
תשע"ז בחינוך
סיכום שנה בחינוך בראשון לציון

עריכה: אגף תיאום בקרה ותפעול, מינהל החינוך



פרס חינוך מחוז מרכז תשע"ז 
ל׳תיכון ומכללה טכנולוגית נעמ״ת׳ 

תיכון ומכללה טכנולוגית נעמ״ת )מנהלת: אראלה גליקמן-
שאול( זכה בפרס חינוך מחוזי תשע"ז. ועדת הפרס ביקרה 
בבית הספר והתרשמה מהמגמות הנדסת מכונות-רובוטיקה, 
החן.  וטיפוח  אמנות  עיצוב  וסייבר,  רשתות  תקשוב-ניהול 
הוועדה נכחה בשיעורי מקצועות הליבה מתמטיקה ולשון, 
צפתה בהערכה חלופית והוראה דיפרנציאלית ונפגשה עם 
בעלי תפקידים, בוגרים, תלמידים והורים: "התרשמנו מאוד 
מהעשייה החינוכית המגוונת, מהאקלים הבית ספרי, מחזון 
ביה"ס וממסירות הצוות הפדגוגי ופעילותו לקידום תלמידי 

ביה"ס".

גילה ארז 
רכזת תקשוב מחוזית מצטיינת תשע"ז

יסודיים:  ספר  בתי  ב-4  מורה משלבת תקשוב  ארז,  גילה 
אתרים, בארי, נווה עו"ז ורעות, ורכזת התקשוב בבי"ס נווה 
עו"ז, זכתה בתואר "רכזת תקשוב בית ספרי מצטיינת" של 
בחינוך:  תקשוב  מצטייני  בכנס  תשע"ז  לשנת  מרכז  מחוז 
בביה"ס  התקשוב  תחום  את  ומנהיגה  מובילה  "גילה 
אוריינות  המקדמים  ייחודיים  פרויקטים  קידום  באמצעות 
בית  למצוינות  שואפת  היא  שיתופית.  ולמידה  דיגיטלית 
והטמעת תרבות התקשוב ברמה  ספרית בתחום התקשוב 

בית ספרית ועירונית". 
מדריך  ברק  יוסי  התקשוב:  מצטייני  בכנס  נוספים  זוכים 
מצטיין"  "מדריך תקשוב  בתואר  זכה  עדיני  בבי"ס  תקשוב 
מורה  ינאי,  לרוית  ניתנה  הוקרה  תעודת  החינוך;  משרד 

מביה"ס היסודי "הדרים".

אות החסד הארצי 
למנהלת גן "הפרח בגני", נורית טוויל

באות  זכתה  בגני",  "הפרח  חמ"ד  גן  מנהלת  טוויל,  נורית 
במשרד  הדתי  החינוך  מינהל  של  תשע"ז  הארצי  החסד 
החינוך. נורית מובילה לאורך שנים עשייה חינוכית ייחודית 
ילדים  של  דורות  ומחנכת  הזולת  וראיית  נתינה  בה  שיש 
הסמוכים,  הגנים  ההורים,  הצוות,  הגן,  ילדי  חסד.  למעשי 
בית הספר "ישורון" והקהילה כולה - שותפים למעשי חסד 
המיוחדת  הנתינה  ברוח  ונזקקים.  קשישים  חיילים,  למען 
של נורית מתקיים "יריד המזרח" השנתי, שהכנסותיו קודש 
מוסדות החינוך של החמ"ד  כל  לו  ושותפים  צה"ל  לחיילי 

בשיכון המזרח בעיר. 

תעודת הוקרה מחוזית למרכז הבאלנס 
על מיזם חברתי-חינוכי פורץ דרך בשילוב האמנות

מרכז הבאלנס באגף נוער וצעירים, בראשות אלעד זגורי, 
זכה בתעודת הוקרה והערכה לשנת תשע"ז ממשרד החינוך 
פורץ  חברתי  מיזם  על  מרכז,  מחוז  ונוער  חברה  מינהל   -

דרך בשילוב האומנות בעיר:
הבאים  הנוער  בני  עבור  משמעותי  עוגן  מהווה  "המרכז 
צוות  האומנות.  בנושא  עניין  בתחומי  ומשתתפים  בשעריו 
מועדון הבאלנס מסור לתפיסת עולם המחברת את הנוער 
ומעצימה אותם לאפיקים משמעותיים. הרגישות וההקשבה 
של הצוות לצורכי בני הנוער היא דוגמה ומופת עבור העיר 
בתי  עם  פעולה  שיתופי  מקיים  הבאלנס  מרכז  והמחוז". 

הספר בפרויקטים חברתיים.
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יום המורה
יום  המורה",  "יום  את  בעיר  הספר  ובתי  הילדים  גני  כל  חגגו  השנה  גם 
שכולו הוקרה והערכה לכל העוסקים במלאכת ההוראה - מורות ומורים, 
גננות וסייעות. יום זה הוקדש להבעת תודה לכל צוותי החינוך בעיר על 
עבודתם היום-יומית המסורה בחינוך דור העתיד. כל המידע והפעילויות 

על יום המורה בפורטל החינוך   

"לתת חמש"
 ,2014 משנת  החל  החינוך  משרד  שמנהיג  חמש"  "לתת  תכנית  במסגרת 
נרשם זינוק במספר תלמידי י"ב בראשון לציון הניגשים לבחינת הבגרות 
במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל - 25% מתלמידי י"ב בשנת תשע"ז לעומת 
17% בשנה שעברה. מדובר בעלייה הגבוהה ביותר מקרב הערים הגדולות בארץ. 

אליפות שחמטק הארצית
במשחקי אליפות השחמט האינטראקטיבית הראשונה, בהם לקחו חלק 

כ-100 בתי ספר מהארץ ומחו"ל, זכה בי"ס בארי במקום הראשון.

אלופי השחמט!
במקצה  לשחמט  ישראל  אליפות  במשחקי  ידלין  לבי"ס  ראשון  מקום 
התחרות עד כיתות ג'! באליפות השחמט העירונית אשר נערכה גם היא 
השנה זכו במקומות הראשונים במקצה כיתות א' עד ג': מקום ראשון בי"ס 
ידלין, מקום שני בי"ס נגבה, מקום שלישי בי"ס עין הקורא; ובמקצה כיתות 
מקום  אשכולות,  בי"ס  שני  מקום  נוף,  יפה  בי"ס  ראשון  מקום  ו':  עד  ד' 

שלישי בי"ס פרס נובל.

