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בית הספר לחשיבה ביקורתית וחברתית

למה
ניו
מדיה?
עולמות הניו מדיה כבר כאן ,וילדים חיים בהם יותר ממבוגרים .התכנים,
הצורות והקצב שמכתיב העולם העולם הדיגיטלי והניו מדיה משנים את
תבניות החשיבה וההרגלים של כולנו ,ומעצבים מחדש את הסביבה המיידית
והעתידית שלנו .חלק מהתהליכים הללו קורים מבלי שנדע לקרוא להם בשם,
או שההגדרות שלהם משתנות הרבה לפני שהספיקו להיכנס לספרי הלימוד.
הכלים והמיומנויות הנדרשים כדי להתנהל במציאות החדשה מחייבים הבנייה
חדשה של תהליכי למידה.
כדי להתמודד עם העומס ניתן להקנות ללומדים כלים למיפוי ,ברירה ,בחירה
וביקורת ,ביחד עם למידת הרציונל מאחורי שפות תכנות שונות ,שיאפשרו להם
להתנהל באופן מושכל במציאות החדשה וליהנות ממה שהיא מציעה.

המציאות בה הילדים שלנו חיים שונה מאד מהמציאות בה למדנו אנחנו .בעולם החדש הזה ,מציפות אותנו הטכנולוגיות בים
של מידע ותכנים .ילדים נמצאים בחזית השינויים וסף החשיפה והרגישות שלהם גבוה במיוחד.
במציאות המשתנה ,אנחנו צריכים לשנות גם את האופן בו אנחנו לומדים ומלמדים .המורה כבר מזמן לא יודע הכל ,מבנה
הלמידה חייב להיות גמיש ופתוח לשינויים ,תכני הלימוד צריכים להיות לא רק מגוונים ,אלא גם לאפשר זוויות מבט שונות.
המציאות החדשה מאופיינת הרבה פעמים בחוויית אי ודאות והעדר שליטה .יחד עם זאת ,היא מציעה אינסוף אפשרויות
ליצירה וקידמה .כדי לברור ולמיין את המידע ,יש צורך לשלוט בשפות הטכנולוגיות .במקביל ,כדי לפתח את הטכנולוגיות,
חשוב שנבין איך אנחנו רוצים להשתמש בהן? מהן המשמעויות החברתיות ,הכלכליות והפוליטיות שלהן? לאן הן לוקחות אותנו,
או לאן אנחנו יכולים להגיע איתן?
בסביבת עבודה רב תחומית ,בכיתות קטנות של עד  25תלמידים ,מדיה אנקורי תציע ללומדים בסיס להכרות עם עולמות תוכן
ממדעי החברה והמדינה ,הכלכלה ,הפילוסופיה והפסיכולוגיה החברתית ,בהקשר לעולם הטכנולוגי ולתרבות האודיו ויזואלית,
המאפיינת אותו .בכלל זה ,תקשורת ,קולנוע ,טלוויזיה ומסכים אחרים ,רובוטיקה ,עריכה ,סאונד ,אפליקציות וכל מה שביניהן.

הקמת
בית
הספר

מדיה אנקורי ייפתח בשנת  2018כתיכון שילווה תלמידים מכיתה ט’ עד י”ב,
וייפתח עם שתי כיתות של  25תלמידים בכל שכבה.
מדיה אנקורי פועל במתכונת בתי הספר הקטנים של רשת החינוך אנקורי,
הבנויים כך כדי לראות כל אחד ואחת ,מתוך תפיסה חינוכית המאמינה שבית
ספר צריך להיות מקום שמח ,בו ילדים בוחרים ללמוד.
בית הספר הוקם ע”י רשת החינוך אנקורי ,והוא פרי יוזמתם המשותפת של
אסנת הבר קוטון ,מנכ”ל רשת החינוך אנקורי ,וצוות אנקורי רעננה ,בהובלת
יואב לביא ,מנהל בית הספר ,שמוליק אברהם ,יוצר עצמאי ,מחנך ומורה
למתמטיקה וכלכלה ,ניקול אשד ,יועצת בית הספר ומחנכת.
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מדיה אנקורי הוא תיכון לחשיבה ביקורתית וחברתית ,המציע מרחב ללמידה רב-תחומית בנושאי הניו-מדיה.
תכנית הלימודים במדיה אנקורי תקנה ללומדים תעודת בגרות איכותית ,כמו גם מרחב להתנסות ותרגול מיומנויות חשיבה
ביקורתית ועבודה שיתופית במגוון רחב של כלים.
כיתות הלימוד בבית הספר הן הטרוגניות מבחינת יכולות התלמידים ותחומי העניין שלהם :חלק מהילדים מתעניינים מאד
במדיה ,עיצוב ,עריכה וטכנולוגיה וחלקם בחברה ,כלכלה ופסיכולוגיה .הלימודים במדיה אנקורי מיועדים לילדים יצירתיים
וסקרנים שאוהבים מסכים ומוכנים להיפתח ולהשקיע בלמידת עומק.

