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גיליון מיוחד:
עתיד החינוך?

e-ודאות







www.mirvahim-group.co.il

תואר שני 
להיות מורים מעוררי השראה

אנשי חינוך, 
בית הספר לתארים מתקדמים במכללה האקדמית אחוה פותח שעריו להרשמה 

ללימודי תואר שני .M.Ed לשנת הלימודים תשע"ז. הלימודים יתקיימו יום בשבוע במשך שנתיים.
בואו נלמד כיצד ניתן להשביח את מערכת החינוך.

חינוך מיוחד

ראש התכנית: 
פרופ‘ אלכס קוזולין

הלימודים מתקיימים ביום ד‘

חינוך מתמטי 
לבית הספר היסודי 

ראש התכנית: 
פרופ‘ שלמה וינר

הלימודים מתקיימים ביום ד‘ 

מינהל מערכות 
חינוך

ראש התכנית: 
פרופ' יצחק פרידמן

הלימודים מתקיימים ביום ה'

תרבות עם ישראל 
והוראתה

ראש התכנית: 
פרופ' נעמה צבר בן יהושע

הלימודים מתקיימים ביום ג'

מעיין כהן
סטודנטית לתואר שני

בתרבות עם ישראל והוראתה

ראש בית הספר לתארים מתקדמים: ד“ר יעל פישר

מלגות לבעלי נתוני קבלה גבוהים   I  הרשמה מקוונת באתר המכללה

לתיאום פגישת ייעוץ והרשמה התקשרו  3622* 

http://www.mirvahim-group.co.il/
http://m.ed/
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בתום עידן העיוורון
אורן לאלו

בואו נדבר על העתיד. ואם לדייק 
על עתיד ילדינו | רועי צזנה

מטכנולוגיה חינוכית לאדטק
אבי ורשבסקי

עתיד החינוך: "להיות אדם אוהב אדם" 
שרף חסאן

חידושים טכנולוגיים בין 
סיכון לסיכוי | הרב שי פירון

אומת הסטארט אפ
משאילה ספרים |  רם כהן

תוכן העניינים

דבר יו"ר הנהלת ארגון המורים | רן ארז  7

דבר עורך "קשר עין" | שלמה מויאל  9

דבר עורכת הגיליון המיוחד | שרון כץ  11

ועידת ישראל לחינוך 2016 | סקירה  12

חידושים טכנולוגיים - בין סיכון לסיכוי | הרב שי פירון  14

מערכת החינוך בעידן הסייבר | ד"ר אביתר מתניה  18

הופעת החינוך 2.0 | יעקב הכט  20

איזה עתיד יש למערכת החינוך כשכולם בתוכה   25
איבדו אמון זה בזה? | פרופ' יזהר אופלטקה  

מטכנולוגיה חינוכית לאדטק | אבי ורשבסקי  28

להבטיח הזדמנות | חילי טרופר  30

לצאת מהקופסה או להמציא אותה קצת מחדש  34
ד"ר אייל דורון  

עתיד החינוך: "להיות אדם אוהב אדם" | שרף חסאן  36
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e-ודאות, אתיקה ופרטיות ביחסי מורים-תלמידים באתרי  42
רשתות חברתיות | ד"ר אלונה פורקוש-ברוך   

וד"ר ארנון הרשקוביץ  
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ישן מפני חדש תוציא – האומנם? | פרופ' מירה קרניאלי  48
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החומרים שמהם בנוי העתיד | ד"ר יובל דרור  56

טכנולוגיה בחינוך – אמצעי ולא מטרה | רנדי וינגרטן  58

עתיד החינוך? אופטימיות זהירה | יובל גרינברג  60

חיבור בעידן מחובר | ד"ר טלי יריב-משעל  62

המורה – אי של ודאות | ענבר רז רוטשילד  65

הזמנה ליציאה למסע | ד"ר הילית פינקלשטיין  66

ניהול סיכונים של החינוך למדע ולטכנולוגיה בישראל  68
ד"ר ענת אבן זהב  

מה באמת חשוב שילדינו ילמדו? | עינת גלזר  70

תהיות על עתיד החינוך וההשכלה | ד"ר אביבה אבידן  72

בלי אנושיות אין חינוך | נדב ברמן שיפמן  74

החינוך האינדיבידואלי בעידן אי הוודאות | שירה יצחק  76

לעתיד טוב יותר: גישור בבתי הספר – בין חתירה   78
להסכם לשינוי השיח | דניאל-בר פוירשטיין  

מ"אי ידיעה" ל"איים של ידיעה" | ליאור הלוי  80

אומת הסטארט אפ משאילה ספרים | רם כהן  82

המרחב הפיזי והפדגוגיה בדיאלוג | צפי שומר  84

בתום עידן העיוורון | אורן לאלו  86

שרת החינוך העתידית של ישראל  88

פני החינוך לאן? | דכאא חיחי-עבאס  90

ארגון המורים לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המודעות/הפרסומים ו/או לטעויות שאירעו בתוכן המוצג בהם.
כל המסתמך על המודעה/פרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד.

כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.
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חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת,
 michala@igm.org.il :לפי הכתובת

 :2016
e

140%

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים 

דרך מנחם בגין 23 תל-אביב 6618356

 www.igm.org.il
טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב: 03-7106777 

טל' המערכת: 03-7106786

פקס המערכת: 03-5667713 

shlomom@igm.org.il ,עורך קשר עין: שלמה מויאל

עורכת: שרון כץ

חברי המערכת: שלמה מויאל (עורך), רן ארז, משה אוחיון, 

נורית ולנסי, זהבה שפר, ד"ר שוש וינטר, אפרת בר וקרן שקד 

michala@igm.org.il רכזת המערכת ועורכת לשון: מיכל אחישר

עיצוב גרפי: סטודיו פיני חמו

הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ

www.nirprint.co.il רח' ראול ולנברג 6 ת"א 6971905
 info@nirprint.co.il 03-6496069 :'טל

מנהל הפקה: ניר שפיר

ניהול פרויקט ומודעות: קארין רומנו,

 Karin@nirprint.co.il 050-5295330 'טל

הדפסה ועיטוף: גרפוליט

אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

או  לשכפל  להעתיק,  אין  לאור.  למוציאים  שמורות  הזכויות  כל 

לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

דבר העורך

שלמה מויאל

יו"ר המחלקה ל"קשר עין"
וחינוך טכנולוגי

טל' 03-7106749
shlomom@igm.org.il
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התכנית מעניקה ללומדי�  :  התנסות וכלי� מקצועיי� 
 להנחיית קבוצות לומדות תורה בשיטת

'סוגיות חיי�', הרחבת ההיכרות ע� הספרייה היהודית, הכרת עקרונות 
בהנחיית קבוצות לומדות וביבליותרפיה.

צוות התכנית  :   מרצה ליהדות ומנהלת אקדמית: פרופ' רוחמה 
 וייס.

 מרצה ליהדות: גב' יונה ארזי.  

מרצה בתחו� הנחיית הקבוצות: ד"ר ברוס 

 אופנהיימר. 
ומרצי� נוספי� מתחומי הפסיכולוגיה 

היונגיאנית והביבליותרפיה.

 התכנית מיועדת לנשי� וגברי�, חילוניי� ודתיי�
(מכל הזרמי�) העוסקי� בתחומי� רלוונטיי�  : 

מורי�, רכזי מקצוע ומדריכי� במקצועות היהדות (מקרא,   •
 תורה שבעל-פה, 

תרבות ישראל, מחשבת ישראל וספרות עברית)
מנחי קבוצות לומדות תורה ובתי מדרש.  •

מטפלי� בעלי גישה ועניי� במקורות יהודיי�.  •

* התכנית מוכרת לגמול השתלמות במסלול האישי

תנאי קבלה   :      תואר ראשו� (ע� עדיפות לתואר שני) 
במדעי היהדות /  חינו� /טיפול בנפש       עמידה בראיו� אישי

מועד פתיחה   :  3.11.16

מש� התכנית      :  יו� בשבוע במש� שנת לימודי� 
אקדמית.

מועדי הלימוד    :  ימי ה', בי� השעות 16.30-10.00 וכ� סו� 
שבוע אחד.

שכר לימוד   :  6,300 &

מקו� הלימוד     :  המרכז הרב תחומי, עמק דות� 49 
מודיעי�

 לפרטי�, לקבלת שאלו� הרשמה וקביעת מועד לראיו�
 אנא פנו לטלפו�  - 02-6203384

wg@netvision.net.il  או במייל

לפרטי�, לקבלת שאלו� הרשמה וקביעת מועד לראיו� 
 אנא פנו לטלפו� - 02-6203384 

 wg@netvision.net.il  או במייל 
Blaustein Huc  -חפשו אותנו ב

היברו יוניו� קולג' - מכו� למדעי היהדות
מרכז בלאושטיי� ליעו� וליווי רוחני

סוגיות חיים
ביבליותרפיה תלמודית 

לימודי תעודה

mailto:wg@netvision.net.il
mailto:wg@netvision.net.il


מסע לעתיד החינוך

e

2016

e

 

e

שרון כץ

עורכת הגיליון

1111

שר
ק

עין



1500י

e

84

ועידת ישראל לחינוך 2016

עתיד החינוך? e-ודאות 

צילום: רמי זרנגר
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חידושים טכנולוגיים
בין סיכון לסיכוי

הטכנולוגיה תהיה לכלי מחזיק ברכה אם 
נשכיל לגבש אידאולוגיה חינוכית מוצקה 

ונבהיר מהן מטרות הלמידה

שר החינוך לשעבר, מחנךהרב שי פירון 

ב
8200

21
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2
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http://
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אני פוגש מחנכים רבים החשים 

סוג של התבטלות כלפי 

העוצמה של העולם הטכנולוגי. 

