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• פעילויות ייחודיות בפורים - "נתינה" הוא הערך הנבחר לחודש אדר, וזאת 
עקב הנתינה המובנת בו במנהגי חג הפורים: משלוחי מנות ומתנות לאביונים. 

כחלק מהרצון לפתח בתלמידנו את המעורבות חברתית, העשייה, והנתינה, 
מידי שנה בית הספר וההנהגה ההורית הבית ספרית, מארגנים פעילות איסוף 

מוצרים למשלוחי מנות לחיילים המוצבים באזורינו. בנוסף, ההנהגה ההורית 
קונה במרוכז מכספי ההורים משלוחי מנות כמספר הלומדים, כשהכסף לקניית 

המשלוחים נתרם למחקר ולמציאת מזור למחלת ה"דושן". מועצת התלמידים 
מנדבת סכום כסף משמעותי מהכנסותיה ממכירות מזון ביום ההורים, לטובת 

אנשים שגורלם לא שפר עליהם. כך ערך הנתינה מקבל תוקף מעשי מפעולות 
אלו, וזוכה להדהוד בכיתות מהמסופר על מה שנעשה.

• התנהלות מערכתית ושגרות למידה של מקצועות היסוד - חוברת זו 
מהווה את התפיסה הייחודית הבית ספרית, אך לא ניתן לקדם את הלמידה 
המשמעותית ללא שגרת למידה של מקצועות היסוד וההתנהלות מערכתית 

מקצועית וממוקדת מטרה. 
שיעורי הליבה ב: שפה, מתמטיקה, אנגלית, מדעים, תנ"ך ועוד הם הבסיס 

להתפתחות לקידום התלמידים. למידה זו לצד תכניות העשרה, כגון: מוסיקה- 
מקהלה ותזמורת, מחול, קפאורה, כדורעף, מולטימדיה ועוד, מאפשרות את 

מיצוי יכולות התלמידים במגוון תחומים. שגרת עשייה מבוססת נתונים, קיום 
צמתי הערכה, ישיבות פדגוגיות, ימי הורים, שיחות אישיות, הדרכות והתייעצות 

עם גורמים נוספים )יועצת, פסיכולוגית ועוד( הם אבני היסוד שעליהן ניתן 
להרחיב ולהוסיף תחומי דעת וידע, פיתוח חשיבה, ביסוס זהות ועוד. 

בלי יסודות אלו, בית הספר חוטא למטרתו העיקרית, ולכן מצאנו לנכון 
לציינם גם פה.

"בין מדבר לים, במקום הכי נמוך בעולם,
שוכן בית ספר מגילות..." 
)מתוך המנון בית הספר(
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פתיחת המנהלת לחוברת התפיסה הייחודית 
שמי רחלה אליאב, נולדתי בירושלים לשמחה ודוד סימון, נשואה לבני, אימא 

לנועם ותומר. אני אשת חינוך, מנהלת בית ספר "מגילות", תושבת קיבוץ קלי"ה. 
אישה, יהודייה וישראלית המאמינה בערכי הדמוקרטיה ובחינוך ערכי 

הומניסטי הרואה בכבוד האדם וזכיותיו ערכים מרכזיים, ובטיפוח והעצמת 
מעגלי הזהות והשייכות השונים של הלומד כמהותיים להתפתחותו.

מעגלי הזהות שלי עוצבו והושפעו במידה רבה בבית בו גדלתי. חונכתי על ערכי 
אהבת האדם, סובלנות ונתינה ועל ערכי המסורת היהודית. עובדה שהשפיעה 

על התפתחותי ובחירותיי לאורך השנים. 

גדלתי בירושלים בבית יהודי מסורתי, בו הנושא של אהבת הארץ והזהות 
היהודית היה מאוד נוכח. עם השנים בחרתי לאמץ לעצמי ריטואלים שהם 

תוצר של המסורת היהודית עליה גדלתי ושל פרשנות והתאמה לאורח החיים 
ול"אני המאמין" שלי. 

כיהודייה חילונית אני מאמינה שחשוב שנכיר, את התרבות היהודית ואת ארון 
הספרים היהודי וננחיל אותם גם לדורות הבאים. 

לעובדה שנולדתי וגדלתי בירושלים יש השפעה רבה על זהותי. ירושלים 
המתאפיינת באוכלוסייה רב גונית שכמוה לא ניתן למצוא באף עיר אחרת 

בארץ: יהודים בני עדות שונות, חרדים מזרמים שונים, חופשיים יוצאי ארצות 
שונות, ערבים-מוסלמים, עירוניים וכפריים, תיירים, מקומיים וכאלו שבאו 

מארצות רחוקות, ומיעוטים נוצרים בני כל גזע ולשון. חיים בסביבה רב גונית 
זו תרמו לעיצוב אופיי הפלורליסטי, הסובלני והמכיל ולהבנה שחיים משותפים 

אפשריים ומהותיים תוך הכרות ופיתוח כבוד וסובלנות לזהותו של האחר.
הנושא ההומניסטי-חברתי העסיק אותי, ולאורך השנים הדרכתי, חנכתי, 

התנסיתי בפיתוח כישורי המנהיגות שלי והשפעתי במסגרות חברתיות שונות. 

נושא החינוך שעניין וליווה אותי השפיע באופן טבעי על בחירתי לפנות 
ללמידה בתחום ההוראה. כשהתקבלתי למשרת מורה בקיבוץ קלי"ה, עשיתי 
את דרכי בנסיעה וכבר בירידות של ים המלח, ובכניסה לבית הספר, הרגשתי 
בייחודיותו של האזור ובשוני בגישה החינוכית והתאהבתי... בשנה הראשונה 

לעבודתי כמחנכת התחברתי לאזור ולאנשים שהציונות והאזרחות חשובה 
להם, שמחתי על להזדמנות להיות שותפה בחינוך ילדי האזור ולהשפיע 

בתחום הערכי. בתחילה חשבנו שהמעבר יהיה רק לשנה ובכל פעם דחינו את 
החזרה לירושלים בשנה נוספת, אחרי 14 שנים הבנו שהזמני קבוע, רכשנו 

דירה בשכונה הקהילתית וקבענו את מגורנו בקלי"ה. 

החינוך הערכי שספגתי בבית הורי, התחנות השונות בחיי ואהבתי לאזור ים 
המלח גיבשו את תפיסת העולם החינוכית פדגוגית שלי, ומהווים חלק בלתי 

נפרד ממשנתי החינוכית ומעצבים את דרכי, כאשת חינוך וכמנהלת. במסגרת 
עבודתי בבית הספר מגילות שימשתי בתפקידים שונים: מחנכת, רכזת 

חברתית, סגנית ומנהלת. עם כניסתי לתפקיד הניהול ראיתי חובה להביא לידי 

ִים,  ִמיד ְשתַּ ה ְירּוָשַלִים תָּ ָלמָּ
ה ֶשל ַמְעָלה ְוֶשל ַמטָּ

ירּוָשַלִים ֶשל ֶאְמַצע ַוֲאִני רֹוֶצה ִלְחיֹות בִּ
ִלי ַלְחבֹוט ֶאת ראִשי ְלַמְעָלה  בְּ
ה... ּוְבִלי ִלְפצֹוע ֶאת ַרְגַלי ְלַמטָּ

)מתוך פתוח סגור פתוח יהודה עמיחי(

הָאָדָם אֵינוֹ אֶּלָא קַרְקַע אֶרֶץ קְטַּנָה,
הָאָדָם אֵינוֹ אֶּלָא ּתַבְנִית נֹוף־מֹולַדְּתוֹ,

ֶּסָפְגָה אָזְנוֹ עֹודָּה רַעֲנַּנָה, רַק מַה־ּשׁ
ֶּסָפְגָה עֵינוֹ טֶרֶם ׂשָבְעָה לִרְאֹות, רַק מַה־ּשׁ

ְעֹולֵי־טְלָלִים יֶלֶד ֶר ּפָגַע ּבְמִשׁ ּכָל ֲאשׁ
ָל עַל ּכָל ּגּושׁ וְעִי־ֲאדָמָה, מִתְלַּבֵט, נִכְשׁ

ְ וֹ ּולְבֹא־דֵעַ עָרּוך ּבְעֹוד ּבְסֵתֶר נַפְשׁ
מִזְּבֵחַ, עָלָיו יַקְטִיר מִּדֵי יֹום ּבְיֹומוֹ.

