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“מסע תגליות אמיתי 
במהותו אינו חיפוש אחרי נופים חדשים 
אלא קבלת עיניים חדשות להתבונן בהן” 
(מרסל פרוסט) פתח דבר
ספר זה הוא פרי למידה ועשייה של שלושה שותפים: גף ניסויים ויזמות, היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות במאיירס-ג’וינט 
מכון ברוקדייל ומרכזי הפצה במוסדות חינוך ניסוייים. לצד הייחודיות של כל אחד משותפים אלה, ניתן למצוא ביניהם מכנים משותפים - הן בתפיסת העולם 

והן בעשייתם בשדה:

ראשית, שלושתם מניחים שאין תאוריה או פרוטוקול אחיד ללמידה ולהתפתחות אישית ומקצועית, אלא שלכל אחד יש דרך ייחודית. במסע הלמידה של כל 
אחד, אין מפת דרכים סדורה מראש, יש מקום להפתעות בדרך, וכל אדם מוזמן לעצב את מפת הדרכים האישית שלו ולבנות את דרכי פעולתו באופן אוטונומי 

ורלוונטי לו, תוך כדי שיח עם עמיתיו.

יכולים ללמוד זה מזה, וחשוב למצוא את הדרך שתאפשר להם לעשות זאת בצורה המיטבית. למידה מעשייתו המוצלחת  ומוסדות  שנית, ככלל, אנשים 
והמיטבית של אדם עשויה לתרום להתפתחותו האישית ולהתפתחות המערכת החברתית שאליה הוא שייך ושבה הוא פועל. בבסיס עשייה מוצלחת טמון ידע 

סמוי יקר ערך, אשר בתהליך של ּבֹוננּות ניתן לשחזרו, לתעדו, להפיצו ולהשתמש בו במקרים אחרים.

נוסף לכך, ביסוד עבודתם של שלושת שותפים אלה מצוי ערך הנדיבות והם מנסים ליישם ערך זה בעשייה היום-יומית: בנכונות לחלוק את הידע עם האחר, 
לראותו צומח ומתפתח, לקיים  דיאלוג שוויוני עם הזולת, לפעול למענו ואף לראותו כשותף להתפתחות שלך עצמך.

ברוח דברים אלה שמו של ספר זה הוא “כזה ראה והתחדש”. ההתחדשות היא הן בהפצת הידע הניסויי החדשני ובהטמעתו, והן בזיהוי הדרכים המתאימות 
לכל מוסד חינוכי, בהתאם לחזונו ולערכיו הייחודיים; כל זאת, תוך הקשבה ונדיבות. אין הכוונה להקים מוסד חינוכי נוסף בצלמו ובדמותו של המוסד החינוכי 

המפיץ, אלא לאפשר לכל מוסד חינוכי לאמץ את הניסוי בהתאם למה שהוא רוצה ויכול להיות, ובהתאם לחזונו ולשליחותו.

מסע הלמידה שליווה את כתיבת ספר זה ָּכלל עשרות מפגשי תשאול ושיח עם חברי מרכזי ההפצה. במהלך מסע למידה זה, פגשנו אנשי חינוך חדורי להט 
ומוטיבציה, נדיבים וחרוצים. הם אינם מסתפקים ב”לעשות לביתם”, אלא שוקדים על יצירת דרכים ועל מציאת הזדמנויות לתרום את תרומתם ולחלוק את 
נקודות החוזק שלהם עם ולמען כלל מערכת החינוך. הם רואים עצמם כנמצאים בתנועה של התפתחות מתמדת. הם מעין “ממציאים חברתיים”, אשר אינם 
שומרים את המצאתם לעצמם, אלא בניגוד למשפט הידוע מתוך השיר מהמחזמר “ֶאּני אֹוקלי אשת לפידות”: Anything you can do I can do better, הם 

.Anything I can do you can do too :פועלים ברוח המשפט

ספר זה נכתב למען הלומדים והעוסקים בחינוך על כל גוניו והוא נועד לאפשר לכל אחד מהם למצוא את הטמון בו. אנו מקווים כי הקורא ימצא בו עניין ויעשה 
בו שימוש, בבחינת “כזה ראה והתחדש”.

פרופ’ יונה רוזנפלד
ראש היחידה ללמידה מהצלחות

וללמידה מתמשכת במערכת חברתית 
מאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל

גנית ויינשטיין
מנהלת גף ניסויים ויזמות

במשרד החינוך



תוכן העניינים 

שער ראשון: התחלות 
1. מבוא - רקע, מטרות ומבנה הספר............................................................................................................................................................................................................ 12

1.1 רקע...................................................................................................................................................................................................................................................... 12

1.2 מטרות הספר.................................................................................................................................................................................................................................... 13

1.3 מבנה הספר....................................................................................................................................................................................................................................... 13

2. סיפורה של גנית על בית ספר “גולדה מאיר” בבת-ים, כמקור לגיבוש חזון גף ניסויים ויזמות................................................................................................... 15

3. מילון מונחים המשמשים בספר זה........................................................................................................................................................................................................... 19

שער שני: מהתאוריה ועד להיערכות ללמידה על הפצה והטמעה 
4. הפצה והטמעה - היבטים תאורטיים ויישומיים...................................................................................................................................................................................... 22

4.1 הפצה והטמעה מה הן?.................................................................................................................................................................................................................. 22

4.2 הפצת ידע והטמעתו - אתגרים וחסמים.................................................................................................................................................................................... 22

4.3 דוגמאות למערכות הפצה והטמעה בארצות הברית.............................................................................................................................................................. 24

4.4 הפצה והטמעה של מודלים חינוכיים בישראל.......................................................................................................................................................................... 26

5. “למידה מהצלחות” כמנוף ללמידה מתמשכת ולפיתוח מערכות חברתיות................................................................................................................................... 27

5.1 אופני הפעילות של היחידה............................................................................................................................................................................................................ 28

5.2 פורמט החקר של ה“למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוספקטיבית”.................................................................................................................. 30

6. דרכי הלמידה והחקר לאיסוף המידע לספר זה..................................................................................................................................................................................... 31

6.1 אבני דרך בתהליך הלמידה ואיסוף המידע................................................................................................................................................................................. 31

6.2 עקרונות פעולה בתהליך הלמידה והחקר.................................................................................................................................................................................. 33



שער שלישי:  גף ניסויים ויזמות - מנוף לחדשנות בחינוך
36 .............................................................................................................................................................................................................................. 7. מהו גף ניסויים ויזמות?  

8. מסגרות פעולה של “גף ניסויים ויזמות”................................................................................................................................................................................................... 45

8.1 מסגרות פעולה של הפצה והטמעה של הגף........................................................................................................................................................................... 45

8.2 “רשת מרכזי הפצה” ו”צוות חלוץ” - סיפורי הצלחה של מסגרות הפעולה של הגף...................................................................................................... 47

8.3 עקרונות הפעולה של הגף............................................................................................................................................................................................................. 50

שער רביעי: ההפצה -  מרכזי ההפצה
54 .......................................................... 9. סיפורי הצלחה בהפצה, פעולות ועקרונות פעולה אשר תרמו להצלחת תהליך ההפצה של הידע הניסויי-חדשני  

9.1 ארבעה סיפורי הצלחה בהפצה.................................................................................................................................................................................................... 54

9.2 כיצד מפיצים ניסוי? עקרונות פעולה משותפים מצד אחד וייחודיים מצד אחר  של הפצה מוצלחת..................................................................... 62

שער חמישי: מהפצה להטמעה - מרכזי ההפצה
10. סיפורי הצלחה בהטמעה, פעולות ועקרונות פעולה אשר תרמו להצלחת תהליך ההטמעה של הידע הניסויי-חדשני................................................... 76

10.1 שני סיפורי הצלחה בהטמעה .................................................................................................................................................................................................... 76

80 ............................................................ 10.2 כיצד מטמיעים ניסוי? עקרונות פעולה משותפים מצד אחד וייחודיים מצד אחר של הטמעה מוצלחת

שער שישי: עם הפנים לעתיד
11. סוגיות להמשך למידה ופיתוח................................................................................................................................................................................................................. 88

90 ..................................................................................................................................................................................................................................................... 12. סיכום ודיון

מקורות

מקורות.................................................................................................................................................................................................................................................................. 94



6

"העיקר סמוי מן העין" 
(אנטואן סנט-אקזיפרי)

תמצית הספר
שליחותו של גף ניסויים ויזמות במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך היא לתרום לחדשנות במערכת החינוך ולקדם את המערכת כולה.  הגף מנסה לממש 
שליחות זו באמצעות פיתוח ניסויים בחינוך ובדרכי ההוראה, הפצת הידע החדשני הקיים והבטחת הטמעתו. הגף פועל בעיקר בקרב מוסדות חינוך ניסוִייים, 

דהיינו, מוסדות שפיתחו יוזמה חינוכית חדשנית ויישמו אותה בהצלחה.

כדי לקדם את תהליך הפצת הידע והטמעתו, החליט הגף, שמוסדות החינוך הניסוייים שפיתחו ידע חינוכי חדשני במשך כחמש שנים ימונו לפעול כמרכזי 
ההפצה של תוצרי הניסוי החינוכי שלהם - כלומר,  הידע החדשני שהם עיבדו והפיקו. 

לשם כך, מרכזי ההפצה מפיצים את הידע החדשני שלהם למוסדות חינוך )בתי ספר וגנים(, ולאחר מכן, מסייעים להטמיע ידע זה במוסדות המעוניינים בכך. 
כמו כן מרכזים אלה מפיצים ומטמיעים את הידע החדשני כחומרי למידה במוסדות להכשרת מורים. 

והן  ועוד,  הניסוי  של  הפצה  כתיבה,  סיורים,  השתלמויות,  באמצעות  הן  ובהנחלתו,  הידע  בהפצת  הן  רב,  ניסיון  ההפצה  מרכזי  צברו  קיומם,  שנות  במהלך 
בהטמעתו, כלומר בהכללתו בתכנית הלימודים במוסדות אלה, כחלק מהתרבות הארגונית בהם. המרכזים הגיעו למגוון אוכלוסיות יעד, פיתחו את אופני יצירת 
הקשר הראשון ִעמן, גיבשו ִאתן השתלמויות ותוכניות הכשרה ויצרו ִאתן קשרים משמעותיים וארוכי טווח. שיטה זו אפשרה למוסדות חינוך להטמיע את הניסוי, 
ולחלק מהם אפילו להיעשות למוסדות ניסוייים. כמו כן, גם מרכזי ההפצה עצמם יכלו להעמיק את הידע החדשני שלהם: במשך הזמן, עם הפצתו והטמעתו 

במוסדות חינוך אחרים, הם גם יכלו לראות כיצד הוא מועשר, בעקבות ההיזון החוזר שקיבלו מגופים אלה. 

בשנת 2007 הצטרפה גב' לילי רוסו, הרפרנטית הארצית למרכזי הפצה מטעם הגף, לשותפות של גף ניסויים ויזמות עם ה"יחידה ללמידה מהצלחות וללמידה 
מתמשכת במערכות חברתיות" במאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל. הגף היה מעוניין ללמוד את המתודה "למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוסּפקטיבית", 
ללמידה  ביחידה  פותחה  זו  מתודה  ולהפיצם.  לתעדם  מכּוָון-לפעולה,  באופן  ולנסחם  והגף  ההפצה  מרכזי  של  וההטמעה  ההפצה  דפוסי  את  לחשוף  כדי 

מהצלחות, יחד עם האגף לחינוך העל-יסודי במשרד החינוך ומערכות נוספות.  

הספר "כזה ראה והתחדש" בא לרכז את התוצרים של תהליך הלמידה, ויש לו שתי מטרות עיקריות: האחת - לאפשר לגף, למרכזי ההפצה ולבתי הספר 
הניסוייים לחלוק יחד את ניסיונם ואת הידע שצברו במהלך השנים ולקיים תהליך למידה הדדי; והאחרת - ליצור בסיס ידע מּובנה ושיטתי של תהליכי ההפצה 

וההטמעה של הידע החדשני לגופים רבים אחרים, שגם הם עוסקים בהפצה ובהטמעה של תוכניות חינוכיות וחברתיות. 

שם הספר  "כזה ראה והתחדש" מהווה את הנחת היסוד בפעילותם של מרכזי ההפצה ושל הגף: כלומר, אין מדובר בהעתקה של מודל כלשהו, בבחינת "כזה 
ראה וקדש", אלא, מדובר ביישום הידע החדשני, כך שמצד אחד, הוא מבוסס ונבנה על בסיס המודל שפותח במוסד החינוכי, אולם מצד אחר, הוא מעוצב, 

מתגבש ומיושם בהתאם לדמותו, למאפייניו, לחזונו ולשליחותו הייחודית של המוסד שבו הוא מופץ ומוטמע. 
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הספר פורׂש ִמגוון רחב של דרכי פעולה להפצה ולהטמעה ומציע להביט בעין בוחנת ויצירתית ברפרטואר זה, וממנו לבחור את הדפוס המתאים ביותר למוסד 
שבו מפיצים את הידע, תוך קיום דיאלוג מתמיד בין כל הגורמים הרלוונטיים בתהליך. 

חומרי הגלם לספר "כזה ראה והתחדש" היו "סיפורי הצלחה" שהובילו להצלחת הפצתו של הידע החדשני ולהטמעתו. סיפורי הצלחה אלה תוארו וסופרו תוך 
שימוש במתודה "למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוספקטיבית". מסיפורים אלה זוּככו פעולות ועקרונות פעולה כדי שיהיה אפשר ליישמם גם בעתיד 
בהקשרים דומים ואף שונים. סיפורים אלה סופרו בהרחבה על ידי מגוון בעלי תפקידים במוסדות החינוך, בהם מנהלים, מורים, יועצים ועוד. הם התבקשו 
לתאר עשיות מוצלחות, על פי תפיסתם, הן על פי מדדים אובייקטיביים, כגון, היקף הפצתו והטמעתו של הידע החדשני, והן על פי מדדים סובייקטיביים, כגון, 
שביעות רצון גבוהה של הלקוחות. מדובר בסוגי הצלחה שונים בנוגע להיבטים שונים של תהליך ההפצה - תכנון, היערכות, ביצוע וכתיבה של מפגשי למידה, 

השתלמויות,  הכנת ספרי ניסוי וספרי לימוד, סיורים וליווי  מורים. 

מתוך מכלול עקרונות הפעולה בהפצה ובהטמעה של כלל מרכזי ההפצה, זוּככו העקרונות שחזרו ונשנו בעשרות סיפורי ההצלחה שנאספו בתהליך כתיבת 
הספר, והודגשו על-ידי המספרים כחשובים להצלחת העשייה. מדובר ב-29 עקרונות בתחום ההפצה וב-17 בתחום ההטמעה. 

להלן מובאות שתי דוגמאות של עקרונות פעולה בכל אחד משני התחומים:

דוגמאות לעקרונות פעולה בתחום ההפצה: 

בתהליך ההפצה מנצלים את העובדה שהניסוי ממשיך לפעול בבית הספר הניסויי, ולכן הוא יכול לשמש מרכז הדגמה שאליו אפשר לבוא, להתנסות וללמוד . 1
על מהותו וייחודו והוא מהווה מעין "מעבדה חיה". 

למרכזי ההפצה יש קשר חשוב עם האקדמיה. כל מרכז מלּווה באופן צמוד על-ידי יועץ אקדמי, המסייע בהבניה ובעיצוב ספרי הניסוי וחומרי למידה נוספים. . 2
היועץ חושף את תוכני הניסוי בפורומים אקדמיים ומקצועיים שונים וכך הוא נעשה שגריר של התכנית. נוסף לכך, במרבית מרכזי ההפצה נערכת הכשרה 

של פרחי הוראה. מרכזי ההפצה והאקדמיה ניזונים זה מזה.

דוגמאות לעקרונות פעולה בתחום ההטמעה:

כמֹודּולֹות . 1 הניסוי  בניית  מַרּבית בהטמעה.  דבר המאפשר התאמה  הניסוי(;  )נושאים שסביבם מתפתח  מודולריים  בנוי ממספר מוקדים  ניסויי  מודל  כל 
מאפשרת להטמיעו לא רק כמכלול, אלא לשלב רכיבים מסוימים ממנו על פי מאפייני בית הספר ועל פי צרכיו.

מרכזי ההפצה מקיימים ליווי צמוד ומתמשך של המוסד הנחנך בתהליך ההטמעה, שכולל ביקורים רבים, תצפיות בשיעורים ועוד. פעילות זו מתרחשת . 2
במוסד הנחנך.

כל תהליך הכנת ספר זה -  אם מדובר באיסוף חומרים, במפגשי הלמידה ובכתיבתו - נעשה בשיתוף פעולה מלא של מובילי הגף, של צוות חברי מרכזי ההפצה 
ושל חברי היחידה ללמידה מהצלחות. הדבר ִאפשר לאתר ולתעד את עקרונות הפעולה, אשר הובילו להצלחה בהפצה ובהטמעה של הידע החינוכי החדשני, 
ונוסף לכך, לאתר סוגיות אשר צריכות ללוֹות את המשך הלמידה של גף הניסוי, כגון: כיצד ניתן למצוא את האיזון בין המשך פיתוח והטמעה פנימה, לבין הפצה 
והטמעה החוצה; כיצד, מצד אחד, להמשיך ולשמר את עקרון הגמישות ו"תפירת החליפה" לכל מוסד חינוכי המעוניין להטמיע את הידע החדשני, ומצד אחר 

- לא לפגוע במהות הניסוי ובאיכותו. 

 אנו מקווים שספר זה ישרת את כל העוסקים בפיתוח חדשנות בחינוך, בהפצתה ובהטמעתה.
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דברי תודה

חובה נעימה היא להודות לכל שותפינו לתהליך הלמידה ואיסוף המידע אשר ליוו ספר זה.

בגף ניסויים ויזמות, לזמירה פרנקל, סגנית מנהלת הגף וממונה על מערך הרישות, למרשתת גב' חיה נסצקי, לאורלי יוסף - מנהלת אדמיניסטרטיבית של הגף. 
תודה לקובי לנגלבן - יועץ לקידום מרכזי הפצה, על יצירת הקשר בין גף ניסויים ויזמות לבין היחידה ללמידה מהצלחות ולרפי כהן - מנהל יחידת הפרסום. לכל 
אלה תודה על עזרתם, עצותיהם המועילות ועל הארותיהם בשלבים השונים של איסוף המידע וכתיבת הספר. תודה מיוחדת לד"ר שחף גל - יועץ אסטרטגי 

לגף, אשר תרם מתובנותיו וחיווה דעתו על טיוטות הספר. 

תודה למרשתות איריס לצטר, חסיה רן, מירב גורן, ריקה חכימי, איריס אור, שרי קראוס ואורלי נבון ולמַרשת ד"ר ֹדב שמחון, אשר התראיינו לספר זה והשתתפו 
במפגשי הלמידה שליוו את תהליך כתיבת הספר. 

כמו כן, תודה למנהלים ולחברים במרכזי ההפצה אשר ייחדו מזמנם לשיחה, ללמידה ולריאיון וחלקו ִעמנו את הידע הרב ואת ניסיונם בהפצתו של הידע 
ובהטמעתו: 

במרכז ההפצה בבית חינוך ניסויי קהילתי "רמות חפר", לברוריה סלע - מנהלת בית החינוך, לנילי קפלן ואירית ניימן - מרכזות מרכז ההפצה. במרכז ההפצה 
בבית הספר הניסויי היסודי "מגן", לאורנה ניר-מנהלת בית הספר, לצילה שלם - מנהלת המרכז ויועצת אקדמית, לדרורה לוי - רכזת פדגוגית וחברה בצוות 
הניהולי של המרכז, לג'ני ארליך - חברה בצוות הניהולי של המרכז ולאמה קשלר - חברה במרכז. במרכז ההפצה בישיבה הניסויית "מקור חיים", לרב דב זינגר 
- ראש הישיבה וראש מרכז ההפצה, ליואל רובין - מנהל מרכז ההפצה, לאורית כץ, ליצחק מנדלבאום ולאילן בוכהולץ -מנחים וחברי צוות ההיגוי של מרכז 
ההפצה. במרכז ההפצה בבית הספר הניסויי "הגליל" בנצרת, לפיסל טאהא - מנהל בית הספר, לד"ר סוהר ריחאני בשאראת - מנהלת מרכז ההפצה, לד"ר 
קאותר ג'אבר ולגאסוב סרחן - חברי מרכז ההפצה. במרכז ההפצה בבית הספר הניסויי "ארזים", למירי פלדמן - מנהלת בית הספר, לעינת אביטל- מנהלת 
מרכז ההפצה, לד"ר איריס מנור בנימיני - יועצת אקדמית, לעמליה רובין, לשירי ג'ורג'י, לאורלי נוימן ולרחל טיקולסקי, חברות במרכז ההפצה. לוורג'יניה לוסקי 

- גננת במרכז ההפצה בגן "חיננית" ולמפקחת על הגן, מרים פרנקו.  לגילה יצחקי - גננת במרכז ההפצה בגן "טופז" ולמפקחת מירית כהן.

תודה לכל מנהלי מוסדות החינוך ולמנהלי וחברי מרכזי ההפצה שהשתתפו במפגשי הלמידה שליוו את תהליך כתיבת ספר זה ותרמו לנו ידע רב.

תודה לשותפינו במאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל: לפרופ' ג'ק חביב - מנהל מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, על הסיוע בתהליך הכתיבה ועל התובנות וההארות 
לאורך כל הדרך. לבת' זיסמן- מזכירת היחידה ללמידה מהצלחות ולמידה מתמשכת במערכות חברתיות, על תרומתה לתהליך הלמידה והכתיבה. תודה לענת 

ברבריאן, על עריכת הלשון, לאילנה פרידמן, על ההקלדה וללסלי קליינמן על הסָדר.
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מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל מהו?

מרכז ארצי למחקר יישומי בשירותי רווחה, בשירות מדינת ישראל והעולם היהודי, שהוקם ב-1974.

ארגון עצמאי ללא כוונת רווח, המופעל כשותפות בין הג'וינט העולמי )AJJDC( ממשלת ישראל וקרן דוד ואינז מאיירס.

צוות של אנשי מקצוע המקדישים עצמם למחקר יישומי בסוגיות חברתיות בעלות קדימות עליונה בסדר היום הלאומי.

קבוצת חשיבה שנטלה על עצמה מחויבות לסייע לקובעי המדיניות ולספקי השירותים בתכנון וביישום תכניות רווחה.

המחקר במכון מתבסס על גישה בין-תחומית.

תחומי מחקר עיקריים ותוכניות מחקר ייחודיות:

• מרכז אנגלברג לילדים ולנוער	

• מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות	

• המרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות	

• המרכז לחקר הזיקנה	

• הבטחת איכות בשירותים חברתיים	

• הערכת כוח אדם ותכנון חברתי	

• למידה מהצלחות ולמידה מתמשכת במערכות חברתיות 	

• קליטת עלייה	

• האוכלוסייה הערבית בישראל	

• שיתוף פעולה במזרח התיכון 	

• שיתוף פעולה בין לאומי 	

• שיתוף פעולה עם הקהילות היהודיות	

שלוש קרנות מיוחדות:

• קרן מנדל ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלות	

• קרן קוני וברט רבינוביץ למחקר יצירתי חדשני	

• קרן מרשל ויינברג לשיתוף פעולה ופיתוח מקצועי	
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 פרסומים נוספים של המכון בנושא למידה מהצלחות 

ולמידה מתמשכת במערכות חברתיות 

גביש, ט’; רוזנפלד, י”מ. 2008. למידה מהצלחות בחינוך היסודי בעיר נתניה וסביבתה. דמ-08-520.

וייס, צ’; גביש, ט’; רוזנפלד, י”מ; אלנבוגן-פרנקוביץ’, ש’; סייקס, י”י. 2007. למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית-ספרית - תכנית פיילוט 2005-2002. 
המתודה השנייה: מסע בעקבות שאלת למידה - המתודה הפרוספקטיבית. דמ-07-489.

סייקס, י”י; רוזנפלד, י”מ; וייס, צ’. 2006. למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית-ספרית: תכנית פיילוט - 2005-2002. המתודה הראשונה: למידה 
 מהצלחות העבר - המתודה הרטרוספקטיבית. 

דמ-06-473.

רוזנפלד, י”מ; רוזנברג, ל’; אלק, פ’. 2009. “למידה מהצלחות” והשלכותיה על תכנית “אורות לתעסוקה” בחברת “אמין”. תיעודי הצלחות כמקור 
לעקרונות עשייה למען הקידום התעסוקתי 2008-2006. דמ-09-535 )אנגלית(, דמ-09-534 )עברית(.

רוזנפלד, י”מ; שון, ד”א; סייקס, י”י. 1996. ביציאה מן המצר - לקחים מתרומתם של אנשי מקצוע בשירותי הרווחה ולמשפחות ולילדים שלא נמצא להם 
מוצא. פמ-96-41 )עברית(; פמ-95-36 )אנגלית(.

רוזנפלד, מ”י; אלנבוגן-פרנקוביץ, ש’; אלק, פ’; שמר, א’ )טרם פורסם(. המתודה השלישית: הלמידה על הלמידה. המתודה לקידום הלמידה המתמשכת 
למען העשייה. מאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים. 

אלנבוגן-פרנקוביץ, ש’; שמר, א’ רוזנפלד, י”מ )טרם פורסם(. תדריך להיכרות עם הלמידה מהצלחות והלמידה המתמשכת. מאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל, 
ירושלים.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 להזמנת הפרסומים ניתן לפנות למאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל, ת”ד 3886, ירושלים 91037 
jdc.org.il/brookdale :ניתן למצוא את הפרסומים גם באתר המכון ;brook@jdc.org.il :טל’: 02-6557400, פקס: 02-5612391, דואר אלקטרוני



 “זהו לימוד: פתאום אתה מבין 
 משהו שהבנת כל חייך, 
אבל בדרך חדשה”
(דוריס לסינג)

התחלות 
)פרקים 3-1(
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1. מבוא - רקע, מטרות ומבנה הספר

1.1 רקע

גף ניסויים ויזמות במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך רואה את שליחותו בעידוד חדשנות במערכת החינוך ובקידומה - הן באמצעות פיתוח ניסויים בחינוך ובדרכי 
ההוראה בבתי ספר ניסוייים והן באמצעות הפצת הידע החינוכי-ניסּוִיי הקיים )מדובר בידע שהופק ועובד במהלך הניסוי החינוכי; להלן ידע חדשני(. כשלב נוסף 
בפעילותו של הגף, הוחלט שמוסדות חינוך שבמשך כחמש שנים פיתחו את הניסוי וזיּככו את הידע הטמון בהם, יוכלו להפוך למרכזי הפצה של הידע החדשני. בעוד 
שמוסדות חינוך ניסוייים רבים חשים מחויבות לתרום לכלל המערכת ולהפיץ את הידע שפיתחו בעזרתה, מרכזי ההפצה פועלים במכוון להפצתו ולהטמעתו של 

הידע החדשני שצמח בקרבם במערכות חינוכיות, כגון, בתי ספר, גני ילדים ועוד. 

במשך שנות פעילותם, צברו מרכזי ההפצה ניסיון וידע לגבי עבודה במסגרות פעולה שמסייעות בהנחלת הידע תוך המשך פיתוחו. לשם כך הם יצרו דרכי גישה 
למגוון אוכלוסיות יעד, פיתחו את אופני יצירת הקשר הראשון עמם, נתנו להם “לטעום” מהידע בדרכים יצירתיות וחדשניות, גיבשו השתלמויות ותוכניות הכשרה ויצרו 
קשרים המובילים להטמעת הידע. בד בבד, לא פחתה מחויבותם של מרכזי ההפצה להמשיך ולפתח את הניסוי במוסד החינוכי בו הוא צמח, פיתוח שהתאפשר בין 

היתר הודות להיזון החוזר מתוך תהליכי ההפצה וההטמעה במקומות השונים, ובאמצעות תהליכי למידה מתמשכת למען העשייה החינוכית.

השותפות בין “גף ניסויים ויזמות” לבין “היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות” במאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל נוצרה בשנת 2007. 
היוזמת לשותפות זו היא גב’ לילי רוסו, הרפרנטית הארצית למרכזי הפצה מטעם גף ניסויים ויזמות, אשר השתתפה גם בהובלת תהליכי הלמידה, באיסוף המידע 
ובעיבודו. המניע לשותפות זו היה רצון הגף, הן ללמוד את המתודה “למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוספקטיבית”, כדרך לחשיפת דרכי ההפצה וההטמעה 
של מרכזי ההפצה ושל הגף, והן לנסחם בלשון מכּוונת-לפעולה, לתעדם ולהפיצם כדי לסייע לגופים רבים העוסקים בהפצה ובהטמעה של תוכניות ומדיניות, 

בקידום עשייתם ובשיפורה. הספר “כזה ראה והתחדש” הוא תוצר משמעותי של שותפות זו.

הספר “כזה ראה והתחדש” דן בשני נושאים: האחד - הפצת ידע חינוכי-חדשני, והשני - הטמעתו. הידע שנאסף בעבודה זו מתמקד באופני הפצת הידע החדשני 
של מרכזי ההפצה בגף ניסויים ויזמות והטמעתו במוסדות חינוך רבים ומגוונים. ידע זה נאסף תוך שימוש במתודה הראשונה “למידה מהצלחות העבר, המתודה 

הרטרוספקטיבית”.

הגבול בין תהליך ההפצה לבין תהלך ההטמעה אינו חד משמעי וניתן במידה רבה לראותו כרצף. עם זאת, בספר זה, תהליך ההפצה1 מתמקד בעשייה למען חשיפת 
הידע החדשני, הכרתו ולמידה והתנסות ראשונית ביישומו. ההפצה מתקיימת באמצעות מגוון מסגרות פעולה, כגון, קורסים לגמול השתלמות, כנסים, ביקורים בבתי 
ספר של צוותי הוראה וסטודנטים, אתרי אינטרנט, ספרים ועוד. לעומתו, תהליך ההטמעה מהווה את השלב הבא, שבו צוות מרכז ההפצה מַלווה בפועל את תהליך 
יישום הידע החדשני במוסד חינוכי המעוניין בכך, כל זאת, תוך שהוא מתאים ומכוון את מודל הניסוי המקורי לצורכי המוסד החינוכי. ההטמעה מתבצעת גם היא 
באמצעות מגוון מסגרות פעולה, כגון, מפגשי למידה עם צוותי מוסדות החינוך, הכנה משותפת של חומרי למידה, תצפיות בשיעורים, הדגמה של שיעור בכיתה ועוד.

1  אין אנו עוסקים בעבודה זו בתהליכי ההפצה וההטמעה הפנימיים במוסדות החינוך הניסויים. עם זאת, חשוב לציין כי השיח והעשייה של מרכז ההפצה מחוץ למוסד החינוכי, הן ביחס 
להפצה והן ביחס להטמעה, הם רכיב חשוב בתהליך המתמשך של פיתוח ויישום הניסוי פנימה. קשרי הגומלין בין היציאה למרחב החוץ בית ספרי לבין העשייה התוך בית ספרית, מאפשרים 
למוסד החינוכי לבחון את עצמו שוב ושוב, לחדד ולהתמיד בשיפור המודל הניסויי ובפיתוחו. בנוסף, עבודה זו איננה מנסה לבחון את מידת ההתמדה של החדשנות החינוכית שהוטמעה 

במוסדות החינוך לאורך זמן.
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1.2 מטרות הספר

מטרת הספר “כזה ראה והתחדש” היא להמשיג, לתעד ולהפיץ דרכי פעולה שתרמו להצלחת תהליכי ההפצה וההטמעה של הידע החדשני; הן מבחינת 
מסגרות הפעולה, הן מבחינת מגוון הפעולות שהתבצעו בכל אחת ממסגרות הפעולה והן מבחינת עקרונות הפעולה שתרמו להצלחה; כל זאת, בלשון “מכוונת 

לפעולה”.

הידע שנצבר בספר זה הוא מקור להעשרת הידע אודות הפצה והטמעה, של מרכזי הפצה ותיקים מצד אחד  ושל מרכזי הפצה שזה עתה מגבשים את 
דרכם מצד אחר. נוסף לכך, ישמש הספר מקור מידע למוסדות חינוך ולארגונים רבים אחרים, שמתלבטים בסוגיות ההפצה וההטמעה של פרויקטים, תוכניות 

ומדיניות.

1.3 מבנה הספר

בספר זה שנים-עשר פרקים. לאחר פרק המבוא, מוצג הפרק השני, המביא את סיפורו של בית הספר גולדה מאיר, שכונה “בית הספר האדום” ַּכתשתית 
צעדיה  את  עשתה  החינוך,  במשרד  הפדגוגית  במזכירות  ויזמות”  ניסויים  “גף  מנהלת  ויינשטיין,  גנית  גב’  ויזמות.  ניסויים  גף  להקמת  והרעיונית  המעשית 
הראשונים בניהול בבית ספר יסודי בעיר בת-ים. גנית פיתחה בבית הספר הזה דרכי חינוך והוראה ייחודיות, תוך שיתוף הקהילה והביאה את תלמידיו להישגים 
גבוהים. סיפורו של בית הספר הוא, למעשה, גם סיפור הולדתו של הגף. האתגרים שעמם התמודדה גנית והפתרונות שמצאה היו הכוח המניע להקמת הגף 

כגוף שמסייע למנהלים להגשים את החזון החינוכי שלהם ולפתח מודלים חינוכיים חדשניים וייחודיים, לטובת התלמידים ולטובת כלל מערכת החינוך.

בפרק השלישי מוצג מילון המונחים שבהם נעשה שימוש בספר.  

בפרק הרביעי נסקרים ההיבטים התיאורטיים והיישומיים של תהליכי הפצתו והטמעתו של הידע החדשני על פי מקורות מהספרות המקצועית בחו”ל ובארץ; 
זאת, כבסיס להבנתם של המונחים והתהליכים המרכזיים בספר.

בפרק החמישי נסקרים ההיבטים התיאורטיים הקשורים ליחידה ללמידה מהצלחות ולמתודה הראשונה “למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוספקטיבית” 
- כדרך לחשיפת הידע הסמוי שתרם להצלחת העשייה ולהפיכתו לידע יׂשים. 

בפרק השישי מוצגת שיטת איסוף המידע לספר ותרומתו של תהליך הלמידה ואיסוף המידע להמשך פיתוח מרכזי ההפצה ולפעילות הלמידה המתמשכת 
בהם.

בפרק השביעי מתואר מהו “גף ניסויים ויזמות” ומהן מטרותיו, כגוף מוביל ומסייע בהקמת מוסדות חינוכיים ניסוייים ובהפצה והטמעה של תורתם. כמו כן 
מתואר תהליך ההתפתחות מגיבוש הניסוי ועד הקמת מרכז ההפצה ונסקרים בפרק מרכזי ההפצה הקיימים. 

הפרק השמיני עוסק במסגרות הפעולה ב”גף ניסויים ויזמות”, הננקטות לשם קידום פעילותם של מרכזי ההפצה. כדי לטעום מרוח העשייה ומהלהט שבה, 
מובאים גם שני סיפורי הצלחה של פעילות הגף: האחד, הוא סיפור פעילותה של “רשת מרכזי ההפצה” והשני,  הוא תיאור פעילותם של “צוותי חלוץ”.

הפרק התשיעי עוסק ַּבּפעולות ובעקרונות הפעולה אשר תרמו לתהליך ההפצה של הידע הניסויי של מרכזי ההפצה, הן המשותפים למספר מרכזי הפצה והן 
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הייחודיים למרכז זה או אחר. בפרק מובאים גם סיפורי הצלחה של הפצה.

בפרק העשירי מוצגים הפעולות ועקרונות הפעולה שתרמו להצלחת תהליך הטמעתו של הידע החדשני. כמו כן, מובאים בפרק סיפורי הצלחה של הטמעה.

בפרק האחד-עשר מוצגות סוגיות לא פתורות להמשך למידה, פיתוח ועשייה.

בפרק השנים-עשר יובאו בפני הקורא סיכום ודיון לספר זה. 
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 2.  סיפורה של גנית על בית-ספר “גולדה מאיר” בבת-ים, 

כמקור לגיבוש חזון גף ניסויים ויזמות

לפני למעלה מעשור יזמה גנית ויינשטיין את הקמתו של גף ניסויים ויזמות ועד היום היא עומדת בראשו. תהליכי פיתוח הגף מושתתים על העקרונות שעל 
פיהם ניהלה גנית את בית הספר “גולדה מאיר” בבת-ים לפני שני עשורים. 

“גולדה מאיר” בבת-ים הגיעו תלמידים מרמה חברתית כלכלית נמוכה עד ממוצעת. לאור ביטויי אלימות של ההורים כלפי צוות בית הספר,  לבית הספר 
החליטה הנהלת בית הספר דאז, לנעול את שערי בית הספר בפני מבקרים, ובהם הורי התלמידים. אין יוצא ואין בא!  “לתוך בית הספר הזה אני הגעתי”, 
מספרת גנית ויינשטיין. התמודדותה של גנית עם אתגר הניהול של בית הספר הייתה המקור לגיבוש חזון גף ניסויים ויזמות, להקמתו ולניהולו עשר שנים 

מאוחר יותר. 

 “כששאלו אותי ַבִּמכרז לתפקיד ניהול בית הספר: ‘איך תוכלי לנהל בית ספר עם אוכלוסייה מאתגרת כל כך?’, עניתי שיש לי ניסיון מוצלח בניהול דיאלוג עם 
קהילה. עשיתי זאת בהצלחה בדימונה. בדימונה שבה עבדתי, הייתה קהילה שרצתה שיקשיבו לה ולא שיכתיבו לה. וכשהקשבתי לקהילה בדימונה, הם נשאו 
אותי על כפיים. כיבדתי אותם ולמדתי מהם הרבה גם דרך המאכלים, השירים, המנהגים והשפה. שם למדתי מהי רב תרבותיות. לא ויתרתי על ההורים. לא חיכיתי 

שההורים שם יבואו אליי, אלא אני הלכתי אליהם. ואם הצלחתי שם, אצליח גם פה”.   

