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  הוויית בית הספרלותוצריו ייחודי  יבית ספר ם תכנון לימודיתרומתו של 
  

משתקפים בתיאורי הסגל הם מימושו כפי ש ותהליכיבית ספרי לימודים תכנון  של השלכותיו
  סטודנטים להכשרת מורים וסטנדרטים פרופסיונליים להוראה, החינוכי

  
  עדנה מור, נירית רייכל

  

 מבוא
הספר ועל  ספרי ייחודי על בית  של תכנון לימודים ביתוהשלכותיופעותיו השן את ובחלהיא זה  אמרממטרתו של 

 האתוס על  ,הספר ביתן את משתתפיו לתת את דעתם על מדיניות י הבית ספרי מזמכנון הלימודיםת. הבאים בשעריו

 . בהםם ללמוד בערוצים שהמתכננים מבקשים להוליכםדיימ התלם שלמוכנותעל  ציפיות ההורים ו על ,החינוכי שלו

תרומת  במתמקדתהבדיקה  ."ארבל נופי" ספרהבית תכנון הלימודים של מ הנובעים יםהמאמר בודק את התוצר

 ,הכתיבהתכנון  בתכנים ובדרכי ההוראה ש  נדוןמאמרב. הוויית בית הספרל הניעהתכנון תהליכי השינוי שו התכנון

  . כיר מונח זהשה שנבעו ממנו ובסטנדרטים להוראה שהציב בפניהם בלי סגל החינוכיבדרכי העבודה של ה

  

 :   משלוש זוויות ראייההספרבית של תכנון הלימודים הייחודי על  לכותיוהשאת  חן  בואמרהמ

   .בראיונותדי סגל בית הספר י-מתוארים עלכפי שהם  •

 של סטודנטים להוראה המתנסים  ת רפלקטיביהכתיבוב חות"דוכפי שהם משתקפים בשדה ומתוארים ב •

 סוג של שותפות בין מכללה להכשרת מורים – PDS) Professional Development Schoolמסגרת ב

   .שבועב יומיים בית הספר ושוהים ב) טודנטים להוראה לומדים ומתנסים בובו הסשובית ספר 

 .ות המפותחות ובישראלפרופסיונליים להוראה שפותחו בשנים האחרונות במדינסטנדרטים פי -על •

 אחר כך מודים הייחודי כפי שהוא משתקף בעיני הסגל החינוכי והסטודנטים להוראה ויתכנון הל את נציג  תחילה 

  .  המערבארצותים מתכנון הלימודים בהשוואה לסטנדרטים להוראה שהתקבלו בעסטנדרטים הנובנדון ב

הפקה והערכה של תוצרים , שיבוץ, שבמהלכן נעשים בחירה, סדרה של פעולות" מוגדר כ "תכנון לימודים"מושג ה

סיים וחלקן משאלות לקן פרי ערכים בסיח –לאור תחזית של משאלות חברתיות , חינוכיים ושל האמצעים להשגתם

טיב האדם , המדובר בדימויים בדבר ידע.  ושל האילוצים שבהם בית הספר נתון–שצצו עקב בעיות אקטואליות 

ובהערכה לגבי משאבי כוח אדם וידע ולגבי כוחן היחסי של קבוצות חברתיות שונות ,  מצד אחד,ודמות החברה

בית  לתכנית הלימודיםאת בין היתר תכנון הלימודים מעצב  .)ג"תשנ ,שרמר ("מצד אחר, בעלות אינטרסים מנוגדים

  . הספר

  

; 1997 ,לוין ונבו; Silberstein & Ben-Peretz, 1983( מוגדרת בספרות המחקר בדרכים שונות "תכנית לימודים"

בו ש "נופי ארבל"ת הספר  את מהות תכנית הלימודים של בי,נו לדעת,משקפתלוין ונבו הגדרתם של ). 2000 ,ברונר

 של התהוות ולא מוצר או תוצר שעבר תהליך של דיימהיא אפוא תהליך ת תכנית הלימודים" ,פיה-על. נערך המחקר

זהו תהליך המתהווה באמצעות מערכת של יחסי גומלין . ואף לא מוצר גמיש שקל לשנות את תצורתו, פיתוח ונארז
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זהו . פועלות בו ונותן ביטוי לרוחו של כל פרטלזמן ולנפשות ה, תהליך שהוא רגיש למקום. םדיימבין מורים לתל

  ). 13' עמ, שם" (תהליך העושה שימוש במידע וידע ומסייע להבניה של ידע הקשור בשאלות קיומיות ותרבותיות

   
שיתוף חברי הסגל החינוכי ביצירת חמשת הרכיבים המרכזיים  מקובל מתבטא בספרי ביתייחודו של תכנון לימודים 

  :  ואלה הם,בית הספר החינוכית של של מכלול עשייתו

  

המכונה , גישה החינוכית תכליתה של ה- של בית הספר ויעדיו החינוכיים החינוכית תוגישגיבוש   .1

 ,זילברשטיין(חזון או מצע חינוכי , ספרי  בית"אני מאמין", שקפת עולם חינוכיתבספרות המחקר גם ה

 את הספר ואת העקרונות המנחים   יעדיו של ביתא להגדיר אתי ה, Woods, 1983);ן"תש, רשף; 1998

ספרית מאופיין בשיתוף פעיל  גיבוש גישה חינוכית בית. יתספר עבודתו החינוכית ולעצב את התרבות הבית

תיקונה  ,הניסוח של הגישהשל המורים ובעלי התפקידים בכל צומתי ההכרעות המרכזיים בתהליכי 

ידי בעלי -המוכתבת עלחינוכית להבדיל מגישה " הצומח מלמטהמצע "הוא מכונה . פי הצורך-ושכתובה על

     ).Fullan, 1992" (מצע מוכתב מלמעלה"תפקידים המכונה 

מערכת :  הגישה החינוכיתהאמצעים הננקטים למימוש לכלמשקף את  מבנה הלימודים - מבנה הלימודים  .2

עיצוב הסביבה הלימודית , למידהחומרי ה, תכניות הלימודים, הרציונל המנחה, ארגון הזמן, השעות

   .)1998, זילברשטיין (הספר  וחלוקתם בהתאם לגישת ביתוהפעילויות הלימודיות

  ולממש פתח ולטפח את איכות תכנון הלימודיםלהסגל החינוכי כדי פנימית של התארגנות  - מבנה ארגוני  .3

    ).1990,  שרן ושחר;ן"תש, ענבר(ספרית  את הגישה החינוכית הבית

 סגל ידי-למתבצעת עה ההערכה. תקפות תכנון הלימודים ומימושושל הערכה פנימית  - ספרית הערכה בית  .4

נוסף להערכת , כלומר. אוסף נתונים מתאימים ומסיק מסקנות, רכי המידע שלוובית הספר המגדיר את צ

 , משוב פנימילהפיקר מושאי הערכה שונים ומגוונים מעולם בית הספר וואפשר לבח, ם והישגיהםדיימתלה

, הערכת פרויקטים חינוכיים, כגון הערכת תפקודן של מסגרות פעולה ובעלי תפקידים בתוך בית הספר

הערכה בית ספרית  .תוצריהםם התנסו בהם ודיימתלהתהליכי למידה שהערכת , הערכת הסביבה הלימודית

בתי הספר של שיפור לחידוש ול, התפתחותל, המנופים העיקריים לשינויאחד לפנימית נחשבת 

  חשיבותה של .)Nevo, 1995(והיא מבטאת עקרון ניהולי ופדגוגי  הסגל החינוכי שלהםולהתמקצעות של 

 .הארגוני הספציפי ולהעצים את השותפים בה הקשרלההערכה הפנימית היא ביכולתה לתת ביטוי 

. ר הפועלת בתוך בית הספרלמידה והשתלמות לצוות ההוראה של בית הספ לשמתמדת מסגרת  - השתלמות  .5

כאשר הנושאים .  מבחוץאו שיובאו ,פי צרכים פנימיים של המוסד והמורים- עלייבחרונושאי ההשתלמות 

 העשייה החינוכית מה של קידול וה מהווה מנוף להתפתחותהמסגרת ,צרכים פנימייםעל והתכנים עונים 

מתמדת מבטיחה את השתלמות . טיבישיפור הידע האישי והקולקלהתמקצעות המורים ול, בבית הספר

   .)1998 ,זילברשטיין; Bardley, 1991( בית הספרשל  ו והתפתחותוהתקדמות

  

 הגישה החינוכית ומבנה -  בית ספרי ותוצריהםתמקד בשני הרכיבים הראשונים של תכנון לימודיםימאמר ה

  .בים הנוספיםאגב הדיון המורחב ברכיבים מרכזיים אלה נדון גם בשלושת הרכי .הלימודים
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 לשם הפרופסיונליים סטנדרטימבעד לגם  ,כאמור,  ותוצאותיו נבחנים"נופי ארבל'"ספרי של  תכנון הלימודים הבית

, כמוזכר, המונח סטנדרטים פרופסיונליים הופך בהדרגה לשכיח בשדה החינוך בשנים האחרונות ומהווה. הוראהה

   . ביניהן ישראל,שונותבסיס לרפורמה העוברת על מערכות חינוך במדינות 
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  סטנדרטים פרופסיונליים להוראה 
 עקרונות ותקנים כלליים רצויים של  של,סטנדרטים פרופסיונליים להוראה הם הגדרות וניסוחים של אמות מידה

הנחשבת  בעיקר רמה, רמת איכות או הישגים" היא )1999, שטיינר (ה המילונית לסטנדרטרהגדה .ההוראהמעשה 

הסטנדרט הוא מונח המגדיר כמות , בתחום החינוך ". או רמהנח משמש לעתים למדוד או להעריך איכותהמו .קבילה

ם צריכים דייממבטא  מה שכל התל הסטנדרט.  הבסיס לחינוך איכותיןשה ידע ומערכת מיומנויות-נצברת של גוף

טים פותחו בשנים האחרונות הסטנדר ).Ravitch, 1996(אך אינו מכתיב פדגוגיה , מסוגלים לעשות לדעת ולהיות

ם דיימסטנדרטים לתל :ידי מערכות חינוך בארצות המפותחות ונועדו לקהלי יעד שונים המעורבים בחינוך-על

.  זהבהם נדון במאמרשוסטנדרטים למורים ולהוראה   של החינוךםואדמיניסטרטוריסטנדרטים למנהלים , וללמידה

-ת לגבי סטנדרטים בחינוך והשינויים שחלו בהן מאז שנות הנּושֹותפיסות ה -סטנדרטים במערכות חינוך "במאמר 

 ומתארים בהוראה ובהישגים, תכניות לימודיםגישות לקביעת סטנדרטים ב) 2001(פרידמן ופילוסוף סוקרים " 80

פרידמן ופילוסוף משווים . ערכות חינוך במדינות שונותהתהליכים המרכזיים שהובילו לקביעת סטנדרטים במאת 

קווי דמיון בסטנדרטים של תכניות לימודים ומסרטטים  הברית-ביפן ובארצות, ת החינוך בגרמניהובמערכדרטים סטנ

הדעת  לצד הסטנדרטים של תחומי. מדעי החברה ומדעי הטבע, מטיקהמת: בשלושה תחומי דעת מרכזיים

ב מסגרות לשיפור ההוראה יסודות ולעצלנסח שמטרתם   למורים ולהוראהסטנדרטים עוצבו גם ,)דיסציפלינריים(

 תהליך אהוראה יעילה היהיא שהפרופסיונליים להוראה  הסטנדרטים רוב נקודת המוצא של . הספר והלמידה בבתי

צורכיהם  לות גמישבט ברפרטואר רחב של אסטרטגיות ושיטות הוראה כדי להגיב ושללמורים המחייב את המורכב 

  הוא להוראהיעדם המרכזי של הסטנדרטים. Budy & Kelly, 1996)(ם ממגזרי אוכלוסיה מגוונים דיימתלשל 

 להשתמש ולפתח ידע על הוראה  המוריםהנעת באמצעות, זאת. להעצים את המוריםם ודיימלקדם את למידת כל התל

אצל (הריס וקר ). 2003 ,חטיבה(עבודתם למאתגרת יותר באופן אינטלקטואלי ומאבחנת יותר וך את ולמידה ולהפ

 מסגרת מוגדרת לבחינותואחיד התייחסות כלי בהיותם סטנדרטים למדינה ם של  את יתרונציינו  )1999, שטיינר

, חדשות לארגון תוכני תכנית לימודים מוקד לפיתוח דרכים בהיותם בתי הספרלמחוזות ולאת יתרונם ; ארציות

, תכניות הוראה, יות לימודיםב תכנוצילעבהיותם כלי  מסייע מורים  לואת יתרונם ; תכניות הוראה ודרכי הערכה

   . ם וההוריםדיימ ותיאום ציפיות עם התלהערכה

  

כלי מרכזי להתנגדות וביקורת להפיכת הסטנדרטים , חששותיש המביעים  ,רפורמת הסטנדרטיםחסידי  לעומת

כי קביעת סבור , ארצות הבריתהמתייחס ל, )1999, שטיינר' גאצל  ,Fiske, 1998(פיסק . במערכות החינוך

כניסיון ו ל תיקביעת סטנדרטים נרא. המקומית לחינוך ריכוזי שיפגע בחדשנות ברמהעלולה להוביל סטנדרטים 

ם ולא תתחשב דיימ כי הגדרת סטנדרטים תגביל את הדרישות מן התלהוא חושש .רכת החינוך המבוזרתלמרכז את מע

 כי ועניםט (Appl, 1993 ;Eisner, 1993)  ואפל אייזנר.ובצרכים המיוחדים של אוכלוסיות שונות ניהםבשונות בי

בהתחשבות בתרבויות , פתרון לפגעי מערכת החינוך אשר בפועל יפגע בראיית הפרט להציע יםתיימרמסטנדרטים ה

-בתליים אינה הכל מערכת הסטנדרטים ,לטענתם. ארצות הבריתהשונות ובהתאמה לייחודן של קהילות ברחבי 

ציג את יכולותיו והישגיו  שתהספר ומוריהם לפתח הערכה לביצועים של בתיעצם היכולת מפקפקים בהם  ו,ביצוע

 גם בישראל נתקלת רפורמת .ספק מידע שיאפשר להשוות בין תפקודיהם של יחידיםת ובמקביל האישיים של היחיד

 - קרי) 2006, לוין" (ללכת בלי ולהרגיש עם"ב, לוין' כדברי פרופ, יםהסטנדרטים בביקורת ובחשש המתבטא
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ם דיימהתלכלומר , המרכזיים" בעלי העניין"יקורת חיצונית בלי לשפר את בלהרגיש בהכבדת כללים ונהלים וב

   .     "בעצתםשכולם רוצים בטובתם אך מעטים שואלים "

  

הסטנדרטים של הביצוע .  להוראה מתחלקים לשתי קטגוריות עיקריות של ביצוע ושל תוכןהסטנדרטים

)Performance Standards (זה ובהם נתמקד במאמר, הדעת השוניםם ומתאימים לכל המורים בתחומייהם כללי  .

