
1 

 

 

 

 מחזון למימושו
 אכנס תשע"

 שיתוף הפעולה בין גף ניסויים

 לחינוך תכנית המצוינים במכללותבין ות לזמוי
 

 עורכים

 

 יעל שדה, מרשתת בגף ניסויים ויזמות

 ד"ר אילנה רונן, מרכזת פורום המרכזים, סמינר הקיבוצים, מכון מופ"ת 

 ד"ר נחום כהן, אחוה, המכללה האקדמית לחינוך

 ויר, המרכזת הארצית של תכנית המצוינים להוראהד"ר רמה קל

 

 

 ן: אלה עומר ורונית רהב לשוריכת ע

 האגף להכשרת עובדי הוראה והגף לניסויים ויזמות במשרד החינוךמכון מופ"ת ו החוברת הופקה בסיוע

 

 

 אדר תשע"ב

 2102מרס 

                                   



2 

 

                                   

 
 הקדמה

 

לבין תכנית המצוינים באגף להכשרת עובדי הוראה יסודו היה ברעיון שעלה בין גף ניסויים ויוזמות שמארג היחסים 

ויעל שדה, מרשתת בגף ניסויים ויזמות.  ,במוחן הקודח של ד"ר רמה קלויר, המרכזת הארצית של תכנית המצוינים

המצוינים במכללת סמינר הקיבוצים וגם היום מובילת פורום אליהן הצטרפו ד"ר אילנה רונן, אז מרכזת תכנית 

וד"ר נחום כהן, מנהל הכנסים שבתכנית זו. יחד חברנו לערוך קובץ זה  ,מרכזי תכניות המצוינים במכללות לחינוך

 המציג את פרי הקשרים בין שני הארגונים הללו.

לפתח מודלים חינוכיים ייחודיים  -יחידת מו"פ  ויעודישמראש לא ידענו מה יצמח מן הקשר בין גף ניסויים,        

עודה הכשרת מורים מצוינים להוראה המובילים תהליכי יתכנית המצוינים, שי ביןהחינוך לכדי להפיצם במערכת 

עשוי להניב רק טוב.  ,קיווינו ששיתוף פעולה בין שני גופים אלה, אשר חדשנות היא לחם חוקם ,עם זאתשינוי. 

 ,הניסויים שנערכו במקומות אלו אתנים יצאו למוסדות החינוך הניסויים ומצאו דרכים להכיר הסטודנטים המצוי

. הם שאלו שאלות, העלו תהיות והפיקו לקחים. את תהליכי הלמידה והתובנות הציגו הסטודנטים ולרדת לעומקם

בכנס  ,גל מן המכללותבפני עמיתיהם מן המכללות האחרות, מורים ומנהלים ממוסדות החינוך הניסויים ואנשי ס

 )שנה"ל תשע"א(. 2101השנתי שהתקיים בקמפוס האמנויות של סמינר הקיבוצים בחודש דצמבר 

חוברת ראינו לנכון, אנו חברי צוות העריכה של ה ,הניבה יבול רב ועשיר של עשייה אתכיוון שהלמידה הז       

רכת החינוך בישראל. בחרנו לסכם תהליך כאן, להעמיד את הדברים לרשות כלל העושים במלאכה במע תהמוצג

מוסד חינוכי ניסויי. בפרקים הללו ניתן ללמוד על  - מקוון המחולק לפרקים ובו כל פרק יציג את הקשר מכללה

תכניות המצוינים בכל מכללה, על מוסדות החינוך, על תולדות הניסויים שהם הובילו ועל תוצאות המפגשים עם 

 הסטודנטים המצוינים.

שאפשרו את שיתוף הפעולה בין שני ענפים חשובים אלה של משרד  אלהנותרה לנו החובה הנעימה להודות לכל        

החינוך. בראש וראשונה נודה לסטודנטים אשר למרות ההתראה הקצרה עשו מלאכה מדהימה בהתמדה ובמסירות. 

שעריהם ואת לבבם והכניסו את  לתלמידים, למנהלים ולמורים אשר פתחו את ,נודה למוסדות החינוך הניסויים

הסטודנטים אליהם "הביתה" ללא מגבלות ומעצורים. נודה גם למרכזי תכניות המצוינים על נכונותם להוביל את 

  מצם שעמד לרשותם לצורך ביצוע המשימה.והמצ הזמןבמסגרת שיתוף הפעולה ולקדם תהליך למידה משמעותי 

ולנח גרינפלד, מנהל האגף להכשרת עובדי  ,לת גף ניסויים ויזמותאחרונים חביבים נודה לגנית וינשטיין, מנה

הוראה. שניהם היו אנשי מפתח בקבלת ההחלטה החשובה להוציא לדרך את שיתוף הפעולה בין שני הארגונים 

 בראשם הם עומדים.ש

אן יהיה ואנו מקווים שסיכום התהליך המתואר כ ,החוברת שלפניכםשל  ההשקענו לא מעט עבודה בהכנת       

. גם השנה עובדים הסטודנטים עם מוסדות תם ולא נשלםמקור ללמידה ולהמשך עשייה ושיתוף פעולה בעתיד. 
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במסגרת יריעה רחבה יותר,  שנצליח להציג את פרי עמלם ואת התובנות שהפיקווכולנו תקווה  ,החינוך הניסויים

 מי יודע?   .אולי אפילו מהדורה מודפסת

  כמוסד ניסויי מסיבות שונות, או שעדיין נמצאות בתהליכים לקראת  ןגרות ניסוייות סיימו את פעילותמס כמהראוי לציין כי

 למוסדות אלו אין מידע בחוברת. בנוגע מעמד של  מוסד ניסויי. לפיכך, 
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 הכשרת עובדי הוראהלגף האמנהל , גרינפלד נח

 0011ת האקדמיות לחינוך ומקיפה המכללו 22להכשרת סטודנטים מצוינים להוראה פועלת בכל  התכנית

בעלי יכולות אקדמיות איכותיים, סטודנטים. התוכנית, שהחלה את דרכה לפני למעלה מעשור, פונה אל  אנשים 

 מורה טובהמצוינות אינה מכוונת רק להישגים לימודיים אלא גם לתפישת תפקיד ההוראה והחינוך.  . אולםגבוהות

צריך להיות קודם כל  אדם בעל חזון, המוכן  ת אותו הוא מלמד. מורה טובאינו רק מי ששולט היטב בתחום הדע

לתרום לחברה בה הוא חי. על כן נדרש מן המשתתפים בתוכנית להיות בעלי ערכים ומוטיבציה להיות מעורב ו

 פנימית, הנובעת מתחושת שליחות ואחריות ביחס לדור הבא ומהרצון להשפיע על המערכת. 

אה של קבוצת המצוינים מדגישה את הצורך בחדשנות, במעוף ובחזון חינוכי, תכונות תוכנית ההכשרה להור

שיהפכו את המורה החדש למורה פורץ דרך, שיוכל לתרום מיכולותיו למוסד החינוכי בו יעבוד. תכונות אלה 

ניסוייות מתחברות לתפישת ההוראה שמוליך גף ניסויים ויוזמות במשרד החינוך, השותף לנו בתמיכה בתוכניות 

 במכללות לחינוך. שיתוף פעולה זה, קיבל ביטוי גם בתוכנית המצוינים. 

 מרכזי ההפצה של גף ניסויים ויזמות,גם המהווים הניסויים ספר המפגשים בין פרחי הוראה מצוינים לבין בתי 

ך וזימנו תרמו להעמקת ההכרות של פרחי ההוראה עם השדה, חשפו אותם למוסדות לימוד חדשניים ופורצי דר

 להם פעילות  משמעותית בסביבות למידה חדשניות וייחודיות.

מהלך זה יתרום ללא ספק, לחיזוק הקשר עם המערכת ולהעלאת קרנה, שכן פרחי ההוראה למדו להכיר פנים 

מאתגרים של מערכת החינוך, מוסדות ייחודיים שיכולים לשמש מקור ללמידה ולהשראה בהתפתחותם 

 הפרופסיונאלית.

לד"ר רמה  . תודה גםרוצה להודות למנהלת גף ניסויים ויוזמות, הגב' גנית וינשטיין ולצוותה, על שיתוף הפעולה אני

לד"ר נחום כהן האחראי על הכנסים לגב' יעל שדה, מרשתת בגף ארצית של תוכנית המצוינים; המנהלת ה -קלויר

מצוינים במכון מופ"ת על יוזמתם להוצאת קובץ ניסויים ויוזמות ולד"ר אילנה רונן מרכזת פורום רכזי תכניות ה

 לרכזי התוכנית ולסגל ההוראה  במכללות האקדמיות לחינוך, התורמים כולם להצלחת התוכנית.זה, 

 יחד נעשה ונצליח.
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 גנית וינשטיין, מנהלת גף ניסויים ויזמות

נדמה כי מערכת  עתיםב ושוב. לבשנות העבודה של עובד חינוך במערכת הציבורית הוא פוגש את מערכת החינוך שו

קבוצת עיוורים: אחד אמר שזהו צינור ארוך, שני אמר שריון, שלישי שתיארה היא כמו אותו פיל הזאת החינוך 

 אמר מכל ענק, רביעי אמר יסודות לבית...

 אנשי החינוך.בקרב מפגשים אלה מבנים את דימוי מערכת החינוך ואת דמותו של המחנך 

כנית המצוינים במכללות האקדמיות לעובדי הוראה לבין גף ניסויים ויזמות במזכירות מרתק בין תההמפגש 

הוא תחילתו של  ,משרד החינוך, שהתחיל בכנס מוצלח במיוחד בקמפוס האמנויות בסמינר הקיבוצים - האקדמית

 מוסדות החינוך הניסויים. - מפגש מתמשך בין פרחי ההוראה למיטב של מערכת החינוך

 זה מבקש להפגיש בין דור המובילים במערכת החינוך לבין מנהיגיה בעתיד. מפגש מיוחד

אני בטוחה כי פרחי ההוראה שמתחילים את דרכם בשדה החינוך במפגש המאתגר והמרתק במוסדות ניסויים 

 ,תידעו כי מגבלות הן עניין של הלך רוח ופרשנו ,ת וציבוריתפורמליהמפתחים תפיסות חינוכיות ייחודיות במסגרת 

 וכי המציאות גמישה ומאפשרת הגשמת חלומות הרבה יותר ממה שאנו נוטים לחשוב. 

ובמתודולוגיה שפותחה במהלך  ,צוות גף ניסויים ויזמות על ידייש לי ביטחון רב בצוותים מובילי הניסוי, המלווים 

שנים רבות, במשך צוותים אלה שחווים בעצמם,  החוברת.שנים רבות והוכיחה את עצמה, כפי שתקראו בהמשך 

יהיו מורי דרך מצוינים לפרחי ההוראה ויהוו מודל לאנשי חינוך  ,הובלת שינוי משמעותי הנובע מחלומם שלהם

 המממשים את חזונם.

אני מברכת את הסטודנטים המצוינים בשנים רבות של עשייה חינוכית פורצת דרך ומשמעותית ורואה בהם, ממש 

ם, דוגמה ומופת. אני יודעת כי בחירתם בדרך של מנהיגים בחינוך אינה שזורה כמו בצוותים של המוסדות הניסויי

 כל רגע. יםשוומעות אך בטוחה אני כי המפגשים האנושיים רבי המש ,בפרחים
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 ענייניםהתוכן 

 
 על תכנית המצוינים, ד"ר רמה קלויר

 : יוצרים עתיד לחינוך, גף ניסויים ויזמות רציונל

 יעל שדה וד"ר אילנה רונןמימושו"  : "חזון ול הכנסדברים ע

 הזמנה לכנס

 והמוסדות הניסויים  השיתוף בין תכניות המצוינים במכללות

 טבלת המכללות והמוסדות הניסויים

 אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך

 אורות ישראל, מכללה אקדמית לחינוך, קמפוס רחובות )מורשת יעקב(

 המכללה האקדמית לחינוך  אחוה

   המכללה האקדמית לחינוך  - אלקסאמי

 מכללת אפרתה

 והתנועה הקיבוצית אורנים המכללה האקדמית לחינוך

 מכללת בית רבקה

 מכללת בית ברל לחינוך

 המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון

 לחינוך המכללה -האקדמית גורדון 

 מכללה לחינוך ע"ש דוד ילין

 מכללה לחינוך ע"ש דוד ילין

 וג מכללת יעקב הרצ

 מכללה תורנית לחינוך חמדת הדרום

 ירושלים ע"ש וולפסוןמכללה 

 מכללת לוינסקי לחינוך

 מכללה אקדמית דתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ

 המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות -סמינר הקיבוצים 

 מכללת סכנין

 מכללה ערבית לחינוך בישראל

 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

 חינוך שאנןמכללה דתית ל

 המכללה האקדמית לחינוך תלפיות

 מייצג( מדגם) הכנסמ םרשמי הסטודנטי

 משובי המרכזים

 משובי מרשתות

 מכתבי תודה מן המכללות למנהלי בתי הספר והמסגרות הניסוייות
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  על תכנית המצוינים

 קלויר רמהד"ר 

 האקדמיות לחינוךהמרכזת הארצית של התכנית להכשרת סטודנטים מצוינים להוראה במכללות 

 ( כפרויקט0991-0999ט )"תשנ בשנת לפעול לחינוך החלה האקדמיות במכללות מורים להכשרת המצוינים תכנית

 במכללות ומתפתחת הולכת התכנית היום ועד מאז. קבע של כתכנית הוכרה היא 2112-2112 ג"תשס ובשנתניסויי, 

 . מורים להכשרת האקדמיות

 ,ציה רבה למסגרת ייחודית של הכשרת מוריםומוטיב גבוהות טים בעלי יכולותסטודנ משוך: למטרות התכנית

ולבנות עבורם מסגרת שתכשיר אותם להיות מורים מצוינים ומנהיגים חינוכיים. משיכת הסטודנטים לתכנית 

יים: והן על ידי מתן תמריצים אקדמ (וקיצור משך הלימודים מלגה, )שכ"לנעשית הן על ידי מתן תמריצים כספיים 

 בניית תכנית לימודים אטרקטיבית ההולמת את כישוריהם הגבוהים ומכוונת ללמידה מעשירה ובעלת גוון ייחודי. 

 מישורים:כמה בביטוי ידי והתפתחה. התפתחות זו באה להתכנית : במהלך שנותיה התרחבה התכנית צמיחת

בשנתה  32-לה עם השנים ממספר הסטודנטים המצטרפים לתכנית ע - חל גידול במספר הסטודנטים. 0

 שרף הקבלה לתכנית עלה אף הוא. על אףזאת  ,סטודנטים בתשע"א 0,111-הראשונה ליותר מ

מכללות בתחילת  ששאת תכנית המצוינים צמח מ ותמספר המכללות שמפעיל - גידול במספר המכללות. 2

 מכללות בכל חלקי הארץ ומכל המגזרים. 22 -הדרך, ל

באותה המכללה  עתיםאך ל, ברוב המכללות פועלת תכנית מצוינים אחת - ת וסוגיהןעלייה במספר התכניו. 2

מתפתחת וכיום  ,הייתה במכללה תכנית לבנות םתכניות )כמובן בזיקה זו לזו(. מדובר במקרים שבה כמהצמחו 

כן ו, ותגם תכנית לבנמתפתחת וכיום  יםהייתה במכללה תכנית לבנ םגם תכנית לבנים, מקרים הפוכים שבה

 –ובהדרגה צמחה תכנית מצוינים בכל אחד מהם  ,מוסדות הכשרה שונים כמהבמכללות הכוללות בתוכן 

פועלות כיום במדינת ך הכול כך, בסמשמרת את ייחודה. גם אך כל אחת  ,תכניות אלה פועלות בזיקה זו לזו

 תכניות מצוינים. 22ישראל 

 מתכנית -20%-25%כ ייחודית המהווה תכנית כוללת המצוינים לקבוצת הלימודים : תכניתתכנית הלימודים

-ןוביוכצוותים: מכללתיים  כפרטים הסטודנטים של המצוינות מתמקדת בטיפוח כולה. התכנית הלימודים

 חינוך ואנשי מורים ולהכשירם להיות ,מצוינים כסטודנטים המיוחדים צרכיהם על מכוונת לענות היא. מכללתיים

 ורצון להתמסר עשיר ופדגוגי אקדמי , ידעיםאופק רחבת חינוכית תפיסה ,חינוכי וחזון מעוף מצוינים, בעלי

 .וההוראה החינוך לעבודת

: למידה עצמית וטיוטוריאלית, של הסטודנטים בתכנית המצויניםנית הלימודים דוגמאות למרכיבים ייחודיים בתכ

התכנית, קורסי ן ת כחלק בלתי נפרד מ, מעורבות קהילתימכללתיים-ןביהכנת כנס מכללתי, הכנת סדנאות בכנסים 

 היכרות עם מסגרות חינוכיות פורצות דרך ועם מנהיגים חינוכיים.והעשרה, 

: היכרות עם מסגרות חינוכיות ניסוייות והשתתפות פעילה בתהליכים החינוכיים החדשיםאחד מכיווני ההתפתחות 

מורה  ואהומתוך התפיסה כי מורה מצוין  ,ותההכשרה למנהיגות חינוכית, חדשנות ויזמן המתרחשים בהן כחלק מ

מורה שיכול ללמד את תלמידיו באופן איכותי ולהצעיד אותם ואת הקהילה לקראת , חושב, מתלבט, לומד ומתנסה

 יעדים ראויים חדשים.
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ת רציונל ו מ ז י ו ם  י י ו ס י נ ף   ג

ר צ ו ךי ו נ י ח ל ד  י ת ע ם   י

        

 מטרה 

 ךייזום ויישום חדשנות חינוכית במערכת החינו

מנדט הגף לפתח מודלים פדגוגיים וארגוניים של חדשנות חינוכית כדי להפיצם במערכת 
, מנהיגות מנהליםהחינוך. פיתוח המודלים מתבצע באמצעות "אנשי השטח" במערכת, 

מגני ילדים ועד מכללות להכשרת מורים, במטרה לחשוב אחרת, להעז ולפתח דרכי עבודה 
ג עם התאוריות החינוכיות החדשות ובקשר עם אנשי תוך כדי דיאלוחדשניות ופדגוגיה 

תרבותיות, ערכים, חשיבה, יזמות, -אקדמיה. המודלים מגוונים ושונים, בתחומים כמו רב
אקולוגיה, זאת בהלימה עם האתגרים והחזון של מערכת ומצוינות, צמצום אלימות 

ואוכלוסיית  רכי קהילותוהחינוך בכלל ושל המוסד החינוכי בפרט, הנותנים מענה לצ
 התלמידים. 

 יעדים
 מודלים של חדשנות חינוכית למיצוי ומצוינות. תפיתוח והפצ   «««
 באמצעות מנהלים וצוותי חינוך מובילים. חינוכית, ורשתות השפעה של חדשנות שטח מנהיגות   «««
 מערכת החינוך.בשירות הפצת ידע    «««

 
 שיטה

 "ה )מחקר, פיתוח, הפצה(.שנתי של הכשרה, ליווי מקצועי ומתודולוגי בגישת מפ-מסלול רב   «««
 משלב הרעיון עד לשלב הפצת הידע למערכת. ,חינוךהפיתוח יוזמות מערכתיות במוסדות    «««
 שילוב מחקר והערכה פנימיים וחיצוניים.   «««
 הפעלת מנגנוני הפצת ידע ארציים ומחוזיים, בשותפות עם מערכות המשרד.   «««

 
 פעילות

, יבות עליונותוחט יבות בינייםיסודיים, חט רבתי ספמוסדות חינוך מדי שנה: גני ילדים,  001 -כ   «««
 .הפסג"מרכזי מכללות ו

 מרכזי ידע ארציים. חמישהמרכזי הפצת ידע, מאוגדים ב 01 -למעלה מ   «««
 שלום בנגב.-בוץ דפנה בצפון ועד שגבימק ,ארצית בערים הגדולות ובפריפריה פריסה   «««
ואים, צ'רקסים, דרוזים, חינוך מיוחד, בד ,כל המגזרים והאוכלוסיות: קשת החינוך היהודי   «««

 ערבים.
 

 ערוצי השפעה
 מחוזות, אגפי הגיל והמזכירות הפדגוגית.השיתוף פעולה עם    «««
הניסוי לכלל המערכת )ראה ן השפעה, מ מעגליארבעה הפעלת    «««

 איור(.
מרכזי הפצת ידע, רשתות מנהלים, חונכות ה: הכשר שירותי   «««

 מוסדות חינוך.
אתרים, שני ספרי מחקר, שלושה ספרי ניסוי,  01 -הפצת ידע: כ   «««

 מערכי הדרכה.
 
 מניפת העצמה במערכת החינוך 

 תלמידים. 11,111 -מ יותר   «««
 מנהלים, במאות מוסדות חינוך. 111 -מ יותר   «««

 
 
 
 
 
 
 

מוסד ניסויי

הכשרות

:מעורבות

רשתות וקהילות ידע, חונכות

: הפצה

כנסים, ספרי ניסוי, מרכזי ידע

מוסד ניסויי

הכשרות

:מעורבות

רשתות וקהילות ידע, חונכות

: הפצה

כנסים, ספרי ניסוי, מרכזי ידע
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 : "חזון ומימושו"ל הכנסעדברים 

 שדהיעל 

 ואחראית על מרכזי ההפצה, מרשתת 

 גף ניסויים ויזמות

 

 ד"ר אילנה רונן 

מרכזת תכנית המצוינים בסמינר הקיבוצים, המכללה 

 אמנויות לטכנולוגיה ולהאקדמית לחינוך, 

 

 

 (אוסקר ווילד)תי ייאמן ואלה העושים את הבלתי אפשרי" אלה המאמינים בבל –ם דאבני "בעולמנו שני סוגי 

שיתוף הפעולה בין התכנית להכשרת סטודנטים מצוינים להוראה במכללות האקדמיות לחינוך של משרד החינוך 

לבין מרכזי ההפצה של גף ניסויים ויזמות נולד מתוך ראיית המשותף: אלה ואלה עושים את שרבים בחברה 

חינוך שמקורו בשדה, הנובע מתוך צורך בשינוי ומנוהל  על ידי  - ינוך רואים כאופק רחוקהישראלית ובמערכת הח

הצוות החינוכי. תהליך השינוי מתבסס על  עשייה חינוכית ועל שותפות הצוות החינוכי בלקיחת אחריות ובעשייה 

 והנאה.   , הנעהמתוך תחושת שליחות, מסירות

על דגלה את הכשרת ה תחראה במכללות האקדמיות לחינוך התכנית להכשרת סטודנטים מצוינים להור

שדה החינוך וכמובילים חינוכיים בקהילה. במסגרת זו כיתות, כמנהיגים בהסטודנטים המצוינים כמורים ב

פעילים בעשייה הם ו ,לסוגיות חינוכיות, ערכיות וחברתיות הקשורות במערכת החינוךנחשפים הסטודנטים 

הכוללת גם המכללות לחינוך פועלת תכנית לימודים מקיפה ן וקהילתיות. בכל אחת מ חברתית במסגרות חינוכיות

לצד אלו מתקיימים גם מפגשים עם בתי ספר  והיכרות מקרוב עם מסגרות חינוכיות פורצות דרך.התנסות בשדה 

 בעתיד. שיכולים להוות דוגמה לסטודנטים ומודל לקראת שילובם במערכת החינוך ,ייחודיים המובילים שינוי

היכרות מעמיקה עם בתי ספר ניסויים היא הזדמנות מצוינת לחשוף את הסטודנטים המצוינים לתהליך של יצירת 

 מובל על ידי צוות החינוך ומשלב את הקהילה כולה.השדה, בשינוי הנובע מתוך צורך 

 ,יסודיים-ועלי ספר יסודיים , דרך בתמגני הילדים :גף ניסויים ויזמות מוביל יזמות חינוכית שמקורה בשדה החינוך

מנהלים ומורי מורים שרוצים להוביל שינוי במערכת החינוך מורים, ועד המכללות להכשרת עובדי הוראה. גננות, 

ישורו מקבלים הכרה וליווי מקצועי: ולאחר א ,2112מדצמבר  2.0-02מציעים מהלך מובנה המתואר בחוזר מנכ"ל 

מוסדות ניסויים פועלים מדי  021-תו למערכת החינוך כ"מרכזי הפצה". ככך גם להפצ למימוש חלומם ואחרקודם 

ומהווים קהילה ייחודית של מנהיגים פורצי דרך בחינוך בישראל ומודל חיובי  ,שנה בשלבי פיתוח שונים

 לסטודנטים להוראה.

כת השלובות זו ביטוי את החזון המשותף של שתי המערכות: למידה מתמדת ועשייה מתמשידי רעיון הכנס מביא ל

בת קולות וגוונים, חינוך שנותן ביטוי לכל חלום המבקש לשפר את איכות ורמבזו לכדי עשייה חינוכית משמעותית ו

 חייהם של התלמידים. 

שכלל קריאת מאמרים בנושא מסגרות ניסוייות, דיונים בהנחיית  ,לקראת הכנס התקיים בכל מכללה תהליך למידה

מתוך רשימת על ידם כן ביקור של הסטודנטים המצוינים במוסד ניסויי שנבחר ו ,מרכזי התכניות במכללות

לסדנה שהוצגה בכנס הארצי. את עובדו התובנות של הסטודנטים  כן המוסדות ברחבי הארץ. תהליך הלמידה ו

 , והשתתפו בהן סטודנטיםהסדנאות בכנס הנחו סטודנטים מתכניות המצוינים יחד עם נציגי המוסדות הניסויים

 .משנתון ב' מכלל תכניות המצוינים בארץ

: הן מוסדות ניסויים 22-מכללות אקדמיות לחינוך ו 22-סטודנטים מ 211 -בכנס הארצי היו שותפים למעלה מ

כל מגזרי החברה הישראלית: הסטודנטים והן המוסדות הניסויים מייצגים את כל אזורי מדינת ישראל ואת 

ן רכזי התכניות, נציגים מ: ראשי מכללות, מבנוסף השתתפו בכנס דרוזים.וחילונים, דתיים, יהודים, ערבים 
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אותם בחרו שכל המשתתפים היו שותפים לשיח בנושאים השונים  - המוסדות הניסויים וצוות גף ניסויים ויזמות

 המציגים ושיפורטו בהמשך.

ילתו של קשר מתמשך על בסיס המשובים שנאספו ממשתתפי הכנס אנו מאמינים ומקווים שכנס זה הוא תח

 יוזמות במערכת החינוך.ושיקדם תרבות של מנהיגות 
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 והמוסדות הניסויים  מכללותבתכניות המצוינים השיתוף בין 

כינור דוד ורות  

  כוכב הצפו  חוה  

כפר  דומים  פרתה

 לרו     ורנים

הר ו י   בית רבקה

דרור   בית ברל

 בים   בעת וושינ  ו 

 ורדו     ורדו 

מקור חייםהרצו  

מע לים  חמדת הדרום

סוסי   ירושלים

יחד  מורשת יעקב

מש ב  לוינסקי

ישיבה בר  יל   ליפשי 

ידלי , ר שית סמינר הקיבוצים

 ורע    סכני 

לי ובק ערבית

 ביםקיי  

עי  הים ש נ 

    לה  תלפיות

תוכניות המצוינים במכללות לחינו 

סמינר הקיבוצים -מחלקת הוצ ה ל ור ו רפיקה , מידר דוד:  עיצוב

מס רות חינוכיות ניסוייות
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 מוסדות ניסויים מכללות

ומרכז  כינור דודוסיקלית ניסויית ישיבה תיכונית מ אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך

 , עטרתסולמותהפצה 

אורות ישראל, מכללה אקדמית לחינוך, קמפוס רחובות 

 )מורשת יעקב(

 , מודיעיןיחד בית ספר יסודי ממלכתי ניסויי

  אחוה המכללה האקדמית לחינוך 

 

 , אשקלוןכוכב הצפוןבית ספר יסודי ממלכתי ניסויי 

 טורעאןהשתתפו בסדנה של בית ספר  ינוךמכללה אקדמית לח –אלקאסמי 

, כפר כפר אדומיםבית ספר יסודי ממלכתי ניסויי  מכללת אפרתה

 אדומים 

)סיים  מנשייה זבדהאלרואא,  בית ספר יסודי ממלכתי אורנים המכללה האקדמית לחינוך והתנועה הקיבוצית

 ניסוי(

 סוי(, דפנה )סיים ניהר וגיאבית חינוך משותף  מכללת בית רבקה

 , בני דרורדרורקריית חינוך ניסויית ומרכז הפצה  מכללת בית ברל לחינוך

, באר שבע, ובית גביםבית ספר יסודי ממלכתי ניסויי  המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון

 , אשדודרביןספר ממלכתי יסודי 

 מכללת גורדון, חיפה המכללה לחינוך –האקדמית גורדון 

 , לב הארץגף ניסוייםהכשרות  דוד ילין  מכללה לחינוך ע"ש

בית ומרכז הפצה  מקור חיים,ישיבה תיכונית ניסויית  מכללת יעקב הרצוג

 מדרש להתחדשות

, מרכז מעגלים בית ספר יסודי ממלכתי דתי ניסויי מכללה תורנית לחינוך חמדת הדרום

 קהילתי מעגלים

 , סוסיאסוסיא דתי ניסויי בית ספר יסודי ממלכתי מכללה ירושלים ע"ש וולפסון

  

 , גבעת חיים איחודמשגב בית ספר יסודי ממלכתי ניסויי מכללת לוינסקי לחינוך 

 , תל אביבבר אילןישיבה תיכונית מוסיקלית ניסויית  מכללה אקדמית דתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ

סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה 

 ולאמנויות

 , תל אביבראשיתממלכתי דתי  תיכון ניסויי

 בית ספר יסודי ניסויי, ראשון לציון – ידלין

 

 , טורעאןטורעאן בית ספר יסודי ממלכתי ניסויי מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה 

, חיפה; בית ספר יסודי ליאו באקמרכז חינוך ניסויי  מכללה ערבית לחינוך בישראל

 , אשבללשוני-גליל דוממלכתי ניסויי 

 , באר שבעגביםבית ספר יסודי מממלכתי ניסויי  המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

 , חיפהעין היםבית ספר יסודי ממלכתי ניסויי  מכללה דתית לחינוך שאנן

 , חולוןאלהגן ממלכתי ניסויי  המכללה האקדמית לחינוך תלפיות
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 מכללה אקדמית לחינוך –אורות ישראל 

 בע"ה

 ל טויטואוריא מרכז התכנית:

למעלה מעשור פועלת במכללת אורות ישראל תכנית לבנות מצטיינות. הסטודנטיות מתקבלות לתכנית על בסיס 

מטרתה של התכנית היא להקנות לבנות המשתתפות בה כלים ויכולות לממש את המצוינות  .מצוינות אקדמית

חינוכיים ומתודיים, משתדלים  האקדמית שלהן, לתרגמה למעשה ההוראה וליישמה בתחום החינוך. לצד כלים

בעיצוב התכנית להרחיב את תחומי הידע של הסטודנטית, מתוך מחשבה שהידע של המורה הוא הכלי הראשון שבו 

הוראה והחינוך. לצורך כך שולבו בתכנית קורסים שמטרתם להעשיר את עולם הידע הבתהליכי משתמש המורה 

ולפיתוח  ןיות עם תחומי ידע שונים התורמים לעיצובמפגישים את הסטודנטאלה של המשתלמת. קורסים 

ית הסטודנטית כמורה מובילה, ובעיקר כמובילת שינויים במערכת החינוך.  יעל ראדגש מושם . בתכנית הןיכולותי

 בתכנית משולבים קורסים העוסקים בדרכי הוראה חלופיות ובהטמעת היזמות בבנות התכנית. 