חידון התנ"ך
מקום ראשון לבי"ס חביב בגמר חידון התנ"ך העירוני לבתי הספר היסודיים-

ממלכתיים )כיתות ו'( בעיר: התלמיד הזוכה - יהונתן בולקובשטיין. למקום 
השני הגיעה דוראל אברמוב מבי"ס הדרים, ובמקום השלישי דור ביליה 

מבי"ס ויתקין. 

עושים קולנוע איכותי 
קולנוע  מגמת  של  י"ב  תלמידי  של  עבודתם  פרי  שם",  "הייתי  הסרט 
זכה  באשי(,  שאול  ובימוי:  )תסריט  "רביבים"  ז'  מקיף  בתיכון  וטלוויזיה 

במקום הראשון בפסטיבל רעננה לסרטי נעורים.

שעשועון חידות במתמטיקה
תלמיד כיתה ג' מבית הספר זבולון המר, איתן טל, זכה בתעודת הערכה על 
הישגים ראויים לשבח ב"קנגורו" - שעשועון חידות בינלאומי במתמטיקה.

 

עושים למען הסביבה
עושים   - צעירים  "חוקרים  בתכנית  נוף  יפה  לבי"ס  מחוזי  ראשון  מקום 
100 בתי ספר שהשתתפו. העבודה הזוכה "השפעת  סביבה ביחד" מתוך 
חלוקת קנסות כספיים למפעלים המזרימים שמנים תעשייתיים וחקלאיים 

לביוב" שייכת לתלמידות כיתה ו' בבית הספר.

תחרות חנוכיות מחומרים ממוחזרים
מסורת שמתקיימת מדי שנה ביוזמת האגף לאיכות הסביבה ומינהל החינוך 
- האגף לחינוך יסודי. 30 בתי ספר יסודיים בעיר השתתפו השנה בתחרות 
והכינו מפרי יצירותיהם - חנוכיות עשויות ממגוון אריזות פלסטיק, ניילון, 
לתוכנית  המודעות  והגברת  עידוד  המשך  לטובת  זאת   - ועוד  מתכת 
להפרדת ואיסוף פסולת אריזות לפח הכתום באמצעותו נפחית את כמויות 

הפסולת הנשלחות להטמנה. החנוכיות הוצגו בתערוכה בחג החנוכה.

"לכל שם יש נר" 
חקרו  הביניים  חטיבות  תלמידי  השואה:  ליום  ייחודית  מתוקשבת  יוזמה 
אודות אדם "אלמוני" שנספה בשואה, באמצעות חיפוש במאגרי המידע של 
"יד ושם", עמותת "שם ונר" ובאתרים נוספים. את המידע הציגו התלמידים 
בלוח זיכרון שיתופי וכך נוצר לוח הנצחה שכבתי. ביום הזיכרון לשואה 
ולגבורה שיתפו התלמידים בסיפורים האישיים של הנספים והדליקו נר 
לזכרו של אותו אדם. בסיום, נוצרה מפה עולמית דיגיטלית על גבי "גוגל 

מפות" אשר מנציחה את זכר הנספים.

גינה חקלאית ולימודית
ב-13 בתי ספר יסודיים בעיר קיימות ופועלות גינות חקלאיות, המאפשרות 
חווייתי  באופן  בטבע  המתרחשים  תהליכים  של  חקר  למידת  לתלמידים 
נובל, במסגרת שיעורי  בביה"ס חתני פרס  לדוגמה  כך  המפתח סקרנות. 
לימודית  בפעילות  לשבוע  אחת  ג'-ד' משתתפים  כיתות  תלמידי  מדעים, 
חוץ-כיתתית בגינה החקלאית בבית הספר, חוקרים ולומדים על מחזוריות 
עונות השנה, על תהליכים של צמיחה והתפתחות, פוגשים צמחים ובעלי חיים.

"יוצרים שינוי" 
מרחבים  מבי"ס  ו'  כיתה  תלמידי  של  החברתית  ליוזמה  ראשון  מקום 
"יוצרים  תכנית  במסגרת  החברתית  היזמות  בתחום  ארצית  בתחרות 
שינוי": מרכז הלמידה Teach Kids שנועד לסייע לילדים שמתקשים 

בלימודים. 

"כולנו ירושלים"
השנתי  המחוזי  במיזם  מיוחד(  )חינוך  ארזים  לבי"ס  וזכייה  השתתפות 
"כולנו ירושלים" במסגרת אירועי 50 שנה לשחרור העיר. תלמידי ארזים 

חקרו ולמדו על גן החיות התנ"כי בעיר וזכו במקום ה-4 במיזם.

כיתת לימוד ראשונה בארץ - בחוף הים
ייחודית  לימוד  כיתת  השנה  הקים  וסביבה,  לים  ספר  בית  חופית,  בי"ס 
ראשונה בארץ בקטע חוף שזכה לשם "חוף חופית". במהלך השנה לומדים 
התלמידים לימודי ים וסביבה בליווי עמותת "אקו אושן" הפועלת לשמירה 

על חוף הים.

"תרבות נגד אלימות"
בבית ספר "תרבות" מנהיגים מדי שנה, זה 7 שנים, תכנית עיצוב התנהגות 
לימודים.  יום  כל  בסוף  תלמיד  כל  של  התנהגותו  מצוינת  בה  מערכתית 
פרס  בשעת  להשתתף  זוכים  והולמת  מכבדת  שהתנהגותם  תלמידים 
ובטוחה, ללא אלימות  נעימה, מכבדת  אווירה  יצירת   - כיתתית. המטרה 

פיזית ומילולית, באמצעות חינוך להתנהלות בדרך של מנהיגות אישית. 

בני הנוער מחליפים את השלטון
יום חילופי שלטון הוא חלק משבוע ארצי שבמסגרתו בני נוער מחליפים 
ליום אחד את הבכירים בעירייה. מטרת היום היא לתת לבני הנוער "טעימה" 
מהאתגרים היומיומיים בניהול עיר, וכן לתת להם אפשרות להשמיע את 
קולם. ביום זה, שהתקיים בחודש פברואר, חברי פרלמנט הנוער, ראשי 
מועצות תלמידים ונציגי מועצות תלמידים בבתי הספר בעיר נכנסו לכמה 

שעות לנעליהם של בכירי העירייה, ובראשם ראש העירייה, דב צור.