   .מתייחסים לידע הפדגוגי הייחודי לכל תחום דעת) Content Standards(הסטנדרטים של התוכן  

 ,Darling-Hammond( תשעיםבראשית שנות ה, הברית-ארצותתנועת הסטנדרטים חוללה רפורמה שראשיתה ב

 מערכת ה שלמשרד החינוך נערך להפעלת . גם בישראל היא משפיעה בארצות המתפתחות ולאחרונההמשכה ,)1994

להשביח , את הישגי המערכת שפרל שמטרתה ,סטנדרטים-ד כמערכת חינוך מבוססת"החינוך בישראל בשנת תשס

: ן מוגדרים חמש ועדות בחמישה תחומי תוכעוסקותהכנת הסטנדרטים וגיבושם ב. את עבודתה ולהעריכה כראוי

הושלמו  2004  בשלהי.קליטת עלייה, תרבות ואקלים בית הספר, חינוך מיוחד, מדע וטכנולוגיה, תכניות ליבה

ם דיימקליטת תל, מדע וטכנולוגיה, חינוך לשוני לחינוך המיוחד: ארבע ועדותבהסטנדרטים הגדרתם וניסוחם של 

הכולל השתלמויות לצוותים , יך הטמעה ארצי ומדורג תהל התחיל2005בראשית . הספר עולים ותרבות ואקלים בית

   .הספר היסודיים בתיבהספר והפצת הסטנדרטים  המובילים בבתי

  

 INTASC )Interstate New Teacher Assessment: שני ארגונים בפיתוח סטנדרטים מתמקדים הברית-ארצותב

and Support Consortium(,הוראה בתחילת דרכםעוסק בסטנדרטים המשמשים לרישוי עובדי ה , NBPTS 

National Board for Professional Teaching Standarts)(,עוסק בסטנדרטים למורים מנוסים ובמתן תעודות  ה

 המועצה ידי-עלשנקבעו  סטנדרטים למורים פעיליםעזר בינבמאמר זה  (http://www.nbpts.org). למתמחים

  . )אוסטרליה(להוראה של מדינת קוויסלנד  םהפרופסיונליי ובסטנדרטים הלאומית האמריקנית

  

  : עיקרייםמבוססים על חמישה עקרונות  NBPTSשל סטנדרטים ה

 גישה ודיימל תל מאפשר לכהמורהמחויבות מתבטאת בכך שה. ו וללמידתםדיימהמורה הטוב לתלבות מחוי  .1

  משלב המורה גם  .ומתאים את הוראתו לכל אחד מהםותלמידה   של כל תלמידםמאמין ביכולת, לידע

, מידהאת הנעתם לללהגביר , יכולתם ללמוד ואת ודיימבהוראתו את הידע התאורטי הקיים כדי לטפח את תל

  .תדתות ועדות שונו ,ואת הכבוד והסובלנות כלפי תרבויות אחריותם החברתיתאת  לעצב

גל לקשר את תחומי הוא מסו. המורה הטוב מתמצא היטב בנושאים שהוא מלמד ויודע איך ללמד אותם  .2

 את ערכי התרבות ואת ההוא מייצג נאמנ. התוכן שהוא מלמד לתחומים אחרים ולתופעות בעולם הממשי

תוך שימוש מושכל באסטרטגיות  ו ביעילות המרביתהוא יודע להציג נושא . מתוך גישה ביקורתיתוהידע 

   .הוראה ובאמצעי הוראה מתאימים

הוא משתמש .  וברצף אחריו בעין ביקורתיתומתחקהו דייממידה של תלאת תהליך הל" מנהל"המורה הטוב   .3

הוא משליט משמעת . ודיימבמגוון דרכים ואמצעים כדי לייעל את הלמידה ולחסוך זמן ומאמץ שכלי מתל

והוא ותלמידה  של כל תלמיד הםדרכים להעריך את הישגילו יש .  הפסק להשגת מטרותיהלמידה ומכוון בלי

 .  את הערכתו בפני ההוריםיודע כיצד להציג
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ית  אישה משמש דוגמואה. לומד מן הניסיון שלו ושל אחריםעבודתו ואת באופן שיטתי בוחן המורה הטוב   .4

 ומשתדל להעשיר את ידיעתו ולרענן את  בוחן את עבודתו בביקורתיות, בהתנהגותו ובדרכי חשיבתו

 . שיטותיו ללא הרף

עם ו הספר ביתהוא משתף פעולה עם עמיתיו ועם צוות . נוכית פעילההמורה הטוב הוא חלק מקהילייה חי  .5

   ).2003 ,חטיבה( מצליח לגייס למטרותיו את ההורים ואת הקהילהץ לבית הספר והוא אנשי חינוך מחו

  

את היכולות ומסרטטים  )משנה-לכל אחד סעיפי( סעיפים 12כוללים הסטנדרטים של מדינת קוויסלנד 

  :בהם ,מורה הטובוהכישורים הנדרשים מה

  .למידה גמישות ויצירתיות ליחידים ולקבוצות נות התנסויותלהְב  .1

 .לתרום להתפתחות יכולות אורייניות בשפה  .2

 .לבנות התנסויות למידה מאתגרות אינטלקטואלית  .3

 .בית הספרכותלי לחבר את התנסויות הלמידה עם העולם שמחוץ ל  .4

 .בקבלת החלטותשותפים ם דיימ התלןהבשתכנן וליישם התנסויות למידה ל  .5

 .ם משתמשים באופן פעיל בטכנולוגיות מידע ותקשורתדיימ התלןבהשליצור התנסויות למידה   .6

כדי ם ודיימכדי להעריך את התלרבים לאסוף עדויות ממקורות , לנסח מטרות הוראה וקריטריונים להערכה  .7

 .הערכהבתוצאות ה ם ואת הוריהםדיימליידע את התל

 .םדיימלתמוך בהתפתחות אישית וחברתית של התל  .8

 קבל עליהםם לדייממאפשרת לתלה המבוססת על כבוד הדדי ו,למידה-ליצור סביבת למידה בטוחה ותומכת  .9

 .אחריות ללמידה

 .לבנות יחסים עם הקהילה הרחבה  .10

 .ם מתחומי דעת שוניםעמיתי-מוריםתוף פעולה עם ילתרום לפעילות יעילה של צוותים מקצועיים ושל ש  .11

 בביקורתיות על עבודת ההוראה האישית תוהמתבטאת ואחריות ומקצוענ, לקיים דרישות של אתיקה  .12

 ). 2003, חטיבה( בית הספרובשותפות בניהול 

 )(http://education.qld.gov.au/learning_ent/ldf/standardsqteachers.html  

 גם, הסטנדרטים "משקפי"נוסף על ,  מתבססת"ארבלנופי "י של בית ספר המודיםתכנון הליתוצרים של בההתבוננות 

ותיאורים של סטודנטים להכשרת מורים רפלקציות , דיווחיםעל ,  של הסטודנטיםת רפלקטיביהחות וכתיב" דועל 

השותפות מאפשרת לסטודנטים ללמוד את . בית הספר בין מכללתם לPDS המתנסים יומיים בשבוע במסגרת שותפות

  .PDS נחהבהרת המונפנה ל. גישת בית הספר ולבחון את מימושה בשדה

  

PDS - Professional Development School  
PDSבפועל מהווה ה ."בתי הספר לפיתוח מקצועי"  פירושו-PDS ספר לבין תכנית הת שיתופית בין בתי מסגר

;  לפתח את צוותי בתי הספר;  מוריםלשפר את הכשרת ה :ת ארבע מטרות עיקריותלשותפו. הכשרת מוריםהתנסות ב

השותפים אחראים .  ולקדם תהליכי חקר במטרה לשפר את הפרקטיקה; ם בבתי הספר הללודיימלקדם את הישגי התל
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של המורים בפועל ,  קידום הלמידה של הסטודנטים להוראהם הוא פעילותמוקדיבים כשיחד על כל ארבעת המרכ

  . );Teitel, 2003 Levin, 2003(ם דיימושל התל

המהווים את החוליה המקשרת  בין מוסד ההכשרה  , מתמקד בסטודנטים המתכשרים להוראהPDSרוב המחקר על 

העל של השותפות היא לחדש במקביל את בתי הספר - למרות שכאמור מטרת,של היום לבין בית הספר של  המחר

  ).2006 ,רייכל ומור Clark & Smith), ;1999 ואת מוסדות ההכשרה

PDSפיתוח ראייה : למשל , מזמן לסטודנטים להוראה מגוון אפשרויות שאינן קיימות במסגרות התנסות מסורתיות

הבנת תפקיד המורה , פיתוח כישורים של עבודת צוות במסגרת קהילות לומדות, מערכתית של בית הספר כארגון

אריאב  (תרון בעיות מהיר יחסית היכרות עם סגנונות הוראה שונים ופ,קשר עם מגוון מורים חונכים, כמחנך

שהייה ממושכת בכיתות : בהן, במערך שותפותהתורמות להם סטודנטים הזדמנויות מעניק ל PDS. )ד"תשס, ועמנואל

חשיפת הידע  ,קבלת הנחיה אינטנסיבית ,לשיקולי הדעת של המורים החונכיםחשיפה , וקבלת משוב לעתים קרובות

  .);Ethel & McMeniman, 2000) Sopko & Hildmeier, 1999 ותהסמוי של המורה המומחה ודרכי חשיב

 יעילים בתכנון ההוראה ובביצועה ובעלי רפלקציה , PDS–שסטודנטים שהתנסו בכך חלק מהמחקרים מצביע על 

, )Patterson, 2000(פטרסון ). (Levine, 2002 יותר בהשוואה לסטודנטים שהתנסו במסגרות רגילות הגבוה

יותר מוכנים  , כי סטודנטים שהתנסו בבית ספר לפיתוח מקצועיטוען,  PDSבים על התוצרים של וקר מחקרים רהס

רגישים , מבינים טוב יותר את שונות הלומדים, בטוחים יותר בידע הפדגוגי והדיסציפלינרי שלהם, לעבודת ההוראה

  . בית הספרר בחיי  ומעורבים יות אוכלוסיות מגוונותעם יותר לעבוד בבתי ספר נכוניםויותר אליה 

ת מכללשותפות בין השל יתרונות ה ועל "נופי ארבל"ספר ה על מעורבות הסטודנטים בבית מתבססזה מאמר 

וכן  ת רפלקטיביהחות וכתיב"דו, לשקף באמצעות רפלקציותסטודנטים השותפות מאפשרת ל.  לבית הספר"אוהלו"

תכנון ולהערכה של  ללמידהכלי חשוב לותפות הופכת השכך ב .את המתרחש בבית הספר, ראיונותדיאלוגים ו

   .הלימודים הייחודי שלו

   .העיקרייםמאפייניו עם  ו"נופי ארבל" ספרהבית  קצרה עם נערוך עתה היכרות 

  

  "נופי ארבל" ספרהבית 
, רבקיבוץ גינוסוקם  ממבית הספר. במשרד החינוך תבפיקוח האגף לניסויים ויזמּו  יסודיבית ספר ואה "נופי ארבל"

. גינוסרוידי איחוד בתי הספר היסודיים של חוקוק -על 1987  נוסד בשנתת הספרבי. על הגדה המערבית של הכנרת

בתנועה  שמוניםלקראת סוף שנות השחלו האיחוד נבע משינויים ו ,ו מקומי לילדית ספר לכל קיבוץ בישנה זו היהעד 

  . פר בתי ספר קטניםלאחד מסהקיבוצית ומהוראת משרד החינוך 

  

 מתחת בית הספר  דורג1990 בשנת. מכישלון צמחה להצטרף לקבוצת בתי הספר הניסויים "נופי ארבל"של  יזמתו

 ועמדה על הפרק סגירתו של , ובחשבון הנקרא בהבנת) ארציים מבחנים" (באשי מבחני "של התוצאה ור לא האדום לקו

 ושפרשי שינוי חיפש עקרונות מנחים לעיצוב תהליכי  החינוכיסגלה. באיכותו ושינוי שיפור ויחול לא אם בית הספר

 1995 בשנת .והנאה הנעהרבת  למידהם ויניבו דיימהתל אצל חשיבתית התפתחות יקדמו, האקדמיים הסטנדרטיםאת 

  . כולובית הספרכך הוחל על   ואחר'ח-'תות זיתחילה כוון הניסוי לכ.  לניסוייבית הספרהפך 
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 שמהותן נוגעת בכל ההיבטים ,המבקש דרכים חדשות בחינוך בית ספר של ו לאופיסחמתיי" ניסויי בית ספר"המונח 

קשרי גומלין עם , חינוך ערכי, בית הספראקלים , מבנה ארגוני, פדגוגיה,  תכניות לימודים:חינוכיהמוסד השל 

  .שילוב אוכלוסיות מיוחדות ועוד, יישומי טכנולוגיות ידע, מוסדות נוספים

          את 1894- בייסד ש,ידי דיואי-לראשונה עלפותח Experimental School) (יסויי  הנבית הספררעיון 

 , גם בימינוקייםהצורך לשנות ולשפר את איכות החינוך . Dewey, 1964)(באוניברסיטת שיקגו  Lab School-ה

, פרטיתקר ביזמה בעיחינוך איכותי של  חדשניים ולהציע מודל בתי ספרלעצב נעשים מאמצים במדינות המפותחות ו

 ממלכתי ליזמות יש עידודבישראל ).  Bachrach, 1990; Tayak & Cuban, 1995;2006, חן(סקית מקומית או ע

; 2005, חן; 2005 ,פרנקל; 2005, ספורטה( ויזמות פעילותו של גף ניסוייםחינוכיות פרטניות ומקומיות באמצעות 

עה הייחודית שסייעה לצמיחתם ניתן ללמוד ספר הניסויים ועל ההשק על האיכויות והייחוד של בתי ה).2006רייכל 

, רגב ועמיתים; 2004, עמיתיםאור  ;2003,  גורדצקי ותירוש:למשל(מספרים המתעדים את תהליך הניסוי והישגיו 

   ).2005, עמיתיםניר ו ; 2005

, מחנכים 25 בית הספרב.  הסביבהישובייהקיבוצים וממ' ח-'ם בכיתות אדיימ תל230- מונה כ"נופי ארבל"ספר בית 

ם שאובחנו דיימתלגם  בית הספרב. כל אחתם דיימתל 30- בנות כ כיתות8ל וסך הכוב, כיתה אחת בכל שכבהבו יש 

בית ב. משולבים בכיתות הרגילותם אלו דיימתל. בית הספר דיימ תלכלל מ2%-מהווים כוהם  ,מיוחדהחינוך הכילדי 

, פינת חי, על משטחי דשא ירוקים המתפרס, בית הספר ב.ם בעלי צרכים מיוחדיםדיימלתל מיוחדת  כיתה איןהספר

לרשותו תקציב  אוטונומיה כלכלית ובית הספרל.  לומדים חמישה ימים בשבוע- גינת ירקות העונה, בוסתן

  . אירועיםהפעלות ו, טיולים, חומרי לימוד וספריםרכישת : לפעילויותיו החינוכיות השונות

  

  ת המחקרשיט

 תוך הדגשת "נופי ארבל" ספרהבית לימודים בהמטרתו להביא את סיפורו של תכנון .  בחקר מקרההמאמר מתמקד

  ערוצים מתודולוגייםניהמחקר התנהל בש. ללמוד אותו וממנו: הייחודי לו ועם זאת להאיר אותו באופן כוללני קרי

  .גישה פרשנית ושדה-תאוריה מעוגנת: האיכותניתגישה כלולים בה

  

-על שישיםשפותחה בסוף שנות ה ,)(Strauss & Corbin, 1990 "שדה- מעוגנתתאוריה"בחירה הראשונה הייתה ה

 - הבחירה ב.)0199 ,גלזר וקורבין(  העשורים האחרוניםתארבעבושופרה והשתכללה  ) 1967 (שטראוסגלזר ו ידי

 בית הספר האישית ברבותנו את מעונבעה מהרצון לאזן הדומיננטית ת המחקרכשיט "שדה- מעוגנתתאוריה"