 
 

 .כינור דוד ניסויית יקליתסמוכונית תיישיבה  -בית הספר הניסויי 

אמירה ארליך,  םעכינור דוד. החקר כלל למידה משותפת בבנות שנה ב' של התכנית חקרו את הניסוי שנערך 

 'כינור דוד, ביקור בישיבה, מפגש עם אנשי צוות וסיכום החומר, הפנמתו והצגתו בכנס שנה בבמובילת הניסוי 

 )תשע"א(. 

 

 

 תיאור הסדנה

 אורטל שייר, הדס דויטש, עדי לנדאו וענבל לבקוביץ :טים המנחיםהסטודנ

 :הסדנה כללה שלושה מרכיבים

 ,יצירה. במסגרת הניסוי מחנכים את התלמידים להקשיב לסובב אותם ,הבעה ,הצגת עקרונות הניסוי: הקשבה

קשבה לעצמי ולסביבה ההוהוא צריך להיות מודע לאמירה שלו. המודעות ו ,ובעיקר לעצמם. לכל אחד יש מה לומר

 ,על היצירה דגשמושם בישיבה להבעה. ההבעה יוצרת דיאלוג בין התלמיד לעצמו, לחבריו ולצוות החינוכי.  מביאות

 מפני שהיצירה היא דרך שמאפשרת הבעה אישית של מה שאני רוצה לומר. 

טה בכל מערכת חינוכית, ש על היכולת ליישם את השיגבחלקה השני של הסדנה הושם ד :דרכי היישום של השיטה

 כינור דוד. ישיבת כמו יקלית סמוולא רק בישיבה 

שמביאה את תלמידיה להקשבה ולהבעה, לדיאלוג וליצירה,  ,בחלק השלישי הוצג יישום השיטה בישיבת כינור דוד

ומה את ייש ותהממחישוכן דוגמאות מחיי הישיבה  ,. במצגת שולבו דברי בוגרים של הישיבהיקהסהמודרך עולם 

 הופעות של הרכבים שמנגנים יחד יצירות של תלמידי הישיבה.  ובהם הוקרנו סרטונים  בנוסף,של השיטה. 
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 , עטרתכינור דוד ומרכז הפצה סולמות ניסויית מוסיקלית יכוניתישיבה ת  

 

 הניסוי: הקשבה מכוונת שם 

 

 מוטי הרשקופהרב מנהל: 

 kinordav@gmail.comדוא"ל: 

 80-2989929טלפון: 

  www.kinor.co.ilאתר: 

 לכתי דתיממ

 יסודי-על

 מחוז ירושלים

 

 החדשנות

יכי יצירה רוחנית חדשה ורעננה בעלת אופי אישי, באמצעות דגש על תהל-ישיבה תורנית להצמחת תרבות יהודית

והבעה בלמידה. ניתן דגש לשימוש במוסיקה ככלי חינוכי להעצמת התלמידים והכוונתם לעיסוק בעולם הרוח, 

 ברובד האישי והחברתי כאחד. 

 

 בכנס בנות שנה ב' )תשע"א(

mailto:kinordav@gmail.com
http://www.kinor.co.il/
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 האתגר: העשרה ומיצוי של תהליכי למידה אקדמית ורגשית

 : תהפעלת הישיבה כמרחב לשילוב למידה רוחנית באמצעות מוסיקה ובשילובה, כולל

 דנאות מוסיקליות במגוון סגנונות ותחומים, שילוב בין תלמידי הכיתות השונות בהתאם לרמה ולסגנון ס

 המוסיקלי.

 בניהול ובתפעול תלמידים. ,ספריית דיסקים עם עמדות האזנה וצפייה - חדר קשב 

 "להתכניות העשרה מוסיקלית לבתי ספר יסודיים בקהי - "מיתרים פתוחים: תלמידים מלמדים תלמידים, 

 בתכנון וביצוע תלמידי בית הספר.

 .שיעורי אלתור וקומפוזיציה קבוצתיים ויחידניים 

 שיעורי העשרה ובחירה במגוון תחומים ובשילוב בין תחומי דעת שונים )מוסיקה ויהדות,  - פעילויות ערב

 ועוד(.

  ולנית עמלו התלמידים במהלך השנה בנגינה ס ןעליהשקונצרט שנתי שבו מוצגות מיטב היצירות

 וקבוצתית, בהלחנה מקורית ובעיבוד.

  אחת לחודש מתקיים ערב מוסיקה באווירה חגיגית, ותלמידי כל הכיתות משתתפים בנגינה במתכונת של

 במה פתוחה.

  הופעה / כיתת אמן או אירוח של אמן אורח בתוך בית הספר. קונצרט –כיתות אמן וקונצרטים / 

 וריהם מתקיימים כשלוש פעמים בשנה בסמוך לחגים.ערבי לימוד והתוועדויות לתלמידים וה 

 

 הישגים ומעורבות במערכת החינוך

 זכאות בתעודת בגרות מלאה. 11%ממוצע של  .0

 יח"ל. 00-ל 1בגרות במוסיקה לכל התלמידים בהיקף הנע בין  .2

בשנים  011שישה תלמידים סיימו בציון  - תלמידים מצטיינים בבחינות הביצוע המוסיקלי )רסיטל( .2

 תשס"ח.-ס"גתש

תשס"ט, שתיים מהן -יח"ל הוגשו בין השנים תשס"ד ארבעשש עבודות גמר בתחום המוסיקה בהיקף של  .0

 .011בציון 

 .2110שני תלמידים מצטיינים זכו במלגות מטעם התזמורת הפילהרמונית הישראלית,  .1

 .2111קבלת מלגות למוסיקאים צעירים בפרויקט מתא"ן,  .2

 .2110נגנים ומלחינים צעירים "הכלייזמר הצעיר", שלושה תלמידים זכו בתחרות ל .3

, בהשתתפות מוסדות החינוך 2100 סלוד, מר - ייזום והפקה של פסטיבל נוער ליצירה יהודית מקורית .1

 יסודיים מכל הארץ.-דתי העל הממלכתי
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 אורות ישראל, מכללה אקדמית לחינוך, קמפוס רחובות )מורשת יעקב(

 

 אהמצוינים בהור - תכנית נחשון

 חנוך הרבסט מרכז התכנית:

רחובות, הנקראת תכנית נחשון, מציינת את תלמידינו  - תכנית המצוינים בהוראה במכללה בקמפוס הבנים

ובעיקר את בעלי חוש האחריות והאומץ להוביל  ,בעלי הנתונים הגבוהים, בעלי היכולת, בעלי הרצון העז

 ולהנהיג.

ונותנת להם כלים  ,ידים הנ"ל אשר נבחרו בקפידהאת התלמ ,מסמנת ומסמלת -התכנית מציינת 

מורה מצוין אשר לוקח על עצמו להנהיג  - "מצוין בהוראה" - תאורטיים ומעשיים כדי להגיע אל המטרה

 ולהוביל במערכת החינוך את  דור התלמידים הבא.

של התלמיד קורס מובנה הפרוס על פני שלוש שנות ההכשרה  -הפרויקט האישי עומדבמרכזה של התכנית 

באופן ספיראלי. לאור הצלחתו של קורס ייחודי זה הוא הוצב כאחד מקורסי החובה לכל תלמידי תכנית 

 .המצוינים

 

 עדכונים ותכניות לעתיד ,חידושים 

נבחרת מתוך תלמידי  ההשתתפתשע"א ת הלימודים שנמהחל  - העבודה המעשית* שינוי במסגרת 

 -שרתם המעשית בתחילת השנה, בהכשרה מעשית של המצוין התכנית אשר הגיעו להישגים טובים בהכ

יוזמות ופרויקטים בבתי הספר השונים, תוך  התלמידים המוביל בהוראה. במסגרת הכשרה זו הובילו

אום עם ההנהלה וההורים. התלמידים ובתי הספר הביעו את יעמידה מול בעלי התפקידים בבית הספר ות

 אפשרות להחיל שינוי זה על תלמידים נוספים בתכנית.שביעות רצונם מן השינוי, ונבדקת ה

מרחבים  הםפתחו בפני ,תוכננו ובוצעו על ידי התלמידים ,אורגנושהסיורים  - הסיורים הלימודיים* 

 . מהופרסופעילותם חדשים של עשייה יהודית, תורנית וחינוכית, ותרמו למארגנים ניסיון רב בסיקור 

 
 יןמודיע ,הניסויי יחד ת הספרבי

 

 "היוצר יחד לבם" :הניסוי שם

 משותף לחילונים ודתיים ת ספרנושא הניסוי: בי

 

מקבל תלמידים מכל הבעקבות הביקור בבית הספר הניסויי עמדנו על המהות המרכזית של בית הספר, 

וניהם השונים. הוצג גם כי תכנית הלימודים בבית הספר עוסקת ועל ג ,הזרמים ביהדות, חילונים ודתיים

נוקט בגישה של מידע בית הספר ם באופן רגיל, וכשמגיעים לנושאים יהודיים ו/או דתיים ישאים כלליבנו

 וניתוח, אך לא בעמדה מחייבת ולא בלשון הלכתית מחייבת.

 
 : "הכלת השונה וגיבוש הזהות"ההסדננושא 

 , אליעזר קורץ, ריקה חכימי )מרשתת(ברנד עקיבא פדר, אלעד :מנחים

 

או  האם ניתן במסגרת של קבלה והכלת השונה לעצב זהות יהודית ודתית עצמאית, :סק בשאלהעסדנה הדיון ב

 שרק במפגש ועימות עם השונה על היבטיו השונים ניתן לתלמיד לגבש את זהותו הדתית?
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והתקיים דיון  ,אופיו ומאפייניו ,בית הספרכני ועם תסדנה משתתפי ה של כרותיהחלק הראשון של הסדנה כלל ה

 גף הניסויים שנכחה בסדנה תרמה אף היא לדיון.מרשתת ר בדעות השונות של המשתתפים בעקבות החשיפה. סוע

הורחב גם לדיון בחינוך א ווהנגע בשאלת יסוד בחינוך ובבעיה אקוטית בחברה הישראלית, סדנה נראה שנושא ה

 הדמוקרטי על היבטיו השונים.

, אך מהמשך הדיון בין הסטודנטים אתנו וביניהם, גם ההסדנאמנם לא הגענו למסקנה ברורה בשאלת היסוד של 

 בזמן ההפסקה וארוחת הצהריים, נראה כי המטרה הושגה והנוכחים ימשיכו לדון בבעיה גם במסגרות אחרות.

הסיפוק שבהצלחה ליצור . בהחלט מרגשהיה האתגר שבהצפת בעיה לפני השטח, בפני ציבור לא מוכר ולא מגובש, 

 חדש ומענג. ואהקנה, אלא כנקודת מוצא, דיון גם ללא מס

 

 אלעד, עקיבא ואליעזר

 שנה ב'

 
 ניסויי יחד, מודיעיןיסודי ממלכתי בית ספר 

  

 שם הניסוי: "היוצר יחד לבם" )תהלים ל"ג, ט"ו(

 מנהלת: ליסה לוי

 lislev@gmail.comדוא"ל: 

 80-2539979טלפון: 

 ז ירושליםמחו

 http://www.schooly.co.il/yachadmodiinelem  :בית ספראתר 

 שנה רביעית בניסוי

 

 החדשנות

בית ספר וקהילה למשפחות בעלות אורחות חיים יהודיים מגוונים )דתיים וחילונים(. בית הספר מחנך להיכרות 

ציונית של כל ילד. -עוסק בהעמקת הזהות היהודיתושל זהויות יהודיות מגוונות ופיתוח מרחב של סובלנות, וקבלה 

 אחד משמונה בתי ספר משלבים ראשונים על פי חוק חינוך משלב.

 

 תוך הכלת שונות רבה באורחות החיים. ,האתגר: לימוד יהדות באופן פלורליסטי במסגרת הממסד

 ללימוד יהדות בתחומי דעת שונים. התלמידים מקיימים תפילה יומית, טקסים  תכנית לימודים ייחודית

 ציוניים ויהודיים, תוך העמקה של המורשת והזהות היהודית על ידי לימוד מושגים, טקסטים ודיאלוג. 

 יקה, מדעים ויהדות.סתחומית באמנות, מו-ןלמידה בי 

 ת, ובה מתקיימות פעילויות מגוונות לכל הקהילה מהווה מקום פעיל המרחיב את הפעילות הבית ספרי

פעילות בחגים כמו סדר ט"ו בשבט, וכולל שבתות משפחות, חוגי מבוגרים, פעילויות חברתיות,  ,המשפחה

 תיקון ליל שבועות.וקריאת מגילה בפורים 

  בית הספר והקהילה דבקים במחויבות חברתית אישית וקהילתית, למשל על ידי אימוץ מועדון הקשישים

 ירוני.הע

mailto:lislev@gmail.com
http://www.schooly.co.il/yachadmodiinelem/
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  מתוך רעיון השילוב והכבוד לכל אדם, ומנקודת מבט יהודית, נבנה קמפוס משותף של קהילת יחד הכולל

 יסודי של יחד, ובית ספר גוונים לחינוך מיוחד. -את בית הספר היסודי והעל

 

 הישגים ומעורבות במערכת החינוך

 ב( מעל לממוצע הארצי."מיצמבחני הישגים במבחנים ) .0

 נתונים המעידים על אקלים חינוכי מיטבי. - )אקלים חינוכי מיטבי(שאלון אח"מ  .2

 מקום ראשון בחידון התנ"ך העירוני, תשס"ט ותש"ע. .2

מנהלת ונציגי בית הספר בפאנלים ובפורומים שונים העוסקים בחינוך יהודי פלורליסטי: כנס ההשתתפות  .0

, כנס הקהל Hebrew Union College-בנושא חינוך יהודי פלורליסטי משותף לאוניברסיטה העברית ו

עדת המקצוע לפיתוח התכנית החדשה בתרבות וובת וחבר באפעל, השתתפות בכנס חינוך בעיר מודיעין,

 ישראל.

 יורק.-קיום גשר חינוכי עם בתי ספר יהודיים מרוצ'סטר, ניו .1

 – ashdown ,ESRA –תכנית של אנשי חינוך יהודי מובילים באנגליה : בית הספרשיתוף פעולה וביקורים ב .2

 לוקסטין סנטר, – ארצות הברית עמותה ארצית של תושבים דוברי אנגלית, תכנית לאנשי חינוך מובילים מ

 נהל החינוך של ראשון לציון.ימו

ת הלימודים פתיחת שנ –ביקורים של אישי ציבור: ראש הממשלה, שר החינוך ויו"ר הסתדרות המורים  .3

 "לית משרד החינוך, תשס"ח.ביקור מנכ ;שרת החינוך, תשס"ח ;תש"ע

סטודנטים  בוצים, תלמידי תואר שני בייעוץ,יביקורים של סטודנטים: ממכללת אחוה, סמינר הק .1

 מצטיינים ממכללת אורות ישראל.

להקים בתי ספר פלורליסטיים ובתי  יםביקורים של קבוצות הורים וצוותי בתי ספר מרחבי הארץ השואפ .9

 ית הספר.ללמוד על מודל ב כדי ,ספר שונים

והשתתפות  ,קשר עם בתי ספר פלורליסטיים שונים בארץ שהוכרו כבתי ספר משלבים על פי החוק החדש  .01

 בסדרת מפגשים של החינוך המשותף בשיתוף עם בית אביחי וצו פיוס בתש"ע.
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 המכללה האקדמית לחינוך אחוה

 מצוינים בונים עתיד –ע "מב                 

 תכנית המצוינים במכללה האקדמית אחוה                   

 מרכזת התכנית: ד"ר טליה נור            

 סטודנטים מהתמחויות שונות. 00ל וסך הכבבתשע"א ו בתכנית המצוינים במכללת אחוה למד

 עקרונות מרכזיים מנחים את תכנית המצוינים במכללה האקדמית לחינוך אחוה: כמה

 ים המשתתפים בתכנית היא שותפה מרכזית ביצירת תרבות של חיים קבוצת הסטודנטים המצוינ

סטודנטיאליים המשלבים בין מעורבות חברתית ורגישות חברתית גבוהה, לבין הכשרה מקצועית 

 ברמה גבוהה על כל המשתמע מכך. 

  הסטודנטים בתכנית המצוינים מתנסים בלמידה על פי דגמי הוראה מגוונים, מטמיעים ומיישמים

 בו ממוקמת המכללה. שכרות של מערכת החינוך באזור ייזמית בחינוך, יחד עם ה חשיבה

  .הסטודנטים משלבים עבודה התנדבותית עם אוכלוסיות לומדים בקמפוס ומחוצה לו 

  נשיא המכללה, ראשי המסלולים והחוגים והשותפים להכשרה במכללה מודעים למאמץ המיוחד

ל הנדרש כדי לתת כתף ולסייע לסטודנטים לעמוד בהצלחה ועושים ויעשו ככ ,הנדרש מן הסטודנטים

 במשימה הלימודית והחברתית הנכבדה אשר נטלו על עצמם.

 

דגש על העצמת הסטודנטים, פיתוח תחושת  הושםתשע"א ת הלימודים בתכנית הלימודים הייחודית בשנ

קורס בם לומדים ילה. לשם כך ההמסוגלות שלהם כמורים וכמובילי שינוי, ופיתוח מעורבות חברתית ותרומה לקה

", שנועד לחזק את תחושת המסוגלות שלהם כמורים פיתוח תחושת מסוגלות אישית ומקצועיתייחודי שנקרא: "

למידת מוכנותם לתפקיד. בנוסף, הסטודנטים משולבים כמדריכים בפרויקט חינוך בנוגע ואת מודעותם העצמית 

", שמטרתו לפתח בקרב הדור הצעיר )נוער בסיכון או רגיל, גילאי אני בשבילךוהעצמה של ארגון "לתת", הנקרא "

סדנה ( ערכים הומניטריים, סולידריות חברתית ויוזמה להתנדבות. את הפרויקט מלווה יבת הבינייםחט

את הרכזת ואת חבריהם ברפלקציה על התהליכים שהם עוברים משתפים במכללה, ובה חברי הקבוצה  רפלקטיבית

פרויקטים במכללה, שנועדו לסייע לסטודנטים אחרים  כמהמעורבים ב גם הסטודנטיםבמהלך הפרויקט. 

וגם בפעילויות חברה ותרבות  ,בלימודיהם, כגון הקמת מערך סיוע בלימוד אנגלית, בניית מאגר חומרי למידה מקוון

 בקמפוס.

 

 "לב חכם" :הניסוי שם

 ,מחקרי מוח עדכנייםו ת תובנות הנשענות על למידה: פיתוח יכולות קוגניטיביות ורגשיות באמצעומטרת הניסוי

 ופיתוח דרכי הוראה מותאמות.

  

 עליהן מתבסס הניסוי:שהתובנות המחקריות 

 אישי, יצירתיות ושימוש במרב החושים. -ןתהליך למידה יעיל צריך לשלב תנועה, קשר בי 

  זיכרון אפשרי במסגרת הכיתה.ואימון ופיתוח יכולות של קשב, ריכוז 

 בה יצירתית, שהיא מיומנות חשיבה מסדר גבוה, מתייחסת ליכולתו של התלמיד לחבר בין תכנים חשי

 קשורה ליכולת לבצע העברה ולמוטיבציה ללמידה.היא ו ,מתחומים שונים
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 יביא ללמידה אפקטיבית והעצמה  ן,תוך יצירת ההקשרים ביניה ,שילוב כל התובנות האלו במהלך הלמידה

 לטווח ארוך. 

 

 
 "לב חכם"ניסוי  סדנה:שם ה

 טל שקד ופנית בנסימון  ות:נחהמ

 

 נוריאל-: נופר אליהו, ורד אלמקייס, לירון אביטל וטליה שטריתסייעו בהשגת החומרים ובהכנת ההצגה

בה תואר הניסוי(, סרטון )המתעד ש: פעילות פתיחה )ברוח הגישה הניסויית של בית הספר(, מצגת )ההצגה כללה

 ר( ושאלות לדיון.פעילויות בבית הספ

: מה נדרש ממנהל/ת בית ספר ומשאר חברי הסגל הבית ספרי בבואם להוביל שינוי במערכת השאלה שעלתה לדיון

 מלי כהן. –החינוך? השתתפה בדיון: מנהלת בית הספר 

 

 

 
 , אשקלוןכוכב הצפוןיסודי ממלכתי ניסויי ספר בית 

 מנהלת: מלי כהן

cohavz@walla.com  

 

לידע המדעי הרב הנצבר בתחום הפיתוח הקוגניטיבי. הניסוי מתמקד  20-בהתאמת הלמידה במאה ה הניסוי עוסק

 בלמידה יצירתית, בשילוב תנועה בלמידה ובהיבט החזותי של ההוראה.
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 המכללה האקדמית לחינוך -אלקסאמי 

 

 ד"ר חסן אבו סעד -מרכז התכנית  

ו השנה התשיעית ברציפות. התכנית זכתה להוקרה במכללה וגם בקהילה. תכנית המצוינים פועלת במכללה ז

 מעורבות הסטודנטים של המסלול בעשייה קהילתית על ידי פרויקטים התנדבותיים

כחלק מדרישות המסלול יצרה הילה מיוחדת לתכנית, בגלל טביעת האצבע שמשאירה הפעילות ההתנדבותית 

 בקהילה.

 טודנטים בהתמחויות שונות:ס 11במסלול המצוינים לומדים 

 סטודנטים בהתמחות במתמטיקה ומחשבים, 01סטודנטים, מתוכם  22 -שנתון א' 

 סטודנטים לאנגלית, וסטודנטית אחת מתמחה בערבית ובדת האסלאם. 0סטודנטים לחינוך מיוחד,  2 

 במתמטיקה ומחשבים, אחת 1בהתמחות באנגלית,  2סטודנטים, מתוכם  02 -שנתון ב' 

 וך מיוחד ואחת בערבית ודת האסלאם.בחינ

בחינוך מיוחד, וסטודנטית אחת  2באנגלית,  1במתמטיקה ומחשבים,  01סטודנטים, מתוכם  09 -שנתון ג' 

 בערבית ודת האסלאם.

 

מכללתי ובכנסים המתוכננים ברמה הארצית, ומגוונים את הפעילות -הסטודנטים משתתפים בפורום הבין

הסטודנטים לא שולבו השנה בביקור בבתי ספר ניסויים אך השתתפו בסדנאות בכנס  ההתנדבותית שלהם בקהילה.

 ולהלן רשמיהם.

 

 
 רשמים:

 סטודנטים של שנתון ב' השתתפו השנה בסדנאות הכנס הארצי ודיווחו על חוויותיהם:

עיקר על הסטודנטים שהשתתפו בסדנה "לחיות יחד האם זה אפשרי?" מדווחים שהסדנה הייתה מאוד מעניינת, ב

שבו בלט הנושא של שלום בית בעזרת טיפוח מנהיגות ] בפרויקט הניסויי של בית ספר טורעאןרקע מה שהוצג 

 שיח.-והעצמתה לשם פתרון קונפליקטים בעזרת גישור ודו

משתתפי הסדנאות "פנים רבות למצוינות" ו"רוצה אני": התועלת הייתה מעבר למצופה, הכרנו מה זה בית ספר 

 כונות ויתרונות, ובעיקר המרחב הגדול שנותן פרויקט ניסויי לעשייה חינוכית ולימודיתניסויי, ת

 מסוג אחר. 

המשתתפים בסדנאות "מפגשים של אהבה" ו"התנהגות מנהיגותית" דיווחו כי הייתה להם למידה משמעותית על 

פרויקטים הניסויים ה לעכית בתי ספר ניסויים ומהותם. טוב היה לשמוע את מנהלי בתי הספר מתוך ראייתם החינו

 של בתי הספר שלהם, ובעיקר עד כמה הם מאמינים בתרומה החינוכית והלימודית של אותם פרויקטים.

 בסך הכול נהנינו, למדנו, ונפתחו בפנינו אופקי חשיבה חדשים.

 

  20 בעמודטורעאן ניסויי בית ספר פרטים על  
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 מכללת אפרתה

 

 ד"ר עפרה מייטלס מרכזת התכנית:

 על שום מה? - תכנית חותם

 ו'( ,על לבך" )שיר השירים ח' חותם"שימני כ

 שם התכנית מרמז לשני עיקרים:

ברוח  - שניחותמו במערכת החינוכית ויובילה קדימה, האת שאיפתנו שדור המחנכים הצעיר יטביע  - האחד

 שבלעדיה לא ניתן לחנך ולהצמיח. האהבהשיר השירים, הוא 

 

התכנית מעשירה את עולמן של הסטודנטיות בידע, בדרכי למידה ובכלים. מושם בה דגש על מעורבות 

בעלת מסוגלות עצמית גבוהה, שתוכל בבוא העת  מנהיגה-מחנכת הסטודנטיות בקהילת המכללה ועל הכשרת

בר מימוש. במהלך שלוש שנות הלימוד הסטודנטיות משתתפות בסיורים ובמפגשים רבים  להציג חזון חינוכי

בין שהפותחים בפניהן צוהר להכרת העשייה החינוכית לגווניה. סיורים אלה מהווים שלב ביניים על פני הרצף 

הלימוד התאורטי להתנסות בעבודה המעשית. העבודה המעשית המוקפדת מאפשרת התנסות מעמיקה 

ואילו הסיורים והמפגשים מזמנים התבוננות רחבה ומגוונת המעוררת לחשיבה ולדיון על אתגרי  ,ורגתומד

 ית ההכשרה.יומעמיקה את חוו, החינוך

 

 
 כפר אדומים: המסגרת הניסויית

. הנושא המרכזי של הסיור היה: כפר אדומיםבמסגרת זו ביקרנו בבית הספר המשותף לדתיים ולחילונים ב

. במהלך הסיור נפגשנו עם מנהל המוסד ועם הצוות החינוכי; השתתפנו משותף לדתיים וחילונים חינוך יהודי

בשיעורים ושוחחנו עם תלמידים צעירים ובוגרים. המפגש פתח צוהר להיכרות עם הניסוי המעמיד במרכזו 

ינוכית זו אלא תהיות והרהורים, לא רק בנוגע לפנינה ח ,שיטה חינוכית מורכבת ומאתגרת. הוא העלה שאלות

 גם בהקשר של החברה הישראלית בכלל. 

בשלושה יישובים  יםדתי בכפר אדומים משרת אוכלוסייה של דתיים וחילונים המתגורר בית הספר הממלכתי

חנך תלמידים ובוגרים שיהדותם היא יהדות של לבית הספר אינו מסתפק בחינוך משותף אלא מבקש  סמוכים.

 .בדיאלוג ובמעשה ,בלימוד - אחריות ומעורבות

 

 תיאור הסדנה

 יעל ספיר )מובילת הניסוי( מנחים:

הציגה על קצה המזלג את הרציונל של הניסוי י, וחברת צוות הניסו כפר אדומיםב 'מחנכת כיתה ז ,יעל ספיר

וענתה על שאלות שעלו מצד הקהל המגוון על תפיסת העולם העומדת בבסיס הניסוי, על  ,ואת דרך ביצועו

 ועל הסיכוי הטמון בדרך זו להעצמת הזהות היהודית ולהגברת השיתופיות והסובלנות.הקשיים 

  

 

 

 

 



25 

 

 
 , כפר אדומיםכפר אדומיםבית ספר יסודי ממלכתי ניסויי 

 "ממדבר מתנהשם הניסוי: "

 

 מנהלת: אמירה פרלוב

 perlov@netvision.net.ilדוא"ל: 

 89-7977907טלפון: 

 מחוז ירושלים

 tng-http://www.infigis.com/moodleאתר: 

 שנה שלישית בניסוי

 

 החדשנות

חלוץ בתי הספר המשותפים לתלמידים דתיים וחילונים. בנים ובנות בכיתות מעורבות מכיתה א' ועד ח' מקבלים 

 משותף, שנותן מענה לכל תלמידי בית הספר על כל גווניהם. חינוך יהודי ולא חינוך דתי או חילוני. חינוך יהודי

 

 האתגר: בית ספר משותף לדתיים וחילונים לחינוך יהודי לאחריות ולמעורבות

  למידה דיאלוגית "בית מדרשית" תוך שימת דגש על פיתוח חשיבה והוראת תלמידים צעירים על ידי

 רים. תלמידים בוג

 בנושא "עולם יהודי". ,"שיח שחרית": תכנית ייחודית של מפגשי בוקר לתלמידים שאינם מתפללים 

  יהדות חברתית": פיתוח של יחידות למידה בצורת למידה של בית מדרש העוסקות בנושאי חגים"

 .הזיכרון ליצחק רבין כמו יום סוגיות חברתיות ואזרחיות מרכזיותבו

 בהנחיית מורים ותלמידי חטיבת הביניים, שפועלות למציאת דרכים לקיום  מערך של ועדות תלמידים

 מעשי של ערכים: דיאלוג, אחריות, מעורבות ושותפות.

 ."חזות בית הספר משקפת את הניסוי בבחינת "המדיום הוא המסר 

  כינוס ראש חודש שהפך לחלק משפת בית הספר: לימוד בית מדרשי משותף של הורים וילדים, בוגרים

 צעירים.ו

  קליטה מיוחדת של כיתת אולפן לעולים מאתיופיה, כולל אירוח של העולים בקהילת בית הספר בשמחת

 תורה ובשבועות.

  .הוצאה לאור של הגדה ייחודית לפסח 

 

 הישגים ומעורבות במערכת החינוך

ישגי התלמידים . הישגי התלמידים: המיפויים הבית ספריים ומבחני המיצ"ב הפנימיים מעידים על שיפור בה0

 –לשנה במרבית הכיתות. ההשוואה היא למיצ"ב תשס"ז  1%-01%בשיעור של  ,בעברית, במתמטיקה ובמדעים

בדיווח התלמידים על  01%שיפור של ובאנגלית,  3%-01%המיצ"ב האחרון שתוצאותיו נמצאות בידינו. שיפור של 

 רמת המוגנות והביטחון בבית הספר ביחס למיצ"ב זה. 

mailto:perlov@netvision.net.il
http://www.infigis.com/moodle-tng
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ם מצטיינים: הרב איתן כאדן נבחר למורה של המדינה )יחד עם ארבעה מורים נוספים מכל הארץ(, בזכות . מורי2

תרומתו הרבה לחינוך היהודי המיוחד של בית הספר. ההכרה בו היא הכרה בייחוד של הניסוי ובתרומתו לחברה 

 בישראל. 

 ך לשליחות של חינוך יהודי בחו"ל. מרים שכטר נמנתה עם המורים המצטיינים שנשלחו על ידי משרד החינו

בזכות עבודתה המעולה שכללה מרכיבים רבים של  ,נחמה לומס זכתה להיות מורה מצטיינת מחוזית בחינוך גופני

 חינוך ליהדות חברתית )שיתוף בקבוצה, יחס לחלש, שילוב תלמידי כיתות תקשורת ושיתוף פעולה עם השונה(.

דתי במחוז  כתה במקום השני בתחרות עבודות בתנ"ך של החינוך הממלכתי. עינת קלנר, תלמידת כיתה ז', ז2

 ירושלים.

