
אז מה היה לנו השנה
סיכום תשע"ח, פורום מובילי חינוך
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יצאנו לדרך כמו "איכר" או כמו "ספן"- אל 
ה"מרחבים"

פגשנו את "ביכורים" על כל ההתפתחות, 

ההתגבשות והצמיחה של השנתיים 

האחרונות.
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*
האם אנחנו מצליחים לפתור

את שיעורי הבית
שאין לו שיעור

 
בעזרת ילדינו לשאול
שאלות קשות וטובות

למחוק ולתקן
 

כל יום המבחן
לא הספקנו להתכונן

 
בגב רכון על בעיות מטרידות

שהתשובה הנכונה לכולן
חיבוק

 
האם אנחנו מצליחים לזכור?
האם אנחנו תלמידים ראויים

לילדינו?
סיון הרשפי, חינוך ביתי
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 מיפויים בדרכים שונות◆
התרגשות ופליאה ◆

מהדברים שהילדים 
בחרו לכתוב ומהתמונה 

שהתקבלה
חשיבה מעמיקה על מה ◆

מבטאים המיפויים ולאן 
אפשר להמשיך איתם 

הלאה
יצירת מרחבים חדשים ◆

של מקום, זמן ואנשים  
בבתי הספר ומחוצה 

להם
סיורים במקומות מעוררי ◆

השראה
חיבור התנסויות חדשות ◆

עם דברים מוכרים 
וסדירויות "ותיקות".

צוות אחד שמוביל, ◆
מחדש ויוצר



סיכום סל יוזמות תשע"ח:
הקריטריונים שעל פיהם ניקד צוות השיפוט כל יוזמה 

ויוזמה היו כדלהלן:
האם היוזמה היא תולדה של מו"פ, שערך חשיבה 1.  

ולמידת צוות, והיוזמה היא התוצר?
עד כמה היוזמה היא שיתוף פעולה בין מסגרות 2.  

שונות (שלא באותה מערכת חינוכית)?
האם היוזמה היא ביטוי של המצפן? עד כמה 3.  

קשורה לעמק חינוך?
האם יש ליוזמה קיימות תקציבית (מי עוד שותף 4.  

במימון)?
עד כמה נראה שליוזמה יש /תהיה השפעה רחבה?5.  

גובה התקציב שאושר היה בהתאם לעמידה בקריטריונים 
(1400 ₪ לכל קריטריון), ועד לגובה המקסימלי האפשרי 

של 7000 ₪ ליוזמה.
הוגשו 35 יוזמות ואושרו 20 בעלות מצטברת של 82 אש"

ח.
יוזמות משפיעות ומשמעותיות – הוצגו בקפה הזדמנויות.

בבסיס השיטה עומדת ההנחה שזו דרך נפלאה לעודד 
אנשי חינוך יזמים ואוטונומיים. ומאידך – דרך נבונה 

להרחיב את מעגלי ההשפעה של עמק חינוך ולהדגיש 
מה חשוב עבורנו לקדם בעמק.
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3 קבוצות מנהלים
קבוצת מורות

ואן אחת נהדרת  שלימדה אותנו מהי 
למידת שפה אינטואיטיבית, בכיף 

ובשמחה וכיצד ניתן ללמוד אנגלית כחלק 
מה"עולם האמיתי".

על הדרך התנסינו בחוויה של למידה, על 
הקשיים והגילויים שבדרך.

וגם הרבה שיחות מעמיקות על חינוך 
ועל עצמנו.
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ומכאן נוספה קבוצת עבודה נוספת 
ותובענית לאורך השנה
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איך 
 STEM
נולד…..



כ- 40 אנשי צוותי הניהול שלנו 
הסתובבו בין מרחבי החינוך 

בעמק- ונגעו בתמונה הגדולה 
דרך מפגש עם אנשי החינוך, 

הילדים והמקומות.  

7



מחוברים - קם שירות חדש למען נוער 
העמק.

בחודשים שחלפו מאז הקמתו, נעזרו בו 
כבר נערים ונערות ועובדות בו 2 מטפלות.

וזוהי רק ההתחלה
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 הכרנו את המרחבים השונים 
שהתפתחו ברימון,

נגענו דרך סיפורים אישיים 
בתפיסות השונות של הזהות 

היהודית-ישראלית שלנו
עם ד"ר שולמית קיציס מתכנית "בארי"
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פורום 
אוקטובר



זוכרים? כתבנו יחד את "עמק חינוך" 
בחומה ומגדל. 

10             תוצר שלם מחכה לכם בהמשך :)



לכבוד נר ראשון של חנוכה, 
[והגעת תוצאות המיצ"בים…]

נגענו במפגש של של חלומות 
ומציאות- מתוך מציאות 

המיצבים ודרך סיפורו של ר' 
נחמן מברסלב
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"הביקור אצל מנחם בומבך, התובנה שלמרות הקושי 
וההליכה כנגד הזרם בדברים מסוימים מולידה דברים 

גדולים ופשוט לא לפחד להיות אתה בתוך השליחות 
החינוכית."

"יחידת עבודה על פי המיפוי הבית ספרי- נותן חשיבה 
מעמיקה למקום העכשווי ולהיכן שהיינו רוצים להיות. 

