
 

 מקבץ סילבוסים של השתלמויות חינוך חוץ בעמק יזרעאל

 תמר אודם ולילה אלעד

 מתחילים תשע"טחינוחוץ 

 המרצה שם ותוכן תאריך יום מס'

להתחבר, לחוש,  –משחקי חוץ  11/10 ה 1

ללמוד אחרת, לעמוד בחוקים, 

 להמציא,  לצחוק ולהתאהב בסובב

 תמר אודם

פורי סי –סיפור סיפורי השבט  25/10 ה 2

סבתא, אבא ובן. סיפורי מקום 

ואגדות סיפורים בכתב ושבעלפה. 

 מה ואיך נספר בחוץ.

 תמר אודם 

 הקשר בין חוץ לפנים 15/11 ה 3

 פדגוגיה של חינוך חוץ

 ד"ר במדעי הים –ד"ר יעל ברקי 

מנחה ברשת הירוקה. מנהלת אזור 

 .צפון, חברת צוות ניהול

טבע יצורים קטנים ומופלאים ב 13/12 ה 4

פליאה מהיצורים הקטנים  –ובגינה 

הנמצאים סביבנו. מעקב ואיסוף 

 מידע רלוונטי.

אנטמולוג, צפר  –יוסי בן מיור 

 ובעיקר איש חינוך מעין שמר.

בזמן  -כפיתות ושימוש בטוח בחבלים 10/01/19 ה 5

שהייה בגן בטבע אנחנו רוצים גם 

אתגרים פיזיים. אישיים וקבוצתיים. 

פוטנציאל שבטבע כדי למקסם את ה

כדאי להוסיף שימוש בחבלים. צריך 

ללמוד לקשור בצורה מושכלת 

 ובטוחה המתאימה לגיל הילדים.

? 

טקסים שומרים על  – חגים וטקסים 07/02/19 ה 6

שיגרת החיים ומיצרים שיאים. אנחנו 

מורגלים בחגים וטקסים. איך נשלב 

 ?אותם בגן בטבע

פעיל סביבה  -רוהאן פלאות 

י לשעבר ש"עבר" לצד ופרסומא

השני. בוגר, מנחה ומנהל לשעבר 

את תוכנית עמיתי בסביבה של 

מרכז השל, ומנהל שותף 



בתוכנית עמיתי הגליל. מרצה 

ממוחה בנושאי קיימות ותרבות 

הצריכה. מנחה סדנאות תקשורת 

 ,PLACEMAKING ,אפקטיבית

 .ויועץ מיתוג לארגונים

ות מה מה היא מספרת ? –אש  29/02/19 ה 7

אלמנט האש בגן יער, בטיחות 

במהלך המפגש נכיר   והדרגתיות  

קצת יותר מקרוב את אלמנט האש 

ותפקידו בחיים שלנו באופן כללי 

של האש במסגרת   ותפקידה 

החינוכית, נשמע סיפורים ותיאורי 

מקרה ונדבר על הכללים שאותם נכון 

. במסגרת ביחס  להנכיח 

במהלך המפגש נחשף   לילדים 

ידה של האש כ"מבוגר אחראי" לתפק

 . במסגרת החינוכית, וליכולת שלה 

הרבליסט .  – תמר אודם ועידו קרן 

מלקט מגדל ורוקח צמחי מרפא. 

מרצה במגמת צמחי מרפא 

בקמפוס ברושים באונ' תל אביב, 

חבר בוועד המנהל של עיל"ם. 

 מדריך וותיק בשומרי הגן.

סיימתי  – איך ליקוט יציל את העולם 07/03/19 ה 8

השנה קורס מדריכי ליקוט וזו 

ההשתלמות וההזדמנות ליישם. 

הכרות, ליקוט בישול ואכילה. חוויה 

רב חושית המחברת למקום ובין 

 המשתתפים.

 תמר אודם 

למידת עמיתים.  –סיכום לנו משלנו  04/04/19 ה 9

 –העברת יחידת תוכן/ משחק/שיר 

 משוב וסיכום

 תמר אודם

 

 

 

 

 

 

 

 



 קדמים תשע"טמתחוץ חינו

 שעה מרצה נושא יום תאריך

כפיתות חבלים לאתגר  ה' 22/11/18

 הובניי

 בנוגע לתחום החבלים:

תחום הקשירות בחבלים 

הינו תחום אשר אנו נוגעים 

בו הרבה בפעילויות 

 השטח.

כמו כן זהו אחד התחומים 

של  םהקריטיים לביטחונ

הילדים ברמה הכי 

 בסיסית.

