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  הל"ל מיזםעל 

  ורציונל רקע

בשיתוף קרן טראמפ ומשרד ו"קדימה מדע"  בהובלת הל"ל פועל במערכת החינוך משנת תשע"ה מיזם

  החינוך. 

פרופ' מי שמובילה את התפיסה הזאת בארץ היא ". הערכה לשם למידה"מבוסס על תפיסה של  מיזםה

הלמידה של התלמידים בכיתות  לקדם אתשל המיזם היא  מרכזיתהמטרה ה .1בירנבוים מנוחה

 באמצעות חקירה מתמדת של הלמידה על ידי המורים.

  

צוותים קרב הבשל העשייה החינוכית קיום חקירה שיתופית מתמשכת מיזם הל"ל שואף להטמיע 

משותף של תכנון  ,בדרך של התבוננות, דיאלוג ורפלקציהוזאת הדיסציפלינאריים לשם שיפורה, 

דיונים בעקבות תצפית עמיתים , ניתוח משותף של תוצרי תלמידים ,פיתוח מטלות ביצוע ,שיעורים

 וכדומה.  ,בשיעורים

  

  בשנה"ל תשע"ושל המיזם צירי פעולה 

  הכשרה ותמיכה מקצועית: ם שלמהלכיכמה  ננקטו פרהס לשם הטמעת המיזם בבתי

לאורך  ליווי והדרכהושנה בתחילת ה וויםלַ מ מוריםללרכזים ומרוכזת ראשונית הדרכה ניתנו  •

 . ביקורים של המנחות בבתי הספר) כמה(באמצעות תקשורת מתוקשבת, ימי עיון ו השנה

שבמיזם  פרהס בתי כלל של ופורומים םיספרי בית פורומים -  פלטפורמה אינטרנטית ההוקמ •

 .המיזם ממנחות משוב וקבלת עמיתים למידת, בידע שיתוף לשם

מטלת ו חקר שיעור בשנה א' - שלבית -ה שנתית רבמשימבצע המשתתפים נדרשו להצוותים  •

כדי לקדם ם לצורך ביצוע המשימה השנתית ויספרי נקבעו מפגשי למידה ביתביצוע בשנה ב'. 

 קהילה לומדת מקצועית בית ספרית. של היווצרות 

  

  מטרות המיזם

הצעת ההערכה שגובש על ידי ראמ"ה תוך  (מתוך מסמך ומובילי אותן סחוישנ כפי, מיזםה מטרותואלה 

  :היוועצות עם צוות המיזם)

שילוב מעגלי הל"ל בתהליך ההוראה: הערכה פורמלית  באמצעותלקדם למידה משמעותית  •

 מתוכננת מראש והערכה בלתי פורמלית בשיח כיתה, בסביבות עתירות טכנולוגיה.

                                                           
 .40-46), 7( 81 הד החינוך). הערכה לשם למידה. 2007בירנבוים, מ' ( 1

Birenbaum, M., Kimron, H., & Shilton, H. (2011). Nested contexts that shape assessment for learning: 
Studies in Educational  professional learning community and classroom culture. based-School

48.-(1), 3537 ,Evaluation 
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פיתוח ו ל התבוננות, מתן משובחקירה משותפת בדרך ש באמצעותלשפר את העשייה החינוכית  •

 דיאלוג מתמיד.ורפלקציה מטלות חקר וביצוע, תוך 

 שיפור ההישגים הלימודיים. שםלהשביח את ההוראה ולהגביר את ההנעה והמעורבות בלמידה ל •

ולהפכה לחלק מתרבות ההוראה, הלמידה וההערכה  בית הספרלהפנים את שפת הל"ל ב •

 (הל"ה) הבית ספרית.

את מספר התלמידים הבוחרים ללמוד במגמות מדעיות ובמסלול של  עלותהליותר  ארוךבטווח ה •

 לבגרות במתמטיקה.   ידותיח 5

  

  המיזם ו שלהיקף פעילות

שמונה בתי ספר  וב נותרובסוף תשע"ו  .עשרה בתי ספר והשתתפו בפעילותו של המיזם בשתי שנות 

 .ייםתמהמיזם במהלך השנ פעילים. שניים פרשו

 ל עד כה בשני מחזורים:המיזם התנה

שנה האחד במהלך בית ספר מתוכם פרש ובתי ספר,  4המחזור הראשון (תשע"ה) כלל  •

 הראשונה.

 בית ספרבאחד בתחילת השנה. בית ספר מתוכם פרש ובתי ספר,  6המחזור השני (תשע"ו) כלל  •

 כוונה לפרוש בראיונות שנערכו בסוף התקופה.הובעה אחד 

. קשו להצטרףימתוך קבוצה מצומצמת יחסית של בתי ספר שב מובילי המיזםבתי הספר נבחרו על ידי 

בסיס התחלתי וקיום  ,מחויבות המנהלים, הערכה של איכות עבודת הצוותיםהבחירה נעשתה על סמך 

 קרקע פורייה להטמעת עקרונות הל"ל.  שתשמש תרבות בית ספרית של 

  

  על ההערכה

  ודל ההערכהמ

בתהליכי עומק שמדובר  מאחרהערכה.  מחקרהל"ל ב מיזםראמ"ה התבקשה ללוות את הטמעת 

ואנשי צוות  פרס המספר המצומצם של בתי ובשל ,אמורים לעבורהמורים (ובעקבותיהם התלמידים) ש

בשילוב היבטים כמותיים מסוימים , אופי איכותנימחקר ההערכה בתשע"ו נשא , מיזםהמשתתפים ב

מתווה ההערכה פותח על ידי צוות  הפעילות המתקיימת בפורומים האינטרנטיים של המיזם. תבבחינ

 ומתוך שיח מתמיד עמו. "קדימה מדע"ראמ"ה בשיתוף הצוות המוביל של המיזם מטעם 
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  מוקדי ההערכה

אלה מספר סוגיות הנוגעות לפעילות המיזם ולהטמעתו בבתי הספר המשתתפים.  ההערכה בחןצוות 

  תשע"ו:   ת הלימודיםהסוגיות ושאלות ההערכה שראמ"ה בחנה בשנ

 מוקד מרכזי –תהליכי ההפצה וההטמעה בבתי הספר  .1

 הרחבה) הספריים (רא עבודה בתוך הצוותים הביתהפרקטיקות  .2

 (בעיקר באתר האינטרנט) מיזםהעבודה המשותפת לכלל המשתתפים ב .3

 למידה בכיתותההוראה והפרקטיקות  .4

בדבר  במתמטיקה (דיווחים עצמיים ידות לימודיח 5-דים במגמות מדעיות ובתלמיה ה שלבחיר .5

 , מוקד משני)צפי והיתכנות

  

  כלי ההערכה

נציגים של , ראיונות עם בתשע"ו מיזםבחמישה בתי ספר שנכנסו ל כלי ההערכה כללו ראיונות ותצפיות

, ראיונות ופגישות עם מובילים, שפרש ספר ביתבתשע"ה) ושל  מיזםלבתי הספר הוותיקים (שנכנסו 

   המיזם.לרגל וניתוח הפעילות בפורומים האינטרנטיים שהוקמו 

  

 ששימשו במחקרכלי ההערכה : 1ה טבל

בתחילת  היקףה כלי ה
 השנה

 סה"כ יקף בסוף השנההה

 ימי עיוןבתצפיות בהדרכות ו
  

6 

 ראיונות ופגישות עם מובילים
  

5 

 13 6 7 תצפיות בישיבות צוות 

 16 8  8 עוריםיתצפיות בש

מנהלים, רכזים עם ראיונות 
 ומדריכות

20 28 48 

 23 16 7 מוריםעם ראיונות 

 ניתוח פורומים באינטרנט 

 ניתוח תוכן לתכתובת בשלושה חודשים:

 2016מאי ו 2016פברואר  ,2015נובמבר 

 לאורך תשע"ו.בפורומים  התעבורהניתוח של כלל ו
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  מגבלות ההערכה

בחרו אשר נו ושמונה בתי ספר שבחרו להשתתף ב ובנכללים ובלבד, זו השנה השנייה  פועל מיזםה

 -ים . מתוך כך נגזרהמיזםידי מובילי בבקפידה 

 מודל הערכה איכותני ולא כמותי. •

 של מרואיינים וזירות תצפית.מוגבל מספר אפשרי  •

ואת מידת  יהתוצאותאת בעת הזאת להעריך  אפשר- איולפי שעה  מיזםה לשבוגרים אין עדיין  •

 בקרב המורים והתלמידים.שלה האפקטיביות 

  .הממצאים על סמך להכליל אפשרותהים את כל אלה מצמצמ

  הממצאים על כיוונים ומגמות ולהציע מוקדים לשיפור בהמשך.ללמוד מבהחלט אפשר  עם זאת
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  עיקרי הממצאים

  הישגי המיזם דברב יםתובנות מרכזיממצאים ו

  המיזם תא עילהטמה שלהם מוטיבציהו הצוותים תגייסותה

ן מיזם הל"ל עונה על צורך משמעותי וחשוב, וה ,מרבית המנהלות ורכזות המקצוע הבית ספריותבעיני 

הוראה, למידה שהוא מציע תפיסת עולם מגובשת ל משוםהתגייסו למיזם  רכזותהכמתוכנן.  הובילו אותו

אי לכך  בלו בחלק מהזמן.יהאיכותיים והליווי המקצועי שקימי החשיפה וההשתלמות ובשל  ,הערכהו

   .תה גבוהה ביותר בתחילת השנההיילהטמעת המיזם של מנהלות ורכזות  ןמידת התגייסות

צוות או ל ת הספריירידה במידת התפיסה של המיזם כרלוונטי לב חלה אצלןהזמן  ככל שחלףעם זאת, 

  . בעקבות חסמים שיפורטו בהמשך , וזאתשלהן

יצירת מוטיבציה בקרבם המשתתפים וכלל המורים  מבחינת הגיוס שלפחות המיזם היה אפקטיבי 

 .פרקטיקות של הל"להתרבות וה את עילהטמ

 לרלוונטיות נוגעב בדעותיהם חלוקים במיזם שהשתתפו החינוכיים הצוותים חבריהיו  ו"תשע שנת בתום

 הואכי ו במידה ניכרת ההוראה את לשדרג יכול המיזםשסברו כי  יש המשתתפיםבקרב : המיזםשל 

אינן יו שתרומות ורבים סבר .מיזםב השתתפותם על הצטערו אחרים ,בעתיד בעשייה חשוב לעוגן יהפוך

 .המתחייבת ממנו רבהמצדיקות את ההשקעה ה

  

  וותוצריהמיזם  יישום

אלא שהיקף היישום  .ןלוולרוב את כ ל"ל,השל הדרישות הפורמליות הצוותים השונים יישמו את מרבית 

הבנה הוליסטית של ונעדרי  םמימצומצ ,ם בהמשךווהכוונות המוצהרות לייש, מעבר לדרישות הבסיס

 .מיזםה

  :בתום תקופת ההערכה יוועל תרומותבעקבות המיזם המרואיינים על למידה דיווחי 

עבודת  היבטים מסוימים של כיונראה  ,רכשו ידע שישרת אותם בהמשךכי  דיווחוהמרואיינים  •

לא ההיבטים המהותיים והייחודיים של  על פי רובאך  ,הצוות ברוח הל"ל ישתמרו גם בהמשך

 .רוח הל"ל

נמצאו ניצני שיפור בדרכי השילוב הפדגוגיות של היבטים שונים של  הערכההת לקראת סוף תקופ •

וכן  ,במהלך הלמידה בכיתות עבודת עמיתיםשלב ובפתיחות ל(אסטרטגיות הל"ל) המיזם 

 בהוראה. יותר פתהערכה שוט לשלבבמודעות לצורך 

דרכי ההוראה שלהן ומידת ההפנמה של  בענייןשינויים בתודעת המורות המרואיינים דיווחו על  •

 בלמידה. םתלמידיה שליותר רב שיתוף  זאת על ותעקבבתלמידים, וה
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מספר ה. המיזם מיושם בבכיתות מצומצם בשלב זשל פרקטיקות ברוח הל"ל עם כל זאת, היקף היישום 

לא הייתה מיומנות עדיין למורים כי  בתצפיותעל פי רוב נמצא עורים ולא על ידי כל המורים. ישקטן של 

 באופיו. חלקיעודנו השילוב מסתמן שולכן אסטרטגיות ודרכי למידה ברוח הל"ל, מעמיק באופן לשלב 

  יוזמתםב בעיקר היא וז פעילותאמנם . פעילות בהחלט יש המיזם רגלל שהוקמו האינטרנטיים בפורומים

 בין פורמלית לתקשורת בעיקר משמשים הפורומים. יחסית פסיביים המורים , ואילומיזםה מובילי של

 יישום על והתדיינות עמיתים ללמידת ופחות), משוב וקבלת מטלות הגשת( המיזם מובילות לבין הצוותים

 גם לרוב. ספר בתי בין אינטראקציה לש רבים מקרים ואין, ספרי בית-פנים ובעיקרהוא  השימוש. ל"הל

 . ל"הלשל  רוחל או לשפה חזקים ביטויים הצוות אנשי של בהודעות אין

  

  

  חסמים הטמונים במיזםבנוגע ל יםתובנות מרכזיממצאים ו

, וזאת בפועל, ולמרות הרצון וההישגים, נראה כי המיזם מתקשה להגיע למיצוי הפוטנציאל הטמון בו

 :מכמה סיבות

להגיע להישגים ביישום מינורי  אפשר- אי מיזםאנשי ה ם שלהל"ל הוא מיזם הוליסטי. לתפיסת •

 תובעני בדרישותיו. ואעל כן ה ,שלו או בדרכים אחרות

 השקעת משאבים רבה ופינוי זמן של צוות בית הספר. מצריךהמיזם  •

 מבחינתתפיסות והן המבחינת המיזם שואף לשינוי כוללני בדרכי העבודה בתחומי הדעת, הן  •

 .ל"הל ופרקטיקות המקצועי הצוות עבודת של פרקטיקותה

בשתי הנקודות הקודמות מהו "הספק החומר" ההכרחי ולצמצמו יש להכריע להצליח במיזם  כדי •

מוביליו לבין בין  של ממששיתוף פעולה  מצריךלהערכתנו, יישום המיזם  הקיים. ההספקלעומת 

ובכך  ,סינרגיה כזו תאפשר למורים לוותר על חלק מהלחצים להספק .מקצועבם ומדריכי םמפקחי

  מתחייב ממנו.תותיר מקום להתעמקות במיזם בהמשך כפי ש

. מורים רבים הםהסכמה והפנמה שלו עקרונות המיזם עם יותר של היכרותרבה מידה גם דרושה  •

 היטב. ום מכירים עקרונות אלן החשים שעדיין אי

כוללני ומקיף שילוב במודל ההפעלה של המיזם טומן בחובו מן ה"נעשה ונשמע" מצד אחד וצורך  •

בלו די כלים וחומרי עבודה יד על המורים. הם חשים שלא קו. אלה מקשים מאאחרמן הצד ה

 להטמעה מוצלחת של המיזם.

אך  ,האת ההכשר עבירוהספר והמדריכות מן המשרד יבתי בשהרכזות  מצפים מיזםמובילי ה •

הצוות רואה לנגד עיניו אוסף של משימות ולא תפיסה  על כן, וזההן חשות מוכשרות לאין בפועל 

 כללית.
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פחות פדגוגי  ,מעמיסו רתיוקיחת, בנְ מ�מה -דברהמיזם נתפס פעמים רבות כ ה שלהובלהאופי  •

 מאפשר למידה מתוך צורך של המורה.פחות ו

בין פעילויות בית ספריות לבין המיזם  ממש שלחשיבה אינטגרטיבית על שילוב  נעשתהלא  •

לעשייה  ניכריםחיבורים  בליאך  ,פועל בבית הספר בהסכמה רעיוניתאמנם ולכן הוא  ,אחרות

 אחרת. 

תנאי סף את בתי הספר ל מחייבתלבתי ספר אחרים ולדיסציפלינות אחרות  ת המיזםהרחב •

 ריאלית במרבית המקרים. אינהד, ועל כן וגבוהים מא
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  המלצות
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  מודל עצמובנוגע להמלצה כללית 

מסתמן שמודל ההטמעה הנוכחי (ואף המודל הנוכחי עם התאמות מסוימות שמוצגות בהמשך)  •

הוא בעל אופי רחב והוליסטי ועל כן תובעני. משום כך הוא עשוי להתאים יותר לדגם של ניסוי 

הספר הקיימים במערכת, המודל אינו לדגם של מניפה. בהינתן מאפייני בתי ופחות  בית ספרי

 מותאם כיום להפצה בהיקף רחב.

שילוב התפיסה והמתודה של הל"ל בפיתוח  - ייתכן שנכון לבחון מודל הטמעה שונה לחלוטין •

יפלינות שונות, ולאו דווקא במסגרת של תכנית הוליסטית (אם ברמת צמקצועי של מורים מדיס

 .ברמה בית ספרית) ואםמקצוע/ות 

 

 בין מובילי תחום הדעת ומובילי הפעילות בבתי הספרלק שיתופי הפעולה בין הל"ל חיזו

   -כעומס נוסף מוצע  ותפיסתצמצם את לשפר את אפקט הל"ל בבית הספר ול כדי

ובכלל זה היבטים  ,ברמת הפיקוח הדיסציפלינרי: ליצור חיבורים בין תחומי הדעת לבין הל"ל •

הידע ולהעביר את  ,ההעמקה הנחוצה בהל"למען עליהם בהוראת התחום ללוותר שאפשר 

 .הבית ספריים והמסקנות גם למדריכים

תחו בתי הספר יבין בתי ספר חומרים שפלהעביר פעילויות וכלים נוספים על ידי מומחים ו לפתח •

 %25-בחירת תכנית הלימוד בבין להפיקוח והמדריכים לשלב בין הל"ל לעודד את עצמם. 

 יותר מקום במערכת.  שילוב זהתת ללאופן כללי וב, מהשעות

הל"ל במסגרת פיתוח מקצועי של מורים, מוצע לשקול מחדש פעילות במסלול אחד ישולב אם  •

פותחו כבר התייחסות לחומרים שתובנות ו/ים שיכללו דיסציפלינרימסלול/ים גנרי, או להציע 

(במסגרת המיזם), וחשיבה של הפיקוח על אופני שילוב ייחודיים למקצוע, מטרות  בתחום הלימוד

על שימוש בהל"ל ככלי לעידוד למידה אקטיבית  (במתמטיקה, למשל, דגש דיסציפלינריות

     וכדומה.  ,קוגניציה)- ולפיתוח רמות חשיבה גבוהות/מטה

  

  "קדימה מדע"הדרכה וליווי מטעם 

 מומחים.  שתועבר על ידיבמיזם בהדרכה מעמיקה שרים לשקול השתתפות של כלל המו •

דרכים לסייע למורים  לבחוןמומלץ ועם זאת ם במלואם, נזמן להבי נדרשישנם דברים שכי מובן  •

המהלך  :מהותו בדבריותר תמונה ברורה כבר מן השלב ההתחלתי לקבל  במיזם המשתתפים

 המלא, מטרותיו, מודל ההטמעה שלו ודרישותיו.  

לתווך למשתתפים טוב יותר את המודל של למידה עצמית. לחלופין, לשקול מודל שמסתמך על  •

 של הקניית ידע והדרכת מומחים בשלבים ההתחלתיים. יותר מידה גדולה 
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מודלים  לעומתלבחון את המודל הנוכחי של בניית מיומנויות בהפעלת אסטרטגיות הל"ל בכיתה  •

ההתנסות  ראחיותר התנסות בכיתות ומעקב מובנה כגון הדרכות והכשרות טרם ה ,אחרים

 וההטמעה בכיתות.  

   

  לפלטפורמות עבודה נוגעהדרכה ב

 םובכלל ,מאפיינים הדרושים לעבודת צוות ברוח הל"ללהמדריכות  ן שללחדד את מודעות •

 בהדרכות. והיבטים של חקירה שיטתית ורפלקטיבית, ולשים דגש על היבטים אל

 ואת השתתפותםפורומים לשלדברי מורים רבים מונעת את כניסתם , הזמןסוגיית  לבדוק את •

  בהם.

 כיצד אפשראם ולבדוק בתי ספר, ו הסוגיית הרלוונטיות של הפורומים ושל קהילה חוצ לבחון את •

ליצור רלוונטיות לעומת חובת השתתפות, באופן שיוביל ליצירת קהילה שמנהלת דיון מעמיק 

 ותורם. 

  .היבט היישומי לצד הדרכה למימוש המודל התיאורטיבדבר הה לשלב הדרכה/הכוונ •

  

  הדרכה על ידי מדריכות המקצוע

מסתמן  .תפקידן ותפקודן בפועל של מדריכות המקצוע עלו כאחת הסוגיות המורכבות בהפעלת המיזם

 היבטים: כמהחשיבה נוספת ב מחייבת ושסוגיה ז

 ציפיות מהן.לתפקיד המדריכות ובנוגע לשל ההגדרות  חידוד •

 אום ציפיות בין בעלי העניין השונים.ית •

 מתן הכשרה וליווי מתאימים למדריכות בהתאם להגדרת תפקידן. •

מסגרת שתאפשר אינטראקציה ולמידת עמיתים בין מדריכות המקצוע  תהקמבחינה של  •

 שעובדות במיזם. 
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  גיוס וחיבור אנשי הצוות למיזם

לפני כניסתן הפורמלית יותר מומלץ שמובילי המיזם ישקלו לרתום את הרכזות באופן ישיר ופעיל  •

למיזם, ויראו בהסכמתן הראשונית, ולא רק בהסכמת ההנהלה, תנאי להצטרפות בית הספר 

  למיזם.

, להירתם למהלך עתיר לומד צוות היותם של סףה ותנאיהצוותים,  נכונותמומלץ לבחון את  •

 של תפיסתם לפי שלהם היכולותבבחינת התאמתם מבחינת השקעה ולטווח ארוך, ולא להסתפק 

 .המשרד גורמי של או ההנהלה

שלבים של - לביצוע מטלה מורכבת ורבת לאלתרדורש מהצוותים 'לצלול'  ,בשלב הזה, המיזם •

 ניכרתה ומעוררת התנגדות חקירת ההוראה והלמידה. מהראיונות עולה שהמתכונת הזאת מקש

של חקירה שיטתית יותר בקרב המורים. מומלץ לבחון את האפשרות להתחיל במטלות קטנות 

יישום הל"ל בכיתות, ולעסוק על יותר של ההוראה והלמידה בצוות, בשילוב דגש התחלתי גדול 

 יותר. מאוחר בחקר שיעור מלא בשלב 

ומלץ לבחון על אילו דרישות (של דוחות ודיווחים) אם הדבר אינו אפשרי לפי תפיסת המובילים, מ •

    .על פי תפיסתםלוותר במודל הנוכחי בלי לפגוע במהות  אפשר
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  הקדמה
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 מיזםה לע

  מסמכי המיזם)תוך ם (מע כללי ותפיסת המיזרק

בשיתוף ומיזם בהובלת ארגון "קדימה מדע"  -החל משנה"ל תשע"ה פועל במערכת החינוך מיזם הל"ל 

 ,פרופ' מנוחה בירנבוים " נתונה בידיקדימה מדע"אקדמית מטעם ההובלה הקרן טראמפ ומשרד החינוך. 

  ת. ד"ר חנה פרל, מנהלת אגף מדעים במזכירות הפדגוגי נתונה בידי הובלה מטעם משרד החינוךהו

לפי גישתה האקדמית של פרופ' בירנבוים.  פי לעל תפיסה של הערכה לשם למידה, ע מבוסס מיזםה

על מנת  ,לשימוש הלומדים ומוריהם הןופרשנות של ראיות , הל"ל היא התהליך של חיפוש אחרוגישה ז

ומהי הדרך הטובה ביותר להגיע לשם.  ,היכן הלומדים מצויים בלמידתם, לאן הם צריכים להגיע לקבוע

 מתרחשה למה שהקהילה המקצועית הבית ספרית אמורה להיות מר�העיקרון שביסוד הגישה הוא ש

קהילות למידה של ם ודיח וקותיפוא ההמרכזיים של המיזם  ומוקדיממכאן שאחד  .בכךבכיתה ולתמוך 

תחום דעת חולקים את אותו ם המלמדים המורי קהילות אלו במסגרת. מקצועיות בית ספריות (קלמב"ס)

 נהליםמ ,אישית וקבוצתית-יחסים של תמיכה והעצמה ביןו תוך שיתופיותמחזון חינוכי משותף, פועלים 

סוגים בעוסקים באופן מתמשך ומעגלי בתהליכים וופרקטיקות ההוראה שלהם,  דברלקטיבי בפדיאלוג ר

באופן שיטתי  ינתחוו יבוא לידי ביטוי בכך שהמורים יאספו ,ו, לפי גישה זהל"ל. העיסוק בהל"לשונים של 

הנתונים,  ל בסיסדיאלוג ע ונהליתונים וראיות בדבר הפרקטיקות שלהם ותוצרי העבודה של התלמידים, נ

  .הצורך ל פילמסקנות ולשינויים בפרקטיקות עויתרגמו את הדיאלוג הזה 

הלמידה של התלמידים בכיתות באמצעות  תלקדם אהיא  מיזםבסופו של דבר, המטרה המרכזית של ה

הלמידה בכיתה על ולנהל את , )פורמלית ובלתי פורמלית (מעגלי הל"ל חקירה מתמדת של הלמידה

בסיס העקרונות של שיתוף הלומד בהערכה, שימוש במגוון כלים ואסטרטגיות לשיקוף הלמידה, הסקת 

והכוונה בקרב התלמידים קוגניטיביות -טההיסקים באופן אינטגרטיבי, משוב בונה, וטיפוח יכולות מ

  עצמית בלמידה.

  

להלן (ראה  בתי ספרשישה  אליו עוד הצטרפוהמיזם בארבעה בתי ספר, ובתשע"ו פעל בשנה"ל תשע"ה 

צטרף למיזם פעלו שתי קהילות של מורים, בשני שה בתי הספר). בכל אחד מבפרק "על ההערכה"פירוט 

של הרחבה והתפשטות להגיע ל, השאיפה היא מיזםפי מובילי התחומי דעת: מתמטיקה ומדעים. על 

  קהילות בתחומי דעת נוספים. בו  וליצור בית הספרגישת הל"ל בשיטת המניפה ב
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  מהלך המיזם

  ם המשתתפיםת הצוותיוימשמ

פורמלי בשנה א'  מהלך בלתי :שני מהלכים של הל"לנקוט לצוותים המשתתפים הנדרשו  רמה המעשיתב

נבנו  המהלכיםשני . מטלת ביצוע אותנטית לש, ומהלך פורמלי בהקשר חקר שיעורעל פי הדגם של 

  שלביות. -כמטלות שנתיות רב

 מטלתשל בחירת נושא לחקר ופיתוח  – 'ייתה מורכבת מארבעה שלבים: שלב אשנה א' ההמשימה של 

דיוני  –השיעור, צילומו וניתוחו; שלב ד' העברת  –; שלב ג' חיזור שיעור של תכנון –' ב שלב; אבחון

  הצוות בעקבות הצפייה בשיעור.

 –שלב ב' פיתוח מטלת ביצוע ומחוון;  –שלב א' : שני שלביםהייתה מורכבת מהמשימה של שנה ב' 

  התערבות לקידום הלמידה והערכה מסכמת. התלמידים,  יהעברת המטלה, הערכת ביצוע

פרוטוקולים והעלאת הבפרוטוקולים מפורטים דרישות המיזם כללו תיעוד של מפגשי העבודה של הצוות 

השגת דוחות  ;של המיזם השתתפות של כל מורה בדיונים בפורומים האינטרנטיים ;הל"ללאתר של 

 על(על ידי כל מורה) רפלקסיה אישית  תהגש ;של כל אחד משלבי המטלה השנתית מומשותפים עם סיו

רכזות המקצוע נדרשו להגיש דוחות נוספים לשם קבלת גמול  .(שנה א') תהליכי המיזם בסוף השנה

כל אלה, המיזם עודד את המורים המשתתפים ליישם אלמנטים של הל"ל בשיח  לענוסף השתלמות. 

  .כיתה בהוראה השוטפת שלהם

  

  לצוותים המשתתפים מטעם המיזם הכשרה, ליווי ותמיכה מתן 

את הרכיבים  ההכשרה והתמיכה של מובילי המיזם בבתי הספר ובצוותים המשתתפים כללותהליכי 

  :  הבאים

רכזי המקצועות  ושתתפה דרכה. בהבתחילת שנת הלימודים מהלך יומיים וחציב תרוכזהדרכה מ  .א

קדימה ", וכן מדריכים מטעם משרד החינוך ורכזים מטעם בתי הספרמדעים ומתמטיקה מששת 

 . "מדע

. עיקר למשך שנה נוספתפחות אינטנסיבי ליווי ו ,אינטנסיבי על ידי מובילי המיזם למשך שנהליווי   .ב

של  אינטרנטהבאמצעות אתר  נהלוהת מיזםהגורמים המובילים את ה ל ידיליווי עהתמיכה וה

 .מיזםה

הקמת קהילות למידה מקצועיות בפלטפורמה אינטרנטית. הוקמו קהילות בית ספריות וכן   .ג

 המשתתפים.  בתי הספרעיות של כלל קהילות מקצו

שעברו גם הם הכשרה  רד החינוךמש מטעםמדריכים  ל ידיספריים ע תמיכה וליווי לצוותים הבית  .ד

 הל"ל. מיזםמטעם 
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(ארבעה מפגשים  בהשתתפות רכזים ומדריכים ימי עיון וימי הדרכה מרוכזים מטעם מיזם הל"ל  .ה

 ., וימי עיון למנהליםלאורך השנה)

רכי המיזם. וים לשימושם לצבלו מחשבים ניידיקרים, הרכזים והמדריכים המשתתפים המוציוד:   .ו

  צוותי המקצוע. על ידי צוידו במצלמות וידאו דיגיטליות לשם תיעוד שיעורים וניתוחם  בתי הספר

  

  מטרות המיזם

  בירנבוים):מנוחה ופרופ'  "קדימה מדע"( ומוביליאותן סחו ישנ, כפי מיזםמטרות ה

שילוב מעגל הל"ל בתהליך ההוראה: הערכה פורמלית  באמצעותלקדם למידה משמעותית   .א

מתוכננת מראש והערכה בלתי פורמלית בשיח כיתה, בסביבות עתירות טכנולוגיה. שימת דגש 

 על שילוב ההערכה בתהליך הלמידה לשם קידומה.

מתן משוב, פיתוח  חקירה משותפת בדרך של התבוננות, באמצעותלשפר את העשייה החינוכית   .ב

 דיאלוג מתמיד.ו רפלקציהמטלות חקר וביצוע, תוך קיום 

להשביח את ההוראה ולהגביר את ההנעה והמעורבות בלמידה לצורך שיפור ההישגים   .ג

 הלימודיים.

ולהפכה לחלק מתרבות ההוראה, הלמידה וההערכה  בית הספרלהפנים את שפת הל"ל ב  .ד

 (הל"ה) הבית ספרית.

מספר  להעלאת, בין היתר, גרוםי מיזםוגדרו כאן דובר על כך שהשהמטרות ה לעיש לציין כי נוסף 

לבגרות במתמטיקה. מטרה זו  ידותיח 5התלמידים הבוחרים ללמוד במגמות מדעיות ובמסלול של 

באות לידי ביטוי, בין השאר, בתכנית הן נמצאת גם בזיקה למטרות נוכחיות של משרד החינוך (כפי ש

  "מתמטיקה תחילה").
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  על ההערכה

  רציונל ומתודולוגיה 

בתהליכי העובדה שמדובר  נוכחלהל"ל בפעולת הערכה.  מיזםראמ"ה התבקשה ללוות את הטמעת 

ואנשי  בתי הספרהמצומצם של  םמספר , ובשלאמורים לעבור(ובעקבותיהם התלמידים) המורים עומק ש

בשילוב היבטים כמותיים , איכותנישא אופי נ, מחקר ההערכה בשנה"ל תשע"ו מיזםהצוות המשתתפים ב

 מסוימים בבחינה של הפעילות המתקיימת בפורומים האינטרנטיים של המיזם (ראה פרטים בהמשך).

