למידה
משמעותית

"איגרת מחוז הצפון – יחד נוביל את המחוז לאיכות ומצוינות
איגרת

"

חזרה לדף הראשי >>

איגרת מחוז הצפון
אדר ,תשע"ה | פברואר2015 ,

למידה משמעותית

1

מה באיגרת?

"איגרת מחוז הצפון – יחד נוביל את המחוז לאיכות ומצוינות
איגרת
חזרה לדף הראשי >>

2

"

"איגרת מחוז הצפון – יחד נוביל את המחוז לאיכות ומצוינות
איגרת
חזרה לדף הראשי >>

דבר העורכת
החוברת הנוכחית במתכונתה המקוונת מוקדשת לנושא הלמידה המשמעותית ומציגה מספר רב
של כתבות ומאמרים פרי עטכם .תכני החוברת משקפים את תהליכי החשיבה ,הלמידה ,התכנון
והעשייה הבאים לידי ביטוי בעבודתכם במוסדות החינוך.
איסוף החומר והכנתו לאיגרת זו היו לי חוויה מאתגרת ,שכן אף על פי שמדובר במושג השגור
בפי כולנו ,ואף על פי שיש הרבה מהמשותף בבסיס העבודה החינוכית והכלים שבהם אנו משתמשים,
לכל אחד יש תרגום ייחודי משלו למושג רב-רבדים זה ודרך ייחודית ליישמו.
גיליון זה בא להדגיש ייחודיות זו וכן את הצורך להכיר מודלים ,תהליכים וכלים הנדרשים לעבודה
חינוכית שיש בה תרבות של למידה משמעותית ,וללמוד מהם.
אני מבקשת להודות לכל הכותבים ולכל השותפים בהכנת החוברת ומאחלת לכם קריאה נעימה.

טניה לוי-גזנפרנץ
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דבר מנהלת המחוז

מערכת החינוך צועדת בשנתיים האחרונות צעד משמעותי לקראת הטמעת התכנית הלאומית "למידה
משמעותית" במוסדות החינוך במטרה להעניק לתלמידי ישראל כלים ומיומנויות הנדרשים במאה ה.21-
אנו מבקשים להפוך את הלמידה המשמעותית לשפה מערכתית ,המאפשרת לכולנו להעצים את המפגש
בין המורה לתלמידו ואת מקומו של המוסד החינוכי בקהילה.

המטרות המוצהרות של התכנית הן:
העמקה של תהליכי ההוראה והלמידה לביסוס למידה משמעותית והתאמה של תכנית הלימודים
החדשה לצורכי המאה ה;21-
שינוי במסגרת ,במבנה ובתוכן של עולם המדידה וההערכה מכיתה א' ועד י"ב :שינוי בהיקף בחינות
המיצ"ב ,במבנה ובהיקף של בחינות הבגרות ועוד;
חיזוק משמעותי של החינוך הציבורי; השלמת תכנית הניהול העצמי והרחבתה; הרחבת המחוז החרדי
והצטרפותם של בתי ספר רבים מהזרם המוכש"ר 1לחינוך הממלכתי;
צמצום פערים באמצעות שינוי מדורג של שיטת תקצוב השעות;
התחדשות במסגרות החינוך המקצועי והטכנולוגי;
העמקה והרחבה של העשייה החברתית בכיתות התיכון ועוד.
הצהרנו כי "ישראל עולה כיתה" ,ובכך סימנו את היעד ואת הבחירה של משרד החינוך לפעול לקידום
הלמידה המשמעותית במהלך מערכתי ועקבי ,שיתרום לחוויית למידה נעימה ומצמיחה בד בבד עם
השאיפה למצוינות ולעמידה בהישגים הנדרשים – יעדים שעמלנו עליהם רבות ונעמיק בהם גם בהמשך.
מערכת החינוך פועלת כיום בעולם דינמי המשתנה בקצב מהיר .אנו עדים להתפתחויות טכנולוגיות
רבות ,חשופים לעולם המתנהל במגה מהירויות ובהצפה של ידע ,ונמצאים בפתחו של עידן ,המעלה
שאלות בדבר דמותה ותפקידה של מערכת החינוך:
• מהו בסיס הידע והמיומנויות הנדרש שיאפשר לבוגר העתיד מימוש עצמי ומקצועי ולמדינת ישראל
להמשיך להיות גורם מוביל בעולם בחדשנות?
• מהן התמורות שחלו כתוצאה ממיזוג הטכנולוגיה בהוויית החיים בעידן הנוכחי ,בחברה ,בתרבות,
בכלכלה ובחינוך ,ואיך הם משפיעים על תפיסת הלמידה העכשווית?
• איך מטמיעים פדגוגיה המקדמת מצוינות ,מחשבה ביקורתית ומעורבות אזרחית?
• מהם התהליכים ומהי הסדירות הארגונית שיש לבסס כדי לגרום ללמידה משמעותית?

מוכש"ר – 1מוכר שאינו רשמי
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דבר מנהלת המחוז
מחוז הצפון מחויב לערכים של איכות ומצוינות ,ואני רואה את עצמנו מחויבים לפדגוגיה איכותית,
לשיפור מתמיד וללמידה בלתי פוסקת כדי להפוך את מוסדות החינוך למוקד משיכה משמעותי ורלוונטי
לקהילת התלמידים ,ההורים ואנשי החינוך .תרבות של למידה משמעותית מציבה רף גבוה של סטנדרטים.
תרבות זו משפיעה על כל תחומי העשייה בארגון החינוכי ומדגישה לא רק את השגת המטרה אלא גם
את הדרך להשגתה.
האתגר העיקרי העומד לפנינו איננו רק בלמידת המהויות של הלמידה המשמעותית ,אלא בעיקר בדרכי
היישום וההטמעה .בשנה זו הקמנו צוות היגוי בנושא ועודדנו את הקמתן של קבוצות משימה מחוזיות,
שקיבלו על עצמן לחקור ולקדם מהלכים שמגמתם לקדם למידה משמעותית ברמות שונות.
אני עורכת סיורים רבים במוסדות חינוך בכל רחבי המחוז .זו הזדמנות בעבורי להתרשם מהפעילות
הפדגוגית הענפה המתקיימת במוסדותיכם .זכיתי לראות מקרוב למידה משמעותית מהי ,וזו ההזדמנות
להודות לראשי הרשויות ,למנהלי מחלקות החינוך ,למפקחים ,למנהלי מוסדות החינוך ,למדריכים,
והמנהל על עשייתכם המשובחת.
למחנכים ולצוותי ההוראה ִ
הדגמים בחוברת הנוכחית משקפים ניסיונות של מפקחים ,מנהלים ,מדריכים ,מורים וצוותי הוראה
להתמודד עם תפיסות מהותיות של למידה משמעותית – כל אחד בדרך המיוחדת לו .בולטת העובדה
שצוותי מוסדות החינוך משלבים עשייה עם חשיבה ,מנסים להמשיג את התנסותם ,חוקרים את
פעולותיהם ותפיסותיהם ומציבים בדרך זו את תאוריות הפעולה שלהם.
החומרים המוצעים בחוברת זו יכולים אפוא לשמש נקודות מוצא ללמידה ,לדיונים ,לניתוח התנסויות
ולפעילויות מגוונות במוסדות החינוך – כמובן ,בהתאם לשיקול דעתכם.
אני מקווה שהחומר הכלול בחוברת זו ישמש גורם מניע להתנסויות מגוונות נוספות ולחשיבה פורייה,
המלווה את העשייה החינוכית.

אני מזמינה אתכם להמשיך ולשלוח לנו חומרים המשקפים את התהליכים והאתגרים
שאתם חווים ומקדמים במוסדות החינוך.
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דבר מנהלת המחוז
אסיים בשירו של יהודה עמיחי ,המעלה שאלות בנוגע ללמידה:
ֲאנִ י זֹוכֵ ר ְׁש ֵאלָ ה ְּב ֵס ֶפר לִ ּמּוד ַה ֶח ְׁשּבֹון,
עַ ל ַרּכֶ ֶבת ֶׁשּיֹוצֵ את ִמ ָּמקֹום ֶא ָחד
וְ ַרּכֶ ֶבת ַא ֶח ֶרת
ֶׁשּיֹוצֵ את ִמ ָּמקֹום ַא ֵחרָ .מ ַתי יִ ָּפגְ ׁשּו?
וְ ַאף ֶא ָחד ל ֹא ָׁש ַאל ָמה ְיִק ֶרה ּכַ ֲא ֶׁשר ָיִּפגְ ׁשּו,
ִאם יַ עַ צְ רּו אֹו יַ ַע ְברּו ַא ַחת ַעל ְּפנֵ י ַה ְּׁשנִ ּיָ ה וְ אּולַ י יִ ְתנַ ּגְ ׁשּו.
וְ ל ֹא ָהיְ ָתה ְׁש ֵאלָ ה ַעל ִאיׁש ֶׁשּיֹוצֵ א ִמ ָּמקֹום ֶא ָחד
וְ ִא ָּׁשה ֶׁשּיֹוצֵ את ִמ ָּמקֹום ַא ֵחרָ .מ ַתי יִ ָּפגְ ׁשּו
וְ ַה ִאם ִּבכְ לָ ל ָיִּפגְ ׁשּו ּולְ כַ ָּמה זְ ַמן יִ ָּפגְ ׁשּו?
ִּוב ְד ַבר ֵס ֶפר לִ ּמּוד ַה ֶח ְׁשּבֹוןַ .עכְ ָׁשו ִהּגַ ְע ִּתי
ּמּודים ָה ַא ֲחרֹונִ ים ֶׁש ָּב ֶהם ְר ִׁש ַימת ַה ִּפ ְתרֹונֹות.
ֶאל ָהעַ ִ
וְ ָאז ָהיָ ה ָאסּור לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ָּב ֶהם ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהם.
ּבֹודק
עַ כְ ָׁשו ֻמ ָּתר .עַ כְ ָׁשו ֲאנִ י ֵ
ַּב ֶּמה צָ ַד ְק ִּתי ַּוב ֶּמה ָט ִע ִיתי
יֹודעַ ֶמה עָ ִׂש ִיתי נָ כֹון ָּומה ל ֹא ָע ִׂש ִיתיָ .א ֵמן.
וְ ֵ
		

(מתוך "פתוח-סגור-פתוח")1998 ,

אני בטוחה ביכולתנו לעמוד במשימות הגדולות העומדות לפתחנו ולהנהיגן .המחוז מחויב
להצלחתכם ויעשה הכול על מנת לסייע לכם למלא את משימותיכם ,להמשיך לחדש ,ליזום
ולהיות מובילי דרך בחינוך.
								

בברכת קריאה מועילה,

								

ד"ר אורנה שמחון
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למידה משמעותית
במוקד העשייה החינוכית
במרכזי הפסג"ה
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למידה משמעותית בתהליך פיתוח מקצועי
של מנהלי מרכזי פסג"ה וסגניהם במחוז הצפון
ענת כהן מפקחת פיתוח מקצועי של עובדי הוראה

"הרבה ראשים חושבים טוב יותר"

במחוז הצפון פועלים  19מרכזי פסג"ה במגזר היהודי ,הערבי והדרוזי .המנהלים והסגנים לומדים
יחדיו במסגרת מחוזית לפיתוחם המקצועי בנושא למידה משמעותית .התהליך תוכנן כדי לשמש דוגמה
להוראת מבוגרים על פי יסודות האנדרגוגיה . 2לפיכך נדרשו הלומדים להפיק תוצרים שזימנו חוויה רגשית,
חברתית-ערכית וקוגניטיבית ,המושתתת על שלושה רכיבים מרכזיים:
• ערך  -למידה בעלת משמעות;
• מעורבות  -למידה פעילה מתוך סקרנות ,הנעה ,ייזום ,הרחבה והעמקה;
• רלוונטיות  -מתן מענה לצורכי הלומד.
פיתוח תפיסה מערכתית רחבה של הפיתוח המקצועי למנהלי מרכזי פסג"ה ולסגניהם במחוז השפיע על
הדרכים הניהוליות והמקצועיות ליצירת מסגרות ללמידה משמעותית בקרב עובדי ההוראה.
הלמידה בהנחיית חברת "מתודיקה" ובהובלתה של ענת כהן ,מפקחת פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה
במחוז ,עסקה בהגדרת המושג "למידה משמעותית" ובחשיפה למחקרים שונים המסייעים להבנת האופן
שבו אנו לומדים טוב יותר באמצעות שימוש במתודות מגוונות.
אחת השיטות המרכזיות שבה התמקדה הלמידה הייתה "התבוננות פנימה" של הלומדים על עשייתם
ועל המעשה החינוכי שלהם .מתודה זו התמקדה בתהליך רפלקטיבי בשם "אימא מחליפה" ,שבו ניהלו
שהנחתה את הלמידה הזוגית הייתה להביא
זוגות מנהלי מרכזי פסג"ה וסגניהם "שיח מראות" .המטרה ִ
את הלומד להתבוננות על עצמו באמצעות חקירת האחר .כשאדם יוצא מאזור הנוחות המוכר לו ונדרש
לחקור תחומים שאינו מכיר ,עליו להגדיר היטב את השאלות ולהידרש לתשובות מזוקקות .התנסות
בלמידה זו מאפשרת ללומד להתנסות בהמשך בתהליך למידה טוב יותר על עצמו .העיסוק ב"אחר" מאפשר
פתיחות רבה יותר בבחירת הפתרונות לבעיה .בחיפוש אחר פתרונות לבעיות של עצמנו אנו שבויים לרוב
בתבניות מחשבה ובחזרה על דפוסי התנהגות מוכרים .התהליך של "אימא מחליפה"
מאפשר לכל צד להקשיב לתובנות האחר ולהיפתח להצעות חדשות שלא נתן את דעתו עליהן קודם לכן.
המשימה של כל מנהל מרכז פסג"ה וסגנו הייתה לאתר "כאב" של מרכז הפסג"ה השני (בן הזוג העמית)
ולהמליץ לו על פתרונות הולמים .על מנת לבצע את המשימה נדרשו המנהל וסגנו ללמוד לעומק את
מאפייניו הייחודיים של מרכז הפסג"ה השני ,את האתגרים שעמם הוא מתמודד ואת צרכיו .בעקבות
הנתונים שנאספו על ידם ,ועל בסיס כלים ומודלים שבני הזוג נחשפו אליהם ,הציעו המנהלים וסגניהם
פתרונות שונים לכאב שהועלה .זוגות זוגות (ושלשה אחת) יצאו מנהלי מרכזי הפסג"ה וסגניהם לביצוע
המשימה במסגרת מפגשי הלמידה המחוזיים ובביקורים יזומים במרכז פסג"ה של האחר .התהליך זימן
פתיחות ,שקיפות ,הקשבה ,הכרת "תרבות האחר" וחייב אמון הדדי ואתיקה מקצועית כפי שבאו לידי
ביטוי באמירות המשתתפים:

 2חינוך מבוגרים
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"אט אט הוסרו המחיצות והרגשנו שאפשר לשוחח בפתיחות רבה על כל כאב שלוחץ.
מצאתי "אימא" בעלת אוזן קשבת שהציגה חשיבה שונה ויצירתית .השיח המשותף עזר לי להביט על
הכאב שלי מנקודת מבט שונה ולהבין ש"דברים שרואים מכאן לא רואים משם"...
"עוצמות ומקצועיות של העבודה על פי מתודה זו יכולות להיווצר כשיש בשלות בקבוצה ואמון בין
האנשים".
"כשישבנו ודיברנו על מאפייני הפסג"ה ועל הקשיים שלה ,הרגשתי שמנהלת הפסג"ה מדברת על הכאבים
שלי .בביקור שערכתי במרכז הפסג"ה של ה"אימא המחליפה" שלי התברר לי שהפתרונות שחשבתי להציע
לה ,נכונים גם לי .בביקורי במרכז הפסג"ה התרשמתי מאוד מאופן ההתמודדות שלהם .חזרתי הביתה עם
מחשבות ותובנות על דרך עבודתי"...
בסיכום התהליך כל מנהל וכל סגן מנהל מרכז פסג"ה הציג באופן יצירתי את ה"כאב ופתרונו" של מרכז
הפסג"ה שהוא שימש לו "אימא מחליפה" .הוצעו פתרונות חדשניים המבוססים על עקרונות הלמידה
שאותם חוו המנהלים וסגניהם .הלמידה העלתה את השאלה כיצד לשלב מתודה זו בתהליכי הפיתוח
המקצועי של עובדי ההוראה במרכזי הפסג"ה ,שבה תבוא לידי ביטוי למידה משמעותית במסגרת "מורה
חוקר מורה" ו"צוות חוקר צוות".
תהליך הלמידה בקרב קהילת מנהלי מרכזי פסג"ה וסגניהם הפך את הלומדים ל"ארגון לומד" ,המיומן
לייצר ידע חדש ורלוונטי ,ליישמו ולהטמיעו באופן המכוון לשיפור ביצועים .תהליך זה זימן לכל אחד
מהמשתתפים התבוננות במעשה החינוכי שלו ולגדול עמו.
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מפגש למידה חוויתי המבוסס על עקרונות הלמידה המשמעותית
חנאן סרחאן  -מנהלת מרכז פסג"ה מג'ד אלכרום
מטרתה של ההתפתחות המקצועית היא לסייע למורים להרחיב את הידע שלהם ,לפתח דרכי הוראה
חדשות ,לשכלל מיומנויות למידה משמעותית כדי לקדם את הישגי הלומדים ואת תפקודם .תפקידנו
כמרכזי פסג"ה ,בין היתר ,הוא לשמש מודל לחיקוי בהקניה ובהטמעה של עשייה זו.
בתאריך  10.9.2014התקיים מפגש למידה משותף בין צוות מרכז פסג"ה מג'ד אלכרום וצוות מרכז פסג"ה
בת-ים במסגרת מפגש למידת עמיתים .נוסף על ההיכרות בין הצוותים של שני המרכזים ,מטרת המפגש
הייתה להציג את הייחודיות של מרכז פסג"ה מג'ד אלכרום ,המתבטאת בניהול שותפויות בהובלת תהליכים
פדגוגיים .כמו כן הוצגה תכנית העבודה המעשית של המרכז בתחום ההערכה.
במפגש שולבה הצצה על החברה והתרבות הערבית שבגליל דרך הצגת להקת בית ספר אלשאג'ור,
ששרו שירים של פיירוז ,המסמלת את התרבות הערבית.
המפגש נפתח בדברי פתיחה ובברכות של יו"ר המועצה המקומית מג'ד אלכרום ,מר סלים סליבי; המפקחות
על הפיתוח המקצועי :ענת כהן ממחוז הצפון ועינת רון ממחוז תל אביב ,ומנהלת הפסג"ה חנאן סרחאן.
במשך המפגש התקיימו פעילויות היכרות ,סדנאות והרצאות בנושא ניהול שותפויות בהובלת תהליכים
פדגוגיים ובתחום מערך ההערכה במרכז פסג"ה .המפגש כלל קטעי פולקלור של החברה הערבית ומשוב
על היום.
הצוות המתארח זכה לקבלת פנים מיוחדת במרחבי למידה פתוחים  -עקרון הבחירה והגמישות  -בלובי
מרכז הפסג"ה  ,שכלל תחנת התארגנות ,סרטון קצר על הכפר והתרבות הערבית ופינת יצירה שזימנה את
האורחים להוסיף נגיעה אישית משלהם .לבסוף התקבלה יצירה משותפת של שני הצוותים.
"ניכר שכל רגע ושלב ניבנה עם מירב תשומת הלב .עוד בשיחות המקדימות הרגשנו שמישהו חושב עלינו
עם רצינות כבוד ורצון עז להיענות ולהתאים את המפגש לצרכים שזיהינו" (ממכתבה של גברת חנה הררי)
המפגש התחיל בשתי פעילויות היכרות בהנחיית המנהלת חנאן סרחאן .בפעילות הראשונה התבקשו
המשתתפים לחפש את מקום הישיבה שלהם באמצעות פתקים שהונחו על המושבים ובהם הפירוש של
השם של כל אחד ואחת .לאחר מציאת המקומות הסביר כל משתתף את המשמעות הלשונית והאישית
של שמו .בפעילות השנייה נתבקשו שני הצוותים לעבור ביניהם ולנסות לתת תשובות למספר שאלות
במטרה להכיר תפיסות ודעות שונות ,להבין יותר ולהעמיק את ההיכרות עם עולמו האישי של האחר.
"פעילות ההיכרות הראשונה ,שבה חיפשנו את שמנו לפי רמזים יצרה תחושה של פתיחות ,קרבה והפתעה,
והייתה פתיח ליום מושלם .הפעילות השנייה העמיקה את ההיכרות וזימנה התבוננות פנימית ואפשרות
לשיח אישי ומשמעותי בין כל השותפים"( .מכתב )
מר סלאם דיאב ,סגן המנהלת במרכז פסג"ה ,הציג את כרטיס הביקור של המרכז :חזון ,מטרות ,תכניות,
מיזמים המתבצעים במרכז פסג"ה וייחודיותו של המרכז .גברת דלאל אסדי ,רכזת ההערכה במרכז פסג"ה,
הציגה את תכנית ההערכה של מרכז פסג"ה מג'ד אלכרום המותאמת לארגז הכלים של ההערכה אשר

פותח במחוז הצפון בהובלת המפקחים ענת כהן ויוסף חמדאן ובשיתוף עם צוות מנהלי מרכזי פסג"ה
וסגניהם.
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אנו מאמינים שההערכה היא תהליך המלווה את חווית הלמידה ,מאיר דרכים ,מציע חלופות ,מסכם את
הלמידה והעשייה החינוכית ומסייע בקבלת החלטות ובהפקת לקחים.
דיאלוג פורה ומעשיר התנהל בין המשתתפים על האתגרים הקשורים לתהליכי ההערכה במרכזי פסג"ה
ועל תרבות ההערכה והתרומה של ההערכה לתהליכי הפיתוח המקצועי כחלק ממימוש עקרון המשוב
בלמידה משמעותית.
"ריתק אותנו לראות כיצד תרגמתם תהליכים אלה והתאמתם אותם בחכמה לצורכי הערכה בפסג"ה ולבניית
תכנית הערכה מגובשת" (מכתב )

בסוף הציגה מנהלת מרכז הפסג"ה הקדמה תאורטית על ניהול שותפויות ועל התנאים ליצירת שותפות
מיטבית ,וכחלק מחקר הפרקטיקה הזמינה שותפי תפקיד להציג את חלקם בשותפויות:
• ד"ר יאסר עואד  ,מנהל היחידה לפיתוח מקצועי של עובדי ההוראה במכללת סכנין ,הציג לפני הצוותים את
השותפות עם מרכז הפסג"ה בתהליכי חשיבה ,בנייה והערכה של תהליכים ומסגרות לפיתוח מקצועי.
• מר וליד דאו ,מורה מורים ותיק במרכז הפסג"ה ,הציג את תהליך בניית סגל מורי מורים בפסג"ה ואת
השפעתו על עבודת מורי המורים במרכז הפסג"ה ,על שייכותם אשר משפיעה ישירות על מעורבותם
ועל שיתוף הפעולה שלהם בתהליכי הפיתוח המקצועי של מורי המורים בפסג"ה.
• סלאם דיאב ,סגן המנהלת ,הציג את מסלול ההתפתחות המקצועית והאישית שלו במרכז הפסג"ה
בהדגישו את מעגלי הלמידה והפיתוח מקצועי הפנימיים של העובדים במרכז.
"בעיקר התרשמנו משיתוף הפעולה המשמעותי עם מכללת סחנין על החשיבה המשותפת ,מפגשי
ההערכה הקבועים והתכניות הייחודיות" ( .משוב )

מפגש הלמידה כלל גיוון בדרכי הוראה המבססות שיח משמעותי  -החל בפעילויות ההיכרות וצפייה
בסרט בתחילת המפגש וכלה בארוחה בטבע שהוגשה בטעמים מגוונים בניחוח ביתי ועממי.
סיימנו את יום הלמידה בשיח רפלקטיבי ויצאנו עם טעם של עוד.

"דוגמה אישית היא לא מקור ההשפעה העיקרי על אחרים – היא המקור היחיד"
									

אלברט שוויצר
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מרכז פסג"ה אזורי קריית שמונה  -יוזמה פדגוגית בנושא למידה משמעותית
איילת גולן -מנהלת מרכז פסג"ה קריית שמונה
אחד היעדים שאנו במרכז הפסג"ה האזורי קריית שמונה פועלים למימושו הוא יצירת תרבות של למידה
משמעותית .מכלול הפעולות להשגת יעד זה הוא בניית קורסים ,ימי עיון ,מפגשים עם צוותים מבתי
ספר ,הפצת עיתון מקוון ,פיתוח סביבות לימודיות ועוד.
אנו מאמינים שמורה אשר ייחשף לתהליכי למידה משמעותית ויחווה למידה שנשארת ,יידע ליצור
למידה כזו בכיתתו .שאיפתנו היא שמורי המורים המלמדים בקורסים במרכז הפסג"ה ישמשו דוגמה לקיום
למידה שנשארת בקרב עובדי ההוראה המשתלמים .מנהלת מרכז הפסג"ה איילת גולן וסגניתה ליאת
טבול מקיימות לשם כך מפגשים עם מורי המורים ומנחות אותם לקיום למידה מסוג זה בהדגישן את
שלושת המדדים ללמידה משמעותית :מעורבות המשתלם בתהליך הלמידה ,תכנון למידה מועילה ובע-
לת ערך בעבור המשתלם וזימון תכנים רלוונטיים ומותאמים לעולם המשתלמים.
בסיום הקורסים מתקיימת חשיבה הבוחנת אם אכן התקיימה למידה משמעותית .להלן אחד מבין
המשובים שקיבלנו מאת המשתלם רז זהבי ,שלמד בקורס למורי חינוך גופני בהנחיית יובל עמית:
"הקורס היה עבורי מודל ללמידה משמעותית ,הוא היה רלוונטי עבורי מבחינת התכנים והמיומנויות שרכשתי.
הלמידה וההתנסויות במהלך הקורס עודדו אותי לאתר דרכים ולפעול למען הזולת בכלל והתלמיד
בפרט .הועשרתי בכלים חדשים כמתן משוב מעצים ומלמד לתלמיד .הקורס עודד מעורבות שלנו ,המשתלמים
– כל מפגש נפתח בפעילות קצרה שאותה הכין אחד מהמורים המשתלמים ,ולאורך הקורס שיתפנו את
עמיתינו בחוויות משדה העבודה ובהתנסויות שונות ,שהיו חלק מהלמידה הפעילה .הקורס היה בעל
ערך רב ,הכלים שרכשנו עשויים להועיל לכל אדם :להציב יעדים ,לעשות כדי להגיע לתוצאות ,להתמו-
דד עם אתגרים ,לתת פתרונות לתלמידים המתקשים בשיעור ולאפשר לתלמיד לחוות הצלחה ,שייכות
והגשמה עצמית .נושאים אלה התחברו גם לפעילות השנתית השוטפת בנושא 'האחר הוא אני' ,ולכן היו
רלוונטיים עבורי גם מהפן הזה".
אנו במרכז פסג"ה מקווים שתהליך זה ,שהחל בשנה שעברה ,ימשיך ויחלחל לבתי הספר וייושם בשדה
ההוראה .בכנס המרצים בתחילת שנת הלימודים תשע"ה הצגנו למרצים את עקרונות הלמידה המשמעו-
תית באמצעות פעילות יצירתית ,הנחינו אותם ליישם עקרונות אלו במסגרת הקורסים בפסג"ה ולייצר
עם המשתלמים תפוקות המעידות על מימוש עקרונות אלו.
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תהליך משמעותי נוסף שהובלנו במרכז הפסג"ה בתחום זה הוא מעגל למידה עירוני בנושא הלמידה
המשמעותית .במעגל השתתפו מורים מבתי הספר השונים בקריית שמונה .המורים עודכנו במכלול
התהליכים המתקיימים במרכז פסג"ה לשם קידום הלמידה המשמעותית .מרצים ,משתלמים ,מנהלי בתי
ספר ומורים סיפרו כיצד הלמידה בקורסים עודדה אותם ליצור למידה משמעותית בבתי הספר .מעגל
הלמידה נחתם בהרצאה של מר אייל רם בנושא למידה מבוססת פרויקטים ( ,)PBLכמודל להוראה
משמעותית( .המצגת שליוותה את ההרצאה מופיעה באתר מרכז פסג"ה בלשונית למידה משמעותית).

