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הספר הוא מקרה בוחן שבעזרתו אפשר ללמוד מהניסיון המצטבר של מערכת חינוך 
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 "צוות חולון" מטעם המכון לחינוך דמוקרטי 

 ליווה את המסע החינוכי הזה. 

 מחברי הספר הם חברי הצוות: 

 מרב ברקת, יולי חרומצ'נקו, אדר כהן, 

שי קונפורטי ודרור בר יוסף

שער הכיתה: 

מיועד למורים המעוניינים ללמד בעזרת למידה 

פרויקטלית. שער זה מתאר את הרציונל הפדגוגי 

ואת שלבי העבודה בלמידה מבוססת פרויקטים 

בעזרת חוויות של מורים – האתגרים שניצבו 

בפניהם ודרכי ההתמודדות עמם.

שער בית הספר: 

מיועד למנהלים שרוצים להנהיג למידה מבוססת 

פרויקטים כפדגוגיה ותרבות מובילה בבית ספרם. 

שער זה מתאר את האופנים שבהם המנהל יכול 

לארגן מחדש את בית הספר כדי שיותאם ללמידה 
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שער העיר: 

מיועד לבעלי תפקידים מערכתיים באגפי החינוך 

של הרשויות המקומיות ובמשרד החינוך. בשער זה 

מתוארת הפעולה העירונית המסייעת לתהליך השינוי 

ברמה המערכתית, תומכת בתהליכים הבית ספריים 

ומתכננת את העיר כמרחב למידה.
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מוקדש לכל אלה ש..
ספר זה לא יכול היה להיכתב אלמלא בחרו אנשים ונשים רבים/ות לקחת חלק פעיל בהובלת 

תהליך שינוי עמוק ויסודי באופן שבו לומדים ילדים בעיר חולון, ועשו זאת באומץ, בסבלנות, 

ביצירתיות ובנכונות לראות רחוק קדימה. הספר הזה הוא, קודם כל, שלכם/ן – ומי שלא מוזכר 

כאן בשמו, הרי זה מפאת זכרונו המוגבל של הצוות הכותב.

תודה לשותפינו בעיריית חולון: ראש עיריית חולון, מוטי ששון, מנכ"לית עיריית חולון, חנה הרצמן, 

ראשת מינהל החינוך ד"ר טליה פרידמן וצוות מינהל החינוך.

תודה לשותפינו במשרד החינוך: המפקחות מטעם משרד החינוך בחולון – אריאלה קידר וחגית 

גוטדינר, מנהלת מרכז הפסג"ה ד"ר אורלי רמות, מנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך גב' חיה 

שיטאי, דליה פניג וצוות המזכירות הפדגוגית, דסי בארי וצוות חלוצי הערכה.

תודה למנהלי/ות בתי הספר, מורי/ות וגננות העיר חולון שלקחו ולוקחות חלק בתהליך בתוך 

השמחות והאתגרים של היומיום.

תודה לסמנכ"ל מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך, אייל רם, שהחל את המסע החולוני בתפקידו 

כמנכ"ל המכון לחינוך דמוקרטי.

תודה למנחי צוות חולון לדורותיו: מרב ברקת, יולי חרומצ'נקו, שי קונפורטי, טליה יערי, אוהד יפה, 

אנט נאמן, דרור בר יוסף, אסף גון, אדר כהן, רן כהן אהרונוב, דבי חסיד, חגית עגור-הלוי, אורלי 

אלכסנדר, קרן אפשטיין, ינון מלאכי, אורית איזן, לימור בסון, טלי אשר, יעקב רוסמן, איל רם.

תודה לשותפינו בקרנות: טלי יריב מקרן ברכה ויעל נאמן מקרן לאוטמן, שתמכו במהלך 

מראשיתו.

תודה לגרי ג'ייקובס ולקהילת ידידי היי־טק היי בישראל.

תודה לשותפינו מהיי־טק היי סן דייגו – לורה מקביין, אן וורהול, לארי רוזנסטוק ורוב רירדון.
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מבוא 

ארבע פרספקטיבות פותחות

אם הייתי צריכה להגדיר איזו תלמידה הייתי בשנות 

בית הספר שלי, "תלמידה טובה" ודאי הייתה כותרת 

הולמת. עמדתי בכל המשימות שלי, הייתי אחראית, 

הציונים שלי היו טובים ברובם, חלקם אפילו טובים 

מאוד. סיימתי את לימודי התיכון בהצטיינות. מוריי 

היו מרוצים, הוריי היו גאים, ולכן יכולתי לומר 

שמילאתי בהצלחה את תפקידי כתלמידת בית ספר.

אולם שכשאני מנסה להיזכר מה עשיתי במשך אותן 

12 שנים בבית הספר )בכל זאת, פרק זמן משמעותי 

בחייו של אדם(, הזיכרונות שעולים קשורים בעיקר 

לשבט הצופים שלי, שהסניף שלו היה מעבר 

לכביש, על גדות הירקון. שם למדתי את הדברים 

המשמעותיים שמלווים את תחום עיסוקי עד היום: 

למדתי על אחריות ואמפתיה, על תרומה לקהילה 

ועבודת צוות, על הדרכה וניהול )של צוות ושל 

גדוד(. למדתי מהי אהבת הארץ דרך שתי הרגליים, 

והתוודעתי לסיפורי מורשת ולשירי ארץ ישראל 

רבים. למדתי ליצור בעזרת שתי ידיים – לבנות, 

לנסר, לצבוע, לברוא יש מאין. כולנו היינו מלאי להט 

ללמוד לעשות, ללמוד ללמוד, ללמוד וללמד אחרים.

כשאני שואלת את עצמי היום בזכות מה הלמידה 

בשבט הצופים זכורה לי עד היום, אני יודעת לומר 

שהיא הייתה רלוונטית לחיי היומיום שלנו. זו הייתה 

למידה מתוך עשייה, למידה שבמסגרתה הראש 

מחובר לידיים ולכל שאר החושים. זו הייתה למידה 

בתנועה, והכי חשוב – ללמידה הזאת היו תוצרים 

משמעותיים ורלוונטיים, כאלה שנדרשו בקהילה 

שבה חיינו. 

הנושא שבחרנו למחנה הקיץ השנתי היה תקופת 

קום המדינה. בנינו עם החניכים שלנו מבנים צופיים 

שהמחישו סצנות מאירועים היסטוריים. יחד למדנו 

את סיפור הקמת המדינה בדרכים חווייתיות. אני 

זוכרת אחר הצהריים אחד שהכנתי בו בשביל חניכיי 

משחק רצפה ענק, בגודל מגרש כדורסל, שכלל 

משימות שהקנו להם ידע היסטורי שאני בטוחה 

שמלווה אותם עד היום. הם לא נדרשו לשנן או 

לזכור אותו, אבל הם נגעו בו בדרכים מוחשיות 

רבות כל כך, ולכן ברור שהיום הוא חלק מהזיכרון 

הקולקטיבי שלהם ושלי. 

לימים, כשנדרשתי לתת שם לשיטת החינוך הזאת, 

לא היה לי ספק בכך שמדובר בלמידה מבוססת 

פרויקטים. החיבור הטבעי שלי לשיטה זו ולמה שיש 
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לה להציע בעידן שלנו לא הפליא אותי, ואני מאמינה 

שכך צריכה להיראות למידה בבתי הספר. 

כשהגעתי לביקור ראשון בהיי־טק היי בסן דייגו, 

התעוררה בי תחושת בית שאי אפשר להסביר 

בדרך אחרת מלבד תחיית זיכרון ילדות. ראיתי את 

אותו מבט מוכר של "אש בעיניים" בעיניהם של 

התלמידים והמורים. "passion", הם קוראים לזה. 

זוהי עשייה מתוך אהבה ותשוקה, מתוך חיבור אישי 

וחיבור משותף. 

המשימה שלי ושל חברי הצוות שלי בשש השנים 

האחרונות הייתה ללוות עיר בניסיון אמיץ לשנות 

את דרכי ההוראה המסורתיות שבה, כך שיתאימו 

ללמידה הרלוונטית למאה ה-21. ניסיון זה כרוך גם 

בשינוי התרבות וההוויה הן בבתי הספר והן בעיר. 

בספר זה ניסינו לתאר את הדרך שעשינו כדי להצית 

את "האש בעיניים" ולסלול את הדרך ליצירת שינוי 

של ממש.

מרב ברקת, צוות חולון

למסע המשותף שלנו בחולון, המסע הארוך והמאתגר 

אל מחוזות הלמ"פ, למידה מבוססת פרויקטים, הגעתי 

מצויד בשלושה "כובעים" שונים. הכובע הראשון הוא 

היותי תושב חולון, עיר שאני מגדל בה את ילדיי. 

שמחתי לדעת שאני יכול לתרום למערכת החינוך 

שלהם ושל חבריהם תרומה שנראתה לי חשובה 

ופורצת דרך. הכובע השני הוא היותי מורה שמשתדל 

כל הזמן למצוא חידושים בדרכי ההוראה, ליזום, לאתגר 

את עצמי ואת התלמידים ולעשות "אקספרימנטים" 

חינוכיים. הכובע השלישי הוא עברי כמפקח לימודי 

האזרחות במשרד החינוך. במסגרת התפקיד המרתק 

הזה התוודעתי לרמת המאקרו של מערכת החינוך 

והייתי שותף מוביל להטמעת מטלות הביצוע לבגרות 

באזרחות )מהלך ארצי שהקדים את זמנו וסלל את 

הדרך לרפורמה ללמידה משמעותית(. בשנותיי במשרד 

למדתי שמורים רבים צמאים לשינוי פדגוגי, אך זקוקים 

למסגרת מתאימה לכך, לעידוד ולתמרוץ, ובעיקר 

– לליווי. עם כל הכובעים האלה הצטרפתי למהלך 

החולוני, חדור התלהבות ורצון לחלוק מניסיוני וללמוד 

דברים חדשים. משני אלה היה לי בשפע.

אדר כהן, צוות חולון
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במשך כ-15 שנה הייתי מורה במערכת החינוך 

הדמוקרטית והפתוחה. השנים האלה היו בעלות 

ערך רב מבחינתי. חוויתי חינוך משמעותי בצד 

למידה משמעותית: הייתי עד ללמידה מעמיקה 

של תלמידים מתוך בחירה אישית והנעה פנימית, 

לחיבורים אינטרדיסציפלינריים, למורים הפועלים 

באוטונומיה ומתוך תשוקה ולסביבה מכבדת הרואה 

בכל תלמיד אינדיווידואל. בשנים אלו העסיקו אותי 

שאלות בדבר השינוי המיוחל במערכת החינוך 

הציבורית: כיצד מובילים שינוי, האם מודל החינוך 

הדמוקרטי מתאים לכולם וכיצד מיישמים אותו גם 

במערכת החינוך הרחבה.

כשהתוודעתי ללמידה מבוססת פרויקטים, במיוחד 

במהלך הביקור ברשת בתי הספר של היי־טק היי 

בסן דייגו, חשתי שהנה נחשפתי למודל דומה שעשוי 

לענות על שאלותיי ולספק פתרון יצירתי לבתי הספר 

ולאתגרי החינוך העתידי. חשתי שמצאתי דרך שניתן 

לשלב בה עקרונות של רלוונטיות ללומד ולמורה, 

תשוקה והנעה פנימית, מחויבות לתכנית לימודים, 

שילוב של אינטליגנציות, הגדלת מרחבי הבחירה, 

ובצדם – למידה משמעותית. המהלך העירוני בחולון 

אפשר לי להביא את ניסיוני ואת חלומותיי ולצאת 

לדרך חדשה המאתגרת את המערכת ומייצרת 

למענה דגמים חדשים. 

שי קונפורטי, צוות חולון

כשאני מנסה להיזכר בחוויות למידה משמעותיות 

לאורך חיי, כאלו שסיפקו לי הרבה יותר ממידע, 

קופצות לי לראש שלוש: שתיים מהן הן חוויות בית 

ספריות ואחת מחוצה לו. אני זוכרת את הלהט של 

המורה להיסטוריה שולה בחטיבת הביניים, שזימנה 

לנו דיון סוער בשאלה האם טבע האדם רע מנעוריו 

)על־פי תומס הובס( או טוב מנעוריו )על־פי ג'ון 

לוק(. אופי הדיון הזה לימד אותי עד כמה חשובות 

האוטונומיה של המורה ויכולתו לבחור בעצמו את 

הנושא שילמד ואת הדרך שבה ילמד אותו. כך יוכל 

להביא את תשוקת ההוראה שלו לידי ביטוי. 

החוויה השנייה היא הרגע בתיכון שבו הזמינו אותנו 

להשתתף בהפקת תאטרון שתהיה כולה שלנו – 

משלב כתיבת המחזה ועד שלב עיצוב התאורה. 

החוויה הזאת לימדה אותי על הצורך בטיוטות 

מרובות ובשיפור מתמיד, על המקום שלי בתוך יצירה 

משותפת, על עבודת צוות והקשבה, על השלם הגדול 

מסך חלקיו. 

החוויה השלישית הזכורה לי לטובה היא שנות העבודה 

שלי בתחום העיתונות. בשנים אלה למדתי איך 

מתרחשת למידה בעולם האמיתי – ריאיונות ותצפיות 

בשטח, קריאת מקורות מרובים, הצלבת מידע ותיקופו 

וחקירה עצמית וצוותית – ואיך תוצריה צריכים להיות 

מוצגים: באופן נגיש, בהיר וזמין לכל נפש.

למידה מבוססת פרויקטים מאפשרת את כל אלה. 

היא מאפשרת מרחב שבו התשוקה של המורה באה 

לידי ביטוי וכן מרחב שבו התלמיד יכול ללמוד באופן 

עצמאי או בשיתוף עם עמיתיו. בעיקר היא מאפשרת 

ללמוד ללמוד. ברגע שהיכולת הזאת נרכשת, אין 

גבול להישגים שהתלמידים יוכלו להגיע אליהם. 

יולי חרומצ׳נקו, צוות חולון
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על הספר
ספר זה מספר את סיפור המסע העירוני של חולון, שהחל ברעיון אמיץ של מנהלת בית ספר אחת לצאת וללמוד עם חבריה 

המנהלים את מודל היי־טק היי בסן דייגו, ארצות הברית. יחד ולחוד הם יצרו פרשנות מקומית למודל זה שתתאים למציאות 

חינוכית חדשה ופורצת דרך. 

חשוב להדגיש שאנו מתארים כאן דוגמה לתהליך שינוי פדגוגי עירוני, ולא מתכון מדוייק לתהליך שינוי )שהרי למרחבים 

עירוניים שונים יתאימו תהליכי שינוי שונים(. למעשה, הספר הוא מקרה בוחן שבעזרתו אפשר ללמוד מהניסיון המצטבר של 

מערכת חינוך עירונית במסגרת כל הרצף הגילי )גן עד בית ספר תיכון( כיצד ניתן להוביל שינוי פדגוגי דרך שלוש נקודות 

מבט שונות: זו של ראש מינהל החינוך, זו של מנהל הבית ספר וזו של המורה. מרבית פרקי הספר מחולקים לשלושה שערים 

המייצגים את שלוש נקודות המבט האלה, ולכן מותאמים לקהלי יעד שונים שעשויים למצוא בו עניין:

שער הכיתה: 

מיועד למורים המעוניינים ללמד 

בעזרת למידה פרויקטלית. שער זה 

מתאר את הרציונל הפדגוגי ואת שלבי 

העבודה בלמידה מבוססת פרויקטים 

בעזרת חוויות של מורים – האתגרים 

שניצבו בפניהם ודרכי ההתמודדות 

עמם.

שער בית הספר: 

מיועד למנהלים שרוצים להנהיג למידה 

מבוססת פרויקטים כפדגוגיה ותרבות 

מובילה בבית ספרם. שער זה מתאר 

את האופנים שבהם המנהל יכול לארגן 

מחדש את בית הספר כדי שיותאם 

ללמידה פרויקטלית: כיצד תומכים 

במורים, כיצד מתכננים מערכת שעות 

שתסייע לפדגוגיה מסוג זה ועוד.

שער העיר: 

מיועד לבעלי תפקידים מערכתיים 

באגפי החינוך של הרשויות המקומיות 

ובמשרד החינוך. בשער זה מתוארת 

הפעולה העירונית המסייעת לתהליך 

השינוי ברמה המערכתית, תומכת 

בתהליכים הבית ספריים ומתכננת את 

העיר כמרחב למידה.

 "צוות חולון" מטעם המכון לחינוך דמוקרטי ליווה את המסע החינוכי הזה – מחולון לסן דייגו ובחזרה. 

מחברי הספר הם חברי הצוות: מרב ברקת, יולי חרומצ'נקו, אדר כהן, שי קונפורטי ודרור בר יוסף.

מקרא 
אייקונים

שער 
העיר

 שער 
בית הספר

שער 
הכיתה

שער 
המורה

 שער 
הגן

שולחן 
עגול

שאלה מגדלור
פוריה

תוצר



תוכן העניינים

6 מבוא  
6 ארבע פרספקטיבות פותחות 
9 על הספר 

1
 כשה־PBL פגש את חולון, 

12 או: איך כל זה התחיל? 
14 הצעדים הראשונים 
15 למידה מהמומחים 
16 שולחן השותפים יוצר את היד החולונית 
17 מקימים בית ספר חדש 
20 גדילה בכיוון ההפוך: מעל־יסודי ליסודי, מיסודי לגן 
22 שותפות בת־קיימא 
22 HTH כמקור השראה – המפגש בין היי־טק היי לחולון 

24 מה להיי־טק היי ולישראל? 
25 הייחוד של היי־טק היי 
27 לא רק פרויקטים 
30 איך מתרגמים ערכים לעשייה? 
31 סן דייגו־חולון – הופכים השראה למציאות 
32 העקרונות החולוניים: היד, הפרקטלים וסוד היופי 

2
38 מהי למידה מבוססת פרויקטים? 

מקורות שיטת למ"פ ומדוע זכתה לעדנה מחודשת 
40 במאה ה-21 
41 פרויקט טוב הוא פרויקט שמקבל מחמא"ה 
44 שער הכיתה: איך מתנהלת הוראה לפי שיטת הלמ״פ 

שער בית הספר: מה צריך לעשות מוסד חינוכי 
53 שבוחר להטמיע למידה מבוססת פרויקטים 
58 שער העיר: כיצד עיר מובילה שינוי פדגוגי עירוני? 

3
70 איפה? המסע לאורך הרצף הגילי  
72 מודל בתי הספר העל־יסודיים 
75 שער המורה 
78 שער בית הספר 
82 שער העיר 
84 מודל בתי ספר יסודיים 
85 שער המורה 
87 שער בית הספר 
88 שער העיר 
92 גם גני ילדים מיישמים למ"פ  
93 שער הגננת: למידה מבוססת פרויקטים בגן הילדים 
97 שער הגן: ארגון הלמידה בגן הילדים 

שער העיר: ההיסטוריה של תכנית הליווי בגני 
98 חולון: מדוע שואג האריה בספרייה? 

100 השער הארצי 



4
אסטרטגיות לשינוי חינוכי־

104 עירוני בר־קיימא 
106 אסטרטגיה 1: "המגדלורים"  
107 מגדלור: בית הספר החדש חולון ברוח היי־טק היי  
113 מגדלור: בית הספר ע"ש אריאל שרון 
119 אסטרטגיה 2: מנטורים 

אסטרטגיה 3: כשהפדגוגיה פורצת את קירות הכיתה: 
128 העיר כמרחב למידה 
132 אסטרטגיה 4: כשלמידה מבוססת פרויקטים יוצאת מחולון 

5
134 איך מעריכים תהליך שינוי פדגוגי? 
136 הערכת השינוי: מתבוננים על התהליך העירוני 
137 עיצוב תהליך ההערכה 
140 ממצאי תהליך ההערכה 
143 סיכום ממצאי ההערכה ומחשבות להמשך 

6
 למ״פ 2.0 - 

146 סיכום מהסוג הרפלקטיבי 
148 חדשנות חינוכית בחולון 2.0 
151 הקנווס שלך 

7
152 נספחים 
154 אוטופיה בחולון 
164 על יוצרי הספר 
165 ביבליוגרפיה 



 כשה־PBL פגש 
את חולון, או: איך 

כל זה התחיל?

14 הצעדים	הראשונים	

15 למידה	מהמומחים	

16 שולחן	השותפים	יוצר	את	היד	החולונית	

17 מקימים	בית	ספר	חדש	

20 גדילה	בכיוון	ההפוך:	מעל־יסודי	ליסודי,	מיסודי	לגן	

22 שותפות	בת־קיימא	

22 HTH	כמקור	השראה	–	המפגש	בין	היי־טק	היי	לחולון	

24 מה	להיי־טק	היי	ולישראל?	

25 הייחוד	של	היי־טק	היי	

27 לא	רק	פרויקטים	

30 איך	מתרגמים	ערכים	לעשייה?	

31 סן	דייגו־חולון	–	הופכים	השראה	למציאות	

32 העקרונות	החולוניים:	היד,	הפרקטלים	וסוד	היופי	



1



14 | למידה מבוססת פרויקטים במרחב העירוני

1
הצעדים הראשונים

מודל ה־Project Based Learning( PBL(, למידה    " 

מבוססת פרויקטים, מספק כלים לעולם החדש, 

האינטנסיבי, המהיר. הדור הזה הוא דור של סיפוקים 

ותוצאות מהירות. המודל הזה מותאם מאוד לעידן 

שאנחנו חיים בו, שבו רוצים לראות דברים מוגמרים 

ולא מסתפקים בשיעור הפרונטלי". 

חנה הרצמן, מנכ"לית עיריית חולון

בהיי־טק היי חוויתי תרבות דמוקרטית שיש בה סדר,    " 

מובנות ואמירה בצד חשיבה ופתיחות. כשחזרתי 

משם אמרתי, 'ראיתי בית ספר דמוקרטי, אבל אחר'". 

איל רם, מנכ"ל המכון לחינוך דמוקרטי לשעבר

הרגשתי שאני מקדמת תפיסה שתאמה את תפיסת    " 

עולמי. המקום של הילד כלומד, ההעצמה של צוות 

המורים, הלגיטימציה והכבוד שניתנים לכל דבר 

שהילד עושה, הריגוש שבחיבור לקהילה". 

אריאלה קידר, המפקחת הכוללת מטעם משרד 
החינוך על בתי הספר העל־יסודיים בחולון לשעבר.

 

את תחילתו של סיפור תהליך השינוי הפדגוגי 

שעברה חולון אפשר לספר בדרכים שונות, תלוי 

את מי שואלים. כדרכו של מהלך שהובלתו מצריכה 

שותפות בין גורמים רבים, לתחילתו של הסיפור 

כמה גרסאות, מעט שונות זו מזו. העובדה שמרבית 

השותפים בתהליך לידת השינוי כבר אינם משמשים 

בתפקידים שבהם שימשו בתקופה זו מאפשרת 

מרחק ראוי מהתהליך שמניב נקודת מבט רחבה 

יותר.

התחקות אחר סימני ההשראה לתהליך השינוי 

מובילה לרשת בתי הספר היי־טק היי בסן דייגו 

)שעליה יפורט בפרק הבא(. איל רם, שהיה בתחילת 

התהליך מנהל במכון לחינוך דמוקרטי ואחר כך 

מנכ"לו, ובעת כתיבת הספר משמש סמנכ"ל מנהל 

עובדי הוראה במשרד החינוך, מספר: 

הייתי אז מנהל המסלול האקדמי במכון. יום אחד    " 

נכנסו יורם הרפז ואמנון כרמון למשרד שלי ואמרו, 

'פגשנו בית ספר מדהים, והוא יכול להתחבר 

נהדר לאג'נדה של המכון לחינוך דמוקרטי'. זיהיתי 

הזדמנות גדולה שיכולה לענות על הצורך שהיה לנו 

להגדיר פדגוגיה דמוקרטית. כשהיינו שואלים את 

יעקב הכט מהי זו פדגוגיה דמוקרטית, הוא נהג לומר, 

'המורה בוחר מה ללמד, ויש קשר לכבוד האדם. 

מורה שילמד מתמטיקה יעשה זאת תוך הבנה מהי 

משכנתה'. 'מגניב' להתייחס לזה כך בבית ספר 

דמוקרטי, אבל התפיסה ההיפר־ליברלית הזאת לא 

יכולה להשתמר כשמדובר בסדר גודל של מדינה, 

כי גם למדינה יש סמכות להחליט מה היא רוצה 

שיילמד. רשת היי־טק היי הציעה פדגוגיה מסקרנת, 

'חנונית' יותר ודידקטית, אבל 'מדברת רלוונטיות'. לא 

האבסה של ידע, אלא יצירתיות. חשבתי שכדאי שגם 

מורי בתי הספר הדמוקרטיים יכירו אותה".

ואכן, בשלב הראשון נפתח קורס משותף למכון 

כרם להכשרת מורים לחינוך הומניסטי יהודי ולמכון 

לחינוך דמוקרטי שבו נלמד המודל של רשת היי־טק 

היי. לאחר מכן הגיעה ההזדמנות לנסוע לסן דייגו 

במסגרת משלחת מאורגנת של אנשי חינוך ישראלים 

במימון גרי ג'ייקובס, איש עסקים שמשמש הפטרון 

והתומך הכספי העיקרי של הרשת. 

בהיי־טק היי חוויתי את שיטת החינוך הזאת בעוצמה    " 
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רבה", מסביר רם, "נוסף על כך, פגשתי שם תרבות 

דמוקרטית שיש בה סדר, מובנות ואמירה שכולם 

בתוכה, ובצד אלה גם חשיבה ופתיחות. חזרתי למכון 

ואמרתי, 'ראיתי בית ספר דמוקרטי, אבל אחר'. אחרי 

שחזרתי מסן דייגו העברתי הרצאות רבות על המודל 

בבתי ספר, אבל בכל פעם אמרו לי, 'טוב, זה בסן 

דייגו, שם זה אפשרי וכאן לא'. אבל חשתי שאם נקים 

 בית ספר כזה, תהיה לכך השפעה על כל הארץ.

אני וגלעד בבצ'וק, מנכ"ל המכון באותה תקופה, 

התחלנו לקדם את הרעיון. רצינו להקים בית ספר 

כזה, אבל לא כתמיכה בקבוצת הורים, כמו שמקימים 

בית ספר דמוקרטי, אלא שמשרד החינוך יישא 

באחריות על ההקמה שלו. היה לנו ברור שצריך 

שותפות של המשרד ושל רשות עירונית. התחלנו 

להיפגש עם דלית שטאובר, שהייתה מנהלת מחוז תל 

אביב במשרד החינוך באותה התקופה, אבל עיריית 

תל אביב לא הביעה עניין. נדרשו לנו כמה פגישות 

כדי לשכנע את דלית, ואז היא אמרה לנו, 'תלכו 

לחולון. חנה הרצמן )מנכ"לית עיריית חולון( היא 

האדם שלכם'. זמן קצר לאחר מכן התמנתה שטאובר 

למנכ"לית משרד החינוך, וגם בתפקידה החדש 

המשיכה להתלהב מהמודל עד כדי כך שהחליטה 

לתווך בין הרצמן והמכון".

בוחרים בחולון
הרצמן, בעלת ותק של למעלה מ-23 שנים בתפקיד 

מנכ"לית עיריית חולון, הייתה ידועה כמי שמובילה 

תהליכי חדשנות במערכות החינוך ובתחום התרבות 

של העיר חולון, ובהם מיתוג העיר כ"עיר הילדים" 

וחיבור בין מוסדות חינוך ותרבות. היא עצמה למדה 

בבית ספר למחוננים בכפר סבא ששילב למידת 

מקצועות "רגילים" עם לימודי אמנות, מוזיקה ודרמה. 

היא מפרטת:

חולון הציבה שלוש מטרות משמעותיות למען    " 

מערכת החינוך שלה – למידה משמעותית ויעילה 

שפותחת פתח לחיים; למידת מקצועות רלוונטיים 

לעולם התעסוקה שיסייעו באופן ממשי לתלמידים 

בתחום זה; הכנה לחיים – סיפוק כלים להתנהלות 

נכונה בחיים. אלה הם ערכים שהעיר מפתחת גם 

בעזרת מוזיאון הילדים, מוזיאון העיצוב והמוזיאון 

לקריקטורה ולקומיקס – כולם מוזיאונים אקטיביים 

המשלבים הדרכות, סדנאות, הכנות תוצרים 

ופרזנטציות". 

לשם מימוש החזון העירוני של הרצמן נדרשה 

פדגוגיה מותאמת: "האמנתי שלמידה מבוססת 

פרויקטים מכינה ילדים לחיים", מסבירה הרצמן, " 

דרך פרויקטים שמחייבים אותם לעבוד בצוות, לייצר 

שותפויות, להתחשב, להיות סבלניים וסובלניים, 

להחליט החלטות בהתחשב בהצפת המידע ולהפוך 

את כל אלה לידע משמעותי".

למידה מהמומחים
לאחר שפנתה שטאובר להרצמן, שהביעה עניין 

בתהליך, נפגשה הרצמן עם גרי ג'ייקובס ובהמשך 

נפגשה גם עם איל רם. בפגישה זו החלו להתגבש 

צעדים מעשיים ליישום המודל. הצעד הראשון 

שהוחלט עליו היה למידה מהמומחים. הרצמן נזכרה 

במיכל שחר, מנהלת בית הספר נבון, שבמשך שנה 

דיברה איתה על מימון עירוני של משלחת מנהלי 

בתי ספר שתיסע לראות מה קורה בעולם בתחום 

החינוך. כך קרה שבמהלך חופשת חנוכה תשע"א 

יצאו מנהלי בתי הספר העל־יסודיים של חולון, 

בלוויית כמה בעלי תפקידים ממשרד החינוך, לסיור 
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ברשת בתי הספר היי־טק היי בסן דייגו.

אריאלה קידר, המפקחת הכוללת מטעם משרד 

החינוך על בתי הספר העל־יסודיים בחולון, 

שהצטרפה למשלחת, מספרת: 

בתחילה הייתה ספקנות בקרב המנהלים, נדרש    " 

זמן ליצירת אמון. ככל שהתהליך התקדם עלה מדד 

האמון ביכולת של המנהלים להוביל תהליך שינוי. 

השיא היה בסן דייגו, כשבמשך כל השבוע 'דיברנו 

חינוך'. התרגשנו, ראינו שקורה משהו, ונוצרה גם 

אינטימיות, וכך נרתמנו כולנו למהלך".

תהליך השינוי בחולון תוכנן להיות בעל שתי זרועות. 

הראשונה היא תהליך הטמעה עירוני שיחלחל 

לבתי ספר רבים בעיר באופנים ובמינונים שונים, 

לפי בחירת המנהלים, והשנייה היא הקמת בית ספר 

בחולון– חטיבת ביניים – שיתבסס על המודל השלם 

של היי־טק היי. בפגישות הראשונות של איל רם 

וחנה הרצמן סוכם שהתהליך חייב להיות משולב ובו־

זמני כדי שיתפתחו יחסי גומלין פוריים בין בית הספר 

הייחודי לשאר בתי הספר בעיר, וכדי שמנהלי בתי 

הספר לא יתנגדו להקמת בית הספר החדש.

עם חזרתם של המנהלים מסן דייגו הוצע להם 

להשתתף בתהליך ליווי שכלל כמה מפגשים 

קבוצתיים לאורך השנה. את התהליך ליווה מדריך 

מטעם המכון לחינוך דמוקרטי, שסייע להם בתהליך 

המורכב של התבוננות בבית הספר שלהם – של 

מיפוי חוזקות בתי הספר ושל מציאת הדרך להתחלת 

תהליך השינוי בבית ספרם. דגש מרכזי הושם 

על נושא הבחירה, ולכן רק מנהלים שבחרו בכך 

השתתפו בתהליך. הובהר כי כל אחד יכול להחליט 

מהם האופן והקצב שלפיהם ייושם השינוי הפדגוגי 

בבית הספר. בתום התהליך נדרשו המנהלים להציג 

את רעיונות היישום שלהם בפני השותפים להנעת 

התהליך ובפני ראש העיר.

שולחן השותפים יוצר 
את היד החולונית

שולחן השותפים הוקם סמוך לחזרת המשלחת 

לארץ. בתחילה כלל השולחן את דורית בן יהודה, 

ראשת מינהל החינוך בחולון, את אריאלה קידר ואת 

איל רם. עם הזמן הצטרפו בעלי תפקידים נוספים, 

כגון מנהלת פסג"ה חולון אורלי רמות והמפקחת 

על היועצות בחולון אורלי סרוסי. מהר מאוד נוצרה 

עבודת צוות אמיתית, כזו שאינה מובנת מאליה, 

למען המשימה המשותפת. קידר מספרת: 

הרגשתי שותפה להובלה ולביסוס התפיסה הפדגוגית    " 

החדשה בקרב המנהלים. ההכנה שלנו לישיבות 

הייתה משותפת, והמפגשים עם המנהלים הועברו 

יחד. בתחילת הדרך חששו שותפיי לשולחן שאני 

אייצג את ה'ממלכה' ואציב חסמים להתקדמות. 

קידמתי את עקרון הצמצום וההעמקה: פשרה של 

למידה משמעותית הוא שלא מוכרחים ללמד את כל 

תכנית הלימודים. היה עליי להרגיע את המנהלים 

בנוגע להספק החומר וללימוד כל המקצועות. 

הרגשתי שיש כאן הזדמנות להשפיע בקלות על 

המנהלים, לתת להם את האומץ להעז לצאת למסע 

הזה".
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בדומה למודל של היי־טק היי, בראשית הדרך יצר 

שולחן השותפים מערכת ערכים מוסכמת שתהיה 

הבסיס למהלך העירוני. 

מכיוון שבאתי עם ניסיון ניהולי הבנתי שיש להבנות    " 

כל תהליך שינוי שרוצים לקדם על בסיסה של 

מערכת ערכים ועקרונות הומוגנית", מסבירה בן 

יהודה, "אנשים בבתי הספר פוגשים בעלי תפקידים 

שונים – מהמנהל, ממשרד החינוך ומהמכון לחינוך 

דמוקרטי – כל אחד יכול לבלבל, לייצר ציפיות 

שונות, מה שמייצר במערכות מצב שבו מול כל בעל 

תפקיד 'מנגנים' תקליט אחר. לא רציתי שישרתו 

אותנו, להפך – רציתי לבוא אל בתי הספר עם סדר 

יום שירותי. ההליך הזה עזר לנו להפוך את הקערה 

על פיה ולדבר איתם על מי הם, המנהלים, רוצים 

להיות כשיהיו גדולים, ומה התפקיד שלנו – של 

שולחן השותפים ושל כל אחד מבעלי התפקידים 

שבו – במסגרת המאמץ לעזור להם. נוצרו ציפיות 

מובחנות מכל אחד מהשותפים, וידענו גם לייצר 

שלם. זה יצר שקט גדול אצל המנהלים".

חמשת העקרונות שנוסחו סביב שולחן השותפים 

]ראה תרשים ופירוט בפרק...[ – "היד החולונית" 

– הגדירו את הדגשים שישמשו בתהליך העירוני, 

וכן את הציפיות הנוגעות לשינוי תפקידם של 

המורה והמנהל. שולחן השותפים נפגש אחת 

לחודש לפגישות שארכו שלוש שעות במקומות לא 

שגרתיים, לרבות ביתה של קידר במהלך ארוחת 

בוקר. "היה כאן אתגר אמיתי של שיתוף פעולה בין 

עיר ומשרד חינוך", מספרת בן יהודה, "ועבדנו על זה 

הרבה וקשה, גם ברמת היחסים האישיים. כאשר נוצר 

אמון בין השותפים אפשר היה להתגבר על מהמורות. 

מערכת היחסים אפשרה קיימות לתהליך".:

לעניין היחסים הייתה חשיבות גדולה גם במסגרת 

המהלך מול המנהלים. "היה כאן תהליך אטי של 

בניית אמון", מספרת בן יהודה, "בהתחלה המנהלים 

קיטרו והתלוננו ואילו אנחנו ניסינו להצמיח ולהקנות 

להם את תחושת הביטחון בכך שהדבר אפשרי. 

אי אפשר לעשות מהלך כזה אם לא מביאים 

בחשבון את כל המורכבויות – החברתיות, הרגשיות 

והמקצועיות. הייתה כאן יצירה אותנטית של 

האנשים והגופים שחברו יחד למען המשימה. כולם, 

לרבות המנהלים, הרגישו שלא מוותרים עליהם כדי 

להשיג משהו מעל הראש שלהם. הם יוצרים דבר 

חדש ומאפשרים למורים שלהם לייצר דבר חדש על 

קרקע יציבה, כי משרד החינוך והעיר מאפשרים זאת 

ומגבים אותם. הם היו יכולים להיות מדודים וזהירים, 

אבל המרחב שיצרנו למענם אפשר להם לעוף גבוה 

יותר ולא לראות רק את האילוצים והסכנות. זה היה 

התפקיד שלנו: לפתוח, להחזיק, להכיל".

מקימים בית ספר חדש
בשולחן השותפים נידונו, בין השאר, פרטי הקמתו 

של בית הספר החדש. בצד הרצון להקים מוסד 

לימודי שיהיה מגדלור פדגוגי התעורר חשש מכך 

שהמנהלים יחושו מאוימים מהקמה של בית ספר 

חדש שעלול "לגזול" תלמידים מבתי הספר הקיימים. 

כמו כן, כדי להקים בית ספר ייחודי שהוא חלק 

ממערכת החינוך הציבורית יש צורך להבטיח בסיס 

כלכלי שיממן את העלויות הנוספות לתקצוב הרגיל 

של משרד החינוך ושל העירייה. את הכסף הזה גייס 

המכון לחינוך דמוקרטי באמצעות יצירת שותפות בין 

קרן משפחתית שמימנה את הצטיידות בית הספר 

המנהל 
כמאפשר

המנהל 
כמאפשר

המורה 
כמעצב

המורה 
כמעצב

תרבות 
דיאלוגית

תרבות 
דיאלוגית

למידה 
רלוונטית 

ומשמעותית

למידה 
רלוונטית 

ומשמעותית

העיר 
כמרחב 
למידה

העיר 
כמרחב 
למידה

1

1

2

2

4

4

3

3

5

5

5

העקרונות 
עליהם מושתתת 

התפיסה 
החינוכית 

בחולון

בעקבות החוויה שלכם רשמו באילו אופנים באים לידי ביטוי 
חמשת העקרונות:

ראה תרשים ופירוט בעמ' 32
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משרדי המורים, עם קירות ודלתות שקופים. ההגדרה 

המסורתית של חדר מורים כחדר יחיד שהגישה אליו 

מותרת למורים בלבד ושהמורים נמצאים בו כדי 

"לנוח מהתלמידים" איבדה את תוקפה. 

יום פתיחת בית הספר היה יום מרגש. מלבד המורים 

והתלמידים התקבצו ברחבת בית הספר גם נציגי 

הגופים הרבים השותפים לגיבוש החזון הייחודי של 

בית הספר וליישומו. בכירי משרד החינוך ועיריית 

חולון, מנחי המכון לחינוך דמוקרטי, ראשי קהילת 

ידידי היי־טק היי, נציגי קרנות ואנשי חינוך – כולם 

הגיעו לחזות בפלא. סיום טקס הפתיחה של בית 

הספר בריקוד פלאשמוב בהשתתפות חברי הצוות, 

התלמידים והקהל המכובד המחיש את ייחודיותו של 

בית הספר.

בכירי משרד החינוך 
ועיריית חולון, 

מנחי המכון לחינוך 
דמוקרטי, ראשי 

קהילת ידידי היי־טק 
היי, נציגי קרנות 

ואנשי חינוך – כולם 
הגיעו לחזות בפלא. 
סיום טקס הפתיחה 

של בית הספר 
בריקוד פלאשמוב 
בהשתתפות חברי 
הצוות, התלמידים 

והקהל המכובד 
המחיש את ייחודיותו 

של בית הספר

במחשבים וסדנאות מדעיות. קרן ברכה הסכימה 

לממן את ההכשרה הנוספת של צוות המורים וקרן 

לאוטמן מימנה הוצאות נוספות. כך התאפשר מימון 

שנת ההקמה של בית הספר, שבה נפגשו המנהלת 

והצוות אחת לשבוע ויחד התאימו את המודל החדש 

לתנאי מערכת החינוך הישראלית.

יעל בונה־לוי גויסה להיות מנהלת בית הספר. בונה־

לוי הקימה את בית הספר הדמוקרטי בכפר סבא 

וניהלה אותו במשך שנים, ובדיוק התכוונה לעזוב את 

תפקידה לטובת פרויקט חדש. את הטלפון של דלית 

שטאובר היא קיבלה בדרכה לחופשה משפחתית 

בשווייץ. "התחלתי לקרוא על היי־טק היי עוד 

כשהייתי בשווייץ, והראש שלי התפוצץ ממחשבות 

והמתרגשות", מספרת בונה־לוי, "הדמוקרטי נתפס 

כאיכותי ורדיקלי, ופה יש הזדמנות להביא יצירה 

למערכת החינוך הציבורית. התרגשתי כשלמדתי את 

בית הספר, הרגשתי שאני מתאהבת".

עם חזרתה לישראל החלה בונה־לוי בסדרת פגישות 

עם מנהלי הפרויקט במכון, עם נציגי קהילת ידידי 

היי־טק היי בישראל ועם דמויות רלוונטיות נוספות. 

בד בבד גויס הכסף למימון שנת ההקמה מקרנות, 

והוחל גיוס צוות הקמה לבית הספר. שנת ההקמה 

נפתחה בתשע"ב בחדרי המכון לחינוך דמוקרטי 

בסמינר הקיבוצים ובליווי מומחים מטעם המכון. 

בונה־לוי ושמונה אנשי צוות צעירים, חלקם מורים 

וחלקם בעלי ידע בתחומים מגוונים אחרים ותשוקה 

עזה להוראה אחרת, נפגשו אחת לשבוע לאורך שנה 

לשם תכנון ההיבטים השונים של עבודת בית הספר. 

כדי להטמיע טוב יותר את התפיסה שבבסיס למידה 

מבוססת פרויקטים גם תהליך ההקמה עצמו נוהל 

לפיה. 

השאלה הפורייה הייתה "מי אנחנו?", והתוצר 

המשמעותי הראשון היה יצירת אתר אינטרנט לבית 

הספר. דרך העבודה על האתר עסקו אנשי הצוות 

בשאלות כגון מהם הערכים המכוננים של בית הספר, 

מה יהיה מבנה מערכת השעות שלו, איך בית הספר 

יעבוד ועוד. "הרגשתי שצורת העבודה שבלמ"פ 

מתאימה לי", אומרת בונה־לוי, "אלה דפוסי עבודה 

והתנהלות שמרימים אותך, מחזקים את הדמיון שלך 

ואת תחושת המסוגלות שלך".

במקביל לעבודה על הכשרת הצוות ועל תכנון 

בית הספר פעלה הרצמן לגיוס כספים למבנה בית 

ספר ייעודי. בבתי הספר של רשת היי־טק היי בסן 

דייגו ניתנת חשיבות גדולה למבנה בית הספר. עליו 

לשקף את ההתנהלות הפדגוגית הייחודית. לצורך 

כך גויסה האדריכלית צפי שומר, אדריכלית בעלת 

זיקה לחינוך, שלמדה לעומק את המודל האדריכלי 

של היי־טק היי וערכה ישיבות עם צוות ההקמה כדי 

להתאים את המודל לבית הספר המתוכנן בישראל. 

בשלב מסוים היה ברור שבניית מבנה חדש לבית 

ספר שפתיחתו יועדה לתחילת תשע"ג תיארך זמן 

רב מדי. אז החל המסע לחיפוש אחר מבנה מתאים. 

לאחר שנדחה ניסיון להקים את בית הספר בתוך 

הקמפוס של המכון הטכנולוגי בחולון הוחלט במהלך 

חודשי הקיץ שבשנתו הראשונה יפעל בית הספר 

במבנה בשכונת נווה ארזים שהיה שייך בעבר למרכז 

הישראלי לאמנות דיגיטלית בחולון. 

נוסף על שאר המשימות הכרוכות בהקמת בית ספר 

חדש, השבועות האחרונים של אוגוסט הוקדשו 

גם לשיפוץ בהול של המבנה ולהכשרתו לפי צרכיו 

הייחודיים של בית הספר. כחלק מאימוץ העקרונות 

של היי־טק היי – שני מורים מתחומי דעת שונים 

מלווים יחד שתי כיתות במשך רוב יום הלימודים – 

חוברו כל שתי כיתות לרצף מבני, כאשר בתוכן נבנו 
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משרדי המורים, עם קירות ודלתות שקופים. ההגדרה 

המסורתית של חדר מורים כחדר יחיד שהגישה אליו 

מותרת למורים בלבד ושהמורים נמצאים בו כדי 

"לנוח מהתלמידים" איבדה את תוקפה. 

יום פתיחת בית הספר היה יום מרגש. מלבד המורים 

והתלמידים התקבצו ברחבת בית הספר גם נציגי 

הגופים הרבים השותפים לגיבוש החזון הייחודי של 

בית הספר וליישומו. בכירי משרד החינוך ועיריית 

חולון, מנחי המכון לחינוך דמוקרטי, ראשי קהילת 

ידידי היי־טק היי, נציגי קרנות ואנשי חינוך – כולם 

הגיעו לחזות בפלא. סיום טקס הפתיחה של בית 

הספר בריקוד פלאשמוב בהשתתפות חברי הצוות, 

התלמידים והקהל המכובד המחיש את ייחודיותו של 

בית הספר.

אתגרים	בדרך
כדרכן של יוזמות חלוציות, גם דרכו של בית הספר 

החדש לא הייתה מורכבת רק מהצלחות ומרגעי 

שיא. בשנותיו הראשונות התעוררו אתגרים שלשם 

פתירתם נדרשו דרכים יצירתיות. 

בית הספר הוקם כחטיבת ביניים בעיר שלא היה 

בה מחסור בחטיבות ביניים. משמעות הדבר הייתה 

התגברות התחרות על תלמידים, ובעיקר על הטובים 

שבהם, בין בתי הספר הקיימים ובית הספר החדש. 

בצד היתרונות של תחרות כזו, שמעודדת מוטיבציה 

להתחדשות בבתי הספר הקיימים, מנהלי התהליך 

ברמה העירונית רצו לשמר מערכת יחסים טובה 

בין מנהלי בתי הספר הקיימים למנהלת בית הספר 

החדש, ליצור מנגנונים שיאפשרו גיוס תלמידים 

לבית הספר החדש שיהיו הוגנים כלפי בתי הספר 

הקיימים. פתרון אחד של הבית הספר החדש היה 

בכירי משרד החינוך 
ועיריית חולון, 

מנחי המכון לחינוך 
דמוקרטי, ראשי 

קהילת ידידי היי־טק 
היי, נציגי קרנות 

ואנשי חינוך – כולם 
הגיעו לחזות בפלא. 
סיום טקס הפתיחה 

של בית הספר 
בריקוד פלאשמוב 
בהשתתפות חברי 
הצוות, התלמידים 

והקהל המכובד 
המחיש את ייחודיותו 

של בית הספר

הדמייה של בית הספר 
החדש. תכנון: צפי שומר, 

אדריכלות

 הקמת בית ספר 
היי טק היי בחולון

https://www.youtube.com/watch?v=wEHJjlUzjuo
https://www.youtube.com/watch?v=wEHJjlUzjuo
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קליטת שיעור ניכר מתלמידי היישוב השכן אזור, 

שבו לא הייתה חטיבת ביניים. כמו כן, מדי שנה 

התקיימה הגרלה בין התלמידים המעוניינים ללמוד 

בבית הספר החדש. ההגרלה התבססה על שיעור 

יחסי, כדי להימנע ממצב שבו אחד מבתי הספר 

ייפגע יותר מבתי ספר אחרים מתנועה של תלמידים 

ממנו לבית הספר החדש. 

צוות בית הספר נדרש לעשות הכרעות לא פשוטות 

בנוגע לאופי התלמידים שילמדו בו. מצד אחד ניצב 

הרצון לשמר את האופי הלא־ממיין של בית הספר, 

שנשען על ערכי שוויון הזדמנויות וצדק חברתי ברוח 

היי־טק היי. מצד שני, בית ספר חדשני ולא־ממיין 

בעיר תחרותית מושך אליו באופן טבעי תלמידים 

שהתקשו בבתי הספר האחרים, וחברי הצוות לא 

רצו שבית הספר ייתפס כ"בית ספר לתלמידים 

מתקשים".

אתגרים נוספים בתהליך הצמיחה של 

בית הספר נבעו מהניסיון להתאים את 

המבנה הארגוני של היי־טק היי למציאות 

הארגונית של מערכת החינוך הישראלית. 

מנהלות בתי הספר נדרשו למצוא פתרונות 

יצירתיים לשאלות כמו איך נותנים גמול חינוך 

למחנכים של כיתות הקטנות מהתקן לכיתה 

ישראלית )25 תלמידים במקום 35(, איך שומרים על 

כיתות קטנות ודואגים ליחס אישי בהתחשב בתקצוב 

הממלכתי, איך מתגמלים את המורים על שעות 

הפיתוח והלמידה הרבות שהם משקיעים במסגרת 

משרתם, ועם הצמיחה של בית הספר לתיכון – איך 

דואגים לכך שצורת הלמידה הייחודית תהיה מוכרת 

גם כהערכה מסכמת ושצביונו הייחודי של בית הספר 

 לא יישחק לנוכח בחינות הבגרות. 

עוד על אתגרים בפרק "המגדלורים". 

גדילה בכיוון ההפוך: 
מעל־יסודי ליסודי, 

מיסודי לגן
מהלך הטמעת למידה מבוססת פרויקטים בחולון 

התחיל בניגוד לכיוון הצמיחה הגילית, כלומר בבתי 

הספר העל־יסודיים. הפיילוטים הראשונים יושמו 

בחטיבות הביניים, כלומר בתקופת לימודים שבהה 

עדיין אין למידה מחייבת לקראת מבחני הבגרות. 

מסיבה זו היה קל יותר לייצר בשביל המורים 

שהסכימו להתנסות בשיטת החינוך החדשה מרחבים 

של חירות שאפשרו להם ליישם את התשוקה 

הפדגוגית שלהם. אך עם המעבר של הכיתות 

הראשונות מז' לח' ומח' לט' ברור היה שצריך ליצור 

למענן אופק רלוונטי גם בשנות התיכון, הממוקדות 

במבחני הבגרות. כמו כן, כבר בתחילת התהליך ברור 

היה שאם לא תימצא חלופה לבחינות 

הבגרות, כלומר שיטת הערכה מסכמת 

חלופית התואמת את שיטת ההוראה 

החדשה, התהליך יישחק ויגווע.

חילופי שרי החינוך וכניסתו של שי פירון לתפקיד 

השר, שהציב את ההערכה החלופית בראש האג'נדה 

שלו, אפשרו לבתי הספר העל־יסודיים בחולון להפוך 

ל"חלוצי הערכה" ולפתח מודל להערכת הלמידה 

של התלמידים לקראת בחינות הבגרות באמצעות 

פרויקטים ]עוד על כך בפרק "על־יסודי"[.

הצמיחה	אל	בתי	הספר	היסודיים
בד בבד להתנסויות הראשונות בלמ"פ לקראת 

בחינות הבגרות החלה ההתרחבות של המודל 

לשכבות הגיל הנמוכות יותר – לבתי הספר 

על יסודי

יסודי

גן
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היסודיים. שם, שלא כמו בבתי הספר העל־יסודיים, 

ההטמעה החלה בבית ספר אחד ששימש מגדלור 

פדגוגי, ורק לאחר מכן התרחבה ההטמעה לבתי ספר 

נוספים. 

בית הספר היסודי אריאל שרון הוקם בשנת תשע"ג 

כבית ספר "רגיל" במערכת החינוך הציבורית. הוא 

נועד לתת מענה לגדילה במספר התלמידים שנבעה 

מבנייה מואצת בשכונה חדשה בחולון. עם זאת, 

למנהלת שלו רותי קרן היה חזון להפוך אותו לבית 

ספר שמוביל פדגוגיה שונה. קרן הצטרפה למשלחת 

המנהלים לסן דייגו ובעקבות ההשראה שקיבלה 

שם תכננה עם מנחי המכון לחינוך דמוקרטי מהלך 

של הכשרת צוות לפי עקרונות הלמ"פ. בין השאר 

התנסה צוות המורות בעבודה על תוצר משותף 

)עיצוב סביבות למידה המותאמות לשיטת החינוך( 

תוך העמקה בשיטת החינוך החדשה. 

באמצע שנת הלימודים הראשונה של בית הספר 

הוקדשו שבועיים מרוכזים ללמידה פרויקטלית של 

התלמידים במסגרת פרויקטים לימודיים רב־תחומיים 

שתוכננו בידי המורות. הצלחת מהלך זה וההתרגשות 

שהוא עורר העניקו רוח גבית להחלטה של בית 

הספר לייחד את עצמו בהמשך כבית ספר שמממש 

למידה מבוססת פרויקטים בכל תחומי הדעת 

ובשיתוף כל שכבות הגיל )עוד על בית הספר בפרק 

"המגדלורים"(.

שנה לאחר הקמת בית הספר אריאל שרון הצטרפו 

שני בתי ספר יסודיים נוספים לתהליך הטמעת 

הלמידה הפרויקטלית, ובשנה העוקבת עוד ארבעה. 

העקרונות שהנחו את הטמעת השינוי בבתי הספר 

העל־יסודיים ליוו את הטמעתו גם בבתי הספר 

היסודיים. 

הוקם פורום שותפים שכלל את מנהלת האגף 

לחינוך יסודי במינהל החינוך, המפקחת על בתי 

הספר היסודיים, מנהלת הפסג"ה במשרד החינוך 

ונציג המכון לחינוך דמוקרטי. כמו בתהליך ההטמעה 

בבתי הספר העל־יסודיים, העיקרון המנחה של 

התהליך בבתי הספר היסודיים היה עיקרון הבחירה 

והגיוון. משום כך רק בתי ספר שמנהליהם בחרו 

בכך הצטרפו לתהליך, וכמובן בחרו מה יהיה אופי 

ההצטרפות ]הרחבה על הטמעת למידה מבוססת 

פרויקטים בבתי הספר היסודיים בפרק "מודל 

היסודי"[.

מעפילים	אל	גני	הילדים
גני הילדים צורפו לתהליך בשנת תשע"ה – בתחילה 

שני גנים בלבד ולאחר שנה הצטרף אשכול של 14 

גנים. גם כאן לווה המהלך בהקמת פורום שותפים 

עם הנציגים הרלוונטיים של מינהל החינוך העירוני, 

מנהלת הפסג"ה במשרד החינוך והמכון לחינוך 

דמוקרטי ]עוד על יישום המודל בגני הילדים בפרק 

"גם גני ילדים מיישמים למידה מבוססת פרויקטים"[. 

כדי להחזיק את הרצף הגילי כולו נקבעו כמה 

מפגשי עבודה לאורך השנה בהשתתפות כל בעלי 

התפקידים האחראים על ההטמעה בכל שכבות הגיל 

כדי לשתף, לעדכן ולחשוב יחד איך מיישמים את 

המטרות שהוצבו לתהליך.

ההזדמנויות	הטמונות	ברצף	הגילי
היישום כיום של מודל למ"פ בכל הרצף הגילי בחולון 

מייצר פוטנציאל רב ליוזמות ולשיתופי פעולה בין 

שכבות הגיל השונות. כך, למשל, כחלק מפרויקט 
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המחויבות האישית שלהם ליוו תלמידי תיכון קוגל 

את ילדי אחד הגנים בעבודה שלהם על פרויקט, 

ותלמידי חטיבת הביניים בבית הספר החדש עיצבו 

צעצועים פיזיקליים למען תלמידי בית הספר היסודי 

אריאל שרון. כמו כן, יישום למ"פ לאורך הרצף הגילי 

מעניק קוהרנטיות למערכת החינוך העירונית. לא 

מעט מהמורות המנחות תהליכי למ"פ הן אימהות 

לילדים החווים למ"פ בגני הילדים ובבתי הספר. 

הדבר מחזק את התהליך ואת השפה החינוכית 

כשפה חינוכית עירונית משותפת.

שותפות בת־קיימא
אתגר שכיח של תהליכי שינוי פדגוגיים הוא היותם 

תלויים בחזונם של "המשוגעים לדבר", ולכן כאשר 

ה"משוגע לדבר", שהוביל את התהליך, עוזב את 

תפקידו, עוזבים איתו גם השינוי וסממניו. לאורך שנות 

היישום של תהליך השינוי בחולון התחלפו כמעט 

כל בעלי התפקידים בצוות המייסד: מנהלת מינהל 

החינוך, מנהלי האגף לחינוך העל־יסודי )שהתחלפו 

כמה פעמים(, המפקחת הכוללת של העיר וגם מנכ"ל 

המכון לחינוך דמוקרטי. כמו כן, לאורך תקופה 

זו התחלפו שלושה שרי חינוך. עם כל חילופי 

גברי התעורר חשש טבעי לפגיעה בהמשכיות 

התהליך, אלא שההצלחה בשטח מחד גיסא 

והיות התהליך גמיש ומודולארי מאידך גיסא הביאו 

לכך שגם בעלי התפקידים החדשים רצו להיות חלק 

מההצלחה, והשכילו לכלול בתהליך את הדגשים 

החשובים להם. כולם הצהירו על המשך מחויבותם 

לתהליך ועל רצונם להתמיד בו ולהרחיב את היקפו. 

בשנת תשע"ו עסק שולחן השותפים לא מעט בשלב 

הבא של תהליך הטמעת למ"פ העירוני: "העיר 

כמרחב למידה". כלומר, חיבור הלמידה להתרחשות 

העירונית. שאלות פוריות רבות עלו בשלב זה 

לדיון: איך להעמיק את הקשר בין החינוך, התרבות 

והעסקים בעיר; איך לחזק את הקשר בין החינוך 

הפורמלי והלא־פורמלי; ואיך יוצרים רצף למידה 

משמעותית שתחילתו בבוקר והמשכו אחר הצהריים 

ובערב – כלומר, מעבר מהכיתה אל המוזיאון, אל 

חברת ההיי־טק או אל תנועת הנוער. במסגרת 

תהליכים מגוונים של למידה משותפת ניתנו תשובות 

לחלק משאלות אלו )עוד על כך בפרק "כשהפדגוגיה 

פורצת את קירות הכיתה – העיר כמרחב למידה"(.

 HTH כמקור 
 השראה – המפגש בין 

היי־טק היי לחולון
"האם זה בית ספר בכלל?" – זו השאלה הראשונה 

שמתעוררת כשמתקרבים לקמפוס של רשת היי־

טק הי, הממוקם באמצע שכונת מגורים. בקמפוס 

שבעה בתי ספר במבנים נמוכים שהיו שייכים בעבר 

לחיל הים ושופצו למטרתם החדשה. בין המבנים, 

שרחוקים זה מזה מרחק של כמה צעדים, מדשאות, 

מרחבי צמחייה, שולחנות וספסלים.

כשנכנסים למבנים אפשר להתבלבל ולחשוב 

שמדובר בגלריה לאמנות, בסדנה של יוצר או בחברת 

היי־טק. מכל עבר נראות עבודות של תלמידים 

המוצגות בצורה שלא תבייש אף מוזיאון לאמנות 

עכשווית. בכניסה לבית הספר חלל התכנסות גדול, 

וכיתות הלימוד ממוקמות בחללים שקופים. כל 
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כיתה של מורה נראית אחרת ומעוצבת לפי רוחו 

ולפי תחום הדעת שלו. בכיתת ההיסטוריה של טום 

הקירות מכוסים במפות עתיקות והמדפים עמוסים 

בספרי היסטוריה. בכל פינה בכיתתו של ג'סי, 

המורה לכימיה, נמצאות מבחנות רוחשות ניסויים. 

בחדר לימודי ההנדסה יש מסורים חשמליים, חומרי 

בנייה ולוחות עץ. בכיתתו של ג'ף, המורה לאמנות, 

שולחנות רחבים עמוסי צבעים ובדי קנבס. בין 

החללים תפגשו ילדים עסוקים העובדים בקבוצות 

על הפרויקטים שלהם או תלמיד שאוזניות לאוזניו 

ומולו מחשב נייד והוא מתכונן לפרזנטציה. 

כשנכנסים לכיתה בזמן שיעור, לעתים לא ברור 

מיהו המורה, שכן סביר להניח שהוא אינו עומד לפני 

הכיתה ומרצה, אלא יושב ומנחה את אחת הקבוצות 

בעבודתה. בכיתה מתחוללת תנועה דינמית, לפי 

שלב הפרויקט שעליו הכיתה עובדת. בכיתה אחת 

תלמידים מציגים ומקבלים משוב מעמיתיהם, בכיתה 

אחרת מרצה מומחה מעולם התוכן של הפרויקט, 

ולעתים תלמידי הכיתה כלל לא נמצאים בה, אלא אי 

שם במרחבי הקהילה: חוקרים, מראיינים או יוצרים.

ה" חינוכית.  מעין "ֶמכָּ
הייטק היי סן דייגו
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1
מה להיי־טק היי 

ולישראל?
בעשור האחרון רשת בתי הספר היי־טק היי בסן 

דייגו היא מעין "ֶמכה" חינוכית, אתר עלייה לרגל 

לאנשי חינוך מכל העולם שרוצים ללמוד את המודל 

הייחודי שהיא מציעה. בכל שנה מבקרים בהיי־טק 

היי למעלה מ-2,000 אנשי חינוך כדי לקבל השראה. 

בישראל פועלת "קהילת ידידי היי־טק היי בישראל", 

קהילה המונה כמה מאות אנשי חינוך מרחבי הארץ, 

ש"נדבקו" ברעיון, מאמינים בערכיו ומיישמים את 

עקרונותיו. 

מה הופך את רשת היי־טק היי לאתר אטרקטיבי כל 

כך לעלייה לרגל? כאמור, אחת הסיבות לכך היא 

העובדה שבהיי־טק היי מיושמת באופן מלא למידה 

מבוססת פרויקטים, דרך הוראה מתקדמת ולא 

פרונטלית שנותנת מענה לתלמידים מגילאי גן ועד 

תיכון מכל שכבות האוכלוסייה. הרשת אף מתגאה 

באחוזי קבלה גבוהים מאוד של בוגריה לקולג'ים 

וללימודי המשך אקדמיים. ההצלחה בכל החזיתות, 

שלכאורה יש ביניהן סתירה – כמו גם שבירת 

הלמידה הפרונטלית וגם אחוזי כניסה גבוהים לקולג' 

– מזמנת לרשת בתי הספר הקליפורנית זרם קבוע 

של אנשי חינוך ומבקרים מכל העולם, ובהם אנשי 

חינוך ישראלים רבים. לא מעט מתארים את חוויית 

הביקור שלהם ברשת תוך שימוש באוצר מילים 

הדומה לזה שבעזרתו מתארים חוויות של הארה 

רוחנית. 

כך, למשל, תיארה מנהלת גימנסיה ע"ש אפרים קציר 

בחולון, מלכה חירותי, את הביקור שלה ברשת:

הביקור בסן דייגו הקסים אותי. מבחינה מקצועית    " 

הרגשתי שאני בחלום, לא ידעתי את נפשי. המפקחת 

שלנו העידה שמעולם לא ראתה אותי נרגשת כל כך. 

הכול היה מדהים. מצד אחד, המקצועיות; מצד שני, 

הרוח והתרבות. הכול שזור שתי וערב. לרוב אורח 

לרגע בבית ספר קולט משהו מסוים, אך העובדה 

ששהינו ארבעה ימים שלמים בקמפוס אפשרה 

לנו להתרשם מהמקום לעומקו. לא התרשמתי 

מהתשתיות, אלא מהרעיונות, מהעקרונות ומהעובדה 

שאלה נוכחים בכל מקום שבו דורכים. רציתי רק 

עוד מזה. העובדה שאפשר לעשות חינוך אחר, 

ברוח המאה והתקופה, ושזה למעשה כבר הומצא! 

מבחינתי זוהי דוגמה למודל מוצלח ומרשים".

שוויון הזדמנויותהעיקרון הראשון

יחס אישיהעיקרון השני

עבודה אותנטיתהעיקרון השלישי

תכנון המבוסס על שיתופיותהעיקרון הרביעי

לא רק למידה מבוססת פרויקטים. הייטק היי
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הייחוד של היי־טק היי
המארחים בהיי־טק היי טורחים להדגיש כבר 

בתחילת הביקור שרשת היי־טק היי אינה רק 

רשת שאימצה שיטת למידה מתקדמת והיא 

מיישמת אותה בהצלחה, וכי יש סיבות עמוקות 

יותר להצלחתה. ביקור בבית הספר נפתח בשיעור 

היסטוריה קצר הסוקר את שקדם להקמת הרשת. 

