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אופיר ליבשטיין,
ראש המועצה האזורית שער הנגב

דבר ראש המועצה

תוכן
העניינים

לקראת פתיחתה של שנת הלימודים תש"ף הבאה עלינו לטובה ,אני
גאה ונרגש להציג בפניכם את התפישה החינוכית המנחה אותנו ,ואת
המכלול החינוכי המלא שאנו מעניקים לילדי שער הנגב מגיל לידה
ועד גיל .18
החינוך הוא אבן יסוד עבור קהילת שער הנגב .על כן שמה לעצמה
המועצה למטרה לבנות מעטפת חינוכית עשירה ומלאה אשר תעניק
לכל ילדה וילד את התנאים המאפשרים ללמוד ולהתפתח בצורה
הנכונה ביותר עבורם ,תוך מתן דגש על צרכיהם המיוחדים – פיזיים,
רגשיים ופדגוגיים.
אנו רואים חשיבות ראשונה במעלה ליצירת רצף חינוכי המלווה את
הילדים הן על ציר שנותיהם במערכת והן על ציר המסגרות השונות
להן הם משתייכים  -חינוך פורמלי ,חינוך בלתי פורמלי ,חוגים ,תנועות
נוער ועוד .הצוותים השונים המלווים את הילדים מנהלים שיח מתמיד
וחשיבה משותפת על המעטפת החינוכית והיכולת שלנו לייצר מוגנות
קהילתית עבור ילדינו.
בחוברת זו תחשפו לעקרונות המנחים את הצוותים החינוכיים ,תלמדו
על הקשר שבין המחלקות השונות העוסקות בחינוך ותכירו את האנשים
הפוגשים את ילדיכם כל בוקר ובמהלך כל היום.
אני גאה בכל ילד ,ילדה ,נער ונערה במועצה .בניית דור העתיד היא
משימתנו החשובה ביותר בהווה.

"הנוער הוא הסיכוי
הנצחי לאושר
של האנושות"
(מ.בובר)

1

2

אני מאמין כי לכל ילד וילדה יש את הזכות לחינוך המאפשרת לו ולה למצות את
היכולת האישית באופן המיטבי ביותר.
תפקידי לכוון את המערכת לראות את התלמידים ולהעניק להם את הקרקע
החינוכית ,להוות את היד המלווה והתומכת כדי להצליח ולהרגיש שייכים.
אני רואה בהורים שותפים טבעיים למעשה החינוכי ומאמין כי בשיח מכבד ואחראי
ניתן לקדם את מטרות החינוך ולהצמיח את הבוגר הראוי.
אני מאמין כי בעבודה משותפת של כלל המערכת החינוכית ,קרי הן המסגרות
הפורמליות והן החברתיות נצליח להכיל את עולמו השלם של התלמיד ,להעשירו ולגוונו.
מחלקת החינוך מלווה את ילדי שער הנגב החל מלידה ועד לגיל  ,18אנו מבקשים
להכיל את כלל הילדים על צרכיהם השונים ולאפשר לכל ילד למצות את המיטב שבו.
השותפות עם הורי הילד חיונית בכל הקשור להצמחתו ולמתן מענה ראוי לצרכיו.
מחלקת החינוך פועלת במישור הפורמלי (גיל רך ,בתי ספר יסודיים ותיכון) בצמוד
למתנ"ס על שלוחותיו השונות ,מתוך כוונה לחבר את כלל העשייה לטובת העולם
השלם של הילד.
במחלקת החינוך ,מוביל השפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) את תפיסת המנטליזציה
שעיקרה הוא לאפשר התבוננות פנימית ,והעצמת צוותי החינוך בקשר שלהם עם
הילדים ,ההורים ובכלל ,אנו מאמינים שעלינו ליצור שפה משותפת ככל שניתן ,לצד
שמירה על ייחודיות של כל מערכת ומערכת.
תפקיד נוסף שהועצם הנו תפקידה של קצינת ביקור סדיר אשר אמונה על מניעת
נשירה ,לצד ניהול וריכוז כל הצרכים המיוחדים במועצה בשותפות מלאה עם מחלקת
הרווחה של הילדים מלידה ועד .21
עלינו להתוות דרך שתצמיח בוגר ראוי אשר בריא בגופו ובנפשו ,משכיל ובעל ידע,
מיומנויות וכישורים הנדרשים למאה ה .21-הבוגר צריך ללמוד להתפתח באופן אישי
לצד מעורבות ומחויבות בקהילת שער הנגב בפרט ובמדינת ישראל ובעולם בכלל.
בוגר שמסוגל לראות את האחר ולתרום לחברה כערך.

חוזקו ויציבותו של כל בניין תלויים בחוזק היסודות שלו .ככל שהיסודות
חזקים יותר ,כך ניתן לבנות בניין יציב וגבוה יותר; ולהיפך  -אם לא
משקיעים ביסודות ,הבניין כולו יהיה רעוע .כך בבניית בית גשמי,
וכן בבניין רוחני .כדי לבנות עולם רוחני יציב ומשמעותי ,יסודותיו
הרוחניים צריכים להיות איתנים.
כולנו רוצים לראות חינוך פורץ ,מתקדם ועדכני  .כשהילד במרכז
והוא חולש על החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי מבוקר עד ערב
שיש בו מקום לכל הילדים המצטיינים ובעלי לקויות קלות וקשות,
לחברותיים ולחברותיים פחות .יש לבנות את הבניין הרוחני ועליו
לאט לאט להוסיף את כל הרכיבים הנדרשים וזה בדיוק מה שמערך
החינוך היום מכוון וההתחלה היא בחיבור של כל המערכות העוסקות
במלאכה לתת כתף בביניית המערך כולו.
אני קורא לכולנו להצטרף ולהיות יחד מאוחדים לתהליך כה
משמעותי.

אריה חודרה
מנהל המתנ"ס.

דבר מנהל המתנ"ס

דבר מנהל מח' החינוך

מתנ"ס שער הנגב ,ואני בראשו ,מאמינים בחיבור בין הפורמאלי
לבלתי פורמאלי כיעד אסטרטגי עיקרי של מערך החינוך הכולל
במועצה.

בחוברת זו נציג את עבודת מחלקת החינוך ביחד עם עבודת המתנ"ס ,כאשר אנו
רואים יחדיו את טובת הילד ,ומאמינים כי הקשר שלנו עם ההורים משמעותי מאוד.
מטרת החוברת היא לאפשר לכם ההורים והילדים ,הצצה מעמיקה אל עולם החינוך
במועצה אזורית שער הנגב.

אורי מלול
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ע"ש בועז גרימן שמזמין גם את כלל האוכלוסייה לבוא ולהנות משירותיו.
האולפן למחול  -בית עבור כל מי שחפץ ללמוד מחול באופן משמעותי ומעמיק מגיל  3ועד בכלל .המחול
הוא שפה אישית ,פנימית המאפשרת חיבור בין הפיזי ,הרגשי והאינטלקטואלי.
האולפן עובד בשלושה ערוצים .1 :ביה"ס למחול .2 .מרכז את הצד הפורמאלי מול מסגרות חינוך .3 .כלי
עבור פעילויות קהילתיות.

מתנ"ס שער הנגב

מיל"ה – מרכז ייחודי ללמידה והעצמה לילדים (אשר הוקם כחלק משותפות עם מחלקות הרווחה והחינוך).
המרכז יהווה מרכז מקצועי מתחדש ומוביל בתחום הפרעת הקשב והריכוז ולקויות הלמידה ויאפשר את
מגוון התמיכה הנדרשת לכל פונה תוך שמירה על רצף טיפולי והוליסטי.
אוכלוסיית יעד  -ילדים המתמודדים עם  ,ADHDהורים ,קהילה ונותני שירות (אנשי מקצוע ,מורים ,מדריכים)

מנהל המתנ"ס:

אריה חודרה
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arieh@sng.org.il

מתנ"ס שער הנגב יוצא מנקודת הנחה כי קהילת שער הנגב יכולה וצריכה
להגדיר את מהות קיומה .על כן רואה ,בקיומו המרכזי את הצורך והאחריות
להתאמת פעילותו ועשייתו בדרך המתאימה.
המתנ"ס הוא גוף החוצה אוכלוסיות ,גילאים ותחומי עניין .מכאן חשיבותו בחיבור
וקידום שותפויות בין כל יחידות המועצה .המתנ"ס משמש כ"דופק קהילתי"
ומתוך כך עסוק בפיתוח תכניות רלוונטיות ,מגוונות ומתאימות לצרכים.
את מהות המתנ"ס ופעילותו ניתן לאפיין באמצעות שלושה ערוצי פעולה .ערוצים
אלו מתחברים לכלל פעילות המועצה דרך שלושה רצפים המשלימים ומרחיבים
את הקיים:
 .1רצף כרונולוגי הדואג להתאים ולהשלים את הפעילות בנושאים על בסיס גיל
המשתתפים (מלידה ועד י"ב).
 .2רצף נושאי המייצר נושא המתפתח ואינו חוזר על עצמו לאורך השנים.
 .3רצף האוכלוסיות (משלים את הפאזל כולו) הרואה את החלוקה לאוכלוסיות
בעלי מכנה משותף וצורך במענים ייחודיים יחד עם זאת משלבם באוכלוסייה
כיחידה אחת.

כך פועל המתנ"ס פנימה והחוצה:

חינוך חברתי (ב.פורמלי)  -המחלקה מתכללת מערך חינוכי שלם המהווה בית עבור
כלל הילדים ובני הנוער במועצה .בית המפתח ומעצים מגוון יכולות אנושיות כמו;
חברות וכישורים חברתיים ,אמפתיה וקבלת השונה ,מנהיגות ואקטיביות ,שייכות
וזהות ,יצירתיות ויוזמה ,חוזק פנימי ותחושת מסוגלות ,קשר לארץ ולמקום ,אחריות
חברתית .מערך חינוך בלתי פורמאלי המהווה מקור לגאווה ולגיבושה של הקהילה
המתחדשת ,המתבסס על ערכי הצד החברתי ,על חזון המועצה ועל אופי הישוב.
בית מלאכה – בית המלאכה מהווה מרכז יצירה קהילתי ,אזורי ,עבור החינוך החינוך
הפורמאלי ,הבלתי פורמאלי והפנאי מלידה ועד בכלל ,מבוקר עד ערב ומאפשר
גשר למפגש קהילתי בעולמות המלאכה ,אמנות ,אומנות ויצירה.
המרכז רואה מטרה עליונה לפתוח לילדי האזור את דלת המלאכה דרך ידיים
לומדות קהילתיות .ולהוות מקום בונה קהילה ,מעודד מנהיגות צעירה ,מקום מפגש
משפחתי דרך אומנות ויצירה.
אולפן למוסיקה – בית לרכישת השכלה מוסיקאלית גבוהה .תוכניות הלימוד הן גם
פרטניות וגם תוכניות השכלה מוסיקלית לכלל ילדי בית הספר (בי"ס מנגן) והגנים
והפעוטונים (קונצרט גן למשל) ביישובי שער הנגב .השנה הוקם אולפן הקלטות

מרכז ידע וחדשנות  -מרכז ידע וחדשנות המוקם בימים אלו מציע חוגים ופעילויות שונות הנוגעים במעגלי
החינוך השונים של דור ממציאי העתיד .מתוך אמונה שחיבור לכל המעגלים החינוכיים של ילדי עתידנו ייתן
מענה מקיף ואפקטיבי לתהליך פיתוח סקרנותם ופיתוח הסתכלותם מחוץ לקופסא ,המרכז יפעל במספר
תחומים ויגע במעגלים שונים.
מח' צעירים נותנת מענה בתפר בין כיתה י"ב לשרות משמעותי .שותפה לאירוע הגיוס ,שותפה להעברת
הדגל מהחינוך החברתי לצעירים ואחראית להיות בקשר מנקודה זו והילך.
המתנ"ס מחלק כ –  120מלגות בשנה יחד עם מפעל הפייס .הסטודנטים המקבלים מלגה (בני שער הנגב)
יכולים לבצע את שעות ההתנדבות מנגד בכל אחת ממחלקות המועצה ,גם אם זו מחוץ למתנ"ס.
הפורום הרב מקצועי  -להב"ה  -מוביל את תחום האיתור ,המניעה וההתמודדות עם התנהגויות סיכון בקרב
ילדים ובני נוער ברמת הכלל והפרט בשער הנגב .יצירת סביבה מיטבית של התחנכות בקהילה באמצעות
עבודה מניעתית/תגובתית בתחום התנהגויות סיכון בקרב ילדים ונוער.
המחלקה לביטחון קהילתי  -הפעלת תכניות משותפות לרשות המקומית ומשטרת ישראל לצמצום פשיעה
במתחמים ובתופעות שבמוקד תכנית העבודה המשטרתית (תכנית האמו"ן) או במוקד סדרי העדיפויות של
הרשות המקומית.
מעברים (תוכנית של משרד הרווחה המשותפת לשלוש מועצות אזוריות; יואב ,בני שמעון ושער הנגב) :הינה
תכנית הפועלת לפיתוח חוסן – קהילתי  -כלכלי באמצעות קידום תחום התעסוקה במגזר הכפרי.
התכנית מבוססת על אסטרטגיה משולשת:
 .1פיתוח הון קהילתי כמנוף לתעסוקה.
 .2פיתוח הון אנושי.
 .3פיתוח מערכת משולבת של שת"פ הכוללת גורמים
ושירותים במועצה ,ביישובים ובמרחב כולו.
מח' תרבות – מחלקת התרבות בשער הנגב מהווה צומת
מרכזית לאיגום פעילויות התרבות לקהילה ,הנחלת
ערכים ופעילויות תרבות ע"פ צרכים משתנים של
הקהילה ,בישובים ובארגוני המועצה.
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משימתי ויפעל ביישובי המועצה ,תוך קבלה של מעטפת חינוכית משמעותית תחת המחלקה לחינוך חברתי,
מרכז הצעירים וקיבוץ כפר עזה (בו יתגורר הגרעין) .זו תוכנית ראשונה מסוגה ואנו מקווים ללמוד ממנה
ולהצליח לחזק את ציבור המדריכים שלנו דרכה .כי החינוך ,תלוי במחנכים ,ובהם אנחנו רוצים להשקיע.

