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יום המורה תשפ"ג

בחרנו לספר לכם על חלק מהתוכניות והפעילויות המיוחדות שלנו

במערכת החינוך של מרחבים.

אנחנו מבקשים להודות מקרב לב לכל הנבחרת החינוכית שלנו ולכל

הצוותים שעובדים במערכת החינוך ועשים הכל, אבל הכל, כדי

שיהיה הכי כייף לגדול במרחבים.

-תודה-



הכי כיף לגדול במרחבים

פתח דבר
בתחום המועצה האזורית מרחבים, שנוסדה ב-1951, הוקמו 14 מושבים: אשבול, בטחה, גילת,

מסלול, ניר משה, ניר עקיבא, פדויים, פטיש, פעמי תש"ז, קלחים, רנן, שדה צבי, תלמי ביל"ו ותפרח;

יישוב קהילתי, מבועים; יישוב מפוני גוש קטיף, "שבי דרום"; הכפר השיקומי "עדי נגב –נחלת ערן";

הכפר החינוכי אשל הנשיא ושיכון חיל האוויר חצרים.

לכמה מיישובי המועצה ניתנו שמות סמליים בהשראת חזונו של הנביא ישעיהו, המתאר בלשונו

ְפַרח ְוָתֵגל ֹרַח ּתִ ֶלת: ּפָ ֲחַבּצָ ר ְוִציָּה ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ּכַ שׂוּם ִמְדּבָ הציורית את הפרחת השממה. "ְישֻׂ

ֵרא ָלּה ... ם ַמְסלוּל וֶָדֶרְך ַהּקֶֹדׁש ִיּקָ אֹון ְלַמּבוֵּעי ָמִים... ְוָהיָה-ׁשָ ָרב ַלֲאַגם ְוִצּמָ ָ ן... ְוָהיָה ַהׁשּ יַלת ְוַרּנֵ ַאף ּגִ

ה". (ישעיהו ל"ה) ִרּנָ בוּן וָּבאוּ ִציֹּון ּבְ וְּפדוֵּיי ְיהוָה ְיׁשֻ

בלב המועצה שוכנת קריית החינוך ובה בתי הספר האזוריים, הכפר השיקומי "עדי נגב", מרכז היום

לוותיקי מרחבים, מרכז לגיל הרך, מרכז חלו"ם- שפ"ח, מתי"א, מרכז הורים וילדים, מתקני ספורט

מגוונים, מתנ"ס, כרכיית מרחבים- מקום תעסוקה לבוגרים עם צרכים מיוחדים. 

שטח המועצה הוא כ 580,000 דונם ואוכלוסיית המועצה מונה כ 14,800 תושבים. המועצה נהנית

מהגירה חיובית מתמדת, ונחשבת לאחת הרשויות עם הביקוש הגבוה בדרום, וכרגע אין מגרשים

פנויים. המועצה נערכת להכפלת האוכלוסייה בעשור הקרוב, בזכות הרחבות ביישובים והקמת

יישוב חדש, "מרחבי דניאל", בסמוך לקרית החינוך ו"עדי נגב". 

 

שילוב כדרך חיים

הכפר השיקומי "עדי נגב – נחלת ערן" הוא הפנינה של מרחבים. את הכפר ייסד אלוף (במיל') דורון

אלמוג, יו"ר הכפר, יו"ר הסוכנות היהודית וחתן פרס ישראל. בשנה האחרונה, חנכנו בכפר

בית-חולים שיקומי ראשון בדרום עם 108 מיטות, המעניק לראשונה בדרום טיפולי שיקום. הקמת

בית-החולים שיפרה משמעותית את שירותי הבריאות באזור וחוסכת מתושבי הדרום נסיעות

למרכז הארץ. בכפר מופעלות מסגרות חינוך משותפות המקיימות פעילויות ספורט ותרבות. 

הקמנו בכפר חווה חקלאית משלבת, ייחודית וראשונה מסוג הבארץ. בחווה לומדים תלמידי

מרחבים והסביבה, והם משתלבים בפעילות בכפר ונחשפים לפעילות המשותפת לילדים עם

מוגבלויות.

בית הספר לחקלאות נפתח בתוך שטח הכפר, זאת על מנת לגרום לחיבור בין הקהילה בדרום

לקהילה שמתגוררת בכפר. בכך, יוכלו התלמידים להשתלב יחד עם אנשים עם מוגבלויות ויצרו

שינוי חברתי ביחס לאנשים אלו.

 



בנוסף, תלמידי מרחבים המגיעים להתנדב בכפר, הם דוגמה מרגשת לקשר שיש לכפר

עם הקהילה. התלמידים שלנו מתנדבים מבחירה ולא מתוך מחויבות. המרגש ביותר הוא

לראות את בוגרי התיכון, לאחר גיוסם לצה"ל, לא מוותרים ומגיעים בחופשתם הקצרה

בסופי השבוע לכפר לבקר את החניכים. 

זה מבחינתנו "תיקון עולם קטן שמפיץ אור גדול".

 

בשנה האחרונה, קיימנו טקס ו"צעדת העמים" בשיתוף דיירי הכפר, קהילת מרחבים

וצאצאי נאצים יחד. באירוע נפגשו שורדי שואה ממרחבים עם צאצאי הנאצים במפגש

עוצמתי ומרגש. כמו כן, אנו מפעילים מעונות-יום בתוך הכפר השיקומי. מעונות אלה, הם

בעלי הביקוש הגבוה ביותר וזאת על אף מיקומם המרוחק מהיישובים. בקריית החינוך

הקמנו מרכז לגיל-הרך העובד בשיתוף מלא עם "עדי נגב". המרכז מפעיל תכניות

טיפוליות התפתחותיות במסגרות החינוך, ופועלת בו יחידה התפתחותית הנותנת מענה

בתחומים: קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק דרך קופות החולים.

בימים אלה אנו מקימים אשכול של 8 גנים מיוחדים שיתנו מענה למגוון הצרכים. בכפר

הנוער "אשל הנשיא", הקמנו בשיתוף משרד-החינוך ועמותת "עלומות אור" את תיכון

"רוטמן" אשל הנשיא, לתלמידים על הרצף האוטיסטי. 

 

מדיניות סביבתית ירוקה

המועצה האזורית מרחבים אימצה מדיניות סביבתית ירוקה, מקפידה לשמור על אוצרות

הטבע, ממזערת את הנזקים לסביבה, ופועלת בשיתוף פעולה מלא עם הארגונים

הירוקים. בתחום זה משקיעה המועצה רבות בהסברה ובחינוך, ובשנה האחרונה אף

הכפילה את כמות הפסולת למיחזור. מרחבים היא הרשות הראשונה בישראל שכל

מבניה מחוברים למערכות סולאריות לייצור חשמל ירוק. 

 

בגלל כל אלה ועוד...
הכי כיף לגדול במרחבים!



"הכי כיף לגדול במרחבים"

דבר ראש המועצה

שותפות ושותפים יקרים,

מערכת החינוך במרחבים ניצבת בצמרת הארצית בכל המדדים: הישגים, ערכים, אקלים חברתי, מניעת

נשירה ושביעות רצון. תיכון מרחבים זוכה בשבע השנים האחרונות לתיכון מצטיין מטעם משרד החינוך, בזכות

מדדים אלה. 

כל זה קורה בזכות הנבחרת החינוכית של מרחבים. זכינו, כולנו, במועצה האזורית מרחבים, בנבחרת חינוכית

מצוינת, הפועלת ביראת קודש אל מול גודל המעמד המחייב. כל השותפות והשותפים מחוייבים לחינוך ילדינו,

כולן וכולם משקיעים השקעה גדולה וחשיבה משותפת בכל תחום ובכל פרט במערכת. בנינו כאן יחד

מערכת חינוכית שאפתנית ומצטיינת, העומדת בכל הקריטריונים הגבוהים ביותר. עשינו זאת בשותפות מלאה:

משרד החינוך, הנבחרת החינוכית של מרחבים, ההורים והתלמידים.

כפי ששותפינו יודעים, ותוכלו לקרוא בהמשך דברים אלה, המצפן החינוכי של מרחבים מכוון את כל הפעולות

שלנו להקניית ערכים ולמעורבות חברתית, אהבת אדם ומנהיגות, באמצעות חיים בשותפות בתוך הפסיפס

החברתי בישראל, בדגש על שילוב מלא של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בפעילויות החינוכיות, החברתיות

והקהילתיות. 

אנו מעניקים חינוך מיטבי, מגוון ושוויוני לכל תלמיד ולכל תלמידה, כדי לסלול את דרכם לעתיד, תוך ראייה

הוליסטית ושיתוף פעולה מלא בין ההורים, צוותי החינוך והתלמידים, ומעניקים רצף חינוכי לתלמידים, מבוקר

ועד לילה. 

הנבחרת החינוכית שלנו כתבה והכינה תכניות מותאמות ומגוונות למרחבים, תכניות ייחודיות ונהדרות,

שתקראו עליהן כאן, בקצרה, ואנו נשמח להציג לכם את התוכניות מקרוב, אצלנו. 

השנה הוספנו למערכת החינוך תוכניות רבות לאחר מחשבה משותפת עם ההורים, צוותי החינוך והתלמידים,

בתהליך של שיתוף ציבור בחינוך.

המוטו של מרחבים הוא: "הכי כיף לגדול במרחבים". אנחנו עמלים כל העת להיות ראויים למוטו הזה, שהוא

מציאות, שההורים והילדים עצמם שבים ומאשרים אותו, ובימים האחרונים פורסמו סקרי אקלים בית ספריים.

 כדי להמשיך ולהצדיק את המוטו, אנחנו במרחבים משקיעים מאמצים רבים בשיתוף משרד החינוך, ההורים

וצוותי החינוך, בין היתר בבדיקה ובשיפור של מערכת החינוך שלנו. 

אני גאה בכל אחת ואחד מהנבחרת החינוכית שלנו ומבקש להודות לכולם מקרב לב על מסירותם ועל

התרומה שלהם לחינוך ילדינו. מבקש להודות מכל הלב גם לכל מי שמסייע לעובדי החינוך, אלה העמלים

מאחורי הקלעים ליצירת סביבה נעימה לתלמידים: לעובדי ועובדות משק הבית שדואגים לניקיון, לסדר

וללוחות הזמנים, לעובדי הגינון, לעובדי המינהלות, לנהגי ההסעות, למאבטחים, לכל וועדי ההורים על

ההשקעה ולכל השותפים בתהליך של השיתוף ציבור בחינוך, לכולם. 

אנו מזמינים אתכם לראות מקרוב, ולהתרגש אתנו יחד.