אז מה היה לנו השנה?

יום חילופי שלטון 



ספורט
במגוון  השנה  התמודדו  יסודיים  והעל  היסודיים  הספר  בתי  תלמידי 
תחרויות בענפי הספורט השונים והגיעו להישגים מרשימים. הנה רק חלק 

מההישגים, על קצה המזלג: 
  הגימנסיה הריאלית מקיף א' – זוכת פרס ארצי על הגינות בספורט;

  תלמידת תיכון מקיף ב' רבקה באייך, מצטיינת בקטמנדו;
  מקיף ג' זכה במקום הראשון באליפות הארץ בכדוריד;

  מקום ראשון למקיף ד' )בנים ובנות( באליפות כושר גופני לבתי הספר 
התיכוניים; מקום שני לנבחרת הבנות במקיף ט';

  תלמיד י"ב בתיכון מקיף ו', נדב אוקסנברג, אלוף הארץ בהטלת כידון;
"המעיין"  י"ב  ממקיף  )ז'-ח'(  הבנים  לנבחרת  מחוזי  ראשון  מקום   

באתלטיקה קלה ועלייה לאליפות הארצית;
ליגת  של  בתחרות שלשות  זכה  זריהן  ירין  עקיבא  בני  ישיבת  תלמיד   

האליפות;
  מקום ראשון לתיכון ומכללה טכנולוגית נעמת בטורניר "קט-רגל" של 

רשת החינוך נעמת;
באליפות  הראשון  במקום  זכתה  לויטין  נובל  אביבים  בי"ס  תלמידת   

ישראל במרוצי שדה; 
  מקום ראשון לבי"ס אתרים בתחרות הדיפת כדור ברזל )בנים(; 

  נבחרת הבנות של בי"ס הדרים זכתה במקום השני באליפות אתלטיקה 
קלה של מחוז מרכז;

  תלמידי בי"ס חופית זכו במקום הראשון בתחרות קפיצה לרוחק )בנים(;
  בי"ס עין הקורא זכה במקום הראשון באליפות הכדורסל לבתי הספר 

היסודיים;
  בי"ס נווה דקלים זכה במקום השני במחוז במרוץ שדה בנות;

מוסיקה
  מקהלה בית ספרית

במרבית בתי הספר היסודיים קיימת מקהלה בית ספרית בניצוח המורה 
למוסיקה. בחמש השנים האחרונה נוסדה מסורת של קיום כנס מקהלות 
מדי  שצומחת  מגמה   – ספריות  בית  מקהלות   17 משתתפות  בו  עירוני, 
שנה. השנה השתתפו מרבית בתי הספר בכנס המקהלות, ביניהם בתיה"ס 

אביבים, אופקים, יפה נוף, מישור הנוף ועוד.

  בתי ספר מנגנים
תכנית "בתי ספר מנגנים" פעלה השנה ב-13 בתי ספר יסודיים. במסגרת 
התכנית למדו התלמידים בכיתות ב' עד ו' בשני מסלולים: נגינה על כלי 
בהלימה  נקבעים  בתכנית  הלימוד  תכני  מיתר.  כלי  על  ונגינה  נשיפה 
ליעדי משרד החינוך בכל הקשור לחינוך למוזיקה, בתיאום עם המפקחת 
לחינוך מוזיקלי בעיר בשיתוף מינהל החינוך - אגף חינוך יסודי ומדריכי 

הקונסרבטוריון של החברה העירונית.

  קונסרבטוריון עירוני
ורשמי.  במאי השנה הוכר הקונסרבטוריון העירוני כקונסרבטוריון מוכר 
בנוסף, הוחלט על הקמת ועדת היגוי להעמקת לימודי המוזיקה במוסדות 
החינוך-קונסרבטוריון- מינהל   - פעולה  שיתופי  וליצירת  בעיר  החינוך 
משרד החינוך - בהובלה מקצועית של הקונסרבטוריון בניהולה של שולי קורן.

סביבה וקיימות
הוענק  הסביבה  להגנת  והמשרד  החינוך  משרד  מטעם  ירוק  תקן  תו   
השנה לבתי הספר: תמיר, עין הקורא, אופקים ונווה עו"ז. בי"ס סיני זכה 
בתו "ירוק מתמיד". בתי הספר האלה הצטרפו לבתי הספר שכבר קיבלו תו 
ירוק: אביבים, איתמר, אשכולות, אשלים אמנויות, אשלים אנתרופולוגי, 
אתרים, ויתקין, חופית, ידלין, כרמים, מרחבים, מישור הנוף, נווה דקלים, 
נגבה, ניצנים )בעל תו "ירוק מתמיד"(, פרס נובל, רוזן, רמז, רעות, שלמון. 
כל בתי הספר הירוקים מנהלים אורח חיים "מקיים", כזה העושה שימוש 
מושכל במשאבי הטבע - מים, אנרגיה, פסולת ומיחזור, למען הדורות הבאים.

  בחינוך העל יסודי, עד כה מבין בתי הספר המקיפים הוסמך תיכון מקיף 
ו"מיכה  "טביב"  הביניים  חטיבות  "ירוק".  ספר  לבית  לב  בר  חיים  ע"ש  ח' 

רייסר" נמצאים בתהליך לקבלת הסמכה.
  בראשון לציון גם גני ילדים ירוקים: 73 גנים הוסמכו ל"גנים ירוקים". 

בריאות 
בי"ס  ביניהם:  בריא,  חיים  ואורח  בריאות  בעיר מקדמים  רבים  בתי ספר 
תמיר שקיבל 2 כוכבים של בי"ס מקדם בריאות, בי"ס חופית )3 כוכבים(, 
בי"ס מישור הנוף מקדם יוזמות בתחום אורח חיים בריא, בי"ס מרחבים 

זכה להכרה כבי"ס מקדם בריאות, בי"ס פרס נובל )2 כוכבים( ועוד. 