", יפורסם בספר המקרה של בית הספר בכפר אדומים -. מאמר על בית הספר שכותרתו "בית ספר לכלל ישראל 0

  .שיצא לאור על ידי יד בן צבי ומשרד החינוך, בהוצאת יד בן צבי

רמת גן, מנהל מחלקת חינוך במועצה אזורית מגידו, בית  ייתמבקרים: ראש עיר . הצגת המודל של בית הספר בפני1

 מכללות.  כמההספר אלומות רמת אביב, המכללה לביטחון לאומי, פרחי הוראה ב

 .2119ס מר –. הצגת הניסוי בכינוס מנהלים 2

 .2119יוני  –. הצגת הניסוי בכנס אבני ראשה 3
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 והתנועה הקיבוצית כללה האקדמית לחינוךאורנים המ

 התכנית: ד"ר ורדית מקלר מרכזת                                                               

הרואה בחינוך מקצוע  -ערכי, איש חינוך -דמות הבוגר הרצוי של התכנית היא של מנהיג חינוכי

אופקים וגם שיפור היכולות הדידקטיות, וכי ושליחות, המבין כי מקצועיות פירושה גם הרחבת 

אישית ושיתוף  השליחות פירושה ראיית כל רכיבי מערכת החינוך כעניין שיש לקדמו, באמצעות דוגמ

 נטיים למיניהם.וופעולה עם עמיתים וגורמים רל

מכללת אורנים למודת ניסיון בתחום החינוך וההוראה, וסטודנט המתקבל למכללה חזקה עליו 

 ד בכלים וביכולות שישמשו אותו בעבודתו החינוכית. שיצטיי

המכללה רואה בהשתלבותם של הסטודנטים המצטיינים בקורסים רגילים תרומה הדדית להם 

לטפח במיוחד את הסטודנטים בתכנית המצטיינים, הוסכם כי על התכנית  כדיולעמיתיהם. נוסף לכך, ו

. מסגרת זו מאפשרת לסטודנטים "זמן מצטיינים"לכלול מסגרת פדגוגית ייחודית וייעודית המכונה 

חווייתי, התנסותי ועיוני משמעותי, שבמרכזו המטרה של  -המצטיינים להיפגש לזמן למידה משותף 

ערכית, מתוך הבנה מעמיקה יותר -עיצוב חזון חינוכי, העמקת תחושת השליחות והמנהיגות החינוכית

פרט. להבנה מעמיקה זו תורמת גם מעורבותם של החברה בישראל בכלל, ואתגריה החינוכיים ב

החברתית והקהילתית של הסטודנטים. בתכנית זו מושם דגש מיוחד על פעילותם של הסטודנטים 

בתכנית כקבוצה לומדת ופעילה חברתית, במטרה לקדם נושאים של מעורבות חברתית. בנוסף 

להתנסות ייחודית שבמסגרתה למטלות הרגילות של ההתנסות המעשית, הסטודנטים בתכנית נדרשים 

 הם יוזמים ופועלים בתוך בתי הספר.

בהמשך לתהליך של גיבוש ערכים חינוכיים וזהות ישראלית אנו מעוניינים לקדם מפגש של 

-הסטודנטים עם עמיתים מרחבי העולם, שמטרתו לחדד עוד יותר את זהותם של הסטודנטים כמורים

 נשים המייצגים תרבויות ותפיסות חינוכיות אחרות. באמצעות היכרות עם א ,מחנכים וכישראלים

 

 
 

 , מנשייה זבדה )סיים ניסוי*(אלרואא יסודי ממלכתיבית ספר 

ן בכפר מנשייה זבדה, ד"ר רחאב עבד אלחלים, עשויה משבית הספר היסודי אלרואא )לשעבר( מנהלת 

כשהייתה בחורה  ,0939ממנו נולדים מיתוסים. עבד אלחלים הגיעה לכפר מנצרת בשנת שהחומר 

ל ללמד ערבית בבית הספר היסודי שבמקום. כיתות וצעירה שסיימה לימודי הוראה, וביקשה בסך הכ

הביוב. אבל, בזכות אישה אחת, מודל לחיקוי,  זרםבית הספר היו הפחונים בבית הקברות שסביבם 

 הפך בית הספר לאחד מבתי הספר היפים בארץ.

צרכים מיוחדים. הניסוי נמשך  עם יםספר ניסויי בתחום שילוב ילד הספר כבית הוכר בית 0990בשנת 

קיימא. הניסוי -ספר מקיף, ניתן לשחזור ובר כחמש שנים. ההכרה ניתנה משום שהניסוי התבצע בבית

הספר: במבנה  ת הקיימות וכלל שינויים מקיפים בכל מערכות החיים והלימוד בביתופרץ את המסגר

ארגון הזמן וניהולו. בנוסף מתקיימת התמודדות רצינית ומקיפה של ובים, הפדגוגי, בדרכי ארגון התכנ

הספר עם המאפיינים הייחודיים הנובעים מאופי הקהילה. סטודנטים ממכללת אורנים נפגשו עם  בית

 .ההמפגש הם הציגו בסדנן איון. את הרשמים והחוויות מירחאב וערכו עמה ר
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 החולמת ומה שביניהם ,החלום: הסדנה

 שי סבג וורדית מקלרמנחים: 

מתאר הוא ו ,ראשית הוקרן סרטון המתאר את בית הספר. הסרטון הוכן עבור הטלוויזיה הישראלית

איון עם ד"ר עבד יהוקרן חלק מן הרסדנה את השילוב הייחודי שפועל בבית הספר. בחלק השני של ה

 ,יאות משתקפת בסרטשירה מבט ומספרת איך הפך החזון למצייאלחלים. דמותה הייחודית המ

והסטודנטים חלקו את החוויה שבמפגש זה עם עמיתיהם ממכללות אחרות. בנוסף העלו הסטודנטים 

ובעיקר את הרושם העז שהשאירה נחישותה של ד"ר  ,המפגש עם רחאבן את התחושות והרשמים מ

ואת האופן ה בכל אדם את "נקודת האור" שבו, ראותעבד אלחלים, את "החלום" ששימש נר לרגליה ב

 בו היא פעלה להגשמת החזון. ש

 

 מחזון למציאות, ומה שביניהם

הניסוי התרחש בבית הספר היסודי מנשייה זבדה, אשר התחיל את דרכו בפחונים עם שלוש כיתות בתוך בית 

נוך קברות, ובו הילדים למדו רק שעתיים ביום, והפך לקריית חינוך אשר כוללת בתוכה גנים מגיל שלוש עד חמש, חי

 11-תלמידים ממועצה אחת והגיע עד כ 00-, שהתחיל מ20, וחינוך מיוחד מגיל חמש עד 02רגיל מגיל שש עד 

כולל מורים, מטפלים  – 11-מועצות )שמונה כיתות חינוך מיוחד(. הצוות גדל משלושה אנשים ל 21-תלמידים מ

פעל כמרכז  2113ועד  2111. משנת 2111שנת ועד  0990, וכניסויי משנת 0991-ועובדים. בית הספר הוגדר כמדגים ב

 הפצה. 

, כשעברתי ללמד בבית הספר בכפר מנשייה זבדה, קיבלתי הלם. החלטתי לחזור ללמד בנצרת. ערב אחד 0931בשנת 

למה שלא תעזרי לילדים הללו? הם בני אדם! קיבלתי החלטה לקחת  –הייתה לי הארה או השראה מאלוהים 

התמניתי למנהלת בית הספר, ואז  0911תהליך שינוי חינוכי כיוזמה אישית. בשנת  אחריות ומחויבות ולהוביל

 קיבלתי את ההזדמנות לשנות את המציאות הכואבת למציאות משמחת.

המציאות הכואבת חיזקה אצלי את ערך האדם ללא קשר לדת, תרבות, צבע או מין,  –"מכאב צומחת אידאולוגיה" 

 כערך ולהתמקד בייחוד של כל ילד. וגם אפשרה לי לראות את השונות 

התהליך להגשמת החלום היה בשינוי הוליסטי מעמיק של תפיסת החינוך בעיני הורים, מורים, וילדים, ושינוי 

 תפיסת בית הספר בעיני המועצה המקומית ומשרד החינוך. 

תשובה היא אמונה מה המניע המרכזי שהניע אותי בהובלת השינוי והחדשנות? ה –היום אני שואלת את עצמי 

ואידאולוגיה אנושית שזכותו של כל אדם לחיות בתנאים אנושיים ולקבל הכרה וכבוד לייחוד שבו. השינוי והמהפך 

 היו בכמה כיוונים: 

לעבור מבית קברות לבניין מכובד שיש בו את כל התנאים, הקפדה על חזות אסתטית וחינוך  –שינוי פיזי  .0

 שפיעה על הישגי הילדים. סביבתי, מתוך אמונה שאסתטיקה מ

 פדגוגי, קיום הוראה דיפרנציאלית על בסיס צורך הפרט.-מהפך חינוכי –שינוי פדגוגי  .2

 מתן הזדמנויות שוות לשונות, סגירת פערים ושאיפה למצוינות.  –עקרונות התפיסה ההומניסטית  .2

 (.בהמשך"תאוריית נקודת האור" )מוסבר  -יצירת רעיון חינוכי חדשני  .0

ערבים )מוסלמים,  -בבית הספר נבנה צוות מורים ותלמידים מתרבויות שונות  –שר בין תרבויות יצירת ג .1

 נוצרים(, בדואים, דרוזים, ויהודים.  
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שקבע כי מיטב היצירתיות האנושית צומחת בממשק בין תרבויות ותפיסות  –הרברט סיימון  –"היה חתן פרס נובל 

שבין התרבות הערבית  קשל יצירתיות אנושית שצמחה בממשעולם. בית ספר אלרואא הוא דוגמה מרתקת 

 פרופ' דוד חן.      –המסורתית והתרבות הישראלית המודרנית" 

בזמנו, המחנכת ליוותה את הילדים מגיל הגן עד כיתה ג' במשך כל שעות הלימודים. בזכות תפיסת היחיד כעולם 

הרך במיוחד בתחום האמנויות, כדי לחשוף את הילדים ומלואו, וחשיבות השונות, הכנסתי מורים מקצועיים לגיל 

לפרספקטיבה רחבה ולמנוע ממורה אחת או מחנכת לחרוץ את גורלו של ילד. הגישה הזאת הביאה להישג שכל 

 הילדים הצליחו לקרוא ולכתוב עד סוף כיתה א', ואצל כמעט כל ילד התגלה הייחוד שבו.  

ה המקדמת לתלמידים עם צרכים מיוחדים. הרעיון נתקל בקשיים , עם פתיחת הכית0912השילוב התחיל בשנת 

רבים. ההורים סירבו לקבל את העובדה שהילד שלהם שונה. הרעיון של שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך 

כבוד האדם באשר הוא. הילדים שולבו בשיעורים  –הרגיל עלה כמענה לאידאולוגיה האנושית שלי ושל כל הצוות 

אני רוצה לצייר,  –צעקה מן הילדים  קמהם, וקיבלו עוד שעות תגבור מדעי במקום אמנויות. פתאום האקדמיי

לרקוד, לעסוק בספורט. ואז נפל האסימון, תוך דיאלוג חינוכי עם הצוות, והילדים נשארו בכיתת האם בשיעורי 

וסף היה הורדת הסטיגמה מן האמנות והספורט, וקיבלו עזרה בתחום המדעים עם מורה לחינוך מיוחד. הערך המ

"חינוך מיוחד". תוך כדי שכנוע על בסיס ערכי, דתי, תרבותי, חברתי, הצלחנו לגייס את כל ההורים. בהילד שהוא 

רעיון השילוב התחיל להתפתח בבית הספר והפך לתכנית רחבה ומגוונת, שכללה תכנון וביצוע מעמיקים בתחומים 

כולל פיגור בינוני עד קשה. על  –לחינוך מיוחד לילדים עם צרכים מיוחדים הוקם בית ספר אזורי  0991-שונים. ב

 אותו העיקרון של השילוב שילבנו את הילדים הללו בחינוך הרגיל. 

כתוצאה מהכנסת מורים מקצועיים לגיל הרך ותכנית השילובים צמחה תאוריית "נקודת האור", ותכנית השילובים 

ור". התאוריה אומרת שלכל אדם יש איכויות ייחודיות. עלינו כמחנכים הפכה לאסטרטגיה לגילוי "נקודת הא

לגלות אותן, להעצימן, ואז נגיע לנקודות אור נוספות. אדם אינו יכול לתפקד באפלה. כאשר עולמו חשוך, הוא אינו 

תלמידיו,  מסוגל לעזור לא לעצמו ולא לאחר. לכן צריך שהמורה יהיה מודע לאור האישי שלו כדי שיקרין אותו על

 ואז יזהר האור שלהם. 

נבנו השתלמויות מתאימות לפילוסופיה של בית הספר, וכל הצוות התפתח והתקדם מבחינה מקצועית ואישית 

 מערכתי, ואז התפתחה יכולת פיתוח תכניות וחומרי למידה עם דגש על אמנויות מגיל הגן.-ועבד באופן הוליסטי

התלמידים והמורים כאחד. כל תלמידי בית הספר נתפסים כבני אדם עם  השונות בין התלמידים הפכה לערך בעיני

השגת מצוינות. אלוהים בחוכמתו ברא אותנו לצרכים שונים ויכולות אחרות. ההכרה בשונות בעיניי היא התנאי 

יגיע שונים כדי שהשוני יעשיר אותנו. עלינו לספק לילדים הזדמנויות רבות ושונות שייתנו מענה לכל תלמיד כדי ש

למצוינות ביחס לעצמו ולהגשמה עצמית, ואז נרחיב את מעגל ההצלחה והמצוינות ונצמצם ונקטין את מעגל 

 האלימות והקיפוח. 

בזכות היותנו בית ספר ניסויי ומרכז הפצה הצלחנו להתפתח ולהיחשף למחקרים  -תודה לגנית ולגף הניסויים 

עץ נטוע חזק אחד  על הניסוי   –ח להוציא לאור שני ספרים אקדמיים על הנעשה בבית הספר, ואז בית הספר הצלי

. 2112בשנת  לחפש את הניצוץ שבאדם,  –, ואחד על תאוריית "נקודת האור" 2111בשנת  באדמה ואמיריו בשמים,

 התאוריה שלנו הפכה להשראה להרבה אנשי חינוך עד עצם היום הזה. 

 

 חינוך במנשייה זבדה, מנהלת לשעבר של קריית ה –ד"ר רחאב עבד אלחלים 

 תרבותי-מרכז חינוכי רב –מנהלת היהלום -                               

 מרצה במכללת אורנים בהכשרת מנהלים -                                  

 מרצה אורחת ויועצת ארגונית -                                  
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 רבקה מכללת בית

 ב"ה

 מרכזות התכנית: חנה סגל ונורית פרופ

 בית רבקה עומדת בזיקה למחויבותה של חסידות חב"ד: חינוך לערכי היהדותתפיסת העולם של מכללת 

 החינוך".  –והפצתם בכל שכבות העם, לאור דבריו של הרבי מליובאוויטש: "התפקיד העיקרי המוטל על דורנו הוא  

 

מורות ייחודיות בעלת יכולת של לטפח קבוצות שוקדת ערכת החינוך, המכללה מתוך חתירה למצוינות במ

 גבוהה לצד אישיות חינוכית איתנה ואיכותית.  תקוגניטיבי

 

, שבה ההוראה היא חלק מתפיסת א שמה של תכנית המצוינות במכללת בית רבקההו - בקהרית בוינות מצ - מצב"ר

ת ייעודה של התכנית במכללה השואפת לפתח בקרב המתכשרות השליחות והמעורבות החברתית. שם זה מסמל א

להוראה מיומנויות וכישורים של מנהיגות חינוכית לטובת הקהילה. לקבל, כדי לתת. "להיטען" ולמלא את 

 המצברים, כדי "להטעין" ולתרום לאחרים. 

 

ת הממוקדת בפיתוחם, ממדי-באמצעות תכנית העשרה דו הכשרת מחנכים ומורים מצוינים -יעדיה של התכנית 

הן בתחום הקוגניטיבי והן בתחום החינוכי. התכנית כוללת תכנים ופעילויות לפיתוח זהות פרופסיונלית ומנהיגות 

 חינוכית, לקראת השתלבותן של הבוגרות במערכת ההוראה כמורות ובעלות תפקידים. 

 

לומדות עצמאיות ויצירתיות, לצד גולת המשימות הייחודיות כוללות התנסות ופיתוח היכולות של הסטודנטיות כ

שלושה, כדי להתנסות בנתינה ובתרומה -יציאה לשליחות חינוכית בחבר העמים למשך חודשיים –הכותרת 

לקהילה. בתקופת השליחות התלמידות מלמדות עברית ויהדות, ואף משתלבות ביזמות קהילתית הכוללת כנסים 

 תחותן כמנהיגות חינוכיות. ופעילויות חברה, כאשר כל אלה תורמים להתפ

 

 ג'. –סטודנטיות משנים א'   10בתכנית  השתתפו 2100בתשע"א/

 
 עולים בסול"ם )סביבה וירטואלית לימודית משותפת( - , דפנההר וגיא בית חינוך משותף 

 

 ם  ולגשר על כל העולםל"לעלות בסוהסדנה: 

 מנחות:  חיה גדסי ורבקה וינפלד

ויית, מטרותיה והתפתחותה, ומיזמים ראשוניים ועכשוויים של הניסוי. לאחר מכן המסגרת הניס ובסדנה הוצג

 .שלוחים נט -הוצגה דוגמה מקבילה בזמן אמת של בית ספר יסודי אירופי 

השאלות שהוכנו לדיון היו: האם תפקיד המורה בלמידה מקוונת צריך גם הוא להשתנות? והאם ניתן לוותר על 

גרת הדיון נערכה השוואה בין בית הספר הר וגיא, שהוא בית ספר מקוון חלקית, תפקיד המורה המסורתי? במס

 לבין לבית הספר שלוחים נט, שהוא בית הספר מקוון מלא.

 

סיים פעילותו כמוסד ניסויי. בית הספר הר וגיא
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 מכללת בית ברל לחינוך 

 

 מרכזת: ד"ר אילנה פאול           

 

ת ברל משלבת סטודנטים משלושה בתי ספר: בית הספר לחינוך, המכון תכנית המצוינים במכללה האקדמית בי

האקדמי להכשרת מורים ערבים, והמדרשה לאמנות. יחדיו הם מייצרים פסיפס תרבותי, לאומי ומקצועי שאין 

דומה לו במכללות אחרות בארץ. לכל אחד משלושת בתי הספר יש תכנית מצוינים ייחודית, אולם כולם מנוהלים 

רכז אחד שמסתייע בוועדת היגוי משותפת. לצד הקורסים הייחודיים שיש לכל בית ספר, יש קורסים על ידי 

פסיפס מרובה תרבויות זה מהווה משאב תרבותי וחינוכי לתכנית המצוינים. מתוך תיאור  המשותפים לשלושתם.

ת הנטועה בחברה זה נגזרת גם דמות הבוגר. דמות הבוגר הרצוי מאופיינת בתפיסת עולם חינוכית מגובש

הישראלית, בוגר שמודע למאפייני החברה ולריבוי התרבותי שבה, שידע לפתח רגישות כלפי האחר ולשלב ידע 

ועמדות אלה בעבודת ההוראה. הבוגר הרצוי יראה עצמו כמוביל מהלכים חינוכיים, כסוכן שינוי שאינו מסתפק 

 בשימור הקיים. 

  

 
 ויית דרור בתחום לימודי ארץ ישראל ושל"חבקריית חינוך ניסהמסגרת הניסויית 

 גישה חדשה למציאות חדשה -"ממיצוינות  למצוינות" 

 .אזורית לב השרון מועצהבצומת דרור,  דרור שוכנת ניסויית קריית חינוך

יישובי  01-מ י"ב. התלמידים מגיעים-כיתות  ז' -בה ותיכון והיא מורכבת מחטי )תשנ"ו(, 0991 הקריה נוסדה בשנת

 . פרדסיה ומן היישוב המועצה האזורית

 המארג השתפני"."ארגון בית הספר כנותן מענה מיטבי לכל תלמיד בשיטת הניסוי מציע דרך חדשה ל

 
 

 הסדנה

 : נטע יניבמנחה

, 20-מטרת הסדנה: להציג בית ספר המקיים מסגרת ניסויית חדשנית המתאימה את עצמה למציאות של המאה ה

 הרגשי, החברתי, מיצוי הפוטנציאל האישי של התלמיד בכל התחומים: הלימודי,וחותרת למצוינות על ידי 

מהם הצעדים שבהם נקטו  -. ההצגה כללה את התפתחותו של בית הספר הניסויי על שלביו ההתנהגותי והתרבותי

כיצד הדבר בא לידי ביטוי בפועל? במה הוא שונה ממסגרת  -כדי להגשים את הרעיון? הרציונל והפרקטיקום 

חיובי לבית ספר? האם יש תוצאות בפועל? אילו משאבים "רגילה"? לבסוף הועלו שאלות לדיון כגון: האם זה מודל 

 דורשת המסגרת הניסויית לעומת מסגרת "רגילה"?

 

 
 , בני דרורדרורקריית חינוך ניסויית ומרכז הפצה 

 

 "מיצוינות למצוינותמ"זירות לשיפור התפקוד,  בית ספר כמערךשם הניסוי: 

 מנהל: ד"ר אהוד מנור

 ehud@kdror.co.il דוא"ל:

http://www.lev-hasharon.com/
http://www.kdror.co.il/general/about_dror/lev-hasharon.asp
http://www.kdror.co.il/general/about_dror/lev-hasharon.asp
http://www.kdror.co.il/general/about_dror/lev-hasharon.asp
http://www.pardesia.muni.il/
http://www.pardesia.muni.il/
mailto:ehud@kdror.co.il
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 9-76137008טלפון: 

 מ"מ מנהל לחינוך התיישבותי

 www.kdror.co.il אתר:

 מרכז הפצה

 

 החדשנות

נית יסודי הרצוי, על ידי הבניה מחדש של המבנה הארגוני והתרבות הארגו-יצירת מודל חלופי של בית הספר העל

ארגון  ;בבית הספר כמערך של זירות, להשגת שיפור התפקוד האישי בתחום הלימודי, הרגשי, החברתי וההתנהגותי

 בית המשוער" של התלמיד.רלימודים גמיש ומערכת לימודים אישית לפי "טווח ההתקדמות המ

 

י, החברתי, האקדמי יעיל, איכותי ומצטיין בתחום האיש ,האתגר: בית ספר ציבורי הטרוגני ולא סלקטיבי

 והארגוני

 .פיתוח כלים למיפוי, למעקב ולהערכה של תפקוד התלמיד, המורה והארגון 

 .בניית מגוון זירות להתנסות, למיצוינות ולמצוינות בתחום הלימודי, החברתי וההתנהגותי 

  של המשאבים, בניית מתווים ארגוניים ברּורים ושיטתיים לניהול המידע וליצירת ידע, לניצול גמיש ויעיל

 למצוינות של הסגל, לתרומה לקהילה, ועוד.

 ערכית, את הנוהל והכלים ואת -אתר" מקוון המאגד בתוכו את המשנה החינוכית-ניהול באמצעות "ספר

 ארגוני בבית הספר.-השיח הפדגוגי

 

 הישגים ומעורבות במערכת החינוך

 נשירה בלבד מכיתה ז' עד י"ב.  1.2%. הכלה והתמדה: בית הספר מקבל את כולם ואינו מנשיר; 0

 עם השלמת המודל הניסויי עד י"ב.  01%השנתון. עלייה של ן מ 11% -. זכאות לבגרות: כ2

מתעודות הבגרות מוכרות להשכלה גבוהה. עלייה מתמדת בהישגים בבחינות  93%. איכות ההישגים: 2

 הבגרות ביחס לממוצע הארצי.

ינים במדינה בשיעור ההתגייסות, ההתמדה ואיכות השירות . שירות בצה"ל: אחד מבתי הספר המצטי0

 בצה"ל.

 .הבוגרים מתנדבים לשנת שירות לפני הצבא, ותורמים לבית הספר כ"שנת י"ג"ן מ 02%. תרומת הבוגרים: 1

 . מסורת היא שהמחזורים המשרתים בצבא מכינים ומבצעים את טקסי יום הזיכרון בבית הספר.2

 בית לאורך שנים של מנהלים חדשים במודל ייחודי של דרור.. השפעה: חניכה אינטנסי3

1 .PDS קריית חינוך דרור מהווה אתר להכשרת מורים בשדה של המכללה האקדמית בית ברל ומכללת :

ה החינוכית במסגרת סוינגייט. הסטודנטים שוהים יום בשבוע בבית הספר, ונחשפים באופן מסודר לתפי

 עבודה מעשית.

נהל ההתיישבותי, ועד י, דרך המ)שרת החינוך דאז( יולי תמיר 'פרופמם כשגרת חיים: . ביקורים שוני9

 למנהלים/ עמותות וגופים שונים המבקשים ללמוד את "רוח דרור".

 . הקמת מרכז למצוינות בקריה.01

 . הקמת מרכז לטיפול וסיוע משפחתי להורי התלמידים.00

http://www.kdror.co.il/
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 המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון

    בס"ד

 

 מצוינים פועלים ונחשפים -קבוצת מנו"פ 

 מרכזת התכנית: ד"ר חנה ניצן

"מצוינות היא לא פעולה, אלא הרגל. את הדברים שאתה עושה הכי הרבה, אתה עושה גם הכי טוב". )מרווה 

 קולינס( 

התכנית תוביל חודית יושם דגש על טיפוח עצמאות הסטודנט ועידודו ליצירה, יוזמה וחדשנות. יבבסיס התכנית הי

 את אישיותו ואת תפקודו כמנהיג חינוכי.  וחזקיאת הסטודנט לתהליך של צמיחה והתפתחות ש

כשבבסיס למידה זו חינוך  ,יפתח ויטפח את יכולותיו וכישוריו כלומד עצמאי וכאיש צוות תכניתהסטודנט ב

 . לערכים ולשותפות. הסטודנט יוכשר למנהיגות חינוכית ולחשיבה יוזמת בחינוך

 אהי התכניתשל  המתוך ההבנה שתכלית ,ה בתחומי המכללה ומחוצה להיהסטודנט יידרש לאקטיביות ולעשי

 .יה שלפני קריאת שמע(י)מתוך ברכת "אהבה", הברכה השנ "ללמוד וללמד לשמור ולעשות"

וכית, נו אנו משתתפים בקורסים ייחודים לתכנית המצוינים המתמקדים בנושא מנהיגות חיניבמסגרת לימוד

וכן נוטלים חלק בפעילויות המיועדות  ,יוצאים לסיורים לימודיים החושפים אותנו בפני אפשרויות למידה מגוונות

 לתכניות מצוינים במכללות נוספות.

קרון זה אנו פועלים במסגרות ינו האחריות לקהילה, ומתוך עיבין עמודי התווך של עשייתנו עומדת לנגד עינ

לה ומחוצה לה. כל סטודנט בתכנית יוזם ומרכז פרויקט שמטרתו לתרום לחברה התנדבותיות שונות במכל

ר הפרויקטים שאנו אמונים עליהם אפשר למצוא את המערך התומך המציע עזרה לתלמידים שאולמכללה. בין 

 מאגר המידע הממוחשב. את ו ,מתקשים במכללה

 חשוב שתדע: זו לא רק סיסמה, זה המון עבודה! -להיות מצוין 

 
 בית ספר ממלכתי יסודי רבין, אשדוד :המסגרת הניסויית

 , אך הוא מקבל הכשרה ממרכז ההפצה בבית הספר הניסויי גבים בבאר שבע.אינו ניסוייבית הספר עדיין 

 "רוצה אני" הסדנה:

 רננה שיפמן וגבריאל טירןהמנחים: 

 מנהלת וצוות המורים והוצגו פעולותיה של ה ,חוסר רצון להצטיין - :הוצגה הבעיהבית הספר ב

 לשינוי בתרבות הבית ספרית. כחלק מתהליך זה הוחלט שהמחנך יושם במרכז כדי לקדם את 

 בית הספר ותיאור של תחילת השינוי ב ,גבים בית ספרגם תהליך הלמידה ושיתוף הפעולה עם  והוצג תהליכי השינוי.

 ותוצאותיו. 

וכן רלוונטי? כיצד מחנך מפתח התנהגות מנהיגותית בכיתתו? האם המחנך צריך להיות  - השאלות שעלו לדיון הן

 .ויתלמידבין מחנך לשהיחס שאלת 

 רשמים

וכולנו תקווה שנידבק ב"חיידק  ,מהנה ומושקע. למדנו המון על מצוינות יצאנו בהרגשה טובה של יום מצוין,

 תלמידים.ובמיוחד את ה ,ם" גם כןיהמצוינות" ונזכה להדביק את שאר בתי הספר ה"נורמלי

 וטוב שיעשה את ייחודו לשלמות" )רבי נחמן מברסלב( -"דע לך שכל אדם יחיד הוא בעולמו 
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 לחינוך המכללה -האקדמית גורדון 

 מרכזת: אורנת טורין

, מצוינים אקדמית ומחויבים לקהילתם. ברוח מחנכים-מכללת גורדון שואפת להכשיר מוריםתכנית המצטיינים ב

כדי  ללמידה עצמאית לאורך החיים ולתפיסת העשייה החינוכית כייעוד ושליחות.וגריה את במכשירה זו התכנית 

להגשים שאיפות אלו מבקשת תכנית המצוינים להתאים את לימודי ההוראה של המאותרים כמצטיינים בדרכים 

למידה אישי, הבאות: איתור וגיוס סטודנטים בעלי נתוני סף גבוהים, האצת לימודיהם לשלוש שנים, תכנון מסלול 

זהות מקצועית  יבעלפתיחת קורסים ייחודיים ופעילויות העשרה תרבותיות. בוגרי התכנית בחזוננו הם מורים 

בני אדם בעלי  ם;לימודיהמגובשת הנבנית בתהליך משולב של רכישת ידע תאורטי והתנסות מונחית בכל שלבי 

 לתיקון העולם.המגויסים  ,תרבותית ופעילים חברתיים-תפיסה הומניסטית ורב

 
 

צמח מתוך תסכול לנוכח השמרנות בדרכי  "למידה עצמית משתפת"פרויקט ה"למידה עצמית משתפת"פרויקט 

אף על הלמידה במערכת החינוך בישראל. שיטות ההוראה מבוססות במידה רבה על שינון עובדות במקום חשיבה. 

אלה המורים, ולא התלמידים, הם , ודד הבנהמורים מאמינים שתפקידם ליצור הזדמנויות לשיח מפרה ומעש פי

והמורים ממעטים להקשיב ועוברים לתלמיד הבא ולנושא הבא.  אינטראקציות קצרותשמרבים לדבר בשיעור, ה

 נדרשים להוכיח במבחנים הרבים שמוטלים עליהם.  התלמידיםאת הידע ששיננו, 

 עקרונות 

ורבים יותר בקבלת החלטות התלמידים מעבה ש אתכז, "למידה עצמית משתפת"א יהכותרת שבחרנו לפרויקט ה

לדברי יותר והמרצים קשובים  ,ללמידה שלהםיותר יטות ההוראה בקורס, הם אחראים על התכנים ועל ש

 ניסחנו באמצעות העקרונות הבאים:  אתהסטודנטים. את הגישה הז

 ח על הוראה ולמידה. קורס, וגם בהמשכו, מתקיים בכיתה שיכל בתחילת  :מדברים על הוראה ולמידה

איר את התשתית של הפעילות המשותפת; לעבד ציפיות והתרחשותו תאפשר לה שיח כזה נדירלרוב 

 .מחיש היבטים של הוראה שפחות נדונים במכללה להוראהלההדדיות; 

  :בחירה מגבירה . מחקרים מראים שהמורה משתף את התלמידים בהכנות ובביצוע הקורסחופש בחירה

   . מוטיבציה ללמודה ות אתשמגביר ,ת ותחושת אחריותמעורבות אישי

 רלוונטית ל הלמידה בחירת מטרות הופכת את :אחריות אישית לניהול הלמידה ולמעקב אחר התקדמותה

 ,הרגלים של לומד עצמאיומסייעת להקניית מעורבות ה ומגבירה מוטיבציה. המודעות העצמית מגביריותר 

 את הלמידה לחוויה אישית. תוהופכ

 למידה היא התרחשות חברתית; ציוות של שניים שאחד מהם יודע יותר יוצרת תמיכה  :שיתוף בלמידה

  .מוטיבציהאיכות ו תמשפר זוו ,שיתוף מקנה הרגלים ללמידה מתמשכת ;אחרל

הסטודנטים משתתפים  'הניסוי חל על כל  הסטודנטים שלומדים במכללה ועל מספר הולך וגדל של מרצים. בשנה א

התלמידים מקבלים הכנה מהמדריכות  'הם לומדים קורס אחד כזה. בשנה ג 'ובשנה ב ה,ים של סדנביומי

הפדגוגיות, מלמדים במתכנות זו את כיתותיהם כמה שיעורים ומקבלים על כך משוב. באשר למרצים, אנו מקיימים 

דגוגיות. כעת אנו עסקנו בהכשרת המדריכות הפ ,. בנוסף"למידה עצמית משתפת"קורסים שמתנהלים בשיטת 
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לבתי ספר מאמנים כדי ליצור שיתופי פעולה והזדמנות להנחלת הרעיונות  אתהז תמתחילים ל"שווק" את התכני

 שלנו למערכת החינוך באזור. 

