


?התחילהכללמה 

שנים מגיבוש התכנית האסטרטגית הקודמת10-חלפו כ◄

קורים מהלכים מרתקים בארץ ובעולם◄

אמונה במערכת הציבורית והצורך בחיזוקה◄

אנשי חינוך  ומובילי, דיאלוג עם תושבים וותיקים וחדשים◄
קהילות

רצון להמשיך להיות מערכת מובילה◄



צוותי חינוך
אנשי אקדמיה משרד החינוךנציגי ציבור

הנהלת ועובדי 
מועצה

מורשת–החינוכייםהזמןממדילשלושתאחריותמתוךהפועלתהמועצתיתהחינוךמערכתנראיתכיצד

למייחדהמשותףשביןלמתחובהקשר?החדשלעתידוהמכוונות,בהווהוהחוויההפעולה,העבר

."המועצתיבמרחב

המשתתפים במסע

:ההקשר
:האתגר שלנו הוא להתמודד עם שתי מגמות חברתיות המאפיינות את עמק יזרעאל

,  לצד התערערות הזהות המשותפת, עליה בחשיבות המימוש העצמי והאינדיבידואליזם של היחיד
.המזינה את האדם כיצור חברתי ומהווה עוגן ערכי עבורו, הרשתית



המנחים שלנו

גדי ביאליק' דר

זנדבנקנועה 

יגאל אריכא



מקומות שביקרנו ואנשים שפגשנו

משפט שלקחנומהות המקוםעם מי נפגשנוהמקום שהיינו

ספריית הפקולטה  
א"באוניברסיטת ת

ספרייה שעברה  שלומית פרי
מהפך  

אין גבול לשיפור  "
תלוי  הכלולא 

"תקציב

מובילת הלינה  ר אריאלה למדן"דקיבוץ נגבה
המשפחתית

לא זוכרת מה הם "
החליטו זוכרת מה  

"אני החלטתי

הקיבוץ  ממקימתנעמיקה ציון  שדרות
העירוני בשדרות

סטודנטים שעובדים  החומוס של טחינה
במסעדה

מסעדת חומוס  
קהילתית

במעגלים  עבודהמשאבי שדה
לעיבוד החומרים

לינה כפרית בקיבוץ

שדנגבה
רות

שדרות



:המשך המסע

עם מי  המקום שהיינו
נפגשנו

משפט שלקחנומהות המקום

בן למקימי המדרשה  דוניץיואב מדרשת שדה בוקר
ומנהל מחלקת החינוך  

במצפה רמון

אתה לא הולך  "
להציל אף אחד ולא  

הולך לשנות אף  
"אחד

במצפה  " פריסקול"
רמון

גליה 
קרפול

השתנות המושג קהילה 
ולמידה

שהמקום  הבנתי"
,  שאנו חיים בו מנותק
הגיוון וההון האנושי  

יכול להביא לחיבורים  
והכרויות בלתי 

"רגילים

רון הביא את גן יער לארץ רון מלצרגן יער –גן קשת 
עם התאמה למקום

לאפשר לילד להיות "
"בבית בעולם

קוביית רוטשילד  
באוניברסיטת באר 

שבע

שימוש בטכנולוגיה  
לקידום וההאצה של  

מיזמים חברתיים ערכיים

נכונה  יצירת שאלה"
"מזמינה דיון

לא ניתן לצאת  "מרכז פיתוח ידע מקצועיחיה אבניה"פסגמרכז
מהקופסא בלי 



:המשך המסע

עם מי  המקום שהיינו
נפגשנו

משפט שלקחנומהות המקום

-כהן יהודהטירת הילדים
מנהל

פנימייה טיפולית  
לילדים שהוצאו  

.מבתיהם

בפנימייה אנו  "
מגדלים ילדים כך  

שיהיו הורים טובים
כדי  , ומתפקדים

"לשבור את המעגל

המרכז הישראלי 
לאומנות דיגיטלית 

סי כהן'שכונת ג
חולון

אומנים  
שהובילו את  

הפרוייקט

מרכז של אמנות  
עם מרחבים  עכשווית
לפרוייקטיםפתוחים 

עם תלמידים

כחלתת יותר "
"לתושבים

–גוטלינון בית הנשיא
מרכז  

הביקורים  
בבית הנשיא

תכנית תקווה  "
בהמשך" )ישראלית

(לנאום השבטים

,  לא נגזר עלינו"
"יחדנועדנו לחיות

–אורי עמדי נחלאותשכונת 
פעיל חברתי

הפיכת שוק מחנה  
יהודה  לקהילה

האם אני קורבן של  "
המציאות או שאני  

"רוצה להתמודד



תמונות מהחוויות שעברנו

באר שבעה"פסגמרכז -חיה אבני 
מדרשת שדה בוקר–דוניץיואב 

בית הנשיא תקווה ישראלית

גן יער מצפה רמון
לינה משפחתית



חוף בת יםמשאבי שדה

מעגלי השיח שבהם עובדו הנושאים

סי כהן בחולון'ג



:תהליכים ותוצרים

ציוןנעמיקהנ
הקיבוץ העירוני

למדןארלה' דר
לינה משפחתית

יואב דוניץ
מדרשת בן גוריון

שלומית פרי
ח"למדהספרית הפקולטה 

בתל אביב' אוני

מקומות ואנשים שעברו תהליך של ניסוח מחדש של זהות אישית –' חלק א
או תפיסת עשיה ארגונית תוך התמודדות עם המתח שבין עבר להווה לעתיד

