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חטיבה המבקשת להצמיח תלמיד שיהא 
"אדם, בן העם ובין העולם"

באמצעות דיאלוג מתמיד, פנים אל פנים, 
המורכב משאילת שאלות וברור מתמיד,

האורג בסובלנות את היחיד בקבוצה ואת 
הקבוצה ביחיד מתוך אהבת האדם, 

אהבת הארץ והחיבור לשורשים.

ן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם"  ִנים ֵכּ ִנים ַלָפּ ִים ַהָפּ ַמּ "ַכּ
)משלי, כ"ז, י"ט(
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פתיחת המנהלת לחוברת התפיסה הייחודית 
"את התהליך הזה )של לימוד תורה( אני רואה במובנים רבים כריקוד 

בשלוש מערכות. תחילה אני ניגשת אל הטקסט ושואלת עליו שאלות. מה 
הוא אומר? מדוע הוא חוזר על עצמו? איך שני הסיפורים משחקים זה עם 
זה? ואז במערכה השניה, אני מגלה להפתעתי, משום שאולי לא התכוונתי 

שכך יקרה, שהטקסט גם שואל אותי שאלות. הטקסט גורם לי להרהר 
בעצמי, לפתח את עצמי ולהיאבק עימו. התנועה זורמת מן הראש אל
הלב. ואז במערכה השלישית, הטקסט מלמד אותי כיצד להסתכל על 

העולם באופן שונה."
)רוברטה הסטנס, בתוך "סיפורי ראשית" בעריכת תניא ציון, 2008(

כשרוברטה הסטנס )סיפורי בראשית, 2008(, ביקשה לתאר את מערכת 
היחסים שלה עם הטקסט המקראי היא דימתה אותו ל"ריקוד בשלוש מערכות" 

כאשר "התנועה זורמת מן הראש אל הלב". הדברים שלה עוררו בי הזדהות 
גדולה, שכן אל עולם החינוך אני מגיעה מעולם המחול והתנועה, כאשר ריקוד 

ותנועה, כמהות וכסמל, מאפיינים אותי ואת תפישת עולמי החינוכית, כזו 
הנמצאת תמיד בתנועה, תמיד בלמידה ותמיד מתוך חתירה מתמדת למצוינות. 

כזו המבטאת "יציבה- מרחב- מעוף" וקושרת בין שני העולמות הללו.

זה סיפורי וזה סיפורה של החטיבה: 
 בלב שכונת "הרצליה הצעירה" ממוקמת חטיבת הביניים "זאב" על שם 

זאב ז'בוטינסקי.
החטיבה הוקמה בשנת 1990 וחוגגת 29 שנים להיווסדה. 

החטיבה ממוקמת בקמפוס חינוכי, המאפשר למידה בסביבה חדשנית 
ומתוקשבת, ולרשותנו אשכול הפיס, בו נלמדים כל מקצועות המדעים, 

הטכנולוגיה והאומנות, בעזרת התנאים והכלים העדכניים ביותר. 
בחטיבה, 35 מורים, 20 אנשי צוות ו - 435 תלמידים, הלומדים 

בכיתות עיוניות, בכיתות חינוך מיוחד ובכיתות מופ"ת, המיועדות 
לתלמידים מצטיינים. 

צוות המורים הוא צוות איכותי, מחויב, לומד ומתפתח, המוביל את 
התלמידים להישגים גבוהים הן בתחום הלימודי והן בתחום הערכי.

בחטיבה תכניות חינוכיות מגוונות ומסלולים ייחודיים המאפשרים לכל 
תלמיד למצות את יכולותיו ולהצטיין בדרך שלו.  

לחטיבה זאב הגעתי לפני שש שנים, עם ניסיון של חמש שנים בניהול חטיבת-
ביניים באריאל.  

מצאתי חטיבה מלאה בכל טוב הכוללת הון אנושי מאיר פנים יחד עם 
פרויקטים מגוונים. 

בכל פינה בבית הספר גיליתי עוד פרויקט ועוד תכנית ועוד מתודה ייחודית - 
הרבה רעיונות יפים, עמוקים, משמעותיים וחשובים, שחסר היה להם ציר מארגן 

משותף, שפה משותפת, חיבור. 
לאחר שלמדתי עוד קצת על החטיבה שהפכה לי לבית, החל המסע המשותף 

שלי עם "מארג". מסע שנבע מתוך האמונה שהצירים "יהודי, ציוני ואזרחי" 

אלו צירים ראויים ומשמעותיים ומתוך הבנה כי נזכה לליווי המזמן תהליך 
עומק, ארגוני ופדגוגי, שיארוג את העשייה לאחד, את הראש ואת הלב, מתוך 

סינרגיה משמעותית, לטובת הארגון, לטובת המורים, לטובת התלמידים ולטובת 
הקהילה. וכך היה. 

לאורך התהליך כולו, שאלנו שאלות וקיימנו דיאלוג ביננו לבין עצמנו ועם 
הקהילה, מי אנחנו? מה הסיפור שלנו? מה אנחנו ומה אנחנו מבקשים להיות? 

ובעבור מי? ולמה? עסקנו ברתימת חדר המורים, ברתימת ההורים, בבנייה, 
ביצירה ובעבודה חינוכית עם התלמידים. למדנו להוסיף עומק לכל התהליכים 

החינוכיים, לזמן שיח על הפרופיל הבית ספרי וחיבור לערכים המובילים, לימדנו 
את עצמנו ואת התלמידים לשאול שאלות עמ"ר - שאלות ברור סביב ערכים, 

מעורבות ורלוונטיות.

בצעדים שקולים ומדודים, התחלנו בברור חזון החטיבה, חילוץ הערכים 
המובילים ועמידה על גרעיני המומחיות הייחודיים שלנו. בהמשך, יצרנו והטמענו 

שבעה מוצרים ייחודיים, חלקם מלווים כל שעה וכל שיעור בחטיבה. 

הכל ביחד והכל שלנו:  
מערכי השיעור הפכו להיות מארגיים, הטיולים השנתיים הפכו למסע חינוכי, 

חוברת השורשים הפכה לכלי מברר זהות, פרשת השבוע הפכה להיות קרקע 
ללמידה, חדר המורים הועצם והעצים, והמפגש עם הקהילה הפך לשיח קהילתי 

סביב ערכים ומשמעות.

כל אלו ינקו מתוך הטקסט היהודי ומתוך העולם הציוני, אזרחי דמוקרטי המגדיר 
אותנו מתוך דיאלוג מתמיד עם מי שאנחנו ביחס לעצמנו וביחס לאחר. 

היה זה תהליך של למידה והשתנות, תהליך של שאילת שאלות והתכוונות, 
תהליך של בנייה המבוססת על ערכים יהודיים שורשיים ועל מיומנויות המאה 

העשרים ואחת המכוונות גבוה, עשייה שהיא "פנים אל פנים" ובה בעת עם 
"הפנים אל המחר" - תמיד בגובה הלב.   

אני מודעת לכך כי למידה אמיתית נעשית רק ממקום של תשוקה לידע, 
סקרנות ויצירה. לשם כך 

אנו מזמנים לתלמידינו בחירה והתנסות בעולמות התוכן המעניינים אותם 
והרלוונטיים לעולמנו המתפתח והמשתנה, לצד תהליכים של שאילת שאלות 

וברור זהות - כאלו שיהפכו את תלמידנו לבני העולם.   

בתהליכי ההוראה משולבים משחק ומשחוק, הבניית פעילויות אינטראקטיביות 
ולמידה על פי עקרונות PBL וחקר, המותאמים לעקרונות הפדגוגיה של המאה 

העשרים ואחת. 

אני גאה על מה שיצרנו כאן יחד במטרה להצמיח תלמיד שיהא "אדם, בן 
העם ובן העולם". גאה בשותפות עם מארג וגאה בצוות המורים שלי שהתמסר 

לתהליך יחד איתי, יחד עם התלמידים ויחד עם הקהילה. 

נדמה לי שהמסע שהושלם, למעשה רק מתחיל כעת - רק נקודת ההתחלה 
השתנתה...  

שלכם, טלי חפץ  

יט ָחתּום  ְכׁשִ "...ֶהָעָבר ֵאיֶנּנּו ּתַ
דַֹלח ל ּבְ תֹוְך ֻקְפָסה ׁשֶ ּבְ

ל  תֹוְך ִצְנֶצֶנת ׁשֶ ם ֵאיֶנּנּו ָנָחׁש ּבְ ּגַ
ּכַֹהל-

תֹוְך ַההֶֹוה..."  ֶהָעָבר ִמְתנֹוֵעַע ּבְ

)זלדה(
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"כמו דרך המים, מראים את הפנים 
בדומים לפנים המסתכלים בה, 

אם שוחקות שוחקות ואם עצבות 
עצבות, 

כן לב האדם לאדם - אם לבו טוב על 
חברו ייטיב גם ליבו, 

ואם רעה תרע גם היא" 
)מצודת דוד(

סיפורה של החטיבה הוא סיפורו של אדם המכיר בעברו, לומד ובוחן את יומו 
ומישיר מבט אל עתידו:  

חטיבת "זאב" שואפת להצמיח תלמיד שיהא אדם, בן העם בן העולם, ומזמנת 
למורים ולתלמידים מרחבי שיח ודיאלוג, שיאפשרו להם לחקור את עצמם ואת 

זהותם - זו האישית וזו הקולקטיבית. 
הלמידה והבחינה האלו מתאפשרות בזכות מרחבי השיח החינוכיים, המזמנים 

את החרות לשאול, ביחד ולחוד, לתהות, לברור ולברר; 
זוהי החירות המאפשרת את צמצום הפער האינסופי ביני לבין עצמי וביני לבין 

האחר בחזקת "ואהבת לרעך כמוך". )ויקרא יט', יח'(;
זו החירות המזמנת יציאה למסע אישי ומשותף, "כי קרא לי הקול" )חנה סנש(, 

מסע של הראש ומסע של הלב, המחבר אדם לעצמו, המחבר אדם לזולתו;
זו החירות שבהבניית הזהות האישית והקולקטיבית הנמצאות בדיאלוג מתמיד 

זו עם עצמה וזו עם זו לעתים יחד ולעתים לחוד - תמיד בהקשבה.
"החרות הצביונית )=האמיתית( היא אותה הרוח הנישאה )=עליונה( 

שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה להיות נאמן להעצמיות הפנימית 
שלו. לתכונה הנפשית שלצלם אלוקים אשר בקרבו ובתכונה כזו אפשר לו 

להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם.

מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו 
מעוררים בתכונתו הנפשית העצמית כי אם במה שהוא יפה וטוב אצל 

האחר השולט עליו איזה שליטה שהיא בין שהיא רשמית בין שהיא 
מוסרית במה שאותו האחר מוצא שהוא יפה ושהוא טוב" 

)מאמרי הראי"ה א' ע"מ 157(. 

