. החילוני יתחנכו וינהגו על פי אורחות החיי� הנהוגי� בבית�

  . ומתו� פתיחות רעיונית, ביחד ולחוד, בקולות שוני�

 קמה העמותה לקידו� החינו� על פי עקרונות קשת שמטרתה לפתח את הרעיונות הספר�ביתלצד 

  . החינוכיי� ולהפיצ� באמצעות תכניות לימודי� ייחודיות והשתלמויות למנהלי� ומורי�

� ועד "מהתנ,  של נושאי� יהודיי� וישראליי�לימוד אינטגרטיבי :לת כולתכנית הלימודי� בקשת

 לימוד קבוע בשיטת בית המדרש המבוסס ;ב� בנושאי� כלליי�וושיל, להגות וליצירה בת ימינו

טיולי� רבי� המקרבי� ; על הדג� המסורתי שבו התלמידי� לומדי� נושאי� שוני� בחברותות

לימודי בחירה והעשרה בתחומי� ; ת אישיתחונכות ומחויבו; את התלמידי� לטבע ולאר6

  . מגווני�

 תכניות לימודי� ונערכו השתלמויות 10 נכתבו ,  תלמידי��700כ לומדי�בירושלי�  הספר�ביתב

ופניות ,  קשתהספר� ביתכדי לרשו� את ילדיה� למשפחות רבות פונות . ומורי� מנהלי� �100 לכ

  . השתלמויותרבות מגיעות לשימוש בחומרי הלימוד ולהשתתפות ב

 מהווי� מענה לצור� הקיי� בקרב ציבור רחב נוס� ברחבי הספר�בית כי רעיונות , מאמיני�בקשת

  .  ופועלי� כל העת להפצת הרעיו� ולשמש דג� לחינו� משות� בי� דתיי� לחילוניי�,האר6

י חי קר� אבו,  למנהיגות חינוכיתהספר�בית נהגה על ידי רותי להבי בתקופת לימודיה בהספר�בית

  . ראשיתו מהספר� ביתתומכת בעמותה וב

קהילות קשת , קהילות בירושלי�מלבד הו, ספר נוספי�� ממשיכה להקי� בתיעמותת קשת

 : לדוגמא מזכרת בתיה.באר טוביה�שפיר ושוה�, לכיש, נטור, רות�, מזכרת בתיהפועלות ג� ב

 לומדי�. חספר צומ�כביתלפעול משי� קשת במזכרת בתיה ה ,ע" תשבשנת הלימודי�

 קשת מזכרת בתיה הספר�בית. 'ושתי כיתות א' שתי כיתות ב',  גכיתה',  כיתה דבו

 ".אופק חדש"לתוכנית  לימודי� זו הצטר�  מוכר ורשמי והחל משנתספר�ביתהינו 

ס קשת "קשת מזכרת בתיה פועל על פי עקרונות המודל של ביה הספר�בית

  .בירושלי�

  .08�9348977: טלפו� . 76804מזכרת בתיה , 2מוטה גור ' שד:  קשת מזכרת בתיהכתובת

mazkeret-gesher.www://http-: אתר         com.gmail@keshetruti: מייל

1=Itemid&45=id&article=view&content_com=option?php.index/li.org.batya.  
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  .) החדשבית קשת(ירושלי� ,23אלכסנדריו� '  רח:עמותת קשתכתובת 

   yesodi@keshet-s.org: מייל יסודי.  02�6788891 ,02�6795873: ני�טלפו

  .org.s-keshet@school :אתר.   org .s-keshet@alyesodi: יסודי�מייל על

  

  

 מופת�שבח

  מקיפים, מוכרים שאינם רשמיים, ממלכתיים, אזוריים- על, יסודיים- על:תגיות

אביב שמתקבלי� אליו בעיקר תלמידי� יוצאי חבר �אזורי בתל�ספר בעל מעמד על�בית: תקציר

  . מתלמידיוינריו� נרצחו שבעהבדולפבפיגוע . והישגיו גבוהי� במקצועות המדעיי�, המדינות

