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המכון הדמוקרטי

 חברתי / 
 קהילתי / 

אירגוני
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המכון הדמוקרטי

קבוצת בעלי עניין נפגשת כדי למפות את המערכת )למשל עיר, 
שכונה, בית ספר וסביבתו( על משאביה המגוונים, לזהות אתגרים 

חשובים או לשרטט מענים אפשריים לאתגרים אלה.

הם מסובבים שלושה ״גלגלי שיניים״ המשפיעים זה על זה. בתהליך 
זה הם חוקרים גם את הכוחות )החיצים( שמניעים את הגלגלים.

המודל מבוסס על טכניקת ה״גרייה האקראית״ של דה בונו. הרעיון 
בטכניקה זו הוא לאפשר לפיסה אקראית של מידע לגרות את החשיבה.

שלושת גלגלי השיניים 
של העיר החברתית

  מיכל גרף ונועה זנדבק        מוניציפלי  

איפה

מתי

מי

אוכלוסיות חזקות / משפיעות

אוכלוסיות מוחלשות

קהילות עסקיות

קהילות חברתיות
מגזר שלישי

גופים ציבוריים

משילות

קבוצות גיל

קבוצות מגדר

קבוצות דת

קבוצת מוצא

קבוצות תעסוקה

קבוצות מעמד משפחתי

קבוצות מצב כלכלי

קבוצות אג'נדה

קבוצות צרכים מיוחדים / 
מצב בריאותי )נפש וגוף(

העדפות פנאי )ספורטאים...(

אחר

אחר

מרחבי זמן פעילים

הווה - התקופה הנוכחית

עבר - היסטוריה 

שעות ביממהעתיד )קרוב, רחוק( 

זמן בשבוע

זמן שנה 

כיווני עתיד 

אתגרי 
עתיד

אירועים 
מיוחדים 

חגים

מצבי חירום חופשות
סופי 
שבוע

מקומות 
בילוי

מרחבי 
עסקים 

מרחבי 
פריפרייה 

גבולות 
היישוב 

מוסדות 
ציבור

מרחבים 
חזקים

מרחבים 
חזקים

שכונות

רחובות

מוסדות ואזורי השכלה 

אזורי שירותים 
)בריאות, רווחה, 

בנק ועוד(

מוסדות 
ומרחבים 
ציבוריים  מוסדות 

ומרחבי 
תרבות

שטחים 
פתוחים

מוסדות 
ומרחבי 
ספורט

מרחבי תחבורה 
)חניונים, תחנות 
רכבת, צמתים...(

אתרים, מבנים 
ואזורים 

היסטוריים

מרחבים 
ייעודיים 
במבנים
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המכון הדמוקרטי

מודל המתרגם את ארבעת עקרונות 
הפעולה של המכון הדמוקרטי 

לפרקטיקות עבודה בהובלת 
תהליכי שינוי עירוניים-מקומיים 

וכן לציר מארגן של תהליכי 
הוראה - למידה בבתי ספר. 

באמצעות יישום ארבעת העקרונות 
בתהליך למידה נשאף לפתח 

מיומנויות והרגלים אשר יצמיחו 
אזרחים בעלי תחושת אחריות 

חברתית, אקטיביסטים, תורמים 
לקהילה ומשפיעים על המציאות.

המודל מתאים לתלמידים 
צעירים ובאותה מידה - לחברי 

המועצה של רשות מקומית.

חינוך מחולל השפעה 
בעיר חברתית

כיצד שוזרים למידה והשפעה בעולם האמתי

  מרב ברקת        מוניציפלי  

ניסוח שאלת השפעה

חקר רב ממדי 

פיתוח עם בעלי העניין 

הצהרה על פעולה

פעולת השפעה

רפלקציה

 שלב 
ראשון

 שלב 
שני

 שלב 
שלישי

 שלב 
רביעי

 שלב 
חמישי

 שלב 
שישי

1

2

3

4

5

6

דיאלוג

השתתפותיות 

אחריות הדדית 
בין פרט לקהילה

אקטיביזם 
חברתי
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המכון הדמוקרטי

איך מעבירים את הניסיון העתיר שלנו בהטמעת תרבות 
דמוקרטית מעולם החינוך אל העולם העסקי?

מה אנחנו יודעים לעשות שיכול להביא תועלת גם למי 
שמדבר )בעיקר( בשפה של תועלות ורווחים?

האמנם ארגון הוא ארגון הוא ארגון הוא ארגון, והידע 
שלנו על הובלת שינוי תקף לכל סוג של ארגון? 

יצאנו לחקור את העולם העיסקי והתאמנו לו סל של מוצרים - 
מטעימה דמוקרטית קטנטנה ועד תהליך עומק לארגונים אמיצים.

בימים אלה המכון הדמוקרטי נמצא במסע להקמת תחום 
חדש שיקדם תהליכי דמוקרטיזציה במגזר העסקי.

דמוקרטיזציה בארגונים 
תרבות דמוקרטית בעולם עיסקי

  איילה לאוקס      במסגרת קרן היזמות של המכון הדמוקרטי  

סטפן, מנכ״ל 
הולנדי צעיר 

והלקוח הראשון 
שלנו, בוחן 

בעזרתנו מה הוא 
באמת יודע על 

העובדים שלו



 המכון 
 לחינוך 
דמוקרטי

י  ר צ ו ת
ח  ו ת י פ
ז " ע ש ת

רי
מ
ת

ם 
ע
 נ
יו
ד
טו
ס

 

 ארגון עם ניהול דמוקרטי 

המבוסס על תרבות דמוקרטית, 

והוא חפ חיים ויוצא מנקודת 

הנחה של טוב ושל שפע. 

במכון צורת ניהול ייחודית 

הנשענת על נראטיב המכוון 

לדמוקרטיזציה של הארגון עם 

ערכים חברתיים של שונות, 

דיאלוג, אקטיביזם וקהילתיות. 

ההנחה היא שהיכולת לספר את 

הסיפור הזה תרחיב את היכולת 

שלנו להשפיע על ארגונים ועל 

יצירת מעגלי מנהלים שעובדים 

כך. במסגרת הפרויקט נבנה 

גו ידע תאורטי שמגבה את 

העשייה הניהולית המכונית 

ובימים אלו נכתב מאמר המתאר 

את התהליכים הארגוניים במכון 

בשנים האחרונות.

י רצ י  י ייעו ש פרת  צ יי ו רש י זי ו ר  ת

ניהול דמוקרטי 
וארגונים שטוחים

 המכון 
 לחינוך 
דמוקרטי

ת  רי
ר
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המכון הדמוקרטי

 מודל Freedom at Work מתבסס על עשרים שנות מחקר 
 וניסיון מעשי של WorldBlu עם חברות קטנות עד גדולות 
)Fortune 500( ומנהליהן, בשמונים מדינות ברחבי העולם. 

 WorldBlu - כדי לחגוג את הזכייה של המכון הדמוקרטי בתו 
)אנחנו הארגון הראשון בישראל שזכה בתו זה( תירגמנו 

 .WorldBlu את חוברת הפרקטיקות של

נציג כאן כמה דוגמאות.
#12 בחר את ההנהלה

זה כבר יותר מששים שנה, שבכל שנה בוחרים 
ב-AIESEC, מחדש את כל חברי ההנהלה. צוות 

המנהלים הנבחר אחראי לניהול הסניפים של 
AIESEC ביותר מ-180 מדינות ברחבי העולם.

#27 בחר את הפרויקטים שלך
ב-WooHoo! כל העובדים חופשיים לבחור את 

הפרויקטים עליהם הם רוצים לעבוד. הכלל הוא 
כזה - אם אתה לא רוצה לעבוד על משהו, אסור לך 

לעשות זאת! בנוסף, לאף אחד אסור להקצות לך 
פרויקט או משימה שלא בחרת בעצמך באופן ספציפי.

#35 אסיפה כללית יומית
ב-?GOT-JUNK-1-800 יותר ממאה חברי הצוות 
העובדים במשרדים הראשיים בוונקובר, קנדה 

משתתפים מידי יום ב"אסיפה כללית" בת שבע 
דקות. האסיפות הכלליות משמשות במה לעדכון על 

הצלחות, לדיון בעניינים כספיים ולזיהוי מכשולים.

 50 פרקטיקות מחוללות שינוי 
לחופש ודמוקרטיה במקום העבודה

Transformational Practices Contributed by the Following 

WorldBlu Certied Freedom-Centered Workplaces™:

© 2017 WorldBlu, LLC. Not to be reproduced without permission.

A playbook for building a world-class culture

     הנהלה  
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המכון הדמוקרטי

סיזיפוס מנסה לגלגל את הסלע במעלה ההר. זאת 
הטמעה. האם זה חייב להיות כל כך קשה?

מה זו בכלל הטמעה ומה הופך אותה לדמוקרטית? ואיך 
הבנה של מהות תהליך השינוי ותכנון האסטרטגייה 

והפעולות, כבר מתחילת הדרך, יכולה להשפיע 
באופן דרמטי על התוצאות – יישום השינוי בפועל, 

לאורך זמן ותוך השפעה על התרבות הארגונית?

הטמעה
תהליכי הטמעה בתרבות דמוקרטית | מודל וכלים

  אורית אייזן        הנהלה  
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ור  תו חי יישו  יי  רי  י  יווי 
ישר  י  ישו ער ית  ייחו ותו  ז

 המודל מבוסס על עקרונות אמ"ת: 
אותנטיות וקיימות  מנהיגות ותפיסה מערכתית  תהליך שיתופי. 

