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הקדמה

חיבור זה מציג את אבני הדרך והמאפינים של ארבע השנים הראשונות של בית הספר היסודי הממלכתי על שם יצחק 
נבון בהרצליה, מראשית תכנונו בשנת 2018 ועד סיום לימודי המחזור הראשון של תלמידי כתה ו', בקיץ 2022. 

החיבור נועד לאפשר לאנשי חינוך ולאלה המתעניינים בחינוך להתבונן בתהליך הבקיעה של בית ספר ציבורי 
בישראל לקראת סוף הרבע הראשון של המאה ה 21.

הכתיבה נעשתה על ידינו, המלווים הפדגוגיים של בית הספר, אילת עינן וצבי לירז (קדמה לאילת אורנה וולק) שליווינו ומלווים את בית
הספר עוד מקודם להקמתו ועד היום, והיא מבוססת בין השאר על ראיונות עם צוות בית הספר ומחוצה לו. כשהתייעצנו עם שירלי, מנהלת

בית הספר, כיצד לסכם ולתאר את מהלך ארבע השנים הראשונות, הסכמנו שנכון יהיה לספר את סיפורו של בית הספר כסיפור-מסע.
סוגת סיפור-מסע מתאימה לא רק בשל היותה אנלוגיה עם פוטנציאל להיות שובת לב, אלא משום שבשפה היומיומית של בית הספר, נשזרו
מראשית היווצרותו דימויים ומטאפורות מעולם המסעות להתנהלותו ולחיים בו אצל הלומדות והלומדים, המלמדות והמלמדים, הנמצאים
מנקודת ראותם כל העת במסע. מצאנו  גם שבטקסט הצגת הסיום שנכתב כולו על ידי תלמידות ותלמידי שכבת ו׳, מופיעה המילה: "מסע"

עשרים ושש פעמים.
 

החיבור נכתב בגישה אתנוגרפית ופרשנית וכמאמרו של האתנוגרף קליפורד גירץ, לא חקרנו את קהילת בית הספר, היינו חלק מהקהילה,
אספנו וחקרנו בתוכה, ומנקודת מבט זו ייפרס כאן סיפורו. 

נציג כאן בשישה צעדים את הצרכים והמטרות שבהקמת בית הספר ממספר נקודות מבט (פרק ראשון) ואת ה"למה" הפדגוגי אשר מהווה
את בסיס הרציונל הפדגוגי הייחודי (פרק שני). נביא ייצוגים ויזואליים יום יומיים בבית הספר (פרק שלישי) ונתייחס לשפה החינוכית
המדוברת "לפני הקלעים ומאחוריהם" (פרק רביעי). נביא עדויות ישירות מהמורות (פרק חמישי) ונתייחס לנושא הערכה בבית הספר (פרק

שישי).
אנו מקווים שרצף זה של הסיפור, יסייע לקוראות והקוראים להכיר את המהלך, לתכנן, להקים, להפעיל וללמוד סביבה חינוכית חדשה

ודינמית. 

אחד הביטויים הספרותיים הבולטים ביותר לתחושת מסע בעל ערך הוא שירו של המשורר היווני, קונסטנטין קוואפיס, הדרך לאיתקה: 
ע יֶָפה ִאיָתָקה ֶהֱעִניָקה ְלָך ַמּסָ

ֶרְך. ָלל יֹוֵצא ַלּדֶ ִאְלָמֵלא ִהיא לא ָהִייָת ּכְ
יֹוֵתר ִמזֶּה ִהיא לא ּתוַּכל ָלֵתת.
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פרק ראשון: צורך ומטרות 
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בית הספר היסודי ע"ש יצחק נבון הינו בית ספר ציבורי צומח
אשר נפתח בהרצליה בספטמבר 2018. 

 
בית הספר מוביל פדגוגיה ייחודית המבוססת על שלוש אבני דרך:

מסעות למידה, התאמה אישית ובחירה. 
 

שנת הקמה: שנת הלימודים תשע"ט (2018 – 2019).  
בשנת הלימודים תשפ"ב (2021 – 2022): 

שכבות הלימוד: א'-ו' 
מספר כיתות אם: 21 

מספר התלמידים והתלמידות: 554

על פי התיאוריה החינוכית שאומצה (פרופסור צבי לם)
 

מטרת-על אחת שניתן להעמיד בלב המעשה החינוכי על פי
צבי לם (בשליש האחרון של המאה ה-20 היא הסוציאליזציה.
כלומר, מתן כלים לתלמידות והתלמידים כדי שיוכלו להשתלב

בחברה שבה הם חיים. 
 

מטרת על  שנייה של החינוך היא האקולטורציה. או במילים
פשוטות - עיצוב זהותם של התלמידות והתלמידים, ערכיהם
ואורחות חייהם על פי עמדה תרבותית מסוימת המבטאת את

התרבות והערכים הרצויים.
 

מטרת על שלישית של החינוך היא האינדיבידואציה. על פי
מטרה זו אין תפקידו של החינוך לעצב את אופיים וזהותם של
הלומדות והלומדים, ואין תפקידו של החינוך לשלבם בחברה
הנתונה. תחת זאת תפקידו של החינוך הוא לעזור לכל אחד
ואחת, לממש את עצמו ולבטא את קולו הייחודי והאותנטי באופן

המדויק והנכון ביותר.

על פי מדינת ישראל (אתר משרד החינוך)

על פי משרד החינוך כולם נועדו לעמוד בארבע המטרות לחינוך  
מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית:

ידע, מיומנויות וערכים
מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

מטרה ג: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל
מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית

שהפדגוגיה תהיה אחרת ומחדשת

שחווית הלימוד תהיה אחרת ורלוונטית לתלמידות והתלמידים

שבית ספר ידבר את העולם שבחוץ

שבית הספר יענה למאווים ולאמונות של ההורים (בתוך מערך הצע רחב
וקוהרנטי בכל בתי הספר)

שצוות בית הספר, ובעיקר העומדת בראשו, תנהיג אותו מתוך חיבור חזק
לתפיסה ולמטרות העירוניות

שבית הספר והנהלתו ישתלבו בקבוצת הטמעת מודל Each בחינוך

 ראש מחלקת החינוך היסודי הגב׳  יעל חקון, עיריית הרצליה
 

המטרה היתה לפתוח בית ספר שלא יהיה "עוד מאותו הדבר". לעשות שינוי תפיסתי שיבוא
במקום זה של בתי הספר המסורתיים כפי שלמדו לפני עשרות שנים. ביקשנו לראות: 

 

 

 

 

 

 



לשלב בPBL את רכישת / הקניית המיומנויות והידע הבסיסי כבר בכיתות היסוד

לקדם את נושא ההתאמה האישית - פרסונליזציה

לאפשר בחירה המעצבת את תחושת השייכות והאחריות אצל לומדות, לומדים, מלמדות ומלמדים

להשריש את ההבנה שבחינה, שינוי וגמישות הם יסודות מרכזיים

להעצים את נושא המגדר - שוויון אמיתי בין נשים וגברים, בנות ובנים

לקדם טכנולוגיה בכל תהליכי הלמידה וההערכה - בכל גיל ובכל תחום

שירלי רוזמן, מנהלת בית הספר

כשהגעתי לראיון הקבלה לניהול בית הספר, ידעתי כבר מהו "האני מאמין שלי", מתוך תהליך ארוך ומקדים שעשיתי, ידעתי מהו בית ספר
החלומות שלי. כאשר ריכזתי את המטרות שאני מבקשת להשיג בבית הספר, רעיון הלמידה סביב פרויקטים היה מרכזי, כך גם נושא
ההתאמה האישית. את שני הנושאים האלה חקרתי אישית קודם. אליהם התווסף ערך הבחירה, בו התנסיתי בזמן לימודי ב"מנדל" וידעתי
שיהיה מהותי בבית הספר שאני חולמת ליצור. עוד חשתי וידעתי בוודאות שצריך ליהנות בבית הספר. החלטתי שנדרש לשבור את השגרה

הבית ספרית גם מבחינת הנראות על מנת ליצור חווית מציאות אחרת.
ידעתי שאני רוצה להקים בי"ס רגיל וציבורי, חשוב היה לי להראות שאפשר לרתום את כולם (קהילה, מורות ומורים, רשות ומשרד) כדי ליצור

בי"ס אחר, שונה, מתקדם וייחודי גם במסגרת המערכת הציבורית הרגילה.
מהצעד הראשון שבהקמת בית הספר וגם עכשיו, אחרי ארבע שנים, הכל נעשה בתהליך של שאלה, בחינה וספק. אנו שמות סימני שאלה
ובודקות כל פעם מחדש מה מתאים. שום דבר לא מתקבע כתהליך "הנכון" שצריך ללכת איתו. רק כך אני מאמינה שנקיים פדגוגיה

מתקדמת ומיטבית.

סיכום מטרות בית הספר
 

ביה"ס ע"ש יצחק נבון נועד להיות בית ספר חדשני ושונה מבית הספר 'הישן'. ב"ס
 המקיים פדגוגיה מתקדמת ומיטבית. מקיים מסעות למידה המניבים חיבורים

משמעותיים לעולם האמיתי שמחוצה לו.
 

מטרת סביבת החינוך במסעות היא לקדם השתלבות בשוק הפעולה היצירתי של ימינו
(חינוך כִחברות), לסייע לכל לומד ולומדת לגלות ולבטא את עצמם (חינוך כייחוד), אך
מעבר לכך, להוביל את המשתתפות והמשתתפים לערכים חברתיים והומניים תוך

חתירה למשמעות ויצירת אדם וחברה טובים יותר (חינוך כתרבות). 



