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פתיחה.1

מצביעהשהתיאוריהאחדיםעקרונותישאך.ערסקהילתייםספרלבתיאחידארגונידגםאין

עלנוסף,שוניםשרמיםביןשותפותשלהדגםהפעלת:תקפותלהםהעניקוהניסיוןעליהם

בהשתלמויותביצועלידיבאיםאלה.והדרכההכנההמחייבשיטיהואהחינוכיהצוות

באופןלפעולההחלטותאתשתתרגמנה,הארמניותהמסגרותובהקמת,הנושאלהכרת

.המעשהלשפתקהילתי

נציגיאתהכוללותהבהרהפגישותמתקיימות,בפרוייקטחלקלקחתהאמוריםהספרבבתי
.הכוללוהפיקוחהמקומיתהרשותשלנציגאו,המנהל,הנועראגף

מידתאתלבדוקכדיומוסדותיוהיישובאופיואתס"ביהאתלהכיר-הפגישותמטרת

כבר,השותפיםכלשלמעורבותםאתולתכנן,קהילתיס"כבילפעולוהתאמתםמוכנותם

.הראשונותההחלטותקבלתשלבתהליך

:נושאיםמספרלבררחשוב,זובשותפותהכרוכהלהתחייבותמודעיםיהיושהשותפיםכדי

:הרשותונציגיס"ביה.1

ההורים,המוריםעםאמיתיפשלהלשיתוףהספרביתמנהלשלופתיחותנכונות-
.נוספיםספרייםביתחוץגורמיםועם,והתלמידים

ביתלהפעיללהםשיעזרומסוימותמיומנויותללמודהחינוכיהצוותשלנכונותו-

.קהילתיספר
.למשאזמןלהקצותהחינוכיהצוותשלנכונותו-
נציגי,הורים:כגון,ספריים-ביתחוץטרמיעםלשותפותהחינוכיהצוותשלנכונותו-

.ועודהמתרסהנהלת,שכונהועד,רשות
להפעלתבאחריותחלקולקחתשותפיםלהיותברשותתפקידיםבעלישלנכונות-

המצוייםאדםוכחמבנים,ציודבהעמדתואףכספייםמשאביםבהקצאת,הפרויקט

.הקהילתיהחינוךלטובתברשות

והקהילהס"ביה.2

:הבאיםהנושאיםלבירורחשיבותיש

בקרבתגריםהתלמידיםהאם,היישובבשוליאובמרכז)בקהילהס"ביהשלמיקומו-

(?מקום

,ניכור)ס"לביהההוריםביןהקשריםוטיבהאהדהמידת-ס"לביההאוכלוסייהיחס-

.(ומעורבותתמיכהאו,התערבות
?בפועללקהילהההשפעהמידת.בקהילהס"לביהשישהחינוכיתההשפעהמידת-
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הארגוניםמיפוי,ס"ביהשלהאפשריותהקהילותהגדרת-היישובאיפיוני-
.השפעתםומידתביישובהקיימיםוהמוסדות

שינויעםלהתמודדהרשותונציגיהספרביתמנהלשללרטנםהסיבותאתלבררחשוב

מטרותלהגדירחשוב.קהילתיס"לברגילס"עיס"מביבהפיכתו,הספרביתשלאופיו

.השינויבהכנסתהמנהלשללחתירתו
שלהמוסמכיםוהנציגיםהמנהלמצרהסכמהשקיימתלודואחשובהדיוניםבסיום
.ס"ביהשלקהילתיתפשלהעקרונותעלהרשות
מןהנובעותוההתחייבויותהמוסכמיםהעקרונותאתבכתבלסכםחשובזהבשלב

.המוסכמיםהעקרונות

התהליךשלבי.2

.('וכומזכירה,אחות)מקצועיביןוצתתהמוריםצוותשיתוף.א

:מטרות

הטמוניםובמחיריםביתרונותדיוןכדיתוך,הפרויקטרציונאלעםהיברותלערוך-

קהילתהס"לביבמעבר

ההחלטותבקבלתפעילהושותפות,יעילהתקשורתביצירתהשינוילתהליךלסייע-

.ובביצוען

:המפגשמהלך

.הנועראגףי"עהכשרהכברשעברמורהאו,ס"ביהמנהלי"עיונחהשהמפגשמומלץ
הכנהקבשלבהנועראגףשלהשונותבמסגרות)

ורכזימחנכים-במפגשנוכחתשתהיההמוריםאוכלוסייתעלתחליטס"ביההנהלת

ויוכלמדוברבמהמראשידעבשינויהמעורבשהצוותחשוב.המוריםכלאו,שכבות

.לפרויקטלהצטרףרצונועלהחלטהלקבל

:הקהילתייםהספרמבתיבאחרהמוריםעםראשונהפגישהשלסיפורה

בפעםמעליםבמהלכהאשר,ומתסכלתמייגעתמוריםישיבתעודשזוחשבובתחילה

:הרגילותהשאלותאתכמהיודעהמי

?משמעתבעיותהרבהכךבלישמדוע-

?ס"ביהאתלעזוברוציםטוביםתלמידיםמדוע-

?הקהילהאנשיבקרבנמוךדימויס"לביהישמדוע-

?שונותמשכונותתלמידיםביןמתחיםישמדוע-
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?ס"ביהפעילויותשלדליםצרכניםהינםההוריםמדוע-

?המוריםכלפיביקורתייםכךכלההוריםמדוע-

ששוםבהרגשהעוזביםולבסוף-וחדשיםישניםפתרונותלמצואמנסיםהמשתתפים

.נמוכיםישארואליווההערכהבחברההמורהשלומעמדוישתנהלאדבר
שלעבודהמודללנסותבהציעההמנהלתי"עניתןהפתרוןאך,הועלואמנםהשאלות

.קהילתיביס
עבודתלאחרבמערכתולהתנרבלהמשיךהכוחלהםיעמודהאםהתלבטוהמורים

?המאמצתיום-היום

:כבןקריאותנשמש

פשוטולאזהבוועדהחברלהיות

משליוחייםלייש

?במעמדיתפגעלאהשותפותהאם

?לעשותמהלייגידוהםמבינימוכברהתלמידיםמה

ביןהמבדילההדקההגדראתלפרוץשינסוותלמידיםהוריםיהיולאהאם

?להתערבותמעורבות

זההאם-פוליטיתלפעולהקפיצהכקרשהפעילותאתלנצללהוריםהזדמנותזו

?חיובי

"קהילתי"ההזרענטמןכך-המשאאתללמודנכונותםאתהמשתתפיםהביעולבסוף

.ס"בביה
י"עקהילתיס"לבירגילס"מביבמעברס"לביהלסייענתבקשוהנועראגףמפקחי

.לצוותתמיכההשתלמויות

לזכוריש.הוריםומעורבותיותררבעבודהשמסהמטיל,מהפרויקטחששוהמורים
בלחץעומדיםהם:זמןחוסרשלאמיתיתבעיהבפניניצביםהספרבביתשהמורים

במפגשאך.הבגרותבבחינותגבוהיםהישגיםלהראותוהצורך,חומרהספקשלמתמיד
:כגון,בפרויקטהכרוכיםרביםויתרונות"רווחים"למוריםישהבעיותשלצדהתברר

רגשיתתמיכה,ותקשורתארגוןדרכי,הנחיה:כגוןנוספיםבתחומיםלהשתלםהזדמנות

בעיניקרנםהעלאת,במערכתבדידותםואתהמקצועיתשחיקתםאתהמפחיתה

.קהילתית,חינוכיתלפעולההזדמנותומתןהקהילה

בעליהםפעולהשיתוףבתהליכיוהתנסותםהמוריםעםשמפגשהתבררמניסיוננו
הכלליםהקויםמותוויםאלהבמפגשים.קהילתיספרביתלהקמתבירךרבהחשיבות