(תוצר 'מעגל עירוני'
בנושא למידה משמעותית)
פעילות נוספת שאנו מקיימים היא הנחיית צוותים מבתי ספר באזור ליישום עקרונות הלמידה
המשמעותית .במסגרת המפגשים המורים נחשפים לעקרונות הלמידה המשמעותית ,לדרכים ליצירת
למידה שכזו ,לתהליכי למידה המבוססים על הבניית ידע ,מותאמים לשונות הלומדים ומעודדים את
עצמאותו של הלומד ואת הפקתו של תוצר אישי או קבוצתי .שיתוף הפעולה עם צוותי המורים מבתי
הספר הניב תוצרים משובחים ,כפי שמספרת מנהלת בית הספר יצחק הנשיא בקרית שמונה ,שרונה
מרציאנו:
"השנה ביקשתי מליאת טבול ,סגנית במרכז הפסג"ה ,שמלווה אותנו בעבודה הפדגוגית בבית הספר,
לעסוק במפגשים עם צוות המורים שלנו בתכנון ובנייה של שיעורים המניבים למידה משמעותית
המותאמת לשונות הלומדים ומעודדת עבודה בקבוצות קטנות .בעקבות זאת המורות יזמו תהליכי
למידה שהיו רלוונטיים לתלמידים ועירבו היבטים מגוונים של התנסויות ,למידה רב חושית ,הפעלה
ושיתוף ,אומנויות ,מלאכת כפיים ועוד .הלמידה התקיימה במרחבים מגוונים ולא במרחב הכיתה בלבד -
בטבע ,בעיר ובמרחב הדיגיטלי ,והתחברה לעולמם הערכי והרגשי של הלומדים".
יוזמה אחרונה שנציין היא ה"פסגתון" בנושא למידה משמעותית .ה"פסגתון" הוא עלון מקוון ,שמפיץ
מרכז הפסג''ה שלוש פעמים בשנה .הפסגתון שהוצאנו לאור בסיום שנה"ל תשע"ד עסק בנושא למידה
משמעותית ותוארו בו תהליכי הוראה ולמידה משמעותית שהתקיימו במסגרת הפיתוח המקצועי
במרכז הפסג"ה .כמו כן הובאו בו סרטונים וחומרי דעת הנוגעים ללמידה משמעותית .אתם מוזמנים
לקרוא את הפסגתון בקישור זה (לחלופין  -ראו בדף הבית של האתר ,בלשונית "פסגתונים").
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למידה משמעותית
בגני הילדים במחוז צפון
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למידה משמעותית בבתי הספר
גישה חינוכית היא כמו יצירה אמנותית
ענת עין גדי מנהלת גן אנפה  ,גן טרום חובה בנהריה ,אמנית ודוקטורנטית
שילוב האמנות הפלסטית בגן הילדים והתייחסות לגישות מודרניות שונות
האמנות היא שפה אוניברסלית שמשתמשים בה כולם .היא מאחדת שפות ,תרבויות ולבבות .שילוב
האמנות הפלסטית בגן הוא חשוב והכרחי להתפתחות הילד .כאמנית יוצרת וכגננת תחום זה העסיק
אותי מאוד בשנים האחרונות והחלטתי לחקור אותו ולתת לו מקום של כבוד בתרבות הישראלית.
תרבות צריכה להתחיל כבר בגיל הרך ,וככל שנקדים נקצור את פרותיה בעתיד .מניסיוני החינוכי נוכחתי
לדעת שבעזרת שילוב האמנות בגן אפשר להגיע למחוזות נשגבים עם הילדים ,ודרך למידה זו מעשירה,
מעניינת ,חווייתית ומשמעותית בעבורם.
האמנות בשבילי היא כלי חינוכי שאפשר לעבוד עמו בגן ,ויתרונותיו לא נמדדים ברגע אלא לאורך שנים.
הלמידה היא תהליכית ,והדגש הוא על התהליך ולא על התוצר .שילוב האמנות הפלסטית בגן נעשה
באמצעות יצירה בחומרים שונים :צבעים לסוגיהם ,חמר ,עיסת נייר ,שולחן מצרפים ,הצגת רפרודוקציות
של אמנים מהתרבות הישראלית והעולמית ועוד.
רבים חקרו תחום זה והראו את תרומתה הרבה של האמנות בגיל הרך .דעותיהם של חוקרים ומחנכים
בני זמננו חלוקות באשר לגישה המתאימה ביותר לחינוך ולהוראה בגיל הרך .אחדים מדגישים את
חשיבותו של חינוך ממוקד ומובנה ,ואילו אחרים מעדיפים הוראה המאפשרת פעילות חופשית ויזומה
של הילדים.
הגישות השונות מבטיחות שיינתנו לילדי הגנים הזדמנויות רבות ומגוונות להתפתחות וללמידה
מזדמנת ולא מובנית לצד התערבות ותיווך של הצוות החינוכי בתגובה ליוזמות השונות של הילדים.
מטרת מחקרי הייתה למלא את הפער בידע באשר לשונות ביחסם של החוקרים לגישה החינוכית
ולהתהוותה בשילוב האמנות הפלסטית בגן.
בגני ראיתי כי דרך שילוב האמנות הפלסטית הילדים חווים את חדוות היצירה ,והלמידה נעשית בעבורם
משמעותית ובעלת תחושות עוצמתיות ויכולת הכלה רגשית .על השאלה מה מלמדות האמנויות
את הילד משיבים חוקרים רבים כי הן משכללות את החשיבה היצירתית; מפתחות מקוריות ,תפיסה
ממוקדת ודמיון; מחזקות את השאיפה לחקור עמימות ולחשוף ולזהות נקודות מבט שונות .בספרות
המחקר נמנות מטרות רבות ,בהן מתן הזדמנות לכל לומד לביטוי אישי ,להנאה וליצירה; חיזוק ההתפתחות
המוטורית ,התנועתית ,האסתטית-אמנותית; שכלול החשיבה; טיפוח הקשר ותחושת השייכות לתרבות;
פיתוח כישורים חברתיים.
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האמנות פועלת עלינו כבמעשה קסמים :היא מפעילה את כל חושינו ,מרגשת וסוחפת למקומות
רחוקים ,מפעילה את דמיוננו ומגרה אותנו להתנסות חווייתית ולחקירה ותורמת לילדים בהיבטים
אלה:
• הם מבטאים מחשבות ורגשות באפיקים יוצרניים;
• הם משיגים תחושת סיפוק המגבירה את ההערכה העצמית שלהם ותורמת להם
לדימוי עצמי חיובי;
• הם מפתחים את יכולת הייצוג הגרפי והפלסטי;
• הם לומדים על חומרים ותהליכים;
• הם מפתחים מוכנות לקראת אתגרים חדשים;
• הם מעזים לעשות דברים בדרכים חדשות;
• הם מתנסים בבחירה ובהחלטה;
• הם מתפתחים לקראת עצמאות ואוטונומיה.

לסיכום ,הפעילות היצירתית בחומרים ושילוב האמנות הפלסטית בגן מעודדים את הילדים להתבטא
באופן אישי ומקורי ,להתנסות בחוויות של גילוי ויצירה ולחשוב ולפעול באופן יזום ויצירתי .ההבעה
היצרית של הפעילויות בחומרים מאפשרת לתת צורה להתרחשויות פנימיות כמו רגשות ,משאלות,
רעיונות או דימויים חזותיים .בנוסף ,היא מלווה בהרגשת סיפוק הנובעת מהפעילות עצמה .ולבסוף,
שילוב האמנות הפלסטית בגן נתפס כתהליך חינוכי מרכזי ומשמעותי בתהליך הלמידה של הילד.
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אורח בחצר הגן...
ליליאנה אליאס ,מנהלת גן אלמחבה בבענה
עביר זריק ,מדריכה מחוזית ורכזת הדרכה
רשא עטאללה ,מפקחת על גני ילדים
אנו מאמינים ביכולות הילדים ,בלמידה חווייתית ומשמעותית ובפעילויות מאתגרות ,משמעותיות
ואינטגרטיביות .דיואי ( )1916טוען שילדים בונים משמעויות מתוך פעילויות שהם מבצעים .כדי ללמד
מדע יש להביא את הילדים למצב שבו הלמידה תהיה מלווה בעשייה ,בהתמודדות עם בעיות מדעיות
ובביצוע של חקירה מדעית בהתאם ליכולתם ולגילם .למידה בדרך החקר מוגדרת כפעילות שבה תלמידים
מתמודדים עם בעיה ,משערים השערות ,מתכננים ניסויים כדי לבחון את ההשערות ,אוספים מידע,
מנתחים נתונים ומפיקים מסקנות( .מתוך תכנית לימודים במדע וטכנולוגיה).
בזמן המשחק בגן הסתובבו שני ילדים בין שיחי התבלין בגינה ,קטפו עלים והחלו להריח אותם ולשוחח
זה עם זה .כאשר הגיעו למרווה והריחו אותה צעק פתאום אחד הילדים" :מה זה?" ילדים אחרים התגודדו
סביבו והתעניינו בחרק שמצא .ניצלתי את התעניינותם ללמידה מזדמנת ומשמעותית ושאלתי" :מה זה
לפי דעתכם?" הילדים התחילו להעלות השערות ,כל אחד לפי הידע הקודם שלו" :חרק ירוק גדול"" ,זה
גונדוב"" ,זה דומה לעלים"...מאחר שהמצלמה זמינה ומיועדת לשירות הילדים ,רץ אחד מהם לכיתה
והביא אותה וצילם את החרק ואת השיח.
ואז התחלנו בתהליך איסוף הנתונים .שאלתי" :איך נדע איזה סוג חרק זה?" מאחר שמגדיר החרקים
נמצא לשירות הילדים בפינת הטבע ,רץ אחד הילדים להביאו והם התחילו לחפש ולהתאים את מבנה
הגוף של החרק לתמונות במגדיר .הילדים השתמשו בכלים מדעיים כמו זכוכית מגדלת במטרה לגלות
את מבנה גופו של החרק וציירו אותו כאחד מכלי התיעוד שהם רגילים להשתמש בו כדי להשוות בין
האיור המדעי שהופיע במגדיר ובין המראה בפועל ,כלומר הציור .חיפשנו במאגרי מידע שונים ואספנו
נתונים על החרק :למדנו על תכונותיו ,על העונה שהוא מופיע בה ,על סוגי האוכל שהוא אוכל ועל
הסוגים האחרים של אותו חרק.
הסקת מסקנות :תוך כדי איסוף הנתונים התברר לילדים שסוג החרק מתפקד בסביבה הטבעית לפי צבע
גופו כדי לשמור ולהגן על עצמו מפני אויבים .כדי להמחיש ולהטמיע את הגילוי שלהם יזמתי משחק
משותף עם הילדים שבו הם התחפשו בתחפושות שונות (כמו עלים ,בגדים בצבעים שונים )...והתחבאו
במקומות שונים לפי הצבע שבחרו ,כדי להקשות על הילדים האחרים לגלות אותם.
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אחר כך הרחבתי את שאלתי:
"מה אתם רוצים לדעת על החרק הזה?" הילדים החלו לשאול שאלות שונות  -כל אחד לפי התחום
שמעניין אותו ,והתחלנו בתהליך חקר חדש .ברגע שהילד מגלה מיוזמתו עניין וסקרנות ,המשחק נמשך
לאורך זמן ,ומתבצעת למידה תהליכית משמעותית .למידה כזו היא למידה עמוקה ,אחת כזו שמוטבעת
בהרגלים ,שלא צריך 'להתאמץ' כדי להוציא אותה מנבכי הזיכרון .חשוב לזכור תמיד שידע אינו חפץ.
כאשר גננת יושבת במפגש ומדברת אל הילדים ,והם מקשיבים ,לא תמיד הם מבינים את הדברים ,מכיוון
שלא ניתן להעביר ידע כחפץ המועבר ממקום למקום :לא ניתן להעביר את הידע היישר ממוחה של
הגננת אל מוחו של הפעוט .חשוב מאוד שהילדים יהיו סקרניים ,יבינו את הקשר בין סיבה לתוצאה ויהיו
יצירתיים.
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ילדים חוקרים – במסגרת פרויקט "מנהל מאמץ מנהל"
עולא זועבי ,מנהלת גן אלכרום ,נצרת
עביר זריק ,מדריכה
אח'לאס סייד אחמד ,מפקחת
ה המשמעותית בגן הילדים"
שם התכנית" :עשייה קהילתית לחיזוק הלמיד 
הצורך :מצוינות בבחירת נושא קהילתי בשיתוף ההורים בחיי היום יום בגן
התעשייה מקיפה את רוב תחומי חיינו ומזמנת התייחסות לערכים ולדילמות חברתיות ולימוד
של מיומנויות שונות .לתחום התעשייה יש קשר כמעט לכל תחומי הדעת שאנו עוסקים בהם בגנים.
התעניינתי בנושא שילוב תחום התעשייה בחינוך מתוך הכרה בחשיבותו לכולם ,ובמיוחד לילדים ,ומתוך
רצון לעורר את סקרנות הילדים לנושא .אימצתי מיזם המשלב מספר תכניות לימודים ושוזר בתוכו את
תכניות הליבה בצורה מתכללת ואינטגרטיבית.
בחרתי בנושא "תעשייה ביתית" שנסב סביב עיסוקה של אם של ילדה בגן ,שעובדת בביתה בהכנת
ממתקים ומאפיים .היא מנהלת את העסק הקטן וחיה ממקצוע זה ביוזמתה האישית והעצמאית ללא כל
עזרה ,ויש לה אתר בפייסבוק בערבית בשם شغل بييت  ,שפירושו" :עבודה ביתית" .העסק נמצא סמוך לגן.
סברתי שהפעילות במיזם תגרום לשיתוף פעולה בין ילדי הגן לצורך עשייה הדדית ותסייע בהטמעת
ערך העבודה השיתופית בקרב ילדי הגן .היעדים שהצבתי היו:
 .1היכרות עם איש מקצוע ייחודי :תעשיין ביתי;
 .2טיפוח קשרי הקהילה והתעשייה אצל הילד דרך התנסות חווייתית בתהליכי חקר כמו:
שאילת שאלות ,העלאת השערות ,איסוף מידע והסקת מסקנות;
 .3יישום העבודה האינטגרטיבית והמשמעותית דרך קישור מאגרי הידע בגיל הרך לנושא התעשייה,
למשל :רכישת מיומנויות של בטיחות וזהירות בדרכים כנושא מזדמן בזמן הביקור במפעל הביתי;
תיעוד מפת דרכים כאחד מיעדי תחום המתמטיקה;
 .4קידום מטרות חינוכיות כפיתוח חשיבה יצירתית וטכנולוגית ,פיתוח כישורי מנהיגות ,מיצוי יכולות
אישיות ,עידוד חשיבה מקורית ,הנעה ליזמות תעשייתית.

להלן שלבי העבודה במיזם:
 .1הזמנת הורים וחשיפתם למיזם ולמטרתו;
 .2מפגש וניהול שיחה עם האם היזמית לשם העצמה אישית ומקצועית הדדית .תיאום ציפיות ,בניית
תכנית עבודה יישומית הכוללת תכנים ודרכי פעולה ,קביעת לוח זמנים לביקורים הדדיים בגן ובמפעל
הביתי;
 .3ביקור ראשוני להיכרות ושיחה משותפת בין הילדים והיזמית;
 .4ביקור ילדי הגן במפעל הביתי שלוש פעמים בשנה לצורך היכרות מעמיקה ,וקיום סדנאות
של הכנת מאכלים וממתקים;
 .5ביקור ילדי הגן במפעל "עלית" כמקום להשוואה בין מפעל תעשייתי ענק ובין מפעל ביתי;
 .6היערכות ליום השיא למען קידום העשייה היצרנית בגן בהכנת מוצרים לפי מתכונים;

19

"

"איגרת מחוז הצפון – יחד נוביל את המחוז לאיכות ומצוינות
איגרת
חזרה לדף הראשי >>

 .7ביום השיא הסתיים הפרויקט במכירת המוצרים אשר הכינו הילדים .הם שימשו בתפקידי
מוכרים וקונים והשתמשו במיומנויות חשבון ופתרון בעיות ,ניהול שיח וכדומה;
 .8שימוש בסקר בין הילדים על אופן ניהול התקציב שהשגנו ביום השיא.
בתהליך העשייה במיזם הצלחתי לעורר את החשיבה התוצאתית אצל ילדי הגן ולחזק את ערך
העבודה השיתופית למען כולם  -ילדים ,הורים והצוות החינוכי .עם זאת ,לשם שיפור אני מציעה
לשתף את ההורים בתכנון ובהכנות לקראת יום השיא.
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סוד שיתוף הקהילה בעשייה החינוכית – גן אלנור בריינה
ניבין דחלה ,מנהלת הגן
בקרי סנאא ,מפקחת
החוויות הרגשיות והמשמעותיות שחווה הילד בגן משפיעות על עיצוב דמותו .עם זאת ,הילדים אינם
מנותקים מהעולם שמחוץ לכותלי הגן ,ולכן חשוב לגייס את כל הגורמים המשפיעים על עיצוב חיי ילדינו
ולשתף אותם בעשייה הגנית .שיתוף זה עשוי להניב היכרות הדדית ובעקבותיה גם השפעה הדדית.
צוות הגן מאמין בכוח שיש לקהילה ,ומנצל כל נושא או אירוע חדש כדי לשתף בו את הקהילה .בדרך זו
אנו מטמיעים ערכים תוך כדי שמירה על הנורמות והערכים שהקהילה מאמינה בהם ובתרומתם לעיצוב
זהותו של כל ילד.
 .1גיל הזהב מייצג בעינינו את השורשים שלא נוותר
עליהם ואת הכוח הטמון בהם ,לכן אנו מבקרים קשישים
בחגים ובאירועים ומעודדים אותם ,וכל ביקור מוקדש
לנושא שאנו עובדים ביחד להצלחתו.

 .2אנו מקיימים מפגשים משותפים עם עמותת הנשים
החד-הוריות אלינבוע המוקדשים לשמירה על איכות
הסביבה ועל בריאות הגוף ,לצד ימי שיא קהילתיים.
העמותה מייצגת את הכוח הנשי לנשים חד-הוריות.

 .3בית הספר ,ובעיקר ילדי כיתה א' ,הוא העתיד הקרוב
של ילדי הגן ,לכן אנו עורכים עמו היכרות לפני כניסת
הילדים לכיתה א בבית הספר.
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 .4ההורים הם גורם משפיע על הצלחת
העשייה החינוכית התוך-גנית ,לכן אנו
משתפים פעולה ומקרבים את ההורים
לחיי היום יום בגן דרך סדנאות ובאמצעות
עידוד קריאת ספרים מספרית "אלפאנוס"

 .5העשייה החינוכית בגן הילדים מבוססת על למידה משמעותית וחווייתית ,והיא מתבטאת גם בימי השיא
שבהם מעורבים הילדים ,ההורים והקהילה.

יום ההליכה העולמי

בריאות כאורח חיים פעיל
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הקמת בריכה אקולוגית
גן הפרפרים  -גן חובה בכפר ריינה
מנאל מוסא  ,מנהלת הגן
חמדאן כמיליה ,סייעת הגן
סנאא בכרי ,מפקחת
צוות גן "הפרפרים" ,גן ירוק שהוסמך בשנת  ,2011מייחס חשיבות רבה ללמידה משמעותית שהיא נושא
מרכזי בתרבות ובתכניות הלימודים .המודעות לסביבה נותנת משמעות לקיום האנושי ומאפשרת לקשר
בין עולם הידע לעולם הרגשות ,ולטפח את מרכיבי ההתנהגות המתאימים לילדים ולקהילה .מכיוון שיש לנו
גן ירוק ואנו עוסקים גם בגינה אקולוגית ,חשבנו על אתגר נוסף הקשור לטיפוח המודעות לסביבה :הקמת
בריכה אקולוגית בגן שלנו.
מטרות המיזם:
לעודד את הפליאה מהטבע – החי והצומח.
לזמן את החוויה שביצירה של הקמת בריכה אקולוגית.
לזמן ולעודד התבוננות ,מעקב ,תיעוד ,תהליכי חקר ולמידה בקרב הילדים.
לזמן מקום שבו מתקיימות התנסויות ייחודיות בעקבות המגע הישיר עם הטבע.
המיזם
בחצר הגן היה בור ,וחשבנו מה אפשר לעשות בבור הזה .הילדים הציעו רעיונות שונים ,ואחד מהם היה
להקים בריכה אקולוגית .הילדים החלו לתכנן את הקמת הבריכה בפעילויות ובפינות שונות בגן :בשולחן
פלסטלינה ,בפינת קוביות ,במשחקי הרכבה שונים ובשולחן הציור והצביעה.
הלמידה בגן נעשית באופן חווייתי ,מעודד סקרנות ,מהנה ומזמין.
על פי תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה הילדים אמורים להבנות את הידע ולגבש את התפיסות המתמטיות
שלהם על ידי התנסויות מתמטיות בשעת משחק ובפעילויות בתחומים נוספים ומגוונים .באמצעות המיזם
חקרו הילדים צמחים במים ,ערכו תצפיות על החי בתוך המים ולמדו עליו .הם והשתמשו בכלי החקר השונים:
זכוכית מגדלת ,צלחות וקופסאות שקופות וכלי מדידה למים.
הילדים בגן אהבו מאוד את נושא החקר ,והיום אפשר לשמוע את שיח החקר בשיחותיהם בחצר ,את שיתוף
הפעולה ,את ההתייעצות זה עם זה ,את התקשורת המילולית הטובה ואת הקשר החברתי החיובי שנוצר
בעקבות הנושא.
סיכום
הקמת הבריכה אקולוגית הייתה פעילות משמעותית ומרתקת לילידי הגן ,והעניין היה חדש לי ולהם .הילדים
רכשו את תהליכי החקר בדרך משמעותית ,חווייתית ומהנה .הם רכשו גם מיומנויות שפה ,חשבון ,ההתבוננות
וחקר הסביבה ,והכירו צמחים שונים החיים במים וכן סוג של דג החי בבריכות אלה ,שתפקידו לאכול ביצי
יתושים.
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הגן שבחורשה – גן אלן כפר חנניה
סיגל דרור ,מנהלת הגן
ציביק קוסטא ,מפקחת
ילדי גן אלון בכפר חנניה עוזבים יום אחד בשבוע את כותלי הגן ומבלים יום שלם בחורשת קק"ל ,הרחק
מהלגו ומהמחשב .בחזרה לילדות ...יציאה של ילדי גן מהמרחב הבטוח של מבנה הגן נחשבת בדרך
כלל למבצע לוגיסטי מורכב .הגננת בראש ,הילדים בטור ומכל הצדדים מאבטחים את השיירה הורים
מודאגים .אי לכך ,ילדים בגן מן השורה בישראל נאלצים לוותר על החוויה שרק הסביבה יכולה להעניק.
זה אינו המצב בגן אלון הפועל ביישוב הקהילתי כפר חנניה שבגליל התחתון .סיגל דרור ,גננת הגן,
פועלת אחרת.
החורשה
ליד כפר חנניה נמצאת חורשה של הקרן הקיימת לישראל .סיגל דרור וילדי הגן יורדים לחורשה פעם
בשבוע .לבקשת המועצה האזורית גידרה הקרן הקיימת את השטח כדי למנוע מהבקר הרועה בשטח
להיכנס לתוכו .יש גם שער וטיפול בעשבייה ושלושה ספסלים ,והרי לך כיתה בטבע ,ללא השולחנות
המקובלים כדי לא להפוך את החורשה לאתר פיקניק.
עכשיו גם ההורים רגועים .פעם בשבוע הם מביאים את הילדים לחורשה במקום לגן .הילדים מבלים
בחורשה במשך כל יום הלימודים .רק גשם שוטף שולח את הילדים לגן .במילים אחרות :פעם בשבוע
במשך שמונה שעות הילדים נמצאים בשטח.
הערך החינוכי
"לבילוי בחוץ יש ערך מוסף רב" ,אומר סיגל דרור" .אין מה להשוות את עוצמת הגילוי ,החקר והפליאה
שמתקיימים בשטח לעומת המתרחש בכיתה סגורה .הילדים לומדים להכיר את הדברים הבסיסיים של
הטבע .הילד מוציא יותר מעצמו כשהוא ניצב מול סלע במקום מול קוביית לגו.
הילדים נעשים יצירתיים יותר ולומדים להשתמש בדברים הבסיסיים של הטבע .ההתפתחות המוטורית
שלהם משתפרת ,וגילויי האלימות הופכים לנדירים .ייתכן שההפחתה בעומס הגירויים ובעומס
הטכנולוגי מחזירים את השלווה לילדים ,המוצאים את עצמם מוקפים בעולם מטורף של מכשירים
וגירויים".
הילדים אמנם בחורשה ,אבל אין מדובר בטיול .לימי החורשה הוכנה תכנית לימודים משלה .מכיוון
שהילדים חוזרים כל פעם למקום מוכר ,החורשה נעשתה בית שני .אפשר ליצור בה מרכזי פעילות של
עבודת חרשות ,של המצאת מקדחות ידניות ,פארק חבלים וכיוצא באלה .הילדים יוצרים את הכול בעצמם.
הם מחדדים אבנים וקושרים אותן לאבנים כמו האדם הקדמון ,הם אוספים זרעי אורנים למאכל,
מתבוננים בשינויי העונות ואפילו יוצרים הצגה משלהם ב"תיאטרון החורשה".
עיקרון חשוב אחד נשמר בהקפדה :מה שנמצא בחורשה שייך לחורשה ולא לוקחים שום דבר הביתה.
אם צריך ,חופרים "מחסן" ,מכסים באבן ומסמנים את המקום כדי שאפשר יהיה למצוא אותו בפעם
הבאה .ולכל מי שדואג לבטיחות :מסתבר שדווקא השהייה בחוץ מחדדת את חושי הזהירות של הילדים
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והסיכוי להיפגעות בחורשה קטן יותר מאשר לדפוק את הראש בזווית חדה של איזה שולחן.
לאט הפכה החורשה לחורשה הקהילתית של היישוב .תושבים מכפר חנניה באים למקום כדי
לבלות בשקט עם ספר מעניין או כדי ללמוד לבחינה .מפעם לפעם עורכים בה ימי הולדת.
זו התוצאה שהקרן הקיימת לישראל מבקשת להשיג בחורשות הרבות שנטעה בקרבת יישובים
ברחבי הארץ.
יישום ישראלי
ההצלחה של המיזם הרחיבה אותו לגנים נוספים במחוז" .האמת היא שלא המצאנו דבר" ,אומרת
מעיין שמעוני ,מי שהחלה במיזם עם סיגל ומלווה אותו ואף יצרה השתלמויות בנושא בשבעה
אזורי פיקוח נוספים במחוז" .אנחנו מכירים פעילות כזו באירופה .שם יש גנים שפועלים בחוץ כל
ימות השבוע ,ומזג האוויר שם פחות נוח מאשר בישראל".
לאחר שגננות רבות מהמחוז הגיעו לימי הדגמה בחורשה ולאחר שכל מפקחות גני הילדים במחוז
ראו את ילדי הגן פועלים בחורשה ,התכנית של "הגן שבחורשה" החלה לפעול באופנים דומים
בגנים נוספים במחוז.
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גן אלמלאאכה בעראבה פורץ גבולות ,חוקר ולומד מחוץ למסגרת
ריניה עואד ,גננת
ראאד סח ,מנהל החווה
עטאף חואלד ,מפקחת
גן אלמלאאכה הוא גן קבוע בחווה חקלאית בעראבה ,וזוהי שנתו הראשונה .אחר כשלושה חודשים אני
כגננת יכולה להגיד שהילדים בגן מעורבים בעשייה ,בוחנים וחוקרים נושאים רלוונטיים ובעלי ערך לסביבה
ולחברה .הגן שלי הוא הזדמנות ליישום למידה בדרך אחרת מחוץ למסגרת של כיתת הגן .סביבת הגן שנמצאת
בחווה חקלאית מאפשרת למידה משמעותית ומזמנת חוויות של למידה רגשית ,חברתית וקוגניטיבית.
הילדים נחשפים למרכזים השונים בתוך החווה:
 .1חממת חקר;  .2מעבדת חקר;  .3אורח חיים בריא;  .4ליטוף בעלי חיים;  .5כוורת