שותפויות

שיתופי הפעולה במחלקה לחינוך חברתי נובעים מתוך חשיבה על הילד/ה והנער/ה במרכז .הגורמים
החינוכיים השונים העומלים על יצירת תקשורת טובה ובריאה יוצרים ביחד שלם הגדול מסכום חלקיו .זו
התפישה המובילה אותנו בחינוך החברתי .במחלקה אנו עוסקים מדי יום בקידום אג'נדה של שיתופי פעולה,
מרכיב חשוב בעשייה חברתית איכותית .ומקפידים על ראיה חינוכית הוליסטית ,על קשר בין מערכות חינוך
ויצירת תיאום ותקשורת בין כולן.

חינוך חברתי

בין חירום לשגרה

מנהלת המחלקה:

נעה דגן
077-9802263

054-6738708
noad@sng.org.il
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נעה דגן ,המפגש האנושי הוא דבר שאין לו תחליף .לעיתים המציאות יכולה
לבלבל אותנו ולטשטש את הצורך שלנו באנשים אחרים .מבחינתי החינוך הבלתי
פורמלי הוא שדה בו ילדים ובני נוער מגבירים את האנושיות שלהם ,באים לידי
ביטוי ,מגבשים זהות ומפתחים יכולת ורצון ליצור מציאות טובה יותר .החינוך
החברתי הוא חינוך ערכי וקהילתי .הוא מענה להתנהגויות סיכון ,והוא דרך
להתמודד עם אדישות ,שהיא מחלה חברתית .יצרה של אכפתיות בין אנשים,
פיתוח יוזמה ויכולת לחולל שינוי ,קשר לארץ ולמקום ,חברה בה בני אדם שווים
כל אלה ועוד הן אבני דרך בתפיסה המקצועית שלי.
אנו ,במחלקה לחינוך חברתי במתנ"ס שער הנגב מתכללים מערך חינוכי שלם
שהוא בית עבור כלל הילדים ובני הנוער במועצה .בית ששם לנגד עיניו את
החשיבות שבפיתוח והעצמה של יכולות אנושיות חשובות ,שעניינן פיתוח כישורים
חברתיים וחיזוק תחושת המסוגלות והשייכות .מערך המבוסס על תפיסת "שורשים
וכנפיים"; מסורת חינוכית קיבוצית מפוארת ,ועם זאת ,חדשנות ורלוונטיות למציאות
המשתנה בישובים .זהו מערך חינוך בלתי פורמאלי המהווה מקור לגאווה ופועל
תמיד לגיבושה של הקהילה.

מערך החינוך החברתי במועצה מתקיים בשני רבדים מרכזיים:

הרובד הישובי – פעילות בתי הילדים ,חברות הנעורים ותנועות הנוער.
הרובד המועצתי  -פעילות מועצתית הכוללת גם טיולים ומסעות .תהליכי רוחב,
הכוללים פעילות לפי שכבות .משלחות נוער ,תנועות נוער ,ותהליכי הכשרה,
הובלה וליווי המדריכים ומנהלי החינוך בישובים.
תנועות הנוער  -בשנים האחרונות שמנו דגש נרחב על שכבת המד"צים בתנועות
הנוער .בני נוער היוצאים להדרכה נדרשים להתמודד עם אתגרים רבים שהם
תמציתו של החינוך הערכי אותו אנו שמים לנגד עינינו .אחריות ,יוזמה ,חשיבה על
האחר ,יצירתיות ועוד ,הם רק חלק מהיתרונות הבאים יחד עם הבחירה בהדרכה.
זו בחירה קשה ולא מובנת מאליה בימים אלו .היא מהווה אלטרנטיבה לתרבות
הצריכה והמסכים .אנחנו גאים בבני הנוער שלנו שיוצאים להדריך בבני עקיבא
ביכיני ,בצופים בכפר עזה ,ובנוער העובד והלומד בשאר הישובים! עלו והצליחו!

המחלקה פועלת בשגרה ובחירום ושמה לנגד עיניה חינוך ערכי בכל זמן ותקופה ,מתוך מטרה לחזק את
החוסן ולהיעזר בקבוצת השווים והחברים לחיזוק רגשי וחברתי .בזמן חירום ,כאשר ניתן לקיים פעילות
חינוך חברתי אנחנו מתכללים מערכת שלמה של סדנאות ,מפגשים ,יציאות ,טיולים והפגות מערך שמטרתו
לאפשר לילדים ולצוות להתרענן ולהנות במשותף גם בתקופות יותר מורכבות .בתפיסתנו ,לילדים ובני
הנוער יותר קל להתמודד עם מורכבות המצב הבטחוני כאשר הם יחד ,חלק מתוך קהילה וחברת ילדים
מלוכדת .יש לציין שכל פעילות בעתות חירום או עניינה חירום ,נרקמת בהתייעצות עם מרכז החוסן של
שער הנגב ,אנשי מקצוע שונים ,חמ"ל המועצה ,והנחיות פיקוד העורף.
הכנה לש"ש ושירות משמעותי  -תהליך הכנה לבני הנוער לקראת היציאה לשנת שירות ושירות משמעותי.
בשנים האחרונות אחוז בני הנוער במועצה היוצאים לשנת שירות עלה באופן משמעותי .היציאה לשנת
שירות היא מבחינתנו המשך ישיר להשפעתו של התהליך החינוכי-ערכי בשער הנגב.
סמינר צוותים חינוכיים  -במהלך שנת הפעילות ,לצד ההדרכה השוטפת ,אנו משלבים הכשרה בת יומיים
עבור הצוותים החינוכיים בישובים .לסמינר מוזמנים כלל המדריכים והמדריכות ,המנהלים והמנהלות והוא
הזדמנות עבור הצוות להיפגש עם מנחים מהשורה הראשונה בתחומי החינוך ,המוגנות והמניעה .כמובילים
בחינוך אנו רואים בלמידה ובהכשרה אמצעי הכרחי לכל בעלי התפקידים בחינוך החברתי.
טיולים כמתודה  -המחלקה לחינוך חברתי חרטה על דגלה את נושא הטיילות והיציאה אל הטבע כנושא
מרכזי בתהליך החינוכי אותו אנו מובילים .בכל חופשה אנו משלבים יציאה לטיולים וסיורים כחלק משמעותי
מתוכנית החופש .בטיולים חשוב לנו לשים דגש על הליכה בטבע ,האתגר שכרוך בכך והחוויה הקבוצתית.
גם אופן היציאה לטיול הוא נושא בו אנחנו מתמקדים ככלי לחיים  -איך הולכים ומנווטים בשביל ,כמה מים
צריך לשתות ,למה מקפידים על נעליים סגורות ולמה צריך לחבוש כובע אפילו שזה טיפה מציק .הטיול
מבחינתנו הוא הזדמנות ללמידה מתוך החוויה דרך מגוון רחב של עולמות וכישורים .הטיולים (החד יומיים)
לרוב מתקיימים במרחב השטח של שער הנגב .אנחנו מתארחים בקיבוצים שונים ולומדים על הקהילות
השונות המרכיבות את קהילת המועצה.

מיזם חריש

מיזם חריש הוא מיזם יחודי לשער הנגב שיפעל השנה לראשונה במסגרת פיילוט
ראשון .מיזם חריש הוא מיזם שמנסה להתמודד עם אתגר כוח האדם בחינוך
החברתי .כחלק מהמיזם המחלקה לחינוך חברתי יחד עם מרכז הצעירים במתנ"ס
מקימים גרעין מדריכים בשער הנגב .גרעין המדריכים במועצה יהווה כוח הדרכתי
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תוכנית זו כוללת ניהול שותפות רחבה (מתנ"ס ,חינוך ,רווחה) המזהה ,מתכללת,
מתכננת ומפעילה תכניות ופרויקטים בתחומים הנוגעים למניעה ,התמודדות
וטיפול עם התנהגויות סיכון בקרב ילדים ובני נוער ,ברמת המערכות ,הקהילות
והפרטים במועצה האזורית שער הנגב.

ערכים מרכזיים של התוכנית:

להב"ה

סיגל פיינגלרנט ,אני מאמינה בשותפות רב מקצועית ורב מערכתית שמובילה
לחשיבה ,להבנה ועשייה משותפת .זאת הדרך המיטבית בעיני לפעול בכל
הקשור להתנהגויות סיכון בכלל ,ובפרט בנוער וילדים.

מיל"ה

שותפות ,שקיפות ,הקשבה ,השמה.

לבנת בירנבאום ,אני מאמינה כי הדרך הנכונה לעבודה מחייבת מודל התערבות
רב מערכתי ,רב תחומי ,אינטראקטיבי השואף לסינרגיה מטיבה.
מרכז מיל"ה הוא ייחודי לשער הנגב והוא מיועד ללמידה והעצמה לילדים עם לקות למידה,
קשב וריכוז .המרכז הינו פרי של שיתוף פעולה בין המחלקה לשירותים חברתיים ,מחלקת
החינוך והמתנ"ס .אלו רקמו יחד במלאכת מחשבת תוכנית התערבות הוליסטית ,מתוך
ההבנה כי יש חשיבות מכרעת לייצר רצף בין כל הגורמים בעולמו של הילד ולתווך ביניהם.
הפרעת קשב וריכוז מביאה איתה מחד אינטואיטיביות חשיבה ולמידה של העולם באופן
יצירתי ואחר ומאידך תסמיניה מתקיימים בעוצמות שונות בכל תחומי החיים ומתבטאים
אחרת אצל כל ילד וילד .ראיה זו מחייבת התבוננות על הכוחות ,המשאבים והקשיים
ויצירת מענים רגשיים ,התנהגותיים ,חברתיים ,לימודיים הוריים ומשפחתיים מותאמים
וייחודיים.
תוכנית ההתערבות מתורגמת למערכת שעות שבועית  -פרטנית המשתלבת במערכת
השעות הבית ספרית .מרכז מיל"ה ממוקם בסמיכות לבית הספר ומנגיש את המענים
דווקא במקביל לשעות הלימודים מתוך אמונה כי כך מגבירים את יעילותם ומייצרים
הקלה על התנהלות ההורים והתא המשפחתי.
התכנים שהילדים עוברים במרכז מיל"ה:
 בניה ותרגול של אסטרטגיות למידה נכונות בשביל הילד. ריפוי בעיסוק  -בדגש על כתיבה. ריפוי בעיסוק בשיטת קוג-פאן  -שיטת טיפול ייחודית ממוקדת לטיפול רב מימדי שלהילד עם מעגליו השונים.
 טיפולים בהבעה ויצירה. חוגי העצמה. טיפול בשיטת אלבאום -שיטה טיפול המתרכזת בארבעת המערכות המרכזיות המערכתהגופנית ,המערכת הרגשית ,המערכת הקוגניטיבית והמערכת החושית – תחושתית.
 קבוצות למיומנויות חברתיות. הדרכות הורים פרטניות. -סדנאות הורים קבוצתיות.

מנהלת המרכז ומנהלת
פדגוגית:
לבנת בירנבאום
052-6080683
livnat669@gmail.com
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מטרת על:
יצירת סביבה מיטבית של התחנכות בקהילה באמצעות עבודה מניעתית
תגובתית בתחום התנהגויות סיכון בקרב ילדים ונוער.

ייעוד:
 .1התוכנית משמשת גוף היוצר מארגים שיתופיים ,מתכללים ,מקצועיים
ואופרטיביים עם כלל גורמי המועצה ,לקידום ילדים ובני נוער על הרצף
הסיכוני ומניעת התנהגויות סיכון בכל זירות ההתחנכות במועצה.
 .2התוכנית מהווה מענה מועצתי משמעותי לחשיבה ,תכנון ,תכלול והוצאה
לפועל של תכניות בתחום טיפול ומניעת התנהגויות סיכון ,עבור כלל
הגורמים העוסקים עם ילדים ונוער.

אוכלוסיות היעד:
 .1ילדים ונוער על הרצף הסיכוני  -לידה עד .18
 .2קהילת המחנכים :הורים ,גננות ,מטפלות ,מדריכים ,מורים ,יועצות ,מנהלי
בתי ספר ,מנהלי קהילות ,מנהלי חינוך  -הפורום הרב מקצועי יודע לתכלל
את העבודה עם כל אחד מהגופים המפורטים על מנת לייצר מעטפת נכונה
ומיטבית לילד או הילדה.

מנהלת הפורום הרב
מקצועי  /להב"ה:
סיגל פיינגלרנט
054-6755148
sigalf@sng.org.il

סובלנות ,קידום בריאות ,ראיית האחר ,התנדבות ועשייה ספורטיבית באשר
היא.

