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מבוא
התוכנית 'תוצרת בית' של הִמנהל הפדגוגי במשרד החינוך בשותפות 'אשלים-ג‘וינט ישראל' וארגון 'קמה',1 שמה לה למטרה להביא 

לידי שיפור בתחושת השייכות ובתחושת המסוגלות של תלמידים ולחזק את הקשר בין הורים לילדיהם ובין המשפחה לבית הספר. 

התוכנית מיועדת לבתי ספר יסודיים, וייחודה הוא במיקוד שניתן בה למעורבות ההורים בלמידה גם בבית ולעידוד השותפות החינוכית 
עם בית הספר. שניים מערוצי הפעולה המרכזיים של התוכנית הם אלה:2

1. קבוצות הורים-ילדים המתקיימות בבית הספר המתבססות על הכוחות של ההורים והילדים;

2. משימות חווייתיות התומכות בלמידה במרחב הביתי.  

'תוצרת בית' פועלת במסגרת התוכנית 'הדרך החדשה' של משרד החינוך, בבתי ספר שיש בהם אחוז גבוה יחסית של תלמידים 

רק  ולא  התלמידים  קהילת  לכלל  מיועדת  היא  אבל  האתיופית,  הקהילה  בני 

יוצאי אתיופיה.3 בשנת הלימודים תשע"ט, השנה השנייה לפעילות  לתלמידים 

 320 בה  והשתתפו  הארץ  ברחבי  ספר  בתי  ב-26  פעלה  היא  בית',  'תוצרת 
המשימות.4 במסגרת  תלמידים  ו-1,761  ההורים-ילדים  בקבוצות   תלמידים 

מגמת הצמיחה של התוכנית נמשכת.

מתוך מחויבות לתהליכי למידה ופיתוח פנו מנהלות התוכנית ב'אשלים-ג'וינט ישראל' 

אל השירות ללמידה מהצלחות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, בבקשה לבצע תהליך 

של למידה שאינו מהווה מחקר הערכה, שיתמקד בדרכי הפעולה של התוכנית ובאופן 

הטמעתה בבתי הספר. תהליך הלמידה וכן העבודה על מסמך זה התבססו ברובם על 

המתודה 'למידה מהצלחות העבר – המתודה הרטרוספקטיבית'. המתודה פותחה 

בשנת 1995 ביחידה ללמידה מהצלחות, שפרופ' יונה רוזנפלד הקים במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. היא מאפשרת לחלץ את הידע 

המקצועי הסמוי במערכת ולהפכו לגלוי ומנוסח בלשון 'מכּוונת לפעולה'. בדרך זו מצטבר אצל אנשי המקצוע רפרטואר של פעולות 

ועקרונות פעולה אשר מובילים להצלחה.

'קמה' - מרכז להכשרות, הדרכות ותוכניות  לקידום שיח בית ספרי של שיתוף כל ההורים למען הצלחת הילדים  1

מתוך 'עט השדה', ג'וינט ישראל-אשלים, גיליון מס' 19, נובמבר 2018 עמ' 136-135.  2

'הדרך החדשה' היא תוכנית חדשה של משרד החינוך במסגרת המדיניות הממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית.   3

התוכנית מעצבת מחדש את אופני הפעולה של משרד החינוך בטיפול ביוצאי אתיופיה ועוסקת גם בשינויים הארגוניים הנגזרים מהם. התוכנית נבנתה בהתאם 

לאבני היסוד הכלל-ממשלתיות ועקרונות אלה: שילוב מיטבי, צמצום פערים, חיזוק התא המשפחתי, מענה לחוזקות, מאבק בגזענות והטמעת סיפור קהילת 

יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. http://matana.education.gov.il/הדרך_החדשה

מתוך נתוני התוכנית כפי שנמסרו על ידי מנהלת התוכנית.  4

המטרה בחיבור בין ההורה לילד, מעבר 
למרכיב הרגשי-אישי, גם להגביר את 

המצוינות האקדמית. ברגע שאני אעבוד 
על הקשר בין ההורה לילד, ההורה 

יהיה מעורב בתהליכים, הוא ידע, ייקח 
חלק, ולא יהיה מבוהל. כי אצלנו יש 

הרבה משפחות שחותמות עם האצבע. 
אז הילד יוכל גם להתקדם לימודית. 

)מנהלת בית ספר(
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במסמך זה יוצגו עקרונות הפעולה שמובילים להפעלה והטמעה מוצלחים של התוכנית 'תוצרת בית' בתוך הפעילות הבית ספרית 

השוטפת. תחילה יוצגו עקרונות התורמים להצלחה בפעילות של קבוצות ההורים-ילדים. אחר כך יוצגו עקרונות הפעולה שתורמים 

להצלחת הרכיב השני של התוכנית, שמתמקד במשימות במרחב הביתי. בהמשך יוצגו סוגיות וקשיים שאיתם מתמודדים אנשי 

המקצוע בתוכנית. נסכם במבט על השפעות נוספות שיש לתוכנית על המרחב הביתי והבית ספרי.