הילדים התבוננו והתנסו במהלך חודש בחווה ,ואחר כך עשינו פעילות בגן .הכנתי כרטיסיות של תמונות
המתארות את המרכזים השונים בחווה .הילדים התבקשו לספר על כל המרכזים שביקרו בהם ,ותוך כדי
הפעילות פתחנו את השיח בין הילדים לבין עצמם ובין הילדים לביני .העבודה הייתה בקבוצות קטנות,
והמטרה הייתה לאתר צרכים ולבחור נושא מעניין לכל ילד וילד .בסוף התהליך רשמתי לעצמי את הבחירה
של כל ילד ,ונוצרו לנו חמש קבוצות .כל קבוצה תתמקד במרכז אחד מתוך המרכזים של החווה בנושא
שמעניין אותה ,ומאפשר מצוי אישי למימוש היכולות של כל ילד .במרכזים אלה ישנם מדריכים מטעם
החווה אשר עובדים בשיתוף פעולה הן בהתאמת הפעילויות לגיל הילדים הן בגישה שלהם לילדי הגן.
אני רוצה לציין שגם תלמידי בתי הספר שמבקרים בחווה ,במיוחד תלמידי כיתה ז' ,משמשים חונכים
לילדי הגן ועובדים ִאתם בקבוצות בחלק מהמרכזים.
הילדים פונים למרכזים אשר נמצאים בחווה ומתנסים בפעילויות המחקריות הנובעות מסקרנות וחיפוש
מידע בניסיון לפתור בעיות מתוך צורך ומוטיבציה ,באווירה רגשית ,חיובית ,שיתופית ומהנה.
דוגמה לפעילות במעבדת חקר :לאחר שהילדים מיששו והריחו את הצמחים בחממה ,כל ילד בחר בצמח
שמשך אותו .הם חזרו למעבדה והעלו השערות באשר לאפשרויות השימוש בצמחים אלה ושיערו השערות:
הצמחים עשויים לשמש לתה ,לסבון ,לבושם .תכננו להכין תה בטעמים שונים ,אך הילדים מצאו עניין רב
יותר בבושם ,לכן החלטנו לשנות את המטרה ולהתאימה לרצון הילדים.
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הכנו ביחד את החומרים ,והילדים התחילו לערבב את הבושם ולהריחו ומצאו שיש שוני בתוצרים שהכינו.
אחרי שבדקו את הכמויות שהשתמשו בהם הם מצאו שהכמות היא הגורם המשפיע .הלמידה שהתקיימה
בעקבות הרצון הזה הייתה משמעותית ומאתגרת לכולנו .בסוף התהליך קיבלו הילדים את התוצר שהכינו
בשמחה גדולה ושיתפו את הוריהם בחוויותיהם.
להלן משוב משיתוף כזה" :הבת שלי סיפרה אתמול בשמחה גדולה לכל המשפחה לגדול ולקטן איך
עשתה בושם ,והייתה כל כך גאה בעצמה" .אימא אחרת דיווחה לי" :גן המדעים החזיר אותי לימי הילדות.
ההתנסויות שהילדים עוברים פתחו חלון הזדמנות לסקרנות ולחקר אצל הילדים".
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5

למידה משמעותית
בבתי הספר במחוז צפון
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מודל של למידה שיתופית מתוקשבת בשפה האנגלית בבית החינוך הממ״ד ״ארבל״
כתבה :דקלה אסולין ,רכזת אנגלית
יהונתן חזי ,מנהל
אשתקד חרת משרד החינוך על דגלו את החזון "ישראל עולה כיתה ,עוברים ללמידה משמעותית".
האם אמירה זו קיבלה הגדרה מדויקת? האם המשפט תורגם מיד לשיעור הראשון ביום המחרת בכיתה?
באוזננו הדהדו מילים כמו :למידה אחרת ,שונה ורלוונטית .כולם השתמשו באותם המונחים ,אך כל איש
חינוך ניסח את משנתו אחרת והשתמש במחשבתו היצירתית על מנת לחולל את המהפך ולגרום למשהו
אחר לקרות.
כ 100-מנהלים ,מפקחים ומורים 100 ,בתי ספר ו 100-דרכי הוראה שונות ִאפשרו למשרד החינוך להוביל
אותנו לחשיבה שונה ,שהקו המנחה שלה הוא העמדת התלמיד בקדמת הבמה .תהליך זה של למידה
משמעותית הוביל אותנו ליצירת תצרף המורכב מחלקים פרי מחשבה ,מעוף ואינטראקציה ,העוסקים
בחשיבה באשר לאופי השיעורים בכיתה ובאשר לדרך להצתת יצר הסקרנות בלב התלמיד גם מעבר
לכותלי בית הספר.
חוסר הבהירות באשר למושג "למידה משמעותית" חולל בעיניי את המהפך המדהים ,מאחר שכל מנהל
יצר ועדיין יוזם ומפתח תהליך של למידה שונה ובלתי שגרתית ,המתאימה לצורכי תלמידיו.
בית החינוך "ארבל" מטפח מודל של למידה שיתופית מתוקשבת בשפה האנגלית באמצעות מעבדה
מתוקשבת המאובזרת במגוון רכיבים טכנולוגיים מתקדמים ,המאפשרים לתלמיד לפתוח עולם בכיתה.
אנו פועלים להנחלת השפה האנגלית על ידי שילוב אינטראקציה מתוקשבת בין הלומדים בסביבה הבית
ספרית ומחוצה לה.
מודל הלמידה השיתופית מתבצע על ידי פיתוח יכולת עבודה בצוותים וכן באמצעות מיזוג המידע הנלמד
לשם השגת תוצר משותף לכלל הלומדים  -מודל שבו המורה משמש יועץ המנווט את הצוותים.
תהליך זה יוצר סגנון למידה חדשני שאינו תחום בגבולות הכיתה בלבד.
כהמשך לטיפוח למידה משמעותית בבית הספר התבקשנו להסריט דגם של שיעור אנגלית המייצג את
פיתוח המודל המתרחש הלכה למעשה בכל שיעור .השיעור שהוסרט עסק בנושא חיות בסכנה ,ומטרתו
הייתה להבין מושג זה ובד בבד לפתח אינטראקציה להכנת תוצר קבוצתי שיתופי  -כרטיס זיהוי של חיות
בסכנה.
במהלך השיעור שולבו מספר אלמנטים טכנולוגיים :ערכות הצבעה ומחשבים ניידים אשר הובילו למעורבות
של כל פרט בתהליך הלמידה ועוררו סקרנות ,אינטראקציה ,עבודת צוות ולמידת עמיתים ,שהייתה נדבך
חשוב ביותר בתהליך החקר והלמידה של כל קבוצה .בסוף השיעור הוצגו תוצרים שיתופיים בכלים
ממוחשבים שונים ,פרי מחשבה של כל קבוצה .מדהים היה לראות שהתכנים היו משותפים ,אך כל קבוצה
למדה את הנושא מזווית שונה והעניקה את ההיבט המיוחד שלה בפיתוח תהליכי החשיבה ובבניית תוצר
שיתופי .כך מתאפיינת למידה משמעותית.
כמנהל בית הספר אני חש כי שיעורי האנגלית חוללו מהפך בקרב הצוות החינוכי וההורים ,שמקורו
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ביכולת התלמיד להניע תהליכי למידה הגורמים לו סקרנות ומעורבות .השיעורים הנלמדים במעבדה
המתוקשבת המחייבים פעילות שיתופית מאתגרת ,מסייעים לי כמנהל בית הספר להוביל את הצוות
ללמידה משמעותית .אנו בבית הספר רואים את התלמיד במרכז  -מגלה ,חוקר ,מעבד ידע ויוצר ידע
חדש ,והדבר משליך גם על שאר תחומי הדעת .בבית החינוך מתפתח תהליך פורה של העצמת הצוות
החינוכי ושל מעורבות התלמיד ותפיסתו את החומר הנלמד כרלוונטי ומשמעותי בעבורו.
הצוות החינוכי בבית החינוך "ארבל" שינה את תפיסתו באשר לשיטת ההוראה .המורים עובדים בצוותים
בקהילות וירטואליות באמצעות למידה ומשוב של עמיתיהם ,לכן הדבר מתבטא גם באופן שיטת ההוראה
והתפוקות של התלמיד .כמובן ,תרומת תהליך של למידה מסוג זה לתלמיד היא מופלאה ביותר .פרט
להיבט הלימודי היא משליכה גם על ביטחונו האישי ,על העצמתו ועל דימויו העצמי שהם בסיס חיוני
להתפתחותו האישית בתהליך הלמידה .ההורים בבית הספר הם שותפים מלאים בחינוך התלמידים ,והם
מעניקים משוב חיובי לפיתוח של למידה משמעותית על כל גווניה.
כחלק מתהליך הלמידה התלמיד משתמש שימוש מושכל בסמרטפון ככלי לימודי לכל דבר .הוא מנהל
יישומים כגון הורדת אפליקציות למטרות חקר שונות או חיפוש מידע של מונח שלא הובהר בכיתה,
ומקור כל אלו הוא בשקיקה לידע וסקרנות .זוהי למידה מתוך משמעות ועניין.
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טבע מדעים וסביבה –חינוך לקיימות בבית ספר "הגומא"
כתבו :מורות הטבע ,המדעים והסביבה
מירה יניב ,מנהלת
בית ספרנו ממוקם על גדות הירדן ,בין הרי נפתלי והגולן ,במרכז עמק החולה .מיקום זה משפיע רבות על
תכני הלימוד שלנו  -החל בלימודי גאוגרפיה וגאולוגיה של האזור וכלה בהכרת החי והצומח האופייניים
לו.
בכל שבוע יוצאת כיתה לטיול יום באזור הקרוב ,וההורים מוזמנים להצטרף כמלווים .בטיולים השנתיים
אנחנו מרחיבים את טווח הטיולים לאזורים נוספים.
התברכנו ב"בית הטבע" שהוקם על ידי אפרים לבנה ז"ל ,המכיל אוספים נדירים של בעלי חיים ,אוסף
גאולוגי ,ארכיאולוגי ואתנוגרפי ,המשמשים אותנו בהוראה .בחצר מתקנים חקלאיים עתיקים וכן מתקנים
משוחזרים המאפשרים לנו לדרוך ענבים ליין ולהכין שמן זית מזיתים שמסקנו .ברחבי בית הספר נמצא
הפארק האקולוגי ההולך ונבנה עם השנים ,הכולל גן ירק ,בוסתן ,חממה ,גינת ריחות ,מתקנים לאיסוף מי
גשם ,מי ברזים ,פיסול מפסולת ועוד .כל אלו משמשים אותנו בהנחלת ערכי השמירה על איכות הסביבה
והחינוך לקיימות.
במסגרת מיזם "שומרי הנחל" אנחנו ממשיכים לטפח פינת חמד על גדות הירדן הישן .אנו מפנים את סבך
הפטל ושותלים צמחי גדה וצמחי מים שנעלמו במשך השנים .בשנת תשע"ב זכינו לקבל מהמשרד להגנת
הסביבה "תו ירוק מתמיד" ,פרס על מאמצנו בחינוך לקיימות ,על פעילותנו למען חיסכון במשאבים ועל
השפעתנו על הקהילה שממנה מגיע כל ילד וילד.
למחזוּ ר נייר ,קרטון ,בקבוקים מכל סוג ,פסולת אורגנית ,קסטות דיו וסוללות משומשות
אצלנו אוספים ִ
להטמנה .בשנת תשע"ב הקמנו פינת חי קטנה במרכז בית הספר .לפני מספר שנים הוקמה אצלנו תחנת
כוח ירוקה בזכות מחזור ו' שעזב אותנו .אנו מפיקים חשמל בנסיעה באופניים ומשתמשים בו להפעלת
נגן מוזיקה ברחבי בית הספר בזמן ההפסקות.
בניית פסל סביבתי המבוסס על ִמחזוּ ר בחצר בית הספר
בהמשך לגישה הירוקה בבית הספר הוחלט להקים בחצר פסל סביבתי .הרעיון היה לשתף את כל בית
והנחה אבנר פיפרברג.
הספר בתכנון הפסל ובבנייתו .את המיזם כולו ליווה ִ
בשלב הראשון קיימנו דיון ,ובעקבותיו הגדרנו למה מיועד הפסל ועל איזה צרכים הוא יענה.
הוחלט לשלב מספר מטרות:
למחזוּר פסולת;
 .1פעילות למען איכות הסביבה  -בנייה ירוקה וחשיפת הילדים ִ
 .2יצירת פינת ישיבה;
 .3יצירת אפשרות משחק לילדים בהפסקות (טיפוס ,זחילה ועוד);
 .4יצירת אלמנט אסתטי שיוסיף לטיפוח חצר בית הספר.
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היה לנו חשוב שגם המורות ייקחו חלק פעיל במיזם זה ,ולכן הטלנו את מלאכת התכנון ויצירת הדגמים
על צוות המורות .קיימנו מפגש שבו התבקשו המורות לתכנן וליצור דגמים מפסולת מצופה בבוץ.
הדגמים הוצבו בתערוכה ,וכל ילדי בית הספר סיירו בתערוכה ובסיומה בחרו בקלפי את הדגם המועדף.

בתהליך בחירת הדגמים קיימנו עם הילדים שיחות על הסיבות לבחירה שלהם ,וכשהסתיים הקלפי וראינו
שמספר דגמים קיבלו ניקוד גבוה ,הוחלט ליצור דגם חדש המורכב משילוב של מספר דגמים יחד.
תהליך העבודה להקמת הפסל
בקשנו מהתלמידים לאסוף בבית פסולת המבוססת בעיקר על פלסטיק .מצמיגים יצרנו את הבסיס
ובתוכם מילאנו עם הילדים את הפסולת שהביאו.

הייתה זו חוויה עצומה לראות את התלמידים מתמודדים עם ההתנסות והיצירה בבוץ  -החל בשלבים
הראשונים של הרתיעה ,ההתלבטות אם לגעת בבוץ ,דרך ההנאה שגילו בפעילות וכלה בהתלהבות
הגדולה והתחינות החוזרות ונשנות שניקח אותם שוב לפעילות.
מפאת מזג האוויר המאפיין את אזורנו ציפינו את הפסל בסיום שלב הבוץ בשכבת בטון שתשמר אותו
לאורך זמן .ציפוי הבטון נעשה על ידי המבוגרים בלבד  -מורות והורים מבית הספר.
ואז הגיע השלב האחרון ביצירה :בהנחיית המורה לאמנות ציירנו על הפסל וצבענו אותו עם התלמידים.
שוב הייתה ההתרגשות מכל שלב בציור גדולה ,וההתמודדות על הזכות להחזיק מכחול ולצבוע הייתה
לא פשוטה.
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ההתרגשות הגדולה בסיום המיזם ,היצירה היפהפייה שניצבת במרכז בית הספר והשימוש הבלתי פוסק
של התלמידים במתקן זה הן כמקום ישיבה הן כמקום משחק יוצרת אצלנו תחושת סיפוק גדולה.
לסיום ,ברצוננו לציין את תודתנו הגדולה לאבנר פיפרברג שסייע למיזם מורכב זה לקרום עור וגידים
ולהגיע לכדי מימוש.
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מקדמים למידה חווייתית מחוץ למרחב הכיתתי
בבית הספר היסודי יסודי ג' ביר אלמכסור
עאטף גדיר ,מנהל

"כשאני שומע  ,אני שוכח .כשאני רואה ,אני זוכר .כשאני עושה ,אני

מבין( ".פתגם סיני)

אנו עדים לשינויים ,להתפתחויות ולתהליכים הטכנולוגיים בעולם מסביבנו ורואים שהעולם מתפתח
בקצב מהיר .מערכת החינוך נאלצת להגיב לאתגרים האלה ולהוביל תהליכים שיאפשרו לתלמידינו
סביבות לימודיות ברוח סביבת החיים שלהם .התלמיד בעידן הפוסט-מודרני חי בעולם טכנולוגי שבו
המידע זמין לו ,ולכן המורה כבר אינו מקור המידע היחידי .עובדה זו מחייבת את העוסקים במלאכת
החינוך לחפש כל דרך אפשרית כדי להפוך את תהליך הלמידה לרלוונטי ומשמעותי לכל תלמיד בבית
הספר.
מערכת החינוך השתדלה תמיד לתת מענה למאפייני סביבת החיים של תלמידינו ולזמינות המידע על
ידי הכנסת גישות הוראה מגוונות לקידום עניין ומעורבות הלומד בלמידה :למידה משמעותית ,למידה
שיתופית ,למידת חקר ,למידה יחידנית ועוד .גישות אלה יושמו לרוב כיוזמה ייחודית ולא באופן מסודר,
עקבי ומערכתי .לשמחתנו הכריז שר החינוך הנוכחי ח"כ שי פירון על קידום והובלת הלמידה המשמעותית
כיעד מרכזי של המטה ,לכן התגייסה מערכת החינוך הן במשאבים הן בהדרכה והנחיה כדי להשיג יעד
זה.
בבית ספר יסודי ג' ביר אלמכסור נרתמנו למשימה ואנו פועלים במישורים רבים .אנסה להציג בקצרה
שלשה מיזמים הפועלים בבית ספרנו מזה שנתיים ואת תרומתם לקידום הלמידה המשמעותית .מיזם
"מקדמים את הדו-קיום דרך החקר"
מיזם זה הוא למעשה מיזם משותף של תלמידי בית ספרנו ושל תלמידי בית הספר היסודי עין אפק.
המיזם פעל בשנה שעברה בכיתות ד' במסגרת התכנית "אמץ כיתה" בשמורת הטבע עין אפק ,ומטרתו
הייתה לחנך את התלמידים לאהבת הארץ ,לשמירה על ערכי הטבע ,הנוף והמורשת באמצעות למידה
בשיטת החקר.
הצלחת המיזם בשנה שעברה דחפה את כולנו להמשיך בו גם השנה ולנסות לחנך לדו-קיום בין יהודים
לערבים על ידי שיתוף פעולה בין תלמידינו ובין תלמידי בית הספר היסודי עין אפק בעבודת החקר של
שמורת הטבע עין אפק ונחל נעמן.
המטרות:
 .1קבלת האחר וחינוך לדו-קיום;
 .2טיפוח התלמיד כלומד עצמאי ופיתוח חשיבה מסדר גבוה;
 .3הגברת ההנעה של התלמידים והנאתם ממקצוע המדעים באמצעות ההתנסות בדרך החקר;
 .4שיפור הישגי התלמידים באמצעות ביצוע משימות ויישומן באופן עצמאי על ידי התלמידים;
 .5עידוד וחיזוק הלמידה השיתופית על ידי ללמידה בקבוצות;
 .6טיפוח מנהיגות על ידי מתן הזדמנות לתלמידים להוביל קבוצות.
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השיטה:
התכנית כוללת סדרת פעילויות לאורך השנה .היא מורכבות ממפגשי הכנה בכיתה ,מסיורים לימודיים
בשמורת טבע עין אפק ונחל הנעמן וממפגשי סיכום בכיתה .הפעילות נבנית בצורה מודולרית ולוקחת
בחשבון את הנושאים הלימודיים והנושאים החווייתיים כאחד ,בניסיון לגרום לילדים לקחת חלק פעיל
בתכנית ולהגדיל את המחויבות האישית של כל אחד ואחד בנפרד ושל תלמידי בית הספר גם יחד.
שיטת העבודה לגישור על מגבלות השפה:
חוויה מאחדת :משחקים ,תמונות ,יצירה ,מוזיקה;
עשייה משותפת :משימות קבוצתיות ואישיות;
חקר :דפי עבודה כתובים בשתי שפות ללא מלל רב;
הסברים :מורים ומדריכים דוברי שתי השפות יתרגמו לתלמידים .

מיזם "לומדים מתמטיקה בכיף ובהנאה"
מטרת היוזמה היא לאפשר לתלמידים למידה משמעותית וחווייתית על ידי שילוב המשחק בהוראת
המתמטיקה והיציאה מחוץ למרחב הכיתתי במגוון תחומי דעת מתמטיים שאינם נכללים בתכנית
הלימודים הרגילה .הפעילות משלבת שיטות הוראה ייחודיות ,מסקרנות ומאתגרות המפתחות מיומנויות
חשיבה ומגבירות את אהבת המקצוע ואת המוטיבציה ללמוד .
במסגרת היוזמה אנחנו מגבירים את המוטיבציה ואת אהבת מקצוע המתמטיקה בקרב התלמידים
הבינוניים בעזרת שילוב המשחק בהוראת המתמטיקה ,הגורם מהפך בתפיסת עולמו של התלמיד
בנוגע למקצוע המתמטיקה .כן אנו מעודדים מנהיגות צעירה אצל תלמידים מצטיינים באמצעות
חונכות:
תלמידים מכיתות ו' חונכים תלמידים מכיתות ג'.
כתוצאה משילוב המשחק בלימודי המתמטיקה ומהיציאה מהמרחב הכיתתי חל שיפור בהישגי התלמידים
במתמטיקה ובמדעים .חשוב לציין שהיוזמה הזו הוכרה על ידי הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות.
מיזם "למידה רב-חושית בגינה הלימודית"
בבית ספרנו מושקעים מאמצים רבים להכיל את התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ,ומאמצים אלה
מתבטאים במתן מענה מובחן לצרכים מיוחדים של התלמידים בתחום הקוגניטיבי ,הרגשי ,החברתי
והתקשורתי .מטרת הקמת הגינה הלימודית היא לתת הזדמנות להפעלה ולשיתוף של כל החושים
בתהליך הלמידה בגינה הלימודית .
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מיזם הגינה הלימודית נחשב לאחד המיזמים הנותן לתלמידים תחושת שייכות לבית הספר ותחושת
שוויון בין התלמידים .באמצעות הגינה הלימודית התלמידים לומדים לעבוד בשיתוף פעולה ,ומתקיימת
אינטראקציה פעילה בין התלמידים לבין עצמם ובין התלמידים לבין המבוגרים.
לגינה הלימודית חשיבות לימודית ותרומה רבה מבחינה סנסו-מטורית והיא מבטיחה הפעלת כל ל הח�ו
שים בתהליך הלמידה :
 .1מגע :התלמיד חש את המצבים השונים של האדמה :יבשה  ,קשה או מפוררת;
 .2ראייה :התלמיד רואה את הצמחים ואת סוגי האדמה ,וכך הוא מזהה את ההבדלים;
 .3ריח :התלמיד מריח את האדמה ומזהה סוגי צמחים לפי הריח;
 .4טעם :התלמיד טועם מהגידולים של הגינה ומזהה את סוגי הצמחים לפי הטעם שלהם ;
 .5שמיעה :התלמיד מאזין לחרקים המבקרים את הגידולים של הגינה ומזהה את סוגי החרקים האלה
לפי הקולות שהם משמיעים.
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"זה לא בשמיים"
למידה משמעותית גם במתמטיקה בית הספר היסודי "שלום עליכם" בבצת
כתבה :סיגל ששון ,מורה למתמטיקה
מזל שבח ,מנהלת
המתמטיקאי היווני ארכימדס אמר כבר לפני יותר מאלפיים שנה כי "המתמטיקה מגלה סודותיה לאלו
המתייחסים אליה באהבה" .מזה שנים אני שואלת את עצמי כיצד אפשר לגרום לתלמידים להתייחס
אל המתמטיקה באהבה ,כדי שזו תגלה להם סודותיה .לא פעם אנו שומעים אמירות של תלמידים על
רתיעתם הרבה מתחום דעת זה ,על רגשות שליליים ואף על חרדה .גם אני פיתחתי בילדותי סלידה
(בלשון המעטה) ממתמטיקה .זכור לי כי שנאתי את השיעורים ,את התרגול ,את העבודה הסיזיפית ואת
התסכול בניסיון לפתור תרגילים שלא היה לי מושג איך לפתור אותם .לא אשכח את הדמעות שזלגו
מעיניי כשקיבלתי תוצאות מבחנים .הרגשתי חוסר אונים וייאוש כי רציתי באמת להצליח ,אבל זה לא
ממש קרה .אם כן ,איך ייתכן שלימים הפכתי להיות מורה למתמטיקה? התמזל מזלי וזכיתי כסטודנטית
להוראה ללמוד עם מורה ששינה אצלי הכול .הוא לימד ,אני הבנתי ,השיעורים הפכו לחוויה .הפחד
התפוגג ,ושיעורי המתמטיקה הפכו לשיעורים האהובים עליי.
כשהתבקשתי לבחור תחום התמחות ,בחרתי במתמטיקה.
מה אפוא גורם לתלמיד לאהוב מתמטיקה או לשנוא את המקצוע? זוהי שאלת השאלות .השאלה הזו
נחקרה ונכתבו עליה אינספור מאמרים ,ואין עליה תשובה חד משמעית ,נוסחה ברורה.
אני יכולה לומר מניסיוני כי התשובה טמונה במורה ,כלומר באישיותו ובדרך שבה הוא מלמד .ברור לי
כי יש קשר ישיר בין הוראת המתמטיקה ובין הצלחת התלמידים במקצוע ,וכמובן גם בין הצלחתם לבין
יחסם למקצוע .על כך אמרו חז"ל כי "אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ".
האתגר הגדול ביותר העומד בפני כל מורה המלמד מתמטיקה הוא לגרום לתלמידים להתייחס אל
המתמטיקה באהבה .אם מתמטיקאים יכלו לעשות זאת לפני שנים כה רבות ,קל וחומר שהדבר אפשרי
גם היום עם כל האמצעים העומדים לרשות המורה .למידה משמעותית במתמטיקה יכולה להפוך את
השיעור לחוויה.
לכאורה נדמה כי בשל היות המתמטיקה תחום מופשט לא ניתן ללמדו בדרך חווייתית ,ולעתים נראה כי
יש נטייה לעסוק בעיקר ב"מה ללמד" ולא ב"איך ללמד" .לאחר שנות הוראה רבות מצאתי כי לא קיים
נושא בתכנית הלימודים במתמטיקה שאי אפשר ללמדו בדרך חווייתית ,וכי שיעורי המתמטיקה הם
קרקע פורייה והזדמנות פז לעורר סקרנות ועניין ,והם מזמנים פיתוח כושר חשיבה ,לימוד עצמי והנאה
רבה .נאמר כי "הוראה אינה מילוי הדלי ,אלא הבערת שלהבת" .תפקיד המורים למתמטיקה הוא להבעיר
את השלהבת  -משימה הדורשת חשיבה ויצירתיות ,אך היא בהחלט בת ביצוע .אני מקווה כי נצלח את
המשימה ,נבעיר את השלהבת והמתמטיקה תהא תחום דעת אהוב ומועדף .אולי יבוא יום וחרדת מתמטיקה
תהפוך למושג המופיע בספרי היסטוריה.
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תמונה שווה יותר מאלף מילים ,לכן בחרתי לתעד יום לימודים אחד .התמונות צולמו בשיעורי מתמטיקה
לא בחינוך גופני ,לא באמנות ולא בהפסקה .למידה חווייתית במתמטיקה היא באמת "לא בשמיים".

לומדים שברים עם שוקולד.