ומקצועיתמובניתבהשתלמותבעצםמדובר.הקהילתיהספרביתשלהפעולהלמסגרת

.הנועראגףמנחישהכינו



התלמידיםשיתוף.ב
:מטרות

ופיתוחההחלטותקבלתתהליךמראשיתבתהליךבשותףהתלמידאתלראות-

.הקהילתיתלפעילתומשרבותאחריותתחושת
להיותמתאימיםגילםבשלשתלמידיו,יסודי-העלהקהילתיס"ביהשלייחודו

.בפועלבעשייהלהשתלבויכולים,החלטותקבלתשלמוקדםדיבשלבשותפים
:המפגשמהלך

מספרלכךהמיעדיםספרבתייש.הנושאאתהתלמידיםבפנימציגיםהכיתותמחנכי

מרוכזיםימיםלמשאלהקצותהעדיףשהצוות,מצאנואחריםספרבבתיחבר21שישרי
שלהחשיבותהודגשהוכך,המקומיס"במתנ-הספרלביתמדוץשהתנהלוהכנהיימי*

.התשא
:חששותהבישתלמידים

.*פשלהישתפואכןשהמוריםמאמיניםלא*-
?"ס"בביהההוריםאתצריךמי,בעצם*-

פעולהשיתוףשלומחיריםיתרונות-דבריםליבוןמאפשרותהתלמידיםעםהשיחות

שיוויוןשלאפשרותישנושאבכללא-מוגדריםמשרבותתחומי,המוריםעם

_ומחיריםיתרונות-הדיריםמעורבותשלמקומה,בהחלטות
להתנסותהתלטיריםמצדנכונותקיימתשאכןמוודאהטחנך,המפגשיםבסיום

.קהילתית

ההוריםשיתוף.ג
:שטרות

,בחיתךהקהילתיהכיווןהדגשתתוך,הפרויקטרציונאלעםהיכרותלערוך-

הספרביתלכותלימחוץמתרחשיםהחינוךמתהליכישחלקההנחהעלהמתבסס

*בשכונים,בבית-
במשולשהיחסיםמערכתאתלשפרבמטרהחדשיםתקשורתבערוצילהתנסות-

.יותרטוביםחינוכייםלהישגיםלהגיעכדי,תלמיד-הורה-מורה
השכלהבתחומיהחייםאיכותאתלשפרבמטרהקהילתיתזהותבטיפוחלסייע-

.חברתיתכנורמהאחראיתקהילתיתומעורבותותרבות

.1969פרידתן*
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:המפגשמהלך

ישההוריםלרובשכן,ששליםהחששותאתבחשבוןלקחתישההוריםעםבמפגשגם

המערבותאתמכיריםההוריםרוב.הספרבביתמשרבותםעלמאודמסוימיםמושגים

לפעמיםמתבקשיםהם.בניהםלרשלנותבאחריותלשאתנתבעיםהםלרוב.מניסיונם

לאשותפותזאת.למסיבותעוגותלאפותאו,טיולללוות,וממונםמזמנםלתרום

.מרתיעהגםקרובותולעיתיםאטרקטיבית

בשפההמשתמשיםמקצועכאנשיס"ביהצוותעלדימויישההוריםמןלחלק,כןכמו

שלאחוששיםההוריםכןועל,ההחלטותלקבלתמשלהםמיוחדותובנוסחאותמקצועית

.כשותפיםולתפקדלהבינםיוכלו
מענייניםוציוניםבחינותשרקומנוכריםמקשיםממסדנציגיבמוריםהרואיםהוריםיש

שמפקפקיםהוריםישלכן.בשמםילדיהםאתלהכירטורחיםאינםואפילו.אותם

.מוריםעםטובהתקשורתליצורביכולתם
אתלהוריםמשדריםהמוריםכאשר,כהלכהנעשהההוריםעםהמפגשכאשראולם

ולקבללפעולהלהרתםהנכונותאתההוריםאצלמחזקהדבר,אחרלשיתוףהנכונות

.אחריות

נבוא-לעצמיאמרתילכן,מעורביםלהיותצריכיםשהוריםחשבתיתמיד":סיפרהורה

.ונשמע
לאפותכרי"פריירים"הוריםכאןמחפשיםשלאהבנתי,נרתמיםהמוריםאיךכשראיתי

."ביחדבעבודהבאמתכאןמדובראלא,עוגות

אולי,האחריםההוריםבחברתבנוחארגיששלאחששתי,ספקןהייתי*:סיפראחרהורה

,טובשזהראיתי,באתי?תוצאותבכלליהיוולא"יברברו"סתםואולי?שליברמהלאהם

."המשכתי

צרכים14יוצור.3

חיוניהוא,יסודי-העלהקהילתיס"ביהמצוישבההקהילהחברישלהצרכיםאיתורתהליך
מסופקשאינוצורךלאדםיששכאשרידוע.ובמוסדותיובפעולותיוהשתתפותםלהבטחת

ס"ביה.אותולספקכרימאמץלהשקיעמוכןיהיההוא(כלשהובתחוםלרצויהמצויביןפער)

מבטיחהואוכך,בקהילהשאותרולצרכיםמעניםשיספקוכךפעולותיואתמתכנןהקהילתי
,קהילתיס"ביבכלהפעילויותשלהשונהלאופיהסיבהזאת.הקהילהחברישלמעורבותםאת

.למקוםממקוםכמובןשוניםשהם,הקהילהחברישלבצרכיםתלויהדברשכן



,הניסויבמהלךקהילתייםספרבתיבהםשהתנסוהכשלושתמןחלקואףההצלחותמןחלק

ס"ביה-מענהלהםונמצאאמיתייםצרכיםאותרואם:הצרכיםאיתורמתהליךטבע

ביןחיוביקשרליצורבקהילהצורךאותרהספרמבתיבאחד:לדוגמא,הצליחהקהילתי

הקהילתיס"ביה.ולהעשירםהתלמידיםאתולקדם,הבינייםהסיבתלבין'וכיתותתלמידי
באנגליתבמתמטיקההעשרהלחוגי,מוקדמיםלסיורים,אלהתלמידיםבפנישעריואתפתח

הצליחולאהללוהפעילויותשםאך,דומהצורךאותראחרקהילתיס"בבי.ובאומנויות

וחוגימחשביםהםידםעלהמבוקשיםהחוגיםכישהתבררעד,ס"לביההתלמידיםאתלמשוך

התלמידיםשלהקשראתהפכו,חברתילגיבושופשלותקלהערבארוחתגם.אחדיםספורט

.יותרלחיוביס"ביהעםהחדשים

כהלכהלפעולשיוכלכדי,הצרכיםאיתורבנושאלהשתלםנזקקהקהילתיס"ביהשצוותמכאן
בשיטותהצוותאתמכשירותההשתלמויות.התהליךשלהראשוניםהשלביםמןהחל