3
מה
לומדים?

חילקנו את הניו מדיה
ל 3-אזורים:

יולי לוי .קמפוס אנקורי רעננה .צילום :רונן קרוק

תרבות אודיו ויזואלית
נכיר קולנוע ,טלויזיה ושאר
מסכים מהפן התאורטי
והמעשי ,עריכת וידאו וסאונד,
אנימציה ,גרפיקה.

אינטראקטיב
נבנה אתרים ורובוטים ונבין מה
הם גיימינג ,דאטא ומודלים
תלת מימדיים.

נאו מדיה וחברה
נעסוק בכלכלה ,בפסיכולוגיה חברתית,
בכתיבה עיתונאית ביקורתית בפורמטים
שונים ,בתקשורת המונים ,בקשר בין
משפט ,טכנולוגיה ורשתות חברתיות.

איך
לומדים
ומה קורה
לאורך
השנה?

תהליכי הלמידה והשפה במדיה אנקורי שואבים השראה מתהליכי החשיבה מעולמות
ההייטק והפיתוח .הם בנויים על תרגול עבודה ולמידה בצוותים ,התנסות בתהליכי חקר
ובלמידה פרויקטלית סביב נושא ,שאלה או משימה משותפת ,תרגול למידה ועבודה אינטנסיבית
בנוסח האקאתון ,בניית  pitchופרזנטציות.
שנת הלימודים נחלקת ל " 3זמנים" ,כשכל זמן מתפרס על פני  10שבועות למידה.
בכל "זמן" יתמקדו כל לימודי הליבה (ספרות ,תנ״ך ,היסטוריה ,לשון ,אנגלית מתמטיקה ומדעים)
וכל שיעורי הניו-מדיה בנושא מחולל אחד .למשל ,בנושא המחולל אוניברסליות ילמדו גם
מקצועות הליבה לצד רובוטיקה ,האנימציה ומערכת המשפט דרך פריזמת האוניברסליות.
כל "זמן" יסתיים בשבוע האקאתון ,שישמש הזדמנות לסכם ,ליצור ולהציג פרויקט קבוצתי שנבנה
במהלך ה"זמן".

9:00ולאורך היום?

יום הלימודים מתחיל בשעה  9:00ומסתיים בשעה 15:30
ביום ג' הלימודים מסתיימים בשעה 14:00

מיהם
המורים?

את מקצועות הליבה מלמדים המורים המנוסים של אנקורי רעננה ,שיודעים איך לאפשר
לכל הלומדים למצות את היכולות שלהם ולהתמודד עם האתגרים הניצבים בדרכם.
המורים שלנו עובדים בצוותים קטנים ויש להם אפשרות להשפיע ,לשנות ,להמציא ולעצב
את החוויה בבית הספר .מעבר לכך ,הם כולם כמובן מצוידים בתארים ובתעודות ההוראה
הנדרשות ע"י משרד החינוך.
הסדנאות הטכנולוגיות והמקצועיות מועברות על ידי מומחים בתחומם ,מעולמות המדיה,
הטכנולוגיה והתקשורת ,שייבחרו על סמך הידע המקצועי שלהם והערך המוסף שהם
יכולים להציע לילדים ,כך שהלמידה תוכל להיות עדכנית ומגוונת ,וניתן יהיה לערוך בה
שינויים ברמת התכנים והטכנולוגיות המשתנות.
כמו כן ,נדאג להזמין ולהיפגש עם מפתחים ויזמים מתעשיית ההיטק והתקשורת להרצאות
אורח וסדנאות.

למי זה מתאים ואיך מתקבלים?
מדיה אנקורי מתאים לילדים והורים שמרגישים שהעולם השתנה וששיטות הלימוד חייבות
להתאים את עצמן למציאות החדשה; למי שחושב שהתכנים הנלמדים בבית הספר צריכים
להגיב לסביבה החברתית והדיגיטלית בה אנחנו חיים; למי שמאמין בהתנסות ומחפש מסגרת
חינוכית עדכנית וגמישה ,שתאפשר לילדים לגדול כבני אדם ביקורתיים ,יצירתיים ויזמים,
שיודעים לעבוד בשיתוף פעולה ,ותספק להם את כל המיומנויות הדרושות כדי לעבור בהצלחה
גם את בחינות הבגרות.
מדיה אנקורי מתאים לתלמידים שעולים לכתה ט' וי' שהם סקרנים מטבעם ,יש להם עניין או
אג'נדה אישית ,חברתית או אחרת שחשובה להם ,והם מושקעים בה .במקביל ,הם מרגישים
בנוח בסביבות דיגיטליות ובמסכים.
תהליך הקבלה כולל שיחות הכרות הדדיות לתאום ציפיות ושאלת שאלות.
לקביעת פגישת הכרות אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ050-6435713 :