		

זוויות בתנועה

שיעור חשבון בחדר מחשבים

חשבון...לא רק בין כותלי הכיתה.
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"פדגוגיית שחפים"  -תכנית בית ספרית לפיתוח מודל למידה ייחודית
משמעותית בית הספר היסודי ה' אלעודראן מג'אר
לביב סרחאן ,מנהל
כמיל אבו דולה ,מפקח
בית הספר הוקם בשנת  2004במציאות מדאיגה מאוד מבחינה חברתית ,ערכית והישגית  -מציאות
שנתגלתה במיפויים רבים שנערכו לפי מודל  ,SWOTובעקבותיהם נבנו תכניות פעולה קצרות וארוכות
טווח ,מבוססות ידע ומסד נתונים בכל תחום ולכל תלמיד .היום בית הספר במקום אחר  -הגשמנו ברמות
שונות את חזוננו :בית ספר יסודי ה' אלעודראן חן על באיו נקי מאלימות; מאופיין במצוינות חינוכית,
חברתית ,הישגית; תלמידיו הם חלק מהון אנושי בעל יכולת השפעה על הקהילה ,והם סוכני השינוי.
הגשמת החזון כצורך חייבה את הנהלת בית הספר ,את הצוותים ,את ההורים ואת הרשויות ליזום
פדגוגיה אחרת הנקראת "פדגוגיית שחפים" .המנהל והצוותים מאמינים בכוחה של למידה משמעותית,
המביאה לשינוי מערכתי מכל הבחינות .איגום העקרונות החשובים של תוצאות הפעולה הוא המנוף
ליציאה מכותלי בית הספר לקהילה.
בית הספר היום הוא ארגון לומד .למידת שחפים היא פרי חקירתם ויוזמתם של חברי הצוות .למידה
חדשה ,המשולבת בכל המקצועות ,העצימה את הצוות החינוכי אשר עשה את השינוי ,והמורה נהפך
למנחה המפתח עקרונות חשיבה מסדר גבוה בקרב תלמידיו.
היום בית הספר במקום אחר :הוא מוביל בציוני המיצ"ב החיצוני ושופע יוזמות וניסויים .חמש יוזמות
חדשות מאושרות על ידי הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות .בית הספר נבחר לפרס החינוך הארצי והמחוזי
על פיתוח למידה משמעותית ,מיצוי היכולות של התלמידים והעצמת המוטיבציה; על הצמחת צוות
מורים שהם מנהיגי דעה במקצועות השונים ,ועל כך שהצוותים המקצועיים עובדים כיחידה אחת
ובשיתוף פעולה בין תחומי .יתרה מזו ,מנהל בית הספר זכה בפרס רוטשילד בחינוך על גיבושו של חזון
המושתת על למידה משמעותית ועל דיאלוג בונה חברה חדשה המבוססת על ערכים.
פדגוגיית שחפים (ש.ח.פ.י.ם) מבוססת על פיתוח מנגנון למידה משמעותית:
ש= שיתופית; ח= חווייתית; פ = פעילה ו-י = יזמית ,והופכת את הלמידה המסורתית ללמידה המזמנת
שיתוף ,חוויה ,יזמות ויצירתיות צעירה ,המשלבת יישום ומעורבות חברתית-קהילתית בחברה הרב-
תרבותית ,למידה משמעותית המתבצעת על ידי ביצוע תהליכי חקר קבוצתי המעודד פיתוח דיאלוג
והתמודדות עם בעיות ודילמות בתוך הקבוצה בשימוש בכלים דיגיטליים ,תכנות ואמנויות שונות ההופכים
העשייה למהנה ,מאפשרים עניין ואוטונומיה ,יצירתיות ולמידה מעמיקה .נערכת למידה בין תחומית
בין המקצועות השונים :מדעים ,תקשורת ,אמנות ,מתמטיקה ,מולדת ,תקשוב ושפות .למידת שחפים
מספקת מענה לצרכיו השונים של הלומד :צרכים אינטלקטואלים ,רגשיים ,חברתיים ,רוחניים,
פסיכומוטוריים .למידת שחפים שאותה מנסים לטפח בבית ספר יסודי ה' מע'אר היא תהליך המקנה
כלים לעיצובה של חברת מופת.
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בית הספר נבחר להיות מודל במסע הווירטואלי כמקדם למידה משמעותית בעזרת שותפות הורים.
להלן קישור לסרטון המתעד את מודל הלמידה המשמעותית שמוביל בית הספר במסע הווירטואלי של
הלמידה המשמעותית :
https://www.youtube.com/watch?v=T6mCI50XdL0&feature=youtu.be
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בית הספר היסודי בכפר מצר
בשילוב עם החינוך המשלים מחנך לערכים ובונה מנהיגות בקרב החניכים
חסן זועבי ,מנהל
בית הספר היסודי בכפר מצר מגביר את העיסוק בחינוך לערכים ,לא מסתפק בהקניית ידע ומיומנויות
למידה ,אלא שואף שבית הספר יהיה מוסד מחנך לערכים על ידי שיתוף הפעולה עם החינוך הבלתי
פורמלי כדרך להגיע למנהיגות צעירה .
אנו מאמינים שעל ידי חשיפת החניך לעולמות התוכן השונים כגון :ספורט ,מוזיקה ,אמנות וקבוצות
מנהיגות ,לצד תמיכה חברתית ולימודית פרטנית/קבוצתית בקבוצת הגיל נאפשר היכרות שוויונית,
אמתית ומכובדת בעזרת דיאלוג .השילוב יתבצע במגוון רחב של מסגרות ופעילויות של החינוך באמצעות
ליווי מקצועי ,ייעוץ ,הכוונה והתאמה אישית לצרכים הייחודיים.
היעד המרכזי של השילוב בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי הוא להעניק כלים וכישורי חיים לכלל
החניכים ולהכשיר את אזרחי ומנהיגי העתיד להיות אזרחים בוגרים ערכיים ,בעלי חשיבה יצירתית
ובעלי יכולת לקבל החלטות התורמות לקהילה ולסביבתם .שילוב זה משפר ומעשיר את מסגרת הפנאי
של תושבי הכפר באספקת פעילות פנאי איכותית ומגוונת .הוא משלב מגוון אוכלוסיות מתוך שאיפה
לאחדות ולסולידריות חברתית ופועל לקידום מעורבות חברתית קהילתית על ידי העצמת הפרט ועל ידי
יצירת סביבה תומכת המאפשרת תחושת שייכות ורצון לעשייה ולתרומה.
השילוב פועל להעצמה ולפיתוח התושבים באמצעות שימוש במשאבים מוניציפליים ,העשרת תחומי
הידע ,חשיפה לתכנים תרבותיים אמנותיים ומתן במה לחניכים שהישגיהם אינם גבוהים בבית הספר.
כן פועל השילוב לפיתוח ולקידום תחום הספורט מתוך הבנת חשיבות הערך של אורח חיים בריא ולשם
מינוף העיסוק בספורט לחינוך לערכים של הגינות ,סובלנות ,כבוד לזולת ומצוינות.
השילוב מנסה לצמצום תופעות חברתיות שליליות כמו אלימות ופשיעה ,ומקדם פעילויות פנאי לטובת
מטרה זו .הוא מעצים ומפתח את תחום הנוער בכפר באמצעות תמיכה בנוער ,ייזום פרויקטים חברתיים,
פיתוח מנהיגות צעירה ,שילוב נוער מנותק ובעלי צרכים מיוחדים ופיתוח מסגרות אלטרנטיביות וייחודיות
לבני הנוער לאורך היום .הוא יוצר רצף חינוכי אחיד המכיל את תחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי
על ידי שיתוף פעולה בין מסגרות ההוראה למסגרות הפנאי ועל ידי גיבוש קו חינוכי ערכי שילווה את
המתחנך ויסייע לו בעיצוב זהותו.
בתנאים כאלה של פתיחות וקבלה קיימת סבירות גבוהה להתפתחותם של עקרונות אוניברסליים שבהם
אין צד אחד שיכול לכפות את תנאיו על צד אחר .בעצם ,יש בתנאים כאלה סובלנות רבה לשונות ולגיוון.
יתרה מזאת ,בתנאים שבהם יש מקום והזדמנות לכל אחד לבטא את עצמו בהתאם לכישרונותיו ורצונותיו,
כל אחד יכול לבוא לידי ביטוי בתחומים שבהם הוא חזק יחסית .בתנאים כאלה ישנו מצב שבו כולם
מפיקים רווח ,שכן כל אחד פועל ברמה של שביעות רצון אישית גבוהה מההזדמנות שניתנת לו לבטא
את עצמו ברמה הגבוהה ביותר.
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ראה ערך ,למידה משמעותית  -בבית הספר הרב תחומי כיסרא -סמיע
כתבה :אמל פלאח ,מורה ומנחה ומדריכה למקצועות הומניסטיים.
מורה ורכזת חינוך פדגוגי
נזיר רבאח ,מנהל
התפתחות המחשב בשנים האחרונות היא מדהימה .טכנולוגיית המחשוב הביאה לשינויים מהותיים
בתחומים רבים בחיינו .הרפואה ,ההנדסה ,התעשייה ,התקשורת ,עולם העסקים וחקר החלל השתנו ללא
הכר בעשור האחרון .טיפוחו של הבוגר המיוחל מחייב לעצב סביבה לימודית שתאפשר לו לטפח את
התכונות המבוקשות .התפיסה הקונסטרוקטיביסטית רואה את הלמידה כתהליך שבו הלומד מעורב באופן
פעיל בתהליך של הפיכת המידע לידע משמעותי .בנוסף ,תהליך הבניית הידע הוא תהליך בין-אישי לא
פחות משהוא תהליך תוך-אישי .עקרונות התפיסה הקונסטרוקטיביסטית יחד עם חידושי הטכנולוגיה
מאפשרים לבנות רציונל שלם לעיצובה של סביבת לימוד חדשה ועתירת טכנולוגיה.
תכנית הערכה לתלמידים:
 לעבוד עם כל תלמיד על נושא אחד שבו התלמיד ימצא את עצמו ויחקור שאלת מחקר שבה יעבדמידע בראשו ויפנים ויעצים את עצמו;
 במהלך עבודת החקר התלמיד יתפתח והישגיו לא יימדדו במבחן בלבד אלא גם בהתפתחותו במהלךהעבודה;
 התלמיד יעבור שינוי ותהליך שלא חווה מקודם וירגיש בטוח במקומו .כך יהפוך התלמיד להיותבמרכז הלמידה עם ליווי צמוד של המורה;
 שיתוף פעולה ייתן לתלמיד יכולת להתבטא ולבטא את עצמו ולרכוש כלים לצורך המשך והצלחה.עקרונות למידה ומטרות:
למידה רב-גילית ,רב-תחומית מתוך צורך ,יוזמה ובחירה אישית; עידוד ,מוטיבציה ויצירתיות; חלוקת
תפקידים בתוך הקבוצה ועבודת צוות; שינוי סדר ההוראה; שאילת שאלות מאגר; פיתוח לומד עצמאי
וטיפוח מיומנות החקר אצל התלמידים; התנסות במיומנויות שאילת שאלות; בחירת שאלת החקר;
השוואות; הסקת מסקנות; הצעת פתרונות; טיפוח עבודת צוות ושיתוף פעולה.
דרישות התוצר :עבודה כתובה ,פוסטרים ,דגמים ,פרזנטציה .הסבר מקיף על נושא החקר תוך כדי ליווי
תהליך ובחירת נושא יחד עם בחירת שאלת מחקר או בעיה שהתלמיד מרגיש שזה קשור אליו; איסוף
מידע וחומר רלוונטי לנושא הנבחר דרך אתרי אינטרנט ,אנשים ,ספרים ,מאמרים ,עיתונים תוך כדי ליווי
מתמיד ועקבי של המורה; עיבוד החומר והמידע; סדר עבודה על פי חלוקת פרקי העבודה; שיחות אישיות
עם התלמידים לשם בדיקה יסודית של התהליך והרגשות שהתלמיד עובר יחד עם הנחיה והובלת התלמיד
והערכתו; בדיקת הידע של התלמיד והתפתחות היצירה שלו; תובנות ופתרונות לעבודה; הערכת
התלמידים בכל שלב  -הערכה יסודית ,רפלקציה; כל תלמיד ישתף ערך שאימץ לעצמו בתהליך למידה
משמעותית .לסיכום ,זה תהליך שכולל דילמות ואנרגיות רבות ,והחשוב מכול ,אמונה בתהליך ושינוי
תפיסה כדי שתהיה יכולת להשתנות ולשנות יחדיו.
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מיזם סבונים ריחניים בבית-ספר "אלבירוני" לחינוך מיוחד
מרעי שחאדה ,מנהלת
בית ספר "אלבירוני" הוא בית ספר לחינוך מיוחד לילדים לקויי למידה.
בית הספר מאמין בגישה של "התלמיד במרכז" ,והוא מתמקד בעידוד התלמידים להשיג את מטרותיהם
מתוך אמונה בעצמם ולהתגבר על מכשולים כהכנה לחיים בעתיד .לשם כך הוא מספק מעגל תומך
ללמידה משמעותית באמצעות למידה המבוססת על פרויקטים  -גישת הוראה-למידה דינמית ,שבה
התלמידים מתמודדים עם אתגרים ועם בעיות מ"העולם האמתי" .זו למידה שבמהלכה התלמידים
חוקרים ומתנסים בסביבה שבה יצטרכו לתפקד בעתיד.
התהליך התחיל לאחר היכרות עם הילדים ,חקירה של תחומי העניין שלהם ובחינת אפשרויות של
מיזמים המערבים עשייה .הצוות והמנהלת היו שותפים לאורך כל התהליך ,והוגשה תכנית התערבות
ומטרות למיזם למנהלת בית הספר .מטרות התכנית היו :תכנון משלב הרעיון ועד הביצוע כהכנה לחיי
העבודה; שימוש יעיל בחפצים והתארגנות עם חומרים; התמדה במשימות ועמידה בלוח זמנים; שיפור
יכולות תכנון; בקרה על תוצר ורצף הפעולות והביצוע; דגש על כללי בטיחות בעבודה וארגון הסביבה;
עבודת צוות; קבלת סמכות ,אחריות ותפקידים; הקניית אסטרטגיות לריסון אימפולסיביות ,אינהיביציה
ושיפור זיכרון העבודה; שיפור תפקודי ידיים; מיומנויות מוטוריקה עדינה; תכנון תנועה ,תיאום בילטראלי
ותיאום עין יד ,והעלאת תחושת מסוגלות והצלחה בהשתתפות בביצוע משימות לצורך שיפור הביטחון
העצמי.
מרעי שחאדה ,מנהלת בית הספר תהאני ,דאגה לגיוס תקציב למיזם ,ולאחר מכן הוגשה הצעת מחיר
והוזמן הציוד הנדרש מחנות זיו כימיקלים ומחנויות ציוד ויצירה .בזמן ההמתנה לציוד עברו הילדים
תהליך של איתור ,התכנית הוצגה לפניהם והוצע להם להשתתף במיזם .כל מי שהיה מעוניין להשתתף
הגיש בקשה על ידי מילוי שאלון של קורות חיים והגשתו לאחראית על הסדנה .השאלון כלל פרטים של
כל תלמיד .לאחר מכן נערך לכל ילד ריאיון אישי לקבלה למיזם שבו דיבר כל תלמיד על עצמו  -על
החוזקות ועל החולשות שלו ,על ניסיונו ועל שאיפותיו ,על הידע שלו ועל ניסיון קודם בקבוצות,
בסדנאות או בהתנדבות .כן נעשה תיאום ציפיות ובעת הקבלה למיזם חתמו התלמידים על חוזה עבודה
על פי כלליו וחוקיו של המיזם .החוזה כלל התחייבות לשמירה על הסדר והארגון של הסדנה ,התחייבות
למלא הוראות ,התחייבות לנוכחות מלאה ,התחייבות להיות פעיל ,לכבד את האחר ולשמור על החפצים.
כל התלמידים בבית הספר בחרו להשתתף בסדנה ,פרט לתלמיד אחד .התלמידים חולקו לקבוצות של
ארבעה חמישה תלמידים בכל קבוצה .החלוקה הייתה הטרוגנית ללא התייחסות לשכבה או לגיל במטרה
לשפר את הדינמיקה הקבוצתית והדינמיקה הכוללת בבית הספר ולעודד את קבלת האחר .חשוב לציין
שבהתחלה הייתה התנגדות מסוימת להשתתפות בקבוצה מסוג זה ,אך אט אט ,בעזרת הכוונה ותיווך
מתמיד ,חל שיפור והתלמידים הצליחו להתחבר ,לשתף פעולה ולקבל את האחר.
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בשלב הבא נבחר תלמיד מכל קבוצה להיות אחראי לקבוצה .לרוב ניתן תפקיד זה לתלמידי כיתה י' לשם
העצמה ועידוד .הוכן כרטיס עובד לכל תלמיד למילוי נוכחות והשתתפות בסדנה שכלל שם ,קבוצה,
תאריך וחתימה .כל תלמיד מילא כרטיס זה בתחילת כל מפגש .בנוסף חולקו התלמידים למשמרות של
ניקיון לכל מפגש על מנת לשפר את ארגון הסביבה ולקבל סמכות.
תהליך העבודה נעשה לפי שלבים ,לפי מתכון ולפי רצף מסוים .נעשה שימוש בכרטיסים ותכנית חזותית
של תמונות לשלבי ההכנה .בהתאם לתכנית עיצוב ההתנהגות של בית הספר מילאו התלמידים דף הערכה
עצמית בסוף כל מפגש.
במהלך המפגשים הייתה הפעילות מונחית על ידי התלמידים עצמם .כמו כן לכל אורך התהליך נעשה
שימוש בטכנולוגיה מתקדמת של צילום לבקרה עצמית על אופן ביצוע התהליך וללמידה.
התלמידים הצליחו להתמיד ולהתארגן בקבוצה .חלקם נזקק לכמה דקות של אוורור ולעידוד למיקוד .הם
הצליחו להכין את הסבון בשימוש בתבניות של צורות שונות וכן לעטוף את הסבונים ולארוז אותם.
לקראת יום האם הכינו התלמידים תבניות של פרחים ,מובייל ושקיות ריחניות .ההורים הוזמנו לתערוכה
שבה הוצג תהליך הכנת הסבונים בתמונות ובשיחה משותפת עם התלמידים ועם המנחה של הסדנה.
לאחר מכן הוצגו התוצרים בתערוכה ,והתלמידים מכרו אותם בהנחיית אנשי הצוות ,שהדריכו אותם
כיצד להשתמש בכסף וכיצד לשוחח עם הלקוחות .נעשה שימוש בטופס לרישום הכמות והמחיר של כל
מוצר לשם חישוב המחיר ולשם לשימוש יעיל בכסף.
התלמידים דיווחו שההשתתפות בתערוכה ובמכירת המוצרים שהם הכינו תרמה להם בתחושת אחריות,
הצלחה והנאה .חוויה זו של הצגת התוצר המשמעותי באופן פומבי הצליחה לעזור להורים לראות נקודות
חוזק והצלחות של ילדיהם .נוצר קשר עם ועד ההורים ונעשה תיאום ציפיות על השימוש בכסף של
התערוכה.
לסיכום ,סדנה זו הכילה עיסוק משמעותי ומעניין לתלמידים .הקניית חוויות הצלחה הביאה לשיפור
ההשתתפות ותרמה לתחושת הביטחון העצמי של התלמידים .בשנה הבאה נמשיך בתהליך הלמידה
כדי להשיג את המטרות שנקבעו.
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"יסודי משגב"  -תכנית שבועית מותאמת
תרבות של למידה משמעותית
לאה שמיר ,מנהלת
בית הספר "יסודי משגב" מאמין שכל ילד ראוי ויכול להצליח .לאור הנחת יסוד זו ומתוך כבוד ,אהבה
ומקצועיות הצוות שוקד על זיהוי מקומו של כל תלמי ומייצר בעבורו את התנאים ואת מרחבי הצמיחה
הנדרשים להתפתחותו.
לצורך מימוש החזון פיתח הצוות תרבות של למידה משמעותית בדמות תכנית לימודים שבועית אישית,
המותאמת לצרכיו ולחזקותיו הייחודיים של כל תלמיד .במסגרת התכנית השבועית יש לכל תלמיד זמן
גמיש שבו הוא מנהל את זמן למידתו בדרכו ,מתוך אחריות לבחירותיו  ,לדרך עבודתו ולסיומה באופן
מיטבי.
למידה בדרך זו מחייבת פריצת גבולות מרחב הכיתה והזמן ,מאפשרת הקנייה בקבוצות ,פיתוח מרחבי
צמיחה ומתן מענה לילדים מאתגרים-מצטיינים והזקוקים לתרגול נוסף ,התאמת משימות ,זמן לפעילויות
חקרניות בסביבות למידה מגוונות ומפגש בלתי אמצעי בין ילדים מכיתות שונות.
הקניית מיומנות עבודה זו מבטיחה התפתחות של כל ילד וילדה לעבר מצוינות אישית ,לימודית ,חברתית
ורגשית ,פיתוח מיומנויות של לומד עצמאי האחראי ללמידתו ולניהול רגשותיו ויחסיו עם הזולת ,והיא
תורמת באופן ישיר תרומה משמעותית לאקלים המיטבי בבית הספר.
התשתית לתכנית השבועית החלה כהוראה מותאמת לפני שני
עשורים .התשתית קיבלה עם השנים צורות ופנים התאם למגמות
החינוכיות .הליבה של ההתאמות ,הוראה-למידה בקבוצות
קטנות המכוונות ללמידה עצמית ,שמרה על עצמה .צוות בית
הספר השתנה ,אך לאורך כל הדרך היה גרעין ששמר את הרוח
ואת הדרך בעזרת תהליכי הערכה תקופתיים.
בשנת תשע"ד גדל מאוד צוות ביה"ס ,ועלתה השאלה בצוות
הניהולי :איך נערכים לקליטה בלי שהתפישה החינוכית תיפגע?
איך מתמודדים עם הפער העלול להיווצר בין הצוות הוותיק
לצוות החדש והמתחדש?
אחת הדרכים היעילות למציאת פתרונות מעשיים ויעילים לאתגרים
הללו היא למידה שיתופית בצוות .למידה זו משמשת תשתית
לתרבות ארגונית איכותית .לקראת שנה"ל תשע"ד החליט צוות
הניהול לחתור לצמצום הפער באמצעות מינוף האינטליגנציה
הקולקטיבית הקיימת בבית הספר בהקפדה על התשתיות של
תרבות ארגונית המעודדת חדשנות:
שיתוף (בידע ,בניסיון ובמיומנויות);
נטילת אחריות (ברמה האישית וברמה מערכתית);
יצירת קשרי עבודה בין הגורמים השונים;
שמירה על כבוד והתחשבות בדעות ובצרכים של האחר.
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מתווה הלמידה הרפלקטיבית:
 .1היכרות מעמיקה עם החזון הבית ספרי והמגמות המשפיעות עליו;
 .2שאילת שאלות נוקבות על התפישה החינוכית בעידן הנוכחי  -חיפוש רלוונטיות;
 .3חיפוש תשובות בתוך הארגון מתוך ידע אישי ,תרבות ארגונית וניסיון נרכש של כל בעלי העניין;
 .4גיבוש ועדכון התפישה החינוכית תוך כדי "יישור קו" בין הצוות הוותיק למתחדש.
הדרך -יצירת מסגרת מוסדית ללמידה שיתופית של כל חברי הצוות החינוכי בית הספר.

תהליך התקדמות הלמידה השיתופית

העלאת הדילמה -כיצד מגשרים בין צוות ותיק לצוות חדש?
כיצד משמרים את הליבה הבית ספרית בלי לפגוע בייחודיות של החדשים?

חלוקה לשלוש קבוצות למידה הטרוגניות -שכבות ,מורי מקצוע ,ותיקים ,חדשים.