בית הספר היי־טק היי נוסד בשנת 2000 בסן דייגו 

ובבסיסו חיבור בין אנשי תעשיית ההיי־טק ואנשי 

חינוך מובילים. שם הרשת מבטא את החיבור 

בין אנשי החינוך לאנשי העסקים, שרצו למתג 

את בית הספר ככזה שנותן מענה לאתגרי שוק 

העבודה העתידי, ה"היי־טקי". בפועל, המטרה 

הייתה להקים בית ספר ציבורי )בית ספר בזיכיון, 

charter school 1( השואף ליישם ערכים של צדק 

חברתי ושוויון הזדמנויות. תלמידי בית הספר 

מפתחים מיומנויות המתאימות לשוק העבודה 

ולחיים האזרחיים בשנות האלפיים, ויתרה מזאת, 

זוכים ליחס אישי וללמידה רלוונטית ומשמעותית 

שמערכת החינוך הציבורית מתקשה לספק.

להקמתו של בית הספר הראשון ברשת קדם מחקר 

שנערך בקרב תלמידי בית ספר תיכון ובמסגרתו 

נשאלו התלמידים שאלות ישירות על הצרכים שלהם 

1 בית ספר בזיכיון הוא בית ספר יסודי או על־יסודי שהוקם 
ביוזמת הורים, מורים, גוף פרטי, גוף פילנתרופי או עמותה. 
בבסיס הקמתו של בית הספר הסכם בין מפעיליו ובין הגוף 

האחראי עליו )הרשות החינוכית(. הסכם זה מקנה לבית הספר 
זיכיון לפעול על סמך התחייבותו להישגים המפורטים בהסכם. 
ההסכם מפרט את המטרות, את התכניות, את אופי התלמידים, 

את שיטות המדידה ואת הדרכים לבדיקת ההצלחה. על הבעלים 
להתחייב לעמוד בפרטי ההסכם, ומוענקת להם עצמאות בדרכי 

מימוש פרטי ההסכם. ההסכם תקף לפרק זמן משתנה, בין שלוש 
לחמש שנים. אם בית הספר אינו מצליח לממש את הכתוב 

בהסכם, הוא צפוי להיסגר.

כמתבגרים ועל האופן שבו אלה סופקו על־ידי בתי 

הספר שהם לומדים בהם. בשיחות אלו אותרו שני 

חסכים בולטים המאפיינים את מרבית בתי הספר 

הציבוריים בעולם היום:

אף אחד לא רואה אותי.	 

הלמידה בבית הספר לא רלוונטית לחיים שלי.	 

מהבנת צרכים אלו הביאה ליצירת ארבעת העקרונות 

המובילים של בית הספר שבאים לידי ביטוי בכל 

השגרות והפרקטיקות הבית ספריות:

העיקרון	הראשון:	שוויון	
(Equity(	הזדמנויות

עיקרון זה מדגיש את העובדה שאין בבית הספר 

תלמידים שמוגדרים בדרך כזו או אחרת כ"שווים" 

פחות. בבתי הספר של הרשת נהוגה הכלה מלאה; 

הרשת אינה ממיינת תלמידים או מסלילה אותם. 

דרך הקבלה לבית הספר היא הגרלה המאפשרת 

ייצוג שווה לאוכלוסיות שונות לפי אזורי מגורים. 

נוסף על כך, אין בו מגמות ייחודיות לתלמידים 

"טובים יותר", והצרכים המיוחדים של התלמידים 

השונים מקבלים מענה בכיתת לימוד משותפת. מכאן 

שהמשימה הפדגוגית – הפרויקט שהמורה מתכנן 

־ מיועדת לכלל תלמידי הכיתה, בלי הבחנה. כל 

חלק במשימה )הקראה של טקסט, שימוש בעזרים 

טכנולוגיים וכדומה( מוצע לכל מי שרוצה בו או זקוק 

לו, ומבוצע במסגרת העבודה בכיתה.

העיקרון	השני:	יחס	אישי	
(personalization(

רשת היי־טק היי מושתתת על תפיסה הומניסטית 

מה הופך את רשת 
היי־טק היי לאתר 
אטרקטיבי כל כך 

לעלייה לרגל? כאמור, 
אחת הסיבות לכך 

היא העובדה שבהיי־
טק היי מיושמת 

באופן מלא למידה 
מבוססת פרויקטים, 

דרך הוראה מתקדמת 
ולא פרונטלית 
שנותנת מענה 

לתלמידים מגילאי 
גן ועד תיכון מכל 

שכבות האוכלוסייה. 
הרשת אף מתגאה 

באחוזי קבלה גבוהים 
מאוד של בוגריה 

לקולג'ים וללימודי 
המשך אקדמיים

http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_school
http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_school
http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_school
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הרואה בכל אדם, מורה כתלמיד, מכלול של יכולות 

וחוזקות הזקוקות לסביבה שמבחינה בהן כדי שיוכלו 

להתפתח ולצמוח. כדי להעניק לכל תלמיד מענה 

אישי ברוח עיקרון זה תוכננו כיתות שבהן עד 28 

תלמידים ובתי ספר שבהם עד 400 תלמידים. כמו כן, 

מיושם מודל חונכות ולפיו כל 17 תלמידים מלווים 

על־ידי חונך בקבוצות רב־גיליות, והעבודה בכיתות 

נעשית בקבוצות קטנות. בשיטת ההוראה במסגרת 

למידה מבוססת פרויקטים התלמידים פועלים 

מתוך חוזקותיהם ומתוך תשוקה, והודות לעבודה 

רפלקטיבית ושיטתית הם נמצאים בתהליך של 

צמיחה אישית מתמדת.

עיקרון זה מתבטא גם ביחסים שבין המנהל והצוות 

וביחסים שבקרב צוות המורים. במפגשי הצוות 

מושם דגש על ההתפתחות של כל איש צוות, ולכל 

איש צוות ניתנת אוטונומיה גדולה לפעול מתוך 

החוזקות שלו ולפי תחומי העניין שלו. לכל מורה יש 

מספר מצומצם של תלמידים וכיתות שהוא מלמד, 

דבר שמאפשר לו להשקיע יותר בדרכים להעמקת 

הלמידה וליצירתיות שבה. 

העיקרון	השלישי:	עבודה	
)Authentic Work(	אותנטית

בהיי־טק היי מאמינים שלמידה רלוונטית 

ומשמעותית היא תוצאה של טשטוש הגבולות בין 

בית הספר לנעשה מחוצה לו. הלמידה בהיי־טק 

היי מאופיינת בהתנסות בעולם העבודה באמצעות 

תקופות התמחויות בקהילה, תמיכה של מומחים 

בתהליך הלמידה בכיתה ועבודה על תוצרי למידה 

שיש בהם צורך בעולם שמחוץ לבית הספר. סביבת 

הלמידה מדמה אף היא סביבות אותנטיות, כגון 

סטודיו לעיצוב, סדנת אמנות, מעבדה לפיתוח תוכנה 

ונגרייה. סביבות מעין אלו מאפשרות שילוב בין 

עבודת ראש וידיים. תלמידי בית הספר מציגים את 

התוצרים שלהם בפני קהל רלוונטי, כלומר מומחים 

שליוו את הפרויקט או מומחים מעולם התוכן שלו. 

כך, למשל, אם תוצר הפרויקט הוא משפט היסטורי, 

הקהל יכלול עורך דין או שופט. במקרים מסוימים 

קהל אותנטי יהיה קהילה שתשתמש בתוצר 

הפרויקט, שיכול להיות ספר, דיסק או מאמר. מעבר 

לתרומתו ליצירת למידה רלוונטית, החיבור לעולם 

האמיתי מפתח בקרב התלמידים גם מיומנויות 

המתאימות לשוק העבודה )עבודת צוות, עמידה 

בפני קהל, יכולת למידה עצמאית ועוד( והרגלים של 

אזרחות פעילה ותרומה לקהילה. 

העיקרון	הרביעי:	תכנון	
המבוסס	על	שיתופיות	

)Collaborative Design(
למידה מבוססת פרויקטים היא שיטת החינוך 

המובילה בבית הספר. שיטה זו מאפשרת לכל 

מורה לפתח את תכנית הלימודים ולעצב אותה 

כפרויקט שהתוצר שלו מניע את תהליך הלמידה. 

תפיסה זו מגדירה מחדש את תפקיד המורה 

כמורה־אמן המפתח תכניות לימודים, מעצב אותן 

ומנחה את תהליכי הלמידה. זאת לעומת התפיסה 

המסורתית, שלפיה המורה הוא ה"צינור" שמעביר 

תכניות לימודים שכתב הממסד. בהיי־טק היי 

תכנית הלימודים היא תכנית רב־תחומית בדרך כלל, 

ומפתחים אותה בשיתוף פעולה צוותים של מורים־

מעצבים מתחומי דעת שונים. 
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בעקבות הצלחת בית הספר הראשון שפעל לפי 

תפיסה זו צמחה רשת של 13 בתי ספר – מגן עד 

תיכון – בשלושה קמפוסים ברחבי העיר סן דייגו. 

ברשת לומדים כיום כ-5,000 תלמידים ומלמדים בה 

כ-600 מורים. נוסף על כך, הרשת הקימה בית ספר 

.)graduate school of education( להכשרת מורים

לא רק פרויקטים
החיבור בין שיטת החינוך המתקדמת וארבעת 

העקרונות המעצבים, הנובעים מתפיסה סדורה 

ומנומקת של מקימי בית הספר, יצר בית ספר הפועל 

לאור תפיסה חינוכית הוליסטית המבוססת על ערכי 

הצדק החברתי והשוויון, ועל האמונה באדם וביכולתו 

לצמוח. אלה מתורגמים לפרקטיקות ארגוניות 

וחינוכיות שבמסגרתן ערכים אלו מבוטאים הלכה 

למעשה. מכלול זה הוא הסיבה לכך שהרשת היא 

מקור השראה ומצפן לתהליכי שינוי של בתי ספר 

ומערכות חינוך.

היועץ הארגוני אדגר שיין, שאת מודל הפירמידה 

הקלאסי שלו בתחום התרבות הארגונית לומדים 

עד היום יועצים ארגוניים ומנהלים, קורא לחשוף 

את הפערים שבין הערכים שהארגון מושתת עליהם 

ובין הפרקטיקות שלו ולפעול להלימה ביניהם. 

במסדרונות היי־טק היי ניתן לראות ולהרגיש כיצד 

 )"walk the talk"( מתנהגים" ערכים הלכה למעשה"

ואילו מבנים וסדירויות נדרשים כדי לאפשר להם 

להתממש.

תכנון מבוסס שיתופיות. 
 במרכז הצילום רוב ריאורדון, 

מייסד שותף, הייטק היי
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תוצרים בהיי-טק היי
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במהלך הביקור בהיי־טק היי מתחזקת ההבנה כי 

לשם הובלת שינוי חינוכי במערכת חינוכית על כל 

המערכת להשתנות. מלבד מערכת השעות צריכים 

להשתנות גם צורת ההתנהלות, השפה והשיח. זוהי 

למעשה מתיחה של כל גבולות המערכת החינוכית. 

רשת היי־טק היי היא דוגמה טובה למערכת חינוכית 

שעושה זאת כבר 17 שנה.

איך מתרגמים 
ערכים לעשייה?

תרגום הערכים לנורמות התנהגות הוא מהלך מורכב, 

שכן המטרה היא שהתרגום ישפיע על כל באי בית 

הספר – תלמידים, מורים, מנהלים והורים – ויהיה 

מוסכם על כולם כך שינהגו ינהגו באותה רוח 

וישתמשו באותה שפה.

נתבונן בתרגומם של כמה ערכים מובילים בהייטק 

היי:

שוויון
בהיי־טק היי ערך השוויון אינו מיושם רק במסגרת 

תהליכי הקבלה לבית הספר )כאמור, הגרלה 

המאפשרת ייצוג שווה לאוכלוסיות שונות לפי אזורי 

רישום(. ערך זה בא לידי ביטוי גם בתהליכי קבלת 

ההחלטות, לרבות תהליכי בחירה של מורים, שבהם 

משתתפים נציגי התלמידים; בהשתתפות פעילה 

של תלמידים בוועדות ובתהליכי קבלת החלטות 

המתקיימים בישיבות צוותי ההוראה )כך למעשה 

"משטחים" את הפירמידה הארגונית(; באמצעות 

למידה בכיתות הטרוגניות שמתקיימת בהן הכלה 

מלאה; ובאפשור התאמות וסיוע לתלמידים בעלי 

צרכים מיוחדים במסגרת הלמידה הכיתתית 

באמצעות מומחים, אביזרים ומשימות למידה. כל 

אלה במסגרת הפרויקט הכיתתי.

שקיפות
ההתנהלות בבית הספר מבוססת על "קוד פתוח", 

כלומר המידע נגיש לכל באי בית הספר. קירות 

הכיתות שקופים, דרכי ההערכה שקופות ושיתופיות, 

והתלמיד שותף לתהליכי ההערכה ואף מציג אותה 

בפני הוריו. "אספת ההורים" מוחלפת במפגש 

בהובלת התלמיד )student led conference( שבו 

הוא מעדכן את ההורה על התקדמותו. דוגמה נוספת 

 )presentation of( לשקיפות היא הצגת הלמידה

learning, תהליך רפלקטיבי חצי־שנתי שבו התלמיד 

מתבונן בתהליך הלמידה שלו ודן בו בפני חבריו 

לכיתה, מוריו ובני משפחתו. עקרון השקיפות בא לידי 

ביטוי גם בהגדרת בית הספר כבית ספר בהובלת 

המורים. )teacher led school(. כלומר, בית ספר 

שמשתף את המורים בתהליכי קבלת ההחלטות.

שותפות	ושיתוף	פעולה
ערך זה בא לידי ביטוי במישורים שונים: שיתוף 

פעולה בין מורים מתחומי דעת שונים בתכנון 

הפרויקטים; שיתוף פעולה בין תלמידים במסגרת 

עבודה קבוצתית באמצעות הלמידה הפרויקטלית; 

שיתוף פעולה עם קהילת ההורים ועם הקהילה 

הסובבת את בית הספר; שיתופי פעולה בין מורים, 

תלמידים והורים בפיתוח פרויקטים בית ספריים כגון 

גיוס כספים לפרויקטים או לשם תרומה לקהילה 

)למשל, מרוץ קהילתי ויריד שטיפת מכוניות(.
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ההתנהלות בבית 
הספר מבוססת על 
"קוד פתוח", כלומר 

המידע נגיש לכל באי 
בית הספר. קירות 
הכיתות שקופים, 

דרכי ההערכה 
שקופות ושיתופיות, 

והתלמיד שותף 
לתהליכי ההערכה 

ואף מציג אותה בפני 
הוריו

יחס	אישי	וביטוי	אישי
מובן שגודל בית הספר והכיתה משפיעים באופן 

ישיר על היחס האישי הניתן לתלמידים. נוסף על 

כך, מערכת השעות בנויה כך שהתלמידים פוגשים 

ארבעה מורים בסמסטר לכל היותר. המורה אחראי 

על שתי כיתות לימוד בסמסטר, דבר המאפשר לו 

היכרות עמוקה עם התלמידים. הבחירה בלמידה 

מבוססת פרויקטים כפדגוגיה מובילה, והעובדה 

שהתלמידים עובדים יחד בקבוצות קטנות, מאפשרות 

לכל תלמיד לבטא את חוזקותיו. עבודות התלמידים 

זוכות להצגה ראויה ברחבי הקמפוס וכך באי בית 

הספר יכולם להתרשם מהן ולהוקיר את מאמץ 

התלמיד. אלמנט נוסף המעודד את היחס האישי 

הוא קבוצות חונכות קטנות )advisory groups( בליווי 

מורה הנפגשות פעמיים־שלוש בשבוע לאורך ארבע 

שנות הלימודים. קבוצות אלו מלוות את תהליכי 

הצמיחה האישיים של התלמידים ומסייעות להם 

לקדם מטרות אישיות ולימודיות.

	 	 	

מבחינת בתי הספר שבחרו להוביל תהליך שינוי, 

הביקור ברשת היי־טק היי שימש מקור השראה. 

מבחינת בתי הספר שהוקמו ברוח הרשת, היי־טק היי 

משמש מצפן, מורה דרך ומקור למידה.

סן דייגו־חולון – 
הופכים השראה 

למציאות
שלב החשיבה הראשון של המנהלים על תהליך 

השינוי בבתי הספר שלהם לאחר ששבו מהביקור 

בהיי־טק היי היה הגדרת עקרונות היסוד שהמנהלים 

והצוות המוביל העירוני רוצים לקדם. תהליך זה 

נעשה דרך סדרת מפגשים לאורך השנה בהשתתפות 

קבוצת המנהלים והנהגת העיר. שלב זה עסק 

בשאלות אישיות שחיברו בין חוויות המסע למציאות 

בבית הספר, כגון "מה הרשים אותי" ו"מה ארצה 

לקדם או לשנות בבית הספר שלי בעקבות החוויה 

האישית שלי". חלק מהמנהלים התרשמו עמוקות 

מהיחסים הבין־אישיים בין מורים לתלמידים ורצו 

לקדם תכניות של חונכות אישית, חלקם הושפעו 

משיטת החינוך ומדרכי ההוראה ואחרים ממבנה בית 

הספר ומהתרבות הארגונית. 

במהלך המפגשים הקבוצתיים עבדו המנהלים בדרך 

פרויקטלית. הם שאלו שאלות פוריות המעסיקות 

אותם, והתוצר שהוגדר היה תכנון פיילוט לשנת 

הלימודים העוקבת. כחלק מתהליך תכנון הפיילוט 

נתבקשו המנהלים למפות את חוזקות בית הספר 

שלהם ואת נקודות התורפה שלו. המשימה הייתה 

תכנון פיילוט שייתן מענה לאחת מנקודות התורפה. 

כך קרה, למשל, בבית ספר שבו צוות מורי מגמת 

האמנות הוא צוות מוכשר ויצירתי, אך כזה שבו כל 

מורה רגיל לעבוד עם תלמידי המגמה על פרויקט 

נפרד הנוגע לתחום מומחיותו. המנהלת איתרה 

הזדמנות לגיבושו כצוות שיעבוד יחד על פרויקטים 

משותפים. 
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בית ספר אחר זיהה את הכיתות "העיוניות" )כיתות 

שאינן "כיתות ייחודיות" כמו כיתת ספורט וכיתת 

מצוינות( ככיתות שאפשר להעצים באמצעות 

פדגוגיה חדשנית זו. לאחר שלב המיפוי עלה הצורך 

לרתום את הצוותים הרלוונטיים של בתי הספר 

לפעולה משותפת. המנהלים הציגו את חוויית המסע 

האישית שלהם לפני המורים ולפני מועצות פדגוגיות 

והציעו לצוותי המורים להיות חלוצים לפני המחנה.

לאחר שהצוותים גוייסו, הוקמו ועדות היגוי וצוותי 

חשיבה בית ספריים כדי לדון בשינויים הבית ספריים 

הנדרשים ובתנאים הרצויים להתחלת עבודה. בין 

השאר נדרשו שינויים במערכת השעות, קביעת 

סדירויות עבודה לצוותים, זמן לתכנון ולחשיבה וכן 

נדרשה תמיכה של בעלי תפקידים נוספים בבית 

הספר, כגון אחראי מערכת, רכז חברתי או יועצת. 

בסוף השנה קובצו תכנוני הפיילוטים בחוברת 

שסיכמה את שלב התכנון ושימשה ללמידת עמיתים.

במהלך שנת היישום של הפיילוטים השתתפו 

המנהלים במפגשי למידת עמיתים שמטרתם הייתה 

ייצור תהליכי למידה הדדיים, דיון באתגרי היישום 

ופיתוח השלב הבא: ההתנסות של המורים עם 

התלמידים בכיתות.

העקרונות החולוניים: 
היד, הפרקטלים 

וסוד היופי

חמש	אצבעות	ל"היד	החולונית"
בעקבות תהליך המיפוי שבוצע לאחר החזרה מסן 

דייגו, ובהשראת מודל היי־טק היי ועקרונותיו 

המעצבים, החל תהליך היישום בחולון בגיבוש 

חמישה עקרונות מעצבים המתאימים לאופי העיר:

המנהל כמאפשר: מנהל שפועל תוך גמישות ובעל 	 

אוטונומיה להוביל תהליך שינוי בית ספרי, לקדם 

אג'נדה חינוכית ולייצר למענה מבנים ארגוניים 

תומכים ובני־קיימא. למשל, המנהל יעניק למורים 

חופש פעולה וסדירויות )זמן, מקום ודיסציפלינות( 

המנהל 
כמאפשר

המנהל 
כמאפשר

המורה 
כמעצב

המורה 
כמעצב

תרבות 
דיאלוגית

תרבות 
דיאלוגית

למידה 
רלוונטית 

ומשמעותית

למידה 
רלוונטית 

ומשמעותית

העיר 
כמרחב 
למידה

העיר 
כמרחב 
למידה

1

1

2

2

4

4

3

3

5

5

5

העקרונות 
עליהם מושתתת 

התפיסה 
החינוכית 

בחולון

בעקבות החוויה שלכם רשמו באילו אופנים באים לידי ביטוי 
חמשת העקרונות:
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שיאפשרו להם זמן רב יותר עם הכיתה, קידום 

תפיסות חינוכיות חדשניות ואוטונומיה בפיתוח 

תכנית הלימודים הכיתתית. 

המורה כמעצב: תפיסת המורה כאיש מקצוע 	 

האחראי על תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה. 

המורים יוזמים את תכנית הלימודים ומעצבים 

אותה, וכן משתפים פעולה בתהליכי הוראה. אף־

על־פי שהמורה מחויב לתכנית הלימודים, ניתנת 

לו עצמאות להרחיב ולהגמיש את תכניה וליצור 

פרויקטים בין־תחומיים באמצעות שיתוף פעולה 

עם מורים נוספים.

תרבות דיאלוגית: תרבות סובלנית ומכבדת 	 

המעודדת תהליכי שיח והתבוננות מעמיקה 

בקרב כל באי מערכת החינוך העירונית. במסגרת 

התרבות הדיאלוגית המנהלים מקדמים שותפויות 

בין בעלי תפקידים, חברי קהילה והורים בתוך 

בית הספר ומחוצה לו, ומשתפים מורים בקבלת 

ההחלטות ובתהליכי תכנון. המורים מקדמים 

בכיתתם תהליכי משוב עמיתים, תהליכי התבוננות 

ועבודה בצוותים. כל אלה תורמים לשינוי האקלים 

הכיתתי והבית ספרי.

למידה רלוונטית ומשמעותית: למידה המפתחת 	 

אדם הלומד באופן עצמאי, תר אחר ידע, יוזם, 

משתף פעולה, בוחר, מתמיד, מעמיק, פועל 

במצבי אי־ודאות ומשתמש באמצעים טכנולוגיים 

מתקדמים בצד עשייה מעשית שתביא ליצירת 

תוצר משמעותי בעולם האמיתי; כמו כן, למידה 

המפתחת לומד שיודע לנתח את תהליך הלמידה 

שלו ולהציג אותו לפני אחרים. אחת משיטות 

החינוך המדגימות עקרונות אלו היא למידה 

מבוססת פרויקטים.

העיר כמרחב למידה: הרחבת סביבת הלמידה 	 

– יציאה מבית הספר אל הקהילה הסובבת בכל 

שלבי הלמידה. בתהליך המיפוי העירוני וכחלק 

ממיפוי חוזקות העיר, חיבור בין מוסדות התרבות, 

הקהילה והעסקים באמצעות שילוב מומחים, 

למידה במרחבי העיר והצגת תוצרים בפני קהל 

רלוונטי.

פרקטלים:	מבנה	שמוביל	להצלחה	
פרקטל הוא מושג בגאומטריה המתאר מבנה 

המורכב מתבניות צורניות החוזרות על עצמן בקני 

מידה הולכים וקטנים. צורות פרקטליות ניתן למצוא 

בטבע ובאמנות. השימוש במושג פרקטל בהקשר 

של מבנים ארגוניים מסייע לתיאור מבנה ארגוני 

שבמסגרתו העקרונות המרכזיים באים לידי ביטוי גם 

ברמה המערכתית וגם בפרקטיקות ובשגרות העבודה 

של הארגון.

תהליך השינוי החינוכי בחולון הוא תהליך שינוי 

עירוני, לא רק בית ספרי, ולכן עלה הצורך לנסח 

עקרונות שיתאימו הן מתרחש בכל בית ספר והן 

למערכת החינוך העירונית. 

אם כן, עקרונות תפיסת ארגון לומד צריכים לחול 

על המערכת בכללותה. כדי שמנהל בית הספר יהיה 

מנהל מאפשר, המנהלים אותו )כלומר, האחראים 

בעירייה, המפקחים מטעם משרד החינוך ואחרים( 

צריכים להיות מנהלים מאפשרים בעצמם. כמו כן, 

יהיה קשה ליישם תפיסה זו בכיתה שהמורה בה 

אינו חלק מארגון לומד ומנהל בית הספר אינו חלק 

ממערכת חינוכית עירונית לומדת. תרבות דיאלוגית 

תיווצר רק במערכות שבעלי התפקידים בהן הם 

שותפים, מרגישים משמעותיים ופועלים מתוך הנעה 

פנימית ולמען מטרה רלוונטית לחייהם. 

במקרים שבהם התגלו פערים בין הערכים ובין 
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1
יישומם ברמות השונות של המערכת נוצרו 

התנגדויות. מנהל שחווה את חוויית האפשור, כלומר 

בחר להצטרף למהלך העירוני וקיבל עצמאות 

מלאה לפעול ליישום המהלך, אך לא הכיל חוויה זו 

על הצוות שלו, חווה התנגדות של מורים. לעתים 

התנגדות זו באה לידי ביטוי אף ב"הצבעה ברגליים" 

שניכרה באופן שבו יושמו הפרויקטים, ובמקרה 

קיצוני גם בעזיבת מורה את בית הספר.

סוד	היופי:	עקרונות	משותפים,	
פרשנות	מקומית

חמשת העקרונות הם בסיס רחב להסכמה, מעין 

מצפן משותף המורה לכיוון שאליו פונה תהליך 

השינוי העירוני. המצפן המשותף אפשר גיוון, 

יצירתיות וביטוי אישי במסגרת בחירת דרכי 

היישום. למנהלים ולמורים ניתן חופש "לתרגם" את 

העקרונות בדרכים שונות ולהתאימם לבתי הספר 

השונים.

על המנהלים היה למצוא דרכים ליצירת תנאים 

ללמידה רלוונטית ומשמעותית ולתרבות דיאלוגית 

בכיתות. לכל מנהל היו תשובות משלו לשאלה איך 

לאפשר למורים לעבוד בקבוצות למידה מצומצמות 

ובמרחבי למידה מותאמים. כמו כן, על המנהלים היה 

לאפשר למורים לפנות זמן לטובת ישיבות שנועדו 

לתהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי לפי מודל ההוראה 

החדש ולתכנון הפרויקטים.

כל אלה יצרו קרקע פורייה ליצירתיות מצד המורים 

כמעצבים. מורים פירקו את תכניות הלימודים 

והרכיבו אותה מחדש, תכננו פרויקטים בין־תחומיים 

מתוך תשוקה אישית ומתוך הקפדה על רלוונטית 

לתלמידים. נוסף על כך, דרכי ההוראה בכיתות 

השתנו – לא עוד העברת ידע, אלא ליווי תהליכי 

חקר ולמידה עצמאיים, יצירת גישה למקורות ידע 

מגוונים כגון מומחים ולמידה מחוץ לגבולות הכיתה.

לאחר כמה שנים של יישום המודל בפועל ניתן 

ללמוד מהתהליכים השונים בבתי הספר שעל אף 

שונותם קידמו מטרות דומות. מטרת פרק זה היא 

לבחון כמה מדרכי יישום תהליך השינוי המממשות 

את חמשת העקרונות ומקדמות את מטרות בית 

הספר.

מסלול צומח של למידה רלוונטית 
ומשמעותית: כיתות צד"ף בבית הספר קוגל

בחטיבת הביניים ע"ש גולדה מאיר )המסונפת לבית 

הספר השש־שנתי ע"ש חיים קוגל( פעלו בכל שכבה 

בו־זמנית כמה כיתות ממיינות )שתלמידים מתקבלים 

אליהן לאחר תהליך מיון(, ובהן כיתת "כימטק" 

למצטיינים במדעים וכיתת ניווט למצטיינים בספורט. 

מנהלת בית הספר אמירה רוזין, שביקרה בהייטק 

היי במסגרת משלחת המנהלים השנייה, רצתה 

שהטמעת למידה מבוססת פרויקטים תיתן מענה 

לתלמידי הכיתות ה"רגילות". היא שאפה ליצור 

"מסלול צומח" מכיתות ז עד ט שבמסגרתו תיושם 

למידה מבוססת פרויקטים בחלק משמעותי משעות 

הלמידה. מיתוג המהלך כלל בחירת שם עברי 

לכיתות אלה: כיתות צד"ף )צמיחה דרך פרויקטים(.

לכל כיתת צד"ף נבחרו כחמישה מורי מקצועות 

שונים שבמהלך השנה הובילו בה למידה פרויקטלית. 

המורים בחרו להתגייס להוראת הפרויקטים מתוך 

מוטיבציה לכך. במרבית המקרים את הפרויקט פיתח 

והנחה מורה יחיד, ומדי פעם צוותו לשם כך שני 

מורים. הלמידה הפרויקטלית יושמה במגוון מקצועות 

)מדעים, אנגלית, מתמטיקה, ספרות, תנ"ך, אמנות 
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ועוד(. מספר התלמידים בכיתה היה מספר סטנדרטי 

)35 תלמידים ומעלה(, אך כדי לאפשר עבודה 

בקבוצות קטנות כמה משעות העבודה על הפרויקט 

נקבעו כ"שעות קצה", שהלימודים במסגרתן 

מתקיימים בסוף יום הלימודים. המורה יכול להחליט 

ללמד בהן רק מחצית מהתלמידים בשבוע אחד, 

ובשבוע שאחריו ילמד את המחצית השנייה. תוצרי 

הפרויקטים מוצגים בערב תוצרים בית ספרי פעמיים 

בשנה – אחת למחצית.

במרוצת השנים חלה בבית הספר "זליגה" של 

הלמידה הפרויקטלית לכיתות נוספות שאינן כיתות 

צד"ף, שכן מורים שהובילו למידה פרויקטלית 

בכיתות הצד"ף בחרו לעשות זאת גם בכיתות 

נוספות. 

 ראש וידיים. 
צמיחה דרך פרויקטים 

בבית הספר קוגל
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 מורים מעצבים ביחד: 

כיתות למ"פ בחטיבת הביניים קציר
בדומה לשאר חטיבות הביניים בעיר, גם בגימנסיה 

קציר כיתות ייחודיות הממיינות אליהם תלמידים, 

כגון כיתת כדוריד, כיתת רובוטיקה וכיתת מצוינות. 

את הפיילוט בחרו המנהלים ליישם בכיתה העיונית, 

כיתה שהקבלה אליה אינה מותנית בכישורים 

ייחודיים. מנהלי בתי הספר שאפו לתת ייחוד 

לכיתה זו באמצעות יישום מודל למידה מבוססת 

פרויקטים – וליצור עבור המורים הזדמנות לעבוד 

יחד על עיצוב מהלך לימודי המשלב כמה מקצועות 

לימוד. לאחר שנת ההתנסות הראשונה של הצוות 

והתלמידים בחוויה של הוראה משמעותית ולמידה 

משמעותית החלה הרחבה מדורגת של המודל, 

משנה לשנה, כמודגם בטבלה מימין.

הרחבה מדורגת של מודל למ"פ בחטיבת הביניים קציר

מקצועותכיתותשנים

אמנות־תנ"ךז5תשע"ב

ז5תשע"ג
ח5

תנ"ך– ספרות־אמנות
מורשת, גאוגרפיה, של"ח, תנ"ך

ז5 – כיתת למ"פתשע"ד
ח5
ט5

3 פרויקטים בין־תחומיים:
ספרות־אמנות

תנ"ך־מדע
הבעה עברית – ערבית

תאטרון־תנ"ך
ספרות־אמנות

ז5 – כיתת למ"פתשע"ה
ז6 – כיתת למ"פ

ח5

4 פרויקטים בין־תחומיים:
ספרות־אמנות

תנ"ך־מדע
הבעה עברית־ערבית

היסטוריה־תאטרון
מורשת- אמנות

תאטרון ־היסטוריה

ז5 – כיתת למ"פתשע"ו
ז6 – כיתת למ"פ

ז5+ז3, ז6+ז4 )שילוב 
כיתות עיוניות וכיתות 
מצוינות בפרויקטים(

ח5, ח6, ח7־הקבצה א
ח5, ח6

ט5

תאטרון, היסטוריה
הבעה, עברית, ערבית,

ספרות, אמנות
אנגלית

תנ"ך, מורשת, אמנות
ספרות, אמנות

פרוייקט "מה מסמל הסמל", אומנות/ספרות, חט"ב קציר
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כך מתארות המנטוריות שהובילו את המהלך, אילנה 

יוחנן וליהיא פלדמן, את שלבי ומרכיבי המהלך, 

והלמידה שלהן מתוך ניסיונן:

כיתות למ"פ ייעודיות צומחות )ז־ט(: היתרון 	 

בעבודה בכיתת למ"פ הוא יצירת תרבות של 

עבודה פרויקטלית. תרבות כזאת מקדמת 

מיומנויות חקר, מיומנויות הצגה בפני קהל, יכולת 

עבודה בצוות, הרגלי יצירת טיוטות מרובות 

ומשוב מקדם למידה, וכן הרגלים של פיתוח 

חשיבה רפלקטיבית, כבוד ועזרה הדדית, הקשבה, 

סבלנות, יוזמה, חשיבה יצירתית ועוד. הלמידה 

הפרויקטלית כצורת למידה עיקרית בכיתה 

ייחודית יצרה גאוות יחידה, תחושת שייכות של 

התלמידים והעצמה שלהם. לפיכך נרצה לשמר 

למידה פרויקטלית בכיתות ייעודיות במסגרת 

מספר רב של מקצועות.

למידה בין־תחומית: מצאנו שכדאי לקדם למידה 	 

המשלבת שניים־שלושה מקצועות לימוד. יצרנו 

מסגרות למורים מדיסציפלינות שונות שחברו יחד 

לתכנון הפרויקט ולהוראתו.

יצירת כיתה הטרוגנית באמצעות שילוב כיתות 	 

למ"פ וכיתות מצוינות: שילוב זה תרם לשיפור 

רמת הלמידה בכיתה, לשכלול המיומנויות 

החברתיות של התלמידים ולשינוי חיובי באקלים 

השכבתי. 

מספר התלמידים בכיתה: לאחר התנסות בחלוקת 	 

כיתת אם לשתי קבוצות לימוד וחלוקת שתי 

הקבוצות לשלוש מצאנו שגודל קבוצה מיטבי הוא 

20 תלמידים לכל היותר.

אורך שיעורי למ"פ: שיעור למ"פ הוא שיעור כפול, 	 

שכן אורכו של שיעור בודד קצר מדי כשמדובר 

בשיעורים הדורשים חקר פעיל או למידה מחוץ 

לכיתה.

זמן צוות לתכנון וללמידה: צוותי הפרויקט 	 

משתתפים במפגשי עבודה המוקדשים לתכנון 

הפרויקט ולעיצובו. כמו כן, כלל מורי למידה 

מבוססת פרויקטים משתתפים במפגשי למידה 

ופיתוח מקצועי.

מגמת מנהיגות ומצוינות הומניסטית בתיכון 
קרית שרת 

רותי אנזל, מנהלת תיכון קרית שרת, יזמה בבית 

הספר כיתת מצוינות שהמוקד הלימודי והמוקד 

הערכי שלה יהיו הומניסטיים )ולא מדעיים(. החיבור 

ללמ"פ היה חיבור טבעי שהתאים לרוח המגמה, 

ואכן הוחלט כי בכיתה זו חלק גדול ממקצועות 

החובה וממקצועות הבחירה יילמדו בשיטה זו. צוות 

המורים הייחודי של הכיתה כולל מורים שתפיסתם 

וכישוריהם הולמים את רוח הלמ"פ, והם יצרו קהילה 

בבית הספר ברוח תפיסה זו. רוח הלמ"פ שורה על 

חיי המגמה לא רק מבחינה לימודית, אלא במסגרת 

כל דרכי ההתנהלות של המגמה – מול התלמידים 

)למשל, תרבות המשוב(, מול ההורים )למשל, ימי 

הורים בעלי אופי שונה מהרגיל( ומול המערכת. 

מידע נוסף על שיטת 
המנטורים בפרק 4



מהי למידה 
מבוססת 

פרויקטים?
השער הקודם דן בלמידה מבוססת פרויקטים )PBL( כפדגוגיה המובילה 

ברשת בתי הספר היי־טק היי בסן דייגו ובאופן שבו אומצה על ידי העיר 

חולון כחלק מתהליך שינוי המתחולל במערכת החינוך העירונית שלה. 

בשער זה תינתן סקירה מקיפה של שיטת למידה זו ושל אבני הדרך 

שלה, כדי להעניק לקוראים – מנהלים, מורים ואנשי אדמיניסטרציה 

חינוכית – בסיס מספק להבנת מהותה וייחודיותה לעומת שיטות 

למידה אחרות, ולהבנת האופן בו יש להתאים פדגוגיה זו לקראת 

יישומה בשדה החינוכי.1 

1  חלקים ניכרים משער זה מבוססים על מאמר מאת איל רם ומרב ברקת שפורסם בחוברת 
"נתיבים להוראה משמעותית", בהוצאת המינהל הפדגוגי, תשע"ה.

	מקורות	שיטת	למ"פ	ומדוע	זכתה	לעדנה	מחודשת	

40 במאה	ה-21	

41 פרויקט	טוב	הוא	פרויקט	שמקבל	מחמא"ה:	

44 שער	הכיתה:	איך	מתנהלת	הוראה	לפי	שיטת	הלמ״פ	

50 ריאיון	עם	תלמידה	

	שער	בית	הספר:	מה	צריך	לעשות	מוסד	חינוכי	שבוחר	

53 להטמיע	למידה	מבוססת	פרויקטים	

58 שער	העיר:	כיצד	עיר	מובילה	שינוי	פדגוגי	עירוני?	
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מקורות שיטת למ"פ 
ומדוע זכתה לעדנה 

מחודשת במאה ה-21

ההיסטוריה	של	הלמ״פ
שורשי למידה מבוססת פרויקטים נטועים כבר 

 Knoll,( 16-באקדמיות לארכיטקטורה של המאה ה

1995(, אך נהוג לייחס את מקורותיה לתפיסת החינוך 

הפרוגרסיבי. הפילוסוף ואיש החינוך ג'ון דיואי )-1952

1857(, שהיה ממובילי תפיסת חינוך זו, ביקש לכונן 

קשר בין הלמידה לחיים עצמם ולצורכי החברה:

חינוך פירושו התפתחות בתחום הניסיון, על ידי    " 

הניסיון ולמען הניסיון" )"ניסיון וחינוך", ג'ון דיואי, 

)1969

תלמידו של דיואי, ויליאם הארד קילפטריק )-1965

1871(, שנחשב לאבי שיטת הפרויקטים, הדגיש את 

הלמידה החברתית, המתרחשת במהלך העבודה על 

הפרויקט:

הלמידה היא הפעולה של החיים עצמם, כלומר    " 

כל רגע נתון הוא רגע של התנסות פעילה שבו 

.)Kilpatrick, 1918( "מתרחשת למידה

ללמידה מבוססת פרויקטים מסורת ארוכת שנים 

של ניסיונות חינוכיים. שיטה זו יושמה בכרבע מבתי 

הספר בארצות הברית בשנות ה-20 וה-30, וכן 

במאות בתי ספר בארץ במסגרת החינוך הקיבוצי 

וזרם העובדים.

מתחילת שנות ה-90 של המאה ה-20, ומתחילת 

המאה ה-21 ביתר שאת, למ"פ זוכה לעדנה מחודשת 

הודות לארבע סיבות מרכזיות: 

מיומנויות המאה ה-21 דורשות יכולות עיסוק 	 

בידע )הכוללות איסוף, סינון, ארגון מחדש, 

יצירה והצגה של ידע( השלובות ברוב המקצועות 

החדשים ובכל תחומי החיים. הצורך בביקורתיות 

ובהבניית משמעות במסגרת מפגש בין נרטיבים 

שונים נעשה צורך השעה עם התרחבות התפיסה 

הפוסט־מודרניסטית, שמחלחלת לרוב אורחות 

החיים. 

למ"פ מאפשרת מעורבות בחיי החברה והקהילה, 	 

המסייעת לטיפול במשבר הקהילתי ובמשבר 

הסביבתי.

אוכלוסיית הכיתה הטרוגנית יותר מבעבר. זאת 	 

בעקבות העלייה באחוזי ההשתתפות בלימודים 

בבתי הספר העל־יסודיים בחצי המאה האחרונה 

ולאור הרב־תרבותיות המאפיינת את ישראל, כמו 

גם מדינות נוספות רבות בעולם. ההטרוגניות של 

הכיתות הולמת גם מחקרים שנעשו בתקופה זו 

בתחום הפסיכולוגיה, כגון תאוריית האינטליגנציות 

המרובות של הווארד גרדנר. אינטליגנציה על־

פי גרדנר )1983( היא "יכולת לפתור בעיות 

או ליצור תוצרים שיש להם ערך במסגרת 

תרבותית". תפיסה רלוונטית נוספת היא תפיסת 

האינטליגנציה הרגשית של דניאל גולמן. בספרו 

טען גולמן )1997( כי "האינטליגנציה הרגשית 

לא נופלת בחשיבותה מהשכלית, ומי שלוקה בה 

מסתגל פחות טוב לסביבתו, עלול לחוות קשיי 

תפקוד מבחינה חברתית ואף פגיעה בקריירה". 

כל אלה העמיקו את ההבנה כי יש צורך בהנגשת 

דרכי למידה מגוונות ובהרחבת ההוליסטיות 

והייחודיות שהחינוך נדרש לפתח בצד פיתוח 

יכולות החשיבה והניתוח.

http://rot.linicom.co.il/audit/api/v1/ads?ch_id=283&lType=Interstitial&a=http%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2594
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לפי תפיסת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית, 	 

שצמחה מתפיסתו של הפסיכולוג ז'אן פיאז'ה 

והעמיקה הודות לפסיכולוג לב ויגוצקי )2000( 

ולהוגים אחרים, בני אדם מבנים משמעות בצורה 

פעילה ועל בסיס ידע קודם. הקונסטרוקטיביזם 

נהפך זה מכבר לתפיסת הלמידה המקובלת. 

בעקבותיה התפתחו תפיסות הוראה ולמידה חדשות 

)פרקינס, 1995(. יורם הרפז )2005( מכנה תפיסות 

אלו "המודל השלישי".במהלך שלושת העשורים 

האחרונים הולך ומתהווה במחשבת החינוך ובעשייה 

החינוכית מודל חדש למחשבה ולעשייה בחינוך. 

נכנה אותו בעקבות אחרים "המודל השלישי" 

)הרפז, 2008(. המודל השלישי מבדיל עצמו משני 

המודלים שקדמו לו – זה המכונה "חינוך ישן", שבו 

"תוכנית הלימודים במרכז", וזה המכונה "חינוך 

חדש", שבו "הילד במרכז"(.

	למ״פ	במאה	ה-21:	
Problem, Product:	Project

ראשי התיבות PBL מייצגים שלוש תפיסות דומות: 

למידה מבוססת בעיה )Problem(, למידה מבוססת 

 .)Project( ולמידה מבוססת פרויקט )Product( תוצר

התפיסה המוצגת כאן מכילה את שלושתן ויוצאת 

מנקודת הנחה שיש בעיה או שאלה שיש למצוא להן 

פתרון. תפיסה זו באה לידי מימוש והצגה באמצעות 

תוצר משמעותי מבחינת האדם ומבחינת העולם. 

הפרויקט הוא התהליך בשלמותו, ובתאריך היעד 

שלו יושלם ויוצג התוצר. התוצר מבטא את הלמידה 

שהתרחשה במהלך העבודה על הפרויקט, כמו גם 

את המיומנויות ואת הרגלי הלמידה שנרכשו.

במהלך העבודה על הפרויקט התלמידים נמצאים 

בתהליך חקר שיטתי ומתוכנן המתמקד בשאלה או 

בבעיה מורכבת ואותנטית. הם מקדמים את הפרויקט 

בעזרת המורה ומבטאים קולות ודעות במסגרת 

תהליך היצירה. התלמידים מדגימים דרך הפרויקט 

הבנה עמוקה בידע אקדמי ובמיומנויות למידה 

ורוכשים כישורים כגון עבודת צוות, סיעור מוחות, 

איתור מידע והצגה בפני קהל. לסיכום הם מכינים 

תוצרים ברמה גבוהה המוצגים בפני קהל שהתוצר 

שיצרו רלוונטי לאורח חייו. 

פרויקט טוב הוא 
פרויקט שמקבל 

מחמא"ה:
משמעותי לאדם ולעולם: אינו נזנח עם סיומו, 	 

אלא ממשיך לשאת ערך מבחינת הלומדים 

ומבחינת החברה. המיומנויות הנרכשות במהלך 

הלמידה ישרתו את הלומד גם בהמשך דרכו.

חקר פעיל: הפרויקט משלב חקר שמתרחש מחוץ 	 

לגבולות הכיתה וכולל מפגש עם מומחים, איסוף 

מידע, תצפיות וכו'.

מבוגר מוביל: המורה הוא משאב ידע בעצמו, 	 

וחשוב מכך – הוא מנהל את תהליך הלמידה. 

מבוגרים נוספים משתתפים בפרויקט כמומחי 

תוכן מהעולם ה"אמיתי".

אקדמי: פרויקט אינו רק חוויית למידה פעילה, 	 

הוא מצריך חשיבה ברמה גבוהה וחיפוש ידע 

אקדמי.

הערכה מלווה: הערכת הפרויקט מתבצעת לאורך 	 

כל שלביו. בצד הידע )דיסציפלינרי ובין־תחומי( 

נבחנות גם מיומנויות )דיסציפלינריות וכאלה 
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שאלה פוריה
• האם•השאלה•מעוררת•חשיבה?	
• האם•זו•שאלה•שאין•לה•תשובה•של•כן•ולא?	
• האם•השאלה•אותנטית,•מהותית,•רלוונטית•ויישומית?	
• האם•השאלה•מעוררת•דיון•וסקרנות?	
• האם•השאלה•פיקנטית,•מערערת•ומנוסחת•עם•משחקי•מילים?	
• האם•ובאיזה•אופן•השאלה•קשורה•לתוכנית•הלימודים?	

בחירת תוצר
• האם•התוצר•מקיים•דיאלוג•עם•	

השאלה•הפוריה?
• האם•המורה•יודע•ומסוגל•להפיק•	

את•התוצר?
• האם•התוצר•משקף•את•תהליכי•	

הלמידה•בפרויקט?
• האם•התוצר•רלוונטי•לעולם•	

הידע•של•הלומד?
• האם•התוצר•מתאים•למאפיינים•	

ייחודים•של•תלמידי•הכיתה?
• האם•התוצר•משלב•מיומנויות•	

חדשות.•עבור•התלמידים?
• האם•התוצר•משלב•כלים•	

תקשוביים?

ימ"ה - ידע, מיומנויות 
והרגלים

• האם•הימ"ה•ענייני•ורלוונטי•ל"ארגז•	
הכלים"•שמבקשים•להקנות•

לתלמידים?
• האם•הימ"ה•מרחיב•את•הידע,•	

המיומנויות•וההרגלים•הנדרשים•באופן•
מדורג?

• האם•במהלך•בחירת•הימ"ה•המורה•	
התייעץ•עם•הצוות•הרלוונטי?

• האם•הימ"ה•מאפשר•בניית•מחוון•	
הערכה•ברור•ומדוייק•לתלמידים?

• האם•הנקודות•בימ"ה•ניתנות•להערכה•	
על•ידי•המורה•והתלמידים?

תכנון זמנים
• האם•יש•פריסה•מדוייקת•	

עד•לרזולוציה•של•השיעור•
הבודד?

• האם•תכנון•הזמנים•מוצג•	
בסביבת•הלמידה?

• האם•בתכנון•הזמנים•היתה•	
התייחסות•למגבלות•מערכת•

כגון:•חגים,•ארועים,•יציאות•
מבית•הספר•וכו'?

חקר פעיל
• •האם•החקר•מעורר•סקרנות,•	

ומניע•את•התלמיד•לחיפוש•תשובות?
• האם•החקר•משלב•לפחות•שני•תחומי•דעת?	
• האם•בתהליך•החקר•התלמידים•יחשפו•לכמה•שיותר•מקורות•לאיסוף•	

מידע•מסוגים•שונים•ומטכנולוגיות•שונות?
• האם•בתהליך•החקר•יש•התייעצות•עם•מומחים•לתחום?	

טיוטות מרובות
• האם•מתוכנן•תהליך•של•שמירה•ומעקב•על•	

הטיוטות•המרובות•בתלקיט•מקוון•או•קלאסי?
• האם•התלקיט•משקף•את•תהליך•למידת•החקר•	

של•התלמיד•ובא•לידי•ביטוי•בהערכת•התלמיד?
• האם•התלמידים•מבינים•את•חשיבות•ואחריותם•	

בניהול•התלקיט•שלהם?

פרזנטציה
• האם•הפרזנטציה•מתוכננת•ככלי•הערכה?	
• האם•הפרזנטציה•היא•התוצר•הסופי•או•	

ה"טרום•בכורה"?•והאם•היתה•התייחסות•
לכך•בתהליך•הטיוטות•המרובות?

• האם•הוכן•מחוון•בעזרת•התלמידים•	
לאיכות•הפרזנטציה?

• האם•ישנה•חלוקת•תפקידים•שיוויונית•בין•	
חברי•הצוות•המציג?

• האם•קהל•היעד•לפרזנטציה•ידוע•מראש•	
ויש•התייחסות•לכך•בתהליך•התכנון?

ערב תוצרים
• האם•יש•חלוקת•משימות•בין•כלל•המשתתפים?	
• האם•התלמידים•שותפים•וחלק•מהותי•מההכנות•	

לקראת•ערב•התוצרים?
• האם•ערב•התוצרים•משקף•את•תהליך•הלמידה•	

באופן•מקורי•וייחודי•לפרוייקט•ולתלמידים?

רפלקציה 
• האם•ברור•לתלמידים•שהרפלקציה•בודקת•את•תהליך•	

הלמידה•ולא•את•התוכן•המוצג?
• האם•מיומנות•הרפלקציה•נלמדה•במהלך•הפרוייקט?	
• האם•קיים•מחוון•לרפלקציה?	


תרבות בית ספרית

 האם כלל צוות בית הספר מכיר ופועל 
על פי הערכים של ה- ?PBL האם התלמידים התנסו 
בעבודה בקבוצות וקבלו כלים לפתרון אתגרים בתהליך 

הלמידה?  האם צוות בית הספר מזדהה ומאמין בשיטת 
ההוראה של ה- ?PBL האם יש מקום להעלות קשיים, 
להתייעץ ולקבל משוב אמ"ת על העשיה הפרוייקטלית?


סדירויות

האם קיימות סדירויות במערכת התומכות 
בשיטת ההוראה?  האם יש במערכת 

 ?PBL תכנון של שעורים כפולים ללמידת
 האם המורים יודעים מראש את התכנון 
השנתי של הפרוייקטים השונים?  האם 

 שעות המנטור קבועות במערכת 
ומתאימות לצוות?

 משוב מקדם 
למידה - אמ"ת

• האם•נקבעו•נקודות•במהלך•	
הפרוייקט•למתן•משוב•אמ"ת?

• האם•התלמידים•מתנסים•	
במהלך•הפרויקט•במתן•וקבלת•

משוב•אמ"ת?
• האם•המשוב•מתייחס•ומיושם•	

בתהליך•הטיוטות•המרובות?

הכלי תוכנן ועוצב במסגרת קורס מנטוריות של העיר חולון שנת תשע"ו.

הכלי מתאר את מסע ה-PBL של המורה והתלמידים. בכל אחת מהתחנות 
כתובות שאלות למנחה הפרויקט היכולות לכוון אותו.

הכלי ישמש כעזר למורה/מנחה בתכנון ובמהלך הפרויקט.  

המכון לחינוך דמוקרטי

וייעוץ פסיכופדגוגי  PBL-כש
נפגשים

PBLתפקיד היועץ בתהליכי 
,  ו"אייר תשע' כד', חגיגת התוצרים תתקיים ביום ד
1/6/16

13:00-16:00בין השעות 
חולון  109ה רחוב חנקין "מרכז פסג

מצפים לראותכם
שי קונפורטי וצוות היועצות, אורלי סרוסי
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הכרוכות בהפקת התוצר( והרגלים )של 

התנהגות ושל תודעה(.

ללמידה מבוססת פרויקטים יש כמה מאפיינים 

שהולמים פדגוגיה המתאימה לרוח הזמן:

אפשרות ליצירת ידע בין־תחומי: למ"פ 	 

מחייבת המרה של ידע דיסציפלינרי לממד 

מוחשי )תערוכה, ערב לימוד, תוצר פיזי וכו'(. 

תהליך זה כרוך בשילוב דיסציפלינות שונות, 

"כמו בחיים".

העצמת המורה: מורה המלמד במסגרת למ"פ 	 

הוא מורה המעצב את תכנית הלימודים לפי 

תחומי העניין שלו ושל התלמידים.

מעורבות: הורים, מומחים ומוסדות קהילה 	 

מעורבים בשלבי הלמידה.

תוצר של קבוצת 

המנטורים העירונית 

שיצרה כלי עבודה 

לצוותי ההוראה 

בעיר



PBL-מסע ה

510

3

8

4

9
2

7

1

6

שאלה פוריה
• האם•השאלה•מעוררת•חשיבה?	
• האם•זו•שאלה•שאין•לה•תשובה•של•כן•ולא?	
• האם•השאלה•אותנטית,•מהותית,•רלוונטית•ויישומית?	
• האם•השאלה•מעוררת•דיון•וסקרנות?	
• האם•השאלה•פיקנטית,•מערערת•ומנוסחת•עם•משחקי•מילים?	
• האם•ובאיזה•אופן•השאלה•קשורה•לתוכנית•הלימודים?	

בחירת תוצר
• האם•התוצר•מקיים•דיאלוג•עם•	

השאלה•הפוריה?
• האם•המורה•יודע•ומסוגל•להפיק•	

את•התוצר?
• האם•התוצר•משקף•את•תהליכי•	

הלמידה•בפרויקט?
• האם•התוצר•רלוונטי•לעולם•	

הידע•של•הלומד?
• האם•התוצר•מתאים•למאפיינים•	

ייחודים•של•תלמידי•הכיתה?
• האם•התוצר•משלב•מיומנויות•	

חדשות.•עבור•התלמידים?
• האם•התוצר•משלב•כלים•	

תקשוביים?

ימ"ה - ידע, מיומנויות 
והרגלים

• האם•הימ"ה•ענייני•ורלוונטי•ל"ארגז•	
הכלים"•שמבקשים•להקנות•

לתלמידים?
• האם•הימ"ה•מרחיב•את•הידע,•	

המיומנויות•וההרגלים•הנדרשים•באופן•
מדורג?

• האם•במהלך•בחירת•הימ"ה•המורה•	
התייעץ•עם•הצוות•הרלוונטי?

• האם•הימ"ה•מאפשר•בניית•מחוון•	
הערכה•ברור•ומדוייק•לתלמידים?

• האם•הנקודות•בימ"ה•ניתנות•להערכה•	
על•ידי•המורה•והתלמידים?

תכנון זמנים
• האם•יש•פריסה•מדוייקת•	

עד•לרזולוציה•של•השיעור•
הבודד?

• האם•תכנון•הזמנים•מוצג•	
בסביבת•הלמידה?

• האם•בתכנון•הזמנים•היתה•	
התייחסות•למגבלות•מערכת•

כגון:•חגים,•ארועים,•יציאות•
מבית•הספר•וכו'?

חקר פעיל
• •האם•החקר•מעורר•סקרנות,•	

ומניע•את•התלמיד•לחיפוש•תשובות?
• האם•החקר•משלב•לפחות•שני•תחומי•דעת?	
• האם•בתהליך•החקר•התלמידים•יחשפו•לכמה•שיותר•מקורות•לאיסוף•	

מידע•מסוגים•שונים•ומטכנולוגיות•שונות?
• האם•בתהליך•החקר•יש•התייעצות•עם•מומחים•לתחום?	

טיוטות מרובות
• האם•מתוכנן•תהליך•של•שמירה•ומעקב•על•	

הטיוטות•המרובות•בתלקיט•מקוון•או•קלאסי?
• האם•התלקיט•משקף•את•תהליך•למידת•החקר•	

של•התלמיד•ובא•לידי•ביטוי•בהערכת•התלמיד?
• האם•התלמידים•מבינים•את•חשיבות•ואחריותם•	

בניהול•התלקיט•שלהם?

פרזנטציה
• האם•הפרזנטציה•מתוכננת•ככלי•הערכה?	
• האם•הפרזנטציה•היא•התוצר•הסופי•או•	

ה"טרום•בכורה"?•והאם•היתה•התייחסות•
לכך•בתהליך•הטיוטות•המרובות?

• האם•הוכן•מחוון•בעזרת•התלמידים•	
לאיכות•הפרזנטציה?

• האם•ישנה•חלוקת•תפקידים•שיוויונית•בין•	
חברי•הצוות•המציג?

• האם•קהל•היעד•לפרזנטציה•ידוע•מראש•	
ויש•התייחסות•לכך•בתהליך•התכנון?

ערב תוצרים
• האם•יש•חלוקת•משימות•בין•כלל•המשתתפים?	
• האם•התלמידים•שותפים•וחלק•מהותי•מההכנות•	

לקראת•ערב•התוצרים?
• האם•ערב•התוצרים•משקף•את•תהליך•הלמידה•	

באופן•מקורי•וייחודי•לפרוייקט•ולתלמידים?

רפלקציה 
• האם•ברור•לתלמידים•שהרפלקציה•בודקת•את•תהליך•	

הלמידה•ולא•את•התוכן•המוצג?
• האם•מיומנות•הרפלקציה•נלמדה•במהלך•הפרוייקט?	
• האם•קיים•מחוון•לרפלקציה?	


תרבות בית ספרית

 האם כלל צוות בית הספר מכיר ופועל 
על פי הערכים של ה- ?PBL האם התלמידים התנסו 
בעבודה בקבוצות וקבלו כלים לפתרון אתגרים בתהליך 

הלמידה?  האם צוות בית הספר מזדהה ומאמין בשיטת 
ההוראה של ה- ?PBL האם יש מקום להעלות קשיים, 
להתייעץ ולקבל משוב אמ"ת על העשיה הפרוייקטלית?


סדירויות

האם קיימות סדירויות במערכת התומכות 
בשיטת ההוראה?  האם יש במערכת 

 ?PBL תכנון של שעורים כפולים ללמידת
 האם המורים יודעים מראש את התכנון 
השנתי של הפרוייקטים השונים?  האם 

 שעות המנטור קבועות במערכת 
ומתאימות לצוות?

 משוב מקדם 
למידה - אמ"ת

• האם•נקבעו•נקודות•במהלך•	
הפרוייקט•למתן•משוב•אמ"ת?

• האם•התלמידים•מתנסים•	
במהלך•הפרויקט•במתן•וקבלת•

משוב•אמ"ת?
• האם•המשוב•מתייחס•ומיושם•	

בתהליך•הטיוטות•המרובות?

הכלי תוכנן ועוצב במסגרת קורס מנטוריות של העיר חולון שנת תשע"ו.

הכלי מתאר את מסע ה-PBL של המורה והתלמידים. בכל אחת מהתחנות 
כתובות שאלות למנחה הפרויקט היכולות לכוון אותו.

הכלי ישמש כעזר למורה/מנחה בתכנון ובמהלך הפרויקט.  

המכון לחינוך דמוקרטי

וייעוץ פסיכופדגוגי  PBL-כש
נפגשים

PBLתפקיד היועץ בתהליכי 
,  ו"אייר תשע' כד', חגיגת התוצרים תתקיים ביום ד
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שער הכיתה: איך 
מתנהלת הוראה 

לפי שיטת הלמ״פ

התהליך	ממעוף	הציפור

שאלה פורייה
תחילתו של כל פרויקט היא בשאילת שאלה פורייה. 

שאלה פורייה על פי יורם הרפז )2005( היא שאלה 

ללא תשובה חד־משמעית, שאלה רחבה מספיק כדי 

לאפשר לתלמידים לשאול שאלות נוספות:

למחשבות ראשוניות אלה על טבעה של השאלה    " 

יש משמעויות פדגוגיות קונקרטיות ביותר. למשל: 

חשיבה מסוג זה שאנו רוצים לטפח – חשיבה 

מעורבת – מתחילה בשאלה; השאלה שנמצאה או 

הומצאה 'על ידי' הופכת את החשיבה ואת הלמידה 

שבאות בעקבותיה ל'שלי'; השאלה מתייחסת למה 

שחסר, שאינו נוכח. לפיכך נדרשים דמיון ויצירתיות 

כדי להמציא אותה; להיות יצירתי פירושו למצוא או 

להמציא שאלות טובות ולא רק למצוא או להמציא 

תשובות או פתרונות טובים".

שאלה פורייה היא שאלה שמערערת הנחות קודמות, 

מעוררת סקרנות ורלוונטית לתלמיד ולמורה כאחד. 

על השאלה להיות מנוסחת בפשטות כך שתגרה 

את המחשבה ותעורר רצון לחקר. למשל, מה מחבר 

שניים )ספרות(, האם יש רווחה במדינת הרווחה 

)אזרחות(, האם הטבע מדבר )מדעים(, מי מחליט 

בשבילנו? )אזרחות(.

פתיחת הפרויקט בשאלה מסמנת את מקומו של 

הלומד כמעורב ופעיל כבר בשלב הראשון. זהו שלב 

המעורר בקרב התלמידים אסוציאציות ושאלות 

בתחומים שהם מעוניינים להעמיק בהם. כך למעשה 

נוצר חיבור אישי ביניהם לנושא הפרויקט.

התוצר
לאחר שהשאלה הפורייה נשאלת נבחר ומוגדר תוצר 

הפרויקט. התוצר הוא למעשה המנוע של כל תהליך 

הלמידה והוא שנותן משמעות ללמידה ותשובה 

לשאלה מדוע אנו לומדים את מה שאנו לומדים. לכן 

התוצר צריך להיות בעל משמעות בעולם ה"אמיתי" 

ולפנות לקהל יעד שיעשה בו שימוש. כמו כן, התוצר 

צריך לתת מענה לשאלה הפורייה או להתכתב איתה. 

התוצרים האפשריים מגוונים: קמפיין אינטרנט 

לעידוד ההצבעה בבחירות לרשויות המקומיות, מערך 

שיעורי ספרות לאוכלוסיית גיל הזהב, אוצרות של 

תערוכת קריקטורות העוסקת בתקופת קום המדינה 

עד ימינו ומציגה את מצב הרווחה במדינת ישראל, 

יצירת משחקי למידה לילדים מאושפזים, כתבות 

תחקיר מצולמות הבודקות האם חוקים עומדים 

במבחן המציאות ועוד. 

שאלה שכיחה שנשאלת על ידי מורים בתחילת 

דרכם בלמידה הפרויקטלית היא האם התוצר נבחר 

על ידי המורה או התלמיד, וכיצד מתמודדים עם 

המתח שבין הרצון לאפשר לתלמיד בחירה ולעודד 
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את החיבור שלו לנושא ואת המוטיבציה שלו ובין 

הצורך של המורה לתכנן מראש את תהליך הלמידה. 

מובן שלשאלה זו אין תשובה חד־משמעית, שכן 

בצד התשוקה של התלמידים חשובה גם התשוקה 

של המורה והחיבור שלו לפרויקט. המורה צריך 

להפעיל שיקולי דעת הנוגעים לתכנון הזמן ולהיות 

נכון להיות במצב של עמימות במסגרת תכנון תהליך 

הלמידה תוך כדי תנועה. כמו כן, גם אם התוצר 

נבחר על ידי המורה, יש לאפשר בו תהליך דינמי של 

בחירות שונות. למשל, אם התוצר הוא כתיבת ספר 

או העלאת מחזה, התלמידים יוכלו לבחור את הסוגה 

וליצור תוצר יצירתי פרי דמיונם.

פרויקט טוב הוא פרויקט שיש בו "נקודות כניסה", 

והוא מאפשר לתלמידים להתחבר אליו מתוך 

אזורי החוזק שלהם ולפי תשוקותיהם מחד גיסא, 

ולהתנסות בפיתוח מיומנויות חדשות מאידך גיסא.