שי חג'ג'

ראש המועצה

 



הכי כיף לגדול במרחבים

דבר מנהלת מחלקת החינוך

המועצה האזורית מרחבים משקיעה למעלה מ 50% מתקציבה השוטף בחינוך, מובילה תפיסה חינוכית של חיים

בשותפות, תוך קידום מנהיגות קהילתית מצמיחה בכל הרצפים. תפיסה זו נובעת מהאמונה שהחינוך הוא כלי

למוביליות חברתית ושוויון הזדמנויות, בניית קהילה וחברה פלורליסטית המעודדת הכלה, סבלנות וסובלנות וקבלת

האחר והשונה. מערכת החינוך במרחבים שינתה פניה ופועלת כך שהיא תתאים את עצמה באופן מתמיד לאתגרי

העתיד בעולם המשתנה. ניהול מידע, חשיבה ביקורתית,  יצירתיות וחדשנות, תקשורת, כישורים טכניים־ דיגיטליים,

הכוונה עצמית, פיתוח לומד עצמאי, מודעות אתית, מודעות תרבותית וגמישות- אלו הכישורים הנחוצים לתלמיד כדי

להתמודד עם השינויים המותאמים למאה ה 21.

 

הדרך הנכונה שתביא להצלחת תלמידינו היא יצירת תשתית איתנה המאפשרת שותפויות רחבות, מגוונות

ומשמעותיות של התלמידים במוסדות החינוך הפורמלי ובחינוך הבלתי פורמלי. שותפויות אלה מפתחות תחושת

שייכות ומאפשרות לתלמידים מעורבות, אכפתיות ואחריות למרחב הקהילתי אליהם הם שייכים, מעוררות תחושת

גאוות-יחידה ומכשירה אותם לחיים במדינה ובחברה דמוקרטית.

מערכת החינוך במרחבים מכילה, מובילה, איכותית, מזמנת התנסויות וחוויות של צמיחה ולמידה ומאפשרת לכל

התלמידים לפתח את כישוריהם האישיים, הרגשיים, הלימודיים והחברתיים ומכשירה את התלמידים למיומנויות

המתאימות למאה ה- 21. אנו מעודדים את התלמידים לחלום, להציב מטרות ויעדים בחיים ולממש אותם באמצעות

כלים ומיומנויות שונות אותם אנו מקנים להם בסל החינוכי מבוקר עד ערב.

מתוך הבנה ורצון להביא את המערכת לתפקוד אופטימלי, המערכת מתאימה את עצמה לצורכי התלמיד מגן ועד

סיום התיכון בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ומאמינה ב"תפירת חליפה אישית לכל תלמיד", יישום תפיסה זו מביאה

לתוצאות אופטימליות ושיעורי הצלחה גבוהים.

צוותי החינוך במועצת מרחבים מקצועיים, יצירתיים, יוזמים, ערכיים, בעלי תחושת שליחות ונאמנים לתפקידם בעת

שגרה או חירום. הצוות החינוכי שלנו אינו "שוקט על שמריו" ופועל ללא ליאות לייצר אקלים חינוכי מיטבי של הכלה

מתוך קשר ומתן יחס אישי לכל תלמיד. הצוות מוביל תהליכים חינוכיים, מתפתח, מקצועי ובעל מוטיבציה לגוון את

דרכי הלמידה, דרכי ההערכה ומשלב מיומנויות רגשיות וחברתיות בלמידה. מלמד במרחבי למידה וסביבות למידה

דיגיטליות ומשתמש בטכנולוגיה מתקדמת. הצוות מעניק יחס אישי לכל תלמיד/ה ומקיים קשר מקצועי ומיטבי עם

ההורים.

התפיסה החינוכית של המועצה האזורית מרחבים מתווה דרך לתלמיד, מושתתת על חזון, שפה ותרבות ארגונית,

סינרגיה מערכתית ושאיפה לחדשנות ומצוינות. כל זאת, במטרה לטפח דמות בוגר: אזרח עצמאי, משכיל, יצרני,

בעל חוסן רגשי וחברתי, בעל כלים למימוש עצמי, השואף למצוינות אישית וערכית, התורם לקהילה ולחברה

הישראלית.

 

אפרת בוהדנה

מנהלת מחלקת החינוך



 74,545,000  ש"חסה"כ תקציב  

52,616,000 ש"חתקציב ממקורות ציבוריים

21,929,000  ש"חתקציב ממקורות מוניציפליים

238,000,000 ש"חהשקעות מתקציב תב"רים בארבע השנים האחרונות

 

גננות  

  

 

סייעות  

  

 

מורים ומורות  

  

פסיכולוגים   
  

 

 רכזי נוער וגרעינרים  

  

 

  78

  

 

  172

  

 

  364

  

 

  5

  

 

  30

  

הכי כיף לגדול במרחבים

מידע ונתונים

מספר התושבים, תשפ"ג: 14,708

מספר התלמידים בשנה זו: 6,282

מדד חברתי כלכלי של הלמ"ס: 6

תקציב הרשות לצורכי חינוך בשנת תשפ"ג: 

 

עובדי הוראה ותומכי חינוך

 



הכי כיף לגדול במרחבים

צמיחה דמוגרפית

הדמייה: היישוב החדש "מרחבי דניאל", שיקום בסמוך לכפר השיקומי "עדי נגב- נחלת ערן" וקרית
החינוך מרחבים, יהיו בו 500 בתי אב, חלקם מיועדים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. היישוב יהיה

באוריינטציה לכפר. 



הכי כיף לגדול במרחבים

השוואת עלות תלמידים לשנת תשפ"א

 

השוואת עלות תלמיד לפי שלב חינוך לשנת תשפ"א

השקעה בחינוך לאורך השנים



מערכת החינוך במרחבים פורצת דרך, מקדמת יזמות, מצוינות, התנדבות

וסובלנות. מעניקה כלים, מיומנויות וכישורים להגשמה עצמית והצלחה בחיים! 

 

דמות הבוגר המתפתחת: אחראי, עצמאי, יוזם, השואף למצוינות אישית וערכית

בעל חוסן נפשי וכלים למימוש הצלחתו ועתידו כבוגר התורם לחברה הישראלית.

 

המועצה האזורית מרחבים שואפת להקנות ערכים למעורבות חברתית, אהבת

אדם ומנהיגות באמצעות חיים בשותפות בתוך הפסיפס החברתי בישראל, בדגש

על שילוב מלא של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים לאורך כל הרצפים.

 

הכי כיף לגדול במרחבים

החזון החינוכי

"חינוך במרחבים, העתיד מתחיל כאן!"

העקרונות שמנחים אותנו:



הכי כיף לגדול במרחבים

#הכיכייףלגדולבמרחבים

ייישובי המועצה האזורית מרחבים בנויים מקהילות מכל המגזרים. ביישובים מתגוררים יחד מגוון

האוכלוסיות.

הקהילות במרחבים יציבות בזכות היכולת שלהן לחיות יחד, בקבלת האחר, בסובלנות והכלה. 

אנחנו דוגלים בחינוך לחמלה ועשייה חברתית כסלילת הדרך לאיכות חיים. 

החיים בשותפות

בשנת 2018 פרסמה החברה למתנ"סים סקר מטריד שלפיו כ 90% מההורים לילדים בישראל לא

היו מעוניינים שילדיהם ישתתפו בפעילות עם ילד עם מוגבלות. תוצאות הסקר אכזבו אותנו ברמה

הלאומית, שכן, לאורך השנים מתקיים במועצה אורח חיים משלב, פועלים אצלנו פעוטונים לילדי

המועצה ולילדי "עדי נגב", פעוטונים אלה הם עם הביקוש הגבוה ביותר ועם רשימות המתנה

ארוכות ובימים אלה, אנו מקימים בשיתוף עם משרד החינוך ו"עדי נגב" אשכול ובו 8 גנים, ואנו

מפעילים בשיתוף מרכז לגיל הרך. תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה, מתנדבים בכפר

השיקומי מתוך רצון ולא מתוך חובה. בנוסף, אנו מקימים יישוב חדש ייחודי, בסמוך לכפר השיקומי

"עדי נגב", שיאוכלס ע"י 500 בתי-אב כאשר חלק מהבתים יהיו מיועדים לאוכלוסיות עם צרכים

מיוחדים. מדובר במודל יישובי חדש שהחל משלבי התכנון הראשוניים שלו, נועד לשלב

אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים כחלק אינטגרלי של היישוב תוך יצירת קשר תפקודי רציף עם הכפר

השיקומי "עדי נגב", ותושביו יהיו בעלי זיקה לכפר. 

יחד עם משרד החינוך הקמנו בית ספר לאוטיסטים בתפקוד בינוני-גבוה "רוטמן אשל הנשיא

במרחבים", שאחד מאבני היסוד שלו הוא חיים משותפים וקהילתיים ועקרון זה מיושם בתוך כפר

הנוער החינוכי- חקלאי "אשל הנשיא". 

במסגרת מערכת החינוך אנו דואגים לקיים פעילויות משותפות לתלמידים ולוותיקי המועצה: בגני

הילדים מתקיימים מפגשים עם ותיקים שמספרים על הקמת היישוב והמורשת, עורכים קבלות

שבת משותפות, מחלקים משלוחי מנות בחגים, בית ספר לותיקים שפועל אחת לשבוע בתיכון

מרחבים, וגם תלמידי התיכון מאמצים את הוותיקים ומסייעים להם בתחומים שונים (מיחשוב, בניית

סוכה ועוד). 

 

 



הכי כיף לגדול במרחבים

מנהיגות קהילתית מצמיחה

אנחנו משקיעים בהצמחת מנהיגות קהילתית החל מגן הילדים. קיימות תכניות מנהיגות: 
בגני הילדים: "הנואם הצעיר".

בבתי הספר היסודיים: "ממריאים", "הטייסת", "ספייס סטארט אפ", "האקדמיה לתלמידים
מצטיינים", קבוצות תלמידים מובילות את תחום הקיימות והסביבה.

בחטיבת הביניים ובתיכון: "ממריאים", "מצמיחים", הכנה לצה"ל, "המסלול", "כל אחד יכול",
"יזמים צעירים", "מדעניות העתיד", מנהיגות מדעית, "ניצנים", "רמון ספייס לאב", "תכנית
להבים"- רחפנים. בשנה שעברה הקמנו מרכז טכנולוגי במטרה לקדם מנהיגות טכנולוגית

בקרב תלמידי התיכון. 
אנו משקיעים בעתודה חינוכית ובחוסן צוותי החינוך במערכת ונהנים בשל כך מנשות ואנשי
חינוך מחוייבים, בעלי מוטיבציה גבוהה ומסורים לתלמידים, להורים ולמערכת החינוך. כדי
לחבר את המורים החדשים שנקלטים בבתי הספר לחזון ולהעלות את תחושת השייכות
והמחויבות, אנו מפעילים קבוצות של ליווי, חניכה, העשרה ותמיכה בשנת עבודתם

הראשונה.    
רצף חינוכי הוליסטי

אנו מאמינים בשיתופי פעולה וסנכרון בין כל המערכות שמלוות את הילד מבוקר עד לילה,
ולכן מתקיים קשר רציף בין הגננות, המורים, מדריכי הנוער ביישובים, היועצות, הרווחה

והמתנ"ס. 
 

מערכת החינוך במרחבים היא מערכת יציבה, שכל חברות וחברי הנבחרת

החינוכית בה מחויבים ומסורים, המובילים ומקנים ערכים, 

שבזכותם: הכי כיף לגדול במרחבים.

