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גמישות פדגוגית עמק המעיינות - 
מו"פ חינוך 

מועצה אזורית עמק המעיינות ופסג"ה בית שאן 
הגמישות הפדגוגית בעמק המעיינות הינה תכנית 
חדשנית ופורצת דרך לפיתוח מקצועי לכלל עובדי 

ההוראה ואנשי החינוך בעמק, שנבנתה על בסיס חזון 
מחוז הצפון, חזון מרכז פסג"ה אזורי בית שאן ומצפן 

עמק המעיינות.
מטרת התכנית לטפח קהילת אנשי חינוך לומדת 

ומתפתחת על רצף הקריירה המקצועית באמצעות 
רשת של שיתופי פעולה, קידום יוזמות, למידה 

מתמשכת והעצמת כלל השותפים.
התכנית מתפתחת ומתעצמת משנה לשנה בעזרת 

שותפים החולמים חלומות מסעירים בעיניים פקוחות 
ופועלים להגשמתם בחדווה, בענווה ובאומץ.

מזמינים אותך לחשוב על המו"פ אותו תרצי להוביל 
או להיות שותפה בו בשנת תש"פ... 

פרטים ליצירת קשר:
רוני יבור סלמה

ronisalama1@gmail.com / 04-6581568

1
תוכן ענינים

המשך
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STEMaianot בחינוך החברתי קהילתי
מחלקת ילדים ונוער

כחלק מתהליך stemaianot הכללי המתרחש בעמק 
המעיינות, במחלקת ילדים ונוער החל תהליך במסגרת 
ההכשרות למדריכי/ות א-ו במערכות החינוך החברתי 

קהילתי בישובים. 
המפגשים, בהנחית רעיה פורת, עסקו באבני היסוד של 
התפיסה, הרואה את הפרט ביחס לקבוצה. עוד עסקנו 

ביכולת לאפשר לילד מרחב אישי מעצים, החל בשאילת 
שאלות, בניית פרופיל אישי, עיסוק במרחבים החינוכיים 

שמזמנת המסגרת החינוכית ובמקום שלהם כמחנכות 
המאפשרות תהליכי למידה אישית וקבוצתית כל העת. 
התהליך אפשר לצוותים למידה תיאורטית לצד בחינה 

מעשית של המקום בו הם נמצאות ביחס לתפיסה, מה 
קיים ומה צריך להצמיח. 

מתוך רצון לאפשר התאמה מרבית של השפה למרחב 
היישובי, לקבוצה, לאתגרים היישוביים, במקביל לתהליך 

הקבוצתי הרחב, לכל הצוותים התאפשר ייעוץ פרטני 
לצוות של כל מסגרת.  

פרטים ליצירת קשר:
מאיה ארטל

mayaer@maianot.co.il / 054-5227063

'קהילה פורצת דרך'- קהילות מפתחות 
נקודות על שביל עמק המעיינות

שלוחת מתנ"ס ירדנה בית יוסף, רשות ניקוז ירדן 
דרומי

מטרת היוזמה היא בינוי קהילה, דרך חיבור להיסטוריה, 
למורשת ולנוף, באמצעות שיתופי פעולה עם גורמים 

במרחב. שביל העמק והשטחים הפתוחים בכלל בקרבת 
היישובים הם הזדמנות נהדרת למטרה זו. היוזמה החלה 

לפני יותר משנה, והשטח בו היא מתקיימת הוא דרך 
נוף קניון הבזלת, נהריים וכוללת פיתוח השטח )חורש, 

תצפיות(  ע"י קהילת היישובים על השביל. היוזמה 
בשיתוף פעולה מלא בין קהילות ירדנה, בית יוסף 

ושותפים נוספים במרחב, מחלקת ילדים ונוער, יישובים 
מהאשכול הצפוני במועצה ורשות ניקוז ירדן דרומי. 

פרטים ליצירת קשר:
דגנית יוסף

dganit2227@gmail.com / 053-3062686

קפה הזדמנויות 2019 תשע“ט קפה הזדמנויות 2019 תשע“ט
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המרכז למחול נפגש עם הקהילה
המרכז למחול, מתנ"ס עמק המעיינות 

המרכז למחול הינו מקום המאפשר שת"פ בתחומים 
מקצועיים, חינוכיים וחברתיים עם אוכלוסיות שונות 

ומגוונות. עולם התנועה והמחול רחב ומגוון, אנו מנסים 
לחקור ולהעמיק בו במגוון דרכים, לחלום ולהגשים, 

ליצור חוויות אצל הרקדן ואצל הצופה.
להעז ולאפשר!

