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 4מבע מאיר 

 2019ספטמבר   בהגשת פורשים כנף להוראה   יוזמה 

 פסטיבל סרטים מבע מאיר לראשית ההוראה

 מוגשת על ידי ד"ר מרגלית עובדיה וד"ר רימונה כהן

 

 ראציונל היוזמה

השנים הראשונות בהוראה הן שלב מובחן בהתפתחות המקצועית של המורים המתמחים ומורי שנה א' 

כעובדי הוראה, הם חווים אירועים, נחשפים לתהליכים פדגוגיים ונדרשים להחלטות חינוכיות בעלות 

 –ים משמעות.  בשנים האחרונות מתפתחת התפיסה שבאמצעות סיפורי חיים מקצועיים וביטויים אומנותי

ככרזות או סרטים, ניתן לחשוף תובנות באשר לתפיסת הזהות המקצועית של עובדי ההוראה בראשית 

הדרך אוסף סיפורי החיים המקצועיים והביטויים האומנותיים מהווה אמצעי נוסף להעשרת הידע 

 בתהליכי הכניסה להוראה.  

בשלוש  לתכנון לימודים התקיימהורכז במכללה האקדמית בית ברל, ביחידת פורשים כנף, ובשיתוף המ

ספורים בעזרת  ם האישי שריכזה עבודות של מתמחים שבחרו לספר את סיפור התערוכ השנים האחרונות 

גם  כרזות  שהוצגו תחת הכותרת מבע מאיר/ מסע מאיר, תערוכה שהצליחה, קיבלה הדים נרחביםו

עכשווי  יב את הפעילות ולתת ביטוי להרחהוחלט בעקבות ההצלחה  .ותגובות מעודדותבמסלולי ההכשרה 

את חווית ההתנסות  ושבטא ניםכינו סרטוה, המתמחים ומורי שנה א' לסיפורי מתמחים בעזרת סרטונים

ברו תהליך של עהסרטונים שתלבו בתהליכי ההנחייה. התכנון והפקת הסרטונים . שלהם בכניסה להוראה

בחרו הטובים ביותר. סרטים נומתוכם  ירטואליתו יבת שיפוטועלו לתה ה ובהמשךבדיקה ע"י מנחה הסדנ

מורים  וגננות בהתמחות ומורי שנה א  מעמדב במתכונת "פסטיבל לקולנוע " אלה יוצגו ביום שיא

נציגים מטעם המכללה   ,המשתתפים בסדנאות הסטאז' ובקורסים למורה המתחיל, חונכים ומלווים

  נגישים כחומר הדרכה.באתר הם   ומשה"ח, מנחי הסדנאות, מורים מתמחים ומורי שנה א'.

  מטרות התוכנית:

 טיפוח היכולת למבע אישי באמצעות תכנון והפקת סרטונים

 העמקת ההבנה בנוגע לתפקידם ולמשמעותם של סרטונים אישיים בעולם ההוראה

ים למורה ובקורס בהתמחות ומורי שנה א המשתתפים בסדנאות הסטאז'וגננות  ם מורי אוכלוסיית היעד:

 משתתפים מכל הארץהתוצרים היו נגישים  ליחדות כניסה להוראה ול, המתחיל, חונכים ומלווים

 .באמצעות אתר ייעודי
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 תוצרי היוזמה

 של התוצרים שהוגשו .נבנה צוות היגוי שליווה את תהליך פיתוח היוזמה והשתתף בתהליך השיפוט . 1

 נערכו הדרכות ייעודיות בנושא שיקולי דעת בהפקת סרטון לקבוצות מתמחים ומורים מתחילים.. 2

 הוגשו לשיפוט סרטונים שבמרכזם חווית הכניסה להוראה. 3

בתכנית יש  pages/mit.aspx-tps://www.beitberl.ac.il/about/events/sepht/19תוכנן והופק כנס . 4

 של עובדי הוראה בראשית  הדרךסרטונים  - ביטוי הן לידע אקדמי בתחום והן לתוצרי השיפוט 

 . תוכנן אתר ייעודי על מנת להנגיש את תוצרי היוזמה. האתר בשלבי פיתוח ויהיה מוכן בחודש הקרוב.5

  

https://www.beitberl.ac.il/about/events/sep-19/pages/mit.aspx
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 טים הזוכים והמנחים:פרטי הסר

 

 s1Ejo&t=70cpD-https://www.youtube.com/watch?v=mt כהן רימונהד"ר מדריכה   שחר סלם .1
 

 gbNEslwk6https://youtu.be/oB מדריכה גב' רותי רוזשטרום רחלי זוסימן .2
 

https://youtu.be/oB6gbNEslwk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nkgh- כהן רימונהד"ר מדריכה  , נוי רמו וגל מחר שירן שטרית .3

61fro4&feature=youtu.be 
 

 מדריכה ד"ר מרגלית עובדיה  יניר יהודה .4
https://www.youtube.com/watch?v=f6XCG523DTc&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cFT- מדריכה ד"ר מרגלית עובדיה  שרון פריימוביץ .5

AXbdB6M&t=88s 

 

 

      https://youtu.be/pbmg5MfRECw מרגלית עובדיהמדריכה ד"ר  דקלה רוטברט .6
 

https://youtu.be/pbmg5MfRECw 
 

https://drive.google.com/file/d/1HiHEsIFSyW- מדריכה ד"ר מרגלית עובדיה עדי סגל צדקה .7

GIY4Qck3a8m9SZtVyj0GA/view?usp=drivesdk 
 

 מדריכה ד"ר מרגלית עובדיה יעל קינן כהן .8
https://drive.google.com/file/d/1UCCrBJait9z5adDLW6N_WRbLC1_m_HLx/view?usp=sharing 

 

 https://youtu.be/vvIAK_d09go כהן רימונהד"ר מדריכה  ועדי קרני שני מליס פדידה .9

 

 tN_nmA1Jb1https://youtu.be/Bמנחה ד"ר מרגלית עובדיה  אופיר עמית .10
 

MTmwGooogLdD-https://drive.google.com/open?id=1XbNnbcbOM0bSKQLx9ZO 
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