ברוך יעקבי – בכמה משפטים...
בכמה מילים
יזם חינוך ,עוסק בפיתוח חדשנות בבתי ספר וביצירת אלטרנטיבות בחינוך ,מנהל זה
 16שנה את עין הים בחיפה – בית חינוך במרחב משחקי .בעל תואר ראשון בספרות
עברית והשוואתית ותואר שני במינהל ומנהיגות חינוך (הצטיינות יתרה); יוצר חיבור
ייחודי בין העולמות האקדמי-תיאורטי והשדה החינוכי .ספרי "לומדים לשחק -
חינוך משחקי כמעשה של חירות" ,יצא לאחרונה בהוצאת רסלינג

בכמה משפטים
עוסק באלטרנטיבות בחינוך ובאפשרות שתפיסה של אֲ חֵ רּות וזהות תוביל את
המעשה החינוכי בבית ספר .מתעניין במיוחד בשאלות כמו :באיזה אופן ניתן להבנות
פדגוגיות המבוססות על פיתוח זהות ,גילוי עצמי ,חירות ואחריות? איך חינוך יכול
לממש ערך עצמי ,כיצד בתי ספר יכולים להיות במה לפיתוח אישיות ,העצמה וגילוי
עצמי? איך ניתן ליצור אינטימיות בבית ספר? באיזה אופן בית ספר יכול להיות מקום
לחריגה מהסדר שמכתיב החינוך ההגמוני? איך מבנים את כל זה לפדגוגיה סדורה,
במשולב עם פיתוח מקצועי מתאים?

על "לומדים לשחק" http://www.resling.co.il/book.asp?book_id=1075

הספר מביא את סיפורו של עין הים – בית ספר שלפני עשור עמד בפני סגירה ,וכנגד כל הסיכויים המציא
את עצמו מחדש ,הציל את שכונת עין הים המתפוררת ויצר מוביליות חברתית מפתיעה :מרכס הכרמל
שלמעלה יורדים ללמוד בחיפה שלמטה .הספר מסכם עשור לפדגוגיה משחקית בעין הים ,ומתבסס על
מחקר אתנוגרפי שכתבתי (עבודת תזה) .תרומתו של ספר בהרחבת רפרטואר ההגדרות של תפישות החינוך
הקיימות ,באמצעות שינוי בתפישת המושג משחק ,בכינונה של פדגוגיה משחקית על בסיס תפישה זו,
ובהמצאתה של קטגוריית חינוך חדשה – חינוך משחקי .דווקא במציאות הנוכחית ,בה החינוך ההגמוני
מאמץ את ההנחה הרווחת שלבתי ספר מגיעים ללמוד ,לא לשחק – המקרה של עין הים מציג אלטרנטיבה
למצב זה :כשמשחקים – לומדים.
ניסיון ודרך חיים
במסגרת היות עין הים בית ספר ניסויי מוביל ,מפתח חדשנות חינוכית (מעבדת חממו"פ) ומרכז הפצה
מעורר השראה  -עוסק בפיתוח תוכניות לימודים ,ובמתן פרשנות חדשנית לדרכי הוראה ולמידה; עוסק
בהנחיית קבוצות ובהוראת עמיתים במסגרות שונות ,בין היתר מעביר השתלמויות לפרחי הוראה ופרחי
ניהול במסגרת מסלולי הכשרתם (אוניברסיטת חיפה ,מכללת גורדון ,מכללת אורנים) .מרצה על חדשנות
ויצירתיות בחינוך ,מפתח השתלמויות ,עובד עם גופים ומוסדות במגזר העיסקי והציבורי (מוטורולה ,טבע)
ומעביר סדנאות העוסקות בלמידה משחקית לפיתוח אישי ואירגוני (ניהלתי שנתיים קהילת בתי ספר
לחינוך משחקי ,ובעיקר עבודה עם מנהלים על פיתוח אישי והנעה לשינוי בארגון) .כמו כן ,מוביל מהלכים
ברמה העירונית בחיפה ,בין היתר שימשתי יו"ר הוועדה הקהילתית חברתית לבתי ספר מוחלשים במערב

העיר חיפה .טיפחתי מנהיגות נוער צעיר במסגרת חדשה שייסדתי – מועצת נוער של בתי ספר יסודיים,
חטיבת ביניים ותיכון .בימים אלה מפתח מודל חדשני למרחב חינוך בעיר התחתית בחיפה.

