
אנו מזמינים אתכם ליום עיון אקטואלי העוסק באתגרים הנוכחיים והעתידיים של עולם החינוך. ניחשף 
לעשייה מגוונת בקשת רחבה של פרויקטים מתחום החינוך, האמנות והחברה.

יום העיון פותח בברכות והרצאת פתיחה,
אחריו תהיה חלוקה לסדנאות - אליהן יש להירשם מראש!

ונתחום במליאה בהרצאה מסכמת.

בתכנית:

 מליאת פתיחה | לכניסה לזום מליאה לחצו כאן  13:00 - 12:45

פתיחה וברכות | ד"ר אילנה פאול בנימין, דיקאנית הפקולטה לחינוך  13:15 - 13:00
פרופ' קוסאי חאג' יחיא, ראש המכון האקדמי הערבי לחינוך    

ד"ר עדי בינס, ראש תוכנית המצוינים הכלל מכללתית - מעוף    

 הצגת תוכנית מעוף ויוזמות שהובילו במערכת החינוך - הסטודנטים | לכניסה לזום לחצו כאן  13:30 - 13:15

הרצאת פתיחה | ד"ר שמעון אזולאי  14:15 - 13:30
 קהילות משמעות פדגוגיות - מהלכה למעשה | לכניסה לזום לחצו כאן    

הפסקה ומעבר לסדנאות )בהתאם לרישום מראש(  14:15 - 14:00

 סדנאות - בהתאם לטבלה שבהמשך  15:20 - 14:15

 כל מה שילד צריך” | יונתן דורון | לכניסה לזום לחצו כאן"  16:30 - 15:30

16 : 30  -  12 :45  |  25 .5 . 2021  | שי  ום שלי י

יום עיון של תוכנית מעוף וסטודנטים להוראה

למידה רגשית חברתית 
ויזמות חינוכית

والتدريس  التربية  وطالب  معوف  لبرنامج  دراسي  يوم 

م العاطفي-اجتماعي   التعلُّ
والمبادرة التربوية

מנחה: ד"ר חיית שחם, ראש היחידה להכשרת מורים ומחנכים.

יום עיון מקוון בזום

https://edu-il.zoom.us/j/84891416339?pwd=bkFTWDFBdytKTG8wTGJROFBQOHZjZz09
https://edu-il.zoom.us/j/84891416339?pwd=bkFTWDFBdytKTG8wTGJROFBQOHZjZz09
https://edu-il.zoom.us/j/88960249920?pwd=WW5HMmNYbDFtR0YrZUZtcnhFT3M5dz09
https://edu-il.zoom.us/j/88960249920?pwd=WW5HMmNYbDFtR0YrZUZtcnhFT3M5dz09
https://edu-il.zoom.us/j/84891416339?pwd=bkFTWDFBdytKTG8wTGJROFBQOHZjZz09
https://edu-il.zoom.us/j/84891416339?pwd=bkFTWDFBdytKTG8wTGJROFBQOHZjZz09
https://edu-il.zoom.us/j/84891416339?pwd=bkFTWDFBdytKTG8wTGJROFBQOHZjZz09
https://edu-il.zoom.us/j/84891416339?pwd=bkFTWDFBdytKTG8wTGJROFBQOHZjZz09


רישוםקישור לזום תקצירשם המרצה

אורלי אוריון
רכזת קורסי 

חונכים ומלווים 
פורשים כנף

תריסר מי יודע.ת?

ואנשי  מנהיגים  בקרב  וחברתית  רגשית  אינטליגנציה 
מתבטאת  מוצלחת,  מנהיגות  של  ייחודיות  חינוך 
באינטליגנציה רגשית או ביכולת לזהות ולעקוב אחר 
בדרך  נתוודע  בסדנא  אחרים.  ושל  עצמי  של  רגשות 
גולדמן,  דניאל  פרופ'  של  מסכם  למודל  חווייתית 
מחבר רבי המכר "אינטליגנציה רגשית", ו"אינטליגנציה 
הרגשית  האינטליגנציה  עוצמת  במימוש  חברתית", 
ותפקידה בעזרת קידום, פיתוח וחיזוק יכולות ותכונות 

בקרב מנהיגים ואנשי חינוך.

