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ועדת היגוי: ד"ר אורית דהן, ד"ר עלי ותד, ד"ר אורלי חיים, ד"ר ספייה חסונה ערפאת, ד"ר רימונה כהן, בלי לודמיר 
מרם, מלי ליבוביץ, ד"ר דליה עמנואל, מהמכללה האקדמית בית ברל וד"ר ראומה דה גרוט מתאמת הפרוייקט.

 יום ב – 6.11.17, במכללה האקדמית בית ברל

קהילת למידה ומאפייניה 

יו״ר - ד"ר דליה עמנואל נוי 

במרכז היום הראשון נבחן את הרעיון של קהילות לומדות. נברר אפשרויות שונות להבנת המושג, ונלמד אילו 
MITs-מאפיינים של קהילות לומדות ניתן לזהות על הרצף בין ההכשרה לשנים הראשונות ובעיקר ב

אודיטוריום אורן התכנסות   9:30-9:00

ברכות ותיאור מסגרת הכנס, מסגרת היום הראשון וסקירה קצרה של המושג   10:00-9:30

 MITs-קהילות לומדות, קהילות מעשה ב

פרופ׳ תמר אריאב, נשיאת המכללה, ד״ר אורית דהן, בלי לודמיר מרם,            

ד״ר דליה עמנואל, המכללה האקדמית בית ברל 

מסגרת תיאורטית - מאפיינים של קהילות לומדות בכלל ומאפיינים של MITs בפרט  10:45-10:00

ד״ר אילנה דרור, ד״ר דליה עמנואל, המכללה האקדמית בית ברל    

רחבת אורן הפסקה   11:00-10:45

הציפיות של סטודנטים להוראה מעבודתם בשנות ההוראה הראשונות, מחקר   12:00-11:00

רוחב של 7 שנים

פרופ׳ תמר אריאב, המכללה האקדמית בית ברל ופרופ׳ דיצה משכית,   

אודיטוריום אורן מכללת גורדון    

רחבת אורן ארוחת צהרים   13:00-12:00

עבודה בקבוצות מעורבות על מאפיינים של MITs בארץ   כיתות אורן  14:15-13:00

סיור על חיים משותפים במכללה האקדמית בית ברל   14:45-14:15

ענת בנסון, היחידה לקשרי חוץ וד״ר אילנה פאול, מנהלת שותפה,   

קומת הגג של בניין הספרייה המרכז לחיים משותפים, המכללה האקדמית בית ברל   

ביקור והתנסות בתערוכה של מתמחים ומורים חדשים   15:45-14:45

מבנה הספרייה ד״ר רימונה כהן ושרה הורוביץ, מובילות התערוכה    

רחבת אורן הפסקת קפה    16:00-15:45

סיכום תובנות מהנושא קהילתיות באופן יצירתי על ידי המשתתפים   16:45-16:00

אודיטוריום אורן סמינר הקיבוצים עם מכללת גורדון ואקסטר   

MIT - (Multi-player Induction Teams( :הכנס הבינלאומי

קהילה לומדת, שיתופיות ויצירתיות 
 (Erasmus+( +במסגרת תכנית ארסמוס ,THE PROTEACH PROJECT
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 יום ג – 7.11.17, קריית החינוך הניסויית דרור )צומת דרור(

שותפות – מחזון למציאות

יו״ר - בלי לודמיר מרם
תהליכי התכנון וההקמה של החממה הראשונה בבית חינוך שש שנתי "דרור", חממה זו צמחה במסגרת השותפות בין 
המכללה לבית הספר בהתבסס על מודל ההכשרה PDS. נכיר מסגרות פעולה ובעלי תפקידים, ונדון בדילמות אתיות 

עכשוויות. 

מיידעת דולב התכנסות וכיבוד   9:30-9:00

ברכות, מסגרת היום, סקירה קצרה של הנושא שותפויות בכלל ושותפויות   10:00-9.30

MITs-ב

ד״ר שרה זילברשטרום, מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה, ד״ר אורית   