ברצוני להודות בחום לכל המרואיינות ששיתפו אותי בחוויות, בידע ובניסיון שלהן. דרככן למדתי על התוכנית ודרך האור שבעיניכן 

הבנתי את חשיבותה ותרומתה.
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שיטה
לתהליך הלמידה נבחרו שלושה בתי ספר שזו להם השנה השנייה להפעלה מוצלחת של התוכנית. בכל בתי הספר שנבחרו התקיימו 

כל מפגשי קבוצות ההורים-ילדים, והם גם עמדו ביעד של ביצוע לפחות חמש משימות ביתיות במהלך שנת הלימודים. זאת ועוד, 

ההורים בבתי ספר אלו הביעו שביעות רצון רבה מהפעילויות. 

המידע לכתיבת מסמך זה נאסף באמצעות 12 ראיונות5 – שבעה מהם ראיונות פנים-אל-פנים וחמישה ראיונות טלפוניים, וכן באמצעות 

עיון בחומרים כתובים שבתי הספר ומפעילות התוכנית מסרו. בסך הכול רואיינו: מנהלת בית ספר, שתי יועצות מלוות של התוכנית 

)כל יועצת מלווה בין שלושה לחמישה בתי ספר(, ארבע מובילות בית ספריות )להלן: ראשי חץ(, שתי אימהות שהשתתפו בקבוצות 

הורים-ילדים עם ילדיהן, המובילה המקצועית של התוכנית מטעם 'קמה', נציגת משרד החינוך ומנהלת התוכנית מטעם 'אשלים-

ג'וינט ישראל'. הראיונות פנים-אל-פנים התקיימו בבתי הספר בחודשים מאי-יוני 2019. משך כל ריאיון היה בין חצי שעה לשעתיים.

כל הראיונות נעשו עם נשים, ומכאן השימוש בלשון נקבה לאורך המסמך. היה בהם יוצא דופן אחד, וכשהוא מוזכר ההתייחסות אליו היא בלשון זכר.  5
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עקרונות פעולה התורמים להצלחת ‘תוצרת בית’
בפרק זה יוצגו עקרונות הפעולה בפעילות התוכנית, כפי שחולצו באמצעות תהליך של למידה מהצלחות. עקרונות הפעולה נובעים 

מהכללות של פעולות שעלו מן הראיונות, והם משותפים לכל בתי הספר או לחלקם. העקרונות חולקו לקטגוריות שלהלן:

עקרונות פעולה כלליים ■

עקרונות פעולה לגיוס הורים לקבוצת הורים-ילדים ולשימור השתתפותם במהלך כל התוכנית ■

עקרונות פעולה לגיוס תלמידים לקבוצת הורים-ילדים ולשימור השתתפותם במהלך כל התוכנית ■

עקרונות פעולה בהפעלת רכיב משימות הבית. ■

עקרונות פעולה כלליים 
ניכר כי למתכנני התוכנית 'תוצרת בית' היכרות מעמיקה עם אופן העבודה בבתי הספר ומודעות לעומס הרב בהם. הם יצרו תוכנית 

שמתמקדת בעשייה הניתנת להפעלה בית ספרית גם בתנאים של מיעוט משאבים )תקציב, זמן( ושבנויה להשתלבות מיטבית בפעילויות 

שכבר נעשות בבית הספר. להלן עקרונות הפעולה הכלליים התורמים להצלחה בהפעלת התוכנית 'תוצרת בית':  

אוטונומיה בית ספרית בהפעלת התוכנית - התוכנית מופעלת על ידי בית הספר, ולא על ידי גורם חיצוני. בדרך זו מתאפשרת . 1

התאמה מרבית לצורכי בית הספר. כמו כן, לכל בית ספר יש אוטונומיה לבחור את הקבוצה שלה התוכנית מיועדת ואת התלמידים 

והוריהם שיוזמנו אליה. ביטוייה של האוטונומיה הם למשל:

א. גמישות ְמרבית באופן הפעלת התוכנית בבית הספר - החופש שניתן לבתי הספר בבחירת הפעילויות בקבוצות הורים-ילדים 

וכן במשימת הבית מאפשר לחבר בין הנעשה בבית הספר ובין הפעילויות בתוכנית. לדוגמה, אחד מבתי הספר עוסק ב'למידה 

מבוססת מקום'. גם פעילויות 'תוצרת בית' נגזרו מתוך נושא זה. כך למשל, במסגרת קבוצת הורים-ילדים סיירו המשתתפים 

)הורים וילדים( באתרים בסביבת בית הספר לשם היכרות עם הסביבה הקרובה. ראש החץ סיפרה שהורים אמרו לה כי לולא 

הסיורים סביר להניח כי לא היו מגיעים לאותם מקומות, על אף קרבתם לבית הספר ולשכונת המגורים של הילדים.