תרבות ופנאי
  תיכון מקיף ה' זכה במקום הראשון בפסטיבל ההומור ע"ש ספי ריבלין, 

זו השנה השלישית ברציפות;
  תלמידי בי"ס רננים יוצרים ואוצרים תערוכות בגלריה הבית ספרית;

מעורבות חברתית
  בתי ספר יסודיים ועל יסודיים וכן גני ילדים רבים מקיימים מפגשים 
ושיתופי פעולה בתחום המעורבות החברתית, לדוגמה אימוץ בית אבות 
משלוחי  הכנת  חולים,  בתי  במחלקות  התנדבות  קשישים,  מועדון  בעיר, 
מנות לחיילים, פעילויות משותפות עם בתי ספר לחינוך מיוחד ועוד. בין 
בתי הספר והגנים: גני הילדים באשכול גנים רמב"ם, בתי הספר אשלים 

אמנויות, בארי, בית יעקב, ויתקין, ישורון, מרחבים, רעות ועוד. 

"אות הכיתה המעורבת חברתית"; תיכון    בי"ס סיני זכה השנה בפרס 
יוזמה   - POP-UP ז' "רביבים" זכה במקום הראשון עם הפרויקט  מקיף 
זכו  י"א  ממקיף  תלמידים   17 מופ"ת;  כיתת  במסגרת  מצטיינת  חברתית 

בתעודת הצטיינות על מעורבות חברתית.

 עוד בתחום החברתי:
החברתי  הפעיל  באות  זכה  ו',  במקיף  י"ב  כיתה  תלמיד  ג'רופי,  שילה 

המצטיין במחוז מרכז.

בבי"ס  ותלמידים  אמנים  לתערוכות  תצוגה  חלל   – נדב"  של  "החדר   
תרבות. השנה התקיימו במקום תערוכות פרי יצירותיהם של תלמידי בית 

הספר ואמנים יוצרים אחרים;

כתיבה ויצירה
  זכייה לבי"ס ויתקין בתחרות ארצית לכתיבה יצירתית לכיתות ד';

  מקום ראשון לבי"ס מרחבים בתחרות כתיבה מטעם אגודת הסופרים בישראל;
  זכייה במקום הראשון )ארצי( למקיף ג' בתחרות הדיבייט "שיח ושיג" 

באנגלית. מקום הראשון )מחוזי( לתיכון מקיף י"ב המעיין. 

יהדות וציונות
שמיטה,  תפילה,  בנושאים:  מלכה  אור  בבי"ס  מגוונת  שנתית  תכנית   

צדקה ואהבת ישראל; 
  זוכים בחידון התנ"ך העירוני לבתי הספר היסודיים )פירוט בעמ' 3(.

שיתופי פעולה
תכנית  במסגרת  ערבי  בי"ס  עם  דרך  פורץ  קשר  יזם  עו"ז  נווה  בי"ס   

"הקשר הרב דורי"; 
ערבי  בי"ס  לבבות עם  לקירוב  בתכנית  בי"ס שקמה לקח חלק השנה   

מכפר קאסם; 
  תיכון מקיף ו' ע"ש יגאל אלון פעל השנה בשיתוף פעולה חברתי עם 

בי"ס "בני ארזים" וכן בפרויקט "מתחברים" עם בי"ס בלקינד.
  תלמידי תיכון מקיף י"ב "המעיין" נפגשו עם סטודנטים גרמנים לליבון 
תכנית  ובמסגרת  ושם"  "יד  בשיתוף  שהתקיים  מפגש  עכשוויות,  סוגיות 

ארסמוס )ERASMUS ( תכנית חילופי סטודנטים של האיחוד האירופי.

מחיי בתי הספר



אלופי העולם ברובוטיקה
Robo--ה )תחרות  ברובוטיקה  העולם  באליפות  כחול-לבן:  גאווה 
ממרכז  נבחרות  שתי  זכו  שביפן,  בנגויה  יולי  בחודש  שהתקיימה   )Cup
בקטגוריות  הראשונים  במקומות  דומב(  מיטל  המורה:  )עם  ורדי  רון 
הנבחרות  רוקדים".  "רובוטים  בתחרות  ומכניקה  וחומרה  ותוכנה  חומרה 
 ,Bailar השיר  לצלילי  סלסה  שרקדו  רובוטים   2 ותכנתו  בנו  ורדי  מרון 
 Single ורובוט נוסף בדמות ביונסה שרקד לצלילי השיר המפורסם שלה
אלופת  היא  לציון  שראשון  שנים  בשלוש  השנייה  הפעם  זו   .Ladies
העולם ברובוטיקה. הזכייה באליפות העולם הגיעה לאחר זכייה בתחרות 

הרובוקאפ שהתקיימה בארץ בחודש מרץ השנה. 

ה'(  )מקיף  רבין  מחט"ב  הצעירים  היזמים 
ביריד הארצי 

מכשיר   ,PeelEgg המוצר  עם  הארצי  ביריד  השני  במקום  שזכו  לאחר 
לקילוף מהיר של ביצים קשות, נבחרו היזמים הצעירים מחטיבת הביניים 
"רבין" )מקיף ה'( לייצג את אזור השפלה ביריד הארצי שיתקיים בחודש 
ארגון  העולמי של  ביריד  ישראל  מדינת  ייצוג  על  יתמודדו  בו  ספטמבר, 

יזמים צעירים בחו"ל. 

בהאקתון  ורדי  רון  ממרכז  הצעירים  היזמים 
הגמר בשיתוף חברת "נוקיה" העולמית!

"היי  חברת  הישראלי,  החדשנות  באירוע  הראשון  במקום  שזכו  לאחר 
קלאודס" ממרכז רון ורדי למחוננים ומצטיינים ייצגה את ישראל בהאקתון 
ברחבי  מדינות  מ-6  נציגים  מול  והתמודדה  "נוקיה"  של  העולמי  הגמר 
העולם. היזמים הצעירים מרון ורדי זכו במקום השני עם המוצר שפיתחו: 

"קליק" - מגן מבודד חום לחגורת הבטיחות.

למידת חקר משמעותית בחט"ב "הראשונים"
פעילות ייחודית לתלמידי כיתת ט' מופ"ת מחט"ב "ראשונים" )מקיף י"א( 
בשיעורי  השנה  במהלך  שהתקיים  משמעותי  למידה  תהליך  במסגרת 
 )Skylab( "סקיילאב"  לתכנית  הצטרפה  "ראשונים"  חט"ב  פיזיקה: 
הביניים  בחטיבות  המיושם  רמון"  "אילן  קרן  של  מסוגו  ראשון  כפיילוט 
הפרחת  של  ייחודית  פעילות  התלמידים  קיימו  התכנית  במסגרת  בארץ. 