 
 הסדנה:

 : אורנת טורין והילה ויצמןמנחים

 ורה. הסדנה הועברה במשותף על ידי מרצה במכללה וסטודנטית אשר חוו יחד קורס במתכונת האמ

בראשית הסדנה הציגה אורנת טורין את המקורות ההיסטוריים לאופן הארגון המסורתי של הכיתה: טורים של 

מרצה ומעביר את חומר הלימודים לתלמידים. בעת העתיקה היו מצבי שמורה הכיסאות ושולחנות, מולם עומד 

ופיים עם בני אצילים בכיכר העיר, ישוע למידה פתוחים יותר, נעדרי קירות: ביוון ניהל סוקרטס דיאלוגים פילוס

הציג את פרשנותו למקרא באוויר הפתוח, על הר האושר, מול הקהל המתקבץ מולו, ותחריטים מדגימים כי במאות 

הראשונות לספירה לימד הקאדי על שטיח, לצד בית התפילה. מתי ואיפה נוצרו קירות בית הספר? ככל הנראה 

רים. שיטת הישיבה הפרונטלית מיועדת למקסימום שליטה ויזואלית וגופנית מנזבבאירופה של ימי הביניים ו

ומינימום תקשורת בין התלמידים לבין עצמם. לצורת הישיבה והארגון הארכיטקטוני יש קשר עם תפיסת ההוראה 

ואת  כבנק של ידע. שבירת מתכונת השינון מחייבת העצמת הלומד ושיתופו בתכנון נושאי הלימוד ובדרכי ההערכה,

הפיכתו של המורה למנחה. ארנת הציגה שלושה קורסים מדיסציפלינות שונות אשר מתנהלים במכללה במתכונת 

תוצאות הגדירה כמעורבות. הזו. הסטודנטית הילה וייצמן סיפרה על ההתנסות האישית שלה בקורס ניסויי. את 

חלקם מצאו במסגרת זו כר והזדמנות  נוחות.-הצגת המתכונת החדשה לסטודנטים לוותה בתחושות של הפתעה ואי

לעסוק בנושא שמסקרן אותם, וחלקם תפסו זאת כמטלה מטרידה. חלק הביעו סקרנות ורצון להתנסות בדרכים 

חדשות של למידה והוראה, אחרים הביעו התנגדות. הרבה זמן "התבזבז" בדיונים על נושאי הקורס ובבניית 

מה תהיה מטלת הקורס וכיצד תיעשה ההערכה?  אתגרים אלו חייבו  -הסילבוס, עוד זמן הוקדש לנושא ההערכה 

התמודדות ופתרון של בעיות, למשל איך נותנים ציונים לעבודות, כיצד בונים קריטריונים למחוון הערכה. זו רק 

 דוגמה אחת להשלכות של העברת הסמכות וניהול הלמידה מן המרצה אל הסטודנט. 
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 דוד יליןמכללה לחינוך ע"ש 

  "מצוינים להוראה"כנית ת

 מרכזת התכנית: ד"ר ברוריה שישון

מצוינים להוראה" במכללה לחינוך ע"ש דוד ילין מציעה לסטודנטים המשתתפים בה "תכנית ה

הזדמנות להתפתח מבחינה אישית ומקצועית בכיוון של העצמה אישית, הגברת המוטיבציה לפעול 

. ופיתוח כישורים של מנהיגות והובלה ,יבה ביקורתיתולהשפיע, רכישת יכולת התבוננות מערכתית וחש

ביסוד החזון של התכנית עומדת שאיפה להשבחת החינוך הציבורי,  מתוך הכרה במצבו הקשה ומתוך 

מחנכים מחוללי -ה, מטרת התכנית היא לטפח מנהיגיםל". על  פי חזון זומגמה של "מתן הזדמנות לכ

החינוך וההוראה שלהם, יותר מאשר לומדים את כישורי אפת לחזק אצל השינוי. תכנית ההכשרה שו

לפתח אצלם גישה רדיקלית לחינוך, וזאת במטרה לטפח בהם תחושת שייכות, מתוך כבוד למערכת 

 .ואמונה ביכולת שלהם לחולל שינויים כאלה ,החינוך הרגילה, מוטיבציה להכניס שינויים במערכת זו

הן במכללה )למשל במרכז אתגר  –ורבות חברתית הסטודנטים בתכנית עוסקים בפעילות של מע

פעילות ענפה במסגרת אגודת הסטודנטים( והן במסגרות מחוץ למכללה. בלתמיכה בסטודנטים או 

הקורסים הנלמדים בתכנית עוסקים בבעיות יסוד בתחום החינוך, בתחומי חברה, קהילה וכלכלה 

בה יוצרת. הדגש בתכנית הוא על שיתופם של כתיובישראל, וכן בנושאי העשרה שונים כגון פסיכודרמה 

 ,הן ברמת שיתופם בהכרעות הנוגעות לתכנים, נושאים וסיורים –הסטודנטים בעיצובה של התכנית 

 הסטודנטים על התכנית.ן והן בקבלת משוב שוטף מ

 

 

 הסדנה

 : אלכס פרושין, גברי אסולין, יעל שדה )מרשתת ניסוי(המנחים

 

הכשרה מטעם גף ניסויים ויזמות, המתקיימת בדוד ילין השתתפה  קבוצת הסטודנטים ממכללת

מלב הארץ צוותי הניסוי מבתי ספר ניסויים  .משרד החינוך ל ידישנערך ע לאורך כל שנות הניסוי

בטים השונים של הפעלת הניסוי בבית ספרם. בהצגה שלנו בכנס הסטודנטים יבמטרה לדון בה התכנסו

 .הכשרהות שעלו בהבאנו רשמים ודילמ של שנה ב'

שלבים  לוכיצד בית הספר יכול להצטרף לניסוי ואי –נו סקירה כללית של תהליך הניסוי רכתחילה ע

מוסד החינוכי לעשות ה. בטרם הגשת הבקשה נדרש )ראו להלן דברי ריקה חכימי( הוא עובר במהלכו

ר קבלת ההצעה בירור יסודי של משנתו החינוכית ולבחון את החדשנות שהוא מציע לנסות. לאח

מחילים את הניסוי בהדרגה על חלקים מחיי בית הספר, תוך בחינה  –עובדים בתהליך ספירלי 

רפלקטיבית של הצלחות ואתגרים. בית הספר אשר משלים את התהליך בהצלחה יכול להפוך למרכז 

 סדות אחרים להגיע וללמוד על הישגיו. ולאפשר לאנשי חינוך ממ –הפצה 

הרשימה אותנו סוי. יעם המשתתפים חוויות מתהליך הנ חלקו י הספר השוניםצוותי הניסוי מבת

בזכות ו ,כמורה חדשה לבית ספר שרק הצטרף לניסוי הסיפרה שהגיעבמיוחד אחת המורות אשר 

 . מעבר לאתגר שראתה בהצטרפה לצוות בית הספרשאר בבית הספריהמעורבות בו היא החליטה לה

 . בעקבות השתתפותה בניסוי מקצועיתמבחינה ד התקדמה מאווציינה שהתפתחה היא 

 לשנות עזמצוינים מגיעים לתחום החינוך עם רצון האנו מאמינים שמרבית הלומדים בתכניות 

לכן בסוף הסדנה היה לנו חשוב לאפשר לסטודנטים להביע את מחשבותיהם ולהעלות  ולהשפיע,
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הסדנה בפרט, ומהכנס ן ונים. יצאנו משאלות. התרשמנו שנוצר שיח מעניין ופורה בין המשתתפים הש

 אולי נוכל למצוא בהם את מקומנו.שבכלל, בתחושה שיש מרחבים של שינוי בתוך המערכת, 

 

 
 , לב הארץהכשרות גף ניסויים

 רקע:

גף ניסויים ויזמות במשרד החינוך מפתח מודלים של חדשנות חינוכית בתוך מוסדות החינוך באמצעות צוותי 

מטרת הגף להפיץ מודלים אלו למערכת כולה. במהלך השנים נצבר ידע מקצועי רב שהפך בעזרת  הוראה ומנהליהם.

 מוסדות החינוך לתמיכת תהליכי הפיתוח הניסויי. של חודי ותורגם להכשרותיאנשי אקדמיה לליבת הידע הי

 פדגוגית, ינוכיתח בחדשנות ובהתמדה ברציפות העוסק מוסד הוא ויזמות ניסויים גף של" ניסויי חינוך מוסד"

 היעילות לשיפור שגרתיים לא עשייה כיווני של וחידוד מיקוד ידי על זאת עושה המוסד רשאה בין. וארגונית

יקרה בנה הגף מערכת תמיכה של הכשרות המלוות את המוסדות הניסויים משלב  זה שכל להבטיח כדי .הארגונית

רכי הצוותים ומותאם לשלב ההתפתחות של הניסוי ולצ ייזום הרעיון  ועד כתיבת ספר הניסוי. רצף הכשרות זה

 הניסויים.

 מבנה ההכשרות כמענה לשלבי התפתחות ניסוי:

 

 

 

  

 

 

 

אותם פיתח הגף להשגת תוצאות שקורסים של הכשרות והשתלמויות מקצועיות נועדו למימוש ויישום כלים 

 ניסויים איכותיים.

 עקרונות מנחים:

 וות אורגני הכולל את מנהל בית הספר וצוות המו"פ הניסוייהכשרות גף ניסויים ניתנות לצ. 

 ויחד יוצרים קהילת ידע הפועלת בסביבה דיאלוגית ושתפנית. ,מנחי ההכשרות בקיאים בשפה של הגף 

 ההכשרה ומצמצמות פערים בהדרכה הבית ספרית.ן מרשתות בתי הספר מהוות חלק מ 

 וח המקצועי של עובדי ההוראה.תיההכשרות מותאמות למתווה אופק חדש ותומכות בפ 

 ההפצה למרכזי גם ניתנות הכשרות.  

 אחרים חינוך מוסדות להכשיר ויכולים מורים מורי להיות הופכים ההפצה מרכזי   . 

 סיכום:

ומשלימות את מודל ההכשרה הבנוי מהדרכה ויועץ  ,הכשרות גף בתי הספר הניסויים מהוות רכיב בפיתוח ניסוי

 ת ולובשות צורה בהתאם לצורכי המוסדות הניסויים במטרה לתת את המענה הטוב ביותר.אקדמי. ההכשרות נבנו

 

 מרשתת ורכזת ההכשרות –כתבה: ריקה חכימי 
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 מכללת יעקב הרצוג

 תכנית אשכולות 

 יואב ברזלי וד"ר ברכי אליצורד"ר מרכזים: 

ה לשלב במערכת החינוך תלמידי הוקמה במגמ ,גוש עציון –תכנית אשכולות )מצוינות בהוראה( במכללת הרצוג 

 ישיבות, בוגרות מדרשות וסטודנטים נוספים בעלי כישורים מצוינים.

 המציעמסורתית לערכי היהדות, ו-משלבת לימוד אקדמי ופתיחות תרבותית יחד עם מחויבות תורנית התכנית

מחויבות  משתתפיומדורש העם למידה עצמית מורחבת, ו פרונטליתמסלול מאתגר ואינטנסיבי המשלב למידה 

, במגמה לעודד ולפתח יוזמות מגוונות בחינוך ובהוראה וליצור כוח מוביל בעל תרומה גבוהה ומצוינות אישית

  .ייחודית לחינוך

 התכנית הייחודית לתלמידי אשכולות מציעה קורסים משלושה סוגים עיקריים: 

תגר, מעמיק ומעשיר יותר לקבוצת קורסים מתקדמים וקורסים בנושאים ייחודיים, שמאפשרים לימוד מא .0

 המצוינים )וגם לסטודנטים נוספים שמעוניינים בכך(.

לימוד אינטנסיבי או לימוד עצמי מונחה )במקום קורסים רגילים( שמאפשר להכיר דרכי לימוד והוראה  .2

 העומס על מערכת השעות שלהם.את אלטרנטיביות, ומקל 

מבוגרי התכנית, מדגישים את התכנים והיעדים המתאימים קורסי העשרה בחינוך שמסמנים כיוון וציפיות  .2

 למטרות התכנית, מזמנים חוויות רגשיות וחינוכיות ומאפשרים ביטוי אישי ויוזמה.

ולומדים על  עם אנשי חינוך ואנשי רוח מובילים,נפגשים בהם הסטודנטים שימי עיון  כמהבכל שנה מתקיימים 

 למם לשיטות מגוונות בחינוך ובהוראה.תחים את עווופאותם שמעשירים  פרויקטים

 

 
 

 ומרכז ההפצה בית מדרש להתחדשות מקור חיים  ה תיכונית ניסוייתישיב -המסגרת הניסויית 

אמון. האמון בתלמיד הוא נקודת המוצא של כל סעיף בדרכו  אעל דגלו של בית הספר הו תהרעיון המרכזי החרו

 קת אחריות לתלמידים בתחומים רבים מאוד ולהעצמתם האישית.החינוכית של בית הספר. אמון זה מוביל להענ

 

 : דבורהל'ה סתו, אילנה חדדמנחות

 כל סטודנט בסדנה קיבל שאלות למחשבה: .0

 *האם הפריעו לנו דברים בבית הספר שלנו?

 *האם פעלנו בנידון, וכיצד?

 *מה היה יחס בית הספר לפעולות שכאלה מצדנו?

 דיון בקבוצה:  .2

 חת אחריות ויאפשר לתלמידים מרחב פעולה?יבית ספר כדי שהוא יעודד לקמה צריך להיות ב

העברת האחריות לידי וא הרעיון המרכזי של הקטע ה - הסרט "תיכון ההזדמנות האחרונה"ן קטע מ .2

ן בו הם מבינים שהמורה נמצא בבית ספר חמוש באמון אישהתלמיד. התלמידים עוברים תהליך של הפנמה 

 ודה עצמה איש לא יעשה בשבילם.סופי בהם, אך את העב

 הצגת בית הספר הניסויי ישיבה תיכונית מקור חיים. .0

 :ל ידידרכו החינוכית של בית הספר הועברה ע .1
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 ."מי שטעם יין הונגרי" -של ר' נחמן מברסלב  ו#סיפור

 #השיר "יין הונגרי" המביע את רעיונו המרכזי של הסיפור ומושר פעמים רבות בישיבה.

 תכנית בית המדרש להכשרת מורים בדרכו החינוכית של בית הספר. -ת "לפני ולפנים" #תיאור פעילו

 הנעשה בשטח.ן הגדרתם והבאת דוגמאות וסיפורים מ - #הצגת הרעיונות המרכזיים של השיטה החינוכית

 בין הרעיונות שהוצגו: .2

 ת הטוב בכל תלמידיראי. 

 .אמון ביכולתו של התלמיד למצוא את הדרך הנכונה לו 

 חריות התלמידים על הפעילות החברתית בבית הספרא. 

 .גיבוש בין התלמידים וחשיבות החבורה 

 תרבות הדיון והדיבור בבית ספר והכלים לפיתוחה. 

 אותם עוברים התלמידיםשם יהתמקדות בתהליכים הנפשיים והפנימי. 

 ידואל.בהתלמיד כאינדימול עמידת המורה מול הכיתה כקבוצה ו 

 

 
 בית מדרש להתחדשות ומרכז הפצה יסויית מקור חייםישיבה תיכונית נ

 מנהל: הרב דב זינגר

 מנהל מרכז ההפצה: אילן בוכהולץ

 קיבוץ כפר עציון

 makor.bml@gmail.comדוא"ל: 

 02-9934810 טלפון:

 מחוז ירושלים

 לכתי דתיממ

 31מרכז הפצה שנה 

 c.org-.makorhttp://wwwאתר: 

 

 החדשנות

יישום הגישה החינוכית, התנועה אל הרוח, במרחב של בית המדרש שבו מתקיימת למידה עצמאית רבת גוונים 

 ,אחריותמושג התלמיד. כל זאת תוך עיצוב הבנה חדשה של -באמצעות חינוך דיאלוגי כעמוד תווך בשיח מורה

אישיים -היחסים הביןו)הטקסט(, רוח הלמידה, הדת,  שממנה נובעים הדגשת מערכת היחסים בין הרוח והחומר

 אישיים. -והתוך

 

 במטרה לתרום לאקלים חינוכי חדש ורענן ,האתגר: העברת האחריות ללמידה אל התלמידים

 .הפעלת מרכז הפצת ידע פעיל ושוקק חיים, למנהלים וצוותי הוראה, כולל מוסדות חילוניים רבים 

  הכוללת כתיבת עבודות גמר. ,ית העשרה במדעי הרוחתכנ –תכנית אשכולות במדעי הרוח 

 ומובילה פרויקט מיחזור במועצה אזורית גוש עציון.  ,מגמת סביבה שנוצרה מתוך מחויבות של תלמידים 

mailto:makor.bml@gmail.com
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  שעות( למנהלים ויועצים חינוכיים.  021השתלמות שנתית בהיקף שעות גדול ) – "פנים חדשות"תכנית

 ויועצים ממערכת החינוך ומחוצה לה. בתכנית השתתפו עד כה מאות מנהלים

  "הכשרת מחנכים בשיתוף עם מכללת יעקב הרצוג להוראה. –"לפני ולפנים 

  שחקני תאטרון מקצועיים מצוות ההוראה, שמשכללים  –קבוצת התאטרון של בית המדרש להתחדשות

 את התאטרון ככלי לימודי, חינוכי וטיפולי.

 .מערך התנדבויות נרחב בירושלים 

 

 ים ומעורבות במערכת החינוךהישג

 פרס החינוך הדתי לשנת תשס"ז. .0

 עבודות גמר של תלמידים זכו בפרס זלמן שז"ר, תשס"ט. .2

השתלמו במרכז ההפצה בית המדרש להתחדשות מוסדות שהיקף התלמידים בהם גבוה  החל משנת תש"ע .2

 תלמידים בשנה.  01,111-מ

החינוכית של ישיבת מקור חיים )ניתן להורידם פרסום ומכירת שני ספרי "לפנים" המסכמים את דרכה  .0

 מאתר האינטרנט של הישיבה(. הספרים נדרשים על ידי מורים ומנהלים באופן תדיר.

 ימי היערכות והשתלמות לצוותי מורים אורגניים. .1

 באתרי האינטרנט של ישיבת מקור חיים ובית המדרש להתחדשות נרשמות אלפי כניסות בחודש. .2
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 הדרוםמכללה תורנית לחינוך חמדת                                    

 תכנית המצוינות –"מעיינות" 

 מרכזי התכנית: ד"ר מירי שחר וד"ר ירון זילברשטיין

 .התפתחותו של התלמיד כאישיות לומדת ומתחנכת מותנית ללא ספק באישיותו של המורה המלמד והמחנך

היא תכנית מקורית ומתחדשת אשר שמה לעצמה כמטרה , חמדת הדרום ות של מכללתתכנית המצוינ – ""מעיינות

 . להיות מורות מחנכות מודעות חברתית גבוהה,בעלות אקדמית ו מצטיינותלהכשיר סטודנטיות 

o חברתית-מחנכות בעלות מעורבות ואקטיביות קהילתית . 

o ערכיים וחברתיים, כים חינוכייםמחנכות בעלות יכולת להתמודד עם אתגרי החברה והובלת תהלי . 

o מחנכות אשר מעורבותן מבוססת על חינוך הפרט ודאגה לרווחתו . 

o מחנכות בעלות ידע תאורטי ויישומי להובלת שינוי בית ספרי. 

o מחנכות הרואות במקצוען שליחות. 

 

 : רכיביהם, ואלו הםבעלי אזורי חפיפה בין , בזיקה לייעוד זה התכנית מתמקדת בשלושה כיוונים מרכזיים

 .העצמת האני. א

 . העצמת האני כמחנכת. ב

 .העצמת התלמיד. ג

 

 : שנתית ביעדים הבאים-מודל היררכי ופרוגרסיבי זה מציע התמקדות תלת

o פיתוח זהות אישית של המורה. 

o פיתוח זהות מקצועית של המורה כדמות מחנכת ומעורבת חברתית. 

o קבוצת תלמידים מאתגרים שינוי תודעתי בקרב המורים לקיומה של. 

o למידת מאפייני אוכלוסיית היעד על כל היבטיה. 

o ליווי ותמיכה של המורה בעבודה עם תלמידים מאתגרים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שפלת יהודה – בעקבות שיר השירים"סיור "
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 דורי חקלאי-פיתוח רב – ח במעגלים"המסגרת הניסויית: פר

 

 .חוליה מגשרת מחקר החקלאידורי שבו משמש ה-חברתי להבניית זהות והידוק הקשר הבין-פיתוח מודל חינוכי

 
 הסדנה

 סטלשירה חורי חן ומנחות: 

 

 . דקות להצגת המסגרת הניסויית בעזרת מצגת וסרטון 21 .0

 .הצגת שאלות לדיון לקהל .2

 .דיון פתוח ומסכם בהשתתפות מנהל בית הספר הניסויי ומובילת הניסוי .2

 

 שאלות לדיון:

 אינה חקלאית?כבר בין קהילה שברובה המוחלט האם מחקר חקלאי יכול לחבר בין תלמידים ו .0

 או בעבודה חקלאית מסורתית שאולי דווקא היא תחבר יותר? יטק-האם להתמקד בניסוי במחקר חקלאי היי .2

 מה מקומה של הקהילה בניסוי שכזה? .2

 מהו "חיבור לקהילה וערכיה"? כיצד ניתן להגדירו? למדוד אותו? .0

להעביר ניסוי שכזה למקום אחר  אפשרוניתן לשאול: כיצד  ,העברה שלואחד המדדים של ניסוי טוב הוא יכולת ה .1

 .שבה אין קהילה מוגדרת בארץ? למשל לסביבה עירונית

 

 
 , מרכז קהילתי מעגליםניסויי מעגליםדתי  יסודי ממלכתי בית ספר

 "דורי חקלאי-פיתוח רב –פר"ח במעגלים שם הניסוי: "

 

 מנהל: אמנון אברג'יל

 amnon70@gmail.comדוא"ל: 

 80-2213890טלפון: 

 מחוז דרום

 http://www.ilschool.org/maagalimאתר: 

 ניסוילשנה שלישית 

 

 החדשנות

חקלאי חוליה מגשרת. בית הספר משלב דורי שבו משמש המחקר ה-חברתי להידוק הקשר הבין-פיתוח מודל חינוכי

דתית עם מחקר חקלאי ברמה גבוהה, הנשענים על נושאי הליבה במדעים, מתמטיקה, גאוגרפיה, -פעילות ערכית

המבנים   ,בית הספרטק חקלאי במושבי הסביבה ובמעבדות -ספרות, שפה ויהדות. התלמידים שותפים למחקרי היי

ר המשך בפריפריה החקלאית הדרומית של ישראל הסובלת מעזיבה ודימוי תשתית ערכית וקוגניטיבית להיותם דו

 נמוך.

  

mailto:amnon70@gmail.com
http://www.ilschool.org/maagalim
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 ציונים המחוברים לקהילתם ולערכיה-האתגר: הצמחת תלמידים דתיים

בית הספר כמעבדה למחקר עבור חקלאי הסביבה: הפיכת בית הספר לרלוונטי עבור הקהילה ובעקבות כך גם 

 דמי של הניסוי הוא אגרונום מומחה המנחה גם את חקלאי האזור. חברתי. היועץ האק-למוקד לדיאלוג חינוכי

 

 מוקדי הפעולה:

  מדעית בכל תחומי הלמידה. -שילוב השפה המחקרית –תלמי דעת 

  ביצוע מחקרים בחצר בית הספר ובשטחים חקלאיים בסביבה בשיתוף קהילת ההורים  –שדות הקהילה

 החקלאים. 

  יהודית: ציונות, חלוציות פורצת -ית מתוך המורשת החקלאיתטיפוח ערכי הציונות הדת –אסם התורה

 דרך, קדושת ארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ וערבות הדדית. 

 :'מחקרים שבוצעו במהלך שנת הלימודים תשס"ט על ידי תלמידי כיתות ד 

 .השפעת סוגים שונים של אור על צבע העגבנייה .0

 ייה. עגבנהמדף של הבדיקת דרכים להארכת חיי  .2

בתקשורת הארצית: החומר  בניסוי השני הגיעו התלמידים לתגלית משמעותית לכל מגדל, אשר קיבלה חשיפה

 " המשמש להקטנת דיות האריך בצורה משמעותית את חיי המדף של עגבניות השרי בניסוי.2111"מגן 

 תרון לקשיי שיווק הפרי.הצורך של החקלאים למצוא פן המחקרים בוצעו בתקופת מבצע עופרת יצוקה, ונבעו מ

נבנו סביבות למידה המשרתות את הניסוי: בריכת חקר, חממה, חלקת גידולים, תחנה לצורך הניסוי 

 מים אפורים, פינות האכלה לציפורים וכיתת חצר. –רולוגית, מתקן מיחזור מים אומט

 של האזור ותרומתו  יום קהילה להיכרות עם הקהילה על דורותיה, על הסביבה ומשאביה, ועל ההיסטוריה

 למדינת ישראל.

   מלווים על היו צע שני מחקרים חקלאיים בתחום ההדרים. כל המחקרים יכל תלמיד ב .שנת ההדר -תש"ע

 להם מידע חיוני.  תרמוידי חקלאי האזור, וממצאיהם 

ר על וחקרו את השפעת האד' -כותו בפרדסי האזור. כיתות ג'ב' בדקו את מרכיבי הפרי ואת אי-כיתות א'

 .בין כמות המים לאיכות הפרישחקרו את הקשר ו' -התפתחות העץ. כיתות ה'

 דרכים שונות להדברת הכנימה הקמחית הנחשבת  דקוהתלמידים ב - מחקרים בתחום המזיקים –א "תשע

שימוש בחומרי הדברה ידידותיים לסביבה תוך הקשר  שולאחד המזיקים הנפוצים בהדרים. המחקרים ע

  לנושא הקיימות.

 

 הישגים ומעורבות במערכת החינוך

 .2110פרס החינוך הדתי,  .0

 מועמד לפרס החינוך הדתי, תש"ע. .2

 באנגלית. 29-במדעים ו 11פנימיים:  ;31, עברית 11: חשבון 2111מיצ"ב  .2

 באופק חדש. 2113משנת השתתפות  .0

 

 

 כיתת חצרב
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. כתבה של 2119מאי איון של המנהל וד"ר משה תמים עם שמעון וילנאי, כתב רשת ב' לענייני חקלאות, יר .1

" על אורך 2111קול הנגב )של ידיעות אחרונות( על הניסוי ועל השפעת החומר "מגן במקומון עודד בן מאיר 

 חיי המדף של עגבניות השרי.

 גברים שלומדים לקראת תעודת הוראה. 21ספר מאמן סטודנטיות ממכללת חמדת הדרום, וכן הבית  .2

 רים בנושאים שונים הקשורים למחקר.הורים משולבים בלמידה ומעבירים שיעו .3
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 ע"ש וולפסון ירושליםמכללה 

 מצוינים להוראה   –  "ת אילהיתכנ"

 מרכזת התכנית: מרים מרצבך

תלמידות בכל שנתון, היא תכנית  21-המתקיימת במכללה ירושלים קרוב לעשר שנים ובה יותר מ "תכנית אילה"    

שמה דגש על פיתוח אישיות  ת, הבולטת במכללה בשל איכותה והישגיה. תכנית הלימודייודלימודים בעלת צביון ייח

התלמידה כמנהיגה עתידית, מורה בעלת ידע מקצועי, יכולת אהבה כלפי התלמידים ומנהיגות סמכותית המאפשרת 

 לה להתמודד עם בעיות החינוך של דורנו. 

-ה בתכנית ייחודית החושפת אותן לתחומים חוץבנוסף ללימודים הסדירים, התלמידות מקבלות הכשר

קוריקולריים, שבסופה על כל תלמידה להכין פרויקט חינוכי )יום עיון, הקמת מרכז למידה ועוד( המיועד לתלמידי 

 בתי ספר ולציבור המורים.

סיוע בתוך כותלי המכללה בתחומים שונים:  מחויבות לקהילהתלמידות התכנית ממלאות את חובותיהן במסגרת  

לימודי לתלמידות עולות או בעלות צרכים מיוחדים, ואחריות על תפקידים שונים בחוגים )הקמה והפעלה של 

 סדנאות, ספריות, אולפניאדה ועוד(. הפרויקט הזה מלווה בקורס ובמחקר.

 כל בוגרות התכנית מלמדות במערכת החינוך, וחלק מהן ממשיכות במקביל לתואר שני.

 

 
 המסגרת הניסויית

ה. זהו בית ספר ונבית הספר סוסיא הוא בית ספר ניסויי בדרום הר חברון המנסה להגיע אל שורש הבעיה ולפתר

אזורי דתי, לבנות ובנים, יסודי וחטיבה. מכאן שמדובר בבית ספר המקבל תלמידים מגוונים. בנוסף, בית הספר  

 "מפגשים של אהבה".השם  משלב תלמידים עם צרכים מיוחדים. בית הספר עורך ניסוי הנושא את

 

 
 שם הסדנה: מפגשים של אהבה

 : שני אשל,  ריקי טויטו, לאה פלטניקמנחים

 חלוקה לשלוש לקבוצות.  לכל קבוצה סיקור עיתונאי.  .0

 דיון בקבוצה אחרי קריאת הכתבות.

 "אנו עדים לכשלים בחינוך הילדים. אלכוהול וסמים הם רק דוגמאות המבטאות את התופעה: 

 הגורמים לתופעה, בהתמקדות על גורמים התלויים בבית הספר? א. מהם

 ב. האם בתי הספר פועלים די למניעת התופעות הנ"ל?

 ג. עד כמה בית הספר יכול להשפיע על מניעת תופעות אלו וכיצד?

 

 דיון במליאה:  .2

)בדגש א. מהו לדעתכם שורש הבעיה הגורמת לכך שבתי הספר נכשלים במיגור התופעה בקרב תלמידיהם 

 על השפעת בית הספר(?

 ב. מי מכם יכול להגיד שאהב את בית הספר שבו למד ושנהנה לשהות בו? האם חשת שהצוות דואג לך? 

 )הרוב יענו שלא חשו בכך, מכאן למסקנה(:

 בתי ספר מטפחים בתלמידיהם את הידע אך זונחים את הצד הערכי והרגשי.
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 הצגת הניסוי:  

 ני אשל, ריקי טויטו ולאה פלטניקש -כתבו: מעבירות הסדנה 

 

 חשבו על איזה פתרון מרמז השם? אילו מפגשים, בין מי למי?

