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ברוכים הבאים לקפה הזדמנויות,
קחו לכם קפה, תשתו משהו ועופו על ההזדמנות שניתנה לכם לפגוש אנשים ורעיונות. 
פעם בשנה אנחנו שמחים להפגיש לערב אחד את כל אנשי החינוך בעמק, מהגיל הרך,  

בתי הספר החינוך המיוחד והחינוך הלא פורמלי. 
ייחודיים אשר נבנים לאורך השנה מוצגים לראווה כאן  יוזמות חינוכיות ושיתופי פעולה 

בפעם הראשונה. כולכם אנשי חינוך אתם יודעים איך נבנה תהליך חינוכי, 
וכמה  לפעמים  להיות  יכול  זה  מתסכל  כמה  נדרשת,  חשיבה  כמה  בו,  יש  אתגרים  איזה 
מרגש זה יכול להיות כשזה מצליח.  לכן המפגש הזה ביניכם עם שאלות ותובנות שבאות 

מלמטה הוא כל כך חשוב ויכול להיות מלמד ומשמעותי לכולם. 
אז קחו את הזמן, סיירו לכם בין התוכניות השונות, הרשו לעצמכם להיות מופתעים ללמוד.  

אני מאמין שתוכלו לצאת מכאן אם צידה לדרך. בהצלחה!!

עפר לניר- מנהל אגף החינוך 

קפה הזדמנויות הוא הזדמנות נפלאה להתוודע לעשייה הרבה המתרחשת בשדה 
החינוך והקהילה בעמק. גם האירוע אשר השנה מציין 5 שנים להיווסדו חווה עצירה 

כתוצאה מהקורונה העולמית, אולם היוזמות וההזדמנויות דווקא מצאו כר נרחב לפעילות 
משמעות ויצירתיות רבה במרחבים שונים שאף לא ניתן היה לדמיין אותם קודם: 

ברחבי הקהילות, בבתים, על המדרכות, במדשאות ובגינות, ולבסוף גם בגני הילדים 
ובבתי הספר. זו גם הזדמנות להוקיר ולהודות לכל מי שלוקח חלק במעשה החינוך בעמק: 

הצוותים החינוכיים על שלל תפקידיהם ברחבי העמק, מנהלי הקהילות, ההורים 
וצוות אגף חינוך של המועצה.

הצייר והפסל אנרי מאטיס אמר ש"יצירתיות מחייבת אומץ לב."
המשיכו להעז, להמציא, וליצור את הטוב ביותר עבור ילדינו.

יורם קרין - ראש המועצה
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ב-12 שנים האחרונות יצרנו בעמק המעיינות שפה חינוכית אשר מסמנת לכולנו את הכיוון 
ומראה לנו את הדרך. את הדרך והיצירה מובילים 'פורום מובילי חינוך' הפורום מתכנס אחת 
לחודש ושותפים בו בתי הספר, הגיל הרך, מתנ"ס עמק המעיינות, החינוך החברתי- קהילתי, 
רשת דרכא, משרד החינוך, עידן טכנולגי, חווה בעדן, פסג"ה בית שאן, שותפות ביחד ואגף 
החינוך. לאורך השנים נוצרו בתהליך משמעותי נכסים שהם התשתית העיקרית לתהליכים 

.STEMaianot החינוכיים בעמק המעיינות, המצפן והקומה הנוספת שלו עקרנות

המצפן מבטא את השפה המשותפת בעמק חינוך ומאפשר הערכה רציפה של ההתקדמות. 
המצפן מבקש לפתח בקרב אנשי החינוך את התעוזה לשוב ולחלום על יצירה חינוכית 

מתוך פיתוח היחיד על חוזקותיו, לצד היחד המגוון.
במרכז המצפן עומדת התובנה שחינוך משמעו מאמץ לתיקון עולם.

STEMaianot עקרונות
בשנים האחרונות אנו עמלים על המפגש בין הילד, המורה והמרחב.

הבסיס להצלחת הקומה הנבנית כעת, היא היכולת לראות את הילד, את עולמו ומרחבי 
חייו. נמשיך לעבוד על הבסיס, לחזק אותו, ולהבנות את הרצף שבין תפיסה זו לבין הבניית 
למידה המאפשרת זאת ומציבה אתגרי למידה חדשים. תהליך STEMaianot נבנה כקומה 

נוספת לתהליך "עמק חינוך", בשיתוף משרד החינוך, ובליווי רשת 'דרכא', בנינו את אבני 
היסוד של  STEMaianot ואת העקרונות עליהם מתבסס התהליך.
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לאנשיי ונשות החינוך, 
אנחנו מלווים אתכם לאורך כל השנה בתוך המסגרות השונות, נפגשים לעבודה סביב 

תהליכי עומק חינוכיים, מתרגשים אתכם מכל רעיון חדש שנובט ושמחים להיות אתכם 
לאורך התהליך. 

