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 משתתפים:

 מנהלת ביה"ס –נחמה וייסמן 

 סגנית מנהלת ביה"ס –רותי פימה 

 מחנך כיתת ולדורף –אבנר שיר 

 נציגת עמותת ההורים ומורה במסלול –ליאת גלבוע 

 )פארן( יו"ר וועד הורים –אודי ברנשטיין 

 נציגת וועד הורים )פארן( –ה גומרשטט דפנ

 נציגת וועד הורים )ספיר( –נטע אלינסון 

 נציג וועד הורים )עידן( –גדעון וינטרס ד"ר 

 ד הורים )צופר( נציגת ווע –שחר כץ 

 נציגת הורי המסלול –יעל קרנדל 

 נציג הורי המסלול –אבשלום דנאי 

 מנהלנית מסלול ולדורף –רויטל טקומי 

 יועץ. יו"ר הפורום הארצי לחינוך ולדורף –ולדשמיט גלעד גד"ר 

 מנהלת מח' חינוך –אילת להב ביגר 

 

 

 תמצית הדיון ההמלצות:

 אילת סקרה לטובת משתתפים חדשים את המלצות וועדות הבקרה הקודמות )מצורפת מצגת(. .1

סה לעמידה או לאי נחמה הציגה את היעדים שנקבעו על ידי וועדת ההיגוי לשנת הלימודים הנוכחית, והתייח .2

)ועדת ההיגוי מורכבת ממורים משני המסלולים, בראשות נחמה. הוועדה בונה את התכנית  עמידה בהם.

 מידי שנה(. 

 :והמלצות התקיים דיון בסוגיות שונות. להלן סיכום .3

 המלצות הוועדה תמצית הדיון נושא
פעילויות 
 משותפות

התקיימה כמתוכנן פעילות ט"ו בשבט משותפת. 
תה על ידי צוות משותף. הייתה מוצלחת נבנ

בות כל שכבה חולקה למספר קבוצות מעורמאוד. 
משני המסלולים. המאמץ לתכנן ולהוציא לפועל 

היה רב, אבל התוצאה הייתה טובה ומהנה.  
אימהות מושב עידן משני המסלולים הכינו הצגה 

מעבירה מסר גם מוצלחת מאוד וגם לתפארת! 
 של קהילה אחת. 

סיורים לימודיים משותפים  3התקיימו  –בנוסף 
 שכבת ו'. כל ל

יוצא בימים אלו לדרך.  –פרויקט אומנות חדש 
 בסיומו יתקיים אירוע משותף להורים ולילדים. 

מקצועות הנלמדים בשני המסלולים עם אותם 

להמשיך לקיים ט"ו בשבט משותף, כי הידע 
כבר קיימים. לפרסם להורים את  והניסיון

לחפש פעילויות פרטי האירוע המשותף. 
משותפות נוספות. חשוב שהפעילויות 

המשותפות תהיינה בהרכב כיתתי, מקסימום 
שכבתי כדי לאפשר יצירת הכרות וקשר, ופחות 

פעילויות בית ספריות המוניות. חשוב מאוד 
שמחנכים יעשו תיאום ציפיות ברור לפני 

ותפת לגבי נורמות התנהגות פעילות מש
ב יכולות להצטרף עוד השנה -וכללים. כיתות א

לטיול השבועי של המסלול לאגם ספיר )לאחר 
 תיאום ציפיות בין המורים(. 



 
 מורים: אנגלית, שירת הארץ, חינוך גופני.

מפגש 
ספונטני 

בין 
 תלמידיםה

ההפסקה הגדולה היא משותפת )את שאר 
ההפסקות לא הצליחו לסנכרן מפאת השוני 

משני הזרמים באופן הלמידה(. תלמידים 
המעוניינים בכך, מסתובבים בחצר או במתחם 

ולדורף למשחק חופשי עם ילדים מהמסלול 
האחר. נוצרו חברויות בין ילדים ממסלולים 

 שונים.  

להמשיך לסנכרן את ההפסקות. לבדוק האם 
ניתן לקיים בשנה הבאה יותר הפסקות 

 .משותפות

מפגש בין 
 המורים

המורים.  השנה לא התקיימו פגישות בין
לאחרונה עלה צורך ברור מחדרי המורים לקיים 

הקשרים בין המורים הכרחיים פגישות כאלו. 
לעבודה משותפת. הכרות וקשר בין המורים הם 

המפתח לשיתופי פעולה ויצירת תכניות 
משותפות, והבסיס ליצירת קהילה בית ספרית 

 אחת. 

לפני סוף יש צורך לקיים פגישת מורים 
להגדיר תאריכים לישיבות  כמו כן, השנה!

משותפות לפני תחילת שנת הלימודים הבאה 
מפגשים צריכים לאפשר ה ולהקפיד עליהם. 

הכרות בינאישית, ותוכן מפגש חברתי, 
המתאים ללמידה משותפת. אפשר להיעזר 

 במנחה חיצוני. 
עלתה שאלה לגבי תקצוב המסלול על ידי  תקציבים

על פי  מתקצבת את המסלולהמועצה. המועצה 
מספר התלמידים הלומדים בו, באופן זהה 

 לסכום המושקע בכל תלמיד בביה"ס.

לקראת סוף שנת הלימודים לציבור לפרסם 
פירוט של תקציב החינוך ושימושיו, הנוכחית 

 בהתייחס גם למסלול ולדורף.

חינוך 
 מיוחד

נשאלה שאלה האם קיימת מדיניות במסלול, 
ם מיוחדים, ומהי, לגבי קליטת ילדים עם צרכי

והאם מעניקים להם את התנאים להם הם 
. תשובה: המסלול פתוח לכל המעונייןזכאים. 

באופיו הוא מתאים לתלמידי חינוך מיוחד. 
מאחר ויש רק כיתה אחת בכל שכבה, ולא ניתן 

לפצל תלמידים בין שתי כיתות במידת הצורך, יש 
צריך כיתתי ההרכב לתת את הדעת על כך שה

ה לכלל תלמידי הכיתה.  אפשר מתן מענל
לצרכים מיוחדים מבחינה פיזית התאמת הכיתה 

בתקצוב משרד החינוך ובביצוע הרשות. נעשית 
 יש קושי בהשגת התקצוב לכיתות יבילות.

שמירה על אפשרות שווה לכל תלמיד להיקלט 
במסלול, והעמדה לרשותו את התנאים להם 

 הוא זכאי.

 

 

 לסיכום,

ים. בין הורגם מאז כניסת המסלול לביה"ס, עדיין קיים מתח הקשור לקיומו, בין מורים ו על אף שחלפו שנתיים וחצי

בחיזוק ההכרות מאחר ולמיטב הבנת הוועדה, המפתח להפחתת המתח ולשיתופי פעולה פוריים ומפרים נעוץ 

ית לכלל על תוכן לפני סיום השנה הנוכח, הוועדה מצפה שמנהלת ביה"ס תיצור מפגש בוהקשרים בין המורים

 המורים בבית הספר משני הזרמים. 

, ולחנך לרב תרבותיות תוך מתן מקום מכבד לחזק את החינוך לקבלת השונה בביה"סהוועדה יצאה בקריאה 

 ושוויוני לדתיים, בדואים, אנתרופוסופים, וכל זהות ותרבות אחרת בקהילת הערבה. 

 

 תודה למשתתפים. 

 