.ותצפיותסיורים,ראיונות,שאלונים:הצרכיםאיתורשלהשונות

בבנייתאחריםקהילהוחבריתלמידים,הוריםלשתףמאודשחשובלמדנוניסיוננומתוך

תהיהכן,השאלותבבנייתהקהילהחברישליותררבהמשרבותשתהיהככל.עצמןהשאלות

,תוכנןמצדגם.הפעולהלהצלחתהשותפיםכלשלומחויבות,לסקריותרטובההיענות

.הקהילהלחברימשמעותייםבמשאיםתיגענההשאלות

לתרוםיכוליםהם.הקהילהאתהמכיריםקהילהעובדילשתףחשובהצרכיםאיתורבתהליך

במיפוילסייעאו,בקהילההקיימיםפרויקטיםעלמידעולספק,שלהםהמקצועיהידעאת

.הקהילה

לעסוקובניםהוריםשלהצורךהוא,קהילתיס"בבימתאיםמענהלושמצאלצורךדוגמא

משכיליםהוריםשותפיםזהלצורך/וכומתבגריםשלמיןבעיות,משפחהלחייבחינוךביחד

שנערךדומהשחוג,התבררמאידך.חלשותמשכבותהוריםוגםגבוהותהכנסותובעלי

והוריםיועציםמורים.;החשיפדמןנרתעוהמשתתפיםשכןהצליחלאהשכונתיס"במתנ

,פרינשאהדבר,ואכן,המשתתפיםעלתאייםלאשהחשיפהכך,התכניתבבנייתהשתתפו

,לתלמידיםכ"אח,להוריםהרצאותבסדרתהחלו,רביםמשתתפיםאליהמשכההפעילות

התכנסו,לכולםמשותפותשהבעיותלכךלגיטימציהקיבלוהמשתתפיםכאשרולבסוף

.ולהוריםלתלמידיםמשותפיםבחוגים

שיתוףתוךלהעשותעליו,הקהילתיס"בביהביותרבסיסיתהליךהואהצרכיםאיתור,לסיכום

.כולוהפרויקטלהצלחתהתנאיםאחדוהוא,השותפים
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השתלמויות.4

:השתלמויותשלמערכתפיתחהנועראגף

בתנאיהקייץבפגרתהמתקייםקורס-יסודי-עלקהילתיס"בירכזלתפקידהכשרה.א

.פנימיה
המיועדים,הלימודיםשנתבמהלך-ותמיכההנחייהלשםעיוןוימיהשתלמויות.ב

.הפרויקטולרכזילמנהלימ
.הלימודיםשנתבמהלך-האוניברסיטהבשיתוףהשתלמות.ג
.עיוןבערביאו,שבועבסופי-פעיליםולהוריםמוריםלצוותיהשתלמויות.ד

.הקהילתיהמעשהלהצלחתההשתלמויותשלתרומתןרבהמהלדעתנוכחנומניסיוננו

:ההשתלמויותפירוטלהלן

:לתפקידוהרכזהנשרת.א

:מטרות

המבנהבהקמתס"בביההעבודהצוותיאתולהנחותלהפעילהרכזאתלהכשיר-

חייםבאורחהקשוריםבתהליכיםובהתנסות(ועדות,ציבוריתמועצה)הארגוני
.(הוגניםפתרונות,תקשורתמנתוני,החלטותקבלתתהליכי)קהילתי

.תוץוערמיס"ביהביןהקשרכאישהרכזאתלהכשיר-

:ההכשרהמהלך

.פנימיהבתנאי,הקייץבפגרתמרוכזותששת60במשך,כללבדרך,נעשיתההכשרה
ניהולעלהאחראיתפקידבעלשלבתכניםהכשרההרכזמקבלזותקופהבמהלך

;בעיותלפתרוןוהצעותקשייםעםלהתמודדכלים-ובמיומנויות,פרויקט

ביתלרציונאלהקשוריםהנושאיםבכלאקדמיהמאנשיבהרצאותחלקלוקחהואכןכמו

.הקהילתיהספר
והמכשיריםדמוקרטיחייםבאורחהקשוריםבתהליכיםבסדנאותהרכזמתנסהבמקביל

.הספרבביתהעבודהלקבוצותמנחהלהיותאותה

מתקיימיםבמהלכם.בודדים.עיוןבימישעות40-בכשדהרכזמשתתףהשנהבמהלך

.שוניםפתרוןדרכינבדקיםוכןרכזיםי"עשהועלובצרכיםאו,בבעיותישנים



י"עלנושארלוונטייםהעשרהפרקימועבריםהקבוצתיתלהנחיהבשסף,מפגשבכל
אגףמנחיי"עהחומראתהמעבדותוסדנאות,הרצאהשלבדרך,האקדמיהמןאורחים
.הטער
קיץבכלפנימייהבתנאיהשתלמותימישלושהגםמקבליםהוותיקיםהרכזים

שבפרויקטלטנהלים-ותטינהליווישלעיוןויטיהשתלטויות.ב

משתתפיםעףסקהילתייםספרבתימנהלי
~

W1Wהכוללותבהשתלמויותבשנהפעמים

מתקייםכאןגם.העשרה,פתרוןדרכיהצעת,העבויהבמהלךהמתעוררותבבעיותדיון

ישלהרצאהבהמשך.הקהילתיהטשאבחקרהעוסקאקדמיהאישעםמפגשכללבדרך

.הנועראגףמפקחישלבהדרכתםהבחטאשל,סדנאי,נוסףעיבוד
שליקטנוהמשוביםמתוךשעלהדבר:הרכזיםאתאליהםלצרףמוזמניםהמנהלים

להרחבתנוספותיוזמותהמנהליםבפנימציגיםכןכמו.והרכזיםהמנהליםמדברי
.קהילתיתטלוויזיהכתן,הפרויקט

:סיפרהמנהליםאחד

אתמצאתיפתאום.ספריבביתשהתקייםהתהליךעלהעיעביוםלספראותיהזמיט"

מנהלים.ס"בביהשינויהתרחששבמהלכם,אינטנסיביתפעילותחודשימסכםעצמי
להמשךמחוזקיצאתי.קהילתי"לובי"יצרנו,דשתהחלפנו,שאלותאותישאץאחרים

העבודהף

האוניבסיטהבשיתוףקורס.ג

לצוות,למנהלהמיועדשעות120בןמתמשךקורסהתקייםאילן-ברבאוניברסיטת

.יסודי-העלהקהילתיהספרביתבנושאי,ולהוריםלמורים,הרשויותלנציגי,המוביל
.מלאאחדהשתלמותגמולמקנהזהקורס

.הקהילתיהחינוךובעקרונותהקהילתיהספרביתרעיוןשלבהתפתחותומטפלהקורס
במסגרת.הנוערמאגףמנחיםשלוסדנאותאקדמיהאנשישלהרצאותכוללהוא

על.קהילתיתבפעילותצפייהלצורךקהילתייםספרבבתיביקוריםנערכיםההשתלמות

מלווההקורס.בכתבעבודהולהגישבפרויקטהמשתתפיםאתלראייןהמשתלמים

.מתמדתבהערכה
:בקורסשהשתתפהרכזתמספרת

.אמיןלינראהלאוזה,הקהילתיס"ביהשלוהנפלאותהניסיםכלעלשמעתיבקורס"
ונפגעתההצצתי.שוניםספרבבתיסיירתיהקורסבמסגרת

אותווהכרחתילקרואלונתתי.בקורסשקורהבמההזמןכלשליהמנהלאתשיתפתי
כללמנהלתספרו.זאתלעשותבקורסשמשתתףמילכלממליצהאני."בפניםלהיות"

