
השביל הזה מתחיל כאן 

סיכום פורום מובילי חינוך 
תשע"ט 

התמונה צולמה ע"י גלי הרשלר תלמידה בגאון הירדן דרכא



ימי למידה נבחרת מנחים יולי 2018

5 ימים
28 אנשי חינוך מהעמק

הרחבת מעגלים 

תיקיית כלים מימי 
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דף לימוד- כמים הפנים לפנים...
4



"אחד הזמנים בשבוע שחיכיתי לו על אף
 

הקושי לצאת מיום עבודה..."

"היום התחלנו את קיטנת האנגלית בדקלים. 58

 
תלמידים מכל היסודיים בעמק שרים משחקים

 
מציגים ויוצרים באנגלית עם חמש מורות מהעמק

 

ושלושה מדצים משקד וגאון הירדן."
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SOLE- בהמשך המפגש חקרנו 
את השאלה המעסיקה את החווה- 

"לאן נעלמו התנשמות- ואיך 
מחזירים אותן לחווה"? בעזרת- 

 .SOLE
בסיום התהליך כל קבוצה יצרה 

סרטון דרכו היא סקרה את 
הממצאים אליהם הגיעה. נעזרנו 

בחומרים מודפסים, באינטרנט דרך 
הפלאפונים, ב'חברים טלפונים' 

ובצוות החווה כמובן. 
הכלי מביא לידי ביטוי את תפיסת 

ה-STEM, הוא פשוט ליישום 
ויכול להיות מצוין לעבודת חקר 

והעמקה עם צוות וילדים. 
 

SOLE קישור לחוברת
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שלום לכולם, 

ביום ראשון נפגשנו, פעם ראשונה מאז שהתחילה 
שנת הלימודים, עם מצטרפות חדשות מבי"ס שדות 

החדש וגם מגאון הירדן ורימון, כאלו ששותפות 
להובלת התהליכים בבי"ס. 

היה משמח לפגוש את כולם, ולשמוע על מקומו של 
כל אחד.ת- עם ההתרגשות מהתהליכים שהתחילו, 

יחד עם האתגרים והחששות הקיימים. 
המפגש היה ברשות ניקוז- ואפשר לנו לפגוש ולחוות 

תפיסת 'אקוסיסטם' ממקור ראשון ולא רק 
מפרספקטיבה חינוכית, אם כי החינוך והקהילה הם 
בהחלט חלק מתפיסת העבודה הרחבה של רשות 

ניקוז. 
תודה גדולה לרשות ניקוז- על המפגש המשמעותי, 

 האירוח ברוחב לב ועל הדרך המשותפת. 
פתחנו כמובן בנפגשים- הפעם עם היגדים שכל אחד 

בחר, והתייחס אליו מהמקום בו הוא נמצא עכשיו. 
בהמשך עיקר הלמידה- עסקה בעיצוב תא שטח 

בתחומי עמק המעיינות המשלב רצונות וצרכים של 
מספר רב של גורמים- התוצר בסיום של כל קבוצה 

היה הבאת הרעיון לאיך יראה השטח בעוד חמש 
שנים, בעזרת סרטון קצר. 

שיטת העבודה והלמידה התבססה על הכלי של 
הג'יגסו- כלי שיכול להתאים לתהליכי למידה מגוונים, 

עם צוותים ועם ילדים.  7
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מיני האקתון
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מתודת "קפיצה לעתיד" כשעה-שעה ורבע.
 

מתודה זו מתאימה לשלבים מוקדמים של יצירת תוכנית 
או פרויקט עם נקודת סיום. הרעיונות צריכים להיות 

מנוסחים, אך לא סופיים לחלוטין.
מטרת המתודה: לחזות את העתיד ולדמיין/לצפות כיצד 

ייראה הפרויקט בתרחיש הטוב ביותר. כמו כן, כדי 
לפתוח דיון לשלבים, דמויות, פעולות וציר הזמן של 

 הפרויקט כדי להביא להצלחתו. 
יעדים:

להרחיב ולהבהיר את החזון של מה הקבוצה או אדם 
מנסה להשיג

לזהות הזדמנויות לשיפור ממוקד
לכוון פעולות תכליתיות ולצמצם בזבוז מאמצים 10



יום המורה תשע"ט
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קישור לסרטון תהליך הכנת שי 
למורה

 ע"י צוות חווה בעדן



שלום לכולם,

ביום רביעי נפגשנו ליום למידה שלם עם ג'ן (יו"ר 
 STEM המוביל ומלווה תהליכי -TIES ארגון

ברחבי ארה"ב ובעולם),האנגלית הייתה חלק 
בלתי נפרד מהלמידה (למרות שהיה תרגום 

מקצועי במהלך כל היום). 

