עמק יזרעאל

אגף החינוך בעמק יזרעאל מכשיר מנטורים להובלת
תהליכי למידה חדשניים בבתי הספר
המורים שייבחרו לפרויקט יפעלו במסגרת 'מרכז מורים' ,אשר יוביל הטמעת
שינוי בתחומי הלמידה בבתי הספר וישמש מרכז מידע ופיתוח הלמידה

בימים אלה פועל אגף החינוך במועצה האזורית
עמק יזרעאל לפיתוח והכשרת אנשי חינוך
כ'מנטורים' .אלה יובילו הטמעת שינוי בתחומי
הלמידה בבתי הספר ברחבי העמק ויפעלו
במסגרת מרכז מידע ולמידה אזורי שייצג את
תפיסה החינוכית של העמק.
מסגרת ההכשרה למנטורים ,תציע למורים
הנבחרים מסלול התפתחות ברמה גבוהה ,הממוקד
בעיצוב תהליכים חינוכיים איכותיים וחדשניים,
בהלימה למאה ה ,21-בדגש על למידה מערבת
ופעילה.
ההכשרה תפתח קהילת עשייה מקצועית באמצעות
שיח עמיתים דיאלוגי -ביקורתי ותעסוק בבנייה
של ידע שיטתי ,בטיפוח ראייה מערכתית
וברכישת כלים ומיומנויות להנחיה ולהובלה
עתידית של צוותי ההוראה בבתי הספר .מסלול

הכשרת המורים יכלול תכנית התנסות חוקרת
של המשתתפים ,מפגשי למידה ומסע לימודי
בבתי ספר שונים ברחבי הארץ.
מרכז המורים שיוקם ,יהווה מרכז מידע פדגוגי
אשר יעסוק באיסוף ,עיבוד ,מחקר והפצה של
ידע חינוכי ,בדגש על החדשנות שבתי הספר
מפתחים ויוצרים בעצמם .המרכז ישלב בין הידע
האקדמי והפרקטי הנצבר בבתי הספר בעמק
ובין זה הנצבר במקומות אחרים ,ויתווה תהליכי
הטמעה והערכה שתכליתם ליווי העשייה בבתי
הספר ,כבסיס ללמידה מתמדת.
הפרויקט יצא לדרך באמצע החודש ,עם ביקורם
של צמד מורים אמריקאים מרשת בתי הספר
 High-Tech Highבסאן דייגו ,אשר יסיירו
ברחבי הארץ ויגיעו לבתי ספר ולארגונים לקיים
סדנאות ללמידה מערבת ופעילה.

במסגרת הביקור יתקיימו סדנה והרצאה למנהלי
בתי הספר וצוותי החינוך בעמק ,באולם מליאת
המועצה ,ביום ראשון ה 14-באוקטובר .למחרת,
יסיירו המורים האמריקאים בבתי ספר בעמק,
ולסיכום ביקורם ייפגשו עם המועמדים לתכנית
מרכז המורים.
ענבל מור סמו ,מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים
במועצה מספרת על הפרויקט והגישה החינוכית
העומדת בבסיסו" :הפדגוגיה החדשנית של
 High-Tech Highמבוססת על ארבעה עקרונות
יסוד:  -Personalizationהתאמה אישית מתוך
גישה מכילה הממוקדת בכל פרט ,Authentic
 - Workשילוב כישורי חשיבה ועשייה (ראש
ויד) תוך קשר מהותי לעולם המבוגרים-Equity ,
מחויבות לממש יכולות מלאות של כל לומד,
קבלת השונות והעדר סינון על בסיס רקע ,ו-

צילום :שי וזדיאס
 - Collaborative Designהמורה כמעצב ומנחה
פדגוגי תוך שיתוף פעולה כולל עם הלומדים.
אגף החינוך בעמק יזרעאל רואה חשיבות רבה
בפיתוח צוותי חינוך ,פיתוח הלמידה המערבת
והפעילה והקמת מרכז פדגוגי עמק יזרעאלי.
חשוב להשקיע בהון האנושי המצוין שישנו
בעמק שלנו".
רחל שחורי ,מנהלת אגף החינוך מוסיפה ,כי
"כניסתן של התכנית להכשרת מנטורים ,כמו
תכנית הרובוטיקה ונוספות ,הן חלק ממסע שאנו
מובילים במערכת החינוך בעמק ,כשהנרטיב
המרכזי בו הוא שימור מורשת חינוכית וקהילתית
בצד פתיחות לחדשנות ועדכניות".