פרק שני- "הלמה"/הליבה הפדגוגית

עקרונות היסוד החינוכיים של "יצחק נבון" :
 

מסעות למידה - המעודדים למידה מערבת ופעילה, אומצו ופותחו
PBL – Project Based)  בהשראת הלמידה מבוססת הפרויקטים

Learning) כפי שעוצבה ברשת הייטק-היי (HTH) בסן דייגו.
 

התאמה אישית ובחירה - יכולת לקיים פרסונליזציה של דרכי
הלמידה, התכנים, קצב ההתקדמות ואפשרויות ביטוי של כל לומד

ולומדת.
הבחירה מתבטאת בזכות של כל לומד ולומדת לקבל אחריות על דרך

הפעולה מתוך בחירה ולכן על בסיס שייכות ואחריות אישית

מהו מסע למידה

מסע למידה הוא מהלך התקדמות של למידה לפתרון בעיה או אתגר שהוצגו בפני או בחרו בו הלומדות והלומדים. 
הבעיה או האתגר במסע למידה נדרשים להיות שובי לב, כך שהלב יישבה במשימת המסע מכוח רלוונטיות לעולם הפנימי והחיצוני ומתוך

סקרנות לאתגר. 
במסע למידה יש יסוד של משחק - הזמנה לפתור בעיה או לענות לאתגר שרק ללומדות והלומדים יש דרך לפתור - כי האתגר משלב בתוכו

את הצגת נקודת המבט הפרסונלית שלהם.ן. מסע הלמידה מזמין לחשוב ולהכיר את נקודות המבט האישית שלי ולהציגה לאחרים. 
זהו מסע כי הלומדות והלומדים יעברו בדרך שטרם עברו בה, גם אם עברו בה לפניהם. המסע מגשים היטב את המסר של הרקליטוס:
״אינך יכול להיכנס לאותו הנהר פעמיים", במשמעות כפולה: המים משתנים ואת או אתה תעברו שינוי. על כן, המהות של מסע הלמידה היא
התנועה וההשתנות של לומד, לומדת, של קבוצה ושל הקהילה לאורך מהלך המסע. השתנות זו, נובעת ממידה גדלה והולכת של

האוטונומיה של הלומדות והלומדים לקחת אחריות ולבחור את דרכם ויעדיהם.

מסעות למידה ב"יצחק נבון" מטפחים רכישה ותרגול של מיומנויות המאה ה-21. משתתפות ומשתתפי המסע יתנסו בחקר, בזיהוי ופתרון
בעיות באופן עצמאי, בעבודת צוות, בשיתוף והצגה בפני קהל. במהלך הלמידה יתנסו במתן וקבלת משוב ובביצוע רפלקציה אישית תוך כדי

תהליך הלמידה עד סופו. המסעות משלבים למידה שיתופית, למידה עצמאית, חשיבה יצירתית וחשיבה ביקורתית.

הערכה המעצבת את המסע ואת הלמידה 
דרך ההוראה והלמידה בכל גישה חינוכית נוצרת ומעוצבת על יסוד דרכי ההערכה שלה. דרכי הערכה אלו מייצגות את התפיסה החינוכית
של בית הספר והצוות שלו. בגישת מסעות הלמידה, מיועדת ההערכה לעצב ולקדם את התפתחות הלומדות והלומדים הנוטלים חלק
במסע ולשכלל את היכולת להתמודד עם אתגרים דומים בעתיד. כדי שהערכה תהיה אכן מעצבת, היא צריכה לבוא מתוך תקשורת רצופה
ובהירה עם  הלומד והלומדת על בסיס פעולות שנקטו ובעלת משמעות בעת הפעולה. הערכה מעצבת עוסקת בהיבטים קוגניטיביים של
הבניית ידע ורכישתו, בהיבטים רגשיים של מסוגלות ויכולות ובהיבטים חברתיים של תפקוד. הערכה מעצבת מבוססת על התבוננות

בפעולות למידה קטנות וגדולות (ביצועי הבנה). התבוננות זו מחייבת ריבוי נקודות מבט על פעולת היחיד והקבוצה.
במסע למידה מתקיימת הערכה של המשתתפות והמשתתפים, של עמיתיהם ושל המורות המנחות ומתקיימת במקביל חשיבה מהדהדת

אודותיו. 

 .



דרך המסע

מסע למידה מתחיל תמיד מגירוי ורתימה שמייצרים אצל הלומדות והלומדים הנעה ללמידה. יסודות האתגר והבחירה מניעים דחף להגיע
בהצלחה לסופו. הבחירה הפדגוגית במסע מבוססת על הכרה בכך שלמידה טובה היא בהכרח מערבת ופעילה. 

מערבת- משום שיש למסע יכולת ליצור מעורבות, פרשנות אישית ושייכות של משתתפות ומשתתפי המסע. 
פעילה- משום שהצלחת המסע נמדדת במידת נטילת החלק והתרומה המעשית הייחודית של כל לומד ולומדת. 

הלמידה במסעות היא רב-תחומית. היא משלבת בין מספר תחומי דעת ומקצועות לימוד. כל מסע יכול להתפרש על פני תקופת זמן שונה
בהתאם לשיקולי הדעת של צוות בית הספר. במהלך מסע למידה נלמדים התכנים והמיומנויות שבתכנית הלימודים או נוספים וחלופיים,
מתבצעות משימות לימודיות ונבנים תוצרים בעלי משמעות בעולם האמיתי. התוצרים, המוצגים בפני קהל, מבטאים את הידע ואת ההבנה

של שנרכשו בנושא הנלמד. 
מסעות הלמידה מפותחים ונבנים על ידי צוות בית הספר. כדי להצליח במשימה המאתגרת הזאת, הצוות מורכב ממורות עם פתיחות רבה

ליצירתיות וחדשנות,  בעלות מוטיבציה ללמוד כל הזמן דברים חדשים וליצור "יש מאין". ב"יצחק נבון" מורות לומדות בדרך בה הן מלמדות. 

התאמה אישית ובחירה
אחת הדרכים המבטיחות ביותר לקיום חינוך מתאים למאה ה21 הינה פרסונליזציה והתאמה אישית של הלמידה. נדרש להתאים את
הלמידה וההוראה באופן מבוקר ומדויק למצבו ומיקומו הנוכחי של כל תלמיד ותלמידה. התאמה זו מטרתה ליצור מוטיבציה ואתגר

המאפשרים להגיע למיומנויות הגבוהות ביותר, לעמידה במטרות האישיות, לקבלת אחריות ובעלות על הדרך ולהתפתחות מיטבית.
ההתאמה האישית והבחירה באים לידי ביטוי קודם כל במסעות הלמידה - בשל ההזמנה המוטמעת בהם לזהות חיבור וזיקה אישית לתוכן

הנלמד וכמו כן ניתןן מקום להצגת יכולות וביטוי אישי ביצירה של התוצר האישי. 

מפגשי הבחירה בבית הספר הן יסוד מרכזי נוסף קבוע במערכת השעות בו נעשית בחירה של תלמידות ותלמידי בית הספר בעיסוק
ופעולה (מפגש) ממבחר אפשרויות שמציע צוות בית הספר. בכל סבב של מפגשי בחירה נעשית בחירה בשני שיעורים וכל סבב עורך כ-  6
שבועות.  לפני כל סבב נעשית בחירה מחודשת. במהלך שנת לימודים מתקיימים 3-4 סבבים של מפגשים שונים. תוכן המפגשים נקבע ע"י
צוות בית הספר וגם לו ניתנת הבחירה באיזה תחום לפעול. דוגמאות למפגשים שהתקיימו: אוריגמי, יוגה, לימודי ספרדית, פלמנקו, התעמלות
קרקע, יצירה בשימוש חוזר ועוד. המפגשים הם רב גילאיים, מתקיים בהם מפגש בין לומדות ולומדים מכיתות ושכבות שונות ונוצרת עוד

מחויבות וזיקה חברתית.

יסוד שלישי בלמידה ובהתאמה אישית, הוא המשוב. במהלך הלמידה ניתן משוב רציף לגבי ההתקדמות, דבר המאפשר מעבר ללמידה
עצמאית וקבלת אחריות על הלמידה. המשוב כולל משוב עצמי, משוב מחברות וחברי הכיתה, משוב מהמחנכת וממורות נוספות.

ביומני המסע (תעודות בית הספר) - יסוד ייחודי ומרכזי בהערכה הבית ספרית- תלמידות ותלמידי ביה"ס בוחרים באירועים, הצלחות
ואתגרים שהם רוצים להעמיק ונוצר דיאלוג סביבם.

ההתאמה האישית והבחירה מחזקים על כן את עיקרון "קול לכל תלמיד ותלמידה", ומביאים אותו לידי ביטוי במגוון עדויות בבית הספר. 
שימת דגש על מיומנויות נדרשות מאפשרת אף היא חיזוק של התאמה אישית ובחירה של כל לומד ולומדת איזה מהכישורים להציג ומה

מהם לחזק.

סביבת הלמידה בבית הספר גמישה ותומכת בתהליכים אלו של התאמה אישית ובחירה. מבנה הכיתה והריהוט שנבחר מאפשר למידה
סביב שולחן, על שטיח, על שרפרף, בעמידה, בתוך הכיתה או מחוצה לה בחצרות ובמסדרונות, הכל בהתאם להעדפה והבחירה של

תלמידות ותלמידי בית הספר.



פרק שלישי - סיפור בית הספר ב12 תמונות
 
 

בפרק זה בחרנו להביא 12 תמונות המייצגות פעולות ותהליכים ייחודים מיומו הראשון של בית הספר. תמונות אלה מביאות עדויות ויזואליות
בהתפתחות המסע הבית ספרי בארבע שנותיו. 