מתווה ההערכה פותח על ידי צוות ראמ"ה בשיתוף ומתוך שיח עם הצוות המוביל של המיזם מטעם 

  . "קדימה מדע"

  

  שאלות הערכהמוקדים ו

צוות ראמ"ה התבקש לבחון מספר סוגיות הנוגעות לפעילות המיזם ולהטמעתו בבתי הספר המשתתפים. 

  להלן הסוגיות ושאלות ההערכה שראמ"ה בחנה בשנה"ל תשע"ו:  

 :בבתי הספרהפצה וההערכת תהליכי ההטמעה  .1

ההטמעה כיצד מנהלים ומורים תופסים את תהליך  – תפיסות לגבי מודל ההטמעה ורכיבי הליווי

 הליווי וההדרכה מסייעים להם? במה יותרבאיזו מידה, לתחושתם, ? בתי הספרב מיזםשל ה

ימי העיון וימי ההדרכה  ,מיזםכלפי ההשתלמות שעברו עם תחילת ה תםבמה פחות? מה עמדו

 הנוספים?  

האם המורים/רכזים מקבלים גם הדרכה ממשרד החינוך? אם כן, כיצד נראה השילוב בין שני 

הם ? האם מיזםל 'מחוברים'סוגי ההדרכה? האם מדריכים בתחומי הדעת הרלוונטיים מהמשרד 

  שפת הל"ל"? ב"מדברים 

ו מעורב? באילהמנהל האם  – למיזם נוגעם בהמנהליעתידיות של  וכוונות עמדות ,מעורבות

גם אחרי  ו? האם יש כוונה להמשיך ביישוממיזםה של התאופנים? מהי עמדתו אשר לתרומ

מה יהיו הכוחות והמשאבים שיסייעו בכך? וכיצד, באילו אופנים,  –ההטמעה הפורמלית? אם כן 

  מדוע לא? –אם לא 

מה בין הל"ל ל"למידה  – בתי הספרשילוב בין הל"ל לתכניות ומהלכים מרכזיים אחרים ב

משמעותית"? האם הדברים משתלבים? האם הל"ל נתפסת כפלטפורמה שמספקת את התכנים 

ואת דרכי העבודה הרלוונטיים לשם קידום הלמידה המשמעותית בבית הספר? או שהתפיסה 

לבחור  בתי הספרשאין זיקה בין השניים? האם וכיצד הל"ל משתלב באפשרות שניתנת ל אהי

  מהשעות?  25%- הלימוד ב את תכנית

האם, באופן עקרוני, כל המורים מתחברים למהלך?  – גישה ולמיזםהצוותים לשל מידת החיבור 

 אילו יותר, אילו פחות? כיצד אפשר לחבר עוד מורים למהלך? 
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מה הם? מה מסייע ומה בולם  ?אם יש גורמים מעכביםה – גורמים מקדמים ומעכבים הטמעה

השלכות שליליות שלא חשבו עליהן? מהן, וכיצד אפשר  יש מיזםהטמעת הלאת היישום? האם 

  למנוע אותן?

פחות? /עובד יותר מיזםהבהם שהאם יש בתי ספר  – הבדלים בין בתי ספר במידת ההטמעה

ניבוי של הטמעה מוצלחת בהמשך (למשל שם כיצד אפשר להסביר זאת? האם אפשר להכליל ל

  ניהולית/ארגונית וכד')?, תרבות בית ספרגודל  ל פיע –

האם מתקיים או עתיד להתקיים אפקט מניפה מצוות  – בבתי הספר גישההת הפצ

כיצד  –שכבות גיל אחרות? אם כן או אל מדעים/מתמטיקה אל עבר תחומי דעת אחרים? 

  ?מונעים זאתמדוע לא, מה החסמים ה –מתרחש (או עתיד להתרחש) התהליך? אם לא 

האם מנהלים, רכזים ומורים מתכננים להמשיך לקיים את  – מיזםכי ההערכת הקיימות של תהלי

אחרי שלא תינתן גם סתיים באופן פורמלי? יא וגם אחרי שה מיזםאופן ההתנהלות במסגרת ה

  המדריכה/ות?  ל ידיעוד תמיכה ע

הרחבה? באילו תנאים? האם מדובר  רב מיזםהאם ה – הרחבת המיזם לכלל מערכת החינוך

  ?בתי הספרבתנאים ריאליים מבחינת 

  

 :ספרים ביתבודה בתוך הצוותים הפרקטיקות ע .2

האם מתקיימות ישיבות צוות סדורות ושיטתיות? מה  – בישיבות הצוותהמורים  ה שלעבודהאופי 

האם מיישמים מעגל הל"ל פורמלי, דהיינו בונים כלי הערכה באופן שיתופי  -  עושים במפגשים

? האם מיזם(מטלות ביצוע, מחוונים וכו')? האם המורים השלימו את המטלה שקיבלו במסגרת ה

המורים דנים ביישום הל"ל בלתי פורמלי בכיתה? האם מבצעים חקר שיעור? האם צופים 

 ל פיהניתוחים: ע נעשיםצילומי וידיאו? כיצד האם נעשים ? אותן ומנתחיםתצפיות של עמיתים ב

 מחוונים? אילו מחוונים? האם מתעדים את המפגשים?

עוברים במסגרת הם מהי עמדתם כלפי התהליך ש – ך ותרומותיועמדות המורים כלפי התהלי

האם הם  חשים שהתהליך עוזר להם ומפתח אותם מבחינה מקצועית?המורים ? האם מיזםה

  מקדם אותם?ו שהדבר תורם לעבודתםחשים 

האם אפשר לזהות שינוי בשיח בתוך צוותי המורים  – שינויים בעבודת הצוות של המורים

  ? בא לידי ביטוי ? במה השינוימיזםבעקבות הטמעת ה

  

 הערכת העבודה המשותפת לכל המשתתפים בפרויקט (בעיקר באתר האינטרנט): .3

האם יש  –תכנים מועלים בו  אילוהאם האתר "חי"?  – פעילות באתר האינטרנט של המיזם

 ענייניםהאם האתר משמש בעיקר ל –? התלבטויות, שאלות? או פותחושיתוף בחומרים ש
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תוך הדיונים "טכניים", חברתיים? אחר? האם אפשר לזהות את "שיח הל"ל" או את "רוח הל"ל" ב

  בפורומים המשותפים?

ם תורהם רואים בה כלי ש מידה באיזו – האינטרנטיתעמדות המורים כלפי העבודה בפלטפורמה 

  ?להם ומקדם אותם מבחינה מקצועית

 

 פרקטיקות הוראה ולמידה בכיתות: .4

באים לידי באיזו מידה רכיבים של הל"ל (פורמלי ובלתי פורמלי)  – הל"ה פרקטיקותבשינויים 

? יצירתית יותר? יותר הערכה הופכת להיות שיתופית-למידה-באיזו מידה ההוראה ?ביטוי

האם הערכת התלמידים  ?יותר בין התלמידים ובינם לבין המורה? ביקורתיתיותר תקשורתית 

? העתיותמשנה את פניה, האם משתמשים יותר בטכניקות של הערכה מידית, מעבר למטלות 

  באילו טכניקות הערכה?

הל"ל, אפשר  מיזםהאם, בעקבות הטמעת  – פרקטיקות למידה של התלמידים בעקבות המיזם

כגון למידה לאורך כל שעות היום,  ,לזהות בקרב התלמידים עלייה בפרקטיקות למידה מתקדמות

למידה מבוססת פרויקטים, למידה שיתופית, למידת חקר? האם למידה מטעויות מקבלת יותר 

 בולטות? האם מתקיים זיהוי של טעויות שגורות?

צורת המשוב ו האם אופן המשוב –מידה לתלמידים מתן משוב מקדם ל – שינויים באופי המשוב

נראה השיח בכיתה: מונולוג של המורה? מונולוג בתחפושת של  כיצדמשתנים בעקבות הל"ל? 

דפוס  –דיאלוג ("פינג פונג")? שיח ממוקד למידה שיתופית? מהו דפוס השיח השכיח בכיתה 

IRF משוב) או דפוס -תגובה-(פנייהESRU2 אחר? או?  

  

 במתמטיקה: ימודלידות יח 5-תלמידים במגמות מדעיות ובבחירת  .5

את מספר התלמידים הבוחרים ללמוד במגמות מדעיות  העלותפוטנציאל ל מיזםהאם יש ב

  ?לבגרות במתמטיקה ידותיח 5ובמסלול של 

  

המוקד העיקרי  ולעיל) היש 1(סוגיה  ומהההפצה, סוגיית ההרחבה וכדו כי תהליכי ההטמעה חשוב לציין

מבחינת השיח בצוות  מיזםגם על ההשלכות של ה התבוננהאמנם ההערכה . תשל ההערכה הנוכחי

אך לא נוכל להתיימר ומה. מבחינת פרקטיקות ההוראה והלמידה בכיתות, דרכי ההערכה וכדוההוראה 

- יקות הוראהלעיל. נושאים של שיח בקרב צוותי מורים ופרקטש 4-2 לתת מענה מחקרי מעמיק לסוגיות

פרופ' בירנבוים וחוקרים העובדים  ל ידיהערכה כחלק מתפיסת הל"ל נחקרו ונחקרים בהרחבה ע-למידה

עמה. אין כאן כוונה לבחון מחדש את הנחות היסוד של תפיסת הל"ל, אלא, כאמור, בעיקר לעסוק בסוגיות 

                                                           
2 Elicit – Student response – Recognize – Use 
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בתי ל מיזםהל"ל לתכניות מרכזיות אחרות, מידת ההיתכנות של הרחבת ה מיזםשל הטמעה, שילוב בין 

  .צא בזהנוספים וכיו ספר

  

  הערכהכלי ה

הראיונות : רד החינוךמשמדריכים מטעם ומורים, מנהלים, רכזי מקצוע, ראיונות עומק עם  .1

 מיזםלהמרואיינים חיבור ראמ"ה וכללו שאלות פתוחות על צוות  בנהסו על מתווים שהתבסעמם 

כלפי הפיתוח המקצועי שעברו (השתלמות, הדרכות במהלך השנה);  יהם; עמדותוולמטרותי

השונים; שינויים  ועל רכיבי מיזםבדבר תרומת ה יהםתפיסותבדבר מודל ההטמעה;  יהםתפיסות

נתפסים באופן ההתנהלות בתוך הצוות המקצועי ובתהליכי ההוראה והלמידה; היתכנות 

 ד.ועו ,מיזםההרחבה של ה

לתהליך  נוגעכוונות עתידיות בעל המנהלים נשאלו גם על היבטים ארגוניים בהטמעת המיזם ו

  ההטמעה. 

דרכי העבודה שהמדריכים לגישת המיזם מידת ההתאמה בין מדריכי המקצוע נשאלו גם על 

  ועוד. ,אמורים לקדם כחלק ממדיניות המשרד

  

ראיונות נערכו  משרד החינוך.ו "קדימה מדע" מטעם הגורמים המובילים את המהלך ראיונות עם .2

אופי השילוב המתוכנן בין הל"ל עם הרציונל שמנחה אותו ו עם פתוחים לצורך היכרות עם המיזם,

 .לבין תחום הדעת

  

 ו על ידיבננתאם למחוונים שו בהשנעהתצפיות : תצפיות בעבודתם של הצוותים המקצועיים .3

ועקרונות מושגים  ,בה תפיסותשהמידה על וללמוד על השיח בתוך הצוות  . מטרתן הייתהראמ"ה

רוב המפגשים של הצוותים הוקדשו בשנת תשע"ו ש. היות מקוםבו של הל"ל מקבלים 

ו באותם המפגשים, ולא במפגשי צוות שהמשתתפים למשימות במסגרת המיזם, התצפיות נע

ביצוע מהלך זה (נוכחות של צופה מטעם ב יםמתודולוגי יםקשימספר ם כמובן מיקיי"רגילים". 

, ובמפגשי הצוות שמוקדשים לעבודה על הל"ל יהיה ודאי ביטוי למושגים שפיעעלולה להראמ"ה 

) ולפרקטיקות של הל"ל שלא בהכרח באים או יבואו לידי ביטוי באותו אופן במפגשי צוות "רגילים"

כדי להתעלות מעל המגבלות של  אך מדובר במהלך מחקרי חשוב שיש בו .ואף קושי אתי מסוים

 התנהלותו שלדיווחים עצמיים (במסגרת ראיונות עומק ושאלונים), ולהתקרב מעט אל אופן 

 השיח המקצועי הלכה למעשה.
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שני סוגי ניתוחים בפורומים  נעשו: של המיזם אינטרנטאתר השל הפורומים ב ניתוח .4

  :מיזםהמתוקשבים שליוו את פעילות ה

וסיווג אוטומטי ממוחשב של  הכלל הפעילות מתוך רישום מלא שלכמותי של ניתוח   .א

מורות  122ות של פעילוי 15,903 ב"קדימה מדע". הניתוח כולל נתוניהקטגוריות כפי שנוצר 

 (נציין כי גמול ההשתלמות היה מותנה בהשתתפות). בשמונה בתי ספר

ופורום "לוח  ניתוח עומק של התכתובת בכל הפורומים (למעט פורום למנהלים בלבד  .ב

), באמצעה 2015המודעות") במשך שלושה חודשי פעילות: בתחילת השנה (נובמבר 

אום עם מלוות יהחודשים הללו נדגמו בת ).2016) ולקראת סופה (מאי 2016ר (פברוא

ה בפורומים נהלייצוג בניתוח לפעילות שהתלתת  על מנת, "קדימה מדע"המיזם מטעם 

נפח. בעת בעלות  ובהפה, סוולקראת  האמצעב, התקופה בתחילת –בנקודות זמן שונות 

  ספריים ודיסציפלינריים.-פורומים, רובם פורומים בית 13נמצאו ונותחו 

 מיזםממדי ניתוח וביטויים אופרטיביים לכל ממד, על בסיס מטרות ה וגדרוהלצורך הניתוח 

 :שזוהוממדים ואלה הוהמצוי בפורומים. 

 .תגובות לדיוןהדיונים ומספר ההיקף: מספר  •

 .םהמשתתפים: מיהם מחוללי הדיונים ומי המשתתפים ב •

 .דיון שפותחותהנושאים של הודעות  םמה •

 .מאפיינים של תוכן הדיונים •

 .אפקט בדיונים •

 .הל"לשל עדויות לשפה ולרוח  •

 .האינטראקציות ן שלהערכת איכות •

  סציפלינות ובבתי הספר.יבחינת הפריסה בד •

 יםשונ יםניתוח ושהתקבל פעםשלושה שופטים המיומנים בניתוחי תוכן. בכל  שה בידינעניתוח ה

 .1 מס' יקו ההגדרות שנקבעו בשלביהשופטים, חודדו ודו בקרב

  

ס של ו על בסישנעהתצפיות : מיזםשל מורים המשתתפים ב שיעורים בכיתותבתצפיות  .5

הלמידה וההערכה  להתרשם מפרקטיקות ההוראה, הייתה . המטרהראמ"הצוות  בנהמחוונים ש

 שלוהפרקטיקות עקרונות הובאיזה אופן  באיזו מידהבשיעורים אלו ולנסות לראות  ננקטותה

   .לידי ביטוי במהלך השיעורים יםהל"ל בא
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  אוכלוסיית היעד של ההערכה

שלהלן  1בטבלה שמונה במספר.  - ההערכה כללה את כל בתי הספר שהשתתפו במיזם בשנת תשע"ו

  :הםמאפייני מוצגים

  

   אוכלוסיית היעד של ההערכה: 1טבלה 

 ו מספר
  הסידורי של

   ספרהבית 

מבנה   זומח
- שש(חט"ב/

  )שנתי

בה ששכבה ה
מיושמת 
המטלה 

הפורמלית של 
  המיזם

סוגו של   דעתהתחומי 
מערך 

  3המחקר
  

  שנה א'
  מערך א'  מתמטיקה/מדעים  'ח  חט"ב  חיפה  1
אך שנתי -שש  חיפה  2

  חט"ב עצמאית
  מערך ב'  מתמטיקה/מדעים  ח

  מערך א'  מתמטיקה/מדעים  'ח  חט"ב  התיישבותי  3
 שנתי-שש  דרום  4

  
  מערך א'  מתמטיקה/מדעים  ח'

אך  שנתי-שש  התיישבותי  5
  תחט"ב עצמאי

  מערך א'  מתמטיקה/מדעים  'ח

  שנה ב'
  מערך ב'  מתמטיקה/מדעים  ט'  שנתי-שש  התיישבותי  6
  מערך ב'  מתמטיקה/מדעים  'ט  שנתי-שש  התיישבותי  7
  מערך ב'  מתמטיקה/מדעים  ט  שנתי-שש  דרום  8

  

שהשתתף בשנת תשע"ה ופרש בסיום  בית ספרפרשו מהמיזם בשנת תשע"ו:  בתי ספר שני יש לציין כי

  .שבועות כמההשנה הראשונה, ובית ספר שהתחיל את השתתפותו בשנת תשע"ו ופרש לאחר 

שאחד מבתי הספר שהשלים את השנה הראשונה של השתתפותו במיזם בתשע"ו הודיע שאינו דווח גם 

  . ז"ממשיך בתשע

 

  מערכי ההערכה והיקף פעולות ההערכה

 –ההערכה הנוכחי הופעלו שני מערכים שונים לאיסוף נתונים בבתי הספר: מערך א' ר ”מחבמסגרת 

של הוא במתכונת  מחקרבשנת תשע"ו (שנה א' במיזם). מערך ה מיזםב להשתתףלבתי ספר שהחלו 

לנסות לעמוד על שינויים שהמורים והמדריכים  יתההמטרה העיקרית היוסוף התקופה, -תחילת התקופה

 . איסוף הנתונים בארבעה מתוךגישת הל"ל ויישומהלמיזם ובנוגע לתפיסות שלהם ה מבחינתעוברים 

 מורותעם מנהלים, רכזות, (ראיונות בשתי פעימות, ואלו כללו  שהבתי הספר של שנה א' נע חמישה

. באחד מבתי הספר של שנה א' הופעל מערך ב' בישיבות צוות ובשיעורים)(תצפיות ו) ומדריכות מקצוע
                                                           

 ראה תיאור של מערכי ההערכה בסעיף המתאים בהמשך.  3
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נקבעו ונסגרו לפי ההערכה שרק  וותקציבי מחקר(ראה בהמשך) בשל הצטרפותו למיזם לאחר שתנאי ה

  מיזם בשנה הזאת.בתי ספר עומדים להצטרף ל 4

היה במתכונת בבתי הספר שהחלו את השתתפותם במיזם בשנת תשע"ה מערך המחקר  –מערך ב' 

 שה. איסוף הנתונים נעעל מנת לבחון כיצד נראה התהליך בפרספקטיבה של שנתייםרטרוספקטיבית, 

. באחד מבתי מקצוע ומדריכות ותעם רכזות, מורראיונות כללה  היאבפעימה אחת בלבד בסוף התקופה, ו

  הספר רואיינה המנהלת. מערך זה לא כלל תצפיות.

  שלהלן:  2לראות בטבלה  אפשראת ההיקף הכולל של פעולות ההערכה 

  

  פםהיקפירוט כלי ההערכה ו: 2טבלה 

היקף בתחילת ה  כלי

  השנה

  לוסך הכ  היקף בסוף השנהה

  6      תצפיות בהדרכות ומפגשי למידה

  5      ראיונות ופגישות עם מובילים

  13  6  7  תצפיות בישיבות צוות 

  16  8  8  עוריםיתצפיות בש

  48  28  20  מנהלים, רכזים ומדריכותעם ראיונות 

  23  16  7  מוריםעם ראיונות 

 ניתוח תוכן לתכתובת בשלושה חודשים:  ניתוח פורומים באינטרנט 

 .2016מאי  ;2016פברואר  ;2015נובמבר 

  .ניתוח של כלל התעבורה לאורך תשע"ו: וכן
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  ניתוח החומרים האיכותניים

מות המרכזיות שעלו מהחומרים החומרים נקראו בכללותם. בוצעה אינטגרציה בין מוקדי המחקר לבין התֵ 

גיבוש של ראשי הפרקים של הדוח. בהמשך  לל(שילוב של תהליך אינדוקטיבי ותהליך דדוקטיבי), לכ

  הפרקים של הדוח. - של כלל החומרים וסיווגם אל הפרקים ותתמתי נעשה ניתוח תֵ 

  

  מגבלות ההערכה

נבחרו אשר ו ומשתתפים בה שמונה בתי ספר שבחרו להשתתף בהבלבד, זו השנה השנייה מיזם פועל ה

 . מתוך כך נגזר:מובילי המיזם בידיבקפידה 

 מודל הערכה איכותני ולא כמותי. •

 ירות תצפית.של מרואיינים וזמוגבל מספר אפשרי  •

תוצאות ואת מידת האפקטיביות את הלהעריך  אפשר- אילפי שעה ו מיזםה לשאין בוגרים עדיין  •

 בקרב המורים והתלמידים.

  .הממצאים האפשרות להכליל על סמךים את כל אלה מצמצמ

 הממצאים יכולים בהחלט ללמד על כיוונים ומגמות ולהציע מוקדים לשיפור בהמשך.עם זאת, 
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  ממצאיםה
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  הטמעההתהליכי : 1פרק 
  

  

   



 

30  
 

 בעלי התפקידים ו הצוותיםהדרכה וליווי של  1.1
ממספר רכיבים: הדרכה  בנוי "קדימה מדע"ניתנו לצוותים המשתתפים על ידי מודל ההדרכה והליווי ש

; מפגשי למידה מובילות המיזםת יבהנחילראשי הצוותים (רכזות ומורות מלוות)  בתחילת השנהמרוכזת 

בביצוע  ימי הדרכה ארציים במהלך התקופה לראשי הצוותים; ליווי מתוקשב 4למנהלים של בתי הספר; 

על ידי מובילות המיזם; פורומים אינטרנטיים ללמידת עמיתים. נוסף  ,בעיקר של הצוותים ,מטלות המיזם

. מודל זה משקף במידה רבה את החינוך רדמדריכות מקצוע מטעם משעל ידי  הצוותיםֻלוו  כך לע

העיקרון של הסתמכות על למידה עצמית והבניית הידע על ידי הצוות עצמו, לעומת הסתמכות על ידע 

  מומחה "חיצוני", אשר מאפיין את המיזם.  של 

    

 "קדימה מדע"הדרכה וליווי מטעם 

  דברי המרואיינים:, על פי "קדימה מדע" נקודות החוזק והקשיים של ההדרכה מטעםלהלן 

  

  נקודות חוזק

בתחילת שנת הלימודים זכתה להערכה רבה מצד רוב המרואיינים  שניתנה המרוכזת ההדרכה •

. המרואיינים דיווחו בשכיחות גבוהה שבימי (רכזי מקצוע, מורים ומדריכות) שהשתתפו בה

להשתתף  ומוטיבציהעניין ההדרכה המרוכזים הם נחשפו לגישת הל"ל באופן שעורר בהם 

  במיזם.

בהשתלמות המורה המלווה ואני עברנו חוויה ממש מלהיבה. חזרנו לבית הספר עם המון "

   רכזת). ("מוטיבציה להטמיע את הגישה

   מורה). ("אנחנו מעריצות את ההדרכה, שינו לנו משהו בראש, אנחנו מורות שונות"

ה להבנ תםווחו על תרומירצון מהם ודשביעות  הביעו למנהלים עיון ימיבהמנהלים שהשתתפו  •

  ם למהלך.שלה ולהירתמות

. ""אני יצאתי להשתלמות מנהלים להבנת הפרויקט ואיך לקדמו, זו הייתה הדרכה מעולה

  מנהלת)(

  מנהלת). (""אני תמיד יוצאת מלאה מההשתלמויות האלה

בלו יקכי רוב המרואיינים דיווחו  :פניות באתרלשאלות ותייחסות לההשל מהירות ואיכות  •

אתר באמצעות מענים מהירים, איכותיים ומועילים לשאלותיהם ופניותיהם למובילות המיזם 

 לא מצאו תועלת במענים. כי האינטרנט או שיחות סקייפ/טלפון. אחדים דיווחו 

  ת)מנהל. ("מרגישה שבית הספר קיבל ליווי צמוד, מקצועי ורציני מול מובילות הפרויקט"

  )רכזת. ("אחרינו שעוקב משהו שיש הרגיע זה אותנו"

  רכזת). ("אני מאוד מרוצה מהליווי וההנחיה של מלוות המיזם"
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מגיבה לפרוטוקולים ולדו"חות בפורום. היא קולטת  קדימה מדע מלוות המיזם מטעם"

דברים, וממקדת, וזה מאד תורם. למשל, באחת מישיבות הצוות דברנו ותכננו לעשות 

דברים בשיעור ברוח הל"ל, יותר מדי, והיא מיקדה אותנו ואמרה לנו שדבר אחד זה  הרבה

  רכזת). ("מספיק

  רכזת). (""למדנו המון מהמשוב למטלות

"היו כמה פעמים שיצרתי קשר לעזרה, אבל נשארתי עם תחושה של לשבור את הראש 

  )רכזת. ("לבד

 

  נקודות חולשה וקשיים

 מטרות של הבנה חלקית בלבדמרואיינים ציינו שהם סיימו את ההדרכה המרוכזת עם  כמה •

 המיזם של האופרטיביות הדרישות ושל, שלו והרציונל המוצע ההטמעה מודל של, המיזם

חומרי ההכשרה  בחלקם לאחר שקראו אתהדברים התבהרו  .בו המשתתפים הצוות מאנשי

מספר ווחו ידבאתר של המיזם, או בעקבות המשך העשייה וההתנסות, אך גם בסוף התקופה 

  בהירות.   - אירכזות ומורות על תחושה של חוסר הבנה ו

הרעיון נשמע מקסים, מה שהוצג בהשתלמות. אבל אני עדיין לא יודעת איך להפעיל "

  רכזת, תחילת התקופה). ("אותו

 הוסבר, מאתנו רוצים מה מבינים לא, כלום למדנו לא אבל חשובים רגישלה לנו נותנים"

  )רכזת( "?להדריך להמשיך אוכל כיצד, מובנים ולא פשוטים דברים מילים בהרבה

רכזת, סוף . (""השנה ניסו להיות מסודרות בהל"ל, אבל גם השנה לא היה ברור עד הסוף

  התקופה, שנה ב')

אני חשבתי בהתחלה שהתפקיד שלי בתור מורה " :ומורה רכזת עם משותף איוןימר קטע

מלווה היה לעודד את הצוות להשתמש בכלים, לא הבנתי בכלל שרוב העבודה תהיה חקר 

שיעור (מורה)...גם אני לא הבנתי את הדברים בהתחלה. כשהגעתי הביתה מההשתלמות 

מה שעושים.  הלכתי לאתר וקראתי את הכל מחדש, ואז כן הבנתי שיש חקר שיעור, שזה

גלשתי המון באתר וחיפשתי להשלים את התמונה כי אני טיפוס שמאד חשוב לו הכללים, 

המסגרת...אבל בראייה לאחור אני לא הבנתי מהן המטרות של הפרויקט (רכזת)...יצאתי 

מההשתלמות עם כלים לערב את התלמידים יותר בלמידה, וזה מאד עוזר לי. אבל אני 

המטרה העליונה של המיזם. עכשיו מדברים על לבנות קהילה של מבינה עכשיו שזאת לא 

  מורה). ("מורים כמטרה העליונה
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 חשתי. דברים בכמה בהירות-אי שהייתה למרות, המרוכזים ההדרכה מימי נפעמת חזרתי"

 “.בשטח ביטוי לידי בא זה איך פרקטית להבין רציתי אבל, התיאוריה את מבינה שאני

  רכזת)(

  

  

עליהם 'להתחבר' קשה שהִ  , מההשנה בתחילת המרוכזת בהדרכה השתתפו המורים כל לא •

המורות המלוות על המורים הוטלה על הרכזות וה להדריך את משימה לנושא ולהבינו.

הן  ולפיהטענה הלתה תדיר עהמורות המלוות בראיונות עם שהשתתפו בהדרכה המרוכזת. 

ואת החוויה  בהדרכה המרוכזת בלויאת הידע שקלשאר הצוות התקשו להעביר באופן אפקטיבי 

המורים שהשתתפו  ביןעל פער בהבנת הדברים תדיר ווח . בסוף השנה עדיין דֻ בה החיובית שחוו

, ועל קושי מצדם לגבש תמונה רחבה וכוללת לבין המורים שלא השתתפו בהדרכה המרוכזת

 .של המיזם מרכזי של מודל ההטמעההההיבט הזה עלה כאתגר המיזם. של של הגישה ויותר 

 את להעביר אדע איך, הגיוני נראה לא זה, יומיים שהייתי אחרי להם להעביר אמורה אני"

  )מורה( “.הצוות כלל את להכין בלי שינוי ליצור אפשר אי. ל"הל רוח

 מרכזת בא ל"הל על מכירה שאני מה שכל היא המיזם של החולשה מנקודות אחת"

 את מלמדים גם אנחנו. אחרים למידה מקורות לי היו לא. המקצוע ומדריכת המקצוע

 במפגשי קצת התקיים כן מוחות סיעור של העניין. בעצמנו חווינו שלא בצורה התלמידים

 בפורום החומרים. מצמצם קצת וזה חיצוניים הזנה מקורות אין הזה במיזם אבל, הצוות

 לחפש מספיקים לא, בפועל. מספיקים לא באינטרנט למצוא אפשר שאולי וחומרים

 מה לבין המומחים של בהדרכות שקורה מה בין ערפל מסך מין שיש מרגישה אני...ולקרוא

"? עלי האהובה הטעות"ו" ש"חד"מ חוץ, ל"הל על עוד יש האם תוהה אני. כאן אלינו שעובר

 האלה הדברים את רק, ממנה כלום זוכרת לא אני אבל, השנה בתחילת מצגת הייתה

  )מורה( “.אליו התחברתי שהכי מה שזה כנראה". הטעות"ו" ש"חד, "שיישמתי

 מה בעצם לי שחסר הרגשתי בחשיפה. וזהו, צוות ישיבות במספר לפרויקט נחשפתי"

 חדשות מילים עם, מההשתלמות נלהבות חזרו המלווה והמורה הרכזת. ממני רוצים

 בלתכנן מפוקסים מאד היינו הצוות בישיבות אבל. שיטות מיני וכל", רמזור", "ש"חד"

 פחות בהשתלמויות היינו שלא המורות. ידע הקניית הייתה ופחות, השיעור את ולנתח

 ) מורה( “.שמתרחש במה שלטנו

 להן הייתה לא אך, מסוים ולהיבט מסוים לכלי נקודתי באופן נחשפו האחרות המורות"

  )ת/מנהל( “.ההנחיה מבחינת חסר זה. הכוללת לראייה חשיפה
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 בבתי המיזם מובילי על קשתההִ  מרחוק הליווי מתכונת קרובות כי לעתיםבראיונות נטען  •

כי  ותב') חש-א' ו יםשרואיינו (שנ ות. כמחצית מהרכזהמוטל עליהםוהוסיפה לעומס  הספר

במפגשים פנים אל  כמו זו שקיימתמובילות המיזם,  ל ידיעיותר דרושה מתכונת ליווי מובנית 

  פנים בבתי הספר. הביקורים של מובילות המיזם בבתי הספר נתפסו כתורמים ומקדמים במיוחד.

מענה, וזה היה בסדר. אבל היה עדיף שפעם בחודש מישהו כן היה  קבלנו תמיד, כשפנינו"

  מורה בתפקיד מדריכה).. ("מגיע אלינו

כאן בבית הספר, ולא בסקייפ בזמן שלי  קדימה מדע "הייתי רוצה לראות את הליווי מטעם

  רכזת). ("בבית. חוץ מהעומס, הליווי פנים מול פנים יותר מוריד את המחסומים

  רכזת) . (""צריכה להיות הכוונה על ידי מנחה, ולא רק מחוון

  

ת ידע נוסף מידי מומחים לכלל ושהיה מקום להקנ אמירה שכיחה שעולה מהראיונות היאעוד  •

, לעומת ההסתמכות על הלמידה העצמית, והטמעתוהצוותים כבסיס לביצוע מטלות המיזם 

שהמורים מרבים לציין, וכנראה גם היעדר  ,זמן חוסרלפחות בשלב הראשון של המיזם (שנה א'). 