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן

ד"ר סמיר קעדאן
ראש מסלול הגן 
והחוג לגיל הרך, 
המכון האקדמי 

הערבי

הדיסציפלינה בהקשר הפדגוגי

הקניה של מיומנויות חברתיות רגשיות וקידום רווחה 
שינוי  של  ויסודי  נרחב  עמוק,  מהלך  הינה  נפשית 
חברתיות  מיונויות  ולהטמיע  להקנות  במטרה  ארגוני 
חשובה  ליותר  הופכת  זו  עבודה  בארגון.  רגשיות 
בהכשרת  ובמיוחד  באקדמיה  כשמדובר  ומשמעותית 
מורים והכנת מורי העתיד ביצירת מרחב המקדם סיל 
ומטמיעו בכל הבטי ההכשרה להוראה. למידה חברתית 
ניהול  עצמית,  מודעות  של  יכולות   5 מכילה  רגשית 
רגשות, תודעה חברתית, תקשורת בין אישית, וקבלת 
וכאן  ה-21  החלטות. מיומנויות חשובות למורי המאה 
עולה השאלה כיצד ניתן לשלב למידה חברתית רגשית 
בהוראת תחומי הדעת השונים כמו מתמטיקה, מדעים, 
מדעית  דצפלינה  ללמד  ניתן  כיצד  ספרות??  אזרחות, 
בהקשר פדגוגי? מהן המיומנויות הדרושות בדצפלינה 
המדעית לצד גוף היידע עצמו שיפתחו את המורה בצד 
להעביר  יכולת  בעל  ושיהיה  חברתי  רגשי  הפדגוגי, 
חומר ויידע הלוקח בחשבון את התלמיד? חשוב לציין 
כי בכל תחומי הדעת, לעיסוק ברגשות יש משקל רב 
תפיסה  פסיכו־פדגוגיה(  של  שונים  מרכיבים  בפיתוח 
בשולחן  ההוראה(.  בתהליך  לרגשות  מקום  הנותנת 
למידה  של  להטמעה  שיטה  על  ביחד  נחשוב  העגול 
בתחומי  הרגילים  ההוראה  בתהליכי  רגשית־חברתית 
הדעת השונים. נחשוב יחד כיצד ניתן להקנות למורים 
אמצעי הוראה לקידום למידה רגשית־חברתית ובעיקר 
אזרחית.  ומעורבות  בעיות  אמפתיה, תקשורת, פתרון 

זאת תהיה מטרת השולחן והדיון.

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן

סדנאות
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https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/86735722807?pwd=Uzl5bWVHWk1hLzlDL2lxYmRmMXNnUT09
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/86735722807?pwd=Uzl5bWVHWk1hLzlDL2lxYmRmMXNnUT09
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/86735722807?pwd=Uzl5bWVHWk1hLzlDL2lxYmRmMXNnUT09
https://forms.gle/HSFxtupFbG2d5fmN9
https://forms.gle/HSFxtupFbG2d5fmN9
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/87229544030?pwd=UzRCRW9lQ0xpaU9SUUVVN1VVcXNJZz09
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/87229544030?pwd=UzRCRW9lQ0xpaU9SUUVVN1VVcXNJZz09
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/87229544030?pwd=UzRCRW9lQ0xpaU9SUUVVN1VVcXNJZz09
https://forms.gle/hMYNCa7FmfxyXZEF8
https://forms.gle/hMYNCa7FmfxyXZEF8
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ד"ר מוחמד ח'לף
מרצה למוסיקה 
וחינוך מוסיקלי 

ורכז לימודי חינוך 
מוסיקלי במרכז 

קשת

המוזיקה כמנגנון הגנה אמוציונלי חברתי

המוזיקה הייתה מאז ומתמיד בעלת השפעה כה חזקה 
פנה למוזיקה  על האדם ברבדים שונים. האדם תמיד 
על מנת להביע את הרגשות שלו באשר הן ומצא בה 
מקום בטוח לחסל אנרגיות שליליות ולטעון אנרגיות 
חיוביות במקומן. מוזיקה מביעה אמוציות שונות שכל 
אדם יכול לפרש מנקודת מבט אישית שלו; הכל נובע 
מחוויות  כתוצאה  עמוק  פנימי  סובייקטיבי  ממקום 
שונות בהן האדם עבר. בשולחן העגול נדון בחשיבותה 
של המוזיקה ככלי חזק להעצמת הפן האמוציונלי אצל 
מרקם  ליצירת  לתרום  יכולה  המוזיקה  ואיך  המאזין, 
בנושא  ביחד  נדון  למוזיקה,  נאזין  יותר.  בריא  חברתי 

מבחינה פילוסופית, תרבותית וחינוכית.