בלי , זאת. ביצירת מחקר מדעי, באמצעות הנחיות מפורטות, מסייעתהטיפול בנתונים  לשבאמצעות דרך שיטתית 

לות ובבניית שאלות והשוואות המעמיקות את הכל החוקר המתבטאת ביצירת הקטגוריות והו של לפגוע ביצירתיות

את מפקיעים בו שתהליך כלומר , באמצעות קידודהתבצע  "שדה-נתתאוריה מעוג" פי-עלניתוח הנתונים . הגילוי

 עמדה יצירת התאוריה כך מאפשרת. ממשיגים אותם ומציגים אותם באופן חדש, הנתונים מהמכלול ומההקשר

:  מצב תודעתי כפולנוצר .מעורב בשדה מחקרו בהיותו חלק ממנוה ,חוקרו מחקרית לא שגרתית של צופה משתתף

    ).2001, חזן(בעת מודעות עצמית -המודעות לשדה וב
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- שמוצאה בפרדיגמה הפנומנולוגית, שיטה זו. שיטה פרשניתגי נוסף ששולב בניתוח הממצאים הוא לוערוץ מתודו

בבסיס הקיום והמעשה ש ולהביא למוקד הנחות ומשמעויות האפשר ככל מקיפות  חותרת להשיג תובנות ,הרמנויטית

 ,השוואה בין הטקסטים השונים, מיון החומרים הכתובים). 1997, אודם וקדרמן ;Ricoeur, 1981 (וםהיומיומי

 ולהביא למוקד הנחות ומשמעויות העומדות האפשר ככל מקיפותהתייחסות למשמעותם תוך חתירה להשיג תובנות 

 ;1991, 1982 ,עירם( ההיסטוריה של החינוךהחינוך וקובלת בחקר על הגישה הפרשנית המכולם  נסמכים ,בבסיסן

    ).McCulloch & Richardson, 2000 ;1996, דרור

  

  כלי המחקר

   : כלי המחקר כוללים

 ,ל בית הספרעלונים ש, מחקרי הערכה, פרויקטים ואירועיםי של בית ספרתיעוד , פרוטוקולים: חומרים כתובים  .1

    . של הסטודנטיםת רפלקטיביהחות וכתיב" דו;  למשרד החינוךחות"דו

ראיונות ;  בהווה ובעברבית הספרמסגל בעלי תפקידים ומחנכים עומק  עם ראיונות  עשרה: שאלוניםראיונות ו  . 2

 בו יומיים יםמתנסשהתנסו ו סטודנטיםלו) כולל בעלי תפקידים (בית הספרל לסגלמחצה ושאלונים מובנים 

  . בשבוע
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  "נופי ארבל" ספרהבית הגישה החינוכית של 
 בית הספר ו שלהייתה הפיכת "נופי ארבל" בית ספרשל  עיצוב הגישה החינוכיתים ותכנון הלימודנקודת המוצא של 

בתכנון הלימודים עולה אצל ת והיצירתיוהפתיחות ,  לניסויי לבין ההעזהבית הספרהקשר בין הפיכת  .ניסוייל

לאחר תכנון  ,הפיכת בית הספר לניסוייכל התיאורים והראיונות נעשו לאחר . מרואיינים רבים מהסגל החינוכי

  : ' למשל מנסחת את הקשר מךכ. רצופים, םדייממתתהליכי שינוי ויצירה ל ובמקבילהלימודים הבסיסי 

אני "ממותר לברוח .[...] מותר להעיז, בניסוי מותר לעשות.  אנחנו ניסוי-הייתה תחושה שמותר לנו 
אחרי כמה שנים . תאוריה להמהפרקטיקהלכנו . שלנוו  וליצור משהו אחרבית ספררגיל של כל  "מאמין

פרנו י ש,עוגנים תאורטיים מצאנו ,עשייה בשטחסגל והיחד עם הומתפתחת של גישה חינוכית הנבנית 
 והעשייה צמחה מהתובנות של העשייהבעצם הגישה התפתחה עם [...] שלם פכנו אותו ל ה,הניסוחאת 

    .הגישה
  
  : מספרת' נ

אנחנו נוציא את עצמנו ,  לעצמנו את הדרך החינוכיתאנחנו נסלול, עוברת אלינו הרגשנו שהאחריות
 .מהכישלון ונצמיח הצלחה

 
  : מתארת' ק

מוטרדת ביום בבעיות של פילוסופיה חינוכית ,  בלילהבית הספרפתאום מצאתי את עצמי חולמת את 
 .ובעיקר האם וכיצד ניתן לממש אותה

  
  :  טוען'א

לצד הרגשה שאני יכול להגשים את הדרך הייתה לי תחושת אחריות ,  הפך יותר שליבית הספר
  .החינוכית הנראית לי נכונה

 בית הספרחברת סגל  חוברת שנתית לזכר - ברטה דפי בבית הספרניסוח דומה ניתן למצוא בהגדרת ייחודו של 

שינוי מערכתי הפך את בית הספר לקהילת שיח הדוברת בשפה משותפת וקהילה לומדת  "[...] :)2001אוגוסט (

  בחוברתיםדברי המרואיינ. )3' עמ (" ליטול סיכונים ולעסוק בניסיונות בכדי לשפר את דרכי הלמידההמוכנה

חדוות מתוך   הסגל החינוכישותףשבה  כשער לעשייה חינוכית אחרת , ניסוייבית ספרמציירים את ההחלטה להפוך ל

  .  יצירה

פרשנות  ,"ספר" + "בית"כ "בית ספר"  נח של המווההגדרה נבעה מפרשנות . הוגדר מחדשתפקידו של בית הספר

, הגנה, אהבה,  מבטא חוםה ,בעל מאפיינים של ביתמקום  להיות גם  - '"נופי ארבל"'את החזון של בחובה מכילה ה

אקדמי מקום ,  וגם מקום של ספר;ערכיםבוחינוך ב,  אמונה ביכולת,הכרה בשונות וקבלתה כחוזק, עידוד, מחסה

אפשר לפעול -אי. ם ובית הספרדיימבין בתי התל, הבלתי ניתן להפרדה, מזת גם על הקשרמר" בית"המילה  .מלמדו

 מקומותמקום מאת הפן האקדמי המייחד את ה מבטאת "ספר"המילה , "בית"לעומת ה .ללא תמיכת הבית והסכמתו

בית  ידו שלתפק. במובן הרחב של המילהשפה , שפהה הוצבהבמרכז העשייה האקדמית . םדיימ של התליםמפגש אחר

מטרתו של . תחומית-בדרך רבמגוונים  נושאים ם שפות ביטוי שונות במסגרת הוראתדיימס בפני התלופרלהוא  הספר

בו הוא הכי חזק ואותו הוא הכי אוהב ורוצה ש למצוא את התחום םדיימתללאפשר לכל אחד מההיא  בית הספר

. ובאותה צורהזהה רמת עומק בלא כולם לומדים אותו  אך ,ם נחשפים לנושאדיימכל התלמהלך הלמידה ב .להוביל בו

  מהם ם מה כל אחדדיימכך בוחרים התל אחר, כל הכיתה לומדת במבואות את הליבה של התחום או הנושא, בפועל
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ולאחר שנעשו מומחים בעניין הם חוזרים ומלמדים את כלל  ,אותוולחקור בו  היו רוצים להתמקד תלמידיםת או קבוצ

תרומה ה הבחירה ו– פים נוסים חשובכים עריםמקום לשונות ונלמד יש ובצדה ,זו נוצרת שפה משותפתבדרך . הכיתה

התלמיד יכול ש קיימת מערכת של קורסי בחירה בהןש ,'ח-'בכיתות העקרון הבחירה מורחב . לקהילת הלומדים

 הםידיעותי  אתהעמיקלותלמידה אפשר לכל תלמיד מטרה היא לה. בוחזק אוהב ושהוא הוא שתחום  מהם לבחור 

בית  דיימתל,  בני גילות התלמיד עם קבוצ:םסביבת ולהםמתוך הנאה ל וותחום שבחרבבנושא או הם יותיומיומנו

ואת  ,בית הספרגישה של הם חלק בלתי נפרד מהלי חינוך הבלתי פורממאפייני ה. בית הספרקהילות סביב עם  הספר

בהקפדה  הם באים לידי ביטוי. מושג הומוגני אחדהם מאחדים  ל" ספר" גפרשנות למושוה" בית"הפרשנות למושג 

 כפי עצמםבין בין מבוגרים למבוגרים ובין צעירים ל, בין מבוגרים לצעירים, יחסים בין  בני אדםהאיכות  .1 :על

  : 'מהמורה שמתארת  

נה מתוך אמו[...] קרובים-וביםפנה אנחנו החלטנו להיות קרבעולם שהלמידה מרחוק היא בָא "
בכל המשתתפים  "לגעת"אנחנו מנסים . רבה בין אנשים עונה על הצרכים הבסיסיים של האדםשהק

   .בעשייה
  המובילה להנעה ומעורבות, אחריות ומחויבות קבלתלמתוך מודעות בחירה , םדיימהרבה הניתנת לתלבחירה ה. 2

  :'כדברי המורה א ,עיריםציפיות הדדיות בין מבוגרים לבין צ מים הנובע יםגומלין סימטרייחסי וב

רור הזה לפני יואני מקפיד לחדש את הב, דיימיש חשיבות לבירור הציפיות ביני לבין כל אחד מתל
  .הבנה או כשמזדמן עיתוי מתאים-בעקבות מה שנדמה לי כאי, פרויקט חדש

 ובמקביל, דיימת תוך מתן עידוד ,  על רגשות כמו במשפחהתדואליזם מבני המבוסס על מערכת יחסים המושתת. 3

אחריות חברתית  המניע לפיקוח קולגיאליוכן על ; רצון להתפתחות והצלחה, על אתגור תוך כדי שאיפה להישגיות

  : לסטודנטית בהתנסות'כדברי התלמיד א ,מוסרההתנהגות והברמת דפוסי  ובקבוצת השווים

היה קשה אבל הייתי . לקחתי על עצמי להופיע עם הקבוצה ולמרות שהתחרטתי לא יכולתי להתחרט
 .לא קלקלתי .לא רע

עיסוק נובעת מה תמדיומ-רבו טעייה ותהייה תוך כדי עשייה לימודית, ניסוידגם של המאפשר מבנה מורטורי . 4

: מהסגל החינוכי' כפי שמעידה נ , ומגווניםהערכה שונים על פני סרגלי  המוערכיםשפות ביטויב ו מגווניםתחומיםב

 .ציות הלוגית והלשוניתפי האינטליגנ-לא רק על

ילות המזינות את  בקהפורמליהבלתי חינוך ה בין טווה בעזרתו חוטי קשריצר סל שעות לחינוך החברתי ו בית הספר 

הפך , "תנועת הנוער העובד והלומד"שעריו לאת פתח בית הספר  ,למשל, במסגרת זו. בית הספרין ב לבית הספר

 בחלק מפעילויותיו והפך שותף לחלק מהנושאים יםפורמלימודים השעות הליבשילב אותם , בית חם למדריכיהל

  ביתהובילה להגדרתבית הספר גישת  ).2005, עלון להורים (בהם עוסקים לאחר סיום יום הלימודים הפורמליש

  ." השפהאמנויותמרכז ל"כהספר 

  

  השפה אמנויות למרכז כבית הספר

 באופן  זו בזו במהלך הלמידה משתלבותלכן הן  ו,יה הוליסטיתנובעות מראיה ו שפות רבותגישת מדגיש בבית הספר

  .   עברית וחשבוןודגשובתחילת הדרך ה .טבעי
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הוא ברמה של בה העיסוק . חוזרים בכל עשייההעיקרית שממנה יוצאים ואליה  השפה  באופן טבעי היא  עברית

 לפתח ולהביא לרמת נועדהניה כרות עם השפה על כל אופיהה. את השפה ובאמצעות השפה, ללמוד על השפה

אבחנה בין סוגי טקסטים ;  שיישומה הישיר הוא ניהול שיחשפה דבורה :בהיבטים שוניםהמודעות והביקורתיות 

 ;הכתיבה ובהבנייתבאיכותה , הקריאה במטרת אבחנה זו באה לידי ביטוי . הנושאית והרעיונית, ומטרתם המבנית

אופן הלמידה של  .דעות שונותבמובן הרחב של המילה הכולל גם  קשב שמטרת פיתוחה הוא להביא לההאזנה

   . עוסק בשפה העבריתבית הספר ש לאופןדו מא דומהאנגלית וערביתהשפות 

  

 פיתוח חשיבה מתמטית מודגש. תוך שימוש באסטרטגיות למידה ומבחר רב של המחשות  נלמד כשפהחשבוןגם 

   .ם הרגילר הלימודיבעזרת בעיות ואתגרים שאינם שייכים בהכרח לחומ

  

א קשר יות השונות ללוו האמננלמדבשלבים הראשונים של תכנון הלימודים  .יה בבית הספרישנשפה היא כ אמנות

 הקשרים ית נטוובית ספר התכנית ה עלבמהלך הדיאלוג בין הסגל החינוכי.  ישיר לנושאים שנלמדו בכיתות השונות

כיום מתכננים ומעצבים . יות ההתבוננות בהםוכולתם להעשיר את זו שביהמוריםמגוון בין הנושאים ווקשרים בין 

, צוות פנים בית ספרי , יתר על כן. ספרות ואמנות, תכניות המשלבות עיוןמורים מומחים בתחומים שונים  משותףב

ם המבוססים על טקסטי בחירה קורסיומפתח פיתח  ,לא הוכשרו באמנות אך התחום קרוב מאוד ללבםשמורים  ובו גם

 תכו תערו והוא תומך ומניע להצגת,)ואחריםון גוך , סואפיק (לפי אמנים וערכות לפי נושאיםהצוות יצר . באמנות

. 'ח-'זשל בשכבה הבוגרת בחירה  נכנס כשיעור חובה בכיתות הצעירות וכקורס מחול. 'ח-'א כיתות דייממיצירות תל

למידה ולא רק את הת ולהבנם דיימהתלמחויבים מחול הגם בקורס ,  הבחירהקורסילוהאחרים נושאים בדומה ל

תחומיים ועם - נלמדת בכיתות הצעירות בשילוב עם הנושאים הרביקהזמו .תייוהחוויי ז הפייוהיבטמבמחול  לעסוק

 אשר לעתים קרובות הן בעלות אותו מילון מושגים ,בשיעורים אלו יש שילוב מרתק של שפות ביטוי שונות. אמנות

והוא מחפש כיתות הבוגרות יקה בזעיצוב של שילוב המועדיין שלים בית הספר לא ה.  שונהיאה רק  דרך הביטויו

 בשיעורים כמו תאטרון בובות ולימוד של מרכיבי משחק ראשוניים מתבטאת  שפת התאטרון .מתאים בנושאמענה 

את  הם שמחברים תלמידיםהבשיעורים אלו . דרמה ותאטרון בשכבות הבוגרותבחירה ל וקורסי ,בכיתות הצעירות

הורים ,  כיתות אחרותבפני קהל רחב יותר כגון מוצגות יצירות הילדים ,בסוף התהליך. הטקסטים והם המתכננים

  . 'ח-' הדיימ של תל בחירהקורסימתבטאת ב שפת הקולנוע .והקהילה

  

היא  טרההמ.  באופן מתמיד מעסיקה את הסגל החינוכיב שפה זו בחיי בית הספרולילשהדרך  - שפת המחשב