בשנה האחרונה התקיימו שיתופי פעולה רבים: 
יצירה שהוקדשה ל"חודש פברואר יוצא מהכלל" עבור 

ילדי הגנים בעמק ושיעורים משותפים בנש"ר לילדי 
כיתות ג' וותיקי גיל עוז. בנוסף, שיעורי מחול כחלק 
מתכנית 'מרחבים' - המאפשרת העמקה עם עולם 

התנועה כחלק משעות בי"ס וקיומה של מגמת המחול 
בגאון הירדן. הקמנו גם מו"פ לצוות החינוכי בגאון הירדן, 

העוסק בחשיבה יצירתית, וחקירה של דרכי למידה 
מגוונות שהתנועה היא חלק מהן. 

פרטים ליצירת קשר:
רויטל בית און צור 

Dance@maianot.co.il / 052-3502263

4

ניצנים – יחד5
תכנית ניצנים עמק המעיינות 

ניצנים יחד – תכנית לזהות יהודית ישראלית בעמק 
המעיינות. מטרת התכנית הינה שימור וחיזוק העשייה 

לצד חידוש שותפויות ויוזמות בתחום, היוצרות 
חיבורים בין אנשים וקהילות. העשייה כולה במסגרת 

התכנית, מותאמות לאופיו של כל יישוב ומסגרת. 
את הפעילות בתכניות מובילים צוותים מקומיים 
מקצועיים ועשרות מתנדבים ופעילים, העובדים 

בשיתוף עם צוות התכנית. 
מוזמנים לפנות עם רעיון או חלום שבלבכם וראשכם. 

פרטים ליצירת קשר:
יוחאי בשן 

052-3239867
ענבר גל זיו

inbar@maianot.co.il  / 052-5304541

קפה הזדמנויות 2019 תשע“טקפה הזדמנויות 2019 תשע“ט
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Sphero- Spark - כדורובוט
בתי הספר היסודיים בעמק המעיינות- 

רימון, שק"ד, ביכורים, דקלים  
Sphero- Spark הוא פרויקט חדשני וייחודי המאפשר 
למידה בתחומי התכנות, המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה 

והמתמטיקה "דרך הידיים".  ספרו )Sphero( הוא רובוט 
כדורי המופעל באמצעות יישומים ניידים, כולל תוכנות 

שהתלמידים יכולים לכתוב. בזכות מעטפת ייחודית, 
ספירו עמיד בפני חיות מחמד או מים ולמעשה מוכן 

לכל הרפתקה.
השנה החלו בכל בתי הספר היסודיים בכיתות ד'-ו' 

)בכל בי"ס משתנה קבוצת הגיל( להפעיל תכניות לימוד 
עם הספרו, זאת לאחר מספר ימי השתלמות בקיץ ותוך 

כדי הדרכה וליווי של נורית רייך מטעם דרכא. 

פרטים ליצירת קשר:
ורדית פרידמן

vardit8@gmail.com  / 050-5761496

6

7

8

מייקינג ומתמטיקה
עידן טכנולוגי, בי"ס רימון, בי"ס שק"ד יסודי, 

בי"ס דקלים
השנה, כחלק ממו"פ חדש -  פיתחו במשותף צוות עידן 

טכנולוגי וצוותי המתמטיקה משלושה בתי ספר יסודיים, 
תכנית למידה ייחודית למתמטיקה בעזרת מייקינג. 

תלמידים בגילאים שונים, מגיעים באופן קבוע, כחלק 
משעות בי"ס, ללמוד מתמטיקה בעידן טכנולוגי. הלמידה 

נעשית יחד עם צוות עידן טכנולוגי וצוות בי"ס והיא על 
פי תכנית הלימודים של משרד החינוך אך עם מגוון כלים 
טכנולוגיים הקיימים במקום ומאפשרים למידה חווייתית 

וייחודית. 

פרטים ליצירת קשר:
מור קרסין

moridan@maianot.co.il / 052-3251021

יישום מיומנויות מתמטיות בשילוב 
טכנולוגיה

בי"ס רימון 
סביבה לימודית המשלבת למידת מיומנויות מתמטיות 

שונות דרך יישומן בבניית משחקים שונים באמצעים 
טכנולוגים מגוונים. מטרת היוזמה - הגברת תובנות 
הלמידה בדרך יישומית וחווייתית. במהלך הלמידה 
הילדים עובדים בצוות, מתכננים ומייצרים משחקי 

אסטרטגיה באמצעים טכנולוגים. היוזמה מתקיימת 
בשכבת ה' וא' ונמשכת כל השנה. אחת לשבוע נוסעים 

ילדי שכבת א' וה' לעידן טכנולוגי יחד עם מחנכות/מורות 
למתמטיקה ולומדים ופועלים בעזרת מורי עידן טכנולוגי.

פרטים ליצירת קשר:
נילי סוויסה 

nili20099@walla.com / 050-6939443

קפה הזדמנויות 2019 תשע“ט קפה הזדמנויות 2019 תשע“ט
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נעים להכיר - ביה"ס שדות 
אז איך עושים את זה....