הזדמנות לעבודה מעמיקה, חשיבה משותפת, זמן לנתח 
ולהעמיק. ניתנו כלים (גם המיפוי של פוקס וגם מיפוי 

העכביש) המביאים נקודות לחשיבה ולהתבוננות שלא היו 
לנו קודם."

"הלימוד בהתחלה- כולם ביחד, היכולת לראות את עצמנו 
כגוף אחד שמעניק וגם מקבל, כל אחד מביא את החוזקות 

שלו בארגון. תומך ונתמך "

"הביקור בשוק מחנה יהודה - שילוב החדש עם הישן. הישן 
קיים ורלוונטי ומשתלב עם חדש שלא הייתי מעלה על 

דעתי (אם הייתי נשאל לפני 20 שנה) שכך יתפתח".

מתוך תגובות של משתתפי היממה

יממה תשע"ח 2018
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סרטון מסכם 
לשבוע
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"החום בעמק..."

 
האתגר

להתמודד עם "החום בעמק"- בעזרת 
מהלך חינוכי המחבר בו את כל תחומי 

ההתמחות של כל החברים לקבוצה!
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טוב, אז ככה:
אתמול הגעתי ב 9:00, חשבתי לעצמי שאהיה עד הצהריים, 

אמשיך לעניינים אחרים ואחזור בערב. השארתי את 
המחשב במשרד וחלון פתוח. כשעמדתי ללכת לענייני 

האחרים גיליתי שהשעה 1 אחר חצות. מצאתי את עצמי 
עובדת בקבוצה שאת חלקה הכרתי, ושהתגבשה מהר מאוד 

לנבחרת של ממש. אנשים מדהימים אחד אחד. המקום 
היחיד שנותר לי ללכת אליו בשעה שהרמתי את הראש,  

הוא הביתה למיטה. זמן רב לקח לי להרדם כי חשבתי כל 
מיני מחשבות. בבוקר כשהתעוררתי חשבתי רק: איזה 

משוגעים !
כשהגעתי לעידן מצאתי את אחת המנהלות ישנה בבריכת 

הפופים, את כל הקבוצות עובדות בשיא המרץ למרות 
ארוחת הבוקר המפנקת, ואת כולם רעננים, טובי לב ובעיקר 

מחייכים.
אין מילים לתאר את החוויה המכוננת שתיתן את אותותיה 

עוד זמן רב. אתמול והיום, רק עפו זרעים של חינוך לכל 
עבר, בשנים הבאות הם ימצאו את מקומם, ינבטו ויצמחו….
משתתפת בהקתון
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כמה קשה לקבל החלטות כולם יחד:

ימי שלישי קצרים ו"זמן מורה" ●
משותף

שפת תיכנות בכיתות היסודי והחט"ב●
ממשיכים באנגלית●
מקימים נבחרת מנחים לעמק●
STEM ומרחבים הופכים לדרך ●

משותפת
מרחבים בתוך בתי הספר ובאזור ●

כבסיס לפדגוגיה מתחדשת
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וְַהֶּדֶר עֹוֶדּנָה נְִפַקַחת ָלאֶֹר
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"הרבי מקֹוְצק הלך פעם בדרך לרבו עם חסיד נוסף. גשם כבד 
ירד.

אמר הרבי מקוצק לחברו: "הלוואי שיפסיק השם את הגשם."

ענה לו חברו: "בבית המקדש היה הכוהן הגדול מתפלל שלא 
תישמע תפילתם של עוברי דרכים, המתפללים להפסקת 

הגשם שהעולם זקוק לו. ואתה מתפלל שייפסק הגשם? הרי זו 
תפילת עוברי דרכים."

ענה הרבי מקוצק: "אני אינני עובר דרכים. עובר דרכים הוא מי 
שהולך מעיר אחת לעיר אחרת שאליה הוא צריך להגיע. אני 

אינני עובר את הדרך כדי להגיע למקום אחר. הדרך היא 
המקום שלי."

 הדרך שעברנו השנה היא בוודאי אמצעי להגיע ליעד או 
למטרה, אבל  לא רק.  לפעמים הדרך היא לא רק דרך. 

לפעמים היא המקום. 

ע"פ אתר זושא 22



תודה לכולם
חופשה נעימה

פורום מובילי חינוך תשע"ח

שרי דגן@דקלה משולם@גליה רונן@רותם 
ליבנה@בועז שוורץ@טלי גניאל @ינאי כהן 
@איריס דבורקין@עידית ברקוביץ@מיכל 
אברכהן@מור קרסין@יצחקי גולן@שולי 
לנדה@יעל וירוב@צופית שריג@מיכל 

קופפר@צילה אדלשטיין@מלכה פווה@אסנת 
אבני@שי מועלם@אפרת אבירן@אלכס 
קליין@זאב בילר @עוזי צוקר@מאיה 

ארטל@נעמה כץ@ פירחית ריבלין@ עפר 
לניר@ מירה יובל@איתן שטרסברג @מור דשן 

@יורם קרין

שלכם, נועה אלסר רוס ונגה גיל

כ"ב תמוז תשע"ח 5.7.2018