משתתפים מידה ניכרת של חיפוש אקטיבי של ידע על ידי ה מצריכההרגל למתכונת למידה ש

  ת המיזם.  א עיהטמלהמטלות ו לבצע אתד ומאעליהם קשו הִ  שני אלה – עצמם

 את שתתווך לאוטוריטה זקוקה כן אני אבל, הדברים משמעות את תנועה כדי תוך למדתי"

  ) רכזת( “.הדברים

 כדי מומחים של הנחיה ליותר זקוקה עדיין אני אך, והרפלקסיה מההתנסות לומדים כן"

 לעבוד יכולת בהנחלת, למשל. תהליכים מיני בכל התלמידים את בתורי להנחות שאוכל

  )מורה. ("בצוות

  )רכזת. ("מחוון של לא, מומחה מנחה של הנחיה להיות צריכה"

  

השתתפו מצד המרואיינים שהערכות מעורבות שהתקיימו במהלך השנה זכו ל הלמידה מפגשי •

 מסוימת תרומה ותרמו סוגיות חידדו מפגשיםהכי ווחו ידשמרואיינים היו בהם (שנה א'). 

 משימות של המיזם.לגישת הל"ל ובכל הנוגע לוההבנה של המשתתפים  הידע פיתוח להמשך

  רכזת). (""קבלתי המון ממפגשי הלמידה עם מנוחה ונרייה

  רכזת). (""אני חוזרת עם זריקת עידוד אחרי כל מפגש עם מנוחה ונרייה

 מדי דידקטית הייתה הלמידה במפגשי העבודה שמתכונת סברו , לעומתם,אחרים מרואיינים

 להעלאת מקום די הותירה ולא, מובילותה של העדיפויות בסדרי המידה על יתר וממוקדת

 אקטיבית וללמידה םיהבינ ולאינטראקציה לדיון, המשתתפים מצד ולבטים סוגיות

כגון אסטרטגיות להצפת  ,(תרגול) של היבטים הנוגעים לפרקטיקה של הל"ל בכיתה והתנסותית
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הממד כי ווחו שהם חשים יהבנות ולפיתוח וניהול שיח כיתה ברוח הל"ל. מרואיינים רבים ד

 האחרון היה חסר באופן כללי בסל ההדרכות של המיזם.

גם בימי העיון לא היה מספיק שיח פורה בין בתי הספר השונים. זה היה בעיקר שיח של "

  מורה מלווה). ("ר הציגו דברים. לא היה שיח סוקרטימובילות המיזם או גם שבתי הספ

ישמים את הל"ל, ואין יוכשהועלתה ביקורת על זה שהם לא מ "רק מראים סרטונים...

  רכזת) . ("למידה התנסותית ביישום הדברים, המנחה רק אמרה שהמורים ילמדו בעצמם

שכשמעבירים משהו "בגדול המיזם הוא טוב. אך יש בעיות באיך שהוא מיושם. אני מצפה 

מתודית. יותר הכנה לשטח. -חדשני, תהיה יותר התנסות ופחות למידה דידקטית

  רכזת) . ("כשמדברים איתי על תיאוריה, לא ברור לי איך מעבירים לשטח, לפרקטיקה

"אולי הייתה צריכה להיות דרך פעולה שונה ביחס להתנסות המורים באסטרטגיות, משהו 

'תתנסו באסטרטגיה  –ייתה נותנת משימה ספציפית כל פעם יותר מובנה. שהמדריכה ה

הזאת, בדרך הזאת, ותשתפו בישיבה הבאה. אבל לא הייתה הכוונה לפעול כך, וזה לא 

  רכזת). ("קרה

עולות בקנה אחד עם הערכות הלמידה התקופתיים  פגשיבמצוות ההערכה  עשהשהתצפיות 

, ועל המענה שהם נתנו העיקריים של אותם מפגשים מיקודהאופי והבדבר המשתתפים 

  :רכיהםולצ

o .המפגשים הוכנו בקפידה והועברו באופן מקצועי ביותר  

o  השתתפו באופןמתכונת ההעברה הייתה בעיקרה פרונטלית, על ידי המנחות. הצוותים 

כפי שהתבקשו מראש על ידי  ,תוצרים של עבודתם תאקטיבי בלמידה, אך בעיקר בהצג

ובמישוב הצוותים האחרים, שאילת שאלות, וכדומה. מתכונת ההעברה לא  המנחות,

המשתתפים, למידה סדנאית, עבודה בקבוצות קטנות, או כללה ביצוע משימות על ידי 

מתכונות אחרות של למידה אקטיבית המזמנת רמה גבוהה של מעורבות ושל 

מצד מעורבות מידה גבוהה של  לא נצפו זהאינטראקציה בין המשתתפים. בהתאם ל

בין המשתתפים או של ממש המשתתפים בלמידה, דיון ער ומעמיק, אינטראקציה 

   אינטראקציה בין הצוותים השונים.  

o מטלה השלב בדיון על  מפגשים עסק, החלק הראשון של היללכתוכן המבחינת מבנה ה

החלק השני עסק בהכוונת ו ,סמוך לאותו מפגש שלימושהצוותים ההשנתית 

ההיבט של יישום  לקראת ביצוע השלב הבא של המטלה השנתית.המשתתפים 

במידת כשלעצמו, אם כי הייתה התייחסות אליו פחות אסטרטגיות הל"ל בכיתה טופל 

במסגרת ההכוונה של הצוותים בשלב המטלה השנתית שעסק בתכנון שיעור מה 

   חיזוק, העברתו וניתוחו. 
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o והיבטים של הל"ל שהצוותים התקשו  מרכזיותזיהו סוגיות המנחות מהתצפיות עולה ש

להבהירם ולקדם את כדי להבין ולהטמיע, ושמו עליהם דגש במפגשי הלמידה 

 2015(בסוף דצמבר שנצפו הראשונים מפגשים שני הבלטו בשהו סוגיותהם. תהטמע

היבטים מרכזיים שנעדרו יחסית מתפיסת התייחסו לאכן ) 2016ובתחילת פברואר 

באה לידי ביטוי בראיונות ו/או  היאל גישת הל"ל, כפי שמהותה שבדבר המשתתפים 

 םחודשיהצוות ההערכה בתחילת התקופה (במהלך  שהבתצפיות במפגשי הצוות שע

עסק ש, 2016בפברואר  ,במפגש הלמידה השני ,דוגמהל). 2016וינואר  2015דצמבר 

המנחות להדגיש את ההיבט של שיתוף התלמידים בחרו בשלב של תכנון שיעור חיזוק, 

 נועדוהיבטים מרכזיים של גישת הל"ל שתור ב עצמם טעויות שלהםהבלמידה ובחקירת 

היעדר ההתייחסות קוגניטיביות. -לפתח בקרבם הכוונה עצמית בלמידה ויכולות מטה

 אלו בראיונותתחילת התקופה. בראיונות של הל"ל בלט באלו של המרואיינים להיבטים 

 חסרת תוחלת.מיותרת ולתיעוד מדויק של מפגשי הצוות  הדרישכי הטענה הבלטה גם 

לפי תפיסת  את הרציונל של הדרישה הזאתהמנחות גם הסבירו מפגש הלמידה השני ב

והידע  אחר התהליכים שמתרחשים בצוותלצוותים עצמם לעקוב  : לאפשרהל"ל

   , ולנטרם.המתגבש בהם

o  ,הביעלבמפגשי הלמידה ניתנה למשתתפים הזדמנות לתת משוב על התנהלות המיזם 

, הניתן מענה. לדוגמ הועלוצרכים שלהם. לחלק מהצרכים ש עלותאת עמדותיהם ולה

הבאים המשתתפים שההנחיות לכתיבת הדוחות ביקשו הדוח הראשון  תלאחר הגש

כדי לסייע להם בביצוע להערכת המשימה והדוח, ובו אמות מידה מחוון יכללו 

 ביקורת, זאת עם .בהמשך המיזם המשימות. מנחות המיזם נענו לבקשה הזאת

בנוגע למשל (של המיזם יותר מהותיים על היבטים נמתחה במהלך מפגשי הלמידה ש

לעומת הפרקטיקה בכיתה, האופי הבקרני שנתית משימה ביצוע המושם על דגש ל

היעדר למידה חיה מצד הצוות המוביל, של ההנ ,לתפיסת הצוותים ,וה"מנחית"

על ידי המנחות. הדפה נובוטלה אקטיבית התנסותית במפגשי הלמידה, ועוד), 

מנחות המיזם לא השכילו  ולפיהמהראיונות שנערכו בסוף התקופה עולה טענה שכיחה 

(ראה בהמשך  מענה לטענותיהםלתת משתתפים ו/או דברי האוזן קשבת ללהטות 

   . הדוח)

  

, צוין יםשל הצוות יחסית ארוכות בנסיעות כרוך שהיה, הארץ במרכז הלמידה מפגשי מקום •

מבתי  היוהצוות אנשי ש נקבע בהתחשב בעובדההמקום אמנם (נציין כי נוסף  כמקור קושי תדיר

 .על המשתתפים)הדבר ִהקשה אך בפועל , ספר בדרום ובצפון
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 שהםווחו יד(ויותר בתחילת השנה)  יםמעטמרואיינים  .האינטרנטיים בפורומים עמיתים מידתל •

בהתנסויותיהם ביישום  בפורומים למיזם עמיתים של מהשיתוף מסוימת במידה נתרמו

 לא הםכי  ווחויד יותר רבים מרואיינים). 'טיפים'בלו רעיונות ויהם (קיבכיתותאסטרטגיות הל"ל 

 נתרמו לאכי ו), בעיקר ,זמן היעדרם (שוב בטענה של פורומיאת התכנים ב לקרוא הרבו

   העמיתים שם. משיתוף

בהתחלה יותר שיתפו בהתנסויות בהל"ל בכיתה, אבל אחרי כמה חודשים מיצו את זה. "

  רכזת, תחילת התקופה). ("כנראה שלא עלו בדרגת היישום, אז לא היה מה לחדש

 אז, מבחנים גבי על ציון נותנת שלא, אחר ספר מבית, ל"הל של בפורומים מורה ראיתי"

. בהתחלה היה יותר, כנראה שעכשיו יותר ממוקדים בעשייה ולא זה את עשיתי אני גם

. לי תורם לא זה, קוראת לא אני הפרוטוקולים אתבמה שחושבים, התלבטויות ושאלות...

מורה, . ("אחרים של השיטות אותי מעניין יותר, מוסף ערך בזה ראיתי לא אבל, בדקתי

   תחילת התקופה)

 כמה אהבתיכנס הרבה, אבל פותחת מיילים שאני מקבלת. י"אני לא מצליחה לה

יותר מתאים לעשות  ההוראה של שלב באיזה למדתי, למשל. שם שראיתי מהרעיונות

  מורה)( ."הל"ל. והיה מעניין לראות איך אחד מבתי הספר לימד נושא אחד

  רכזת)( .""נכנסתי מידי פעם בכדי ללמוד וגם לשם דיווח

הפורומים תורמים לי, אני בעיקר בודקת האם נרייה הגיבה לדברים "אני לא יודעת כמה 

  רכזת)( ."שהעליתי

אין לי זמן להיות שם כל הזמן. בשנה א' ניסיתי כמה שיותר. השנה גם כל הצוות היה "

מחויב להגיב באתר. בהתחלה דחקתי בהם והם היו ילדים טובים, אבל המציאות גוברת 

  )מורה( ."בסוף

קרוא כי אני עסוקה. הפורום לא מספיק כמקור להזנה, לסיעור מוחות, "אני לא נכנסת ל

  מורה)( ."י בפועל לא מספיקים לקרואלשיתוף, כ

"באופן אישי נכנסתי מעט לפורומים, בעיקר כשהייתי צריכה להעלות משהו. אין לי סבלנות 

 מורה). ( ."כן הצליחו, לא הצליחו –לקרוא סיפורים 

  מורה)( ."נכנסה"לא נכנסתי הרבה, הרכזת 

"המורות אמרו לי שאני נכנסת כי אני הייתי בהשתלמות, גם אני נכנסת רק לקהילה הבית 

  רכזת)( ."ספרית

  מורה)( .""הפורמט של האתר לא ידידותי, השותפות בעייתית

  רכזת)( .""אני כותבת בפורום הבית ספרי, אבל לא מתייחסת לפורומים הכלליים
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 ."אני רואה שישנה ירידה ככול שחולף הזמן, גם אצלנו"אני קוראת אבל לא כותבת, 

  מנהלת)(

 ."אחד"אנחנו נכנסות, לא בצורה אינטנסיבית, אנחנו מסתכלות על הנעשה בבית הספר 

  רכזת)(

 

  ותרומתן   תן, הכשרן: הגדרת תפקידרד החינוךמש מטעםמדריכות המקצוע 

הצטרפו למפגשי העבודה  המדריכות. החינוךרד בלו ליווי של מדריכת מקצוע מטעם משירוב הצוותים ק

גם שימשו היו שצורות שונות.  לבשן לבין הצוותים נאופי הזיקה בישל הצוותים המקצועיים השונים. 

רק  שימשו אחרותמדריכות המקצוע ה"רגילות" של הצוות המקצועי. במסגרת הל"ל וגם מלוות מדריכות 

 )מורות או רכזות מקצועחברות בצוות המקצועי ( יוה קצתןבמסגרת הל"ל. מלוות מקצוע מדריכות 

ומרכז תחום המדעים  יבה עליונהמורה בחט היה. מדריך אחד ששימשו מדריכות מקצוע במסגרת המיזם

במסגרת המיזם. לא דווח על בעיות או  יבת הבינייםבבית ספרו, ובמקביל הדריך את צוות המקצוע בחט

 .סוגיות מיוחדות הקשורות לעניין זה

, ו. לפי הגדרה ז"שומרות הסף" בהיבט של תחום הדעתברמה העקרונית, תפקיד המדריכות הוגדר 

תכנית הלימודים, ליעדים  של תפקידן העיקרי הוא לוודא שמשימות המיזם מתבצעות בהלימה לדרישות

לסייע ב"גיבוש הצוות המדריכות התבקשו כך  לעולסטנדרטים המקצועיים של תחום הדעת. נוסף 

 בל עליהןלא לקשאחת המדריכות). אך הן גם הונחו  כפי שניסחה זאת( “.ספרי והנעתו לעשייה הבית

בהיבט של  תפקיד המדריכותשל המיזם, אלא לתת לרכזות להוביל. מבחינת  את הובלת התהליכים

בעלות מדריכות ו בהן . הימדריכות הן ככל חברי הצוות, האמירה העקרונית של המיזם הייתה שהל"ל

לא היה ניסיון קודם  לאחרות, לעומתן, ;הראשונה תובמיזם בשנ ןון קודם בהל"ל מתוקף השתתפותיסינ

  בימי ההדרכה המרוכזים בתחילת השנה.עם המורות המשתתפות והן נחשפו לנושא 

 

מטעם משרד בלו ממדריכות המקצוע יליווי שקללהדרכה ובנוגע להלן תפיסות המרואיינים (שנה א') 

  עולות מדבריהם: , כפי שהןהחינוך

  יבט של מדריכות המקצוע ושילובן בתהליכי המיזםבה נקודות חוזק

 לתהליכי תרומתןמו המדריכות מתפקוד רצון שביעותלרוב  הביעוהרכזות והמורות שרואיינו  •

את  מילאוהן כי  סברו. המדריכות עצמן הדעת תחום של" הסף שמירת" של בהיבט המיזם

  היו בידיהן הכלים הדרושים למילויו. כי תפקידן זה כראוי, ו

  מורה)( ."כלים ולבנות נושא לבחון"המדריכה הייתה מאד משמעותית לתהליך הקשה של 

, עם המקצוע תוכן לגבי הראייה זווית את לתת"המדריכה ידעה להוביל את הצוות, 

  רכזת)( ."הטוויסט של הל"ל
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הוראה במתמטיקה, ושם אני "אני לא מומחית בהל"ל, אבל המשימה היא פיתוח מערך 

יכולה לתרום מבחינת אבחון טעויות, ניתוח שיעור במתמטיקה, בניית מערך שיעור. באחד 

אך כשבנינו את מערך השיעור היא הייתה זקוקה  מבתי הספר פגשתי רכזת מאד יעילה.

לתמיכה ממני ומהמורות היותר ותיקות. בנינו מערך מסוג שונה ממה שהיא רגילה, והייתה 

ו למשל הוכחה מתמטית שהיא לא הכירה. יכול להיות שבצוותים אחרים יש פחות צורך ב

בתמיכה דידקטית. כדי לוודא את ההתאמה לתכנית הלימודים נעזרנו לכמה ספרים 

בתכנית החדשה. בתכנית החדשה יש דגש על ההבנה של התלמידים, קישור בין כמה 

יעו להכללות בעצמם, ואלה דברים תחומים במתמטיקה, הסקת מסקנות, שהתלמידים יג

  (מדריכה)  ."שגם הנחו אותנו בבניית השיעור

  מדריכה)( ."המתמטי הראש עם באה אני"הצוות יודע מה שאני מעבירה, 

  רכזת)( .", רוצה לעזור, משתדלתהלימודים בתכנית ממוקדת היא"

נכון במושגים  "אני ווידאתי שהתהליכים ייעשו לפי ההיררכיה של ידע נכון; שיהיה שימוש

  מדריכה)( ."מתחום הדעת; שהם לא יעשו טעויות בהוראת הנושא

  

 במיקוד חשובה תרומה הייתה המדריכות לרובלפי הדיווחים ובהתאם לתצפיות בישיבות צוות,  •

מדריכות  שפעלו בהםבבתי ספר . מרואיינים רבים הצוות במפגשי העבודה תהליכי ה שלהנעבו

 הביעומבחינת השמירה על המסגרת הארגונית של עבודת הצוות, ו ןציינו את חשיבותחיצוניות 

, ולכן תרומתה רך כללליין בד- שביעות רצון והכרת תודה על כך. אחת המדריכות הדריכה אוף

 .פחות הורגשההישירה להתנהלות המפגשים עצמם 

בהיר המפגשים עם מדריכת המקצוע תרמו למסגרת. הגעתה הכניסה אותנו לעניין, זה ה"

  רכזת)( ."היא נתנה מסגרת, והניעה את התהליך קדימה נו שהפגישה היא למען הל"ל.ל

"המדריכה תרמה קודם כל למסגרת. עצם העובדה שמדריך נמצא בישיבות מוסיף 

  רכזת)( ."מבחינת הרצינות

"היא החזיקה את הצוות והכווינה בביצוע המטלות. היא אפשרה לנו להתמקד במטלה, ולא 

  מורה)( ."יום- של היוםלברוח לדברים 

"השנה זה פחות, פתאום להנהיג צוות זה לא היה פשוט, שנה שעברה התלוותה מישהי 

  רכזת)( ."למפגשים והשנה לא וזה חסר

  

 עם לקיים הצליחו החיצוניות המדריכותת, רוב ולפי הדיווחים ובהתאם לתצפיות בישיבות צו •

 )co-של הנחיה ב(סוג  הצוות במפגשי הדיונים בהובלת פורה פעולה שיתוף המקצוע רכזות

 תהליכי של הכוללת וההובלה האחריות ואילולעיל),  צויןולסייע בהנעת התהליכים (כפי ש
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חומרים למפגשי הצוות, דחיפת הצוות, ריכוז  ה של(הכנה והבא הרכזות בידי ונשאר המיזם

 המטלות וכתיבת הדוחות, וכדומה).  

הרבה פעמים אנחנו גם מדברות בינינו לפני הפגישה, "שתינו ביחד מנהלות את הישיבות. 

  מדריכה)( ."ואני מעצימה את הרכזת, אומרת לה מה צריך וכדאי לעשות

  

  יבט של מדריכות המקצוע ושילובן בתהליכי המיזםבה נקודות חולשה וקושי

 המקצוע למדריכות, משרד החינוךלפי הערכתם של גורמים מובילים באחד מתחומי הדעת ב •

 מטלה תלבניי נוגעה כלב בעיקר, כראוי תפקידן לביצוע מיומנויות חסרות היו בשטח

 בסטנדרטים ביצוע מטלת ה שלולבניי', א בשנה השיעור חקר במסגרת טובה מאבחנת

 . 'ב בשנה הנדרשים

 

 ממטלות חלק לבצע ואף התהליכים הובלת את יהןעלקבל ל נאלצו) 3( אחדות מדריכות •

. לעשות זאת, בשל הקושי של רכזות וצוותים ואנשי צוות רכזות במקום הצוותים של המיזם

על תרומתן לקידום  למדריכות רבה הערכה הביעו שרואיינו והרכזות המורותבמקרים הללו 

המדריכות לא היו שבעות רצון מההסדר הזה,  רגשי.-המיזם, ועל תמיכתן בצוות בהיבט האישי

 אך נרתמו למשימה. 

הם את העבודה, בישיבות צוות אני הובלתי, אני כיוונתי אותם "התחושה היא שאני עושה ל

  מדריכה)( ."להביא נושאים, אף אחד לא הביא כלום, רק אני הבאתי

"מדריכת המקצוע הייתה קביים עבור הצוות ועבורי כרכזת. גם בהיבט הרגשי, עזרה 

  רכזת)( ."להתמודד עם התסכולים, ועם הלחץ

  

ראו ') א שנה( הצוותים רובלמרות ההגדרה הפורמלית של תפקיד מדריכות המקצוע,  •

בהקניית ידע נוסף  – זה בהיבט לצוות לתרומה מהן וציפו ל"הל מדריכות המקצוע מדריכותב

המורים ביישום אסטרטגיות הל"ל של הנחיה וליווי בקידום ההבנה של גישת הל"ל בכללותה, בו

של הדרישות. יותר ת הצוות בביצוע המטלות של המיזם מתוך הבנה עמוקה יבכיתות, ובהנחי

המורים סברו מקומות מסוימים בפועל (מי יותר ומי פחות), וב זאתעשו  , מצדן,מדריכות המקצוע

 תפקידן העיקרי, לעומת ההיבט של תחום הדעת. למעשהשזה היה 

יותר הל"ל ופחות תכנית "היא זורמת איתי, היא מבצעת את הבקשות, המיקוד שלה זה 

   רכזת)( ."הלימודים

"הייתה לי מדריכת המקצוע, שהייתה המקשרת עם נרייה. היא עזרה לי להבין דברים 

  רכזת)( ."מסוימים אם הייתי צריכה
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 באתיבאתי לשם לעבוד עם הרכזת והמובילה, להרגיע, להסביר. הן עברו השתלמות, אני "

 סייעתי, המשוב על איתן ישבתי, העבודות את לכתוב להם עזרתי, עושים לאיך בתכלס

 משהו לקבל ציפייה הייתה... לא אחד כן אחד, למפגשים גם הגעתי, לשנות מה לפענח

 ."מהשטח שנדרש שראיתי כמו המתודה את בניתי אני ...מבחוץ שבא ממשהו

   יה)ישנהשנה ה ימדריכה/רכזת בבית ספר אחר(

בהיבט של הל"ל בחקר השיעור. למשל, לאורך כל מדריכת המקצוע עזרה המון. בעיקר "

הדרך היא הנחתה איך להתקדם בתהליך, מה כדאי להכניס למערך השיעור ומה פחות 

כדי שיהיה ברוח הל"ל. הדגש היה שהשאלות המנחות יהיו כמה שיותר פתוחות כדי 

  מורה)( ."שהתלמידים באמת יחקרו. הייתה גם הרבה הצפה של הבנות בשיעור

אחד נטען שמדריכת המקצוע לא הייתה משמעותית מבחינת הליווי בענייני הל"ל, ושזה במקרה 

  היה חסר:

 בתכנית ממוקדת היא, מאתנוהל"ל  יותר יודעת לא היא אבל מדריכה יש, בשטח ליווי"אין 

  רכזת)( ."משתדלת, לעזור רוצה, הלימודים

  

 תחום של החלק על אחראיותהן ש להן נאמרכי אף ש טענוו ביקורת הביעו אחדות מדריכות •

 לצוות ל"הל של היבטים תיווך של הכובע את גם לחבוש בפועל התבקשו הן, דבלב הדעת

את המטלות אם הם לא הבינו, וכדומה) ושל פיקוח על המורים לצוות (בעיקר להסביר 

כל מטלה בזמן), ולתווך לצוות  תמלאלמפגשים, שהרכזת  בואוהמשתתפים (להשגיח שהמורים י

בלו את ההכשרה הדרושה להדרכת צוות ישתי מדריכות טענו שלא קטים נוספים של הל"ל. היב

 בהיבט של הל"ל. 

 הטילו אז אבל, דיסציפלינרי-הפדגוגי החלק על רק אחראית שאני לי שאמרו הוגן לאזה "

. הייתי צריכה להשגיח שהמורים מגיעים למפגשים, מתפקדים, נוספים כובעים עלי

 המנחה מהמיזםשהרכזת עושה כל מטלה. להסביר להם אם לא הבינו משהו, לוודא עם 

שהם הבינו. כמעט כל שלב במטלה לא היה ברור ומספיק מוסבר, אז הייתי מבררת עם 

דריכת הל"ל, ולא כדי שאוכל להסביר לצוות. בעצם, הייתי על תקן מ המנחה מהמיזם

קבלתי שום כלים לבצע את התפקיד הזה, וגם לא קבלתי שום משוב ממובילות המיזם, 

אבל ידוע לי שאם הייתה בעיה אם הרכזת או הצוות, הייתי  והכרה בעבודה שעשיתי...

  מדריכה)( ."מקבלת על הראש

  

 . בהיבטבשטח לבד היוהן חשו ששהייתה  ,גורפתכי לא אף  ,מדריכותבקרב ה אמירה נפוצה •

כזות המקצוע, מו אצל רכ, אולם ממלוות המיזם פרטני ליווי בלויקשמדריכות  היו ל"הל של



 

41  
 

למנחת/ות  המדריכות במידת הפנייה מצד יםתלוי , אלאיםמובנ ולא היהליווי  ו שלואופי פוהיק

   המיזם.

המדריכות בתחום  .למדריכות י מובנהליוומודל של  היה לאגם , הדעת תחום מבחינת

של מדריכה הארצית בעת הצורך בדמות הלפנות אליה יש להן כתובת שיותר המתמטיקה חשו 

אשר הייתה מעורבת בתהליכי המיזם ונוכחת בפורומים האינטרנטיים (יותר בתחילת המקצוע, 

כל יותר את התחושה שלא היה להן "בית" ו"כתובת" בהביעו השנה). מדריכות בתחום המדעים 

בדמות המנחה בתחום  יזיהו שיש כתובת לפניות בהיבט המקצועכן אחרות תחום הדעת. הנוגע ל

  .ביוזמתן בעת הצורך הנעזרו ביפה), ו( קדימה מדע המדעים מטעם

בין מדריכות המקצוע של בתי או אינטראקציה שום קשר  מו, לא התקייאמור לעילה לענוסף 

מידת עמיתים ל פיתוח קהילת מדריכות ללההיבט שחשו שמספר מדריכות  .הספר השונים

  היה חסר.ותמיכה הדדית 

  מדריכה)( .""אין לי קשר שוטף עם מדריכות נוספות במיזם הל"ל

"לא הבנתי למי אני שייכת ארגונית, מי אמור לתגמל את העבודה הזאת שלי, שעדיין לא 

עם מנחת המיזם  ...ועם מי אני מתייעצת מי אחראי עלי, למי אני מדווחת שילמו לי עליה...

ות ממני. שוחחתי רק בהתחלה כשהוסבר לי מה התפקיד שלי ומה הציפיבהיבט של הל"ל 

 "אחרי זה לא היה לי יותר שיח אתה חוץ מהאם הצוות הגיש או לא הגיש את המטלות...

  מדריכה)(

"היה לי ליווי צמוד. את ההכשרה בהל"ל קבלתי בהשתלמויות. וקבלתי מענה מנהלתי 

י ממנהלת המיזם מטעם קדימה מדע, מהמלווה האקדמית, ומנחת המיזם מבחינת ומקצוע

הל"ל, וממנחת המיזם בתחום המדעים...לפני כל פרק דברתי עם מנחת המיזם בהיבט של 

הל"ל כדי לברר מה הייתה הכוונה במשימות, וקבלתי הנחיה ממנה ברמה של אילו שאלות 

תי טיפים איך ליצור מוטיבציה, לתמוך במפגשי הצוות בשלבים השונים, וקבל ללשאו

  מדריכה)( "בתחום המדעים נעזרתי גם במנחה בהיבט של מדעים... רגשית ונפשית, וכו'...

  

  מוהסכמה עהו אליו הירתמותההל"ל, מיזם מידת החיבור ל 1.2
  

  מידת החיבור של קהלי יעד שונים למיזם

 מנהלים

על ו המיזם עם הסכמהעל , ל"להל חיבור על דיווחו שרואיינו המנהלים כל התקופה בתחילת

לכניסה למיזם, רובם "פנימיים"  מניעים מגוון. הם דיווחו על ספרם בבית להטמעתו גורפת הירתמות
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כגון קידום ההוראה והלמידה,  יםיספר ביתליעדים  יש בכוחו לתרוםכגון חיבור לגישת המיזם והערכה ש

  של צוותים מקצועיים, וכדומה. תםשיפור עבוד

של בתי ספר  תםתפקיד בכניס מילאו, "קדימה מדע", כגון המחויבות ל'חיצוניים'מניעים גם נראה ש

  . תה מניע במקרים אחדיםיהי בית הספריתכן שגם השבחת הרמה הטכנולוגית של ים למיזם. יאחד

  מנהלת)( ."התרשמנו מהתכנית, חשבתי שהתכנית יכולה לקדם הלמידה"

לשלב אותו, רואה את זה כפרויקט לקדם את המתמטיקה "הפרויקט מעולה והחלטתי 

  מנהלת)( ."בבית הספר, השכבה מתנהל הפרויקט היא שכבה מאוד אתגרית בבית הספר

אך שניים מהם מביעים  ,ל"לתפיסת הל 'מחוברים'בסוף התקופה כל המנהלים ממשיכים להיות 

שנה א' ואחד שנה ב')  שניים( שלושה מהמנהלים שרואיינו בסוף התקופהלהיתכנות. נוגע ספקות ב

 –דיווחו על המשך החיבור וההירתמות שלהם ועל כוונה להמשיך לתמוך בהטמעת המיזם (אחד מהם 

דיווחו על חיבור מתמשך אמנם גם לאחר תום תקופת הליווי האינטנסיבי). שני מנהלים אחרים  -שנה ב' 

הם להטמעה. במקרה אחד הספקות המשך ולמידת ההירתמות שלל בנוגעספקות  הביעולתפיסה, אך 

לוקחים צעד ההמשך נובעים משיקולים של יחס השקעה מול תועלת. במקרה השני נאמר ש" בדבר

  עורר בקרב הצוותים המקצועיים. למיזם, כנראה בשל ההתנגדות שהוא " מבחינת ההירתמות אחורה

  

 מידות על ווחויד הם בפועלד בתהליכי המיזם, ואף שכל המנהלים סבורים שהם היו מעורבים מא

 :מעורבות של שונים וסוגים

בעניינים שבאה לידי ביטוי בעיקר בטיפול  "גבית רוח" נותניםהלים דיווחו שהם נכל המ •

קבועים במערכת למפגשי הל"ל  מועדיםקביעת  :מיזםלביצוע מטלות ה הסידוריים הדרושים

במרכז הארץ, שחרור המורים ), שחרור הרכזות והמורות המלוות בימים של מפגשי הלמידה 15(

שנה  ם, וכדומה. בשלושה בתי ספר (שניימיזםמשיעורים לשם השתתפות במטלות אחרות של ה

מפגשים  לעזמן למפגשי צוות נוסף  דילא הוקצה כי דיווחו אכן אחד שנה ב') המורים ו א'

  .המועדים שנקבעוהל"ל, ובאחד מהם נטען שההנהלה לא תמיד כיבדה את שהוקדשו ל

  (לא כולם בכל הישיבות). צוות בישיבות השתתפו כיווחו יהמנהלים ד •

ת אחכי המשתתפות. אחת מהן קבעה  המורות בשיעורי צפו') א שנה( מנהלות שתי כיווח דֻ  •

 כדיהיה התנהלות ברוח הל"ל (תשלה להערכת שיעורים של מורים משתתפים  מאמות המידה

שבמשוב למורים אחרים על שיעורי צפייה היא לעודד הטמעה בבית הספר). היא גם דיווחה 

גישה שרצוי להטמיע בפרקטיקה שלהם, אף שהיא לא אל מסבירה ומתייחסת ללמידה מטעויות כ

  ממש מלמדת אותם אסטרטגיות ללמידה מטעויות.

