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  צירתק
  

  א מבו
תחום ההישגים : מערכת החינוך בישראל עומדת בפני אתגרים רבים בשלושה תחומים עיקריים

אתגרים אלה  .ותחום המשאבים ההולכים ומצטמצמים; ספרי-תחום האקלים הבית ;הלימודיים

  .טומנים בחובם גם הזדמנויות להתחדשות

  

 היחידה ללמידה מהצלחות עם משותףב ,יסודי של משרד החינוך-מתוך ראייה זו יזם האגף העל

את , 1995 מאז מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסהפועלת ב וללמידה מתמשכת בארגונים חברתיים

 ליצור תשתית  התכנית היאמטרת". למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית ספרית"התכנית 

 הצוות  גיבוש)2(-ו; הספר-מתמשכת בביתמשותפת  למידה )1: (באמצעות להתחדשות של חדר המורים

  . החינוכי

  

 המזהה את האתגרים ת אוטונומיישות ספר יש-שלכל בית) 1: (התכנית מושתתת על ארבע הנחות

 תויי בעש אתגרים אלהמודד עמספר יש יכולת להת-שלכל בית) 2( ;ההחינוכיים העומדים בפני

 )reflection" (הרהור ותהייה" מדובר בלמידה המבוססת על) 3(; חינוכית המלווה בלמידה משותפתה

 של המורים תם שבעשיי)4(;  דפוסי הלמידה המקדמים תפוקות חינוכיותבעזרת זיהויו, ויתיעל עש

 שניתן לזהותם מסתתרים משאבים עשירים של ידע ויכולת אישית וצוותית סמויים ובלתי מנוצלים

  . ולהשתמש בהם

  

-ידי האגף לחינוך על-לקדמה תכנית ללמידה של מנהלים שהופעלה לראשונה עזו להטמעת תכנית 

 60-הכשירה כ) ה"תשס-ט"תשנ (2004-1999ואשר בשנים , )1999/2000(ט "יסודי בשנת הלימודים תשנ

על בסיס . הספר לעובדי הוראה בכירים בירושלים-יסודי מרחבי הארץ בבית-מנהלים מן החינוך העל

בלמידה מרוכזת  שתחילתהשלבית -ללמידה רבהמשותפת תכנית ה ונבנתה ה הורחב,ה פותחזה

  .הספר בליווי של מלווה למידה-משכה בתוך בתיהלמנהלים ו

  

- בתי20- בהופעלה תכנית פיילוט משותפת, לאחר הכשרת המנהלים, )2002/3(ג "בשנת הלימודים תשס

בשנת הלימודים ". ספרית-למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית"אשר כונתה ספר ברחבי הארץ 

למרות הקיצוצים ,  צורפו לתכנית שלהםספרה-בתי מנהלים ו37ד הוכשרו עו) 2003/4(ד "תשס

  . הגדולים במערכת החינוך

  

 ,הספר-פועלת במספר מעגלים המורכבים מכל בעלי התפקידים הרלוונטיים בתוך בית התכנית

 .ומחוצה לו
 סדנת הלמידה של בית הספר המורכבת מכל בעלי העניין כגון )1(ים  פועלבמעגל הפנימי 

 אשר מלווה את סדנת "מובילהפורום ה" )2( . ועוד,הורים, תלמידים, רכזים, חנכיםמ ,מורים

 מפקח, הספר-ת בית/פורום זה כולל את מנהל. בבקרה ובהערכה, בייעוץ, בתכנוןהפנימית הלמידה 

  .ולעתים גם חברי צוות נוספים, ת הלמידה ומלווה הלמידה החיצוני/ רכז את,הספר-בית



 

ii  

מכון ברוקדייל -וינט'ג-ומאיירס מרכזי התכנית מטעם משרד החינוך  פועליםבמעגל החיצוני 

פועל ומופעל , בנוסף לאלה . ועוד,המפקח על ההשתלמויות ,יסודי-מנהלת האגף לחינוך על וכן

   .הספר לבין מובילי התכנית- את עיקר הקשר בין בתיים מלווי הלמידה המהוו מעגל

  

  : ו בזו זות השלובמתודותהתכנית כוללת שלוש 

 יכולתו  את לפתחהנועד, "המתודה הרטרוספקטיבית - למידה מהצלחות העבר "- נה הראשומתודהה

 של  סדנת למידהמתקיימתלצורך הפעלתה . מהצלחות הספר ללמוד באופן ֶרטרוסֶּפקטיבי-של בית

 הבאים לזהות את העשיות" הרהור ותהייה"בדרך של  ,זאת. תם בעשייותזיהוי הצלחמורים שעניינה 

 ")ידע בשימוש (" את הידע הָסמּויהלמידה המשותפת מאפשרת להפוך . את ההצלחהושאפשר

  . ניתן ליישום בהקשרים אחריםה" לפעולה-ונתכּומ"בלשון  "ידע גלוי"ל, שבעזרתו אנשי הצוות פעלו

  

 נועדה לפתח עשייה ,"המתודה הפרוספקטיבית - המסע בעקבות שאלת למידה" - יהינ השמתודהה

 למידההת  שאל."ת למידהושאל"המוצגים כ ,ספר מציב לעצמו-שביתאתגרים בהתאם לחינוכית 

   .של כל צוות המורים או חלקםמתייחסת לסוגיה חיונית ובלתי פתורה העומדת בלב העשייה 

  

נועדה  ,"ספרית והנחלתם-זיהוי דפוסי הלמידה הבית: למידה על למידה" - תיליש השמתודהה

בסדנת הלמידה בוחנים . הספר-ידה המשותפים והמתמשכים של ביתלזהות ולפתח את דפוסי הלמ

את וכן , במהלך התכניתהלמידה  תמתפתחו כיצד מתרחשת , הרהור ותהייהאמצעותב שוב, יחד

, עשיות את סוגי ההערכותה כדי ניסיון לאתר את תוך ,זאת. מהספר לקידוה-התהליכים שננקטו בבית

   .מידהאת דפוסי השיח ואת דרכי ההפצה של הל

  

  היוצרת תפוקותנמשכת ארגונית -תוך למידה - למידה מהצלחות
תהליכים שהוכתרו באירועים או בולא  קשייםבכישלונות או ב נוטים לעסוקבארגונים לשירותי אנוש 

הַמָּטה את הדיון לכיוון שלילי ומביאה להחמצת , לעומת ההתמקדות בלמידה מכישלונות. בהצלחה

מכוון "ן והפיכתו לידע גלוי  בהןהטמוהמוקד הוא זיהוי הידע הסמוי , חותבלמידה מהצלההזדמנויות 

הן לרכישת ות בסיס ויכול לה, השימוש במה שכבר הצליח,  במונחים של היגיון ָצרּוף,ואכן".  לפעולה

  . כושר לתעד מה שתרם להצלחות והן לשימוש בו כדי להגיע לתוצאות

  

היחידה " עומד במרכז עבודתה של ,מקצועיים מוצלחיםרעיון הלמידה מהיבטים שונים של מפעלים 

פועלת על בסיס זו יחידה . מכון ברוקדייל-וינט'ג-במאיירס" ללמידה מהצלחות בשירותים החברתיים

 להיות צעד עשויותההנחה כי הידע נמצא בשדה וכי פעילויות למידה הקשורות ללמידה מהצלחות 

  ". טובים דיים"ירותים חיוני לקראת הסבת שירותים בלתי הולמים לש

  

    על למידה מהצלחות העברתיאור המתודה הרטרוספקטיבית
 מאפשרתאשר  העבר מהצלחות למידה של המתודה הרטרוספקטיבית שלר ואיתובא ה מהנוכחידוח ב

, ָגלּוי לידע - אנוש בשירותי המקצועי בשדה שוטפת בעשייה הגלום - ָסמּוי ידע להמיר בה למשתמשים

 העבודה חלוקת שבשל היא זו מתודה בבסיס העומדת ההנחה. לפעולה נתמֻכוו המוצג בלשון



 

iii  

 אינו בשדה בעשייה הגלום הרב הידע, באוניברסיטאות הידע מפיקי לבין השדה אנשי בין המסורתית

. המקצוע אנשי של הכשרתם לתהליכי  על מנת לתרום דיונגיש אינו וכך, המקצועית בספרות מתועד

 לדלות ומאפשרת במוקד השדה אנשי את מעמידההעבר  מהצלחות למידהה מתודת, זאת לעומת

זה מאפשר לידע  .ולאחריםעצמם  להם לסייע יםשעשוי הידע דרכי הפעולה ועיקרי את מהצלחותיהם

ת ו המדיניוהן לפיתוח, פיתוח ההיערכות הארגוניתהן ל ,התפתחותם המקצועיתזה לתרום הן ל

  . להןלעזור אמורות האנוש שירותי מערכותש כלוסיותאול היכולים כאחד וכולם יחד לתרום

  

מכילה , "ספרית-למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית"תכנית ב  העברהמתודה של למידה מהצלחות

  :שלושה רכיבים שונים ומשלימים

מהווה את הבסיס התהליכי של המתודה פורמט זה  - "מסע הלמידה מהצלחות"פורמט החקר של . 1

הלמידה באמצעות הכוונת מודעותם של המשתתפים בתהליך  ענה לאתגר לימודיעוצב כדי לתת מו

 הפורמט מכיל עשרה שלבים של תהליך .על פי שלבים המוגדרים מראש, לכיוונים או לתחומים נבחרים

) 3(;  וזיהוי תחום ההצלחהאיתור הצלחה ראויה ללמידה) 2(; תיאור הקונטקסט הארגוני) 1(: החקר

זיהוי התוצרים החיוביים ) 4(; "אחרי"לפני ו"במונחים של  ההצלחהתיאור תמציתי של 

 יתוצרי לוואי שליליים ושל מחירשל זיהוי ) 5(; הההצלח של) האובייקטיביים והסובייקטיביים(

פירוט ) 7(; המצדיקה המשך למידה" הצלחה"חינת השאלה האם אמנם מדובר בב) 6(; ההצלחה

הפקת ) 9(; "אחרי"לבין המצב " לפני"בין המצב נקודות המפנה איתור ) 8(; ת שהביאו להצלחהלוהפעו

זיהוי סוגיות בלתי פתורות להמשך ) 10(- ו;)7בשלב ( שביסוד העשייה שהביאה להצלחהפעולה ה יקריע

  . הלמידה

 
 "בעלי עניין" בקבוצה המורכבת משותפים "הרהור ותהייה" של למידה דרך שיח רפלקטיבי .2

, ת מושתתת על שיח רפלקטיבי בקבוצת עמיתים המורכבת משותפים שוניםלמידה מהצלחוה - שונים

בעלי ("השותפים  .ישירים או עקיפים ביחס לסיפור ההצלחה) stakeholders" (בעלי עניין"שהם כולם 

או משתתפים בעשייה כולל לקוחות ה. ג;  תהליך החקרתבמנ. ב; מחוללי העשייה. א: הם") העניין

גם , עמיתים הקשורים לתחומי העשייה. ד; פרספקטיבות שונותבעלי והורים שותפים כגון תלמידים 

אנשים השייכים לתחומי העשייה הנדונים אשר בתוקף . ה;  השתתפו בעשייה באופן פעילאם

, בנוסף). דתלמי, מורה, מנהל, למשל מפקח(יררכיים יתפקידיהם הפורמליים יש ביניהם יחסי גומלין ה

קבוצתי של למידה מהצלחות אינו יכול להתקיים בארגון מבלי שייקבעו תהליך החקר הרפלקטיבי ה

 הפרקטיקות ובדגש על, תנאים שיש בכוחם לתמוך ולאפשר שיח דיאלוגי על הצלחות בפעילויות

למידת עמיתים כשווים , מרחב מתאים מבחינת זמן ומקום:  התנאים הנחוצים הם.השונות של הארגון

ומוכנותם של אנשי הצוות , נדיבותתוך חשיבה ביקורתית , אוהדתסביבה , יררכיהיעם מינימום ה

  . לחשוף את עבודתם בפני העמיתים

  

ון ידע מכּו"בלשון של של תהליך החקר לידע " מסע" את העל מנת לתרגם - הבניית תיעוד ההצלחה. 3

 השטח עלות על פניהכלי המכוון ל שהיא "תבנית לתיעוד הצלחות"הפותחה ,  הניתן להפצה"לפעולה

מדובר . נקודות מפנה ופעילויות עיקריות שתרמו להצלחה, מחירים, תוצרים: רכיבי עשייה מסוימים

.  על פי ייחודה כל הצלחהפורמט שבעזרתו ניתן לזהות את מה שנחוץ על מנת לזהותבתבנית הכוללת 



 

iv  

 ,הלך החקר תוצרי הלמידה לזקק את הידע שנוצר במם שלמתעדיהּוונת את כתבנית התיעוד מ, כלומר

    .המפורטות בתבנית זאתולדלות מתוך השיח במפגש את התשובות לשאלות 

  

 בנספח הראשון.  נספחיםלדוח ארבעהו נוספ, "צבע"כדי להחיות את המתודה ולהפיח בה רוח חיים ו

נצרת , אורט אלון ספר-ביתכפי שהתבצע ב, "מסע הלמידה מהצלחות" מודגם ,"המתודה בפעולה"

תבנית לתיעוד "ה  מצגות שהופקו בעזרתארבעבנספח השני מוצגות . ד"ימודים תשסבשנת הל, עילית

- הורדת רמת האלימות בבית: ספר שונים במגוון תחומים-מתארות עשייה במסגרת בתיוה ,"הצלחה

-ַיָּזמות עסקית במסגרת בית, הצלחה לימודית של כיתת תלמידים הסובלים מקשיי למידה, הספר

בנספח השלישי . ג" בתשסתכניתמצגות אלה הוצגו בכנס של משתתפי ה. יםהספר ופיתוח צוות מור

 יהתיאור מבוסס על תיעוד מפגש. כפר כנא'  אינייםביבת  חטספר-ביתמתואר תהליך הלמידה של 

 הנספח .ג"שהתקיים בשנת תשס, הספר-ביתרכז הלמידה של , הספר-ביתלמידה בהשתתפות מנהל 

  ).2004/5(ה " והצוותים שהשתתפו בתכנית בשנת הלימודים תשסהספר-הרביעי מציין את רשימת בתי

  

  סיכום 
מאפשרת להפיק ידע ה העבר של למידה מהצלחותצגת המתודה הרטרוספקטיבית ומסמך זה מב

   . ספרית-בית- תוך לקדם למידה הדדיתוכל זאת על מנת, להפיצוומהשדה 

  

 ויוצרת מיומנויות , היא מכוונתשינוי החשיבה והשיח בתחומים שאליהם להמתודה יוצרת מנוף

.  נמשכתארגונית- התחדשות תוךות למידה למעןצרויוה קולקטיבית תוך-ומסורת חשיבה רפלקטיבית

  .התואמים את חזון הארגון ושליחותולשימוש  תוצרים ראויים יזהובעקבותיה ש על מנת, זאת

  

השיח בתחומים שאליהם  דרכי החשיבה ותרמה לשינויהספר למדנו שהמתודה -מעבודתנו עם בתי

 חזונו את ותהתואמ ארגונית-חשיבה רפלקטיבית קולקטיבית תוךשל  ויצרה מיומנויות ,ֻּכוונה

  . והעשוים להגשימםושליחותו

  



 

v  

  תודות
  

, ל" שון ז.נלד סדו' פרופל:  שהוא הבסיס לחוברת-ברצוננו להודות לכל מי שהשתתפו במסע הלמידה 

  .ששותפותו חסרה לנו מאוד, ודהעמית ומורה דרך בגיבוש דרכי העב

  

מנהלת ,  וטלל דולב,מכון ברוקדייל-וינט'ג-מנהל מאיירס, ק חביב'ג' פרופ -לשותפינו במכון ברוקדייל 

 המלווים את עבודתנו שתרמו רבות לפיתוח תחום הלמידה ,מכוןב לילדים ולנוער  אנגלברגמרכז

 ולשרית אלנבוגן , במקצועיות רבהשלאורך שנים עובדת לצדנו, זיסמן' לבת; מהצלחות במכון

תנו ישנרתמה לעבודה אולטלי גביש , הספר למנהיגות חינוכית-בית - ממכון מנדל למנהיגות פרנקוביץ

  .ולשירה ארז שתרמו לכתיבת המתודה, כשותפה בפיתוח ובהובלה

  

 ;יסודי-מנהלות האגף לחינוך על, חנה נאמן וממשיכתה יפה פס -יסודי -לשותפינו באגף לחינוך על

. הספר- וקידמו אותה בבתיתכניתשהאמינו בפוטנציאל הטמון ב -מוסדות חינוך מנהלת גף , למירי ונד

 תכנית השותפות בהובלת ה, מהמינהל ההתיישבותימורה-לענת בןו , מהאגףלרחל שפיגל ,יהודית לויל

  .בשלביה השונים

  

ה את פיתוח התכנית מתחילתה אשר ליוו,  במשרד החינוךהשתלמויותה מנהל אגף ,ליהודה פינסקי

  .ותרם להפעלתה במציאת פתרונות לא שגרתיים

  

 שהשתתפו במהלך שלוש השנים הראשונות בעיצוב הספר-אנו מכירים תודה למלווי הלמידה של בתי

, ריקי כסיף, אורנה דפנא, אמנון גלסנר, און-שביט בר, אורן בן יוסף, רותי בירן, עדי ארטום: תכניתה

עומר ,  יואה שורק,תמה שוחט, סעד צרצור, יחיאל פרץ, אימאן עואדיה, יפי מרגליתצ, אסנת לבנדה

  .  אילנה שני,חן שכטר, שיבלי

  

ולמפקחים ) 4ראו נספח  (הספר- ולרכזי הלמידה בבתילמנהלים, תכניתהספר השותפים ל-לבתי

  .תכנית הקדום שהשיח בינינו אפשר לכולנו ללמוד ותרם ל, שהשתלבו בתכנית

  

 שתרמו לאיכות מכון ברוקדייל-וינט'ג- במאיירסעריכההביעים את הערכתנו לעובדות יחידת אנו מ

. לסלי קליינמן ומרשה ויינשטיין, בלהה אלון, ענת ברבריאן, ני רוזנפלד'ג: החוברת וסייעו בהפקתה

  .אנו גם מודים לאילנה פרידמן שסייעה בהדפסה

  

העידוד והתובנות במהלך , רג על התמיכה המתמשכתברצוננו להביע את תודתנו המיוחדת למרשל ויינב

  .תהליך למידה זה
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  1

  הקדמה
  

המאפיינים ו תכניתרכיבי ה, התוצרים המצופים, היעדים; תכניתתיאור כללי של ה המסמך מכיל

 המסמך כולל סקירת ההשתלשלות ההיסטורית ,כן-כמו. תכניתמקדמי הלמידה של בעלי התפקידים ב

ותיאור " ון לפעולהידע מכּו"הצגתה כ, למידה מהצלחות - תכניתנה בשל פיתוח המתודה הראשו

  . המתודה מתוארת כסדרת הנחיות ואבחנות המיועדות לִמגוון מצבים. שלושת רכיביה

  

 בנספח הראשון. הוספנו שלושה נספחים, "צבע"כדי להחיות את המתודה ולהפיח בה רוח חיים ו

נצרת , אורט אלון ספר-ביתכפי שהתבצע ב, "לחותמסע הלמידה מהצ" מודגם ,"המתודה בפעולה"

תבנית לתיעוד "ה בנספח השני מוצגות ארבע מצגות שהופקו בעזרת. ד" תשסימודיםהלת  בשנ,עילית

הורדת רמת : ספר שונים במגוון תחומים-מצגות אלה מתארות עשייה במסגרת בתי". הצלחה

ַיָּזמות עסקית , ובלים מקשיי למידההצלחה לימודית של כיתת תלמידים הס, הספר-האלימות בבית

. ג" בתשסתכניתמצגות אלה הוצגו בכנס של משתתפי ה. הספר ופיתוח צוות מורים-במסגרת בית