האתגרים בניהול בבית הספר “גולדה מאיר” לא איחרו לבוא. כשגנית קיבלה את האישור לניהול בית הספר, היא החליטה שהיא רוצה לצבוע אותו בצבע אדום. 
עד אז,  החיוניות שגנית רצתה להנחיל לבית הספר לא השתקפה בחזותו. הוא היה אפור ונרָאה כמו מבצר - מנּוּכר ומכוער. נאמר לגנית שהצבע האדום מיועד 
לגני ילדים ושהיא תוכל לקבל צבעים אחרים, הולמים יותר לבתי ספר. גנית החליטה, אם כן, להחליף צבעים עם הגננות, ובצבע האדום שקיבלה צבעה את כל 

המשקופים בבית הספר ואת שולחנות התלמידים. מאז בית הספר נקרא בפי רוב תושבי האזור “בית הספר האדום”. 

פעולות רבות ביצעה גנית יחד עם צוות בית הספר, כדי להקנות לו חזות תוססת, אסתטית וביתית. כך, למשל, שולחנות רבים הוצאו לפרוזדורים. 

“החלטנו שהפרוזדורים, ולא הכיתות, יהיו מקום הפעילות המרכזי ללמידה ומרכז החיים של התלמידים”. 

זאת ועוד, ספריית בית הספר פורקה, וכל הספרים הוצאו ממנה ופוזרו בפינות קריאה בפרוזדורים. חפצים שונים וגרוטאות שהובאו על ידי התלמידים שימשו 
לקישוט הפרוזדור, וכל ילד התבקש להביא כריות. 

“לא ביקשתי מהם להביא ספרים, ביקשתי כריות. אני מניחה שכשילד מביא משהו אישי שלו לבית הספר, אז יהיה לו כבוד לבית הספר ותחושת שייכות”. 

הספרים והכריות פוזרו על מחצלות גדולות והתלמידים הוזמנו לעיין בספרים בכל עת שרצו. 

“היו מורות שאמרו לי: ‘את השתגעת?, יגנבו לך את הספרים!, למה שלא יקראו בספרייה?!’. עניתי להן: אני רוצה שהילד יקרא בספר מתי שהוא רוצה ולא רק 
בשעות הפתיחה של הספרייה. ובנוסף, אם ילדים יגנבו ספרים, אני מאוד אשמח!”
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מחדרי השירותים עשו את “סלון בית הספר”. “שם מתחיל כבודו של האדם”. חדרי השירותים נצבעו וקושטו בתמונות של ילדים, וילונות שהכינו הילדים נתלו 
על חלונות חדרי השירותים, והילדים הוזמנו לכתוב באמצעות גירים כתובות “גרפיטי” על קירות השירותים, כראות עיניהם.  ההפסקות שהתקיימו בדרך כלל 
בין שיעור לשיעור בוטלו. במקום זאת, בכל יום, התקיימה הפסקה אחת בת שעה. בשעת ההפסקה הוצאו לחצר מיקרופונים והתקיים מעין “הייד-פארק”. 

התלמידים רקדו ושרו. נוסף לכך, כל תלמיד שרצה לשאת דברים במיקרופון מעל במה, בפני כל באי בית הספר, הוזמן לעשות זאת. 

“היו מורות שאמרו לי: ‘את השתגעת!, את לא רואה על מה הם מדברים במיקרופונים? הם מוחים נגד מבחנים, נגד שיעורי בית ונגד זה ונגד זה..” עניתי להן: אם 
מה שהם אומרים לא מוצא חן בעיניכן, לכו גם אתן לבמה שבה הם עומדים והתווכחו אתם”.

כשהיו מגיעות מורות חדשות ללמד בבית הספר, כל אחת מהן נהגה להציג בפני גנית את כישורי ההוראה שלה ואת תעודותיה. אבל גנית התעניינה דווקא 
בתחביבים ובכישורים אחרים של המורות. גנית הייתה נוהגת לשאול את המורות: “נניח שלא היית מורה, מה היית הכי רוצה לעשות? מה הכי מעניין אותך? 

אני למשל )גנית( אם לא הייתי מורה, הייתי שחקנית”. 

שיח זה עם המורות, הן החדשות והן הוותיקות, היה הבסיס לבנייתם של קורסים בתחומי תוכן מגוונים;  קורסים שאותם גיבשה כל אחת מהמורות בתחומים 
ובנושאים שהיו בנפשה. נוצר אוסף של קורסים מרתקים, אשר נלמדו בבית הספר ואף הופצו בדרכים שונות בהפסקות ה”הייד-פארק”. המורות הפכו להיות 

מומחיות בתחום התעניינותן ומומחיות בהוראת נושאים אלה. 

“זו גם מהותו של הניסוי כיום, בבתי הספר הניסוִייים; שהנביעה לניסוי תגיע מתוך רצון וחזון פנימי של היוצר. עקרון היזמות והיצירתיות היה עמוד התווך בהוויה 
הבית ספרית בבית הספר גולדה מאיר. ניסוי במוסד חינוכי מאפשר הבעה יצירתית וביטוי לחלומות ,לחזון וליזמות המקומית”.

נוסף לכך, מדגישה גנית: 

“לקחנו את כל תוכניות הלימודים של משרד החינוך, פירקנו אותן, הוצאנו מתוכן נושאים, מושגים, ידע ומיומנויות שילד חייב לדעת, ויצקנו לתוכן תכנים ודרכי הוראה 
שעניינו אותנו, שאנו בחרנו יחד ובנינו תוכניות לימודים אישיות לתלמידים”. 

בשלב מסוים, אמרו חלק מהמורות שדלתות הכיתות מפריעות בלמידה, שהרי האינטראקציה והלמידה המשמעותיות ביותר מתרחשות דווקא מחוץ לכיתות, 
בפרוזדור, בחצר. “אז הורדנו את הדלתות”.

בית הספר גולדה מאיר ִקיים קשרי גומלין הדוקים עם הקהילה. התלמידים למדו ופעלו בקבוצות קטנות. כל אחת מקבוצות אלה קיבלה על עצמה לקדם רכיב 
אחר בקהילה וללמוד באמצעות חקר ומעורבות פעילה. כך, לדוגמה, קבוצה אחת “אימצה” את הגן הציבורי. התלמידים טיפחו את הגן וניקו אותו בקביעות. 
קבוצה אחרת, “אימצה” גן ילדים בקרבת בית הספר והתלמידים היו מעורבים בלימודים ובפעילויות הגן בדרכים שונות. קבוצה נוספת סייעה באופן קבוע 
בניקוי הרחובות הסמוכים לבית הספר. “בהתחלה ההורים כעסו. הם טענו: האם אנו שולחים את הילדים לבית הספר כדי שינקו את הרחובות? הילדים השיבו 

להם, ‘אם אתם רוצים לעזור לנו, אז אל תלכלכו’ “. 

הסדר והניקיון שררו גם בין כותלי בית הספר. תלמידים שימשו סדרנים וחצרנים. הם היו מגיעים בשעה שבע בבוקר ודאגו שעד שעת תחילת הלימודים בית 
הספר יהיה נקי, מסודר ויפה. התלמידים קיבלו אחריות על שמירת ציוד בית הספר ועל טיפוח סביבת בית הספר. 

“יום אחד הגיעה לחדרי ילדה עם עציץ ענק. שמחתי והודיתי לה על העציץ. אז היא אמרה, ‘לא, הוא לא בשבילך, אתמול רצתי בפרוזדור ושברתי בטעות את אחד 
העציצים שעמד שם, אז החלטתי להביא אחר במקומו’. זה היה בית הספר היחיד שלא נשברו בו חלונות ולא נגנב בו כלום!”
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הערך של כבוד ַלּפרט מצד אחד והדגש על שייכות לקהילה מסוימת מצד אחר, באו לידי ביטוי אצל כל באי בית הספר.  כל אחד היה יכול למצוא את “הבמה” 
שלו ליזמות וליצירתיות, אך תמיד הוא היה צריך להתחבר לקהילת בית הספר ולקהילה הרחבה שאליה שייך בית הספר. השייכות למעגלים השונים של  הפרט 

כחלק מהקהילה חיזקה את תחושת “גאוות היחידה” בבית הספר. 

“כך גם כיום, כל מוסד חינוכי ניסויי הוא יחיד ומיוחד בחדשנות החינוכית שאותה הוא מצמיח מתוכו. כך גם מרכזי ההפצה; כל מרכז מגבש ומיישם מסגרות הפצה 
והטמעה ייחודיות ואותנטיות לו, לצד, השתייכותו לקהילת מוסדות ניסוי, התורמת ללמידה, להתפתחות ולגאוות יחידה”. 

שיא היום היה בבוקר. בבוקר היה “רגע של”. בראשית כל יום כל תלמיד למד או יצר את מה שעניין אותו ביותר: שיר, סיפור, ריקוד, המחזה ועוד. כך הילדים 
הפסיקו לאחר. “כולם רצו לבוא בבוקר ולא להפסיד את השיא של היום”. גם ההורים הוזמנו להיות חלק מחיי בית הספר ול”רגע של”. לא עוד בית ספר נעול 

על סורג ובריח. 

“המסר שקיבלו ההורים הוא שהילדים שלהם לא רק לומדים פה, אלא גם הם חיים פה, אז ‘בואו ותהיו שותפים לחיים של ילדיכם’”. 

לאט-לאט נוצרה אינטגרציה. החלו להשתלב בו יותר ויותר תלמידים מאזורים מבוססים.  “התחלתי את בית הספר עם 250 תלמידים ועם בקשות העברה לבתי 
ספר אחרים. כשסיימתי היו כבר 950 תלמידים ועם רשימת המתנה ארוכה”.

“למורים ולתלמידים בבית הספר הזה קרה משהו. חשנו שיחד, בכוחות משותפים, אנו מממשים את החזון שלנו, במובן זה שבית הספר הוא מקום שטוב לחיות 
בו. היינו מגובשים, תמכנו זה בזה ותרמנו זה לזה. כל מה שנבנה בבית הספר התגבש תוך כדי דיאלוג. יחד ּפּותחה תורת החינוך של בית הספר וזו הייתה מהות 

הניסוי. כל ילד וכל מורה זכה לממש את האני שלו. אין תלמיד שלא הכרתי”, מדגישה גנית, “אין עבודה שלא ראיתי, אין מצוקה או ֹשמחה שלא ידעתי עליה”.

הדיאלוג בין המורים לתלמידים  ולקהילה יצר קהילה לומדת ומלמדת, בתחילה בתוך בית הספר ואחר כך מחוצה לו. ראשית, התפתח הניסוי והוטמע בתוך 
המוסד החינוכי,  ורק  אחרי שהוא נעשה אורח חיים בבית הספר הוא הופץ החוצה. 

“בתוך המוסד הניסויי מתפתחת קהילה לומדת ובשלבים מתקדמים יותר, היא  מלמדת תוך המשך למידה”. 

ידי משתתפי ה”הייד  התיעוד היה משאב משמעותי בלמידת הניסוי ובפיתוחו. חיי היום-יום בבית הספר תועדו באופן שוטף, לדוגמה, רעיונות שהוצגו על 
פארק”, כתובות הגרפיטי שנכתבו על הקירות, מסרים שילדים הציגו בשיח החינוכי השוטף לגבי מה שהם אוהבים ולא אוהבים לעשות בבית הספר ועוד. כל 
אלה היו בסיס לדיונים ולשיח בין באי בית הספר ושימשו תשתית לפיתוח התורה החינוכית. במקביל, נעשה חיבור בין רעיונות אלה לבין הספרות המקצועית 
ואותרו עוגנים תיאורטיים. מכאן התפתחו נושא התיעוד במהלך הניסוי, תפקיד המתעד ואיגום הידע לספר ניסוי. גם היועצים החיצוניים שעמם קיים בית 

הספר דיאלוג כחלק מפיתוח הניסוי תרמו במתן זווית ראייה נוספת, חיצונית וחשובה ללמידה. 

“זה מהות הניסוי”, מסכמת גנית, “הניסוי הופך להיות שגרה, השגרה הזו יוצרת תהליך תמידי של התפתחות”. 

בבית הספר הזה כל אחד יכול היה להיות יזם. כל אחד קיבל עידוד והזדמנות ליזום, להתפתח ולפתח. לאורך כל הדרך יצקו המורים והתלמידים רעיונות וכיוונים 
חדשים וקיבלו את הבמה, את ההכרה ואת ההוקרה על כך. הדינאמיקה הזו היא הכוח המניע של הניסוי. 

“יש פה כל הזמן משהו שמתחדש ומתפתח והוא רלוונטי למקום, לבית הספר, לתלמידים למורים ולהורים. זו לא תורה מאולצת, חיצונית לנו, אלא תורה שהתגבשה 
בתוכנו ומאתנו”. גם הביקורים הרבים של אנשי חינוך שפקדו את בית הספר היו הזדמנות ללמידה, לפיתוח ולשיח הדדיים, והיו חלק חשוב בפיתוח הניסוי. “זו מעין 

יצירת אמנות. אם אתה יוצר את העשייה שלך ואת הקריירה שלך כחלק מהחיים, אתה נהנה יותר ומאושר יותר”. 
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רבים  היו  החינוך  מערכת  קברניטי  בין  קשיים.  מעט  בלא  נתקלו  הם  הצוות,  ושל  גנית  של  והגאווה  הסיפוק  תחושת  האדירה,  ההצלחה  לצד   אולם, 
“שלא אהבו את העובדה שהיינו יוצאי דופן, שאנו פורצי דרך ואת החריגה מהדרכים המקובלות להוראה ולניהול בית הספר. היו שאמרו מה שעושים שם זה 
בזבוז זמן”. נוסף לכך, גנית והצוות חשו בודדים במערכת. לא היה להם ממי ללמוד ועם מי ללמוד, ממי לקבל תמיכה ולחלוק מחשבות ורעיונות מחוץ לבית 

הספר. לכן כיום מסגרת גף ניסויים מקיימת מועדון מנהלים המורכב מכל המגזרים ומכל שכבות הגיל. המועדון נפגש באופן קבוע ללמידה משותפת.

דרכי העבודה ועקרונות הפעולה, שִהנחו את גנית ויינשטיין כמנהלת בית הספר “גולדה מאיר”, לצד האתגרים שעמם התמודדה, היו התשתית לגיבוש חזון גף 
ניסויים ויזמות שהיא מובילה עד עצם היום הזה. לבתי הספר הניסוִייים, הפועלים במסגרת הגף, ניתנת ההזדמנות ליצור וליישם תפיסות חינוכיות חדשניות; 
היצירה החדשה נובעת מהמאוויים ומהחזון של הצוות החינוכי, של התלמידים ואף של ההורים, והיא משמשת עבור צוות בית הספר הזדמנות להתפתחות 

מקצועית, לפיתוח מנהיגות ולהגשמה מקצועית.  

זאת ועוד, גף ניסויים ויזמות מאפשר למנהלי בתי הספר הניסויים וַלצוותים החינוכיים לפעול כעמיתים, המקיימים למידה משותפת ומתמשכת באמצעות 
ייזום ימי עיון מגּוונים והפקתם, פורומים של למידה, של שימוש באינטרנט, של הקמת רשתות עניין ועוד. כל אלה נעשים גם הם בדרכים יצירתיות ומגוונות, 

תוך שילוב דיסציפלינות שונות ולמידה מהן, כגון, תקשורת. 

בנוסף לכך, הידע הניסויי מפותח בליווי מקצועי של יועצים אקדמיים העומדים לרשות בתי הספר הניסוִייים והמסייעים רבות בפיתוח הניסוי ובגיבושו. גף 
ניסויים ויזמות מקצה משאבים להפצתו של הידע הניסויי של בתי הספר ולהטמעתו במגוון דרכים, ורואה בכך הזדמנות לשיח ולדיאלוג מפרים ומפתחים הן 
את מפיצי הידע והן את הלומדים מהם. כך, לדוגמה, התיעוד והפצת הידע הניסויי מבוטאים בעידוד ובתמיכה בכתיבת “ספר הניסוי” אשר נכתב על ידי כל 
אחד מבתי הספר הניסויים, ומהווה מקור מידע לפיתוח ויישום מודלים חינוכיים חדשניים בישראל, בניגוד לתמונת המצב בעבר, שבה ניתן היה לשאוב מידע 
זה רק ממודלים במדינות אחרות. זאת ועוד, מרכזי ההפצה שהוקמו לצורך הפצת הידע הניסויי מאפשרים לבתי הספר הניסויים לפתוח את שעריהם לביקורים 
וסיורים ואלה הופכים אורח חיים בבית הספר ומקור לגאווה והמשך צמיחה. הצמיחה באה לידי ביטוי גם בהתפתחות המקצועית של המורים שפיתחו את 
הניסויי, המשיגו אותו, פיתחו מתודות ללמידתו והפכו למורים-של-מורים. כל יזם שקיבל קרקע לפיתוח היוזמה והתחבר לתרבות הבית ספרית, קיבל עליו 

אחריות ומנהיגות בתחומו. זו חדוות יצירה מתמשכת שמונעת שחיקה מקצועית  של המורים. 

למעלה מעשור מאוחר יותר, כפי שציינה גנית בספר “במרכז המפ”ה”, בדבריה בוועדה לשיפור המצב בחינוך )2006(: 

“נשלחתי לכאן מטעם המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. אם הייתי מצטרפת לוועדה לפני חמש עשרה שנים, באמת הייתי יכולה לדבר רק בשם בית הספר 
שניהלתי )בית הספר ‘גולדה מאיר’( ובשם עוד כמה אחרים, כל אחד כבועת חדשנות חינוכית אחרת הפועלת בדלת אמותיה. במהלך השנים, מאז שאני עומדת 
בראש ‘גף ניסויים ויזמות’ של משרד החינוך, אני שוקדת לבנות ולחולל מסגרת ארגונית-פדגוגית שתהיה גורם מעודד ומזמין; כתובת וגוף מלווה, התומך בכל 

הכוחות היוצרים והמחדשים בשטח. כל מוסד חינוכי העומד בקריטריונים מקצועיים מקבל הזדמנות שווה לממש את חלומו החינוכי עם הרבה תמיכה ואהבה” 
)גף ניסויים ויזמות, 2006(.



  19

3. מילון מונחים המשמשים ספר זה 

מונחי גף ניסויים ויזמות
הידע  החינוכי המתגבש תוך כדי ההתנסות הייחודית והמתמשכת של המוסד החינוכי הניסויי. ידע•ניסויי•חדשני•- 

מהווה החיבור בין הידע התיאורטי לבין הידע היישומי שנצבר במהלך ההתנסות בשדה )למשל, בכיתה, בגן( וגיבושו לכדי ידע חדשני. חילוץ•מודל•-  

זיכוך•ידע•-   כלל התהליכים המשמשים כשיטה למיקודם ולהפרדתם של עיקרי הניסוי ומוקדיו,  מתהליכים ותוצרים הנלווים לניסוי. תוצר הזיכוך הוא 
הגדרת הייחודיות והחדשנות בחינוך.

מרכז•הפצה•-   על פי החלטתו של גף ניסויים ויזמות, בית ספר ניסויי שפיתח ידע ניסויי חדשני במשך חמש שנים, יוכל להפוך למרכזי ההפצה של ידע 
זה. מרכזי ההפצה פועלים להפצתו ולהטמעתו של הידע הניסויי חדשני שפיתחו בבית הספר במסדות חינוך אחרים.   

נציג גף ניסויים ויזמות, המלווה באופן רצוף את תהליך גיבוש ופיתוח הניסוי ובהמשך את תהליך הפצתו והטמעתו.  מַרשת•- 

מלווה את הניסויי מבחינה מחקרית, מעגן את התפיסה החינוכית בתיאוריות אקדמאיות ובהמשך פיתוח הניסוי. יועץ•אקדמי•-  

צוותי•ָחלוץ•-   חברים במרכזי הפצה, הפועלים באופן וולונטרי, כחלק מעבודת רשת מרכזי ההפצה, במטרה לקדם נושאים כלליים שרלוונטיים לכל 
מרכזי ההפצה. כל צוות מורכב משישה-שבעה משתתפים הכוללים מנהלי מרכזי הפצה, מנהלי מוסדות ניסוי שיש להם מרכז הפצה, 

מרשתות ומובילת רשת מרכזי ההפצה.

קבוצה הטרוגנית של חברי מרכזי הפצה שונים. הקבוצה נפגשת פעם בחודש, והיא מהווה רשת ללמידת עמיתים ולפיתוח עשייה. רשת•מרכזי•הפצה•-  

ַמחָוונים•-   מסמכי עבודה, שהיוו “מצפן התפתחותי” לפעילות מרכזי ההפצה. הם פותחו בשיתוף עם נציגי המרכזים, נציגי מערך הרישות, המטה 
ויחידת ההערכה הפועלת בגף וכללו את שלבי התפתחות המרכז הרצויים והצפויים. 

מונחי ה”למידה מהצלחות”  

פעולות   )actions( - הדרך לחשיפת הידע הסמוי ועקרונות הפעולה התורמים להצלחה בעשייה מושתתת על חשיפת הפעולות שנעשו במסגרת סיפור 
ההצלחה. על מנת שניתן יהיה לגזור מהן עקרונות פעולה, הפעולות צריכות להיות ברמת פירוט גבוהה ככל הניתן. פעולות אלה נחשפות בתהליך 

התשאול על פי המתודה הרטרוספקטיבית. הפעולות מנוסחות באופן תיאורי ללא ליווי בהסברים, הכללות ופרשנויות. 

עקרונות•פעולה•-  עקרונות הפעולה נובעים מהפשטת הפעולות )actions( המתגלות בתהליך התשאול. המטרה של זיהוי עקרונות הפעולה היא להגיע 
למכנה המשותף של הפעולות שתרמו להצלחה מסוימת, כך שיהיה אפשר ליישמן במסגרות שונות. המפתח ליצירת עקרונות פעולה 
מתאימים הוא לנסחם כך שמצד אחד הם יעוגנו בפעולות הספציפיות, ומצד אחר, יהיו ניתנים ליישום בהקשרים רחבים; כך שיוכלו להנחות 
על בסיסם את הפעולות ואת כיווני הפעולה של מי שנמצאים בנסיבות דומות ואחרות.  עקרונות הפעולה מנוסחות בלשון מכוונת לפעולה. 





 “עצה הנארגת אל תוך החיים הממשיים  
זו החכמה” 
(ואלטר בנימין)

 מהתאוריה ועד להיערכות 
ללמידה על הפצה והטמעה

)פרקים 6-4(

“זהו לימוד: פתאום אתה 
 מבין 
 משהו שהבנת כל חייך, 
אבל בדרך חדשה”
(דוריס לסינג)
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4. הפצה והטמעה - היבטים תאורטיים ויישומיים

4.1 הפצה והטמעה מה הן?

 )Havelock, 1971( ידע, יש חשיבות מרובה ביצירת תהליכי שינוי ושיפור במערכות בכלל ובמערכת החינוך בפרט. לדברי האבלוק וַלהטמעה של  ַלהפצה 
ארבעה מקורות  אחראיים ליצירת הידע ולהקנייתו: א. האוניברסיטה, שהיא המקור הראשון לידע; ב. שדה העשייה, הכולל מערכות חברתיות וארגוני מגזר 
שלישי, שבהם צומח ידע. עם השנים, הולכת וצומחת בשדה העשייה אחריות להבניית הידע ולהפצתו; ג. צרכני הידע. עם השנים גוברת השפעתם על יצירת 
הידע, באמצעות דרישתם  לקבל ידע בנושאים שונים  הצרכנים הופכים למעורבים יותר בתהליך; ד. הממשלה, הפועלת לאיגום מערכות ומערכות מקשרות 

לפיתוח ידע ולהעברתו.

4.2 הפצת ידע והטמעתו - אתגרים וחסמים

כאמור, בספר זה מוגדרת ההפצה כתהליך המתמקד בחשיפת הרעיון ושיווקו במגוון דרכים ולמגוון אוכלוסיות יעד. ההטמעה מוגדרת כהמשך ההפצה; כלומר, 
השלב שבו הגורם המפיץ מַלווה בפועל את תהליך יישום הידע, תוך התאמתו לצורכי הגורם שבו מוטמע הידע.

תהליכי הפצת הידע והטמעתו מורכבים ודורשים חשיבה מעמיקה ותכנון מדוקדק. ארגונים ומערכות עשויים להירתע ִמֶּידע חדש, והם יתקשו ללמוד אותו 
ולהפנימו. במחקר של האבלוק )Havelock, 1971( מצוינים חלק מהֲחסמים הגורמים לרתיעה ִמֶּידע חדש:

• הצורך•ביציבות. כל מערכת רוצה לשמור על רמה סבירה של יציבות, הבאה לעתים על חשבון הצורך בשינוי והתפתחות.	

• גבולות•וקודים•שכל•מערכת•קובעת•לעצמה. גבולות וקודים שהמערכת יוצרת כדי להגן על עצמה עשויים לפעמים לחסום בפניה גם דברים חיוביים, 	
כגון ידע.

• יחסים•חברתיים. לעתים, יש יחסים חברתיים מורכבים או שליליים בין חברי המערכת, והיא עסוקה בהתמודדות עמם; דבר המהווה מחסום בפני התחדשות 	
וכניסה של ידע חדש.

• פחד•מצרּות•עין•של•אנשים•מבחוץ.•פתיחת המערכת בפני אנשים מבחוץ עשויה לעורר חשש, שכן אין לדעת מה תהא תגובתם כלפיה. לכן, המערכת 	
עשויה לחסום כניסה של גורמים אלה.

• תחושת•גאווה•מקומית. כאשר חברי המערכת חשים כי הידע והמומחיות קיימים אצלם, ואין להם מה ללמוד מאחרים, הם יחסמו כניסה של ידע חדש.	

• הבדלי•מעמדות•בין•מערכות. מערכות הנמצאות בתחרות עם מערכות אחרות עשויות לחסום ידע חדש אם הוא עשוי לקדם בצורה כלשהי את מתחריהן.	

• מצב•כלכלי. הבאת ידע חדש דורשת משאבי זמן וכסף. מערכות שמצבן הכלכלי בעייתי עשויות על כן להיות חסומות בפני ידע חדש.	
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• הכשרת•עובדים•חדשים•ל”קבלת”•הדרכים•הישנות. מערכות שבהן תחלופת העובדים גבוהה והן עוסקות רבות בהכשרת עובדים, עשויות לדבוק בידע 	
המוכר והישן, כדי לשמר את המערכת ולחסום ידע חדש שעשוי לערער את יציבותה והמשכיותה.

• גודל•המערכת. מערכות גדולות עשויות לחסום ידע כאשר הן סובלות מסרבול ומביורוקרטיה. מערכות קטנות עשויות לחסום ידע כאשר אינן מבוססות 	
דיין וחוששות בשל כך מן החוץ.

רוזנפלד וצבע )2001( מציינים במאמרם שורה של גורמים למיעוט הלמידה בשירותי רווחה בפרט; ובמערכות חברתיות בכלל:

• השירותים•החברתיים•הם•מונופולים•המשרתים•לקוחות•חסרי•קול. הם פועלים בסביבה לא תחרותית ומכיוון שהלקוחות חלשים וחסרי משאבים, הם 	
מתקשים לדרוש שירות טוב יותר וליצור בכך תמריץ למידה לשירותים.

• הטכנולוגיה•אינה•משתנה. עובדים סוציאליים חשים שהטכנולוגיות שלהם אינן משתנות ולכן אין הם נוטים להתחדש וללמוד.	

• השירותים•החברתיים•מוענקים•בידי•ארגונים•בירוקרטים. הענקת השירות נעשית על פי חלוקת עבודה מוסכמת וקשיחה, אשר איננה מעודדת יוזמה 	
ואיננה מתגמלת למידה באמצעות שכר.

• ה”דחוף”•דוחה•את•ה”חשוב”•וה”חדש”. שירותי הרווחה פועלים בתנאי לחץ קשים, והדרישה לפתרון בעיות שוטפות חוסמת עיסוק בחשיבה אסטרטגית 	
ובלמידה.

• התמקדות•בתשומות•ובתהליכים. עובדים סוציאליים נוטים לראות ַּבתהליכים הטיפוליים את העיקר ואינם מתמקדים דיים בתפוקות ובחיפוש מתמיד 	
של דרכים משופרות להשגתן.

• בדידותו•של•העובד•הסוציאלי. בעוד שהלמידה היא תהליך חברתי המצריך דיאלוג עם עמיתים ועם הלקוחות, העובדים הסוציאליים עובדים בדרך כלל 	
לבד, ויש מעט מפגשים של למידת עמיתים.

• העדר•שפה•טכנית•המכּוונת•לפעולה•ולהקניית•ידע. מכיוון שהידע החברתי מורכב, קשה להקנותו בפשטות ובצורה תמציתית.	
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4.3 דוגמאות למערכות הפצה והטמעה בארצות הברית

פעילותן של מרבית התוכניות הקיימות בארצות הברית נחקרה לאורך השנים, והמחקרים הצביעו על גורמי הצלחה ועקרונות לעשייה אפקטיביים בתחום. 
 .)Paisley & Butler, 1983( ממצאים נבחרים מן המחקרים יובאו להלן

במחקר של פייזלי )Paisley, 1983( נבחנו שלוש תוכניות בולטות בארצות הברית:

א.  Eric - מאגר המידע הבין-לאומי הקיים כיום החל את דרכו כהתארגנות לאיסוף ידע, הפך לספרייה לאומית בנושאי חינוך, התפתח למערכת ממוחשבת, 
ובהמשך שודרג למערכת אינטרנט; 

ב.  )Pilot State Dissemination Program )PSDP - תוכנית שהוקמה כדי לעורר את אנשי השטח לחפש ידע ולהשתמש בו. היא מופעלת באמצעות סוכני 
שטח שנפגשים עם אנשי מפתח ומורים, מזהים צרכים ונותנים להם מענה; 

•R & D - Utilization Program תוכנית שמטרתה לסייע לבתי ספר לפתור בעיות ספציפיות שעולות מן השטח בכלים אקדמיים באמצעות סוכני שטח,  ג.•
המתווכים בין בעיה שעולה לבין הידע הנדרש להתמודדות עמה. 

המחקר של פייזלי הראה כי לתוכניות אלה היו ארבעה גורמים עיקריים להצלחה: 

שימוש בסוכני שטח פעילים, המגיעים אל השטח ומקיימים עמו דיאלוג;  א. 

הסתייעות במומחים מתחומי ידע שונים, שנותנים מענה לפי הצורך;  ב. 

הקדשת זמן למתן עזרה טכנית בחיפוש הידע;  ג. 

בניית יחסי עבודה ַמפרים ושותפות בין סוכני השינוי החיצוניים לבין סוכני השינוי הפנימיים. ד. 

מק’אינטייר ואנטוויסטל )McIntyre & Entwistle, 1983( בחנו את תוכנית The National Diffusion Network )NDN(. תוכנית זו נוסדה בשנת 1974 ומטרתה 
הייתה לשתף  ַּבידע הקיים לגבי הפעלה של תוכניות ומבנים מוצלחים של בתי-ספר יסודיים, שאושרו להפצה רחבה על-ידי פנל פדרלי. התוכנית הייתה בנויה 
כרשת תקשורת פתוחה ולא פורמלית, והיא כללה )1( מַפתח תכנים, )2( ַמדגים ו-)3( מנהל ארצי והיתה מלווה בסיוע בבניית יכולות הפצה. בתי ספר רבים 

אימצו אותה. 

המחקר מצביע על 6 עקרונות פעולה של התוכנית:

מי שיצר את הניסוי בבית הספר הוא מי שיפיץ אותו בהמשך;   .1

כל מה שמועבר או מוצג על-ידי מפיצי הידע צריך להיות איכותי;   .2

יש לייצר מגוון הצעות רחב, כדי שמגוון רחב של בתי-ספר יוכלו לאמצן;   .3

הארגונים המפיצים את הידע צריכים להיות ארגונים “שטוחים” בעלי מבנה לא פורמלי;   .4

יש לאפשר לבתי הספר לקבל את מרב המשאבים הנדרשים ליישום התוכנית;   .5

חשוב לבנות שיתוף פעולה הדוק עם תוכניות פדרליות אחרות.  .6
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 Pilot State Dissemination - בחנו מחקרים אודות חמש מערכות להפצה והטמעה של ידע בארצות הברית )Peterson & Marcus, 1983( פטרסון ומרקוס
 (PSD), Federal Programs Supporting Education Change (FPSEC), National diffusion network (PIP), Assistance Strategies of Six Technical

.(Assistance Group (TAG

מתוך המחקרים גזרו החוקרות עקרונות להפצה ולהטמעה אפקטיביים:

שינוי משמעותי בשטח מופיע כתהליך מתמשך ולא כאירוע יחיד, ועל כן יש צורך להבין שמדובר בתהליך ממושך ולעתים רב-שלבי;  א. 

ב.  התערבות ישירה ואישית היא הדרך הטובה ביותר שבאמצעותה אפשר לזכות בתמיכה ובשיתוף פעולה בתהליך השינוי, והיא עשויה להיות תנאי הכרחי 
להטמעה; 

כדי שההטמעה תחלחל לתוך הארגון ותהיה יציבה, דרושה פעילות מתמשכת של הצוות המיישם בתוך הארגון;  ג. 

למנהלים ולאנשי אדמיניסטרציה יש תפקיד מכריע בתמיכה בתהליכי ההטמעה, ועל כן יש חשיבות רבה בשיתופם;  ד. 

מאחר שהטמעת ידע בארגון דורשת שינויים מבניים בארגון, יש צורך בחומרי הדרכה והסברה טובים ובהירים;  ה.•

יש לזהות לקוחות ולחבור אליהם בערוצי תקשורת לא פורמלית בתוך המערכת החברתית אליה הם שייכים;  ו. 

חשוב להיות מודעים לאופי הבירוקרטי של מערכות בתי-ספר ולפעול בהתאם;  ז. 

יש צורך בהגדרת תפקידים, רמות אדמיניסטרציה וקבוצות אפשריות לשימוש בשירות לפני שפונים ללקוחות פוטנציאליים;  ח. 

צריך להבטיח שכל המעורבים בדבר יהיו מודעים למטרות התהליך ולתנאיו;  ט.•

יש לספק אפשרויות בחירה בהקשר ובסגנון ההתערבות של קבוצות או של אוכלוסיות היעד;  י. 

חשוב להתמקד במספר מוגבל של לקוחות;  י”א. 

לפני הטמעת השינוי, יש להבהיר מהו הרציונל ַלשינוי;  י”ב.•

כדאי לעשות ניסיון מקדים של שימוש בחומרים כדי לחוש אם יש משהו “ֲאמתי” ומועיל להציע ללקוחות )פיילוט(;  י”ג. 

חשוב שסוכן השינוי יהיה באותו מקום כמה פעמים, אבל עליו להיזהר מליצור תלות של הלקוח בו; י”ד. 

סביר להניח שהטמעה, הכוללת כמה צורות ותהליכים של יישום, תהיה הדרגתית ומצטברת. ט”ו. 

לדברי האבלוק )Havelock, 1971(, יחסי אמון ו”אינטראקציה מַשתפת” הם בסיס חשוב להקניית ידע. תפקיד הממשלה, אפוא, הוא לפקח על מערכות זרימת 
הידע וליצור “שותפות פעילה”, כדי שכל המערכת תהיה יעילה יותר. לפי פייזלי ובאטלר )Paisley & Butler, 1983( שתי שאלות נוגעות למדיניות ההפצה 
וההטמעה. הראשונה היא האם יש עדויות לכך שהפועלים בשדה העשייה מעוניינים ליצור ידע וכי הם יכולים להפיק ידע שיהיה מבוסס על מחקר; השנייה 
היא אם אכן קיים רצון כזה, מהן ההשפעות הֲאִמתיות של ההפצה במונחים של שימוש בידע ושיפור החינוך. שאלות אלו ושאלת תפקיד משרד החינוך ביצירה 

של ידע ובפיקוח על תהליכי ההפצה וההטמעה מַלוֹות גם את עשיית מרכזי ההפצה וההטמעה של “גף ניסויים ויזמות”, ויש מקום להמשיך להעמיק בהן.
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4.4 הפצה והטמעה של מודלים חינוכיים בישראל

זו  2003(. מטרה  )ויינשטיין,  יישומיים, לשם הפצתם במערכת החינוך  וגיבושו למודלים  ידע  יצירת  מטרת-העל של מוסדות החינוך הניסוייים בישראל היא 
מעוגנת בחוזר מנכ”ל נס/005 י”ג בטבת התשנ”ט, 1 בינואר 1999 )גף ניסויים ויזמות, 2004(, ומוגשמת באמצעות הקמת מרכזי הפצה בבתי ספר שסיימו 

תקופה של כחמש שנות ניסוי בהצלחה.

בר )2006( טוענת, כי כפי שנעשה בעולם העסקים, גם בתחום החינוך יש להפריד בין פיתוח להפצה. לדבריה, תחום ההפצה דורש זמן ומיומנויות שאין בהכרח 
לאנשים העוסקים בפיתוח הניסוי. ויינשטיין )2006( מחזקת טענה זו ומציינת שסוגיית הפצת הידע והטמעתו במערכת החינוך היא אתגר קשה. לדבריה, כדי 
לבסס תחום זה נדרשת חשיבה מאומצת, מקיפה וכוללת. מדובר בשיווק חדשנות חינוכית במערכת החינוך, בהנגשת מידע חדשני למוסדות חינוך, בשילוב 

של ידע בין- לאומי עם מערך ידע של הגף ומעורבות אקדמית תיאורטית עם פרקטיקה יישומית.

לדברי חן )2006(, אמנם נושא ההפצה של תוכניות לימודים נחקר לא מעט, אך ההפצה בתחום של חדשנות חינוכית מקיפה, כדוגמת בתי הספר הניסויים, 
נחקרה מעט מאוד. לדבריו, אנשי ִמנהל במערכת החינוך אימצו את מערכת המושגים של השיווק הכלכלי שלא בצדק; שכן מערכת החינוך היא מערכת 

מלכ”ר, ולכן מושגי השיווק הכלכלי אינם מתאימים לה. לטענתו, תחום ההפצה דורש אם כן ַהמׂשגה חדשה המתאימה לייחודיותם של ארגוני החינוך.