יש לנו עמק של חינוך! 
יחד אנחנו שותפים אתכם בתהליכי הצמיחה, בהתבוננות על הרצף החינוכי של ילדנו 
וביצירת חיבורים ברוח שפת העמק. בנוסף למפגשים שלנו אתכם, אנחנו נפגשים על 

בסיס שבועי כדי ללמוד ולהתפתח וכן לוקחים חלק פעיל בפורום מובילי חינוך בעמק. 
בשנה זו יצרנו את שביל אחד 'שביל היכרות עם חינוך וחדשנות בעמק', 

לאורך 5 מפגשים יצרנו הזדמנות לאנשי חינוך חדשים בעמק להכיר ולהתחבר באופן 
משמעותי לשפה ולתהליכים שנוצרו כאן לאורך השנים בכל הרצף החינוכי.

’קפה הזדמנויות‘ מבחינתנו הוא אירוע שיא שבו אנחנו חוגגים את כל הפיתוחים 
והיזמויות שלכם לאורך השנים! באנו להציג את כל אלו ולהתגאות בהם!

אנחנו מזמינים אתכם להסתובב בדוכנים, ללמוד אחד מהשני, להתחבר ולקבל השראה. 
להיפגש. ללמוד. להתחבר. ולקחת צידה לדרך.

STEMaianot אפרת גולדברג, רעיה פורת , טל דינר ויאיר להמן - צוות
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4
גמישות פדגוגית בעמק המעיינות -

פסג"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 
פעולה,  שיתופי  של  רשת  באמצעות  המקצועית  הקריירה  רצף  על  ומתפתחת  לומדת 
קידום יוזמות, למידה מתמשכת והעצמת כלל השותפים. התכנית מתפתחת ומתעצמת 
ופועלים  פקוחות  בעיניים  מסעירים  חלומות  החולמים  שותפים  בעזרת  לשנה  משנה 

להגשמתם בחדווה, בענווה ובאומץ.

פרטים ליצירת קשר:
רוני יבור סלמה

ronisalama1@gmail.com / 04-6581568

"רוח ביכורים נושבת גם בהסעות" -2
ביה"ס ביכורים

מטרת התוכנית היא ליצור אקלים חיובי  ומיטבי בהסעות, שהן לפעמים אזור אפור, 
כל  את  שמחייבת  ספרית  בית  אמנה  יצרנו  הילדים.  עם  מבוגר  נוכחות  בו  שאין 
ביקשנו  בהסעות.  בנסיעה  לכולם  ומוכרת  אחידה  שפה  ויוצרת  בקהילה  השותפים 
לדעת  יותר על מה שקורה בהסעות ולכן יצרנו כלים  ייחודיים לעידוד השיח  בבית עם 
להן  ולתת  ומוצלחות  חיוביות   נסיעות  אחר  לעקוב  לנו  חשוב  הספר.  ובבית  ההורים 
אלימות  אירועי  או  חריגים  אירועים  אחר  לעקוב  פחות  לא  לנו  חשוב  חיובי.  משוב 

(קטנים או גדולים) בהסעה ולטפל בהם באופן מיידי.       

פרטים ליצירת קשר:
עינת הימן, צופית שריג

etsarig@gmail.com / 050-6280259
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הורים במרכז  - סדנאות הורה וילד
אגף החינוך מועצה אזורית עמק המעיינות

בסדנאות  חלק  לקחת  הורים  להביא  הוא  במרכז  הורים  של  הגדולים  האתגרים  אחד 
תהליכיות בנות מספר מפגשים.  השנה יצרנו פורמט של סדנאות  משותפות להורה וילד. 
ניתנת הזדמנות לחיזוק הקשר  המשפחתי באמצעות עשייה משותפת ומהנה  במהלכן 
ובנוסף חלק מהסדנה מוקדש למפגש הורים בלבד שמקנה כלים או ידע  בנושא הסדנה.  

פרטים ליצירת קשר:
נטעלי גונן שלו

sikun@maianot.co.il / 054-6754155

תכנית המקפצה - ביצוע פרויקטים בשכבת י'4
עידן טכנולוגי

הנערכת  ט'-י'  משכבות  נבחרים  לתלמידים  ייחודית  תכנית  הינה  המקפצה  תכנית 
סדנאי  באופן  מגוונים  תוכן  תחומי  של  למידה  מאפשרת  התכנית  טכנולוגי.  בעידן 
ואגף  חינוך  מאגף  צוות  אנשי  של  רחבה  מעטפת  בליווי  טכנולוגי,  בעידן  התנסותי 

קהילה של המועצה וצוות עידן טכנולוגי. 
מטרת תכנית המקפצה כשמה -  לאפשר לתלמידים צמיחה בתחום הלימודי, הרגשי 
והחברתי, ולהוות חלק נוסף ומשמעותי בפעילות הבית ספרית.  בסיום התכנית זכאים 

בוגריה לציונים ב-3 יחידות בגרות (2 בהשכלה כללית ו-1 במדע וטכנולוגיה).