תועלתזמזהיפיקס"שביהכדילהשתלמותאתכםשולחהואכי,עשיתםמההזמן

-35-



פעיליםולהוריםמוריםלצוותיהשתלמויות.ד

.עיוןבערביולעתים,שבועבסופיפנימייהבתנאילעיתיםנעשותאלוהשתלמויות

שהתגלונושאיםשהםאו,ס"ביכלשללצרכיםמותאמיםאלובהשתלמויותהנושאים

.הנועראגףמפקחישלוהבקרההפיקוחמערכתי"עכחשובים

הקהילתיס"ביהשלהצלחתואתהקובעיםהתפקידיםבעלי.5

ס"ביהמנהל

-'1982CHANGS)י"עהמקצועיתבספרותמכונהס"ביהמנהל (Sarason0ן- -'GATE KEEFBR

מידתאתשקובעזהשהואלדעתנוכחנושלתבהתנסות,ואמנם.השינוישל"השערשומר"

.הפרויקטשלההצלחה
שיתוףיתרעלהמושתתים,ניהולובסגנוןהשינויים:"פתוחהדלתמדיניות"עלהצהרתו

קבלתבתהליכישותפיםלהיותולתלמידיםלהורים,למוריםהזדמנויותמתן-פעולה

.קהילתיבחינוךהאידיאולוגיתלתמיכתוהוכחותמשמשיםאלוכל,החלטות
.הרעיוןלמימושבוחןאבןהיאהשיתוףמידת

יסורי-עלקהילתיספרביתרכז
.ס"ביהשלהמערכתנעהעליוכצירמשמשקהילתיס"ביהרכז

הראשוניםבשלבים.והוועדותהציבוריתהמועצהשללהקמתןלפשלעליו:הארבניבתחום

.קהילתיאופיהנושאתפעילותקיימתשאכן,לפקחאףעליו
הקשוריםבתכניםהשתלמויותקבלואכןהיעדאוכלוסיותשכללוודאעליו:התוכןבתחום

-הוריםאסיפת,המחנכיםי"עלתלמידיםמחנךשעות,מוריםהשתלמויות)קהילתיספרלבית

.('וכופעילות,תלמידים
לתקשורתלדאוג,קהילתייםלתהליכיםכמנחהלשמשעליו:והייעוץההדרכה,ההנחיהתחום

.ס"ביהובתורוהקהילהס"ביהביןנאותה
,הרשותביןהקשרכאישלשמשעליו,ס"ביהלהפעלתראשוניםבשלבים:חוץ-יחסיבתחום

ניסיוןבעלס"ביהצוותמתוךבכירבמורהלבחורמומלץכןועל,ס"וביההשונים,המוסדות
ס"ביהצוותעלמקובליהיהשהואמאודחשובאך,ארעןיכולתובעלוחברתיניהוליבתפקיד

.פשלהשיתוףשלבאוירהלהנחותווידע

וערהר"יו

.ומרצומזמנולהשקיעמוכן,הוועדהעוסקתשבובנושאידעבעלאדםזהשיהיהרצוי
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בתהליכימיומןלהיותעליוכךלשם.הוועדהשלהדיוניםאתלהנחותהואר"היותפקיד

קונפליקטיםעםבהתמודדות,קבוצתיהחלטותקבלתבתהליך,ומתןמשא,תקשורת

.הוגניםובפתרונות
בדרךהוועדהתחליטמכןולאחר,לוועדהבראשמורהלהעמידמומלץהראשוןבשלב

.בראשהיעמודמידמוקרטית

-מנהלתהיאשבמקצועהאםהכספיםועדתר"יולתפקידנבחרההספרמבתיבאחד:לדוגמא

כולםכיום.ביותרמסודרתלפשלההוועדההתארגנה,שלההמקשעיהידעבעזרת.חשבונות

.ס"ביהבצוותחברהבהרואים

הארגוניושביבנה.6

ונקבשהיעדאוכלוסייתעםהשתלמויותשל,בירורינושלסידרהערךס"שביהלאחר

עליו,הפרויקטלהפעלתהראשוניםבשלניםלנקוטשמדשהואהפשלהוהיקףהמייניות
.לפעילויותמדיניותועקרותהאתשיתרגמופשלהמסגרותלהקים

,הנהלה)הספרביתנציגיביןשיוויוניתלשותפותבסיסמאפשרשלהלןהארגוניהמבנה

.(רשות,שכונה,הורים)וקהילה(ומוריםתלמידים

:הערה

.הקהילהצורכישלבסיסעלקמותשהוועדותמובן;בלבדדוגמאהואבתרשיםהמתואר

,,nsyluמעימצמה
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ציבוריתמועצה
:תפקירה

.כאחדלבקרהומנגנוןייצוגיתתקשורתמנגנוןמשמשתהמועצה
הקהילהצורכיעלהמבוססתתוכניתבבנייתהקהילתיהספרביתצוותבידילסייעתפקידה

ביןוהמתאמתהמקשרתהחולייהולהיותהספרביתלהפעלתהדרושיםהמשאביםבגיוס

.חוץוכלפיפניםכלפיכסמלטקסי-ייצוגיבתפקידגםמשמשתהיא.בקהילההשוניםהגורמים
המועצהשהגישההתוכניותבאישורועוסקתבשנהפעמיםמספרמתכנסתהמועצה

.המצומצמת

אתלהקיםישהאם:בשאלותהתלבטוהספרשבתיהדרךבתחילתראינוניסיוננוי"עפ

גוףכ"סההיאהאין?עליהלוותרניתןלאהאם?הוועדותהקמתלפני,הציבוריתהמועצה

?הקהילתיותאתהמסמל,חוויתי,טקסי,ייצוגי

מאיימתהתערבותמפנימהחששנבעהושההתלבטותהציבוריתלמועצהערךשישהסתבר

.אותההמרכיביםהגופיםנציגישל

:מספריםמורים

ויצאנו,לקהילההקהילתיס"ביהחשיבותעלנאםאחדכל.חגיגימאודמעמדהיהזהאצלנו"

".הפעילותלהמשךעידודממש,טובהמאודבהרגשה

?כספיםבוועדתתלמידיםלשתףהאם-הציבוריתבמועצהעקרוניויכוחהתנהלאצלנו"

תבריכלהתלבטנו.אותםלשתףשלאנימוקיםהעלוהמבוגריםוגםהתלמידיםשגםמסתבר

אותםנשתףלאזהשבשלבהכרענוולבסוף,שיתופם-אישלובחסרונותביתרונותהמועצה

אך,הכספיםבוועדתגםהמשתתפיםתלמידיםישאחריםספרשבבתייודעיםאנו.בוועדה

בישיבתשהתקייםעקרוניבנושאלדיוןדוגמאזאת,הנה.לשתףלא-פסקהשלנוהמועצה

".המועצה

הספרביתהנהלתהחליטועליוהפשלהלהיקףבהתאםנקבעיםבמועצהשהשותפיםנראה

הראשוניםבשלביםכימומלץ.הספרביתשלדעתולשיקולנתוןהקמתהמועדגם.והרשות

,והתרבותהחינוךמשרדנציגי:במועצההשותפים.הספרביתמנהלהמועצהבראשיעמוד

נציגי.והוריםתלמידים,מורים,קהילתירכז,הנהלהנציג:ס"וביההמקומיתהרשותנציג
.בנפרדקהילתיס"ביכלשללצרכיםבהתאםייקבעו,ומוסדותיההשכונה

הציבוריתלהועצהבחירות

כולל,המועצהנהליאתהקובעתקנוןעדייןקייםלאהמועצהלהקמתהראשוניםבשלבים

מנהל)תפקידשלבסיסעלבהחפריםהמועצהמאנשיחלק.היבחרותםותהליךשותפים

מועצתר"יו,הוריםוערר"יו,רכז,הרשותשלהחינוךמחלקתנציגי,הנועראגףנציגי,ס"ביה
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:חלופותשתיפיעללהצטרףיכוליםהחבריםשאר(התלמידים