הם שוכחים שהם המובילים, 

המנהיגים, בעלי העוצמה

1414
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על הלמידה להתמקד בתחומי 

הדעת מעולם המדע, הרוח, 

הזהות והגוף–נפש שיחזקו 

את הכלים לגיבוש אישיות 

השואפת לטוב ולמועיל

1515

http://www.yadvashem/
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דאגה כנה של מורה לתלמיד 

מגייסת את כל כוחות הנפש של 

הלומד. ניכור, חוסר הקשבה 

ובעיקר אטימת עיניים ואוזניים 

לשוועה של יחיד וקהילה הם 

עוול חינוכי

1616
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pdi@beitberl.ac.il

Beit Berl College

היחידה ללימודי תעודה והתמחות
 מזמינים אתכם

ללמוד ולהתקדם
בתחומי התמחות מובילים

במערכת החינוך

עבודה עם תלמידים בעלי צרכים • 
מיוחדים: התאמה להוראה למטפלים 

במקצועות הבריאות, הוראה מתקנת וכלי 
אבחון בעברית, חשבון, ערבית ואנגלית, 

ניתוח יישומי של התנהגות ABA, התמחות 
בהפרעה על רצף האוטיזם ועוד

הכשרה ופיתוח של מנהלים ובעלי • 
תפקידים: מנהלים, סגנים, יועצים 

ארגוניים, רכזי הערכה ועוד

הכשרה והדרכה בפסיכותרפיה: טיפול • 
רגשי הנעזר בבעלי חיים, טיפול במשחק, 

פסיכותרפיה רב ממדית, טיפול זוגי 
ומשפחתי

קריירה שנייה והסבה מקצועית: עריכה • 
לשונית, לימודי תרגום, מדריכי דיאלוג 
וקולנוע, מידען בחינוך, מנחי קבוצות, 

מדריכי דרמה, הכשרת מנחים בפעילות 
ODT בטבע, ספרנות,  N.L.P גינון טיפולי 

ועוד.

התפתחות מקצועית: קורסים לדרגות • 
��עוז לתמורה� ו�אופק חדש ,7-9

חינוך בגיל הרך: שילוב בעלי צרכים • 
מיוחדים בגן, החינוך בילדות המוקדמת 

כמכלול חיים ועוד

לימודי אמנות• 

הסעות חינם ממרכזית המפרץ | הנחה בדמי הרשמה לנרשמים באירוע | מרכז מידע והרשמה 1-800-30-10-80

mailto:pdi@beitberl.ac.il


מערכת החינוך בעידן הסייבר
מרחב הסייבר כמייצר הזדמנויות פדגוגיות חדשות ללימוד איכותי

ראש מטה הסייבר הלאומיד"ר אביתר מתניה

א

1818



 

הנגישות של המידע חדלה כמעט להיות נכס בעל ערך, בעוד שהיכולת לעבד 

כמויות אדירות של מידע באופן אפקטיבי נעשתה למצרך מבוקש שמשמש 

בסיס לשוק ענקי 

1919



הופעת החינוך 2.0
מערכת החינוך הישראלית יכולה להוביל את 

החינוך 2.0  - החינוך לכול, המכין לקראת העתיד 

מנכ"ל ערי חינוך - אומנות שיתופי הפעולהיעקב הכט

"זמן הצונאמי" 

2012

 

מפירמידה לרשת – שינוי פרדיגמה

Prosumer

2020



:

  

חינוך 2.0

העולם המוכר לנו עומד להשתנות לחלוטין, והשינוי העיקרי 

יתבטא ביצירת פרדיגמה חדשה של דרכי העבודה

2121
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משל הדיג

 

רשתות של מחנכים פורצי דרך 

מכל העולם יוצרים, ממש כאן 

ועכשיו, מול עינינו, מודלים חינוכיים 

חדשים של למידה שיתופית, 

קונסטרוקטיבית וקונקטיביסטית

2323



מודעה
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איזה עתיד יש למערכת 
החינוך כשכולם בתוכה איבדו 

אמון זה בזה?
מורים מקצוענים, החשים כי הם זוכים לאמון 

ולהכרה במומחיותם ללא סייג, הם מורים 
מאושרים היכולים להתמודד בהצלחה עם אי 

הוודאות המלווה את מקצוע ההוראה

בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביבפרופ' יזהר אופלטקה

תועלתם של מדדי הבקרה, 

הבחינות והסטנדרטים לביצוע 

אינה רבה בארגון שבו עיקר 

הפעילות היא בחזקת אומנות

2525



2015

אחת התוצאות הבולטות של 

משטר הבחינות והבקרה בשנים 

האחרונות היא פגיעה אנושה 

במידת האמון שרוחשים שחקני 

החינוך השונים זה כלפי זה

2626



לפני שאנו מדברים על עתיד מערכת 

החינוך, ניתן לומר כי עתיד זה תלוי 

רבות בשינוי ההסדרים המבניים 

שהוטמעו בטעות במערכת זו 

בעשרים השנים האחרונות

2727



מטכנולוגיה חינוכית לאדטק
נדרש מהפך תודעתי כדי לעבור לדבר בשפת האדטק 

מ

2009

מנהל MindCET וחבר הנהלת מטחאבי ורשבסקי

2828



 

