מגזין חינוך ונוער ,רחובות
כ"ז באלול תשע"ו 30.9.16
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רחובות מובילה בחינוך!
העיר רחובות זכתה בפרס החינוך המחוזי לרשויות המקומיות לשנת  2016ומועמדת גם
לפרס הארצי  0חברי ועדת הפרס ציינו את התרשמותם מההשקעה הרבה בחינוך ובתוכניות
החדשניות שמפעילה העיר בתחום

ב

פעם השנייה בתוך  4שנים ,זכתה העיר רחובות בפרס
החינוך המחוזי לרשויות מקומיות  -מחוז מרכז.
עיריית רחובות קיבלה בעיצומו של החופש הגדול את
ההודעה הרשמית על זכייתה בפרס החינוך המחוזי לרשויות
מקומיות במכתב רשמי מיו"ר ועדת פרס החינוך המחוזי ,גיא
דגן ומנהלת מחוז מרכז ,עמליה חיימוביץ' .במכתב הרשמי ,צוין
כי "חברי ועדת פרס החינוך המחוזי התרשמו מאד מהעשייה
הרבה בתחום החינוך ,מאופן הצגת הקריטריונים וכן מחוברת

הגשת המועמדות .קבלו את הערכתנו על העשייה החינוכית.
הנהלת המחוז החליטה להמליץ על רחובות כמועמדת לפרס
החינוך הארצי .יישר כוח והמשך עשייה פורייה".
שלושה קריטריונים על פיהם הגישה עיריית רחובות את
מועמדותה לפרס :מחויבותו של ראש העיר למערכת החינוך
ולהצלחתה  0חיזוק תחום המדעים והטכנולוגיה בעיר המדע
 0טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה האישית לקידום
סובלנות.

מערכת החינוך ברחובות במספרים:
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מנהלת עיתון :אורלי קנטור רכזת מגזין :אסנת ברנד עיצוב גרפי :קרן פלח עריכה :ידידה פרץ
כתיבה :חופית כהן צילום :אבי מועלם מנהל הפקה :אלון אליאס בקרה :מחלקת ייצור ידיעות
תקשורת דפוס :גרפוליט כתובת המערכת :ידיעות אחרונות נח מוזס  1ראשון לציון טל03-6784803 .
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אגף החינוך הציג בפני חברי ועדת הפרס את
העשייה הענפה בתחום החינוך ברחובות ובין
היתר:
הוצג הגידול בתקציב החינוך לכ 300-מיליון
שקל ,שמהווים  35%מהתקציב הכולל.
הוצגה העשייה הרבה למען התלמידים
בתכניות ייחודיות כמו תכנית חמד"ע בשיתוף
עם מכון וייצמן למדע .בזכות התכנית ,הוכפל
מספר הניגשים לבגרות ברמה של  5יחידות
במתמטיקה ופיסיקה.
הוצגו הליכי הבנייה המסיבית ושיפוץ מוסדות
לימוד הרחבת בית הספר 'נועם' בנות ,בניית
בית הספר ע"ש רון ארד ברוח 'היי טק היי',
מעלות משולם ,ניצני המדע ,מבנה חדש לאולפנת צביה ובניית עשרות גנים ומוסדות נוספים ברחבי העיר.
הוצגה העשייה הייחודית והענפה בתחום החינוך המיוחד ברחובות  30 -גנים לחינוך המיוחד וכיתות חינוך מיוחד בכל בתי
הספר .בימים אלו אף החלו עבודות לבניית בית ספר נוסף לחינוך מיוחד.
הוצגו תכניות מיוחדות להעשרה ולהקניית ערכים כגון קיץ בטוח לנוער ,תכניות לקידום מנהיגות ,בימת הנוער העירונית,
'אמץ אתר' ועוד.
הוצג מערך עבודה בין כל צוותי החינוך בעיר ,העובד על עקרון של מחקר ופיתוח ולימוד עמיתים.
כעת העיר רחובות מועמדת לזכייה בפרס החינוך הארצי ,והחלטה על כך אמורה להתקבל בחודש ינואר .2017
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פרס חינוך מחוזי
לקריית החינוך "קציר"

ההשקעה בחינוך ברחובות זכתה השנה להוקרה בדמות הפרס היוקרתי שהוענק לקריית החינוך
"קציר"  0המנהלת יהודית פלבנר" :רואים בילד אדם שלם ולא רק תלמיד שבא ללמוד"

ה

שנה זכה בית הספר "קציר" ברחובות בפרס חינוך מחוזי
וייצג את העיר בגאווה גם בתחרות הארצית .הפרס ניתן
לבית הספר על פיתוח מקצועי למורים ,מגוון מגמות
ומצוינות בניהול.
מנהלת בית הספר ,יהודית פלבנר ,אשר מובילה אותו כבר 7
שנים סיפרה על התהליך שזיכה את בית הספר בפרס היוקרתי:
"בבית הספר שלנו יש תפיסה חינוכית פסיכו-פדגוגית שקובעת
שהתייחסות פדגוגית ורגשית הן נגזרות של תהליך למידה שלם .כל
מורה מקצועי עבר הכשרה אינטנסיבית לקיום שיח עם התלמיד,
שמתייחס גם למישור הפדגוגי אך גם למישור הרגשי והערכי ,כך
אנו רואים בילד אדם שלם ולא רק תלמיד שבא ללמוד".
לדברי פלבנר ,הגישה המנחה של צוות ההוראה בבית הספר היא
האמונה שלא יהיו תהליכי למידה טובים אם לא תהיה עירנות
למצבו הרגשי של הילד" :אנו לא מתמקדים רק בפן הפדגוגי ,ולכן
לדעתי אנחנו מצליחים לייצר הוראה אפקטיבית".
בית הספר זכה בתואר יוקרתי נוסף ,כאשר נכלל ,הודות לפעילות
והדגש שהוא שם על הנושא הרגשי והערכי ,גם ברשימת בתי
הספר הערכיים בישראל שפורסמה על ידי משרד החינוך.
"פרס החינוך המחוזי ניתן לנו גם על מגוון המגמות שיש בבית
הספר" ,מפרטת פלבנר" ,ביניהן גם מגמת הנדסת תוכנה,
ביוטכנולוגיה ,סינית ,מוסיקה ,מחול ,חינוך גופני וכמובן מגמות
מקובלות כמו כימיה ,פיזיקה ואמנות".
בית הספר "קציר" נחשב לאחד ממוסדות החינוך הגדולים
ברחובות .כאלפיים תלמידים לומדים בו בשתי חטיבות ביניים
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וחטיבה עליונה ,ואותם מובילים כ 200-אנשי
צוות .העובדה שמוסד גדול כל כך מצליח
לפעול בהצלחה ותוך מתן יחס אישי לכל
תלמיד ,הייתה גם היא בין נימוקי הפרס –
מצוינות בניהול.
"אני חושבת שזה הגיע ממקום של הבנה
שבמוסד חינוכי כל כך גדול חייבים להקפיד
על סנכרון ,גם במובן הארגוני וגם במובן
הערכי ובמסרים החינוכיים שאנחנו מעבירים
מהחטיבה ועד התיכון" ,אומרת פלבנר" .זה
מאוד מורכב לנהל מקום שכזה ,ולכן חשוב
לנו להקפיד על תהליך המשכי ומשמעותי
ולא לפעול כחוליות בודדות".
כיצד הגיבו בבית הספר על קבלת הפרס?
"היו תחושות מאוד חיוביות ,וזה מתבקש כי הצוות החינוכי
והאדמיניסטרטיבי של בית הספר עובד מאוד קשה .הכרה חיצונית
נחוצה לכולנו כבני אדם .יש תחושת גאווה גדולה וכבר בהכנות
לפתיחת שנת הלימודים החדשה ,הורגש שכולם חדורי מוטיבציה,
מחויבים ומלאים ברוח עשייה .במהלך הקיץ בית הספר עבר
בנוסף גם תהליך של מתיחת פנים מבחינת החזות כדי לשמור
אותו כסביבת למידה ראויה ומכבדת".
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מחלקת הילדים והנוער מסכמת את הקיץ
בזמן שנהניתם מהחופש הגדול ,עבדו במחלקת
הילדים והנוער ,בראשות אבי יוספי ,במלוא המרץ 0
כעת מתכננים שם מגוון פעילויות לנוער לשנה הקרובה
"אלה היו  70יום של תוכניות פנאי ,העצמה ומנהיגות" ,מסכם
מנהל מחלקת הילדים והנוער ,אבי יוספי את חופשת הקיץ.
"במסגרת תוכנית קיץ בטוח לנוער קיימנו ערבי תוכן
ונושא כמו סדנאות העצמה ומנהיגות ,טורנירים
של משחקים כמו פלייסטיישן ,פיפא וגם
משחקי ספורט כמו פינג פונג ,סדנאות אמן
עם שחקנים וכוכבים מובילים כמו טילטיל
ואמסלם מהישרדות ,סדנאות עם אמנים כמו
נתן גושן וראפ עם תמיר סטפר ,סדנאות שיח
עם עדן הראל ועודד מנשה ,סדנאות קרב מגע
עם סגן אלוף עולם באגרוף ,מרחב מוהר ,וכמובן
הופעות גדולות של אמנים כמו נדב ג'דג ועידו בי
וצוקי .קיימנו גם מופעי פתיחת וסוף הקיץ ושלושה ימים
בבריכת וייסגל עם אלף בני נוער בכל יום עד  23:00בלילה ,כולל
ימי בריכה נפרדים לבנים ולבנות עבור המגזר הדתי .בפעילויות
הקיץ השתתפו כ 20-אלף בני נוער ,כך שתמיד היה מלא".
אז בעצם בחופש הגדול אתם בעיקר עובדים...
"בדיוק ככה .מחלקת הנוער עובדת במרץ כל השנה ואירועי הקיץ

הם השיא ,כאשר חשוב לנו להיות בשטח ולהיות מעודכנים במה
שקורה כדי לדעת מה הם צרכי הנוער בעיר".
במינהל חברה ונוער מחוז מרכז של משרד החינוך שיבחו
את רחובות וקבעו כי היא אחת הרשויות המובילות בארץ עם
תוכניות קיץ לבני נוער ,אבל יוספי מזכיר שמדובר הם רק בחלק
ממגוון הפעילויות והאירועים שנערכים כל השנה עבור הנוער
בעיר" ,בין היתר ,אנחנו מפעילים את העירונוער שבתוכו
קיים החלל הפתוח ובית הספר למנהיגות שמפעיל
 10קבוצות מנהיגות ,ביניהן קבוצת נאס"א  -בני
נוער נגד אלימות ,סמים ואלכוהול ,סיירת סייבר,
קבוצות מוסיקה ,קבוצת 'רק את' לבנות ועוד.
בנוסף ,אנחנו מפעילים מרכזי נוער שפזורים
בכל העיר ופועלים במשך כל ימות השבוע".
יוספי מזכיר שהפעילות הנרחבת נעשית הודות
ל 21-עובדי המחלקה" ,אני מודה לצוות מחלקת
הנוער ,המבצע את תפקידו באופן מקצועי ,מסור
ועם מלא נשמה ,למנכ"לית החברה העירונית ,יוספה
חליבה ,למנהלת אגף חינוך ונוער ,סמדר קרפובסקי ,ולמחזיק
תיק החינוך זוהר בלום כולם שותפים אמיתיים לדרך.
וכמובן לראש העיר רחמים מלול ולסגנו מתן דיל ,מחזיק תיק
נוער וצעירים ,שדוחפים ,מתקצבים ומטפחים את דור העתיד,
ובעיקר מנצחים על כל התזמורת הזאת שנקראת חינוך ונוער".