בלון מטאורולוגי לצורכי מחקר.

השקת פרויקט "ונוס" במקיף י"ב "המעיין"
השנה  התנסו  אווירו-חלל  הנדסת  במגמת  "המעיין"  י"ב  מקיף  תלמידי 
על  למדו  בה  מהחלל"  הארץ  כדור  "חקר  ויוקרתית  ייחודית  בתכנית 
אמיתיות.  לוויין  תמונות  מחשב  קוד  באמצעות  וניתחו  חלל  מערכות 
במסגרת הלימודים בתכנית יזכו התלמידים להשפיע על תעשיית החלל 
"ונוס" של סוכנות  2017 מתוכנן שיגור של הלוויין  הלכה למעשה. בקיץ 
שרוכשים  הידע  בעזרת  הצרפתית.  החלל  וסוכנות  הישראלית  החלל 
איכות  לשיפור  בחלל  יערוך  ניסויים שהלוויין  יציעו  בתכנית,  התלמידים 

הסביבה והחקלאות בארץ.

המדעי- בפרויקט  הפיס  לאשכול  זכייה 
טכנולוגי-חברתי "גם אני יכול"

השנה  השתתפו  אשר  ז'(,  )מקיף  רייסר  מיכה  הביניים  חטיבת  תלמידי 
בפרויקט, יזמו ופיתחו מוצרים טכנולוגיים ואפליקציות שמטרתם לסייע 
לאנשים עם מוגבלויות. בתהליך חקר ולמידה שנמשך כמה חודשים נפגשו 
הצרכים  על  מהם  ושמעו  מיוחדים  צרכים  בעלי  אנשים  עם  התלמידים 
שלהם על מנת להתאים להם מוצרים לרווחתם. על תהליך החקר והלמידה 
לציון  זכה אשכול הפיס ראשון  לבניית מוצרים לרווחת הקהילה  הכולל 
שצריך  לאדם  מענה  שנותנת  אפליקציה  הזוכים:  המיזמים  ה-1.  במקום 
שידו  לאדם  שמאפשר  ומוצר  מוגדרים,  בזמנים  כדורים  הרבה  ליטול 

נפגעה קשות בתאונת דרכים לפתוח/לנעול את הדלת בתנועה סיבובית.

האקתון למורי מדעים בחטיבות הביניים
מכון  בשיתוף  לציון  ראשון  מדעים  האקתון  התקיים  פברואר  בחודש 
להוראת  חדשים  מודלים  פיתוח  מטרתו:  למנהל.  והמכללה  דוידסון 
המדעים להעלאת מספר הנרשמים למסלולי מדעים. בהאקתון השתתפו 
מורים ותלמידים, מדריכי מדעים ממשרד החינוך, מדענים ויזמים. בסיומו 

נבחרו 6 פרויקטים אשר ייושמו במהלך השנה הקרובה בבתיה"ס.

כנס מחוזי "תלמידים חוקרים מדע וטכנולוגיה"
בכנס "תלמידים חוקרים מדע וטכנולוגיה" של מחוז מרכז במכון דוידסון, 
מחקר  עבודות  כ-100  הוצגו  למדע,  ויצמן  מכון  של  החינוכית  הזרוע 
בנושאים שונים מתחום המדעים. בכנס השתתפו למעלה מ-400 תלמידים 
ידי  על  לשבח  לציון  זכו  ייחודיות  עבודות   20 במחוז.  שונים  ספר  מבתי 
צוות השיפוט, מתוכן 5 עבודות של נציגי בתי הספר בראשון לציון: מקיף 
ט'  מקיף  ו',  מקיף  טביב  חט"ב  "המעיין",  י"ב  מקיף  לב,  בר  חיים  ע"ש  ח' 

"אשלים" ואשכול פיס ראשון לציון.

בחט"ב  מדעים  בנושא  מחוזי  למידה  מפגש 
זלמן ארן 

בחודש מאי אירחה חטיבת הביניים זלמן ארן )מקיף ד'( את צוות ההדרכה 
והפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, בראשות ד"ר נורית 
בר יוסף, ליום למידה משמעותי בנושא מדעים וטכנולוגיה. ביום זה צפו 
המשתתפים במספר שיעורים בכיתות והתרשמו מאוד מהוראת המדעים 
למנהלת  במכתבה  יוסף  בר  ד"ר  שציינה  כפי  הספר.  בבית  והטכנולוגיה 

ביה"ס יפי הימלבלאו לאחר הביקור: "חווינו פואמה פדגוגית צרופה".

עוד במדעים וטכנולוגיה | על קצה המזלג:

  השתתפות תלמידי אשכולות בכנס בינלאומי בארה"ב 
בתחום החקר הטכנולוגי, בו הציגו קופסה קולית שמטרתה 

לתת מענה לתלמידים בעלי מוגבלות פיסית;
  השתתפות תלמידי שכבה ט' מדעית מחט"ב ׳המעיין׳ 
שיעורי  במסגרת  שנבנה  דאון  וצגת  ויצמן  מכון  בכנס 

פיזיקה;
  מקום ראשון מחוזי לבי"ס ידלין בעבודת חקר בתחום 

המדע וטכנולוגיה והשתתפות בתחרות הארצית;
  בי"ס ׳נווה חוף׳ ובי"ס ׳חתני פרס נובל׳ ביריד המחוזי 
לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה; בתיה"ס 

׳רעות׳ ו׳רוזן׳ השתתפו בכנס מדעי-טכנולוגי.
  מקום ראשון לתלמיד בי"ס ׳הראל׳ )הראל שטרנפלד, 

כיתה ו'( בתחרות פיתוח אפליקציה לאנימציה;
בתחום  ארצית  בתחרות  ׳רוזן׳  לבי"ס  השני  מקום   

המדעים בתכנית "מצוינות 2000";
המאה"  ב"אות  זכו  ח'  מקיף  מתיכון  י"ב  תלמידי   

באולימפיאדת מתמטיקה;
בתחרות  ט'  ממקיף  רובוטיקה  לתלמידי  ראשון  מקום   

"רובוטראפיק 2017" שהתקיימה בטכניון;

מדעים וטכנולוגיה | מביאים כבוד!