באנקורי מאמינים כי חשיבה על חדשנות בחינוך חייבת להיות עמוקה יותר ,תפיסתית וערכית.
בשוק העבודה העתידי יש להניח שנתבקש להתאים את עצמנו למצבים משתנים שלא הכרנו
והוכנו אליהם בעבר ,ולכן נמצא את עצמנו במצב תמידי של למידה .במקביל ,כדי להתמודד עם
המציאות המשתנה ולהצליח ,נהיה חייבים להיות הרבה יותר יצירתיים ויזמיים.
מטרת מדיה אנקורי היא להכשיר בוגרים בעלי חשיבה ביקורתית ,מודעות חברתית ,תקשורתית
וטכנולוגית ,שיאפשרו להם לעבוד ,לפעול ולהתפתח בסביבה דינמית ועתירת ידע.
במדיה אנקורי שמנו לעצמנו למטרה לתרגם תיאוריות של עתידנות בחינוך לפרקטיקה יומיומית
של בית ספר .כדי לעשות זאת ,חישבנו מחדש את כל מה שאנחנו יודעים על מבנה ,זמן ,יחסים,
תכנים ומטרות ,ויצרנו שיטה פדגוגית חדשה ,ששומרת על בית הספר כמסגרת ,אבל יוצקת בו
תרבות למידה מסוג אחר.
האתגר החינוכי הוא להקנות ללומדים ביטחון ומיומנויות שיאפשרו להם לעבד כמות גדולה של
מידע באופן אפקטיבי ,לקבל החלטות ,ליזום ,להציג ולנהל שיח סביב עבודתם ,כשהם מתורגלים
בשיתוף פעולה עם אחרים ומודעים לסביבתם.

1957

החזון

אי אפשר להפריד עוד בין הטכנולוגיה לאנושות .אנחנו כבר חיים בעולם חדש ,שבו כלום לא עומד
על מקומו לרגע ,יותר מיידי ונייד והרבה מאד מהנחות היסוד שלנו על מגורים ,עבודה ,יחסים
ותקשורת מתפרקות.
תפיסות החינוך המקובלות ,לעומת זאת ,לא השתנו מאז המהפכה התעשייתית ,וברור שהן כבר
לא רלוונטיות ,לא ברמת התוכן ולא ברמת הצורה .עם זאת ,קשה לנו לדמיין את שוק העבודה
העתידי ,ולכן גם קשה לנו להבין איך צריכה להראות כבר היום מערכת החינוך .את חוסר הוודאות
ואי הידיעה הזה מנסים לפתור באמצעים כלים טכנולוגיים-חינוכיים .כבר מזמן הפסקנו לספור
את כנסי החדשנות שמציגים בפני אנשי חינוך לוחות חכמים ,מערכות לניהול כיתה ולומדות
עתירות משאבים ופירוטכניקה.

"אנחנו מתחילים להבין
שעולמות הניו מדיה
הן לא אוסף של גימיקים טכניים
ליצירת אשליות,
אלא שפות חדשות עם כוחות
חדשים וייחודים של ביטוי"
מרשל מקלוהן ,1957 ,מחבר "המדיום הוא המסר"
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אסנת הבר קוטון