אגף החינוך והנוער פותח שנה
כנס לחינוך ומדע ,שמירה על רצף חינוכי ולמידה אצלו מילד שלמד בעיר אחרת .עולם החינוך עובר מהלימוד
משמעותית הם רק חלק מהמטרות של אגף החינוך הקלאסי של מורה ספק הידע ,בה מקור הידע מגיע ממקום אחד
והנוער  0מנהלת האגף ,סמדר קרפובסקי ,מספרת ומובל בערוץ אחד לכולם ,אל רשתות של קהילות לומדות אנחנו
בעולם של רשתות ולכן הדבר דורש מאיתנו לעבור מעבודה
איך יוצרים תלמידים סקרנים שמגשימים את עצמם
אינדיבידואלית  -לעבודת צוות ,לעבור מהקנית ידע  -להבניית
ידע בונה זהות ,מתוכן דסיפלינרי  -לתוכן בינתחומי,
באגף החינוך העירוני ,בראשות סמדר קרפובסקי,
מלמידה בכיתה ללמידה מעורבת קהילה".
פתחו את שנת הלימודים החדשה באופן מוצלח,
לסיום מספרת קרפובסקי על התפיסה החינוכית
וכבר מגדירים ארבעה יעדים שבהם הוחלט
שלה בתוך המתחם העירוני שיוצרת רחובות:
השנה להתמקד" :מניעת נשירה ושמירה על
"יש  5צירים שמרכיבים את הלוגו של רחובות
עיקרון ההתמדה ,תעודת בגרות איכותית –
כעיר המדע והתרבות .חינוך למורשת ,הפן
חברתית ,להיות עיר מובילה בלימודי המדע
החברתי שיוצר מערך שבתוכו הילד מרגיש
כנס
והטכנולוגיה 'כעיר המדע והתרבות' ולקיים
מוגן ושיש לו חברה תומכת ,חיזוק ההשכלה/
מוביל לאומי לחינוך מדע וטכנולוגיה" ,מפרטת
מצויינות וסקרנות ,הבנת קודים תרבותיים
קרפובסקי.
והגשמה עצמית .הדרך ארוכה אנחנו בתחילתה,
אבל ההישג הגדול הוא שהגדרנו את היעדים ואנחנו
איך מתמודדים עם העולם החדשני?
יודעים לאן אנחנו מתקדמים ,ביחד תוך שיתוף פעולה מלא
"רחובות חרטה על דגלה שהיא "עיר המדע והתרבות" ,שאלנו ויצירת שותפויות בין כל השותפים".
מה יאפיין את הבוגר של עיר המדע והתרבות ,מה יהיה שונה
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המנהיגים של העתיד
כ 270-בני נוער מכל בתי הספר ברחובות לוקחים חלק בפעילויות בית הספר למנהיגות
 0המטרה היא להעצים אותם ולגרום להם להפוך לכוח מוביל ומשפיע לטובת בני גילם

ב

ית הספר למנהיגות נוער הוקם לפני  4שנים בתוך
ה"עירונוער" ,במטרה לרכז את נושא מנהיגות הנוער
ברחובות ,וליצור מקום שבו יתקיימו מגוון פעילויות
וקורסים בנושא מנהיגות והעצמת נוער.
"מגיעים אלינו נערות ונערים מכלל בתי הספר בעיר ,תלמידים
מכיתה ז' עד יב' ,ובסך הכול יש לנו כ 270-חניכים" ,מספר הרכז
הרשותי והממונה על בית הספר למנהיגות ,אורי שר" .אנחנו
מרכזים את כלל פעילות המנהיגות שיש בבתי הספר ,כאשר גם
מועצת התלמידים הרשותית פועלת מתוך בית הספר .המועצה
מורכבת משלושה נציגים מכל שכבה מכל בית ספר בעיר
ומשני נציגים מכל תנועת נוער .המועצה ,בהנחייתי ,מונה כ60-
תלמידים ותפקידה להיות גוף שדואג לנוער בעיר".
לדברי שר ,היתרון של הנהגת נוער הוא בכך שמדובר בתלמידים
שפועלים מתוך היכרות עם בני גילם ,יודעים מה מעניין ומה
מטריד אותם והיכן דרוש שיפור" .כך לדוגמא ,בשנה שעברה
הציפו חברי המועצה את הנושא המטריד של גניבות אופניים",
מדגים שר" .כיוון שהיום הרבה ילדים באים עם אופניים לבתי
הספר ,זה בהחלט הפך לעניין מדובר .דנו בנושא והעברנו את זה
הלאה ,ולבסוף התקבלה החלטה להעביר את מתקני האופניים
לתוך שטח בתי הספר ,ולהציב אותם ליד השומר ובכך לנסות
למנוע ,ככל האפשר ,גניבות ונזק לאופניים".

אילו עוד תוכניות פועלות בבית הספר למנהיגות?
"יש לנו כאן הרבה פרויקטים ,כמו תוכנית 'שגרירים צעירים'.
מדובר בתלמידים שהשתתפו ,לאחר מיונים קפדניים ,בתוכנית
'מנהיגים צעירים' ועברו הכשרה בנושא בהיותם בכיתה ט'.

בואי נדבר על זה

בכיתה י' הם נכנסים לתוכנית 'שגרירים צעירים' ,לומדים לנאום
מול קהל ,לומדים את תורת הוויכוח ותכנים דיפלומטיים ואף
טסים לשגרירויות בבירות העולם ,שם הם נפגשים עם תלמידים
יהודים ולא יהודים ,שגרירים ונציגי משרד החוץ .זו לא משלחת
דיפלומטית אך ייצוגית ,ורבים מהחברים ממשיכים לשנה
שלישית ,שבה הם משתמשים בכישורים שרכשו למטרות
הסברה בשיתוף משרד החוץ ולמעשה כבר ממש מתחילים
לעסוק בתחום ולסייע להסברה הישראלית ,בעיקר במדיות
החברתיות".
תוכנית נוספת שפועלת במסגרת בית הספר למנהיגות היא
נוער נאס"א ,אבל אל תטעו אין לה שום קשר לתוכנית החלל
האמריקאית" ,נאס"א הם ראשי התיבות של נוער נגד אלימות,
סמים ואלכוהול" ,מסביר שר" .התלמידים הופכים למעין סוכני
חברות של חברים בשכבה .הם נוסעים לכפר גמילה ליד גבעת
שמש ,נפגשים לשיחה עם מכור שנגמל ,ולסיום עושים פרויקט
גמר .השנה לדוגמא הם הקימו דוכן צילום במופעי הקיץ עם
הסברים ,ומי שהצטלם קיבל כובע "אלכוהול זה לא אני" .בשנה
שעברה הם חילקו כרטיסים עם כיתוב "שתית? עזוב את
המכונית ,קח מונית" ומאחור רשמו את מספרי הטלפון של כל
תחנות המוניות ברחובות .בנוסף ,אנחנו מפעילים גם קבוצת
מוסיקה שמופיעה בטקסים עירוניים ובמופעים חגיגיים ,הם
מוציאים גם קאברים וגם שירים מקוריים .יש גם את התוכנית
'חיות ברשת' בשיתוף עמותת  ,360שמטרתה להבין את נושא
האלימות ברשת וכיצד ניתן להשתמש נכון במדיות החברתיות
ולמנוע אלימות וירטואלית ,או למשל את קבוצת 'באים בטוב'
שעובדים על קיימות ומיחזור בארץ ישראל".

במסגרת בית הספר פועלת גם קבוצת "רק את"
שמיועדת לבנות בלבד .המשתתפות משוחחות על
נושאים שמטרידים בנות ,כשהמטרה ליצור העצמה
נשית בעירונוער" :זו קבוצה מדהימה שמגבשת בין
בנות ,מעלה להן את הביטחון העצמי וגורמת להן
להאמין בעצמן" ,מספרת חברת הקבוצה ,עדן בילו
בת ה ,16-תלמידת כיתה יא' מבית ספר ויצ"ו" .בכל מפגש
למדנו משהו חדש ,כמו סדנת פוטותרפיה או קורס גלישה בים ,התנדבנו יחד בבתי
אבות ועברנו הרבה שיחות מוטיבציה .כקבוצה מאוד התגבשנו והתחברנו .באופן
אישי זה תרם לי מאוד ,העלה את הכוח שיש בי ,לימד אותי לא לוותר ולהילחם על
הדברים שאני רוצה".
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מועצת הילדים:
מובילים שינוי
פרלמנט הילדים של רחובות הוקם רק בשנה שעברה,
אבל  120הילדים מכיתות ה'-ו' שנבחרו להשתתף
בו כבר הספיקו לעשות הרבה  0ויש להם תוכניות
גדולות לשנה הבאה

ל

פני כשנה הוקם בעיר "פרלמנט הילדים" לשיתוף ילדים
בתהליכי קבלת החלטות .הפרלמנט הוקם לבקשת
העיריה ,במטרה להשמיע את קולם של הילדים במרחב
העירוני באמצעות גוף שייצג אותם מול גורמי העיריה .הפרלמנט
פועל באמצעות חברת "אתוס" ,באישור ופיקוח משרד החינוך,
באמצעות המפקחת הארצית על זכויות הילד .מדובר בפעילות
חדשנית שקיימת במספר מצומצם של ערים בישראל ,והיא
משמשת כהכנה להשתלבות בגופי מנהיגות בבתי הספר העל
יסודיים "הפרלמנט החל קודם כל בעריכת סקרים ,על מנת להבין
מה מעניין את הילדים בעיר" ,מספרת מנהלת חברת "אתוס",
ליאת כהן" .הם שאלו ילדים מה מעניין אותם ,מה מפריע להם
ומה הם אוהבים בעיר רחובות? כאשר המטרה הייתה להשיג מידע
שבעזרתו יוכלו לפנות חברי הפרלמנט לנבחרי ציבור ועובדי עיריה

הכוח
ליזום
ולבקש מענה .אחד הנושאים שעלו היה שבילי האופניים,
דבר שמאוד מטריד את הילדים בעיר".
לדברי כהן ,חברי הפרלמנט נפגשו עם סגן ראש העיר ,מתן
דיל ,שסיפר להם על תוכניות העיריה בנושא ובהמשך הוחלט
לבדוק היכן הילדים רוצים לראות שבילי אופניים וברזיות.
הממצאים הועברו לאגפי העיריה הרלוונטיים ,כדי שיתחשבו
במידע בתכנון שבילי אופניים בעיר" .זאת דוגמא מצוינת של
איך הילדים מצליחים להביע את דעתם ולהשפיע בתחומי
העיר" ,מדגישה כהן.
"פרלמנט הילדים" עובד כמליאה ויש בו  3ועדות :ועדת
תרבות ופנאי ,שעבדה מול נציגי אגף הנוער על פעילות
לילדים בעיר ,ועדת חינוך ,שמנתחת סקרים וכן ועדת איכות
סביבה ,שהשנה בחרה להתמקד בהעלאת המודעות לנושא
השלכת מזון וצריכת יתר.
מהן תוכניות הפרלמנט לשנה הבאה?
"המטרה שלנו היא להפוך את הפרלמנט לעתודה של מועצת
הנוער ,ולכן הפגשנו אותם עם יו"ר הכנסת ,יולי אדלשטיין,
כדי שיראו כיצד עובד הפרלמנט של מדינת ישראל .לקראת
סוף השנה הם נפגשו עם חברי מועצת הנוער ושמעו על
פעילותם .הרצון הוא לשמור על רצף של מנהיגות צעירה.
אנחנו מתכננים גם בחודש זכויות הילד ,בין נובמבר לדצמבר,
להמשיך את הפעילות בנושא שבילי אופניים והשלכת מזון
וכמובן לטפל בכל נושא שחברי הפרלמנט יציפו".