השנה החולפת הייתה שנת פריחה 

למיזמים שכל עניינם הוא להיות מעין 

כיכר שוק וירטואלית שבה מורים 

יכולים לקנות ולמכור חומרי לימוד

2929



מ

 

להבטיח הזדמנות
עבור רבים מתלמידי ישראל 

חוסר הוודאות אינו רק 
פונקציה של עולם משתנה 
בקצב מהיר, אלא פונקציה 

של עולם נטול אפשרויות

לשעבר יועץ מקצועי לשר החינוך ומנהל התיכון "ברנקו וייס" ברמלה, משמש כעת מנהל החת"ר (חינוך, תרבות, חילי טרופר
רווחה) בירוחם ושותף בהקמתם של ארגונים חברתיים שונים

לשעבר יועץ מקצועי לשר החינוך ומנהל התיכון "ברנקו וייס" ברמלה, משמש כעת מנהל החת"ר (חינוך, תרבות, חילי טרופר
רווחה) בירוחם ושותף בהקמתם של ארגונים חברתיים שונים

פריפריה

3030



40
52 41

56
 86 80

110
2012

מרכז

הנתונים לא מותירים מקום לספק: אם נולדת בפריפריה 

החברתית או הגיאוגרפית של ישראל – סביר מאוד 

שהישגיך הלימודיים יהיו נמוכים יותר ומגוון האפשרויות 

שלך להשכלה ולתעסוקה יהיה מוגבל בהרבה

3131



2014
2 1

 9
 10

29 8

16

2015

 

רק תקצוב דיפרנציאלי, שנושא באחריות לאזן את 

ההוצאות הכוללות עבור חינוך ומשקף מבט נרחב על 

החברה הישראלית ועל ההזדמנות שכל ילד מקבל, 

יוכל לתרום לצמצום הפערים ולמתן שוויון הזדמנויות

3232
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57%

 

21

10 6

לצאת מהקופסה או
להמציא אותה קצת מחדש
יש לתת למורים ולמנהלים לרוץ קדימה ולתת להם גיבוי ולהאמין בהם 

חוקר תבונה יצירתית, מפתח שיטת SEISEI לחשיבה יצירתית ומוכנות לעולם החדשד"ר אייל דורון

21

3434



המיתוס של מבחני פיזה

בעולם מהיר ומשתנה ילד צריך 

לפתח יכולת הסתגלות, לדעת 

לאלתר, להיות בעל תושייה, לפתור 

בעיות בזמן אמת, להמציא את 

עצמו כל פעם קצת מחדש

3535



מ

עתיד החינוך: 
"להיות אדם
אוהב אדם"

החינוך לערכים הומניסטיים ולדמוקרטיה 
מהותית צריך להיות הייעוד הראשון של 

בתי ספר בכל זמן

מנהל מחלקת חינוך, האגודה לזכויות האזרח בישראלשרף חסאן

3636



חינוך המבוסס על ערכי זכויות 

האדם וכבודו צריך להיות מוטמע 

בכל מרכיבי התהליך החינוכי מהגן 

ועד התיכון

 

3737



מנהלת Google בחינוךיעל דורון - דרורי

לפרוץ אל הלא ידוע
האקינג ומטה קוגניציה - הילכו שניים יחדיו?

?

3838



Bett

 

 

?

3939



ק

20

על המוח בעידן
טכנולוגיית המידע

בתוך ים המידע עלינו להשאיר לילדים שלנו איים של זמן 
שקט ללא הסחות דעת, שבו יוכלו לפתח את יכולת הריכוז 

וההתעמקות שלהם 

בתרבות "החיים המחוברים" שבה אנו 

חיים, היכולת שלנו להתרכז במשימה 

אחת לאורך זמן קטנה מאוד

חוקרת מוח בתחום התודעה והזיכרון באוניברסיטת תל-אביבד�ר הגר גלברד-שגיב

4040



10

GPS

כאשר אנחנו סומכים על המחשב 

שיזכור עבורנו - אנחנו לא 

מתאמצים לזכור בעצמנו

4141



e-ודאות, אתיקה ופרטיות 
ביחסי מורים-תלמידים 
באתרי רשתות חברתיות

כתיבה של קוד אתי עבור מורים ותלמידים תסייע לקדם התנהלות 
ראויה ביניהם באתרי רשתות חברתיות

להיות מורה בעידן הדיגיטלי

e

מרצה בכירה בפקולטה לחינוך וראשת הרשות לתמיכה בהוראה ובלמידה, מכללת לוינסקי לחינוךד"ר אלונה פורקוש-ברוך

מרצה בכיר בחוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי בבית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביבד"ר ארנון הרשקוביץ