 
 
 

#הכיכייףלגדולבמרחבים

מצעד החיים": תלמידי מרחבים, דיירי "עדי"
נגב" וצאצאי הנאצים



הכי כיף לגדול במרחבים

מערכת החינוך בראי המספרים
מוסדות החינוך והתלמידים במרחבים בתשפ"ב:

לידה עד 3
12 מעונות יום 

760 
תינוקות ופעוטות

גני ילדים
 3-6

871
ילדים 

חינוך יסודי
7 בתי ספר 

2,204
תלמידים 

3 יסודיים ממלכתיים
2 יסודיים ממלכתיים-דתיים

2 יסודיים חרדיים

חינוך על יסודי
2 בתי ספר

1 תיכון
1 ישיבה תיכונית

1,265
תלמידים 

חינוך מיוחד

2 גני ילדים
1 על יסודי

21 ילדים
 64 תלמידים

מסגרות שבתוך הרשות המנוהלות ע"י גורמים אחרים

כפר הנוער אשל הנשיא                          
ביה"ס לחינוך מיוחד, "עדי נגב", גילאי לידה-21                             

16 כיתות לימוד, בהן 4 כיתות בית חולים עבור תלמידים במצבים רפואיים מורכבים.                               

 1,125 תלמידים
 96 תלמידים
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חינוך חברתי - ערכי

גאוות מרחבים 

שיעור המתגייסים לצה"ל
98%

שיעור השתתפות במסגרות החינוך החברתי
87%

שיעור השתתפות במנהיגות נוער-מד"צים
80%

התנדבות בקרב תלמידי חט"ב, ללא מחוייבות
88%

שיעור המשתתפים בשנת שירות ומכינות
25%

תנועות נוער 
2,800 חניכים "האיחוד החקלאי"

 
70% מכלל התלמידים במרחבים משתתפים בתנועה, כאשר הממוצע הארצי עומד על

23% ומספר החניכים ממרחבים מהווה כשליש מכלל החניכים באיחוד החקלאי הארצי.                              

145 חניכים תנועת "אריאל"
280 חניכותתנועת "בנות בתיה"



ערכים ואקלים חינוכי

פיתוח יוזמות ותכניות רשותיות לפיתוח זהות

ישראלית במרחב החיים המשותף במדינת ישראל

ולקידום מעורבות חברתית ואזרחית

חיים בשותפות, "עדי נגב"



 ערכים ואקלים חינוכי

מטרת  - העל:

המועצה דוגלת במעורבות חברתית קהילתית, אהבת האדם וקבלת האחר, באמצעות חיים בשותפות בתוך הפסיפס

הקהילתי רשותי. 

המועצה שואפת להקנות ערכים, ידע ומיומנויות שיאפשרו לבוגר לעצב את זהותו ולהתפתח כאזרח פלורליסטי ועצמאי,

בעל חוסן אישי וחברתי, התורם לקהילה ולמדינה, תוך טיפוח המורשת וגיבוש זהות יהודית וישראלית.

 
יעדי הפעילות:

שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים כאבן דרך - השתתפות של 100% מתלמידי המועצה בפעילויות של תלמידים עם

צרכים מיוחדים.

תלמידי המועצה משתתפים בתכניות לטיפוח מנהיגות צעירה, החל מגני הילדים. 

תכנית מחויבות אישית – רוב התלמידים החל מגיל היסודי מתנדבים מתוך חינוך ערכי, תרומה לקהילה והגברת

המודעות לאחריות אזרחית.

התאמת כל הפעילויות לדתיים ושאינם דתיים, ובניית קהילה מכילה וסבלנית.

חיזוק הקשר למורשת: כל תלמידי מרחבים משתתפים בתוכניות המחברות לזהות הישראלית. 

הפעולות שנעשות:

    שיתופי פעולה עם הכפר השיקומי "עדי נגב" ועם בית הספר לחנ"מ "רוטמן":

v   המועצה מפעילה מעונות יום משלבים ב"עדי נגב". 

v   הקמת אשכול של 8 גנים משלבים.

v   הקמת מרכז לגיל הרך בשיתוף עם "עדי נגב".

v   מערך חונכות תיכון מרחבים בעדי וברוטמן.

v   למידה משותפת בחווה החקלאית.

v   הרצאות בנושא אוטיזם, שמוביל תלמיד רוטמן, ביסודיים. 

v   פעילות ולמידה משותפת ב"רוטמן" ו"אשל הנשיא".

v   שילוב של חנ"מ בתנועות הנוער.

v   "הכריכייה"- העסקת תושבים עם צרכים מיוחדים. התלמידים מאמצים ומלווים את החוסים. 
    טיפוח מנהיגות ומעורבות חברתית: 

v   תכניות המצמיחות הנהגה אקטיבית להגברת תחושת המסוגלות והמעורבות. תכניות, בגנים: "הנואם

     הצעיר", ביסודי: "הטייסת", בתיכון: "ממריאים", בחינוך החברתי: "זאבות במדבר". 

v   מערך חונכות- חט"ע מפעילים מרכזי למידה וחונכים תלמידי חט"ב. 

v   תלמידי המנהיגות המדעית חונכים את תלמידי היסודיים בתחומי המדעים.

v   הכנה לצה"ל- חשיפה לשירות משמעותי ולמגמות טכנולוגיות בצה"ל וקצונה. 

v   "המסלול"- הכנה פיזית ומנטלית לקראת גיוס. 



ערכים ואקלים חינוכי

 שילוב בין דתיים לשאינם דתיים ובין דתות שונות:

v   בפעילות "האיחוד החקלאי", הותאמו הפעילויות בשבת לשמירת השבת והקמת בית כנסת שדה.

v   תכנית להכרות עם אוכלוסיות במרחב, לדוגמא, למידה משותפת של ילדי גן "צלילים" עם גן ברהט.
 
 

 

 

 

 

 

 

"היישוב שלי": עבודה המוגשת על ידי התלמידים להכרת המורשת. 

"סיפור של מקום": מפגשים עם ותיקי מרחבים במוזיאון.

 חיזוק הקשר למורשת:

v   כל תלמידי המועצה משתתפים בפעולות וסיורים להכרת היישובים.

v   למידה בן דורית:

v   פעילות חברתית עם אזרחים וותיקים: חגי ישראל, ניקוי חצרות, קבלת שבת והענקת סיוע טכנולוגי.

v   "בין שואה לתקומה": הפקת ערב שירי לוחמים וחיבור התלמידים, המורים וההורים למשפחות השכולות. 

v   הקמת חדרי בריחה סביב ימים לאומיים.

 

 

 

 

אוכלוסיית היעד:

כל תלמידי המועצה ותושביה.

המשתתפים בפעולות:

משרד החינוך, צוותי החינוך, קהילת מרחבים, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

 
תפוקות שנמדדו:

·      100% מהתלמידים שותפים בפעילות עם אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. 
·      60% מתלמידי ד'-ו' מעורבים חברתית. 

·      88% מתלמידי חטיבת הביניים מתנדבים בקהילה ללא מחויבות. 

·      95% מתלמידי החט"ע מתנדבים במסגרת תעודת בגרות חברתית, חלקם מתנדבים ב"עדי נגב",
        ולאחר גיוסם לצה"ל הם מגיעים בסופ"שים לפגוש את החניכים. 

·      100% מתלמידי "רוטמן" משולבים ב"אשל הנשיא".
·      20% מהתלמידים משויכים לתוכנית עתודה מדעית.
·      25% מהתלמידים הוכשרו לתוכנית מנהיגות מדעית.

·      2,800 תלמידי מרחבים ד-י"ב, (70%) חניכים בתנועת נוער, כאשר הממוצע הארצי עומד על כ 23%. 
·      מספר החניכים במרחבים מהווה כשליש מכלל החניכים ב"איחוד החקלאי" הארצי.

·      80% מתלמידי כיתה ט' יצאו לקורס מד"צים בקיץ האחרון. 
·      98% גיוס לצה"ל.

·      25% מתנדבים לשנת שירות ומכינות קדם צבאיות.
 

 



ערכים ואקלים חינוכי

סימולטור טיסה לתלמידי פרוייקט
"הטייסת", טיפוח מנהיגות,

 יסודי מבועים

ביקור נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג,
בביה"ס התיכון רוטמן

פעוטון משלב "בעדי נגב"

פרויקט "תיקון עולם",
 שיתוף פעולה  בין תיכון מרחבים לעדי נגב



 

טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן ותחושת השייכות

באמצעות למידה רגשית וחברתית (SEL) ולקידום

סובלנות, הכלה, השתלבות ומניעת נשירה 

(בהתייחס לאוכלוסיות  מגוונות: עולים, ילדים ונוער

בסיכון, טיפוח מחוננים, מצטיינים וחינוך מיוחד).

ערכים ואקלים חינוכי

שבוע החלל בהובלת תלמידי "מנהיגות



ערכים ואקלים חינוכי

מטרת  - העל:

המועצה מקדמת תכניות להעצמה וחיזוק החוסן הרגשי, למימוש הפוטנציאל האישי של כלל תלמידיה, תוך הענקת מענים

לקשת רחבה של צרכים. המועצה מטפחת ומחזקת את הקשר והשיח בין ההורים, צוותי החינוך והתלמידים לקידום רווחתם

הנפשית- קהילתית והגברת תחושת המוגנות.

 

 
יעדי הפעילות:

החינוך הרגשי במרכז העשייה החינוכית:

פיתוח מיומנויות חוסן: כלל התלמידים והצוותים החינוכיים משתתפים בפעילויות למיומנויות חוסן לפחות פעמיים בשנה. 

100% מהתלמידים המוגדרים כ"נוער בסיכון" מלווים ע"י אנשי מקצוע ומקבלים מענים ייחודיים המשלבים הכשרה

מקצועית ולימודית במטרה למנוע נשירה. 

המועצה מעניקה מלגות הצטיינות לכל התלמידים המחוננים, במטרה לעודד השתתפות בחוגים ובתכניות יוקרתיות. 

פיתוח החוסן ההורי: כ 35% מההורים השתתפו בפעילויות שונות לפיתוח מיומנויות הוריות. 

הגדלת המענים לתלמידים עם צרכים מיוחדים במועצה.

             - הקמת מרחבים "מכילים", בכל מוסדות החינוך. 

             - קידום שפת הSEL במעשה החינוכי.

 

הפעולות שנעשות:

 החינוך הרגשי במרכז העשייה החינוכית:

v   העצמת התלמידים ופיתוח תחושת המסוגלות דרך ענפי הספורט באמצעות התוכניות: "כל אחד יכול",

      תכנית "החלוץ".

v   הוקמו "חדרי שלווה" בכל מוסדות החינוך ברשות- שתפקידם לייצר סביבה פיזית מיטיבה במטרה לתת

     מענים רגשיים לתלמידים במצבי מצוקה.

v   חוסן חדר המורים- מתן כלים מקצועיים ומענים רגשיים לצוותים החינוכיים ברשות, כגון: פוטותרפיה, 

    מיינדפולנס. 

v  פיתוח החוסן ההורי- בניית תכניות הדרכה להורים מטיפול אישי/משפחתי ממוקד ועד לסדנא

    קהילתית כגון: "מתפתחים במרחבים", "אמבא קפה", סיירות הורים.