פרטים ליצירת קשר:
תאיר שטרן

tairshtern@gmail.com / 054-7792673
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מחדשים את מצפה יפתח  -
חינוך חברתי קהילתי עין הנצי"ב

פרוייקט קהילתי בהובלת החינוך החברתי קהילתי עין הנציב.
שיפוץ וחידוש מצפה יפתח - יפתח. כחלק מהמטרות של החינוך החברתי שמנו לעצמנו 
עם  החינוך  מערכת  תוביל  שאותם  לאורך השנה  בפעילויות  הקהילה  למען  לפעול  יעד 

ולמען הקהילה. השנה בחרנו לשפץ את מצפה יפתח, פינה ביישוב שנבנתה על ידי 
יפתח פשחור ז"ל ובני כיתתו. יפתח נפל בלבנון בשנת 1985 ולאחר נפילתו הוסיפו בני 
וכחלק  האחרונות  בשנים  הוזנח  המקום  יחדיו.  שהקימו  בגן  לזכרו  חמד   פינת  כיתתו 

מהפעילות שלנו עם הקהילה לקחנו על עצמנו את הפרויקט לחדש ולסדר את המקום.

פרטים ליצירת קשר:
טוני עפרוני

Tonyefroni10@gmail.com / 052-5128571

תהליכי למידה משמעותית במחול6
המרכז למחול עמק המעיינות

ולתחומי דעת שונים   ליצירה  לגוף, לנפש,  מחול  הוא שפה, תרבות, אומנות. החיבור 
עם  ושילוב  העמקה  תהליכי  מוביל  למחול  המרכז  המחול.  בעולם  עומק  מייצרים 

תחומים שונים במסגרת  תכנית נש"ר  לכיתו ת ד-ו ,  חט"ב ומגמת המחול בתיכון.
ישנו תהליך חקר ולמידה המתפתח עם השנים כשבסופו תלמידת מגמה בתיכון יכולה 

להביא לידי ביטוי את הידע שרכשה במהלך השנים.      

פרטים ליצירת קשר:
רויטל בית און צור

Dance@maianot.co.il / 052-3502263
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שקדים וצימוקים
ביה"ס שקד דרכא

בית ספר לפנסיונרים. בכל יום שני מגיעים לבית הספר פנסיונרים מהעמק ללמוד 
בבית הספר. הלמידה היא עם מורים מבית הספר ומרצים מבחוץ. 

המטרה היא לחבר את הקהילה לבית הספר ואת בית הספר לקהילה. 

פרטים ליצירת קשר:
בשמת ולך 

 Bosmatv@shakedarca.org.il / 050-3231464

מו“פים במרחבי גני הילדים בעמק8
גני הילדים בעמק המעיינות

מתוך זיהוי צרכים פדגוגיים בעבודת הגננות בגני הילדים, איתרנו גננות מומחיות תוכן 
באותם צרכים וגיוסם להובלת מרחב למידה בתכני -הטיול הגני, פעלנות, 

חצר הגרוטאות וכתיבת סיפור מקום מתוך חיבור לקהילה.
קהילות לומדות אלו מספרות את הסיפור המשותף של גני הילדים בעמק המעיינות 

ומהוות הזדמנות לצלול אל המהות הפדגוגית-חינוכית הערכית של גני העמק.

פרטים ליצירת קשר:
אביטל יובל

itamary@tiratzvi.org.il / 050-7279403
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שילוב אמנויות בתחומי הדעת
ביה"ס דקלים

לרקוד חשבון, להמחיז שפה, לצייר תורה, ולשיר מדעים..
חשבתם פעם ללמד חשבון בתנועה, שפה דרך המחזה, תורה דרך יצירה, או מדעים 

דרך שירה? אל תגידו שאתם לא יכולים,  גם מורה לחשבון/שפה/מדעים יכולה 
ללמד דרך האמנויות.

פרטים ליצירת קשר:
שירה שק

Eyeluvisrael@gmail.com / 054-7202510

איתי לידי במרחב 10
ביה"ס דקלים

מודל ללמידה דיפרנציאלית - התאמת הלמידה לכל ילד לפי צרכיו.  

פרטים ליצירת קשר:
שירלי ויניצר

shirley.vinitzer@gmail.com / 058-4863131
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מערכת רוח-לב-נשמה
ביה"ס שקד יסודי

לאחר החזרה מימי הקורונה בהם סדר היום הסתיים בשעה מוקדמת, הרגשנו את הקשיים 
העולים בשעות האחרונות של היום ביתר שאת. היה ברור שאנו זקוקים לסדר יום חדש 

הנותן מענה מדוייק יותר לצרכים הלימודיים-חברתיים-רגשיים של התלמידים.
סדר היום שנבנה - "רוח-לב-נשמה":

רוח - פתיחת יום הלימודים עם המחנך בלימודי קודש.
לב - למידת מקצועות הליבה במרחבים: שפה, חשבון, אנגלית, אמנות ועוד.

נשמה - סיום יום במגוון קורסים לבחירה, אשר מועברים ע"י המורים ושותפים נוספים.

פרטים ליצירת קשר:
מיטל מטיאש

 osnat78913@gmail.com / 052-8895913

אשכולות תשפב12
ביה"ס שקד דרכא

לגיל  הן  המותאם  הביניים  חטיבת  לגיל  פדגוגי  מענה  לתת  מנסה  אשכולות  תוכנית 
התלמידים והן לאתגרי החינוך במאה ה21. היא עושה זאת דרך אשכולות למידה רב 
תחומיים, ודרך למידה אקטיבית לפיתוח מיומניות פדגוגיות וחברתיות של התלמידים. 

