


 "צאו והתפרנסו זה מזה"

 תמונות מרגשות   200 -כולל למעלה מ" אבני דרך ללמידה משמעותית"אלבום 

 .מופעים שונים של למידה משמעותית המתרחשים במוסדות החינוךהמתעדות 
 

 י צוותי החינוך והן מוצגות באלבום בשמונה פרקים בהלימה  "נשלחו עהתמונות 

 .הדרך ללמידה משמעותיתלאבני 
 

 לעשייה במוסדות החינוך ברחבי הארץ והוא מהווה  " הצצה"מאפשר האלבום 

 .לשיח עמיתים סביב היבטים מרכזיים בלמידה משמעותיתנוסף  דיאלוגיכלי 
 

 .מכםלכולנו ללמוד כדי לאפשר לאלבום אתם מוזמנים לתעד ולשלוח גם 

   מנהלת אגף תכנון ופיתוח, זהבה  שמש: לפרטים נוספים
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 התפיסה החינוכית

 בית וגן, י"תלס "בי

  י"מנחמחוז , עיר ירושלים

.. 

 צוות המורים מברר תפיסות עולם באמצעות משחק ושיח    



  

 במסגרת המפקח ומנהליו" אבני דרך ללמידה משמעותית"מפגש 

,  שדרות, מרחבים, נתיבות, אופקיםמנהלי 

 ועומריםבני שמעון להבים 

 מחוז דרום

 התפיסה החינוכית 



 ס בן צבי"בי

 מחוז מרכז, קריית עקרון

 משחקים ומציירים כחלק מתהליך גיבוש החזון, דנים, חושבים, חברי הצוות מתבוננים

 התפיסה החינוכית 



 קהילת המורים מבררת תפיסות עולם תוך חוויה והתנסות

 ס עין הקורא"בי

 מחוז מרכז, ראשון לציון

 התפיסה החינוכית



 קהילת מורים מבררת תפיסות עולם ביחס ללמידה משמעותית

 ס רוזן"בי

 מחוז מרכז, ראשון לציון

 התפיסה החינוכית



 י  "מפקחי ומדריכי מנח

 י"פסגה מנח

 התפיסה החינוכית

 21-קהילת מפקחים ומדריכים מבררים מהם תפקודי הלומד במאה ה



 התפיסה החינוכית

 השתלמויות רכזים חברתיים  

 י"מנחמחוז , עיר ירושלים

 בירור תפיסות עולם בדגש על מתן משוב מכבד ומקדם    



 'ס יסודי ב"בי

 מחוז צפון, חורפיש

 התפיסה החינוכית

 דוריתהבין ביחס ללמידה הנרטיב סדנת מורים לבירור ושזירת 
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 מפקחים ומדריכים

 י"חוז ירושלים ומנחמ

 לומדים ומתנסים בלמידה משמעותית 

 למידה משמעותית 



 ס חופית"בי

 מחוז מרכז, ראשון לציון

 למידה משמעותית

 מורים מכינים משחקים ומתנסים 



 סגנים, מפגש מנהלי פסגות

 מחוז מרכז, ומדריכים

 למידה משמעותית

 מנהלי מרכזי פסגות ומדריכים בוחנים היבטים ללמידה משמעותית בפסגות



 מפגש מנהלים ומורים

 מחוז מרכז, ראשון לציון

 למידה משמעותית

 מנהלים ומורים לומדים ומתנסים באבני הדרך ללמידה משמעותית



 תיכון ראשית

 א"מחוז ת, א"ת

 למידה משמעותית

 מורים מלמדים למידה משמעותית במסגרת השתלמות בית ספרית בחלופות בהערכה



 תיכון ראשית

 א"מחוז ת, א"ת

 למידה משמעותית

 בוחנים חלופות בהערכה
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 ומעורבות חברתית     