.כמתאימיםשנראיםהיעדאוכלוסייתמקרבחבריםלהציעניתן-תובדנתה
תפקידיםאיושלצורךובחירותאסיפותלקייםהרגיליםושכונותספרבתייש-תוריחב

.הקהילהלאופיבהתאםהכל,ציבוריים

מצומצמתמועצה

הוצגהשזולאחר,הקהילתיס"ביהשלהכוללתהמדיניותאתלעצבהמועצהעל:דיקפת

,היעדאוכלוסייתהגדרתהחלטותולקבלדיוניםלקייםהמועצהחבריעל.ס"ביהמנהלי"ע

.פעילותבכלהשותפותודפוסיהפעילותתחומי

להצליחכדי.מגובשתמדיניותעדייןאיןכאשר-ראשוניםבשלביםשמדוברלזכורחשוב
בקידוםאחראיםויהיובעשייהמעורביםיהיוהמועצהשחברימומלץ,השינויתהליךבהחדרת

.המצומצמתהמועצהאתירכיבוהציבוריתהמועצהמתוךנבחריםנציגים.החינוכיהתהליך
חבריהיהס"ביהשמנהלמומלץ.מצומצמתבמועצהיסתפקציבוריתמועצהלושאיןס"בי
הרכזבהחבריםיהיוכן.הקהילתיהספרביתשלהראשוניםבשלביםבראשהיעמודואףבה

חבריםיהיוהוועדותר"שיוהמקפידותמועצותיש.התלמידיםונציגההוריםנציג,הקהילתי
.במועצה

למועצהבחירות
להציעאו,התנדבותיבסיסעלהחבריםאתלבחוריהיהניתן,המועמדיםלבחירתתקנוןבאין

.הצבעהולערוךמועמדיםרשימת

וערות

,הפרטלביןהמדיניותאתהקובעתהמצמצמתהמועצהביןהתקשורתערוץהןהוועדות

.המדיניותבקביעתשותףלהיותהזכותלואשר
הן.עבורםהחלטהולקבלהשותפיםאתלייצגהמוסריתהסמכותבעלהארשןהןהוועדות

.הקהילתיהספרביתהחלטותאתהמבצעתכזרועפועלת
יעיללניצולופועלתבקהילהאמיתייםצרכיםאיתורסמךעלפעולותיהאתמכוונתהועדה

חברימתנסיםעבודתםבדרך.הקהילהולרשותהספרביתלרשותהעומדיםמשאביםשל

אחריותתחושתומפתחיםמשותפותהחלטותוקבלתהידברות,מ"מושלבתהליכיםהועדה

.הקהילהכלפיומעורבות

הוועדותסוגי
לאחר.המצומצמתבמועצהאו,צרכיםאיתורפי-עלכללבדרךנקבעים_הוועדותסוגי

המועצהשללאישורההעבודהתכמןאתלהגישעליה,יעדיהאתקבעהשהוועדה

.המצומצמת
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,כספיםלנושאיועדות6-7כללבדרךפועלותיסודיים-העלהקהילתייםהספרבתיליד

.'וכוקישוט,טיולים,עיתון-פרסום,אירועים

לוועדותבחירות

הראשוניםבשלבים.המצומצמתהמועצהי"עשניקבעתקנוןי"עפנערכותלוועדותהבחירות
י"עכללבדרךנעשההדברההוריםאצל.התנדבותיבסיסעלבוועדותהחברותלהיותיכולה
.התלמידיםדרךאו,ההורהאלישירהפנייה

מכיריםוהתלמידיםהיותדמוקרטיבאופןלהעשותיכולותהתלמידיםאצללוועדההבחירות

.זהאתזה
דיוןשלתהליךלבחירותוקודם,לוועדותמיוחדותבחירהשיטותשפיתחוספרבתיקיימים

."תפקידבעלאחריות"בנושא

יסודייםעלקהילתייםספרבתיבכמההוועדותמפעילות
אירועיםוערת

:אירועיםועדתחברתלמידכותבכך

-בריאותיום

,מאודרבהלהתלהבותזוכההרעיון.המוריםאחדאצלוצץשעלה,קטןמרעיוןמתחילהכל"

סוףאיןישיבות.בנושאהקהילהצורכילבדיקתשאלוניםהעברת:קרי)רביםמאמציםלאחר

לבריאותהתחנה,המקומיתהרשותעםקשריםיצירת.האירועלתכנוןאירועיםבוועדת

שלמאומצתעבודהי"עבאירועחלקלקחתוההוריםהתלמידיםאצלענייןיצירת,המשפחה

למלאשיכולה,ומגוונתשלמהלתוכניתעדוגדלעולה,ותופחמתפתחהרעיון(...פרסוםוערת

.ס"בביהוענייןהנאה,בילוישלוחצישעותשלוש
ככלשתרמו,והוריםתלמידים,מוריםשלוהשקעהעבודהמאודהרבה,הבריאותיוםנולדכך

.הבריאותיוםלהצלחתיכולתם
גםהצלית,למשלבריאותיוםולכןאוניברסאלייםשהםמסוימיםצרכיםיששכנראה,מעניין ..
השתתפוובכולםמבוססותפחותבקהילותוגםמבוססותבקהילותששכנוספרבבתי

.ס"ביהעםכןלפניישירקשרלהןהיהשלאאוכלוסיות

:עיתוןוערת

מורים,הוריםהםהמערכתחבריכאשר,קהילתייםעיתוניםספרבתיהוציאוהשנהבמהלך

.ותלמידים

שאליהאמא

בענייניפונים

.וספרותלשון
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לעיתוןהוריםתגובות

."מאודיפה"
."מאדמעניין,מאדנחמד"

."עליז,יפה,דינאמי"-
."בטוריםכתוביםלאשהמאמריםליהפריע"-
."שכזאתבאיכותעיתוןלראותוהופתעתיורגילפשוטאחדלדףציפיתי"-
צריך.ולכתיבהלעריכה,לתכנוןשותפיםשההורים,לראותוטובבולעייןמאדנעים"-

."התלמידיםמפי"יותרלהוסיף

."הוריםתגובותשכוללטוב.ואסטטיתיפהבצורהמעוצב,מדרבןעיתון"-
."דפיםלהוסיףכדאי,מדיקצר"-

:חוגיםוערת

עםמעמיקההיכרותערכה,בקהילהצרכיםלאיתורשאלוניםהעבירההחוגיםשוועדתלאחר

הפעילויותאתבדקה,אדםוכוחמבנים,בציוד-הספרביתלרשותהעומדיםהמשאבים

.הספרבביתשיופעלוהחוגיםסוגיעלהחליטהכ"אחרק.הנוערובמרכזיס"במתנ
הםאוכלוסיותלאילו.החוגיםתכניאתהמסביריםעלוניםהוצאוהפרסוםוערתבעזרת

...'וכומחיר,מיועדים
אנשיםמגיעים,החוגיםבמסגרת,לקהילהס"ביהשערינפתחומאז":האמהותאחתואומרת

,ס"ביהשלומיקומוקיומועלידעולאקודםאשר

:פרסוםוערת

:פרסוםבוועדתהחברהתלמידהאומרת

.מפרסמיםשאנוהתכניםבעיטורבוועדהלחברימסייעתאניוכך,ורושמתמציירתאני
אותםלהפיץכדי.ועלוניםפלקטיםבאמצעותהקהילתיותהפעילויותאתמפרסמתהועדה

