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 מה סולם
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למידה  
מבוססת  
 התנסויות

 ערכי יסוד דמות הבוגר
 כלים ישומיים

קמפוס קורסי  
בחירה לכל  

 הגילשכבות 

מרכז  
TODO   

מעגלי שיח  
לכל שכבות  

 הגיל

שיתופי פעולה  
 בתוך חדר המורים  

קורסי  
 גוף ונפש

 בחירה

שימוש  / כיתתית למידה חוץ 
 הטבע הנגישים  במרחבי 

קורסי  
בחירה  

 אורייניים  

 אותררחיק מוף עמגביה ה -תהליך חילוץ זהות בית ספר העומר
 

תקשורת  
 דיאלוגית  

עבודת  
 צוות

 לימודי מגווןתוכן 

קשר אישי  
 עם המורה

דרכי  
למידה  
 מגוונות

פיתוח  
 יצירתיות

טיפוח  
הבעה  
 רגשית
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תרבות של 
תקשורת  

אמוןמבוססת   

טיפוח חשיבה 
 ביקורתית

תרבות של מגוון  
 וריבוי התנסויות

 רגיש ומודע 
 לעצמו ולחברה

מנהל עצמו 
במציאות 
 משתנה

למידה  
מבוססת  
 התנסויות

 ערכי יסוד דמות הבוגר
 כלים ישומיים

לומד מתוך 
 סקרנות

קמפוס קורסי  
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TODO   

מעגלי שיח  
לכל שכבות  

 הגיל

שיתופי פעולה  
 בתוך חדר המורים  

קורסי  
 גוף ונפש

 בחירה

שימוש  / כיתתית למידה חוץ 
 הטבע הנגישים  במרחבי 

קורסי  
בחירה  

 אורייניים  

 אותררחיק מוף עמגביה ה -ספר העומרתהליך חילוץ זהות בית 
 

תקשורת  
 דיאלוגית  

עבודת  
 צוות

 לימודי מגווןתוכן 

קשר אישי  
 עם המורה

דרכי  
למידה  
 מגוונות

פיתוח  
 יצירתיות

טיפוח  
הבעה  
 רגשית

 כל הזכויות שמורות למיכל זק



 ?מה -מצופהתוצאה 

 ?  כיצד, מתי, איפה, איך, מי -ישומייםכלים 

 ?למה -יסודערכי 

 כל הזכויות שמורות למיכל זק

 אותררחיק מוף עמגביה ה -ספר העומרתהליך חילוץ זהות בית 
 

 תקשורת של אמון

ביקורתיתחשיבה   

התנסויותריבוי   

 רגיש ומודע 
 לעצמו ולחברה

מנהל עצמו 
משתנהבמציאות   

 לומד מתוך סקרנות

 למידה מבוססת התנסויות

 הגילקמפוס קורסי בחירה לכל שכבות 

 מעגלי שיח לכל שכבות הגיל   TODOמרכז 

 שיתופי פעולה בתוך חדר המורים  

 קורסי גוף ונפש

 בחירה

 הטבע הנגישים  שימוש במרחבי / כיתתית למידה חוץ 

 תקשורת דיאלוגית  

 עבודת צוות
 לימודי מגווןתוכן 

 קשר אישי עם המורה

 דרכי למידה מגוונות

 פיתוח יצירתיות

 קורסי בחירה אורייניים   רגשיתטיפוח הבעה 



 כלים ישומיים ערכי יסוד דמות הבוגר
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 פסיכולוגיה חיובית

 ” שפת האושר“שיעורי 

 א"פלתוכנית 

 .”חינוך פיננסי“שיעורי 

 משחקי מרחב 

 מרחבים ותוכניות טכנולוגיות

 למידה מבוססת משחק

 הפדגוגיה המשחקית

 בחירה
מיצוי יכולות  

 אישיות

רווחה 
נפשית  
 ורגשית

 סביבת לימודים מכילה

 תוכנית אקדמית חדשנית

 לומד עצמאי

טיפוח  

 יצירתיות

 למידה דרך חקר

 יזמות

רגשי  חוסן 
 (ונפשי)

