
 

 

 

 2022 ספטמבר 8                                                                                                                            
 ג תשפ" תשרי  'יב                 

 
 , לכבוד

 הורי ילדי.ות מערכת החינוך באורנית 
 

 תשפ"ג במערכת החינוך באורנית שנת לימודים הנדון: 
 

בדיוק  בשעה טובה, לאחר הגעה להסכמות בין משרד האוצר, משרד החינוך והסתדרות המורים, נפתחה  

גם באורנית נפתחה שנת    מערכת החינוך בכל הארץ, בכל הגילאים, והחלה שנת לימודים תשפ"ג.לפני שבוע  

 . הלימודים בהצלחה רבה

  מחלקת החינוך מנהל  ,  שלמה אפרתי  -  מנכ"ל המועצה, מועצת אורנית בהובלת  האחרוניםבמהלך החודשים  

אשר  לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ג, עמלה רבות  מנהלת הגיל הרך במועצה,  - ואיריס קופל  ישי נקריטין -

 . , כמפורט לעילבשורות גדולות לילדות וילדי היישוב מביאה

 

 כניות לימודופדגוגיה ות

השנה    -  ספר יסודי(שעות שבועיות לכל בית    20)  בבי"ס היסודיים  שבועיותשעות לימוד    60וספת  ה .1

פניית המועצה למשרד החינוך, המשרד הגדיל את התמיכה והתקציב אותו הוא  דרישת ובעקבות  

שעות לימוד שבועיות לכל בית ספר )אשר ינוצלו    20מייעד לבית הספר היסודיים באורנית, והוסיף  

הספרבהתאם   בתי  מנהלות  שעורים    -   לבחירת  תגבורים,  כיתות,  (.  וכו'  ות נוספכניות  וות פיצול 

 ₪ בשנת הלימודים תשפ"ג. 600,000 -השווי הכספי של תמיכה נוספת זו מסתכם בכ

 

, נפתחה בתיכון אורט  באורנית  השנה, לראשונה   -  כיתת מב"ר בתיכוןפתיחת    שונה באורניתאלר .2

י'  אורנית כיתת מב"ר זו מספר מצומצםבשכבה  של תלמידים.ות, מאשר בכיתת תיכון    . בכיתה 

, ועם תגבור גדול בשעות הלימוד. בזכות כיתה זו תלמידי.ות הכיתה יוכלו להגיע להישגים  רגילה

יותר.   הרבה  גדולים  מסתכם  לימודיים  לימוד(  )בשעות  זו  חדשה  כיתה  של  הכספי   - בכהשווי 

 הלימודים תשפ"ג. ₪ בשנת 300,000

דובר,   לענת  גדולה  בית הספר על העבודה הרבה  תודה  וצוות  בי"ס תיכון אורט אורנית,  מנהלת 

 .עבור תלמידי.ות הכיתה לכיתת מב"ר לקבלת זכאות, לאורך חודשים רבים, והיסודית

 

לראשונה  תיחפ .3 בבי"ס  של  באורנית  ה  ו  יסודיכיתה קטנה  א'  כיתות  השנה    -  ב'  -לתלמידי.ות 

)באורנית  לראשונה   קטנה  כיתה  גוונים,  בבי"ס  ועוד    תלמידים.ות  9נפתחה  מחוץ    2מאורנית 

של צוותי    מוגבריםיחס ותשומת לב    עם, אשר יזכו ללמוד השנה  (תלמידים.ות  11לאורנית. סה"כ  

ההוראה. ללא פתיחת כיתה זו, לרוב תלמידים.ות אלו היו נדרשים לנסוע כל בוקר ללמוד במסגרות  



 

 

 

תוך  הם.ן להמשיך ללמוד ביישוב,  מחוץ לאורנית. ועקב פתיחת הכיתה השנה, מתאפשר ל  ותחינוכי

ו הלימוד,  שעות  היישוב.  תגבור  ילדי  עם  החברתית  זו  במסגרת  חדשה  כיתה  של  הכספי  השווי 

 ₪ בשנת הלימודים תשפ"ג. 350,000 - )בשעות לימוד( מסתכם בכ

 

מדריכי.ות מוגנות בכל  נשלב  ך ונמשיהשנה  גם    -  תי הספרבב  מדריכות מוגנותהמשך תגבור של   .4

לתלמידים.ות   גדולה  רגשית  חברתית,  תרומה  ישנה  אלו  למדרכות  ביישוב.  הספר  בתי  ארבעת 