המורה, התלמיד ואתרי רשתות חברתיות

2014
90%

4242



מורים רבים מרגישים צורך בהגדרה מחדש של תפקידם, 

במעבר מפרדיגמה הוראתית, פורמלית ומסורתית 

לפרדיגמה חינוכית חדשנית ועדכנית, שלפיה מוקד 

התפקיד הוא בחיבור לתלמידים, במתכונת של מנטורינג

 אתיקה ביחסי מורים ותלמידים 
ברשת פייסבוק

4343

http://data.isoc.org.il/


סיכום ומסקנות

21

אתרי רשתות חברתיות (למשל, פייסבוק או 

אינסטגרם) עשויים לתרום להידוק הקשרים בין 

תלמידים ומורים הן במדיה המקוונת הן בעולם הפיזי, 

בכיתה או בבית הספר

4444



מוודעהמודעה



כ

בואו נדבר על העתיד.
ואם לדייק

על עתיד ילדינו
המורים הם הנושאים בכבוד ובנטל הגדול לעצב את השקפתו 

של הדור שיעצב את עתיד האנושות

ד"ר לננו טכנולוגיה, עמית בסדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון באוניברסיטת תל-אביברועי צזנה

4646



כדי לאפשר למדע להמשיך 

להתקדם, ולהמצאות טכנולוגיות 

חדשות להנץ, עלינו לשמר גם 

את חירות האינדיבידואל ויכולתו 

לערער על הנהוג ועל המוסכם

4747



4848

שר
ק

עין

ראשת החוג לחינוך, הפקולטה לחינוך, אורנים המכללה האקדמית לחינוךפרופ' מירה קרניאלי

מ

ישן מפני חדש
תוציא - האומנם?

הוראה ולמידה משמעותית בעידן e הוודאות

2016
e

כדי לחולל שינוי משמעותי בהוראה, בראש ובראשונה חשוב שהצוות 

החינוכי על כלל המורים ואנשי החינוך ידון בצוותא, במסגרת בית 

הספר, בשאלה מהי הוראה משמעותית, יפנים את שינוי תפקידו של 

המורה ממעביר ידע למודל אנושי לתלמידיו, המסייע להם להתפתח 

כלומדים עצמאיים ומצליחים



4949

שר
ק

עין

 

1

2

3

4

העיסוק בהוראה ולמידה 

משמעותית מחייב את המורים 

והמחנכים לברר לעצמם, ועם 

עמיתיהם לצוות, מהן עמדותיהם 

החינוכיות וההוראתיות

1

2
 

http://www.tsitut.net/?cat=291
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מערכת החינוך לדורותיה חוותה רפורמות שונות, ניסיונות 

לשינויים שהושתו על המורים - לעתים בחיפזון, ללא הכנה וללא 

הבנה מעמיקה של המהות

2016
 1 674

 





"

מחנכת ומורה למקצועות רבי מלל, חונכת מחנכים, מנחה מעגלי בנות ומרכזת פרויקט מוסיקה, מיקה דפני
תיכון ברנקו וייס, רמלה

שלושה סיפורים 
קצרים מההווה

במבט לעתיד
עתיד החינוך נמצא, במידה רבה, אצלנו, בידיים של המורים

5252



הכלי הפדגוגי המרכזי 

והמשמעותי ביותר שיש בידי 

כאשת חינוך הוא אותו מפגש 

אנושי שאין בלתו ואין כמותו

5353



כ

לשעבר מנהל בית הספר הדמוקרטי בכפר קרע, יועץ ארגוני- פובליציסט, עלי זחאלקה
יו”ר העמותה החינוכית חברתית בוואדי עארה לשירות אזרחי קהילתי

אם נבחן את מערכת החינוך 

בחברה הערבית והקשיים שאיתם 

היא מתמודדת כיום, אי הוודאות 

תעמוד לפנינו בדרך בולטת וחדה 

וביותר מפריזמה אחת

עתיד החינוך 
במצב של e-ודאות
מערכת חינוך שמרנית, בירוקרטית, שתקפא על שמריה 

תיעזב ולא יהיו לה ”קליינטים” 

5454



מערכת חינוך מבוססת בעידן של 

אי ודאות תדע להתמודד ולנצל 

נתונים ומשאבים ולהתאים את 

עצמה טוב יותר ממערכת חינוך 

מבוססת פחות 

5555



החומרים שמהם
בנוי העתיד

העולם מתפתח לא רק דרך אנשים יצרניים המשתלבים בשוק 
העבודה, אלא גם ובעיקר דרך אנשים חושבים, ביקורתיים, 

מעורבים, המביטים במציאות ואז יוצאים מהכיתה כדי לבעוט בה

דקאן בית הספר לתקשורת במסלול האקדמי המכללה למנהלד”ר יובל דרור

מ

8200

19

5656



2012

606
17 12

2%
8%

78%

 e

אחת הבעיות הבולטות והממאירות 

של מערכת החינוך הישראלית היא 

הקיבעון הטכנולוגי סביב כלים 

טכנולוגיים, טכניים, שיפתרו כל 

בעיה באשר היא

5757



100ל

 

טכנולוגיה בחינוך
אמצעי ולא מטרה

עלינו לחשוב על הדרך שבה אפשר להיעזר בחידושים 
הטכנולוגיים  כדי לעורר סקרנות ולחנך את הבוגר של המחר

נשיאת הפדרציה של ארגוני המורים בארצות הבריתרנדי וינגרטן

5858



 

עלינו להכיר בכך שמעביר הידע 

הטוב ביותר הוא המחנך בעל הידע 

והמחנך שזוכה לגיבוי ותמיכה 

מהמערכת.