במאמרו על פעילותם של שלושה בתי-ספר ניסויים מנתח חן )2006( את הסיבות לכך שהידע הייחודי שעוצב ונוסה בבתי ספר אלה לא הופץ בקנה מידה 
משמעותי. 

לדבריו, הגורמים המעכבים הפצה זו הם: 

א. שיווק הוא מקצוע בפני עצמו, הדורש כישורים שונים מאלה הנדרשים לפיתוח החדשנות, ובתי הספר חסרים לעת עתה כישורים אלה; 

ב.•הפצה דורשת משאבים רבים שלא הועמדו לרשות מרכזי ההפצה; 

ג.•מערכת החינוך היא במעמד משפטי של מלכ”ר, ואי אפשר להחיל עליה עקרונות שיווקיים של ארגון עסקי ורווחי; 

ד.  אין הגדרות ברורות דיין של “תוצר החדשנות”, ולכן לא ברור מה מרכז ההפצה “מוכר”. יש צורך בחידוד הגדרת התוצר, תכליתו, קהל היעד הפוטנציאלי שלו 
והיקף התפוצה הרצוי; 

ה.•אין די ניסיון ודפוסי עבודה הולמים של תהליך קבלת ההחלטות לגבי הפצת הידע הניסויי. 

לאור זאת, על משרד החינוך וגף ניסוי ויזמות מוטל האתגר לבנות תוכנית וכללים המתייחסים לשלבי ההפצה הבאים: קבלת החלטות על איכות תוצר הניסוי 
)ראוי, אינו ראוי(, קביעת מדיניות על ממדי ההפצה ויעדיה, שימוש בנתיבים  קיימים למימוש תהליך ההפצה - מחוזות, מפמ”רים ומרכזי הדרכה מקצועיים, 

תקצוב תהליך ההפצה  ובניית מערך הערכה ובקרה להפצה. 
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 5.  “למידה מהצלחות” כמנוף ללמידה מתמשכת 

ולפיתוח מערכות  חברתיות 

היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות במאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל החלה את פעילותה בשנת 1995. היחידה הוקמה על-ידי 
פרופ’ יונה רוזנפלד, אשר עסק שנים רבות בלמידה מהצלחות בהדגש על ארגונים לשירותי אנוש. חזונה של היחידה ללמידה מהצלחות הוא לסייע לארגונים 
ולמערכות לשירותי אנוש להעניק לאוכלוסיית היעד שלהן, ובהן אוכלוסיות החיות בהדרה, שירות איכותי, הולם ומיטיב. היחידה עוסקת בקידום פרקטיקות, 

בהיערכויות ארגוניות, במדיניות ובדפוסי הכשרה בארגונים, תוך התבססות על הידע הסמוי בארגונים אלה  שתורם להצלחותיהם.

עיקר מחויבותם של ארגונים העוסקים בשירותי אנוש )Human Service Organizations( - כגון חינוך, רווחה ותעסוקה - להתחדש וללמוד בקביעות, כדי 
והידע בתחום  לממש את שליחותם, אינה מוטלת בספק. עליהם להתמודד עם מציאות שבה צורכי אוכלוסיות היעד שלהם, התנאים שבהם הם פועלים 

עשייתם משתנים ומתעדכנים כל העת. לשם כך, עליהם להיערך ללמידה משותפת ומתמשכת )ongoing learning( כחלק אינטגרלי מעבודתם. 

ארגונים רבים נוטים ללמוד בדרך כלל מכישלונות או מקשיים ולא מאירועים או מתהליכים שבהם הם ָנֲחלו הצלחה. רק לעיתים רחוקות תהליכים “מוצלחים” 
משמשים מנוף לפיתוח וללמידה תוך-ארגונית. בעוד שדווקא השימוש התכוף בהם יכול לשמש בסיס איתן להשגת תוצאות טובות. מדובר בהשגת תוצאות 

טובות בהקשרים דומים ואף שונים, ובקידום הארגון למימוש שליחותו ואף ביצירת אווירת למידה אופטימית מאוד. 

הנחות היסוד בבסיס התפיסה והפרקטיקה של הלמידה מהצלחות ושל הלמידה המתמשכת:

בכל ארגון קיים ידע פנימי, סמוי, בעל חשיבות ותרומה מכריעים למימוש חזונו.. 1

חשוב ליצור קבוצות למידה בתוך הארגון ולבנות תהליכי למידה מתמשכת כחלק מאורח החיים בארגון.. 2

תהליך למידה מתמשכת, המתחיל דווקא מסיפורי הצלחה, מעניק להט, אופטימיות וכוח רב ללמידה בארגון ולחברים בו.. 3

בתהליך הלמידה חשוב ליצור שיח שוויוני ופתוח, גם בקבוצות למידה הטרוגניות מבחינה היררכית.. 4

יש חשיבות במדידה שוטפת של תוצאות הלמידה, הן ביחס לאופני הלמידה  והן ביחס לתוכניות הפעולה המתגבשות במהלך הלמידה והעשייה.. 5

ל”מלווה הלמידה” החיצוני לארגון, תרומה ייחודית לקידום תהליך הלמידה ותוצריו.. 6
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5.1 אופני הפעילות של היחידה

היחידה פיתחה במהלך השנים ובעזרת שותפות עם גופים שונים )בהם האגף לחינוך העל-יסודי במשרד החינוך( שלוש מתודות למידה, מובנות ותכליתיות, 
המקנות לארגונים כישורי למידה מתמשכת ויכולת לפתח, למקד וליישם תוכניות פעולה מוצלחות.

שלוש המתודות

“למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוסּפקטיבית” )סייקס ואחרים, 2006(.. 1

“המסע בעקבות שאלת הלמידה - המתודה הּפרוסּפקטיבית” )וייס ואחרים, 2007(.. 2

“הלמידה על הלמידה - המתודה לקידום הלמידה המתמשכת למען העשייה” )עומד להתפרסם(.. 3

יישום מתודות אלה מחולל תמורות בהיבטים הבסיסיים של התרבות הארגונית, כפי שמודגם להלן:

אל: מעבר מ:

תחושה של יכולת להגשים את החזון תוך התמקדות בהצלחות; 
אופטימיות

אובדן האמונה ביכולת להגשים את החזון האישי והארגוני; 
התמקדות בכישלונות,  פסימיות

גאווה. אחרים מעוניינים בעשייה - הן בפרטים חברי הארגון והן 
בארגון - כגוף

תחושה של העדר הערכה - כפרטים וכארגון 

תרבות שטוחה, שיח עמיתים שוויוני ופתוח תרבות ארגונית היררכית

דינמיות כאורח חיים בארגון הארגון "קופא על שמריו", סטטי

פתיחות ללמידה, ליצירתיות ולחיפוש חלופות אופקים צרים, פרדיגמות מקוּבעֹות

התלהבות מיוזמות ומחידושים, עידוד יוזמה מיעוט יוזמה

נכונות, ביטחון והתלהבות לחלוק ולשתף. אווירה של נדיבות 
הדדית

העדר תרבות של שיתוף, פחד מחשיפה ורתיעה מביקורת

שימוש מיטבי בידע, במידע ובכוחות הפנימיים הקיימים בארגון. 
איתור ושימוש בידע סמוי בארגון

העדר ניצול הכוחות הפנימיים והידע בארגון והסתמכות על ידע 
המגיע מחוץ לארגון

בניית תוכניות פעולה שממוקדות בתוצאות ובמדידתן תכנון ספורדי והעדר תרבות של מדידת תוצאות
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בלמידה  רואה  היחידה  רבות.  שנים  מזה  מהצלחות”  ללמידה  “היחידה  של  עבודתה  במרכז  עומד  מקצועיות  הצלחות  של  שונים  מהיבטים  הלמידה  רעיון 
מהצלחות פרקטיקה המאפשרת לעובדים בארגונים השונים להמציא דרכי עבודה טובות ומוצלחות ולאחר מכן אף להפיצן. היחידה ערכה ופרסמה מספר 
מחקרים בתחום זה, בארץ ובחו”ל )כגון, סייקס ואחרים, 2006; סייקס, 2003; סייקס וגולדמן, 2000; רוזנפלד וסייקס, 2000, רוזנפלד, 1997; רוזנפלד, שון וסייקס, 

 .)1996

סייקס ועמיתיו )2006( תיארו שלושה שלבים בפיתוח המתודה של למידה מהצלחות:

שלב א - למידה מהצלחות כ”תשומת-לב סלקטיבית”

הלמידה מהצלחות העבר כמוקד לזיהויו של ידע המכּוון לפעולה לעתיד, והדגש על פיתוח התערבויות אפקטיביות בעבור אוכלוסיות החיות בשולי החברה 
שלא נחקרו, התבססו על ה”סטייה החיובית של הצלחות” )רוזנפלד, Rosenfeld, 1964, 1981, 1989; Rosenfeld & Krim, 1983 ;1997(. כדי ללמוד בשיטתיות 
מהצלחות העבר למען העשייה בעתיד, מתמקדת הלמידה מהצלחות באותם מקרים ומצבים ספורים, ככל שיהיו,  שבהם אנשי המקצוע עזרו לאנשים החיים 

בַהָּדָרה. זאת, מתוך ההנחה שבעשייה היום-יומית חבויים ידע רב וחכמת עשייה  ושהעלאתם אל פני השטח תתרום לעבודה עם אוכלוסיות אלו ואחרות.

שלב ב - למידה מהצלחות כמסע משותף של בוננות על פעילויות שהניבו הצלחה

למידה זו מתבססת על עבודתם של ארגיריס ושון )Argyris & Schon, 1974( מסוף שנות השבעים בנושא תאוריות הפעולה )theories of action(, והעבודה 
הרפלקטיבית )reflective practice- Argyris & Schon, 1974; Schon, 1983, 1987, 1991(. למידה זו הייתה כר נרחב לפעילות מחקרית ולהקמת מכוני 
מחקר בנושא למידה תוך בוננות - תוך כדי פעולה ועל סמך פעולה. לדוגמה, שני מכוני מחקר מובילים בתחום הם: Institute of Reflective Practice באנגליה, 
ו-Lulea University בשבדיה. בהמשך, נבחנה תרומתה של הלמידה מהצלחות לפיתוח “ידע מכּוון לפעולה” )actionable knowledge(; )סייקס וגולדמן, 

.)Friedman & Sykes, 2001( ופותחה המתודולוגיה של בוננות ,)2000

שלב ג - שילוב “למידה מהצלחות” בלמידה הבית ספרית המתמשכת

ועל בסיס הידע שנוצר על-ידי  על בסיס הידע שנצבר באגף לחינוך העל-יסודי בהפעלת תהליכי למידה בית-ספריים כתשתית להתחדשות בית-ספרית, 
רוזנפלד וסייקס מן היחידה ללמידה מהצלחות במאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל, נוצרה שותפות בין האגף לחינוך על-יסודי לבין מכון ברוקדייל. יחד הם פיתחו 
קווי מתאר לתכנית המשותפת “למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית-ספרית” )רוזנפלד ואחרים, 2002(. התכנית, הנפתחת כמסע של בוננות על פעילויות 

שהניבו הצלחות, מתמקדת בהמשך בפעילויות בקרב תלמידים ובלמידה משותפת של צוותי מורים תוך מחויבות לתוצאות.

המתודה של “למידה מהצלחות העבר” המוצגת בהמשך, קרמה עור וגידים בתהליך ממושך של מיקוד ועיצוב בעבודה עם מנהלי בתי-הספר וצוותי המורים 
ובעלי עניין אחרים, שהשתתפו בתכנית הניסוי, ובעבודה עם מלווי הלמידה של בתי-ספר אלה.
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5.2 פורמט החקר של ה - “למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוספקטיבית”

פורמט החקר של “הלמידה מהצלחות העבר” מהווה את הבסיס התהליכי של המתודה. הוא ַמבנה תהליך למידה הקשור לעשייה מורכבת )מבחינת ריבוי 
מטרות, הקשרים, השותפים המעורבים בתכנית ומשך זמן(, כך שהידע שייאסף באמצעותו יהיה מפרה מצד אחד, וחסכוני וברור מצד אחר. פורמט זה מאפשר 

לנתב את מודעותם של המשתתפים בתהליך לכיוונים נבחרים, על פי שלבים המוגדרים מראש.

להלן מוצג פורמט עשרת שלבי החקר.2

למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוספקטיבית - עשרת שלבי החקר 

תיאור הקונטקסט הארגוני. 1

איתור הצלחה ראויה ללמידה וזיהוי תחום ההצלחה. 2

תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של “לפני” ו”אחרי”. 3

זיהוי התוצרים החיוביים )האובייקטיביים והסובייקטיביים( של ההצלחה. 4

זיהוי של תוצרי לוואי שליליים ושל מחירי ההצלחה. 5

בחינת השאלה האם אמנם מדובר ב”הצלחה” המצדיקה המשך למידה. 6

פירוט הפעולות שהביאו להצלחה. 7

איתור נקודות המפנה בין המצב “לפני” לבין המצב “אחרי”. 8

הפקת עקרונות הפעולה שביסוד העשייה שהביאה להצלחה )בשלב 7(. 9

 זיהוי סוגיות בלתי פתורות להמשך הלמידה הידע שמופק בתהליך התשאול על פי שלבי החקר מתועד ומופץ לצורכי למידה ויישום בקרב בעלי עניין שונים . 10
במערכת החברתית בה בוצע ומחוצה לו. 

2  הסבר לגבי כל אחד משלבי החקר ניתן למצוא ב: סייקס, י'; רוזנפלד, י"מ.; וייס, צ'. 2006. למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית-ספרית: תכנית פיילוט - 2005-2002. המתודה הראשונה: 
למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוספקטיבית. דמ-06-473. האגף לחינוך העל-יסודי במשרד החינוך, עם מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.
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6. דרכי הלמידה והחקר לאיסוף המידע לספר זה

6.1 אבני דרך בתהליך הלמידה  ואיסוף המידע

שלב א: סדרת מפגשי למידה עם כלל הצוותים של מרכזי ההפצה

בפני  הוצגו  אלו  החינוך. במפגשים  ויזמות” במשרד  ניסויים  ל”גף  מרְּכזי ההפצה השייכים  צוותים מכל  למידה, שבהם השתתפו  התקיימו שלושה מפגשי 
המשתתפים תפיסת העולם ודרכי העבודה של היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות. הם חוו תשאולים של סיפורי הצלחה 
שהתמקדו בדרכי ההפצה וההטמעה של הידע הניסויי של מרכזי ההפצה. בין המפגשים, שנערכו אחת לכמה חודשים, ִתשאלו ותיעדו המשתתפים בבית 
ספרם סיפורי הצלחה בנושא הפצה והטמעה של הידע הניסויי במערכת כולה, תוך שימוש בפורמט החקר של המתודה הראשונה, “למידה מהצלחות העבר - 
המתודה הרטרוספקטיבית” )המתוארת בפרק 5(. במפגשים אלו נבחנה האפשרות לשתף פעולה לשם כתיבת ספר שיעסוק בדפוסי ההפצה וההטמעה של 

הידע הניסויי של מרכזי ההפצה על בסיס המתודה. 

שלב ב: מפגשי למידה לתשאול סיפורי הצלחה ודרכי עבודה עם שבעה מרכזי הפצה וצוות מטה הגף

בשלב זה, נערכו 5-2 מפגשי למידה פרטניים עם חמישה ֶמרְּכזי הפצה ועם הגנים הבאים: א. מרכז ההפצה בבית חינוך ניסויי קהילתי “רמות חפר” - “קהילה 
לומדת בדיאלוג יצירתי”; ב. מרכז ההפצה בבית הספר הניסויי “הגליל” - “חברה אזרחית” בנצרת; ג. מרכז ההפצה בבית הספר הניסויי “ארזים” - “מרכז 
ניסויי לצוותים רב מקצועיים להתמודדות עם ילדים מאתגרים - “מודל השילוב” בראשון לציון; ד. מרכז הפצה בישיבה הניסויית “מקור חיים” - “בית מדרש 
להתחדשות” בכפר עציון; ה. מרכז הפצה בבית הספר הניסויי היסודי “מגן” - “מרכז שותפות-שפה, תרבות פלורליזם ותקשורת” ברמת אביב; ו. מרכז הפצה 
בגן ילדים “חיננית” - “חינוך הומניסטי” בחולון, מחוז תל אביב, בפיקוח גב’ רונית שמולביץ’; ז. מרכז הפצה בגן ילדים “טופז” - “קול זכויות הילד” באשדוד, 

מחוז דרום, בפיקוח גב’ מרים פרנקו.

הקריטריונים העיקריים לבחירת מרְּכזי ההפצה שבהם נערכו מפגשי הלמידה היו הוותק בהפצה, הצלחה מּוּכרת בהפצה ובהטמעה והׁשֹונּות בין המרכזים. 
ביתר פירוט, נבחרו מרכזים שצברו ניסיון רב ועשיר בהפצה ובהטמעה ושזקפו לזכותם הצלחה מוכרת בהפצה ובהטמעה במוסדות החינוך ובכלל המערכת, 

וכן מרכזים השונים אלו מאלו מבחינת גיל התלמידים )גן עד תיכון( ומגזרים )יהודי וערבי(.

מפגשי למידה אלה התקיימו בנפרד בכל מרכז. השתתפו בהם צוות המרכז, מנהלת המוסד החינוכי הניסויי שהמרכז פועל בו, מובילת רשת מרכזי הפצה ב”גף 
ניסויים ויזמות” וחברי צוות היחידה ללמידה מהצלחות במאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל. במקרים ספורים השתתפו גם מפקחת מטעם המחוז ומרשתת מטעם 

גף ניסויים ויזמות. רוב המפגשים נערכו במרכזי ההפצה וארכו בין שעתיים לארבע שעות.

רוב המפגשים הוקלטו ותומללו וחלקם תועדו בכתב. חלקם כללו גם תצפיות בפעילויות ההפצה של המרכז, כגון, מפגש עם “פרחי הוראה”, סדנת למידה 
ועוד. תוך כדי כך, ניתן היה לצפות מקרוב, הלכה למעשה, בדרכי ההפצה וללמוד על האינטראקציה בין המפיצים לבין אוכלוסיית היעד.
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במקביל, נערכו מפגשי למידה ותשאול של צוות היחידה ללמידה מהצלחות עם גורמים ברמת מטה הגף: גב’ גנית ויינשטיין - מנהלת גף ניסויים ויזמות במשרד 
החינוך, גב’ זמירה פרנקל - סגניתה וממונה על מערך הרישּות, הגב’ לילי רוסו - מובילת רשת מרכזי ההפצה, וכן עם המרשתות חיה נסצקי, חסיה רן ואירית 

לצטר.

במהלך התשאול חידדו המַתשאלים את העקרונות, והמרואיינים התבקשו להגיב; מה שיצר העמקה וחידוד נוסף. זאת ועוד, הלמידה במפגשים אלה תרמה 
רבות ַלמרכזים וחלקם דיווחו על יישום המתודה בעבודתם השוטפת ועל תרומתה לפעילותם. בד בבד, לצורך עיבוד המידע, קרא צוות הכותבים חומרים 

שהופקו על-ידי מרכזי ההפצה, כגון, ספרי ניסוי, מערכי שיעורים להשתלמויות, פוסטרים שונים, תיעוד ועוד.

שלב ג: עיבוד המידע וכתיבת טיוטת ספר

כל הסיפורים שנאספו בתהליך התיעוד שתואר עד כה רּוּכזו וקוטלגו, תוך הדגשת רצף הפעולות שהובילו להצלחה; זאת, בהתאם לפעילותו של כל מרכז. מתוך 
רצף הפעולות  נגזרו עקרונות פעולה. המטרה של זיהוי עקרונות פעולה, היא להגיע להפשטה של הפעילויות שתרמו להצלחה מסוימת, לעצבן או לבטאן, כך 
שיהיה אפשר ליישמן במסגרות אחרות. המפתח ליצירת עקרונות פעולה טובים הוא לנסחם ולעצבם כך, שמצד אחד, יתבססו על פעולות ספציפיות, ושמצד 
אחר, יהיו כלליים דיים - כך שיוכלו להנחות כיווני פעולה בנסיבות דומות וגם שונות. עקרון פעולה מבטא מכנה משותף למכלול של פעולות. כך לדוגמה, כאשר 
במהלך תשאול סיפור הצלחה, מספר מורה מתושאל שהוא נתן את מספר הטלפון האישי שלו לתלמיד ולהוריו; ציין בפני התלמיד מתי אפשר לדבר איתו; 

השיב במהירות לכל מסר ששלח אליו התלמיד בדוא”ל וכו’, ניתן ללמוד והוסק, שעקרון הפעולה שהנחה את המורה הוא “זמינות גבוהה לפניות התלמיד”.

עקרונות אלה רוכזו לרשימה, שמתוכה אותרו עקרונות פעולה משותפים לכל המרכזים או לרובם, מצד אחד, ועקרונות פעולה ייחודיים למרכז זה או אחר, מצד 
אחר. החומר היווה בסיס לבניית ראשי הפרקים לספר ולכתיבת טיוטה ראשונה.

שלב ד: מפגש למידה ארצי של מרכזי ההפצה

נערך מפגש למידה בהשתתפות צוותים מכלל מרכזי ההפצה. ַּבמפגש נערך דיון על טיוטת הספר, נמשך התהליך של איסוף המידע, העמקת הידע וחידודו 
ונידונו סוגיות בולטות הנוגעות לאוכלוסיית היעד של הספר ולדרכי הפצתו. תובנות ממפגש זה נכללות בספר זה.   
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6.2 עקרונות פעולה בתהליך הלמידה והחקר 

להלן מוצגים ארבעת עקרונות הפעולה לתהליך הלמידה ואיסוף המידע שתואר לעיל:

1.••איתור•הדומה•והשונה. במהלך מפגשי הלמידה עם מרכזי ההפצה אותרו פעולות ועקרונות פעולה אשר נכללו בסיפורי ההצלחה בהפצת הידע הניסויי 
ובהטמעתו. דרכי החקר ודרכי עיבוד המידע שנאסף הדגישו מצד אחד, את המכנה המשותף בין המרכזים בדרכי ההפצה וההטמעה, ומצד אחר, את האופי 

הייחודי של כל אחד מהם.

2.••שותפות•בעיבוד•המידע•ובניתוחו.  עיבוד המידע וניתוחו נעשה בספר זה בשיתוף פעולה עם המרואיינים )המתושאלים( במהלך מפגשי הלמידה. בתוך 
כך, זוּככו במשותף פעולות ועקרונות פעולה, התקבל משוב על גרסאות שונות של מבנה הספר ועוד. גם התיעוד נעשה במקרים מסוימים על-ידי מרכזי 

ההפצה עצמם.

3.••תרומת•כלל•המרכזים•למידע. על אף העובדה שרק מעט מרכזי הפצה נדגמו לתשאול מעמיק, התקבל משוב והועשר המידע ַלספר על-ידי שיתוף כלל 
מרכזי ההפצה, באמצעות ימי עיון מרוכזים ותקשורת אלקטרונית.

4.••תרומה•הדדית•בתהליך•הלמידה•והחקר. אחת המטרות העיקריות של מפגשי הלמידה הייתה לאפשר למרכזי ההפצה להעמיק את ההבנה ולהתנסות 
ביישום התפיסה של למידה מהצלחות מכאן, ושל המתודה מכאן. במקביל לאיסוף המידע לספר, כבר היה אפשר להבחין שמספר מרכזים משתמשים 

במתודה והיא תורמת לתהליך עבודתם השוטפת.





“החדש איננו אופנה, החדש הוא ערך” 
(רולאן בארת)

 גף ניסויים ויזמות - 
מנוף לחדשנות בחינוך

)פרקים 8-7(
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7. מהו “גף ניסויים ויזמות”?

“גף ניסויים ויָזמּות” פועל כחלק מהמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. הגף פועל כחממה לעידודן, לפיתוחן ולליווין של יוזמות ייחודיות וחדשניות במוסדות 
חינוך ניסוייים. היוזמות החדשות צומחות מלמטה-למעלה )bottom-up( ומתפתחות תוך ייעוץ אקדמי ותוך ליווי של מערך מַרשתות3, העוסקות בפיתוח 
ויזמות משתייכים כיום כ-100 מוסדות חינוך מכל המגזרים ובכל רצף הגילים - החל מגני ילדים דרך  הניסוי ובבקרת הניסוי במוסדות החינוך. לגף ניסויים 
בתי-ספר ומכללות להכשרת מורים. מטרת כל יוזמה היא לפתח מענה הוליסטי לסוגיה חינוכית מסוימת ולהפוך למודל חינוכי שעשוי לתרום לכלל מערכת 
החינוך. במשך כחמש שנים מפתחים מוסדות החינוך הניסוייים תפיסות ייחודיות וחדשניות בחינוך; תפיסות, המעוגנות בתיאוריה אקדמית. על כל יוזמה לכלול 
התייחסות הוליסטית לכלל רכיבי המוסד החינוכי: החברתיים-תרבותיים, הארגוניים, הפדגוגיים והקהילתיים. היוזמות מתפתחות ומתגבשות למודל חינוכי 

גמיש וַיׂשים בכל מערכת החינוך )תרשים 1(. 

 תרשים מס’ 1: מחקר - פיתוח - הפצה

מחקר -  פיתוח - הפצה

מרכזי 
הפצה

שיווק

הדרכה

ליווי

הפצה

ספר ניסוי

חונכות

בתי ספר ניסויים

בתי ספר במערכת החינוך

בתי ספר ניסויים מחלצים מודל

נציגות גף ניסויים ויזמות, המלוות באופן רצוף את תהליך גיבוש ופיתוח הניסוי ובהמשך את תהליך הפצתו והטמעתו. מחמת נוחות נקטנו לשון נקבה. יש מרשת אחד.  3
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תהליך פיתוח הניסוי מבוסס על מפ”ה )מחקר, פיתוח, הפצה(; מדובר בתורה סדורה שהתמסדה בתהליך פנימי עם התפתחות הגף, והיא כוללת תפיסה 
מערכתית של רצף להתפתחותו המיטבית של מודל הניסוי. הגף תומך בתהליך זה ומלווה אותו באמצעות הכשרות ייחודיות, כגון: הכשרת מוסדות שמעוניינים 
ביוזמות חדשניות בחינוך )להלן, מוסדות שואפי-ניסוי(, הכשרה בעבודת מחקר ופיתוח, הכשרה בתיעוד, בניהול ידע, בחילוץ מודל בחניכה, בכתיבת ספר 

הניסוי ובפיתוח אסטרטגיות הפצה והטמעה. לצד ההכשרות שלעיל, מלּווים מוסדות הניסוי במרשתות ובייעוץ אקדמי שמסייע למחקר בפיתוח ובתיעוד.

תרשים 2: תהליך פיתוח הניסוי - הפצתו והטמעתו

מהות הרעיון הניסויי

הגף מלווה תהליך של מחקר ופיתוח של חדשנות יישומית, על פי 
הצורך של המוסד החינוכי ועל פי היעדים האידאולוגיים שהציבו 

מנהיגי החינוך שבמוסד.

השינוי המתפתח הוא הוליסטי והוא כולל את המערכת 
הארגונית, הפדגוגית והחברתית-ערכית.

“על מנת ליצור את החדש ולדבוק בו, נדרשת 
תודעה מזן משובח יותר מזו הנדרשת לשם 
הליכה בנתיב השחוק של ההצלחה הבטוחה.” 

(ג’ון דיואי)
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במהלך חמש שנות פיתוח הניסוי, המוסד הניסויי חונך מוסדות שאינם ניסוייים. בשלב זה הוא מנחיל את המודל הניסויי שצמח אצלו למוסד חינוכי אחר. 
הדיאלוג המשותף מעודד את זיכוך הידע4 ואת חילוץ המודל5 ואת מימוש התובנות, לקראת הפצת הניסוי במערכת כולה. בתום חמש שנות הניסוי וכתיבת ספר 
הניסוי, נבחנת מוכנותו של המוסד הניסּוִיי כמועמד להיות מרכז הפצה; כלומר, לפעול כמרכז שמטרתו להפיץ ולהטמיע את הייחודיות והחדשנות שפותחה 

בתהליך הניסוי. 

תהליך ההפצה וההטמעה של מודל הניסוי יכול להתקיים בהתאם לצורכי המוסד 
החינוכי הנחנך ולחזונו. לעתים מוטמע כל הניסוי, ולעתים רק מוטמעים חלק מרכיביו 

המודולריים. מודל הניסוי מוטמע במערכת כולה תוך ליווי ארוך טווח של צוות המחקר, 
הפיתוח וההפצה, ותוך  התאמה לתפיסת החינוך של בתי הספר הנחנכים. 

העקרונות המנחים של כל ניסוי הם אלו: 

נביעה מהשדה של יזמות חינוכית ייחודית וחדשנית, והתאמתה לתרבות המוסד הניסויי; א.•

• פיתוח חזון, המׂשגתו ותרגומו לפעולה שמתפתחת תוך כדי יישום; ב.

• יצירת שינוי מערכתי ייחודי המצביע על חלופה להנחת יסוד מקובלת; ג.

• שייכות לרשת למידה. רשת הלמידה יכולה להיות קשורה לתוכן הניסוי; למקומו; לגיל הניסוי ולהתפתחותו; ד.

כל מוסד-ניסּוי הוא קהילה לומדת סביב המפ”ה של הניסוי.ה.•

יכולתם של המוסדות שסיימו כחמש שנות ניסוי, פיתוח ומחקר ושחילצו מודל ניסוי מוצלח וישים, להפוך למרכז הפצה, נבחנת על-ידי ועדה. הוועדה בודקת 
בין היתר את הקריטריונים הבאים: א. החדשנות והייחודיות של הניסוי והרלוונטיות שלו לכלל המערכת; ב. הבסיס התיאורטי של הניסוי; ג. קיומה של תשתית 
ארגונית להפצת המודל, ובהמשך להטמעתו בחדרי מורים; ד. המשך פיתוח הניסוי לצד הפצתו; ה. היכולת לעבור מגוף פיתוח לגוף מכשיר מורים ומנהלים; ו. 

היכולת לתרגם ידע שנבע בשדה לידע בר-הפצה.

לאחר שמוכח כי המודל הניסוִיי יכול  לשמש  את המערכת, מקבל המוסד הניסויי מעמד של מרכז להפצת הידע הניסויי. זאת ועוד, מדי שנה צריך כל מרכז 
הפצה לעמוד בקריטריונים של חדשנות, הפצה והטמעה, כפי שנקבעו על-ידי גף ניסויים ויזמות. 

כלל התהליכים המשמשים כשיטה למיקוד ולהפרדתם של מוקדי הניסוי מתהליכים ותוצרים הנלווים לניסוי. תוצר הזיכוך הוא הגדרת הייחודיות/החדשנות בחינוך.  4
מתוך החיבור בין הידע התיאורטי לבין הידע שנצבר במהלך ההתנסות בשדה )למשל, בכיתה, בגן( בוררים את המודל החדשני.  5
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 מטרת מרכז ההפצה היא לעבור מהצלחה מקומית להטמעה בכלל מערכת החינוך. 
הערך המוסף של המרכזים הוא הפצת מודלים חינוכיים חדשניים שצמחו מהשטח, 

 יושמו והוכחו כמוצלחים. 
ההפצה נעשית על-ידי צוות המורים שהיו ממובילי הניסויי וחוו את כל תהליך התפתחותו. 

זה או אחר. הם  ובמכללות במגזרים השונים. מרכזים אלו צמחו מהעשייה במוסד חינוכי  ילדים, בבתי ספר  כיום פועלים למעלה מ-30 מרכזי הפצה בגני 
מחברים בין השדה למחקר העדכני ומביאים לכלל מערכת החינוך חידושים ובשורות, שהוּכרו כמוצלחים. 

בדומה ַליצירתיות וַלחדשנות במוסדות הניסוייים, גם להפצה ולהטמעה 
יש דרכים ייחודיות. המשותף לכולן הוא המודולריות שלהן, המאפשרת 

ליישם את כל המודל או חלקים ממנו בלבד. כמו כן, המודלים מאפשרים 
התאמה לאורח חיים שונה של מוסדות חינוך.

המעבר מבית ספר ניסויי למרכז הפצה דורש מצד אחד להמשיך לחקור ולפתח את הניסוי במוסד החינוכי כדי להישאר חדשניים ורלוונטיים, ומצד אחר, 
להמשיך בפיתוח דרכי הפצת הידע שנצבר.

קווים מנחים של מרכזי הפצה: 

מרכזי הפצת הידע הניסוִיי הם חוד החנית של העשייה הניסויית, והם נועדו לאפשר את מימושו של הידע שהופק בניסויים במערכת החינוך כולה.. 1

כל מרכז הפצה מחויב להנחיל את הידע החינוכי-חדשני שפיתח לאחרים. זאת, תוך ליווי ממושך ואינטנסיבי במוסדות חינוך אחרים.. 2

מרכז ההפצה מוקם בבית הספר הניסוִיי, כך שניתן לראות, ללמוד ולחוות כל מרכיב של הניסוי בשדה עצמו.. 3

צוות מרכז ההפצה כולל את מנהל בית-הספר, את מנהל מרכז ההפצה, יועץ אקדמי ומורים, אשר פיתחו את הניסוי בעצמם וחוו אותו, על כל האתגרים . 4
הטמונים בו.

בהתפתחות המרכזים יש מספר שלבים: קַדם-מרכז, מרכז מפיץ ומרכז בוגר - המוביל להטמעה משמעותית.. 5

לצד ההפצה וההטמעה של הידע הניסּוִיי, עוסק מרכז ההפצה גם בהמשך פיתוח הניסוי, בהיזון חוזר ִמֶּידע שנוצר במפגשי הלמידה ובהטמעת הידע החדש . 6
בתוך המוסד הניסויי.

מרכזי ההפצה מקיימים מפגשי למידה שבהם מציגים ניסוי אחד או אשכול ניסויים.. 7

בדומה לׁשונּות ולמגוון הניסויים במוסדות הניסוי, יש אוטונומיה ליצירת מגוון יצירתי ושונה של אסטרטגיות הפצה והטמעה בכל מרכז.. 8
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וקבלת החלטות  ומוסכמים, שקיפות מלאה בכל הדרגים  וניהול שוטפים על פעילות כל מרכז, תוך הסתמכות על קריטריונים ברורים  הגף מפעיל בקרה 
מתקנות.

ראוי לציין שעצם קיום מסגרת זו בתוך מערכת החינוך הממלכתית הוא חדשנות בפני עצמה. בכך, המוסדות הניסוייים טומנים בחובם את הניצנים למוסדות 
החינוך העתידיים, ולמעשה, נושאים את דגל החדשנות בחינוך. 

בלוחות 4-1 מובא פירוט של 33 מוסדות הניסוי שבהם פועלים מרכזי ההפצה.6

לוח 1: מרכזי ההפצה בחינוך העל-יסודי

דרכי התקשרות מהות הניסוי שם הניסוי שם המוסד הניסויי

makor.bml@gmail.com
02-9934810

ראיית הלמידה כמערכת יחסים בין מלמד ובין לומד. 

הכשרת מורים בהתכוונות זו לקראת יישומה במערכת החינוך.

"למידה 
כמערכת 

יחסים"

1.  ישיבת מקור חיים ומרכז 
ההפצה "בית מדרש 

להתחדשות"

קיבוץ מעברות 40230
טל: 09-8982817/9
פקס: 09-8948381

www.ramot-hefer.org.il

"דיאלוג יצירתי" - מודל להבניה פעילה של ידע על חשיבה ביקורתית-
יצירתית.

"קהילה לומדת 
בדיאלוג יצירתי" 

2.  בית חינוך ניסויי קהילתי רמות 
חפר

galilee@handinhand.org.il שילוב בין מודל חברתי לחינוך לבין קיום משותף באמצעות המודל הדו-
לשוני, של למידת הלשונות עברית וערבית במקביל, זאת, במטרה לחבר 

בין שתי הקבוצות הלאומיות העיקריות בישראל -  יהודים וערבים. כך ייווצרו 
פתיחות וכבוד הדדי כלפי המורשת, על בסיס של שוויון ושותפות.

"דו לשוניות"  
ثُنائيّة اللغة

3.  בי"ס ניסויי ומרכז הפצה 
"גליל", משגב

amana_ks@hotmail.com
09-7655121

מודל ללמידת רכיביה השונים של ארץ ישראל- הפסיפס החברתי-תרבותי 
הייחודי, הבנת הצרכים ולמידת הסביבה הגיאוגרפית.

"נותנים חסו"ת 
לארץ ישראל" 

4.  אולפנה ניסויית ומרכז הפצה 
אמנה, כפר סבא

soher_bsharat@yahoo.com
04-6470473

www.galil-school.net

מודל מערכתי ללימודי חקר החברה האזרחית כאמצעי להגברת המודעות.

פיתוח דרכים המאפשרות הגשמה עצמית של הפרט - מורה, תלמיד, הורה -  
הגשמה עצמית המובילה להגשמה חברתית, למעורבות אזרחית של הפרט 

בחברה. הפנמת הערכים של  יזמות, אכפתיות, ונכונות לתרום לחברה.

"חברה אזרחית" 5.  תיכון עירוני ניסויי "הגליל", 
נצרת

כפר הנוער כדורי
ד.נ. גליל תחתון

dalit.avigad@gmail.com
04-6629500

http://www.kadoorie.org.il

התמחות  בהנחלת הגישה הרב-תרבותית, הדוגלת בדיאלוג ובכיבוד הדדי של 
השונה.  