ות  וצות שיי ות  י י ת  ו ו  י וי  שי  
ות  שיי וצת  י תו תרו  ו רח  ות  וו
ופי  תו  ש  ישו ו יות  ייחו ור  חי ש 

ישר ית  ער ווי  י ש  יוח י  צר ו

יצ י וי תי ע ו  ורית  י וע ו י 

מודל עבודה רשותי 
בחברה הערבית
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ו  י   ר  י ש  ו תוו ש ת 
ו  שתתפותיות  ת  י ת  י   פורו 

ע  י  ת עות  ו ות  ח פורו  
י ו תו  ופ שיתופי ש עו ו 

י עו ו ו ר ת  ו ות  תייח

פורו רי  י וח ו יי  רש ר זי ת

פעו ית  ר ו ות  תר

פורום המכון לתנאי העסקה

פורו ו  י    ר  י



 המכון 
 לחינוך 
דמוקרטי

י  ר צ ו ת
ח  ו ת י פ
ז " ע ש ת

רי
מ
ת

ם 
ע
 נ
יו
ד
טו
ס

 
שתתפותיי יעזור   י  י ו עיצו ת

י שיתו פעו   צרי י  י פו ת
יי  י ו עוצ שתתפותיי  י  י ת

י רח  ר   חו ות ו ער ישת  ו ע  ו 
צ וצ  ית ש  י ו ח  פשר 

י רצ י  ש

קנווס
שתתפותיי י  י עיצו ת ו 
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הכרות עם 
י  ו ורי  ורי   ת  י ו  י י  שתתפותיות  יות  ו ו תו

תית ועו ו פרית ש ית  ורי  ת  י ורי  י  ת וע ער

פי י  ית ש  יו יו ות  צי ות   י יתי  יוועצות ע

תית י ות  י תר ו שתתפותיי  י 

יצ י וי תי ע ו  ורית  י וע ו י 

שונאים סיפור אהבה...
י  ת    ער י  ורי ו

זוריות ועצות  שי  פי ח
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המכון הדמוקרטי

הנחיה השתתפותית זונחת את תפקיד המנחה "יודע כל", המנהיג, 
ההורה האחראי, המומחה. תפקיד המנחה בתהליכים השתתפותיים הוא 
באופן פרדוקסלי הפוך לגמרי, הוא שותף בעיצוב תהליך שבא לסייע 

לקבוצות למצוא את החוכמה המשותפת ולפתור בעיות מורכבות.

המנחה שהתפכחה 
תפקיד המנחה בתהליכים השתתפותיים

  טלי רז      דמוקרטקס  
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המכון הדמוקרטי

המודל מציג חמש איכויות שנדרשות למנחה כשיר תרבותיות.

חממאם: חושב, מודע, מתקשר, אקטיבי, מנהיג
המודל הוא ספיראלי ורב מימדי.

העבודה נעשית במימד אישי וקבוצתי ומתבצעת בטכניקה של אימון. 
האימון משלב תיאוריה, תרגול ומפגשים ומתנהל בכמה 

מרחבי זרות- פסיכולוגיים, קוגניטיביים וגיאוגרפיים.

מודל אימון למנחה 
רגיש תרבותית

  מיכל חסון גלייזר      חלוץ חינוכי  
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ת  שר  ית  י ית ופו ר ו י תפי  שתפת  ות  שי
יות  י ות זו  ח ת  י ש  י שו פורו ורית ישיר  שתתפות צי

ות ח וו ש  ור  צי ת  שתפות  ועות  ירויות  ייצרת 

ות  י תר חז י שיתופי  ו ת  צי ו  ע רת 
רו  ת  ש ית ש  ת רי  ר  ו  ת ית  ר ו
 Better Together יו"  ו יח שתפת " ות  שי י  ר ו

י שפיתחו ע ו י ו ח  ית תיר ו  תי

י יציפ ו תחו  ר  ר  תו

מוטב יחדיו
י שתתפות 

שתפת  ות  שי  ו 
י ר ו ו  חי ו  ו 
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המכון הדמוקרטי

ששת עקרונות השיתוף מספקים 
נקודת התייחסות בסיסית 

לשיתוף מוצלח. אם נצליח 
להתייחס לכל אחד מהעקרונות 
הללו במסגרת התכנון והיישום 
של פעולות שיתוף, נוכל להיות 

בטוחים באינטראקציה שלנו 
עם בעלי העניין ועם הקהילה.

החוברת תסייע לבעלי העניין - א.נשי רשויות ומנחים של תהליך 
השינוי - לקדם משילות משתפת הלכה למעשה. היא מציעה תובנות, 

קוים מנחים וכלים מעשיים למימוש כל אחד מהעקרונות.

משילות משתפת 
ופיתוח קהילתי

שישה עקרונות להגברת שיתוף ציבור

  תומר גקלר     מוניציפלי  

 המכון 
 לחינוך 
דמוקרטי

 משילות משתפת 
ופיתוח קהילתי

 שישה עקרונות 
9 להגברת שיתוף הציבור  8

  קק  יה מחמ  קקע מש משילות משתפת ופיתוח קהילתי

ששת עקרונות השיתוף 

ששת עקרונות השיתוף מספקים נקודת התייחסות בסיסית לשיתוף מוצלח. אם נצליח לשקול כל אחד 

מהעקרונות הללו במסגרת התכנון והיישום של פעולות שיתוף, נוכל להיות בטוחים באינטראקציה שלנו עם בעלי 

העניין ועם הקהילה. 

ששת העקרונות קשורים זה לזה. הם נשענים האחד על האחר ואם נבחר להשמיט אחד מהם, ההצלחה הכוללת 

של השיתוף תיפגם. לא תמיד צריך להקדיש מידה שווה של חשיבות או התייחסות לכל אחד מן העקרונות. יש 

לזכור שההדגשים יכולים להשתנות בהתאם לנסיבות וייתכן שההתמקדות תשתנה במהלך השלבים השונים 

של יישום השיתוף. יחד עם זאת, יש להתייחס לכל אחד מששת העקרונות במהלך תכנון אסטרטגיית השיתוף 

ויישומה. 

חשוב לציין שאופן יישום ששת העקרונות צריך להתאים לאופן בו אתם מעוניינים לשתף את בעלי העניין והציבור. 

העקרונות נועדו לסייע בזיהוי וקידום מגוון ההזדמנויות והאפשרויות לפעולות שיתוף ומביאים בחשבון את העובדה 

כי לכל מסגרת שיתוף מטרה שונה, מיקום שונה והוא מערב השפעות חיצוניות ואנשים שונים.

עיקרון 1 – אנחנו יודעים מדוע אנו משתפים 	 

עיקרון 2 – אנו יודעים את מי לשתף 	 

עיקרון 3 – אנו מכירים את ההיסטוריה 	 

עיקרון 4 – אנחנו מתחילים ביחד 	 

עיקרון 5 – אנו כנים	 

עיקרון 6 – אנחנו רלוונטיים ומשתפים	 

עיקרון 1 
אנחנו יודעים מדוע אנו משתפים

עליכם לדעת מדוע אתם משתפים את הקהילות ובעלי העניין ויש להעביר 
מסר זה בבירור לאלו המשתתפים. לא מדובר בתוצאה הסופית של השיתוף, 

שכן זו תתגבש לאחר שתשמעו את הקהילות ובעלי העניין אותם תשתפו. 

לדעת מדוע אתם משתפים 

דעו מה מטרת השיתוף	 

הבינו את מידת ההשפעה של הציבור	 

העבירו מסרים באופן ברור 	 

אמדו את ההשפעה שלכם 	 

אפשרו גמישות 	 
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עיקרון 3 
אנחנו מכירים את ההיסטוריה

"אמרנו לכם את כל זה כשהייתם פה לפני חצי שנה", התלונן 
החקלאי בקול רם לצד מלמולי הסכמה מכל היושבים באולם. 

שיתוף של הקהילות ובעלי עניין במידה רבה מדי, או אי יכולת להתבסס על 
פעילויות שיתוף ומעורבות שקדמו, יכולים להוות גורם מזיק כמו אי שיתוף. 

לעתים קרובות אנו שומעים דוגמאות של קהילות ובעלי עניין המתלוננים 
שאינם מעורבים, אולם בפועל ישנה מעורבות רבה וחשוב להיות מודעים לכך. 

נראה כי אחד הדברים שהכי מרגיזים אנשים זה שמבקשים לשמוע את דעתם 
שוב ושוב מבלי שיוכלו לראות את התוצאה של התרומות הקודמות שלהם. 

הכרת ההיסטוריה כוללת:

לקבוע מה אנחנו כבר יודעים	 

ביצוע מחקר לחומר רקע 	 

שיתוף פעולה 

חפשו אחר הזדמנויות ליצירת שותפויות. האם יש 

תהליכי שיתוף אחרים או אירועים קהילתיים מתוכננים 

שהתהליך שלכם יכול להיות מתואם איתם? אם יש 

כאלו ייתכן שתוכלו לחסוך זמן ומשאבים על ידי 

שיתוף פעולה. 

ייתכן גם שנדבך אחר של הממשל, משרד ממשלתי 

או בעלי עניין עשויים להיות מקושרים היטב בקהילה 

וייתכן שיהיה זה קל יותר עבורכם לשתף פעולה איתם 

כדי להעביר פעילויות שיתוף במקום להתחיל מאפס 

או לעשות זאת לבד. 

אנשי קשר, מומחי 
מידע ואנשי מכירות

בספרו "נקודת המפנה: איך דברים קטנים יכולים 

לעשות הבדל גדול", העיתונאי והסופר הקנדי מלקולם 

גלדוול )Malcolm Gladwell( מזהה את סוגי אנשים 

שעליכם ליצור עימם קשר כדי להניע שינוי. הוא 

מתאר את האנשים האלה כיוצרי קשרים, מומחים או 

אנשי מכירות.

אנשי קשר מחברים אותנו עם העולם ... אנשים עם 

כישרון ייחודי להביא את העולם יחד. הם מתוארים 

כ"קובץ אנשים עם כישרון יוצא דופן באמת ]... ל[

יצירת חברים ומכרים".

מומחי מידע המתמחים בצבירת ידע ושיתופו עם 

אחרים.