)הצגת המטפורה )מצגת 

 איזו דרך פתרון, לדעתכם, מובעת במטפורה? מה מייצגים האדמה, המעיין, הנבטים?

 במטפורה מובעים ארבעת המוקדים שעליהם מבוסס הניסוי:

 טיול באזור הנלמד בתנ"ך בהדרכת התלמידים(. . למידה משמעותית )כגון,0

 . שיח )שעות מערכת קבועות, חדר שיח, שיח שחרית(.2

 . העצמת המורה )השתלמויות וסדנאות והצלחת הניסוי(.2

 . מעורבות תלמידים )מועצת תלמידים, החדר הסגול(.0

שיחת הסבר קצרה מאת מנהל בית הספר 

 צפייה בסרטון שהוקרן במהלך ביקורנו בבית ספר סוסיא )להסביר מושגים לא מובנים מן הסרטון(. .0

            דיון מסכם: מה הייתם לוקחים אתכם לבית הספר שבו תלמדו בעתיד? מה הייתם מוסיפים או משנים?                                         .2

 
 סוסיא ,סוסיא דתי ניסויי יסודי ממלכתיבית ספר 

 : מפגשים של אהבההניסוישם 

 המנהל: עודד כלפה

 מוביל הניסוי ומנהלת מרכז ההפצה: חני פלג

 יישוב: סוסיא

 מרכז הפצה

 דתילכתי יסודי ממ ת ספרבי

 12-9922202: פוןטל

 

 :האתגר

 הגדרה מחודשת של מערכות היחסים בין מורים לתלמידים 

ים למפגשים של שיח משמעותי המאפשר פורמליתלמיד ממפגשים -מורהמהות הניסוי: שינוי אופיים של מפגשי 

 תוח יחסים המבוססים על אמון, פתיחות, הקשבה ואהבה.יפ ;צמיחה והתפתחות של התלמיד ,קרבה

 פעולות ייחודיות:

תתי, על תכנים אישיים, ישיח כ או דיאלוג אמיתי במסגרות שונות: שיח אישי, שיח קבוצתי -יוצרים שיח  .0

 תכנים ערכיים.ותכנים חברתיים  ,נים לימודייםתכ

חצר  ,חדרי שיח מזמינים ,תות מרווחותימאפשרת מקומות מפגש נעימים, כהמעצבים סביבה לימודית . 2

 מגוונים. יםמושקעת עם מגרשי משחק

ת תחושת השייכו מגבירות אתמבנים מסגרות פעילות שונות המביאות לידי ביטוי את מעורבות התלמידים ו .2

 בטיולים, גיבושונים, מפגשי ראש חודש, מועצת תלמידים וועדות.
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כמו חדר תנ"ך,  ,מפעילים תכניות לימודים ההופכות את מפגשי הלימוד למשמעותיים ורלוונטיים לתלמידים. 0

 .סמינריוניםובית מדרש, תורה לשמה, חידונים 

 

ורים, מנהל הניסוי( ומבחן מיצ"ב מראים המשובים הרבים המחולקים )לתלמידים, מורים, ה - הישגי הניסוי

 שיפור בהישגים.את הו בית הספרהנעשה בן של כלל המערכת מ שביעות הרצוןבאופן עקבי את 

 

 החמצות, קשיים, אתגרים ושאלות להמשך:

תוח היחסים לפעילויות הלמידה. כל הזמן מרחפת יהניסוי מעמיד אתגר בחלוקת המשאבים בין הפעילויות לפ

. זוהי הליכה זהירה הדורשת משהו אחר אלה היכן עובר הגבול ומתי ההשקעה באה על חשבוןבאוויר הש

 . אתשכן אין תשובה אחת נכונה לשאלה התמידית הז ,ווי המשקל הנכוןימודעות, ערנות מתמדת והערכה לש
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 לחינוך לוינסקימכללת 

 תכנית המצוינים -"מיטב"  

 מרכזת התכנית: ד"ר דורית גד

החותרת לפתח בקרב הסטודנטים להוראה יכולות  ,המצוינות במכללת לוינסקי יטב" הוא שמה של תכנית"מ  

ההשתתפות בתכנית מאפשרת לבוגריה, בתום  הוראה מצוינות, אחריות חברתית וכישורי מנהיגות חינוכית.

ערכיות -יותלימודיהם, לצאת לשדה ההוראה כמורים מצוינים לאחר שהתמודדו במהלכם עם סוגיות חברת

מורכבות. התכנית מאתגרת את המשתתפים ומסייעת בפיתוח יכולת חשיבה ביקורתית והערכה מזה, ורגישות 

 .חברתית השואפת לשוויון וצדק חברתי מזה

 להיות מורים מצוינים. םתוסטודנטים ומקדמת אלאנו מאמינים כי ההכשרה בתכנית "מיטב" תורמת 

 רכי ווההוראה שלו נעשית מתוך התחשבות בצ ,חומי הדעת שעליו ללמדמורה מצוין מכיר ויודע היטב את ת

 הלומדים, ומתוך רצון לקדם ערכים אנושיים.

  בה הוא פועל, שאותה הוא שמורה מצוין מכיר היטב את כיתתו ובית ספרו, אך מבטו מופנה גם אל החברה

 מבקש לחזק.

ובמסגרתה מתקיימים מפגשים  ,מגוונים הוראה-תכנית המצוינות משלבת בין תכנים ובין תהליכי למידה

 תרבותית. -חברתית-המחייבים מעורבות ודורשים התייחסות מעמיקה לסביבה הלימודית

 םהתנאי כן אלה, שבה ולתמוך ,לעודד הבניית זהות והשקפת עולם חינוכיתוהתכנית נועדה ליצור הבנה טובה יותר, 

 להתפתחותו של מורה מצוין.

 

 
 המסגרת הניסויית

 ., גבעת חיים איחודמשגבהניסויי  בית הספרנו הייתה על ידיסגרת שנבחרה המ

 . ותנושא הניסוי: חדשנות בסביבה המאתגרת לחשיבה ועשייה יזמי

בשל אילוצי המערכת ומפאת קוצר הזמן הסטודנטיות של שנתון ב' לא יצאו לשטח והסתפקו בקריאת המאמרים 

 וספר הניסוי.

מרגע שהניסוי החל ועד שהפך  בית הספרובסדנה נחשפנו לתהליך שעבר  ,א יזמותהמוטו המרכזי של הניסוי הו

 למרכז הפצה.

 תה א', מקבלים הזדמנות לבחון את הסביבה שלהם בעיניים של יזמים. יהתלמידים, החל מכ

 התלמידים מאתרים צרכים, נחשפים לבעיות, ומבקשים להבין את הבעיה ולהציע דרכים לפתרונה.

 וכך נפתח השער ללמידה משמעותית.  ,ם התלמידים נבחנות בצורה יסודיתהשאלות שמעלי

 ותומכים בתהליכי הלימוד המורכבים. ,הידע שלהם ומניסיונםן לבית הספר מגיעים מומחים שתורמים מ

 הופך מקום לחוויה יצירתית.בית הספר הלמידה במקום מאתגרת, מעשירה, ומפתחת לומדים בעלי עניין והנעה, ו

 לקיים ניסויים במהלך היום.יכולים בו התלמידים שמתקיים מרכז למידה ספר בית הב

 מייצרים תוצרים שימושיים וייחודיים בתחום הבריאות, האקולוגיה והרובוטיקה. בית הספרהתלמידים ב 

ביטוי לתהליך  ואאלרגניים. התוצר ה-כרית מלאה פרחי מרפא ריחניים אנטי אאחת הדוגמאות שהוצגה בפנינו הי

 למידה ממושך על ריח, צמחים, אלרגיות, חלומות ואקולוגיה.
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 הסדנה

 פורת-הילה בן -בית הספר מנהלת : המנחה

 

 החשיפה למודל שפותח בבית הספר משגב יצרה עניין רב אצל כל המשתתפים.

ת ביועם המנהלת הוביל אותנו להחלטה לקיים תהליך למידה משותף עם  בית הספרהקשר הראשוני שנוצר עם 

 תשע"ב. ת הלימודים בשנ הספר

 

 
 , גבעת חיים איחודניסויי משגב יסודי ממלכתי בית ספר

 

 יזמות על קו הזינוק                                              הניסוי: 

 פורת-מנהלת: הילה בן

 אקדמי: דפנה קריב יעוץי

 מרכז הפצה: דליה וגנסברג  ניהול

 עמק חפר ריתועצה אזוגבעת חיים איחוד, מ

 מרכז הפצהשלב בניסוי: 

 יסודי

 מלכתימ

 hilabp@walla.comדוא"ל: 

 81-9999218טלפון: 

 misgv.go.cet.ac.il/go/index.aspאתר: 

 

 

 האתגר

 לעגן מנגנון שיטתי של חדשנות תפקודית בסביבה המאתגרת לחשיבה ועשייה יזמיים.

המאופיינת בקצב מהיר של שינויים, מעברים ועמימות, נוצרת מציאות חדשה המהווה ניגוד כמעט  ,20-במאה ה 

תרבות  למידה קבועים  וסטנדרטיים, הבנייתיות יתר,-. דפוסי הוראהבית הספרמוחלט למה שמתרחש בבועת 

מכוון לענות על פי כל אלה יוצרים תלמיד פסיבי ה –ארגונית אחידה ונעדרת גמישות, שליטה קבועה של המורה 

 חף ממאמץ להיות פרואקטיבי.והנדרש ממנו, מוגן מפני מצבי תקיעות ושינויים, 

: נוכח המציאות החדשה, ראינו צורך ללמוד מעולם העסקים והיזמות, לייצר את רכיבי השינוי, להכשיר התהליך

הולך וגדל של אימון  מיומנות ההשבחה, לאפשר מינון –את המורים והתלמידים לפתח חשיבה מסדר גבוה 

ודאות, לאתר הזדמנויות להיחלצות -והתנסות במצבים דינמיים ומשתנים, לפתח יחס ידידותי כלפי מצבים של אי

ולייצר מצרפים מקוריים וייחודיים של  - להעז לקחת סיכונים ממצבי תקיעות שהמציאות "מציעה" באופן מתמיד,

                                                                                                                       רעיונות, ידע וטכנולוגיות.                

 

 

mailto:hilabp@walla.com
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 מהות הניסוי

 

הקיים, שהכלי שלה והשפה הם היזמות. ן החינוך ליזמות יוצר תשתית ייחודית וחדשנית לחוויית לימודים שונה מ

לחולל שינוי ולהשפיע על סביבתם, ליצור מצרפי ידע, רעיונות מחליטים תלמידים הדפוס המיוחד שבמסגרתו ה

הופך לדרך חיים ולתרבות בית  –וטכנולוגיות בכל תחום הרלוונטי לחיים ולייצר שיח של השבחה ופריצות דרך 

 פנימה והחוצה. ותספרית המשפיע

למידה מסורתיים, משפיע על -בדפוסי הוראהרעיונאית ויצרנית, מייצר שינוי  החינוך ליזמות כתפיסה ערכית,

תכנית הלימודים הרגילה, יוצר דפוס של גמישות ארגונית ומתפתח למערכת יזמית שבמרכזה מו"פ חדשני המרושת 

 מוקדי יזמות. התוצר האמיתי של היזמות הוא פרואקטיביות. 01-ל

 מות ידע והבנה. היזמות היא כלי ותהליך שבו מתנסים בתפקודי חשיבה גבוהה ולא רק בר 

תפקודי היזמות הם דרך חיים להתבונן מעבר לשגרתי, להיות רגיש לסביבות החיים ולנסות לייצר רעיונות כמענה 

לחוות הנאה ועצמאות. השבחת הרעיונות והמוצרים נעשית בתהליך מורכב הדורש חקירה ולצרכים שונים, 

כל אלה מאפשרים  –ושכנוע ברמה שיווקית גבוהה  יכולת טיעוןומעמיקה, מפגש עם מומחים, שיח עם עמיתים, 

 .ודאות ותקיעות, הובלה ומנהיגות-תחושת מסוגלות, יכולת התנהלות במצבי אי

 

 פעולות מיוחדות והתפקודים הנדרשים

 

 הוצאתם לפועל.בו תהעזה ואומץ לקחת סיכונים ברעיונו

 יכולת ערעור על ידע קודם.

 ת.יצירתית ובלתי שגרתי –חשיבה מסועפת 

בטיחות ולפעול בנושאים של  במטרה לסייע לנכים, ,עמותותו קהילות, ארגונים יצירת שותפות עם מומחים, חברות,

 בדרכים, סביבות אקולוגיות וכדומה.

 מאפשרות פיתוחים נוספים.  הכנסותכשה ,מוצרי יזמות המופצים ונמכרים בימי השיא –פרקטיקה ויצרנות 

 זמות ושינוייםוידן של יחינוך ילדים לחיים כבוגרים בע

 תחומית שבמרכזה סילבוס סביב "סל תפקודים" )קוגניטיביים, -ןתכנית לימודים תחומית ובי

וכוללים:  ,בין עולמות העסקים, היזמות והחינוךשהתנהגותיים, רגשיים וחברתיים( שנשענים על החיבור 

יתור ואתגור על פרדיגמה קיימת, ודאות, השבחה, נטילת סיכונים, יצרנות, הגמשת חשיבה, ו-תפקוד באי

 עיצוב, שיווק ותקשורת, איתור הזדמנויות, בחירה, רגישות לסביבה ושיתופי פעולה. 

 .ארגון סביבה במרחבי למידה, יצירה ועשייה פעלתניים 

  .מרכז מחקר ופיתוח )מו"פ( המהווה מקום מפגש וחשיבה, ומצויד בתשתית מחשוב, מצלמות ומקרנים

 - לקהלי היעד גישה ותכנית חדשות הנשענות על תפיסות של מומחים בני זמננו ועיקרן מרכז ההפצה מציע

סל תפקודים יזמיים שיש להתנסות בו, לחוות אותו ולהטמיעו בכל תחומי הלמידה והחברה: תפקוד 

ודאות, יכולת לערער על ידע קיים, חשיבה מסדר גבוה של האינטליגנציה העתידית, איתור -במצבי אי

יות להשפעה על הסביבה, מיומנויות תקשורת שיווקית והפיכת דבר פשוט למצרפי ידע, רעיון הזדמנו

מפגשים של השבחה והזנקת רעיונות עם מומחים בתחומים שונים. שיח  קיום ,וטכנולוגיה ייחודיים. בנוסף

סועפת, צר ידע חדש, חשיבה מילמידה משתף בין מורה לתלמיד בפורומים ובמות שיתוף כדי להעשיר ולי

 ספקנית ויצרנית. 
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  מפגשים משותפים לתלמידים, מורים, מומחים והורים  –"חלונות ליזמות": קורסי עומק לפיתוח החשיבה

 מתנדבים במטרה להשביח את החשיבה ולטפח מיומנויות של תקשורת שיווקית וניהול ידע משתנה. 

 'תלמידים צעירים, להעצמת כישורי ו' המנחים מוקדי יזמות של -מנטורים: קבוצת תלמידים מכיתות ג

 הובלה ומנהיגות. 

המודל הניסויי של חינוך ליזמות מאפשר התנסות בתהליכים יזמיים כדי לקחת אל החיים האמיתיים סל של 

יכולות פרקטיות. זוהי תכנית שלא מופנית רק לאליטות, אלא נותנת הזדמנויות לתפקוד מיטבי לכל תלמיד במאה 

 מקומו של המורה כמנהיג מאתגר המאפשר לראות את הקיים בקומבינציות חדשות.. היא מבססת את 20-ה

 הישגי הניסוי

 

 הישגים ומעורבות במערכת החינוך

איכות ומצוינות  – 2112קידום הישגי תלמידים בדרכים חדשניות ויצירתיות,  – 2110פרסי חינוך מחוזיים:  .0

 בתחום המדעים והטכנולוגיה.

בשפה, מתמטיקה ואנגלית. מיצ"ב במדעים גבוה  00% -02%צ"ב: עלייה של שיפור מתמיד בציוני המי .2

 במיוחד לאורך השנים. בכל שנה ממוצע ציוני המיצ"ב הוא מעל הממוצע הארצי בכיתות ב' וה'.

פרס ארצי בתחום בטיחות בדרכים )פיתוח דגמים ברובוטיקה התורמים לבטיחות(. בשיתוף משרד  - 2110 .2

וקה ומשרד החינוך הוצג הניסוי בפני משלחות מגרמניה ומריצ'מונד. בסיום התעשייה, המסחר והתעס

 זמות שונות בישראל.ויול חממות ע Highlight– 2113סיקור בעיתון ג'רוזלם פוסט,  התפרסםהביקור 

)"הכי טובים  2113מעריב כאחד מעשרה בתי הספר הטובים במדינה לשנת העיתון נבחר על ידי  משגב .0

 שיש"(.

 )מטעם המזכירות הפדגוגית(. 2113 ססוי בכנס לפיתוח החשיבה באמסטרדם, מרהצגת הני .1

 .http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper27/docs/09.pdf - אאוריקהר בכתב העת פרסום מאמ .2

, הצגה בבית הספר 2111חדשניות באוניברסיטת חיפה, אוקטובר הצגה בכנס מדעי לפיתוח תכניות לימוד  .3

 תואר שני. , ובפני מסלול לניהול וארגון מערכות חינוך,2101, 2119, ינואר ל אביבלחינוך באוניברסיטת ת

 אליכין בעמק חפר.נהלל ובקהילת  בית הספרהפצה ב .1

 .2100 ארינו-2101 טובראוק –קורס אקדמי בהכשרת מורים בסמינר הקיבוצים  .9

 מחקרי פעולה אקדמיים הבוחנים את תפקודי התלמידים בתחומים  שלושה .01

התנהגותיים בתהליך היזמי, את תפיסת הערך המוסף של התכנית הניסויית בקרב  ערכיים, הקוגניטיביים,

 קהלי היעד ואת השינוי המתחולל בתפקוד המורים.

 

ם בטוחים בעצמם, רגישים לסביבתם, יודעים לבטא מתקיים ניסיון חינוכי מיוחד המאפשר להצמיח ילדי במשגב

את עצמם, אינם "נעולים" על תשובות אלא נפתחים לאפשרויות מגוונות של חשיבה רעיונאית ועשייה יצרנית. הידע 

 אקדמיה.ב, קבוצות מבקרים ובית הספרקהילת קרב החדש מופץ ב

יכול להתנסות בתהליך  ,י כל תלמיד, בכל גילהמחקר שלנו עולה כן הניסוי מאפשר היענות לשונות התלמידים. מ

 וזה משפיע על התנהלותו בחיים בכלל. ,היזמי

, יחזרו היסודי בית הספרעדר רצף והמשכיות בחטיבות ובתיכונים. אם התכנית תיעצר רק ביהקושי הוא בה

 מקבעת.התלמידים לאותה למידה מסורתית ו

http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper27/docs/09.pdf
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 מכללה אקדמית דתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ

 בס"ד

 תכנית מאירים

 : ד"ר יהודה ביטי וד"ר צוריאל ראשיהתכנית ימרכז

 

דתית שתשכיל להוביל בהצלחה את מערכת -תכנית "מאירים" במכללת ליפשיץ מבקשת לפתח מנהיגות חינוכית

מכללת ליפשיץ, חלוצת  דתית במדינת ישראל לקראת האתגרים החדשים שבכל עת ובכל שעה. החינוך הממלכתית

בשילוב בין קודש לחול, מאמינה במצוינות ומעניקה הכשרה למורים ולמורות,  ,ם בחינוך הדתיהכשרת המורי

 . תורה ומדעים

מעודדים למידה דרך חקר , העמיתי "מאירים" משתתפים בקורסים ייחודיים במדעי היהדות ובמדעי החינוך

כן, תלמידי שנה ג' זוכים למסגרת  ריים. כמונוסף להקניית גופי ידע דיסציפלינ, בותופיתוח דרכי החשיבה השונ

לאפשר להם להתמקד ולהתקדם בנושאים הקרובים  כדילימוד אישית עם מרצי החוג לחינוך )הנחיה טיוטריאלית(, 

קורסים מקוונים או בלמידה עצמית בהיקף מוגבר משאר תלמידי  כמהללבם. בנוסף, עמיתי התכנית לומדים 

 המכללה.

פעילות מגוונת: הסטודנטים שבישיבת המאירי בת חברתית ומעורבים בקהילתם עמיתי "מאירים" מפתחים רגישו

לתקשורת מגישים תכניות שבועיות  םרות הצבאי, הסטודנטייקשר לחבריהם המגויסים לש עורכים ומפיצים עלוני

 ברדיו הקהילתי בירושלים, תלמידים אחרים קשורים להפעלת אתר המכללה. כמו כן, המכללה מעודדת התנדבות

כנסת, עזרה לקשישים, שותפות  עמיתי "מאירים" בקהילתם ובסמוך למקומות מגוריהם: מתן שיעורים בבתישל 

 במפעלי חסד ועוד.

לפתח דיון ערכי סביב סוגיות המגשרות  , כדימפגשים קבוצתיים בכל סמסטר וימי עיון מרוכזיםמתקיימים  בנוסף

 ועוד.  בין חינוך לחברה: היחס לשונה, התמודדות עם סמים

 

 
 אביב בר אילן, תלמוסיקלית ניסויית תיכונית ישיבה  המסגרת הניסויית שנחקרה:

 

 נושא הניסוי: אמנות הבאה מאמונה

כדברים מנוגדים. יש בעיות הלכתיות שונות, אשר לכאורה אינן מאפשרות חיבור לרוב  ותהאמנות והיהדות נתפס

בו שין העולמות. לכן החליט הרב בני פרל להקים מוסד ניסויי בין השתיים או לכל הפחות יוצרות ריחוק מסוים ב

תרבות יהודית  - יינתן פתרון לקונפליקט: בית ספר אשר ישלב בכפיפה אחת דברים שלכאורה אינם נתפסים יחד

 .מסורתית ותרבות אמנותית )שנת הניסוי: שנה רביעית(

 
 הסדנה

 אלעזר פולק ומתן מגן ים:נחמ

 את השאלות הבאות: לדיון והעל ייחודישל בית הספר ה הקשיים וההתמודדויות 

 ?כיצד ניתן לשלב בין מודרנה ומסורת? מהן נקודות החיכוך, והיכן עובר הגבול 

  כיצד לחנך תלמידים למורכבות )"גם וגם"( בגיל שתופסים את המציאות כשחור/לבן )"או אמנות או

 אמונה"(? 
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  סוברים שיש לנהוג במקרה הזה"( לבין חופש הפרט )"אבל מהו הגבול בין האמירה המוסדית )"כך אנחנו

 אני דווקא חושב שזה אסור/מותר"(?  

 

 
 תל אביב, אילן ניסויית בר תיכונית מוסיקליתישיבה 

 אמנות ואמונה

 מנהל: הרב בני פרל

 

 תל אביב

perel@art-yeshiva.org.il 

036851448 

 מחוז תל אביב

 ]שנה חמישית לניסוי

yeshiva.org.il-www.art 

 

 האתגר: 

 אמנות בעולם החינוך הדתי

המוסד הישיבתי הראשון שהוא גם בית ספר לאמנות ברמת תכנים הזהה לזו שבבתי ספר יוקרתיים  זה

צר הזדמנויות שילוב בין לימודים במסגרת ישיבתית לבין לימודי אמנות ברמה גבוהה. שילוב זה יו.לאמנות

 לפיתוח רוחני וחינוכי.

ם ישיבתיים יחד עם לימודי אמנות, תוך בחירה והכשרה של אנשי יבניית מסגרת לימודים המאפשרת לימוד

כך עולמו של המתחנך יהיה עשיר יותר וממילא גם עולמו  צוות המסוגלים לחנך לעולם של מורכבות רעיונית.

פעילויות ההתנדבות קשורות למגמות  :ורחות החיים של התלמידיםהרוחני. האמנות באה לידי ביטוי בכל א

במובן זה הישיבה היא מקום . ו'האמנות, אירועים כמו מסע לפולין מלווים בפרויקטים של תלמידי האמנות וכ

יוצא דופן המארגן דיאלוג מורכב בין תרבויות שונות. חזון הישיבה הוא לבנות כיוון חדש בקהילה הדתית. כיוון 

 ה בא לידי ביטוי בחינוך לסקרנות אינטלקטואלית, רוחב מחשבה ותשוקה להעמיק.ז

יציאה לתערוכות ובית הספר מקיים פרויקטים מיוחדים כמו קונצרטים, מחנה אמנויות, פעולות התנדבות, 

 וקונצרטים. 

 בל חשוב זה.לראשונה מופיעים תלמידים בני גילם בפסטי –ע בפסטיבל הכליזמרים יהתלמידים הוזמנו להופ

 .והם מוזמנים להופיע בפסטיבלים ואירועים חשובים ,הרכבי המוסיקה של הישיבה זוכים לשבחים רבים

 משתתפים בתערוכות וזוכים להערכה רבה. תתלמידי האמנות החזותי

 תלמידי הישיבה נחשפים למגוון קונצרטים, תערוכות ומפגשים עם יוצרים.

 

 

 

 

 

 

http://www.art-yeshiva.org.il/
http://www.art-yeshiva.org.il/
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 נוך, לטכנולוגיה ולאמנויותהמכללה לחי - הקיבוציםסמינר 

 למצוינות בחינוך "תלמים"תכנית 

 מרכזת התכנית: ד"ר אילנה רונן

תכנית ה שנים כמענה לסטודנטים מצוינים. מטרת 00תכנית המצוינים במכללת סמינר הקיבוצים הוקמה לפני 

, באמצעות מגוון ךובכללם חינו ,בכל שטחי החייםלומד עצמאי ואחראי לטפח  היאלמצוינות בחינוך  "תלמים"

כתשתית להתפתחות מקצועית  דיון ומעשהחוויה, חשיבה,  פעילויות לימודיות, ערכיות וחברתיות המשלבות

 בעתיד.

, המציין למידה והוראה "תלמים" - ביטוי בשם התכניתידי הפעילויות הייחודיות של תכנית המצוינים באות ל

 המעודדים: ,שונים - תלמים – באופנים

 

 .תרבותי-חברתי-בעת מתוך הקשר אישילמידה הוליסטית הנו חוויית ■

 .)אותנטיות( המעסיקות את הלומד "אמיתיות"תהליכי הלמידה מעוגנים בחקר בעיות  ■

 .עידוד של חקר רפלקטיבי בצוותים המאפשרים ומכבדים שונות ■

 .קידום יכולת ניתוח, בקרה והערכה ■

 .טיפוח סובלנות לעמימות ■

 .ומעורבות חברתית טיפוח אחריות ■

 .התייחסות ללמידה כחלק ממערכת חיים מקיימת המצמיחה את הלומד ■

 

במהלך שלוש שנות הלימודים של הסטודנט בתכנית הוא מתנסה בשיטות הוראה ייחודיות ונחשף לתכנים שיתרמו 

 לטיפוח יכולותיו כלומד, כמורה )מנחה, מתווך ומנהיג( וכחוקר.

 

 
 המסגרות הניסוייות

: טיפוח זהות בדרך מן האומץ לשאול אל הכוח לבחור –, תל אביב ראשית תיכון ניסויי ממלכתי דתי. 0

 .למצוינות אישית חברתית ולאומית

 .טיפוח מצוינות ואחריות ללמידההאקדמיה למדענים צעירים: – ידלין. בית ספר 2

 

 
 ?אמצעי או מטרה –ניסויי  בית ספרמקומו של המורה בהסדנה: 

 מנחים:

 ניאל גרסטל וערן סגלד

 ונועם רגב בוצ'קובסקידוד 

 

 הסדנה התמקדה בסוגיית תפקידו של המורה בתהליך הניסוי.



58 

 

-המנחים הציגו את העקרונות המרכזיים שהובילו את הניסוי בכל אחד משני בתי הספר הניסויים, בית הספר העל

ורה בתהליך השינוי. צוינו נקודות דמיון תוך התמקדות במקומו של המ ,בית הספר היסודי ידליןבראשית ויסודי 

 בצורך שהוביל לניסוי ואף בתכנים. יה, במגזר, באוכלוסי ,למרות ההבדלים הבולטים ביניהם ,בין שני הניסויים

וכן בתהליך יצירת שינוי. מרשתת הניסוי  ,הדיון התמקד במקומו ובתפקידו של המורה במהלך תכנון וביצוע הניסוי

ית הספר הוסיפו פרטים עדכניים ואותנטיים הקשורים בתהליך ביצוע הניסוי וביסוסו בבית ומובילת הניסוי בב

 הספר.

 

 

 :הכנס מסכמות את רותם האוזר ומיטל לאמורהסטודנטיות 

  see a need - fill a need 

 .בתי הספר הניסויים נולדו מתוך צורך מהותי בשינוי

אבל  ,לו, אשר מציגים נוף שונה ואלטרנטיבות חינוכיות מגוונותאנו בתכנית "תלמים" עסקנו רבות בבתי הספר הל

 .חינוך למצוינות אישית ולערכים - כולם חותרים לעבר אותה מטרה

סבלו מתדמית שלילית )שנציגיו השתתפו בסדנה( וגבים בבאר שבע  התלמידים בבתי הספר ראשית בתל אביב

 09%-ההצלחה בבגרות עמד על כ שיעורולפני כשש שנים  אקונומית נמוכה מאוד,-ביותר. הם שייכים לרמה סוציו

, וברור היה שיש צורך בשינוי נמוך וביטחון עצמי ן בעצמםסבלו מחוסר מוטיבציה, חוסר אמו בלבד. התלמידים

 .תפיסתי משמעותי

. שני בתי הספר, בקצוות שונים של הארץ, חברו לגף ניסויים במשרד החינוך והחלו במלאכת הקודש של המהפכה

ובשני בתי הספר  - תה להרים את התלמידים ולהראות שכל אחד יכול להצטייןיבשני בתי הספר המטרה הי

 .ועידוד המצוינות כמנוף להצלחה בחיים ,מוסרוהאמצעים היו זהים: חינוך לערכים של צדק 

 

תהליך סינרגיה בין ונוצר  - מגבוה אתלמנהלים שיזמו את השינוי היה ברור שלא ניתן להנחית רפורמה מהותית כז

המנהלים, המורים והתלמידים, תהליך של עבודה משותפת ופיתוח הדרך יחד. מרבית המורים נרתמו לתהליך, אלו 

 .עזבו או הועזבו שלא נתנו יד

כך, באמצעות צוות הוראה חדור מוטיבציה ונכונות, השינוי החל לחלחל גם בתלמידים. כיום, שש שנים לאחר מכן, 

בית (. התלמידים שואפים למצוינות בתחומים רבים: )! 11%הספר עומד סביב  בגרות בשני בתיב שיעור ההצלחה

בית משפט  - "בית הצדק" בית הספרבפועל  יקה, אמנות, מתמטיקה וכו', וכמו כןסגבים מעודד מצוינות במוהספר 

מידים בעצמם אשר לומדים אשר השופטים הם תלכאישיות של התלמידים, -ןתלי בית הספר לפתרון בעיות ביובין כ

ראשית מעודד מצוינות בספורט, חשיבה ביקורתית ועצמאית, מתמטיקה בית הספר תורת המוסר. את משפטים ו

הגיוס לצה"ל  שיעורחתירה לשירות ביחידות מובחרות בצה"ל )לוכו', וכן מחנך את התלמידים לאהבת המולדת ו

 (.הגבוהים בתל אביבן מ ואהבית הספר ב

הניסויים מוכיחים כי קיימות אלטרנטיבות לשיטה הקיימת, וכי באמצעות אמונה, חזון ונכונות להשקיע בתי הספר 

 .ולהתאמץ ניתן להפוך את מצב החינוך על פיו

 .מצוינים - התלמידים בוגרי בתי הספר הניסויים גדלים להיות אזרחים חושבים, שאפתנים, בעלי ערכים
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תלמידי ישיבת כינור  .בתי ספר ניסויים אחרים מכל הארץב כןו ,אות מגוונותבכנס הוצגו עיקרי הדברים הללו בסדנ

, ושמחנו להתרשם הן מסטודנטים אחרים ממסגרות שונות ומגוונות והן איכותיתיקה סדוד הנעימו את זממנו במו

  ".מרעיונות חדשניים נוספים תחת הכותרת "בתי ספר ניסויים

, העשירו את תפיסתנו החינוכית והעניקו עצמו ה, כמו גם במהלך הכנסהעקרונות שנלמדו במהלך ההכנות לכנס ז

 .לנו השראה וחזון בהיותנו נשות הוראה לעתיד

 

 
 , תל אביב"ראשית", ניסויי ממלכתי דתיבית ספר על יסודי 

 

 גיבוש זהות יהודית ישראלית -מן האומץ לשאול אל הכוח לבחור שם הניסוי: 

 מנהל: הרב ספי שרמן

 כז ההפצה: ריקי אילוזמנהלת מר

 אביב תל

  tichon_reshit@walla.comדוא"ל: 

 לכתי דתיממ

 מרכז הפצה

 

 חדשנות

ת עולמו של התלמיד החי באוכלוסייה מודרת, חסר זיקה למוסדות השקפבית הספר לקח על עצמו לחולל מהפכה ב

ות למידה אותנטית, דיאלוגית וערכי המדינה, ביצירת תנאים לפיתוח זהות אישית, יהודית ישראלית. זאת באמצע

חקרנית, שתכשיר את התלמיד להגיע להכרעות מוסריות מבוססות ערכים בצומתי החיים שלו, ומתוך אחריות 

 לקהילה, לחברה ולעם. 