התיאור מבוסס על . כפר כנא'  אינייםביבת  חטספר-ביתבנספח השלישי מתואר תהליך הלמידה של 

 ומלווה הלמידה, הספר-יתברכז הלמידה של , הספר-בית למידה בהשתתפות מנהל יתיעוד מפגש

  .ג"שהתקיים בשנת תשס

  

  מבוא . 1
  

  :כגון, רבים הנובעים מתהליכים שוניםמערכת החינוך בישראל עומדת בפני אתגרים 

בשנים האחרונות ירדו ההישגים הלימודיים של התלמידים במידה ניכרת בהשוואה לסטנדרטים  

 .בינלאומיים
  .גויות הלא נורמטיביותמסתמנת מגמת עלייה ברמת האלימות וההתנה 

 .קיצוצים משמעותיים בתקציב משרד החינוך בשנים האחרונות 
  

, הספר בארץ-את איכות העשייה בבתיהיכולת לקדם .  חבויות הזדמנויות להתחדשותבאתגרים אלה

מתוך ראייה זו יזם . אילוצים המובנים במערכתעם הגם אפקטיבית שתהיה עשייה חינוכית טמונה ב

מכון -וינט'ג- עם היחידה ללמידה מהצלחות של מאיירסבשותפות ,די של משרד החינוךיסו-האגף העל

 באמצעות למידה )1: ( שמטרתה ליצור תשתית להתחדשות של חדר המוריםתכנית, ברוקדייל

 המזהה את ת אוטונומילישותגיבוש הצוות החינוכי באמצעות  )2(-ו; הספר-מתמשכת בבית משותפת

תמודדת עמם בעשיה חינוכית המלווה בלמידה משותפת  מ,המדים בפניהאתגרים החינוכיים העו

ת היסוד ו אחת מהנח.נוכיותיומזהה את דפוסי הלמידה המקדמים תפוקות ח, המהרהרת על עשייתה

 היא שבעשייה של המורים מסתתרים משאבים עשירים של ידע ויכולת אישית וצוותית תכניתשל ה

  . םשעד כה נשארו סמויים ובלתי מנוצלי

  

שיש ארגונים ספר להיהפך ל-בתי מכשירה" יתספר-ביתלמידה מהצלחות כמנוף ללמידה "התכנית 

רכז ה וליווי המנהל ויספר-ביתבאמצעות פיתוח של רכז למידה זאת  ,מתמשכת משותפתבהם למידה 



 

  2

 בתקופה .ספר-תהליכי למידה מותאמים לתנאיו הייחודיים של כל ביתשל " תנועה-כדי-תוך "ההבנייב

באמצעות חיזוק  ספר לקדם את התלמידים-בתיצוות  מאפשרת לתכניתה, של משאבים מועטים

זיהוי ושיפור דרכי למידתם האוטונומיים והתמודדות עם שאלות למידה , משאביהם הפנימיים

  .רלבנטיות
  

   תכנית יעדי ה1.1
צוות ת במשותפלמידה  באמצעות קידום ספר-בתיתהליכים להתחדשות מתמשכת באפשר ולזרז ל .1

 .ספר-בתין  וביהספר-ביתשל המורים 
י ואת פועלו ספר-ביתלשפר את האקלים ה, את תפקודם כלומדיםולשפר את הישגי התלמידים  .2

 .החינוכי
 . מתמשכת אוטונומיתמנגנונים ללמידהזהות ולקדם הספר המשתתפים בתכנית ל-לאפשר לבתי .3
  על מנת לקדם הצלחות ולמידהלפתח את היכולת של מורים ומנהלים ללמוד מהצלחות העבר .4

 .בתחומים מרכזיים בעתיד
   לזהות את תחומי המומחיות והמסוגלות שלהם כדי שיוכלו לממש הספר-בתילאפשר לצוותי  .5

 .את חזונם ושליחותם
 

  ועיקרי הפעלתה  תכנית תוצרי ה1.2
  יתספר-ביתברמה ה

 . בתחומים שונים של קידום התלמידיםיצירה של ידע חדש  
-בית ופיתוח למידה אוטונומית מתמשכת בהספר-ביתמנגנון ללמידה משותפת של צוות יצירה של  

 .הספר
  

  ומינוי שלהספר-בית מנהל ידי-על למידה) י(רכזמינוי של ה עם הספר-בית מתחילה לפעול בתכניתה

  .ספר-ביתלכל  מלווה למידה

  

 מפגש - מפגש למידהמלווה הלמידה ורכז הלמידה ל, הספר-בית מזמן את מפקח הספר-ביתמנהל 

וון וממקד את מַכ, הספר-ביתב" הזדמנויות למידה"צוות זה ַמבֶנה יחד לאורך זמן ". פורום מרובע"ה

 .הספר-ביתמפגשי הפורום המרובע מתקיימים בערך אחת לחודש ב. הספר-ביתהלמידה המתבצעת ב

 ליצור למידה עצמאית הספר-ביתבהתאם ליכולתו של , תדירות מפגשי הליווי הולכת ופוחתת עם הזמן

  .מתמשכת

  

 מוגדרת הכל סדנ.  או מספר סדנאות למידהההלמידה יוצרים ומפעילים סדנ) י( ורכזהספר-ביתמנהל 

  . מעקב ותגמול של משרד החינוך, ית ומלווה ברישוםספר-ביתכהשתלמות 

  

-בסיס אדהורים או אנשי רשות מקומית על , וכן תלמידים(בסדנת הלמידה משתתפים קבוצת מורים 

  . יתספר-ביתמחליט אילו מהם הוא יקדם בעזרת הלמידה הו מציב לעצמו אתגרים ספר-בית). הוק
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 קידום ,למשל, הספר-ביתתחומים שונים בחיי ב תכנית פועלים על פי המתודות של הה הסדנמשתתפי

 סדנהיח בהש. היערכות ארגונית או מדיניות, ספרי מיטבי-טיפוח אקלים בית, חינוך לערכים, הישגים

 collegiate(תהיה ו-הרהור-כדי-תוך-עמיתים- במתכונת של למידת רכז הלמידה והמנהלידי-עלמונחה 
reflection( .אחראי לתיעוד של מפגשי סדנת הלמידהרכז הלמידה  .  

  

  :  הןתכניתות בבסיס הההנח

שייה והתנסות בעאפשר העמקה ת ,בנושא ייחודי הממוקדת הספר-ביתלמידה משותפת של צוות  )1(

  .חינוכית אשר יניבו ידע חדש

משמעותיים זהה כי הספר-ביתקידום התלמידים בתחומים ש ושיפור ההישגיםל תרוםפעילות זו ת )2(

  . ומותאמים לתלמידיולחזונו ושליחותו
  .הספר-בית יתפתח דפוס למידה אוטונומי שיאפשר התחדשות מתמדת של ספר-ביתבכל  )3(

  

  ברמת מערכת החינוך

 .  והנחלתו לכלל מערכת החינוךהספר-בתיצר בהפצה של הידע שנו 
  . להשגת מטרותיהםהספר-בתים של  מגוון דרכי הפעולה העומדים לרשותתרחבה 

  

, תכניתאחראי להכשרה של כל השותפים ל תכניתהגוף המפעיל את ה.  היא מערכתיתתכניתהפעלת ה

, יתספר-ביתמידה הלכינוס תוצרי הידע שנוצרו בל, לפיתוח למידה מתמשכת בין כל השותפים

  . נוספיםספר-בתינחלתם ללהפצתם ול

  

ייזום , יספר-בית התמיכה והליווי המערכתיים כוללים את הפעלת מלווה הלמידה ה,בשלב הראשון

 ליצירת שיח משותף ביניהם ולהצגת תכנית המשתתפים בהספר-בתימפגשים מרחביים וארציים בין 

 נוצרו מנגנוני למידה הספר-בתילאחר שב, בשלב השני. יוכן שיח וירטואל, ייםספר-ביתתוצרי הידע ה

  .הספר-בתי התמיכה המערכתית מצטמצמת ועוסקת בעיקר בהפצת הידע שנוצר ב,אוטונומיים

  

    תכניתשל השותפים למקדמי למידה  פעילויות ומאפיינים 1.3
מנהל : ים הם השותפהספר-ביתב. תכניתומרכזי ה, מלווי הלמידה, הספר-בתי:  הםתכניתהשותפים ל

 נלווה ספר-ביתלכל . הספר-ביתמפקח ו יתספר-ביתהלמידה ה) י( רכז,הספר-בית צוות ,הספר-בית

 , הכלליתתכניתגוף המארגן את ההמשתייכים ל תכניתמרכזי השותפים נוספים הם . "ה למידהומלו"

   . את המלוויםיםמפעילו

  

   .הספר- בביתכל אחד מן השותפיםמקדמי הלמידה של של המאפיינים הפעילויות ולהלן כמה מן 

  הספר-ביתמנהל  

, בתלמידים ובחברי קהילה שונים, בהורים, מוכן לראות במורים, ררכיהיאינו כבול לכללי ההי 

, המתמודדים עם סוגיות מעמדה שווה" בעלי עניין"רואה שותפים אלה כקבוצת  .שותפים ללמידה

   .אך מנקודות מבט שונות
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 ולפרוס ,את הקשיים והאתגרים שמולם הוא ניצב בעלי העניין האחריםו מוכן לחלוק עם המורים 

  .הספר-ביתבפניהם את הבעיות הבלתי פתורות בחיי 

 שותפים יצירתיים הספר-ביתרואה במורים ובצוות , מאפשר ומעודד יוזמות של מורים בעבודתם 

   .ובעלי יכולת

 סוגיות הלעלים מהשטח כמענה קשוב לצוות ומוכן לשנות את דעותיו בהתאם לחיפושי דרך העו 

  .נכון לאמץ מגוון של פתרונות ולא דבק בנהלים קשיחים, שהמנהל העלה

   .להסתכן במהלכים שיש להם סיכון גבוה לצד סיכוי מוכן 

 ונכון ,מסוגל להתמקד במספר מצומצם של נושאים מרכזיים שאותם הוא והצוות מוכנים לקדם 

 .בפיתוחם מאמץ רב להשקיע
  .פריוריות שתרומתן אינה ברורה-מחדש הנחות ותיאוריות אמוכן לבחון  

  

  הספר-ביתצוות  

 .הספר-ביתלהגשמת שליחותו של  אנשי הצוות ניחנים בלהט ועניין בלמידה 
  . מסגרות שונות ומגוונות של למידת צוותיםפעילים ב 

  . תלמידיםלצרכים ווכמענה למגוון תופעות  מגוון של פתרונותאחר  בחיפוש יםעסוק 

  .והעשרה מגוונים מפתחים ומתאימים דרכי הוראה וחומרי לימוד, וזמיםי 

  

  הלמידה) י( רכז
שעיקרו הנחלת עקרונות של ניהול ידע ויצירת דפוסי למידה  הוא תפקיד יתספר-ביתריכוז הלמידה ה

 הקמת , יצירת מועד ומקום קבוע ללמידה,התפקיד כולל יצירת המסגרת הפורמלית ללמידה. בארגון

זיהוי הצלחות בעבודה של מורים בודדים או צוותי מורים והבאתם ללמידה , סדנאות למידה/סדנה

  .הובלת הלמידה ותיעוד שוטף, גיבוש נושאי הלמידה, סדנהב

  

  .הספר-בית בתכניתלהצלחת ה" מפתח"רכז הלמידה הוא ה

דם שיש לק של המנהל ומזדהה עם תפיסתו לגבי הנושאים המרכזיים "ברית-בן"הרכז מהווה  

תוך מ ופועל במשותף עם המנהל , מוכן להשקיע בהם מאמץ רב על מנת לקדמם,הספר-ביתב

  .ות לאחריות של המנהלמודע

הכרת , גיוס השותפים ללמידה מאמין בדרך למידה זו ומוכן להשקיע מאמץ מרבי בארגונה הכולל 

ת של למידה וסלילת מסור ,הובלה משותפת עם המנהל את הלמידה, הספר-ביתאירועי ההצלחה ב

  .סיון שנרכשיארגון בהתאם לנב

  .פרסה-תשותף לאירועים מרכזיים בחיי בי, את הצוות מכיר, הספר-ביתמתמצא היטב בהוויית  

 .הספר-בית צוות ידי-עלמוכר ואהוד  
   

  הספר-ביתמפקח 

  .ללמידה  שווי ערךשותפים הספר-ביתצוות מוכן לראות ב, יררכיהיאינו כבול לכללי הה 
  .ומזהה את ההזדמנויות ללמידה" פורום המרובע"מערכתית לשיח בת מבט נקודמספק  
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 .ביצירת הקשרים עם הפיקוח ומשרד החינוך הספר-ביתעוזר ל 
  . במחוזהספר-בתימפיץ ומנחיל את הידע שנוצר בין  

  

 ongoing learning)( שמקיים למידה מתמשכת פרס-תמאפיינים של בי
 .הספר-בית של בדרך העבודה למידה זו מהווה מרכיב 
 . הדורשות מענההספר-ביתבסוגיות מרכזיות של  המנהל וצוותו עוסקים באמצעות הלמידה 
 .הספר-ביתניתן לזהות יישום של הידע שהופק מהלמידה בדרכי העבודה של  
בנושאים וסוגיות שלא זכו להצלחות לפני  "הצלחות" שניתן להגדיר אותן כניתן לזהות תוצאות 

 .תכניתהתחלת ה
  

  ווה הלמידהמל
ליווי רכז הלמידה והמנהל בהקמת סדנאות . ית ללמידהספר-ביתליווי הלמידה נועד ליצור תשתית 

, הספר-בית מפגשים בבאמצעות ים נעש,תכנית ואימון הרכז בהפעלת המתודות הכלולות ב,הלמידה

  .תכנית במפגשים ארציים או מחוזיים משותפים של כל משתתפי הוכן

  .ספר-בתיות ומסוגל להתאימן לסוגים שונים של מכיר היטב את המתוד 
  .ומזהה את ההזדמנויות ללמידה" פורום המרובע"רפלקטיבית לשיח בנקודת מבט מספק  
אך אינו , ומשתתף בעיצוב הלמידה הנעשית בה, סדנהעוזר למנהל ולרכז הלמידה בהקמת ה 

 . הסדנמשתתף ב
 .פרהס-ביתשותף בזיהוי תוצרי הלמידה ובניית הידע של  

 
  תכנית רכיבי ה1.4
  . ו בזו זות השלובמתודות כוללת שלוש תכניתה

  

  את לפתחהנועד -"  המתודה הרטרוספקטיבית- למידה מהצלחות העבר"  שלנההראשו מתודהה

 נעזרים בשיח קבוצתי הלצורך הפעלת. מהצלחות הספר ללמוד באופן ֶרטרוסֶּפקטיבי-יכולתו של בית

 העשייה שאפשרה את ה משותפת שלניבח ו,יהיהצלחה בעשת זיהוי המתודה מאפשר. בסדנת הלמידה

 שבעזרתו אנשי הצוות ")ידע בשימוש (" את הידע הָסמּוי להפוךת מאפשר המשותפתהלמידה .ההצלחה

 על מנת לעצב ולקדם ,זאת. ניתן ליישום בהקשרים אחריםה" לפעולה-נתוכּומ"בלשון לידע גלוי , פעלו

  .חומי עבודה מאתגרים בתןפתרוונות למכּו-עשיות

  

 לפתח עשייה הנועד -"  המתודה הפרוספקטיבית- מסע בעקבות שאלת למידה"יה ינהש מתודהה

 למידההת  שאל."ת למידהושאל" כיםמוצגה , מציב לעצמוספר-ביתשאתגרים התאם לחינוכית ב

 שאלת .של כל צוות המורים או חלקםמתייחסת לסוגיה חיונית ובלתי פתורה העומדת בלב העשייה 

, העשייהאודות על למידה ה.  הפעולה לעשייה החינוכיתתכניתנבנית ובעקבותיה  ,הלמידה מנוסחת

בלמידה זו המורים  .ה לתנאים המתהווים בשטח הם נושאי הלמידה המתמשכתיעשיה והתאמת

רכי  דותנקבעבהתאם לידע זה . בלמידה הֶרטרוסֶּפקטיביתשנבנה   ועיקריולפעולה-וןידע מכּובנעזרים 
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על נקבעים תוצרים מצופים לטווח קרוב ורחוק , ה עם תלמידים ומדדים להצלחת העשייהיעשיה

  .היתוצרי לוואי של העשיגם מזוהים  כן-כמו. מדדיהם

  

 לזהות הנועד - לתםחספרית והנ-זיהוי דפוסי הלמידה הבית: למידה על למידה" -ת יליש השמתודהה

 בסדנת הלמידה בוחנים יחד. הספר-ביתשכים של מתמהולפתח את דפוסי הלמידה המשותפים ו

התהליכים שננקטו  ואת ,תכנית במהלך התאת הלמידה המתפתח) reflection(בעזרת הרהור ותהייה 

מפגשים בין . םמתוכתהליכים המוצלחים ה ניסיון לאתר אתכדי תוך , ספר לקידום הלמידהה-בבית

 שלו ולשקול את יתרונותיו  האוטונומי לכל צוות לזהות את סגנון הלמידה יאפשרוהספר-בתי

הנוצרים בישות והמתמשכים  זיהוי דפוסי הלמידה המשותפים .וחסרונותיו לעומת סגנונות אחרים

  בסיס להשרשת מסורת של למידה מתמשכתים מהוו והחלתם על תהליכי למידה נוספים,יתספר-ביתה

)ongoing learning .(ים מאפשרהספר-ביתם ואוטונומיים ליינטתיים שהם אוספר-ביתדפוסי הלמידה ה 

כמערכת הממציאה ומאמצת דרכי למידה המאפשרות התמודדות מוצלחת עם אתגריו לו לפעול 

  . המשתנים
  

  ארגונית היוצרת תפוקות-תוך למידה -  למידה מהצלחות. 2
  

 ,רט בפ,)Human Service Professions(וארגונים העוסקים בשירותי אנוש ,  בכלל,כדי שהארגונים

להתחדש עליהם , יצליחו לממש את שליחותם, 'וכו, רווחה,  עבודה סוציאלית,ם כמו חינוךתחומיב

. במסגרת עבודתם) ongoing learning(מתמשכת ו  משותפתלהיערך ללמידהלשם כך עליהם . בקביעות

עים או אחת מנקודות המוצא לקידום פיתוח מעין זה היא הבַניה ארגונית של הזדמנויות למידה מאירו

  . מתהליכים שהתרחשו בעבר

  

ולא מאירועים או מתהליכים , בארגונים לשירותי אנוש לומדים בדרך כלל מכישלונות או מקשיים

ורק לעתים רחוקות מאוד הם משמשים מנוף , לב קטנה יותר- זוכים לתשומתהאל. שהוכתרו בהצלחה

הַמָּטה את הדיון לכיוון שלילי , תלעומת ההתמקדות בלמידה מכישלונו. ארגונית-לפיתוח למידה תוך

השימוש במה , הרי שבמונחים של היגיון ָצרּוף, ומביאה להחמצת ההזדמנויות הטמונות בהצלחות

נת וּונראה שבחירה מכ, לאור ניסיוננו ,זאת ועוד. יכול להיות בסיס טוב לתוצאות דומות, שכבר הצליח

, טמעתה של למידה קולקטיבית בארגוןיכולה להיות מנוף לה, בלמידה שיטתית מהצלחות העבר

  .מאתגרות ביותרהמשימות הודווקא נוכח , לשיפור תוצריו בעתיד ולפיתוח של אופטימיות ולהט

  

היחידה "רעיון הלמידה מהיבטים שונים של מפעלים מקצועיים מוצלחים עומד במרכז עבודתה של 

היחידה . מזה זמן רב, וקדיילמכון בר-וינט'ג-במאיירס" ללמידה מהצלחות בשירותים החברתיים