דהן ובלי לודמיר מרם, המכללה האקדמית בית ברל 

הרצאה על בית הספר הניסויי ה-6 שנתי   10:30-10:00

אריאלה בן ארי, מנהלת בית הספר   

הפסקה  10:45-10:30

איך הכל התחיל   11:15-10:45

דליה  ד״ר  מושקוביץ,  שרה  וינברג,  רוני  גולדשמיט,  עדנה  אביבי,  אורלי   

מיידעת דולב עמנואל, בלי לודמיר מרם   

סיור ופעילות מונחת בבית הספר ומחוץ לו  13:00-11:15

1. ביקור בעץ האלון 2.מסע זהות 3.סיור בינשופיה    

וסביבתו הספר  בית  רחבי  ילדים מדברים אנגלית מלווים את האורחים בפעילויות    

חדר מורים ערבה ארוחת צהרים    13:45-13:00

וותיקים חדשים  מורים   – –מתמחים  סטודנטים  של  חוויות  שיח:  מעגלי   15:00-13:45

מיידעת דולב )שהיו ב-PDS וב-MIT( בנושא: חוויות מהשנים הראשונות בהוראה    

מורים  מתמחים,  סטודנטים,  של  בצוותים  דיון   - דרור  של   MIT-ב ביקור   16:30-15:00

עמיתינו  של  מודל  פי  על  אתיות,  בדילמות  ומלווים  חונכים  חדשים, 

האוסטרים ומכללת תלפיות נציגים מאוסטריה 

 Lydia Linortner-מפתח המודל ו Jean-Luc Patry :נציגים מאוסטריה  

נציגים ממכללת תלפיות: ד״ר ג׳ודי גולדנברג, מפתחת המודל וד״ר עידית   

נציגים  מד״פית,  טסלר,  רותי   ,PDS מטעם  מקשר   – הראל  יגאל  פסטרנק, 

מההכשרה ומיחידת פורשים כנף, המכללה האקדמית בית ברל, נציגים מבית 

ספר ״דרור״

הפסקת שתייה   16:45-16:30

סיכום תובנות באופן יצירתי על ידי המשתתפים וסגירת היום   17:15-16:45

מכללת תלפיות ואקסטר   
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 יום ד – 8.11.17, מכון מופ״ת )רחוב שושנה פרסיץ 13, קריית החינוך, תל אביב(

קהילה יוזמת

יו״ר - ד"ר אורלי חיים
במרכזו של היום ביטויים לתרבות של יזמות בקהילות שונות. נדון ביחסי הגומלין המאפשרים צמיחתה של יוזמה, 

השפעותיה על מעגלי התייחסות והפוטנציאל הטמון בה לקידום השותפים. 

חרמון כיתת  התכנסות   9:30-9:00

ברכות  10:00-9:30

  MITs סקירה קצרה על יזמות בקהילה בכלל ועל יזמות בקהילת  

ד״ר מיכל גולן, מכון מופת, ד״ר שרה זיו, מכון מופת, ד״ר אורלי חיים, המכללה   

האקדמית בית ברל 

To write a great symphony: Community of Innovation :10:30-10:00  ברכות והרצאה

להלחין סימפוניה נהדרת: קהילה מחדשת  

פרופ׳ לאה קוזמינסקי, נשיאת מכללת קיי   

הצגת כלי הערכה ב-MITs, דיון עליהם כולל מחקר המשך  12:00-10:30

עודד מקדוסי, מכון מופת, ד״ר עינת גוברמן, מכון מופת, ד״ר דליה עמנואל,   

המכללה האקדמית בית ברל, משרד החינוך, נציגים אירופאים 

הפסקה   12:30-12:00

פאנל - קולה האותנטי של קהילה לומדת ״חונכות לכל״ במקיף ו, בבאר שבע -   13:30-12:30

השינויים בבית ספר בעקבות קהילת הלומדים  

ד״ר חיה קפלן, מכללת קיי ומנהלת מקיף ו׳   

הפסקת צהרים   14:30-13:30

MIT-ל מהם  ללמוד  ניתן  וכיצד  מתחילים  לאנגלית  מורים  בקרב  יוזמות   15:30-14:30

New English teacher׳s initiatives and what can we learn from them for the MITs

ד״ר ריבי כרמל, סמינר הקיבוצים  

 MITs-סדנה – משחק תפקידים וניתוח אירועים בהם מתמחים ומורים חדשים ב  17:00-15:30

יוזמים בקהילה והקהילה מגבילה או מעודדת יזמות- כל מכללה מציגה יוזמה ב 

MIT והארופאים מנתחים את האירועים 

שיתוף פעולה בין צוות אסטוניה ,Mihaela Stîngu, בוקרשט והמכללות בארץ  

חדר דוקטורנטים וחדר טיוטורים    

סיכום תובנות באופן יצירתי על ידי המשתתפים וסגירת היום  17:45-17:00

מכללת קיי ואקסטר   

ערב חופשי על שפת הים  17:45
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 יום ה – 9.11.17, חט״ב עירוני י״ב, תל אביב-יפו )רחוב דונולו הרופא 12 יפו(