ב. איתור תלמידים לתוכנית - החופש שניתן לבתי הספר מאפשר לכל בית ספר לבחור אילו ילדים להזמין לתוכנית, בהתאם 

לשיקולים פנימיים של בתי הספר ובאופן שיענה על צרכיו. כך למשל, באחד מבתי הספר בחרו להפעיל את קבוצת ההורים-ילדים 

בכיתה שבה היו מתחים חברתיים רבים בין הבנות. המורה שמפעילה את התוכנית סיפרה כי כבר במהלך הפעילות היא החלה 

לראות שינוי באקלים הכיתתי. מספר המריבות בין הבנות פחת, והתחילה להיווצר אווירה של שיתוף פעולה. 
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ג. בחירת אשת מקצוע מתאימה לתפקיד 'ראש חץ' - על מנהלת בית הספר לבחור בדמות המתאימה להובלת התוכנית. 

חשוב שתהיה:

▫ מורה או יועצת בעלת יכולת עצמאית להוביל את התוכנית  	

▫ יצירתית ונכונה להשקיע בהכנת פעילויות מעניינות	

▫ מאמינה בחשיבות הנושא	

▫ יודעת להנחות קבוצת הורים-ילדים	

▫  מקובלת על ההורים )לא מישהי שמעוררת התנגדות רבה(	

▫ מכירה היטב את התלמידים ויודעת לבחור את המתאימים ביותר לקבוצה.	

בשניים משלושת בתי הספר שבהם ביקרנו יועצת היא שנבחרה להובלת התוכנית.

עושים 'את' ולא מדברים 'על' - ב'תוצרת בית' לא מדברים עם ההורים על החשיבות של זמן איכות עם הילדים, אלא יוצרים . 2

זמן ומקום למפגש. כך, ההורים והילדים חווים את ההנאה והמשמעות של הזמן המשותף בלי צורך בהסברים או הטפות. 

איתור הורים לתוכנית - חשוב שלפני תחילת התוכנית ייעשה מיפוי נכון של ההורים . 3

שיכולים להשתתף, וזאת כדי להבטיח את נכונות ההורים ואת השתתפותם בפועל. 

נכונות ההורים היא רק אחד הרכיבים בבחירת המשפחות, אך הוא חיוני להצלחה. 

יצירת מרחב לביטוי אישי ליכולת של כל ראש חץ - ראשי החץ נהנות לפתח . 4

ולהמציא פעילויות מגוונות ולתת ביטוי ליכולותיהן. כך למשל, באחד מבתי הספר 

אחד מראשי החץ פתח את אחד המפגשים בפעילות בתופים והפתיע גם את 

חברותיו המורות וגם את התלמידים, שלא ידעו על היותו מתופף חובב.

תמיכת מנהלת בית הספר - מנהלת בית הספר היא הדמות המובילה, ורק בגיבויה . 5

ובזכות הראייה המערכתית שלה יכולה התוכנית להשתלב במערכת הבית ספרית. 

המנהלת יכולה לאגם משאבים עם תוכניות אחרות בבית הספר, ובכך לחזק את 

האמצעים שעומדים לרשות מפעילי התוכנית. כך למשל, באחד מבתי הספר 

נעזרו בשעות של מדריכת חוג בישול וחיברו אותה לעשייה של 'תוצרת בית'.

 גמישות במערכת הכלל בית ספרית - מערכת השעות הבית ספרית מורכבת מאוד. . 6

תכנון מראש בד בבד עם שמירה על גמישות מסוימת בבניית המערכת מאפשרים 

את הפעלת התוכנית. ללא גמישות כזאת, קשה מאוד לקיים את התוכנית.  

ליווי מקצועי והדרכה שוטפת לכל המעורבות בתוכנית - מאחר שהתוכנית מגיעה . 7

ללא תוכן מובנה, נבנה מנגנון הדרכה המבוסס על שני מעגלי הדרכה מרכזיים:

איתרתי את הילדים ביחד עם המחנכות 
ועם המנהלת, עם הרבה חשיבה. אני 
בעיקר הסתכלתי על ילדים שהחיבור 

הזה יעזור להם במובן מסוים קצת 
להעלות חיוך. ילדים כבויים, שהם  

מכונסים בתוך עצמם, כי הרי יש לנו 
מענים רגשיים בתוך בית הספר. לא 

לקחתי את זה כעוד מענה רגשי, אלא 
ילדים שהמפגש עם ההורים יעשה 

משהו אחד. בדרך כלל הילדים האלו 
הם ילדים שקטים, הולכים לאיבוד ]...[   

מכונסים ועם ביטחון עצמי נמוך. או 
ילדים שאני ראיתי שיש מצבים שההורים 

לא יכולים להכיל את הילד. למשל 
ההורה העיר לילד הערה קולנית ומביכה 
או ההורה לא נכח בכל מיני מפגשים בית 
ספריים למרות שרציתי אותו. ) ראש חץ(
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א. הדרכה לראשי החץ - ההדרכה נעשית על-ידי יועצת מלווה, שהיא יועצת חוץ-בית ספרית, ותפקידה לסייע לראשי החץ למקד 

את תוכני המפגשים בפעילויות לחיזוק הקשר הורה-ילד, להכין את המפגשים בפועל, לגייס את ההורים ולהפעיל את התוכנית 

כולה. הסיוע של היועצת המלווה חיוני במיוחד בשנה הראשונה לפעילות התוכנית. כל ראשי החץ הדגישו את חשיבות הליווי 

שהן מקבלות ושמחו על האפשרות לחשוב בשיתוף היועצת המלווה וכן לשמוע ממנה על פעילויות הנעשות בבתי ספר אחרים. 