בהשתלמות נלמד מספר 

שיאפשרו לנו  קשרים

להשיג מטרות שונות על 

 מנת שנוכל להביא לילדים

 חוויה מעניינת ובטוחה.

  קשרים המחברים

 בין שני חבלים

  קשרים המחברים

 חבל לעץ

  קשרים המחברים

חבל לעצם חופשי 

 כלשהו

   קשרים

 מתהדקים

  קשרים המחברים

בין שני מקלות 

 ועוד..

הבנת ותרגול קשרים אלו  

ל יאפשרו לנו למתוח חב

מעץ לעץ ולתרגל למשל 

 "הליכת זיקית"

או לעשות אומגה קטנה או 

נדנדה בה יוכלו הילדים 

 לשחק.

 

יליד ותושב הושעיה,  -יונתן חכם

ומדריך  669אב לשניים, בוגר 

חוגי הישרדות לגנים ובבית 

 הספר.

14:45- 

17:00 



 שפת הצמחים ג' 08/01/19

התבוננות מעמיקה 

 בצמחים ובקשרים בינהם.

הרבליסט . מלקט מגדל רן עדו ק

ורוקח צמחי מרפא. מרצה 

במגמת צמחי מרפא בקמפוס 

ברושים באונ' תל אביב, חבר 

בוועד המנהל של עיל"ם. מדריך 

 וותיק בשומרי הגן.

14:45-

17:00 

שימוש בצמחי תבלין  ג' 15/01/19

 בטבע ולא למאכל!

-14:45 עדו קרן

17:00 

טקסים  חגים וטקסים ה' 21/02/19

על שיגרת החיים  שומרים

ומיצרים שיאים. אנחנו 

מורגלים בחגים וטקסים. 

איך נשלב אותם בגן 

  ?בטבע

 

 -רוהאן פלאות רואהן פלאות 

פעיל סביבה ופרסומאי לשעבר 

ש"עבר" לצד השני. בוגר, מנחה 

ומנהל לשעבר את תוכנית 

עמיתי בסביבה של מרכז השל, 

ומנהל שותף בתוכנית עמיתי 

בנושאי הגליל. מרצה ממוחה 

קיימות ותרבות הצריכה. מנחה 

 ,סדנאות תקשורת אפקטיבית

PLACEMAKING,  ויועץ מיתוג

 .לארגונים

14:45=1

7:00 

ביקור מונחה בגני טבע  חופשי וירטואלי

 במועצה

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 השתלמות סייעות תשע"ט

 מרצה תכן  שעות יום תאריך 

 תמר אודם קיימות כי הכל קשור 14:30-16:45 ה 17/10/18

 יודקה דרייפוס גן בטבע 14:30-16:45 ה 31/10/18

 תמר אודם מלאכות מהטבע בטבע 14:30-16:45 ה 14/11/18

סיפורי –סיפורי סבתא  14:30-16:45 ה 28/11/18

 השבט

 תמר אודם

 תמר אודם משחקי חוץ 14:30-16:45 ה 12/12/18

 צחי מילת אדמה היא אמנו 14:30-16:45 ה 20/12/18

מגוון ביולוגי מהטבע לחצר  14:30-16:45 ה 09/01/19

 הגן

 תמר אודם

ליקוט  -רעבות לשינויי 14:30-16:45 ה 23/01/19

 ובישול

 תמר אודם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חינוך חוץ תש"פ  זורעים חינוך חוץ במועצה

 השתלמות מורות וגננות עמק יזרעאל

פליאה דרך  –מישחוק  04/11/19 1
 משחק

 לילה ותמר

 נעמה תל צור יפורסיפור זה כל הס 02/12/19 2

 יערה שחם ליקוט יציל את העולם 06/01/20 3

 יונתן חכם כפיתות וחבלים 20/01/20 4

 טאווה גורן חיטין תורת משחקי החוץ 03/02/20 5

 יוסי בן מיור הקטנים הגדולים 02/03/20 6

 צחי מילת האדמה היא אמנו 30/03/20 7

 לילה אלעד מלאכות קדומות 18/05/20 8

 לילה ותמר לנו משלנו 01/06/20 9

  מפגש בגן/ כיתת חוץ  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לו"ז השתלמות סייעות עמק יזרעאל תש"פ

 "בעמק נחוץ חינוך חוץ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרצה נושא תאריך 
פליאה  –משחוק  28/10/19 1