מרחב אין סופי של שאילת שאלות וברור מתמיד, היונק ערכיו מתוך העולם 
היהודי, הציוני והאזרחי-דמוקרטי, היא החירות העומדת בלבו של השיח 

החינוכי-פדגוגי בחטיבת זאב, היא האורגת בסובלנות את היחיד בקבוצה 
ואת הקבוצה ביחיד מתוך אהבת האדם, אהבת הארץ והחיבור לשורשנו 

היהודיים.   

במפגש בן אדם-עם-עולם בחרנו להטמיע ערכים של כבוד לאדם ולסביבה, 
הוגנות ואחריות ולחפש פנים מגוונות ואחרות שיאפשרו לנו לבדוק מי אנחנו, 

תוך קבלה וכבוד לאחר.  

התהליך החינוכי השואל והמברר, הינו תהליך הדדי הכולל את צוות המורים 
והתלמידים שכן "כדי שהמחנך יוכל ללמוד לשאול, צריך שיהיה מסוגל גם הוא 
לשאול שאלות אמיתיות, בעיקר כדי שהתלמידים יבינו מה מצופה מהם ויבינו 

כיצד עושים זאת בלי פחד ובלי דעות קדומות" 
)פרופ' שמואל שקולניקוב, האדם השואל שאלת(

בחרנו להציג את מכלול העשייה הבית ספרית באמצעות ארבעה שערים: 

"פנים אל פנים" - שער לפדגוגיה הדיאלוגית: פדגוגיה המבוססת על 
שאילת שאלות זהות ושאלות מבררות זהות, מי אני ביחס לשורשי, ביחס 

לאחר וביחס למחר ;  

"פנים אל המקום" - שער לדיאלוג עם הקהילה: הצצה לפעילות הענפה 
המתקיימת בדיאלוג של בית הספר עם קהילת בית הספר ועם הקהילה 

שסביבו, סביב הציר היהודי-ציוני-אזרחי-דמוקרטי;  

"פנים אל המחר" - שער לפדגוגיה עדכנית: פדגוגיה המקנה לתלמידים את 
מיומנויות המאה העשרים ואחת - מיומנויות המחר. אלו הם הכלים הפדגוגיים 

העוטפים את שיח הזהות האישי והקהילתי; 

"פנים אחרות" - שער לפדגוגיה של בחירה: מפגש עם תהליכים פסיכו-
פדגוגיים מבוססי בחירה, המאפשרים לכל תלמידה ותלמיד להצטיין בדרך 

שלהם, יונקים גם הם מהטקסט היהודי וממרחב השאלות האין סופי.   

המפתח לכל אחד מהשערים הינו הגורם המארגן שלנו 
"אדם, בן העם, בן העולם" שמהותו נוכחת ומניעה את 

התהליך החינוכי כולו. 

חטיבת זאב, אם כן, הינה מסגרת ומקום מקשר לבבות בין אנשים ודומה 
לראיית הפנים, דרך השתקפותם במים, בהם מביט התלמיד ולומד להקשיב 

לעצמו ולאחרים בדיאלוג מתמשך, לברר זהותו דרך נקודת מבטו הייחודית 
והקשר שלה לנקודת מבטם של אחרים, לפתח מחויבות לערכים ואמונות, 

לגבש השקפת עולם וליצור אוריינטציה לעתיד. לבחור את דרכו הייחודית וכך 
להגשים את ייעודו. 

למעשה, מטרתנו העיקרית היא לעורר תודעת זהות: 
תודעת זהות מבקשת להדגיש יכולת מודעת של הפרט להגדיר את משמעות 

התווית המזהה אותו בכלל מימדי הלמידה האנושית... השכלתני, הרגשי 
וההתנהגותי. יתרה מזאת - תודעת זהות מכוונת אף לתהליכים של הסדרת 

משמעות, כלומר לארגונם של שדות משמעות שונים במבנה מסוים. 
לא בכִדי עוסקת הִספרות המחקרית בתחום החינוך היהודי בשאלות של זהות 

ובשאלות של תודעת זהות. מדובר בתהליכים רפלקטיביים בהם עולה 
השאלה מה זה בעצם להיות יהודי? מה משמעותו של ידע חדש בזיקה לזהותי 

כיהודי–ישראלי?... וכך נמצאתי למדה ומלמדת כי שלושה צמתים לו לאדם, בהם 
מתחדדת תודעת זהותו: בגרות-אחד, משבר-שניים, ולימוד-שלוש".  

)צמתים בהתפתחותה של תודעת זהות, ד”ר נורית חמו, מתוך: "שיח השדה" 
#5, תכנית מארג, כל ישראל חברים"(

סיפורה של חטיבת זאב
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פרופיל בית הספר
חזון החטיבה

חטיבת זאב שואפת להצמיח תלמיד שיהא אדם, בן העם ובן העולם - 
תלמיד בעל ערכים, המחובר לשורשיו, למורשתו ולארצו, תוך העמקה 

וברור מתמיד של זהותו: היהודית, ציונית, דמוקרטית.
מנהיג, המגלה כבוד, סובלנות, נתינה ואחריות לאדם ולסביבה. 

אנו מחויבים לאפשר לכל הבאים בשערנו, 
למצות את יכולותיהם, להצטיין בדרכם,   

תוך שיתוף פעולה, דיאלוג מצמיח וחתירה מתמדת למצוינות.

אנו מחויבים לעשייה חינוכית, מקצועית, רלוונטית ובעלת משמעות.   

גרעיני מומחיות 
• קידום פדגוגיה דיאלוגית.

• רלוונטית וחדשנות
• להצטיין בדרך שלך

גורם מארגן 
אדם, בן העם, בן העולם 

ערכים מובילים
כבוד לאדם ולסביבה, אחריות, הוגנות

"פנים אל פנים"

שער לפדגוגיה הדיאלוגית
בחטיבת זאב מופעל מערך חינוך האישי מבוסס על יצירת שגרות דיאלוגיות 

בבית הספר, וזאת באמצעות קידום שיח רגשי-חברתי-ערכי, ברמה אישית 
וקרובה ביותר, בין המחנך לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם ובין התלמידים 

לבין זהותם היהודית, ציונית דמוקרטית ואזרחית.  

תפקידו של המחנך במערך, לשמש מנחה לתלמידים, בחזקת 'מבוגר 
המשמעותי', ומטרתו לאתר בקרב כל אחד מתלמידיו, מוקדי חוזק ואזורי 

צמיחה, ולקדם תהליך, המכוון למיצוי הפוטנציאל האישי של כל תלמיד, 
באמצעות קביעת יעדים והדרך להשגתם וזאת לצד תהליכי שאילת שאלות, 

ברור עמדות, ברור זהות והבניית זהות.

בבסיס השיטה עומדת תפיסה הקובעת כי כדי שתלמיד יוכל לממש את מלוא 
הפוטנציאל הגלום בו, יש להתאים לו תכנית חינוכית אישית, מערכת אתגרים 

אישית וחיזוק של כישוריו ותחומי החוזק האישיים שלו )וינקלר, 2007(. 

הפדגוגיה הדיאלוגית עומדת במרכזו של "החינוך האישי". 
פאולו פריירה )1981( יצר אסכולה חדשה בחינוך, שנהוג לכנותה בשמות שונים 

כגון "פדגוגיה ביקורתית", "חינוך דיאלוגי", "חינוך משחרר" או "חינוך עממי". 
מהותו של הדיאלוג בפדגוגיה של פריירה מתאפיין בשיח שוויוני, כהגדרתו

של פריירה, בין לומדים ומלמדים, שיח הנובע מהחיים של הלומדים ומבוסס 
על כבוד הדדי. 

באמצעות הדיאלוג הזה המורה מכיר את החיים של התלמידים, את הדברים 
המשמעותיים עבורם, ואינו מניח שידע אחד טוב מידע אחר. 

המורה מסתמך על עולמם התרבותי של הלומדים, המורה והתלמידים
לומדים דרך השיח המשותף, ומשתתפים בהחלטות הקשורות ללמידה 

ולחומר הלימודים. 
עבור פריירה הדיאלוג מורכב מכבוד, אהבה, היכרות תרבותית ותקווה. 

הפדגוגיה הדיאלוגית מחייבת את המורים להכיר את עולמם של התלמידים, 
וללמוד יחד עימם בהדדיות ובשותפות. מחויבות זו מציבה אתגר בפני המורים 

מאחר והיא מהווה אלטרנטיבה להיררכיה ולריחוק שבין המורה "בעל הידע" 
לבין התלמיד שתפקידו לשמש "כלי קיבול", שרווחה קודם לכן.

הפדגוגיה הדיאלוגית מתבססת על שאילת שאלות וקידום תהליכים של שיח, 
ברור זהות אישית וקולקטיבית, וטיפוח יחסי קרבה ואכפתיות.  

הללו באים לידי ביטוי בחדר המורים, בישיבות הצוותים, בשיעורי המקצועיים, 
בשיעורי החינוך, בשיח האישי ובמרחבים הפורמליים והבלתי פורמליים. 
הפדגוגיה הדיאלוגית יונקת מהמקורות היהודיים, הדמוקרטיים והציוניים, 

המהווים בסיס לשיח. 

ברוח זו, נבנה המוצר "מניפת שאלות עמ"ר", שהפך לציר המרכזי של 
התהליכים החינוכיים הדיאלוגיים המתקיימים בחטיבה.

"המחנך שרוצה לגלות את 
נשמת התלמיד מוכרח להרכין 

עצמו אל התלמיד ולחדור לקטנותו 
עד שיגיע לניצוץ נשמתו הגנוזה 

ולהוציאה ולהצמיחה" 
האדמו"ר קלונימוס

 תלמיד בעל ערכים, המחובר לשורשיו, למורשתו ולארצו, 

תוך העמקה וברור מתמיד של זהותו: היהודית, הציונית, הדמוקרטית.

מנהיג, המגלה כבוד, סובלנות, נתינה ואחריות לאדם ולסביבה.

אנו מחויבים לאפשר לכל הבאים בשערנו, למצות את יכולותיהם, להצטיין 

בדרכם, תוך שיתוף פעולה, דיאלוג מצמיח וחתירה מתמדת למצוינות.

אנו מחויבים לעשייה חינוכית, מקצועית, רלוונטית ובעלת משמעות.