ָמַיִם, לְכֹוכָב ּומַּזָלֹות. לִמְלֶכֶת־הַּשׁ
ּות, וְאַךְ ּבִרְבֹות הַּיָמִים ּובְמִלְחֶמֶת־יֵשׁ

ֶת, – ּומְגִּלַת־סֵפֶר חַּיָיו הֹולְכָה מִתְּפָרֶשׁ
ֶר ּובָאּו אֶחָד אֶחָד, וְיִּגָלֶה ּפֵשׁ

ּכָל אֹות וָאֹות וְסֵמֶל סֵמֶל ּכָל הַּבָאֹות,
ִית ּבְרִּיָתָּה, – ֶחֹקְקּו עָלֶיהָ ּבְרֵאשׁ שׁ

הָאָדָם אֵינוֹ אֶּלָא ּתַבְנִית־נֹוף מֹולַדְּתוֹ.

)שאול טשרניחובסקי (

"אי שם עמוק בתוך תוכנו
טמונים קולות וזיכרונות

מראות רבים שכבר שכחנו
ספרי פלאים ומנגינות " 

)מתוך: חלומות שמורים / אהוד מנור( 

ביטוי את קולן של הקהילות השונות בבית הספר. יחד עם נציגי הקהילות 
והצוות החינוכי, גיבשנו חזון משותף לבית הספר, ושמנו במרכז את: הנושא 

הערכי, החיבור למקום, והפדגוגיה החדשנית.

העמקה וברור הזהות היהודית-ישראלית בכלל, והזהות המקומית בפרט, 
היה חשוב ומהותי לי, לבית הספר ולקהילתו. לאורך השנים נערכו ניסיונות 
רבים לפתח תכניות ופרויקטים ייעודיים העוסקים בנושא, אך הם לא נשאו 
את הפירות להם ייחלנו. לכן, בשנה הרביעית לניהולי הרגשתי שבית הספר 

בשל להתפתחות להעמקה בתחום הערכי, ופניתי לתכנית "מארג". בשנה 
הראשונה לתוכנית רעננו, מיקדנו ודייקנו את חזון ביה"ס, הוספנו את הערכים 

המובילים, בדקנו מהם גרעיני המומחיות שלנו, וניסחנו את הגורם המארגן 
שלנו - "מגילות במעגלי הזהות, מגבשים את מלח הארץ", השם במרכז את 

השייכות והזהות המקומית שלנו ושל תלמידנו. תכנית "מארג" סייעה לנו לשים 
את הזהות המקומית במרכז, ולהפכה לציר המארגן של המוצרים שניבנו ושל 

העשייה הבית ספרית בכללותה.

בית הספר "מגילות" הוא בית ספר יחיד באזור צפון ים המלח, והפסיפס 
האנושי המזין אותו מגיע ממגוון קהילות הטרוגני: חילוניים ודתיים, חברי 

קיבוץ וותיקים ובני דור המשך, בני מושב ומשפחות עירוניות המגיעות בשנים 
האחרונות לשכונות הקהילתיות באזור. 

אני רואה בזהות המקומית הפיזית והאנושית מנוף מצמיח ומאחד! 
אני מאמינה שחיזוק הזהות האישית והשייכות לסביבת ים המלח ולייחודיותה, 

תהווה מרכיב משמעותי בזהות המשותפת. עיסוק במאפיינים המקומיים, 
הפיזיים והאנושיים, יעמיק את הזהות האישית וישמש עוגן לטיפוח ולתחושת 

השייכות של האוכלוסיות השונות במתודולוגיה של יצירת קהילה רב תרבותית 
המכבדת את ערכיה של כלל קהילותיה. זהות משתפת הלוקחת בחשבון את 

המאחד והמייחד, כשהמרכיב המרכזי הוא הזהות המקומית הפיזית והאנושית. 

המוצרים המארגיים שניבנו במהלך השנים בתכנית "מארג", נארגים בעשייה 
הבית ספרית ושמים את הזהות המקומית במרכז עם עוגנים שמחברים ליהדות, 

לציונות ולאזרחות-דמוקרטית, דבר המאפשר לכל התלמידים למצוא את 
הדרך המיטבית לברר את זהותם תוך עימותים ואימותים מול סוגיות, דילמות 

ומחשבות בנושאים שונים. חשיפה לדרגות למידה שונות המחברות את 
התלמידים המגיעים ממגוון תרבויות ורקעים באמצעות תהליכי לימוד אורכיים 

ורוחביים תוך חווית למידה מגוונת, חדשנית ורפלקטיבית בדגש על למידה 
שיתופית ודיפרנציאלית, מאפשרות הנעה והנאה בלמידה.

לסיום רוצה אני לברך ולהגיד תודה מכל הלב לכל השותפים שלנו. 
לא היינו יכולים לצעוד במסע מברר הזהות אותו אנו מובילים בבית הספר 

ללא התרומה והמעורבות שלכם. בעיקר רוצה אני להגיד תודה להנהגת מארג 
ולצוות בית הספר, אני מעריכה ומוקירה את תרומתכם לדרך בה צעדנו יחד, 

ולתוצרים המשמעותיים המשקפים והמעצימים את זהותנו וחזוננו.
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בין היסטוריה יהודית עתיקה לבין ציונות מודרנית-חלוצית של הפרחת 
השממה, בין העם העברי של אז לבין הקהילה היהודית-ישראלית של היום, 

שוכן לו בית-ספר "מגילות" המגלם שילוב נדיר של אדם, עַם, זמן ומקום - 
שילוב הממשיך את כתיבת סיפור המגילות בעצם חיינו כאן. 

מעגלי הזהות של קהילת בית-הספר נגלים ומתגבשים מתוך מפגש רב-פנים 
בין מגוון קהילות ותרבויות המהוות את הפסיפס האנושי הייחודי של המקום. 

המפגש מזמן דיאלוג אודות הסיפור של אדם לאדם ושל אדם ועם, 
ואדם ומקום. הדיאלוג מברר את שאלות יסוד הזהות היהודית, ציונית,
אזרחית- דמוקרטית, המבקשות להתגבש כמלח הים האחד והמיוחד 

שלחופו אנו שוכנים.