"רב-תרבותיות 
כדרך חיים"

6.  כפר הנוער הניסויי השש-
שנתי, "כדורי"

מדובר במרכזי הפצה שהיו פעילים בתקופת איסוף המידע לספר זה )2008-2005(.  6



  41

לוח 1: מרכזי ההפצה בחינוך העל-יסודי )המשך(

דרכי התקשרות מהות הניסוי שם הניסוי שם המוסד הניסויי

עטרת
kinordav@gmail.com

08-9206696
www.kinor.co.il

ישיבה תורנית להצמחת תרבות יהודית-רוחנית חדשה ורעננה בעלת 
אופי אישי, באמצעות הדגשת תהליכי יצירה והבעה בלמידה, המתמקדת 

במוזיקה, ככלי חינוכי להעצמת התלמידים והכוונתם לעיסוק בעולם הרוח, 
ברובד האישי והחברתי כאחד.  

"הקשבה 
מכוונת"

7.  ישיבה ניסויית מוזיקלית ומרכז 
הפצה "כינור דוד"

דפנה שלמן
]daphnas@har-vagai.org.il[

04-6942320
04-6959039 פקס 

ק. דפנה ד.נ.ג.ע 12235

הוראה ולמידה מרחוק תוך שימוש בכלים טכנולוגיים חדישים המאפשרים 
גמישות והתאמה לאוכלוסיות יעד שונות ויצירת קמפוס משותף לבתי ספר 

בישראל.

"סול"ם"- 
קמפוס וירטואלי 

של בתי"ס 
לקידום ושיתוף 
הוראה ולמידה

8.  בית הספר "הר וגיא", קיבוץ 
דפנה

04-6722810

ulpanit@ort.org.il :דוא"ל

מודל חינוכי המלמד שילוב בין ישן, מסורתי לחדש תוך מתן כלים 
להתמודדות עם אתגרים חינוכיים בעידן של מציאות משתנה.

"חדש מישן" 9.  אולפנית - בית חינוך ניסויי 
טבריה ע"ש הלל ובינה אפלמן

לוח 2 : מרכזי ההפצה בחינוך היסודי

דרכי התקשרות מהות הניסוי שם הניסוי שם המוסד הניסויי

moledetc@gmail.com
 08-6413745

מארג מערכתי של "קהילה אכפתית": קשרים בין-אישיים מחייבים, 
משולבים עם מודל פדגוגי-ארגוני של "הכיתה האכפתית", המאפשרים 
שילוב ערכי ולימודי מיטבי בין כל התלמידים, כולל כ-30% מהתלמידים, 

שהם בעלי לקויות שמיעה ולקויות אחרות.

"קהילה אכפתית" 1.  בית ספר ממלכתי ניסויי 
קהילתי "מולדת", באר שבע

שגב שלום
abedg@walla.co.il

052-2481817
Mosa54@walla.co.il

052-3906469

קידום הלמידה, הרחבת סביבות המחקר והבנת התפתחות התרבות 
האנושית במדבר; כחלק בלתי נפרד מפיתוח זהות אישית וחברתית.

"המדבר כמעבדה 
ללימודי המדעים"

2.  בי"ס ניסויי "אלמוסתקבל", 
שגב שלום

shutafut.netvision.net.il
פקס: 03-6472712

טל': 03-6486369

שותפ"ות- שפה, תרבות פלורליזם ותקשורת. הוראה רב ממדית של 
שפות ותקשורת בהקשר תרבותי ורב תרבותי.

"שותפות" 3.  בית הספר הניסויי "מגן", תל- 
אביב

faroukschool@gmail.com
 04-8391681

לימודי שפה ותרבות בהקשר תרבותי.  "שפה ותרבויות" 4.  בית הספר הניסויי קהילתי - 
"עוספייה" ע"ש פ' שח'ידם 
ומרכז ההפצה "אל הקשת"
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לוח 3: מרכזי ההפצה בגנים 

דרכי התקשרות מהות הניסוי שם הניסוי שם המוסד הניסויי

התזמורת 28 ראשל"צ
03-5594614

קידום הילדים לקראת חיי אנוש מלאים והגונים באמצעות טיפוח משולב של 
מימוש עצמי, אחריות חברתית ועושר תרבותי.

"חינוך הומניסטי" 1. גן ניסויי "חיננית"

רבינוביץ' 6/18 חולון מכוונות לאפשר תרבות גן שהוא מקום חיים עבור הילדים והמבוגרים, המכוון בכל 
רבדיו, לפיתוח משמעותיות, אותנטיות ומכוונות עצמית, הדדיות, שייכות ומחויבות 

של הפרט למסגרת החברתית תרבותית.

"גן ההזדמנות 
הכפולה"

2. גן ניסויי "האלה"

dorit_nahum@yahoo.com
03-5719990

גן הילדים כמקום קסום של הגשמת חלומות ומשאלות. הלמידה בגן נובעת 
מנושאים מעולמם של הילדים, תוך ייזום התרחשויות מרגשות המעניקות לילד 

תחושת מסוגלות וערך עצמי, בשיתוף פעולה הדוק עם ההורים.

"חלון אל החלום" 3. גן ניסויי "מרגנית" 

Limor64@zahav.net.il 
 09-9509235 

  052-2207584

מודל המבוסס על לימוד והתנסות חווייתית להטמעת אחריות הילדים להרגלי 
אכילה נבונים. למניעת השמנה הילדים לומדים לאכול מאכלים שלא טוגנו בשמן 

עמוק, לא נצבעו בצבעי מאכל בוהקים ולא פורסמו בטלוויזיה; הם לומדים לאהוב 
ירקות ופירות ולצרוך מזון מגוון ומאוזן.

"תזונה בתבונה" 4. גן  ניסויי "שלהב"

עוזיאל 114  רמת גן
03-5730462

ניהול תזונה נבונה כאורח חיים ותפיסת עולם המתבטאת בהוויה ובאקלים החינוכי 
בגן. הדגשת הצבע ככלי המסייע לילדים להטמעת הרגלי אכילה נכונים. הגברת 

המודעות לתזונה נבונה, תוך התנסויות ופעילויות מגוונות, בקרב כל אוכלוסיית 
הגן - ילדים, הורים וצוות הגן. הקניית מיומנויות אורייניות שיאפשרו להיות צרכנים 

נבונים וביקורתיים של מזונות. שילוב נושאי התזונה בתוכני הלימוד, התאמת 
הסביבה באקלים הגן ובהקניית ערכים. שילוב הגינה הלימודית בלמידה. חווייתית 

והתנסות חושית.

"אוכלים בצבעים 
לחיים בריאים"

5. גן ניסויי "טבלן"

asikuper@post.tau.ac.il 
03-6475805 

 050-5789611

מרחב התפתחות חינוכי להרחבת האוריינות  הטכנולוגית וההצלחה בסביבת 
חיים מעוצבת: פיתוח חשיבה, תכנון, ייזום וביצוע, באמצעות חשיפה לאפשרויות 

המגוונות של שימושים טכנולוגיים כולל תכנות ורובוטיקה בחיי היום-יום.

"רובוטיקה לטף" 6. גן ניסויי 102 

מיכל קרליץ
03-5746301

פיתוח מיומנויות מחשב וחשיבה בעידן דיגיטלי ופיתוח שימוש מושכל של הגננת 
בסביבת המחשב להוראה, ללמידה ולמעקב.

"אוריינות בסביבת 
מחשב"

7. גן ניסויי "קוקייה"

הבנים 8/11, נס ציונה
08-9396447

שימוש במוזיקה לקידום ופיתוח יכולות של ילדי הגן. "מוסיקה כשפה - 
שפה כמוסיקה"

8. גן ניסויי "אגס"

נחל חרוד 6 כפר יונה 
ת.ד 2783

098987707

העמקת הקשר לסביבה, לחי ולצומח בחצר הגן, ביישוב ובארץ. "מסע סביבה" 9. גן ניסויי "אורנים"
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לוח 3: מרכזי ההפצה בגנים )המשך(

דרכי התקשרות מהות הניסוי שם הניסוי שם המוסד הניסויי

talsharir39@gmail.com
08-9410405

גן הילדים כמסגרת המאפשרת לילדים לקדם את כשרונותיהם הרגשיים 
והחברתיים במהלך פעילות תנועתית מושכלת לשכלל אותם ולהיעזר בהם למען 

העמקת הקשרים החברתיים וללמידה.

קידום כישורים 
רגשיים וחברתיים 

באמצעות התנועה

10.  גן  ניסויי  "מצליח 
בתנועה"

 Mirik_13@walla.co.il
09-7673384

פיתוח אינטליגנציה רגשית על-פי מודל בר-און והתאמתו מהעולם העסקי לגן 
הילדים: 15 רכיבים התורמים לתפקוד רגשי חברתי מיטבי המובילים להצלחה 

בחיים, בלימודים, במערכות חברתיות, בתחושות חיוביות ובמניעת אלימות 
והתנהגויות בסיכון.

"חוכמת הרגש": 
פיתוח כשרים 

חברתיים ורגשיים 
בגיל הרך

11. גן ניסויי "לשם"

gantsa@walla.com
soly269@walla.com

 04-6764571

הגן כמסגרת העוסקת בקשר היום-יומי בין טבע, אדם וסביבה, תוך חשיפה ליופי 
ולהרמוניה שבטבע, ועיסוק באיזון, במחזוריות, ביחסי הגומלין וברצף בתוכו, אשר 

מעצימים את הפליאה וההנאה ויוצרים עבור הילד התנסות משמעותית.  גן הילדים 
מרחיק אל מעבר לעיסוק בטבע כיחידות תוכן וחותר להבנה של מערכות יחסי 

גומלין, השפעות ואפיונים בטבע באופן רציף ומעמיק. 

"ירוק עד" 12.  גן ניסויי "צעצועים"

  molly_shay@shamir.org.il 
04-6901357 
050-5914004

מימוש התפיסה שלפיה גן הילדים מכיל את כל חוויות החיים )דיואי( והילדים 
מדברים ב "100 שפות" )מלגוצ'י(: צוות הגן מסייע לילד להיבנות, לסלול את דרכו 

שלו, מבלי להובילו בדרכים סלולות מראש. 

"דע"ת"- דיאלוג. 
עצמאות. תקשורת. 

13. גן ניסויי "שקד"

מושב נאות גולן
ד.נ. רמת - הגולן 12940

04-6763151

עיסוק במתמטיקה, תוך התנסות, סקרנות ואתגר. תהליכי חקר לטיפוח חשיבה 
מתמטית.

"דיאלוג מתמטי" 14.  גן ניסויי מתמטי

 michal_einav@walla.com
08-6890032

לימוד מדעים וטבע לטיפוח אחריות ומעורבות בנושאי סביבה, חברה, ואיכות חיים 
באמצעות חצר אקולוגית הכוללת שיקום ושחזור סביבת החיים הטבעית: אדמה, 

סלעים, קרקע, וצומח וכו', באמצעות שימוש במשאבים מהסביבה הקרובה, 
סיורים, איסוף מידע על ידי תצפיות ועוד.

"דרך ארץ אדם 
וטבע"

15. גן ניסויי "שיזף" 

Kottler2004@nana.co.il
08-9985948

גן שכולו למידה מתנועה. האדם נולד לתנועה והגן מהווה "דלת ללמידה" בתנועה, 
באמצעותה מעצב הילד את מושגיו על העולם מסביב בתחומים השונים: 

החשיבתיים, החברתיים, הרגשיים והתנועתיים-תחושתיים. תוך עבודה מתמדת 
של חקר וגילוי באמצעות החושים והתנועה נחשפים הילדים והילדות, המחנכים 

וההורים לסוד קסמה של הפעילות התנועתית וליכולתה להיות מנוף ללמידה.

"תנועה בהנעה 
ובהנאה"

16. גן ניסויי "תמר"

08-8665690 תרבות של זכויות ואחריות מוטמעת כתפיסה כוללנית בכל תחומי החיים בגן 
כבסיס לבניית אקלים גן הרמוני המאפשר חינוך ילד הוגן, הישגי ומעורב. יצירת 

סביבה לימודית שוויונית, שיש בה מסגרות מתאימות לביטוי של כל אחד במטרה 
ליצור הרגשת שייכות.  פיתוח והטמעת כלים להידברות ארגונית שיטתית בין 

הילדים ובין מבוגרים לצעירים. שימת דגש על רווחה רגשית של כל השותפים.

"קול הילד" 17. גן ניסויי "טופז"
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לוח 4: מרכזי ההפצה במסגרות החינוך המיוחד

דרכי התקשרות מהות הניסוי שם הניסוי שם המוסד הניסויי

maryfeldman@walla.com
03-9568188

הכשרת צוותים רב מקצועיים והכנת  תשתיות לשילוב תלמידים 
מאתגרים בחברה הנורמטיבית בשיתוף ההורים והמערכת הקולטת 

תוך יישום מודל שיטתי מערכתי.

"מתקשרים 
ומשתלבים"

1.  בית הספר הניסויי "ארזים",  
 נחלת יהודה ראשל"צ. 

מרכז "בצוותא"

Hativat_shalom@walla.co.il
03-9327534

מודל חינוכי הממוקד בפיתוח אישיות עובדת וביכולת חברתית-מינית, 
בקרב תלמידים בעלי פיגור שכלי  המאפשר למתבגר בעל הצרכים 

המיוחדים להשפיע על איכות חייו בהווה ובעתיד.
העשייה החינוכית מכוונת לתהליך ההכנה לחיים של בוגר בית הספר 

על מנת שיצמח להיות בוגר אוטונומי, בעל מסוגלות להשתלב 
בקהילה ולחיות חיים של איכות.

"לפרוח בשלום" 2.  ביה"ס הניסוי ממ"ד "שלום", 
פתח תקווה

באר שבע
ilanotschool10@walla.com

08-6413887

שלושה ערוצי פעולה החוברים לכדי מערכת התומכת בשילוב ילדי 
חנ"מ, כולל פיגור קל, בבתי ספר מקיפים רגילים ע"י גיבושם בקבוצות 

וניצול "כוח הקבוצה" לשילוב מיטבי.

"אילנות נוגעים 
באופק"

 3.  בי"ס ניסויי "אילנות", 
ראשון לציון
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8. מסגרות פעולה של “גף ניסויים ויזמות”

8.1 מסגרות פעולה של הפצה והטמעה של הגף 

כדי לסייע למרכזי ההפצה בהפצת הניסוי, וכדרך להפצת רעיון החדשנות והניסויים של הגף עצמו, יצר הגף מסגרות פעולה של תמיכה, עידוד וקידום ההפצה 
וההטמעה. בחלק זה יוסברו מסגרות הפעולה העיקריות.

1.••ַמחוונים•ומערך•ועדות•בחינה•- כדי לתמוך בתהליך הקמת מרכז ההפצה, ּפּותחו בשיתוף עם נציגי המרכזים, נציגי מערך הרישות, המטה ויחידת ההערכה 
הפועלת ַּבגף, מסמכי עבודה, שהיוו  אמצעים ו”מצפן” לבחינת פעילותם של מרכזי ההפצה. המסמכים כללו את השלבים הרצויים והצפויים של  התפתחות 
המרכז, ובהמשך הם תורגמו למחוונים הבוחנים את פעילות המרכז מדי שנה. המחוונים כוללים, למשל, שאלות לגבי המשך התפתחות הניסוי במקביל 
להפצה ושאלות לגבי הכשרת צוות מרכז ההפצה, היקף הפעילות, הקשר עם גורמים אקדמיים וכדומה. מחוונים אלה משמשים את ַהוועדות הבוחנות מדי 

שנה את הרלוונטיות ואת החדשנות של המרכזים למערכת החינוך ואת השפעתם על כלל המערכת.

2.••הכשרות•ייעודיות•בנושא•הפצה•והטמעה•- המעבר ממוסד ניסויי למרכז הפצה טומן בחובו שינויים בתפיסת התפקיד של המורים ושל המנהל. מפיתוח 
הידע עובדים על זיּכּוכו ועל הפיכתו ל”מוצר ערִּכי חינוכי”, תוך הפצתו לקהל יעד שונה. כדי לתת מענה לשינוי בתפיסת התפקיד, מלּווים הצוותים של  מרכזי 
ההפצה בהכשרה ייעודית העוסקת בנושאים, כגון, זיּכּוך הידע הניסוִיי והפיכתו לבר הפצה, בניית צוות רב מקצועי להפעלת המרכז, אסטרטגיות שיווק, 

מיומנויות הדרכה וכדומה. ההכשרות הן יישומיות ומותאמות לשלבי התפתחותם של המרכזים.

ונוצרה גם תת קבוצה של מרכזים חדשים. דפוסי  גרעין מְרּכזי ההפצה הוותיקים התגבש,  וגדלה.  3.••חניכה•- עם השנים רשת מרכזי ההפצה התפתחה 
החונכּות שנוצרו בין צוותי המרכזים החדשים לבין צוותי המרכזים הוותיקים היו שונים זה מזה וכללו צוות המלווה צוות בביקורים הדדיים, ליווי בהשתלמויות, 

חניכה אישית בין מנהלים ועוד. 

4.••רשת•מרכזי•ההפצה•- בתחילה הפיצו המרכזים את רעיון הניסוי שלהם באופן ייחודי ויחידני. במשך הזמן, כאשר הגף הכיר ביכולתם של מוסדות ניסוי רבים 
יותר להנחיל את תורתם לאחרים, עלה הצורך ליצור קבוצה בעלת השפעה מכרעת על כלל מערכת החינוך. קבוצה הטרוגנית זו נפגשת פעם בחודש והיא 

מהווה רשת ללמידת עמיתים ולפיתוח עשייה.

 “כשנוצרו מרכזי הפצה, היה צריך להפוך אותם לגוף אחד. לקבוצה שעובדת ומובילה יחד. גם לחוד וגם ביחד”.

5.••צוותי•חלוץ•- מוקמים על-ידי המטה בשיתוף המנהלים, למטרה יישומית. הם מונים בדרך כלל שישה מתנדבים, בהם מנהלי בתי-ספר, מנהלי מרכזים 
ונציגות המטה. הצוות נפגש על פי הצורך והוא מדווח על פעילותו לכל המרכזים ברשת מרכזי ההפצה. דוגמאות לצוותי חלוץ שפעלו: צוות להפקת סרגל 

התפתחות המרכזים, צוות ייזום וכתיבת הספר “במרכז המפ”ה - מסע בין כוכבים”, צוות ייזום והפקת כנס ראשון של הגף ועוד.
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6.••אשכולות•נושאיים•וגאוגרפיים•- מרכזים ותיקים שכבר צברו ניסיון רב בהפצה ובהטמעה ושעוסקים בנושא משותף לומדים יחד את הנושא, ויחד עם 
מרכזים השוכנים באותו אזור גאוגרפי משתפים פעולה בהפצה באזור שלהם. 

7.••מַרשתות•- כבר בתקופת פיתוח הניסוי, מצּוותת לכל בית ספר ניסויי מַרשתת. תפקיד המרשתת בשלב הראשון הוא ללוות את תהליך זיכוך הניסוי. בהמשך, 
כאשר מוקם מרכז ההפצה המרשתת מסייעת לבית הספר הניסויי באיתור מוסדות חינוך מתאימים להפצה, בבניית צוות המרכז ובשמירה על היזון חוזר בין 

תהליך ההפצה כלפי חוץ לבין המשך פיתוח הניסוי כלפי פנים. 

“בין היתר, התפקיד של מרשת הוא לשמור הן על ההיזון, מלשון הזנה של החוץ פנימה, והן על האיזון בין הפנים-הבית ספרי לחוץ-בית ספרי”7.

8.••מצגת•שיווק•והסברה•-•לשם הפצת רעיון הגף, במקביל להפצת הניסויים השונים, הפיק הגף מצגת המתארת את הרציונל לפעילותו, את מטרותיו ואת 
דרכי פעולתו. כל מרכז הפצה המציג את הניסוי שלו בפני מוסדות שונים מציג גם מצגת זו, והוא מקדם את רעיון הגף שבו צמח.

“כאשר הם נפגשים עם כל גורם חדש שאליו הם חושפים את עצמם, הם צריכים להגיד לאיזה משפחה הם שייכים ומה הרעיון של גף ניסויים ויזמות. הכנתי לכולם 
מצגת אחידה שתלווה אותם והם יציגו אותה לפני שהם מציגים את עצמם”.

ביוזמת הרפרנטית הארצית של מרכזי ההפצה ובשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב, הופק כנס ראשון בנושא “יישומי  9.••כנס•“יישומי•חדשנות•בחינוך”•-•
חדשנות בחינוך”. לכנס הגיעו יותר מ-1,200 משתתפים, בהם שרת החינוך, בכירי משרד החינוך, אנשי אקדמיה, מנהלי בתי-ספר ואנשי חינוך. בכנס הוצגו 

פעילות המרכזים ופעילות הגף. בדרך זו, הופץ רעיון הגף ורעיון הניסויים. 

“החלטנו שהכנס שמרכזי ההפצה צריכים לקיים הוא כנס שִיפנה לכל מקבלי ההחלטות בתוך משרד החינוך כדי שייחשפו לעשייה שלנו, יבינו מה הפוטנציאל 
שטמון בנו וישתמשו בידע שלנו”. 

10.••פוסטרים•- לקראת כנס “יישומי חדשנות בחינוך”, הופקו פוסטרים שיווקיים להצגת מרכזי ההפצה. כל אחד מהפוסטרים הציג מרכז הפצה אחד, וכלל את 
מהות הניסוי, את הקורסים ואת השירותים שהמרכז מציע ואת דרכי ההתקשרות עמו. פוסטרים אלה משמשים את הגף בהפצת רעיון הניסויים גם היום. 

“יצרנו ׂשדרה של פוסטרים שדרכם אנשים עברו והבינו מה המהות של כל מרכז”.

11.•ספרי•הגף•- לשם הפצתם של הניסויים ושל מרכזי ההפצה, מפרסם הגף מעת לעת ספרי מחקר והסברה על בתי הספר הניסויים ועל מרכזי ההפצה. 
דוגמאות לכך הם “בתי הספר הניסויים: בית היוצר לחדשנות בחינוך” )חן, 2006( ו”במרכז המפ”ה מחדשים מהשטח: מסע בין כוכבים - ספר מרכזי ההפצה” 

)רוסו ואחרים, 2006(. 

“לכל מפגש שאני מגיעה אני מביאה את הספר. הוא אחת מתעודות הזהות של מרכזי ההפצה”.

כל הציטוטים בפרק זה הם מדבריה של לילי רוסו, הרפרנטית הארצית למרכזי ההפצה.  7



  47

8.2 “רשת מרכזי הפצה” ו”צוות חלוץ” - סיפורי הצלחה של מסגרות הפעולה של הגף

כדי לטעום מרוח העשייה של הגף, מובאים להלן בקצרה שני סיפורים הנתפסים בעיני חברי הגף כסיפורי הצלחה, האחד הוא “רשת מרכזי הפצה” והנוסף - 
“צוותי חלוץ”. בסוף כל סיפור מוצגות דוגמאות לפעולות שבוצעו במהלך העשייה וכן דוגמאות לעקרונות פעולה שניתן לגזור מפעולות אלה.

א. רשת מרכזי הפצת הידע הניסויי-חדשני

רשת מרכזי הפצת הידע החדשני, המאגדת את כל ֶמרְּכזי ההפצה, הוקמה כדי ליצור מסגרת לתמיכה וללמידה הדדית, תוך פיתוח יכולת ההפצה וההטמעה 
של נושאים משותפים וקידומם. המרכזים נפגשים פעם בחודש ליום שלם. ברשת נידונות סוגיות הקשורות הן לעשייה והן ללמידה מקצועית. 

לומדת8 ”  לקבוצה  אותם  להפוך  כול  קודם  היה  צריך  כך,  הפירמידה. לשם  ראש  ניסוי,  גף  לראש החץ של  מרכזי ההפצה  להפוך את  הייתה   “אחת המטרות 
כמו במרבית התהליכים ב”גף ניסויים ויזמות”, הוקמה הרשת תוך כדי תנועה, בלמידה מתמשכת, תוך רגישות לצרכים שעלו מהשטח”.

ַלמפגשים באים מנהלים של מרכזי ההפצה ומנהלי בתי הספר. “הקבוצה הזו היא גם תהליך של העצמה ומיצוב ארגוני של מנהל מרכז בתוך בית הספר”. זוהי 
קבוצה קטנה, המהווה בית ללמידת עמיתים ברמה הארצית. “לפעמים מגיעים צוותים שלמים. זה מקום שמהווה קבוצת שייכות”.

בתחילת כל שנה נערך מפגש היכרות למרכזים ובו מסבירים על ייחודיותו של כל מרכז. מידע זה מסייע לבנות תשתית להקמת רשתות תלויות-תוכן. החל 
מהמפגש השני ואילך נוצרים קשרים עצמאיים וקבועים בין המרכזים.

כל מפגש נפתח בעדכון המנהלים לגבי קשרים שיצר מטה הגף עם גופים במערכת החינוך אשר עשויים לקדם את ההפצה, תוך חיבור המרכזים ל”אג’נדה” 
הכללית של משרד החינוך. כמעט בכל ימי העיון משתתפת מנהלת גף ניסויים ויזמות, הגב’ גנית ויינשטיין, שבדבריה מחברת את מנהלי המרכזים למטרות 
ומכּוֶונת לפעולה  יישומית  יהפכו להיות שגרירים של המיזם הניסויי”. חלקו השלישי של המפגש מיוחד להרצאת העשרה מקצועית  ולחזונו. “כך הם  הגף 
ולעבודה בסדנה משותפת. בסוף כל מפגש מקבלים המרכזים מטלה, המהווה בסיס לדיונים המתקיימים בהמשך באמצעות הדוא”ל ולהמשך העבודה עם 
המרשתות. בין המפגשים נשלחים אל המרכזים מאמרים להמשך הלמידה. כל מפגש נפתח בשיחה עם “חניך” )כגון מורה, מנהל( של אחד המרכזים, כדי 
ללמוד על דרכי ההפצה וההטמעה מזווית הראייה של המוסד החינוכי המפיץ וכן מזווית הראייה של המוסד החינוכי הנחנך. נוסף לכך, בכל מפגש מספר  אחד 

המרכזים  במשך חמש דקות על משהו חדש שיצר ושניתן ללמוד ממנו על מנגנוני ההפצה.

ַּבקבוצה עובדים על הנושאים הרלוונטיים לעבודת ֶמרְּכזי ההפצה בפרט ולעבודת הגף בכלל. בתחילת הדרך עבדו המרכזים על אסטרטגיות שיווק והפצה 
בתוך הרשת. לצורך הלמידה הובאו ַלפורום מרצים חיצוניים מתחומי השיווק והמיתוג. “רכשנו די הרבה ידע מכל מיני גורמים שדומים לנו בהיבט של מכירת 
מוצר שהוא רעיון חינוכי”. מהלמידה עלה שאחד הדברים המשמעותיים שבית ספר צריך לעשות בשלב המעבר - מבית ספר ניסויי למרכז הפצה - הוא זיּכוך 

הליבה ומיתוגּה, כלומר, לדעת להגדיר מה הניסוי ומה מפיצים. 

“המרכזים התחילו לפתח אסטרטגיות שיווק שהיו אדפטציה של מה שהם למדו לתרבות שממנה הם מגיעים”.

הציטוטים בסעיף זה הם מדבריה של לילי רוסו, הרפרנטית הארצית למרכזי ההפצה.  8
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בהמשך, עסקה הרשת בנושא של עבודה “יחד ולחוד”. מצד אחד, זּוּככה הליבה הניסויית של כל אחד מהמרכזים, ומצד אחר התפתחה שותפות בין מרכזי 
ההפצה. 

מסורת  בין  לחדש,  ישן  בין  בחיבור  העיסוק  למשל,  נושאיים,  עשייה”  “אשכולות  נבנו  הזמן,  במשך  ה”יחד”.  את  לאפשר  כדי  ה”לחוד”  על  לעבוד  צריך  “היה 
למודרניזציה, בין בתי הספר הדתיים לבתי הספר הדרוזיים והערביים. כשעובדים ביחד באיזה שהוא אשכול, אפשר למעשה להציג פריזמה שונה של מודלים ואז 

ניתן לבחור מתוך כמה אפשרויות”.

נושא נוסף שבו עסקה הרשת היה: “מהו מרכז מצליח?” הדיונים הולידו מסמך מדיניות המכיל קריטריונים של התקדמות לפי ציר ההתפתחות של מרכז 
הפצה. מתוך מסמך זה נגזרו הקריטריונים לקבלת מרכזים חדשים, והוקמה “ועדה לעידוד החדשנות”. ועדה זו מחליטה הן על קבלתם של מרכזים חדשים 

והן על המשך פעילותם של מרכזים קיימים. בוועדה לקבלת מרכזים חדשים מכהנים גם נציגי מרכזים ותיקים. 

“הם חלק ממערך הגף ולכן הם משתתפים בוועדות; נוסף לכך, מנהלי מרכזי הפצה מתקדמים הרצו בקורס שואפי ניסוי “.

ברשת המרכזים משתתפים ותיקים לצד צעירים. זאת, כיוון שהשאיפה היא שההכשרות ברשת “יחדשו” כל הזמן, נוצר עם הזמן פער בין הוותיקים לחדשים, 
ולכן הוקמה תת-קבוצה של מרכזים חדשים, הנפגשת בנפרד. דרך התמודדות נוספת עם פער זה היא קיום מערך חונכות שבו מרכזים ותיקים חונכים מרכזים 
מדובר בכמה מודלים של חונכּויות - מודל של מנהל מוסד-ניסוי שחונך מנהל; מודל של צוות שחונך צוות; ומודל של מרכז לדוגמה המייעץ  צעירים. 

למרכזים חדשים. 

דוגמאות לפעולות: מפגש ארצי אחת לחודש של  מנהלי מרכזי הפצה יחד עם מנהלי בתי-ספר; מפגש היכרות; יצירת תשתית להקמת רשתות ולחיבור בין 
מרכזים; חלוקת דף פרטים להתקשרות; עדכון שוטף; חיבור לחזון הגף; הרצאות העשרה; סדנאות; מתן אתגר להמשך עבודה ודיון; שליחת מאמרי העשרה; 
עיסוק בזיכוך ליבה ושיווק; ניסוח קריטריונים לבחינת מרכזי הפצה; פיתוח פורום מרכזים חדשים; פיתוח מערך חונכויות; שילוב מנהלי המרכזים בוועדות 

ובהכשרות הגף. 

דוגמאות לעקרונות פעולה: 

עידוד והכוונה של מרכזים ותיקים לחנוך מרכזים חדשים; א.•

• למידה מתמשכת, רציפה ומכוונת לפעולה;ב.

• מעורבות פעילה של  שדה ואקדמיה בהפצה; ג.

• גיבוש תחושת שייכות וגאווה בקרב המרכזים; ד.

שיתוף המרכזים בקבלת החלטות; ה.•

• היענות לצורכי השטח; ו.

• מרכזי ההפצה מהווים משאב להתפתחות הגף; ז.

שמירה על רמה מקצועית גבוהה של חומרים והרצאות; ח.•

שילוב נציגי המרכזים בוועדות ובהכשרות הגף; ט.•

• מחויבות  ומעורבות של הגף בפיתוח מתמשך של מרכזי ההפצה.י.
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ב. צוותי החלוץ - הקמה ועשייה

צוותי החלוץ פועלים לקידום נושאים כלליים הרלוונטיים לכל מרכזי ההפצה, והם מוקמים כחלק מרשת מרכזי ההפצה בהתאם לצרכים משתנים. כאשר 
מתעורר נושא הדורש פעילות יזומה, מבקשת הרפרנטית של מרכזי ההפצה מתנדבים למשימה. חלק מהמטרות הנגזרות מנושא זה, מתגבשות ַּבקבוצה 

וחלק מוגדרות על-ידי הגף. 

“צוות חלוץ הוא תמיד צוות התנדבותי. אני מציבה מטרה, מבקשת מתנדבים ואנשים מתנדבים ומרגישים שליחות. מי שהמטרה הזאת בנפשו ומי שחושב שהוא 
יכול לתרום למטרה הזאת מתנדב”9.

כל צוות מורכב מכשישה משתתפים הכוללים מנהלי מרכזי הפצה, מנהלי מוסדות ניסוי שיש להם מרכז הפצה, מרשתות ומובילת רשת מרכזי ההפצה. הצוות 
מאגד בעלי תפקידים ותיקים וצעירים כאחד. בשל חשיבותה של פעילות צוותי החלוץ כצוותים מנהיגים ומובילים, מצטרפות מנהלת הגף וסגניתה לחלק 

מהמפגשים. לעתים מתלווה אל הצוות יועץ חיצוני רלוונטי המתמצא בנושא. 

“הצוותים הם מארג אנשים שיכולים גם להניע דברים; מנגנון של עבודה בקבוצה קטנה, חדורת מטרה ממוקדת“.

הצוות מתרגם את המטרות המוצבות לתוכניות פעולה ומיישם אותן. עד כה הוקמו ארבעה צוותי חלוץ שעסקו בנושאים הבאים: קידום “גף ניסויים ויזמות” אל 
מול מקבלי ההחלטות במשרד החינוך, כתיבת הספר “במרכז המפה” המספר על מרכזי ההפצה, הפקת כנס ארצי בנושא “יישומי חדשנות בחינוך” והפצת 

הרעיון של “גף ניסויים ויזמות” בקרב כלל המערכת.

בכל אחד מהנושאים שבהם עסקו צוותי החלוץ, הם השתתפו בתהליך - מראשיתו ועד סופו. הצוותים מגדירים את המטרות, את היעדים ואת דרכי הפעולה; 
מחלקים ביניהם משימות; נפגשים בתדירות גבוהה; משתמשים ברשת האלקטרונית להעברת מידע ולקבלת החלטות ומיישמים את המשימות. 

“מרכזי ההפצה הרגישו מגובשים, חדורי מטרה וחדורי שליחות - גם להפיץ את הרעיונות שלהם וגם להפיץ את הרעיון של הגף, הם החליטו שהם “עושים מעשה” 
והיו מעשים”.

העשייה לא נשארת ברמת הצוות החלוץ. הצוות חוזר למליאת רשת המרכזים, מעדכן אותה בהתקדמות, מגייס שותפים נוספים לפעילות ומסתייע בהם 
בקידום המטרות. את הדיונים ואת פיתוח המנגנונים מובילים חברי צוות החלוץ בתוך רשת מרכזי ההפצה, והופכים את כולם לשותפים פעילים. בדרך זו, 

הופכים חברי הצוות החלוץ ל”חלוצים לפני המחנה”, המנהיגים אותו. 

“שיתוף וקבלת הצוות על ידי המליאה אינם מובנים מאליהם, אך הם מתרחשים גם במתן הלגיטימציה לקבלת החלטות, גם בשיתוף פעולה, גם בחזרה מתוך 
המשימות שהם מקבלים. זה לא רק להעצים מנהיגים, אלא גם לתת במה להנהגה שלהם”.

דוגמאות לפעולות: הגדרת מטרה ברורה על-ידי מובילת רשת מרכזי ההפצה; גיוס מתנדבים לרעיון; בניית הרכב הצוות; הגדרה והבהרת מטרות; תרגום 
המטרות לתוכנית פעולה; חלוקת משימות; קיום פגישות בתדירות גבוהה; שיתוף רשת מרכזי ההפצה; יישום משותף של ההחלטות.

9  הציטוטים הם מדבריה של לילי רוסו, הרפרנטית הארצית למרכזי ההפצה.
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דוגמאות לעקרונות פעולה: 

מיקוד העשייה במטרות שהוגדרו; א.•

• הבסיס לעשייה הוא התנדבותי; ב.

• הקפדה על גיוון בהרכב המשתתפים; ג.

• שיתוף מלא של הצוות ושל רשת מרכזי ההפצה בעשייה ובקבלת החלטות; ד.

מחויבות ומעורבות הגף בפיתוח מתמשך של מרכזי ההפצה; ה.•

• שימור תחושת הגאווה בקרב המרכזים; ו.

• מרכזי ההפצה מהווים משאב לפיתוח הגף.ז.

8.3 עקרונות הפעולה של הגף

מהתבוננות מעמיקה בכל סיפורי ההצלחה של גף ניסויים ויזמּות משתקפים 12 עקרונות פעולה מרכזיים  המפורטים להלן:

מחויבות•ומעורבות•בפיתוח•מתמשך•של•מרכזי•ההפצה•- גף ניסויים ויזמות חרת על דגלו לסייע באופן שוטף בהקמת מרכזי הפצה חדשים, ללוות את . 1
מרכזי ההפצה הקיימים ולתרום להתפתחותם המתמדת. לאור זאת, יוזם הגף את הקמתם של מגוון מסגרות פעולה, כגון, קיום מפגשי למידה, פיתוח 

חומרי למידה, ליווי מרכזים על-ידי מרשתות ויועצים אקדמיים ועוד.

מרכזי•ההפצה•מהווים•משאב•להתפתחות•הגף•- לצד התמיכה והליווי שמעניק הגף למרכזי ההפצה, הוא רואה במרכזים גם משאב להתפתחותו. הדבר . 2
מתבטא בדיאלוג מתמשך, בלמידה משותפת, בהתייעצות בין המרכזים לגף ובהצגת הרעיון שלשמו הוקם הגף, ובדיון בדרכי יישומו בכל מפגש. 

מרכזי•ההפצה•מהווים•משאב•לפיתוח•גופים•שבהם•פועל•הגף•- הגף רואה בחברי מרכזי ההפצה הן שותפים לתכנון, לפיתוח הכשרות ולהפעלתן, והן . 3
לתוכניות פעולה ולמיזמים המסייעים בפיתוח דור העתיד של מוסדות הניסוי, מוסדות שואפי-ניסוי, מרכזי הפצה ועוד.

איכות•ביצוע•בקרה•והבטחת•איכות•מתמידים•של•פעילויות•ההפצה•והיקפן•- הגף מפעיל מנגנונים להבטחת איכות פעילותם של הארגונים הפועלים . 4
במסגרתו. הדבר מתבטא הן בדרישה לעמידה בקריטריונים למוסד המעוניין להפוך למרכז הפצה והן בביצוע תהליכי בקרת איכות שוטפת של פעילות 

מרכזי ההפצה ועידוד והכוונה לשיפור בהתאם לצורך. 