גרעיני מומחיות

קידום פדגוגיה דיאלוגית | רלוונטיות וחדשנות | להצטיין בדרך שלך

גורם מארגן 

אדם, בן העם, בן העולם 

ערכים מובילים 

כבוד לאדם ולסביבה, אחריות, הוגנות

 חטיבת זאב שואפת 
 להצמיח תלמיד שיהא אדם, 

בן העם, בן העולם.
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שאלות עמ"ר - רציונל: 
שילוב שאלות עמ"ר )ערכים, מעורבות, רלוונטיות( בתהליכי 

ההוראה, הלמידה והתקשורת הבין-אישית, מעודדים 
למידה מעמיקה הכוללת את מכלול זהותו ואישיותו של 

התלמיד, למידה המרחיבה את היכולות האינטלקטואליות 
שלו, לצד עולמו הפנימי, שיפוטו וערכיו.

השאלות, כשמן כן הן, מעוררות שיח על ערכים, מעודדות 
מעורבות בלמידה בפרט ומעורבות חברתית בכלל, וכן הן 

רלוונטיות לעולמו של התלמיד, לכאן ולעכשיו.
השאלות מאפשרות הרחבה של נקודות המבט, מזמנות 
שיח זהות ושיח מברר זהות, תוך שהן מאפשרות ללומד 
אפשרות לחשוב, לגבש עמדות ולבטא אותן, להתמודד 

עם דילמות, לפתח ראייה ביקורתית רב-מימדית ועוד. 
לשאלות היבטים מגוונים של מדדי הבנה וחשיבה שונים, 

לצד היבטים משמעותיים של רגש, מעורבות אישית 
ועמדה ערכית.

השאלות מזמנות יישום של תפקודי הלומד כולם: תפקוד 
קוגניטיבי, תפקוד מטה-קוגניטיבי, הנעה עצמית ללמידה, 

תפקוד אישי, תפקוד בין אישי ותפקוד אישי תנועתי, 
המקדמים תהליכי למידה פסיכו-פדגוגיים.

התלמיד נפגש עם השאלות בשיעורי החינוך, בתחומי 
הדעת, בשיח האישי, ביום ההורים ועוד. 

הכשרת המורים לשימוש בשאלות עמ"ר, מתפרסת 
על פני ארבעה ממדים:

עמדות - נעשה שיח בחדר המורים על מהותן של 
השאלות, על האתגרים ועל ההזדמנויות שהן מזמנות 
לתהליך ההוראה ועל הדרך המיטבית להתמודד עמן.

תוכן - כל מורה קיבל מניפת שאלות, שחוברו ונאספו 
מאתרים שונים ברשת. השאלות ממוינות למספר 

קטגוריות על פי צבעים: 
שאלות כחולות - שאלות עמ"ר כלליות; 

שאלות ירוקות - עוסקות ברובד הגלוי של 
הסיפור/האירוע; 

שאלות סגולות - עוסקות ברובד הסמוי של 
הסיפור/האירוע; 

שאלות כתומות - עוסקות באווירה ובאינטונציה, 
עוסקות ב"איך"; 

שאלות חומות - שאלות מבררות זהות, המבקשות 
לבחון את המפגש בין הסיפור/האירוע ללומד; 

שאלות ירוקות - שאלות העוסקות באופן ישיר 
בטקסט היהודי ובחיבור בין פרופיל בין הספר לבין 

שאלות הזהות.

פרקטיקה - במליאות מורים שונות ובישיבות צוות, מוקדש 
זמן ליצירת פרקטיקות שונות לשימוש במניפה: שילוב 

שאלות בבחינות, שילוב שאלות בשיח, שילוב בשיח עם 
הורים,  שילוב בתהליכי הוראה ועוד.  

רטוריקה - שאלות עמ"ר הפכו למושג השגור בפי כל באי 
בית הספר מורים, הורים ותלמידים.

העבודה עם התלמידים, נעשית גם היא, במקביל, על פי 
ארבעת הממדים הללו.

שאלות עמ"ר שזורות בכל התהליכים הבית ספריים - 
השאלות הן בסיס אין סופי לעורר שיח קבוצתי ואישי,  

לזמן שאלות זהות ושאלות ברור זהות בכל מפגש - 
אישי או לימודי.

מטרת שילובן של שאלות עמ"ר  לעודד למידה מעמיקה 
הכוללת את מכלול אישיותו של התלמיד, למידה שתרחיב 
את היכולות האינטלקטואליות לצד עולמו הפנימי,  שיפוטו 
וערכיו. השאלות כוללות התייחסות להיבטים מרכזיים של 

הבנה, חשיבה, רגש, מעורבות אישית ועמדה ערכית.

שימוש בשאלות עמ"ר, מסייעת להעמקת רכיבי הזהות 
היהודית, ציונית ואזרחית: 

* העמקת רכיבי הזהות והשייכות כגורמים המשפיעים 
על זהותו היהודית, הציונית והאזרחית של התלמיד.
* יצירת מסגרת לימודית, המחייבת את התלמיד 

להבעת דעות, עמדות וערכים כחלק מרכיבי הזהות 
האישית שלו.

* יצירת אינטראקציה חברתית המחייבת הפגנת ידע 
ושליטה במיומנויות.

שער לדיאלוג עם הקהילה

"פנים אל המקום"

"שלושה אוהבים יש לו לאדם: בניו, ממונו ומעשיו הטובים..." 
)פרקי דרבי אליעזר(

בעקבות חזון החטיבה, אנו שואפים להצמיח תלמיד שיהא 
אדם, בן העם ובן העולם - כזה המחובר לעצמו, למורשתו, 

לזהותו היהודית והציונית, שיהא בעל ידע רלוונטי, סובלנות 
וקבלת האחר, שיאפשרו לו להיות איש העולם הגדול. 

ישנן דרכים רבות ומגוונות לזמן את החיבורים הללו 
המתקיימים דרך קבע בתהליך החינוכי והמשלבים "שיח 

על" ו"מפגש עם". אנו עושים זאת באמצעות שאילת 
שאלות, תהליכי חקר, עבודה בקבוצות, העלאת דילמות 
ערכיות ומוסריות, הבנייה משותפת של מסעות חינוכיים 

ועוד, העוסקים בתהליכי ברור זהות יהודיים, ציוניים 
ואזרחיים-דמוקרטיים.  

מצאנו, כי הדרך המשמעותית ביותר, היא זו היוצאת מגבולות 
הכיתה, ומזמנת מפגש בלתי אמצעי בין התלמיד לבין 

הקהילה - מפגש המזמן לו, בה בעת, מפגש גם עם עצמו 
ועם תהליכי הבניית זהותו. 

ומהי קהילה?  
מילון אבן שושן מגדיר את הקהילה 

"קהל מאורגן, ציבור מוגדר". 
קהילה )באנגלית: Community( היא מוסד חברתי, 

אוסף של אנשים, שיש להם מטרות משותפות, תרבות 
וערכים חברתיים משותפים, ולעתים גם קרבה גאוגרפית. 

שימוש במונח "קהילה" הפך לאופנתי מאוד בשני העשורים 
האחרונים. סוציולוגים רואים בהתפרקות ה"קהילה" מקור 

למשברים ולבעיות הפוקדים את החברה. הוגי דעות מגייסים 
את הטיעון של טובת ה"קהילה" בקריאתם להרחיב את 

סמכויות המשטרה, לאסור פורנוגרפיה או להרתיע אנשים 
מגירושין. אנשי דת מבכים את אובדן הקהילה בניסיונותיהם 
להחזיר בתשובה. שומרי איכות הסביבה מדברים על הצורך 
ליצור "קהילה עולמית". גם בתחום החינוך נשמעות קריאות 

ליצור בתי ספר "קהילתיים", "קהילות לומדות" של מורים, 
"קהילות חקר" ואף "קהילות חשיבה". 

השימושים במונח "קהילה" מגוונים ואף סותרים: אחדים 
מדגישים את הקרבה הגיאוגרפית והרגשית בין חברי 

הקהילה, ומתארים אינטימיות המזכירה משפחה. אחרים 
מדגישים את דרך קבלת ההחלטות השיתופית שמאפיינת 
"קהילה דמוקרטית". יש מי ששם במוקד הקהילה שורשים 
וזהות. משותפת לכולם תחושת ה"ביחד", התופסת מקום 

משמעותי בתודעת היחיד.
לרוב, הקריאה לחיזוק הקהילה מלווה בגעגוע נוסטלגי 

לעבר טוב ופשוט: כשמשפחה הייתה משפחה, כשהשכנים 
הכירו אחד את השני וכולנו היינו מוסריים יותר.... נראה 
שהמושג "קהילה" מעורר אסוציאציות חיוביות, מזכיר 

דברים שחסרים לנו, ולכן הולך וגובר השימוש בו. למרות 
שאין הגדרה מוסכמת למושג "קהילה", "יש הסכמה רבה 

בין רפורמטורים חינוכיים שמשהו בשם 'קהילה' רצוי. 
)אדם ליפסטיין, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים 

על קהילה, 2000(. 

"ואף כל תורות המוסר התפתחו עד כה על בסיס הנחה 
אחת: היחיד חבר בקהילה של פרטים בעלי תלות הדדית. 

האינסטינקטים שלו דחפו אותו להתחרות על מקומו 
בקהילה של פרטים בעלי תלות הדדית; ערכיו המוסריים 
דחפו אותו לשתף פעולה. תורת מוסר האדמה מגדילה 

את גבולותיה של הקהילה, כך שיכללו קרקע, מים, צמחים 
ובעלי-חיים ובמילה אחת: את האדמה. תורה זו משנה את 
תפקידו של ההומו סאפיינס מכובש קהילת האדמה לחבר 

ולאזרח מן השורה. כך נובע גם כבוד ליתר חברי הקהילה וכן 
כבוד לקהילה כקהילה". 

)אלדו ליאופלד, תורת מוסר האדמה(. 
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ומהי קהילת בית הספר? 
במחוזותינו רב השימוש בצירוף המונחים: "יחסי קהילה-
בית ספר", "היציאה לקהילה", "בית הספר של הקהילה" 

וכדומה. במרבית המקרים העמקה בפרטי התוכנית 
המוצעת או תיאור הפעולה מתמקד ב"הורים" כקהל יעד 

המייצג את ה"קהילה" ובמורים ובילדי בית ספר מסוים 
ביישוב או בשכונה "כמערכת החינוך" נושא הפעולה. )שרה 
שדמי-וורטמן, חינוך בונה קהילה-קהילה בונה חינוך, 2014(. 

בחטיבת זאב, הרחבנו את המושג "קהילה" ואנו עוסקים 
בזיקה שבין מערכת החינוך, ובית הספר במרכזו, לבין 

היישוב או השכונה שבה הוא פועל ועל כן הקהילה שלנו 
 כוללת מצד אחד את כלל באי בית הספר 

 )מורים, תלמידים, הורים( וכן את המרחב הציבורי 
)מועדון קשישים, בתי ספר לחינוך מיוחד ועוד(.   

 "אדם אינו חי את חייו הפרטיים בלבד אלא גם, 
 באופן מודע או בלתי מודע, את חיי תקופתו ואת 

אלה של אנשיה" 
)תומאס מאן, מתוך הספר "הר הקסמים"(. 