צִלו של מצוק ההעתקים ומי-המלח המנצנצים, מהווים עבורנו מנעד רחב 
של הזדמנויות ליצירת מרחבים לבירור זהות בקרב כל בני הקהילה לצד 

טיפוח ופיתוח של ערכים, של דעת, של מיומנויות אישיות וחברתיות ושל 
יצירת חיי קהילה בעלת פנים שונות, אך בעלת נרטיב משותף. שלל המפגשים 

בין הקהילה לבין סוגיות מכוננות של טבע, סביבה, מדע, טכנולוגיה ואנוש, 
מהוות עבורנו מקפצה ייחודית ומיוחדת, לטעת בלב הלומדים כולם את זהות 

המקום המיוחדת המשתקפת בתכניות לימודים ייחודיות שבליבן פדגוגיה 
חדשנית וחלומות לעולם טוב יותר שעל כולנו לטפחן ולממשן.

מתוך נווה המדבר שאנו שותפים ביצירתו אנו מתחברים אל השורשים שלנו 
במסע ייחודי ומרתק בדרך הדעת וההשראה. כדי להגביר אצל תלמידנו את 
תחושת השייכות לאזור דרך העצמת הזהות המקומית, והחיבור שלה לעבר 

המפואר להווה ולסיפור הייחודי כדי לפתח אצלם את הזהות היהודית ציונית 
דמוקרטית שלהם. 

"...אבותינו הלכו ארבעים במדבר,
ואנחנו מכים שורשים כבר אותו 

המספר, מגדלים ילדים , זורעים ובונים,
מנסים להגשים חלום של שנים..."

)על פי שירה של סיגל יאיר תושבת 
מצפה שלם(

"אדמה ושמיים 
חום האש צליל המים 

אני מרגיש זאת בגופי ברוחי 
בנשמתי..." 

)מתוך: "סגול" / שמעון 
סוויסה(

"בין מדבר לים, 
במקום הכי נמוך בעולם,

שוכן בית ספר מגילות..." 
)מתוך המנון בית הספר(

בית ספר "מגילות", 
סיפור של אדם, עַם, זמן ומקום

התפיסה הייחודית של בית-ספר "מגילות" יונקת את תפיסת העולם שלה 
מארבעה יסודות מרכזיים של היקום המכתיבים את החיים כולם: מים, 

אדמה, רוח ואש. יסודות אלו נבחרו ע"י צוות המורים כמוטיבים מרכזיים 
המסמלים את האזור הייחודי בו אנו חיים ואת התפיסה של הזהות המקומית 

אותה אנו מבקשים להנחיל לתלמידנו - "מגילות במעגלי הזהות, מגבשים 
את מלח הארץ". יסודות אלו היוו השראה לארבע המגילות המייצגות את 

הפעילויות השונות של בית הספר.

מגילת הרוח - היא עמוד הענן ההולך לפני המחנה בכדי להנחות את הדרך 
)ע"פ פרשת בשלח, חומש שמות(. במגילה מגוללת רוח בית הספר המביאה 

לידי ביטוי את: הערכים, התפיסות והאמונות הנמצאות בחזון ובערכים 
המובילים. לאורם בית הספר פועל, ובהם הוא מאמין.

מגילת האדמה - מכילה בתוכה את התוכניות המבקשות לחזק ולהגביר את 
תחושת השייכות והזהות המקומית-פיזית, תוך ברור הזהות העצמית מהזוית 

היהודית, ציונית, אזרחית-דמוקרטית של התלמידים. 

מגילת האש - מסמלת את הכוח האנושי )הנהלה, מורים, הורים, הנהגות, 
מועצת תלמידים, מערכת החינוך הקהילתית/אזורית( ושיתופי פעולה שהם 
הכוח המניע לביצוע, להתחדשות, להתלהבות וליישום כלל התוכניות הבית 

ספריות.

מגילת המים - "אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח עצמתה, אלא מכוח 
התמדתה" )מבוסס ע"פ סיפורו של ר' עקיבא(, כך מגילת המים מכילה בתוכה 

את שגרות הלמידה, הפעולות, התוכניות הקיימות והמתחדשות, שבכוחם 
להנחיל את התפיסה הייחודית הבית ספרית. 

הגורם המארגן הבית ספרי - "מגילות במעגלי הזהות, מגבשים את מלח 
הארץ", לא בכדי נבחר... המלח נוצר מתהליך של שילוב שני יסודות בסיסיים 

ביקום ובקיום: המים והאש. אף שני היסודות הנוספים שבקיום, הרוח 
והאדמה, לא נעדרים ממהותו של המלח. הרוח, בתהליך התאדות המים, 

והאדמה- שהמלח מצטרף אליה, ואף ניתן להיחצב ממנה. והנה, עד כמה 
מתאים הדבר, כי בשרטוט מסגרת מקומו הסמלי-רוחני של המלח – למלח 

יש מקום מכונן ויסודי: אין לו ערך רב לכשעצמו - וכל כולו מתמצה בפעולתו 
העוצמתית על הגורמים האחרים איתם הוא בא במגע. מה ראוי מזה למלא 

תפקיד מהותי כסמל לחינוך?! 
)מאיר חרמון מתוך עבודת דוקטור בהדרכת פרופ' אדמיאל קוסמן(

בספר במדבר מופיע פסוק בו כורת ה' "ברית מלח" עם הכהנים: 
"ברית מלח עולם הוא לפני ה', לך ולזרעך איתך" 

)במדבר יח' יט'(
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המלבי"ם מסביר את ייחודו של המלח - כמרכיב חשוב בברית בין ה' לכהנים. 
רש"י מבהיר את דברי המלבי"ם כך: 

"שהמלח לא יסריח ולא יתקלקל, ולא עוד אלא שמבריא דברים אחרים 
שלא יתקלקלו, כן לא תופר הברית הזאת ע"י חטאים".

המלח המאפיין את המקום, נתפס בעינינו כגורם המאחד את ארבעת יסודות. 
כפי שכותב הרמב"ן בפרשנותו: 

"אני סובר בו עניין, שהמלח מים, ובכוח השמש הבא בהם יעשה מלח, 
והמים בתולדותם ירוו הארץ ויולידו ויצמיחו, ...והנה הברית כלולה מכל 

המידות, והמים והאש באים בה". )רמב"ן ויקרא ב, 13(

אנו שואפים לאחד את הסמליות של ארבע המגילות כברית מלח ביננו לבין 
המקום.

תלמידי בית הספר מגילות חיים במדבר יהודה, מבררים את זהותם בסמוך לים 
המלח, ואנו שואפים להעמיק בהם את הזהות המקומית ואת השייכות למקום 

ייחודי ומיוחד זה, באמצעות ארבעת היסודות ששייכים בצורה מובהקת למקום 
בו אנו חיים.

"מגילת הרוח"

"בן אדם , עלה למעלה עלה, 
כי כוח עז לך יש לך כנפי רוח, 

כנפי נשרים אבירים, 
אל תכחש בם פן יכחשו בך..."  

)הרב קוק( 

מגילת הרוח היא עמוד הענן ההולך לפני המחנה בכדי להנחות את הדרך )ע"פ 
פרשת בשלח, חומש שמות(. המגילה מגוללת את רוח בית הספר המביאה לידי 

ביטוי את: הערכים, התפיסות והאמונות הנמצאות בחזון ובערכים המובילים. 
לאורם בית הספר פועל, ובהם הוא מאמין.