דיבייט	 

עיצוב בופנה	 

זרפיטי	 

סרט	 

בנימציה	 

מסיבהא קרנבל	 

הקמת מראג הע רה	 

בתר בינטרנט	 

חולצות טי	 

חוברת תובנות	 

דיסק מוסיקה	 

פיסול	 

פוסטר	 

עיצוב מוצר	 

עיצוב זרפי	 

בראיטקטורה	 

מחגה )אתיבהא הפקהא 	 
עיבוד(

בנייה בלזו	 

תיבטרוו בובות	 

לוזו	 

ספר הדראה	 

בבנר לקיר	 

קמפייו בחירות	 

עיצוב אובע	 

דף פייסבוק	 

במנה	 

פרויקט מחגור	 

ביסוף תרומות	 

תחנת רדיוא תאנית רדיו	 

בניית מא יר ח מלי	 

סיפורי ילדים	 

קליפ	 

פעילות לאיתות בחרות	 

הופעה מוסיקלית 	 

פינת חי	 

 יפוץ מבנה ציבורי	 

תפבורה	 

מסע בגמו	 

תלבו ות	 

 יפוץ מבנה	 

קיוסק בית ספרי	 

הקמת מסעדה	 

עיצוב חדרא חלל	 

חפירה בראיבולוזית	 

פסל סביבתי	 

הקמת מועדוו	 

יריד  ע ועים	 

דואנים ב וק	 

סלוזו	 

ספר חוקים	 

פרסומת 	 

צילום סרט	 

במנות בחול	 

פיסול בטבע	 

חוברת	 

עיתוו	 

תואנה	 

לומדה	 

הצזה	 

תחרותא טורנירא 	 
בולימפיבדה

דיוו רב מ תתפיםא 	 
פבנל

תערואת ציורים	 

רהיטים	 

מודלים תלת ממדיים 	 

ספר לימוד	 

תב ילים ומבאלים	 

תערואת צילומים	 

 מיאת טלבים	 

מבו 	 

מסלול מא ולים	 

פבגל	 

ריקוד	 

קומיקס	 

תא יטים	 

 ירות לקהילה	 

מ חקי קבוצה	 

מער   יעור	 

תיקים	 

מ חק מח ב	 

מסיבת יומולדת	 

מראג למידה בנו ב	 

זו חיותא זו בוטני	 

 רטוט בדריאלי	 

אנסא יום עיוו	 

יום הפעלות	 

ניסוי	 

אמוסת גמו	 

בירוע תרומה לקהילה	 

ספר )עיוניא חידותא 	 
סיפוריםא  ירים(

עיר העתיד	 

זינה	 

טיולא סיור	 

מצזת	 

 יר	 

מתקוא מא ירא פטנט	 

חידה	 

בדיחה	 

חיבור	 

רביוו	 

אתיבת חגוו בו "בני 	 
מבמיו"

דיוו פרלמנטרי	 

עתירה לבית מ פט	 

נייר עמדה	 

תואנית תחקירים	 

 ימוע ציבורי	 

תערואת קריקטורות	 

מ פט ציבורי	 

סבטירה חברתית	 

קמפייו חברתי	 

סיור בגרחי	 

סיור ספרותי	 

תסריט לסדרת טלוויגיה	 

תואנית ריבליטי 	 
בספרות/תנ" / 

היסטוריה

תאנוו  אונה	 

בניית ז ר	 

ייגום מוצר	 

מודל בית ספר בידיבלי	 

מוצר עתידני	 

לוח מודעות	 

ותמיד י  עוד בחד....	 

מאה ועשרים תוצרים אפשריים
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ם י י ר ש פ א 	 ם י ר צ ו ת ל 	 ת ו א מ ג ו ד

תכנון ההערכה
בשלב תכנון הפרויקט יתייחס המורה לקריטריונים 

שירצה להעריך במהלך תהליך הלמידה. הערכה 

במסגרת למידה מבוססת פרויקטים היא הערכה של 

ההתנסויות המגוונות שמזמנת למידה פרויקטלית.

בבסיס הערכה זו כמה ערכים: בחירה, רלוונטיות, 

גמישות ושקיפות )ברג"ש(.

כדי לייצר תמהיל הערכה המשקף ערכים אלה 

המורים ישאלו את עצמם ארבע שאלות מכוונות:

מי המעריאים ה ותפים בתהלי 

מה מעריאים

מתי מעריאים

בי  נערי 

מי המעריכים השותפים בתהליך: מורים, מומחים, 	 

תלמידים.

 	 learning( מה מעריכים: מושאי ההערכה הם ידע

to know(, כלומר עולמות התוכן שבתוכנית 

 learning to( הלימודים ומחוצה לה; מיומנויות

do( הנוגעות לדיסציפלינה, כגון השוואות, ניתוח 

טקסט, מיומנויות תקשוב ומיומנויות מעולם 

התוצר כגון עריכת סרט, עריכת ריאיון ואוצרות 

 learning to be & learning( תערוכה; הרגלים

to live together(, כלומר היבטים אישיים ובין־

אישיים שהתלמידים יפתחו בלמידה מסוג זה, כגון 

עבודת צוות, אחריות אישית וקבוצתית, פיתוח 

נקודת מבט ואמפתיה.

מתי מעריכים: המורה יתכנן את תמהיל ההערכה 	 

ויבחר מי יהיו המעריכים ובאילו שלבים תתבצע 

הערכה פורמלית – מילולית או כזו המתורגמת 

לציון מספרי.

איך נעריך: תמהיל הערכה מדויק יכלול כלי 	 

הערכה שישלבו בין ה"מה" ל"איך". למשל, כלי 

הערכה המתאים להערכת ידע יכול להיות מבדק, 

מבחן או פרזנטציה; לשם הערכת מיומנויות 

ייעשה שימוש במחוון ויודגם שימוש בכלי כגון 

תוכנת מחשב או תוכנת עריכת סרט; ולשם 

הערכת הרגלים תיערך רפלקציה המזמינה את 

התלמיד להתבונן לעומק בתהליך הלמידה שלו.

תכנון ציר הזמן של פרויקט
לאחר הגדרת השאלה הפורייה, התוצר ותכנון 

ההערכה יתכנן המורה תכנית עבודה – ציר זמן של 

הפרויקט. הדרך היעילה ביותר לעשות זאת היא 

 .)reverse engineering( "לפי שיטת "הנדסה הפוכה

כלומר, ציון תאריך הפרזנטציה )הצגת התוצר( על 

ציר זמן, ממנו ייגזרו אחורה שלבי תכנון הפרויקט 

ולאחר מכן ייקבעו תאריכי יעד לתוצרי ביניים. חשוב 

שציר הזמן יהיה כלי לתכנון ולניהול זמן שמטרתו 

העברת האחריות לתלמידים, ולכן מומלץ שיוקדש לו 

מקום של כבוד בכיתה, כחלק מתהליך ההוראה.

השקת הפרויקט
לשלב השקת הפרויקט חשיבות ביצירת הגירוי 

הראשוני, הסקרנות והמוטיבציה של התלמידים. אין 

הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, ולכן שלב זה אינו 

בבחינת גימיק, והוא מצריך חשיבה מעמיקה בנוגע 

לדרך המיטבית להדגמת הפרויקט בפני התלמידים 
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)סרט, מפגש עם מומחה או בעל מקצוע, סיור, 

משחק ועוד(. 

ההמלצה למורים היא לבצע את הפרויקט לפני 

שהתלמידים יעשו זאת, וכך לאפשר לתלמידים 

להחשף לדגם מוקטן של מה שמצופה מהם.

חלוקה	לקבוצות	ועבודת	צוות
לאחר השקת הפרויקט והצגת השאלה הפורייה 

והתוצר מחולקים הילדים לקבוצות. עבודה בקבוצות 

הוא נושא המעסיק מורים רבים במהלך הפרויקט. 

עבודת הצוות היא אחד ההרגלים ששואפים לפתח 

במהלך העבודה הפרויקטלית, והוא גם המאתגר 

שבהם. עניין זה מעורר שאלות רבות הנוגעות 

לדרכי חלוקה לקבוצות, ליישוב סכסוכים ומחלוקות, 

להערכה קבוצתית, לחלוקת תפקידים ולהתמודדות 

עם "בעיית הטרמפיסט".

על שאלות אלה אין דרך אחת להשיב, ולמעשה 

רובן מקבלות מענה תוך ניסוי וטעייה, ולכן מומלץ 

להקדיש לנושאים אלה זמן בישיבות הצוות, לחלוק 

דרכי פעולה מוצלחות ולגבש שפת צוות משותפת.

חקר פעיל
השלב הבא לאחר שלב החלוקה לקבוצות הוא שלב 

חקר פעיל. חקר הוא שלב בסיסי בכל פרויקט. על 

מקורות המחקר להיות מגוונים ככל האפשר. נוסף 

על שימוש בספרי לימוד הלומדים יערכו חקר מקוון 

וילמדו לברור מקורות מידע ולבחון מידע באופן 

ביקורתי. מקורות מידע נוספים הם מומחים ומרחבי 

הקהילה. הלמידה היא למידה דיפוזית שלא נשארת 

בגבולות הכיתה ומזמנת "פעפוע" של מקורות 

ידע חיצוניים. למשל, מומחים מעולם התוכן של 

הפרויקט יכולים לבקר בכיתה: עורך דין או שופט 

כאשר הכיתה מתכננת משפט ציבורי של דמות 

היסטורית, פרסומאי וגרפיקאי כאשר הכיתה מפיקה 

קמפיין לעידוד תרומות דם או עיתונאי המסביר 

כיצד עורכים ריאיון. המומחים יכולים להיות הורי 

התלמידים או מומחים שהמורה יצר עמם קשר 

במיוחד לטובת הפרויקט. 

נוסף על פגישה עם מומחים, התלמידים יוצאים 

לחקור ולבצע חלקים מן הפרויקט בקהילה הסובבת 

אותם. כך, למשל, אם תוצר הפרויקט הוא ספר 

קומיקס, התלמידים ילמדו במוזיאון הקומיקס, ואם 

הם יוצרים דגם, הם ילמדו במרכז לאמנות דיגיטלית. 

כדי שיתקיים תהליך חקר איכותי יש לתרגל 

מיומנויות חקר כגון טיפול בטקסטים, השוואת 

טקסטים, מיזוג בין טקסטים וכתיבה אקדמית. כמו 

כן, כדאי לחלק את שלב החקר למשימות חקר 

בעלות שלבים ולהציג בפני התלמידים אתרים 

מקוונים מומלצים כדי למנוע הסתמכות בלעדית על 

שיטוט חופשי ברשת.

תוצרי ביניים
יצירת תוצרי ביניים מאפשרת ללומד להבנות ידע, 

כלומר לפרק גופי ידע אקדמי ולהרכיב מהם ידע 

אחר. למעשה, באופן זה מומחש המושג "מתוך 

הניסיון ואל הניסיון", שטבע פילוסוף החינוך גו׳ן 

דיואי. סיום שלב החקר בהצגת תוצר ביניים – ריאיון, 

סקיצה של דגם, עבודה כתובה – מאפשר לעבד 

את החומר הנלמד בצורה יצירתית המשלבת מגוון 

מיומנויות. שלב תוצרי הביניים הוא אחד משלבי 

יצירת התוצר הסופי.
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טיוטות מרובות ומשוב מקדם למידה 
הקבוצה תציג את תוצר הביניים בפני חבריה לכיתה 

ותקבל משוב עמיתים. משוב זה נקרה משוב מקדם 

למידה, ובבסיסו מחוון שנבנה עם התלמידים. מטרת 

המשוב היא לתת לקבוצה המציגה דגשים שיקדמו 

אותה לטיוטה הבאה והמשופרת של התוצר, שעליו 

לעמוד גם בקריטריונים של המחוון. תהליך זה של 

עבודה על תוצרי ביניים תוך הגשת טיוטות מרובות 

וקבלת משוב עמיתים מתבצע כמה פעמים במהלך 

הפרויקט, עד שכל תוצר ייעשה ברמת הגימור 

הגבוהה ביותר. 

תהליך יצירת הטיוטות יכול להיעשות גם באמצעות 

מסמכים שיתופיים.

כדי שמשוב יהיה משוב מקדם, עליו להיות משוב 

אמ"ת ־אדיב, ממוקד, תורם. אדיב: כדי לייצר סביבת 

למידה בטוחה, לא תחרותית וכזו שמותר לטעות בה, 

התלמידים מונחים לתת משוב חסר שיפוטיותשיקדם 

את חבריהם; ממוקד: המשוב אינו גנרי, ומטרתו היא 

התייחסות לנושא מסוים הדורש שיפור או תיקון; 

תורם: המשימה העיקרית היא קידום הקבוצה לשלב 

הבא. זה המקום להציע רעיונות שיסייעו לחברי 

הקבוצה לשפר את התוצר.

פרזנטציה
לקראת סוף התהליך כל קבוצה מציגה את התוצר 

שלה בפני הכיתה ובפני קהל משמעותי כגון מומחים 

שליוו את תהליך הלמידה, הורים ואורחים נוספים. 

התלמידים מתרגלים מיומנויות עמידה בפני קהל, 

יכולת הצגת עבודה בפומבי, השבה על שאלות )ולכן 

יש חשיבות רבה לכך שהקהל יהיה פעיל במהלך 

הצגת התוצר( והצגת גוף הידע והמיומנויות שרכשו. 

הפרזנטציה היא שלב הערכה פורמלית שבו התלמיד 

מקבל הערכה על עבודתו. התלמיד מוערך גם על 

תוצר הלמידה שלו וגם על אופן הצגתו.

ערב תוצרים
ערב התוצרים, שמתקיים פעם־פעמיים בשנה, 

הוא חגיגה בית ספרית שבה עבודת התלמידים 

זוכה להכרה ולהוקרה. בית הספר כולו לובש חג 

ותוצרי התלמידים מהפרויקטים השונים מוצגים 

בפני הקהילה. מומלץ שערב התוצרים לא יחליף 

את הפרזנטציה, שכן קשה לקיים תהליך של משוב 

משמעותי באווירת ההמולה והחגיגה.

פרזנטציה של תהליך הלמידה
בלמידה מתוך התנסות בכלל ובלמידה פרויקטלית 

בפרט, תהליך הלמידה אינו שלם אם הוא לא כולל 

התבוננות רפלקטיבית. ההתבוננות הרפלקטיבית 

מאפשרת למידה מתוך ניסיון – זיהוי ההצלחות 

והטעויות, וכמובן זיהוי היבטי הלמידה שיש לשפר 

בהמשך. לפיכך, בתום מחצית או בסיום שנת 

לימודים, יערוך התלמיד רפלקציה על תהליך למידה 

)POL – presentation of learning(, יתבונן בעצמו 

כלומד וכאדם ויעיד על אזורי הצמיחה שלו, על 

החוזקות שהצליח לממש ולפתח, וכן על האתגרים 

שהתמודד עמם. זו ההזדמנות של התלמיד להתבונן 

בהרגלים שפיתח, ולא רק במיומנויות ובידע שרכש. 

כדי שרפלקציה כזו תהיה משמעותית יש לפעול 

לפיתוח חשיבה רפלקטיבית לאורך כל התהליך 

ולסייע לתלמידים להמשיג את תהליכי הלמידה 

ופיתוח המיומנויות האישיות והבין־אישיות. כאשר 

אוספים לאורך התהליך רפלקציות כתובות, התלמיד 

יכול לקרוא אותן בסופו ולהתייחס אליהן במהלך 

הרפלקציה הסופית על תהליך הלמידה.

בתום מחצית או 
בסיום שנת לימודים, 

יערוך התלמיד 
רפלקציה על תהליך 

 POL –( למידה
 presentation of

learning(, יתבונן 

בעצמו כלומד וכאדם 
ויעיד על אזורי 

הצמיחה שלו, על 
החוזקות שהצליח 

לממש ולפתח, וכן על 
האתגרים שהתמודד 
עמם. זו ההזדמנות 

של התלמיד להתבונן 
בהרגלים שפיתח, ולא 
רק במיומנויות ובידע 

שרכש



  מהי למידה מבוססת פרויקטיםש | 49

הדגמת	שלבי	תהליך	הלמ״פ
נדגים את השלבים השונים בעזרת פרויקט של 

מגמת אזרחות עירונית )כיתה י"א( בתיכון קרית 

שרת שנערך בשנת תשע"ד. תכנית הלימודים 

עוסקת בסוגיות כלכליות־חברתיות ובמדינת הרווחה 

בישראל. 

השאלה הפורייה שבה עסק הפרויקט הייתה "ישראל 

כמדינת רווחה – האם עמדנו באתגר?". מטרת 

השאלה הייתה לבדוק אם היעד של מדינת ישראל 

בראשיתה להיות מדינת רווחה אכן התממש לאורך 

השנים. 

התוצר שנבחר לפרויקט הוא תערוכת קריקטורות 

המשקפות את התפתחות מדינת הרווחה הישראלית 

משנות ה-50 ועד ימינו. לבחירה בתוצר זה ארבע 

סיבות:

חיבור לתחום הדעת: קריקטורה היא סוג טקסט 	 

חשוב בלימודי אזרחות ובמסגרת הבנת המערכת 

הפוליטית. 

חיבור למרחב העירוני: בחולון פועל המוזיאון 	 

הישראלי לקריקטורה ולקומיקס, שעובדיו 

והארכיון שלו יכלו לעמוד לרשות התלמידים. 

רעיון הבחירה והגיוון: תשוקה של המורה, 	 

שהתלהב מהוראה באמצעות קריקטורות. 

רלוונטיות לתלמידים: לשפת הקומיקס 	 

והקריקטורות יש זיקה ברורה לשפת הנוער.

השקת הפרויקט נערכה במוזיאון הקומיקס. 

התלמידים נוכחו לדעת שביקור בתערוכת 

קריקטורות לא נועד רק לבילוי בשעות הפנאי, וכי 

הוא גם כלי לימודי בפני עצמו. לראשונה הם התנסו 

בניתוח קריקטורות בעלות הקשר פוליטי. 

בשלב החקר הפעיל של הפרויקט למדו התלמידים 

במליאת הכיתה מהי מדינת רווחה ומהם ביטוייה 

ובעיותיה בישראל ובעולם. כל שיעור לווה 

בקריקטורה להמחשה, וכך הסתגלו התלמידים לסוג 

התוצר שנדרש מהם בהמשך. לאחר מכן התחלקה 

הכיתה למספר קבוצות. כל קבוצה התעמקה באחד 

העשורים בתולדות המדינה וחקרה אותו מבחינה 

חברתית־כלכלית. התלמידים נשלחו לחפש חומר 

רלוונטי בספרייה העירונית וכל קבוצה הגישה עבודה 

כתובה כתוצר ביניים של תהליך החקר הפעיל. 

בשלב הבא נוצרו הטיוטות המרובות של התוצר 

הסופי. כל קבוצה לאצור תערוכה שתעסוק בעשור 

שחקרה. לשם כך נפגשו התלמידים עם מומחי 

ארכיון המוזיאון וחיפשו בארכיון קריקטורות 

שיתאימו לתערוכה שלהם. התלמידים הגישו 

טיוטות של תכנון התערוכה וסקיצות המציגות את 

האופן שבו יעצבו אותה. לאחר מכן קיבלו משוב 

מהתלמידים ומהמורה. 

לבסוף הגיע שלב הצגת התוצר. התלמידים הציגו 

את התערוכה שלהם ואת הידע הקשור בה בפני 

הכיתה ובפני נציגת משרד החינוך. התערוכות 

השונות שאצרו הקבוצות התגבשו לכדי תערוכה 

כיתתית. 

על התערוכה )התוצר( ועל הפרזנטציה קיבלו 

הערכה וציון שנכללו בציון הבגרות שלהם. 

בערב התוצרים הדריכו התלמידים הנרגשים את 

הוריהם, את חבריהם ואת מוריהם בתערוכה שיצרו, 

והסבירו מהן התשובות השונות שלהם לשאלה 

הפורייה "ישראל כמדינה רווחה – האם עמדנו 

באתגר?". 
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ריאיון	עם	תלמידה
שלי כהן, בת 17, תלמידת כיתה י"ב בבית הספר קרית שרת

ספרי	כמה	זמן	את	מתנסה	בלמ"פ	

ובאיזה	היקף?

אני מתנסה בלמ"פ כשלוש שנים. 

במשך התקופה הזאת עסקתי בשני 

פרויקטים בשנה בממוצע.

מה	בעיניך	ההבדל	בין	למ"פ	ובין	

למידה	שאינה	מבוססת	פרויקטים?

ההבדל המשמעותי ביותר הוא האופן 

שבו החומר עובר לתלמידים - באופן 

עצמאי, על-ידי חקירה של התלמידים 

עצמם. התלמידים הם האחראים 

ללמידה שלהם, ובעיניי זה מה שמביא 

להצלחה במקצועות שנלמדים לפי 

שיטה זו.

מה	לדעתך	היתרונות	והחסרונות	של	

למ"פ?

היתרונות הם שהתלמידים אחראים 

ללמידה שלהם, הם אלה שחוקרים 

את הנושא, דבר שיכול לספק להם 

ידע נוסף שלא היו מקבלים במסגרת 

שיעור המוקצב בזמן. נוסף על כך, 

האווירה וחוויית הלמידה  מאפשרות 

לתלמידים ליהנות מהלמידה 

ומהמקצוע. החסרונות הם שמשום 

שהידע נמצא בספרים, באינטרנט 

ובמקורות רבים אחרים, לעתים 

התלמיד יכול להתפזר ו"ללכת לאיבוד" 

בתוך כל המידע שמוצג לפניו.

מאילו	חלקים	של	הפרויקט	את	נהנית	

במיוחד?	

אני נהנית מהחלק של התוצרים. 

בחלק הזה אני רואה מול העיניים את 

כל התהליך שעברתי ואת התוצאה, 

שמורכבת מדברים שאני בעצמי 

למדתי וחקרתי. 

מהם	החלקים	המאתגרים	בפרויקט?

לדעתי החלק המאתגר הוא ההתחלה, 

כי עדיין לא יודעים איך הסוף ייראה. 

אנחנו מקבלים המון מידע, וקצת קשה 

להשתלט עליו, אך אחרי שנכנסים 

לזה ומתחילים לעבוד הכול נהיה ברור 

יותר. אם הייתי יכולה, הייתי מבקשת 

מהמורה שלי שבמקרים מסוימים יהיה 

דומיננטי יותר )תלוי בנושא הפרויקט(.

אילו	מקצועות	היית	רוצה	ללמוד	

בעזרת	פרויקטים	ומדוע?

היסטוריה, מפני שכיום, במסגרת 

תכנית הלימודים, החומר נלמד בזמן 

קצר, והציפייה שנשנן כמות כזאת של 

חומר יוצרת דרך למידה לא נכונה. 

אם המקצוע הזה היה נלמד דרך 

פרויקטים, התלמידים היו זוכרים יותר 

את החומר.

אם	חבר	שלך	היה	מתחיל	עכשיו	

ללמוד	במסגרת	למ"פ,	מה	היית	

אומרת	לו?	אילו	עצות	היית	נותנת	לו?

הייתי אומרת לו שהשיטה הזאת תיתן 

לו כלים רבים לעתיד, כמו יכולת דיבור 

לפני קהל. הייתי ממליצה לו ללמוד 

מכל פרויקט ופרויקט וגם מהתוצרים 

של חברים שלו. 

הייתי רוצה שהתהליך של הפרויקט 

הבא יהיה קצר יותר . כך גם יהיה 

אפשר להספיק יותר פרויקטים ביותר 

מקצועות.

אם	היית		יכולה	לומר	לשר	החינוך	

משהו	על	למ"פ,	מה	היית	אומרת?	

הייתי אומרת לו שחשוב להפוך את 

השיטה הזאת לשיטה קבועה ונרחבת 

שמשתמשים בה בלימוד של כלל 

המקצועות )גם מקצועות ריאליים(.

כדאי  ליישם למ"פ כי התלמידים 

נהיים תלמידים פעילים; לא כדאי 

ליישם למ"פ כי אם לא ממקדים את 

התהליך, הוא יכול להיות רחב מדי 

והתלמיד יכול להתפזר.
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האתגרים	שהמורה	מתמודד	עמם	
לעתים נדמה כי הוראה פרויקטלית דורשת מהמורה 

להפוך ל"סופר־מורה". כלומר, מורה שצריך להיות 

מסוגל להוביל תהליך למידה מורכב המפתח אצל 

התלמיד שלל מיומנויות והרגלים, וזאת נוסף על 

שליטת המורה בתחום ההוראה שלו. הוראה כזו 

מזמנת למורה אתגרים רבים ־ החל בשלב תכנון 

הפרויקט וכלה בערב התוצרים הנכסף.

אתגרים בשלב תכנון הפרויקט
מורה כמעצב נדרש למעשה "לפרק" את תכנית 

הלימודים ולהרכיב אותה מחדש כך שתתמוך ביצירת 

התוצר המניע את תהליך הלמידה. 

בשלב תכנון זה המורים מתחבטים בשאלות 

הקשורות בפירוק התכנית ובהרכבתה, כגון: 

איזו תמת־על תעורר עניין?	 

אילו חלקים של תכנית הלימודים רלוונטיים 	 

לתמה זו, אילו חלקים אינם רלוונטיים לה, אילו 

חלקים יש להוסיף לה?

מהי השאלה הפורייה שמתאימה לתמה ותסקרן 	 

את הלומדים?

מהו תוצר המעורר במורה תשוקה ויכול להוביל 	 

תהליך למידה שלם?

מהו תוצר שהתלמידים ייהנו ליצור?	 

שאלות הנוגעות לדרכי ההוראה הפרויקטלית
כיצד תיערך החלוקה לקבוצות, באיזה אופן יינתן 

משוב מקדם למידה בכיתה, איך נשלב מומחים 

הקשורים לעולם התוכן של הפרויקט, כיצד והיכן 

תתקיים הפרזנטציה, לאחר משוב מקדם למידה 

כיצד נעריך את התהליך והתוצר, ואיך נפתח חשיבה 

רפלקטיבית לאורך תהליך הלמידה ובסופו.

אתגרים הנוגעים לסביבות למידה מותאמות
במסגרת ההוראה פרויקטלית יש לשנות את סביבות 

הלמידה לפי שלבי הפרויקט השונים. למשל, 

הלמידה בשלבי החקר תתקיים בכיתות מתוקשבות 

והתלמידים יצאו למרחב העירוני כדי לחקור או 

כדי ליצור את התוצרים. כבר בשלב התכנון על 

המורה להתייחס להתאמת סביבת הלימודים לשלבי 

הפרויקט וגם לתקצוב הכרוך בה. עם זאת, תנאי 

ההתאמה והתקצוב לא תמיד יעמדו לרשותו, ועל 

כן יכולות האלתור והגמישות הן יכולות הכרחיות 

במסגרת תהליך זה. 

בתזרים ב לב תאנוו הפרויקט

 בלות הנוזעות לדראי ההורבה הפרויקטלית

בתזרים הנוזעים לסביבות למידה מותבמות

בתזרים הנוזעים ל לבי ההורבה הפרויקטלית

בתזרים הנוזעים לניהול גמו

בתזרים הק ורים בניהול ממ קים פניםכבית ספריים וחוץכבית ספריים

אתגרים הנוגעים לשלבי ההוראה הפרויקטלית
בשלב	הנחיית	חקר	פעיל מורים רבים נוכחים לדעת 

כי למעשה התלמידים לא הורגלו לחקור, וכי רגע 

לאחר הקלדת המונח המקצועי במנוע החיפוש 

ברשת מתעוררות אצלם שאלות רבות הנוגעות 

לסינון מידע, להפעלת חשיבה ביקורתית, למיזוג 

טקסטים ממקורות שונים ולמיומנויות נוספות 

הנוגעות לעיסוק בידע. המורים שנתקלים בכך 
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בפעם הראשונה מתוסכלים מדלות ממצאי החקר 

של התלמידים ומהאופי ה"מפוזר" של עבודתם. 

כמו כן, הזמן המוקדש ללימוד מיומנויות עיסוק 

בטקסט כתוב יוצר מתח מתמיד בלוחות הזמנים של 

הפרויקט.

סוגיה מורכבת נוספת היא סוגיית ליווי עבודה	

בקבוצות. האתגרים הכרוכים בכך מופיעים כבר 

בשלב החלוקה לקבוצות. בשלב זה מתעוררות 

שאלות כגון האם לתת לתלמידים להתחלק לבד, 

האם לנתב חוזקות של תלמידים, כיצד להתמודד עם 

בקשות העברה מקבוצה לקבוצה ועד כמה להתערב 

בהתנהלות הקבוצתית )בחלוקת התפקידים, בתהליכי 

העבודה וכו'(. 

אתגר נוסף הוא שאלת תפקידו של המורה כאשר 

מתגלע קונפליקט בקבוצה. בעקבות סקירת ממצאי 

הערכת הפעילות בשנת תשע״ו, שהתבססו על 

ראיונות עם מורים ועל תצפיות, הומשגו שלושה 

דפוסי התנהגות של מורים במצבי קונפליקט שונים: 

שליטה,	הכוונה,	שמיטה. מכאן שמורים רבים יבחרו 

לנהל את הקונפליקט תוך ניסיון "לשלוט" בו ולספק 

פתרון חיצוני; אחרים "ישמטו" אחריות ולא יתערבו, 

או יפטרו את התלמידים ב"תסתדרו"; ויש כאלה 

שישתמשו בקונפליקט כהזדמנות ללמידת אופיו של 

התהליך שהוביל לקונפליקט וינחו את הקבוצה לבצע 

תהליכי למידה ורפלקציה.

אתגרים הנוגעים לניהול זמן
בלמידה פרויקטלית המורה חווה מתח מתמיד. 

מצד אחד עליו "להספיק" את החומר, ומצד שני כל 

שלב בפרויקט דורש עצירה לצורך לימוד מיומנויות 

חקר, משוב, רפלקציה, פרזנטציה ועוד. הרגלים 

ומיומנויות אלו לא יתפתחו בקרב התלמידים אם לא 

יירכשו באופן תהליכי ואם התלמידים לא יתרגלו 

אותם לאורך כל שלבי הפרויקט. מתוך ממצאי 

ההערכה עלה, בין השאר, כי כאשר הרגל החשיבה 

הרפלקטיבית לא בא לידי ביטוי בכל אחד משלבי 

הפרויקט )אלא רק בשיעור מסוים אחד, למשל(, הוא 

לא הוטמע היטב והיישום שלו היה שטחי בלבד.

אתגרים הקשורים בניהול ממשקים פנים־בית 
ספריים וחוץ־בית ספריים

בלמידה מבוססת פרויקטים המורה שואף ללמד 

את התלמידים ללמוד וליישם את הלמידה מחוץ 

לגבולות הכיתה, ולחלופין להזמין מומחים לכיתה. 

לשם כך עליו לנהל ביעילות ממשקים בתוך בית 

הספר ומחוצה לו.

 עבודה בקבוצות. 
יסודי ע"ש אריאל שרון
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שער בית הספר: 
מה צריך לעשות 

מוסד חינוכי שבוחר 
להטמיע למידה 

מבוססת פרויקטים 

למידה מבוססת פרויקטים היא דרך להשגת 

מטרות רחבות, נוסף על יישום למידה משמעותית 

בדיסציפלינה הבודדת. היא מאפשרת שינוי רב־ערך 

בתרבות הבית ספרית. מנהל שישאף לנצל את מלוא 

הפוטנציאל הגלום בתהליך שינוי זה ירוויח בסופו 

קהילת מורים מגויסת שמנהלת מערכות יחסים 

משמעותיות, וכן מערכת המורגלת ביישום חדשנות 

חינוכית כאורח חיים )שינוי ממעלה שלישית(.

שלב	הבחירה
המנהל הוא הכוח המניע בתהליך השינוי הבית ספרי 

בכלל ובתהליכי שינוי פדגוגיים בפרט. המנהל מחליט 

מהי האג'נדה ולאן תנותב "הספינה". כמו בכל ארגון, 

צוות המורים רגיש לאג'נדה הניהולית וקשוב לה, 

ולכן מקומו של המנהל בתהליך השינוי הפדגוגי הוא 

גם בנתינת דוגמה אישית. המנהל, בתפקידו הנוסף 

כאחד המורים בבית הספר, מתנסה עם חברי הצוות 

בהוראה מבוססת פרויקטים, משתתף לצדם בתהליך 

הלמידה וקשוב לצורכיהם.

ההצלחה טמונה אפוא בבחירת המנהל להיות מנהל	

מאפשר, המתיר למוריו להביא לכיתת הלימוד את 

תשוקותיהם, הפועל בגמישות פדגוגית והמסייע 

למוריו להתבונן באופן יצירתי בתכניות הלימודים. 

מנהל כזה מייצר גם סביבת למידה בין־תחומית 

המושתתת, בין השאר, על צוותי עבודה הכוללים 

מורים מדיסציפלינות שונות.

בחירת קבוצת המורים שתתנסה לראשונה בהטמעת 

הפדגוגיה החדשה היא הבחירה החשובה ביותר. 

קבוצה זו תכלול מורים עם "ברק בעיניים", שאינם 

פוחדים להתנסות ומסוגלים להכיל לא מעט מצבי 

עמימות וחוסר ודאות. כמו כן, על המורים עצמם 

להיות שותפים לתהליך ולבחור בהתנסות זו. מורים 

אלו צריכים לפעול מתוך תחושת שליחות, ולהיות 

בבחינת חלוצים לפני המחנה, ועל המנהל לתת 

לעבודתם במה ולהעניק להם הכרה והוקרה. במקרה 

זה פוטנציאל התרחבות המהלך טמון ב"שיטת 

המניפה" – לאחר שמורים נוספים ייחשפו לעבודתם 

של ה"חלוצים", ירצו גם הם להצטרף לתהליך.

אפשרות נוספת להתחלת התהליך היא יצירת 

התנסות משותפת לכלל המורים. היתרון הטמון 

בדרך זו הוא הנחלת שפה פדגוגית משותפת שתבוא 

לידי ביטוי בשיח המשותף בקרב כלל המורים. לאחר 

התנסות זו יחליטו המורים אם ירצו לאמץ את השינוי 

הפדגוגי או לא.

התאמת	בית	הספר	ללמידה	
מבוססת	פרויקטים

תנאי נוסף להצלחת התהליך הוא יצירת סדירויות 

ליישום למידה מבוססת פרויקטים:

בחירת קבוצת 
המורים שתתנסה 

לראשונה בהטמעת 
הפדגוגיה החדשה 

היא הבחירה 
החשובה ביותר. 
קבוצה זו תכלול 
מורים עם "ברק 

בעיניים", שאינם 
פוחדים להתנסות 

ומסוגלים להכיל לא 
מעט מצבי עמימות 

וחוסר ודאות
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מערכת שעות: במסגרת למידה מבוססת 	 

פרויקטים יחידת שיעור בודדת בת 45 דקות אינה 

מספקת, ויש צורך ביחידות לימוד כפולות. כמו כן, 

מומלץ ששעות עבודה על פרויקט יהיו לפחות בין 

4-6 שעות שבועיות, וזאת כדי שהלמידה תהיה 

משמעותית מבחינת הלומד. הדרך לעשות זאת 

היא חיבור בין־תחומי בין שני מורים או ריכוז כל 

שעות המקצוע במחצית או בשנה מסוימת במקום 

לפזרן על פני שלוש שנות לימוד.

גודל כיתה: גודל קבוצה מיטבי במסגרת למידה 	 

מבוססת פרויקטים הוא 28-25 תלמידים. 

המשימה של המנהל היא להקטין את מספר 

התלמידים לכל מורה בעזרת חלוקת שתי כיתות 

לשלוש קבוצות, שימוש במורה מסייע ועוד.

סביבת למידה: בלמידה מבוססת חקר פעיל, 	 

המשלבת בין מיומנויות ראש וידיים, יש ליצור 

סביבת למידה מותאמת – גישה לציוד הדרוש 

לביצוע הפרויקט, כגון מחשבים זמינים, אפשרות 

לשימוש בסטודיו לאמנות ועוד. כדאי למקם את 

המחשבים בכיתות כדי שלא יידרש מעבר מיוחד 

לחדר מחשבים.

זמן צוות לתכנון הפרויקטים: פרויקטים מתוכננים 	 

בצוותים, ולכן נדרשים מפגשי צוותים שבועיים 

לצורך תכנון הפרויקט )לפני תחילתו ובמהלך 

יישומו(. גם מורה העובד על פרויקט באופן 

עצמאי זקוק לזמן תכנון אישי ולזמן חשיבה 

משותפת עם קולגות.

כיצד	תומכים	במהלך:
פיתוח מקצועי של המורים – קהילת מורים לומדת: 

המורים נדרשים לשינוי משמעותי של תפיסת 

תפקידם, להטמעת מיומנויות חדשות וליישומן. 

משום כך לפיתוח המקצועי שלהם ולהדרכתם 

בתחילת הדרך יש תפקיד מכריע. חשוב מאוד לשלב 

בהדרכת המורים צפייה בשיעורים של עמיתיהם, 

הענקת משוב ועבודה משותפת עם מורים אחרים. 

יתרה מזאת, היות שהוראה מבוססת פרויקטים 

מאתגרת את תפיסות ההוראה המסורתיות ואת 

תפקידו של המורה בכיתה, קהילת מורים לומדת 

המשתפת בפרקטיקות, ברעיונות ובמתודות תתרום 

לפיתוחם המקצועי של המורים.

תהליכי חניכה וליווי אישי של מורים: ליווי המורים 

בתהליך, עקב בצד אגודל, הוא תנאי מפתח להצלחה. 

חניכת המורים מיושמת בכמה מעגלים: חניכה 

אישית, ליווי אישי של המורה בתכנון הפרויקט, 

תצפיות על מהלך הפרויקט בכיתה והענקת משובים, 

שיתוף בבעיות שמתעוררות ומתן כלים להתמודדות, 

ליווי מורים העובדים על פרויקט משותף וליווי מורים 

באמצעות מפגשי למידה ולמידת עמיתים. כמו כן, 

המורים משתתפים בסמינרים ובימי עיון לאורך 

השנה ובחופשת הקיץ.

יצירת ממשקים לקהילה: כדי ליצור קשר עם 

מומחים מעולמות תוכן שונים כדאי לשתף את 

קהילת ההורים. באופן זה נוצרת מעורבות הורים 

מבורכת המכירה בעשייה הבית ספרית ותורמת לה. 

נוסף על כך, כדאי למפות מקומות בקהילה שניתן 

לקיים בהם למידה, כגון מוסדות תרבות, מרכזים 

קהילתיים ובתי עסק מקומיים. יצירת הממשקים עם 

הגורמים המקומיים אינה מובנת מאליה, ולכן כדאי 

שייווצרו יחסי הדדיות במסגרת הדיאלוג בין המוסד 

החינוכי למרחב העירוני. 

למעשה, יש לשאול לא רק מה ירוויחו התלמידים, 

אלא גם מה ירוויח המרחב העירוני. לדוגמה, מוזיאון 
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ייהנה מהדרכות של בני נוער את עמיתיהם ומרכז 

לגיל השלישי ייהנה מפעילות המונחית על־ידי בני 

הנוער. באופן זה בצד למידה חווייתית ומשמעותית 

התלמידים זוכים כאן גם בערך מוסף, שהוא התרומה 

לקהילה.

יצירת קהילת מורים לומדת: הלמידה המשמעותית 

של המורים תתקיים כאשר ייווצר שיח של מורים 

המדברים באופן רפלקטיבי על עבודתם. המנוע 

ליצירת קהילות מורים אלו הוא אותה קבוצת מורים 

מובילה שתנכיח את העשייה שלה בחדר המורים, 

וכך, בהדרגה, תתרחב הקהילה ומורים נוספים 

יצטרפו לתהליך השינוי.

הצמחת מנהיגות פדגוגית: כדי לייצר מערכת 

הכשרת מורים עצמאית, כדאי להצמיח מנהיגות 

פדגוגית שתשמש מודל ללמידה מבוססת פרויקטים 

בבית הספר ותוכל גם להדריך מורים נוספים. 

מנהיגים אלו יהיו יד ימינו של המנהל בהובלת תהליך 

השינוי הפדגוגי )הרחבה על כך בפרק "מנטורים – 

מורים מובילים בחולון"(.

צוות היגוי בית ספרי: כבכל תהליך שינוי, כאשר 

רוצים לקדם אג'נדה מסוימת כדאי להקים צוות היגוי 

שימקד את החשיבה סביב קידום המהלך הפדגוגי 

תוך התייחסות לחוזקות בית הספר ולאתגרים 

הצפויים לו. מומלץ שבצוות ההיגוי ישתתפו מנהל 

בית הספר והמורים המובילים את המהלך. מדי פעם 

כדאי לזמן לפגישות הצוות גם תלמידים, ואלו יספקו 

את נקודת המבט שלהם.

חשיפה והוקרה: המאמץ שהמורים משקיעים 

במסגרת למידת הפדגוגיה החדשה והניסיון לשינוי 

תפיסת ההוראה הוא מאמץ רב. כדאי להוקיר 

את המורים על כך ולמצוא הזדמנויות לשבח את 

עבודתם. מומלץ לעודד את צוות המורים להגיע 

לערבי התוצרים ואף להציג את עבודת הצוות 

והתלמידים בפני מליאת המורים, בפני המועצות 

פדגוגיות וכו'.

האתגרים	עמם	מתמודדים	
בתי	ספר	בתהליכי	הטמעת	
למידה	מבוססת	פרויקטים	

כמו כל הטמעה של פדגוגיה חדשה, גם הטמעה 

של למידה מבוססת פרויקטים במערכת החינוך 

הציבורית בארץ כרוכה בכמה מתחים מובנים. בתי 

ספר המבקשים להטמיע למידה מבוססת פרויקטים 

יצטרכו להכריע בסוגיות אלה ולגבש עמדה ודרכי 

התמודדות.

הוקרה וחשיפה
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מתחים מובנים בהטמעת למ"פ

ת	 י נ כ ת ל 	 י מ ד ק א 	 ש פ ו ח 	 ן י ב
	: ת ב ת כ ו מ 	 ם י ד ו מ י ל

תפיסת המורה כמורה מעצב מעודדת את החופש 

האקדמי של המורה ללמד מתוך תשוקותיו, מתוך 

תחומי העניין שלו ומתוך החיבור שלו לדיסציפלינה 

שהוא מלמד. לעתים תפיסה זו סותרת את תכנית 

הלימודים המוכתבת של משרד החינוך. ואכן, לעתים 

המורים מתוסכלים מהעובדה שעליהם להיצמד 

לתכנית הלימודים בשעה שברצונם להביא לכיתה 

נושא מרתק מעולם התוכן שלהם.לחלופין, יש 

מורים שנבהלים מהחופש שמציעה למידה מבוססת 

פרויקטים ונצמדים אל תכנית הלימודים כעוגן בטוח 

בים של אי ודאות פדגוגית.

ה ק מ ע ה ל 	 ק פ ס ה 	 ן י ב

למידה מבוססת פרויקטים מבקשת להעמיק בנושא 

 Teach( אחד או בכמה נושאים ולחקור אותם לעומק

Less, Learn More(, ואילו תכנית הלימודים כוללת 

היקף נושאי לימודים רחב והעמקה מוגבלת. המתח 

הולך ומחריף ככל שמתקרבים ללימודים בבית 

הספר התיכון ולבחינות הבגרות. מסיבה זו, מודל 

למידה מבוססת פרויקטים לבגרות מציע לצמצם את 

כמות החומר לבחינה כדי ליישם למידה זו כחלופה 

להערכה הרגילה. 

ת	 ו ח מ ת ה ל 	 ת י מ ו ח ת ־ ב ר 	 ה ד י מ ל 	 ן י ב
ת י ר נ י ל פ י צ ס י ד

פרויקט הוא מסגרת מתאימה ללמידה רב־תחומית 

מעצם טבעו. כל שאלה פורייה או תמה שנבחרות 

לפרויקט יכולות להיבחן דרך כמה דיסציפלינות. 

עם זאת, בחינת הבגרות היא דיסציפלינרית, ולכן 

החופש המתאפשר בלמידה הולך ומצטמצם ככל 

שמתקדמים לשנות הלימודים לקראת בחינות 

הבגרות. אף על פי כן, גם בעבודה על פרויקט 

העוסק בתחום דעת אחד בלבד נחשפים התלמידים 

לעולם תוכן ורוכשים מיומנויות שונות. כך, למשל, 

תלמידים שיוצרים קמפיין מתוודעים לעולם הפרסום 

ואלה שיוצרים סרט נחשפים למדיום הקולנועי. 

אתגר נוסף שמזמנת הלמידה הרב־תחומית הוא 

שיתוף פעולה בין מורים מתחומי דעת שונים. הוראה 

משותפת היא משימה מורכבת שמחייבת התגמשות 

של כל צד. עם זאת, מורים רבים מעידים כי הרווח 

המתקבל מכך כדאי שכן הוא מיטיב עם תוצרי 

התכנון המשותף ותורם ליצירת שגרה בית ספרית 

של שיתופי פעולה ולמידת עמיתים. כמו כן, ההוראה 

המשותפת מסבה הנאה למורים, המורגלים ללמד 

באופן עצמאי, ומרעננת את שגרת עבודתם.

ה ת י כ ב 	 ת ו י נ ג ו ר ט ה ל 	 ה ל ל ס ה 	 ן י ב

למידה מבוססת פרויקטים היא למידה המושתתת 

על עבודה בקבוצות, ולכן היא מיושמת במיטבה 

כאשר הכיתה הטרוגנית. מרבית חטיבות הביניים 

בארץ מסלילות את התלמידים )כבר בשלב הקבלה 

לבית הספר( לכיתות ממיינות שבהן לומדים 

תלמידים "חזקים". אם לא ניתן להימנע מהסללה 

מובנית זו, יש לפעול ליישום למידה בקבוצות 

הטרוגניות במסגרת שעות העבודה על הפרויקט 

)לדוגמא, שתי כיתות – כיתת "מצוינות" וכיתה 

עיונית "רגילה" – המחולקות לשלוש קבוצות(. 

בכיתה הטרוגנית תלמידים יעלו שאלות מאתגרות 

ויתרמו לקבוצה ערך מוסף מתוך חוזקותיהם.

לעתים המורים 
מתוסכלים מהעובדה 

שעליהם להיצמד 
לתכנית הלימודים 
בשעה שברצונם 

להביא לכיתה נושא 
מרתק מעולם התוכן 
שלהם.לחלופין, יש 

מורים שנבהלים 
מהחופש שמציעה 

למידה מבוססת 
פרויקטים ונצמדים 

אל תכנית הלימודים 
כעוגן בטוח בים של 

אי ודאות פדגוגית
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ת ו צ ו ב ק ב 	 ה ד י מ ל ו 	 ה ת י כ 	 ל ד ו ג

הוראת כיתה שבה 40-35 תלמידים היא משימת 

המאתגרת כל סוג הוראה. אולם תנאים אלה 

מאתגרים ביתר שאת מורה המלמד במסגרת הוראה 

מבוססת פרויקטים וצריך לתמוך בתהליך למידה של 

10-8 קבוצות עבודה בו־זמנית. 

בתי הספר מצאו מגוון פתרונות יצירתיים להתאמת 

גודל הכיתה לשיטת הלמידה. למשל, חלוקת הכיתה 

לשתי קבוצות, חיבור שתי כיתות וחלוקתן לשלוש 

קבוצות והוספת מורה תומך מאותו מקצוע בשעות 

העבודה על הפרויקט. עם זאת, מגבלת המשאבים 

מונעת מבתי הספר להחיל פתרונות אלה על כלל 

המערכת, ולכן לעתים נבחרים מקצועות מסוימים או 

כיתות מסוימות בלבד ליישום פדגוגיה זו.

ה	 כ ר ע ה ל 	 ת י נ ו צ י ח 	 ה כ ר ע ה 	 ן י ב
ת מ א ת ו מ

למידה מבוססת פרויקטים מחייבת דרכי הערכה 

מותאמות – תמהיל הערכה הבודק ידע בצד 

מיומנויות והרגלים. הערכה זו אינה תואמת בהכרח 

את מטרות ההערכה החיצונית )למשל, מבחני 

המיצ"ב(. מסיבה זו בשנים שמבחני המיצ"ב 

החיצוניים נערכים בהן נמנעים בתי הספר מיישום 

למידה מבוססת פרויקטים. לעומת זאת, כאשר 

יש שיח עם אנשי משרד החינוך בנוגע למטרות 

ההערכה סביב חלופה להערכה לבגרות, נוצר מודל 

הערכה המוסכם הן על אנשי משרד החינוך והן על 

המורים המלמדים.

רב-תחומיות מזמנת 
 שיתוף פעולה. 

קמפוס קרית שרת
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פרויקט טוב מתוכנן 
כך שיש לו נקודות 
כניסה והתחברות 
מגוונות, ולכן כל 

תלמיד יכול להתחבר 
ללמידה מתוך 

חוזקותיו, לרבות 
תלמידים בעלי צרכים 

מיוחדים

שאלות בנוגע להתאמת למ"פ

ם	 י ט ק י ו ר פ 	 ת ס ס ו ב מ 	 ה ד י מ ל 	 ם א ה
	? ל י ג 	 ל כ ל 	 ה מ י א ת מ

הניסיון מלמד כי ניתן ליישם למידה מבוססת 

פרויקטים כבר בגילאי הגן ובית הספר היסודי, 

ולהמשיך בכך עד שנות הלימודים למבחני 

הבגרות, שבהן מיושמת הערכה חלופית למבחנים 

אלה )מתשע"ה מהלך זה מיושם ביותר מעשרה 

מקצועות!(. בכל שלב לאורך רצף זה מתעוררים 

אתגרים ביישום הפדגוגיה. בגילאי הגן הדגש העיקרי 

מושם על ערכים ועל הרגלים המקודמים במסגרת 

התנסות פרויקטלית, ולכן הלמידה ממוקדת בידע 

הנוגע לעולם התוכן של הפרויקט. בבית הספר 

היסודי האתגר המרכזי הוא לימוד מקצועות ליבה 

)קריאה, כתיבה, חשבון( במסגרת הפרויקט הנבחר. 

אתגר זה הוליד דרכי התמודדות מקוריות, כגון 

מקראות ייחודיות שהמורים פיתחו, המותאמות 

לשלב ההקניה וכוללות טקסטים בנושא שהפרויקט 

עוסק בו. 

היתרון בבית הספר היסודי הוא העובדה שהמורה 

מלמד את כיתתו כמה וכמה מקצועות, ולכן נמצא 

עמה חלק הארי משעות השבוע, דבר שמסייע 

לאופייה הגמיש של הלמידה. ככל שמתקדמים 

לאורך הרצף הגילי האתגר הוא דווקא ההתמחות 

הדיסציפלינרית, שלה השלכות על מערכת השעות 

ועל מספר המורים המלמדים.

ם	 י ט ק י ו ר פ 	 ת ס ס ו ב מ 	 ה ד י מ ל 	 ם א ה
? ע ו צ ק מ 	 ל כ ל 	 ה מ י א ת מ

לא קיים מקצוע שלא ניתן לתכנן פרויקט במסגרתו. 

האתגר הוא הזמן הנדרש להעמקה בפרויקט 

והשלכותיו על היקף הלימוד הנדרש במקצוע 

מסוים. מקרה הקיצון הוא לימודי המתמטיקה בארץ, 

הדורשים עמידה בהספקי חומר ולמידה מוקפדת. 

לשם יצירת פרויקט במתמטיקה שיהיה בר־יישום 

בעולם האמיתי יש להקדיש זמן שעלול לפגוע 

בעמידה בהספק התכנים שיש ללמד.

ם	 י ט ק י ו ר פ 	 ת ס ס ו ב מ 	 ה ד י מ ל 	 ם א ה
	? ת ו ד ח ו י מ 	 ת ו י ס ו ל כ ו א ל 	 ה מ י א ת מ

פרויקט טוב מתוכנן כך שיש לו נקודות כניסה 

והתחברות מגוונות, ולכן כל תלמיד יכול להתחבר 

ללמידה מתוך חוזקותיו, לרבות תלמידים בעלי 

צרכים מיוחדים. במקרה זה האתגר העומד בפני 

המורה הוא יצירת תנאים מתאימים לעבודה של 

כלל הכיתה על משימה משותפת, ובכלל זאת יצירת 

התאמות למען תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, 

כדי שאלה ישתתפו בתהליך המשותף ולא יזדקקו 

לקבלת סיוע מחוץ לכיתה. 

ם	 י ט ק י ו ר פ 	 ת ס ס ו ב מ 	 ה א ר ו ה 	 ם א ה
	? ה ר ו מ 	 ל כ ל 	 ה מ י א ת מ

הניסיון מלמד כי היא מתאימה כל עוד המורה בוחר 

בה. הוראה זו דורשת מן המורה מאמץ נוסף בתכנון 

מחדש של תכנית הלימודים ובשינוי תפיסת תפקידו 

)מורה המלווה את תהליך הלמידה(, וכן נכונות 

לגמישות מחשבתית ולחשיבה יצירתית. בעקבות 

יישומה של פדגוגיה זו על־ידי מאות מורים למדנו כי 

אין קשר ישיר בין גיל המורה והוותק שלו בהוראה 

ובין בחירתו בהוראה לפי שיטה זו. בקרב המורים 

שבחרו ללמד לאור שיטה זו מורים שניצבים על סף 

פרישה וכן כאלה שעדיין בשנת ההתמחות שלהם. 

כמו בכל תחום, על החיבור להיות חיבור אישי.
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שער העיר: כיצד 
עיר מובילה שינוי 

פדגוגי עירוני?

"כל	מה	שהיה	אצלי	בגדר	
חלומות	ותכניות	היה	

בחולון	תשתית	קיימת"	

הגעתי לחולון לפני שלוש שנים, כשהייתה על    " 

סף פריצת הדרך שלה. הזרעים פוזרו וצריך היה 

להתחיל לטפל, להשקות במינון הנכון, לנכש עשבים 

שוטים, להכין ערוגות ולהניח צינורות השקיה עם 

טפטפות כדי ליצור סדירויות; צריך היה לתכנן את 

איסוף היבול ואת שיווקו ולהחליט על היקף הזריעה 

החדשה. במילים אחרות, צריך היה להגשים את 

 החלום.

בשיחה שלי עם מנכ"לית העירייה טרם כניסתי 

לתפקיד מנהלת מינהל החינוך בחולון, היא אמרה 

לי שהדבר הראשון שעליי לעשות הוא להתקשר 

למנכ"ל המכון לחינוך דמוקרטי איל רם. עשיתי 

זאת, וכבר למחרת נפגשתי עם איל במרכז הפסג"ה. 

בשיחת הטלפון שלנו שאל אותי איל מה אני יודעת 

על למידה מבוססת פרויקטים. השבתי שאיני יודעת 

כלום, אבל אבדוק. באותו לילה קראתי כל מה 

שאפשר על הנושא.

אם עד אותה פגישה שאלתי את עצמי האם אתחבר 

לתפקיד החדש, אחרי שנחשפתי ללמידה מבוססת 

פרויקטים קיבלתי את התשובה. הבנתי שלמידה כזו 

היא כל מה ששאפתי לו, חלמתי עליו וקיוויתי ליישם 

בצורה מגובשת, מוגדרת, מקצועית ומוצלחת. כל 

מה שהיה אצלי בגדר חלומות ותכניות היה בחולון 

תשתית קיימת. מה שנותר הוא להעריך, לקדם, 

להרחיב ולפעול ליישום פיתוח העיר כמרחב למידה.

תחום זה רחב מאוד ומחייב "חיבורים" בין ִמנהלים 

שונים ומשרדי ממשלה שונים. הוא מחייב חשיבה 

אחרת, שינוי תפיסתי, תכניות הכשרה, שינוי דגמים 

ועוד. נוסף על כך, התכנית יושמה רק בבתי ספר 

על־יסודיים. בבתי הספר היסודיים עסקו באותה עת 

בהגדרת הייחודיות לכל בית ספר – תכנית "צבע לכל 

בית ספר" – ובגני הילדים עסקו בהטמעת גישה של 

גנים דיאלוגיים. צריך היה לחבר בין כולם מבלי לוותר 

על החלקים הייחודיים של כל שכבת גיל. היה חשוב 

למצוא את הממשקים לאורח החיים החדש בחולון, 

תוך שימוש בגישה פדגוגית שהאמנתי שהיא נכונה. 

לבנות שפה אחידה, לוותר על אגו ולחשוב על הכלל 

והשיתוף כמערכת שכולנו מחויבים ושייכים אליה.

כמו כן צריך היה להתחיל לצייד את בתי הספר 

בהתאם: לדאוג להתאמה טכנולוגית, לעיצוב מבנים 

אחר, לפעול לביסוס חשיבה אחרת על המרחב 

החינוכי – להפנים שבית הספר אינו המרחב הלימודי 

היחיד, ושגם מוסדות התרבות הרבים שבעיר הם 

מרחב חינוכי חשוב, כמו גם מבני מסחר וחברות היי־

טק. כולם יכולים להיות שותפים.

למעשה, התפקיד המסורתי של מינהל החינוך כמנהל 

שאחראי רק על תחום ציוד בתי הספר השתנה. כעת 

הִמנהל נושא באחריות להכשרה אחרת של עובדי 

ההוראה, לעיצוב אחר של מבני החינוך, למיפוי 

מוסדות התרבות, מוסדות החינוך הבלתי פורמלי, 
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הגנים, הפארקים, אזורי המסחר כדי להפוך אותם 

למרחבי למידה מגוונים". 

טליה פרידמן, מנהלת מינהל החינוך חולון.

היכן	בדיוק	עוברת	הדרך	
לרווחת	התושבים?

ראשי עיריות ומנכ"לי עירייה רבים מבינים כי הדרך 

לרווחת התושבים עוברת בחינוך וכי אוכלוסייה 

צעירה מעוניינת בחינוך איכותי לילדיה. כבר לפני 

כעשור מיתגה עצמה חולון כ"עיר הילדים". מהלך 

זה מבוסס בעיקר על מוזיאונים ייעודיים לדור 

הצעיר, שהמפורסם בהם הוא מוזיאון הילדים. כמו 

כן, העיר יוזמת פעילויות רבות המיועדות למשפחות 

עם ילדים, כגון העדלאידע המפורסמת וגני הסיפור 

הפזורים בעיר. זאת ועוד, בשנים האחרונות צברה 

תאוצה בניית שכונות מגורים חדשות המושכות 

אליהן משפחות צעירות.

עם זאת, עד לפני חמש שנים מערכת החינוך בעיר 

נחשבה שמרנית בעיקרה, כזו המושתתת על שיטות 

למידה מסורתיות ועל מסגרות למידה קונבנציונליות. 

כאמור, ראשיתו של תהליך השינוי הפדגוגי בחולון, 

שבבסיסו חשיבה מחודשת על דרכי הלמידה בעיר, 

היא בביקור בהיי־טק היי, מקום שהיה בבחינת מקור 

השראה. ביקור זה תרם להבנה שמערכת חינוך 

ציבורית יכולה להיראות אחרת, ושתהליכי למידה 

יכולים להיות משמעותיים הן מבחינת התלמידים והן 

מבחינת המורים.

כדי לקיים מהלך של שינוי פדגוגי ברמה העירונית 

נעשו כמה תהליכים בו־זמנית: בניית שולחן שותפים, 

יצירת שפה משותפת, עבודה עם מנהלי בתי הספר, 

ייסוד פורומים עירוניים ויצירת תשתית להכשרות 

מורים.

שולחן	שותפים
גורם מרכזי בהובלת מהלך שינוי פדגוגי בחולון 

ברמה עירונית היה יצירת	שולחן	שותפים	שכלל	

את	נציגי	הרשות	העירונית,	משרד	החינוך	והמכון	

לחינוך	דמוקרטי.	אנשי המפתח השותפים לתהליך 

היו ראשת מינהל החינוך, מנהלות אגפי החינוך לגיל 

הרך, החינוך היסודי והחינוך העל־יסודי; המפקחות 

מטעם משרד החינוך; ומנהלת מרכז הפסג"ה. 

שולחן שותפים זה חווה לא פעם קושי בהתנהלות 

שנבע מנטיית המשתתפים בו להנכיח את תחום 

עיסוקם המקצועי, דבר שעיכב את קידום העניינים 

הנידונים. מסיבה	זו	השולחן	יתנהל	היטב	ויקיים	

דיונים	אסטרטגיים	מוצלחים	רק	כאשר	כל	משתתף	

בו	יביא	אליו	את	חוזקותיו	האישיות,	אך	בה	בעת	

יקדם	אינטרסים	משותפים	בזירות	הרלוונטיות	

בהתחשב	בהגדרת	תפקידו.	לא פעם שולחן זה 

חווה קושי בהתנהלות שנובע מהניסיון לשמור על 

טריטוריה מקצועית במסגרת שולחן הדיונים, דבר 

שמונע התקדמות משמעותית.

תפקידו של שולחן השותפים הוא להיות מודל 

של "מנהל מאפשר", כלומר לסייע לשטח לקדם 

את תהליך השינוי על־ידי שחרור חסמים, ייצור 

מערך תומך עירוני וקבעת סדירויות עבודה 

עירוניות רלוונטיות. אחד ממערכי התמיכה שהיו 

המשמעותיים ביותר מבחינת בתי הספר היה הובלת 

מהלך לאישור הערכה חלופית לבגרות.

האתגר המרכזי של שולחן השותפים הוא קבלת 

החלטות אסטרטגיות והצגת אג'נדה עירונית ברורה. 

אלה צריכות להיעשות תוך התחשבות במנהלים 

ובבעלי התפקידים האחרים המובילים את התהליך 

בדמותם עצמם. 
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שותפיםתוצריםשאלות פוריות

איך מייצרים חזון משותף?תשע"א

איך מתאימים את סן דייגו לחולון?

מיהם השותפים לדרך?

חמשת העקרונות החולוניים

ייסוד צוות מוביל עירוני

PBL :החלטה על ציר פדגוגי מארגן

ועדת ההיגוי הכללית: פסג"ה, מפקחת 

כוללת, מנהלת מינהל החינוך, המכון 

לחינוך דמוקרטי,

מנהלי בתי ספר על- יסודיים

כיצד רעיון מתורגם להכשרה ולפיתוח תשע"ב

מקצועיים?

איך מכשירים מורה ומנהל לשינוי 

תפיסת תפקידו?

תכנית הכשרה וליווי של צוות המורים 

העירוני ברמה בית ספרית וברמה 

העירונית

גיבוש סדירויות תומכות פדגוגיה בבתי 

הספר

ועדת היגוי על־יסודי: מנהלים, מורים, 

רכזים פדגוגיים בבתי הספר,

צוות הערכה

איך שומרים על מקצועיות תוך תשע"ג

התרחבות?

איך מפתחים מנהיגות פדגוגית?

איך מייצרים קהילה עירונית?

איך מתרחבים עם ההתקדמות לאורך 

הרצף הגילי?

תכנית מנטורים

פיתוח מודל הכשרה לבתי ספר על־

יסודיים

אירועי למידה של כלל קהילת מורי 

למ"פ בעיר

מודל ליווי לבית ספר יסודי

ועדת היגוי על יסודי: מנהלים, 

מנטורים, מורים

איך מרחיבים את היקפו של המודל תשע"ד

העירוני לכדי השפעה ארצית?

כיצד מייצרים חלופת הערכה לבגרות?

איך משתמשים בחוזקה עירונית כגון 

מוסדות תרבות?

פיתוח מודל למ"פ לבגרות

חיבור למוסדות התרבות העירוניים

ועדת היגוי ע"י, מנהלים, מנטורים, 

מורים, מוסדות תרבות

איך רעיון הופך לבר־קיימא?תשע"ה

כיצד מתחבר החינוך הבלתי פורמלי 

ללמידה הפורמלית?

- חיבור המהלך לחינוך הבלתי פורמלי 

– ולתהליך המעורבות חברתית

ועדת היגוי ע"י, מנהלים יסודי ועל־

יסודי, פיקוח יסודי וחינוך ממלכתי־דתי, 

מנטורים, מורים, מוסדות תרבות, חינוך 

בלתי פורמלי

איך עיר הופכת למרחב למידה?תשע"ו

איך ממשיכים להרחיב את המודל 

לאורך הרצף הגילי?