בית הספר עיצב לכן . בו הגלומות  והאפשרויותמהותואלא את , יהכל  כדי להכיר לא רק את זושפה  לת בסיס והקנל

כגון מעבדי (כני הלימודים של בית הספר ו לתות הקשורים ישירתוכני יסודשנתית המעגנת -תכנית לימודים רב

  . הבחירה בקורסי מקום פה זו גם לש,כמו לשפות האחרות .)תמלילים ומנועי חיפוש מידע

  

-נושאים הרב כמרכז לאמנויות השפה בא לידי ביטוי מרכזי במערכת השעות ובעיקר בבית הספרמימוש הגדרת 

 את המקצועות לי המשרת  כי מעמדם איננו זה של כ חשוב לצייןכבר עתה , אולם.עליהם נדון בהמשך שתחומיים
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ויוצרים באמצעותה מתוך מודעות עליה ה ותואלומדים  תלמידיםש  של כל שפה מבנה הדעתמודגשאלא  ,האחרים

  . וידע

  
   למימושם והנתיבוכית הגישה החינ יעדי

אוגוסט (מאוחר יותר . על הכתבעלו וה ו הוגדרו יעדיה החינוכיים"נופי ארבל" הגישה החינוכית של במהלך עיצוב

,  בחוברתלפי הכתוב. "נופי ארבל"ו של שת שהוקדשה במיוחד לגידפי ברטהחוברת מיוחדת של פורסמה ) 2001

): 1' עמ('  קשר של עשייה בין המורים כפי שמבטאת זאת ממתקיים ו,חלק ניכר מהסגל החינוכי מגלה חדוות יצירה

 אלא לבטא באופן מילולי ,"להפסיק לסמן עם האצבע"המעבר לעבודה מסודרת ומודעת חייב אותנו 

אשר יצר שפה משותפת בין חברים לעבודה ולקסיקון מקצועי דבר , ומקצועי את רצונותינו ויעדינו

  .לתרום וליצור, שכל פרט יכול לבוא לידי ביטוי בתוכו, עשיר ומגוון

  : )2' עמ (ניתן למצואהמוזכרים בין היעדים המרכזיים 

שיהיה חלק פעיל בקהילה לומדת ; ויהיה מסוגל להשפיע על סביבתש;  שידע לנהל  דיאלוג:לטפח אדם

שידע לבטא את דעותיו מתוך מודעות  ;שידע להקשיב ויחד עם זאת שיהיה ביקורתי;  תחתומתפ

דע הוא כוח רוחני ומנוף שיהיה בעל תשתית אסוציאטיבית רחבה מתוך אמונה שיֶ  ;לעצמו ולסביבתו

 .להצלחה

 כר רחב של נושאים וטקסטים איכותיים מקוריים בעלי "להגשמת היעדים יהיוהסגל החליט כי התכנים שישמשו 

רעיון חדש בעזרת תשתית  הבניה של"וכי במהלך ההוראה יתמקדו ב ,"תרבותית ואסתטית, התייחסות אינטלקטואלית

צרים המבטאים תהליך אישי תוהתמקדות ב; קהילתי-ל תוצרים בעלי ערך חברתימפגש עם דגמים איכותיים ש ;קיימת

    .פורמלי-תי המבוססים על החינוך הבל שילוב של עקרונותו אינטימי

 ות הנובעותייחודי ודרכי עבודה  מסוימיםמאפייניםנתיב בעל  בית הספרויעדיה סלל  בית הספרכדי לממש את גישת 

   ."חומרי למידה" ו"עמיתים-מורים" : מרכזייםמאפיינים  שנינדון ב. ממאפיינים אלה

 היא מבטאת שמאחר זאת  . הלימודיםניתן להתייחס כאל חלק מהמבנה הארגוני המאפיין את הגדרת תכנוןלעמיתות 

בית התארגנות פנימית של הסגל החינוכי כדי לפתח ולטפח את איכות תכנון הלימודים  ולממש את הגישה החינוכית ה

  . סגרת זו בחרנו לדון בה ככלי להגשמת הגישהמב. יתספר

  
  עמיתים -מורים

מטלות  .נקראים עמיתיםעור יבאותו שתה יכמלמדים באותה ה מורים ניש. עבודת צוותתות בהוראה פירושה יעמ

רה ותיק ממנו הבקיא בגישה או מו, לרוב ,העמית של המורה המחנך הוא.  בין השניים בשווהשווהמתחלקות ההוראה 

שני מורים  , למשל:רוף שני מורים מתחומים שוניםין שונה מתבטאת בצגוובהוראת עמיתים  .מומחה בתחום הדעת

יתים מאפשרת  עבודת העמ.שני המקצועותהמעצבים הוראה משולבת של לאות ואמנות חקלאו יקה זומולאמנות 

 , למשל,כך .ם בעלי צרכים מיוחדיםילדיבהן משולבים שכיתות בייחוד ו ,התמודדות טובה עם כיתות הטרוגניות
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. מית השני עם הע-  והיתר,אחד העמיתים קבוצת ילדים לומדת עם :שלב ההקניהב אנגלית ולשון,  חשבוןיבשיעור

  .תהים בכדיימ התלמקבוצות בסבב כל אחת ,נפגשים ומלמדיםעמיתים ה-מוריםה

 זאתו, ייחודי וראוי, פיתוח חשובכזכירו בראיונות את העמיתות   ה"נופי ארבל"סגל החינוכי של כל המרואיינים מה

 שלילת העמיתות .תות היתרונות שבעמיפו רקקוש , למעט אחד,בכל הראיונות. עליה באופן מפורש ובלי שנשאל

  :שטענה) 'ר(ידי -תוארה על

אני מקדישה הרבה יותר זמן לתכנון . כך שונה ממני שכל) X(קשה לי להתחשב ולשתף תמיד את 
יורדת ) X. (לעתים נדמה לי שהחלוקה בעול אינה שוויונית. עשיתי זאת לבד. שיעור בעמיתות מאשר לו

 .לפרטים קטנים ולי יש ראייה כוללנית יותר
  

  העמיתות בעיני הסגל

  :'אורה של מי אלא כת,מהראיונות עם הסגל החינוכי עלה כי העמיתות אינה מושג סטטי ואחיד

. את הפתיחה של השיעור נותן המומחהאצלם יש מורים ש. בלה פרשנויות שונותיהעמיתות ק
ם  העמיתים יושבי,בשלב המחקר במרכז הלמידה. אצל אחרים יש חלוקת עבודה לגבי המוביל

כל אחד  :'כדברי נ .לעתים בונים שתי תכניות למידה לא סגורות של מיומנויות. עם הקבוצות
   .לקח את העמיתות למקום אחר

  
  :הם ראו בה.  בראיונות השוניםנשנוקווים מרכזיים שחזרו וידי הסגל בשבעה -עלסורטטה העמיתות 

   מניעה לרפלקציה ולהערכה 
יש אוזן קשבת להיסוסים והרהורים לפני ואחרי . עיהעמיתות מאפשרת רפלקציה באופן טב

היא מתייחסת למה שאני עושה לעתים , עוד מחנכת נמצאת בשיעור.  משותףשיעורכל 
   )ק( .בביקורת ולעתים בהתפעלות

  משפרת את תכנון השיעור
בנייה משותפת של , חלוקת תפקידים, עמיתות מחייבת תכנון. ש עם מי לחשוב ולתכנןי

אום משיגים יאת הת. אוםיוצוות מתפקד כשיש ת. ני חלק מצוות לטוב ולרעא. השיעור
  )'א( .םדיימ המרוויחים העיקריים הם כמובן התל. בעבודה משותפת
   מעודדת יצירתיות

 התהליך .לשיעורו כעמיתים נ ונכנס,שילוב בין אמנות לחקלאות, רצינו ליצור משהו מיוחד
  )'ד( .והתוצאה היו מרתקים

   םדיימומהווה דגם חיקוי לתל) אחד מיעדי הגישה החינוכית(אחריות חברתית מניעה ל
צמד המורים השותפים משלב . עבודת העמיתים מביאה לאחריות כוללת על הלמידה והחברה

החל משלב התכנון . ם והערכת התהליךדיימהערכת התל, הביצוע, המערך, את התכנים
הצוות מועבר באופן טבעי  דגם. תהיך הכאנחנו עובדים יחד  ואנחנו צוות מפואר בתו

ם ולסטודנטים שסופגים את אווירת השותפות ומיישמים אותה בעבודה משותפת דיימלתל
 )'מ (.שלהם

     שוברת תבניות
 )'י(. ד יפהוהדיאלוג מא. כל פעם יש עמיתים אחרים. העמיתות מוציאה מהשבלוניות

    מקלה על קליטת מורה חדש
 , תה עם מורה ותיקיהם מתנסים בכ. שים הדרגתית והדרכתיתהקליטה של המורים החד

   )'ג( . ומתרענן מהחשיבה שלהםבית הספרהמשלב אותם צעד אחר צעד בגישה של 
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    )יתרון בלתי צפוי שהסגל ציין כתוצר של העמיתות(כלי לשיפור אקלים חדר המורים 
.  הם נפגשים בהפסקותאולם למעשה, בין העמיתים מתקיימת אחת לשבוע "רשמית"פגישה 
הורים , םדיימ היו מנצלים את ההפסקות לרכילות על תלבית הספרכשהגעתי ל,בעבר 
אין מקום . זה גאוני בעיני. עבודהזמן העבודה בצוותים הפכה את ההפסקות ל. ומורים

  )'נ( .חייבים לעשות התאמות. לרכילות
  להכנה מוקפדת מניע כ, כית לגוניה ורבדיה השוניםלעבודתם החינוכתרומה את העמיתות מציירים כל המרואיינים 

  . מקנה תחושה של צמיחה מקצועית ואישיתהקבוצת תמיכה וכעורים יהששל 

 הכתיבבחות ו"דו אותה בוקפיש והם , אליה עתהונחשפ  לראשונה בחייהםש ,ד את הסטודנטיםות העסיקה מאהעמיתו

הוראה מותאמת לסטנדרטים פרופסיונליים , א במודעשל, ציירוחלק מתיאורי הסטודנטים . הם שלתרפלקטיבי

  .מוגדרים ומקובלים

  

   טודנטיםבעיני סהעמיתות 

 בית הספר אך עד לתקופה שנכנסתי ל, כאדם אין לי כל בעיה לעבוד בעמיתות עם אנשים שונים
ם אינם יודעים דיימהתל, הדבר נראה לי כמפריע, עמיתות-הזה לא ראיתי כל צורך והיגיון במורות

 אילו היו אומרים לי הוראה ,בדמיוני. דבר שיכול ליצור בלבול, תהימי הוא מקור הסמכות בכ
הייתי מתנגדת לכך בכל תוקף ואף הייתי רואה בכך אנדרלמוסיה הן לי והן , כיתהבעמיתות בתוך 

 [...] המפרה מאוד הן את המורות ,[...]אך כיום אני רואה זאת כמשהו מבורך מאוד  [...]דיימלתל
השיעור . םדיימוהן כלפי התל, בנקודות ראייה שונות ומגוונות יותר, בכלים חדשים, בשיטות עבודה

 , שלעתים קרובות לא מתחברים לנושא כלשהו בגלל צורת הלמידה,םדיימ התל[...].הופך דינמי יותר
 יש  כאשר,והכי חשוב. יוכלו למצוא עצמם לומדים את אותו השיעור בצורה מעניינת יותר כלפיהם

   )'ע( .לפנות אליו אישית על פי צרכיו,  הן יכולות להגיע לכל תלמיד,כיתהשתי מורות ב
יצירתיות : בית הספר של המוצהרת הגישהמ הנובעים ייניםמאפשלושה מנסחת  ' ע ,בתיאור התרשמותה מהעמיתות

מאפיינים . את שותפיה הדדיתה מקדמת ומפרהשוטפת עבודת צוות  וםדיימאפשרות להגיע לכל אחד מהתל, בשיעור

הפחד מאיבוד שליטה ומאיבוד הסמכות הבלעדית בכיתה הן סיבות  .אלה הם חלק בלתי נפרד מהסטנדרטים להוראה

  .בהתנגדותה מראש להוראה בעמיתות' ראשוניות אצל ע

  : כיתההסתייגה תחילה מרעיון שני המורים ב' תגם 
 ... המומהאני .... בעבריתאחר שראיתי שיעורלאבל . עמיתים-של מוריםהרעיון בהתחלה די נבהלתי מ

הם . םדיימכל אחד ואחד מהתל - ושניהםהם גם קולטים אחד את השני . מש יפההמורים משתלבים מ
או ,  ואת לא שמה לב שזה מפריע לך...דיינים תוך כדי השיעורתמביחד ומחליטים על דברים 

   .ם בכללדיימלתל
 וכל זה באופן טבעי ,מתדיינים בינם לבין עצמם, קולטים האחד את השני, יהםשמה לב כיצד המורים מתקשרים בינ' ת

  .ם שכנראה התרגלו להוראה כזודיימשלא פוגם בניהול השיעור לא לצופים בו ולא לתל

  
  :יתרונותיה אך מסייגת את הפקת התועלת מ,את התרומה שבעמיתותמציינת ' י

 בתנאי ששתי המורות יכולות לעבוד ,כת היחסיםלמער, לכיתה, םדיימ תורם לתלמאוד , אהבתימאוד
.  העמיתידי-עלוגם הוא נתרם ,  ויש מי שבודק אותו מהצד,הוא מכין,  זה גם תורם למורה[...].ביחד

  .[...] ולומדים משתי מורותנהנים, ם שאוהביםדיימראיתי תל
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  :מתארת  , בעמיתות בהוראה שהתנסתה בעצמה' ע
תמיד שמעתי ,  התעקשתי,מה שהיה לי חשוב, ה יותר מה אני חושבת הרב אמרתישותפתי עם השנה 

עשינו  ]...[דברים קורים, הדינמיקכי יש , להכין משהו ביחד, ד עזר לנסח משהוומא, דעה נוספת
לקחנו ו  זרקנו[...]וד משהו עכל אחת אמרה [...] עצם העבודה, ד נהניתי לעבודומא, סיעור מוחין

 .   וזה מתאים לי,ד נוחה בעבודהואני מא. מיםאת זה לכיוונים פשוט מדהי
 
 נוסף .האפשרויות של תכנון השיעור ותרם לאיכותוטווח אור עולה כי הדיאלוג הנובע מהעמיתות הרחיב את יהתמ

 בין אנשי צוות ותבמקרה זה על דרכי הוראה שיתופיידע פרקטי המבוסס  להוראה הן נחשפות לותסטודנטיכ, לכך

מזמנת ,  הלכה למעשה בתכנית הלימודיםתבטאת המבית הספר להתמודד עם גישת פשרות הא. בתוך בית הספר

  .להן התנסות בידע קוריקולרי

 
רור את יוהראיונות עם סגל ההוראה מבטאים בב של הסטודנטים תרפלקטיביה הכתיבה וחות"דוה ניתן לומר כי

הם אינם . יצירתייםהחברתיים וה, עייםמקצוהמההיבטים החשיבות שחברי הסגל והסטודנטים מייחסים לעמיתות 

הכנה וניצול מרחב ,  תכנוןמחייב והוא התורם להעלאת איכות ההוראה היותכזה  אלא ,גורם מקלסבורים שהיא 

  .םדיימכישורים גדול לטובת התל

   
  למידה-חומרי הוראה

                       יש. כיתתוב הוראההרשותו של המורה בזמן תכנון משאבים העומדים להמקורות או למידה הם ה-חומרי הוראה                     