אנשי מכירות הם משכנעים, אנשים כריזמטיים עם 

כישורי משא ומתן שיכולים למכור רעיונות ודעות 

לציבור.

קטגוריות אלה עשויות לשמש אתכם באיתור אנשים 

שיוכלו למלא תפקידים אלה ולסייע לכם בפעילות 

השיתוף שלכם. 

תובנה 
מרכזית

איתור "מנהיגי קהילה" ובקשת עזרה מהם   

יכולה למשוך את הקהילה לתהליך השיתוף 

ולתרום הן מבחינת היקף המשתתפים והן 

מבחינת איכות המידע שייאסף. 
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עיקרון 5 
אנחנו כנים 

אין דבר חשוב יותר מאשר להיות כנים כשמדובר במעורבות ושיתוף. 
אנשים קולטים מהר מאד כאשר הדיבורים או המעשים אינם מבוססים 

על כנות. אנשים יכולים לקלוט האם פעולות נעשות כדי להגשים 
תהליך או כדי לסמן פריט ברשימת משימות. אם אנשים יחשבו 
שהתהליך אינו כן, הם יתחילו להיות ציניים ויתרחקו מהתהליך. 

שיתוף שאינו כן ואמיתי יפגום באמון הציבור בממשל ויקשה על 
אחרים המובילים תהליכי שיתוף והמגיעים עם הכוונה הנכונה. 

אמון הוא אחד היסודות החשובים ביותר שעליו נשענות 
הלגיטימיות והקיימות של מערכות ממשל. יצירה ושמירה על 

יחסי אמון חיוניים לתפקוד יעיל של הממשל. כתוצאה מכך, 
עיקרון זה הינו חיוני הן לשיתוף מוצלח והן לממשל מוצלח. 

להיות אמיתי וכן דורש: 

כוונה כנה 	 

הקשבה במטרה להבין 	 

למקם את האנשים במרכז 	 

נגישות	 

הכרה 	 

סגירת מעגלי משובים 	 

לבסס קשרים 

יחסים הם חשובים מאד והם מהווים את הבסיס שעליו 

יש לבנות שיתוף קהילתי מוצלח. קשרים יציבים וכנים 

מובילים ליצירת אמון, הבנה ופתיחות. השקיעו לפני 

הכל בהכנת הקרקע ליצירת מערכות יחסים טובות 

והתחילו מוקדם ככל שניתן שכן זה לוקח זמן. מערכות 

היחסים יכולות להיות עם משתתפים פנימיים או 

חיצוניים. יחסי ממשל חשובים בדיוק כמו יחסים עם 

בעלי עניין חיצוניים. הקפידו לאתר ולבסס קשרים עם 

בעלי העניין הפנימיים מוקדם ככל הניתן בשלב התכנון 

של תהליך השיתוף )עיקרון 2(. הם יכולים לסייע 

בניסוח תהליך השיתוף ולספק לכם ידע ומידע שיעזרו 

ליוזמה שלכם. 

לעבוד יחד להשגת תוצאות 

המשמעות של להתחיל יחד היא לעבוד עם קהילות 

ובעלי עניין בזיהוי אתגרים והזדמנויות. הכוונה אינה 

להתחיל יחד מתוצאה או החלטה שנקבעו מראש. 

עליכם לעבוד עם הקהילות ובעלי העניין כדי לזהות 

את האתגרים )וההזדמנויות( עימם הם מתמודדים. 

משמעות הדבר היא נקיטת גישה של "לוח חלק", 

לבקש מהם להדגיש את החששות והרצונות שלהם 

בנוגע למטרת השיתוף. אם תצליחו לבסס יעדים 

קולקטיביים או משותפים ופעולות ברורות, כל הצדדים 

יכולים לעבוד יחד בשיתוף פעולה על מנת להשיג 

תוצאה חיובית.

אפשרו לבעלי עניין אחרים להיות חלק בגיבוש תהליך 

השיתוף על מנת לעודד השתתפות. זה כולל לשאול 

אותם איך לדעתם יש לשתף אותם ואחרים ואילו 

תהליכים ומנגנונים יעבדו בצורה הטובה ביותר עבורם.

עיקרון 4 הוא ככל הנראה העיקרון שאופן ביצועו או 

הגישה אליו מושפעים במידה הרבה ביותר מרמות 

.IAP2 השיתוף של טווח

תובנה 
מרכזית

חלק מרכזי של התפקיד שלכם יהיה להביא יחד   

את צוות השיתוף, התקשורת וקובעי המדיניות. 

שיתוף הפעולה והתמיכה שלהם חשובים כדי 

לוודא שהפעילות נמסרת בצורה הטובה ביותר 

וכי אלו האחראים ליישום התוצאות הסופיות 

מבינים את סדרי העדיפויות של הקהילה. 

פעולה זו תבטיח מימוש של התחלה משותפת 

באופן משביע רצון עבור כל הצדדים עם סיכוי 

רב יותר לתוצאות חיוביות.
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עיקרון 2 
אנחנו יודעים את מי לשתף

את מי אתם אמורים לשתף? האם מדובר ביותר מקהילה אחת? האם 
ישנם קהלים סמויים, קבוצות שיש קושי להגיע אליהן או קבוצות ויחידים 
שייתכן והם בעלי עניין למרות שזה לא מובן מאליו? אלו שאלות מפתח 

שיש לשאול בתחילת תהליך השיתוף ואשר יסייעו לכם לקבוע אילו 
מתודולוגיות ימשכו אנשים לשיתוף שאתם מתכננים )עיקרון 6(.

הידיעה את מי יש לשתף תתגבש באופן טבעי מההבנה מדוע 
אתם משתפים )עיקרון 1(. קרוב לוודאי שבמהלך השיתוף יעלו 
קולות שונים שיתחרו זה בזה וייתכן שיהיה צורך לגלות גמישות 

בשיתוף שלהם בשלבים השונים תוך שימוש באמצעים שונים.

כאשר אתם בוחנים מיהם 
הגורמים שיש לשתף, שקלו 

את הנקודות הבאות: 

מי מושפע ומי בעל עניין? 	 

האם ליצור קשר עם מנהיגי הקהילה?	 

האם יש צורך להגיע אל אנשים מעבר לרשימת 	 

בעלי העניין?

זיהוי קבוצות או יחידים שייתכן שקשה להגיע 	 

אליהם.

האם לשתף מומחי מידע ואנשי מכירות?	 

האם לשתף ממשל מקומי?	 

 מי מושפע ולמי 
 יש עניין בנושא? 

חשוב לזהות אנשים, קהילות ובעלי עניין אשר 

מושפעים מהנושא ושיש להם עניין בו. 

אנשים עשויים להיות מושפעים באופן ישיר מהנושא 

בעוד אחרים ייתכן ופשוט אינם מתעניינים בו. ייתכן 

מצב שבו משתתפים שמגלים עניין לא יושפעו באופן 

ישיר אך עדיין יהיו להם דעות ורעיונות בקשר לנושא. 

אנשים וקהילות מושפעים ובעלי העניין יכולים 

להשתייך לקטגוריות גאוגרפיות, דמוגרפיות, חברתיות 

או כלכליות מסוימות.

בעלי העניין עשויים לכלול ארגונים לא־ממשלתיים 

כמו ארגוני חברה אזרחית, קבוצות תעשייה ואיגודים, 

או שהם עשויים לכלול גופים אקדמיים כגון 

אוניברסיטאות, מרכזי מחקר צוותי חשיבה. בעלי 

עניין שמעוניינים בנושא יכולים לספק ידע ותובנות, 

אשר יוסיפו ניסיון ממשי של הקהילות ובעלי עניין 

מושפעים.

לעתים קרובות, בעלי עניין המגלים התעניינות יוכלו 

לתמוך בתהליך השיתוף של בעלי עניין וקהילות 

המושפעים מהנושא. לדוגמה, קבוצות העוסקות 

בתחום הנכים יכולות לספק ייעוץ על הדרכים 

המתאימות שבאמצעותן כדאי לגשת ולעבוד עם 

אנשים בעלי מוגבלות וארגונים המייצגים אותם.

ייתכן שכדאי יהיה גם לשתף אנשים ובעלי עניין 

שאינם מושפעים כדי לקבל נקודת מבט בלתי תלויה. 

זה יכול להיות שימושי במיוחד כאשר מדובר בנושאים 

מורכבים.

שיתוף מוצלח הוא כזה שמושך אנשים לתהליך על 

ידי הבנה של מה מניע ומה מעניין אותם. קחו זמן כדי 
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עיקרון 4 
אנחנו מתחילים יחד 

אין ספק כי שיתוף משלב מוקדם מוביל לתוצאות טובות יותר 
הן עבור הקהילה והן עבור הממשל. התחלה משותפת להגדרת 
המטרה והיעדים יכולה גם לחסוך זמן ומשאבים בהמשך הדרך 
שכן מידע מהציבור כבר בראשית הפרויקט יכול להפחית חלק 

מהבעיות שיצוצו בהמשך )כולל התנגדות הקהילה(.

עבור קהילות, התחלה משותפת יכולה לבסס תחושה של שייכות 
ומחויבות. זה יכול לסייע לקבץ אנשים יחד למען מטרה חיובית, 

במקום שחלקם יעשו לובי למטרה נגדית בהמשך הדרך. 

תהליך של שיתוף המתחיל יחד יכול גם ליצור פעולה 
קולקטיבית מצד בעלי העניין והקהילות ביישום הפתרון.

כדי להתחיל יחד עליכם: 

לבסס קשרים 	 

לעבוד יחד להשגת תוצאות 	 

 לקבוע מה אנחנו 
כבר יודעים 

ידע בנוגע למעורבות קודמת של הממשל בקהילה או 

בקרב בעלי העניין הוא חיוני. ידע זה צריך לכלול מידע 

על פעילות שבוצעה על ידי כל הרבדים של הממשל 

וכל משרדי הממשלה )יש לזכור כי השמות שלהם 

לעיתים משתנים וזה יכול לבלבל את אנשי הקהילה(.