מודלSchool in the city – העיר 

כמרחב למידה

מודל עבודה בגנים

פעילות בכל הרצף הגילי

ועדת היגוי ע"י, מנהלים יסודי על־

יסודי וגנים, פיקוח יסודי גנים וחינוך 

ממלכתי־דתי, מנטורים, מורים, מוסדות 

תרבות, חינוך בלתי פורמלי
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יצירת שפה משותפת: למידה מבוססת 
פרויקטים ככלי לתכנון אסטרטגי, לפיתוח 

מקצועי ולהכשרת מורים
השימוש בלמ"פ ככלי לתכנון אסטרטגי־ניהולי וככלי 

לפיתוח מקצועי משמש דוגמה לתהליך השינוי הבית 

ספרי עצמו )walk the talk(. הדרך לעשות זאת היא 

יצירת שגרת התנהלות בכל המעגלים המבוססת על 

תפיסת למ"פ: שולחן השותפים, פורומים עירוניים, 

פורום מנהלי בתי הספר והכשרות מורים. כך, למשל, 

בכל שנה מעלה שולחן השותפים את השאלות 

המרכזיות שיעסוק בהן, כגון מהם התוצרים המצופים 

ומיהם השותפים הרלוונטיים לתהליך, ממש כפי 

שמתנהל תכנון הפרויקט בבית הספר.

דוגמאות 
שולחן השותפים ופורומים עירוניים: בטבלה זו ניתן 

לראות מה היו השאלות שהנחו את הצוות העירוני 

בכל שנה, לאילו תוצרים שאפו להגיע בסוף השנה 

ומי המשתתפים במהלך. ניתן לראות גם כיצד שולחן 

השותפים התרחב משנה לשנה.

מעגל	המנהליֿם
בשנה הראשונה )תשע"א( עסק מעגל המנהלים 

בחיבור האישי של כל מנהל להובלת שינוי פדגוגי 

בבית הספר שלו ובשאלות פוריות שהעסיקו את 

המעגל, כגון אילו מהויות ברצוני לקדם, במה ארצה 

להתחיל, על איזה צורך ייתן השינוי מענה ומה ייחשב 

הצלחה. במסגרת תהליך זה הוחלט כי תוצרי השנה 

הראשונה יהיו תכנוני הפיילוטים בכל בתי הספר 

לקראת שנת תשע"ב.

בשלב מתקדם יותר בתהליך )תשע"ו( גם תהליך 

הפיתוח המקצועי של המנהלים נערך לאור שיטת 

למ"פ. הסוגיות הניהוליות שהעסיקו את המנהלים 

היו למעשה השאלות הפוריות, והתוצרים היו הצעות 

לדרכי שינוי המדיניות העירונית או מודלים לעבודה 

בבתי הספר.

תהליכי	הכשרת	המורים
תהליכים אלו תוכננו אף הם לפי תפיסת למ"פ, ולכן 

מורה שמשתתף בתהליך הכשרה ופיתוח מקצועי 

חווה למעשה למידה פרויקטלית מנקודת מבטו 

של תלמיד. לאחר מכן הוא מתנסה בתכנון פרויקט 

מתוך חיבור אישי ובביצועו, ורק לאחר מכן מתכנן 

פרויקטים שלהם זיקה לתכנית הלימודים. 

פורומים	עירוניים	–	
מאסטרטגיה	לביצוע

ניהול מהלך שינוי עירוני מקיף דורש צוותי חשיבה 

אסטרטגיים בדומה לשולחן השותפים העירוני, 

וכן צוותי ביצוע שמוציאים לפועל את ההחלטות 

האסטרטגיות. 
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פורומים	לפי	שכבות	גיל
עם התרחבות התכנית העירונית לבתי הספר 

היסודיים ולגנים הוקמו פורומים לפי שכבות גיל 

)על־יסודי, יסודי, הגיל הרך(. לכל שכבת גיל יועד 

שולחן שותפים שבו נציגויות זהות לאלו שבשולחן 

השותפים הכללי, אך תוך התאמה לשכבת הגיל 

המסוימת )מנהלת אגף השכבה הרלוונטית מטעם 

העירייה, מפקחת שכבת הגיל הרלוונטית ואחרים(. 

מפגשים אלה נערכים אחת לחודש ומטרתם לקבוע 

מטרות עבודה שנתיות לאותה שכבת גיל, לתכנן 

מהלכי פיתוח מקצועי למנהלים/גננות מובילות 

ולתת מענה לאתגרים המתעוררים בשטח. המפגשים 

נפתחים בעדכון משותף על הנעשה בבתי הספר/

הגנים הכולל סקירה של ההצלחות והאתגרים. 

כמו כן, המפגשים עוסקים בחסמים שיש להתגבר 

עליהם )הנוגעים למשרד החינוך ולרשות העירונית(, 

בחשיבה על פתרונות יצירתיים לשימוש בתקציב 

ובדרכים ליצירת גמישות במערכת השעות ובתכנית 

הלימודים. מתוך אלה נגזרות משימות לביצוע, כגון 

פגישות המשך במשרד החינוך או עם גורמים נוספים 

בעיריית חולון. 

פעולת צוותים מובילים לפי גילים הוא הזדמנות 

לקבל החלטות עקרוניות שמקדמות את התהליך 

ומסמנות את כיוונו, ולציין שלבים שבהם יתקבלו 

החלטות במשותף. בד בבד הוא מאפשר למנהלים 

ולגננות חופש לפתח את התהליך באופן שיקדם את 

מטרותיהם. חשוב לציין כי הסכנה הטמונה בהקמת 

צוות גילאי היא האפשרות שהצוות יהיה "מאוהב" 

 "top down" בתהליכים שפיתח ולכן ייצר תהליך של

שחוטא למטרה שלשמה הוקם ומעכב תהליכי 

 ."bottom up"

פורום	העיר	כמרחב	למידה	
)School in the City(

פורום עירוני נוסף שהוקם הוא פורום רוחבי שמטרתו 

לקדם את העיקרון החמישי מתוך חמשת העקרונות 

הפדגוגיים של חולון )1. המנהל כמאפשר, 2. המורה 

כמעצב, 3. תרבות דיאלוגית, 4. למידה רלוונטית 

ומשמעותית, 5. העיר כמרחב למידה(. 

הצעד הבא לאחר הנחת היסודות לפדגוגיה מובילה 

היוצאת מגבולות הכיתה היה שימוש במרחבים 

העירוניים כבמרחבי למידה המחוברים לתהליכים 

הפדגוגיים בבית הספר. מטרת צעד זה הייתה מינוף 

הייחודיות של חולון כעיר שבה עושר של מוסדות 

תרבות ומרחבי למידה מרתקים אחרים.

הסנונית הראשונה פרשה כנפיים כבר לפני שנתיים, 

<<<
 ג'ונגל עירוני. 

גנים בחולון
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ופרויקטי למידה רבים בוצעו בשיתוף עם מוסדות 

תרבות שונים. למשל, במסגרת לימודי התנ"ך 

התלמידים יצרו ספר קומיקס בשיתוף עם מוזיאון 

הקומיקס. מרחבים עירוניים נוספים שימשו מרחבי 

למידה, ובהם הפאב־לאב, והמוזיאון לאמנות תאטרון 

הבובות.

בשנת תשע"ו הוחלט להעמיק את עקרון העיר 

כמרחב למידה. כפי שנהוג לעשות במסגרת פיתוח 

מיזמים המבוססים על שותפויות, הקמנו פורום 

עירוני שמורכב מנציגי גופים האחראים על מרחבים 

עירוניים שיכולים לשמש מרחבי למידה. הפורום 

כלל את אחראית תחום חינוך ותרבות, את מנהלת 

תחום קהילה ונוער, את סמנכ"ל העסקים בעירייה 

ואת הסמנכ"ל האחראי על יזמות וחדשנות בעיר ועל 

מרכזי החדשנות העירוניים.

מרחב העבודה של הפורום היה מוזיאון הקומיקס, 

ועבודתו התבססה על שיטת "הצלילה העמוקה" 

)Deep Dive( לעיצוב הממוקד במשתמש, שפותחה 

בחברת העיצוב התעשייתי Ideao. כל אחד מחברי 

הפורום הביא עמו את חברי הצוות שלו ויחד הם יצרו 

אבות טיפוס ראשונים לתוצרי שנה זו. את הלמידה 

שנעשתה במסגרת עבודת הפורום אפשר היה ליישם 

כבר באותה השנה וכחלק מן ההכנות לשנה הבאה. 

הרעיונות שהועלו לא ייושמו בעיר קודם לכן וטופלו 

באופן מעמיק ומקיף יותר מכפי שטופלו בשנה 

הקודמת.

אלה כמה מהדרכים המגוונות שהועלו בפורום לשם 

הפגשת התלמידים עם מרחבי למידה עירוניים: 

קבוצת תחום הכלכלה פיתחה מודל שלפיו תלמידי 

אחד מבתי הספר יתמחו באחת מחברות ההיי־

טק בעיר )חברת פריון(; קבוצת מרכזי החדשנות 

החליטה להקים מערך של בני נוער מתנדבים 

שיפעילו את מרכזי החדשנות בשנה הבאה; קבוצת 

תחום חינוך ותרבות בדקה כיצד כיתה יכולה לבצע 

תהליך למידה במוזיאון במשך תקופה ארוכה – 

חודש שלם, למשל; צוותי גני הילדים ביקשו ליצור 

שיתוף פעולה בין מכון טכנולוגי חולון ובין אשכול גני 

הילדים המיישם למ"פ. במסגרת זו עבדו ילדי הגן עם 

סטודנטים לעיצוב על יצירת דגמים של משחקים 

שהתבססו על הפרויקטים של הילדים.

דרך נוספת לקידום מטרה זו היא עבודה שוטפת 

בשטח הנעשית בזיקה למרחבים העירוניים. למשל, 

פעילויות פיתוח מקצועי של מנהלים המתקיימות 

במרחבי למידה עירוניים. כאשר המנהלים לומדים 

במרחבים אלה ויוצרים בהם, הם זוכים להכיר היטב 

את העיר ואת ההזדמנויות הגלומות בה בדרך בלתי 

אמצעית. 

תיירות	חינוכית	בחולון
הטמעת למידה מבוססת פרויקטים בחולון בכלל 

והקמת בית הספר החדש בפרט עוררו עניין רב 

בקהילת אנשי החינוך בישראל. תרמו לכך גם 

המשלחות המתרבות של אנשי חינוך להיי־טק היי 

ובעקבות כך גם הרצון להצליח להתאים את המודל 

למערכת החינוך הישראלית. גם למינויו של שי פירון 

לשר החינוך והמדיניות שהוביל, שבמרכזה למידה 

משמעותית והערכה חלופית, הייתה השפעה רבה 

על כך, כמובן. מדיניות חדשה זו אפשרה למנהלים 

אוטונומיה גדולה יותר, העניקה רוח גבית לתהליך 

החולוני ובה בעת הניעה אנשי חינוך רבים בדרגים 

שונים לחפש מודלים מוצלחים שמהם ניתן יהיה 

ללמוד על יישום למידה משמעותית בישראל.

הסנונית הראשונה 
פרשה כנפיים 

כבר לפני שנתיים, 
ופרויקטי למידה 

רבים בוצעו בשיתוף 
עם מוסדות תרבות 

שונים. למשל, 
במסגרת לימודי 

התנ"ך התלמידים 
יצרו ספר קומיקס 

בשיתוף עם מוזיאון 
הקומיקס. מרחבים 

עירוניים נוספים 
שימשו מרחבי למידה, 

ובהם הפאב־לאב, 
והמוזיאון לאמנות 

תאטרון הבובות

למידע נוסף על תיירות 
חינוכית קראו את הפרק 
״אוטופיה חינוכית בחולון״
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  כך נעשתה חולון מוקד שמאפשר ללמוד באופן 

חווייתי מהי למידה מבוססת פרויקטים ומהם שינויים 

פדגוגיים. במהלך השנים תשע"ד ותשע"ה אירחה 

חולון יותר מ-50 סיורים של אנשי חינוך בדרגים 

שונים – החל באירוח 80 מפמ"רים )מפקחים 

המרכזים את תחומי הדעת השונים במזכירות 

הפדגוגית במשרד החינוך( ליום סדנתי המשלב 

סיורים בכמה בתי ספר ועבודה משותפת על הפקת 

תוצר, דרך אירוח משלחת של משרד ראש הממשלה, 

מפקחי החינוך העל־יסודי והחינוך היסודי של משרד 

החינוך, צוותי מוסדות הכשרת מורים ומנהלים, ראשי 

מועצות ורשויות עירוניות, וכלה בצוותי הנהלה של 

בתי ספר שרצו לקבל השראה לשם יישום הפדגוגיה 

החדשה. 

את התיירות החינוכית בעיר ניהל המרכז העירוני 

לחדשנות חינוכית, שהוקם בשנתו הראשונה של 

בית הספר החדש בחולון. מטרות המרכז הן חקירת 

הפדגוגיה החדשה ודרכי ההטמעה שלה והפצתן 

בחולון עצמה ובקרב המבקרים בעיר המתעניינים בה. 

בתחילה ניהלו את המרכז מורה בבית הספר החדש 

ונציגת המכון לחינוך דמוקרטי. כחלק מתהליך 

העברת הסמכות של הובלת התהליך לעירייה נהיה 

המרכז חלק מרשת עירונית של מרכזי חדשנות 

הפועלים בבתי הספר בעיר.

בשלב מסוים גיבש המרכז לחדשנות מודל ייחודי של 

יום סיור סדנתי במתכונת למידה מבוססת פרויקטים. 

סיור זה מבוסס על שאלה פורייה המגובשת בשיתוף 

עם מזמיני הסיור ועל תוצר רלוונטי למשתתפים. 

במהלך הסיור בבתי הספר והמפגשים עם דמויות 

שונות על המסיירים לאסוף חומרים )כתובים, 

מצולמים או מוקלטים( שיהיו בסופו של דבר חלק 

מהתוצר הסופי, שיוצג בסוף היום. 

בדרך זו תוכנן לעמיתי מכון מנדל למנהיגות חינוכית 

סיור שהחל בשאלה הפורייה "מהם הפרחים ומהם 

הקוצים בתהליך הטמעת שינוי פדגוגי בחולון?". 

תוצרי הסיור שימשו עבור עמיתים כפרקים בעבודת 

סיום קורס שהשתתפו בו. 

למפקחים הראשיים של המזכירות הפדגוגית תוכנן 

סיור ששאלתו הפורייה הייתה "למ"פ – אופנה 

חולפת או פריצת דרך פדגוגית?". התוצר היה סרטון 

קצר המבוסס על עדויות שצולמו בסיורי המפקחים 

בבתי הספר. בסרטון הוצגו שאלות ותובנות והוא 

שימש במה להבעת הערכה לעשייה הבית־ספרית.

במהלך השנים 
תשע"ד ותשע"ה 

אירחה חולון יותר 
מ-50 סיורים של 

אנשי חינוך בדרגים 
שונים – החל 

באירוח 80 מפמ"רים 
)מפקחים המרכזים 

את תחומי הדעת 
השונים במזכירות 
הפדגוגית במשרד 

החינוך( ליום סדנתי 
המשלב סיורים בכמה 

בתי ספר ועבודה 
משותפת על הפקת 

תוצר, דרך אירוח 
משלחת של משרד 

ראש הממשלה, 
מפקחי החינוך העל־

יסודי והחינוך היסודי 
של משרד החינוך


 שאלה 
פורייה

מהם הפרחים ומהם 
הקוצים בתהליך 
הטמעת שינוי 
פדגוגי בחולון?


 שאלה 
פורייה

למ"פ - אופנה 
חולפת או פריצת 

דרך פדגוגית?
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תהליכי	פיתוח	מקצועי	
לקהלים	ייעודיים	ויצירת	

ממשקים	פנים־בית	ספריים
הטמעה איכותית של למידה מבוססת פרויקטים 

כוללת יצירת ממשקים בין תהליך הלמידה לסביבות 

חוץ־כיתתיות )בתוך בית הספר ומחוצה לו(. סגנון 

הוראה זה מקדם דרכי למידה ומיומנויות שאינן חלק 

אינטגרלי מתהליכי למידה פרונטליים, כמו עבודה 

בקבוצות, משוב מקדם, תהליכי רפלקציה ולמידה 

ממומחים שונים. 

בנוסף למורים, גם אנשי מקצוע נוספים בבית הספר 

יכולים להשתתף בתהליך הלמידה ולתרום לו. לכן 

חשוב לפתח למענם תכניות הכשרה ופיתוח מקצועי 

ייעודיות הנותנות מענה לשאלה כיצד יכול בעל 

התפקיד לקדם את תהלך השינוי במסגרת תפקידו.

השתלמות יועצות
יועצות בית הספר עוסקות בהטמעת "כישורי חיים" 

בשיעורים ייעודיים, בעבודה פרטנית עם קבוצות 

תלמידים לפי צורך ובהכשרת צוות המורים. העבודה 

הפרויקטלית מזמנת התנסויות שונות, ועל כן חשוב 

היה לשלב גם את היועצות ואת חוזקותיהן בעבודה 

עם צוות המורים, בעיקר במסגרת הסיוע למורים 

בהתמודדות עם "מצבי חיים" שהם חלק מהלמידה 

ומההתנסות הפרוייקטליות.

למטרה זו, נבנתה השתלמות מיוחדת ליועצות 

חינוכיות שבבית ספרן מתקיים תהליך הטמעת 

למידה מבוססת פרויקטים. השתלמות זו התקיימה 

במסגרת קורס נרחב בנושא פסיכופדגוגיה בו 

השתתפי היועצות בשנה זו.

כמו במקרה של כל תהליך הכשרה ופיתוח מקצועי 

במסגרת למ"פ, היה ברור שאופי השתלמות היועצות 

יהיה גם הוא מושתת על מודל למידה מבוססת 

פרויקטים. משום כך התנסו היועצות ביצירת פרויקט 

במהלך ההשתלמות. השאלה הפורייה שנבחרה 

לפרויקט הייתה "מהו תפקיד היועצת בעת תהליך 

שינוי פדגוגי בית ספרי?".

שאלות פוריות נוספות שליוו את ההשתלמות:

מה תפקיד היועצת בבית ספר במאה ה-21? מה 	 

השינויים החלים בתפקיד זה במאה ה-21?

כיצד משפיע שינוי פדגוגי על עבודת היועצת?	 

כיצד משפיעה היועצת על שינוי פדגוגי? מהי 	 

התערבות תגובתית ומהי התערבות יזומה?

התוצר שנבחר להשתלמות היה ארגז כלים 

ליועצות שבבית ספרן מונהגת למידה מבוססת 

פרויקטים. הרעיון היה לאתר ולפתח שיטות, נהגים 

וכלים שישכללו את עבודת היועץ ויסייעו למערך 

הבית ספרי על כל רבדיו, תוך יישום עקרונות 

הפסיכופדגוגיה )ראיית הילד כתלמיד וכאדם(. מטרה 

חשובה נוספת הייתה, כמובן, הבנה של מודל הלמ"פ 

על כל שלביו ומטרותיו.

ת ו צ ע ו י ה 	 ת ו מ ל ת ש ה 	 ך ל ה מ

בכל מפגש עבדו היועצות בקבוצות, שאבו השראה 

ממקורות שונים ודנו במקרי בוחן הנוגעים לעבודת 

היועצות בבתי ספר שבהם מוטמע מודל למ"פ. בתום 

המפגשים הציגה כל קבוצה את עבודתה לצורכי 

למידת עמיתות ומשוב עמיתות. 

העבודה הקבוצתית בהשתלמות חולקה לארבעה 

שלבים של למידה מבוססת פרויקטים:

היערכות ותכנון	 

התהליך הכיתתי	 


 שאלה 
פורייה

מהו תפקיד היועצת 
בעת תהליך שינוי 

בית ספרי?

תוצר
ארגז כלים ליועצות
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הצגת התוצרים ואירועי שיא	 

רפלקציה על התהליך	 

בכל שלב מיפו היועצות את הכלים שיכולים להיות 

להן לעזר, את הקשיים וההזדמנויות המאפיינים אותו 

ואת קהל היעד העיקרי שלו. 

בשלב הראשון – שלב התכנון ־הקהל העיקרי הוא 

מורים המתכננים פרויקטים. שלב זה מאופיין במתח 

ובהתרגשות ולעתים אף מעורר קונפליקטים בקרב 

חברי צוות. תפקיד היועצת כאן הוא לסייע למורים 

לפתח עבודת צוות מיטבית ביניהם

בשלב השני – שלב התהליך הכיתתי ־קהל היעד 

הוא התלמידים, ותפקידה של היועצת בו הוא לסייע 

לניהול העבודה בקבוצות ולניהול קונפליקטים בין 

התלמידים. 

בשלב השלישי ־הצגת התוצרים ואירועי שיא – 

רפלקציה בגן הילדים
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החלו היועצות לאסוף כלים לארגז הכלים, הציגו 

טיוטות של התוצר המתהווה, קיבלו עליו משוב 

מהקבוצה, פעלו לדיוקו, קיבלו סיוע והציגו את 

הכלים ואת הפרקטיקות שפיתחו. שניים מתוצרי 

ההשתלמות היו דרכים שישמשו את המורים 

והתלמידים לשם יצירת גיבוש כיתתי וכלים שיסייעו 

לתלמידים לתרגל עבודה קבוצתית )כל אלה נוסו 

במליאות חדרי מורים(. על היועצות היה גם לתכנן 

את הצגת התוצר בפני כלל יועצי בתי הספר בעיר. 

בשלב הרביעי והמסכם – הרפלקציה – נערכה 

רפלקציה על תהליך הלמידה של היועצות במהלך 

ההשתלמות ונערך דיון בנושא תפקיד היועצות 

בהטמעת הפדגוגיה החדשה בבית הספר.

ההגדרה של מטרות ההשתלמות הייתה מדויקת, 

ונעשתה במהלכה למידה מעמיקה של מודל למידה 

מבוססת פרויקטים. היועצות חשו כי ההשתלמות 

תרמה להבנתן את מודל למ"פ ואת האופן שבו 

מודל זה למעשה חולק מטרות משותפות עם 

הפסיכופדגוגיה. זאת ועוד, הן ידעו להעריך את 

הכלים החדשים שניתנו להן במסגרתה, ואת העובדה 

שבזכותם הצליחו לייצר תוצרים איכותיים. 

ואכן יועצות המשולבות בתהליך הבית ספרי 

מנצלות את ההזדמנויות הרבות ששינוי פדגוגי זה 

טומן בחובו. התערבותן מונעת לעתים מצבים בעלי 

פוטנציאל קונפליקטואלי, ובכך מסייעת לצוותים 

החינוכיים. כך, למשל, היועצות מסייעות למנהלים 

לאפיין את תלמידי הכיתות השונות ואת האתגרים 

הניצבים בפניהם. 

הכשרת ספרנים – תפקיד הספרן בלמידה 
מבוססת פרויקטים

בשנה החמישית להטמעת הלמידה הפרויקטלית 

בחולון ביקשה רימה פירוצקי, הממונה על הספרנים 

במינהל החינוך בעירייה, למצוא דרך לשלב את 

ספרני בתי הספר בתהליך הלמידה הפרויקטלי 

באופן מושכל יותר. פירוצקי, ספרנית בתיכון קציר, 

שהיה אחד החלוצים בתהליך ההטמעה, ראתה 

מקרוב כיצד ההתנסות בפרויקטים הביאה יותר 

ויותר תלמידים לספריית בית הספר. לעתים קרובות 

ביקשו התלמידים מהספרניות סיוע במציאת חומרים 

הנוגעים לתהליכי החקר שלהם. פירוצקי הבינה שיש 

בכך הזדמנות להעניק משמעות רבה יותר לתפקיד 

הספרנים, אך כי הדבר מצריך הכשרה ייחודית. 

שיתוף פעולה עם מרכז פסג"ה הניב השתלמות 

ייעודית בת 30 שעות במתכונת למ"פ לספרני העיר 

חולון.

השאלה הפורייה שנבחרה להוביל את ההשתלמות 

הייתה "מה תפקיד הספרנית בבית ספר שמתנהלת 

בו למידה מבוססת פרויקטים?". התוצר הסופי 

שהוגדר היה ארגז כלים לספרנים השותפים להוראה 

מבוססת פרויקטים. 

במהלך ההשתלמות יצרו הספרניות תוצרי ביניים 

שהם למעשה כלי ארגז הכלים, וסיפקו מענים 

אפשריים לשאלה הפורייה: פרסומת מצולמת קצרה 

המציגה את מלאכת הספרן, כלים שנועדו להקל על 

מורים להנגיש למען התלמידים מידע שהם זקוקים 

לו במסגרת תהליכי החקר ומערכי הדרכה שיסייעו 

לתלמידים לחפש מידע. 

במהלך ההשתלמות למדו הספרניות את שלבי 

מודל למ"פ ותרגלו בצורה שונה מהרגיל מיומנויות 


 שאלה 
פורייה

 מה תפקיד 
הספרנ/ית בבית ספר  
שמתנהלת בו למידה 
מבוססת פרויקטים?
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מידענות כגון איתור מידע וארגונו. נוסף על כך הן 

חוו את היתרונות ואת האתגרים של עבודת צוות. 

בשנה השניה להשתלמות פתחו הספרניות תוצר 

שני והוא מפה וירטואלית הממפה את כל מוסדות 

התרבות בעיר בחיבור לתוכניות לימוד על פי גילאים. 

להלן לינק למפה הרבודה של העיר חולון.

כבכל תהליך הכשרה מסוג זה, שלב ההטמעה 

הוא המבחן; במקרה זה – הפיכתו של איש מקצוע 

שאינו חלק אינטגרלי מתהליכי ההוראה לכזה 

שמעורב בהם. לשם כך המנהלים והמנטורים צריכים 

להשתתף בחשיבה על הדרך שבה הספרנים יהיו 

חלק מתהליך ההוראה הפרויקטלית.

הכשרת רכזים חברתיים – תפקיד הרכז 
החברתי בלמידה מבוססת פרויקטים

הרכז החברתי אחראי בדרך כלל על תחום ההעשרה 

בבית הספר, על כל מה שאינו למידה דיסציפלינרית. 

בתחום אחריותו גם תכנית התרבות הבית ספרית 

)סיורים, סרטים, הצגות, מוזיאונים(. בבתי ספר שיש 

בהם גם מודעות חברתית וקהילתית ומכוונות ערכית, 

הוא אחראי גם על חיבורים לגופי קהילה שונים ועל 

תכנון אירועים ופעילויות ברוח הערכים שבית הספר 

מקדם. עם זאת, בלא מעט בתי ספר קיימת עמימות 

באשר לתפקידו של הרכז החברתי ובאשר למידת 

המעורבות שצריכה להיות לו בתהליכי לימוד וחינוך.

בבתי ספר המטמיעים למ"פ מתעורר לא פעם צורך 

בדמות שתסייע ביצירת קשרים עם מומחים שונים 

שידריכו תלמידים בנוגע לתחומי ידע ולמיומנויות 

החיוניים לפרויקטים, וכן תסייע בארגון פעילויות 

חוץ־בית ספריות. עניין זה אינו באחריותו של איש 

מאנשי הצוות הקבועים בבית הספר, בעוד הצורך 

בריכוז משימות אלה הולך וגובר ככל שיותר מורים 

מיישמים למ"פ. 

הצורך בתפקיד זה נובע גם מכך שרבים מהפרויקטים 

עוסקים בשאלות פוריות ערכיות ויוצרים תוצרים 

בעלי משמעות מבחינת הקהילה.

נחיצות זו הובילה ליוזמה משותפת של אליזבט 

יוגר סטפ, מנחה לחינוך חברתי ומפקחת מטעם 

ִמנהל חברה ונוער במשרד החינוך, ושל אורלי 

רמות, מנהלת מרכז פסג"ה חולון, שבמסגרתה 

תוכננה השתלמות בת 30 שעות לרכזים חברתיים. 

מטרת ההשתלמות היא לסייע לרכזים להיות חלק 

משמעותי יותר בתמיכת תהליכי למידה פרויקטלית 

בבית הספר. השאלה הפורייה שנשאלה בהשתלמות 

עסקה בתפקידו של הרכז החברתי בבית הספר. 

התוצר שנקבע בעקבותיה הוא יצירת כלים ושיטות 

המשלבים ערכים ולמ"פ, שישמשו את הרכזים 

בעבודתם. כך, למשל, שניים מתוצרי הביניים של 

ההשתלמות היו תכנון פרויקט לימודי העוסק בערך 

מסוים ופיתוח מהלך של גיבוש מערכת ערכים בית 

ספריים בשיתוף צוות מורי בית הספר. 

מפה רבודה של העיר 
חולון כמרחב למידה 


 שאלה 
פורייה

מה תפקידו של הרכז 
החברתי בבית הספר?

תוצר
תכנון פרויקט לימודי 
 העוסק בערך מסוים

פיתוח מהלך של 
גיבוש מערכת 

ערכים בית ספריים

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1r1wx8cxltNHYIlXgVx3e2EExzuo&ll=32.029268095094615%2C34.777842650000025&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1r1wx8cxltNHYIlXgVx3e2EExzuo&ll=32.029268095094615%2C34.777842650000025&z=13
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מודל בתי הספר 
העל־יסודיים

אני לא מוכן לקבל על עצמי למידה של מקצועות    " 

שדורשים ממני ללמוד בעל־פה המון חומר כשבסופו 

של דבר אני מגיע למבחן, שוכח חצי ממנו ולמחרת 

שוכח את השאר. אני מעוניין להגיש ערעור למשרד 

החינוך שבו אני מבקש פטור מכל המקצועות 

הדורשים ממני לזכור דפים עמוסים בטקסט. לדעתי, 

משרד החינוך פוגע לי בזכות טבעית – הזכות 

לחירות, לחופש הבחירה. נמאס לי כבר!" 

תשובת תלמיד כיתה י בבית ספר 
בחולון לשאלה במבחן באזרחות

אנחנו כבר כל כך הרבה שנים כאן. התייבשנו. אין לי    " 

שום רעיונות יצירתיים לעבודה עם התלמידים". 

מורה לספרות בבית ספר תיכון בחולון, 
תחילת תהליך העבודה על פרויקט

בדרך חזרה לארץ, במטוס, נחתתי לקרקע ולדיכאון.    " 

איך PBL יכול לקרות בארץ כשיש לנו 22 יחידות 

בגרות וכשהתוצר הסופי הוא בחינה? הרגשתי 

טלטלה. אולי חבל שנסעתי בכלל. איך אפשר לעשות 

משהו כזה במערכת שלנו, שהיא כה שונה מסן 

דייגו?" 

מנהלת מחולון מספרת על תחילת 
תהליך השינוי העירוני

החרב	המתהפכת	של	הבגרויות
התלמיד, המורה והמנהלת משקפים – כל אחד 

מנקודת מבטו – מצוקה שחשים רבים במערכת 

החינוך העל־יסודית בישראל. חרב הבגרויות 

מתהפכת מעל כולם ומביאה לכך שפעמים רבות 

ההוראה והלמידה נהיות טכניות, משמימות, 

"מייבשות". מערכת החינוך הישראלית ריכוזית 

מאוד ומחייבת כל תלמיד לגשת לבחינת בגרות 

חובה חיצונית בשבעה )!( מקצועות לפחות. גם 

מבני הלמידה וההיבחנות של מקצועות הבחירה 

המורחבים הם מבנים מוכתבים ותבניתיים בדרך כלל. 

האוטונומיה של המורים מוגבלת מאוד והחשיבות 

הרבה של הישגי בחינות הבגרות החיצוניות מביאה 

לכך שהם חוששים לנצל אותה גם כאשר יש 

ביכולתם לעשות זאת. יצירתיות, יזמות ופריצת 

גבולות אינן אפשריות כלל. מבנה הלמידה 

הדיסציפלינרי הקשיח, המאפיין את חטיבות הביניים, 

ויותר מכך את בתי הספר התיכונים, מוכר לכל מורה 

ומנהלת כאתגר פדגוגי וארגוני. המציאות הנכפית 

בשל כך על רוב המערכת מובילה לכך שמורה 

ממוצעת מלמדת שש כיתות – שעתים־שלוש 

בשבוע כל כיתה – שבכל אחת מהן 36 תלמידים. 

>>>
נראות של 
תוצרים
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ישראל	עולה	כיתה
למרבה המזל, לא רק תלמידים, מורים 

ומנהלים חשו בעולה של מערכת בחינת 

הבגרות, אלא גם גורמי הפיקוח והמטה 

במשרד החינוך )לרבות השר שי פירון 

בשנים 2014-2013(. ההסכמה הגורפת 

באשר לצורך במערכת בחינות חדשה 

עמדה בבסיס היכולת שלנו להציע את 

מודל ההערכה החלופית לפי למידה 

מבוססת פרויקטים. 

חוזר המנכ"ל תשע"ד/7)ד(, שפורסם 

במרץ 2014 ועוסק בלמידה משמעותית 

)"ישראל עולה כיתה"( נתן רוח גבית 

לתהליך העירוני שהחל בחולון שלוש 

שנים קודם לכן. במשנה החינוכית של 

חוזר המנכ"ל צוין כי 

המערכת שואפת לבוגרים שיהיו    " 

סקרנים, מתעניינים ואינטלקטואלים, 

ויהיו מסוגלים לאתר בכוחות עצמם את 

המידע ואת הכלים לסיפוק סקרנותם 

ולהרחבת ידיעותיהם". 

החוזר מרחיב ומפרט את השינויים 

הנדרשים למימוש שאיפה זו:

מתן אפשרות לבתי הספר, למורים 	 

ולתלמידים לפנות זמן לקיום למידה 

משמעותית שתהיה רלוונטית ובעלת 

ערך ללומד ולמלמד, תפעיל את 

הלומד בתהליך הלמידה ותהפוך אותו 

לשותף בהבניית הידע.

התאמת הלמידה המשמעותית 	 

לגילים השונים, לנטיות ולכישורים 

אישיים, ויצירה של חוויית למידה 

שתהלום את עולם המושגים 

והרגשות של הלומד.

מתן אוטונומיה רבה יותר לבתי הספר 	 

לגוון את דרכי ההוראה וההערכה.

בפועל המשרד הרחיב מאוד את 

האוטונומיה הבית ספרית הנוגעת למתן 

ציוני בגרות. במסגרת זו הושקה רפורמת 

70/30 במקצועות רבים – 30 אחוז 

מציון הבגרות ייקבעו בשיטות הערכה 

חלופיות ולא בשיטת המבחנים הוותיקה. 

כחלק ממהלך כולל זה יזם האגף לחינוך 

על־יסודי במשרד החינוך את התכנית 

"חלוצי הערכה", שנועדה לפתח מודלים 

פורצי דרך נוסף על יישום הרפורמה 

הכללית.

תלמיד לומד עשרה מקצועות בשבוע עם עשרה 

מורים שכמעט שאינם מכירים אותו. במציאות בלתי 

אפשרית זו קשה לצפות שיתפתחו יוזמות פדגוגית 

חדשניות או שתתרחש למידה מהנה ומעמיקה.

צעד	אמיץ
בפרק זה ננסה להציג כיצד ניסה התהליך החולוני 

להתמודד עם מציאות זו, שנראתה לרבים גזרת גורל, 

ומהו המודל שהתפתח ופועל כיום בעשרה בתי ספר 

על־יסודיים בעיר.

לנטוש את אזור הנוחות: למידה מבוססת 
פרויקטים מתחברת לעולם הבגרויות

השאלה שניצבה בפני המנהיגים החינוכיים בחולון 

בתחילת הדרך הייתה באיזו דרך פדגוגית וארגונית 

לבחור כדי להביא לחדשנות באופני הלמידה. קבוצת 

מנהלי תיכונים בחולון ומובילי מערכת החינוך בעיר 

נסעו בשנת 2011 לסיור לימודי בבתי הספר של 

היי־טק היי בסן דייגו. ביקור זה הצית בהם התלהבות 

והוביל לגיבוש הרעיון המרכזי שיחולל את תהליך 

השינוי: אימוץ שיטת למ"פ כמתודה הפדגוגית 

שתביא לחידוש פני הלמידה, ההוראה וההערכה 

בעיר. 


 שאלה 
פורייה

באיזו דרך פדגוגית 
וארגונית לבחור כדי 
להביא לחדשנות 
באופני הלמידה?
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בשנתיים הראשונות יושמה השיטה בשש חטיבות 

ביניים שבחרו בכך, ובשנה השלישית נעשה הצעד 

האמיץ: ניסיון להחיל את מודל למ"פ בעולם בחינות 

הבגרות.  

היה לי ברור שהתוצר המצופה הוא בחינת בגרות, וכי    " 

הדרך )המקובלת( להשיג אותה היא הקשבה, שינון 

והיבחנות. תמיד האמנתי שאלה אינם התפקידים 

המרכזיים של מערכת החינוך, וגם בבית הספר 

שלי הושם דגש על חינוך ערכי, אך אלה היו שני 

קווים מקבילים. השינוי שעברתי הוא חיבור הקווים 

המקבילים – ההבנה שערכים יכולים להיות משולבים 

בלמידה, ומודל למ"פ התווה את הדרך לכך" 

רותי אנזל, מנהלת תיכון קריית שרת בחולון

כיצד קרה הדבר? בעמודים הבאים ננסה לבדוק 

מה דרש תהליך השימוש בלמ"פ כחלופה לבחינת 

הבגרות ממורים, ממנהלים וממשרד החינוך, באילו 

קשיים נתקלנו בדרך וכיצד התגברנו עליהם. 

ריאיון עם חגית גוטדינר
מפקחת כוללת בעיר חולון

לפני כשלוש שנים הגעתי לחולון, והתרגשתי 

מהתפקיד החדש, מהעיר החדשה ומהמחוז החדש.

עוד בטרם נקלטתי בתפקידי כמפקחת פעלתי במלוא    " 

המרץ להובלת למ"פ בתיכונים בעיר במסגרת תכנית 

"חלוצי הערכה" של משרד החינוך. ההיבט ה"חלוצי" 

היה החלק המרכזי בתהליך זה – הובלת מהלך של 

הכרה בהמרה מלאה של בחינות הבגרות הייתה 

משימה מאוד לא פשוטה.

היום, במרחק הזמן, אני שמחה על ההזדמנות 

שנפלה בחלקי להשתתף בביסוס התכנית בעיר. אין 

לי ספק שמדובר בפריצת דרך פדגוגית, ואני מקווה 

שזו תלך ותתרחב בשנים הבאות בעיר שלנו ובארץ 

כולה.

כמי שהובילה את המהלך הזה מול מטה המשרד 

חשוב לי להדגיש כי לעזרה, לתמיכה ולליווי של בתי 

הספר, של המורים ושל המנהלים על־ידי המפקחת, 

הרשות והמכון לחינוך דמוקרטי יש חשיבות רבה. 

חשוב לתחזק את המהלכים לאורך זמן באמצעות 

תהליכי פיתוח מקצועי עקביים ועל־ידי חיזוק 

האמונה בדרך שנבחרה.

חשוב להדגיש את הרווח הנוסף: כאשר התכנית 

מיושמת בכל בתי הספר בעיר היא מייצרת תרבות 

ושיח פדגוגיים אחידים, קבוצות שיתוף ותמיכה 

וגאוות יחידה עירונית.

עם הפנים קדימה, יש חשיבות גדולה להעמקת 

תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה וכן להלימה 

ביניהם,. כל אלה בצד ביסוס תהליכים בני־קיימא 

לחיזוק צוותי הניהול וההוראה בשיתוף כל השותפים 

בעיר.

אני מבקשת להביע את הערכתי ואת הוקרתי הרבה 

לכל שותפיי במינהל החינוך בעיר ובמכון לחינוך 

דמוקרטי, לצוותי ההדרכה, למנטורים, למנהלים 

ולמורים על ההתגייסות, על האמונה ועל האומץ 

לפרוץ את הדרך. איתכם השמים הם הגבול!

חגית גוטדינר, מפקחת אזורית על 
חינוך על־יסודי, חולון־אזור
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שער המורה

כל מורה יודע ש"ההערכה מעצבת את ההוראה". 

משמעות הדבר היא שלתוכן בחינות הבגרות ולמבנה 

שלהם ההשפעה הרבה ביותר על דרך ההוראה 

של מורים בתיכונים. הביטוי "בית חרושת להכנה 

לבגרות" הוא ביטוי ביקורתי מוכר על הנעשה בבתי 

ספר רבים בארץ. מורים רבים מכנים עצמם בהומור 

"טכנאי בגרות" בשל התחושה שהוראה לקראת 

בחינות הבגרות היא הוראה מכנית שמטרתה 

העיקרית היא היבחנות. 

הסיפורים של שלושה חלוצי הערכה
ניעזר בסיפוריהם של שלושה מורים כדי להבין כיצד 

מודל למ"פ נותן מענה לכל אלה:

שרית היא מורה ותיקה לספרות והיא מכינה 	 

תלמידים לבחינות הבגרות יותר מ-20 שנה. 

לתחושתה, מודל למ"פ מעניק לה הזדמנות לחזור 

לתקופה שבה לימדה במגמת ספרות מורחבת 

)מוגברת(. בתקופה זו ניתנו לה חופש יצירתי, 

הזדמנות להעמקה בתכנים ולהפלגה למחוזות 

שונים ואפשרות לשלב גם את לימודיה בתחום 

התאטרון.

טל היא רכזת מקצוע ההיסטוריה. היא מלמדת 	 

שנים רבות כיתות "חלשות" וכיתות "חזקות". היא 

החליטה ששינוי צורת ההוראה ייטיב עמה ועם 

הצוות שלה, אך חשוב היה לה לשמור על רמה 

לימודית־מקצועית גבוהה.    

ארז מלמד אזרחות כארבע שנים. כמורה חדש 	 

למדי הוא מעוניין לנקוט יוזמה ולהתנסות 

בסגנונות הוראה מגוונים. 

התהליך ששלושת מורים אלו עברו לא התחיל 

בלמידה או בקריאת חוזרים והנחיות, אלא בהעזה. 

אחד העקרונות החשובים של שילוב למ"פ בבתי 

הספר העל־יסודיים בחולון היה הבחירה של המורים 

להשתתף בתהליך. אין זה דבר פשוט למורה 

)בעיקר למורה ותיק( לעזוב את "אזור הנוחות" 

של הכנה לבחינת בגרות "רגילה" ולהתחיל במסע 

חדש ומאתגר, במיוחד אם שמו הולך לפניו כמורה 

שתלמידיו הגיעו להישגים גבוהים. מורים שבחרו בכך 

עשו זאת משיקולים של מקצועיות )הרצון בהעמקת 

למידת התלמידים, שאינה מתאפשרת במסלול 

הבגרות הרגיל(, אך גם מתוך רצון להתחדשות 

)יצירתיות, רענון וניסוי וטעייה במסגרת ההוראה, 

שאינם מתאפשרים למורים במסלול הבגרות הרגיל(.

ה כ ר ע ה 	 י צ ו ל ח 	 ל ו ל ס מ

שרית, טל וארז השתתפו בהשתלמות קיץ מרוכזת 

שמטרתה הייתה הכשרת מורים להוראה לפי למ"פ. 

בהמשך, במהלך השנה נפגשו המורים זה עם זה 

במפגשי השתלמות ומנחי המכון לחינוך דמוקרטי 

ליוו כל אחד מהם בבתי הספר.

המורים נכנסו למסלול "חלוצי הערכה", כלומר קיבלו 

אישור מיוחד ממשרד החינוך להמיר את הבחינה 

החיצונית בבחינות פנימיות ובפרויקטים. כל מורה 

לימד כיתה אחת במסגרת "חלוצי הערכה" ולפי מודל 

למ"פ. הציון שקיבל התלמיד הוא ציון פנימי )מחציתו 

על סמך בחינות ומחציתו על סמך פרויקטים(. 

אחד העקרונות 
החשובים של שילוב 

למ"פ בבתי הספר 
העל־יסודיים בחולון 

היה הבחירה של 
המורים להשתתף 

בתהליך
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התהליך השלם, משאלה פורייה ועד לתוצר, 
רפלקציה וציון

ם	 י ר ו מ ה 	 ו ש ג י נ 	 ך י א 	 : ן ו נ כ ת ה 	 ב ל ש
? ה מ י ש מ ל

כל מורה תכנן את הפרויקט לפי מודל ימ"ה )ידע, 

מיומנויות, הרגלים(. 

שרית בחרה את פרק השירה )ידע( מתכנית 

הלימודים בספרות. התוצר שבחרה שילב מיומנויות 

ניתוח שיר ומיומנויות העברת שיעור עם הרגל של 

מעורבות בחיי הקהילה. תלמידיה עסקו בשאלה 

הפורייה "מה זו אהבה?". הם ניתחו שירים עבריים 

העוסקים בנושא וכלולים בתכנית הלימודים 

)ביאליק, לאה גולדברג, נתן זך, יונה וולך ואחרים( 

והתכוננו להעברת שיעור בנושא לכיתת הגמלאים 

הלומדת באופן קבוע בבית הספר. החיבור לכיתת 

הגמלאים היה מטרה חשובה לא פחות מהלמידה 

עצמה, שכן מבחינת שרית למ"פ היא גם כלי חינוכי 

וערכי שמקדם מעורבות בקהילה.

טל עסקה בפרק מתכנית הלימודים בהיסטוריה 

העוסק בעליות הראשונות )ידע(. השאלה הפורייה 

הייתה "ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת – מי בנה?". 

היא רצתה שכל קבוצה תחקור זרם, דמות )אליעזר 

בן־יהודה, מניה שוחט, א.ד. גורדון( או אירוע הנוגעים 

לתקופה זו ותלמד מה הייתה תרומתם למפעל 

הציוני. בצד מיומנות החקר וקריאת המקורות 

)מיומנויות הכלולות בתכנית הלימודים( שילבה טל 

מיומנויות הנוגעות לתוצר: כתיבת עיתון תקופתי 

)שכונה "ישראל אתמול"( והפקתו. העיתון כלל 

כתבות וראיונות עם הדמויות שנחקרו. 

ארז החליט לעסוק בנושא זכויות האדם )ידע(, 

והתמקד בעיקר בסוגיה של תרומות איברים ו"חוק 

החולה הנוטה למות" ובהסדרת עניינים אלו במדינת 

ישראל. השאלה הפורייה הייתה "האם המדינה 

יכולה לחייב את אזרחיה לתרום איברים?". התוצר 

היה תערוכת כרזות שלשם הכנתה על התלמידים 

היה ללמוד להשתמש בתוכנה מיוחדת )מיומנות(, 

לבצע תהליכי חקר ולפתח הרגל של יכולת להבין 

ולקבל מגוון נקודות מבט הנוגעות לסוגיה זו, כולל 

כאלה שהתלמידים לא הסכימו עמן )הרגל(. לארז 

היה חשוב שהפרויקט יזמן לתלמידים חוויה של 

מפגש עם העולם האמיתי שמחוץ לכיתה, ושהשיח 

עם פעילים חברתיים, עם רבנים וכעם אנשי רוח 

העוסקים בנושא יתרום ללמידה שלהם ולמחויבות 

שלהם לאקטיביזם חברתי.

ל	 ה נ ת מ 	 ך י א 	 : ע ו צ י ב ה 	 ב ל ש
ת	 ס ס ו ב מ 	 ה ד י מ ל 	 ת ר ג ס מ ב 	 ר ו ע י ש

? ם י ט ק י ו ר פ

תכנון תהליך למ"פ הוא תהליך חיוני, אך האתגר 

המרכזי של מרבית המורים הוא אופן יישומו 

בשגרה הכיתתית. חלק משיעורי למ"פ הם שיעורים 

פרונטליים רגילים הנעשים במליאת הכיתה, אך 

שיעורים רבים נושאים אופי אחר. 

תלמידיה של שרית חולקו לקבוצות וקראו מאמר 

העוסק בניתוח שירה וניתחו אותו. לאחר מכן ביקרה 

הכיתה בספרייה העירונית וחיפשה חומרים העוסקים 

בשירים שנבחרו לפרויקט. 

תלמידיה של טל חולקו לקבוצות ובמהלך שיעורים 

רבים השתמשו במחשבים )מחשב נייד לכל 

קבוצה( כדי למצוא מאמרים ומקורות מידע נוספים 

רלוונטיים. 

ארז הזמין לכיתה שני מומחים: המורה לאמנות, 


 שאלה 
פורייה

מה זו אהבה?


 שאלה 
פורייה

ארץ ישראל שלי יפה 
וגם פורחת – מי בנה?


 שאלה 
פורייה

האם המדינה יוכלה 
לחייב את אזרחיה 

לתרום איברים?

לארז היה חשוב 
שהפרויקט יזמן 

לתלמידים חוויה של 
מפגש עם העולם 

האמיתי שמחוץ 
לכיתה, ושהשיח עם 

פעילים חברתיים, 
עם רבנים וכעם אנשי 
רוח העוסקים בנושא 
יתרום ללמידה שלהם 

ולמחויבות שלהם 
לאקטיביזם חברתי
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שלימדה את הכיתה כיצד ליצור כרזה, והמורה 

למחשבים, שסייע להם להשתמש בתוכנה שהפיקה 

את הכרזות. 

חלק בלתי נפרד מתהליך למ"פ הוא הגשת טיוטות 

על־ידי התלמיד וקבלת משובים מהמורה ומשאר 

התלמידים. 

בכיתה של שרית יושמה הוראת עמיתים – כל 

קבוצה "התאמנה" על הוראת שיר בפני הכיתה 

כהכנה לאירוע התוצרים המסכם. טל וארז ביקשו 

מכל קבוצה להציג בפני הכיתה את הנושא שחקרו. 

הצגה זו נעשתה לפני שלב הפקת התוצר, וכך יכלו 

התלמידים להפיק תועלת מהצעות שקיבלו לשיפור 

התוצר. 

ם י ר צ ו ת ה 	 ת ג צ ה 	 ע ו ר י א

תשע הקבוצות בכיתה של שרית לימדו את כיתת 

הגמלאים במהלך יומיים. האירוע היה מרגש ומעניין 

מבחינת כל המשתתפים, והדיון המשותף בנושא "מה 

זו אהבה" לבש צורה של שיח בין־דורי. בכיתה של 

טל נערך ערב בהשתתפות הורי התלמידים ומורי 

בית הספר. כל קבוצה הציגה את הנושא שעסקה 

בו, והעיתון הכיתתי, שהודפס בבית דפוס, חולק 

לנוכחים. הורים רבים התרגשו לראות את ילדיהם 

מפגינים ידע ומרצים בביטחון על העליות הראשונות. 

התלמידים של ארז הקימו ביריד תוצרים בית ספרי 

תערוכה של הכרזות שיצרו. כל קבוצה עמדה ליד 

הכרזה שלה, סיפקה הסברים וענתה על שאלות. בכל 

אחד מאירועי הסיום האלה נכחו מורים )ולעתים אף 

מדריכי מפמ"ר( שהתבקשו לתת לתלמידים הערכות 

לפי המחוון שיצר המורה. 

השלב האחרון של תהליך כזה כולל רפלקציה של 

התלמיד בעל־פה ובכתב, וכן דיון שעורך המורה עם 

כיתתו.

ת	 מ ר ו ת 	 ד צ י כ 	 : ן ו ר ח א ה 	 ב ל ש ה
? ט ק י ו ר פ ל 	 ה י צ ק ל פ ר ה

בסיומו של פרויקט באזרחות בכיתה י"א ביקשה 

המורה עינת מתלמידיה להשיב בכתב על שאלות 

רפלקטיביות כגון איזה ידע חדש רכשו במהלך 

הפרויקט; מה למדו על עצמם במסגרת העבודה 

הקבוצתית; איזו יכולת גילו שיש להם; מה היה קשה 

מבחינתם, האם הצליחו להתמודד עם הקושי ובמה 

נעזרו לשם כך. התלמידים הקדישו שיעור שלם 

למענה על שאלות אלו והתבקשו להביא עדויות 

ונימוקים לתשובותיהם.   

הנה כמה תשובות מעניינות שהניעו גם את התהליך 

הרפלקטיבי של עינת עצמה. בתשובות ניתן ביטוי 

למטרות הימ"ה של הפרויקט:

עד היום חשבתי שרק ויקיפדיה היא מקור מידע    " 

תורם ואמין, אבל השנה למדתי שיש עוד מקורות 

מידע, כמו למשל לראיין אנשים".

הדבר שהיה לי קשה הוא קבלת משוב. אחרי 

הפרזנטציה מול הכיתה נתנו לי משוב ואמרו 

שנלחצתי ומיהרתי מדי. לא קיבלתי את זה כי לדעתי 

פעלתי בצורה טובה. רק אחר כך הבנתי שהם 

צודקים ושאני צריכה לקבל את זה".

הדבר החיובי שקרה הוא שיצרתי קשרים עם בנות 

בכיתה שלא הייתי בקשר איתן".

יש לי קושי גדול מאוד בעבודה עם מחשב, ולמדתי 

לעשות מצגות, לפתוח מייל ולהשתמש בתוכנה של 

צילום ועריכה".

החולה הנוטה למות" ובהסדרת עניינים אלו במדינת 

ישראל. השאלה הפורייה הייתה "האם המדינה 

יכולה לחייב את אזרחיה לתרום איברים?". התוצר 

היה תערוכת כרזות שלשם הכנתה על התלמידים 

היה ללמוד להשתמש בתוכנה מיוחדת )מיומנות(, 

לבצע תהליכי חקר ולפתח הרגל של יכולת להבין 

ולקבל מגוון נקודות מבט הנוגעות לסוגיה זו, כולל 

כאלה שהתלמידים לא הסכימו עמן )הרגל(. לארז 

היה חשוב שהפרויקט יזמן לתלמידים חוויה של 

מפגש עם העולם האמיתי שמחוץ לכיתה, ושהשיח 

עם פעילים חברתיים, עם רבנים וכעם אנשי רוח 

העוסקים בנושא יתרום ללמידה שלהם ולמחויבות 

שלהם לאקטיביזם חברתי.

ל	 ה נ ת מ 	 ך י א 	 : ע ו צ י ב ה 	 ב ל ש
ת	 ס ס ו ב מ 	 ה ד י מ ל 	 ת ר ג ס מ ב 	 ר ו ע י ש

? ם י ט ק י ו ר פ

תכנון תהליך למ"פ הוא תהליך חיוני, אך האתגר 

המרכזי של מרבית המורים הוא אופן יישומו 

בשגרה הכיתתית. חלק משיעורי למ"פ הם שיעורים 

פרונטליים רגילים הנעשים במליאת הכיתה, אך 

שיעורים רבים נושאים אופי אחר. 

תלמידיה של שרית חולקו לקבוצות וקראו מאמר 

העוסק בניתוח שירה וניתחו אותו. לאחר מכן ביקרה 

הכיתה בספרייה העירונית וחיפשה חומרים העוסקים 

בשירים שנבחרו לפרויקט. 

תלמידיה של טל חולקו לקבוצות ובמהלך שיעורים 

רבים השתמשו במחשבים )מחשב נייד לכל 

קבוצה( כדי למצוא מאמרים ומקורות מידע נוספים 

רלוונטיים. 

ארז הזמין לכיתה שני מומחים: המורה לאמנות, 

לארז היה חשוב 
שהפרויקט יזמן 

לתלמידים חוויה של 
מפגש עם העולם 

האמיתי שמחוץ 
לכיתה, ושהשיח עם 

פעילים חברתיים, 
עם רבנים וכעם אנשי 
רוח העוסקים בנושא 
יתרום ללמידה שלהם 

ולמחויבות שלהם 
לאקטיביזם חברתי
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בהתחלה היה לי קשה שדעתי לא נשמעה בקבוצה, 

אך למדתי בהמשך שאסור לי לכפות את דעתי. אחרי 

ששוחחתי עם הקבוצה על זה מצאנו דרך לשפר את 

המצב". 

למדתי להקשיב יותר ולהכיל. בדרך כלל אני עוזרת 

לאחרים, ומכיוון שבפרויקט עזרו לי למדתי מהי 

עבודה בצוות".

אני לוקחת מהשיעורים ידע וכלים שיעזרו לי להיות 

אזרחית טובה יותר שיכולה לחולל שינויים".

אני חושבת שלמ"פ משמעותית מאוד, אך לא כמו 

למידה רגילה. ידע הוא כוח, ובלמידה רגילה רוכשים 

יותר ידע". 

דבר שבדרך כלל קשה לי הוא עמידה מול קהל 

והצגת חומר בפני מספר גדול של אנשים, אבל 

החדרתי לעצמי שאני יודעת את החומר ושהתאמנו 

על זה מספיק פעמים, וששום דבר לא ילך גרוע 

פתאום".

התלמידים עצמם עברו תהליך חשוב הודות לשאלות 

הרפלקטיביות, וגם עינת, כמורה, למדה מכך רבות 

להמשך. הציון הסופי שקיבלו התלמידים הורכב 

מבחינות פנימיות )שמשקלן 50-35 אחוז, תלוי 

במקצוע(, מציוני משימות החקר ושלבי התהליך 

)תלקיט הפרויקט(, וכמובן מציון שניתן לפרזנטציה 

הסופית, לתוצר ולעבודת הצוות. 

***

האם המורים פעלו לבדם במהלך תהליכים פורצי 

דרך אלו? ממש לא. בחלק הבא נתאר שני מעגלים 

נוספים שסייעו לכך להתרחש: המערכת הבית 

ספרית והמערכת העירונית. 

שער בית הספר

מורה אינה יכולה לשאת על גבה, בלי כל סיוע, 

תהליך של למידה מבוססת פרויקטים. התהליך 

המתרחש בכיתה חייב להיות מגובה על־ידי בית 

הספר במגוון דרכים. מנהלי בתי הספר השתתפו 

בתהליך הטמעת למ"פ המבוסס על מודל ארבעת 

הממדים. 

הממד הרעיוני: גיבוש חזון משותף
המנהלים הובילו תהליך לימוד עקרונות למ"פ – 

תהליך של התבוננות פנימית, של חשיבה ושל 

רקימת חלומות. מורים שנשבו בקסמי הרעיון או רצו 

להכיר אותו לעומק הצטרפו אליו.

סיפרו שתיים מהמנהלות של בתי ספר על יסודיים:

ההחלטה שלי הייתה שכמנהלת לא אכריח אף מורה    " 

להצטרף לתהליך. גם אותי לא הכריחו, אלא חשפו 

בפניי תפיסות וליוו אותי בתהליך החשיבה עליהן. 

אני חושבת שלאנשים צריך להיות חיבור פנימי 

לדבר. חשפתי בפני מליאת המורים את הרעיון, 

התבוננתי בצוותים ותהיתי מי יוכל להתחבר לתהליך. 

אחד הצוותים, צוות מגמת אמנות, היה צוות חדשני 

ופתוח מעצם טבעו, ביקורתי מאוד ואינו מקבל 

דברים כמובנים מאליהם; צוות של מורים מוכשרים, 

חכמים וביקורתיים, אך פועלים כשחקנים סוליסטיים 

מאוד, והם מעולם לא עבדו כצוות. לכן הצעתי 

להם להצטרף לתהליך והדגשתי שזו בחירה שלהם. 

הרחבה על רפלקציה 
בפרק ״הערכה״
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שיתפתי אותם בסיבות לכך שהתהליך מתאים להם 

לדעתי. 

בזכות התהליך שעברו כחלוצי למ"פ, הליווי שקיבלו    " 

והפרויקט המשותף שתכננו הם נהיו לא רק צוות 

מקצועי, אלא גם חברים טובים. מהתהליך שהובילו 

הפיקו תועלת גם הם עצמם וגם התלמידים" 

רותי אנזל, מנהלת תיכון שש־שנתי בחולון

השאלה הבאה הייתה עם מי יוצאים לדרך, מי יהיו    " 

השותפים מתוך בית הספר. אני תמיד משתפת רק 

את מי שרוצה. כשחזרתי מסן דייגו הצגתי בפני 

מליאת המורים ובפורומים אחרים את החוויות שלי. 

הצגתי את התהליך בפני מורים שהיה נדמה לנו 

שיהיו מעוניינים להצטרף אליו, והם הוחמאו מכך. 

בשנה העוקבת שובצו מורים אלו ללמד בכיתה 

שהוחלט שתהיה כיתת למ"פ" 

מלכה חירותי, מנהלת תיכון שש־שנתי בחולון

הממד הפדגוגי: ליווי ולמידה מתמשכת
כל אחד מהמורים שהצטרפו לתהליך למ"פ לווה ע״י 

מנחה מהמכון לחינוך דמוקרטי בפגישה שבועית. 

שעת הליווי שובצה במערכת השעות של המורה כדי 

ליצור תהליך יציב ומתמשך. שרית הייתה המורה 

הראשונה מצוות המורים לספרות ש"קפצה למים", 

ולכן בשנה הראשונה הליווי שלה היה ליווי אישי. 

שנה לאחר מכן הצטרפו שני מורים נוספים מצוות 

המורים לספרות, ולכן המפגש השבועי הפך למעשה 

לישיבת צוות מצומצמת המוקדשת ללמ״פ. 

בשנה זו ליוותה את שרית ואת המורים הנוספים 

לספרות המנטורית ורד, מורה לאמנות בבית הספר, 

מחלוצות למ"פ בעיר, שהשתתפה בקורס מנטורים 

עירוני. המנטורים נהיו כוח פדגוגי מוביל בבתי הספר. 

במפגש הליווי השבועי שמנחים המנטורים, המורים 

משתפים בהתלבטויות, עוסקים בתכנון שלבי למ"פ 

השונים, עורכים רפלקציה על שיעורים שהמנחה 

או המנטור צפה בהם ומפיקים לקחים בעקבות 

ההתנהלות בכיתה. נוסף על הליווי הפרטני, נערכו 

בחלק מבתי הספר כמה פעמים בשנה מפגשים של 

כלל מורי למ"פ. פורומים בית ספריים אלה, שכללו 

25-8 מורים, אפשרו למידת עמיתים, ניתוח מקרים 

ותגובות, העמקה בפרקטיקות שונות ובמה לשיח 

מקדם עם המנהלים. 

הבם אולם מבמינים בתפיסה החינואית החד נית ומחויבים לההממד הרעיוני1

הבם אולם יודעים איצד לתרזם בת התפיסה לפעילות לימודיתהממד הפדזוזי2

איצד מעראת בית הספר וסדירויותיו תומאים ביי ום הלמ"פהממד הברזוני3

איצד ה ינוי בב לידי ביטוי ביחסים הביוכבי יים בבית הספרממד היחסים הביוכבי יים4
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הממד הארגוני: מערכת השעות היא ה"מלכה"

ת	 ו י ר פ ס ־ ת י ב ה 	 ת ו י ו ר י ד ס ה
ך ל ה מ ל 	 ת ו מ ת ר נ

בית הספר פועל לפי מערכת השעות שלו. שאלה 

מרכזית שהמנהלות שאלו את עצמן הייתה כיצד 

לאפשר את הצלחת התהליך. התשובות לכך היו 

רבות ויצירתיות, אך המסקנה המרכזית הייתה שגם 

על הסדירויות הבית ספריות להיות רתומות למהלך. 

להלן כמה דוגמאות:

המורים שובצו מראש בכיתות לפי תכנון למ"פ 	 

בית ספרי כדי שתתאפשר למידה בסביבות למידה 

מתאימות.

בית הספר דאג לכך שכל מורה יוביל למ"פ בכיתה 	 

אחת בלבד 

בית הספר תיגמל מורי למ״פ בתוספת של שעה 	 

שנתית )במקצוע בגרות( 

כיתות בחטיבות הביניים פוצלו לשתיים – כדי 	 

לאפשר למורה עבודה ממוקדת בליווי קבוצות 

התלמידים בפרויקט.

בתכנון המערכת שיעורי מורי למ"פ נקבעו 	 

כשיעורים כפולים )שעתיים רצופות( כדי לאפשר 

הסתגלות לתהליך העבודה הקבוצתית ומיצוי 

שלו.

בבתי הספר של "עוז לתמורה" יכול היה המורה 	 

המוביל להיעזר במורה תומך במסגרת שיעורי 

למ"פ, שכן מדובר בעבודה עם קבוצות עבודה 

קטנות. 

לכל אחד מחברי צוות מורים המלמד אותו תחום 	 

דעת שובצה במערכת שעת ליווי שבועית עם 

המנחה או המנטור המלווה אותו.

קפ"רות	שלי
קבוצת מורי הלמ"פ כונו במושגי המכון לחינוך דמוקרטי ״קהילת 

פדגוגים רפלקטיביים״. כינוי זה מבטא את העובדה שאחד הערכים 

המוספים הבולטים של למ"פ הוא יצירת שיח פדגוגי רב־ערך בקרב 

מורים מדיסציפלינות שונות. הלמידה ההדדית וההשראה ששואבים מורי 

למ"פ אלה מאלה אף עוררו סקרנות בקרב המורים שלא בחרו להשתתף 

בתהליך. 

הבנתי שלמידה מבוססת פרויקטים אינה פרויקט או עבודת חקר, אלא    " 

תרבות. אנו משנים את תרבות הלמידה, ההערכה והתפיסה הפדגוגית. 