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן

ד"ר סיהראב מצרי
מרצה במכללת 

סכנין, יועצת 
חינוכית 

ופסיכותרפסטית 
CBT בגישת

לטיפוח  ותרומתם  בהוראה  אמפתיה  רגשות,  ניהול 
אקלים חינוכי מיטבי

המורה  בכלל,  קלה  אינה  בימינו  המורה  של  עבודתו 
נתקל בכמה סוגיות כמו בעיות משמעת של תלמידים, 
עם  הקשר  מורכבות  תלמידים,  של  אישיים  קשיים 
עם  יחד  בלמידה   ועוד.  נמוכה  מוטיבציה  ההורים, 
וכולם  המורים  כלפי  מופנות  רבות  ציפיות  זאת, 
מיטבי.  יהיה  ילדיהם  שיקבלו  שהחינוך  מעוניינים 
בהם  מיטביות  ומיומנויות  ל"כלים"  זקוקים  המורים 
ואמפתיה  עבודתם.לרגשות  יוכלו להשתמש במסגרת 
של  במקרים  במיוחד  בהוראה,  משמעותית  תרומה 
תלמידים  בקרב  התנהגותיות  ובעיות  משמעת  בעיות 
לנהל  המצליחים  אמפתיים,  מורים   .)2018 )אופלטקה, 
חיוביות  החלטות  לקבלת  מגיעים  רגשותיהם  את 
להבין מבפנים את  ומסוגלים  יותר,  טובים  ולביצועים 
רגישה לדרך  ומגלים מודעות  תגובותיו של התלמיד, 
שבה התלמיד תופס את תהליך החינוך והלמידה והם 
 Murphy et al.,( נהנים מתקשורת מצוינת עם תלמידיהם
2018(. דמטריואו )Demetriou, 2018( גורסת כי מורים 
להפחית  יכולים  תלמידיהם  כלפי  אמפתיה  המפגינים 
התלמידים  את  ולקדם  מורה-תלמיד  ביחסי  מתחים 
מורים  הצדדים.  בין  האמון  ואת  והמופנמים  החלשים 
אמפתיים יודעים להגיב בצורה שונה ויעילה במקרים 
כישורים  ואלימות.  תוקפנות  כגון  וחריגים,  מורכבים 
אקלים  מיטבי,  חינוכי  אקלים  להבטיח  עשויים  אלה 
כיתתי נוגע לתחום החברתי והבין אישי בכיתה ובבית 
ובין  בינם  עצמם,  לבין  המורים  בין  ליחסים  הספר, 

התלמידים ובין התלמידים לבין עצמם.

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן
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https://us02web.zoom.us/j/3990672624
https://us02web.zoom.us/j/3990672624
https://us02web.zoom.us/j/3990672624
https://forms.gle/2YUUw6v37drrwSDw6
https://forms.gle/2YUUw6v37drrwSDw6
https://us02web.zoom.us/j/7578832161
https://us02web.zoom.us/j/7578832161
https://us02web.zoom.us/j/7578832161
https://forms.gle/4TN9eYxYfp8M1WtQ8
https://forms.gle/4TN9eYxYfp8M1WtQ8
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אורית לרר כנפו
ראש היחידה 

ללימודי חרדים 
ויועצת ארגונית

המורה כמקדם למידה חברתית רגשית

הלמידה בביה"ס מתרחשת במסגרת חברתית המכונה 
לכל  לאפשר  בכיתה  המורה  של  המטרות  "כיתה". 
תלמיד ללמוד, לחוש שייך לקבוצה, להיות אהוד על 
חבריו ומוריו, ובעל ערך בעיניהם. התלמיד, אינו יכול 
ולמורה  לקבוצה  זקוק  הוא  לבדו,  אלו  מטרות  להשיג 
יצירת  הוא  לכן, האתגר המרכזי של המורה  להשגתן. 
תנאים המאפשרים מצבי הוראה-למידה פוריים. למידה 
חברתית רגשית מסייעת למורה להתמודד עם משימות 
התלמידים,  של  וחברתיות  לימודיות  התפתחותיות, 
מאפשרת לפתח את היכולות החברתיות רגשיות של 
התלמידים באמצעות מודלינג של המורה והקנייה של 
מקדם  המורה  כיצד  נבחן  בסדנה,  ומיומנויות.  כלים 
אירועים,  ניתוח  באמצעות  רגשית,  חברתית  למידה 

התנסות חווייתית ושיח משתף. 

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן

ד"ר רימונה כהן
מנחה במסגרת 

 CHANGE פרוייקט
יחידת פורשים כנף

מאיה אשכנזי
ענבר בר
נעה בקר

בקרב  מודעות  לא  מגדריות  להטיות  מודעות  פיתוח 

עובדי.ות הוראה
בהובלת   ,Horizon2020 - CHANGE1 פרויקט  במסגרת 

ד"ר חנה חימי.