מחקר לגבי הרקע יכול לעיתים לחשוף שמתרחשת 

פעילות שיתוף רבה אולם באופן לא מתואם. זה יכול 

לתרום לשחיקה – מצב בו ישנה התייעצות יתר עם 

הקהילה. זה יכול להתרחש כאשר המשוב הקודם 

שסיפקו לא שולב בהחלטות קודמות או לא השפיע 

על תהליכי שיתוף שהתרחשו לאחר מכן באותו אזור 

בנוגע לאותם נושאים. ייתכן שיהיה קשה להשיג ידע 

עסקי בנוגע לתהליכי שיתוף קודמים. חיפוש אחר 

פרויקטים ממשלתיים משמעותיים שנעשו בתקופה 

האחרונה וייתכן שהניעו לשיתוף יסייע לאתר את 

אלו שכבר פעלו בקהילה וייתכן שיש ברשותם מידע 

רלוובנטי. כמו כן, ייתכן שתמצאו דיווחים ותוצאות 

המבוססים על תהליכי מעורבות אלה. השתמשו באלו 

כדי להשפיע על עבודתכם.  

 ביצוע מחקר 
לאיסוף חומר רקע 

דרכים אחרות כדי לגלות את ההיסטוריה בנושא שבה 

אתם מבקשים לשתף כוללות:

גישה לאתרי ממשל רלוונטיים.	 

יצירת קשר עם ארגונים אחרים – דברו עם עמיתים 	 

שלכם וצוותי תקשורת. אנשים אלה מהווים מקור 

מצוין לידע ארגוני. 

קריאת פרוטוקולים והחלטות מישיבות מועצה – 	 

אלה מספקים סקירה מצוינת של מה שקורה לגבי, 

הנושאים שהועלו על ידי קהילות ותגובת הרשות.

גישה לארכיוני המדינה – אלו מהווים משאב מצוין 	 

הזמין לכל. 

דברו עם יועצים המפעילים תהליכי שיתוף עבור 	 

הממשל – לעיתים קרובות הם יוכלו לספק לכם 

נקודת מבט חדשה בנוגע למה שקרה בפרויקטים 

אחרים. 

כאשר מתחילים בפעילות שיתוף, כדאי להתייחס 

באופן פרטני לכל הפעילויות הקודמות שהתקיימו 

בקהילה, הסברת התוצאות שלהן, איך הן מצטלבות 

עם התהליך הנוכחי, ומדוע נדרש תהליך חדש. רצוי 

להישען על התוצאות של תהליכי שיתוף קודמים ככל 

שניתן. 
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  קק  יה מחמ  קקע מש משילות משתפת ופיתוח קהילתי

תכנון כלי השיתוף שלכם 
עבור המשתתפים 

במהלך עבודתכם על העקרונות תתחילו להבין מה 

מניע את הקהילה ובעלי העניין איתם אתם פועלים. 

ככל שתכירו אותם יותר טוב ותדעו עליהם יותר כך 

תשפרו את היכולת שלכם לעצב כלי שיתוף ומעורבות 

שימשכו אותם לקחת חלק בתהליך. כפי שתואר קודם 

לכן )עיקרון 5( שיתוף מוצלח מציב את האנשים, לא 

את הנושא או את הממשל, במרכז, משום שהאנשים 

הם אלו המושפעים. 

במונחים מעשיים, המשמעות של לשים את האנשים 

במרכז התהליך היא כי אתם מוודאים שהתהליך 

נגיש ומעניין ככל האפשר עבור האנשים והקהילות 

שאתם רוצים וצריכים לערב. להלן רשימה של כמה 

מן הדברים שצריכים להילקח בחשבון כדי להפוך את 

תהליך השיתוף שלכם למכליל: 

תזמון	 

מגוון הזדמנויות להשתתף	 

שפה	 

נוחות ונגישות	 

נגישות לנכים 	 

כלים מזמינים ומעוררים השתתפות 	 

שיקולים תרבותיים 	 

סגנונות גיל ולמידה 	 

רמות קרוא וכתוב התואמות לקהל שלכם 	 

להיות יצירתיים

כדי לוודא שמתודולוגיות השיתוף שלכם מעוררות 

מוטיבציה בקרב הקהילה ומושכת אנשים לתהליך, 

עליכם לעשות שימוש ביותר מכלים ביורוקרטיים 

גרידא. עליכם לחשוב על התאמה אישית, תוך שימוש 

ביצירתיות ורלוונטיות כדי להפוך את הכלים למהנים 

ומעוררים לשיתוף ומעורבות ככל האפשר.

פעילויות שיתוף שבלטו כמוצלחות ביותר היו אלו 

שריתקו את הקהל והעניקו לו מטרה ברורה לנוכחות. 

המשמעות לפעמים הינה כיף ומשחקים, פרסים, 

שימוש במולטימדיה ועידוד נלהב.

בספרו ״הפיכת דמוקרטיה לכיף: איך עיצוב משחק 

יכול להעצים את האזרחים ולשנות את הפוליטיקה?", 

ג'וש לרנר )Josh Lerner( מספק מספר מקרי מבחן של 

"פעולות שיתוף מהנות".

בהזדמנויות אחרות, ועבור קהלים שונים, ייתכן שיש 

להכין בקפידה דפי דיון, מצגות של נתונים ושימוש 

במקרי מבחן מפורטים, אך דאגו שגם אלו יהיו 

יצירתיים ורלוונטיים ככל הניתן עבור המשתתפים 

שלכם.

תובנה 
מרכזית

"מה ייצא לי מזה?", אם המשתתפים שלכם   

ירוויחו משהו מתהליך המעורבות, אזיי הפכתם 

את התהליך לרלוונטי עבורם. ולא מדובר על כך 

שהם לקחו חלק בהגדרת מטרות המדיניות. 

מדובר בערך מיידי, למשל אישה מבוגרת 

הנהנית משיחה בבית קפה תוך כדי ראיון; או 

אוכל ותחושת הקהילה שנוצרת במסגרת אירוע 

חברתי משותף. 

עיקרון 6 
אנחנו רלוונטיים ומעורבים 

האם אפשרי שיתוף שאינו מערב? כן.

יש דוגמאות רבות של פעילויות שיתוף שאינן מצליחות 
לעורר השראה והן מומחשות בשיעורי השתתפות נמוכים, 

תגובות באיכות נמוכה וחוסר רצון לשיתוף עתידי. 

העיקרון הסופי שלנו מתייחס לפעילויות השיתוף עצמן, הדברים 
שאתם מבקשים שאנשים ייקחו בהם חלק: פורום דיונים מקוון; 

סדנאות; עמוד הפייסבוק; סקר; והרשימה עוד ארוכה.

כדי להיות רלוונטיים ולעורר שיתוף עליכם: 

לתכנן את כלי השיתוף שלכם עבור המשתתפים 	 

להיות יצירתיים	 
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״הגן הזה הוא אני״

פירוט 
ארבעת עקרונות מודל רמת גן

 

 

 

י 
כרות עם עצמי מי אני

הן התשוקות ה מ ;
איך אפשר וכדאי להביאן לידי ביטוי, להרחיבן ולפתחן. הלמידה בגן נעשית 

הגן הזה 
 הוא אני

 יזמות

 סקרנות השתייכות

מימוש 
 עצמי
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חינוך חדש לגילאי 
לידה עד שלוש, 

לטובת חברת העתיד

ההזדמנות - שינוי מערכתי בתפיסת החינוך

מעבר לתפיסה 
 התפתחותית 

סוציו-תרבותית

 חינוך מותאם  
למאה ה-
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המיזם

המכון הדמוקרטי

כיצד חתונתה המתקרבת של הגננת הפכה לציר למידה מרכזי בגן רימון?

שישה עקרונות סייעו לצוותי החינוך בגנים ליישם את התפיסה 
החינוכית של ״הגן הזה הוא אני״ שפותחה בעיר: 

סדר יום גמיש | למידה ותכנית לימודים | עיצוב סביבת הגן | מסוגלות 
רגשית וחברתית | תכנון אירועים | זרימת פעילות פנים וחוץ.

הקורא מבקר ב-15 גנים שיישמו, כל אחת בדרך יצירתית, 
משובבת לב ושונה לחלוטין, את העקרונות.

 הגן הזה הוא אני - 
מסע חינוכי ברמת גן

15 סיפורי גנים

  כרמית ברטוב ונועה שפי        הגיל הרך  

 הגן הזה 
הוא אני

מסע חינוכי ברמת גן 

סיפורי 15
11גנים

10

שישה מרחבי יישום

יתווצלועייסהלועפתונורקעהשיש

הסיפתהתאםשיילםינגבךוניחה

החתופשתיכוניחהבעיר.

םוירדסגמיש

אוה לדומה חורב םויה רדסגמיש ודינמי 

ומתקיימת בו זרימה בין פנים לחוץ. 

מתאפשרת בו בחירה  בכל הקשור ללוחות 

זמנים, לפעילות, ולגישה למרחבים השונים של הגן, כך 

שהכללים גמישים ומותאמים לאופן בו הילדים לומדים 

ולצרכיהם.

משמעות הדבר היא שסדר היום יכלול מפגשים, חצר,  

דיאלוגים אישיים ועשייה במרחבי הגן שייבנו בכל גן 

באופן ייחודי הרלוונטי לו.  

תינכתוהדימלהלימודים

העיקרון הבסיסי שעומד מאחורי תכנית 

הליעפ הריחבו תופתוש אוה םינגב םידומילה– 

של הילדים ושל הגננת – ביחס לנושאי הלימוד. 

כיוון שהמטרה המרכזית היא למידה מתוך חוויה ועניין, 

הצוות החינוכי קשוב לילדים ולעולמות העניין שלהם.

