העמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל
ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות

פרס
החינוך
2014
2015

לשנת הלימודים תשע"ה

ע"ש אחמד טהא אגברייה ז"ל
מזכיר סניף המשולש 2006-1991

פרס החינוך  2015-2014תשע"ה

פרס החינוך  2015-2014תשע"ה

פתח דבר

פ

רס החינוך מטעם ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים והעמותה הפדגוגית היה כבר
מזמן למוסד ,שהלך והתרחב עם השנים .מלכתחילה ,כשיסדנו מפעל חינוכי זה ,הצבנו
לנו למטרה לקדם ערכים חינוכיים האמורים להיות ערכי יסוד בכל חברה תרבותית ,מתוקנת
 -החל בערכי כבוד וסובלנות וכלה בחינוך למעורבות חברתית ועזרה הדדית.

ההיענות של בתי הספר העל יסודיים היא גדולה ,ובכל שנה גדל מספר בתי הספר שיוזמים
ומפעילים תכניות שונות ,משום הרצון לשפר את חיי היומיום בביה"ס ,את האווירה ואת
היחסים בין המורים לתלמידים ובקרב התלמידים עצמם ,ולטווח הארוך " -להוציא" את
התלמידים עם אותם ערכי חיים ,למען חברה בריאה יותר וסובלנית יותר בעתיד.
לפני  3שנים הרחבנו והוספנו את נושא התרומה לקהילה ושיתופה ,בנושאים :אורח חיים
בריא ,איכות הסביבה ונגישות ישראל.
מפעל הפרס הוא אחד הגורמים שבאמצעותם אנו תורמים את חלקנו למען אותם ערכים
אשר כה חשוב שיעמדו על סדר היום של מערכת החינוך ,ואשר הטמעתם בקרב הדור הצעיר
משמעותה ,כאמור ,עתיד עם איכות חיים טובה יותר בחברה מתוקנת ומתורבתת.
בתי ספר רבים פעלו גם במהלך השנה החולפת ליצירת מיזמים שונים ומגוונים בנושאים
שהוצעו; ועדה מטעם ארגון המורים בחנה את החומר הרב שהתקבל ,ביקרה בבתי הספר,
מיינה את החומר ובחרה בבתי הספר הזוכים.
אני מבקש להודות לחברי ועדת הפרס על עבודתם המסורה ,מודה לכל בתי הספר ,מורים,
תלמידים והורים שהשתתפו בתחרות ותרמו כה רבות לתכנית ,ושולח ברכות לזוכים.

בברכה,
רן ארז
יו”ר הנהלת ארגון המורים העל יסודיים
ויו”ר העמותה הפדגוגית
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פרס החינוך  2015-2014תשע"ה

פרס החינוך  2015-2014תשע"ה

מתכונת הפרס

הקריטריונים לפרס החינוך

שנת הלימודים התשע"ה המשיך ארגון המורים העל יסודיים בהענקת פרסי חינוך
במתכונת ארצית בנושאים :חינוך למניעת אלימות ותרומה לקהילה (אורח חיים בריא,
בטיחות בדרכים ,איכות הסביבה).

ב

ב

תהליך בחירת הזוכים

ית הספר מדריך ומכשיר את תלמידיו ,את צוות המורים ואת ההורים להישגיות
ויצירתיות בנושאים חינוך למניעת אלימות ותרומה לקהילה.

בית הספר מקדם את תלמידיו בנושאים מניעת אלימות ותרומה לקהילה על ידי
סימפוזיונים ועבודה בשטח בשילוב פעילויות לצמצום הפערים החברתיים וחינוך לאורח
חיים בריא ותרומה לקהילה.

נקבעו הקריטריונים לפרס ולוח הזמנים להגשת ההמלצות והם פורסמו ב"קשר עין" ובכרזות
שהופצו בין בתי הספר.

בית הספר פועל למניעת אלימות ותרומה לקהילה בין כתליו ובקרב הקהילה על ידי
יצירת אקלים של דרך ארץ וכבוד הדדי.

בתי הספר שהגישו מועמדות עברו מיון ראשוני בידי ועדת הפרס ,אשר בדקה את העבודות
בהתאם לקריטריונים שפורסמו.