 

לאפשר מוביליות חברתית ושילוב  ;העצמה אישית וטיפוח מצוינות בהתאם לייחודיותו של כל תלמידהאתגר: 

  התורם לחברה מתוך חיבור לערכי היהדות. מיטבי בחברה כאזרח יצרן

  רגשי, חברתי ולימודי.הפיתוח הזהות האישית והמחויבות החברתית במעגלי עשייה הנוגעים בתחום 

  יצירת מרחב חיים כולל כלים ואמצעים ליישום המקיים ומאפשר פלורליזם דתי כמקום לשונות ולטיפוח

נוסחי  כמהריאציות הדתיות שלהם, כולל פיתוח וון הועל מגו ילדי כל השכונות . זאת תוך קליטתיהאנ

 תפילה ההולמים את התפיסות הדתיות השונות. 

  בית מדרש חי: מעבדת מחקר חינוכית לעיסוק בתחומים דתיים ערכיים וחברתיים, בשילוב אינטליגנציות

שאלות, מרובות, באמצעות המוקדים: ממחלוקת לשיח, חקר דילמות, תהליכי קבלת החלטות, שאילת 

 פיתוח כישורי שיח.

  ,פיתוח ייחודיותו וכישוריו היצירתיים של התלמיד והפעלת מגוון מסגרות: רובוטיקה, קבוצת תאטרון

 יקה, קולנוע.סספורט, מו

  .מעגלי חסד": כל תלמידי בית הספר לוקחים חלק בעשייה התנדבותית קהילתית ופרטנית" 
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 אספת  - ם ומעשיים לשיפור הישגים ולקידום אישי, לדוגמהמצוינות אישית: שימוש במגוון כלים לימודיי

 תלמידים, סרגל ההצלחה שלי.

  ,מורים חלוצים": שלוחה חינוכית של בית הספר הפועלת בתוך השכונות בדרום העיר בתחומים חברתיים"

 ערכיים ויהודיים.

 

 הישגים ומעורבות במערכת החינוך

 פרס מצוינות בחינוך, תשס"ו.ו ל אביבחינוך מטעם העיר תה. זכייה בפרס 0

 . זכייה בפרס החינוך הדתי על שיפור הישגים ועיצוב זהות יהודית, תשס"ו. 2

 . מקום ראשון בתחרות רובוטיקה בישראל, תשס"ח.2

 .ארצות הברית ,. השתתפות בתחרות רובוטיקה באטלנטה0

, בשיתוף בית הספר למשחק של בהצגת תאטרון "ילדי הלב" ל אביב. זכייה במקום שלישי באירועי סתיו ת1

 יורם לוינשטיין.

 .של התלמידים המורים מדווחים על עלייה בתחושת המסוגלותן מ 31%. 2

 32%בשלוש השנים האחרונות.  01%. שיפור הישגי בחינות הבגרות והזכאות לתעודת בגרות, ועלייה של 3

 בשנת תשס"ח.

 !ל אביבמקום ראשון בעיר ת –שמעותי הבוגרים מתגייסים לשירות צבאי מלא ומן מ 97.1. 1%

 . הקמת מרכז פעילות קהילתית לציון אירועים בעלי זהות יהודית ישראלית )יום עצמאות, כ"ח אייר(.9

 ישראלית.-בדגש על עיצוב זהות יהודית ל אביבחניכה של בתי ספר יסודיים בדרום ת -. פרויקט ידידים 01

  הספר במסגרת תכנית לשיפור אקלים מיטבי.. הפחתה עקבית של מקרי האלימות בבית 00

 

 
 בית ספר ניסויי – ידלין

 : ידליןבית הספר

 : האקדמיה למדענים צעיריםשם הניסוי

 : אורנה שליתמנהל

 : ד"ר מירי דרסלר, שנית מזוראקדמיייעוץ 

  מלי מושיוב, רותם טרכטנברגניסוי: ה הובלת

 : רותם טרכטנברגניהול מרכז ההפצה

 לציון   : ראשוןיישוב

 : מרכז הפצהשלב בניסוי

 יסודי

 דתי ממלכתי

 y-yadlin-rlz-s@kishurim.k12.il: דוא"ל

 129200129: פוןטל

 : האתגר

חשיפת ילדים מגיל צעיר לתחומי תוכן מאתגרים תוך  - חינוך למיצוי המצוינות האישית ולפיתוח לומד עצמאי

 התמודדות עם מיומנויות בחירה וקבלת החלטות.
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 קוריקולרי וארגוני כולל המאפשר פיתוח קורסי למידה עשירים ומגוונים בתכנים, בסביבות -דגוגיתכנון פ

 הערכה.-למידה-הלמידה ובדרכי ההוראה

 ההתנסויות ולהעשרת  ותכיתתיים להרחבת מסגרות הלמידה הרגיל-תכנון והקמת מרחבי למידה חוץ

 הלימודיות של התלמידים בתחומי התוכן השונים.

 ודידקט: מורים מתמקצעים ומתמחים בפיתוח יחידות הוראה נשאיות בתחומי לימוד המורה האוט

שלב ההוראה וההערכה של קורסים בהתייחס לידע הצהרתי בהחל משלב הפיתוח וכלה  ,מגוונים

 ובהתייחס לידע תהליכי. 

 י תם של תהליכובהתייחס לחשיב -השונים  םתכנון מערך למידה מקדים להתנסויות הלמידה בקורסי

כרות וחשיפה לתחומי התוכן השונים. כמו כן, התנסות יבחירה במיקוד על בחירת קורסי הלימוד תוך ה

 בתהליך של קבלת החלטות מושכלת.

 

 : תיאור מהות הניסוי

 בית הספר הציב לו כמטרה את טיפוח ועידוד המצוינות בקרב תלמידיו. -האקדמיה למדענים צעירים 

שמזמן למידה  ,ארגוני אקדמי של "קמפוסים" רבים ומגוונים בבית הספר-פדגוגי לצורך כך פיתח בית הספר מערך

שיבה מסדר גבוה חוצה תחומי דעת, אקדמית גבוהה במדע, טכנולוגיה ומדעי החברה. למידת אסטרטגיות ח

הצלחה לכלל אוכלוסיית התלמידים ההטרוגנית, דרך העמדת אתגרים לימודיים אקדמיים גבוהים  תמאפשר

 אישית בהתאם לכישורים ורצונות. ובחירה

                                                                                             

 : פעולות ייחודיות

 כגון מהות הדיסציפלינה,  ,למידה אקדמית על פי מאפיינים של למידה אקדמית-יצירת מסגרת הוראה

למידה מתמדת לצד ון תאוריה ליישום, פרסום, פומביות והפצת הידע, מחקר ופיתוח, שילוב בי - מו"פ

 פיתוח מקצועי של מורים. 

 ת יחידת הוראה נושאית שלמידה המיוצגים בסילבוס קורס, פרי-מורים מפתחים מגוון קורסי הוראה

 ושימוש במגוון כלי ההערכה.

 כני הלימוד.והקמת מרחבי לימוד ועשייה מגוונים, המותאמים לת 

 וע תהליכי הערכה מחקריים ואקדמיים בנושאים של פיתוח לומד עצמאי, פיתוח מקצועי של מורים, ביצ

 ופיתוח אקלים חינוכי מיטבי.

 הישגי הניסוי:

 תחומי התוכן: מדעים ושפה.בלומדים במקצועות הליבה השיפור הישגי 

 שיפור אקלים מיטבי חינוכי בבית הספר על פי תוצאות אח"מ.

 צוות תחת מטרה משותפת ומתוך הנעה פנימית.הבקרב אנשי  יצירת סולידריות

 איש הצוות, תכנון ובניית תכניות לימוד, סילבוסים. ל ידיכני הלימוד הנבחרים עוהתמחות בת - התמקצעות צוות

 אנשי הצוות ממלאים תפקידים ייחודיים בתוך הארגון כחלק אינטגרלי בניסוי.  - ררכיה מבניתייצירת הי
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 י של הניסוימודל גרפ
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 מכללת סכנין

 תכנית "מצוינים להוראה"

 : לינה בולוסהתכנית תמרכז

 

 על התכנית

עלי השכלה רחבה מצוינים שהם במורים ומחנכים  תהכשרשוקדת על שבמכללת סכנין  "מצוינים להוראה"תכנית ה

מנהיגות חינוכית מובילה שבעתיד תתפוס וכן שואפת לפיתוח  ,ומודעות מוגברת לעבודתם החינוכית והפדגוגית

. התכנית תנהל, תערוך ותפיק שני כנסים מרכזיים מקום מרכזי בקידום מערכת החינוך בכלל והערבית בפרט

 מים.ווהסטודנטים ישתתפו בארבעה פור ,במכללה

בה לומדים סטודנטים בעלי ש ,"בנוסף לתכנית "מצוינים להוראה" נפתחה השנה תכנית חדשה, "מצויני מכללה

חובת הסטודנטים המשתתפים בתכנית "מצויני מכללה" זהה לזו של תכנית "מצוינים  נתוני קבלה גבוהים.

 במספר שנות הלימוד.  ואההבדל ה .להוראה"

סטודנטים בשנתון ג'. בתכנית  שבעהסטודנטים בשנתון ב' ו עשרה, 'סטודנטים בשנתון א 09בתכנית לומדים 

 סטודנטים.  שנייני מכללה" לומדים "מצו

 

 
 , טורעאןטורעאןממלכתי ניסויי  יסודי בית ספר - המסגרת הניסויית

 בשביל שלום הבית - ביתנו המשתף

טיפוח תלמיד מנהיג אחראי שיוביל לשינוי קהילתי למען שלום בית ושיפור האווירה הבית ספרית מטרת הניסוי: 

 והכפרית.

מהומות ועימותים פרצו בכפר בין  בכפר טורעאן. הקתה החברתית של האוכלוסייהתכנית עלתה בעקבות מצו

העדה המוסלמית. בעקבות ן מ אחדהעדה הנוצרית ון כתוצאה מכך נהרגו שני בחורים, אחד מומוסלמים ונוצרים, 

אשר השפיע על מרקם היחסים, האווירה הכללית והאווירה  ,העימותים נוצר שסע עמוק בתוך קהילת הכפר

לכן היה צורך בתכנית שתחזיר את  ,המתחים בכפר עברו באופן מידי וישיר לתוך כותלי בית הספר  החינוכית.

השלום לבית הספר ולטורעאן. החדשנות של התכנית הייתה בהכשרת שגרירי שלום ממשתתפי התכנית: תלמידים, 

. בית הספר הפך למרכז של שלום המשתתפים ןמורים והורים. ההכשרה התבצעה על ידי קורסים, סדנאות ושיח בי

 אשר הפיץ את דרכי השלום והוביל לשינוי חברתי. 

 מוקדים עיקריים: מודעות שלום, יוצרים שלום, משגרי שלום, חודש רמדאן "השלום מתחיל בי". ארבעה לתכנית 

לל את התיעוד ומיני מוזאון הכו ,התוצרים של התכנית: חוברת לבית הספר, ירחון אשר מתאר את פעילות התכנית

 ת השלום של טורעאן. ישל היסטורי
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 הסדנה

 נוהא סלאמה :ההמנח

 

 כפי שנמסרו על ידי הסטודנטיות המשתתפות -חוויות מן הכנס 

 ממכללות אחרות, הכרנו ושיתפנו חוויות. םהשתתפנו בסדנאות עם סטודנטי

 ה גדול ולנהל דיון תרם לנו רבות.לשבת עם המרכזת בכנס כ - הישיבה במליאה הייתה אף היא מעניינת

 יקה יפה. סגם הרצאות וגם מו - החיובית היקה הוסיפו הרבה לאווירסקטעי המו

ד, מעניין אם יש כאלה בחברה הערבית אשר עוברים תהליך ויקלי מוכשרים מאסהתלמידים של בית הספר המו

 למידה ומטופחים באופן יוצא מן הכלל.

במיוחד  ,על כנסים ותרבות ההשתתפות בכנסים תכזת וניהלנו שיחה מעניינבארוחת הצהריים ישבנו עם המר

 נו במכללת סכנין.לכשלפני יומיים ארגנו וערכנו כנס גדול אצ

 .העלאת המוטיבציהלו תורמת רבות לחידוש האנרגיות - למרות הנסיעות הארוכות - השגרהן היציאה מ

 

 .בית ספר טורעאן סיים פעילותו כמוסד ניסויי 
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 מכללה ערבית לחינוך בישראל

 מרכזת התכנית: ד"ר עאליה אבו ריש

 

שבמכללה האקדמית הערבית לחינוך בחיפה מכשירה מורים ומחנכים יצירתיים "לא  "תכנית מצוינים להוראה

סוגלות להשתלב שגרתיים",  בעלי פוטנציאל גבוה להוראה, בד בבד עם פיתוח השכלה רחבה, מודעות מוגברת, ומ

 החינוכית והפדגוגית בבתי הספר.  הבעבוד

הנחלת  על ידייסודי -העל בית הספר תכנית הלימודים למצוינים מכוונת ליצור מודלים חדשים של עבודת המורה ב

ולפתח את השליטה בכלים  ,לצורך עשייה יכולת הפיתוח של תובנות ותבניות חשיבה, המבוססות על למידה

 כני הלימוד.והמחשה ויזואלית של תחזותיים לצורך 

להשגת יעדים אלה נבחרים סטודנטים בעלי פוטנציאל לימודי והתנהגותי שיש בו כדי לאפשר להם להתמודד עם 

 המטלות הלימודיות והפרקטיות של הליך ההכשרה להוראה.

מקום מרכזי בקידום במקביל, התכנית שואפת לפיתוח יכולת מנהיגות חינוכית וחברתית מובילה, שבעתיד תתפוס 

הכשרה ייחודית שבמרכזה  לבנותמטרה ללכך, התכנית שמה לה -מערכת החינוך בכלל ובמגזר הערבי בפרט. אי

עומד הרעיון לפיתוח חשיבה אנליטית, מחקרית, ביקורתית, ויכולת הוראה בסביבה עתירת טכנולוגיה. למכללה 

אהבת האדם והסיוע לו מדעית, חינוכית וחברתית ללא  מסר ברור של עידוד ההשכלה הגבוהה והחינוך לערכים של

 גזע, לאום, דת ומין. על רקעפליה אכל 

בוגרי התכנית מיועדים להיות מנהיגים אמיתיים, דינמיים, מתחדשים בהתמדה, יוזמים ומובילי פרויקטים, 

 יצירתיים, מאמינים בשליחות חינוכית ופועלים לקידום פרויקטים חברתיים.

 

 
 יסוייםמוסדות נ

 , חיפהליאו באק מרכז חינוך ניסויי

 , אשבללשוני-דו יסודי ממלכתי ניסויי גליל בית ספר

 מטרת הביקורים בשני בתי הספר:

 מהות הניסוי.את גליל ו לשוני-דובית הספר הבאק ו ליאות מאפייניו של בית הספר הניסויי להכיר א •

  ללמוד את החזקות והחולשות של הניסויים במהלך התהליך. •

 לאמץ תובנות ורעיונות חדשניים פורצי דרך. •

 מהלך הביקור:

 פגישת היכרות עם מנהלות הניסוי. •

 הצגת שאלת הניסוי ומטרותיו. •

 הקשיים, החזקות והחולשות של התהליך. •

 הצגת תהליך ביצוע הניסוי עד למימושו.  •

 "הניסוי בציר הפדגוגיה". -ישום ים חלק מתכנית השהצפייה בשיעורים  •

 עם מורים ותלמידים המשתתפים בניסוי.ראיונות  •
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 , חיפהקאליאו ב מרכז חינוך ניסויי. 3

 

 ייעוד

ליאו באק רואה את שליחותו בחינוך הדור וביצירת קשר בין הדורות לאור ערכיה הנצחיים של  ניסויי מרכז חינוך

 היהדות ומורשת הציונות.

 שאלת הניסוי

המפתחת ומכשירה התנהגות מנהיגותית  ,ניטיבית, רגשית, התנסותית(כיצד ניתן לבנות סביבה חינוכית כולית )קוג

 על בסיס ערכים יהודיים.

 מטרת הניסוי

 .ליצור סביבה שתפתח התנהגות מנהיגותית על בסיס ערכים יהודיים

 : בואו לנטוע את עץ הערכים בבית ספרנושם הסדנה

 כזת הניסוי(מג'ד דראושה ומרוה עביד )סטודנטיות(, יונה קציר )מר  :מנחות

 דקות(  15מצגת )באמצעות : הצגת הלמידה של הסטודנטים פתיחה

 

 דקות( 21) "עץ הזית": הפעלה סביב טקסט בנושא סדנה

 

 דקות( 10וסיכום רפלקטיבי: מעגל התייחסויות ) ההפעלה,  : שאלות ושיחה בעקבותדיון

 

 התרשמות הסטודנטיות:

 .ור הישגי התלמידיםפיי, וכבר ניתן לראות את הצלחתו בשיבית הספר מהווה דוגמה למופת כבית ספר ניסו

 

 
 , אשבלערבי(-יהודי)לשוני -גליל דוממלכתי ניסויי בית ספר  .9

 עוד:יי

חתירה לשינוי חברתי באמצעות חינוך והומניזציה של החברה, חינוך ילדים יהודים וערבים לקיום משותף על בסיס 

 רתיות וקבלה.ושוויון, שותפות, ביק

 לת הניסוי:שא

בה ריבוי זהויות, ריבוי צרכים וקולות, יצרים ותפיסות שכיצד ניתן לפתח מערכת יציבה ומערכתית של פדגוגיה 

 עולם?

 : לחיות ביחד, האם זה אפשרי?שם הסדנה

 מונא דאמוני, מרוה זועבי וחנין עודה )סטודנטיות(, אורית יערי, מנהלת מרכז ההפצה

 

 דקות(  15ודנטים דרך מצגת )למידה של הסט -: מצגת פתיחה

 

 דקות( 21) "פדגוגיה של יחסים": הפעלה סביב טקסט בנושא סדנה
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 דקות( 10וסיכום רפלקטיבי: מעגל התייחסויות ) ,: שאלות ושיחה בעקבות הסדנהדיון

 

 

 
 , חיפהקאב ליאומרכז חינוך ניסויי 

 מתלמוד למעשה   שם הניסוי:

 דני פסלר  שם המנהל :

 יונה קציר יסוי:שם מובילתהנ

 חיפה  יישוב:

 שנה ד'  שלב בניסוי:

 יסודי מוכר-על  בית ספר:

 yona_k@leobaeck.org.il כתובת דוא"ל ליצירת קשר:

  111-0210222  טלפון ליצירת קשר:

סיטואציות לימודיות בתחום פיתוח מערך ארגוני פדגוגי בבית הספר השש שנתי של  מהות הניסוי:

הדיספלינרי, החברתי והיישומי העוסקות בפיתוח התנהגות מנהיגותית על פי חמישה ממדים: התלמיד מודע 

לעצמו; התלמיד מעורב בסביבה; התלמיד מנהיג את חייו; התלמיד יוזם ומשפיע; התלמיד מנהיג ומוביל 

 ה ממדים: שפה, מבנים, טקסטים וערכים.אחרים על בסיס תרבות יהודית וישראלית המורכבת מארבע

תעודת בגרות חברתית המעידה על ההתנהגות המנהיגותית של התלמיד לצד תעודת בגרות  האתגר:

 איכותית המעידה על יכולותיו הקוגניטיביות.

 

פעולות ייחודיות שבהן התלמידים מביאים לידי ביטוי את התרבות היהודית והישראלית  פעולות ייחודיות:

 עם כישורי המנהיגות הפעילה:  יחד

 מועדון שהוקם ומנוהל על ידי בני נוער בסיכון )פועל כל יום(.  –. קפה אינטרנט 0

 מתוכנן ומבוצע על ידי תלמידי י"ב לתלמידי בית הספר.  -אילן ואסף רמון ז"ל  ע"ש.  מסע לילי 2

בות ובמעון לילדים עם פיגור, ועורך . צוות הווי הפועל בבית חולים רמב"ם, במעון לנשים מוכות, בבתי א2

 פעילויות  לקראת חגים וקבלות שבת. 

חיזוק הזהות היהודית באמצעות קשר פעיל עם יהודי התפוצות על בסיס האמרה "כל ישראל  -. תכנית עמיות 0

ערבים זה לזה". בית הספר מחנך לחיפוש מכנה משותף עם העם היהודי בתפוצות, ליצירת מחויבות הדדית 

רב הדור הצעיר ביהודי התפוצות. התלמידים יוצאים כשגרירים לתקופה של כמה חודשים לקהילות בק

 היהודיות בעולם למפגשים עם תלמידים יהודים.

    

עד כה הצלחנו להגיע להסכמה כללית בנוגע למושג התנהגות מנהיגותית על בסיס תרבות  הישגי הניסוי:

ליך ההטמעה, ההערכה וההפצה בקרב כלל המורים והמחנכים, יהודית וישראלית. היום אנו עוסקים בתה

כשהציפייה היא להטמעת הניסוי בקרב כלל תלמידי בית הספר וההורים. כמו כן בנינו שני כלים לעבודה: 

 מחוון המשמש ככלי לתכנון הערכה ורפלקציה, ותכנית גרעין לתכנון לימודי מכוון ניסוי. 

 

mailto:yona_k@leobaeck.org.il


68 

 

להחיל את הניסוי על כל באי המקום, מדרגת המנהלים ועד אחרון  גודל בית הספר ושאיפתנו קשיים :

 התלמידים, בכל התחומים, מקשים על תהליך ההטמעה וההפצה.

הסכמה בנוגע להגדרת המושג "שפה וערכים יהודיים", ולאחר תהליך ממושך -קושי נוסף שחווינו היה אי 

", כשבהגדרת היהדות כתרבות אנו כוללים הגענו להסכמה ושינינו את ההגדרה ל"תרבות יהודית וישראלית

 שפה, ערכים, מבנים קבועים וטקסטים.

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 , אשבללשוני-גליל דובית ספר יסודי ממלכתי ניסויי 

 

 بيد يدا جمعية بمشاركة"الجليل" - اللغة يثنائ النّشر ومركز التجريبية لمدرسةا

  לשוני-ניסויי ומרכז הפצה גליל דו בית ספר

 اللغة ثُنائيّةלשוניות -דו

 

 מנהל: כמאל אבו יונס

 מנהלת מרכז הפצה: אורית יערי 

 )בשיתוף עמותת יד ביד(

 קיבוץ אשבל, משגב

 galilee@handinhand.org.il דוא"ל:

   04-6748916    10  - 2301900    טלפון:

 מחוז צפון

 צהמרכז הפ

 http://yad.sisma.org.il/school/galil/Pages/Default.aspxאתר: 

 חמשת הממדים
 :להתנהגות מנהיגותית

0.  
 

 

ארבעת הממדים לתרבות 
 יהודית וישראלית

הבניית מיומנויות 
לפיתוח מנהיגות 

 מנהיגותית
גיבוש זהות אישית 

 ופיתוח השקפת עולם
עידוד המוטיבציה 

 לפעול 

ם הנלמד בשדות יישו
ההתנסות במרכז חינוך 

 ליאו באק ומחוצה לו

mailto:galilee@handinhand.org.il
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 العربية اللغتين تعلّم يعني والذي اللغة ثنائي النموذج خالل من المشتركة الحياة وبين تربوي – اجتماعي نموذج بين الدمج:  التجديد

 تمشيًا متبادل واحترام فكري انفتاح خلق أجل من ، مًعا القوميتين المجموعتين تواجد من الهدف هو هذا.  متوازي بشكل والعبرية

 .  والمشاركة المساواة مبدأ مع

לשוני של למידת הלשונות -שילוב בין מודל חברתי לחינוך לבין קיום משותף באמצעות המודל הדו :החדשנות 

הודים וערבים, כך עברית וערבית במקביל. זאת במטרה לחבר בין שתי הקבוצות הלאומיות העיקריות בישראל, י

 שייווצרו פתיחות וכבוד הדדי כלפי המורשת, על בסיס של שוויון ושותפות.

 

 ويهوًدا، عربًا وبنات، أوالد وتنشئة تربية: المجتمع في اإلنسانيّة القيم قوامه اجتماعي تغيير إحداث: أمامنا الماثل التّحدي :ألتّحّدي

 . اإلنسان واحترام النقد المساواة،المشاركة،  أُسس على مشتركة لحياةٍ 

האתגר: שאיפה לשינוי חברתי באמצעות חינוך והומניזציה של החברה: חינוך ילדים ערבים ויהודים לחיים של 

 קיום משותף על בסיס שוויון, שותפות, ביקורתיות וכבוד האדם.

 

 ה רבתוח כלים וכישורים לחיים בחברילמידה משותפת של תלמידים ערבים ותלמידים יהודים ופ- 

 .תרבותית ומורכבת

 תלמיד ל תפדגוגיה בית ספרית המאפשרו ,לשוני )שתי מחנכות, שתי שפות(-תוח ולמידה לפי המודל הדויפ

מקביל. השפה כמייצגת ערכי תרבות וחברה ומפתחת כישורי חשיבה, במורה ללמוד וללמד בשתי שפות לו

 קוגניציה ותקשורת.

 במעגלי החיים השונים.תוח אחריות ומעורבות אישית וחברתית יפ 

 ערבי, -הקהילה מהווה מעגל השפעה נוסף: ימי שיא, יום הזית, חג החגים, סדנאות ודיאלוג בנושא היהודי

 לימוד השפות ועוד.

 

 תוח תכניות לימודים בית ספריות ייחודיות יפ

  بالتعاون خاصة مدرسية تعليمية مناهج كتابة

 ברית חדשה, קוראן, תורה. –יבות ברק"ת: היא ברכה בערבית וגם ראשי ת بركات

לאנשי חינוך המקנה מושגי יסוד בנצרות, אסלאם ויהדות מתוך רצון ליצור מפגש בין השקפות  כנית לימודיםזוהי ת

 עולם, מסורות וסיפורי יסוד, להכיר את המשותף והשונה ולהצמיח דיאלוג ושיח מפרה, משתף ומשותף.

שבה ילדים מתחנכים  ,קיום, שוויון וכבוד-הוויה חינוכית המבוססת על ערכי דופדגוגיה ביקורתית:  الناقدة ألتّربية

מבוססת על מודעות  ;לראות את העולם כמקום הנמצא בהתהוות מתמדת, ולכן כל אחד צריך להיות שותף בעיצובו

 חברתית.

נת מענה לייחודיות תכנית לימודים בית ספרית, ספירלית ואינטגרטיבית הנות - "תלב"ס קשרים" "روابط برنامج"

 בית הספר תוך אינטראקציה ישירה עם הסביבה, המהווה מפגש עם המציאות והמורכבות של חיינו. 

 

 הישגים ומעורבות במערכת החינוך التعليمي الجهاز في والمشاركة االنجازات
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 קורסים בנושאי חינוך. ארבעהב (בטכניון ובמכללת אורנים) . השתלבות באקדמיה 0

בכנסים ארציים באקדמיה: באוניברסיטת חיפה, במכללת אורנים ובאוניברסיטת בית הספר דל . הצגת מו2

 .העברית

לשוני -יהודים: בית הספר יד ביד לחינוך דו-רשת ארצית לבתי ספר ערביםשל . שותפות, תמיכה וליווי 2

 ע.באר שב –כפר קרע, בית הספר יד ביד הגר  –בירושלים ע"ש מקס ריין, גשר על הוואדי 

מאיטליה,  Fiori di Pace, Il Germolioמשלחות של ארגוני שלום  עם. קשר מתמשך במשך שש שנים 0

השטחים ותלמידים איטלקים ן והשתתפות במשלחות המפגישות את תלמידי גליל, תלמידים פלסטינים מ

 מאיטליה.

חוברת "בתי תפילה" בת "(, השתתפות בכתי"ברק"ת" )הוצאת גלי" ועמותת"יד בי כנית לימודים. כתיבת ת1

 (, שותפות בכתיבת תכנית לימודים ייחודית בהיסטוריה של עמותת יד ביד.)הוצאת יד ביד

   מטעם אוניברסיטת בן  2112. פרס ברלסון להבנה בין יהודים וערבים ע"ש יצחק רבין משנת 2

     גוריון.     
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 קיילחינוך ע"ש  תאקדמיהמכללה ה

 ראש גדול בהוראה –רג"ב 

 וישקרמן-מרכזת: ד"ר ורד יפלח

 .המצוינות היא מידת הרצון, השאיפה למצוינות היא מידת ההשקעה, והשמים הם הגבול

 

 תכנית רג"ב:

המצוינים מקצועית של הסטודנטים והאישית ההתפתחות במכללת קיי מכוונת לטפח ולקדם את ה תכנית רג"ב

לה, באמצעות תכנית לימודים ייחודית ספירלית הנקראת מוח. מטרתה לעודד את הסטודנטים לחתור למיצוי במכל

-שילוב של למידה עיוניתנת מזמ הפוטנציאל האישי שלהם ולפיתוחו תוך נכונות להשקיע בכך מאמצים. התכנית

נהיגות מ –בה יצירתית, מו"ח ב' שיוחצוינות מ -. התכנית מורכבת מן התכנים הבאים: מו"ח א' מעשיתותאורטית 

 ברה. וחעורבות מ -זון, מו"ח ג' וח

 התכניתבמהלך של הסטודנט כלפי עצמו וכלפי האחר.  הבניית ידע ורפלקציה תהליכים של בתכנית מתבצעים

משתתפים בסדנאות )כדוגמת גיבוש קבוצתי בפעילות ימית, סדנאות מנהיגות בנאות קדומים(,  הסטודנטים

להכרת המורשת התרבותית  -תשע"א הסיורים היו  בשיתוף רשות העתיקות של מחוז דרום בסיורים )ב

וההיסטורית של באר שבע(, בהרצאות ייחודיות על ידי מרצים אורחים, כדוגמת זיהוי אלימות מינית בקרב ילדים 

שניות בחינוך ונוער, בהצגות ובמפגשים עם בוגרי התכנית. במסגרת סדנאות ההעשרה אנו מדגישים גישות חד

הוראה מגוונות. הסטודנטים שותפים בהוויית הלימודים וההכשרה: בהחלטות, באחריות -וחשיפה לדרכי למידה

 ובתוצאות.