אומרים ששוק העבודה ישתנה ואין לנו מושג כמה קריירות נעבור בחיינו הבוגרים ,שאנחנו צריכים
ללמוד לנהל את עצמנו כמותג ,שמשלוח הפיצה תכף יגיע במזל"ט ,שהעולם הפיזי והעולם הדיגיטלי
יתחברו ,שהממשלה ,הכלכלה והמשפחה כמו שאנחנו מכירים אותם יחדלו מלהיות ונחליף אותם
בכל מיני קהילות ,אומרים שכדאי שנלמד לדבר עם מכונות ,ושהדבר היציב היחיד יהיה חוסר היציבות
המתמשך .אם נעצור רגע ,נבין שכל זה כבר כאן ,וזה דוקא די נחמד.
ואם נתמקד רגע בהורות וחינוך ,גם הם כבר לא מרגישים אותו דבר .אי אפשר להמשיך להיות הורה,
מחנך או מורה כמו פעם .ניסינו ,זה פשוט לא עובד יותר .אז ביומיום יש אנשים שהם הורים ומורים
שמרשים לעצמם להתבלבל ,לזוז ולהתגמש ,ולהתאים את עצמם למציאות שהשתנתה לה ,כשלא
שמנו לב .אבל מערכות החינוך ,בתי הספר והאקדמיה ,שאמורים להכשיר ילדים לקראת המחר ,נבנו
כמנגנונים יציבים וגדולים ,הערוכים לעבודה רבת שנים ומסורות ,ולכן הם נוטים להחזיק חזק בבניינים
הישנים ,ומדי פעם מתקינים בהם קצת שיפוצים וצבע .הם מתעקשים שלא להתבלבל.
נשארנו הורים ומחנכים מבולבלים במציאות שמשתנה לה .איך ממשיכים?
משחררים את המבנים ,הסדרים והמודלים של העולם הישן ,למרות שזה מפחיד ,ובוחנים מחדש מה
צריך .מוותרים על אשליית השליטה ,אבל לא מוותרים על הסמכות ,מבינים שאנחנו לא יודעים הכל,
שהידע משתנה כל הזמן ,אבל יודעים בוודאות ,שאנחנו לומדים ויש לנו עוד המון מה לתת .מבינים
שהתפקיד שלנו השתנה ,שאנחנו לא מנחילים יותר ידע ולא מחוקקים חוקים ,אנחנו מאמנים ילדים
לחשוב ולהתנהל עצמאית.
מודל הלמידה חייב להשתנות .אנחנו צריכים ללמוד ללמוד ולעבוד יחד ,עם אנשים וטכנולוגיה,
במודלים גמישים יותר ופתוחים לשינויים ,בזמנים שהתקצרו ,פתוחים להזדמנויות ,אפשרויות ,טעויות,
התנסויות וחוויות חדשות.
אנחנו מחנכים ילדים שיתנהלו בקדמת החברה ,המדיה והטכנולוגיה ,והם צריכים ללמוד ללמוד ,לנתח
ולערוך תכנים ונתונים ,לעבוד בצוות בשיתוף ובקשב ,להבין את חוויית המשתמש ולדעת לזהות את
השלב הבא .לכן לצד השליטה בשפות טכנולוגיות ,אנחנו צריכים לאמן ילדים במיומנויות חשיבה
ביקורתית ,בפיתוח יכולות בינאישיות וחברתיות ,רגישות לסביבה ויכולת לחוש אמפתיה לאחר ,תוך
כדי התמודדות עם שינויים תכופים ועמידה במצבי אי ודאות .מעל לכל ,אנחנו צריכים לגדל ילדים
רגישים ,סקרנים ,חושבים ובטוחים בעצמם ובקהילות בהם הם לומדים ועובדים.
		
כאן אנחנו מאד ברורים לעצמנו.
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צוות
והנהלה

אסנת הבר קוטון ,מנכ״ל רשת החינוך
אנקורי .בעלת תואר ראשון ושני
באמנות וביקורת אמנות עכשווית,
מטעם  Goldsmiths’ Collegeלונדון,
ואקדמיית  Jan Van Eyckבמסטריכט.
לימדה אמנות חזותית ,תולדות ותאוריה
של האמנות באוניברסיטה של מדינת
ניו יורק .בשנת  2014יזמה יחד עם
יחזקאל לזרוב את סטודיו אנקורי ,בית
הספר לחשיבה יצירתית ויזמית.

יואב לביא ,מנהל קמפוס אנקורי
רעננה מאז  .2004בעל תארים
בחינוך ,היסטוריה ותעודת הוראה
מאוניברסיטת ת"א ,לימד וריכז
בסמינר "משואה" ,המכון הבינלאומי
ללימודי השואה ,מורה ומחנך.

אורן בכר ,סגן מנהל קמפוס אנקורי
רעננה ,מחנך ,מורה לתנ"ך ומחבר
ספר "נוסחת ההצלחה באנגלית" של
הוצאת אנקורי.
בעל תואר ראשון בספרות אנגלית
וחינוך מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ,ותואר שני בספרויות זרות
ובלשנות מאוניברסיטת בן גוריון.

ניקול אשד ,יועצת חינוכית ומחנכת
בקמפוס אנקורי רעננה .בעלת תואר
ראשון בפסיכולוגיה ותקשורת,
תעודת הוראה בחינוך מיוחד ותואר
שני בייעוץ חינוכי .עבדה בחינוך
הבלתי פורמלי במשרות שיקומיות
וחינוכיות בעמותות נופית וביה"ס
האנתרופוסופי תמר.