פעילות•לגיבוש•ולשימור•תחושת•הגאווה•של•מרכזי•ההפצה•- הגף פועל ִבמגוון דרכים כדי ליצור תחושת שייכות וגאווה בקרב כל העוסקים במלאכת . 5
ההפצה וההטמעה במרכזים ובמוסדות הניסוי.

הבניית•מגוון•רשתות•ללמידה•ולעשייה•- למען קידום ההפצה וההטמעה, מגבש הגף מגוון קהילות למידה המקדמות את עשייתן. מדובר בקהילות . 6
למידה על בסיס גיאוגרפי, על בסיס תחומי, על בסיס סוגיות משותפות ועוד; כל זאת, במקביל לקהילת הלמידה הרחבה הכוללת את כל המרכזים.
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התאמת•תחומי•הלמידה•לקצב•התפתחותו•של•מרכז•ההפצה•- הגף מבחין בין השלבים השונים בהתפתחות מרכז ההפצה והוא מתאים את דרכי . 7
הלמידה ואת  נושאי הלמידה לשלב שבו המרכזים  נמצאים.

עידוד•והכוונה•של•מרכזים•ותיקים•לחנוך•מרכזים•חדשים•- תהליך החניכה הוא גם הזדמנות ללמידה ולתרומה הדדית - בין החונכים לנחנכים.. 8

צמיחה•ופיתוח•המרכזים•בתוך•מוסדות•הניסוי•- מרכזי ההפצה מּוקמים ופועלים בתוך מוסדות הניסוי. אנשי חינוך העוסקים בפיתוח הניסוי ובהטמעתו . 9
במוסד שהם עובדים בו, הם המפיצים והמטמיעים את הניסוי במוסדות הנחנכים.

זאת, . 10 לאור  ההפצה.  במרכזי  וההטמעה  ההפצה  דרכי  בין  שונּות  ומעריך  מעודד  הגף   - פעילותם• ואופי• ההפצה• מרכזי• בין• והמגוון• השונּות• •עידוד•
מתפתחים דפוסים רבגוניים של הפצה והטמעה; כל מרכז על פי דרכו, מאפייניו וצרכיו, ונוצר עושר של רעיונות ודרכי פעולה, המופצים בין השותפים 

לעשייה ומעשיר את פועלם.

•הכשרה•מתמדת,•רב•תחומית•ועדכנית•-•מפגשי הלמידה והפיתוח המתקיימים באמצעות הגף כוללים מגוון רחב של תחומים. לצד תחומים פדגוגיים . 11
ניתן למצוא גם הערכה, כתיבת חומרי ניסוי, שיווק, פרסום ועוד. אלה מציידים את העושים במלאכה באמצעים ובידע רלוונטיים ועדכניים לעשייתם.

•היענות•וחיבור•ליעדי•משרד•החינוך•- פעילות הגף בהפצה ובהטמעה מעודדת חשיבה מתמדת באשר ַלרלוונטיות של העשייה במוסדות הניסוי ובגף . 12
ליעדי משרד החינוך וליצירת זיקות אופרטיביות בין עשיית הגף לבין יעדי המשרד. 





 “בא ללמד 
ונמצא למד” 
(פסחים, כה’)

ההפצה - מרכזי ההפצה
)פרק 9(
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9.1 ארבעה סיפורי הצלחה בהפצה

כדי שהקורא יוכל לחוש את אווירת העשייה ואת התלהבותם של העוסקים בה, וכדי 
לפרוׂש בפניו תמונה מגוונת של דרכי הפצה בולטות, בחרנו להציג ארבעה סיפורים 
הנתפסים בעיני חברי מרכזי ההפצה כסיפורי הצלחה בהפצה. לצד כל סיפור מוצגות 

דוגמאות לפעולות שבוצעו במהלך העשייה ודוגמאות  לעקרונות פעולה.

א. בית הספר הניסויי “גליל” בנצרת - קהילה מנביעת הפצה

בית הספר הניסויי הגליל בנצרת פיתח מודל של ה”חברה האזרחית”. מדובר במודל 
של  האזרחית  והמעורבות  המודעות  להגברת  כאמצעי  פעילה  לאזרחות  מערכתי 
הפרט בחברה. בטרם הפך בית הספר הניסויי “הגליל” למרכז הפצה, הוא “נחשף 
לקהילה” באמצעים שונים; דבר המקל על ההפצה הרחבה. כדי לספר על הניסוי ועל 

המתרחש בו משתמש בית הספר באמצעי תקשורת מקומיים וקהילתיים.

 “כשאנחנו באים בפעם הראשונה, זה לא חדש להם, כי יש רקע לזה בעיר10”. 

נוסף לכך, חלק מהמורים המלמדים בבית הספר, מלמדים במקביל גם בבתי ספר 
אחרים, והם למעשה השגרירים של הניסוי שמפיצים אותו הלאה. 

“אנו חושבים שהתפקיד שלנו להפיץ את הניסוי לבתי ספר אחרים. הנושא שבחרנו 
ועיבדנו מופנם עמוק בתוכנו ואנו מאוד מעוניינים בהפצתו כערך חינוכי”.

המפקח הקודם של בית הספר התעניין מאוד בניסוי ושיווק אותו לבתי ספר אחרים. 
הוא ִאפשר לבית הספר להציג את הניסוי, בשלבי התפתחותו השונים, בפני פורום 
מנהלי בתי-ספר של המגזר הערבי באזור הצפון. הצוות מוביל הניסוי שכלל חמישה 
מורים, את מנהל בית הספר ואת מנהלת מרכז ההפצה הציג את הניסוי בפני כ-40 
מנהלים. הניסוי בבית הספר מורכב ממספר מוקדים. כל מוקד מנוהל על-ידי מורה 

הציטוטים בסעיף זה הם מדברי חברי מרכז ההפצה בבית ספר "הגליל".  10

דוגמאות•לעקרונות•פעולה:•
ההפצה מתקיימת תוך ראייה קהילתית רחבה:   א.•

מפתחי ומבצעי הניסוי הם מפיציו;  ב.•

המפקח שותף להפצה;  ג.•

השיח בין הלומדים למלמדים הוא שוויוני ופתוח;  ד.•

התלמידים עמיתים בהפצה ושותפים לפעולות  ה.•
ההפצה; 

קיימת חשיבה על צרכים קהילתיים ויצירת מענה  ו.•
להם; 

בניית מנהיגות מפיצה - מנהל מקנה מנהיגות  ז.•
למורים והמורים לתלמידיהם; 

ההפצה נעשית תוך להט רב, התלהבות ומחויבות;  ח.•

ההפצה מהווה מנוף לפיתוח צוות ולהמשך פיתוח  ט.•
הניסוי וקידום ההפצה.

עקרונות פעולה

9.  סיפורי הצלחה בהפצה, פעולות ועקרונות פעולה אשר תרמו 

להצלחת תהליך ההפצה של הידע הניסויי-חדשני 
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אחר שהפך מומחה לתחום המוקד. כל אחד מהמוקדים הוצג בפני המנהלים, והתלמידים דיווחו על דרכי היישום ועל התוצרים. בסיום, הזמין המנהל את 
המנהלים לשאול שאלות ולהמשיך להיות בקשר ומסר להם פרטי התקשרות. לאורך כל המפגש ניתן מקום לשאלות, וניתנו להן תשובות.

המנהלים התעניינו בעיקר בתלמידים. 

“הם רצו לשמוע שזה אמיתי. אם האנשים שומעים את התלמידים, אז מאמינים למה שאמרו המנהל והמורה, והתמונה כולה אותנטית”. 

התלמידים הם שגרירי הניסוי ושגרירי מרכז ההפצה לבתי ספר אחרים. בבית ספר ניסויי התלמידים מעורבים מאוד בכל התהליכים, ולכן הם רגילים להציג 
את עשייתם. מדי שנה מציג בית הספר כמה עבודות חקר בפני כל ההורים והקהילה הרחבה. במפגשים אלה ניתנת במה לכל תלמיד.

 “זה גם עניין שיווקי וגם עניין של הקהילה והקשר אליה. העבודה של התלמיד פורצת מבית הספר החוצה”.

פלטפורמה נוספת להפצה, שנוצרה בבית הספר, בדרך המשלבת את הקהילה הרחבה, היא הפעלת חוגים לתלמידים מבתי ספר אחרים בנושא עבודות חקר. 
בית הספר פונה לבתי ספר אחרים, והם שולחים  תלמידים לחוגים. החוגים מיועדים לתלמידי כיתות ד’-ח’ ומתקיימים בבתי הספר בסביבה, בשעות אחר 

הצהריים. בדרך זו מתרחבים מעגלי ההפצה בקהילה.

יוחד חלק מהפעילות לטיפוח מנהיגות בקרב התלמידים. לפיכך, קבוצת מנהיגות תלמידים שהוקמה הפכה למנוף  כיוון שהניסוי עוסק באזרחות פעילה, 
להפצה ברמה הקהילתית המקומית והארצית. הרעיון היה שתלמידים מכיתות י’-י”ב יעבדו יחד, ושתהיה מנהיגות רחבה יותר במועצת תלמידים. בקבוצה 
השתתפו כ-20 תלמידים שלמדו מהי מנהיגות, הן בהיבט התיאורטי והן ומתוך דוגמאות של עשייה בשטח. הקבוצה נפגשה אחת לשבועיים, ועבדה להקמת 

פרויקטים שונים. 

“צוות המנהיגות המוביל היה מקובל על כולם, התלמידים היו אחראים על כל האירועים גם על התכנון וגם על הביצוע. כל מה שהם עשו, הם עשו דרך בחירות 
דמוקרטיות, והרוב החליט”.

הפעילות חרגה מתחומי בית הספר. בעקבותיה הוקמה מועצת תלמידים עירונית בנצרת, והיא פעלה ברחבי העיר. התלמידים נפגשו עם ראש העיר, וסיפרו 
לו על הניסוי ועל פעילותם. “אחד התלמידים פעל מתוך המנהיגות ויצר גוף של מועצת תלמידים בעיר. הוא היה היזם וראש המועצה העירונית”. בתקופת 
הסכסוך העדתי בנצרת, לדוגמה, יזם צוות המנהיגות פעילות. הצוות צילם סרט, הכין מצגת וארגן ערב לכל הקהילה בנושא האחדות והקבלה של כל אדם. 

“האולם היה מלא בהרבה אנשים - הורים, ראש העיר, מורים והמפקח”.

בדרכים אלה ואחרות, מופץ הניסוי - פנימה והחוצה. הניסוי יוצא אל הקהילה ומשפיע עליה, וההיזון החוזר מופנה פנימה ומסייע בפיתוח הניסוי. 

“הניסוי יצר מוטיבציה. זה עניין של משחק פנימה והחוצה, אנחנו צריכים את זה ובחברה צריכים את זה. כשאני שומע את התלמידים, ‘אני נהיה שיכור’ לשבוע- 
שבועיים וזה נותן לנו דחיפה להמשך הניסוי”.

דוגמאות לפעולות: מפיצים על ידי אמצעי תקשורת; מורים מפיצים במקומות שונים; מפקח שותף לפיתוח הניסויי ולהפצתו; מפקח מזמין לפורום מנהלים; 
פרזנטציה על-ידי צוות המורים; הצגת ראשי מוקדים; תלמידים שותפים בפרזנטציה; מתן מענה לשאלות מנהלים; מתן פרטי התקשרות; קיום חוגים לתלמידי 

בתי-ספר אחרים; הקמת צוות מנהיגות תלמידים; מפגש עם ראש המועצה; הקמת מועצת תלמידים עירונית; קיום פעילויות קהילתיות.
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ב.  הישיבה הניסויית “מקור חיים” - בית המדרש להתחדשות11

בית המדרש להתחדשות פיתח את הניסוי “למידה כמערכת יחסים”. מדובר במערכת 
יחסים בין מלמד ללומדים ובו לומדים טקסטים ומרחיבים את הידע. 

בית המדרש להתחדשות הוקם כחלק מפעילות מרכז ההפצה של הישיבה הניסויית 
שונות,  ממסגרות  ומנהלות  מנהלים  אליו  מזמין  המדרש  בית  חיים”.  “מקור 
המתמסרים  ואנשים  קהילות  ומנהיגי  רבנים  ומטפלים,  חינוכיים  יועצים  מורים, 
לימוד,  של  לתהליך  שותפים  להיות  ושמבקשים  ציבורית,  או  חברתית  לפעילות 
בחייהם  וההשראה  הרוח”  “מוליכות  את  ולהעמיק  התחדשות  ושל  צמיחה  של 
ובתחום עיסוקם. בבית המדרש לומדים מקרא, אגדה וחסידות, בכוונה של פתיחּות 
לב, ִהדהּוד, פתיחת חיבורים חדשים בינם ובין עולמנו האישי הפנימי והולכתם בחיי 
היום יום במישור האישי והציבורי. הדבר נעשה בעבודה אישית וקבוצתית, בכלים של 

אימון, הנחיה ולימוד. 

“בית המדרש היה מבחינתנו יציאה החוצה אל מעבר למיליה הספציפי של ישיבה 
ואנשי חינוך. כמו גם למוסדות חינוך אחרים, וגם לקהלים אחרים שהם לא מעולם 

החינוך, אף על פי שהזירה המרכזית עבורנו היא הזירה החינוכית”.

נערך  יום בשבוע במשך שנה. פעם בחודש  לומדות מספר קבוצות  בבית המדרש 
מפגש “הפסקה”. מפגש ההפסקה מיוחד ללמידה משותפת של צוות בית המדרש 
“בחירת השם שלנו כמקום של התחדשות, מחייבת אף אותנו לשוב ולהתחדש כל 

העת”; 

“אני לא מעוניין ללמד משהו שאני כבר יודע - אני מבקש ללמד משהו שאני לא 
יודע”, ומאפשר ללומדים אתנחתה להפנמה, ללמידה עצמית או לפעילות אחרת. 
אדם לשלם,  בן  להפוך  באה  “ההשתלמות   - נקראים השתלמות  אינם  המפגשים 
אנחנו באים להפוך אותו לחסר... התלמידים עשויים לצפות מאתנו בסופו של דבר 
שאנחנו נשלים אותם, אבל התפקיד שלנו במהלך ההפצה הוא להבהיר להם שלא 

נעשה זאת, אלא שנסייע להם לזהות את הידע הנמצא בתוכם”.

מדי שבוע נפגש צוות התוכנית להכנת התכנים שיילמדו במפגש, והם נבנים הן על פי 
המתרחש והן על פי “מוליכות הרוח” של הצוות. ביום המפגש, מקדים הצוות להגיע 

כדי לקבל את פני הלומדים. 

11  הציטוטים בסעיף ב'  הם מדבריהם של חברי בית המדרש להתחדשות בישיבה הניסויית "מקור 
חיים".

דוגמאות•לעקרונות•פעולה:•
• כלל•הצוות•שותף•בהפצה;•א.

• ההפצה•מתבצעת•באופן•חווייתי•והתנסותי•ב.
באמצעות•תיאטרון,•מוזיקה•ועוד;•

• מפיצים•לכל•גוף•המעוניין•בכך,•גם•אם•הוא•שונה•ג.
באופיו•ובמהותו•מהגוף•המפיץ;•

• דרכי•ההפצה•דומות•ומותאמות•לאופי•הניסוי•ד.
ולמהותו;•

• ההפצה•כוללת•למידה•מתמשכת•במשך•שנה•ה.
שנתיים.

עקרונות פעולה
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“הם כבר נכנסים לתוך אוויר שיש בו משהו. החדר לא ריק”. 

מתוך תחושת שייכות לקבוצה, הלומדים מביאים בעצמם כיבוד, בהתאם לשמחות ולאירועים הפוקדים אותם, נוסף לזה המוגש במפגשים.

בבית המדרש חֹווים הלומדים את אופני הלימוד הייחודיים של הישיבה הניסויית, מתנסים בהם ומפנימים אותם. מדובר בלימוד בחברותא-בשותפות, בדיאלוג 
עם הטקסטים, בשימוש בדרכים יצירתיות להפנמת החומר הנלמד ובחיבור הטקסטים ַללומד; כל אלה הם אבני בניין של הלימוד בבית המדרש. בדרך זו 

מופצת התורה הניסויית.

יום הלימוד בבית המדרש מורכב ממספר חלקים. היום נפתח ב”ברכה ראשונה” - אמירה, מילה או שאלה - שצוות בית המדרש מזמין את הלומדים לבחון את 
משמעותה. לאחר מכן מובא בפני הלומדים טקסט הנוגע בעולמם הפנימי. לאחר בחינה ראשונה, הקרויה “אסיף ראשוני”, נשלחים הלומדים לעבודה עצמית 
של לימוד הטקסט בחברותא או בקבוצה, לעתים על פי שאלה מנחה. בתום הלימוד העצמי, חוזרים ל”אסיף” שני של דיון ובחינה. המעבר בין צורות הלימוד 
השונות נעשה בחלק מהמקרים בליווי ניגון וריקוד. בתום ה”אסיף” השני יוצאים להפסקה; לזמן ולמקום שבו נוצרות אינטראקציות משמעותיות בין הלומדים. 

החלק השני של היום נקרא “לימּון” - שילוב של לימוד ואימון. בחלק זה, בוחנים הלומדים את החומר הנלמד מנקודת מבטם.  הלימוד נעשה בקבוצות 
קטנות, באמצעות שאלות, משחקי תפקידים, עבודה בזוגות, עבודה בקבוצות, כתיבה יצירתית, אמנויות מסוגים שונים וכדומה. 

“זו נקודה עקרונית - להפוך את הלימוד למשהו קיומי. האנשים פה עוסקים הרבה בטקסטים. זה לא מובן מאליו שטקסט עתיק יומין אמור להגיד לך משהו על מה 
שעובר עליך היום, ובוודאי לא לתלמידים שלך. התפיסה שיש פה בתשתית היא שהטקסט הוא דבר פתוח. זה לא משהו מובנה וסגור אלא טקסט שניתן לקיים 

איתו דו-שיח, וכתוצאה מזה הלומד יכול להרחיב את הטקסט מעבר למשמעויות המקוריות שלו”.

לכל שלושה-ארבעה מפגשים יש רעיון משותף. העיסוק הוא בנושאים שמצד אחד יש עליהם חומר לימודי ומצד אחר הם קשורים לעבודה פנימית, בדומה 
למתרחש בישיבה הניסויית. צוות בית המדרש מייחס תשומת לב למצב רוחו בבחירת הנושאים והטקסטים. “נתנו לעצמנו קוד פנימי שנקרא מצב “מוליכות 
הרוח” שלנו, כלומר, המכוונּות ומצב ההתרחשות”. את הלימוד בבית המדרש מלווה אתר אינטרנט, אליו נרשמים גם אנשים שאינם מלומדי בית המדרש. באתר 

יש פורום של הלומדים, ונמשך בו השיח המתחדש.

“בית המדרש להתחדשות מבקש להתחדש במובן הדתי, במובן שהדיבור הדתי יהיה דיבור משמעותי, דיבור אמתי. וכמובן שאי אפשר לנתק את זה מהמרחבים 
של הנפש והמפגש הבין-אישי; שכן זה הרי חינוך”.

דוגמאות לפעולות: הקמת בית המדרש כמנגנון להפצה; שלוש קבוצות למידה, יום בשבוע; הפסקה בלמידה פעם בחודש; התחדשות של הצוות; הכנת 
הצוות; הקדמת פני הבאים; כיבוד למשתתפים; “ברכה ראשונה”; קריאת טקסט; “אסיף ראשוני”; לימוד בחברותא או בקבוצה; “אסיף שני”; הפסקה וכיבוד; 

“לימון”.
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ג. חינוך הומניסטי בגן “חיננית” בחולון - הכשרה לגננות 

גילה הגננת בגן “חיננית” בחולון התחילה בניסוי ליישום עקרונות החינוך ההומניסטי 
בגן הילדים בשנת 2004. לאחר כשנתיים של הצלחה היא רצתה להפיץ ולהטמיע את 
הידע ואת הניסיון שצברה בנושא זה גם בגנים אחרים: “רק אחרי שהרגשתי שהניסוי 
מגובש מאוד ויש לי כבר הרבה ידע, ניסיון והצלחות, חשתי שאני מעוניינת ומסוגלת 
להפיץ את הידע גם לגנים אחרים12 ”. פיתוח הניסוי נעשה בשיתוף מלא עם היועץ 

האקדמי לניסוי.

בהפצתו  והן  הניסוי  בפיתוח  הן  לגננת,  שסייעו  המשמעותיות  הדמויות  אחת 
ובהטמעתו, היא המפקחת, שעודדה אותה לקיים הכשרה לגננות. 

הניסוי  על  רבים  גורמים  ומיידעת  אותי  מעודדת  בניסוי,  אותי  מלווה  “המפקחת, 
ועל עשייתי בגן. בכל מפגשי הפיקוח, המפקחת מציגה את ייחודו של הניסוי. אני 

חושבת שאין מפקחת בכל מחוז תל אביב שלא יודעת על הניסוי”.

דו-שנתית  הכשרה  לפתח  גילה  החלה  שונים,  בפורומים  הניסוי  להצגת  במקביל 
לגננות ולסייעות, שרצו ללמוד ולהטמיע את החינוך ההומניסטי בגן שלהן. התשתית 
הניסוי,  של  ההיגוי  ועדת  של  מוחות”  “סיעור  תהליך  באמצעות  נבנתה  להכשרה 
שהתקיים בסמינר הקיבוצים, אחת לחודש, בהשתתפות שנים-עשר גורמים שונים, 
בהם גילה, המפקחת, מנהלת מחלקת הגיל הרך בסמינר הקיבוצים, נציגה ממחלקת 

החינוך בעיר חולון, היועץ האקדמי ועוד.

)מרכז  בפיסג”ה  הצהריים  אחר  בשעות  לשבוע  אחת  מתקיימת  לגננות  ההכשרה 
לפיתוח סגלי הוראה( בחולון. התנאים הנוחים תורמים רבות להצלחתה: “יש לנו את 
כל הציוד הנדרש: ברקו, לוח, שירותי צילום ועוד. אני נענית בחיוב על כל סיוע שאני 

מבקשת בקשר להכשרה. גם המקום מאוד מכובד ויפה”.

שהיא  העובדה  הוא  הזו  ההכשרה  של  ההצלחה  מסודות  אחד  גילה,  של  לדבריה 
נבנית ומופעלת בצוות, הכולל אותה, ועוד ארבעה, בהם ד”ר נמרוד אלוני, היועצת 
האקדמית של הגן ועוד. כל אחד מהם הוא שותף פעיל בהנחיה בקורס והוא תורם 
ועבודתם  הגורמים  חמשת  כל  של  ומעורבותם  שילובם  הייחודית.  תרומתו  את 
יוצרים שילוב מיטבי בין ידע תאורטי ברמה גבוהה מאוד לבין ידע מעשי  כצוות 

מעמיק וייחודי, אשר מַכוון את הגננות ביישום בגן. 

הציטוטים בסעיף זה הם מדבריה של הגננת גילה בגן חיננית.  12

דוגמאות•לעקרונות•פעולה:•
• יצירת•קשרים•ושיתוף•פעולה•עם•מגוון•גורמים•א.

העשויים•לתרום•ולקדם•את•ההפצה;•

• מעורבות•פעילה•של•השדה•והאקדמיה•בהפצה;•ב.

• הפצה•רק•לאחר•בשלות•וזיּכוך•של•המודל•ג.
הניסויי-חדשני;•

• נעזרים•במפקחת•כמפיצה;•ד.

• השיח•בתהליך•ההפצה•בין•מלמדים•ללומדים•ה.
הוא•שוויוני•ופתוח;•

• הקפדה•על•רמה•גבוהה•מאוד•של•מסגרות•ו.
הפעולה•להפצה:•איכות•חומרי•הלמידה,•איכות•

התנאים•הפיזיים•ועוד;•

• ההכשרה•משלבת•תיאוריה•עם•התנסות•בשדה•ז.
הניסוי•ולאחריו•במוסדות•החינוך•הנחנכים;•

• בלמידה•משתתף•צוות•הגן,•הכולל•גננת•וסייעת.ח.

עקרונות פעולה
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“המרצים המלמדים אותי בקורס הם ממש ‘קליברים’. ההכשרה הזו היא לא רק הכשרה רגילה של עוד ידע ועוד מידע, אלא זו ממש פתיחת אופקים לחשיבה 
מעמיקה, לתובנות חדשות משמעותיות ולהסתכלות שונה על דברים”.

אחת השאלות שהטרידה את גילה בתחילת ההכשרה היא: 

“מה פתאום אני כגננת עומדת בפני גננות אחרות, כולן כמעט חברות שלי ואני מנחילה להן ידע? מי נתן לי את הגושפנקה לעשות זאת?”. כדי להתמודד עם קושי 
זה הציגה גילה  במפגש הראשון את ה”אני מאמין” החינוכי שלה והדגישה את המסר השוויוני: “אני אתכן ולא מעליכן. רכשתי הרבה ידע במאמץ רב במסגרת 

הניסוי ואני מעוניינת לחלוק ידע זה ִאתכן”.

משך ההכשרה הוא שנתיים. לתפיסת צוות ההכשרה, פרק הזמן הדרוש לשם לימוד התפיסה ההומניסטית והפנמתה ממושך יחסית, ורק לאחר שלב ההפנמה 
אפשר לתרגל את היישום. בשנה הראשונה מתמקדים בהיבטים התיאורטיים של התפיסה ההומניסטית ושל החינוך ההומניסטי. לדברי גילה, 

רק מי שבאמת מתחברת לתפיסה ומרגישה שהיא מעוניינת ומסוגלת לפעול על פי תפיסה זו, מבקשת להמשיך לשנה ב’. עבורי ההצלחה הייתה בכך שרוב גדול 
מ-40 הגננות שהוכשרו בשנה הראשונה, ביקשו להמשיך לשנה השנייה ובנוסף, לתפיסה ולהכשרה היו הדים חיוביים מאוד בכל העיר חולון. 

הגננות הגיעו להכשרה בעידודה של המפקחת, ולאחר הצגת הרעיון בפורומים שונים.

בשנה הראשונה, כללה ההכשרה 28 שעות ובהן התמקדו בהיבטים התיאורטיים. בשנה השנייה כללה ההכשרה 56 שעות, והיה בה שילוב של מרכיב תיאורטי, 
שהונחה על-ידי המרצים, לצד מרכיב יישומי בהנחייתה של גילה. הלמידה בהכשרה, בעיקר במרכיב של היישום היא סדנאית וחווייתית, והיא מתבססת במידה 

רבה על חוויותיהן של הגננות ושל הסייעות ביישום הנלמד בגן שלהן.

חלק מהמשתתפות הן סייעות המגיעות להכשרה יחד עם גננות הגן שהן עובדות בו. שיתוף גננת וסייעת בלמידה מאפשר ליצור עבודת צוות נפלאה 
בגן ביישום החינוך ההומניסטי. השיח והלמידה בהכשרה מתקיימים באופן שוויוני ומכבד בין הגננות לסייעות. כך מיישמים הלכה למעשה את אחד 
מעקרונות התפיסה ההומניסטית. כלומר, בהכשרה לא רק “מדברים על” הדברים אלא גם מיישמים אותם. שביעות הרצון מההכשרה ומהאווירה שנוצרה בה 
גבוהה מאוד ו”עם הזמן, הפכנו להיות כמו משפחה מלוכדת ותומכת מאוד ומאוד פתוחה”. לכל מפגש מיוחדת הכנה מרובה, רצינית ומעמיקה של כל הצוות. 

החומר המלווה את הקורס )מצגות, דפי תרגול ועוד( מוכן בקפדנות רבה.

לצורך הדגמה תיארה הגננת את אחד המפגשים בהכשרה. המפגש עסק בלמידה מתוך ספר קריאה לילדים. בגישה ההומניסטית לא מסתפקים בהקראת 
הסיפור ַלילדים ובדיון במסרים העולים מתוכו, אלא,

אנו רואים בספר עולם שלם ומגוון ויוצאים ממנו להרבה תחומי דעת: ניתן ללמוד ממנו את נושא האיורים, את ההיבטים ההיסטוריים, הגיאוגרפיים, החברתיים ועוד. 
כל משתתפת בהכשרה בחרה עולם תוכן מסוים העולה מתוך הספר, העמיקה את הלמידה בו ויצרה חומרי למידה ייחודיים.     כך בנינו פאזל שלם ויפה של חומרי 

למידה לשימוש כולן.

דוגמאות לפעולות: מפקחת שותפה לפיתוח הניסוי, מעודדת ויוזמת; בניית הקורס עם יועצים אקדמיים; השתתפות גננות וסייעות; הקראת פתיח במפגש 
ראשון; הכנה של הצוות; הכנה של חומר מלווה להכשרה; מפגשים אחת לשבוע; שותפות עם פיסג”ה חולון; מקום מוכר להשתלמויות עובדי הוראה; מיקום 

נוח ומצויד; בשנה הראשונה ללמידה מתמקדים בהיבט התיאורטי ובשניה משלבים גם היבטים יישומיים. 
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ד.  בית הספר הניסויי “מגן” - “חינוך העתיד של דור המורים”

מרכז הפצה “שותפות” )שפה, פלורליזם ותקשורת( בבית הספר היסודי מגן עוסק 
בהוראה רב ממדית של שפות ותקשורת בהקשר תרבותי ורב-תרבותי. מזה שבע 
שנים, מתקיימים בבית הספר הניסויי “מגן” סיורים של סטודנטים לחינוך )“פרחי 
כחמש שעות,  של  מרוכז  ליום  מגיעים  הם  וממכללות.  מאוניברסיטאות  הוראה”( 
ובו הם נחשפים לתוכני הניסוי, לדרכי ההוראה בו ולתפיסת החדשנות החינוכית. 

סיורים אלה מהווים שלב חשוב ַבִּחברּות של דור מחנכי העתיד בישראל. 

“זה משמעותי לחזון  שלנו לחולל שינוי במערכת ולהתחיל במקום שבו האנשים 
עדיין פתוחים לרעיונות חדשים13”.

נוצר באמצעות המרצים שלהם. מרצים  הקשר הראשון עם קבוצות הסטודנטים 
ששמעו על הניסוי בבית הספר הניסויי “מגן” או שממש חוו אותו, החליטו שהם 
רוצים שהסטודנטים שלהם יכירו אותו. נוסף לכך, שתי המפקחות ללימודי האנגלית 
הספר,  בית  עם  שנים  רב  בקשר  ונמצאות  השנים  במשך  הספר  בית  עם  שעבדו 

מפיצות את רעיון הניסוי ומביאות סטודנטים להוראת אנגלית לסיורים.

יוצרים קשר עם מרכז ההפצה ומתקיים עמם תהליך של איתור צרכים  המרצים 
בתחום הלמידה בימי הביקור. המרצים מבקשים תכנים ודגשים מסוימים, ורכזת 

המרכז פורׂשת בפניהם את כל האפשרויות. 

“ימי הביקור נבנים לאחר מיפוי הצרכים של כל קבוצת סטודנטים, תוך התאמה 
לשכבת גיל או למוקדים ספציפיים מתחום הוראת האנגלית”. 

לאחר 3-2 שיחות בירור והכנה, בודקת רכזת מרכז ההפצה עם מורות בית-הספר, 
מה ניתן להציג בפני הסטודנטים במסגרת הזמן האפשרי. 

“אני מתייעצת עם המורות ובודקת מה הן מציעות להראות לסטודנטים מתוך מהלך 
הלימודים השוטף להמחשת הנושא הנידון ובודקת איך זה משתלב עם מערכת 

השעות הקיימת”. 

הציטוטים בסעיף ד הם מדבריהם של חברי מרכז ההפצה בבית הספר הניסויי מגן.  13

דוגמאות•לעקרונות•פעולה:•
• המפקחת••מסייעת•בהפצה;•א.

• במכללה•ב. מרצים• עם• טווח• ארוכי• קשרים• בניית•
להכשרת•מורים;•

• ההפצה•מתקיימת•בשדה•שבו•נבע•הניסוי,•גובש•ג.
והוטמע;•

• בירור•צורכי•הלמידה•והתאמה•אליהם;•ד.

• לטובת•ה. הספר• בבית• השעות• מערכת• הגמשת•
ההפצה;•

• הכנה•מדוקדקת•ומוקפדת•של•הסיור;•ו.

• מעורבות•אקטיבית•של•המבקרים;•ז.

• מעצבים•סביבה•פיזית•על•פי•מהות•הניסוי;•ח.

• המשתתפים•ט. עם• העיניים• בגובה• פתוח• דיאלוג•
בסיור;•

• הצוות•המיישם•את•הניסוי•הוא•המפיץ;•י.

שיח•מסכם•המשלב•את•הפרקטיקה•והתיאוריה.•יא.•

עקרונות פעולה
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הרכזת מעבירה למרצים תוכנית של יום הביקור, ובמקביל מארגנת את התנהלותו. 

“זה מצריך לפעמים שמורות מסוימות יבצעו שינויים במערכת השעות”.

בשיחת הפתיחה ניתן רקע כללי על הניסוי, ולאחריו נכנסים הסטודנטים לכיתות. הם צופים בשיעורים במקטעים של 20-15 דקות כל אחד. לעתים עליהם 
להיות פעילים בשיעור.

“כדי שיחוו את הלמידה ויחושו על עצמם את הקשר הזה, מורה-תלמיד, חומר-תלמיד”. במהלך ההדגמות, הרכזת נותנת לסטודנטים נרטיב של עשייה פדגוגית. 
“אני אומרת לפעמים לילדים one minute, I want to explain something”. אין הכנה מיוחדת לתלמידים לקראת הסיור. התלמידים הצעירים מתרגשים מאוד. 
אני אומרת להם שמה שאנחנו עושים נראה רגיל מאוד, אבל עבור אנשים שבאים מבחוץ זה משהו מאוד ייחודי, וזה נותן להם איזו שהיא פרספקטיבה שהם בתוך 
תהליך מיוחד, המורים והתלמידים, החשים גאוות יחידה מעוניינים תמיד להראות יותר ממה שמתאפשר במשך הסיור. מאחר שיש הרבה סיורים, הם למדו, שמה 

שלא הצליחו להציג בסיור זה, יתקיים בסיור הבא”.

בהפסקה, המורים שהציגו ונכחו בשיעורים באים למליאה ומנהלים דיון עם הסטודנטים. שלב זה מאפשר דיאלוג עם צוות מגובש. 

“יש משהו של רוח הצוות, שאנחנו גם מנסים להעביר לסטודנטים. אמנם, אני מלמדת רק בכיתות אלף ובית, אך אני גם חלק אינטגרלי מהצוות ושותפה מלאה לכל 
תהליכי הפיתוח והכתיבה”. בדרך כלל הסטודנטים שואלים שאלות בעיקר מהפן האישי, איך זה עובד? כמה זמן אנו מקדישות מעבר לדרישות הנכללות בעבודתו 
הרגילה של מורה כדי להגיע לאיכויות כאלה של עבודה? אני מסבירה להם שהמקום שממנו התחלתי לפני 16 שנה איננו המקום שלי היום. חשוב מאוד לדעת 

שמורה חייב תמיד להתפתח ולצעוד צעד אחד קדימה”. 

לאחר סבב נוסף של כניסה לכיתות נערך דיון מסכם.

מעידים  המרצים  אותם.  המביאים  המרצים  עם  בעיקר  נשמר  הקשר  זאת,  עם  נוסף.  לביקור  להגיע  יוכלו  אם  הסיור  בתום  שואלים  מהסטודנטים  חלק 
שהסטודנטים אומרים כי זה היה הביקור המשמעותי ביותר שלהם באותה שנה, והתרשמותם הייתה משמעותית ותמשיך ללוות אותם בהמשך. 

“בכל קבוצה יש לפחות 5-3 שמשוגעים לדבר; יש להם ניצוץ בעיניים. הם מפתחים דיאלוג, הם באים, הם סקרנים, הם שואלים יותר. הם ממשיכים להיות בקשר 
כזה או אחר. אני בטוחה שהם כבר יהיו השגרירים שלנו”.

דוגמאות לפעולות: יצירת קשר עם מרצים ומפקחים; בירור צורכי הלמידה של הקבוצה המבקרת; התאמת הביקור  למערכת שעות בית הספר; העברת 
תוכנית הביקור למרצה; פינוי יום מלא לליווי; שיחת פתיחה; צפייה ומעורבות אקטיבית בשיעורים; דיון ושיח עם המורים המדגימים; דיון מסכם על-ידי כל 

הגורמים השותפים לסיור; המשך קשר עם המרצים; המשך קשר עם סטודנטים מתעניינים.
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 9.2  כיצד מפיצים ניסוי? 

עקרונות פעולה משותפים  מצד אחד וייחודיים מצד אחר של הפצה מוצלחת

ידי חברי מרכזי  וגובשו מתוך עשרות סיפורי הצלחה בהפצה שסופרו בהרחבה על  המשותפים שזוככו  פרק זה פורש בפני הקורא את עקרונות הפעולה 
ההפצה. בפרק שני חלקים: החלק הראשון מציג  ומדגים בהרחבה עקרונות פעולה שחזרו שוב ושוב כמעט בכל סיפורי ההצלחה בהפצה והודגשו על ידי 
המספרים כמרכזיים בתרומתם להצלחה בהפצה. בחלקו השני של הפרק מוצגים עקרונות משותפים נוספים שתרמו להצלחה בהפצה ואשר הופיעו במספר 

רב של סיפורי ההצלחה. בחלקו האחרון של הפרק, נציג מספר עקרונות פעולה ייחודיים למרכז זה או אחר.  