מפגש זה מציע חשיפה לפעילויות מקוריות המתאימות 
והוראה בראשית דרכם.ן   להנחיה של עובדי.ות חינוך 
כי  המקצועית. בבסיס תפישת המגדר עומדת ההבנה 
ה"נשי" וה"גברי", כפי שהם מוכרים ומוצגים, הם חלק 
שונות  צורות  ולובשת  שפושטת  המגדרית  מההבניה 
העבודה  בסביבת  בשפה,  בתרבות,  שונים  בהקשרים 
ובמרחבים שונים. פיתוח הפעילויות מבוסס על ההנחה 
להציע  ונכון  מודעות,  לא  מגדריות  הטיות  קיימות  כי 
לשינויים  ולהוביל  החינוך  בשדה  להתמודדות  דרכים 
בתפיסות עולם קדומות ולשינויים חברתיים. הפעילויות 
מבעד  "העולם"  של  בחינה  מאפשרות  המוצעות 
למשקפיים מגדריים ומעודדות תשומת לב והתבוננות 
המקצועית.  הדרך  בראשית  כבר  מודעות  לא  להטיות 
הפעילויות מכוונות לקדם מודעות להטיות לא מודעות 
באמצעות פעילויות יצירתיות, כאשר מטרת העל הינה 

להוביל לשינוי תודעתי ומעשי בחברה הישראלית. 

________________________________________
 This project has received funding from the European Union’s ]1[
 Horizon 2020 research and innovation programme under grant
 agreement No 787177. https://www.change-h2020.eu

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן

ד"ר ורוד ג'יוסי
מנהלת המרכז 

לקידום חיים 
משותפים

המרכז לקידום חיים משותפים

המרכז לקידום חיים משותפים במכללת מאמין שקידום 
משותפת,  חברה  ליצירת  המפתח  הוא  משותפים  חיים 
דמוקרטית ושוויונית. חברה המאופיינת ברגישות וכשירות 
תרבותית וכבוד לכל בניה ובנותיה מכל הקבוצות השונות. 
פרויקטים  ויוזמים  קורסים  מפתחים  אנחנו  זה  בשביל 
מחקר  מעודדים  משותפים,  חיים  של  בערכים  עשירים 
ומיומנויות  כלים  מקנים  וגם  והסגל  הסטודנטים  בקרב 

להובלת שינוי חברתי כמו התנסות בחינוך משותף.

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן
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https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/87452707578?pwd=c3dhR3AwNE5BRG5BbXl5OEduL0llQT09
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/87452707578?pwd=c3dhR3AwNE5BRG5BbXl5OEduL0llQT09
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/87452707578?pwd=c3dhR3AwNE5BRG5BbXl5OEduL0llQT09
https://forms.gle/mMkWCk3oDfhMqbvc7
https://forms.gle/mMkWCk3oDfhMqbvc7
https://us02web.zoom.us/j/88944380185?pwd=b2MzK244dEdaN3ZyVVJjV1p5WXgxUT09
https://us02web.zoom.us/j/88944380185?pwd=b2MzK244dEdaN3ZyVVJjV1p5WXgxUT09
https://us02web.zoom.us/j/88944380185?pwd=b2MzK244dEdaN3ZyVVJjV1p5WXgxUT09
https://forms.gle/JoP4tJwod5QvgVm88
https://forms.gle/JoP4tJwod5QvgVm88
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/85002626878
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/85002626878
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/85002626878
https://forms.gle/T5L8w6rT1G9Q8cqz6
https://forms.gle/T5L8w6rT1G9Q8cqz6


רישוםקישור לזום תקצירשם המרצה

איילה ונגרוביץ פלר
ראש קבוצת 

שחריה

מה להיסטוריה ולמברשת?

הפילוסוף ולטר בנימין כתב שתפקידו של ההיסטוריון 
הוא "להבריש את ההיסטוריה כנגד כיוון הפרווה". כך 
ניתן ללמוד, למשל, מן הכתוב "בין השורות" במכתבים, 
לגלות תובנות מדו"ח כספי או להבין חיוכים בתצלומים 
את  "הברישה"  בובר  ממרכז  שחריה  קבוצת  ישנים. 
ההיסטוריה של "הכשרת שחריה ההיסטורית" במסגרת 
מחזור לימודים של בית הספר לרוח האדם. כך למדו 
על סיפורם של חלוצים טרם עלייתם ארצה, בין שתי 
מלחמות העולם. בשולחן העגול נערוך סדנה בהשראת 
הלמידה המשותפת של מרכז בובר: עיון מקביל במספר 
מקורות היסטוריים לא שגרתיים כדי לחלץ ביחד את 
הנרטיב של קבוצת צעירים שחיו בנקודת זמן ומרחב 

בעבר. )מקרה המבחן יבחר בהמשך(.