בי"ס שדות
בית הספר שדות – בית ספר צומח, פתח את שעריו 
בתחילת שנה"ל תשע"ט. מקומו של בית הספר בלב 
השדות של קיבוץ שדה אליהו אפשר בניה בחשיבה 
מרחבית הנותנת לבאים בשעריו חוויה של חדשנות 
פדגוגית, אסתטיקה ומקום לצמיחה וגדילה בצורה 

מיטבית.
99 תלמידי ביה"ס נכנסים מדי בקר בשביל העובר 

בין מבני ביה"ס החדשים ופוגשים בדרכם לכתה 
את הצוות החינוכי. ניתנה לנו הזכות להיות בתהליך 

של יצירה והקמה של בי"ס חדש בעמק. תהליך 
החשיבה על  חזון ביה"ס ועקרונותיו נעשה בשיתוף 

מלא עם קהילת ההורים, הפקוח והרשות. 

פרטים ליצירת קשר:
לוית ראובני

reu.lavit@gmail.com / 050-4040056

9

לומדים אחרת במרחב א-ב10
בי"ס שק"ד 

בתהליך שהחל עוד בשנה שעברה, פיתח צוות א-ב 
"למידה אחרת" - בה יבואו לידי ביטוי מספר עקרונות 

חשובים: בחירה, חברות ושיתוף פעולה, אחריות וניהול 
זמן. 

עקרונות אלו באים לידי ביטוי במספר דרכי עבודה לפיהם 
פועלים הילדים במהלך השבוע באופן קבוע במערכת- 

למידה במרחבים של שפה וחשבון, לימודי העשרה- 
המועברים ע"י צוות המורות לפי תחומי עניין וחוזק 

וחונכות בחיוכים- של ילדי שכבת ב' את ילדי שכבת א'. 

פרטים ליצירת קשר:
Isigal1234@gmail.com / 054-6634367  סיגל דביר

מודל מרחבים שכבתי 
בי"ס שק"ד יסודי

השנה יצרו צוות שכבת ה' בבי"ס מודל עבודה ייחודי 
של מרחבי למידה במקצועות מתמטיקה, תורה, שפה 

ומדעים. הצוותים פיתחו, ועודם מפתחים את מודל 
הלמידה בעזרת שני מו"פים שיצרו. 

היוזמה נולדה מאותו רגע בכיתה, בו הרגיש הצוות שיש 
אתו אחוז נמוך של תלמידים הקשובים ומגלים עניין, 
ושעל הלמידה להיות דינאמית ויצירתית המותאמת 

לעולם משתנה ומאתגר. 
הצוות פיתח ארבע מודלים לעבודה בכיתה, 

המבוססים על ארבע עקרונות: 
בחירה, עצמאות בלמידה, רב תחומיות, הנאה וסקרנות. 

פרטים ליצירת קשר:
Einathey@gmail.com / 052-4684833 עינת הימן

11

קפה הזדמנויות 2019 תשע“ט קפה הזדמנויות 2019 תשע“ט
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ביכורים מסביב לעולם
בי"ס ביכורים 

תכנית שפותחה ומתקיימת השנה בבי"ס. התוכנית עוסקת 
בחקר מדינות בעולם. מטרת התוכנית הינה ליצור נושא 
משותף בית ספרי, ללמידה רב תחומית. כחלק מפיתוח 

 - STEMaianot התכנית התבססנו על עקרונות
שאילת שאלות משמעותיות ומתן מענה לשאלות דרך חקר 

והצגת תוצרים לסיכום תהליך החקר.
התוכנית מתאימה לכל תלמידי בית הספר ונערכת התאמה 

בין גילאי הילדים בשכבות השונות. התוכנית מתפתחת 
וצומחת לאורך כל שנת הלימודים

פרטים ליצירת קשר:
ענבל עזרא

inbalezra@gmail.com / 058-7887787

משחקי חצר
בי"ס ביכורים 

התכנית החלה מיוזמה של תלמידי כיתה ו' שלפני שנה פנו 
אל מנהלת בית הספר הילדים בטענה שחסרים משחקים 
בחצר בהפסקות. לאחר סדנת משחק ב"מרכז המישחוק" 

בגאון הירדן, יצאו הילדים ללמידה בשיתוף פעולה עם 
עידן טכנולוגי; שם, חלמו, תכננו ויצרו הילדים משחקי חצר 

מגוונים ומיוחדים .
במחצית הראשונה של השנה הכינו הילדים את המשחקים 

וכיום המשחקים משתלבים בהפסקות בית הספר.