ב. הדרכה ליועצות המלוות - ההדרכה והליווי נעשים על-ידי המדריכה המקצועית מטעם 'קמה', שהיא ממייסדות התוכנית 

ופיתחה עם שותפותיה את התכנים המקצועיים. הליווי וההדרכה שלה מהווים עמוד תווך לתוכנית כולה.

 דגש על יצירת זמן איכות להורה וילד, ולא על הקניית תוכן - אומנם, התוכנית . 8

בכל אחד מבתי הספר נסבה סביב אמצעי מסוים )בישול, היכרות עם הסביבה ועוד( 

אך למעשה הפעילות היא אמצעי ולא מטרה. המטרה היא לאפשר להורים ולילדים 

להגיע לגילויים אלה על אלה ולחזק את הקשר ביניהם. משום כך נפתח כל מפגש 

בפעילות שמחברת בין הורים לילדים, למשל משחק משותף ו/או פעילות אחרת 

שמחזקת את ההיכרות בין ההורה לילד. מפגשים מלהיבים ומהנים מעודדים הן 

את ההורים, שלפעמים מגיעים טרודים ועייפים, והן את הילדים, להמשיך ולהגיע 

למפגשי הקבוצה, ומזמנים להם זמן איכות מהנה יחדיו.

 מועד נכון לפעילות התוכנית - הזמן המתאים ביותר להפעלת התוכנית הוא . 9

פרק הזמן שבין 'אחרי החגים' לערב פסח. בזמן זה המערכת הבית ספרית אינה 

עסוקה מדי בעניינים הקשורים בתחילת שנה או בסיום השנה. 

עקרונות פעולה לגיוס הורים לקבוצת הורים-ילדים 
ולשימור השתתפותם במהלך כל התוכנית

קבוצות ההורים-ילדים מזמנות מרחב לחיזוק וטיפוח של הקשר בין ההורים לילדיהם ובין ההורים למערכת הבית ספרית. מרחב זה 

חשוב במיוחד באורח החיים המודרני שבו ההורים נמצאים במרוץ מתמיד בין העבודה לבית ומתמודדים עם ריבוי משימות. במציאות זו 

כמעט לא קיים זמן לאינטראקציה אישית באווירה רגועה עם הילדים, ואותו התוכנית מנסה לאפשר. כמו כן, מציאות החיים המורכבת 

מקשה לגייס הורים להגיע לפעילות קבוצתית בכלל, ולשמור על נוכחותם המלאה והפעילה עד סיום המפגשים בפרט. זהו האתגר 

הראשון שעומד בפני בתי הספר שבהם התוכנית פועלת. ואולם, כל המרואיינות שלנו הצליחו, בעזרת השקעה, יצירתיות והתמדה, 

להביא לידי כך שההורים יגיעו לקבוצות ואף יעשו זאת ברצון ובשמחה. להלן עקרונות הפעולה לגיוס הורים:

הילדים – המפתח להבאת ההורים לקבוצות - כל המרואיינות הדגישו את חשיבותם של הילדים בגיוס הוריהם להגיע לקבוצות. . 1

אם ילד מתלהב מפעילות ורוצה להשתתף בה, הוא יעשה כמיטב יכולתו להביא את הוריו )פירוט על הפעולות לגיוס ילדים לקבוצה 

מופיע בפרק הבא(. אחת מראשי החץ אמרה שהילדים משמשים ממש שגרירים שלה; ושתי האימהות שאיתן שוחחנו אישרו זאת.

מיפוי ראשוני מקיף לאיתור הורים שיכולים ורוצים להגיע לקבוצה - המיפוי מאפשר לראש החץ לזהות את השעות שבהן . 2

אחרי שלושה-ארבעה מפגשים, במפגש 
הפתיחה שאלתי כל אחד מה הם למדו 

על הילד-הורה. שם התרגשתי. עלו 
דברים מדהימים ואפילו תיעדתי.

ילד בכיתה אמר 'למדתי שלאימא 
שלי יש הרבה סבלנות. חשבתי שאין 
לה סבלנות'. האימא אמרה 'פתאום 

קלטתי איזה ילד עצמאי יש לי'. האבא 
אמר 'למדתי כמה אנחנו כועסים עליה 
]על הבת[ ואני משתדל  פחות לכעוס' 

והילדה אמרה, 'אני למדתי על אבא שלי 
כמה יש לי אבא מוכשר'. )ראש חץ(
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גם ההורים שמעוניינים בקבוצה וגם ההורים שראש החץ מעוניינת שישתתפו, אכן פנויים למפגשים. לאחר המיפוי הראשוני, 

פעילות גיוס ההורים נמשכת.