אנשי חינוך ואנשי מקצוע , ה עובדים סוציאלייםבאמצעותש, רואה בלמידה מהצלחות אסטרטגיה

" טובות דיין"ולאחר מכן אף להפיץ דרכי עבודה , לגלות ו להמציאיםלויכ, אחרים בשירותי אנוש

" ירותים לא הולמיםש" שבעבר קיבלו ה אל-ה חברתית ָרָדהחיים בַה, לאותם אנשים ומשפחות

, סייקס(ל "בארץ ובחו, היחידה ערכה ופרסמה מספר מחקרים בתחום זה). 2000, רוזנפלד וסייקס(

; 1996, שון וסייקס, רוזנפלד; 2000, רוזנפלד וסייקס; 1997, רוזנפלד; 2000, סייקס וגולדמן; 2003

  ).2002, רוזנפלד ואחרים



 

  7

 בשדה וכי פעילויות למידה הקשורות ללמידה היחידה פועלת על בסיס ההנחה כי הידע נמצא

". טובים דיים"מהצלחות יכולות להיות צעד חיוני לקראת הסבת שירותים בלתי הולמים לשירותים 

ניתן גם ללמוד כיצד , "טובים דיים" משום שברגע שמתברר שאפשר ללמוד כיצד לספק שירותים ,זאת

, רוזנפלד וסייקס" (כשרה וכן מחקר והערכההה, המדיניות, את ההיערכות הארגונית"לעצב מחדש 

  ".טובים דיים" כך שכל פן של השירות יכול לתמוך ולקדם אופני עבודה ,)2000

  

  "למידה מהצלחות"שלבים בפיתוח המתודה של . 3
  

התפתחה והגיעה שיטה זו כפי ש" הלמידה מהצלחות "של השלבים תשלוש נסקור ונתאר את בהמשך

  . לצורתה הנוכחית

  

  " לב סלקטיבית-תשומת" למידה מהצלחות כ-שלב א  3.1
 פיתוח התערבויות הדגש עלו ,ון לפעולה לעתידמכּוהידע של העבר כמוקד לזיהוי למידה מהצלחות ה

התבססה על הסטייה החיובית של ,  שלא נחקרובשולי החברה  החיותבעבור אוכלוסיותאפקטיביות 

 אותם המוקד הוא). Rosenfeld 1964, 1981, 1989 Rosenfeld & Krim, 1983 ;1997רוזנפלד  (הצלחות

 לאלה חודיביו,  בַהָּדָרהלאנשים החייםעזרו שבהם אנשי המקצוע ,  ספורים בלבד,מקרים ומצבים

. ו ולחברתם אלוכלוסיות להתחבר לא עצמןלמערכות השירותיםושאף אפשרו , החיים בעוני קיצוני

עשייה זאת מבוססת על . יה בעתידיר למען העשד באופן שיטתי מהצלחות העבוללמא וההמוקד 

 ,זאתו ,יהיהחבוי בעשידע ב  ואת התיאוריות בשימוש כדי לגלות את החוכמההתמקדות בהצלחות

  .ואיתן, ונת למען אוכלוסיות אלופיתוח פעילות מכּומען ל

  

משותף על פעילויות ) reflection( למידה מהצלחות כמסע הרהור ותהייה - שלב ב 3.2
  בו הצלחהשהני

אוריות יבנושא תמסוף שנות השבעים  )Argyris & Schon) 1974עבודתם של למידה זו מתבססת על 

 ;reflective practice) (Argyris & Schon, 1974( והעבודה הרפלקטיבית ,)theories of action(הפעולה 
Schon 1983, 1987, 1991( .מכוני מחקר בנושא פתחה כר נרחב לפעילות מחקרית ולהקמת עבודה זאת 

 :שני מכוני מחקר מובילים בתחום הם, לדוגמה. פעולהסמך  ועל ,למידה רפלקטיבית תוך כדי פעולה

Institute of Reflective Practiceו,  באנגליה- Lulea Universityבשבדיה.  

  

הוא  וסימן ההיכר שלשאבל היה סקרן גם לבחון רעיון , שון אמנם התעניין בעיקר בלמידה מכישלון

, בסמינר זה. בנושא הגו שון ורוזנפלדרעיון סמינר הלמידה הראשון את  . מהצלחות השיטתיתהלמידה

הרהור ותהייה על " תוך  בין עמיתים למידה מהצלחותשילבו, ישראל סייקסבשותפות עם , הם

  . )1996, שון וסייקס, רוזנפלד ()reflection on action" (הפעילות
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) actionable knowledge" (ון לפעולהידע מכּו" של הלמידה מהצלחות לפיתוח  תרומתהנבחנה, בהמשך

" הרהור ותהייה על ההרהור והתהייה תוך כדי פעולה" מתודולוגיה של התחוופ, )2000סייקס וגולדמן (

)Reflection on Reflection in Action( ,)Friedman & Sykes, 2001.(  

  

אשר ענו על צורכיהן של , עדו פרויקטים ופעילויות מוצלחיםו תבסמינר למידה זה ובזה שבא אחריו

תיאורי המקרים שהוכנו עוד לפני הסמינר הופצו למשתתפי . אוכלוסיות שעד אז לא זכו לשירות הולם

כמו גם ,  כבסיס ללמידה אנשי מקצוע ואחרים שעבודתם תועדהשכללה,  בסמינרקבוצת הלמידה

המטרה בבסיס הלמידה המשותפת הייתה . נטיותוו הרלחוקרים ואנשי מקצוע בכירים במערכות

" שומרי שער" לשמש ףוא, לאפשר למשתתפים לתרום ולהיתרם מן התוכן ומהתהליך של הסמינר

  . תוצרי הסמינריםהעוסקים בהפצת 

  

כל בחנה הקבוצה שהשתתפה ב, רוזנפלד ושוןבהנחיית , במהלכם של שני הסמינרים האינטנסיביים

הקבוצה , לאחר מכן. ואת המציאות שכל מקרה מייצג, כל אחד לגופו,  המקרים אתיםסמינראחד מה

כדי להגיע , קודם לגבי כל מקרה לחוד ולאחר מכן לגבי המקרים כמכלול, "הרהור ותהייה"בעסקה 

במטרה להפיק , נטייםוונערך ניתוח של התוצרים הרל, לבסוף. לתובנות העולות מהֲעמדתם זה ליד זה

  . בצד תיאורי המקריםלאחר מכן  ם פורסידע זה. ולמענן, אוכלוסיות היעדעם ה לעשיי התורםידע 

  

- הלמידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית"הספר ותכנית -ועם התפתחות העבודה עם בתי, בהמשך לכך

על למידה לימודי מוסמך מסגרת ב, של רוזנפלד וסייקסקורס הלמידה בעקבות באמצעות ו ,"ספרית

 - ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים" לעבודה סוציאלית עהספר-בבית, מהצלחות

חל בבחינה מקיפה ומתמשכת להבהרת המושגים ולגילוי המבנה הסמוי העומד בבסיס הפרקטיקה וה

מסע "שאותו כינו , צעד-אחר-ראשוני של תהליך צעדהדגם ה נוסח, על בסיס זה. של למידה מהצלחות

  .  דפוסי הלמידה המוצגים כאןגם כתבנית לתיעודשעיצבו , "הלמידה מהצלחות

  

   מתמשכתהספרית ה-למידה הביתב" למידה מהצלחות"שילוב  - שלב ג 3.3
שעסק , "יסודי-הספר העל-ארגון מערכת הלימודים בבית) "ו"התשנ(' ל מיוחד כ"בעקבות חוזר מנכ

נערך האגף , ספרית-יתובהגברת האוטונומיה הב, בהעמקת למידה בצוותי מורים למען עבודת צוות

למידה הדדית  לש פותחה תפיסה כוללת 2004-1997בשנים . יסודי להטמעת עקרונות אלה-לחינוך על

 ,ספרית ללא מרצים-השתלמות ביתו, )2003, 2000, בן אליהו(הספר -מתמשכת של צוותים בבית

   .2002-1998ספר באופן מקיף בשנים -שהופעלה במאות בתי

  

ללמוד מהצלחות ולפתח קהילה "ו, "ללמוד מהצלחות ולפתח קהילה לומדת"ניות ברוח זו הופעלו התכ

פעלו יחד עם תכניות אלה הו .)2000, וייס ושלטון; 1999, וייס ודיין; 1999, בן כנען ווייס( "מתוקשבת

ספר לעובדי -ספר ניסויים ובית-גף בתי, כגון מינהל מדע וטכנולוגיה, גופים נוספים במשרד החינוך

' פותח בעקבות הרצאותיו של פרופבתכניות אלה " למידה מהצלחות"המרכיב .  בכיריםהוראה

- במסגרת ביתרוזנפלד שהציג אותו כמסע של הרהור ותהייה בפני מנהלים ומורים ממערכת החינוך

   .הספר לעובדי הוראה בכירים
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, ספרית- ביתספריים כתשתית להתחדשות-על בסיס הידע שנצבר באגף בהפעלת תהליכי למידה בית

מכון -וינט'ג-ידי רוזנפלד וסייקס מן היחידה ללמידה מהצלחות במאיירס-ועל בסיס הידע שנוצר על

שפיתחו יחד קווי מתאר , יסודי לבין מכון ברוקדייל-נוצרה שותפות בין האגף לחינוך על, ברוקדייל

, התכנית). 2002, םרוזנפלד ואחרי" (ספרית-למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית"לתכנית המשותפת 

בקרב  מתמקדת בהמשך בפעילויות, ת שהניבו הצלחותיוהנפתחת כמסע של הרהור ותהייה על פעילו

  . תלמידים ובלמידה משותפת של צוותי מורים תוך מחויבות לתוצאות

  

ספר בשנה הראשונה - בתי20-נוצרה קבוצת הניסוי שכללה כ, על בסיס קווי המתאר של התכנית

  . ספר בשנה השלישית- בתי40-ו, ת התכניתוהשנייה להפעל

  

המוצגת בחוברת זו קרמה עור וגידים בתהליך ממושך של מיקוד " למידה מהצלחות"המתודה של 

ובעבודה עם מלווי , הספר וצוותי המורים שהשתתפו בתכנית הניסוי-ועיצוב בעבודה עם מנהלי בתי

  .ספר אלה-הלמידה של בתי

  

  ספקטיביתתיאור פרטי המתודה הרטרו. 4
  

מכילה , "ספרית-למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית "תכניתב  העברהמתודה של למידה מהצלחות

  :שלושה רכיבים שונים ומשלימים

  ."מסע הלמידה מהצלחות"פורמט החקר של  .1
 .שונים") בעלי עניין("למידה דרך שיח רפלקטיבי בקבוצה המורכבת משותפים  .2
 . הבניית תיעוד ההצלחה .3
  

  " מסע הלמידה מהצלחות"מט החקר של  פור4.1
עוצב כדי , המהווה את הבסיס התהליכי של המתודה, "מסע הלמידה מהצלחות"פורמט החקר של 

כיצד מַכוונים תהליך למידה קבוצתית המתייחסת לעשייה מורכבת : לתת מענה לאתגר לימודי

 כך שהיא תהיה בעלת ,)ומשך זמןבתכנית מעורבים השותפים ה, הקשרים, מבחינת ריבוי מטרות(

 הכלי בנוי לעשות זאת באמצעות הכוונת מודעותם של המשתתפים בתהליך .ַמפרה וחסכונית, תוקף

  .על פי שלבים המוגדרים מראש, לכיוונים או לתחומים נבחרים

  

לאחר מכן יפורט כל אחד מהצעדים או .  שלבי תהליך החקרעשרתעם פירוט , להלן מוצג פורמט החקר

  .מודל וההיגיון שמאחוריוהשלבים של ה
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 שלבי החקר": מסע בעקבות שאלת למידה"
 תיאור הקונטקסט הארגוני  .1
  וזיהוי תחום ההצלחהאיתור הצלחה ראויה ללמידה .2
 "אחרי"לפני ו"במונחים של , תיאור תמציתי של ההצלחה .3
 השל ההצלח) האובייקטיביים והסובייקטיביים(זיהוי התוצרים החיוביים  .4
  ההצלחהיוצרי לוואי שליליים ושל מחירתשל זיהוי  .5
 המצדיקה המשך למידה" הצלחה"בחינת השאלה האם אמנם מדובר ב .6
 1ת שהביאו להצלחהלופירוט הפעו .7
  "אחרי"לבין המצב " לפני"בין המצב איתור נקודות המפנה  .8

 ) 7בשלב ( שביסוד העשייה שהביאה להצלחהפעולה ה יקריהפקת ע .9
 ת להמשך הלמידהזיהוי סוגיות בלתי פתורו .10

   

  ת שלבי החקרעשרפירוט . א
  תיאור הקונטקסט הארגוני  - 1צעד 

 ושל הספר-ביתשל   לדעת על מהותו ואופיוהם עלי, להפיק ממה שנלמד מן ההצלחהו יוכליםכדי שאחר

  . הספר-ביתערכות הארגונית של יהה

  

   וזיהוי תחום ההצלחה איתור הצלחה ראויה ללמידה- 2צעד 
  מבקשקר החתבמנ. משמשים מנתבי חקר) בפורום המרובע(או מלווה הלמידה ) בסדנה(ה רכז הלמיד

לתאר בקצרה הצלחות ולבחור אחת מהן לחקר ,  במסגרת קבוצתית או בריאיון אישי,מהמשתתפים

הם תוצאות חיוביות שניתן לייחסן לפעילותם " ראויה ללמידה"הקריטריונים להצלחה . משותף

אשר תרמו להגשמת ייעודו של , מדובר בדרך כלל בפעילויות מקצועיות.  לעשייהונת של השותפיםהמכּו

תוך התייחסות לתועלתם הישירה , כולל פעילויות שסייעו להתגבר על קשיים משמעותיים, הספר-בית

  . של התלמידיםאו העקיפה 

  

 שבשיח הנובעים מכך, צעד ראשון זה דורש לעתים קרובות להתגבר על בלבול ומבוכה ראשוניים

- ממקד את תשומתמלווה הלמידה, תוך כדי כך. הלב בהצלחות-המקובל ממעיטים למקד את תשומת

הפצת הדרכים שהובילו להצלחות לעשייה ל ובהזדמנות ,הלב של הקבוצה בתחומי הצלחות אפשריות

  . לעתים עובר זמן מה עד שחברי הקבוצה מצליחים לאתר הצלחות ומוכנים לחשוף אותן. בעתיד

  

, יספר-ביתשיפור האקלים ה, שיפור ההתנהגות, כגון הגברת הישגים לימודיים, הוי תחום ההצלחהזי

  .מאפשר למקם את האירוע הנחקר ולמקד את חקירתו

   

  "אחרי"לפני ו"במונחים של ,  תיאור תמציתי של ההצלחה- 3צעד 
שהובילה   מתבקש לתאר בקצרה את המצב לפני העשייה שחשף הצלחה הראויה ללמידהףהמשתת

פעולות ננקטו  שיםהפקת תיאורים אלה והתמקדות בשינויים החיוביים במצב מעיד. ואחריה ,להצלחה

למידה מהצלחות דורשת להבחין בין תוצרי ההצלחה לבין הפעילויות שהביאו . שהובילו להצלחה

                                                 
  .לפעמים זיהוי נקודות המפנה קודם לתיאור הפעילות 1



 

  11

בין ולצורך זה רצוי להגדיר בחדות את ההבדל , בחנה ביניהםהנדרש זמן מה להמחשת ה. להצלחה

- כמו. בין המצב שהיה קיים אחריהו ,המצב שהיה קיים באותו תחום פעילות לפני העשייה המוצלחת

או לתאר כיצד הוא , מניסיונות להסביר את השינוי, וןבאופן מודע ומכּו, כן בשלב זה רצוי להימנע

  . התרחש

  

  החשל ההצל) האובייקטיביים והסובייקטיביים( זיהוי התוצרים החיוביים - 4צעד 

. הקבוצה מנסה לקבל תמונה ברורה ומלאה על אופי השינוי) reflection" (ההרהור והתהייה"בשיטת 

 -במידת האפשר (הן האובייקטיביים , האסטרטגיה כאן היא לעמוד על האינדיקטורים להצלחה

-יןהב, הן מנקודת הראות של הניסיון האישי, ונתבאמצעות בחינה מכּו, והן הסובייקטיביים) מדידים

. חשוב בשלב זה להתעכב על התוצרים השונים. והן מבחינת התהליכים המערכתיים, התפקודי, אישי

עם המשך ההרהור , אם בשלב ראשון קיימת נטייה להסתפק בהעלאת התוצרים הבולטים ביותר

 ריבוי תוצרים שיח עלה. והתהייה ניתן לרוב לגלות סדרה נוספת של תוצרים שהיו סמויים מהעין

ם מגביר את מודעותם של המשתתפים בלמידה לקיום תוצרים דומים בעבודתם ובעבודת סמויי

  . עמיתיהם

  

  תוצרי לוואי שליליים של מחירי ההצלחהשל  זיהוי - 5צעד 
והן את תוצאות , בשלב זה הקבוצה מתבקשת לבחון הן את סוג המשאבים המושקעים ואת היקפם

במסגרת תוצרי לוואי שליליים . ר בשלבים הקודמיםהלוואי השליליות שנבעו מהשגת השינוי שתוא

אקציה המאיימת על יר, פגיעה באנשים שהפסידו מן התהליך או נותרו מאחור, לדוגמה, נכללים

. או פעולות הנוגדות את ערכי הלומדים שננקטו לשם השגת התוצאה המוצלחת, השינוי או על מחולליו

משאבים  -מנת להפיק את התוצרים החיוביים במחירים כלולות כל אותן תשומות שהושקעו על 

ת שלא הושקעו בעקבות הפעולות בכיוון יופו והשקעות חל-השקעת זמן ואנרגיה נפשית , כספיים

   .הנבחר
  

ניתן לעמוד על , רק לאחר שקילה מדוקדקת של תוצרים חיוביים ושליליים ושל עלויות לסוגיהן

צעד זה מצמצם את הנטייה . מידה מהן בעתידכבסיס לל, איכותן של הצלחות העבר ועל ממשותן

 לגבי , או היה ביקורתי,מי שהטיל ספק. להגביל את החקר ואת הנטייה לאידאליזציה של ההצלחה

כך נמנעת הסכנה שהלמידה .  מוזמן להשמיע את דברו כחלק מתהליך הלמידה,מידת ההצלחה

ך כדי התעלמות מהמציאות תו, או לקבלת פרס" הרגשה טובה"מהצלחות תהפוך לאמצעי להשגת 

  . המורכבת או אפילו כאובה לעתים

  

  המצדיקה המשך למידה" הצלחה" בחינת השאלה האם אמנם מדובר ב- 6צעד 
על בסיס ) 2צעד (בשלב זה הקבוצה בוחנת שוב את ההגדרה הראשונית של הצלחה ראויה ללמידה 

חיוני לעודד דיון , ק בהצלחהבמקרה שחברי הקבוצה מטילים ספ. 5-3הנתונים שהתקבלו מצעדים 

עדיף לחפש , אם לא ניתן להגיע להסכמה לאחר דיון סביר. תוך בחינת עלויותיה ותועלותיה, פתוח

  . 2הצלחה אחרת הראויה לחקר שמשמעותה היא חזרה לצעד 
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  ות שהביאו להצלחה ל פירוט הפעו- 7צעד 
ן בהבר מתבקש לתאר את הפעילויות הדו.  שהובילו לתוצאות החיוביותהפעילויותהקבוצה בוחנת את 

 כולל לעתים קרובות פעולות מורכבות רבות שבעקבותיו נוצרה הצלחהתהליך המאחר ש. נקט בתהליך

ציוני הדרך שדרכם ניתן   להצביע עלדובר לסייע לקר החתבמנעל , שננקטו במשך תקופה ממושכת

  . לסקור את שלבי העשייה

  

