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 הוכרזו הרשויות הזוכות בפרס החינוך היישובי  
הוענק לחמש רשויות מקומיות ומועצות אזוריות שעל פי משרד , בשווי מאה אלף שקלים, הפרס

 ועמדו בשישה קריטריונים מתוך תשעה, ייחודיות ביישוביהן תוכניותהחינוך ערכו 
 14:13,  19.02.17  :פורסםחישחר 

הן הרשויות הזוכות בפרס החינוך   -עכו וקריית מוצקין , מודיעין, מועצה אזורית מטה בנימין, מועצה אזורית באר טוביה

, אלף שקל 100כל אחת מהרשויות תזכה בפרס בשווי . שר החינוך נפתלי בנט( 'א)כך הכריז היום , (2016)ו "לשנת תשע

 .שיושקע בפרויקט חינוכי ברשות

  

ותהליכים ייחודיים וחדשניים   תוכניותפרס החינוך היישובי מוענק מדי שנה ליישובים שבלטו בהשקעה יתרה בחינוך וביצעו 

 .הרשויות הזוכות עמדו בשישה מתוך תשעה קריטריונים שנקבעו מראש. בתחום

  

קידום  , החינוך היישובי במערכת החינוך מינהלמידת המעורבות והתמיכה האישית של ראש הרשות ושל : הקריטריונים הם

ביצוע יוזמות  , למימוש עצמי ולמצוינות, ומובילות להישגים לימודיים 21-הוראה ודרכי הערכה המותאמות למאה ה, למידה

קידום סובלנות והכלת  , קידום מעורבות אישית וחברתית, בדגש על המתמטיקה, טכנולוגי ומקצועי, לקידום החינוך המדעי

קידום חינוך איכותי בגילאים  , (מחוננים וחינוך מיוחד, נוער בסיכון, עולים)האחר בהתייחס לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 

חיזוק המנהיגות החינוכית ופיתוח  , קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי סביב היממה ובין מגוון מסגרות החינוך, הצעירים

 .וטיפוח מעורבות הורים לקידום מערכת החינוך, ההון האנושי

  

סיירה במהלך השנה החולפת במערכות החינוך  , לית משרד החינוך"המשנה למנכ, בראשות גילה נגר, ועדת הפרס

ובסופו של התהליך נבחרו היישובים  , ביישובים ברחבי הארץ והתרשמה מהעשייה החינוכית והתרומה היישובית לנושא

 .טקס קבלת הפרס ייערך בחודש הבא בירושלים. הזוכים

  

יישר כוח  . ואנו נחושים להעניק חינוך מצוין לכל תלמיד ותלמידה בישראל, אין דבר חשוב יותר מחינוך: "שר החינוך אמר

העשייה המבורכת של . הבחירה שלכן להשקעת יתר בחינוך היא זו שתבטיח את עתיד הילדים והעיר, לרשויות הזוכות

של סובלנות וקבלת האחר והן   בהבטיםהן , ראשי היישובים והמועצות שנבחרו היא דוגמה ומופת למוסדות החינוך בארץ

  ".בקידום המצוינות והחינוך האיכותי בכל מסגרות החינוך הרשויות

 

         

 

 

אלו הרשויות שזכו  

בפרס החינוך  

 היישובי
שר החינוך הכריז על הרשויות  

הזוכות בפרס החינוך היישובי לשנת  

א מטה .מ, א באר טוביה.מ: ו"תשע

.קריית מוצקין, עכו, מודיעין, בנימין  
 עדו בן פורת , כ"ג בשבט תשע"ז 19/02/17 10:56

 שיתוף

 

 
   