תכנית

הוראה-למידה

שבועית

בקבוצות קטנות

יצירת מחוון בכל הקבוצות :מהם כישורי המורה המיטביים בכל אחת
מהקבוצות ב"יסודי משגב"?
על פי התבחינים הבאים:
 .1הבנה פדגוגית ומומחיות תוכן  -שליטה בדרכי הוראה והערכה
והתאמתן על פי צורכי הילדים והמערכת.
 .2גמישות  -יכולת חשיבה יצירתית פתוחה ומפתיעה.
 .3הכלה  -יכולת להקשיב ,להיות אמפתי ,מחזק ומעצים.
 .4יכולת ארגון בתפיסה מערכתית  -היכולת לסנכרן ,למנן ולאזן
בין דרישות לצרכים של מגוון קהלי היעד.
תשע"ה -
הפצת הידע שגיבשה כל קבוצה.
מתוך רפלקציה של מורה חדשה " :זו הייתה הלמידה הכי משמעותית בעבורי ,כי היא הדגישה לי את
ההתכווננות האמתית לתת מענה לשונות ולצרכים של כל התלמידים .זהו שלב שבו הבנתי שהחינוך
המיוחד אינו כל-כך מיוחד ,וכי אני פועלת במערכת חינוכית שמתייחסת באופן מיוחד לכל התלמידים
ומנהלת שיח מקצועי מתמיד בין כל חבריה"...
לסיכום ביניים של התהליך אומרת מנהלת בית הספר ,לאה שמיר" :התובנות בתהליך היו רבות ,אך המרכזית
היא האמונה בעצמנו כארגון לומד ,חזק ומקצועי ,היודע לשאול שאלות מהותיות ללא חשש ומוצא
תשובות מכוחותיו הפנימיים".
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למידה משמעותית בבית חינוך "ארזים" רמת ישי
לילך סיסו ,מנהלת
בית חינוך "ארזים" מוביל מימוש עצמי למנהיגות ולמצוינות בקרב תלמידיו .תלמידינו לוקחים חלק בעשייה
חינוכית משמעותית ומיישמים מודל ייחודי שלפיו כל תלמיד בוחר קבוצת למידה מהמגוון ,מרחיב את
הידע תוך כדי הטמעת ערכי המנהיגות במישור האישי ,הערכי והחברתי ובהמשך מתנסה בהובלה ובמינוף
הידע שרכש .
המודל הייחודי שבו תלמידים לומדים ומלמדים מתקיים בקרב קהילת הלומדים בכמה מעגלים.
להלן מספר דוגמאות:
בשכבת כיתות ה' מתקיים שיעור מנהיגות המובנה במערכת השעות ,שבו מוצעים עשרה קורסים
שונים .התלמידים בוחרים תחום עניין שבו הם רוצים להעמיק את הלמידה ובהמשך אף לתרום לקהילת
הלומדים .המגוון כולל את התחום הרגשי-חברתי .לדוגמה ,קורס העוסק במנהיגות בארץ ובעולם בזמן
השואה שבו התלמידים שותפים להכנת תוצר הסיום – תערוכה ,ובה מיושמים הערכים והידע שהוטמעו
במהלך הלמידה .התערוכה שנפתחת בשבוע שבין שואה לתקומה מזמנת לכלל הקהילה להיחשף לתהליך
וללמוד מקרוב על הערכים ועל הרגשות העולים בלמידת הנושא.
בתערוכה "ילדים מתעדים זיכרון" התלמידים משמשים לקהילת הלומדים מדריכים המובילים את הידע.
מיזם המנהיגות מגיע לשיאו בחודש פברואר ,שבו מתקיים כנס מנהיגים מהקהילה ,ובמסגרתו נערך שיח
בשולחן העגול שבו נפגשים התלמידים משכבת כתות ה' עם מנהיגים מתחומים שונים ,ובדיאלוג עמם
הם שומעים מהם על תפקידם ,על התכונות הנדרשות להובלה ובכלל על מנהיגות אישית .התלמידים
מכירים מקרוב את המסע של כל אחד מהאנשים להצלחה ולומדים מקרוב שהדוגמה האישית והאחריות
החברתית הם הערכים המשמשים מצפן הקהילתי .בין המשתתפים בכנס אשתקד היו ראש המועצה,
מנהלת מחלקת החינוך ,מפקח בית הספר ותושבי רמת ישי התופסים תפקידי מפתח בחברה :מנכ"ל
שטראוס ,עורך דין ,איש תקשורת ורדיו ,קציני צבא בכירים ועוד.
חלק נוסף ביום המנהיגות הוא תהליך מיפוי הידע של כלל המשתתפים בקורסים השונים :בכל הכיתות
נערך שיעור בנושא מנהיגות מתחום הדעת שאותו הם למדו מקרוב .התלמידים מיפו את הידע שלהם
והתנסו באופן חוויתי בלימוד החומר.
בתחום החברתי מתקיימים מעגלי למידה משמעותית בכלל קהילת הלומדים .השנה אנו מיישמים
בשכבת כיתות ג' את המודל שבו התלמיד לומד ומלמד .בתהליך הלמידה בכלל ובשיעורי "מפתח הל"ב"
בפרט התלמידים מתמקדים בטיפוח ערכים ומיומנויות חברתיות בחיבור למעגלי הליבה החברתית-ערכית.
כחלק מהתהליך מתנסים תלמידי השכבה בהוראת הנושא בשכבה הצעירה.
דוגמה למהלך לימודי בשיתוף הקהילה שבו המודל הייחודי מתקיים הוא הפרויקט "הקשר הרב-דורי",
תכנית בשיתוף בית התפוצות .במסגרת השיעורים המשותפים לתלמידים ולוותיקי היישוב מלמדים הת-
למידים את מיומנויות המחשב ובמקביל מתעדים את סיפורי הוותיקים .הלמידה המשותפת מעניקה
ממד שונה לשיעורים.
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מעגל נוסף המטפח מנהיגות ומימוש אישי בתחום הרגשי הוא "אח בוגר" ,תהליך שבו מועצמים הבוגרים
והצעירים כאחד באמצעות גיוס המשאב הפנימי ומקורות הכוח שלהם.
כפי שניתן לראות במעט מהדוגמאות שהצגנו מתוך מגוון העשייה ,הלמידה פורצת את גבולות הכיתה
במסגרות הזמן והמקום ומאפשרת לתלמיד להיות שותף המוביל תהליך ערכי ומשמעותי בהתבסס על
המיומנויות ,הידע והכלים שרכש.
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למידה משמעותית בבית ספר "גיורא יוספטל" מגדל העמק -
תובנות ,יוזמות ,שיתופי פעולה ותיעוד מהשטח
כתב :עמית ישי ,סגן מנהלת ,רכז תקשוב ורכז מתמטיקה
רינת שפטניצקי ,מנהלת
הלמידה המשמעותית בבית ספר "גיורא יוספטל" במגדל העמק עלתה כיתה .כיום הצוות המקצועי מודע
ללמידה המשמעותית ,ובתכניות העבודה השנתיות של הרכזים ובתכנון השבועי הצוות משלב את ההיבטים
השונים ללמידה זו בשלושה תחומים עיקריים :למידה בשעות הפרטניות ,למידה חוץ בית ספרית ולמידה
בתוך הכיתה.
השעות הפרטניות  -התקיים מפגש פרואקטיבי עם עירית מלמד ,מפקחת בית הספר ,רינת שפטניצקי,
מנהלת בית הספר ,צוות הניהול ומורים מובילים ,לדיון בסוגיית פרישה וניצול מיטבי של השעות הפרטניות
ללמידה משמעותית חווייתית .המורות הציגו את דרך עבודתן בשעה הפרטנית ,הכוללת משחק,
המחזות ,דיונים בעל-פה  ,יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה בהקשר לאסטרטגיות שפיתחו להעברת
תכנים נלמדים בדרך של התנסות וחוויה .אחרים תיארו את תחילת העבודה הפרטנית כאשר החל "אופק
חדש"  -אז שמו דגש על צמצום פערים ותגבור לימודי .המורים עברו תהליך שינוי בחשיבה בהדגשת
חשיבותו של "זמן התלמיד" ולא "זמן המורה" ,וכן בהדגשת החשיבות של חוויות ההצלחה לכל תלמיד.
בשיעור הפרטני המורים שמים דגש גם על הקשר האישי עם התלמיד ועל פיתוח דיאלוג על דברים
שאינם קשורים למקצוע הלימוד .בנוסף ,המורים מדגימים בשיעור הרבה מן המוחשי בגאומטריה
ובמתמטיקה ,ומשלבים את התקשוב במפגש זה.
במפגש הועלו בין היתר השאלות אם שיעור פרטני נראה כמו שיעור רגיל; מי היא אוכלוסיית היעד ,מהי
הראייה המערכתית בנושא ומה מקומה של למידת עמיתים.
למידה מחוץ לכותלי הכיתה ובית הספר – פאני אזולאי ,רכזת החינוך הקהילתי והחברתי של בית הספר,
יזמה בתכנית העבודה השנתית פעילויות שבהן קהילת בית הספר מעניקה מניסיונה ומהידע שלה לבית
הספר .אחת הפעילויות היא "סוכות בקהילה" :משפחות התלמידים הכינו פעילויות חברתיות יחד עם
התלמידים והעבירו אותם יחדיו בסוכה לכיתה .האירוח כלל גם כיבוד קל.
למידה חווייתית ומשמעותית אחרת מחוץ לכותלי בית הספר נערכת עם שלמה בן גיא ,מדריך הטיולים
השנתי ,המכונה " צ'יף העשבים "  .היציאה לטיולים בשיתוף עם בן גיא מעוגנת בתכנית הטיולים
השנתית של בית הספר בהובלת אטי רוט ,רכזת הטיולים" .צ'יף העשבים" המגדיר את עצמו כאקולוג
מעשי ,מחבר בהדרכתו את התלמיד אל הטבע באמצעות למידה התנסותית ופעילה בטיול.
התלמידים חוזרים מלאי חוויות ועם "טעם של עוד".
בשיעורי מדעים יוצאים התלמידים אל המרחבים הפתוחים של בית הספר כדי לחקור את הסביבה.
תהליך החקר מתקיים בקבוצות קטנות בהובלת אילנית שחר ,המורה למדעים .בשיעורי חברה יוצאים
תלמידי כיתה ו' למשחקי חברה ולהעמקת ההיכרות.
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למידה בין כותלי הכיתה  -הלמידה בין כותלי הכיתה בין שהיא משלבת את הכלים הטכנולוגיים של
תכנית התקשוב הלאומית ובין שאינה משלבת ,צריכה תמיד להיות רלוונטית לתלמידים ולעולמם
ולגרום להם ליצור ידע חדש במקום להעביר להם מידע נוסף .כך למשל תלמידי כיתה ו' למדו את שיעורי
הפתיחה בהיסטוריה בדרך משמעותית וחווייתית בבניית ציר הזמן האישי "ההיסטוריה שלי" ובהצגת
התוצרים בכיתה .הלמידה החווייתית משתדרגת ללמידה משמעותית רק אם התלמיד הציג חידוש וקיבל
עליו חיזוק מהמורה .כאשר החוויה נהיית משמעותית הלמידה מוטמעת אצל התלמיד לתמיד ,כיוון שאין
הוא צריך לזכור פרטים בעל פה ,להיבחן עליהם ולשכוח אותם .הערך המוסף כאן הוא הערכה חלופית,
כלומר תוצרי התלמיד ותהליך למידתו ישמשו כהערכה להישגיו בתעודה במקום מבחן בכתב .ערך מוסף
אחר המושג בדרך זו הוא שאם הלמידה משמעותית לתלמיד ,תהליך ההוראה הוא משמעותי למורה ,שכן
בדרך זו הוא משביח את ההוראה שלו והיא נעשית משמעותית יותר בעבורו .כתוצאה מכך המורה נהנה
מעבודתו ותהליך השחיקה נבלם.
השנה תוגברו בבית הספר שיעורי האמנות והציור .כל כיתה חולקה לשתי קבוצות .לכל קבוצה מורה
לאמנות .התלמידים לומדים ליצור ולעצב פריטים וציורים הקשורים לנושא הרלוונטי בשנה .כך למשל
יצרו התלמידים מוביילים מעלי שלכת בסתיו .עוד עיצבו התלמידים איגרות ברכה במו ידיהם ,ולקראת
ראש השנה העניקו את האיגרות לתלמידי הכיתה או בית הספר .הילדים נהנים מאד בשיעורי האמנות
וחוזרים מלאי חוויות עם תוצרים אישיים משמעותיים יצרו.
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למידה מתוך הנאה בכיתת "סולמות וחבלים"
להתרשת ולהתדא"ל ביסודי ב' אבו-סנאן
ראאף ג'ומעה ,מנהל
העשייה החינוכית בכיתת "סולמות וחבלים" בנויה על הכלת התלמיד ,העצמתו הרגשית והעלאת הדימוי
העצמי שלו על ידי פעילויות שונות ומגוונות ,המעניקות לו תחושות של "אני יכול ,אני מסוגל ואני מצליח".
השנה יתמקד צוות כיתת "סולמות וחבלים" בלימוד מתוך הנאה והנעה .שיטת ההוראה הנוכחית
המיושמת בעזרת משחקי לימוד ,מעוררת אצל הילדים הנאה רבה ,גורמת להנעה פנימית ,וכתוצאה מכך
מתרחשת למידה משמעותית.
רוב משחקי הלימוד הם מעשי ידיו של הצוות החינוכי ,והם מותאמים לצרכיהם האישיים של התלמידים
הן מבחינה רגשית הן מבחינה לימודית.
למידה מתוך הנאה כוללת בתוכה מרכיבים כמו הבנה רגשית של האחר ,שותפות ,שמירה על חוקים,
יצירת אווירה חמה וגיבוש הקבוצה ,העלאת המוטיבציה הלימודית ,העשרת אוצר המילים ועוד.
בעזרת למידה מתוך הנאה אנחנו מצליחים להפוך את אמצעי ההוראה למסקרנים ומאתגרים.

להלן דוגמאות:

מעגל האותיות
בעזרת דרכי הוראה מגוונות ועשירות ובעזרת חומרים שונים תהליך הלמידה בכיתת "סולמות וחבלים"
הוא חוויתי ,מהנה ומעניק ללומדים תחושת צמיחה ,ערך ומסוגלות במהלך לימודיהם .בזכות למידה
מתוך הנאה והנעה נהפכה כיתתנו למקום אהוב על הלומדים ,וחלומם של ילדים רבים אחרים הוא להיות
מאותגרים בכיתה זו.
אנחנו מאמינים שדרך המשחק אפשר ללמד את התלמידים ,ושבמשחק אפשר להשיג את המטרות בדרך
שונה מהלמידה הפרונטלית ,כלומר בדרך עקיפה .השתמשנו במשחק כדי לפתח את כישורי השפה.
התחלנו עם משחקים כמו התאמות והפכים להעשרת אוצר המילים .אחר כך עברנו למשחקים שדרכם
התלמיד מביע את עצמו במשפט בעל פה או בכתב .כמו כן השתמשנו במשחקי סיפורים ברצף ,שאפ-
שרו לתלמידים לכתוב סיפור לאחר שסידרו את הסיפור ,כלומר הם למדו השתלשלות מאורעות והבעה.
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בדרך עקיפה למדו התלמידים דרך המשחק ערכים כמתן כבוד לאחרים ,סבלנות והתאפקות .כל אחד
משחק לפי תורו  .כמו כן השתמשנו בתאטרון בובות לשם ההבעה ולשם חיזוקם מבחינה רגשית ומבחינה
חברתית .
המשחקים העלו המוטיבציה אצל התלמידים .הלמידה הייתה חווייתית והתלמיד היה מעורב בלמידה.
להלן התמונות :
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למידה משמעותית דרך ספרות ילדים
בבית הספר היסודי "אלתאסמוח" אבו סנאן ג'
עזאם ריאד ,מנהל
לימוד הסיפור أ�مجل ا ألطفال (אג'מל אלאטפאל)
מאת ד"ר סולימאן אחמד
נושא הלמידה המרכזי אשר סביבו התרחשה הלמידה המשמעותית בתכנית "סולמות וחבלים" הוא
התפיסה העצמית של הלומד באמצעות הסיפור أ�مجل ا ألطفال (אג'מל אלאטפאל).
מטרות הלמידה:
 .1לאפשר לתלמיד להכיר את עצמו;
 .2לעודד את התלמיד לקבל את עצמו;
 .3לעזור לתלמיד לפתח את אישיותו ;
 .4לעודד שיתוף פעולה בינו ובין אחרים.
הספר הוא סיפורו של ילד חסר סיפוק עצמי ,המחפש דרך הדמויות של חבריו את הייחודיות בכל דמות
ומקווה בתוך עצמו שאם תהיה לו תכונה זהה לזו של חברו הוא ייראה יפה יותר .סיפור טיפולי זה
מזמין את הילדים לקבל את עצמם ,לדבר על מה שמייחד אותם ,על היופי הגלום בצורתם החיצונית ועל
הפוטנציאל הטמון בהם ,כדי לשפר את הביטחון העצמי שלהם.
מונחים חדשים :ביטחון עצמי ,גישה חיובית לעצמי ,הגוף שלי מלכותי ,מקבל את האחר ,את הגילוי של
התוצאות החיוביות באדם האחר .
תהליך הלמידה כלל היבטים מגוונים של התנסויות:
הפתיחה של השיעור כללה התנסות שכלית ורגשית :שכלית– שיחה (סיעור מוחין) סביב הכותרת של
הסיפור :מי הוא הילד היפה ביותר?; רגשית – התלמידים עמדו מול המראה לפני הצגת הסיפור ותיארו
את רגשותיהם כלפי עצמם.
התלמידה מביעה על עצמה דרך המראה כפתיחה לנושא השיעור.