  מתן מענים רגשיים לאוכלוסיות מגוונות למניעת נשירה:

v   "החצר האחורית"- תכנית ייחודית לנוער בסיכון למניעת נשירה, המשלבת הכשרה מקצועית-לימודית

      ומתבססת על פיתוח החזקות של הפרט. התכנית נבנתה על בסיס תפיסת המועצה: "לא לוותר על אף

      תלמיד ולא לוותר לו", משלבת קורסים כגון: תיקון סמארטפונים, בניית ציפורניים והכשרה למדריכי כושר. 

v   "האשטג כתובת לנוער"- תכנית שנבנתה למענה לפניות אנונימיות של נוער ובקשת עזרה במצבי מצוקה

     בזמינות 24 שעות. בנוסף, כל נהגי ההסעות וצוותי המנהלות, עברו הכשרה לפיתוח ערנות למצוקות הנוער.

v   "מעגל בנים"- העצמה רגשית לתלמידי כיתות שח"ר- עבודה קבוצתית עם קואצ'ר. 
 



ערכים ואקלים חינוכי

v   "זאבות המדבר"- תכנית העצמה לנערות בסיכון.

v   "קול הרוח"- תרבות ואומנות ככלים להעצמה, הבעה ויצירה (די-ג'י, כתיבה יוצרת, גרפיטי).

v   "הפרסה"- מועדון נייד לאיתור נוער בסיכון הפועל בלילות, בהובלת מדריכי המוגנות, שפוגשים את

      התלמידים בשעות הבוקר בתיכון ובלילות ביישובים.

v   תכניות ייחודיות במועדוניות החינוך/רווחה: מתן שיעורי הוראה מתקנת, CBT, העצמה באמצעות אומנות

     ומוסיקה, תנועה וספורט ככלי טיפולי.

  הגדלת המענים לתלמידים עם צרכים מיוחדים:

v   כחלק מהחזון המועצתי, בנינו בשיתוף משרד החינוך בית ספר לחנ"מ-"רוטמן" ואשכול של 8 גנים לחנ"מ,         

     ובכך, הגדלנו באופן משמעותי את המענים לתלמידי החנ"מ במסגרות המועצה.

v   הכשרה מקצועית לחונכי פר"ח לליווי תלמידי החנ"מ.

v   טיפוח והעשרת תלמידים מחוננים ומצטיינים– התכנית פועלת בבתי הספר ובמסגרות משלימות ייחודיות,

     באמצעות מערך מלגות, ליווי והיסעים. 

 

 

 

אוכלוסיית היעד:

נוער בסיכון, תלמידי החנ"מ, מחוננים ומצטיינים, הורים וצוותי חינוך. 

המשתתפים בפעולות:

מסגרות החינוך ומחלקות המועצה, מחלקות המועצה, תכניות 360, משרד החינוך, מצוינגב.

 
תפוקות שנמדדו:

·      נתוני "התמונה החינוכית" וסקר אקלים נמצאים בעלייה מתמדת.
·      בניית תכנית הוליסטית ל-20 תלמידים בפורום ילדים ונוער בסיכון רשותי.

·      30 תלמידים משתתפים באופן סדיר במועדוניות.
·      94% זכאות לבגרות במרחבים, זכייה שמונה שנים ברציפות בתגמול דיפריאנציאלי. 

·      30 תלמידים מחוננים ומצטיינים לומדים במעוף ובהעשרה באוניברסיטה.
·      תלמידי "רוטמן" - מייצגים את ישראל בתחרויות בינלאומיות בג'ודו ושחייה. תלמידה ברוטמן, כלת חידון

       התנ"ך הארצי והשתתפה בעולמי. 

 

 

 



ערכים ואקלים חינוכי

תכנית "קול הרוח": העצמה באמצעות
אמנות פלסטית

קורס סלולארי ותיקון סמארטפונים
לתלמידי התיכון

חוג נגרות ופסיכותרפיה 

אחוז התלמידים הנושרים מהלומדים לאורך השנים



ערכים ואקלים חינוכי

תבחין ג

קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי בין מגוון מסגרות

החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות התורמות

למוביליות חברתית וחברה שוויונית והוגנת.

פעילות העצמה משותפת לילדי הגן



ערכים ואקלים חינוכי
מטרת  - העל:

מועצה אזורית מרחבים מאמינה בראיית התלמיד על רצף יומו ותחנות חייו, מקדמת חיבורים ושילובים בין כלל השותפים

בעשייה החינוכית, ע"י יצירת מרחבים המאפשרים ביטוי וצמיחה לקידומו האישי והמיטבי של הפרט בחברה. 

יעדי הפעילות:

יצירת חיבורים ושותפויות בתוך מועצה הפרוסה גיאוגרפית על פני שטחים נרחבים.

קידום תפיסת הרצף החינוכי "מבוקר עד ערב", ממשקי עבודה ופעילויות משותפות בין החינוך הפורמלי והבלתי

פורמלי תוך קידום שותפויות במרחבים הכפרים, המגוונים ומעצימים חוסן אישי וקהילתי.

כלל תלמידי המועצה במעברי הגיל השונים משתתפים בתוכנית מעברים.

קידום מוביליות חברתית באמצעות הרחבת למידת מקצוע האנגלית הדבורה, כמפתח להתקדמות הפרט, החל מגיל

הגן ועד לתיכון בפורמלי ובבלתי פורמלי.

הפעולות שנעשות:

v   תכנית "צבר"– צהריים חברתיים במרחבים, תכנית ייחודית להארכת יום הלימודים הפועלת במועדונים

     הקהילתיים, בהובלת רכזי הנוער.

v   הרחבה והפעלה של מועדוניות- מסגרות חינוכיות משלימות המאפשרות שיווין הזדמנויות ומתן מענים

     בהיבטים שונים.

v   שיתופי פעולה של יחידת הילדים והנוער עם הצוותים החינוכיים במוסדות החינוך, במרכזי הנוער ולאורך

     הגאנט השנתי.

v   "פורום לילדים ונוער בסיכון"- פורום רשותי המשלב אנשי חינוך וטיפול בשיתוף הפיקוח. התכנסות במטרה

     לדון במדיניות הרשותית, בתופעות רשותיות ובמקרים פרטניים תוך בניית תכנית מענים מגוונת לאורך   

     הרצפים השונים.

v   "החצר האחורית"- תכנית ייחודית לנוער בסיכון, המלווה את התלמיד לאורך יומו במסגרות השונות ונותנת

     מעטפת רגשית, לימודית ותרבותית. התכנית משלבת הכשרה מקצועית, המתבססת על צמיחה מתוך חוזקות

     הפרט.

v  פיתוח תפקיד של "רכזת ילדים ונוער בסיכון", לתכלול תחום מניעה וסיכון במועצה במסגרות החינוך

    והקהילה לאורך היום, התכנית כוללת איתור צרכים ובניית תכנית התערבות באמצעות צפים ושקיפות

    מערכתית.

v   תפוח פיס מדעי, כמרכז מצוינות קהילתי –מרכז לימודי המפעיל חוגים, פעילויות וימי שיא במגוון נושאים

     לאורך היום.

v  מוסיקה חוצה מערכת- מסגרות החינוך מקדמות ומפתחות את תחומי המוסיקה ככלי העצמה ומקדם

   מוביליות חברתית, באמצעות התכניות: "ביה"ס מנגן", "קצב הקצב", "תרפיה במוסיקה", "זמר עברי".

v   "מרחבים לגיל הרך"– מרכז לגיל הרך, אשר נבנה מתוך תפיסה הוליסטית של רצף חינוכי טיפולי מגיל לידה

     עד שש. המג"ר מפעיל יחידה התפתחותית משותפת עם "עדי נגב" על מנת לאגם משאבים, להרחיב ולמקסם

     את השירותים והתשתיות הטיפוליות הקיימות לתושבים. 



 ערכים ואקלים חינוכי

"מדברים אנגלית": 

v   תכנית הוליסטית ללימודי האנגלית הדבורה הפועלת לאורך היום במסגרות החינוך ובשעות אחה"צ

     במועדוני הנוער הישובים, במטרה לקדם את השיח באנגלית הדבורה בקרב התלמידים, הנוער והוותיקים. 

v   תלמ"א- בחודשי הקיץ מתקיימת קייטנת Summer School, מורים אמריקאים מתארחים במועצה   
     ומלמדים ב co  עם המורים לאנגלית מבתי הספר.

 
v   הפעלת "עיר הילדים והנוער" בחודשי הקיץ– קיום פעילות העשרה מגוונת וערכית להגברת העניין והרלוונטיות 

     לילדי המועצה, בשיתוף והפעלה של בני נוער ותנועות הנוער.

אוכלוסיית היעד:

כלל תלמידי המועצה, צוותי חינוך, הורים וקהילה.

תפוקות שנמדדו:

·     40% מתלמידי היסודי משתתפים בצב"ר. 
·     30 תלמידים משתתפים באופן סדיר במועדוניות.

·     16% מהפעוטות במעונות המפוקחים מאותרים ב"מעגן", ומקבלים טיפול מותאם כבר בגיל הרך.
·     ליווי ומעקב אחר 20 תלמידים בפורום ילדים ונוער בסיכון רשותי.

·     25% מתלמידי בתי הספר היסודיים פעילים בבית ספר מנגן.
·     100% מתלמידי כיתות א'-ב' לומדים אנגלית מדוברת.

·     50% מתלמידי כיתות ה'-ו' למדו בתוכנית תלמ"א בקיץ.
·     75% מתלמידי כיתות ג'-י', לוקחים חלק בפעילות אחת לפחות בתוכניות העשרה בחודשי הקיץ.

המשתתפים בפעולות:

צוותי החינוך, מחלקות המועצה, תלמ"א, משרד החינוך, תפוח פיס, תכנית 360.

תכנית "המסלול"

פעילות שדאות במסגרת "האיחוד החקלאי"



ערכים ואקלים חינוכי

טיפוח מעורבות הורים, קהילה, שותפויות וצוותי חינוך

לקידום מערכת החינוך.

שיתוף ציבור בחינוך



ערכים ואקלים חינוכי
מטרת  - העל:

מועצה אזורית מרחבים מאמינה בצעידה משותפת עם קהילת ההורים, המורים והתלמידים, ליצירת יחסי גומלין, שפה חינוכית

ותרבות ארגונית משותפת להעמקת השייכות, תוך הצבת יעדים וגיבוש פני העתיד של הבוגר כאזרח יצרני ועצמאי.

יעדי הפעילות:

שיתוף ציבור רשותי, תהליך משותף לקהילת ההורים, התלמידים וצוותי החינוך, במטרה להגביר את המעורבות, תחושת

השייכות, האחריות והמחויבות של כלל השותפים בדרך החינוכית. 

מיסוד וחיזוק ממשקי העבודה מול הנהגת ההורים. 

העלאת כמות היוזמות החינוכיות של ההורים ואנשי החינוך במסגרות החינוך ובקהילה.

חיזוק השקיפות והדיאלוג עם ההורים לקידום טובת הילד.

הפעולות שנעשות:

שיתוף ציבור רשותי:

v   מיפוי ראשוני בקרב קהילת ההורים וצוותי החינוך להעלאת נושאי הדיון באמצעות שאלון מקוון. 

v   הזמנה למעגלי שיח משותפים בכדי להקשיב לקולות השונים. 

v   בניית תכנית חינוכית רשותית משותפת.