אנו ,במיל"ה ,דוגלים בשיתוף וגיוס של כלל המבוגרים המשמעותיים ממעגלי חייו השונים
של הילד (מורים ,הורים ,מדריכים נוער ועוד) .יחד אנו מנסים לתת לילד הזדמנות חדשה
לשנות את התפיסות שלו כלפי עצמו ,ושל המבוגרים כלפיו .בכך הייחודיות שלנו.
הבאים בין כותלי המרכז לא יכולים שלא לחוש באנרגיות הטובות והעוטפות ,לחוש
באמונה ,ברוח ברגישות ובקבלה.
בינינו כל אחד צריך שתהיה לו מיל"ה טובה...
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מנהלת המחלקה:

עינבר מאיר
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inbarc@sng-edu.org

בימים אלו מוקם מרכז מדעים חדשני של שער הנגב בהשקעה גדולה ובמימון משרד המדע
אשר עתיד להיפתח באוקטובר .2019
מרכז המדעים יופעל על ידי המתנ"ס בשיתוף פעולה עם בתי הספר היסודי ,חט"ב והתיכון.
כמרכז מדע וחדשנות ,הממוקם במרכז קריית החינוך של שער הנגב ,ישמש מעטפת חינוכית
בלתי פורמאלית בתחומי המדעים והחלל עבור הילדות והילדים ,הנערות והנערים במועצה.
המרכז קם על מנת לתת לילדים ולבני הנוער של המועצה את מרחב האפשרויות לפיתוח
הפוטנציאל האישי ,ולפתוח בפניהם הזדמנויות לפתח סקרנות ,חשיבה מדעית ,לוגית ויצירתית,
ולגלות פלא מהקשרים המורכבים בין מדע טכנולוגיה והנדסה .בנוסף ,מציע המרכז רמה
גבוהה של תוכן לימודי.
עיצוב המרכז ,ומיקומו (במבנה מיל"ה ובית מלאכה) יזמנו מפגש של ילדי הקהילה עם המילה
האחרונה בתחום הטכנולוגיה ,המדעים והחלל.
במרכז מדע נקיים חוגים ייחודים לתלמידים מצטיינים ומחוננים.
הדגש בהוראה ובלמידה הוא על הקניית ידע ומיומנויות למידה הכוללות שיטות וכלים לרכישה
עצמאית של ידע .הלמידה תעשה בסביבה טכנולוגית עשירה ומאתגרת .בנוסף ,באמצעות
אתר האינטרנט יינתנו משימות העשרה ואתגר אותם יוכלו לבצע התלמידים בבית ולשתף את
שאר בני המשפחה בתכני הלימוד .הקורסים מועברים ע"י מורים ומדריכים אקדמאיים .קבוצות
הלימוד קטנות ובהן ניתן יחס אישי לכל לומד.
אופן איתור התלמידים:
 .1רשימות של תלמידים מצטיינים מבתי הספר וגני הילדים ,שנשלחו למרכז מדע על ידי צוות
בית הספר בהם לומד/ת התלמיד/ה.
 .2רשימות של תלמידים מחוננים שנשלחו למועצה ע"י משרד החינוך ,המחלקה למחוננים.
מה נציע לקהל המגיע למרכז המדע?
 מעבדת המצאות ,מעבדת מחשב מתקדמת ,במרחבים מעוררי סקרנות ויצירה. חוגים ופעילויות בתחום המדע והטכנולוגיה ,אסטרונומיה ,מדפסות תלת מימד ,מציאותמדומה ,תחרויות רובוטיקה ,ימי שיא להורים וילדים ,סיורים לימודיים  ...וזו רק ההתחלה.
 בחזון שלנו אנחנו רואים ילדים וילדות סקרנים ,חוקרים את העולם ,ומצטרפים לקהילתהמדע והטכנולוגיה במרכז חדשני ומתחדש.
 שותפים להפעלתו :משרד המדע ,מ.א שער הנגב והמתנ"ס.המרכז בתוך הקהילה
מרכז המדע פועל כחלק ממארג חינוכי במועצה תוך שיתוף הפעולה עם בתי הספר ,הגנים
ומערכות החינוך הבלתי פורמליות .שיתוף הפעולה מהווה בסיס לתוכנית העבודה של מרכז מדע.
ביחד עם הצוותים השונים נקבע את היעדים והתכנים המוצעים במרכז מדע ,על מנת לתת
לתלמידים מענה נכון ומותאם לצרכיהם .שיתוף הפעולה יבוא לידי ביטוי בשימוש מושכל במרכז
מדע גם בשעות פעילות בית הספר ,בהצגת תוצרים וימי שיא בשעות הפעילות של מוסדות
החינוך השונות ,בבניית תוכניות העשרה ייחודיות לפי צרכים העולים מהשטח בכל זמן נתון.
בנוסף יתקיימו במרכז מדע חוגים ופעילויות לילדים וילדות בעלי צרכים מיוחדים משער
הנגב .הפעילויות עתידות להתגבש תוך מיפוי הצרכים העולה מהשטח ובשיתוף פעולה מלא
עם הגורמים המלווים את האוכלוסייה עם הצרכים המיוחדים במועצה (הקב"סית ,המרכז
ההידרותרפי ,מחלקות החינוך והרווחה).
מרכז מדע פתוח לכל ילד וילדה סקרנים ,אוהבי טבע וחקר על מנת לספק מענה לכישרונות
מדעיים וטכנולוגיים ולטפח דור חדש של ממציאים ומדענים בישראל ,בעלי יכולת הובלה
וחוש אחריות חברתי .המרכז יהווה מקום ללמידה מתוך עשייה מדעית ( )by doingומקום מפגש
חברתי ומשמעותי לילדות וילדים ,כאשר הדגש הוא על חווית הלמידה כחוויה חברתית מעשירה,
הפותחת דלת לעולמות חדשים של דימיון סקרנות וחקר.

האולפן למחול מהווה מרכז מקצועי ומאפשר ללמוד באופן מעמיק ומשמעותי
תחומים שונים של המחול האמנותי :בלט קלאסי ,מחול מודרני ,תנועה יצירתית,
קומפוזיציה ,היפ הופ ופלמנקו .היצע זה מאפשר לכל אחת ואחד ,ובכל גיל,
למצוא את דרך הביטוי האישית והייחודית להם .התחומים השונים הם הבסיס
ליצירתיות ,לשילובים ולחידושים המיוחדים שאנו נהנים מהם בכל ימות השנה,
ובייחוד במופע המרכזי השנתי ,שמדי שנה מרגש אותנו מחדש ומביא לנו קהל
מתעניין ,שנהנה מהמגוון ומההשקעה.
האולפן למחול רואה עצמו בית לכל מי שלבו חפץ להתבטא באמצעות הריקוד,
ולהגשים ביום יום את האהבה שלוה למוזיקה ולתנועה .האולפן פותח שעריו
ומאפשר לכם לנוע במרחב לצלילי מוזיקה ומקצב ,ולהתחבר לתחומי תנועה
מגוונים מתוך היכרות ,התנסות ותרגול תמידי .האולפן פתוח לילדים מגיל  4ועד
גיל הזהב .מוזמנים לקחת חלק בפעילות המיוחדת.

האולפן למחול

מרכז מדעים וחדשנות

ענבר מאיר ,רכזת מדעים בתיכון ,מפתחת
תכנים מדעיים .מאמינה שחשיבה ותחושה,
תנועה והבנה ,תכנון ועשייה  -כולם זקוקים
להזדמנות שווה בחינוך.

אפרת קינן" ,עניין זה ,היינו ריקוד ,בעצם אינו אלא תולדות הרגלים ,אבל
הוא מעלה את הגוף למדרגת הנשמה .איש כי ילך לתומו לא יעשה עלינו רושם,
כמוהו כאלפים כרבבות כמיליוני אנשים ,כי מטבע האדם להלוך ,כמו שמאידך
גיסא דרכו של אדם לעמוד או לשבת או לשכב ,כי כל הפונקציות הללו הן
מטבע האדם .ואולם כי ירים איש רגליו ויצא במחול ,כי אז נפשו מתרוממת,
גם נשמתו תגביה עוף ,עד כי אמור נאמר כי כל איבריו ,כל גופו הם בבחינת
נשמה ,כי בזאת התעלה הגוף ,כי היה לנשמה".
שמואל יוסף עגנון ,בתוך "תמול שלשום":

המיוחדים שלנו  -שיתופי פעולה והנגשת התחום לקהילה:
גיל רך – באולפן למחול מתקיימים שיעורי תנועה יצירתית לגיל הרך ,החל מגיל
 .4כמו כן ,הפעלת שיעורי תנועה בגני הילדים של יישובי המועצה.
גיל יסודי – תוספת של שיעורי היפ הופ ופלמנקו ,שמטרתם חיבור לרוח העכשווית
ולנטיות הלב של הצעירים.
גיל נוער – בנוסף לפעילות המחול המתקיימת בין כותלי האולפן ,ישנם גם
שיתופי פעולה במרחבים אחרים :עבודה משותפת מתוך שיח ודיאלוג עם בתי
הספר ,שמתבטאת בפרויקטים שונים כמו ערב יוצרים צעירים ,טקסים ועוד.
קהילה – בית ספר למחול נשי ארבעה שיעורים שבועיים לנשים בכל הגילאים:
מחול מודרני ,יצירה ופלמנקו.
במקום שבו לומדים לנוע במרחב ובמוזיקה  -מתאפשר מפגש האחדות של
הגוף הפיזי ,הנפש ורוח האדם .וברגעים אלו ,כאילו התנתקנו מן האדמה והגבהנו
לשחקים.

מנהלת האולפן למחול:
קינן אפרת
077-9802724
dance@sng.org.il
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האולפן למוזיקה

נטע בן אשר יקותיאל,
מוסיקה מעשירה את הנפש ונותנת לילדים עוד
כלי להביא את עצמם ואף למצוא את מקומם
במול עצמם ומול הסביבה .בנוסף היא מעניקה
לילדים מיומנויות למידה והתמדה לצד תחושת
הצלחה ומסוגלות.

מנהלת הקונסרבטוריון:
נטע בן אשר יקותיאל
077-9802797

13

music@sng.org.il

הקונסרבטוריון בשער הנגב  -בית ספר למקצועות ומיומנויות המוסיקה ,ממוקם ב'קריית החינוך'
ומפוקח ע"י משרד החינוך.
בין כתלי הקונסרבטוריון עוברים כ 600 -תלמידים כמדי שבוע ורוכשים השכלה מוזיקאלית
ברמה הגבוהה ביותר ,על ידי צוות מורים המיצג את נבחרת המורים הטובה ביותר באזור.
תלמידי הקונסרבטוריון משתלבים בבגרותם כמוסיקאים מקצועיים בתחומים מגוונים ,כסולנים
או כחלק מהרכבי נגינה שונים במרחב אדיר של יצירה וסגנונות.

הרכבי הנגינה:

הרכבי הנגינה של הקונסרבטוריון יוצאים להופיע בפני קהילת המועצה ,בקיבוצים השונים ואף
מחוצה לה ,בכנסים של משרד החינוך.
מספר רב של הרכבים ,במגוון סגנונות מרהיב ובמגוון גילאים  -מהווים את עמודי התווך של
העשייה המוזיקאלית בקונסרבטוריון .בין שאר הסגנונות תמצאו הרכבי רוק ,אתני ,ג'אז ,קלאסי-
קאמרי ,הרכב כלי קשת ,מקהלות ,הרכבים ווקאליים ,תזמורות ,הרכב יוצר ועוד.
אנו מאמינים שהעשייה בחברותה והנגינה בקבוצה הומוגנית ובאווירה דינאמית ומשתנה,
מפרה את המשתתף ,מחזקת את חווית היצירה והנגינה ומביאה את הנגן להעצמת החוויה
המוזיקאלית בכלל ולהתמקצעות אישית על כלי הנגינה שלו בפרט.

התמקצעות:

המעוניינים שיעמדו בקריטריונים יוכלו לגשת למבחני בגרות בנגינה ומבחני קבלה לאקדמיה
למוסיקה .תלמידי החטיבה והתיכון יכולים להשתלב במגמה למוסיקה המשותפת לאולפן
ולתיכון ברמה של חמש יחידות .למעוניינים במסלול 'רסיטל' ,ניתן ליווי צמוד.

המיוחדים שלנו:

גיל רך  -תוכנית המוזיקה בגנים בשיתוף מחלקת הגיל הרך עם הקונסרבטוריון:
פועלת מדי שבוע בגנים ובפעוטונים ב 11- -יישובי שער הנגב:
קונצרט גן :תלמידי הקונסרבטוריון ,בהתנדבות ,מקיימים קונצרטים בגני הילדים ,מנגנים ושרים
זמר עברי .שירי הקונצרט נבחרים סביב אומן אחד בכל שנה כגון עוזי חיטמן ,מתי כספי ,יורם
טהרלב ,ביאליק ועוד.
"קונצרט מוסבר" בקונסרבטוריון :בחופשת הפסח ילדי הגנים לומדים ויוצרים סביב יצירה
מוזיקאלית ובימי השיא מוזמנים לקונצרט באולפן ,המנוגן ע"י מורי הקונסרבטוריון ומאפשר
מפגש עם כלי הנגינה.
גיל יסודי  -פרוייקט 'בית ספר מנגן ושר':
שותפות בין ביה"ס היסודי וחטיבת הביניים עם הקונסרבטוריון .מביאה לכך שמדי שבוע
נחשפים ילדי ג'-ד' ,ז' ו-ח' לעולם הנגינה והשירה .במערכת השעות הלימודית ילדים לומדים
לנגן יחד על כלים אותם בחרו ,להאזין ,להיחשף למגוון סגנונות וכלים שונים ולהגיע להישגים
אישיים וקבוצתיים.
גיל נוער  -במסגרת התוכנית מתקיימים גם אירועים מוזיקאליים אזוריים ,המהווים חוליה
בתפיסה האזורית של בניית רצף חינוכי מלידה ועד סוף התיכון.
קהילה  -אולפן ההקלטות ע"ש בועז גרימן :בקונסרבטוריון תמצאו אולפן הקלטות מקצועי
המציע שרותי סאונד והקלטה לכל סוגי הפרויקטים ,לכל קהילת 'שער הנגב' ומחוצה לה.
הקונסרבטוריון בשער הנגב מציע מבחר רחב של אפשרויות לפיתוח מיומנויות הנפש ,להעשרת
תרבות הפנאי ולחינוך בכל גיל ,ולקידום האהבה לעולם שלם של מוזיקה ואמנות.
הצטרפו לחגיגה ובואו לגדול בקצב!

אכה?
מה זה ֵבּית ְמלָ ָ
מרכז חברתי  -אומנותי לקהילת שער הנגב וסביבתה .מקום חברתי קהילתי שוחר
אומנות ,פתוח לכולם ליזום ,לגעת ,לחוש וללמוד.
בית מלאכה נחלק ל 3מנופי העשרה :ילדים-בשעות ביה"ס ,ילדים-בשעות העשרה
אחה"צ ,ובוגרים כשמו כן הוא ,מחזיר את שיעורי המלאכה לקדמת החינוך .המאה
העשרים ואחת דורשת מהילדים לרכוש מיומנויות של תכנון ,יציאה מהקופסא ומציאת
פתרונות יצירתיים .בבית המלאכה אנו מעניקים לילדים מענה לדרישות הללו.
מרחב לנשימה דרך הידיים ,ולשקט במיוחד באזור מלא קונפליקטים ,שנע לעיתים
תכופות בין שגרה לחרום.

מטרות בית מלאכה-שער הנגב:
בית מלאכה שם לו כמטרה לקרב את קהילת האזור לגווני המלאכות דרך היכרות עם
בעלי המלאכה המגוונים הנמצאים באזורנו ,המרכז רואה מטרה עליונה לפתוח לילדי
האזור את דלת המלאכה דרך ידיים לומדות קהילתיות ולהוות מקום בונה קהילה.
מנהיגות צעירה  -עבודה אישית וקבוצתית של בני הנוער והילדים בבית מלאכה,
טיפוח ערכים מרכזיים של התנדבות ,מעורבות וערבות האדם לחברה ולקהילה.