פרטים ליצירת קשר:
יאיר גרינבוים

Yairgree1@gmail.com / 052-7364325

14
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מסלול נבחרת S.T.E.M לכיתות ט‘
ביה"ס שקד דרכא

בחרנו השנה לבנות תכנית העשרה וחיזוק לתלמידים מצטייני מדעים ומתמטיקה. 
בתכנית  מקבלים שיעורי העמקה והעשרה במתמטיקה, פיסיקה, ביולוגיה, מחשבים, 

כלכלה וטכנולוגיה. כולל סדנאות וסיורים ייחודיים.

פרטים ליצירת קשר:
אורית אוחנה

 ohanaorit@gmail.com / 050-7729280

שלישי גאון14
ביה"ס שדות

למה? צוות שדות שואף ליצור למידה חוויתית משמעותית המבוססת על חזון בית 
הספר והעקרונות הפדגוגיים המנחים אותנו, וליצור שפה בית ספרית אחידה סביב 

הנעשה.
מה? 19 סדנאות מגוונות. בחירה מתוך חיבור אישי. התנסות, חקר, סקרנות וגילוי. 

יצירת קבוצת שייכות וקשר אישי עם  מנחה הסדנה.
איך? היום נפתח ב"נפגשים" כיתתי, ממשיך בסדנאות הבחירה ומסתיים ב"אסיף". 

כל אלו מאפשרים מקום לביטוי אישי של התלמידים בעשייה ובשיח.
מי ומתי? בכל יום שלישי. כל בית הספר שותף!."

פרטים ליצירת קשר:
הילה מדמון

Reu.lavit@gmail.com / 050-4040056
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"עושים כבוד לעברית!!!"15
ביה"ס שדות

מעמיקים יחד בשפה העברית על מנת לקדם את המיומנויות השפתיות ועידוד הקריאה 
אצל תלמידי שדות. מקדמים את החזון והעקרונות הפדגוגים של שדות.

מה? חיזוק המענים הדפרנציאלים. פיתוח מיומנויות למידה עצמאית. 
הזדמנות לעשייה משותפת. העמקה בתחום דעת אחד.

איך? כל שכבה בוחרת מיומנות שפתית בה היא חושבת שצריך להעמיק. 
בונים צוות שכבתי (2 מחנכות ו-2 מורות מקצועית שילוו את התהליך). 

מתבססים על נתוני המיפוי של תלמידי הכיתה.
איך? מפתחים 3 מרחבים במיומנות: מרחב הקניה. מרחב למידה עצמאית. 
מרחב למידה מגוונת. כל תלמיד/ה עובר/ת בסבב בין המרחבים בכל שבוע.

מתי? בימי שלישי, כל ביה""ס.
דגשים - מותר לטעות. חשוב לשתף.  

פרטים ליצירת קשר:
הילה מדמון

 reu.lavit@gmail.com / 050-4040056

מנגנוני תמיכה וחיזוק העבודה בצוות רב מקצועי בבית ספר 16
לתלמידים עם לקויי תקשורת 

ביה"ס דרור
מטרת היוזמה לתת מענה ולטייב את העבודה הרב מקצועית , הנוגעת בטיפול 

וקידום תלמידים על הרצף האוטיסטי.
לצד העבודה השוטפת, בית הספר מיסד ועיגן מנגנוני תמיכה שונים אשר מטרתם 
לחבר את אנשי הצוות לתפיסות המקצועיות, הערכיות והחינוכיות של עבודה עם 

תלמידים על הרצף האוטיסטי. מנגנוני התמיכה מתבטאים במעגלי שיח שונים 
אשר מטרתם, איוורור רגשי, היוועצות, למידה של גופי ידע שונים ושיח אשר מטרתו 

חיזוק ודיוק עבודת הצוות.

פרטים ליצירת קשר:
לימור לוין

limor551974@gmail.com / 052-3409030
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ביכורים לומדים S.E.L - מרחבי אופק
ביה"ס ביכורים

 S.E.L-מרחבי אופק הינם רצועת זמן בסוף היום המהווה מצע ללימוד של מיומנויות ה
המבוססת על מודל הCASEL .  במודל זה אנו פותחים את דלתות הכיתה ושתי שכבות 
גיל לומדות יחד. בכל כיתה ישנם בין 6-8 פינות עבודה שונות ומגוונות. הילדים בוחרים, 

מנהלים את עצמם ולומדים באופן חוויתי ופעיל. בחרנו 6 מיומנויות S.E.L חשובות! 
של  זמן  תקופת  בכל  לדרך!  ויצאנו  למיומנויות  שיום  שיעורי  תצפית,  דפי  מחוון,  בנינו 
לימוד מיומנות אנו עונדים צמיד צבעוני עם שם המיומנות כדי לדייק את התהליך ולייצר 
אדוות ולמידה גם בקהילה. המטרה להקנות וללמד מיומנויות S.E.L להתקדם ולצמוח כל 

הזמן במיומנויות אלו בעזרת משוב עקבי והתבוננות של הצוות המקצועי.