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן

ד"ר אלון פאוקר
ד"ר מאיה לבנון

מרכז בובר

כתר - על אבסורד, חירות ומרד 

ליצור   - למשימה  נדרשנו  לחיינו  הקורונה  משפרצה 
מהותיות  בשאלות  הדנה  מאין  יש  לימודים  תכנית 
ואוניברסליות העולות מתוך המשבר הלא מוכר הזה. 
מושגים  שלושה  על  ושוחחנו  שמענו  "אד"  במפגשי 
חירות,  האקזיסטנציאליסטית:  בפילוסופיה  מרכזיים 
שמע  מפגש  כל  לאחר  אזרחי.  ומרד  קיומי  אבסורד 
ושיח התבקשו הלומדים ליצור תוצר יצירתי באמצעות 
מדיום אומנותי לבחירה: שירה, צילום, איור, ציור ועוד 
- המהווה מעין עבודה-לא-כתובה הקושרת בין תפיסת 
יום  היום  בחיי  ותפיסתו  הפילוסופיה  בעולם  המושג 
הפורטפוליו  ובכלל.  פורמליים  בלתי  כמחנכים  שלנו 
הפילוסופים  היוצרים,  בין  גלריה  שיח  איפשר  שיצרנו 
ואנשי החינוך שבתוכנו. במפגש המקוצר במסגרת יום 
העיון, לאחר הבנת ראציונל התכנית, אתמקד במושג 
אחד מתוך השלושה שנידונו במסגרת מחזור הלמידה, 
נפגש  לאחריו  אאשר  מתומצת,  יצירה"  "זמן  ל  נתא 
לתצוגת תוצרים. *נא להכין מראש חומרי יצירה שנעים 
לכם לעבוד איתם: טושים, צבעים, עט ומחברת שירה, 
מחשב גרפי, פלסטלינה, מצלמה או כל מה שבא לכם 

ונעים לכם לעבוד איתו. 

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן

ד"ר אורן ארגז
מרצה בכיר 

במכללה האקדמית 
בית ברל

מיינדפולנס וחינוך

ולאופנים  מיינדפולנס  לתרגול  נתוודע  זו  בסדנה 
חלק  נכיר  הציבורי.  בחינוך  ומשתלב  הולך  הוא  בהם 
מעט  ונתנסה  התרגול  של  המיטיבות  ההשפעות  מן 

בתרגול עצמי 

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן
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https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/85441104430?pwd=eXhMM2RUcDRSR01zSklPdEpVamk1dz09
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/85441104430?pwd=eXhMM2RUcDRSR01zSklPdEpVamk1dz09
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/85441104430?pwd=eXhMM2RUcDRSR01zSklPdEpVamk1dz09
https://forms.gle/m86PcokBVjWgtwUv8
https://forms.gle/m86PcokBVjWgtwUv8
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/88230657210
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/88230657210
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/88230657210
https://forms.gle/FiKPmYupTxnCdR4C9
https://forms.gle/FiKPmYupTxnCdR4C9
https://huji.zoom.us/j/81146774551?pwd=aUxEZFB1ZjRNakVCWVR0MDZndXBpdz09
https://huji.zoom.us/j/81146774551?pwd=aUxEZFB1ZjRNakVCWVR0MDZndXBpdz09
https://huji.zoom.us/j/81146774551?pwd=aUxEZFB1ZjRNakVCWVR0MDZndXBpdz09
https://forms.gle/h1iQkA1wwqfQeJ1N6
https://forms.gle/h1iQkA1wwqfQeJ1N6


רישוםקישור לזום תקצירשם המרצה

רון עמיר
המדרשה - 

פקולטה לאמנויות

צילום מעורב

האמן,  של  הכלים  בארגז  הצילום  מדיום  של  תפקידו 
המחנך והאקטיביסט. עמיר יציג למשתתפים דוגמאות 
שמוצגים  האמנותי  בשדה  חלקם  עשייתו,  מתוך 
בבית  שמתקיימים  החינוכי,  בשדה  ואחרים  במוזיאון, 
בנוגע  דיון  יתקיים  הפרויקטים,  הצגת  לאחר  הספר. 
שמגיב  ביקורתי  ככלי  בצילום  הטמונות  לאפשרויות 
למקום והזמן בו אנו חיים, וככלי חינוכי שיכול לבסס 
יכולת  פיתוח  לצד  אישית  והעצמה  שייכות  תחושת 

התבוננות ביקורתית.