 ס רימונים"בי

 מחוז חיפה ,קריית טבעון

 מהעצמה אישית להעצמה חברתית

 התפתחות אישית ומעורבות חברתית



 ס אלונים"בי

 מחוז ירושלים, מודיעין

 התפתחות אישית ומעורבות חברתית

 ל"זאמיר במצפה ' מלמדים את ילדי שכבת ד' ילדי שכבת ו

 מפעילות לימודית המשותפת לצופים ולבית הספר לעידוד צופיותכחלק 



 מודל הכוחות במרחב למידה גמיש 

 ס הר אדר"בי

 מחוז ירושלים

 התפתחות אישית ומעורבות חברתית



 ילדים מלמדים ילדים לקחת אחריות ולהיות זהירים בדרכים

 נעלה, לביאס "בי

 מחוז ירושלים

 התפתחות אישית ומעורבות חברתית



 התפתחות אישית ומעורבות חברתית

    ב"הלפעילויות שגרירים צעירים לקידום ערכי מפתח  -ילדים מפעילים ילדים 

 ס הר חומה עופרים"בי

 י"מנחמחוז , ירושלים



 ס אביבים"בי

 מחוז מרכז, ראשון לציון

 סבלנות וסובלנותשיעור על יוצרים בעקבות 

 התפתחות אישית ומעורבות חברתית



 התפתחות אישית ומעורבות חברתית

 מנהיגות ומעורבות חברתית בקרב הלומדים, פיתוח יזמות

 ס צאלון"בי

 מחוז מרכז, באר יעקב



 ס רבין"בי

 מחוז מרכז, יבנה

 התפתחות אישית ומעורבות חברתית

בודקים את איכות המשחק   שותלים צמחים

 שהכינו ביחד

 שותפים  לפרויקט גוגל



 ס רננים"בי

 מחוז מרכז, ראשון לציון

 התפתחות אישית ומעורבות חברתית

 ילדים מלמדים ילדים
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 התפיסה החינוכית

 חברי המסע ללמידה משמעותית 

 בסדנת תפקודי לומד 

 בוחנים ומתנסים בהיבטים שונים בתפקודי לומד, לומדים



 דמות הלומד ותפקודיו

 מקדמים את התפקוד הבין אישי בדגש על שיח מכבד

    