מגילת הרוח מביאה לידי ביטוי את העיסוק של בית ספר בעקרונות אשר בחר 
ללכת לאורם, של ערכים הומניים יהודיים ואוניברסליים, תהליכים השואפים 
למיצוי היכולות האישיות - קבוצתיות, והעצמת התלמידים בתחום הלימודי 

חברתי ורגשי. האמונה שמנחה אותנו היא  להנחיל לתלמידנו את הידיעה שיש 
בהם "כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים" )הרב קוק(, וביכולתם להציב לעצמם 

מטרות ויעדים גבוהים, ולהשיגם.
מגילת הרוח מנכיחה את העוגנים הערכיים הרוחניים והחינוכיים של בית ספר, 
אשר מהווים את היסודות עליהם הוא מושתת. הפעולות להלן יראו כיצד ערכי 

רוח באים לידי ביטוי בחיי המעשה. 

• פרופיל בית ספר- חזון, ערכים, גורמי מומחיות והגורם המארגן- 
הם הרוח החיה של בית הספר שבאים לידי ביטוי בכל פעילות ועשייה בית 

ספרית. הפרופיל חי ונושם בקרבנו ובכל שנה מתקיים שבוע פרופיל בית 
ספרי, בו החל מכיתת הגן ועד כיתה ו' חוזרים על הפרופיל הבית ספרי, ובאופן 

ספיראלי מתמקדים בחלק מסוים מהפרופיל, מעמיקים בו את הלמידה, 
ומבינים כיצד החלק בו התמקדו בא לידי ביטוי בחיי בית הספר. בנוסף, 

התלמידים מחפשים ומוצאים את נקודת החיבור האישית שלהם לתחום 
הנלמד, 

כשבסופו של השבוע התלמידים מציגים את תוצרי הלמידה שלהם, בפני 
כלל באי בית הספר.

הפרופיל הבית ספרי נמצא תלוי בכל כיתה, ובשגרות הלמידה ובאופן מתמיד 
נערכים קישורים והתייחסויות בין הנעשה בפועל ובין הכתוב בפרופיל. 

באופן זה התלמידים רואים באופן מוחשי, כיצד החזון והערכים שהינם ערכי 
רוח באים לידי ביטוי באופן מעשי בעשייה החינוכית.

• אמנה )צוות- חוזה חברתי( - הוא ה"אני מאמין "של הצוות שלאורו אנו 
פועלים. באמנה מפורטים דרכי ההתנהגות המצופים מהצוות החינוכי הבא 

במגע עם התלמידים, וזאת מכוון שהוא אמור לשמש דוגמה ומופת במעשיו, 
בהתנהגותו, בדיבורו ובכל הווייתו. 

• גיבוש חזון לקבוצות ייחודיות בבית ספר כגון: החינוך המיוחד והחטיבה 
צעירה. התובנה שבניית חזון מהותי להובלת תהליכים משמעותיים בבית 

הספר, וההבנה שקבוצות ייחודיות דורשות מטרות ומענים שונים לצורכיהם 
וליכולותיהם, חייבו אותנו לכתוב חזון מותאם, שישמש כמגדלור עבורם, 

שלאורו יצעדו. החזון מותאם, אך מהוקשר לחזון הבית ספרי )מכיוון שגם 
הקבוצות הייחודיות השונות הם חלק בלתי נפרד מקהילת תלמידי בית הספר(.
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• "מגילות - פסיפס אנושי" הרצון שלנו לחיות יחד גם באי הסכמה - קהילת 
בית הספר מורכבת כפסיפס מגוון רחב וצבעוני של קהילות, תפיסות, ואמונות– 
דתיים, חילוניים, קיבוצניקים, מושבניקים, מסורתיים, עירוניים, עולים חדשים, 
תושבי חוץ ועוד... המאכלסים את היישובים והשכונות הקהילתיות. מוצר זה 

מפגיש בין תלמידים מרקע שונה, ויחד הם דנים בסוגיות נבחרות מהארץ 
ומהעולם, סוגיות מעולמות הרוח היהודית והישראלית, ודרכו הם לומדים 

להכיר צורות חיים וחשיבה אחרות, ומבינים שניתן לחיות יחד 
גם באי הסכמה, ושהשלם גדול מסך חלקיו. מוצר זה מביא לידי ביטוי 

את רוח החינוך ההומניסטי המופיע בחזון, ואת הערכים המובילים של 
כבוד האדם ואהבת האדם.

• ניצני פסיפס- המפגש בין תלמידים חילוניים לתלמידים דתיים מתקיים 
בביה"ס בצורה טבעית וספונטנית ויוצר לעיתים חברויות עמוקות ולעיתים 

קשרים שטחיים בלבד. בכדי להפוך את המפגש למשמעותי ומיטבי בין 
תרבויות שונות, הנמצאות בתוך אותה הכיתה )ד'-ו'(, הוחלט לייצר מפגש 

מובנה ומונחה בין תלמידים מרקע שונה סביב סוגיות שיש בכוחן לזמן 
דיאלוג המציג מחלוקות המחייבות הרהור וערעור של הנחות יסוד ותפיסות 

עולם. שיח המחייב את הלומד להכיר את פנימיותו באמצעות המפגש עם 
"האחר", השונה ממנו בשלל מובנים ובשלל מופעי חיים. אנו מאמינים שדרך 

ההיכרות וההתוודעות אל השוני המבורך, נוכל ללמוד לחיות יחד גם באי-
הסכמה ובכבוד הדדי.

• ערבי פסיפס הורים ותלמידים- פעילות חווייתית לתלמידים והורים הכוללת 
שיח מיטבי. שיאפשר להכיר וללמוד זהויות נוספות ולחזק את הזהות מבית, 

דרך למידה משותפת סביב טקסטים מעולם הרוח היהודי- ישראלי.

שאלות בארבע צבעים- שאלות מבררות זהות-מוצר מארגי המלווה את מפגשי הבוקר בכיתה, ואת 
העשייה הבית ספרית לאורך השנה. המוצר מכיל כרטיסיות שאלה המאוגדות בצבעים לפי נושאים 

שונים. השאלות מכוונות ומיועדות לשיח מברר זהות.

שאלות ורודות- עוסקות בידע האישי/רגשי כנקודת המוצא לנושא/ לסוגיה.

ביטוי?שאלות ירוקות- שאלות מכלילות כגון: אלו ערכים באים לידי 

שאלות חומות- חוזרים לכיתה ולעצמנו. מה אני לוקח ברמה 
האישית/ הכיתתית?

שאלות כחולות- מפגישים זהויות ודעות. 
מה אמרו המקורות 

השונים? 
מה דעתי על כך?

"מגילת האדמה"
מגילת האדמה, מכילה בתוכה את התוכניות המבקשות לחזק ולהגביר את 

תחושת השייכות והזהות המקומית-פיזית-אנושית, תוך ברור הזהות העצמית 
מהזווית היהודית, ציונית, אזרחית-דמוקרטית של התלמידים.

"ופקחת ביום ההוא את עינך בן אדם והצצת ישר לתוך עיני הטבע 
וראית בהם תמונתך... וידעת כי אל עצמך שבת ... ואהבת ביום 

ההוא את כל הנמצא, ואהבת את האדם, ואהבת אף את עצמך – 
כי יהיה לבך מלא אהבה.