"נחש המסעות" מתאר את הדרך במסעות 

הלמידה שיעברו תלמידות ותלמידי 

ביה"ס מכיתה א' ועד לכיתה ו'.

 

ובוצע ע"י מורות מקצועיות מסע: "כח הקבוצה" שהובל, תוכנן
3.

קבלת מטלה למסע:

 "מראה מראה" 

1.

2.

מסע לבחירת סמל בית הספר

בשנה הראשונה
4.

תוצר מסע הכרות מקוצר 

למורות חדשות המונחה ע"י 

מורות ותיקות
 
 

5. הצגת התוצרים להורים בתערוכה.6

1.



 ע"י צוות המורות תכנון מסע: "מה הקשר?"

8.

הצגת הלמידה בסיום
מסע

9.

7.
מומחה מהקהילה (הורה)עבודת צוות במחקר בליווי

10.
(באחד מ"גלגוליו" המוקדמים)יומן מסע - תעודת ביה"ס 

עקרון המגדר מקיים בשפה .12

היומיומית ובפומביות  

11. מערכת שעות לדוגמה



מסעות למידה

פרק רביעי:  מפת מושגים מרכזיים בהוראה -למידה בבית הספר
*ההגדרות בדפים הבאים נכתבו בשיתוף צוות המורות, יש אפשרות ללחוץ על שמות המושגים להרחבה

"אוטובוס המסע"

קונסטרוקטיביזם 
(הבניית ידע)

קשר לעולם האמיתי

מפת ימ"ה

למידה כפעולה חברתית

תיאוריות חינוכיות 

אבני דרך ופרקטיקות 
 במסע

תכנון ויצירה

עקרונות יסוד

בחירה

למידה חברתית- 
(SEL) רגשית

התאמה אישית

קול לכל תלמיד 
ותלמידה

תפיסה פרקטאלית

שיוויון מגדרי

מחקר פעולה

מורות מפתחות ולומדות

קירות מדברים למידה הגשה והצגה

שאלה מניעה וחקר

"הסוף מבראשית"

יומני מסע

טיוטות מרובות

משוב (אמ"ת) והערכה

פיתוח כישורים ומיומנויות
מצפן 2030

POL ורפלקציה

שאלה מהותית



התאמה אישית

האפשרות להתאים את הלמידה לכמה 
רמות ולאפשר למידה יותר הטרוגנית 

העונה על צרכים מגוונים יותר.

קונסטרוקטיביזם, הבניית ידע

תלמידות ותלמידי בית הספר לוקחים חלק פעיל בלמידה.

המורה היא חוקרת ויוזמת בכיתתה, מעודדת
 חקרנות וביקורתיות, ומקיימת בשיתופיות עם התלמידות

והתלמידים הבנייה חברתית של הידע.

פיתוח כישורים ומיומנויות

פיתוח מיומנויות כמו: מתן משוב, רפלקציה, 
עבודה שיתופית, חשיבה ביקורתית, יצירתיות. 

 .
הלמידה נשענת על אינטיליגנציות מרובות ומזמנת

 רכישת מיומנויות לצד ידע. 

למידה כפעולה חברתית

למידה היא פעולה המשלבת רכישת ידע ומיומנויות 
תוך דיאלוג ושותפות חברתית בחקירה, בהבניה וביצירה.
בכל מסע לצד הלמידה והיצירה העצמאית מתקיימת
 גם עבודה בצוות ובשיתוף שמטרתה לתרגל כישורים

 חברתיים בצורות שונות.

קשר לעולם האמיתי

קשר לעולם האמיתי בלמידה יוצרים אותנטיות של
 התכנים והמשימות, ולכן מחזקים הנעה ותחושת

שייכות של הלומדים.ות.
 מעבר לזאת - למידה ראויה היא זו שיש בה גם

 יישומיות ושימושיות. 
 

קשר עם העולם, מעצים את ההנאה
 בגלל תחושת המשחק שיש בו - "לשחק גדולים".

תיאוריות חינוכיות 

מסעות למידה

חזרה למפת המושגים



שיוויון מגדרי
השיוויון המגדרי מתחיל בשפה המדוברת

והכתובה בבית הספר. הפנייה לשני המינים,
תעודות מותאמות, שילוט, משימות הפונות לשני

המגדרים וכו'.
 

ישנה ההקפדה לא להדיר קבוצה מסויימת
מפעילויות מסויימות ולתת ביטוי ומקום לכל

תלמיד ותלמידה.

משוב א.מ.ת והערכה
מתן משוב לילד או ילדה על ידי חבר, חברה או על

ידי המורה עצמה. 
למשוב כללים ברורים: משוב שהוא אדיב, ממוקד 

ותורם להמשך הדרך. ניתן מתוך רגישות וחוכמה, 
אשר נותנת את החשק לשפר את התוצר ולאהוב

את העשייה. 
 

זהו כלי המאפשר התבוננות על תהליכי הלמידה
שלי ובסביבתי, על מנת להתבונן ולשפר את

התוצרים מתוך הקשבה והתבוננות פנימית. 

בחירה
בגישת המסעות, המורה בוחרת ומתאימה לכיתתה 

את מסגרת המסע ואת ליבת התכנים. 
הלומד והלומדת יוסיפו לכך תכנים, כלים דרך הצגה 

התואמת את הפרשנות האישית. 
 

מפגשי הבחירה מאפשרים לבחור את תחומי הלמידה 
 וההתנסות. כמו כן, הבחירה מתבטאת ביכולת 

 לבחור באיזו דרך ללמוד ובאיזו סביבה .
 
 

מתאפיין במעורבות הלומדות והלומדים, כחלק
מצוות, להתקדמות בתהליך הכולל: תכנון, יישום

ובדיקה של אופן הפעולה.
 

מחקר פעולה הוא כלי בהערכה מעצבת.
ב"יצחק נבון" הוא מתקיים כ"פרקטל": הלומדים
והלומדות יחקרו את הפעולה שבחרו, המורה
חוקרת את פעולתה, בית הספר כולו חוקר את

פעולתו.

מחקר הפעולה

קול לכל תלמיד ותלמידה
האפשרות לתת ביטוי לכל הילדות והילדים,
באמצעות הכישורים המרכזיים והיכולות
וללא קשר לרמת ההישגים והידע בתחומי

הליבה (יכולות הקריאה, כתיבה, הצגה).
יסוד מרכזי במסעות למידה זו היכולת
והמחויבות להגיע לכל תלמיד ותלמידה

ולייצר את אפשרות הביטוי המתאימה לכל
אחד ואחת.

מורות מפתחות ולומדות
מסעות הלמידה מפותחים על ידי צוות בית הספר.

כלל הצוות שותף פעיל בבניית השיעורים, המערכים
ואופן הלמידה מתוך רצון להתאים את הלמידה

באופן מיטבי לתלמידות, התלמידים והצוות.
 

זו פעולה שמחברת את הצוות לנושא, ממקום של
שייכות מחויבות ויצירתיות ויוצרת למידה חוויתית

ומשמעותית העוברת מהצוות אל התלמידות
והתלמידים.

 
 

ְפַרקָטל הוא צורה גאומטרית המורכבת
מעותקים מוקטנים של עצמה (זהים או דומים).

במודל החברתי פדגוגי של "יצחק נבון", דימוי
הפרקטל מבטא את הרעיון וההבנה שהוראה
ולמידה משכפלים את עצמם בכל קנה מידה.

המורה לומדת כשם שהיא מלמדת. 

תפיסה פרקטלית Social Emotional Learning
((SEL

 הלמידה החברתית- רגשית כפלטפורמה
לחיזוק עמדות וכישורים תוך אישיים (מודעות

עצמית וניהול עצמי), בינאישיים (מודעות
חברתית ומיומנויות בינאישיות) וקבלת החלטות

אחראית ומוסרית במצבים אישיים וחברתיים .

עקרונות יסודמסעות למידה

חזרה למפת המושגים



יומני מסע
 יומני המסע מסכמים את התהליכים הלימודיים,

החברתיים והרגשיים שעברו תלמידות ותלמידי ביה"ס
בסוף כל מחצית.  בכתיבת היומן מעורבים התלמידות
והתלמידים באמצעות ציטוטים שעלו במהלך השיחות
האישיות שקדמו לכתיבת היומנים ושאליהם המחנכת

מתייחסת בכתיבה.
בנוסף, ישנו חלק ביומן המוקדש להצגת תוצרים

אישיים (יצירה, כתיבה וכ"ו מהמסע) 
בכל יומן מסע לוקחות חלק מספר מורות.

תכנון ויצירה

מסעות הלמידה מקנים לילדים.ות מיומנות
של  תכנון והרגלים. של יצירת טיוטות תוך
מתן וקבלת משוב, חשיבה עתידית,  איסוף
מידע לפני ותוך כדי הכנת התוצר הסופי.

טיוטות מרובות
ממקד ומדייק את תוצרי התלמידות

והתלמידים. משלב בתוכו את תהליך מתן
משוב האמ"ת (אמיתי- ממוקד- תורם)

וקבלה או אי קבלה של הצעות שהועלו בו.
בטיוטות נעשית החלטה על שינוי או שיפור

התוצר.
מעבר בין הטיוטות מראה את הדרך שעברו

התלמידות והתלמידים במהלך המסע.

 P.O.L
(Presentation Of Learning)

כל למידה מסתיימת בהתבוננות בה. כאשר כל לומד
ולומדת יסכמו את המסע ויציינו את ההשגים,

ההצלחות, הקשיים והאתגרים במימדים הלימודיים,
המיומנויות, במימד החברתי ובמכוונות העצמית.