מפגש עם קהילת ההורים - 
גרעיני המומחיות של החטיבה, להצטיין בדרך שלך, 

חדשנות חינוכית וחיבור לחזון השואף להצמיח תלמיד 
בעל זיקה לעם ולעולם, באים לידי ביטוי במשימות חקר, 

הניתנות בכל אחת מהשכבות, מלוות על ידי מחנכי 
הכיתות, ושיאן בבוקר הורים ותלמידים. 

במהלך הבוקר מציגים התלמידים את תוצריהם, מתקיים 
מפגש של קהילת ההורים בינם לבין עצמם ומתקיים שיח 

זהות משתף סביב שולחנות עגולים. 
עבודת החקר מתבצעת על פי עקרונות הלמידה מבוססת 

הפרויקטים - PBL. למידה סביב פרויקטים הינה דרך 
לימוד בה הלומדים עוסקים בשאלות משמעותיות דרך 

תהליך של חקירה ושיתוף פעולה: העבודה נעשית 
בקבוצות והיא כוללת שאילת שאלות, תהליך חקר, בניית 

תוצר, פרזנטציה ומשוב, וכוללת בתוכה את כלל מיומנויות 
המאה העשרים ואחת, הן מבחינה אקדמית והן מבחינה 

התפתחותית )רחמים, 2014(.  

כל התוצרים כוללים התייחסות לשאילת שאלות מבררות 
זהות, לציר היהודי-ציוני-אזרחי ולפרופיל החטיבה. 

שכבה ז' - עוסקת בחקר השורשים המשפחתיים, וזאת 
בסיוע חוברת שורשים שנבנתה כמוצר מארגי ושזורות בה 

משימות המזמנות שיח זהות ושיח מברר זהות. 

בנוסף, נערכה סדנא המיועדת לבנים ולאבות, בנות 
ואימהות - עשרה מפגשים בהם עברו המשתתפים מסע 

משמעותי שעוסק בגיל ההתבגרות וחיבור לשרשרת 
הדורות. המפגשים הועברו בשעות הערב, על ידי מנחים 

מבינ"ה - התנועה ליהדות חברתית. 

שכבה ח' - עוסקת בחקר פרקי אבות. 
פרקי אבות הינו חלק מתוכנית הלימודים של תרבות 

 ישראל, כאשר תכנית זו מדגישה ומחזקת את תרומתם 
של הערכים היהודיים.

נושא שהשתלב השנה, בעקבות העמקת תוכנית מארג 
הינו חקר קהילות. 

"בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, 
הדתית והמדינית... חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז 

במולדתם העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם 
בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומִגנים הפריחו נשמות, החיו 

שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל... 
מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות". 

)מגילת העצמאות(. 

בניית חברה רב־תרבותית מבוססת על היכרות עם קבוצות 
האוכלוסייה המרכיבות אותה. מערכת החינוך ממשיכה 

לקלוט מדי שנה תלמידים עולים ממדינות שונות ומסייעת 
להם לשמור על תרבותם ועל שפת ארץ המוצא המייחדות 

אותם ומהוות משאב ומקור כוח לעולים ולחברה כולה.

שכבה ט' - עוסקת בחקר הציונות, בדגש על ספרו של 
הרצל "מדינת היהודים" והשוואה בין החזון לבין המציאות.

שאלת החקר המובילה: 

מה היה חזונו של הרצל בתחומי חיים שונים ובאיזו מידה 
מתממש חזון זה במדינת ישראל כיום? 

מפגש עם הקהילה שמסביב לחטיבה - 
ערב קהילתי:  בשנת ה 70 למדינה, התקיים ערב קהילתי 

שהיה פתוח לכל באי העיר. במהלך הערב צפינו בסרט 
ישראלי, שיחקנו ב"משחקים של פעם" )דוקים, קלאס, חבל 

ועוד( וסביב השולחנות הוזמנו האורחים לעסוק בסוגיית 
כור ההיתוך ורב-תרבותיות בחברה הישראלית, באמצעות 

גיליונות יחסים שנבנו על ידי הנהגת מארג והועברו גם 
במליאת המורים. 

ערב זה הופך למסורת בית ספרית, שתציין בחטיבה סביב 
אירועי יום העצמאות. 

מפגש עם הקהילה: קשר רב-דורי - 
ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן .." )תהלים קי"ט, ק'( "ִמזְּ

לחוויה הקהילתית מרכיב מרכזי בחיי היחיד והציבור. 
הקהילה הנה מסגרת רב ממדית, העוטפת את האדם 

בתחושת שייכות ושותפות ומסייעת לו בגיבוש אורח חיים 
ערכי ורוחני, שאחד מיסודותיו - הנתינה והערבות ההדדית. 

האדם וקהילתו נפגשים בצמתי חיים שונים ומגוונים 
וממפגשים אלו נבנים ומועשרים שניהם כאחד.

מתוך חזון החטיבה וערכיה, ומתוך החשיבות לחיבור 
בין אדם לקהילה ומתוך מקום של כבוד לקהילת 
בני הגיל השלישי נבנתה התוכנית הבית ספרית 

"הקשר הבין-דורי".

התכנית משלבת למידה הדדית וחוויה חינוכית ערכית 
משותפת. המפגשים מקדמים שיח הדדי המשלב בין 
העולמות ומאפשר שיח זהות ושיח מברר זהות סביב 

סוגיות ערכיות ומורשת.

כלל תלמידי שכבת ח' מעורבים ושותפים לתכנית, 
והקשר הקבוע מתקיים עם מרכז היום לגימלאים בשכונת 

צמרות בהרצליה.

השנה נבחרו ארבע נושאים למפגש משותף, כאשר לכל 
מפגש יוצאת אחת מכיתות השכבה עם מחנכות הכיתה: 

1. הימים הנוראים והחזרה בתשובה.
2. חנוכה - חג האור

3. יום המשפחה.
4. יום הזיכרון לחללי צה"ל.

קודם למפגש תהליך למידה כיתתי סביב הנושא הנבחר 
ובו עיסוק מקורות מידע, טקסטים, סרטונים ועוד. 

לכל תלמיד תפקיד וכולם שותפים ללמידה על הובלת 
שיח בעזרת שאלות זהות ושאלות מנחות.

מעבר ללמידה המשותפת דואגים התלמידים להכין 
פעילות הפגתית כגון: חידונים, משחקי חברה וכן להנעים 

בשירה ונגינה ברוח הנושא.

מטרות התכנית:
יצירת שיח בין דורי בין אזרחים וותיקים לדור הצעיר 	 

סביב למידה משותפת ונתינה הדדית.
חיבור של הדור הצעיר לסיפורי המורשת באמצעות 	 

מפגש אישי ולמידת היסטוריה "ממקור ראשון". תיעוד 
סיפור חיים ופרקים "בהיסטוריה הלא כתובה" - מעין 

למידת חקר.
צמצום הפער הבין דורי בין האוכלוסיות בעצם 	 

הדיאלוג ושיח הלמידה כחלק משמירה על תעסוקה 
ובריאות נפשית.

חיזוק ערכים חינוכיים מובילים באקלים בית הספר: 	 
סובלנות, הקשבה, ערכי התנדבות, 

נתינה ותרומה לזולת ולקהילה.	 

מפגש עם הקהילה - 
יום המשפחה המעשירה: יום המשפחה המעשירה, הינה 

הזדמנות להורים ולבני משפחה נוספים להעשיר את 
התלמידים בידע ובחוויה מתחומי העניין שלהם, ובמקביל 

לזמן להם הצצה לחיי החטיבה.

הפעילות מחולקת לשניים: 
ביום חלוקת התעודות, מגיעים בני משפחה להעביר 

שיעורים מתחומים שונים לתלמידים, כאשר צוות המורים 
מלווה אותם. 

בהמשך, בני המשפחה מעבירים הרצאות למורים 
ומכבדים אותם בשי ובארוחת צהריים קלה, כאות הוקרה 

על עשיתם.  

יום המשפחה המעשירה, הינו ביטוי מעשי ליום המורה - 
מטרת יום המורה היא להביע את ההערכה והוקרת התודה 
שרוחש הציבור למוריו ומורותיו מתוך הבנה כי הם המפתח 

להצלחה. 

יום המורה הוא תוצר של שותפות הארגונים והגופים 
החינוכיים המובילים בישראל, לצד אנשי רוח ונבחרי 

ציבור אשר ביקשו לשים את המורות והמורים במרכז 
השיח הציבורי ולהודות להם/ן על המסירות והעבודה 

מלאת המשמעות. במסגרת אירועי יום המורה משולבת 
פעילות ענפה בבתי הספר, ברשויות המקומיות, בתקשורת 

המסורתית והדיגיטלית וכן בכנסת ישראל ובמשרדי 
הממשלה השונים.

 אנו מציינים את היום במחצית, אך היום המקורי מצויין 
בכ"ג בכסלו - סמוך לחג החנוכה. 

* מתוך מפגש רב-דורי תשע"ט
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"... לתת אהבת חינם בלי לרצות דבר" )זאב נחמה(

לאורך השנה, מתקיימת פעילות ערכית חברתית 
למען הקהילה:   

טקס יום זיכרון קהילתי - 
כמדי שנה מתקיים בחטיבה טקס יום הזכרון הקהילתי, 

אליו שותפים תלמידי שכבת ט', תלמידי לב טוב והקהילה. 
תהליך הבנייה והשזירה של הטקס המשמעותי, הרגיש 
והקשה כל כך, מצריך שילוב כוחות, רגישות ומקצועיות 

רבה מצד כל השותפים.
מדי שנה מדובר על טקס מרגש, מעמיק, משמעותי 

ומקצועי: 
הבמה המכבדת בנראות; התלמידים ששותפים לתהליך 
הבנייה ומשלבים קטעי קריאה, דרמה, מחול, שירה ונגינה 

לאורך כל הטקס.
החטיבה מאמץ מזה מספר שנים את משפחות הנופלים, 

שמקפידות להגיע לערב זה ולשאת דברים במהלכו.
שילוב הכוחות והשיתוף הם שמאפשרים הצלחתו של 

טקס זה, שהינו משמעותי מאד לקהילה, למשפחות 
הנופלים, הבוגרים שלנו ולכולנו.