והאמנת בעצמך, והאמנת באדם, והאמנת בכל אשר יש להאמין – 
כי תהיה כולך מלא חיים." 

)האדם והטבע - א.ד. גורדון(

א.ד. גורדון מדבר במאמרו "האדם והטבע", על עקירת שורשי הנשמה מן הטבע, 
וטוען כי רק כאשר יחזור האדם אל השורשים האמתיים שלו דהיינו יחזור אל 

הטבע, יחזור אל עצמו.
בבית הספר מגילות השוכן במדבר יהודה אנו עוסקים בחיבורים לטבע, בדרכים 

שונות: דרך טיולים וסיורים באזור, דרך הקמת גינת צמחי מדבר, ובעיקר דרך 
התבוננות אל ההוד וההדר של הטבע המדברי המקיף אותנו.  

"בין מדבר לים במקום הכי נמוך בעולם, שוכן בית ספר מגילות" 
)מתוך: המנון בית הספר( 

"מגילת האדמה" מביאה לידי ביטוי את העיסוק של בית ספר מגילות בזהות 
המקומית, הפיזית, הטבעית והאנושית בעזרת למידה חווייתית, עשייה, יזמות, 

מעורבות חברתית ובהלימה לעקרונות הפדגוגיה של המאה 21. אנו רוצים 
להעמיק את הקשר של תלמידנו אל העבר הקדום המפואר של מקום זה 

)תקופת המקרא ובית שני - המגילות הגנוזות: כתיבתן, מציאתן ומשמעותן– 
סיפורה של בבתא ועוד(, העבר הקרוב של סיפורי קום המדינה של עשייה 

חלוצית פורצת דרך )הקמת מפעל האשלג, ההתיישבות בבית הערבה, שכונת 
העבריים, מעשיהם של לנגוצקי ונובומייסקי(, סיפור הקמת ההתיישבות 
המתחדשת בצפון ים המלח בשנים האחרונות )יהודה אלמוג( ועד ימינו, 

שבהם אנו מהווים את ממשיכי הדרך.  
אנו מבקשים להשפיע ולהעמיק את תחושת השייכות במעגליה המרובים 

מתוך דיאלוג  מתמיד בין התלמיד לסביבתו הטבעית-פיסית והאנושית 
וליצירת מחויבות לשימור ופיתוח של המקום הייחודי והמיוחד בו אנו חיים.

רוחה של "מגילת האדמה" באה לידי ביטוי בתכניות ובפעילויות הבאות: 
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"ים המלח - חלום של מקום"- מוצר לכיתות ד'-ו' הכולל את התכניות: "מגלים 
את מגילות", "מגלים את צמחי המדבר" ו"מגלים אהבה".

־מוצרים שדרכם אנו שואפים לקרב את תלמידנו להיכרות עמוקה עם העבר המ
פואר של המקום הייחודי ים המלח. החיבור בין העבר ההיסטורי להווה, במקום בו 

אנו חיים מהווה כר לברור זהות, ונדבך חשוב בחיזוק השייכות לאזור. באמצעות 
־פיתוח יזמות, רעיונות ופרויקטים המזמנים למידה שיתופית, עבודת צוות ומעור

בות חברתית. מתוך הלימה לייחודיות ולמאפייני סביבת ים המלח, הילדים יטפחו 
את המודעות לשמירה על הסביבה הטבעית האקולוגית המקומית ויבררו את 

זהותם היהודית, הציונית האזרחית. 

""מגלים את מגילות - מוצר המיועד לתלמידי כיתה ד' העוסק בסיפור ההיסטו־
רי של אתר הקומראן, בהתמקדות על מגילות קומראן - המגילות הגנוזות, ועל 
תושבי המקום שחיו כאן בתקופת בית שני. סיפור המגילות הוא מקרה מבחן 

לייחודיותו של אזור ים המלח, וחשיבותו בכך שהוא מהווה הוכחה לקיום העם 
היהודי באזור ובארץ ישראל מזה כ- 2,000 שנה. התוכנית עוסקת בחקר מקור 

שמם של בית הספר והמועצה )מגילות(, ובחקר המקום בו הם גדלים, מתפתחים 
ומגבשים זהות אישית ושייכות מקומית. לאחר התמחות הילדים ב: ארכיאולוגיה 

של אתר קומראן, סיפור ההיסטורי של האיסיים, ייחודיותו של מדבר יהודה, 
ולסיפור מציאת המגילות, התלמידים מביאים לידי ביטוי את ידיעותיהם ולמידתם, 

ע"י הדרכת הוריהם ותלמידי בית הספר ביום שיא באתר עצמו.

- מוצר המיועד לתלמידי כיתה ה', העוסק בעולם הצמ־ ""מגלים את צמחי מדבר
חים והטבע הייחודי של המדבר. דרך הכרות מעמיקה עם צמחי המדבר הסובבים 

אותנו, מיצוי הצמחים כחקר וסיוע לחקלאות, ביקור בחוות ארליך המשמשת 
כר גידול לצמחים הייחודיים המופיעים במקרא ודרך סיפורה של בבתא – אשת 
עסקים יהודייה בתקופת בית שני, הילדים לומדים את הקשר בין הצמח לאדם 

ולמקום. בעזרת שאילת שאלות מבררות זהות ובעזרת הסיפורים הייחודיים של 
אז והיום, התלמידים מעמיקים את תחושת השייכות שלהם, לאזור הייחודי של ים 
המלח – הפיסי והאנושי, והזהות המקומית שלהם מתחזקת ומהווה מקור לגאווה.  

"מגלים אהבה"- מוצר מדעי שנוצר משיתוף פעולה עם נציגי "מפעל אהבה", 
המיועד לתלמידי כיתה ו' העוסק בחשיפה למשאבי הטבע הייחודים הנמצאים 
בים המלח, ושכבר בעבר הרחוק ידעו לעמוד ולהוקיר את סגולותיהם לתועלת 

האדם. ניתן ללמוד על ההכרות והידע בנושא משאבי הטבע הייחודים בים המלח 
"עושי המלאכה על פני הים ניגשים אל הגוו  מדבריו של יוסף בן מתיתיהו:
שים האלה ואוספים את הרגבים המדבקים אל ספינותיהם וכאשר הם 

ממלאים את הסירות, לא נקל להם להוציא מהן את הרגבים, ...והכופר 
הזה הוא טוב למלא בו את סדקי האניות וגם מעלה ארוכה לגוף, ועל 

כן מערבים אותו בסוגי רפואה רבים" 
)מלחמות ד, ח, ד-  י. בן-מתיתיהו(

דרך סיורים, מגע, ראיה, חקר, התנסות וראיונות, התלמידים לומדים להכיר 
־את משאבי הטבע הייחודיים הנמצאים הים המלח. במפעל  עצמו התלמי

דים לומדים על "שרשרת הערך" )מחומר גלם למוצר( שרובם מיועדים ליצור 
מוצרים קוסמטיים מודרניים המשווקים ברחבי העולם ומייצגים בכבוד את ים-
המלח ואת מדינת ישראל. התלמידים לומדים מעט על עולם התעשייה, פיתוח 

מוצרים, עיצוב תעשייתי, פרסום  שיווק ועוד. יחד עם נציגי מפעל "אהבה" 
התלמידים מתחלקים לקבוצות, וכול קבוצה מפתחת מוצר קוסמטי ייחודי 

מותאם לצורך שעליו חשבו. העבודה שלהם מתחילה ברעיון ובסיום התהליך 
הארוך עליו עמלו, מושג תוצר קוסמטי ייחודי, מעוצב ומרשים. את התוצרים 
התלמידים משיקים בערב חגיגי אליו מוזמנים ההורים, נציגי המפעל, נציגי 

המועצה ומורי בית הספר. לאחר ערב זה, המוצרים מוצגים בתערוכה בכניסה 
לבית הספר, יחד עם הסבר מילולי המלווה את התערוכה.