 
 בית ספר גבים בבאר שבע: המסגרת הניסויית

 בית ספר גבים -סדנה: "פנים רבות למצוינות" 

 אורבנשטייןמנחים: שנהב ישראלי, אריאל 

מאמרו של דוד חן והעקרונות המובילים לשינוי. לאחר מכן הוצג בית ספר גבים והוצג כהקדמה לסדנה הוצגו 

 תהליך הניסוי: 

 הוצגה תעודת זהות בית ספרית הכוללת: מיקום, אוכלוסייה, פרופיל מורים והשכלתם. 

ספר. תהליך בהמשך הסדנה סיפרו המציגים מדוע עלה רעיון השינוי, מהיכן הוא התחיל, ומהי מהות הניסוי בבית ה

 הניסוי על שלביו השונים הוסבר לקהל המשתתפים בבית הספר.

 בסדנה נחשפו הסטודנטים לשאלות הבאות המלוות תהליך ניסוי: 

מה היו ההתנגדויות לניסוי? מה היו הקשיים? כיצד מתקבל הניסוי כיום על ידי התלמידים, ההורים והמורות?  

תפים. השילוב בין בית ספר גבים כמרכז הפצה ובית ספר רבין באשדוד במהלך הסדנה התקיים דיון פעיל בין המשת

 כל המשתתפים רק למדו ממנו.ואשר לומד את תהליך הניסוי היה שילוב מוצלח 

בדיון שנערך בין המשתתפים הוסברה חשיבות הקניית הערך מצוינות לאוכלוסיות השונות של בתי הספר בגבים 

אקונומי(, והודגשו השינויים שחלו -אשר נמצאות בשלבים מנוגדים במדד הסוציווברבין )שתי אוכלוסיות מנוגדות, 

 בקרב אוכלוסיית התלמידים בעקבות הנחלת הערך מצוינות כמנוף להצלחה בחיים. 
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חשוב לציין שהנציגים של האגף לניסוי ונציגי בתי ספר גבים ורבין תרמו לעליית ערכו של הדיון, וחשפו את הקהל 

 כפי שרואים אותן ברמה בית ספרית ומערכתית.  לתובנות אחרות

 

 
 "להזיז הרים"ומרכז הפצה  גביםניסויי ממלכתי יסודי בית ספר 

  חינוך למצוינותשם הניסוי: 

 

 מנהלת: ליאורה פוס

 שבע באר

 liorafgl@walla.com ,s@kishurim.k12.il-bsh-gevim-y: דוא"ל

 80-9113972טלפון: 

 מחוז דרום

 ממלכתי

 מרכז הפצה

 

 החדשנות

מערכת החינוך כמרחב להתפתחות אישית המובילה למצוינות. כל תלמיד בבית הספר מתקדם במסלולי 

 שית.המצוינות בתחומים ובנושאים הקרובים ללבו, על פי תכנית קבוצתית ואי

 

 האתגר: התאמת המערך הארגוני כך שיקדם חינוך למצוינות

 ,מצוינותהתחום ב כללהורים. כל נושא יכול להיהמחנכת וההתלמידים בוחרים את תחום המצוינות בשיתוף 

לדוגמה: מתמטיקה, מדעים, מחשבים, אמנות, כתיבה, מועצת תלמידים, בית הצדק, דרמה, מוסיקה, אנגלית, 

 חמט.ספורט, מחול, ש

גיליות. קבוצות אלה תומכות בעקרון הלמידה של "אזורי -גיליות או רב-קבוצות המצוינות הן לרוב דו

 התפתחות סמוכים" על פי התאוריה של ויגוצקי.

הכוללת  ,התלמידים בקבוצות המצוינות לומדים על פי תכנית לימודים מאתגרת אישית ו/או קבוצתית

 לו.פעילויות העשרה בבית הספר ומחוצה 

צריכים לעמוד בו מבחינה אקדמית וחברתית. כל הם חוזה אישי: התלמידים חותמים על חוזה גמיש ומותאם, ו

 תלמיד מצטיין נדרש לחנוך תלמיד "שואף" שאינו מכיתתו או ילדי גנים.

ע ועדת מצוינות )מנהלת, מובילת ניסוי, מחנכת והורה(: כל תלמיד יכול לערער בפני הוועדה על החלטה בנוג

 .לכניסה ויציאה מקבוצת המצוינות

קבוצת במ"א )בדרך למצוינות אישית(: קידום תחומי חוזק לתלמידים שלא הצליחו להיכנס לקבוצת מצוינות 

 במהלך ארבע שנים.

דמויות על ערכי המצוינות ואת שבה לומדים את עקרונות התכנית,  ,חינוך למצוינות: שעה שבועית לכל כיתה

 מופת.

 רבות במערכת החינוךהישגים ומעו

 .0בכל הפרמטרים הציונים הם מעל  –שיפור מתמיד במבחני אח"מ 

 מקום ראשון בתחרות שחמט עירונית וארצית, תשס"ז, תשס"ח.

mailto:liorafgl@walla.com
mailto:y-gevim-bsh-s@kishurim.k12.il
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 מקומות ראשון ושני בראלי מתמטיקה ארצי, תשס"ז, תשס"ח.

 מקום ראשון בניקוד מצטבר בפעילויות הספורט של בתי הספר בעיר, תשס"ח, תשס"ט.

 לאומית, תשס"ח, תשס"ט.-הביןום ראשון ושני בהזנת נתונים בתכנית "גלוב" מק

 תעודת הוקרה מטעם עיריית באר שבע על פעילויות בקהילה בשנים תשס"ח, תשס"ט.

 התלמידים בקבוצות המצוינות.ן מ 12%השתתפות של 

 2111משנת החל בציוני התלמידים  01%-עלייה של כ

 ים, והבעת שביעות רצון מתכנית הניסוי.ורהעלייה במעורבות ושותפות ה

 פרס חינוך עירוני למנהלת בית הספר, תשס"ח.
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 מכללה דתית לחינוך שאנן

 "לב נבון יבקש דעת" )משלי ד', י"ד(

 

 מרכזת התכנית: רחל שפיגלר

דבר זה בא לידי ביטוי בתכנים  .תכנית המצוינות במכללת שאנן שמה דגש על העצמה והעשרה של הסטודנטים

הניסויי בעין הים שאותו חקרנו מתרחשת במרחב בית הספר ובדרכי ההוראה הייחודיים לתכנית. הלמידה ב

 המשחקי האלטרנטיבי, זה התאים לנו...

 לכבד זה משחק מנצח!המסגרת הניסויית: 

באמצעות יצירת  ,קוגניטיביהתי ותנהגוהלאפשר לתלמיד התקדמות והצלחה בהיבטים הרגשי, המטרת הניסוי היא 

 הלך רוח משחקי. 

 , אלא דרך חיים המתבטאת בהיבטים שונים:בבסיס הניסוי תפיסה הרואה במשחק לא רק אמצעי

 פעלתנות;  ,מיקום/סביבה שונה, שוברת שגרתיות; ניידות, דינמיות, תנועתיות היבט פיזי: -

 הייחודית. ול תנאי הסביבהשימוש במגוון אביזרים, ניצ                      

 מרחב מכיל ומחזק, ה .למרחב מערכת חוקים וכלליםופעילים.  כולם שותפים היבט תודעתי: -

  ומפיג חסמים. ,מתנהל ללא איום או שיפוט, מתקיים מתוך זרימה, ללא מתח                           

מחקר, אתגר, גילוי, פיצוח;  ,הלמיד ,התנסות מתוך עשייה ,למידה חווייתית מזמנת יצירתיות היבט פדגוגי: -

 .שותפות בהבניית השיעור; העברה בין תחומי ידע שונים

 

 

 
 הוראה זה )לא( משחק ילדים  שם הסדנה:

 "הלומד דרך משחק מאיר עיניים, הרי זה בא לשחק ונמצא למד"

 שירן קורש ואיילת גבאי מנחות:

 מהלך הסדנה:

כרות. לאחר יכרות בין כל הנוכחים באמצעות סדרה של משחקי הינו להאת חלקה הראשון של הסדנה הקדש

לומדים בית הספר צפינו בסרטונים המתארים את תלמידי  שהצגנו את החשיבה המנחה העומדת בבסיס הניסוי,

תרגול לשיעור  - במסדרונות ;תרגול ניקוד וקריאה בכיתה א' - : בחורשהבית הספרבמרחבים המשחקיים השונים ב

סדנה  -במפעלון  ;שיעור מדעים, על משאבי הטבע שיש בים וסביבתו - בים ;ית דרך משחק סולמות וחבליםאנגל

 לתכנון ויצירת משחקים חדשים.

לאחר מכן ערכנו התנסות עצמית בקבוצה באמצעות המשחק "רולית". הסטודנטים שיתפו פעולה ושיחקו 

 שהיו ממכללות שונות.  אף על פיבהתלהבות זה עם זה 

והסטודנטים שהשתתפו  ,מהם הערכים המוספים שניתן לרכוש דרך המשחק. הדיון היה מפרה ומרתק נו בשאלהד

 .בסדנה הגיעו לתובנות ולמסקנות מעניינות ביותר

תכנים לימודיים ומיומנויות אלא גם  היטב ניתן לא רק להקנותהבנוי משחק שדרך  - ניסחנו יחד את המסקנה

 ולפתח צורות חשיבה ולהנחיל ערכים מתחומים שונים. לרכוש כלים חברתיים, לחדד
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 , חיפהניסויי עין הים יסודי ממלכתי בית ספר

 לכבד זה משחק מנצחשם הניסוי: 

 

 מנהל: ברוך יעקבי

 , חיפה35יציאת אירופה 

 baru@netvision.net.ilדוא"ל: 

  81-0999131טלפון: 

 מחוז חיפה

 ממלכתי

 www.schooly.co.il/einhayamאתר: 

 מרכז הפצה

 

 החדשנות

ביסוס תורת "המרחב המשחקי" הממשילה את בית הספר למגרש המשחקים של החיים: מקום לתיקון ולצמיחה 

 גישה חינוכית לניהול חיים המבוססת על אסטרטגיה של שינוי ומגוון הזדמנויות להצלחה, ועל ההנחות ;אישית

שהמשחק הוא מצב טבעי בתהליכי למידה; הילד הלומד בהצלחה הוא ילד משחק; תפקיד בית הספר לבסס תודעה 

 מחוץ לבית הספר.שוהתנהגות משחקית במגוון זירות, וליצור העברה של המרחב המשחקי אל חיי היומיום 

 

תפקידם של המורים? האתגר: המרחב המשחקי נותן מענה יישומי לשאלות הבסיסיות: מהו בית ספר? מה 

 מהי המשמעות הניתנת ללומד וללמידה? מה חלקה של הקהילה? מהו החינוך הראוי לילדינו? 

  "פיתוח יישום למושג הייחודי "מרחב משחקי" בבית הספר: לא רק "משחקGame)אלא מרחב  ,( כאמצעי

  .אני קיים" משמע ((Play( המאפשר חיים, במובן "אני משחק State of mindמשחקי כהלך רוח )

  בית הספר כארגון משחק: תנאי המרחב הפכו לתרבות ארגונית. כללי המודל חלים בכל תהליך בארגון

ושותפים לו כל מרכיביו. סגנון הניהול הוא סגנון משחקי. פותחה שפה לביטוי הצלחת התלמידים, לכל 

 תלמיד מסלול צמיחה משחקי המהווה תחליף לשפת הסטנדרטים. 

 כולל הכשרת המורים המבוססת על ההנחה שככל שהמורה  ,הל במתודה של ארגון לומדבית הספר מתנ

תכנית הלימודים חווה תהליכים שמגבירים את "תודעתו המשחקית" כך הוא משביח את דרכי הוראתו. 

 פרשנות משחקית לליבה. נתנות הבית ספרית

 .קמפוס מטופח עם מרחבים ירוקים השוכן לחוף הים במערב חיפה 

 כיתתית: תבניות משחק נמצאות -משחקים בלמידה חוץ-בות למידה משחקות": התלמידים לומדים"סבי

בחצר ובמסדרונות, מפעלון לייצור משחקי קופסה, מתחם דרמה ותאטרון, סדנאות להכנת מתקני משחק 

בחוף שקמונה הסמוך, כדי לבסס יכולות העברה ללמידה משחקית בכל זמן ובכל מקום: בנק, 

 דואר, מעבר חציה. סופרמרקרט,

 

mailto:baru@netvision.net.il


76 

 

 

 הישגים ומעורבות במערכת החינוך

שיעור חופשי, פרסומים בפורטלים של חינוך; פרסום מקוון במאמרים בעיתונות המקומית, בהד החינוך ו .0

 של מאמרי מנהל.

אזורי: קבלת הכרה עירונית תקדימית ובעקבותיה מהפך בעיר חיפה: בזכות הניסוי -הצלחה ברישום על .2

אקונומית -רמל מעדיפים לרדת לעין הים במערב העיר, שכונה שתושביה משכבה סוציוהורים מרכס הכ

גידול  –אזורי -ילדים ברישום העל 01חלשה, ובוחרים בו עבור ילדיהם. בשנה הראשונה נוספו לבית הספר 

 .םתלמידיהבמספר  21%של 

ארצי, מדעים  32לעומת  90 -אנגלית הממוצע העירוני והארצי: ן מממוצע ציונים גבוה בהרבה  - מיצ"ב .2

 ארצי. 13לעומת  11 -ארצי, מתמטיקה  39לעומת  12 -ארצי, עברית  29לעומת  12 -וטכנולוגיה 

, ודותנק 22, מתמטיקה ודותנק 00, מדעים ודותנק 01שיפור ניכר בציונים בשבע השנים האחרונות: אנגלית  .0

 .ודותנק 3עברית 

נה וגנואה( המשתמשות במחקר פעולה והפצת ידע כציר מרכזי קשר לרשת עולמית של ערי ידע )כמו ברצלו .1

 לפיתוח קהילתי, עסקי ותיירותי. 

 אימוץ אתרים בעיר והפיכתם למרחבי משחקים: תל שקמונה, מערת אליהו הנביא, המוזאון הימי לאומי. .2

תידית למשפחה ולקהילה בשיתוף בית ספר להורים של משרד החינוך ועיריית חיפה, לפי תפיסה ע חיבור .3

עירוני במטרה להחזיר את המשחק למצבו הטבעי -הרואה שניתן לשנות את הקוד השכונתי, החברתי

 חברתי בעיר חיפה.-במשפחות ובשכונה, וכך לשנות את הקיטוב המעמדי
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 תלפיותהמכללה האקדמית לחינוך 

 סטודנטיות מצוינות להוראה - סמ"ל

 ידמרכזת התכנית: ד"ר נעמי מג

 

תלפיות, מכללה אקדמית לחינוך, מכשירה להוראה ברוח הציונות הדתית. במכללה מתקיימת תכנית מצוינות 

 הוראה. לצוינות מטודנטיות ס - סמ"לושמה  ,להוראה זו השנה העשירית

הראשונה שבהן היא טיפוח מנהיגות חינוכית. חזון חינוכי ערכי, ש ,מטרות כמההתכנית גובשה במטרה להגשים 

ידע תאורטי והעצמה  יםהוא אבן היסוד של המורה המצוינת. כמו כן נדרש ואידיאולוגיה,מבוסס על אמונה ה

סגנונות מנהיגות וניהול עם ת וכריאישית של הסטודנטית כדי להוות בסיס לגיבוש אישיות מובילה. לבסוף, ה

 קיימא. -המסייעים להובלת שינוי יסודי ובר

כך נחשפות הסטודנטיות לדילמות ובעיות יסוד  שםת כישורי הוראה מעולים. למטרה יסודית נוספת היא הקניי

בתהליכי הוראה ולמידה ורוכשות כלים להתמודד אתן. התכנית שואפת להקנות אסטרטגיות שיובילו למינוף 

 הלמידה כגון מיומנויות חקר, חשיבה ביקורתית, מיומנויות לפיתוח לומד עצמאי ולמידה מקוונת.

מרכזי בתכנית הוא טיפוח צריכת תרבות יהודית וכללית. מעבר להרחבת הידע ההומניסטי, מדעי, דגש נוסף ו

טכנולוגי ואמנותי של הסטודנטיות, אנו שואפים לפתח בהן יכולת חקר ולימוד עצמאי. כל זאת מתוך הבנה שבסיס 

 ומחקריות. איתן של אוריינות אקדמית יאפשר להן ליישם את הידע שרכשו בסיטואציות חינוכיות

שיח בין מערכת הלימודים -כדי לענות על מטרות אלו פותחה במכללה תכנית לימודים ייחודית לסמ"ל היוצרת דו

ייחודית לה. במסגרת המסלול והדיסציפלינה ניתנת לסטודנטיות אפשרות לצבירת המערכת המכללתית לבין -הכלל

נחית טיוטור, העמקת למידה, קורסים מתוקשבים אקרדיטציה בדרכי למידה מגוונות ומאתגרות: למידת חקר מו

 מכוונתולמידה אקראית ל סיורים במסגרת התכנית מהווים אמצעי ולמידה עצמאית של קורסים מכללתיים.

 וחושפים את הסטודנטיות לסוגיות חינוכיות, חברתיות וערכיות. 

ולבת בקורס אקדמי של יזמות משהיא ו ,ערך בלתי נפרד מתכנית הלימודים בסמ"ל אהמעורבות הקהילתית הי

-. מאז מעבר המכללה לעיר חולון מופעלת היוזמה החינוכיתservice-learningחינוכית קהילתית במתכונת של 

 קהילתית  במתנ"ס לזרוס בשכונת ג'סי כהן בעיר. 

 

 
 המסגרת הניסויית: גן ממלכתי ניסויי אלה, חולון

 

 רשמים מגן אלה - הגן הילדים כזירה של הזדמנות כפולשם הסדנה: 

 מנחות הסדנה: תמר מייבסקי, מירי תורג'מן וחיה ניסצקי )מרשתת(

בסדנה הוצגו הרשמים האישיים והתובנות מתוך הביקור של סטודנטיות תלפיות בגן, ההיכרות עם הניסוי 

ניסויי, , מרשתת הגן, שהסבירה למשתתפים מהו גן חיה ניסצקיתה שותפה יוהשיחות עם אנשי הצוות. לסדנה הי

 ייחודו של גן אלה. מהשלבי התהליך ומהם כיצד מקבלים הכרה כמוסד ניסויי, 

 

 מאפיינים הנובעים מייחודיותו של גן אלה כמסגרת ניסויית. כמהנגענו ב סדנהב

אין  ,עובד וחושב יחד . הצוותהסייעת, וסטודנטיות מתאמנות : שפרה ששון, הגננת, שושי אמיר,צוות הגן  •

 ליטה את ההחלטות. על" שמח-"גננת
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 כדי: הצוות החינוכי נחשף לתפיסתה החינוכית של ד"ר אפרת מור, ופנה לאגף לניסויהאקדמי הבסיס  •

 .ליישמה במסגרת ניסויית מודרכת ומעמיקה

: תכנית הלימודים מתארגנת סביב נושאים הצומחים מתוך העניין של הילדים. תכנית לימודים צומחת •

 תפתחת תוך כדי צמיחתה.היא אינה נבנית מראש אלא מ

ותכנון המשך  ,תיעוד השיחות והדיונים של הילדים, פיענוח הנושאים שאותם העלו הילדים: תיעוד •

הן בעבודת המבוגרים והן בעבודה עם הילדים  ,דרך חיים בגןהפעילות על סמך הפיענוח. התהליך מהווה 

 ושל הילדים.

רחב בנושא נבחר אחד, וחקירתו תוך קיום דיאלוג : הלמידה מתנהלת באמצעות עיסוק מעמיק ופרויקטים •

מתמיד בין הילדים לבין עצמם, ובין הילדים לבין הצוות החינוכי. בסדנה הדגמנו את התהליך דרך צמיחתו 

 .של פרויקט אריות

השיטה בגן היא פתרון בעיות דרך דיאלוגים בין הילדים, בינם לבין המבוגרים ובין  :פתרון קונפליקטים  •

 ם.המבוגרי

 .זמנית-משחק פתוחים לפעילות בוהכל המרכזים, סדנאות ופינות  - כל הגן פתוח •

 

 ?: האם הקו המנחה של הניסוי ניתן ליישום גם במסגרות חינוכיות אחרות נוספותשאלה לדיון בסדנה

 

 

 המוסד: גן אלה

 שם הניסוי: ההזדמנות הכפולה

 מנהלת הגן: שפרה ששון

 אקדמי: אפרת מור ייעוץ

 ליאורה יהושע מפקחת:

 יישוב: חולון

 שלב בניסוי: מרכז הפצה

 ממלכתי

 30-7735989: טלפון בגן

   ganela1@bezeqint.net :ל בגן"דוא

 shifrasa@walla.com: ל הגננת"דוא

 

 

 האתגר

 .תאורטיים של פיתוח דיאלוג ואפשור חיי ילדות אותנטיים משמעותיים-מתן מענה פדגוגי עשיר לרעיונות פילוסופיים

 אור מהות הניסויית

 ביסוס תכנית הלימודים על הקשבה ודיאלוג גם ברובד של העבודה עם הילדים וגם בפיתוח   – פדגוגית

 .צוות עבודה של המבוגרים                  

  .ארגון לומד המנהל למידה ארגונית תוך יכולות פיתוח, מחקר והפצה  –ארגונית 
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 .ברובד המבוגרים: כנ"ל   

  .הילדים: "ישיבות" של קבוצות ענייןברובד    

 .ברובד הפצה: חניכה והשתלמות           

 .. סדר יום וארגון סביבה המאפשרים מרב פעילות יזומה של הילדים0בתוך הגן: 

 על, כש"השרירים" נבנים במהלך   -"שלד" בלבד ברמה של מטרת –. תכנון שנתי 2                                    

 .השנה בהתאם לקבוצת הילדים ולתחומי העניין שלהם                                        

 .ובמספר הסטודנטיות( מספר הימיםמתבטאת ב. נוכחות אינטנסיבית של סטודנטיות בגן )0 ברובד המבוגרים:

 קבוע כחלק מחיי הגן. כמוסדב. ישיבת צוות                            

 ות:פעולות ייחודי

 .קהילת לומדים המציגה דרכים אלטרנטיביות למיצוי הפוטנציאל של כל לומד

 מעגלי שיח: כמהפיתוח גישה ודיון פילוסופי לכדי שיטה פדגוגית המתפתחת וממשיכה להתפתח ל

 גננות, סייעות, סטודנטיות –שיח צוות הגן  .0

 שיח בהשתלמות של גננת וסייעות .2

 שדה-שיח מכללה .2

 יםשיח עם הילדים וההור .0

 החדשנות

-תוך יכולת לפרק את החזון לפעולות אופרטיביות יישומיות. היעדים הם ברמת מטרות –התנהלות מעתיד להווה 

 ההווה אל העתיד במיקרו ובמקרו כתפיסת עולם של צמיחה.ן והדרך אליהם נבנית מ ,על

 

ידע ומזמנת אימון שיטתי שמעבירה  ,מגננת מסרנית לגננת מיילדת, מגננת ,שינוי מהותי בתפקידה של הגננת

 לגננת המזהה את העניין של הילדים ומצטרפת אליהם. ,במיומנויות

 

 הישגים

 .. הטמעה של הרגלי שיח דיאלוגיים בין הילדים לבין עצמם0

 .בהירה ורצופה( ,. רמה גבוהה של אוריינות שיח )הבעת כוונות בשיחה בדרך לכידה2

 .לות הילדיםרמה גבוהה של יוזמה ואוטונומיה בפעי .2

 המסוים. רכישת מיומנויות יסוד ברמה הגבוהה מן המצופה בגיל .0

 .הרחבה של ידע עולם דרך עבודה על פרויקטים בתחומי העניין של הילדים .1

 .פיתוח תחושת ערך וחדוות לימוד ועשייה אצל הילדים כפרטים .2

 בתוך הגן.    פיתוח תחושת שייכות ונכונות לעשות למען הקבוצה ולמען הזולת .3

 

 מעורבות במערכת החינוך

 גננות בכל שנה.ארבע עד שמונה חונכות אישית של הגננת מובילת הניסוי ל

 .. השתלמויות לגננות2

  01-והכשרת כ ,בגן אלה ובגנים המפיצים pds. שיתוף פעולה הדוק עם סמינר הקיבוצים על ידי עבודה בדרך של 2

 .וסטודנטיות בכל שנה לעבודה בדרך ז

 .. הקמת אתר אינטרנט לשם הפצת עקרונות הגישה ודרכי הפעולה המעשיות בקרב ציבור הגננות0
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 מייצג(: מדגםמיום העיון ) םרשמי הסטודנטי

 סטודנטיות מתלפיות

 חוות דעת כללית:

 אין ספק כי ההשקעה ביום זה הייתה רבה.

 

 הכנס היה מעניין מאוד, מושקע ומנוהל נכון.

 

 יפה, בצורה באמת מושקעת ומכבדת.  קיבלו אותנו ממש

 

האוכל היה מצוין והאווירה הייתה טובה. אני ממש שמחה ב"ה שהצטרפתי לקבוצה )סטודנטית שהצטרפה 

 .לתכנית בשנה ב'(

 

 זמרת המקהלה. בקסמה שלשנכנסתי למקום נשביתי כהגעתי מעט באיחור לכנס, אך מיד 

שרצתה  Xעוגה ועט שהקדישו אותו לנו )למרות המחאה של קיבלו אותנו בחביבות רבה עם קרואסון ו ,בכלל

 נחמד מאוד לקבל עט! - הקדשה אישית(

 

 הרצאה והופעה - כינור דוד

בלתי יובכלל ק ,הרב הרשקופ שאפשר להחזיק אולם שלם של סטודנטים שלחוצים ללכת הביתהן למדתי מ

 מיוחד וב"ה שמצליח יופי.ורושם מהו חינוך שונה 

 

המרגשת והמדהימה של תלמידי הופעתם מו ,נהניתי מסיום היום בהרצאתו של הרב הרשקופ אני אישית הכי

 .ישיבת כינור דוד

 

 

 סדנאות:

 המשלב חינוך בין דתיים לחילונים. נשארתי עם המון שאלות. ,התחברתי לניסוי בכפר אדומים

 

 טהסדנה של מכללת גורדון על צורת הישיבה ושיטת הלימוד שכמען קיבלתי הרבה מ

 לא השתנו.

 

 הניסויי היצרני הועברה בצורה מאוד משכנעת. ספרהבית פורת ב-ההצגה של הילה בן

 

 והופתעתי לראות את הניסוי שלהם ,כינור דודהישיבה  ההרצאה של מכללת אורות על ן תי מינהנ

 נו.מופיע על הבמה מול

ן ית ספר עין הים, וגם נהניתי מממש נהניתי לשמוע על הרעיון של ב .הסדנה של מכללת שאנן הייתה מעולה

 .המשחקים
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 מנחת הסדנה של תלפיות

 

אני מרגישה שלחבר'ה  .אני חושבת שגם שלנו עברה בשלום ב"ה .לפי מה ששמעתי, רוב הסדנאות היו מעולות

על דבר לוהם באמת התעניינו אבל לא היה לנו זמן להתייחס לזה )שלא  ,ששמעו אותה היו הרבה מאוד שאלות

  .היה מאוד טוב שחיה נסצקי )מרשתת גני הילדים( הצטרפה אלינו .כלל לא סיימנו את המצגת(זה שב

שלנו וגם אחרי מכללת שאנן היה חסר זמן לדון בקבוצה בשיטת הניסוי )טוב? לא הסדנה הרגשתי שגם אחרי 

 טוב? למה?(, וחבל.

 

 יק זמן למצות את הנושא.לדעתי לא היה מספ - נשארתי עם המון שאלות אליהן בסדנאות שנכנסתי

 

 אני מצטרפת לדעה שהיה נחמד אם היה יותר זמן לדון בנושא...

 

 
 :מכללת בית רבקה

 אודותעל  ודנים עוסקים רק שלא כך, בפועל ועשייה תאוריה של מיוחד מאוד שילוב שלו המרכזי ובנושא בכנס היה
 כיצד וחוקרים בפועל החינוך מערכת אל גם יורדים אלא, חינוכיות בעיות לפתרון והדרכים בארץ החינוך מצב

 בתי בעזרת וזאת, שלהם התוצאות ומה(  ומורים מנהלים, המעשה אנשי מצד שבאים) החדשים הרעיונות שמיםומי
 לנו ויש חדשים וניסויים לרעיונות קשובים המערכת שראשי לכך נחשפנו, לעתיד מוריםכ, אנו. הניסויים הספר

 .החינוך מצב את לשנות ולנסות תייציר לחשוב וחובה הזדמנות
 

. הכנס של המרכזי בנושא עסקה כולה היא זאת עם ויחד מגוונת מאוד תהיהי עצמו בכנס התכנית, לכך נוסף
 של נוספת הדוגמ עבורנו ונתנו המחישו הם שני ומצד אתנחתא אחד מצד וויה יקלייםסהמו וההרכבים המקהלה

 .ניסויים ספר בתי
 

 .החינוך במערכת כולנו של החזון את ונגשים נפעל שבאמת ולקוות, לוהכ על לכם תלהודו מאוד רוצה אני
 
 ויסמן צביה 

 
 ד"חב כפר

 
 

 מכללה ירושלים:
 תגובות הסטודנטיות היו כמעט כולן זהות.

העריכו מאוד את ההשקעה של כל עושי המלאכה. הן ציינו את הכנסת האורחים הנפלאה של מכללת הקיבוצים 
 ,מההרצאה של הרב הרשקופ שתרמה להן מבחינה מקצועיתמאוד הנעימה בכנס. הסטודנטיות נהנו ואת האווירה 

 ומשתי ההופעות המקסימות. 

אלא יותר דוח  הסדנשכמה מכללות לא הכינו  אף על פילסדנאות: הסטודנטיות אמרו שהמפגש היה מעניין בנוגע 
 ן. הן הצטערו שלא התנסו ביותר סדנאות.ולפעמים גם לא מספיק זמ ,על הנעשה ולכן היה מקום לדיון

. כמו כן הן ההסדנעל מפגשי אהבה נהנו הן בהכנה והן בהעברת  ההסדנהמכללה שהכינו את ן אותן התלמידות מ
טרינג והדאגה למקומות מסומנים לאלה שמקפידים על הפרדה. יציינו את ההתחשבות של המארגנים בבחירת הקי

 הן מודות על זה מאוד.
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תודות או נושאים שלא  בעיקרלסטודנטים. היו נטיות וורלהתלוננו על אורך ההרצאות שלא היו הן ת, לעומת זא
 נו אותן. הן היו שמחות אם אנשי אגף הניסוי היו מחדשים להן דבר או מספרים אירועים מיוחדים.יעני

 
 מדברי סטודנטית

י, משום כך הגעתי לכנס כפורעת חוב אך יצאתי מה גם שהיה זה יום הולדת ,שלי יום החופש "כנס המצוינים נפל על
כרו בו המחשבה והתכנון הרב שנזקקו יממנו מרוצה ומלאת חוויות. הכנס היה בעל אופי מגוון ורצף הגיוני. נ

תי לצפות ולהוות חלק יהדאגה לשמירת עקרונותיהם של חברי הזרמים המגוונים שנכחו בו. נהנולהשקתו, 
היא תרמה לי רבות,  .הייתה חוויה נהדרת ההסדנולחוש רגש שייכות. העברת  ,וצותקציה שנוצרה בין הקבאבאינטר

הכנס ן . יצאתי מיקהסלמושניתן לחוש רק תוך האזנה  , קטעי הנגינה היו רגעי התעלותיקהסלמוסטודנטית כו
 ל".ויותר... תודה על הכ מצוינתמלאת מרץ ורצון להיות מורה טובה יותר, 

 
 ם:מכללת סמינר הקיבוצי

לדעת רוב הסטודנטים שהשתתפו, ניתן היה לקצר את נאומי הפתיחה ולהאריך את הסדנאות, שהיו חשובות 

 לסטודנטים מכל בחינה אפשרית, זאת מכיוון שהכנס נועד בעיקר לסטודנטים בסופו של דבר.