פרטים ליצירת קשר:
מיכל עברו

 michalevro@gmail.com / 050-5706661
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כיתת מגוון14
בי"ס גלעד

בי"ס גלעד, הינו בי"ס לחינוך מיוחד הקולט נערים 
ונערות עם בעיות רגשיות, מכל מחוז צפון. הכיתה הינה 

מודל ייחודי שפותח במהלך שנה שעברה והחל לפעול 
בשנת הלימודים תשע"ט. מטרת הכיתה היא לתת 

מענה לתלמידים במצב משברי, ולתלמידים שנקלטים 
במהלך השנה. הכיתה מאפשרת יישום תכניות 

פרטניות מגוונות לכל תלמיד על פי צרכיו ויכולותיו.
מרחב הכיתה שונה מיתר הכיתות והוא נותן הרגשה 

ביתית, ומאפשר כמה מקומות ללמידה. השהות בכיתה 
מאפשרת לתלמיד זמן הסתגלות והכרות עם בי"ס. 
לאחר תקופת הסתגלות התלמיד מתחיל להשתלב 

בכיתת-אם ואח"כ עובר אליה באופן קבוע. ישנו צוות 
של כיתת מגוון שכולל את מתכלל הפרויקט, מחנכת 
הכיתה, יועצת ומדריכה פדגוגית. הצוות נפגש מידי 

שבוע ועורך חשיבה על התלמידים ושילובם.

פרטים ליצירת קשר:
זאב בילר

 zeevbill@gmail.com / 054-5658900
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"כוכבי הקרקס" 15
בי"ס גלעד ובי"ס דקלים

בשנים האחרונות פועל בביה"ס גלעד חוג קרקס, 
מסגרת זמן שבועית שבה התלמידים לומדים, מתנסים, 

מתרגלים ומשחקים עם אביזרי קרקס.
השנה יסדנו יוזמה בה תלמידים מבי"ס גלעד מלמדים 

את תלמידי ביה"ס דקלים את מיומנויות הקרקס.
מטרות היוזמה:

• תלמידי גלעד: יתרגלו הנחייה והדרכה של חוג קרקס.
• תלמידי דקלים: יחשפו לעולם הקרקס, יתנסו ויתרגלו 

שימוש באביזרי קרקס.
• תלמידים וצוות משני בתי הספר יכירו, ישתפו פעולה 

וירגישו נח אלו עם אלו.
היוזמה פועלת במשך כל שנת הלימודים וכוללת את 
מפגשי התלמידים, מפגשים בין הצוותים משני בתי 

הספר ותהליך הכשרה למדריכים.

פרטים ליצירת קשר:
גלי נצר

galinetzer1@gmail.com / 052-8745127

קפה הזדמנויות 2019 תשע“ט 16

סקרני אומנות 
בי"ס היסודיים בעמק המעיינות

יוזמה משותפת, זו השנה השלישית ברציפות, של בתי 
הספר היסודיים בעמק, שיצרו יחד המורות לאומנות. 

"סקרני אמנות" – הינה תכנית של קבוצות תלמידים שיש 
להם תשוקה לעולם האמנות. במהלך השנה התעסקנו 

בנושא "בית". יחד עם פעילות התלמידים בבי"ס, 
מקיימות המורות מו"פ - בו הן מעמיקות יחד בנושא 

השנתי, שותפות ומעשירות אחת את השנייה ולומדות 
יחד מהנעשה בשטח.

פרטים ליצירת קשר:
שירה שק 

 eyeluvisrael@gmail.com  / 054-7202510

פיתוח מנהיגות ביניים
בי"ס דקלים

בבית הספר פועלים מורים רבים כרכזים בתחומים 
מגוונים. ריכוז טיולים, ביטחון, זה"ב, ריכוז מקצועי על פי 
דיסיפלינות, ריכוזי חטיבה. שאלנו את עצמנו מה משותף 
לכולם? אילו כלים נוספים ניתן לתת להם על מנת לייעל 

ולטייב את עבודתם? מהם תחומי ההשקה בין תחומי 
הריכוז השונים? כיצד קבוצת הרכזים באה לידי ביטוי 

כצוות מוביל ומקדם את בית הספר? מתוך שאלות אלו 
עלתה היוזמה והתפתחה. נבנו שגרות עבודה חדשות, 

הופעל מו"פ מלווה לתהליך ונבחנו מחדש הגדרות 
התפקידים. 

פרטים ליצירת קשר:
דקלה משולם

diklamesh@gmail.com / 054-4350322
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קהילה פוגשת אוטיזם - 
מכינת מצפן בקורס שיווק דיגיטלי 

בספרינג ואלי
חטיבת נווה, בית החינוך גאון הירדן דרכא

אחת לשבוע, במשך שלוש שעות, מגיעים חניכי מכינת 
מצפן, בוגרי חטיבת נווה )חטיבה לנערים ונערות על 

הרצף האוטיסטי( לקורס שיווק דיגיטלי בספרינג ואלי. 
היוזמה צמחה מתוך הצורך להפגיש בין חניכי מכינת 

מצפן, לבין הקהילה העסקית בעמק המעיינות. 
המפגש מאפשר למידה אותנטית של מיומנויות 

תקשורת ומיומנויות ניהול נוספות, תוך כדי הסמכה 
מקצועית בשיווק דיגיטלי. 