פרטים ליצירת קשר:
צופית או עינת

 etsarig@gmail.com / 050-6280259

המעגל ההנדסי18
עידן טכנולוגי

כחלק מהתפיסה החינוכית בעידן טכנולוגי אנו עובדים עם המעגל ההנדסי, 
הייחודיות אותה אנו מציגים היא ההתאמה שעשינו למעגל ההנדסי הנפוץ למושגים 

מעולם ההנדסה האמיתי, מושגים איתם עובדים אנשי תעשיה ביום יום המקצועי 
שלהם. בעידן טכנולוגי, כל תהליך שאנו עושים משיק למעגל זה ואנו חושפים את 

התהליך והמושגים כחלק מהשיעורים השוטפים שלנו.

פרטים ליצירת קשר:
צוות עידן טכנולוגי

moridan@maianot.co.il / 052-3251021
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מסלולים 
ביה"ס גאון הירדן דרכא

תכנית הדגל שלנו בשכבה ט'. התכנית מכוונת לכך שבעתיד כל תלמידי שכבות ז'-י' 
ילמדו במרחבים שונים בבית הספר ומחוצה לו, ברחבי העמק. 

מרחב הלמידה יכול להיות אישי או קבוצתי, בהתאם לעניין האישי. 
התלמידים ילמדו מתוך עניין אישי וסקרנות, יפעילו כישורים של עבודת צוות ושיתוף 

פעולה, יביאו את עצמם לידי ביטוי, יגלו את החזקות שלהם, ייזמו וירגישו משמעותיים. 
השנה, אנו זורעים את הזרעים שראשונים של התכנית. 

אנו מאמינים כי  מורים שילמדו נושאים ותחומים אשר קרובים לליבם, יעשו זאת עם 
אור בעיניים וכי תלמידים שיבחרו את נושאים שמעניין אותם ללמוד, יעשו זאת תוך 

גילוי סקרנות ומוטיבציה. מטרתה העיקרית של התכנית הינה להכין את התלמידים 
למעבר לחט""ע כשהם שולטים במיומנויות: לומד עצמאי, חשיבה ביקורתית ופתרון 

בעיות, שיתוף פעולה ועבודת צוות, יצירתיות ויזמות, למידה עצמאית, מיומנויות 
תקשורת ואוריינות.

פרטים ליצירת קשר:
רעיה פורת ולאורה זינגר

 lauraz@g.hayarden.com / 054-7860211

Reading Project כלי דיגיטלי להתקדמות בקריאה 
מבית מיקרוסופט 

ביה"ס ביכורים
כלי התקדמות הקריאה מבית מיקרוסופט מטרתו לעודד ולשפר את הקריאה של 
הילדים בעברית (אפשר כמובן באנגלית או בשפות אחרות).  המטרה היא לתרגל 
קריאה של הילדים,  לטפח שטף קריאה תוך כדי עבודה עם כלי דיגיטלי ידידותי 
וכיפי.  המורה מקבלת דו"ח צבעוני המפרט את איכות הקריאה- השמטת אותיות, 
שגיאה בקריאת עיצור, השמטת מילים ועוד. בנוסף, המורה מקבלת דיאגרמה עם 

ההתקדמות של הקצב והדיוק לאחר כל התנסות של התלמיד. זהו כלי שחוסך זמן 
ויעיל ביותר למורה ולתלמיד כאחד.

פרטים ליצירת קשר:
אושרת דהן

etsarig@gmail.com / 050-6280259
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ללמוד איך ללמוד
ביה"ס דקלים

זוהי הזמנה לחשיבה ופיתוח תוכנית לימודים שתייצר אצל התלמידים שיח על למידה  
תעניק להם כלים ללמידה יעילה. אציג תוכנית שהופעלה לאורך שנת לימודים אחת, 

במשך שעה שבועית בשכבת ג' ביה"ס דקלים ותוכנית המשך לשנה שנייה של 
"ללמוד איך ללמוד". אתם מוזמנים להתרשם, להעלות שאלות/ רעיונות ולהרשם 

למו"פ שיפתח את הנושא בשנה"ל תשפ"ג.

פרטים ליצירת קשר:
דקלה משולם

 diklamesh@gmail.com / 054-4350322

מרחב מייקר22
ביה"ס רימון 

בניית מרחב סדנאי המעודד למידה תוך כדי התנסות, תכנון ויצירה בעזרת כלים 
טכנולוגיים שונים. המרחב הוא המשך ישיר לתפיסה הפדגוגית של בית הספר 

לאפשר מרחבי למידה מגוונים חוץ כיתתיים שמבאים לידי ביטוי יכולות שונות של 
התלמידים.

פרטים ליצירת קשר:
אורית ברץ

baratz.orit@gmail.com / 052-4704047
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ביוחקר שקד דרכא (יב)23
חווה בעדן

קבוצת תלמידי יב', במגמת מדעים בבי"ס שק"ד ,מגיעים אל החווה לערוך את מחקר 
הביוחקר במסגרת המגמה. התלמידים למדו על תהליך החקר בבית הספר, הגיעו לסיור 
מקדים בחווה, העלו רעיונות למחקרים ובליווי של שתי מורות מהחווה והמורה למדעים 

שלהם אספו חומר תיאורטי וגיבשו את נושא המחקר. יחד עם אורית אוחנה, המורה 
במלווה של התכנית ומורות החווה, התלמידים שיערו, חקרו ומדדו עד שענו על שאלת 

המחקר שלהם.