אכה
ֵבּית ְמלָ ָ

לבנת קוץ ,אצלנו בבית המלאכה הילד נושם דרך הידיים.
כל ילד למעשה יוצר יש מאין .החוויה שבה הילד יוצר משהו חדש ,מסתכל על סביבתו
בצורה חדשה ואף מצליח לשנות ולשפר את סביבתו מייצרת אצלו תחושת מסוגלות
שממלאת אותו ובונה אצלנו יכולות חדשות גם בתחומים אחרים.
בית המלאכה מרחב פתוח לאנשי שער הנגב מגיל  6ועד גיל .99

בבית מלאכה מתקיימות התוכניות הבאות:
גיל רך :גנים בעולם המלאכות  -הכרת בעלי המלאכה דרך עבודה :נגר ,סנדלר ,תופר
גיל יסודי :נגרות ,ליבה דרך ידיים (חשבון ,כתיבה ,גיאוגרפיה ,היסטוריה ,קיימות ,שינוי
סביבה ,חגים).
גיל חטיבה/תיכון :שנוי סביבה  -בניה ושיפור סביבת לימודיהם.
חינוך חברתי :תכניות מתוכננות לחיזוק החינוך לישוב ולקבוצה (בנייה ,שנוי מקום-
.)PLACEMAKING
סדנאות למבוגרים :צילום ,קדרות ,נגרות ,אמנים במפגשים חד"פ.
קייטנת סבתוש :מפגשי הורים/סבתות בעולם המלאכה.
חממת קדרות :מרחב המאפשר לקדרים סטודיו לעבודה.
סדנאות לעובדים.
חינוך מיוחד :קייטנת שמיים במים.
לילה לבן" :נעים להכיר" – יצירה בעולם המלאכות | מפגש | היכרות.

בית המלאכה:
ליבנת קוץ
054-3339887

kutz.livnat@gmail.com
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כדורסל – קבוצות מכיתה א' ועד ט' .כולל השתתפות במשחקי הליגה במסגרת איגוד הכדורסל .הענף מונה
כמאה שחקנים ושחקניות ,מכיתה ב' ועד שחקני ליגה .למועצה קבוצת בוגרים המשחקת בליגה ב'.
כדורעף – מועדון ותיק הנחשב למעצמה בכל אזור הדרום .המסגרות הפועלות הן מגילאי קט עף – כיתה ד'
ועד נערות/נערים ובוגרות ובוגרים.
קראטה – הפעילות מתקיימת בסטודיו לאומנויות לחימה ומועברת על ידי מאמן מוביל בתחומו.
טניס – פעילות הענף מתקיימת בשלושה מוקדים עיקריים :קיבוץ אור הנר ,ארז ומפלסים .הענף בונה ומחזק
את הדימוי האישי והביטחון העצמי של הילד ,מסייע בשיפור יכולת הריכוז והחשיבה ומקנה בסיס אתלטי רחב.
אתלטיקה  -פעילות המיועדת לילדים מכיתות ד'-ח' .העשרה מוטורית המבוססת על תכנית ייחודית המותאמת
לצרכי הילדים .התנסות בטכניקות בסיסיות באמצעות משחקים.
אופניים  -מיועד לנערים בגילאי ז'-ט' .שיפור טכניקת רכיבה ויכולת ספורטיבית של הרוכבים .התמקדות
בשיפור הביטחון ותחושת המסוגלות ,לצד הכרת הסביבה והשטח.
שחמט  -חוג המיועד לכל הגילאים .המשחק מקנה כלים חשיבתיים נהדרים שהופכים לשימושיים גם בתחומים
אחרים בחיים.

עמותת הספורט

המיוחדים שלנו

מנהלת מחלקת הספורט:

דפנה סיבוני ששון
077-9802896
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dafnas@sng.org.il

דפנה סיבוני ,ספורט הוא תחום העיסוק האהוב עלי .לצד פעילות גופנית וקידום
אורח חיים בריא ,פעילויות ספורט הן כלי חינוכי חברתי .ספורט יכול לגבש את
הקהילה ,ליצור קבוצות השתייכות ואף לסייע בהפגת מתחים .אני שמה דגש
מיוחד על ההיבט החינוכי -חברתי של הספורט .לפני מצויינות והצלחות ,כל
פעילות ספורט מקשרת את הילד לקבוצת השווים לו ,מלמדת שיתוף פעולה ועבודה
עם האחר .העיסוק בספורט עבור ילדים משפר משמעותית את איכות החיים
שלהם ,הבריאות והנפש.
האגודה לקידום הספורט בשער הנגב מרכזת את כל הפעילות התחרותית
והעממית בתחומי ספורט השונים באזור.
מעבר ליתרונותיו לבריאות ,לנפש ולקידום אורח חיים בריא ,ספורט הינו למעשה
כלי חינוכי ,מלמד הגינות ,ספורטיביות ,תחרותיות ומשמעת עצמית .הוא אף מתרגל
ריכוז ,מעצים ,מייצר חוויות של הצלחה ומביא לפיתוח אחריות של כל ספורטאי,
לעצמו ולקבוצה.
אנו פועלים לקידום הספורט בקהילה ומדגישים את חשיבותו כמעודד חתירה
להצלחה ולשיאים אישיים ,מייצר מטרה משותפת ומהווה קבוצת שייכות ומשען,
אשר לה הווי משלה וחוויות משותפות.
בשנת הלימודים הקרובה נחל בחלוקת מלגות לספורטאים מצטיינים ,בימים אלו
אנו מגבשים את הנהלים להגשת מלגות ועד לתחילת החגים נדאג לפרסם הנהלים
בקרב התושבים.
מתקני הספורט כוללים :שני אולמות ספורט ,מגרש כדורגל ,מגרש משולב
לכדורסל ,טניס וכדורעף ,מגרש כדורגל סינטטי ,אולם התעמלות ייחודי ,בריכת
שחייה ,חדר כושר וחדרי סטודיו.

הענפים שלנו:

התעמלות – הענף מונה כ 300מתעמלים ומתעמלות בכל הגילאים ,המרכז
להתעמלות הגדול בכל איזור הדרום .הנבחרת של שער הנגב משתתפת באליפויות
ישראל וגורפת מדליות בדרגות בינלאומית בענף פס אקרובטי .ההישגים
המשמעותיים ביותר הם השתתפות באליפות עולם! הקבוצות המתקדמות
משתתפות במופעי ראווה ולוקחות חלק בגימנסטרדות בארץ ובעולם.
כדורגל – בית הספר לכדורגל לכיתות א'-ו' ,מתמקד בפיתוח העבודה בקבוצה,
יכולת אישית והכנת המשתתפים למשחקי הליגה .החוג מתקיים בקרית החינוך
ובמספר קיבוצים.

מרוצים וטורנירים קהילתיים – אנו מקיימים מסעות אופניים ,טריאתלון משפחות ,טורניר כדורגל ,כדורסל
וכדורעף אזוריים לכל הגילאים ,ועוד ידינו נטויה.
טורנירים בין ישובים  -טורניר כדורגל (אירוע קהילתי מרכזי מאוד בשער הנגב) ,טורניר כדורעף וטורניר
כדורסל מתקיימים לאורך השנה ועיקרם טורניר בין יישובי שער הנגב .מטרתם לתרום לחיבור קהילת שער
הנגב וגיבוש של כל ישוב וישוב .מדובר באירועים ספורטיביים תרבותיים אשר מושכים אליהם קהל רב ומגוון
מכל הגילאים לצד עשיית ספורט כמובן.
צעדת דרום אדום – כחלק מתוכנית האב שנעשתה בשער הנגב הוחלט על קידום של נושא הספורט הקהילתי
במטרה לחבר ולגבש את הקהילה וקידום אורח חיים בריא וספורט .אחת מעשר הצעדות המובילות בארץ
היא צעדת הכלניות המתקיימת בבתרונות רוחמה ,מופקת במסגרת פסטיבל "דרום אדום" ומשתתפים בה
למעלה מ 5000-צועדים.
פרויקט אתנה  -שער הנגב לוקחת חלק בפרויקט אתנה :קידום ספורט הנשים .אצלנו מתמקד בענפי
ההתעמלות ,כדורעף ושחייה .במסגרתו הספורטאיות נהנות מפעילויות העשרה ,הרצאות השראה ,תוכן
מקצועי ,ציוד ממותג ואירועים נוספים .מטרות נוספות הן שיפור עמדות של הסביבה והספורטאיות לגבי
ספורט נשי וכמובן קידום מנהיגות נשית בספורט.

שיתופי פעולה:

בכדי למנף את הספורט ולהפוך אותו לכלי קהילתי ,חברתי ותרבותי אנו מייצרים שיתופי פעולה עם גופים
שונים במועצה:
מרוץ איתי למען ילדי "שמים במים"  -שיתוף פעולה עם המרכז ההידרותרפי .מרוץ קהילתי-חברתי .פרויקט גיוס
כספים לטובת ילדים עם צרכים מיוחדים המטופלים במרכז ההידרותרפי בו משתתפים למעלה מ 500רצים.
קבוצת ריצה "רצים אל החוסן"  -שיתוף פעולה עם
מרכז החוסן .קבוצת ריצה המיועדת לתושבות ותושבי
המועצה ,ומטרתה לחזק את החוסן תוך עשיית ספורט.
את הקבוצה מלווים מאמנת ריצה ועובד סוציאלי.
רוכבים בסביבה  -אופניים בשער הנגב  -שיתוף פעולה
בין בית הספר לעמותת הספורט .פעילות אופניים
ספורטיבית חינוכית ,במסגרתה נערות ונערים
מכיתות ז'-ט' יוצאים לפעילות אופניים בסביבת בית
הספר ,נוצר שילוב של פעילות גופנית ואורח חיים
בריא ,לצד למידה על הסביבה ,הטבע והמרחב שלנו,
בשילוב של פיתוח מנהיגות ושייכות קבוצתית.
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בעלי התמחויות שונות .כל ילד עובר הערכה ראשונית ולאחריה בשיתוף ההורים נקבעת המטרה
הטיפולית והמסגרת הטיפולית המתאימה.
חדר כושר
חוג חדר כושר (גיל  – )12-16פעילות מודרכת ומובנת בחדר הכושר המותאמת לבני נוער תוך שימת
דגש על מניעת פציעות והקניית אורך חיים בריא ובסיס לאימון עצמאי בחדר הכושר .
מנוי במרכז הספורט (מגיל  - )16בני נוער מגיל  16זכאים לרכוש מנוי במרכז הספורט הכולל אימון
בחדר הכושר ,השתתפות בשיעורי הסטודיו ושימוש בבריכות המרכז.

המרכז ההידרותרפי

הכשרות
על פי מנהל הספורט תלמידי תיכון יכולים ללמוד בקורסים של מרכז ההכשרות שלנו  -קורס מדריכי
שחייה החל מגיל  16וקורס מדריכי חדר כושר החל מגיל .17

מנהלת המרכז:

ורד ליבשטיין
054-6755306

veredl@sapir.ac.il
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ורד ליבשטיין ,אנו מאמינים בשילוב מצוינות ,התמדה והשקעה ,לצד סובלנות,
קידום בריאות ,ראיית האחר ,התנדבות ועשייה ספורטיבית באשר היא.
המרכז ההידרותרפי שער הנגב הינו מרכז ייחודי בו פועלים תחת קורת גג אחת
מועדון כושר וספורט לצד מרכז שיקום וטיפול .אנו פועלים לקידום הבריאות
והספורט בקהילה לצד חיזוק הסובלנות לאחר ושילוב אוכלוסיית בעלי הצרכים
המיוחדים בתוך כלל האוכלוסייה.
במרכז ההידרותרפי מגוון פעילויות המתאימות לטווח רחב של גילאים ולמגוון
רחב של אוכלוסיות.

הענפים שלנו:
ענף שחייה  -המרכז ההידרותרפי משמש חממה למצוינות בענף השחייה.
• שחיית פעוטות (עד גיל  - )3מתקיים ביחד עם ההורה .שירים ,ומשחקים לחיזוק
מערכת השריר הנשימה והיציבה.
• הרגלי מים (גיל - )4-5לומדים לשחות בעזרת משחק על מנת להפוך את המים
לחוויה מהנה ובטוחה.
• חוג שחייה שנתי (גיל  – )5-15שיפור סגנונות השחייה השונים ,חיזוק מערכת
השריר והיכולת האירובית.
• נבחרת תחרותית (גיל  – )8-18הנבחרת שלנו היא הגדולה והמובילה באזור
הדרום ומהווה מוקד משיכה ובית לשחייה התחרותית מכל האזור .שחייני
הנבחרת ,המתאמנים בעצימות גבוהה לאורך כל השנה ,משתתפים בתחרויות
אזוריות וארציות ומגיעים להישגיים רבים בענף השחייה התחרותי בישראל
ומהווים מודל להתמדה ,השקעה ומצוינות.

נוער מתנדב
תלמידי תיכון יכולים להתנדב בפעילויות המרכז ההידרותרפי במסגרת פרויקט התנדבות חברתית
בתיכון .דוגמת שמיים במים וכנפים בחדר כושר.
פעילות "שמיים במיים"
פעילות "שמים במים" היא מסגרת לילדים וילדות מיישובי שער הנגב והסביבה המאובחנים על הרצף
האוטיסטי ,הפועלת אצלנו לאורך השנה ובקייטנות מרוכזות בחופשים.
שמיים במים מהווה דוגמא לאחריות הקהילתית והגשמת חזון המרכז ההידרותרפי לשילוב אוכלוסייה
בעלת צרכים מיוחדים באותו מרכז בו מתאמנים אנשים בריאים הבאים למטרת ספורט ופנאי.
את ילדי שמיים במים מלווה צוות מקצועי מהמרכז ההידרותרפי ולצידו קבוצת מתנדבים בני נוער
ומבוגרים תושבי האזור.
בכל שנה מתקיים אצלנו מרוץ איתי  -למען ילדי שמיים במים  -מרוץ חברתי קהילתי בו משתתפי
ילדי שמים במיים ובני משפחותיהם ,תושבי קהילת שער הנגב אוהבי ספורט ואדם.