מועצת התלמידים :הנוער לשלטון
בחודש אוקטובר יתקיימו הבחירות למועצת התלמידים
ברחובות ,ואם אתם מעוניינים לקחת חלק ולהשפיע
על חיי הנוער בעיר זו ההזדמנות שלכם  0יו"ר המועצה:
"מזמינה את כולם להשתתף ולהגיע לאירועים שלנו"
במועצת התלמידים העירונית ברחובות חברים כ 40-נציגים מבתי אנחנו
הספר העל יסודיים ברחובות ,כאשר מכל שכבה (ח'  -יב') ,שולח
כל בית ספר שלושה נציגים .בהמשך ,מתוך המועצה נבחר יושב
הראש .בשנה האחרונה שימשה רינת מטיס ,תלמידת כיתה יא'
מבית הספר דה שליט ,בתפקיד יו"ר המועצה" :הנציגות שלנו מקפידים ליישם אותו בשאר בתי הספר .כך לדוגמא ,קיבלנו תלונות
חשובה כי אנחנו למעשה מייצגים את הנוער בעיריה ,בוועדות שונות ,על מחסור בספסלים ופחים באחד מבתי הספר בעיר וכשקיבלנו
בפורומים וכמובן במועצה המחוזית והארצית .אנחנו מביאים בפני מענה עבור בית הספר הספציפי ,ביקשנו שיציבו בעוד מקומות.
מקבלי ההחלטות את השקפת העולם והצרכים של בני הנוער .בגלל יש לנו כמובן הרבה תוכניות לעתיד ,השנה הוועידה הארצית קבעה
החשיבות של הנושא אנחנו מקווים שהשנה יהיו גם נציגים מתנועות שנעסוק בשוויון הזדמנויות וחיזוק אוכלוסיות מוחלשות ,לכן אנחנו
הנוער ומקבוצות המנהיגות במתנ"סים ,וזאת כדי שהמועצה תוכל מתכננים ערבי שיח ופעילות בנושא .בנוסף ,חשוב לנו לבדוק את
לתת ייצוג רחב ככל האפשר לכל סוגי הנוער בעיר".
נושא תעסוקת בני הנוער וזכויות עובדים צעירים ,ואנחנו מתכננים
אז מה בדיוק עושה מועצת הנוער?
להשקיע גם בחיבור בין אוכלוסיות שונות ברחבי העיר על מנת
"המטרה היא לבדוק את הנושאים הנוגעים לנוער בעיר ,ובעיקר לעודד ילדים להתערבב בחברות שונות .כמובן שאחרי הבחירות
ליזום את ארועי הפנאי .אנחנו פועלים שלבני הנוער תמיד תהיה באוקטובר נוסיף עוד נושאים שמעניינים את הנציגים החדשים
תעסוקה בעיר ,בימים רגילים וכמובן בחופשות .אנחנו גם מובילים ואני מזמינה את כולם להצטרף גם למועצה הבית ספרית שלהם
פרוייקטים שונים בבתי ספר ,ותמיד כשצץ עניין ונמצא לו פתרון ,וגם לעירונית וכמובן לבוא לאירועים שלנו".
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מסתכלים למציאות
הווירטואלית בעיניים

הכוח
לחקור

תוכנית חדשה בשם "דור המסכים" של השרות הפסיכולוגי בעיריית רחובות חושפת כי לא
רק המתבגרים "מכורים" לרשתות החברתיות  0הם גם מודעים להשפעה שיש לוואטסאפ,
לפייסבוק ולאינסטגרם על חייהם ,הרבה יותר ממה שחשבתם

ה

מהפכה הטכנולוגית שמתרחשת בשני העשורים
האחרונים ,גרמה למיזעור הטלפונים ,הטאבלטים
והמחשבים הניידים .בתוך כך היא הביאה לחיינו
בסערה את האינסטגרם ,הפייסבוק ,הוואטסאפ ועוד מגוון
רחב של רשתות חברתיות .התוצאה :כל אלה מלווים אותנו
בכל אשר נלך ,ובעיקר את בני הנוער ,החשופים אליהם כמעט
בכל שעות היום.
באגף החינוך והנוער יחד עם השירות הפסיכולוגי של עיריית
רחובות ,זיהו את התופעה וביקשו לבדוק את השפעתה על
חיי בני הנוער ועל כן הקימו את התוכנית "דור המסכים",
תוכנית שיזמה אוריה חורש ,פסיכולוגית חינוכית מהשירות
הפסיכולוגי ,בשיתוף בית ספר 'קציר' ותלמידיו ,הלוקחים
חלק בפעילות.
במסגרת התוכנית נפגשת חורש עם תלמידי כיתה י' בקבוצות
קטנות ,כאשר כל תלמיד נוכח בשלושה מפגשים באורך
של שעתיים במהלך השנה .במפגשים אלה משוחחים על
ההשפעה של רשתות חברתיות על חיי המתבגרים ,דנים
בבעייתיות והאתגרים וכמובן גם מנסחים פתרונות" .התוכנית
עוסקת בהשפעת המדיה על מתבגרים ,כאשר המטרה של
המפגשים היא להבין איך מתבגרים תופסים את השפעת
המדיה על חייהם ,מה רמת התלות שלהם במכשירים
סלולאריים ובמחשבים וכדומה" ,מסבירה חורש" .התנסויות
שכאלה הובילו לשיח משמעותי שלא מדבר רק על הסכנות
שאורבות ברשת ,נושא שכבר נותח ודובר מכל כיוון אפשרי.
המטרה שלנו בתוכנית היא לדבר עם בני הנוער בגובה
העיניים ובשיח קצת שונה על מה שבאמת קורה ברשתות
החברתיות ,ומציג בפניהם כיצד הם נראים דקה לפני שהם
חושפים את עצמם שם .זו הסיבה שאני קוראת להרצאה הזו
זמן התק(כ)ווננות".
באמצעות המפגש של חורש עם בני הנוער ,נוצר שיח
פתוח שגם אפשר חשיבה ביקורתית מצידם על האופן
שבו הם משתמשים ברשתות החברתיות" .השיח הזה גרם

למשתתפים להבין עד כמה הם מודעים להשפעת
המדיה והמציאות הווירטואלית על חייהם .כל
הפעילות נעשתה באמצעות תרגילים ממשיים ,כמו
קבוצת וואטסאפ שפתחנו וניתחנו את ההתנהלות
שלנו במסגרתה ,או הצגת פרופיל במדיה חברתית מול
כל הקבוצה .הילדים פתאום הבינו שבזמן שאין להם בעיה
לשתף תמונה עם אלף העוקבים שלהם ,קשה להם להראות
אותה בפורום מצומצם של  15ילדים בלבד .ברמה מסוימת
הם אפילו קצת הביעו מורת רוח מכיוון שדברים שעבורם הם
כיף ,כמו פרסום תמונות אישיות וכתיבת סטטוסים ,הפכו
להיות הרבה יותר מורכבים ברגע שניתחנו אותם .הם
הבינו שהמציאות הווירטואלית מייצרת חוויות אחרות
בהשוואה למציאות הממשית".
אז מה באמת הילדים חושבים על הרשתות
החברתיות?
"אני חייבת לציין שהיו מספר דברים שצפו ומאוד הפתיעו
אותי .כך למשל ,היה מפתיע לגלות שרמת המודעות
שלהם כל כך גדולה ושהם כן מבינים כיצד העולם
הווירטואלי עובד ,בשונה מהעולם הממשי .מסתבר
שהם גם מבינים טוב מאוד את רמת התלות שלהם
ברשתות החברתיות ,ולכן יש להם טקסים ומנהגים
שנועדו להרחיק אותם קצת ממכשירי הטלפון .כמו
לדוגמא הנחת הנייד על שולחן במסעדה בזמן האוכל ,ומי
שמרים ראשון את הנייד משלם טיפ למלצר .זאת אומרת
שהם מבינים שזה פוגע באינטראקציה החברתית שלהם
והם מנסים לשלוט בזה .אגב ,זה מעלה תהייה נוספת,
האם אנחנו המבוגרים ,אלה שלא נולדו לעולם הזה,
חיים היום כמעין מהגרים בארץ זרה ,או שרמת
התלות שלנו ברשתות החברתיות גבוהה בדיוק כמו זו
של הצעירים ולעיתים אף יותר?".

ילדים עושים קולנוע

במסגרת תוכנית קרב בשיתוף עם מערכת החינוך העירונית ,לומדים
ילדי רחובות בכיתות ה' את נושא הקולנוע על צדדיו השונים ,החל
מכתיבת תסריט ,דרך משחק ,בימוי וצילום .התלמידים כותבים
ומצלמים במהלך השנה סרט בנושא חברתי שנבחר כמו :חרם ונידוי
חברתי ,ביריונות ברשת ועוד .לקראת סיום השנה נערך יום שיא
שבמסגרתו מוקרנים הסרטים שהופקו על ידי התלמידים של בתי
הספר היסודיים בבתי הקולנוע בעיר וקהל הרחב מוזמן לצפות בהם.
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מתוך סרטים שהכינו תלמידי רחובות :בי"ס 'ויצמן' (מימין) ובי"ס 'הרצוג'
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הכוח
להצ ליח

מצטייני המתמטיקה

שני נציגים היו לרחובות השנה בנבחרת הארצית שהשתתפה באולימפיאדה
למתמטיקה בהונג קונג  0ירון ברודצקי ובועז גוברמן מקרית החינוך ע"ש עמוס
דה שליט חזרו עם מדליות ועם טיפים חשובים למי שרוצה להצליח בתחום

ל

א מעט ניסיונות עושה משרד החינוך כדי להביא יותר
תלמידים להיבחן בחמש יחידות במתמטיקה ובכלל
לגרום לבני הנוער לאוהב את המקצוע המסובך
והמאתגר .ברחובות ,לצד אחוזים גבוהים של תלמידים
שבוחרים במסלול זה ,יש גם מי שמצליחים להתבלט .שניים
מהם הם ירון ברודצקי ובועז גוברמן ,אשר ייצגו את ישראל
באולימפיאדת המתמטיקה שהתקיימה השנה בהונג קונג.
ברודצקי ,שסיים לאחרונה את לימודיו בכיתה יב' בקרית
החינוך דה שליט וגוברמן הלומד השנה בכיתה יב' בבית הספר,
התמודדו מול מאות בני נוער ישראלים על כרטיס כניסה
למשלחת הישראלית לתחרות" .לשלב הגמר בארץ הגיעו 30
מתמודדים ,ואחרי סינונים ומחנה אימונים נשארנו  6תלמידים
בנבחרת שייצגה את ישראל" ,סיפר ברודצקי .במסגרת
התחרות התחרו חברי המשלחת במשלחות תלמידים אחרות
שהגיעו ממגוון ארצות ,בהן כאלה שתלמידיהם מדורגים
שנה אחרי שנה במקומות גבוהים במבחני פיז"ה ,הבודקים
ומשווים את רמתם של תלמידים בארצות שונות ,בין השאר
בתחום המתמטיקה והמדעים .ברודצקי וגוברמן גברו על
רבים מהמתמודדים ושבו לארץ עם מדליות – ברודצקי זכה
במדליית כסף ,וגוברמן במדליית ארד.
"התחרות עצמה הייתה טובה ,מאתגרת ומעניינת" ,אומר
ברודצקי" ,הכרנו בני נוער מכל העולם ורכשתי חברים חדשים

מהונגריה ,גרמניה וארה"ב".
גם אחרי החזרה לארץ לשניהם ברור כי ימשיכו לעסוק
במתמטיקה" .אני אוהב איך שדברים תמיד מסתדרים יחד,
יש במתמטיקה דברים מפתיעים או דברים שמתאימים
לאינטואיציה היומיות ועוזרים לפתרונות" ,מסביר גוברמן.
"תמיד אהבתי מתמטיקה" ,מאשר גם ברודצקי" .גם בעתיד
אני רוצה לעסוק במתמטיקה באקדמיה".
לסיום ביקשנו משני המצטיינים לתת טיפ למי שקצת פחות
מתחבר למספרים ומשוואות ,איך להתאהב במקצוע ולהצליח
בו" .בעיקרון זה הכל עניין של מיומנות" ,אומר ברודצקי" ,ולכן
צריך פשוט להשקיע ורואים תוצאות ,ככל שתשקיעו יותר כך
תראו יותר מהר תוצאות".
וגוברמן מוסיף" :כדאי תמיד לנסות למצוא את הדברים היפים
שבמתמטיקה ולמצוא את האינטואיציה לתחום לפני שנגשים
לשאלות ומנסים לפתור אותן".