  "אחרי"מצב בין הל" לפני"צב  בין המ איתור נקודות המפנה- 8צעד 
שבהן העוסקים במלאכה התמודדו בהצלחה עם , אלה ניתן לזהות נקודות ִמפנהציוני דרך מתוך 

נקודות . לא היו מגיעים לתוצרים החיובים שהצביעו עליהם קודם,  בהםהלא הצלחמלאש, אתגרים

כגון שינויים , ת הקשריותלפעמים גם את יחסי הגומלין בין העשייה לבין השפעוחושפות ִמפנה אלה 

  .התערבויות חיצוניות ואילוצים תקציביים או צמצומים, שינויים ארגוניים, השתלמויות, בכוח אדם

  

ת כבסיס לזיהוי הפעילויות שנקטו מחוללי ו בוחר עם המשתתפים נקודות מפנה עיקריחקר המנתב

 מסייע תבהמנ,  לאחר הבחירה.ההצלחה כדי לנווט את המסע בתקופות אלה לכיוון התוצרים הרצויים

  .למי שהשתתפו בעשייה לשחזר את פרטי הפעילויות שהיו חיוניות להשגת ההצלחה

  

  ) 7צעד (ה שהביאה להצלחה ישביסוד העשיפעולה ה יקרי הפקת ע- 9צעד 
 לעצבן , הפעילויות שתרמו להצלחה מסוימתה של הפעולה היא להגיע להפשטיקריהמטרה של זיהוי ע

כך שאחרים יוכלו   הפעולהיקרי את עלהציג .ך שיהיה אפשר ליישמן במסגרות אחרותכ, או לבטאן

 לאתגר את המשתתפים החקר תבמנעל .  בעשייתםןולשחזר, את אותן פעולות שגרמו להצלחהללמוד 

אך למעשה מסתירה ואינה , לחדור מבעד לשפה המקצועית המסבירה או המניחה הבנה משותפת

  . שהם העיקר,  למעשה על פרטיו הלכהשנעשהמתארת את מה 

  

א שבניסיון להגיע להכללה מגיעים לפעמים לאמירות ול העיקרי בהפקת עקרונות פעולה הוהמכש

 , פעולה טובים הוא לנסחם ולעצבם כךיקריהמפתח ליצירת ע. אשר אינן מכּוָונות לפעולה, כלליות

כך ,  יהיו כלליים דיים, ומצד אחר,כפי שפורט בסעיף הקודם,  יעוגנו בפעולות ספציפיות,שמצד אחד

 הדבר. שונותגם שיוכלו לתאר ולהנחות את כיווני הפעולה של מי שנמצאים בנסיבות דומות אך 

 המצאה היא בחינתהטמעה "הטוען כי , בעקבות שון, זאת. יקרים אלהשימוש יצירתי בעגם מאפשר 

  )."dissemination is reinvention"(" מחדש

  

  וגיות בלתי פתורות להמשך הלמידה זיהוי ס- 10צעד 
 לשחזור אסטרטגיות הפעולה שאפשרו את ,בלתי פתורות סוגיות תהקבוצה מציינ, במהלך הלמידה

בסוגיות אלה דנים בשלבים . אך לא חיוניות להמשך התהליך, סוגיות אלה חשובות. ההצלחה

בעת , ם שלעתים קרובותמשו, זאת. או בפורום הארגוני המתאים, מאוחרים יותר של עבודת הקבוצה

הן עלולות להסיט את חקר ההצלחות מדרך המלך ולַחֵּבל בשחזור הפעילויות שתרמו , שהן עולות לדיון

פתיחת הדלת להרהור . דחיית הדיון בהן גם מדגימה כי ללמידת הקבוצה אין קו סיום קשיח. להשגתן

  . למידה נוספתסדרת דלתות לגם אך פותחת , ולתהייה שופכת אור על ההצלחה עצמה
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  האסטרטגיות העומדות מאחורי הבניית פורמט החקר.ב
החקר מתמקד בכל אחד מן . להלן נציין כמה אסטרטגיות חיוניות למיצוי צעדי החקר שהזכרנו

מתמקדים רק בהם ולא מאפשרים , בזיהוי תוצרים, למשל, אם מדובר. הצעדים בנפרד ועל פי סדרם

אורטית מאחורי יהחשיבה הת, התהליכים שיצרו אותם,  למשל,לגלוש לנושאים מעניינים אחרים

המגדיר ,  אקטיבי מאודניתובדבר זה מחייב . 'הצלחה וכו-ההסברים להצלחה או לאי, העשייה

מלווה לשם כך .  מתאים לואינובבהירות לאורך כל התהליך מה כן מקדם את תהליך הלמידה ומה 

 אשר ניתובה  באמצעותסגרת התהליך הכולל משקף לקבוצה שוב ושוב את הלמידה במהלמידה

כך שמורכבותה של התמונה השלמה מתחלקת  ,מאפשר לפתח תהליכי למידה נדבך על גבי נדבך

  .הניתנים לתפיסה בנפרד וניתנים לחיבור יחד, "שדות למידה"לשלושה 

  

 הכוונת מודעות הלומדים לאזורי מציאות קרובים לעשייה אבל מחוץ לשיח הרגיל. 1
כל אחד בתוך מציאות זו . מורכבת מאוד, או בכל ארגון לשירותי אנוש, ספר-ביתת החיים במציאו

קיימים תהליכים בתרבות הארגונית , עם זאת. מארגן את תפיסת המציאות שלו באופן ייחודי

, שבמידה רבה מכתיבים לאלה הפועלים בתוכה מה בתוך המציאות המורכבת חשוב ודורש התייחסות

 אינםמן נוצרת תפיסת מציאות המסננת פרטים רבים שקיימים בתוך המציאות אך עם הז. ומה לא

  .למודעותכלל נכנסים 

  

פעלו באופן ואסטרטגיה עיקרית של המתודה היא לחשוף בפני המשתתפים בלמידה את הסינונים שה

 -בהם וונת אותם להתבונן באזורים שבדרך כלל נמנעים מלהסתכל המתודה מַכ. ון או לא מודעלא מכּו

 כך לגלות ידי-עלו,  באופן שהם אינם רגילים להסתכל בהם-במחירים , בתוצרים, בהצלחות, למשל

מי .  אפשר שהם אף מרחיקי לכת,תוצריו של תהליך זה אינם מובנים מאליהם. בהם עולם ומלואו

ם ולגלות בה, שחווה את התהליך מתחיל להתבונן מחדש במצבים רבים בחייו המקצועיים והאישיים

של דווקא באותם רכיבים סמויים טמון המנוף העשוי להביא לתזוזה במצב . רכיבים חדשים

  .ותתקעהי

  

ומשם שוב לראיית , הבַניית תהליך למידה שמוביל מראיית מקרו לראיית מיקרו בשדה נבחר .2
  מקרו

? יחסיתתהליכי למידה קצרים ידי - עללהפיק ידע איכותי מתהליכים מורכבים וארוכיםכיצד ניתן 

המשתקף , גישת הלמידה מהצלחות מתבססת על ההנחה שמאחורי העשייה המוצלחת יש ידע סמוי

כפי , יש לשחזר את העשייה, לשם למידה משמעותית, לכן.  של מחוללי העשייהבפרטי העשייה

 לפגום בתוצרי יםיתר של העשייה עשוי-חוסר דיוק או פירוט. ברמת דיוק גבוהה, שהתרחשה בפועל

 .  במצלמהzoomון לתהליך הדומה לשימוש בעדשת ּוכהחקר מ,  כפתרון לבעיה זו.ההלמיד
ובתיאור ,  ואחריה, בתיאור המצב לפני העשייהלראייה כוללתון בהתחלה כלי החקר מכּו .1

 ;תוצרים ומחירים
 ;לפי תחנות ונקודות מפנה, בחלוקת התהליךכך הוא עוסק -אחר .2
עים שנראים בעלי הפוטנציאל הרב ביותר בקטzoom -בשלב הבא הוא ממקד את עדשת ה .3

.  כאן מתרחשת הלמידה המשמעותית ביותר בתהליך כולו.ון לפעולהּוכידע ממבחינת הפקת 

ושעם , שהיה סמוי" ון לפעולהידע מכּו"של , "אוצרות"לעתים קרובות נוצרת חוויה של גילוי 

 .כאן מפיקים את הערך המוסף של התהליך כולו. הפיכתו לָגלּוי הוא בעל ערך סגולי רב
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  .  הנגזרים מהעשייה, פעולהיקריעניתן להפיק , על בסיס הידע החדש שנוצר .4

הסוגיות בשלב זה מעלים את . ון שוב לרמת התמונה הכוללתּוכהכלי מ, לאחר כל אלה, ולבסוף .5

  .המהוות בסיס להמשך למידה, לתי פתורותהב
  

 קבלת הסכמה לגבי מידת ההצלחה של העשייה הנחקרת. 3
מעוררת בדרך כלל , כי העשייה הייתה מוצלחת, קביעתו של מחולל העשייה עצמו או של אדם אחר

סימני . ך העשייהבתו" ללכת לאיבוד"וקל מאוד , ספקות וטענות שכנגד, ויכוחים וסימני שאלה

רק כאשר ברור שמדובר , ולכן. לה עשויים לחסום את תהליך הלמידה ואת אמינות תוצריוהשא

 וכדי לתת ,כדי להימנע להיקלע למבוי סתום, בשל זאת. יש טעם להמשיך במסע הלמידה, בהצלחה

 צעד וזה. ּכִלי החקר מנחה את הלומדים לבחון את העשייה במבט ביקורתי, תוקף לתהליך ולתוצריו

עולים על פני השטח התוצרים השליליים והמחיר שנדרש ,  לצד התוצרים החיובייםכי, חיוני

הם ,  זה מול זה,רק לאחר שהלומדים שוקלים כל אלה. מהמעורבים בעשייה לשם השגת תוצרים אלה

מבחינה זו . להצדיק המשך תהליך למידה כדי, מסוגלים להחליט אם העשייה אמנם מוצלחת דיּה

  2.היחיד שעומד לשירותם" מבחן התוקף"מדים היא בבחינת ההסכמה של קבוצת הלו

 
  שונים" בעלי עניין" שיח רפלקטיבי בקבוצה המורכבת מ- אופן הלמידה 4.2

שהם , למידה מהצלחות מושתתת על שיח רפלקטיבי בקבוצת עמיתים המורכבת משותפים שונים

בסעיף זה נפרט ראשית . ר ההצלחהישירים או עקיפים ביחס לסיפו) stakeholders" (בעלי עניין"כולם 

כך את השותפים -ואחר, את התנאים הנחוצים בקבוצת הלמידה כדי להבטיח את הצלחת הלמידה

  .השונים שניתן להזמין על מנת שיתרמו וייתרמו מהלמידה

  

   התנאים הנחוצים להצלחת הלמידה .א
, ם בארגון מבלי שייקבעותהליך החקר הרפלקטיבי הקבוצתי של למידה מהצלחות אינו יכול להתקיי

כולל , תנאים שיש בכוחם לתמוך ולאפשר שיח דיאלוגי על הצלחות בפעילויות, ובתהליך מחושב

בסעיפים הבאים יפורטו חמישה מן התנאים העיקריים שיוצרים את . הפרקטיקות השונות של הארגון

  . הבסיס להצלחת למידה מסוג זה

  

  מרחב מתאים מבחינת זמן ומקום. 1
 קבועים בתוך מערכת של זמנים ושל מקום בסיסי ביותר להצלחת הלמידה היא קביעתם מרכיב

חורג ה, אם בפועל לא ייקבע ויישמר מרחב מיוחד וייחודי המוקצה ללמידה. העבודה של הארגון

ההחלטה כי אז , מאותה העשייה שבה נתון כל ארגון אשר חייב להתמודד עם ענייני השגרה הדחופים

  . מהצלחות תישאר בגדר משאלהלעסוק בלמידה 

  

כדאי להקצות לכל .  קבועים מראשזמניםמן הראוי לקבוע במערכת העבודה של הארגון , לזמןבאשר 

לקבוע פגישות של לא יותר מפעם וכן ; מפגש שעה וחצי לפחות על מנת שיהיה מרחב לתהליך משמעותי

                                                 
שהוא בבחינת תוצר " נטיותוורל"ל" תוקף"כאן מן הראוי להזכיר את טענתו של שון על המאבק הקבוע בין  2

 ".הרהור ותהייה"לוואי קבוע של סוג זה של למידה המבוססת על 
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לפי לא ניתן לשנות , ורך התהליךמאחר שקצב הלמידה אינו אחיד לא. בשבוע ולא פחות מפעם בחודש

שמירת המסגרת באופן כללי תורמת רבות ללמידה רציפה .  את מועדי הפגישות שנקבעו מראשהצורך

  .בארגון

  

כדאי . ונוח לישיבה ולהקשבה הדדית, חשוב שיהיה מרחב פיזי נגיש לכל המשתתפים, למקוםבאשר 

 ,למשל, מחוץ למסגרת הארגוןגם ם מפגשים  ניתן לקבוע לעתי,עם זאת. לארגן את החדר בצורת מעגל

מצאנו כי . בייחוד כאשר רוצים להקנות למפגש מסוים אווירה חגיגית יותר, בבית מלון או במסעדה

  . הנטייה של רכז הלמידה או של משתתפי הסדנה היא לדאוג לכיבוד שגם הוא תורם לאווירת הלמידה

  

  יהררכילמידת עמיתים כשווים עם מינימום של הי. 2
ללא צורך , למידה אמיתית יכולה להתרחש רק אם כל משתתף מוזמן באמת לתרום את חלקו ללמידה

במציאות של רוב . יתר עלולה לפגוע בו בהמשך-לצנזר את מה שיש לו להגיד מתוך חשש שפתיחות

בלת יררכיה ברורה בנושא קייש בארגונים ה, למשל ,כי, זאת. הארגונים אין דבר זה מובן מאליו לגמרי

אינה קיימת בתוך , ל שוויםלמידת עמיתים כלמידה ש, מאחר שבדרך כלל .החלטות ושל סמכות

  .הארגון

  

בשלבים .  היא משימתם של המשתתפים בלמידה שהם בתפקידי ניהולשל למידה בין שוויםמשימה ה

ים  אלה שהם ממונים עליהם לראות עד כמה הם קשובידי-עלמוקדמים של מסע הלמידה הם נבחנים ה

רק אם . ועד כמה התבטאויות נועזות מתקבלות בהקשבה אמיתית ואינן מעוררות התגוננות, באמת

  . מתרחשת למידה רציפה בארגון, לאורך זמן המשתתפים חווים שכל אחד תורם וכל אחד נתרם

  

  סביבה אוהדת. 3
הוא עלול אנשים אינם רגילים לדבר על הצלחותיהם וכאשר מישהו מדבר על ההצלחות שלו , לרוב

לכל אחד יש חוויות לגבי תגובות שקיבל כשניסה . ומעורר קנאה, לא צנוע, שחצן, להיתפס כרברבן

, ההשתתפות שהוא קיווה לקבלו) generosity" (נדיבות"הלפעמים במקום . לשתף אחרים בהצלחותיו

לחות לא על הצ"הלקח שמופנם בעקבות זאת הוא ש". לא נהוג לדבר כך"התנסה בתגובות שמשמעותן 

  ".מדברים

  

לא פשוט ליצור קבוצה שבה מקובל לדבר על , במקום שבו אין מדברים על הצלחות כדבר שבשגרה

נחוץ שתהיה , ללכת מעבר לכך.  ובלי שבעלי ההצלחות יזכו בתגובות מצננות, וללמוד מהן,הצלחות

כירים ומוקירים את אווירה שבה מ, ונת של מובילי הקבוצה לכיוון יצירת אווירה אוהדתּוכעשייה מ

מדובר כאן בכעין שינוי של תרבות למידה שפותחת הזדמנויות להבלטת . הצלחותיו של הזולת

 עשייה בדיבור עלאז במקום להצטער על התעוזה  וא". מפרגנת"תוך ציפייה שהתגובה תהיה , הצלחות

ל חברי הקבוצה וכלפי העשייה המקצועית ש, האלה כלפי אלמשתתפי הקבוצה יחוו אהדה , שגאים בה

  .שהייתה קודם לכן סמויה מן העין
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  חשיבה ביקורתית ונדיבות. 4
עם , יצירת אווירה מקדמת למידה מחייבת שילוב של עמדה שביסודה אוהדת למשתתפי הקבוצה

אלא להגיד אותה באופן ברור כתרומה , מוכנות ויכולת לא להסתיר ולא להסתתר מאחורי ביקורת

הקבוצה מוזמנת ,  של למידה מהצלחות העברדי המתודה הרטרוספקטיביתכפי שמתואר בצע .ללמידה

אם רוצים . תוך התייחסות למחיריה ולתוצריה השליליים, לבחון כל הצלחה שבה דנים באופן ביקורתי

 אלא גם מוכנות של חברי הקבוצה להתבונן "פרגון"הכוללת לא רק , נחוצה נדיבות, ללמוד מהצלחות

   .תבהצלחה בעיניים בוחנו

  

  מוכנותם של אנשי הצוות לחשוף את עבודתם בפני עמיתים. 5
והיא אינה יכולה , למידה מהצלחות מבוססת בראש ובראשונה על ניתוח של עשייה מקצועית

בלי להסתתר מאחורי , להתקיים בלי שאנשי מקצוע יהיו מוכנים לשתף אחרים בפרטי העשייה שלהם

  ". דיבורים כלליים"

  

של הנטייה . רגילים תמיד לחשוף את עבודתם בשקיפות מלאה בפני עמיתיהםאנשי מקצוע אינם 

היא לדבר מתוך המושגים המקצועיים ,  עשייתםשלתיאורים ראשוניים אנשים בעת נתינת 

כאשר מאחורי , זאת. תוך הנחה שהעשייה מובנת מאליה, מבלי לרדת לפרטי עשייה, המקובלים

הלכה למעשה מסתתרת " שמתי גבול", "עשיתי חוזה", "שריצרתי ק"השימוש במילים מקובלות כגון 

  . שֹונּות רבה שאינה נחשפת

  

עלולה לעורר חשש ,  העברשל למידה מהצלחותרטרוספקטיבית ההחשיפה המתחייבת מהמתודה 

ואמנם בתחילת התהליך קשה לעתים לגייס אנשים שיסכימו , והיסוס לשתף אחרים בפרטי העשייה

כאשר מגלים יחד בקבוצה , עם הזמן ועם הניסיון. מוקד החקר המשותףלהעמיד את הצלחותיהם ב

הולך ונעשה קל יותר למצוא , ששחזור פרטי העשייה מהווה את הבסיס ללמידה המשמעותית ביותר

  .אנשים המעוניינים לשתף את האחרים בעבודתם כמושא לחקר הקבוצתי

  

  ותרומותיהם ללמידה") בעלי העניין("השותפים השונים . ב

השותפים . ריבוי המשתתפים הפעילים בשיח תורם לתהליך הלמידה הכולל ולכל אחד מהמשתתפים

משתתפים בעשייה כולל לקוחות . ג;  תהליך החקרתבמנ. ב; מחוללי העשייה. א: הם") בעלי העניין("

אבל שלא השתתפו בעשייה באופן , עמיתים הקשורים לתחומי העשייה. ד; פרספקטיבות שונותבעלי 

אנשים השייכים לתחומי העשייה הנידונים אשר בתוקף תפקידיהם הפורמליים יש ביניהם . ה; ילפע

  .תרומתו של כל אחד מהם מתוארת להלן. )תלמיד, מורה, מנהל, למשל מפקח(יררכיים ייחסי גומלין ה

  

למידה מהצלחות מבוססת על שחזור פרטי עשייה שהביאו , כאמור. מחוללי העשייה המוצלחת

שיש עניין ) אחד או יותר( תנאי ראשון לקיום התהליך הוא השתתפותם של אנשים ,לכן. להצלחה

  .לחקור את עשייתם
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 יהיה מומחה תברצוי שהמנ,  בין אם יש בתהליך משתתפים רבים ובין אם לאו. תהליך החקרתבמנ