פרטים ליצירת קשר:
קלי פלא, הדר שטאל

hadarrei@gmail.com / 052-8727135

מגמת סייבר גיאוגרפי י"א 
בית החינוך גאון הירדן דרכא 

יחידת המיפוי של חיל המודיעין בצה"ל יצרה שיתוף 
פעולה עם פיקוח הגיאוגרפיה, בעקבות כך לומדים 
תלמידים הגיאוגרפיה בכלים עכשוויים )GIS( כיצד 

ניתן להבין ולנהל את המרחב באופן מיטבי יותר. 
בעזרת עבודת חקר מעמיקה התלמידים יוצרים 

בעצמם מפות GIS ולאחר ניתוח מקיף של הממצאים 
מגיעים לתובנות ולכלים המשפרים את המציאות. 

השנה חקרו התלמידים היבטים שונים של התחבורה 
והשפעתה על היוממות בעמק. 

פרטים ליצירת קשר:
מיכל פלג

 pelegron1@gmail.com / 050-2008064
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קלאס - למידה מבוססת חוויה
בית החינוך גאון הירדן דרכא, מו"פ חינוך 

" בכל עבודה שיש לעשות, יש אלמנט של כיף.. מצאו את 
הכיף ו..קסם! המשימה הופכת למשחק!" מרי פופינס

משחוק הינו - הכנסת אלמנטים משחקיים לתוך זירה 
לא משחקית. כאשר תכניסו עקרונות כמו: הנאה, מטרה, 

שלבים, משוב מידי, אתגר העולה בהדרגה, הזדמנות 
נוספת ועוד – משחקתם את השיעור! כלומר, משחוק אינו 

רק משחק! זהו כלי ללמידה המבוססת חוויה והרי כולנו 
יודעים כי אנשים רבים לומדים באופן משמעותי יותר 

מתוך חוויה.
מו"פ משחוק התרחב השנה ונגע במקצועות ספציפיים 

כגון: מתמטיקה, לשון ועוד. במסגרת המו"פ השנה קיימנו 
שיתופי פעולה עם עידן טכנולוגי והתנסינו במייקינג. 

פרטים ליצירת קשר:
ורד בנדיקט

veredariel9@gmail.com / 050-4271601
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האקתון אזרחי - פיצוח בעיות אזרחיות 
אמיתיות ) מטלת ביצוע באזרחות(

בי"הס שק"ד דרכא 
השנה את מטלת הביצוע באזרחות, עשו תלמידי י"ב 

בהאקתון של יומיים, שעסק כולו בבעיות אזרחיות 
הקשורות לאנשים עם צרכים מיוחדים. 

היוזמה צמחה מתוך שאלות רבות שהעלינו בצוות בי"ס 
לגבי אופן יישום מטלת הביצוע באזרחות, אשר מהווה 20% 

מציון הבגרות במקצוע האזרחות. החשיפה במהלך השנה 
האחרונה לתהליכי ה-STEM ,האקתון ולדרך הלמידה של 
) problem based learning - למידה מבוססת בעיה( PBL

'הפילה את האסימון' שכלים אלו יכולים להתאים מאד 
לשינוי לו ייחלנו. המטרה הייתה בניית תהליך ממוקד, 
אמיתי, בשיתוף הקהילה. האתגר הגדול היה התאמת 

דרישות המשרד לחזון ולכלים בהם נעזרנו.
היוזמה התקיימה בזכות שיתוף פעולה של המתנ"ס, 

אנשים מקהילת העמק, המועצה וצוות בי"ס. 

פרטים ליצירת קשר:
tzippytropper@gmail.com   052-8708916 / ציפי טרופר

תמ"ר - עבודות חקר בהיסטוריה
בי"ס שק"ד דרכא

בשנתיים האחרונות, תלמידי שכבת י' בבי"ס שק"ד 
דרכא לומדים היסטוריה בדרך ייחודית שפיתחנו. לימודי 

ההיסטוריה נעשים תוך כדי חקירה אקדמית, ויצירת תוצר 
אישי בו כל תלמיד חוקר אירוע היסטורי בכלים אקדמיים.
כחלק מתהליך הלמידה מתקיים גם אירוע משותף לכולם 

להצגת התוצרים. 

פרטים ליצירת קשר:
משה כפיר, רתם שלו

mkfir747@walla.com  / 054-6354735
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גני הילדים בשביל עמק המעיינות
גני עמק המעיינות

השנה החלו הגננות ללמוד על שביל העמק ולחשוב יחד 
על החיבורים האפשריים לגן הילדים, כל זאת במסגרת 
מפגשי אשכולות הגנים, כחלק מהגמישות הפדגוגית. 