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן

אמיר ליס
מייסד - שותף 

Class.Me בחברת

Class.Me בחברת  שותף   - מייסד  ליס,  אמיר   שמי 
ומי אני?

ניסיון  של  שנים  עם  למתמטיקה,  ומורה  מחנך  אמיר, 
בחינוך והוראה )שנים של הגשה לבגרות במתמטיקה 
את  ובנשמה.  בלב  חינוך  ונושם  חי  ובעיקר  ועוד( 
הרעיון של Class.Me העליתי לפני כמה שנים )כן כן, 
שהקורנה עוד הייתה רק שם של בירה...( כאשר הייתי 
בעיקר,  )וואטסאפ  וירטואליות  קבוצות  לפתוח  נוהג 
זה מה שהיה...( עם התלמידים שלי לפני מבחנים  כי 
במתמטיקה ובכלל. חשבתי לעצמי – הי, מצד אחד יש 
הדדית  עזרה  חברתית,  למידה  של  מדהים  רעיון  פה 
ויעילות מסוימת, מצד שני, לא מוצא את הפלטפורמה 
יותר טוב  הנכונה ובטוח אפשר לעשות את זה הרבה 
דניאלה  של  מהגן  אבא  ניר,  עם  לקפה  קבעתי  ונכון. 
בתי, לימים שותפי היקר ומנכ"ל החברה, והנה אנחנו 
רעים  לא  עושים כמה דברים  היום, כמה שנים אחרי, 

?Class.Me בכלל... אז מה אנחנו עושים ב

וירטואליים  למידה  מרכזי  בהקמת  מתמחה  החברה 
עזרה  צ'אט,  מבוססת  לומדים.ות  קהילת  הכוללים 
מוטיבציית  מעודד  נתונים  וניתוח  הוראה  מתומכי 
בארץ  ספר  לבתי  מסייעים   Class.Me ב-  אנו  למידה. 
בעזרת  מרחוק  ללמידה  המעבר  את  לצלוח  ובעולם 
לימודית- תקשורת  המאפשרת  שלנו  הפלטפורמה 
חברתית אשר ניתן להפעילה מכל טלפון נייד ומחשב 
)ניתן לראות סרטון קצר על שימושיות הפלטפורמה(. 
אנו פועלים מזה 3 שנים בכ-150 בתי ספר בארץ ובחו"ל, 
עם למעלה מ-100,000 משתמשים מרוצים המשתמשים 
באופן שוטף במערכת. כדוגמא, הקמנו מרכזי למידה 
ביניהם  לבגרויות,  כהכנה  הארץ  ברחבי  ערים  במספר 
ירושלים שם אנו תומכים בכ-2,000 תלמידים  עיריית 
בכל רחבי העיר שניגשים לבגרות במתמטיקה. מידע 

נוסף על Class.Me ניתן למצוא באתר שלנו. 

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן
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https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/9533891257?pwd=NmFtM0Uvd0JNQVpuNC85aHI2MjBZUT09
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/9533891257?pwd=NmFtM0Uvd0JNQVpuNC85aHI2MjBZUT09
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/9533891257?pwd=NmFtM0Uvd0JNQVpuNC85aHI2MjBZUT09
https://forms.gle/aDtLh9vJKWMMyYSd7
https://forms.gle/aDtLh9vJKWMMyYSd7
https://edu-il.zoom.us/j/83571612835
https://edu-il.zoom.us/j/83571612835
https://edu-il.zoom.us/j/83571612835
https://forms.gle/4hZdFZfLA4WpmHy78
https://forms.gle/4hZdFZfLA4WpmHy78


רישוםקישור לזום תקצירשם המרצה

דניאל קובלר
ראש המרכז 

ליזמות ולחדשנות 
בבית ברל.

יזם של חברת 
לודוס טכנולוגיות 

ועמותת עתיד 
פלוס.

דניאל קובלר - סיפור אישי

של יזמות טכנולוגית חינוכית וטרנדים וכלים חדשניים 
בעולם ה-EDTECH. מפגש זה יציג פלטפורמות תרגול 
חברת  של  הפיתוח  מודל  את  ויתאר  אינטרקטיביות, 

לודוס והעתיד של בינה מלאכותית בתחום.

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן

יובל שפירא
מנהל בית הספר 

הדמוקרטי לב 
השרון

מחוויות הקשר האישי בחינוך הדמוקרטי. 
מנגנון החונכות האישית כגורם מחולל בתהליך החינוכי 

של התלמידה. 