 
"מצילים את ים המלח"- מוצר ספיראלי המיועד לכלל תלמידי בית הספר, 

ועוסק ברצון שלנו להעלות למודעות כלל ארצית ועולמית את הרצון והדרישה 
לשמירה על אוצר הטבע הייחודי והיקר שהולך ונעלם, בגלל פעולות האדם, 

ולפי התפיסה היהודית המבקשת לשמור על הבריאה ע"פ המדרש "ראה כמה 
נאים מעשיי... ואם קילקלת, אין מי שיתקן אחריך" )מדרש קהלת רבה פרשה 

ז(. במוצר זה נבקש בשלב הראשון לחשוף את תלמידי בית ספר מגילות 
לגורמים ולנושא של התייבשות ים המלח. בשלה הבא נראה להם שתלמידים 
צעירים יכולים לחולל שינוי חברתי סביבתי בארץ ובעולם, ובאמצעות פדגוגיה 

של למידה עיצובית, התלמידים יובילו לאקטיביזם חברתי ראוי– כשנעודד 
אותם לעשות למען הקהילה, למען הארץ, למען איכות הסביבה ולמען העולם. 

אנו מבקשים להאמין שבעזרת התהליך והמעורבות החברתית נהפוך אותם 
לאזרחים אקטיביים חיוביים בילדותם ובבגרותם. 

"טיולים וסיורים- מטיילים בעקבות אוצרות המדבר"- מוצר העוסק בהיכרות 
עמוקה עם האזור דרך הרגליים. הילדים מטיילים, נחשפים ומכירים מקרוב 

את הסביבה בה הם חיים. בסיורים אנו מתוודעים לחי ולצומח הייחודי למקום, 
מטפחים מחויבות ואחריות לנוף, לטבע ולאדם, ומחזקים את הזהות היהודית 

והישראלית בזיקה לתולדות העם ומורשתו בארץ ישראל. כמו כן, הטיולים 
והסיורים מעמיקים את הקשר הרגשי לנופי האזור, לאתריו ולתולדותיו. אנו 
מאמינים כי האדמה עליה האדם דורך, בהכירו את הדורות אשר סללו והלכו 

לפניו בדרך זו,  מתרחשים חיבור וזיקה, המעמיקים את מעגלי הזהות ואת 
תודעת השייכות לעם ולמדינה. היטיב לתאר זאת רחבעם זאבי, באומרו 

"על שבילי הארץ, יש ללכת יחפים, כי דורכים על פסוקים". 
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פעילות מסורתית בית ספרית המשותפת לילדי הגן וחונכיהם תלמידי כיתה 
ו' המתקיימת ב"ארכיב אלדן" )נמצא במבואות היישוב וורד יריחו( המציגה 

את היתרון הגדול של האקלים הייחודי השורר באזור ים המלח, כמקום 
לאכסון ולשימור מסמכים, בדיוק כפי ששימרה המערה בקומראן את המגילות. 
בפעילות ילדי הגן גונזים בארכיב ציור שלהם, ובהגיעם לכיתה ו' מקבלים אותו 

בחזרה, כך הם רואים בפועל את תנאי היובש והאקלים, כתנאים מיטביים 
לשימור מסמכים.

ישוב מארח - תכנית חברתית המופעלת בכול הכיתות. הפעילויות מתוכננות 
ומבוצעות בשיתוף הורי ההנהגות הכיתתיות, על מנת לחזק ולהעמיק את 
הקשרים החברתיים בין תלמידי הכיתה, ולגבשם כקבוצה. לאפשר הכרות 

וקשרי חברות בין ההורים המגיעים מיישובי המועצה השונים 
)חשוב לציין ולהזכיר שבית הספר מהווה את מקום המפגש המרכזי בין 

האוכלוסיות השונות המגיעות מהיישובים השונים(. זאת הזדמנות לתלמידים 
הצעירים והבוגרים להכיר ולהתוודע ליישובים, למקומות ולאנשים אותם לא 

הכירו בעבר. 

פרויקט "יעל זה מהבית שלי" - בשיתוף אנשי רשות הטבע והגנים. הפרויקט 
מעמיק את היכרותם של הילדים עם אוכלוסיית היעלים באזור ומעודד 

מעורבות חברתית. ילדי כיתה ד' עוסקים בשימור אוכלוסיות היעלים באזור ים 
המלח בכדי למנוע את הכחדתם. במסגרת הפרויקט הילדים לומדים את סיבות 

תמותת היעלים הקשורה לכלבים, בעקבות כך הם עורכים סקר בקרב בעלי 
הכלבים באזור, ומבצעים פעילות מונעת המצילה את חיי היעלים באזור. 

"חקר ציפורי האזור" - פרויקט ייחודי המיועד לתלמידי קבוצת "אמירים" 
בשיתוף מו"פ ערבה-  העוסק בחקר ציפורים מקומיות, ייחודיותן והתאמתן 
האבולוציונית לאקלים המדברי בצפון ים המלח. במהלך הפרויקט נערכות 

תצפיות שבועיות בעזרת משקפות, לשם מחקר ומעקב אחר ציפורים מקומיות, 
והתלמידים מדווחים ומעבירים את המידע לתצפיות ארציות. בעשייתם 
התלמידים מרחיבים ומעמיקים את ידיעותיהם על ציפורים, הם בעצמם 

מדריכים ילדים אחרים, מסיירים באזורים שונים ומכירים מגוון של ציפורים. 
בסוף הפרויקט התלמידים כותבים ועורכים ספר מקוון )שבסוף מודפס וניתן 

לכול תלמיד/ה...( המתעד את תהליכי החקר והלמידה, השימוש ב"מפות 
חשיבה" ובכך באים לידי ביטוי יכולות הילדים ליישם מיומנויות למידה שונות 

שרכשו, ולהיזכר בכול מה שעשו וחוו לאורך הפרויקט. 

"מגילת האש"
"מגילת האש" מייצגת את כלל הגורמים האנושיים 

השותפים המובילים את התהליכים החינוכיים של בית 
ספר מגילות, ומהווים את הכוח המניע.

אנו שואפים להצית אש בלב תלמידנו, יחד עם שותפינו 
הטבעיים- ההורים, הקהילה והצוותים החינוכיים 

השונים. בעזרת התכנים החינוכיים והפעילויות השונות 
המתקשרות אל המקום הייחודי. 

אנו מאמינים שהאש המניעה אותנו לעשייה ולהתפתחות 
תעצים את תלמידנו ותחזק את זהותם היהודית, ציונית, 
הישראלית והקהילתית. אמנם, בכוחה של האש לכלות 

ולשרוף אך בכוחה גם להאיר, להצית לבבות ולחבר.
כפי שנאמר ע"י ייטס "חינוכו של אדם אינו כמו 

למלא דלי, אלא כמו להצית אש..."

