
 

 

 

 כ"ח אייר תשע"ט

  2019יוני  2

 

 לכבוד 

 מנהלי/ות בית הספר 

 

 שלום רב,

 יוזמתלי

 יוזמה פדגוגית בית ספרית 

 

ן ְלָמקֹום ֶאָחד.  ַרב ִנְזַדמֵּ

 ָגַזר ַתֲעִנית ְולֹא ָיְרדּו ְגָשִמים.

 ְלָפָניו ְשִליַח ִצּבּור,ָיַרד 

 ְוָנְשָבה רּוַח, –ָאַמר "ַמִשיב ָהרּוַח" 

 ְוָיְרדּו ְגָשִמים. –ָאַמר "מֹוִריד ַהֶגֶשם" 

 ָאַמר לֹו: ָמה ַמֲעֶשיָך?

ד ִתינֹוקֹות ֲאִני,  ָאַמר לֹו: ְמַלמֵּ

י ֲעִשיִרים, י ֲעִנִיים ִכְבנֵּ  ּוַמְקִריא ִלְבנֵּ

ין לֹו  ל ִמֶמּנּו ְכלּום; –ּוִמי ֶשאֵּ יִני נֹוטֵּ  אֵּ

ל ָדִגים  ,ְוֵיׁש ִלי ְבֵרָכה ׁשֶׁ

ב ֲאִני ְמַשֲחדֹו ְּבָדִגים  ְוָכל ִמי ֶשְמָסרֵּ

א.  ּוְמַשְדלֹו ַעד ֶשהּוא ָּבא ְוקֹורֵּ

 '(ד עמוד א“)תרגום הרב שטיינזלץ לתלמוד בבלי, מסכת תענית כ

 

 ."פיוזמתלי בשנת הלימודים  תש -ב'מעשה החינוכי ' הנכם מוזמנים  להשתתף

מדרש חז"ל, העוסק בדמותו של מורה מיוחד, שמצליח בפתיחת המסמך נכתב מורה טוב ובריכה של דגים.  

 להשפיע הן על תלמידיו והן על המציאות כולה. 

 אותה "בריכה של דגים"? וכיצד אנו מנכיחים אותה בבתי הספר שלנו? מהי משמעותה המטאפורית של 

מזמינים אתכם לפתח יוזמה בית ספרית בתחום וגם אתם שותפים לשאלה זו,  אנו, בקרן תל"י במידה  

כזו שתניע ללימוד, תעמיק אותו, תעצים את החוויה, ותעשיר את התרבות היהודית ישראלית, ברוח תל"י: 

 השפה והתרבות הבית ספרית. 

 

 



 

 

 

 רציונל 

בקרן תל"י אנו מאמינים כי מנהל/ת ביה"ס וצוות המורים הינם סוכני השינוי המשמעותיים ביותר במערכת 

  ולהגשים.לכם לחלום, להגות לעזור , נשמח כמאפשריםהחינוך. 

 . ישראלי -תחום התוכן היהודי, הינה דרך להמשגה בפועל  של היוזמה החינוכית

", בין תחום התוכן ובין ההיבט הפדגוגי שלו, עניין זה כך אנו משלבת בין  ה"מה"  ובין  ה"איך היוזמה

 מאמינים,  יצור למידה אחרת, יצירתית ומשמעותית. 

אם תבחרו לפתח ולהטמיע יוזמה נסייע לפרוץ את 'תקרת הזכוכית' של ההוראה הפורמאלית ויחד ניתן מענה 

ללמידה אחרת או נוספת, למידה אשר תיתן מענה תכני ופדגוגי, ובצד הנושא הנבחר נקדם תהליכי הוראה, 

 יים והאקלימיים כאחד. למידה והערכה משמעותיים, חדשנות בחינוך, עניינים המתייחסים להיבטים הפדגוג

בכל אלה אנו רואים העצמה של השפה והתרבות הבית ספרית בבירור שאלות של זהות ושייכות, בתחום 

 ישראלית". -הדעת "תרבות יהודית

 

  למי מיועדת יוזמתלי 

o בתי ספר בהם פועלת תכנית הליווי של קרן תל"י 

o התכנית מיועדת לבתי הספר של תל"י החל משנתם השנייה 

o יוזמה בשנת תשע"ט ספר שטרם היו שותפים למעשה החינוכי ולא קבלו תקציב לבתי 

o :בתי הספר בהם מתקיימים הנתונים הבאים 

 ו-שעות בכתות א 6 ת ישראלית בהיקף של לפחותמלמדים תרבות יהודי 

 בתכנית הללי. לומדים/או רכז למדו/עברו השתלמות בית ספרית של תל"י, ו/או מנהלת ו 

 

  יוזמתלי מי מוביל את 

 המורכב ממנהל/ת רכז היוזמה,  מורים ואפשרות לנציגי הנהגת הורים. צוותאת היוזמה מוביל 

 .את צוות היוזמה מובילים מנחי קרן תל"י בראשותה של הגב' רננה אברון 

 

 * אמות המידה לבחירת בי"ס המגיש בקשה ליוזמה חינוכית 

o  , בהובלת מנהל/ת בית הספרצוות מוביל אשר מוכן להשתלם ולבצע את היוזמה 

o  תרבות יהודית"היוזמה המוצעת, תעמיק ותעשיר את  העשייה החינוכית פדגוגית בתחום המקצוע- 

 בבית הספר "ישראלית

o  התמיכה תינתן ליוזמה בעלת השפעה רחבה בבית הספר, החל מפעילות לשכבה ועד לרמה הבית

 ספרית 

o  מורים, מעבר לצוות היוזםתינתן עדיפות ליוזמה המשתפת מעגל רחב של 



 

 

 

 

o  התלמידים,  המורים והקהילה הסובבתשל יוזמה המזמנת למידה משמעותית ייחודית 

o יוזמה שתאגם משאבים עם גופים נוספים. 

