
 
 

 

 

 

 

 קמפוס חמ"ד מחוז חיפה

 אתר הקמפוס

חיפה. תכנית הקמפוס  קמפוס חמ"ד הינו מרחב למידה מחוזי חדשני לחטיבות הביניים של חמ"ד

כנית הלימודים השוטפת ופותחת עבור התלמידים ונותנת הזדמנות ללמוד תכנים שאינם כלולים בת

צוהר לקבל ידע ומיומנויות בתחומי עניין מגוונים שמכוונים אל פיתוח האישיות, כישורי החיים 

 ומקצועות העתיד. 

ל אי ודאות היא היכולת לבחור. דרך אחד מהכלים החשובים כדי להכשיר את התלמידים לעולם ש

 הקמפוס ניתנת האפשרות לתלמידים לבחור ללמוד קורסים עפ"י תחומי העניין שלהם.

 

 החידוש בלמידה בקמפוס חמ"ד מתבסס על חמישה עוגנים:

 מקום

בזכות תכנית גפ"ן, תתאפשר למידה מחוזית וירטואלית בענן החינוכי. עם זאת, יתקיימו גם שני 

 אל פנים. מפגשי פנים

 זמן

מתוך  11:00-12:30הקמפוס מורכב משתי רצועות זמן: רצועת הבוקר: בימי שלישי בין השעות 

אפשרי מהבית  15:00-16:30ביה"ס במהלך יום הלימודים ורצועת צהרים: בימי שלישי בין השעות 

 לאחר שעות הלימודים.

 שותפים

של המחוז ובאים לתוכנית עם ברק של הקמפוס שברובה נבחרה מתוך בתי הספר  נבחרת המורים

 בעיניים, שחולמים חדשנות ומתחברים לרעיון של למידה והוראה מתוך תשוקה לדעת.

התלמידים הלומדים בקמפוס, תלמידי כיתות ח' ו ט' מכל בתי הספר של חמ"ד מחוז חיפה. על מנת 

ה תוך עמידה נוכחות מלא ️▪להתקבל ללמידה בקמפוס יהיה על התלמיד לעמוד במספר כללים: 

מחויבות למעורבות  ️▪פתיחת מצלמה בזמני שיעורים מקוונים  ️▪בזמני כניסה ויציאה מהשיעור 

 בלמידה והגשת כל מטלות הקורס.

 

 פעילות הקמפוס

הלמידה בקמפוס מבוססת על פדגוגיה חדשנית. במהלך הקורסים ישולבו מרצים מומחי תוכן 

 התלמידים מתוך חקר.והלמידה תתבסס על למידה פעילה של 

אחת לחודש )בימי שלישי בערב בשבוע שחל בו ראש חודש( תתקיים בעז"ה פעילות ערכית של בית 

 מדרש לתלמידי הקמפוס. בתכנית יתארחו טובי המרצים.

 הערכה

בלמידה בקמפוס אין מבחנים. ההערכה תתבסס על תלקיט של משימות ועבודת גמר שתוגש בסוף 

 ם הנלמדים בקורס.הקורס ליישום הנושאי

https://z11508.wixsite.com/campus-hemed


 
 

 

 

 

 

 

 בית המדרש של הקמפוס

מדי חודש נפגשים עם בני נוער מכל מחוז חיפה מכיתות ח' וט' לשעה וחצי של שיחה, חשיבה, לימוד 

 ופעילות משותפת.  

בכל מפגש נפגוש דמויות מוכרות ומעוררות השראה, נצפה בסרטונים, ננהל דיונים ונלמד כלים 

בחירות נכונות, החוזקות שבי, ההורים ואני, תפילה של הלב, אני מול  -מויישומיים. נעסוק בנושאים כ

 החברה ועוד ועוד...    

 -בכל חודש נדון בערך אחד מרכזי ונעסוק בסוגיות שמטרידות בני נוער בגיל ההתבגרות בעת הזו

 שאלות באמונה, מיומנויות , אקטואליה ועוד.  

משמעותי. מסע לבירור הזהות האישית, הקבוצתית מוזמנים להצטרף ולצאת איתנו למסע גדול ו

 והדתית שלנו. 

 

 מפגש פנים אל פנים

במהלך יום שיא נפגשו כל תלמידי הקמפוס במפגש פנים אל פנים מרגש ומהנה עם המורים וצוות 

הנהלת הקמפוס. המפגש התקיים במקביל לבנים ולבנות בישיבת זיכרון ובתיכון פלך. במפגש נתנו 

התקיימו שיעורים פנים אל פנים עם ו ODTנות לתלמידים מצטיינים, נעשתה פעילות תעודות הצטיי

 המורים. היה מפגש מרשים ובלתי נשכח. 

 

 ההפנינג סיום מחצית ויריד תוצרים

ביריד יוצגו תוצרי הלמידה של התלמידים בקורסים . 25/1/22 כ"ג שבטהיריד יתקיים ביום שלישי, 

 .הקמפוס, המורים, ההורים ואנשי חינוךהשונים מול כל תלמידי 

 

 

 

 


