
תובנות 

בחינוך
שותפים  
למהפך  

בית ספרי



ביסוס המודל 
והרחבת  
ההשפעה  
2011-2018

הקמת 
תובנות  

2011בחינוך 

מהפך 
בביאליק  

רוגוזין
2005-2011

–מודל הוליסטי למהפך בית ספרי 

ס מעורר השראה"ס בסיכון לבי"מבי





זהזהצ



2005חדר מורים 



2005שירותים 



2005האודיטוריום 



2005מגרש הספורט



2005חדר מדעים 



2005פטיו 



2005מתחם שיועד להקמת הקפיטריה 





28%שיעור זכאות לבגרות -2005

50%ממוצע ארצי 



26%ל "שיעור המתגייסים לצה2005



מוטיבציה

פוטנציאל/ 

יכולת 

לימודית

יכולת ריכוז
הכנת 

שיעורי בית

עצמאי 

בהכנת 

משימות

התנהגות  

בשיעור

אי הבאת 

ציוד
היעדרויותאיחורים

אלימות 

פיזית 

בחברה

אלימות 

מילולית 

בחברה

קוד
יכולת 

לימודית
קוד

תחום 

התנהגותי
קוד

איחורים 

חיסורים
קוד

התנהגות 

רגשי

כלל לא1כלל לא1טוב מאוד1טוב מאוד1

2מעטים2טוב2טוב2
במידה 

מועטה

3רבים3מספיק3מספיק3
במידה רבה 

מאוד

4
כ.מספיק 

)חריגה(
4

כ.מספיק 

)חריגה(

סה"כ 

הערכות:
00000000000

תפקוד רגשיתפקוד  לימודי

מימדימיפוי רב 



תלמיד 

עובד

סולםזקוקעברזקוקעברזקוקעבר

גרושים1 קב"סית1מצב טוב1

 חד הורית2עו"ס2מצב בינוני2

 שני הורים 3 משטרה3מצב קשה3

 אחר4 קידום נוער4קשה מאוד4

0000000000

סטטוס משפחתיאיבחונים

נוירולוגידידאקטי
פסיכולוגי או פסיכו-

דידקטי
מצב משפחתימטופליםמצב כלכלי

המשך-מיפוי רב ממדי 



הערות 

והמלצות

טיפולי רגשי1ספורט1מנהיג1

2מעורב2
אמנות 

ויצירה
חיזוק לימודי2

3מחשבים3בודד3
רגשי 

ולימודי

4דחוי4
מוזיקה/ריקו

ד

אחר5

0000

סוג מענה שמקבלים חוזקות מעורבות חברתית

המשך-מיפוי רב ממדי 



נכון שעשיתי טעויות

,ונכון שדיברתי שטויות

...ואולי גם יצרתי בעיות

,לסלוח-אמאהתפקיד שלך , אבל

לדעת לשכוח

;ולא להעלם או לברוח

,העולם נעשה שונה פתאום

;נראה כמו חלוםהכל

אפילו לא אמרת שלום

...ולא רמזת לשום מקום

כמו רוח עפת ונעלמת

.וכך ממני התעלמת

איני יודעת מה חשבת

כשכך אותי לבד עזבת

,לקחת אתך את הידיים המחבקות

.את כל הליטופים והנשיקות

,אותי השארת עם הכאב והמצוקות

.עם נפש ונשמה מצולקות

-כל האחרים , לפתע

,כך זרים ומוזרים-כל

,מנוכרים

...