יצירת קשר אישי עם ההורים והזמנתם לקבוצה - נוסף על גיוס הילדים כשגרירי התוכנית, חשוב לראשי החץ ליצור קשר . 3

ישירות עם ההורים ולהזמין אותם להגיע לקבוצה. הורים רבים, שבדרך כלל "זוכים" לשיחות טלפון מבית הספר רק במקרים 

של בעיות, העריכו את הפנייה אליהם. התייחסות אל ההורים כאל "סובייקט ולא אובייקט שבא לשרת מטרה" )ראש חץ( היא 

חלק מתפיסת התוכנית הרואה בהורים קהל יעד בפני עצמם. 

לא מחנכים את ההורים בתוכנית - מטרת התוכנית היא לחבר בין הורים לילדים ולבית הספר, ולא להרצות להורים או ללמד . 4

אותם כיצד להיות הורים טובים יותר, כמו בקבוצות הורות רבות. 

תזכורות להורים לפני כל מפגש - אומנם ההורים שמחים להגיע למפגשי קבוצה, . 5

אך בלחצי היום-יום הם עלולים לשכוח את המפגש או לא להתארגן אליו מראש. 

לפיכך, כל ראשי החץ דאגו לשלוח להורים תזכורת לפני כל מפגש וניסו לעשות 

זאת בדרכים יצירתיות. 

התזכורות נעשו במספר דרכים:

▫ שיחת טלפון להורים ביום שלפני המפגש;	

▫ הודעה בקבוצת הווטסאפ של קבוצת ההורים-ילדים - ההודעה בדרך כלל נשלחה ביום שלפני המפגש וגם ביום המפגש עצמו;	

▫ תזכורת לילדים, בעל פה, על מנת שיזכירו להוריהם;	

▫ תזכורת כתובה, דרך הילדים, לפני כל מפגש - לעיתים, נתבקשו ההורים לחתום על התזכורת שנשלחה להם ולהחזירה עם 	

ילדיהם לבית הספר. בשניים מבתי הספר נשלח לילדים ולהורים מעין כתב חידה שהיה עליהם לפתור יחדיו, והוא שימש גם 

תזכורת לקראת המפגש הבא.

התעקשות על נוכחות הורית בצד גמישות מסוימת - בהתאם למצב אפשרו . 6

לעיתים להורים לשלוח במקומם מבוגר משמעותי אחר )אח, דוד וכדומה(. בכל 

בתי הספר הדגישו את ההקפדה שילד לא יגיע לקבוצה ללא מבוגר. כל קושי 

שהתעורר זכה להתייחסות וניסיון למצוא פתרונות. לפעמים הפתרונות היו 

לאפשר לקרוב משפחה בוגר או אחות בוגרת ללוות את הילד לקבוצה, אך זו לא 

הייתה האופציה המועדפת. 

מיתוג של התוכנית כמיועדת לקהל מצומצם ונבחר - בפנייה להורים הדגישו המלוות את העובדה שהתוכנית מיועדת למספר . 7

מצומצם של הורים וילדים ושההזמנה להשתתף בתוכנית היא זכות גדולה. המיצוב 

היוקרתי של התוכנית הוא עוד גורם המעודד את ההורים והתלמידים להשתתף 

בפעילות ולא לאבד את מקומם.

זה היה החלק המתיש, כל שבוע 
להתקשר לכולם ולא לפקשש. )ראש חץ(

הצוות לא ויתר. אם אין לך סיבה לא ]...[ 
להגיע, הם לא ויתרו. הם אמרו, תגיעי 
לעשרים דקות לרבע שעה... ואם את 

מגיעה את כבר נשארת. תדעי שזה נורא 
חשוב. )אימא(

אמרנו ]להורים[ שמכל ילדי הכיתה, 
הילד שלכם נבחר, זכיתם... )ראש חץ(
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קבוצת ווטסאפ להורי הילדים בתוכנית - קבוצת הווטסאפ אפשרה להזכיר להורים את המפגש וכן לשתף בתמונות והודעות . 8

נוספות. בכך היה כדי לחזק את הקשר של ההורים לפעילות הקבוצה ואת המחויבות שלהם אליה.

פנייה להורים בעזרת המגשרת הבית ספרית - בבתי ספר שיש בהם מגשרת בית ספרית שהיא בת הקהילה האתיופית, נעזרו . 9

בה – אם התעורר צורך – כדי לפנות אל הורים שהעברית אינה שגורה בפיהם. המגשרת הציגה להורים אלו את התוכנית ועודדה 

אותם להירשם ולהגיע למפגשים.