בלמ"פ נוצרים חיבור למרחב, לקהילה, למקום שהתלמידים חיים בו, וכן 

רלוונטיות ללומד ולמלמד. לכן לא מדובר בפרויקט, אלא בדרך חיים. בבית 

ספר שמיישם את מודל למ"פ באופן מעמיק יש זליגה של עקרונות רבים 

של המודל ללמידה הסטנדרטית, ולכן גם היא משתנה. אופן הלימוד השונה 

ודרכי ההערכה השונות משפיעים על האקלים הבית ספרי ועל מערכות 

היחסים בין מורים למורים ובין מורים לתלמידים. על זה, למשל, לא חשבתי 

בתחילת הדרך" 

רותי אנזל, מנהלת תיכון שש־שנתי בחולון
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ם י ב א ש מ ו 	 ד ו י צ 	 , ב י צ ק ת

בתי הספר הצטיידו בכמות הנדרשת של מחשבים 

ניידים כדי שכמה כיתות יוכלו לעבוד על פרויקטים 

בו־זמנית, והמנהלים תקצבו שעת לימודים נוספת 

לחלק מכיתות למ"פ. בנוגע לעניין התקצוב אמרה 

רותי אנזל, מנהלת תיכון קריית שרת: "לא תקצבתי 

רק שעות לימוד, תקצבתי גם הגשמת חלומות". יש 

להניח שבכך היטיבה רותי לייצג את מה שחשו גם 

מנהלים רבים אחרים שהנהיגו למ"פ בבית ספרם. 

בשלב מאוחר יותר גם העירייה הקצתה תקציב לכל 

מורה שהוביל פרויקט.   

הממד הבין־אישי: דיאלוגיות, תמיכה והוקרה
בלמ"פ לא רק אופי הלמידה משתנה מאוד, אלא גם 

טיב מערכות היחסים בין השותפים לו, כלומר בין 

המורה לתלמידים, בקרב המורים ובין המנהל לצוות 

החינוכי. יחסים היררכיים ונוקשים המעוררים יראה 

ולא מקדמים שיתופיות ודיאלוגיות אינם מתאימים 

לכיתה המתנהלת לפי מודל למ"פ, וגם לא לחדר 

מורים ששואף ליישם מודל זה.

לכן על המנהלות היה לנהל שיח מתמשך עם 

המורים "פורצי הדרך" כדי להבין מהו השלב שבו הם 

נמצאים במסגרת תהליך השינוי, מהם הקשיים שהם 

חווים וכיצד מערכת בית הספר יכולה לסייע להם. 

התקיימו ישיבות תקופתיות בין המנהלת למורים כדי 

למפות אתגרים ולדון בדילמות. פעמים רבות המורים 

הם שהציעו פתרונות והמנהלות אימצו אותם. 

המנהלות הבינו גם שנוסף על ליווי פדגוגי צמוד 

המורים זקוקים לתמיכה ולחיזוקים במהלך הדרך 

המאתגרת שיצאו אליה. אי אפשר להמעיט 

בחשיבות "המילה הטובה" שנותנת מנהלת למורה 

המתמודדת עם קשיים יומיומיים במסגרת עבודה 

מאומצת. הדבר נכון שבעתיים במקרים שבהם 

נעשות טעויות ויש סטייה מן התכנון המקורי, תופעה 

המאפיינת תהליך חדשני ופורץ דרך, ועל המנהלת 

להכיל את כל אלה.

החלטתי ביני ובין עצמי שאהיה בכל מקום שהמורים    " 

יזמינו אותי אליו. אפנה את הזמן כדי להיות נוכחת 

ולהיענות לצרכים המשתנים, שאינם ידועים תמיד 

בתחילת הדרך. הבאתי בחשבון שזהו תהליך שאפשר 

ומותר להיכשל בו. רציתי שהמורים יעזו לעשות 

דברים חדשניים בלי פחד, ולכן היעדר שיפוטיות הוא 

דבר מחויב המציאות. ביקשתי מהם לפרוץ את אזורי 

הנוחות שלהם, והתפקיד שלי היה לאפשר להם את 

זה ובד בבד להבהיר להם שהדברים אינם חייבים 

להיות מושלמים. חזרנו ואמרנו שצריך ללמוד גם 

מכישלונות ומטעויות" 

רותי אנזל, מנהלת תיכון שש־שנתי

התמיכה של המנהלים באה לידי ביטוי גם בהוקרת 

המורים בפני שאר המורים ובפורומים רלוונטיים 

אחרים. בחלק מבתי הספר הוצגו תוצרי הלמ"פ 

בישיבות הפדגוגיות הכלליות והמורים שהובילו את 

העבודה עליהם שובחו; המנהלות היו נוכחות בכל 

ערב תוצרים; המנהלות הזמינו נציגים מהעירייה 

וממשרד החינוך כדי להתפאר בפניהם בעשייה 

פורצת הדרך של המורים; תיעוד של הפרויקטים 

הועלה לאתר בית הספר והופקו חוברות העוסקות 

בפרויקטים. 

כל אלה נועדו להקנות למורים את התחושה כי 

התעוזה הפדגוגית שלהם זוכה להערכה ולתמיכה, גם 

אם הם עצמם עדיין לא מרוצים לחלוטין מתוצריה 

וחשים כי תהליך הלמידה וההסתגלות עדיין לא תם.

לכן  על המנהלות 
היה לנהל שיח 

מתמשך עם המורים 
"פורצי הדרך" כדי 

להבין מהו השלב שבו 
הם נמצאים במסגרת 
תהליך השינוי, מהם 
הקשיים שהם חווים 

וכיצד מערכת בית 
הספר יכולה לסייע 

להם
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שער העיר

התחלפות והמשכיות
אחד האתגרים המתעוררים בהובלת תהליכי שינוי 

בכלל ובמערכת החינוך בפרט הוא תחלופות מנהלים 

בכל הדרגים – ממנהל בית ספר ועד שר החינוך. 

במהלך חמש־שש השנים שהונהג בהן תהליך השינוי 

הפדגוגי בחולון התחלפו שלושה שרי חינוך, בעלי 

תפקידים בכירים רבים במשרד החינוך וכל הנהגת 

מינהל החינוך בחולון, לרבות ראש המינהל, מנהלת 

האגף לחינוך על־יסודי והמפקחות בעיר. כמו כן, 

ברוב בתי הספר שהטמיעו למ"פ התחלפו מנהלים 

במהלך תקופת ההטמעה. 

המשכיות התהליך למרות כל השינויים הפרסונליים 

טמונה באמון של המנהלים והמורים ברעיון, אך 

גם באנשי חינוך שהתהליך עולה בקנה אחד עם 

האג'נדה החינוכית שהם רוצים לקדם. כך מספרת 

מנהלת האגף לחינוך על־יסודי אסנת ספורטה, 

שנכנסה לתפקידה בשנה השלישית לתהליך:

אחת הסיבות להחלטתי להגיש מועמדות לניהול    " 

האגף לחינוך על־יסודי בעיריית חולון הייתה רצוני 

להיות שותפה להקמתו של בית הספר החדש ברוח 

היי־טק היי.

במשך שש שנים חקרתי רפורמות חינוכיות בקנה 

מידה ארצי, תוך התמקדות באסטרטגיות השינוי 

שבאמצעותן יושמו ובזיקה בין אסטרטגיות אלו ובין 

יעילות הרפורמות, ובמשך חמש שנים הייתי שותפה 

למחקר בתי הספר הניסויים בישראל. לאחר שנים 

אלו התחוור לי ש"גיור" התורה שפותחה בהיי־טק 

היי, יישומה בבתי הספר בחולון והקמתו של בית 

הספר החדש ברוח זו הם התרחשויות פורצות דרך 

ברמה הארצית. 

מלמידה קצרה על העשייה הפדגוגית החדשה 

בעיר הסקתי כי עשייה זו משלבת בתוכה 

רכיבים של אסטרטגיות שינוי המוכרות בספרות 

 Up"־Grass Root", "Bottom" המחקרית בשמות כגון

 "Solving", "Inside Out־"Participative Problem

ו"Locally Initiated Innovation". אסטרטגיות אלו 

כמעט שאינן מיושמות בשינויים מערכתיים בחינוך, 

למרות ההכרה ביעילותן.

הידיעה כי מובילי מערכת החינוך בחולון בחרו במודע 

– או שלא במודע – לאמץ אסטרטגיות אלו חיזקה 

את החלטתי כי זה המקום שאני רוצה להיות בו 

בשנים הקרובות. מערכת החינוך בחולון היא מערכת 

שבוחרת להוביל תהליך למידה מעמיק; לבסס שיתוף 

פעולה בין גורמים מ"השדה" )מנהלים ומורים(, 

מהאקדמיה, ממשרד החינוך וממינהל החינוך העירוני; 

לתת לגיטימציה לתכנון תהליך שינוי שתמונת 

העתיד שלו עשויה להתעצב תוך כדי יישומו; לתפור 
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המשכיות התהליך 
למרות כל השינויים 
הפרסונליים טמונה 

באמון של המנהלים 
והמורים ברעיון, 

אך גם באנשי חינוך 
שהתהליך עולה בקנה 

אחד עם האג'נדה 
החינוכית שהם רוצים 

לקדם

ב"תפירה עילית" את הפדגוגיה שלה ולהתאימה 

לאתגרים המקומיים ולכוחות הייחודיים של הזירה 

החינוכית המקומית; לנהוג באורך רוח; להשקיע 

משאבים גדולים; והדבר החשוב מכול – להכריז 

באומץ כי היא ממקדת את מאמצי השינוי בפדגוגיה, 

כלומר באינטראקציה בין הלומד, הידע והמורה. היה 

לי ברור שמערכת חינוך כזו תוביל לשינוי פני החינוך 

בישראל.

לאחר כשלש שנים שבהן אני שותפה להובלת 

העשייה החינוכית בחולון בכלל ולהובלת למ"פ 

בפרט, אני יודעת שמה שראיתי בתחילת הדרך 

כמהלך פורץ דרך היה קצה הקרחון בלבד. למידה 

מבוססת פרויקטים היא רק היבט אחד של התרבות 

החברתית־ארגונית־פדגוגית המיושמת ברשת בתי 

הספר היי־טק היי. תרבות זו מחייבת דיון מחודש 

בשאלות כגון "מהו הערך המוסף שבית הספר מספק 

לתלמיד?", "מה תפקידו של בית הספר במרחב 

העירוני?", "מי הם שותפי המורים בתהליך החינוכי?" 

ו"מהם התנאים להתרחשות למידה?". 

אני אף מוצאת את עצמי נוברת במחשבות, בקבצים 

ובניירות שצברתי במהלך השנים העוסקים בתרבות 

ובתפיסת העולם העומדות בבסיס רשת היי־טק 

היי. אני חוזרת אליהם בצמתים שונים שבהם אני 

מתלבטת בסוגיות שלכאורה אינן קשורות ללמ"פ, 

כגון סוגיות הקשורות לשילוב ילדי חינוך מיוחד 

במסגרות "רגילות", לתהליך קליטת מורים חדשים, 

למדיניות העירונית בנושא רישום בוגרי בתי הספר 

היסודיים לבתי הספר העל־יסודיים, לתפקידו של 

יועץ בית הספר ולחשיבות החינוך הטכנולוגי בבתי 

ספר שאינם מוגדרים כבתי ספר טכנולוגיים. למעשה, 

כמעט בכל סוגיה הקשורה לחינוך.  

וזוהי אולי המשמעות העמוקה ביותר של תהליך 

השינוי העירוני: הוא אינו מציע שינוי של רכיב אחד 

או אפילו של כמה רכיבים בתצרף החינוכי. שינוי זה 

הוא שינוי פרדיגמטי המציע חלופה כוללת למציאות 

החינוכית המוכרת וכן הזמנה להמרתה במערכת 

שלמה וקוהרנטית של רכיבים המספקים תמונה 

מלאה של מציאות חדשה, שינוי המכונה "שינוי 

מהמעלה השנייה".

האתגרים העומדים לפתחנו בשנים הקרובות הם 

רבים. אמנה את המרכזיים שבהם:

המשך פיתוח סוגיות משלימות פדגוגיה )רכיבים 	 

בתמונה הכוללת(.

הגדרת התשתית הארגונית הנדרשת ליישום הפדגוגיה 	 

הכוללת. 

הרחבת הלגיטימציה הממסדית ליישום הפדגוגיה עד 	 

לסיום "תקופת המעבר" והתרחשותה של "מהפכה 

מדעית" )במונחיו של תומאס קון(.

המרת ידע בפעולה )Knowledge in Action( לידע בר־	 

.)Actionable Knowledge( הפעלה

הפצת ידע בר־הפעלה.	 

 	.)Scaling Up Success( הרחבת מעגל המיישמים

חז"ל אמרו כי מאז שחרב בית המקדש ניטלה 

הנבואה מחכמים וניתנה לשוטים. אסתכן ואתנבא 

כי בטווח של עשור יבשילו התנאים להתרחשותה 

של "מהפכה מדעית" בתחום החינוך. אך "מהפכה" 

זו לא תתרחש כרבולוציה, כי אם כהצטברות מסה 

קריטית של שינויים מקומיים וכפיתוח של "תמונות 

כוללות", כמו זו המפותחת בחולון, שיניעו שינוי מכוח 

האבולוציה".
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מודל בתי ספר יסודיים

מהו בית ספר יסודי במאה ה-21? מהי עשייה פדגוגית משמעותית בבית ספר יסודי? כיצד ניתן ליישם למידה 

מבוססת פרויקטים בשלב שבו התלמידים עדיין רוכשים את השפה ולומדים קריאה וכתיבה? האם ניתן לשלב 

למידה מבוססת פרויקטים בתכנית הלימודים? כיצד מכשירים מורים המורגלים בהוראה פרונטלית ובהעברת 

ידע לפדגוגיה של למידה מבוססת פרויקטים שבמסגרתה הילד נדרש להיות לומד וחוקר עצמאי? כיצד 

מפחיתים את המע"מ )מורה עומד מדבר(?

המנהלת	החולמת	החליטה	
להגשים	חלומות	חינוכיים

מודל בתי הספר היסודיים בעיר חולון החל במסע 

של רותי קרן, מנהלת חולמת שהחליטה להגשים 

חלומות חינוכיים. קרן, שניהלה את אגף החינוך 

היסודי בעיר והחליטה לעזוב את תפקידה כדי לנהל 

בית ספר, מספרת: 

"הייתי מנהלת של האגף לחינוך יסודי, ובהמשך 

קיבלתי על עצמי להקים את בית ספר אריאל שרון. 

המשימה שלי היתה להבין מהו בית ספר במאה 

ה-21 שמתרחשת בו עשייה פדגוגית משמעותית. 

עסקתי במושגים חשובים כמו חדשנות, יצירתיות 

ויזמות. סביב מושגים אלו רצינו לבנות את ה'אני 

מאמין' הבית ספרי. אז הגיעה ההצעה מהעיר 

ומהמכון לחינוך דמוקרטי להפוך את בית הספר 

לבית ספר ברוח היי־טק היי. מכאן החל המסע 

ששנה זו היא שנתו הרביעית".

מסע הקמתו של בית ספר אריאל שרון כ"מגדלור" 

המדגים למידה מבוססת פרויקטים יתואר בפרק 

"המגדלורים". פרק זה יעסוק במודל שפותח בעיר 

ליישום למידה מבוססת פרויקטים בבתי ספר 

יסודיים, באתגרים הייחודיים לפיתוח מודל כזה 

ובדרכים להובלת שינוי עירוני.

מפחיתים 
את המע"מ
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שער המורה

בית הספר היסודי מציע אתגרים ייחודיים 
והזדמנויות מיוחדות

האתגרים הניצבים בפני מורי בית ספר יסודי 

המטמיע למידה מבוססת פרויקטים שונים 

מהאתגרים המאפיינים הוראת למ"פ בחטיבות 

הביניים ובתיכונים שתוארו בפרק הקודם. אתגר 

שילוב למידה מבוססת פרויקטים בשלבי הקניית 

הקריאה והכתיבה והמעבר ממרחב למידה פתוח 

ומאפשר של גן הילדים למסגרת שבה הלמידה 

העיקרית תחומה בתוך כיתה הם כמה מאתגרים 

אלה. 

עם זאת, גילם הצעיר של התלמידים, המוטיבציה 

שלהם ללמידה, הסקרנות והתמימות, המפגש 

הראשוני עם מערכת החינוך וההרגלים שרכשו 

בגני הילדים )שימוש בשפה אמנותית, הרגלי 

עבודה עצמאיים, למידה באמצעות משחק ועוד( 

יכולים לתרום ליישום מוצלח של למידה מבוססת 

פרויקטים.

כדאי להתחשב באתגרים וביתרונות אלו כאשר 

מחוללים תהליך שינוי מעין זה במרחב הכיתתי. 

ביישום למ"פ כדאי לפעול לשימור הסקרנות 

הטבעית של התלמידים; להמשיך לפתח את 

עצמאותם ואת יכולתם להתנסות בחקר ובלמידה 

הרלוונטית להם; להעמיק את הידע הבסיסי של 

עובדות ונתונים שרכשו; לשכלל את מיומנויות 

חיפוש הידע, את מיומנויות התקשוב ואת יכולות 

הפרזנטציה; ולפתח בקרבם הרגלי שיתוף פעולה 

שלרוב כרוך בהם גם הצורך בפיתוח הרגלי ניהול 

קונפליקטים. 

הסוגיות המרכזיות בתהליך השינוי הכיתתי נוגעות 

לצורך בהקניה – הקניית מיומנויות הלומד )למשל, 

הקניית הקריאה( והקניית מיומנויות הילד )כאדם 

וכחבר(. אלה הם שני תהליכים מקבילים. 

הראשון נוגע לאופן שבו המורה נדרש לייצר 	 

תהליך הדרגתי של למידה עצמאית ודיאלוגית, 

בשונה מהעברת ידע באופן פרונטלי־מסורתי; 

השני נוגע ליצירת תרבות כיתתית של שיתופי 	 

פעולה ואווירה לימודית, תרבות המכילה שונות 

והטרוגניות ומאפשרת ליחידים ולקבוצות לנהוג 

בכבוד כלפי חבריהם.

תחילתו של תהליך זה מעוררת אי־נוחות: הלמידה 

מתקיימת בכיתות צפופות והילדים צריכים להתרגל 

לאופן הלמידה החדש. בשלבים אלו חשוב ליצור 

תהליך שבו מעבר הדרגתי ממשימות מובנות וקצרות 

שמטרתן מובנת לתלמידים למשימות מורכבות 

ומאתגרות יותר המאפשרות להם מרחב גדול יותר 

של עצמאות וביטוי אישי. כמו כן, מומלץ להתנסות 

בעבודה בקבוצות עוד לפני תחילת הפרויקט בכיתה. 

מהמורה נדרש להיות יצירתי – להרחיב את טווח 

האפשרויות שעומדות בפני התלמידים לחקר 

וללמידה עצמאיים, משמעותיים ודיאלוגיים. בתכנון 

משימות החקר של תלמידי בית ספר יסודי יכול 

המורה להשתמש לא רק בטקסטים )בכיתה א 

התלמידים עדיין אינם יודעים לקרוא(, אלא גם 

באמצעים כגון הרצאות וסיפורים מושמעים, תמונות, 

סרטונים, משחקים ולמידת עמיתים, המפיקה תועלת 

משונות התלמידים. 
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זוהי משימה מאתגרת, ולכן נדרשים בה הן ליווי של 

המורה והן התבוננות של המורה בהרגלים שלו עצמו 

)כגון הכתבה, היעזרות בחוברות, שימוש בשיטות 

הערכה מסורתיות ועוד(. 

באמצעות שני מקרי בוחן נבחן את האתגרים 

שהתעוררו במהלך יצירת פרויקטים בכיתות א וכן 

את ההזדמנויות שאתגרים אלו סיפקו לתלמידים 

הנמצאים בשלב מאתגר מאוד בהיותו שלב תחילת 

רכישת השפה. 

דוגמא: פרויקט "המסכה שלי"
הפרויקטים הראשונים בכיתות הנמוכות ביסודי 

התמקדו ביצירת תרבות של עבודה בקבוצות 

ובהיכרות בין התלמידים ובין המורה לתלמידים. כל 

אלו מסייעים לפיתוח מיומנויות והרגלים הדרושים 

ללמידה מבוססת פרויקטים. 

פרויקטים שהשאלות המרכזיות בהם הם "מי אני?" 

ו"מאין באתי ולאן אני הולך?" מפגישים בין הילדים 

בכיתה, יוצרים אווירה אינטימית ומאפשרים התנסות 

בלמידה עצמאית לא מאיימת שבמסגרתה הידע הוא 

למעשה הלומדים עצמם: עולמם, חלומם, הביוגרפיה 

שלהם, ההיסטוריה המשפחתית ועוד. 

אחד התוצרים שנבחרו במסגרת פרויקטים אלו היה 

עיצוב מסכה אישית שבעזרתה התלמיד ממחיש 

בשפה עיצובית ואמנותית את המראה החיצוני שלו 

כפי שהוא תופס עצמו אותו וכפי שלדעתו אחרים 

תופסים אותו. כדי ליצור את המסכה התלמיד 

השתמש במיומנויות ראש וידיים. סמלים חזותיים, 

צבעים וחפצים שימשו אותו להצגת עצמו בפני 

אחרים וללמידת האופן שבו הוא נתפס על־ידם. בצד 

הפנימי של המסכה ביטא התלמיד את האופן שבו 

הוא תופס את עולמו הפנימי והחבוי, את הצדדים 

שבו שאינם ידועים לאחרים, את חלומותיו ואת 

שאיפותיו. 

התלמידים נהנו מאוד מעשיית המסכות, שיתפו 

פעולה ושמחו להביא את עולמם האישי לכיתה 

)צעצועים, משחקים, חוגים(. כל אלה הם למעשה 

חומרים למפגש פסיכופדגוגי.

דוגמא: "ספר השטוזים" של כיתה א
בפרויקטים המתוכננים בשלבים מאוחרים יותר 

אפשר לאתגר את המורה ואת הכיתה בחומרים מתוך 

תכנית הלימודים, לרבות חומרים הנוגעים להקניית 

קריאה וכתיבה. למשל, בפרויקט "'ספר השטוזים 

של כיתה א" )שטוזים: שטויות בחרוזים( בהשראת 

"ספר השטוזים" מאת דתיה בן דור, אתגרו מורות את 

כיתתן בלמידה עצמאית מונחית והדרגתית שאחת 

ממטרותיה הקניית קריאה וכתיבה. 

במסגרת פרויקט זה חולקו תלמידי הכיתה לזוגות, 

בחרו אות, חיפשו מילים שפותחות בה, למדו לקרוא 

את המילים ולכתוב אותן, חיברו ממילים אלו 

משפטים, חיפשו מילים המתחרזות עמן, המציאו 

שטוזים ואף ציירו את פירוש המילים והשטוזים 

בשיעורי אמנות. כמו כן הם הוזמנו לרשום על 

בריסטולים שנתלו בכיתה את החרוזים והשטוזים 

שלהם. לבסוף הפיקה כל כיתה ספרוני שטוזים ואלה 

חולקו לתלמידים והוצגו בספרייה לטובת כלל בית 

הספר. 

באופן זה התלמידים למדו לזהות אותיות ומילים, 

השתעשעו במילים ובדמיון ולמדו מהו רעיון הגיוני 

ומהי שטות. זהו פרויקט מהנה ומשעשע והתלמידים 

שמחים לשתף פעולה בדרך כלל.

לסרטון השטוזים

https://www.youtube.com/watch?v=EITXkXoI790
https://www.youtube.com/watch?v=EITXkXoI790
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שער בית הספר

כיצד ניתן ליצור אווירה בית ספרית התומכת בלמידה 

מבוססת פרויקטים, מהם התנאים המעודדים מורים 

במהלך התנסות זו ומה ייחודי למערכת הבית ספרית 

של בתי הספר היסודיים?

כאמור, אחד המאפיינים של הוראת למ"פ הוא 

"המורה כמעצב" )ראו הפרק "חמש אצבעות ל'היד 

החולונית'"(. עיקרון זה מאפשר למורים להביא 

לכיתה את ייחודיותם, את תשוקותיהם, את ערכיהם 

החינוכיים ואת הדגשים הלימודיים המועדפים 

עליהם. לפי תפיסה זו, המורים אינם "קבלני הביצוע" 

של תכנית הלימודים, אלא מומחים בתחומם 

שביכולתם לעצב תכנית לימודים חלופית בדמות 

פרויקט.

האתגרים הייחודיים לבתי הספר היסודיים )גילם 

הצעיר של התלמידים, הצורך בהקניית מיומנויות 

בכלל ומיומנויות שפה בפרט( הביאו ליצירת מודל 

ייחודי שבמסגרתו שכבות הגיל השונות עובדות על 

אותו פרויקט. במודל זה רווח בצד הפסד. הרווחים 

המתקבלים רבים: יצירה משותפת, תמיכה בעתות 

קושי, רעיונות רבים ותחושת שיתופיות. מצד שני, 

בשלבים מתקדמים יותר של הפרויקט המורה נאלץ 

להתפשר כדי להגיע להסכמה עם עמיתיו באשר 

לאופי הפרויקט. משום כך התשוקה האישית שלו 

והרעיונות שהיה בוחר ליישם לא תמיד באים לידי 

מימוש. 

כדי לאפשר שיתוף פעולה בין חברי צוות השכבה 

יש לייצר סדירויות בית ספריות תומכות, ובהן 

פגישות של כל מורי השכבה במסגרת שעות העבודה 

לצורך עדכונים, למידה מאתגרים ומהצלחות, תכנון 

פרויקטים ותכנון שיעורים בודדים.
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שער העיר

התוודעתי למהלך העירוני בחולון כאשר נכנסתי    " 

לתפקיד מנהלת האגף לחינוך יסודי בחולון. לשמחתי, 

הנהלת העיר בחרה לשלב בעיר את תפיסת העולם 

המובילה את רשת היי־טק היי, ואף הקימה בית 

ספר ברוח זו. כל החלטה שנגעה להקמת בית 

הספר התקבלה לפי תפיסה זו – החל בתשתיות 

ובציוד וכלה בבחירת צוות המורים והעובדים ותכנון 

מערכת בית ספרית מותאמת. שמחתי לעקוב 

אחר ההתפתחות המקצועית של צוות בית הספר 

 ולהיווכח שהתפתחות זו משפיעה על התלמידים.

במהלך השנים אימצו בתי ספר נוספים את שיטת 

הלמידה הזאת, ומדי שנה ראיתי כיצד המורים נעשים 

מסורים יותר ויותר לעבודתם וכיצד התלמידים מגלים 

עניין רב יותר בלמידה. סקרנות התלמידים גוברת, 

הם מפגינים יצירתיות ומשכללים את מיומנויות 

הלמידה שלהם מסדר חשיבה גבוה. עוד למדתי כי 

להתנסויות המצטברות ערך רב במסגרת הלמידה, 

וכי שביעות הרצון של המורים והתלמידים גד̤לה 

ככל שעולה הוותק שלהם בתכנית. כמו כן, הקשר 

שנרקם במסגרת שיטת למידה זו בין המורה לתלמיד 

הוא קשר אישי ומשמעותי. לשילוב של כלל היבטים 

אלה יש, כמובן, השפעה על קידום הישגי התלמידים 

והוא תורם לפיתוח אקלים מיטבי בבית הספר, ואלה 

יעדים מרכזיים בתכנית העבודה שלי".

יהודית בר־און, מנהלת האגף 
לחינוך יסודי, עיריית חולון

בתי ספר נוספים מתחילים להתעניין בלמ״פ, 
ומצטרפים לתכנית

החל בשנה השנייה ליישום מודל למ"פ לראשונה 

בבית הספר אריאל שרון החלו להתעניין במודל 

מנהלים בתי ספר יסודיים נוספים בעיר. זאת, בין 

השאר, בעקבות ממצאי תהליך ההערכה של יישום 

המודל, שהעידו על הצלחה במישורים שונים 

)הקשר בין המורה לתלמיד, אקלים חינוכי ומדדי 

שביעות רצון גבוהים של תלמידים ומורים(. בעקבות 

ההתנסות בלמידה מבוססת פרויקטים של חטיבות 

הביניים והתיכונים בעיר התעורר צורך לייצר רצף 

חינוכי־פדגוגי־עירוני. בשיתוף אגף החינוך היסודי 

בעיר ובעידודו הצטרפו לתהליך העירוני שני בתי 

ספר יסודיים נוספים )ניב וניצנים(.

הכשרה, למידה הדדית וחשיבה אסטרטגית 
כדי להכשיר את צוותי בתי הספר ליישום למ"פ 

ולעודד למידה הדדית הוחלט על כמה צעדים:

צוות בית הספר השתתף בהשתלמות שנערכה . 1

בתיאום עם מרכז פסג"ה חולון. במהלך 

ההשתלמות התנסו המורים בחוויית למ"פ. הם 

תכננו בקבוצות בפרויקט שבבסיסו שאלה פורייה 

רלוונטית )"מהו מרחב למידה משמעותי?"( 

ועבדו על תוצר מתאים )עיצוב מרחב למידה 

כיתתי, מרחב למידה חוץ־כיתתי ומרחב למידה 

וירטואלי(. במהלך עבודתם הציגו את טיוטות 

התוצר וקיבלו משובים. לאחר מכן תכננו 

פרויקטים קצרים העונים על תשוקה חינוכית 

שיש להם ובהמשך יישמו אותם בכיתות. לבסוף 

תכננו פרויקטים בין־תחומיים הנוגעים לתכנית 

הלימודים וביצעו אותם. ההשתלמות תמכה בכל 

המהלך הזה לאורך השנה.
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התקיימו פגישות קבועות בין המלווה הבית . 2

ספרי למנהלות )ולצוות המוביל של בית הספר( 

שבהן תוכננו אופני הביצוע של השינויים הבית 

ספריים וכן הדרכות הצוות. בפגישות אלה נקבעו 

כללי יסוד פדגוגיים ונידונו לעומק סוגיות כגון 

מה ייחשב הצלחה בשנה זאת, כיצד יודעים 

שמהלך שיושם הצליח, מהם הכוחות העומדים 

לרשות בית הספר )צוות ושותפים אחרים( ומהם 

האתגרים והמכשולים.

התקיימו פגישות ליווי קבועות בין המלווה הבית . 3

ספרי ובין צוותי מורים בשכבות השונות שבהן 

תוכננו פרויקטים. בפגישות אלו נקבעו דרכי יישום 

הפרויקטים בכיתות, הוסקו מסקנות מההתנסויות 

השונות ונידונו דרכי ההתמודדות עם המעבר 

להוראה בקבוצות בכיתות גדולות, שמאתגר הן 

את המורים והן את הילדים. בפגישות אלה מתכנן 

הצוות את מהלך הפרויקט השלם לקראת השקתו 

בכיתות. פגישות אלו לובשות צורה של ליווי 

ותמיכה מעשית בתהליך הכיתתי לאחר שיישום 

הפרויקט בכיתות מתחיל הלכה למעשה. 

מפגינים יצירתיות
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המלווה הבית ספרי צפה בשיעורי למ"פ ולאחר . 4

מכן נתן למורה משוב מקדם שהעשיר אותו 

בכלים ובתובנות.

אחת לחודש התקיימה פגישה של שלושת . 5

מנהלות בתי הספר המיישמים למ"פ בהובלת 

מנחי המכון לחינוך דמוקרטי, מנהלת אגף החינוך 

היסודי בעירייה והמפקחת מטעם משרד החינוך 

אשר הציעה פרוטוקול למהלך מפגש זה שנקרא 

מסבא"ה:

מה נשמע בשטח?	 

סבב דילמות המעסיק את המנהלים	 

ביקור בבית הספר שמתארחים בו	 

איסוף תובנות מהביקור; הדהוד הדדי 	 

מה אני לוקחת לעבודה שלי מחר.	 

אחת לחודש התקיימו בעיריית חולון פגישות . 6

"פורוםPBL " בהשתתפות בעלי תפקידים נבחרים 

מאגף החינוך בעירייה, נציגי הפסג"ה, נציגי 

המכון לחינוך דמוקרטי והמפקחת על בתי הספר 

היסודיים מטעם משרד החינוך. מטרות הפורום 

היו הן חשיבה אסטרטגית ותכנון הצעדים הבאים 

והן נתינת מענה לאתגרים שמציפים המנהלים 

והמורים.

הזרעים נפוצים ומכים שורש – שלושה 
נעשים תשעה

בסוף השנה השנייה ליישום המודל, לאחר ששלושת 

בתי הספר בעיר החלו להתנסות בלמ"פ בהצלחה 

רבה, הוחלט בצוות ההיגוי לחשוף התנסות זו בפני 

כלל מנהלי בתי הספר היסודיים בעיר. תיכננו "יום 

חשיפה" בחווה החקלאית בחולון – מיקום שבעזרתו 

הדגמנו כיצד מרחבים עירוניים עשויים להתאים 

ללמידה. במהלך יום זה נחשפו המנהלים לעוצמה 

שיש ללמידה במרחבים עירוניים משמעותיים, 

לכוחה של למידה רב־תחומית, למושגי יסוד הנוגעים 

ללמ"פ ועוד. בסיום היום הוצע למנהלים להצטרף 

למהלך העירוני.

ואכן, בשנה השלישית הצטרפו למהלך העירוני 

שישה בתי ספר נוספים, ובהם שני בתי ספר השייכים 

לחינוך הממלכתי־דתי. כחלק מהמהלך הנרחב 

והמתרחב בבתי הספר היסודיים, אלפי תלמידי 

בתי ספר יסודיים בעיר מתנסים בימים אלו בלמ"פ 

בהיקפי יישום משתנים ומסגרת תחומי דעת שונים. 

על למידה מהצלחות גדולות ומכישלונות 
מפוארים

למידה מבוססת פרויקטים פותחת פתח להתבוננות 

מחודשת במושגי בסיס דיכוטומיים שנעשה בהם 

שימוש במערכת החינוך, כמו "הצלחה" ו"כישלון". 

התפיסה שמובילה למ"פ מציגה נקודת מבט שונה, 

ולפיה ההצלחה והכישלון גם יחד הם חלק מתהליך 

הלמידה, ולעתים גם כישלון מפואר הוא למידה 

חשובה מאין כמותה. למידה מתוך התנסות היא 

תהליך אינסופי: תכנון, התנסות, למידה מהצלחות 

ומקשיים, התבוננות רפלקטיבית של מורים וילדים 

כאחד במה שהיה, תכנון המהלך או הפרויקט הבא 

וכן הלאה. בלמידה מבוססת פרויקטים תהליך 

ההערכה המעצבת מתקיים גם בזמן הלמידה ולא רק 

בסופה. זוהי למעשה למידה שבמסגרתה התלמידים 

לומדים כל העת כיצד לשפר את יכולותיהם. 

פיתוח מקצועי למנהלי העיר: התמקדות 
בגמישות הפדגוגית ויציאה למרחבים חינוכיים 

ברחבי העיר
בשנה השלישית ליישום המודל נערכו שלושה 

מפגשי פיתוח מקצועי לכלל מנהלי בתי הספר 

תוצר
סרגל גמישות פדגוגי

אינטליגנציה 
ריגשית של המורה 

– חיפוש אחרי 
תשוקה, התמסרות 

התלהבות, חוויה 
חושית,  מקצועיות, 

אותנטיות, אוטונומיה, 
יציאה מהקופסא

סביבה בית ספרית 
– עיצוב הכיתות, 

חדרי חקר, מסדרון 
חקר, גינות, 

סביבה חוץ בית 
ספרית – עיר, משחק, 

יציאה מהכיתה.

סביבת למידה 
שונה למורים

מגוון מקורות – 
אינטרנט, ספרות, 
מוסיקה, מומחים, 
אנשים בקהילה, 

ילדים אחרים

ספרים, מט"ח, 
ת"ל, משה"ח קר

ח
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היסודיים בעיר )כ-24 מנהלים(. מפגשים אלו עסקו 

באחד הערכים והעקרונות המרכזיים בלמ"פ – 

"גמישות פדגוגית". הגמישות הפדגוגית היא למעשה 

הדרכים השונות המאפשרות לאיש חינוך להתאים 

את ההוראה שלו לתלמידים שונים, לצרכים מגוונים 

ולמטרות משתנות.

הייתה זו הזדמנות להמשיך להעמיק את הלמידה על 

אודות למ"פ ולחשוף בפני עוד מנהלים את הפדגוגיה 

ואת האפשרויות הגלומות בה, ואף להתנסות בעבודה 

על תוצר משותף.

התוצר שנבחר היה יצירת "סרגל גמישות פדגוגי", 

כלומר מחוון למידת הגמישות הפדגוגית המיושמת 

בבתי הספר. על המחוון היה לבחון שלושה 

פרמטרים: גמישות בדרכי ההערכה, גמישות בסביבת 

הלמידה ובמקורות החקר והמידע, וגמישות בלמידה 

הבין־תחומית. כל קבוצה עבדה על פרמטר אחד 

ויצרה לו מחוון. משלושת המחוונים יחד נוצר 

סרגל הגמישות הפדגוגית – כלי עבודה של המנהל 

שבעזרתו יוכל לבחון את בית הספר ולעבוד עם צוות 

המורים. 

מפגשים אלו התקיימו במוסדות התרבות העירוניים 

)כפי שתואר בפרק "העיר כמרחב למידה"(. כל 

מפגש עסק בסוגיה אחרת הנוגעת לגמישות פדגוגית. 

למשל, גמישות פדגוגית במסגרת עיסוק במקורות 

מידע נידונה בספרייה העירונית, בספריית החומרים 

)המיועדת בעיקר לבעלי מקצוע מתחום העיצוב 

ומכילה דוגמאות של אלפי סוגי חומרים( ובספריית 

המוזיקה שבעיר; גמישות פדגוגית במסגרת למידה 

רב־תחומית נידונה במוזיאון לקריקטורה ולקומיקס 

ובסטודיו למחול וכתב תנועה של נעה אשכול. 

מפגשים אלה תרמו ליצירת שפה עירונית אחידה 

בכל הקשור במודל למ"פ הודות להיכרות שנעשתה 

בין עמיתים, ללמידה להדדית ולהיחשפות לבעלי 

תפקידים רלוונטיים ולאפשרויות שהמרחב העירוני 

מציע. היציאה אל העיר שימשה מקור השראה 

והזדמנות להתבוננות מרעננת ומאתגרת באופנים 

שבהם בתי הספר יכולים להשתמש במרחבים 

העירוניים לשם למידה. דילמות, אתגרים ואפשרויות; 

שאלות באשר למה אפשרי ומה בלתי אפשרי, מה 

ראוי ומה אינו ראוי, מה ניתן ליישום כבר עכשיו ומה 

יש לדחות להמשך – כל אלה נעשו ממשיים והונחו 

על השולחן לדיון מחודש. כעת יוצרים מנהלי העיר 

מרחבי שיח בבתי הספר שלהם שבהם ייבחנו סוגיות 

אלו ולאור רעיון הגמישות הפדגוגית מעודדים את 

המורים ליצור חוויות למידה חדשות. 
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גם גני ילדים מיישמים למ"פ 

הלמ״פ	מאפשר	לילדי	
הגן	להגשים	חלומות

מדוע למ״פ בגני הילדים?

מבחינת ילדי הגנים, אף יותר מאחיהם הגדולים, 

למידה מבוססת פרויקטים היא דרך להגשמת 

חלומות. הפשטות של צורת הלמידה הזאת 

והבהירות שלה מאפשרות גם לילדים צעירים מאוד 

להפנים את העקרונות הבסיסיים שלה ולממש את 

הרעיונות היצירתיים שלהם. באופן זה כבר בגיל 

צעיר הם לומדים שהגשמת החלומות שלהם בידיהם, 

ולא בידי הגננת או ההורים. לכן אין הכרח שלמידה 

מבוססת פרויקטים בגיל הגן תתמקד בלמידת ידע; 

למעשה היא כלי שמאפשר לילדים לממש רעיונות 

ולצמוח מתוך מימוש זה. 

בגן המיישם למידה מבוססת פרויקטים הילדים 

ילמדו לשתף פעולה זה עם זה, שכן אחת המיומנויות 

המרכזיות הכרוכות בלמידה מבוססת פרויקטים 

היא עבודת צוות. צוות הגן והילדים נדרשים להבין 

לעומק מהי עבודת צוות ומתרגלים את המרכיבים 

השונים שלה: הקשבה, ניהול שיחה במהלך העבודה, 

אופני חלוקת תפקידים, סוגי תגובות למעשים שעשה 

האחר ועוד.

צורת הלמידה הזאת מאפשרת לגננת להיות 

קשובה יותר לילדים – לרגשות ולמחשבות שלהם 

– ומעודדת הסתמכות על הרעיונות של הילדים 

במסגרת הלמידה. למעשה, הגננת מספקת לילדים 

את הכלים שבעזרתם הם יכולים לעשות את הדבר 

בעצמם. בלי היוזמה והרעיונות של הילדים הלמידה 

לא יכולה לקרות.

 מה חסר 
לילדים 
בחולון?
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למ"פ	בגני	ילדים	לעומת	
למ"פ	בבתי	ספר

בשונה מתלמידי בית ספר, הרגלי הלמידה של ילדים 

בגילאי הגן טרם התקבעו, והם פתוחים יותר לסוגים 

מגוונים של למידה ועשייה וגם שמחים להזדמנויות 

ליצור. עם זאת, משום שעדיין אינם יודעים לקרוא 

הם תלויים יותר מאחיהם הבוגרים במבוגר שיתווך 

להם את הפרויקט ואת שלביו. בפרק זה נעמוד 

בקצרה על הייחוד של למידה מבוססת פרויקטים 

בגני הילדים. 

גננת שמובילה פרויקט שבבסיסו שאלה פורייה כגון 

"מה חסר לילדים בחולון?" והתוצר שלו הוא דגם 

של ים, צריכה לחשוב כיצד היא מנגישה לילדים 

את הפרויקט על כל מרכיביו )השאלה הפורייה; 

התוצר; שלבי הפרויקט; הידע, המיומנויות וההרגלים 

הדרושים(. נוסף על כך, יישום למ"פ בגנים מזמן 

הטמעת ערכים. הנחת היסוד החינוכית בעבודה בגני 

ילדים היא שגן הילדים הוא אבן יסוד משמעותית 

בבניינה של חברה. לכן גני הילדים מחפשים דרכים 

להטמיע ערכים בקרב הילדים ולזמן להם הזדמנויות 

לחיות לפיהם. הגננת היא זו שבוחרת את הערכים 

שיש להתמקד בהם, בהתאם לתצפיות על הילדים 

ולמיפוי צרכים. ערכים אלו יכולים לעמוד במרכז 

הפרויקטים שייבחרו לאורך השנה. 

שער הגננת: למידה 
מבוססת פרויקטים 

בגן הילדים 

מהלך הלמ"פ בגן
אנחנו מציעים ליישם את הלמ״פ בגן באמצעות 

תהליך הכולל תשעה שלבים: 

	: ן ו ש א ר ה 	 ב ל ש 	ה
ל י ב ו מ ה 	 ך ר ע ה 	 ת ר י ח ב

אם בבתי הספר המורים מתחילים את תכנון 

הפרויקט בבחירת הנושא הלימודי, השאלה הפורייה 

או התוצר, הרי שבלמידה מבוססת פרויקטים בגני 

ילדים שלב התכנון הראשון הוא בחירת הערך שיוביל 

את הפרויקט. כדי להחליט מהם הערכים שהגננת 

רוצה לקדם עליה להבין מהו אופי התהליך שתרצה 

לקיים בגן שלה. לאחר מכן הגננת תבחר נושא 

שממנו ייגזרו הערכים שמרכיבים את החזון שלה. 

מתוך ערכים אלו תבחר הגננת את הערך החשוב 

ביותר בעיניה, והוא יוגדר כערך המוביל בתכנון 

הפרויקטים באותה השנה.

דוגמה:

גננת שהתחילה לעבוד בגן הממוקם בשכונה שרוב 

הילדים המתגוררים בה אינם דוברי עברית לא ידעה 

בתחילת השנה מה התהליך שיש להוביל בגן. תהליך 

ההדרכה שעברו חברי צוות הגן סייע להם להתחיל 

בשונה מתלמידי בית 
ספר, הרגלי הלמידה 
של ילדים בגילאי הגן 

טרם התקבעו, והם 
פתוחים יותר לסוגים 

מגוונים של למידה 
ועשייה וגם שמחים 

להזדמנויות ליצור
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לדמיין איך היו רוצים לראות את הילדים מתנהלים 

בסוף השנה. הרעיונות שעלו חולקו לשמונה קבוצות 

– כל קבוצה ייצגה ערך )יצירתיות יצרנית, תקשורת, 

שיתוף פעולה ועוד(. הצוות בחר להתמקד בתקשורת 

כערך שיוביל את העבודה במסגרת הפרויקטים. ערך 

זה משתלב היטב באתגר הקניית השפה לילדים בני 

חמש שחלקם אינם דוברי עברית ושבשנה הבאה 

ילמדו בבתי ספר ציבוריים.

ך ר ע ל 	 ן ו ו ח מ 	 ת י י נ ב 	 : י נ ש ה 	 ב ל ש ה

הגננת וחברי הצוות שלה יתכננו מחוון שיסייע להם 

להעריך את האופן שבו הערך הנבחר מתבטא במרחב 

של הגן, בהתנהגות הילדים ובהתנהלות הצוות. 

השימוש במחוון ייעשה במסגרת תצפיות במהלך 

השנה. הערך יכול לבוא לידי ביטוי בעיצוב סביבת 

הגן )מהי סביבת גן התומכת בתקשורת?(, באופן 

שבו הגננת והסייעות פונות לילדים, בתקשורת בקרב 

הילדים, בעשייה וביצירה שלהם ועוד. בשלב חשיפת 

הפרויקט לילדים הגננת תציג את המחוון בפני 

הילדים כדי שיהיו שותפים בהטמעת שפת למ"פ בגן.

ה י י ר ו פ 	 ה ל א ש 	 : י ש י ל ש ה 	 ב ל ש ה

המאפיין הייחודי של שאלות פוריות בגן הוא ניסוח 

מותאם של השאלה. כלומר, השאלה צריכה להיות 

מנוסחת בשפה פשוטה שתאפשר לילדים להבין 

אותה ולהתחבר אליה, וגם לשאול בעקבותיה שאלות 

נוספות. "מה החלום שלי?" הוא דוגמא לשאלה 

פוריה. דרך טובה לייצר שאלות פוריות מותאמות 

לילדים בגיל הרך היא סיעור מוחות בשיתוף הילדים 

על הנושא שבו רוצים לעסוק בפרויקט )למשל, "אני 

רוצה לעסוק בחתולים. מה אתם רוצים לדעת על 

חתולים?("

ר צ ו ת ה 	 ת ר ד ג ה 	 : י ע י ב ר ה 	 ב ל ש ה

את המסגרת שבה ימומש התוצר יכולה לבחור 

הגננת, אבל כדי ליצור חיבור של הילדים לתוצר 

חשוב שאת התוצר עצמו יבחרו הילדים. למשל, 

הגננת יכולה להציע לילדים לעשות תערוכה בנושא 

מסוים, אבל הילדים יהיו אלה שיחליטו מה יהיו 

המוצגים בתערוכה. חשוב שהתוצר ישלב יצירה 

בעזרת מגוון מיומנויות וחושים )ראש, ידיים, תנועה, 

מגע, ריח, צליל(.

ם י נ מ ז 	 ר י צ 	 ן ו נ כ ת 	 : י ש י מ ח ה 	 ב ל ש ה

ציר הזמנים כולל את כל המשימות שהגננת והצוות 

צריכים לבצע כדי שהפרויקט ימומש. בד בבד יש 

לתכנן ציר זמנים מקוצר ונגיש לילדים, שיכלול לא 

יותר מחמישה שלבים מרכזיים. ציר כזה יאפשר 

לילדים לעקוב אחר התקדמות הפרויקט ולחזות 

את השלב הבא. הציר יישא אופי משחקי ויהיה בעל 

אלמנטים חזותיים בולטים. הנה כמה דוגמאות:

לוח שעליו בריסטולים מאוירים שאפשר להסיר 	 

ולהדביק שוב, לפי שלבי הפרויקט. כל בריסטול 

ייצג את אחד השלבים העיקריים של הפרויקט

ציור עקבות רגליים המייצגות שלבים שונים 	 

בפרויקט

קוביות עץ גדולות שאפשר להניח על פאות 	 

שונות המציגות שלבים שונים בפרויקט

במהלך העבודה על הפרויקט הגננת תסמן על 	 

הציר את שלב הפרויקט הנוכחי, את השלבים 

שתמו ואת השלבים שנותרו.

ציר הזמנים יוצר שפה ויזואלית קבועה בגן 

שמאפשרת לילדים לזהות באיזה שלב מדובר.
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ל י ע פ 	 ר ק ח 	 : י ש י ש ה 	 ב ל ש ה

במסגרת למ"פ בגני הילדים יש להתייחס להבדל בין 

חקר ולמידה. רוב המידע שהילדים נחשפים לו בגן 

הוא מידע שנאמר להם )כלומר, מוקנה להם(. אם 

כך, כיצד ילדים בגיל הגן – שאינם קוראים ולכן אין 

באפשרותם לדלות מידע באופן עצמאי – בכל זאת 

יכולים לבצע חקר אותנטי?

דרך סיור והתנסות, המאפשרים לילדים להתבונן 	 

בסביבה ולחוות אותה.

דרך שאילת שאלות ולאחר מכן דיון משותף 	 

בדרכים למציאת התשובות.

דרך הסקת מסקנות – למשל, תצפית על גן 	 

משחקים. לאחר צפייה במשחק בגן ישתפו 

הילדים במסקנות שלהם באשר למה שהיו רוצים 

לראות בגן המשחקים.

פעמים רבות נקודת המוצא של שלב החקר 

מתייחסת לאופן שבו הילד חווה, רואה, מרגיש 

וחושב. לכן לא פעם השאלות הפוריות של 

הפרויקטים מנוסחות בהתאם )"מה מרגישים כשבא 

החורף?"(.

דוגמאות: ים, חיבוקים, ומשחקים

למשל, בפרויקט של לבנה מגן רימון, שמטרתו 

הייתה ליצור דגמים של ים וחוף, חלק מהילדים הלכו 

עם הוריהם לים וחזרו עם רעיונות ועם מידע על הים 

והחוף; בפרויקט של חני קריחלי בנושא חיבוקים 

שאלו הילדים והגננות מהן דרכי החיבוק והחיבה 

שקיימים בעולם ובסביבתם ואספו דוגמאות רבות 

לגילויי חיבה; ובמסגרת חקר פעיל על גינות ציבוריות 

ביקרו הילדים בגני משחקים, בחרו במתקן משחק 

וציירו אותו בדפי תצפית. לאחר מכן יצרו דגמים של 

המתקן הנבחר.

	: י ע י ב ש ה 	 ב ל ש 	ה
ר צ ו ת ל 	 ס ו פ י ט ־ ב א 	 ן ו נ כ ת

כאמור, בלמ"פ לא מסתפקים בהכנה חד־פעמית של 

תוצר, ובתחילת התהליך מתכננים את התוצר לרוב 

בעזרת ציורים ושרטוטים שלו, כדי שהילדים יבינו 

מהם חלקיו השונים. כדאי ללוות את תהליך התכנון 

בתמונה של אב־טיפוס של תוצר מוגמר, כזה העונה 

על ציפיות הילדים. באופן מסוים, רישומי התוצר 


 שאלה 
פורייה

מה מרגישים 
כשבא החורף?

 לב

1
 לב
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ותמונת האב־טיפוס הם המחוון של התוצר המסייע 

לילדים ולצוות להעריך את התוצר הסופי תוך 

התייחסות לתכנון הראשוני שלו.

ה י צ ט נ ז ר פ 	 : י נ י מ ש ה 	 ב ל ש ה

אירוע הצגת התוצרים הוא אירוע משמעותי מאוד 

מבחינת ילדי הגן. מבחינת הגננת שלב זה הוא 

הזדמנות חשובה להציג בפני ההורים ובפני הקהילה 

הסובבת את הגן את התהליכים המתרחשים בו. אם 

הפרויקט מבוסס על הערך שבחרה הגננת לטפח בגן, 

הצגת התוצרים היא הזדמנות לעודד את מעורבות 

ההורים והקהילה ביישום הערך במרחב הקהילתי.

כמו בשלב תכנון הפרויקט, גם לקראת שלב הצגת 

התוצרים על הגננת לחשוב מה נדרש מהילדים 

)מבחינת ידע, מיומנויות והרגלים( בעת הצגת התוצר 

וכיצד לסייע להם להיערך לכך. כדאי לתכנן הצגת 

תוצרים שתהיה חוויה משמעותית מבחינת הילדים 

וחוויה מעניינת מבחינת ההורים והקהילה.

	: ן ו ר ח א ה ו 	 י ע י ש ת ה 	 ב ל ש ה
ה י צ ק ל פ ר

הגננת יכולה לעודד חשיבה רפלקטיבית בשלוש 

דרכים עיקריות:

לבקש מהילדים לתת דוגמאות למקרים שבהם 	 

הערך הנבחר בא לידי ביטוי או לא בא לידי ביטוי 

במהלך הפרויקט.

לשמוע מהילדים את דעתם על הפרויקט ועל 	 

שלביו השונים.

לבקש מהילדים לחוות את דעתם הכללית על 	 

המתרחש בגן, ולאחר מכן לעשות בעצמה את 

עבודת העיבוד והניתוח של דבריהם כדי להבין 

באילו מצבים הערך הנבחר מיושם ובאילו מצבים 

אינו מיושם. 

כדי שהרפלקציה תהיה יעילה, בעת השיחה עם 

הילדים על הגננת להציג בפניהם את תכנית 

הפרויקט ואת המחוון הנגיש. שני אלה יקלו על 

הילדים לחוות את דעתם ולספר על תחושותיהם 

בנוגע לשלבי הפרויקט השונים.
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שער הגן: ארגון 
הלמידה בגן הילדים

כמה תנאי פתיחה נדרשים כדי ליישם למידה 

מבוססת פרויקטים מוצלחת בגני ילדים:

ן מ ז

פרויקט יכול להיות פשוט וקצר או מורכב וארוך, 

בהתאם ליכולות צוות הגן. כדי שהילדים והצוות יהיו 

פנויים לחוות את התהליך המעמיק המתרחש בהכנת 

התוצר, על הצוות לקבוע פרקי זמן שיוקדשו לעבודה 

על הפרויקטים.

ת ו ו צ ה 	 י ר ב ח 	 ל ש 	 ת ו ו צ 	 ת ד ו ב ע

ככל שאנשי הצוות )גננת, סייעת, מתנדבים ואחרים( 

ישכילו לעבוד היטב יחד, לתמוך זה בזה ולהיות גוף 

העוסק בלמידה, בהתפתחות ובחשיבה משותפת, כן 

יתרבו אפשרויות הגשמת התוצרים, הרחבת החקר, 

שיתוף הילדים והעמקת הלמידה של כלל ילדי הגן.

ם י ד ל י ה 	 ל ש 	 ת ו ו צ 	 ת ד ו ב ע

בין שתוצרי הפרויקט הם אישיים ובין שקבוצתיים, 

עבודת הצוות חיונית להגשמת התוצר. פירוש הדבר 

הוא כי לגננת תפקיד מרכזי בהטמעת מיומנויות 

עבודת צוות )דיאלוגיות, הקשבה, יכולת ניהול 

קונפליקטים ועוד(. עבודה בקבוצות אינה זרה 

לילדים, אך יישומה במסגרת עבודה על פרויקט 

מעניק לה תוכן משמעותי ומסייע לשכלול מתמשך 

של מיומנויות העבודה הקבוצתית.

ן ג ה 	 י ב א ש מ 	 ם ו ג י א

רעיונות של ילדים ושל אנשי צוות יכולים לעתים 

לאתגר את התפיסות המסורתיות הנוגעות לאופי 

המרחב הפיזי של הגן. האם אפשר ליצור פינת 

תפירה בגן? האם אפשר להחליף את מתקני 

המשחקים שבחצר במתקנים שהילדים תכננו? האם 

אפשר להקים בגן תפאורה של יער? רעיונות כאלה 

ואחרים סחפו את הילדים ואת הצוות למסע של 

חקירה, למידה ועשייה. כדי להוציא אותם לפועל 

על אנשי הצוות היה להיעזר במשאבים ובתמיכה 

שסיפקו להם העיר, קהילת הורי הגן ומעטפת גננות 

האשכול, שסייעו זו לזו.

גמו

עבודת צוות  ל חברי הצוות

עבודת צוות  ל הילדים

ביזום מ בבי הזו

מעורבות הורים

ם י ר ו ה 	 ת ו ב ר ו ע מ

מעורבות ההורים תורמת פלאים לאיכות הפרויקט 

ולמשמעותו בעיני הילדים, וכן ליחסים בין הצוות 

להורים. גנים שניצלו פעילויות כמו "בית המארח" 

)שבמסגרתה קבוצת ילדים מתארחת בבית אחד 

הילדים( או מסגרת השתתפות הורים אחרת כדי 

לקדם שלב כלשהו בפרויקט הרוויחו מעורבות 

הורים בתהליכי העומק שבגן וזכו להכרת תודה על 

ההשקעה הרבה בטיפוח הילדים.
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שער העיר: ההיסטוריה 
של תכנית הליווי בגני 

חולון: מדוע שואג 
האריה בספרייה?

תכנית למידה מבוססת פרויקטים בגני הילדים 

יושמה לראשונה בשנת תשע"ה בשני גנים בעיר: גן 

קשת, בהובלת הגננת ליאת נמני; וגן לבונה, בהובלת 

הגננת סי מלר. התהליך החל בליווי של הגננות 

שבמסגרתו למדו מהי למידה מבוססת פרויקטים 

תוך כדי עבודה על פרויקט שיצרו. 

התהליך המשיך בפרויקט שיצרו הגננות עם ילדי 

הגן. הילדים זכו לחודשיים של עבודה משותפת 

שהובילה ליצירת תוצרים המשמעותיים לעולמם. בגן 

קשת הכינו הילדים תחפושות של גיבורים שבחרו, 

ובגן לבונה הכינו הילדים מתנות שהיו רוצים לקבל 

או לתת. הגננות העידו שבמהלך השנה הן חשו כיצד 

נוצרת קהילה של הורים, ילדים וצוות הגן ונוצרים 

שיתופי פעולה ביניהם.

גני חלוץ
בשנת תשע"ו, אחרי שנת ההתנסות, הצטרפו אל שני 

הגנים האלה גני אשכול "בשו־תף". 14 גני האשכול 

יועדו להיות גני החלוץ של העיר. גננות האשכול 

קיבלו הדרכה והנחיה הן כקבוצה שהיא קהילה 

לומדת והן במסגרת ליווי פרטני בכל גן. מתוך קבוצה 

חלוצה זו עתידות להיבחר גננות מובילות שיצטרפו 

בהמשך לקבוצת המנטורים העירונית ויחנכו גננות 

נוספות שעתידות להצטרף למהלך העירוני. גני 

האשכול הוציאו לפועל שלושה פרויקטים בשנת 

תשע״ו: 

הפרויקט הראשון היה פרויקט שנועד לגננות, 	 

ודרך ההתנסות שלהן בפרויקט כלומדות למדו 

הגננות את מודל הלמ״פ. 

בפרויקט השני עסקו ילדי הגן במגוון רחב של 		

שאלות פוריות: "מדוע שואג האריה בספרייה?", 

"מה יש בג'ונגל?", "למה זקוק חתול רחוב?". 

הילדים יצרו תוצרים שונים ומקוריים, כגון כריות 

חיבוק, בתים לחתולי רחוב ויריד מכירות.

בפרויקט השלישי עסקו כלל גני האשכול 		

בשאלת־על משותפת לאשכול כולו: "מה הילדים 

רוצים שיהיה בעיר הילדים?". התוצרים של כל 

הגנים הוצגו בתערוכה שהוקמה במינהל החינוך.

פיתוח מקצועי של הגננות
נוסף על הליווי הפרטני של הגננות השתתפו גננות 

האשכול בהשתלמות שכללה עשרה מפגשים. 

בהשתלמות זו נלמדו לעומק מושגי מודל למ"פ 

ועקרונותיו והגננות נחשפו לכלים שמודל זה מספק 

לשם הטמעת התרבות והערכים שצוות הגן רוצה 

לקדם. 

כל מפגש נפתח בבחירת ערך מוביל לכל גן והגננות 

למדו כיצד לערוך תצפית שבמסגרתה נבחנו ביטויי 

ערך זה בגן ותרגלו זאת. הערך שבחרו הגננות 

בתחילת השנה ליווה את עבודתן לאורך השנה. 

הטמעתו באה לידי ביטוי הן במהלך העבודה על 

הפרויקטים והן בתקופות שבין הפרויקטים. 

כמו כן, ההשתלמות סיפקה לגננות שיטות לעבודה 

כקהילה לומדת, שבמסגרתה יכולות הגננות לשתף זו 


 שאלה 
פורייה

מדוע שואג האריה 
 בספרייה?

  מה יש בג'ונגל"

למה זקוק 
חתול רחוב?


 שאלה 
פורייה

מה הילדים רוצים 
שיהיה בעיר הילדים?
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את זו בתובנותיהן ולתכנן יחד פרויקטים. כך למידע 

הנצבר בעקבות התנסות בגן אחד יש השפעה על 

ההתנסות בגן אחר.

שולחן השותפים של הגיל הרך
צעד נוסף שנעשה במסגרת שילוב גני הילדים 

בתהליך השינוי הפדגוגי בחולון הוא הקמת שולחן 

שותפים בהשתתפות בעלי התפקידים הרלוונטיים 

לחינוך בגיל הרך. צוות השולחן כלל את מנהלת 

מחלקת גני הילדים בחולון, את המפקחות על הגנים 

מטעם משרד החינוך, את אנשי צוות המכון לחינוך 

דמוקרטי המתמחים בהנחיית גנים ואת מנהלת מרכז 

פסג"ה, הממוֶנה על ההכשרה המקצועית של הגננות. 

העובדה כי העבודה החינוכית בגני חולון מתבססת 

על מודל אחר של חינוך פרוגרסיבי )גישת רגי'ו 

אמיליה(, סייעה לצוות השולחן, מובילי התהליך, 

להתחבר בקלות לשפת הלמ"פ.

במהלך המפגשים החודשיים של שולחן השותפים 

ניסה הצוות להתוות את הדרך ליישום הייחודי של 

למ"פ בגן הילדים וליישום תפיסת העיר כמרחב 

 .)school in the city( למידה

במסגרת אחד הניסיונות פעל שולחן השותפים 

ליצירת שיתוף פעולה עם המכון הטכנולוגי חולון. 

צוות השולחן ומנהלי המכון ניסו לתכנן פרויקט שבו 

סטודנטים של מחלקת עיצוב המוצר ילוו את ילדי 

הגנים בתהליך של עיצוב מוצר ויעבירו סדנאות 

Makers )סדנאות המשלבות עבודת ראש וידיים 

במגוון דרכי יצירה טכנולוגיות ואמנותיות( כסדנאות 

"יצירה בגרוטאות" משודרגות. כך ילמדו הילדים 

כיצד מבוצעים בפועל פירוק ובנייה מחדש של 

חפצים. 

בשל מורכבויות שונות הכרוכות במהלך זה נדחה 

שיתוף הפעולה לשנה הבאה. במקום זאת הוחלט על 

פרויקט שבמסגרתו יעסקו הגנים בשאלה הפורייה 

"מה חסר בעיר הילדים חולון?" ויציעו פתרונות 

שונים לצרכים עירוניים כפי שאלה עולים מדברי 

הילדים לדוגמא, ילדי אחד הגנים הציעו דרכים 

לסיוע לחתולי הרחוב. 

...פרויקט שבמסגרתו 
יעסקו הגנים בשאלה 

הפורייה "מה חסר 
בעיר הילדים חולון?" 

ויציעו פתרונות שונים 
לצרכים עירוניים

שולחן השותפים 
של הגיל הרך

תערוכת תוצרים בגן
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השער הארצי 

התרחבות יישום למ"פ בגני הילדים בחולון אירעה 

בשנה שבה הצהיר שר החינוך החדש נפתלי בנט 

על רפורמה בחינוך לגיל הרך. הוחלט כי במסגרת 

רפורמה זו תתווסף לכל גן סייעת נוספת, הגנים 

יאוגדו לאשכולות וכל אשכול יובל על ידי גננת 

מובילה. למעשה, זוהי הצמחה של מנהיגות פדגוגית 

מתוך ציבור הגננות.