הנהגת הורים:

v   ועדי הורים: מפגשים סדורים של מנהלת מחלקת החינוך והנהגת הרשות עם ועדי ההורים בבתיה"ס.

v   ועדות חינוך יישוביות קהילתיות- חינוך מבוסס מקום: מטרתן קידום החינוך הקהילתי תוך התאמת המענים

     לרוח היישוב.

v   ועדת חינוך רשותית- בהובלת הנהגת הרשות ונציגי ציבור יישוביים, במטרה לבנות מדיניות חינוכית רשותית. 
יוזמות חינוכיות:

v   "הורה - מרצה": הורים מתארחים בבתי הספר וחושפים את התלמידים לידע בתחום ההתמחות שלהם,

      באמצעות הרצאות וסדנאות כיתתיות.

v   קידום יוזמות בית ספריות קהילתיות תוך שיתוף ההורים והמורים: "ערב שירי לוחמים", חידוש משחקים,

     חידוש החצרות ואיסוף סלי מזון.

v   הקמה והכשרה של סיירת הורים הפועלת ביישובי המועצה, במטרה להגביר את המודעות של ההורים לפעילות

     הפנאי של ילדיהם, צמצמם את האלימות והתנהגות הסיכון ביישובים.

v   פורום הורים קהילתי "אמבא קפה"- ליצירת ערבות הדדית קהילתית, חשיפה להרצאות וסדנאות מעוררות

     השראה בשילוב חוויה קולינרית ואירוח בישובים השונים במועצה.

     לדוגמא: "פלייבק"- ערב מופע אימפרוביזציה וסושי, יציאה משותפת לתיאטרון הקאמרי להצגה "הבן" ועיבוד

     המסרים ע"י פרופסור יוסי לוי. הרצאה של גלעד האן "סכנות הקיץ ".

v   ביה"ס להורים: הכשרת הורים בתחומים שונים: קורס "הנחיית הורים" במכללת תל-חי, ו"ביה"ס להורים" 

     במכללת רמת גן. 21 הורים היו שותפים בתהליך.

 



ערכים ואקלים חינוכי

שקיפות ודיאלוג: 

v   "יום הורים אחר"- מפגשי מורה – הורה – תלמיד, בבתי הספר היסודיים ובמועדוניות, במטרה לבנות תכנית

      אישית לקידום התלמיד בתחום החברתי, הרגשי, התנהגותי והלימודי.

v   סדנאות הורים בנושאים בוערים במערכת החינוך– בשיתוף מרכז החוסן, מחלקת ילדים ונוער, שפ"ח, מג"ר.

v   "רק רצינו לומר תודה"- ערבי הוקרה רשותיים לצוותי מערכת החינוך, למתנדבים, משפחות מאמצות ולחונכי

      פר"ח.

v   ערב חשיפת "תכניות הקיץ" לוועדות החינוך ביישובים בהשתתפות הנבחרת החינוכית, תוך שיתופם לפני

     ביצועה.

אוכלוסיית היעד: 

תלמידים, הורים צוותי חינוך.

המשתתפים בפעולות:

הורים, תלמידים, צוותי חינוך, מחלקות המועצה, נציגי ציבור שונים, מרכז חוסן.

 
 תפוקות שנמדדו:

·   עלייה מתמדת בכמות היוזמות המשותפות שמתקיימות בבתי הספר ובקהילה.

·   השתתפות פעילה של ההורים בהובלת יוזמות רשותיות.
·   עלייה השתתפות הורים וצוותי חינוך במפגשים רשותיים ויישוביים.

·   כ 35% מההורים השתתפו בתהליך שיתוף ציבור.
·   50% מהמורים בבתי הספר במועצה השתתפו בתהליך שיתוף ציבור.

·   25 תלמידים בוגרים אחרי שירות צבאי ומנהיגות נוער השתתפו בתהליכי שיתוף ציבור.
·   נוכחות של 90% מההורים בוועדות החינוך היישוביות/הרשותיות/הבית ספריות.

 
תפוקות שלא ניתן למדוד כמותית:

·    תחושת שותפות.
 



ערכים ואקלים חינוכי

דיווחי מורים על עבודה שיתופית בתיכון לשנת תשפ"א

מפגש "הורים אמבא קפה" 

יוזמה קהילתית: 
אב ובתו שרים בערב "שירי

לוחמים" , יום הזיכרון 



למידה והישגים

קידום למידה מצמיחה המעניקה ללומדים ערכים, 

ידע ומיומנויות לשגשוג במציאות משתנה.

"למידה חווייתית בבית הספר" מבועים



 למידה והישגים

מטרת  - העל:

מ.א מרחבים מקדמת פיתוח מרחבי למידה ותכניות לימוד מגוונות, המאפשרות לתלמיד בחירה וביטוי אישי, כחלק מהשינויים

הגלובליים המצריכים התאמה על מנת לפתח בוגר בעל מסוגלות עצמית גבוהה במציאות משתנה. 

 
יעדי הפעילות:

בניית מרחבי למידה ייחודיים בכל מוסדות החינוך. 

שימוש בדרכי למידה מגוונות במטרה לספק מענים לצורכי התלמידים במציאות משתנה.

בנייה של תכניות לימוד ייחודיות והענקת ידע ומיומנויות לשגשוג הפרט.

הפעולות שנעשות:

פיתוח מרחבי למידה:

                                                                    מרחב למידה פדגוגי 

v   שדרוג והקמה של גני ילדים עתידיים בנושאים: תנועה ומחול, מדעים, תיאטרון וספורט.

.(PBL) חדר חלום" מרחב למידה חדשני ללמידת חקר"   v

v   מתחם טכנולוגי הכולל מעבדות שונות על פי מגמות הלימוד.

v   מרחבי למידה אינטראקטיביים: מרחבים למידה חווייתית משמעותית במטרה לקדם לומד חוקר עצמאי ויצירתי.

 

(SEL) מרחב למידה רגשית                                                                  

v  "מרחבים מכילים": הקמת מרחב רגוע עבור הילד בעל מוטיבים רכים, בו יוכל לחזק את תחושת המסוגלות

     ולהפחית את ההתנהגות הבלתי סתגלנית.

v   "חדרי שלווה": הקמת חדר טיפול בית ספרי, לתכניות תרפויטיות והעצמה, המאפשר יצירת סביבה פיזית

גיוון דרכי ההוראה:      מיטבית עבור הילד.

v   הוראת עמיתים/למידה ב co: שיתוף פעולה בין שני מורים מתחומי דעת שונים המשלימים ומעמיקים אחד את

     הוראתו של השני בבתי הספר ובקייטנת הקיץ באנגלית.

v   למידה אינטרדיספלינרית: הוראה בין–תחומית המשלבת ומקשרת בין תחומי דעת שונים.

v   למידה מבוססת מקום: מורה בוחר מדי שבוע מרחב למידה חוץ בית ספרי במטרה לאפשר לתלמידים חווית 

     למידה משמעותית מעודדת סקרנות, מעורבות וערכיות ובאמצעות כך להרחיב את ידיעותיהם באופן לא

     קונבנציונלי וחיבור לקהילה ולסביבה הקרובה.

v   למידה היברידית: שילוב בין שיטת ההוראה המסורתית להוראה המקוונת בכדי לקדם חווית למידה אינטגרלית.

v   קידום אוריינות דיגיטלית, למידה עצמאית בסביבות לימוד מתוקשבות.

v   למידה מבוססת פרויקטים (PBL): בשכבות ה'–ו' ובחטיבת הביניים מתקיימת למידה מבוססת פרויקטים בחווה

    החקלאית בקריית החינוך, המקדמת למידה אקטיבית ומשלבת בין עשייה לחקר ורכישת ידע.

v  למידת עמיתים רב גילאית: חיבור בין תלמידי בתי הספר היסודיים והתיכון, על מנת ליצור מרחב למידה בין גילי,

   ליצירת סקרנות וחקר על פי החוזקות ותחומי העניין של כל אחד.

 

 



·   מרבית בתי הספר ברשות מעל הממוצע הארצי בנתוני סקרי אקלים וסביבה פדגוגית. 

·   בכל מוסדות החינוך קיימים חדרי הכלה ושלווה.

·   כל בתי הספר ברשות עובדים עם המיפוי הדיגיטלי של "שבע הזירות", "מפת התבוננות".

.M21 בגני הילדים הוקמו 4 גנים עתידיים ו4 מרחבי למידה   ·
.M21 בבתי הספר הוקמו 26 מרחבי למידה   ·

·   עלייה מתמדת בזכאות לבגרות- 94% ועלייה בזכאות לבגרות מצטיינת 15.1%.
·   5 יח"ל מתמטיקה 26.3%, 5 יח"ל אנגלית 59.7%.

 

 

 למידה והישגים

תכניות עבודה מגוונות:                                                       

v   "קמפוסים" – תכנית ייחודית לביה"ס מבועים, כל מורה מהצוות בוחר חוזקה אישית שלו לפיתוח והובלה של

      תכנית בתוך בית הספר. ניתנת אפשרות לתלמידים לבחור את אחד התחומים המעניינים אותו כגון: היפ הופ,

      אוריגימי, מדע במטבח.

v   תכנית תלמ"א– תכנית מצוינות ללימודי האנגלית הדבורה, בשילוב של מורי אנגלית מחו"ל ומורים לאנגלית

     מבתי הספר היסודיים והתיכון, בהוראת עמיתים.

v   תכניות המפתחות מיומנויות של חשיבה ברמה גבוהה ומיומנויות של הנהגה: שחמט, הטייסת, ספייסלאב,

     ממריאים.

v   תכניות "מצמיחות עתיד": המובילות ערכים, ידע, מיומנויות וכישורים למקצועות העתיד כגון: חיל התקשוב

     והסייבר, 8200, רחפנים, ניצני סייבר.

v   תכניות מתחומי ידע מגוונים, להצמחה והעצמה של כל תלמיד מתוך חיבור ובחירה אישית כגון: מוסיקה, דרמה,

     מתמטיקה וכדומה.
אוכלוסיית היעד:

כלל ילדי המועצה מגן ועד תיכון.

המשתתפים בפעולות:

צוותי חינוך, מנהלת מעבר צה"ל דרומה, תכנית קרב, משרד החינוך, שותפות 2000, תלמ"א.

 
תפוקות שנמדדו:

תפוקות שלא ניתן למדוד כמותית:

·   העלאת המוטיבציה ללמידה.



למידה והישגים

זכאות לבגרות - כלל הלומדים

זכאות לבגרות 5 יח"ל באנגלית לשנת תשפ"א

זכאות לבגרות 5 יח"ל במתמטיקה לאורך השנים



למידה והישגים

תלמ"א- תכנית ללימודי
האנגלית הדבורה
"Market day"

"חדר חלו"ם": מרחב למידה ייחודי בבית הספר "מרחבים ירוקים"

שבוע החלל בהובלת תלמידי "מנהיגות מדעית"

למידה חוץ-כיתתית



 למידה והישגים

חיזוק המנהיגות החינוכית ופיתוח ההון האנושי לקידום

ההוראה תוך גמישות ניהולית ותקציבית.