, פיםבתודעת המשתת" זמין"שאינו , הוא יכול להעלות על פני השטח ידע סמוי .בתהליך חקר זה

  . וןשלמען גילויו יש צורך בתהליך אינטראקטיבי ומכּו, "ון לפעולהּוכידע המ"ושעשוי לתרום לגילוי ה

  

לכל אחד ממי שהיו . שהיו מעורבים בעשייה מפרספקטיבות שונות, כולל לקוחות, אנשים נוספים

י שחזורו של התמונה שתצטייר לפ, בהכרח,  לכן.קשורים לעשייה יש פרספקטיבה מאוד מסוימת עליה

השפעותיה , כדי להשלים את התמונה על עצם העשייה, לפיכך. אדם אחד בלבד תהיה מוגבלת

, חשוב במיוחד לשלב לקוחות. רצוי לשתף בחקר אנשים נוספים שהיו מעורבים בעשייה, ומשמעויותיה

  .  מוזמנים לתרום ללמידתם של מי שאמורים לפעול לטובתםלקוחותשמעטות ההזדמנויות שבהן ה

  

עמיתים שלא היו . עמיתים הקשורים לתחומי העשייה אבל לא היו מעורבים בעשייה הספציפית

, למשל,  כמו,במיוחד אם יש להם בכל זאת נגיעה או עניין במהות העשייה, מעורבים בתהליך העשייה

מי משום ש, זאת.  מוסיפים זוויות ראייה חשובות לתהליך הלמידה,עמיתים למקצוע או חברים בצוות

, גם אם הם מכירים בה, מעבר לכך. שהיו מעורבים בעשייה עשויים להתקשות לַייחס לעצמם הצלחה

  דווקאהמצדיק את התמקדותו של תהליך הלמידה, קשה להם לראות את הערך הטמון בעשייתם

 מסייעת למחוללי העשייה להעריך את ,לב-מחויבים ורחבי, זווית הראייה של עמיתים סקרנים. בהם

  .דרכם הם לומדים להתבוננן בכושר היצירה וההמצאה של עצמם בפרספקטיבה רחבה יותר. תםעבוד

 מצד ,בתוקף השילוב של קרבה, הם.  פחות חשובה מזאת של מחוללי ההצלחההתרומתם של הללו אינ

עשויים להשליך באופן אוטומטי מן העשייה של עצמם בתחומים דומים ,  מצד אחר, וריחוק,אחד

משתתפים ,  תוך כדי התמקדותה של הקבוצה במקרה אחד,ואכן. רים לעשייה הנחקרתובהקשרים אח

" עשייה"כולל ה, בעקבות ההשוואות שנערכות בין המקרים. אלה עסוקים בלמידה אקטיבית בעצמם

לכושרם , למשל, זה מתייחסדבר . הם יכולים לתרום לזיהוי הצלחות בשדה עשייה רחב יותר, שלהם

ולאלה שאין היא רלוונטית בגלל הבדלים מהותיים , רלוונטיתלגביהם לחה שההצ, לזהות מצבים

  .כאן מדובר בגבולות השימוש בידע שהופק. ה ההצלחבקונטקסט ובנסיבות אחרות של

  

דונים ואשר בתוקף תפקידיהם הפורמליים יש ביניהם יחסים יאנשים השייכים לתחומי העשייה הנ

רוב הארגונים החברתיים מתנהלים באמצעות ). למידת, מורה, מנהל, למשל מפקח(יררכיים יה

על פי ,  מצד אחר,או ,איש צוות, מנהל, מפקח, מצד אחד, למשל; כייהריריחלוקת תפקידים וה

ככל שהן , חלוקות אלה. תלמיד-מורה, מטופל- מטפל-ההגדרה של נותן השירות או של מקבלו 

 אנשים ולהבליט את התכונות המתאימות נוטות לקבע את דפוסי האינטראקציה בין, פונקציונליות

  . לתפקיד ולהצניע תכונות שלכאורה אינן מתאימות לתפקיד

  

 למשתתפים אלה לגלות ים מאפשר, והתמקדותו בהפיכת ידע סמוי לידע גלוי,מסע הלמידה הקבוצתי

מת על כן אסטרטגיה זו של למידה תור. ולגבור עליהן ,תוך כדי הדיוןאת המגבלות של השיח הרגיל 

גילוי זה !" מתברר שלא, אבל הנה, חשבתי שהכרתי את האדם: "ונת לתרום לגילוי משמעותיּוכואף מ

מציב סימני שאלה ובכך משחרר תפיסות קודמות ומקובעות ואף מַאתגר את המשתתפים לאמץ 

 .תפיסות חדשות
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ים ברמות השיח הסימטרי בין בעלי תפקיד, למשל. חשוב להדגיש שגילוי זה בא משני הכיוונים

במיוחד מבחינת , יררכייה שונות מאפשר לבעלי הסמכות לגלות צדדים נוספים בכפופים להםיה

 לגלות באחרים צדדים הן לבעלי התפקידים והן לבעלי הסמכותזה מאפשר שיח . יכולתם ומסּוָגלּותם

). Rosenfeld & Tardieu, 2000(ורכות אנושיות , כגון אכפתיות, שהם בדרך כלל בלתי נראים להם

אלא לעתים הם נקודות ,  אלה ושינויי התפיסות לאורם משפיעים לא רק על תהליך הלמידהגילויים

המשפיעה עמוקות הן על האדם והן על עשייתו , מפנה בכיוון של פיתוח תפיסת מציאות חדשה

מכאן ניתן לומר שעצם ההיערכות לקבוצות למידה יוצרת . בהקשרים רבים ובהם ההקשר הארגוני

למידה זו היא בעלת השלכות ארגוניות מעבר להטמעת הלמידה . ציאות ואווירה של למידת עמיתיםמ

 .הספר-בתימהצלחות ב
  

   הבניית תיעוד ההצלחה4.3
 ,אולם.  שמשתתפים בתהליךבשביל מיחקר הצלחה במסגרת תהליך קבוצתי יוצר למידה וידע חדשים 

 של תהליך החקר לידע מנוסח היטב הניתן "מסע"נשאלת השאלה כיצד מתרגמים את ה, מעבר לכך

 שהם לרוב אנשי מעשה עסוקים המתקשים -אתגר זה מחייב פתרון שיתאים הן ליוצרי הידע . להפצה

אותו ידע את של הידע שתקל עליהם לזהות " אריזה"ם נדרשת למענש -  והן לצרכניו,להגיע לכתיבה

  .הרלוונטי להם ולהפיק ממנו תועלת

  

  ההצלחה ותרומתו למתעד תבנית תיעוד .א
נקודות מפנה , מחירים, תוצרים: ון להעלות על פני השטח רכיבי עשייה מסוימיםכּוּכִלי החקר מ

סוטים באופן טבעי המשתתפים , מאחר שתוך כדי הריאיון. שתרמו להצלחהות יקריפעילויות עו

כדי לקדם . נוספיםרכיבים -רכיבים אלה מתקבלים בלוויית פרטים, מהתוואי המדויק של כלי החקר

את ; מדובר בתבנית הכוללת סדרת כותרות". תבנית לתיעוד הצלחות"את יכולת התיעוד הומצאה 

ונת את מתעדי תוצרי ּוכתבנית התיעוד מ, כלומר. עבור כל הצלחהבהתוכן ממלאים באופן ייחודי 

לשאלות הלמידה לזקק את הידע שנוצר במהלך החקר ולדלות מתוך השיחה במפגש את התשובות 

  . בתבנית זו עומדת מאחורי כל המצגות המובאות בנספח . המפורטות בכלי

  

  .להלן מוצגות הכותרות של התבנית לתיעוד הצלחה

  

 תבנית לתיעוד הצלחה 
 )מתן שם(נושא ההצלחה , תחום ההצלחה ,שנת הלימוד, הספר-ביתשם  .1
   הספר-ביתנתוני רקע על  .2

 "לפני" המצב .3
 "אחרי"המצב  .4
 פעולות שנעשו .5
 ציוני דרך בתהליך .6
  י הפעולהקריע .7
 תוצאות לוואי .8
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 סוגיות לא פתורות להמשך .9
  כתובת למידע נוסף .10

 
   הבניית התיעוד לפי צורכי צרכן הידע.ב

. היא בנויה לשרת את מה שעל צרכן הידע לדעת, כפי שתבנית התיעוד בנויה לשרת את צורכי המתעד

  :שעל בסיסם נבנית התבנית, הנקודות הבאות מתארות את צורכי הצרכן הפוטנציאלי

  ? יבשבילנטי ומעניין ווהאם נושא התיעוד רל .1

 ? האם ההקשר שבו התרחשה ההצלחה בכלל דומה להקשר שלי .2
 ? האם העשייה היא אמנם הצלחה בעיניי .3
 ? ומה מאלה אני יכול ליישם בעבודה שלי, מה נֲעָשה כדי להגיע להצלחה .4
 ? מה עוד אני מעוניין לדעת על המתרחש .5
 ?  אני יכול לפנות כדי ללמוד מעבר למה שיש בתיעודלאן .6
  

  פוינט-השימוש במצגת פאואר
 זה נבחר לתיעוד כי הוא מחייב תיעוד כלי. פוינט-תבנית התיעוד מתבססת על שימוש במצגת פאואר

בתוך השימוש , הוא מאפשר; הוא קליל יותר מטקסט רגיל לקריאה ולעיכול; עם מלל קצר וענייני

  .והוא נוח לשימוש באינטרנט; איורים ואפקטים, ביטוי אישי בעיצוב צבעים, ת מראשבתבנית מוגדר

  

  אחרית דבר. 5
  

, ון לפעולהּוכומ, מעובד,  לידע גלוי,הָגלּום בעשייה שוטפת, במסמך זה הצגנו מתודה להמרת ידע סמוי

ת העבודה מתודה זו מבוססת על הנחה שלאור חלוק.  בהקשרים אחריםהידע הגלוישניתן להפיק מ

הידע הרב הגלום בעשייה ,  ובמכוני מחקרהמסורתית בין אנשי שדה לבין מפיקי הידע באוניברסיטאות

לעומת . ואינו תורם לתהליכי הכשרה ולמידה של אנשי מקצוע, בשדה אינו מתועד בספרות המקצועית

ת אליהם ומצטרפ, חקרתחום המהמתודה של למידה מהצלחות מעמידה את אנשי השדה במרכז , זאת

לקידום הישגים משמעותיים , ועוד יותר חשוב, כדי לפתח יחד ידע שאכן יתרום להתפתחות מקצועית

   .בעבודה

  

מאפשרת הן להפיק ידע מהשדה והן  העבר המתודה הרטרוספקטיבית של למידה מהצלחות, אם כן

  .וכך לקדם למידה מקומית והדדית בין מקומות שונים, להפיצו

  

-הלב של הקהילה הארגונית-היא בהפניית תשומת, על שלושת רכיביה, זוראשיתה של מתודה 

ושניתן ללמוד , גם בתחומים המאתגרים ביותר, מקצועית לסיכוי שקיימות הצלחות בעשייה מקצועית

כדי לאפשר ,  השוניםןעל משתתפיה,  של קבוצות למידהןונת את הרכבתהיא מכּו, לאחר מכן. מהן

 או זה למען ,ושיח לומד וסימטרי בין אנשים שעובדים זה עם זה, מזוההחקר מעמיק ותקף של הצלחה 

  . זה
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ַמבנה את מפגש ,  הלמידהרכזהמופעל בידי , "מסע ללמידה מהצלחות"כלי החקר , כפי שראינו

מאפשרת לגלות דרכי פעולה " מסע"למידה לפי ה. על פני שלבים מוגדרים, הלמידה בצורה ברורה

  . אשר תוך כדי החקר מתבררת חיוניותן להצלחה, לי משיםשנבחרו כמעט ב, "סמויות"

  

תהליך זה הופך ידע מקומי התורם . מעבדת את הידע והופכת אותו לתוצר" תבנית לתיעוד הצלחה"ה

לידע פומבי שיש ביכולתו להיות משאב לאנשים נוספים המתמודדים במצבים , למי שהשתתפו בתהליך

את הסיכוי של מגבירה " תבנית לתיעוד הצלחה" הכךב. ודומים לאלה שבהם עסקו ההצלחות שנחקר

של  חייהן  הצלחות אלהבלעדי. זקוקות לידעש לאוכלוסיות כדי שיתרום ,הפצתו של הידע שנוצר

  .לא היו נתרמיםאוכלוסיות אלה 

  

 ויוצרת מיומנויות ,שינוי החשיבה והשיח בתחומים שאליהם היא מכוונת להמתודה יוצרת מנוף

 ארגונית- התחדשות תוך למידה למעןותיוצרהארגונית -קולקטיבית תוך- רפלקטיביתומסורת חשיבה

  .ובעקבותיה השגת תוצרים ראויים התואמים את חזון הארגון ושליחותו, נמשכת

  

אשר , עוסקת בהם" יתספר-ביתלמידה מהצלחות כמנוף ללמידה  "תכניתהשני תחומי הלמידה ש

   :הם" למידה מהצלחות" הידי-עלממונפים 

שעיקרה מציאת דרכי פעולה שיובילו ,  הפרוספקטיביתמתודהה - מסע בעקבות שאלת למידה .1

מסתמכת וניזונה , למידה זאת מתבססת. לפתרונן של שאלות למידה לגבי סוגיות לא פתורות

 .מניסיונות הלמידה שנרכשו תוך הלמידה הרטרוספקטיבית
למידה  מכונה המתודה של, ת הקודמותשתי הלמידולמידה על בסיס שעיקרה  -שלישית המתודה ה .2

  .לתםחספרית והנ-הבית זיהוי דפוסי הלמידה :למידההעל 

  

 שושלשל יד בהיערכות -הגלוי והנמצא בהישג, על בסיס כל אלה ניתן לומר כי העיסוק השיטתי

 שהם המפתח הספר-ביתהוא תולדה של השינויים בתרבות הארגונית של , ת ללמידה רצופההמתודו

  . בכלל,ושל שירותי אנוש,  בפרט,של מערכת החינוךלקידומה 
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  נספחים
  

   :הנספחים מרוכזים בשלושה תחומים

   . תשאול בעזרת המתודה- המתודה בפעולה -נספח א ) 1(

   . בעזרת המתודההספר-בתי תוצרי ידע שהופקו ב-נספח ב ) 2(

  . תיאור הלמידה בסדנת הלמידה-נספח ג ) 3(

  

אין הם , ית הפיילוטעשייה של השנה הראשונה והשנייה להרצת תכנאת המאחר שהנספחים מתארים 

  .מייצגים את המבנה הסופי של התכנית

  

-ג"לוט שהתקיימה בשנים תשסי הפיתכנית שהשתתפו בהספר-בתיהנספח הרביעי כולל את רשימת 

 הספר-בתירכזי הלמידה ומלווי /מנחי,  שמות המנהלים,הספר-בתי שמות תוך פירוט של. ה"תשס

  .ה"בשנת תשס
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  אול בעזרת המתודה תש- המתודה בפעולה :נספח א
  

  נצרת עילית ,אורט אלון: הספר-בית

  ד"תשס: שנת הלימודים

  שגים לימודייםיהגברת ה: התחום

  ' משיגים בכיתה ז-הצלחה במתמטיקה עם קבוצת תלמידים תת: הנושא

  

 המשתתף , נצרת עילית, אורט אלוןספר-ביתבנספח זה מתועד תשאול בעזרת המתודה במפגש ב

  . און-שביט בר' ות למידה הגב בהנחיית מלותכניתב

  

  מנהלת פדגוגית - אורנה פישר       שנתי-שש, הספר-בית מנהל - ישראל וינגסט :נוכחים

  ליונההעיבה רכזת למידה בחט - לילך אפיק            ינייםהביבת  מנהלת חט-נעמי אורגד  

  ידה ות למַומַל -און -שביט בר      ינייםהביבת רכזת למידה בחט -עופרה זורע  

  

במסגרת , ליתי אורט אלון בנצרת עהספר-ביתהתשאול נעשה במסגרת מפגש של צוות הפיתוח של 

התשאול ניתן לעקוב צעד אחר צעד באמצעות  ".יתספר-ביתלמידה מהצלחות כמנוף ללמידה  "תכניתה

  .אחרי יישום שלבי המתודה

  

  קסט הארגוני וזיהוי תחום ההצלחהט תיאור הקונ- 1 צעד
למידה מהצלחות כמנוף ללמידה  "תכניתבמסגרת ה, ליתי אורט אלון בנצרת עהספר-יתב :הארגון

   .שיפור ההישגים בקרב קבוצה שנכשלה במתמטיקה -תחום ההצלחה . יתספר-בית
  

   איתור הצלחה ראויה ללמידה- 2צעד 
  . ת הצלחה לתשאול/ת בעל/לנו מתנדב ה/דרוש  :שביט

  . צה שנכשלה במתמטיקהתדבר על הצלחה עם קבו. התנדבה   :נעמי

הקבוצה לפני  תמונה של, נתחיל בתיאור תמציתי של ההצלחה .אני רוצה להסביר את התהליך: שביט

תוצרי לוואי שליליים ואז נעצור את תשאולה של , נעבור לזיהוי התוצרים החיוביים. ואחרי ההתערבות

אלא אם אנו , ייתה הצלחהלא אם ה, אני מדגישה. נעמי ונבדוק אם ההצלחה מצדיקה המשך למידה

  . סוברים שיש לנו מספיק מה ללמוד מהסיפור כדי להצדיק את הזמן והמאמץ של המשך התחקיר

  

   תחילת התשאול - 3צעד 
. משיגים-תת. ' בהקבצה ג40ציונם הממוצע  אשר' קבוצת תלמידים בסוף ז - לפני ההתערבות: נעמי

 בסוף המבצע .הקבוצה שאותרה להתערבותזו . םשה שליליים לתלמיד במקצועות נוספייהיו להם כש

הציון . 85כל הקבוצה ללא יוצא מהכלל קיבלה ציון ממוצע , מוד ובנוסף מרתוןי שעות ל70שארך 

  . 'תה זיעליו נבחנו הוא חומר לימודי של כל כשחשוב לציין שהחומר . 80הנמוך ביותר היה 
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   תוצרים חיוביים- 4צעד 
המבצע התקיים בהמשך יום . יושבים, סאיידים שמעולם לא ישבו על כתלמ, הנכונות לשבת וללמוד 

  .ארבע פעמים בשבוע.  בערב8:00לימודים עד 
 . התלמידים נבחנו מדי יום במבחן הצלחה. ית הצלחהיחוו 
 . לכידות של קבוצה נוצרה 
 . ציפו למבצע הבא, היה רצון להמשיך 
 . מה שלא היה קודם, להורים היו ציפיות מהילדים 
 . שזה לא היה קודם, הספר-ביתהורים התחברו לצוות ה 
 . אור בעיניים של התלמידים 
 .ח זמניםבלו עמידה כמעט מוחלטת 
 . התגייסות ללמידה 
 .כללי משמעת במהלך השיעור 
 . נלחמו על כל נקודה, רצון להצליח 
 ).הרגלי עבודה, חשיבה, הקשרים(ארגון חשיבה , ניקיון, סדר 

  ?חיוביים נוספיםתוצרים האם היו  : שביט

התלמידים ידעו . ר כךתה שנה אחיהיה קל יחסית לבנות את הכ. אמנם פחות ממה שציפיתי. כן  : נעמי

  . זה הפך לצורך. תהיאת הכ קשויוההורים ב חלק מהתלמידים .כו להי הולכת וחתכניתלאן ה

  ?השפיע על שאר השכבה איך זה :עופרה

בעקיפין הבעייתיות . ים החלשים בשכבה הצטמצם מאודמספר התלמיד. 'עשה טוב להקבצות ג  : נעמי

תה זו לא הייתה יכ .הפכו למודל של הצלחה, ויש לזה אימפקט על השכבה, של התלמידים נוטרלה