שווי כספי של מדרכות אלו    תלמידים.ות בבית הספר.וביטחון ההזקוקים לכך. וכן תרומה למוגנות  

 ₪ בשנה. 80,000 -עומד על כ

 

השנה בשלושת בתי    -  היסודיים שכבה א' בכל בית הספר  מוך מאוד לנ ילדי.ות  ר  כיתות עם מספ .5

התלמידים.ות העולים לכיתה א' ילמדו בכיתות עם מספר תלמידים.ות נמוך מאוד    םהספר היסודיי

המפתחות    דלעיל(. אח  3בנוסף לכיתה הקטנה המפורטת בסעיף    -תלמידים בכל כיתה    24  -ל  22)בין  

חינוכית מצוינת לתלמידים.ות הוא מספר תלמידים נמוך בכל  -המרכזיים להענקת סביבה לימודית

כיתות אלו הינן תוצאה של עבודה רבה של מחלקת החינוך במועצה  מספר התלמידים.ות ב  כיתה.

הספר. בבית  השנים  לאורך  רבה  הצלחה  לתלמידים.ות  ותאפשר  היסודיים,  הספר  השווי    ובתי 

 ₪ בשנת הלימודים תשפ"ג.  350,000 -של מהלך זה )בשעות לימוד( מסתכם בכ  הכספי

 

של   .6 מדניות  ילדים.ות  המשך  ילדים  בוך  נמממוצע  במדיניות    -  במועצהגני  המשכנו  השנה  גם 

)בדומה לשנת  המועצה להקטין את מספר הילדים.ות בגני הילדים ביישוב. כך, גם בשנת תשפ"ג  

ילדים.ות טרם תחילת   26  -בכל גני המועצה )לעומת כבלבד  בממוצע ילדים.ות   22 -ישנם כתשפ"ב(  

 שנה.כל ₪ ב 250,000 -עלות כספית של מדיניות זו מוערכת בכשנים(.  4  -מדיניות זו לפני כ

 
בהמשך לפיילוט המוצלח, שהחל    -  ד'  -כיתות א'  לתלמידי    שעורי תגבור והעשרהקמפוס  ת  פתיח .7

ויפעל " )עקב הקורונה(, גם השנה ימשיך  קמפוס שיעורי תגבור  באמצע שנת הלימודים הקודמת 

והעשרה" לתלמידי כיתות א' עד ד', כהמשך רציף של יום הלימודים בבית הספר. במסגרת קמפוס  

 זה מוצעים לתלמידים.ות שיעורי תכנות, רובוטיקה, אנגלית, חשבון ושפה. 

 

לתלמידים.ות .8 אישית  ויחכנו  הגם    -  חונכות  ילוו  אורנית,  תושבי  מלגאים,  סטודנטים  שנה 

ורגשית.   חברתית  לימודית,  להם  ויסייעו  ביישוב  של  תלמידים.ות  כספי  זושווי  אישית   חונכות 

 ₪ בשנה. 30,000 -על כ תעומד

  



 

 

 

תשתיות ו למידהמרחבי   

ן שקד )כבר הגן הרביעי ביישוב( כ"גן עתידי".  גבמהלך הקיץ הושק    -  שקד" בגן  "גן עתידיהקמת ה .1

  ת בהתאם לכך הוקמו ונוספו לגן סביבות לימודיות חדשניות המקדמות חקר, ביטוי אישי לייחודיו

 ₪. 80,000  -בעלות של כשל כל ילדה וילד, וזאת 

 

שיפוץ    ₪.  2,000,000  -בהיקף של כבמהלך הקיץ האחרון שופץ בי"ס גוונים    -   שיפוץ בי"ס גוונים .2

נעשה   זה  הסמוצלח  על  רבה  מחשבה  הפתוך  הלמידה  -יתגו ג דביבה  מרחבי  והתאמת  לימודית, 

 מודית בבית הספר.לתפיסה הלי

 
גוונים, שלמה אפמנהלת    -תודה גדולה לגלית אילדמן   - ל המועצה, נטע מליק  כ" מנ  - רתי  בי"ס 

מוצלח זה, אשר  וקט חשוב  יעל תכנון והוצאה לפועל של פרוספר,  והנהגת הורי בית ה  אדריכלית 

 ת. חיכו לו שנים רבו

 

לאחרונה, עם סיום עבודות התכנון,    -   הקמת חצר חדשה וביצוע עבודות ניקוז בתיכון אורט אורנית .3

תקן מערכת  ות בשטח החצר המערבית של תיכון אורט אורנית. במסגרת עבודות אלו ת ו החלו העבוד

)אשר הציפו, לפני כארבע שנים, כיתות לימוד חדשות שהוקמו( וכן תוקם חצר  ניקוז למי גשמים  

 ₪. 1,000,000  -כל עבודות אלו מעורכות בעלות כספית של כחדשה לרווחת התלמידים.ות. 