סדנת הכנת מורים ביה"ס רוטמן: שימוש במרחב ככלי פדגוגי



למידה והישגים

מטרת  - העל:

מ.א מרחבים מעודדת ומצמיחה את ההון האנושי במוסדות החינוך ובקהילה. מפתחת את מנהיגות הביניים, במטרה לקדם הוראה

איכותית, לחזק את תחושת השייכות למוסד החינוכי ולמועצה, ומאפשרת אוטונומיה ניהולית בבחירת המענים הייחודיים לבתי

הספר.

יעדי הפעילות:

הצמחת ההון האנושי לקידום תחושת שייכות ושותפות.

חיזוק מעמד מנהיגות הביניים.

הכשרה והעצמה של תומכות החינוך בגני הילדים והחנ"מ, העשרת הידע הפדגוגי וסל הכלים.

הפעולות שנעשות:

הצמחת ההון האנושי:

v   קידום תהליכי למידה והתפתחות מקצועית של הצוות החינוכי.

v   פיתוח עתודה חינוכית צעירה: בכל שנה משתתפים כל צוותי החינוך החדשים הנקלטים במערכת, בתכנית

    ייחודית המעניקה תמיכה רגשית ופדגוגית, בליווי ייעוץ מקצועי בתוך המסגרות החינוכיות.

v  "חדר מורים לומד": השתלמויות בית ספריות סביב נושא מוביל שנגזר מהחזון החינוכי של המוסד.

v  "תכנית שביט": תכנית מקדמת פדגוגיה לצוותי הוראה מצטיינים.

v   הכשרות של מורים ללמידה מגוונת במציאות משתנה: PBL ,SEL, למידה היברידית.

v   הכשרה לפיתוח תכניות לימודים ודרכי הערכה מותאמים בליווי מנחים פדגוגים חיצוניים.

v   השתלמויות לצוותי החינוך בחינוך המיוחד במטרה לתת כלים ומיומנויות למורים לחיזוק הקשר בין צוותי 

     החינוך לתלמידים בבתי הספר.

v   צוותי החינוך בבתי הספר היסודיים עוברים הכשרה בנושא קיימות ואיכות הסביבה במטרה ליצור שפה ותרבות

     בית ספרית משותפת.

v   פיתוח מקצועי אקדמי סדור של צוותי החינוך הבלתי פורמלי, רכזים וגרעינרים,  בשני ערוצים עיקריים: 

     צוותי- ישיבות צוות ופיתוח מקצועי, פרטני יישובי- מפגשי הנחייה של הרכזים הישוביים ע"י איש מטה 

     (מנהל חברה ונוער).

 v  המורה כמאמן וכמנהיג: העצמת נבחרת מורים באמצעות מתן כלים אימוניים, תוך הצמחת נבחרת מורים

     מאמנים מקרב הקבוצה.

 

 

 

 

 

חיזוק מעמד המנהיגות הבית-ספרית:

v   "צא ולמד": פורום מנהלים ניפגש אחת לחודש, בסבב אירוח במוסדות החינוך השונים במטרה להעצים את צוות

     בית הספר המארח והצוותים המתארחים: חולקים בידע, רעיונות, כלים ומתודות.

v  "מובילים במרחב": תכנית הכשרה לגיבוש המנהיגות מקומית החינוכית ובניית מסלולי קריירה ועתיד למנהיגות

    הביניים.



·   100% מהמורים מהחינוך היסודי והעל יסודי משתתפים בפיתוח מקצועי.
·   100% השתתפות של רכזי הנוער בהכשרה השנתית.

·   100% השתתפות פעילה וסדירה של קבוצת התומכות בקבוצת ההכשרה סיימו עם תעודה.
·   5 מורים ממרחבים הצטרפו להשתלמות קורס "מובילים במרחב".

 

 

 למידה והישגים

הרחבת ההסמכה של תומכות החינוך במועצה: 

v   הרחבת ההסמכה של תומכות החינוך בגני הילדים במטרה ליצור "מעגל גנים לומד" וגאוות יחידה.

v   הרחבת ההסמכה של תומכות החנ"מ: העשרת הידע הפדגוגי וסל הכלים התואם להתמודדות היום-יומית

    וההתמקצעות שלהן – יצירת מומחיות ומשמעות לתפקיד.

אוכלוסיית היעד:

מנהלים, מורים, יועצות, גננות, תומכות חינוך, רכזי ורכזות הנוער, גרעינרים.

המשתתפים בפעולות:

משרד החינוך, צוותי החינוך, פסג"ה נתיבות, צוותים ייעוציים, ניצ"ן, מרום.

 
תפוקות שנמדדו:

סדנת העצמה למורים באמצעות

מוסיקה ותנועה

הכשרה לצוותים בלתי פורמליים

סדנת חוסן "פוטותרפיה" 

לצוותים החינוכיים



ביצוע יוזמות רשותיות לקידום החינוך המדעי,

הטכנולוגי והמקצועי.

למידה והישגים

הכנת חדר בריחה במסגרת פרוייקט

"רמון ספייסלאב"



למידה והישגים

מטרת  - העל:

מ.א מרחבים רואה חשיבות רבה בחינוך המדעי טכנולוגי כחלק מהעולם המתפתח והמשתנה, בו נדרשות מיומנויות וכלים

מתאימים לקדמת המאה ה-21 והעידן המודרני. 

הרשות פועלת לחשיפה לעולם הטכנולוגיה הרחב שהינו כלי חוצה תחומי חיים ומהווה תשתית לקדמה, פועלת לשבירת החסם

המגדרי ומעודדת שוויון בין המינים.

יעדי הפעילות: 

חשיפה הדור הצעיר לעולם המדע והטכנולוגיה תוך דגש על מצוינות והצטיינות.

פיתוח ושדרוג המגמות הטכנולוגיות החדשניות, עלייה של 20% מתלמידי התיכון המסיימים עם תעודת בגרות מדעית

טכנולוגית. 

גידול של 20% במספר התלמידות הבוחרות במגמות המדעיות טכנולוגיות.

חינוך מדעי טכנולוגי בקהילה.

הפעולות שנעשות:

חשיפה הדור הצעיר לעולם המדע והטכנולוגיה:

v   החינוך המדעי טכנולוגי מתחיל בראשית החינוך, החל מגן הילדים ובחינוך היסודי מתקיימת למידה סדורה

     שמטרתה ליצור חיבור טבעי לתחום, כגון: לימודי רובוטיקה ופיזיקה בכלל כיתות א'- ב'. 

v   תכניות העשרה המפתחות מיומנויות חקר, יזמות ואסטרטגיה כגון: "יזמים צעירים", "שחמט".

v  "מדע בא לגן ": יוזמה חינוכית ייחודית להקניית תכנים מדעיים בגני הילדים. 

v  "האקדמיה לתלמידים מצטיינים": תלמידי כיתות ג'-ו' משתתפים בתוכניות העשרה בתחומי המדע, כגון: 

     אסטרונומיה, פיתוח חשיבה, כימיה, טכנולוגיות רפואיות, מייקרים ורפואה.

v   חיבור לעולם התעשייה: סיורים לימודיים בחברות תעשייה וההייטק כגון "טרה" ו"אינטל" וליווי של אנשי

     מקצוע שונים את התלמידים.

v   הרצאות מעוררות השראה, מפי בכירי התעשייה והסגל האקדמאי, בתחומי המדע והטכנולוגיה.

v  "מנהיגות מדעית": הגברת תחושת המסוגלות וההובלה המאפשרת לבני נוער לגעת ולחלום על האקדמיה. הנוער

     מדריך את ילדי בתי הספר היסודיים בתכנית מדעים חווייתית.

v  קידום לימודי החלל בבתי הספר היסודיים והתיכון: רכישת כלים מעולם היזמות, חקר החלל ויצירת יוזמות

    בתחום עם תלמידים מהארץ והעולם :תכנית רמון, ספייסלאב , ספייס - סטרטאפ.

"להבים": הכשרה טרום צבאית לתמידי כיתות י'-י"ב בתחום הרחפנים.

"מגשימים": לימודי מחשבים וסייבר. 

"גשרים": מודיעין יחידת 8200. 

פתיחת כיתת שוחרות של חיל התקשוב.

"ניצנים לסייבר": איתור והכשרת בני נוער מצוינים בתחום התוכנה וההגנה בסייבר. 

 פיתוח ושדרוג מגמות מדעיות טכנולוגיות: 

v   הקמת מרכז טכנולוגי המכיל מעבדות חדשניות היוצרות סביבה חווייתית ומגוונת.

v  נפתחו שלוש מגמות טכנולוגיות חדשות: סייבר והנדסת תוכנה, מדעי הבריאות, אלקטרוניקה ומדעי המחשב.

v  תכניות בשיתוף "מנהלת מעבר צה"ל דרומה": 

 



·   80% מהתלמידים בתיכון לומדים במגמות מדעיות וטכנולוגיות.
·   20% מהתלמידים לומדים במנהיגות מדעית.

·   20% מהתלמידים לומדים בתכנית "יזמים צעירים".
·   15% מהתלמידים בחט"ע לומדים בתוכניות: "ניצני סייבר ", "מגשימים", כיתות תקשוב וסייבר, כיתות

    שוחרות באגף התקשוב והסייבר.

 

 

 למידה והישגים

"מדעניות העתיד" עידוד מצוינות בקרב תלמידות תיכון, על מנת להסיר חסמים ולעודד אותן לבחור בלימודי הטכנולוגיה

והמדע.

 עידוד מדעים וטכנולוגיה בקרב הבנות:

 חינוך מדעי טכנולוגי בקהילה

v  מדע בקהילה: חיבור קהילת ההורים לאירועי השיא בתחומים שונים, כגון: שבוע החלל, שבוע עמ"ט, שבוע

    הבריאות.

v   השתלמויות לצוותי החינוך בתחומי המדעים –במרכז המדעים תפוח פיס, כמרכז משאבים והדרכות.

אוכלוסיית היעד: 

כלל התלמידים, צוותי החינוך וקהילת ההורים.

המשתתפים בפעולות:

המשרד לפיתוח הנגב, אוניברסיטת בן גוריון, מכון דוידסון למדע, אינטל, מנהלת מעבר צה"ל דרומה.

 
תפוקות שנמדדו:

ביקור תלמידי מרחבים בחדר הבקרה 
של משימת "רקיע"

סדנת מדעים: רקיחת בושם וקרם



 

קידום חינוך איכותי במערכת החינוך של הגיל הרך

למידה והישגים

חקר בגן הילדים



 למידה והישגים

מטרת  - העל:

חינוך מיטבי לגיל הרך, תוך יצירת שותפויות, רצפים וראיית צרכי הפרט.

יעדי הפעילות:

גן הילדים כבית חינוך, תפיסה חינוכית רשותית המאמינה שהגן מהווה מעטפת הוליסטית שבה ילדים באים לידי ביטוי ומימוש

עצמי.

פיתוח תכניות ויוזמות חינוכיות בדגש על עוגני "הגן העתידי": קהילתיות, יזמות ויצרנות, ביטוי אישי ולמידה במרחבי חיים.

עבודת צוות רב מערכתית, שיתופיות וממשקי עבודה פוריים בין כלל צוותי החינוך.