רפורמה זו תוכננה לפי מודל שנוסה קודם לכן 

כפיילוט בחולון ובתל אביב, ולכן חולון הייתה 

בשלה ליישומה. החיבור של הרפורמה ללמ"פ היה 

חיבור אורגני גם הוא. מטרתה, בדומה למטרות 

הלמ"פ, הייתה לקדם ארבע מיומנויות של המאה 

ה-21 המאפיינות גם את מודל למ"פ: עבודת צוות, 

התמודדות עם סביבה משתנה, אינטליגנציה רגשית 

ואינטליגנציה יצירתיות. 

מקרה	בוחן:	גן	דיגיטף	

רוצים שינוי?

מה עושים כשרוצים שהעבודה החינוכית בגן תהיה    " 

 בעלת מעוף ועומק רב יותר? 

מנסים, נכשלים, מוותרים ואומרים, 'לי זה כבר לא 

יקרה'. לא! לא מתפשרים, מבקשים עזרה מאלוהים 

וזוכים בה". 

זהו משפט המאפיין את השקפת עולמה של סי מלר, 

גננת בחולון שרצתה לשנות את דרכי הלמידה הגן, 

ולדבריה מצאה את הדרך לכך בעבודה באמצעות 

פרויקטים.

שנה ראשונה, מתנה קטנה
כאמור, הגן של סי מלר היה אחד משני הגנים 

שנבחרו לפיילוט יישום למ"פ בגנים בשנת תשע"ה. 

במסגרת הפיתוח המקצועי של סי והתנסותה 

בלמידה מבוססת פרויקטים על כל שלביה היא 

בחרה לתכנן פרויקט בנושא "השיח הרגשי בגן". 

במהלך הפרויקט למדה סי לסייע לילדים לפתור 

בעיות ועודדה אותם להיות מודעים לצורכיהם 

ולרגשותיהם ולאלה של חבריהם.

בהמשך השנה נרתמו ההורים למימוש הפרויקט 

האישי של הילדים. במסגרת פרויקט זה בחר כל 

ילד מתנה קטנה שהוא רוצה ליצור לעצמו. בסיום 

הפרויקט נשזרו לכדי תערוכה רבת־קסם 35 מתנות 

קטנות ומרגשות. בתהליך הושם דגש לא רק על 

התוצרים, אלא גם על ערכים כמו שיתוף פעולה, 

סדר וניקיון. זאת ועוד, הפרויקט עודד את הילדים 

לחלום, להעז וליצור. גם הילדים וגם הצוות זכו 

להיות חלק מתהליך משמעותי והגיעו לגן מלאי 

התלהבות והתרגשות, והילדים המשיכו ליצור 

פרויקטים נוספים גם לאחר תום הפרויקט.

שנה שנייה: עברית שפה יפה
ביוזמת מנכ"לית העירייה חנה הרצמן הקימו 

בשנת תשע"ו סי וחברות הצוות גן חדש שנקרא גן 

"דיגיטף". הגן חרת על דגלו לקדם חינוך טכנולוגי־

דיגיטלי והוקם דווקא בשכונת ג'סי כהן. הרכב 

הילדים הייחודי כלל ילדים שהעברית היא שפתם 
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שנייה, ואף כמה ילדים שאינם דוברי עברית. היה זה 

אך טבעי ומתבקש שאחד הפרויקטים הראשונים בגן 

יהיה פרויקט בתחום השפה. 

בתחילה ניסו חברות צוות הגן לענות על השאלה 

"איך משתמשים בטכנולוגיה כדי לפתח שפה?". הן 

יצרו למען הילדים מאגר ידע בתחום השפה העברית 

שכלל מילונים, ספרים ושירונים דיגיטליים, ועיצבו 

ספרייה המעודדת עיון בספרים והאזנה. 

את השלב הבא של הפרויקט הובילה השאלה "מה 

קורה פה?". הילדים חולקו לארבע קבוצות ויצרו 

פרויקט חווייתי שבמרכזו ניסויים מדעיים שמטרתם 

לעודד את הילדים לשאול, לשער, לחוות, לחלוק את 

חוויותיהם עם חבריהם ולהמיר את הניסויים לשפת 

התאטרון, הסיפור או השירה. כל קבוצה ערכה ניסוי 

מדעי אחר והתבקשה להחליט כיצד תשתף את שאר 

הקבוצות במה שקרה בניסוי באמצעות הצגה, סיפור, 

שיר או הרצאה.

פרויקט "שיפוצעצועים"
פרויקט "שיפוצעצועים" היה פרויקט שנתי שבמהלכו 


 שאלה 
פורייה

איך משתמשים 
בטכנולוגיה כדי 

לפתח שפה?


 שאלה 
פורייה

מה קורה פה?

מה קורה פה?
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עסקו הילדים בחקר צעצועים, בפירוק שלהם 

ובהרכבתם מחדש. הייתה זו דרך נהדרת ללמוד 

מהי טכנולוגיה ולהיחשף למנגנונים המפעילים 

חפצים שונים. פרויקט זה התאים ללמידה מבוססת 

פרויקטים כמו כפפה ליד, משום שבמסגרתו הילדים 

הבינו כי ההגעה לתוצר הנכסף כרוכה בתהליך 

מקדים. בתהליך מעין זה הילדים חוקרים את התוצר, 

יוצרים סקיצות רבות, משתפים פעולה עם חברים 

ועם מומחים, ובעיקר מעזים לנסות שוב ושוב וכך 

זוכים לשכלל את המיומנויות שלהם ולהעמיק 

בתכנים. הילדים והצוות גם יחד לומדים מהו כוחה 

של למידה ומהן הדרכים המגוונות ליישם אותה: 

עשייה, התנסות וחוויה אותנטית.

מקרה	בוחן:	אשכול	
גנים	״בשו־תף״

ריאיון עם חני קריכלי, מובילת אשכול גנים "בשו־

תף", המוביל הטמעת למידה מבוססת פרויקטים 

בגני חולון.

חני, האם תוכלי לספר מה קרה בגן שלך בעקבות 

ההתנסות בלמידה מבוססת פרויקטים?

עבודה באמצעות פרויקטים אינה זרה לי. התנסיתי 

בה כשעבדתי לפי שיטת רג'ו אמיליה )גישה חינוכית 

שמקורה באיטליה השמה דגש על התפתחות הילד 

ועל למידה פעילה(. החידוש בלמידה מבוססת 

פרויקטים הוא בראש ובראשונה המשמעות שיש 

לגננת בתהליך. התהליך הזה מיקד אותנו וסייע לנו 

לממש תהליכים שכבר חשבנו עליהם.

איך ההתנסות הזאת השפיעה על צוות הגן?

הפרויקט אפשר לאנשי הצוות להיות חלק משמעותי 

במתרחש בגן. מבחינתי, כגננת, הפרויקט היה 

הזדמנות לעבודת צוות שיתופית שמערבת את 

הילדים.

איך ההתנסות השפיעה על הילדים?

מעל לכול, הפרויקט זימן לילדים חוויה משמעותית 

שנמשכה לאורך זמן. זה המשיך לבוא לידי ביטוי גם 

זמן מה לאחר הפרויקט, הילדים ביקשו לא להוריד 

את סממני הפרויקט מקירות הגן. כל הגן היה מעורב, 

לרבות ההורים. הילדים חשו שהפרויקט שלהם 

ובשבילם. הוא העצים אותם. 

מה את למדת מההתנסות בלמידה מבוססת 

פרויקטים?

למדתי שאני זקוקה למיקוד. ציר הזמנים מגביל 

אותי, ולכן קל לי להיות ממוקדת ביעדים. ההתנסות 

סייעה לי גם להתגבר על קשיים שאני חווה הנוגעים 

לארגון הזמן. השגת היעדים לאורך התהליך 

אפשרה גם למידה רבה. יכולתי להבין זאת רק 

בדיעבד – כשהתבוננתי בתוצרים הבנתי כמה למידה 

וחקר נעשו, אף יותר מכפי שנקבע בציר הזמן של 

הפרויקט.

האם יש מקרה מסוים שזכור לך במיוחד?

המקרה המשמעותי ביותר שזכור לי הוא הרגע שבו 

ראיתי את הסייעת שלי עוצרת ומקשיבה לילדים 

בצורה שונה מבעבר. המעורבות שלה, ההשתחררות 

מתפיסת הסייעת כמי שעסוקה רק בטיפול והפיכתה 

לדמות חשובה בגן מרגשות מאוד.

מהם לדעתך הרווחים המרכזיים של הגן במסגרת 

למידה מבוססת פרויקטים?

ראשית, הילדים לומדים! שנית, חברי הצוות 

מתחברים לפרויקט וגם אלה לאלה; שלישית, 

המקרה המשמעותי 
ביותר שזכור לי הוא 
הרגע שבו ראיתי את 
הסייעת שלי עוצרת 

ומקשיבה לילדים 
בצורה שונה מבעבר
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הפרויקטים מייצרים נראות גדולה בפני כל באי הגן 

– אנשי המקצוע והפיקוח וההורים. ולבסוף, כאמור, 

הפרויקט מעניק לגננת כלים לארגון ולמיקוד.

מהם לדעתך הקשיים הצפויים לגן המיישם למידה 

מבוססת פרויקטים? 

קשה לנהל פרויקט ובד בבד לעסוק בדברים נוספים 

שקורים באותה תקופה. צריך ללמוד איך לעשות את 

זה. עבודה על פרויקט יוצרת עומס רב, ולכן גננת 

שמיישמת למידה מבוססת פרויקטים צריכה להיות 

פנויה לכך ולא להתחייב ליוזמות רבות אחרות. קושי 

אפשרי נוסף הוא התנגדות של אנשי צוות לפרויקט, 

ומאתגר לנהל פרויקט בלי תמיכה. 

האם תוכלי לתת עצה לגננת המתחילה ביישום 

למידה מבוססת פרויקטים?

נסי כמה שאפשר לחבר את הצוות ואת ההורים 

לתכניות הפרויקטים. כבר בתחילת השנה כדאי 

לחשוף בפניהם את המתוכנן לגן; נסי ליצור נראות 

של הפרויקט ושל התהליך עצמו. דבר אחרון חביב: 

לתעד! לתעד! לתעד! מבט לאחור יאפשר להבין טוב 

יותר מה קרה בתהליך. התיעוד מאפשר גם לשמר 

את הרגעים היקרים האלה.

האם תוכלי לתת עצה למובילת אשכול גנים 

המתחילה בהובלת יישום למידה מבוססת 

פרויקטים?

לא להילחם בהתנגדויות! לשתף את מי שכן יכולה 

ורוצה. צריך להבין שהמודל לא מתאים לכולם, 

ושיש כאלה שיהיו זקוקות להקלות ולהתאמות, 

שחשוב להקשיב ולתת דוגמה אישית. לא צריך 

לסגת בעקבות התנגדויות, אבל גם לא להתנגש 

במי שמתנגד. חשוב מאוד שהגננות ייפגשו באשכול 

וישתפו זו את זו בחוויות שלהן. זה יכול להאיר את 

עיניהן ולהיות מסגרת של עזרה ותמיכה.

מהם התנאים הנדרשים לגן המיישם למידה מבוססת 

פרויקטים?

יש צורך בתקציב למימוש הפרויקטים. גננת בגן 

שיכול להרשות לעצמו לקנות חומרים מיוחדים, 

להזמין מומחים, לצאת לסיור כלשהו או להקים 

תערוכה, חופשייה יותר לעוף רחוק עם הפרויקטים 

ועם הילדים. משאב חשוב נוסף הוא הדרכה צמודה 

ומסגרת להתייעצות ולתמיכה. גם אלה מסייעים 

לגננת ולילדי הגן להרחיב אופקים.

ציר פרוייקט - מוזיאון זמן
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אסטרטגיה 1: 

"המגדלורים" 
כיצד מובילים תהליך שינוי עירוני? מהם הרווחים המתקבלים 

בתהליך ומהם ההפסדים? מהם השיקולים שיש להתחשב 

בהם? מה בין חזון למציאות?

פרק זה יעסוק בסיפור הקמתם של שני בתי ספר השואפים 

ליישם פדגוגיה של למ"פ בהיקף גדול ומשמשים מעין 

"מגדלורים" לשינוי הפדגוגי בחולון: 

בית הספר החדש חולון ברוח היי־טק היי )על־יסודי( 	 

 השואף ליישם את ארבעת עקרונות התכנון של 

היי-טק בתרגום מקומי לרבות התפישה הפדגוגית. 

ובבית הספר אריאל שרון בו מיושמת למידה מבוססת 	 

פרויקט בכשליש עד מחצית ממערכת הלימודים. 

ייחודם של בתי ספר אלו אינו רק ביישום הלמ"פ, אלא גם 

 אלא גם בניסיון ליישם תרבות ארגונית ייחודית 

ברוח בתי הספר בסן דייגו.
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מגדלור: בית הספר החדש חולון ברוח היי־טק היי 

שער העיר: מניעים 
את הקמת בית הספר 

החיבור בין החזון של המכון לחינוך דמוקרטי להקים 

בית ספר חדש ברוח היי־טק היי ובין רצון הנהלת 

אגף החינוך בעיריית חולון לצאת למסע של למידה 

משמעותית הוא שהניע את הקמת בית הספר החדש 

בחולון. בפגישה שהתקיימה בין מנכ"לית העירייה 

להנהלת המכון לחינוך דמוקרטי הוחלט שבסיוע 

קרנות יוקם בית ספר חדש ברוח זו – חטיבת ביניים 

שבהמשך תצמח לבית ספר שש־שנתי הכולל בית 

ספר תיכון. הוחלט על תהליך הקמה בן שנה וחצי 

שיובל בידי צוות הקמה. כמו כן, נבחרה מנהלת בית 

הספר החדש.

כאמור, באותה תקופה שלחה העירייה את כל מנהלי 

בתי הספר העל־יסודיים בעיר לביקור ברשת היי־טק 

היי בסן דייגו. איל רם, מנכ"ל המכון לחינוך דמוקרטי 

לשעבר וכיום סמנכ"ל מינהל עובדי ההוראה במשרד 

החינוך, מספר: "הוחלט על קיום כשמונה פגישות 

בין מנחי המכון לחינוך דמוקרטי ומנהלי בתי הספר 

העל־יסודיים לאחר שאלה יחזרו מסן דייגו. מטרת 

הפגישות הייתה ליווי המנהלים בלמידת המודל 

ועדכונם בתהליך העירוני המתהווה. הוקם גם צוות 

היגוי שיתמוך בתהליך ההקמה ויפעל לגיוס כספים 

למטרה זו. בניין ברחוב ירמיהו, שהיה בעבר המרכז 

לאמנות דיגיטלית, נבחר להיות מבנה בית הספר, 

והחל בו תהליך שיפוץ ועיצוב בהתאם לעקרונות 

שלפיהם עוצבו בתי הספר בסן דייגו. כמו כן, היה 

חשוב שבית הספר יהיה בית ספר ציבורי שהקבלה 

אליו תהיה באמצעות הגרלה ולא באמצעות מיון, גם 

זאת לאור מודל היי־טק היי".

ואכן כך היה.

בובות ענק לתיאטרון 
רחוב. בית הספר החדש.
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שער בית הספר

ת ו ו צ ה 	 ת ר ש כ ה 	 ך י ל ה ת

כאמור, לבית הספר המתהווה נבחרה מנהלת, יעל 

בונה־לוי, שהקימה את בית הספר הדמוקרטי בכפר 

סבא וניהלה אותו. "רציתי קבוצת אנשים שמחליטה, 

לא רק אני", מספרת בונה־לוי, "פרסמתי מודעות 

במכללת סמינר הקיבוצים ויזמתי שיחות ופגישות 

רבות. צוות ההקמה התגבש, ואת ההחלטות קיבלנו 

יחד. הצוות נפגש יום בשבוע במשך שנה לצורכי 

תכנון והקמה". 

במסגרת הכשרת הצוות נסעו חבריו לסיור בבית 

ספר היי־טק היי בסן דייגו:

נסענו יחד לסן דייגו וזה קירב אותנו מאוד. בילינו,    " 

צחקנו, נעשינו חברים. ניהלנו שיחות באמצע הלילה. 

'צוות ההקמה' נשאר מושג עד היום. עברנו יחד 

משהו חזק מאוד, טוטלי".

את צוות ההקמה ליוותה מנחה מהמכון לחינוך 

דמוקרטי, והיה ברור כי למידת הצוות תיעשה 

באמצעות פרויקטים. כך תיארה בונה־לוי את חוויית 

העבודה על הפרויקט הראשון של הצוות: 

הפרויקט הראשון שלנו היה הקמת אתר לבית הספר, 

ותכננו אותו לפי כללי תכנון פרויקט בלמ"פ. השאלה 

הפורייה הייתה 'מי אנחנו?', שאלה שרצינו לברר 

כדי שמי שיירשם לבית הספר ידע מי אנחנו ומהי 

ההתנהלות שלנו; שתהיה נראות. התייחסנו אפילו 

לצבעים של האתר, צבעים שישדרו רכות, ולכן בחרנו 

גם בקווים עגולים; רצינו לבטא הומור, חום אנושי, 

חדשנות. עמדנו על כל פרטי הפרטים, הוצאנו לפועל 

רעיונות שדיברנו עליהם. התהליך הלהיב אותנו 

מאוד, והיינו מרוצים מהתוצר, שענה על הצרכים 

שלנו. דרך העבודה המשותפת התקרבנו אלה לאלה".

ת י ר פ ס 	 ת י ב 	 ת ו ב ר ת

כך מתארת בונה־לוי את תרבות העבודה של המורים 

בבית הספר: 

מה שנהדר בבית הספר הוא שיתוף הפעולה בין    " 

אנשי הצוות. המודל מחייב עבודה בין־תחומית. 

עבודה לבד היא עבודה מאתגרת, מורים סובלים 

כשהם עובדים לבד על פרויקט, הם זקוקים למישהו 

שיישא עמם בעול. השיתוף הזה מרגש. אני אוהבת 

שהכול פתוח, שאין סודות, שיש שקיפות. יש 

פרויקטים שנעשו כבר חמש פעמים, ובכל פעם הם 

משודרגים באופן אחר. כולם שמחים כשמשתמשים 

בפרויקט שלהם ומשנים אותו. אני אוהבת את 

היצירתיות ואת הדיאלוגיות הכלולות בעבודה 

המשותפת. זה הזכיר לי את בית הספר הדמוקרטי. 

זה בא לידי ביטוי גם בהערכה חיובית בדוח התכנית 

העירונית. גם הלמידה וגם הערכת הלמידה היו 

מעמיקות". 

התרבות הבית ספרית הייחודית באה לידי ביטוי גם 

בסדירויות ובאופי מרחבי הלמידה. הכיתות עוצבו 

לפי עקרונות העיצוב של רשת היי־טק היי, שנועדו 

לתמוך בפדגוגיה עצמה. כדי לייצר שקיפות ונראות 

של המתרחש בכיתות, כל כיתה חולקת קיר עם 
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כיתה אחרת. בקיר זה דלת זכוכית המאפשרת 

לתלמידים לצפות במתרחש בכיתה הצמודה וכן 

לעבור אליה; חללי הכיתה הגדולים, בעלי החלקים 

המודולריים, משרתים למידה בקבוצות. בעת הצורך 

ניתן לפתוח את הדלת שבין שתי הכיתות וליצור חלל 

גדול אחד; ציוד מתאים בכיתות משרת את שלבי 

הפרויקט השונים, כגון כיור בכיתות שבהן מתבצעים 

ניסויים, לוחות מחיקים שעליהם אפשר לכתוב 

או להדביק טיוטות, ציוד שאפשר להזיז בקלות, 

משטחים לתליית עבודות של תלמידים ועוד. 

שני מורים – אחד מדיסציפלינת המדעים ואחד 

מדיסציפלינת מדעי הרוח – מלווים יחד שתי 

כיתות )כ-25 תלמידים בכל כיתה(, דבר שמאפשר 

לתלמידים להיחשף לשתי דיסציפלינות בו־זמנית. 

התלמיד לומד בעיקר עם שני מורים אלו, בניגוד 

למקובל בבתי ספר על־יסודיים אחרים, שבהם את 

התלמידים מלמדים עשרה מורים שונים. מבנה 

למידה כזה מאפשר למורה ולתלמיד היכרות אישית 

מעמיקה זה עם זה.

במהלך השנה עובדים התלמידים על עשרה 

פרויקטים – חמישה בתחום המדעים וחמישה 

בתחום מדעי הרוח )חלק מהפרויקטים משותפים 

לשתי הדיסציפלינות(. מקצועות המתמטיקה, 

האנגלית, החינוך הגופני והאמנות הם המקצועות 

היחידים שנלמדים גם מחוץ למסגרת הפרויקט. כמו 

כן, המורים מציעים שיעורי בחירה בתחומי עניין שיש 

להם.

ן	 ו כ י ת ה 	 ר פ ס ה 	 ת י ב 	 ת מ ק ה 	 ר ג ת א
ה י צ ל ו ג ר ו 	 ה י מ ו נ ו ט ו א 	 ן י ב 	 ח ת מ ה ו

יעל בונה־לוי ליוותה את בית הספר עד לסיום 

תהליך הצמחת חטיבת הביניים. עם הקמת בית 

הספר התיכון התחלפה הנהלת בית הספר. מנהלת 

התיכון החדש, רינה כהן, מספרת על ההתנגשות בין 

הלמידה בבית הספר החדש ובין מערכת החינוך:

בשונה מבתי ספר אחרים בחולון, בית הספר    " 

הוקם לא רק כבית ספר המיישם למ"פ, אלא גם 

כמסגרת המיישמת את עקרונות רשת היי־טק היי 

בישראל, שהם עקרונות חינוך אוניברסליים. בית 

הספר אינו מפעל ציונים, אלא מקום שבו לצוות 

אכפת מהתלמידים ושהלמידה בו היא למידה 

רלוונטית. כל התלמידים ראויים לכך – זו המשימה 

האינטלקטואלית המשותפת שלנו.

במערכת החינוך הישראלית יש מתח בכל הרמות 

בין אוטונומיה לרגולציה. תכניות הלימודים אינן 

מאפשרות חופש רב. עם זאת, יש במערכת החינוך 

אנשים אינטליגנטים שרוצים שהלמידה תהיה 

רלוונטית. בית הספר צריך למצוא דרך להפוך את 

תכנית הלימודים לרלוונטית למורה ובעקבות כך גם 

לתלמיד – למשפחה שלו, לחברים שלו, לעיר שבה 

הוא גר ולמתרחש בישראל".

התשתית של מודל הבגרות של בית הספר היא 

תכנית "חלוצי הערכה" )ראו הפרק "על־יסודי"(, 

ולכן הערכת שניים מתוך מקצועות החובה 

לבגרות )ספרות ואזרחות( נעשית לפי מודל למ"פ. 

במקצועות היסטוריה ותנ"ך מנוצלת ביצירתיות 

האפשרות להמיר 30 אחוז מההערכה לבגרות 

בפרויקט. גם מקצועות המגמה בבית הספר הם 

מקצועות מכווני תוצר שמהותם פרויקטלית: אמנויות 

העיצוב, תקשורת, אזרחות גלובלית, מדעי הסביבה, 

ביולוגיה ומדעי ההנדסה. במסגרת למידת מקצועות 

אלו יוצר בית הספר חיבורים בין בית הספר לעולם 

במהלך השנה 
עובדים התלמידים 

על עשרה פרויקטים 
– חמישה בתחום 
המדעים וחמישה 

בתחום מדעי הרוח 
)חלק מהפרויקטים 

משותפים לשתי 
הדיסציפלינות(. 

מקצועות 
המתמטיקה, 

האנגלית, החינוך 
הגופני והאמנות הם 
המקצועות היחידים 
שנלמדים גם מחוץ 
למסגרת הפרויקט
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שמחוצה לו. במגמת ביולוגיה, למשל, עובדים 

התלמידים על פרויקט בשיתוף חברת קומפיוג'ן, 

העוסקת במחשוב מידע גנטי ומשרדיה נמצאים 

באזור התעשייה של חולון. כהן מספרת כי "נוסף 

על הלמידה לבחינות הבגרות, התלמידים מתנסים 

במיומנויות המאה ה-21: חקר, פרזנטציה, עבודה 

מאומצת ליצירת תוצר, טיוטות ואוריינות מחשב – 

כל הנדרש מאדם שחי בעולם משתנה". 

כחלק מהרצון להמשיך למתוח את גבולות המערכת, 

בית הספר נמצא במשא ומתן עם משרד החינוך על 

בגרות רב־תחומית, כלומר הערכה המשלבת שני 

מקצועות. "כבר יצרנו שילובים בבית הספר בין תחום 

דעת שהוא חובה, ספרות, לתחום דעת שהוא מגמה, 

אמנות העיצוב", מספרת כהן, "האתגר הבא שלנו 

הוא שילוב בין שני תחומי דעת שהם חובה. אנחנו 

מהלכים בשבילים שאיש עדיין לא הלך בהם. בסן 

דייגו אין בחינות סיום. משרד החינוך בישראל צריך 

לעמוד מאחורי האישור שנתן להקמת בית הספר 

החדש בחולון ולתכנית הייחודית שלו. מפקחי מקצוע 

מגיעים לבקר בבית הספר ולדבר עם התלמידים, וזהו 

אתגר בפני עצמו. המתח בין האוטונומיה והרגולציה 

הוא מובנה, ואנחנו נמצאים בשלב ההוכחה".

ר	 פ ס ה 	 ת י ב ב 	 ד י מ ל ת 	 ל ש 	 ו י נ י ע מ
ש ד ח ה

נועם נחום בן ה-16 הוא תלמיד כיתה י"א בתיכון 

החדש בחולון. מדי בוקר, מאז כיתה ט, הוא מגיע 

לבית הספר מביתו שבמושב ניר צבי.

כיצד נודע לך על בית הספר?

במרבית השנים שלי במערכת החינוך הרגילה סבלתי 

מאוד. למדתי בבתי ספר שבהם חלומות עומדים 

למות. במרכז המחוננים שלמדתי בו פעם בשבוע 

שמעתי שיש בית ספר בצמיחה שיש בו למידה 

מבוססת פרויקטים. הייתי סקפטי, לא האמנתי שיש 

איזשהו תיכון שיעניין אותי, אבל בכל זאת באתי 

לבקר, וזו הייתה אהבה ממבט ראשון.

במה התאהבת?

בשיטת הלימוד. קשה לי לשבת וללמוד; ההבנה שלי 

עמוקה, אבל הזיכרון שלי חלש. הלמידה פה היא 

למידת עומק, לא רוחב. אפשר להשתמש בפרויקטים 

כדי לגעת באיזה תחום שאתה רוצה. גם למפגש עם 

המנהלת, יעל בונה־לוי, שדיברה איתי בגובה העיניים, 

היה חלק בחיבור שלי לשיטה. בכלל, התכונות 

של המורים בבית הספר הזה הן המפתח ללמידה 

משמעותית בעיניי. קודם כול, אנושיות.

מה לדעתך ההבדל בין למידה מבוססת פרויקטים 

לסוגי למידה אחרים?

למידה מבוססת פרויקטים נעשית בראש ובראשונה 

מתוך הבנת החומר לעומק. במקום לזכור המון 

פרטים, "להקיא" אותם במבחן ולשכוח את רובם 

אחר כך, לא צריך לזכור, כי מבינים. כשהלמידה 

באה ממקום פעיל, המסגרת מתאימה את עצמה 

לך. אני יכול להגיע בלי התרופה שלי לבעיות הקשב 

ולהיות מרוכז רוב היום. לפני כן, אם לא נטלתי את 

הכדור, לא היה סיכוי שאשב ללמוד שמונה שעות. 

לפי השיטה הזאת המורה הוא לא מקור הידע, אלא 

מתווך הידע.

מנקודת מבטך, מהו מהלך של למידה מבוססת 

פרויקטים?

בתחילת הפרויקט המורה מציג לנו את הפרויקט ואת 

התוצר, שהוא השיא של התהליך. זה נעשה בדרך 

במרבית השנים שלי 
במערכת החינוך 
הרגילה סבלתי 

מאוד. למדתי בבתי 
ספר שבהם חלומות 

עומדים למות. במרכז 
המחוננים שלמדתי 

בו פעם בשבוע 
שמעתי שיש בית 

ספר בצמיחה שיש 
בו למידה מבוססת 

פרויקטים. הייתי 
סקפטי, לא האמנתי 
שיש איזשהו תיכון 
שיעניין אותי, אבל 

בכל זאת באתי 
לבקר, וזו הייתה 

אהבה ממבט ראשון
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שמחברת אותנו לפרויקט. המורה לספרות, למשל, 

הביא לנו התחלות של שורות משירת ימי הביניים 

והזמין אותנו להמשיך אותן לשיר שלנו. מרצה 

לשירת ימי הביניים מאוניברסיטת חיפה הסבירה 

לנו על תקופת ימי הביניים בשירת ספרד. אחר כך 

המורה חיבר אותנו להיבט הספרותי של שירת ימי 

הביניים – המאפיינים שלה וכו'. בצורה הזאת, עוד 

לפני שמגיעים לעיקר אנחנו מקבלים כלים שעוזרים 

לנו להבין את הנושא. בשלב הבא קיבלנו שני שירים 

מהתקופה כדי לעבוד עליהם באופן ממש מעמיק. 

במצב רגיל הייתי מגלגל עיניים, אבל המורים בלמ"פ 

דואגים שזה יהיה קשור אליך. למשל, הייתה לנו 

אפשרות להשוות בין "לבי במזרח" של רבי יהודה 

הלוי לשיר "השמלה ממדריד" של להקת מוניקה 

סקס. זה יוצר חיבור מיידי, ומקשר לשלב הבא, שהוא 

כתיבת שיר אישי. 

האם התוצר הוא אכן השיא של הפרויקט?

התוצר מגיע מ-100 אחוז חיבור אישי, וזה מוציא 

מאנשים דברים מדהימים. היו כאלה שבחרו לכתוב 

"שיר כמו" או להלחין שיר. זה תהליך מקיף ונפלא. 

ילדים פתאום מציגים יצירות שלהם. אני כתבתי 

תוך שעתיים קטע בסגנון ״פואטרי סלאם״ של 800 

מילים! מובן שזה מלווה בעבודה עיונית מעמיקה, זה 

לא שמקבלים ציון וזהו.

אנחנו גם לא מגישים את היצירה רק פעם אחת; 

 – Google Drive למדנו לעבוד בצורה מעולה עם

המורה מחזיר לנו משוב ואנחנו מחזירים קטע מתוקן. 

יש לזה צורה יפה כל כך בסוף! בשלוש השנים שאני 

כאן אני רואה איזה שינוי ילדים עברו. מפני שבלמ"פ 

יש חיבור עמוק של התלמידים, הם מבינים ולכן גם 

מצליחים, וזה ממש יפה.

האם ללמידה מבוססת פרויקטים יש גם חסרונות 

בעיניך?

בסופו של דבר למ"פ זה העמקה והבנה, וצריך לרצות 

להבין. יש ילדים שאין להם הרבה מוטיבציה, וללמוד 

למבחן קל יותר. בבית הספר הקודם שלי הייתי 

חורש על החומר יומיים ואחר כך מקבל 90. פספוס 

יום בבית ספר בלמ"פ, במיוחד אם זה בתקופת 

תחילת פרויקט, זה נורא. חייבים להיות אקטיביים, 

כי התהליך נבנה שלב אחר שלב, ולכן קשה יותר 

להשלים את מה שמחסירים.

יש הרבה תוצרים לאורך הדרך, וגם טיוטות. בשנה 

שעברה עברתי תקופה קשה, החסרתי הרבה והיה לי 

קשה להשלים את זה. בבית ספר אחר הייתי נאלץ 

להיבחן בשני מועדי ב, וכאן התבקשתי להגיש עשר 

עבודות. עשיתי אותן בסוף ויצאתי מורווח. 

לי, אישית, העובדה שיש הרבה שלבי הערכה לאורך 

הפרויקט עוזרת – זה תופס אותי ומחזיק אותי על 

הקרקע, אחרת יש לי נטייה לעופף. אני יודע שיש 

ילדים שהחליטו שזה לא מתאים להם, כי הם היו 

פחות מחוברים ולא התחשק להם להגיש הרבה 

דברים. יש גם ילדים מבריקים שעזבו בגלל זה.

מאילו חלקים של הפרויקט אתה נהנה במיוחד? אילו 

חלקים בו מאתגרים יותר?

תוצר הסיום הוא הכי כיפי, כי הוא נועד להיות כיפי. 

בפרויקט ביולוגיה שעשינו בשנה שעברה ערכנו 

מחקר במשך חודשיים ובסופו הקמנו דוכני מידע 

לבית הקשיש. בספרות אנחנו עושים ערב פואטרי 

סלאם. הזמנתי את כל המשפחה שלי לערב הזה.

התוצר כשלעצמו קל, עבודת המחקר מאתגרת 

לפעמים. למשל, בהיסטוריה אנחנו עוסקים בדילמות 
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מוסריות במצבי קיצון. הקבוצה שלי בחרה לעסוק 

בניסיון להתנקשות בהיטלר, וצריך למצוא מקורות 

מידע אמינים בנוגע למשהו שקרה בשנות ה-40. 

האם לדעתך יש מקצועות שלא מתאימים ללמידה 

מבוססת פרויקטים?

בעולם אוטופי המקצועות היחידים שלא צריך ללמוד 

דרך פרויקטים הם מתמטיקה ואנגלית. מתמטיקה 

נבנית שלב אחר שלב ודורשת תרגולים חוזרים, אי 

אפשר לחלק את זה לפרויקטים; והדרך הכי טובה 

ללמוד אנגלית היא לראות תכניות טלוויזיה באנגלית 

ולשחק משחקי מחשב. ככה רוכשים אוצר מילים 

באופן פעיל.

אם חבר שלך היה מתחיל ללמוד עכשיו במסגרת 

של למידה מבוססת פרויקטים, אילו עצות היית נותן 

לו?

אל תפספס את יום הצגת הפרויקט – זו טעות! אחר 

כך תצטרך להתאפס על עצמך במשך שבוע; תזכור 

שהפרויקט מורכב משלבים, וקשה להתקדם אם 

השלב הקודם לא מוכן להגשה או לפחות מובן לך 

מספיק;

בנוגע לעבודה בקבוצות, תזכור שיש חברים שכדאי 

לעבוד איתם ואחרים שאיתם זה מתכון לאסון. צריך 

לדעת לעבוד יחד ולחלק נכון את העבודה, אחרת 

יהיו כאלה שלא תרצה להיות חבר שלהם אחרי 

שתסיימו את העבודה. מנגד, יש חברויות שנולדות 

מעבודה משותפת על פרויקט.

אם היית יכול להגיד לשר החינוך משהו על למידה 

מבוססת פרויקטים, מה היית אומר לו?

הייתי אומר לו שלמ"פ היא תכנית שמאפשרת 

קבוצות תלמידים הטרוגניות שבהן כל תלמיד בא 

לידי ביטוי וכל אחד מביא משהו שייחודי לו.

ואם היית שר החינוך?

הייתי דואג שרוב בתי הספר יפעלו לפי למ"פ. זו 

שיטה שמחליפה את "הקאת" הידע בצבירת ידע 

מתוך רצון להעמיק בו ולהתחבר אליו. זו בעצם 

ההגדרה של למידה משמעותית.

מה תרצה לעשות כשתהיה גדול?

לטייל הרבה בעולם, וגם לענות על שאלות שעדיין 

לא נשאלו דרך מחקר או גילוי. להביא משהו חדש. 

הרצון הזה התגבש אצלי בשלוש השנים אחרונות. 

אני רוצה לנגוע בידע שמעניין אותי ושיחדש לי.

עוד משהו שהיית רוצה להגיד על בית הספר?

מה שבאמת מדהים בבית הספר הוא המורים שיש 

לנו כאן. מכל המורים שנתקלתי בהם במסגרות 

החינוכיות שהייתי בהן הם אנשי החינוך הכי 

משמעותיים. בזכותם הלמידה כאן היא מתוך רצון 

פנימי, לא אילוץ חיצוני. בזכותם רוצים לשבת 

בשיעור, ונראה כאילו יש להם כל הזמן שבעולם 

בשבילך – לתקן אותך, לעזור לך. 

בנוגע לעבודה 
בקבוצות, תזכור שיש 
חברים שכדאי לעבוד 
איתם ואחרים שאיתם 

זה מתכון לאסון. 
צריך לדעת לעבוד 

יחד ולחלק נכון את 
העבודה, אחרת יהיו 

כאלה שלא תרצה 
להיות חבר שלהם 
אחרי שתסיימו את 
העבודה. מנגד, יש 
חברויות שנולדות 

מעבודה משותפת על 
פרויקט
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מגדלור: בית הספר ע"ש אריאל שרון

 שער העיר: 
מניעים את ההקמה

סיפור הקמת בית הספר אריאל שרון כבית ספר 

 המיישם למידה מבוססת פרויקטים בהשראת 

היי־טק היי התחיל בחלום של רותי קרן, מנהלת אגף 

החינוך היסודי בעיר:

הייתי מנהלת האגף לחינוך יסודי, ובהמשך קיבלתי    " 

על עצמי להקים את בית ספר אריאל שרון. המשימה 

שלי הייתה להבין מהו בית ספר במאה ה-21 

שמתרחשת בו עשייה פדגוגית משמעותית. עסקתי 

במושגים חשובים כמו חדשנות, יצירתיות ויזמות. 

סביב מושגים אלו רצינו לבנות את ה'אני מאמין' 

הבית ספרי. אז הגיעה ההצעה מהעיר ומהמכון 

לחינוך דמוקרטי להפוך את בית הספר לבית ספר 

ברוח היי־טק היי. מכאן החל המסע ששנה זו היא 

שנתו הרביעית".

שער בית הספר: 
תהליך הכשרת הצוות 

הכשרת הצוות נעשתה בכמה דרכים:

ת	 י ת י י ו ו ח 	 ת ו ס נ ת ה 	 : ם י ד י מ ל ת כ 	 ם י ר ו מ ה

הוחלט כי הדרך הטובה ביותר להכשרת הצוות היא 

התנסות חווייתית של המורים בלמידה מבוססת 

פרויקטים ובעשייה משמעותית כתנאי ללמידה 

משמעותית. במסגרת התנסות זו המורים היו 

הדרך הטובה ביותר 
להכשרת הצוות היא 

התנסות חווייתית 
של המורים בלמידה 
מבוססת פרויקטים 

ובעשייה משמעותית 
כתנאי ללמידה 

משמעותית. במסגרת 
התנסות זו המורים 

היו התלמידים
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התלמידים. כל זאת, כמובן, לפני תחילת ההתנסות 

בכיתות. 

המורים חולקו לקבוצות עבודה כדי לעבוד על 

פרויקט. השאלה הפורייה שעמדה בבסיס הפרויקט 

הייתה "מהו מרחב למידה המתאים למאה ה-21?". 

התוצר שנקבע לפרויקט היה תכנון מרחבי למידה 

בית ספריים התואמים את אתגרי המאה-21. 

בעקבות הדיונים בשאלה הפורייה נוצרו שלוש 

קבוצות. קבוצה אחת עסקה בחקר מרחב למידה 

כיתתי המתאים למאה ה-21; קבוצה שנייה עסקה 

בחקר מרחבי למידה חוץ־כיתתיים )מסדרונות, 

ספרייה וכו'(; וקבוצה שלישית עסקה בחקר המרחב 

הווירטואלי, כלומר באפיון מתאים של האתר 

האינטרנטי של בית הספר.

המורים הציגו טיוטות של עבודתם וקיבלו משובים 

משאר המורים. התוצר היה למעשה דגם של מרחב 

למידה, והוא הוצג על־ידם בפרזנטציה שסיכמה את 

המחקר שערכו. במסגרת הפרזנטציה הציעו המורים 

דרכים לעיצוב מחדש את בית הספר לקראת השינוי 

הפדגוגי שעומד לחול בו, ואלה שימשו המלצות 

לצוות ההנהלה. בהמשך נקנו למרחבים השונים 

אביזרים )שולחנות וספות למסדרונות, שטיחים 

גדולים לכיתות וכו'(, נבנה אתר בית הספר ועוד.

ה ג ש מ ה ה 	 ב ל ש

זהו שלב של התבוננות רפלקטיבית בתהליך 

הפרויקטלי. הן הרפלקציה והן חוויית העבודה על 

הפרויקט לימדו את הצוות מהי למידה מבוססת 

פרויקטים: מהם שלבי הפרויקט, מהם האתגרים, 

מהם היתרונות ומהי חוויית הלומד בכללותה.

ת	 ו ס נ ת ה ו 	 " ט ו ל י י פ " 	 ט ק י ו ר פ 	 ן ו נ כ ת
ת	 ו ת י כ ב 	 ה ר צ ק

בשלב זה התנסו המורים בתכנון פרויקט לתלמידים. 

כדי שלמורים יהיה חיבור אישי לפרויקט הוחלט כי 

הפרויקט לא ייגע במישרין בתכנית הלימודים, אלא 

יעסוק בתחומי העניין של המורים )למשל, פרויקט 

העוסק בחקר תכשיטים מתרבויות שונות(. פרויקט 

מעין אינו יוצר מגבלות כגון שהייה של המורים 

באזורי נוחות )שימוש במערכי שיעור מוכרים, 

למשל( וכן מעודד חקר, סקרנות ויצירתיות הן בקרב 

המורים והן בקרב התלמידים. 

המורים הציגו את הפרויקטים שתכננו )במהלך 

כשבועיים( ולאחר מכן התנסו בלמ"פ בכיתותיהם. 

התלמידים חקרו בקבוצות, הציגו את עבודתם, קיבלו 

משוב, יצרו תוצרים והציגו אותם. בסיום התהליך 

נדונו הקשיים והאתגרים וכן ההצלחות וההתלהבות 

שחוו המורים והתלמידים. היה זה מהלך מכריע 

מבחינת המשך הלמידה והעשייה.

	H a b i t s 	 o f 	 ר פ ס ה 	 ת י ב 	 י כ ר ע 	 ש ו ב י ג
(H e a r t 	 a n d 	 M i n d (

בשלב זה המורים חשבו על הסיבה העיקרית לאימוץ 

השינוי שמציע מודל למ"פ. המורים דנו בערכים 

המרכזיים שירצו לשלב כחלק בלתי נפרד מהתרבות 

הבית ספרית. 

חמישה ערכים מרכזיים נבחרו: סקרנות, אמפתיה, 

שיתוף פעולה, נתינה והקשבה. חמשת הערכים 

נוגעים לערך הכבוד שיבוא לידי ביטוי ביחסים 

שבין ההנהלה, המורים והתלמידים ובקרב כל אחת 

מהקבוצות. כך נוצר מצפן חינוכי־ערכי שלאורו 

תוכננו פרויקטים שזימנו לתלמידים אפשרות 

להתנסות הלכה למעשה בערכים אלה. 
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עד תום שנת הלימודים הכינה כל שכבה סקיצה 

כללית של הפרויקט שתבצע בשנה הבאה, ולכל 

פרויקט היה קשר לתכנית הלימודים של השכבה.

ת	 י ת נ ש 	 ת י ר פ ס 	 ת י ב 	 ת ו מ ל ת ש ה
ם	 י ט ק י ו ר פ 	 ת ס ס ו ב מ 	 ה ד י מ ל 	 א ש ו נ ב

שלב זה הוא שלב מרכזי בתהליך יצירת תרבות בית 

ספרית לפי הפדגוגיה החדשה. עד כה למדו המורים 

על שלבי הפרויקט, על מושגים מרכזיים בלמ"פ, על 

דרכי הביצוע ועל כלים רלוונטיים שונים. במקביל 

להשתתפות בהשתלמות, התחילו המורים ביישום 

למ״פ בכיתות. 

מטרת ההשתלמות הייתה לתמוך בתהליך 

הפרוייקטלי בכיתות, והיא הותאמה לשלביו השונים 

של הפרויקט. בתחילה עסקה ההשתלמות בעבודה 

בקבוצות ובניהול קונפליקטים ולבסוף נדונו נושא 

הפרזנטציה והתהליך הרפלקטיבי.

ת	 י ר פ ס 	 ת י ב ה 	 ה ר ג ש ה 	 י ו ו י ל

המנחה שהנחה את ההשתלמות המוסדית קיים 

גם שגרת פגישות ליווי עם מורי השכבות השונות. 

בפגישות אלו תוכננו שלבי הפרויקט והמורים שיתפו 

את האחרים בנעשה בכיתות. ליווי המורים כלל גם 

תצפיות של המנחה על השיעורים שבעקבותיהן 

נתן למורים משוב ובו התייחס גם למטרות שכל 

מורה ביקש להשיג באמצעות הפרויקט. כמו כן עבד 

המנחה עם המנהלת, עם הצוות המוביל ועם יועצת 

בית הספר.

ם י פ ס ו נ 	 ם י ל ה נ ו 	 ת ו י ו ר י ד ס

הוחלט על נהלים וסדירויות בית ספריות נוספים 

שיסייעו לאימוץ הפדגוגיה החדשה. כך למשל, 

בוטלו הצלצולים, כדי לאפשר סדר יום גמיש יותר 

למורים. בית הספר החליט גם להקים "קבוצות 

עניין" רב־גיליות )כיתות א־ג וכיתות ד־ו( שייפגשו 

אחת לשבוע ובמסגרתן יעבירו המורים שיעורים או 

סדנאות הנוגעים לתחומי העניין שלהם, כגון יוגה, 

קפוארה, אמנות, בישול ועוד. התלמידים, שיוכלו 

לבחור באילו שיעורים להשתתף, יביאו לידי ביטוי 

אינטליגנציות נוספות שלהם, ואילו המורים יזכו 

להכיר תלמידים שאינם תלמידי הכיתות שלהם 

ולעודד את מימוש חוזקותיהם ותשוקותיהם. 

גם תלמידי השכבות הבוגרות העבירו שיעורי בחירה 

הקשורים לתחומי העניין שלהם. דרכים נוספות 

להטמעת הפדגוגיה החדשה נגעו לכישורי חיים, 

לחינוך אישי ולניהול קונפליקטים. 

כדי שתהליך השינוי המתהווה יהיה תהליך יציב 

ומתמשך הוחלט על בחירת מנטוריות בית ספריות 

שיוכשרו להובלת השינוי הפדגוגי גם כאשר הליווי 

החיצוני יסתיים.

המנהלת רותי קרן מוסיפה: 

יש לגייס מורים יצירתיים, בעלי גמישות מחשבתית,    " 

אוהבי ילדים. אי אפשר לדלג על הליווי המקצועי של 

המורים. צריך להתחיל בליווי הדוק ולהמשיך בליווי 

ממרחק, עד שהדברים ייעשו באופן עצמאי. צריך 

להאמין במורים, לעודד אותם ולתמוך בהם. המורים 

הם החשובים".

בתהליך גיוס המורים שולבו סדנאות תכנון פרויקט 

קצר ששימשו לצורך סימולציה של עבודת צוות. 

באמצעותן יכול הצוות לזהות ולתרגל יכולות שיתוף 

פעולה, חשיבה יצירתית, גמישות מחשבתית ואחריות 

אישית וקבוצתית.
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המורים שמגיעים מהסמינר אוחזים בתפיסה שלפיה    " 

המורה הוא בעל הידע. שינוי התפיסה הזאת, כלומר 

מעבר לתפיסה שלפיה המורה נדרש להיות מלווה 

תהליך הלמידה, הוא משימה מורכבת. החיים של 

המורה בהוראה מבוססת פרויקטים מאתגרים יותר. 

למשל, עליו ללוות כמה קבוצות לימוד בו־זמנית 

וכיתות הלימוד גדולות הרבה יותר מהרצוי בסוג 

למידה זה. יש לספק למורה כלים להוראה מעין זו, 

שמאפשרת למידה דיפרנציאלית, עבודה בקבוצות 

וניהול קונפליקטים והתייחסות לכל פרט ופרט 

בקבוצה. איך מספקים למורה את הכוח והכלים לשם 

כך?" 

כדי להתמודד עם אתגר זה, נוסף על ההכשרה של 

המורים בהשתלמויות מוסדרות ועל הליווי האישי 

של המנטוריות את המורות החדשות, יש לשקול 

ציוות מורות לפי שכבות הגיל ויצירת תמהיל מאוזן 

ככל האפשר בין מורים ותיקים )בהוראה פרויקטלית( 

למורים חדשים בכל צוות.

אתגרים	הנוגעים	לקהילת	
בית	הספר	–	הורים

האתגר הראשון היה התמודדות עם השאלות 

והחששות שהתעוררו בקרב ההורים לאחר שנחשפו 

למודל הפדגוגי הייחודי. חלק מההורים תהו בנוגע 

לדגש המושם על עבודת צוות ולקשיים הכרוכים 

בה; חלקם הטילו ספק בטיבה של למידה גמישה 

המובלת על־ידי התלמידים; ואחרים נרתעו מהאופי 

האמנותי של תוצרי הלמידה. החשש העיקרי שלהם 

היה ששאלו היה שהתלמידים אינם לומדים די 

הצורך ולא לפי התקן הנדרש והמקובל. רותי קרן, 

מנהלת בית הספר אריאל שרון, מוסיפה:

חלק מההורים 
הביעו בתחילת 

הדרך חוסר אמון 
בתהליכי הלמידה 
בבית הספר. היו 

שאמרו שזהו בזבוז 
זמן, שלא לומדים את 

כל המקצועות. הם 
תהו מדוע הילדים 

לא לומדים כפי 
שהם עצמם למדו 
בצעירותם או כפי 

שלומדים ילדים בבתי 
ספר אחרים. 

נקודת המפנה הייתה 
בערב הצגת התוצרים 

הראשון, שבו הם 
נחשפו לידע הנרחב 

של הילדים

המסע של בית ספר אריאל שרון – חוויות ותובנות
לסיכום מספרת המנהלת רותי קרן על כמה 

מהחוויות שחוותה במסגרת התהליך ועל מסקנותיה:

בפרויקט של כיתה ג' הציעו התלמידים יוזמות    " 

שעונות על צורכי השכונה שלהם. הם הגיעו אליי 

בריצה, נרגשים מכך שאחת היוזמות שלהן יצאה 

לפועל – גינת כלבים בשכונה. יצאנו יחד לראות 

את הגינה והתרגשנו כולנו. הפרזנטציות הראשונות 

היו מרגשות ביותר. לא האמנו שאנחנו מסוגלים – 

שההורים יבואו, שהתלמידים יעמדו במשימה. זו 

הייתה חוויה מכוננת. בכלל, כל דבר שעשינו בפעם 

הראשונה ריגש אותי מאוד".

אני חושבת שהתכנון של התהליך היה מדויק, וראינו 

השתפרות תוך כדי תנועה. בנקודות זמן שונות 

עצרנו, התבוננו ודייקנו את עצמנו. עכשיו אנחנו 

'משתפרים בלהשתפר', וטובים בכך. מנהל שנכנס 

לתהליך הזה צריך אמונה, אורח רוח, יצירתיות, 

גמישות מחשבתית, יכולת לשתף ויכולת לייצר 

עבודת צוות. למעשה זהו סל כלים שבכל פעם 

שולפים ממנו משהו אחר, והוא זמין לנו, כמנהלים 

שמובילים את התהליך. צריך להאמין שזה יקרה!".

אפרת ביטון, מנטורית בית הספר ע"ש אריאל שרון, 

מספרת על חוויותיה בהשתלמות הבית ספרית 

ובתהליך הבית ספרי:

בהשתלמות למדנו מהי התפיסה העומדת בבסיס    " 

הפרויקטים ומהי למידה משמעותית. זוהי למידה 

שמעניקה מקום לכל תלמיד, מתאימה לו דרך למידה, 

 רואה בכל תלמיד אדם יחיד ומיוחד. 

ההשתלמות הציגה לנו את התהליך בדרך סדנתית, 

ובמסגרתה למדנו כיצד להוביל צוות למען הגשמת 

החזון הבית ספרי. התנסינו גם בלמידת עמיתים, דבר 

שיושם לאחר מכן בין הצוותים השונים בבית הספר, 

לרבות ההנהלה. 

לאורך כל השנה נהניתי להתוודע לאסטרטגיות 

חשיבה שונות, ולהיות חלק מעשייה חינוכית שלה 

שותפים רבים, שותפים מכילים ומקצועיים, וחשוב 

מכול – שותפים שרואים את הדברים מעיניהם של 

התלמידים. "המציאות הדינמית של ימינו, הכרוכה 

בהתמודדות עם שינויים מהירים בכל תחומי החיים 

ומצריכה נגישות למקורות מידע אינסופי, מחייבת 

שינוי עקרוני של תפיסות וגישות – אתגר גדול 

מבחינת מערכת החינוך. 

למידה מבוססת פרויקטים נותנת מענה לכל 

האתגרים האלה. מצד אחד, זוהי למידה שמודעת 

למידע הזורם והמשתנה, ומצד שני היא מתייחסת 

לתהליכי הלמידה של הפרט, והעיסוק שלה בנושאים 

חברתיים, תרבותיים ואינטלקטואליים, וכן בערכים 

חברתיים חשובים, נעשה תוך התמקדות בתלמיד 

עצמו. למ"פ מאפשרת למידה חווייתית, כלומר 

אותנטית, מעניינת, נעשית תוך שיתוף פעולה, 

ולמעשה מתאימה לכל אחד. 

תחומי הדעת הנלמדים מקיימים ביניהם קשרי 

גומלין, ובכך מסייעים להבנת המציאות המורכבת 

ולפתירת בעיות ביעילות במסגרת עבודה קבוצתית. 

הפרויקטים מבוססים על ידע הרלוונטי למציאות, 

וסובבים סביב מושג או רעיון תוך חיבורו לתחומים 

נוספים. זוהי דרך מצוינת ללמידה, בעיקר של הגילים 

הצעירים, כשהילדים תופסים את העולם כמכלול. 

העבודה בקבוצות, מאפיין מרכזי של למ"פ, מפתחת 

את מיומנויות התלמידים השונות, ובהן את מיומנות 

התקשורת הבין־אישית.
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לפני תחילת הפרויקט שוחחנו, צוות המנטוריות, 

על פרויקטים שיסקרנו את התלמידים לדעתנו. 

מבחינתנו למ"פ מאפשרת חופש רב לתכנון דינמי, 

גמיש ואינטראקטיבי. חשבנו כיצד אפשר לעודד 

את המורים בעזרת כלים שסיפקה לנו ההשתלמות 

לפעול לתהליך למידה דינמי ולהתחבר אליו באופן 

אישי. 

תהליך הלמידה שלי לאורך השנה היה תהליך 

אינטנסיבי ופורה. למדתי כיצד לסייע למורים לאהוב 

את הלמידה, להיות מעורבים בה, להגיע לבית הספר 

מאושרים כל בוקר. בזכות הליווי שלי למדו המורים 

לעבוד כצוות, לשתף זה את זה, לכבד זה את זה. 

ראיתי כיצד למ"פ מובילה לידע משמעותי במסגרת 

הנושאים הנחקרים, בשונה מהלמידה המסורתית, 

המובלת על ידי ספרי הלימוד. 

הלמידה פיתחה בקרב המנטוריות ביטחון ויכולת 

הכוונה, וזאת בזכות היותן מורות השותפות לעבודת 

צוות". 

אתגרי בתי הספר המשמשים מגדלורים: 

את האתגרים שניצבו בפני שני בתי הספר ששימשו 

מגדלורים ניתן למיין לכמה קטגוריות: אתגרים פנים־

בית ספריים )הנוגעים למורים ולתלמידים(, אתגרים 

הנוגעים לקהילה הקרובה לבית הספר )בעיקר 

להורים( ואתגרים ברמה העירונית )הנוגעים לבתי 

ספר אחרים, לעירייה ולהנהגת החינוך בעיר(. 

האתגר העיקרי – שינוי בתפיסה ובהרגלים
עם זאת, האתגר העיקרי הוא שינוי התפיסה 

וההרגלים של המורים. מיטיבה לתאר זאת רותי קרן, 

מנהלת בית הספר אריאל שרון: 

המורים שמגיעים מהסמינר אוחזים בתפיסה שלפיה    " 

המורה הוא בעל הידע. שינוי התפיסה הזאת, כלומר 

מעבר לתפיסה שלפיה המורה נדרש להיות מלווה 

תהליך הלמידה, הוא משימה מורכבת. החיים של 

המורה בהוראה מבוססת פרויקטים מאתגרים יותר. 

למשל, עליו ללוות כמה קבוצות לימוד בו־זמנית 

וכיתות הלימוד גדולות הרבה יותר מהרצוי בסוג 

למידה זה. יש לספק למורה כלים להוראה מעין זו, 

שמאפשרת למידה דיפרנציאלית, עבודה בקבוצות 

וניהול קונפליקטים והתייחסות לכל פרט ופרט 

בקבוצה. איך מספקים למורה את הכוח והכלים לשם 

כך?" 

כדי להתמודד עם אתגר זה, נוסף על ההכשרה של 

המורים בהשתלמויות מוסדרות ועל הליווי האישי 

של המנטוריות את המורות החדשות, יש לשקול 

ציוות מורות לפי שכבות הגיל ויצירת תמהיל מאוזן 

ככל האפשר בין מורים ותיקים )בהוראה פרויקטלית( 

למורים חדשים בכל צוות.

אתגרים	הנוגעים	לקהילת	
בית	הספר	–	הורים

האתגר הראשון היה התמודדות עם השאלות 

והחששות שהתעוררו בקרב ההורים לאחר שנחשפו 

למודל הפדגוגי הייחודי. חלק מההורים תהו בנוגע 

לדגש המושם על עבודת צוות ולקשיים הכרוכים 

בה; חלקם הטילו ספק בטיבה של למידה גמישה 

המובלת על־ידי התלמידים; ואחרים נרתעו מהאופי 

האמנותי של תוצרי הלמידה. החשש העיקרי שלהם 

היה ששאלו היה שהתלמידים אינם לומדים די 

הצורך ולא לפי התקן הנדרש והמקובל. רותי קרן, 

מנהלת בית הספר אריאל שרון, מוסיפה:

חלק מההורים 
הביעו בתחילת 

הדרך חוסר אמון 
בתהליכי הלמידה 
בבית הספר. היו 

שאמרו שזהו בזבוז 
זמן, שלא לומדים את 

כל המקצועות. הם 
תהו מדוע הילדים 

לא לומדים כפי 
שהם עצמם למדו 
בצעירותם או כפי 

שלומדים ילדים בבתי 
ספר אחרים. 

נקודת המפנה הייתה 
בערב הצגת התוצרים 

הראשון, שבו הם 
נחשפו לידע הנרחב 

של הילדים

יכולת השינוי של בתי 
הספר מוגבלת כשאין 

בית ספר המדגים 
להם את פוטנציאל 

השינוי במלואו. מכאן 
ההחלטה להקים בצד 
בתי הספר הנמצאים 

בתהליך שינוי 
את "המגדלורים", 

המדגימים מודל 
חינוכי שלם
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חלק מההורים הביעו בתחילת הדרך חוסר אמון    " 

בתהליכי הלמידה בבית הספר. היו שאמרו שזהו 

בזבוז זמן, שלא לומדים את כל המקצועות. הם 

תהו מדוע הילדים לא לומדים כפי שהם עצמם למדו 

בצעירותם או כפי שלומדים ילדים בבתי ספר אחרים. 

נקודת המפנה הייתה בערב הצגת התוצרים הראשון, 

שבו הם נחשפו לידע הנרחב של הילדים. ההורים 

הבינו שהילדים לומדים למידה משמעותית וכי הם 

רכשו ידע הנוגע לנושאים שחקרו; שהם יודעים לדבר 

ולהסביר; שהכנת התוצר משלבת מיומנויות ראש 

וידיים. משלב זה ההתנהלות מול ההורים הייתה 

פשוטה יותר. כמו כן, יזמתי מפגשים עם הורים בימי 

שישי 'על קפה'. במפגשים אלו הסברתי להם מהי 

הפדגוגיה, מהם הרווחים של התלמידים מהתהליך 

וכיצד דרכי ההוראה שלנו מותאמות למאה ה-21".

אתגרים	הנוגעים	לבתי	
ספר	אחרים	בעיר

הקמת בתי ספר המשמשים מגדלורים משנה את 

המרקם של מערכת החינוך העירונית, היא בעלת 

השלכות חיוביות )מצביעה על שינוי ומעודדת אותו( 

והשלכות שליליות )מעוררת תחרותיות מהסוג הלא 

בריא ואף קנאה(.

כאמור, עוד לפני שהוקם בית הספר החדש החלו 

מנהלי בתי ספר אחרים בעיר להתנסות בלמ"פ 

בהיקפים שונים. 

התחלנו לעבוד עם המנהלים האחרים שנה וחצי לפני    " 

שבית הספר החדש קם. העובדה כי עומד לקום בית 

ספר חדש עוררה מוטיבציה בקרב מנהלים" 

אייל רם 

יכולת השינוי של בתי הספר מוגבלת כשאין בית 

ספר המדגים להם את פוטנציאל השינוי במלואו. 

מכאן ההחלטה להקים בצד בתי הספר הנמצאים 

בתהליך שינוי את "המגדלורים", המדגימים מודל 

חינוכי שלם.

עם זאת, התעוררה מחלוקת באשר לסדר הדברים. 

כך תיארה זאת אחת המנהלות: 

לדעתי, התחלת עבודה עם בתי ספר לפני שיש    " 

'מגדלור' היא טעות. אם רוצים 'מגדלורים', צריך לתת 

להם להוביל את התהליך – הם יהיו החלוצים ולאחר 

מכן יצטרפו בתי ספר אחרים".
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אסטרטגיה 2: 

מנטורים - מנהיגות פדגוגית חולונית 
בזכות תכנית המנטורים התמקצעתי בהובלת כיתה,    " 

חידדתי מיומנויות הוראה בכלל ומיומנויות הוראה 

מבוססת פרויקטים בפרט. התפקיד הזה נתן לי 

אופק התפתחות. התחלתי לראות בהוראה תפקיד 

שדורש למידה, התפתחות והתמקצעות. 

בשנה שעברה יצרתי אתר אינטרנט שעוסק בלמידה 

מבוססת פרויקטים. זה נהיה חלק מהדנ"א שלי 

כמורה. מבחינה אישית, הפרויקטים שבחרתי היו 

קרובים ללבי ועזרו לי להתפתח. למדתי דברים 

חדשים על עצמי ועל תפיסת העולם שלי. רכשתי 

ידע וכלים הנוגעים להובלה ולחניכה, ואלה עזרו לי 

לפתח אסרטיביות ולדרוש מקצועיות מהצוות שלי". 

עדי כץ, מנטורית אורט חולון

אופק התפתחות. 
מנטוריות בחולון
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מדוע	פותחה	תכנית	המנטורים?
תכנית המנטורים פותחה כדי לתת מענה לכמה 

שאלות:

שאלת הקיימות והעצמאות: מי יכשיר את דור 	 

העתיד של מורי בית הספר, מי יקדם את תהליכי 

השינוי בצד המנהלים, וכיצד בית ספר יוצר 

עצמאות מקצועית.

שאלת ההתרחבות: כיצד יוכשרו המורים 	 

המצטרפים לתהליך השינוי אף על פי שאין לבית 

הספר אפשרות כלכלית להסתמך רק על משאבי 

הדרכה חיצוניים.

שאלת ההתמחות: כיצד ייווצר מסלול התמחות 	 

פדגוגית בבית הספר.

תכנית המנטורים מעניקה למורה הזדמנות לקריירה 

המובלת על־ידי תשוקה ועל־ידי רצון להשפיע 

על דרכי ההוראה בבית הספר ועל התרבות הבית 

ספרית.

עדי כץ, המשמשת זה ארבע שנים מנטורית באורט 

חולון, מספרת: 

אחרי ארבע שנים הצלחנו להטמיע בבית הספר    " 

למידה מבוססת פרויקטים, וכעת היא חלק אינטגרלי 

ממנו. זוהי הטמעה של שפה חדשה, של מונחים 

כמו 'ציר זמן', 'משוב מקדם', 'מחוונים' ו'פרזנטציה'. 

הצלחנו לייצר לוח זמנים ושגרה שכוללת ערבי 

תוצרים ועוד. הצלחנו ליצור המשכיות למען התלמיד 

שמתנסה בלמ"פ בכל שנה מכיתה ז עד י"ב".

התואר	"מנטור"	–	על	שום	מה?
לשפה העברית כמה מילים המתארות תהליכי 

העברת ידע וניסיון, כגון "חונך", "מדריך", "מלווה" 

ו"מאמן". התפקיד הנדון משלב את כלל התפקידים 

האלה. במהלך החיפוש אחר השם המתאים לתפקיד 

הגענו למסקנה כי המילה "מנטור" עונה על הגדרת 

התפקיד כפי שאנו רואים אותו.

מנטור הוא אדם המשמש יועץ או מדריך, והוא לרוב 

בעל ניסיון עשיר בתחום התמחותו ומחזיק בידע 

רלוונטי שה"חניך" מעוניין בו וזקוק לו.