מטרת היוזמה- הכרות עם מקטעי שביל עמק המעיינות 
כחלק מטיולי הגנים, חיבור בין הקהילות הסמוכות, 

יצירת מסורות הכוללות טיולים, מפגשי טיול ופעילות 
בטבע, סיפורי מקום ואירועי שיא המחברים בין כלל גני/ 

קהילות המועצה.

פרטים ליצירת קשר:
אביטל יובל, רביד תבור 

 ravidtavor@gmail.com / 050-7884217 

גן הילדים במאה ה-21
בגן הילדים מתרחשת כל העת למידה תהליכית- 

אורגנית. למידה מתוך מציאות החיים וההקשרים שבהם. 
השנה, כחלק מתהליכי STEMaianot נפגשו שבע גננות, 

בגנים צעירים ובוגרים, בקיבוצים ובמושבים, מהעמק 
ומההר, למפגשי למידה משותפים במסגרת מו"פ חינוך. 
הגננות התבוננו יחד היכן מתקיימים בגן תהליכים אלה 

והאם סביבת הלמידה ומרחבי הלמידה מאפשרים חקר, 
התנסות ושאילת שאלות. היכן ניתן להעמיק את למידת 

הילדים ולתת דרור לכישורי למידה שונים לבוא לידי 
ביטוי ועד כמה מתאפשרת בחיי הגן תנועה בין מרחבי 

הלמידה והעברת תכנים מתוך הגן החוצה ולהפך.

פרטים ליצירת קשר:
אביטל יובל, מיה אבנון 

itamary@tiratzvi.org.il / 050-7279403
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גנים נפגשים - פסיפס ישראלי: 
"שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות"

 גן ניצן, ניר דוד וגן שקד, בית שאן 
השנה מתקיים שיתוף פעולה ייחודי בין גן ניצן, שבקיבוץ 

ניר דוד לגן שקד שבעיר בית שאן, בו מתחנכים ילדים 
ששפת אימם הינה ערבית. 

שיתוף הפעולה בין הגנים נולד משילוב של בחירה בלמידה 
מבוססת בעיות על פי עקרונות STEMaianot בתחום 

השפה, יחד עם הנושא השנתי של משרד החינוך "שומרים 
על אחדות, שומרים על ייחודיות".

בשיתוף הפעולה הייחודי הזה, הבעיה הנידונה היא - כיצד 
ילדים בעלי שפות ותרבויות שונות יכולים לתקשר ביניהם?

התהליך מתקיים לאורך השנה, בתכנון משותף של 
הילדים משני הגנים. התהליך כולל- הצגת הבעיה, ויצירת  

תקשורת בין שני הגנים בדרכים שונות ומגוונות כולל 
ביקורים הדדיים. 

פרטים ליצירת קשר:
רוקסנה פלמן, איילת הולצמן

roxanafelman@gmail.com / 050-7865248
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כשהיחיד והמיוחד נפגשים בגובה העיניים
גן תאנה )צעיר(, גן חצב )בוגר( 

וגן מעיינות )חינוך מיוחד(, שדה נחום
כיצד מייצרים קהילה במקום בו נשכחה המסורת? כיצד 

מפגישים את הילדים עם השכנים בגן הצמוד? כיצד ניתן 
לייצר גאוות יחידה במקום בו הגאווה שכחה קצת? איזה 
ערכים חשובים לנו עבור אותם ילדים כשיצאו אל העולם 

הגדול? כל השאלות האלה ליוו אותנו כשניגשנו לחשוב 
לראשונה על המילה שהנחתה את הרצונות שלנו והיא 

"יחד". רצינו להיות יחד. רצינו להרגיש שייכות ומחוברות 
למקום, לקהילה, לילדים. 

ואז הגיע הניצוץ ואיתו נרקם לו רעיון- חגיגות וציון ראש 
חודש משותף לשני הגנים- חינוך מיוחד וחינוך רגיל. 

בכל פעם נפגשים הגנים כדי שהיחיד והמיוחד שיש בגן 
ישוחחו אחד עם השני, יצחקו, ישירו, ירקדו, ייצרו ויסתכלו 

אחד לשני בגובה העניים.

פרטים ליצירת קשר:
שיר לבנון מנטל, יעל וסרמן, סיון משה

 shirlevanon123@walla.com / 0508651978
יעל 0508651978

גן ביער
גן גפן, בית יוסף 

ילדי הגן יוצאים מהגן לאורך כל השנה פעם בשבוע, 
ללמידה חווייתית בחורשת אקליפטוסים הנמצאת 

כקילומטר מחוץ ליישוב, ועל תוואי שביל העמק. 
הילדים פועלים באופן חופשי בסביבה הטבעית, חוקרים 
ומתנסים באמצעות חומרי הטבע ותנאי השטח בחורשה. 