מתכננים את המחר

בשנה שעברה הוקם מרחב למידה בנושא מדע ורובוטיקה ביוזמה משותפת של עיריית רחובות,
משרד העלייה והקליטה ועמותת  YTEKלצמצום הפערים בחינוך .העמותה פועלת בשיתוף
המרכז לרובוטיקה על שם לאומי בפקולטה להנדסת מכונות בטכניון ,הפקולטה להנדסת
אווירונאוטיקה וחלל ,הפקולטה להנדסה ביו-רפואית והמחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה.
קהל היעד של התוכנית הם עולים ובני עולים מהקהילה האתיופית וחבר העמים .התלמידים
בגילאי יסודי פועלים במרחב זה הפועל בבית ספר "יבניאלי" ,לאחר סיום יום הלימודים והדגש
בפעילות בו היא על רובוטיקה והנדסה.
בחודש מאי האחרון השתתפה קבוצת הרובוטיקה בתחרות אולימפיאדת מח"ר ,שעורכות
מידי שנה עמותת  ,YTEKמשרד העלייה והקליטה והטכניון .בתחרות השתתפו  350תלמידים
מרחבי הארץ ,ולגמר עלו  3תלמידים מהקבוצה :אורטל פרדה ,שירן זריהון ודניאל טוקר.
התלמידים זכו במקום הראשון לשכבת גילם ,כיתות ג' ו -ד' ,כאשר הצליחו ליצור רובוט המדמה רכב עתידי שנוסע ללא נהג ומציית לחוקי
התעבורה ומתאים עצמו לתנאי הנסיעה והמסלול ,זאת בעזרת תכנות וחיישנים בלבד .התלמידים הצליחו לסיים את המשימה בזמן
הקצר ביותר ,תוך שהם בונים את המסלול הבטוח ביותר .בנוסף ,התלמידים התחרו בתחום מתמטיקה ופיסיקה כאשר היה
עליהם לחשב את זמן ההגעה של הרובוט בדיוק רב ובחישוב מרחק ומהירות.
במהלך כל השנה קבוצת התלמידים של "יבנאלי" למדו פעמיים בשבוע בסיום יום הלימודים את תחום הרובוטיקה
בליווי מגשרת בית ספרית מעמותת פידל ,אביטל טדלה ,ובהנחיית המדריך אלעד חודפי .בין היתר הם תכנתו
רובוט שמסוגל לכוון תחנות ברדיו ורובוט שיודע לקבל הוראות להרמת חפצים והנחתם במקומות שונים.
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"האחריות לא מוסרת
מכתפינו כשהילדים
יוצאים מבית הספר"

יותר משליש מהתקציב העירוני של רחובות מושקע בחינוך והתוצאות בהתאם  0אחוז הזכאות לבגרות
עולה בהתמדה ,אחוזי הגיוס לצה"ל גבוהים ושבעה בתי ספר זכו באות הערכיות  0שלושת המובילים
בתחומי החינוך ,הנוער והצעירים :ראש העיר ,רחמים מלול וסגניו זהר בלום (מחזיק תיק החינוך) ועו"ד מתן
דיל (מחזיק תיק נוער וצעירים) מסבירים איך עושים זאת ומגלים מה מתוכנן בהמשך  0ראיון חגיגי

כ

עיר שרואה בחינוך ערך עליון מקפידה עיריית רחובות
להקצות לתחום החינוך חלק משמעותי מהתקציב העירוני
– מתוך התקציב העירוני העומד על  859מיליון שקל,
מושקעים בחינוך  298מיליון .אבל ההשקעה לא מסתכמת בכך,
"בנוסף לתקציב הזה אנחנו מוסיפים עוד הרבה כספים לחינוך בין
השאר באמצעות תקציבי בנייה ,שיפוצים ,הצטיידות כמו מזגנים
וריהוט ,חברות שפועלות עבור הנוער כמו 'חוויות' ,בראשותם של
עו"ד יניב מרקוביץ ,יו"ר הדירקטוריון ועדי דוייטש המנכ"ל ,והחברה
העירונית רחובות לתרבות ,ספורט ונופש ,בראשות המנכ"לית
יוספה חליבה ,צהרונים ,פרויקטים נוספים וכמובן פיתוח ובנייה",
מפרט בגאווה ראש עיריית רחובות ,רחמים מלול" .לשם המחשה,
על כל כיתת גן חדשה מעביר משרד החינוך כ 780-אלף שקל,
כאשר בפועל ההקמה עולה בסביבות מיליון וחצי שקל .הכסף
הזה מגיע מקרנות הפיתוח של העיריה .במונחים של בתי ספר
מדובר בסכומים הרבה יותר גבוהים :כל הקמה עולה לנו בין 2
מיליון ל 5 -מיליון שקלים ,כאשר רק בתיכון היי-טק היי השקענו
כ 10-מיליון .זה אמנם לא מוגדר כתקציב החינוך ,אך אין ספק
שמדובר בחלק משמעותי מהכספים שאנחנו מעבירים לחינוך,
שיכול להגיע ל 50 -מיליון שקל בשנה .אנחנו עושים זאת בשמחה
ועל מנת לשמור על רמה גבוה של מוסדות החינוך".
הפעילות החינוכית בעיר רחובות כוללת גם פעילות ענפה של
החינוך הבלתי פורמאלי ,תרבות ,חוגים ,תנועות נוער ושעות הפנאי.
פעילות זאת מתנהלת בצורה נפלאה ע"י רשת חוויות והחברה
העירונית לתרבות" .אם ניקח גם את התקציב הזה בחשבון",
אומר מלול" ,נראה שכמעט בלתי אפשרי לכמת את ההשקעה
במספרים .הרי חינוך זה לא רק מהשעה  8:00עד  ,13:00אלא כל
מה שמקיף ילד בכל שעות היממה".
מהי חשיבות החינוך עבורך באופן אישי וכתפיסה עירונית?
"אני מאמין שחינוך הוא מכלול שצריך להקיף את הילדים במשך כל
שעות היממה .האחריות לא מוסרת מכתפינו כשהילדים יוצאים
מבית הספר .לכן לא יקרה מצב שילד בעיר ירצה להיות בחוג ולא
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יתאפשר לו ולא יהיה מצב שילד יסיים בית ספר ואף אחד לא ידאג
לו .אני משתדל לבקר בבתי הספר .השנה הכנתי תוכנית ביקורים
מסודרת כדי שיתאפשר לי לעשות זאת לעיתים יותר קרובות .אני
בעיקר אוהב לבקר בגני הילדים ,כסבא זה עושה אותי מאושר
לראות את הקטנים האלה כל כך פעילים ,מלאי סקרנות ורצון
לגלות דברים חדשים ,זה נותן נחת .כשהגעתי לתפקיד ,עמדו
אחוזי הבגרות בעיר על  58אחוז ואני מודה שהתביישתי בכך .זה
היה אחד היעדים העיקריים שלי בתפקיד ואני שמח לומר שהיום
אנחנו עומדים על  75אחוז כשהמטרה היא להמשיך להעלות את
הנתון במלוא הכוח .יש לי אמון מלא בתלמידים ובצוות החינוכי.
אני זוכר שכשבקרתי לראשונה בתיכון אורט בעיר חשבתי שהגיע
הזמן לסגור אותו ,היו לו פחות מ 40-אחוז זכאות לבגרות ונראה
היה שאין בכלל הווי בית ספרי .אבל החלטתי לתת לו צ'אנס וזה
בא לידי ביטוי במשאבים עירוניים ותקציבים .לשמחתי ,היום מדובר
באבן שואבת לתלמידים מצטיינים ולאחרונה נודע לנו שיש להם
 99אחוזי זכאות לבגרות .מגיע למנהל ולצוות את מלוא הקרדיט,
הם עשו עבודה מדהימה ואני נהנה לראות את התוצאות".
השינויים במדיניות משרד החינוך תכופים ,כיצד שומרים על
רצף חינוכי והשגת מצוינות?
"מטרתנו היא לתגבר את מה שהמדינה עושה .למרות שבפועל
החינוך הוא תחת אחריות המדינה היום הוא נפל בעיקר על
הרשויות המקומיות" מסביר סגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך,
זהר בלום" ,יש לנו מערכת חינוך מהמתקדמות והמובילות בארץ.
עיריית רחובות שמה את התלמיד במרכז ומפתחת עבורו את
המצויינות .אם תתבוננו על העיר רחובות ,נושאים כמו ,חינוך,

דיל" :יש לנו בעיר  9תנועות נוער ב 18 -סניפים,
עם למעלה מ 3500-חניכים ,אלה מספרי שיא
במונחים של תנועות נוער"