זהו תהליך של הצמחה, הקשבה, משוב עצמי והכנת
ה'חוזה האישי' למסע הלימודי הבא.

סיכום המסע נעשה בפני קהל (כיתה, צוות, הורים).

שאלה מניעה וחקר
 מתוך הבנת הרקע ונושא המסע, תוגדר
שאלה מרכזית אשר תניע לפעולה: מה

עלינו לדעת כדי לעמוד בהצלחה באתגרי
המסע וכדי ליצור את תוצר המסע? 

תוצרי החקר עוברים מספר טיוטות עד
לעיצוב הסופי.

 

מסע מתחיל מתוך מודעות והתכוונות
לסוף המסע. 

המטרה היא להביא את הלומדות
והלומדים לדמיין כיצד יציגו לקהל

התערוכה, כלומר מחשבה על השיא ורק
אז יחל תכנון המסע מבראשיתו.

 
 

הסוף בראשית

מה ש'נחלם' בראשית המסע מתגשם בשיאו.
הלומדות והלומדים יציגו את התוצר שלהם

 (Presentation) תוך מהלך של הגשה
מול קהל יעד על פי העניין.

עקרון הפומביות - הנו שלב הכרחי בכל
מסע ומאפשר תרגול של מיומנויות חשובות

כגון הצגה בפני קהל, הגשת מסרים ועוד.

הגשה והצגה

 במסעות למידה הקירות מדברים את המסעות.
הם כלי לפומביות העשייה והיצירה, סביבה

המזמנת במות ביטוי וחשיפה, התייעצות, דיון
ומשוב.  

קירות מדברים למידה

מפה המתוכננת לפני תחילתו של מסע כציר
להערכה מעצבת, הכוללת :

ידע- מה ילמד במסע, היכולת לרכוש, ולהבנות 
ידע חדש.

מיומנויות- התנסות ותרגול של מיומנויות לאורך
המסע.

הרגלים- פיתוח הרגלי חשיבה, התנהגות וערכים.

שאלה מהותית 

"אוטובוס המסע" הוא ביטוי חזותי המצוי בכל כיתה,
 עם תמונות של חלונות אוטובוס המייצגות את שש 

תחנות המסע. 
חלונות אלה מיועדים לכתיבת הארועים/המשימות

 הנמצאים בכל שלבי המסע (מה כבר עברנו, מה עוד 
לפנינו).

"אוטובוס המסע"
מפת ימ"ה

 שאלת המסע המרכזית, פתוחה ומכוונת
לקבלת תשובות מגוונות, משתנות במהלך

המסע. אין לה תשובה אחת ויש לחזור
אליה תוך כדי התקדמות ולבחון כיצד
התשובות השתנו והתפתחו בעקבות

המסע.
 

מסעות למידה

אבני דרך ופרקטיקות
  במסע

חזרה למפת המושגים



פרק חמישי: איך הן עושות את זה?
עדויות מפי מורות, תלמידות ותלמידים

מסע שפתי כיתה א'  - מפי מחנכת ושותפה בצוות המוביל, ארבע שנים בבית ספר

מסע "התחלות", היה המסע הראשון שתוכנן לאור הצורך של ילדות חדשות וילדים חדשים
להקלט בבית ספר חדש וספציפית העליה לכיתה א' (כמסע ראשון זה היה מסע ששכבות א'-ג'
עשו במקביל ובכל שכבה הוחלט על תוצר אחר). בשכבת א' המטרה הייתה להכיר את האותיות,
לחזק את השפה, להתאמן בכתיבה ובחשיבה על המושג "התחלות" ובאופן שהמושג מופיע
בחיים שלנו. עסקנו בשאלה: מה זאת התחלה? הילדות והילדים חיפשו מילה שמתחילה באחת

מאותיות המילה "התחלה" ויצרו תוצר סביב אותה מילה.
למעשה המסע הזה הבהיר לי כמורה, ולנו כצוות, תוך כדי הליווי של המנחה ותוך כדי תכנון
ותנועה איך "מולידים ביחד מסע". גילינו למשל שאחד הקשיים היה בטיוטות. התלמידות
והתלמידים לא הבינו מדוע צריך לחזור שוב על העשייה שכבר עשו והתוצר היה לעיתים פחות

מוצלח מהטיוטה.
המסע אפשר לא רק לתרגל את רכישת השפה מתוך תרגול בחוברת, שמלווה לעיתים בתחושת
שעמום, אלא תרגול תוך חשיבה גבוהה ותוך חיבור אישי לתוכן ולעשייה. התוצרים היו ייחודים

לכל ילדה וילד וממש מלהיבים. הילדות והילדים מאד התחברו למסע הזה.

כבר במסע "התחלה", המסע
הראשון שנערך בבית הספר
גם עבור תלמידות ותלמידי
כיתה א' - באו לידי ביטוי

עקרונות הבחירה, "קולו של
כל תלמיד ותלמידה"

ופעולות חקירה והעמקה. 

על מהלך התכנון הגנרי של מסע- מפי מורה מהצוות המוביל, ארבע שנים בבית הספר

עברתי מסע בעצמי עם תהליך המסעות. בכל פעם אני מצליחה לדייק יותר כיצד לבנות מסע.
אני חושבת שהיה לצוות שהתחיל את בית הספר, רק "נטיה" לבניית מסעות, אבל כדי באמת
לדייק את השלד ואת המושגים צריך לעבור דרך. אנחנו משתפרות ועדיין בתהליך. יש כמה

עקרונות שאנחנו שמות עליהן דגש ויש כאלה שאנחנו עדיין לא מצליחות ליישם מספיק טוב.
קודם כל אנחנו מחפשות זיקה לעולם הילדות והילדים. נושא שיעניין אותם ושיוצא מתוכנית
הלימודים ומגבולות בית הספר. לא פעם יש בלבול בתכנון המסע וסיעור מוחות לא מסודר,
שגורם לפעמים לעומס. האם להתחיל עם התוצר הסופי, או לא? כל פעם מישהי מושכת לכיוון
אחר: לסוגות, לתכנית, מה יהיה כיף, מהנה, ואז רגע מגלים שאין הקשר, שהשאלה לא מניעה
לתוצר וכו'. אחרי זה, חושבות על תחומי הידע וזה בא עם תסכול שהידע לא תמיד תואם את
התוכניות של המשרד. יש את המתח הזה של מה אנחנו צריכות להספיק לבין מה שהמסע יכול

להכיל. את השאלות המניעות התחלנו רק לאחרונה להבין לעומק ולשכלל.
במחשבה על התוצר- יש קושי תמיד בשאלה כמה הוא מצליח להיות מדוייק למסע עצמו. אנחנו
רוצות שהוא יהיה גם שפתי וגם עם ביטוי אישי, עם אוריינות חזותית ועוד. המסע צריך להניע
ולרגש את הצוות עצמו. אני רואה שהצוות היום מבין ואוהב מאד את שלב החשיפה במסע. איך

אנחנו מסקרנות את התלמידות והתלמידים, איך שומרות את הסוד ויוצרות מתח מניע פעילות.
אני מאמינה שאם היינו מצליחות לערב יותר את התלמידות והתלמידים ביצירת המסע, זה היה

מקל על התהליך ונכון יותר, אך ייקח עוד זמן עד שזה יקרה.

דגש על הבניית הידע בתכנון
המסעות ובתוכן הנלמד, על

התאמה, על רלוונטיות,
קוהרנטיות ועל בעלות

הילדות והילדים על התוצר,
תוך קיום תכנון ויצירה

קפדניים על ידי המורות. 



מרחב יצירה ופיתוח שיתופי של מסע למידה- 
מפי מחנכות שכבה ד', שנה עד שלוש שנים בבית הספר

קיבלנו, המחנכות, את נושא המסע של שימור אתרים בעיר מצוות המורות שהעבירו אותו בשנה
שעברה, אבל היה ברור שזה לא מוצר מדף או חליפה מוכנה שאפשר לעשות לה "העתק הדבק".
בהתחלה כלל לא התחברנו לנושא המסע, הוא לא היה ברור לנו באמת. ואז, אחת מאיתנו בתור
ילידת הרצליה שמכירה את האיזור, הגיעה לאותה חורשה שיש בה עניין לשימור, והתחלנו בצוות

להעלות רעיונות ולתפור מסע אחר מותאם לנו ולכתות שלנו.
הפכנו מסע שבאופי שלו היה כיתתי למסע שכבתי שנסמך יותר על שיתוף הפעולה בינינו כצוות.
יצרנו שיתופי פעולה עם העירייה, עם מתנדבת והכל תוך כדי תנועה. התוצר שביקשנו
מהתלמידות והתלמידים להכין הוא סדרת הדרכה והעברת ידע אודות החורשה בכמה דרכים:

הדרכת בתי ספר אחרים המגיעים למקום, יצירה של עלון מידע, שלט והצגה בשל הנושא. 
אנחנו עדיין לא יודעות אם נספיק הכל, במסגרת מגבלות הזמן והתכנון. נקווה לטוב...

