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תכנית אמיצים – בית ללמידה והשראה

אנו קוראים אמיצים לבתי ספר המוכנים 

לצאת אתנו למסע פדגוגי חדשני. לאלה 

שאינם מסתפקים במוכר ורוצים לקדם 

למידה משמעותית באמת. אלה המבינים 

בצורך לאפשר לתלמידים להבנות את 

הידע בעצמם ולהיות לומדים אקטיביים.

לכם, האמיצים, אנו מציעים ליווי 

והטמעה של פדגוגיות מתקדמות על 

ידי מנחים בעלי ניסיון עשיר ובקיאות 

במודלים פעילים בארץ ובעולם. 

למידה מבוססת פרויקטים, למידה 

מבוססת מקום, קהילות לומדים, ניהול 

עצמי דמוקרטי, חינוך אישי, הערכה 

חלופית אלו רק חלק מהתוכניות 

החדשניות המחכות לאימוץ על ידי בתי 

ספר אמיצים.

אנו רואים בצוות בית הספר מוביל ומעצב 

של התהליכים הבית ספריים, ושל תרגום 

החזון והערכים המשותפים לנעשה 

בשיעור בתוך הכיתה, בקשר היום יומי 

עם הילדים והנערים.

״ההנחיה של המכון יצרה שפה משותפת, נתנה כלים 
מהותיים ללמידה משמעותית, יצרה ברק בעיניים בקרב 

צוות בית הספר ושינוי מהותי בתפיסה הפדגוגית״

עמליה ליידרמן, מנהלת בית ספר עידנים ירושלים





ייחודה של תכנית אמיצים

הצלחה בהטמעת פדגוגיות חדשניות תלויה ברמת הרצון, היכולת והמחויבות של צוות ההוראה. רק 
יכולתך לבנות אקלים של חדשנות ולעצב את היחסים בבית הספר תקבע את עתיד השינוי. 

זאת בדיוק ייחודה של תכנית אמיצים. היא אינה רק מביאה מודלים מתקדמים אלא פועלת ליצור 
תרבות בית ספרית שתדע לקלוט וליישם אותם. היא מפעילה פרקטיקות של דיאלוג והסכמה 

ורותמת את הצוות תחת חזון משותף ומטרות.

 ״הפרמטר הכי משמעותי 
בקידום תלמידים - מורים שעובדים יחד בשיתוף ושותפות 

ומעריכים את ההשפעה שלהם על התלמידים״

 מתוך מחקר 
של ג׳ון האטי  
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ומיומנויות

מה בתכנית?

תכנית אמיצים היא תכנית 

תלת שנתית של ליווי 

מערכתי פדגוגי באמצעות 

מנחים בעלי ניסיון עשיר 

ובקיאות במודלים פעילים 

בארץ ובעולם. התכנית 

פועלת מעבר לממד הבית 

ספרי ויוצרת רשת של בתי 

ספר עמיתים המעשירים זה 

את זה בלמידה הדדית.

״בית ספרנו זכה במנחה מדהימה, ברמה המקצועית וברמה האישית. 
אני יכולה להגיד שלמנחה שלנו חלק גדול ונכבד בהובלת השינוי הבית 

ספרי והובלת תהליכים פדגוגיים משמעותיים ואיכותיים״

נורה אלתאג'י, מנהלת בית הספר אלפארוק ירושלים





 מדוע התכנית נקראת אמיצים?

לרוב, בתי הספר הבוחרים בתכנית נכנסים אליה באופן 
עצמאי ללא תמיכת גוף כמו עירייה או רשת חינוכית. 

התכנית היא עבור מנהלים 'אמיצים' המוכנים להתחייב, 
להוביל שינוי ולסחוף אחריהם את הצוות, התלמידים 

והקהילה.

   אני מעונין בפדגוגיות מתקדמות האם 

התכנית מתאימה לי?
מטרתה העיקרית של התכנית היא להכניס למערכת 

 ,)PBL( פדגוגיות חדשניות כגון למידה מבוססת פרויקטים
קהילת חשיבה, למידה מבוססת מקום, קהילות לומדים, 

ניהול עצמי דמוקרטי, חינוך אישי, הערכה חלופית 
ועוד. אך יותר מכך מטרתה היא ליצור תשתית קולטת 

שתבטיח פעילות איכותית לאורך זמן.

 מדוע התכנית לוקחת שלוש שנים?

הצלחת תהליכי שינוי דורשת רגישות לייחודיות של 
התנאים המקומיים והצרכים האנושים. התכנית מטמיעה 

פדגוגיות חדשניות בד בבד עם טיפוח רמת הרצון, 
המחויבות והיכולת של הצוות. בשלב הראשון בתהליך 

שיתופי עם המנהל וצוות הניהול מתבוננים וממפים 
את בית הספר, את התוכניות הקיימות בו, את החוזקות 

החולשות ואזורי הצמיחה. את התצורות הפדגוגיות 
נתאים לצרכים העולים מהמיפוי ובמקביל להטמעתן 

ניצור תשתיות להמשכן וליצירת פיתוחים נוספים בית 
ספריים ברי קיימא.  

 האם אוכל להתחייב לתקופה קצרה יותר?

ההתחייבות היא שנתית וההתקשרות מתחדשת מדי 
שנה. אבל, מניסיוננו שינוי יסודי ומתמשך דורש טיפול 
בכל המדדים. אנו מעדיפים בתי ספר אמיצים הרוצים 
לעבור את המסע לכל אורכו, אך תוכל להתחיל בשנה 

הראשונה ולהחליט בתום השנה הראשונה.