למידה משמעותית זו תרמה לחוויית למידה נעימה ומצמיחה ולעמידה בהישגים לימודיים וחברתיים-
ערכיים .הלמידה התרחשה בכיתת "חבלים וסולמות" בבית הספר.
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למידה משמעותית בחברה רב-תרבותית בבית ספר "נופים" בעפולה
הכותבת :איריס גלעד ,רכזת שפה בית הספר ומדריכה לחינוך לשוני
מיכל כהן ,מנהלת
בית הספר "נופים" בעפולה הצעירה שואף לשוויון הזדמנויות הלכה למעשה .אוכלוסיית בית הספר
היא רב-תרבותית וצוות בית הספר נותן מענה לצרכים האמתיים והאותנטיים של התלמידים ,על מנת
שיהיו בוגרים עצמאים ,מצליחים ומובילים בחברה .צוות בית הספר מאמין בצורך בלמידה משמעותית
המלווה בחוויית למידה נעימה ומצמיחה ,בסיפוק ובתחושת המסוגלות ,בחוויית למידה רגשית ,חברתית
וקוגניטיבית המושתתת על הערך ללומד ולחברה ,במעורבות הלומד והמלמד וברלוונטית התוכן ללומד.
כן מעודד הצוות שאיפה למצוינות ולעמידה בהישגים הנדרשים ומשתמש בערכי התרבות המקומית
בסיפורי הילדים ומשפחותיהם כדי להוביל למעורבות אישית ,ליוזמה ולסקרנות .דוגמה לכך היא בניית
יחידות הוראה המשלבות בתוכן טכנולוגיה מתקדמת והתנסויות מחיי הילדים .יחידות ההוראה נבנות
בהתאם לתכנית הלימודים בחינוך הלשוני ומשלבות למידה התנסותית ,משמעותית וחווייתית ומשימות
מסדר חשיבה גבוה .כל יחידות ההוראה נבנות בתוך אתר בית הספר כיחידות למידה לשימוש ,ללא תלות
בזמן ובמקום .הלמידה נמשכת גם מחוץ לכיתה לאחר שעות הלימודים וכוללת בתוכה שימוש בכלים
שיתופיים ,כלי  , Web2כתיבה במחברות דיגיטליות ,והיא מתרחשת במסגרות למידה שונות:
פרטניות ,קבוצתיות וכיתתיות .יחידות ההוראה עוסקות בתהליכי כתיבה מתקדמים ,שבסופם התוצרים
יוצאים לאור בצורות מדיה שונות :ספר ,סרט ,עיתון ותוצרים דיגיטליים .דוגמה לכך היא יחידת הוראה
שנבנתה על ידי מורות בצוות ,העוסקת בסוגה הספרותית "הסיפור העממי" ,הנלמדת בשכבת כיתות
ה' .מאחר שאוכלוסיית בית הספר היא רב-תרבותית ,מטרתנו היא לחשוף את התלמידים לסיפורי עמים
העוברים מפה לאוזן ומדור לדור במשך דורות ,ולהביאם להבנה שלכל עם יש תרבות ,מנהגים ושפה שונה.
התלמידים לומדים שבכל סיפור יש מסר הבא ללמד אותנו משהו חשוב ,וכך מעשיר את עולם הידע שלנו
ומיושם בחיי היום יום .מאחר שהתלמידים נתקלים במצבים מורכבים ביחסיהם עם חברים ,עם המשפחה
ועם עצמם ,הסיפורים נותנים להם מענה ומציעים להם דרך להתמודדות .התלמיד לומד להפעיל
ביקורת על מעשיו ולהסיק מהלימוד את ההתנהגות הרצויה .יתרה מזו ,הסיפורים מרחיבים את אוצר
המילים ואת ידע העולם של התלמידים .במסגרת לימודי הערבית בכיתות ה' מוזמן מספר סיפורים,
והתלמידים מאזינים לסיפורו כפי שהיה נהוג בתרבות הערבית הקלסית .הסיפור משלב ערבית ועברית.
הלמידה נעשית בדרך חווייתית העוזרת להבנה והפנמה של החומר הנלמד בצורה מעניינת ומסקרנת.
לסיום הנושא אנו מקיימים פסטיבל מספרי סיפורים שבו מסופרים סיפורים שעברו מאחד לשני על ידי
אנשים שונים מקהילת בית הספר :סבים ,סבתות ,הורים ,מתנדבים העובדים ב'בית הספר ועוד .נבחרים
אנשים מעדות שונות ומתרבויות שונות המשקפות את אוכלוסיית בית הספר ,כדי להמחיש לתלמידים
את ההבדלים התרבותיים בין האנשים.
בסיום הפסטיבל מתקיימת ארוחת מאכלי עדות ועמים :כל תלמיד מביא מאכל עממי הנהוג בביתו ומציג
את מתכון המאכל בכתב ובעל פה .גולת הכותרת היא כתיבת ספר סיפורי עם על ידי התלמידים :הם
כותבים סיפור עם ששמעו אותו בבית ,העובר מדור לדור.
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במשפחתם ,או ממציאים סיפור חדש בעזרת המאפיינים שנלמדו לאורך השנה בכיתה .במהלך שיעורי
השפה ובשעות הפרטניות התלמידים עובדים עם המורה על הסיפורים כדי לחדד את המסר .בחירת שם
הספר נעשית על ידי התלמידים .כל תלמיד מצולם כדמות מסיפורו .כתיבת הספר משאירה את כולם
עם "טעם של עוד" ,ובזכות העבודה הרבה המושקעת והתוצר הנפלא הצוות מקווה שהתלמידים ימשיכו
להפליג לעולמם הקסום של הספרים ולעולמה הקסום והמרתק של השפה העברית וכל מה שהיא טומנת
בחובה.
דוגמה נוספת ללמידה משמעותית הנותנת מקום של כבוד לאוכלוסייה הרב-תרבותית הקיימת בבית
הספר היא הלמידה בשיעורי הגאוגרפיה בכיתות ו' בנושא המזרח התיכון .הלמידה מתמקדת בעיקר
בעשר המדינות הנמצאות במעגל הקרוב והבינוני לישראל .התלמידים לומדים על האוכלוסייה המתגוררת
בכל מדינה ומדינה ,על הדת השלטת בה ,על שטחה ,על החקלאות והצמחייה ,על האקלים השורר בה,
על עיר הבירה ,על מחצבים ועוד .לסיום הנושא מתקיים יום שיא שבו נערכות פעילויות שונות ומגוונות
בנושא המזרח התיכון ,למשל הכנת חמסות ,אורנמנטיקה ,פתגמים הקשורים בארצות ערב ועוד .גולת
הכותרת היא ארוחה כיד המלך  -ארוחה בנוסח המזרח התיכון ,מעשי ידי המשפחות ,הכוללת מאכלי עדות
ומטעמים המאפיינים את בתיהם ואת משפחותיהם של ילדי הכיתה .כמו כן ,כיתה ו' מבקרת בכפר קמא
שבגליל ,המונה  3000תושבים בני העדה הצ'רקסית ,שעליה התלמידים לומדים לעומק במסגרת הלמידה
על האוכלוסייה המגוונת המתגוררת במזרח התיכון ובין היתר בישראל .בכפר מקבל את פנינו השוטר
רב-סמל בכיר מוסא חאכו ,המשמש בתפקידו גם כשוטר הקהילתי בשכונת עפולה הצעירה שבה נמצא
בית ספרנו .מוסא מדריך אותנו לאורך כל הביקור ומכיר לנו את הקהילה המגובשת בעלת השפה והתרבות
המשותפת ,המתחברת לנוף הייחודי המשתקף בסמטאות העתיקות של הכפר .התלמידים זוכים לטעימה
מהמאפים ומהגבינות הצ'רקסיות הידועות ונחשפים לפולקלור של האוכלוסייה ,המלווה בשירים ובריקודים.
כמו כן התלמידים מבקרים בחצר בית אותנטית הכוללת כלים ,חפצים ,תמונות ,מפות ושומעים סיפורים
מרתקים על ההיסטוריה של הקהילה הצ'רקסית .בסיום הביקור תלמידי "נופים" מבקרים בבית הספר
היסודי המקומי או במועצה המקומית .תלמידי "נופים" חוזרים מלאי חוויות מיום מהנה ומלמד ,שמטרתו
קירוב לבבות במזרח התיכון ,ובעיקר בין האוכלוסייה המתגוררת בישראל .אכן" ,נופים" יוצרת למידה
משמעותית בחברה רב-תרבותית.
יש לציין שבסיום כל תהליך המתקיים בתוך בית הספר או מחוצה לו ,צוות בית הספר חוקר ,לומד ומקיים
תהליכי רפלקציה על עבודתו .כחלק מתהליך זה המורים צופים בעמיתיהם ,ומתקיים שיח לימודי בעקבות
הצפייה .צוות בית הספר רואה עצמו כמפיץ ידע בקרב עמיתיו ובקרב מורים מבתי ספר אחרים ,וכך הוא
הופך את עבודתו למשמעותית וחשובה.
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האם בית הספר יכול לספק תנאים חיוניים ללמידה משמעותית?
בית ספר "גוונים" עפולה
אילנית בן ישי ,מנהלת
אנו נמצאים היום בעידן הקורא לאנשי חינוך לאפשר לתלמידים למידה פעילה ומשמעותית ,למידה
שבה הלומד מארגן את ההתנסויות שלו :הידע ,המושגים ,המחשבות והרגשות ,ובעקבות ההתנסויות
החדשות הללו נוצרת תשתית משמעותית וחיונית ללמידה עתידית .זהו תהליך מורכב אשר יש לתת את
הדעת עליו ולאפשר לתלמידים לחוות אותו בצורה מודעת ומושכלת ,כי בכל פעם שתלמיד עובר למידה
משמעותית אנו פותחים לו דרך לתובנות חדשות המעשירות את עולמו הפנימי ,שישמשו אבני דרך
ללמידה מעצבת (הרפז .)2014,תפקיד בית הספר הוא לאפשר תנאים אלו ולזמן לתלמיד למידה הקשורה
לחיי היום יום שלו כדי לגרום לו לסקרנות ולרצון לחקור .זהו תהליך מבורך שכדי להובילו בחדר המורים
היה עלינו לשנות את נקודת המבט ולשאול את השאלות הבאות :האם המערך הבית ספרי מאפשר כיום,
במתכונתו הנוכחית ,למידה משמעותית? האם שגרת הלמידה בבית הספר -הלימודית ,החברתית
והערכית -בשיעורים ,בטקסים ובטיולים ,מזמנת לתלמידינו למידה פורייה המארגנת את הידע מחדש
באופן שיאפשר להם שימוש בידע זה בעתיד? האם הידע הוא משמעותי בעבורם ונצרב בזיכרון כידע
נרכש?
כחלק מהתהליך בבית הספר ,שהחל עם כתיבת תכנית העבודה ,הגענו למסקנה כי עלינו להבנות תפיסה
פדגוגית כוללת של הלמידה המשמעותית ,לייצר שפה בית ספרית אחידה בקרב המורים ולהרחיב את
מעגלי השותפים העיקריים  -התלמידים וההורים ,כדי להוביל מימוש עצמי ללומד ולמלמד ,חוויה ,רלוונטיות
ומצוינות .עד שלא תתקיים למידה והתנסות אישית של המורים באופן מודע ,תהליכי ומקצועי ,ותוגדר
מטרה משותפת ,נמשיך לעשות "עוד מאותו הדבר".
ההנחה היא כי לכל מורה יש תחום הקרוב ללבו ,משמעותי בעבורו ,שבו הוא יכול לפתח יחידות הוראה
באמצעות הבניית ידע הדרגתי המאפשר שיח בינו לבין עמיתיו ותלמידיו .יציאה מדגמי חשיבה קיימים
ומתן מרחב יוזמה ופעולה למורה תאפשר לכל מורה לחלום ולהגשים את חלומו! המורים מפתחים יחידות
הוראה מובנות ומגוונות ,הנשענות על עקרונות הלמידה המשמעותית כגון" :הפחתת מע"מ" (מורה עומד
מדבר) ועוד...
התכנית מזמנת לתלמידים חשיבה יצירתיות פורצת גבולות ,ביטוי אישי בקבוצת הבחירה ופיתוח מצוינות
אישית ,והיא מתחשבת בגורמים אישיותיים של התלמיד ,כגון סקרנות ,יצירתיות ,העדפה ,התמדה,
גירויים חדשים ,מורכבות ,עצמאות ,הצבת מטרות ,חתירה למימוש עצמי ,נטיות וכישורים.
כמו כן אנו מאמינים כי שילוב משפחתו של הילד בתהליך הבחירה יאפשר לו להרחיב את מעגלי
ההצלחה שלו.
כך יצאנו לדרך בבית ספר "גוונים" בעפולה בתחילת שנת הלימודים תשע"ה .בניהולה של הגב' אילנית בן
ישי הוחלט על יוזמה פדגוגית ייחודית אשר תביא את נושא הלמידה המשמעותית לידי ביטוי בקרב סגל
החינוך והתלמידים .היוזמה זכתה לשם "גוונים של אפשרויות".
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כל מורי בית הספר עוברים השתלמות מוסדית במסגרת חדר מורים לומד בהדרכת חברת "מתודיקה" ובשיתוף
מדריכות המקצוע והרכזות הבית ספריות .תלמידי בית הספר חולקו למרחבי למידה לפי שכבות א-ב,
ג-ד ,ה-ו .בכל יום ראשון בשיעורים  6-7יעברו כל תלמידי בית הספר ללמידה בקורסי הבחירה על פי
העדפותיהם ויחוו לאורך המחצית עשרה שיעורים כפולים שיבחרו יחד עם הוריהם בתהליך של חשיפה
ומידע מוקדם .ההיצע כולל בין היתר" :סיפורי אגדות"" ,משחקי ילדות" " ,המצאות ישראליות"" ,סיפורי
מנהיגים בתנ"ך"" ,לימוד אנגלית דרך השירים"" ,תיאטרון" ועוד .בסיום התהליך ,ביום המשפחה ,יתקיים
ערב שיא פדגוגי שבו יוזמנו ההורים לצפות בתוצרים משמעותיים ,ובסיום המחזור הראשון ייערך משוב
מקוון בקרב מורי בית הספר ,התלמידים וההורים לשם הפקת לקחים לפני העברת מחזור נוסף במחצית
השנייה של שנת הלימודים תשע"ה.
אנו מאמינים כי בבית הספר אפשר ללמד למידה משמעותית ועדכנית שתוביל להישגים לימודיים ,למימוש
עצמי ולמצוינות.
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הנעה והנאה במתמטיקה
בבית הספר היסודי כפר כנא כמודל ללמידה משמעותית
כתבה :גוהינה עומר ,מנהלת
מטרת הלמידה המשמעותית היא לפתח את כושר החשיבה ,היצירה והלמידה העצמית ,ולעודד צמיחה
אישית ומעורבות חברתית.
בית הספר "יסודי ה' אשראקה" בכפר כנא מעשיר את לימודי המתמטיקה בדרך חווייתית על ידי בניית
משחקים ושימוש במשחקים מגוונים .המודל נבנה מתוך אמונה שתלמידים אוהבים לשחק ,והמשחק
מאפשר להם לחוות את עולם המספרים בהנאה ובהנעה ללא תחושה של חרדה וכישלון .כמו כן פותחו
משחקים אישיים שבהם הדגש הוא על למידה אישית מתוך רצון ,הנאה ותרגול בכיף ,ועירוב התלמידים
בתהליך הלמידה .הם מתנסים ,חוקרים ,מגלים ,יוצרים ומבצעים דברים שונים בצורה חווייתית ,דינמית
וגמישה .לצד משחקים אלה פותחו משחקים קבוצתיים המעודדים עבודת צוות ,שיתוף פעולה ,הכלה
וקבלת האחר.
הסביבה הלימודית בבית ספר מחזקת ומעשירה את הלמידה המשמעותית במתמטיקה ,מאפשרת יצירתיות
ומניעה חשיבה מחוץ לקופסה ,שבאמצעותה אנו מצליחים לעניין ולאתגר את התלמידים ולגרום להם
לאהוב את החומר במקום ללמוד אותו בשיטת "שנן ושכח" .המבנה הבית ספרי והסביבה הלימודית בתוך
בית הספר ומחוצה לו :החצר ,המגרש והמדרגות ,נוצלו לאותה של מטרה למידה בהנאה והנעה דרך
משחק .משחקי מתמטיקה צוירו בחצר בית הספר במטרה לבחון את הידע באופן מעשי בשטח ,ודרכם
מושגי המתמטיקה נלמדים במגרשי הספורט ,בחצר ובכל פינה .חלק מהמשחקים משמשים לתרגול לוח
הכפל; ערוגות הגינה משמשות לשיעורי גאומטריה .כשתלמיד מודד את הערוגות בגינה או את המרחקים
במתחם הקפיצה לרוחק ,המושגים הופכים בעבורו למוחשיים יותר .מגוון המשחקים מאפשר למורה
לגוון את ההוראה ,להתאים משימות ייחודיות לכל תלמיד ולהעריך את מצבם של התלמידים בנושאים
השונים במתמטיקה.
המודל שלנו גרם להתרגשות ,להנאה ולהנעה בקרב מורים .התלמידים וההורים התלהבו מאוד מהרעיון
ושיתפו פעולה לשם הצלחת המודל .הישגי התלמידים במתמטיקה עלו בזכות שימוש במודל זה ,המחייב
אחריות אישית לתהליך הלמידה ומזמן למידה חברתית חיונית .המטרה שלנו בבית הספר היא שהלמידה
המשמעותית תהפוך לתרבות בית ספרית באמצעות יישום מודל זה בכל מקצועות הליבה .
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מוזיקה כגשר וקשר בבית הספר "קשת" בנצרת עילית
ובית ספר "אלביירוני" בנצרת
שירה נועם ,רכזת תחום המוזיקה  -מנחה ורכזת הפרויקט
יגאל פייגנבאום ,מנהל בית ספר "קשת" נצרת עילית
תהאני מרעי שחאדה ,מנהלת בית ספר "אל ביירוני" נצרת
במסגרת התכנית השנתית של מחוז הצפון לשנת תשע"ד "האחר הוא אני" נרקם סיפור נפלא של שיתוף
פעולה פורה בין תלמידים ערבים ויהודים באמצעות מיזם חינוכי מוזיקלי הנושא את השם "מוזיקה
כגשר וקשר" ,מיזם שיצא לדרך בחודש ינואר .2014
במיזם משתתפות שתי קבוצות תלמידים מערים שכנות משני בתי ספר לחינוך מיוחד  :קבוצת תלמידים
מבית ספר "קשת" בנצרת עילית וקבוצת תלמידים מבית ספר "אלביירוני" בנצרת.
במיזם זה העשייה המוזיקלית יוצרת אווירה חברתית ,משתפת ,מגבשת גשר וקשר בין אוכלוסיית
תלמידים ערבית ליהודית .האווירה הקסומה מאפשרת היכרות מעניינת עם האחר ,השונה .השילוב
של תלמידים ערבים ויהודים מחזק בקרב שתי הקבוצות ערכים של כבוד הדדי ,הבנה ושיתוף פעולה.
התפיסה והעשייה בעקבותיה היא אינטגרטיבית-חינוכית ,רגשית ,חברתית והתנהגותית .מתקיימת
למידה משמעותית של פיתוח מודעות אישית וקבוצתית באמצעות המוזיקה והגישה האינטגרטיבית.
כל מפגש של ההרכב המשותף נפתח במעגל "מה נשמע" והסתיים בסיכום שבו כל משתתף משתף
מחוויותיו ומציע מרעיונותיו .זהו המקום של היחיד בקבוצה ושל הקבוצה כמשאב משותף ,תומך
ליחיד ,ושל הקבוצה כשותפה פעילה בתהליך.
במפגש משותף אחד נבחרו משתתפים שהנחו בקבוצות קטנות .כך ניתן מקום לפיתוח מנהיגות.
המטרה בהמשך היא להרחיב את מעגל המנחים-חונכים מתוך הקבוצה.
הצוות שליווה את המיזם משני בתי הספר ליווה את התהליך כצופה-משתתף במעגלי הפתיחה ,הסיכום
ובמהלך העשייה .כך ניתן לצוות להיות צופה ולהכיר את תלמידיו מזוויות נוספות ,וכן להיות שותף
ולערוך שיקוף על תהליך העשייה האינטגרטיבי .המפגשים התקיימו באמצעות מוזיקה והבעה .כך נבנו
מתוך ועם הקבוצה קטעים משותפים המשקפים את השונה ,את הדומה ואת האותנטיות של היחיד ושל
הקבוצה .מהקטעים המוזיקליים נוצרה יצירה משותפת ומופע -קשת של צלילים ,מנגינות וכלי נגינה,
המציג את גווני הקשת השונים דרך המוזיקה.
ההרכב המשותף הוא הרכב מופיע כדי לפתח את האיכויות שבעמידה על במה כגון פיתוח הביטחון
העצמי ,חיזוק הדימוי העצמי ופיתוח מודעות חברתית-קהילתית.
במעגלי הסיכום הביעו המשתתפים את רצונם להמשיך במפגשים ובקשר .הם דיברו על החוויה שלהם
במפגש עם אנשים ועם שפה ותרבות שלא הכירו מקרוב לפני כן.
ההרכב נפגש מספר פעמים במהלך השנה והופיע עד כה במקומות שונים:
• מרכז יום לקשיש בנצרת עילית
• בית ספר אבן סינא בנצרת
• כנס מנהלים חינוך מיוחד מחוז צפון.
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למידה משמעותית
בבתי הספר העל יסודיים
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"כל מעשה אדם תחילתו בחלום" (בנימין זאב הרצל) –
מיומנה של רכזת היסטוריה בחטיבת הביניים אורט מעלות
כתבה :יהודית בייקר
סופי בן ארצי ,מנהלת
אני מתחילה את שנתי ה 14-בהוראת היסטוריה בחטיבת הביניים :אנחנו יוצאים למסעות גילוי באירופה,
באפריקה ומסיימים בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל ,וכל זאת לאחר שצברתי כבר ניסיון בהתמודדות
עם בעיות משמעת שונות ,ולמדתי להפוך בעיה או קושי של ילד להזדמנות לצמיחה לילד ולי גם יחד.
בשנה הראשונה לאחר סיום הלימודים הגעתי לבית הספר עם חלומות ושאיפות ללמד אחרת מהמורים
שלימדו אותי היסטוריה .אני זוכרת באהבה ובהערכה את המחנכת בכיתות ז'-ח' ,סימה גרניט ,עם חיוכה
הנצחי ,עם אהבת האדם ,אהבת הספר ,אהבת המילה .יצרנו חלומות לעצמנו ,המחזנו את "המחרוזת"
וסיפורים נוספים .בהשראתה החלטתי שאלמד היסטוריה אחרת ,לא עוד שיעורים פרונטליים שבהם
המורה עומדת וקוראת מספר הלימוד או מכתיבה כל השיעור ,כמו שעשו כל המורים שלי להיסטוריה.
אני אלמד אחרת.
לא תיארתי לעצמי כיצד ההחלטה שקיבלתי על עצמי בעקשנות של בת מזל שור תשפיע על דרך עבודתי;
כיצד הרעיון יתקבל בבית הספר ,בעיקר על ידי התלמידים .נשאבתי ליצירת שיעורים אחרים ומשימות
חדשות ,מעניינות .ניסיתי להיות יצירתית אך עדיין לשמור על הוראה איכותית :לא לפגוע בזיכרון ההיסטורי,
לשמור על מיומנויות חשיבה ,להכיר לילדים את עבודת ההיסטוריון ,לפתח לומד עצמאי ,לחזק את
הזהות הישראלית והיהודית של תלמידיי.
הוראה יצירתית היא מרעננת ולא שוחקת אך דורשת אנרגיות רבות ומשאבים  -הן נפשיים הן של זמן.
היו משימות שהיו הצלחה ,והשיעורים הפכו להרפתקה לילדים ולי .נהניתי להיות מבוגר משמעותי
לתלמידיי .על אף ההשקעה ולמרות הימים העמוסים; על אף הרמות הגבה של חלק מעמיתיי לא
נכנעתי ,ואני ממשיכה להאמין בדרכי וזוכה לאמון מוחלט מהצוות הניהולי של בית הספר.
השנה התחלתי את שנתי ה 15-בהוראה ,שנה שנפתחה ביישום שיא של למידה משמעותית ולמידה
חווייתית :הקמנו בבית הספר את מרכז החקר לזהות ישראלית .כל החלומות ,הניסיון ,השאיפות ,היצירתיות,
המשמעות ,החשיבה ,החידושים ,הטכנולוגיה ,אהבת האדם ,אהבת הילד ,הרצון להעניק ,ללמד  -הכול
התרכז במפעל הקמת המרכז עם תלמידיי.
צוות ההנהלה בראשותן של סופי בן ארצי ורות סופר פינו לצורך המרכז חלל של כיתה גדולה ,ואנחנו
הסבנו אותו למרכז חקר והקמנו בתוכו מוזאון .כל המיצגים במרכז הם פרי עבודות של תלמידים.
התלמידים מדריכים במרכז .הם יצרו משחקי מחשב על נושאים שחקרו הן באופן עצמאי הן בקבוצות.
הצלחנו להפוך את הטכנולוגיה שהילדים אלופים בה ללימודים משמעותיים שלהם ושל הילדים המבקרים
במרכז החקר .תהליך הקמת המרכז התגבש לאורך השנים ,אולם תהליך הקמתו הפיזית היה אינטנסיבי.
כולנו נשאבנו לעשייה ,כל יום ,שעות רבות ,והילדים בעקבותינו.
אין פלא שהתוצר מרגש ומפעים ,בעיקר כאשר רואים מה הילדים מסוגלים לעשות; כיצד הם מתחברים
להרצל; אליעזר בן יהודה אינו ישן ועתיק; מלחמת ששת הימים מקבלת צבעים חדשים.
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התחלנו לארח קבוצות במרכז בחודש מאי בשנה שעברה .הקבוצות מתרגשות – הילדים שלנו מרגשים
אותם ,ילדים עם תובנות .אנחנו חוזרים אחרי "צוק איתן" והמשמעות של הזהות שלנו חזקה יותר מתמיד.
פתאום המשפט שאני חוזרת עליו כל שנה מחדש" :מדינת ישראל לא מובנת מאליה" מובן יותר ,וכשאנו
נמצאים במרכז ויוצאים למסע בזהות הישראלית שלנו ,התמונות רק מחזקות את ההרגשה ,את התחושות
שאחרי הקיץ האחרון.
לאורך כל הדרך היו התלבטויות ,והתייעצנו עם נציגים ממוזאונים שונים ועם עורכי דין .יש חוקים שונים
שעלינו לדעת ,זכויות יוצרים שיש להתחשב בהן ,פגישות וישיבות רבות כדי לנסות להשיג משאבים
כספיים ,חיפוש אחר תרומות והכנת מערכי שיעור מיוחדים לתלמידים .ממורה מלמדת הפכתי למורה
מנחה :נוצר דיאלוג אחר עם הילדים ,והם מחכים לשיעורים .כל אחד יוצר בתחום שהוא חזק בו ,והאור
בפניו :אחד תופר את האוהל שבדגם חומה ומגדל ,אחר מתכנן משחק מחשב על המעפילים ,קבוצה
אחרת מכינה משחק הפעלה עם שירים ,אחרים מכינים משחק מחשב על מנהיגינו ,קבוצת בנות מכינה
מונופול עלייה ,מחפשים מקורות ראשונים ,והכול לאחר קריאה של מאמרים ,לימוד של האירוע.
התלמידים עומדים לפני הכיתה ומציגים את הממצאים ,וכולנו מתרגשים.
היו התלבטויות בדרך :האם זו הדרך הנכונה? האם הלמידה היא משמעותית ולא רק חווייתית? האם
השמחה שעמה הם מגיעים לשיעור מספיקה? והנה ,קיבלתי תשובות לכל הלבטים והחששות:
הם עומדים לפני צוותים של מורים מהתחום ועונים על שאלות .הם יודעים הרבה דברים .הם יודעים כי
הם חקרו ,והסקרנות הטבעית שלהם הובילה אותם לקרוא .הם לא היו סגורים בתוך מסגרת שאני יצרתי
בשיעורים.
כעת ,תחילת השנה ,מתכוננים לקראת הכנות חדשות למרכז ,והילדים מחכים בציפייה לעשייה .הם באים
ללמוד במרכז ולא רוצים לצאת להפסקות! כן ,אני יכולה לסכם שהלמידה משמעותית בעבורם ולא
חווייתית בלבד .לא יותר ולא פחות ,אין קסמים ,רק המון השקעה של אהבה  -אהבת האדם ,אהבת הילד,
אהבה לעם שלנו ,אהבת ההיסטוריה.
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תיאור תהליך למדיה משמעותית דרך עבודת חקר
באולפנית "דרכא" קריית שמונה
כתבה :זהבה דוידי
נפתלי קראוס ,מנהל
בתקופה של מציאות משתנה שבה הידע משתנה חליפות ומתפתח ,תלמידי מערכת החינוך נדרשים
ויידרשו בעתיד למקצועיות ,ליצירתיות ,לראייה מרחבית ,לחשיבה מחוץ לקופסה ,ללימוד מתמיד ,לקבלת
החלטות ,להפרדה בין עיקר לטפל ולאינטגרציה בין גורמים משתנים ושונים .בנוסף יזדקק התלמיד
ליכולת הסתגלות לתנאים משתנים וללמידה של תחומים חדשים במהירות וכן יצטרך לפתח כישורים
לעבודת צוות .בית ספר שמתרכז בהעברת ידע לא יוכל לטפח תכונות אלו אלא אם מתקיימים בו תהליכי
למידה המבוססים על פיתוח לומד אוטונומי בעל מכוונות עצמית והנעה עצמית ללמידה .משרד החינוך
ושר החינוך העומד בראשו יצאו לאחרונה בקמפיין נרחב "ישראל עולה כיתה עוברים ללמידה
משמעותית" .השאלה המתבקשת היא מהי למידה משמעותית ,וכיצד היא באה לידי ביטוי בתחומי
הדעת השונים.
מורי בית הספר לקחו השנה חלק בהשתלמות "חקר" בהנחיית מנור כברי .נושא ההשתלמות היה למידה
בדרך שונה באמצעות חקר .למידת חקר מזמנת למידה משמעותית .היא מציבה את התלמיד במרכז,
הוא מעורר שאלות ,מעלה תהיות ,מאתר מקורות מידע ונחשף אליהם .התלמיד למעשה מעבד את המידע
ויוצר ידע חדש המתאים לעולמו האישי ולחיים בכלל בעידן טכנולוגי וחדשני שבו אנו חיים.
מטרת הלמידה המשמעותית היא לפתח כושר חשיבה ,לגרום לתלמיד ללמוד באופן עצמאי על ידי
חשיפה למקורות מידע שונים ומגוונים .למעשה ,למידה משמעותית מעודדת צמיחה אישית וחברתית.
כמורים שהשתלמו נפתח לפנינו צוהר שהכרנו ,אך לא נתנו מספיק את הדעת עליו .התנסינו בפעילויות
שגרמו לנו "לצאת מן הקופסה" ,כלומר לצאת מהתפיסה הקונבנציונאלית ולהכיר דרכים חלופיות
ללימוד נושא /פרק /יצירה ספרותית.
בגישה הקונבנציונלית המורה הוא במרכז :הוא זה שמפקח על התלמידים ,שואל שאלות ומשמש מקור
לידע .גישה זו מבוססת על ההנחה שהתלמידים אינם מצוידים בידע ובמיומנויות ,לכן המורה נדרש
לפקח על סביבת הלמידה וכן על תהליכים המתרחשים בכיתה .עבודת החקר לעומת זאת מציבה את
התלמיד במרכז ומפתחת לומד עצמאי :התלמיד חוקר ,בודק ושואל .המורה הופך מגורם שעיקר משימתו
היא להקנות ידע לגורם שמטרתו לתת משמעות לעולם הידע של התלמידים .על המורים מוטלת המשימה
ללמד תלמידים לחשוב ,לפתח בהם תחושה של סקרנות/הנעה פנימית ללמידה .מטרת הלמידה בדרך
החקר היא להוביל את התלמידים לבנות את הידע שלהם בעצמם.
גארדנר 3מתייחס בספרו לאינטליגנציות המרובות באדם .לדעתו ,אינטליגנציה אנושית אינה ישות שכלית
אחת :אדם בנוי מיכולות וכישורים שונים שלא באים לידי ביטוי רק בתחום מתמטי לוגי אחד .מורים
המודעים לריבוי אינטליגנציות אצל תלמידיהם יידעו לנווט את הכישרון /החוזק בנושא הנלמד לאפיקים
הרצויים.
3גארדנר ,ה .אינטליגנציות מרובות – התיאוריה הלכה למעשה .מכון ברנקו וייס ,ירושלים.1996 ,
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על המורה לזהות את היכולות השונות ואת הכישורים השונים ולצאת מתוך גישה שלכל תלמיד יש אינט-
ליגנציה שונה שאותה ניתן לטפח .שימוש במגוון דרכי למידה המתאימות לאינטליגנציות השונות יאפשר
לכל תלמיד להתפתח על פי כישוריו .אפשר לראות זאת בעבודת החקר :התלמידים ניחנו באינטליגנציות
שונות ובעבודת החקר הם מביאים את עצמם לידי ביטוי במגוון דרכים הן בתהליך הן בתוצר ,למשל
בציור או בכתיבה.
יישום הלמידה המשמעותית בבית הספר
נושא החקר הנבחר היה העצמת נשים ,והוא נגזר מהנושא החינוכי-חברתי השנתי של בית הספר "ללכת
יל ְך" .המורות המנחות את התהליך היו מחנכות הכיתה ומורות מקצועיות מתחומי דעת שונים:
בש ִב ֵ
ְ
לקויות למידה ,מדעים ומתמטיקה .התקיימו חמישה מפגשים ,ובמפגש האחרון הכינו הבנות תוצר בנושא
והציגו אותו.
במסגרת העבודה ,לקחתי חלק במיזם בכיתה ח' .להלן 'טעימה' מהנעשה בחמשת המפגשים:
מפגש ראשון :מפגש הקדמה לבנות בנושא חקר ,מטרותיו וכיצד ניתן להיעזר בו בתחומי הדעת השונים.
הוצג נושא ההעצמה הנשית והוסבר כי בסוף התהליך יוכן ויוצג תוצר כגוןֶ :ה ְד ֵּבק (קולאז') ,מצגת ,שיר
וכדומה.
מפגשים שני ושלישי :המפגשים התקיימו באופן חווייתי ,ובמהלכם חשפנו את הנושא לתלמידות באופן
הבא :בחדר הכינוסים נתלו תמונות של נשים בעלות עוצמה נשית מתחומים שונים שהותירו חותם על
החברה .לאחר מכן קיימנו מליאה שבה נשאלה השאלה :מה משותף לכל הדמויות? בסיום המפגש
התלמידות בחרו דמות והצטוותו לקבוצות לפי הדמיות שנבחרו .לכל קבוצה ניתנו מטלות הקשורות
לדמות שבחרו.
מפגש רביעי :השלמת המידע על אודות הדמות הנבחרת ואיחוד המקורות השונים שהביאו הבנות.
לאחר שהבנות העמיקו בלימוד על אודות הדמות במקורות המידע השונים ,הן התבקשו לכתוב בכמה
משפטים מה הן למדו מהדמות ,לאיזה תכונה התחברו ,איזה תכונה /מעשה /אמירה /השקפה נגעו ללבן
ומה הן לוקחות איתן .בסיום המפגש התבקשו הבנות לתכנן תוצר שיאפיין את הדמות שאותה הן בחרו.
מפגש חמישי :ביצוע התוצר והגשתו  -לתלמידות ניתנו חומרי עזר שונים נוסף על העזרים שהביאו
מהבית ,והן הכינו את התוצר .מפגש זה כלל גם את הצגת תוצר :הבנות התכנסו לסיום חגיגי בחדר
הכינוסים בית הספר .כל קבוצה הציגה את הדמות באמצעות התוצר שהכינה .המורות המנחות סיכמו
את התהליך מתחילתו ועד סופו ,ברכו את הבנות על עבודתן הברוכה בתהליך החדש להן ,ויצרו מוטיבציה
להיחשף לעבודת חקר בתחומים נוספים.
סיכום התהליך
תהליך עבודת החקר היה דבר חדש לתלמידות .בתחילתו הביעו הבנות חששות והסתייגויות מלקיחת
חלק בדבר לא מוכר .לא היה ברור להן היכן וכיצד מתקשר נושא זה לחומר הלימודי ולאיזה מקצוע הוא
שייך .אולם אט אט הן נכנסו לעובי הקורה ,שיתפו פעולה ולבסוף אף נהנו מהתהליך .נקודת חוזק של
התהליך הייתה בבחירת נושא שהועלה בבית הספר ,היה מקושר לנושא השנתי ונלמד בשיעורי חינוך.
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בנוסף ,בחירה אישית של הדמויות ובחירת סוג התוצר על ידי התלמידות בליווי של המורה נתנה תחושת
שייכות וחיבור לנושא .בהכנת התוצר ובהצגתו באו התלמידות לידי ביטוי  -כל אחת בדרכה שלה ובכישרונה.
בכל שלב בתהליך היה אפשר לראות כי אנו המורות איננו מרכז הידע אלא אנו מכוונות את התלמידות
אל מקורות הידע .ואכן ,הבנות נחשפו למקורות מידע מגוונים שבעזרתם למדו על אודות הדמות שחקרו.
דבר זה גרם לסיפוק רב ,בייחוד בקרב תלמידות חלשות ,שכעת נחשף לפניהן עולם שלם שאותו הן
רכשו בעצמן והן הבקיאות בו .בתהליך עבודת החקר היה אפשר לראות שכל תלמידה הוציאה מהכוח
אל הפועל את הכישורים הטמונים בה .התוצר שכל קבוצה הכינה הצביע על דרך חשיבה אחרת ,חשיבה
מקורית ויצירתית.
כמורה העוסקת בהוראת תלמידים בעלי לקוית למידה שנים רבות ,אני מקנה לתלמידיי כלים כיצד
ללמוד ,מהי האסטרטגיה והמיומנות הנכונה והמתבקשת :שאילת שאלות ,הסקת מסקנות ,איתור מידע
רלוונטי לנושא שאותו לומדים ועוד .בתהליך זה ראיתי את תלמידיי שותפים מלאים ופעילים בתהליך.
תמונות מהתהליך:
סיעור מוחין למושג "עוצמה נשית" בהקדמה למפגש הראשון:
תוצרים:
 .1אור וצל בחייה של נועה ירון דיין:
 .2דמותה העוצמתית של מרים פרץ ששכלה את שני בניה:
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מה הופך למידה למשמעותית?
מהו אותו גורם המעניק את המשמעות?
אורט אלון יוקנעם
כתבה :רחלי בסון ,מורה במגמת טו"ב ומחנכת יא'1
עדה אברכהן שמש ,מנהלת
האם המשמעות נובעת מדרך תפיסת התלמיד את המורה או שהדבר תלוי דווקא בעניין בחומר הלימודי?
האתגר התמידי של מורה בכיתה הוא היכולת לעניין ולסקרן את התלמיד בחומר הלימודי ,ויכולת זו באה
לידי ביטוי ברצון התלמיד לחקור את הנושא ,לאסוף מידע ולשאול שאלות על אודותיו.
עניין התלמיד נובע מתחושת ריגוש כלשהי .אפשר למשל לראות בעיניהם של התלמידים את ההתרגשות
ואת ההתלהבות מיכולתם לדעת כיצד מפתחים מנוף .בכל אתר בנייה נתקלו במראהו הגבוה והמרשים,
אך מה באמת קורה שם? מה מניע את המנוף ומה מייצב אותו ומאפשר לו לשאת משא כבד כל כך
לגובה רב כל כך? מעניין הנובע מרגש ומשכלתנות הנובעת מבסיס ידע קיים ,יוצא שילוב מנצח הנותן
משמעות ללמידה בכיתה ומחוצה לה .יש משמעות לכלים שאותם התלמיד רוכש במרוצת שנות הלימוד
שלו .מקצועות שונים כגון :מתמטיקה ,שרטוט ,סטטיקה וחישובי חוזק ,מתאגדים לכדי יצירה הנקראת
פרויקט גמר של התלמיד.
על מנת ליצור את האקלים הכיתתי המשלב הן שכלתנות הן רגש ברמה אופטימלית ביקשתי השנה לחנך
את הכיתה שאותה אגיש לפרויקט גמר .הסיבה שבחרתי לחנך היא שברצוני לשמש בעבור תלמידיי
ממשק לעולם החשיבה על אודות הנושא הנקרא מכניקה הנדסית ועל עולם החשיבה בכלל .כדי להטמיע
חשיבה זו אני רואה לנכון לפעול בשני כיוונים :האחד  -לבנות אסטרטגיות להעלאת הדימוי העצמי בקרב
התלמידים המאותגרים רגשית בכל הנוגע לעומס לימודי הנדרש מהם במגמה וכמתבגרים בכלל; השני –
לבנות אסטרטגיה ללמידה סביב פרויקט הגמר שבו התלמידים צריכים לחקור נושא באופן עצמאי ולהציגו
לפני חבריהם לכיתה.
פעולות לתכנית עבודה עם תלמידיי
בצד הרגשי :ליצור מפגש עם בוגר המגמה במטרה להעלות את המוטיבציה ואת הדימוי עצמי בקרב התלמידים;
לסייר במפעל ייצור כהמשכיות טבעית הנותנת משמעות תכליתית לנושאים הנלמדים במסלול ,לקיים
דיון בכיתה ולהעלות בכך את רמת החשיבה; לקיים שיעורי מחנך הנותנים מענה לארגון לוח זמנים אישי
המאפשר לתלמיד לחלק את הזמן באופן מיטבי ללמידה ולפנאי ,ולהעלות את מודעות התלמיד לסגנון
הלמידה האישי שלו.
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בצד הפדגוגי :ליצור עבודת צוות סינרגית  -תלמידים המתכננים פרויקטים מיישמים בהם למעשה את
כל החומר הלימודי של מקצועות המגמה .לדוגמה ,אם כחלק מהפרויקט דנים בנושא ברגים ,ניתן לתאם
שהנושא הזה יילמד בחוזק חומרים  -מקצוע שבו לומדים על החישובים הכרוכים בבחירת בורג לשימוש
כלשהו .כמו כן אפשר ללמד נושא זה במקביל בשיעורי השרטוט הממוחשב ולסייע לתלמיד לקדם את
הידע שלו בצורה מרבית סביב נושא הברגים .כך יהיו לתלמיד כלים להישען עליהם בעת חשיבה על
פיתוח כלי עבודה או רכיב מיוצר .מעטפת תמיכה נוספת לתלמיד יספק שיתוף הפעולה עם מהנדסי
אלביט שיסייעו בפיתוח תהליכי חשיבה בפיתוח מוצר של מכונות .כן תתקיים למידה מעשית בכיתת
המעבדה המשלימה את הלמידה העיונית.
לסיכום ,בנימה אישית ,המיזם הוא תוצר של אתגר בחשיבה ובעשייה משותפת ,המעמיד את התלמיד
במרכז .וכאשר יש עניין והנאה מתהליך הלמידה "השמיים הם הגבול".
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7

למידה משמעותית
מיזמים מחוזיים
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מדריכי האשכול מקדמים למידה משמעותית דיגיטלית במחוז
כתבה :ד"ר תמר שמיר ענבל ,מרצה ומנחה בתחום הטמעת התקשוב
העידן הדיגיטלי ,המתאפיין בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בשגרת החיים ,מעמיד בפני מערכת
החינוך אתגר הדורש הסתכלות מחודשת על החינוך ועל תפיסת ההוראה והלמידה .התמורות שחלו
כתוצאה ממיזוג הטכנולוגיה בהוויית החיים בעידן הנוכחי בחברה ,בתרבות ,בכלכלה ובחינוך ,הופכות את
הטכנולוגיה לשחקן מרכזי בתהליך החינוכי  -שחקן המשפיע על מטרות ההוראה ועל תהליך הלמידה
לשם קידום מהלכים עדכניים ומשמעותיים בחינוך .על פי תפיסה זו ,יש לעצב את העשייה החינוכית
באופן שיאפשר לממש חלומות ואתגרים חינוכיים הדורשים שימוש יעיל ,נבון ובעל ערך בטכנולוגיה,
בהתאם למטרות ההוראה והלמידה.
צוות התקשוב של הצפון ,בראשות המפקח מר משה חיימוביץ ,יזם בתשע"ד תהליך חינוכי שמטרתו
לקדם ולהטמיע למידה דיגיטלית משמעותית במחוז .הדגש בפעילות הושם על שימוש מושכל בטכנולוגיה
עדכנית באופן שמאפשר לקדם הוראה מיטבית ולמידה משמעותית בעלת ערך עבור:
 .1הלומדים  -מתוך התייחסות לרלוונטיות לעולמם;
 .2הקהילה  -מתוך רצון לשתף את קהיליית בית הספר וההורים בעשייה הבית ספרית;
 .3צוות המורים  -מתוך כוונה ליצור הזדמנות להתפתחות מקצועית ולהתנסות ביישום דרכי הוראה
חדשניות .מדריכי האשכול נרתמו לעשייה הפדגוגית והטכנולוגית שנדרשה ליישום חזון זה במסגרת
תהליכי התאמת מערכת החינוך למאה ה ,21-ואילו המדריכים הנחו את צוותי ההוראה בבניית הפעילויות
וביישומן.
הפעילויות תוכננו על פי העקרונות הבאים:
• בחירת תוכן רלוונטי המתאים לעולם התלמיד ,לאישיותו ,ולכישוריו;
• התנסות פעילה המעודדת חוויה אישית;
• קידום למידה שיתופית ומעורבות חברתית בקהילה;
• הכוונה לפעולה מתוך יזמות ,תעוזה ,סקרנות ויצירתיות;
• תמיכה בתהליכי מעורבות ואחריות אישית;
• שימוש יעיל ,נבון ובעל ערך ברשת לצורכי הלמידה;
• הדגשת פיתוח כישורי חשיבה וכישורי אוריינות דיגיטלית.
המדריכים הפרושים בשטח סייעו לצוותים לבחור נושא ,לגבש את מטרות ההוראה והלמידה ולקבוע
בהתאם את תכני הלימוד והמיומנויות הנדרשות .הכלים הטכנולוגיים החדשניים סייעו ללומדים לבנות
תוצר המעיד על הבנת הנושא ועל מעורבותם ופעילותם בלמידה ,ולהציגו.