פיתוח 'בהתאמה אישית' בצוות - מפי מחנכת בשכבה ב',  שלוש שנים בבית הספר

קיבלנו מסע מוכן שהצליח בשנה הקודמת, אך בישיבות צוות ניסינו לדייק אותו, לשפר ולהתאים
אותו עבורנו. היו בו דברים שפחות רלוונטים לנו כצוות, וגם לתלמידות והתלמידים. בנוסף ישנם
אילוצים חיצוניים של לוח זמנים שדרשו שינויים במסע. הפכנו את המסע לבעל אופי יותר כיתתי
מאשר שכבתי, כך שכל מחנכת עשתה את ההתאמה שלה. התוצר גם התפתח והיום "כרטיס
הכוחות" המיוצר ע"י התלמידות והתלמידים, מכיל גם רכיב מכני של אור ממש, בנוסף לכתיבה
על הכוחות, דרך דמויות מתוך סיפורים שקראנו ועיבדנו בכיתה. הצגת התוצר נעשתה מול שאר
הצוות החינוכי שהיווה קהל עבור הכיתות. אני רואה שהנושא מחלחל מאד ברמת הכיתה.
התלמידות והתלמידים עושים שימוש בשמות התואר שמצאו וכתבו בכרטיסים. רמת הגיבוש

והפירגון בין הילדות והילדים עלתה בצורה משמעותית.

כאן מביאות המורות לידי
ביטוי את הערכים שלהן ואת
הקשר לעולם האמיתי של
תלמידות ותלמידי הכיתה.

כאן נעשה השילוב בין הידע
שיש ללמד לבין הטמעה של

למידה כפעולה חברתית.



נקודת המבט של המורים המקצועיים בחיבור למסעות מתחומים שונים- 
מפי מורה לחינוך הגופני ומורה למדעים. 

 
החלק והתפקיד שלי שונה משל מורה לחינוך גופני בבי"ס אחר משום שאני מסייע בהקמת
התערוכות בסיום המסעות. אמנם זו עזרה טכנית בעיקר, אבל אני מכיר את הרעיון של
המסעות ומחליט להשתלב עד כמה שניתן. הנה דוגמא - פגשתי לאחרונה, במקרה, במתנ"ס
שאני עובד כמאמן כדורגל, סבתא של שחקן שלי שהתברר לי שהיא מתנדבת בתחום שימור
אתרים בעיר. עשיתי חיבור בינה לבין אחת ממחנכות שכבה ד' שעושה עם הכיתה שלה מסע
בנושא ונוצר קשר שתרם מאד לקידום המסע. גם בתחום המחשבים סייעתי להם להכין מצגות

לבקשת הצוות.

בראשית השנה לא הבנתי את הרעיון של המסעות, זה היה זר לי. היום אני יכולה להגיד שאני
חלק מהמסע של שכבת ה'. המסע שלהם הוא סביב נושא ההמצאות. אני נותנת לתלמידות
ולתלמידים את התוכן סביב נושא ה"תיכון", שזה חלק מתוכנית הלימודים ושמשתלב היטב עם
הדברים שהם ממציאים במסגרת המסע. הבנתי שנושא שאמור להלמד על פי הספר שבועיים,
נמשך כאן יותר זמן ויוצר את ההתעמקות. ביקשתי לשרטט ולחשוב על משהו וראיתי שהכיתה
"נדלקה" וגם המחנכת שלהם הייתה מופתעת מהעשייה של התלמידות והתלמידים בשלב
הזה. יתרון נוסף שאני רואה במסע, הוא שמעבירים בקבוצות את הידע והתלמידות והתלמידים
מבנים לעצמם את שאר הלמידה. המורה כאן באמת כמתווכת וניתנת לכיתות האפשרות
ליישם את הידע "היבש" וליצור המצאה משלהם. אני היום מוכנה ללכת יותר רחוק וגם שיותר
חומר הם ילמדו לבד. כדי לשלב טוב יותר את המורות המקצועיות, אני חושבת שצריך יותר
תיאום גם בשלבי התכנון וגם בשלבי הבצוע בין כל המורות המשתתפות, כך שתהיה

קוהרנטיות ושיתוף פעולה לאורך כל התהליך.

פעולתם וחוויתם של המורים
המקצועיים האלה מצביעה

על תהליך חברתי המשתלב 
 בעבודתם המקצועית ועל

קיום המסעות כזרז לשאלות
מהותיות לגבי תפקידן וחלקן.



תערוכות במהלך המסעות- מפי מורה מקצועית, שלוש שנים בבית הספר
 

תמיד עבדתי בצורה של pbl מבלי לדעת זאת. הייתי רגילה לעשות תערוכות מסכמות גם בין
תחומיות כמו מוזיקה ואומנות בשיתוף עם עוד מורות. כשהגעתי לבית הספר בשנה הראשונה
כמחנכת ומורה לאומנות לכיתה אחת, היה קושי בהתחלה להבין את התפישות שלי ולאט לאט
למדו להכיר אותי ואת מה שאני מביאה. חשוב שזה יהיה נכון, לפי שפה ותפישה אומנותית

אחידה.
התערוכה באה בכמה שלבים עם מטרות שונות. 

בחשיפה היא קריטית, כי נדרשת חוויה של "וואו" שתניע את כל התהליך, הזמנה מפעילה,
מסקרנת, לפעולה עתידית. מאד חשוב לרתום את הילדות והילדים בנקודה הזו. למשל בשכבת
ה' היה דיאלוג עם המחנכות והתחלתי ליצור מעין מיני מוזיאון שתהיה חוויה אחרת ומסקרנת.
בהקשר של הקירות, הקירות צריכים להפעיל,  לדבר, כמשאב של מרחב למידה, לא רק לחלוף

בפסיביות על פניהם. כדי שזה יקרה, צריך לשבת עם הצוות, לחשוב יחד ולייצר שפה אחידה.
התערוכה של סוף מסע מייצרת שיוויון הזדמנויות. "קול לכל תלמיד ותלמידה". זה מרגש
לראות את כולם מאד גאים בעשייה. זו גם הזדמנות לגייס תלמידות ותלמידים ספציפיים לטובת
ההקמה שלה. זו חגיגה אמיתית. אני נוהגת לצלם ולצרף תמונות של התהליך בתערוכה עצמה.

זה משמעותי לכל המשתתפים.
על תהליכי הערכה של תהליכים אמנותיים? זה עדיין לא מתועד מספיק. בעיני הפרמטרים
להערכה שכזו הם: לקיחת חלק בתהליך, תהליך חשיבה אישי, שיתוף פעולה ושותפות בביצוע,

היכולת להסביר את תהליכי היצירה, לדברר אותה ועוד.

פרקטיקות הייצוג הויזואלי,
האומנותי, האישי באים
לידי ביטוי בעבודתן של

מחנכות ומורות מקצועיות,
הלוקחות את מהלכי

המסע למיצוי מירבי של
כישורי הלמידה שלהן ושל

התלמידות והתלמידים.

 - Presentation Of  Learning- P.O.L
מפי מחנכת, פעילה בצוות הניהול, שנה רביעית בבית הספר

 
תהליך POL זה תהליך חדש בבית הספר. בשכבת ו' החלטנו להזמין כל פעם קבוצת מחקר של
לומדות ולומדים ולבקש לספר על התהליך מול צוות מורות ומלווי ביה"ס. היה מחוון שבנוי על
שאלות שנתנו להם מראש והם התכוננו לפיו. השאלות היו בתחום נושא המסע, בתחום עבודת

הצוות ועל העבודה האישית במהלך המסע, שאלות להתבוננות רפלקטיבית. 
למה לעשות POL? זאת הערכת הלמידה, הערכה שהיא לא רק של המורה. כשנותנים לילד או
ילדה להסתכל אחורה לראות איך למדו, מה למדו, התהליך יותר משמעותי וההכנה למסע הבא

טובה יותר.
לקח לנו ארבע שנים לבנות POL, כי זה תהליך יותר עמוק מהכנת תוצר ותערוכה. זה דורש
הבנה יותר מלאה לאן אנו הולכות והבנה של תהליכי המסע. כמו לעשות הצגה ושתהיה אחריה
שיחה עם השחקן על ההצגה ועל תהליך היצירה, זה הרבה יותר מעניין. כשהילדות והילדים
עמדו, דיברו וענו על שאלות בנוגע לעצמם בתהליך -זה אוטנטי. ילד או ילדה שעברו תהליך,
ידעו לדבר את התהליך. איך מלמדים חדר מורות לעשות POL? לדעתי, להציג את התבנית

לשאר הצוות את מה שאנחנו, צוות ו', יצרנו ומשם לשפר ולשנות.

התיאוריה החינוכית והניסיון
המצטבר מעידים על כך

שהלמידה הממשית והזיכרון
לטווח ארוך, יחד עם היכולת

לדלות אותו ולעשות בו שימוש  
נעשים בתהליכים רפלקטיביים
וסדורים של: 'מה היה לי/ לנו
כאן?' ולקיחת אחריות על

תהליך הלמידה.



המסעות מתועדים ב"יומני מסע" (תעודות). הם נכתבים לאורך המסע ולקראת סיומו
בשיתוף פעולה של המורות והתלמידות.ים - מפי מחנכת, שנה שלישית בבית הספר

 
כמחנכות, אנחנו מתארות בכתב את התהליך שהילד או הילדה עברו, על בסיס משוב אמ"ת.
אנחנו מתחילות במשהו טוב וכן, תמיד יש אצל כל תלמיד ותלמידה משהו כזה... עוברות
ל"פחות טוב" ומסיימת בנקודות להמשך הדרך. אני מקפידה לשלב בנוסף לעובדות היבשות

דבר מה אישי עלי כמורה, או משהו שראיתי שקרה לו.
עבורי זו חוויה מתקנת, כי כתלמידה קיבלתי תעודות עם טבלאות של "V" ומשפטים שחזרו על
עצמם כמו אצל שאר התלמידות והתלמידים, והנה יש לי הזדמנות לתת משוב משמעותי

עבורם. אני ממש מתרגשת מזה שהם וההורים שלהם הולכים לקרוא את מה שאני כותבת. 
התהליך מורכב מכמה שלבים: מילוי שאלון (שהשתנה במהלך השנים) של הערכה עצמית
בתחומים שונים ומצריכים דירוג עצמי בקטגוריות שונות. על בסיס המענה אנחנו מקיימות
שיחה עם כל תלמיד ותלמידה ואז ביחד עם עוד עדויות שנצברו במהלך המחצית, ישנה
תשתית לכתיבת היומן שנעשה בשיתוף המורות המקצועיות. בנוסף, זה עובר לבדיקה סופית

של המנהלת או של מורות עמיתות.
ל"יומן המסע" מבנה ייחודי של "קוביות" או "שדות" והוא עובר אבולוציה מתמדת במהלך
השנים וגם בין השכבות. רוב ילדות וילדי ביה"ס אוהבים מאד לכתוב על עצמם, זה מרגש אותם

והם כותבים הרבה יותר מהמינימום שאנחנו דורשות.  