 חשיבה חיובית

חדשנות  
 פדגוגית

 חקר

 בחירה

 א תחילה



 דמות הבוגר-תוצאה רצויה 

 :  כלים ישומיים

 ערכי יסוד של הארגון

 תהליך חילוץ זהות בית ספר ניצני המדע

 כל הזכויות שמורות למיכל זק

 רווחה נפשית ורגשית

 טיפוח יצירתיות

 בחירה

 מיצוי יכולות אישיות

 חשיבה ביקורתיתיכולת 

 חוסן רגשי ונפשי

 ?מהי הצלחה

 פסיכולוגיה חיובית

 .”חינוך פיננסי“שיעורי  א"פלתוכנית  ” שפת האושר“שיעורי 

 בחירה הפדגוגיה המשחקית למידה מבוססת משחק מרחבים ותוכניות טכנולוגיות

 סביבת לימודים מכילה

 למידה דרך חקר תוכנית אקדמית חדשנית

 יזמות

 חשיבה חיובית

 חדשנות פדגוגית

 א תחילה חקר



 דמות הבוגר

 
 ידע עולם

 :  כלים ישומיים

 תרבות עולמית –ספר כצנלסון תהליך חילוץ זהות בית 
 

 ערכי יסוד
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 רהיטות שפתית

מעורבות / רגישות חברתית
 חברתית

/  פלורליזם חברתי/ סובלנות 
 ריבוי דעות

/ שיוויון  
 כל בני האדם נולדו שווים

 
הדברות/ דיאלוג ותקשורת   

 ,שגרירים צעירים, דיפלומטיה, תרבויות, פרויקטים מרחבי העולם, לימוד שפות ,  PBL, טכנולוגיה 

 ,ח"מט, סיפורי עמים , שיתופי פעולה, שיתופי פעולה עם בתי ספר אחרים, אוריינות שפתית, דיבייט

 , סדירויות, מערכת השעות, קולנוע



לראות כל אדם 

 כאינדבידואל

עוגן בקהילה  
, שותף מלא)  

(תומך ופעיל  

כבוד לכל  

 הברואים

בעל מסוגלות 

 עצמית

בוגר מעורב 

 ואכפתי

 תהליכים 
 ויחסי 
 גומלין

 ערכי יסוד תוצרים מצופים
 כלים ישומיים

מקיים אורח  

חיים מתחשב 

 בסביבה

חקר מבוסס  

 טבע

 ערבות הדדית

 בחירה

 חיחזוק
 תחושת 
אישייחס  שייכות  

 

 עידוד
העצמהו  
כל תלמיד   

 ריבוי 
 הזדמנויות

שיטת ריבוי  
 אינטליגנציות

 ויתקין ראשון לציון -תהליך חילוץ זהות בית ספר לטבע 

 כל הזכויות שמורות למיכל זק

שייכות  
 וחיבור

תרבות של 
 הקשבה

ודיפנרציאליותפרסונליות   



 ויתקין ראשון לציון -תהליך חילוץ זהות בית ספר לטבע 

 כלים ישומיים ערכי יסוד תוצרים מצופים

 דמות הבוגר

 ערך יסוד דמות הבוגר

 ערך יסוד דמות הבוגר

 כל הזכויות שמורות למיכל זק

לראות כל אדם 

 כאינדבידואל

שותף  )עוגן בקהילה 

(ופעילתומך , מלא  

 כבוד לכל הברואים

 בעל מסוגלות עצמית

 בוגר מעורב ואכפתי

מקיים אורח חיים  

 מתחשב בסביבה



 דיאלוג בחירה אחריות

כישורים  לומד עצמאי
 חברתיים גבוהים

פתרון בעיות 
 דיאלוגי

 תפקיד לכל ילד

 למידה רב גילית

 מנהיגות תלמידים

 חונכות

 מעגלי שיח קמפוס בחירה

 עבודה בקבוצות קטנות

תוצרים  

/  מצופים 

דמות  
 הבוגר

 ערכי
 יסוד

כלים  
 ישומיים
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 אלוןרמת ספר תהליך חילוץ זהות בית 
 