גן הילדים כעוגן קהילתי יישובי. 

הפעולות שנעשות:

הגן כבית חינוך:

v   "מתפתחים במרחבים" – תכנית ייחודית לאיתור צרכים ובניית מענים בהתאם. התכנית פועלת במג"ר ובתוך

     הגנים, בהתבסס על התפיסה האקולוגית.

v   חינוך לדו קיום: למידה משותפת של גן "צלילים" עם גן ערבי בעיר רהט.

v   כתפיסה לקידום למידה רגשית (SEL) בכל גני הילדים, הוקמו "מרחבים מכילים" המספקים לילד פינה רגועה

     ונעימה.

v  סדנאות הורים לחיזוק הרווחה הנפשית בשיתוף מרכז חוסן.

עוגני הגן העתידי:

v   "הנואם הצעיר" – יוזמה לפיתוח השפה, ההבעה והביטחון העצמי.

v   "המדע בא לגן "- פיתוח תכנית מדעית במטרה להדריך את הצוותים והילדים דרך חקר והתנסויות.

v   "אנגלית והייטק בגן הילדים" כחלק מתפיסה רשותית לקידום מקצועות המחר, העתיד מתחיל בגן.

v   ליווי ותמיכה בפיתוח והגשה של "גנים עתידיים", קיימים במרחבים 4 גנים עתידיים, בתחום: המדע, ספורט,

    מחול, דרמה ותיאטרון. 

v   יוזמות חינוכיות בנושאים שונים: מדעים, קיימות.

 
עבודת צוות רב-מערכתית, שיתופיות וממשקי עבודה:

v   "תומכות חינוך במרחבים": בניית תכנית הכשרה של עשרה מפגשי למידה לפיתוח ומיתוג תפקיד סייעת הגן. 

v   פיתוח מקצועי של צוותי החינוך בשיתוף מרכז חוסן והרחבת תכנית "תומכות חינוך במרחבים".

v   יצירת שפה ותרבות ארגונית משותפת לפיקוח ולרשות ע"י בניית מערך ההכשרות לצוותי ההוראה. 

v   יצירת שותפות עם עדי נגב, שילוב תלמידים במסגרות החינוך והטיפול במג"ר.



למידה והישגים

תכנית "מעברים":

v   יצירת רצף חינוכי טיפולי באמצעות תכנית מעג"ן בין המעון לגן.

v   מעגל שיח בין צוותי הגיל הרך לצוותי היסודי, ליצירת שפה חינוכית וארגונית.

v   שילוב אנשי מקצוע טיפוליים בסדנאות מוכנות לכיתה א' כגון: קלינאית תקשורת, ספורט טיפולי.

v   סדנאות והרצאות להורים למתן כלים לקראת העלייה לכיתה א'. 

v   הקמת ועד גני ילדים, לפיתוח וגיבוש הצוות, ואירועי שיא במהלך השנה.

v   פורום גיל הרך, קיום שולחן עגול סביב יעדים משתנים.
צל"ג: פיילוט רשותי לתקשורת ארגונית מיטבית ביוזמת מפקחת גנ"י הקמת צוות ליווי גני לכל אחד מגני הילדים, משותף לצוותי

משרד החינוך והרשות, במטרה ליצור שקיפות מלאה, העברת מידע וטיפול באופן שיתופי ומידי.

גן הילדים כעוגן קהילתי יישובי:

v   פיתוח תפיסת הגן כעוגן קהילתי ביישוב, טיפוח הקשר עם ההנהגה היישובית וועדי ההורים. הקמת מיזמים

     במרחב הציבורי, כגון: הקמה וטיפוח בוסתן קהילתי, גינת פרפרים, ביקורים במרכזי יום לקשיש סביב חגים.

v   "המועצה שלי - והיישוב שלי", במסגרת זו ותיקים מגיעים לביקורים ולשיתוף בסיפורי מורשת הקמת היישוב.

v   מעורבות קהילתית וערבות הדדית - אפייה וחלוקת חלות לשבת לוותיקי היישוב, חלוקת משלוח מנות, גמ"ח

     בגדים ומשחקים.

v   טקס רשותי לחגיגות יום העצמאות בבסיס חיל האוויר בחצרים.

אוכלוסיית היעד:

כלל ילדי הגיל הרך והוריהם וצוותי החינוך השונים.

 
המשתתפים בפעולות:

צוות משרד החינוך, מחלקת החינוך, מפקחות הגיל הרך , מדריכות, יועצות ומובילות.

תפוקות שנמדדו:

·   משובים לצוותי החינוך. 
·   משובי שביעות רצון להורים.

·   100% נוכחות של צוותי החינוך המשתתפים בהכשרות.

סדנת מוכנות לכיתה א' 
במרכז לגיל הרך

הכשרת תומכות חינוךטקס רשותי לחגיגות יום העצמאות בבסיס חצרים



 

קיומו של מנגנון עקבי וסדור של תמיכה רשותית

במוסדות החינוך במצבי חירום (בריאותי, ביטחוני).

למידה והישגים

תרגיל חירום רשותי בשיתוף פיקוד העורף, חמ"ל המועצה



למידה והישגים

מטרת  - העל:

מועצת מרחבים שמה לה למטרה ליצור רציפות תפקודית של כלל המערכות בשעת שגרה וחירום בהתאם למדיניות. מכלול חינוך

וקהילה, פועל לחיזוק החוסן המערכתי והאישי של ילדי מרחבים והסגלים החינוכיים ומחזק את יכולת ההתמודדות שלהם בשעת

חירום. המכלול מפעיל מנגנון עקבי וסדור של תמיכה רשותית במוסדות החינוך בחירום ומתן מענים כוללים מותאמים לכלל

תלמידי המועצה. 

 
יעדי הפעילות:

הקניית ידע ומיומנויות להתמודדות נכונה במצבי החירום השונים במערכת החינוך.

הכשרה ותרגול מוכנות לחירום במסגרת היערכות הקהילה להתמודדות יעילה ברשות.

הידוק העבודה ההוליסטית בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ויצירת רציפות תפקודית ברשות.

הפעולות שנעשות:

 התמודדות עם מצבי חירום במערכת החינוך:

v   הפעלת מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית כמענה לרצף החינוכי, בהתאם למדיניות הממשלה,

     להוראות פיקוד העורף ולהחלטות ראש המועצה.

v   הפעלת מערכת חינוך חלופית או למידה מרחוק בהתאם למצב החירום - למידה במקומות חלופיים בהתאם

     להוראות ההתגוננות בהתאם לתפוסת המקלטים ומצבת צוותי החינוך הצפויה בחירום.

v   תיאום ההסעות לתלמידים בהתאם לפעילות מוסדות החינוך ובתיאום עם מכלול הלוגיסטיקה.

v   מתן מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים אשר בתחום אחריות הרשות לרבות תכנית היסעים מותאמת, בסיוע

     הפיקוח על החנ"מ במועצה.

v  תרגול והפעלת תלמידי בתי הספר והסגל החינוכי, המתוכננים לשמש כקולטים ומסייעים במתקני הקליטה

    בבתי הספר.
 חוסן קהילתי- מוכנות לחירום:

v   גיבוש תמונת מצב בעזרת מיפוי צרכי קהלי היעד השונים של המכלול, בתחומים החינוכיים, הרגשיים

     והקהילתיים ובנייה ויישום של תכניות התערבות בהתאם למדיניות שנקבעה.

v   פרסום מידע לאוכלוסייה על פעילות מערכת החינוך, כולל תלמידים הלומדים במסגרות החוץ על הפעילות

     הפורמאלית והבלתי פורמאלית לאור מצב החירום באמצעות מידע לציבור.

v   תכנון והיערכות למענה תמיכה נפשית ע"י השפ"ח הרשותי, מרכז חוסן, בסיוע המחוז במשרד החינוך.

v   הפעלת מערך צח"י נוער במתן מענה לצרכים קהילתיים , הפגתיים ותרבותיים של תושבי היישובים. 

v   מתן מענה לצרכים חומריים ורגשיים של צוות מכלול חינוך וקהילה וסגלי מערכת החינוך (בתיאום עם מכלול

    כוח אדם).

v   היערכות לקליטת אוכלוסייה במתקני הקליטה ברשות בהתאם להנחיות, במטרה לסייע לאוכלוסייה מפונה

     תושבי חוץ.

 



למידה והישגים

 עבודה הוליסטית בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי:

v   הפעלת מערכת החינוך הבלתי פורמלי, תכניות תרבות והפגה, ביישובים ומחוץ למועצה, בהתאם לצורכי

     האוכלוסייה ולהחלטת מטה החירום, בתגבור סגלי חינוך, עובדי המתנ"ס.

v   הפעלת בני הנוער מתנדבים בסיוע יחידת הנוער הרשותית למשימות החירום.

v   הפעלת שמרטפיות לילדי העובדים ומתנדבי מערך החירום המועצתי.

אוכלוסיית היעד:

כלל תושבי המועצה בדגש על ילדים, נוער וצוותי חינוך.

המשתתפים בפעולות:

התלמידים, צוותי החינוך, הקהילה, עובדי הרשות, ראש הרשות, הרמ"ט, קב"ט.

משה"ח, המפקחת המתכללת, המשל"ט, היקל"ר, צוותי חינוך, מרכז חוסן, שפ"ח, צוותי הצח"י, מחלקות המועצה.

 

תפוקות שנמדדו:

·   נערכו שני תרגילי חירום מקיפים במהלך שנת הלימודים.
·   בשל היותנו מועצה מוסעת, התקיים תרגיל פינוי פיזי של תלמידים בכל מוסדות החינוך בשיתוף צוותי

    החינוך, הקהילה ומתנדבים במטרה לתרגל פינוי של כלל מוסדות החינוך במועצה. על כך נערכה ביקורת

    מוכנות חינוך בחירום ע"י המחוז והתקבל ציון גבוה.

·   בכל שנה מתקיימים: ימי למידה בחירום, חידוד נהלים, יום היערכות לחירום של מכלול החינוך בחירום. 
 

תרגיל חירום רשותי בשיתוף פיקוד העורף, חמ"ל המועצה



למידה והישגים

היערכות ייחודית להטמעת רפורמת התחדשות

הלמידה במקצועות המח"ר

הכשרת חדר המורים למקצועות המח"ר



למידה והישגים

מטרת  - העל:

התיכונים במרחבים מעצבים את הלמידה של מקצועות המח"ר ע"י שילוב בין ידע, מיומנויות וערכים בדגש על חיבור בין

תחומי הדעת וחיזוק הקשר בין הלמידה לחייהם של התלמידים בהווה ובעתיד. הלמידה תעשה בדרכי הוראה מגוונות

וחווייתיות, המקנות לתלמיד מיומנויות למימוש הפוטנציאל האישי, להצמחתו לבוגר ערכי בדגש על טיפוח זהות אישית ,

קהילתית לאומית.

יעדי הפעילות:

הטמעת רפורמת המח"ר החל מחט"ב, כפלטפורמה ליצור הזדמנות, ללמידה והוראה אחרת (בתחום התוכן, אופן ההוראה

ודרכי הערכה).

יישום רפורמת המח"ר בביה"ס "רוטמן" באשל הנשיא – תיכון לחנ"מ.