5959



עתיד החינוך?
אופטימיות זהירה

תהליך חינוכי הוא בראש ובראשונה הקשר בין המורה לתלמיד

מורה לפיסיקה, תיכון אורט טכנולוגי ע"ש יצחק שמיר בכפר-סבאיובל גרינברג

א

16
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rishum@herzog.ac.il 

02-9937337

2000 M.Ed.

’
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ה

מנכ"לית קרן ברכהד"ר טלי יריב-משעל

חיבור בעידן מחובר
הטכנולוגיה צריכה להיות אמצעי שמעצים 
את היכולות האנושיות שלנו, לא יותר מכך

ככל שאנחנו מחוברים יותר 

לסביבה חברתית וירטואלית - כך 

אנו מנותקים יותר מזו הפיזית 

הסובבת אותנו

6262



האיכות האנושית החשובה ביותר 

לחיים שיש בהם משמעות היא זו 

שמאפשרת לנו לחשוב ולקרוא את 

המציאות באופן מורכב

 

6363



המרכז ללימודים אקדמיים גאה להציג את סגל המרצים הבכיר ותוכניות הלימוד הטובות ביותר, 
אשר יכשירו אתכם המורים להיות הדור הבא של המנהיגות החינוכית בישראל.

MA בחינוך בהתמחות הגיל הרך

MA בחינוך בהתמחות תקשוב ולמידה

MA בחינוך בהתמחות חינוך חברה ותרבות

MA בחינוך בהתמחות ניהול וארגון מערכות חינוך

ההרשמה למחזור יוני בלבד!
MA בייעוץ חינוכי 

MA בחינוך בהתמחות חינוך סביבתי חדש!

הלימודים
מרוכזים 
ביום אחד 

בשבוע

ההבדל בין תאוריה לקריירה90  40  40  800 1

החלה ההרשמה למחזורי יוני ואוקטובר 2016!

בראש בית הספר לחינוך עומד פרופ' דוד חן, אליו מצטרף סגל מרצים מוביל, ביניהם:
גת  ליהי  ד"ר  בר-ישי   חנה  ד"ר  גתהון   שמחה  ד"ר  בולס   חלי  ד"ר  אורבך   דב  ד"ר  פורטוגלי    יובל  פרופ'  שלמה   קניאל  פרופ'  רביב   עמירם  פרופ'   
ח�לאד  ערער  ד"ר  לימור   ניסן  ד"ר  ליבוביץ   ענת  ד"ר  לוי   עמיר  ד"ר  טובין   בשמת  ד"ר  פורת   עידן  ד"ר  חושן   אהוד  ד"ר  הסגל   אלון  ד"ר    
פרמן  שרה  ד"ר  פליישמן   עמוס  ד"ר  פלד   אלעד  ד"ר  סוקולוב   ירון  ד"ר  עצמון   לוי  גילה  ד"ר  מסאלחה   שאפיק  ד"ר  מילר   יונה  ד"ר    
ד"ר ריקי יוגב   ד"ר ג'ודי קוהאן-מס  ד"ר מסרי חרזאלל אסמהאן  ד"ר רות הדס  ד"ר שרגא שדה  ד"ר שרה שדה  ד"ר רונית שלו  ד"ר רימון אור ענת 
ד"ר עירית קינן גילה קורץ   ד"ר  ד"ר כרמלה איגל   יעקבי טל   ד"ר  וייס ד"ר הדס  ד"ר מוהאנד מוסטאפה נועה ד"ר לאור  ד"ר מרלין סמדג'ה

*חברי ארגון הזכאים למלגת קרן ידע ייהנו ממלגה נוספת בגובה של ₪3,000שת�פ ייחודי עם ארגון המורים!
 * המלגה אינה תקפה לייעוץ חינוכי.

יחידת העילית של 
המחנכים בישראל!