בית הספר ,בשילוב מורים ,תלמידים והורים ,עושה למעורבות התלמידים בחיי הקהילה,
על ידי חינוך למניעת אלימות ותרומה לקהילה בהתאם למגילת העצמאות ולחוקי היסוד
של מדינת ישראל.

בתי הספר המועמדים דורגו ,בצירוף חוות דעת מנומקות ,על פי הקריטריונים שנקבעו
לקבלת הפרס .הניקוד חושב באמצעות טופס הערכה אחיד לכל בתי הספר.
בתי הספר שזכו בציונים הגבוהים ביותר בדירוג נבחרו לזוכים בפרסים ,לאחר דיון מקיף
שהתקיים במליאת הוועדה.
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פרס החינוך  2015-2014תשע"ה

פרס החינוך  2015-2014תשע"ה

פרס החינוך תשע"ה

הזוכים בפרס החינוך העל יסודי

ה שנים ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים מאמין בכך שתפקידו אינו מסתכם רק
בטיפול בתנאי עבודתם ושכרם של המורים ,אלא אף בהשקעה באיכות החיים במדינה,
בכלל ,ובמערכת החינוך בפרט.

בשנה"ל התשע"ה 2015—2014 ,בנושאים:
יוזמות חינוכיות כתרומה לקהילה
וחינוך למניעת אלימות

ז

איכות חיים זו באה לידי ביטוי בחיזוק נושא למניעת אלימות ,ובנושא יוזמות חינוכיות
כתרומה לקהילה .כדי לעודד טיפול בשני נושאים אלו ,יזם ארגון המורים את מפעל פרס
החינוך לבתיה"ס המצטיינים בהפעלת אחד משני הנושאים הנ"ל.
מפעל זה מתקיים זו השנה ה ,17-שבתי"ס הגישו מועמדות לפרס וכל המשתתפים בתחרות
ראויים להערכה .הערכה מיוחדת מגיעה לבתי"ס אשר נבחרו בידי ועדת הפרס לראויים
לפרסים.
בתיה"ס אשר זכו בפרסים מאופיינים בעבודה יצירתית וחדשנית ,המשלבת ימי עיון ,יישום
הנלמד ,הפקת לקחים וחתירה מתמדת לשיפור ולקידום הנושאים שבהם הם הועסקו
במסגרת התחרות.
בתיה"ס הללו תרמו והם ממשיכים לתרום ליצירת חברה טובה יותר ואקלים בית ספרי
וקהילתי המאופיינים בהתחשבות בזולת ,כבוד הדדי ,איפוק וקבלת השונה.
מפעל פרס החינוך הוא תרומה נוספת של ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים ,למען
איכות חיים טובה יותר ולמען הנחלת ערכים לתלמידים באמצעות עבודת צוות ששותפים
לה מורים ,תלמידים ,הורים והקהילה הסובבת.

בנושא יוזמות חינוכיות כתרומה לקהילה:
מקום ראשון:

מקיף ט'  -אשדוד
תחום היוזמה :נגישות ישראל

מקום שני:

חט"ב טובא – טובא זנגרייה
תחום היוזמה :איכות הסביבה

מקום שלישי :ביה"ס שחקים – מקבוצת עמל – נהריה
תחום היוזמה :קשר לניצולי השואה
ביה"ס בויאר – ירושלים
תחום היוזמה :בטיחות בדרכים

ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים מאמין כי ע"י יצירת אקלים בית ספרי אשר מאפשר
לימודים והקניית ערכים ,ניתן לחנך לערכי דמוקרטיה ,סובלנות ,הבנה ודרך ארץ וכפועל יוצא
מכך למנוע אלימות ולעודד אורח חיים בריא.
חברי ועדת הפרס

ועדת הפרס מודה לכל בתי הספר שהשתתפו בתחרות!
המשיכו בעבודתכם החינוכית המבורכת!
חברי ועדת הפרס :חנה ספיר ,יו"ר ועדת הפרס | פסח זוכובסקי | אוסנת וינר
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בנושא חינוך למניעת אלימות
מקום ראשון:

תיכון אילן רמון – הוד-השרון

מקום שני:

תיכון שהם  -שהם

מקום שלישי :תיכון רמז – בני-ברק
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פרס החינוך  2015-2014תשע"ה

פרס החינוך  2015-2014תשע"ה

מקום ראשון

מקום שני

תרומה לקהילה | נגישות ישראל

תרומה לקהילה | איכות הסביבה

מקיף ט'  -אשדוד

חט"ב טובא  -טובא זנגרייה

בית הספר מקבל את הפרס בנושא נגישות ישראל.