שמוליק אברהם ,מורה למתמטיקה
וכלכלה בקמפוס אנקורי רעננה.
בעל תואר ראשון ושני במתמטיקה,
פילוסופיה ותעודת הוראה מטעם
האוניברסיטה העברית.
מנתח ביג דאטה ויזם בתחומי התרבות,
האמנות והטכנולוגיה.

הדר בורד ,אחראית מתודולוגיות
הוראה בקמפוס אנקורי רעננה
ורכזת משותפת הוראת האנגלית
ברשת החינוך אנקורי .בעלת
תואר ראשון במדעי בעלי חיים
מהאוניברסיטה העברית ותואר
שני בחינוך מיוחד ,ותעודת הוראה
במקצוע האנגלית והוראה מתקנת
לבעלי לקויות למידה באנגלית.

תודות על
הליווי והחשיבה
המשותפת
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ד”ר שחף גל
ד”ר למדיניות חינוך מאוניברסיטת הרוורד ,יזם ומומחה לפיתוח מערכות חינוך
ולמדיניות חינוך ,שכבר ליווה את אנקורי בתהליך הקמת סטודיו אנקורי .שותף
להקמת מהלכים חינוכיים של משרד החינוך כמו בי”ס ייחודיים ,מתודולוגיות
פיתוח ויישום של אגף מו”פ ,ומרחבי חינוך.
זוהר מלינק עזרא
במאי ,צלם ,אמן ומרצה .בוגר בית הספר לקולנוע בוונקובר ,בוגר תואר ראשון
בקולנוע וניו מדיה ,אוניברסיטת קונקורדיה במונטריאול ,בוגר תואר שני בקולנוע
הפקה ותאוריה ,מכללת ספיר.
ד”ר ליאור זלמנסון
אמן ניו מדיה ,אוצר ,וחוקר אינטרנט .ייסד את פסטיבל פרינט סקרין לאמנות
ותרבות דיגיטלית במדיטק חולון וכיום משמש כמנהלו האמנותי .חבר סגל בחוג
לניהול וידע באוניברסיטת חיפה ,חוקר ומרצה באוניברסיטת  NYUוחוקר אורח
במעבדת המדיה הדיגיטלית של מוזיאון המטרופוליטן.

רשת החינוך אנקורי מנהלת
 7בתי ספר תיכון אינטרניים ברחבי הארץ המפוקחים ומוכרים על ידי משרד החינוך
וסטודיו אנקורי ,חטיבת ביניים ותיכון לחשיבה יצירתית ויזמות ,המפתחת מיומנויות למידה
של המאה ה.21-
קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית המתקיימים בשלושה מועדים מדי שנה ברחבי הארץ.
קורסי הכנה לבחינות הבגרות למועדי החורף והקיץ המתקיימים במרכזי לימוד ברחבי הארץ.
הוצאת ספרי לימוד המוציאה מדי שנה עשרות ספרי כיתה וספרי הכנה לבגרות וכן ספרי הכנה
לבחינה הפסיכומטרית.
פיתוח פלטפורמות דיגיטליות ללמידה און ליין.
הפעלת מערך ההשכלה הפורמלית והבלתי פורמלית בשב"ס ,מרכזי הבחינות לתאוריה עבור
משרד התחבורה ומיזמים נוספים בשיתוף רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים ופרטיים.

אסנת הבר קוטון osnat_hk@ankori.co.il
יואב לביא yoav_l@ankori.co.il
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רשת החינוך אנקורי מלווה תלמידים מהתיכון ועד לאקדמיה כבר למעלה מ 70-שנה .אנחנו מקימים
בתי ספר ותוכניות לימוד ,כותבים ומוציאים לאור ספרים ,מפתחים כלים טכנולוגיים מותאמים לצרכי
התלמידים והמורים ועובדים עם אנשי החינוך וההשכלה האופטימיים והיצירתיים ביותר.
אנחנו מאמינים בקיום דיאלוג אותנטי ומכבד בין הורים ,מורים ותלמידים ,המבוסס על יחסי אמון,
קשב וגמישות מחשבתית וניהולית .אנחנו מאמינים ביכולתן של מערכות קטנות להתאים את עצמן
לפרט ולסביבה מתחדשת ומשתנה .אנחנו מאמינים שבכוחו של החינוך לשנות ולבנות ,ומחוייבים
להשקעה בחינוך ובפיתוח אנשי המקצוע שלנו.
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אחוזה  ,148רעננה
טלפון09.7488296 :
אתרwww.ankori.co.il :
מיילayelet_n@ankori.co.il :
תיכון אנקורי