עקרונות פעולה לגיוס תלמידים לקבוצת הורים-ילדים ולשימור השתתפותם במהלך כל 
התוכנית

כפי שציינו ראשי החץ, הילדים הם שגרירי התוכנית בבתים וגם בבית הספר. לפיכך יש חשיבות רבה בגיוס הילדים לתוכנית ובשיתופם 

במהלכה. בשלושת בתי הספר ננקטו מגוון דרכים כדי לשמר את השתתפות הילדים בקבוצה:

מסר לילדים שהם נבחרים - לילדים הועבר מסר ברור שהם שנבחרו מכלל התלמידים להשתתף בתוכנית. בניית התחושה של . 1

נבחרת מעצימה את הילדים ומגבירה את רצונם להשתתף בקבוצה.

 תזכורות קצרות לילדים במהלך כל השבוע - ראשי החץ בבתי הספר הקפידו להזכיר לילדים את הפעילות, בזמנים שונים . 2

במהלך השבוע.

בניית ציפייה למפגשים מהנים ויצירתיים - ראשי החץ נהגו לספר לילדים בהתלהבות על המפגשים המתוכננים וליצור אצלם . 3

רצון וציפייה להשתתפות בהם. במפגשים עצמם, מגוון הפעילויות, שרבות מהן עסקו ביצירה, לא הכזיבו, והילדים נהנו מאוד.

הפעלת התלמידים בין המפגשים - כאמצעי נוסף לגישור על הזמן שעובר בין פגישה לפגישה, בשניים מבתי הספר נהגו לשלוח . 4

עם הילדים הביתה פעילות הזמנה למפגש הבא בצורת כתב חידה. ילד שפתר את החידה והגיע ראשון אל ראש החץ, זכה בפרס 

קטן. בסופו של דבר, גם ילדים שלא זכו בפרס נהנו מהמשחק ומההתרגשות.

יצירת מרחב לזמן איכות לילדים עם הוריהם - במהלך הפעילות בקבוצה זכו . 5

הילדים המשתתפים בתשומת ליבם המלאה של הוריהם. הילדים למדו להוקיר 

זאת ונהנו להגיע למפגשים.

עקרונות פעולה בהפעלת הרכיב 'משימות הבית' 
 רכיב חשוב ב'תוצרת בית' הוא משימות הבית. הילדים וההורים מקבלים משימה שקשורה לחומר הנלמד בכיתה ועליהם לבצעה 

בבית יחדיו ולהביא את התוצר לכיתה. גם כאן, בדומה לפעילות בקבוצות ההורים-ילדים, הדגש המרכזי של הפעילות הוא על חיזוק 

הקשר של הורה-ילד ועל בניית משימות שיהיו חווייתיות ומהנות עבור ההורים והילדים גם יחד. תוכן הפעילות צריך להיות קשור 

ישירות לנעשה בכיתה.

בחלק זה של התוכנית היה על ראשי החץ לגייס את עמיתותיהן המורות כדי ליצור יחדיו את משימות הבית ולהעבירן לביצוע הילדים 

והמשפחה. זאת ועוד, נוסף על גיוס המורות היה חשוב לבנות את המשימות באופן שיעודד את ביצוען.    

כשאמרתי לו ]לילד[ שהיום זה הפגישה 
האחרונה, וגם המורה עלתה ואמרה 

להם, אז הוא אמר 'אימא, למה!? כיף לי. 
מאיזו סיבה מסיימים?'. אמרתי לו 'נגמר'. 

אז הוא אמר 'נעשה בבית' )אימא(
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עקרונות הפעולה לגיוס הצוות החינוכי:

חשיפה בחדר המורים - בחשיפת התוכנית למורות חשוב היה להדגיש כי מדובר . 1

בלמידה חווייתית שתתרום לקשר של ההורים עם ילדיהם ועם בית הספר, מה 

שתורם בסופו של דבר לשיפור האקלים הבית ספרי ולהצלחת התלמידים.  

הכשרת לבבות מקדימה - באחד מבתי הספר, ראש החץ שוחחה עם כמה מורות . 2

והסבירה להן מראש, בפרטי פרטים, את מהות התוכנית. מורות שהסכימו לשתף 

פעולה סללו את הדרך גם לחיבורן של שאר המורות בבית הספר לתוכנית.  

סיוע למורות בבחירת משימות - ראשי החץ סייעו לכל מורה להכין את משימות הבית. הן סייעו להן בהכנת מכתב ההסבר . 3

למשפחות וליוו אותן פרטנית, כדי לנסח איתן את משימות הבית.

חופש בחירה למורות באשר לבחירת הנושא וסוג הפעילות -  חופש הבחירה מאפשר לכל מורה לחבר את הפעילות לחומר . 4

הנלמד בכיתה וכך ליצור רצף פדגוגי וקשר בין הפעילות ללמידה.

בחירת משימות קטנות ופשוטות - בכל בתי הספר סיפרו ראשי החץ כי המורות חשבו בראשית הדרך שעליהן לבחור משימות . 5

גדולות ומורכבות, ורק אחרי הסבר מצד ראשי החץ הובהר כי למעשה מדובר בפעילויות מצומצמות בהיקפן שחשוב כי לא יעיקו. 