אימוץ אנדרטת גימזו - 
מזה 15 שנים, ביום הזיכרון לחללי צה"ל תלמידי שכבה ט' 

עורכים טקס זיכרון באנדרטה לזכר שלושת חיילי "ההגנה", 
בקרבת הישוב גימזו אשר ביער בן שמן, בהשתתפות 

המשפחות השכולות. 
האנדרטה מוצבת במקום בו נפלו השלושה בעת מילוי 

תפקידם, במלחמת העצמאות. שמות הנופלים: אלכסנדר 
)שורה( אושרוביץ, יחזקאל בן דוד, ישראל שחורי. 
ההשתתפות בטקס מול האנדרטה ובהשתתפות 

המשפחות השכולות מעניקה לתלמידים חוויה רגשית 
המחזקת את שייכותם לארץ ולעברה ומעצימה את המסר 

והמשמעות של יום הזיכרון.
בתום הטקס מתקיים מעגל דיאלוגי - מעגל שיח בין 

התלמידים לבין משפחות הנופלים, שיח זהות על זיכרון, 
הנצחה, אז והיום. 

הנושא נלמד בכל כיתות החטיבה, במיקודים שונים ושיאו 
בשכבה ט', כאשר ביום הזיכרון, קודם לטקס,  ומתקיים 

סיור במקום בהנחיית התלמידים. 
המעשה החינוכי זיכה את בית הספר פעמיים בפרס הארצי 
הראשון מטעם המרכז לחקר כוח המגן- מחקרי תלמידים 
בבטחון ישראל, התכנית על שם רב אלוף דוד אלעזר )דדו(.

גמילות חסדים - 
בפורים נאספים דברי מתיקה המועברים כמשלוח מנות 
לאחת המחלקות בבית חולים "מאיר" ו/או למעון לנשים 

מוכות בהרצליה. 
לקראת חג הפסח יוצאים התלמידים לתחנת הרכבת 

בהרצליה על מנת לחלק עוגות ודברי מאפה. בנוסף, 
לוקחים התלמידים חלק באריזת חבילות לקראת החג 

למען משפחות נזקקות, בתיאום עם עיריית הרצליה. 
תלמידי החטיבה מעורבים ב 5 ימי התרמה לאורך השנה, 

אשר לכל אחד מהם מוקדמים הרצאה ושיעור חינוך. 
תרומה לקהילת בעלי החיים - 

בחודש מאי, ביום הבינלאומי לזכויות בעלי החיים, מתקיים 
על ידי התלמידים בזאר לטובת בעלי החיים. ביום זה 

מתקיימות הרצאות ומתקיימים שיעורי חינוך העוסקים 
בנושא, מזוית יהודית, ציונית, אזרחית, ערכית והומניטרית. 

מפגש עם קהילה מוסלמית - 
בית ספרנו לוקח חלק בתכנית חדשנית לטכנולוגיה ורב-

תרבותיות -Tec4Schools. במסגרת התוכנית נבחרה 
כיתה והשנה הורחבה התכנית והצטרפה כיתת חנ"מ. 

התלמידים לוקחים חלק בקורס ייחודי המבוסס על למידה 
שיתופית מקוונת עם תלמידים ממגזרים שונים בארץ. בית 

הספר איתו עבדנו הינו: טאהא חוסיין מסח'נין.
התלמידים רכשו והתנסו במיומנויות לשימוש בטכנולוגיות 

מידע ותקשורת כגון שיתופיות ברשת, תקשורת סינכרונית, 
תקשורת א-סינכרונית, דיון מקוון, בניית משחקים וסרטונים 

דיגיטאליים, תוך ביצוע פעילויות לימודיות מתוקשבות 
הדורשות חשיבה ושיתוף פעולה מסדר גבוה.

מרכז TEC לטכנולוגיה, חינוך ורב תרבותיות, שמפעיל 
את התכנית Tec4Schools, פועל משנת 2005 ומפעיל 

תכניות ייחודיות לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה. ליוזמה 
זו שותפים המרכז הפדגוגי במשרד החינוך ומכללת סמינר 

הקיבוצים.
על-פי מודל TEC, התלמידים לומדים יחד כל השנה 

ובדרך של פעילות הדרגתית הם יוצרים קשרי אמון הדדי, 
כבוד וקבלת האחר, דבר המכין אותם למפגש חווייתי 
פנים מול פנים בסיום התכנית. היכולת לשתף פעולה 

בקבוצה מקוונת היא אחת המיומנויות החשובות והנדרשות 
במאה ה-21.

בשנה שעברה נפגשו תלמידי ח'5 עם ילדי סח'נין 
בהרצליה. במהלך המפגש חולקו לתלמידים חולצות 
וכובעים, התקיימה פעילות ODT משותפת, חווייתית 

וערכית והתלמידים נהנו מדיאלוג משתף ומכיבוד מפנק. 

"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון
נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו:

ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים הן;
וכל מה שבראתי בשבילך בראתי

היה מפגש נפלא ואופטימי, שהותיר טעם של עוד והוכיח 
שאפשר אחרת.

במהלך חודש אפריל השנה, יגיעו תלמידינו לסח'נין. 

המפגש עם קהילה נוצרית ומוסלמית, תוך עידוד רב 
תרבותיות, בא לידי ביטוי גם במסעות החינוכיים. 

"עיר ללא פלסטיק"- 
הנהגת התלמידים הבית ספרית מובילה מדי שנה יוזמה 

הקשורה "לאדם וסביבה". 
בשנת הלימודים תשע"ד, אימצה החטיבה את תל-מיכל 

ועסקה בהעלאת המודעות לשטחים הירוקים.  
בשנת הלימודים תשע"ז השתתפה הנהגת התלמידים 

במיזם גרמניה- ישראל בנושא תחבורה ירוקה.
בשנה"ל תשע"ח בעקבות הכרזת ראש העיר מר משה 
פדלון על הרצליה כ"עיר ללא פלסטיק" בחרה הנהגת 
התלמידים להצטרף ליוזמה, בהובלת עמותת "צלול", 

בתהליך המשלב את קהילת התלמידים, המורים, ההורים, 
היחידה לאיכות הסביבה בהרצליה והעיריה. 

מטרת המיזם לצמצם את הזיהום מפלסטיק. הפרויקט 
התחיל בעיריית הרצליה, וחטיבת "זאב" היא הגוף השני 

שלוקח על עצמו את המיזם.
המהלך של העירייה הוא חלק מההתעוררות של רשויות 

מקומיות, המבינות שגם הן צריכות להיות שחקן מרכזי בכל 
הנוגע לסביבה.

כחלק מהתהליך השתתפה הנהגת התלמידים במפגש 
הנהגת הורים וחברי הנהגת התלמידים העבירו בכל כיתות 

החטיבה שיעור בנושא. 
השנה מקבלים הנהגת התלמידים סדנה בנושא במטרה 
להכיר לעומק את התחום ולבחור בפעולות אופרטיביות 

כדי לקדמו.

תן דעתך ]שים לב[ שלא תקלקל 
ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין 

מי שיתקן אחריך" 
)מדרש קהלת רבה ז'(

אזרחות פעילה - 
ביוזמת עיריית-הרצליה, תלמידי שכבה ט', לוקחים חלק 

פעיל במערך התנדבות עירוני, ומעניקים, כל אחד 40 שעות 
התנדבות לקהילה, מעבר לאילו אותן יחויבו לתת בתיכון. 

התלמידים מתנדבים במד"א, כמורים צעירים, בצופים, בגני 
הילדים ועוד. 

בנוסף לאלו, תלמידי כיתת מופ"ת יצאו לפעילות 
התנדבותית לאורך השנה, בבית ספר און - על פועלם יזכו 

התלמידים בחודש מאי באות הצטיינות כיתתית מטעם 
עיריית הרצליה.  

"להפיץ את האור" - 
במסגרת יוזמה משותפת של נציגי ועדי כיתות,  יצאו 

הורים ותלמידים להדליק נר חנוכה עם קשיש/ה בקהילה 
- לאורך חג החנוכה, יצאו קבוצות של תלמידים והורים 

להדליק נר עם קשיש. היוזמה היא של הורי הכיתה, שזימנו 
מעורבות קהילתית. 

מעורבות בקהילה 

* הנהגה ירוקה, מפגש עם מנהל אגף החינוך, תשע"ט
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התפיסה הייחודית

"אני מאמין שאין דרך טובה יותר לחוש את הקשר לארץ ישראל 
מאשר להלך בה לאורכה ולרוחבה. לחצות את עמקיה, להעפיל 

אל פסגות הריה, לסייר בשביליה - גם הנידחים ביותר. 
כך, כאשר אתה מסייר ברגל ברחבי הארץ, מתבשם מנופיה ורואה 

במו עינייך את שרידיה הקדומים ויישוביה החדשים, אתה מרגיש את 
הקשר האמיתי לארץ ישראל ואת היותך בן הארץ הזו"

)זאב וילנא(י

מסעות חינוכיים

אנו בחטיבת זאב, המאמינים בחיבורים בין צירים התוכן: אדם, עם, עולם, לצירי 
הדרך: דיאלוג, חדשנות ורלוונטיות, בפלטפורמה הראויה לחולל בתלמיד מפגש 

עם זהותו האישית, הקהילתית היהודית, הציונות והאזרחית-דמוקרטית. 
האופנים המגוונים בה אנו מבקשים לזמן לתלמיד מפגש עם רכיבים בזהותו, 

מחייבים אותנו לצאת מקירות הכיתה, אל מרחבים שונים במדינתנו. אחד 
הכלים המשמעותיים אותו אנו מבקשים לפתח כמזמן מפגש של זהות, הינו 

המסע. 
אנו רואים ביציאה אל המרחב, מסע פנימי, כיתתי, קהילתי עמוק, המזמן שאלות, 

דילמות, לימוד, חוויה ומעשה המאפשרים תנועה של גיבוש, עיצוב ובנייה של 
זהות. 

בקהילתנו נבקש לקדם ולטפח מסע חווייתי, מאתגר המשלב בתהליך את 
הצוות החינוכי, התלמידים וההורים בכדי להשפיע ולהעצים את תרבות הלמידה 

מתוך חוויית ההתנסות.
המסעות החינוכיים ייצרו זיקה מעשית בין החומר התיאורטי הנלמד בכיתה 

לתופעות וההתרחשויות הנחוות במסלולי הסיור למקצועות הלימוד המתקשרים 
לתהליך, דרך עיסוק בדילמות ומקורות מעולמות התוכן השונים והרלוונטים לחיי 

התלמידים כאזרחים במדינת ישראל היהודית-דמוקרטית. 
פעילות זו תאפשר לכלל המורים להשתתף בתהליך ולהעצים את תהליכי 

הלמידה החווייתית באמצעותו וכן שיתוף התלמידים בהעברת תכנים. תכליתו 
של המסע היא להביא את התלמידים מהכרת הארץ לחיזוק הזיקה, הזהות 

וההזדהות עם מורשת העם ולארץ ישראל וכאזרח מעורב, פעיל, אחראי ותורם.