רעיוןהעלהמישהו.זאתלעשותכיצדידענוולא,בסביבהרבותלשכונותלהגיעצריכיםאנו

המידעאתיפיצוואלה,ס"בביההלומדיםהנוערתנועותשללמדריכיםלפנות-טוב
כדישליבחניכיםונעזרתנוערבתנועתמדריכהאניגם.עשינוכךואכן.חניכיהםבאמצעות

.הפרסומיםאתלהפיץ
"!רגעמכלנהניתאניאבל,"פראיירית"שאניעלישאומריםכאלהיש

:ובנותלאימהותוהתעמלותתפירהחוגי

.המוסדעםישירקשרלוהיהשלא,חדשציבורס"ביהכותליאלהביאו

:מחשביםחוגי

.ס"לביההילדיםאתמקרביםהיסודמכיתותלתלמידיםמחשבים-
.ס"ביהעםקשרלהםשאין,ותושביםמזכירות,ס"מביהמוריםבעיקר:למבוגריםמחשבים-

.ואומנותתרבותלשוחריחוג:שהתקייםאחרחוג
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:ותלמידיםהוריםמפינשמעהחוגיםהשפעתעל.7

לחזורורוצהבבוקרס"בביהנמצאהשלישיבני.בבוקררקשםוהיוס"ביהאתסיימובנישני"

."הצהרייםאחר

יש.לשהותנעיםשבומקוםזה,ספרביתרקלאזה,צריכיםכיולארוציםכיבאים":תלמידה
."אורבויש,פתיחותבו

הפנויהזמןאתלנצלומתחנכיםס"לביהבאיםהם,ברחובותיסתובבושהילדיםבמקום":אב

."אופקיםומרחיבים,לרשותםהעומד

עלייהועדת,תקנוןועדת,טיוליםועדת:קהילתייםספרבבתישהתקיימואחדותועדות

.וקליטה

:בוועדותהעבודההשפעת

מעשיביטוילידיבאוכאן:האמיתיותוההתפעמותההתרגשותהחלוהוועדותעבודתעם

.הקהילתיס"ביהועקרונותמטרות

,הוריםביןהידברותשלמסורתלפיתוחהזדמנויותיצרהוועדותשל.החודשיהמפגש

.ומוריםתלמידים
היושלאהערכהגילוייועל.הוריהםלביןבינםהיחסיםבמערכתשיפורעלמספריםתלמידים

.קודםמוכרים
".בוועדההמשותפתעבודתנודרךאבישלועמדותיודיעותיואתלעומקלהכירלמדתי"

אחדזהו.השותפיםשאראתאחריוסוחף,בוועדותהמתחילההחלטותקבלתתהליך

לבבותקירובשלהרגשהמעורראך,איטיהשינוי.הספרבביתשמתחוללהמהותייםהשינויים

הטקסטאתהתלמידותאחתכתבהפוריםבמסיבת.ענייניתושותפותסימטריהיתר.ופתיחות

מהצדשעמדשלישיאב.טובהוברוחבטבעיות(הערבמנחי)הוריםשניוהדריכהלהנחיה

."הצדדיםשניאתמעשיר,לבבותמקרבזהמעמד.חוגגתהסימטריה":ואמרהתרגש



:מורהמספרת

השינוימןהזמןכלמתפעליםהקהילתיהספרביתשלבוועדותאיתנוהמשתתפיםההורים"

ולאיהמנהללא.מלמעלה"הנחתות"יותראין.ההחלטותמתקבלותשבהבדרךשחל

עברו.ותלמידיםהורים,מוריםשלאמתבשותפותאלא.לברמחליטיםהפדגוגיתהמועצה

כשנתבקשואו,הפרעותעל,ציוניםעללשמועכדיהספרלביתהוריםבאושבהםהזמנים

מתקבלתשבההדרךעלןאלא.הפעולהעלאינושהדגשמביניםהםכעת.עוגהלהביא

פסחסדרלקייםרצוהמוריםהנה,להםגורמיםשההוריםרביםשינוייםישואכן.ההחלטה

.שאלוןביניהםהפצנוההוריםדעתמהלבררכרי,,ותלמידיםמורים,הוריםשלמשותף
היהלאזה.הפרקמןהתכניתאתהורדנוכךועלמדיגבוהההעלותההוריםשלדעת,התגרר

פעילותמבצעלאבעצםומיבעברכגרהיואליהןהוזמנושהוריםפעילויותהרי;בעברקורה

קבלתתהליך-מהותישינויישכאןאבל?'וכומסיבה,הצגה?אחרתאוכזאתקהילתית

,צנטרליסטי,לבדשמחליטממנהל.הפתוחההדלתגישתלעברלאטלאט"זז"ההחלטות

."החלטותשמקבלבצוותנוספיםגורמיםשיתוףלעבר

':תלמידיםמדברי

ציפיתילא.המועצהראשעםנפגשתילאפעםאףהקהילתיס"בביהשליהפעילותלפני
!תתקבלדעתיובסוף,המוריםשלמזושונהדיעהאביעשבדיון

:הוריםמספרים

עלהצהירהמילוליבאופן:כפולמסרשידרהשליהנוערהבראששעומדתהמורה,בתחילה"

?באתימהבשביל:חשבתי.פעילויותשלמודפסדףעםלפגישההגיעהאבל,פעולהשיתוף

,חשבתיואז.בדוארהדףאתלילשלוחיכולהשהייתהלהלהגידנעיםליהיהלא?להלקלקל

רוציםושאם,ששגתההבינההמורה.הרגשתיאתוהבעתי,יותראבואלא-אדברלאאם

צמח-משברשלרגעומאותו,לבדמראשהכלולהכין,התהליךאתלקצראפשראיבשיתוף

".אמיתייםושיתוףהבנהמתוךלפעולוהתחלנו,חדששלב

מןנבהלודיההנהים.סמכויותעםתפקידבוועדההמשתתפיםמןאחדלכלחילקההמורה"

דיוהיו,'וכונסיעות,בירורים,טלפונים:ביצועעלאחריותלקבלהעדירודווקאהם,הסמכויות

."המוריםאתהרגיעשזהחושבתאני.ההחלטותקבלתבנושאותרנים

שלאבהרצאהבחרניסיוןחסרוהורה,לתלמידיםהעשרההרצאותאירגנוההוריםאצלנו"

וכך-"ומעטלאט"הייתהסיסמתנו.הניסיוןמןלמדוהורים?קרהמה.לתלמידיםהתאימה

."בסבלנותלהצטיידוצריך,ארוךתהליךשזהוהבנו,קטןהיההכישלון

התהליךהוועדהשלהתמסרותהעםאך,קשיםתמידהםהלידהחבלי.קלהיהלאבהתחלה"