 פרשנות שלהם לחומרים והתאמתם ידי-על ומורים משתמשים בהם ,חומרי למידה שפותחו בידי גורם חיצוני

עצמם מורים ה ידי-עלופותחו   חומרי למידה שעובדו ויש), Ben-Perez & Silberstien, 1982( לכיתותיהם

בכל רמות בית הספר הוא ה הסוג הנפוץ ביותר של חומרי למיד). 1977, בן פרץ(הם השונים דיימצורכי תלבהתאם ל

המורים לוקחים את ספר ,  קרובותלעתים"טוען כי ) Fullan, 1982(פולאן  ).(Goodlad, 1984 ספר הלימוד

  ). 118' עמ" (הלימוד ומלמדים אותו

 החינוכי הסגל. ידי המורה- עלמעובדה עיקרי מידע כמקור כז הלמידה ספר הלימוד אינו עומד במר,"נופי ארבל"ב

 שונים  למידה והוראהחומריבסיוע  לומדים םדיימתלה. להן והתכנים המתלווים הלימוד תכניות את בעצמו מפתח

 המורים ידי-על מעובדיםה חומרים גם פעם מדי מוצעים ,האותנטיים הטקסטים צדל .בית הספר ספרייתמ ואותנטיים

  . בית הספר ולגישת  תלמידיםל מותאמיםהו

  

 בתחומי מומחים הכולל ,המורים צוות של יצירתית ועבודה למידה של כמפגשים הלימוד חומרי הכנת את מתארת' מ

  :וגם לליכוד הסגל החינוכי והתפתחותו םדיימהתל עם למפגש ביותר מפרה הכנה ,לדעתה ,זוהי. שונים דעת

לפעמים .  הנלמדפי הנושא-ספרים עלמאגרי מידע ו, אינצקלופדיות, מודבהכנה אנו נעזרים בספרי לי
 טקסטים נבחרים ן בה, יוצרים חוברות מנחות, למשל במבואות,אנו יוצרים אנתולוגיות ולפעמים

ן יצירה פנימית המבוססת על חומרים יהצוות יוצר מ. שדרכם מלמדים תוכן ואיך כותבים טקסט
, כאילו צמחתי, אחרי כל פגישה אני מרגישה כמו יוצרת. דים שלנוחי עקרונות ויעְחיצוניים מונ

 . וכך גם שותפותי ליצירה,הוצאתי מעצמי משהו שלא ידעתי שהוא שם
 : מתארת' ג
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ם דיימחשבנו על כל אחד מהתל, "מגלי עולם" ואני שעות וימים להכנת המקראה בנושא' הקדשנו ד
כל הזמן . ם בנושאי תוכן וגם בנושאי אסתטיקההתייעצנו עם העמיתים ג, תוך כדי הכנת החוברת

נו את החוברת י הרא,לפני ששכפלנו. זו הייתה ממש למידה ויצירה. שאלנו את עצמנו על המטרות
 .שהיצירה ראויה, הרגשנו שהיה כדאי, םדיימכשחילקנו אותה לתל, בלנו תגובותיוק
  
  

 למידה בעיני הסטודנטים-חומרי ההוראה
            שוום הה. תחומיים-בעיקר בנושאים הרב ,מפתחים לבד חומרי למידה שמורים רבים  הופתעו מכךסטודנטיםה

                את המפגש'  מתארת ע,למשל ,כך. למידה שעיצבו חומרימורות הערכה לוביטאו  שהכירו בתי הספרתופעה זו ל

  :"נופי ארבל"שלה עם חומרי הלמידה של 

העמיתה מחלקות מקראות שהכינו -והמורההמחנכת  ...ם במקומםהילדים מתיישבי, השיעור מתחיל
קטעי מידע ,  עתיקותמפות, המקראות מצולמות בשחור לבן ומכילות תמונות". מגלי עולם"בנושא 

ם שהן הכינו את המקראה מכל מיני חומרים שהן אספו ממקורות דיימהמורה מספרת לתל. וסיפורים
הורגלתי לספר קנוי שהוצא על ידי , בתור תלמידה,  ן שאניכיוו, דוזה מעניין ומקורי מא. שונים

היא עוברת . לא לאבד, הי לשים אותה בתיקי-היא מסבירה לילדים איך לטפל במקראה . גורם חיצוני
  .ןעל התוכ

  

היא משווה תופעה זו לעברה .  מורות הכיתהידי-על הכיתה נבנה דיימשמה לב שחומר הלימוד שהוגש לתל' ע

כדי ליצור חומר לימודי מיוחדת נדרשות לגלות חשיבה מי ש שהיא תופסת את המורות כמצטיירדבריה  ומ,כתלמידה

 ,המקראה כוללת חומרים גולמיים ותכנים מעוררי חשיבה. לתכנית הלימודים ולמורות,  הכיתהדיימראוי שיתאים לתל

  . תממאפייני הסביבה הלימודית של הכיתה הקונסטרוקטיביסטי

  
 :' כדברי ת, המצמיחה את המורה ואת האפשרויות הניתנות בידימפתחת ווראה ההכנת חומרי ה

הביאו אותה , בוחרת את החומר הנלמד היא יותר חושבת כשהיא, יש כאן למורה יותר שיקול דעת
,  המורה צריכה לחשוב...היא לא לוקחת מהמוכן! היא צריכה לשבת ולעבוד, למצב שהיא צריכה להכין

 על המורה המאמנת שליישבתי עם . ל איך שבא לידולא מקבלת את הכ ועושההיא יודעת מה היא 
באתי הביתה . היא הוציאה שישה ספרים שמהם חשבנו ביחד איך אני בונה מזה שיעור .שיעור תורה

  .םדיימתללד תורם וזה מא, ד מפתח את המורהוזה מא, בדקתי ולמדתי, וישבתי, עם ערמה של ספרים
  

הם מפעילים .  נדרשים למאמץ מחשבתי רב בעת בניית תכנית לימודים לכיתתםבית הספרבמתרשמת שהמורים ' ת

המורות אמנם נעזרות בחומרי למידה שפותחו . ספר הלימוד של התלמיד וחוברת העבודה שלובבחירת  שיקולי דעת 

נבונה בשימוש זוהי צרכנות . תןהן מעריכות אותם ויוצרות משהו חדש משלהן המתאים להן ולכית, במקום אחר

  .בחומרי למידה

  

הצוות   ,ם אינם קיימיםחומריאם ה. למידה ליעדיוה החינוכי מייחס חשיבות להתאמת חומרי הסגל ניתן לומר כי

יצירתיות וסיפוק על ,  גאווהרגשי מתוארים בראיונות ,תמורת הזמן הרב שמוקדש לנושא. עצמו טורח ויוצר אותם

  . אופקיםהרחבת ה
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כדי ליצור ויצירתיות  חשיבה המגלה עולה הערכה לסגל החינוכי סטודנטיםה של ת רפלקטיביהכתיבבו חות"דוב

השוואה לחומרי ב לעתים, זאת. לתכנית הלימודים ולדרך ההוראה,  הכיתהדיימ לתלמו שיתאים לימוד ראוייחומר

  . הלימוד הזכורים להם מעברם או מהתנסותם בשנה הקודמת

  

  ת הספרביהנובעים מגישת כלי ההערכה 

 : ' או כדברי ק,ם ושל הצוות היא חלק מגישת בית הספרדיימההערכה של התל
בית  אינה מתאימה לגישת ]מבחנים, קרי[כבר בתחילת הניסוי היה ברור שדרך ההערכה המקובלת 

גישה כוללת כשלנו מחייבת שימוש בכלי הערכה רבים ומגוונים שיביאו לידי ביטוי את . הספר
 .נות של הילדהאינטליגנציות השו

  
  כלי ההערכה בעיני הסגל

הדרך נמצא בית הספר במסע אין סופי של חיפוש  מראשית"ש) 2001 ,אוגוסט (דפי ברטהרת  מתארים בחוב' וק'מ

יתנו תמונה מהימנה על מצבו של כל תלמיד ויסייעו בידיו להתקדם , אחר כלים שונים להערכה שיתאימו לגישה

   ).14' עמ( "ולהשתפר

  :'נדברי כ או ,בית הספררכי השדה לבין גישת וליך הנובע מדיאלוג בין צתהכהתפתחו  המגוונים כה כלי ההער
מאפשרת לנו  , מעצבת או מסכמת,םמדיהערכת התל.  אין מצב,אפשר לנתק את ההערכה מהגישה-אי

 .  לבדוק את עצמנו ולהתאים עצמנו לקידום התלמיד,לדעת איפה אנחנו עומדים
  

עיקרון מנחה הבהירות כאת לנושא ההערכה ושהוקדשה את החשיבה הדקדקנית בראיונות גיש הסגל החינוכי הד

  :'כדברי מ , פיתחבית הספרהשונים שלי ההערכה כאת  מרכזי המאפיין

אנחנו דואגים שלכל משימה יהיו פרמטרים . ברוריםד ו קריטריונים מאפי-עלחשוב לעבוד 
פי - הערכה שהתלמיד מקבל היא על.רמטריםם מכירים את הפדיימ התל. מראשד ברוריםומא

  .וו את תהליך הלמידה שלויהפרמטרים של
   

  :בהםו בית הספר המאפיינים בעיניו את דרכי ההערכה של ,בראיונות עם הסגל עלו מספר רכיבים
פי מדדים - רד מהתכנון ומהביצוע של כל נושא ומתבצעת על היא חלק בלתי נפההערכה

כישורי השפה וכמובן , כישורי החברה, ומי כישורי הלמידהקבועים וידועים מראש מתח
עצמם לאורך זמן עד שמושגת ההתקדמות  אותם פרמטרים חוזרים על. התוכן הנלמד

פעמיות הם חלק משמעותי של -החד רוצה לומר שהקביעות והשיטתיות ולאוו דווקא, הרצויה
   )'א( .אופן ההערכה

 כל תלמיד בנפרד במטרה ללמוד על הערכה מתבצעת על בסיס איסוף חומרים של
  )'מ( .ההתפתחות של הילד

  )'נ( .הוריו וחבריו,  גם התלמיד עצמו.המורה אינו היחידי שמעריך
ל את הנקודות שהתלמיד הפנים ואחריהן בוחרים שתי ובהערכה מחפשים קודם כ

   )'ג( .נקודות בהן אנו מעוניינים לקדמו
  

 :ן למצואנית "נופי ארבל"של בין כלי ההערכה 

ידע לימודי ספציפי ותפקיד חברתי של הפרט ,  כלי הוליסטי המשקף הבעה בכתב לפי כללי השפה–י ח רפלקטיב"דו
 .  שלובצוות העבודה
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לפתח מודעות  והמטרה העיקרית של. פי הנחיות המורה-ידי התלמיד על-ח נכתב על"הדו
מנחה לתלמיד במהלך - רהח משמש לדיאלוג המתפתח בין המו"הדו. אישית לתהליכי הלמידה

   )'נ( .עבודותיו ומזמן שיחה אישית סביב סוגיות לימודיות אישיות
  : 'וח הרפלקטיבי מתארת מ"את הדרך שהובילה לפיתוח הד

ם עבדו בזוגות על דיימהתל  .הנושא היה תרבויות',  חכיתה הייתי מחנכת .היישבנו בספרי
אני כמורה הרגשתי שאיני יודעת . מידהפי אמות - השוואה על,השוואה בין תרבויות שונות

מה : פי הפרמטרים הבאים- ח על"קשתי שיכתבו לי דויב. מה קורה לכל תלמיד בתוך הצמד
איך , במה התקשו, מה החלק שלהם בה, איך מתקדמת העבודה, עם מי הם עובדים, הנושא

ך הלק מאיך שהם הסבירו מה קרה להם במֹהייתי בשו.  ממה נהנו,התגברו על הקושי
מכאן התחלנו לפתח . ריםתפתי את חברי המויש. התרגשתי מהתוצאה ומהכתיבה. [...]העבודה

   . והתייחסות גם לתכניםיתח שיש בו חלק אישי וקבוצ" דו.ח מסכם" ודוח תהליך"דו
 הבדיקהיא י הכלהמטרה העיקרית של . פי מדדים שנקבעו מראש- בשנה עלשלוש פעמים נערכים – אבחוני  קריאה

תשומת הלב המרובה שניתנת לאבחוני הקריאה נובעת מכישלון . רמת הבנת הנקראקטיבית ככל האפשר של יאובי

הכישלון שנחרט בזיכרון מניע תהליך של בדיקה עצמית בלתי פוסקת . 80-בתחום זה בבחינות באשי בשלהי שנות ה

  .בתחום

 הקריאה ומחכים אבחוני אוהבים את מאודהילדים  , ידי צוות שפה- הטקסטים נקבעים על
  )'נ (.טכני והבנה- בנוי לגבי קריאהמאוד יצרנו כלי .להם

 :  של האבחוניםאת הקריטריונים, לבקשתי ,מפרטת' ג
. אוצר מילים, רעיון מרכזי: ברמת התוכן. פיסוק, תיקון שגיאות תוך כדי, זמן, רצף, היגוי

שלוש פעמים בשבוע .  אישית וכיתתיתתכניתמזה גוזרים . אנחנו מסמנים תוך כדי קריאה
   . המבדקיםפי-עלם דיימבזמן הזה עובדים עם התל. פותח המחנך את היום בקריאה

לבדוק הפנמה של היא י הכלמטרת .  נערכים בדרך כלל בסוף תקופה שעסקה בעיקר בסוגה מסוימת– אבחוני כתיבה

  .כללי כתיבה ושפה כתובה

אפשר לעקוב וללמוד על אופי התפתחות הכתיבה  מבודותהעאיסוף . כל תקופה האוסף שלהל – אוסף של עבודות

: 'מ וכפי שמדגישה ,פי מדדים שנקבעו מראש-על מתבצעותשל העבודות ההערכה והבדיקה . םדיימשל התל

  .ם בראשית כל פרויקט או עבודהדיימהקריטריונים נמסרים לתל

לבדוק היא המטרה העיקרית .  רחב נערכים בדרך כלל בסיום נושא מסוים מתוך נושא– מבחנים/בקרות/מבדקים
   .מושגים מובהקים של נושא או יישום של כישורי למידה מוגדרים, ידע ספציפי

מושגים : למשל. על כל נושא יש קריטריונים ברורים להערכה ברמת מיומנות וברמת תוכן
 [...]הכרת סימני המפה הפיסית , שימוש במפה:  נבדקת הידיעה של כל ילד.גאוגרפיהב

   )   'א(. כיתה של הימיפובלים ומק
זה  .מימושםבשהוצבו לגבי כל תלמיד ו ביעדים האישיים במפגש דנים. פעמיים בשנהמתקיימות  – שיחות הורים

 דיווח אחת לחודשההורים מקבלים . מפגשים הפורמליים והקבועיםמתמצה בהמקום לציין כי הקשר עם ההורים אינו 

בקטעים   וכפי שנראה,הם מוזמנים לקחת חלק בפעילויות השונות. בית הספר בנעשה על האותם לעדכן שנועדכללי 

  :נענים לקריאההם , ' אכיתהלהורי שבחרנו כדוגמה ח "דומ
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בניסן ' ה!                                                          להורים שלום
 3.4.06ו "תשס

 השירים [...]תחלנו בהכנות לפוריםאת החודש ה .חודש עמוס ורב אירועים עבר עלינו
 כתהתה שלנו זכיה[...] . ההפוכים הצחיקו אותנו במיוחד ונהננו הנאה רבה לשיר אותם