אולם ראשית, ברצוננו להציג בפני הקורא רשימה המרכזת את עקרונות הפעולה המשותפים, אשר יפורטו בהמשך:

ההפצה מתקיימת בשדה שבו נבע הניסוי, גובש והוטמע.. 1

קיימת מעורבות אקטיבית של השדה והאקדמיה בהפצה.. 2

דרכי ההפצה דומות ומותאמות לאופי הניסוי ולמהותו.. 3

ההפצה מתבצעת באופן חווייתי והתנסותי.. 4

חברי ועדות ההיגוי לניסוי מסייעים בקידום ההפצה.. 5

 ההפצה מלווה בתיעוד שוטף ומגוון המשמש ליצירת זיכרון ארגוני ובסיס להמשך פיתוח.. 6

יצירת קשרים ושיתוף פעולה עם מגוון גורמים העשויים לקדם את ההפצה.. 7

“מחזרים” אחרי לקוחות פוטנציאליים.. 8

המרש/ת משמש כמשאב פעיל להפצה.. 9

מפיצים לכל גוף המעוניין בכך, גם אם הוא שונה במהותו מהמוסד המפיץ.. 10

מקפידים על היענות מידית לכל פנייה.. 11

 מקפידים על רמה גבוהה מאוד של מסגרות הפעולה להפצה: איכות חומרי הלמידה, איכות תוכנית הסיורים ועוד.. 12

 כלל הצוות שותף להפצה, כל אחד תורם את תרומתו וכלל המוסד חינוכי הוא מרכז הפצה.. 13

ההפצה מהווה מנוף לפיתוח הצוות ולהמשך פיתוח הניסוי.. 14

התלמידים עמיתים להפצה ושותפים להפצה בפעילויות ההפצה.. 15

ההורים גם הם שותפים פעילים בהפצה.. 16

 נעזרים במערך הפיקוח על מוסדות החינוך כמפיצים. . 17
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ההפצה נעשית תוך להט רב, התלהבות ומחויבות גבוהה.. 18

צוותים נפגשים ולומדים עם צוותים.. 19

השיח בתהליך ההפצה בין לומדים למלמדים הוא שוויוני ופתוח-”בגובה העיניים”.. 20

מעצבים סביבה פיזית על פי מהות הניסוי-”הסביבה מדברת ניסוי”.. 21

ההפצה אינה “הצגה” היא צפייה בשגרת העבודה והלמידה תוך כדי עשייה.. 22

מתאימים ומשנים את דרכי ההפצה ואופייה, בהתאם לצורך העולה מהשטח. . 23

להלן פירוט והדגמה של כל אחד מעקרונות הפעולה המשותפים שהוצגו ברשימה שלעיל:   

א. ההפצה מתקיימת בשדה שבו נבע הניסוי, גובש והוטמע 

תהליך הפצת הניסוי נעשה על בסיס ההצלחות מהניסיון בשדה. מקור הנביעה של הניסוי משמש כ"מעבדה חיה", שבה הניסוי ממשיך להתפתח ושאליה ניתן 
להביא גורמים המתעניינים בו ללמידה, לחוויה ולהתנסות. מַבצעי הניסוי מציגים אותו בפני המתעניינים וסוחפים אותם לעשייה ולשינוי. לפיכך, מרכז ההפצה 

נמצא בבית הספר הניסויי ורוב מפגשי הלמידה מתקיימים בשדה הניסוי. 

להלן שתי דוגמאות: 

)1( תוכנית ה”שוליה” - ישיבה ניסויית “מקור חיים”

תוכנית זו מתקיימת במסגרת פעילות מרכז ההפצה הניסויי, וכחלק מ”לפַני ולפנים” - התוכנית להכשרת מורים, המתקיימת בתוך הישיבה הניסויית. במסגרת 
התוכנית, כל אחד מ”פרחי ההוראה” מחויב להקדיש שבועיים לא רצופים ל”שוליות” המתקיימת ברוח הניסוי. הרעיון נובע מהחשיבה שרק מורה שמחובר 
לתפיסת העולם של הניסוי יוכל ללמד בישיבה. בשבועיים אלה, צמודים “פרחי ההוראה” לאחד מהמורים בישיבה בכל ההיבטים, חווים את הניסוי ומתנסים 
בדרך הלימוד על פיו. הסטודנטים צופים בשיעורים, מתנסים בשיחות אישיות עם התלמידים ברוח הניסוי, מתנסים בהכנת חומרי למידה דיאלוגית, לומדים 
בחברותא עם התלמידים, מלמדים שיעורים, משתתפים בישיבות צוות וכדומה. בדרך כלל, מזמינים המורים שני “פרחי הוראה” ביחד ויוצרים דיאלוג ומשחקי 

תפקידים ביניהם.

דוגמאות לפעולות: שבועיים לא רצופים של תפקוד כשוליה; צמידות למורה; צפייה בשיעורים ברוח הניסוי; התנסות בשיחות אישיות; הכנת חומרים ללמידה 
דיאלוגית; לימוד בחברותא עם התלמידים; העברת שיעורים; השתתפות בישיבות צוות. 

לדברי חבר בית המדרש להתחדשות בפנימייה הניסויית מקור חיים:

“אחת הבעיות בהכשרות ובמכללות למורים היא שמי שמלמדים במכללות אלו הרבה פעמים אנשים שמזמן כבר לא נמצאים בשטח. ביום-יום שלי אני מנהל בית 
ספר עם כל הקשיים היום-יומיים הכרוכים בכך”; “הם בעצם מלמדים אותך מה שקורה אצלך בשדה - השדה הוא הקבלות שלהם, משם מתחילה הנביעה”.
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)2( כיצד כותבים ספר? הניסיון וההתנסות בשטח כמקור לכתיבת ספר ללימוד אנגלית בבית הספר הניסויי “מגן”

אחת מדרכי ההפצה בבית הספר הניסויי “מגן” היא תרגום הידע הפרקטי לכלי עבודה למורה. כתיבת ספרי לימוד על בסיס התפיסה הניסויית היא דוגמה לכך. 
במסגרת פעילות מרכז “שותפות” בבית הספר מגן נכתבו מספר ספרי לימוד והוצאו לאור בהוצאת ספרים חיצונית לבית הספר. במקרה זה, כפי שאומרת 
חברת מרכז ההפצה “שותפות” “הצורך היה אבי ההמצאה”. כך, לדוגמה, בבית הספר החלו ללמד את סיפורי המלך ארתור, במסגרת השיעור “חקר תרבויות”, 
אשר פותח כחלק ממודל הניסוי בנושא “שפה ותרבות”. המורות לאנגלית החליטו לנסות ללמד סיפורים אלה בשפה האנגלית. למורות היה רקע תרבותי מגוון 
- דרום אפריקה, ספרד, ארה”ב ורוסיה - והן היו בעלות כישורים בתחומי האמנות: שירה, נגינה, ציור ודרמה. הן רתמו את כל הנכסים הללו לתוכנית הלימודים 
שפיתחו. כך נוצרה תוכנית לימודים, המשלבת תנועה, שירה, משחקי קריאה ותאטרון על פי גיל התלמידים. לאור הצלחת התוכנית, החליטו המורות לכתוב 
ספר לימוד ברוח התכנית. מנהלת מרכז ההפצה הפגישה את המורות עם מנהל הוצאת “יסוד”, ותהליך כתיבת הספר החל. בשיתוף עם היועצת האקדמית 
של הניסוי, נפגשו המורות בתדירות גבוהה, גיבשו את התפיסה של הספר ואת החלוקה לפרקים, אספו חומר לימוד וכתבו אותו במשותף. דפים הפכו ליחידות, 

יחידות הפכו לפרקים, וכיום נמצא הספר בתהליכי אישור במשרד החינוך.

דוגמאות לפעולות: החלטה לכתוב ספר ולתרגם את הידע המעשי לידע כתוב; פגישה עם הוצאת ספרים; פגישות צוות המורות והיועצת האקדמית בתדירות 
גבוהה; שימוש ברקעים השונים של המורות לגיבוש קונספט הספר בהתאם לניסוי; איסוף חומרים; כתיבה; תהליך אישור של משרד החינוך.

ב. מעורבות אקטיבית של ה"שדה" והאקדמיה בהפצה

למרכזי ההפצה יש קשר חשוב עם האקדמיה. כל מרכז מלּווה באופן צמוד על-ידי יועץ אקדמי, המבנה ומעצב יחד ִאתו את תוכני הניסוי ואת דרכי הפצתו, כך 
שיהיו שימושיים ומובנים, ואף מסייע בכתיבת ספרים בנושא. היועץ חושף את תוכני הניסוי בפורומים אקדמיים ומקצועיים שונים וכך הוא נעשה שגריר של 

התכנית. נוסף לכך, במרבית מרכזי ההפצה נערכת הכשרה של פרחי הוראה. מרכזי ההפצה והאקדמיה ניזונים זה מזה.

להלן שלוש דוגמאות: 

)1( הכשרת גננות בגישה הומניסטית בהתאם לניסוי בגן “חיננית” בחולון

הגננת המפיצה את הניסוי בגישה ההומניסטית בחולון יצרה שותפות מתמשכת לאורך כל הדרך עם היועץ האקדמי לניסוי. לצורך הפצה רחבה, פנתה הגננת 
למקום המקובל להכשרת עובדי הוראה - הפסג”ה, והבנתה הכשרה לגננות המשלבת תיאוריה עם פרקטיקה. בבנייה ובהעברה של ההכשרה לגננות מעורבים 
חמישה יועצים אקדמיים. בשנה הראשונה לקיום ההכשרה נפגשו היועצים אחת לחודש ובנו אותה במשותף. בשנה השנייה נפגשו היועצים אחת לחודשיים, 
וכיום הם נפגשים פעם ברבעון להמשך פיתוח ההכשרה. כל יום הכשרה מורכב מארבע שעות למידה - שעתיים תיאורטיות שהועברו על-ידי צוות הייעוץ 

האקדמי שליווה את הניסוי ומלווה את ההפצה, ושעתיים של פרקטיקה בהנחיית הגננת וצוותה.

יועצים; פגישות לבנייה משותפת של ההכשרה; העברה  גיבוש הכשרה רב שנתית; שיתוף פעולה עם חמישה  דוגמאות לפעולות: פנייה למרכז פסג”ה; 
משותפת של ההכשרה.
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)2( “לפני ולפנים” - תוכנית להכשרת מורים  בישיבה הניסויית “מקור חיים”

הישיבה הניסויית “מקור חיים” ומכללת הרצוג להכשרת מורים פיתחו יחד תוכנית להכשרת מורים, הנקראת “לפני ולפנים”. מבחינה רשמית התוכנית היא 
זרוע של המכללה. שלוש שנות ההכשרה הראשונות מתקיימות בישיבה הניסויית במשך יום בשבוע. בד בבד נלמדים מספר קורסים נוספים במכללה עצמה. 
המכללה מאשרת את תוכנית הלימודים, והן המורים והן הרבנים של הישיבה הניסויית “מקור חיים” מלמדים בתוכניות נוספות להכשרת מורים במכללה. ביום 
ההכשרה בישיבה כמעט שאין שיעורים פרונטליים. מתכונת הלימודים היא סדנאות חווייתיות בישיבה עצמה. המטרה היא להנחיל לדור העתיד של המורים 

את רוח הניסוי, תוך קבלת הכרה אקדמית. 

כפי שאומר חבר בבית המדרש להתחדשות בישיבה הניסויית מקור חיים: 

“מבחינה רשמית אנחנו זרוע של מכללה אקדמית, והמטרייה האקדמית היא שחלק מהלימודים שלהם הם עושים אצלנו”. 

מאשרת  המכללה  הרצוג;  במכללת  שנה  הניסוי;  בשדה  מתרחשים  האקדמיה  לימודי  חיים”;  ב”מקור  שנים  שלוש  משותפת  תוכנית  לפעולות:  דוגמאות 
התוכנית; מורי הישיבה מלמדים במכללה; מתכונת הלמידה היא סדנה.

)3( שותפות בין יועצת אקדמית לבית ספר ניסויי “ארזים”

היועצת האקדמית מלווה את בית הספר הניסויי “ארזים” עוד מראשית הניסוי. תחום התמחותה הוא חינוך מיוחד - תחום המחובר לעשייה בבית הספר הניסויי 
“ארזים”. היא הנחתה את בית הספר בכתיבת ספר הניסוי, והיא מלווה אותו באופן אישי במשך השנים. מדובר במפגשים תדירים עם מנהלת המרכז, עם 
מנהלת בית הספר ועם צוות המרכז. היועצת מחברת את הצוות למאמרים חדשים בנושא הניסוי ולבעלי תפקידים באקדמיה. היא אחראית על נושא המחקר 
במרכז, ויחד עם הצוות מבצעת מחקר המיועד לכתיבה והפצה. כאשר צוות בית הספר היה מעוניין בלמידה של מודל עבודה חדש, היא חיברה אותו למודל 

של פתרון בעיות. הצוות למד את המודל יחד, והוא הפך לכלי עבודה שימושי המופץ הלאה באמצעות מרכז ההפצה.

דוגמאות לפעולות: ליווי מתקופת הניסוי; הנחיה בכתיבת ספר הניסוי; פגישות תדירות עם מנהלים וצוות; הפניה למאמרים חדשים בנושא הניסוי; הפניה 
לבעלי תפקידים באקדמיה; לימוד מודלים חדשים לעבודה.

ג.  דרכי ההפצה דומות ומותאמות לאופי הניסוי ולמהותו

דרכי ההפצה הנבחרות על-ידי המרכזים מותאמות לאופי הניסוי ולמהותו. הכלים שבהם משתמשים בעבודה עם התלמידים, הם אלו שבהם משתמשים בהצגת 
התוכנית בפני מתעניינים. בכך, חֹווים המתעניינים את הניסוי בעצמם, והניסוי הופך לחלק מהם. 

להלן שלוש דוגמאות:

)1( צוות רב מקצועי בבית הספר הניסויי “ארזים”

בבית ספר הניסויי “ארזים”, הפועל עם ילדים הסובלים מהפרעות התנהגות, מתנהלת העשייה החינוכית בהנחיית צוות רב-מקצועי. כוח האדם בבית הספר 
מונה מורים, מטפלים מתחומים שונים, פסיכולוגים ויועצים חינוכיים. חלק מהניסוי הוא בנייה של מארג רב-מקצועי הנותן מענה לשילוב הילדים. בהתאם לכך, 
כל הכשרה או הרצאה הניתנת במסגרת תהליך הפצת הניסוי נעשית על-ידי שני אנשי צוות, אחד מהתחום החינוכי ואחד מהתחום הטיפולי. כך מותאמת דרך 
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ההפצה לניסוי עצמו, ומועבר המסר של חשיבות השילוב בין הפרופסיות, והתרומה ההדדית שיש להן אחת עבור השנייה. לאור זאת, קהל היעד של ההכשרה 
מתרחב ממורים ומנהלים בלבד לכל באי בית הספר - מטפלים, סייעות, פסיכולוגים והורים. 

אומרת חברת מרכז ההפצה בבית הספר הניסויי ארזים: 

“אנו מעבירות מסר שיש חשיבות לחיבור בין השפה החינוכית, השפה הטיפולית והשפה הייעוצית.” 

דוגמאות לפעולות: שיתוף פעולה של צוות רב מקצועי בבית הספר, כל דרכי ההפצה מתבצעות על ידי שני אנשי צוות לפחות מתחומים שונים.

)2( דיאלוג של בית הספר הניסויי “רמות חפר” עם לקוחותיו

לב-לבו של הניסוי ב”רמות חפר” הוא הדיאלוג. השיח החינוכי מבוסס על הדיאלוג, ומתוך כך גם השיח בהפצה ובהטמעה. כך, לדוגמה, באחת ההכשרות 
שהתקיימה באחד מבתי הספר, רצה צוות ההפצה להתמקד בתוצרים. אולם, לאחר דיאלוג מתמשך עם בית הספר הנחנך, הוחלט לשנות את התוכנית, 

ולהתמקד בפרזנטציה של התלמידים. לאור זאת, עבד צוות המרכז עם התלמידים בכיתות, תוך יצירת דיאלוג. 

דוגמאות לפעולות: דיאלוג לבניית הכשרה, שינוי תוכנית ההכשרה לאור הדיאלוג, דיאלוג עם התלמידים בכיתות.  

ד. ההפצה מתבצעת באופן חווייתי והתנסותי; באמצעות תיאטרון, מוסיקה, ציור ועוד 

תוכני הניסוי מופצים באופן חווייתי, התנסותי, מעשיר, מגוון ומהנה. המרכזים משתמשים לשם כך באמצעי המחשה שונים, החל ממצגות, דרך שימוש בכלי 
אמנות, מוזיקה, דרמה, ועד לסדנאות קבוצתיות. בדרך זו המפגש עם התכנים הופך לבלתי נשכח ומשאיר “טעם של עוד”; הוא רלוונטי ומשמעותי עבור 

המורים הנחשפים לניסוי.

להלן שתי דוגמאות:

)1( קבוצת תאטרון פלייבק ה”בעטלרס” )קבצנים( של הישיבה הניסויית “מקור חיים”

תלמידי “בית המדרש להתחדשות”, המופעל כחלק ממרכז ההפצה של הישיבה הניסויית, הקימו קבוצת תיאטרון ּפלייּבק. הקבוצה מופיעה בפורומים חינוכיים 
וקהילתיים שונים, ומפיצה בדרך זו את דרכה החינוכית של הישיבה, באמצעות סיפורים וטקסטים. מפגש התאטרון נפתח בהצגת זוויות שונות )“שיקופים”( 
לטקסט סיפורי - מדרשי, בתרגילי “חימום” לקהל ובהצגת השחקנים. לאחר מכן מתנדבים מהקהל מתבקשים לספר סיפור על חוויה אישית, וכל אחד מהם 
זוכה לשלושה שיקופים באלתור השחקנים, המאירים לו פנים שונות בתוך חווייתו. המתנדבים מגיבים לשיקופים ומעבדים בכך את החוויה. המפגש מסתיים 

בקטעי הצגה של השחקנים מכל אחד מהסיפורים.

חבר בית המדרש להתחדשות בישיבה הניסויית מקור חיים אומר: 

“זה כמו להעביר סוד: מי שהסוד נגע בו נדלק לו איזה מנוע פנימי, והוא עצמו ילך ויעשה בכוחות עצמו על פי דרכו”.

דוגמאות לפעולות: עיבוד טקסט בנושא סיפורי-מדרשי; תרגילי “חימום”; הצגת שחקנים; הקהל מספר; השחקנים משקפים; הקהל מגיב; הצגת ִמקטעים 
מכל הסיפורים.
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)2( גישת “קול זכויות הילד”-מפגש הכשרה התנסותי לגננות בגן הניסויי “טופז”

הגננת מנחת ההכשרה מצלמת בווידאו את הילדים בגן כשהם פותרים קונפליקט בשיטה הרצויה על פי תפיסתה. הגננות בהכשרה צופות בסרט ודנות בו. 
היא מחלקת אותן לארבע קבוצות, ומבקשת שנציגה מכל קבוצה תציג דילמה ושהקבוצה תנסה לפתור אותה על פי הדרך שהוצגה בסרט. התנסות הגננות 
בהכשרה מצולמת על-ידי הגננת במצלמת וידאו, ומוקרנת עבורן אחריה. תוך כדי הקרנת סרט ההתנסות, הגננות דנות בתגובותיהן תוך פתירת הקונפליקט, 

וחושבות על פתרונות טובים יותר.

דוגמאות לפעולות: צילום הילדים בגן בעת פעילות ברוח הניסוי; צפייה בסרט מההתנסות בגן; חלוקה לקבוצות; התנסות בהעלאת בעיות ופתרונן בהתאם 
לרוח הניסוי; ההתנסות של הגננות מצולמת; ההתנסות של הגננות מוקרנת; מתקיים דיון.

ה. חברי ועדות ההיגוי לניסוי מסייעים בקידום ההפצה 

מוסד-ניסוי בכל שלבי התפתחותו מלווה בוועדת היגוי. חלק מחברי הוועדה באים מחוץ למוסד הניסויי. הוועדה מורכבת מנציגי רשויות מקומיות, מאנשי 
אקדמיה, מאנשי משרד החינוך, מהורים ומתלמידים. השילוב בין הגורמים הרבים, ההופכים לשותפי הניסוי ולתומכיו, יוצר מנוף של ממש להפצה. כל אחד 

מהשותפים "נדבק" בחיידק הניסוי, מקדם ומפיץ אותו בסביבתו המקצועית והאישית. 

להלן שתי דוגמאות:

)1( ועדות ההיגוי של גני הילדים הניסוִייים

לוועדות ההיגוי של גני הילדים הניסוִייים שותפים נציגי הרשות המקומית, המפקחת על הגן, היועץ האקדמי, הגננת מוביַלת הניסוי והמתעדת. ועדת ההיגוי 
מתכנסת שלוש פעמים בשנה, בדרך כלל במחלקת החינוך בעירייה, והיא עוסקת בסוגיות הקשורות לפיתוח הניסוי ובשלב מתקדם בסוגיות ההפצה וההטמעה. 
במפגש ראשון של ועדת ההיגוי בנוגע לגן ניסויי חדש מחולקת חוברת “שאלות ותשובות” בנוגע לניסוי, ובה מוגדרים תנאיו, תפקידי המעורבים בו ואופי הקשר 
ביניהם. בסוף כל שנה, מתבקשת הגננת לכתוב סיכום שנתי, והוא מובא בפני הוועדה. ועדת ההיגוי מחליטה אם הניסוי ימשיך וכיצד. בשלב הפיכת הגן הניסויי 

למרכז הפצה, מלווה הוועדה את תהליכי ההפצה בהחלטה על תכנים, בחיבור למוסדות בהם ניתן להפיץ את הניסוי וכדומה. 

לדבריה של גננת בגן הניסויי טופז: 

“הרשות העירונית היא לא אורחת במוסד הניסוי, היא המארחת“.

דוגמאות לפעולות: גיוס נציגי כל הגורמים; מפגשים שלוש פעמים בשנה; המפגשים מתקיימים ברשות המקומית; חוברת מגדירה את תנאי הניסוי ותפקידי 
המעורבים; סיכום שנתי מוצג; הוועדה מחליטה על המשך.

 )2( הפצת תוכני הניסוי של בית ספר הניסויי “ארזים” במסגרת “פורום מנהלים”

מפקחת בית הספר, שהיא שותפה לפיתוח הניסוי וחברה בוועדת ההיגוי לניסוי, הזמינה את המפקחת הכללית על בתי הספר היסודיים בעיר לסיור בבית 
הספר. בסיור הציגו מפקחת בית הספר וצוות בית הספר את מודל העבודה בבית הספר ואת מרכז ההפצה. בתום הסיור, יזמו שתי מורות מבית הספר פגישה 
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נוספת עם המפקחת, ובה הציעו מספר פעילויות להפצת הניסוי. המפקחת הציעה לצוות להציג את הנושא בפני פורום מנהלי בתי הספר הנמצאים תחת 
פיקוחה. נקבע תאריך, והמפקחת סיפרה לצוות על מאפייני קבוצת המנהלים. בתחילת ישיבת פורום המנהלים הציגה המפקחת את הצוות. הצוות הציג את 
הנושא בפני המנהלים, חילק דפי מידע לכל אחד מהנוכחים, והותיר מקום לשאלות ולשיחה. חברי הצוות רשמו את פרטי המנהלים שהתעניינו ויצרו אתם 

קשר בהמשך.

דוגמאות לפעולות: מפקחת הזמינה מפקחת; נערך סיור למפקחת; נערכה פגישה עם המפקחת; נקבעה ישיבת “פורום מנהלים”; ניתן מידע על קבוצת 
המנהלים; הצוות הוצג בפני המנהלים; הוצג הנושא; חולקו פליירים; ניתן זמן לשאלות ושיח;  נרשמו  פרטי מתעניינים.

® ® ® ® ® ® ® ® ®

בכל סיפורי ההצלחה בהפצה, מובאים להלן  ּכמרכזיים בתרומתם להפצה ושחזרו ונשנו  נוסף לעקרונות הפעולה המשותפים שהודגשו על-ידי המספרים 
עקרונות פעולה משותפים נוספים, אשר הופיעו  במספר רב של סיפורי הצלחה והם יוסברו בקצרה באמצעות דוגמאות וציטוטים. 

א. ההפצה מלווה בתיעוד שוטף ומגוון המשמש ליצירת זיכרון ארגוני ובסיס להמשך פיתוח הידע. 

מרכזי ההפצה משקיעים זמן ומאמצים רבים בתיעוד מתמיד של העשייה באמצעים שונים, כגון, כתבה, צילום, צילום וידאו, הקלטה ועוד. בבית הספר הניסויי 
“מגן”, למשל, חלק מהתיעוד הוא גם שידורי תחנת הרדיו המופעלת על-ידי התלמידים. תיעוד זה מהווה כלי חשוב ללמידה מתמשכת ולשיפור מתמיד של 

העשייה במרכז וכחומר להפצה וללמידה של מקומות אחרים.

כפי שאומרת חברת מרכז ההפצה  בבית הספר הניסויי מגן:

”אנחנו מתעדים בכל הדרכים. יש הרבה מאוד תורה כתובה שמלווה את התורה שבעל פה”.

ב. יצירת קשרים ושיתוף פעולה עם מגוון גורמים העשויים לקדם את ההפצה

מרכזי ההפצה מקפידים ליצור קשרים עם גורמים רבים ככל האפשר, תוך הפצת רעיון הניסוי בכל פורום אפשרי, רחב או מצומצם ככל שיהיה. כל אחד 
מהצוות, מהמורים, מהתלמידים ומהוריהם הוא “שגריר” להפצת תוכני הניסוי בקשריו הוא. במקביל, חותרים מרכזי ההפצה להגיע אל גורמי מפתח ברשות 

המקומית, במשרד החינוך ובאקדמיה ולהציג בפניהם את הרעיון ואת התכנים של הניסוי. 

ג. “מחזרים” אחרי לקוחות פוטנציאליים 

מהרגע שבו מוסד חינוכי מתעניין בניסוי, מרכזי ההפצה “מחזרים” אחריו בדרכים שונות: צוות המרכז מתקשר אליו, שולח דוא”ל, מזמן פגישות וביקורים, 
מבהיר עם המוסד החינוכי את צרכיו ומעורר את הרצון בשינוי. בבית הספר הניסויי “מגן”, למשל, מזמינים את המתעניינים לביקור ובו הם מקבלים הדרכה על 
הרקע התיאורטי והפדגוגי של העשייה בבית הספר ופוגשים ב”אני המקצועי” והאישי של הדמויות הפועלות במרכז. בסוף הביקור מתעניין צוות המרכז בצורכי 

המוסד המתעניין ובחזון שלו. המוסד המתעניין מוזמן על-ידי הצוות להמשך תהליך.
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ד. המרשת כמשאב פעיל להפצה

המרשתות מטעם “גף ניסוי” הן הכתובת להתייעצות, לפיתוח ולהפצת  הניסוי. יחד עם המרכזים הן “מחדדות” את “הליבה” של הניסוי, כלומר, את הייחודיות 
ואת המסרים המרכזיים, דבר המסייע לפיתוח המסרים השיווקיים של המרכזים. נוסף לכך, לצורך הפצת הניסוי, נעזרים המרכזים בקשרים של מערך הרישות 

עם גורמי פנים וחוץ.

אומרת חברת מרכז ההפצה “דיאלוג קהילתי” בבית חינוך ניסויי רמות חפר:

“ההתמחות של המרשת היא בתהליך של פיתוח הניסוי והיכולת שלו לשאול שאלות בצורה שמפתחת את הניסוי. בשלב של מרכז הוא עוסק בתהליך של זיכוך 
הליבה, המיתוג. ההדרכה וההנחיה של איך אתה מציג את עצמך בפני אחרים ומה אתה מוכר שהוא ייחודי לך ואין אותו, מה הערך המוסף שלך בעצם’”.

ה. מפיצים לכל גוף המעוניין בכך, גם אם הוא שונה במהותו מהמוסד המפיץ

מרכזי ההפצה מייעדים את הידע הניסויי למגוון אוכלוסיות יעד גם לכאלו השונות מהם מאוד. ידע שפותח בבית ספר ניסויי לחינוך מיוחד יכול להתאים גם 
לחינוך הרגיל, וידע חדשני מועבר גם בין מגזרים וקבוצות גיל שונות. בישיבה הניסויית “מקור חיים”, למשל, משתדלים מאוד להרחיב את מעגלי ההפצה גם 
לציבור הלא דתי וגם לאנשי מקצוע שאינם מתחומי החינוך. בבית הספר הניסויי “ארזים” פונים לבתי ספר רגילים ולבתי ספר לאוכלוסיות מיוחדות כאחד ובבית 

הספר הניסויי “גליל” בנצרת מפיצים גם לבתי ספר נוצריים.

לדברי חבר בית המדרש להתחדשות בישיבה הניסויית מקור חיים: 

“אחת התכניות מושכת קהל לא דתי ומיועדת לכך מראש, אבל בתכניות המנהלים הרוב המכריע הם דתיים. אנחנו מאוד רוצים לפרוץ את הדבר הזה. פרשת דרכים 
זו תכנית שמתקיימת בנפרד בגוש דן והיא מלכתחילה פונה לדתיים ולחילונים - השנה יש רוב מוחלט של חילונים. אתה כבר לא יודע מה לעשות עם הידע. כל 

הקהילה שלך חווה אותו ונהנית ממנו, אבל אתה מרגיש צורך שאחרים גם יקבלו”.

ו. מקפידים על היענות מידית לכל פנייה

כל פנייה לקבלת מידע, לארגון סיור וכדומה נענית על ידי מרכזי ההפצה במהירות וביעילות. במפגש מנהלים שבו השתתפו נציגות בית הספר הניסויי “ארזים”, 
למשל, חולקו חומרי הסברה על הניסוי, ופרטי הקשר של המתעניינים נרשמו בו במקום. ימים ספורים לאחר מכן יצרו הנציגות קשר עם המתעניינים והחלו 

לנהל עמם תהליך מעמיק יותר.

ז. מקפידים על רמה גבוהה מאוד של מסגרות הפעולה להפצה: איכות חומרי הלמידה, איכות תוכנית הסיורים ועוד 

כל סיור במרכז ההפצה נבנה בצורה מדוקדקת, תוך התאמה לצורכי הקבוצה ולמסר. את הסיור בבית הספר הניסויי “מגן”, למשל, עשויות להקדים 3-2 שיחות 
טלפון עם המבקרים, לבירור גודל הקבוצה, מאפייניה, צרכיה ורצונותיה. על פי הנאמר נבנה הסיור. המרכזים שומרים על סטנדרטים גבוהים מאוד של איכות 
החומרים המופצים, של אמצעי ההפצה ושל הצוות המפיץ. כל פרט מקבל התייחסות, והכול נעשה כדי שהמשתתפים בפעילויות ההפצה יקבלו את המיטב 
להבנה והפנמה של משמעויות הניסוי. בהכשרה לגננות בגישה ההומניסטית של גן ניסויי “חיננית” בחולון, למשל, המרצים הם בעלי מומחיות גבוהה בנושא, 

המצגות נבנות בקפדנות, החומרים מצולמים לכל המשתתפות, והתנאים הפיזיים מיטביים ללמידה.
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ח. כלל הצוות שותף להפצה, כל אחד תורם את תרומתו וכלל בית הספר הוא מרכז הפצה

הצוות המוביל, המפתח את הניסוי, גם מפיץ אותו. מכיוון שבשלב ההפצה, בכל אחד מהמוסדות החינוכיים הניסוי הופך לאורח חיים, גם הצוות נעשה לשותף 
פעיל בעשייה. הוא מסייע בבניית סיורים, בכניסה לכיתות ובהדגמה, בייעוץ בתהליכי הטמעה במוסדות חינוכיים נוספים, בכתיבת חומרים, בפיתוח קשרים עם 

גורמי חוץ, בהפצה עצמית ועוד. הצוות הוא ה”שגריר” של הניסוי. שותפותו הכרחית ותורמת רבות לקידום ההפצה וההטמעה. 

ט. ההפצה מהווה מנוף  לפיתוח צוות ולהמשך פיתוח הניסוי

הקמת מרכז הפצה חושפת את הצוות לתחומים חדשים, מאפשרת לו ליזום ומאפשרת לו להתפתח מבחינה מקצועית ואישית. אנשים שעד כה עסקו בחינוך 
ועוד. אנשי הצוות מגלים בתוכם כישורים שלא היו מודעים להם,  ובהוראה מוצאים את עצמם מנחים מורים, כותבים ספרים, מקימים תיאטרון, משווקים 

והמוסד החינוכי מפתח יכולות חדשות התורמות להפצה.

“ב’מקור חיים’ מקפידים שבמשך שליש מהזמן המורים יהיו עסוקים בעצמם - בלימוד ובהשתלמויות. לא רק אלו שיושבים באוניברסיטת תל אביב ובבית הספר 
לחינוך יכולים ללמד מורים, אלא גם מורים כאלה שצומחים ומתפתחים יכולים - והם יעשו את זה”.

אומר חבר בית המדרש להתחדשות בישיבה הניסויית מקור חיים.

י. התלמידים עמיתים להפצה ושותפים להפצה בפעילויות ההפצה 

במשך השנים הקהילה ואוכלוסיית התלמידים הופכת לחלק בלתי נפרד מהניסוי. לפיכך, גם התלמידים הם שגרירי ההפצה של הניסוי.  המבקרים פוגשים 
בסיורים את התלמידים ובחלק מהמרכזים הם אף לומדים אתם יחד. בישיבה הניסויית “מקור חיים”, למשל, המבקרים לומדים בחברותא עם התלמידים, 
וכך מופץ הניסוי באופן האותנטי ביותר. גם בבית הספר הניסויי “רמות חפר” לא מכינים את התלמידים לסיור ולא דורשים מהם להציג. הדברים נובעים מהם 

בטבעיות. גם בבית הספר הניסויי “גליל” בנצרת, נפגשים המסיירים עם התלמידים ומשוחחים עמם.

“התלמידים שלנו - עמיתים ושותפים. אנו רוצים שהם יעברו תהליך פנימי שלהם, ומתוך העובדה שנגענו במקום פנימי הם יוכלו לעשות את ההפצה בכוחות עצמם, 
על פי דרכם הם”, 

אומר חבר בית המדרש להתחדשות בישיבה הניסויית “מקור חיים”.

י”א. ההורים גם הם שותפים פעילים בהפצה

הורי התלמידים גם הם שותפים מלאים בהפצה. ההורים שותפים לוועדות ההיגוי המלוות את הניסוי ולעשייה. כדי להגביר את מעורבותם, מרכזי ההפצה 
ויוצרות אצלם מוטיבציה להפצתו. בישיבה הניסויית “מקור חיים”, למשל, הקימו “מרכז  יוצרים עבורם סדנאות העשרה ושיח, המעמיקות את מעורבותם 
צמיחה”, הפתוח להורים ולציבור הרחב, לשיתופם בתוכני הניסוי. בגן הניסויי “טופז” באשדוד, הגננת מסבירה להורים את עיקרי הניסוי, ובעקבות זאת, ההורים 

מנסים בימים אלו להכניס את תוכני הניסוי לבית הספר היסודי בעיר.

לדברי גננת בגן הניסויי טופז: 

“ההורים עוזרים להפיץ. הם חששו שבבית הספר האווירה תהיה שונה מהגן וביקשו ליצור תוכנית עם בית הספר”.
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י”ב. נעזרים במערך הפיקוח על מוסדות החינוך כמפיצים 

מערך הפיקוח על מוסדות החינוך הניסוייים הוא גורם חשוב בהפצה. המפקחים מלווים את הניסוי מראשיתו והם מנסים להפיצו מתוך תחושת שליחות. הם 
עושים זאת בפורומים שונים ומגוונים, הפותחים עבור המוסדות הניסוייים דלתות להפצה. 

אומרת גננת בגן הניסויי חיננית:

 “ברגע שמפקחת משווקת, היא משווקת את התוכנית השכם והערב בכל מקום”.

י”ג.  ההפצה נעשית תוך להט רב, התלהבות ומחויבות גבוהה    

ההפצה  מרכזי  צוותי  הפנימית.  וההתלהבות  בעיניים  הברק  פחות;  לא  חשוב  הלהט  אך  מרובה,  חשיבות  ההפצה  בתהליכי  והעשייה  המחשבה  להשקעת 
מאמינים מאוד בניסוי ובתכניו. הם מצליחים להעביר את התלהבותם האישית ממנו, ובכך “להדביק” אחרים ברעיון.

“אני יודעת שככל שאני מאמינה ואני מצליחה להדביק אחרים באמונות שלי, קורה להם משהו טוב. אני מאמינה בהם, אני מאמינה ביכולות שלהם ואני מאמינה 
שהם מסוגלים לעשות משהו אחר”... “זה דומה לזריקת אבן לתוך אגם, כשהאדוות הולכות ומתפשטות; זה לא שאנו רצים החוצה, אלא אנו עושים בתוכנו סוג של 

עבודה שמניעה את הגלים”, מספרת חברת  מרכז ההפצה “שותפות” בבית הספר הניסויי “מגן”.

י”ד. צוותים נפגשים ולומדים עם צוותים

במרבית הפעילויות במרכזי ההפצה, פוגשים המשתתפים צוות. הצוות המפעיל את הניסוי בשטח, הוא המפיץ אותו לאחרים. בכך, נפגשים צוותים ממקומות 
אחרים בקבוצת הדומים להם, עובדה היוצרת שיח שוויוני. המשתתפים רואים כי מפעילי הניסוי הם אנשי מקצוע כמותם, וכך משתקפת להם יכולתם. בסיור 

“פרחי הוראה” בבית הספר הניסויי “מגן”, למשל, לאחר שהסטודנטים חווים הדגמה בכיתות, מתקיים שיח עם המורים המדגימים.

ט”ו. השיח בתהליך ההפצה בין לומדים למלמדים הוא שוויוני ופתוח - “בגובה העיניים”

במרכזי ההפצה משוחחים עם המבקרים בגובה העיניים, כשווים אל שווים. כך נוצרת אווירת פתיחות, התורמת לדבריהם, ללמידת מסרי הניסוי ולהפנמתם. 
כשגננת הגן הניסויי “חיננית” בחולון, למשל, הייתה צריכה להעביר הכשרה לחברותיה הגננות, היא תהתה באיזו זכות תעמוד מולן, בהיותה  אחת מהן; ובסופו 

של דבר יצרה עמן שיח שוויוני.