תה יהחדשה עמדו בתור להיכנס לכ' בט". אני באומץ"ה בושה להגיד יתלא הי.  השכבהידי-עלוקצה מ

  ".אומץ "תכניתשל 

  

  השליליים זיהוי התוצרים  - 5צעד 
  ?להצלחה מחיריםהאם היו ? תוצרים שלילייםהאם היו   :שביט

  .מחירים היו :נעמי

  ?זמן פנוימה זה עשה לגבי : ישראל

זה גייס את כל . אין דבר רע בכך שזה גזל זמן רב. עניין קצר, התלמידים ידעו שזה מבצע: נעמי

  . האנרגיות

  ? לא הגבירה חרדותהתחרותיות: ישראל

  .יו לנו דיונים והחלטנו לחזור על הפרויקטה. לא :נעמי

יש לי נקודת . אנו יודעים מה קרה, הספר-ביתאנו כולנו מתוך , מכירה את הפרויקט הזה אני: עופרה

  ?זה בסדר שנשאל. מבט נוספת על הפרויקט

  . אתם יודעים מה לשאול. הספר-ביתזה בדיוק הרעיון של התשאול בתוך  : שביט

 - לגבי המורה. מחירים של גורמים נוספים שהגו ותומכים בפרויקט. רמות יש מחירים בכמה: נעמי

. השקעה של שעות, למידת הרציונל. זמן למידה של דרך עבודה, קודם מחיר ההכנה לקראת הפרויקט

מי . ויש גם המשך! וזה רק במבצע. הרבה עבודה. לבדוק מבחנים כל יום, היינו אמורים להכין חומר
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וזה דורש אמונה  .וחזרה על החומר, איפוק, סבלנות, המון מחויבות,  ממנו המוןשהמשיך לעבוד נדרש

  .דבר שבהתחלה לא היה לי, ביכולתם של התלמידים להצליח

  . זה תוצר חיובי: אורנה

 תלמידים יש מורה צמוד 20עובדים בצורה שלכל . ודורש תקציב מיוחד ,הפרויקט מאוד יקר :נעמי

הרכז עשה . ועוד רכז. בוצה מתרגלים תלמידי תיכון שתוגמלו כספיתבתוך הק. ועוד שני מתרגלים

. 18:00-היה צורך גם בתקציב לארוחות ב. תכניתבניית חוזה בין הורים ל, ביקורי בית לגיוס הורים

המחנכת . 'הכיתה לא הייתה תקנית בכיתה ט. הרכז גם נסע לבית של תלמידים להביא אותם מהבית

, דרך הוראה שהסתמכה הרבה על זיכרון והרבה פחות על הבנה: עוד מחיר. לכן לא קיבלה גמול חינוך

   . ברמה של טכניקהכשהמטרה להביא אותם להצלחה בבגרות. לאורך כל הדרך

  .אולי בהמשך תבוא ההבנה: ישראל

. יבינו איך עושים את התרגול .ברמה של שלוש יחידות אפשר לעבור בגרות ברמה של הטכניקה: נעמי

  . ריך תחזוקהכל הזמן צ

שהם לא יכולים לעבוד ,  תיקון של אחד המיתוסים לגבי תלמידים חלשים-זה עוד תוצר חיובי : ישראל

  . עם הזיכרון

שהו מספר על יכשמ. יה להצלחה מההמשךייש גם רא. פרה על מה שקרה לפני שנתייםי נעמי ס:עופרה

  . הצלחה שקרתה לפני שבוע אין לו ראיית המשך

מורים לא תמיד רואים השפעת ההצלחה באופן .  כאן הוא שנעמי גם מנהלתמה שקרה: ישראל

  . מערכתי

  .אנו נשאל על כך והם יתחילו לראות  :שביט

  . פייה אופטימיתיזו צ: ישראל

  

   ?המצדיקה המשך למידה" הצלחה" בחינת השאלה האם אמנם מדובר ב6צעד 
ם ההצלחה שנעמי תיארה מתאימה לנו עלינו לעזוב לרגע את התשאול של נעמי ולהחליט הא: שביט

  . שאר הנוכחים בסדנה צריכים לעשות את ההחלטה.  עכשיו במנוחההמתושאל? להמשך למידה

  .  מהתקציב90%עדיף להוציא ,  מהזמן שלנו90%קבוצה זו החזיקה . אני חושבת שכן: אורנה

  . וגם הזמן הוצא באופן אפקטיבי: לילך

תות ירים שעברו את התהליך יוכלו לקחת את השינוי בגישה לכחלק מהמו. יעילות. קניתי: אורנה

שה ימים עושים יבש. עושה שינוי בדרכי עבודה,  לוחצתתכניתאיך אדם שנכנס ליש מה ללמוד . אחרות

  . מה שאנו מנסים לעשות שנים

 דבר. תןי לגבי אוכלוסיות שלא ידענו כיצד להתמודד אהספר-ביתהפרויקט היה נקודת מפנה ב: ישראל

הפרויקט מציב אותנו . סיטר-בייהיינו בי, בעיות משמעת. תכלית כוון בליתות ֶהי לכשהביא אותן

לא כל מורה מוכן לשלם את . החשש הוא שצריך איכות של מורים והתמסרות. בנקודת למידה אחרת

  . הפרויקט שואב פנימה. יכול להיות שהפרויקט ייפול על השאלה מי מוכן לשלם מחירים. המחיר

למרות . פלוישלא י. היא התקשרה אל התלמידים בחופש. המחיר שנגבה מהמחנכת גדול: פרהעו

  . 'הזכרתי למורים איפה הם היו בכתה ז.  ילדים שהצליחו21 הרווח הוא -המחירים 

  .  שמחזירה אותנו להיות מורים ולא עובדי הוראהתכניתזו ה: אורנה
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   איתור התחנות ונקודות המפנה- 7צעד 
 .ר לשלב הבאועכשיו נעב .אז יש הסכמה בקבוצה שמדובר בהצלחה שכדאי לחקור הלאה : שביט

  : בפרויקטהתחנות ונקודות המפנהתתארי בבקשה את 

  : נעמי

  .קטיההחלטה להיכנס לפרו .1
 .תור תלמידים מתאימיםיא .2
 .שכנוע של התלמידים שנבחרו שכדאי להם להיכנס לפרויקט .3
 .הספר-בית-ריםהו- תלמידפה בין-להסכמה על חוזה בע .4
תלמיד שנכשל במבחן . מבחן הצלחה ראשון בסוף היום הראשון. ית ההצלחהימבחן ראשון וחוו .5

זו  . בסוף יום85-אין תלמיד שהולך הביתה עם ציון פחות מ. נשאר עם מתרגל ועושה מבחן חוזר

 . נקודת המפנה העיקרית
  

  להצלחה בנקודות המפנהשהביאו ) "ון לפעולההידע המכּו("פירוט הפעילויות  - 8צעד 
נתחיל עם . אילו פעולות נעשו בהן שתרמו להצלחהעכשיו נסתכל על חלק מהתחנות ונראה  : שביט

  . ההחלטה להיכנס לפרויקט

 תכנית בחרנו, שחייבים לשנות את העבודה עם קבוצת תלמידים שאינה מצליחההחלטנו כאשר : נעמי

 בגלל שהיא תכניתלרציתי להצטרף . ד החינוך משרידי-על שהוצעה תכנית, אליה נחשפנו קודםש

  . תחזוקה אחרי המבצע, הוצעה עם המשך

  ? את התלמידים שישתתפואיתרתםאיך  : שביט

,  שליליים ומעלה7: פעלנו על פי ההוראות.  הגיעו הקריטריונים לאיתור התלמידיםתכניתעם ה  : נעמי

בדקנו מי עונה על , נו לתעודותניגש. ללא ליקויי למידה קשים מאובחנים, מיועדים לנשירה

ישבנו צוות . אך לא עמדו בקריטריונים, תכניתו תלמידים נוספים שמתאימים לּנסיַמ. הקריטריונים

  . בדקנו אחד לאחד וגיבשנו קבוצה. יועצת, רכזת פרויקט, רכזת שכבה, שני מורים: תכניתה

אחד - ביקור בית אצל כלוערכה, אחד מהמועמדים-אחר כך רכזת הפרויקט שוחחה אישית עם כל

הבטיחה . את היותה הזדמנות לתלמיד, תכניתבביקור זה הסבירה את מהות ה. שהביע הסכמה

  . תומכת בהזדמנות להצליח בבגרותתכניתשה

  .  מחייב נוכחות הוריםתכניתבצע הכל ִמ: עופרה

  . תוף פעולהיההורה מתחייב לש   :נעמי

  ?תכניתא מהָצתוף של הורה ילד מּויהאם כשאין ש: אורנה

  . צאּויּוהם ,  על תלמידים שאם הוריהם לא יגיעואיימנו. כן  : נעמי

  ? לכמה מפגשים הורים נדרשו להגיע : שביט

תחזוקה של קשר עם הורים . כארבע פעמים בנוסף לימי הורים במחצית בה התקיים הפרויקט  : נעמי

  . עוט מבוטלימ.  שלא רצוהיו תלמידים. תכניתלא היה הורה שלא שמח ל. נמשכה לאורך השנה

  )3שלב (? ת ההצלחהיאיך הגעתם לשלב חווי : שביט

 לימדנובשעתיים הראשונות של המפגשים הראשונים , מהלך היום מוכתב,  נוקשהתכניתיש   : נעמי

במהלך התרגול הצטרפו שני . באופן שניתנו עשר דקות הקניה ומיד תרגול, באופן שיטתי מהיסוד

 ההקניה, בשעה השלישית, לאחר הפסקה .עקבנו אחר הלמידה. ין התלמידיםהסתובבנו ב. מתרגלים
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. והתלמידים ידעו זאת. נתנו תרגולים דומים לאלו של המבחן של סוף היום, הייתה מועטה והיה תרגול

 שלא תלמידים. בדקנו את המבחן מיד. מבחן הצלחה -בסוף הלימוד  .לא הייתה הפתעה במבחן

 90-לא הלך הביתה תלמיד עם ציון פחות מ. ונבחנו בשנית,  הוחזרו לתרגלהצליחו או נתקלו בקשיים

  . בפעם הראשונה היה מדהים לראות את הפרצופים). קֵּפ כציון מַס85אם כי הגדרנו (

שאר המבחנים היו בנויים . המבחן הראשון בו בחנו את התלמידים היה על היקף קטן של חומר

  .גות קושי עולות כדי שיחוו הצלחהבדר

  

   שביסוד העשייהפעולה ה יקרי הפקת ע- 9צעד 
 .נו עד כהיממה שהעל  ראשוניים הנגזריםהפקת עקרונות פעולה: עכשיו הגענו לשלב הבא  :שביט

  . כולם יכולים להעלות מה שנלמד בשלב זה

  :נקודות אלו עלו בדיון

 על היקף קטן של מבחנים, תרגול, מנות קטנות :ומטה במתמטיקה' שינוי דרכי עבודה בהקבצות ג 

  .חומר
 .)החוזה(השגת המחויבות של התלמיד ושל ההורים מראש  
 .עבודה אישית גם מחוץ לקבוצה 
  .הבטחת חוויות ההצלחה לכל תלמיד 
 .קשר עם הורים 
 ). בהתנדבות ועוזרים זה לזההספר-ביתכיום מורים עושים זאת ב(מתרגלים צמודים  

 
  משך הלמידהזיהוי סוגיות בלתי פתורות לה - 10צעד 
  ?האם נשארו סוגיות בלתי פתורות שתרצו לברר בהמשך  :שביט

  :הנקודות שהועלו בדיון היו

 העמקת ההבנה 
  שמירה על רצף ההנעה  

  ? איך את הרגשת עם התשאול, נעמי .ת הלמידהיבסוף התהליך אנו עושים רפלקסיה על חווי : שביט

 . ם בישיבות צוותאני מרגישה שרוב הדברים שנאמרו כבר דנו בה  : נעמי
אם כי לא . אך מתקיימים כאן תהליכים של למידה מהצלחות, אולי לא קראנו לדברים בשמם: ישראל

הרבה דברים . ויש גם שכפול. שואלים אם כדאי או לא כדאי, אנו בודקים עצמנו. בתהליך מובנה

חרים כאקט שנוכל להעביר לא, יאיסוף סיסטמט: עיקר ערך מוסף של התשאול. שמתרחשים בשטח

  . של למידה

  . לא תמיד מה שעשינו מחלחל לכלל המורים  : נעמי

  . זה ערך מוסף. קתּוֲען התשאול מאפשר יותר טוב ִשיעדי: ישראל

  . ממצה את התהליך: אורנה

  .תוונּוהתַּכ. וונים אנרגיותמַכ. יש פה נישה. בלנו כלי לעשות את המיצוייק: ישראל

  



 

  29

   בעזרת המתודההספר-בתיפקו בתוצרי ידע שהו ארבעה: נספח ב
  

. ג" בתשסתכניתבסיום שנת פעילות ב, מצגות אלה הוצגו בכנס ארצי. ספר-בתיארבע מצגות שהופקו ב

  ). 2003, סייקס(המרכזת את שנת הפעילות " ביכורים"המצגות כלולות בחוברת 

  :המצגות המובאות

  כנאכפר, )'א( חטיבת ביניים ספר-בית -" נוספר-ביתלא ב: אלימות" .1
 בית ירח,  תיכוןספר-בית -" הצלחת תלמידי הכוון בלימודי המתמטיקה" .2
 נצרת,  של הנזירות הפרנציסקאניותספר-בית -" יזמות עסקית של תלמידות כמנוף ללמידה" .3
 שוהם,  תיכוןספר-בית -" גיבוש צוות מתמטיקה" .4
  

  כפר כנא, )'א( חטיבת ביניים הספר-בית: נוספר-ביתלא ב: אלימות. 1
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הספר-נתוני רקע על בית
מ " ק8-כ, השוכן למרגלות הר יונה, כנא הוא יישוב מעורב ובו מוסלמים ונוצרים-כפר•

. צפונית לנצרת
. מורים43,  תלמידים506', ט-' כיתות ז14הספר -בבית•
.ואוניברסיטאות, סמינרים, בוגרי מכללות, המורים מהכפר ומחוץ לכפר•
.מחויבות ושייכות, עידוד ליזמות, בצוות קיימים שיתוף פעולה•

 

 "לפני"המצב 

.איומים, קללות, תקיפות,  הטרדות-דיווחים רבים של מורים ותלמידים על מקרי אלימות •
ובכיתה במהלך , הספר-בחצר בית, בדרך חזרה הביתה, מוקדי האלימות היו בשירותים•

.הפסקות
.הספר היה שם של מקום של אלימות-לבית•

1 

2 
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מספר מקרי האלימות שדווח עליהם
 לפי שנות הלימודים

54103ב" תשס

78148א" תשס

96184ס" תש

120230ט" תשנ

אלימות מילוליתאלימות פיזיתהשנה

54103ב" תשס

78148א" תשס

96184ס" תש

120230ט" תשנ

אלימות מילוליתאלימות פיזיתהשנה

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שלב ההכנה
").המדווחים("זיהוי קבוצת האלימים ביותר 

: שבו הודיעו להם על תפקידם החדש, קיום מפגש הנחיה של מחנכים עם אותם תלמידים
).'וכו, טקסי סיום, יום האם, יום ספורט(הספר -סדרנים השומרים על הסדר באירועי בית
.הכשרת התלמידים לתפקידים השונים

קבלת פנים של אורחים
הגשת כיבוד

, להסביר למה, לומר יפה כי יפסיקו, לגשת(הנחיה לגבי התמודדות עם התפרעויות 
).דיווח להנהלה בעת הצורך, לציין כי אם לא ידווחו עליהם להנהלה

"מאלימים לבעלי תפקידים"
)1 (שנעזופעולות 

"אחרי"המצב 

.ירידה חדה בדיווחים על מקרי אלימות•
.המורים מתלוננים פחות על מקרי אלימות•
הספר מספרים כי האווירה הלימודית מאוד טובה וכי לא נתקלו בתופעה -ההורים ובאי בית•

.אלימה
.הספר על אלימות-שיח גלוי ומתמשך בבית•

 3 

4 

5 
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)2(פעולות שנעשו 

האלימים בתפקידם החדש: שלב העשייה
".סדרן"לכל תלמיד הודבק סרט על הגב שכתוב עליו 

המנהל ביקש במסדר בוקר של כלל התלמידים להישמע , לקראת האירוע הראשון
.להוראות הסדרנים

והציע להם להצטרף , אחרי האירוע המנהל הזמין את התלמידים בנוכחות מחנכי הכיתות
.בהדגישו כי לדעתו יש להם פוטנציאל ואופי מתאים, לצוותים נוספים

.וצוות העיתון, צוות גישור, כולל צוותי חירום, התלמידים התנדבו לצוותים נוספים

) 3(פעולות שנעשו 

, ידי שוטרים- על-הרצאות על עדיפות השיח והשלכותיה השליליות של אלימות 
.ועובדים סוציאליים, פסיכולוגים

.שיחות אישיות בין מחנכים ומורים לבין התלמידים בחדר מורים
.העלאת סוגיות של אלימות דרך הפעלה במהלך שיעורי החברה והחינוך

.שיתוף פעולה בין מורים בנושא גילויי אלימות מסוימים
.צפייה בסרטים על אלימות ודיון בסדנאות על הנושא

, המורים, ניסוח אמנה בשיתוף מועצת התלמידים למניעת אלימות והחתמת התלמידים
.וההנהלה

)4(פעולות שנעשו 
.ביקורי מחנכים ומורים בבתי תלמידים

לגיבוש עמדה ביחס ) במיוחד של אלה אשר ילדיהם נטו לאלימות(דיון משותף עם הורים 
.לתלמידים אלימים

.רישום תופעות אלימות בתיקו האישי של התלמיד
.או היו מקור לפורענות ואלימות, הציקו, שיגור מכתבים להורי תלמידים שהפריעו

, או המורים/ידי דברי שבח בפני התלמידים ו-עידוד התלמידים שהתנהגותם השתפרה על
.והענקת פרס סמלי לתלמידים אלה

6 

7 
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 ציוני דרך ביציאה מן האלימות
, עם ועד הורים, שיח עם כלל המורים: ותלמידים, הורים, מורים-גיוס בעלי העניין 1.

.ועם מועצת תלמידים לגיבוש עמדה ולהעלאת הצעות
זיהוי קבוצת התלמידים האלימים ביותר והפיכתם לבעלי : "מאלימים לבעלי תפקידים"2.

.הספר-תפקידים באירועים רשמיים של בית
. של מורים עם תלמידים אלהעבודה פרטנית3.
.הספר- בין שתי חמולות שנלחמו בחצר ביתהרכבת צוות כדורגל משותף4.
. של ילדים בדרך הביתהמינוי תלמידים אלימים כמלווים5.
. שהורכבה גם מתלמידים אלימים וגם ממשפחות יריבותהקמת להקת דבקה וצופים6.