את היום פתחנו כמובן ב'נפגשים'...

לאחר מכן ג'ן דיברה על תפיסת ה- STEM, היה 
חשוב, מדייק ומעורר השראה (גם למי שכבר 
שמע אותה בפעם השנייה/שלישית/רביעית). 

ג'ן המשיכה לדיון על העקרונות שכתבנו בקיץ- 
מתוך חשיבות לחזור ולהתבונן עליהם 

מפרספקטיבה של זמן והתנסויות בשטח. מצורף 
הדף עם העקרונות לאחר שינויי הניסוחים שעשינו 

(טיוטה עוד לא מוגמר)- מזמינות אתכם כמובן 
להוסיף התייחסויות במייל חוזר. 
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רק להגיד...
שאתם מחממים את הלב - אתם בחינוך ממקום 

חף מאגו, מציניות אבל מלא באהבת אדם .
שאמון ,אוטונומיה ואותנטיות נראו בעשייה שלכם.

שאתם "הולכים את האמונות שלכם" וזה מרגש 
לראות את ההליכה הזו.

שיש בכם צניעות והתרגשות ושההתמסרות שלכם 
לתהליכים מעוררת השתאות.

ראיתי אתכם לומדים ומלמדים ושואלים שאלות.
וואו כמה למידה היתה לי במחיצתכם.

תודה לכל מי שהאיור שלי פגש אצלו את התשוקה 
ליצור.

אפרת גולדברג (הציירת שליוותה אותנו ביממה)

כלים וחומרים משותפים 
מהיממה

 "המון תודה! תמיד מרגש ומפליא לראות איך נוצר
השלם הגדול מסך חלקיו"

13

יממה תשע"ט



 שלום לכולם,

 ביום ראשון האחרון, 3.2 כ"ח בשבט נפגשנו ליום
 למידה שלישי בסדרת ימי הלמידה שלנו.

 את היום הקדשנו להעמקה נוספת בעקרונות וגם
 לשלב הנוסף בעיצוב התהליך- בו כתבנו את

 המאפיינים לעקרונות.

ב'נפגשים'- שיחקנו 'לינק' עם העקרונות כשכל אחד 
מאיתנו הרים עקרון אקראי, והשותפים למעגל היו 

צריכים לחשוב מה אותו אם חושב על העקרון בעזרת 
משפטים שונים שהיו על קלפים אחרים (גם אותם 

בחרנו באופן אקראי, מה שלפעמים היה מאתגר ודרש 
מאיתנו יצירתיות). 

המשחק אפשר לנו לשוב ולבחון את העקרונות אותם 
כתבנו ויצרנו יחד, עוד מהקיץ, וגם לבחון את 

החיבורים והתפיסות של כל אחד מאיתנו לעקרונות. 

לומדים דרך- "סיפורי STEM מהשטח"- בחלק 
הזה, הבאנו בשני סבבים, שלושה סיפורים שונים 

מהשטח בכל פעם, שייצגו תהליכי STEM שמתוכננים 
או כאלו שכבר החלו . כל אחד בחר אילו שני סיפורים 
האו רוצה לשמוע ולהכיר. המציגות גם קיבלו 'שאלות 

במתנה' להמשך חשיבה ופיתוח של התהליכים שלהן, 
ובכל קבוצה קטנה שנוצרה סביב הסיפורים גם בחנו 

 .STEMaianot את התהליך אל מול עקרונות

תודה רבה לששת המציגות שהביאו את עצמן ואת 
הדברים שהן עושות: אביטל יובל, עינת הימן, יעל 

קוגומולסקי, צופית שריג, חדווה שבת וציפי טרופר. 
הייתן להשראה וללמידה. 