בחירת משימות קלות ופשוטות קלה יותר גם למורים וגם לתלמידים ומגדילה את הסיכוי שהמשימות אכן יבוצעו. 

עקרונות הפעולה התורמים לשיתוף הפעולה מצד המשפחות:

חיבור משימות הבית לחיי היום-יום של המשפחה - בין השאר היו משימות של . 1

חישוב עלויות קניות, מדידת חפצים בבית וצילום מקומות בשכונה. 

משימות בית פשוטות לביצוע - הפשטות היא סוד ההצלחה, מאחר שמשימות . 2

פשוטות מעודדות שיתוף פעולה מצד הורים וילדים ומזמנות להם זמן איכות 

יחדיו בעשייה נעימה ומהנה.

אופן הגשה יצירתי ושונה מהמקובל בבית הספר - משימות רבות כללו צילום . 3

בטלפון הנייד, יצירת סרטונים, ציורים ועוד. לא רק שדרך הגשה זו מהנה, היא גם 

מאפשרת לילדים לשלוח מייד את תוצרי המשימות למורות.

גמישות בדרישות המשימה - הגמישות מאפשרת התאמה ְמרבית לכל משפחה. . 4

כך למשל סיפרה אחת המורות כי המשימה שניתנה בשיעור חשבון הייתה לספור 

קפיצות בחבל, אבל ֵאם המשפחה לא יכלה לקפוץ בשל בעיה בריאותית. בתיאום עם 

המורה, סוכם כי רק ילדי המשפחה יקפצו בחבל והדבר ייחשב כהשלמת המשימה.

משימות שאינן דורשות קריאה וכתיבה ברמה גבוהה - התוכנית 'תוצרת בית' . 5

פועלת בבתי ספר שבהם אחוז גבוה יחסית של בני הקהילה האתיופית. מקצת ההורים אינם שולטים היטב בעברית. כדי שלא 

ליצור מצב של תסכול, חשוב שהמשימות לא יהיו תלויות בשפה. 

הדגש המשמעותי – זה צריך להיות 
משהו מאוד מאוד מאוד פשוט. שכל 
אחד, גם אלו שלא ממש מבינים, גם 

אלו שלא יודעים לקרוא  ולכתוב, יצליחו 
לעשות זאת. לי היה חשוב להדגיש חוויה 

של הצלחה. )ראש חץ(

כיתה ב' – חיברתי את זה לתוכנית של 
כישורי חיים. בכישורי חיים אנחנו מלמדים 

על הסכנות שיש בבית. הם היו צריכים 
לצלם מוצר אחד עם חומר מסוכן ולשלוח 

למורה. ביחד עם ההורים.

כיתה ג' עשו פעילות של לאסוף כביסה, 
בעיקר זוגות גרביים, ואז להראות תהליך 

חילוק באמצעות גרביים. למשל ילדה 
עשתה – יש לי עשר גרביים כשקיפלתי יש 

לי חמש. 

בכיתה ד' הם היו צריכים למצוא רהיט. 
הם למדו על היקף ושטח, והם היו צריכים 
לבחור רהיט ולחשב היקף ושטח ולשלוח 

למורה. )ראש חץ(



10

סוגיות ואתגרים בהפעלת התוכנית 
במסגרת הראיונות עם ראשי החץ והיועצות המלוות עלו מספר סוגיות ואתגרים בהפעלת התוכנית שעדיין לא נמצא להם מענה. 

התוכנית מיועדת למספר קטן של משתתפים - בבתי הספר שבהם ביקרנו, תלמידים והורים ששמעו על התוכנית דרשו להשתתף . 1

בה, ואולם הדבר לא התאפשר בשל ההיקף המצומצם של התוכנית. 

התוכנית אינה כוללת תקציב פעולה - תקציב התוכנית מיועד למימונם של תפקיד ראש החץ והליווי המקצועי, ולא למימון . 2

תקציבי פעולה )חומרי יצירה, כיבוד וכד'(. עובדה זו מציבה אתגר של ממש בפני כל ראשי החץ שאיתן שוחחנו. הקושי בא לידי 

ביטוי בדברים בסיסיים, למשל חוסר יכולת לרכוש כיבוד למפגשים, והוא משפיע גם על הפעילויות בשל חוסר יכולת לממן 

חומרים לפעילויות בתוך בית הספר ומחוצה לו. 