ָך֖  ֹוַלְדּתְ ַאְרְצָך֥ ּוִמּמֽ ם ֶלְך־ְלָך֛ ֵמֽ ֹאֶמר ְיֹהָו֙ה ֶאל־ַאְבָר֔ ַוּי֤
ּך ֥ר ַאְרֶאֽ ית ָאִב֑יָך ֶאל־ָהָאֶ֖רץ ֲאׁשֶ ֣ ּוִמּבֵ

)פרשת "לך לך", בראשית, פרק י"ב(  

ברוח הציווי לאברהם, יאפשר המסע החינוכי, לכלל הצוות החינוכי, לצאת 
מאזור הנוחות שלו, להתחבר למרחבים הפיזיים ולמרחבי הזהות ולדון בהם, 

ללוש, לדוש, לחשוב, ולהפוך בהם.  
רכיב הזהות הקולקטיבי הדומיננטי במוצר זה, הינו המקום-הארץ. 

המפגש עם רכיב המקום, מזמן שיח מתמשך על קשר בין עם, 
קהילה ואדם - למקום -לארץ-לאדמה. 

עם ישראל, אשר בתחילת דרכו גלה למצרים )עוד טרם הפך לעם(, התחיל 
את מסעו לכוון אותה ארץ, ארץ אשר מהווה בסיס עמוק לזהותו ולאופיו. אך 
לרכיב הזהות מקום יש מחויבות, לא רק על תחושה של בית, הוא מחייב את 

העם היושב עליה, להיות מסוגל לשמר את זהותו המיוחדת עליה. 
ולכן, העונש המוצג במקרא על אי שמירת הזהות, הינו הקאת הארץ את 
יושביה. האדמה, הארץ, מקבלת אפיון אנושי. האדמה מגיבה להתנהגותו 

של העם היושב עליה, למקוריות זהותו ויכולתו להעמיק בה שורשים 
מקוריים משלו. כמו הזרע, על האדם להיקלט באדמה, לייצר שורשים 

מתוכו ולהעמיק אותם בה. הזרע שאינו מכה שורשים, עף עם הרוח למקום 
אחר. הבחירה להעניק לאדמה את היכולת לשפוט את התנהגותו של 

העם, להזמינו להתיישב בה מצד אחד, אך להקיא את האורח כאשר אינו 
עומד במחויבותו מצד שני, מעצימה את הקשר בין הקרקע הפיסית לזהות 

האנושית היושבת בה.

מתוך כך, נבקש להעמיק את הקשר בין התלמיד לבין ארצו ואף לגבי 
מחויבותו המוסרית-זהותית הנובעת מתפיסת עצמו כחלק מהמקום והארץ 

המיוחדת שלנו. 

"כשאדם עולה במעלה ההר לא די שיראה מרחוק את הפסגה הגבוהה 
ויישא תמיד את עיניו לקראתה, עליו לראות את השבילים ולבדוק אם אין 

בדרכים פתחים ובורות או חיות טורפות. ואם ישנם, עליו להתגבר עליהם או 
לעקוף אותם אחרת לא יגיע לפסגה" )דוד בן גוריון( 

ציטוט זה של בן גוריון מזכיר לנו כי היעד אינו הפסגה וכי הדגש הוא על 
הדרך: על תהליכי הלמידה, על תהליכי ברור הזהות והבניתה, על עיסוק 

בסוגיות חברתיות, אישיות, קולקטיביות וסביבתיות ברוח "אדם, בן העם, בן 
העולם" המהווה ציר מרכזי לכלל העשייה החינוכית בבית הספר.   

תהליכי ברור הזהות של המסע החינוכי יאוגדו בדרכון אישי שיופק לכל 
תלמיד - בתום שלוש השנים, יוכל התלמיד לעיין בדרכון ולראות היכן ביקר, 

אילו מסעות חינוכיים עבר בחטיבה ומהן התובנות והערך המוסף של כל 
אחד מהמקומות הללו עבורו, הן בציר האישי והן בציר הקולקטיבי. 

הערך המוסף של המסעות החינוכיים מאפשר יישום של חזון החטיבה, 
מימוש ציריה המארגנים וערכיה המובילים, תוך חיבור למיומנויות המאה 

העשרים ואחת ולערך שאילת שאלות זהות ושאלות מבררות זהות, 
המניעות את התהליך החינוכי. 

* תמונה מטקס שכבה ט' אנדרטת אסון המסוקים תשע"ט
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מיומנויות המאה העשרים ואחת ותפקודי הלומד באם לידי ביטוי בתהליך 
הלמידה וכוללים תהליכים קוגניטיביים, מטה-קוגניטיביים, אישיים, בין אישיים, 
חושיים ובעלי מכוונות עצמית ללמידה. כמו כן כוללים תהליכים אלה חשיבה 

יצירתית, עבודה בקבוצות, עיבוד מידע, פרזנטציה, מעורבות חברתית ועוד. 

המיומנויות מיושמות בתחומים רבים, בפרויקטים ובשיעור הבודד, בחינוך 
הפורמלי והבלתי פורמלי, ומשתלבים אלו באלו במהלך הלמידה.   

לצד החדשנות הפדגוגית, מוקדשת מחשבה ועשייה רחבה ומגוונת להעשרת 
השפה העברית וטיפוח מיומנויות ההבעה בעל פה ובכתב, במגוון דיסציפלינות 

ובמגוון דרכי למידה והערכה, כחלק מתפישת שלה"בת -
שילוב ההבנה וההבעה בתחומי הדעת. 

כך משולבת, זו השנה השנייה, בתכנית הלימודים של שכבה ז', 
תכנית הנואם הצעיר - תכנית זו, מיסודה של קרן רוטרי, הינה מיזם לקידום 

תרבות הדיבור בקרב הנוער. במסגרת זו, כל תלמידי שכבה ז' זוכים לשעה 
שבועית המוקדשת למיומנויות הרטוריקה והפרזנטציה. מקרב התלמידים 
תאותר נבחרת, שתיקח חלק בתחרות כלל ארצית. בנוסף, תלמידי מופת, 

משכבה ח', זכו במקום השלישי בתחרות הארצית של תלמידי מופ"ת כאשר 
יזמו פרויקט "טד לנוער", במהלכו למדו את כללי הרטוריקה של טד, והציגו

32 נושאי חקר המעניינים אותם, שהוקלטו, נערכו והופצו לטובת הכלל.  
בתחום הספרות והתנ"ך, כותבים התלמידים כתיבה יצירתית כגון: שירה, יומני 

מסע, סיפורים קצרים ועוד. 

בית הספר משתתף בתחרות "תורה נביאים כותבים" מאז תשע"ו. מטרת 
התוכנית הינה לקרב את התלמידים לספר הספרים – התנ"ך, ולהעמיק את 

הקשר שלהם לעם ישראל, ארץ ישראל ומורשת ישראל. תלמידי בתי הספר 
מציגים סיפורים ומצבים מהתנ"ך בדרך יצירתית, כגון: סיפור, מאמר, פרשנות, 

שיר. בשנתיים האחרונות נבחרו יצירות שכתבו תלמידי החטיבה כיצירות 
מצטיינות, והופיעו בספר היצירות השנתי של התחרות, מטעם משרד החינוך.     

"אינני יודע בספרותינו או בספרות עם אחר אוצר תרבותי וחינוכי 
שישווה לתנ"ך" )בן גוריון( 

תקשוב - הכיתות מאובזרות במחשב, מקרן ומסך, בבית הספר חדר מחשבים 
ומעבדות מחשבים ניידים. הכיתות המתוקשבות מאפשרות למידה המותאמת 

למאה העשרים ואחת, למידה רבת ערוצים במסגרתה התלמידים נחשפים 
למקורות מגוונים של ידע ולאמצעי המחשבה, וכן יוצרים משלהם. 

בין השאר, התקשוב אפשר קידומה של תכנית TEC4Schools להוראה 
וללמידה משמעותית, מקוונת ורב-תרבותית, במהלכה התלמידים מחולקים 

לאשכולות של שלוש כיתות מעורבות מהחינוך הממלכתי, הממלכתי דתי, 
ומהמגזרים הערבי והדרוזי. העבודה מתקיימת בקבוצות של שישה תלמידים 

)שניים מכל תרבות( החוברים לביצוע משימות שיתופיות ברשת. נוצרים 
בהדרגה קשר ואמון הדדי בין התלמידים מהתרבויות השונות, כהכנה למפגש 
פנים מול פנים חווייתי ומרגש בסיום תהליך הלמידה השנתי של התכנית. בית 

הספר פועל מול בית ספר מקביל בסכנין. 

שער לפדגוגיה עדכנית

"פנים אל המחר"

"בכל דור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים 
המשפיעים על הדור"

 )הרב קוק(

בבית הספר סביבת למידה עשירה באמצעים לחקירה ולהתנסות, המאפשרת 
למידה פעילה ועצמאית למורים ולתלמידים. הצוות הפדגוגי יוזם ומפתח גישות 
פדגוגיות חדשניות, המקדמות תפקודי לומדים, על פי מתווה מיומנויות המאה 

העשרים ואחת וביניהן: 
הוראה ולמידה בדרך חקר - למידה המאופיינת על ידי הבניית ידע באמצעות 

שאילת שאלות, איסוף וניתוח נתונים ובניית טיעונים המבוססים על ראיות. 
דורשת היכרות ושימוש באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה.

עם כניסת תוכנית מארג, התווספו לתהליכי החקר, חקר פרשת השבוע, 
חקר קהילות וחקר שורשים מבוסס שאלות מבררות זהות, שינקו את 

תכניהם מהעולם היהודי, הציוני והאזרחי-דמוקרטי.  

למידה מבוססת פרויקטים, PBL - למידת נושאים ומיומנויות באמצעות 
תוצר, פיזי או אקטיבי, המניע תהליך למידה והוא בעל משמעות בעולם האמתי. 

כך, לדוגמה, חוקרת שכבה ז' את נושא השורשים, או פרקי אבות ויוצרת 
משניות משלה, שכבה ח' חוקרת את הפער בין חזון למציאות במשנתו של 

הרצל ושכבה ט' חוקרת את סוגיית גיל ההתבגרות. התוצרים מגוונים וכוללים 
משחקים, תוצרים מתוקשבים, כרזות ועוד. 

למידה מבוססת פתרון בעיות - למידה באמצעות תהליך של פתרון בעיה 
מורכבת רלוונטית ואותנטית. התהליך כולל ניתוח הבעיה, העלאת רעיונות 

אפשריים לפתרון ובחירת פתרון. כך, לדוגמה, בונים תלמידי שכבה ח', 
במסגרת פרויקט "גם אני יכול", מוצר טכנולוגי שמטרתו לסייע לאנשים עם 

מוגבלויות. לתהליך החקר, נבנתה חוברת ייעודית-הודית העוסקת בחסד 
ביהדות ובקבלת האחר. 

