בס"ד

איגרת להורים

האורים
לחג
 ...כי הכל חינוך!

הורים יקרים,
נמצאים אנו בפתחו של חג החנוכה .ישנה שאלה מעניינת :כל החגים נקראים על שם נס או אירוע משמעותי שקרה.
חג הפסח נקרא על שם שפסח הקב"ה על בתי ישראל במצרים.
חג פורים על שם הפור הוא הגורל שהטיל המן הרשע.
חג הסוכות על שם ענני הכבוד שהיו כעין סוכה לישראל במדבר ועוד ועוד.
בחג החנוכה היו שני אירועים משמעותיים ,נס פך השמן שנמצא סגור בחותם כהן גדול והיה בו שמן ליום אחד והספיק השמן ל 8 -ימים.
נס נוסף הוא נצחון המכבים על היוונים ,תופעה פילאית שמעטים מנצחים רבים .אם כן ,שם החג היה צריך להיות על שם אחד מהאירועים,
כד השמן או הנצחון ,ומדוע נבחר השם חנוכה?
התשובה :חז"ל לימדו אותנו ,חנוכה – שחנו בכ"ה בכסלו .חניה פירושה עצירה ,ומה עושים לאחר עצירה ,מתחילים נסיעה מחדש וזוהי חנוכת
המקדש ,לחדש את העבודה שהופסקה .וזהו הסוד של חג חנוכה ,נכון היו ניסים גדולים ,אבל החכמה היא לאחר השמחה וההתרגשות ,זה
לחדש את העבודה ,חזרה לעבודה במלוא המרץ.
זהו הסוד הורים יקרים ,על עבודתינו החינוכית לחדש ולהתמלא ברגש ,שמחה ואהבה לחינוך הילדים הקטנים דור ההמשך.
אני מבקש לאחל לכל תושבי החבל  -התלמידים וההורים ,המנהלים וצוותי החינוך בבתי ספר ובמועצה  -חג אורים שמח ומלא אור.
משה ליבר
ראש המועצה

תוכנית אב לחינוך  -המלצות ראשוניות:
התייחסות מערכתית
הקמת מרחב חינוך אזורי – מועצות נחל שורק ,שפיר
וחבל יבנה:
•גיבוש מענים מגוונים לצרכי אוכלוסיית
התלמידים בכל הרצף הגילאי.
•הקפדה על פתרונות חינוכיים לתלמידי החינוך
המיוחד וכן למי שזקוק למסגרות ייחודיות תומכות
– תלמידים בסכנת נשירה וכיוצ"ב.
•מתן מענה למסגרות חינוך טכנולוגיות בחמ"ד.
נקבעו פגישות בין ראש מועצת חבל יבנה ומחלקת
החינוך לבין ראשי המועצות ומנהלי אגפי החינוך,
במועצות הסמוכות.

החינוך היסודי
.1
.2
.3
.4
.5

1מיתוג בתיה"ס "נעם" ו"עמיחי" ויצירת ייחודיות מובחנת ביניהם.
2קיום אינטראקציה בין שני בתיה"ס – רמת מורים ,הורים,
תלמידים.
3התחדשות מבנית – בי"ס ״עמיחי״.
4הקמת הנהגת הורים מועצתית משותפת.
5יצירת מסגרת רישום מוסכמת לשני בתיה"ס.
סביבות למידה בעמיחי

החינוך העל יסודי
כלל מנחה :הקפדה על מרחב בחירה התואם את מנעד
השקפות העולם
1 .1יצירת תשתיות חברתיות להיכרות עמוקה וגיבוש
חברתי במסגרת החינוך בלתי פורמלי עבור כלל
התלמידים הלומדים בחבל יבנה ומחוצה לו.
2 .2פיתוח תחושת שייכות בקרב תלמידים הלומדים
במסגרות חינוך מחוץ לחבל יבנה.
3 .3חשיפת ההורים והתלמידות למוסדות חינוך על
יסודיים בגבעת וושינגטון.
4 .4התחדשות מבנית – תיכון ״יבנה״.

בית ספר נעם

מהנעשה במערכת החינוך בחבל....

חידוש מבנים בגני ילדים

מרחבי הגנים בחבל יבנה מעוצבים עפ"י עקרונות הגן העתידי ,שעיקרם – מרחבים למשחק ,לחקר ולעיון ,מרחב שהייה,
מרחב הבעה ויצירה ,מרחב השראה ורוגע ,מרחב יצרנות ועוד .המטרה היא לאפשר ביטוי אישי לכל ילד וילדה ,לפתח
יזמות ויצרנות ולזמן למידה במרחבי חיים ,תוך קיום יחסי גומלין עם קהילת היישוב.

חידוש שירותים.