  

 למדו מקצוע  בוהתלמידי�. ילה היה תיכו� מקצועיתחוב, 1946הוק� בשנת " שבח"הספר �בית

� בתיכאשר חלה ירידה בדרישה ל. וסיימו ע� תעודה מקצועית) כגו� חשמלאות או נגרות(מסוי� 

 .עיוני רגיל�לתיכו� מקי�הפ� שבח  מקצועיי� ספר

ומש� ,  יעקב מוזגנוב ללמד שיעורי ערב בתיכו�פרופסור החל �20 של המאה ה�90שנות הב

שלא מצאו ,  וא� מורי� בעלי תארי� מתקדמי�לשעבר�המועצות�עולי� חדשי� מבריתתלמידי� 

משמעות שבנוס� ל, "מופת" הש� הספר�ביתבתקופה זו נוס� ל. עבודות אחרות עקב קשיי קליטה

התפתחות זו יצרה ". תרבות, פיזיקהו מתמטיקה"מכיל ג� את ראשי התיבות של " מצוינות"

ת  דוברי עבריצברי�מוניטי� זה מש� ג� תלמידי� .  מוניטי� בתחו� הוראת המדעי�הספר�ביתל

 לאי של תרבות רוסית בתל מופת�שבחבתקופה זו נחשב . ה� נשארו מיעוטא� , ללמוד בתיכו�

  ".רוסיה הקטנה " לעיתי�כונהמאביב ו

הסמו� לדולפינריו� " דולפי" מתאבד ליד דיסקוטק� התפוצ6 מחבל2001יוני ב �1ביו� שישי ה

 בני 21בפיגוע נהרגו  .לדיסקוטק בשעה שרבי� עמדו בתור, אירע סמו� לחצותהפיצו6 . בתל אביב

 מהנרצחי� הוקמה שבעהמופת בו למדו � שבחב  . שנה18רוב� צעירי� שטר� מלאו לה� , אד�

 .אנדרטה לזכר�

 –המצב שנוצר . אביב ומחוצה לה�ויכולי� להירש� אליו תלמידי� מתל, אזורי� הינו עלהספר �בית

 הביא את רשויות העיר למסקנה שאי� לכ� מקורות –אביב � י� המגיעי� מחו6 לתלריבוי תלמיד

, אורב�דב ר " קיבל ד,אחרי מחשבה נוספת בעניי�, 2009אול� בינואר . מימו� וצרי� לסגור אותו

הוא . הספר�בית לפיה לא יסגרו את אביב� בתל הודעה רשמית ממינהל החינו�,מופת� מנהל שבח

 של קליטת עליה – ג� בתחו� החברתי, מופת הוא סמל להצלחה� שבחספרה�בית: " במילי�הגיב

לא מפתיעה העובדה שעיריית תל אביב החליטה שלא ,  וג� בכל שקשור להישגי� לימודיי� לכ�–

הספר �לאחרונה מתקיימי� מגעי� להעביר את בית, ע� זאת. "לפגוע במוסד חינוכי כל כ� חשוב

  .לבעלותה של רשת עמל

  .03�6883131: טלפו�.    67776 אביב� תל,7המסגר ' רח: כתובת

c3631c34=ws?aspx.Page/WW/Apps/org.shevahmofet.www://http-4293-0831-: האתר

1cf24e3dde99-9356-c488-8841-70dc5a38=page&4c8368216def-36b8  
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 תיכוניי�

  מוכרים שאינם רשמיים ,דתיים- ממלכתיים, ממלכתיים, יסודיים- על:תגיות

קשורות , הוא מקבל משמעויות שונות, פורמאלי�כיו� שמדובר במונח נטול מעמד משפטי: תקציר

  .ב בלבד"י�'שנתיי� ולעיתי� לכיתות י�י� הכוונה לששלעית". יסודיי��על"בעיקר למונח 

  

יסודי �ספר על�בית: והוא מציי� מסגרות אחדות, אינו בעל משמעות פורמאלית" תיכו�"המונח 

