
 
1/5/2015 

 בחינת תהליך כניסת מסלול ולדורף לבי"ס שיטים, תשע"ה

 דו"ח מסכם של וועדת הבקרה

 

 שלום לכולם,

על מנת לבחון את ביצוע התכנית לשילוב מסלול ולדורף בבי"ס מועצתית התכנסה ועדת בקרה  יים האחרוניםבחודש

את עבודתה באובייקטיביות, בסובלנות הוועדה התכנסה מספר פעמים לדיון מכבד, מתוך ניסיון לבצע  שיטים.

במידע שנאסף בעזרתה של  מורים והורים משני המסלולים, ודנו חברי הוועדה ראיינוובכבוד הדדי זה לדעות זה. 

שפועל כבר שנים רבות לטובת כניסת מסלול ולדורף אל תוך בתי ספר  ,של גלעד גולדשמיט אסתרק'ה, ובעזרתו

 ממלכתיים. 

אבנר שיר, על הירתמותם , רן פלג, אורית שלכט ולחברי הוועדה: עדי קינן, תמי רז, אורי גנות לבאנחנו מודות מקרב 

 . ועל השקעת האנרגיה והחשיבה בענייןלבחינת התהליך, על השקעת הזמן, 

 

 המידע שנאסף:תמציתי של להלן סיכום 

  מוכנים לעזור ולתרום לכך.ים הורים ומוראיחוד עדיף על הפרדה, ויש רצון שהשילוב יצליח.  -באופן כללי 

 ההורים שמחים על  חווים חוויה טובה בביה"ס,הילדים רוב . החוויה הכללית היא שטוב בשני המסלולים

 קיום אפשרות בחירה. הבחירה טובה גם למסלול הרגיל. הבחירה היא גם בו. 

  רתיים בשעות אחה"צ לא דווח על קשיים חב –נוצרו קשרים חברתיים חדשים, ועל אף החששות המוקדמים

 בישובים בהם הילדים מתפצלים בין המסלולים.

  המילה שילוב היא בעייתית. יש חוסר הבנה של מהות השילוב ומטרתו, התכנית שתוכננה אינה מוכרת

 ויש ציפייה מתמדת לחיבורים נוספים שמסלול ולדורף לא בשל להם. ,למסלול הרגיל

 לים לא עבד, ולכן השתנה לאורך השנה, ועדיין דורש שיפור.המנגנון שתוכנן לקשר ודיאלוג בין המסלו 

 .הורים חוו שיש מתח בין המורים, ולעיתים תחושה של ניכור וביקורתיות 

  ,החיבור בין הילדים הצליח כשהיה על רקע חברתי ולא לימודי. הפעילויות המשותפות שבוצעו היו טובות

, פעילות יום הניקיון העולמי, טיולים משותפים, בעיקר כשנוצרו ביוזמת המורים עצמם. )מסיק זיתים

 מפגשים משותפים בין כיתות עדיפים על אירועים גדולים. פורים(.

  .מעבר תלמידים לאורך השנה ממסלול למסלול יוצר מורכבות 

  הפעילויות המשותפות של המורים יצרו הכרות קרובה יותר וחיזקו את הקשר ביניהם. יש צורך להמשיך

 זהו המפתח להפחתת החשדנות והניכור. ות קבועה. אותן בתדיר

 ים על מהות תכנית השילוב ויעדיה. הבסיס להצלחה הוא המשך יצירת יש צורך גדול בהסברה למורים ולהור

 קירבה בין המורים. 

 

 להלן המלצות הוועדה:

יש בשילוב  עדיף לראות בכניסת מסלול ולדורף לתוך ביה"ס אתגר, ולא עול. האתגר הוא לשני הצדדים. .1

ות ולמידה של איבוד של משהו ולעיתים פשרה, אבל יש בו גם הזדמנויות חשובות לסובלנות הדדית, פתיח

 החיים שלנו בערבה כקהילה רב תרבותית אחת. השפעה על דברים חדשים ו



 
בין שני זרמים,  נקודות מפגשהמילה שילוב מבלבלת ויוצרת ציפיות שאינן במקומן. מומלץ ליצור שיח על  .2

. כל זרם הוא איכותי, וחשוב שייעצב את מהותו וייחודו, יחד עם זה, יש ליצור בין שתי איכויות שונות

 נקודות מפגש מתאימות בכמה מישורים:

יזום  י בהפסקות משותפות, והןנליצור הזדמנויות למפגש חברתי משותף, הן ספונט תלמידים: .א

 המוניות.  פחותובפעילויות חברתיות, עדיף כיתתיות 

: לחזק את ההכרות הן  האישית והן המקצועית. ליצור שיח עם הצוותים על השאלה מה ניתן מורים .ב

לעשות ביחד, מה יתרום ליחסים טובים. ליצור שיח על ערכים משותפים שהם הבסיס לקהילה 

נת משותפת, לחזק את הפתיחות לקבלת משהו אחר ולפלורליזם. להכיר ביתרונות הרבים שנות

 –בנוסף, לאחר שתיבנה התכנית לשנה הבאה הבחירה בין שתי אפשרויות שונות מאוד זו מזו. 

להסביר אותה היטב לצוות שתהיה מוכרת וברורה. מומלץ להציב לוחות בשני חדרי המורים להצגת 

  התכנית ולתמונות ודיווחים מפעילויות משותפות. 

דירות מתאימה על פעילויות משותפות ונפרדות ליצור פעילות הסברתית, לשלוח מידע בת הורים: .ג

 לכלל ההורים. 

כל מסלול יכול לתת למסלול השני. איזו השראה אפשר  לבחון מה ר של השראה הדדית:מישו .ד

 לשאוב זה מזה לשם צמיחה והתפתחות. 

 הסדרת הקשר: חשוב מאוד להמשיך לקיים פגישות שבועיות קבועות לאורך כל השנה, כפי שהחל לאחרונה, .3

נחמה וליאת יתאמו ביניהן פעילויות משותפות, יבחנו בקשות נציגת המסלול.  –בין נחמה לליאת גלבוע 

 ליוזמות חדשות ויתאמו את כל הדורש תיאום. 

 יש להסדיר מענה יותר מדויק לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסלול ולדורף. .4

 

 

 מורים משני הזרמים.  שחבריה יהיויסמן, והיגוי בראשות מנהלת ביה"ס נחמה וועדת  בימים אלו מוקמת

חיבור בין מסלולי לימוד כה  וועדת ההיגוי תלמד את ההמלצות ותתכנן את המשך התכנית לשנת הלימודים הבאה.

ואנחנו )בעבר, באמצעות יצירתיות ותעוזה הערבה שאנחנו מאמינות שקהילה. בית הספר ולשונים הוא אתגר גדול ל

צור מציאות חדשה בכל תחומי החיים, גם שכאף אחד לא האמין שזה אפשרי, ליצליחה ה, (מאמינות שגם בעתיד

אנו מאמינות בלב שלם במקצועיות צוות בית הספר המשותף שמסוגל תצליח גם כאן ליצור משהו חדש וייחודי. 

 להוביל לבנייה של דבר חדש שיש בו לתפיסתנו ערך רב.

 

 

 בברכה,

 ביגר-אילת להב     יסמןנחמה ו

 מנהלת מח' חינוך ומתנ"ס   נהלת ביה"ס היסודי שיטיםמ