MA בחינוך בהתמחות חינוך מיוחד
במיקודים:

-היבטים רב תחומיים
-היבטים רב תחומיים

-היבטים רב תחומיים
-היבטים רב תחומיים

ייחודי: אפשרות הרחבת רישיון ההוראה לחינוך מיוחד, למוסמכי התוכנית



ה

המורה
אי של ודאות

אנחנו, המורים, צועדים יחד בג'ונגל עם התלמידים שלנו

מורה לצילום וידאו במגמת האמנות בתיכון לאמנויות בירושליםענבר רז רוטשילד
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הצורך בשינוי

2025

התמודדות עולם החינוך

21

21

MOOC

מנהלת תחום מחקר ופיתוח, גוגיה, רשת אמי”תד”ר הילית פינקלשטיין

הזמנה ליציאה למסע
יצירת רשתות בין מורים בעלי חלום או אתגר משותף תאפשר את 

פריצות הדרך שייתנו מענה לאתגרי המאה ה-21

בחרו משהו אחד קטן שתוכלו 

לפתח יחד וליישם מחר בבוקר עם 

התלמידים שלכם

6666



בעתיד מחכה לתלמידים שלנו 

עולם אחר, דינמי, שבו שוק העבודה 

משתנה כל הזמן, עבודות שאנחנו 

מכירים ילכו ויצטמצמו או ייעלמו

שינוי תרבותי

21
 

מקום המורה 

6767



הפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה, הטכניון. בעבר מורה למתמטיקה בבתי ספר תיכוניים ד"ר ענת אבן זהב
וכיום מרצה למתמטיקה במכללת סמינר הקיבוצים. 

ניהול סיכונים של החינוך למדע 
ולטכנולוגיה בישראל

יש לבסס שותפות בין מגזרית, המשמרת את תפקיד מערכת החינוך כאחראית לחינוך הציבורי 
אך מאפשרת גם למגזרים אחרים לפעול באופן המסייע לה בהשגת יעדי החינוך

6868
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הולכים ומתרבים שיתופי פעולה בין צה"ל, התעשייה 

וארגונים פילנתרופיים לבין מערכת החינוך. שיתופי 

פעולה אלה רצויים גם מנקודת מבטה של מערכת 

החינוך בישראל. 
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פסיכולוגית ארגונית בעלת החברה: רנמה הדרכה וייעוץ ארגוני ומחברת הספר: ”ההיגיון עינת גלזר
שברגש - מסע להצלחה”

מה באמת חשוב
שילדינו ילמדו?

השכלה היא חשובה אבל כישורים התנהגותיים
הם חשובים לא פחות 

א

7070



עלינו לשדר לילדינו כי היותו של ילד 

חברותי באופן מעורר הערכה משול 

מבחינתנו להצטיינות בלימודים

1

2

4

5
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כ

21
22

מורה לאנגלית בתיכון עירוני י"א בתל-אביב ומרצה לאנגלית במכללה האקדמית לישראל ד"ר אביבה אבידן 
ברמת-גן ובמכללת סמינר הקיבוצים בתל-אביב

בחברה רב תרבותית יש חשיבות לחינוך המושתת על ערכים 
דמוקרטיים המאפשרים פלורליזם חברתי, שוויוניות וסובלנות

1

2

תהיות על עתיד
החינוך וההשכלה

7272



יום לימודים בשבוע

התכנית לחינוך בגיל הרך *• 

התכנית להוראת המתמטיקה והמדעים לבית • 
הספר היסודי

התכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה • 
רב-תחומית - עם אפשרות לתזה

התכנית לחינוך והוראה לתלמידים בהדרה • 
(בסיכון)

התכנית להוראת שפות בהתמחויות: אנגלית, • 
עברית וערבית - עם אפשרות לתזה

התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך • 
בהתמחויות: ניהול בתי ספר ומוסדות חינוך, 

פיתוח פדגוגי

התכנית להוראת המדעים בבית הספר העל • 
יסודי בהתמחויות: מתמטיקה, ביולוגיה, 

פיזיקה, מדע וטכנולוגיה, כימיה

התכנית לייעוץ חינוכי - נדרש בוקר אחד בלבד. • 
השאר בלימודי אחה"צ - עם אפשרות לתזה

מוסמך בהוראה - M. Teach לבית הספר העל • 
יסודי בשילוב תעודת הוראה במגוון מגמות. 
תואר שני לאקדמאים חסרי תעודת הוראה.

מאושר לצורך קידום מקצועי על-פי המתווה להתפתחות 
 מקצועית של משרד החינוך. 

מוכר למלגות של ארגון המורים.

הפקולטה ללימודים מתקדמים
 לימודי תואר שני בחינוך והוראה -

M.Ed.\M.Teach

 מזמינים אתכם
ללמוד ולהתקדם

בתחומי התמחות מובילים
במערכת החינוך

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

הסעות חינם ממרכזית המפרץ | הנחה בדמי הרשמה לנרשמים באירוע | מרכז מידע והרשמה 1-800-30-10-80

אוניברסיטת חיפה מזמינה אותך המורה,
לבוא ולהתמקצע במגוון מסלולים לתואר שני.
הלימודים מרוכזים ליום–יומיים בשבוע,

או בשנה קלנדרית אחת.

morim.haifa.ac.il :לפרטים נוספים

הצלצול הזה הוא בשבילכם

 ‰ÚÈˆÓ Í¢˙Ï ‰˜ÏÁÓ‰
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דוקטורנט בחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים, ומלמד בביה"ס תל"י נדב ברמן שיפמן
בית חינוך