פיתוח  
תפיסה  

מחודשת 
לספריה

השתנות הקיבוץ 
בציר הזמן והמקום

השתנות הקיבוץ
בציר החינוך והקהילה

השתנות המושג 
מנהיגות במרחב 

הפריפריאלי

חזון משימתי אותנטי

רון מלצר
רון מלצר 

גן יער
מצפה רמון

השתנות מושג הגן 
ויחסיו עם הסביבה

קרפולגליה 
Free school
מצפה רמון

השתנות מושג 
הקהילה והלמידה



, גיבוש סט ערכים שלאורם אנו פועלים באופן המיטבי ביותר–' חלק ב
למימוש החזון שלנו ולחלימה עתידית

לך

בית הנשיא
חזון התקווה הישראלית

נחלאות' שכ–אורי עמדי 
שוק מחנה יהודה

לראות, שותפות, שייכות, כבוד לאחר

כוכב הצפון, ערכים







קהילה המאפשרת מימוש הגשמה ומשמעות של "

ואדם מחובר ומחויב להשפעה ולעיצוב של . האדם

"הקהילה המקומית והחברה הרחבה



העמקשלהחינוךבמערכתלהחזיקשלהאתגר

לביןהעמקשלהעברמורשתביןהמתחאת

,ובעתידבהווההמשתנהוהמציאותההתחדשות

היחידשלהמקוםהשתנותשלבאתגרגםכרוך

.הביחדלמול

מימושעללדגשמעברמחדכוללתזוהשתנות

ללאאך,היחידשלואינדיבידואליזםעצמי

לשםמספקתמערכתיתומכוונותכלים,פעולה

,הקולקטיביתהזהותהתערערותמאידךו.כך

ומהווההאדםאתהמזינההמשותפת,הרשתית

לניכורמובילאשרמצב–עבורוערכיעוגן

.חברתי

ההקשר
העמק 
יזרעאלי



תמונת עתיד: 'שלב ג
מענה על שאלת החקר בדמות תיאור עתידי של מערכת החינוך כפי שהיא פועלת במיטבה 

.בעוד חמש שנים, והאתגרים המרכזיים שלההמורכבויותעל 

בנתניהאלעזרקיביקור בבית 

סי כהן בחולון'ביקור בשכונת ג

, גיבוש רשימת ערכים שיהוו חיזוק
עוגן לחזון האותנטי, השראה



:המסעמשתתפיכללשעיצבושונותתמונותבחמששעלוהליבתייםהעתידנושאיניתוחתוצר

ת/המחנך

התייחסותמקבל,במרכזנמצא,משמעותשלקבועגורם,מלווה/צאןרועהמנטור/מנהיג–משמעותימבוגר•

.לביטויאפשרותמקבל,שלםכאדםאליו

:שלםכאדםהתלמיד

,הלמידהעלאחריותלוקח,ביקורתיתחשיבה,תחומירב,מסלולבוחר,הלמידהשלרלוונטיות-עצמאילומד•

.עצמיתוהגשמהמימוש:אינדיבידואליזם

דמות/וודאות/קבועהמסגרת/אםמוסד/בית)קבועמרכיבלצדזאת?מיעם?לומדמה?איפהבוחר-בחירה•

.בחירהאפשרויותמגוון,שוניםולצרכיםהלומדיםביןלשונותמותאמותתכניות,(קבועה

.התנסותיות,אקטיביתלמידה,הלמידהשלעצמיתהכוונה,ידעביצירתשותף-צרכן+כיצרןהתלמיד•



,ממשקיםריבוי,(ת/אחדידעבעלאין)מכולםללמודויכולתלמידהבחוויותשיתוף-עמיתיםולמידתשיח•

.הקשבהמיומנויות

לקהילהותרומהאחריותלקיחת,כערךנתינה/התנדבות,שמכווןערכימצפןלאורחינוך–ערכיםמבוססחינוך•

.ולסביבה

ופיתוחמחקר

המערכתחלקיבכלוחדשנותיזמותשלועידודתמיכה.

(סיסטם-אקו)החינוכיתהאקולוגיתהמערכת

לצדבחירהמאפשרות,התנסותמאפשרות,ובחוץבפנים,משותף,פתוח,אינטימי-מגוונותלמידהסביבות•

.קביעות

חיבור,פורמאלילבלתיפורמליביןהדדיות,עסקיהקהילתיבמרחבמתרחש–הקהילהעם-והדדיותחיבורים•

גילאיתרבלמידה,למידהממשקיריבוי,(אנושיהוןכולל)בקהילהמגווניםמשאביםניצול,העבודהלעולם

.(גילאיםביןוהדדיותחיבורים)