יש קושי בשל הצורך המתמיד לפתח פעילויות והפעלות חדשות - מאחר שלתוכנית אין תוכן מובנה, ראשי החץ והיועצות . 3

המלוות מקדישות זמן רב להכנת פעילויות יצירתיות ומגוונות; וכולן ציינו כי יוכלו להיעזר במעין בנק פעילויות צומח שממנו 

יוכלו לשאוב רעיונות. 
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סיכום ומבט כולל על התוכנית 
הקהילה הבית ספרית בנויה משלושה נדבכים מרכזיים – ילדים, הורים ומורים. 'תוצרת בית' מתמקדת בחיזוק מקומם של ההורים 

בתוך המשולש הזה ומוקירה את תרומתם להצלחה הלימודית של ילדיהם, התלמידים. לתוכנית, הקטנה והצנועה בהיקפה, יש אפוא 

השפעה על כלל המערכת הבית ספרית והביתית. מתוך הראיונות שקיימנו ניתן היה ללמוד על כמה כיווני השפעה:

קיומן של קבוצות ההורים-ילדים בבית הספר מחזק את הקשר החיובי של ההורים עם בית הספר. הורים, גם כאלו שלא הגיעו . 1

קודם לבית הספר, באים כדי להשתתף בתוכנית. בכך יש כדי לחזק את הקשרים בין בית הספר להורים, לטובת הילדים. 

הפעילות בקבוצות הורים-ילדים מאפשרת מיזוג טבעי בין הקבוצות החברתיות השונות בקהילת בית הספר. המפגש בקבוצה . 2

והפעילויות המשותפות מחברות בין ההורים שבאים מרקעים תרבותיים שונים, וכן בין הילדים. ראשי החץ מספרות על כמה 

חברויות שנוצרו בדרך זו ושאולי לא היו נוצרות לולא האפשרות להיות יחד בקבוצה העסוקה בעשייה חיובית ומעשירה. זאת 

ועוד, למרות שהתוכנית מתוקצבת על ידי 'הדרך החדשה', תוכנית שמיועדת לבני הקהילה האתיופית, אין היא יוצרת הפרדה 

בתוך בית הספר אלא דווקא מקדמת בקהילת בית הספר חיבורים שאינם מובנים מאליהם. 

הפעילויות במסגרת התוכנית, לפי עדות הצוות המקצועי ושני ההורים שאיתם . 3

שוחחנו, תורמות רבות לחיזוק הקשר בין ההורים לילדים. כל ראשי החץ וכן 

המנהלת שראיינו סיפרו שההורים מודים להן על שאפשרו להם לבלות זמן איכות 

עם ילדיהם. אומנם לא מדובר בפרק זמן ארוך, אך נראה כי הוא בעל משמעות 

עמוקה מאוד לילדים ולהורים.

התוכנית מהווה כלי עזר נוסף בארגז הכלים של הצוות החינוכי, ושל היועצות . 4

בפרט. ראשי החץ שראיינו, ששתיים מהן יועצות, סיפרו שבחרו לקבוצה גם הורים 

וילדים שהיה ידוע להן שהקשר ביניהם אינו מיטבי. באמצעות העבודה בקבוצה, 

שהיא דרך שאינה מחנכת או מטיפה, הצליחו לשפר את הקשר, ובכך הייתה בסופו 

של דבר תרומה לשיפור תפקודו של הילד בבית הספר. 

חלק מההורים אימצו את עקרונות התוכנית והחילו אותם גם על ילדיהם האחרים . 5

או המשיכו לפעול לפיהם בביתם. 

למדתי מהתוכנית הזאת הרבה דברים — 
שהילדים שלנו כן צריכים את הזמן איכות; 
ואני כן עושה את זה עם הבנות. כמעט כל 

שבוע אני עושה עם אחת מהבנות שלי. 
)אימא(

פעם בשבוע אני והוא ]הבן[ נכנסים  
למטבח. למשל, אם אני עושה בורקס, הוא 
מורח את הביצה. בעבר לא היו לי עצבים, 
אבל פה למדתי שהילד אוהב את זה וזה 

מרגיע אותו. זה נעשה שגרה אצלנו בבית. 
'אימא, את עושה בורקס? אני בא; את 

עושה כדורי שוקולד? אני בא'. הקטנה שלי 
גם הצטרפה, והיא מחכה לזה. )אימא(
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התוכנית 'תוצרת בית' סיימה את שנת הפעילות השנייה שלה. עקרונות הפעולה 

שחולצו בתהליך התשאול מהווים בסיס להמשך למידה והתפתחות של הצוות המקצועי 

המלווה את התוכנית וכן של הצוותים החינוכיים בבתי הספר שמוציאים אותה לפועל 

ביצירתיות ובמסירות רבה. כפי שסיכמה אחת המנהלות  – הצלחתה של התוכנית 

תיבחן לאורך זמן ביכולתה להרחיב את השפעתה, להתחבר לפעילויות אחרות בבית 

הספר, ויחד להוות מנוף ליצירת שינוי וקידום של כלל קהילת בית הספר. 

אני הייתי רוצה שהילדים שעברו את 
התוכנית הם יהיו השגרירים לכיתות 

הבאות. שהם יעלו לכיתות, יספרו. אפילו 
בכיתה שלהם יספרו מה שהם עוברים. 

הם יכולים אפילו לתת עצות לילדים 
שאולי במשבר עם אבא או אימא. ברגע 
שהילדים יהיו השגרירים של התוכנית, 

אנחנו נדע שהתוכנית חלחלה אלינו. 
)מנהלת בית ספר(