פייקובקטיה / שעזבה לאמאהשיר שלי 



החיים זרקו אותי לארץ אחרת

במקום הולדתי , אמא–ואת 
...נשארת

–חיי השתנו בבת אחת 

.שנינו לבד, אני פה ואת שם

2008-מתוך מדברים שירה 

תאיר רבעי–רחוק מאמא 



שאלתי את עצמי  ? מי אני

,מדי יום

נעלם החלום, איבדתי דרך

–לא היה לי דבר אישי 

,משלי

...כעסי וסבלי–מלבד 

לא פשוט להיות ילד  

,רחוב

לא להבחין בין רע לטוב

,שהחיים, להיות בטוח

נועדו רק לאנשים  

.אמיתיים

איילב איוב–? מי אני 



:רוגוזין-קמפוס ביאליק

פיתוח מודל הוליסטי 

2005-2011

בית ספר בונה קהילה 

:בית  ספר כעוגן מרכזי הנותן מענה

חברתי ורגשי, חינוכי, לימודי



ס"שעות פעילות ביה

•

-רצועת בוקר
-ארוחות בוקר

פ  "הלימודים ע
סילבוס משרד 

החינוך

-רצועת צהריים
ארוחת צהריים  
המשך לימודים

-צ"רצועת אחה
מרכז תרבות  
, אומנות וספורט
מרכז למידה 

הכשרות . פתוח
טכנולוגיות

-רצועת ערב

,  ס להורים"בי
הנהגה הורית









פיתוח הנהגה הורית



מענה  
פדגוגי

מענה  
רווחתי

מענה  
בריאותי

מענה  
חברתי

מענה  
פיזי

מענה קהילתי

ארוחת בוקר  מרכז למידה
וצהריים  

לתלמידים

חיסון לילדי  
הפליטים

טיול שנתי  
סיורים  

במוזיאונים

שיפור  
הסביבה  
הפיזית  
בתאום  

עם עיריית 
תל אביב

:  בית ספר להורים
לימוד עברית  

והכשרות טכנולוגיות

קבוצות לגישור רב 
תרבותי

הנהגה מוסדית

מועדוניות עד  חונכות אישית
בית  "הערב 

אלי  " "חם
"פליטים-ויזל

-מרפאת פלורנטין
רופאים לזכויות  

אדם

תוכניות מניעה  
בתחום בריאות  

בדיקות עיניים

קלינאיות  
תקשורת

מערך חוגים  
בתחום  
אומנות  
תרבות  
וספורט

קשר עם מוסדות  
:אקדמיים

אוניברסיטת תל  •
אביב 

-סמינר הקיבוצים•

קוד אתי

בית ברל •

מענים בשיתוף ועד הפעולה בראשות 

ר יוסי ורדי ורינה זמיר המגזר השלישי והעסקי"



מענה  מענה פדגוגי
רווחתי

מענה  
בריאותי

מענה  
חברתי

מענה  
פיזי

מענה קהילתי

.מרכזי מצוינות

ע הכשרת  "נט
.מנהלי רשתות

Tescom- בודקי
.תוכנה

Wisekids-
חברת  , תכנות

.מייקרוסופט

–א "מוזיאון ת

ציור וצילום

פורום למען  
הסדרת  

מעמדם של  
ילדי מהגרי  

העבודה  
והפליטים

כרטיסיותספרי לימוד



א"תשע+ע"תשט"תשסח"תשסז"תשסו"תשס

חדר  ■
מורים

.אודיטוריום■

.חדרי שירותים■

מגרש ספורט■

חדר מוסיקה■

פנטהאוזים  ■–קיץ 
אולפן■

מבואות חדרי  ■
שירותים

חיפוי מסדרון■

חדר מדעים■

ספרייה■

קפיטריה■

תכנון

פטיו■

חדרי מדעים■

אולם ספורט■

צ"חצר חט■

הרחבת שטח בית  ■
הספר

חיפוי ■
מסדרונות

החלפת  ■
אלומיניום

אולם ספורט■

מרכז טיפולי■

חדר כושר■

הוספת חדרי  ■
לימוד

שיפוץ  ■
שירותים

שיפוץ גג■

אב לשיפוץ בית תוכנית

הספר

תרומות-■קרן תל אביב-■עירייה-■: מקראה



28%
31%

40%
41.10%

70%
72.5%

87%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ה"תשס ו"תשס ז"תשס ח"תשס ט"תשס ע"תש א"תשע