   ארןס זלמן "בי

   י"מנחמחוז , עיר ירושלים



 טיפוח התפקוד הבין אישי בדגש על עבודה בצוות

 ס איתמר"בי

 מחוז מרכז, ראשון לציון

 דמות הלומד ותפקודיו



 ס יסוד המעלה"בי

 מחוז מרכז, ראשון לציון

 דמות הלומד ותפקודיו

 תקשורת בין אישית וכבוד לאחר



 ב"טיפוח התפקוד הקוגניטיבי בדגש על זה

 ס נווה עוז"בי

 מחוז מרכז, ראשון לציון

 דמות הלומד ותפקודיו



 דמות הלומד ותפקודיו

 ופועלים בצוות  מתכננים, חוקרים

 ום'ס יסודי אל נג"בי

 מחוז צפון, בוקעאתא



 ס מאי זיאדה"בי

 מחוז צפון

 דמות הלומד ותפקודיו

 ייצוג ידע בדרכים מגוונות



 דמות באמצעות בחינת מקורות מידע מגוונים חוקרים

 ש אילן רמון"ס ע"בי

 א"מחוז ת, נתניה

 דמות הלומד ותפקודיו



 מתנסים ובונים, חוקרים

 רפואי למדידת נפח נשימה-מכשיר ביו

 ס איתמר"בי

 א"מחוז ת, נתניה

 דמות הלומד ותפקודיו



 מתנסים ויוצרים, חוקרים

 קסמי מדע והנדסה -" מהנדסים צעירים"במסגרת 

 ס איתמר"בי

 א"מחוז ת, נתניה

 דמות הלומד ותפקודיו



 ס יונתן"בי

 א"מחוז ת, נתניה

 דמות הבוגר ותפקודיו

 תצפיות ושיח מדעי בפינת החי , תהליכי חקר



 מיני מורים צעירים מלמדים את חבריהם 

 דמות הלומד ותפקודיו

 ס נורדאו"בי

 א"מחוז ת, נתניה



 פיזיותעבור ילדים בעלי מוגבלויות נגישים שעשועים מיזם מתקני 

 דמות הלומד ותפקודיו

 ס קפלן"בי

 א"מחוז ת, פתח תקווה

 העלאת רעיונות ותכנון משותף עם אמן מומחה בתחום חקר הצורך תוך התנסות אישית



 תיכון ראשית

 א"מחוז ת, א"ת

 דמות הלומד ותפקודיו

 חוקרים ומתנסים



 ס שורשים"בי

 א"מחוז ת, נתניה

 דמות הלומד ותפקודיו

 חוקרים חשמל סטטי

 מדע וטכנולוגיה

 מעגלי שיח 

 ומפתח הלבשפה 

 מסטר שייף

 כישורי חיים
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 הערכה-למידה-הוראה     



 ס"קבוצות התמחות לקראת הקמת בריכת דגים בחצר ביה

 הערכה-למידה-תהליכי הוראה

 התיכון החברתי

 מחוז חיפה, קריית אתא



 הערכה-למידה-תהליכי הוראה

 ס מופת חופים"בי

 מחוז חיפה

 "(חוצכי)"ס "י תלמידים     למידה מחוץ לביה"ב לתלמידים               פאנל פוליטי שנוהל ע"זהמשחק לוח 

 זהבה שלום

 .מצורפות תמונות למידה משמעותית בבית ספר מופת חופים לפי בקשתך

. 

                                                              



 הערכה-למידה-תהליכי הוראה

   י"תל" הדרור"ס "בי

 מחוז ירושלים, מבשרת ציון

 מתמידים בטיפוח הערוגות                  יוצרים מפת תבליט                       מסייעים בשלב הקטיף     



 ס בן צבי"בי

 מחוז מרכז, קריית עקרון

 יוצרים בעקבות למידה בתחומי הדעת

 הערכה-למידה-תהליכי הוראה



 ס הדרים"בי

 מחוז מרכז, ראשון לציון

 הערכה-למידה-תהליכי הוראה

 המשחק ככלי להבנה ולתרגול מיומנויות חשבון 



 ס שלמון"בי

 מחוז מרכז, ראשון לציון

 יוצרים משחקים בתחומים שונים ומשחקים בהם, מתכננים

 הערכה-למידה-תהליכי הוראה 

 אנרגיית הרוח



 ס נווה דקלים"בי

 מחוז מרכז, ראשון לציון

 הערכה-למידה-תהליכי הוראה

 חקר צמחים במסגרת למידה מבוססת מקום



 הערכה-למידה-תהליכי הוראה

   קבוצת עניין בתהליכי חקר

 בית חינוך תלמים

 מחוז מרכז, באר יעקב



 ס יונתן"בי

 א"מחוז ת, נתניה

 הערכה-למידה-תהליכי הוראה

 לומדים ומלמדים בפינת החי       חשבון במשחק קלאס לומדים לפתור תרגילי חשבון בחול     מתרגלים 
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 שותפות חינוכית

 לליקויי למידה   אפאק ס"בי

 ם-מזרח י באהרףצור 

 ירושלים, י"מנח

 יוזמות חינוכיות ללמידה בשילוב הקהילה במרחבים מגוונים



 שותפות חינוכית

 מורים והורים, פעילויות לאיכות הסביבה בשיתוף תלמידים

 ס עין נקובה"בי

 מחוז ירושלים, ראפהעין 



הצוות החינוכי לומד ומכין דילמות 

 "האחר הוא אני"בנושא 

 שותפות חינוכית

 הורה מוביל שיח קבוצתי  

 בעקבות דילמה

 ס בן גוריון"בי

 מחוז מרכז  , קריית עקרון

  . 