פרטים ליצירת קשר:
גל מנחם

  foontush@gmail.com / 052-4885968

בית ספר רימון לומדים מדעים במרחבי עמק המעיינות24
ביה"ס רימון, עידן טכנולוגי וחווה בעדן

שנה ראשונה של תוכנית ללימודי מדעים המבוססת על הפלטפורמה של מרחבים 
אזוריים ומנצלת את היתרון היחסי של כל מרחב. שכבת ה' של בית הספר רימון, 

מורכבת משלוש כיתות. שנת הלימודים גם היא חולקה לשלושה חלקים, הכיתות 
עוברות בין שלושה מרחבים לאורך השנה:

חווה בעדן - מדעי הצמח והסביבה והקשר לעונות השנה ולחגים .
עידן טכנולוגי - אלקטרומגנט- ייצור חשמל ובניית מודל של טורבינטת רוח

בית הספר- אסטרונומיה. התוכנית הופכת את לימודי המדעים למגוונים, חווייתיים 
ובעיקר מחוברים לעולם האמיתי ולסביבה בה התלמידים גדלים.

פרטים ליצירת קשר:
דורית דיקשטיין

doritdik@walla.com
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ועדות ילדים למעורבות אזרחית טובה
ביה"ס רימון 

מטרת היוזמה להצמיח  קהילת לומדים אכפתיים ומעורבים, עירניים לסביבה, הפועלים 
תוך כדי חשיבה ביקורתית, ושותפים בתהליכי קבלת החלטות, בדרך דמוקרטית בבית 
החינוך.  התלמידים יהיו אזרחים אקטיבים הפועלים למען הקהילה, בהתאם לערכים  

ההומניסטים  של בית הספר כגון: קבלת האחר, שיוויון הזדמנויות מגדרי, איכות 
הסביבה ועוד.כל תלמיד מכיתות ה-ו יבחר לפעול באחת מתריסר הוועדות על פי נטיית 
ליבו.  הפעילות בוועדות, תעשה בעשר שעות  התנדבות עליהן תוענק תעודת הוקרה .  

הצפיה היא שמעורבות אזרחית זו תקדם אקלים חינוכי מיטבי בבית החינוך.

פרטים ליצירת קשר:
גלית דגן

 doritdik@walla.com / 050-8546007

מטפל צעיר26
גן גורו

כחלק מהאחריות האנושית להתמודדות עם אתגרי משבר האקלים והמגוון הביולוגי, 
התלמידים יכירו וישתתפו במגוון אמצעים ואפשרויות לשמירה על כדור הארץ. 

התלמידים יתנסו באופן אישי וקבוצתי במחקר סביבתי, טיפול לרווחת בעלי החיים, 
וידונו בדרכים לשיתוף הקהילות אליהם הם משתייכים.

פרטים ליצירת קשר:
מלכי פומרנץ

gangaroo.ed@nirdavid.org / 052-8530949
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שיעורי בחירה לתלמידי רימון 27
ביה"ס גאון הירדן דרכא

בבית ספר רימון, תלמידי כיתות ה'-ו' משתתפים בשיעורי בחירה. בגאון הירדן פיתחנו 
שני קורסי בחירה אותם יכולים לבחור תלמידי רימון. שיעורים אלה, מועברים על ידי 

תלמידי כיתות ט'. הקורסים הם: העצמה באמצעות ספורט ורובוטיקה. תלמידי ט' 
מתכוננים מדי שבוע להעביר את השיעורים, מכינים את התכנים, מתמודדים עם הנחיה, 
עבודת צוות ועוד. הפרוייקט תורם לתלמידי ט' לא פחות מאשר לתלמידי רימון ומעניק 

להם יכולת עבודה בצוות, כישורי מנהיגות, מחנך לאחריות. 

פרטים ליצירת קשר:
ורד בנדיקט 

lauraz@ghayarden.com / 054-7860211

שומרי הנחל28
ביה"ס רימון 

לשומרי הנחל כמה מטרות מרכזיות:
הראשונה: הטמעת אהבה לעמק ולארץ ע"י טיולים חוויות ועשייה.

השניה: פיתוח רגישות, איכפתיות ואקטיביות בהקשר הסביבתי בכלל 
ובהקשר של שמירת מקורות המים בפרט.

השלישית: הוראת חלק מתכנית הלימודים בלמידה חוץ כיתתית על פי מה שמזמן 
המקום, תוך דגש על  שימור מקורות המים.