מקור המילה הוא במיתולוגיה היוונית )ביוונית: 

Μέντωρ(: לפני שיצא אודיסאוס, מלך איתקה, 
למלחמת טרויה הפקיד את ממלכתו בידי ידידו 

מנטור. אחד התפקידים שמילא מנטור היה מחנך 

יורש העצר, טלמכוס, בנו של אודיסאוס.

תהליך העבודה של המנטור כולל העברה לא 

פורמלית של ידע הנוגע לכל דבר הנתפס על־ידי 

ה"חניך" כרלוונטי להתפתחותו המקצועית. המנטור 

מקנה לחניך ידע וכלים רבים ומסייע לו בפיתוח 

מיומנויות. אולם אין מדובר בידע שניתן לרכוש 

במסגרות כמו בית ספר או אוניברסיטה; זהו ידע 

המעורר השראה ומניע לפעולה, ידע שמוביל 

להצלחה, משחרר מחסומים, מאפשר צמיחה ונוגע 

גם לערכים ולתפיסת עולם.

כך מספר שלמה וינברגר על חוויותיו כמנטור בתיכון 

קרית שרת: 

בדקתי עם עצמי מה אני מבקש להעביר להם ומאיזה    " 

מקום אני מגיע לעבודה עם המורים. בכל פעם שאני 

מדבר על למ"פ אני מציין את העובדה שלמ"פ יכולה 

לשמש כלי להעצמת מורים, כלומר דרך לבניית 



  בסטרטזיות ל ינוי חינואיכעירוני ברכקיימב   | 121

הביטחון של המורה ולפיתוח היצירתיות המקצועית 

שלו. 

כך המורה נהנה מעבודתו, ממציא דרכים חדשות 

להעברת ידע ומשמש דוגמה כמי שפועל מתוך 

תשוקה. כדי להשיג את כל אלה אני נאלץ לצעוד 

צעד אחורנית, לאפשר טעויות ולנסות לכוון בצורות 

מעודנות וסמויות יותר. אציין שגם לי, כמנטור, יש 

צורך בשחרור שליטה )צעד שקשה לי מאוד( כדי 

שההישג בפרויקט אכן יהיה של המורים והתלמידים 

ולא שלי כ'מנהל־על'".

מיהם	המנטורים	בחולון?
המנטורים בחולון הם מורים שהחליטו שאפשר 

אחרת; שהסכימו לצאת מאזורי הנוחות שלהם 

ולהצטרף למסע כחלוצים; שהסכימו לעבוד קשה 

יותר, להיות במצבים של עמימות וחוסר ודאות, 

ללמוד מהר, ליישם תוך כדי תנועה, להשפיע על 

הנעשה בבית הספר ולא רק בכיתתם, לשמש דוגמה, 

להנהיג ולהאמין. 

קבוצת המנטורים הראשונה כללה מורים שבחרו 

להיות חלוצי למידה מבוססת פרויקטים בבית 

ספרם. כאשר החלו לחפש את דרכם בהוראה 

מבוססת פרויקטים, לא שיערו כי באותו רגע ממש 

החלו במסלול קריירה חדש. מרביתם לא האמינו 

בכוח שלהם לשנות ולהשפיע. השנה הראשונה 

לוותה בשאלות כגון "כיצד אשמש מקור השראה?", 

"כיצד אעלה רעיונות יצירתיים?", "מדוע שירצו את 

עזרתי?", "כיצד נשנה את התרבות הבית ספרית?", 

"האם יש ביכולתנו להשפיע על המערכת?", וגם 

בשאלה הבסיסית ביותר, כמובן: "לשם מה?". 

המשימה הראשונה של קבוצת המנטורים הייתה 

להבין את הגדרת תפקידם. עדי כץ, מנטורית אורט 

חולון, מספרת: 

הגעתי לבית הספר מתכנית חותם, המכשירה    " 

אקדמאים להוראה. מנטור מטעם חותם ליווה 

אותי בצעדיי הראשונים כמורה. חשבתי שתפקיד 

המנטור בלמ"פ יהיה דומה, כלומר שאוכל ללוות 

מורים בתחילת דרכם וכך לחקור לעומק ולהבין את 

הפדגוגיה של למידה מבוססת פרויקטים. ראיתי 

בזה פתח ללמידה ולהתפתחות. בצעדיי הראשונים 

כמנטורית ליוותה אותי גם מנחה מטעם המכון 

לחינוך דמוקרטי, ובהחלט הרגשתי איך זה להיות 

'ממונטרת'".

מה	עושה	מנטור?
עם הזמן, התפתחה והבשילה בחולון הגדרת תפקיד 

המנטור, וכיום היא כולל מספר תפקידים. המנטור:

מכשיר מורים ומלווה אותם תוך התייחסות 	 

להיבטים שונים של למידה מבוססת פרויקטים. 

כל מנטור חונך )"ממנטר"( שישה עד שמונה 

מורים.

מייצר מנגנוני תיעוד ומנגנוני העברת ידע 	 

ופרקטיקה מקצועית.

מרחיב מעגלי השפעה באמצעות עבודה 	 

מערכתית בבית ספר – מול מנהל/ת בית הספר, 

צוות המורים וגורמים אחרים – וכך תורם 

להעמקת ההתמקצעות הפדגוגית הבית ספרית 

וליצירת קהילת מורים לומדת.

המנטור הוא חלק מההנהגה העירונית הפועלת 	 

ליצירת קהילת מורים ולהכשרתה.

עדי כץ, מנטורית אורט חולון, מספרת: 

קבוצת המנטורים 
הראשונה כללה 

מורים שבחרו 
להיות חלוצי למידה 
מבוססת פרויקטים 
בבית ספרם. כאשר 

החלו לחפש את 
דרכם בהוראה 

מבוססת פרויקטים, 
לא שיערו כי באותו 

רגע ממש החלו 
במסלול קריירה חדש
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מבחינתי, תפקיד המנטורית מבטא כמה מישורים.    " 

המישור הראשון הוא המישור התוכני, שכולל היכרות 

של מורים מנוסים יותר ופחות עם השיטה, עם השפה 

ועם שיטות העבודה במסגרת למ"פ. מבחינה זו אני 

חושבת שהתפקיד שלי הוא ליצור בקרב המורים 

שפה משותפת, שהיא הצעד הראשון ליצירת תרבות 

בית ספרית. מבחינה מעשית, אני חושבת שתפקידי 

הוא לתת מענה לבעיות הקשורות בתוכן ולהציע 

כיווני מחשבה שונים. 

המישור השני הוא המישור הלוגיסטי. למעשה, אני 

מעין חוט המקשר בין המורים ובין ההנהלה. כדי 

לייצר עבודה נכונה, ראויה וקלה יש לשנות את דרך 

העבודה בבית הספר, ולדעתי תפקיד המנטורית הוא 

דרך לעשות זאת. למשל, עבודה עם המנהלת על 

תכנון שנת הלימודים, שכולל קביעת גודל הקבוצות, 

תכנון ישיבות הצוות, תכנון מרחבי עבודה, סיפוק 

מחשבים ועוד. כל אלה חשובים מאוד להתנהלות 

הבית ספרית בלמ"פ וליצירת תרבות בית ספרית.

אלה כמה טיפים שהייתי נותנת למנטורית מתחילה: 

לתכנן את ישיבות הצוות מראש. 

לתת דוגמאות רבות ולספק מקורות השראה.

לתת מקום לצוות – לדעת להקשיב.

לדבר מעט, אך בצורה מושכלת.

משפט מפתח שאני מוצאת את עצמי אומרת הוא 

"זה חייב להתחיל בתשוקה שלכם, אחרת זה לא 

יצליח". למידה מבוססת פרויקטים מתחילה במורה, 

לא בתלמיד.

הכרת	המערכת	בתפקיד	המנטור
כדי לבסס את תפקיד המנטור נדרשה הכרה של 

המערכת בו. בתום חלקה הראשון של תקופת 

ההכשרה מנהלים ומנטורים ניסחו יחד מסמך 

למנהלת המחוז במשרד החינוך שהגדיר את תפקיד 

המנטור בבית הספר – את סמכויותיו ואת המחויבות 

שלו להובלת תהליך שינוי בית ספרי.

מנהלי בתי הספר התחייבו להתאים את הסדירות 

הבית ספרית לעבודת המנטורים ולאפשר להם שעות 

פרטניות וצוותיות של חניכה, תצפית וליווי; העיר 

חולון התחייבה להכשיר את המנטורים ואף מימנה 

שתי משלחות מנטורים לרשת היי־טק היי במסגרת 

תכנית ההכשרה; ומחוז תל אביב במשרד החינוך 

מימן שעות הוראה תקניות לביצוע תפקיד המנטור.

התפקיד הזה הוא תפקיד יוצא דופן. אחרי חמש    " 

שנים שאני בתפקיד אני מבינה שהעובדה ששעות 

התפקיד שלו זוכות להכרה היא עובדה חסרת 

תקדים. זה כל ההבדל בין עוד משהו שעושים בבית 

הספר לתפקיד מקצועי לכל דבר.

בזכות היחס שאנו מקבלים מהנהגת העיר, ממינהל 

החינוך, אנחנו מרגישים שאנחנו משמעותיים. 

החשיבות שמייחסים לתפקיד שלי מחלחלת לדרך 

שבה אני מבצעת את התפקיד – זה מדהים!" 

עדי כץ, מנטורית אורט חולון
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תכנית	ההכשרה	של	המנטורים

למודל ההכשרה שלוש צלעות

ת י ע ו צ ק מ ה 	 ע ל צ ה

בחלק זה העמקנו במאפייניה של הוראה מבוססת 

פרויקטים. שוחחנו על שיטות לימוד המתאימות לכל 

אחד משלבי הפרויקט, שיתפנו מהידע ומהניסיון 

שלנו וריכזנו זאת בחוברת בשם "ארגז כלים למורה 

בלמ"פ".

ה כ י נ ח ה 	 ע ל צ

בחלק זה למדנו במה שונה חניכה של מנטור 

מהדרכות אחרות שמקבל מורה. מאפייניה של חניכה 

 critical( המבוצעת על־ידי מנטור הם חניכת עמיתים

friend(, הנעה ללא סמכות, הקפדה על משוב מקדם 

ומצמיח, סיוע בתכנון פרויקטים, תכנון ישיבות צוות 

יעילות וייצור קהילת מורים לומדת.

ת י ת כ ר ע מ ה 	 ע ל צ ה

בחלק זה למדנו איך מובילים תהליכי שינוי פדגוגי 

בבית הספר. כלומר, כיצד מרחיבים את מעגל 

ההשפעה הבית ספרי, כיצד עובדים עם גורמים בתוך 

בית הספר ומחוצה לו שיעשירו את הפרויקטים 

השונים וכיצד מרשתים ידע.

עדי כץ, מנטורית אורט חולון, מספרת: 

הדבר שעזר לי לבצע את עבודתי הוא ההשתלמות –    " 

המפגש עם המנטוריות האחרות, הזמן שניתן לשאול 

שאלות ולהכיר דוגמאות מבתי ספר אחרים, הנסיעה 

לסן דייגו שחידדה לי דברים. ההשתלמות והליווי 

המקצועי סייעו לי בביסוס התפקיד שלי בבית הספר 

ובהובלה של התהליך ברמה המערכתית. גם כתיבה 

ותיעוד במהלך ההשתלמות והעבודה בבית הספר 

עזרו לי מאוד – אני כותבת כדי שהידע לא 'ייעלם 

לי'.

שלבי ההכשרה
הכשרת המנטורים אורכת שנתיים וחצי והיא בעלת 

שלושה שלבים:

To )לקראת(: השלב הראשון מבוסס על הכשרה 	 

תאורטית ועל הכשרה מעשית באמצעות 

מפגשים קבוצתיים ואישיים. המנטורים נפגשים 

לומדים יחד חומר תאורטי ומתרגלים באופן 

מעשי היבטים שונים הקשורים הן לחניכה והן 

להובלת השינוי בבית הספר. בשנה זו הם עדיין 

מלווים על־ידי מנחה המכון לחינוך דמוקרטי 

ו"ממונטרים" כמורים המובילים פרויקטים 

בכיתתם.

With )יחד(: מנחה מהמכון לחינוך דמוקרטי 	 

מלווה את המנטור בעבודתו בבית הספר )לפי 

 Job־the־On[ "מודל "הכשרה תוך כדי עבודה

Training[(. המנטור והמנחה מטעם המכון מנחים 

יחד את צוות המורים וכך מתרגל המנטור את 

כלל היבטי התפקיד – ניהול ישיבות צוות, חניכה 

אישית, הנחיית מליאת חדר המורים, ישיבות 

פיתוח וחשיבה עם מנהל בית הספר ועוד.

By )בצד(: בשלב זה המנטור פועל בחזית העבודה 	 

והמנחה הבית ספרי נמצא "ברקע" כדי לסייע 

לדיוק הפעולות, לתת משוב ובעיקר לשמש רשת 

ביטחון ותמיכה.

לחוברת ארגז הכלים

https://drive.google.com/drive/folders/0B4p-zUUc5F48QXJkX1A1QWFZQTg
https://drive.google.com/drive/folders/0B4p-zUUc5F48QXJkX1A1QWFZQTg
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הטבלה הבאה מפרטת את תוכני שלבי ההכשרה וכן שלבים מקדימים:

תוצאה מצופהתקופה זירת התנסותעיקרי התכנים והשיטותשלב

מקדים:
מקצוע 
פדגוגי

)TO(

מומחיות בהוראה מבוססת פרויקטים. 
למורים המועמדים להיות מנטורים יהיה 

ניסיון בלמ"פ במסגרת מקצוע הלימוד שהם 
מלמדים והם ילוו על־ידי מנחי המכון לחינוך 

דמוקרטי

שנה בית הספר
ראשונה 

ושנייה

מורה המתמקצע 
בפדגוגיה 

החדשה

מיון מועמדים להכשרה: מנהל בית הספר מקדים
ומנחה בית הספר ממליצים על מועמד/ת. 

כלל המועמדים מגיעים לוועדה ממיינת 
המורכבת מנציגי הרשות, הפיקוח והמכון.

סוף שנה בית הספר
ראשונה 

ושנייה

בחירת מועמדים 
מכל בית ספר

הכשרה, 
שלב 1

)TO(

מתן משוב מצמיח, הנעה ללא סמכות, 
תצפית על שיעורים, ניתוח סרטוני וידיאו 

שצולמו בשיעורים, פרוטוקול היוועצות 
עמיתים, שאלת שאלות מפתחות חשיבה, 
תהליכי בניית קבוצה והמשך התמקצעות 

בלמ״פ

השתלמות 
מנטורים
)"קבוצת 
השווים"(
והתנסות 
ב"שטח" 
)בכיתה(

שנה שנייה־
שלישית

יכולת מתן משוב,
יכולת לבצע 

תצפית יעילה,
יכולת לסייע 

למורה לפתח 
מהלך פדגוגי

הכשרה, 
שלב 2

)WITH(

העמקה בתוכני ההכשרה של שלב ההכשרה 
הקודם תוך התנסות מעשית במרכיבים 

השונים של עבודת המנטור:
ליווי קבוצת מורים

הכשרה לעבודה מערכתית ולהובלת תהליכי 
שינוי

יצירת כלי מיפוי ארגוני
ניהול ישיבת צוות

ניהול ממשקים בתוך בית הספר ומחוצה לו
הרחבת מעגל הדרכת העמיתים

עבודה עם מנהל בית הספר להבניה 
מערכתית של תהליכי השינוי בבית הספר, 
שכוללת ליווי והדרכה בבית ספר ו"הכשרה 

תוך כדי עבודה" של המנהל

השתלמות 
מנטורים
)"קבוצת 
השווים"(
והתנסות 
ב"שטח"

שנה 
שלישית- 

רביעית

מנטורים חונכים 
מורים ועובדים 

עם המנהלים 
באופן עצמאי

הכשרה, 
שלב 3

)BY(

מפגשי קבוצת עמיתים, פרוטוקולים 
להיוועצות וניתוח מקרים

ליווי 
״בשטח״ 
ומפגשים 
קבוצתיים

מהשנה 
הרביעית

ואילך

יצירת קהילת 
מורים בית 

ספרית ועירונית
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התנאים	להצלחת	המנטור
הכוחות המשפיעים על המערכת הבית ספרית 

)למשל, מדידה והערכה חיצוניות וארגוני מורים( 

שואפים לשמר סדרי עולם קיימים והרגלי עבודה. 

לכן כלל לא פשוט לשנות סדירויות, תקנים והגדרות 

תפקידים. כדי ששינויים אלו יוכלו לקרות, נדרשים 

תנאים בסיסיים:

סדירויות
תחום הסדירויות כולל שעות מוסדרות במערכת 

השעות של המנטור )חמש שעות שבועיות לחניכה 

של שישה עד שמונה מורים( לביצוע עבודת החניכה 

והליווי, לביצוע תצפיות ולקיום ישיבות צוות. כמו כן, 

יש לאפשר למנטור זמן ללוות צוותי הוראה ומורים 

שאינם בצוות הקבוע שלו כדי שאלה ייחשפו לנקודת 

מבט חיצונית. גם הגדרת תפקיד רשמית מטעם 

המשרד החינוך חשובה ליצירת אופק התפתחותי 

וקיימות של תהליך העבודה. 

התפקיד כרוך גם באתגרים, כגון מורים שלא באמת    " 

מעוניינים להשתתף בתהליך וצריך לגייס אותם. ככל 

שהתייחסתי לתפקיד ברצינות רבה יותר וראיתי 

בהוראה מבוססת פרויקטים מקצוע, כך התייחסתי 

לישיבות שלנו כ'קודש הקודשים'. כשהרגשנו 

שדברים לא 'מתרוממים', ערכנו מפגשים עם כל 

המורים, התייעצנו עם מנטוריות אחרות, ערכנו 

סמינר, פינקנו את המורים באירוע גיבוש ועוד". 

עדי כץ, מנטורית אורט חולון

הכשרה וליווי
ליווי המנטורים כקבוצת עמיתים )"קבוצת השווים"( 

והכשרת המנטורים תוך כדי עבודה. 

הגדרת התפקיד והממשקים
הגדרה ברורה של תפקיד המנטור על ידי המנהל 

וגיבויו כבעל סמכות לבצע את עבודתו מול צוות 

ההוראה ומול גורמים רלוונטיים אחרים )כגון אחראי 

מערכת, רכז חברתי ואחראי תקשוב(. 

קהילת מורים
אחריות משותפת של קבוצת המנטורים להתפתחות 

המקצועית ולשיתוף מורים אחרים בידע באמצעות 

הקמת קהילת ידע בית ספרית ואף יישובית.
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לאחר	ארבע	שנים
תהליך הצמיחה של המנטורים הוא אחד התוצרים 

המרגשים של תהליך השינוי העירוני. תהליך זה 

ממחיש כיצד תפקיד שנבע מצורך נהפך למסלול 

קריירה חדש של מורה. לאחר ארבע שנים שבמהלכן 

הוכשרו לתפקידם וביצעו אותו בפועל בבית הספר, 

המנטורים רואים עצמם מנהיגים פדגוגים; מסוגלים 

ללוות תהליך שלם של הכשרת מורים וליווים באופן 

עצמאי: מסוגלים לנהל את הממשקים הפנים־

בית ספריים והחוץ־בית ספריים; מובילים כקבוצה 

את ההכשרה בנושא למ"פ ביישוב כולו; ומשלבים 

תהליכי הכשרה נוספים הנערכים במרכז פסג"ה.

בסוף השנה הראשונה שלי כמנטורית, בערב    " 

התוצרים, חוויתי רגעים מרגשים ביותר. הזמנתי 

לאירוע את בן זוגי ואת המשפחה שלי. התוצרים 

היו יוצאי דופן, זה היה רגע מכונן. הייתי גאה מאוד 

בילדים, במורים, בעשייה ובעצמי.

בתחילת השנה הרביעית שלי כמנטורית מורים 

ביקשו שאמשיך ללוות אותם. כשמורים שאני מלווה 

משתמשים בשפה שהנחלתי, והביטויים נהיים 

שגורים, רואים שנוצרה שפה בית ספרית" 

עדי כץ, אורט חולון

מנטורית	מספרת
לימור פרץ, מנטורית תיכון קוגל, מספרת:

המנטור מוביל את שינוי התרבות הארגונית בבית    " 

הספר, תוך שימת דגש על צורכי המורה וצורכי 

התלמיד, ולפי רוח הזמן. בוער בי להדגים רוח חדשה 

הנושבת במערכת החינוך ולהשתמש בכלים עדכניים 

ורלוונטיים לכלל באי בית הספר )מורים, תלמידים, 

הורים ומבקרים(. 

הטמעת תהליך שינוי אורכת זמן. המשמעות של 

השינוי והתועלת שבו אינן נראות מיד לעין. לכן אני 

חושבת שהתפקיד העיקרי שלי הוא להעניק תמיכה 

רגשית, לשמש משענת בשעות משבר ולהצביע על 

השינוי תוך התמקדות בתוצאות החיוביות.

בד בבד אני פועלת ליצירת משמעות, ארגון וסדר 

בסוף השנה הראשונה 
שלי כמנטורית, בערב 

התוצרים, חוויתי 
רגעים מרגשים ביותר. 

הזמנתי לאירוע את 
בן זוגי ואת המשפחה 

שלי. התוצרים היו 
יוצאי דופן, זה היה 

רגע מכונן. הייתי 
גאה מאוד בילדים, 

במורים, בעשייה 
ובעצמי

שביעות הרצון של המורים 
מהמנטורים ומהמנחים

100%

80%

60%

40%

20%

0%

המנטור 
עוזר/ת לי 
בפתרון 

בעיות בהן 
אני נתקלתי 
בעבודתי 
כמורה לפמ

המנטור 
נתן/ת 
לי כלים 
מעשיים 

שעוזרים לי 
בכיתה

באופן כללי 
אני מרוצה 
מהליווי של 

המנטור

80%

4.3

76%

4.1

80%

4.2

18% 19% 15%

3% 5% 5%

זבוה
בינוני
נמו 

ממוצע

המורים דיווחו על  ביעות רצוו זבוהה מהליווי  ל 	 
המנטורא ממתו אלים מע יים ועגרה בפתרוו בעיות. בחד 

מאל  י ה מורים התלבט בב ר ליעילות התמיאה  ל  
המנטור.

מתוך ממצאי ההערכה:
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בעבודתם של מורי כיתות הצד"ף )צמיחה דרך 

פרויקטים(, תוך הקניית אסטרטגיות ושיטות עבודה 

פרויקטליות והעשרת ארגז הכלים של המורים.

כמנטורית אני רואה את עצמי שותפה המקדמת 

יצירת מרחב בטוח להתנסות של מורים ולצמיחתם, 

וכן לשינוי התרבות הארגונית ודפוסי ההוראה 

הקיימים. מתוך כך, לצורך ההצלחה המשותפת 

אני מעורבת בהחלטות ההנהלה, ביוזמותיה 

ובפעולותיה".

אתגרים וקשיים בעבודת המנטורים

מורים הממלאים תפקיד של מנטור

אתגרים וקשיים בתפקיד המנטור 
)מתוך חומרי הראיונות עם 3 מנטוריות(

"הצד הפחות להיט בעסק הגה  עדייו ההתעסקות עם הבירוקרטיה 	 
מבד מסובבת".

"בי  מתזמלים מורים נוספים  עוגרים בפרויקטים נוספים לב פתור עד 	 
הסוף".

"למנטור צמוד נציז מהמאוו הדמוקרטי ולפעמים ההנחיה היב ב ני 	 
קולות וגה לב נרבה לי נאוו".

"לקחת תחום דעת  בני לב מאירה לעומק ולהדרי  בו במקום בזרות גה 	 
מוראב".

"המתח המראגי  היה גה סביב המ מעת בעבודה".	 
"גה  ובב מבד. עובדים הרבה יותר מה עות  מקבלים תמורה. עובדים 	 

זם בימים חופ ייםא ערבים".

באלו אתגרים/קשיים מרכזיים נתקלת במסגרת תפקידך כמנטור/ית?

המנטורים דיווחו על ק יים במספר נו ביםו

סדירויות ברזוניות – מחסור בתקציביםא ב עותא במרחבי למידהא 	 
בירוקרטיה מול מ רד החינו .

תחו ת עומס – הצור  להיות גמיו באל עתא  עות עבודה מרובות מעבר 	 
ל עות ה"ר מיות".

הנעה ותק ורת עם צוות המורים המונחים – התמודדות עם התנזדויות 	 
 ל מוריםא חוסר במוו.

התפתחות של המנטורים

מורים הממלאים תפקיד של מנטור

האם תפקידך כמנטור תרם לך באופן אישי 
בהיבטים הבאים:

100%

80%

60%

40%

20%

0%

תחושת 
אחריות

תחושת 
שייכות 

לבית הספר

ביטחון 
עצמי

התפתחות 
מקצועית

78%

59%

78% 78%

17%

23%

13%
22%

4%
18%

9%

אאלל לב
במידה בינונית

במידה רבה

רוב המנטורים דיווחו  התפקיד תרם להתפתחותם 	 
המקצועיתא לתחו ת ה ייאות לבית הספר ולתחו ת 

בחריות. 
59% דיווחו על תרומה לביטחוו העצמי.	 

תרומת תפקיד המנטור
)מתו  חומרי הרביונות עם 3 מנטוריות(

"גה הסיפוק העצום לרבות בת הה פעה  ל PBL על 	 
תלמידים נוספים מלבד התלמידים  לי".

"הרבה עניו ובתזרא נח פת לתחומים נוספיםא נבלצת 	 
להיות יצירתית מחוץ ל בלונות  עבדתי בהו".

"בני מבמינה ב יטה ומצבתי בת דראי וח וב לי להעביר 	 
בת גה אעוד בופציה".

בנדרנליוא ע יהא מ מעותיא בתה מרז י  קורים דבריםא 	 
בתה חלק מגה".

"הופ  להיות מ מעותי והה פעה הרבה יותר זדולה".	 
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אסטרטגיה 3: 

כשהפדגוגיה פורצת את קירות 
הכיתה: העיר כמרחב למידה 

למידה	מבוססת	פרויקטים	
והעיר	כמרחב	למידה	
(School In the City(

העיקרון החמישי מבין חמשת העקרונות החולוניים, 

"העיר כמרחב למידה", הוא חוליה המקשרת בין 

החוזקה העירונית של חולון – עושר של מוסדות 

תרבות בכלל ושל מוסדות תרבות הילדים והנוער 

בפרט – ובין פדגוגיה שכרוכה בלמידה ובהתנסות 

מחוץ לגבולות הכיתה.

הוראה מבוססת פרויקטים במיטבה מיישמת 

למידה דרך התנסות אותנטית המשלבת מיומנויות 

ראש וידיים. מקורות המידע אינם רק חקר אקדמי, 

מאמרים וספרי לימוד, אלא גם מפגש בלתי אמצעי 

עם מומחים, בעלי מקצוע ואנשים אחרים הרלוונטיים 

לעולם התוכן שהפרויקט עוסק בו. לכן ההתנסות 

המעשית במסגרת הפרויקט תיעשה במרחב שבו 

יש עשייה הרלוונטית לפרויקט. למעשה, כבר בזמן 

תכנון הפרויקט המורה ממפה מומחים רלוונטיים 

ומרחבי התנסות מתאימים.

למשל, בפרויקט באזרחות נפגשו תלמידי כיתה י"א 

עם אוצרי המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס 

בחולון ולמדו כיצד לאצור תערוכה ולהתמצא 

בארכיון המוזיאון. לבסוף אצרו התלמידים תערוכה 

שעסקה במדינת ישראל כמדינת רווחה. בפרויקט 

אחר, בתחום השפה, נפגשו תלמידי כיתה ב עם 

בובנאים מקצועיים במרכז תאטרון הבובות בחולון, 

ואלה לימדו אותם ליצור בובות. לבסוף כתבו 

התלמידים מחזה קצר והציגו אותו בעזרת הבובות 

שיצרו.

״למידה בעולם האמיתי" היא חלק מרכזי בלמידה 

מבוססת פרויקטים, אך לא פחות ממנה חשוב 

גם תכנון תוצר הרלוונטי לקהל יעד אותנטי. לכן 

השאלות שהמורה צריך לשאול את עצמו במהלך 

תכנון הפרויקט הן "למען מי אנו מייצרים את 

התוצר?" ו"מי ירוויח מקיומו?". מבחינת התלמידים, 

התשובה לשאלה זו היא גם התשובה לשאלה "למה 

אני לומד את מה שאני לומד". כאשר ניתן מענה 

איכותי לשאלות אלו נוצר קשר משמעותי עם 

הקהילה ולתהליך הלמידה מתווסף ערך חשוב. 

למשל, פרויקט בהיסטוריה של תלמידי כיתה ז עסק 

בתיעוד ראיונות עם שורדי שואה. התלמידים נפגשו 

עם קהילת שורדי שואה בבית עמך בחולון, ראיינו 

אותם לאורך כמה חודשים והפיקו ספר תיעודי; 

במסגרת פרויקט בספרות ובמוזיקה ביקרו תלמידי 

כיתה י"א בתערוכת "דיאלוג בחשכה" במוזיאון 

הילדים בעיר וכן נפגשו עם עיוורים וראיינו אותם. 

בעקבות הראיונות זיהו התלמידים צורך בהנגשת 

במסגרת פרויקט 
בספרות ובמוזיקה 

ביקרו תלמידי 
כיתה י"א בתערוכת 

"דיאלוג בחשכה" 
במוזיאון הילדים 

בעיר וכן נפגשו עם 
עיוורים וראיינו אותם. 

בעקבות הראיונות 
זיהו התלמידים 

צורך בהנגשת שירה 
לעיוורים והחליטו 

ליצור דיסק ובו שירה 
עברית מוקראת 

וכן שירי משוררים 
שהולחנו על־ידי 

התלמידים
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שירה לעיוורים והחליטו ליצור דיסק ובו שירה 

עברית מוקראת וכן שירי משוררים שהולחנו על־

ידי התלמידים; במסגרת פרויקט במדעים ביקשו 

תלמידי כיתה ח לענות על השאלה "האם הצחוק 

תורם לבריאות?". התלמידים למדו על מערכות 

הגוף, הפיקו עלוני הסברה והשתתפו בקורס 

ליצנות רפואית. לאחר מכן ביקרו בהתנדבות ילדים 

המאושפזים בבית החולים וולפסון בעיר.

יציאה	מגבולות	בית	הספר:	
אתגרים	ופתרונות

יצירת תהליך למידה שהיציאה מגבולות בית הספר 

היא חלק בלתי נפרד ממנו כרוכה בכמה אתגרים: 

התאמת מערכת השעות, איתור מומחים המוכנים 

להשתתף בתהליך, קבלת אישור מהורי התלמידים, 

ארגון הסעות, השגת מימון ועוד. 

היתרון של תהליך שינוי שהוא תהליך עירוני הוא 

היכולת לייצר תשתית עירונית ולאגם משאבים 

למידה במרחב העירוני
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)מיפוי עירוני של כלל המרחבים העירוניים 

המעוניינים להשתתף בתהליך, יצירת שפה עירונית 

משותפת, איגום תקציבים וחשיפת התהליך באופן 

מרוכז בפני מנהלים, מנטורים ומורים( כאמור, 

הטמעת עקרון העיר כמרחב למידה בחולון החלה 

במיפוי מוסדות התרבות העירוניים הרבים שבה – 

מחוזקותיה של העיר – ובאיתור מוסדות שישמשו 

מרחבי למידה והתנסות. 

אתגר השפה הפדגוגית 
השלב השני היה אתגר יצירת שפה פדגוגית 

משותפת של אנשי החינוך ועובדי מוסדות התרבות. 

כלומר, על מוסדות התרבות היה להבין כי תכניות 

ההעשרה שברשותם אינן מתאימות בהכרח 

לפרויקטים, וכי נדרשת השתתפות של המוסד ושל 

מומחים מטעמו עוד בשלב תכנונם. לאור זאת, 

בפרויקט בתנ"ך שבו הפיקו תלמידי כיתה ז ספר 

קומיקס, קומיקסאית מטעם המוזיאון לקריקטורה 

ולקומיקס יצרה עם המורים לתנ"ך במוזיאון עצמו 

תכנית לימודים מותאמת לפרויקט זה. בתכנית 

נכללו לימוד שפת הקומיקס בעזרת ציורי קומיקס 

וקריקטורות של דמויות מקראיות, וכן סקירת יצירות 

קיימות בנושא זה. נוסף על כך, התלמידים הגיעו 

ללמוד במוזיאון והקומיקסאית הגיעה לבית הספר 

בערב הצגת התוצרים ונתנה לתלמידים משוב על 

עבודתם. 

האתגר הכלכלי
אתגר נוסף הוא האתגר הכלכלי, כמובן. ברמה הבית 

ספרית, בית הספר יכול להשתמש באופן יצירתי 

במשאבים שברשותו. למשל, שימוש בסל התרבות 

באופן שישרת את נושאי הפרויקטים וכן יצירת 

"בנק מומחים" ובו הורים־מומחים שיסייעו בהפקת 

הפרויקטים. ברמה העירונית, הצעד הראשון שנעשה 

כדי לתת מענה לאתגר הכלכלי היה איגום משאבים 

עירוני וסבסוד ביקורי התלמידים במוסדות התרבות 

העירוניים. החזון העתידי, צעד מאתגר אף יותר הוא 

יצירת מהלך ששני הצדדים – הכיתה ומוסד התרבות 

– מפיקים ממנו תועלת. למשל, פרויקט שבמסגרתו 

התלמידים מייצרים למען מוזיאון סביבות למידה 

אינטראקטיביות שישמשו תלמידים אחרים שיבקרו 

במוזיאון; ופרויקט שבמסגרתו תלמידים משמשים 

מדריכים במוזיאון ומדריכי המוזיאון מגיעים ללמד 

בבתי הספר. כך מצד אחד נוצרות תכניות זולות יותר, 

ומצד שני מתאפשרת היכרות של התלמידים עם 

פעילות המוזיאון.

האתגר של שיתוף מרכזי הקהילה והנוער
האתגר השלישי נגע לשיתוף מרכזי הקהילה והנוער 

בביסוס עקרון העיר כמרחב למידה. במפגשי 

הדרכה שנערכו למנהלי המרכזים הקהילתיים הביעו 

המנהלים רצון לייצר חיבורים שישפיעו על הקהילה 

ויתרמו לה. עם זאת, פעילות מוסדות התרבות 

מוקדשת לנושא מסוים, ולכן ברור למורה מה 

אפשר "ללמוד" מהם וכיצד אפשר להשתמש בהם, 

אך לא כך הדבר כשמדובר במרכזי קהילה ונוער. 

לכן נדרשה חשיבה מאומצת כדי לייצר חיבורים 

רלוונטיים ומועילים בין המרכזים ובין הפרויקטים. 

למשל, מחלקת ההדרכה של מחלקת הנוער בעירייה 

שימשה מומחית בפרויקטים שבהם הוקנו לתלמידים 

ההתנסות המעשית 
במסגרת הפרויקט 

תיעשה במרחב שבו 
יש עשייה הרלוונטית 

לפרויקט. למעשה, 
כבר בזמן תכנון 

הפרויקט המורה 
ממפה מומחים 

רלוונטיים ומרחבי 
התנסות מתאימים
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כישורי הדרכה והנחיה; ובפרויקט שעסק בשפות 

ערבית ועברית, שבמסגרתו תכננו תלמידי כיתה ז 

ערב מספרי סיפורים, נעזרו התלמידים בסדנאות 

למספרי סיפורים שמדריכות מחלקת ההדרכה ארגנו 

למענם. 

התיווך בין המורים למרכזי הקהילה והנוער נעשה, 

בין השאר, במהלך סמינר הקיץ למורים, שנערך 

מדי שנה. במסגרת סמינר זה המורים מתכננים 

את הפרויקטים שלהם לשנה הבאה, ולכן זהו הזמן 

המתאים ביותר לחשוף אותם לפוטנציאל הטמון 

בשיתוף פעולה עם מוסדות התרבות והקהילה. 

ואכן, במהלך הסמינר נערך יריד שבו הציבו מוסדות 

התרבות והקהילה דוכני הסברה ושבמהלכו נוצרו 

שיתופי פעולה ביניהם ובין המורים.

העמקת	החיבור	למרחב	העירוני
לאחר שנתיים שבהן עיקר החיבור למרחב העירוני 

בחולון נעשה דרך מוסדות התרבות ומרכזי הקהילה 

והנוער הוחלט להקים צוות שיתמקד בקידום העיר 

כמרחב למידה – צוות "school in the city". מטרת 

הצוות הייתה להעמיק את התבוננות היצירתית בעיר, 

להמשיך במיפוי מרחבי למידה פוטנציאליים ובאיתור 

אפשרויות של שיתופי פעולה שישרתו הן את בתי 

הספר והן את מוסדות העיר, וכן לייצור תשתיות 

עבודה במרחבי הלמידה העירוניים. את הצוות 

הובילה ראש מינהל החינוך וחברים בו מנהלת תחום 

חינוך ותרבות בעירייה, מנהלת תחום קהילה ונוער 

בעירייה, מנהל אגף חדשנות ויזמות בעירייה, סמנכ"ל 

העסקים העירוני ומנהלת מרכז הפסג"ה העירוני. 

במהלך עבודתו הצוות שאב השראה מיישומים 

דומים בארץ ובעולם, כגון:

"school in the park" בסן דייגו, ובמסגרתו מיזם 	 

שבו כיתות לומדות חודש בשנה במוזיאונים 

העירוניים

רשת בתי הספר Big Picture בארצות הברית 	 

שמיישמת למידה מבוססת התמחויות בבתי עסק 

מקומיים

פרויקט QPRT בפתח תקוה שבו תלמידי כיתות 	 

ז' יצרו שילוט עירוני דיגיטלי של העיר בעזרת 

 .QR טכנולוגיות ממוחשבות, ובהן קודי

כל אלה הביאו את הצוות לגבש עקרונות וחזון שיהיו 

בבסיס תהליכי הלמידה בעיר: הלמידה תיעשה 

במרחב העירוני והתלמידים יתנסו בעולם "האמיתי". 

כל זאת תוך חיזוק תחושת השייכות לקהילה 

והאחריות הקהילתית ותוך מימוש הפוטנציאל 

הייחודי לחולון.

לאחר גיבוש החזון קיים הצוות יום תכנון פיילוטים. 

כל אחד מחברי הצוות הזמין קולגות לחשיבה 

משותפת וגיבש תכנית לפיילוט ראשון. יצירת 

התשתית העירונית למימוש הפיילוט תתבסס, כמובן, 

על בעלי תפקידים בעיר.

מטרת הצוות 
הייתה להעמיק את 

התבוננות היצירתית 
בעיר, להמשיך 
במיפוי מרחבי 

למידה פוטנציאליים 
ובאיתור אפשרויות 
של שיתופי פעולה 

שישרתו הן את בתי 
הספר והן את מוסדות 

העיר, וכן לייצור 
תשתיות עבודה 

במרחבי הלמידה 
העירוניים
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אסטרטגיה 4: 

כשלמידה מבוססת 
פרויקטים יוצאת מחולון

בתקופה שבה שי פירון כיהן כשר החינוך הוכרזה רפורמה בנושא ההערכה לבגרות 

בבתי הספר העל־יסודיים. לפי רפורמה זו, כשליש מההערכה לבגרות בכל אחד 

מתחומי הדעת תיעשה במסגרת הערכה חלופית. שינוי קיצוני כזה דרש יצירת 

מנגנון הכשרה יעיל למספר גדול של מורים.

בסוף שנת תשע"ד פנתה דליה פניג, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית, למרכז 

לטכנולוגיה חינוכית )מטח( בבקשה לפתח מודל השתלמויות מורים מתוקשבות 

שיעסקו בצורות השונות של ההערכה החלופית. ההשתלמויות, שכותרתן הייתה 

"איחוד מול ייחוד", עסקו בהערכה חלופית בשלוש תצורות פדגוגיות: למ"פ, למידת 

חקר וכתיבת ערכי ויקיפדיה )כתוצר מסכם של הערכה חלופית(.

המכון לחינוך דמוקרטי נבחר על ידי מטח כמוסד המומחה לפדגוגיית למ"פ והופקד 

על פיתוח היחידות המתוקשבות של ההשתלמות ועל הכשרת מנחי המורים. מנחי 

המורים הם קבוצת איכות של מדריכים המנוסים בתחומי הדעת השונים אשר 

השתתפו בהשתלמות מתוקשבת בנושא למ"פ. מדריכים אלו פיתחו למען מורים 

השתלמויות שעסקו בכעשרה תחומי דעת.

כיום ממשיכות ההשתלמויות המתוקשבות למשוך אליהן קהל מורים הנחשף בדרך 

זו ללמידה של פדגוגיה חדשה. 
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הערכת השינוי: מתבוננים על התהליך העירוני

איך נדע שהשינוי הצליח ושהמטרות שהצבנו 
לעצמנו אכן הושגו? האם ניתן לבחון את יעדי השינוי 

בעזרת מדדי הערכה? 

כבר עם צאתנו לדרך הלמ"פ בחולון היה ברור לכל 

השותפים כי מחקר הערכה שילווה את התהליך 

הוא שלב הכרחי. מחקרי הערכה כאלה אופייניים 

לתכניות חינוכיות חדשות רבות, אך בלמ"פ, שאחד 

ממאפייניה המהותיים הוא התבוננות רפלקטיבית של 

תלמידים ומורים בתהליך העשייה, כלומר הערכה 

שלו, מן הראוי שגם מובילי התהליך יישמו התבוננות 

כזאת. 

צוות החוקרות־המעריכות כלל את ד"ר יעל 

שטיימברג ממחלקת ההערכה של המכון לחינוך 

דמוקרטי ואת ד"ר חגית ששון ממחלקת ההערכה 

של האגף לתכנון אסטרטגי בעיריית חולון. 

למובילי התהליך בעירייה ובמשרד החינוך היה ברור    " 

שעיני רבים נשואות לעבר התהליך בחולון, ולכן 

תהליך הערכה מקצועי הוא תהליך מתבקש. יש 

לציין לטובה החלטה זו של המובילים בעיר חולון, 

שהרי קורה לא פעם שארגונים מבצעים תהליכים 

מערכתיים בתחום החינוך, אך מתקשים להשקיע 

משאבים בתהליך הערכה ובמחקר מלווה" 

ד"ר יעל שטיימברג

בפרק זה נתייחס לשתי סוגיות עיקריות:

עיצוב תהליך ההערכה שיתאים לרוח הלמ"פ 	 

ולתפיסות החינוך הדמוקרטי. 

התובנות והממצאים המרכזיים שהופקו מתהליך 	 

ההערכה של הלמ״פ בחולון

ממד היחסיםהממד הארגוניהממד הפדגוגיהממד הרעיוני

מחויבות של מנהלים, היכרות עם פדגוגיית הלמ"פאמון בתהליךמנהלים
שינוי בסדירויות ובהקצאת 

המשאבים 

גיבוי המורים והוקרתם

יציבות כוח האדם, גידול הוספת נדבך חדש לתפיסת התפקידאמון בתהליךמורים 
במספר המורים שמצטרפים

דיאלוג בין מורים 
ותלמידים

מיומנויות המאה ה-21, חוויית למידה מעדיפים ללמוד בלמ"פתלמידים
אחרת )יצירתיות, יוזמה, אקטיביות(, 

העמקת מיומנויות לאורך זמן

האקלים הכיתתילא רלוונטי לתלמידים
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עיצוב תהליך ההערכה

שתי שאלות המחקר היסודיות שעניינו את השותפים 

היו:

האם במסגרת למ"פ אפשר לממש למידה 	 

משמעותית יותר מבלמידה המסורתית 

וה"רגילה"?

האם תלמידי כיתות למ"פ מפתחים את מיומנויות 	 

המאה ה-21 באופן ניכר יותר מתלמידי הכיתות 

האחרות? 

ארבעת	ממדי	ההערכה
כדי לבחון את תהליך השינוי על כל שלביו והיבטיו, 

גובשו ארבעה ממדי הערכה:

הממד הרעיוני: שינוי התפיסות החינוכיות
האם נערכה היכרות עם התפיסות שעליהן מתבסס 

מודל למ"פ והאם נוצר חיבור אליהן? האם השתנו 

גורמי ההנעה של המורים והמנהלים? האם המורים 

זיהו קשר בין השיטה ובין תפיסת עולם חדשה? האם 

למנהלים ולמורים יש אמון בתהליך? 

הממד הפדגוגי: שינוי בפרקטיקות הפדגוגיות 
ובאופי הלמידה

האם התלמידים והמורים נחשפו לשלבי הלמ"פ 

ולדרישות הנלוות לה? כיצד מיושם המודל בכיתות? 

האם חל שינוי באופני הלמידה של התלמידים 

ובחוויית הלמידה שלהם? 

הממד הארגוני: שינוי בהתנהלות הארגונית 
והניהולית

האם הסדירויות והמשאבים של בית הספר הותאמו 

ליישום למ"פ? מהי הדרך הנכונה לעיצוב מבני כיתות 

למ"פ? האם פותחו אפיקי התפתחות מקצועית ברוח 

הלמ"פ למען המורים? 

ממד היחסים: שינוי ביחסים הבין־אישיים 
בבית הספר

האם חל שינוי ביחסי מורה־תלמיד בעקבות הטמעת 

הלמ"פ? האם חלו שינויים ביחסים בקרב הצוות 

המקצועי? האם הנהלת בית הספר תמכה במורים 

שהשתתפו בתהליך והוקירה בפניהם את עבודתם? 

האם התהליך השפיע על האקלים הבית ספרי?

שלוש	נקודות	מבט
ארבעת הממדים נבדקו דרך נקודות המבט של 

המנהלים, המורים והתלמידים שהשתתפו בלמ"פ 

במגוון בתי הספר בעיר. נוסף על כך, הממדים נבחנו 

גם באמצעות קבוצות ביקורת שהורכבה מתלמידי 

כיתות אחרות. 

הטבלה הבאה בוחנת את ארבעת הממדים תוך 

התייחסות להיבטים המרכזיים הנוגעים לשלוש 

נקודות המבט. בטבלה מוצעות הסוגיות המרכזיות 

הקשורות לכל ממד.
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מהערכה	מסכמת	להערכה	מעצבת	ברוח	החינוך	הדמוקרטי

ברוח החינוך הדמוקרטי, ממצאי ההערכה הם כלי 

עבודה מעשי ותהליכי שמאפשר לחשוב בכל פעם 

מחדש על שינויים שיש לכלול בתהליך ההטמעה 

)הערכה מעצבת(. הם אינם רק כלי המספק הערכה 

תקופתית של מידת השגת המטרות, כלומר מעין 

"תעודת סיום שנה" )הערכה מסכמת(. 

העראה 
אאלי לחיגוק 

ה ותפות 
וה קיפות

העראה 
אאלי לחידוד 

המטרות 
ולפיתוח  פה 

מ ותפת

העראה אאלי 
ללמידה 

ול יפור תו  
אדי התהלי 

כיצד עוד שיקף תהליך ההערכה את רוח החינוך 

הדמוקרטי? 

הערכה ככלי לחיזוק השותפות והשקיפות: 

הקריטריונים והמדדים למחקר ההערכה פותחו 

במשותף על־ידי החוקרות, מובילי המהלך העירוני 

והשותפים בבתי הספר. כולם הכירו מראש את מדדי 

ההערכה, שנשאה אופי לא ביקורתי של למידה 

מבוססת נתונים. נערכו פגישות רבות לפני ביצוע 

ההערכה, במהלכה ואחריה כדי לשפר את כלי 

ההערכה שנבחרו ולבחון אותם בזמן יישומם, נוסף 

על ניתוח הממצאים. השותפות והשקיפות העלו גם 

את רמת האמון בין כל שותפי התהליך. 

הערכה ככלי לחידוד המטרות ולפיתוח שפה 

משותפת: ארבעת ממדי ההערכה היו בעצם 

שיקוף של ארבעת יעדי הפעולה המרכזיים של 

תכנית למ״פ. ההערכה חייבה המשגה של המטרות 

בבהירות. המשגה זו סייעה לפיתוח שפה מקצועית 

משותפת. לאחר זמן מה מורים ומנהלים השתמשו 

בשפת ארבעת הממדים גם בשיחות שלא נגעו 

לתהליך ההערכה. כלומר, תהליך ההערכה היה 

מדויק והלם תהליכים שונים שהתרחשו, ולכן שימש 

זרז לחידוד השיח המקצועי בתכנית. 

הערכה ככלי ללמידה ולשיפור תוך כדי התהליך: 

הממצאים הוצגו בפני כל הדרגים – המנהיגות 

העירונית, מנחי המכון לחינוך דמוקרטי, המנהלים 

והמורים. בכל אחד מהפורומים האלה הוסקו 

המסקנות הרלוונטיות, ואלה שימשו תשתית 

לשלב הבא של תכנית העבודה. הסבב הראשון של 

ההערכה נמשך שלוש שנים: בכל שנה נשאלו שוב 

חלק גדול מהשאלות ונבחנו השינויים שחלו. בכל 

שנה נוספו שאלות חדשות שהלמו את המטרות 

שהוצבו לאותה שנה ואת המטרות שנדונו במפגשים 

עם השותפים לתהליך.
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עקרונות	פעולה	לבניית	תהליך	הערכה	עירוני
שמונה עקרונות לבניית תהליך הערכה עירוני ברוח החינוך הדמוקרטי:

תהלי  העראה יחל לבחר יצירת אמון ביו אל  ותפי התהלי . 1

נציזי כל ה ותפים באל הרמות יהיו חלק מוועדת היגוי עירונית  תזדיר בת תהלי  ההעראה ותעקוב 2
בחריו. 

ח וב  יהיו בהירות ושקיפות בנוזע למטרות התהלי  ולממדי ההעראה.3

תהלי  ההעראה יהיה עקבי ותבוצע בדיקה מתמ את  ל  בלות יסוד לבור  אמה  נים. גבת בצד 4
הפגנת גמישות בנוזע לצירוף  בלות חד ות המתעוררות במהל  התהלי . 

 ימו  בשפת ההערכה אאלי עבודה  זרתי )לב רק  ל המעריאים החיצוניים(.5

הממצבים צריאים להיות שימושיים ונגישים מבחינת אל  ותפי התהלי ו ח וב להפיק דוח פ וט וקצר 6
 יוז  לב רק למנהיזות העירוניתא בלב זם לאל מורה ומנהלת.

י  להימנע מאווירה תחרותיתו המנהיזות העירונית תקבל ממצבים מעראתיים בלבדא המנהלת תקבל 7
ממצבים בית ספריים בלבד והמורה יקבל בת ממצבי איתתו בלבד.

באל פורום  בו יוצזו הממצבים י  לעודד  יח פתוח על בודותם המגמיו לחשיבה יצירתית ושיתופית 8
הנוזעת ל יפור תהלי  היי ום ותהלי  ההעראה.
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ממצאי תהליך ההערכה

תהליך ההערכה נמשך כמה שנים, ולכן מטבע הדברים 

בלתי אפשרי לציין כאן את כל הממצאים. אנו נסתפק 

בהצגת הממצאים המרכזיים, אלה שחזרו שוב ושוב והשפיעו 

על המדיניות העירונית של היישום. הממצאים יוצגו תוך 

התייחסות לארבעת ממדי ההערכה שהוצגו קודם לכן.
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שינוי	בתפיסות	החינוכיות
רוב המנהלים ורוב המורים הביעו אמון בלמ"פ 	 

והיו מעוניינים להמשיך בתהליך.

אחוז ניכר של התלמידים הביע שביעות רצון 	 

מהלמידה בכיתות הלמ"פ ואף התגאה בכך.

פעמים רבות למ"פ עדיין נתפסת כמטרה בפני 	 

עצמה, ולא בהכרח כחלק מתפיסת עולם חינוכית־

דמוקרטית. 

למ"פ אפשרה יצירתיות רבה ויותר וביטוי עצמי 	 

רב יותר לתלמידים ולמורים. התלמידים העידו כי 

הלמידה במסגרת למ"פ היא למידה פעילה יותר 

מהלמידה הרגילה. 

שביעות רצון

תלמידים

100%

80%

60%

40%

20%

0%
15%

24%

61%

12%

19%

69%

16%

17%

68%

הרגשתי שאני 
נהנה מהלמידה 
בשיעורים אלו

אני גאה להיות 
חלק מהכיתה 

שלומדת בשיטה 
אחרת - למ"פ

אני מקווה שגם 
בשנה הבאה נוכל 
להמשיך ללמוד 

בשיטה כזו

ניסוי ≅ 680

ברוב / באל ה יעורים
במחצית מה יעורים

בף פעם / בחלק קטו מה יעורים
תדירות ממוצעת

3.73.93.8

68% מהתלמידים מקווים להמ י  ללמוד למ"פ במידה 	 
רבה בו רבה מבד זם ב נה הבבה.

69% מהתלמידים ח ים זבווה להיות חלק מאיתת למ"פ.	 
61% מהתלמידים ציינו  הם נהנים מהלמידה ב יעורים 	 

בלו במידה רבה בו רבה מבד.

האם קיים אמון ברעיון של למ"פ?

מנהלים ומורים

100%

80%

60%

40%

20%

0%

81%83% 88%88% 94%

13%14%
12%12% 6% 6%4%

4.6 4.84.3 4.2 4.4

מנהלים מורים מנהלים מורים מנהלים

N=139 מורים
N=17 מנהלים

אני מרגיש/ה 
שלמ"פ מהווה 
הזדמנות עבורי 

להגשים חלומות 
חינוכיים משלי

אני מעוניין להמשיך בתוכנית 
זו גם בשנה"ל הבאה

אני שמח/ה להיות שותף/ה 
לתוכנית זו השמה דגש על 

שינוי פדגוגי

סה"א מסאימה
מתלבטת

סה"א לב מסאימה
ממוצע

רוב המנהלים ורוב המורים מביעים במוו ברעיוו  ל למ"פא ומעוניינים להמ י  בתואנית 	 
זם ב נה הבבה. הם מבמינים  התואנית מהווה הגדמנות להז ים חלומות חינואיים.

י נם 1-2 מנהלים  עדייו מתלבטים בב ר לנו בים בלו.	 
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שינוי	בפרקטיקות	הפדגוגיות
למ"פ יצרה הזדמנויות רבות יותר להתנסות בכמה 	 

ממיומנויות המאה-21: עבודה בצוות, הצגה בפני 

קהל, משוב עמיתים ועוד. עם זאת, המורים דיווחו 

שהתלמידים עדיין מתקשים להטמיע מיומנויות 

כגון חשיבה ביקורתית, מכוונות עצמית בלמידה 

)למידה עצמאית( וחשיבה יצירתית.

התלמידים דיווחו כי במהלך שיעורי למ"פ חשו 	 

שהמורים מאמינים ביכולתם ומעודדים אותם 

לשאול שאלות, וכי תחושה זו ניכרת הרבה פחות 

בשיעורים הנלמדים בשיטה המסורתית.

באיזו מידה ניתנו לתלמידים יחס 
אישי ואפשרות לביטוי עצמי?

תלמידים

100%

80%

60%

40%

20%

0%

ניסוי בתי ספר רגילים ≅ 680, ביקורת ≅ 155
באדום הבדלים מובהקים בין קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת.

12%

18%

71%

21%

24%

55%

3.4

3.9

ניסוי ביקורת

ברוב / באל ה יעורים
במחצית מה יעורים

בף פעם / בחלק קטו מה יעורים

במדד יחס בי י/ביטוי עצמי י  הבדל מובהק ביו קבוצת 	 
הניסוי לקבוצת הביקורת. התדירות הממוצעת  ל יחס 

בי י/ביטוי עצמי בקבוצת הניסוי זבוהה יותר מב ר 
בקבוצת הביקורת.

 באיזו מידה עוררו השיעורים 
עניין  וסקרנות?

תלמידים

ברוב / באל ה יעורים
במחצית מה יעורים

בף פעם / בחלק קטו מה יעורים

ניסוי בתי ספר רגילים ≅ 678, ביקורת ≅ 179
באדום הבדלים מובהקים בין קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת.

25%

29%

46%

52%

30%

18%

2.5

3.3

ניסוי ביקורת

י  הבדל מובהק ביו קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת 	 
בתדירות הממוצעת  ל ה יעורים  עוררו ענייו 

וסקרנות - הו בתאניםא והו בדראי הלמידה. 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

למ"פ אפשרה 
יצירתיות רבה ויותר 
וביטוי עצמי רב יותר 
לתלמידים ולמורים. 
התלמידים העידו כי 

הלמידה במסגרת למ"פ 
היא למידה פעילה 

יותר מהלמידה הרגילה
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נמצא כי אחוז מסוים של תלמידים בכל אחת 	 

מהכיתות לא היה מעורב בתהליך הלימודי, ואף 

כי אחוז זה נמוך מזה שבלמידה ה"רגילה", בלמ"פ 

תופעה זו יצרה לחץ וקושי רבים יותר בשל 

התלות של התלמידים זה בזה בתהליך העבודה.

התברר כי עבודה בקבוצות הייתה פרקטיקה קשה 	 

ומאתגרת גם מבחינת התלמידים וגם מבחינת 

המורים. נדרשה הכשרה של המורים בנושא ועבודה 

מתמשכת עם התלמידים לשיפור מיומנות זו. 

הערכת התלמידים באמצעות מחוונים התגלתה 	 

כעקב אכילס של מורים רבים.

שינוי	בפרקטיקות	הפדגוגיות

מיומנויות נרכשות בלמ"פ - חקר )תלמידים(

100%

80%

60%

40%

20%

0%

59%

21%

20%

3.6

75%

15%

11%

4.0

70%

20%

10%

3.9

62%

22%

17%

3.7

49%

23%

27%

3.3

59%

25%

16%

3.6

66%

21%

13%

3.8

מסאים במידה רבה / רבה מבדניסוי ≅ 680
קצת מסאים וקצת לב מסאים

אלל לב מסאים / לב מסאים
מידת הסאמה ממוצעת

1. בשיעורי למ"פ למדתי איך להתייחס לנושא מנקודות מבט שונות
2. בשיעורי למ"פ למדתי איך לגבש טיעונים

3. בשיעורי למ"פ למדתי איך להתמודד עם בעיות לימודיות
4. בשיעורי למ"פ המורים עודדו אותי להרחיב את ידיעותי מעבר לחומר הנלמד

5. בשיעורי למ"פ למדתי להעמיק בחומר הנלמד
6. בשיעורי למ"פ למדתי איך לשלב מידע ממקורות שונים

7. בשיעורי למ"פ למדתי איך לשאול שאלות

1357 246

רוב התלמידים ציינו  ב יעורי למ"פ למדו ל לב מידע ממקורות  ונים ולהעמיק בחומר 	 
הנלמד.

מחצית מהתלמידים ציינו  ב יעורי למ"פ למדו בי  להתמודד עם בעיות לימודיות.	 

מיומנויות נרכשות בלמ"פ - ביקורת 
והצגה )תלמידים(

69%

20%

11%

3.9

70%

18%

12%

3.9

63%

22%

15%

3.7

75%

13%

11%

4.1
100%

80%

60%

40%

20%

0%

4 3 2 1

1. בשיעורי למ"פ למדתי איך להציג את עבודתי בפני קהל
2. בשיעורי למ"פ למדתי איך לערוך רפלקציה על תהליך הלמידה שלי
3. בשיעורי למ"פ למדתי איך לתת בשיעורי משוב לתלמידים אחרים

4. בשיעורי למ"פ למדתי איך למשב את עבודתי

מסאים במידה רבה / רבה מבדניסוי ≅ 680
קצת מסאים וקצת לב מסאים

אלל לב מסאים / לב מסאים
מידת הסאמה ממוצעת

 לו ה רבעים מהתלמידים ציינו  למדו בי  להציז בת 	 
עבודתם בפני קהל במידה רבה בו רבה מבד.

בהיבטים  ל מ וב ורפלקציה – 69% ציינו  למדו למ ב בת 	 
עבודתםא 70% בת עבודתם  ל בחרים ו-63% ציינו  למדו 

בי  לערו  רפלקציה על תהלי  הלמידה  להם.



144 | למידה מבוססת פרויקטים במרחב העירוני

5

שינוי	בהתנהלות	הארגונית
בכיתות שבהן לומדים תלמידים שיכולתם 	 

הלימודית נמוכה התעורר קושי ביישום למ"פ. 

לכן בכיתות אלו נדרש להקים צוותים מאוזנים 

מבחינת יכולות התלמידים כדי שניתן יהיה ליצור 

פרויקטים בעלי ערך.

נתגלה קשר ברור בין היכולת להטמיע בצורה 	 

מוצלחת למ"פ ובין התארגנות מערכתית מוקדמת 

)מרחבי למידה, ציוד, כוח אדם מלווה מתאים, 

הכשרת מורים עקבית וליווים, הקצאת זמן 

להכנות של מורים ומערכת שעות מותאמת(. 

	שינוי	ביחסים	הבין־אישיים	
בבית	הספר

המורים חשו עומס רב, אולם העובדה שזכו 	 

להוקרה והעובדה שחשו סיפוק מעשייה 

משמעותית ומהנה חיפו על כך ברוב המקרים. רוב 

המורים התמידו בהשתתפותם בתהליך, ורק חלק 

קטן מהם ביקש לפרוש ממנו. 

התלמידים דיווחו כי האקלים החברתי והלימודי 	 

בכיתות למ"פ חיובי יותר מבכיתות הרגילות.

הממצאים המוזכרים היו עקביים לאורך כמה שנות 

הערכה, וזאת על אף גידול רב במספר הכיתות 

ובמספר המורים השותפים לתהליך. הממצאים הוצגו 

מדי שנה בפני פורומים שונים, והניתוח שלהם היה 

גם הוא חלק מתהליך הליווי הפרטני של המורים 

שהובילו המנחים והמנטורים. 

היבטים ארגוניים בהטמעת למ"פ 

מורים

100%

80%

60%

40%

20%

0%

55%

17%

28%

3.5

75%

12%

14%

4.0

49%

20%

31%

3.3

34%

29%

37%

3.0

46%

30%

25%

3.3

N=138 מורים

מסאים במידה רבה / רבה מבד
קצת מסאים וקצת לב מסאים

אלל לב מסאים / לב מסאים
מידת הסאמה ממוצעת

1. קיים בבית הספר כח אדם תומך לצורך הפעלת הפרויקטים
2. קיימים מרחבי עבודה מותאמים לעבודה בקבוצות

3. קיים מערך ציוד מחשבים המתאים לצרכי למ"פ
4. יש במערכת שעות קבועות למפגשי צוות )מורי למ"פ( התואמות את הצורך באופן סביר

5. מערכת השעות שלי ברובה מותאמת ללמ"פ

135 24

בחד מאל ברבעה מורים צייו  מעראת ה עות  לו ביננה מותבמת ללמ"פ וביו 	 
בבית הספר אוח בדם תומ  הנדר  להפעלת הפרויקטים.

 לו ה מאל ברבעה מורים צייו  י   עות קבועות מוסדרות למפז י צוות.	 
ללב  ינויים מ מעותיים בהיבטים בלו בה וובה ל נה קודמת.	 
מורים לבזרות מרזי ים יותר בחסרונו  ל אוח בדם תומ  להפעלת הפרויקטים 	 

)ממוצע 3.0( לעומת מורים לב לבזרות )ממוצע 3.5(.
מורים לבזרות )ממוצע 2.4( ומורים בחט"ע )ממוצע 2.5( מרזי ים יותר בחסרונם  ל 	 

מרחבי עבודה לעומת מורים לב לבזרות )ממוצע 3.3( ומורים בחט"ב וביסודי )3.2 
ו-3.4 בהתבמה(.
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סיכום ממצאי ההערכה ומחשבות להמשך

יצאנו לדרך עם שאלות הנוגעות להיתכנות התהליך וליכולת להטמיע אותו לעומקה ולרוחבה 

של מערכת החינוך בחולון לאורך זמן. כעת, שש שנים לאחר תחילתו, מספקים ממצאי ההערכה 

תשובות לחלק מהשאלות, ונראה שחלק ניכר מהמטרות המרכזיות הושגו. 

בשיחות עם המנהיגות העירונית עולות שאלות חדשות: 

האם על מרב המשאבים בהמשך ההטמעה להיות מושקעים בהתפתחות לרוחב )התפרשות על 	 

פני יותר בתי ספר ויותר כיתות( או לעומק )הרחבת מספר המקצועות הנלמדים במסגרת למ"פ 

וכן הגדלת מספר התלמידים הלומדים במסגרת זו(?

מהי מידת ההשפעה של למ"פ על האקלים החינוכי והארגוני של בתי הספר לאורך זמן? עד 	 

כמה רוח החדשנות הפדגוגית הצליחה לפרוץ את גבולות כיתות הלמ"פ ולהגיע לכל כיתות בית 

הספר?