עד ' ט�שנתית מ�או מסגרת ארבע; ב"עד י' או חטיבה עליונה מכיתה י; ב"עד י' שנתי מכיתה ז�שש

 חטיבות הביניי�הוקמו בהדרגה , 1968החלה בשנת ש, רפורמה במערכת החינו�במסגרת . ב"י

י�  התיכוניהספר�בתימרבית ). ב"עד י' י(יבה עליונה בת שלוש כיתות וחט, )'עד ט' כיתות ז(

 �מקצועיי�, ה� לעתי� עיוניי� בלבד התיכוניי� הספר�בתי. פועלי� במתכונת חדשה זו

 מקיפי� הכוללי� מגמות עיוניות ומגמות ספר�בתיאו , חקלאיי� בלבד, טכנולוגיי� בלבד

  .טכנולוגיות ג� יחד

ע� , 1949א� בשנת , חוק לימוד חובה תיכו� ניתני� כיו� במסגרתו של ספר� ביתהלימודי� ב

הלימודי� בכיתות , בהתא� לכ�. בלבד' ח� ' נקבע בו לימוד חובה בכיתות א,חקיקתו של חוק זה

 תיכוניי� ה� בדר� כלל בבעלות ספר�בתיואילו , משרד החינו� של ספר�בתיאלה ניתני� ב

, )"אורט"כגו� רשת ( כאלה ספר� בתיולעתי� בבעלות של רשתות המפעילות , רשויות המקומיותה

, ") הריאליהספר� בית", "גימנסיה הרצליה"כגו� ( יחיד ספר�ביתאו בבעלות של עמותה המפעילה 

  ."מוכרי� שאינ� רשמיי�"וה� 

 י� היסודיהספר�בתימ בהבדל –) ב"י� 'י(כחטיבה עליונה  התיכו� הספר�ביתהמאפיי� העיקרי של 

 מסלולי  התיכו� מוצעי�הספר�ביתלתלמידי . מגמות לימוד החלוקה להוא –ת הביניי� וומחטיב

, י� מגמותהקרוי, מסלולי� אלה.  לוי�/ המתאי�י�/ בוחר את המסלוללימוד אחדי� וכל תלמיד

 לכל .תיאטרו� ועוד רבי�, ספרות, מדעי החברה, מחשבי�, קולנוע, ספרות, פיזיקה: ה� למשל

יש מגמות הנלמדות .  בהתא� לנטיות הלב של ההורי� והתלמידי� מבחר מגמות משלוספר�בית

ההבחנה בי� המגמות מתבטאת במידת .  מעטי�רספ�בתיויש הנלמדות ב,  רבי�ספר�בתיב

  . העמקה הנמדדת במספר יחידות הלימוד לבחינת הבגרות, ההעמקה בלימוד נושאי� מסוימי�

 ומיעוט� יסודיי��ארגו� המורי� העלי� במסגרת  התיכוניי� מאוגדהספר� בתימרבית המורי� ב

  .הסתדרות המורי�במסגרת 

, הא� ראוי לקיי� חטיבות ביניי�, יסודיי��הספר העל�בשני� האחרונות מתקיי� ויכוח לגבי בתי

במקרה זה החלוקה בי� חטיבת ביניי� לחטיבה . שנתיי�� ספר שש�או שיש לבטל� לטובת בתי

שחטיבות , הטענה היא". תיכו�"מעותו של המושג ואז ג� מיטשטשת מש, עליונה מיטשטש

ה� נטולות יעדי� ברורי� ולכ� רבות בה� בעיות המשמעת והישגיה� ) 'ט�'ז(הביניי� העצמאיות 

  .נמוכי�

  :  כפי שמדווח משרד החינו�)ב"י�'חטיבות עליונות י(הנתוני� לגבי התיכוניי� 

  כ"סה  מוכר  רשמי  המגזר

  1570  970  600  כול�

  800  300  500  יהודי
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  500  500  �  יהודי חרדי