הידרותרפיה  -האגף הטיפולי
בבריכה הטיפולית שלנו נערכים מגוון טיפולי הידרותרפיה לשיפור מיומנויות
מוטוריות וחברתיות באופן המשתמש בסביבה המימית תוך ניצול תכונות המים.
הטיפול הינו חוויתי ומתאים לילדים עם עיכוב התפתחותי ,ילדים עם סרבול
מוטורי וחולשת חגורת כתפיים ,קשיים רגשיים ,שיקום אורתופדי ,בעיות יציבה
ותכניות לילדים על הרצף האוטיסטי ברמות תפקוד שונות.
קיימים אצלנו מגוון מסגרות טיפוליות  -קבוצתיות ופרטניות ומגוון מטפלים
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תוכנית ההשתלמויות וההדרכה
שאיפת המחלקה לקדם את העובדות בגיל הרך להתמקצעות ופיתוח אישי.
אנו מקיימים השתלמויות בנושאים כמו "ללמוד לחיות ביחד" ,קורסי מטפלות" ,חוסן והעשרה" וכדומה.
בנוסף במסגרת הלמידה אנחנו נוגעים במעגלים הסובבים את הילד והמערכות החינוכיות ומייצרים
גם להם הזדמנויות ללמידה ,חשיבה משותפת והתמקצעות.

תוכניות חינוכיות ומקצועיות בגנים ובגנונים
.1

גיל הרך

.2

לבנת עציץ ,אני מאמינה בשיח ,בהקשבה ,עשייה ובלמידה הדדית .לאורך
השנים ,בעבודתי בסביבות חינוכיות שונות עם מגוון אוכלוסיות וגילאים,
התחדדה אמונתי שהקניית בסיס חינוכי-ערכי מגובש ,עקבי ואיכותי תוביל
למימוש הפוטנציאל האישי שקיים בכל ילד ואדם ומכאן לבניית חברה פעילה,
מובילה ,שוויונית ,חושבת וביקורתית .כל אלו יוכלו להתממש בזכות בחירה
בעשייה לצד איגום כלל המשאבים וניהולם באופן אפקטיבי.

.3

תפיסה חינוכית:

.4

במועצה האזורית שער הנגב מתחנכים במעונות ובגנים כ 900-ילדים בגיל הרך,
באמצעות הדרכה ,הובלה ,ליווי וחינוך של  250נשות ואנשי צוות חינוכי  -מנהלות
גיל רך ,גננות ,מובילות ,סייעות ,מטפלות ואנשי מקצוע בכל ישוב.
המחלקה מובילה את כלל השותפים לעשייה ולחינוך משמעותי ואיכותי בגיל
הרך ,ומתבססת על עקרון הרצף שמלווה את הילד מכניסתו למערכת הגיל הרך.
התפיסה החינוכית מעודדת לטפח ילד המסוגל להתנהל בתוך גבולות ולבצע
בחירות מושכלות בתוך הסביבה הלימודית ,החברתית והקהילתית .כמו כן ,לשמר
את ערכי החינוך הקיבוצי בתוך המציאות והאוכלוסייה המשתנות ,לכבד את
המסורת ולהוביל את השינוי.

מטרות:

בשנת הפעילות תש"פ ממשיכה המחלקה לגיל הרך להוביל תוכנית שנתית
המתקשרת ומתחברת בכל הרמות והרצפים לנושא שנתי הנבחר על ידי משרד
החינוך ,הנושא השנה הינו שילוב והכלה.

עקרון הרצף:

מנהלת גיל הרך:
לבנת עציץ
077-9802261
054-6755137
livnata@sng.org.il
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המחלקה תוביל את כלל השותפים לעשייה ולחינוך משמעותי ואיכותי בגיל הרך,
המתבססת על עקרון הרצף שמלווה את הילד מכניסתו למערכת הגיל הרך.
רצף התפתחותי  -רגשי – כניסה למערכת גיל רך מגיל לידה עד  ,6ראיית מקרו
על התקופה  -תוכנית "מתאים".
רצף פדגוגי  -שנתי ,על פי פעילות לוח שנתי.
רצף חינוכי – תוכניות שנתיות שנגזרות מעקרון הרצף וההמשכיות ומתכתבות עם
הנושא השנתי.
רצף מקצועי  -התמקצעות צוותים חינוכיים ,מערך השתלמויות.
רצף קהילתי  -מרמת הילד ועד לרמת האזור.

.5

.6

.7

תוכנית "מתאים" בגיל הרך  -בשיתוף המרכז הפסיכולוגי החינוכי שער הנגב - .איתור ומניעה של
קשיים על הרצץ ההתפתחותי  -רגשי אצל ילדי הגיל הרך
תוכנית חוסן :תוכנית מיינדפולנס בגנים הבוגרים בלבד  -תוכנית ייחודית וראשונה בארץ המלווה
במחקר ועוסקת בקשב וקשיבות של הילדים .התוכנית מבוססת על סדרה של כ 10-מפגשים
שבועיים ,בני  45דקות .המפגשים יתקיימו בקבוצות קטנות (כ 15-ילדים בקבוצה) ,בנוכחות הגננת/
סייעת ומדריכ/ה בעל הכשרה מתאימה.
"מה עוזר כשקשה לי" (בגנים הצעירים)  -תכנית מערכתית לפיתוח מיומנויות ,התמודדות ויצירת
אקלים גני וכיתתי מיטבי אצל ילדי הגן וילדי כיתות א'-ב' .חוויה באמצעות תיאטרון בובות וסיפורים
על פי מודל "החוסן הרב מימדי" ( )BASIC PHשל פרופ' מולי להד ועל פי מודל "בובותרפיה" של
סמדר קופר-קיסרי.
מוזיקה (האולפן למוזיקה שער הנגב) ותנועה (האולפן למחול שער הנגב)  -תוכניות בשיתוף
הקונסרבטוריום של שער הנגב והאולפן למחול שלנו המשולבות בכל הגנים לאורך כל השנה.
גוגלה  -קידום טכנולוגיה בגיל הרך (נכנסת לגנים הבוגרים בלבד)  -כלי גוגלה פותחו בשתי רמות
האחת לילדי גן והשנייה לכיתות א' וב' .הכלים פותחו עם מחשבה שכל פרט (גננת /איש צוות או
ילד) יוכל למצוא את מבוקשו .כך בנוי מנוע החיפוש "גלה לי" המאפשר צפייה חוזרת במידע,
וכך גם בנויה המערכת המאפשרת הפעלה אוטונומית של הכלים לפי שיקול דעתה של הגננת ולפי
צרכיה.
תוכניות העשרה שנכנסות לגנים ברוטציה  -אחת לשנתיים:
סביבתי – מרחב השקמה – רשות הטבע והגנים.
בית מלאכה – הכרות עם עולם האמנות (קראפט) ,מקצועות מהעבר.
תוכניות נוספות שנכנסות לגנים בהתאם לגיל
וליכולות :תכנית אמנות  -הכרות עם מושגי יסוד
באמנות והובלת פרוייקט גני וקהילתי ,תוכניות הפגה
שונות לילדים ולצוותים החינוכיים.
תוכנית "מעברים" לקראת המעבר לביה"ס יסודי,
סל תרבות עשיר בהצגות לגני משרד החינוך בגן
ובאולם המופעים.
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התלמיד ,מאפשרים לו לערוך הקשרים ולצאת בידע חדש וביצירה מקורית.
תקשורת איכותית ומעורבות חברתית  -באים לידי ביטוי באמצעות העצמת התלמידים ,חיזוק תחושת
האחריות ,האכפתיות והמסוגלות .בביה"ס מתקיים דיאלוג תמידי ,ומתקיימים שיעורים והתנסויות בשכלול
כישורי חיים ותפקודי לומד ,ובתוכם ניתוב לקיום קשרי חברות והכרה בזכות לביטוי עצמי ,ליוזמה וליצירה.

יסודי אלונים

עקרונות מובילים:

מנהלת בית הספר:

שלומציון כהן

shlomtsioncohen@gmail.com

מזכירות בית הספר:
שושי אמסטרדם
077-9802700
שורה ועקנין
077-9802701
מייל ביה"ס:

shoshia@sng-edu.org
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שלומציון כהן ,בעלת תואר ראשון בהיסטוריה וחינוך מאוניברסיטת בן גוריון,
תואר שני במנהל מערכות חינוך מאוניברסיטת בן גוריון ,בעלת תעודה ממכון
"אבני ראשה למנהיגות חינוכית" להכשרת מנהלים.
תפיסה חינוכית :מה צריך ילד? אתגרי הילדות והנערות מעצבים את דמותנו
כבוגרים ומהווים בסיס לאמון באדם ובעולם .האוזן הקשבת ,היד המכוונת,
הגמישות המחשבתית בעולם משתנה והחתירה למיצוי היכולות האישיות הם
שמהווים את אבני הדרך בעיצוב בוגר ביה"ס לקראת המשך חייו .קהילת
המחנכים בביה"ס היא המהווה את המבוגר המשמעותי ,המזמן לכל תלמיד
את יסודות הלמידה וידע העולם .קהילת מחנכים שבתוך גבולות של כבוד,
תרבות שיח והתנהלות ,מזמנת חוויות משמעותיות של חיברות ומצויינות
אישית ,לחיזוק תחושת הערך העצמי ולהגשמה.
"וחסון הוא כאלונים":
אל ביה"ס היסודי "אלונים" הממוקם בקרית החינוך שער הנגב ,מגיעים מעל
ל 800-תלמידים מכלל יישובי המועצה והוא מהווה בית חם למאות תלמידים,
מורים ועובדים ,שרואים בו מקום מיוחד במינו לצמיחה והתחדשות ,ליצירת
קשרים חברתיים איתנים ולפיתוח מקצועי בין השותפים.
על המעשה החינוכי אמונים מורים ואנשי חינוך ,מטפלים ומדריכים ,מפעילים
שונים ,מרצים מהמכללה ,סטודנטים שבאים ללמד ,בני שירות ,וכמובן ,מתנדבים
מגיל חטיבה ועד גיל  ,70+שמרגשים אותנו מדי יום בנתינה ובתרומה משמעותית
ואיכותית .אל אלו מצטרפים אנשי משרד החינוך והמועצה ,פורום ההורים וועדי
הכיתות .כל השותפים למעשה החינוכי מהווים מודל לערכים מובילים בחינוך,
שהם היסודות ליצירה היום-יומית .ערכים שמקדמים הרמוניה ומאפשרים צמיחה
ולבלוב.
יאנוש קורצ'אק אמר ש"רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר".
בביה"ס היסודי אנו שמים לנגד עינינו את ההוראה והחינוך כאבני דרך לביסוס
תקשורת איכותית ,למעורבות חברתית וחתירה ליצירת עולם טוב יותר .תכניות
הלימוד בכל השכבות עשירות ומזמנות ידע בסיסי ,כמו קריאה וכתיבה ,וידע
נרחב חוצה תכנית לימודים ,בתחומים מגוונים ,שמרחיבים את ידע העולם של

דיאלוג ולמידה בחברותא –
מתוך הכרה בסביבה המאפשרת ,כמשפיעה משמעותית על היכולת לשכלל מיומנויות אישיות ,אנו פועלים
לבסס ארבעה נושאים מרכזיים שהם בבסיס תפקידו של ביה"ס שלנו ומטרתם קידום האד"ם – הישגים,
אקלים ,דיאלוג ומשמעות .אלו מבקשים להוביל את התלמידים להישגים משמעותיים והדרך היא באמצעות
שיח דיאלוגי איכותי בין מורים ,בין תלמידים ,ובין התלמידים למורים .צוות המורים עבר השתלמות בהוראה
במודל "כיתה נבחרת" ,מה שמאפשר לקבוצה לחתור קדימה ביחד תוך דיאלוג ,סיוע הדדי וביטוי אישי.
במודל זה פועלים התלמידים להשגת מטרה משותפת ,כשלכל אחד ההזדמנות להיות מורה לחבריו
בתחומים מסויימים ,וללמוד מהם בתחומים אחרים.

מנהיגות אישית וחברתית:

תלמיד בעל תפקיד הוא תלמיד אחראי שמרגיש מעורב ,בעל יכולת השפעה ומחוזק חוסן .בהנחיית צוות
המורים שלקחו על עצמם תפקידי הובלה ,הוקמו בבית הספר הנהגות פעילות שמאפשרות לתלמידים
להתנסות בשיח ערכי ,בעשייה חברתית ,בדיבור בציבור וחתירה לעשות את הכי טוב ונכון ,להיטיב עם בית
הספר והקהילה .בין קבוצות ההנהגה :הנהגת חוסן ,הנהגת גישור ,הנהגת ספורט ,הנהגת זה"ב ,מועצת
תלמידים ,מועצה ירוקה ,ועוד היד נטויה .ההנהגות מהוות עבור התלמידים בסיס לניהול עצמי ולהנחייה
והובלה בתנועות השונות ובבגרותם בכלל.

שיתוף פעולה עם "קשת שער הנגב":

במקביל לתהליכים הייחודיים שלנו ,התרחש תהליך ייחודי וראשוני נוסף .לצדנו הוקם ביה"ס הצומח
"קשת" .את התלמידים ,הצוות והמנהלת קיבלנו בזרועות פתוחות ובלב אוהב ,במרחב משותף נטול
גדרות ובשיתופי פעולה מיוחדים בטקסים ,בהפסקות ובפעילויות השונות .פתחנו לראשונה את "מסלולי
ההעשרה" ,תכנית בה מורים בוחרים בתחומי עניין ,לאו דווקא מתחומי התוכן הלימודיים ,מפתחים אותם
לכדי קורס ,יוצרים סילבוס ומלמדים בקבוצות קטנות לפי בחירת התלמידים משני בתי הספר .כך זכינו
ביישום ערך הבחירה והמצויינות האישית.

ומה הלאה?

ביה"ס ממשיך ביצירה ובעשייה הייחודית בהובלת צוות מקצועי ומתפתח
תמידית ,מתוך הכרה באחריותו וביכולתו להוביל את הדור הבא למחוזות
של ידע ויצירה ,בטחון עצמי ואמונה ביכולת .השנה נתחדש בלימודי
תכנות ,נרחיב את אפשרויות ההערכה החלופית ואת שיתופי הפעולה,
ונאפשר לכל תלמיד להרחיב מעגלי ידע ולהכיר ביכולתו להצטיין אישית
– לימודית וחברתית.