האם הטמעת הלמ"פ וערכיו תושפע מתחלופה של מנהלים ומורים ועד כמה תושפע ממנה? 	 

האם המערכת העירונית )פיקוח, ִמנהל, מנהלים, מורים( בשלה להמשיך בפיתוח למ"פ בעיר 	 

באופן עצמאי, בלי ליווי חיצוני? 

שאלות אלו ואחרות יעסיקו את העיר בשנים הקרובות, ויהיו ודאי חלק ממטרותיו שלהמשך 

תהליך ההערכה המלווה. 
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חדשנות חינוכית בחולון 2.0

סיכום של ספר המתעד מהלך רב־פנים ומורכב 

כל כך הוא משימה קשה. לכן במקום לסכם בחרנו 

להביא עוד כמה מנקודות המבט שלנו על המכלול 

שקראתם ולשאול את עצמנו ואתכם, הקוראים, 

האם הצלחנו להשיג את המטרות שהצבנו לעצמנו, 

מה מכל העושר הרב שהוצג כאן ניתן להעברה 

)transfer, בז'רגון החינוכי־מקצועי( לזירות פעולה 

אחרות, וכיצד ניתן לשדרג את המהלך שתואר כאן 

בכלל ולשכלל אותו גם בעיר חולון בפרט. 

כמו בכל תהליך רפלקטיבי קבוצתי, גם בתהליך 

הרפלקטיבי שלנו שיתפנו זה את זה במחשבותינו 

ותיארנו אירועים רלוונטיים. אחת מכותבות ספר זה 

סיפרה לנו את הסיפור הבא, שהוביל לדיון מעניין:

לאחרונה שמעתי הרצאה של פרופ' יאנג זאו    " 

מאוניברסיטת קנזס שבארצות הברית במסגרת יום 

למידה שערך מכון מופ"ת. פרופ' זאו דיבר על שינוי 

פרדיגמה בחינוך. הוא וידא עם קהלו החשדן שאנו 

מבינים מהו שינוי פרדיגמה, ולשם המחשה הציג את 

פרדוקס הייצור ההמוני של הכיסאות שעליהם אנו 

יושבים שעות רבות בכל יום. זאו ביקש לדעת למי 

מאיתנו נוח על הכיסא שעליו אנו יושבים, ולא הופתע 

כאשר מעט ידיים הורמו. הכיסא הוא תוצר של ייצור 

המבוסס על ניתוח ממוצע הגבהים, המשקלים ומבני 

הגוף של מספר גדול של אנשים. לכן הכיסא הממוצע 

מתאים לאדם הממוצע. אך אין דבר כזה, "אדם 

ממוצע", ולכן למעשה הכיסא 'הממוצע' לא מתאים 

לאיש.

האנלוגיה לתחום החינוך ברורה: מהו חינוך ממוצע 

ולמי הוא מיועד? מגילאי הגן הילדים מקבלים 

'חבילה' ממוצעת המכילה תכנית לימודים ממוצעת 

המועברת להם בדרך ממוצעת. במהלך 12 שנות 

הלימוד שלהם נמסרות להם חבילות דומות – רק 

הגודל והכותרת משתנים. לטענת פרופ' זאו, זו 

הפרדיגמה שבה תקוע החינוך, ויש להשתחרר ממנה.

פרופ' זאו דיבר על חינוך והוראה המבוססים על 

חוזקות ועל ייחודיות כגורם מוטיבציה ראשוני 

ללמידה. הוא סיפר על בית ספר באוסטרליה שהקים 

גן חיות בשטחו 'רק' כי הדבר נגע לתחום העניין של 

קבוצת תלמידים. כמו כן, סקרנותו של אחד מתלמידי 

בית הספר הביאה אותו להקים עסק של הרבעת 

לטאות ומכירתן בעקבות מחקר שערך על זוחלים 

ועל צורכי השוק והסביבה.

עד אותו שלב לא יכולתי שלא להסכים ולהנהן 

נמרצות בראשי – הלוא זו הסיבה לכך שיצאנו למסע 

הלמ"פ, כדי לשנות דרכי הוראה ולעודד תפיסה 

שלפיה כל תלמיד הוא אדם ייחודי. אלא שאז, באופן 

בלתי צפוי, אמר זאו את המשפט הבא: 'זו הסיבה 

לכך שאני לא מאמין בפדגוגיה של למידה מבוססת 

.'PBL – פרויקטים

ברגע הראשון נעתקה נשמתי; ברגע השני מיהרתי 

לשייך את זאו לכל מיני קטגוריות הקשורות למוצאו, 

וכמובן לחטוא בחטא היוהרה המגדיר רק אותי ועוד 

כמה יחידי סגולה כאלה שמבינים את מהות הפדגוגיה 

הנשגבת. אך סקרנותי גברה עליי, ולכן העזתי לגשת 

אליו ולשאול למה התכוון. וידאתי שהוא מכיר בתי 
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ספר שמיישמים PBL בהצלחה, כמו רשת היי־טק 

היי. התברר שפרופ' זאו חבר במועצת המנהלים של 

היי־טק היי, וזו הייתה תשובתו: 'אני עושה הבחנה 

ברורה בין למידה מבוססת פרויקטים 'אקדמית' 

לכזו המבוססת על יזמות אישית. למידה מבוססת 

פרויקטים אקדמית )Academic PBL( מבוססת על 

תכנית הלימודים המסורתית, ולמעשה נועדה להשיג 

את מטרת העברת החומר של תכנית הלימודים 

הממוצעת בדרך אטרקטיבית יותר, כך שמהר מאוד 

 היא נהפכת 

 PBL ,לעומתה .)Product Oriented Learning( POLל־

 Entrepreneur( ,המבוססת על יזמות ועל עניין אישי

PBL( נובעת מתוך החוזקה של התלמיד, התשוקה 

של המורה והשילוב ביניהם'. לטענתו, 80 אחוז מבתי 

הספר מיישמים את הסוג הראשון של הלמידה, שהיא 

כאותו 'ייצור המוני' שבפרדוקס הכיסא. 

רצה הגורל ובאותו הערב נכחתי גם בהרצאתו של 

פרופ' יורם הרפז ממכללת בית ברל. את תפיסתו של 

הרפז אני מכירה, כמובן, אך השילוב בין רעיונותיו 

לאלה של פרופ' זאו גרם לי לעצור ולשאול שאלות. 

הרפז מערער על התופעה שהוא מכנה 'שרשרת 

העתקה', המחלקת את העולם לקטגוריות של ידע. 

אלה מועתקות לתוך תכניות לימודים, שהן למעשה 

דלי קטן המכיל ידע מקרי מתוך מאגר ידע אינסופי. 

הרפז מערער על התפיסה המסורתית של תפקיד 

המורה ועל דרכי ההוראה הקיימות, שמטרתן לרוב 

להעביר ידע במקום לפתח את היכולת להתייחס 

לידע באופן פרשני וביקורתי. הרפז מדבר על למידה 

בתוך הקשר ועל מעורבות אישית שיכולה להתממש 

באופן יעיל כאשר תהליכי הלמידה הם תהליכים 

אישיים. גם הרפז נתן דוגמה שהמחישה את ההבדל 

בין תהליך למידה המנסה לאנוס פיתוח מיומנויות 

)למשל, עבודת צוות בפרויקט שעבודת הצוות אינה 

חלק טבעי בו( ובין פרויקט אותנטי כמו הפקה של 

סרט, שבמסגרתו ממילא מתקיימת עבודת צוות, ועל 

כן היא מיושמת באופן טבעי".

האם	אפשר	להשתחרר	
ממנטליות	״ייצור	הכיסאות״	

באמצעות	הלמ״פ?

בעקבות שני הסיפורים האלה פתחו חברי הצוות 

בשורה של דיונים מרתקים על "התהליך החולוני". 

עלו השאלות האם התהליך העירוני, על כל אתגריו 

האובייקטיביים הברורים, אכן מצליח להשיג שינוי 

אמיתי במערכת החינוך העירונית, והאומנם אפשר 

להצליח להשתחרר ממנטליות "ייצור הכיסאות" 

באמצעות רוח הלמ"פ. אחדים מאיתנו סברו כי 

התשובה חיובית, משום שחוויית הלמידה של 

התלמידים וחוויית ההוראה ועבודת הצוות של 

המורים השתנו באורח משמעותי )ועל כך העידו 

נתוני מחקר ההערכה שליווה את התכנית(. למ"פ 

העניקה – והעידו על כך תלמידים, מורים ומנהלים 

– מקום לרצונות, לחלומות ולתחומי העניין של 

המשתתפים בתהליך. 

כמה מאיתנו סברו כי עצם העובדה שהמורים 

"כבולים" לתכניות הלימודים הארציות פוגעת 

ביכולתם לממש את חלומותיהם החינוכיים גם 

במסגרת למ"פ. המשכנו ושאלנו את עצמנו מה היו 

פרופ' יאנג זאו ופרופ' יורם הרפז אומרים על התהליך 

החולוני. כולנו הסכמנו כי אין מדובר פה בשינוי 

פרדיגמה מהפכני, אך נותרנו חלוקים בדעותינו בנוגע 

ליכולתו של השינוי האבולוציוני שהתרחש במערכת 

החינוך בחולון להשפיע על כלל המערכת. 
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המורים	נדבקו	בחיידק	החדשנות
ברור כי בעולם של בחינות הבגרות בישראל למ"פ 

העניקה חלופה לשיטת ההערכה הרגילה, המבוססת 

על תפיסת עולם חינוכית, על מתודות ברורות ועל 

דרכי יישום שנלמדו מניסיונם של מורים רבים. עוד 

התברר לנו שהעובדה שבבית ספר כזה או אחר 

נוצרה קבוצה של מורים "משוגעים לדבר" השפיעה 

לא רק עליהם ועל תלמידיהם, אלא גם על מורים 

אחרים, ובמידה מסוימת אף על רוח בית הספר כולו, 

כך שחלקים מרוח מודל הלמ"פ ורעיונותיו אומצו 

גם כאשר המתודה עצמה לא יושמה. למשל, מורים 

החלו לאמץ את שיטת המשוב, לאפשר עצמאות 

וחופש בחירה רבים יותר לתלמידים וללכת בעקבות 

התשוקות החינוכיות שלהם ולא רק בעקבות 

ההנחיות.

המורים שהשתתפו בתהליך השינוי – ולא רק למדו 

מתודה חינוכית חדשה – נדבקו בחיידק החדשנות 

והרחיבו את מנעד האפשרויות העתידיות שלהם 

כמורים. המנטוריות והמורות שהובילו עם המנהלות 

את התהליכים בבתי הספר עיצבו מחדש את תרבות 

הלמידה כך שתתמוך בדרכי ההוראה, הלמידה 

וההערכה החדשות. הן אלה שאנו בטוחים שיובילו 

את פיתוח הדור הבא של חדשנות חינוכית בחולון, 

גרסה 2.0. 

חדשנות	חינוכית	
בחולון,	הדור	הבא

פיתוחים עתידיים של חדשנות חינוכית יוכלו 

לאפשר לתלמידים ליהנות מעוד זמן ומרחב לחקור 

נושאים שמעניינים אותם ושאינם נובעים בהכרח 

מתכנית הלימודים הרשמית. אנו סמוכים ובטוחים 

שהתלמידים שעברו את החוויה המעצימה של 

השינוי הם אלה שגם בעתיד ילכו בעקבות לבם 

ותשוקותיהם וייהפכו לאזרחים פעילים. והמורים 

שלהם? הם יהיו מורים לשום דבר, אך בעצם להכל, 

מורים למסע הלמידה. 

סיכמנו את תהליך החשיבה הרפלקטיבית שלנו 

בתובנה כי מה שהתאפשר בחולון יכול לקרות כמעט 

בכל מקום. כדי לצאת למסע צריך להצטייד בחזון 

וברצון, בידע ובדרכי איגום משאבים, ולהבטיח מרחב 

מתאים להתנסות. מבחינתנו, כתיבת ספר זה היא 

אחת האדוות החשובות של התהליך, שעשוי להביא 

את גלי השינוי למקומות נוספים ולאנשים חולמים 

ותאבי עשייה בחלקים אחרים בארץ. אנו מקווים 

שתהיו חלק ממנו. 

תם ועוד יושלם.

המורים שהשתתפו 
בתהליך השינוי – ולא 

רק למדו מתודה 
חינוכית חדשה 

– נדבקו בחיידק 
החדשנות והרחיבו 

את מנעד האפשרויות 
העתידיות שלהם 

כמורים
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הקנווס	שלך
קורא/ת יקר/ה,

בלמידה מבוססת פרויקטים )ובלמידה משמעותית בכלל( אי אפשר לסיים תהליך בלי רפלקציה.

אנחנו מזמינים אותך לענות עבור עצמך על השאלות שלמטה – ולקחת משהו מחווית הקריאה לעשיה החינוכית 

שלך.

אילו תובנות היו לי 

בעקבות קריאת הספר?

אילו שאלות התעוררו 

בי במהלך הקריאה?

עם מה בספר הכי 

הזדהיתי?

איך מה שקראתי 

מתחבר עם המשימה 

החינוכית שלי כעת? 

מה אני יכול/ה לעשות 

בעקבות הקריאה שלא 

יכולתי קודם?

מתי במהלך הקריאה 

חשתי: "יש בזה משהו"?

מה לא מובן לי עד 

הסוף, ודורש בירור?

איך מה שקראתי 

מתחבר לחלומות 

החינוכיים שלי?

אילו עוד אנשים 

צריכים בעיני לקרוא את 

הספר? 



נספחים
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אוטופיה בחולון

טקסט זה נכתב ב-2013 – שנתיים לאחר תחילת 

תהליך השינוי בחולון – כניסיון לדמיין תמונה שלמה 

של תהליך השינוי כפי שייושם בעתיד הנראה לעין. 

הטקסט סייע לצוות המוביל של התהליך להתמקד 

בכיווני הפעולה ששאפו להם – בתוצר, שממנו צריך 

לגזור את שלבי התהליך.

מנקודת מבטנו היום, שנת 2017, מעניין לראות 

אילו מהכיוונים שהותוו התממשו, אילו מהם 

עומדים להתממש בקרוב ואילו מהם ממתינים לרגע 

התהוותם.

לימדתי את האדם כיצד ליצור את העתיד, ובעזרת    " 

היצירה לשחרר גם את העבר" )סוקרטס(

בוקר חורפי בשנת 2020. אוטובוס מלא בסטודנטים 

יוצא מפתח המכללה לחינוך והוראה בתל אביב. 

פרחי ההוראה דרוכים – זה היום בו ייצאו לסיור 

במערכת החינוך של חולון, עליה שמעו כבר מכמה 

מרצים, ואף קראו מאמר כמטלה לקראת היום. 

הסיפור של עיר חינוך אמיתית, שהופכת, מיוזמתה, 

את מערכת החינוך שלה למשהו אחר, ובוגריה 

מגיעים להישגים מרשימים שניתנים למדידה 

במחקרים, כבר זיכו אותה באי־אילו פרסי חינוך 

ובתשומת לב מחקרים ארצית ובינלאומית. עבור 

אנשי חינוך מתחילים, הסיור בחולון הוא דרך טובה 

ללמוד איך מערכת חינוך יכולה לעבוד באופן שלם, 

וליצור חינוך משמעותי עבור כל משתתפיה.

מאחד ממושבי האוטובוס הראשונים מתרומם מדריך 

הסיור – אחד מותיקי תהליך השינוי בחולון, שהיה 

חלק מעיצוב התוכנית שיצרה אותו – ניגש אל 

המיקרופון, ואחרי ברכות ותיאור סדר היום מתחיל 

בסיפור הרקע: איך התחיל התהליך שהפך את העיר 

חולון לדוגמה כזו להצלחה של מערכת חינוך.

רקע	–	מחלום	לתוכנית	פעולה
"העיר חולון מותגה כבר בתחילת שנת אלפיים כ'עיר 

הילדים'", מתחיל המדריך את ההסבר שלו, "להנהגת 

העיר היה ברור שהמפתח להבאת אוכלוסיה איכותית 

לעיר והשארתה שם לאורך זמן היא הבטחת איכות 

חיים למשפחות עם ילדים. מתוך התפיסה הזו 

הוקמו מתחמים ייעודיים לילדים – מוזיאון הילדים, 

תיאטרון לילדים ולנוער ו-37 גני סיפור. עם זאת – 

מערכת החינוך הפורמלית לא הצליחה לעמוד באותו 

סטנדרט של חדשנות חינוכית, ואף שנחשבה טובה 

במדדים המקובלים, לא היה בה ייחוד. את זה שאפה 

הנהגת העיר לשנות".

"ההשראה לפיה החל פיתוח המודל החינוכי של 

 high tech high חולון הובאה מבחוץ – מבית הספר

בסן דייגו, ארה"ב, בית ספר שכל הלמידה בו היא 

למידה מבוססת פרויקטים. שתי משלחות מישראל 

שרלוונטיות לסיפורנו ביקרו בה – אחת של מנהלי 

תיכונים מהעיר חולון, בהנהגתה של מנהלת בית 

הספר השש־שנתי על שם יצחק נבון, שמטרתה 

הייתה לחשוף את המנהלים למודל החדשני ולעודד 

תהליכי שינוי חינוכיים בתוך בתי הספר. המשלחת 

השנייה הייתה של שניים ממנהלי המכון לחינוך 

דמוקרטי – גוף שעוסק בליווי תהליכי שינוי במערכת 

http://he.wikiquote.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%A1
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החינוך הציבורית. שם, בסן דייגו, נבטה אצלם 

ההכרה שכדי לקדם שינויי מאקרו במערכת החינוך 

הציבורית, יש הכרח להקים בתי ספר חדשניים שיהוו 

מודלים שלמים לצורות למידה אחרות. בעקבות 

מחשבה זו, ואחרי שקיבלו את ברכת הדרך מיו"ר 

הדירקטוריון של היי־טק היי למהלך ה"גיור" הפדגוגי, 

החלו לחפש מקום במרכז הארץ להקמה של בית 

הספר החדש. מנהלת מחוז תל אביב אז, לימים 

מנכ"לית המשרד, הפנתה אותם אל מנכ"לית העיר 

חולון כשותפה אפשרית. השותפות יצרה תכנית 

 בעלת שתי מטרות משתלבות – תהליך שינוי 

 פדגוגי עירוני מקיף בבתי הספר הקיימים לצד 

הקמת בית ספר חדשני שיהווה מגדלור לתהליך 

כולו".

המדריך עצר לרגע את שטף דיבורו כדי לשאוף 

אוויר. סטודנט ערני מהשורה הראשונה ניצל את 

ההזדמנות כדי להשחיל שאלה. "ושתי המטרות 

האלה – הן לא סותרות?", שאל, "לא היתה קנאה 

ויריבות בין מנהלי בתי הספר הקיימים לצוות של בית 

הספר החדש?". "כל תהליך שינוי בסדר גודל כזה 

מלווה מטבע הדברים בקשיים", חייך המדריך, "כדי 

לבנות את מהלך השינוי באופן משתף ודמוקרטי 

ככל האפשר הוקמו 'שולחנות עגולים' שתמכו את 

התהליך לאורך כל הדרך. השולחן העגול הראשון 

היה שולחן של צוות היגוי עירוני – שכלל נציגים 

מעיריית חולון )ראש מינהל החינוך וראש האגף 

העל־יסודי(, נציגות של משרד החינוך )מפקחת 

עירונית( ונציגות הגוף המלווה – המכון לחינוך 

דמוקרטי. הישיבה המשותפת סייעה ליצור את 

אווירת אמון ושיתוף הפעולה שנדרשה להצלחת 

המהלך כולו. ב"שטח", בבתי הספר עצמם, החלו 

שמונה מנהלים שבחרו בכך להגדיר אילו אלמנטים 

של חדשנות חינוכית בכוונתם ליישם בבתי הספר 

בשנה הבאה.

מתוך הדיונים בצוות ההיגוי נבנתה תוכנית שמטרתה 

ליצור שינוי בר־קיימא בתוך המערכת העירונית:

שנה ראשונה – שנת יציאה לדרך, במהלכה 	 

מנהלים בונים תוכניות לפיילוטים חינוכיים 

שייושמו בשנה הבאה.

שנה שניה – יישום הפיילוטים תוך חשיבה על 	 

הרחבתם לשנה שאחרי כן. במקביל – הקמת 

בית הספר החדש ברוח הייטק היי והכשרת צוות 

עבורו.

שנה שלישית – הרחבת הפיילוטים וביסוסם, 	 

איתור מורים מובילים בבתי הספר והכשרתם 

כמנטורים המובילים הכשרת מורים נוספים בבית 

הספר ביישום הפדגוגיה החדשנית, פיתוח תוכנית 

של בגרות חלופית והקמת תשתית למרכז הכשרה 

פדגוגי עירוני. במקביל נפתח בית הספר החדש 

עם כ-130 תלמידים, ובית הספר היסודי החדש 

"אריאל שרון" החל לעבור הסבה לבית ספר ברוח 

היי־טק היי.

שנה רביעית – שנת התבססות. כניסת העיר 	 

לניסוי של משרד החינוך כעיר שמובילה למידה 

מבוססת פרויקטים בכל מערך העל־יסודי כמו גם 

לבגרות. שיתוף פעולה בהדרכת השטח בין מדריכי 

המכון לחינוך דמוקרטי למנטורים העירוניים על 

מנת לבנות תוכניות הרחבה. בית הספר החדש 

צומח בשנה נוספת ומכפיל את מספר תלמידיו 

ומוריו, ומוקם מרכז ההכשרה וההפצה העירוני, 

תחת השם "המרכז לחדשנות חינוכית חולון". 

שיתופי הפעולה בין בתי הספר ומוסדות התרבות 

העירוניים מתחילים לתת פירות.

שנת מיסוד – תחילת "העברת המקל" של תהליכי 	 
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ההכשרה לידי המנטורים והמרכז לחדשנות 

חינוכית. בית הספר החדש משלים את תהליך 

צמיחת חטיבת הביניים שלו ועובר למבנה ייעודי 

שתוכנן לצרכיו והוקם באזור התעשייה חולון.

שנת פרידה – סיום "העברת המקל" למנטורים 	 

בית ספריים והשלמת בניית ה"מרכז לחדשנות 

חינוכית"

האוטובוס נכנס בינתיים לשערי העיר חולון. בכיכר 

הכניסה לא יכלו הסטודנטים לפספס לוח אבן 

מסותת ועליו חמש שורות כתובות באותיות גדולות.

"מימין אתם יכולים לראות שלט ובו החזון בן חמשת 

העקרונות שניסח צוות ההיגוי העירוני, ושהובילו 

את תהליך השינוי", הסביר המדריך והחל למנותם, 

"המנהל כמאפשר, המורה כמעצב, תרבות דיאלוגית, 

למידה רלוונטית ומשמעותית והעיר כמרחב למידה", 

הוא קטע את עצמו כשהבחין בעיניהם המזדגגות 

של שומעיו והעיר, "אני יודע שהיום זה כבר עבר 

לעוד מקומות חוץ מחולון, וזה לא נראה לכם מפתיע, 

אבל תחשבו – כאן זה התחיל. תנו קצת כבוד 

להיסטוריה". 

 High Tech	ברוח	הספר	בית
High	–	מגדלור	של	חדשנות

"את הסיור שלנו אנחנו מתחילים מבית הספר 

החדש", המשיך המדריך בעוד האוטובוס שועט 

בשדרה רחבה, שבמרכזה שורות עצים ומצדדיה 

בנייני אבן מחופים זכוכית, "האזור שאנחנו נוסעים 

בו עכשיו הוא אזור התעשייה הישן של העיר. 

מופתעים?", חייך למראה המבטים שננעצו בו, "עד 

לפני עשור היו כאן כבישים צרים, רעש וריח של 

מוסכים ומבנים של תעשיה זעירה. ההחלטה לבנות 

את בית הספר החדש כאן שינתה את פני האזור 

– רשימת המעוניינים ללמוד בבית הספר הכפילה 

ושילשה את עצמה מדי שנה, ולמרות שחזרנו ואמרנו 

שמדובר בהגרלה, אנשים חשבו שאם יעברו לגור 

בקרבת מקום, תהיה להם העדפה בקבלה. שכונה 

שלמה נבנתה מסביב לבית הספר – שהיום הוא כבר 

לא לבד. כמה שנים אחרי בניית בית הספר, ובעקבות 

הביקוש, נבנה לצד התיכון גם בית ספר יסודי, 

ואז בית ספר שש־שנתי נוסף עם אוריינטציה של 

אמנויות. אחרי השיחה עם המנהלת, יהיה לכם זמן 

לבקר באיזה מהם שתרצו".

האוטובוס עצר בחניה רחבה, לצד אוטובוס תיירים 

נוסף שכבר חנה שם, עם השלט "אגודת המורים 

של מבשרת ציון". "כמו שאתם ודאי מתארים 

לעצמכם, אנחנו לא המבקרים היחידים כאן כרגע", 

החווה המדריך בידו לעבר החניה עמוסת המכוניות 

והאוטובוס, "ובכל זאת יהיה לנו יתרון שלא כולם 

זוכים לו: מכיוון שיעל, המנהלת שהקימה את בית 

הספר הראשון, שמעה שאתם קבוצה של סטודנטים 

להוראה, היא ביקשה לבוא להיפגש איתכם בעצמה".

הבניין שנכנסו אליו העניק תחושה של מרחב 

גדול – אף שמבחוץ נראה שגובהו אינו גדול יותר 

מזה של הבניינים האחרים ברחוב, אולי בגלל האור 

שחדר אליו מכל עבר דרך חלונות הזכוכית הגדולים. 

אולם הכניסה רחב הידיים המה תלמידים – שנראו 

עסוקים במשימה שכללה לוחות קרטון, צבעי 

פחם, גלגלי אופניים ומצלמת וידאו. הקירות כוסו 

בתמונות, פוסטרים ותבליטים בגדלים שונים – כולן 

עבודות של תלמידים. ליד דלפק הקבלה הפתוח 

ניצבה מכונה שנראתה כמו מכונת משקאות – אבל 

מבט מקרוב גילה שגם בתוכה נמצאות עבודות של 

הבניין שנכנסו אליו 
העניק תחושה של 
מרחב גדול – אף 

שמבחוץ נראה 
שגובהו אינו גדול 

יותר מזה של 
הבניינים האחרים 
ברחוב, אולי בגלל 
האור שחדר אליו 

מכל עבר דרך חלונות 
הזכוכית הגדולים. 

אולם הכניסה 
רחב הידיים המה 

תלמידים – שנראו 
עסוקים במשימה 

שכללה לוחות קרטון, 
צבעי פחם, גלגלי 
אופניים ומצלמת 

וידאו. הקירות כוסו 
בתמונות, פוסטרים 
ותבליטים בגדלים 

שונים – כולן עבודות 
של תלמידים
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תלמידים, קטנות מימדים הפעם, והשלט שהתנוסס 

עליה בישר שאפשר לרכוש אחת בעשרה שקלים. מי 

מהמבקרים שרצה יכול היה להוריד בכניסה לטלפון 

הנייד שלו אפליקציה שמסבירה למתעניינים מה 

תפקידו של כל חדר במבנה, ומה ההיסטוריה של כל 

תוצר בפרויקט שהיה תלוי על הקיר.

מאולם הכניסה הוביל מעבר רחב אל המבואה של 

כיתות ז' – מרחב בו ישבו כמה ילדים וניהלו שיחה 

ערה תוך הקרנת תמונות על הקיר מתוך הטלפונים 

החכמים שלהם. בארבעת הצדדים של המבואה שכנו 

ארבע הכיתות – ובתוך כל אחת מהן חדר ארוך, 

מופרד במחיצה שקופה, של שני מורי הכיתה – מורה 

להומניסטיקה ומורה למדעים. מערכת השעות 

המוגדלת, שהייתה תלויה בכניסה לאחת הכיתות, 

בישרה שלצד אלה לומדים בכיתה בסמסטר הנוכחי 

גם ערבית, מוזיקה אלקטרונית ועיצוב מוצרים.

הקבוצה הוכנסה לחדר עגול שקירותיו שקופים, 

והתיישבה סביב שולחן סגלגל ארוך. דקה אחר 

כך נפתחה הדלת ואל החדר נכנסה אישה תמירה 

ומרשימה למראה, עם רמזים לשער שיבה, והתיישבה 

בכיסא שנותר ריק. "שלום, אני יעל וברוכים הבאים 

לבית הספר שלנו", אמרה בסקרה את הנוכחים, "כמו 

שאתם מתארים לעצמכם, בית הספר לחדשנות 

חינוכית שולח אלינו כמה וכמה משלחות של 

אורחים מדי שבוע, של מנהלים וחוקרים ואנשי 

אדמיניסטרציה חינוכית, אתמול היה כאן פקיד בכיר 

ממשרד החינוך של סינגפור, ואני שמחה בכולם. אבל 

במיוחד אני אוהבת לארח סטודנטים להוראה".

"זה לא מפריע לתלמידים ומורים שצופים בהם 

כל הזמן?", שאלה אחת הסטודנטיות. יעל חייכה 

בתשובה. "האם הילדים שראיתם בכניסה הבחינו 

בכם, או נראו נבוכים למראיכם?", היא שאלה 

והמשיכה בלי לחכות לתשובה, "הם עסוקים עכשיו 

בפרויקט של מציאת פתרון למשבר הדיור, ובמסגרתו 

הם בונים בעצמם מבנים מחומרים מתכלים ואז 

מצלמים אותם כחלק מקמפיין שמטרתו לעורר 

מודעות לפתרונות לא שגרתיים לבעיות דיור. לא 

נשאר להם הרבה זמן עד לתערוכת התוצרים".

"אני מניחה שתרצו לדעת איך הכול התחיל אצלנו", 

המשיכה, "בעיני ההתחלה המשמעותית ביותר היא 

הצוות – צוות המקימים החלוץ היה אוסף של אנשים 

נדירים באיכותם, עם רקע ותחומי עניין כמו ביולוגיה, 

מדעי הקוגניציה, ריפוי בעיסוק וצילום. במשך שנה 

שלמה ניתנה לנו האפשרות לתכנן יחד את בית 

הספר – כבית ספר שההוראה־למידה בו היא למידה 

מבוססת פרויקטים ברוח היי־טק היי, וההתנהלות 

בו מבוססת על עקרונות של חינוך דמוקרטי 

וקהילתיות. כתבנו תוכנית לימודים לשנה הראשונה, 

בנינו אתר לבית הספר, נפגשנו עם הורים ותלמידים 

מעוניינים, עשינו את כל אלף ואחד הדברים שצריך 

לעשות כשמקימים בית ספר ובלילה שלפני ה-27 

באוגוסט נשארנו עד מאוחר בלילה כדי לקרצף את 

הרצפות. החודשים הראשונים לא היו קלים – לקח 

זמן גם לתלמידים וגם למורים להבין איזו תרבות 

דמוקרטית אנחנו רוצים לבנות בבית הספר, איך 

לומדים בלי מבחנים ואיך מתנהלים בלי עונשים 

ורכזי משמעת. מי שנשאר מצוות המייסדים עדיין 

זוכר את ההתרגשות של כולם לקראת הפרויקט 

הראשון, שנושאו היה "מי אני": איך הילדים הלכו 

עם ההורים שלהם לקנות בגדים חגיגיים במיוחד 

לאירוע והתייצבו בבוקר עם עוגות שהאימהות אפו. 

לקח שנתיים עד שנבנה המבנה הנוכחי שלנו – 

שנבנה ותוכנן בשיתוף עם הדורות הראשונים של 

התלמידים והמורים – ועוד שנתיים עד שקיבלנו את 
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האישור הסופי ממשרד החינוך לבחון את התלמידים 

המסיימים שלנו במבחני בגרות שכתבנו אנחנו, 

שרובם ככולם למידה מבוססת פרויקטים...".

כשיעל עצרה לרגע את שטף הדיבור הורמה יד 

מהוססת. "בתוך כל הדברים שאתם עושים, מה זה 

הצלחה בעיניך?", שאלה סטודנטית בהירת שיער. 

"הבוגרים שלנו", ענתה יעל בלי לחכות הרבה, 

"לתורמים ולאנשי הממסד אנחנו שמחים להראות 

את הנתונים הרשמיים, לפיהם 95% מהבוגרים 

שלנו מתקבלים למוסדות להשכלה גבוהה, בהם 

שליש שהם דור ראשון להשכלה גבוהה. אבל אותי 

מרגשים דברים נוספים – כל תלמידי כיתה י"א 

שלנו עושים חצי שנה של התנסות מעשית בקהילה: 

בתעשיות ידע, שירותים קהילתיים, אפילו בעירייה. 

בסוף ההתנסות הם צריכים להציג פרויקטים שלהם 

שיזמו והובילו במקום ההתנסות, ולקבל משוב 

כתוב מהמנהלים שם. אני יכולה להראות לכם 

דברים שכתבו לתלמידים שלנו שיגרמו לכם לבכות 

מהתרגשות כמו שהם גורמים לי. מקומות בעיר 

מתחרים ביניהם על התלמידים שלנו! אבל למה אני 

מדברת על זה, בואו ותשאלו אותם בעצמכם." הדלת 

נפתחה ואל החדר נכנסו כעשרה תלמידים בגילאים 

שונים. שניים מהבוגרים שבהם הציגו עצמם כשגרירי 

בית הספר, והזמינו את הסטודנטים להתחלק 

לקבוצות לפי שכבות הגיל בהם היו רוצים לבקר. 

השעתיים הקרובות יוקדשו לתצפיות בכיתות ושיחות 

עם מורים ותלמידים על חווית ההוראה־למידה של 

היי־טק היי ישראל. בסוף השעתיים הורה המדריך 

לסטודנטים להתאסף ברחבה שבחוץ, והוביל אותם 

אל מעבר לכביש, לבניין עם כיפה עגולה כשל 

פלנטריום שנשא את הכתובת "המרכז לחדשנות 

חינוכית חולון".

מרכז	לחדשנות	חינוכית	חולון
אישה חייכנית קיבלה את פני הסטודנטים בכניסה. 

"ברוכים הבאים למרכז שלנו!", הכריזה, "שמי מרסל 

ואני המלווה שלכם בסיור הזה. יעניין אתכם אולי 

לדעת שהייתי אחת המורות הראשונות שהתחילו 

לעבוד בלמידה מבוססת פרויקטים באחת מחטיבות 

הביניים בעיר, והיום אני שמחה להיות חלק מצוות 

המרכז". "הנה", היא הצביעה על שלט קטן שכלל 

צירוף של אותיות ומספרים, "הזינו בבקשה את 

הקוד הזה לטלפונים הניידים שלכם ותוכלו ליהנות 

מהתוספות האחרונות לסיור הווירטואלי במרכז. 

אחרי שתיכנסו למערכת תתבקשו להקליד מספר 

נתונים על עצמכם – סגנון הלמידה המועדף 

עליכם, שאלה חינוכית שמעניינת אתכם וזמן הקשב 

הממוצע שלכם. המערכת תעבד את הנתונים שלכם 

ותתאים לכם סיור אישי לפי נטיות לבכם וראשכם".

המדריך הרים את ידו – "בתור נציג הדור הישן, 

הייתי שמח אם תוכלי, בכל זאת, להתעכב על כמה 

נקודות משותפות לכולנו, ואז נתפצל ונצא לסיורים 

האישיים", אמר בהתעלמו מכמה כרכומי פנים של 

סטודנטים סביבו. האישה חייכה. "באולם השמאלי 

כאן יש לנו תערוכה שמותאמת למי שלא הצליחו 

לצלוח את מהפכת הטלפון החכם", אמרה בהובילה 

את הקבוצה אחריה, "כאן אנחנו שומרים כמה 

פריטים בעלי ערך היסטורי מימי ראשית הקמת 

המרכז שלנו: טיוטות של מבחני הבגרות הראשונים, 

תוכנית של הכשרת המנטורים העירוניים הראשונה, 

הנה כאן אתם יכולים לראות כמה דוגמאות פיזיות 

של תוצרי הפרויקטים הראשונים בבתי הספר 

בעיר. את הרוב אנחנו כבר לא יכולים לשמור, אבל 

כולם נסרקים ונשמרים בספריית הפרויקטים שלנו, 

שכוללת את כל תוכניות הפרויקטים הלימודיים 

אותי מרגשים דברים 
נוספים – כל תלמידי 

כיתה י"א שלנו עושים 
חצי שנה של התנסות 

מעשית בקהילה: 
בתעשיות ידע, 

שירותים קהילתיים, 
אפילו בעירייה. בסוף 
ההתנסות הם צריכים 

להציג פרויקטים 
שלהם שיזמו והובילו 

במקום ההתנסות, 
ולקבל משוב כתוב 

מהמנהלים שם. 
אני יכולה להראות 
לכם דברים שכתבו 

לתלמידים שלנו 
שיגרמו לכם לבכות 

מהתרגשות
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שפותחו ויושמו בעיר מאז הקמת המרכז".

"המרכז הוקם בשנים הראשונות של תהליך השינוי 

העירוני, ויש בו היום ארבע מחלקות עיקריות: מחקר 

ופיתוח, תיעוד, תמיכה והכשרה. מחלקת הפיתוח 

אמונה על פיתוח דרכי הערכה מותאמות פרויקטים, 

תוכניות לימודים יצירתיות, רעיונות לפרויקטים רב־

תחומיים ומקושרי קהילה, ועל מחקרים העוסקים 

בהיבטים שונים של הלמידה המבוססת פרויקטים. 

חלק מהדברים אנחנו מפתחים כתוצאה מפניות 

אלינו, וחלק מתוך הבנה של צרכי העיר המשתנים. 

מחלקת התיעוד אוספת את כל החומרים החינוכיים 

מתוך בתי הספר, סורקת ומקטלגת אותם. במחלקת 

התמיכה אנחנו מקבלים על עצמנו משימות שונות 

שנועדו לסייע לפרויקטים בית ספריים שאפתניים 

במיוחד לצאת אל הפועל. אנחנו מסייעים, למשל, 

בכל נושא התיאום של ההתנסויות המעשיות של 

תלמידים בחולון, ומחפשים מנטורים לתלמידים לפי 

תחומי העניין שלהם. לאחרונה סייענו לפרויקט רב־

תחומי שנוצר בו שיתוף פעולה בין חטיבת הביניים 

גולדה בעיר ובית חולים וולפסון, במסגרתו תלמידים 

הקימו פרויקט לתיווך ותרגום שירותים רפואיים עבור 

קהילות המהגרים בעיר. הייתה שם הרבה עבודת 

ארגון שבית הספר לא יכול היה לעמוד בה בלעדינו. 

מחלקת ההכשרה אמונה על כל תכניות ההכשרה 

העירוניות – יש לנו כמה מסלולים להכשרת מורים, 

מתוך העיר ומחוצה לה, בהוראה־למידה מבוססת 

פרויקטים, מסלול "המנהל כמאפשר" להכשרת 

מנהלים לניהול בתי ספר פרויקטליים, לימודי תעודה 

בהערכת פרויקטים לפי מודל המי"ה שפותח בעיר, 

תוכניות להכשרת כוח מתנדבים חינוכיים וסייעים 

מהחינוך המיוחד המתמחים בהוראה פרויקטלית 

ומשתלבים כחלק מהצוות בבתי הספר. מעבר 

לתוכניות ארוכות טווח יש גם קורסים נקודתיים 

– למשל, קורסים להורים המסייעים להם לתמוך 

בלמידה של ילדיהם. לאחרונה התחלנו לפתח 

מגוון קורסים להעשרה ופנאי למבוגרים המבוססים 

על למידה פרויקטלית, אבל זה יתחיל לפעול רק 

בתחילת השנה הבאה".

"תוכלי לפרט קצת על חבלי הלידה של הבגרות 

הפרויקטלית?", שאל סטודנט.

"הצוות שהתחיל לפתח את הבגרות האחרת עשה 

זאת מתוך הסכמה של מובילי תהליך השינוי העירוני 

שמבחני הבגרות במתכונתם הישנה אינם מסייעים 

לפיתוח מיומנויות רלוונטיות לעולם שבו התלמידים 

יחיו", השיבה, "מצד שני – ברור היה שאם אנחנו 

רוצים שהלמידה מבוססת הפרויקטים תמשיך גם 

לתיכון ותהפוך לברירת המחדל של ההוראה בעיר, 

חייבים דרך הערכה מותאמת. באותה תקופה בדיוק 

התחלף שר חינוך, והאווירה במשרד הייתה כזו 

שבתוכה הייתה סובלנות גם לרעיונות רדיקליים. 

צוות הפיתוח יצר קשר עם אוניברסיטת תל אביב, 

שהתגייסה עניין והעניקה, מחד, גיבוי אקדמי לבגרות 

החדשה ומאידך, הסכימה לקבל את תלמידי הדור 

הראשון שעברו אותה".

"מבחני הבגרות שלנו אינם למעשה מבחנים אלא 

"תקופת בגרות" – חודש בתום כל שנת לימודים 

בתיכון במהלכו מקבלים התלמידים מטלה 

פרויקטלית המשלבת שלושה תחומי לימוד. במשך 

החודש עליהם לעבוד על התוצר, תוך תיעוד שלבי 

התהליך. בתום החודש מגיעים בוחנים חיצוניים ליום 

המשלב תערוכת תוצרים והצגת למידה, במהלכה 

מעידים התלמידים על תהליכי הלמידה שלהם 

במהלך החודש האחרון – על הידע, המיומנויות 

וההרגלים שרכשו תוך כדי הלמידה. החודשים האלה 
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הם חגיגת למידה אמיתית בכל בתי הספר בעיר 

שאימצו את הבגרות החלופית. תלמידים שמעוניינים 

בכך עדיין יכולים להיבחן במסלול השמרני לבגרות – 

אבל עם כל שנה שעוברת בוחרים בזה פחות ופחות 

תלמידים".

כאן התערב המדריך. "וכמו שזוכר מי מכם שקרא 

את המאמר ששלחתי לכם, מחקרים מצאו שבוגרי 

הבגרות הפרויקטלית מצליחים בלימודיהם 

האקדמיים באופן בולט יותר ממי שנבחן במערכת 

המבחנים השמרנית".

"ויש לנו מחקר טרי", חייכה שוב האישה, "במסגרתו 

עקבו חוקרים אחרי בוגרים שלנו שהשתלבו 

במקומות עבודה שונים, ומגלה כי מדדי שביעות 

הרצון מהעובדים גבוהים בכמה וכמה מעובדים 

בקבוצת הביקורת. אבל זהו, דיברתי די. עכשיו אני 

רוצה שתתפנו לסיורים הוירטואליים שלכם. מי 

שירצה לשאול אותי עוד שאלות, ימצא אותי בקומה 

3, במשרדי מחלקת ההכשרה".

"ומי שרוצה בסיור אמיתי במקום וירטואלי, יכול 

להצטרף אליי", הוסיף המדריך, "אני רוצה לקחת 

איתי קבוצה של כל מי שרוצה לראות בית ספר 

שעבר תהליך שינוי". קבוצה של כעשרה סטודנטים 

הלכה אחריו אל היציאה. היתר שוטטו ברחבי החדר, 

מכוונים את הטלפון הנייד שלהם אל פריטים שונים 

ברחבי החדר.

שלישית סטודנטים אחת – זוג סטודנטים 

וסטודנטית – נעצרה ליד תמונת בית ספר שלידה 

הכותרת "תיכוני הזדמנות שנייה". "זה מעניין", אמר 

אחד מהם, "לא ידעתי שגם בתי הספר האלה היו 

חלק מהתהליך העירוני".

"את זה היה מעניין אותי לראות", אמרה הסטודנטית.

אחת המדריכות במרכז הסתובבה אליהם – "תרצו 

לבקר בבית ספר נעמ"ת? הוא ממש לא רחוק מכאן. 

בואו אתן לכם מפה ואסמן לכם איך להגיע".

ביקור	בחטיבת	ביניים	–	תלמידים	
לומדים	במרחב	העירוני

האוטובוס עצר בחריקה ליד מבנה שנראה כמו מרכז 

קניות גדול. בכניסה אליו נראו קבוצות של ילדים 

ישובות במעגלים על הקרקע, ומספר מורים מסבירים 

דבר־מה. אחד מהם הבחין בקבוצת הסטודנטים 

ונופף בידו להתקרב.

"בואו, אתם יכולים להצטרף אלינו לשיעור בחקר 

התנהגות אנושית", הסביר, "אנחנו מתחילים עכשיו 

פרויקט שמטרתו לשפר את ההתנהלות של אנשים 

בתוך מרכזי הקניות. התלמידים כאן נכנסים עכשיו 

לתוך הקניון, למשימה בה יידרשו לתעד את מסלולי 

ההליכה של הקונים בין החנויות. מתוך המיפוי הזה 

נסמן אזורים "חמים" ו"קרים" בתוך הקניון, ונציע 

דרכים פשוטות שיקלו על התנועה בקניון בשעת 

דחק. במקביל אנחנו חוקרים תנועה של נמלים בקן 

נמלים ומנסים להסיק מקנות על הדמיון והשוני 

ביניהם".

סטודנט אחד מירפק סטודנטית שעמדה לצדו. 

"סליחה, אבל את רואה כאן בית ספר?", לחש.

כנראה שהלחש היה רם מספיק כדי שהמורה ישמע. 

"בניין חטיבת הביניים ע"ש גולדה מאיר נמצא שם", 

החווה בידו לעבר בניין ישן, שנראה כי היה צבוע 

בעבר בצבעים בוהקים אבל אלה דהו עם הזמן, 

"בתוך כל מורכבותו של התהליך העירוני לא היה 

אתם יכולים להצטרף 
אלינו לשיעור בחקר 
התנהגות אנושית", 

הסביר, "אנחנו 
מתחילים עכשיו 

פרויקט שמטרתו 
לשפר את ההתנהלות 

של אנשים בתוך 
מרכזי הקניות. 
התלמידים כאן 

נכנסים עכשיו לתוך 
הקניון, למשימה בה 

יידרשו לתעד את 
מסלולי ההליכה של 
הקונים בין החנויות
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כסף לשפץ את כל בנייני בתי הספר, שכבר לא 

התאימו לשיטות הלמידה החדשות. מה שקרה 

במקום הוא שהעיר עודדה אותנו לבנות תכניות 

בשיתוף פעולה עם מבני ציבור ומרחבים ציבוריים – 

וכך עשינו. ג'סי, תוציא לי מערכת רגע".

אחד הילדים הושיט בדממה את הטלפון הנייד 

שלו, שעל מסכו הבהבה טבלה צבעונית. קבוצת 

הסטודנטים התגודדה סביבה. "כמו שאתם יכולים 

לראות כאן, המערכת של החודשיים הקרובים בכיתת 

צד"ף )צמיחה דרך פרויקטים( מתרחשת בכמה 

חללים", המשיך המורה להסביר, "את הבקרים אנחנו 

מתחילים לרוב בחלל המדיטק, שם נפגשים, עושים 

קריאת בוקר בספריה ומתכוננים ליציאה למשימות 

הפרויקט. חלק מהחקר אנחנו מבצעים בקניון וחלק 

בחללים של המכון לחינוך טכנולוגי )HIT(. במוזיאון 

העיצוב אנחנו מגיעים כדי לבקר בתערוכת עיצוב 

המוצר שלהם וללמוד עיצוב תעשייתי, ובמוזיאון 

הקומיקס דיברנו על איך בונים סיפור טוב בקומיקס. 

אם מזג האוויר יפה, אנחנו עושים למידה גם בחוץ. 

בחורף חוזרים לבניין החטיבה הישן."

"כשהיינו במרכז לחדשנות חינוכית שמענו שיש לכם 

גם פרויקט עם בית החולים וולפסון", אמרה אחת 

הסטודנטיות.

"כן, זה של כיתות ח'", השיב המורה, "פרויקט מעניין, 

הייתי שותף להדרכה של מי שבנה אותו במסגרת 

תפקידי כמנטור". "מנטור הוא מדריך בית־ספרי 

שמתמחה בהדרכת מורים אחרים בהוראה ולמידה 

פרויקטליות", הסביר בתשובה למבטי השאלה 

שהופנו אליו, "מזמן, כשתהליך השינוי העירוני רק 

התחיל, היו מדריכים חיצוניים שלימדו את המורים 

בכיתות צד"ף איך לבנות נכון פרויקט. אבל כבר יותר 

מעשור שאנחנו עושים את זה בעצמנו".

"אני יכול לשאול איך מתקבלים להוראה בבית ספר 

בחולון?", שאל אחד הסטודנטים בהיסוס. המנטור 

חייך. "יש לנו תהליך קבלה שכולל ראיון אישי וסדנת 

מיון, שבוחנת יכולות של עבודה בצוות ותכנון יצירתי. 

מי שמשלים אותה נכנס לשנת הוראה מונחית, 

במסגרתה אני או מנטור אחר ילוו אותך בפגישות 

שבועיות, שחלקן יכללו תצפיות בתהליכי ההוראה 

שלך ומתן משוב. אם תסיים את השנה הזו בהצלחה, 

תהפוך לאיש צוות קבוע באחד מבתי הספר".

אחת הסטודנטיות נעשתה פתאום ערה לכך שצופים 

בהם – זוג נשים עם עגלות תינוק שיצאו לא מכבר 

מהקניון נעמדו והקשיבו בעניין לשיחה. "אתם 

הולכים להיות מורים פה? שיהיה לכם בהצלחה", 

אמרה לבסוף אחת, "כל הילדים שלי מלבד הגדול 

למדו פה מההתחלה, והודו לי בכל בוקר שבו יצאו 

לבית הספר".

"מאיפה את?", שאלה סטודנטית.

"גרנו קודם במודיעין, והבן שלי למד בתיכון מקיף 

רגיל. הוא היה תלמיד טוב אבל נורא סבל מהתחרות, 

ומהעובדה שאף אחד לא מהמורים לא מכיר אותו 

באמת. לקראת הבגרות הוא ממש נכנס לדיכאונות. 

הבטחתי לעצמי שלקטנים זה לא יקרה, וכששמעתי 

על הדברים שקורים פה במערכת החינוך עברנו 

לחולון. מה אני אגיד לכם, שמים וארץ. הילדים שלי 

קיבלו במתנה שנים מאושרות, ואני קיבלתי חזרה את 

השקט הנפשי שלי כאימא".
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תיכון	הזדמנות	שנייה	כחלק	
מתהליך	השינוי	העירוני

שלישיית הסטודנטים הגיעה בינתיים, בסיוע ההסבר 

האדיב של המדריכה מהמרכז, אל שערי תיכון 

טכנולוגי נעמ"ת. בעוד הם משתהים ליד הפתח, 

נבוכים אם להיכנס, ניגשה אל השער מבחוץ אישה 

בהליכה בוטחת.

"אתם מבקרים חדשים בעיר?", פנתה אל הסטודנטים 

הנבוכים, "שלחו אתכם מהמרכז לחדשנות? אני 

שמחה שבאתם", אמרה ופתחה את השער, והכניסה 

אותם אחריה פנימה. "אתם בטח אנשי חינוך, נכון? 

אנשי חינוך מבינים שהנס הגדול הוא לא בהקמה 

של בית ספר חדש מאפס, אלא בשינוי של בית ספר 

קיים. ועוד בית ספר שהוגדר בעבר כ"סוג ב'".

"אנחנו לא חושבים שתיכוני הזדמנות שנייה הם סוג 

ב'", אמרה הסטודנטית, מנסה להדביק את צעדיה 

הנמרצים של האישה במורד המסדרון. היא נכנסה 

למזכירות ופסעה היישר לעבר חדר המנהלת, ואז 

נעצרה לרגע. "סליחה על חוסר הנימוס, לא הצגתי 

את עצמי. אני ליאורה, מנהלת בית הספר נעמ"ת", 

היא הושיטה לעברם יד והם לחצו אותה במבוכה. 

"בואו, תכינו לעצמכם שתייה כאן ונשב אצלי, אספר 

לכם משהו על תהליכי שינוי".

כמה דקות אחרי, כשהכוסות בידיהם, החלה ליאורה 

לדבר. "כשרק סיפרו לנו על הרעיון לעשות שינוי 

עירוני בדרכי הלמידה הייתי סקפטית, מודה. אני 

יותר מדי שנים במערכת החינוך, וראיתי יותר מדי 

טרנדים חולפים. אבל בכל זאת אמרתי 'רוצה אני', כי 

הרגשתי שבית הספר שלנו צריך איזושהי התחדשות. 

דווקא כאן, בתוך האתגר הגדול של לעבוד עם 

תלמידים שבטוחים שהם כישלון לימודי, חשוב 

לדעת לייצר תחושה של עשייה משמעותית. מצד 

שני, חששתי שאני מכניסה את עצמי למשהו שאני 

בקושי יודעת איך מתחיל, ובוודאי לא יודעת איך הוא 

ייגמר. ושזה ידרוש גם ממני, וגם מהצוות שלי, דברים 

שאני לא אוכל לעמוד בהם".

"הנסיעה להיי־טק היי בסן דייגו עשתה לי משהו 

– פתאום ראיתי איך בית ספר טוב יכול לעבוד גם 

עם התלמידים הכי חלשים, ויש שם כאלה. והבנתי 

גם איך הלמידה הפרויקטלית יכולה לשרת דווקא 

את אוכלוסיית התלמידים שלי. כי אחד הדברים 

שהילדים האלה מחפשים כל הזמן הוא צורך פרקטי 

בלמידה – אם זה כל כך קשה, למה אני צריך 

להתאמץ? ובלמידה מבוססת פרויקטים יש תשובה 

לשאלה הזו – אני לומד כדי לדעת לעשות דברים".

"בקיצור – התחלנו עם פרויקטים בודדים בכמה 

מקצועות, ועם קבוצת מורים קטנה. אני עצמי 

הובלתי פרויקט בתחום הדעת שלי – מידענות. 

וראינו כולנו כי טוב, ואפילו מצוין. נוצרה איזושהי 

תשוקה בלמידה שעברה מהמורים אל התלמידים, 

ונשארה שם. מורה אחת אצלנו עברה הכשרת 

מנטורים והתחילה לעבוד עם מורי המגמות – 

צילום, תקשוב, טיפוח החן וניהול עסקי – על תכנון 

פרויקטים במקצועות האלה. היה לנו חשוב להדגיש 

שאנחנו מצפים מהתלמידים שלנו לסטנדרט גבוה 

של תוצרים – ושלמורים אסור לוותר לתלמידים 

אלא לנסות ולמשוך אותם גבוה כמה שאפשר.

"ועכשיו, אם גמרתם את השתייה שלכם, אני אקח 

אתכם לסיור בבית הספר. תיכף עומד להתחיל להם 

שיעור בכיתת הצילום, שהפרויקט שלהם הוא לאצור 

תערוכת צילומים שמתעדת את היעלמות החולות 

של העיר חולון. ערב התוצרים של כיתת טיפוח 

החן היה לפני חודש במיקום לא שגרתי – בבית 
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גיל הזהב, שבו התלמידים ארגנו ערב טיפוח ועיצוב 

שיער לקשישות. בתקשוב הם עובדים כרגע על עוד 

אפליקציות סיור עבור המרכז לחדשנות חינוכית. הם 

אמרו לכם שם שאלה תלמידים שלנו שתכננו את 

רוב מערכת הסיור הווירטואלית שם?"

שיחת	סיכום	–	תובנות	מתוך	
סיפור	הצלחה	עירוני

"ובכן", אמר המדריך אחרי שהחבורה כולה התקבצה 

חזרה לתוך האוטובוס, "בואו נתחיל לסכם את מה 

שראינו. והייתי רוצה שתתייחסו בסיכום שלכם 

לשאלה מה, לדעתכם, סייע לעיר חולון להפוך 

לסיפור הצלחה חינוכי כזה.

"השילוב בין התהליכים", ענה אחד הסטודנטים אחרי 

רגע של מחשבה, "העובדה שנעשתה כאן עבודה 

מקבילה של פיתוח ומחקר והכשרה, של תוכניות 

לימודים חדשניות בבתי ספר קיימים והקמה של בית 

ספר חדש. כל אחד לחוד יכול היה להיכשל אבל 

הצירוף של התהליכים והתמיכה שלהם אחד בשני 

עזרה להצלחה המשותפת".

"אני מאוד התרשמתי מזה שכל מי שדיברנו איתו 

נראה מלא התלהבות", העירה סטודנטית, "אני 

חושבת שהעובדה שאנשים בחרו לקחת חלק 

בתהליך הזה הפכה אותו לאפשרי. אם זה היה נעשה 

מתוך כפיה או כ"הנחתה" מגבוה, זה לא היה מצליח".

"ומצד שני ברור שהייתה פה הנהגה מקומית 

שהובילה תהליך כזה עם הרבה אומץ ונחישות", 

הוסיף סטודנט אחר, "העובדה שלאורך התהליך הם 

ישבו וחשבו עליו יחד הייתה תנאי חשוב להצלחה".

"והתוכנית שנבנתה, על בסיס חמשת העקרונות", 

אמרה סטודנטית גבוהה שהתכרבלה במעיר צמר 

כחול, "כשרוצים לגייס הרבה אנשים לטובת חזון 

של שינוי, צריך שהחזון יהיה מאוד ברור. חמשת 

העקרונות האלה כתובים פשוט והם מובנים לכל 

אחד. ברגע שמנהלים ומורים אימצו אותם, והצליחו 

ליהנות יותר מההוראה־למידה, לא הייתה סיבה 

לחזור ללמידה הישנה".

"וכמובן, העובדה שמדובר בתהליך עירוני – זה לא 

בית ספר אחד שעושה שינוי ומרגיש לבד בתוכו, 

אלא עיר שלמה", אמרה סטודנטית אחרת, "זה נותן 

המון עוצמה למהלך כולו".

"אני מצטער על דבר אחד – וזה שכשאני הייתי ילד, 

לא עברנו לגור בחולון", אמר סטודנט בנימה של 

קנאה.

המדריך צחק.

"אז כמה מכם היו רוצים ללמד פה בשנה הבאה?", 

שאל.

אוטובוס שלם של ידיים הונף מעלה.
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על	יוצרי	הספר
מרב ברקת היא מנהלת תוכנית 'חדשנות חינוכית חולון' מראשיתה. יועצת ארגונית, מגשרת ומנחת קבוצות. 

עוסקת בהובלת תהליכי שינוי מוניציפליים ובתרגום והתאמת מודלים של חדשנות חינוכית מהעולם למציאות 

הישראלית. מאמינה כי מסע למידה של אדם הוא מסע חיים ויש לאפשר לו תנאי חופש בו תתקיים סקרנות 

תשוקה ועניין. מחוייבת לשיוויון הזדמנויות לחינוך איכותי בחברה הישראלית על כל גווניה.

שי קונפורטי איש חינוך דמוקרטי, מלווה תהליכי שינוי ואנתרופולוג של חינוך. חיפאי ואבא לשלושה. בעברו 

היה מורה בבתי ספר דמוקרטיים, מנחה קבוצות , מדריך פדגוגי ומרצה במסלול להכשרת מחנכים. מאמין גדול 

באדם, בחופש הבחירה ובתהליכים המעודדים הנעה פנימית ולא חיצונית. אוהב את החיים, מפסל, מנגן, רוכב, 

מתרגל ג'אגלינג ואהבת חינם.

אדר כהן הוא מורה ועוסק בעיקר בחינוך לאזרחות, עם תלמידים, סטודנטים, מורים ומנהלים. רואה קשר ישיר 

בין הצורך לקדם בישראל כיוונים של חינוך פרוגרסיבי, פתוח, מכוון לחשיבה ולעשייה לבין הצורך לחנך כיצד 

לעסוק בצורה נכונה בתכנים אקטואליים, מעוררי מחשבה ומעוררי מחלוקת. אדר הוא פטריוט חולוני, אבא 

לשלושה, אוהב ללמוד וללמד. בעבר כיהן בתפקיד המפקח על לימודי אזרחות במשרד החינוך. 

יולי חרומצ'נקו היא מנחה בבתי ספר ומנהלת-שותפה בהובלת תהליך השינוי בעיר חולון. ירושלמית, אמא 

לשלושה, בעבר עיתונאית ועורכת במגוון כלי תקשורת, היום עוסקת בתהליכי שינוי חינוכיים וחברתיים, 

בקידום יצירתיות ודמיון עתיד. אוהבת ספרות פנטזיה ולטגן פנקייקים, ומחויבת לקידום חיים משותפים 

לציבורים השונים בחברה בישראל. 

דרור בר יוסף הוא חולם. מאמין באנשים וביכולתם ליצור מציאות שתואמת את אמונותיהם. דרור הוא איש 

 חינוך ומנחה תהליכי שינוי חינוכיים בגני ילדים ובתי ספר. אבא לשניים, ירושלמי, עוסק באיור ובכתיבת שירים. 

דרור שם את חלומותיהם של אנשים כנר לרגליו ושואף להיות חלק מחברה שחותרת להגשמה עצמית 

וחברתית במישורים רבים ובכל גיל.

רון דביר עוסק בפיתוח חדשנות ארגונית ובבניית מנועי חדשנות. הוא אובססיבי לתכנים ולהנגשה טקסטואלית 

וויזואלית שלהם, ולכן בכובעו השני פעל כעורך-שותף במספר רב של פרויקטים של עיבוד והנגשת ידע, כולל 

מרכז הידע הבינלאומי לערי חינוך C2City, מיזמים בינלאומיים ועוד. רון חבר בצוות המחקר והפיתוח של המכון 

לחינוך דמוקרטי.

נעם תמרי, המעצב של הספר, עוסק בעיקר בפרויקטים עתירי תוכן - ספרים, מגזינים, אתרי תוכן ועוד. סטודיו 

נעם תמרי עוזר ללקוחותיו להגיש את תכניהם בצורה רהוטה, מקצועית וקוהרנטית, תוך בניית קו עיצובי הולם. 
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 המכון 
 לחינוך 

דמוקרטי

סיפורו של תהליך שינוי חינוכי-עירוני

 למידה 
מבוססת פרויקטים

במרחב העירוני

ן ו ל ו ח ל  ש ט  ק י ו ר פ ה

על הספר
ספר זה מספר את סיפור המסע העירוני של חולון, שהחל ברעיון אמיץ של מנהלת בית 

ספר אחת לצאת וללמוד עם חבריה המנהלים את מודל היי־טק היי בסן דייגו, ארצות 

הברית. יחד ולחוד הם יצרו פרשנות מקומית למודל זה שתתאים למציאות חינוכית חדשה 

ופורצת דרך. 

חשוב להדגיש שאנו מתארים כאן דוגמה לתהליך שינוי פדגוגי עירוני, ולא מתכון מדוייק 

לתהליך שינוי )שהרי למרחבים עירוניים שונים יתאימו תהליכי שינוי שונים(. למעשה, 

הספר הוא מקרה בוחן שבעזרתו אפשר ללמוד מהניסיון המצטבר של מערכת חינוך 

עירונית במסגרת כל הרצף הגילי )גן עד בית ספר תיכון( כיצד ניתן להוביל שינוי פדגוגי 

דרך שלוש נקודות מבט שונות: זו של ראש מינהל החינוך, זו של מנהל הבית ספר וזו של 

המורה. מרבית פרקי הספר מחולקים לשלושה שערים המייצגים את שלוש נקודות המבט 

האלה, ולכן מותאמים לקהלי יעד שונים שעשויים למצוא בו עניין:

 "צוות חולון" מטעם המכון לחינוך דמוקרטי 

 ליווה את המסע החינוכי הזה. 

 מחברי הספר הם חברי הצוות: 

 מרב ברקת, יולי חרומצ'נקו, אדר כהן, 

שי קונפורטי ודרור בר יוסף

שער הכיתה: 

מיועד למורים המעוניינים ללמד בעזרת למידה 

פרויקטלית. שער זה מתאר את הרציונל הפדגוגי 

ואת שלבי העבודה בלמידה מבוססת פרויקטים 

בעזרת חוויות של מורים – האתגרים שניצבו 

בפניהם ודרכי ההתמודדות עמם.

שער בית הספר: 

מיועד למנהלים שרוצים להנהיג למידה מבוססת 

פרויקטים כפדגוגיה ותרבות מובילה בבית ספרם. 

שער זה מתאר את האופנים שבהם המנהל יכול 

לארגן מחדש את בית הספר כדי שיותאם ללמידה 

פרויקטלית: כיצד תומכים במורים, כיצד מתכננים 

מערכת שעות שתסייע לפדגוגיה מסוג זה ועוד.

שער העיר: 

מיועד לבעלי תפקידים מערכתיים באגפי החינוך 

של הרשויות המקומיות ובמשרד החינוך. בשער זה 

מתוארת הפעולה העירונית המסייעת לתהליך השינוי 

ברמה המערכתית, תומכת בתהליכים הבית ספריים 

ומתכננת את העיר כמרחב למידה.
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