דוגמה נוספת ללמידה מבוססת פתרון בעיות היא השתתפות בתחרות 
"תזיז את עצמך" בשכבה ז', המחברת את התלמיד לעצמו ולסביבתו, תוך 

מודעות לחברה בה הוא חי.  התחרות מתמקדת במיזמים אשר פועלים ליצירת 
שינוי חברתי-סביבתי, בתחומי הקיימות ומציעים מענה לאתגרים קיומיים 
בפניהם העולם ניצב. כחלק מהתפישה המארגית, תהליך היזמות מלווה 

בשאילת שאלות, עיסוק בדילמות ועיון בטקסטים יהודיים, ציוניים ואזרחים, 
הרלוונטיים לנושא.  

למידה משחקית - למידה בדרך עקיפה, בתוך מסגרת מוגנת של כללים 
ובמציאות מדומה, המאפשרת לאלה הלוקחים בה חלק להסתכן, להעז 
ולאתגר את עצמם מבלי להסתכן, ומספקת מרחב לתרגול ואימון מתוך 

מכוונות למשחק. במסגרת זו לומדים התלמידים באמצעות משחוק ואף יוצרים 
משלהם, כחלק בלתי נפרד מתהליכי ההוראה והלמידה. 

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל 
האשפה את ירושת הדורות. הוא 
בוחן ובודק, מרחיק ומקרב. ויש 

שהוא נאחז במסורת קיימת ומוסיף 
עליה. ויש שהוא יורד 

לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, 
ממרק אותן מחלודתן, 

מחזיר לתחיה מסורת קדומה, שיש 
בה כדי להזין 

את נפש הדור מחדש" 
)ברך כצנלסון(

* משימות חקר תשע"ט

* קופסאות בריחה היסטוריה תשע"ח
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בבית הספר מענים פרטניים תוך ליווי אישי, לימודי ורגשי: שעות 	 
פרטניות מקצועיות ורגשיות, מרכז למידה, מועדונית, א.י.ל, מועדון 5 

בפיסיקה ובמתמטיקה ותכנית כנפיים - מטרת התכנית להקנות לתלמיד 
"ארגז כלים" שילווה אותו במקצועות לימוד נוספים ובהמשך חייו 

בהתמודדותו עם משימות אקדמיות שונות. הלמידה נעשית בקבוצות 
הומוגניות קטנות ומותאמת לקשיי תלמידים. המורים עוברים הכשרה 

מקצועית בתחום אסטרטגיות למידה.
בבית הספר מופעלת תכנית "ללמוד אחרת" במסגרתה משתלבים כל 	 

תלמידי החטיבה, בלימודי תיאטרון, מוסיקה, מחול, אמנות, קולנוע, צילום 
ועוד, למשך שעתיים שבועיות, במסגרת יום הלימודים. בשכבות ז' וח' 

התוכנית הינה רב גילאית.  

מופעלים מסלולי מצוינות ייעודיים, המתקיימים מעבר לשעות הלימודים: 

א. מסלול מעו"ף - המסלול מיועד לתלמידים המעוניינים להרחיב ידיעותיהם 
במדעי החברה והרוח; מזמן לתלמידים העשרה והעמקה בתכנים מגוונים 

מעולם הכתיבה והתקשורת; מאפשר העמקה בידע וחממה לסקרנות ויצירתיות. 

ב. מסלול ספורט - המסלול פועל בכל אחת מהשכבות ז', ח' וט'  כאשר 
תלמידיו  משתתפים באימוני ספורט וזוכים להעשרה ספורטיבית בבית-הספר 
ומחוצה לו. התלמידים מלווים על-ידי היועצות בתוכנית העשרה המבוססת על 

  .Coaching עקרונות ה

ג. קבוצת יזמים צעירים - קבוצת מצוינות בתחום היזמות העסקית. חברים בה 
כ 15 תלמידים משכבה ט', אותם מדריכים מנחים חיצוניים בנוסף לליווי הבית-
ספרי. היזמים אמורים להמציא מוצר חדש, ליצרו ולשווקו. במהלך השנה חווים 

התלמידים תהליך למידה במהלכו הם נחשפים למושגים מעולם הכלכלה, 
העסקים והיזמות. התלמידים בוחרים מבניהם בעלי תפקידים: מנכ"ל, גזבר, 

דובר, סמנכ"ל שיווק וכדומה, ומתפקדים בהתאם לכך. הפעילות המתקיימת 
בבית הספר היא איכותית ומשמעותית ובית הספר זכה מספר פעמים בתחרות 

האזורית והארצית.  

"אין אדם למד, אלא ממקום שלבו חפץ" 
)בבלי, עבודה זרה יט, ע"א(.

בשנים האחרונות גישות שונות ניסו לשנות את החינוך כך שתהיה התאמה 
למאה ה-21, אבל אף אחת מהגישות הללו לא הצליחה להיקלט באמת 

במערכת החינוך כולה וליצור שינוי רחב היקף ומשמעותי. אך כעת נראה שאנו 
עומדים רגע לפני מהפכה של ממש – מהפכת הפרסונליזציה.

פרסונליזציה של הלמידה )מו"פ, משרד החינוך, 2016( הינה גישה חינוכית 
המשנה את תפיסת הבסיס של ההוראה והלמידה במערכת החינוך מרעיון 

ה-one size fits all, המבוסס על הוראה פרונטלית המכוונת לתלמיד 
הממוצע, ועוברת להוראה ולמידה המותאמות באופן אישי לכל תלמיד 

ותלמידה על פי צרכיו/ה הייחודיים - היכולות, הידע הקודם שלו/ה, החוזקות, 
הקשיים, הרקע האישי, תחומי העניין וכן הלאה ויאפשרו לכל אחד מהם 

להצטיין בדרך שלו. 

ברוח זו ועם האמונה החינוכית כי למידה אמיתית נעשית ממקום של תשוקה 
לידע, סקרנות, יצירה ובחירה, אנו שואפים לזמן לתלמידים מרחבי למידה 

שיסייעו לכל אחד ואחת מהם להצטיין בדרך שלו. 

בבית הספר מענים מגוונים, החל מכיתות חינוך מיוחד 
וכלה בכיתות מופ"ת: 

חינוך מיוחד - כיתות מנהיגות סביבתית: בבית הספר גינה אקולוגית 	 
שאומצה על ידי צוות החינוך המיוחד בחטיבה, והיא משמשת  פלטפורמה 

עמלנית להעמקת ערכים וכלים פדגוגיים, חברתיים ואקולוגיים. היעד 
המרכזי הינו ליצור ייחוד לכיתות החינוך המיוחד והפיכתן לכיתות בהן 

ירכשו התלמידים מידע ומיומנויות במגוון תחומי דעת, בדגש על כישורי 
חיים ומנהיגות, מתוך שאיפה להעלות למודעות את נושא האקולוגיה, אדם 

וסביבה, ולהפכם לאורח חיים של קיימות.

כיתות מופ"ת - הרעיון המרכזי של כיתות מופ"ת הוא לעודד תלמידים 	 
בעלי מוטיבציה לימודית וזיקה ללימודי מתמטיקה ופיזיקה להגיע למצוינות 

לימודית, אישית וחברתית. כית"ת מופת לא פונה בהכרח לתלמידים 
מחוננים או מצטיינים ובכך מרחיבה את מעגל התלמידים שיכולים להגיע 

להישגים לימודים גבוהים ולמצוינות.

שער לפדגוגיה של בחירה

"פנים אחרות"
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התפיסה הייחודית

מודל הוראה זה מצריך מהמורים לשנות את התפקיד המסורתי של העברת 
מידע, לתפקיד של לווי, הנחייה והובלה: תפקיד המורה לסייע בייצור שאלות, 

בעיות, דילמות וביצירת הקשרים חדשים; לסייע לקבוצות לאתר מקורות מידע 
מתאימים; ללוות את התלמידים ביצירת הפרויקט בתהליך דיאלוגי ורפלקטיבי. 

העיסוק בקהילת העשייה סביב סוגיה/בעיה יחבור לחזון החטיבה וידגיש היבטים 
כלליים, ציוניים, אזרחיים ויהודיים בכל אחד מהנושאים הנבחרים. 

דוגמה - מורה להיסטוריה חובב קולנוע, עשוי לזמן לתלמידיו עיסוק בסוגיה 
על האופן בה משתקפת החברה הישראלית לדורותיה בקולנוע הישראלי. 

במהלך המפגשים יעסקו המורה והתלמידים ב: 
קולנוע - יסודות הקולנוע, בז'אנרים, בזויות צילום ועוד; 

תכנים מסרטים - "סלאח שבתי" )הזדמנות לדיון בעלייה בשנות החמישים 
ובדרך בה נתפשו עולי המזרח(; סרטי בורקס כגון "צ'רלי וחצי", "חגיגה בסנוקר" 

או "סימה ועקנין מכשפה" )הזדמנות לדיון בשסעים עדתיים(; הסרט "מבצע 
אנטבה" )הזדמנות לדיון על בניית האתוס הצבאי הישראלי(; והשוואתו לסרטים 

"גבעת חלפון" או "מבצע סבתא" )העוסקים בניפוצו של האתוס הזה(; ניתוח 
הסרט "סודות", "ישמח חתני" או "למלא את החלל" )העוסקים בחברה הדתית( 

ועוד... 
לתהליך הלימוד יתלוו מקורות שונים, יהודיים ציוניים ואזרחיים שיעבו את הדיון 

בעקבות הסרטים, שיוצגו כמקורות בודדים, כדילמות וכשאלות עמ"ר. 

בתום תהליך הלמידה יהגו התלמידים והמורה פעילות אקטיביסטית הנוגעת 
לאחד התכנים/הסוגיות שעלו, למשל: מפגש היכרות עם פלח אוכלוסייה; 
תרומה לקהילה; הכנת מצגת והרצאות לחינוך הדור הצעיר; ארגון מחאה 

חברתית; מפגש עם ארגונים רלוונטים וחבירה משותפת לעשייה; פנייה לאנשי 
אקדמיה או פוליטיקה ועוד. 

תהליך זה מזמן תהליכי למידה מעמיקים, הקשורים לחזון החטיבה ולערכיה, 
מתוך אוטונומיה ובחירה; משלב בתוכו סוגיות ערכיות, דילמות ושיח זהות 

משמעותי; מעורר לעשייה חברתית של הקהילה למען הקהילה. 

ד. מש"צים ופש"צים - קבוצה מתלמידי בית הספר העוברת הכשרה המקנה 
להם יכולות הדרכה וליווי טיולים. בשנים האחרונות, מובילים תלמידים אלו את 
ימי הגיבוש השכבתיים, את הגיחה הבית ספרית וחלק מימי השדה. בפעילויות 

כגון אלה נרקם החוט של אהבת ארץ ישראל, על נופיה, אתריה וההיסטוריה 
המיוחדת שלה.  