מתוך המדיה – פרסומים אחרונים
▪ בבית הספר הזה הלימודים הם משחק – ולהיפך" ,הארץ"20.2.19 ,
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-MAGAZINE-1.6954838

▪ ברוך יעקבי על חינוך משחקי ,ספרים רבותי ספרים ,גלי צה"ל ,ראיון עם ציפי גון-גרוס10.5.2019 ,
https://www.youtube.com/watch?v=Pac4IRynZBU

▪ ההפסקה נגמרה הגיע זמן לשחק ,שיעור חופשי ,יוני 2019
▪ https://www.dmag.co.il/pub/HISTADRUT/shiur128/17-16/
▪ שי פירון ,אירוע ההשקה לספר "לומדים לשחק"20.6.2019 ,
https://www.youtube.com/watch?v=Dh6VvrhwyQU
▪ בהשראת ניטשה אני עוסק בניסיון ליצור חירות חינוכית ,מגזין מנהיגות ומנהיגים מעוררי השראה,
אגף ניסויים ויזמות ,מאי 2019
https://www.mop.education/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F-9%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8-2/

▪ מה נדרש על מנת לבנות ארגון חינוך אפקטיבי ומצליח ,הערוץ האקדמי אוניברסיטת חיפה25.4.15 ,
https://www.youtube.com/watch?v=kzDGXv90OdU

▪ מורים ומנהלים למדו לשתוק .הגיע הזמן שיכריזו עצמאות ,שיחה מקומית17.7.2019 ,
 https://mekomit.co.il/%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%97 %D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2/

▪ יצא לאור הספר "לומדים לשחק" של מנהל עין הים ברוך יעקבי ,עיתון "כלבו"23.6.19 ,
https://www.colbonews.co.il/education/58266/
▪ ברוך יעקבי מנהל בית ספר עין הים הוציא לאור ספר ,חי פה חדשות חיפה18.6.2019 ,
https://haipo.co.il/item/134244
פרסומים מוקדמים
▪ שר החינוך לשעבר שי פירון על עין הים (החל מהדקה 21.11.13 )12:10
▪ https://www.youtube.com/watch?v=1y3zldqYsiA#t=916

▪ הרצאה במכון מופ"ת 8.3.11
▪ http://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv/Pages/tikshuv2011-7.aspx

▪ בבית הספר עין הים עלו על פטנט :במקום שיעורים ,משחקים ,מוסף הארץ12.3.10 ,
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1201802.html

▪ תמונות מחיי ניסויים ,מעריב מאי 2012
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/371/796.html?hp=1&cat=402&loc=50

▪ שבויים בתעשיית המבחנים ,הארץ2.4.2012 ,
http://www.haaretz.co.il/opinions/letters/1.1680975

▪ לוח וגיר ,כתבה בחדשות ערוץ 14.11.11 ,10

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=846884

▪ גאולה לחינוך ,הארץ14.3.10 ,
http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1193317

▪ המודל הניסויי ,הארץ28.2.07 ,
http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1390425

▪ מגרש המשחקים החינוכי ,הארץ12.9.2005 ,
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=623825&contrassID=2&subContr
assID=3&sbSubContrassID=0

▪ מאמרים ,כתבות ,סרטונים וחומרים נוספים נמצאים באתר ביה"ס
/http://www.schooly2.co.il/einhayam

מתוך הפייסבוק של שי פירון ,בעקבות ביקורו כשר חינוך בעין הים ( .)2013הדים לביקור מופיעים
גם בספרו "הכל חינוך" ( ,2015הוצאת ידיעות אחרונות ,עמ' .)311
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Index/Chapter.aspx?nBookID=103580109&nTocEntryID=103581077

" ....אבל השיא היה בעין הים .בית ספר יסודי ,באחת משכונות חיפה .ברוך ,מנהל בית הספר ,מנהיג רב
עוצמה ,אוהב ילדים ,נבון ,חדשן ומבין את רוח ונפש הדור ,הוביל אותי למסע מפעים .בית ספר שלם
לומד תוך שימוש במשחקים במגרש לומדים על שברים ,בעזרת משחקים לומדים עברית ואנגלית,
ועל שפת הים לומדים תנ"ך .כשנכנסתי ,ניגש אלי ילד ,עולה מאתיופיה ,ובפשטות וכנות ביקש חיבוק,
ואני  -נשברתי .מאהבה ,משמחה ,מהבנה שבית הספר הזה הוא בית".
"ופגשתי את ההורים ,שספרו על איומי הסגירה שריחפו ,ועל הנס שברוך חולל ,על מוזיאון לתולדות בית
הספר שהם רוצים להקים ,ועל הילדים מהכרמל שנמצאים ברשימת ההמתנה של ביה"ס .הם הבהירו
ששיפור מערכת החינוך לא תלוי רק במשאבים ,בתוספת שעות ,או במבנים מפוארים .הוא תלוי בתשוקה,
באמונה בילד ,במורה ,בקהילה .הוא תלוי בנכונות ליזום ,להשתנות ,לא להיות מקובע .הוא תלוי בנכונות
אבא של אחד מתושבי השכונה ריגש אותי כשאמר" :בזכותו של ברוך מגיעים לבית שלנו לקחת אחריות.
ילדים משכונות ,שאני כילד לא חלמתי לפגוש"! .וגם לילך ,עו"ד חברתית ,מהכרמל ,ששולחת את הילדים
לעין הים .היא מרוויחה בית ספר איכותי ,חינוך אינטגרטיבי במיטבו ,שניים בכרטיס אחד! הקסם של
ברוך הציל את בית הספר אבל  -גם מסמן את הכיוון :יזמות ,חדשנות ,רעננות ,מנהיגות ,נינוחות ו...הרבה
אהבה לילדים"...

פרטים להתקשרות
✓ barukobi@gmail.com
✓ 0545504037
✓ דרך הים 100א חיפה
חינוך משחקי  -ברוך יעקבי