ברקוד פייסבוק בית
הספר היסודי אלונים

ברקוד
עיתון בית הספר

ברקוד
איגרת פתיחת שנה
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בשנת תשע"ט החלה צמיחתו של בית הספר ,שנה שבה הונחו היסודות של למידה והוראה ,של ראשית
חזון ,של חלומות ,של היכרות ובניית אמון .כל צוות בית הספר עמל יום יום לא על חישוב הימים ,אלא
להפוך כל יום למשמעותי ,לכזה שראוי שייחשב.
במהלך השנה רכשו התלמידים את הקריאה והכתיבה ,העמיקו במיומנויות החשבון והעשירו את עולמם
במקצועות השונים .מלבד מקצועות הליבה ,התלמידים נהנו משיעורי העשרה :שעת סיפור ,מחשבים,
אומנות ,יוגה ,ג'אגלינג ,מוסיקה ,בית המלאכה והשתתפו בפרויקט הקורסים המשותף המתקיים יחד עם
תלמידי בית ספר אלונים.
יום שלישי ספורטיבי – יום שלישי בבית הספר נפתח בהתעמלות בוקר משותפת המשלבת תרגילי כושר,
מחול והרפיה .במהלך היום התלמידים מפעילים ומשתתפים בהפסקות פעילות וטורנירים לעידוד הפעילות
הגופנית ואורח חיים בריא.

יסודי קשת

שיתופי פעולה
לימור דרמון
"השאיפה למצוינות היא מידת הרצון,
הגשמת המצוינות היא מידת ההשקעה,
השמים הם הגבול והדרך דרך ארץ"
משפט זה המלווה את דרכי האישית והמקצועית שנים רבות ,מוביל את עשייתנו
בבית הספר שצומח לו אט אט על תשתית של אמונה בכל ילד וילדה וביכולות של
כל אחד ואחת מהם להצטיין לפי כישוריהם ויכולותיהם .הצוות החינוכי מכוון
להעשרה וחשיפה של תלמידנו לקשת של תחומים ,אפשרויות ,דרכים ,שכולם עוברים
בשביל של ערכים ודרך ארץ.

בית ספר אלונים – מלבד פרויקט הקורסים המשותף בו הצוותים משני בתי הספר בנו קורסים ייחודיים
בהם השתתפו תלמידי שכבות א' ,מתקיימים שיתופי פעולה פדגוגיים וחברתיים לאורך כל השנה :סיור
כלניות מסורתי ,טקסים משותפים ,ימי שיא ,הצגות ,חונכות ו' א'.
מרכז מיל"ה – בבית הספר מתקיימת תכנית ייחודית "מעת לעט" בהנחיית מומחית לדיסגרפיה ממרכז
מיל"ה .התכנית נותנת מענה מקצועי לקשיים בכתיבה ומקנה מיומנויות להוראה וללמידה של תחום
הכתיבה.
בית המלאכה – תלמידנו נהנים משיעורי אומנות בבית המלאכה ,המשלבים אלמנטים סביבתיים ומתקיימים
בהלימה לתכניות הלימודים של המקצועות השונים הנלמדים בבית הספר.
בית ספר "שדות" באר טוביה – בית הספר מקיים קשרים עם בית ספר "שדות" שהינו בית ספר צומח
במתכונת דומה .במהלך השנה הצוותים נפגשו ולמדו האחד מהשני .במסגרת שיתופי הפעולה התארחו
תלמידנו בבאר טוביה לסדר פסח משותף ,ונהנו מאוד מההיכרות ומהאירוח.

עיקרי התפיסה החינוכית

פורום הורים

אנו מציבים בראש יעדי בית הספר; חינוך לערכים ,קידום למידה משמעותית,
טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות ותרבות של מצוינות לימודית ,חברתית וערכית,
ומקפידים על טיפוח אקלים מיטבי .כמו כן חשוב לנו לקיים תהליכי הוראה  -למידה
מגוונים ולאפשר הזדמנויות למידה ,בחירה והצטיינות אישית ,תוך מענה מיטבי
לכישורי התלמיד ובהתאם לחוזקותיו.
על מנת לתת מענה מיטבי לכלל סגנונות הלמידה ,בבית הספר נותנים דגש על
סביבות למידה מגוונות הבאות לידי ביטוי במרכזי למידה בכיתות האם ,במבואות
ובחדר שלווה ייחודי.

בית ספר בצמיחה
מנהלת בית הספר:

לימור דרמון
מזכירת בית הספר:
רונית ניצן
077-9802957

ronitn@sng-edu.org
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לבית הספר מגיעים תלמידים מהקיבוצים אור הנר ,ארז ,ברור חיל ,גבים ,ניר עם
ותלמידים משדות נגב .בשנת תשע"ט מנה בית הספר  84תלמידים בשלוש כיתות
א' .בשנת תש"פ הבאה עלינו לטובה ,יצטרפו לבית הספר  83תלמידים חדשים.
בצוות החינוכי מחנכות ,מורות מקצועיות ,מורת שילוב ,יועצת ,פסיכולוגית ,מדריכי
קרן קרב ,סייעות ובת שירות.

אנו רואים בהורי בית הספר השותפים הטבעיים לעשייה החינוכית בבית הספר .פורום ההורים עובד בשיתוף
פעולה מלא ורציף עם ההנהלה והצוות החינוכי לאורך כל השנה .בשיתוף עם הפורום נבנה תקנון בית
הספר ,תכנית טיולים ,תכנית סל תרבות ,נעשה תהליך לבחירת שם לבית הספר ,התקיימו סיורים בקיבוצים
המזינים את בית הספר ,בתכנון ובהובלה של ההורים.

רואים עתיד
בית הספר ממשיך בצמיחה בדגש על אקלים מיטבי,
יחס אישי ואווירה משפחתית .בטיפוח של תלמיד
שיהפוך לבוגר עם ערכים של ערבות הדדית ,אמפטיה
ואכפתיות .בוגר שידע להתמודד עם מציאות משתנה,
שיהיו בידיו הכלים לשנות ולהשתנות .תלמידנו זוכים
לצמוח במקום שבו ישנה הכלה מצד אחד ומצד שני
לא מוותרים לאף אחד ועל אף אחד .מקום בו בולט
החינוך למצוי היכולות ומציאת תחום ההצטיינות
האישי של אחד.

השנה הראשונה
"אל תחשבו את הימים ,תנו לימים להיחשב" ,מוחמד עלי.
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תיכון שער הנגב

יעקב חדד,
החזון שלי על בית הספר נשען על רוח האדם,
פתיחות ,סובלנות ,יזמות ויכולת להפוך
קושי לאתגר מעצים .בעיני רוחי אני רואה
תיכון המטפח מצוינות ותרבות של מצויינות
לימודית וחברתית תוך חיבור אימננטי
לקהילה ויצירת קשרי גומלין וחיזוק הקשר
לקהילת המועצה והסביבה.

מנהל בית הספר:

יעקב חדד
מזכירת בית הספר:
גליה
077-9802605

galia@sng-edu.org
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בית החינוך הניסויי המשותף – תיכון שער הנגב

בית החינוך בית החינוך המשותף שער הנגב הוא בית ספר תיכון הממוקם בקריית החינוך,
ואליו מגיעים מדי בוקר כ –  1,450תלמידים מכיתות ז' עד י"ב ,וכ 180-מורים ואנשי צוות.
הפעילות החינוכית מתקיימת בתוך וסביב עשרה מבנים המכילים כחמישים כיתות
ומרחבים חינוכיים ממוגנים  -זהו הקמפוס החדש אליו עבר בית הספר ב.2012-
בית החינוך מהווה מרכז חינוכי לאוכלוסייה הטרוגנית :בני קיבוצים ומושבים ,בני הערים
והמועצות השכנות ,חילוניים ,מסורתיים ודתיים ,ותיקים ועולים .בנוסף לתלמידי המועצה
האזורית שער הנגב ,קולט ביה"ס תלמידים מיישובי המועצות האזוריות לכיש (מערב)
ושדות נגב ,וכן תלמידים מעטים מרשויות נוספות באזורנו ,כגון שדרות ,חוף אשקלון
ומרחבים.
ההטרוגניות בבית הספר מתחברת אל לב החזון החינוכי שלנו" :מירב האפשרויות ,למירב
התלמידים ,למירב ההצלחה" .אנו מעודדים כל תלמיד לשאוף למיצוי יכולותיו ,ולצד זאת
מבקשים ממנו לשאול שאלות גדולות הנוגעות לזהותו וכחלק מהקהילה .בכך אנחנו
מבקשים לטפח אנשים אוטונומיים ,בעלי השקפת עולם מנומקת ,המבוססת על סולם
ערכים שבסיסו כבוד האדם.
בוגר תיכון שער הנגב הוא אדם המביא עצמו לכדי מיצוי יכולותיו ,ועושה זאת מתוך תפיסת
עולם מושכלת ,רחבה וביקורתית ,וכן מתוך ראיית האחר כאדם על מכלול יכולותיו ,קשייו
וצרכיו ,אמונותיו ותקוותיו.

עקרונות בית החינוך:

במטרה לייצר למידה משמעותית ,לראות כל תלמיד ,ולייצר עבור כל אחד מגוון אפשרויות
להצלחה ,נוסחו מספר עקרונות המיושמים במגוון דרכים בשכבות הגיל השונות:
קבוצות קטנות  -מאמץ לייצר קבוצות למידה קטנות מהתקן של משרד החינוך.
דיאלוג אישי וקבוצתי  -דיאלוג ככלי להגדרת מטרות ,מציאת דרכים להשגתן ,בירור ערכי
ופיתוח זהות.
בחירה  -יישום בחירה כאורח חיים ,אשר מקדם מוטיבציה ולקיחת אחריות ע"י התלמיד
והמורה.
רלוונטיות והקשר  -הלמידה נעשית כך שהתכנים והמיומנויות נקשרים אל העולם ,אל
המציאות ואל היומיום ,וכך הופכים לרלוונטיים יותר.
הערכה חלופית  -עבודתו של התלמיד מוערכת במגוון דרכים (פרויקטים ,דפי עמדה,
הצגה בפני קהל וכו') ,כדי לאפשר מגוון של ביטויים לכישוריו וליכולותיו.

הלימודים מקבילה לתוכנית הלימודים הרגילה מחד ,ומאידך מותאמת לצרכי התלמידים תוך דגש על כישורי חיים
מיומנויות ועניין.
כיתת ל"ב (לקראת בגרות – מב"ר) :בכל שכבה משכבות י' – יב' קיימת כיתה ייחודית לתלמידים בעלי מוטיבציה ויכולת,
שחשוב לייצר עבורם מסגרת מוגדרת ללמידה לקראת תעודת בגרות .הלמידה בכיתות אלה מתקיימת תוך מתן דגש
על העצמת היכולות של התלמיד ומיקוד המשאבים ותשומת הלב ,כדי לאפשר למידה מיטבית ,תלמידי הכיתה לומדים
במגמת תקשורת ,וכך הם נחשפים הן לעולם העשיר והחשוב של המדיה ואמצעי התקשורת ,מפתחים מבט ביקורתי
ומושכל על העולם ,ואף יוצרים תוכניות רדיו משלהם אודות נושאים שמעניינים ומעסיקים אותם.
מגמת תב"ל (תלמידים בונים לוויין) :במגמה לומדים  28תלמידים בשכבות י"א-י"ב ,וכולם פועלים למען מטרה משותפת
אחת  -שיגור לוויין לחלל בשנת הלימודים הבאה (תשפ"א) .הפרויקט מתבצע בשיתוף עם סוכנות החלל הישראלית,
ולוקחים בו חלק עוד שמונה בתי ספר ,שכל אחד מהם בונה לוויין זעיר וכולם ישוגרו יחד לחלל .לצורך כך נבנו בביה"ס
חדר נקי ועמדת תקשורת לוויינית ,והתלמידים מתנסים בלמידה של נושאים מגוונים כגון פיזיקה ואסטרופיזיקה,
תרמודינמיקה ,אלקטרוניקה וחשמל ,מדעי המחשב ,מדעי כדור הארץ ותקשורת.

שיתופי פעולה:

לבית החינוך שיתופי פעולה עם מגוון גורמים במועצה:
הפורום הרב מקצועי :המשלב את מחלקת הרווחה ,את השפ"ח ואת מחלקת החינוך משתתפים באופן קבוע נציגים
של חט"ב וחט"ע .הם מביאים לדיון נושאים מהשטח ולוקחים חלק בשיתופי הפעולה המתקיימים באזור בתחומים אלו
(מנטליזציה ,נוהל שעת חירום וכו').
השפ"ח :בית החינוך מרחיב השנה את שיתוף הפעולה עם השפ"ח ומטפליו ,במסגרת תכנית חדשה שתיושם בחט"ב,
במסגרתה יקבלו מענה תלמידים בעלי קשיים רגשיים ,חברתיים וקשיי הסתגלות שונים.
התנדבות  :תלמידי חט"ע מבצעים את המעורבות החברתית שנדרשת מהם במסגרת תעודת הבגרות ,במגוון היבטים
בתחום המועצה :הדרכה במסגרת תנועות הנוער ,התנדבות במועדון "יחדיו" ,חונכות בביה"ס היסודי וכו'.
המרכז ההידרותרפי :תלמידי מגמת החינוך הגופני יב' עוברים במרכז הידרותרפי קורס מאמני חדר כושר ,כחלק
מתעודת הבגרות שלהם במגמה .בנוסף מקצה המרכז מלגות חדר כושר לתלמידים נזקקים ,על פי איתור הצוות
החינוכי של ביה"ס .קיים תיאום בנושא נבחרת השחייה האזורית לגבי קליטת חברי הנבחרת ללימודים בבית החינוך
והתחשבות במערכת השעות.
אולפני המחול והמוסיקה :תלמידי בית החינוך שרוצים ובוחרים בכך משתלבים בלימודי האולפנים החל מכיתות חט"ב
ועד לבגרות במקצועות המחול והמוסיקה.
עמותת הספורט :בנושא הקמת נבחרת רכיבה על אופניים וקידום ענף זה באזור .המדריך ,ערן פלג ,הוא מורה בבית
החינוך ,ומפעיל תלמידים ברכיבה על אופניים הן במסגרת מערכת השעות הבית ספרית (תכניות העצמה קבוצתיות
ומתן מענים ייחודיים) והן במסגרת עמותת הספורט.
חינוך בלתי פורמאלי  -בשנה האחרונה התחזק שיתוף פעולה עם החינוך הבלתי פורמאלי .נעשתה פעולה משותפת
ראשונה לתלמידי חט"ע ,וקיימות כבר מספר יוזמות לשיתוף פעולה עתידי.