מלול" :לא יקרה מצב
שילד בעיר ירצה להיות
בחוג ולא יתאפשר לו
ולא יהיה מצב שילד
יסיים בית ספר ואף
אחד לא ידאג לו"
זכאות לבגרות ,גיוס לצה"ל
ופיתוח מצויינות של כל תלמיד
ותלמידה ,אלה נושאים שאנחנו
תמיד מתגברים ומתקדמים
בהם ,מצטרפים ומובילים
תוכניות ארציות ומקצים
עובדים לאוכלוסיות מגוונות.
היתרון הוא שזה נותן לנו גם
את היכולת לומר 'לא' למשרד
החינוך ,כשמשהו לא מתאים
לנו .לדוגמא ,הייתה תוכנית
חומש עבור יוצאי העדה
האתיופית ,אך משרד החינוך
הודיע כי יתקצב רק בתי ספר עם יותר מ 30-אחוז בני העדה ,אנחנו
לא ויתרנו .הרי ברחובות עשינו הכל כדי לשלב את בני העדה בכל
המסגרות ולמעט בית ספר אחד באף מוסד אין נתון כזה .פנינו
למשרד החינוך ונאבקנו עבור התקצוב ,כי גם לתלמידים שלנו
מגיע ,ולשמחתי קיבלנו אותו .כשאתה פועל כל כך הרבה בתחום
החינוך יש לך גם את הפריבילגיה לדרוש .עיריית רחובות עושה
זאת בזכות המעטפת החינוכית שמקיפה את הילדים במשך כל
שעות היממה .לדוגמא ,אחרי בית ספר יש לכל ילד את האפשרות
להשתתף בחוגים במחירים מסובסדים .הפעילות מתקיימת
בבתי הספר ,וזה חלק משיתוף הפעולה המלא של תחום החינוך
עם תחום החינוך הבלתי פורמאלי שקיים בעיר".
סגן ראש העיר ומחזיק תיק נוער וצעירים ,עו"ד מתן דיל ,מוסיף:
"הפעילות בקרב הנוער והצעירים צמחה וגדלה מאוד בשנים
האחרונות ומהווה חלק בלתי נפרד מהעשייה החינוכית העירונית.
מערכת החינוך בעיר השכילה עוד לפני משרד החינוך וחרטה על
דגלה חינוך  -24/7פועלים למען הנוער שלנו בכל שעות היממה.
פתחנו בית ספר למנהיגות נוער ייחודי בארץ המונה כיום כ270-
משתתפים ב 10-קבוצות ותוכניות שונות .הקמנו פרלמנט ילדים
המונה  120ילדים מכיתות ה' ו' בעיר .היחידה לקידום נוער הינה
מהמובילות בארץ ומטפלת בכ 80 -בני נוער אשר נשרו ממסגרת
פורמאלית ובמקביל מטפלת במניעת נשירה במספר בתי ספר
בעיר במסגרת פרויקט "בין הספסלים" .במסגרת החינוך המשלים
פועלות  9תנועות נוער ב 18 -סניפים ,שבטים וקנים הפזורים ברחבי
העיר ובהם לוקחים חלק כ 3500 -חניכים ומדריכים .אלה מספרי
שיא במונחים של תנועות נוער .ייחודיותה של מערכת החינוך
ברחובות בא לידי ביטוי בכך שהחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי
משלבים זרועות למען ילדי העיר ,מתוך הבנה שחינוך לא נגמר
עם נעילת בתי הספר וממשיך גם אחר הצהריים והערב בתוכניות
ובתכנים בלתי פורמאליים .עיריית רחובות מפעילה במשך כל קיץ
ובמשך  70ימים ברציפות את תוכנית "קיץ בטוח לנוער" .תוכנית

בלום" :כשאתה פועל כל כך הרבה בתחום
החינוך יש לך גם את הפריבילגיה לדרוש .עיריית
רחובות עושה זאת בזכות המעטפת החינוכית
שמקיפה את הילדים"
זו מעניקה מענה הוליסטי לבני הנוער בחופש הגדול ומציעה
מגוון רחב מאוד של פעילויות לכלל האוכלוסיות עם שימת דגש
על תרבות הפנאי ותוכניות למניעת שוטטות .כל תכנית נעשית
בשקיפות ובשיתוף פעולה מלא עם בני הנוער .באמצעות מועצת
הנוער העירונית אנו מפיצים סקרים ובודקים את הצרכים ורצון
בני הנוער ועל פי הנתונים שמתקבלים בונים את תכנית העבודה.
הנוער ברחובות משפיע".
כיצד תראה מערכת החינוך בעיר בעתיד?
"יש לנו הרבה תוכניות ,אבל קודם כל אנחנו רוצים להמשיך
להשתפר" ,אומר ראש העיר מלול" .אנחנו פועלים להקמת מרכז
צעירים ומרכז נוער ,תוכנית שכבר אושרה בוועדה המחוזית וכיום
אנו בשלב גיוס תקציבים .אנחנו מתכננים להמשיך בעשייה הטובה,
להעלות את אחוזי הגיוס והזכאות לבגרות ולהמשיך להשקיע גם
בציונים וגם בערכים .אסור לחשוב שמספרים זה המדד היחיד
לחינוך ,ילד ערכי שמתנדב ואכפת לו מהסביבה שלו זה סיפור
הצלחה .לא סתם שבעה בתי ספר מרחובות כיכבו ברשימת
בתי הספר הערכיים בישראל .במהלך הקיץ ביקרתי במתנ"ס של
'חוויות' שנכדתי התנדבה בו והייתי המום ,ראיתי עשרות בני נוער
שמלווים קייטנה של ילדי החינוך המיוחד .אני לא מסוגל לומר
במילים איזו תחושה זאת לראות את הנוער שלנו מחליט לסייע
לילדים בעלי צרכים מיוחדים לשחק ,לאכול וליהנות בזמן שהם
יכלו ללכת לים או סתם לבלות כמו שכולם עושים בקיץ .הנוער
שלנו נותן מעצמו גם כשאף אחד לא מבקש ממנו ,וזה חינוך
אמיתי".
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מנכ"ל מאמץ מנהל
בעיר רחובות פועלת תוכנית שבמסגרתה מנכ"לי חברות ומפעלים ,בעיקר מפארק המדע ,מאמצים
מנהלי בתי ספר וההפך  0הם לומדים זה מזה ויוזמים שיתופי פעולה ייחודיים שבהם כולם מרוויחים 0
"יש חשיבות גדולה לקדם את החינוך בעיר ולהתאים אותו לפיתוחים והחידושים שמתרחשים כל העת
בעולם הטכנולוגיה והתעשייה"

כ

בר שמונה שנים שמערכת החינוך ברחובות לוקחת חלק
בתוכנית "מנהל מאמץ מנהל" ,של עמותת "תעשיידע",
מיסודה של התאחדות התעשיינים ומשרד החינוך.
במסגרת התוכנית מאמצים מנכ"לים בכירים בחברות מסחריות
שונות ומנהלי בתי ספר זה את זה לשיח של העצמה ניהולית.
המפגש הזה גם יוצר לעיתים קרובות שיתופי פעולה בין החברות
לבין בתי הספר ,וכולם מרוויחים" .ברחובות מרבית האינטראקציה
מתרחשת מול מנכ"לים מפארק ת .מ.ר (המדע) ,מספרת יעל
אביב ,מנהלת תוכניות חינוכיות ארציות בתעשיידע ומנהלת
התוכנית בעיר רחובות" .מנהלי האגפים בעיריה וראש העיר,
מבינים שיש חשיבות גדולה לקדם את החינוך בעיר ולהתאים
אותו לפיתוחים והחידושים שמתרחשים כל העת בעולם
הטכנולוגיה והתעשייה".

כיצד מחליטים איזה מנהל ומנכ"ל יעבדו יחד?
"זו שאלה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים .אני מתאימה ביניהם
על בסיס חוש ,שכבר פיתחתי עם השנים ושלשמחתי מוכיח את
עצמו פעם אחר פעם .כמובן שהמטרה היא גם לחבר על בסיס
תחומי עניין .כך למשל ,בחרנו לחבר בין מנהלת קרית החינוך
למדעים ,אפרת צוקרמן ,למנכ"ל חברת ,Applied Materials
איתי רוזנפלד ,מכיוון ששניהם עוסקים בתחומי מדעים ובבית
הספר פועלות מגמות בתחום .אגב ,רוזנפלד ניהל את בית
הספר למשך יום אחד ,כך שגם הוא למד מהעשייה הניהולית
של צוקרמן .יש עוד הרבה דוגמאות טובות מהעיר רחובות כמו
מנכ"ל חץ הכסף ,שמעון שרדי ומנהל "אורט" ,אבי סער ,ומנכ"ל
ומייסד "קמדה תרופות" ,דויד צור ומנהלת אשכול הפיס ,אירית
דוידוביץ".
במסגרת התוכנית פועלים ,נכון לעכשיו 12 ,מנהלי בתי ספר
ו 12-מנכ"לים .התהליך עצמו נמשך כשנה והוא כולל פגישות
קבוצתיות במליאה ,בכל פעם במפעל אחר ,דיונים של כל צוות
בתוכניות עבודה ,ניהול משאבי אנוש וסוגיות שמאפיינות ניהול
מצד מפעלים ומצד בתי הספר ,כך שלמעשה היתרון הוא לשני
הכיוונים ,כל צד לומד מהשני" .תוך כדי עשייה נוצרים גם שתופי
פעולה בין צוותים של מורים ושל עובדים ,שדנים ביניהם על
תהליכים ארגוניים ,תגמול ודרכי ניהול" ,מספרת אביב" ,כאשר
נקודת השיא מתרחשת גם התלמידים לוקחים חלק בפעילות.
שיתוף פעולה שכזה מתרחש בתוכניות פרמיום ,כאשר ברחובות
יש שש תוכניות כאלה .מדריכים של תעשיידע עורכים עם
התלמידים  18מפגשים 5 ,מתוכם בנוכחות אנשי מפעל ,וזאת
 && 12דברים טובים קורים ברחובות

על מנת ללמד ,לחשוף ולסייע להם בהכרת המפעלים ובפיתוח
מוצר לבחירה .מדובר כאן בחשיפה אדירה שמתקיימת בעיקר
בשטח ,זו למידה משמעותית שלא מסתכמת בספר ובמחברת,
כפי שמקובל היום ,מתוך ההבנה שעבור הדור הבא חייבים
לשים את מערכת החינוך במקום מתקדם ,שתואם את הקדמה

הטכנולוגית ששועטת במלוא המרץ".
דוגמא מצוינת לפירות התוכנית היא בחיבור בין מנכ"לית מלון
"לאונרדו" ,מירב סוברנו ,למנהלת בית הספר עמ"ל ברחובות,
רות קורבלניק .החיבור נעשה על בסיס מגמת מלונאות,
קונדיטוריה ובישול שנפתחה בבית הספר ,אך עד מהרה גלש
לתחומים נוספים" .מירב ואני ביקרנו אחת אצל השנייה ואנחנו
שומרות על קשר ומשתתפות יחד בפעילויות של תעשיידע",
מגלה קורבלניק" .מלון לאונרדו פרס את חסותו על בית הספר.
הילדים שלומדים במגמת מלונאות ,קונדיטוריה ובישול מבקרים
לפי הצורך ובמסגרת ימי השתלמות במטבח של לאונרדו .קיימנו
גם מפגש בין בנות מגמת קוסמטיקה ועיצוב השיער מבית
הספר לבין מירב שהרצתה להן על הגשמה ומימוש פוטנציאל
והן אפילו זכו לארוחת בוקר מפנקת .בגלל שרצינו גם לתת ולא
רק לקבל ,התלמידות שלנו יזמו יום פינוק לעובדות ולחדרניות
שבמהלכו הן זכו ליום של טיפולי יופי".
גם סוברנו מצידה הרגישה שהפרויקט תרם רבות למלון,
"קיבלתי את הפרויקט הזה בירושה ולמען האמת בהתחלה לא
חשבתי שתהיה נתינה הדדית .בעיקר ראיתי בשיתוף הפעולה
עם בית הספר מעין תחושת חובה וזכות לתת לקהילה ולהיות
חלק אינטגרלי בעיר .עם הזמן נוצר קליק גדול ולמרות שבאנו
משני עולמות שונים זה לא הסתכם במנהלת שהפרתה מנהלת,
אלא לקחנו את זה כמה צעדים קדימה ובעתיד בית הספר צפוי
לפתוח כיתה נוספת בתחום המלונאות".
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פנינה ירוקה
בלב העיר
לפני  40שנה הוקמה החווה החקלאית ברחובות,
בית ספר שבמסגרתו לומדים התלמידים על
עבודת האדמה בעידן הטכנולוגי  0הם עודרים,
שותלים ,משקים וגם נהנים מהפירות  0במסגרת
יוזמה שהחלה בשנה שעברה ,מוזמנים תלמידים
והורים מכל רחבי העיר לקחת חלק בפעילות
ולהתחבר לשורשים