 .במקום שני במשחקים
 נמשיך לעסוק באביב גם אחרי פסח ונספור [...].מיד אחרי פורים התחלנו להתכונן לפסח

"[...] סדר פסח"ברת בימים אלה שלנו עוצר הגרוטאות  ח[...].את העומר מפסח עד שבועות
ביום שני קיימנו פעילות  [...].נשמח אם תשלחו אלינו אחרי פסח חפצים נוספים לחצר

 . יצירת צלחת פסח–' משותפת עם החונכים מכיתה ח
סענו להר נ  .[...])אמא של נטע(טיול אחד בהדרכת נעם . [...]החודש היו לנו שני ימי טיול

 סביב –הטיול השני היה הטיול השנתי [...]  .)אבא של דניאל(ופרי שם קיבל אותנו פרוהאושר 
בכל תחנה שרנו . הטיול הפעם היה מלווה בשירים .[...]התכוננו לטיול ברצינות רבה .הכנרת

כל שיר היה מלווה בתנועות אותן חיברו לבד הבנות . שיר מתאים שבחרנו בכיתה יום קודם
זה משהו שמאפיין את הכיתה הזו . ה הורים מלוויםגם בטיול זה היו הרב. המקסימות שלנו

עוזרים , לחוויה,  ולי זה ממש מחמם את הלב לראות את ההורים שותפים ללמידה[...]
 . יצחק,מאבא של הדרגם בטיול זה זכינו לפינוק . המשיכו כך! כל הכבוד. כשצריך ומפנקים

 .[...]בשבוע שעבר צפינו בליקוי חמה בשיעור של לילך
-הנושא הרב. נושא מרכז ירושלים ועוד, יום העצמאות, רי פסח נעסוק ביום השואהמיד אח
 . ילדי העולם– שלנו יהיה בדגש על הטקסט העיוני תחומי

  

מפגש משותף עם , סמסטרהלקראת סוף ,  מקיימת פעמיים בשנהבית הספר מנהלת – בית הספרדיווחים למנהלת 

, מבחינה התנהגותיתתלמיד ותלמידה  של כל םע הערכות על מצבביצול   ועם כל מחנך ועמיתבית הספריועצת 

 .הם נקבעת מדיניות הטיפול ב לכך בהתאם.  חברתית ולימודית

סיכום הוא כלי זה . אחת לשנה בשאר הכיתות, )'ח', ז', ו(ם בשנה בכיתות הבוגרות יפעמי מחולקות  – תעודות

ההערכה מתבצעת על סמך המדדים , ו בשיחות ההוריםכמ, בתעודה. לימודיםה של מתועד להורים לאחר חצי שנ

 של התעודה גם לגבי מוסדות חינוך פורמלי ההבדל העיקרי הוא בתוקף ה. הלימודים של הכיתהתכניתשנקבעו ב

 דומות לתעודות המקובלות בחלק גדול מבתי  אינן הן,  של התעודותפורמלי הן למרות הדגש על תפקיד.אחרים

   : לדוגמה,ליהכלהציון לצד סות אישית הן משלבות התייח. הספר

  מחצית שנייה,ו"תשס: ל" שנה,'ק: ה/גיליון הערכה לתלמיד
גילית עניין והשתתפת ,  הקשבת בריכוז-  "יוון העתיקה"בתקופת הנושא העיוני : עברית

שיתפת פעולה , אמנות הקבוצתי בנושא הבפרויקט. הגשת את כל  המטלות הנדרשות. בדיונים
הישגך . הקשבת ועבדת יפה בכיתה ובבית" המשל"בנושא הספרותי . צתךעם חברי קבו

 . 90 - במבחן
בלשון .  אתה זקוק לתיווךלעתים, אתה קורא ומבין את עיקרי הדברים: לשון והבנת הנקרא

 ,הרבית להחליף ספרים. 84 -ם ומשקליםינישגך במבחן בנושא בנייה, אתה מבין ועובד יפה
 .מאודית השתפרה קריאתך הקול. לקרוא ולדווח

הקניית חומר חדש אתה . משתדל להקשיב לפעילות במליאה, אתה מגיע מוכן לשיעור: חשבון
אתה מרבה לשכוח . אתה עובד יפה ומבצע את הנדרש. מקבל בהסבר אישי או בקבוצה קטנה
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 .64 - הישגיך במבחן המסכם. 77-ממוצע הישגיך בבקרות . חומר וזקוק לתרגול והסבר חוזר
אתה מבין .  כ אתה מגיע מוכן לשיעור"בד. משתתף ועובד בכיתה,  אתה משתדל:הנדסה

 .70 - ממוצע מבחנים. ברמה הטכנית ומתקשה ליישם
מבצע את כל . רני בדיוניםיאתה משתתף פעיל וע, רציני ומתעניין,  אתה קשוב:ך"תנ

 ממוצע .' ושולט יפה בסיפורים שלמדנו בספר מלכים במאודאתה בקיא . המשימות כנדרש
 !!!!כל הכבוד. 98הישגיך  
 .60 -ךהישגיממוצע . אתה עובד יפה ומבצע את הנדרש: גאוגרפיה

הגעת לשליטה . השתתפת ולרוב הגעת מוכן, התעניינת, כיתהעבדת יפה מאוד ב :מדעים
 .85 - ציון. התנהגותך טובה".  קשרי קיום בסביבת החיים"הנדרשת במושגים שנלמדו בנושא 

, לא להשתעמם, ומצאת את הדרך איך להישאר בשיעור,  המשכת בדרכך שלך:אשכולות חשיבה
 . לשחק לפעמים ולא להפריע

 . מתעניין ומשתתף בדיונים,  אתה מקשיב:אקטואליה
ציונך באות . מאוד טובים ךהישגי, משתף פעולה. משקיע ומשתדל, מאודעובד יפה : ספורט

 !!מצטיין. 97הכושר 
 .משתתף ומבצע בהתמדה והשקעה כל מטלה, גלה עניין רב בנלמדמ, אתה קשוב!: יש לי מושג

יש לך יכולת .  אתה מוותר ומתייאשלעתים, אתה עובד לאט וביסודיות.  יחסך חיובי: אמנות
 .כדאי לפתח זאת, ציור טובה

חשוב לך להצליח ואתה מגיע לשיעור ולמבחנים , שגיך בשפה השתפרויידיעותיך וה: אנגלית
רצוי . אך אתה נוטה להיגרר מדי פעם לפטפטת מיותרת, כלל טובה בדרךהתנהגותך . מוכן

 .80 -ציון. לעבוד בקיץ על הבנת הנקרא
 . מסיים את כתיבת הספר. אתה עובד יפה וברצינות: קורס כתיבת ספרים

  
בתוצרים השונים ובנושאים  הכיתה משתפים את חבריהם דיימתל,  בסוף כל תהליך למידה– הערכת עמיתים

 : ' מתארת א.יםהשונ
הורים ואורחים .  ומסיבת תיקי העבודות שלהכיתהכל . אנחנו מקיימים מסיבת תיקי עבודות

סוכנות נסיעות המשווקת שמונים יום ,  משפט ספרותי, האולימפיאד. מהקהילה חוגגים אתנו
    .[...]פור או ארץיריקודים הנובעים מס, סביב לעולם

  :םדיימפי קריטריונים שנקבעים מראש על ידי המורים והתל-בעקבות זה באה הערכת העמיתים על
 אחרי שחשפנו את הילדים למבנה הפנימי והחיצוני של כל סוגה והם, לכל סוגה מבנה משלה

  )'מ(. פי הפרמטרים שלמדו ממוריהם ומחבריהם-  הם מקבלים הערכה על,כתבו טקסט עצמי
  . בחנים של משרד החינוךהמ מקיים את כל  בית הספר– ארציים/ מבחנים מחוזיים 

  

  הסטודנטיםכלי ההערכה בעיני 
ההתייחסות להערכה . לכלי ההערכהבאופן פרטני  מיעטו להתייחס הם הסטודנטים של כתיבה רפלקטיביתב וחות"דוב

  : ' מ כך למשל מתארת.הייתה חלק מהתייחסות ללמידה ולמאפייניה

התכנים  בנויים יחד . ילד אומר להם מה החשוב,  שהולכים עם הילדמהגישההרבה כאן יש 
 . בהתקדמות שעשה ובמאמצים שעליו עוד לעשות,וכך גם ההערכה מתחשבת בילד, עם הילד

  :מתארת הערכה שהיא חלק מצורת ההוראה והלמידה' גם ע
, חלשיםלסייע להחזקים ם דיימ התלאת המורה מעודדת , צוותיםב הרבה למידה שמתי לב שיש

[...] ואולי ברמה לימודית הוא פחות ממנ ש,לחברח אחריות  לפתבכך היא מלמדת אותם
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המורה מבקשת מהצוות להעריך את התוצר [...] םדיימעבודת הצוות כוללת גם הערכת תל
 . בלוים יודעים להשתמש בקריטריונים שכנראה קדיימהתל. של כל אחד מחבריו

 הילדים לומדים להעריך את .תלמידים אצל הת עצמיתונּו מכּובית הספר מטפח, התיאור מלמד כי באמצעות ההערכה

בדרך זו הם  .מאיימתהיא  לעתיםמשתחררים מן התלות של הערכה חיצונית שוכך הם , עצמם בעזרת חבריהם

הערכה עצמית כזו מתייחסת לטיב תהליכי הלמידה . מתרגלים לעבוד עבור עצמם ולא עבור גורמים המפקחים מבחוץ

  ). א" תשס, ועמיתיםרשטייןזילב(ותוצרי הלמידה של הלומד 

  :מתפעלת מההערכות האישיות' י

אני . המורה יושבת וכותבת מכתבי הערכה אישיים מפורטים. לכל ילד יש מגילת הערכה משלו
 .לא יכולה שלא לחשוב על כמות השעות שהיא מקדישה להערכה

 
 למצוא בה השתקפות יםכה מאפשריון במגוון כלי ההערעה ובעיקר סטודנטיםתיאורי ה, דברי הסגל ניתן לומר כי

על התייחסות , ם בהערכתםדיימניתן ללמוד על שיתוף התלמכל אלה .  החינוכית של בית הספרהגישה של מאפייני

על , כניסה לפרטיההההערכה וטווח על הרחבת , שפה הדבורה והכתובהעל העל הדגש , לפרטוהתאמה מיוחדת 

  .שיפורל על שימוש בהערכה ככלי לצמיחה ו -  ובעיקר,בית הספרשיתוף הורים בנעשה בחצר 
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  בנה הלימודיםמ

 חטיבותלוש בש מאורגנים "נופי ארבל" ספרהבית הלימודים ב, שקדם למחקר בעקבות תכנון הלימודים הבסיסי

 : גישה תכנונית ופדגוגיתותהמייצג

כל . אמנויות, אוגרפיהג, היסטוריה, לשון, עברית: למידה משלבת בין תחומים שוניםה – תחומית-למידה רב

כל הכיתה לומדת , כלומר. אך לא כולם לומדים אותו באותה רמת עומק ,ונושאנושא כל ל מתוודעיםם דיימהתל

בו קבוצה היו רוצים להתמקד /  מה כל אחד בוחריםםדיימכך התל אחר, במבואות את הליבה של התחום או הנושא

 ,בדרך זו נוצרת שפה משותפת. חוזרים ומלמדים את כלל הכיתההם ,  בעניין"מומחים"לאחר שנעשו  . אותוולחקור

  . תרומה לקהילת הלומדיםה הבחירה ו– ים ערכים חשובים נוספיםובצדה ניתן מקום לשונות ונלמד

 חטיבותי התבש   משתלביםולעתים , חינוך גופני נלמדים בנפרד, מתמטיקה, מדעים, אנגלית, ך" תנ– מקצועות יסוד

  .ותהאחר

פי נושא הקורס -התלמיד בוחר על. 'ח-'תות הים המיועדים לכיגילאי-י בחירה רבשיעור אלה הם – חירהקורסי ב

אילוצי , ל"ההערכות הניתנות בתום שנה ,םדיימ בקשות התלפי-על שנה מדיקורסי הבחירה משתנים . ותכניו

 ,"ספרים, ספרים רבותי", תזמּוי, דרמה הלכה למעשה, אבולוציה: דוגמאות לקורסים. מערכת והצעות הסגל החינוכיה

  .תיירות ועוד, תולדות התאטרון והמחזה, צמחי תבלין ומרפא, ערכת אומן

  .תחומית ובקורסי הבחירה-נתמקד בלמידה רבה זבמאמר 

  

  תחומית-למידה רב

  בתחום תכניות הלימודים בעקבות תפיסותשנות ולחדשנולדה מהצורך ל  )Multidisciplinary(תחומית -למידה רב

, Fogarty(אחר  כל תחום שומר על הייחודיות שלו ומאיר את הנלמד מהיבט בלמידה זו . שונות בדבר מטרות החינוך

בלא שהתקיים , נושאים שאינם בתכניות הלימודים המקובלותב דיון וחקר ת מאפשרתתחומי-הרב מידההל  ).1991

 מקצועות הלימוד ם שלממוסד בהחדרתלעומת התהליך ה, לגביהם תהליך מסודר ומאורגן של כניסה למערכת

תחומית משקפים תפיסות שונות לא רק -המצדדים בגישה הרב ).2001, רובינשטיין( החינוך המסורתיים למערכת

למידה המועדפים בה - המורה במערכת החינוך ולתהליכי הוראהמו שלאלא גם בנוגע למקו, במטרות מערכת החינוך

  ).1995,  ירחי;1991, זילברשטיין; 1991, בן פרץ(

מתיאורי  .)2004יולי , 7 'מס (דפי ברטהת והוקדשה אחת מחובר "נופי ארבל"בגישת ת תחומי-רבללמידה ה

ם לחשיבה רחבה דיימהרצון  להכשיר את התל" :תחומית-עיצוב הלמידה הרב לרציונלה מצטיירהכותבות 

תחומי -נה שמטבעו העולם הוא רבהאמו[...] תוך כדי שבירה של הלמידה הליניארית הקלאסית, וביקורתית

ושכל פעילות של פתרון בעיות מכתיבה התמקדות בבעיה עצמה ולא במסגרת דיסציפלינרית זו או ) אינטגרטיבי(

החיפוש אחר אחדות של הידע האנושי בא מתוך אמונה באחדותו הבסיסית של העולם ובהקשרים הפנימיים . אחרת

  ."שלו

רוב  .תחומית- הלמידה הרב אתכולםציינו  ,"נופי ארבל" בית ספר של מאפייניועל כשנשאלו המרואיינים 

 : למשל, על הסגלתחומית-הלמידה הרב ה שלהשפעת  את וארי גם תהמרואיינים
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 -רב[...] נדרש מכלל המורים לעבוד בצוות ולעשות שילוב של תכנים ושיתופי פעולה ביניהם
. המופרדות ומנותקות זו מזו, ותתחומיות מונעת היחשפות ארוכה של עובדות ומיומנוי

מאפשרת לראות את ההקשרים ולהפוך את  אוסף המידע של נושא או בעיה למשמעות 
 .התייחסויות שונות ברמה האנושית וברמה הטקסטואלית, בעלת הקשרים רחבים, כוללת אחת

   )'נ(
חשוב לבחור נושאים לצוות בית הספר ": בחירת התכניםמתוארים העקרונות המנחים ב) 2004( דפי ברטהב

אופני ביטוי , אלא קיום של תכנים המאפשרים מגוון של התייחסויות, באופן טבעי לא רק כמה תחומי דעתשמשלבים 