 

 .ולקבלת היוזמה , יגברסיכוייו ככל שבי"ס יעמוד בסעיפים רבים יותר מהכתובים מעלה, כך 

 

 בהתאמה לצרכי היוזמהספריתשיינתנו ליוזמה הבית  משאבים כלכליים ,: 

o 15,000  ₪עבור הוצאות להפקת היוזמה הבית ספרית 

o  שעות( 30לווי רוחני שישולב בתהליך )ע"פ בחירת ביה"ס עד 

o  יום עיון לצוות המורים בבית הספר, בנושא היוזמה.  )יום העיון יכול להתקיים כסיור חווייתי לימודי מחוץ

 לכותלי בית הספר(

o גב' רננה אברון. –צועי לבניית היוזמה, ע"י מנהלת תוכנית היוזמות בקרן תל"י יעוץ וליווי מק 

o .מנחה פדגוגי שילווה את הפיתוח, היישום וההטמעה 

 

תיו לרבות הגעה להשתלמויות, יובויבי"ס שהתחייב ליוזמה, למעשה החינוכי, אך לא עמד בהתחי -חשוב לציין

 היוזמה לאלתר. עבור ביצוע תשלום ייפסק הדיווחים וכדומה, 

 

 ?מה נדרש מהצוות המוביל 

o  ההשתלמות זוכה בגמול מתאים ממשרד שעות לצוות מוביל היוזמה 30תתקיים השתלמות בת .

 . החינוך

o נהלים נדרשים להצטרף למפגשי הלימוד.המ 

o להלן מערך ההשתלמות: 

 16  מפגש פנים אל פנים, יוקדשו ללימוד, סדנאות והרכבת תכנית היוזמה. מפגשים(  3)שעות  

 6  מפגשים מתוקשבים:שעות 

 2  מפגש סינכרוני 

 4 סינכרוני-מפגש א 

 8  שעות תתקיימנה בבית הספר, במסגרת הגמישות הפדגוגית, וישתתפו בה רכזת היוזמה וכל מי

 מטעם בית הספר שיעשו למען פיתוח יוזמתם הייחודית .

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :מיועד לצוות היוזמה ומנהלים –להלן מפרט המפגשים 

 מיקום מדויק של המפגשים יינתן בהמשך. 

o צוות באזור המרכז   9:30-16:30"תלמוד גדול ומעשה גדול", : באוגוסט 26יום שני  מפגש פתיחה  .

 היוזמה כולל המנהלים.

o בעזרת תכנת  מפגש מתוקשב סינכרוני(ZOOM) – "תוכן וצורה" 

  17:30-19:00,  30/10  -מרחב צפון 

 17:30-19:00, 6/11 -מרחב דרום 

o  בנות צלפחד": אמצעמפגש" 

 אזור הצפון15:30-19:00,  27/11 -מרחב צפון , 

  זור הדרוםיא, 15:30-19:00, 6/12 –מרחב דרום  

o לא נדרשת עבודת מנהלים(  כניות עבודה ופיתוח יוזמה.:ת 19-24/1ש מתוקשב, אסינכרוני: מפג( 

o  : איזור המרכז.  18:30 -14:15,  2020במאי  10 סוף דבר סוף שהוא התחלה,מפגש סיום 

 

עם תום היוזמה, ולקראת סוף שנת הלימודים תש"פ, יש להעלות את התהליך והתובנות על הכתב, 

 העובדה בתמונות ! חשוב לתעד את תהליך  ליצירת חוברת שתאפשר למידה ודוגמא לבתי ספר אחרים.

 

 לוח  זמנים: 

 15/7/2019 –מועד אחרון להגשת ההצעה ליוזמה 

 .20/7/2019קבלת הודעה על החלטת וועדת ההיגוי בתל"י  

, שישלח 2019באוקטובר  10-מלא טופס פרטי היוזמה, לא יאוחר מל עליכםלאחר קבלת אישור ליוזמה 

 בהמשך.

 

  :העברת כספי היוזמה

ת הביצוע, ומחצית עם סיום מחצית עם סיום התכנון והתחל  הכספים יועברו בהתאם להוכחת ההתקדמות. 

 .לאחר המפגש האחרון התהליך, עם הצגת קבלות

 ההחלטה על העברת הכספים הינה על פי החלטת מנהלת היוזמות.

 

 

 



 

 

 

 

  :אנא מלאו הטופס בקישור הבא  ליוזמתלילהגשת מועמדות להצטרפות 

https://forms.gle/19vsfE7oEiuw1S8BA 

 יוזמתל"י ובה היוזמות שהתקיימו בתשע"ט. –מצ"ב קישור אל חוברת המעשה החינוכי 

 קישור לחוברת

 

 

 

 בברכה

 רננה אברון

 מנהלת מרחב מרכז ופיתוח יוזמות קרן תל"י

 

 

 העתקים:

 מנכ"ל  ,ד"ר איתן שיקלי

 סמנכ"ל ,שרה שי

 סמנכ"ל ,ד"ר פארי סינקלר

 ירושלים ודרוםמנהלת מרחב   ,גילה בראשי

 מנחים

 ררכזי/רכזות תל"י בבתי הספ

https://forms.gle/19vsfE7oEiuw1S8BA