ב

ימים של לפני קום המדינה ,החלה
העיר רחובות כמושבה חקלאית
מוקפת בפרדסים ירוקים וריחניים.
שריד לעבר המפואר של העיר בעבודת
האדמה ,ניתן למצוא בחווה החקלאית
שהוקמה לפני  40שנה ועדיין פועלת בעיר.
רבים לא יודעים כי למעשה מדובר בבית
ספר רשמי של משרד החינוך ,הכולל
מורות ומנהלת ,וכמובן מגוון של תכנים
פדגוגיים בנושא חקלאות ,סביבה וחקר.
"החווה שלנו ,השוכנת ברחוב האצ"ל
בעיר ,יוצרת בעצם חיבור בין נושא עבודת
החקלאות לחידושים בתחום המדעים,
הסביבה והבריאות" ,מספרת מנהלת
החווה ,ליזי עדני" .את הלמידה אנחנו
עושים באמצעות חקר ומיומנויות מחקר
ותוך כדי חשיפה ללמידה מעשית בשטח,
כך שהידע עובר באווירה חווייתית".
כל שיעור נחלק לשני חלקים :תחילה
לומדים התלמידים את הצמד העיוני
ולאחר מכן הם יוצאים לעבודה בשטח.
"כך למשל ,התלמידים מקבלים שטח
שחרשנו באמצעות טרקטור והם עושים
את כל מה שנדרש ,הם מעדרים,
מדשנים ,מעצבים ,שותלים וכמובן
קוטפים ואוכלים" מסבירה עדני" .יש
לנו גינת ירק ,חממות לפרחי נוי ומחקר
ופרדסים של לימונים ותפוזים .אנחנו
מגדלים הכל :צמחי תבלין ,ירקות חורף
וגם צמחי בונסאי ,במסגרת האוסף הנדיר
והמדהים שיש בחווה .בנוסף ,הילדים
לומדים תזונה נבונה בחדר 'דרך שלומי',
על שם רס"ן שלומי כהן ז"ל מרחובות
שנפל בקלקיליה בשנת  .2002שם

הילדים לומדים על תזונה נבונה ,כריכי
בריאות ,החמצת ירקות ושם גם נפתח
עבורם צוהר לתחום מחקר הבריאות
והם עוסקים בתהליכים שקשורים למזון
ובריאות".
תחזוקת החווה היא עניין מורכב ,ובמהלך
השנים נבנתה סביב בית הספר קהילת

שנולדה מכיוון שהרגשתי שהחווה שלנו
היא כמו פנינה יפה שסגורה בתוך צדף,
ולא מספיק תושבים מרחובות נחשפים
אליה ומגיעים לבקר בה .הרגשתי שהיא
חייבת להיפתח לקהלים נוספים והתחלנו
לפעול כדי להביא לכאן יותר כיתות ,גני
ילדים וגני חינוך מיוחד שמשתתפים
בפעילויות חד פעמיות סביב נושא מסוים.
כך מזדמן גם להם לבקר אותנו ולהתרשם
מהפעילות הענפה שלנו .בנוסף ,יזמנו
פעילויות להורים עם תלמידים שלומדים
כאן שיכולים לבוא בשעות אחר הצהרים,
וסיורי שמיטה עבור הציבור החרדי ,שעד
היום כמעט ולא ביקר כאן ופתאום מצא
אצלנו עניין גדול .במקביל ,אנחנו גם
עובדים על חיזוק הקשר עם בתי הספר
בכל הנוגע לגינון וחקלאות ,כמו בניית
חממה בבית ספר יבניאלי שהקמנו
לאחרונה עבור התלמידים שם".

מתנדבים שעוסקים בתחומים רבים,
כמו טיפול בצנרת ,השקיה ,תחזוקת
אוסף הבונסאי ואפילו הוראה.
"כחלק מהתפיסה הקהילתית
של המוסד ,אנחנו גם מספקים
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בחווה מבקרים תלמידי כיתות
ג' ממרבית בתי הספר בעיר,
כיתות חינוך מיוחד וכיתות
משולבות בבתי ספר רגילים,
אך את עדני זה לא מספק
ובשנה שעברה היא החלה ביוזמה
להגדלת מספר המבקרים בחווה" .זו
בעצם יוזמה קהילתית בחווה החקלאית,
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זה נוער זה!

לצד פעילות חינוכית ענפה ,בתוך ומחוץ למסגרת הפורמאלית ,כ3,500-
ילדים ונוער ברחובות לוקחים חלק קבוע בפעילות של מגוון תנועות הנוער
הפועלות בעיר  0והמספר נמצא כל הזמן בעלייה

ת

נועות הנוער היו מאז ומעולם סמל לשורשיות ארץ ישראלית ,וחבריה נחשבו תמיד
למלח הארץ ,צעירים אשר מבקשים לפעול על פי ערכים של אהבת המולדת,
עזרה לזולת ותרומה משמעותית לחברה .ברחובות פועלות  7תנועות נוער מוכרות
וותיקות :בני עקיבא ,צופים ,הנוער העובד והלומד ,עזרא ,אריאל והשומר הצעיר שבהן
חברים יותר מ 3,000-ילדים ובני נוער מרחבי העיר .עדות למעורבות הגדולה שלוקחים בני
הנוער בעיר בתנועות הנוער ,היא שלכל תנועה יש יותר מסניף פעיל אחד ברחבי העיר.
השנה נפתח לראשונה גם סניף של תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" ,שמשלבת בין ילדי
החינוך המיוחד לחינוך הרגיל .רכזת תנועות הנוער בעירונוער ,מעיין מוסאי ,כבר שמחה
לבשר כי מספר החניכים בתנועות הנוער ברחובות נמצא באופן קבוע בעלייה מתמדת.
"ברחובות פועלים – סניפים של  9תנועות נוער שונות 8 ,ותיקות והתנועה החדשה
שהצטרפה אלינו לא מכבר .אין ספק שיש לכך חשיבות גדולה" ,אומרת מוסאי" .בתנועות
הנוער מקבלים החניכים כלים וכישורים בהתאמה אישית :הם לומדים כישורי מנהיגות,
מפתחים את הדימוי העצמי שלהם ,מקבלים תחושת אחריות קהילתית ומרגישים שייכים
לחברה בעזרת המדריכים וחבריהם לתנועה שעוטפים אותם .כמובן שזה גם מאפשר להם
להתקדם לתחום של הדרכה ומנהיגות ומסייע להם בצבא ובמסגרות השונות בחייהם
הבוגרים בהמשך".
לדברי מוסאי ,מעבר לעשייה ,תרומה ונתינה לחברה שהם נחשפים אליה כחניכים בתנועות
נוער במסגרת של התנדבות ,מקבלים בני הנוער גם הרבה בחזרה" ,הם מכירים חברים
חדשים .החיבור הזה בא לידי ביטוי במספר היבטים ,ולא רק עם סניפים אחרים בעיר
ובארץ אלא גם עם סניפים של תנועות נוער נוספות ,דבר שגורם ליצירת גשר של גיבוש
ושיח בין קבוצות שונות כמו דתיים וחילונים".
מה לדעתך גורם למספר חניכי תנועות הנוער ברחובות לגדול?
"קודם כל אנחנו מאוד משקיעים בהם .אנחנו מקיימים הדרכות לקומונרים וראשי סניפים,
חלקם אני מעבירה וחלקם מדריכים מעמותת 'גשר' ,כשהמטרה לאחד בין תנועות דתיות
וחילוניות ליצירת שיח וקבלת האחר .הקומונרים וראשי הסניפים מאוד פעילים ,הם הולכים
לבתי ספר יסודיים ועל יסודיים ,מעבירים הפעלות ,מארגנים הפסקות פעילות ומספרים על
ההווי בתנועות הנוער .בנוסף ,אנחנו גם נעזרים בפייסבוק של העירייה ובמבנה העירונוער
על מנת לקדם פעילויות של תנועות נוער .רק לאחרונה ערכנו ערב מעגלי שיח עם עדן
הראל ועודד מנשה ,ומפגשים עם אמנים מעודדים בני נוער לקחת חלק בפעילות .בסופו
של דבר ההשתתפות בפעילות של תנועת נוער תורמת לגיבוש האישיות של בני הנוער,
מסייעת להם לפתח את עצמם ולספוג ערכים בדרך של חוויה וכיף".

כנפיים של קרמבו"

לאחרונה נפתח ברחובות סניף חדש של עמותת "כנפיים של קרמבו",
שמטרתו לחבר בין ילדים בעלי צרכים מיוחדים לחונכים מהחינוך
הרגיל" .כבר הרבה שנים שאנחנו רוצים לפתוח סניף ברחובות מתוך
מטרה לדאוג שבכל עיר יהיה סניף של התנועה" ,מגלה הרכזת הבוגרת
של סניף רחובות ,רותם כובשי" .אנחנו מאמינים שלכל ילד יש זכות
לתנועת נוער שתתאים לו ,ושגם לילדי החינוך המיוחד כדאי לקחת חלק בפעילויות אחר הצהרים .לשמחתי,
בשנה שעברה עיריית רחובות ,במיוזמתו של סגן ראש העיר ,מתן דיל ,תמכה בנו ובשיתוף הנהלת התנועה
נפתח סניף בתוך בית ספר לוטם שברחוב גד פיינשטיין .את שנת הפעילות הקרובה נפתח עם  25חניכים
מהחינוך המיוחד ועוד כ 50-חונכים ופעילים ,שהם למעשה מתנדבים מכיתות ח' עד יב' ,מכל בתי הספר בעיר
רחובות .אנחנו מקיימים פעילות משותפת לחונכים ולחניכים וזה תמיד סביב נושא ערכי ,חג או אירוע מיוחד.
חשוב לנו לתת מקום לכל ילד והמוטו שלנו הוא 'ליצור יחד מקום ומשמעות לכל אדם' .אני מזמינה את כל מי
שרוצה לעשות משהו משמעותי ,להוביל ולשנות להצטרף אלינו ,כי צריך להאמין בכל אדם".
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איפה :לתנועה יש  4סניפים ברחובות -
ברחוב הסתדרות  ,33ברחוב דויד אלעזר ,26
ברחוב זכריה מדר פינת כובשי החרמון
וברחוב גבריאלוב 20
כמה חניכים550 :
חזון :קדש חייך בתורה וטהרם בעבודה

הצופים

איפה :לתנועה יש  3סניפים ברחובות -
סניף מרכזי ברחוב סירני ,54
סניף נוסף בהקמה ברחוב יוסף קרוננברג 3
וסניף דתי ברחוב טוביה מילר 6
כמה חניכים1,400 :
חזון :להקים ולפתח מסגרות בלתי פורמאליות
לנוער בישראל

הנוער העובד והלומד

איפה :לתנועה  3סניפים
ברחובות  -סניף מרכזי ברחוב הירדן,
חבצלת וברחובות ההולנדית
כמה חניכים500 :
חזון :לעבודה ,להגנה ולשלום ,עלה והגשם

עזרא

איפה :לתנועה יש  3סניפים ברחובות -
הסניף המרכזי ברחוב חפץ חיים,
סניף דניה ברחוב יוסף וינר
וסניף מרמורק ברחוב כיכר החשמונאים
כמה חניכים650 :
חזון  :דוגלים בתורה ודרך ארץ

אריאל

איפה :לתנועה יש  2סניפים ברחובות -
סניף בנות ברחוב גוש עציון
וסניף בנים ברחוב מרגולין
כמה חניכים.300 :
חזון :תורת חיים ועוז

השומר הצעיר

איפה :לתנועה יש  2סניפים ברחובות -
ברחוב יום הכיפורים  ,17ובשומרים 3
כמה חניכים400 :
חזון :לקיים חברה צודקת שוויונית
עם ערבות הדדית ולגדל דור של מנהיגות