זכייה לאשכול פיס



"ייחודיות ותקשוב כמנוף לשינוי ולחדשנות 
פדגוגית דיגיטלית"

בחודש יוני השנה התקיים בבי"ס נווה דקלים מפגש למידה למנהלי אגפי 
ולחדשנות  לשינוי  כמנוף  ותקשוב  ייחודיות  בנושא:  הארץ  מרחבי  חינוך 
פדגוגית דיגיטלית. במהלך המפגש שמעו המנהלים על אבני הדרך בתכנית 
התקשוב העירונית מפי ראש מינהל חינוך ד"ר שוש נחום וניצנית ישראלי 
מתאמת עירונית לתקשוב החינוך, וכן נחשפו על קצה המזלג ל-4 תכניות 
מובילות השנה בתחום התקשוב: תכנית מנהיגוטק, תכנית מאיצי חדשנות, 

מיזם שפה בסביבה דיגיטלית ויוזמת קידום והערכת אתרי בתי הספר.

לראשונה: "האקתון" בית ספרי בראשון לציון 
א'  2016 במקיף  ופיתוחים התקיים בחודש דצמבר  סיעור מוחות  מרתון 
בהאקתון   .Rishon-Tech היזמות  מרכז  בשיתוף  הריאלית  הגימנסיה 
התקיים  והוא   - הורים  גם  ולראשונה  מורים  תלמידים,   200 השתתפו 
במשך 20 שעות ברציפות. המרתון התקיים בפורמט של תחרות, ובסופו 

נבחרו שלושה רעיונות זוכים: 
הראשון - פיתוח של מצג שיונח על שולחן התלמיד ועל שולחן המורה, 
באמצעותו יוכלו תלמידים ביישנים, שנמנעים מלהשתתף בשיעור, להקליד 
אפליקציה  של  פיתוח   - השני  מענה;  ולקבל  למורה  שאלות  ולשלוח 
במתכונת של רמזור המסייעת לניהול דיון תרבותי ונינוח בכיתה באמצעות 
"המתנה" בתור, תלמיד המעוניין להשתתף נכנס לאפליקציה וממתין לתורו 
על פי סדר הרישום; והרעיון השלישי - פיתוח של אפליקציה המסייעת 

לתיאום תמיכה לימודית אישית של מורה-תלמיד באופן יעיל ונגיש. 

MOOCATHON | חוויה אקדמית פורצת 
גבולות בבית הספר

רגע לפני סוף השנה התקיים מוקהאתון בחטיבת הביניים "מיכה רייסר" 
)מקיף ז'( בהובלת רכזת התקשוב סימי בן חמו ובליווי מדריכת התקשוב 
אוניברסיטאות  אינטרנטי ממגוון  קורס למידה  הוא   MOOC אלון.  מירב 
בארץ ובעולם אשר נלמד כהאקתון - כלומר ביום למידה אחד עד לסיום. 
הלמידה  למודל  נחשפו  ח'  שכבת  מתלמידי  וחלק  ט'  שכבת  תלמידי 
ציונות,  תעופה,  לדוגמה:  קורסים  מגוון  מתוך  קורס  לבחור  והתבקשו 
התלמידים  ועוד.  ימית  ביולוגיה  אתר,  לבנות  איך  הנאצית,  האידאולוגיה 

העידו על חווית למידה אחרת ומשמעותית במודל חדשני זה. 

מפגשי למידה לקהילת רכזי התקשוב
ימי למידה בנושא "תפקידי רכז התקשוב" התקיימו השנה לרכזי התקשוב 
בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים. מטרת ימי הלמידה היא יצירת 
קהילות תומכות של רכזי תקשוב להובלת תכנית התקשוב, לאפשר שיח 
משותף ומקום של שיתוף רעיונות. שני ימי הלמידה התמקדו בנושאים: 
הספר,  בתי  חדשנות  והובלת  האתגרים  התקשוב,  רכז  תפקיד  תפיסת 
והם התקיימו בשיתוף הפיקוח הכולל והמחוזי ובשיתוף מנהלי האגפים 

במינהל החינוך.

יוזמה: קידום והערכה של הפורטלים הבית 
ספריים

תכנית הערכת הפורטלים הבית ספריים היא יוזמה פדגוגית מוניציפלית 
אשר נולדה מתוך צורך שעלה הן במינהל החינוך והן בבתי הספר לקדם 
התוכן,  ברמת  העיצוב,  ברמת  רמות:  בכמה  בעיר  הספר  בתי  אתרי  את 
האתר  והלמידה.  ההוראה  דרכי  וברמת  הקהילה  עם  התקשורת  ברמת 
להיות  עליו  וככזה  הספר,  בית  של  הראווה"  "חלון  משמש  ספרי  הבית 
עדכני, מקיף ונגיש לכל קהילת בית הספר. יוזמת קידום אתרי בתי הספר 
יצאה השנה לדרך בבתי הספר היסודיים, ובשנת תשע"ח תורחב גם לבתי 

הספר העל יסודיים.

תכנית מנהיגוטק מסכמת שנה
"מנהיגוטק", תכנית עירונית לעידוד מנהיגות טכנולוגית בקרב תלמידי בתי 
ספר  בתי  ב-28  השנה  פעלה  האן,  נירית  של  בניהולה  היסודיים,  הספר 
כללו  מנהיגוטק  נבחרות  תלמידים.   372 חלק  בה  ולקחו  בעיר  יסודיים 
תלמידי כיתות ד'-ו' שפעלו בתוך בתי הספר לקידום התקשוב ולתמיכה 
עצמאיים,  כלומדים  המסוגלות  טיפוח  תוך  זאת  טכנולוגית,  באוריינות 
הידע  בהפצת  מעשית  והתנסות  צוות  ועבודת  מנהיגות  כישורי  פיתוח 
הליבה  לנושאי  השיקו  השנה  התכנית  של  הדגשים  אחרים.  לתלמידים 
בהכשרת  והתמקדו  החינוך  במשרד  וטכנולוגיה  מדע  מינהל  שמקדם 
התלמידים להעברת מידע והסברה בנושאי אתיקה ומוגנות ברשת. יעדי 
התכנית לקראת תשע"ח הם הרחבת הפעילות לכלל בתיה"ס היסודיים וכו 

המשך פיתוח מנהיגות טכנולוגית לתלמידי ד'-ו'.