והתבוננות באמצעות 
 משחקי חוץ

 תמר אודם

הכנה  –אדמה  11/11/19 2
 ופעילות

 צחי מילת

הרשת  –נופר איזנברג  קוסמטיקה טבעית  09/12/19 3
 הירוקה

 נעמה תל צור סיפור זה כל הסיפור 13/01/20 4

 לילה אלעד מלאכות קדומות 17/02/20 5

 תמר אודם ליקוט יציל את העולם 10/03/20 6

 יונתן חכם כפיתות ובניות 04/05/20 7

תכשיטים מהטבע  25/05/20 8
 בטבע וסיום

ננסי רשת ירוקה ותמר 
 אודם



 השתלמויות חינוך סביבתי למורות וגננות תשפ"א:

 גינה ותזונה:
שם  נושאי הלימוד יום תאריך

 המרצה

 

שעת 

 התחלה

שעת 

 סיום

מספר 

 שעות

 סוג מפגש

)הרצאה, 

סדנא, 

מתוקשב 

 וכו'(

עונות השנה בגינת  ד 02/12/20

 ביה"ס במרחביה

אסנת 

 אילת

 סדנא 3 17:15 15:00

אורי מאיר  מת תזונה מקיי ד 6/1/21

 צ'יזיק

מפגש  3 17:15 15:00

 זום

יערה  ליקוט ובישול ד 10/02/21

 שחם

 סדנא 4 18:00 15:00

אילנה  ספירת הפרפרים ג 16/3/21

 ארז

מפגש  2 22:00 20:30

 זום

גינת מאביקים  ד 17/03/21

 ומרפא

 סדנא 4 18:00 15:00 עמית ורד

הכנת גינה, הכנת  ד 7/4/21

 אדמה 

 סדנא 4 18:00 15:00 שי שחל

למידה בגן הבית  ד 5/5/21

בהרדוף, חקלאות 

אורגנית, דבוראות 

ביו דינמית. גינה 

בגן הילדים 

ומקלעות שיבולים 

 לשבועות.

 ארנון

 דובדבני

 סיור 5 19:00 15:00

 קומפוסט  ד 19/5/21

 וסיכום השתלמות 

 סדנא 5 19:00 15:00 שי שחל

 

 

 

 

 



 גננות תשפ"א:השתלמויות חינוך סביבתי למורות ו

 חינוך חוץ

 שם המרצה נושאי הלימוד יום תאריך

 

שעת 

 התחלה

שעת 

 סיום

מספר 

 שעות

 סוג מפגש

)הרצאה, 

סדנא, 

מתוקשב 

 וכו'(

פתיחה, הכרות,  ד 25/11/20

משחקי חוץ 

ופדגוגיה של 

 חינוחוץ

 תמר אודם

 

 סדנא 3 17:30 15:00

קיימות כי הכל  ד 9/12/20

 קשור

 סדנא 3 17:30 15:00 נגה הררי  

 סדנא 3 17:30 15:00 אלעד לילה מלאכות חוץ  ד 30/12/20

אסתר  פורים-סיפור סי ד 17/2/21

 נפתלי  

 סדנא 3 17:30 15:00

איך  –אדמה ואדם  ד 10/03/21

להפוך את משאב 

הטבע החינמי 

 לחומר ביד היוצר. 

 סדנא 3 17:30 15:00 צחי מילת

ספירת הפרפרים  ג 16/3/21

 הארצית

מפגש  2 22:00 20:30 נה ארזאיל

 זום

יצורים קטנים  ד 21/04/21

 גדולים

אחיעד 

 סווירי

הרצאה  3 17:30 15:00

 וסדנא

 סדנא 3 17:30 15:00 יערה שחם ליקוט ובישול ד 28/4/21

ארנון  סיור בגן הבית  ד 5/5/21

 דובדבני

 סיור 5 19:00 15:00

מפגש שלנו  יעודכן בהמשך ד 26/5/21

לסיכום 

 למותההשת

 סדנא 3 17:30 15:00

 

 

 

 



  -לילות 2ימים  3 - 1 ציפורי השתלמות חינוחוץ 

 מערכת שעות:

 

 יום א 
15.7 

 יום ב
16.7 
 

 יום ג
17.7 

 8:00-8:30 בוקר
 הגעה והתמקמות

 
8:30-9:20 

 פתיחה
 

9:30-13:00 
 -משחקי אדמה

 איתן שקד

7:30  
 ארוחת בוקר

 
 

8:30-12:30 
למידה בטבע באמצעות 

 ראניה עקאל   -צילום
 
 
 

6:00-11:00  
אורי ערד  -שפת הציפורים

וסטפן )ארוחת בוקר 
 במהלך הפעילות(. 