בית"ר

איפה :ברחוב אהרוני 6
כמה חניכים50 :
חזון :תנועת בית"ר שואפת את ערכיה
מתוך הציונות הרוממה  ,חזונו של ז'בוטינסקי
וברוח מגילת העצמאות  ,מחנכת בני נוער
וצעירים לחלוציות ולהתחדשות בחברה על
ברכי ההדר הביתר"י.
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מובילים בגיוס לצה"ל
והשירות הלאומי

הכוח
לתרום

 77.1%מבוגרי י"ב ו 58.5%-מהבוגרות ברחובות התגייסו בשנה החולפת לצה"ל  44.8% 0מהם למסלולים
קרביים  0במרכז הכנה לצה"ל מספקים מידע ,הכוונה וסיוע לכל מי שמיועד לגיוס בכוחות הביטחון וגם
לגופי השירות הלאומי

ר

חובות מובילה בשיעורי הגיוס של בני הנוער הגרים בה
לצה"ל ולשירות הלאומי .רק בשנה האחרונה התגייסו
 77.1%מבוגרי י"ב ו 58.5%-מהבוגרות לצה"ל ,אחוז גבוה
מתוכם ( )44.8%לתפקידים קרביים.
מי שפועל להגברת המוטיבציה של בני הנוער לבחור בשירות
משמעותי של תרומה למדינה ,הם אנשי מרכז ההכנה לצה"ל
ומעורבות חברתית ,הפועל בתוך מחלקת הילדים והנוער באגף
החינוך" .ראשית ,אנחנו עוסקים בתחום מעורבות חברתית
במסגרת התנדבות של בני נוער בעיר" ,מספרת רכזת המרכז
נועה מינס" .כחלק מתוכנית מחויבות והתפתחות אישית לכיתות
י' עד יב' .אנחנו עובדים מול מתנ"סים למציאת שיבוץ למתנדבים,
ובמאמץ להרחיב את מקומות ההתנדבות בעיר ,כאשר במקביל
אנחנו עומדים בקשר עם מקומות ההתנדבות ,מוודאים שהכול
מתפקד כשורה ותמיד בודקים כיצד ניתן להרחיב את הפעילות.
בנוסף ,אנחנו עוסקים גם בתחום ההכנה לצה"ל שפועל בעיר
במספר רמות .אנחנו מפעילים גרעין נח"ל של השומר הצעיר
שבו שותפים חיילים שנמצאים בפרק המשימה בשרות הצבאי,
והם מתגוררים בעיר ועוסקים בה בתחום ההכנה לצה"ל .בבקרים
הם נמצאים בבתי הספר ובצהרים במרכזי הנוער והמתנ"סים,
כאשר הם עוסקים בחינוך ערכי על בסיס מוכנות ונכונות.
לדברי מינס אנשי המרכז משקיעים רבות גם בעבודה עם בתי
הספר בעיר ,כאשר בכל בית ספר ישנה רכזת הכנה לצה"ל שלה
מעבירים אנשי המרכז תכני לימוד וסלי פעילות בשיתוף משרד
החינוך ומשרד הביטחון .בין היתר כוללות הפעילויות הדרכות לצו
ראשון ,הרצאות של מפקדים ,יום צה"ל בית ספרי ,גדנ"ע ויום
בעקבות לוחמים בצפון שנערך במסגרת הנצחת חללים" .בפן
הרשותי אנחנו עורכים אירועים עירוניים כמו כנס יום צה"ל עירוני
וערב אמהות ובנות לקראת גיוס שנועד לעודד גיוס נשי בכלל
וגיוס משמעותי נשי בפרט" ,אומרת מינס" .בנושא הזה כדאי
לציין שאנחנו גם משתפים פעולה עם גופי השירות לאומי ,כיוון
שהמטרה שלנו היא לעודד שירות משמעותי ותרומה נאותה
למדינה ,ובנושא זה כל אחד בוחר את הדרך שלו על פי אמונתו.
כמובן שהמרכז לגיוס ,שנמצא בעירונוער ברחוב בנימין  ,4פתוח
תמיד לשאלות גם עבור אנשים פרטיים".

למקרים ספציפיים .כמובן שכל מקרה נבדק לגופו ואנחנו
משתדלים לתת מידע וסיוע לכל מי שזקוק .כל הפעילות שלנו
ברמה הבית ספרית ,העירונית והפרטנית נעשית על מנת להגיע
למטרת על ,והיא להעלות את אחוזי הגיוס בעיר ולעודד שירות
משמעותי ותרומה למדינה".

"עשו לי חשק להתגייס"

אופק מסלטי ( )18סיים לאחרונה כיתה י"ב
ובחודש נובמבר הוא עומד להתגייס ,אך
מסלטי משוכנע כי אם לא היה פונה למיזם
ההכנה לצה"ל שבעירונוער ,מסלול חייו היה
שונה לחלוטין" ,אני בכלל לא רציתי להתגייס,
היו לי הרבה חששות ושאלות ולא ממש ידעתי
לקראת מה אני הולך" ,הוא מספר" .רק אחרי שפניתי
לחבר'ה כאן פתאום עלתה לי המוטיבציה להתגייס ,הם הסבירו לי כמה
חשוב לתרום למדינה ועשו לי חשק .אחר כך הם גם הסבירו לי לקראת
מה אני הולך ,מה יהיה לי בטירונות ,ולמרות שאני עדיין לא יודע לאיזה
תפקיד ישבצו אותי ,אני יודע שגם אחרי הגיוס אוכל להתייעץ איתם
והם יתנו לי תשובה לכל שאלה .עכשיו אני מתגייס בתחושה הרבה יותר
רגועה וממליץ לכל תלמיד לקראת גיוס לבוא ולשאול שאלות ,כי זה
עושה טוב לדעת לקראת מה הולכים".

למי הפעילות שלכם מיועדת?
"אנחנו פתוחים לכל פניה ולכל שאלה מכל מי שזקוק לייעוץ,
בין אם זה מועמדים לגיוס בשירות הביטחון והוריהם ובין אם זה
מנהל ,מורה או יועץ בית ספרי שמעוניינים לקבל סיוע בנוגע
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תלמידי רחובות
מאמצים אתרי
מורשת

לעיר רחובות יש היסטוריה מפוארת מימי ראשית
ההתיישבות  0במסגרת פרויקט ייחודי ,מאמצים
תלמידי העיר אתרים היסטוריים ,לומדים עליהם
חידונים עם פרסים על מורשת רחובות".
ומסייעים בשימורם

ל

פני  5שנים החלה לפעול תוכנית "אמץ אתר" על ידי עיריית
רחובות ועמותת ש.מ.ר לשימור מורשת העיר .רכזת ומקימת
התוכנית ,עדי אברמסון ,מספרת כי עבורה מדובר היה
בהתגשמות של חלום ילדות" .מגיל  12חלמתי לעסוק במורשת של
רחובות ולשמר אותה" ,מספרת אברמסון המשמשת רכזת חברתית
ומורה בבית הספר "קציר" בעיר" .גדלתי בבית שהטמיע בי את הנושא,
אני ממשפחת נוטמן ,שהייתה ממייסדי העיר רחובות ובבית הספר
סלמילנסקי הייתה לי מורה בשם ישראלה קומפטון שהייתה ממקימי
החברה להגנת הטבע והחלה עם נושא שימור אתרים ברחובות ואני
פשוט נדבקתי אליה ולמדתי .אבי תמיד היה שואל אותי שאלות
בנושא ,ועד היום חברותיי זוכרות כיצד סבי היה בא לבית הספר ועורך

מטרת התוכנית היא פיתוח מנהיגות חינוכית ,הקניית ידע בנושא
מורשת העיר ,הקניית מיומנויות לתכנון והובלת פרויקטים לאימוץ
אתרים וחיזוק הקשר בין התלמיד לעיר" .עמותת ש.מ.ר בה אני
חברה ועיריית רחובות חברו יחד לנושא ,בשיתוף יד לבנים ובהובלת
האגף לחינוך על יסודי בעיריה" ,מסבירה אברמסון" .יחד עם עמוס
דניאלי מעמותת ש.מ.ר ואדריכלית השימור של העיריה ,ליבנה רונן
שואף ,יצרנו פורום סביב התוכנית .החלטנו להפעיל אותה בכיתות
ח' בעיר ,והחזון שלה הוא מנהיגות חינוכית בונה יישוב ,ויישוב בונה
מנהיגות .במסגרת הפרויקט הילדים לומדים על תולדות העיר
ממקרא ,שכתב ד"ר דני בר מעוז והופק על ידי 'יד לבנים' רחובות.
הם לומדים על אישים מובילים בהיסטוריה של רחובות ,כמו אהרון
אייזנברג ,משה סמילנסקי ,אליעזר מרגולין  ,לוי אפשטיין וזאב
גלוסקין ועל אתרים חשובים כמו בית העם ,הבאר ,בית האסמים,
בית סלוצקין ,בית דונדיקוב ופרדס מינקוב".
לדברי אברסמון ,מעבר ללמידת ההיסטוריה ,התלמידים
משתתפים גם בפעילות בשטח" .הם מאמצים אתר באזור בית
ספרם ,אוספים עליו תעודות מהארכיון וצילומים ומגישים המלצות
לשיקום האתר .בנוסף ,הם גם עובדים בטיפוח וניקיון המקום.
אנחנו עורכים עם התלמידים קבוצות דיון בנושאים הקשורים
למודעות השימור ופיתוח והדילמה שקיימת ביניהם ,ומכשירים
אותם להדריך באתרים היסטוריים ברחובות .בנוסף ,יש לנו גם
תוכנית הכשרה למורים בנושא אתרים היסטוריים ברחובות".

מחיים את העברית

'העבריאדה' היא יוזמה חינוכית
של בית ספר 'הרצוג' ,בניהולה
מלכא–מרום,
גלית
של
שעיקרה עיסוק בשפה העברית
על רבדיה השונים .במסגרת
היוזמה נערכה תחרות לכיתות
ה'–ו' ,שבה השתתפו  21בתי
ספר יסודיים ,מ"מ וממ"ד .בתחרות זכתה גלי ארביב ,תלמידת בית הספר
בגין .העבריאדה נערכה זו השנה השנייה ובמסגרתה הוצגה תערוכה
של תלמידי אמירים מבית ספר 'הרצוג' שעסקה ב'אותיות מתחפשות
למילים' ,בהנחייתה של ויקי סביר.
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כיתה עם ערך מוסף
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השנה נפתחה בעיר רחובות לראשונה כיתת
"קשת" ,שבה לומדים יחד דתיים וחילונים
ומגבשים את הזהות היהודית-ישראלית שלהם

ב

תחילת השנה נפתחה לראשונה ברחובות כיתת "קשת"
בשיתוף עיריית רחובות ,עמותת צו פיוס ומשרד החינוך.
מדובר בכיתה א' שנפתחה בתוך בית הספר "יבנאלי"
שבשכונת אושיות ,וזאת כיתה משותפת לילדים דתיים ,חילוניים
ומסורתיים" .הכיתה הוקמה במסגרת מסלול קשת שהעלה
את הצורך של הורים הדוגלים בהשקפת עולם ערכית ,חברתית
פלורליסטית להעניק לילדיהם חינוך שמשותף גם לחילוניים וגם
לדתיים" ,מספרת מנהלת בית הספר ,רוית חדד חכמו "הערך
המוסף בהצטרפות לכיתה הוא המיקוד בפיתוח זהות היהודית-
ישראלית של כל ילד וילדה והעמקה בלמידה על התרבות
היהודית -ישראלית ,כאשר כל אחד מקבל ומיישם את זה בדרך
המתאימה לאורח החיים בביתו ,בקרב משפחתו".
לדבריה ,קהילת בית הספר פועלת מתוך אמונה בשונות כערך
מקדם ובכך שהחינוך המשותף יגביר את ההיכרות ,הדיאלוג
והסובלנות בין ילדים בעלי זהויות מגוונות" .תפיסת העולם
הזאת הינה בבסיס העשייה החינוכית שלנו ולכן היה טבעי לצוות
ההוראה ולהנהגת בית הספר לתמוך במהלך זה".
הרישום לכיתה נעשה באופן על אזורי ,ומגיעים אליה תלמידים

מכל רחבי העיר ,כאשר בבית הספר כבר שמים לב לייחוד
שמתקיים בלמידה בכיתה" ,עברנו תהליך ארוך בשנה שעברה
כדי ללמוד את הנושא ,ופתחנו את שנת הלימודים עם  2כתות
א' ,כיתה ממלכתית וכיתת 'קשת' .האווירה בכיתה הייחודית היא
דבר מקסים ומעשיר" ,מסבירה חדד חכמו" .הילדים לומדים
את כל התכנים שמשרד החינוך מחייב אך מתמקדים בתרבות
ישראל ,חגי ישראל ויהדות .הם פותחים כל בוקר בתפילה בסגנון
שיר ,יש ילדים שנוטלים ידיים ויש שלא ,יש בנים עם כיפה ויש
שבלי ויש בנות עם חצאיות ובנות עם מכנסיים .והילדים לומדים
לגלות סובלנות להכיר את השונה ולמעשה הופכים לראי של
החברה הישראלית".