מתקשוב לפדגוגיה דיגיטלית 

אליפות הסייבר תשע"ז
כבוד לביה"ס היסודי "עדיני" על הזכייה במקום ה-1 )ארצי( בגמר אליפות הסייבר הישראלית: נבחרת 
הספר  בית  את  ייצגו  התלמידים  ברציפות.  השנייה  השנה  זו  בתחרות  ספרית השתתפה  הבית  הסייבר 
באירוע הגמר וזכו במקום הראשון במקצה כיתות ב'-ד'. אליפות הסייבר הלאומית היא יוזמה של משרד 
נועדה  התכנית  בארץ.  הספר  בתי  כל  בין  פרסים  נושאת  תכנות  תחרות  מתקיימת  ובמסגרתה  החינוך, 

לחשוף את התלמידים לשפת התכנות )כתיבת קוד( באמצעות משחק ותחרות היוצרים עניין וחוויה.

זוכי אליפות הסייבר



מאיצי חדשנות
חדשנות  כמאיצי  והמורה  המדריך   - חדשנות  "מאיצי 
בתשע"ז  החלה  אשר  ייחודית  תכנית  היא  שינוי"  ומחוללי 
ומטרתה יצירת קהילה של אנשי חינוך )מורים ומדריכים( 
שתרחיב  טכנולוגיה,  מבוססת  פדגוגית  ביזמות  העוסקת 
את מעגל העוסקים בתחום ותייצר מערכת המאפשרת את 
קיומן של יוזמות פדגוגיות מותאמות למאה ה-21. קבוצת 
והשאר  מורים   20 מתוכם  חברים,   27 כוללת  המאיצים 
לומד  מורים  חדר  שהעלו:  היוזמות  בין  תקשוב.  מדריכי 
ומטמיע תקשוב בחינוך מיוחד, הקמת קהילת מקצוע לריכוז 
התקשוב בחטיבות הביניים, תכנון חדר בריחה וחדרי חידות 

בבתי הספר היסודיים. 

מעבדת חדשנות אסטרטגית
לגלות. ללמוד. לדמיין. לזקק. ליצור. מעבדת החדשנות 
ידי  על  שפותחה  פלטפורמה  היא  החינוכית/עירונית 
ארגון ערי חינוך ובנויה על פי המודל הבין-לאומי של 
חדשניות  גישות  ויישום  לפיתוח   ,Innovation Lab
המעבדה  החלה  לציון  בראשון  העירוניות.  במערכות 
נציגים  2017 ומשתתפים בה כ-30  את דרכה באפריל 
ממשרד  בעירייה,  שונים  וממנהלים  החינוך  ממנהל 
החדשנות  במעבדת  קהילה.  ואנשי  תלמידים  החינוך, 
ופיתוח של תכניות  יוצאים המשתתפים למסע למידה 
נוצרת  זה  באופן  בשטח.  ליישמן  ומנסים  דרך  פורצות 
במעבדה קבוצת עמיתים אוהבי חיפוש ושינוי, נלהבים 

ללמידה רשתית, התנסות ושיתוף.

"עיר חינוך" - "עיר חכמה"
אליו  נכנסה  לציון  ראשון  )אשר  חכמה"  "עיר  פרויקט 
החיים  למציאות  הקיימת  הטכנולוגיה  את  רותם  השנה( 
את  לשפר  מנת  על  העתידיות,  הפיתוח  ולתכניות  בעיר 
איכות החיים בעיר בכל תחומי החיים. ברחבי העיר נפרשת 
"רשת" של שיתופי פעולה שמטרתם להתמודד עם אתגרי 
לארוג  מאפשרים  הדיגיטליים  הכלים  חכמה  בעיר  העיר. 
חינוך"  "עיר  מהי  יתרה.  בקלות  הזו  הרשת  את  ולקיים 
במסגרת "עיר חכמה"? עיר חינוך הופכת להיות "בית ספר 
אחד גדול", משאבי העיר הופכים לזמינים וידידותיים עבור 
לרתום  והאפשרות  ומבוגרים,  צעירים  בעיר,  כל הלומדים 

אותם כחלק מרשת החינוך נעשית קלה ופשוטה. 

טרמינל חדשנות חינוכית
קבוצת מנהלי על יסודי יצאו למסע של למידת תחומי חדשנות שפועלים כיום בארץ ובעולם והשלכותיהם על החינוך. 
במהלך המפגשים ביקרו המנהלים באינטל – במעבדת החדשנות ובמרכז הפיתוח בחיפה, במכללת אוהלו, במרכז עתידים, 
בחברת WeWork ועוד. המנהלים עסקו בחשיבה ובתכנון של תפיסה פדגוגית חדשנית בתחומים שונים בחינוך: סביבות 
למידה, שימוש בטכנולוגיה, הערכה חלופית, שינוי תפקיד המורה ממעביר מידע לאמן של שיתופי פעולה ורישות, למידת 

עמיתים ועוד.

חדשנות בחינוך 

משתתפי מאיצי חדשנות

מעבדת חדשנות אסטרטגית

מעבדת חדשנות אסטרטגית



סיום המחזור הראשון של ביה"ס לסייעות
מתווה עירוני ייחודי לפיתוח מקצועי של הסייעות בגני הילדים: הסתיים המחזור הראשון של לימודים בבית הספר לסייעות בעיר. הסייעות סיימו 3 שנים 
של לימודים בהם למדו בין היתר: היבטים התפתחותיים של הגיל הרך )חברתית, קוגניטיבית, רגשית(, איך ילדים לומדים, שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים, 
תקשורת בין אישית, בריאות ובטיחות בגן, ספרות ילדים, פעילות גופנית בגן, תזונה וחינוך להרגלים, שפה ואוריינות, חינוך לאמנות, חינוך סביבתי, שילוב 
המחשב בגן ועוד. מטרת בית הספר לסייעות להפוך את הסייעת לשותפה מקצועית במעשה החינוכי כחלק מצוות הגן, ולהכשיר ולהשביח את הסייעת להיות כזו.