מתוך תפיסת עולם )שלי, המהווה פרשנות שלי לחינוך 
מרכזי  כגורם  היחסים  מערכות  הרואה  ההומניסטי( 
בתהליכי החינוך והחברות של כל אחד מאיתנו, נוצרה 
בבתי הספר הדמוקרטים בארץ מסגרת "חונכות אישית" 
המהווה בסיס להתנהלותו של כל תלמיד בבית הספר. 
יתרה מכך, מנגנון החו כות האישית הוא מנגנון חובה 
לקום   - דמוקרטי, למעט  בבית ספר  היחידה  )והחובה 
בבוקר ולבוא לבית הספר( ומוגדרת בחוקת בית הספר 
כך  להתווכח.  ולא  לוותר  לא  ניתן  לא  עליה  כפעילות 
ש- בניית קשרים אישיים ומערכות יחסים מוגדרות על 
ועוד  כך  על  מללמוד.  יותר  כחשובות  הספר  בית  ידי 

נדבר. מוזמנים. 

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן

זומו - המוזיאון 
שבדרך

מחזון לפעולה

במפעל  או  בסופרמרקט  אמנות  מוזיאון  יוצרים  כיצד 
מגבות נטוש בערים שונות ברחבי הארץ. זומו הוא מודל 
קהילות,  מבוסס  נייד,  מוזיאון  של  דרך  ופורץ  חדשני 
שמסתובב ברחבי הארץ ומבקש ליצור חיבורים ולעורר 
הוקם  ומוזיאון(  זוז  המילים  של  )שילוב  זומו  שיח. 
ב-2016 כמוזיאון נייד עם מטרה חברתית ברורה: להזיז 
כאן משהו. לגשר על פערים פיזיים ותודעתיים, לחבר 
ולהציב  מתחברים  אינם  שלכאורה  ואנשים  קהילות 
מגדיר  זומו  השראה.  ומעוררי  יצירתיים  שיח  ספסלי 
והופך  המוזיאון  של  מקומו  ואת  תפקידו  את  מחדש 
תרבות  למרכז  ומנוכר  מרוחק  קר,  שן  ממגדל  אותו 
את  ולהתאים  להשתנות  להתנייד,  שמסוגל  דינאמי, 

עצמו לצרכים המדויקים של כל קהילה מארחת.

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן
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https://us02web.zoom.us/j/86821209196
https://us02web.zoom.us/j/86821209196
https://us02web.zoom.us/j/86821209196
https://forms.gle/FZtuNp9KVhtrcaDRA
https://forms.gle/FZtuNp9KVhtrcaDRA
https://us04web.zoom.us/j/79183563214?pwd=Mmdza0FwdjdLNkZ4eEEzZzM3Y1ZjUT09
https://us04web.zoom.us/j/79183563214?pwd=Mmdza0FwdjdLNkZ4eEEzZzM3Y1ZjUT09
https://us04web.zoom.us/j/79183563214?pwd=Mmdza0FwdjdLNkZ4eEEzZzM3Y1ZjUT09
https://forms.gle/GcoGp7ALnt2J6Fjy9
https://forms.gle/GcoGp7ALnt2J6Fjy9
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/81054651511?pwd=Ni8rYVlOc0ZjZERvYWIyd3EwUFIwZz09
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/81054651511?pwd=Ni8rYVlOc0ZjZERvYWIyd3EwUFIwZz09
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/81054651511?pwd=Ni8rYVlOc0ZjZERvYWIyd3EwUFIwZz09
https://forms.gle/X9Mp8CPkrbAGLFc69
https://forms.gle/X9Mp8CPkrbAGLFc69


רישוםקישור לזום תקצירשם המרצה

ד"ר רותי גינזבורג
המדרשה - 

פקולטה לאמנויות

איך מדברים על זה? מגדר ומיניות

כל יום אנחנו נתקלים בכותרות הנוגעות בנושאים של 
להט״בים,  זכויות  נשים,  נגד  אלימות  ומיניות:  מגדר 
חווים  אנחנו  יום  כל  ועוד.  החפצה,  הזדמנויות,  שוויון 
והרחוקים  לנו  הקרובים  עם  עצמנו,  עם  אלו  נושאים 
להם  אלו  נושאים  להביא  יכולים  אנחנו  איך  מאיתנו. 
חברתיים,  וציבוריים  ואינטימיים  אישיים  היבטים 
לתלמידים  פוגעניים  וגם  מעצימים  זהותיים,  היבטים 
ניתן  ואיך  הללו  בנושאים  נדון  העגול  שלנו? בשולחן 
וכמחנכים  כאינדיבידואלים  ברבים,  עליהם  לדבר 

לעתיד.