התכנים אינם מוכתבים מראש. הם נגזרים במספר 

אופנים: העניין והחיבור של הילדים והצוות לחגים ועונות 

השנה, מיומנויות ליבה )אורינות, חשבון, מוטוריקה(, אך 

בעיקר "נושאים ספונטניים" – נושאים שעולים באופן 

לא מתוכנן ומשקפים את הגירויים השונים אליהם 

חשופים הילדים או הגננת.

במקרים רבים מתרחש פיתוח נושא מתוך תצפית. זה 

מצריך מהגננת שימת לב להתרחשות בגן ולדיאלוגים 

בין ילדים. כשגננות מבחינות בנושא שמעורר עניין בין 

הילדים לבין עצמם – בין שעלה כמשחק ובין כשיח 

אקראי בין הילדים, הן מעלות זאת ביוזמתן כשאלה. 

משך העיסוק בנושא הוא כמשך הזמן שהוא מעניין 

את הילדים ותופס אותם ולעתים העיסוק בנושא יכול 

להיות למשך זמן קצר ולעתים הוא יכול להימשך מספר 

חודשים ואף לאורך השנה כולה. במהלך העיסוק בנושא 

הגננות מנסות לפתח ולהעמיק את רמת הידע, לחפש 

מה עוד רוצים לדעת בנושא, איך עוד אפשר לגעת בו, 

מאיפה עוד אפשר לקבל מידע.

במקרים רבים, הגננות עצמן נחשפות לשפע רחב 

של תכנים חדשים שהן עצמן אינן מכירות )רובוטים, 

דינוזאורים( כך שהן חוות את תהליך הלמידה והחקר 

יחד עם הילדים.

תביבסבוציעהגן

הסביבה הפיזית ומרחבי הפעילות בגן 

משקפים את תחומי העניין והפעילות של 

דרי הגן – הגננת, תומכת החינוך והילדים: כולם  

שותפים פעילים בעיצוב הסביבה שלהם.

פינות ברחבי הגן משקפות  את הנושאים השונים 

שהילדים חוקרים ומפתחים. מתקיימים תהליכי תכנון 

וחשיבה המאפשרים לילדים להקים מחדש או לשנות 

פינה בהתאם למידת העניין שהם מגלים בה לאורך זמן. 

השונות בין הגנים גבוהה, כל שבכל גן נעשית עבודה 

דיפרנציאלית, גם כשהתכנים דומים.

תישגרתולגוסמוחברתית

בדרך בה הצוותים החינוכיים פועלים, ניתן דגש 

על חינוך לעצמאות, ללקיחת אחריות, לפתרון 

בעיות ולחיזוק הכישורים החברתיים שלהם.

קונפליקט או קושי שנוצר בגן, מהווה הזדמנות ללמידה. 

הצוות מעודד את הילדים להעלות דרכים לפתרון 

הבעיה, או להתמודדות עם קושי. לאורך זמן הילדים 

לומדים להתמודד בעצמם ולוקחים אחריות על בעיות 

שמתגלות גם בסביבתם. עם הזמן הצוות חש שהוא יכול 

לסמוך על הילדים, לדוגמה לפעול ללא נוכחות איש 

צוות בכל זמן נתון במרחבים שונים בגן או בחצר.

כשילדים לומדים לפתור בעצמם בעיות חברתיות, הם 

מפתחים כישורים ויכולות שהעיקריות בהן הן אמפתיה, 

קבלה של האחר, עמדות מוסריות, הקשבה, הקניית 

ערכי מוסר חברתיים ועוד. בחלק מהגנים הצוות והילדים 

מפתחים אחריות לסביבה ותרומה לקהילה.

חלק גדול מהפינות בגן ושיטות העבודה הנהוגות 

מקדמות באופן מכוון את הילדים ל"קדמת הבמה".

ןונכתאירועים

הילדים שותפים מלאים לתכנון טקסים 

ואירועים, החל ממסיבות חגים, דרך אירועי 

חקר וכלה במסיבות סיום. הם לוקחים חלק  

בבחירת נושאי האירוע, הזמן, המקום והאופן שבו הוא 

יתנהל. ביחד עם הצוות מתכננים הילדים  איך האירוע 

יראה, את מי להזמין והכל בהתאם לעניין ולבחירה 

שלהם. בלמידה מסוג זה מתאפשר ביטוי למגוון 

כישורים ויכולות של כל ילד וילדה בגן.

היוזמה והעשייה של הילדים יוצרת אצלם התלהבות 

ומעלה את תחושת המסוגלות שלהם.

םינפתוליעפתמירזוחוץ

בעבר היה זמן מוגדר ליציאה לחצר, וכל 

הילדים היו יוצאים יחדיו. כעת, ברוב המקרים 

הילדים יכולים לבחור אם לשהות בתוך הגן או 

מחוצה לו. זרימת הפעילות מאפשרת מרחב פחות צפוף 

ויותר רגוע, פיזור של הילדים במרחבים השונים ופחות 

עימותים. ובנוסף, מתאפשרות הזדמנויות לאינטראקציות 

חברתיות משמעותיות: כיוון שאין "חובות" ואילוצים 

שקוטעים את המשחק, הילדים זוכים לזמן ארוך 

יותר לשחק, דבר שמאפשר יצירת קשרים חברתיים 

משמעותיים.

אבני דרך
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תחילה, חששנו למדתי על אדמת החמרה ועל האפשרויות הרבות שהיא מזמנת.  הגן.  בחצר  חמרה  גבעת  להקים  לצוות  הצעתי 

מהלכלוך, אך נסחפנו בהתלהבות ויצאנו לדרך.
חשוב היה לרתום את ההורים, שחלקם העדיפו העשרה מסוגים 

אחרים.
אישור  קיבלנו  ולבסוף  הבטיחותי,  ההיבט  את  בחנו  בעירייה 

להקים את גבעת החמרה.


ערמות של עלים. שאלתי את הילדים מאיזה חומרים אנחנו יכולים באחד מימי הסתיו, יצאתי עם הילדים לחצר והתחלנו ליצור 

ליצור בחצר עוד ערמות או גבעות. ענבר ענה: "מאדמה".

 גינת ירקות, גינת תבלינים וצמחי תה, שאנו צורכים מתוצריה כל ימות השנה. בעקבות האהבה שלי לטבע ולנושא הסביבתי, החלטנו הצוות ואני לטפח
וכריות בה אפשר להתעטף בסדינים, לשחק בבובות ולקרוא ספרים.הגינה זימנה לילדים דברים מופלאים. בנינו יחד פינת רוגע עם מחצלת 

•••  תשוקת גננת •••  רתימת שותפים •••  גיוס הרשות  •••  בנייה ועיצוב המרחב •••  •••  •••  •••   יצירה, משחק והנאה

כשנוגעים בטבע, כל החושים נפתחים
הסיפור של גבעת החמרה

יוצרים את 
ארץ ישראל 
על פי המפה

בונים מנהרה לרכבת

מתחילים ליצור ולחקור 
את החומר החדש


ביום המשפחה הזמנו את ההורים וצפינו במנוף, 

שהוריד לחצר הגן ארבעה שקי חמרה. הייתה חוויה 
מרגשת מאוד.  

שבועיים לקח לנו לרוקן את השקים בעבודת צוות 
וילדים יחד. ומאז אנחנו יוצרים מהחמרה עולמות 

מופלאים.

גן ראשית 

צוות: 

אילת גיאת
דליה כהן

 ליאורה 
סימן טוב

1

חול, מים ועלים. בשל אורח החיים במאה ה-21, יש חשיבות רבה ליצירת מרחבים לרוץ, לשחק, לטפס ולהסתתר, ולהתנסות באופן חופשי עם חומרים טבעיים כמו וסנסוריות תוך כדי משחק. חצר טובה מתחשבת בצורכיהם של ילדים: מותר "גבעת טיפוס היא שטח טבעי שאינו אחיד, המאפשר לילדים התנסויות פיזיות ההשראה להקמת המרחב
לדאוג, להיות אכפתיים כלפי יצורים חיים ולהבין את יחסי הגומלין בטבע" הטבעית, ולכן הן משמעותיות עבור ילדים צעירים. הם לומדים להתבונן, להקשיב, סביבות אלה נותנות מענה ליכולת הפליאה הטבעית של הילדים ולסקרנותם טבעיים בגן.

)אנדרס 2011(

סדר יום

 למידה 
ותכנית לימודים

עיצוב סביבת גן

 מסוגלות 
רגשית וחברתית

תכנון אירועים

זרימת פעילות 
)חצר-גן(

בונים את 
ירושלים



״
גבעת החמרה נותנת לי סיפוק 

רב בעשייה עם הילדים. בעקבות 
העבודה עם האדמה, למדתי 

לאפשר לילדים הרבה יותר פעילות 
חופשית מאשר בעבר. אני פחות 
פוחדת שיתלכלכו, שיזיזו דברים 
מפינה לפינה, לא נלחצת מבלגן.

הילדים מתנסים בבוץ, מים 
וחומרים.. הפליאה של הילדים מכל 
גירוי מביאה את השאלות ומפתחת 

את הסקרנות והרצון לחקור כל דבר 
ולשים לב לפרטים הקטנים. חלק 

מהעניין הוא לתת לילדים להתמודד 
עם קושי ולפתור בעיות. כשאני 

משחררת הילדים מוצאים פתרונות 
טובים בעצמם. 

אילת גיאת״

מתחילים מהקיים – 
יצירת גבעת עלים בחצר

יום המשפחה 

23

תננגלוליאכבתיתימאהנותח ןושש יקירו ןמציו לט םינומרע לוכשא ,ןומיר ןגהגן

צילום: פוטו יחיאל

צילחום
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דף 
המיזם

המכון הדמוקרטי

לכל אשת או איש חינוך בגיל הרך יש אני מאמין אותו הם מנסים 

לקדם בגן. ה"אני מאמין" יכול לבוא לידי ביטוי בנראות הגן, בהתנהלות 

הצוות, התנהלות הילדים וברעיונות שהילדים מביאים איתם מהגן 

הביתה. זו היא תרבות הגן המורכבת מערכים ופעולות שונות. 