ווחה שם ידאף האינטרנטיים של מורות (ו בפורומים בעקביות והשתתפה הגיבה אחת מנהלת •

  ראה שלה עצמה).על התנסות בהל"ל בהו
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"הצוות נדרש למאמץ והיו הרבה דברים דחופים אני נתתי שעות לישיבות צוות ורציתי 

שהדברים יקרו, הרבה פעמים נסחפו להל"ל ודברים שוטפים לא נעשו, רוב הנטל נפל על 

  מנהלת)( ."המובילות

  רכזת)( .""בשעתיים שניתנו לי לא ניתן לקדם את הצרכים השוטפים ואת הל"ל

  מנהלת)( ."סינו לקדם ולא הצלחנו, אני פחות מעורבת כעת"ני

"אני מאוד מעורבת, צופה בשיעורים ומקבלת משובים מהמורות, אני מלווה אותן ומנסה 

  מנהלת)( ."להקל

  

 רכזות

 המיזם לתהליכי רתומות והיו ל"הל לגישת חיבור דיווחו על') ב-ו' א יםשנ, 16 מתוך 11( הרכזות רוב

לא בהכרח מתוך הסכמה גם אם ערך ומשימה שיש להשלים, אלו ם ליכיהתראו ב. הן בשנת תשע"ו

להמשך  בנוגע שיהססו ציינו כןמתו מיעוטגורפת עם כל המאפיינים של המיזם (ראה בהמשך). 

    :תועלתלהשקעה בין היחס ה שלב ,הפעילות בשנה הבאה

ם, לחשוף קשיים, אני מאמינה מאד גדולה ברעיון. לבחון את הידע הקיים של התלמידי"

  (רכזת) ".ם מוקד פדגוגיע ולטפל בהם, ומאד מאמינה בישיבות צוות

קבלנו כלים ואסטרטגיות למידה שזה מאד חשוב. במיוחד למתמטיקה, שזה מקצוע "

שהופך לפעמים להיות טכני. המורה הוא תמיד במוקד, אך פתאום רואים שלתלמידים יש 

יותר טוב. למשל, התלמידים שלנו זוכרים את כל  את היכולת ללמוד לבד, ושכך הם מבינים

   (רכזת) ".מה שהיה בשיעור החיזוק

 ".הגישה הזאת מעצימה את המורה, ונותן לו יותר כלים להגיע לתלמידי ולקדם אותו"

  (רכזת)

  

 את צעויב הןאם כי על פי רוב , מוע מסכימות ינןואלמיזם  מחוברות דיווחו כי אינן רכזות ארבע

 מתחברת היא מידה באיזו בטוחה אינה עדיין') א שנה( נוספת רכזת. הנדרשות הפורמליות המטלות

בשנת תשע"ו. נראה שהמקור השכיח לתחושת החיבור  המיזם לתהליכי כולה נרתמה אךלגישת הל"ל, 

בימי ההדרכה המרוכזים בתחילת השנה, והמקור השכיח  השל הרכזות להל"ל הוא חשיפתן לגיש

עמם וללא הסכמתם  ץהתייעבלי לתחושה שהמיזם "הונחת" על הרכזת ועל הצוות ה הואהחיבור  היעדרל

  ככל הנראה הם לא היו נותנים את הסכמתם).(אליו  הכניסהרם ט

  (רכזת)  "."לא נדבקתי בחיידק הזה

  (רכזת) "אני עדיין לא בטוחה שאני מתחברת, ומה הערך והתרומה של הגישה הזאת".
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 מדריכות

 הסכמתן התקופה שבתחילת נראה. למהלך ורתומות גישהל מחוברות פי דיווחיהן,, על המדריכות

לחלקים  נוגעביותר עמדות ביקורתיות וספקות הביעו הן  פהבסו ואילו, גורפת הייתה כמכלול המיזם עם

 ממנו (ראה ציטוטים במקומות שונים במסמך הזה).

יותר מעורבות ולמידה.  "הגישה יותר פתוחה, מקבלת את התלמידים וטעויות, מעודדת

  היא פחות תוקפנית. אלה הדברים הטובים (מדריכה)".

להיות דרוך כל הזמן ולאבחן אם אפשר להמשיך בהוראת  –"ל מאד יפה ל"הרציונל בה

החומר או שצריך לעשות התערבות כדי לשפר את המצב, לתכנן מהלכים שישפרו את 

  (מדריכה) ."דרכי ההוראה ויגרמו להבנה יותר טובה ולהישגים יותר טובים

  

 מורים

 הייתה ולמיזם ל"הל גישתל המורים שחיבורהוא , לעיל צוין כברש כפי ,בראיונות השכיח הדיווח

 לא שהמורים יתההי לכך מרכזית סיבהכי  ונטען, המלוות והמורות הרכזות עבורב מאתגרת משימה

. רבים מהמרואיינים סברו שחשיפה רחבה השנה בתחילת שהתקיימה המרוכזת בהדרכה השתתפו

של המורים לגישה ולמיזם הייתה תורמת רבות לחיבור (אם כי ברור שזה לא הגורם יותר ומקצועית 

למיזם באופן אישי (כמו הרכזים), והם כמובן יותר היחיד המשפיע). ככלל, המורים המלווים מחוברים 

  בקרבם. 100%אך אין חיבור של  הכרוכות בו, לביצוע המשימותיותר רתומים 

 8-מ המורים מרבית, על המורים המשתתפים התקופה סוףראיונות  לפי הדיווחים שהתקבלו במסגרת

 המורים רוב, הדיווחים לפי, הצוותים בשאר .מחובריםצוותי מדעים)  3- צוותי מתמטיקה, ו 5צוותים (

  . פרטי התמונה הם כדלקמן:מחוברים ינםא

הירתמותם כך גם באחד מבתי הספר של שנה א' החיבור של המורים לתפיסה ולמיזם מינימלי, ו •

דיווחים שהתקבלו באחד את הגם תואם מינימלי. דפוס זה  –לעבודת המיזם. היישום בכיתה 

  מבתי הספר שנה ב'.  

"שאר הצוות השתתף בישיבות, הם לא ממש בפרויקט, פחות מחויבים, רובם לא הרגישו 

  (מורה) ".שיכולים ללמד את הל"ל

 היו לא המפגשים שלו לי מרים"רוב חברי הצוות מרגישים שמכריחים אותם. הם או

 ולא המטלות סביב סובב הכול, בערך מכירים לא הם, מגיעים היו לא כהשתלמות נספרים

  )רכזת( ".ההבנה

שנה א' החיבור לתפיסה ולמיזם מינימלי, אם כי המורים המשתתפים אחר של בבית ספר  •

  מינימלי. –יישום בכיתה ההמטלות הפורמליות מתוך לויאליות לרכזות.  את צעבהתגייסו כולם ל
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"שום דבר לא חלחל מעבר למטלה. אין אף מורה שהתחברה באמת ומיישמת בכיתה...כי 

הן מסתדרות גם ככה. ברור שלא כולם מבינים, אבל זה לא הכרטיסיות או הלוחות 

  (רכזת)". המחיקים שיפתרו את הבעיה הזאת

 םרוב, גישהמתמטיקה יש חיבור לם למוריהבקרב כי שנה א' דווח של בשני בתי ספר נוספים  •

נרתמו לביצוע המטלה הפורמלית ויישמו הל"ל בכיתה בגישה חיובית ובציפייה להרחבה בהמשך 

רובם אמנם פחות. מחוברים באותם בתי ספר מורים למדעים ה). ניכרתישמו במידה יש שי(ו

שנה ב' של ד בית ספר אחנוטים ליישם בכיתה.  אינם , אךנרתמו לביצוע המטלות הפורמליות

  מתאים לדפוס הזה.

מחוברים משני הצוותים כי מורים דווח  - ואחד של שנה ב'של שנה א'  אחד - בשני בתי ספר  •

יותר , אך עדיין לא כולם. ההירתמות לביצוע המטלות הפורמליות גבוהה לגישהידה ניכרת במ

  .מהיישום בכיתה

  

מאפיינים והיבטים נציין להלן  .רבים ומורכביםמידת החיבור וההסכמה עם המיזם הם כמובן להגורמים 

שקידמו חיבור  בתור גורמיםציינו באופן בולט ותדיר  עצמם אשר המשתתפים של המיזם עצמו

  .שעוררו התנגדות וחוסר חיבור או ונכונות להשקיע

  

  

  מורים  מצדאליו חיבור  שקידמו או עיכבוהיבטים ומאפיינים של המיזם 

  על פי הדיווחים – חיבור מקדמי היבטיםו מאפיינים

     : למיזם ותורמים באופן מידי למורים, ולכן קידמו חיבור רלוונטיים יותרו ההיבטים שנתפסו כמלהיבים אלה

בסעיף על ההדרכה פירוט לעיל, (ראה  השנה בתחילת המרוכזים ההדרכה בימי השתתפות •

 והליווי).

   (מורה) ".מי שהיו בהשתלמויות השתלבו יותר, השאר פחות"

מי שמניע את הדברים זה אני והמורה המלווה. האחרים לא עברו את אותה חוויה "

  (רכזת) ".מלהיבה בהשתלמות, ויש לזה משמעות

  

הל"ל  כלפימתקשר במיוחד לעמדות חיוביות הההיבט  הם כיתה בשיח ל"הלו אסטרטגיות •

 לחשוף את ןתמידת הצלחרכזות קישרו בראיונות בין כמה  .ולתחושות של חיבור ותרומה

 למיזם. ןהאסטרטגיות למורים לבין מידת החיבור שלה

יישום הל"ל נוגע לבוהדרכתם הכשרתם כי רים רבים חשים מוכך, מהראיונות עולה ש לענוסף 

  מעשי.ה ממדה עיקרב בהם חסרמספיק ו תואפקטיבי ובשיח כיתה לא הי
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שברור לי. בגלל זה אני  אני מרגישה שיש באסטרטגיות של הל"ל יותר עומק ממה"

מרגישה שלא נכון להפעיל אותן סתם. למשל, אחרי שמשתמשים ברמזור, מה עושים? 

האם שואלים את המבינים? את הלא מבינים? איך? זה לא ברור לי איך מנהלים את השיח 

  (מורה) ."מהנקודה הזאת

 המלווה ואניהמורה : "הרכזת להערכת, צלח שלא לאסטרטגיות חשיפה תהליך של תיאור

יצאנו מההשתלמות עם התלהבות ועם 'מזוודה של בגדים ואיך ומתי להשתמש'. אך 

מפגשי של רוב הזמן ב ,כשאנחנו הצגנו את האסטרטגיות לצוות, הם לא נפלו. ובהמשך

הצוות עסקנו בחקר השיעור והדברים הפחות מלהיבים; אני והמורה המלווה מרגישות 

   ".שהצוות לא אתנו

היה תהליך של הקנייה למורים : "הרכזת להערכת, שצלח לאסטרטגיות חשיפה תהליך של תיאור •

של יכולות להפעלת האסטרטגיות. קודם כל אני הפעלתי, ואז הבאתי לצוות את התוצרים. ואז 

הם בקשו ממני את מערכי השיעור, והם הפעילו בעצמם והביאו את התוצרים והחוויות שלהם 

ה צריך להכיר את השטח ואת המורים, ועכשיו אני מרגישה שהם לישיבת הצוות. בשנה הראשונ

איתי. בהתחלה לקחתי מהאתר של המיזם חומרים למפגש פתיחה וחשיפה למורים של 

הטכניקות. אבל אני חושבת שהסרטונים באנגלית, ומסביבת למידה עם מעט תלמידים, זה 

מהשטח, שנעשו כאן, יהיה  מעורר ציניות ולא מקדם חיבור. אז הבנתי שרק אם אביא דברים

  ."יותר אפשרי לרתום את הצוות

  

ונתפס  עבור מורים רביםבהיה משמעותי ההטמעה תהליך ל שזה יבט ה – שיעור צילומי ניתוח •

 . על פי דיווחיהם, כתורם

 

 מעכבי חיבורוהיבטים מאפיינים 

של העיקרי  םעיסוקו, המקצוע צוות בתוך תהליכיםהשל המיזם הוא  )ובכלל( ההתחלתיוקד מה •

מטלה לבים בישיבות הצוות, ש-ורבתכאמור ביצוע מטלה שנתית מורכבת במסגרתו הוא המורים 

 בכיתה השוטפת פרקטיקהבשל הל"ל  יםאלמנטמיישמים בכיתותיהם. המעטים שרק מורים 

מוקד העניין של לעומת זאת, הפרקטיקה השוטפת בכיתה היא  .יחסיתמועט, דגש זוכים ל

פוגע  המוריםהעניין של פער בין מוקד המיזם לבין מוקד שהמהראיונות עולה  .המורים

 . הל"לבשתרומה הרלוונטיות ואת הוביכולתם לראות שלהם במוטיבציה 

בהתחלה הייתה הרגשה שהמוקד הוא חשיפה לכלים כדי לתת למורים כלים לעזור "

טובים. אבל כנראה שהמוקד לתלמידים להבין יותר טוב בשוטף, ולבנות מערכי שיעור יותר 

בגדול שם הייתה התכנית  והמטרה היו קודם כל מפגשי הצוות ובניית קהילת למידה...
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ולדעתי הכלים הם הדרך הראשונית והעיקרית לעודד ולהטמיע. הדעה הזאת  השנה...

נובעת מההיכרות שלי עם דברים אחרים שאני עושה, ומהראייה של איפה הצוות נמצא 

למידה יותר מעמיקה על האסטרטגיות, והתנסות יותר מובנית  של מורים... ומה המכוונות

היו  והמשכית יכלו לעזור ליצירת מוטיבציה, אם יותר מורים היו רואים שזה באמת עוזר...

   (רכזת) ".תובנות חשובות מחקר השיעור, אבל אבדנו את המורים בדרך

ורים עצמם. זה היה יותר טוב, "בשנה הראשונה עסקנו יותר יחסית בהתנהלות של השיע

  הצוות הרגיש שזה יותר תורם (רכזת)".

אני רואה הזדמנות להתפתח מקצועית ושמחה להיות חלק מהמיזם, אבל קשה לנו עם כל "

  (מורה) ".המטלות למיניהן. אני מעוניינת לקבל כלים ליישום בכיתה

לא תרגלנו, לא  התנסות בהשתלמויות. לא עבדנו מספיק על הפרקטיקה. –"היה חסר 

  (רכזת) ".הכנסנו לרוטינה. אמרו 'יופי, תשתמשו בזה פעם', אבל זה לא קרה

"התהליך של חקר שיעור חשוב, אך תפס יותר מדי נפח. הירידה לפרטי הפרטים, לדקויות, 

זה הקשה. אני כן רואה ערך בכלי הזה של חקר שיעור. אבל העיקר היה צריך להיות 

  (רכזת ומורה) ".הפרקטיקה בכיתה בשוטף

  

הדרישות (דוחות, תיעוד) . לפי תפיסת המורות המשתתפותההובלה אופי הדרישות והיקף  •

הובלת המיזם נתפס של אופי הולא בהכרח מועילות ביחס להשקעה, ובעיני המורות וגזמות היו מ

 ופחות פדגוגי ומאפשר למידה מתוך צורך של המורה. ,בקרתיו נוקשהפעמים רבות כמונחת, 

  (מורה) ."דרישות אובר בגלל לאיבוד"הלכתי 

 "המורים מרגישים שיש בזה יותר מדי חפירות, יותר מדי עומק ובדיקה מהרבה כיוונים...

  (מדריכה) ".המורים לא אוהבים לחפור, כל הברברת הזאת, סחור סחור, זה היה מאד כבד

אובססיבית, תחושה פחות  "היינו רוצים שהתכנית תמשיך במתכונת יותר פתוחה,

  (מורה) ."שלוחצים מלמעלה

  (מורה) "קשה הדרישה לתעד, התיעוד מלאכותי, זה משגע, אין לנו זמן לנשום גם ככה".

"היה לחץ עצום לתיעוד ולא לעבודה עצמה, הרגשנו שהמיקוד בניסוח ודיווח, רבו איתי 

  (רכזת) ".שלא נכנסתי לאתר, בתכ'לס לא למדנו הרבה

שות לתיעוד היו מתישות, רצינו לעשות בכיף, מעניין ותורם אבל הדוחות "שנה שעברה דרי

  הכבידו, זה לא מסייע עם העומס (מורה)".

"דרישות מוגזמות לגמרי, העול נפל עלי ועל הרכזת, לדרישות אין קשר ליכולת ללמד את 

 יש למהלך מטרות אקדמיות של אנשיםהל"ל, מעדיפה משהו ממוקד בהתנסחות; בגלל ש

  (מורה) ".היינו צריכות להשקיע בניסוחשל 
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"העבודה האחרונה הייתה מעיקה ופספסה את המטרה, לב העניין בבניית שעור, העברה 

ותחקור, העבודה הייתה לנתח מלל של מורה וזה לא תרם בדבר. הבעיה בדו"ח, בכתיבה, 

  (רכזת) ".ולא בעשייה

מילא לא יקרא את כל התיעוד "כל הרעיון של לכתוב ספר, לתעד, חסר תכלית. אף אחד מ

  (רכזת) ".והדו"חות

"המטלות להגשה בלתי נתפסות, איומות, גוזלות זמן רב, מעבר למקובל בכל השתלמות. 

  (רכזת) ".הן מוציאות את החשק ולא תורמות

"היינו צריכים להתגמש יותר מדי כדי להכיל את הפרויקט, להתאים את סדר הלמידה שלנו 

התאים. הפרויקט צריך לשרת את בית הספר, ולא בית הספר את לקצב הפרויקט וזה לא 

  (רכזת) ".הפרויקט, והרגשנו כך

דיווח בו הביצועה של המטלה, לעומת הקושי שבתהיו גם מורים שהדגישו יותר את תרומ

  :עליה

"התיעוד המדוקדק נורא קשה. אבל בעקרון זה נכון, כי רק כך אפשר להגיע לתובנות 

מוותרת על הדו"חות המפורטים לסיכום התהליכים. אפשר לעשות  מדויקות. אבל הייתי

  סיכום בנקודות, של מה שלמדנו (רכזת)".

  (רכזת) "."המשימה מעמיסה ומעיקה. אבל לומדים מזה

"חקר השיעור הוכיח את עצמו. למדנו לנהל ישיבות צוות בצורה יותר איכותית. הן לא היו 

 ".דגוגיה. זה היה עמוס מבחינת הגשת העבודותטכניות, היה בהן יותר עומק, ומיקוד בפ

 (רכזת)

  

 , ומכאןרלוונטיים להקשר הישראלי ינםנטען שהחומרים שמוצגים בהדרכות אבמספר ראיונות  •

 .שהרלוונטיות של המיזם עצמו למציאות המקומית מוטלת בספק

, שלאף אחד 90-המיזם מנותק מהשטח. בהכשרות מראים סרטונים אמריקאים משנות ה"

  רכזת)( ."אין מושג אם זה יעבד או לא במציאות הישראלית

"החומרים על מורים מארה"ב לא רלוונטיים. חייבים לעבוד על בסיס דוגמאות של מורים 

שעובדים בגישה הזאת בישראל. אני רוצה לראות מורה שהוא תותח בישראל, וללמוד 

 30של לפחות  ממנו, לא מסרטים לא רלוונטיים. רוצה לראות את הגישה בכיתה

  מורה)( ."תלמידים

קיים ספק שהגישה ישימה במלואה בארץ שלנו בתנאים הקיימים,  המודל הגיע מחו"ל,"

הסרטים הם מארה"ב, והם גרמו  ליצור אקלים כיתה מתאים... תלמידים... 40ובכיתות עם 

  מדריכה)( ."לכמה אנשים לצחוק
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מצד  ותמספיק ה והתייחסותהקשב והי אלולפיה תחושה  לעתים קרובות עלבראיונות דווח  •

  המשתתפים.מצד ביקורת לדברי שוב וממובילות המיזם ל

  מדריכה)( ."הל"ל צריכים לעשות הל"ל"

  מורה)( "."לא שואלים את המורות מה הן חושבות

 ."לא עושים הל"ל על הל"ל, לא עושים תחקיר ביניים, במידה מסוימת השנה הזו מבוזבזת"

  מורה שנה ב')(

  

  

 ?מורים את תפיסת העולם ההל"ליתה הפנימו המידבאיזו  1.3
  תפיסהאופי ה

  :ומוכללת , מקיפההוליסטית היא מיזםה לש המובילות שמציגות הגישה כי נזכיר

ל, ושמה שקורה וחבילה שלמה של תרבות בית ספרית ומנגנוני למידה שמשפיעים על הכ"

התרבות הבית ספרית ועל מנגנוני בצוות המורים (קלמב"ס) ובכיתה משפיעים בחזרה על 

הלמידה. ושהקלמב"ס והכיתה משפיעים אחד על השני, ועל המוטיבציה ותחושת החוללות 

מדברי המובילות בהדרכה ( ."של התלמידים והמורים, אשר משפיעים בתורם על ההישגים

   המרוכזת)
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  בשלב זהשעלו בראיונות אופי ההבנות 

 הצוות אנשי בקרב הפנמה או להמשגה עדויות ואין המיזם של חלקיות הבנותל עדויות יש זה בשלב

של מובילות המיזם, או של תפיסה  ההוליסטית העולם תפיסת של(נכון גם לשנה ב')  המשתתפים

וקשרי  (תרבות בית ספרית, הל"ל, קלמב"ס) אינטגרטיבית של האלמנטים השונים שמרכיבים את הגישה

רק חלקיות ומתייחסות ן מרבית -  הל"לשל מיזם ושל ה מגוונות הבנותבראיונות עלו ם. יההגומלין בינ

  .הגישה של אלמנטיםלכמה מה

בקרב  ל"הלגישת  שלות בהבנ םינוייבש להבחין אפשר סופהלבין  התקופה תחילת בין ,עם זאת

שהל"ל עוסקת בעיקר התפיסה (של צוות שנה א')  בראיונותרווחה בתחילת התקופה  .המורים

לבחון את למידת התלמידים או את  כדיבאסטרטגיות (כלים, שיטות, טכניקות) שמורים מפעילים בכיתה 

 י שלזיהויקפו שו יותר מוכללותהיו  התקופה סוףראיונות בבשעלו  בנותהה. עצמם ההוראה שלהם

), ואסטרטגיות כליםהפעלת (לעומת ושל הבנות התלמידים ההוראה  ה מתמדת שלחקיר כגוןעקרונות 

כמו  ., וכדומהאו גיוון בדרכי ההוראה כשלעצמם ת התלמידים לעומת אופי ההוראהלמידשל מרכזיות וה

אינטראקציה לשיח ו, ללאופי הלמידההנוגעים להיבטים  רבה יותר התייחסותכן הייתה בסוף התקופה 

משוב מאפייני השיח ואופי הופית, בכיתה: מעורבות התלמידים בלמידה, למידה אקטיבית, למידה שית

      מורה.השל 

  

  :ציטוטים מתחילת התקופה

"להבין טוב את התלמידים, לרדת לקושי שלהם ואיך אפשר לקדם אותם. טכניקות 

והאינטראקציה בין כל הצוות, שדנים  שעוזרות למורים לאתר את הבעיות ודרכי פתרון...

  מורה)( ."על מה שקרב בכיתה

  רכזת) ( ."טריקים כאלה כדי לבחון את התלמידים, להעריך אותם לפני המבחן"כל מיני 

  מורה)( .""כלים שבזמן אמת אני אוכל לאתר יותר בעיות שיש לתלמידים

"לשפר את הלמידה מנקודת הראות של התלמיד, לגייס את הלומד ללמידה עצמית. אני 

האם היא באמת  –שלי  צריכה לחשוב בראיית התלמיד עצמו, ואני חוקרת את ההוראה

  רכזת) ( ."מכוונת לתלמיד

  

  :ציטוטים מסוף התקופה

  דוגמאות של דגש על הלמידה עצמה בסוף התקופה

  מורה)( .""הל"ל זה למידה לשם למידה

  רכזת)( ."קידום התלמיד ללמידה משמעותית"

  מורה)( .""לא מה שאני מלמדת, אלא מה התלמיד לומד
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  את בחינת ההוראה והלמידה בסוף התקופה:דוגמאות של הבנות שמדגישות 

היא בדיקת מצב התלמיד, מצב ההבנה של  המהות, כלים המון יש, אמצעי הם הכלים"

  רכזת/מדריכה)( “.on line התלמיד

, הכל סביב רעיון מרכזי של מעמיקה מאד בצורה עליו חושבים שאנחנו דבר כל שנחקור"

 ."העניין של עבודת צוות של המורים והתלמידיםלמידה מטעויות, וכמובן שזה כולל גם את 

  מורה)(

"אני לא מכניסה את ההערכה למשוואה. מבחינתי זה הוראה לשם למידה, שהתלמידים 

  רכזת)( ."באמת יבינו מה שאני מלמדת. לדעת לבדוק האם הם באמת מבינים את החומר

 לערוך, לבצע, לתכנן. משפרים איך, עשיתם מה ותבחנו תעצרו, רגע, אומרת ל"הל"

  רכזת)( ."רפלקסיה

  

  דוגמאות של הבנות שמדגישות את אופי הלמידה והשיח 

אחרת, ניסיון לתת לילד לחשוב, זו לא שיטה חדשה מלבד צילום  ראייה, מחשבתי שינוי"

  מורה)( ."וניתוח שיעור עם הצוות ואז צפינו, במהלך השנה

  רכזת)( ."לבד ללמוד לתלמידים ונותנים המושכות את משחררים"

"בראש ובראשונה, לתת מקום לסיעור מוחות, ללמידה משותפת...ולא לפחד מטעויות: 

  מורה)( ." 'תשתף, תלמד, תטעה'

"לשים דגש על חקר בכיתה, לעשות דיונים, לשמוע את כל מה שיש לתלמידים להגיד 

. בשיעור, לתת לתלמידים משוב על העבודה שלהם, ללמוד מטעויות, לבדוק אם הם הבינו

אלה העקרונות, ומורה מנוסה וטובה לא צריכה את השיטות של הל"ל כדי לעשות את כל 

  מורה)( ."זה

  

  בכיתה ובצוות חקירה בראיונות) של קישור בין תהליכי יחידה( הדוגמ

 במעגלי שמדובר הבנו שהתקדמנו ככול, בכיתה באסטרטגיות התמקדנו הראשון בשלב"

  מורה)( ."ךהדר הן ושהאסטרטגיות ובכיתה בצוות למידה

  

  היבטים מרכזיים של הגישה שלא עלו בראיונות 

והוא המהות  ,כנראה ,לא זוההעדיין שיש היבט מרכזי , ל"הלבנוגע ל בתפיסות שמסתמן השינוי לצד

של ההוראה ושל למידת חקירה עיסוק המשכי בצוות ב( אליה ןמכוו מיזםהששל עבודת הצוות 
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), מכוון יעדים ספציפיים, מבוסס ראיות ורפלקטיבי, שיטתי, ף ושיתופימשותהתלמידים באופן 

  . לפי תפיסת המיזם והזיקה בין הל"ל בצוות והל"ל בכיתה

' ב שנה צוות אנשי שכאשר היההיעדר ההפנמה של התפיסה ההוליסטית ל המרכזיים הביטויים אחד

 הרוב, האינטנסיבי הליווי תקופת בתום מהמיזם יישאר לדעתם מה נשאלוזות ומדריכות) כר ובכללם(

והיבטים אחרים של שיח ברוח הל"ל בכיתה, ללא התייחסות  ותרטגיואסט כליםימשיכו ליישם כי  ציינו

(ראה  לרובד של המשך העיסוק בתהליכי הל"ל במסגרת הצוות המקצועי, או במנותק מהרובד הזה

  פרטים בהמשך).

  

  הצוותים טיב העבודה של : מיזםפלטפורמות עבודה ב 1.4
מיזם הל"ל התנהל במסגרת שתי פלטפורמות עבודה עיקריות: בישיבות של צוותי המקצוע בבתי הספר, 

תיאור וניתוח של מובאים . בפרק זה "קדימה מדע" על ידילשם כך ובפורומים האינטרנטיים שהוקמו 

 –ערכה (על פי הפרמטרים שנקבעו בהזמנת הה ללוהפעילות שהתנהלה בכל אחת מהפלטפורמות ה

  .ראה בהקדמה)

  

 ישיבות צוות

ישיבות צוות התקיימו שנה א' בכל בתי הספר של  – ת ועמידה בדרישות המיזםסדירות עבודת הצוו

מפגשים).  15ל"ל (המיזם על המטלה השנתית של  צוותית במתכונת עבודה שםל סדורות ושיטתיות

   לעיסוק בנושאים השוטפים. נוספות צוות לישיבותמבתי הספר הוקצה זמן  תחצימבכ

פחות הל"ל היו מיזם דיווחו שישיבות הצוות לעבודה על המטלה השנתית של  שנה ב'של בתי ספר 

רך חלקים מהמשימה בוצעו בפורום מצומצם (בדמבשנה הראשונה של המיזם, וש סדורות ושיטתיות

  המורים המשתתפים.  בה הועברה המטלה) ולא בפורום של כלשמורה של הכיתה -מדריכה-רכזת כלל

במסגרת  הוטלו עליהםשהשלימו את המטלות הפורמליות  כבר הגדול של הצוותים והמורים םרוב

  .עמם נערכו הראיונות עוד בטרם ,על כל היבטיהן ,המיזם

   

 רוב העבודה יוחדה שנה א' ושנה ב')של בכל בתי הספר ( – ישיבות הצוותב שנדונו"ל הלסוגים של 

לדיון על יישום הל"ל בכיתה  והוקדשמהמפגשים יחסית חלק קטן  .המטלה השנתיתביצוע לישיבות ב

  בהוראה השוטפת.

  

של שיעורים  וידאו צילומיבצפו (שנה א') הצוותים  – וניתוח לוםיצ ,צפייה: עמיתים ם שלעורייש

. המורים המשתתפים מיזםבהתאם לדרישות ה, מחוונים אותם על פי ניתחוו שהועברו על ידי עמיתים
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למה שנעשה במסגרת  מעבר ו וניתחו שיעוריםצילמ ולא של עמיתיםבשיעורים  לא ערכו תצפיות

  .המטלה הפורמלית

   

 תיעדוש צוותיםהיו אולם  ,דרישות המיזםל התאםב, תיעדו את המפגשיםהצוותים  – תיעוד המפגשים

עוד מלא של כל הנאמר כפי תי ועשלא בלבד, ותמצית חלק מהמפגשים בנקודות או במתכונת של 

  המיזם.  מובילותקשו יבש

  

   ישיבות הצוותהשיח במאפייני 

ם למדי ממוקדיהמשתתפים הגדול של המפגשים שנצפו, בתחילת התקופה ובסופה, היו  םרובב :מיקוד

או  חברתיים ,טכנייםאו עיסוק רב בעניינים  של ממשהסחות דעת נצפו לא . בעבודה מהותית על הל"ל

נקבעו לא מפגשים ש, א'אקראיים'או  'רגילים' צוות שנצפו לא היו מפגשי םמפגשיהראוי לציין ש .פדגוגיים

  עבודה במיזם.צורך במיוחד ל

  

של הובלה משמעותית על ידי רכזות לעומת מדריכות,  מקריםנצפו יותר  :הובלת השיח במפגשים

השיח בתחילת הובל שנצפו)  8(מתוך  מהם. בשלושה צוותיםנצפו הבדלים בין  עם זאתדרש. נכ

ר הצוותים שאב אלו).מפגשים התקיימו דיונים בבמקרים שזאת ( התקופה ובסופה על ידי המדריכה

מתחילת השנה, עם מגמה של חיזוק תפקידן זה בסוף החל נצפתה הובלה משמעותית של הרכזות 

  התקופה. 