מפתחים יחד- "מאפייני העקרונות"- בהנחיית ג'ן 
יצאנו למשימת כתיבת המאפיינים, ניסינו לדייק מה בין 

פרקטיקות ודגמאות ליישום העקרונות ומאפיינים 
כלליים יותר שיהוו עבורנו סוג של מחוון לתהליכי ה- 

 .STEM
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שלום לכולם, 
פורום המובילים השבוע היה חלק מיום "STEM" שלם- 

בבוקר יום למידה של נבחרת המנחים בגאון הירדן ואחה"צ 
הרצאה של ג'ן ל'הרחבת המעגלים'. 

נפגשנו הפעם בבי"ס שק"ד דרכא, בחדר האנגלית החדש 
שזימן עבורנו חביית למידה במרחב שונה ואחר מ'הכיתה 

הרגילה', כמו כל קבוצת לומדים את חלקנו זה גם איתגר... 
אמילי סינגר, רכזת אנגלית בבי"ס, עשתה לנו 'נפגשים' 

באנגלית דרך שאלות שעסקו במקומם של הפלאפונים 
בחיינו... נפגשנו עם הנושא וכמובן גם בהתמודדות עם 

השפה. 

בחלק השני ג'ן עסקה במקום של המנהלים בהובלת 
תהליכי ה-STEM, רבים מהדברים שלה נגעו בכלל 

למאפיינים של הובלת כל שינוי. 
בהיוועצות- מאיה, איריס ומלכה שיתפו כל אחת מהן 
בדילמות ניהוליות הקשורות לתכניות שהחלו להירקם 

ביממה ומהוות חלק מתהליכי ה-STEM שלכם. 
רתימת הצוות ואופן הרחבת המעגלים- עבר כחוט השני, 

ונראה שהנושא מהווה אתגר גדול ומשותף לכולנו. 

סרטון שראינו בחדר אנגלית  15
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קישור לחוברת
 שבוע חינוך 

קישור לחוברת קפה 
17 הזדמנויות 
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קישור למסמך 
העקרונות המלא 
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קישור למצגת לקראת 
תש"פ 
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 וגם הוקרה מבחוץ על חלק מעשייתנו… 
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מובילי חינוך תשע“ט
שרי דגן | דקלה משולם | בועז שוורץ | טלי גניאל | 
לינה שגיא | צופית שריג | מיכל קופפר | איריס 
דבורקין | עידית ברקוביץ | יצחקי גולן | יעל וירוב | 
שולי לנדה | מלכה פוה | אסנת אבני | שי מועלם | נעמה 
כץ | מאיה ארטל | אלכס קליין | זאב בילר | גליה רונן | 
רתם ליבנה | אפרת אבירן | פרחית ריבלין | לוית 

ראובני | עוזי רמון | מור קרסין | עפר לניר | 
אור מליחי | רעיה פורת |  רוני יבור סלמה | יעלי ארמה 
אורן | צילה אדלשטיין | שלום אדרי | דורית נתן לביא | 
איתן שטרסברג | שאול עקביה |  רויטל לבגורן | מור 

דשן | 
יורם קרין | נועה אלסר רוס | נגה גיל

 

ושותפינו מהפדרציה היהודית של קליבלנד
אורן ברץ | אילנית גרבליך קליר
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קישור לסרטון למלכה 
ובועז



והדרך עודנה נפקחת לאוֶר
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 שותפים יקרים.
 שמים הם המצע, השגרות והיומיום. שמים הם גם ה"ָלָמה?" ומה שרואים

כשמצליחים להרים את הראש מהשוטף.
 יחד בנינו לנו שמיים, מרחבים, אוסף של אפשרויות שאין להן סוף, עתיד משותף

ומקום לכל אדם.
תודה על שנה נהדרת. תודה על שנים נהדרות, מאתגרות ומצמיחות.

כל אחד ואחת מכם, והכוח של היחד - עושה את העמק הזה למה שהוא.
בהערכה, באהבה וכבר בגעגוע.

 סיון תשע"ט | יוני 2019נגה

ַאל ְּתַסְּפרּו ִלי
ֶׁשְּכֵדי ָלעּוף

ָּכל ָמה ֶׁשָּצִריְך
זֶה זּוג ְּכנַָפיִם.

ִאם רֹוִצים ָלעּוף
יֵׁש ִלְדאֹג

ֶׁשּיְִהיּו ַּגם ָׁשַמיִם
כנפיים עידית ברק
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