הערכים החשובים לגננת הם כמו 

קבוצת עננים יפים, שביחד הם האני 

המאמין שלה. כאשר גננת מסתכלת 

על קבוצת העננים שלה לא תמיד ברור 

לה איך להנכיח ולהוריד ל"קרקע" 

את אותם ערכים החשובים לה. 

סליחה למישהו יש סולם? 

אפשר תמיד לקחת "סולם", להגיע 

לאותו הערך, לדבר עליו, "לגעת" 

בו. יחד עם זאת נגיעה תקופתית או מיקרית עם הערך לא תהפוך אותו 

לחלק אמיתי מתרבות הגן ולהעניק לו משמעות. כדי לעשות זאת יש 

צורך בהבנייה של התהליך וביצירת שפה משותפת. שפה זו תתבסס על 

דיאלוג, זיהוי האני מאמין של הגננת, הבנה של עקרונות הפעולה, עבודה 

משותפת, תצפיות חוזרות ונישנות בגן ותהליך ליווי של הגננת וצוות הגן. 

מורידים ערכים לקרקע
על ערכים ועננים בגן הילדים

  אסף גון ודרור בר יוסף      הגיל הרך  
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המכון הדמוקרטי

בתי ספר
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המכון הדמוקרטי

מודל חלוץ כפרי
  שרון שמעוני      חלוץ חינוכי  

ה

ד

ג

ב

א
שנה

שנה

שנה

שנה

שנה

איך ההשפעה שלנו תמשך לאורך זמן?

לאילו עוד מקומות נרצה להגיע?

איך נראה השינוי שלנו?

על מה נרצה 
להשפיע?

מה נצטרך
למסע?

מבססים שינוי בר קיימא

מעמיקים ומרחיבים

תשתיות ארגוניותממפים ומבססים

מקצועית לומדתבונים קהילה

מקדמים יוזמות ושותפויות

 כפר הנוער כבית חינוך מעולה:

״צריך כפר שלם לגדל ילד אחד״

הפנימייה

המשק בית הספר

מרחב פדגוגי-חינוכי

תרבות דמוקרטית

מרחב ארגוני

מערכות יחסים

כפרי הנוער 
בישראל מהווים 

מודל חינוכי ייחודי 
בעולם. החניכים 

בכפר חיים במיקרו- 
קוסמוס שנותן 

מענה לכל צרכיהם 
ההתפתחותיים. 

כפר נוער מאפשר, 
כשהוא במיטבו, 
תהליכי למידה 

וחיברות הוליסטיים 
לאורך כל היום. 

מטרת המודל 
היא למקסם 

את המשאבים 
הכפריים בממד 

הארגוני, האנושי 
הפיזי והמנטלי על 
מנת לאפשר זאת.

הדבר נעשה על ידי 
יצירת שפה חינוכית 

משותפת כלל 
כפרית, יצירת תרבות 

דמוקרטית בכפר 
והצמחת חלוצים 

כסוכני שינוי. 
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המכון הדמוקרטי

תפיסת ״איכה״ 
שפותחה במשותף 

ע״י אריק מנדלבאום 
מבית ספר משעולים 

והמכון הדמוקרטי 
מציעה תהליך שמתחיל 
בחזון הגדול, עובר דרך 
המורה הראשון, השני 

והשלישי ומסתיים 
בסדירויות ובפרקטיקות 

של היום יום

ערכת ״איכה״
כיצד מתכננים בית חינוך פרוגרסיבי, רלבנטי 
לתלמידים, שמח, עתיר בהזדמנויות צמיחה 

לתלמידים - ולקהילה הסובבת אותם?

  צוות איכה: אריק מנדלבום, רון דביר, אפרת בן צבי, שי קונפורטי, אורית אייזן        מו"פ  

לנהל את המשחק 
המשחק הראשון בעולם למשחק את הניהול

לניהול בית חינוך גירסה 1.0

 המכון 
לחינוך 

דמוקרטי

המשמרת שלנו
אריק מנדלבאום 

 לוקחים אחריות לעשות 
את החינוך הציבורי טוב יותר

המורה 
הראשון

רגולציה המורה 
השלישי

פדגוגיה המורה 
השני

חזון השראהחשיבהסדירויות

ה ָכּ ֶיּ ַא

מפת מסע ומדריך 
להקמת בית חינוך 

ציבורי פרוגרסיבי

ה ָכּ ֶיּ ַא

המשמרת שלנו
אריק מנדלבאום

 המכון 
הדמוקרטי

בקשות של תלמיד ממורה, סעיף י"ג / אריק

אל תדבר איתי על שירה
תשיר איתי

אל תספר לי על ריקוד
רקוד איתי

אל תסביר לי על ציור
צייר איתי

ואם אתה ממש אמיץ
אל תלמד אותי

תלמד איתי

היינו מוכרחים לעשות מעשה. לא די לנו בכך 

שהקמנו בית חינוך ציבורי שקורא תיגר על המערכת 

מתוכה לטובתה, אלא שחשבנו שנכון יהיה לסייע 

לעוד רבים שמחפשים את המשעול הנכון והמדוייק 

עבורם במעשה החינוכי. על כן בחרנו לכתוב מפת 

מסע ומדריך שיסייעו לכל מי שמקים בית ספר חדש, 

וגם לכאלה החפצים בשינוי בית הספר הקיים,  כדי 

שמערכת החינוך הציבורית שלנו תהיה טובה ככל 

שניתן. המסע המוצע בספר זה עובר דרך שבע אבני 

דרך ומזמין אותך לחשיבה עמוקה על כל אחד מהם. 

שזרנו בו שירים של תלמידים ואנשי צוות לצד תמונות 

וסיפורים מחיי השגרה של בית חינוך ציבורי שמנסה 

להתוות דרך אחרת. תמצאו גם הגיגים פילוסופיים, 

ופרקים מעשיים שמסייעים בעיקר בשאלות מכוונות. 

אנו תקווה שהספר יסייע לכם לעשות שינוי משמעותי 

באשר הנכם. זו הרי המשמרת שלנו, והיא קצרה.

המורה הראשון

גיה ו פדג

נת עתיד ותמו ן  ו ז
ח

י המורה השנ
שי

ה השלי
מור

ה

רגולציה

ות י רו סדי

ה
ָכּ ֶיּ

ַא
בי 

סי
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ה ָכּ ֶיּ ַא
מפת דרכים לעיצוב 

ולניהול בית חינוך

ע ס מ ן  מ ו י

המשמרת שלנו
אריק מנדלבאום

 המכון 
הדמוקרטי

ערכת ״איכה״ כוללת ספר 
המציג את התפיסה, יומן 

מסע המלווה את צוות 
בית הספר בתהליך השינוי 

ומשחק המאפשר לנהל 
שיחות מרתקות על ההיבטים 

השונים של החזון ויישומו
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ורי  ת  Improvement Science תו שתפרות  עי  ישת 
י  שת פעו  ותי  יו י רי  חו יי ו ו י חי י

ית ו חי י  פר פציפיות  עיות  פתור יח 

ח צוות  ו  י ש ת רת פותח  חו וצ  ח  ת ו 
ז  ר ת  ו רת  חו ו  חו י  י ו ורי  ת  י ת  ו 

י  ש ו ע   ע ות  פור ות  ור י ו

מדעי ההשתפרות
ור  ת  רי   חו
ח ת ו  עזרת 

י י ו ורי  י  ת  ער
ת ר ר  ו ו צ י חרו יו
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ו  פשר  עזרתו  וח ש ר  ו  פר 
ית  ו עירו ת חי ער ר ש  צ יו  י

וי  י שי ו ית  יצ  י  י רצ  רת  
ש  ות זו ש ר ות  שו ו וש  ר ש י  ו פ

ור  פר וזו ש  ית  ו זו ש   חי י 

יר ר יו רו  רור  ר   י  פור ו ו שי  צ י חרו ת יו ר ר 

הפרוייקט של חולון

למידה מבוססת 
פרויקטים במרחב העירוני

 איפה? 
המסע לאורך 
הרצף הגילי 

יי  ו י ע פר  תי  ו 
ור  שער 

פר  ית  שער 
עיר  שער 

יי  ו פר י תי  ו 
ור  שער 

פר  ית  שער 
עיר  שער 

"פ   י  ייש י  י י  
י   י י   ת פרוי ו י  ת  שער 

י  י י   ו  ר שער  
ו  י חו יווי  ית  ורי ש ת עיר  י שער 

פריי  רי  וע שו 
רצי   שער 

3

 כשה$PBL פגש 
את חולון, או: איך 

כל זה התחיל?

י  שו ר י  צע
חי  ו י 

ית  ו חו י  ת  שותפי יוצר  ח  שו
ש  פר ח ית  י  י

י   ו י י  ו י י  ו י ע פו  יוו  י 
יי  ת שותפות 

ו  חו יי  יי  י  ש  פ שר   ור   HTH
ישר  יי ו יי   

יי  יי  ייחו ש 
י   ר פרוי

עשיי  י  י ער תר י 
ות  צי שר  י  ופ ו   חו ו יי  

יופי  ו  י ו פר י  יי  ו חו ות  רו ע

1



יצירתיות, 
יזמות, 

חדשנות 

פיתוח 
הארגון 
והצוות 

שיפור 
המסוגלות, 
הסקרנות 

והעניין

למה?
 כי האדם הוא
העוגן הקבוע 

בעולם המשתנה

מה?

