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לכל אדם יש זכות שווה להיות שונה



משרדעירייה

החינוך

אורט

...על שותפויות' עוד מילה'
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תלמידים' מסמורים' מסבתי ספרישוב

בית שאן

ב מקיף כללי אורט בית  "חט, ס גלבוע"ביה, אולפנה לבנות

ט  "מח, מאיר המתחדש, ע מקיף כללי אורט בית שאן"חט, שאן

,  נעם נריה, ע"חט-מקיף דתי , ב"חט-מקיף דתי , טכנולוגיות

תחכמוני, תומר, ם"רמב, קשת יהונתן

3642842

יקנעם
יגאל אלון , ב"יגאל אלון חט, בית חינוך דליות, ארזים, אורנים

תדהר, ד הדסים"ממ, יצחק נבון, ע"חט
3563404

מגדל העמק
,  י"האר, גיורא יוספטל, ע"אורט רוגוזין חט, ב"אורט רוגוזין חט

עליזה בגין, נופים, ט אורט פסגות"מח, יערת העמק, יגאל אלון
2932791

מעלות תרשיחא

,  ע"חטאורט מעלות , ב"אורט מעלות חט, אולפנת צביה

,  יסודי תרשיחא, צופיםשדה , ד"ממם"יהל, הסביונים, ארזים

ראשונים, נתיב מאיר, תיכוניתישיבה ,אורט תרשיחא
4503917

1471543מקיף שש שנתי סלאמה, יסודי כמאנה, יסודי ואדי סלאמהואדי סלאמה-משגב

חצור הגלילית
קריית חינוך  , ד"שבט סופר יסודי ממ, ד"חוני המעגל יסודי ממ

קריית חינוך אורט, אורט יסודי חצור, ת"אמי
1783,748

76786ור'סאגאורט, ור'סאגיסודי ור'סאג

106925אורט שלומי, בן צבי יסודי, ד"הרב מימון יסודי ממשלומי

62197019956כ"סה
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לכל אדם יש זכות שווה להיות שונה

-התכנית
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מודל חינוך הוליסטי

שותפויות ושיתופי פעולה



התייחסות משמעותית לאדם כמכלול 

רוח , נפש, הבנוי מגוף

המושפע מהתנאים הסביבתיים והחברתיים

חינוכי  רצף

בשפה  פדגוגי 

(  ב"י-א)העירונית

בדגש על תפיסה  

הוליסטית  

ופסיכולוגיה  *

חיובית

רווחה נפשית  

המנהל, המורה, התלמידיםכלשל (  Well being)המיטביות 

יסודי

ב"חט

ע"חט

אקדמיה

רציונל המודל
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קול המורה  * קול ההורה * קול התלמיד *-היכרות הוליסטית 

מצב 
משפחתי

מצב 
רווחתי  
כלכלי

מצב 
פיסי

מצב 
רגשי

מצב 
חברתי

התנדבות

מצב 
התנהגותי

מצב 
לימודי

הרגלי  
חיים

תזונה

פעילות גופנית

צ"פעילות אחה

שינה

פנאי ופניות  



כל העיר
פסיכולוגיה  

וחוזקותחיובית 



כל העיר
פסיכולוגיה חיובית  

וחוזקות

https://www.youtube.com/watch?v=iBAeU9s1Zp0

../../../כללי/סרטונים/בית שאן ערוך.mp4


?אז מה חדש...ברור. שיחות אישיות
!קול התלמיד....אבל אין זמן

....אני מספר על עצמי
.  שלי אמרה לי ששמחה היא המפתח לחייםאמא, כשהייתי בן חמש

".  שמח"כתבתי " ?מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול: "לבית הספר שאלו אותיכשהלכתי 
, אמרו לי שלא הבנתי את המשימה

לנוןן'גו.          להם שהם לא מבינים את החייםאמרתי 

מיטביות הפרט



להכיר  , לפעילות גופנית, לפנאי, עכשיו אדאג לשינה"
"???לשמוע כל קול, כישרונות, חוזקות