עולים ל-א'
תכנית "עולים ל-א'" היא פרי שיתוף פעולה בין אגף קדם יסודי, האגף לקליטה ושילוב עולים ומשרד החינוך. בשנת תשע"ז כללה התכנית 140 ילדי גנים 
העולים לכיתה א', שקיבלו שיעורי תגבור שפתי אחר הצהריים, ללא כל עלות. גם הוריהם זכו לסדנאות במהלך השנה. מדובר בילדים דוברי שפה שנייה, 

המתקשים בעברית, כאשר התכנית מסייעת להם בתגבור שפתי ובהכנה לקראת העלייה לכיתה א'.

"ירושלים פנים רבות לה" - יוזמה פדגוגית 
בגני אשכול נעורים בקדמה

)שכונת  בקדמה  נעורים  באשכול  הילדים  גני  כל  של  משותפת  יוזמה 
נעורים וקדמת ראשון(, במסגרתה למדו הילדים אודות הנושא "ירושלים 
- פנים רבות לה", כאשר כל גן באשכול בחר להתמקד בהיבט אחר של 
העיר בהתאם לתפיסת עולמו וייחודו. הילדים למדו להכיר את ירושלים 
וכן בשעת ביקור בגן  בגן  דרך החוויה וההתנסות במרכז הסוציו-דרמטי 
אחר. החוויה המשותפת וההתנסות איפשרו ל"קרב" את ירושלים הרחוקה 
המפקחת  פז  אורנה  ובסיוע  בעידוד  בוצע  הפרויקט  למוחשית.  ולהפכה 
על הגנים, ענת פורר מדריכת האשכול שסייעה בבניית התכנית, ובהובלת 

הגננות בגנים ובראשן הגננת המובילה טלי עקרי. 

גני ילדים 

"שוק אביב" - יוזמה ערכית בגני אשכול רמב"ם
הילדים  גני  של  משותפת  פעילות  התקיימה  הטובים  המעשים  ביום 
"ניצני ראשון לציון" שעיקרה  ותלמידי  "רוזן"  באשכול רמב"ם, בית ספר 
עשייה למען האחר והטמעת ערך הנתינה. במסגרת הפעילות נערך "שוק 
אביב" ובו תחנות מכירה של חפצים ומוצרים, שהכסף ממכירתם הועבר 
כתרומה לעמותת "ניצני ראשון לציון", עמותה למען ילדים נכים. השותפים 
ליוזמה: גננות האשכול והגננת המובילה ענת שאואר, ועד ההורים ובראשו 
היו"ר יניב עזרן, מנהלת בי"ס רוזן עליזה בלנק והצוות החינוכי של ביה"ס.

בוגרות מחזור הסייעות הראשון 

אירוע עצמאות לילדי הגנים



מאירים את העיר
פרויקט מיוחד של אגף נוער וצעירים ואגף חינוך על יסודי שנערך לפני חג החנוכה בשיטת "תעביר את זה הלאה": במסגרת הפרויקט למדו בני הנוער על 
הערך "תודה" והתבקשו לכתוב מכתב לאדם יקר ללבם שאינו זוכה להוקרה מצדם בשגרת היום-יום. האדם שקיבל את המכתב התבקש גם הוא לכתוב מכתב 
תודה ולהעבירו לאדם אחר. למכתב צורף צמיד הנושא את המשפט "במקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור". התוצאה: מעל 10,000 מכתבי תודה 

וצמידים נשלחו לתושבי העיר בסוף השבוע שלפני חג החנוכה והאירו את העיר.

סיירת נוער לשעת חירום
תכנית עירונית משותפת לאגף נוער וצעירים, מינהל החינוך ואגף ביטחון ושעת חירום – אשר במרכזה הכשרת בני נוער במתן סיוע בחירום בזמן אמת: 
במסגרת התכנית עוברים תלמידי כיתות אתגר משכבת י' הכשרה ע"י בעלי תפקידים בכיבוי אש, במשטרה, במד"א ובפיקוד העורף. לאחר מכן, מלווים ע"י 
אחראי הביטחון הבית ספרי, הם מעבירים את הידע שרכשו לכלל תלמידי ביה"ס ורותמים אותם לפעולה. בכך למעשה משמשים התלמידים שגרירים של 

ביה"ס והקהילה.

למען הקהילה 

תן כבוד
יוזמה שמופעלת במרכז הנוער "הבאלנס" בשיתוף ארגון "איחוד והצלה", עיריית ראשון לציון ותכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" בחינוך העל 

־יסודי. מטרת היוזמה לתת מענה רפואי לאוכלוסיית הקשישים העריריים באמצעות הכשרת תלמידי כיתה י' בקורס עזרה ראשונה בסיסי. מתנדבים בעלי הכ
שרה רפואית מגיעים יחד עם בני הנוער מתחום המעורבות החברתית, בוגרי קורס עזרה ראשונה, אל בתי הקשישים, ובודקים להם מדדים רפואיים בסיסיים. 

מדדים אלו מועברים למאגר נתונים ונמצאים תחת מעקב יום יומי של גורם רפואי. 

2017 על  זוכה פרויקט מצטיין   | בגן  בוגר  חבר 
תרומה משמעותית לחברה ולקהילה

במסגרת תכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" 
עלתה היוזמה "חבר בוגר בגן" לחיבור בין קהילות שונות: 
מצד אחד תלמידי כיתות י' מהתיכון הדתי מקיף ב' "אוריה" 
ומתיכון "בית אקשטיין", ומצד שני ילדי הגנים "אצו רצו 
במסגרת  רמב"ם.  שבשכונת  צחורות"  ו"יונים  גמדים" 
היוזמה התלמידים הבוגרים מגיעים אחת לשבוע אל גני 
הילדים למפגש עם הילדים הצעירים - הם מסייעים להם 
בהקניית כישורי שפה, משחקים איתם, מעודדים אותם 
לעזרה  מקור  עבורם  ומהווים  חבריהם  עם  לאינטראקציה 

ולתמיכה. 

הדרכת תלמידים בבית המתנדב

הדרכת בני נוער בתחנת מכבי האש



בקרו אותנו בפורטל החינוך ראשון לציון:
w w w . r l z - e d u . o r g . i l

להתראות בתשע"ח