פרטים ליצירת קשר:
ביה"ס רימון 

doritdik@walla.com / 050-8546007
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I.O.T מעבדת חדשנות
עידן טכנולוגי

מעבדת החדשנות של עמק המעיינות בעידן טכנולוגי, הינה מרחב פיזי המקיים ניסויים 
עבור המרחב, הצרכים והאתגרים האזוריים. על בסיס הניסויים שיתקיימו במרחב, 

נאסוף מידע רב, על בסיסו ניתן יהיה לגבש אסטרטגיה עבור שרותים/מענים מותאמים 
למרחב העמק והאזור. במעבדה שותפים קבוצת תלמידים מגאון הירדן ושקד דרכא 

ב-8 מפגשים, 6 מפגשים טכנולוגים ימים מלאים בעידן טכנולוגי ועוד 2 ימים 
לחשיפה/הצפה לעשייה, אתגרים ומפגשים במרחב.

במהלך המעבדה יעמדו לרשות המשתתפות.ים אנשי צוות מהשורה הראשונה בארץ 
ובעולם שילוו אותם בתחום ה-I.O.T                                      שינחו אותם בבחירת ויצירת 

פרויקטים צוותים הנותנים מענה לאתגר/צורך אזורי רלוונטי אותו בחרו."

פרטים ליצירת קשר:
מור קרסין

moridan@maianot.co.il / 052-3251021

חיבור בין חינוך, טכנולוגיה ותעשייה30
עידן טכנולוגי

עידן טכנולוגי הינו מרחב משותף למועצה האזורית עמק המעיינות וחברת גבעסול, 
חברה תעשייתית משפחתית שבבעלותה מספר מפעלים ומרכזי פיתוח בארץ 

ובעולם. המרחב מחבר בין חינוך, טכנולוגיה ותעשייה. אנו עסוקים בבניית החיבור 
וביצירת הערך המוסף לחלקים החינוכיים ולחלקים התעשייתים. אנו נציג מספר 
פרויקטים שהם בעלי ערך לחלק התעשייתי ולחלק החינוכי יחד ונוצרו במשותף.

פרטים ליצירת קשר:
עידן טכנולוגי

moridan@maianot.co.il / 052-3251021

(Internet of Things)
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פורים יוצא מן הכלל31
עידן טכנולוגי

בכל שנה כבר חמש שנים, בחודש ינואר למשך חודשיים מגיע צוות מתנדבים רחב 
הכולל מבוגרים ובני נוער להכנת תחפושות מיוחדות בעידן טכנולוגי. 

פרטים ליצירת קשר:
עידן טכנולוגי

moridan@maianot.co.il / 052-3251021

כתה בחווה32
חוות בעדן

כתה בחווה, מקדמת למידה חוץ כיתתית, לאורך ארבע שעות לימוד, פעם בשבוע 
באופן קבוע. סדר היום בנוי מפעילויות קבועות - נפגשים ומרחבים, כשבניהם 

משולבות יחידות לימוד. אנו חותרות לכך, שהלמידה תעשה בשיתוף פעולה בין מורי 
החווה למחנכים ודרכי ההוראה יהיו מגוונות בעמל כפיים, משחקים ומשימות של 

שת"פ וחקר.

פרטים ליצירת קשר:
עירית או פירחית

rotemai@tiratzvi.org.il / 050-5202394
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קורס צילום בסמרטפון במרחבי חווה בעדן
חווה בעדן

הקניה של  מיומנויות צילום בסיסיות בסמרטפון והתנסות במגוון מיומנויות צילום 
במרחבי חווה בעדן, ובנוסף לצאת מהקורס עם כלים איך בעזרת מה שלמדנו אנו 

יכולים להציע את הצילומים שלנו ואת המיומנויות שרכשנו לעסקים/גופים חינוכיים 
שונים בעמק. 

פרטים ליצירת קשר:
אורן ברגר

 Orenberger80@gmail.com / 052-3795806

מופע של ההרכב ׳כלים שלובים׳34
חטיבת נווה גאון הירדן וביה"ס גלעד

ההרכב ׳כלים שלובים׳ נפגש מידי שבוע בחטיבת נווה בהובלתו של ירון שמרת ובו 
תלמידים אוטיסטים מנווה ותלמידים עמיתים מגאון הירדן. לקראת המופע השנתי 

הצטרפו והשנה גם תלמידים מבי״ס גלעד, ויחד הם מנגנים שרים ולומדים לכבד 
אחד את השני.

פרטים ליצירת קשר:
יעל וירוב

Yaelveruv@gmail.com / 052-2670760
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בית ילדים יער35
חינוך חברתי קהילתי טירת צבי

בית הילדים יער שהקמנו בטירת צבי, הוא זרוע נוספת של מערכת החינוך החברתית, 
אליה מגיעים ילדי החינוך בליווי צוות ההדרכה הקבוע לפעילות סדורה ומתמשכת. 

עונות השנה המתחלפות מייצרות מרחב דינמי, משתנה, וגמיש - וככזה, מתאפשרים בו 
תהליכים עומק קבוצתיים ואישיים.

פרטים ליצירת קשר:
זיו כרמל

ziv5101@gmail.com / 050-9013699

מגמת המוזיקה והרכבי הרסיטל 36
המרכז למוזיקה עמק המעיינות

בחינת הבגרות במוזיקה מתחלקת לשני חלקים, הראשון עוסק בתיאוריה ובתולדות 
המוזיקה והשני עוסק בנגינה מעשית, שני החלקים תומכים ומחזקים אחד את השני 
והתלמיד שבוחר אחד מהם או את שניהם נדרש לעלות מדרגה ברמת הרצינות שבה 

הוא מתייחס לתחום המוזיקה. התוצר הסופי נדרש לרמה מקצועית גבוהה. 