מורות ב"יצחק נבון" למדו
להעריך את גישת ההערכה
של בית הספר. הן מקיימות
אותה מתוך התאמה אישית

גבוהה לעצמן לפעולתן,
לחוויות הלמידה שלהן בתור
תלמידות ויוצרות בכך מחקר
פעולה עצמי ואישי של כל

אחת מהן.

עוד נקודת מבט על כתיבת "יומני המסע", מלאכת מחשבת של דיוק ויצירה- 
מפי מחנכת, שנה שלישית בבית הספר

 
לא פשוט לי לדבר על יומני מסע כי מצד אחד אני מאד אוהבת לכתוב ובכלל את המילה
הכתובה ומאמינה שצריך לתת לכל ילד וילדה את השיח החינוכי. יחד עם זאת, זה לוקח המון
זמן ומאמץ רב מאד. בפעם הראשונה, בשנה הראשונה שלי זה היה מאד קשה כי נורא רציתי
להיות ברורה ומדוייקת היכן התלמידות והתלמידים באמת נמצאים, מבלי לייפות ולהגיד את
האמת וחיפשתי המון מה לכתוב. השנה זה יותר קל, אני מכירה את הילדות והילדים ומבחינת
התהליך שאני עוברת – זה גורם לי להיות יותר מדוייקת כמורה וכאדם. זה מצריך ממני
התבוננות ברמה אחרת ולאסוף יותר עדויות במהלך השנה. אין מצב שילד או ילדה לא יגישו
את כל המטלות. אני לא מוותרת לעצמי ומתאמצת עוד יותר כדי לאפשר למי שמתקשה
לעשות את המטלות בתנאים שהם צריכים כדי לדעת בדיוק היכן הם נמצאים. לדעתי, מורים
צריכים הכנה מקצועית להערכה. הילדות והילדים מאד מחכים ליומנים האלה, מסתכלים בהם
וקוראים לעומק. ומה עם ההורים? רוב ההורים ערים למהלך שלנו ואמרו לי שהיומנים

משקפים באמת את הילד או הילדה שלהם. 
-

מהלך ההערכה והלמידה
של המורות יוצר חוויה,

פעולה  והתנסות
משמעותיים של פיתוח

מתמיד של כישורים 
 ומיומנויות של המורות
בגישה המקצועית שלהן

כלפי עבודתן. 



להקמה של מערך המטמיע את מהלכי המסעות נדרשת הכשרה ופיתוח מקצועי -
מפי המנהלת 

 
המטרה מלכתחילה היתה ליצור מצב שהפיתוח המקצועי של הצוות נעשה בבית הספר,
להביא לתוך הצוות, אל קהילות הלמידה את התוכן. האתגר הוא עדיין שיש 10-12 מורות
חדשות מידי שנה שרוצות ומבינות שהלמידה פה אחרת וצריכות ללמוד את דרך העבודה.
מלאכת השילוב לא פשוטה - גם מבחינה חברתית וגם ההבנה של תהליכי הלמידה תוך כדי
הרצון שלנו להמשיך להתפתח ולהעמיק בהם. גם אצל מי שלימדה PBL בבית ספר אחר, זיהינו
שיש פער בין מה שהן הכירו למה שקורה ב"נבון". בהתחלה חשבנו לייבא ממקום אחר מסעות
ותוך זמן קצר הרגשנו שזה לא נכון, הבנו שהמסעות צריכים להיות מיוצרים ע"י הצוות כדי
שיהיה חיבור לתהליכים ולפיתוח המקצועי האישי. הפיתוח המקצועי מכיל גם העמקה

בתהליכי הוראה-למידה. פיתוח מסעות זה אומר ללמוד תוך כדי עשייה. 
הצוות המוביל, אותו אנו מכנות "סלט נבון", זו קהילת הפיתוח המקצועית שלנו (מבחינת

המשרד זה דגם לא מוכר) וזו קהילה שמלווה, לומדת, מייצרת וממציאה את עצמה כל העת.
הצוות המוביל תמיד פתוח לכולן. כל מורה שרצתה, הצטרפה אליו. הפיתוח המקצועי נוצר
ומעובד עיבוד ראשוני בצוות המוביל. על פני ארבע השנים קרה מה שרצינו שיקרה- הצוות
הותיק בונה את ימי הערכות לומד ומלמד אחרות אחרי מהלך ממושך של ניסוי וטעיה. אנחנו
שואפות שיהיו קהילות שונות בתוך בית הספר, שכל אחת תוביל משהו שמעניין אותה ואנחנו
נלמד אחת מהשנייה. אני רוצה שהמליאה תנוהל בעיקר ע"י הצוות עם ליווי חיצוני מכיר וקשוב.
פיתוח מקצועי טוב צריך לעבוד מבפנים, מחובר וגמיש לצרכים של המורות. גם בשנה הבאה
יצטרפו לפחות עוד 10 מורות חדשות, כך שהפער בין הניסיון המקצועי של הוותיקות (שנה
חמישית) לחדשות יגדל. אני מקווה כי חדר מורות הלומד ומלמד האחת את השניה יאפשר

 התמודדות טובה יותר עם האתגר.

הלמידה של המורות היא
פעולה חברתית הנובעת

ממחקר פעולה מתמיד שהן
מקיימות אודות ההתנסויות

שלהן. מה שמניע אותן כצוות
וכיחידות היא למעשה למידה

(SEL) רגשית חברתית
שביסודה תחושת אחריות

ושליחות.

שילוב מורות חדשות - מפי רכזת שכבה, מורה שותפה להקמה מהשנה הראשונה.
 

ההתנסות הקצרה שלי בהוראה לפני בית הספר הזה היתה בבי"ס שלא תאם את תפישת
עולמי בכלל. ביקשתי ורציתי להגיע לבית ספר צומח ולגדול בו עם שאר חברות הצוות.
המעטפת כאן ב"נבון", מאפשרת לי להתקדם. אני מרגישה שאני יכולה כאן לחלום. השנה אני

בתפקיד רכזת שכבה, תפקיד מאתגר בייחוד כשהמורות בצוות שלי חדשות בתחום ההוראה. 
 

אני מודה על הזכות שנתנו לי כאן להתפתח, על האחריות הזו.  אני אוהבת את המקום ש"נבון"
נותן למורות חדשות ולותיקות להביא את עצמן ואת הדברים שהן מאמינות בהם. אני לומדת
את המסע הנוכחי בעצמי. יש הרבה שיתוף בינינו ושיחות בצוות, במליאה וגם בנוסף בתהליכי
סיעור מוחות, שאני מנסה להוביל. אני נעזרת בחברותי לצוות המוביל ושם אני פורקת ולומדת.
הצוות המוביל פעל עוד לפני שהצטרפתי, ואז ביקשתי מהמנהלת להצטרף, למרות שלא היה
לי ניסיון קודם, ידעתי שיש בי אהבה, רצון וידע. אני שמחה על כך ששירלי אפשרה לי, זו זכות

בעיני. למרות האתגר אני עם הפנים קדימה, אני אוהבת את מה שאני עושה, זה ממלא אותי. 

המפגש המקצועי עם פעולת
ההוראה ב"יצחק נבון"

מייצרת קהילות התנסות 
 בהן למורה החדשה יש רשת
ביטחון המאפשרת לה ליצור
וליזום ולהוות סוכנת שינוי

בקהילה ומחוץ לה.



העבודה שלי קשורה בעיקר לחיבורים וקשרים אנושיים. הקשר מתחיל עם ההורים. התפקיד
שלי הוא להכיר את הילדות והילדים וליצור להם חיבורים חברתיים, רגשיים המתאימים להם.
הכל זה קשרים וחיבורים בין א.נשים, שבעיני עושה את כל ההבדל של הסתגלות מוצלחת או
לא, בתוך בית הספר ובקהילה. בשכבת א' אני גם מלמדת כישורי חיים ובפועל אני לומדת להכיר

אותם טוב יותר. במקביל, אני מטפלת גם בצוות המורות, הכל זה דינמיקות וקשרים... 
בעזרת התקשורת שאני בונה אני יכולה לפעול כמו "בולמת זעזועים". מרכיב נוסף בעבודה שלי,

זה הדיסקרטיות והאמון שאני  בונה.
כיועצת, אני חושבת שנדרש להתאים את תהליכי המסע ספציפית ע"פ הצרכים האישיים של
הילדות והילדים כדי שכולם יגיעו לתחושת המסוגלות. לכן אני גם שותפה לתכנון המסעות

ומוסיפה להם היבטים רגשיים וחברתיים.
מרבית המורות החדשות נרתעות מהסעות, זה מעורר בהן חרדה. נוצרה כאן שפה ייחודית,
דרכי עבודה ייחודיות ותפקידי להוריד את מפלס החרדה ולהכניס אותן לעניין. אני מראה להן
חוויות הצלחה, מבררת איתן מה הן היו רוצות לתת, מה הן רוצות שיקרה לתלמידות
ולתלמידים, מחברת אותן לרעיון ולביצוע. ב"יצחק נבון", רמת העבודה הנדרשת מהמורות היא
רבה ולכן זה יוצר מוטיבציות אחרות שבגללן מורות נמצאות כאן. הרווחים בעלי המשמעות הם

יצירת קשרים חברתיים מאד קרובים, אמון ואינטימיות. 