בית הספר פיתח תוכנית ייחודית לאגירת מי גשמים.

ביה"ס פיתח תוכנית לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים ,מתוך איתור הצרכים ומתן
מענה להם .התלמידים משולבים במערך הבית ספרי כיחידים וכחלק מכלל תלמידי ביה"ס
ובתוך הקהילה הכוללת.

נוכחותו הפיזית של מפעל המים בחצר בית הספר ושילובו בתוכנית הלימודים מאפשרים
עיסוק נרחב בשאלת המים בישראל.

מורי ביה"ס עברו תהליכים עם מורי החינוך המיוחד כדי ליצור את האקלים המיטבי בכיתה
ומחוצה לה עבור התלמידים על לקויותיהם השונות (לקות ראייה ,עיוורון ונכויות פיזיות שונות).
בבית הספר נעשו פעילויות עם ההורים כדי לגייסם לתהליך המשמעותי שעוברים ילדיהם
וליצור שיתוף פעולה שלהם עם הצוות החינוכי.
בבית הספר יש שיתוף פעולה בין מועצת התלמידים לבין הצוות החינוכי להעצמה אישית
ומערכתית של התלמידים.

צריכת המים הבית-ספרית והביתית נבחנת ביחס לממוצע הארצי.
בשנת  2004אומץ הרעיון בידי משרד החוץ האמריקאי והאיחוד האירופי.
הפרויקט העלה את המודעות לנושא של אגירת מי גשמים בקרב התלמידים ,המורים
וההורים ,והחיסכון במים תורם לחיסכון בכסף רב בבית הספר.
תלמידי ביה"ס לומדים להיות אזרחים אכפתיים לסביבה!

מטרת התוכנית היא קידום וטיפוח של כיתות תקשורת ,שילובם של התלמידים וקידומם
הפדגוגי והחברתי כהכנה לחיים.
דרך העשייה הרבה ממחיש בית הספר ערכים של נתינה ,הקשבה וקבלת האחר.

על כך זוכה בית הספר במקום הראשון
בנושא של יוזמות חינוכיות כתרומה לקהילה
8

על כך זוכה בית הספר במקום שני
בנושא של יוזמות חינוכיות כתרומה לקהילה
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פרס החינוך  2015-2014תשע"ה

פרס החינוך  2015-2014תשע"ה

מקום שלישי

מקום שלישי

תרומה לקהילה | קשר לניצולי שואה

תרומה לקהילה | בטיחות בדרכים

ביה"ס שחקים  -מקבוצת עמל  -נהריה

ביה"ס בויאר  -ירושלים

בית הספר פועל לחיזוק הקשר בין תלמידי ביה"ס לאוכלוסיית ניצולי השואה בנהרייה
בסיוע עמותת עמך.

בית הספר מייחס חשיבות רבה לחינוך לזהירות בדרכים בכל שכבות הגיל.
בית הספר מקצה את מיטב המשאבים כדי להטמיע ערך זה בתלמידיו.

בית הספר מקיים דיאלוג חווייתי משותף במטרה להגיע להבנה טובה של בן הדור האחר.

בכל שנה נלמד המקצוע חינוך תעבורתי בבית הספר.

בית הספר מפתח ערכים כמו מצוינות ומנהיגות חברתית.

התלמידים מתנסים במגוון פעילויות בתחום של זהירות בדרכים ,למשל :סיור בבית החולים
הדסה ,קיום תערוכה של יצירות אמנות.

בית הספר פועל להעצמת יכולות התלמיד כלומד וכמלמד מתוך חיזוק ערכי שיתוף,
תרומה והתנדבות.
ניצולי השואה רוכשים ,בעזרת התלמידים ,ידע טכנולוגי :הם לומדים להכיר את הרשת
החברתית פייסבוק ,ופותחים דף זיכרון לניצולים באתר פייסבוק.