פרטים ליצירת קשר:
 yosefzipi@gmail.com ,50-95502100 / ציפי יוסף
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קשרי גן - קהילה
גן גפן, רוויה

השנה נוצרו והתבססו קשרים ויחסי גומלין בין הועד 
המקומי במושב, הורי הילדים וצוות הגן. קשרים 

שהעמיקו והתחזקו השנה ומניבים שיתופי פעולה 
במושב. במהלך השנה מתקיימים מפגשים בין ילדי הגן 
לאנשי הקהילה, חיבורים רגשיים ורב דוריים ושינוי פני 

סביבת הגן והמושב.

פרטים ליצירת קשר:
etikauf@walla.com / 050-5225053

שילוט פרחי בר
גן שיבולת וגן גפן קיבוץ מירב

צמחיית הגלבוע העשירה והמגוונת, מזמנת למידה 
מתוך סקרנות של חיפוש והתאמה בין פרח בר לתמונתו 

במגדיר )לפי צבע( ולמידת שמו ומשמעותו. השנה 
החלטנו לשתף את קהילת הקיבוץ בידע שאנו רוכשים, 

ובשדה בור הנמצא בקרבת הגן, התחלנו לשלט את 
הפרחים הנפלאים הנמצאים בו, כך הלמידה היא גם 

עבור הילדים וגם עבור קהילת היישוב- כל זאת במסגרת 
"מתנות קטנות" שאנו מחלקים לסובבים אותנו. 

פרטים ליצירת קשר:
עידית חרובי, מוריה גמליאל, עירית יוגב – רותם

rotemai@tiratzvi.org.il / 050-5202394
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ניתוח התנהגות כשפה בית ספרית 
בי"ס דרור לחינוך מיוחד

הגישה ההתנהגותית בתחום הטיפול והחינוך של ילדים 
עם אוטיזם מהווה את אחד מהתחומים הנחקרים 

והמוכחים בעבודה עם תלמידים על הרצף האוטיסטי.
מטרת הפיילוט ליצר שפה בית ספרית מקצועית 

ומקיפה בתחום ההתנהגותי, לקדם ולשפר תחומי 
תפקוד לימודיים, חברתיים והתנהגותיים באמצעות 

הכלים של הגישה ההתנהגותית.
בבי"ס החלו לפעול בשנה"ל תשע"ח 2 מנתחות 

התנהגות ב-2 כיתות והשנה התרחבה הפעילות לכיתה 
נוספת על ידי מנתחת התנהגות מצוות ביה"ס וכמו כן, 

נקלטו גם סטודנטיות לניתוח התנהגות ממכללת כנרת. 
בכיתות מופעלות תכניות כיתתיות ואישיות לקידום 

השתתפות ולמידה בהלימה למטרות התל"א של 
התלמידים. צוותי הכיתות - מחנכים, מטפלים וסייעים 

עוברים במהלך השנה סדנא בה לומדים ומתנסים 
בגישה ההתנהגותית. את הפיילוט מלוות המדריכות 
הארציות מהאגף לחינוך מיוחד והפיקוח על החינוך 

המיוחד.

פרטים ליצירת קשר:
גליה רונן 

gil@gmail.com1234 ,050-6487367
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תהליכי הערכה לפיתוח לומד 
בעל מכוונות עצמית

בי"ס רימון 
"רפלקציה היא אחד מיעדי ההוראה וההערכה. 

על מנת להשיג את המטרה שהיא פיתוח לומד עצמאי, 
חשוב לפתח את היכולת המטה- קוגניטיבית של הלומד. 

מטה- קוגניציה מתייחסת ליכולת של הפרט לחשוב 
על חשיבה שלו ולנווט את התהליכים הקוגניטיביים 

שלו " )בירנבוים,1997(. לאחר שבשנים האחרונות היו 
התנסויות בכיתות שונות הוחלט השנה ע"י צוות בי"ס, 

להפוך את יומן הלמידה לשפה בית ספרית, בכל הכיתות. 
באמצעות יומן למידה רפלקטיבי אותו מנהל הילד, 
אנו מזמנים לו התבוננות בתהליכים אישיים שונים: 

לימודיים, חברתיים ואישים. דרך התייחסות להצלחות, 
קשיים, דרכי התמודדות והצבת מטרות, הילד מפתח 

מודעות אישית ומכוונות אישית. בנוסף, יומן הלמידה 
מהווה אמצעי נוסף להעמקת ההיכרות בין המחנך/מורה 

מקצועי לילד ומזמן שיח משותף מקדם ביניהם.