  270  100  170  מיעוטי�

 :כ�, בי� השאר,  מסביר את עצמוש גלילי"תיכו� ע

ומיו� הקמתו חרט על דגלו את , 1988סבא בשנת � בית חינו� תיכו� נוסד בעיר כפר

 .חינוכית מאיד��ואת הפעילות החברתית, ודית מחדהמצויינות הלימ תחו�

ובהיותה כזו מוטלת עלינו חובה חינוכית , ישגית ביסודההחברה הישראלית הינה ה

 א� ר� ההישגי� :ת את מלוא יכולתו האינטלקטואליתלכל תלמיד למצו לאפשר

נשא� לסייע לו להגיע לר� , �10להגיע תלמיד מסויי� הינו בתחו� ה העליו� אליו יכול

ל המאמצי� נשקיע את כ, 8 או 7העליו� של חברו הינו רק  א� א� ר� ההישגי�, זה

  .הלימודית לגבולות אלה כדי להביאו למיצוי מלוא יכולתו

 מערכת הספר� ביתפיתחנו ב, כדי שכל תלמיד יוכל למצות את מלוא יכולתו...

, החל ממרכז למידה: המיועדת לתמיכה וסיוע ג� לתלמידי� מתקשי� מסועפת

בחני� שעורי הכנה וחזרה לקראת מ, תיגבור לימודי, למידה סטרטגיותשעורי א

, אישי והכוו� לתלמידי� שאובחנו כבעלי לקויות למידה יעו6, מסכמי� ומבחני בגרות

 .חינוכיי� מיוחדי� ועוד מגוו� רחב של שירותי�

 שיעוד� לפתח ולהוקיר פעילות, בד בבד פיתחנו תכניות מיוחדות לעידוד המצויינות

וצאות ביטוי  מקיימת פעילויות רבות המהספר�בית מגמת המדעי� של :בתחו� זה

הרצאות ופגישות , הכור למחקר גרעיני, בתי חולי�, לימודיי� במכוני מחקר בסיורי�

  .ועוד ש� בתחומ�ע� חוקרי� והוגי דעות בעלי 

המתקיימת " מכינת שילוב"ד אנו פותחי� ב"את שנת הלימודי� של כתות יו...

די�  לגבש את התלמייעודה הוא.  של חופשת הקי6האחרוני� בשלושת הימי�

, חיבור של התלמיד לכיתתולהגביר את הזיקה ואת תחושת ה ,בכיתותיה� החדשות

 . החדשהספר�בית שלבי הקליטה בולהקל על

, סיורי� לימודיי� במגמות השונות, בהמש� לוקחי� התלמידי� חלק בטיולי�

פעילות מוסיקלית , הרצאות, ימי עיו�, פרוייקטי� חינוכיי� מיוחדי� ,סדנאות

תלמידי כל השכבות יוצאי� . וכדומה, מסיבות, בהצגות ובמופעי מחול יהצפי, עניפה

ומקדישי� פרקי זמ� , פעילי� מאד בתחו� ההתנדבות, "לוחמי� בעקבות"לסיורי� 

 .ל.ה.צ�ל ארוכי� לתחו� ההכנה

  . 44401כפר סבא , 438. ד.ת, 41ר "אז' רח, תיכו� גלילי: כתובת 

  .09�7416968, 09�7601740: טלפוני�

  .galili/web/net.hinuch.ks://http  :האתר.     il.org.ks-galili@galili :יילמ

. ירושלי�, 34שבטי ישראל ' רח, ר�� בניי� לב, נו�האג� לחינו� על יסודי במשרד החי: כתובת

  .02�5603259/61, 02�5603252/53: פוני�טל

  .http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/HighSchool: אתר
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 )תיגבור לימודי יהדות=(י "תל

  , מיתרים, משלבים, דיאלוגיים, ממלכתיים, יסודיים-על, יסודיים: תתגיו

היא מאופיינת . הספר�י היא הרשת הגדולה בישראל המדגישה נושאי יהדות בבתי"תל: תקציר

  .שייכי� לזר� הממלכתי, יסודיי� כאחד�הספר שלה ה� יסודיי� ועל� ובתי, בגישה פתוחה

  