 השר בנט

ישראל ברדוגו: צילום  

על  ( ראשון)נפתלי בנט הכריז היום , שר החינוך

 ו''תשעהרשויות שזכו בפרס החינוך היישובי לשנת 

,  א מטה בנימין.מ, באר טוביהא .מ: 2016 –

.עכו וקריית מוצקין, מודיעין  

פרס החינוך היישובי מוענק ליישובים שבלטו  

בהשקעה יתרה בחינוך וביצוע תכניות ותהליכים  

במסגרת  . ייחודיים וחדשניים בתחום החינוך ביישובם

יוענק לאותן הרשויות פרס כספי בסך  , זכייתם בפרס

אשר יושקעו בפרויקט חינוכי בתוך   ח''שאלף  100

.הרשות  

בראשות המשנה  , וועדת פרס החינוך היישובי

סיירה במהלך השנה  , לית המשרד גילה נגר"למנכ

,  ובכללן היישובים הזוכים, במערכות החינוך השונות

החינוכית  -והתרשמו מהעשייה ומהתרומה הערכית

הרחבה של ראשי היישובים והמנהיגות החינוכית  

.שבהם  

יוזמות  : הרשויות הזוכות הצטיינו בפעילויות ייחודיות

,  לקידום מעורבות אישית וחברתית רשותיותותכניות 

טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה  

קידום  . האישית ולקידום סובלנות והכלת האחר

תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי סביב היממה ובין  

.מגוון מסגרות החינוך  

כמו כן הרשויות הללו פעלו לקידום חינוך איכותי  

טכנולוגי  , קידום החינוך המדעי, בגילאים הצעירים

הוראה  , וקידום למידה, ומקצועי בדגש על מתמטיקה

למימוש  , ודרכי הערכה להובלה להישגים לימודיים

.עצמי ולמצוינות  

טקס קבלת הפרס יערך חודש הבא בירושלים  

לית המשרד ונציגי  "מנכ, במעמד שר החינוך

.הרשויות הזוכות  

אין דבר חשוב יותר מחינוך  ", שר החינוך בנט אמר

ואנו נחושים להעניק חינוך מצוין לכל תלמיד  

,  יישר כוח לרשויות הזוכות. ותלמידה בישראל

הבחירה שלכן להשקעת יתר בחינוך היא זו שתבטיח  

העשייה המבורכת של  . את עתיד הילדים והעיר

ראשי היישובים והמועצות שנבחרו היא דוגמה  

הן בהיבטים של , ומופת למוסדות החינוך בארץ

סובלנות וקבלת האחר והן בקידום המצוינות והחינוך  

".האיכותי בכל מסגרות החינוך הרשויות  

מסר בתגובה לזכייה  , ראש עיריית עכו, שמעון לנקרי

כל ראש עיר רואה לנגד עיניו את נושא החינוך  "

בעכו הרחבנו את הטיפול והטיפוח  , כראשון במעלה

ואם בעבר נטען  , בחינוך גם מחוץ לכותלי בית הספר

בשנים האחרונות ניתן לראות   –שבעכו יש פוטנציאל 

אנו שמחים ששר  . כי הפוטנציאל הזה גם מומש

החינוך וחברי הוועדה ראו לנכון לציין את העשייה  

אנו נמשיך בכל הכוח לגרום , שלנו בתחום חשוב זה

".לשגשוגה של עכו בתחום החינוך ובתחומים אחרים  
 

 

http://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Left Rail Thumbnails:
http://www.inn.co.il/More/Staff.aspx
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 ז"תשעהקריטריונים שזיכו את המועצה בפרס חינוך ארצי 

  מינהלמידת המעורבות והתמיכה האישית של ראש הרשות ושל  - אחריותיות 1קריטריון 

 החינוך היישובי במערכת החינוך

טכנולוגי ומקצועי בדגש על  , החינוך המדעילקידום  רשותיותיוזמות ביצוע  3קריטריון 

 מתמטיקה

 .אישית וחברתיתמעורבות   לקידום  רשותיותותכניות יוזמות  4 קריטריון

 .סביב היממה ובין מגוון מסגרות החינוך ורצף חינוכיתפיסה הוליסטית קידום  6קריטריון 

 בגילאים הצעיריםחינוך איכותי קידום  7קריטריון 

 .לקידום מערכת החינוך מעורבות הורים ושותפויותטיפוח  9קריטריון 
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 החינוך תקציב

 2016 בשנת חינוך לצורכי הרשות תקציב

   

  130,262,000 

 
  ממקורות התקציב

 מוניציפאליים

58,677,000 49.5%  

   החינוך תקציב

 הרשות תקציב כל מסך
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 ועדת חינוך•

 שיח חינוכי קהילתי•

 שולחנות עגולים•

 מפגשים עם הנהגות הורים  •

 בית ספריות   

   -מפגשים ביישובים•

 בתיאום עם נציגי היישובים   
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 ערוצי השיח  



 הילדים בגני תלמידים

 ח"תשע-ז"תשע הלימודים שנת

 ח"תשע ז"תשע 

 גני ילדים

גני ילדים  36
 ממלכתיים

976 

1243 

 967 גני ילדים ממלכתיים 39

גני ילדים  10 1198
 ממלכתי דתי

254 
גני ילדים ממלכתי   10

 דתי
215 

 16 גן חינוך מיוחד 1 13 גן חינוך מיוחד 1

 .ילדים 35תקן לגן 

ממוצע מספר תלמידים בגני   

 ילדים 23 המועצה הינו

 

 

,  בכל גן שמספר התלמידים בו גדול

המועצה מקצה סייעת  ,  או עולה צורך

 נוספת
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1240
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 ט  "תשע ח  "תשע ז"תשע

1243 

1182 

1160 

 ט"תשעז עד "גני ילדים תשע  -דמוגרפיצפי 
 ילדים  גני צפי גידול  (* על פי נתוני משרד הפנים) 

 1243 ז"תשע

 1198 ח  "תשע

 1160 ט  "תשע

 לא כולל תושבים חדשים* 



 ח"בשנת הלימודים תשע' כיתות א

 יד חזון נופים רגבים מבואות  

מספר 

 45 96 118 171 תלמידים

 2 4 4 6 מספר כיתות

' ממוצע תל

 23 24 29 29 בכיתה
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 ילדים בכיתה   34הוא ' תקן לכיתה א