 ימגוון למדיהסדנאות היו מרתקות, ניכר שהושקעה בהן חשיבה רבה. העובדה כי הרכב הנוכחים בסדנאות היה 

)חרדים וחילונים, יהודים וערבים, מכל קצות הארץ( הביאה לדיאלוגים מעניינים עם קשת רחבה של דעות וגישות 

ערבי בגליל, בית הספר -היהודיחינוכיות. הסטודנטים בסמינר ציינו לטובה במיוחד את הסדנאות על בית הספר 

בהנחיית הסטודנטים שלנו. כל הסטודנטים שהעבירו את הניסויי באשקלון, גן אלה, ובתי ספר ראשית וידלין, 

 הסדנאות בכנס קיבלו שבחים ומחמאות.

ערך יותר ביקורת על הפעילויות כדי ילסדנאות: אחת הסטודנטיות ציינה שכדאי שתבנוגע נקודות הביקורת 

תר מטעימה, להעלות את רמתן, בהתאם לכנס המכובד. סטודנטים רבים הצהירו כי הזמן הקצר לא הספיק ליו

חשף להרבה יותר משני מוסדות חינוך יוהיה מקום לאפשר לדיון להתפתח ולצמוח, וכמו כן לאפשר למשתתפים לה

רובו המוחלט של היום עדיפים שהיו מציינו המכללות השונות. הרבה סטודנטים ן ניסויים בלבד, וליותר קולגות מ

 היה מוקדש לסדנאות.

המכללות השונות, וחלקם אף ן מאד ואף למדו רבות מהמפגש עם סטודנטים מ כי נהנוו אמרכמעט כל הסטודנטים 

תכניות המצוינים וגישות החינוך השונות, אך שיחות אלו נוצרו בעיקר בהפסקות, על הספיקו לנהל אתם דיונים 

ה כרות ולשיחה, כדי לקבל יותר ממה שהיה למגוון המשתתפים הנהדר הזיזמן רב יותר לה ומוטב היה להקדיש

 להציע.

הסמינר ציינו לטובה את האירוח והאוכל, את האווירה הנרגשת, ההשקעה ן גם הסטודנטים האורחים וגם אלו מ

מיקומו של הכנס שהיה מעולה. שבחים רבים ניתנו ללוגיסטיקה ולארגון את לאורך כל היום, וגם  לידי ביטוי הבאש

 כל הכבוד! –נטים המעניקים צל"שים לאילנה ולתמירה כולנו. הסטודלחוויה שונה ובלתי שגרתית ו יצרשהאירוע, 

 מהתרהשטח ודיברו ממקומם האישי מההרצאה שלאחר הסדנאות הייתה מעניינת. ההאזנה למנהלים שהגיעו 

וגם מילדי , כינור דודתלמידי המופעים המוסיקליים המדהימים של  ן לחיבור למתרחש בפועל. הסטודנטים נהנו מ

. כדאי היה אולי לחלק את מוכשרים הנוערבני הילדים ו עד כמהמרגש לראות זה ממש המקהלה בפתיחת היום. 

 המופעים המוסיקליים באופן שווה בין הנאומים וההרצאות, כדי לאזן ביניהם.
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הצעות לשיפור וייעול: מבחינת שלבי התכנון, עדיף לחלק תפקידים בצורה יעילה יותר כך שתהיה עבודה בקבוצות 

יתרם את חלקו על פי כישוריו, ולא באופן מקוון מול כל הקבוצה. בכנס הבא ניתן לדון בתכנית  קטנות וכל אחד

סטודנטים ממכללות אחרות אמרו כי  ,המצוינים עצמה, נושא רלוונטי לכולנו ומלא בעניין ודעות שונות. למשל

 פר קורסים קיימים.                                                                               הקורסים האהובים עליהם שייכים לתכנית, בעוד הרבה סטודנטים מהסמינר מציעים לש

אחת הביקורות הבוערות ביותר הייתה על כך שרק אנחנו זכינו לחוות את הכנס, בעוד הנושא חשוב לכל 

כל הארץ, לכל מכללה, לכל סטודנט הסטודנטים לחינוך בארץ, לא רק למצוינים. אפשר וכדאי שדרכנו יופץ הנושא ל

 וסטודנטית.

 
 בכל היטב ניכרה ההשקעה. חם ויחס מאוד נעימה אווירה תהיהי. בכנס תיינהנ שמאוד מרול חייבת אני ראשון דבר
 .הטכני לצד ועד הכנס נושא – התוכןן מ, פרט

 
  

 
 

 סטודנטית ג' דוד ילין

 ניינות ומלמדות )הייתיהסדנאות היו מע - בסך הכול התרשמתי מהכנס לטובה

 והחלק שבו ישיבת כינור דוד הציגה את עצמה ,בסדנה של הרצוג ושל אורנים(

 .וניגנה היה מדהים ונותן השראה

 ל היה מעניין ומלמד.וסך הכבלדעתי, בעיקר בבוקר... אבל  ,דיבורים יהיו קצת יותר מדי

 

 דוד ילין - גברי אסולין

אנחנו בחברה טובה. ניכרה השקעה רבה בתנאי הכנס. סדר  .ללות אחרותשמחתי לפגוש הרבה פנים מוכרות ממכ
תוכן אלא דברי ברכה. אני הייתי שמח  כללזמן הראשון ששהינו באודיטוריום לא שההיום קצת אכזב אותי מאחר 

האם אפשר יהיה לעשות חברותות בכנס הבא? אשמח  .להרצאה קצרה. הרעיון של שילוב הסטודנטים יצא מוצלח
 מנות להעמיק את ההיכרות שלי עם סטודנטים מרחבי הארץ.להזד

 תודה על הכנס

 

 
 משובי המרכזים:

 ,שלום
 ראשית, תודה רבה על ארגון הכנס היום, הסטודנטיות נהנו מאוד וגם אנחנו. 

המופעים היו מרשימים והמסר מנושא הכנס  ,הסדנאות הועברו בעניין רב ויצרו דינמיקה קבוצתית חשובה. כמו כן
 היה בולט ועוצמתי.

 בברכה,
 רחל
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 שלום רב לכולכם,

רמה, נחום,  גורמים רבים חברו יחד לתהליך מרתק שאת פירותיו הראשונים ראינו היום: הצוות המוביל של הכנס,
אנשי הגף היצירתיים, החולמים  שעות ביממה הן רק בגדר המלצה, 20-שהוכיח ש ,וחנה אילנה, יעל, לילי, עלייה

 ועמיתיי המרכזים המתגייסים, הפועלים והשותפים.  והמצמיחים,
ואכן למדתי מהסטודנטים, מהנוער  .מכל מלמדיי השכלתי ומתלמידיי יותר מכולםכבר נאמר במקורותינו: 

בהתלהבות, עמקות, חן  בתחומי חינוך, אמנות, חברה ויצירתיות, אשר הובאו לפנינו ומהילדים, שיעורים רבי ערך
 וחשיבה מקורית.

 וה שהכנס היפה והמכובד היום יהיה צעד ראשון לשיתוף פעולה פורה ומפרה,בתקו
 לילה טוב ושבת שלום,

    נעמי 
 

 
 לכל העושים במלאכת הכנס

 ח וכל הכבוד ושר כיי 
 על כל המאמצים, הסבלנות, ההקשבה לכולם והארגון המושלם.

 לדעתי היה גדול. -הרעיון לשלב את הסטודנטיות בכנס 
  

 נו.ישבזכותם למדנו וגם נהנעול בכל הנושאים אז תודה ל
  

 ,שבת שלום
 אוריאל 

 
 

אחרת וכולם בלי יוצא מן הכלל,  הבסדנהסטודנטים שלי נהנו מאוד מהסדנאות וחזרו נרגשים. כל סטודנט השתתף 
 שיבחו את המציגים ואת הנושא שהוצג. 

 אילנה פאול

 
 מאד נהנו. סדנאות שונות ארבעגם אצלנו הסטודנטים שהשתתפו ב

ה בכנס, החל מהנחייתה הפשוטה, המחבקת רפורמלית הנעימה ששר את האווירה הבלתיבמיוחד אני רוצה לציין 
דרך סדנאות  ,יקאלייםסהמווהחמה של אילנה )לא סתם סמינר הקיבוצים...( וכלה בהופעתה של ההרכבים 

 ו.מכללות יחד!( וארוחת הצהריים בפטישתי התלמידים )היה מצוין לחבר 
 יותר מאשר בכנסים האחרים, תחושתי הייתה של משפחה גדולה שנעים לה לחוש יחד. 

 
 אני כבר מחכה לכנס הבא!

 
 יהודה ביטי

 

 

 ,בוקר טוב ושלום רב לעמיתים היקרים מכול
וו אותם ילמרות החששות הרבים של חוברת לכל האמירות שנאמרו לפניי ומוסיפה שהסטודנטים מאוד מאוד נהנו,

 שם הם שכחו שהם סטודנטים והפכו בן רגע למנחים מן השורה הראשונה. ,ע ההנחיהעד לרג
 לחנה ולכל מי שידו בהרמת הכנס ובהצלחתו לנחום, לרמה, תודה מיוחדת לאילנה,

 ,יישר כוח 
 חנה 

 
 

 י.ימצטרפת למילים הנרגשות והמחבקות של קודמ
 

ימושו", לא נתנו לקשיים )זמן קצר, התנגדויות וכו'( מארגני הכנס קיימו במו פועלם את סיסמת הכנס "מחזון למ
 לרפות את ידיהם ומימשו את חזון הכנס, ובגדול!

 
 יישר כוח!
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 טליה

 
אני מצטרפת לתשבוחות וההתלהבות. אכן היה יום מרתק עם שילוב מוצלח של מליאה וסדנאות, של הרצאות 

 והופעות.
 תרמו מאוד להצלחת הכנס. -ל הארגון המופתי גם הקמפוס הנעים וקבלת הפנים החמה, שלא לדבר ע

להקדיש יותר זמן למפגש עם עמיתיהם במכללות השונות. אולי  -הצעה לשיפור אחת שמעתי מפי הסטודנטים שלי 
חלוקה לקבוצות עבודה מעורבות של סטודנטים  הסדנכדאי לחשוב בכנס הבא על חלוקה לסדנאות ובתוך כל 

 בירת מחיצות וגם יהיה לסטודנטים זמן לשוחח ביניהם.כך שגם תהיה ש ,ממכללות שונות
 ,כל טוב ושבת שלום

 ברוריה שישון
 

 בוקר טוב לכולם,
 ."צריך לעבוד קשה כדי להגיע רחוק "אם נסתכל רחוק, :הייתה אמירה בכנס

שנותן חיבה  לדעתי כנס זה הוכיח לכולנו שאם עובדים עם חזון ואמונה גדולה בכוחותינו, ועם צוות כזה נפלא, צוות
חזון דרך תהליך של  ולממש משפחתית, תמיכה והרבה כבוד והערכה... אפשר להצליח ולהגיע עוד יותר רחוק...

 יצירתית למידה
הם באמת מרגישים שייכים  .מה שמייחד את מסלול המצוינים שהוא נותן במה ושוויוניות לסטודנטים שלנו 

 ...הם שותפים להצלחה... ם ולחץ הזמןלמרות הקשיי ושותפים לעשייה, לומדים להתפתח
תלמידים,  ערבים, סטודנטים, ים,אבדו יהודים, דתיים, )חרדים, השונהלמפגש עם הכנס נתן במה מאוד מעניינת 

 לקבלת האחר, כאשר הכותרת היא חינוך, ערכים, ועתיד יותר טוב... נשים וגברים....(, הזדמנות מאוד מיוחדת
  

 .מראה על מנהיגות חזקה ותומכת, שמהווה דוגמה למופת אתכזאני מאמינה שהצלחה 
 ,כל המרכזים וכל הסטודנטים רמה, נחום, אילנה,

 תודה מקרב לב, בתקווה לעוד פריצות דרך מאתגרות...
    עאליה

 

 
 בתכנית, ישלום לכל עמיתי

להשקיע במפעל הכנסים  חגיגה, אכן חגיגה! רעיון מעולה, תכנון מדוקדק, והתלהבות העשייה הוכיחו שכדאי וראוי
האפשרויות ן התפעלו מ ,לים בין לבין ואחריימ כמהעמן החלפתי שהסטודנטיות מלוינסקי  בתכנית המצוינים.

הן הצטערו שהמפגש בסדנאות היה קצר מאוד ולא אפשר שאילת שאלות לעומק ולרוחב ולא יצר את  שקיימות.
האחרות. אבל עוד רבה הדרך ומכנס לכנס אנחנו המכללות ן האפשרות לשיח משמעותי גם עם הסטודנטים מ

לאילנה רונן על ההנחיה המלבבת,למארחינו, אנשי סמינר הקיבוצים, לאנשי גף  תודהלומדים, לומדים ולומדים. 
ניסויים ממשרד החינוך, לנציגי בתי הספר הניסויים שפתחו בפנינו שער רחב לעולם מלא וגדוש, לרמה שיודעת 

 הרב, ולכל העושים במלאכה. סיונויום ולממש, לנחום שתורם לנו מנלהנחות ולהוביל, לחל
 סוף שבוע נעים

 שבת שלום,
  דורית

 
 שלום רב לכולם,

 .אכן, יום של חגיגת למידה, ידע וחוויה
העבודה המאתגרת ן ההתגייסות של כולן, מן מרשמים ראשונים עלה כי הכנס תרם לסטודנטיות המון. הן נהנו מ

 את הניסוי בכל חלקיו.והאחריות להציג 
 .את ההצגה לעוד יותר מעניינת ההפכנוכחות נציגי בתי הספר הניסויים בסדנאות 

 ,מארגניםלתודה רבה למארחים ו
 לינה בולוס

 
 שלום לכולם,

 נהניתי... וחזרתי הביתה עם תחושה מצוינת. ...באתי... למדתי לכנס של שנה ב': פשוט מאוד...בנוגע ל וקודם כ
 מיוחדת... ותודה למארגנים ולסטודנטיםכל הכבוד 

 ,בברכה
 קוסאי
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 .מצטרפת לתודות: היה כנס מוצלח. הסטודנטים נהנו. אפשר להמשיך.. אני רק לכן ,ל כבר נאמרוהכ
 לכם שבת מנוחה. המגיע רמה, אילנה, נחום וכל העוסקים במלאכה, 

 שבת שלום לכולם
 מרים

 
 ות והאיחולים. היה נהדר ומושקע.גם אנוכי הקטן מצטרף לכל הברכות, התוד

 שבת שלום, 
 צוריאל

 
  ,שלום לכולם

 
 נכתבו הרבה מילים של תודות והערכה המבטאים את העשייה וההצלחה של הכנס.

 "השמים הם הגבול" כפי שנאמר. –לא נותר לי אלא להצטרף למברכים ולאחל לכולנו המשך עשייה מהנה וצמיחה 
 

 ,שבת שלום
 ורדית

 
 ,ולםברכות לכ

 .וה ושאיפותוהיחד הגדול והנעים טומן בתוכו הרבה מאוד חריצות, תק
 ,חוכישר י
  

 חסן
 

 אף אני מצטרפת לברכות ולתודות. המשך עשייה מבורכת! - לרמה, אילנה, עליא, נחום ולחבריי המרכזים
 שבוע טוב

 חורף בריא
 עפרה

 
 משוב מרשתות

 חסי
 ,בוקר טוב יעל ולכולם

  
 .ארגון יום חשוב זה ועל ההרגשה המלאה שיום כזה יצר אצליעל  ראשית, תודה

 !"ובאמת "שאפו ,זו פריצת דרך בעבודה מול המכללות
ההיענות הרבה של מנהלים ומוסדות ועוד ן בין שותפים רבים, מ נרקםשהחיבור היפה ן נהניתי מהרוח של היום, מ

 .ועוד

 .ל הכבוד. יש לשכלל זאת בהמשך. כ..את ולא לדבר על הרעיון שהסטודנטים חוקרים ומציגים מדהים!!! זה לעשות

 :לשיפור משובבנוגע ל
 .אשמח להיות שותפה לו בשיחה רחבה יותר

 :ך טווחודברים שנראה לי כעת שחשוב להתייחס אליהם בתהליך אר כמהיחד עם זאת אכתוב 

 
טים ולמורי נם וידועים לסטודלא היו מספיק נהירים, ברורי -מידע על הגף וייעודו, דרכי פעולתו וכדומה . 0

כנס, לעניין לעומק. כי הרעיון גדול מהתוצרים. שאלות רבות נשאלו על "מי ה לפניהמכללות. חשוב להקדיש זמן 
 ?הרעיונות האם מאמץ את כיצד המשרד מתייחס אלינו... למי אנחנו שייכים ועוד... אנחנו...

 .בלבד הבסדנלכן, לאפשר למוסד אחד  -לפרזנטציה יש לתת זמן לסדנאות ולא רק  -זמן הצגת הדברים . 2
זה עיקר המשימה שלנו, כיוון  -חשוב ביותר להקצות זמן נרחב לשיחה עם הסטודנטים  -זמן דיון ושיח עמיתים . 2

למידה, חדשנות ותפקיד המורה -הוראהשיש להם שאלות רבות ויש לבחון אתם הנחות יסוד מוקדמות כלפי 
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מודלים הניסויים תמיד. מנהלים שלנו יכולים לנהל שיחה מעמיקה על מהות החינוך לא בהכרח ה העתידי...
 .ולא רק כפועל יוצא מהמודל שלהם. זו קבוצה נהדרת לכך ,והנדרש כיום בהכשרת המורים

  
 - ו ועוד משה
שיחה סטודנטיות טרמפיסטיות ממכללת אורות, בדרכן הביתה איתי, למודיעין. ב שתיהמכללה אספתי ן בצאתי מ

 :במשך שעה במכונית, למדתי מהן

 .ויש להרחיב את המפגשים ,ונחוץהיום הזה היה חשוב מאוד . ש 1

כדאי לעסוק  ...מורה כל יכול? צריך להיות גם יצירתי, גם יזמי, גם מורה טוב ועוד ועוד -שזה קצת מפחיד אותן . 2
)אחת אמרה שהיא לא  מקום לתחושות הללו?הלבנים הגדולות שיש להתייחס אליהן? כיצד לתת  ןמה ,בנרטיב הזה

 (.בטוחה שתוכל לעמוד בציפיות וכי מורה זה תפקיד מאוד מורכב וקשה

הרחבת ההתנסויות של הסטודנטיות במצבים של עמימות וחוסר ודאות ולאפשר להן להתנסות בכך, כדי לאמן .  3
 .אותן בחשיבה יצירתית פורצת דרך, עוד בהכשרה

  
ואמרו לי שהיו צריכות לכתוב  הקשיבו קשב רב והן שיכה לדבר אתן כאילו לא נגמר היום...מצאתי את עצמי ממ

פרתי על הגף, מה תפקיד מרשתת ועוד(. ישעה במכונית כי זו הייתה השלמה למה שהיה קצת חסר לכן לתמונה )ס
 !וזה עוד חיזוק להשפעה של יום מיטבי זה ,הן חזרו הביתה מאושרות

  
  

ייצגה שהמוסדות שאני מלווה הגיעו: הילה ונעמה ממשגב, אורנה ורותם מידלין, נטע, סטודנטית אגב, לבקשתך, מ
 .נהדר את דרור

 !שתהיה שבת מנוחה
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 המכללות למנהלי בתי הספר והמסגרות הניסוייותן מכתבי תודה מ

 

 

 א"תשע בכסלו ד"י                                                                                                       ד"בס

 

 

 ,כלפה עודד מר לכבוד

 ,בסוסיא סוייינ אזורי דתי לכתיממ ספר בית מנהל

 סוסיא

 

 ,וברכה שלום

 לנו שהקדשתם הזמן על, יפית ליועצת ובמיוחד ,ספרך בית צוות ולכל לך, תלמידותיי ובשם בשמי, להודות רציתי
 במסגרת שפיתחתם התחום מה להבין ובמיוחד הספר בית את להכיר תהיהי ביקורה מטרת. הספר בבית בביקורנו

 ".נסויי ספר בית"

, לנו שהוצגה החינוכית הגישה. ספרי הבית האקלים שיפור את דגלו על שחרת מוסדך את להכיר מאוד נהנינו
 עצמם את לבטא ילדיםל אפשרות הנותנים ואסתטיים נעימים מרחביםו, וילדים מורים בין רבים מפגשים הכוללת

 על הלימוד את להעמיק סקרנות בהן ועוררה המכללה תלמידות של המקצועית להתפתחות מאוד תרמה, בחופשיות
 .  טובים להישגים להגיע כדי הזמן כל משקיעים שאתם החינוכית החשיבה את ספגנו. שיזמתם הניסוי

  .ורגועים שמחים ילדים, ויצירה אור מלא, נקי ספר בית ראינו

 .יום יום עושים שאתם הנפלאה החינוכית העבודה על כוחכם יישר

 

 ,רבה בהערכה                                                                                     

 

 מרצבך מרים                                                                                   

 להוראה מצוינות – אילה תכנית רכזת                                                                                  

 ירושלים מכללה                                                                                  

 

 

 ושליםיר מכללה מנהלת, רוזנווסר דבורה פרופ'      :העתק

   להוראה מצוינות תכניתשל  ארצית רכזת, ירקלו רמה ר"ד              

 הספר בית מפקח, פיקאר מיכאל               
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 להילה וחסי שלום רב,

 

ברצוני להודות לכן מקרב לב על תרומתכן המשמעותית להצלחת הכנס של שנתון ב' בתכנית המצוינים של משרד 

 ינר הקיבוצים.החינוך שהתקיים במכללת סמ

מהרגע הראשון, לאחר שפניתי אליכן, גיליתן רצון טוב ונכונות לחשוף בפני הסטודנטים המצוינים את פועלכן 

 הייחודי.

תהליך הניסוי המרתק, כפי שהתגלה לעינינו במהלך הסדנה, העשיר אותנו ותרם רבות לכל הנוכחים באולם. ללא 

 שומעים סקרנות, עניין  והערכה. פורת יצר אצל כל ה-ספק, ההיצג של הילה בן

אנחנו בתכנית המצוינים במכללת לוינסקי, שנחשפנו לנעשה בבית הספר משגב, מבקשים להמשיך את הקשר 

 ולקראת שנה"ל תשע"ב לתכנן תהליך לימודי משותף. ,הראשוני שנקשר בינינו

 

 בברכה,

 ד"ר דורית גד

 מרכזת התכנית
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 לכבוד

 גב' מלי כהן

 מנהלת בית ספר כוכב הצפון באשקלון

 שלום רב,

 

 

 הנדון: תודה 

 

הסטודנטיות מתכנית המצוינים במכללת אחוה )שנה ב'( ואני רוצות להודות לך מקרב לב על שפתחת בפנינו את 

אודות הניסוי המעניין ומחמם הלב )"לב חכם"( הנערך בו. אנו מעריכות על ללמוד ואפשרת לנו שערי בית הספר, 

אודות הגישה הבית ספרית ולצייד אותנו בחומרים המתאימים על נכונותך להשקיע מזמנך כדי ללמד אותנו את 

להצגה בכנס. תודה גם על שהסכמת להגיע לכנס, להשתתף בסדנה שבה הוצג הניסוי, ולתרום לדיון מניסיונך 

 ושו במערכת החינוך, באופן כללי.אודות הניסוי בבית ספרך, באופן פרטי, ועל הובלת חזון ומימעל ך יומתובנותי

 לשתף פעולה גם בעתיד.ומקוות אנו מודות לך מאוד על תרומתך החשובה 

 

 בברכה,

 טליה נורד"ר 

 רכזת תכנית המצוינים במכללה האקדמית לחינוך אחוה

 

 העתקים:

 מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה –מר נוח גרינפלד 

 וזמות במשרד החינוךמנהלת גף ניסויים וי –גב' גנית וינשטיין 

 מרכזת ארצית תכנית המצוינים –ד"ר רמה קלויר 

 נשיא המכללה האקדמית לחינוך אחוה –פרופ' אלי זמסקי 

 מנהלת אקדמית וסגנית הנשיא –ד"ר מריטה ברבש 
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 תלמים למצוינות בחינוך תכנית

  

09.00.01 

 

 לכבוד

 הרב ספי שרמן

 מנהל בית ספר ראשית

 תל אביב

 

 וברכה, הרב שרמן שלום

 

 תודה והערכההנדון: 

, בשמי ובשם הסטודנטים מתכנית המצוינים של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך לטכנולוגיה מבקשת להודות לך
 .01.00.01, 03.00.01, 02.00.01ולאמנויות, על הביקור בבית ספר ראשית בימים 

יהולך וזכינו להכיר אנשי חינוך מהשורה קשנו לבקר בבית הספר שבניבמסגרת לימוד נושא בתי ספר ניסויים ב
 הראשונה. הפגישה אתך ועם מרכזת הניסוי ריקי חשפו בפנינו את האתגר ביצירת שינוי יחד עם שמחת היצירה.

ארה יהזדמנות לפגוש מימוש חזון, כפי שתעל קבלת הפנים החמה, על הנכונות והנגישות וכמובן על התודה לכם 
אלא בכוחו של  - ר בי תקווה גדולה וחיזק בי את האמונה, לאו דווקא בכוח עליון"הסיור עוראחת הסטודנטיות: 

הפשוט, כאן למטה, על פני האדמה. קל להתייאש מהמערכת וקשה מאוד להתמודד אתה, וכמה נפלא לראות  האדם
 ."תוצאות מדהימות של התמודדות נחושה שכזו

 .ה שבכך נפתח אפיק תקשורת ולמידה משותפתומקו

 

 ,בברכה

 ד"ר אילנה רונן

 מכללת סמינר הקיבוצים ,ראש תכנית המצוינים

 העתק:

 ד"ר רמה קלויר, מרכזת ארצית תכנית מצוינים

 מרשתת ניסויים במכללות להכשרת מוריםגב' לילי רוסו, 

 מרשתת מרכזי הפצה ניסוייםגב' יעל שדה, 
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 21.00.01בס"ד כ"ג כסלו תשע"א 

 לכבוד הרב בני פרל

 כונית למדעים ולאמנויות ראש הישיבה התי

 אביב תל

 

 שלום רב,

 

 הנדון: הבעת תודה והערכה

 

 ברצוני להודות לך על הכנסת האורחים הלבבית והחמה לה זכינו בעת ביקורנו בישיבתך.

על ידי נציגי שנה ב' של תלמידי התכנית לסטודנטים מצוינים במכללת ליפשיץ היה  21.00.01-הביקור שנערך ב
אישיות עמך ועם נציגים מצוות המורים והתלמידים חלקו עמנו שאלות העולות מעשייה מגוונת מרתק. השיחות ה

יקה, הציור, הצילום והקולנוע. כל אלו פתחו בפנינו עולם חדש: עולם של אתגרים והתמודדויות, של סבתחומי המו
 התחבטויות ושל החלטות, של חשיבה מקורית ועשייה נועזת.

נו דיון )שאני מאמין שעוד ימשיך ביתר שאת בעתיד( סביב המיזוג הייחודי, הנעשה בעקבות הביקור החל ביני
 בישיבתכם כחלק מהתכנית הניסויית של הגף האחראי על תחום זה במשרד החינוך, גף ניסויים ויזמות. 

ס פגשו בדרכם במסגרת כנשנציגי התכנית של מכללתנו שנטלו חלק בביקור יציגו את התרשמותם ואת הדילמות 
 בסמינר הקיבוצים. 02.02.01שנה ב' של התכנית הארצית בתאריך 

 אנו מודים לך שוב על שפתחת את ביתך ואת לבך בפנינו.

 יהי רצון ותשרה הברכה וההצלחה בכל מעשי ידיכם.

 

 

 ד"ר צוריאל ראשי

  , מכללת ליפשיץ, ירושליםמרכז תכנית המצוינים

 

 העתקים:

 ץד"ר יאיר ברקאי, ראש מכללת ליפשי

 ד"ר רמה קלויר, מרכזת ארצית תכנית המצוינים
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 2.02.01כ"ה כסלו, תשע"א,                                                                                                           

 לכבוד  מר ברוך  יעקבי

 מנהל בית הספר עין הים

 ולכל  צוות בית הספר

 

לה זכינו בעת ביקורינו שהודות על יום מדהים וקסום בבית ספר עין הים ועל קבלת הפנים החמה אנחנו מבקשות ל

. בית הספר המיוחד במינו השאיר אותנו ואת הסטודנטיות נפעמות 01.00.01בבית הספר ביום חמישי י"א' בכסלו, 

 זה אפשרי! -ולו רק מעצם הידיעה ש ,ונרגשות

ומבפנים, ומהקירות המשקפים את העשייה הברוכה שנעשית בבית הספר התלהבנו מהסביבה המטופחת  מבחוץ 

 ואת השקפת העולם המעמידה במרכז את כבוד האדם ואת העצמת כישוריו בכל התחומים.

אתה והצוות המדהים של בית הספר להוכיח לנו בזמן אמיתי כיצד ניתן בין קירותיו של בית ספר "רגיל"  םהצלחת

ווירה מכבדת ואוהבת, לצאת ממסגרות ושגרות תוך שימת הדגש על היצירתיות של כל לאפשר לתלמידים לחיות בא

 ילד וילד ועם כל זאת לשמור על רמת הישגים גבוהה של התלמידים. 

והטבעיות  ,שאר התלמידים ל ידימדהים היה לגלות את השילוב של התלמידים מהחינוך המיוחד, ההכלה שלהם ע

לנו כיצד ניתן לתת הזדמנות לכל אחד להתקדם ולמצות את כל יכולותיו, בה מתבצעת השתלבותם. הוכחתם ש

להתמיד ולחפש את הכוחות והחזקות של כל אחד ולא להתמקד בקשיים ובחולשות, ובמקביל גם לעזור לכל אחד  

 בנקודות הקושי שלו.

נה לטובת הביקור מחנכת, סגנית ורכזת החינוך המיוחד, אשר הקדישה מזמ – תודה מיוחדת לגב' רונלי רופא

 םוליוותה אותו בחן ובמקצועיות. כמו כן אנא מסור את תודתנו לכל המורות ואנשי הצוות אשר פתחו את כיתותיה

 ברצון, קיבלו את הסטודנטיות במאור פנים ובכך תרמו להצלחת הביקור.

  

 יישר כוח גדול, המשיכו בעבודתכם הברוכה,                                                                              

                                              

 ספר יסודי גב' טלי פריד,  ראש המסלול בית                              

 ד"ר זהבה ביגמן, ראש המסלול חינוך מיחד                         

 מדריכות פדגוגיות - ו וגב' אורלי קריספלגב' מיכל בלא                        

 חינוך מיוחד יסודי,-עלסטודנטיות משנה א' במסלולים: יסודי,                                                                               

 ותכנית מצוינות מכללת שאנן                                                                                                                

  