 משרד החינו�משותפת לוהיא , דתיי�� היא הגדולה בי� תוכניות הדיאלוג חילוניי�י"תוכנית תל

הספר �היא מבוססת על רצונ� של הורי� ומחנכי� לתגבר את לימודי היהדות בבית. י"ולקר� תל

י נמצאת "קר� תל. ציוני� נוספי��על ידי העשרת תוכנית הלימודי� הרשמית בתכני� יהודי�

 התנועה המסורתית בישראל של מכו� שכטר ללימודי היהדותתחת החסות האקדמית של 

 פלורליסטית, י שוא� לעצב אישיות רחבת אופקי�"חינו� תל ).היהדות הקונסרבטיבית(

  . שעולמה מורכב ה� מרבדי התרבות היהודית וה� מרבדי התרבות הכלליתהומניסטיתו

, קבוצת הורי� ירושלמיי�. 1976שהחלה לפעול בשנת , זמה חינוכית כתוצאה מיוהי נולד"תל

ליצור מסגרת ביקשו , רוב� עולי� חדשי� מארצות הברית בעלי זיקה לתנועה הקונסרבטיבית

�ישראלית�מסגרת אשר תעמיד את העיסוק בזהות היהודית, ילדיה�עבור חינוכית חדשה 

 מערכת : החינו� האחרותטיבה לשתי מסגרות ותהווה אלטרנ,מודרנית של הלומד במרכז הווייתו

 י" תלהספר�בית הוק� שנהאותה ב. דתי�כללי ומערכת החינו� הממלכתי�החינו� הממלכתי

  ."נקלפר "ספר�ביתלימי� , הראשו� בגבעה הצרפתית בירושלי�

 במערכת החינו� לקד� ולהעשיר את החינו� היהודי, י שמה לעצמה למטרה לפתח"קר� תל

, על מנת להגשי� את חזונה. � רואה את תרומתה לעיצוב החברה הישראליתובכ, הממלכתית

  :לדבריה, י"שואפת קר� תל

י בפיתוח תוכנית " וגני� שקיבלו על עצמ� את עקרונות תלספר� בתיללוות  •

 . פעולה חינוכית ליישומ�

י שראשית� בג� הילדי� וסיומ� "ברוח עקרונות תל" שדרות חינוכיות"לפתח  •

 . ו� התיכספר�ביתב

י בתחו� היהדות ולפתח את כישוריה� ליישו� "להעשיר את הידע של מחנכי תל •

 . י"חינו� תל

י כלי� להרחבת הידע ולהעשרת " תלהספר�ביתלהעמיד לרשות ג� הילדי� ו •

 . התלמידי� בלימודי היהדות

י ותלמידיה� במורשת "להגביר את ההתעניינות וההזדהות של מחנכי תל •

  . ולעודד התעמקות בההיהודית על כל גווניה 

  . למגוו� גישות ביהדותהספר�ביתבלפתח מודעות  •

והניסיו� , להעמיד לרשות כלל מערכת החינו� הישראלית את הידע הכלי� •

 .י"המצטבר של חינו� תל

חינו� הי בקרב קובעי מדיניות "לעצב סביבה אוהדת לחינו� תל, לדבריה ,י פועלת"קר� תל

ליצור , מקצועיתי כמנהיגות חינוכית "תח מחנכי תללפ, בישראל ובקהילות יהודיות בעול�

י באי� לידי "י ולעודד פעילות קהילתית בה ערכי תל"משאבי למידה העוני� לצרכי מערכת תל

  .ביטוי
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, עליה� לעמוד בכל הדרישות:  ממלכתיי� רשמיי� לכל דברספר�בתיי הנ� " תלספר�בתי