 המועצה מקצה סייעת נוספת לכל כיתה



 לפי תלמידים בפועל בגני הילדיםמועצה אזורית באר טוביה ' צפי גידול כיתות א

11 

 תשפא תשפ תשעט תשעח

171131170138 מבואות

961038492 נופים

1189910099 רגבים

45434343 יד חזון

171 

131 

170 

138 

96 
103 

84 
92 

118 

99 100 99 

45 43 43 43 
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180

 יד חזון רגבים נופים מבואות



נתוני משרד  

 הפנים

 רישום בפועל

  ח"ומוסתהליך בקשות לבניית מבנים 
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  עריכת נתוני

צפי גידול 

 דמוגרפי
  נתוני מחלקת

 הנדסה

  הגשת בקשה למנהל הפיתוח במשרד החינוך

 הגשת פרוגרמה

 י משרד החינוך"אישור נחיצות ע

 העברת מסמכי קרקע

פניה ליישוב להקצאת  

 מקרקעין

 הודעה על זמינות לתקצוב

 התחלת בנייה קבלת הרשאה תקציבית

 תכנון הנדסי

הגשה  

 חוזרת  

 בכל שנה 

עד 

לקבלת  

הרשאה  

 תקציבית

 קידום מימון



 תוספתיות במימון מועצה תוכניות
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   337 ח"אגרבמסגרת  תוכניות

 (גבייה מקסימלית₪  988) 

 תוספתיות במימון המועצה תוכניות

 ללא תוספת תשלום

 ביטוח

 ריתמיקה

 סל תרבות
 

 שעה בשבוע -חינוך גופני תוכנית•

 כולל הסעות -ביקורים בגן מדעי לגני חובה -גן מדעי תוכנית•

 פעמים בשנה 3" קונצרט בא לגן" תוכנית•

 ב לאורך כל השנה"פעילות זה•

 צורך/סדנאות להורים על פי ביקוש•

 סייעות נוספות בגני ילדים•

 כולל הסעות    -פעילות אוריינית בספרייה להעשרה שפתית•

 הצגות בגנים•

 פדגוגיים על פי שיקולים( ח"טיפול רגשי בבע)גנים  10ל " ידיים" תוכנית•

 בכל שלבי החינוך   -תעשיידע•

 כל הגנים מבקרים בספרייה -ביקור בספרייה•

 ח"השפעל ידי ובשיתוף עם  3מגיל " איתור מוקדם" תוכנית•

 בשיתוף עם השירותים החברתיים -הנחיית הורי ילדי הגנים•

 רב שנתית תוכנית -שדרוג חצרות גני הילדים והחלפת מתקני חצר•

 מעברים בין הגן לכיתה א תוכניות•

 בנושא כישורי חיים תוכנית -יום של תכלת תוכנית•

 בריאות השן בשיתוף עם משרד הבריאות תוכנית•
 

 קייטנות מסובסדות* הילדים      צהרונים מסובסדים בגני•



   -"רכה נחיתה"

 למעברים המועצה תוכנית
 למעברים מערכתית היערכות•

 היסודיים הספר לבתי הגנים ילדי מעבר•

 התיכוניים הספר לבתי היסודיים ילדי מעבר•

 .  ומעקב המעברים מודל לבניית רשותי היגוי צוות•

 המשתנים לצרכים שנה מידי הפעילות התאמת•

  היסודיים בין במעבר" רכה נחיתה"ל רשותית' ו תלמידי מועצת•

 לתיכון
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 'המעבר מגן לכיתה א -"נחיתה רכה"
 'תכנית מעברים בין הגן לכתה א

 הכוללת  
 ביקורי ילדי גן חובה בבית הספר1.
 מפגש עם הורי ילדי גן חובה עם צוות בית הספר2.
 'המעבר לכתה א"בנושא ' לכיתה אהרצאה להורי העולים 3.
 עם הגננות והפיקוחותכנון מפגשי תאום 4.

 פינות יצירה, קוביות, פינת בובות, פינות גניות בבתי הספר הכוללות

 חצר מתקני

 חצר גרוטאות

 חוויתיתלמידה 

 למידה בגינה הלימודית

 למידה בפינת החי
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 ים"כמתנס ספר בתי

   חינוכי ורצף הוליסטית תפיסה קידום

 החינוך מסגרות מגוון ובין היממה סביב
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 ים"כמתנס ספר בתי

 באשכולות ופנאי ספורט פעילות
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 אשכול רגבים יד חזון/ אשכול מבואות אשכול נופים

חוגי ספורט בענפים  •

 שונים

חוגי ספורט בענפים  •

 שונים

חוגי ספורט בענפים  •

 שונים

 

 חוגי העשרה•

 

 חוגי העשרה•

 

 חוגי העשרה•

 

 

,  מתקיימים חוגי ספורט נוספים וחוגי העשרה נוספים ביישובים, באותם אשכולות יישוביים

 בסבסוד המועצה

 צהרון ניצנים צהרון ניצנים צהרון ניצנים
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  לכניסה והמשפחה הילד מוכנות

  -החינוכיות למסגרות

 

    גבריאל מיכל של הרצאתה

 הורים קבוצות מנחה     



 תודה על ההקשבה
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