פרטים ליצירת קשר:
יוסי שור

  Yosshor@gmail.com / 054-4684472
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מחלום למציאות- גלעד בעידן
עידן טכנולוגי וביה"ס גלעד

חדוות יצירה של כיתה מבית הספר גלעד, המגיע לעידן טכנולוגי זו השנה השניה. 
במהלך המפגשים נחשפו התלמידים למגוון רחב של כלים טכנולוגים ורכשו מיומנויות 

ברמות שונות. הילדים מגיעים עם רעיונות/חלומות שלהם, שבעקבות המקצועיות 
הטכנולוגית שלהם הם יודעים להתאים אותם לטכנולוגיה בה הם מיומנים ולייצר את 

הרעיון/חלום בפועל

פרטים ליצירת קשר:
צוות עידן טכנולוגי וצוות גלעד

 moridan@maianot.co.il / 052-3251021

סדנאות עבודה ותעסוקה38
ביה"ס גלעד

בבית ספר גלעד מתקיימות סדנאות עבודה ותעסוקה, כחלק מתוכנית הכנה לחיים  
של בני הנוער . בסדנאות מתאמנים התלמידים במיומנויות שונות: עבודה בצוות, 

התמדה, תכנון, סדר וארגון והכנת תוצר ראוי למכירה. בחלק מהסדנאות התלמידים 
אף לומדים לבגרות ומרחיבים את התוכן בכיוון אקדמי. 

פרטים ליצירת קשר:
צופית נאור שחר

tznaor@gmail.com / 052-3749280
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מדעים בחווה - כיתות ז'-ח' נווה39
חווה בעדן וחטיבת נווה גאון הירדן דרכא

תלמידי כיתות ז'-ח' מנווה מגיעות לחווה לשיעור מדעים כדי לנצל את סביבת החווה 
ללמידה התנסותית וחווייתית. התוכנית כוללת לימודים על מחזור חיי צמח, 

התנאים לגידול צמחים, היכרות עם החלקה ושיטות גידול צמחים. כמו כן, היציאה 
לחווה למרחב פתוח, המפגיש את התלמידים עם הטבע והסביבה החיצונית באופן 

כמעט בלתי אמצעי מזמנת להם חוויה חושית, התנסות במיומנויות חדשות, 
התמודדות עם מצבים שאינם מורגלים בהם ולמידה בדרך של עשייה, חקר וגילוי.  

בנוסף שותפים התלמידים לתוכנית גלוב
("G- Global L- Learning and O- Observations to B- Bene�t the E- Environment")

שהינה תוכנית בין-לאומית מקוונת לחינוך סביבתי העוקבת בעיקר אחר תופעות של 
שינוי אקלים ברחבי העולם. את התוכנית מנהל מרכז החקר המדעי המתוקשב 

במדעי כדור הארץ באוניברסיטת קולורדו בחסות NASA סוכנות החלל האמריקאית. 
התלמידים מנטרים עצים, מודדים את גובהם, היקף הגזע, מאפיינים אותם ומעבירים 

את נתונים ברשת. לתלמידי נווה הלמידה בחווה אינה מובנת מאליה ובמפגשים 
הראשונים נדרשה היכרות מעמיקה עם המקום, יצירת חיבור למרחב ולדרך הלימוד 
ויצירת קשר בטוח ונעים עם המורה. ממפגש למפגש ה""כניסה"" לשיעור קלה יותר 

והשהייה והעשייה בחווה מהנה וכמובן מלמדת יותר. הם מגלים שהלמידה בחווה היא 
כיפית ומעניינת ואפילו רוצים להישאר לזמן ארוך יותר משהוקצב להם.

פרטים ליצירת קשר:
תמי גיא

amivetami@gmail.com / 050-6388290
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אין אמת אחת / הפיל הכחול

אין אמת אחת

אסור לשכוח

אין אמת אחת

למרות מה שאומרים

העצב הוא ברכה

והפחד בסך הכול

דאגה לעצמך

כמה קל זה לספינה

להיות בתוך נמל

קשורה בחבלים

על מים רגועים

אבל כמוה גם בי

יש זיכרון

לימים של ים פתוח ורוחות

מפרש מתוח וסופות שיעברו

ימים שעוד היה בה כוח

לחצות את העולם

לחצות את העולם

אין דרך אחת
אתה שומע

אין דרך אחת
למרות מה שאומרים

לא כל דבר נכון לך
חפש אותך תמיד

רק תשמור על עצמך

כמה קל להישאר בתוך המעגל
להתעלם מחלומות
ילד שפוחד לשחות

תראו איך הוא קופץ למים עמוקים

לימים של ים פתוח ורוחות
מפרש מתוח וסופות שיעברו

ימים שעוד היה בי כוח
לחצות את העולם
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תמשיכו לחלום,
ולהגשים.

נתראה בשנה הבאה,
עם עוד יוזמות

והזדמנויות חדשות.

תודה רבה!