  

 יותר דומיננטיים שהיו מורים של גרעיןבכל הצוותים נצפה  :בשיח מידת ההשתתפות של מורים

הנוכחים  המורים של הגדול םרובבדיונים. אך בכל המפגשים בתחילת השנה, וברוב המפגשים בסופה, 

בדיונים או בביצוע המשימות. בסוף השנה נצפה מפגש אחד שבו כמחצית  אחרת או זו במידה השתתפו

בסופה, גם בטלפונים הניידים שלהם). בתחילת השנה ו התעסקוהמורים לא השתתפו בדיון (הם מ

שאר המורים, בהשוואה לבדיון יותר דומיננטית הייתה לפי המקרה)  ,מובילת השיח (מדריכה או רכזת

  .מבחינת מידת הייזום של השיח ונפח ההשתתפות בשיח ,ולא "שווה בין שוות"

  

היה  , בתחילת התקופה ובסופה,הצוותים הדפוס הדומיננטי שנצפה בכל :אינטראקציה בתקשורתדפוס ה

כיווני -בכל הצוותים נצפו גם מספר מקרים של תקשורת בדפוס דו. מורים)-רכזת/מדריכה( כיווני-חד

מורה, לסירוגין). בשניים מהצוותים נצפו גם אפיזודות של תקשורת בדפוס - מורה, מורה- (רכזת/מדריכה

נצפו גם הן קשר למיזם (שכן  בלי, אך כנראה הדדיים)(שרשרת של תגובות, שאלות, משובים  כיווני-רב

  בתחילת התקופה).   
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וירה דומיננטית של ובהם אשררה לא נצפו מפגשים ש :)הנעה (מוטיבציה ועניין לעומת "יציאה ידי חובה"

 ביטוי בהם שהיה מפגשים יותר נצפו התקופה בתחילתמוטיבציה ועניין מצד המורים המשתתפים. 

 הייתה במפגשים הדומיננטית האווירה שבה ,התקופה סוףבהשוואה ל, ועניין מוטיבציה של לניצנים

   ".חובה ידי"יציאה  של

  

  וקולגיאליות.  צוותי גיבוש: האווירה השכיחה במפגשים שנצפו הייתה של ירה בצוותואוה

  

שבהם  דיונים התקיימו. בישיבות שנצפו עומק של מסוימת מידה נצפתה לרוב :ביטויים של עומק בשיח

עזרו נמקרים  כמהטיעונים ורעיונות שהועלו, ביקשו הבהרות והציעו חלופות. בעל מורים הגיבו והעירו 

 התקבלואו מסקנות  רעיונותהצוותים בספרות מקצועית כדי לבדוק כיווני פעולה אפשריים. עם זאת, 

 שיטתית הכוונה חסרה שהייתה. מסתמן ת ומעמיקהשיטתי בחינה וללא, קצר דיון לאחר ככלל

 סמךעל  אישוש(ניסוח ברור של הטיעונים, העלאת ספקות, בדיקת זוויות שונות, הפרכה או  להעמקה

  הידע המקצועי, וכדומה).על פי ראיות או בדיקת ה

  

 מכוונות עלככלל  מצביעות בתחילת השנה וגם בסופה התצפיות: ביטויים של גישה חקרנית/שיטתית

. כפי שהגישה דורשת שיטתית/יתנחקר מכוונות לעומת, מטלות המיזם בביצוע אינטואיטיבית

מכוונות לראיות: אחד הצוותים החל לקבוע מטרות לשיעור החיזוק ולבנות אותו , נצפה היעדר הדוגמל

 של ותוצריבתלמידים. אחד הצוותים דן להתייחס לתובנות מניתוח המטלה המאבחנת שהועברה בלי ל

. הדבריםשל  תיעודב תבונןלה ליב, הזיכרון השיעור על סמך מטרותן של השגת מידתבו החיזוק שיעור

  . בין התקופות ניכר הבדללא נצפה בהיבט זה 

  

, כגון ניטור אחר "ל בדיוניםהלביטויים של עקרונות  נצפולא  עקרונות של הל"ל בהתנהלות השיח:

לרפלקסיה ובחינה של התהליכים ההבנות של המשתתפים, מעקב אחר הידע המשותף שנוצר, עצירות 

הצוותים ערכו . "קדימה מדע"מלוות המיזם מטעם  נחומפגש שהנצפו רק ב אלו. היבטים בצוות, וכדומה

כדי לנטר או לנתח את בהם השתמשו לא ך מיזם, אנדרש במהלך מפגשי הצוות, כשל  פרוטוקולים

  . הצוות ו שלאיכות עבודתאת התהליכים שמתרחשים או 

  

 מתוקשבים פורומים

 :)מבואפרק הפרטים על מתודת הניתוח ב ראה( מבוסס על שלושה מקורות מידעסעיף הזה 

 ניתוח כמותי רוחבי של כלל הפעילות בפורומים. .1
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פורום שמיועד רק למנהלים) ' והלוח המודעות'ניתוח עומק של התכתובת בכל הפורומים (למעט  .2

, על ידי שלושה )2016, ומאי 2016, פברואר 2015(נובמבר  במשך שלושה חודשי פעילות

 כמתואר בפרק "על ההערכה". ,שופטים ועל בסיס מחוון מפורט

 מורים, רכזים, מדריכים ומנהלים.עם ראיונות  .3

  .1בנספח ה ראפירוט נוסף של ניתוח הפעילות בפורומים האינטרנטיים 

  

  היקף הפעילות באתר

נמצאה במעבר בין תקופות  ,עם זאת בתחילת התקופה. עיקר, בבאתר פעילות רבה התקיימהככלל, 

היקף הפעילות של  .בחודשים שנדגמו לניתוח עומק ובמספר הדיונים הכוללת בהיקף הפעילותירידה 

  דומה. הידע תחומיבשני מורים 

  

 N=15,903  כלל האוכלוסייה –פעילות לחודש במספרים מוחלטים ה ךס :1תרשים 

 

 

   

537

1935

1104

885

719

1545

1630

2035

2316

3053

144

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

16יולי 

16יוני 

16מאי 

16' אפר

16' מרץ

16' פבר

  16' ינו

15' דצמ

15' נוב

15' אוקט

15' ספט



 

56  
 

 N=200  קבוצת הדגימה -  ניתוח התכתובת (דיונים) לפי מועדים בשנה באחוזים :2תרשים 

 

  N=15,903  כלל האוכלוסייה –לימוד באחוזים  תחומיפעילות באתר לפי ה ךפילוח ס :3תרשים 

 

  מחוללי הדיון

  מנהלים. לובמיזם ותיקים יותר הומורים בהשוואה למורים בשנה א' יוזמים יותר דיונים, ומובילי המיזם 
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  N=200   קבוצת הדגימה –לפי מחולל הדיון באחוזים מפורט ניתוח  - 4תרשים 

 

  

 N=200 קבוצת הדגימה – דיון באחוזיםהלפי מחולל מקובץ ניתוח  :5תרשים 
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  תגובה לדיוניםמאפייני ה

 .ועוד מגוון של גורמיםהשיח בפורום משתף מורים  באיזו מידה בדקנו

   בפורום. דיונים לעממעטים להגיב במיזם המורים המשתתפים נמצא ש •

o הודעות בפורומים. לעתגובות  יש מהמקרים 61%- ב 

o שתיב -  23%- , ובבלבד אחתגובה בתבהם יש תגובות מדובר שמהמקרים  49%- ב 

 .תגובות

 שיש בהםמהדיונים  75%- (ב" קדימה מדע" הגורם שמרבה להגיב הוא הצוות המקצועי של •

רב יותר ייצוג בתגובות יש  הגורמים האחרים תוך). מהםשלהיא תגובה אחת לפחות  ,תגובות

 רכזות ומורות מלוות). ובכללם (שנה א' של מורים ל

  

  N=200 קבוצת הדגימה ?דיוניםהאם יש תגובות ב :6תרשים 

 

  קבוצת הדגימה –תגובות הלהודעות שפותחות דיון לפי מספר  )באחוזים(תגובות ה שיעור :7תרשים 
N=200  
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    N=119   דיונים עם תגובות באחוזים מתוך –יונים דתגובות לבשל גורמים שונים ייצוג  :8תרשים 
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פורומים שה נמצא /ת)ף(הפעולה של פתיחת דיון חדש על ידי משתת פורומיםדיונים בייזום  ה שלברמ

ולעירור מטלות פורמליות של המיזם, ופחות לשיתוף של ניהול למשמשים בעיקר פלטפורמה להגשה ו

   -. מתוך ההודעות שפותחות דיון /התייעצות פדגוגית/דיון על הפרקטיקה, וכדומהלמידת עמיתים

 ותים.דיווח עליהן על ידי הצובות או עוסקות בהגשת מטלות פורמלי 42% •

(הנחיות, משוב, " קדימה מדע" מטלות על ידי מובילות המיזם מטעםהעוסקות בניהול  25% •

 . הערות)

  עוסקות בשיתוף מורות על התנסות בהל"ל בכיתה. 19% •

  הפותחות מעלות לבטים ושאלות ביחס לעבודה בהל"ל או בתחום הדעת. אחוז קטן מההודעות  •
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  ה הפותחתנושא ההודע

  המופעים מפתח

משתתפים: העלאת פרוטוקולים של ישיבות צוות, דיווח על הנעשה בישיבות הצוות הצוותים של המטלות 

  המיזם ולצורך קבלת משוב והנחיה מהצוות המוביל. דרישותוהעלאת דוחות להגשה, לפי 

טיוטות), העלאת  ובכללםדוחות ( לעפרוטוקולים מישיבות, משוב על מוביל: משוב הצוות של המטלות 

  התקדמותם במטלות המיזם. ל בנוגעלעדכן  ספרים ביתת, בקשות מהצוותים ההנחיות ומחוונים לדוחו

"ל בשיח כיתה שלהן ביישום הל התנסויותבדבר ה מורות שלאו תיאור  שיתוף – התנסויות/הל"ל

  הן. יבכיתות

  לבטים ושאלות של המורות על דרכי עבודה או ניהול במסגרת המיזם. –לבטים על דרכי עבודה/ניהול 

  לבטים או שאלות של המורות על הוראת תחום הדעת. –לבטים על תחום הדעת 

 'חיצוניים'שיתוף של המורות בידע או בכלים הקשורים להל"ל ממקורות  –כלים וידע הל"ל לא התנסותי 

  התנסויות שלהן עצמן).הלא תיאורים של  –קישורים למאמרים, סרטונים וכדומה  כגון(

הבעת רגשות, תודות, שיתוף בדיחות ואנקדוטות, פתגמים וחומרים להשראה  –טוי רגשי/אישי יב

  וכדומה. 

קשורים  שאינםשיתוף או התייעצות בנוגע לעניינים פדגוגיים או מקצועיים  –הל"ל  שאינהפדגוגיה 

  להל"ל, כגון מבחנים, חומרים וכלים להוראה, אתרים מעניינים וכדומה. 

לחברי הצוות  )אחד מחברי הצוות (בד"כ הרכזת או המדריכהמ הודעות/הנחיות –הודעות לצוות 

  המקצועי בנוגע לעבודת המיזם.

מגיעים  כיצדלהעלות סרטון לאתר, מתי צריך להגיש מטלה,  כיצדהתייחסות לעניינים טכניים כגון  –טכני 

  ליום עיון, החזרים וכדומה.

  הדעת.שיתוף בהתנסויות אישיות בהוראת תחום  –התנסות/תחום הדעת 
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   N=200  קבוצת הדגימה –בהם הופיע כל מופע שהמקרים שיעור  –הפותחת נושא ההודעה  :9תרשים 

 

  

  ת בדיוני הפורומיםתגובושרשורי התוכן של ה מאפייני

שרשורי התגובות שמופיע בתוכן הנושאים של ההודעות הפותחות ניתחנו מאפיינים של ה לענוסף 

  מהמקרים שהיו תגובות). 61%שהועלו לפורומים בעקבות הודעות פותחות (באותם 

(לרוב בתגובות של  דרכי עבודה ויישום של הל"להם התכנים השכיחים יותר בשרשורי התגובות בפורום 

/חיזוקים למורות שמעלות חומרים או ושבחים הודעות של המורות המשתתפות) לעמובילות המיזם 

. בשכיחות נמוכה יותר בהתנסויות שלהן בהל"ל (מועלים על ידי מובילות המיזם ועל ידי מורות)משתפות 

1%
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2%

2%
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3%

3%
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5%

19%

25%

42%
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לבטים על תחום הדעת

אחר

ניהול/לבטים על דרכי עבודה

ל"הל/ התנסות

מטלות צוות מוביל

מטלות צוותים משתתפים
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, שאלות, שיתוף בהתנסויות נוספות או עבודת צוות מצאנו תכנים טכניים, ביטויים לחשיבה ביקורתית

   מהמקרים מצאנו תכנים תיאורטיים. 1%-בהל"ל ועיסוק בתחום הדעת. רק ב

  

  סוגי התכנים

  המופעים מפתח

התייחסות לדרכים ואופנים של יישום הל"ל בשיח כיתה,  בתגובות יש – "להלשל  ויישוםעבודה  דרכי

   .שדרוג כלים וכדומהלדרכי התמודדות עם מצבים בכיתה, ל

הל"ל או למורה אחרת, מחמאות, חיזוק ועידוד, סיפורי  מיזםיש היבט של שבחים לבתגובות  – שבחים

  .השראה

להעלות סרטון לאתר, מתי צריך להגיש  כיצדהתייחסות לעניינים טכניים כגון  בתגובות יש – תטכני שיחה

  מגיעים ליום עיון, החזרים וכדומה. כיצדמטלה, 

חילופי ו/או  של מורותפלקטיבית ביטוי לחשיבה ביקורתית/ריש בתגובות  – /עבודת צוותביקורתידיון 

   מורות.כמה ובחינת נושאים בין  יםדברים נוקב

  .פדגוגיים תכניםועל  יישוםו עבודה דרכי על שואלות מורות יהןבתגובות –שאלות 

  .בהל"ל בשיח כיתה יות שלהןהתנסומורות משתפות ב יהןבתגובות –בהל"ל נוספות התנסויות 

  .יש התייחסות להיבטים של הוראת תחום הדעת כשלעצמו בתגובות –תחום הדעת 

  .היבטים תיאורטיים הקשורים להל"ל או לפדגוגיה באופן כלליל התייחסותיש בתגובות  –דיון תיאורטי 

  

קבוצת  - אחוזים מתוך דיונים עם תגובותב ,תכנים בשרשורי התגובות בדיוניםה: סוגי 10תרשים 
    N=119הדגימה 
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  מפגש בפורומים

 יפלינות.צהפורומים מביאים לידי ביטוי שותפויות, דהיינו חוצים בתי ספר ודיס באיזו מידהנו דקב

 יפלינה.צבפועל הפורומים ממוקדי בית ספר ודיס •

 שיח בין מורי מקצועות שונים ו/או בתי ספר שונים נהלכמעט לא מת •

  

מתוך  בדיון, באחוזיםדיונים לפי מופע של מפגש בין בתי ספר ומקצועות שונים פילוח ה :11תרשים 
 N=119 דיונים עם תגובות
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כמה בתי ספר היו מעורבים בדיון מורים מכמה תחומי דעת היו  
מעורבים
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  בדיוניםאיכותית אינטראקציה ביטויים ל

 קטןחלשים. במיעוט  -) הביטויים לאינטראקציה איכותית בין המורות 87%הגדול של הדיונים ( םברוב

רבים יש ביטויים מהדיונים  2%- ) יש ניצנים של אינטראקציה איכותית, ורק ב12%של הדיונים (

 לאינטראקציה איכותית. 
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 אחוזים מתוך הדיוניםבהמתקיימת בהם, האיכותית האינטראקציה מידת : פילוח הדיונים לפי 12תרשים 
   N=200קבוצת הדגימה  -

  

  איכות האינטראקציה: מדרגים של מפתח ל

ולהיבט  בדיון, ישמורות  שלהאם וכמה תגובות  – כמותיהלהיבט  לשני היבטים:התייחסות  ישזה  במדד

הבא  באופןבעל שלושה מדרגים  סולםלפי קודדו  הדיונים. המתייחס לאופי האינטראקציה –איכותני ה

  ):'איכות'של  יורד(בסדר 

מגיבות ומספר מורות (שתיים או יותר) משתתפות בדיון  – לאינטראקציה איכותיתביטוים מידה רבה של 

 אמירות קודמות בממדים מקצועיים.   לע

הן יתגובותמספר מורות משתתפות בדיון, אך  – לאינטראקציה איכותיתשל ביטויים  מסוימתמידה 

תגובות  (= קודמותעות להוד תמהותי נטול התייחסותאופי חברתי/אפקטיבי, או מקצועי אך  נושאות

 .מקבילות)

מצד הן תגובות שהאו  ,אין תגובות בדיונים – מידה נמוכה של ביטויים לאינטראקציה איכותית/היעדר

 הצוות המוביל בלבד.
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  פורומיםמדברי המורים על ה

בנוגע למידת השימוש שלהם  בראיונות המורים דיווחיים מניתוח הפורומים מתיישבים עם הממצא

 בפורומים השימושעל אודות  השכיחות האמירותואלה  .את תפקידם לאופן שבו הם תופסיםבפורומים ו

  :ובסופה התקופה בתחילת

הפורומים משמשים בעיקר אמצעי תקשורת בין הצוות (רכזות) לבין מובילות המיזם בנוגע  •

  למטלות הפורמליות של המיזם.

הן משום שומשתפות התנסויות ביישום הל"ל בכיתות בעיקר פורומים לסות חברות הצוותים נכנ •

  גם בקרב המנהלים.הייתה שכיחה  ואמירה ז מכבידה.להיכנס ולשתף  החייבות. הדריש

. למשל, אך תורמת מכבידהדיונים וחומרים בפורומים  תשקריא הייתהפחות שכיחה  אמירה •

צוות המדעים של אחד מבתי הספר,  החומרים שהעל תמספר מורים דיווחו שהם נתרמו מקריא

 .  ליישום הל"בנוגע ל דיונים בפורומיםשהועלו ברעיונות אימצו ואחרים 

בקרב חלק מהמשתתפים גם  שוררתהצורך בפורום, בדבר הסכמה  היעדרנוסף על מסתמן ש •

דברי כלמהות הפורום ותפיסתו כהיבט בקרתי וניהולי לעומת כלי פדגוגי.  אשרבנה ה-אי

 מרואיינים:

 מורה)( "."נכנסתי לפורומים, לא הרבה, לא מרגישה שצריכה לתת דיווח על כל דבר

"ניסיתי, אני לא מצליחה להיכנס למצגות, מרגישה שהחומרים לא נגישים, יש פער בן 

  מורה)( ."האמירה לעשיי

 )המור( "."רשום לי בדברים שאני צריכה לעשות ועדיין לא עשיתי

לקרוא תובנות ועצות מאחרים, ולהעיר. יש קבוצה של בית ספר אחד שמאד "מאד נהניתי 

התחברתי למה שהם מעלים. אבל לי אף אחד לא הגיב חוץ מהמובילות. אני מניחה 

 מורה)( ."שאנשים עסוקים

  מורה)( ."" אני נכנסת לפעמים, אני קוראת אבל לא כותבת

 ןי, יש פער בשהחומרים לא נגישים"ניסיתי, אני לא מצליחה להיכנס למצגות, מרגישה 

  מורה)( ."אמירה לעשייה

  רכזת)( .""מכבידים, הם חסם

 דברים ולכתוב ולהגיב"ל, הלעסוקים, אז אפשרנו להם להיכנס בזמן של ישיבות  המורים"

היא  ...מדי יותר זה אבל, בשבועיים פעם שייכנסו ציפייה הייתה לזה מעבר. בהם שהתנסו

  מדריכה)( ."ריאלית לא

נהניתי לקרוא תובנות ועצות מאחרים, ולהעיר. יש קבוצה של בית ספר אחד שמאד  מאד"

ומנוחה. אני מניחה  מנרייההתחברתי למה שהם מעלים. אבל לי אף אחד לא הגיב חוץ 

  רכזת)( ."שאנשים עסוקים, אז הפוטנציאל של הפורומים לא בא לידי מימוש
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אבל לא כ"כ נכנסתי. לא קראתי את "לפעמים קראתי באתר ולקחתי משם רעיונות. 

  רכזת)( ."העבודות של צוותים אחרים

"הפורומים תרמו לרכזת ולמדריכה כפלטפורמה לקבלת משוב ממובילות המיזם, אך זהו 

  מדריכה)( ."זה. והפורומים לא צריכים להיות הדבר הבלעדי לליווי והדרכה

  

  בתי ספר חוצתשל קהילה  היווצרותדברי המורות על מ

 כאמור, ,האמירה השכיחה בקרב המרואיינים היא שלא נוצרה קהילה. ניתוח הפעילות בפורומים מתיישב

  ו.עם אמירה ז

 אנחנו לעיתים, אינטנסיבי באופן לא נכנסות אנחנו לאתר. הספר לבית מעבר קהילה"אין 

  מורה)( “.הספר מבתי אחד על מסתכלות

 מסתכלת, מעט אבל אחרים בפורומים ומסתכלת ספרי הבית בפורום כותבת גם אני"

  רכזת)( ."לזה מעבר ולא שלנו הקהילה חיזוק, שלי הצוות זה, בשלנו

 בבתי שקורה ממה מנותקים הרגישו, הארציים במפגשים השתתפו שלא, כמוני מורים"

. עסוקה שאני בגלל, לקרוא נכנסתי כך כל לא אני. הפורומים את שיש למרות, אחרים ספר

  )מורה( "...תורם מוחות סיעור להיות יכול אחרים ספר בתי עם במפגשים

 ."מספיק לא אבל, הארציים הלמידה במפגשי אחרים ספר בתי עם שיח איזשהו נוצר"

  )רכזת(

  )מורה( ."השונים הספר בתי בין פורה שיח מספיק היה לא העיון בימי גם"

  )מורה( ."קהילה נוצרה לא"

 של הסרטונים את לנו שהראו, האחרון לפניה במפגש. קהילה נוצרה שכן חושבת אני"

  )רכזת( ."השנה תחילת לעומת הצוותים בין שיח יותר היה, החיזוק שיעורי

 

 החיבור בין הל"ל לבין תחומי הדעת 1.5
פועלת במסגרת שני תחומי דעת: מתמטיקה ומדע  הנוכחית והל"ל במתכונת מיזםכאמור לעיל, 

 ?אלווטכנולוגיה. עולה השאלה: באיזו מידה מתקיים חיבור בין תפיסת הל"ל לבין תחומי דעת 

בין התפיסה המקצועית הדיסציפלינרית, שהרי מורות לבין תפיסת הל"ל  ברובד מסוים מתקיים חיבור

הן מבינות מהראיונות עולה ש. המקצוע מדריכותהצוותים הן שמפתחות את הל"ל בבתי הספר, בתמיכת 

 כני הלימוד.ותהוראת יומית ב- את הל"ל ברמה היוםבמידה מסוימת לשלב  אפשרש

בין לרכי הל"ל ורובד העומק נראה שלא נוצרה הבניה של החיבורים האפשריים בין צבעם זאת, 

מכאן תהליכי חשיבה על מקומות החיבור ודרכי החיבור הנכונים.  נעשולא מובילי הדיסציפלינות. 

היינו כתוספת ולא כעזרה. קושי זה , דזמן ןכעומס וכצרכהמורות  בעיני רבותפעמים הל"ל נתפס  מיזםש
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אום עמוק עם הפיקוח) וברמה הפדגוגית (חסרות הצעות יעדר תיבא לידי ביטוי ברמה הארגונית (ה

בשנה  כאשרבאו לידי ביטוי במהלך המיזם הסנכרון אום ויהתהיעדר ות). לשילוב מעמיק בדיסציפלינ

השנייה נדרשו הצוותים לעשות מהלך של חקר (לפי דרישות הפיקוח) ומהלך של מטלת ביצוע אותנטית 

אום הוא התחושה י(לפי דרישת מיזם הל"ל) באותה שכבת גיל (שכבה ט'). ביטוי נוסף להיעדר הת

מקום  ותמותיראינן דרישות הפיקוח מבחינת ההיקף והקצב של כיסוי נושאים  כיהרווחת בקרב מורות 

 בהמשך).  ר' הרחבה(בשיח כיתה הל"ל משמעותי של לשילוב 

 

: מה מסביר הטמעה מוצלחת לעומת בתי ספרשונות במידת ההטמעה בין  1.6
 פחות?מוצלחת הטמעה 

  הטמעתובהבדלים בהכלת המיזם ו

שונות גבוהה במידת ההכלה וההטמעה של המיזם בין בתי הספר  מחומרי ההערכה עולה שיש

עוגן להמשך הפעילות בתחום  מיזם ובגישההמשתתפים, ואף בין צוותים באותו בית ספר. יש שרואים ב

(גם בשנה ב'). על מידת  מיזםמצטערים שנכנסו לכי הם  המדווחיםויש  ,הדעת ובבית הספר בכללותו

  בבתי הספר השונים ראה לעיל.  למיזםהחיבור של אנשי הצוות 

  

  ספרהבית ת ברמומעכבים הטמעה גורמים מקדמים 

של המיזם, יותר הטמעה טובות לו להחלה שמסייעים מפתח גורמי כמה יש הספר בית כי ברמתמסתמן 

   .תוהטמעאת קשה היעדרם מאשר ו

יכולת המנתוני ההערכה עולה ש :צוות מקצוע מגובש ובעל יכולות לעבודה וללמידה משותפות •

להכלת המיזם ולהטמעתו.  סף תנאי בבחינת היא משותפות וללמידה לעבודה המקצוע צוות של

 תוך מהיסוד ןלבנות בכוחו שיש נראה לא אך, אלו יכולות לשפרמסתמן שלמיזם יש פוטנציאל 

 מתאימות התחלתיות יכולות היו המשתתפים הצוותים לרוב. ל"הל של ההטמעה תהליך כדי

 . הזה בהיבט

מסתמן שלמורים . ולהתנסות בהן גישות חדשות להוראה ללמוד הצוותכללית של מוכנות  •

ובפרקטיקות של המורים שינוי עמוק בתפיסות  מחייבתגישת הל"ל  :קל יותרהדבר חדשים 

 לגישה בראיונות נטען תדיר שמורים בעלי פחות ותק במקצוע התחברו יותר .שלהם המקצועיות

לשנות להם מורים ותיקים העידו על עצמם לא רק שקשה  כמה. התולאמץ איותר והיו מוכנים 

הרגלים של שנים, אלא שהם חשים בטוחים ביכולותיהם, שלדעתם ההוראה שלהם כבר 

אפקטיבית, ושהם מתקשים למצוא תועלת בהשתלמויות חדשות בשלב הזה. מורים ותיקים 

מסתמן  באופן כללי .להוראה שלהם הגישה תועל תרומ דיווחו על חיבור, עם זאת, אחרים

    מידה גבוהה של מוכנות לשינויים עמוקים.    במאופיינים  אינםשהצוותים המשתתפים 
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 לא. הדרך בתחילת שהם מורים, לעבוד איך ידעו שלא מורים לכמה עוזר ל"הל אולי"

  )מורה( ."במערכת שנים 100 כבר שהם למורים

שהשתלמויות בשנים האחרונות לא חידשו לי כל כך. כמורה ותיקה יש כבר "אני מרגישה 

הרגלים. אבל המנהלים החליטו להיכנס למיזם הזה, ולא התלהבתי אבל נעניתי...אני מאד 

  מורה)( ."מכבדת את המנהלת, גם ברמה האישית

  

 :זהספציפי למיזם  רתםלהי , ורצוי גם של המורים,המקצוע רכזתהסכמה התחלתית של  •

 בלי להתייעץשההנהלה החליטה להיכנס למיזם  ו כי הם חשיםווחיבתי ספר ד מרואיינים בכמה

- אינראה ש מיזםהשל  ובשל אופי בניגוד לרצונם. אףאחדים מקרים ב, ועם הרכזת ועם הצוות

בראש ובראשונה של  –ת לקדם את הטמעתו בהיעדר בסיס התחלתי של הסכמה ופני� אפשר

  א מבוטלת גם של הצוותים.  הרכזות, אך במידה ל

"אי אפשר להנחית דבר כזה. חייבים להתייעץ עם הצוות. ברגע שהצוות לא מגויס למהלך 

  )מורה(המהותי, אין מה לעשות". 

 

הקצאת זמן לעבודה הצוות הוא היבט בעל חשיבות לקידום ההטמעה של המיזם  :סדירויות •

בהיקף שמאפשר את ביצוע מטלות המיזם שלא על חשבון המטלות הצוותיות השוטפות. 

. אנשי 'רגילים'מפגשי העבודה של המיזם בזמן מפגשי הצוות ההתקיימו מחצית מבתי הספר ב

ווחו על קושי ועל פגיעה בעבודה השוטפת של הצוות. יאותם בתי ספר דשרואיינו בהצוות 

על כנם, והקצתה זמן נוסף  'רגילים'ההנהלה את מפגשי הצוות ההשאירה במחצית מבתי הספר 

 ך הצוותיםהצוותים, אעל ל הרכזות וע הקלהאמנם  זולקיום המפגשים של הל"ל. מתכונת ונפרד 

  מיזם.שוטפת בעקבות הפגיעה מסוימת בעבודה העל חו על עומס ודיוועדיין 

 

 התקדמות" של יםהיבטב(לפחות לפי תפיסת הצוותים)  וגמישות הספר בית מצד רוח אורך •

תהליך ב יםומסייעים את הצוותים מרגיעכי אלה מסתמן  :"החומר כל כיסוי"ו" בחומר

 הטמעה.ה

 יותר שדורשת, ל"הל גישת לבין הדיסציפלינריים ההוראה יעדי בין מסוים מתח יש"

ההתקדמות של התלמידים. עם כל היופי שבדבר, זה עובד יותר  לקצב והתאמה גמישות

טוב בבתי ספר שהם יותר גמישים. ברוב בתי הספר זה מאד לחוץ, אז ההוראה ברוח 

  מדריכה)( ."הל"ל מתנגשת עם הדרישות

 ל"שהל כדי. קולות בשני מדבר הספר בית. מכשול היא הספר בית של ההישגים תרבות"

 אותה ולהטמיע להתנסות, הגישה את ללמוד זמן צריכה אני בהישגים לשיפור יביא
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 כשאני. בחומר ההתקדמות מבחינת לרוץ לא אומר המיזם, מזה חוץ. קושי וזה. בכיתות

ואני עדיין  , אני מספיקה פחות. אני נאבקת לאזן בין הדברים...דברים מיני לכל במה נותנת

להל"ל, או שאלמד רק לפי הגישה, אני אשיג את  אקדישא משוכנעת עד הסוף שאם אני ל

  רכזת)( ."אותם ההישגים שאני רגילה אליהם ושהמערכת דורשת

  

מסתמן שכשהמורים מצליחים  :ספריים אחרים בין מהלכים ביתל"ל לה ם שלחיבור בין היבטי •

מקדם את  הדברלחבר בין היבטים של הל"ל לבין מהלכים ודגשים אחרים שקיימים בבית ספרם, 

בשניים מבתי הספר המשתתפים היבטים מסוימים. בלפחות  ,התואת הטמעלגישה החיבור 

באחד מבתי הספר, לפי הדיווח של  ה,לדוגמדברי המרואיינים על חיבור מהסוג הזה. הצביעו 

קשר להל"ל). בלי ( "הלומד "עבודת צוותהמנהלת, הדגישו בתשע"ו את ההטמעה של תפקוד 

ללמידה  מכווןהנוהל חדש  ת ספר זה הרבו לדווח על הטמעה שלשרואיינו בביאנשי הצוות 

ההיבטים של למידה  בדבריהם במיוחד בלטו ם את הל"לריבהגדגם בזוגות ובקבוצות קטנות. 

 שיתופיות בלמידה. של אקטיבית ו

  מורה)( "בראש ובראשונה, הל"ל זה לתת מקום לסיעור מוחות, ללמידה משותפת..."