אפליקציה דיגיטלית

הצגת פוסטרים ביום עיון מחוזי

הפצת מידע בברקודים
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דוגמאות למגוון הפעילויות שהתבצעו:
 .1תכנון ובניית אפליקציה ללימוד רכיבה בטוחה באופניים ,כיתה ה' בבית הספר מעלה הגליל מעונה
הפעילות עוסקת ברכישת כללי רכיבה בטוחה על אופניים באמצעות יישום עקרונות של למידה
מבוססת פרויקטים שבמהלכה משתמשים הלומדים בכלים לאיסוף וניתוח מידע .התוצר  -בניית
אפליקציה ללמידת כללי נהיגה בטוחה באופניים.
 .2העלאת המודעות לצורכי הנגישות של בעלי מוגבלויות  -בית ספר גליל דו-לשוני .במסגרת הפרויקט
נחשפו התלמידים למושגי יסוד בעולם הנגישות ונפגשו עם אנשים עם מוגבלויות ועם מומחים
בתחום הפרסום ותקשורת ההמונים .על בסיס הידע שנלמד עיצבו התלמידים פוסטרים דיגיטליים
שמטרתם להעלות את המודעות לנושא בקרב בני נוער.
 .3בעקבות המבט  -מוזאונים עם סיפור .פעילות משותפת לבתי הספר אלמנארה בעכו ,ואלאמל אלביאדר
בכפר שעב .התלמידים הפכו מצופים פסיביים במוזאון למשתתפים פעילים.
בסיום הפיקו ועיצבו תוצר  -חוברת קטלוג למוזאון או תערוכה דיגיטלית המציגה צילום בעקבות
ציורו של האמן מתוך שחזור נקודת מבטו ,אולם במקום לצייר על קנבס  /נייר הם השתמשו במצלמה
שבטלפון הנייד.
 .4בבית ספר "וילקומיץ" בראש פינה עסקו בנושא המזון במסגרת שיעורי האנגלית מכיתה ד' ועד
כיתה ו' .נוסף על הרחבת אוצר המילים בנושא וקידום מיומנות הכתיבה באנגלית כלל השנה
תהליך הלמידה גם תרגול דיבור באנגלית באמצעות צילום ועריכת סרטונים ופרסומם ביו-טיוב.
 .5בנושא היישובים שלנו פותחה בבית ספר "שלום עליכם" בבצת פעילות שנקראה "אדם אינו
אלא תבנית נוף מולדתו" .במהלך הפעילות פעלו התלמידים בעבודה משותפת עם ההורים ,אספו
מידע מבני הבית ,צילמו ,תיעדו ,ראיינו וערכו את המידע לידי תוצרים אותנטיים.
המצגות והסרטונים שהופקו על ידי התלמידים משמשים חומר משפחתי ויישובי תיעודי למען הדורות
הבאים.
את מגוון הפעילויות ניתן לראות באתר "למידה משמעותית בסביבה חדשנית" שנבנה על ידי צוות
התקשוב בתוך אתר צפונט . http://bit.ly/1mq6iGs -
אנו רואים במהלך זה פריצת דרך פדגוגית בדרך ליישום הוראה דיגיטלית משמעותית ומתכננים להמשיך
ולהרחיב את העשייה הפדגוגית גם בשנת הלימודים תשע"ה.
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התפתחות אישית ומעורבות חברתית בחינוך העל יסודי
תכנית תלת שנתית משלבת התנסות מעשית ולמידה עיונית ורפלקטיבית
ליצירת למידה משמעותית
מערכת החינוך פועלת לקידום תהליך הלמידה המשמעותית .תהליך זה בנוי כמארג שלם ומקיף המתייחס
להיבטים קוגניטיביים ,רגשיים וחברתיים-ערכיים – היבטים המשלימים זה את זה ,מחזקים זה את זה
ותורמים זה לזה.
התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" מכוונת לטפח בוגר ערכי ,בעל תחושת ערך ומשמעות,
בעל יכולת ניהול עצמי ,המרגיש שייכות לקהילה ,לחברה ולמדינה ואחריות כלפיהן ,והמוכן ליטול חלק
בעיצובן ובבנייתן .התכנית מבוססת על הגישה הפדגוגית של למידה מתוך שירות (,)service learning
והיא מקדמת תהליך של למידה משמעותית בהדגשת היבטים עיוניים והתנסותיים של שירות משמעותי
בקהילה בתהליכים מובנים ושל שיח ערכי רפלקטיבי מתמשך.
המחוז נערך למתן גיבוי אופטימלי לקידומה של התכנית באופן מיטבי.
עומדים לרשותכ ם המפקחים הכוללים ,המפקחים הרשותייים של מינהל ח"ן ,מפקחי היעוץ ,שפ"י ומ�ד
ריכי חינוך חברתי קהילתי ,אשר ילוו את ביה"ס ברמת התוכן והליווי המקצועי לבעלי התפקידים .הת-
כנית מיושמת בכיתות י-י"ב .כל תלמיד ישתתף בתכנית זו החל מכיתה י' במסגרת שיבחר .להלן קישור
למידע נוסף :חוזרי מנכ"ל ,סילבוס לכיתה י' וחומרי עזר אחרים .אברהם בן שושן ,ממונה חינוך חברתי
קהילתי מינהל חברה ונוער ,רפרנט מעורבות חברתית במחוז.
להלן קישור למידע נוסף :חוזרי מנכ"ל ,סילבוס לכיתה י' וחומרי עזר אחרים.
אברהם בן שושן ,ממונה חינוך חברתי קהילתי מינהל חברה ונוער רפרנט מעורבות חברתית במחוז
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למידה משמעותית בלימודי מדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים
אילנית אייזיק ,ממונה על הוראת המדעים בחינוך היהודי והבדואי,
ממונה מחוזית על סביבה וקיימות.
בהתאם למדיניות משרד החינוך ,הפיקוח על הוראת המדע והטכנולוגיה פועל לקידום למידה משמעותית
כחוויית למידה מעמיקה ומעשירה ,רלוונטית ,בעלת ערך ללומדים ומזמנת מעורבות ושותפות בתהליכי
הלמידה-הוראה-הערכה.
לקראת שנת הלימודים תשע"ה עודכן מסמך האב במדע וטכנולוגיה בהתאם לעדכון תכנית הלימודים
המדגישה למידה משמעותית שיש בה רלוונטיות ללומדים ולחברה ותכנים המזמנים הפעלה של
מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בשילוב למידה התנסותית בדרך החקר המדעי ולמידה חוץ כיתתית
להרחבה ולהעשרה של הידע המדעי והטכנולוגי ,להגברת המוטיבציה ,לטיפוח החינוך הערכי והחינוך
לקיימות.
זו השנה הרביעית שבה ממשיכים תלמידי כיתות ה'-ו' להתנסות בביצוע תהליך שלם של חקר מדעי
ובכתיבת עבודות חקר ופתרון בעיות .מיומנויות החקר ותהליך שלם של חקר מדעי הם חלק מרכזי בתהליכי
הוראה-למידה-הערכה בלימודי המדעים בבתי הספר היסודיים .העיסוק המפורש במיומנויות חקר
בהוראת מדע וטכנולוגיה מזמן הבנייה של ידע ,הבנה ושליטה טובה בתכנים מדעיים וכן טיפוח חשיבה
מסדר גבוה ומיומנויות המאה ה 21-כשיתופיות ,יצירתיות וביקורתיות .הוראת מיומנויות חקר והתנסות
בתהליך שלם של חקר מדעי מעצימות את ההנעה ללמוד מדע וטכנולוגיה וליהנות מלימוד זה .תהליכי
הוראה-למידה-הערכה המשלבים מיומנויות חקר מדעי באופן ספירלי בכל שכבות הגיל עשויים לטפח
בוגרים בעלי אוריינות מדעית טכנולוגית ,בעלי מכוונות עצמית ,המעורבים בתהליך הלמידה ואחראים לו.
תוצרי הלמידה של התלמידים יוצגו בירידים בית ספריים על פי תכנון רצף הוראה מחוזי של תהליך
החקר המדעי המשולב בתכנית הלימודים בכיתות ה'-ו' .עבודות חקר נבחרות מכל בית ספר יוצגו בירידי
מדע וטכנולוגיה יישוביים או אזוריים .עבודות חקר מצטיינות מבין אלו שיוצגו בירידים היישוביים/אזוריים
ייבחרו לשיפוט בסיוע מהנדסים מחברת ברודקום לצורך ייצוג המחוז ביריד החקר הארצי שייערך ביום
שלישי ,א' סיון תשע"ה 19 ,במאי  2015בירושלים.
בשנת הלימודים הנוכחית יצטרפו מורי המדע והטכנולוגיה ממחוז הצפון לתכנית "טאבלט נייד לכל
מורה למדע וטכנולוגיה" .התכנית ,פרי מיזם משותף של קרן אתנה ,יזמית תכנית "מחשב נייד לכל
מורה" ,הסתדרות המורים ומשרד החינוך ובשיתוף הרשויות המקומיות ,נועדה להעצים את המורה
למדע וטכנולוגיה בחינוך היסודי ולקדם את הוראת המדע והטכנולוגיה בהתאמה למאה העשרים ואחת.
במסגרת המיזם יחולקו טאבלטים עם שמונה חיישנים למורי המדעים במטרה להרחיב את הפוטנציאל
הפדגוגי-טכנולוגי של הוראת מקצוע המדע והטכנולוגיה בפיתוח סביבות למידה ופעילויות המשלבות
אוריינות מידע ומחשב ואוריינות מדעית טכנולוגית ולקדם למידה שיתופית ,חווייתית ומשמעותית.
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השנה ימשיכו לפעול יוזמות חינוכיות בגישות חדשניות ובסביבות למידה מגוונות המובילות ללמידה
משמעותית של מקצוע המדע והטכנולוגיה בבית הספר היסודי ,כגון:
שילוב התנסויות מרכזיות בשיתוף מוזאוני המדע שנועדו לבסס את הידע וההבנה באמצעות התנסות
ישירה המשמשת ללמידה משמעותית של מושגים ,תופעות ותהליכים במדע וטכנולוגיה וללמידה בדרך
הגילוי ,המאפשרות לתלמידים לרכוש מיומנויות לביצוע ניסוי ותצפית ,להשתמש בכלים ובמכשירים,
לבצע מדידות בשיטות מדידה שונות ,לתכנן ולבנות דגמים ומוצרים.
תכנית הנדסה ( )Engineerבלימודי מדע וטכנולוגיה בשיתוף ובהובלה של מוזאון המדע ע"ש בלומפילד
בירושלים במסגרת האיחוד האירופי ,שמטרתה לחזק את החינוך המדעי טכנולוגי בכיתות ג'-ו' ולשלב
סביבות למידה ומשימות אתגר ופתרון בעיות במגוון תחומי הנדסה ,בנושאים מתוך תכנית הלימודים
במדע וטכנולוגיה ,בהתנסויות קבוצתיות ובלמידת תוכן מדעי (תופעות ,עקרונות ,תהליכים).
תכנית לתגבור לימודי חלל בשיתוף עם משרד המדע הטכנולוגיה והחלל וקרן רמון ,שבה ייחשפו התלמידים
בשעורי מדע וטכנולוגיה בשכבות הגיל השונות לתחומי החלל ,בעיקר להישגים הקשורים לחקר החלל
בישראל ,במטרה להרחיב את העניין והסקרנות של צעירים בפעילות החלל בישראל.
במסגרת זו ישתתפו תלמידי כיתות ד'-ו' באולימפיאדה ע"ש אילן רמון -חידון חקר החלל ואסטרונומיה.
חינוך לקיימות  -חקר ציפורים לכיתות ד' במסגרת תכנית "כן לציפור" בשיתוף המשרד להגנת הסביבה,
החברה להגנת הטבע ,קק"ל ,תכנית קר"ב ורשות הטבע והגנים .מטרת התכנית היא להעלות את המודעות
לחשיבות המגוון הביולוגי באמצעות למידת חקר בתחום הצפרות.
נוסף על אלו ישולבו הרצאות מקוונות של מומחים מהאקדמיה ומתחומי הרפואה למורים ולתלמידים
להרחבת הידע ולהגברת העניין והרלוונטיות לחיי היום יום; יהודק הקשר עם עולם התעשייה באמצעות
תכנית תעשיידע המזמנת פעילויות חווייתיות מעולם היזמות והטכנולוגיה ,ותורחב תכנית "על מה דע"
 מיזם משותף של משרד החינוך עם המכון למצוינות  2000לתגבור מערך ניסויים חווייתיים ורב-תחומייםלתלמידים ולהצטיידות מיטבית של מעבדות בבתי הספר לצורך שדרוג חווית הלמידה וההתנסות המעבדתית.
הפיקוח על הוראת המדע והטכנולוגיה מבקש להודות לכל השותפים בתכניות ובפעולות שנעשו וייעשו
במהלך השנה לחיזוק ההנאה וההנעה ,לשיפור הלמידה המשמעותית ולחיזוק הידע והמיומנויות
שבעזרתם נצליח לקדם את תלמידינו ולהובילם להישגים גבוהים שיקדמו את תחום המדע והטכנולוגיה
במחוז הצפון ובמדינת ישראל.

חקר בנושא איכות המים בנחל ציפורי ,
בית ספר יסודי כעביה תשע"ד

חקר בנושא אלסטיות של פלסטלינה קופצת
בית ספר חיספין גולן  -מקום ראשון תשע"ד
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איתור יכולות שאילת שאלות והסקת מסקנות כמיומנויות חשיבה מסדר גבוה
(חשיבה מעריכה ,חשיבה ביקורתית ,קבלת החלטות וחשיבה יצירתית) בקרב
סטודנטיות במסלול מצוינים במכללות לעובדי הוראה  -מקרה של למידה משמעותית
מאת :ד"ר איבתיסאם עזאיזה ,מפקחת מתכללת
רציונל:
מערכת החינוך בכל החברות תורמת לעיצוב דמותם של התלמידים ,מניחה את היסודות ללמידה לאורך
החיים ומקנה כלים לעיצובה של חברת מופת .בשנים האחרונות מערכת החינוך הישראלית עוברת תהליך
של שינוי בגישה האסטרטגית החינוכית העונה על מטרת העל של מערכת החינוך בעניין למידה משמעותית
לשם עיצובה של חברת מופת .שינוי משמעותי זה יחייב את השינוי בגישת ההוראה ,הלמידה וההערכה
של התלמידים במסגרת בית הספר .תהליך חינוכי זה מכוון להעניק לתלמידים תחושת צמיחה ,ערך
ומסוגלות עצמית .למידה משמעותית היא למידה שבה התלמיד מעורר שאלות ,מאתר מקורות מידע,
מעבד מידע ויוצר ידע חדש הרלוונטי לו ולתכנית הלימודים .תהליך הלמידה מזמן חווית צמיחה
קוגניטיבית ,רגשית וחברתית .למידה משמעותית מושתתת על שלושה עקרונות מרכזיים :ערך ללומד
ולחברה ,מעורבות הלומד והמלמד ורלוונטיות ללומד ולתכנית הלימודים .למידה משמעותית היא למידה
הרלוונטית לחייהם של התלמידים ונוגעת בנימי נפשם ,המערבת היבטים מגוונים של התנסויות
שכליות ,רגשיות ,גופניות ,אמנותיות ,יצרניות ואחרות .למידה כזו מזמנת פיתוח חשיבה ,הישגים,
העמקה בנושאים שמעניינים את הלומד ועונים על צרכיו על ידי התנסויות ופעילויות לבד ובצוותא,
ומעודדת מצוינות ומיצוי פוטנציאל אישי לצד התפתחות רוחנית וערכית .מערכת החינוך חותרת אפוא
לפתח באמצעות תהליכי למידה משמעותית ומבנה לימודים גמיש המותאם לתהליכי שינוי חברתיים-
תרבותיים ,כלכליים וטכנולוגיים ,לומד עצמאי ,המודע לתהליכי הלמידה שלו ומסוגל להגדיר מטרות
ויעדים אישיים וחברתיים ולפעול למימושם ,בעל יכולת למידה בסביבות שונות ובעל יכולת לקיים יחסי
גומלין המושתתים על ערכים הומניסטיים.
כדי שהתהליך ישיג את מטרותיו ,על מערכת החינוך לאפשר למידה משמעותית לאורך הרצף החינוכי.
דרכי ההוראה הנהוגות בבית הספר המסורתי אינן מצליחות להתעדכן בקצב שבו משתנה העולם שאליו
ייצאו התלמידים בעתיד .הלמידה המשמעותית ,המעודדת יוזמות ,נותנת מענה לצרכיהם של התלמידים,
מרחיבה את מקורות הידע שלהם ומעודדת למידה פעילה ואינטראקטיבית היא המענה לקצב ההשתנות
של המציאות .השינוי ייתן לגיטימציה לשונות בקרב המורים והם יהפכו מגורם שמשימתו העיקרית היא
העברת ידע ,לגורם שייעודו המרכזי הוא מתן משמעות לעולם הידע בעבור תלמידיו.
במחקר הנוכחי רצינו לאתר את רמת החשיבה של סטודנטיות במסלול מצוינים ,העוברות הכשרה
להוראה עם תכנית לימודים מיוחדת למסלול זה ,העשויה לפתח אצלן מיומנויות חשיבה מסדר גבוה.
בחירתנו באוכלוסייה זו נעשתה מתוך הנחה שסטודנטיות במסלול מצוינים צריכות להיות בעלות חשיבה
מסדר גבוה ,שהיא מרכיב חשוב בקידום הלמידה המשמעותית במערכת החינוך .עם זאת ,המורה היא
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דמות מרכזית וחשובה בתהליך הלמידה וההוראה שתפקידה העיקרי הוא לתווך ,להנחות ולהדריך ,ולא
להיות מקור הידע הבלעדי .לכן ראינו לנכון לבדוק את רמת החשיבה בקרב אוכלוסייה זו ולבחון אם היא
יכולה לפתח תהליך של למידה משמעותית בתוך הכיתה ,כזה שיביא לשינוי משמעותי ברמת החשיבה
של תלמידי בית הספר.
המחקר הוא תלת-שנתי ,והוא מחקר איכותני; המדגם כלל  45תלמידות (לאורך שלוש שנים) הלומדות
במסלול מצוינים .תוצאות המחקר מעידות ש 92% -מכלל הסטודנטיות (שנה א' ,שנה ב' ושנה ג'),
הן ברמה נמוכה עד בינונית בחשיבה מסדר גבוה .המחקר שביצעתי היה תלת-שנתי ,ותוצאותיו הן
שהשפעתה החיובית של תכנית הלימודים על פיתוח החשיבה של הסטודנטיות במסלול המצוינים
היא כמעט אפסית ,כלומר תכנית לימודים זו לא הצליחה לפתח אצל סטודנטיות יכולות של שאילת
שאלות התורמות לפתרון בעיות למשל ,או יכולות של הסקת מסקנות או הצעת פתרון המביא לתפוקות
משמעותיות לבעיה המוצגת .התשובות שהתקבלו העידו על חוסר בשלות ,אי-יכולת של יצירה וחשיבה
שטחית.
ממצאים כאלה מחייבים בדיקה יסודית ומקצועית של תכנית הלימודים אשר נבנתה לאוכלוסיית סטודנטיות,
האמורות להיות מורות ייחודיות ובעלות יכולות להוביל תהליך של למידה משמעותית תחומית
ורב-תחומית כאחד ,שהרי אם המורה הוא חסר יכולות חשיבה מסדר גבוה ,כיצד יוכל לפתח חשיבה
מסוג זה אצל תלמידיו? נדרש שינוי משמעותי הן בתכנית הלימודים הן באסטרטגיות הוראה-למידה כדי
לעצב אישיות של בוגר בעל תפקוד אישי וחברתי פעיל ומעורב ,בעל יכולת לנתח מצבים בלתי מוכרים,
לקבל החלטות ולפתור בעיות .רק כך תוכל החברה "לעלות כיתה" באמצעות ילדיה ,ותגיע בהדרגה
לרמה של חברת מופת.
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למידה משמעותית בחינוך הגופני בהקשר לנושא המרכז :
"האחר הוא אני" הפיקוח על החינוך הגופני במחוז הצפון
ד"ר עלי יוסף | ד"ר אמין מוקטרן | גב' אירית ברקוביץ
לפי מישל פוקו ,האדם בעידן הפוסט-מודרני נמצא מרבית הזמן במצב פסיבי מבחינה גופנית ,לכן נדרשת
מערכת החינוך להבנה מעמיקה יותר של מושג הסוציאליזציה לפעילות גופנית כמושג חשוב והכרחי
לרווחתו של הלומד.
החינוך הגופני הוא מקצוע ליבה במערכת החינוך מגן הילדים ועד כיתה י"ב של בית הספר העל-יסודי.
בגן הילדים על התלמידים להיות פעילים מדי יום במשך כ 75-דקות בניהול הגננות ובתמיכה של מורים
מקצועיים לחינוך גופני .בבית הספר מתקיימים שני שיעורי חינוך גופני בשבוע באחריות מורים מקצועיים
לחינוך גופני .פעילות התלמידים בשיעורי החינוך הגופני כוללת פעילות פרטנית של רכישת מיומנויות
מוטוריות ,כושר גופני ותנועה ,ופעילות קבוצתית של משחק והצבת אתגרים חברתיים .החינוך הגופני
נוגע מצד אחד להווה של התלמידים בטיפוח הגדילה וההתפתחות האופטימליים ,ומצד שני עניינו בעתיד
של התלמידים בדאגה לבריאותם ולשלמותם הגופנית ,החברתית והרגשית כאנשים בוגרים.
אנחנו במחוז הצפון מתייחסים למורכבות הדמוגרפית כמשאב ומאמינים שהחינוך הגופני הוא מקצוע
הטומן בחובו פוטנציאל ייחודי ואיכותי לקיום למידה והוראה משמעותיים.
הקשר בין למידה משמעותית לחינוך גופני
החינוך הגופני הוא מקצוע לימוד שבתכניו ובאופן לימודו מצויים יסודות של הלמידה המשמעותית:
א .החינוך הגופני הוא מקצוע שבו מתקיימת למידה פעלתנית במלוא מובן המילה .בשיעורי החינוך
הגופני התלמידים אינם יושבים באופן פסיבי .מתקיימת בהם פעלתנות משולבת מוטורית ומילולית
וקל להפעילה במרווח סגנונות הוראה  -החל בגישת הציווי שבה המורים נותנים הוראות לפעילות,
וכלה בגישה שבה נותנים לילדים לפתור בעיות ברמות מורכבות שונות ולהציב לעצמם אתגרים מסוגים
שונים ( .)*Morgan, Kingston & Sproule, 2005
ב .בחינוך הגופני מתקיימת פעילות חיצונית חשופה ,שבה כל ילד רואה בכל רגע את הפעילות של הילדים
האחרים בכיתה על הצלחותיהם וכישלונותיהם .חשיפה זו מובילה לתלות חברתית ()Pepitone,1980
המתקיימת על משרעת שבין תחרות לבין שיתוף פעולה ,וביניהם שילובים של תחרות ושיתוף פעולה.
בידי המורה לחינוך גופני ההחלטה באיזה אופן לנצל את המאפיין הזה של הפעילות הגופנית ולטפח את
האינטראקציה החיובית ואת שיתוף הפעולה (שובל.)2006 ,
ג .הכישורים הגופניים המוטוריים אינם תלויי רקע חברתי-כלכלי ולא קשורים בהכרח לידע אקדמי
מוקדם ,ולכן ,בשונה ממקצועות לימוד אחרים ,לכל הילדים יש הזדמנות להגיע ללמידה משמעותית.
כמו כן ,תלמידים המתקשים להתמודד עם טקסט כתוב ולהשתתף בלמידה משמעותית התלויה בקריאה,
עשויים לשפר את כישוריהם הלשוניים באמצעות ההתמודדות הגופנית ( .)Ben-Ari, 2002לשם כך על
המורה לחינוך גופני לפעול בשיתוף פעולה עם המורה ללשון עברית ולקשר בין לימוד השפה לשימוש
שלה בשיעורי חינוך גופני (שובל.)2006 ,
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ד .החינוך הגופני יכול להיעזר בטכנולוגיות המידע השונות כתחום ידע ,אך מקצוע זה עשוי לשמש
כמערכת איזון בהתמודדות עם שני קשיים משמעותיים של הילדים בעידן הטכנולוגי :האחד  -אורח
החיים היושבני הנכפה עליהם באמצעות החידושים הטכנולוגיים בכלל והטלוויזיה והמחשב בפרט;
השני  -התנתקות מהמציאות הפיזית ומעבר למציאות וירטואלית  -תהליך שבעקבותיו ילדים מגלים
קשיים נפשיים (  ,)Biddle & Asare, 2011בעיות בריאות  ,))Tremblay, et. al, 2011קושי בהקשבה לאורך
זמן ובריכוז בתוך מסגרת מכתיבה ( ,))Yochman, et. al, 2004בהתחברות עם ילדים בני גילם ,בהפעלת
כוח ובוויסותו ובהכרה באפשרויותיהם ובמגבלותיהם (.Glanz, et. al, (2008

ה .מטרות החינוך הגופני נוגעות לתחום הגופני ,הקוגניטיבי ,הרגשי ,האינטלקטואלי והערכי ,דבר שהופך
אותו למקצוע אינטרדיסציפלינרי הנותן מענה הוליסטי לצרכים הדיפרנציאליים של התלמידים בכלל
ושל תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בפרט.
דוגמאות לדרכים שבהן אפשר לממש למידה משמעותית בחינוך הגופני:
יצירת אתגרי למידה אישיים כשיפור השליטה במיומנויות מוטוריות ,שיפור הכושר הגופני באופן
הדרגתי ובקצב אישי ומתן הזדמנויות ליצירת חיבורי תנועה (משרד החינוך.)2007 ,
מתן הזדמנויות לשיתוף פעולה  ,למשל למידה מבוססת פרויקטים שבה לכל תלמיד תפקיד ולכל אחד
ניתנת הזדמנות לתרום לקבוצה מתוך החוזקות שלו (ר'  1ברשימת האתרים ;) 4טיפוח שיתוף הפעולה
בקבוצות המתכוננות למשחקים ,במהלך משחקים שיתופיים וביצירת חיבור תנועה בזוגות או בקבוצות
(שובל ,טל ,אייביזו ,בדפוס).
פיתוח חשיבה שיפוטית וביקורתית ביחס לתנועה של כל פרט בד בבד עם יצירת מהלכי הקשבה לצרכים
הגופניים ,הנפשיים והחברתיים של הפרט ( .)Whitehead, 2007כמו כן ,ניתן להרחיב את החשיבה השיפוטית
והביקורתית ביחס לערכים של התנהגויות חברתיות במהלך פעילות גופנית בבית הספר ובשעות אחר
הצהריים (שובל ,טל ,אייביזו ,בדפוס) .כן ניתן לבדוק את הקשר בין האידיאלים של הספורט לבין מימושם
במדינת ישראל ובעולם ( 13 ,2ברשימת האתרים).
עידוד השימוש בטכנולוגיית המידע כדי לאפשר לילדים לאתר מידע העוסק בקשר בין פעילות גופנית
לבריאות ( 14 ,7ברשימת אתרים); לתעד את תוצאותיהם באתגרים השונים שבחרו לעצמם; ליצור ולהשתמש
באתרי מידע המותאמים לעמיתים בבית הספר ( ,8,5ברשימת אתרים); להשתמש באפליקציות בסמרטרפון
כמו ( " Sports Track"9, 10ברשימת האתרים) ,וניווט באמצעות קודי  Q.R. 3, 4 , 15ברשימת האתרים.
מתן הכרה להישגי הלומד בעזרת מופעים ומשחקים פומביים והצגת יומני מעקב אחר תהליך השגת
אתגרי למידה (משרד החינוך.)2007 ,
קידום מצוינות  -איתור וטיפוח תלמידים בעלי פוטנציאל ספורטיבי בענפי ספורט שונים ,שילובם של
תלמידים אלה באירועי הספורט של בתי הספר והפניית התלמידים המוכשרים לפעילות משלימה בשעות
אחר הצהריים ( .משרד החינוך ,התרבות והספורט ,תשס"ו)
עידוד חשיבה יזמית ,למשל איסוף חומרי ִמחזור היכולים לשמש ציוד עזר בשיעורי החינוך הגופני (Scaini