תהליך הלמידה  מחייב רגישות גבוהה, טביעת אצבע של יועצת בית הספר

המסר של דיאלוג מסועף
בקהילת בית הספר, מעצים

את היכולת לממש את
הבחירה ואת

הפרסונליזציה ובעיקר
לחזק את תחושת השייכות

למקום ולתפקיד.
 

     ברמת העירייה והקהילה הסובבת, פועלת תפישת עולם "איץ" שבית הספר למעשה
     מבטא אותו הלכה למעשה מראשיתו- מפי המורה ש"משגררת" את הגישה.

ה"איץ" זה כיוון יפה מטעם העירייה שבהחלט מוטמע אצלנו. אני מרגישה ש"יצחק נבון"
מתקדם מאד ברעיון הגדול הזה, אבל לא בטוחה עד כמה העירייה והקהילה מודעת לאופן
שזה מתבצע ברמה היומיומית. המסעות מדברים מאד "איץ". ב"איץ" ישנו עקרון קהילתי וגם
אצלינו במסעות. זה אגב משהו ששובה את ליבם של הילדות והילדים - העובדה שיוצאים
מכותלי בית הספר ונפגשים עם העולם האמיתי. ה"איץ "מדבר על קידום חקר טכנולוגי:
אפליקציות, שימוש במחשבים - וזה קורה ביום יום ב"נבון". בעיקר במסעות, אנו מאפשרות
מידה רבה של חופש, גם טכנולוגי. התלמידות והתלמידים משתמשים באפליקציות שונות ויש
למידה טכנולוגית גם ברמת צוות המורות. ה"איץ" מדבר על קידום חקר- שזה מובנה כמובן
בתוך המסע ואנו מכוונות לכך שהילדות והילדים יניעו את זה עוד יותר מעצמם. ה"איץ"
מדבר על ערכים- שזה זה דבר יומיומי בהקשר של שיתופי פעולה, יחסים, עצמאות הילדים
והילדות, של ההובלה, של נתינה וקהילתיות. אנחנו פשוט בפועל, כחלק מהשגרה שלנו

וכחלק מתפישת עולמינו, מטמיעות את הרעיונות של ה"איץ".

קיומו של הקשר קהילתי, 
 של רוח ועשייה חינוכית 

 ברמה העירונית, של
הדדיות ודיאלוג במעגלים
החינוכיים השונים מחוץ
לגבולות בית הספר, אינם
רק מסר ארגוני לצוות, זהו

מסר חינוכי ערכי ללומדות,
ללומדים ולהורים בבית

הספר ובעיר כולה. 



מסכמים הבוגרות והבוגרים מכיתה ו', שכתבו כך להצגת הסיום. 
 

התחלה 
 "כן, למה כל הזמן צריך לחשוב בעצמנו על הדרך..."

 "לא רוצה יותר טיוטות" 
:"נשבע עדיף כבר שיעורי בית.."

"אצלנו בבית הספר לכל תלמיד יש קול ואין דבר כזה לא יכול!"
 

ציפייה
"השנה מצפים לנו המון מסעות מעניינים"

"נבחן כל מיני נקודות מבט"
"נעבוד גם בקבוצות וגם באופן עצמאי"

"ונפתח מיומנויות למידה שונות"
"נלמד להעריך ידע שנרכוש"

"נמשב אחד את השנייה, אבל רק באמת"
 

שיר נושא 
מקסימום לא יצא מזה כלום
רק לא להקשיב לכל הקולות

לא נפסיק לרדוף אחרי החלומות
מקסימום ניפול ואז נקום

 
ובהסתכלות לאחור

״אני זוכרת את זה שעבדנו יחד במסעות. איך אהבתי את מסע 'חוק נבון'. זה היה המסע הכי מעניין בעיניי".
"אני מרגישה שהמסעות ביגרו אותי. הייתי חייבת להתמודד גם עם עבודה בקבוצה. אני הכי אהבתי את 'מסע דמויות מופת', כי יכולתי

לעבוד לבד. אבל זה גם מפחיד, כי הכל תלוי בי."
"אני אהבתי דווקא את 'מסע מה הקשר', כי אהבתי לעבוד עם חברה שלי והצלחנו לעשות קומיקס מדהים. למרות שבהתחלה ממש

התבאסתי מהשיבוץ של הזוגות בסוף הרגשתי שזו היית החלטה ממש נכונה".
"למדנו מלא דברים על עצמנו דרך המסעות אה?"

"כן, אצלנו הייתה גם תלמידה אחת שפשוט עשתה קומיקס על זה שהיא לא רוצה לעשות קומיקס! חשבתי שהיא לא השקיעה אבל אז
דיברתי איתה וגיליתי שזה היה לה ממש תהליך".

"זוכרים שאף אחד לא באמת הבין יותר מידי".

סיכום
"אז זהו? זה נגמר? לא יהיו לנו יותר הפסקות ומסעות למידה ביחד?"

"כן.. המסע שלנו עם "נבון" נגמר..."
"הגיע הזמן להתחיל מסע חדש..."

 

בהומור, בכנות וביושר, סיכמו
התלמידות והתלמידים שעברו
ארבע שנים ביצחק נבון את
ההתנסות והפעולה שלהם.

הזיכרון שלהם יישא את
הלמידה החברתית ואת יכולת

ההתבוננות פנימה יחד עם
זכרון ההתנסות בהערכה

עצמית, הביטוי האישי והבחירה.
 

הם יקחו צידה לדרך ההמשך:
את הזכות לחלום ולהיכשל
ולקום בשנית, את תחושת

המסוגלות האישית והשיתופיות. 



פרק שישי: דרכי הערכה בבית הספר "יצחק נבון"
 

הערכה היא פעולה דיאלוגית של התבוננות בלמידה ובעשייה המיועדת להשפיע לטובה על הלומדות והלומדים, להניע להמשך פעולה
ולביצועים משופרים כדי לעשותם לא.נשים טובים יותר.  קיומה של הערכה מעיד על כוונה להתקדם, לצמוח ולהתפתח. ההערכה היא חלק
בלתי נפרד מהתרבות הארגונית ומהווה את "תבנית נוף" התפיסה החינוכית. הערכה מקיפה מתייחסת למכלול ההיבטים של העשייה

הבית ספרית. 

נושא הערכה החל להיות מונח על  שולחן בית הספר מתחילת הקמתו. מההתחלה, כל נושא המבחנים והציונים לא תאם את תפישת
הצוות, אינו אפשר מרחב למידה אמיתי וסתר את היסודות עליו נבנה בית הספר: "אי אפשר באמת במרחב של ציונים, לעשות ולייצר חגיגה
ולמידה מטעויות" אומרת שירלי המנהלת. לכן, גם תעודה מסורתית לא התאימה והתחיל להבנות "יומן מסע" כציר המרכזי של הערכת

התלמידות והתלמידים. 
 "יומן המסע" מבוסס על דיאלוג, על שיחות אישיות בין המורות לתלמידות והתלמידים ועל דיאלוג בתוך הצוות. בשיתוף עם הורה מבית
הספר נוצרה סקיצה שייצגה ויזואלית את התוכן הרצוי, עם מקום לתמונה אישית, לכתיבה אישית, לכתיבה של מורה על ביצועי התלמידות
והתלמידים, על שליטתם במיומנויות השונות, עם מקום לבחירה למשוב ממורה מסוימת. כל האלמנטים המהווים את אבני הסביב של בית

הספר באו לידי ביטוי ביומן המסע.
מאז הקמתו של בית הספר, "יומני המסע" שמחולקים בסוף כל מחצית, השתנו שמונה פעמים! למעשה, התפתחות כתיבתו היא סוג של
מסע בפני עצמו בו המורות מקשיבות לתגובת התלמידות, התלמידים, ההורים, ולאחר מכן, בדיאלוג רפלקטיבי של הצוות, עוסקים באתגרים

שבכתיבתו ונבדקת השאלה כיצד עקרונות בית הספר באים לידי ביטוי בו, ממש כמו "תוצר" מסע. תהליך זה מאד דינמי ועדיין בשינוי. 