 

עיקרי הפעולה
".עושי בעיות"הטלת אחריות ומשימות חיוביות דווקא על תלמידים •
.הפיכת התלמידים האלימים לשותפים ביצירת פתרונות לאלימות•
גם ברמת הילד וגם , ספרית נגד האלימות-הפיכת ההורים לבני ברית בהתמודדות הבית•

.הספר-ברמת בית
גם אם זה , אלימות-הספר המשקף ערכים  ועשייה של אי-דגש על יצירת מרחב בתוך בית•

.מנוגד לנורמות מסוימות בקהילה

תוצאות לוואי
חיוביות

:הספר אצל התלמידים-גילויי שייכות לבית
הספר קיים-נכונות להשתתף ברוב ההפעלות שבית

הצהריים בחוגים שונים-הספר בשעות אחר-שהייה בבית
נכונות להשתתף במבצעי התרמות בכפר

צמצום הספר זכה להערכה והתפעלות מאנשים רבים בכפר לאור פועלו בתחום -בית
,  זאת על פי עדות הורים-תופעת האלימות וההישגים שהגיע אליהם בתחום זה 

.אורחים ועוד

שליליות
לא נרשמו תופעות לוואי שליליות

 

9 

10 

11 
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סוגיות לא פתורות להמשך
ירדה אלימות בתוך חדרי השירותים לא עלתה מאז הפעלת התכנית אך גם לא •

משמעותית
 

12 
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הספר - בית-) יחידת לימוד אחת" ( בלימודי המתמטיקהםתלמידיההצלחת . "2
  בית ירח, התיכון

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הספר-נתוני רקע על בית

. שנתי4ספר - בית•
.מקיבוץ כנרת ומיישובי הסביבה: הספר- תלמידי בית•
.הספר פותח את שעריו לאוכלוסייה מגוונת- בית•
.ר"ומבכיתות  הכוון , הספר מפעיל כיתות של חינוך מיוחד- בית•
.ערכית/הספר יש דגש על הישגיות בצד פעילות חברתית- בבית•

"לפני"המצב 

.תלמידי הכיתה הרגישו שהם אינם בעלי יכולת להצליח במתמטיקה•
.תלמידי הכיתה היו חסרי מוטיבציה ללמוד מתמטיקה•
.  ריבוי בעיות משמעת בכיתה•
.לתלמידי הכיתה היה פער לימודי גדול•

 

"אחרי"המצב 

תוצרים חיוביים
.כל התלמידים עברו בהצלחה את המבחנים לאורך השנה ובבגרות1.
.היעדר בעיות משמעת2.
. תלמידים חזקים סייעו למתקשים3.
. יחידות לימוד נוספות2מוטיבציה להמשיך הלאה להשגת 4.
.קשר חיובי בין התלמיד והוריו למורה המקצועית5.

מחירים
.התלמידים השקיעו שעות רבות בלמידה על חשבון זמנם הפנוי1.
.נוצרה אווירה תחרותית בכיתה2.

1 

2 

3 
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)1(פעולות שנעשו 
דרכי הוראה

.חיוביים ככל האפשר, ניתנו משובים תכופים•
.בפני התלמידים הוצגו שאלות ברמה שמאפשרת להם להצליח•
.כל נושא פורק לסעיפים קטנים•
.כל סעיף הוסבר•
.כל נושא לא ידוע מהעבר מטופל במסגרת העשייה הרלוונטית•

)2(פעולות שנעשו 
מבחנים

.במבחנים אין שאלות מפתיעות•
. מותאמות לשלב הלמידה-לתלמידים ניתנו תמיד שאלות מתוך מבחני הבגרות •
. כל בחינה מודפסת ברור ללא עומס•
.הבחינה מותאמת לרמת הידיעות של התלמיד•
.  מהנושא הקודם שנלמד-בכל בחינה שולבה שאלת בונוס •

)3(פעולות שנעשו 

הורה/מחנכת/תלמיד/יחסי מורה
).יש דיווח אחרי כל שיעור(המורה מקיימת קשר יומיומי עם מחנכת הכיתה •
. כל בעיה שעלתה בשיעור דווחה להורה-המורה מקיימת קשר רצוף עם ההורים •
. המורה זמינה בטלפון לתלמיד ולהורה•
.המורה מקיימת קשר של שיחות עם כל תלמיד•

4 

5 

6 
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)4(פעולות שנעשו 
כיתתית/פיתוח אחריות אישית

.המורה אינה מוציאה ילדים מהכיתה•
. דקות לפני סוף השיעור כאשר השיעור התקיים ללא הפרעות5התלמידים שוחררו •
, לבחינות הבגרותתלמידים בעלי יכולת באותה כיתה אימצו תלמידים חלשים יותר עד •

.כולל עבודה בזוגות גם בבית

)5(פעולות שנעשו 
הוראה מותאמת

.התלמידים עובדים עם כרטיסי ניווט•
.המורה מגמישה את תכנית הלימודים בהתאם ליכולת תלמידיה•
.זוגות וקבוצות,  פרטני-המורה מלמדת באופן מגוון לאורך כל השנה •
.המורה עבדה על פיתוח תפיסה ויזואלית לפתרון שאלות מילוליות•

ציוני דרך בתהליך
.הפעם הראשונה בה מרבית תלמידי הכיתה קיבלו ציון חיובי במבחן-
.התלמידים ביטאו צורך בעזרה פרטנית מעבר לנלמד בכיתה-
.המורה התחילה לתת עזרה פרטנית לתלמידיה-

7 

8 
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עיקרי הפעולה

:נדרש ממורה, על מנת להצליח בהוראת מתמטיקה בכיתת הכוון
.להכיר היטב את מאפייני קבוצת התלמידים•
.לזהות את נקודות החולשה והחוזק של כל תלמיד ותלמיד•
.לתת תשובות עוקפות לנקודות חולשה•
.להתחבר לנקודות חוזק ולבנות עליהן•
.ההורים והתלמיד, ליזום קשר ישיר ומתמשך עם המחנך•
.לתת לתלמידים משובים חיוביים•

סוגיות לא פתורות להמשך

דבר שיוצר קבוצה גדולה מדי המקשה על , תלמידים רבים מבקשים ללמוד בקבוצה זו•
. עבודה בגישה זו

 

10 

11 
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הספר של הנזירות - בית-" יזמות עסקית של תלמידות כמנוף ללמידה. "3
  נצרת, הפרנסיסקאניות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הספר-נתוני רקע על בית
.1936- נוסד בהפרנסיסקאניותהספר של הנזירות -בית •

. לשוקהספר נמצא בלב נצרת באזור המעיין קרוב לכנסיית   הבשורה בכניסה - בית•
. הכנסייה משרתת את כל האוכלוסייה בעיר והסביבה מכל הדתות והעדות

 תלמידים בכל השכבות החל מגן טרום חובה עד כיתה 1,400-הספר לומדים כ- בבית•
.ב"י

. שפת הלימוד ערבית•

 .הספר מאפשר מגוון רחב של התמחויות כך שאחוז הנשירה נמוך מאוד- בית•

 

?"יזמים צעירים"מהו פרויקט 

הינה מסגרת ייחודית לחינוך צעירים ישראליים בגיל " יזמים צעירים עושים עסק"תכנית 
.קבוצתית-התנסותיתבמתכונת , זאת. תיכון ליזמות עסקית

 לפיתוח -עיוניים מטרת התכנית היא להציג לבני נוער בישראל דגם נוסף על לימודים 
.דגם זה הינו התנסות ביזמות עסקית. כישוריהם הייחודיים

הצלחת החוויה (מקימי התכנית פועלים מתוך הנחה כי חוויה קבוצתית מוצלחת בעסקים 
, תחזק את זיקתם של בני נוער לערכים) ברווחים כספיים, אך לא רק, בין היתר, נמדדת

.ולדפוסי החשיבה והפעילות של יוזמות עסקיות

1 

2 
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"לפני"המצב 

.תלמידות שרובן למדו בכיתה טכנולוגית מגמת ניהול ומזכירות •

.  חוסר מוטיבציה•

. תחושת נחיתות חברתית והישגית•

 . בעיות משמעת בתוך הכיתה וחוסר ריכוז•

"אחרי"המצב 

.שיפור בהישגים של התלמידות שהשתתפו בפרויקט•

.זכייה במקום הראשון בתחרות רעיונות עסקיים במגזר הערבי•

. השגת מקום שני בתחרות ארצית•

.מוצר החברה', דיסק שמכיל חומר לימודי לכיתות א•

.שביעות רצון של התלמידות  והמנחה •

.  מוטיבציה והנאה, רצון לדעת, פיתוח סקרנות•

 .ניצול חיובי של זמן הפנאי של התלמידות•

3 
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)1(פעולות שנעשו 

 הכנות-' שלב א

. שלימד אותו לבנות תכנית עסקית) מרכז טיפוח יזמות(י "המורה עבר קורס יזמות דרך מט•

.'המורה הציג את הפרויקט בפני התלמידות מכיתות ט•

 . תלמידות שחלקן הגדול היו תלמידות כיתה טכנולוגית שאותן חינך20 נרשמו  •

)2(פעולות שנעשו 

 פיתוח יזמות-' שלב ב

תלמידות הציגו . וסגן מנהל, ל"מנכ, מזכיר,  שכללה גזבר אחראי שיווקהקמת חברה
עשו בחירות לכל ,  רצו להיות גזברים3, לים" רצו להיות מנכ2 -מועמדות לתפקידים אלה 

.עם סיום הבחירות החברה יצאה לדרך. תפקיד

בחרו דרך של מכירת מוצרי .  חשבו איך לגייס כסף לחברה ללא משאבים- גיוס כספים
תלמידות בחברה גייסו תלמידות מחוץ לחברה כדי למכור ). עטים עם פרסומות(פרסום 

 .את מוצרי הפרסום

5 
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)3(פעולות שנעשו 

, בהם ייצור מוצרי קוסמטיקה,  התלמידות הציגו כמה רעיונות-בחירת נושא הפרויקט 
 התלמידות -המורה הנחה את התלמידות בביצוע סקר שוק . 'ייצור ערכת למידה לכיתה א

ובדקו אם יש , בדקו מחירים; ספרים, צעצועים, בדקו סוגי מוצרים, הלכו לחנויות שונות
לאחר בדיקת השוק התלמידות בחרו בערכת למידה . ערכות הדרכה בשפה הערבית

.'לכיתה א

 יישום הרעיון העסקי -שלב ג 
 כל משתתף קיבל על עצמו לשאול אנשים אם הם מעוניינים לקנות את - בדיקת שוק

 ). איש200-נשאלו יותר מ(המוצר וכמה הם מוכנים לשלם בעבורו 

)4(פעולות שנעשו 

 :פיתוח המוצר

מאחר . ובדקו עלויות פיתוח משחק, פנתה למעצב  ופרסומאי, בהנחיית המורה, החברה1.
.בחרו להחליף את רעיון המשחק בתוכנה, שהעלויות היו יקרות מדי

דבר שהוביל לשיתוף , אחרי שהמורה דיבר איתן(' המשתתפים פנו למורות של כיתה א2.
.  משפטים שאפשר לשלב בתוכנה, מילים, המשתתפים קיבלו רעיונות מספרי לימוד). פעולה

.המורה העביר את הכתוב למורה הערבית לבדיקת שפה

המורה תיאם . איתו קיימו מספר ישיבות, פנתה למעצב ומתכנת) בהנחיית המורה(החברה 3.
בעלי התפקיד /אסף והסיע את התלמידות, מסר לבעלי תפקיד את המועדים, את הישיבות

. והחזיר אותם לביתם, לפגישות

.ועל סמך הניתוח בנה תרשים של התוכנה, המידע, המורה ניתח את המערכת4.

.המורה העביר את החומר למתכנת שבנה את התוכנה5.

. התלמידות תרגלו את התוכנה6.

 .    את שם התוכנה והסמל שלה, בחרו את העטיפה, התלמידות פנו למעצב בהנחיית המורה7.

7 

8 
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)5(פעולות שנעשו 

.יצרו כמה מאות עותקים לתוכנה: ייצור

 :שיווק המוצר

). שקלים15(תלמידות קבעו מחיר לתוכנה . 1 

. עותקים200- יותר מ-הספר -התלמידות מכרו את התוכנה בבית. 2 

.בהנחיית המורה התלמידות מכרו את הזכויות לתוכנה לחברה בנצרת. 3 

 הצגת הפרויקט בתחרות שנתית-' שלב ד

. התלמידות ניגשו לתחרות ארצית. 1

.י בשפה העברית"המורה הכין אותן להצגת התכנית דרך מרכז מט. 2

, הגזברית דיברה על גיוס כסף, לית הציגה בתחרות את תהליך הקמת החברה"המנכ. 3
.הפרויקט זכה במקום השני בארץ. אחראית השיווק דיברה על שיטת השיווק שבחרו

                               

עיקרי הפעולה

.ערך/רעיון/להתחיל בהצגת מטרה•
.לבחור מנחה מתוך הצוות•
.להאמין ולהתגייס למטרה, המנחה הנבחר צריך להתלהב•
.התלמידים משתתפים על בסיס וולונטרי•
. זיהוי מטרה אישית לכל משתתף•
.מחויבות לאורך זמן ללא הגבלה של תלמידים ושל מנחה•
.בניית תכנית פעולה על פי שלבים•
.הערכה לכל שלב לאור מטרתו לפני המעבר לשלב הבא•
).לפחות שנה(זמן עבודה ממושך•
.עבודה על בסיס יחסים בלתי פורמליים•

 

9 
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תוצאות לוואי

:חיוביות

.הספר- השתתפות בתכנית עזרה לתלמידות להרגיש טוב בבית•

. העלאת המוטיבציה אצל התלמידות•

. הציונים של התלמידות עלו במקצת•

לית החברה העמידה את עצמה לראשות "מנכ.  האישיות של התלמידות התפתחה•
. הספר-מועצת התלמידים בבית

:שליליות

.    עייפות מצד המורה המלווה •

  

סוגיות לא פתורות להמשך

.המשכיות תכניות כאלה שדורשות זמן רב לטווח ארוך•
.העייפות של המשתתפים בתכנית זו שדורשת מאמץ רב•
.לא רק מי שמעוניינים,  שיתוף כל התלמידים בתכנית כזו•

 

11 
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"לפני"המצב 

:הספר-בשלוש השנים הראשונות של בית•
.הייתה תחלופה גדולה של מורים בצוות–
.כל מורה עבד באופן עצמאי–
 יחידות לימוד במתמטיקה בשנת 5+4 מהתלמידים למדו ברמת לימוד 41% –

.א "הלימודים תשס

)1" (אחרי"המצב 

תוצרים חיוביים
.  אין תחלופת מורים-צוות יציב 

.  משתתף בהשתלמויות בתחום הדעת-צוות לומד 
 כל חברי הצוות נוטלים חלק בהכנת חומרי למידה לכל קבוצות -צוות משתף פעולה 

.הלימוד
.צוות מגובש חברתית

הספר-נתוני רקע על בית

)שנה רביעית(ספר צעיר -בית•
720: מספר תלמידים•
. וכיתת מינהלר"מבכיתת , )הטרוגניות(בכל שכבת גיל מספר כיתות רגילות •

:מאפייני המעורבים בהצלחה
המורכב רכזת מתמטיקה ומורי צוות המתמטיקה

 .וממורים צעירים חסרי ניסיון, ממורים ותיקים ובעלי ניסיון
  1 

2 

3 
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)2(המצב אחרי 

מחירים
את רכזת המקצוע השתתפה בהשתלמויות שלא היה לה צורך בהן על מנת לגייס 

הצוות כולו ללמידה משותפת ולהתפתחות מקצועית
השקעת זמן מחוץ לשעות העבודה במפגשי הצוות

.מורים ותיקים בצוות משקיעים זמן ומאמצים בהנחיית המורים הצעירים

)1(פעולות שנעשו 

. מפגשי הדרכה לכל מורי הצוות עם רכזת המקצוע•
.ביקור הרכזת בשיעורים של מורים חדשים•
לכל מורה צעיר בצוות במטרה לסייע לו להתמודד עם כל סוגי " מורה חונך"הצמדת •

. מקצועיות ואחרות, הבעיות
.מקצועיים למורים חדשים" טיפים"נתינת •
.יציאה משותפת להשתלמויות מקצועיות•
.במשותף) 'דפי עבודה וכד, מבחנים(הכנת חומרי למידה •
.הקצאת שעה במערכת למפגש צוות מתמטיקה•

)2(פעולות שנעשו 

 5- ו4, 3(מינוי מורה אחראי לכל רמת לימוד : כגון, חלוקת תחומי אחריות בין המורים•
.על כל הכרוך בכך) יחידות לימוד

:עריכת מפגשים משותפים ובהם•
.התייעצות בין כל חברי הצוות–
.ניצול ידע קודם של אחרים–
.עריכת רפלקציה על העשייה על מנת להשתפר–
.מפגשים חברתיים–

 

4 

5 
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ציוני דרך בתהליך

. באותן שעות למדו כל רמות הלימוד: מעבר ללימוד מתמטיקה בשכבת גיל במקביל 1.
.התארגנות זו חייבה עבודת צוות כמפורט בהמשך

. התרחבות הצוות2.

ידי רכזת המקצוע-זיהוי תחושת הבדידות המקצועית על3.

.נקיטת סדרת פעולות כמענה לצורך4.

 

עיקרי הפעולה

מפגשים קבועים ורציפים שמטרתם להפרות את :היערכות ללמידה משותפת
. ולחשיבה רפלקטיבית, לשתף פעולה בבניית מטלות, חברי הצוות

הדרכת מורים צעירים / מורים ותיקים מקדישים זמן להנחיית:נדיבות בנתינה
. אל עבודה משותפתיציאה מהבדידות המקצועית

. רכז מקצוע כמנחה מקצועי ומפתח צוותעיצוב תפקיד 
.מנהיגות
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תוצאות לוואי

עזרה הדדית ; ארוחות משותפות; ציון ימי הולדת במשותף(נוצרו קשרים בין חברי הצוות •
).'בעניינים אישיים וכד

.שופרו אחוזי ההצלחה בבגרות במתמטיקה•
.אחוז התלמידים הלומדים ברמות לימוד גבוהות בעלייה מתמדת•

 

סוגיות לא פתורות להמשך

?כיצד לשכפל את ההצלחה בצוותים נוספים
 

9 
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 חטיבת ביניים הספר- בית סיפורו של - תכניתתיאור למידה ב: נספח ג
  כפר כנא', א

  

  1.3.04יונה רוזנפלד ' פרופ -למלווה הלמידה   מר עומאר אמארההספר-ביתמנהל על פי תיאור של 

  

  הספר-ביתנתוני רקע על 
 והתלמידים 1997הוא הוקם בשנת . משתי חטיבות ביניים הקיימות בכפר כנא דאח הוא הספר-בית

 17- תלמידים ב600- כהספר-ביתכיום לומדים ב.  יסודייםספר-בתישלומדים בו מגיעים משלושה 

 מורים ורובם עובדים בו במשרה 44- מונה כהספר-ביתסגל ). כולל כיתת שילוב אחת(כיתות לימוד 

 בספטמבר תכנית הצטרף להספר-בית.  שנים14-12הוותק הממוצע של מורים בהוראה הוא . מלאה

2002.  