 מתי אוכל לראות תוצאות של הפעילות?

בשנה הראשונה לאחר תהליכי מיפוי אנו מזהים נקודות 
חוזק ואזורי צמיחה וממליצים להתחיל את תהליכי 

ההטמעה בצוותים שאנו מזהים בהם תשוקה או יכולות 
גבוהות  כדי לייצר חוויית הצלחה. בשנה השנייה נרצה 

לראות תוצרים של תהליכי הלמידה וההתנסויות השונות 
ונעמיק את התהליך לשאר הכיתות. במקביל כחלק 

המתוכנית, בתי הספר זכאים לשאלון הערכה באמצעותו 
יוכלו למדוד ולנתח את מידת הטמעתם והצלחתם של 

רכיבים שונים בתהליך השינוי.

 מה ישתנה בבית הספר כתוצאה 

מהפעילות?
בסופו של תהליך אנו רוצים לראות ארגון 'דמוקרטי',  

דיאלוגי, עם חופש פעולה, אחריות ועבודת צוות 
מפותחת. הארגון הופך להיות ארגון לומד מפתח 

ומתפתח  שאנשיו משפרים בהתמדה את התוצאות. 
בשלב זה הצוות מקבל ואף יוזם שינויים בסדירויות הבית 

ספריות ומחדש פדגוגיות בעצמו.





   האם התכנית תמשיך להתקיים גם לאחר 

שלוש שנות הפעילות?
לאחר שיצרנו את התשתית הניהולית ואת האקלים הבית 
ספרי הנכון, אנו מזהים את הכוחות המובילים ומכשירים 

אותם לקחת את המושכות ולהוביל את בית הספר לאחר 
עזיבת המכון.

   אין מאחורי גוף תומך, איך אוכל לממן 

את הפעילות?
המכון הוא גוף שמוכר ע״י פיסגה וההשתלמויות 

המועברות במסגרת ההנחיה מוכרות לגמול ומקוזזות 
 מהסכום הכולל. 

יחד עם בית הספר נוכל לסייע ולחשוב על דרך לשלב 
את הרשות או גופים נוספים שיוכלו לתמוך ולממן חלק 

מהפעילות.

   אנו בית ספר במגזר הדתי. 

האם התכנית תתאים לנו?
התכנית מתאימה עצמה למגזר ולתרבות הבית ספרית, 

בתכנים, בלשון ובצורת הפעילות.

   אנו בית ספר במגזר הערבי. 

האם התכנית תתאים לנו? 
לצורך הפעילות במגזר הערבי, תרגמנו חומרים לערבית, 

על מנת להנגיש את הפרויקט לאוכלוסייה.

 האם התכנית עובדת בבתי הספר כיום?

נכון לתשע"ו לוקחים חלק בתוכנית מעל 30 בתי ספר 
בפריסה ארצית. בתוכם, בתי ספר מהמגזר הערבי במזרח 

ירושלים, המגזר היהודי והמגזר הדתי. 

 מה נותן לי להיות שייך לתוכנית אמיצים?

תוכנית אמיצים משמשת כבית ללמידה והשראה, מעבר 
למנחה שמגיע לבית הספר ועובד במסגרות השונות אנו 
רוצים לאפשר לבתי הספר רשת היכרות, קשרים, למידה 

הדדית ולמידה ממקורות חיצוניים. מעטפת התוכנית 
מאפשרת זאת באמצעות מפגשים של מנהלים וצוותים 

חינוכיים השותפים בפרויקט, דרך סיורים לימודיים לבתי 
ספר שמהווים מגדלורים פדגוגיים, ובאמצעות מגזינים 

שיוצאים אחת לחודשיים בנושאים שונים ומשמשים 
מקורות לחשיפה למידע והשראה. בנוסף, כחלק מהתוכנית 

זכאים בתי הספר האמיצים לשאלון הערכה למדידת 
התהליך הבית ספרי ולהערכתו. השאלונים מנותחים על 
ידי יחידת ההערכה של המכון לחינוך דמוקרטי ומוגשים 

ככלי עבודה ישומי להמשך ניהול התהליך הבית ספרי. 

   מדוע שאבחר במכון לחינוך דמוקרטי 

להובלת התהליך בבית ספרי?
למכון ניסיון של 20 שנה ביצירת תכניות מערכתיות 

בתחום החינוך והחברה, הטמעת מודלים חינוכיים, 
הכשרה אקדמית ליזמות חינוכית, התאמת כלי הערכה 
ומדידה חדשניים והדרכת פדגוגיות חדשניות. הערכים 

הדמוקרטים הם התשתית שלנו ליצירת הסכמות ושיתופי 
פעולה בתוך ארגון מורכב כבית הספר.





בתי ספר אמיצים תשע"ו
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על המכון לחינוך דמוקרטי

המכון הינו ארגון ללא כוונת רווח, שמטרתו 

לקדם את התרבות הדמוקרטית במערכות חינוך, 

בארגונים וברשויות באמצעות עידוד מעורבות 

קהילתית, יצירת דיאלוג ובניית מצע מוסכם. 

למכון ניסיון של 20 שנה ביצירת תכניות מערכתיות בתחום 

החינוך והחברה, הטמעת מודלים חינוכיים, הכשרה אקדמית 

ליזמות חינוכית, התאמת כלי הערכה ומדידה חדשניים והדרכת 

פדגוגיות חדשניות.

איך מתחילים
לקבלת מידע נוסף צרו קשר:

ide@democratic.co.il   03-7412729
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