תהליך הערכה אודות טיב המסעות עצמם והתאמתם לתלמידות, לתלמידים ולצוות, בא לידי ביטוי לקראת ביצועם בשכבה חדשה ואצל
צוות חדש שמקבלם (ישנו תיעוד כתוב של כל תהליכי המסעות המהווה בסיס של כל חומרי המסע). כל צוות מקדיש זמן ומחשבה כדי
להתאים את המסע שקיבל והוא מדייק לפי ראות עיניו. במקביל, ישנה גם כל הזמן יצירה של מסעות למידה חדשים המבוססים על מה
שעבד במסעות שנעשו בעבר ומה דרש עדכון. מידע זה נאסף מהפידבק של הילדות והילדים, מידת המעורבות, אופן הדיבור על המסע,

התוצר, התערוכה, ההקשרים שנעשו בין המסעות, בשפה המדוברת בבית הספר וכו'. 
בנוסף, ישנה הקשבה לקהילה, שלאט לאט מבינה את תפישת בית הספר ולוקחת חלק לעיתים בהכנות, או כחלק מעולם התוכן במסעות
עצמם, כקהל באירועי השיא ועוד.  דרך נוספת לאיסוף מידע כחלק מתהליכי הערכה, היא בירור ישיר אצל התלמידות והתלמידים של הבנת
מושגים הקשורים בתהליכי המסע. כך למשל, הצוות יצר לאחרונה מקבץ של סרטונים עבור קהילת מורים ומורות רחבה ובו ילדות וילדי בית
הספר סיפרו בקצרה על מושגי המסעות:  "מסע", משוב", תערוכה", שאלה מהותית" וכו'. זו היתה הזדמנות לבחינת ההבנה והההפנמה של

המושגים. 
לגבי התוכן  הנלמד והמיומנויות הנדרשות בכל אחד מהמסעות - ישנה התחלה של יצירה של מחוונים ספציפיים שנוצרו ע"י הצוותים
וחלקם מתחילים להבנות גם ע"י התלמידות והתלמידים עצמם.  ב"יצחק נבון" המורות לומדות יחד עם התלמידות והתלמידים, לעיתים ממש
במקביל ומתנסות בינן לבין עצמן בתהליכי הלמידה לפני שהן מעבירות זאת בכיתתן. לעיתים זה יוצר אתגר ברמת הסנכרון בהקשר של

הערכה, כי לא ניתן לעשות הערכה מעמיקה לגבי אותם תהליכים.

דרכי הערכה נוספות:
לאור ההבדלים בין הנושאים הנלמדים ובמיומנויות הנדרשות במבדקים החיצוניים, לאלו שנלמדו במסעות, נלמדים שיעורים ייחודיים עם
דגש על מיומנויות ספציפיות. ישנה כיום הפרדה של שיעורים בהם נלמדות המיומנויות הנדרשות מהסיליבוס הכללי בתחום השפה,
משיעורי המסעות. בית הספר ערך ועורך את מבדקי משרד החינוך ובהתאם, מתקיימת הערכה ומדידה קונבנציונאלית של אותן מיומנויות
נדרשות, לאורך כל השנה. התלמידות והתלמידים עוברים באופן טבעי משיעורים אלה ומדרכי הערכה רגילות, ל"שיעורי מסע"
ולדרכי הערכה דיאלוגיים וייחודיים. לעיתים נוכחות שתי התפישות החינוכיות החיות תחת כיפה בית ספרית אחת, יותר קשה להורים
ולקהילה מסביב וישנם כוחות המושכים לכיוון זה או אחר. בית הספר מקדם שיח שיתופי עם ההורים והקהילה כדי להתמודד עם אתגרים

אלו.

.



האגדה מספרת על שלושת נסיכי סרנדיפ שיצאו למסע גילויים. הם לא גילו את מה שרצו לגלות,
אך גילו דברים אחרים, טובים יותר (חיפשו אתונות ומצאו מלוכה). מכאן הביטוי סרנדיפיטי

(Serendipity)  – גילוי לא מתוכנן.
 

לואי פסטר, אמר בהרצאה שנשא ב 1854 כי "המקרי מעדיף תודעה מוכנה". 
 

למדנו ביחד עם כל צוות "יצחק נבון" ליצור ולפתח תודעה קשובה ופתוחה והתבוננות סבלנית. 
 התבוננות שכזו- ערכית, תיאורטית ומעשית תוסיף לקדם את בית הספר ותאפשר התמדה

במסע ההתפתחות הן במימד האישי והן במימד החברתי. 
 
 

 

אפילוג בנימה אישית

יצחק נבון מקיים גם תהליכי הערכה אקדמיים ומשתתף במחקר פדגוגי של מכללת בית ברל החל משנה זו.
במסגרת פרוייקט "המעבדה" בהובלת פרופ' יולי תמיר ויעקב הכט, בית הספר חוקר את הטמעת מסעות הלמידה בבית הספר.

בשיתוף חוקרת מהמכללה, בית הספר ערך בדיקה כמותית ואיכותנית של מיומנויות הנלמדות במסגרת מסעות הלמידה כדי לתקף את
ההשפעה של מסעות הלמידה על הלמידה הקוגניטיבית, חברתית והרגשית של תלמידות ותלמידי בית הספר.

שאלת המחקר של בית הספר עסקה בבחינה של: עד כמה תורמים מסעות הלמידה ל-4 מיומנויות המאה ה- 21: שיתופיות ועבודת צוות,
חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית וחשיבה רפלקטיבית.בימים אלו הצוות עמל על סיכום הממצאים והתובנות.

לתלמידות ולתלמידים כיום ב"יצחק נבון" ברור ש"רואים אותם/אותן". דוגמה לכך לקוחה מתחילת ימיו של בית הספר בה כל תלמיד
ותלמידה, בלי יוצא מן הכלל, נדרשו לכתיבה אישית בשלבי המסע השונים, "ביומני המסע" ולביטוי יצירתי בהתאם למסע עצמו. 

"קול לכל תלמיד ותלמידה" הוא עקרון יסוד אשר הצוות עסוק בהרחבתו התמידית. יישום ערך זה עוד מלפני ימי הקורונה הקל מאד
בתקופת הקורונה בה הקושי העיקרי היה לשמור על קשר על כלל התלמידות והתלמידים, חלק מהאחריות של ביצוע המשימות ותהליכי

כתיבה עברו אליהם והיה ברור שהם יבוצעו, כי זה חלק שיגרתי בלמידה לה הורגלו.

במבט קדימה:
לאור העובדה שכיום, לאחר ארבע שנים, יש "מסעות למידה" גנריים לכל השכבות, הצוות יכול להעמיק לשפר ולדייק אותם, להמשיך תהליכי
עומק נוספים של ארועי הערכה, יצירת מחוונים ופיתוח דיאלוגים נוספים. ביסוס עקרונות בית הספר, הפרקטיקות והשפה הפדגוגית

המתלווה, תוך חתירה לעבר חיזוק הקוהרנטיות של אותם עקרונות בכל השיעורים, אלה של "המסעות" ואלה שלא. 

ישנה גם חשיבה על העמקת הקשר עם קהילת בית ספר, בהקשר של הבנת התפישה הייחודית שלו ואיגום כוחות להמשך למידה
משותפת. עדיין מפאת גילו הצעיר של בית הספר, אין את הפרספקטיבה של משמעות תהליכי הלמידה לאחר המעבר לחטיבות הביניים,

לתיכונים ולחיים בכלל. זאת ניתן יהיה להעריך בעוד מספר שנים.

דבר אחד בטוח, המושג: "מסע" נמצא עמוק בתוך התפישה הבית ספרית של ביה"ס יצחק נבון. 
המשך הלמידה והעמקה של תחום המסעות דורש אורך רוח, יחד עם התמדה ושימוש בצידה לדרך שכבר נאספה עד כה.



תודות
שירלי רוזמן, מנהלת בית הספר

האמרה האפריקאית הידועה אומרת כי "דרוש כפר שלם כדי לגדל ילד".
כדי להקים בית ספר, המשרת קהילה גדולה של צוות, תלמידות, תלמידים והורים דרוש כפר גדול במיוחד.

אני רוצה לנצל הזדמנות זו, של עצירה וסיכום ביניים כדי להודות לכל מי שתמכו וליוו אותי בהקמת בית הספר.
 

תודה לאגף החינוך בעיריית הרצליה, לעומד בראשו ד"ר יעקב נחום וראשת המחלקה לחינוך יסודי, יעל חקון-יוסף על
הזכות וההזדמנות להקים בית ספר המוביל פדגוגיה ייחודית וחדשנית. ליעל תודה אישית על העידוד, הליווי והתמיכה.

 
תודה למשה עיני, מפקח בית הספר, על התמיכה והחיזוק, על העידוד והסיוע בבניית בית הספר ברוח החדשנות של משרד

החינוך.
 

תודה לצוות המוביל המופלא של בית הספר שעליו יסודות בית הספר נבנים. ההשקעה, התעוזה והרצון להוציא את החלומות
לפועל הופכים את המסע המשותף שלנו לייחודי ומהנה על אף האתגרים והקשיים. זכיתי וזכינו בכל אחת ואחת מכן:

טל בן טוב - יועצת חינוכית
מרינה זמיר - סגנית

ליהי וונטיק - סגנית ורכזת פדגוגית
מאיה אילתי שכטר - מחנכת שכבת ו' 

לינוי דדון - מחנכת ורכזת שכבת א'
 

תודה לצוות ההוראה הנהדר של בית הספר, שלא מפסיק ללמוד, לשאול ולרצות לייצר בית ספר טוב יותר, שבו התלמידות
והתלמידים יחד נהנים מלמידה, חוויה ואתגר. 

 
תודה לד"ר צבי לירז על הליווי המוקפד והמותאם, הגמיש והמדוייק בארבע השנים האחרונות, שאפשר את יצירת הקסם הזה

בבית הספר.
תודה לאורנה וולק על הליווי והתמיכה בשלוש השנים הראשונות של בית הספר. תמיד עם מילה טובה, אמירה מדוייקת, חיוך

ויצירתיות רבה.
תודה לאילת עינן על הליווי בשנה האחרונה, על העין החיובית והכתיבה העשירה והמדוייקת.

 
"מסע מוצלח לא מסתיים לעולם,

הקילומטרים כן.
אך הזמן נשאר חקוק בתוכך

הופך חלק ממך.
בסוף המסע אינני מרגיש מנצח,

אלא יותר אסיר תודה.
כאילו שהדרך עברה בתוכי ולא אני בתוכה".

(אברהם חלפי)
 

מעבר לאתר בית הספר

https://navonschoolherzliya.org/

