
 קצרין, גולן נופי ספר בית
ר ו עים סי  מצי



בגולן המועצות שתי ידי על מנוהל ומתחילתו ,1985 בשנת הוקם הספר בית – 

   .מנהל ועד באמצעות גולן אזורית ומועצה קצרין מקומית מועצה

 

גמלא" היסודיים הספר בתי מתלמידי ומוזן בגולן המרכזי הספר בית הוא גולן נופי" 

 בגולן הקיבוצים תלמידי כאשר ,מהגולן "שורשים"ו "גולן מצפה" ,"אביטל" -ו ,בקצרין

 .אלינו מגיעים המושבים ותלמידי אחרים תיכונים ספר לבתי נוסעים

 זהות תעודת גולן נופי



מונה הוא .התיישבותי לחינוך למנהל ומשויך 'יב-'ט שנתי 4 ספר בית הינו גולן נופי  

 .מנהלה אנשי 11-ו מורים 70 ,תלמידים 500כ

 

פדגוגיה מעיצוב כחלק "גוונים" תכנית הספר בבית פועלת ה"תשע משנת החל  

  לבקר הבאים בארץ רבים ספר בבתי לחיקוי מודל המהווה גולנית כלל חדשנית

 .בפרט גולן ובנופי בכלל בגולן הנעשה מן וללמוד

 זהות תעודת גולן נופי



 הפיזי המרחב את נושיני

 .ולהיפך גדולה אחת לכיתה אינטימיים מרחבים בין קל מעבר

 םהשותפי מרחב את שינינו

 תלמידים קבוצת מלווה מורים צוות

 הפדגוגיה מרחב את שינינו

 .למידה מיומנויות של ללמידה ,חומר של מהוראה

 .למחקר שמיר מכון של ובליווי מצוינים מורים של צוות דתובעב דרך ופורצי חדשניים לימוד תכני הכנת

 פדגוגית דרך פורץ ספר בית גולן נופי



 



 







,  ללמוד כיצד הילדים את מלמדים אנחנו
  אנחנו הבגרות אתגר וכשמגיע

  זה ועוזרים, כקבוצה אתו מתמודדים
 .  לזה





 .למחקר שמיר מכון של מעצבת הערכה בתהליך הדרך אורך לכל מלווים אנחנו

 הבגרות ובמבחני משווים במבחנים ציונים והשוואת פדגוגיים פרמטרים של מגוון בודק המחקר





 שמיר מכון - המחקר תוצאות מתוך



 "גוונים" במרחבי המועדפת הלמידה צורת
 למחקר שמיר מכון ח"דו מתוך

,  אין סגנון המועדף עליי
10.3% 

ההעדפה משתנה 
בהתאם לתחום הלימוד  

,  או משימות הלימוד
47.8% 

12.0%, למידה בקבוצה  

למידה בקבוצה קטנה עם  
13.0%, מורה  

6.0%, למידה עצמאית  

לשמוע מורה  )פרונטלי 
מסביר את החומר לכל  

10.9%, (הכיתה  

 או הלימוד לתחום בהתאם משתנה שלהם העדפה כי מציינים (47.8%) התלמידים מרבית כי לראות ניתן מהתרשים

   .מזמן הלמידה שמרחב הגיוון יכולת את מדגיש זה ממצא .הלימוד למשימת



 :(החינוך משרד) ה"ראמ וסביבה אקלים ח"דו מתוך בולטות תוצאות



 תשפז תשפו תשפה תשפד תשפג תשפב ישוב

   2 3   3 2 אודם

 9 10 8 7 4 5 אורטל

 10 8 11 13 5 6 אלרום

 6 9 3 4 13   גשור

 5 6 8 4 5 6 חרוב כפר

 16 12 16 8 9 2 חמה מבוא

 2 9 3 4 3 3 מיצר

 9 13 11 15 15 5 גולן מרום

 2 4 2 1 3 3 אטיב נווה

 13 25 14 25 20 21 נטור

 8 5 8 9 3 11 זיוון עין

 80 103 87 90 83 64 כולל סכום

 ישובים לפי תלמידים צפי

 קיבוצים ומושבים קצרין

 תשפז תשפו תשפה תשפד תשפג תשפב ישוב

 11 7 11 12 5 5 אליעד

 8 5 10 7 10 6 אניעם

 7 6 8 4 9 2 אפיק

 22 19 20 16 27 14 יהודה בני

 16 18 15 9 13 15 יואב גבעת

 17 15 12 11 18 8 חדנס

 12 15 9 7 13 10 כנף

 10 9 14 8 11 6 גמלא מעלה

 12 19 10 16 9 17 גולן נאות

 13 9 10 7 10 7 צבי קדמת

 13 7 5 8 2 4 אלון קלע

 53 62 65 48 60 50 קצרין

 18 17 7 16 23 11 רמות

 5 2 9 6 6 3 שעל

 217 210 205 175 216 158 כולל סכום



 כיום גוונים כיתות מצב

 



 הפדגוגי השינוי תהליך מאפייני

 ף"תש לשנת שמיר מכון ח"דו מתוך



 הפדגוגי השינוי תהליך מאפייני

 ף"תש לשנת שמיר מכון ח"דו מתוך



 הפדגוגי השינוי תהליך מאפייני

 ף"תש לשנת שמיר מכון ח"דו מתוך



 בוגרים עמדות

 ף"תש לשנת שמיר מכון ח"דו מתוך



 בוגרים עמדות

 ף"תש לשנת שמיר מכון ח"דו מתוך



 בוגרים עמדות

 ף"תש לשנת שמיר מכון ח"דו מתוך


