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פרוטוקול דילמה - היוועצות עמיתים

נורמות השיח בפרוטוקול:

Hard on content, soft on the person - המשוב ניתן על התוכן ולא על האדם

Share the air, step up step back - שאיפה חלוקה שוויונית של הזמן בין המשתתפים

Be kind, helpful and specific - המשוב הוא משוב אמ"ת – אדיב, ממוקד ותורם לממושב/ת, כדי שייצא עם עצות 

פרקטיות לעבודה

שלבי הפרוטוקול:
המורה מציג/ה את הדילמה )10 דקות(

א. מה ההקשר שבתוכו נתקל/ה בבעיה?

ב. מהי הבעיה?

ג. איך התמוד/ה עם הבעיה?

ד. מה הוא/היא מבקש/ת מהקבוצה?

שאלות הבהרה )5 דקות(
המשתתפים יציגו למורה שאלות הבהרה – שאלות פשוטות שמבהירות את הנושא, שאלות

על עובדות, שאלות שניתן לענות עליהן בתשובת כן/לא.

שאלות העמקה )5 דקות(
שאלות שמטרתן הבנת תהליכי החשיבה, קבלת החלטות, מניעים ומטרות של מי שמבקש משוב

דיון  )10 דקות(
המציג אינו/ה משתתף/ת בחלק זה ואף זז/ה פיסית אחורה עם הכיסא.

מומלץ להתחיל מאמירה מחזקת, להיות אדיבים, ממוקדים ותורמים – המשימה המשותפת היא לתת למורה המציג/ה 

כמה שיותר כלים, רעיונות ודוגמאות שיעזרו לו להתמודד עם הדילמה שהציג/ה

תגובת המציג/ה )10 דקות(
המציג/ה ת/ יגיד איך הוא/היא רואה את הפרויקט והדילמה לאור הדיון, באיזה אופן הדיון תרם לו/ה

תגובת הקבוצה )10 דקות(
מה השיעור, מה למדתי, מה אני לוקח/ת למשימה שלי

מהם הלקחים הכלליים שלמדנו שהופכים פרויקט לפרויקט טוב – מה חייב להיות נוכח בפרויקט

רפלקציה על התהליך )5 דקות(
מה עבד טוב עבורך בתהליך שקיימנו?

כיצד ניתן ליעל את התהליך כך שיתאים לך כמשתתף יותר?

איך ארצה להשתמש בכלי כמנחה?
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Fears & Hopes פרוטוקול חששות ותקוות

מטרות:
הכרות הדדית של המשתתפים - מה מעסיק אותם ברמה המקצועית

למסד נורמות של אחריות קבוצתית לפרטים המרכיבים את הקבוצה ולמטרות האישיות של כל חבר בקבוצה

רקע:
זמן מומלץ: 5-25 דקות תלוי בגודל הקבוצה )כאשר הקבוצה גדולה ניתן לעבוד בשולחנות נפרדים ולאחד בסוף למסמך 

משותף(

ציוד: כלי כתיבה אישיים ומתעד

שלבים:
שלב ראשון - המנחה מבקש מכל משתתף לכתוב מהו החשש הכי גדול מ... )הפגישה/הסדנא/הקורס/ השנה וכד'( 

"בתרחיש הגרוע ביותר שלכם מה יקרה או לא יקרה"

לאחר מכן כל משתתף יכתוב מהי התקווה שלהם " אם זוהי שמת החלומות שלכם איך היא תראה..."

שלב שני - משתתף ראשון יניח על הלוח המשותף את החשש שלו מי שמתחבר מוסיף לידו וכך הלאה במטרה ליצור 

"שכונות" 

שלב שלישי - ניתוח החששות והתקוות המשותפות

)בפרטוקול המקורי עורכים שיתוף בזוגות ואז איסוף במליאה(

טיפים למנחה:
המנחה יכתוב את החששות והתקוות בניסוח המקורי שלהן ללא עריכה או תוספת של הערות	 

היעדר שיפוטיות	 

לא לפחד מהחששות לתת להן ביטוי ומקום	 

מומלץ שגם המנחה ישתף בחשות והתקוות 	 

מומלץ ונוח לעבור לנורמות עבודה צוותיות "כדי להשיג את התקוות שלנו וכדי להתמודד עם החששות לאיזה 	 

נורמות עבודה אנו זקוקים...?"
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פרוטוקול למידה מכשלונות מפוארים / חגיגה של טעויות

מטרות:
הטמעת ההבנה שכשלון או טעות הם מנוף ללמידה

חיזוק הלמידה הצוותית והאקלים בצוות

רקע:
זמן מומלץ: 40 דקות

ציוד: אם רוצים – אפשר לתת נופך של חגיגה אמיתית, עם בלונים ועוגה וכובעים מצחיקים. אבל רק אם זה יחווה בצוות, 

ובעיקר על ידי המציג/ה, כשעשוע נעים, ולא כלעג או חוסר כבוד.

שלבים:

רגע לפני שמתחילים – המנחה מסביר/ה בקצרה את מטרת המפגש – ללמוד יחד מכשלון/ טעות של אחד/ת מא/נשי 

הצוות. חוזר/ת בקצרה על כללי משוב מקדם )המשוב על העניין ולא על האדם, משוב אמ"ת...(, על חשיבות הטעות 

כמנוף ללמידה ומחזק/ת את האומץ והנכונות של המציג/ה לבוא ולהציג. 

שלב ראשון – אחד/ מא/נשות הצוות מציגה טעות/ כשלון/ משהו שלא עבד לה בפרויקט )10 דק'(. מסיימ/ת במסקנה/

תובנה שלה למה לדעתו/ה זה לא עבד. 