 ,הל"ל (בקרב אחד הצוותים לפחות)את להטמיע גבוהה מוטיבציה  , שבו נמצאהאחר בבית ספר

בבית והחברה  מדעי הרוח םבתחומקצועות רוב ה תלמידודל הפדגוגי שמאפיין את מהדווח ש

. צוות זה יותר הנהוגים במקצועות הריאלייםמסורתיים המודלים השלא כמו  – חקר אהספר הו

החליט ליישם למידת חקר במסגרת העבודה במיזם הל"ל. נראה שההתאמה בין חקר כפדגוגיה 

  מוטיבציה להטמיע:ה מעלה אתמובילה בבית הספר לבין הל"ל 

  רכזת)( ."עכשיו גם אנחנו, במקצוע הזה, עושים יותר חקר"

ף את המקצוע "כל התחום של מדעי הרוח והחברה בבית הספר הוא בגישה של חקר, ולצר

שלנו לזה זה דבר מעניין בפני עצמו. במקצוע שלנו המודל שלהם לא מתאים. אבל ראינו 

  רכזת).( ."בהל"ל שאפשר להכניס אלמנטים של חקר ביחידות לימוד מסוימות

שמלמדים את אחד הדברים שתמיד תסכל אותי קצת זה שכשסיפרתי למורים האחרים "

ענו שזה עובד כי אני מלמדת את ההקבצות  שעשיתי חקר בכיתה, הםהמקצוע הזה 

הגבוהות ביותר. עכשיו בעקבות הל"ל יש הבנה שבכל כיתה ניתן לעשות דברים מכווני 

  מורה)( ."חקר והבנה עם תוצאות מדהימות
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ת וקיימיכולת ונכונות אלו נראה ש :עצמית ללמידה הצוות ושל הרכזת של ונכונות יכולת •

 .בלבד במקרים מעטים

 

 המטלות לביצוע שנבחרו הכיתות. להן םל מתאי"הל מיזםש הכיתות סוגבנוגע ל דעות מגוון •

 צוות אנשי יותר. וכדומה, גבוהות הקבצות, מדעיות, מצוינות: 'חזקות' כיתות לרוב היו השנתיות

 .אחרת שסברו מי גם היו אך ,ותכית של זה לסוג םמתאי מיזםה לדעתם כי ווחויד

 ."לכיתות מצוינות ולא לכול הכיתות, כך קרה שלא כול המורים התנסוהתכנית מתאימה "

 מורה)   (

"בשכבה ז' יש שתי כיתות מאד חלשות. שם הישגיות לא תוביל לשום מקום, אז אנחנו 

מלמדים ברוח הל"ל. לומדים מטעויות ואסטרטגיות אחרות של הל"ל, משתמשים במחסן 

  רכזת)( ."ת פיגומיםמילים, מתאימים את השאלות במבחנים בעזר

  

  ת מערכת החינוךברמ רמים מעכבים הטמעהגו

מקשים על הטמעת המיזם. שמאפיינים כלליים יש למערכת החינוך  ולפיהןבראיונות עלו תדיר טענות 

  תפיסת המרואיינים:פי , לברמת המערכתהבולטים  חסמיםהואלה 

 בסופה) גםתחילת התקופה וב( טענה שכיחה ביותר שהעלו המרואיינות :הפיקוח מצד דרישות •

" חומר" של כיסוי מבחינת )(שמתורגמות לדרישות בית ספריות הפיקוח שדרישות היא

המרואיינות תופסות  .מלא באופן ל"הל גישת את לאמץ מקשות מסוים בקצב וב והתקדמות

כי הסכמה כללית למדי  ישבאופנים שונים את מידת הלחץ שמופעל בבית הספר בעניין זה, אך 

  או אחרת בכל בתי הספר. זודברים שמוכתבים "מלמעלה" וקיימים במידה  האל

  מורה)( .""יש קצב מסוים שצריך לעמוד בו, קצב ההתקדמות שלנו הוא שכבתי

 נושא להטמיע שדרוש הזמן לבין, בים"מיצ כמו משרד החינוך של הדרישות בין פער יש"

 לוקחת רגיל פרונטלי שיעור לא שהיא הוראה כל. יותר אפילו ל"הל ובגישת, בכלל בכיתה

 ."הדגש את שמים מה על מלמעלה החלטה דרושה. חומר פחות מספיקים אז, זמן יותר

  )רכזת(

 

להישגים שקיים מתח בין הדרישה טענה שכיחה נוספת היא  :במערכת "תרבות ההישגים" •

הגישה של ין או אחרת) לב זובמידה  ,בתי ספר מצדגם בעקבותיה המערכת (ו מצדמידיים 

  .הל"ל"
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"אני חושבת שזאת תכנית מצוינת, אבל יש קושי ליישם אותה במערכת החינוך. אני 

מכניסה קצת לשיעורים, אבל יש מיצ"בים בחטיבה, וזה קצת לא מציאותי לעשות 'פוס' 

  . "בלו"ז המאד צפוף של ההתקדמות בנושאים

ויהיה שינוי בכל המסגרת "קודם כל ששר החינוך יוריד את הלחץ לציונים ולהישגים, 

  מורה)( ."הלוגיסטית

  )מורה( ."לשגרה להכניס זמן לוקח, בשיטה מיומנים כשלא"

 חיים אנחנו במקביל אבל, למורים השתלמויות ולעשות ההוראה את לשפר רצון המון יש"

 תרבות על לוותר אפשר אי, מלמעלה הגישה את ישנה לא משרד החינוךש ועד לחץ בציר

 רק ולא, החומר את התלמידים הבנת על הזה הספר בבית דגש יש זאת עם יחד...הציונים

   )מורה( ."מתח יש אבל, החומר העברת על

  

הראו ש מימרואיינים (בעיקר  כמה מיזמים:ו תכניות ריבוי, הספר ובבתי במערכת תזזיתיות •

להשקיע את  הביעו חשששינוי מערכתי וארוך טווח) שואף לחולל הל"ל מיזם מודעות לכך שותר י

אחת  כיווןהמערכת ובתי הספר לשנות  תבשל נטיי, וזאת המיזם גדול המתחייב מה מאמץה

  .קודמים והשגרות שהתקבלו ממהלכיםהישגים שנים תוך כדי ביטול ה לכמה

"המערכת תזזיתית מאד, והיא משנה כיוון ומחפשת להתחדש כל הזמן. זה לא מסתדר עם 

בעבר  להטמעה, ותהליך איטי של כיבוש של כל פיסה ופיסה...גישה או מיזם שדורש שנים 

שני  5שנים להטמעה גישה מסוימת. השקענו בו הרבה ואחרי  5למשל יצאנו למהלך של 

 את נעשה עכשיו, עשיתם, בסדר' אמרו ואז. מלאה ולהטמעה יפות הגענו באמת לתוצאות

  )מורה( ."הקודמת הגישה לפי לעבוד המשכנו ולא' הבא הדבר

 

מאפיינים מתיישבת עם  ינהתרבות החקירה של הל"ל א כיבמספר ראיונות עלתה טענה  •

  . ת בכלל ושל מערכת החינוך בפרטישראליהחברה השל  תרבותיים מושרשים

הישראלים לא נוטים להסתכל אחורה, הם הולכים קדימה. לא רוצים לעצור ולבחון את מה "

  מורה)( ."שנעשה, ולחפור בזה

  

  שליליות של המיזםהשלכות 

 עומס על ראשי הצוותים ועל המורים).מלבד (השלכות שליליות של המיזם  על לא דווח
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  בתי הספרלבין מהלכים מרכזיים אחרים ב מיזםחיבור בין ה 1.7
  הל"ל ולמידה משמעותית

הל"ל תורמת כי אמירה שכיחה בראיונות היא שיש קשר קונספטואלי בין הל"ל לבין למידה משמעותית, ו

 עבור התלמידים.  בלמשמעות הלמידה 

התבוננות מעמיקה שקושרת בין הגישות בשני רבדים: הל"ל מקדמת גיוון בדרכי  ניכרתבחלק מהראיונות 

 והל"ל מכוונת ותורמת למעורבות התלמידים ועניינם בלמידה.  ,ההוראה והלמידה

ח בכיתה, הטעות "מאד משתלב עם הלמידה המשמעותית. בעניין של תרבות השי

החביבה עלי. זה יכול לסייע ללמידה המשמעותית, לרלוונטיות, ערכיות ביחס לשונה 

 רכזת) ( ."בלמידה, מעורבות הלומד, לפתח לומד עצמאי

"התכנית מסייעת לקידום התלמיד ללמידה משמעותית, התכנית פתחה לי עוד ערוצים 

  רכזת)( “.שלא חשבתי עליהם לפני כן

משמעותית, בוודאי, למידה אותנטית, כול פעם שאני בוחן זה הופך להיות יותר "למידה 

  מורה)( ."משמעותי עבורם

  

מיזם הל"ל מתנהל ב'משבצת' שלו, כרובד נוסף  ,אולם נראה כי בפועל, למרות הקשר הרעיוני

 לתכניות ולמהלכים האחרים שהתנהלו בעבר או מתנהלים בהווה בבית הספר.

 . במידת הצורך בכלל אםבין הדברים, הוא שנדרש בסופו של דבר לעשות אינטגרציה  היחידהמורה 

"יש בבית הספר דגש וחשיבה על למידה משמעותית, ועל חיזוק המשמעות בלמידה. 

בעקבות המהלך ללמידה משמעותית יותר, למשל, עושים עבודות חקר, ויש השקה בין זה 

ת הידע על ידי התלמיד. אבל אין יד שמכוונת לבין הל"ל. כי בשניהם יש עקרון של הבניי

בעניין של למידה משמעותית. המורים כבר הבינו מה הכללים של זה, ואו שהם מתחברים 

 רכזת)( ."ועושים, או שלא

       

  בית ספרית במסגרת בחירת תכנית לימוד הל"ל ו

קשר בין הדברים. אף שמורים רבים טענו שיש קושי להטמיע ל בנוגע בית ספר לא דווח על חשיבה שוםב

אפשרות ה ייתה חשיבה בדברהכל חומר הלימוד, לא נראה ש לכסות את הלחץהל"ל בכיתות בשל את 

  מטעם הפיקוח. כזוהנחיה שניתנה או חלק מהזמן ב יםלבחור את תכנית הלימוד

  

  .םיספרי ביתאין עדויות לחיבורים אחרים עם מהלכים ארגוניים 
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       הרחבתםוטווח בבית הספר  ת המיזמיםהטמע 1.8
  בתי הספרבתוך  תם של המיזמיםהרחבמידת 

  ה השנתיתטלהמנעשית בה שהרחבה מעבר לכיתה 

מידה על פי (לרוב שימוש באסטרטגיות של הל"ל, אך במקרים מסוימים גם בהוראה/ל מיזםהיבטים של ה

מורים של התלמידים ולמידה שיתופית) מיושמים על ידי יותר כגון למידה אקטיבית  עקרונות מסוימים

 המטלה של כמושא שנבחרה הגיל ולשכבת לכיתה מעבר, שונות גיל ובשכבות שונות בכיתות משתתפים

 גם זליגה של מידה על דווח הגיל שכבת מבחינת). ביצוע מטלת/שיעור חקר( הצוותים של השנתית

 .הביניים יבתבחט כיתותב בעיקר מדובר הזה בשלב אך), משתתפים מורים ידי על( העליונות יבותלחט

 מיזםת העל מידת ההירתמות של המורים המשתתפים להטמעשלהלן יהיה אפשר לעמוד  2 בפרק

  בכיתותיהם.

  

. מאידך, רוב רחבה כזאתהעל  לא דווח הרחבה אל מורים לא משתתפים מתחומי הדעת המשתתפים:

  .מיזםב המורים משתתפים

  

  הרחבה אל תחומי דעת אחרים

אימוץ של אסטרטגיה אחת ("הטעות בשנה א', ומדובר , של דווח רק בבית ספר אחדעל הרחבה כזאת 

 מורים מתחומי דעת אחרים.  בידיהחביבה עלי") 

 .""בישיבה פדגוגית הצגנו דברים; את השגיאה האהובה עלי עושים גם בצוותים אחרים

  )רכזת(

כלל פני לא הגישה בכללותה) ל ,שנה ב' דווח על חשיפת הגישה (האסטרטגיותשל בבית ספר אחד 

שתתפות במיזם, ודווח על התלהבות מצדם ועל הצהרת כוונות ההמורים במהלך השנה השנייה של ה

  ות אלו.אסטרטגיאחת או יותר מם לאמץ מהמורי של חלק

במיזם. הייתה סוג של השתלמות "הל"ל לא חלחל מעבר לשני הצוותים שהשתתפו 

למורים האחרים, אבל זה היה בבחינת חשיפה חוויתית ל"טעות החביבה עלי". כדי שזה 

  רכזת)( ."ממש יחלחל צריכה להיות השתלמות

מהלכים יזומים לשם הרחבה לתחומי דעת נוספים.  ננקטו, ועדיין לא 'זליגה' על ברוב בתי הספר לא דווח

אולם מתוך אחת,  אסטרטגיהלהרחיב  ןשנה א' דיווחו שבכוונתשל הספר תי בברק שתי מנהלות אמנם 

  על רצון וכוונה לפעול להרחבה בעתיד. שהצהירומנהלים  השאר היו כמה

  מנהלת)( .""הייתי שמחה שהל"ל תהפוך לשפה בכול המקצועות

להציג את "בית הספר רוצה שנצליח, ישנה פתיחות ואמירה, אין מעורבות, לא הזמינו אותי 

  רכזת)( ."התכנית
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  מורה)( .""בית הספר גיבה, תמך, עזר אבל את מהות הל"ל לא ניתן ליישם בכול כיתה

  רכזת)( ."להציג את התכנית להנהלה "התבקשנו

"יש ליווי של מנהלת החט"ב, לווי צמוד, מגיעה כול הזמן, אך התכנית לא זלגה למקצועות 

 מורה)( ."אחרים

בהטמעת הגישה בצוותים ל וקודם כההסבר השכיח באותם בתי ספר הוא שהכוחות ממוקדים 

לא  המשךל בנוגעבמהלכי הרחבה. בתי ספר שהביעו ספקות  פתוחהמשתתפים, ולכן לא ראו לנכון ל

  לתחומי דעת נוספים.  הל"לגישת את  ביכוונות להרח ,כמובן הביעו,

 

  תחומי דעת נוספים בהמשך לאהרחבה 

להרחיב את המיזם לתחומי דעת  תםשנה ב' דיווחו על כוונשל שנה א' ובית ספר אחד של שני בתי ספר 

 נוספים.

מסתמן שהרחבה של הגישה בכללותה לתחומים נוספים (בניית קהילות מקצועיות לומדות שעוסקות 

במתכונת של יכולה להתקיים  אינהבהל"ל פורמלי ובלתי פורמלי, הטמעה של תרבות הל"ל הוליסטית) 

כלל המורים. דרוש מהלך ארגוני יזום פני של חשיפת האסטרטגיות באופן יזום ל ואף לא"זליגה" בלבד, 

 במסגרת המיזם).  נעשההשקעה ניכרת של משאבים (כפי שו ומתוכנן

המנהלת של אחד מבתי הספר שסיים את תקופת הליווי האינטנסיבי (שנה ב') הצהירה שבכוונתה לצאת 

לעשות זאת בשלב זה על בסיס משאבים פנימיים  אפשרלמהלך שכזה בקרב צוותים נוספים. להערכתה 

  ובהובלת המורות ששימשו מדריכות של צוותי המתמטיקה והמדעים במסגרת המיזם. ,של בית הספר

אני מנסה לעשות השתלמות שהמורים שלי יעבירו, כי יש לי גם שתי מדריכות, שהדריכו "

 להשתלמות מתכוונת את[" .את הצוותים שהשתתפו במיזם והפכו למדריכות הל"ל..

  מנהלת)( ."כן"?] המיזם של במתכונת

לקבוע באיזו מידה ההערכה הזאת ריאלית. המורות ששימשו מדריכות במסגרת ההטמעה  אפשר-אי

  כוחות פנימיים:אמצעות היתכנות של הרחבה בבדבר קות בהערכותיהן והראשונית חל

הרחבה לתחומים אחרים תהיה רק במסגרת מיזם או השתלמות פורמליים. אולי נצליח "

 ."אבל לא מעבר לזה...כי לא יהיה מי שיוביללהנחיל את האסטרטגיות לצוותים נוספים, 

   מורה/מדריכה)(

"אנחנו יכולים להוביל את זה בכוחות הפנימיים שלנו, אם אחת מאתנו תשמש כמדריכת 

הל"ל לצוותים נוספים, ונקבל איזושהי תמיכה חיצונית לשאלות, בעיות, למשל דרך 

  )מורה/מדריכה( "הפורומים או תקשורת עם מובילות המיזם...

האם דרושה תמיכה חיצונית בהיבט הזה? איזו  :בחשבון ההיבט הדיסציפלינרי הובאלא  הללובהערכות 

   יוצא בזה שאלות נוספות.המקצוע? וכעל פיקוח האום עם יתמיכה? האם נדרש ת
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  נה א' שהצהירו על כוונה להרחיב עדיין לא חשבו על פרטי המהלך. של שבשני בתי הספר 

  

 מיזםה עם סיום הספר בבתי וותריי מה

  שנה ב'.של סעיף זה מתייחס לבתי ספר 

 זובראש ובראשונה שימוש באסטרטגיות במידה  -וותרו דברים ברמת הפרט ילהערכת רוב המרואיינים י

  השפעות תודעתיות מסוימות. כןו ,או אחרת

  מורה)( ."יישאר משהו שתפס כל מורה"

  רכזת)( ."בקטן"אני מאמינה שאמשיך לעשות את האסטרטגיות 

  מורה)( .""אישית אולי שימוש באסטרטגיות, אבל לא מעבר

"סיכויים טובים, מכיוון שאלו כלים חשובים ואני כרכזת אתעקש בעיקר על התהליך הבלתי 

  רכזת/מדריכה) ( ."פורמאלי

"כמורה לקחתי כלי עבודה, אני חושבת שזה ישפיע גם על אחרים, לא בטוחה שנמשיך עם 

  מורה)( ."מו עכשיומיקוד העל כ

ההבנה שאם תלמידים לא מצליחים, אולי זה נובע מניסוח השאלה במבחן, או מהוראה "

שלא הייתה אפקטיבית, ולא בהכרח מזה שהם לא קולטים ושהבעיה אצלם, ויותר פתיחות 

  מורה)( ".של המורים לבחינת ההוראה

  מורה)( .""סיכוי רב, מה שלקחנו, הטמענו

  רכזת)( ."שנתרמנו משמעותית, ועל כן לא מבינה במה להמשיך"אני לא מרגישה 

  רכזת)( .""ברמה האישית אני מאמינה שאמשיך

  

מבחינת עבודת הצוות, אחת הרכזות בשנה ב' דיווחה על כוונתה להמשיך את העבודה בצוות במתכונת 

עברת מטלות הו הל"ל (המשך ההטמעה של אסטרטגיות בכיתות, בחינת ההוראה, חקר שיעורים נוספים

  :קבצות)הביצוע בכל השכבות וה

אני מרגישה שאני רוצה להמשיך את דרך העבודה הזאת. כל שנה ללמוד על נושא "

שמציק בלימודי המקצוע. בדרך של הל"ל, אבל זה לא יתפוס כל הזמן. וגם, בכל שכבה, 

די ובכל קבוצה, לעשות פרויקט של הערכה חלופית. אני מתכוונת גם להמשיך לפעול כ

שזה ייכנס יותר להוראה. נקדיש לזה ישיבות צוות, ואזכיר למורים שישתמשו בזה בהוראה 

  רכזת)( ."השוטפת

עבר, אך לא בהכרח בהשוואה לעניינים טכניים, ופחות ברכזת אחת מעריכה שיעסקו יותר בפדגוגיה 

הנחיה לכך מתוכנן ופורמלי רק אם תהיה באופן במתכונת הל"ל. לדעתה, ימשיכו לעסוק בהל"ל 

  :מההנהלה
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אני סקפטית שנמשיך לעשות מטלות ביצוע או חקר שיעור, אבל זאת ההנהלה שצריכה "

 ."אחרים ופרויקטים דבריםלהחליט האם ממשיכים עם הל"ל בישיבות הצוות, או עם 

  )רכזת(

  

ה הכוונאין ארבע רכזות דיווחו שימשיכו את עבודת הצוות ברוח הל"ל כפי שעשו גם לפני המיזם (

  עניינים טכניים). בעיסוק בפדגוגיה ולא רק לו עבודת צוותל אלא לעבודה במתכונת הל"ל

"לא חושבת שהמיקוד בפדגוגיה ועבודה צוותית ייגמרו, זו תרבות שהחלה לפני הפרויקט 

  רכזת)( ."ולכן נמשיך, זו דרך מחשבה

  

 היתכנות של הרחבה לבתי ספר אחרים (ולכלל המערכת)

להרחיב את מיזם הל"ל לכלל המערכת בהינתן מספר תנאים: מנהל  אפשרסבורים שרוב המרואיינים 

  פתיחות לשינויים ונכונות לעבוד.  בעלצוות מגובש ומחויב, 

"מרגע שיש הנהלה מתאימה אז ניתן לקלוט, עבות צוות זה המפתח להצלחה, נדרשת 

  רכזת)( ."הרמוניה בצוות

  מורה)( ."ד, אין סיכוי"אם צוות לא מגובש ולא בא ממקום של ללמו

 ."אם משרד החינוך לוקח פרויקט שיבדקו מה המטרה ואיך מיישמים שלא נהיה כלי מחקר

  רכזת)(

 .""צוות עם מורים פחות ותיקים, כאלו שמוכנים לקבל ולעשות שינויים, צוותים עם פתיחות

  רכזת)(

להיות צוות חזק "חשבתי שאנחנו מתאימים, אבל נראה שאנחנו מתקשים, מאמינה שצריך 

  מנהלת)( ."וכיתות מתאימות לזה

  רכזת)( .""אני חושבת שמתאים לכולם

  

אולם סברו ההתאמה של המיזם בכללותו לכלל בתי הספר,  בדברספקות  הביעוהמרואיינים  מקצת

  .לא מתוכנןופורמלי  לאההיבט של הל"ל  אתלהטמיע באופן רחב יותר שאפשר 

להתאים לכולם. אבל המודל הנוכחי זאת משימה קשה. הוא "בסופו של דבר הל"ל צריך 

מעמיס מאד על הצוות ועל עבודתו, כי יש התמקדות במשימה גדולה אחת כל השנה, יש 

  רכזת)( ."בזה משהו מעיק. אך בסופו של דבר לומדים מזה

"אני חוששת שאם יפנו לצוותי מקצוע בבתי ספר אחרים עם המודל הזה הם יירתעו. אולי 

חליטו על מטלות יותר קטנות, ולא לנפח את הדיווח, יותר בתי ספר ירצו ויוכלו אם י
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להשתתף. כשהציגו לנו את המטלה באוקטובר, היינו מוצפים...כל מה שקשור לגישה 

  )מורה( ."ירצוולאסטרטגיות, זה מתאים לכל בית ספר. אם הולכים על הכל, לא כולם 

   

  :סוגיות מרכזיות כמה בחשבון יש להביאמערכת החינוך כלל של המיזם ל תוהרחבשאלת ב

 :תנאי סף מסוימים לשם הטמעתו המוצלחת בבתי ספר מחייבהמודל הנוכחי של המיזם  •

פתוחים לשינויים ומחויבות עמוקה מצד ההנהלה למהלך ארוך טווח, וצוותים מקצועיים חזקים 

המיזם, ולשם המשך התנהלות  מוכנים להשקיע עבודה מאומצת ומעמיקה לשם ביצוע משימותש

רחב נבזהירות שהתנאים הללו לא בהכרח מתקיימים באופן  נֹאמרברוחו לאחר תקופת הליווי. 

  במערכת החינוך.

 מצריכות וצוות) ברוח הל"ל לאחר ההשתתפות בהספר (או ההטמעת המיזם והתנהלות בית  •

השקעת משאבים ארגוניים רבים (בהיבט של הקצאת שעות עבודה להמשך ההתנהלות של 

וכדומה). עם זאת,  תן,ותקצוב שעות עבוד מדריכות מקצועת צוותי המקצוע ברוח הל"ל, הכשר

עלייה המיזם מבחינת שיפור הישגי התלמידים, של אפקטיביות להעריך את העדיין מוקדם 

ריהם מהלמידה, עידוד תלמידים נוספים לבחור במגמות מדעיות שביעות הרצון שלהם ושל הוב

   ., ועודיבת הבינייםיחידות מתמטיקה בחט 5- ב או ותמורחב

דיאלוג יש צורך ב ישראלשל במערכת החינוך של המיזם לשם הטמעה מוצלחת כי מסתמן  •

ות למקצוע , בכל הנוגעמשרד החינוךלבין גורמי המקצוע ב מנהליואום נוספים בין יתבו

  .את המיזם ל גם עליהםבתי ספר יהיו מעוניינים להחישולמקצועות נוספים  כיוםשמשתתפים 

כגון אופן השיווק  להקדיש להם מחשבה,היבטים שמומלץ במיזם על פי ההערכה הנוכחית יש  •

, מתכונת הליווי בהיבט של פהוהיק אום הציפיות עם בתי ספר בעת הגיוס, מתכונת ההכשרהיות

לצוותים המשתתפים),  כן(או אופן תיוווהיקפן דרישות אופי השל תחום הדעת, הל"ל ובהיבט 

י ל(הל"ל בלתי פורמ הטמעתםאופן ו תםהטמע, עיתוי שונים של הל"לההסוגים על  מידת הדגש

  מתוכנן ולא מתוכנן, והל"ל פורמלי).

  

בשל להטמעה רחבה במערכת  ינועולה שמודל המיזם עדיין א ללונקודות ההבזהירות שמכל  אמרנ

  בהמשך., הערכת אפקטיביות, ובכלל זה ואולי לבחינה נוספת שלו תוש זמן נוסף להבשלוהחינוך. דר
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  תוצאות והשפעות מסתמנות: 2פרק 
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 על עבודת הצוותהמיזם השפעות  2.1
בתשע"ו לעבודת המיזם, כך שכמעט לא נו רוב זמאת צוות ה הקדיש בחלק מבתי הספר המשתתפים

 'רגילים'קבעו מפגשי צוות לעבודה על הל"ל ומפגשי צוות שבתי ספר היו . 'רגילות'התקיימו ישיבות 

כל שבוע התקיים מפגש). אך מטבע הדברים, במפגשי הל"ל עסקו בהל"ל, ובמפגשים בלסירוגין (

לבחון בשנה  אפשרות היתוטפים. לכן לא היהאחרים עסקו רק בדברים אחרים, לרוב עניינים טכניים וש

על תפיסתם בכל זאת אך המרואיינים נשאלו  ',רגילה'המיזם על עבודת הצוות ה תהזאת את השפע

עתידים להתרחש בה בעתיד ששינויים שהתרחשו או על השפעות המיזם על עבודת הצוות, ובנוגע ל

  בעקבותיו. 

  

  :של עבודת הצוות יהאופיעל המיזם האמירות השכיחות בנוגע להשפעות 

ו . צוותים רבים רואים עצמם כצוותים שהיו מגובשים ועבד"ועמוק מהותי שינוי להיות צפוי ולא היה לא"

לא הייתה  מעולםעבודת הצוות בעניין זה היא ש. האמירה השכיחה טרם הכניסה למיזם ף עודשיתוב

  :טכנית בלבד

לנושאים פדגוגיים בישיבות הצוות, אך יותר המורים רב זמן  יקדישוהל"ל ההתנסות בבזכות  •

של שיעורים ויחידות  צוותית"ל. יעסקו יותר בבנייה הללא בהכרח בהיקף ובמתכונת של 

. םיהאודותעל ודיון  קריאת מאמריםבשל מבחנים ותוצאותיהם; יותר ניתוח מעמיק ב ;לימוד

של מיזם הל"ל, כגון עיסוק יותר מרו היבטים עמוקים שָ ישיהרכזות מעריכות מקרב מיעוט 

, תוך כדי שימוש בכלים שלמדו ןלשפרעל מנת ת ההוראה והלמידה ריבחקמתמשך ושיטתי 

  בניית הערכה פורמלית של תלמידים באמצעות מטלת ביצוע). ו במיזם (חקר שיעור

אמירה שכיחה . עמיתים למידת של החשיבות את מוריםבקרב ה חידדה במיזם העבודה •

דיון על התנסויות של למעוניינים לתת יותר מקום בישיבות הצוות לשיתוף והם בראיונות היא ש

  . ועל סוגיות וקשיים הםיהמורים בכיתות

עד עדיין לא  אך, יהםבכיתות המתרחששל  לשיתוף יותר רבה פתיחות נוצרה המורים בקרב •

  ם. היסכימו לתצפיות עמיתים בשיעורים שרובכדי כך 

בין המורות, העבודה חלוקת עניין בעיקר ב, יותר אפקטיבי באופן צוותב לעבוד למדוהמורים  •

 .וריכוז התהליכים ביניהן אוםית

 פדגוגי מעמיק- להתמסר לשיח מקצועישניתנה להם הזדמנות מהרצון  המורים שבעי •

שדרישות מערכת החינוך והלו"ז הצפוף שלהן אינם מאמינים בישיבות הצוות, אך עם זאת 

  זה בשגרה.   כשיח מקצועי בהיקף לנהל מאפשרים  בעבודת ההוראה
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  :פחותשכיחות אמירות 

 ובכלל זהב') דיווחו שימשיכו לנהל את הצוות במתכונת של הל"ל, -א' ו יםשנשל שתי רכזות ( •

ווחה ישנה א') דשל לדבריהן). רכזת נוספת ( ,יותרממוקדת חקר שיעורים נוספים (במתכונת 

  שיעורים נוספים.תרצה לחקור כי יתכן יש

המרואיינות מאחד הצוותים דיווחו שהצוות שלהן נבנה בעקבות ההשתתפות במיזם. לפי  •

ן המורים לא נהגו לעבוד במתכונת צוותית בעבר, וכל העבודה נעשתה על ידי הרכזת. יהדיווח

צוות בהל"ל בשינוי לטובה בחלוקת האחריות והעבודה וביכולת לעבוד  חלבעקבות המיזם 

  אחרים.  מיזמיםוב

  המיזם השפיע לרעה על הצוות. •

  

   מדברי מרואיינים:

"אופי עבודת הצוות לא השתנה, מה שהשתנה נשען על זה שהתכנית מתווה/מכריחה, 

  מורה)( ."היינו צוות טוב גם לפני כן

  רכזת)( ."המטלות סביב סובב הכול, מקצועי לשיח להגיע יכולים איננו"במפגשים 

 ."צוות יותר טובה, המסר הוא גם למורים, התהליך מייצר פתיחות בצוות"מבצעים עבודת 

  רכזת)(

 מורה)( .""אופי עבודת הצוות לא השתנה, יש חידוש בטכניקות, לא בתפיסה

איך מלמדים, מה המטרות שלנו  –לשיח שונה בצוות  הגענו"במסגרת המיזם 

"ל לבין נושאי הל"ל תפס את כל הנפח בישיבות. חייבים למצוא איזון בין הלבהוראה...אך 

ישיבות הצוות שלנו אף פעם לא היו רק טכניות. אנחנו צוות שהתנסה בהרבה  יום.- היום

מהלכים פדגוגיים. כן הייתי רוצה שבישיבות הצוות בהמשך תהיה פינה שכל מורה תציג 

  רכזת)( ."ם...כל אחת מה שהיא רוצהכלי נחמד, הצלחה שהייתה לה...וגם הקשיי

"זה תרם לגיבוש, להדגשת החשיבות של למידת עמיתים. שכל מורה תדבר על התנסויות 

  מורה)( ."בכיתה. אבל זה קשה בלחץ של הזמן

"תהיה עבודת צוות, כמו לפני, ברמה של להתייעץ, אחת עם השנייה, לשתף בחוויות, לתת 

לא בטוח שאנחנו  –ומדת שתחקור דברים לעומק עזרה חברית. אבל קהילה מקצועית ל

  רכזת)( ."שם, או שנהיה שם. אין כ"כ סיכוי שבעתיד נשב ונחקור נושאים לעומק

"מה שאולי כן השתנה בעבודת הצוות הוא עומק ההסתכלות על שאלות במבחנים, 

  רכזת) ( ."הניסוח, וניתוח התשובות

וחשיבה בצוות, או מאמר. ויש סיכוי שנמשיך "אני אמשיך להטמיע. אביא תרגילים לדיון 

  רכזת)( ."לחקור את הלמידה, אפילו בשיטתיות
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"יש שיפור בעבודת הצוות. לא כולם מגויסים, אך כשיושבים יחד, העבודה טובה. יש דיון, 

הפקת לקחים, לומדים אחד מהשני. זה כמעט ולא היה לפני המיזם. עכשיו אנחנו עובדים 

ות, ומאמינה שנמשיך. אבל אני סקפטית לגבי האפשרות של המשך יותר במתכונת של צו

  רכזת)( ."העבודה בדגם של הל"ל, של בחינה וניתוח עמוקים של סוגיות בלמידה

"נחשפנו למודל אחר של עבודת צוות. באחד הימים, למשל, המדריכה הודיעה שלא תגיע 

נו ברוח הל"ל על למפגש ההל"ל, אז החלטנו לא להתקדם בלעדיה במשימה. אבל עבד

משימה מעניינת אחרת. מורה אחד הציג שיעור על נושא מסוים, והצוות הוסיף מסקנות, 

...כן רוצה שנמשיך לחקור יחידות 'הערות, איך ניתן להתאים לקבוצות שונות, וכו

נוספות...היום משעמם לעשות ישיבה כמו שעיתי פעם. את אותו מידע אני יכולה להעביר 

  רכזת)( ."במייל

  רכזת)( .""בראיית הצוות לא רואה רווח, אולי אפילו הפסד

  

  על פרקטיקות ההוראה וההערכה המיזם השפעות  2.2
  בכיתות מעבר למטלה השנתיתשל הל"ל היקף היישום 

הן, אך יבכיתותניכר "ל בהיקף הל את עקרונות מיישמותהייתה שהן  הרכזותהאמירה השכיחה בקרב 

   "ל.הלמתכונת מלאה של בברוח ואו עדיין לא באופן שגרתי 

בח' ובט'. בט' זה פחות הסתייע. בח'  גדול מאד בהיקף היה זה מההשתלמות כשחזרתי"

 הדברים את ולבנות לשבת צריךכן נחשפו למגוון רחב יותר של אסטרטגיות. זה נבנה. 