  

  תכניתתהליך ההתארגנות לכניסת ה
הל בתחילתה היה הפיכת כלי החקר של  שעמד לנגד עיני המנתכניתם של היאחד היעדים המרכזי

  :כך הוא מסביר. הספר-ביתלחלק בלתי נפרד מעבודת השגרה ב" למידה מהצלחות"

רצינו . אבל הניצוץ מתחיל כאשר מדברים על הצלחות. הספר-ביתלא חסרים כישלונות ב"

רצינו שכל יום נרגיש את , כלומר. הספר-ביתשהלמידה מהצלחות תהפוך לחלק מתרבות 

  "... ונשתמש בוהכלי

  

 הייתה מינוי הספר-בית בתכניתאחת הפעולות הראשונות שלהן נדרש המנהל לקראת תחילת הפעלת ה

רכז למידה צריך להיות בראש ובראשונה מקובל בקרב שאר המורים ואף , לדברי המנהל. רכז למידה

 תכניתלהוביל את העל מנת שיוכל . עליו להיות אדם חכם ובעל סבלנות, בנוסף לכך. בקרב התלמידים

  .ולקדמה עליו להתלהב ממנה ולהאמין בה

  

אשר בעלה לא , הרכזת. תכניתמתוך רצון לחזק את מעמד הנשים בצוות החליט המנהל למנות רכזת ל

לא יכלה להמשיך בתפקיד , הסכים שתיסע לבדה לתל אביב על מנת לעבור את ההכשרה כרכזת למידה

הן בתפקיד במשך שנת הלימודים שעברה ועזב בתחילת השנה הרכז שנבחר כי. ולכן נבחר מורה אחר

 תכניתאת מקומו תפס מורה אחר מצוות המורים אשר השתתף ב. הנוכחית לטובת לימודי דוקטורט

  .בשנה שעברה

  

 סבור שצריך הספר-ביתאך מאחר שמנהל ,  אינו מתוגמל באופן רשמיתכניתתפקיד רכז הלמידה ב

הוא , ודתם התובענית והמידה המוגבלת שבה הם יכולים להתנדבלתגמל את המורים מעצם אופי עב

  ".שעות ריכוז חינוך חברתי"ו" שעות הוראה" תוספת של ידי-עלדאג לתגמל את הרכז על פעילותו 

  

הוא החליט לחשוף את כלל צוות . נדרש המנהל לקבוע את הרכב קבוצת הלמידה, מלבד מינוי רכז

הוא יצירת , לדברי רכז הלמידה, תכניתיתוף כלל הצוות באחד היתרונות של ש. תכניתהמורים ל

מאחר שהיה מורה חדש , בשבילוהדבר היה משמעותי במיוחד . אווירה טובה וגיבוש חברי הצוות
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 םה עצם יצירת חיבור ומחויבות בין כלל המורים , מדגיש הרכז,בנוסף לכך. תכניתבצוות כשהחלה ה

,  כי הגיבוש בחדר המורים הוא דרך עבודה מוכרת לצוותחשוב לציין. תכנית להצלחתה של הושהביא

  . ארוחת בוקר משותפתבכל בוקר נוהג לאכול בחדר המוריםשהצוות מאחר 

  

  תהליך העבודה
ונושאם היה מהות , הספר-בית החל בשלושה מפגשים בהנחיית מנהל הספר-ביתתהליך העבודה ב

דונו ישים נערכו אחת לשבועיים ובהם נהמפג.  רכז הלמידהידי-עלשאר המפגשים נוהלו . תכניתה

דון סיפור הצלחה אחר על פי שלבי הכלי של חקר יבכל פעם נ. סיפורי הצלחות של המשתתפים

  .הצלחות

  

תלמידים להשתתף בכל פעם הוזמנו . הורחב פורום הלמידה והצטרפו אליו גם תלמידים, במהלך השנה

לעתים נקראו להצטרף תלמידים . ריםאחרים כדי לקבל את נקודת מבטם על האירועים המדוב

-ביתלדברי מנהל . מכל שכבות הגיל ומכל רמות הלימוד, מתקשים ולפעמים תלמידים מצטיינים

שיח שכזה עם התלמידים הביא את . הספר-ביתשיתוף התלמידים הפך להיות חלק מתרבות , הספר

. הקשבה שלא היו קודם לכןדבר שיצר פרגון ו, המורים לקיים קשרים עם התלמידים בגובה העיניים

  .הספר-ביתהורים החלו לגלות עניין במתרחש ב. גם השיח עם הורי התלמידים הושפע בעקיפין

  

  חקירת הצלחות כתהליך רטרוספקטיבי
הנושא . הספר-בית בהפחתת רמת האלימותאחד הנושאים המרכזיים אשר נידונו במפגשים היה נושא 

  : מספרהספר-ביתמנהל . פרהס-ביתנבחר כדוגמה לאחת ההצלחות של 

כל חמולה מנסה לצבור כוח ולשלוט . האוכלוסייה בכפר כנא מורכבת מהרבה חמולות"

. בכפר לכן קיימת רמת אלימות גבוהה והכפר אף ידוע בצפון כבעל רמת אלימות גבוהה

-ביתבשנה הראשונה להקמת . לכפר יש השפעה על כפרים אחרים באזור הצפון, כן-כמו

 הספר-ביתבעיקר בדרך חזרה מ, יווחים של אלימות בקרב התלמידים החלו דהספר

התחלתי לעקוב , לכן. כי ראיתי שזו בעיה חמורה, רציתי לצמצם את האלימות. לבתים

אחר הדיווחים ובשנת הלימודים השנייה ערכנו ישיבות מורים בנושא ואף התחלנו לערב 

  ".את ועד ההורים

  

  "לפני"תיאור המצב 

התלונות הגיעו הן מצד המורים כלפי התלמידים והן מצד התלמידים . נות של אלימות תלו200-היו כ

גם  .הספר-ביתשיעור גבוה של תלמידים אלימים לא הרגישו שייכות ל. כלפי חבריהם וכלפי מורים

קשה היה למורה . המורה הרגיש שפוגעים בו, כאשר תלמיד התלונן על מורה. למורים היה קשה

  .לראות את הדרך שבה הוא יכול לקדם את התלמיד, נהלהסתכל מעבר לתלו

  

  "אחרי"המצב 

כך - ואחר,180בשנייה , תלונות 200בשנה הראשונה היו  -ירד מספר התלונות על מקרי אלימות 

 המורים על פחות מקרי יבדיווחגם הירידה במקרי האלימות ניכרת .  וכך הלאה,150-הצטמצם ל
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, אומר המנהל, לעתים.  ובסגל המוריםהספר-ביתם יש אמון בלתלמידי. אלימות בכיתה ומחוצה לה

מצדם החלו לדווח על מוטיבציה גבוהה , ההורים.  יותר מאשר להוריםהספר-ביתלתלמידים יש אמון ב

, לדברי המנהל.  אל הבתיםהספר-בית ועל פחות איומים אלימים בדרך מ,יותר של ילדיהם ללמוד

  .הספר-ביתב הפילוג של החמולות לא ניכרת כבר בין כותלי האלימות שקיימת ברחובות כפר כנא עק

  
  דרכי פעולה

  :פעילויות שונותיזם  הספר-ביתלהורדת האלימות 

היה הפיכת התלמידים האלימים לבעלי תפקידים , לדברי המנהל, אחד הדברים החשובים שנעשו .1

 ,הספר-ביתרים בכגון סדרנים אשר שומרים על הסדר והמשמעת ביום בו ביקרו ההו, הספר-ביתב

  :מלווה הלמידה מספר.  במעין חונכותהספר-ביתאו תלמידים המלווים תלמידים אחרים ב

הם לקחו את הילדים . בכלל לא תפסו מה שהם עשו]  והמנהל בראשוהספר-ביתסגל [הם "

הם . הספר-ביתהכי אלימים והפכו אותם לסדרנים ביום שבו מגיעים ההורים לבקר ב

  ...". ושם הסבירו להם את תפקידם כסדרניםהספר-ביתכי יפה בהכניסו אותם לחדר ה

  

דרך נוספת להטלת האחריות על התלמידים הייתה לשלב תלמידים מחמולות שונות בפעילויות  .2

 תהיה מורכבת מתלמידים הספר-ביתדאג המנהל שקבוצת הכדורגל של , למשל, כך. יותספר-בית

האלים  התלמידים בין המצב בשבילירת הפרדה  של פעולה זו היא יצהמשמעות. מחמולות שונות

  . עצמו המתפקד כמשפחה אחת שלמההספר-בית לבין ,הספר-ביתששורר מחוץ לכותלי 

  

הבנות בלהקה .  בלהקת ריקוד ֶדּבָקההספר-ביתתפקיד נוסף שניתן לתלמידים אלו היה ייצוג  .3

  . ות ולמופעים דאג להסיע אותן לחזרהספר-ביתו, הופיעו אף בפסטיבל הריקוד בכרמיאל

  

 ידי-עלאחת הדרכים להגיע אל לבם היא ". להגיע אל התלמידים דרך הלב"המנהל סבור כי יש  .4

 הספר-ביתיחס כזה מתבטא בתחרות ציורים שנערכה ב. הספר-ביתהענקת יחס של כבוד מצד צוות 

בל את אותו תלמיד קי.  אביו הוא נרקומן ואמו נפטרה-ובה זכה תלמיד עם בעיות וקשיים רבים 

המנהל . הספר-ביתודבר זה גרם לו להרגיש טוב כלפי עצמו וכלפי , הספר-ביתהפרס מול כל 

  :מסביר

אתה 'אם תאמר לתלמיד .  יהיה לו אמון רבהספר-ביתאם התלמיד יאהב אותך ואת "

  ...".'מינוס' אלא 'אפס'הוא ירגיש כאילו הוא לא רק  'אפס

  

קנה להם המנהל ידע הנוגע להתנהגות נאותה באופן מלבד שינוי היחס אל התלמידים האלימים ה

  : לדברי המלווה,כך. סמוי

המנהל אמר לתלמידים שאם הם רואים ריב בין שני תלמידים שלא יתערבו אלא יודיעו "

הוא אמר זאת כי זה הידע הסמוי שלו לגבי כיצד תפחת האלימות ואותו הוא  ].למנהל[לו 

  ."הנחיל לתלמידים
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השיחות מתנהלות באופן פרטני אם בחצר .  היה שיחות אישיות עם התלמידיםכלי משמעותי נוסף .5

  . הצהריים-ואם במהלך השעות הפנויות של המורים או אחר, הספר-בית

  

  למידה על הלמידה
מספר דרכי פעולה מעלה  המנהל ,תכניתבמסגרת העבר  הספר-ביתמתוך הסתכלות על התהליך שצוות 

  .ראויותשאותן למד וחושב כדרכי למידה 

  

המנהל סבור כי עצם שיתוף התלמידים בישיבות . שיתוף התלמידים והקשבה לצורכיהם, תחילה

וכך גם , הספר-ביתהניסיון להבין את צורכיהם ונקודת השקפתם שינו את יחסם לעצם המורים ו

כיוון שהיה על המורים להשתחרר מהביקורת מ, ההתחלה הייתה קשה. הביאו לשינוי התנהגותם

, אינם טלית שכולה תכלת, והוא בכללם, אך המנהל מאמין שהמורים, פה בדברי התלמידיםשהשתק

נראה שהשקפתו זו חלחלה גם אל המורים ". מי שלא עושה לא טועה"הוא מאמין במוטו של , כן-וכמו

  .והם נענו לַערב את התלמידים בתהליך הלמידה

  

 מבחינת המסר החזק והברור םורים וליכודגיוס כלל צוות המעקרון פעולה נוסף שסייע לתהליך היה 

 רכישת אמון ידי-עלהדרך שבה הצליח המנהל ללכד את צוות המורים הייתה . ששודר לתלמידים

כך  ידי-עלאמון המורים הושג , לדבריו. כפי שמסביר המנהל, המורים באופן הדרגתי באמצעות מעשים

הוא . ר המועצה המקומית"ם ואף בפני יובפני הורי, הגן על המורים בעקביות בפני תלמידיםהוא ש

נראה שמחויבותו כלפי .  המורים ומתגייס לעזרתםידי-על שמופנה אליו מתייחס בכובד ראש לכל עניין

  :כך הוא מספר. המורים מביאה את המורים להתחייב ולפעול למען מטרותיו

ים שטועים גם מור. נתתי למורים גיבוי עד הסוף. מורה צריך להיות מוגן ולא מאוים"

כך שאני יכול גם לדרוש , מבחינה אישית תמיד דאגתי למורים. יכולים לתקן את מעשיהם

יש מורה שהתחתנה עם גבר מנצרת ולא הסכימה . מהם בתמורה לעבוד למען התלמידים

תלונות במשרד ואני מטפל בכל  יש לי גם תיבת. הספר-ביתלעבור לנצרת ולהיפרד ממני ומ

  ".ש לי הרגל של עמידה במילה שליי. עבוריבדבר שנכתב 

  

 חיצוני אשר יכול נוכחותו של גורםהוא , לדעת מלווה הלמידה, אחד המרכיבים המרכזיים בתהליך

ללא החקירה המעמיקה של הפעולות . אשר הביאו לשינויהצוות את המהלכים  בשבילהיה להאיר 

 לא תמיד היו מודעים למהפך דברים היו נעלמים מעיני הצוות והמנהל אשר, שנעשו עם התלמידים

 אותם לתוך החדר הכי את התלמידים האלימים בכך שהכניסו" כיבדו"עצם העובדה ש, למשל. שחוללו

  . יצר שינוי תפיסה בקרב התלמידים שחשוב היה לשים לב אליוהספר-ביתיפה ב

  

ות מהמלווה הוא מספר כי למד רב. גם המנהל מדווח כי נקודת המבט של מלווה הלמידה חוללה שינוי

  :הוא מתאר. אשר היה מחדד בדבריו את התהליך והפעולות שננקטו לאורכו

מישהו היה מדבר במפגש ויונה היה אומר לו שלא מעניין אותו ההסבר שהוא נותן "

התחלתי בעצמי לכוון . מה הדבר שעשה בפועל, 'תכלס'לדברים אלא מה שמעניין הוא ה

הרבה דברים שעשינו היו סמויים . ת שאני עושהמהפעולו את הידע הזה שהוא העלה וניסח

  ...".דברים שלא חושבים עליהם אף פעם. נו והוא עזר להוציא אותם בגלויימעינ
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.  שנוצרה בינו ובין המנהל יש תפקיד חשוב בהצלחת התהליךאינטימיותמלווה הלמידה סבור כי גם ל

  . תי נפרד מההצלחהאך הוא משוכנע שהיא חלק בל, הוא אינו יודע כיצד היא נוצרה

  

  ששולמו בתהליך" מחירים"
 הוא הוויתור על מורים אשר לא יכלו הספר-ביתאחד המחירים המרכזיים הבולטים בסיפורו של 

 , באשר הוא,ספר-ביתהמנהל סבור שמורים בכל . להתאים את עצמם לדרך הפעולה של המנהל

בדרך זו הוא נתן למורים אפשרות . צריכים ללכת בעקבות השקפת עולמו של המנהל ולא לערער עליה

  . או לאהספר-ביתלבחור בעצמם האם יישארו ללמד ב

  

 היו מורים אשר באו והודו בפניו שלא יוכלו לעמוד ברף שקבע הספר-ביתבתחילת התהליך ב, לדבריו

המנהל רואה בסוגיה זו . והם התפטרו, ובדרישות התפקיד שלהם כמורים כפי שהמנהל רואה אותן

  . בהשגת יעדיוהספר-ביתאך סבור שצעד זה חיוני לשם הצלחת  ,יו לשלםמחיר שעל
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 בשנת הלימודים תכנית המשתתפים בהספר- בתי רשימת :נספח ד
  )2004/5 (ה"תשס

  
 יישוב/הספר-ביתשם 

-סמל בית
  הספר

  
 הספר-בית מנהל

  
   הלמידהרכז

  
 למידה המלווה 

  אורט 
  יקנעם

  רבקה צפיר  270140
 

  רעיה מזור
  

  וםעדי ארט
 

  אורט אלון 
  עילית נצרת

  ישראל וינגסט  242073
 

  עופרה זורע
  לילך אפיק

  און-שביט בר
  

  אורט הורוביץ
  כרמיאל

  רבקה שושן  770594
 

  חני מנהיים
  

  און-שביט בר
  

  אורט כללי 
  בית שאן

  אבי שוורץ  240127
 

  ביטון-שגית הדר
  

  אורנה דפנא
  

  אורט מגדים 
 כרמיאל

  שרה מירום  244285
 

  חיזברמרינה 
  

  עומר שיבלי
  

  אורט רוגוזין 
 העמק מגדל

  שלמה גולדמן  240192
 

  שושי דהאן
  

  עדי ארטום
 

  אורט שרת 
  ליתינצרת ע

  מיכל טל  278010
  

  פיקי קורן
  

  אילנה שני
  

  אלדד
  נתניה

 עדי ארטום  יעל דוד  טובי פינצוב   441097
 

  גמנסיה נבון
  חולון

  מיכל שחר  544528
  

  ענת שילה
  

  עדי ארטום
 

  קל וילנאיד
  מעלה האדומים

  אסתר שקד  140863
  

  שרת-שרון מדינה
  

  יוסף-אורן בן
 

  המכללה למינהל 
  חיפה

  רחל הדני  משה שויקה   370056
  גלית בונה

  רותי בירן
  

  ' אב"חט
  כנאכפר 

  ר אמארהאעומ  247262
 

  טאהא חיר אלדין
  

  יוסף-אורן בן
  

  ' ב א"חט
  שפרעם

  כמאל שופנייה  247130
 

  יוספין מואפק
  

  ריקי כסיף
 

  מקיף 
  דל שמס'מג

  מוחמד חאטר  247858
 

  לינדה ספדי
  

  אילנה שני
  

  ' מקיף א
 באר שבע

  ק'סמדר ז  640037
 

  אמנון גלסנר  חיה מחמלי

  מקיף אלפארוק
  כסיפה

  עודה אלעמור  648139
  

  אלד אלסייד'ח
  

  יוסף-אורן בן
  

  מקיף אלראזי
  רהט

  עלי אלקרנאוי  6480848
  

  פארז אבו סברבא
  

  יוסף-בןאורן 
  

  ' מקיף ז
 יוןלצון ראש

  ורד מרום  441147
  

  פרנקוביץ-שרית אלנבוגן פרננד קירנברג

  ' מקיף ז
 באר שבע

  מנואלה אטיאס  670042
  

  אמנון גלסנר  יהודית יום טוב

  ' מקיף י
  יוןלצון ראש

  כרמן צוקרמן  441758
  

  תמה שוחט  נורית בן הרוש

  מקיף נחף 
 כפר נחף

  חוסם עסאוי  248641
 

  אס חוסאםעב
  

  ציפי מרגלית
 

  מקיף עמל 
  נהריה

  יוסי זיגלמן  270298
  

  מירי פלג
  

  אילנה שני
  

  מקיף ערוער
  

  אסר אבו עראר'ג  648071
  

  חליל אלמחדי
 

  יחיאל פרץ
  

נזירות פרנסיסקניות 
 נצרת

  אורנה דפנא  ורגינה פאראנש'ג  סיסטר פיליפה עראף  247031
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  )המשך(ה "תכנית בשנת הלימודים תשסהספר המשתתפים ב-רשימת בתי
  

 יישוב/הספר-ביתשם 
-סמל בית
  הספר

  
 הספר-בית מנהל

  
   הלמידהרכז

  
 למידה המלווה 

  נעמת 
 רחובות

470849  
  

  חנה מרום 
  

  שושנה פוגל 
  

  תמה שוחט

  עין גדי
 

  אמנון גלסנר  רקבה אקריש  אורנה איזמן  771105

  1עמל 
  פתח תקוה

  אסתר טסה  470070
  

  רינה כהן
  

  תמה שוחט
  

  עמל במעלה 
 טבריה

  עליזה חכים  244210
 שי שמעון

  רחל קורן
 ציפי שחר

  אילנה שני
  

 ש מנחם בגין"עמל ע
 צפת

  בתיה וישנייה  270025
 )ב"חט (אמיר מיכאל

  איריס דיין
  

 ציפי מרגלית
  

  תמר וולפין  260232  עמק החולה
  

  זאביק גרינברג
  טלי בארי

  אורנה דפנא
  

  ת חינוך אורט יקרי
  עכו

  לאה חליווה  770859
 

  אילנה שני  נועה חנוכה
  

  עומר שיבלי אסעד שיבלי  247882 שיבלי
  

  אורנה דפנא

  תיכון 
 הםוש

  אסתר פוסטר  441337
 

  פרנקוביץ-שרית אלנבוגן אורנה טייטל
 

  תיכון אילון
  חולון

  רונית חימוב  540294
   

  צופיה בורובסקי
  

  עדי ארטום
  

  מוחמד חליל  249110  תיכון בענה
 

  אסעד חולוד
  

  אורנה דפנא
  

  ד ביסאן'מאג  247296  ת'ג-תיכון יאנוח
  

  האדי חמדאן
 

  סעד צרצור
  

  עפו חליליה  248328  תיכון יפיע
 

  עלא חליליה
  

  עומר שיבלי
  

  תיכון עירוני א 
  חיפה

  רותי בירן  עינת מנדל  בתיה בראונר  340174

  תיכון ערערה
  כפר ערערה

  אדר עכר'ח  800102
  

   שיבליעומר  עבד מלחם
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