
 
 

 

 

 
 תש"פ -stem( נבחרת מנחי 17/11/19) 2סיכום יום למידה 

 מקום: עידן טכנולוגי

 

 עיקרי הדברים:

מתקיים פורום מובילי חינוך פתחנו את היום בהתכנסות, ציינו שבמקביל          

יסודי, חלק מהמנחים מציגים את עבודתם ובעקבות כך הם חסרים בשק"ד 

 -קישור לסרטוןלנו בפורום, צפינו בסרטון מעורר מחשבה ) 

HqPg-https://youtu.be/BD1F2Hקבוצות עבודה.  3-( ולאחר מכן התחלקנו ל

ב' בהובלה -הקבוצה הראושנה התנסתה במרחב התנסות וחקר בכיתות א'

של אושרת דהן מבי"ס ביכורים, הקבוצה השנייה התנסתה במרחב מחול 

ובמרחב השלישי  הלת המרכז למחולצור מנ ןאות ל רויטל ביבהובלה ש

התנסנו במרחב מאסטרי במתמטיקה בהובלתה של שירן חלילי מבי"ס גאון 

 ,הירדן. לאחר ההתנסות שמענו מאושרת, רויטל ושירן על התהליך

המורכבות, האתגרים, רתימת הצוות והתלמידים ולא פחות חשוב על 

 ההצלחות.

למשמעות שלהם בתוך תהליך הלמידה ,  stem-בהמשך התחברנו לכישורי ה         

 והחשיבות שלהם בתכנון תכנית הלימודים.

קבוצות ע"פ המנחים, אספנו חוויות ותובנות  3-פגשים במאת היום סיימנו ב         

 מילים. 6מתוך ההתנסויות ודייקנו את היום בעזרת 

 

תודה לכל מי שלקח חלק ובייחוד לאושרת, רויטל ושירן על השיתוף          

 ההשראה והאומץ. 

 

 

 

https://youtu.be/BD1F2H-HqPg


 
 

 

 

 תש"פ -פורם מובילי חינוך (27/10/19) 2סיכום מפגש 

 עידן טכנולוגי מקום:

 

 עיקרי הדברים:

  ,פתחנו את היום ב'נפגשים' ,יורם בירך ושיתף אותנו באתגרים הצפויים

 למפגש מהיר של אחרי החגים.יניב הציג את יאיר וכולנו נפגשו בשמחה 

ומה צפוי לבוגרי  סוקהרויטל הציגה בקצרה את תמונת עתיד בשוק התע

ולאחר מכן צפינו בסרט ושוחחנו עם מנכ"ל  2030מערכת החינוך של 

גבעסול גדעון ידין, המפגש היה מעורר השראה ומרתק. חזרנו לחלץ 

-עם כישורי ה מילים, ערכנו היכרות 6תובנות מהשיחה עם גדעון על ידי 

stem  בצוותי המסגרות חשבנו מה נוכח אצלנו במסגרת ובמה נרצה

לעסוק בשנה הקרובה. בסיכום היום רויטל הציגה את המהלך השנתי 

 .האקתון speedyבפורום המובילים, יניב הציג את היממה ומור את 

 

 

מי יצליח לפצח 

 ??אותי



 
 

 

 

 תש"פ -פורום מובילי חינוך 3סיכום מפגש 

 שק"ד יסודי מקום:

 

 עיקרי הדברים:

נפגשנו בבניין אומנויות בבית ספר שק"ד יסודי, פתחנו את היום בנפגשים 

, סדר היוםשעל  ובנושאיםיניב שיתף על חוויותיו מהמסע בקליבלנד שבו 

ורויטל  מתקיימים בווהתהליכים אשר  אסנת הציגה לנו את בית הספר

שמתקיים  ecosystem בנושאארצי ורב משתתפים של  שיתפה על כנס

לאחר מכן  .בנו להציג את התהליך שמתקיים בעמקבחירה ההשבוע ו

שתופסים תאוצה בבית הספר התנסויות ברוח המרחבים  6-התחלקנו ל

 ים בהם התנסנו הם:המרחב

  מיטל מטיאש -מרחב מעבדה 

 לימור משה חי-מאסטרי בחשבון 

 סיגל דביר ,מוריה צמרינג -ב-מרחב א 

 יהושע הורנמן-חברותא 

  רן ברלמנדי קורנס,פ-מרחב אנגלית 

 עינת היימן -שפה 

רת ההתנסות בעז עיבדנו אתו קבוצות 3-ל בחלק השני של היום התחלקנו

 תה שלבהובל stem-באמצעות כישורי השלוחנות, בשולחן הראשון  3

בהובלה של עינת ואסנת ובשולחן רויטל, בשולחן השני בעזרת שאלות 

 השלישי אספנו תובנות בהובלה של שי וסיגל.

ממשיכים במסע ידה המפרה והמשמעותית מעמיתנו, שמחים על הלמאנו 

אסנת ולצוות למיוחדת תודה ו של למידה הדדית ושיתופית מהצלחות

 ה של כל היום.שק"ד יסודי על ההובל

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 תש"פ -פורום מובילי חינוך  4 סיכום מפגש

 בי"ס דקלים מקום:

 

 עיקרי הדברים:

לאחר פתיחה של מדעים בבי"ס דקלים לארוחת צהריים, נפגשנו בבניין 

' מכיתת התקשורת בבית דתלמידת כיתה  אודל יניב ושרי נפגשנו עם

ועצת ראשות מל תמודדהלבחירה שלה ו בהספר ששיתפה אותנ

גרים והרצונות האת כייה שלה בסופו של התהליך וכעתהזהתלמידים, 

 ומרחיב את הלב מרגש מאוד . הובלה של המועצה בבית הספרבשלה 

לאחר  .בה הסיפור של אודל והתמיכה של הצוותעם ום לפתוח את הי

-התחלקנו ל , 'ארגונים מדברים' התחלנו את החלק העיקרי של היום מכן

שהוא   חמדיה בקיבוץ , כל קבוצה יצאה ללמוד מארגון אחרקבוצות 3

 והנושאים , הארגוניםשל בית הספר ecosystems -מקהילת החלק 

 : שנבחרו היו

  'משק דן )משק בקר(נועם דן,  -'מה בין בשר לחלב  

 'אורון רבטל, מנהל שותפות אל"צ חמדיה.  -'אדמה אדמתי 

 'ל ברגר, מנהלת קהילה קיבוץ ט -'מקיבוץ לקהילה בדרך למעלה

 חמדיה.

קבות המשבר מנויות שנוצרו בעדזהבכל ארגון שמענו על האתגרים וה

וחחנו התפתח מאז ולאן הוא מכוון. שאיך כל ארגון שעבר קיבוץ חמדיה, 

פסים את הקשר בין הארגונים לבית הספר ואיך הם תו חיבורעל ה

סיפורים, חלק השני אספנו במעגל גדול את ה. בשל כל אחד והתפקיד

 תבונות שיש לנו בעקבות המפגשים.תחושת והה

גונים הסובבים רהאית מידה המפרה והמשמעותשמחים על הלמאנו 

תודה  , stem-למידה בצורה אחרת המאפיינת את ה, אותנו בקהילה

של  הובלהתכנון, המחשבה והעל ה דקליםולצוות  , דקלהלשרימיוחדת 

 כל היום.

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