על צוות בית החינוך:

יעקב חדד ,שיעמוד בראש בית החינוך החל משנה"ל הקרובה (תש"פ) ,שוקד כבר
בימים אלה על העמקת התהליכים הארגוניים והפדגוגיים ,על טיוב תהליכי הלמידה
ועל שיפור האקלים החינוכי.
בית החינוך מאופיין מאז ומתמיד בהנהלה ובצוות מורים החותרים לחדשנות
ויצירתיות בפדגוגיה ובהוראה .אלה מעודדים ליזום תהליכים פדגוגיים חדשניים
ומתקדמים.
אנו בבית החינוך שער הנגב רואים חשיבות רבה ואתגר גדול בהפיכת בית הספר,
והקמפוס היפהפה שלו ,למוקד פעילות ועשייה עבור הקהילה כולה ,במגוון תחומים
כגון השכלה ,חינוך ,מעורבות חברתית ,תרבות ,ספורט ופנאי.
אנו בבית החינוך שער הנגב רואים חשיבות רבה ואתגר גדול בהפיכת בית הספר,
והקמפוס היפהפה שלו ,למוקד פעילות ועשייה עבור הקהילה כולה במגוון תחומים,
כגון השכלה ,חינוך ,מעורבות חברתית ,תרבות ,ספורט ופנאי.

תוכניות ייחודיות:

חינוך מיוחד :בכל שכבה קיימת כיתת חינוך מיוחד .מטרת העל היא טיפוח לומד עצמאי
בעל דימוי עצמי גבוה ובעל כלים להתנהלות מיטבית בחברה .הכיתות מיועדות לתלמידים
בעלי לקויות למידה הזקוקים למעטפת מחבקת ,מתן מענה ייחודי ,מותאם ואישי .תוכנית
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גיל רך – רכזת :אילנה אליאסי

הפסיכולוגים החינוכיים נותנים מענה שוטף ואינטנסיבי למסגרות החינוך של הגיל הרך ביישובים ,בשיגרה
ובחירום .בנוסף לליווי השוטף של המערכות ,הפסיכולוגים לוקחים חלק בתוכנית מתאים בגיל הרך – איתור
ומניעה .השירות הפסיכולוגי החינוכי מעניק ליווי פסיכולוגי התפתחותי לגילאי לידה עד שש בכל יישובי
המועצה .מודל העבודה מבוסס על תפיסה מערכתית  -רב-מקצועית ,המענים הפסיכולוגים ניתנים לשלושת
המעגלים המרכיבים את מערכת החינוך בגיל הרך :ילד ,הורה וצוות חינוכי .הפסיכולוגים מלווים ,מדריכים,
מטפלים ועוסקים במסגרות הגיל הרך בסוגיות פסיכו -התפתחותיות .דגש מיוחד ניתן על עבודה בגנים
הבוגרים עם מיקוד בהערכת הבשלות והמוכנות של הילדים לקראת העלייה לכיתה א'.

שפ"ח

מעבדת המנטליזציה – רכז :דורון היימן

חיים פליישמן ,פסיכולוג חינוכי מומחה ,בהסמכה להדרכה ,מטפל זוגי ומשפחתי
מוסמך .עובד בשפ"ח שער הנגב מתחילת ההתמחות ב .2004 -כמנהל ,דוגל
במודל של היררכיה שטוחה – ניהול רישתי ,בניהול בגובה העיניים ,במתן אפשרות
לעובדים להתפתח בתחומים בהם יכולה לבוא לידי ביטוי היצירתיות שלהם,
הסקרנות וחדוות הפיתוח והיצירה .הכל כמובן בכפוף לאתיקה מקצועית ועירנות
מקסימלית לצורכי הלקוחות (מערכות ,צוותים חינוכיים ,ילדים ומשפחות) .בשנים
בהם אני מנהל אני שם דגש גדול על קידום ופיתוח העבודה המערכתית – רב
מקצועית ,בשותפויות ובשנה האחרונה על קידום החיבור בין שטח לאקדמיה ,בין
פרקטיקה למחקר במסגרת חממת המחקר והפיתוח שהקמנו במועצה.
שירות פסיכולוגי חינוכי

ייעודו של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי בישראל הוא לקדם את רווחתם ואת בריאותם
הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך .בבואנו אל קהילת שער הנגב ,אנו
מבקשים לממש את ייעודנו לסיוע בכל המרכיבים שיש בהם להיטיב עם מקבלי
השירות ממערכת החינוך ,כשלעבודתו זו יש השפעה על הקהילה כולה .לשם כך
אנו מקפידים על חדשנות וראייה קדימה ,על מפגשים בלתי שגרתיים שמרחיבים
את הידיעות ,נותנים כלים ליום-יום ומהווים השראה ליצירה ולמתן מענה מיטבי.
המעגלים בהם אנו פועלים כוללים בעצם את התלמידים בכל הגילאים והיכולות
ללא הבדל ,את המשפחות ואת המסגרות החינוכיות הפורמליות והבלתי פורמליות.
כמו כן ,אנו לוקחים חלק במפגשים רבי משתתפים בקהילה ליצירת וקידום שיח
שיאפשר מוגנות ,תחושת מסוגלות ושייכות בקרב התלמידים .כל זאת ,בעיתות שגרה
ובעיתות חירום ,כשדלתנו פתוחה תמיד לסייע לכל דורש ומתוך אמונה שלעבודתנו
מול התלמידים יש חשיבות רבה והשפעה על המשפחות וקהילת שער הנגב כולה.
בשירות הפסיכולוגי עובדים מטפלים בגישות שונות ובמגוון שיטות למגוון הצרכים
של התלמידים  -הילדים ,ולכולם מכנה משותף :מסירות ומקצועיות שמובילה לראייה
של האדם ,הבנה של הצורך ועבודה ביחד עם המטופל ומשפחתו לשכלול כישוריו
בהווה ולקראת חייו כבוגר.

חושבים הורות – רכזת :שמעונה גרודזין – קיסרי

מנהל השפ"ח:

חיים פליישמן

haimfle@gmail.com
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לפני כשלוש שנים הוקמה בשפ"ח שער הנגב "מעבדת המנטליזציה" ,תוצר של שיתוף פעולה עם
הפורום הרב-מקצועי לילדים ונוער בסיכון של המועצה" .שפת המנטליזציה" מעודדת תקשורת בין בני
אדם ומתייחסת ליכולת להכיר ולהבין מצבים נפשיים-רגשיים אצל הפרט ואצל האחר .שפת המנטליזציה
מתורגלת ומיושמת גם בעבודה השוטפת של הפסיכולוגים החינוכיים המלווים את מערכות החינוך ,מגיל
הרך ועד לתיכון.

חממת מחקר ופיתוח – רכז :יאן סרדצה

על מנת להבין את השפעת המצב הבטחוני על תחומי החיים השונים ,לחקור את יעילות שיטות הטיפול
השונות בטראומה ואת הדרכים לפתח חוסן ,הוקמה חממת מחקר ופיתוח יישומי מועצתית .חממה שתקיים
שותפות מחקרית בין גורמים פנים מועצתיים ,ובין גורמים אלה למוסדות מחקר בארץ ובעולם .החממה
מנוהלת מקצועית על ידי השרות הפסיכולוגי החינוכי.

שיתופי פעולה של השפ"ח

השירות הפסיכולוגי-חינוכי מעניק שירות פסיכולוגי למסגרות החינוך ולמסגרות בקהילה התומכות במערכות
החינוך .לבה של תפיסת השירות הוא הקצאתו לילד ,אם ישירות (אבחון וטיפול) ואם בעקיפין (הדרכה
לצוותים חינוכיים ,הדרכת הורים וטיפול בהורות) .במסגרת התפיסה משולבות זו בזו הראייה המערכתית – רב
מקצועית יחד עם ראייה פרטנית של הילד ומשפחתו.

תוכניות של השפ"ח

בתחום ההורות:
פרויקט "דלת פתוחה" להדרכות הורים מבוססות מנטליזציה,
קבוצות הורים :בגיל הרך ,ביסודי ובחטיבת הביניים ,עבודה על חיזוק הקשר הורים – צוותי חינוך באמצעות
מפגש עם גננות משרד החינוך והפיקוח ומפגש עם מנהלות הגיל הרך.
בתחום המנטליזציה:
הפקת כנס מקצועי :מנטליזציה במערכות החינוך לאנשי
חינוך וטיפול,
השתלמויות לחדרי מורים (יסודיים ,חטיבת הביניים) ,הרצאות
וסדנאות למדריכים בחינוך החברתי ,לגננות ורכזות גיל רך.
בניית מודל לעבודה מערכתית – רב מקצועית מבוססת
מנטליזציה בטיפול בילדים ובני נוער בסיכון .המודל יוטמע
בהדרגתיות בצוותי הייעוץ של בתי הספר.
קבוצות הורים מבוססות מנטליזציה.

יחסי ילד-הורה מכוננים את התנהלות הילד עם העולם ,את הבנתו ,תפיסתו וקשריו
עם המציאות .לכן ,המשימה ההורית הינה בראש ובראשונה להוות מבוגר משמעותי
בחיי הילד .השפ"ח מתבסס בעבודתו על תפיסה מערכתית ,תוך שימת דגש על
הקשר בין הילד לבין כלל המערכות הסובבות אותו .במסגרת "חושבים הורות" מציע
הרצאות ,קבוצות הורים והדרכות אישיות .כל אלו מטרתם לימוד טכניקות מעשיות
לחיזוק הקשר 'הורה-ילד'.

28

בוחנות את המענים הניתנים ומחפשות את הדרכים לתת את המיטב לכל אחד ואחת .בנוסף ,בעת וועדות
סביב ענייני רווחה או חינוך ,משתתפות נציגות המחלקות הללו ודואגות להציף את הצרכים הנדרשים.
גוף נוסף משותף למחלקת הרווחה ,למתנ"ס ולמחלקת החינוך הינו פרויקט להב"ה ,אשר פועל כיחידה
משותפת לאיתור נוער בסיכון ולמתן מענה למניעת הנשירה.

תפקידים ותחומי אחריות:

צרכים מיוחדים

•
•
•
•
•
•
•

רכזת חינוך מיוחד
וצרכים מיוחדים:

רעות כחלון
077-9802262
052-3962569

kabas@sng.org.il
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רעות כחלון ,התפיסה המקצועית שלי מבוססת על כך שמערכת החינוך של שער
הנגב צריכה לראות כל ילד וילדה כעולם ומלואו ,עלינו למנוע נשירה סמויה או גלויה,
לאפשר לכל ילד למצות את יכולותיו ולהתגבר על הקשיים שהחיים מזמנים לו .אני
מאמינה שעלי לתכלל את העשייה עם השותפים במועצה ומחוצה לה ,לשמור ולשמר
את הקשר עם משפחות בעלי הצרכים המיוחדים כולל כמובן סיוע למשפחות
וילדים שבסכנת נשירה  -סמויה וגלויה.
צרכים מיוחדים
"לכל אדם הזכות להיות שווה והזכות להיות שונה ".שמעון פרס.
החינוך המיוחד בשער הנגב מבוסס על ערכים כמו כבוד האדם וחירותו ,שוויון,
סובלנות והכלה .אנו שואפים להיות בית לילדים המיוחדים ומאמינים כי במועצה
שלנו קיימת קהילה מכילה ,המכבדת כל אחד ואחת ודוגלת בזכותם הבסיסית
לתחושת שייכות .הערכים הללו נמצאים לנגד עינינו כל העת וזאת בכדי לאפשר
לילדים מעטפת של שירותים מותאמים כך שיוכלו לממש את יכולותיהם החברתיות,
הרגשיות ,הקוגניטיביות והתפקודיות ,ולהתפתח כבוגרים עצמאיים עם איכות חיים
בחברה ובקהילה.
שוויון ההזדמנויות וההכרה הינם בכלל הילדים הנמצאים תחת מטריית ה"צרכים
מיוחדים"  -מלקויות מורכבות דרך לקויות למידה ,הפרעות קשב ועד מצטיינים
ומחוננים.
עבודתנו מבוססת על שותפויות בתוך הרשות ומחוצה לה ,בקהילות ובמסגרות
החינוכיות וזאת על מנת לתת את המענה המתאים לכל ילד .אנו דואגים לשמור על
הקשר עם המשפחות ולסייע לכל אחד לפי צרכיו הפרטניים ,תוך שמירה על קשר
הדוק ועל שיתוף פעולה עם משרד החינוך .אנו מקיימים חוגים לילדים בשעות אחר
הצהרים בשיתוף המרכז ההידרותרפי ומחלקת הרווחה ושואפים לחיזוק ,הרחבה
והעמקה של השתלבות הילדים במערכות החינוך החברתי ביישובים .במקביל ישנו
שיתוף פעולה שלנו עם הקהילות והנהגות הישובים במועצה  -אנחנו מקדמים יחד
לאורך כל השנה פעילויות משותפות (מקומיות או של המחלקות השונות).

השמה ושיבוץ תלמידים במסגרות חינוך מיוחד ברשות ומחוצה לה.
שיבוץ סייעות עבור תלמידים שקיבלו זכאות לסייעת בועדת השילוב הלומדים בחינוך הרגיל.
טיפול בקבלת זכאות לסייעת רפואית לתלמידים הלומדים בחינוך הרגיל.
שיבוץ מלווים להסעות הפרטניות של ילדי החינוך המיוחד.
פיתוח והכשרה מקצועית של מלווים וסייעות החינוך המיוחד.
פיתוח תוכניות ייחודיות לקידום תלמידי החינוך המיוחד וכן ,תלמידים מחוננים ומצטיינים.
ייעוץ וליווי להורים.

שבוע "החיים פה שווים":
בשנת תשע"ט פתחנו במסורת של שבוע "החיים פה שווים" המתייחס להגברת המודעות לצרכים מיוחדים
ולשונה .גם בשנת תש"פ אנו נקיים שבוע זה במערכת החינוך שלנו בשותפות מלאה עם כלל מחלקות
המועצה .התוכנית עתידה לפעול השנה בגני הילדים בכל יישובי המועצה ,בבתי הספר (היסודיים והתיכון),
במערך החינוך החברתי ובקהילות .מתחם קריית החינוך (הידרו ,יחדיו) ייקח חלק פעיל בפעילויות אלו.
קהל היעד הנו כלל האוכלוסייה ,כאשר בדומה לתוכנית של תשע"ט ניצור תוכנית מקיפה ,מגוונת ועשירה
בפעילויות ,הרצאות ,הצגות ועוד.