מוקירים את מתנדבי עמק יזרעאל ומעניקים את פרס העמק ע"ש
גדעון צימבל ז"ל לאלי שמיר
אמן ,יוצר ,מורה ומוביל מפעל ההנצחה לזכרו של ריכארד קאופמן ,מתכנן יישובי העמק

מאות ממתנדבי העמק השתתפו בערב שכולו
הוקרה והודיה לפועלם במסגרות ההתנדבות
השונות ברחבי המועצה .ענת ירון ,מנהלת
המחלקה להתנדבות ,שהנחתה את הערב,
ברכה את המתנדבים" :כל כך הרבה אנשים
שמוצאים לעצמם ערוצים מיוחדים ומגוונים
 ליזום ,להירתם ,לפעול ,להביא מניסיוןחייכם ,וכישוריכם לידי ביטוי  -דרך ובאמצעות
הפעילות ההתנדבותית .זה מהדברים שאני אף
פעם לא מתרגלת אליהם ,ומתרגשת מהם שוב
ושוב כל פעם מחדש .הערב הזה כולו – מוקדש
לכם ועבורכם!"
במסגרת ערב ההוקרה נערך טקס הענקת פרס
העמק על שם גדעון צימבל ז"ל ,אשר הוענק
לאלי שמיר ,אמן ,יוצר ,מורה ומוביל מפעל
ההנצחה לזכרו של ריכארד קאופמן ,מתכנן
יישובי העמק.

פרס העמק ע"ש סא"ל גדעון צימבל ז"ל ,איש
תל עדשים ,שכיהן כסגן ראש המועצה האזורית
עמק יזרעאל ונהרג בקרבות הבלימה ברמת
הגולן במלחמת יום הכיפורים ,מוענק מידי שנה,
משנת  ,1975על תרומה ייחודית באחד מתחומי
החיים בעמק יזרעאל .במהלך השנים זכו בפרס
אישים וארגונים מתחומי חיים שונים ,המייצגים
מגוון של עשייה ,יצירה וּתרומה לרקמת החיים
בעמק יזרעאל .השנה החליטו חברי ועדת הפרס
להעניק את הפרס לאלי שמיר.
בנימוקי ועדת הפרס אותם הקריא יו"ר הועדה,
יוסי עמיר מקיבוץ מזרע ,נכתב בין היתר:
"אלי מביא את נופי העמק ,אנשיו ומראותיו
הנפלאים אל ציבורים רבים ומגוונים .ציוריו
הוצגו ומוצגים במוזיאונים בארץ ובעולם וזוכים
לתשבוחות רבות .אלי בן כפר יהושע ,דור
שלישי ,גדל באווירת הכפר .בשדות העמק ראה

את האנשים שהיו לדמויות מרכזיות בציוריו,
אנשי עמל ,דמויות מופת המתחברות לנוף,
לאדמה ,למחרשה.
בציוריו אדם ועמק – זו היא התמצית!....
גישתו של אלי היא ללכת אל הרָ חב ,אל המבט
הכולל ,הפנורמי ,אל עמק המשתרע מאופק
עד אופק .הציור הוא אומר "זהו ההווה המביט
אל העתיד ושם הוא ישאר לתמיד" .אלי דבק
בפרטים הקטנים שבתוך המרחב ,רוצה לאמר
– זוהי המציאות היום ,אבל הזמן זורם .הדברים
משתנים אך המראות הנשקפים מן הבדים יעברו
מדור לדור וישתמרו לעולם.
אהבה גדולה והזדהות עמוקה שמורה אצלו
לאדריכל ריכארד קאופמן ,אדריכל שהטביע את
חותמו ביישובי העמק .קאופמן שבה את ליבו
של אלי בכך ששילב גישה עניינית ,תכנונית עם
אהבה ופתיחות לטבע ולירוק ולשלבם ביישובים

הנבנים בעמק .מזה שנים מקיים אלי את כנס
"מקום" להנצחת פועלו של קאופמן .אלי מעניק
מכשרונו לאחרים ,הוא מלמד במסגרות שונות
ובגילים מגוונים ,מסטודנטים בסמינר ועד
פגישות שאינו מוותר עליהן עם ילדי הגנים.".
את הארוע חתמה הופעתם של מתן אפרת (בן
העמק – גבעת אלה) ומאיה בלזיצמן" ,שני
יסודות".