בהחלטה משותפת . הספר�בתיב בפני כלל הסטנדרטי� וההנחיות שמשרד החינו� מצי, הנהלי�

 במסגרת . לעמוד בתהליכי הערכה חיצוניי�הספר� בתי י�תבקשמי "חינו� וקר� תלשל משרד ה

  .רוב� יסודיי�, ספר�  בתי�70י פועלי� כ"תל

 1, ג"ט ניס� תשס"כ, )א(9/ל תשסג"חוזר מנכי ב"משרד החינו� מביא פרטי� על הצטרפות לתל

 .2003במאי 

  .16080 ד" ת,91160 ירושלי�  ,4אברה� גרנות ' רח ,י" תלספר�בתי החינו� למע� קר�: כתובת

  ./http://www.tali.org.il: אתר.   tali@tali.org.il: מייל . 02�6790755: טלפו�



 99

  אחרית דבר

  :בדברי� הבאי�אפשר לסכ� , ספר ומושגי� חינוכיי��בתי,  רשתות77לאחר שסקרנו כא� 

צירי� ", אתוסי�, "חזונות"או  (ספרי� בית"אני מאמי�" של שוני�סוגי� הלקסיקו� מציג  .1

,  רוצי� הישגי� לימודיי�רוב�, בגדול. והדמיו� ביניה� רב מ� המפריד, )ב"וכיו" מארגני�

א� . יי צבא וַלחיי� הבוגרי� והכנה לחמעורבות קהילתית, חינו� ערכי, מצויינות והצטיינות

 .�מימושתהליכי הצהרות ויותר ברמת ההספר פחות ב�צרי� לחפש את ההבדלי� בי� בתי, כ�

מצביעה יותר על , ספר מסויימי� מכריזי� על עצמ� כבעלי כיוו� מוגדר� העובדה שבתי .2

. ת לנו על רמת המימוש של אותו כיוו� ואיכותהאבל עדיי� אינה מספר, ההתכוונות והדגשי�

� פירושה שהוא אי, מסויימתנדה 'ספר אינו מכריז על עצמו כבעל אג�העובדה שבית, ומנגד

 .ככותרת ספר אחרי� שמו לעצמ�� ת� תחומי� שבתיאינו עוסק באו

. אבל עדיי� ברזולוציה נמוכה, בותהלקסיקו� מעניק לקורא קואורדינאטות התמצאות חשו .3

אלא שעתה יש לו ג� כלי� , את הפרטי� הסופיי� צרי� הקורא לאתר בכוחות עצמו, כלומר

 .  זאת ביעילות מושכלתוג� מידע התחלתי לעשות

 היא להגיע אליו – לאחר שנבחר הכיוו� הכללי –הספר �הדר� להשיג מידע אמי� על בית .4

ולהתרש� מאופ� המימוש של , להכי� שאלות ולהציג�, ולהיפגש ע� המורי� והתלמידי�

 :הספר ותלמידיו ה� למשל�שאלות טובות שאפשר להציג לאנשי בית .ההצהרות הכתובות

 ? ייחודית שנבנתה בכדי להגדיר את חזונוהספר שפה�תהא� יש לבי •

 ? והבנת היעדי�– הספר�הא� ישנה הסכמה בי� הנשאלי� על יעדיו המרכזיי� של בית •

בכדי , במהל� יו� הלימודי� או מעבר לו, הספר נוקט בה��מה הדרכי� והפעולות שבית •

 ?לממש את חזונו

 ?והא� הוא משמעותי, היר עליוהספר מצ�שבית, כיצד מתנהל ומתקיי� החינו� הערכי •

 וזליגת התלמידי� "פרטיי�"הספר ה�וכל לעצור עוד את תופעת בתימשרד החינו� לא י .5

תמודד במגרש הרלוונטיות א� יוכל לעשות זאת רק יא וה. אליה� באמצעות צווי� מינהליי�

 די �עדכניי כלא העניי� הללו�י בעלי"הספר נתפסי� ע�חלק גדול מבתי. להורי� ולתלמידי�

 .הצור�

מחייבת חשיבה כוללת על אופיו ותפקידיו במאה ,  לרלוונטי יותר"החינו� הציבורי"הפיכת  .6