מוקד נוסף של הטמעת ערכי הזהירות בדרכים הוא מטלות הביצוע באזרחות – תלמידים
כותבים עבודות בנושא הזה.
תלמידי התיכון מדריכים את תלמידי בית הספר היסודי.
בית הספר מקיים הדרכה לגיל הזהב במועדון לגיל השלישי בנושא זהירות בדרכים.

על כך זוכה בית הספר במקום שלישי
בנושא של יוזמות חינוכיות כתרומה לקהילה
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על כך זוכה בית הספר במקום שלישי
בנושא של יוזמות חינוכיות כתרומה לקהילה
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פרס החינוך  2015-2014תשע"ה

מקום ראשון

מקום שני

חינוך למניעת אלימות

חינוך למניעת אלימות

תיכון אילן רמון  -הוד-השרון

תיכון שהם  -שֹהם

"בתיכון רמון לא שוטים" – תוכנית למניעת שתייה לשוכרה פועלת בבית הספר מדי שנה.

בית הספר בנה תוכנית לשיפור האקלים בו ולמניעת אלימות.

התוכנית מופעלת על ידי עמיתים  -שהם תלמידים המתנדבים לקבל הכשרה כדי להעביר
לבני גילם תכנים הנוגעים לבעיות של גיל ההתבגרות.

בית הספר מוגדר :מרחב מזמן דיאלוג.

זהו מודל ייחודי ,שבבסיסו התפיסה שלתלמידים יש כוח ויכולת להניע את התוכנית ,והם
עושים זאת בשיתוף כל הגורמים בבית הספר ובקהילה – ההנהלה ,היועצות ,רכזי השכבה,
המחנכים ,המורים מתחומי הדעת השונים וועד ההורים.
התלמידים מקבלים גם שיעורים נוספים על ידי צוות המורים והמחנכים וכן הרצאות
מגורמי חוץ כחלק ממערך המניעה.
בית הספר מקיים תחרות בנושא ,ובה מוצגות כרזות וג'ינגלים ,מועלית הצגה ומתקיים דיון
שכבתי וכיתתי.
בית הספר מקבל את הפרס על פיתוח תוכנית ייחודית המופעלת על ידי תלמידים עמיתים
כסוכני שינוי!

על כך זוכה בית הספר במקום הראשון
בנושא של חינוך למניעת אלימות
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פרס החינוך  2015-2014תשע"ה

תקנון ביה"ס עודכן ,וחזות ביה"ס שופרה.
בית הספר הצטרף לרפורמה עוז לתמורה ומאז המורים זמינים יותר לתלמידים.
בית הספר הפעיל סדנאות למורים ,ובהן הושם דגש בשיפור הדיאלוג בין המורים ובין מורה
לתלמיד לצורך הגברת תחושת האמון והשייכות של התלמידים כלפי ביה"ס ולצורך שיפור
האווירה הלימודית.
שינוי ארגוני נערך בבית הספר ,חדרי הכיתות נעשו לחדרים של המורים והתלמידים באים
אליהם.
חדר המורה קיבל אופי של חדר מקצועי המתאים למקצוע ההוראה.
השם שניתן לו הוא ממ"ד = מרחב מזמן דיאלוג.
המורה נמצא שם והוא פנוי לשיחות עם התלמידים!

על כך זוכה בית הספר במקום השני
בנושא של חינוך למניעת אלימות
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פרס החינוך  2015-2014תשע"ה

פרס החינוך  2015-2014תשע"ה

מקום שלישי
חינוך למניעת אלימות
תיכון רמז  -בני-ברק

בית הספר בנה תוכנית חינוכית למניעת אלימות כדי לטפל בתלמידים במצבי סיכון שונים.
בבית הספר מופעלת התוכנית "להוביל שינוי בחברותא" כארגון חברתי הפועל מתוך
עקרונות של ערבות הדדית ואחריות אישית.
בית הספר נותן כלים לתלמידים שבאמצעותם הם יוכלו להשפיע על אחרים ,יוכלו להוביל
שינוי תוך כדי הבנה כי ערבות הדדית היא מפתח לביטחון ולהגנה.
בית הספר משתף הורים ,את מועצת התלמידים וגורמי חוץ.
בית הספר מפעיל "מעגלי שיח ולימוד בחברותא" בנושאים ערכיים ,חברתיים ומוסריים.

על כך זוכה בית הספר במקום שלישי
בנושא של חינוך למניעת אלימות
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העמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל
ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות
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