זוכרים את יצחק רבין ז"ל

אסיפה יזרעאלית בעמק המערבי ,טקסים ופעילויות משמעותיות ב"עמקים תבור" ,ויצו נהלל ובתי
הספר ברחבי המועצה

צילום :ענת חרמוני
ביום השנה לציון  23שנים להירצחו של ראש
הממשלה יצחק רבין ,שחל ביום ראשון החולף,
בית הספר העמק המערבי עצר את שגרת יומו,
והתכנס לשיח משותף "אסיפה יזרעאלית".
מעגלים מעגלים של תלמידים מגילאים שונים
בהנחיה של תלמידי כיתות י"א ,גרעינרים
ומד"בים דנו בשאלה -מהם הערכים שלנו

כחברה ישראלית ,והאם הם מתקיימים ביומיום.
התלמידים בחרו בערכים המתייחסים לשונות
שבתוך החברה הישראלית ועל ההכרח לקיים
כבוד ושוויון.
לי צ'פמן ,רכזת חברתית בבית הספר ,שיתפה:
"לאחר שנת העשרים לרצח ,בה התקיימה עצרת
של למעלה ממאה אלף משתתפים ,הוחלט על
ידי קואליציית 'זוכרים את הרצח ,נאבקים על
הדמוקרטיה' לקיים "אסיפות ישראליות" במועד
יום הזיכרון ובצמוד אליו .אסיפה ישראלית היא
אסיפה אזרחית המונית של בני נוער ומבוגרים,
שמתקיימת במקומות שונים בארץ ובה דנים
באופייה של הדמוקרטיה הישראלית .לראשונה,
הוחלט לקיים השנה בבית הספר שיח בפורמט
דומה ,וכך יזמנו את "אסיפה יזרעאלית" בשיתוף
עם מח' הנוער במועצה ותנועות הנוער .אילנית
ערן ,מנהלת בית הספר סיכמה" :השבוע חווינו

התרוממות רוח ,כאשר בית הספר עצר את
שגרת יומו ,והקדיש שעתיים לשיח בו שותפים
תלמידים מכל שכבות הגיל על ערכים וסוגיות
בחברה הישראלית" .בבית הספר עמקים תבור,
ערכו רצף של ארועים חינוכיים בנושא "גזענות
ודעות קדומות" ,תערוכות ,שיעורים משותפים
שהעבירו תלמידים בוגרים לצעירים יותר,
טקסים שכבתיים ,מעגלי שיח משותפים למורים
ולתלמידים ומפגש עם אורחים משפיעים על
החברה הישראלית ,ח"כ אלעזר שטרן תושב
העמק ,שוחח עם התלמידים בנושא ,כמו גם הרב
הקונסרבטיבי דובי חיון מקהילת מוריה בחיפה.
צוות האומנות בבית הספר ערך פעילות ייחודית
של הכנת יוני שלום ולאורך כל היום ,צלצול
בית הספר השתנה לשיר" :שיר לשלום".
בתיכון ויצו נהלל ,ובבתי הספר היסודיים ברחבי
העמק ,ערכו שלל פעילויות ,טקסים ,שיעורים

וארועי זכרון מגוונים בנושא שיח ,קבלת האחר,
התמודדות עם דעות שונות בחברה הישראלית
ודמותו של יצחק רבין.

מקדמים את הבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים

בשבוע שעבר התקיים מפגש רכזות הזהירות
בדרכים בבתי הספר היסודיים בעמק ,ביוזמתו
של עופר ריייטר ,מנהל המטה לזהירות בדרכים
במועצה.
במפגש נכחו מרגלית רטנר ,מפקחת משרד
החינוך וענבל מור סמו ,מנהלת מחלקת בתיה"ס
היסודיים במועצה.
מטרת ההתכנסות הייתה עבודה על התוכנית
לשנת הלימודים הנוכחית .הרכזות הציגו את
12
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תכניותיהן והוסבר על חידון מועצתי בנושא
בטיחות בדרכים ,שהחל השבוע בבתי הספר
היסודיים ,לכיתות ה' .המנצח בחידון יזכה בפרס
אישי ,ואף יזכה את כל שכבות ביה"ס ביום
פעילות חינוכי ומהנה בנושא בטיחות בדרכים,
בהובלת רכזות הזה"ב ותלמידי כיתות ה'.
המועצה רואה חשיבות עליונה בהגברת המודעות
והערנות ע"י הדרכה .עפר רייטר ,מנהל המטה
לבטיחות בדרכים במועצה אמר השבוע" :העברת

מרכז העניינים
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המידע לילדים ודרכם להורים ,תביא להעלאת
המודעות באשר לחשיבות חגורת הבטיחות
ולהתנהגות בטוחה בדרך.
אחד הנושאים החשובים שהועלו בכנס היה
השימוש באופניים חשמליים ,על הסכנות
הכרוכות בו וההתמודדות עם התופעה בבתי
הספר".
מרגלית רטנר ,מפקחת משרד החינוך בנושא
בטיחות בדרכים ציינה את החשיבות הגדולה

שהיא רואה בקיום מפגש כזה וברכה על הפעילות
המשותפת המתנהלת לאורך כל השנה ,בין מטה
המועצה לבין בתי הספר.