   ). 2' עמ ("ורעיונות ערכיים המובילים לחשיבה עצמאית וביקורתית)  שפהאמנויות(

  

  תחומית בעיני הסגל-הלמידה הרב
  –  החלק הראשון.המתוארים בראיונות,  חלקים עיקרייםתחומי מתחלקת לשני-הוראת הנושא הרב

כל תלמיד  אנו כוללים תכנים בסיסיים שעל. ידינו-עוסק במבואות שנושאיהם נבחרים על
מתעכבים על הכרת מבני הדעת ולימוד המיומנויות הקשורות לכל תחום דעת . לדעת
ם של התקופה בה גם בהיבטים היסטוריי. תחומי הנלמד-  הבונה את הנושא הרביליניאר

היסטוריה ושפה , גאוגרפיה: תחומי כולל בתוכו-הנושא הרב'  בכיתה ה [...] מתרחש הסיפור
 מסביב לעולם בשמוניםול ורן 'ם לומדים את הנושא באמצעות הספר של זדיימהתל. עברית

 )'ע( .הם משתמשים באטלס ולומדים מיומנויות הקשורות לשימוש בו ולקריאת מפה. יום
  

  :שני  כולל עבודות חקרהחלק ה
הם לומדים . ם עורכים מחקר על נושא שמעניין אותם מתוך פרק המבואותדיימהתל

   )'א( .ממקורות מידע שונים המוצעים להם במרכז הלמידה ובחדר המחשבים
  )'נ( .ההורים והקהילה, םדיימתוצרי המחקר מוצגים בסוף השנה בפני התל

 : מהראיונות עם הסגל עולה כי 
 .באופן עבודתם" מהפכניים"תחומיים דרשה מצוות המורים לעשות שינויים - נושאים רבבניית

 )'א(
לא . ברמת התכנים והמסרים" אוטונומי"ניתנה לצוות המורים לגיטימציה להפוך לבית ספר 

 .אלא בנייה של חזון בעל מחויבות למישור הפרקטי והיומיומי, ברמת הססמאות" חזון"עוד 
  )'ג(
  
  

  :תחומית-למידה הרבה תהליכי שינוי כתוצאה מושעבר עיקריים  תחומיםשהיש מנההסגל 

כללו בתכניות הלימודים והוחלט לוותר על תכנים ונושאים שבעבר נחשבו לחלק י דיון לגבי התכנים שיהתקיים  .1

  .בלתי נפרד מתכנית הלימודים

 חדשות המתאימות למורים תכניות מעבר מספרי לימוד מובנים ברמה הטקסטואלית וברמת הפעילות ליצירת  .2

  . בית הספרדיימבצוות ולתל

  .כרות עם מגוון וכמות של טקסטים העוסקים בנושא הנלמדיה והיעבודה אינטנסיבית בספרי  .3

כל הכיתה ליצירת שפה משותפת  נחשפת במסגרתו. מבוא, ןשלב ראשו:  שלביםשניובו של מערך לימודי ה ייבנ  .4

חקר וללמידה לקראת אפשרויות בחירה מתוך מגוון נושאים במסגרתו מוצעות שי  ושלב שנ,בנושא הנלמד

  .מעמיקה יותר
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 מלווה – המורה המנחה ; בעל ידע ומעביר ידע–המורה הקלאסי :  שונים"בעל סטטוסים"להמורה הפיכת   .5

ושאי הלימוד שישמשו חומר גלם לנ במגוון המקורות בקיא – והמורה הספרן ;תהליכים ומוביל לחשיבה אחרת

  .ובעל התמצאות מקצועית בספרייה

 המורים – בחשבון את הלומדים מביאהאבל כזו ש,  חדשה לגמריו דווקאלא, מדי שנה,  אחרתתכנית עיבוד  .6

  . םדיימוהתל

  
  הסטודנטים"משקפי"בתחומית -למידה רב
ם את המורים החונכים  ומשתפי בהםשותפיםשהם  ומבקרים את תהליכי הלמידה לומדים,  מגיביםהסטודנטים

את המטלה כקשה מדי עבור תופסת ' ת הסטודנטית , למשל ,כך. ציפייה להתייחסות ולמחשבה משותפתבתהיות תוך 

היא בוחרת . משוכללותא משימה הדורשת חשיבה ומיומנויות ו מיזוג טקסטים ה,תהתפיסלכיוון ש ,םדיימהתל

 לא נרתע בית הספר.   למילוי המשימה הנדרשתיםדבאסטרטגיות הוראה שעשויות לדעתה להוביל את התלמי

לעודד את התלמיד , להתייחס בכבוד לקושיהוא תפקיד המורה . קושי ומאמין שהוא חלק בלתי נפרד מהלמידההמ

 התלמיד כמי שמטפח את ההבנות בעיניהמורה ו של ראייה זו מתבססת על תפיסת תפקיד. תוך תמיכה, להתמודד עמו

  ). Rudduck, 1995(כולל קשיים לימודיים , ת שלו להתמודד עם קשייםואת היכולות הפנימיו

  :וכך היא כותבת

נצמדתי ". ראשית הציונות"תחומי - השתתפתי בשיעור שנושאו היה מיזוג טקסטים בנושא הרב
. מולנו על השולחן היו שני הקטעים הלקוחים מספר ההיסטוריה ומחולקים לפי נושאים. דליל

בפסקאות הבאות [...] מילותיהם ב םאים משותפים ולכתוב אותהיה עליהם למצוא נוש
ופה הרגשתי בצורך לקרוא את הפסקאות בקול ורק אחר כך ,מורכבהעניין הפך ליותר 

ראיתי צורך . לשאול אותו מה הוא מוצא משותף בין השניים ומה הוא לוקח לטקסט שלו
ין של מיזוג טקסטים לא אני שואלת האם העני[...] להוביל את התלמיד אל מילת המפתח

   )'י(. 'ם בכיתה זדיימקשה מדי לתל
  

  : המורה החונכת לסטודנטיתתשובתה של 
תפקידי להתייחס .  לא נרתע מקושי ומאמין שהוא חלק בלתי נפרד מהלמידהבית הספר

את היית התמיכה לתלמיד . תוך תמיכה, לעודד את התלמיד להתמודד עמו,  בכבוד לקושי
  . להתגברשהתקשה וסייעת לו

  
ולא מספיקים חומר בעת הלמידה " פה לא לומדים"וירה של ואשוררת  לעתיםכי נדמה היה  טיםלחלק מהסטודנ

 : איוןיבר' כפי שמספרת ע, אולם כשהם חושבים בינם לבין עצמם על המתרחש בכיתות הם משתאים. האינטגרטיבית
י לא רואה אותם לומדים אנ": היא אמרה לי. הבוקר דיברתי עם סטודנטית מהקבוצה שלנו

: למשל[...] אבל זה לא חומר שאני רגילה, אני רואה אותם יושבים ויושבים ועובדים, 'חומר'
 השבוע ניסיתי לבדוק מאיפה כל ."!אבל יש להם המון ידע! לשון! היסטוריה! גאוגרפיה
או , ורם זכרו את כל הסיפדיימוהתל,  עלה נושא מכירת יוסףמוזיקהבשיעור [...] הידע הזה

אני לא  [...].יודע משהו על זה' אני לא יודעת אם במקום אחר ילד בכיתה ג, "חומה ומגדל"
לא רק איך שהם ,  זו חוויה מדהימהמוזיקה שיעור ... עושה את זהבית הספריודעת איך 

הגיעו דרך ' אז ילדים בכיתה ג. המורה אינטליגנטית, הטקסטים איכותיים, העברית, שרים
 ,ואפילו למוצרט,  סיפורי יוסף–ך "לתנ, "חומה ומגדל" לפרק  בהיסטוריה על טקסט של שיר



 26

יש הרגשה שהם כל ? ואיך הם לומדים, איך הילדים יודעים.  מוזיקהשזה באמת מתחום ה
  )'ע( .בית הספריאמר לזכות יהמון וזה -שמוציאים ממנו המון" בילוי"היום מבלים פה וזה 

 
בין  לדיסציפלינריים ומושגיםאיכותיים  בין טקסטים  מתבססת על שילובבית הספרמבינה שההוראה ב' הסטודנטית ע

 בעיקר בגלל ,מאמץ ולשינוןל םשלמידה רצינית מתקשרת אצל כך נובעת מסטודנטים של הםתהפתע. תיתיחווילמידה 

לתפיסה תמימה קשור במידה מסוימת ש ,"ק חומריהספל" הוא נוסף שעולה כאןעניין  .םהזכורות לה חוויות הלמידה

יודעים שכל הוראה היא סוג של בחירה בין הראוי והחשוב לבין הפחות כשגם , לו אפשר וצריך ללמד הכלפיהש

ובעיקר על מדידת ההישגים  מתקופת לימודי התיכון סטודנטיםמה שזכור להדברים גם קשורים ל. חשוב והפחות ראוי

ית הלמידה הזכורה יחווזוהי אפוא ). Tamir & Glassma, 1971(על בחינות הבגרות שחייבו את המורים להספיק 

מדידה ודורש -סטנדרטי ובר, התרבות והשפה באופן רשמי, שתופס את הידעזה  ,החינוך השמרני מסטודנטיםל

ית י רואה את הילד כמשתתף פעיל בהבנים מתנסםבו הש בית הספר ,לעומת זאת). 1997, לוין ונבו(אחידות בלמידה 

 הרבה הילדים יודעים ממנהלמידה משמעותית שכתוצאה המניבים  הספר יוצר מוטיבציה וסקרנותבית . הידע שלו

- היא מפרשת את תהליכי ההוראה, על תהליך רכישת הידע'בגלל התפיסות המוקדמות של עשנראה . )1991, לם(

ט קוגניטיבי המאלץ  יוצרת אצלה קונפליק מולההיא ניצבתשאולם המציאות ". בילוי" כדרך של בית הספרלמידה ב

בית והתשובה טמונה בתהליכי ההוראה המתרחשים ב. םדיימאותה לחפש את התשובה לרמת הידע הגבוהה של התל

  .הישלחלק מהם אנו עדים בתיאור, הספר

  

  :'מ ידי- עלשבוע הצגת תוצרי המחקר מתואר
או לידי ם יבודיימ נגזרת מהמטרה שכל התלבית הספר הלימודים של תכניתהוסבר לנו כי 

שימוש בשפות ביטוי שונות מביא לפעילות הדדית ולכך .  רכיהם וכישוריהםוביטוי בהתאם לצ
 ,יכולים להישאר במסגרת הכיתה הרגילה" שונים"בדרך זו גם ה. שכל אחד ירגיש בטוח

ראיתי את זה בתהליך . והדימוי העצמי של הלומד מתחזק והוא מוצא לעצמו מעמד בכיתה
 ראיתי הכי בולט את יישום ]הצגת התוצרים[ ובשבוע הזה , בשלבי החקר,בחירת נושא החקר

  . המטרה
זאת . לשונות שבין הילדיםכמאפשרת פתרון לצורך להתייחס תחומי -נושא הרבהגישה המתבטאת במפרשת את ' מ

ת הצגאפשרויות הרבות לב, בשלבי החקרהמוצעות באפשרויות הבחירה , דרכי הוראהמגוון  בבאמצעות השימוש

גישה זו מייחסת חשיבות להצבת הלומד וצרכיו במרכז ההוויה והעשייה . דרכי ההערכה המגוונותהתוצרים וב

  ). Dewey, 1964(בהתאם לגישה הפיידוצנטרית , החינוכית במוסד

 ):ול ורן'ז ( מסביב לעולם בשמונים יוםבלימוד הספר' התנסתה בכיתה ה' ת

והמורה סיפרה לי שבבחירתה את ? פר הזהשאלתי את המורה המאמנת לפי מה נבחר הס
, היא חשבה על טקסט מעניין". העולם "–' הספר היא יצאה מתוך הנושא המרכזי בכיתה ה

כך היא הגיעה . ה לקריאה עצמיתישילד בעצמו בדרך כלל לא ימהר לקחתו מן המדף בספרי
משותפת עם היא הבינה שהרווח מהקריאה ה, ולאחר קריאה מעמיקה...ול ורן'לספרו של ז

הכרת ,  מושגים גאוגרפיים–גם חשיפה וגם עיסוק בנושא העולם : ם יהיה גדולדיימהתל
 עיסוק בשפה מאודהטקסט איכותי ומזמן הרבה , בנוסף. עיסוק מעמיק באטלס, חלקי תבל

   .יים והספרותיים השוניםאמנותובאמצעים ה
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 , התכנים שעליה ללמדזאת מתוך היכרות עם , תההמורה נתפסת כאן כבונה תכנית קוריקולרית באופן עצמאי לכית

). Schwab, 1973( תכנית הליבה של משרד החינוך היכרות עםלגישת בית הספר וומתוך זיקה ,  עצמם הלומדיםעם

אלו , היא המתכננת באלו היבטים תוכניים תתרכז הלמידה, הדיימלתל" ספר הלימוד"המורה היא שבוחרת את 

בבחירות הללו משתקפים מסרים חינוכיים החבויים בתוך החומר ובדרך . הדיימעברו לתלרעיונות ועקרונות ידע יו

 מסר בדבר חשיבות הם המורה מעביר ל, טקסט ברמה גבוההבכך שהוא מזמן לתלמידיו). 1995, בן פרץ(הוראתו 

 מדעי כדור עלע לרבות מיד, ייצוגים ספרותיים הנגישים לכל אדםמדעי יידע משניתן להפיק ועל כך הקריאה בספר 

  .הארץ

 

  : מדווחת ' שהתנסתה בכיתה ג' ע
שמתי לב שנסחפתי ) [...] 1954, גולדברג (נסים ונפלאותהמורה הקדישה את השיעור לספר 

כי עד כה לא . השיעור העלה בי הערכה רבה[...]ם לעולם התוכן של הסיפורדיימעם התל
ם נחשפו להרבה ידע דיימ התלשיעור שבו, םדיימפרה כל כך את התלנפגשתי בשיעור שִה

הם למדו .  התבוננות מעמיקה בטקסט ושימוש בשפתו,!)שני עמודים(מתוך פרק אחד בלבד 
[...] על המאפיינים של הדמויות, על התקופה בה מתרחשת העלילה בתל אביב הקטנה

זה [...] העשרת השפה , התמצאות במילון, ובמקביל הם רוכשים מיומנויות בהבנת הנקרא
 . בית הספרשל " ןאני מאמי" תואם את  הבאמת

 
היא מבחינה כיצד דרך ההוראה גורמת .  זובדרך שהיא מתלהבת מהוראת השפה העברית ניכר 'דבריה של עמ

הסטודנטית לומדת משהו חשוב על . דורות מעולמםוכמה ם להתעניין ולגלות מעורבות בסיפור שרחוק כמה דיימלתל

  .  ולא רק הצהרה טקסית,ש מצפן שמכוון את העשייההמצע שלו משמש, תרבות בית הספר

  

  :מסכמת  ,"חומר"ינה איך לומדים כאן שבתחילת השנה לא הב ,'ע
ראיתי התפתחות של כתיבה . זה מקסים. אהבתי בנושא השפה את הלמידה סביב הספר הנבחר

ך מדהים אי, שאני לא יודעת אם לי יש אותו, ם וידע באוצר מיליםדיימוקריאה  אצל תל
דרך הספר הם משקיעים !!  זה היה פשוט מדהים!מספר כזה קטן הם מוציאים כל כך הרבה

כתיבת ' ובכיתה ג...כתיבת כתבה לעיתון, כתיבת מתכון, כתיבה יוצרת: הרבה על כתיבה
  !יומן