יש דרך ידידותית  

פורצת דרך, חדשנית
Start up education

מיטביות הפרט

? מה זה אומר



"...קול ההורה"
?איך עושים את זה. 'שפה אחרת'יצירת שותפויות ב

'  קול ההורה'שמטרתו להשמיע את 'קול ההורה'המיפוי פותח בכלי 

,  דיאלוג, בתו ולאפשר התייחסות/לכלל המורים המלמדים את בנו

.וחיזוק השותפויות למען הצמחת התלמידיםשותפות , הכרת תודה

,  הוא אבן יסוד בהתפתחות הילד, קשר בין הורים לבין מחנכי ילדיהם

מחקרים שנעשו בארצות שונות  . הישגיו ובריאותו הנפשית, תפקודו

שקיים קשר חיובי בין מעורבות הורים במערכת החינוך לבין  העלו

(. 2010, פישר)הישגי הילדים והתנהגותם

מיטביות הפרט



...גם אחרת( וצריך)אפשר . ישיבות פדגוגיות הוליסטיות

כל תלמיד כל מורה-קול: היבט פרטני

קול הורה

גורמי מיטביות, חוזקות, כישרונות

משפחתיותחוזקות

הוקרת תודה

: היבט כתתי

כתתיותחוזקות

( פנאי, התנדבות, חברתי)מיטביות תלמידי הכתה 

השוואה לאורך שנים 

:היבט בית ספרי

בית ספריותחוזקות

מיטביות

השוואה לאורך שנים

שגרות בית ספריות





כלי מיפוי הוליסטי

כלי המיפוי גנרי

אוכלוסיותלמיגווןמתאים 

:התנסות עם

תלמידים

מורים

פסיכולוגים

חוקרי פסיכולוגיה חיובית 

פ"עובדי מו

...ועוד



הרגשנו כאילו הילד"

..."בישיבהעימנונוכח 
ספרמנהל בית 

...וחוזקות, כישרונות, קולות-בישיבות הפדגוגיות 

תכניות התערבות לתלמיד  



מאפשר תכנון ותקצוב תכניות דיפרנציאלי, הוליסטית לאורך שנים תהליך היכרות 

מבט הוליסטי לאורך השנים  



.  ישיבות הוליסטיות
י פרמטרים של מיטביות"מבט אישי וכתתי עפ
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מצב 
משפחתי

מצב רווחתי מצב פיסי מצב רגשי מצב חברתי התנדבות מצב 
התנהגותי

הרגלי שינה הרגלי תזונה פעילות  
צ"אחה

פעילות  
גופנית

מצב לימודי

מצוין

נורמטיבי

זקוק לתמיכה

בסיכון

עיר/בית ספר/שכבה/מיפוי ברמת הכיתה



אפשרות השוואת שנים בגרף המיפוי ההוליסטי  



בית ספריות/כתתיותחוזקות



תחום התערבותתוכניות

תכנית אישית לפיתוח מצוינות אישית לבעלי כישרונות  מגשימים חלום לילד

כישרונות, כלכלי.ייחודיים

מרכז מצוינות, מכללת כנרת , לימודים בטכניוןמצוינות לימודית

העצמה, עידוד המוטיבציהוקבוצתיאימון אישיסדנאות 

מיטביות, כישרונות, רגשי, חיזוק חוזקותטוב אורט תרשיחאבוקר

דרמה ומשחק
חיזוק ביטחון עצמי. מענה רגשי

פעילות גופנית, שינה. תזונה'חיים בריא'. תזונה נכונה  ובריאות 

,כדורגל, ריקוד, דרמה, שירה

טיפול באומנות

העצמה רגשית, מענה לשעות הפנאי, חוזקותחיזוק *

,  בטחוןחיזוק , רגשימענה , פנאיס"שותפות עם המתנ

עם חוזקותעבודה 
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?מה עושים. לתכניות-מנתונים
mp4.ערוך-אורט מעלות \סרטונים\כללי\..\..\..

../../../כללי/סרטונים/אורט מעלות - ערוך.mp4


(פורמאלי ובלתי פורמאלי)מיפוי תכניות התערבות 



מיפוי יישובי





רכיבת חיים מיטבית

לאדם שלם

כי אדם הוא אדם

... והשלם גדול מסך חלקיו



?איפה המיטביות שלנו? המורים/המורות איתנוומה 



שם  'זה ...עקביות והתמדה, שגרות...סדירויות

...'המשחק



...'שם המשחק'זה ...עקביות והתמדה, שגרות...סדירויות





ויש לחדש גם בתחום

...ההישגים לימודיים

,פיגמליון, כשמאסלו'