עיד� "הספר צריכי� לענות היו� על דרישות אחרות מאלו שלפני �שבתי, כאשר ברור, �21 ה

אבל זה עדיי� לא בהיק� , הספר נותני� באמת תשובות חדשות ונכונות�חלק מבתי". המידע

 .תימערכ�כלל

כמו הגדרה של תקנות ויעדי� , חלק מ� השינויי� הנדרשי� ה� בידיו של משרד החינו� .7

, בי� השאר צריכה להיבח� מחדש יעילות� של בחינות הבגרות במתכונת� הנוכחית. חדשי�

 . לאור� זמ�הספר את אופ� ההתנהלות שלה��שמכתיבות למרבית בתי

  .י� בלקסיקו� יראו אור במהדורה הבאהעידכוני� ופיתוח, שינויי�, כפי שנאמר בהקדמה

  

  ,אברה� פרנק

il.org.gan@m_Frank ,275893�0544.  
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   קטגוריותספחנ
  

עמוד            עמוד               
 בעלי צרכי� מיוחדי�

               5             �מוסדות ל, אוטיסטי�
 15  בית אקשטיי�
   25  ו�דרור בתי חינ

 26  הבית של תמר
 38  חינו� מיוחד

  46  כפרי נוער
 73  ת"נעמ
  31  ו"ויצ
  67  קצועיי�מ

 69  מוסדות, ת"משרד התמ
   82  פנימיות

  
 דיאלוג בי� שוני�

 20      דו לשוניי�
 21      דיאלוגיי�

 59       מורשה
  61      מיתרי�
 68      משלבי�

 89        קשת
 93  )תגבור לימודי יהדות(י "תל
  

 חינו� אחר

 8      ביי�אלטרנטי
  11  שיטת ולדור�, אנתרופוסופיי�

  23      דמוקרטיי�
 30  קיבוציי�/התיישבותיי�

  33      חברותא
 35      חינו� ביתי
  47      לאמנויות

 49        לטבע
 51      למדעי�

  53  )בירושלי�(למדעי� ואמנויות 
 mofet      58מופת 

  74      אזוריי��על
  85  פנימיות צבאיות לפיקוד

 90      מופת�שבח
  

 דתי�יחינו� ממלכת

  6    אולפניות, אולפנות
 10       ת"אמי
 32        ד"חב

 45    ישיבות תיכוניות
   70      צביה�נוע�

  
 חרדי�

 17      בית יעקב
 26    החינו� העצמאי

  37      חינו� חרדי

  65    מעי� החינו� התורני
  82      מוסדות, פטור

    
  "חינו�"מדגישי 
 16      בית חינו�

  
  מדגישי סביבה

  44       ירוקי�
 48  דה בוקר לחינו� סביבתי ש

  
  מדגישי שוויו� חברתי

  39      חינו� ציבורי
 87        קדמה

  
 פורמאליי��מונחי� בלתי

  39      חינו� ציבורי
 66      מקיפי�
 86      פרטיי�

 91      תיכוניי�
  

 מונחי� פורמאליי�

 26    החינו� העצמאי
  34     חטיבות ביניי�

 43      יסודיי�
 55      מוחזקי�

 56  מוכרי� שאינ� רשמיי�
  62      ממלכתיי�
 63    דתיי��ממלכתיי�

  76      יסודיי��על
 82      מוסדות, פטור

  
 מיעוטי�

 12      אקסטרני�
 14      בדואי�
 24      דרוזיי�

 42      חקלאיי�
  70      נוצריי�
  79        ערבי�

  
 מעמד היסטורי

 9      ח"כי�אליאנס
 19    גימנסיה הרצליה

 29       הריאלי
 50      קאליאו ב

  
 פדגוגיה אחרת

 18      ברנקו וייס
 22      צירתידיאלוג י
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 27      החממה

 Smart Schools  41חכמי� 
  53        מארג

  71      ניסויי�
  80      עת הדעת

  
  

  טכנולוגיותרשתות

  7      אורט ישראל
  77        עמל 
  81        עתיד

  

 

 