חזון בית הספר דוגל ומאמין שניתן לחנך לערכים, לדרך 
ארץ ולתפיסות עולם הומניות, בראש ובראשונה ע"י 

הזדהות עם מבוגרים משמעותיים. "בית ספר מגילות רואה 
בכבוד האדם ובדרך ארץ ערכים מרכזיים.... תוך מתן 
דוגמה אישית של הצוות". בנוסף, על מנת להגביר את 

האש המניעה חייבים להוסיף לה חומרי בעירה... ההורים 
שהם השותפים הטבעיים שלנה מהווים את תוספת האש 

החשובה והמהותית! כפי המופיע בחזון "...ההורים יהיו 
שותפים בהשלמת התמונה החינוכית הכוללת".

"מגילת האש" מסמלת פורומים, גישות חדשניות, ואת 
הכוח האנושי המניע לביצוע, להתחדשות, להתלהבות 

וליישום כלל התוכניות הבית ספריות. הכוח האנושי כולל: 
הנהלה, מורים, הורים, הנהגות, מועצת תלמידים, מתנדבים, 
עמותת דרור ישראל, מערכת החינוך הקהילתית היישובית 

והאזורית )חינוך בלתי פורמאלי(. בנוסף, כוללת שיתופי 
פעולה עם גורמי חוץ כגון: מו"פ ערבה, אנשי רשות הטבע 

והגנים, נציגי מפעל אהבה ועוד.

אנו מאמינים שעבודה משותפת עם כלל קהילות בית 
הספר, שיתופי פעולה, רצון להתחדשות ולאי קפיאה 

על השמרים הינם מהותיים, והם אלו היוצרים את האש 
המניעה הגורמת להנעה ולהנאה פנימית עמוקה, לפליאה, 
לסקרנות ולרצון מתמשך של בירור וחיפוש דעת וידע בכל 

תחומי החיים של קהילתנו. 

בעזרת הגורם המארגן שלנו "מגילות במעגלי הזהות, 
מגבשים את מלח הארץ" אנו רוצים להצית את האש 

בקרב תלמידינו לאהבת המקום ולשייכות לאזור 
הייחודי שלנו.

הצוות החינוכי יחד עם הכוחות האנושיים השותפים, 
מובילים תהליכים בית ספריים, וביניהן תכניות לימודים 
ייחודיות להיכרות עם הסביבה הפיסית-אנושית בה אנו 

חיים, חיבור בין הסיפור ההיסטורי הייחודי של המקום 
ובין ההווה של בנייה, התיישבות והתחדשות, דרך הערכים 

המובילים של בית הספר כבוד האדם, אהבת האדם 
ומעורבות חברתית, במגוון תכניות ובמוצרים מארגיים:

• הנהגות צוותיות- בתוך בית ספר קיימות הנהגות 
צוותיות המאוגדות לתחומים שונים, כגון: הנהגת מארג, 

הנהגת אקלים, צוות מוביל, הנהגות מקצועיות שונות ועוד. 
הנהגות צוותיות אלו מלבות את אש הלמידה 

והעשייה בתחומן, אחראיות להובלת תהליכים משמעותיים 
ותורמות לקידום בית הספר ותלמידיו.

• הנהגות הוריות- בית ספריות וכיתתיות- ההורים הם 
חלק מהכוח המניע את פעילויות בבית הספר, כחלק 
מקהילת בית הספר והאזור ברוח החזון הבית ספרי. 

ההנהגות הכיתתיות עובדות יחד עם המחנכים, ליצירת 
מרחבי פעילות בלתי פורמאליות, חוץ בית ספריות לטובת 

גיבוש תלמידי הכיתה, ולהעמקת קשרי החברות 
הן של התלמידים והן של ההורים. להנהגות הכיתתיות 

תפקיד מרכזי המזמן והמאפשר ע"י פעילויות במרחב 
המועצה האזורית, את הכרת כלל היישובים וייחודם 

לתלמידי הכיתה.

• מועצת תלמידים- כחלק מרצון לעודד מנהיגות של 
תלמידנו וכמנהיגים מובילים בבית הספר, בראייה לטווח 

ארוך לחנכם להיות אזרחים אקטיביים מעורבים חברתית. 
תהליך בחירת נציגי המועצה נדגים לתלמידים את הליך 
הבחירה הדמוקרטי. מועצת התלמידים, מהווה כוח מניע 

עבור התלמידים עצמם, הרצון לעשות, לקדם, לשפר 
ולתרום בוערת כאש בעצמותיהם,

ומובילה אותם ליזום מגוון פעילויות בלתי פורמאליות, 
פעילויות חברתיות, ומעורבות חברתית למען קהילת 

בית הספר ותרומה לאוכלוסיות הזקוקות לכך בחברה 
הישראלית.
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שיתופי פעולה עם גורמי חוץ
שיתוף פעולה עם אנשי רשות הטבע והגנים:

- טיולים וסיורים באזור "הטבע הוא הבית שלי - 
פקח צעיר".

- "מגלים את מגילות"- סיפור המגילות הגנוזות יחד 
עם התנסות בהדרכה בקומראן.

- יעל זה מהבית שלי- תכנית להגנה על היעלים.
- שיעורי טבע וסביבה ע"פ תכנית ספיראלית לכל 

הכיתות.

שיתוף פעולה עם ההנהגה ההורית הבית ספרית:
- בניית חדרי בריחה ללמידה על מושגי טבע 

ייחודיים מהאזור.
- הובלת תהליכים לשיפור ונראות מרחבי בית הספר 

ועבודה מול המועצה.

שיתוף פעולה עם מו"פ ערבה:
- "צמחי מדבר"- למידה על מרכיבי הטבע הייחודיים 

הקיימים בצמחי המדבר.
- חקר ציפורי האזור במסגרת קבוצת מצוינות- 

"אמירים".

שיתוף פעולה עם נציגי מפעל אהבה:
- "מגלים אהבה"- פיתוח של מוצרי טיפוח המבוססים 

על משאבי הטבע הייחודיים הקיימים בים המלח. 

שיתוף פעולה עם עמותת דרור ישראל:
- מגלים את המל"ח - מגילות למען החברה- חשיבה 

ועשייה חברתית.

שיתוף פעולה עם נציגי המועצה:
בעיקר עם: מנהל מחלקת חינוך, רכזת החינוך הבלתי 

פורמאלי, מהנדס המועצה, קב"ט המועצה. שיתופי 
פעולה רציפים לאורך השנה וסביב פרויקטים ייחודים 

כמו: צעדת המתיישבים הראשונים בצפון ים המלח, 
חניכת שביל הזיכרון לקודחים ולנוטרים, ועוד.

 שיתוף פעולה עם בתי ספר במרחב ים המלח ועם מרצים 
מאוניברסיטת סטנפורד:

- למידת צוותים משותפת בסדנאות ללמידה עיצובית, 
בהובלת מרצים מסטנפורד.

- פיתוח ושדרוג המוצר המארגי "מצילים את ים המלח".

• גרעיני המומחיות - המופיעים בפרופיל הבית ספרי 
וכוללים: גישה דיפרנציאלית, יצירתיות, עבודת צוות, 

שיתוף פעולה ומקצועיות. 
גרעיני המומחיות הם הרוח המלבה את האש אצל המורים, 

מובילה אותם לעשייה. ומאפשרת  האש להתפשט בלב 
התלמידים.