ממוצע זכאות  

לבגרות ארצי

אחוז הזכאים  

...לתעודת

רוגוזין-המהפך בביאליק
2011לבין -2005שיפור הזכאות לתעודת בגרות בין 



הנתון מתייחס לאוכלוסיות ברות  *

ל"הגיוס לצה

רוגוזין-בביאליקהמהפך

26%

32%

47%
56%

68%

79%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2005מרץ  2006מרץ  2007מרץ  2008מרץ  2009מרץ  2010מרץ 

שיעור המתגייסים  

ל"לצה

2005-2010בין השנים רוגוזיןל בקמפוס ביאליק "שיעור המתגייסים לצה* 











" תובנות בחינוך"
-מיזם חדשני המוביל מהפך חברתי

חינוכי באמצעות מתודולוגיה מוכחת 

ההופכת בתי ספר , פורצת דרך

למצטיינים בהישגים חינוכיים 

וחברתיים ולעוגן קהילתי מעורר 

השראה

על ידי 2011המיזם הוקם בשנת 

טק -מובילים בהיי–גרעין מייסדים 

בעקבות –ובתעשייה הישראלית 

חברתי שפותח -הצלחת מודל חינוכי

על ידי קארן טל כמנהלת קמפוס 

רוגוזין-ביאליק



מחויבת להתניע ולהאיץ מוביליות  תובנות בחינוך 

ספרייםחברתית וכלכלית באמצעות מהפכים בית 

המחוללים שינוי בבית הספר ובקהילה ומאפשרים  

למספר תלמידים רב ככל האפשר לשבור את המשוואה  

הקושרת בין נתוני רקע לסיכויי הצלחה בחברה  

הישראלית

2018-2022

שנים  5»

בתי ספר50»

מתנדבים  2500»