ביקור סדיר
קצינת הביקור הסדיר (קב"סית) הינה נציגת משרד החינוך והרשות המקומית להבטחת ביקור סדיר ומניעת
נשירה  -סמויה וגלויה ,של תלמידים בבתי הספר ובגנים ,על פי חוק חינוך חובה .הקב"סית אחראית על איתור
תלמידים שלא ביצעו רישום למוסד חינוכי ,אחראית על חיפוש מסגרות לתלמידים עם קשיים תפקודיים
שיתאימו לצרכיהם ,משתתפת בישיבות בין-מקצועיות הדנות בתלמידים הנמצאים בסכנת נשירה וכל זאת
תוך קשר צמוד ורציף עם התלמיד ועם בני משפחתו.
מעורבות הקב"סית ושיתוף הפעולה בין כלל המערכות ברשות ובקהילה שעוטפות את התלמיד ומשפחתו,
מובילים ליצירת מעגל תמיכה כוללני לתלמיד למשפחתו ,לראייה רחבה ולמתן מענה מיטבי לצרכיהם:
• קשר הדוק ורציף עם בתי הספר.
• בניית תכניות לאיתור וטיפול בילדים ונוער בסיכון.
• שיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה והשפ"ח.
• שיתוף פעולה עם תכנית להב"ה.
• השתתפות בפורום הרב מקצועי.
• שיתוף פעולה עם מחלקת החינוך החברתי.
הורים הזקוקים להכוונה באיתור חלופות
למסגרות חינוכיות במועצה ומחוצה לה ,בכפוף
להחלטות גנים/בי"ס ובסיכום עם המפקחות
הרלוונטיות מטעם משרד החינוך ,מחלקת
החינוך המועצתית והשירות הפסיכולוגי החינוכי
(שפ"ח) ,מוזמנים ליצור איתי קשר בכל דרך.

שיתופי פעולה:
שיתופי הפעולה שלנו עם זרועות המועצה השונות ,מבטאים את הראייה המערכתית
באשר למתן מענה מקיף לצרכיהם של כל ילד וילדה ,כך למשל מחלקות הרווחה
והחינוך מתואמות בתחום הצרכים המיוחדים  -העובדות הסוציאליות הרלוונטיות
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רצף היממה – אנו פועלים במגוון רב של מסגרות ותחומים והעשייה שלנו מתפרשת על כלל שעות היממה,
במסגרות פורמליות ,בלתי פורמליות ובקהילה.
רצף הצרכים –אנו נותנים מענה הן לצרכים הפרקטיים תוך מתן כלים ,עזרים והבניות לפעולה לקראת
חירום של צוותים ,קהילות ותושבים והן לצרכים הרגשיים בחיזוק משאבי ההתמודדות שלנו ,עם מה שהיה
ועם מה שיהיה.
רצף הגילאים – מרכז החוסן נותן מענים לכלל הגילאים ,מהגיל הרך ועד  ,120תוך התאמה מדויקת לצרכי
כל שכבת גיל – ילדים ,הורים וותיקים.
רצף הכלים – צילום ,משחק ,ריצה ,בעלי חיים ,מיינדפולנס ,יצירה ,תיעוד ,עיבוד ,הקניית ידע הם רק חלק
ממגוון הכלים שאנו עובדים איתם לחיזוק משאבי ההתמודדות של התושבים שלנו.

דוגמאות מהעשייה העשירה:

.1

מרכז חוסן

.2

תהילה רביבו ,אני מאמינה שכולנו מורכבים מהמון רבדים של מעגלים .גם
ילדינו מכילים מספר מעגלים  -עצמי ,המשפחה שלי ,קבוצת השווים ,קהילה
ישובית וקהילה אזורית .לכל מעגל כזה ישנה השפעה על האחר .ישנה חשיבות
בלייצר קשרים בין המעגלים הפנימיים של הילד ,ולכן ישנה חשיבות גם לפעילויות
משפחתיות וקהילתיות לצד טיפול פרטני .ככל שנצליח לחזק את הקשר בין
המעגלים הללו ,נצליח לחזק את הילד.
השליחות שלנו

להעניק מענים לחיזוק החוסן האישי ,המשפחתי והקהילתי ,במגוון אמצעים
והיקפים .חיזוק החוסן יביא להתאוששות מהירה יותר אחרי משבר ויביא לאיכות
חיים טובה יותר לתושבים שלנו .מרכז החוסן זמין ופתוח לכל תושבי שער הנגב
ולצוותים העובדים באזורנו ומתאים מענים לצרכים העולים מהשטח באופן מדויק,
מקצועי ורציף.
אנו מגשימות שליחות זו ע"י התבססות על  3רגליים מרכזיות :התחום הטיפולי
(בשיתוף עם המרכז לשירות פסיכולוגי) ,התחום הקהילתי (ליווי קהילות שער
הנגב) ותחום ההיערכות לחירום.
עקרונות העבודה שלנו הם:
זמינות גבוהה ,גמישות ,מקצועיות ומיקוד ,יצירתיות וחדשנות ,שותפות ומחויבות.

השותפויות שלנו

מנהלת מרכז חוסן:

תהילה רביבו
077-9802755

revachas@sng.org.il
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מרכז חוסן מתבסס בעבודתו על ממשקים ושותפויות עם גורמים מועצתיים
וחיצוניים מגוונים.
מרכז החוסן הינו חלק בלתי נפרד מהמחלקה לשירותים חברתיים והוא מופעל
ומונחה ע"י הקואליציה הישראלית לטראומה ומתוקצב ע"י משרדי הבריאות,
הרווחה והביטוח הלאומי.
אנו עובדים בממשקים ושותפויות עם מחלקות ותאגידי המועצה בכלל ועם השירות
הפסיכולוגי החינוכי ומחלקות החינוך בפרט .כמו כן ,אנו מחזקים שותפויות עם
משרדי הממשלה השונים ,גורמי הביטחון והצבא ועמותות ויועצים העוסקים בתחום
הטראומה והחוסן הקהילתי .בתחום החירום אנחנו מלווים באופן צמוד את מכלול
חינוך ,איתו יצרנו את תיק חינוך בחירום שמוטמע בכל היישובים .בעתות חירום
מכלול חינוך יושב פיזית איתנו במכלול אוכלוסייה ,על מנת ליצור את הממשקים
באופן הרציף והנכון ביותר.

.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

סדנת "אני ,הילד שלי  /החניך שלי והמצב הבטחוני" :סדנאות להורים ולצוותים הממוקדות בחיזוק
תחושת המסוגלות לתת מענה לילדים בזמן הסלמה.
הנהגת "נאמני חוסן" :ליווי צוות חוסן בית ספרי בבית ספר יסודי אלונים (התכנית פועלת בכיתות ד'-ו'),
בהכשרת תלמידים בוגרים להעברת כלים המסייעים להרגעה עצמית לכלל התלמידים.
סדנת נמ"ל (נעשה מקום למשחק) וסדנה רכה :חיזוק קשר הורה ילד בגיל הרך ורכישת כלים להתמודדות
עם האתגרים שמביאה ההורות בגיל הרך בדגש על חיים במציאות ביטחונית מורכבת .סדנה נמ"ל
מיועדת לגילאי  ,2.5-3.5סדנה רכה מיועדת לגילאי  .3.5-6שתי הסדנאות הינן  11מפגשים של הורה וילד,
בהנחיית מנחה מקצועית בתחום.
מה עוזר לי כשקשה לי .מפגשים לילדים בגיל הרך (בגילאים צעירים ,בכל הגנים בישובי המועצה) .מתן
כלים לצוות בעבודה עם בובות הנותנות מקום לדבר על רגשות.
תוכנית מיינדפלונס בכל גני הילדים.
מעגלי מתופפים הורה ילד.
סדנאות בעלי חיים ויוגה לכיתות א'-ו' בחינוך החברתי ,ביום שאחרי הסלמות.
סדנאות ספוקן וורד לבני נוער בחינוך החברתי ביום שאחרי הסלמות.
סדנאות ממ"י לטיפול ראשוני בחרדה לצוותים חינוך חברתי  .3 -סדנאות ממ"י לטיפול ראשוני בחרדה
לצוותים.

אני מאמין של מרכז החוסן:

אנו מבינים כי החוסן של הילדים מושתת על תחושת המסוגלות והכלים שיש להורים לסייע להם במצבי
לחץ .לכן מירב התוכניות שלנו ממוקדות בחיזוק ההורים והצוותים והנחיה מקצועית שלהם כמבוגרים
המשרים ביטחון על הילדים .לכל שלב התפתחותי יש צרכים משלו ולכן אנחנו מדייקים את התוכניות ע"פ
הגילאים השונים .בתוכנית נאמני החוסן ,אנו מתמקדים במתן כלים לילדים עצמם ובהפיכתם למנהיגים
בתחום בקרב בית הספר .היכולת שלהם להעביר את הכלים הלאה ולבצע פעולות הרגעה הלכה למעשה
בבית הספר ,הן מעגל חוסן נוסף שאנו מייצרים בבית הספר ובקהילה.
צוותי החירום שלנו התמקצעו מאד במיפוי הצרכים
ובמתן מענים למשפחות עם ילדים ,הרחיבו את צוותי
הרווחה והאוכלוסייה שלהם ועובדים בצמידות למערכת
החינוך עם צוותי חינוך בצח"י עצמו.
אנו רואים במרכז החוסן גורם מחבר ,מפתח ומנחה
מקצועית ,על מנת לחזק את כלל ההורים והילדים ואת
הקהילות בהם הם חיים.

עבודה ברצפים

רצף הזמן – אנו פועלים בשגרה ,בחירום וביום שאחרי.
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ניהול אדמינסטרטיבי – ענבל ברזל
במרכז עובדים  60אנשי צוות במקצועות שונים :מטפלים פארה רפואיים ,פסיכולוגים חינוכיים וקליניים,
מטפלים באומנות ,עובדים סוציאליים קליניים מאבחנים דידקטיים ומנחי קבוצות.

אוכלוסיית היעד:
פעוטות ,ילדים ,מתבגרים ,מבוגרים הורים ומשפחות תושבי שער הנגב והסביבה.

שירות פסיכולוגי

שיתופי פעולה
ארנית רוזנבלט ,אני מאמינה בעבודה אינטגרטיבית ומקצועית ,בגישה אנושית,
בהיותנו נגישים גמישים סובלניים וקשובים לצרכים המשתנים של אוכלוסיית
האזור תוך התייחסות לאתיקה מקצועית ,אמינות והוגנות.

המרכז מאמין ומקיים שיתופי פעולה ופעילויות משותפות עם גורמים בתוך המועצה ומחוץ לה .מתקיים
שיתוף פעולה הדוק עם מרכז החוסן והמחלקה לשירותים חברתיים ,עם מחלקת החינוך והגיל הרך ועם
בתי הספר בנוסף מתקיימים שיתופי פעולה עם מחלקות המועצה ועם העמותות הקשורות למועצה,
בנוסף מתקיימים שיתופי פעולה עם גורמים נוספים מחוץ למועצה :מכללת ספיר ,ביטוח לאומי משרד
הביטחון ועוד.

חזון המרכז

דוגמאות לפעילויות נוספות המתקיימות במרכזינו:

המרכז לשירות פסיכולוגי שער הנגב הינו מרכז ייחודי שמטרתו לחזק ולטפח
את הבריאות הנפשית של תושבי האזור ,לסייע להתפתחות מיטבית של הילד
ולתת מענה טיפולי מקצועי עדכני תוך הקשבה לצרכים המשתנים של תושבי
שער הנגב בעתות שגרה וחירום .יחודו בהיותו רב תחומי ואינטגרטיבי .המרכז שם
לעצמו למטרה להוות בית מקצועי ,להצמיח ולטפח אנשי מקצוע באזור ,בתחום
האבחון הטיפול הנפשי ,עבודה עם מערכות חינוך ,טיפול התפתחותי וסדנאות
מיינדפולנס.

.1
.2

.3

.4

מנהלת המרכז:
054-6755156

Rozenblat2@bezeqint.net
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.3

.4

יחידות המרכז שלנו:

.5

ארנית רוזנבלט

.1
.2

תוכניות מיינדפולנס בכל גני הילדים לחיזוק יכולת ההתמודדות בחירום ,החוסן ורוגע בקרב הילדים.
קבוצות למיומנות חברתית לילדים עם קשיים חברתיים לחיזוק היכולות החברתיות מתקיימות במרכז
שלנו.
קבוצות הורים וילדים לחיזוק קשר הורה-ילד ורכישת כלים להתמודדות עם הורות מאתגרת במצבי
שגרה וחירום" :סדנה רכה" (לגילאי הגן)" ,להיות ביחד" (לגילאי יסודי) וטיפולים פרטניים להורים
וקבוצות הורים.
במרכז שלנו מתקיימת דלת פתוחה לתושבי שער הנגב.

.6

יחידה להתפתחות הילד בניהולה של נועה צחר – ביחידה מתקיימים אבחונים
וטיפולים התפתחותיים .תוכנית איתור ומניעה במערכות הגיל הרך בשער הנגב.
יחידת השפ"ח בניהולו של חיים פליישמן – ליווי הילד המשפחה ומערכות
החינוך על מנת לקדם התפתחות תקינה ומימוש היכולות של הילד .מתן דגש
על התפתחות רגשית וחברתית של הילד בתקופות שיגרה וחירום.
יחידה לטיפול רגשי בניהולה של עינת רדאי – ביחידה מתקיימים אבחונים
וטיפולים רגשיים במגוון שיטות טיפוליות ,טיפולים פרטניים לילדים מתבגרים
מבוגרים ,טיפולים דיאדיים ,זוגיים ,משפחתיים והדרכות הורים.
מרכז מיינדפולנס בניהולה של קרן ריינר – ביחידה מתקיימות קבוצות וסדנאות
מיינדפולס בגני הילדים של שער הנגב ,בתי הספר ,לקהל הרחב ולאנשי מקצוע.
יחידה לאבחון וטיפול  ADHDבניהולו של דורון היימן – ביחידה מתקיימים
אבחוני קשב וריכוז ואבחונים דידקטיים ופסיכודידקטיים .בנוסף ניתן ליווי
והדרכת הורים.
יחידה להכשרות וקבוצות בריכוזה של מאיה כשר – ביחידה מתקיימות קבוצות
מיומנות חברתית ,קבוצות להורה וילד והכשרות לאנשי מקצוע.
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שער הנגב

הבית שלי
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