 כי, האסטרטגיות את הזמן כל ליישם אפשר אי...גם בשליפה לא זה, השיעור במערכי הללו

  רכזת)( ."ייחודי לא למשהו הופך זה אז

  רכזת)( ."אותם מעניין שזה בטוח לא, בצוות הבעיה, ומאמינה מיישמת"אני 

  רכזת)( ."כדי תוך אסטרטגיות מלבישה, השתנתה לא"התכנית 

  

 ל"הל גישת את יישמו שבה המידהבשלב זה, הייתה ש מורים המשתתפיםל בנוגעהאמירה השכיחה 

מיישמים  -שמיישמים  מי(מעט מורים מיישמים, ות רוב נקודתימת ולמצומצא ככלל יהבכיתותיהם 

(על מידת היישום לפי צוותים  ניכר בהיקף מיישמיםש מורים ישש נטען גם שכיח לא באופןך א .מעט)

ראיונות  כמהבפרק הממצאים). דיווחי המורים שרואיינו משקפים את המגוון. ב 2סעיף לעיל ראה 

על פי מיומנים מספיק.  הם חשים שאינםכי את הגישה חוששים ליישם מורים טענה שההועלתה 

: בראש ובראשונה הלא פורמלייםהרכיבים שמים הם בעיקר ו"ל שמיהלשל  הרכיבים הדיווחים,

, לאבחון אסטרטגיות יישוםכך דווח על נוסף על למידה מטעויות (הטעות האהובה עלי, תיקון מבחנים). 

נוהל חד"ש, עבודה בקבוצות, לוחות מחיקים, כרטיסיות רמזור ופתקיות  –הצפת הבנות, ועידוד שיח 
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, הן(מטבע הדברים). לפי דיווחי פורמליים רכיבים מיישמות שהן דיווחו' ב שנהשל  מורות רק רמזור.

הן מיישמות יותר הל"ל בלתי פורמלי, אך אחדות דיווחו על בניית מחוונים בשיתוף התלמידים. אחד 

אחד הנושאים לפי המערך שפותח בשנה א' במסגרת  כי המורים לימדו אתשנה ב' דיווח של מהצוותים 

  חקר השיעור. 

  

  בשיעורים שנצפושל הל"ל יישום ההיקף 

. "ל בכיתותהלסיון של המורים, לא כולם, ליישם רכיבים של יש ניכי  העלובשיעורים  התצפיות

שיעורים שנצפו זוהו אלמנטים של הל"ל: אבחון בינארי של תחושת  8מתוך  4-ב ,התקופה בתחילת

ההבנה של התלמידים באמצעות כרטיסיות רמזור (בשני שיעורי מתמטיקה); למידה מטעויות באמצעות 

); ואסטרטגיות נוספות (חד"ש בשיעור מדעים אחד; אחד מתמטיקהשיעור ( "הטעות החביבה עלי"

(במובן שלא משלבים בין  פשוט היה האסטרטגיות יישוםהדהוד בשיעור מדעים אחד). ככלל, 

וברוב המקרים  ,)על ידי המיזם שהוקנה ליישום האסטרטגיהאסטרטגיות, ולא משנים את הנוהל הבסיסי 

  בשלב זה של המיזם).  ,(מטבע הדברים ןבהפעלת מיומנים ינםא והכיתה שהמורים בלט

שיעורים שנצפו: למידה מטעויות (בשני שיעורי  8מתוך  5-זוהו אלמנטים של הל"ל ב התקופה בסוף

בשלושה שיעורי (קבוצות קטנות בבזוגות/ 'רגילה'למידה  -מתמטיקה); אסטרטגיות לקידום שיח שיתופי 

(שיעור  המשתףשני שיעורים); ניסיון למפות את הידע (בלמידה בקבוצות לפי נוהל חד"ש ו )מדעים

 המוריםמדעים אחד); לוחות מחיקים (שני שיעורי מדעים); משוב עמיתים (שיעור מדעים אחד). 

; לוחות מחיקים עם למידה "הטעות החביבה עלי"(חד"ש ו שונות אסטרטגיות בין יותר משלבים

 תוהכיתה באופן הזה. ככלל, הפעל הלמידה בניהול מיומנים ינםא שהמורים בולט עדייןקבוצתית), אך 

. למשל, עבודה 'רגילים'שיעורים בהשוואה לטכנית, ואין שינוי מהותי בשיח  עודנההאסטרטגיות 

כי המורה לא מנצלת את הלוחות ( 'רגילה'אינה שונה מעבודה קבוצתית שקבוצתית עם לוחות מחיקים 

באבחון לקידום הלמידה); נוהל חד"ש הוא רק לכאורה  אינה משתמשתהמחיקים לאבחון ההבנות ו

על מודעות  עידותדף עבודה אחד ועובדים כרגיל). עם זאת, התצפיות מ, לכל קבוצה (מתחלקים לקבוצות

התלמידים, של קיום שיח בין התלמידים לבין  מצדגוברת של המורים לחשיבות של למידה אקטיבית 

  ויות.   על למידה מטעיותר רב דגש של עצמם ו

   

  ציטוטים מהראיונות על היקף היישום מעבר למטלה השנתית:

המערך של שיעור החיזוק היה לכל המורים בצוות שלי. והם בדקו מספר מבחנים בדרך "

אחרת. בשנה הבאה יהיה לי להערכתי יותר זמן להמשיך להטמיע את מה שלמדנו, את 

  רכזת)( “.עהאסטרטגיות כדרך לקדם את היעדים שלנו כצוות מקצו

  רכזת)( ."מעט עושים"בכיתה 
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תיקון מבחן בלי ציון, כל מיני  –"הדברים הפשוטים הם אלה שאנחנו הכי מיישמים. למשל 

טיפים שהם חלק, והם מאד שימושיים. מהדברים הבלתי פורמליים אני מיישמת די הרבה 

בהערכה חלופית, תיקון מבחנים, הטעות החביבה עלי, בניית מחוון יחד עם התלמידים  –

משוב עמיתים. החלק הפורמלי להערכתי פחות שימושי ופחות יהיה לו שימוש 

בהמשך...לא בדקנו האם המורים מיישמים את התובנות או את המערך מחקר השיעור. 

אני מאמינה שזה השפיע עליהם, אך מובילות המיזם היו צריכות להדגיש שהתהליך הזה 

  רכזת) ( "יל ללמידה כללית, להגיד את זה במפורש...הוא ליישום בהמשך, ולא רק תרג

  רכזת)( ."בכיתה מיישמים הצוות של הגדול הרוב"לתחושתי 

"מרבית הצוות חשב שעשינו שינוי מהותי בעבודת הצוות ובהוראה, מרבית הצוות 

  רכזת)( “.השתמשו בכול מיני אסטרטגיות מהתכנית

כיתה, השנה אני יודעת איפה כול אחד "זה מלווה אותי, זה חלק מתהליך ההוראה שלי ב

  מורה)( ."ממוקם, אני משתמשת בהרבה כלים כולל מחוונים

  (מורה) ".קיבלנו כול מיני כלים, כמו הטעות האהובה עלי, רמזור, זה עוזר"

  מורה)( ."משהו עשיתי הכיתות"ברוב 

 את מבינה שאני הרגשתי לא אבל, השנה בתחילת ניסיתי. מועטה במידה מיישמת"אני 

 אז, אחרים דברים עם טכנית הסתדר ולא, בלגאן עשה זה. הרמזור, לעומק השיטה

  מורה)( ."ויתרתי

"ברמה של כל החטיבה עדיין לא הגענו לממד של הטמעה רחבה. זה תלוי ברצון של 

המורים, זה הרבה עבודה והדרך מורכבת. אני אישית צריכה להתנסות בזה יותר כדי 

  מורה) ( ."זה תורם בסופו של דבר, האם ההשקעה שווהלהעריך לעומק האם ומה 

  רכזת)( ."מעבר ולא, במטלה עסקו רק"המורים 

  

  עלייה בשימוש בפרקטיקות מתקדמות ללמידה

דיווחו בכל רכזים ומורים שדווח בשלב הזה,  , כפייחסית של הל"ל המצומצם היישום היקף במסגרת

מסוימות של למידה אקטיבית, ובפרט למידת חקר, ולמידה  פרקטיקותשימוש בבעל עלייה זאת 

ו בסוף התקופה יש בהחלט ניסיון של המורים ש. בתצפיות שנעשיתופית (בקבוצות) בעקבות המיזם

במתכונת קבוצתית (ראה לעיל). מסתמן אם כן שהתהליכים למידה לויותר לכוון ללמידה אקטיבית 

  ם לכיוון הזה.מיזם כן מכוונימסגרת השהמורים עוברים ב

עבודת צוות וחשיבה, אם אין מוטיבציה קשה לעשות  עלהתלמידים  עם"עובדים הרבה 

  מורה) ( ."זאת

  רכזת)( ."שלהם בשיעורים חקר יותר משלבים"המורים 
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 יותר שנותנת כותרת יש עכשיו אבל"ש. חד לזה לקרוא בלי, בקבוצות עבודה עשיתי"תמיד 

  מורה)( ."התהליך את שמשפר נוהל ויש, ומודעות לגיטימציה

 ."אסטרטגיה בשם רשום לא שזה, חקר עבודת של הנושא כל אתגם  ...מיישמת"אני 

  מורה)(

  רכזת)( ."התלמידים מצד פעילה יותר למידה לעשות"למדתי 

 למידת, הלמידה על אחריות לתלמידים העברנו קצת כןאבל  ...תרומות היו לא"בגדול 

  רכזת)( ."עמיתים

  

  מטעויותלמידה 
 תוךמ. אחרות ל"הל לאסטרטגיות בהשוואה בבתי הספר יותר רבה בולטות מקבלת מטעויות למידה

הדיווחים על התנסות ויישום של "הטעות האהובה עלי" הם  ,הדיווחים על שימוש באסטרטגיותכלל 

לא רק מתקנים או  :אחדות גם דיווחו על שינוי באופן הלמידה מטעויות מרואיינות. ביותר השכיחים

היבטים נוספים כגון מה נכון  יחדִאתם  מנתחיםכפי שעשו בעבר, אלא  ,מסבירים לתלמידים מה הטעות

באסטרטגיות יותר רב התצפיות מצביעות על שימוש אפשר ללמוד ממנה.  כיצדבטעות, מה מקורה ו

 ,יותרות גבוהה במיומנגם ובהשוואה לתחומי ידע אחרים, למידה מטעויות בשיעורי מתמטיקה, 

  אסטרטגיות אחרות שנצפו.  ל בהשוואה

עליה קצת, והייתי אומרת מה הטעות. לא  תמתעכב הייתי, טעות הייתה אם, בעבר"

מאיפה היא מגיעה, איך אפשר ללמוד  –ניתחנו את הטעות כמו שעושים עכשיו בכיתה 

הקשר בין הטעויות של  ממנה. היום אני גם חושבת לעצמי על מקור הטעות, ועל

  רכזת)( ."התלמידים לבין ההוראה שלי

  )מורה( .""אני עושה למידה מטעויות

לגבי תשובה של תלמיד  –"למדתי להסתכל על דברים בצורה יותר ביקורתית. למשל 

למדתי לא רק לפסול, אלא לנסות להבין מה החשיבה שעומדת מאחוריה, ואיך לתקן את 

  מורה)( ."החשיבה

  

  על פי דיווחיהן – השפעות על המורות ברמה התודעתיתה

ם לא תמיד מייצרת הבנה ה שלההוראהלכך ש מודעות שהגיעו אליהן, ובהן תובנותמורות דיווחו על 

עצמם, כוחות בנות ידע בהיכולת של התלמידים ללמוד באופן אקטיבי ולהַ  'גילוי'בקרב התלמידים, 

הבנה בקרב התלמידים, מודעות להיבטים שכדאי  התרומה של למידה אקטיבית לפיתוח הבנת

הערך  'יגילו' ,כגון זיהוי ומינוף של אירועים קריטיים באינטראקציה עם התלמידים ,לשפר בהוראה שלהם
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דברים בנסות התההוראה ול ון אתלבחרבה יותר ונכונות פתיחות בצפייה בעצמם או בעמיתים, הטמון 

  ת לחשיבה. עציר/וחדשים, 

  

יותר פתיחות לבחינת ההוראה, ומודעות לכך שאם תלמידים לא הבינו הבעיה לא "יש לי 

  מורה)( ."בהכרח אצלם, שהם לא קולטים, אלא אולי בהוראה

  מורה)( .""אני יותר מודעת שההוראה מאד באה מהבטן, ושיש צורך לעצור ולבחון

שלי, יותר "כמורה זה שינה משהו אצלי. אני יותר פתוחה לשאול שאלות על ההוראה 

  מורה)( ."מוכנה לנסות דברים שלא העזתי קודם, כמו גישות שונות ללמד נושא

  מורה)( .""למדתי להתאים את עצמי לתלמידים

  הערכה ומשובשינויים בהיבטים של 

נוסף על . התלמידים מצב של ומידית שוטפת הערכה של הלחשיבות יותר מודעותווחו שהן ימורות ד

דיווחו שהן עושות יותר שנה ב' של (שתי מורות  ההערכה באופני שינויים על דווחמעטים  ראיונותבכך, 

הערכת  לעשות יותר מרבהמחוונים בשיתוף התלמידים בהערכה חלופית; מורה אחת דיווחה שהיא 

  עמיתים והערכה עצמית).  

  רכזת)( .""אני עושה יותר הערכה מידית

בכיתה, השנה אני יודעת איפה כול אחד זה חלק מתהליך ההוראה שלי  זה מלווה אותי,"

  (מורה) ".ממוקם, אני משתמשת בהרבה כלים כולל מקוונים

 .""יותר מודעות לניסוח שאלות במבחנים, איפה התלמידים עלולים ליפול בגלל ניסוח

  רכזת)(

 רכזת)( "יותר מיומנות לקרוא תשובה במבחן, מה עבר לו בראש?"

  

   בכיתה השיחאופי השפעות על 

 המורות של גוברת מודעות עלד, ו, אם כי לא שכיחים מאדיווחים היו התקופה סוףב בראיונות

  :  בשיעורים שיח הדרך שבה הן מנהלות על השפעות ועל ,בכיתה השיח של להיבטים

- "למדתי להמתין לתשובות של התלמיד, לתת זמן לחשוב, לא לתת להם תשובה חד

  מורה)( ."משמעית מיד

  מורה)( ."מודעת לעניין של השיח בכיתה, מסרטון השיעור שניתחנו"אני יותר 

תלמיד -"אני יותר משתפת את התלמידים בלמידה, ויותר מודעת להיבטים של השיח מורה

  רכזת)( ."למשל שיש רגעים קריטיים –
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"למדתי לשים לב לסטינג שצריך כדי לאפשר שיח בין התלמידים לבין עצמם, מודעות לכך 

פונג, שצריך יותר שיח בין התלמידים, ושזה דורש -נוטה להיות בדגם פינג שהשיח בכיתה

  רכזת)( ."נוהל מצד המורה

"יש לי יותר מודעות לשיח בכיתה, תשומת לב למה שקורה אצל התלמיד, בראייה של איך 

  רכזת)( ."לשפר את ההוראה שלי

  מורה) ( .""יותר מודעות לעניין השיח בכיתה

  

לעודד שיח בין התלמידים  המורות של ןנוניסיו הגוברת המודעות ותשלמר מסתמן מהתצפיות

) ולשפר את איכות ניהםשיתוף ביל (בשיעורים שנצפו היה דגש על עבודה קבוצתית ועל עידוד התלמידים

 העבודה. לכך הדרושות המיומנויות את ןלעצמ גלויס לא עדייןלבין התלמידים, הן ן השיח בינ

-כיווני (מורה- ושיח שנצפה בשיעורים בין המורות לתלמידים היה לרוב חד ,'רגילה' הייתה בקבוצות

  .      IRFכל פעם) ובדפוס של בתלמיד 

  שינויים בעמדות התלמידים

 מבחינת "להלבעמדות התלמידים בעקבות הלמידה לפי גישת  שינוידיווחים על  כמהבראיונות היו 

  :מהטעויות הלמידהחינת בומ למקצוע נוגעב םעצמב האמונה

 לשיפור והוביל חרדות תלמידים להרבה הוריד, נפלאות עשה זהט' - שב לומר יכולה"אני 

  רכזת)( ."בונה אלה מאיים שאינו למשהו הפכה הערכה. ביצועים

"עד עכשיו תקנו טעויות, עכשיו מגיעים למסקנה שמתוך טעויות צומחים, אני משוכנעת 

  מורה)( ."עליה דיברנושהתלמידים לא יחזרו על הטעות העקרונית 

  

  להצביע על שינויים בתרבות הכיתתית במעבר בין תחילת התקופה לסופה. אפשר-אי התצפיותעל סמך 

  

  בית הספרתרומה ל 2.3
הערכה תורם לבית הספר, -למידה- אמירות כלליות של המרואיינים על כך שכל טיוב של ההוראה מלבד

תרומה ספציפית אחת לאחד מבתי הספר. בבית ספר זה הגישה הפדגוגית הדומיננטית על דווח רק 

 ומאפיינת את העבודה בכל מקצועות הרוח והחברה היא חקר. צוות המתמטיקה לא עבד לפי גישה זה

 יותר גישה של חקר בלמידה.    עתה מיישם הואבעקבות מיזם הל"ל דווח כי עד כה, אך 

  

מדעים בהרחבה במתמטיקה וה בבחיר ע עלילהשפ מיזםהשל פוטנציאל ה תמיד 2.4
 בחטיבה העליונה

  מסתמנות השפעות
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לא  ,של יישום הגישה בבתי הספר המשתתפים זהבשלב מאפייני ההערכה, וההיקף המצומצם 

מאפשרים לבחון את ההשפעה של הטמעת הל"ל על היקף הבחירה במגמות מדעיות מורחבות ובלימודי 

 יחידות לימוד. 5של מתמטיקה במסלול 

  

  תפיסות המרואיינים

עלייה בשיעור בין לבין יישום אפשרי מוצלח של הל"ל  ישיר קשר רואים אינם ככלל המרואיינים

  .בחטיבה העליונהמורחבים מדעים מסלולי מתמטיקה ובחירה בה

 מתחום לעמיתיהם המדעים מתחום והמדריכים המורים בין הבדלים עלו, בסוגיה זו עם זאת

 קשרו פחות המדעיםהמרואיינות מתחום בהשוואה למרואיינות מתחום המתמטיקה, . המתמטיקה

 עשוייםשהגורמים ש ציינו ן. מספר לא מבוטל מההמקצוע בחירת לבין ל"הל בין ובכלל ישיר באופן

 יבת הבינייםשל מדעים בחטיותר תית יהם בראש ובראשונה למידה חווי ותמדעימגמות לעודד בחירה ב

חברות טכנולוגיה עילית, ( "תיישה בין התלמידים לבין מוקדים מלהיבים של עולם המדעים ה"אמופגי

פחות  כי בהשוואה לעמיתותיהן מתחום המתמטיקה הן). נראה וכדומה מחקר מדעי מעניין ורלוונטי

יבה במגמות מדעיות בחט רובחלמבקושי בהבנת המקצוע גורם מרכזי בהימנעות של תלמידים  ותרוא

    .להרחבת העניין והסקרנותאמצעי בהל"ל  ותופחות רוא ,העליונה

התלמידים במקצוע. האסטרטגיות מוצאות חן  פרלא חושבת שזה העניין שיגדיל את מס"

בעיני התלמידים. זה משהו חדש, שמעורר עניין והתרגשות, כמו הלוחות המחיקים...והל"ל 

ת...אבל אני לא חושבת שזה גם מגביר את המשמעות בלמידה ואת תחושת המסוגלו

  מורה)( ."העניין שיגדיל את מספר התלמידים במגמות מדעיות מורחבות

"לא נראה לי שהתלמידים יבחרו מקצוע בגלל הל"ל. מה שמשפיע זה לקחת אותם לסיורים 

טק, לחשוף אותם למקצועות מדעיים בעולם של מבוגרים, דברים יותר -לחברת היי

יבינו יותר טוב את הנושאים הנלמדים, אבל זה רק ממד אחד פרקטיים. עם הל"ל הם 

    מדריכה)( ."בבחירת המקצוע

"זה כן יעזור לשיעורים להיות יותר מכוונים להבנת התלמידים, והתלמידים יהיו יותר 

מעורבים. אבל כדי להלהיב את התלמידים צריך יותר מפעולות הערכה. צריך יותר 

  רכזת)( ."תיתיות, והעשרתיויוופעילויות ח

  

 הלמידה בעקבות מקצוענת הבהב יפורן כי שמה יותר סברו המתמטיקה מתחום מרואיינותלעומתן, 

. לימוד יחידות 5 של במסלול שבוחרים התלמידים מספר את להגדיל עשוי כן ל"הל עקרונות לפי

מספר מורות במקצוע זה, הל"ל נתפסת כבעלת תרומה לרמת העניין והמשיכה של המקצוע. 
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 ה שללמידהו ההוראה את שמאפיין משהו הטכני האופי על מאפשר המיזםכי לדעתן למתמטיקה ציינו 

  אטרקטיבי בעיני תלמידים.גורם לו להיראות לא המקצוע הזה ואשר 

אנחנו בעידן שצריכים לשווק את עצמנו ואת המקצוע. והתכנית עוזרת למכור את המקצוע "

 מעריכים שלי התלמידיםפוטנציאל. בדרך שהתלמידים ירצו לקנות אותו...אני רואה בזה 

דת כמוך'. הם מלמ לא ההיא המורה' הזמן כל לי אומרים הם. ל"הל ברוח שלי ההוראה את

ם בשיעור, לחשוב על הדברים. הלמידה יותר פעילה, ואני הורגלו להיות שותפים פעילי

  מורה)( ."יתיתימקווה שגם יותר חוו

 יחידות 5-ל תלמידים מכוון זה, הבנה מכוונת אקטיבית למידה מעודדת"במידה שהל"ל 

מקצוע מעניין, כיפי, מאתגר. הרבה  במתמטיקה יראו שתלמידים לכך עוזר זה כי. לימוד

שנים אנחנו מנסים לעשות את זה, אבל זה קשה שמתמטיקה לא תהיה משהו טכני. והל"ל 

  מורה)( ."כן נותן כלים לכך במידה מסוימת, יחד עם התכנית החדשה

יחידות מתמטיקה. הלמידה השונה  5-"אני מאמינה שיש בכוחה של הל"ל לעודד בחירה ב

  )       רכזת( ."שעשינו עם מטלת הביצוע בשכבה ט', מעודדת לכיוון הזה והמעניינת כמו

   



 

91  
 

  

  

  

  

  

  

של הל"ל ניתוח פעילות בפורומים  – 1נספח 
  אינטרנט ב

   



 

92  
 

  הקדמה

  רקע על אתר המיזם והפורומים

הקים אתר אינטרנט לשימוש המשתתפים במיזם הל"ל. האתר מורכב ממספר 'אזורים' או  "קדימה מדע"

), ושאר "שלנוהכלים רגז "או "פורומים", "לוח מודעות"אזורים הם בעלי אופי אינטראקטיבי (מהשלושה  :פונקציות

 "תמונות", "ספריות", "טכנולוגיות להוראה", "הכשרה"האזורים מאגדים חומרים ומשאבים הקשורים למיזם (

  יהם.לאומאפשרים גישה  )"צילומי שיעורים"ו

נוסף על לשמש פלטפורמת למידה ועבודה ( הם נועדוובתפיסת המיזם, והפורומים הם מרכיב מרכזי באתר 

מיזם. מטרה ב המשתתפיםישיבות הצוות) לקהילות המקצועיות הבית ספריות המתהוות/מתפתחות בבתי הספר 

 ולמידה משותפת ,הספר השוניםבתי לבין מרכזית נוספת של הפורומים היא לאפשר אינטראקציה בין הצוותים 

פורום "גיבוש של קהילת הל"ל חוצת בתי ספר. באזור הפורומים פועלים שני פורומים כלליים ( ללשתבשיל לכ

), שני פורומים לרכזות מקצוע "פורום מנהלים"), פורום למנהלי בתי הספר המשתתפים ("פורום קפיטריה"ו "כללי

פורום חוץ מהמשתתפים. לצוותי המקצועות  ספרים ביתטכנולוגיה) ושישה עשר פורומים ו (מתמטיקה ומדעים

. כל כל המשתתפים במיזםפני הכניסה לפורומים פתוחה לבלבד,  שהכניסה אליו מוגבלת למנהלים ,המנהלים

הודעות של משתתפים אחרים. לכל משתתף יש גישה  לעאו להגיב  םמשתתף יכול להעלות הודעה בכל אחד מה

       משאבים שמאוגדים שם.    הלאזורים האחרים ולחומרים וגם 

   

  רקע על הניתוח

      שני סוגי ניתוחים: נעשו מיזםבפורומים המתוקשבים שליוו את פעילות ה
וסיווג אוטומטי ממוחשב של  ,ניתוח כמותי של כלל הפעילות מתוך רישום מלא של כלל הפעילות  .א

מורות בשמונה בתי  122פעילויות של  15,903הקטגוריות כפי שנוצר ב"קדימה מדע". הניתוח כולל נתוני 

 ספר (נציין כי גמול ההשתלמות היה מותנה בהשתתפות).

) בשלושה "לוח מודעות"ניתוח עומק של התכתובת בכל הפורומים (למעט פורום למנהלים בלבד ופורום   .ב

). 2016) ולקראת סופה (מאי 2016), באמצעה (פברואר 2015ודשי פעילות: בתחילת השנה (נובמבר ח

בעלות לפעילויות ייצוג לתת  כדי "קדימה מדע"אום עם מלוות המיזם מטעם יהחודשים הללו נדגמו בת

ספרים  פורומים, רובם בית 13נותחו  הללו.זמן הנקודות שלוש בפורומים ב ושהתקיימ נפח

 ציפלינריים.ודיס

ניתוח וביטויים אופרטיביים לכל ם לממדי והוגדרזוהו והמצוי בפורומים החומר ו מיזםמטרות ה סמךעל 

 . ואלה הממדים:אחד מהם

 .תגובות לדיוןהדיונים ומספר ההיקף: מספר  •

 .םהמשתתפים: מחוללי הדיונים והמשתתפים ב •

 .דיון פותחותהודעות שהנושאי  •
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 .מאפיינים של תוכן הדיונים •

 .אפקט בדיונים •

 .הל"לשל עדויות לשפה ולרוח  •

 .הערכת איכות האינטראקציות •

 סציפלינות ובבתי הספר. יבחינת הפריסה בד •

שהתקבל ניתוח שונה בין  פעםשלושה שופטים המיומנים בניתוחי תוכן. בכל  נעשה בידיניתוח ה

 .1השופטים, חודדו ודויקו ההגדרות שנקבעו בשלב 

  

 ניתוח מכלול הפעילות בפורומים 

 התרחשומורות בשמונה בתי ספר, אשר  122פעילויות של  15,903 ם עלל התקבלו מ"קדימה מדע" נתוניובסך הכ

  בשנת הלימודים תשע"ו.  