 
גני ילדים הותקנו במהלך הקיץ    13  -ב  -  דים לשמירה על הסביבה בגני היל  מדיחי כליםהתקנת   .4

במסגרת    .מיים מזהמיםאת השימוש בכלי אוכל חד פע  יפחיתו אלו    םמדיחי .  האחרון מדיחי כלים

 ₪. 50,000 -אלו הושקעו כ  מדיחיםהתקנות 

 

חזון  והינם בהתאם ל, "קרו מעצמם"לא  שלא פורטו כאן(  ,נוספיםרבים )ועוד ל הצעדים המפורטים לעיל  כ

ליחס   לשאוףבראש סדרי העדיפויות, ביישוב חינוך הלהעמיד את  והתפיסה הפדגוגית חינוכית של המועצה

מותאמים אישית לצרכי    םמענים פרסונאליי  להעניק,  ככל האפשר  ילדים.ות נמוך-תלמיד ויחס גננת -מורה

 וקידום סביבות לימודיות חדשניות.   התלמידים.ות

המועצה מצד  השקעות  רביםריבוי  ומשאבים  לכלל    ,  ביישוב,  החינוך  למערכת  השנה  וגיוסו  שהוקצו 

ביותר רבים  הינם  והמסגרות,  הצעדים  הגילאים  )כל  עברו  לשנים  ביחס  בהיקפים  וחריגים  גדולים   ,

 !(₪ 5,000,000  -בלמעלה מהשנה המפורטים לעיל מסתכמים  

ק פתיחת שנת הלימודים  ללא ספלטובת כלל ילדות וילדי היישוב. אך    ,לקדםאכן יש עוד הרבה לאן לשאוף ו

 תשפ"ג הינה נקודת ציון חשובה ומשמעותית בהגשמת החזון החינוכי שלנו. 

 



 

 

 

 הורים יקרים, 

שניתן לתת    הטוב ביותרגם אני מעוניין בחינוך    ילדים הלומדים במערכת החינוך באורנית.  3  -גם אני אבא ל

  פועלים   אנושו  ,שגיבשנומכוונים וממוקדים על פי החזון    המועצהשל  המאמצים  כל    לכל ילדי אורנית.ולהם,  

 על פיו. 

 ! םבמלוא וממשרד החינוך, עבר היסודיים לבתי הספר   המגיעים כספי ניהול העצמי

מעבר לנדרש(  זאת ש)השנה לא תועבר התוספת התקציבית אשר מעבירה המועצה לבתי הספר  נכון לעכשיו,  

 צפויות רבות. הוצאות לא  עברו ו  החזרי חובות משניםנאלצנו להתמודד עם  האחרונה  מכיוון שבמהלך השנה  

, תקציבים  מגורמים שוניםמאוד  וגדולים  פעלנו והצלחנו להביא תקציבים גבוהים    , עם  זאת ולמרות זאת

באורניתשמקדמי החינוך  רמת  את  ומרימים  ו  ם  לחזון  שגיבשנוימדהבהתאם  כבר  ו,  ניות  התוצאות 

 .ב"שטח"

התקציבים התוספתיים  את  תגבר  נסיף ו יתאפשר נואין זה אומר שבעתיד לא תועבר התוספת, להפך, ברגע ש

ום יום על מנת שדבר זה  פועלים י   אלארים"  ל השמע   שוקטיםאין אנו "  .ברצון רב  זאת  נעשה ו בתי הספר,  ל

 בהקדם האפשרי. יתאפשר

 

בית   גננות, סייעות, אבות  הוראה,  צוותי  למנהלות,  מצוינים, מסורים, אשר  וזכינו באורנית  צוותי חינוך 

מנהלי  כל  ל , ולהם.ןרבה  תודה    .םמשקיעים ושוקדים יום יום למען ילדנו, כאשר רק טובת הילדים לנגד עיניה

, עם בשורות  עובדי.ות המועצה אשר עמלו רבות לפתוח את שנת הלימודים תשפ"ג בהצלחה גדולה כל כךו

 .ות וילדי אורניתכך לילד  גדולות כל

 

 

 

 , שלכם.ן                                                                   
                                                                       

 ניר ברטל                                                                    

 ראש מועצת אורנית                                                                    


