
מנחה-סיכום קבוצת מורים
ב"התשפל "סוף השנה שעברה ופתיחת שנה



וההודיה על החגים שהיו ועל החופשה בחיק החברים  השמחה 
.והמשפחה

השמחה וההודיה על שזכינו לעבוד במלאכת הוראה וחינוך אליה 
.בשמחה ובאהבה, אנו חוזרים

.ניתנה לנו הזכות והחובה להשפיע וללמד בדרך ארץ בדרכי הארץ

הסיכום"ושלשתף מפעולותינו במרחבי החינוך מאחלת שנמשיך 
העשייה ויהיה כסיפור  יבטא את גודל הקבוצתי שלנו " השבועי

.והחוויתיותנצחי לפעולות המשמעותיות 

א"התשפיוני -מאימפעילויות חודשי תמונות , בסיכום המוגש כאן
.תודה–ב"התשפל "שנהותמונות מפעילויות פתיחת

,יקרות ויקרים
בלמידה ובבירור המתמיד של דמות  , נמשיך בעשייה

.  המחנך שבחרנו להיות

,רבה ובהצלחה לכולנותודה 
מסר במדרכות תל אביב  -בתמונה רחלי



מסר במדרכות תל אביב  



אזורי תפן עם המורה גיורא ארז ביום שדה במוזיאון חיל הים  -ס על"ביה
.מ"חנc.pלתלמידי  



אזורי תפן עם גיורא ארז בתל -על
.לומדים ומנווטים–יפו -אביב



אזורי תפן עם גיורא ארז  -על
ביומיים מיומנויות שטח



אולפנת צביה מעלות

ציות"משפרחי 
ח  -מובילות מסע ז
.  ברמת הגולן

.פאחרבטקס בתל 



אולפנת צביה מעלות

מובילות פעילות  ציות"משפרחי 
ח-אתגר וגיבוש לכיתות ז



אולפנת צביה מעלות

תלמידות הכינו משחקי קופסא שישמשו את כלל  
.הלומדות באולפנה

.יצירה מופלאה



מיתר בעין חרדליתמ"חנגלעד ארגמן בטיול שנתי עם הכיתות הצעירות של 



. עכו–יהונתן כהן וגל קציר עם פרחי רוז 

. פעילות הדלקת מדורה בגפרור אחד



שלומי מלכה עם תלמידי קישון ביום שדה בכתף שאול ובמסלול מתל יזרעאל למעיין



. בפעילות סיור שבה שולב גם ניקיוןקטיעס קישון בנחל "ביה' שלומי מלכה עם תלמידי ח



פתחנו את השנה 
ביום היערכות 

ח במרכז  "של
שדה יער לביא

,  שיעור למידה בחוץ

!מומלץ, אפשרי ואף



ו נהלל בהובלת המורים איציק סייג  "צים ויצ"מש
סמי אלפסי פתחו את השנה בגיבוש והכנה לקראת 

'פעילות עם שכבת ט



פותחים את השנה בגרפיטי 
:שקט

!בשקטטטטטטטזמן לפטפט 



כששאלו בני נוער מה מאפיין את המבוגרים 

7הם תארו , שהשפיעו עליהם בחייהם

:  היבטים

הם מסבירים לנו  –ועושים ואם לא הם מתחייבים 
!תמיד. למה

המאפשרת לנו להרגיש  , הם נותנים לנו תשומת לב
.  חשובים וראויים לדאגה שלהם

וחשוב  , יש כמה גרסאות" סיפור"הם זוכרים שלכל 
.  להם להבין איך הוא נראה דרך העיניים שלנו

הם  . והאנרגיה שלהםאנחנו מרגישים שווים את הזמן 
.  עושים מאמץ כדי להיות זמינים לנו כשאנו צריכים

,  והתנהגויות חיוביותהם מאמינים שיש לנו תכונות 
.  והם דואגים שאנחנו ואחרים נכיר בהן

,  ואת רגשותינוהם מאפשרים לנו להביע את עצמנו 
.  בדברים הנוגעים לחיים שלנו

,  שאנו אחראים להתנהגות שלנו ולכןהם מאמינים 
משפיעים לחיים  .  דואגים לשמש לנו מודל להתנהגות

פ"מערך המו, רקפת גלבוע





:קצת על משמעות בעבודה

דיבר על  בלינקדאיןל פיתוח מנהיגות "שהיה בעבר סמנכ, פרד קופמן

הוא טוען שאנשים באים לעבוד ודרך כך מביאים לידי  . מהפכת המשמעות

.  ביטוי היבט מרכזי בהגדרה העצמית שלהם

המהווים מניע ומנוע חלקי להבנת  , תפוקה וכסף, זה הרבה מעבר ליעדים

.  עולם העבודה

.  משמעות בעבודה אינה מוצעת לנו על מגש של כסף

היא גם לא מופיעה כחלק מחוזה העבודה או ההסכם הקיבוצי שאנחנו  

. חתומים עליו

, חיפוש המשמעות מתחיל לרוב באומץ לשאול שאלות

,  להרהר ולערער

...ולהתחיל לחבר את הנקודות בין מי אני ומה אני עושה



. נדב וגיל בהכנות שטח מהמרכז ועד הדרום, ד'מג: צוות בית חינוך גליל מערבי



. קלפי מודעות לכל המשפחה-סיפורי חיות  : הסיפור מתוך הספר
. ממליצה מכל הלב

,שיהיה שבוע טוב חברים יקרים

,  שלחו תמונות מפעילויות ויחדיו

.ניצור אלבום חוויות נצחי

. המשיכו לעשות טוב במרחב החינוכי

(לפחות כמו החתול)ושנהיה מאושרים 

רחלי, תודה