“החלטתי לקרוא בפניהן קטע עם ה’אני מאמין שלי’, ואמרתי להן שאני אתן, כשווה בין שווים”, מספרת גננת בגן הניסויי חיננית.

ט”ז. מעצבים סביבה פיזית על פי מהות הניסוי -”הסביבה מדברת ניסוי”

מסרי הניסוי אינם מועברים רק בשיח, אלא גם באמצעות הסביבה העוטפת את המבקרים במוסדות הניסוי. קירות בית הספר או הגן, חזותו של המוסד החינוכי 
כולל המוצגים  שבו; כל אלה הם אמצעים להעברת מסרי הניסוי. נוסף לכך, במהלך ביקורים במרכז ההפצה מתנהל שיח לא פורמלי, בין הפעילויות המוצגות, 

שהוא משמעותי מאוד.

“מה שהמבקרים אצלנו רואים בדרך -  ִמסֵרי המסדרון -  חשובים לא פחות”, 

אומרת חברה במרכז הפצה “שותפות” בבית הספר הניסויי מגן.
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י”ז. ההפצה אינה “הצגה” - היא צפייה בשגרת העבודה ולמידה תוך כדי עשייה

מרכזי ההפצה אינם מנסים לייפות את המציאות או לעצבה, לצורך הביקורים. המבקרים רואים את המציאות כפי שהיא, על מורכבויותיה, על דרישותיה ועל 
האתגרים שהיא מציבה יום-יום. הכנות והשקיפות תורמות לבניית האמון של המבקרים בעשייה, ומעידות שהשינוי אפשרי.

לדברי חברה במערכת ההפצה בבית חינוך ניסויי רמות חפר: 

“התלמידים לא חשים שהם במעבדה.  יש שם התרחשות אמתית יום-יומית של החיים“.

י”ח. מתאימים ומשנים את דרכי ההפצה ואופייה, בהתאם לצורך העולה מהשטח

יחד עם ההקפדה על הכנת חומרי ההפצה ודרכי ההפצה מראש, קשובים לצרכים העולים מהשטח. בהכשרה לגננות בגישה ההומניסטית של הגן הניסויי 
“חיננית” בחולון, למשל, מקפידים על כך מאוד. מצד אחד, מכינים חומרים ברצינות רבה, אך מצד אחר, כאשר הגננות שואלות שאלות או מעלות נושאים 

אחרים, הן מקבלות מענה ומתאים.

אומרת גננת בגן הניסויי חיננית: 

“אנחנו כמוסד הדרכה לא רוצים להפוך לארגון מתבגר. אנחנו רוצים להישאר בשלב הסטרט-אפ כל הזמן. כדי להישאר בשלב הסטרט-אפ, אנחנו כל הזמן ממציאים 
את עצמנו ואת הכיוונים שלנו מחדש. ההפצה חייבת להיות רצינית, מובנית מאוד, עם סילבוס מאוד מובנה ורציני, אך יחד עם זאת ‘מקשיב וגמיש’ להתרחשויות 

בשטח”.

® ® ® ® ® ® ® ® ®

לצד עקרונות הפעולה המשותפים אשר תרמו להפצה מוצלחת, ברצוננו להציג כמה דוגמאות לעקרונות פעולה ייחודיים, אשר זוככו מתוך סיפורים של מרכז 
אחד או שניים. 

פירוט עקרונות אלה מובא להלן:

א. לצורך הרחבת היקף ההפצה נעזרים באמצעי תקשורת

באחד ממרכזי ההפצה, הניסוי עוסק בתקשורת, ולכן, בכל שלבי הניסוי מעדכנים את הקהילה בדבר התפתחותו. העדכונים נעשים בין היתר באמצעות כלי 
התקשורת המקומיים - עיתון וטלוויזיה קהילתית. כשבית הספר מגיע לשלב ההפצה, כל הקהילה שאליה שייך בית הספר יודעת על הניסוי.

“כשאנחנו באים ומסבירים, הם לא שומעים בפעם הראשונה על בית הספר. הם שמעו עלינו קודם בתקשורת”, מספרת חברה במרכז ההפצה “שותפות” בבית 
הספר הניסויי מגן.

ב. הפצה מתקיימת בקרב מגוון ארגונים, בנוסף  לארגוני החינוך 

חלק ממרכזי ההפצה אינם מסתפקים בהפצת הניסוי רק במסגרת החינוכית, ויוצאים החוצה לקהל הרחב. הפילוסופיה שביסוד הניסוי מופצת בקרב מטפלים, 
אנשי מקצוע מתחום האמנות, מנהלים ואפילו ביחידות צה”ל ובקרב טייסים. כך מתרחבים תוכני הניסוי לתחומים נוספים, מתעשרים ומעשירים.
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ג. ההפצה מתקיימת בפועל על ידי צוות הטרוגני מבחינה מקצועית 

הרקע המקצועי והתרבותי של חלק מהצוותים במוסדות החינוך הניסוייים מגוון מאוד: למשל, בבית הספר הניסויי “מגן”, העוסק במגוון תרבויות, מלמדים 
מורים שעלו מכמה מדינות )רוסיה, קנדה, דרום אפריקה, ספרד ועוד(, ושהם בעלי מגוון מקצועות )תיאטרון, מוזיקה, אמנות ועוד(; כך דרכי ההפצה מאופיינות 
ברב-תרבותיות. בבית הספר הניסויי “ארזים”, העוסק בשילוב ילדים עם הפרעות התנהגות, יש שילוב ייחודי בין צוות ממקצועות החינוך לצוות ממקצועות 

הטיפול; כך גם מתקיימת ההפצה.

לדברי חברת צוות במרכז ההפצה “ארזים”: 

“הכוח שלנו הוא שהצוות בדרך כלל  מורכב, לא חד-ממדי אלא רב-ממדי - מחנכים ומטפלים ויועצים. אנחנו שונים אחד מהשני. אבל אנחנו מכירים זה את זה כל 
כך טוב, כך שאנחנו משתמשים אחד בשני, מזמינים אחד את השני להיכנס במקומות הנכונים”.

ד. מרכז ההפצה מנוהל ומובל על ידי שתי מנהלות 

אחד ממרכזי ההפצה מנוהל בשותפות בידי שתי מנהלות. לכל אחת כישורים בתחומים אחרים, והן משלימות זו את זו בעשייה. את המפגשים, למשל, הן בונות יחד.

אומרת חברה במרכז ההפצה בבית הספר הניסויי “ארזים”: 

“שתינו מנחות. אנחנו יושבות יחד, מתכננות את הפעילות ביום ההכשרה, כל אחת מכינה את החומרים שלה ואנחנו מחליטות מי עושה מה. את החלק התיאורטי 
אחת מאתנו פחות אהבה, ולכן אני הנחיתי את החלק התיאורטי והיא את הסדנה”.

ה. המורות המפיצות נעזרות בסיפורים אישיים כחלק מהלמידה בהפצה

באחד מבתי הספר מספרות המורות המפיצות את הניסוי סיפורים אישיים, למשל, על קשיים שהתעוררו בראשית דרכן, על דרכי התמודדותן עם קשיים אלה 
ועל התפתחותן המקצועית בבית הספר. בדרך זו נבנה האמון של המתעניינים בניסוי. 

“דווקא הפן האישי הוא מה שמעסיק בדרך כלל, ואני מספרת”, אומרת חברה במרכז ההפצה “שותפות” בבית הספר הניסויי מגן.

ו. ההתנסות בידע החדשני עצמו היא רכיב בתהליך ההפצה

בשלבי ההפצה, הן בסיור הממושך והן בהכשרות, מקפידים כי המסיירים במקום לא רק יצפו בהתנהלות השיעורים, אלא גם יתנסו בהם באופן פעיל. בדרך זו, 
חווים המסיירים באופן מוחשי את הידע החדשני, מתרשמים ממנו לעומק ומפנימים אותו.





“יצירתיות לעולם לא תוכל להיות מוסברת בעזרת ההיגיון לבד! 

היצירתיות כמו בלידתו של תינוק, אינה מבקשת הסבר, 

אלא השתאות ויראת כבוד”
(ג’ורג’ וליאנט)

 מהפצה להטמעה 
מרכזי ההפצה  

)פרק 10(
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הטמעת הידע הניסויי היא המשכו הישיר של תהליך ההפצה. במילים אחרות, ניתן 
לראות רצף, המתחיל בפעולות הפצה, נמשך בתהליך ההטמעה, עד לביסוסו של 

הניסוי במוסד הנחנך והפיכתו לאורח חיים בו.  

10.1 שני סיפורי הצלחה בהטמעה

כדי להמחיש את רוח הניסויים, את אווירת העשייה ואת דבקותם של העוסקים בה, 
וכדי לפרוׂש תמונה  עשירה של דרכי ההטמעה העיקריות, בחרנו להציג שני סיפורי 
רשימת  מובאת  סיפור  כל  לצד  המרואיינים.  מדברי  ציטוטים  שזירת  תוך  הצלחה, 

דוגמאות לפעולות שהובילו להצלחה בהטמעה, וכן דוגמאות לעקרונות פעולה. 

 א.  בית הספר הניסויי “ארזים”  
תהליך הטמעת הניסוי בבית הספר “עדיני”14

בית הספר הניסויי “ארזים” הוא בית ספר לחינוך מיוחד, המיועד לילדים עם הפרעות 
מסייע  המודל  ומשתלבים”.  “מתקשרים  הקרוי  מודל  פיתח  הספר  בית  התנהגות. 
מודל  את  מטמיע  הספר  בית  הנורמטיבית.  בחברה  מאותגרים  תלמידים  לשלב 
ההתמודדות עם הפרעות התנהגות בבתי ספר ממלכתיים רגילים בעיר, אחד מהם 

הוא בית ספר “עדיני”.

“ארזים”  הניסויי  הספר  בבית  העבודה  דרך  את  “עדיני”  הספר  בית  הכיר  בתחילה, 
במסגרת הצגת הנושא בפני פורום מנהלי בתי-ספר בעיר. בעקבות התעניינותה של 
מנהלת “עדיני” בנושא, ולאור רצונה ליצור  שינוי בבית ספרה, צוות מרכז ההפצה יצר 

עמה קשר, ונקבעה פגישה עמה ועם סגניותיה.

לקיים הכשרה  והציעו  בתחילת הפגישה הציגו שתי מורות מ”ארזים” את עשייתן, 
אמרה  בתגובה,  התנהגות.  הפרעות  בעלי  תלמידים  עם  התמודדות  בנושא  לצוות 

הציטוטים בסעיף א הם מדבריהם של חברי מרכז ההפצה בבית הספר הניסויי "ארזים".  14

דוגמאות•לעקרונות•פעולה:•
• חשיפת•המודל•הניסויי•בפני•פורומים•רבי•א.

משתתפים•בעלי•יכולת•קבלת•החלטות;•

• בהטמעה•מאתרים•אנשי•מפתח•במוסד•הנחנך•ב.
ומתחברים•לחזונם;•

• ההטמעה•מתבצעת•תוך•התאמה•מרבית•למוסד•ג.
הנחנך•כ”תפירת•חליפה”;•

• הנחיית•עמיתים•משותפת,•צוות•טיפולי•עם•צוות•ד.
חינוכי;•

• תהליך•ההטמעה•נעשה•ברוח•הניסוי;•ה.

• צוות•מרכז•ההפצה•נפגש•ולומד••עם•צוות•בית•ו.
הספר•הנחנך;•

• למידה•חווייתית•והתנסותית.ז.

10.  סיפורי הצלחה בהטמעה, פעולות ועקרונות פעולה אשר 

תרמו להצלחת תהליך ההטמעה של הידע הניסויי - חדשני

עקרונות פעולה
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המנהלת כי אין בבית ספרה תלמידים עם הפרעות התנהגות ושהיא מעוניינת לרכוש ידע בנושא עבודה עם לקויי למידה.

“הבנו שכדאי להגדיר ולמקד את ההכשרה בהתמודדות עם ליקויי למידה בכיתה ונתייחס גם להפרעות התנהגות”.

אומרת חברת מרכז ההפצה “ארזים”. בתום הפגישה סוכם כי צוות “ארזים” ישלח דוא”ל תוך פירוט תכנית ההכשרה.

בעקבות הפגישה, בנו המורות מ”ארזים” את ההכשרה. 

אומרת חברת מרכז ההפצה “ארזים”:

 “חיברנו את הצרכים שהם העלו מהשטח עם מה שלנו יש להציע”.

בעקבות ההתקשרות, התקיימה בבית הספר “עדיני” במשך שנתיים הכשרה לכל צוות בית הספר, והיא יצרה תהליך של הטמעה. ההכשרה בת 56 השעות 
חולקה לשני שלבים. בשנה הראשונה עסקה ההכשרה בהתמודדות עם ליקויי למידה בכיתה מהפן התיאורטי, תוך התנסות והצגת מודל העבודה, ובשנה 

השנייה התקיים במתכונת סדנה ניתוח אירועים העולים תוך כדי יישום בשטח. 

“במהלך המפגשים בשנה השנייה המורים הציגו אירועים מהשטח ועבדנו עליהם והם חזרו לכיתות ויישמו את הדברים, ולאחר מכן שבו וסיפרו איך זה עבד”מתארת 
חברת מרכז ההפצה “ארזים”.

את ההכשרה בנו והנחו ארבע מורות מבית הספר הניסויי “ארזים”.  כל מפגש הונחה בידי שתיים מהן, אחת מהתחום החינוכי ואחת מהתחום הטיפולי. בסיכום, 
הוצגה עבודת הצוות הרב-מקצועי בבית הספר הניסויי, ונערך תהליך משוב על ההכשרה. בעקבות ההכשרה, דיווחו חלק מהמורות שהן שינו את גישתן כלפי 

תלמידים בעלי הפרעות התנהגות וליקויי למידה.

סילבוס  ובניית  הספר  בית  צורכי  בירור  התעניינותן;  בעקבות  וסגניותיה  המנהלת  עם  פגישה  מנהלים;  בפורום  הניסויי  המודל  הפצת  לפעולות:  דוגמאות 
הכשרה מותאם; קיום ההכשרה לצוות בתוך בית הספר הנחנך; בשנה הראשונה - למידת התיאוריה והפרקטיקה של החדשנות החינוכית; בשנה השנייה - ליווי 

בהטמעה; התנסות בחוויית קושי למידה; היכרות עם עבודת צוות רב מקצועי, סיכום ומשוב.
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ב.  מטמיעים “דיאלוג יצירתי” בבית ספר “קריית עמל” 
בטבעון15

יצירתי.  בדיאלוג  לומדת  קהילה  של  מודל  פיתח  חפר”  “רמות  הניסויי  הספר  בית 
מדובר בהבניה פעילה של ידע ושל חשיבה ביקורתית. הדיאלוג היצירתי הוטמע בבית 
הספר היסודי “קריית עמל” בטבעון. מנהלת מחלקת החינוך בטבעון, שהייתה גם 
המרשתת בבית הספר הניסויי “רמות חפר”,”שידכה” בין בתי הספר, לאחר שמנהלת 

“קריית עמל”, אמרה לה כי היא מעוניינת ליצור שינוי בבית הספר. 

צוות “רמות חפר” )המנהלת  ושתי מנהלות מרכז ההפצה( נפגש עם צוות “קריית 
“קריית  מנהלת  שאלה  בפגישה,  נוספות(.  מורות  ושתי  סגניתה  )המנהלת,  עמל” 
רוצה  היא  כי  וסיפרה  יצירתי,  דיאלוג  ומהו  חקר  בעבודות  העבודה  דרך  מהי  עמל” 
ליצור שינוי בבית ספרה. היא שמעה מצוות “רמות חפר” על תהליך הלמידה שעשו 
עם חטיבת הביניים בטבעון, ועל מהות העבודה בדרך של דיאלוג יצירתי והתרשמה 
באופן חיובי מכך. מפגשי הלמידה מתקיימים במוסד הנחנך, תוך התנסות ולמידה 

בשגרת העבודה שלו. 

“המנהלת הייתה מאוד תכליתית. היה לה מאוד חשוב לפתוח יומנים, וקבענו לקיים 
יום חשיפה למורים בחודש אוגוסט”. 

ביום הצגת המודל צוות “רמות חפר” הציג בפני המורים במשך שעתיים מצגת ולאחר 
ודאות”.  חוסר  הרבה שאלות ששיקפו  “הם שאלו  היה לשאול שאלות.  מכן אפשר 

בתום ההצגה, בנו שני הצוותים יחד לוח זמנים מפורט להכשרה.

“יש לנו שלד משנים קודמות, ואנחנו משנים לפי הצרכים. זה לא ‘העתק’-’הדבק’. 
התאמנו את התכנים לבית ספר יסודי; למשל, מבחינת הנושא שבחרנו, 60 שנה 

למדינה - זו שפה קצת אחרת”.

הייתה  זו  בערב.  א’  ביום  פעם  ומדי  ג’,  בימי  בשבועיים  פעם  התקיימה  ההכשרה 
הכשרה בית ספרית של 112 שעות, והיא כללה את כל מורי בית הספר.

את  בנתה  היא  מעורבת.  והייתה  כתבה  ההכשרות,  בכל  אתנו  ישבה  “המנהלת 
נורמות הלמידה ושמרה עליהן”. 

במפגש הראשון, הביא צוות “רמות חפר” סילבוס להמשך, הציג אותו וקיים תהליך 
נשמרו  שנכתבו,  ושאלות,  חששות  העלו  המורים  המורים.  עם  ציפיות  תיאום  של 

והוצגו חזרה למורים בתום התהליך.

הציטוטים בסעיף ב הם מדבריהם של חברי מרכז ההפצה בבית חינוך ניסויי רמות חפר.  15

דוגמאות•לעקרונות•פעולה:•
• השתתפות•פעילה•והובלה•של•מנהלת;•א.

• שילוב•תאוריה•ופרקטיקה••בהטמעה;••ב.

• תקשורת•רציפה•וזמינה•בין•החונכים•לנחנכים;•ג.

• מקיימים•ליווי•צמוד•ומתמשך•של•הצוות;•ד.

• ההטמעה•מתבצעת•תוך•התאמה•מרבית•לבית•ה.
הספר•כ”תפירת•חליפה”.

עקרונות פעולה
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כל פגישה הייתה מורכבת מרקע תיאורטי על  הניסוי ומסדנה יישומית. שלוש הפגישות הראשונות התבססו על המודל ובין הפגישות, התקשרו המורים זה עם 
זה באמצעות מערכת הלמידה המתוקשבת )high-learn(. “בהתחלה זה לא כל כך עבד, אבל בהמשך הם כבר שלחו לנו במייל דברים”. למעט מפגש אחד, 

כל הפגישות התקיימו במועדן.

אחרי השלב התיאורטי יותר של ההכשרה, עבד הצוות  על הנושא שכל מורה בחר ובנה את הסילבוס הכיתתי. 

“הבחירה צריכה להיות מתוכנית הלימודים במקצוע שהמורה חזק בו. הם, למשל, בחרו את נושא איכות הסביבה. אנחנו מעלים רעיונות משלנו והם בוחרים או יוצרים 
משהו אחר. לא מטמיעים רק בנושאים שאנו מומחים בהם, אלא נותנים כלים לדיאלוג יצירתי”. 

לכל מפגש כזה הגיעו כשלושה מורים מקצועיים )בנושאים שנבחרו( מ”רמות חפר” וסייעו לבנות את הסילבוס.  

שלושה תלמידים מ”רמות חפר” הציגו את תוצריהם ב”קריית עמל”. אחת העבודות ייצגה באמצעות אמנות את מורכבות התפתחות הזהות הפלסטינית. 

“כשרוצים להדגים להם תוצרים, מביאים תלמידים והם מציגים שאלת חקר ותוצר בפני כולם. התלמידים מספרים מדוע בחרו בתוצר זה ומביאים דוגמאות”. 

נוסף לכך, צפו מורי “קריית עמל” ב”בימת שיתוף” - הצגת תוצרי עבודות חקר בפני הורים, מורים ותלמידים - בבית הספר “רמות חפר”. 

ל”בימת שיתוף” ב”קריית עמל” נקבע תאריך יעד, ולמורים נקבע לוח זמנים שעליהם היה לעמוד בו. המורים החלו לעבוד על הנושאים בכיתתם, וצוות “רמות 
חפר” ליווה אותם בכך. “הייתה פעם שנכנסנו, אנחנו ועוד שלושה מורים מ”רמות חפר” לכיתות, וממש עזרנו להם עם ניסוח שאלות החקר”. במקביל לעבודה 
עם התלמידים, “כל מורה הייתה צריכה לקחת אמירה שלה, ולבנות יחד עם שלוש מורות אחרות ‘מטפורה’ משותפת”. בתום התהליך, בית ספר “קריית עמל” 
קיים באחד מימי שישי “בימת שיתוף” לכל בית הספר. אל “בימת השיתוף” הוזמנו הוריהם של כל התלמידים, והמורות עבדו עם התלמידים על הפרזנטציה. 

“גם ראש המועצה הוזמן, וזו הייתה חגיגה. זה פורסם גם בעתונות המקומית”.

בנו סילבוס לשנת הלימודים הבאה. הסילבוס נקבע בהתאם  כי הוא מעוניין בהמשך ההכשרה. הצוותים  בתום ההכשרה, החליט בית ספר “קריית עמל” 
ועבודה ממוקדת על  והיא כללה שכלול של עבודות החקר,  28 שעות,  לנקודות שהועלו על-ידי המורים כדורשות חיזוק. ההכשרה בשנה השנייה נמשכה 

התוצרים ועל הפרזנטציה.

 “ביום שני האחרון הייתה בימת שיתוף מרגשת. המורות שחששו בעבר אמרו שהמקצועיות שלהן עלתה, ושהן פחות חוששות. זו שפה שנכנסה לבית הספר”.

דוגמאות לפעולות: מרשתת יוצרת קשר בין בתי הספר; שיחת מנהלות ומורות; קביעת יום חשיפה; פרזנטציה ביום חשיפה; קביעת לו”ז להמשך; התאמת 
תכנית לצרכים; תיאום ציפיות; אחת לשבועיים; 112 שעות; מנהלת משתתפת בפגישות; שילוב תיאוריה ופרקטיקה בלמידה; קשר אינטרנטי בין המפגשים; 
בניית סילבוס כיתתי; מורים מקצועיים מצטרפים לעזור; הדגמה של תלמידים; צפייה ב”בימת שיתוף”; עבודה על תוצרים; “בימת שיתוף” עצמית; הגדרת 

צרכים להמשך; בניית המשך ההכשרה וקיומה.
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 10.2  כיצד מטמיעים ניסוי? 
עקרונות פעולה משותפים מצד אחד וייחודיים מצד אחר של הטמעה מוצלחת

פרק זה פורש בפני הקורא את עקרונות הפעולה המשותפים שנגזרו וגובשו מתוך עשרות סיפורי הצלחה בהטמעה ושסופרו בהרחבה על ידי חברי מרכזי 
ההפצה. בפרק שלושה חלקים: החלק הראשון מציג  ומדגים בהרחבה עקרונות פעולה שחזרו שוב ושוב בכל סיפורי ההצלחה בהטמעה והודגשו על ידי 
המספרים כמרכזיים בתרומתם להטמעה. בחלק השני של הפרק מוצגים עקרונות משותפים נוספים שתרמו להצלחה בהטמעה ואשר הופיעו ברוב סיפורי 

ההצלחה. בחלק השלישי מוצגים עקרונות פעולה ייחודיים למוסד חינוך כזה או אחר.

אך ראשית, ברצוננו להציג בפני הקורא רשימה המרכזת את עקרונות הפעולה המשותפים, אשר יפורטו בהמשך:

ההטמעה מתבצעת תוך התאמה מרבית למוסד הנחנך: אופיו, צרכיו, משאביו וחזונו, כ”תפירת חליפה”.. 1

מקיימים ליווי צמוד ומתמשך של המוסדות הנחנכים בתהליך ההטמעה.. 2

תהליך ההטמעה מהווה דרך להמשך התפתחות הניסוי ומקדם את המשך ההטמעה.. 3

מטמיעים רק במוסד חינוכי המביע רצון אמיתי ונכונות למחויבות.. 4

בהטמעה מאתרים אנשי מפתח במוסד הנחנך ומתחברים לחזונם.. 5

מאתרים ומגייסים שותף למנהל, אשר יהווה כח מניע נוסף בתהליך ההטמעה.. 6

מפגשי הלמידה בתהליך ההטמעה מתקיימים במוסד הנחנך, תוך התנסות ולמידה בשגרת העבודה שלו.. 7

זמינות גבוהה של הצוות החונך לצוות הנחנך.. 8

מתקיימות הדגמות אישיות של דרכי העבודה בניסוי וכן ליווי אישי בהתאם לצורך.. 9

יוצרים עבודת צוות במוסד הנחנך כבסיס להטמעה.. 10

ההטמעה מתחילה בשימוש בעשייה המוצלחת של המוסד הנחנך.    . 11

להלן פירוט והדגמה של כל אחד מעקרונות הפעולה המשותפים שהוצגו ברשימה שלעיל:   

א. ההטמעה מתבצעת תוך התאמה מרבית למוסד הנחנך: אופיו, צרכיו, משאביו וחזונו, כ”תפירת חליפה”. 
כל מודל ניסויי בנוי ממספר מוקדים מודולריים )נושאים שסביבם מתפתח הניסוי(; דבר המאפשר התאמה מַרּבית בהטמעה. מרכזי ההפצה משקיעים 
מאמצים מרובים כדי לאתר את הצרכים, את החזון ואת הרצון של בתי הספר הנחנכים, ומתאימים להם את עקרונות הניסוי ואת דרכי הפעולה הנדרשים 
להגשמתם. אין ניסיון להטמיע את הניסוי כפי שהוא, ובכל בית ספר הוא מקבל גוון אחר ומשמעויות חדשות, בהתאם לתפיסה החינוכית הייחודית של 

המוסד החינוכי הנחנך. בזכות המבנה המודולרי של הניסויים ניתן להטמיע את כולו או רק חלקים ממנו. 
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להלן שתי דוגמאות:

)1( הטמעה מודולרית של הניסוי של בית ספר ניסויי “גליל” בבית ספר “אלסלזיאן” בנצרת

בפגישה עם מנהלת בית הספר “אלסלזיאן” הציגה מנהלת בית ספר ניסויי “גליל” את הניסוי ואת עקרונות העשייה בו באמצעות שיח ודפי הסבר. מנהלת 
“אלסלזיאן” ביקשה להתמקד בעבודות החקר, כיוון שחיפשה שיטה לקידום מידי של הישגים. לאור בקשתה נקבעה הכשרה לצוות בית הספר בנושא עבודות 

החקר, ובעקבותיה בית הספר החל לעבוד לפי השיטה. 

אומר חבר מרכז הפצה בבית ספר ניסויי גליל בנצרת: 

“כל בן אדם יכול לקנות מאתנו מה שהוא רוצה. אנחנו רוצים שהוא יתחבר לניסוי, לא שיעתיק את הניסוי”. מנהלת בית הספר גליל אמרה: “אני נותנת לכם כלים, 
נותנת לכם מיומנויות ואתם תצבעו את זה איך שאתם רוצים. הם גם מוסיפים או מורידים דברים שלא מוצאים חן בעיניהם וזה היופי שבדבר, שכל אחד ייקח את 

מה שמתאים לו”.

דוגמאות לפעולות: פגישה עם המנהלת; בקשת המנהלת להתמקד ב”חקר”; קביעת מועדי ההכשרה; בניית  ההכשרה בנושא ה”חקר”.

)2( התאמת הנושא והצוות המטמיע מבית ספר ניסויי “רמות חפר” לצרכי בית ספר “קריית עמל”

בשנת ההכשרה השנייה בבית ספר “קריית עמל”, הביע צוות בית הספר את רצונו לעסוק בנושאי איכות הסביבה. זהו נושא שבית הספר הניסויי “רמות חפר” 
אינו בקיא בו. צוות מרכז ההפצה פנה אל המורה לגיאוגרפיה בבית הספר, והוא הצטרף אליהן להכשרה. המורה לגיאוגרפיה עזר למורות ב”קריית עמל” למקד 
את נושאי החקר, וצוות מרכז ההפצה המליץ להן לפנות למומחים נוספים בתחום. המורות פנו למומחים, והפנו אליהם שאלות, תוך ליווי מתמשך של המורה 

לגיאוגרפיה.

דוגמאות לפעולות: הגדרת נושא על-ידי בית הספר הנחנך; איתור מורה מומחה בבית הספר המטמיע; הצטרפות המורה להכשרה; ליווי מתמשך של המורה.

לדברי חברת מרכז הפצה בבית חינוך ניסויי רמות חפר:

“אנחנו באות עם מודל ואומרות - אתן לא חייבות לקחת הכול“.

ב. מקיימים ליווי צמוד ומתמשך של המוסדות הנחנכים בתהליך ההטמעה
כשלב התפתחותי בתהליך ההפצה, מוסד חינוכי האומר “רוצה אני” מתחיל בתהליך הטמעת המודל הניסויי, בהתאמה למוסד שלו. כל תהליך ההטמעה 
מלּווה על-ידי הצוות המקצועי של מרכז ההפצה, שרכש ידע וניסיון בפיתוח המודל וביישומו. צוות המוסד הניסויי מלווה באופן צמוד את צוות המוסד 

הנחנך, והליווי וההטמעה מתרחשים בשדה הנחנך. 
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להלן שתי דוגמאות: 

)1( הטמעת הניסוי של בית ספר הניסויי “מגן” בבית הספר “מרחבים”

לאחר שצוות המוסד הנחנך עבר את תהליך ההפצה והחליט להטמיע את המודל הניסויי בבית ספרו, גובש עם הצוות הנחנך מודל העבודה, תוך התאמה לחזון 
ולרציונל של בית הספר. השינוי הוטמע במערכת השעות של בית הספר. מוָרה בבית הספר הניסויי “מגן” מגיעה פעם בשבוע אל בית ספר “מרחבים” להדגמה 
ולהדרכה. בבוקר היא מקיימת הדרכות פרטניות למורים, ועוברת אתם על חומרים ועל תוצרים של התלמידים. בהמשך היא נכנסת לכיתות ומלמדת בהן ביחד 

עם המורות. בתום השיעור היא יושבת עם המורה למשוב. במידת הצורך, המורה מ”מרחבים” מתייעצת טלפונית עם המורה מ”מגן”.

דוגמאות לפעולות: גיבוש תוכנית מותאמת עם הצוות הנחנך; הכנסת השינוי למערכת השעות; ליווי שבועי מתמשך של צוות מרכז ההפצה את “מרחבים”; 
הדרכות פרטניות; מעבר על חומרים ותוצרים; הדגמה בכיתות; משוב; התייעצויות טלפוניות.

אומרת חברת מרכז הפצה “שותפות” בבית הספר הניסויי “מגן”: 

“כדי ליצור הטמעה צריך לבנות תשתית ושפה משותפת בין האנשים. צריך לבדוק ולבחון האם באמת יש דרכים פדגוגיות להעברה או להנחלה של מושגים ותכנים”.

)2( הטמעה של גישת “קול זכויות הילד” של הגן הניסויי “טופז” בגן באשדוד

הגננת מגיעה אל הגן המטמיע את הניסוי פעם בשבועיים. היא בוחרת קבוצת ילדים ומדגימה לגננת הנחנכת מה ניתן לעשות. היא מתבוננת במתרחש בגן 
ומחפשת הזדמנויות להדגמת הגישה בעבודה בגן. באחד המקרים טיילה הגננת המַלווה בין הילדים וראתה כי פינת הבובות מבולגנת מאוד. היא הפסיקה את 
הילדים במשחקם ושוחחה אתם על כך. בהמשך, קראה לגננת והראתה לה כיצד ניתן לשחק עם הילדים כדי להרגילם בשמירה על סדר. לסיום, קיימה הגננת 

המלווה בשיתוף עם הגננת רפלקציה עם הילדים על מה שהיה ועל הדרך שבה ניתן לעשות דברים אחרת.

דוגמאות לפעולות: הגננת מנהלת מרכז ההפצה מגיעה לגן הנחנך אחת לשבועיים; הדגמה עם קבוצת ילדים; התבוננות וחיפוש הזדמנויות בשטח; תשומת 
לב לבעיה; משחק עם הילדים; הדגמה לגננת; רפלקציה עם כל הילדים.

“את מזהה את הייחוד בגן, את מאפשרת אימפרוביזציה, את שמה במילים מה שקורה, ואת עושה מעקב עם הגננת על מה שהיה”, מציינת גננת בגן הניסויי טופז.

ג. תהליך ההטמעה מהווה דרך להמשך התפתחות הניסוי ומקדם את המשך ההטמעה
ויוצרים לו עיבודים חדשים. כך, מתרחב  תהליכי ההטמעה מחדדים ומפתחים את הניסוי. מוסדות הניסוי הנחנכים, מנסים אותו באוכלוסיות שונות, 
ומעמיק הידע על הניסוי, וחוזר באמצעות תהליֵכי משוב מוְבנים אל מוסדות החינוך הניסויים להמשך פיתוח והתקדמות של הניסוי ושל דרכי ההטמעה. 
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להלן שתי דוגמאות:

)1( פיתוח שנוצר בתהליך הטמעת הניסוי בבית הספר הניסויי “מגן”

צוות מרכז ההפצה בבית הספר הניסויי “מגן” מקיים תהליך של פגישות הכנה ותכנון לפני כל עבודה עם מוסד חינוכי המעוניין בהטמעת הניסוי, ולאחר מכן, 
כדרך ללמידה ולהמשך פיתוח של הניסוי הפנימי. בהטמעת הניסוי בבית הספר “מרחבים”, למשל, פותח החיבור בין מיומנויות וכלים מלמידה בדרך החקר לבין 
טיפוח כתיבה בתת-סוגת הסיפור הקצר סביב נרטיב תרבותי-היסטורי, שמקורו באירועים מתוך המורשת המשפחתית ו/או הלאומית של התלמידים. פיתוח זה 
הועבר חזרה אל בית ספר ניסויי “מגן” ושוכלל בו מאז לאורך השנים. השנה, למשל, הוא בא לידי ביטוי ביחידת הלימוד הרב-תחומית “סביבה מספרת תרבות”. 

במקביל הוא משולב בעבודה מול בתי-ספר אחרים שמנחה מרכז ההפצה.

דוגמאות לפעולות: פגישות הכנה ותכנון לתהליך ההטמעה; פגישות חשיבה פנימיות לאחר כל מפגש; פיתוח חיבור פדגוגי חדש; שימוש בפיתוח החדש בבית 
הספר הניסויי; שילוב הפיתוח החדש בעבודה מול בתי-ספר נוספים.

מספרת חברת מרכז הפצה “שותפות” בבית הספר הניסויי מגן: 

“את כל הידע שאני צוברת בעבודה שלי אתם אני מביאה לעבודה שלי פה, ויש פה איזשהו היזון חוזר, מעגל שמפרה אותי”.

)2( השימוש של בית הספר הניסויי “רמות חפר” בסילבוסים שנוצרו בהכשרת הטמעה

באחד מבתי הספר בהם הטמיע בית הספר הניסויי “רמות חפר” את הניסוי, יצרו המורות סילבוסים במהלך ההכשרה. צוות מרכז ההפצה אהב מאוד את 
הסילבוסים שנוצרו והעביר אותם לאחראית על הדיאלוגים בחטיבת הביניים ב”רמות חפר”, והיא השתמשה בהם בעבודה עם התלמידים.

דוגמאות לפעולות: יצירת סילבוסים להכשרה; מסירת הסילבוסים לאחראית על הדיאלוגים; שימוש בסילבוסים.

“כל ביקור בבית הספר מהווה הזדמנות ללמידה עבור שני הצדדים. אחרי כל ביקור מקדישים זמן ללמידה ומשוב מהביקור”.

® ® ® ® ® ® ® ® ®

נוסף לעקרונות שהודגשו על-ידי המספרים כמרכזיים בתרומתם להטמעה, מובאים בחלק זה עקרונות פעולה משותפים נוספים שיוסברו בקצרה באמצעות 
דוגמאות וציטוטים. 

א. מטמיעים רק במוסד חינוכי המביע רצון אמיתי ונכונות למחויבות

מרכזי ההפצה נכנסים לעובי הקורה של תהליך ההטמעה רק עם מי שמביע רצון אמיתי וכן להשתתף בתהליך. הם בוחנים עד כמה הוא באמת מחויב לתהליך 
ורוצה בו, שכן כאשר אין רצון אמיתי ביצירת השינוי, רוב הסיכויים כי התהליך לא יצלח. בבית הספר הניסויי “מגן” למשל מגדירים “חלום ותשוקה” של מנהל 

בית הספר כתנאי סף להתחלת תהליך הטמעה.
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אומרת חברת מרכז הפצה “שותפות” בבית הספר הניסויי מגן: 

“אנחנו יכולים לעשות תהליך שיציף לך חלום. אבל אם לא הגעת לשם, ולא היית שם, וזה לא היה ַּבתשוקה שלך, וזה לא היה בחלום שלך, ולא ברור לך לאן 
אתה רוצה להוביל, אז עצה ידידותית - לא כדאי להיכנס לזה. יש לנו שלב באימון שנקרא ‘קפיצת נחשון’ שבו אנחנו מלמדים אותם לחלום את החלום שלהם”.

ב. בהטמעה מאתרים אנשי מפתח במוסד הנחנך ומתחברים לחזונם

צוות ֶמרְּכזי ההפצה משתדל להתחבר אל החזון של אנשי המפתח הרלוונטיים להטמעת השינוי. הצוות מזהה את אנשי המפתח ליצירת השינוי ומברר עמם 
מהו חזונם ומהן שאיפותיהם. לאור זאת, מתאים הצוות את התהליך הנכון עבור המוסד החינוכי. בית הספר הניסויי “מגן”, למשל, בירר את הנושא עם מנהלת 

בית הספר “מרחבים” בטרם החל בתהליך ההטמעה בו. גם ּבישיבה הניסויית “מקור חיים” עובדים עם מנהלים על פיתוח והגדרת חזונם האישי והמקצועי.

