
 

 
 
 

   ה בנושא: קול קורא להצטרפות בתי ספר למעבד

 חדשנית  למידה והוראה – העתידית ביניים החטיבת 

 מו"פ ניסויים ויוזמות ואגף  , אגף על יסודיהמזכירות הפדגוגיתבהובלת: 

 

  רקע –. מעבדת חטיבות הביניים  1

חינוכי אשר פוגש את התלמידים כאשר הם בתווך בין שנות היסודי לשנות התיכון.    שלב  חטיבת הביניים היא  

מבחינה לימודית, אישית, רגשית, חברתית    -ייחודיים לחתך גיל זה מעלים צרכים ספציפיים  ההמאפיינים  

שנות לימוד במערכת    12ועוד. לצד צרכים אלו מגלמת חטיבת הביניים גם הזדמנות עצומה: בתוך רצף של  

לבגרות,  ה הלמידה  לעולם  הזינוק  וטרם  היסודי  בביה"ס  לתלמידאות  הבסיס  שהושתת  אחרי  חינוך, 

  חינוכית משמעותית.מאפשרת חטיבת הביניים להפעיל אופנים שונים של עשייה 

 

 . מהי מעבדה? 2

ונציגים  מסלול    במסגרת החינוך  משרד  ממטה  נציגים  חוברים  ויוזמות,  ניסויים  מו"פ,  שבאגף  המעבדות 

. במסגרת תהליך מונחה חוקרים חברי הקבוצה  בסוגיה בעלת חשיבות מערכתיתלעיסוק משותף  מבתי ספר  

שבמוקד  מפתחים מודלים אפשריים להתמודדות עם הסוגיה  את הנושא, מגבשים תפיסה משותפת אודותיו,  

 . (כאן –על מסלול המעבדות )לקריאה נוספת  מתנסים בהפעלתם.אף ודה  המעב

 

 מטרת המעבדה . 3

אנו   הביניים,  לצידם  בשנים האחרונות אנו מובילים מספר מעבדות בהיבטים שונים הקשורים לחטיבת 

אשר נוספת,  מעבדה  השנה  חשיבה  פותחים   קבוצת  ומיומנויות  ,  תהווה  ידע  הקשורים  חילוץ  בנושאים 

תחמידה:  בל בין  למידה  עצמאי,  כל  לומד  הבוגר.  דמות  ומיומנויות  גדולים  רעיונות  סביב  למידה  ומית, 

מוס"ח, שכבר יש לו התנסות משמעותית באחד מהתחומים שלעיל, יוכל להיות חלק מקבוצת בתי ספר, 

מהם לומדת קבוצת המחקר המשותפת, על מודלים בית ספריים ליישום, עקרונות וכלים שפותחו במסגרת  

   ההתנסות הבית ספרית.

ויופצו לשימוש רחב במטרה    חטיבות הבינייםבהלמידה  את  יהוו בסיס לבחינה מערכתית  רי המעבדה  תוצ

 במערכת החינוך. מעמיק לחולל שינוי  

 

 קהל היעד . 4

ולחטיבות ביניים עצמאיות,  ,  בתי ספר שש שנתייםכחלק מהפועלות    חטיבות בינייםקול קורא זה פונה ל

לומד עצמאי, למידה בין תחומית, למידה סביב  בדרכים הבאות:  בלמידה והוראה  בהצלחה  ות  מתנסאשר  

 . מעוניינות לקחת חלק במהלך מרתק ובעל השלכות למערכת החינוך בכללותהואשר   ,רעיונות גדולים

 

 מחויבות בתי הספר המשתתפים במעבדה . 5

 
 להכיר ולהבין את היבטיה השונים: הצטרפות למעבדה כרוכה במחויבות ניכרת מצד בתי הספר, אשר חשוב 

 לאורך השנה.  נכונות לקחת חלק אינטנסיבי ומעמיקא. 

https://www.mop.education/labs/


 

מפגשי מליאה של בתי הספר  6-השתתפות במפגשים קבוצתיים לכלל המשתתפים במעבדה: בכל שנה יתקיימו כג. 
 שעות.   3עד  –המשתתפים במעבדה. משך כל מפגש 

 

: מספר פעמים בשנה יגיעו מנחים של אגף מו"פ מטעם המעבדה פגישות עבודה בביה"ס עם מנחי המעבדה ה. 
 . ועם המנהל לפגישת עבודה עם הצוות המצומצם בביה"ס

 משאבים  . 6

ולתהליכי   המיועדות לאנשי הצוות שיקדישו מזמנם למעבדהבתי הספר שיתקבלו למעבדה יקבלו מספר שעות תקן 
 ם .  הפיתוח הבית ספריההוראה הלמידה ו

 

 . הקריטריונים לבחירת בתי הספר:  7

 , הכולל עדויות להצלחה. של בית הספר בדרכי הלמידה הוראהמוצלחת א. תיאור ההתנסות 

 מפגשים   6, כ פניות להשתתפות במפגשי מעבדהב. 

 מפגשים  4, כג. פניות לפגישות עם מנחי המעבדה

 התרשמות המעבדה מהשאלון. ד. 

 

 אופן הגשת מועמדות 

 בקישור המצורף. טופס ההרשמה השאלון המצורףמלאו את  

 או לאורלי  ???? yakov.michlin@gmail.comיעקב מיכלין: לשאלות ניתן לפנות ל 

 מועד אחרון להגשת בקשות: 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1rmZsQVDzYodsvGHjKzpb9BZpxdTG9h_qqi_pjeLF4oU/prefill
mailto:yakov.michlin@gmail.com