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן

אפרת גלנור
המדרשה - 

פקולטה לאמנויות

פרויקט הדרך לעין חרוד

או כיצד לנסות ללכת לאיבוד, לרדת מהשביל, לאבד 
אוריינטציה, ללכת אחורה או במעגלים, לשבש, לקלקל,  
להסתכל  למפות,  לצייר,  לצלם,  להקשיב,  להתבונן, 

מרחוק, להיות זרה, להתקרב.

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן

ערן שגיא
מורה לקולנוע 

בתיכון אלון

אתיקה של הוראת קולנוע 

בשולחן זה נדבר - ונשאל, ונקשיב - את ועל כמה מן 
הקולנוע,  הוראת  בשדה  הקריטיות  האתיות  הסוגיות 
תוך התמקדות במה ובאיך של ההקרנה והדיון בסרטים.

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן

פורת סלומון
מכללת פרדס

לקהילת אמנים חדשה דרוש: קהל

דוברת  שאינה  בקהילה  תרבותי  שינוי  יוצרים  איך 
ללמד  מספיק  לא  חדשים  קולות  להביא  כדי  אמנות? 
צורך  יש  הקיים,  האמנות  שדה  עם  לשוחח  יוצרים 
עם  לשוחח  כיצד  ללמוד  יש  חדשים.  בשדות  לחרוש 

קהילת-האם, וללמד אותה להקשיב.

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן

ד"ר אורית בר
מרצה בתחום 
היזמות בחינוך

”Flying machines are impossible“

יזמות וחדשנות - עוברים דרך קירות ופורצים תקרות 
של זכוכית. מה בין יזמות חדשנות ויצירתיות?

האם בית הספר יכול להיות מרחב ליזמות של מורים? 
ומה  הקורונה?  עידן  בפנינו  שפתח  ההזדמנויות  מהן 

אומר המחקר על יזמות של מורים בתחילת דרכם?

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן

יניב גת
מאמן ומנחה 

פדגוגי במרכז 
קשת

גילוי האני הפנימי כמורה דרך בהוראה טובה

היכולת להכיר את המחשבות, הרגשות והערכים שלנו 
ולהבין כיצד הם משפיעים על התנהגותנו מהווה אחת 
מאבני היסוד של למידה רגשית-חברתית )Sel(. במפגש 
נתוודע לפרקטיקה לפיתוח מודעות לאני הפנימי שלנו 
שלנו  החינוכית  התכלית  על  משפיע  הוא  בו  ולאופן 
כאנשי חינוך והוראה. נדון כיצד משפיע הדבר על מתן 

מענה לצרכים רגשיים וחברתיים של תלמידים

 לכניסה לזום

 לחצו כאן
 לרישום

 לחצו כאן
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https://us02web.zoom.us/j/83732467909
https://us02web.zoom.us/j/83732467909
https://us02web.zoom.us/j/83732467909
https://forms.gle/DKr2J9gjo3Z37weW8
https://forms.gle/DKr2J9gjo3Z37weW8
https://us02web.zoom.us/j/87534588278
https://us02web.zoom.us/j/87534588278
https://us02web.zoom.us/j/87534588278
https://forms.gle/MCNei7JpJQKPjYqj7
https://forms.gle/MCNei7JpJQKPjYqj7
https://edu-il.zoom.us/j/85999382490
https://edu-il.zoom.us/j/85999382490
https://edu-il.zoom.us/j/85999382490
https://forms.gle/uHQ4JTTUFNKEVs9g6
https://forms.gle/uHQ4JTTUFNKEVs9g6
https://edu-il.zoom.us/j/6031280244
https://edu-il.zoom.us/j/6031280244
https://edu-il.zoom.us/j/6031280244
https://forms.gle/UPQVGrjPUyrrNfrY8
https://forms.gle/UPQVGrjPUyrrNfrY8
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/85409169715
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/85409169715
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/85409169715
https://forms.gle/aYCN2VjVYVD8Q7j36
https://forms.gle/aYCN2VjVYVD8Q7j36
https://us02web.zoom.us/j/88611946334?pwd=cXBZTmI0OWh2a2ZnS2p0UTlucGp5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88611946334?pwd=cXBZTmI0OWh2a2ZnS2p0UTlucGp5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88611946334?pwd=cXBZTmI0OWh2a2ZnS2p0UTlucGp5Zz09
https://forms.gle/iZrW6Dznh6tZtNNn6
https://forms.gle/iZrW6Dznh6tZtNNn6