בית העם רחובות  -היכל התרבות העירוני
בשיתוף ביה"ס העירוני להורים מזמינים הורים לילדים
ולבני נוער למפגשים שישנו את החיים בבית.
מבט ממוקד ורגיש להורות הישראלית
מודל  - 2016פרופ' רולידר

במפגש מרתק מציע פרופ' רולידר כלים מעשיים
לחינוך יעיל ולהתמודדות נכונה עם מגוון קשיי
ההתנהגות והתפקוד השכיחים ביותר בקרב
ילדים ובני נוער וכן יגע בנושאים כגון סמכות
הורית ,אווירה בבית ,יחסים בין אחים ,חילוקי
דעות בין הורים ,התנהגות מכבדת ואיך ליצור
חוקים וגבולות ברורים המותאמים לכל בני
המשפחה .באווירה של כבוד ויחסים טובים.

מה ללמד קודם :קריאה או חשבון? איך
מלמדים אותה להיות אמפתית ,ומדוע זה כל
כך חשוב? איך מתגברים על חרדות? מה
הקשר בין שעות שינה להצלחה בלימודים?
מדוע כדאי שהוא יהיה בין הילדים הגדולים
בכיתה? ומדוע לא טוב לומר להם שהם
חכמים?

יום ו‘ | 10:00 | 11.11.16

יום ו‘ | 10:00 | 27.01.17

לפרטים והזמנות www.beithaam.co.il | 08-9232200
חנייה למנויים על בסיס מקום פנוי

הבמה כולה שלכם
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הורות ללא רגשות אשם

מי גאון של אמא?

התפתחות קוגניטיבית ורגשית –
פרופ' יורם יובל
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עירונוער

א

מתחם אטרקציות וכיף אבל גם כזה שיש בו אוזן
קשבת  0הצצה למתחם ה"עירונוער" הייחודי של
רחובות אליו כולם מוזמנים בלי לקבל אישור מיוחד

חד הדברים המייחדים את העיר רחובות בכל הקשור
ליחס ולהשקעה בבני הנוער ,הוא הקמת מתחם ייחודי
בשם "עירונוער" ,הפועל ברחוב בנימין בעיר .העירונוער
כולל ,בין השאר ,מרחב פתוח שפועל בימים ראשון עד חמישי
מהשעה  15:30ועד  20:00ובקיץ עד חצות ,ומספק בית חם
ומועדון בילוי לנערים ונערות ברחבי העיר" .זה בית וזאת משפחה
לכל נער ונערה ברחובות שמעוניינים לבוא" ,אומר האחראי על
המרחב ,אדם קרנצלר" .למעשה אנו מפעילים במשך כל ימות
השבוע מתחם נוער פעיל ,מלא באטרקציות וכיף ,אבל גם
מספקים אוזן קשבת וכתף תומכת .במרחב יש פעילויות לבני
נוער כמו מחשבים עם אינטרנט ,שולחנות פינג-פונג ומשחקי
מחשב ,אבל אנחנו מספקים להם גם מענה רגשי ונפשי .הנערים
והנערות שמגיעים למרחב מקבלים מאיתנו סיוע בכל בעיה
שיש להם ,בין אם זה בבית הספר ,בבית או בעיה אישית .חשוב
לנו לתת להם אווירה טובה ומהנה כמו בבית חם ואוהב ,שתמיד
יש בו משהו טעים לנשנש ומישהו שרוצה להקשיב לבעיות שלך.
לחלק מבני הנוער שמגיעים אלינו המרחב הפתוח שלנו נותן
תחושת שייכות והוא מהווה בעצם סוג של פינה משלהם".
מה מעודד אותם להגיע למרחב הפתוח?
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"דווקא האווירה הפתוחה הזאת מדרבנת אותם לקחת חלק
בפעילות שלנו ,למרות שמדובר במסגרת חינוך לא פורמאלית.
לא רק שבני הנוער באים בהמוניהם ,הם גם באים בשמחה.
בקיץ היינו כל כך עמוסים שבקושי נשמנו .אנחנו תמיד משתדלים
לספק להם פעילות כיפית ,כמו טורנירים של משחקי מחשב
וספורט ,אירועים של כיתות אמן ,קבוצות מנהיגות ,מחוייבות
אישית וערבי העצמה .הדברים האלה מאוד מחזקים את
הביטחון של בני הנוער ,זה נותן להם תחושת מסוגלות שלרבים
מהם חסרה .כשטילטיל ואמסלם מהישרדות באו לכאן ודיברו
איתם ממש יכולנו לראות איך פתאום ילדים הבינו שגם אם
הם נכשלו בבית הספר או בתחומים אחרים ,זה לא אומר שהם
לא יכולים להצליח בחיים וזה לא אומר שהם לא שווים הרבה,
הדברים האלה מחזקים אותם מאוד".
את המקום מאיישים חיילי גרעין הנח"ל ומדריכי נוער ,כאשר
קרנצלר נמצא במקום על בסיס קבוע ורק ממתין לנער והנערה
הבאים שיכנסו בדלת" ,בני הנוער כאן מתקשרים אלינו  24שעות
ביממה ,כי הם יודעים שבכל רגע נתון יש להם למי לפנות .כרגע
יש רגיעה בגלל תחילת שנת הלימודים ,ואנחנו בעיקר עסוקים
במה שקשור לבתי הספר .אבל המרחב הפתוח ממתין לכל בני
הנוער ברחובות מכיתות ז' עד י"ב ,כולם מוזמנים בלי
צורך לתאם מראש או לקבל אישור מיוחד .אין הרבה
מקומות בארץ כמו המקום שלנו ,ואני משוכנע שבשום
מקום אין כזאת תחושת ביתיות של משפחה אמיתית
ואני מזמין את כל מי שרוצה לבוא ולהיות חלק מזה".
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אף אחד לא נשאר מאחור
היחידה לקידום נוער קולטת בני נוער שנשרו ממסגרות החינוך או עלולים לנשור  0אנשיה מלווים את בני הנוער
בהשלמת הלימודים ,רכישת כישורים לעולם התעסוקה ושילוב במסגרת הבאה :גיוס לצה"ל ולשרות לאומי

ה

יחידה לקידום נוער שבעיריית רחובות פעילה שנים רבות
ונותנת מענה לנוער המנותק ממסגרות חינוך פורמליות,
ולנוער בסיכון שנמצא בתוך המסגרות הבית ספריות.
"המטרה שלנו היא להקנות לבני הנוער המגיעים אלינו הזדמנות
נוספת ,ולסייע להם להגיע למטרה האישית שהציבו לעצמם",
מסבירה מנהלת היחידה הילה אוסטרוב .במסגרת היחידה
מטופלים כ 180-נערים ונערות ,שאותם מלווים עובדי קידום
נוער" .חשוב לנו להתאים לכל אחד את העובד המתאים לו,
מתוך הבנה שכך תתקבל התוצאה הטובה ביותר עבורו" ,אומרת
אוסטרוב" .חשוב לנו לתת להם את מקסימום הכלים להצלחה
ולצאת איתם למסע שנכון להם".
ביחידה פועלות מגוון תוכניות ,שהבולטת בהן היא תוכנית היל"ה,
תוכנית ההשכלה ואותה מנהלת רחל וולצ'וק" .לשמחתי מרבית
הנערים המגיעים אלינו משתלבים בלימודים תוך כדי לקיחת
אחריות על תהליך הלמידה" מדגישה אוסטרוב" .המטרה היא
להמשיך את תהליך הלימוד מהמקום שהוא נפסק ,ולהגיע
לתעודת  12שנות לימוד ,ע"י צבירת  10יחידות בגרות או מבחנים
פנימיים במסלול גמר בשילוב בגרויות .התלמידים לומדים
בקבוצות קטנות ,מערכת השעות מותאמת ליכולת ולמוטיבציה
של כל נער".
מרבית הנערים עובדים וחלקם משתלבים ביזמות העסקית לבני
נוער ,בקפה "ארומה" ב"אפלייד מטיריאלס" בפארק המדע .הם

לומדים לקרוא תלוש שכר ,לגשת לראיון עבודה וכמובן להתמיד
בעבודה ,ומקבלים על כך שכר".
בנוסף ביחידה לקידום נוער פועלות תוכניות רבות ,כמו "הפסקה
פעילה" המתקיימת אחת לשבועיים בה דנים בנושאים רלוונטיים
לבני הנוער כגון בניית זוגיות נכונה ,חרדת בחינות ,שיח בנושא
צריכת סמים ואלכוהול ועוד" .אנו מארגנים טיולי שטח ומטרתם
לתת לנערים הזדמנות להכיר את הכישורים והחוזקות הבאות
לידי ביטוי בטיול" ,אומרת אוסטרוב ומוסיפה" :כמו כן מדי
שנתיים אנו מוציאים משלחת למסע לפולין .בנוסף אנו פועלים
ב 3-חטיבות ביניים בעיר במסגרת תוכנית "בין-הספסלים"
למניעת נשירה".
היחידה לקידום נוער מפעילה גם סניף עבור האוכלוסייה
החרדית בו לומדים בתוכנית היל"ה המותאמת למגזר החרדי.
בקרית משה קיים סניף לנערי השכונה בגילאי  .16-18סניף זה
פתוח מידי יום עד  22:00ובקיץ עד חצות .גם שם מתקיימת
עבודה פרטנית וקבוצתית ,ומדי שנה יוצאת קבוצה ל"מסע
ישראלי" .שני עובדי רחוב פועלים בשטח ו 3-חיילים בשלב "פרק
משימה" מלווים את הנערים לקראת צו ראשון וגיוסם.
"המטרה שלנו היא להוות כתובת" ,מסכמת אוסטרוב" ,כזו
שתספק לבני הנוער מענה לכל קושי העומד מולם ומעכב את
התקדמותם".

‡ולפן ˜‰לטו˙ בעירונוער
מחירי ‡ולפן:
* ˘ע˙ ˜‰לט ‰עם ס‡ונ„מן
מ˜ˆועי ב"˘ 90-ח בלב„
* ח„ר חזרו˙ ע„ ˘ 4עו˙
ב"˘ 70-ח בלב„

פ˙וח בימים ‡' ע„ '‰
בנימין  ,4רחובו˙
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