ממדים: היקף הפעילות לפי מועדים שונים בשנה (חודשים); היקף ארבעה לפי  אלות יומיפוי כללי של פעילו שהנע

  )."קדימה מדע"פי בית ספר; היקף הפעילות לפי דיסציפלינה; סוגי הפעילויות (לפי הסיווג של מערכת הפעילות ל

  תוצאות המיפוי: ואלה

בשאר הפעילות פברואר ובחודש יוני. –בחודשים אוקטובר הייתהנראה שעיקר הפעילות  – מועדים בשנה  

  .למעט חודש יוני ,בסך הפעילות ממששל נצפתה ירידה החל מחודש מרץ נמוכה יותר. הייתה החודשים 

   .14מס' בתרשים  מוצגכ ,נמצאו הבדלים בין בתי ספר – הבדלים בין בתי ספר בהיקף הפעילות

  מתמטיקה ומדעים. תחומי הדעתדומה של פעילויות בשני  מספרנצפה  – היקף הפעילות לפי דיסציפלינה

) הן כניסה לקורס 22%חמישית (מתוכן, ) מתקיימות בפורומים. 72%רוב רובן של הפעילויות ( – סוג משאב

 דפי תוכן.לקישורים ולקבצים, לכניסה לתיקיות (חומרים בנושאים שונים הנוגעים למיזם),  מעטות בלבדו

ל, כניסה לפורום, הרשמה הפעילויות סווגו לקטגוריות לפי אופיין: אופי טכני (כניסה לאתר של הל" – אופי הפעילות

לאתר וביטול הרשמה); אופי של יצירת ידע (העלאת הודעה לפתיחת דיון חדש והוספת תגובה לדיון קיים); אופי 

  הודעות/תגובות של מורים אחרים, צפייה בקבצים, קישורים ודפי תוכן). בשל צריכת ידע (צפייה בדיונים ו

  

  

 N=15,903 כלל הפעילות –חודש במספרים מוחלטים בת יוהפעילוך ס :13תרשים 
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 N=15,903 כלל הפעילות –ת לפי בית ספר באחוזים יופעילוה ךס :14 תרשים

 

 

N=15,903 כלל הפעילות –מקצועות לימוד באחוזים לפי ת יופעילוה ךס :15תרשים 
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 N=15,903   כלל הפעילות –משאב באחוזים הפעילויות לפי סוג  :16תרשים 

 

 

 N=15,903   הפעילותכלל  –אופי הפעילויות באחוזים מפורט : 17תרשים 
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 N=15,903   כלל הפעילות –אופי הפעילויות באחוזים מקובץ  :18תרשים 

 

 

 

   כלל הפעילות –אופי הפעילויות באחוזים מקובץ בהשוואה בין מקצועות לימוד  :19תרשים 
N=15,903 
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 ניתוח הפעילות בפורומים הנדגמים 

 פעילותההיקף 

פורומים לשימוש  19-דיונים ב נהלוהת -  2016ומאי  2016 פברואר, 2015 נובמבר –בחודשים שהוערכו לעומק 

דיונים  נהלוספריים דיסציפלינריים. בפורומים לכלל הרכזים לא הת בית יוהפורומים הרוב  .הצוותים המשתתפים

  דיונים בפורומים שנותחו. 200 תנהלובחודשים שנדגמו לניתוח. במהלך תקופת הדגימה ה

 , פברואר2015 במספר הדיונים בפורומים במעבר בין שלושת החודשים הנדגמים: נובמבר נמצאה ירידה קלה

 .2016 ומאי 2016

  

 N=200קבוצת הדגימה  –דיונים לפי פורום ה מספר :3טבלה 

 באחוזים   'מס  פורוםה

 13.0% 26 2בי"ס  מדע

 8.5% 17 3בי"ס  מדע

 8.0% 16 8בי"ס  מתמטיקה

 8.0% 16 4בי"ס  מתמטיקה

 7.5% 15 כללי

 7.0% 14 5בי"ס  מתמטיקה

 6.5% 13 2בי"ס  מתמטיקה

 6.0% 12 4בי"ס  מדע

 5.5% 11 6בי"ס  מדע

 5.0% 10  1בי"ס  מדע

 4.5% 9 7בי"ס  מדע

 4.0% 8 1בי"ס  מתמטיקה

 3.5% 7 כללי מתמטיקה

 3.5% 7 8בי"ס  מדע

 3.0% 6 6בי"ס  מתמטיקה
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 באחוזים   'מס  פורוםה

 2.5% 5 3בי"ס  מתמטיקה

 2.0% 4 5בי"ס  מדע

 1.5% 3 7בי"ס  מתמטיקה

 0.5% 1 כללי וטכנולוגיה מדע

  100% 200  דיוניםכ ”סה

 

  N=200קבוצת הדגימה  –פעילות לפי מועדים בשנה הניתוח  :20תרשים 

 

  

  משתתפיםה

  מחוללי הדיון

מנהלים. מחוללי לו מיזםב מורים ותיקים יותרל בהשוואהשנה א' ומובילי המיזם יוזמים יותר דיונים, של מורים 

, מורים 21% –שנה א' (מורים של ), מורים דיוניםמה 26%(" קדימה מדע" הדיון המרכזיים הם צוות מקצועי

  .)11%() ומדריכי מקצוע 11%שנה א' (של ), רכזי מקצוע 11% –מלווים 
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  N=200    קבוצת הדגימה –ניתוח לפי מחולל הדיון באחוזים מפורט  :21תרשים 

 

    N=200   קבוצת הדגימה –דיון באחוזים מקובץ הניתוח לפי מחולל  :22תרשים 
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  מאפייני התגובה לדיונים

 גורמים.מגוון של השיח בפורום משתף מורים ו באיזו מידהנו דקב

  פעילויות בפורום. ה לע להגיבנמצא שהמורים המשתתפים ממעטים  •

o הודעות בפורומים. לעמהמקרים יש תגובות  61%- ב 

o שתיים.ב - 23%- תגובה אחת בלבד, ובבבהם יש תגובות מדובר שמהמקרים  49%- ב 

 .מיזםשנה א' ולמובילי השל למורים יותר  גבוה דיונים יש ייצוגבבתגובות  •

  

  N=200   קבוצת הדגימה –באחוזים תגובות בדיונים שיעור ה :23תרשים 

 

  N=200   קבוצת הדגימה – הודעות שפותחות דיון באחוזים לעתגובות המספר  :24תרשים 
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    N=119   באחוזים מתוך דיונים עם תגובות –יונים בדייצוג של גורמים שונים בתגובות  :25ים תרש

  

  

  מאפייני ההודעות שפותחות דיון

/ת), נמצא שהפורומים משמשים ףברמה של ייזום דיונים בפורומים (הפעולה של פתיחת דיון חדש על ידי משתת

, ופחות פלטפורמה לשיתוף ולעירור למידת ןניהוללו מטלות פורמליות של המיזם תבעיקר פלטפורמה להגש

  - נמצא כי מתוך ההודעות שפותחות דיון  .עמיתים/התייעצות פדגוגית/דיון על הפרקטיקה, וכדומה

 דיווח עליהן על ידי הצוותים.בעוסקות בהגשת מטלות פורמליות או  42% •

 (הנחיות, משוב, הערות). " עקדימה מד" עוסקות בניהול המטלות על ידי מובילות המיזם מטעם 25% •

  עוסקות בשיתוף מורות על התנסות בהל"ל בכיתה. 19% •

 לעבודה בהל"ל או בתחום הדעת.   נוגעאחוז קטן מההודעות הפותחות מעלות לבטים ושאלות ב •
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  נושא ההודעה הפותחת
  המופעים:מפתח 

הנעשה בישיבות הצוות והעלאת משתתפים: העלאת פרוטוקולים של ישיבות צוות, דיווח על הצוותים המטלות 

  דוחות להגשה, לפי החובות של המיזם ולצורך קבלת משוב והנחיה מהצוות המוביל.

טיוטות), העלאת הנחיות  םובכללדוחות ( לעפרוטוקולים מישיבות, משוב על מוביל: משוב הצוות המטלות 

  התקדמותם במטלות המיזם. בנוגע ללעדכן  ספרים ביתומחוונים לדוחות, בקשות מהצוותים ה

  הן. יההתנסויות שלהן ביישום הל"ל בשיח כיתה בכיתות בדברהתנסויות/הל"ל: שיתוף או תיאור של מורות 

  ניהול במסגרת המיזם.דרכי על לבטים ושאלות של המורות על דרכי עבודה או  :לבטים על דרכי עבודה/ניהול

  ורות על הוראת תחום הדעת.או שאלות של המ ויותלבטהת :לבטים על תחום הדעת

כגון  ( 'חיצוניים'שיתוף של המורות בידע או בכלים הקשורים להל"ל ממקורות  :התנסותיכלים וידע הל"ל לא 

  התנסויות שלהן עצמן).הלא תיאורים של  –קישורים למאמרים, סרטונים וכדומה 

  הבעת רגשות, תודות, שיתוף בדיחות ואנקדוטות, פתגמים וחומרים להשראה, וכדומה.  :טוי רגשי/אישייב

קשורים להל"ל כגון מבחנים, שאינם שיתוף או התייעצות בנוגע לעניינים פדגוגיים או מקצועיים  :פדגוגיה לא הל"ל

  חומרים וכלים להוראה, אתרים מעניינים, וכדומה. 

לחברי הצוות המקצועי בנוגע  אחד מחברי הצוות (בד"כ הרכזת או המדריכה)של הודעות/הנחיות  :הודעות לצוות

   .לעבודת המיזם

מגיעים  כיצדלהעלות סרטון לאתר, מתי צריך להגיש מטלה,  כיצדהתייחסות לעניינים טכניים כגון  :טכניהצד ה

  ליום עיון, החזרים, וכדומה.

  ום הדעת.שיתוף בהתנסויות אישיות בהוראת תח :התנסות/תחום הדעת
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   N=200   קבוצת הדגימה –כל מופע  ההיקרויות של שיעור :נושא ההודעה הפותחת :26תרשים 

 

  

  מאפייני התוכן של שרשורי התגובות בדיוני הפורומים

לפורומים נושאים של ההודעות הפותחות, ניתחנו מאפיינים של התוכן בשרשורי התגובות שהועלו נוסף על ה

  מהמקרים שהיו תגובות). 61%בעקבות הודעות פותחות (באותם 

 יהןהתכנים השכיחים יותר בשרשורי התגובות בפורום מתייחסים לדרכי עבודה ויישום של הל"ל (לרוב בתגובות

הודעות של המורות המשתתפות), ושבחים/חיזוקים למורות שמעלות חומרים או משתפות  לעשל מובילות המיזם 

נסויות שלהן בהל"ל (מועלים על ידי מובילות המיזם ועל ידי מורות). בשכיחות נמוכה יותר מצאנו תכנים בהת
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עבודת צוות, שאלות, שיתוף בהתנסויות נוספות בהל"ל ועיסוק בתחום לטכניים, ביטויים לחשיבה ביקורתית או 

  מהמקרים מצאנו תכנים תאורטיים.  1%-הדעת. רק ב

  

   סוגי תכנים

  המופעיםמפתח 

דרכי לאופנים של יישום הל"ל בשיח כיתה, לבתגובות יש התייחסות לדרכים ו :דרכי עבודה ויישום של הל"ל

  שדרוג כלים, וכדומה. להתמודדות עם מצבים בכיתה, 

  הל"ל או למורה אחרת, מחמאות, חיזוק ועידוד, סיפורי השראה. מיזםבתגובות יש היבט של שבחים ל :שבחים

להעלות סרטון לאתר, מתי צריך להגיש מטלה,  כיצדתגובות יש התייחסות לעניינים טכניים כגון ב :שיחה טכנית

  מגיעים ליום עיון, החזרים, וכדומה. כיצד

 יםבתגובות יש ביטוי לחשיבה ביקורתית/רפלקטיבית של מורות ו/או חילופי דברים נוקב :צוותדיון ביקורתי/עבודת 

  ובחינת נושאים. מורות כמה בין 

  שואלות על דרכי עבודה/יישום/תכנים פדגוגיים. מורותיהן הבתגובות :שאלות

  מורות משתפות בהתנסויות שלהן בהל"ל בשיח כיתה.יהן הבתגובות :התנסויות נוספות בהל"ל

  בתגובות יש התייחסות להיבטים של הוראת תחום הדעת כשלעצמו. :תחום הדעת

  בתגובות יש התייחסות להיבטים תאורטיים הקשורים להל"ל או לפדגוגיה באופן כללי. :דיון תאורטי

  

   קבוצת הדגימה - אחוזים מתוך דיונים עם תגובותב סוגי תכנים בשרשורי התגובות :27תרשים 
N=119    
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  מפגש בפורומים

 הפורומים מביאים לידי ביטוי שותפויות, דהיינו חוצים בתי ספר ודיסציפלינות. באיזו מידהנו דקב

 ממוקדי בית ספר ודיסציפלינה.הם בפועל, הפורומים  •

 בתי ספר שוניםממקצועות שונים ו/או ם לשיח בין מורי נהלכמעט לא מת •

ייכות לבית ספר תשמ םהבבדיון כל המורות המשתתפות  ,)97%תגובות (שכוללים מוחלט של הדיונים ה םברוב

מהדיונים השתתפו מורות מבתי ספר שונים: בכאחוז אחד  מעטיםבית הספר של מחוללת הדיון. באחוזים  –אחד 

מהדיונים השתתפו מורות משני בתי ספר שונים, ובכשני אחוזים מהשיחות השתתפו מורות משלושה בתי ספר 

  שונים.  

מתוך  מקצועות שונים בדיון באחוזיםבין ס ו"פילוח הדיונים לפי מופע של מפגש בין בתי :28תרשים 
 N=119דיונים עם תגובות 

  

 

  גוון רגשי של הדיונים

מתוך השאר, . עניינית נימהבעלי היו ) 63%הדיונים (רוב החוויה הכללית בהשתתפות בדיון היא עניינית וחיובית. 

  שלילי. -  מעורב, ובאחוז אחדהיה הגוון מהדיונים  5%-. בתחיובי בנימהבעלי היו ) 31%( דיוניםרוב ה
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  N=200קבוצת הדגימה  -  פילוח לפי גוון רגשי בדיונים באחוזים :29תרשים 

 

 

  ביטויים לאינטראקציה איכותית בדיונים

היבט היצרנו מדד לסיווג של איכות האינטראקציות המתקיימות בפורומים. במדד זה יש התייחסות לשני היבטים: 

המתייחס לאופי האינטראקציה. הדיונים  ,איכותניההיבט הו ;האם וכמה תגובות של מורות יש בדיון –כמותי ה

  ):'איכות'ל קודדו לפי סקאלה בעלת שלושה מדרגים שונים באופן הבא (בסדר יורד ש

 לעמספר מורות (שתיים או יותר) משתתפות בדיון ומגיבות  – ם לאינטראקציה איכותיתימידה רבה של ביטוי

   אמירות קודמות בממדים מקצועיים.

אופי  נושאותהן ימספר מורות משתתפות בדיון, אך תגובות – מידה מסוימת של ביטויים לאינטראקציה איכותית

 תגובות מקבילות). להודעות קודמות (=נטול התייחסות מהותית י מקצועי אך חברתי/אפקטיבי, או אופ

 מהצוות המוביל בלבד.הן תגובות שהאין תגובות בדיונים, או  – ביטויים לאינטראקציה איכותית מעטיש אין/

  

קטן ) הביטויים לאינטראקציה איכותית בין המורות הם חלשים. במיעוט 87%הגדול של הדיונים ( םברוב

יש ביטויים רבים לאינטראקציה  2%- ) יש ניצנים של אינטראקציה איכותית, ורק ב12%של הדיונים ( מאוד

 איכותית. 
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קבוצת  -  אחוזים מתוך הדיוניםבפילוח הדיונים לפי איכות האינטראקציה הקיימת בהם,  :30תרשים 
   N=200הדגימה 

  

  למדרגים שונים ושויכודוגמאות לדיונים שקודדו 

  לפי המדרג שנקבע ,דיון שיש בו מידה מסוימת של ביטויים לאינטראקציה איכותיתל הדוגמ. 1

       הדיון נלקח מפורום מדעים בית ספרי באמצע השנה (חודש פברואר)
  שם בדוי] –מורה יובל ההודעת פותחת [

 ,שלום לכולם

 .בפעילות תרגול בנושא חשמלבעצתה של [רכזת המקצוע] שילבתי את רמזור 

עשינו דף עבודה שכלל שאלות בנושא חשמל, תחילה נתתי זמן לתלמידים לנסות ולענות על השאלות 

 .בדף

בזמן זה חילקתי את הכרטיסיות. השתמשנו בהן כאשר בדקנו יחד את הדף. ירוק = אני בטוח בתשובה 

                                 . אני לא יודע = = אני לא בטוח / ניחוש. אדום שלי. צהוב

 .הכרטיסיות עבדו ממש יפה, והכיתה שיתפה פעולה

 .הדף שהכנתי היה ארוך ולכן לאחר מספר שאלות, גם הכרטיסיות לא עזרו

כך שכדאי להשתמש בהן בפעילות כזו אך כדאי לחשוב על מספר השאלות שניתן לענות עליהם ברצף. 

  ?אולי שאלות מדגמיות

  

  רכזת המקצוע] [ 1תגובה 

 !יובל כל הכבוד
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אני חושבת שכמות גדולה של שאלות, גם אם לא הספקת לבדוק את כולן, קנתה את השקט של 

  ...תלמידים טובים, זריזים, נחפזים

 .שמסיימים מהר את המטלה ואחר כך יושבים ללא מעש במקרה הטוב ומפריעים לאחרים במקרה הרע

 .ל שאלות מדגמיות כדי להפיק את המיטבאני מסכימה שאת הבדיקה יש לעשות ע

הבעיה היא שלא תמיד אנחנו יכולות להתכונן לכך. הרבה פעמים אני מוצאת שיש שאלות בעיתיות שלא 

  .חשבתי עליהן

 .זה המקום ליצירתיות ולאלתור במקום

   בהצלחה

  

  ]"קדימה מדע"[מלוות המיזם מטעם  2תגובה 

 ,שלום יובל, רכזת המקצוע, וכולם

מסכימה עם שניכם שאת הבדיקה המשותפת עדיף לעשות על מדגם של שאלות, לפי בחירה מושכלת 

  .של המורה ולאו דווקא לפי סדר רץ

אפשר כמובן לשלב את אסטרטגיית "הטעות האהובה עלי" המאפשרת למורה להתעמק בניתוח של  

מסויימת לאחר שאבחן חוסר בטחון של התלמידים , או להיפך בטחון רב בתשובה  שלאלהתשובות 

  .שגויה

 !הווריאציות רבות ואתם מוזמנים להמשיך ולשתף אותנו 

 בהצלחה

  

סוג של יצירת ליחד הם מגיעים לתובנה ו :חברת צוות מתייחסת במפורש לתוכן הודעתו של עמיתה הסבר לדירוג:

 שלהםמורים נוספים ותרומות  מצדהתייחסויות  איןבדיון, ו משתתפיםני חברי צוות ידע משותף. עם זאת, רק ש

  ה בתגובתה).תעש" קדימה מדע" לדיון ולפיתוח ידע/תובנות (כפי שמלוות המיזם מטעם

    

  

  

  פי המדרג שנקבע לע ,. דוגמה לדיון שיש בו מידה רבה של ביטויים לאינטראקציה איכותית2

  )2015 מתמטיקה כללי מתחילת השנה (נובמברהדיון נלקח מפורום 

  שם בדוי]  –הודעה פותחת [עלמא 
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 !שלום לכולם

צירפתי תמונות מהפעילות שאני עושה כעת בסוף כל שיעור מתמטיקה ויודעת (לפני מבחן בוחן או 

 !מבדק) מהן הדברים שבהם תלמידיי מתקשים ועל מה כדאי לחזור בשיעור הבא

לא  מדועהערות כגון , עליהן כתבו התלמידים באיזו מידה הבינו את השיעורש[מצורפות תמונות של פתקיות 

  ].הבינו, וכדומה

  

  ]"קדימה מדע"[מלוות המיזם מטעם  1תגובה 

 ,הי עלמא

 !תודה על ההמחשה! באמת שאפו על זה נאמר תמונה שווה אלף מילים...

 :כמה רעיונות לשדרוג 

ולא להסתפק בניסוח כמותי בלבד, כמו שרבים  כן הבינולא הבינו/ מה  מהתלמידים לכתובלדרוש   . נסי1

בדקי אילו תובנות נוספות יעלו לך ולתלמידים  כתבו "הבנתי הכל", "לא הבנתי כלום", "הבנתי חצי".

  .כתוצאה מכך

  .לצאת ידי חובהכך שלא ישרבטו כמה מילים כדי  ,זמן בסיום השיעור חשוב להקצות לכך . כמו כן,2

 ."את ה"מה את הפתקיות, כך שיהיה מקום לכתובלהגדיל  - ועצה אחרונה .3

  !בהצלחה

  

  בו עובדת עלמא]ש[מנהלת בית הספר  2תגובה 

 ,עלמא האהובה

 .יישר כוח

מקווה שהכלי מיושם בכל הכיתות. אשמח אם תעבירי את ההודעה הזאת גם במשוב בצירוף כמה מילות 

 .גם את מורי בית הספר לעבודתכם הסבר על מנת לחשוף

 .אירועי חשיפה מאורגנים ומגובשים יותר מהלך השנה נקייםבמובן ש

  

  

  

  [המורה עלמא] 3תגובה 

 [למלוות המיזם] תודה רבה על העצות 

 !...עזר בהןאיכמובן ש
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הפתקיות שצילמת הן מהשיעור הראשון בו עשיתי שימוש בהן. כבר בשיעור השני ביקשתי מהם לפרט 

את מה שהם כותבים על מנת שאוכל לדעת בדיוק מה לחזק בשיעור הבא. גם אם זה פתק ירוק וגם אם 

זה פתק אדום או צהוב, מכיוון שנתקלתי במקרה שהתלמידה כתבה שהבינה הכל וכאשר פירטה מה היא 

בדיוק הבינה אז התפיסה שלה הייתה מוטעת וכך בעצם בשיעור הבא הקדשתי לבירור מושגים לא 

 .זמן בשיעור בניםמו

"עלמא מתי נכתוב את  כמו כן מאוד חשוב לציין שכבר התלמידים עצמם בסוף כל שיעור אומרים לי:

  "???הפתקיות ברמזור

  

  [המורות קרן ואלמוג] 4תגובה 

 ,שלום

אנחנו משתמשות בשיעורי המתמטיקה בשיטת הרמזורים. אהבנו את הרעיון הנוסף שנתת לתלמידים 

השיעור רפלקציה, וכך את יודעת כיצד להתחיל את השיעור הבא. כך אנו יכולות לתכנן את לכתוב בסוף 

השיעור הבא באופן דפרנציאלי, לתת משימות מקדמות לתלמידים שכתבו בירוק. ולחזק את התלמידים 

  .שזקוקים להסבר נוסף

ו באדום או בכתום תלמידים שכתבו בירוק יסבירו לתלמידים שכתב - אנחנו מציעות גם למידת עמיתים 

את הנושאים שאינם שולטים בהם. זוהי תרומה חינוכית של חזקים לחלשים שנתרמים מעזרתם 

  .לחלשים

  

 [המורה עלמא] 5תגובה 

 !קרן, שלום

 !מאוד אהבתי את הרעיון של למידת עמיתים

  מאמצת כבר לשיעור הקרוב.

  

  ]"קדימה מדע"[מלוות המיזם מטעם  6תגובה 

  ואלמוג,שלום עלמא וקרן 

 !מעניין לקרוא את התפתחות השיח ביניכן ואת למידת העמיתים שלכן

אם  בטוחה שתצליחו להשליך זאת גם על הלמידה של התלמידים (כפי שהתחלתן לעשות). נשמח 

 .תשתפנה גם במידה ויש קשיים או התנגדויות

  בהצלחה

  

  [המורה נועה] 7תגובה 
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 , אהבתי את הרעיון

 . מאמצת בשיעור הקרוב

 תודה

), אך בין המורות האחרות 7מורות. התגובה של אחת מהן שטחית (תגובה  ארבע משתתפות בדיון הסבר לדירוג:

המיקוד הוא ביישום הל"ל, יש התייחסות לדברי המורות האחרות,  .כל מורהלמתנהל דיון של יותר מתור אחד 

הדיון (עם תרומה נוספת מצדה של  בעקבותיש בנייה של תובנות או כיווני פעולה משודרגים בסך הכול ונראה ש

  , אך לא רק מצדה). "קדימה מדע"מלוות המיזם מטעם 

  

  לשפה ולרוח הל"ל בדיונים םביטויי

ובמושגים של הל"ל באופן משתמשי הפורום (למעט הצוות המוביל) במונחים של שימוש ה תמדד זה מתייחס למיד

התלמידים, גישה רפלקטיבית, גישה חקרנית,  ה שלבהבנות ובלמידביטויים לרוח הל"ל כגון מיקוד בקולח ו/או 

 ותהדיונים בסקאלה בעלת שלוש דרגקודדו על פי היבטים אלו התבססות על ידע תאורטי או ניסיוני קודם, וכדומה. 

בנפרד בתור . מקרים לא ברורים קודדו "ביטויים רבים ומדויקים"ו "ניצנים", "ביטויים חלשים" :(בסדר עולה)

 . לקטגוריה זו)"לא רלוונטי"עבורם (ברלוונטי אינו שמדד זה  דיוניםכך נקבעה קטגוריה לקידוד נוסף על כאלה. ש

בהם לא השתתפו מורות (אלא רק צוות מוביל), דיונים טכניים בלבד, דיונים שהסתכמו בהעלאת ששויכו דיונים 

 קשורים להל"ל.   שאינם ודיונים בעניינים  ,ידי הצוותיםבפרוטוקולים או דוחות 

 של הל"לורוח ה ביטוי לניצני שפ היההדיונים שנמצאו רלוונטיים לניתוח  במרביתהזה, הקידוד פי  לע

השוואה בין הדיונים בהל"ל. של רוח לם רבים ומדויקים לשפה וינמצאו ביטוימהדיונים  8%- רק בכ, ו)22%(

נמצא שהיחס בין דיונים (רלוונטיים) שיש  האמצעבה ותשהתנהלו בסוף התקופה לבין אלה שהתנהלו בתחיל

דומה למדי. שאר נהל"ל של רוח השפה וה לש "ביטויים רבים ומדויקים"לבין דיונים שיש בהם  "ניצנים"בהם 

בסוף עיד כי , מה שמ"רלוונטיותלא "של הודעות בוה בהרבה שיעור גבדיונים בסוף התקופה נמצא  ,זאת עם

טכני בלבד, דיונים שמורות לא משתתפות בהם, דיונים  נםתוכשיותר דיונים בהשוואה לתחילתה, היו  ,התקופה

  קשורים להל"ל, וכדומה.   ינםאששמכילים קבצים של דוחות ופרוטוקולים ללא שיח בפורום עצמו, דיונים 

  

  

  

  

  

 N=200  הדגימהקבוצת  - הל"ל בדיונים, באחוזיםשל ביטויים לשפה ולרוח  :31תרשים 
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ה אמצעוהתקופה ת השוואה בין תחיל :הל"ל בדיונים, באחוזיםשל ביטויים לשפה ולרוח  :32תרשים 
 N=200   קבוצת הדגימה - סופהלבין 

  

  

   לדרגות שונות בקידודולשיוכם דוגמאות לדיונים 

  הל"לשל רוח ללשפה או  "ביטויים חלשים". דוגמה לדיון שיש בו 1

  מתמטיקה בית ספרי מתחילת השנה (חודש נובמבר)פורום בדיון 

  שם בדוי]: - הודעה פותחת [של המורה עדי 

  יש טעות]. נותחתיה תרגיל מתמטי שבפתרו. מטעות האהובה עלי"העליו כתובה הכותרת "ו[תמונה של לוח 

היו בהלם וחששו מהחשיפה של הטעות התרגיל הועבר בכיתה מדעית. התלמידים  :[את התמונה מלווה טקסט]

  שלהם לעיני כל. כמובן, שהיה הסבר מקדים לפעילות והרגעה.

  ]"קדימה מדע"[של מלוות המיזם מטעם  1תגובה 

 עדי שלום,

  !כל הכבוד לך על לקיחת תפקיד צלמת הבית 

 :לתמיכה מילוליתהתמנות יפות מאד, אך זקוקות 
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 ?וכתיבתה על הלוחמה היה התהליך עד בחירת הטעות  -

 ?לפי מה בחרת את הטעות הזאת דוקא -

 ?איך התנהל הדיון עליה -

 ?מה היו תגובות התלמידים -

 ?מה התובנות שלך מההתנסות -

  , להתראות

  [עדי] 2תגובה 

 ,שלום

 .ארחיב להבא

במקרה הזה כתבתי שהשיעור הועבר בכיתה מדעית והתלמידים נלחצו מעצם חשיפת הטעות. לא ממש 

 התקיים דיון כי היה צורך להרגיע את התלמידים. מדובר בכיתה תחרותית.

  

  

  ]:"קדימה מדע"[מלוות המיזם מטעם  3תגובה 

 היי עדי

ללמידה מהטעות, כדאי, אולי,  של התלמידים התחרותיים שלך כדי לא לאבד את המוטיבציה והפניות

 .וא זה שטעהלהבא, לכתוב את הטעות בכתב ידך ללא שניתן יהיה לזהות מי ה

בנוסף, כדאי להתחיל מכך שתחמיאי לטעות ותחשפי עם התלמידים למה זו טעות מוצלחת ומה כן נכון 

 .בפתרון. רק כשיבינו ששווה לחשוף טעויות, יהיו פנויים ללמוד מהן

  בהצלחה

), "הטעות החביבה עלי"יש עדות להיכרות מסוימת עם אחת מאסטרטגיות הל"ל (אמנם  :הסבר לדירוג

תיאור מפורט או מעמיק של תהליך היישום ומטרותיו, או רפלקסיה  אין יישומה בכיתהל ששיתוף אולם ב

 אפיונים של התלמידיםזאת יש לעומת ולמה שהמורה עשתה,  התייחסאו בחינה של תוצרי התהליך ב

      ("תחרותיים").  
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  הל"ל'של ניצנים של שפה או רוח ". דוגמה לשיחה שיש בה 2

  מפורום מתמטיקה בית ספרי מתחילת השנה (חודש ספטמבר)דיון 

  שם בדוי] –הודעה פותחת [של המורה ליהי 

  במהלך השבועיים האחרונים עשיתי פעמיים שימוש בכלי "הטעות האהובה עלי", בכיתה ז' מדעי.

בחרתי נושאים אשר מהווים חזרה על נושאים אשר למדנו בעבר ויהיו במבחן הקרוב, סדר פעולות 

  .חשבון והצבה בביטויים אלגבריים

והדיון בטעויות היה מאוד   " שהן אכן עלולהציף" טעיות חשיבה. ו"שמחתיבחרתי תרגילים אשר יכולים "

 פורה.

  

יש התייחסות  .הל"ל ("הטעות החביבה עלי")של אסטרטגיות היש היכרות כלשהי עם אחת מהסבר לדירוג: 

; נבחרו טעויות מסוימות מדוע ;יושמה האסטרטגיה וראהברצף ההנקודת זמן באיזו מסוימת לתהליך בכיתה (

הדיווח עדיין תמציתי למדי, ואין בו פירוט או בחינה  עם זאת"להציף טעויות חשיבה"). : שימוש בשפה של הל"ל

האם ניתנה  :אין התייחסות לעדויות שהדיון אכן היה פורה (למשל נהל.של הדיון שהתיותר רחבים או מעמיקים 

   בטים.ללתובנות או ל ף לאאו )?מאבחנת לתלמידים לאחר הדיון בטעויות כדי לבחון את השיפור בהבנות מטלה

  

  הל"לשל רוח ללשפה או  "ביטויים רבים ומדויקים". דוגמה לדיון שיש בו 3

  דיון מפורום מדעים בית ספרי מתחילת השנה (חודש ספטמבר)

  שם בדוי] –הודעה פותחת [של המורה אסנת 

 פעילות בדרך חד"ש

  בזמן דיון בכתה מציגים התלמידים תפיסות שגויות

  ההיגד נכתב על הלוח

  בשלב ראשון נבדק מי התלמידים חושב שההיגד נכון ומי חושב שלא נכון

  (ידוע לתלמידים שגם היגדים לא נכונים נכתבים על הלוח כי מעידים על סקרנות והבנה )

  ההיגדים שעלו בכתה ז:

  גובהXרוחבXנפח: אורך

  משורה מכוילת בעזרת ס"מ

  כתה ח

  אטום הופך ליון חיובי על ידי שינוי מספר הפרוטונים

  כספית יכולה להפוך לזהב על ידי פליטת פרוטון (בעקבות פרוש המונח רדיואקטיביות)
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  שלב א בחד"ש: חשוב:

  בשלב ראשון כל תלמיד חושב וכותב מה נכון ומה לא נכון לדעתו, בכל היגד

גם אם אינם בטוחים  דת תלמידים לקחת חלק פעיל בשיעורשגוי, מעוד מה נכון בהיגדלחשוב 

  בידיעותיהם ומחדדת את הבנתם בנושא הנדון.

  שלב ב' דון:

לאחר שכל אחד כתב את תשובותיו, דנים בקבוצה של ארבעה ומנסחים יחד: מה נכון בכל היגד ומה לא 

  נכון

  שלב ג' שתף:

  ת בקביעותיהם את הכתה. כל קבוצה כותבת על הלוח בצבע שונה.בשלב השלישי הקבוצות משתפו

  נערך דיון בכתה ומוסברת התשובה הנכונה תוך שהתלמידים מסבירים ממה נובעת הטעות.

  באמצעות הכלים: הטעות החביבה עלי וחד"ש –לסכום: מוטמע השיח הכיתתי 

וכן המורה והתלמידים יכולים טוב התלמידים ערים לדברי חבריהם. מבינים ומפנימים שמטעות לומדים, 

  יותר להבין מה מקור התפיסה השגויה

ניתן לשפר ולקצר את ההליך באמצעות פלקטים. בתום שלב הדיון כל קבוצה כותבת על בריסטול 

  ומשתפת את הכתה בתערוכת פלקטים.

  

  ]"קדימה מדע"[של מלוות המיזם מטעם  1תגובה 

  הי אסנת,

 ?עבד טובהרעיון נשמע מעולה, האם זה 

 ?הצעת את מקצה השיפורים בעקבות ההתנסות האם היו בעיות כלשהן? האם

  להתראות 

  

 ביןשילוב ול )"הטעות החביבה עלי"הל"ל (נוהל חד"ש ושל יש עדות להיכרות עם שתי אסטרטגיות לדירוג:  הסבר

לממד השיח בכיתה ולפיתוח גם מתייחסת לא רק לרובד של אסטרטגיות ויישומן, אלא ושפה מדויקת ה הן.שתי

הטעויות מיקוד במקור  יש ).תהליכי החשיבה שלהם אתתלמידים פני ל לחשוףקוגניטיביות (דגש על -יכולות מטה

של פירוט יחסי  , וכןתותייחסות לדברים נכונים בתשובות שגוי. יש הןאו היעדר קיומןעצם , ולא רק בןמהותבו

  וצרים, תובנות/הצעות לשיפור).     (יעדים, שלבים, ת וועומק בתיאורהתהליך 
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