ני ואחרי  -גן
לפ

גן יסמין ,בן זכאי

עמי ,ניר גלים
נ

חידוש דשא ,גן חבצלת ,ניר גלים

גן יסמין ,בן זכאי

פינת טבע בגן רותם ,בן זכאי

גן נעמי ,ניר גלים

גן נעמ

י,
ניר גלים

למידת עמיתים-חינוך חדשני במיטבו
סיור לימודי למנהלי היסודי ,צוותי ניהול וצוות מחלקת החינוך לבי"ס מעורר השראה -
חינוך מעצים ,חדשני ומתקדם ,שפרץ את גבולות האפשר.
משלחת חינוך יצאה לבי״ס יסודי על אזורי "עין הים" בחיפה ,כדי ללמוד ולהתרשם
ממי שפרץ את תקרת הזכוכית ,להתרשם  -ולזכות בהשראה ,מעוף ויוזמה.
בי"ס "עין הים" היה בי"ס עצוב ,בשכונת מצוקה בחיפה ,שעמד בפני סגירה ,אך ברוך
יעקובי ,מנהל חדשני ופורץ דרך ,הביא אותו להישגים מרשימים ,באמצעות פיתוח
שיטות הוראה ייחודיות של למידה באמצעות משחקים.
בי"ס "עין הים" הינו בי"ס ניסויי ללמידה במרחבים משחקיים.
למעשה ,בין כתלי בי"ס למדו את הפטנט;
ההווי
ה
ל
י
מ
ו
די
במקום שיעורים  -משחקים!
 בי״ס ״ע
י
ן
ה
י
ם״
בביס מיישמים את העקרון "חינוך משחקי -
כמעשה של חרות".
מנהל בי"ס; "אסור לנו לשכוח את
החלום שלנו ,שבזכותו הפכנו להיות
מורים .כשבי"ס הופך להיות מקום
שמגשים חלומות ,כשמתפתח בו
שיח אנושי ,שמבין שהיחס הוא
רק כלי ,מסגרת שיכולה לשמש
לצורך התפתחות אישית -
האנושי הופך להיות העיקר".

מחשב לכל מורה
תוכנית ייחודית מבית קרן ״אתנה״ ,שעיקרה – השבחת ארגז הכלים הדיגיטלי של המורים
כדי לקדם תהליכי הוראה – למידה – הערכה דיפרנציאליים לכלל התלמידים .הוענק מחשב
נייד הכולל תוכנות לכלל מורי החינוך היסודי ,לצד השתלמות מקיפה בנושא זה.

האמנה

בחתי
מת המנ

הלים

ביקורים במערכת החינוך
העל יסודית והח"מ מחוץ לחבל
מנהלת מחלקת החינוך ,סיגלית הלל ,ערכה ביקורי הכרות עם מנהלי בתיה"ס העל יסודיים מחוץ לחבל יבנה:
אולפנת צביה  -חפץ חיים

אמי"ת עמיח"י רחובות

אולפנת מרכז שפירא

ישיבת צביה קטיף

אולפנת פלך

תיכון אורמת

בית אקשטיין – יד רמב"ם

תיכון גינצבורג

מטרת ביקורים אלה:
•הכרות הדדית עמוקה.
•יצירת תשתית לשיח מקצועי בעניין מתן מענה לצרכי התלמידים.
•טיפוח אחריותיות ושייכות בין תלמידי החבל הלומדים מחוצה לו לבין מחלקת החינוך במועצה.
במהלך השנה יערכו ביקורים נוספים ,הכוללים מפגשים עם התלמידים.

הנחת אבן פינה – אולפנת הללי
טקס מכובד זה להנחת אבן הפינה נערך החודש ,בהשתתפות משה ליבר ראש המועצה ,בנצי דל יו"ר מוסדות
גבעת וושינגטון ,יקי סעדה מנכ"ל הגבעה ,המפקחת יעל הורוביץ ,מנהלת האולפנית תרצה בן יצחק ומכובדים נוספים.

חוברת רישום – מתכונת שונה...
חוברת רישום לשנה"ל תשע"ג שונה תופץ לכלל ההורים במהלך החודש הקרוב .החוברת
מיועדת לכלל תלמידי החבל העולים לגני הילדים ,לכיתה א' ולחטיבת הביניים .בחוברת זו
תמצאו ,לצד הנחיות רישום והעברה ,גם מידע על יחידות החינוך השונות – שרות פסיכולוגי,
ביקור סדיר ,ועדות זכאות ואפיון.
כמו"כ נפרוס בפניכם ,ההורים ,את משנתם החינוכית של כלל מוסדות החבל – בתי"ס יסודיים
ועל יסודיים ,בחבל יבנה ,לרבות מוסדות גבעת וושינגטון  -אולפנות ישי והללי.

מו
עצה אזורית
חבל יבנה

משרד
החינוך ,הת
מחוז מרכז והחינוךרבות והספורט
ההתיישבותי

מ
ד לרשניתךהלימרודייםשום
תשפ"ג
מ
מועצה חלקת חינוך
אזור
ית חבל יבנה

גני יל

דים | חינוך יסודי
| חינוך על יסודי

"חדש ימינו כקדם"...

"כחי
 כןצים ביד גיבור
בני הנעורים"

תהילים קכ"ז

כחלק מרצוננו לבנות קהילת חינוך ולהדק את
הקשרים בין ילדי החבל בבתיה"ס בחינוך היסודי,
נחדש השנה את טיול המסורת שהיה נהוג עד לפני
כשנתיים.
הטיול מיועד לכלל ילדי החבל משני בתיה"ס
היסודיים – נעם ועמיחי ,במטרה להעמיק את
תחושת השייכות של התלמידים לחבל יבנה וליצר
תשתית להעשרת עולם הידע שלהם על הנעשה
בסביבת מגוריהם.
מידע בנושא יתקבל במהלך החודשים הקרובים.

יום כיף לתלמידות ה׳-ו׳

יום חשיפה להכרות עם מוסדות החינוך בגבעת וושינגטון  -אולפנות הללי וישי  -יתקיים במהלך החודש הקרוב .במסגרת
יום זה תתארחנה התלמידות באולפנות ישי והללי.
בתוכנית  -חשיפה לנעשה באולפנות ,מופע מוסיקלי של התלמידות ממגמת המוסיקה באולפנת הללי ,וסדנאות בפיתוח
היצירתיות  -אמנות פלסטית ,יצירת מוצרי קוסמטיקה וסדנת שוקולד.