 
 

11:30-12:30  
 סדנת מעוף

 13:00-15:30 צהריים
ארוחת צהרים 

 ומנוחה
 

12:30-15:30  
 ארוחת צהריים 

 ומנוחה
 

12:30-13:30  
 ארוחת צהריים

 15:30-18:30 אחה"צ
מיכל  -קליעה ואריגה

 רז

16:00-19:00  
 שימי רף -גששות

13:30-15:30  
 מעגל סיכום

 ופתיחה  
 

 19:00 ערב
 ארוחת ערב

 
20:00 

הכנת כלים בעזרת 
גחלים ותצפית 

אבס מעוז  -כוכבים
 ותמר אודם
 לילה טוב!

19:00  
 ארוחת ערב

 
20:00  

הרצאה: חיזוי ותחזית 
 הלל גלזמן  -מזג אוויר

 
 
 

 לילה טוב!

 הביתה! 16:00

 

 

 

 

 

 



 2019 2ציפורי 

 יום שלישי יום שני יום ראשון

 : פליאה מישחוק

 באמצעות משחקים בטבע

מישחוק: חוויות ועיבודן  שפת הציפורים

 באמצעות משחקים בטבע

מישחוק: למידה באמצעות  סדנת סיפור סיפורים

 משחקים בטבע

אמנות ככלי להתקרבות 

 לטבע

יצורים חיים ככלי  קליעה גילוף 

 יאה וחקרלהתקרבות פל

 סיכום פדגוגיה של חינוך חוץ חוץ-פדגוגיה של חינוך

קיימות וטביעת רגל  משבר האקלים

 אקולוגית

 

  אש ומדורה בסדר היום מוסיקה עם חומרי טבע

   סיכום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21בבית לחם הגלילית אוגוסט  3ציפורי 

 8:45- 8:15 בוקר
 

 , הרשמההגעה
 .והתמקמות

 
 

09:00-14:00 
 

  מפגש פתיחה
 
 הדרך ליער""

על פדגוגיה של חינוך 
חוץ באמצעות עבודה 

 בעץ.

  מישה פינקעם 

 
 

06:15-08:30 
 

סיור בפינת החי של 
משפחת רוזנפלד בדגש 

 התבוננות.
 

 ארוחת בוקר -09:00
 

9:30 – 14:30  
 

 מה מזמנת כיתת היער? 
חלוקת מרחבים בכיתת 

החוץ, גילוף בקירטון, 
 הכנת מחצלות.

 עופר אמיר.עם 

06:15 -8:00 
 

מה שלא –"חיים ברשת" 
 ידעתם על עכבישים.

 מרווה שמואליעם 
 

 ארוחת בוקר – 8:30
 

09:30 – 11:30 
 

כשמרגולין ומיינדפולנס 
  -נפגשים

 מרווה שמואליעם 
 

12:30-11:30  
 הפסקה ואריזות

 
11:30 – 14:00  

 סיכום שלנו
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



השתלמויות תשפ"ב                     

 

 

 

גינה ותזונה בשנת  מתחילים-חינוחוץ 

 מיטהש

יזמות סביבתית 

 קהילתית

חוץ פדגוגיה של חינו .1

 באמצעות מישחוק

 לייצר אדמה ,לייצר גינה

 מזבל לזהב -קומפוסט

 –לחלום ולהגשים 

 יזם מקומיאקטיב

  מדע אזרחי שנת שמיטה כי הכל קשור -קיימות .2

עולם -אנטמולוגיה .3

 היצורים הקטנים

מדע אזרחי בגן, בכיתה 

  ובקהילה

 ילתיותגינות קה

 ,ליקוט ובישול מהטבע .4

 בטבע

שנה   -זרעים וייחורים 

 בגינה

 חיבור בין דורי

              יצירת שותפויות  צבע מהטבע אדם ואדמה .5

 ליקוט ובישולי שדה  ליקוט ובישולי שדה מלאכות קדומות בחוץ .6

 "בידייםמפגש כפול: " אדם ואדמה בגן ובגינה סיפור סיפורים .7

לקיימות  הסדנא

 סיור - קהילתית
 תצפית בגן/כיתת יער תצפית בגן/כיתת יער .8

סיור בגן מפגש כפול:  .9

הילדים ובגן הבית 

 בהרדוף

סיור תזונה מפגש כפול: 

 מקיימת

 ביער המאכל 

 זרעים איסוף והפצה

הצגת פירות  10

 ההשתלמות 