ה. הנהגת תלמידים פעילה ותוססת - מועצת התלמידים היא גוף מייצג של 
התלמידים בבית הספר. מועצת התלמידים שואפת לייצג את התלמידים נאמנה 

מול המערכת הבית ספרית, להטמיע ערכי מנהיגות, סבלנות, סובלנות ונתינה 
לקהילה. במקביל, המועצה לוקחת חלק גדול ביצירת ההווי הבית ספרי. בין 

הדברים הבולטים בעשייה השנה: פתיחת שנה, טקס רבין, הוקרה למורים, יום 
ההוקרה לפצועי צה"ל, אימוץ בית אבות בצמרות ועוד. 

ו. רובוטיקה - תכנית רב-גילאית, במסגרתה נחשפים התלמידים לתחומים 
מגוונים כגון: הנדסת מכונות, הנדסת אלקטרוניקה והנדסת תוכנה. התלמידים 

מתנסים בתכנון, בנייה ותכנות רובוטים אשר נעים בצורה עצמאית על פי מידע 
מחיישנים. העיסוק בתחום משלב יכולות קוגניטיביות, לצד כישורים חברתיים. 

 
עם הטמעתה של תוכנית מארג בחטיבה, ביקשנו להרחיב את תהליכי 

האוטונומיה והבחירה גם למורים: 
אנו מבקשים לזמן תהליכי פרסונליזציה כפולים - גם לזמן למורה בחירה 

של תחומי עניין המרתקים אותו, הרלוונטיים לעולמו והמבטאים את ייחודיותו, 
מעבר למומחיותו בתחום הדעת, לצד מתן אפשרות לתלמיד לבחור עם איזה 
מורה ללמוד ובאיזה תחום להעמיק. מתוך הבחירה המשותפת הזו של המורה 

בתכנים ושל התלמיד במורה אנו מאמינים שתיווצר הנעה ללמידה, חדווה 
ויצירה.

השאיפה היא ליצור קהילת עשייה )אטיין וונגר, Wenger E. ,2006(, בה 
שותפים מבחירה מורה וקבוצת תלמידים רב-גילית. קהילות עשייה נוצרות 

על ידי קבוצה בעלת אינטרס, עניין או תשוקה משותפת, הפועלים יחד על מנת 
ללמוד את הנושא ולתת לו ביטוי מעשי מיטבי. 

קהילת עשייה מאפשרת למידה משותפת זה מזה; העצמת השותפים החולקים 
בידע ולומדים מאחרים והופכים את הידע לפרקטיקה; אוטונומיה - מתקיימת 

בחירה טבעית של השותפים ושל התכנים המאפשרת חופש אקדמי; טיפוח 
קשרים מקצועיים ובין-אישיים עם הדומים לך שאינם חלק מהארגון שלך 

ומאפשרים למידה, פתיחות, שיתוף, כתובת להיוועצות, במה להצלחות ועוד. 
ובעיקר, היא מעוררת למוטיבציה ולעשייה מתוך עניין.   

הלמידה בשיטה זו רלוונטית ללומד ולמלמד - היא מבוססת על יוזמה של 
התלמידים, על שאלות שהם שואלים ועל בעיות שהם מעוניינים לחקור. למידה 
בדרך זו מעוררת סקרנות ויצירתיות, ומזמנת חיבור לחוויות, תחושות, ידע עולם 

ואקטיביות של הלומדים.
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ן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם"  ִנים ֵכּ ִנים ַלָפּ ִים ַהָפּ ַמּ "ַכּ
)משלי, כ"ז, י"ט( 

חוברת התפיסה הייחודית, מאגדת בתוכה את היסודות, החזון, הערכים ועשיה 
עליהם מושתתת "חטיבת זאב".  

על בסיס הציר המארגן "אדם, בן העם, בן העולם" בנינו קהילה איתנה, הפועלת 
מתוך תחושת שייכות, אכפתיות, העצמה ושיתוף, לאורם של ערכי כבוד האדם 

והסביבה, אחריות והוגנות, שנבחרו כערכים מובילים.  

בחוברת זו הוצגה התפישה החינוכית הייחודית שלנו ואת העשייה הנלווית אליה. 

זוהי עשייה מגוונת, המזמנת מרחבי שיח "פנים אל פנים", ובתוכם החרות לשאול, 
ביחד ולחוד, לתהות, לברור ולברר זהות. 

זוהי חירות הבאה לידי ביטוי בכל התהליכים החינוכיים - אלו האישיים, אלו 
הפדגוגיים, אלו החברתיים, ואלו הקהילתיים, בתוכם וביניהם, המקבלת ביטוי עדכני, 

חדשני ומעמיק, על פי עקרונות המאה העשרים ואחת.   

 חוברת התפיסה הייחודית הזו, היא הסיפור שלנו - לא רק של חטיבת זאב, 
אלא של כל אחת ואחד מאיתנו, בעל השורשים ובעל המעוף. החוברת הזו היא 

 סיפור של זהות ושל שייכות והיא חלק מהפאזל ההופך כל אחד מאיתנו 
ל"אדם, בן העם, בן העולם" 

 זו הזדמנות נפלאה לומר תודה לכל השותפים לדרך, למחשבה, לעשייה ולאריגת 
כל אלה לאחד, בו השלם גדול מסך חלקיו: 

לגב' שוקי יניב-אלחדד מובילת התוכנית, אשת רוח, חזון ועשייה; 

 למר עמיחי צור מנחה התכנית בחטיבה, שבחכמה ובנועם הליכות 
הכשיר את הלבבות; 

למר חיים פרג הסופרוויזר שלנו, שבתבונה ובעידוד ליווה ותמך לאורך כל הדרך.

להנהגת מארג: נלי דיין-גרינולד, טליה חן, מירי רדר-זמפט, מקס רוזנפלד, מרינה 
רוחלין, שרון רחמים וסמדר שמש, שהגו, יצרו והובילו את התהליך בתשוקה, 

בהתלהבות ובעניין. 

לד"ר יעקב נחום, ראש אגף החינוך בהרצליה; למפקחת בית הספר, הגב' מירית 
 שפירא; למנהלת מחלקת החינוך העל יסודי בהרצליה, הגב' חגית אבירם - 

תודה על הרוח הגבית; 

תודה לכל צוות המורים, לצוות המנהלה ולקהילת ההורים על השותפות ולכל 
התלמידים המיוחדים שלנו שהתמסרו לתהליך המורכב והמיוחד - זה שלכם ! 

ואחרונה חביבה, תודה לך פני אלימלך על העיצובים המרשימים, שארגו את התכנים 
ואפשרו לנו להציגם בגאווה. 

"הדמות המרכזית בתולדות ישראל אינה המלך, המפקד הצבאי או המנהיג 
המדיני, אלא דווקא המורה הישיש המוקף בילדים צעירים מאד, "והיה 

כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת, ואמרת אליו )...( ושננתם לבני". מהי 
פעולתו של המורה? הוא מגיד סיפור. מה טיבו של הסיפור החוזר ונשנה 
מאות פעמים במשך הדורות? אנו מוסרים להם את סיפורם של ההגינות 

והכנות, של האהבה והשיתוף. סיפור זה נועד ללמד את הילד שלא לגנוב, 
לא לשקר ולא למקום. בניגוד למימרה העממית מימי הביניים, סיפורנו 

מדבר בעבר מפואר שטרם חלף ועוד יש בו ממשות, בעתיד הנוכח כבר, 
ובהווה השופע אפשרויות ואתגרים.

אם כן המורה איננו רק מעביר תוכן, אלא הוא העד הרוחני המעיד על 
כבודם ועל ייחודם של תלמידיו. הוא החושף את הייחודיות של כל לומד 
ולומד ביחס לחבורת הלומדים: "כבוד האדם נקבע ביהדות לאדם הבודד, 

המנגן את שירת חייו בבודדותו, בספקותיו ובביטחונו הפנימיים ביותר" 
)"הקהילה, דברי הגות והערכה" ו "אדם ועולמו" הרב יום דב סולובייצ'יק(

תהליך זה הינו השלמה לתהליך מקביל תחת הכותרת 
"מורה מעצים – מורה מועצם" - שאיפתנו לקיים מערכת חינוכית, השמה 

במרכזה את הסיפור הערכי, הזהותי, המהותי שלנו כפרטים, קהילה, עם ועולם, 
עומדת במרכז תכנית לימודים זו. הנחת הייסוד שלנו, היא שכדי להצליח במערך 

שינוי זה, עלינו קודם כל להעצים את המורה להיות כזה, המסוגל להוביל את 
התלמיד תהליך זהות משמעותי.

המורה, שאנו מבקשים להעצים, אינו מעביר ידע בלבד, אלא כזה המסוגל 
לשאול שאלות, לאתגר, לחדש, להגיד גם שאינו יודע ולמצוא יחד עם תלמידיו 

חדשנות ופתרונות של יצירה ושמחה. 

אנו שואפים לכונן מסורת ושגרה של שיח זהות עמוק, המפגיש בין רכיבי זהות 
אישיים ולקולקטיבים בחדר המורים שלנו. מתוך הבנה, שדוגמה אישית וחיבור 

עמוק, הם המפתח לתהליך השינוי בבית הספר. 
בהבנה כי תהליך פנימי עמוק אותו יעבור המורה בארגון, עמוק בשל העניין 
לברר את זהותו המקצועית, זהותו בעולם משתנה, זהותו בעיני עצמו ובעיני 

תלמידיו יש בה משמעות נחוצה להעצמת המורה כדמות משמעותית בתהליך 
החינוכי ובהבניית היכולת שלו לקדם שיח כזה עם תלמידיו. 

תהליך הברור מבוסס כולו על עקרונות הפדגוגיה הדיאלוגית, זו המזמנת 
פעילות ושיח ובה דיאלוג של המורה עם עצמו, דיאלוג שלו עם עמיתיו ומאוחר 
יותר, דיאלוג בינו לבין תלמידיו ובנים לבין עצמם. הפדגוגיה הדאלוגית מבוססת 

על שאילת שאלות, הקשבה, למידת עמיתים וקביעת יעדים משותפים 
להתפתחות אישית וארגונית. 

היכולת להעניק לעצמנו, לבסס את השפה , לפנות זמן לעצמנו, לדעת יותר, 
להכיר ולחקור אפשרה התנסות חווייתית, מהנה ובעיקר קידמה שיח מקצועי, 

אישי ואותנטי

״לא יוכל להיות מורה כשגרתו, דין 
הוא שיהיה הרבה יותר והרבה פחות 
מזה, שיהיה רב ותלמיד גם יחד. לא 

די בכך שיהיה 'ידען' ואף לא 
'שידע ללמד'. צריך ש'ידע' דבר אחר 
לגמרי: לשאול שאלות משלו. בעל 

משאלה הוא כאן המורה״.  
)פרנץ רוזנצוויג(

שלמי תודות