באמצעלתפעולהמשיתוףלברוחאפשראידמוקרטיבמשטרהרי-ובכלל.יותרקלנעשה

".ועדות
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תלמיריםמועדון

לפעילויותבשבועפעמייםבומתכנסיםהתלמידים.הקהילתיהספרביתגאוותהואהמועדון

אתמפעילים.'וכופונג-פינגמשחקי,חברהמשחקי,סרטים:מגוונותחינוכיות-חברתיות

.התלמידיםמועצתשלוצוותביניהםשמתחלפיםמוריםהמועדון

האוכלוסיותבלללביןהוועדותביןתקשורתערוצימיסוד

האוכלוסיותלביןהוועדותביןסדירבאופןהמירעוהעברתדיווחעללהקפידמאודחשוב

הצעותמביא,בוועדהשנדוןעלשלולאוכלוסייהמדווחנציגכל,ישיבהכללאחר.השונות

בחלוקתודניםהביצועדרכיאתמגבשיםבוועדה.לוועדהוחוזרושבלהוריםאולכיתה

.חלילהוחוזר,האוכלוסייהאלחוזריםושובהתפקידים

והוועדותהתלמידיםמועצת

מועצתביןהקשרנוצרזובררך.ועדהבכל,כללבדרך,יושבהתלמידיםמועצתשלנציג

.הוועדותלביןהתלמידים

לסיכום,הספרמבתיבאחרהציבוריתהמועצהשלישיבהנערכההראשונההשנהבסוף

:היוהמסקנות.לקחיםולהפקתהפעילות

יותרן"תשבשנתלהקדישוהוחלטלרשותןהעומדהכוחאתמספיקניצלולאהוועדות.1

התמודדות,ומתןמשאניהול:בוועדההפועליםהתהליכיםלהכרתלהשתלמויותזמן

.בקהילהאמיתייםצרכיםואיתורפתרונותאחרוחיפושבעיותהעלאת,קונפליקטיםעם
.הקהילתיהספרביתרכזתעבודתלביןחברתילחינוךהרכזתעבודתביןבעיותהתגלו.2

טריטוריהקיימתלמעשהכאשר.נפרדותטריטוריותעםאמרגנותשלתחרותנוצרה

חשיבהתוך,הרבוותשתיעםשנתיתתוכניתלהבין:היתההמסקנה.טבעיתאחת

.הדרךכללאורךקהילתית
קשישיםקהילתואותרהשכבהעודהצטרפה:היעדאוכלוסייתאתלשנותהוחלט.3

.הספרביתלקהילותלצרפהוהוחלטהספרלביתבשכנותהנמצאת
תנועות,ס"המתנכגון,הקהילהמוסדותלביןהספרביתביןהשותפותאתלחזקהוחלט.4

.הפועליםבנק,הנוער

."קהילתיתרוח"ס"ביהבמסדרונותנשבה-ן"תשבשנת
ס"ביהמטעםהודעותשמדוברובקהילהס"בביהכברידעו,ורודבצבעמידעדפיחולקוכאשר

.הקהילתי
אחדמספר.תלמידים-מורים-הוריםביחסישיפורוניכרקיימתלעובדההיההוועדותמושג

ומה,היוםהיהאיך:שואלעצמימצאתי?היוםקיבלתכמה:בניאתלשאולבמקום":ההורים

"?ס"בביהחדש
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החינוךמערכתשביןבקשררבהעבורההושקעה,הציבוריתהמועצהשלההמלצותסמךעל

הספרביתשלהמערכתלבין,הנועראגףשלההנחיותפיעלס"בביההפועלת,החברתי

.הקהילתי
והאירועיםהמחנךשעותשלהתכניםאתלשלבהיההרכזותשתיאתשהינתההעיקרון

.הוועדותשלהשוטףבמהלךס"בביההחברתיים
בתוכניתוכן,בכיתההתלמידיםביןאישיים-ביןביחסיםהמחנךשעותמתמקדות'זבכיתה

.המצווה-בר
בהנחייתומוריםתלמידים,להוריםמשותפותסדנאותנערכוהחברתיהחינוךבמסגרת

-ברועדת.והוריהםעצמםלביןהתלמידיםשביןהיחסיםבנושאס"ביהשלהפסיכולוגית

.מצווה-לברהכנהבנושאי,ולהוריםלבניםקבועיםשיעוריםהכינהמצווה

יוכלוהתלמידיםשבמהלכו,לתלמידיםימיםשלושהבןסמינריוןהוצעלפעילותכסיכום

הוריהגיעולשבת.הכיתהבמסגרתשלאלזולתועזרהתקשורתשלבתהליכיםלהתנסות

.התלמידים
:הכיתהמחנךזאתסיכמ

.והמורההתלמידשביןהקשראתוהשביחוחיזקווהסמינריוןהמקדימותהפעילויות"
והמנהלהמחנךאתמקרובלראותההזדמנותאתלהורהנתנהבשבתההוריםהשתתפות

הקשריםטיבעללעמודלמוריםאיפשרהואף,בניהםעםבמגעים,ישירהחינוכיתבפעילות

.לבניהםהוריםשבין

:יסודיים-עלקהילתייםספרלבתינוספותהללצות*8

,לפרויקטהמצטרפיםהחדשיםהספרלבתימציעיםאנו,ניסוישנותשלושבתום.1

ההשתלמויותמןחלקתתבצענהזובשנה:מבינהבשנתפעילותםאתלהתחיל

עיוןוימיתמיכההשתלמויות,לתפקידורכזהכשרת:'בבפרקבהרחבההמתוארות

בפניהפרויקטאתלהציגניתןכן.'וכושבאקדמיהבהשתלמותמוריםהשתתפות,למנהל

.בולפתוחהסכמתםאתולקבלוההוריםהמורים

הואס"ביהכןאםאלא,הספרבביתאחתשכבהעםהקהילתיתבפעילותלפתוחמומלץ.2

ההתקדמות,לעומקהרעיונותאתלהכירלמשתתפיםתאפשרכזאתפעילות.מאדקטן

תורחבהשנהובתום,וטעיהניסוימתוךמשגיאותילמדו,שיטתיתתהיהבפרויקט

מצבלעיתים.ממשיכהבפרויקטשפתחההשכבהכאשר,נוספתלשכבההפעילות

אך?קהילתיס"בישלהוריםלוועדס"ביהשלהוריםועדביןמה:הבהרהידרושהביניים

.זהמסוגבפרויקטפותחיםכאשר,רבההדרגתיתהפעולהשלהיתרון
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וחבריםס"בימצוותאנשים(אילן-בר'אונ)באקרמיהלהשתלמותלשלוחמומלץ.3

ממושךתהליךהעוברים,למשתתפיהותמיכהסיועמעניקהההשתלמות.מקהילתו

ביתשלבהפעלתוכךאחרהמתבטאת,הקהילתיתהגישהאתמפנימיםהםשבמהלכו

.הקהילתיהספר

זופעולה.הקהילתיהספרלביתוחיוניתבסיסיתפעולההיאבקהילההצרכיםאיתור.4

.הפרויקטשלשוניםבשלביםמתבצעת

ובעלבכתב,אחדיםתקשורתערוציעלהדעתאתייתןהקהילתיהספרשביתמומלץ.5

עלאחריותלקבלשיוכלוכדי,במידעההוריםאתלשתףכדי,והוריםס"ביהבין,פה

לחברילהתאיםצריכיםהתקשורתדפוסי.בעשייהבפועלולהשתתףההחלטות

.('וכורביםסטנסילעמודייקראולאמצוקהבשכונת).הקהילה

ספרניות,מזכירות,אחות:מוריםשאינםס"בביהתפקידיםבעליבפרויקטלשתףמומלץ.6

.ועוד

מוניציפליותמחלקות:הקהילתיהספרבביתבקהילהוגופיםמוסדותלשתףמומלץ.7

.מסחרוענפיתעשייהענפי,שירותיםהנותניםמוסדות,נוערתנועות,בקהילההעוסקות
חבריםשלצרכיםולספקקהילתיספרבביתלצורכיהםמענהלמצואיכוליםאלהכל

.בקהילהאחרים

מאודרבהבמידהאותםלשתףמאפשרשגילםבכךיסודי-העלתלמידישלייחודם.8
.זועובדהלשכוחלאמאודמומלץ,השונותהפעולותשלובביצועבהחלטות