פיתוח מודלים ייחודיים של 

חינוך מבוסס אותנטיות

איך?
 ליווי צוותי

 החינוך לפיתוח
"ייחודיות-עמוקה" 
ותרגומה לפדגוגיה

"מודל ההגה"

מימוש עצמי

 אחריות לאחר 
במרחב המשותף

דיאלוג משמעותי

רעננה
פיתוח מנהיגות 

אותנטית

 מודל "הגה עירוני"
להנהגת תהליך חינוכי אותנטי

״צדפה״  של  במודל  עמוקה  וייחודיות  אותנטית  מנהיגות 

)תהליכים מקבילים ומשלימים מלמעלה למטה, ומלטה למעלה( 

המקיימת תהליכי ברור של ייחודיות עמוקה לכל באי מערכת 

מתורגם  העמוקה  הייחודיות  ברור  ההגה"  ב"מודל  החינוך. 

לארבעה ממדים יישומיים:  

z 
תרגום למודלים פדגוגים

z 
תרגום למבנים ולסדירויות ארגוניות

z תרגום לשותפויות

z 
 "תעביר את זה הלאה": 
 אפשור של תהליכי בירור
הייחודיות לסובבים אותי

מה מניע אותי? מה חשוב לי?
 

מה המובנים מאליהם שלי?
 

למה אני עושה את מה שאני עושה?

 המכון 
 לחינוך 
דמוקרטי
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ו  חי שי  שות ו
ת   ש רע יצ 

י  ו פ ותי י ע 
י  רו ש ישי  י עירו

ור  ת  ע ז 
שו י ותו  צפו  ו 

בנקודות שונות במסע היו 
אתגרים שונים שהובילו 

לפתרונות יצירתיים. 
אחד מהם הוא מפגש בין 

תרבות עירונית ליוזמה של 
משרד החינוך בבית הספר 

כמהלך מובנה ומפרה.

צוות רע

כשמורים מובילים 
פוגשים מנהיגות 

אותנטית
צפו ש רע ו 
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ו  ית ח שתתפי ת ותיות ע   ו ר תר י ו  ו ע

וצי  ח וצת  ויות  וי ז ויות ורי וי תר רי תייח  ו 
י  ש  " י ע  ו רתי וחי וי ח שי זו  ות  צי ת  ו 
 " פעו ש י  רח ותית  וצי תפי ר תר ח ו  י

ו  ו  ו  ית ח ת ת י  י ר י  ח תייח   ו 
חי י ו וצי  ח שות ע  שי ויתעצ  ו י יי  ו ר

י פרת  צ ייזר ו ו י ח יפרו  עיי צ

מודל חלוץ לחיים משותפים



 המכון 
 לחינוך 
דמוקרטי

י  ר צ ו ת
ח  ו ת י פ
ז " ע ש ת

רי
מ
ת

ם 
ע
 נ
יו
ד
טו
ס

 
למידה "בכל הכוח" ולאורך  שעות יחד עם השותפים 

בתכנית אמיצים- מנהלים, מורים ומנחים, כדי ללמוד יחד 
וליצור מודלים חדשניים ורלוונטיים לחיי היום יום בביה"ס. 

הציר המארגן היה מודל ה-Deep Dive שהתעשר 
ברעיונות יצירתיים של הצוות המכין.

יצי ייז וצוות  ורית  י  עו ו שרו ש ו ור  י

מפגש למידה שיתופית
תי" רתו פיתוח 

ת 
י  פ

ע 
שי

תוכנית אמיצים

רה המ
תרבות 

דמוקרטית

ליווי 
תלת 
שנתי

 רשת של בתי ספר 
הפועלים בלמידה הדדית

 מה סייע מהלך 
ה   
להשיג בתוכנית 

אמיצים?

היה כי

לשנות, אופטימיותיציאה מהקופסא, רצון פרועים  יצירתיות, חגיגה של רעיונות 

פוקוס  המשתתפים 
הצליחו ליצור מודלים 

שאפשר להמשיך לעבוד 
איתם בבית הספר

 דיאלוג בין 
אנשי חינוך מכל 

מגזר ומגדר

מרתון 
אמיצים

תרבות 
דמוקרטית

יצירה חדשה ורלוונטית לצרכי 
השטח ושותפות ביצירת ידע וכלים

יו י וחות  ידע 
מפגש מעצים בין אנשי חינוך

מפגש צוותים ומנהלים 
בתוכנית אמיצים

המרתוןשלבי 

הרשמה 
לקבוצות 

הפיתוח

לכל האמיצים הנכם 
מוזמנים לקחת חלק ביצירה 

ופיתוח מודלים העונים על 
הצרכים והאתגרים שלכם

המשך פיתוח  2 בתי ספר 
יזכו למפגש המשך פיתוח 

עם מומחים מהמכון

 ברור תחומי 
 ענין ובחירת 5 

נושאי פיתוח

מודל ה 

ה 
מה הצורך?   
מה הפוטנציאל?    
מגבלות    
עקרונות 

ולוגיה מעשית    תרו א
איסו מידע על רגשות וצרכים 

מאנשים אודות נושא הפיתוח

רוע   יעור מוחות 
העלאת כמה שיותר רעיונות 

לא שוללים א רעיון

בילי   תיבי מ
כול קבוצה מפתחת אב טיפוס 

לפי פרספקטיבה אחרת על בסיס 
הרעיונות מהשלב הקודם

הצגת המודל   
כול קבוצה הציגה תוצר 
בפני הקבוצות האחרות 
ושלושה מומחים וקיבלה

גשי   תיבי  ה
חיבור המרכיבים 

המוצלחים ביותר לכדי 
מודל  לאב טיפוס אחד

4

5

1

3

2

0

Deep Dive מודל ה

ה 
מה הצורך?  • 
מה הפוטנציאל?   • 
מגבלות   • 
עקרונות• 

ולוגיה מעשית    תרו א
איסו מידע על רגשות וצרכים 

מאנשים אודות נושא הפיתוח

רוע   יעור מוחות 
העלאת כמה שיותר רעיונות 

לא שוללים א רעיון

בילי   תיבי מ
כול קבוצה מפתחת אב טיפוס 

לפי פרספקטיבה אחרת על בסיס 
הרעיונות מהשלב הקודם

הצגת המודל   
כול קבוצה הציגה תוצר 
בפני הקבוצות האחרות 
ושלושה מומחים וקיבלה

גשי   תיבי  ה
חיבור המרכיבים 

המוצלחים ביותר לכדי 
מודל  לאב טיפוס אחד

4

5

1

3

2

0
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המכון הדמוקרטי

כלי לקידום שינוי רעיוני ופיתוח חדשנות פדגוגית בארגונים חינוכיים.

המעבדה היא מסגרת מוגבלת בזמן, במקום, היקף 
משתתפים, היקף השינוי וההתנסות.

מתוך התנסויות במעבדה פדגוגית ניתן לפתח מודל 
פדגוגי מותאם למוסד החינוכי המתנסה.

מתוך התנסויות במעבדה הפדגוגית ניתן לחלץ מסקנות, אופני 
פעולה ופרקטיקה הנגזרות מהשינוי המבוקש באמצעות ארבעת 

ממדי השינוי החינוכי: ארגוני, רעיוני, מערכות יחסים ופדגוגיה.

המעבדה נשענת על יסודות דמוקרטיים: בחירה, 
השתתפות, דיאלוג, אחריות ועוד.

מעבדה פדגוגית דמוקרטית
  דרור בר יוסף      הגיל הרך  
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 "המין האנושי מתחלק לשני סוגי 
אנשים - אלו שהולכים ועושים משהו ואלו שיושבים חסרי 

 מעש ומקשים מדוע זה לא נעשה בצורה אחרת" 
ו ר ו  י ו

רו  ו  חי ת  ח ע  רי  ו  ע ורות  עשרי 
ר  חרת  צור  יי  ו י חי יז ו   רו ויז ו ח שרו 

יוח  יווי שפותח  ו  ות  ז חישות ו ות  ז ש 
רווחת  י  וש י ו י עו יז רשות  יצרו  ו  ע

ותו  ת  ו י  פר ו ית  ת  י

י פרת  צ י ו יתי ור

חממה למורים יזמים 
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מה עושים לסיכום שנה בבית ספר שקודם כל התנסה 
בפדגוגיה אחרת ואז מתוך ההתלהבות מהעשיה הגדיר 

לעצמו מה חשוב לו? יוצרים מהלך המאפשר:
ו  שותפות שע ויות  ת  יי  יר ו עש   ת  ש ו  ח  
ות  ו פעו ויות   י  חפיפ  ת  חיש  עש   י  ש

רי  י  חו  ר  ש ות   ז ית  ו  ו ז ויות  פר  ות  ו
ויות יי  י   ר פר  ית  תרחשי 

פר ית  ורי  ת יח ע צוות   ז

י ת 

רגל פה רגל שם
פר ית  ו  ית ע ת ו ש  י
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המכון הדמוקרטי

תכנית ליווי לבתי ספר 
ציבוריים שמנהליהם 

מבקשים להוביל 
שנוי עמוק בתפיסה 

החינוכית ובפרקטיקה 
החינוכית ומודעים 

לצורך בבניית 
תשתית ארגונית של 

שיח והסכמות.

ליווי בית הספר 
מבוסס על מודולות 

לפי נושא המוגבלות 
בזמן ומבוססות 

תוצר. כל מודולה 
היא חלק משלם 
שניתן להפעילו 

באופן עצמאי.

 מודל עבודה עם 
בתי ספר אמיצים באמת

  חגית עגור הלוי, לימור בסון ושרון שמעוני      אמיצים  

פנורמה
מכירים )את המכון(, ממפים )את בית הספר(, 

מתנסים )בתהליך השתתפותי ובכלים(
תוצר: מסמך שיקוף - היכן נמצא בית הספר 

בכל אחד מהמימדים ותוכנית עבודה

קמ"ל 
)קהילות מקצועיות לומדות(

 "לשם מה"? 

מודל 
פדגוגי 

מערכות 
יחסים 

מודל 
ארגוני

  
 שותפות 

הורים

תהליך השתתפותי של 
צוות בית ספר עם נציגי 

הורים לבניית יחסי 
שותפות תפקיד.