שלב שני – מחיאות כפיים סוערות של הצוות 

שלב שלישי – שאלות הבהרה ועומק )10 דק'(. 

שלב רביעי – דיון צוותי – מה ניתן ללמוד מהמקרה שהוצג? מה קרה שם? האם יש עוד מסקנות ותובנות/ מסקנות 

ותובנות אחרות שאפשר להסיק מכך? )10 דק'( 

שלב חמישי – תגובת המציג – מה לוקח מהדיון )5 דק'(

שלב שישי – סבב של כל הצוות – מה כל אחד/ת לוקח/ת מהדיון לפרקטיקה שלו/ה. מומלץ כאן להודות שוב למציג/ה 

על הנכונות להציג כשלון כמנוף ללמידה )5 דק'(.
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פרוטוקול למידה מהצלחות

מטרות הפרוטוקול:
לשים זרקור על הצלחות, מה עבד טוב בפרויקט שגרם לו להיות מוצלח. 

ליצר ידע קולקטיבי של גורמים ותנאים להצלחת פרויקט.

רגע לפני שמתחילים את הפרוטוקול:
סבב היכרות – שם ומאיזה בית ספר	 

מעבר על נורמות השיח בפרוטוקול:	 

Hard on content, soft on the person - המשוב ניתן על התוכן ולא על האדם

Share the air, step up step back - שאיפה חלוקה שוויונית של הזמן בין המשתתפים

Be kind, helpful and specific - המשוב הוא משוב אמ"ת – אדיב, ממוקד ותורם לממושב/ת, כדי שייצא עם 

עצות פרקטיות לעבודה

שלבי הפרוטוקול:
שלב 1: הצגת ההצלחה )10 דקות(

תיאור הפרויקט – המציג/ה מתבקש/ת לתאר בקצרה את הפרויקט שלו/ה. תוך כדי ההצגה ת/יציין המציג/ה מה גרם 

לפרויקט להיות מוצלח, תוך מתן דוגמאות ספציפיות ממהלך העבודה. 

המציג/ה ת/ידגיש מה עשה/עשתה כמורה, מה היו הפעולות שלו/ה שתרמו להצלחת הפרויקט. בזמן זה המשתתפים 

רושמים לעצמם הערות, שאלות ותובנות.

שלב 2: שאלות למציג )5 דקות(
שאלות הבהרה שהקבוצה רוצה להציג למציג/ה, כמו פרטים שהיו חסרים בהצגה וכד'.

שלב 3: דיון קבוצתי ניתוח ההצלחות )10 דקות(
הקבוצה מציעה את התובנות שלה לגבי מה גרם לפרויקט להיות מוצלח: מה המורה עשתה שלדעתם תרם להצלחה, 

ומה היו גורמים נוספים שתרמו להצלחה. המציג/ה בחלק זה אינו משתתף פעיל בדיון אלא רושם לעצמו תובנות.

שלב 4: יצירת רשימה קבוצתית של התנאים להצלחה )10 דקות(
הקבוצה מייצרת כרזה קבוצתית: רשימה משותפת של התנהגויות ספציפיות, עקרונות מנחים וקריטריונים לפרויקט 

מוצלח. בשלב זה כולם מוסיפים מניסיונם האישי בעבודתם.

שלב 5: איסוף קבוצתי  )5 דקות(
כל משתתף/ת אומר/ת טיפ/ המלצה/רעיון אחד שהוא/היא לוקח/ת ליישום בכיתה שלו/ה.

Gallery Walk – שלב 6: גלריית הצלחות
כל הקבוצות תולות את הכרזות שלהם, וכולם יכולים להתרשם וללמוד מהקבוצות האחרות.
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פרוטוקול וידאו

מטרת הפרוטוקול 
צפיה בשיעור ומתן משוב על שיעור

שלב ראשון )5 דקות(
המציג נותן רקע על השיעור, מסביר את מטרות השיעור, מה היו המטרות שלו. מסביר את הקשר של השיעור, איפה הוא 

על הרצף בעבודת הכיתה.

המציג מנסח דילמה ומציג שאלה למשתתפים שתנחה אותם בזמן הצפיה.

שלב שני- צפייה בקטע המצולם )5-10 דקות(
קטע אחד רצוף או מספר קטעים קצרים

שלב שלישי- שאלות הבהרה )5 דקות(
שאלות שעוזרות למשתתפים להבין יותר טוב את מהלך השיעור לדוגמא: איך נבחרו הקבוצות לחלוקה בשיעור?

שלב רביעי שאלות העמקה )7 דקות(
שאלות שעוזרות למציג הדילמה לחשוב לעומק על הדילמה

לדוגמא: האם חשבת... כיצד הדגימו התלמידים הבנה ב..

שלב חמישי- דיון קבוצתי  )15 דקות(
הקבוצה מקיימת דיון לגבי השיעור המוצג, מעלה רעיונות והצעות לגבי הדילמה שהוצגה

מתחילים במשוב חם למציג הדילמה ואז עוברים למשוב יעיל ממוקד ואדיב

המציג אינו משתתף בחלק זה רק רושם לעצמו תובנות

שלב שישי- המציג משיב )5 דקות(
המציג משיב לקבוצה מה הוא למד ולקח מהדיון

שלב שביעי- איסוף קבוצתי )5 דקות(
כל משתתף אומר טיפ/ המלצה/רעיון אחד שהוא לוקח ליישום בכיתה שלו

רפלקציה על התהליך )3 דקות(
איך היינו כקבוצה המתפקדת כמשוב עמיתים