בלי אנושיות אין חינוך
טכנולוגיה – כן, ֶטכנֹולּוציה – לא

טכנולוגיה – כן, ֶטכנֹולּוציה – לא

—   4

4

5

2015

41

5
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חינוך במיטבו הוא הדרך של מסורות אנושיות להעביר את ערכיהן לדור 

הבא באופן מילולי וככל האפשר פעלתני וחווייתי 

9

10

9

45 10
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ב

מרצה בבית ספר להנדסאים באוניברסיטת אריאל בשומרון ובמכללה למינהל, מכינה שירה יצחק
לבחינות ארציות בעברית ומרצה ל"מיומנויות למידה"

החינוך האינדיבידואלי
בעידן אי הוודאות

ככל שהתפיסה החינוכית מתחשבת
באינדיבידואליות של הלומד ומעודדת

את צמיחתו כאדם, כך הופך הלימוד
למשמעותי ולרלוונטי לחייו

7676





ב

עו”ד ומגשר, מלמד גישור בראייה קוגניטיבית והוליסטית, וכן את שיטת הלמידה המתווכת דניאל-בר פוירשטיין
(שיטת פוירשטיין) במוסדות שונים בארץ

לעתיד טוב יותר: 
גישור בבתי הספר - בין חתירה 

להסכם לשינוי השיח

מודל הגישור הקלאסי נכנס לבתי 

ספר רבים יותר ויותר בשנים 

האחרונות אם כחלק מתכנית 

הלימודים ואם כפרקטיקה של 

יישוב סכסוכים בתוך בית הספר

ניהול תהליכי גישור בשילוב עם תיאוריית הלמידה 
המתווכת ככלי מרכזי להתנהלות גם בבתי ספר

7878



במקום לרוץ אל 

הפתרונות – אתעכב, למשל, גם 

על הנסיבות שהביאו למחלוקת, אך 

לא במטרה למצוא אשמים, אלא כדי 

לבחון את דרך ההסלמה הטבעית 

של הקונפליקט

7979
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21

מנהל חט”ב בישיבת אמי”ת אלירז, פתח-תקווהליאור הלוי

מ"אי ידיעה" ל"איים של ידיעה"
האתגר החדש והחשוב של המורים בעתיד הוא ליצור ”קהילות הבעה"

8080



תלמיד המוכן לאתגרי המאה ה-21 

הוא תלמיד שיכול ויודע להביע 

את עצמו

 

8181



ה

מנהל ומייסד בית הספר תיכונט בתל-אביברם כהן

אומת הסטארט אפ
משאילה ספרים

את התהום הזאת שבין העולם הישן לעולם 
החדש יש לעבור בקפיצה אחת
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הטכנולוגיה מאפשרת להכניס לכיתה אמצעי למידה והמחשה 

המשפיעים על יכולת הלמידה של התלמידים ומשנים אותה 

תכלית שינוי לעומת זו שידענו לפני עשור או שניים
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אדריכלית מוסדות חינוך וסביבות למידהצפי שומר 

המרחב הפיזי 
והפדגוגיה בדיאלוג

בכיתה שבה מתקיים הגיוון באופן פיזי, ובה פועלים 
פדגוגית באופן מגוון, מתאפשרת למידה אחרת

כ

21

 •

 •

 •

 •
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 •

 •

מנהלים, מורים, אלו שרוצים 

לחולל שינוי - הקשיבו לקול 

הפנימי שלכם. האמינו באמת 

במה שאתם חולמים עליו. צאו 

למסע. אתם הרי יודעים, ובתכנון 

נסייע לכם

8585



י

מחנך כיתה י”ב ורכז שכבה, מורה לפסיכולוגיה ולאזרחות, בית הספר ע”ש זיו ומרקס - ירושליםאורן לאלו

בתום עידן העיוורון 
על ההווה והעתיד של החינוך בישראל

8686



המורים יודעים את עבודתם. תנו להם לעשות אותה. 

הם יודעים את החומר, הם יודעים לתווך אותו, הם 

מכירים את התלמידים והם יודעים להעניק להם את 

מה שהעולם הטכנולוגי גזל מהם 
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באה מאהבה
מערכת החינוך צריכה לעסוק בחינוך

שרת החינוך העתידית של ישראלשרה  ישראלי

8888
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במהלך הדרך רבת הפניות ורבת 

השרים נשכחה העובדה, הפשוטה 

לכאורה, שמערכת החינוך צריכה 

לעסוק בחינוך
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24א

כל עוד המורה בישראל 
לא נמצא במרכז, 
מצבנו ילך ויהיה 

קשה יותר

מחנכת כיתה י"א מב"ר, מורה לערבית ורכזת מערכת ושכבת י"א בבית ספר שש שנתי חורפישדכאא חיחי-עבאס

 

 

פני החינוך לאן?!

הייתכן שמי שיוביל את החברה 

הישראלית לא יהיה בראש 

הטבלה, מכל הבחינות, גם 

כלכלית וגם חברתית? 

9090
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