פרטים ליצירת קשר:
עידית ברקוביץ

idit1962@gmail.com ,053-6222617
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מרחבי למידה רב-גילאיים
בי"ס רימון 

מרחבי הלמידה בבי"ס החלו השנה, במסגרתם בכל 
יום חמישי, במשך שלוש שעות, כל תלמיד בכיתות 

ד'-ו' לומד במרחב אותו בחר, למשך מחצית שלמה. 
מטרות התכנית: 

• העמקה של הילד במקצוע ליבה על-פי בחירתו 
ובהלימה לעניין אישי \ חוזקה אישית.

• יצירת יחידת זמן משמעותית המאפשרת תהליך 
למידה אותו מוביל התלמיד.
STEM -יישום עקרונות ה •

לפיתוח ויישום התכנית מספר שותפים: 
צוות בית הספר, צוות החווה החקלאית 

וצוות מורי נש"ר ד'. קיימים שני מו"פים המלווים את 
הצוות בתהליך מרחבים. 

פרטים ליצירת קשר:
איריס דבורקין 

irisdvo@hinuchm.k12.il / 052-5614383
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מרחבים בחווה 
חווה בעדן ובי"ס רימון 

כחלק מתכנית מרחבים בבי"ס רימון, למרחבי החווה 
מגיעים תלמידי כיתות ד-ו מבית ספר רימון שבחרו 

במרחב החווה. הם פועלים בשלושה מרחבים שונים: בניה 
אקולוגית בהובלת תמי גיא, צפרות בהובלת אורית צביאלי 

ו"מהשדה לצלחת" בהובלת סלעית רפפורט. התלמידים 
מגיעים לחווה ל-13 מפגשים ומפגש אחד שנערך בבית 

הספר, לקראת סיום התהליך, בו מתקיימת למידת 
עמיתים בין המרחבים השונים, כולל אלו המתקיימים 

בבי"ס. כל התוכנית מתקיימת בשיתוף פעולה מלא בין 
חווה בעדן לבית ספר רימון. 

פרטים ליצירת קשר:
תמי גיא, אורית צביאלי, סלעית רפפורט

Saliti78@hotmail.com / 052-7966612
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נפגשים בעמק -0.3 ערכת קלפי העמק 
בי"ס שק"ד דרכא, בית החינוך גאון הירדן דרכא, 

מועצה אזורית עמק המעיינות
השנה הסתיים תהליך ארוך, שהחל עוד בשנה שעברה, 

ובו נוצרה בשותפות גדולה ערכת קלפי העמק. 
ערכת הקלפים מספרת את סיפורו של העמק, את סיפורו 

של עמק חינוך- דרך מילים, ציורים ותמונות. בעבודה 
משותפת ותהליכית נכתבו הגדרות מצפן עמק חינוך, 
מהן יצאו תלמידי מגמת האומנות בבית החינוך בגאון 

הירדן דרכא לצלם תמונות המבטאות רגשות ומחשבות; 
תלמידות מגמת העיצוב הגרפי בשק"ד דרכא עשו תהליך 

של איור הגדרות המצפן ועיצוב קלפי השאלות. 
יחד נוצרה ערכה ייחודית עבור שימושים מגוונים . 

פרטים ליצירת קשר:
נועה אלסר-רוס

noakziza22@gmail.com / 050-6478236
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מחשבות
תוכניותחלומות

39 קפה הזדמנויות 2018 תשע“ח

עשיתי לי הרגל
לחפש ילדים

בבני האדם
הם יושבים

בזווית העיניים
בצידי החיוך
בגומות החן

עשיתי לי הרגל
בכל איש לראות ילד

ובכל אישה -ילדה
הם מסתתרים מאחורי

הפנים שלהם
מאחורי ההרגלים

מאחורי ההרס הלא מתוכנן
מאחורי הרים של אגו
מאחורי חומות ילדות

ודרדרים שגידלו על הלב
עשיתי לי הרגל

לדבר 
אל הילדים שבבני האדם,

ולהקשיב 
לבקשות העמוקות שלהם. 

ועשיתי לי גם תפילה -
שתמיד יחפשו בני האדם

את הילדה
שבי

שיצליחו גם הם
לראות את שתי צמותיי

וגומת החן שבסנטר
שיראו

את השמיים
שאני נוגעת בהם

גם כשדרכי אובדת
גם כשנופל עלי צל

גם כשאני שוברת את הים
ויהיה ליבם נוח להבין אותי

וקל יהיה להם לסלוח לי
ולאהוב אותי

שנעשה כולנו הרגל
לראות ילדים

זה מתחת קמטיו של זה
בכל שמיים

ובכל אדמה 

חפשו את הילדים/חלי ראובן



תמשיכו לחלום, 
ולהגשים.

נתראה בשנה הבאה,
עם עוד יוזמות 

והזדמנויות חדשות.

תודה רבה!