יסודי-העלהקהילתיס"בביההמתקיימותהפעילויות,9
:נוספותוהצעות

כלאתמשתפותהפעילויות.הקהילתיס"ביהועדותי"עותוכננוהוצעוהפעולותמכלול

לוקחיםבקהילהמוסדותגם.'וכועולים,קשישים,הוריםכגוןמסויימותאוכלוסיותאוהקהילה

.בפעולותחלק
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נובעתולאהאוכלוסיותשלצרכיםאיתורעלמבוססתלפעילותשהיוזמהלהדגישחשוב

לכאורהשנראותפעילויותגםלכן.ס"בביההנהוגהחברתיתפעילותשלמסורתימתכנון

אותןומבצעיםבוועדותעליהןמחליטיםאם,קהילתייםלאספרבבתיומתקיימותלכלמוכרות

.ייחודיאופינושאות-הקהילהשלשונותאוכלוסיותעםבשיתוף

שוניםבנושאיםסדנותהמשפחהיום

מצווהובתמצווהברטקסיבריאותיום

ל"שנסיוםטקסיהאשהיום

שוניםבנושאיםתלמידים-הוריםערבהקהילהמיצירות-תערוכה

ייחודייםבנושאיםהרצאותספורטיום

משותפיםטיוליםהתעשייהיום

תחרויותשונותקהילותביןמפגשים

"פארקהייד",דיוןבמות,ויכוחיםמועדוןחגיםסביבטקסים

ריקודיםמועדוןמסיבות

חינוכיות-חברתיותלפעילויותתלמידיםמועדוןהרקדה

"תרבותסל"שירהערב

אומניםהופעתמקהלה

יצירהערבתזמורת
תיאטרוןשעשועיבאזאר

"הפנינג"חברתייםמשחקים

:חוגים

.ספורט,חברה,ואומנותתרבות,תחביביםטיפוח,השכלההשלמת,עזרשעורי,להעשרה

:בקהילהמבצעים

מיוחדותאוכלוסיותשלאימוץפעולות

הסביבהחזותלטיפוחפעולות

מתנדביםהפעלת

התרמות

'וכוספרים,בגדיםאיסוף

:בקהילהעבודה

'וכוקשישים,עוליםשלמתמשךאימוץ

.לסוגיהחונכות



:סיכום.סו

.לניסויהרביעיתהשנהאתהתחלנו
אגףלרשותשהועמדהתקציבמגבלותשליוצאפועלהיא25-לספרבתי7-מההתפתחות

כיוםגםלכן.לפרויקטלהצטרףהמתכווניםהספרבתישלבשלותםאתמשקפתואיננה,הנוער

.מוגבלתעדייןבפרויקטרביםספרבתישללשיתופםהדרךפריצת

וישהמלךדרךעלשעלושחשיםיש.ממשיכיםבפרויקטאיתנושהתחילוהספרבתירוב

חילופיעקבזאתעשוהניסוימןשפרשוהספרבתי.וקשייםבעיותעםלהתמודדשממשיכים

.איתוהזדהוולאקהילתיספרבית"ירשו"שמנהלים

אתמאודרבהבמידהקובעותהרכזודמותיסודי-העלהמנהלשדמותמניסיוננונוכחנו
לאלתפקידוהרכזבחירתשבהםספרבתיאותם:יסודי-העלהקהילתיס"ביהשלהצלחתו

המוריםבחדרשמעמדו,כהלכההתפקידאתלמלאיכולשאינואדםונבחר,ענייניתהיתה

,מאודקשותבעיותעקבבפרויקטשבחרוספרבתיגם."לידהחבלי"מסבלו,'וכדאיתןאינו

אתלילהביןמצאולא-לפתרןיכולקהילתיס"שביוחשבואיתןבהתמודדותבעברשנכשלו

.להצלחההקסםנוסחת

התלמידים:מאודרבהרצוןושביעותהתקדמותעלדיווחוהספרבתימרבית,זאתלעומת

,ההורים.מרוציםאך,קשהעובדיםהמורים.אליולבואושמחיםהספרבביתטובמרגישים

.השינוימןרצוןשבעי-הקהילהחברי,הרשות,ההנהלה

שלאצרכיםאיתורכגון,טעויותעלמספרשאינוס"ביאין.קשייםללאהצלחהסיפורזהאין

ולאנענושלאמוריםאו,והפעילויותהחוגיםבבחירתלכשלונותוהוביליסודיבאופןנעשה

במהחבריהםאתשיתפולאאך,הוועדותבעבודתמעורביםשהיותלמידים,פעולהשיתפו

הפעילויותובפרסוםבשיווקדימיוןחוסר,בעשייההמוריםאתלשתףשהתקשהרכז,שקורה

הנלמדות,שונותמיומנויותרכישתתוךאיתןלהתמודדניתן-אלהלבעיותהמשותף.ועוד

.הנועראגףמנחישלוהתמיכההליוויבתהליך

,יסודי-עלקהילתיס"בישלהפעלתועלמאודבמקשיםשנראושוניםשתנאיםמצאנו,למעשה

בשוליהממוקםספרבית;נכוןתהליךעברושבהםמקומותבאותם,מחסוםהיוולאכלל

אתלהפוךדרךמצאושםגם-קשותאינטגרציהבעיותעםשהתמודדס"ביאו,הקהילה

.האוכלוסיותביןהפעריםפניעלולגשרלאטרקטיביס"ביה
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היאקהילתיס"בישללהצלחתוהמפתחמילת,הנרכשותהמיומנויותשלחשיבותןכלעם

-העלהקהילתיס"ביהעומדשעליו,ההדדיותבסיסעל.השיתוףמהותשלמעמיקההבנה

.יסודי

הואאך,קלתמידאינוהקהילהעםהקהילתיס"ביהשלובקשריובאופיושהשינוימסתבר

אוטונומיהיתרלקראתהיאבעולםכיוםהכלליתהמגמה.רבותלבעיותפתרונותבתוכוצופן

יכולהאינההמרכזיתשהמערכתבעוד,רביםבקהילההמצוייםהמשאביםשכן,בחינוךוביזור

.הקהילהעםוביחסיוס"ביהשלבאופיושינויומכאן,ומתרביםההולכיםהצרכיםאתלספק

תוך,בניסויממשיכים,הנועראגףשלהפרויקטבמסגרת,יסודיים-עלקהילתייםהספרבתי

קהילתיתטלוויזיהלשלבהדרךבתחילתכעתנמצאיםאנו.שנהמדיחדשיםתכניםחיפוש

הקהילתיתבפריפריההנמצאתהתעשייהשלומעורבותקהילתיתיאטרוןלפתח,בפרויקט

מסייעהנוערכשאגף,התנדבותיבסיסעלס"לביהמוצעיםאלונושאים.הקהילתיס"בביה

.חלקי-ראשוניובמימוןבהשתלמויות

בפרויקטספרבתימוצאיםאנווכךהקהילתייםבצרכיםמשתקפיםהישראליתהחברהצורכי
-נופליםשלזכרםלהנצחתקהילתיתפעילות.עוליםקליטתסביבפעילויותבמגווןשעסוקים

.תלמידיםשללחץמצביעםלהתמודותדרכיםחיפושואפילו,ס"ביהבוגרי

,מרכזיבמימסדתלותללאבעיותלפתרוןחינוך,עצמיתאחריותוקבלתשייכות,מעורבות

הם-פעולהושיתוףהידברות,במשאביהשימוש,הקהילהלרווחתחדשותיוזמותפיתוח

.ממנונהנותבקהילההאוכלוסיותשכלהאמיתיהגמול

.זהמשמעותרבשינויולהנהיגלהוביליסודי-העלהקהילתיס"ביהשלבכוחו
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