שותפות פנים ארגונית המכוונת מכוונות לפרט

יו״ר: ד"ר עלי ותד, ראש המכון הערבי לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל וד״ר ספייה חסונה ערפאת, 

המכון הערבי לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל

ביטויים לשותפות פנים ארגונית המקדמת מכוונות לפרט. נתוודע לקהילה המקדמת ערכים של חיים משותפים 
ושונות תרבותית, ונדון באתגרים ובהתלבטויות שמזמן העיסוק בנושאים אלו לשותפים. 

התכנסות            בית הספר  9:00-8:30

וסקירה קצרה על המושגים חיים משותפים, שונות תרבותית,  מסגרת היום   9:20-9.00

מכוונות לפרט וסביבות מקדמות צמיחה  

ד״ר עלי ותד וד״ר ספייה חסונה ערפאת    

על החינוך ביפו   9:50-9:20

מר עבד אלחלים סטל, מנהל בית הספר התיכון    

קהילת בית הספר ותהליכים מקדמים צמיחה של הפרט: חברתיים, קוגניטיביים   10:20-9:50

ונפשיים

חנין מנסור-עאזם, מנהלת חט״ב עירוני י״ב, ת״א יפו, יועצת, מורה חונך או   

מלווה ורכז החינוך המיוחד 

הפסקה  10:30-10:20

סיור בבית הספר וביקור בתערוכה  11:30-10:30

קליטה מיטבית:  13:30-11:30

1. דגם בית הספר שזכה לקליטה מיטבית מטעם משרד החינוך

   מר ויסאם בשארה, רכז מורים חדשים, גב׳ חנאן, גב׳ סימאא, גב׳ הידאיה

2. הצעה למודל קליטה מיטבית של מורים מתחילים מהחברה הערבית 

בהתבסס על מחקר הערכה  

ד״ר וואליד דלאשי, מכללת סכנין  

הצצה למפגש סדנאי בחממת יפו העוסקת במכוונות לפרט     14:15-13:30

הספר בית  ארוחת צהרים )כשרה(   15:00-14:15

החינוך ביפו   15:45-15:00

בית הספר מרי קופטי, מנהלת שותפה, המרכז לחיים משותפים, המכללה האקדמית בית ברל   

סיכום תובנות של כל הכנס באופן יצירתי על ידי כל המשתתפים בקבוצות   16:15-15:45

מעורבות 

העיר רחבי  סאמי אבו שחאדה       סיור בעיר יפו בהדרכת   18:30-16:30

לגעת״  ״נא  ארוחת ערב חגיגית           21:00-18:30
רציף העליה השניה נמל יפו

משרד החינוך
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 יום ו – 10.11.17, מכון מופ״ת

Mofet Institute, Tel-Aviv  

Management issues
PMB- Project Management Board 

Management issues
 PMB- Project Management Board

8:30-8:45 Status of the project – Overview

 Dr. Reuma de groot & Dr. Raul Drachman

8:45-10:30 greetings 

 Prof. Zipi Libman, Kibutzim College 

 Logical Framework Matrix )LFM) feasibility – Presentation of the issues and 

discussion- for the preparations of the mid-term report

 Dr. Reuma de groot & Dr. Raul Drachman

 Short presentation of MITs status

 Dr. Haya Kaplan, Kaye College   

 Short presentation courses in HEI

 Dr. Dafna Hamer, Kibutzim College 

10:30-10:45 Coffee Break

10:45-11:00 Report on dissemination

 Kaye College

11:00-11:15 Status Exeter study seminar and other activities

 Exeter

11:15-12:30 Managerial issues:

a. Next meetings )after Exeter: Beer-Sheva, Oct’18)

b. Status of mid-term reporting preparations )activities – including deliverables – 

and financial)

c. Monitoring meeting with Erasmus+ Israeli Office’s staff – Presenting meeting plan

d. To-dos and wrapping up

 Dr. Reuma de groot & Dr. Raul Drachman
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