בניית סדירויות של ליווי ובקרה להטמעת הרפורמה.

100% מורי מקצועות המח"ר בשכבה י' יעברו הכשרה ויעבדו על פי יעדי הרפורמה.

יצירת מרחב הזדמנויות ללומדים- במטרה לפתח לומד עצמאי, ביקורתי, סקרן ויצירתי. 

הפעולות שנעשות:

 הטמעת הרפורמה:

v   בחירת מובילת מח"ר בתיכון לתכלול הרפורמה.

v   מעגלי חשיפה לרפורמה בפני כל חברי ההנהלה, חדר המורים ורכזי המקצוע.

v   התאמת רפורמת המח"ר לתלמידי אתג"ר מב"ר.

v   בחירת מסלול "למידה מתחדשת" ודיון בצוותים בדרכי ההוראה והערכה המושתתות על תפיסה פדגוגית של

     תובנה מובילה ללמידה. 

v   אישור תכנית העבודה בוועדת היגוי בית ספרית מול פיקוח ורשות. 

v   הקמת פורום הנהלת המח"ר.

v   בניית מערכת שעות סימסטריאלית מותאמת.
יישום רפורמת המח"ר בביה"ס רוטמן: 

(תהליכי הטמעה זהים לנזכר לעיל ולהלן שתי פעולות ייחודיות לרוטמן)

v   למידה סמסטריאלית מותאמת לתלמידי חנ"מ.

v   התאמת רפורמת המח"ר לדרכי הלמידה והערכה של החנ"מ.

 בניית סדירויות של ליווי ובקרה להטמעת הרפורמה:

v   מפגש שבועי של פורום המח"ר הכולל יועץ ארגוני, הנהלת המח"ר והרכזות, לבניית תכנית עבודה ולמישוב

     ובקרה של הפעולות.

v   רכזת המח"ר נפגשת עם כל אחד מרכזי מקצועות המח"ר לישיבה שבועית.

v   רכזת המח"ר נפגשת כלל מרכזי מקצועות המח"ר לישיבה משותפת.



למידה והישגים

הכשרות:

v   כל המורים בשכבה י' ומורים מחט"ב יעברו השתלמויות מתאימות שיכשירו אותם ללמד את מקצועות

     המח"ר עפ"י תוכן ואופן ההוראה המתחדשים.

v   מטרת ההכשרה שילוב בין ידע, מיומנויות וערכים וחיבור בין תחומי דעת שונים.

 מרחב הזדמנות ללומדים:

v   קידום ופיתוח מיומנויות וידע בקרב התלמידים, תוך חשיפה למגוון שיטות הוראה. לדוגמה: בביה"ס

     מופעלת תכנית למידה בהיסטוריה "נכסי צאן ברזל" שנבנתה ע"י רכזת המקצוע, בה התלמידים לומדים את

     ההיסטוריה דרך השירים.

v   המורה יתכנן את ההערכה כך שתהיה מבוססת על שש משימות או יותר, הבודקות ומעריכות מרכיבים

     שונים בלמידה כגון: יכולת אינטגרטיבית לעיבוד מידע, שילוב ידע בין תחומי על אותו נושא.  

אוכלוסיית היעד: 

תלמידי שכבה י' ותלמידי חט"ב בתיכון מרחבים ותיכון רוטמן.

המשתתפים בפעולות:

משה"ח, מדריך מח"ר מטעם משרד החינוך, יועץ ארגוני מומחה, צוותים מקצועיים בתיכון, בעלי תפקידים, הנהלה, רכזי

מקצוע, יועצות, תלמידים.

תפוקות שנמדדו:

·   תפוקת רפורמת המח"ר טרם נמדדה שכן רק החלה בשנה הנוכחית תשפ"ג.

·   התפוקות ימושבו בתהליכי מישוב ומחוונים ברורים שיבנו על ידי צוות הנהלת המח"ר.



 למידה והישגים

 

טיפוח מודעות וביצוע יוזמות למען חינוך אקלימי

המתייחס להיבטים סביבתיים, חברתיים וכלכליים.

גינות אקולוגיות



למידה והישגים

מטרת  - העל:

מ.א מרחבים מקדמת חינוך לקיימות ולמודעות סביבתית לבניית קהילה ירוקה ובריאה בקרב הציבור, להבנת קשרי הגומלין בין

המערכות הטבעיות, המשאבים העומדים לרשותנו והאחריות לבניית חיים ברי-קיימא המתחשבים בסביבה.

יעדי הפעילות:

בניית תכניות חינוך סביבתי במוסדות החינוך.

הקמת סביבות לימודיות "ירוקות ", מיזמים ותשתיות פיזיות כחלק מתשתית לימודית. 

קידום למידה התנסותית חוץ כיתתית במרחבי הטבע והסביבה.

פיתוח מנהיגות סביבתית.

הפעולות שנעשות:

 תכניות חינוך סביבתי: 

v   תכנית רשותית לחינוך סביבתי: בניית תכנית מותאמת לכל אחד ממוסדות החינוך, הדרכה פרטנית

     וקבוצתית. התכנית רחבה ועוסקת במגוון תחומים כגון: משבר האקלים, הפחתת צריכה, שימוש מושכל

     במשאבים.

v   תכנית "נתיב האור" בחינוך היסודי להתייעלות אנרגטית בשיתוף עם חברת חשמל.

v   תכנית סביבה וקיימות בגני הילדים כוללת מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים ומדיחים, יצירת פינות מחזור,

     הקמת גינות בחלק מהגנים גינות קהילתיות המשלבות פעילות הורים וקהילה, יצירת קומפוסט וכדומה. 

v   עשרים גני ילדים הוסמכו לגנים ירוקים.

v   הנגשת הלמידה באמצעות עזרים דיגיטליים, הפקת סרטון תדמית רשותי במטרה לקדם מודעות סביבתית

    בקרב הילדים הצעירים.

סביבות למידה "ירוקות": 

v   הקמת גינות אקולוגיות וחממות במסגרות החינוך השונות, למידה פעילה וחוויתית כחלק מיום הלימודים.

v   הקמת מערכות לאיסוף מי גשמים בבתי הספר, המים מופנים לגינות/למיכלי ההדחה בשירותי בית הספר.

 למידה התנסותית חוץ כיתתית:

v   "אמץ נחל הבשור": תכנית אימוץ הנחל הכוללת לימודים וסיורים בפארק הבשור. המטרה היכרות עם

     השטחים הפתוחים במועצה, החשיבות של השמירה על הטבע המגוון הביולוגי לצורך המשכיות המין

     האנושי.

v   פרויקט פר"ח- 140 סטודנטים חונכים וחניכי פר"ח יוצאים כל שנה לסיור לימודי בנחל שמריה או בנחל גרר 

     ומסייעים בשימור הנחל על ידי תרומת עבודת תחזוקה ושימור, הכוללת גירוף, עישוב, סידור הגומות

     וניקיון בשיתוף עם צוותי קק"ל, במטרה להכיר את "השטחים הפתוחים" ברשות.

v   יום "הניקיון הבינלאומי" עם הפנים לקהילה: השתתפות של 350 ילדים ובני נוער בניקיון סביבת בתי הספר,

     בחורשות הטבע וביישובים. עיקר היוזמה, השתתפות של בני הנוער אחה"צ בניקיון אזורי הקהילה, מועדוני

     הנוער והסניפים של האיחוד החקלאי. 

v   הסמכת הסניף של האיחוד החקלאי לסניף "ירוק".



 למידה והישגים

 פיתוח מנהיגות סביבתית:

v   החווה החקלאית: לימודי חקלאות וסביבה משותפים עם דיירי עדי נגב ותלמידי מרחבים כולל מפגשים

     ייחודים לקבוצות המנהיגות הסביבתית הבית ספרית.

v   מנהיגות סביבתית: קבוצות המנהיגות סביבתית, נפגשות אחת לשבוע/שבועיים ולומדות יחד נושאים

     רלוונטיים, מובילות ימי לימוד בבתי הספר ובגני הילדים.

v   מיזם "קחו אתכם את הזבל": קבוצת מנהיגות בחטיבת הביניים המובילה הצטרפות לאמנה סביבתית,

    הכוללת חתימה על אמנת ראש הרשות, יציאה למבצעי ניקיון, בניית מערכי לימוד בתחום והעברתם בבתי

    הספר היסודיים.

v   ט"ו בשבט: מדי שנה מתקיימות נטיעות חגיגיות בכל מוסדות החינוך כולל במועדוני הנוער במסגרת

    פעילות ביישובים ובסניפי תנועת הנוער האיחוד החקלאי בשיתוף קק"ל.

אוכלוסיית היעד:

כלל תלמידי המועצה וצוותי החינוך.

 
המשתתפים בפעולות:

כלל צוותי החינוך, רשות הטבע והגנים, קק"ל, הרשת הירוקה, משרד החינוך, משרד להגנת הסביבה, חברת חשמל, תאגיד

המים - מימי הנגב, תפוח פיס, גורמים בקהילה, כפר עדי נגב, תכניות קרב.

תפוקות שנמדדו:

·   20 גנים הוסמכו לגנים ירוקים.
·   55 תלמידים לוקחים חלק במנהיגות סביבתית.

·   350 תלמידים השתתפו ביום הניקיון  הרשותי.
·   140 סטודנטים וחניכים השתתפו בסיור הלימודי סביבתי.
·   הוקמו 10 חממות ו20 גינות אקולוגיות במוסדות החינוך.

 

הקמת גינה אקולוגית
"קחו אתכם את הזבל": 

חתימה על האמנה הסביבתית 



"השביל הזה מתחיל כאן..."  

החינוך במהותו עוסק בנפשות ובאנשים, נוגע בתלמידים, קהילות ההורים, אנשי חינוך

והחברה בכללותה. שינויי העולם המתפתח והמתקדם מובילים לפערי דורות מהירים יותר ועל

כן, על החברה ועל מערכת החינוך בפרט, לשקוד, לחדש וליצור חינוך רלוונטי-דינמי.

קהילת מרחבים מורכבת מפסיפס תרבותי רחב, צבעוני ומגוון, פלורליזם תרבותי ורבגוניות,

הדורשים מאתנו ליצור מערכת עם חשיבה יצירתית, המסוגלת לחבק כל חלק בפסיפס וליצור

תחושת שייכות ומחויבות קהילתית.

מערכת החינוך במרחבים שמה את הילד במרכז העשייה החינוכית. משקיעה בבניית תכניות

הוליסטיות המשלבות את ראיית הפרט, הקהילה והחברה.

כחלק מתפיסה זו, מערכת החינוך קידמה תהליך של "שיתוף ציבור" ליצירת שפה תרבותית

לצד הגשמת חלומות לעתיד. המערכת חותרת למצוינות אישית בשלל תחומי הידע ומיצוי

הפוטנציאל האישי והחוזקה של כל השותפים בדרך, מתוך אמונה כי השותפות של כלל

הפרטים בקהילה הכרחית. 

 

""מטרת החינוך שאנו מקנים לצעירים היא שילמדו ללמד את עצמם במהלך ימי חייהם"
 (רוברט מיינרד האצ'ינס)

 

(אהוד בנאי)