תוצר - מסמך עקרונות 
הנוגע בליבת בית הספר

הצמחת בית הספר כארגון 
לומד תוך מתן כלים ופרקטיקות 

ללמידה מתמדת
תוצר - מודל עבודה בקמ"ל 

ופיתוח תוצרי למידה 

חידוד הרעיון הבית ספרי 
והפיכתו לכלי עבודה, תוך 

תהליכי יצירת הסכמות 
רחבות בקהילה

תוצר - רעיון בית ספרי 
בהיר וקצר המשמש ככלי 

עבודה

תרגום הרעיון 
הבית הספרי 
למודל פדגוגי
תוצר - תכנון 
מהלך לימודי 
מבוסס מודל 

פדגוגי

תרגום הרעיון 
הבית הספרי 

למודל ניהולי 
ארגוני )יישומי(
תוצר - פיתוח 

לפחות 2 
פרקטיקות בית 

ספריות )מבוססות 
סדירויות(

פרקטיקות לפיתוח יחסי 
עבודה מבוססי דיאלוג, 

שותפות ומקום לצוותים 
ולפרט.

תוצר - מודל עבודת צוות 
מיטבית בית ספרית

מודולות השינוי לבית ספר אמיץ
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המכון הדמוקרטי

כלי מעולם הפוטותראפיה בו 
מתרחשת התבוננות במרחב 

חינוכי, או כל מרחב אחר, 
בעזרת דימויים ויזואליים 

ומלים המאפשרים למצלם, 
ולמנחה להתבונן דרך רבדים 

שונים, באספקטים מגוונים 
ו"שכבות" במעשה החינוכי.

 עבודה צילומית 
 ככלי השלכתי 

למיפוי מרחב חינוכי
  משכית הודסמן      חלוץ חינוכי  
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המכון הדמוקרטי

איך מקדמים תרבות דמוקרטית בחברה שרחוקה מאוד מתרבות דמוקרטית?
איך מגיעים בענווה וברגישות תרבותית?

הצפנו עם הצוותים אתגרים משותפים שמעסיקים אותם, מבלי לשפוט את 
האתגרים שעלו, ונתנו להם למצוא פתרונות בדרכם ומתוך תפיסת עולמם.

קבלנו ואיפשרנו את הפתרונות בלי לשפוט אותם.
התנהלנו בצעדים קטנים ומדודים כדי לתרגם עקרונות 

של תרבות דמוקרטית לעשיה בבית הספר.
לימדנו מחנכים להסתכל לילדים בעיניים.

במקום תחרות ועויינות ייצרנו מפגש בין מורים בתוך ביה״ס ובין בתי הספר.

 הובלת תהליכי שינוי 
בבתי ספר בחברה הבדואית

תכנית "אתגרים" 

  גבריאלה אקרמן וצוות "אתגרים"      המרחב הדרומי  

ال تهاب ما تجهله ، فهذا يمكن ان يكون اعظم قوة 

تضمن لك مقدرتك على فعل اشياء ما كنت تحلم 

بها . سارة بالكيلي مؤسسة شركة سفنكس

אל תחששו ממה שאתם לא מכירים, זה יכול 

להיות הכוח הגדול ביותר שיבטיח את יכולתכם 

לעשות דברים שמעולם לא חלמתם עליהם.

)שרה בלייקלי, מייסדת חברת ספנקס(

 המכון 
הדמוקרטי

כנס אתגרים
מחוז דרום

6.5.2018
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המכון הדמוקרטי

ניהול ופיתוח 
ידע וחדשנות
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המכון הדמוקרטי

תהליך פיתוח מוצלח משלב ניצוצות יצירתיים, מידה של כאוס ו״מזל״ 
- וכל אלה על תשתית של מתודולוגיות מובנות וכלים שיטתיים. 

ארגז כלי המו״פ הדמוקרטיים כולל מתודולוגיות וכלים מוכחים שהמכון 
הדמוקרטי אימץ מהעולם החברתי והעסקי, התאים ופיתוח. 

ארגז הכלים יצא לאור בקיץ 2018. 

ארגז כלי מו״פ
 כלים יעילים לפיתוח ברוח דמוקרטית 
של תוכניות, מודלים, מוצרים ושירותים

  רון דביר        מו"פ  

עיצוב ממוקד במשתמש 

חול
ס כ

ינו
קי

או

הצלילה העמוקה

 )Deep Dive(

ניתוח צרכי משתמש 

Intake להתנעת מיזם 

מנגנונים קטליטיים 

חשיבה שיטתית יצירתית 

מידענות 

כלי הדמוקרטקס 

ת יוצרים 
כויו

ת ז
הסדר

עשרת הפנים של החדשנות 

ת 
שנו

קמפיין חד

תקן לפיתוח טוב
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המכון הדמוקרטי

פסיק, מגזין המכון 
הדמוקרטי יצא 

בגירסה מחודשת לפני 
כשנתיים, מתוך תפיסה 

חדשה של ניהול ידע 
במכון. כל גיליון מייצר 

גוף ידע חדש, עדכני 
ורלוונטי ומשמש כלי 

מצויין ללמוד על ליבת 
העשייה של המכון, ועל 
מגמות חדשות מהארץ 

ומהעולם לקידום 
תרבות דמוקרטית.

פסיק תשע״ח
  אורית אייזן, יפעת אידלמן        מו"פ  

04
שיתופי 
פעולה

05
ארגונים 
דמוקרטיים

06
השפעה
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המכון הדמוקרטי

מאז הקמת הויקי, הועלו 1,750 קבצים ובוצעו 13,851 
עריכות. היום קיימים במערכת 1,172 דפי תוכן ובהם:

 צ׳ק צ׳ק צ׳ק. שומעים את גלגלי הרכבת? היא התחילה 
לנוע לאט, וכעת מאיצה - ותגיע בקרוב למהירות מלאה.

 הוויקי של המכון הושק 
ביולי 2017. מה קרה מאז?

 נבנו בוויקי עולמות תוכן, עלו 
 מאות תכנים מכל הסוגים - 
 כלים, מתודולוגיות, תפיסות, 

סקירות ועוד.

א.נשי מכון התחילו להשתמש בוויקי לצרכים מגוונים. 

 ובשנה באה? הטמעה. הטמעה. הטמעה. 
ועוד עולמות תוכן. והרבה מאד תכנים נוספים.

הוויקי של המכון
ההשקה

  יפעת אידלמן        מו"פ  

64
השתלמויות

59
סרטונים

76
מצגות

239
כלים

80
מאמרים

נכון ל-30 ביוני 2018
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המכון הדמוקרטי

חינוך מבוסס מקום הוא תפיסה 
חינוכית בה הזיקה למקום פיזי 
יוצרת משמעות ייחודית בזהות 
הפרט. תפיסה זו כוללת פדגוגיה 
ייחודית הקרויה גם "למידה מבוססת 
מקום" ובה יש ידע, מיומניות 
והרגלים השואבים מן המקום 
הספציפי את הרצון והמוטיבציה 
להשפיע על המקום ולהוביל 
לעשייה אקטיביסטית למענו.

חינוך מבוסס מקום
ספר התכנית "שבילים"- תואר ראשון בחינוך 
סביבתי חברתי במכללה האקדמית לחינוך 
ע"ש קיי, בשיתוף המכון לחינוך דמוקרטי 

  דפנה גרנית דגני      המרחב הדרומי  

מבוא ופתיחה- מהו חינוך מבוסס מקום

פדגוגיה דמוקרטית מבוססת מקום

התפתחות פדגוגית של סביבות 
למידה מרובות בחירה

חינוך לטווח ארוך בהתנסות 
PBE מעשית

קידום רכיבי אקספלורציה באמצעות 
ארבעת הדיאלוגים בקורס "החממה"

"עצים גבוהים לא גדלים בחממה" - 
להכיר את העיר בכלים התנסותיים

פדגוגיה בריקולז'ית: הלמידה כתצריף 
חדש של התנסויות וחקירה

קולות סטודנטים באקדמיה, או: 
למי יש אוטוריטה לגבי חינוך?

מקום להשמיע קול - האקוסטיקה 
המיוחדת של קולות הסטודנטים 

בתהליכים השתתפותיים 

תוכניות חינוכיות ייחודיות 
והחיבור שלהם למקום 

חינוך מבוסס מקום – מרחב 
לגיאוגרפיה חינוכית 

הספר מציג הגדרות 
שונות לתפיסה חינוכית זו 

וכן פרקטיקות יישומיות 
לקידום והשפעה על זהות 

הפרט. "הפרטים" הינם 
סטודנטים בתכנית להכשרת 

אנשי חינוך פורצי דרך.

הספר יצא במהלך תשע״ט 
בהוצאת מכון מופת.



 המכון 
 לחינוך 
דמוקרטי
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אנשי חינוך פורצי דרך
עת  ר צעות  ורצי  פ י  י ו ר  י

י י ש ית  ת  " ח ור " י  ו י

י ית ר פ 

זיות  ר ות  תו חת  ת  ור  ח שת  ר  ת  ות
 " "ח ת  תו ורי   שרת  י  י ת י  ר ו ו  חי

ח  תרחשי  י  שו י  ו י י  זי  ת  ר 
ו חי שי  תרחשי  ות  יית ז י ש  י י ת ו

ת  רי
ר
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המכון הדמוקרטי

הקמת רשת של נשות ואנשי חינוך אידיאליסטים, 
חדשניים, פורצי דרך ומחוללי שינוי בחברה 

ובחינוך ברוח התרבות הדמוקרטית

מטרות התנועה

1. הכשרה ופיתוח מקצועי מתמיד של איש החינוך בוגר המסלול

2. יצירת שותפויות חדשות של בוגרים לפיתוח מיזמים חינוכיים וחברתיים

3. השפעה על השיח החברתי בישראל ברוח התרבות הדמוקרטית

גם אני מחנכ.ת דמוקרטי.ת
תנועת הבוגרים והבוגרות 

  מיטל הרטמן ויותם טרון        אקדמיה  