“אנחנו מציגים שאלה - יש משהו שהיה נכון לך שנעשה בעבודה אחר כך עם המורים שלך ועם הצוות המוביל שלך? במה היית רוצה להתנסות? מתחברים לאג’נדה 
שלה כמובילת שינוי”, אומרת חברת מרכז הפצה “שותפות” בבית הספר הניסויי מגן.   

ג. איתור וגיוס שותף למנהל אשר יהווה כח מניע נוסף בתהליך ההטמעה

ברוב המקרים, מנהל מוסד המעוניין להטמיע את הניסוי אינו עושה זאת בגפו. לרוב הוא יצרף אליו סגן, מורה או איש צוות אחר שיבנו יחד איתו את התהליך. 
בבית ספר “אלסלזיאן” בנצרת למשל, צירפה אליה המנהלת את הנזירה הראשית והיועצת; בבית הספר “מרחבים” צירפה המנהלת את סגניתה, ובגני הילדים 

בחולון צירפו הגננות את הסייעות לתהליך.

“המנהל מביא איתו חברותא שתהיה לו תמיכה, הוא לא לבד. לא יכול להיות מנהל יוצר שהוא לבד בשטח. הוא צריך להשתייך לקבוצה”, אומר חבר מרכז הפצה 
בבית ספר ניסויי גליל בנצרת.

ד. מפגשי הלמידה בתהליך ההטמעה מתקיימים במוסד הנחנך, תוך התנסות ולמידה בשגרת העבודה שלו

להבדיל ממפגשי ההפצה, מרבית מפגשי ההטמעה מתרחשים במוסד הנחנך, כדי להתאים את המודל הניסויי למוסד הנחנך. תדירות המפגשים משתנה 
ממקום למקום - מפעם בשבועיים ועד למספר פעמים בשבוע. בדרך זו חשים המוסדות הנחנכים “במגרש הביתי”.

ה. זמינות גבוהה של הצוות החונך לצוות הנחנך 

מתחילת תהליך ההטמעה, הצוות זמין עבור המוסד המטמיע עד כמה שניתן. מעבר לפגישות המתקיימות בתדירות גבוהה, יכולים חברי צוות המוסד ליצור 
קשר בכל עת ובאמצעי קשר מגוונים. 

“הרבה פעמים כשהיא שם היא מצלצלת אלי ואנחנו מתחילות התייעצות טלפונית ומשנות את התוכנית לאור התייעצות זו”.
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ו. מתקיימות הדגמות אישיות של דרכי העבודה בניסוי וכן ליווי אישי בהתאם לצורך

תהליך הטמעת הניסוי מלווה ברוב המקרים בהדגמה אישית של צוות מרכזי ההפצה לצוות המוסד הנחנך. כך, לדוגמה, בהטמעת הגישה ההומניסטית, 
ילדים אחר בחולון, הגננת, שהיא מנהלת מרכז ההפצה של הניסוי, הגיעה לגן הנחנך, ישבה עם הגננת והסייעת  בהתאם לניסוי בגן הניסויי “חיננית” בגן 
בקבוצות, עיצבה אתם את הסביבה, נתנה להם משוב וכד’. גם בהטמעת הניסוי בבית הספר “מרחבים” על-ידי בית הספר הניסויי “מגן” דוגמה אישית היא דרך 

מרכזית בהטמעה. המורה החונכת יושבת בבוקר עם המורים הנחנכים על תוצרים וחומרים באופן פרטני, נכנסת אתם לכיתה, צופה ומדגימה ונותנת משוב.

“מתוך ניסיון הגעתי למסקנה שסגנון ההדרכה היה צריך להיות בסגנון הדוגמה האישית. וממש יד ביד, הזזתי ועשיתי והסייעת שלה עשתה.”

ז. יוצרים עבודת צוות במוסד הנחנך כבסיס להטמעה

מרכזי ההפצה מבקשים ממנהלי המוסדות שבהם הוטמע הניסוי לשתף את צוותם בכל התהליך, והם בונים במוסד עבודת צוות. גם בהשתלמויות לצוותים 
שונים, עוסקים המרכזים בפיתוח עבודת הצוות, כיסוד חשוב להטמעת הניסוי. לדוגמה, בהטמעת הניסוי של בית ספר ניסויי “גליל” בבית ספר “אלסלזיאן” 
בנצרת, לאחר מספר שיחות ופגישה עם מנהלת בית הספר, התבקשה המנהלת להציג את הרעיונות בפני צוותה, והיא עשתה זאת בישיבת מורים שייחדה 

לכך. בהמשך, במסגרת ההכשרה שהועברה לצוות המורים, נעשתה עבודת צוות.

ח. ההטמעה מתחילה בשימוש בעשייה מוצלחת של המוסד הנחנך 

בתהליך ההטמעה בוחר הצוות לצאת לתהליך מתוך הנקודות החיוביות והעשייה המוצלחת של המוסד הנחנך. אחת השאלות הראשונות ששואלים, למשל, 
במרכז ההפצה של בית הספר הניסויי “מגן” היא מה כבר קיים בשטח. בדרך זו מזהים את הכוחות הקיימים ומתוכם יוצאים לתהליך. גם בגני הילדים בחולון, 

הגננת המטמיעה קודם כול משבחת את הקיים, ומשם יוצאת לדרך.

® ® ® ® ® ® ® ® ®

וניתן למצוא בהם השראה לפיתוח דרכים נוספות  ייחודיים של הטמעה, אשר כל אחד מהם זוהה במרכז הפצה אחד  בחלק זה מובאים עקרונות פעולה 
להטמעה.

א. הניסוי משולב במערכת השעות 

אחד ממרכזי ההפצה מתמודד עם סוגיה זו באמצעות הבניית השינוי אל תוך מערכת השעות של בית הספר מראש. בתחילת השנה מוגדרות שעות מערכת 
המוקדשות ללמידה של הצוות את הניסוי ולשיעורים המובנים מתוכני הניסוי.

“אנחנו נכנסים לתוך מערכת הלימודים. הכנסנו שעתיים חקר שקשור לתרבות הישראלית יהודית ועוד, אל תוך שיעורי ספרות ואוריינות”.

ב. גיבוש “חוזה” משותף עם הגננת הנחנכת

בתחילת תהליכי ההטמעה בגני הילדים, נוהגת הגננת  החונכת הניסוי לגבש “חוזה” אישי עם הגננת הנחנכת. הגננת הנחנכת מתחייבת ללוח זמנים ולהקצאת 
משאבים בתהליך ההטמעה.
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ג. בתהליך ההטמעה מתקיימת למידה ועשייה גם בקרב קבוצות הורי תלמידי בית הספר הנחנך

אחד ממרכזי ההפצה, העוסק בהנחלת דרכי עבודה עם ילדים הסובלים מהפרעות התנהגות, עובד בתהליכי ההטמעה עם הורי בית הספר הנחנך. צוות המרכז 
מקים קבוצות הורים ועובד עמם על התמודדות עם קשיי הילדים, בנוסף על העבודה עם הצוות המקצועי.

לדברי חברת מרכז ההפצה בבית הספר הניסויי “ארזים”:

”עם ההורים שעמם עבדנו הייתה הטמעה, מכיוון שהם המשיכו לעבוד כקבוצה עצמאית”.

ד. בוגרי הניסוי מטמיעים את הניסוי במוסדות בהם הם פועלים בהמשך דרכם 

בוגרי התוכניות השונות של אחד ממרכזי ההפצה הם שגרירים משמעותיים ַלהטמעה. הבוגרים משתלבים במסגרות חינוכיות שונות, משפיעים עליהן מבפנים 
ויוזמים הקמת תוכניות נוספות, מעין “שלוחות” הפועלות ברוח הניסוי.

לדברי חבר בית המדרש להתחדשות בפנימייה הניסויית מקור חיים: 

“אנו גאים במיוחד באותם 3-2 מקומות שיש בהם יותר מבוגר אחד שלנו ששם זה עוד יותר בולט - כשמגיעים 5-4 חבר’ה הם צובעים את המקום בצבע חדש”.

ה. למידה באמצעות התהליכים הפסיכו-דינמיים בצוות בית הספר הנחנך

הטמעת ניסוי דורשת התמודדות עם החשש משינוי, והקושי בהסתגלות לעשייה חדשה ושונה. אחד ממרכזי ההפצה מתמודד עם קושי זה באמצעות יצירת 
תהליכים פסיכו-דינאמיים בקרב צוות בית הספר הנחנך, כמו מתן מקום ל”וונטילציה” של החששות, מתוך מודעות ורגישות אליהן.

מתארת חברה במרכז ההפצה “שותפות”: 

“אפשרנו להם להתאוורר ולהציג בכמה תרגילים את מה שמעיק עליהם, ואחר כך השתמשנו בכלים דומים לצורך  ונטילציה”.

ו.  מורים מתנסים במורכבות חוויית הילד כבסיס להבנתו

באחד ממרכזי ההפצה, העוסק בהנחלת דרכי עבודה עם ילדים הסובלים מהפרעות התנהגות, נוהגים להעביר את התכנים לבתי ספר המעוניינים להטמיע 
את הניסוי בדרך שמעבירה את המשתתפים חוויה אישית, ומתוכה יוצאים אל ההכללה של עקרונות העשייה. המשתתפים חווים את חווחית הילד הסובל 

מההפרעה, וכך לומדים להתייחס אליו בצורה טובה יותר.



“בקש לך עצה משני הזמנים: 

מזמן העבר שאל מה הטוב ביותר ומהזמן החדש 

מה הולם ביותר” 
(פרנסיס בייקון)

עם הפנים לעתיד
)פרקים 12-11(
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11. סוגיות להמשך למידה ופיתוח 

תהליך איסוף המידע לספר, עיבוד המידע, מפגשי הלמידה והשיח המתמשך בין חברי מרכזי ההפצה, מובילי הגף וחברי היחידה “ללמידה מהצלחות”, כל 
אלה אפשרו להצביע, להבהיר ולחדד סוגיות לא פתורות ללמידה מתמשכת אשר תוביל לפיתוח, קידום ושיפור ההפצה וההטמעה של הידע הניסויי-חדשני: 

מרכזי . 1 מרבית  והטמעה החוצה?  לבין הקצאת המשאבים להפצה  והפצה פנימה  לפיתוח  בהקצאת המשאבים  הנכון  האיזון  את  ניתן למצוא  כיצד 
ההפצה הדגישו, שתהליך ההפצה וההטמעה של הידע הניסויי שהם מקיימים בקרב בתי-ספר אחרים, מהווה מרכיב חשוב בהמשך התפתחות הניסוי. 
תהליך זה מקנה לצוות הזדמנות לקבל משוב מצמיח שמהווה תשתית להמשך פיתוח, חשיבה והעמקה. יחד עם זאת, הצלחת תהליך ההפצה וההטמעה 
תלויה במידה רבה באיכות ובהיקף המשאבים המוקצים לכך. לאור זאת, פעמים רבות מרכזי ההפצה מוצאים עצמם מתלבטים ומתחבטים בסוגיה אודות 
ה”מחיר” שבית ספרם נדרש לשלם לטובת ההפצה וההטמעה החוצה, “על חשבון” המשך ההטמעה והפיתוח פנימה, וכן כיצד ניתן למצוא את האיזון בין 

השניים?

ובליבתו? אחד מעקרונות הפעולה שתורמים להצלחת ההפצה . 2 ניתן לפעול בגמישות בתהליך הטמעת הניסוי, מבלי לפגום במהותו, איכותו,  כיצד 
וההטמעה הוא העיקרון “תפירת החליפה”, כלומר, מרכזי ההפצה משקיעים מאמצים מרובים כדי לאתר את הצרכים, את הרצונות ואת חזון המוסד הנחנך 
ומגלים גמישות על-ידי כך שהם מתאימים ומעצבים עבורו ויחד ִעמו את אופן ההטמעה ואת אופיו של הניסוי. כך, בכל מוסד חינוכי מתגבש ניסוי בהתאם 
לתפיסה החינוכית הייחודית שלו. לצד היתרונות הרבים הטמונים בגמישות זו, טמון גם חשש לאיבוד מהות הניסוי, ליבתו וגם איכותו. נשאלת השאלה אם 

כן, כיצד, מצד אחד, להמשיך ולשמר את עקרון הגמישות ו”תפירת החליפה” ומצד אחר, לא לפגוע במהות הניסוי ובאיכותו לאורך זמן.

כיצד להביא ליישום הניסוי כאורח חיים? מרכזי הפצה מייחסים חשיבות רבה לעובדה שהניסוי שפיתחו מוטמע בבית ספרם כ”אורח חיים” ולא כאוסף . 3
של מיומנויות חדשות, לא כתוכנית, לא כפרויקט וכו’. לאור זאת, המרכזים מתלבטים רבות כיצד לאפשר ולגרום לבתי הספר המוטמעים גם כן להנחיל את 
הניסוי כ”אורח חיים”. האתגר בהנחלת אורח חיים נובע בין היתר מהעובדה שבתי הספר המוטמעים מאמצים ניסוי שלא נבנה בקרבם, אלא הם זוכים לקבל 

במידה רבה תוצר מוכן, ולא מובן מאליו שהם יתמידו בו ויהפכוהו לאורח חיים לאורך זמן. 

מהם הקריטריונים להטמעה מוצלחת? עד כה פותחו בגף ניסויים ויוזמות, בשיתוף מרכזי ההפצה קריטריונים להפצה מוצלחת והובהר מרחב העשייה . 4
להפצה. עם זאת, עדיין לא התגבשו הקריטריונים להטמעה מוצלחת ומרחב העשייה להטמעה ועדיין לא מופו שלבי ההטמעה השונים על רכיביהם. אלה 

לכשיפותחו, יסייעו רבות למרכזי ההפצה בהמשך קידום מסגרות פעולתם  ויסייעו להם להתמודד עם סוגיית ההטמעה המוצלחת.

כיצד ניתן להבטיח את התאמת העשייה לצורכי המערכת? מערכת החינוך בישראל היא מערכת דינמית העוברת שינויים רבים; שינויים במדיניות, יישום . 5
רפורמות, שינויים פרסונליים בקרב קברניטיה ועוד. נשאלת השאלה כיצד מרכזי ההפצה, בתי הספר הניסויים וגף ניסויים ויוזמות צריכים ויכולים להירתם 

בפעילותם להשגת היעדים הכלל מערכתיים המשתנים, לצד שמירה על אוטונומיה והמשך יצירה אותנטית.

למי מגיע הקרדיט? בתי הספר הניסויים שהפכו למרכזי הפצה השקיעו משאבים ומאמצים מרובים בפיתוח הניסוי, בהטמעתו ובהפצתו. הם רואים את . 6
שליחותם כמפיצי הידע בקרב מגוון אוכלוסיות יעד ומסייעים בהטמעה בקרב חלק מהם. לעיתים מזומנות, נוצר מצב בו בתי-הספר המוטמעים, מיחסים 
לעצמם את הידע וממשיכים להפיצו מבלי שמציינים את מקורו ומבלי שיתנו את המקום הראוי למקור הידע. נשאלת השאלה, כיצד ניתן להבנות מנגנונים 

שיסייעו בשמירה על ההגינות ומתן הקרדיט באופן הולם?
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כיצד ניתן לאתר את הלקוחות הפוטנציאליים? חלק ממרכזי ההפצה מתלבטים בסוגיה האם להקדיש משאבים להפצה ולהטמעה בקרב כלל הלקוחות . 7
או שכדאי לפתח יכולת לאתר ולהתמקד בלקוחות שיש להם  פוטנציאל יישום גבוה. חלקם דיווחו כי לעתים הם מגיעים או מוזמנים להפיץ ואף להטמיע 
בקרב גורמים שהם חשים אפריורית שהם אינם מתאימים, בשלים או באמת מעוניינים בידע הניסויי ועשייה עימהם מלווה בתחושה של ניצול לא יעיל של 

משאבים. אילו היו פועלים רק בקרב לקוחות עם פוטנציאל גבוה ליישום, היו עשויים למקסם את העלות-תועלת שבעשייתם. 

כיצד ניתן לקדם ולהיטיב את ההכשרה להפצה והטמעה? חלק ממרכזי ההפצה ציינו שלצד פיתוח הידע הניסויי הם ממשיכים להתלבט באיתור וגיבוש . 8
דרכים טובות יותר ויעילות יותר להפצה והטמעה ובעיקר בפיתוח מיומנויות הצוות בהפצה ובהטמעה. מושגים כגון שיווק, פרסום, פלחי שוק ועוד אינם 
חלק ממערכת המושגים הנפוצה בקרב אנשי חינוך ונשאלת השאלה כיצד להמשיך ללמוד מדיסציפלינות אחרות ידע רלוונטי ומעודכן וליישמו באופן מיטבי 

בעשייתם.

כיצד ניתן למדוד ולהעריך את היקף הפצת הידע והטמעתו בכלל המערכת? אחת ממטרות העל של גף ניסוי ויזמות וכן של מרכזי ההפצה היא להוביל . 9
תהליכי הפצה והטמעה של הידע הניסויי שפותח בבתי הספר הניסויים בכלל מערכת החינוך. כפי שראינו, עד כה, מקצים הגף  וכן המרכזים, משאבים 
רבים, חשיבה ותכנון לקידום ההפצה וההטמעה. עם זאת, עד כה לא התגבש תהליך של מדידה והערכה של היקף ההפצה וההטמעה, איכותה והתמדתה 

והאם המודל החינוכי המוטמע הפך לאורח חיים במוסד החינוכי, או שהיה תכנית בת חלוף בלבד.

 כיצד ניתן לשמר את ההובלה של גף ניסוי ויזמות ומרכזי ההפצה בתהליכי יצירת החדשנות בחינוך? מערכת החינוך מאופיינת בריבוי יוזמות חינוכיות, . 10
בשינוי מתמיד במדיניות ובהטמעת תוכניות חינוכיות חדשות.  נשאלת השאלה כיצד יכול גף ניסויים ויזמות לקבל את ההכרה, הגיבוי והתמיכה המתמדת, 

ובכך להמשיך ולהיות לאורך זמן “ראש חץ” להובלת חדשנות בחינוך. 



90

12. סיכום ודיון 

ויזמות במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך רואה בעידוד חדשנות במערכת החינוך ובקידומה מעשה שליחות. מרכזי ההפצה עצמם מחויבים  ניסויים  גף 
לתרום למערכת החינוך בהפצת הידע החינוכי-חדשני שפיתחו ובהטמעתו במוסדות חינוך רבים. זאת, כדי לשפר את דרכי ההוראה והלמידה, את המבנה 

הארגוני במוסדות החינוך, את דפוסי הניהול והבקרה וכדי לקדם את הישגי התלמידים. 

בספר זה ערכנו אבחנה בין הפצה להטמעה; הפצה היא התהליך המתמקד בחשיפת הידע החדשני והכרתו, למידה והתנסות ראשונית ביישומו, וההטמעה 
היא השלב הבא, שבו ֶמרּכז ההפצה מלווה בפועל את תהליך יישום הידע החדשני במוסד החינוכי המעוניין בכך, תוך התאמתו לצרכיו. ההפצה וההטמעה 

נמצאות על רצף, שראשיתו בהפצה, המשכו בהטמעה וסופו - במיסוד הידע הניסויי-חדשני ובהפיכתו לאורח חיים בארגון.

מזה כעשור וחצי מתמודדים הגף ומרכזי ההפצה עם אתגר ההפצה וההטמעה. לשם כך, הם פיתחו ויישמו כנסים, הכשרות, פוסטרים, ספרי ניסוי, ספרי לימוד-
מבוססי ניסוי, מערך סיורים וביקורים, מצגות להפצת הידע ולהסברה ועוד. מתוך מכלול סיפורי ההצלחה של הגף ושל מרכזי ההפצה אפשר לפרוׂש מגוון 

פעולות ומהן לגזור - מצד אחד עקרונות פעולה משותפים, אשר הובילו להצלחה בהפצה ובהטמעה,  ומצד אחר, עקרונות ייחודיים למרכז אחד או לשניים.

הגף יצר מבנה ייחודי שכמעט שאין לו אח ורע בהפצה ובהטמעה של תוכניות חינוכיות: ֶמרּכזי ההפצה פועלים במוסדות החינוך אשר פיתחו את הידע החינוכי-
חדשני והם גם אלה שמפיצים ומטמיעים אותו. כך אפשר ללמוד על הניסוי  במרכז ההפצה ב”זמן אמת” ולחוֹותו כאורח חיים, בליווי אנשי חינוך הבקיאים 
במודל הניסוי על כל פרטיו. מבנה זה מעודד אנשי חינוך לשאוף להשפיע על מערכת החינוך, מתוך אמונה שאפשר להשפיע באמצעות יוזמה, יצירתיות, להט 

ומחויבות.

אחד מעקרונות הפעולה שבבסיס ספר זה - “כזה ראה והתחדש”, להבדיל מ”כזה ראה וקדש” - קשור  לאופני ההפצה וההטמעה של הידע החינוכי-חדשני. 

אין מדובר בהעתקה של מודל כלשהו, בבחינת “כזה ראה וקדש”, אלא, מדובר ביישום הידע החדשני, כך שמצד אחד, הוא מבוסס ונבנה על בסיס המודל 
שפותח במוסד החינוכי, אולם מצד אחר, הוא מעוצב, מתגבש ומיושם בהתאם לדמותו, למאפייניו, לחזונו ולשליחותו הייחודית של המוסד שבו הוא מופץ 
יצירתית של רפרטואר זה, תוך דיאלוג  ומוטמע. נוסף לכך, הספר פורׂש מגוון מסגרות פעולה להפצה ולהטמעה, פעולות ועקרונות פעולה, ומציע בחינה 

מתמיד בין כל הגורמים הרלוונטיים בתהליך.

מטרתו העיקרית של הספר היא ליצור בסיס ידע בנושא תהליכי הפצה והטמעה של הידע החדשני של מרכזי ההפצה, תוך התמקדות ב”מה שהצליח” ובמה 
שניתן ללמוד ממה שהצליח; כל זאת, לשימושם של גופים רבים: בראש ובראשונה, גף ניסויים ויזמות, מרכזי ההפצה ובתי הספר הניסויים, וכן מגוון הגורמים 

העוסקים בהפצה ובהטמעה של תוכניות חינוכיות וחברתיות, מדיניות, יוזמות חדשות ועוד.

ומטה הגף. הם תושאלו על הצלחותיהם  צוות מרכזי הפצה  ועל הטמעה שסיפרו חברי  סיפורי הצלחה מפורטים על הפצה  הוא  זה  בסיס המידע לספר 
באמצעות המתודה “למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוספקטיבית”, אשר פותחה ביחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות 
במאיירס-ג’וינט מכון ברוקדייל, בשיתוף האגף לחינוך על-יסודי במשרד החינוך. מתודה זו, נועדה לסייע לארגונים ללמוד באופן רטרוספקטיבי מהצלחותיהם, 
לתעד הצלחות אלה ב”לשון מכּוונת לפעולה” ולהפיצן, למען פיתוח, למידה וקידום העשייה בארגון. לתהליך הכתיבה קדם תהליך למידה משותף, כל אלה 

נעשו ביוזמתה ובהובלתה של הגב’ לילי רוסו, הרפרנטית הארצית למרכזי הפצה ושל גנית ויינשטיין- מנהלת הגף וזמירה פרנקל סגניתה. 
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מתוך מכלול העשייה של המרכזים והגף, התבקשו המתושאלים לבחור ולתאר רק סיפורי הפצה והטמעה שהיו מוצלחים, הן במדדים אובייקטיביים, כגון, 
שימוש בידע, הגעה לאוכלוסיות יעד רחבות ועוד, והן במדדים סובייקטיביים, כגון, הבעת שביעות רצון גבוהה מצד הלקוחות. תהליך הלמידה חשף עקרונות 
פעולה יצירתיים וחדשניים, לצד עקרונות “קלאסיים”. נראה שהשילוב בין הישן לחדש ויצירת תמהיל נכון בין השניים הוביל להצלחה. תהליך הלמידה גם חשף 
את יתרונותיה הרבים של הלמידה ההדדית בין לומדים, למלמדים, בין חונכים לנחנכים, לפיתוח הניסוי ודרכי הפצה וההטמעה, בבחינת “בא לַלמד ונמצא 

ָלמד”.  

הספרות המקצועית שהוצגה בספר זה מדגישה שלהפצה ולהטמעה של ידע יש חשיבות מרובה ביצירת תהליכי שינוי ושיפור במערכות בכלל ובמערכת 
החינוך בפרט. תהליכי הפצה והטמעה של ידע מורכבים ומצריכים חשיבה רבה ותכנון, שכן ארגונים ומערכות עשויים להתקשות בלמידתו ובהפנמתו. זאת, 
וביורוקרטיה המאפיינים  ממגוון סיבות, בהן, צורך הארגון ביציבות וחשש מפני הכנסת שינויים, הקושי למצוא משאבים הנדרשים להטמעת שינוי, סרבול 
מערכות גדולות, חולשתם היחסית של הלקוחות המקבלים שירות מארגונים כשהם פועלים בסביבה לא תחרותית, גבולות וקודים שהמערכת יוצרת לעצמה 

החוסמים חדירה של ידע ועוד.

העשייה של מרכזי ההפצה מחוץ למוסד החינוכי היא רכיב חשוב בתהליך המתמשך של פיתוח הניסוי ויישומו פנימה. קשרי הגומלין בין היציאה החוצה לבין 
העשייה פנימה מאפשרים למוסד החינוכי לבחון את עצמו שוב ושוב, ולהמשיך בפיתוח הניסוי ובהטמעתו פנימה ותוך כך גם לקדם את ההפצה וההטמעה. 
זאת ועוד, בתהליך ההפצה והטמעה נוצרות רשתות של קהילה לומדת, המבוססות על שיח בין שווים; שיח של בעלי עניין החוברים יחד לעשייה משותפת 

ולתרומה הדדית. 

לצד סיפורי הצלחה בהפצה ובהטמעה, העלו חברי מרכזי ההפצה וראשי הגף סוגיות להמשך למידה ופיתוח 

להלן שתי דוגמאות:

כיצד ניתן למצוא את האיזון המתאים במשאבים בין ההפצה וההטמעה החוצה, לבין המשך פיתוח הניסוי פנימה?. 1

כיצד לפעול בגמישות בהטמעת הניסוי מצד אחד, ומצד אחר, לא לפגום במהותו, באיכותו ובליבתו?. 2

מהם הדרכים להטמיע את הניסוי כ”אורח חיים” ולא רק כאוסף של מיומנויות?. 3

כיצד ניתן להדק את הזיקה בין עשיית הגף ומרכזי ההפצה לבין כלל מערכת החינוך בישראל?. 4

כיצד לקדם ולמסד תהליכי מדידה והערכה של הפצת הידע הניסויי והטמעתו, כדי ללמוד מהן נקודות החוזק מצד אחד ומהן נקודות החולשה מצד אחר?. 5

כיצד ניתן לשמר ואף לחזק את מקומו של גף ניסויים ויזמות ומרכזי ההפצה בהובלת חדשנות בחינוך? . 6

אנו, כותבי הספר, מתמודדים עם השאלה כיצד ניתן יהיה להפיץ ולהטמיע באופן מיטבי את תוצרי הלמידה של ספר זה, בתוך מערכות חינוך ואף מעבר 
לכך, ובכך לתרום את תרומתנו לאוכלוסיות היעד השונות. סוגיות אלה ונוספות, ניתן יהיה לנסח כ”שאלות למידה” לפיתוח ולמידה מתמשכת. ויינשטיין וגל 
)2006( מציינים כי הפצת ידע והטמעתו במערכת החינוך הן אתגר של ממש. כדי לבססו, נדרשת חשיבה מאומצת. תחום זה כולל: שיווק רעיונות של חדשנות 
חינוכית במערכת החינוך, הנגשת מידע חדשני למוסדות החינוך, שילוב של ידע בין-לאומי במערך הידע של גף ניסויים ויזמות ומעורבות אקדמית תאורטית, 
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עם פרקטיקה יישומית. ייתכן כי לצורך מענה לסוגיות אלה, ניתן יהיה ליישם את הלמידה באמצעות מתודות הלמידה השנייה והשלישית אשר פותחו גם הן 
ביחידה ללמידה מהצלחות בשיתוף האגף לחינוך על-יסודי, ביתר פירוט: 

המתודה השנייה - המסע בעקבות שאלת למידה - המתודה הּפרוסּפקטיבית: המיועדת לקדם את העשייה בארגון בעקבות גיבוש  תוכנית פעולה לקידום 
סוגיה לא פתורה בארגון והפעלתה.

ישפרו את  דרכים אשר  ולהבנות  דרכי הלמידה שלהן, לאתר  על  למידה להתבונן  לסייע לקהילות  על הלמידה: שמטרתה  - הלמידה  והמתודה השלישית 
הלמידה למען העשייה, יבססו ויקדמו אותה.

ספר זה נכתב בימים שבהם דן הגף בתכנון המשך דרכו ובעיצובה. כיווני פעולה ראשונים העולים בדיון זה הם הקמת מרכז למחקר והערכה אשר ילווה את 
הניסויים ואת היוזמות החינוכיות, הקמת מרכז ארצי להפצת הידע והטמעתו, אשר ירכז את כלל הפעילות הקשורה להפצה ולהטמעה של הידע בנושא זה 

בגף ובמרכזי ההפצה. הידע הרב אשר נצבר ונוסח בספר זה, המבוסס ברובו על העשייה בשדה יכול להוות כלי עזר רב עוצמה לתכנון העתידי.



 “למד, לא כדי לדעת יותר 
אלא כדי להיטיב דעת” 
(סנקה)
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the vision and unique values of any school, and to the true attentiveness and generosity with which they are 
offered. The intention is not to establish another education institution in the image of the disseminating 
institution, but to enable every school to adopt the experiment according to its wishes and aspirations, based 
on its own vision and mission.

The voyage of discovery accompanying the writing of the book included dozens of sessions of inquiry and 
dialogue with staff of the Dissemination Centers. It was a voyage on which we encountered passionate, 
motivated, generous and diligent educators. They, not content with merely taking care of their own 
backyards, toil to create ways and find opportunities to contribute and share their strong points with and for 
the education system as a whole. As such, they see themselves in perpetual motion, constantly developing. 
They are actual and not just quasi-social inventors, who do not jealously guard their own discoveries. Rather 
– unlike the famous line from “Annie Oakley” which would have it that, “anything you can do I can do better,” 
they believe and would propose that “anything I can do, you can do too.”

This book was written for all learners engaged in education of every shade and hue, and is aimed at helping 
all of us discover our latent capacities. We hope that readers will find it interesting and use it in the spirit of 
See and Do, See and Renew.

Ganit Weinstein                                                                     Prof. Jona Rosenfeld
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The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes
but in learning to view them with new eyes (Marcel Proust)

Preface 
This book is the fruit of learning and “doing” by three partners: the Division of Experiments and Initiatives 
of the Ministry of Education, the Unit of Learning from Success and Ongoing Learning in Human Service 
Organizations at the Myers-JDC-Brookdale Institute, and the Dissemination Centers of experimental 
schools. However unique in their own way, each of the three nonetheless share a common denominator in 
terms of their worldview and practice.

Firstly, they share the belief that there is no one theory or protocol of learning for the promotion of 
personal and professional development. This, since people have and search for their own ways of acting. 
Hence, there is no predefined roadmap on the voyage of learning, and there is room for surprises along the 
way. Moreover, everyone is invited to chart their own roadmap and construct their own language and modus 
operandi autonomously, and in a manner relevant to each amid dialogue with other colleagues. 

Secondly, they share the belief that individuals and organizations can learn from each other, and  it is 
important to find the best ways of enabling them to do so effectively.

Thirdly, they share the recognition that successful action harbors valuable tacit knowledge, which is 
retrievable through reflection and lends itself to reconstruction, documentation, dissemination and broader 
implementation in similar and, indeed, different situations. in learning from success, the relevant actions are 
deduced from the repertoire of “doing” – i.e., those that facilitated success and contributed both to one’s 
personal and professional development and to the social system to which one belongs. 

Finally, all three partners champion the value of generosity and endeavor to implement it in their day-to-
day life: be it in their readiness to share knowledge with others, to see others grow and develop, to enter 
into dialogue with them as equals, to strive on their behalf or even to regard them as partners in one’s own 
development. 

It is in this spirit that we called the book, See and Do, See and Renew. To “renew” refers to the 
dissemination and broader implementation of the experimental and innovative knowledge that best suits 
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We illustrate below with several examples:

Examples of “Principles of Action” Related to Dissemination:

a) Taking advantage of the experimental school as a “living laboratory” 
  The experimental schools that are the wellspring of the experiment serve as a “live laboratory” and, as such, as one where 

the experiment continues to develop and where interested parties may come to learn, try it out and gain experience. 

b) Active partnership between the “field” and academia
  Dissemination Centers maintain important contact with experts from academia. Each center is closely supervised by 

an academic consultant who helps design the manuals and other learning materials and the strategy of dissemination. 
The consultant presents the  experiment at various academic and professional forums, becoming a real “ambassador” 
of the program. In addition, most Dissemination Centers train potential teachers and this too contributes to the mutual 
enrichment of the Centers and academia.  

Examples of “Principles of Action” Related to Broader Implementation: 

a) A modular approach to the experimental program
  The experimental model is divided into modules that facilitate its adoption in other settings. Thus, the experiment may 

be adopted as a whole or in part, combining certain modules depending on the needs or characteristics of the school. 

b)  The Dissemination Centers provide close and continuous supervision of the institutions adopting the program 
throughout the implementation process, often carrying out activities within the schools adopting the program, 
including participant observation and mentoring. 

  The entire learning process and the preparation of this monograph were carried out in full partnership between the 
staff of the Division and the Dissemination Centers and the Unit for Learning from Success. The collaboration made it 
possible to identify and document principles of action that led to the successful dissemination and implementation 
of the innovative educational knowledge. It also served to identify issues, which need to continue to be addressed in 
the Division’s ongoing learning processes. Among these, are issues such as: How much effort and resources to focus 
on experimentation vs. dissemination and broader implementation? How to maintain the principle of flexibility and 
individual “tailoring” in the dissemination process, without overly compromising the essence and quality of the programs 
being disseminated?  

We hope that this monograph will assist all those who are involved in innovative developments in education and in their 
dissemination and broader implementation. 
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the knowledge that has been accumulated over the years, as part of their mutual learning process; and the second is to share 
with other organizations – which are also concerned with disseminating educational and social innovations. 

The name of the monograph represents a cornerstone of the work of the Dissemination Centers. The intention is not to 
replicate a specific model in the sense of “see and do”1 but rather to redo and renew it; that is, to apply the innovative 
knowledge in such a way that, on the one hand, it builds on the model developed at the experimental schools, and on the 
other hand, it is implemented with consideration of the characteristics and vision of the institution to which it is disseminated. 

The monograph describes the broad range of methods used to disseminate and implement, and the rich repertoire that has 
emerged. 

The book is based on 10 “stories of success” of effective dissemination and implementation of innovative knowledge. These 
stories were described and enumerated through the Retrospective Method of Learning from Past Success. Numerous 
stakeholders, including school principals, teachers and consultants all participated in the process. 

The stories described examples of the work of the Division that were considered to have been successful according to both 
objective and subjective criteria: For example, “objective” referred to the scale of dissemination and implementation of the 
innovative knowledge; “subjective” referred to high levels of satisfaction among those who adopted the knowledge. It was 
from these stories that actions and principles of action were distilled so that they could be shared among the centers and 
with others.  

In the book, we focus on those principles that were found to be the most common and repeated in the various stories, and 
were most emphasized as important by the stakeholders: 29 principles that relate to dissemination and 17 principles that 
relate to broader implementation. 

1 Re’eh ve-Kadesh, Gemara 20a. 
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Anything essential is invisible to the eyes (Antoine de Saint-Exupéry)

Abstract
The mission of the Division of Experiments and Initiatives at Israel’s Ministry of Education is to contribute to innovation in 
the education system for the benefit of the entire system.  It attempts to do so by developing experiments in education and 
modes of teaching, by disseminating the existing innovative knowledge and by ensuring its broader implementation in 
additional schools. The Division acts to promote educational experimentation and the dissemination of effective, innovative 
programs in the education system. 

To promote these processes the Division works through a network of experimental schools that take upon themselves to 
develop innovative programs. Schools that have gained important experience and have been successful in this effort may 
then be granted the status of Dissemination Centers for the products of their own educational experiments – that is, the 
“innovative knowledge” they developed.

The designated centers are expected first, to disseminate their innovative knowledge to other education institutions and 
then assist those frameworks/institutions that are interested in implementing it, whether in schools or in kindergartens. 
There are, in addition, efforts to introduce their experience into the curriculum of the teacher training colleges. 

As Dissemination Centers, they have accumulated a great deal of experience over the years both in disseminating 
knowledge – through training programs, site visits,  and publications about innovative programs and in  helping other 
education institutions to utilize it and introduce it into their own curriculum and culture. Working in this way, the centers 
have succeeded in disseminating innovative programs in many additional schools, some of which even went on to become 
experimental schools in themselves. In the process – the Dissemination Centers themselves were able to further deepen their 
own knowledge. As their knowledge was disseminated, it became also enriched by the organizations implementing it, in turn 
enriching the work of the Dissemination Centers themselves. 

In 2007 Ms. Lilly Rousso, the coordinator of Dissemination Centers at the Division of Experiments and Initiatives, entered 
into collaboration with the Unit for Learning from Success and Ongoing Learning in Human Service Organizations at the 
Myers-JDC-Brookdale Institute. The Division was interested in using the methodology of Learning for Success to uncover the 
patterns of dissemination and implementation of the Dissemination Centers and of the Division, and to formulate them in 
action-oriented terms so that they could be shared with others. The Institute’s methodology was developed at the Unit of 
Learning from Success in conjunction with the High School Division of the Ministry of Education and other social systems.

This monograph, See and Do, See and Renew brings together the fruits of the learning process and has two primary goals. 
One is to enable the Division, the Dissemination Centers and the experimental schools to share among themselves some of 
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