 ;)& Evans, 2012תכנון וניהול הפסקות פעילות וימי פעילות גופנית קבועים ( 5,8ברשימת האתרים)
4בסוף המאמר רשימת אתרים המציעים דוגמאות לדרכים בהם ניתן לממש למידה משמעותית בחינוך הגופני

78

"

"איגרת מחוז הצפון – יחד נוביל את המחוז לאיכות ומצוינות
איגרת
חזרה לדף הראשי >>

ופיתוח דרכים לשילוב פעילות בטכנולוגיית המידע עם פעילות גופנית (. )Papastergiou, 2009
שילוב פעילות גופנית ותנועה במהלכי הלמידה של בית הספר ובחיים החברתיים והתרבותיים שלו באמצעות
הצגת האתגרים שהילדים בחרו; מופעים של קבוצות ילדים שהתמחו באחד מנושאי החינוך הגופני
ופעילויות להורים ולילדיהם .כמו כן ניתן לשלב פעילויות עם הקהילה ( 12 ,7 ,6ברשימת האתרים).
לסיום ,זהו מסמך ראשוני המדגים ולו על קצה המזלג את הפוטנציאל של החינוך הגופני כלמידה
משמעותית .כבר היום קיימים חומרי לימוד רבים שחלקם מוזכרים במסמך זה ,העשויים לתמוך בדרכם
של המורים לחינוך גופני אל הלמידה המשמעותית .בידי מנהל בית הספר לאפשר למורים לחינוך גופני
לבנות למידה משמעותית :בפתיחת מסגרות לימוד מגוונות ותנאים המאפשרים למידה כזו ,במעקב אחר
התהליכים שהמורים מובילים ובעידודם ובהערכתם בקריטריונים של למידה משמעותית.
*לקבלת רשימת המקורות המלאה ניתן לפנות לכותבים.
"שמעתי  -שכחתי ,ראיתי  -זכרתי ,עשיתי  -הבנתי" (קונפוציוס)
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למידה משמעותית – העולם הישיבתי בבתי-הספר של המחר
כתב :ברוך מיכאלי ,ממונה על קליטת עליה
ומדריך בתחום הלמידה המשמעותית
תמונה :אני זוכר עת הגעתי לקראת כתה ט' לישיבה התיכונית שבה למדתי ,מדרשיית נעם ,ונכנסתי
לבית המדרש .פקחתי את עיניי בתמיהה :ראיתי מאות תלמידים צעירים בכיתות ט'-י"ב היושבים באולם
גדול (בית המדרש) ולומדים .הם ישבו בקבוצות של שניים ,שלושה או ארבעה תלמידים .חלקם קראו את
הגמרא בניגון מיוחד ,הניגון הישיבתי ,חלקם בניגון של מנגינה ידועה.
הם נופפו בידיהם ובאצבע בתנועות מעגליות לכאן ולכאן ,חלקם טפחו זה לזה על השכם בהתלהבות.
כך התוועדתי לראשונה לעולם הלימוד הישיבתי ,שבו "ביליתי" לאחר מכן עוד כאחת עשרה שנים.
נזכרתי כעת בתמונה זו כשעברתי לאחרונה על המחוון ללמידה משמעותית וראיתי כי למעשה אנחנו
צועדים קדימה יחד עם משרד החינוך עם הכלים המיוחדים שהנחיל לנו העולם של פעם  -העולם הישיבתי.
למעשה ,כאשר אנו עוסקים בלמידה משמעותית אנו נוגעים במרכיבים מרכזיים של הלמידה.
המטרות הן 'לזמן חוויית למידה משמעותית כערך כשלעצמו ,לפתח דמות לומד בעלת מאפיינים אלה:
בעל השקפת עולם ערכית הומניסטית; בעל ידע וערכים של מורשת ותרבות; מעורב בחיי בית הספר
והחברה ונכון לקבל על עצמו תפקידים ולמלאם באחריות ובמסירות; בעל מכוונות עצמית המתאפיין
בסקרנות ובהתעניינות אינטלקטואלית ,עוסק בתחומי תוכן מרכזיים הנלמדים בבית הספר ובתחומי
העניין הנוספים שלו ,בעל מיומנויות ואוריינות בשפת אם ,בשפה זרה ,במדע ,בטכנולוגיה ובמתמטיקה,5
ומסוגל לבטא את עצמו באופן יצירתי; בעל מודעות עצמית לתהליכי הלמידה שלו ,יכול ליזום ,להגדיר
ולתכנן מטרות אישיות וחברתיות ולתרום למימושן ,מכוון להצלחה; מסוגל לאתר מידע וכלים הנדרשים
לו ללמידה ,מיומן בשיח במרחב הממשי ובמרחב התקשורתי של המאה ה ,21-ומיומן בשימוש בשיטות
יעילות לקבלת מידע ולהפצתו תוך שיפוט והערכת האמינות של מקורות המידע השונים.6
ובכן ,כשקראתי פיסקה זו ,נזכרתי באותה חוויה של הלימוד בישיבה התיכונית ואחריה בישיבת ההסדר.
כדי להסביר את הקשר עליי להציג תחילה את עולם הלימוד הישיבתי.
אם נרצה לאפיין בשני משפטים את הלימוד הישיבתי נוכל לומר כי שניים הם עמודיה של הלמדנות
הישיבתית :היצירתיות והמחויבות .האיזון העדין שבין שני היסודות הללו הוא שמקנה ללימוד התורה
את השפעתו החינוכית החודרת.7
מדי יום אנו אומרים בתפילת השחר "ותן בלבנו בינה ,להבין ולהשכיל ,לשמוע ,ללמוד וללמד ,לשמור
ולעשות ,ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה ." 8אמירה זו שכל מתפלל אומר ,ובמיוחד כאשר
הוא בחור ישיבה ,יוצרת אצלו מחויבות ומכוונות ללימוד התורה ,מתוך שהוא מגדיר לעצמו את מטרת
הלימוד ומשמעותה  -ללמוד על מנת ללמוד ,אך גם כדי שיוכל לקיים לאחר מכן .כך מסביר את מצוות
לימוד התורה בעל ספר החינוך "מצות עשה ללמוד חכמת התורה וללמדה ,כלומר :כיצד נעשה המצוות,
ונשמור ממה שמנענו האל ממנו ,ולדעת גם כן משפטי התורה על כיוון האמת".
5חוזר מנכ"ל תשס(7/ב) ,כ"ד אדר א' תש"ס 1 ,במרס .2000
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//s7bk3_1_8.htm
6חוזר מנכ"ל מיוחד כ' ,ארגון מערכת הלימודים בבית הספר העל יסודי ,יוני .1996
http://www.education.gov.il/kav_patuach/download/A1_1_c.PDF
 4 7הממי"ם גיליון  32תשע"ד ,מדינת ישראל ,משרד החינוך ,המינהל הפדגוגי ,אגף א' לחינוך יסודי
הלימוד הישיבתי ומחקר התלמוד האקדמי ,חיים נבון ,אקדמות ח' ,תש"ס
8מתוך סידור התפילה
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כך מתאר את לימוד התורה אחד ממלמדיה" :הלימוד הישיבתי שבו מהות הלימוד אינו בשביל ולא כה"ת
(כההיא תימצא) לדעת ,הלימוד עצמו הוא המהות  ...הוא התוצאה ." 9
אחת המימרות הידועות על לימוד משותף של חברים "אמר רבי נחמן בר יצחק למה נמשלו דברי תורה
כעץ? שנאמר' :עץ חיים היא למחזיקים בה' (משלי ג ,יח) ,לומר לך :מה עץ קטן מדליק את הגדול ,אף
תלמידי חכמים ,קטנים מחדדים את הגדולים .והיינו דאמר רבי חנינא :הרבה למדתי מרבותי ,ומחברי
יותר מרבותי ,ומתלמידי יותר מכולן " 10היא למעשה הבסיס לדרך הלימוד הישיבתי .אמנם נמצא בכל
ישיבה כבכל כיתה את "השיעור"  -אותו חלק ביום שבו הרב מוסר את השיעור לתלמידיו .אולם החלק
המרכזי והעיקרי של הלימוד הוא "הלימוד בחברותא" ,אותו לימוד בחבורות של לימוד ,המונות בין
שניים לארבעה או חמישה תלמידים.
מהו אותו לימוד? ה"חברותא" עוסקת בתחומים שונים :חזרה על הלימוד שהתקיים עם הרב והכנת
הלימוד הבא .עיון בגמרא  ,בספר הלימוד שנבחר ללימוד על ידי החבורה ,או העמקה בהכנת הלימוד
עם הרב מתוך שימוש בפרשנים שונים שנבחרים על ידי החבורה ,מתוך מכוונותם לשיטות החקירה
התלמודיות השונות .המיוחד בחבורת הלימוד היא האינטראקציה החברתית שנוצרת בה .ליבון החומר
הנתון מעלה לעתים שאלות כחומר למחשבה מתוך דיון בין שני הלומדים ,כאשר האחד מחווה דעתו על
דברי השני .החשיבה ההדדית מפרה את הלומד היצירתי ומייעלת אותו.
בדרך זו משכילים הלומדים בלימודם .הדיון הקבוצתי בחידוד חשיבתי מביא את הלומדים לרמה גבוהה
של השכלה כיצד ללמוד מבחינה מתודית פרט להבנת החומר הספציפי שעוסקים בו.
הלימוד בחברותא בפרט ובכל מסגרת קבוצתית אחרת בכלל מביא את חברי הקבוצה לידי מוטיבציה
אישית-קבוצתית ,דהיינו הלימוד הקבוצתי מניע ודוחף את המשתתפים להשתדל יותר .מטבע הדברים,
כאשר קבוצת אנשים עוסקת בנושא מסוים וכל אחד מאנשי הקבוצה משתדל לחשוב לעומק הדברים
על פי כשרונו; כאשר האחד מקשה ,השני מנסה לתרץ והשלישי מקבל חלקית את הסבר השני וחולק
עליו בחלק אחר ,כל הלימוד נעשה יותר ויותר מעמיק .הלימוד בקבוצה הוא כעין לימוד תחרותי-חשיבתי
שבו כל אחד מנסה להראות את כוחו בהבנה לשם הלימוד כדי להבין יותר .השאיפה היא שבדיונים
של ועדות כלשהן יגיעו להסכמים לאחר ליטוש ,חידוד וליבון הנושא הנתון .יתר על כן ,הקבוצתיות
כמסגרת פעולה מדרבנת את חבריה לפעול ולעבוד כמיטב יכולתם .מכאן שהמסגרת הקבוצתית יחד
עם היתרונות שבקבוצה הלימודית ,תורמת רבות ללימוד מחד גיסא ,ולכל אחד מחברי הקבוצה מאידך
גיסא ,כלומר הלימוד המעמיק בקבוצת-מחקר כלשהי תורם למחקר ולחוקרים בהעלאת רמת החשיבה
של החוקרים .ובמסגרת הלימוד בחברותא בישיבה לימוד מקצועות הגמרא צובר תאוצה איכותית ביחס
ההיררכי :רבנים-מחנכים ותלמידים ,תוך התייעלות והפריה הדדית' . 11
למעשה ,הלימוד בחברותא גורם לליבון החומר הנלמד .הדיון בין הלומדים מעלה לעתים שאלות כחומר
למחשבה ,כאשר האחד מחווה דעתו על דברי השני .החשיבה ההדדית מפרה את הלומד היצירתי
ומייעלת אותו ,והלומדים משכילים בלימודם .בלימוד המשותף ובחקירה המשותפת נוצרת יצירה
 9דברי הרב ישראל חודר ,רב בישיבת "זכרון אליעזר" המסונפת לישיבת "עטרת ישראל" .בתוך :עורך אנונימי ( )?2011ישיבה ,מהותה
 10מסכת תענית ז' ,א'
 11חשיבה ולימוד בצוותא דינמיקה קבוצתית ופיתוח החשיבה הלימודית-יצירתית ,מחבר :ד"ר אברהם גוטליב ,בשדה חמד ,תשס"א
גיליון 1-3
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לימודית חדשה מתוך פיתוח יצירתיות רבה של הלומדים ,וכמאמר חז"ל 'כשנתן הקב"ה תורה לישראל,
לא נתנה להן אלא כחיטים להוציא מהן סולת ,וכפשתן להוציא ממנו בגד" .12
ממש כמו בהגדרת הלמידה המשמעותית אנו רואים שהלימוד הישיבתי משלב צדדים רבים בלומד ,הן
הפן השכלי הן הרגשי הן הבין אישי הן הפיזי" :לומד התורה חווה מפגש עם הקדושה .המסורת הדתית
עיצבה את הלימוד כך שיהיה בעל אופי טקסי .עולם הרגש מתעורר ומשתתף בלימוד ,ואף הוענקו משמעויות
מיסטיות לטקס (הלימוד) .המיוחד בטקס הזה ,בשונה משאר טקסים דתיים ,הוא שבו האינטלקט הוא זה
שמשתתף ולא ריטואל פיזי סמלי או קרבן כלכלי ".
אולם בית המדרש שאליו נכנסתי היה אחד ,אך מסתבר כי התקיימו בו אינטראקציות בין-אישיות ,לימודיות
ורגשיות שונות .היו בו כאלה שלמדו גמרא וחידדו עצמם בפלפולים לימודיים ,ולעומתם היו שם כאלה
שבחרו לעסוק בסוגיות באמונה בלימוד ספרי אמונה ומחשבה מהמגוון הרחב הנמצא על מדף הספרים,
ואחרים עסקו בסוגיות שהכינו עצמם לקראת השירות הצבאי כחיילים שומרי הלכה .אולם כיצד התקיימה
המדידה וההערכה? מתוך עיקרון של לימוד מתוך בחירה אין בישיבה מבחנים .עם זה מתקיימים מהלכים
רבים של הערכה ומשוב .כאשר הלומד בחברותא מתדיין עם חברו (או עם חבריו) ,מתקיים מהלך הערכה
ראשוני שבו התלמיד לומד להעריך את ידיעותיו ביחס לאלה של חבריו ,מה שמדרבן אותו להתחזק ולהשתדל
יותר בלימוד .בתוך "כיתת הלימוד" עת ה"חברותות" מוסרות דוח על לימודם ,או כשהתלמידים משיבים
לשאלות הרב או אף מקשים עליו בסוגיות שהכינו ,הלומד מקבל משוב נוסף ללימודו .נוסף על כך מקיים
כל רב "שיחה בלימוד" עם כל תלמיד ,שבה התלמיד עומד על ידיעותיו אך גם מקבל משוב לדרך לימודו
ולומד מה הוא צריך לשנות ולשפר בדרך הלימוד עצמה.
כיום מתקיימים מספר מנגנוני מבחנים שאליהם נרשמים התלמידים מתוך רצון עצמי ,המשמשים אתגר
ללומדים הן בהיקף החומר הנלמד הן ברמת ידיעתו.
למידה משמעותית (שיעור מהעבר)
כרעיון לשיעור בלמידה משמעותית אני מצרף מטלה שנתתי לתלמידיי בשנה"ל תשס"ט (,)2008
מטלה ששימשה הכנה לשיעור שיעסוק בפיוטי הסליחות.
המטלה ניתנה לתלמידי כיתה ו' בתחילת שנת הלימודים וכיוונה לבחירת פיוט סליחות לחקירה.
החקירה הקיפה הן את מילות הפיוט הן את מנגינתו ועיצובו הגרפי .המטלה אפשרה לבחור את הפיוט,
את חקירתו (צליל  /עיצוב) ,והיה בה לימוד בחברותא ודיון משותף ,הבעה עצמית ונגיעה אישית של הפיוט.
אני זוכר עד היום את תגובת הילדים על יכולתם לבחור בעצמם את הפיוט ואת דרך הלימוד שהוצעה
במטלה ,ועל ההתייחסות לתחושותיהם האישיות.

12

(תנא דבי אליהו זוטא ,מהד' איש שלום ,פרשה ב')
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בי"ס רמב"ם נהריה
סליחות -מטלה מס'  1לכיתה ו' – תשס"ט
שלום תלמידים,
במטלה זו נכיר את הסליחות בכללותן ,קטעי "סליחות" שונים ,על פי בחירתכם ,את מחברי ה"סליחות"
ואת מנגינתם.
אני ממליץ לכם לשתף את ההורים ולהפוך לימוד זה לחוויה משותפת של חודש אלול.
מאחר שלא לכל התלמידים יש בביתם אינטרנט ,יהיה נאה אם תזמין אחד מתלמידים אלו שאין להם
אינטרנט להכין את המטלה עמך [להכין יחד= להתייעץ ,לדון בצוותא ,להגיע למסקנה משותפת ,ולהשיב] .
 .1היכנסו בבקשה לאתר הסליחות באמצעות הקישור  -לחץ כאן.
 .2בחרו קטע "סליחות" מתוך הרשימה שבאתר.
 .3קראו את הקטע" ,חושו" אותו ,שימו לב לתמונות המלוות אותו ושמעו את נגינתו.
 .4קראו בבקשה את ההסבר לקטע ועל מחברו.
 .5השיבו בבקשה על השאלות הבאות:
שם התלמיד/ים___________________ :
אימייל לתגובה_____________________ :
א .מהו שם קטע ה"סליחות" שבחרתם?
ב .מדוע בחרתם קטע זה?
ג .מה נושא הקטע?
ד .מהם העניינים מרכזיים המוזכרים בקטע?
ה .מדוע לדעתכם נאמר קטע זה ב"סליחות"?
ו .אלו מחשבות עולות בראשכם לקריאת המילים של הפיוט?
ז .מה הנכם חשים כאשר אתם שומעים את נגינת הקטע  /רואים את הציורים או
התמונות שברקע?
ח .מיהו המחבר?
ט .נסו להוסיף "בית" נוסף לפיוט (איזה סיפורים מהמקרא או מחיי המדינה או
מחייכם תבחרו לכלול בבית זה?)
את התשובות נא שילחו עד ליום חמישי לאימייל halacha.v@gmail.com -והדפיסו לעצמכם העתק
[מאחר שמדובר בתחושות ומחשבות ,ייתכן שתשובותיכם שונות .מותר לכתוב תשובות שונות של כל
אחד מכם]
בשיעור נסכם ביחד את שלמדתם במטלה זו.
								

שיהיה לכם לימוד מהנה ומוצלח.
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תכנית סולמות וחבלים  -תכנית חברתית לימודית מערכתית
בחינוך היסודי באבו סנאן
כתבה :טל קרליץ ניסים ,מתאמת רשותית ואחראית כיתות מב"ר,אגף שח"ר
התכנית נבנתה במסגרת תקציב רווחה חינוכית של אגף שח"ר באיגום משאבים יישובי .היא נבנתה מתוך
צורך שעלה בוועדת ההיגוי היישובית בשיתוף פעולה עם המפקח ד"ר נביל איוב ,מתכללת תכניות שח"ר
ביישוב ,גב' טל קרליץ ניסים; מנהל מחלקת חינוך ,מר נבי שיח; קצין בית הספר ,מר מוחמד טרבייה
ומנהלי בית הספר .כיום מובילה את התכנית ביישוב ועומדת בראש צוות ההיגוי גב' איה חיר אלדין,
מפקחת מתכללת יישובית  .התכנית מתקיימת בעידוד ובתמיכה של ד"ר אורנה שמחון ,מנהלת המחוז;
גב' עדנה נודלמן ,ממונה אגף שח"ר במחוז וגב' תמר פתחיה ,אחראית רווחה חינוכית באגף שח"ר במטה.
התכנית לוותה בפיתוח מקצועי של המורים בתמיכה של ד"ר חאתם עבד ,מנהל מרכז פסג"ה אזורי.
מטרת התכנית היא לרכוש את מיומנויות יסוד של שפת האם ולטפח את יכולותיו של התלמיד מבחינה
רגשית ,התנהגותית וחברתית .התכנית נותנת מענה לתלמידים בשעות היום במסגרת בית הספר ובשעות
אחר הצהריים במסגרת הקהילה .התכנית מזמנת לתלמידים חווית למידה רגשית ,חברתית וקוגניטיבית,
מטפחת ערכים ומפתחת מעורבות קהילתית ושייכות לסביבה הקרובה לילד וליישוב .מודל העבודה הוא
הוליסטי ,והוא מתייחס לשלושה מעגלים :לימודי ,טיפולי וחברתי-קהילתי.
עקרונות התכנית:
 .1הקמת מרחב פיזי וסביבה לימודית אחרת .המרחב הוא מרחב "מכיל" ומוגדר בתוך בית הספר ,מאובזר
ומשמש כבית חם לתלמידים אלו (מבוסס על עקרונות תכנית מל"א של אגף שח"ר);
 .2התכנית הפדגוגית בנויה על עקרונות הפדגוגיה הביקורתית ,היוצרת קשר משמעותי בין מורה ותלמיד,
על ביסוס דיאלוג בין הקורא לטקסט ,על שימוש בידע קודם ועל יצירת סביבה נעימה ותומכת מתוך
הגישה ש"כל תלמיד יכול" .התלמידים ילמדו בין  5-4שעות בשבוע במרכז חבלים;
 .3העצמה חברתית ברמת הפרט והקבוצה .רכז התכנית והצוות יפתחו בתלמידים תחושת מסוגלות,
העלאת הדימוי העצמי ,תחושת שייכות ונתינה לקהילה שבה הם פועלים;
 .4תכנית טיפולית בשיתוף מחלקת הרווחה והשירות הפסיכולוגי החינוכי ,עובד סוציאלי ופסיכולוג
שיתמכו בתלמידי התכנית וילוו אותם ואת צוות התכנית ,את רכז התכנית ואת הורים בהתאם לצורך;
 .5מפגש הורים  -קיום סדנה להורים במהלך השנה;
 .6פעילות חברתית-קהילתית לתלמידים השותפים בתכנית פעם בשבוע אחר הצהריים;
 .7סדנאות ומרתונים חברתיים-לימודיים בחופשות;
 .8מינוי רכז והכשרת צוות מתוך מורי בית הספר להנחלת התכנית .הרכז פועל בתיאום עם המחנכות,
משתתף בישיבות פדגוגיות של כיתות האם של תלמידי תכנית חבלים .הרכז אחראי למעקב יומיומי אחר
התלמידים  -הן מעקב ביקור סדיר הן מעקב אחר התקדמותם הלימודית בבית הספר ובפעילות החוץ
בית ספרית אחר הצהריים;
 .9היועץ בבית הספר יהיה מעורב בלווי ובמעקב בכל שלבי ההפעלה של התכנית;
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 .10תכנית תרפיה מאחד התחומים :מוזיקה ,אמנות וכדומה ,בהתאם לבחירתו של בית הספר.
המ -של חבלים :מערכתי אחד היעדים שהצבנו לעצמנו היה פעילות משותפת לתלמידי שלושת
בתי הספר ,המושתתת על ערך הנתינה.
בשנת הלימודים תשע"ד נבנתה פירמידה גדולה המבטאת את רגשותיהם של התלמידים ואת
הערכים החינוכיים שנלמדו במשך השנה .הפירמידה עשויה מפירמידות אישיות של כל תלמיד
ותלמיד .הפירמידה הוצבה בכניסה לבניין המועצה המקומית כדי שכל אזרח בכפר יוכל לראות
את העשייה של תלמידי כיתות סולמות וחבלים.
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למידה משמעותית בספריות בתי-הספר
שרה מיה ,מדריכה מחוזית לספריות בתי ספר
הלמידה המשמעותית מזמנת מגוון רחב של חוויות והתנסויות  -אחת מהן היא הקריאה בהנאה במרחב
הספרייה הבית ספרית.
מספר דרכים לקריאה בהנאה :קריאה עצמאית של התלמיד ,קריאה קולית של מבוגר ,קריאה בקבוצות
קטנות וגדולות ,קריאה של בוגרים לצעירים וקריאה משלבת .הקריאה היא ללא מטלות כתיבה!
קריאה באחד מאופנים אלו מזמנת בעקבותיה שיח אישי או קבוצתי .הקריאה מפגישה את התלמיד עם
עולמו הפנימי וגורמת לו להעלות חוויות או דילמות שמציפות אותו כתוצאה מהמפגש עם הקריאה.
הדילמות והערכים העולים מהקריאה גורמים לתלמיד להתבוננות אישית אך גם מאפשרים לו להיות
מעורב בתהליך שעוברים חבריו לקבוצה או לכיתה .הוא זוכה להבין טוב יותר את עצמו ,אך גם מתחבר
לעולם שלם של ערכים שמציפים את הקבוצה כתוצאה מהשיתוף.
הקריאה בהנאה היא רק אחד מתפקידי הספרייה ,אך היא הבסיסית ביותר .הספרייה מלווה כמובן גם
את הנושא הלימודי של עבודות החקר והגמר ומשמשת מקום מרכזי וחברתי לתלמידים.
למעשה ,הספרייה היא מרחב לימודי מעוצב ומיוחד ,הנותן מענה לכל הערכים כפי שהוגדרו בלמידה
משמעותית :המקום מזמין ,נעים ,מאפשר מענה לסקרנות התלמיד ומחובר לעולמו הערכי (מגוון רחב
של ספרים) .הרלוונטיות של הספרייה באה לידי ביטוי במתן מענה לצרכים רגשיים וקוגניטיביים (שיח
על ספר) ,והיא מזמנת מעורבות (התלמיד בוחר ספר להנאתו .עבודת צוות בכתיבה עיונית  ,יצירת
קדימונים לספרים).
השנה נפתחה בפסג"ה עפולה השתלמות שנתית למורים וספרנים עם צוות של מרצים ממכללת בית-ברל,
המתמחים בספרות ילדים ונוער ונותנים כלים להעשרה ולחוויה בדרך לקריאה משמעותית .כמו כן
מתוכננים ימי עיון מחוזיים לספרני על-יסודיים בנושא" :ספריות מובילות שינוי" ולבתי ספר יסודיים
בנושא "קריאה משמעותית  -קריאה בהנאה".
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קישור לאתר אוח  -ישראל עולה כיתה עוברים ללמידה משמעותית
קישור לאתר צפונט  -למידה משמעותית בסביבה חדשנית
למידה משמעותית בעל-יסודי במחוז הצפון
קישור לאתר קידום למידה משמעותית בתקשוב במחוז הצפון
מצגת מדברת "למידה משמעותית"
מצגת למידה משמעותית בגן הילדים
אבני דרך ללמידה משמעותית
 4הממ"ים הזדמנויות ללמידה משמעותית ברשת
תכניות לימודים מותאמות  -למידה משמעותית
למידה משמעותית  -מאמרים מאת ד"ר יורם הרפז
מהי למידה משמעותית? האם הוראה פרונטלית יכולה להיות משמעותית? /תמי יחיאלי
למידה משמעותית  – 2020טכנולוגיה מעצבת משמעות
דר' עידית אבני ודר' אברום רותם
קישור לאתר "מפרש"  -חממה ליזמות חינוכית
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