• יצירתיות - האש שפועמת בכל אחד ואחת בצוות הבית 
ספרי, מובילה אותנו לחפש את הדרכים היצירתיות כביטוי 

אישי וקבוצתי: בדרכי הלמידה, בדרכי ההערכה, בעשייה 
החברתית ובמכלול החיים הבית ספריים.

• פדגוגיה חדשנית הבאה לידי ביטוי בכמה דרכים, 
וכוללים:

• גישה דיפרנציאלית- התייחסות לכל פרט ופרט. אנו 
רוצים למצוא את האש בכל אחד מתלמידנו ולפתח 

אותה , תוך כדי גישה מותאמת אישית, בדגש על הערכים 
המובילים של בית הספר - כבוד האדם ואהבת האדם, 

וכחלק מחזון בית הספר המנכיח את מיצוי יכולות 
התלמידים בשאיפה למצוינות אישית.

• למידה עיצובית- למידה עיצובית היא למידה חדשנית 
המבוססת על הוראת הדרך למציאת פתרון מוצלח לצורך 

שעולה. לימוד מתודות אפקטיביות של רעיונות, בחירה 
וביצוע של הרעיון הנבחר, שבאמצעותו ניתן לשפר 

תהליכים ומיומנויות בפתרון בעיות. למידה בה התלמידים 
הם המובילים את תהליך העשייה. השנה מיקדנו, דייקנו 

והתאמנו את החשיבה העיצובית לתהליכים פנים בית 
ספריים ולפיתוח המוצר המארגי "מצילים את ים המלח". 

דרך בה מציתים גפרור בלב הלומדים, ומצפים שיחד 
כפרטים וכקבוצה, הגפרור יהפוך ללהבה, שתהווה את 

ליבת העשייה. וכדברי השיר של חנה סנש 
ַרף ְוִהִצּית ֶלָהבֹות". ְשׂ ִנּ ְפרּור ֶשׁ ֵרי ַהַגּ "ַאְשׁ

• למידה מוטת עתיד- היבט גלוקלי - אנו רוצים לפתח 
בתלמידנו את הזהות המקומית הלוקאלית ואת הזהות 
הגלובלית שלהם, כחלק מרצון לחנכם להיות אזרחים 

מועילים ופעילים בארץ ובעולם. דבר זה ייעשה גם 
באמצעות המוצר המארגי "מצילים את ים המלח" דרכו 

ילמדו על חשיבות המקום הפיזי הייחודי, לתושבי 
העולם כולו. 

"מגילת המים"
"אין טיפה חוצבת בסלע מכוח עוצמתה אלא 

 מכוח התמדתה" 
)מבוסס ע"פ סיפורו של ר' עקיבא(

מה הייתה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו: בן 
ארבעים שנה היה ולא שנה )למד( כלום.

פעם אחת היה עומד על הבאר בלוד. אמר: מי חקק 
אבן זו? אמרו לו: עקיבא, אי אתה קורא "ֲאָבִנים 

ֲחקּו ַמִים"?! )איוב, יד', יט'( המים, שנופלים עליה  ׁשָ
תדיר בכל יום... 

אמר רבי עקיבא: וכי לבי קשה מהאבן? אלך ואלמד 
פרשה אחת מן התורה... 

)אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ו'(

כך באופן דומה למתואר לעיל, "מגילת המים" מכילה 
בתוכה את שגרות הלמידה, הפעולות, התוכניות הקיימות 

והמתחדשות, שבכוחם להנחיל את התפיסה הייחודית 
הבית ספרית ולעצב את זהותו של התלמיד, ולפתחו 

כלומד עצמאי. 

"מגילת המים" מביאה לידי ביטוי גם את העיסוק של בית 
ספר במעורבות הפרט בסביבתו האנושית והטבעית, באופן 

סדיר ועקבי במהלך השנים וזאת על ידי טיפוח תחושת 
אחריות אישית, חברתית וסביבתית, למענו ולמען הדורות 

הבאים.
אנו מאמינים שבאמצעות תכניות, פעילויות וסדירויות 

הנלמדות והנעשות באופן שיטתי, המחלחלות כמו טיפה 
החוצבת בסלע, נטמיע ונעצב את זהותו היהודית, הציונית, 

והאזרחית-דמוקרטית של התלמיד כפרט בתוך הכלל, 
ונחנכו לאור הערכים ורוח בית הספר השורה בכול תחומי 

העשייה. 
חלק מהפעילויות ושגרות הלמידה פורטו במגילות 

הקודמות וכאן נציג תכניות, פעילויות ועשייה נוספת שלא 
פירטנו קודם:

• "מגלים את המל"ח" מעורבות למען החברה - מוצר 
מארגי המיועד לתלמידי א'-ג', העוסק והמפתח את היכולת 

של כל אחד מאיתנו לתרום את חלקו למען החברה. 
הסדירות בלמידה נעשית מידי שבוע בשיעור קבוע 

במערכת השעות, והוא מוקדש לערך המעורבות החברתית 
שהוא אחד מהערכים המרכזיים של בית הספר. 

שגרת הלמידה והעיסוק בו כבר בגיל הצעיר, מפתח את 
הרצון לתת מעצמנו למען הזולת. ההצלחה של העשייה 

מפתחת "שריר" זה, ו"מאמנת" את הלומדים להיות 
מעורבים יותר בבגרותם. 

• "מגילות במעגל השנה" - מוצר מארגי המשלב מידי 
ראש חודש עברי לימוד בחברותא באמצעות דיון בסוגיה/

דילמה נבחרת ובלמידה בית מדרשית בכיתות. בנוסף 
נערכים מידי חודש טקסי ראש חודש בית ספריים אליהם 

מוזמנים הורי הכיתה האחראית על הטקס. הטקסים 
עוסקים בערך החודש, בסוגיה/דילמה הנלמדת, ובאירועים 

משמעותיים בלוח השנה העברי.

• "לוח השנה העברי"- מוצר מארגי המנכיח את הזמן 
העברי בקרב תלמידנו מתוך רצון להעמיק את הזהות 
היהודית. לוח השנה המגנטי, הגדול והמעוצב המוצב 
בכניסה לבית הספר, מכיל את: האירועים המרכזיים 

שבאותו חודש, פרשות השבוע, שיר החודש, ערך החודש, 
מזל החודש, מראה הירח ועוד. 

בכול חודש ישנה כיתה האחראית על שיבוץ התכנים 
בלוח, ובעשייתם הם מעמיקים את הבנתם בנושאים 

השונים המובאים בו.

• "מגילתון"- הוא עיתון מקוון היוצא אחת לחודשיים, 
ובו נסקרים ומתועדים פעילויות ייחודיות ושגרתיות בחיי 
בית הספר. את הכתבות כותבים מורי בית הספר, והעיתון 

מאפשר הצצה להורים ולתושבי הקהילה לנעשה בבית 
הספר. 

• פרויקט חונכות כיתה ו'- כחלק ממעורבות חברתית אנו 
מבצעים פעילות של חונכות, בה תלמידי כיתה ו' חונכים 

את ילדי החטיבה הצעירה בבית הספר, אחת לשבוע. 
בחונכות התלמידים הבוגרים מחויבים לחשוב, לתכנן, 

להיות יצירתיים ולגלות אחריות לתפקידם.