סליגמן, אימון אישי

'....נפגשיםוגריט



(  מ"אח, מיצב)של התלמידים ושל הצוות ברווחה המיטבית עלייה •

(מיפוי)ועלייה ברמת התפקוד שיפור תחושת המסוגלות והערך העצמי •

(מיפוי). של התלמידיםמחוברות החברתיתעלייה ב•

(מיפוי.)לקידום תפקוד התלמידיםבשותפות ההורים שיפור •

יעדים כמותיים ואיכותיים

ברמת רווחה אישית



(ס"מנב.)בבית הספרבנוכחות ובהתמדה שיפור •

(צב"מי.)ובחוויה הבית ספרית היומיומיתבאווירה הבית ספרית שיפור •

(ס"מנב). העלאת הישגים•

יעדים כמותיים ואיכותיים



(שאלון)העלאת התמדה והישארות ביישוב  תחושת שייכות הגברת •

עלייה במספר המתנדבים ובפעולות התנדבות  -תרומה לקהילה •

(מחויבות אישית, אורטוב, מיפוי). משמעותיות

(שאלון)של התושבים כלפי העשייה  החינוכית בעיר הוקרת התודה שיפור •

יעדים כמותיים ואיכותיים

Vconceptהמצגת פותחה על ידי 



:ז"מתוך המלצות החוקרים תשע

לנוכח העדויות בדבר תרומתה של התכנית לשיפור תחושת המיטביות  •
,  וההישגים הלימודיים של התלמידים ונוכח התגובה הנלהבת של מורים

מוצע להרחיב את יישום התכנית  , מנהלים ומעצבי המדיניות, יועצים
.החינוךולהטמיע אותה בכל מערכת 

בהערכהמודל החינוך ההוליסטי מלווה -שנים ברצף4מזה 

של מכללת לוינסקי מהרשות למחקר הערכה ופיתוח של צוות חוקרים 

פרופסור איציק גילתבראשות 



:ו"ח הערכה תשע"מתוך דו
)פיקוח, אגף חינוך, המחוזמנהלת :נקודת מבט של מעצבי מדיניות • 

:הראיונות עם מעצבי מדיניות בערים שבהן הוטמעה התכנית העלו את הנושאים הבאים• 

כל המרואיינים הביעו עמדה חיובית כלפי התכנית וציינו את תרומתה להיבטים שונים של מערכת החינוך• 

".מהפכנית"שבנושאים מסוימים הוגדרה כ, ביישוב

באים לידי ביטוי בשלושה, כפי שעלו בדברי המרואיינים, השינויים שהתחוללו בעקבות הטמעת התכנית• 

.בית הספר והיישוב, התלמיד: רבדים של המערכת החינוכית

עיקרו של השינוי מתבטא בהנכחה של כל ילד בתוך המערכת הכיתתית כך שנכחדת, ברמת התלמיד• 

.  התופעה של ילדים שקופים

הרגשית  לשיפור הרווחה השינויים התבטאו במיצובו של בית הספר כמקור , בית הספרברמת 

באמצעותבמתן מענה לצרכים שעלו בתהליך המיפוי , ידערק כמקור להקניית ולא 

.וקול התלמידחוזקותבהטמעת שיח בית ספרי ששזורים בו מונחים כמו , ההתערבותתכניות 

בחלק, השפעת התכנית מתרחבת מעבר לגבולות בית הספר ומחלחלת לרמה היישובית, ברמה היישובית• 

ההשפעה מתבטאת בשינוי התרבות הארגונית ובמיוחד באימוץ שפה. מן היישובים שבהם היא מתקיימת

.חדשה

שלוש שנים אינן מספיקות כדי להטמיע את התכנית: משך התכנית קצר מידי, האחד. הוזכרו שני קשיים• 

מעורבות הורים מתבטאת עדיין, השני. כך שהיא תמשיך להיות מופעלת גם ללא ההתערבות החיצונית

.קול ההורה רק מתחיל להישמע-באופן מתון 



?מה הלאה

תו   ם להתפתחו מי ם המתאי אי רת התנ י צ י א  י ה ו  למנ בעו ת  התכלי

(ם"הרמב)האדם השלם של 

שינויים ותיקונים, במקום שבירת פרדיגמות

.למידה וטיפוח של תפיסה הוליסטית מגילאים צעירים מאד, בנייה 

הכשרות מורים

הכשרות מנהלים

"כל תלמיד כל מורה/קול"'  ממטרות להצלחות'–שיפור הישגים לימודיים 

.בדרך הוליסטית 

"  ....  נפגשים' גריט'וסליגמן, אימון אישי , פיגמליון, כשמאסלו"




