


עשייה חינוכית ערכיתשנות  85

o1928-נוסדה ב

oתלמידים ומשתלמים בשנה40,000-כ

oפעילות חינוכית בכל מגזרי החברה  ,

על הפריפריהבדגש 

oבתי״ס רב תחומיים

oבתי״ס טכנולוגיים

oמכללות לטכנאים והנדסאים

oמכללות עמל הישגים



לעולם המחרהכנת התלמיד 
o  יזמות

האמיתייםלחיים ורלבנטית פרוייקטיםמבוססת -היי ברוח היי טק למידה 

o חקר והתנסות-אקטיבית למידה

oטכנולוגיה חדשנית המחוברת לעולם של התלמיד

oמצוינות מדעית וטכנולוגית

oתרומה לקהילה ורב תרבותיות, חינוך ערכי למנהיגות



לנוער מרכז יזמות 
חדש וייחודימודל 

o עסקית וחברתיתהצמחת מנהיגות

o האמיתיחיבור לעולם

o ויצירתיתחשיבה מקורית , יוזמהשל פיתוח כישורים



תחומי צפת  רב 
היזמות הראשון בארץמרכז 

oביומד

״עם ביה״ס לרפואה ובית החולים ״זיובשיתוף 

o  מדיה ותקשורת

תקשורתטופלייןעם בשיתוף 

o עסקיםמינהליזמות ומיני

יוניסטריםבשיתוף עמותת 

פיתוח מוצר המגן על בני  

הגיל השלישי בעת נפילה



רב תחומי חדרה
צמוד בית ספר, המרכז הראשון לפיתוח אפליקציות

פיתוח אפליקציות  
Apple-וiDigitalעם בשיתוף 

ביומד
בשיתוף עם בית חולים ״הלל יפה״ והטכניון

עסקים מינהליזמות ומיני 
יוניסטריםעמותת בשיתוף 



מרכז היזמות רב תחומי חדרה



מרכז היזמות רב תחומי חדרה



o אייפדיםהוראה ולמידה באמצעות

o הסמכת מנחיAPD

פעולה בלעדי וחסר תקדים עם אפלשיתוף 

אקדמי״  איסאעם ״שת״פ 

בי״ס דגל של אפל, בבריטניה



של אפל" מגדלור"ספר בית 
למידה אקטיבית בעולם של מציאות רבודה

העתיד כבר כאן-הולץ תחומי הרב 



אייפדיםבישראל בגרות באמצעות לראשונה 



- HTH באמצעות חקר ופרויקטיםלמידה

o אמיתיותלמידה אקטיבית ומשמעותית העוסקת בבעיות

oתשעה בתי ספר בתהליך ניסויי כקהילה לומדת

oשיתוף רעיונות והצעות לפרויקטים

o21-רטוריקה ומיומנויות החיוניות במאה ה, פיתוח כישורי פרזנטציה

למידת חקר בתחום הביולוגיה ברב תחומי ליידי דייויס ת״א  



HTHקהילת בתי ספר ברוח 

לראשונה בישראל קהילת בתי ספר מובילה  •

.יחד שינוי מערכתי

 PBL :המבוסס על , HTHמודל •
בית הספר  מגבולות היוצאת למידה 

.האמיתיבעולם ומבוססת על פרויקטים 

, לחייםתובנות למידה משמעותית הכוללת •

. לתלמידוחוויה איכותית פרזנטציה 

באים מאהבה ומביאים את התלמיד  •

.לאהבת הלמידה



להובלת שינוי מערכתי" 21קהילה "ניסוי 

והמשכו מצפת ונהריה בצפון ועד כסייפה ובאר , מסע משותף שראשיתו בסן דייגו•

.מלווה במפגשי מורים ולמידה הדדית בבתי הספר וברשת חברתית. שבע בדרום

, מתמודדים יחד, משתפים ולומדים זה מזה: קהילת מנהלים וקהילות מורים•

.  ומובילים שינוי מערכתי

.תרבותי וערכי עמוק, פיתוח מודל ארצי להטמעת שינוי פדגוגי•

.פיילוט לבתי הספר של הרשת ובהמשך לבתי הספר במדינה•

.  פיילוט לבגרות בלמידה מבוססת פרויקטים•

.חוד החנית לתכנית ללמידה אחרת בחטיבות הביניים בארץ•



הצטיינות בפעילויות ארציות ובינלאומיות



הישגים בבגרויות



חינוך חברתי ערכי

oמשלחת נוער רב תרבותית לפולין

oמנהיגות נוער רשתית

oמעורבות והתנדבות בקהילה

oעידוד לשירות משמעותי בצה״ל

o  פעילות משותפת של נוער יהודי

למען הקהילהערבי 



עמל בקדמת בתי הספר הערכיים ביותר