חזון תובנות בחינוך 



ערכי הליבה

יזמות  

ומנהיגו

ת  

חברתית

שיפור  

מתמיד  

וחתירה  

למצוינות

הוליסטי

ות

גמישות
פרואקטיבי

ות וחדוות  

יצירה



מעגלי השינוי

שינוי השיח הציבורי

ועשייה מתוך סולידריות חברתית

:השפעה ברמת מערכת החינוך

הרחבת המודל בראייה ארצית

:ס במיזם"שינוי ברמת כלל בתיה

בנייה של רשת מקצועית וחברתית

:שינוי ברמת בית הספר

שיפור מתמיד ומדיד



מודל משולש הזהב

–מודל הוליסטי 
בית הספר

כמרכז חינוכי
חברתי וטיפולי ובונה קהילה

,גיוס חברה אזרחית

ועדי פעולה ומתנדבים תהליכים  

מיטביים

ס וצוותו"מנהל ביה



תובנות בחינוך

:הון כספי 

:מקורות

חברי ועד מנהל•

תורמים פרטיים•

קרנות•

חברות•

כל שנה₪ 280,000ג -שנים א•

כל שנה₪ 175,000ה -שנים ד•

מיליון1.2-שנים כ 5כ תקציב ל "סה

תרומות ייעודיות+ 

:הון אנושי

:ברמה הבית ספרית

.צוות מקצועי להטמעת המודל ההוליסטי

רכזת פדגוגית

רכזת מתנדבים

פ"רכזת מו

ר ועד פעולה מתנדב"יו

מתנדבים ושותפויות

:הרישתיתברמה •

רשת מקצועית•

קבוצת עמיתים•

הדרכה•

כנסים•

-הטמעת מודל תובנות בחינוך 

השקעות



מודל  –בת ים 

עירוני
בן  *גורדון * הנשיא * 

גוריון

ראשונים  *הרצל * טבנקין * 

ירושלים*

לוד

תיכון ערבי  

למדעים  והנדסה  

אורט

חדרה

מוריה

בני ברק

קוממיות

רמז

ירושלים

דנמרק

גואטמלה

בית שמש

וייס-ברנקו

חולון

עתידים

הרצוג

תל אביב

ראשית בנים ובנות

מופת-שבח

רוגוזין-ביאליק

יבנה

ביאליק

רחובות

סיני

וליה'לג'ג

אלמוסתקבל

חיפה

עבד אל רחמן

אחווה

מגדל העמק

יערת העמק

יגאל אלון 

כפר קאסם

אל עומריה

פריסת 

תובנות 

בחינוך 

ח"תשע



שנים7תובנות בחינוך בראי 
שעות התנדבות370,850-כ

ליווי מקצועי והדרכה של צוות 

תובנות בחינוך

ח"מיליון ש39-תקציב של כ

מספר ישובים

מודל עירוני בת ים 

514
מספר תלמידים

5230

0

13,000
מספר בתי ספר

428

מספר שותפויות
16126

מספר מתנדבים
1,500 550



א  "ת' אונ-שיתופי הפעולה תובנות

2012-2017

100-כ
הורים

350-כ
סטודנטים 
ואנשי סגל

1,600-כ
תלמידים



פירוט שיתופי הפעולה

דקנאט הסטודנטים  

חשיפה לאקדמיה–

מדעי המחשב•

רפואה•

חלל•

תרבות סין•

חשיבה מגדרית•

מענים טיפוליים  
י  "רגשיים ע

פקולטות שונות

ריפוי בעיסוק•

תקשורתקלינאות•

עבודה סוציאלית•

פיזיותרפיה•

רפואת שיניים•

מענים  

העשרה/לימודיים

הרצאות של מורי •
למינהלהפקולטה 

עסקים לתלמידי מגמת 
ניהול עסקי



פירוט שיתופי הפעולה

פעילויות קיץ

פעילויות בגן הזואולוגי  •
ובקורסי קיץ והשתתפות  

של בקייטנות הקיץ 
מרכז הספורט

מדעשוחרנוער

פעילויות שבועיות  •
לתלמידים מצטיינים 

לעידוד החשיבה 
המדעית וימי שיא לבתי  

הספר

בעםאוניברסיטה

ייחודיות להורים  תוכניות•
,  רפואה: בפקולטות
, פסיכולוגיה, משפטים

מנהל עסקים



ס לריפוי בעיסוק  "פרויקט משותף עם חברת רשת ובי

א"אוניברסיטת ת

חנוכת חדר ריפוי 

ס "בי–בעיסוק 

קוממיות



קייטנות 

קיץ

זה היה  -שבוע קייטנה עם ילדי קוממיות "
!בית לחזור אליו

!"תודה על ההזדמנות המדהימה

סטודנטית מתנדבת, נדיה



יום הסטודנט הצעיר

תלמידים השתתפו ביום הסטודנט300מעל 

הסטודנטיםדיקאנטיוזמה של , הצעיר



החיבור לאוניברסיטת תל אביב והנוכחות  "

של הסטודנטים בבית הספר ובשכונה יצרו  

,  פיתחו את תחושת המסוגלות, גאוות יחידה

ובעיקר נתנו תקווה גדולה לקהילה קשת  

יום

"  שמעזה לחלום על עתיד אחר לילדיה

פרדס כץ, ס רמז"מנהלת בי

שיתוף פעולה משנה חיים



:זרקור על מדדי הצלחה

מהפך בתפיסה הוליסטית

הישגים
לימודי

ים

חדשנות  
חינוכית  
וחברתית

צוות  
חינוכי  
ותרבות  
אירגונית

אקלים
חברתי  
ערכי



רמזור התפתחות בית 

ספרי

מתקדם-3רמה 

מיומן 

בסיס-2רמה 

דורש שיפור

תחילת הדרך -1רמה 

מתחת לרמת הבסיס המצופה

הגעה ליעד -4רמה 

התרחש מהפך בית ספרי



בת ים–ס הנשיא "הדגמת מהפך בי

מעורבות באלימות •
-ל11%-ירידה מ–

יחסי קירבה , 1%
עליה –ואכפתיות 

100%-ל88%-מ

שיפור מתמשך •
בנוהלי העבודה 

ובתחושת 
100%. המסוגלות

מהמורים מחוברים 
לחזון בית הספר

–שפה : ב"מיצ•
עלייה מעשירון 

אנגלית , 9-ל2

-ל5מעשירון –

–מתמטיקה , 10

7-ל4מעשירון 

עלייה במדד מסכם יוזמות •
חדשות חינוכיות 
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