שנטעו  למידת חקר בבוסתן 

 תלמידים ומורים, הורים



 שותפות חינוכית

 מחשבים ויוצרים

ויים  "הבילס "בי

 מרכזמחוז , גדרה

 ילדים-ס הורים"צביעת ביה קשר רב דורי  

צרפו תמונה  

 מרחב למידה

 צרפו תמונה

של מרחב 

 למידה



 בנושא הר געש -המרצה הצעיר 

 שותפות חינוכית

 והעצמה קשיבות - מיינדפולנס

 ס יפה נוף  "בי

 מחוז מרכז  , ראשון לציון



 שותפות חינוכית

 'יסודי הס "בי

 צפוןמחוז , מגאר

 הורים שותפים במפגשים לימודיים וחברתיים



ס יגאל אלון  "בי

 א"מחוז ת, נתניה

 מטפחים מרחבים נפגשים עם צייר מהקהילה מודדים שטחים

 שותפות חינוכית



 ס עוזי חיטמן"בי

 א"מחוז ת, פתח תקווה

 ס  "תלמידי ביה מהותא

 מאמאנטבליגת 

 שותפות חינוכית

בקבוצת כדורגל ס "תלמידי ביהאבות 

 ס"המייצגת את ביה

 במרחב... ביחד



 שותפות חינוכית

 מורים והורים, פעילויות מגוונות בשיתוף תלמידים

 ר"ס שז"בי

 א"מחוז ת, נתניה
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 ניהול הלמידה 

 מציירים בטבע   

 ס יזרעאליה"בי

 מחוז חיפה

 לומדים במשתלה



 ס ארבל"בי

 מחוז צפון

 ניהול הלמידה

 למידה במרחבים מגוונים



 ניהול הלמידה

 גוריוןס בן "בי

 מחוז מרכז, גן יבנה

צרפו תמונה  

 מרחב למידה

 צרפו תמונה

של מרחב 

 למידה

 צרפו תמונה

של מרחב 

 למידה

 האחר הוא אני בוסתן עצי ארץ ישראל משחקי חשיבה



 גן פסלים מספרים

 ס הרצוג  "בי

 מרכזמחוז , רחובות

 כותבים רגשות 'ו-'המרחב 

צרפו תמונה  

 מרחב למידה

 צרפו תמונה

של מרחב 

 למידה

 ניהול הלמידה 



 ניהול הלמידה

 גדרה -הישוב שלי 

 ס רעות"בי

 מחוז מרכז, גדרה

 חינוך לשוני -תכנון עבודה  'מתמטיקה ו -קיר פעיל 

 צרפו תמונה

של מרחב 

 למידה

 צרפו תמונה

של מרחב 

 למידה



 הנאה והנעה במשחקי מתמטיקה במרחבי למידה 

 ניהול הלמידה 

 'ס יסודי ה"בי

 מחוז צפון, כפר כנא



 ניהול הלמידה

 והיכרות עם היםגלישה  -״האדם והים״ 

 ס ביאליק"בי

 א"מחוז ת, נתניה



 בית חינוך בר לב

 א  "מחוז ת, פתח תקווה

 ניהול הלמידה

 ממציאים ומגשימים       הגינה האקולוגית והחממה כמרחב חקר         ילדים מלמדים ילדים, חולמים   



 ניהול הלמידה

 ס רימלט"בי

 א"מחוז ת, נתניה

 לומדים ומתנסים בערכים במרחבים
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 תרבות ואקלים

 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 ס"ועדת יחסים לניהול קונפליקטים בביה

 התיכון החברתי

 מחוז חיפה, קריית אתא



 תרבות ואקלים

 נפגשים בפינת הפופים ומנהלים שיח מכבד

 ר"ס שז"בי

 א"מחוז ת, נתניה



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