 בתום סמסטר 'שניתן לסכם ברפלקציה של  חות"דוכפי שעלו מהרפלקציות וה הסטודנטים של םיהתואת תחוש
  : ומימושה בית הספרכרותה את גישת להי

לא היה לי ברור איך ,  הייתה בשבילי כמו ססמאותבית הספראם בתחילת השנה כל גישת 
 איך .איך אפשר מספר אחד להגיע לכל כך הרבה נושאים, אפשר לקיים את כל זה בשטח
. ות הססמאות לאט לאט הפכו למציאהסמסטררי במהלך ה -  אפשר ללמד ילדים  לכתוב ספר

יכולתי לראות ולהבין  ,"כתיבת ספרים" בקורס "הספר האיכותי"בעזרת הלימודים בשיעורי 
  .בית הספרטוב יותר את גישת 

  
 : 'כדברי ר , ליישם גישה כזולא ניתן יהיה" רגיל" בית ספר חשש שבהסטודנטים הביעו

ירה ומגוונת  יכולה לחשוף אותם לשפה כה עש,בתור מורה לעתיד, כיצד אני... ואני שואלת
לא (ועם זאת להיות כבולה למערכת בה אני עובדת , )במובן הקלאסי" (ללמד"מבלי כביכול 
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כיצד אני מצליחה להעשיר את עולמם ,   מה אני עושה בכיתתי.)ניתן לשנות עולמות ביום
 .של הילדים בדרך מעניינת כזו

  

לפני יה  ממה שהים שונהמורריו חשים שדיוקנם כרוב חבמתיאור תהליכי השינוי שעבר הסגל עולה כי  ניתן לומר כי

 וכי למרות ההשקעה הגדולה שעליהם להשקיע ועבודת הצוות הכרוכה בעיבוד ,תחומית-למידה הרב-הכנסת ההוראה

תחומית הייתה להם התנסות חדשה -מתיאורי הסטודנטים עולה כי למידה רב . הם אוהבים את השינוי-הנושאים 

רכישת , העשרה תרבותיתבצד ים שיעורפליאה על העניין וההנאה שניתן להפיק מהופה וסשראשיתה קושי ותהייה 

  .    הצבת אתגרים והכוונה לעבודת צוות, מיומנויות

  
  מקצועות יסוד

ואמים את כני הלימוד תות. ינוך גופניוחאנגלית , מדעים, ך"תנ, מתמטיקה: לימודי היסוד הם דיסצפלינריים וכוללים

נגזרים ממנה והעקרונות  המנחים ה  הבית ספריתהגישההייחודי של  "המגע יד"אולם   ,ארצית הלימודים התכנית

  .ך"להדגמה נתמקד בלימודי התנ .הוראה ובאווירהדרך ניכרים בדרכי ההוראה  בנוגע ל

  החינוכי  סגלה "משקפי"ך ב"לימודי התנ
  :מבהירה' נ

הוא מכנה משותף , פנים שבוה-על ריבוי, מבוססת על ההנחה כי המקרא תכנית הלימודים
לים יאוצר המושגים והמ.  לשון המקרא מיוחדת בסגנונה.לדורותיו תרבותי לכל עם ישראל

שוני זה יוצר .  ברחוב ושונה אף מלשון החומר הספרותי שונה מן השפה המדוברת בבית או
רה חיפשנו נתיבים חדשים על מנת לנסות לקרב ולחבב את ספר התו.  קראקשיים בהבנת הנ

  .על הילדים
  : את הנתיב המתאיםסללו כיצד תארת מ' מ

אחת  ,במפגש עם מומחים מתחום הבנת הנקרא.[...]ך"חיפשתי דרך מתאימה להוראת התנ
 ולפני ,היא הביאה סוגי טקסטים. מהמרצות דיברה על דרכים לחיבור הילד לטקסט עיוני

הבנתי ! נפל לי האסימון, ע לפת ,ואז. הקריאה בהם היא עשתה עמנו פעילויות מקדימות
  . כי"שאפשר לעשות זאת גם בטקסט התנ

ך בדרך המתאימה לגישת "נ כדי לעצב את לימודי התעמיתיםעם ה החלה חשיבה משותפת "האסימוןנפילת " רגעמ

כתיבה ב וחות"דוהתוצאות מתוארות ב.  מיוחדת גם במקצועות היסודתכניתכיצד ליצור  –קרי , בית הספר

   .טיםהסטודנ  שלרפלקטיבית

  

  הסטודנטים "משקפי"ך ב"לימודי התנ
הם מיטיבים לתאר . "נופי ארבל"לא כולם מזדהים עם הדרך שעוצבה ב. ך שחוו"הסטודנטים מתארים את לימודי התנ

  :'מספרת ע .את השלבים השונים של השיעור ולשקף את התהליכים הלימודיים המתרחשים בו

ורה כותבת על הלוח את מספר הפרק ואת הפסוק המ .הצגת מארגן מקדיםהשיעור נפתח ב
 .מקריאה את המשפט בקול רם ושואלת אם יש מילים לא ברורות[...] המנחה
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  : השלב השני הוא
מי יכול ": ם לגלות בעצמם את עיקר האינפורמציה העשויה לעלות מהפסוקדיימהדרכת התל

 על דברי הילדים ומהם היא מקפידה לחזור "?לנסות להסביר לנו מה הוא מבין מהפסוק
   .לצאת לעניין הבא

  
  :מגיע סיכום הבינייםכך אחר 

מורגש שהמורה בקיאה מאוד בחומר ולכן היא מעצבת ומשחקת בטקסט ]....[" ?מי רוצה לסכם"
התלהבותה מהסיפור מדביקה . וממקדת את תשומת לב הילדים לדברים שהיא בוחרת להדגיש

 . וק המנחה את תמצית עיקרי הדבריםהיא מנסה להוציא מהפס. ילדים רבים
  

   -מסיכום הביניים צועדים ל
. שבאמצעותן הם אמורים לגלות את משמעות הטקסט, םדיימ התלידי-עלשלב שאילת השאלות 

המורה מקפידה  [...] "?מתוך הפסוק הזה' מה אתם רוצים לדעת על פרק י: "שאלות ששאלנו
   .עם מילות שאלה, על שאילת שאלות נכונה

  
   –אחריו ו

מי שמסיים להעתיק בוחר : "ם מתבקשים לשער תשובות לשאלות שנשאלודיימהשלב בו התל
 ".ה או שתיים ומנסה לשער את התשובהלעצמו שאל

 : 'אורה של עיתהמשך ממנו ל
זוכרים את השאלות וההשערות ומנסים לראות במה [...]: אימות או הפרכה, שלב האישוש

 . במה טעינו, צדקנו
  
  –ים באופן דומה ומציינת שיעורת את המתאר' י

 . ך מוכרת לילדים והם יודעים מה עושים בכל שלב"שגרת ההוראה בשיעורי תנ
 

  שעיקרו,)1968( של אוזובל מודל ההוראה. א: ים של הוראהמודליסודות משני  ם הסטודנטייםבלי שהרגישו מתאר

כפי , )Advanced Organizer( מארגן מקדים מציגה בכך שהיא ,  המורה בפני הכיתהידי-עלחשיבות ארגון החומר 

, וצרת מסגרת התייחסות כלליתנכך .  המשמש בשיעורה מארגן מקדים,נחהשעושה המורה בהציגה את הפסוק המ

אוזובל ממליץ למורה לבחור . המפורט והספציפי יותר, שלתוכה התלמיד אמור להטמיע את המשך החומר הנלמד

 ובכך מזדמן לתלמיד מקור להשוואה וליצירת קשר בין ,ם למדודיימחומר קודם שהתלמארגן מקדים כזה שמתקשר ל

שאלות  מציג המורה פיו-עלש, )Perkins, 1992( )הוראה מסייעת (סוקרטיתההוראה ה מודל. ב; הנלמד ללומד

טעויות מאתר את ה, ם לנתח ולחשוף את התשובה הנכונהדייממעודד את התל, לחקירה ולבדיקה תוך שיחה נינוחה

א טיפוח וה מודל ההוראה הסוקרטית היעד שמציב. ללומד להבנות מחדש מושגים בלתי ברורים" מסייע"האופייניות ו

, ליצור הזדמנויות לימודיות שבהן יצירת הידעהוא פיו -תפקיד המורה הפועל על ולכן ,לומד בעל הכוונה עצמית

של ו על המורה לחשוף את מקור טעות. ידי הלומד-עלמתבצעים  )או שינוי המושגים הקיימים(המושגים החדשים 

היא  שמטרתו ,מעצבתההוראה היותר של הרווח להבדיל מהמודל , זאת. התלמיד ולסייע לו להבנות מחדש את המושג

את הלומד במובן שהוא מוביל אותו ליעדי ההבנה או " לעצב " הוא תפקיד המורהשם ו,מסירת ידע מן המוכן ללומד

  .  נכונותידי מתן תשובות-ל המורה לתקן טעות של התלמיד עלמתפקידו ש. אשלידע שתכנן מר

  : שומרי המצוותטים סטודנמצד בעיקר, הסכמה-אי נתקלה בך"שיטת העבודה שפותחה לשיעורי התנ
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ך "בד מפספסים את התנבהתמקדות בתוכן בל, ך" לי זה נראה רדוד להשתמש כך בספר התנ
   .יש עליו הרבה פרשנויות,  לואת תחום הדעת המיוחד רק, [...]

  : 'את האחרים מייצגת ת
מסקנתי היא כי הוראה דרך גילוי של הילדים היא מאוד מעניינת ומרתקת הן בעבור 

אני . מאוד מרתק כמורה לראות כיצד הילדים מגיעים לבד למסקנות. הילדים והן בעבורי
מר שצריך  לעזור לילדים  שאוםהקונסטרוקטיביזחושבת ששיעור מעין זה מיישם את עיקרי 

והם מוסיפים " להצית ניצוץ" צריך רק ,יש בילדים כל כך הרבה. להבנות את הידע שלהם לבד
עוד אני רוצה להוסיף ששיעור כזה שבו הילד לומד . זרדים  ומבעירים מדורה שלמה,  ענפים

סופר ולבסוף מציאת התאמה בין המ, השערות, תוך העלאת שאלות, ידי תהליך של חקר- על
 . מביא להערכת התלמיד את עצמו ומפתח את הלומד העצמאי,  בפרק לבין השערותיו

 
ומעוצבת באמצעות  בית ספרחינוכית של  ההוראה בכל אחד ממקצועות היסוד מותאמת לגישה ה,כאמור ברישא

  .בית הספרגישת  הלימודים הארצית תוך קיום העקרונות המנחים הייחודיים לתכנית תנאישתעמוד בכדי עבודת צוות 

 מחפש את דרכו הייחודית גם במקצועות היסוד המוגדרים בית הספרך מעידים שסגל "לימודי התנ ניתן לומר כי

 שניתן לו "אישור"ידי הגישה החינוכית ומועצם מה-מונחה על שהסגל. ייםבית ספר-ידי גורמים חוץ-ומעוצבים על

מיומנויות שרכש בראה והלמידה  תוך העברה ושימוש בכלים ומעז ומנווט את ההו, ליצור ולסלול דרכים חינוכיות

 ,ך"של הוראת התנ" אחרת" מגלים במהרה את הדרך הטיםהסטודנ. דעת שונים ה בתחומירמהשתלמויות והעש

  .   את ייחודהכולם מציינים ובודקים את יתרונותיה וחסרונותיה , חוקרים ומתארים את מאפייני הדרך

  
  בחירה  קורסי - העשרה לימודי

בחירת . אהוב עליוובו וא חזק שהלבחור תחום  רשאי והתלמיד ,מתקיימת מערכת של קורסי בחירה' ח-'בכיתות ה

. פי הנעותיו הראשוניות של התלמיד-רק על )1991( לםכדברי  מתחוללתשהתלמיד  תקדם למידה משמעותית 

אחת  .וחותיו ועניינופי כללהישגים  לעודדו  המורהמתפקידו  של ו,התלמיד יעבוד כי הוא מעוניין במה שהוא עושה

לקהילות סביב ולקבוצה , בית הספרקהילת  לרוחזשיביום  אשר  , למומחהוך את התלמיד היא להפות הקורסיםמטרמ

עותיו דייממי שתורם כ התלמיד נתפס ,כלומר .מומחיות שרכש בקורסהמ הוא יהיה מסוגל לתרום בית הספר

תורמת זו  דרך עבודה .עותיו לחבריודיימר שבהם הוא צובר מומחיות ותורם מעמיק בסוגיות חק, המוקדמות

  ).Lambert & McCombs, 1998 (להתפתחותו של הפרט כלומד עצמאי

עם זאת הם מתמודדים .  בנושא נבחר ובדרך מילוי המשימהם נעזרים בהנחיה של מבוגר בהתמקדותדיימהתל 

 לשקול אפשרויות בחירה ולמצוא את המתאים מניעה אותם דדותההתמו .הםמזמנת לשבחירתם קשיים ה עם בעצמם

 תוך ם ללמידתים האחראים עצמאייםלומדכ ותםפתחהת לתורמתבכך היא .  ודברים עם עצמםלהם לאחר דין

   ).Butler & Winne, 1995(התמודדות עם קשיים וכשלים אשר משמשים מנוף להתפתחות ולצמיחה 

  

  כי בעיני הסגל החינוקורסי הבחירה
קורסי   שלהמתארים את יעדיהם ומאפייניהםעיקריים עה קווים בשמסרטטת  , רכזת הקורסים בשנים האחרונות',ת

  :הבחירה כפי שהתגבשו במהלך השנים 
ללמידה משותפת של ת ורחבמאף  לעתיםכיתתית ש-במסגרת דוים תקייממ הקורסים :שבירת המסגרת הכיתתית  .1

 .תותיילדים מארבע כ
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 .םדיימ התלשלכדי לפתח כישורים ייחודיים , זאת. הנחיה אישיתהקטנות והן  למידהקבוצות ה  .2
  המפורטת של תכניתה. שיקולים חברתייםפי -עלתכניו או , פי נושא הקורס-ד בוחר את הקורסים עלמילתכל   .3

 .הקורסים מוצגת בפניו לצורך הבחירה
 .םדיימגל מעלה הצעות וגם התלהס.  הלימודיםתכנית מבים רקושאהקורסים אינם  נושאי  .4
 .פורמליקא בתחום הכשרתו הולאו דוומנחה עוסק בתחום המעניין אותו ההמורה   .5
, יישום; כרותיחשיפה וה: שלושה שלבים כוללהוא  ,פי רוב-על. והערכתו  מבחינת מבנהושיעור הואהקורס   .6

במסגרתו שסיכום ; התוצר הוא אישי. אותוומבנים נושא בוחרים ם דיימבמסגרתו כל תלמיד או קבוצת תלש
התלמידים במהלך הקורס .  בפני קהילות נוספותלעתיםהקורס ותלמידי ם מוצגות בפני יתר דיימעבודות התל

 .הערכה מעצבת מהמנחים ובסופו הערכה מסכמת הנכללת בתעודהמקבלים 
 . עצמו התוצרלעתים תיעוד הקורס ולעתיםהקורסים מלווים בכתיבה שהיא   .7

 
  – בשבוע זה. מייחס חשיבות רבה לשבוע המקדים את פתיחת הקורסים' א

גילאית - על הפעילות הרב, ם על הבחירה ומשמעויותיהדיימהסגל החינוכי משוחח עם התל
   .ויעדיה ועל השיקולים לביצוע הבחירה

  
  :כישורי בחירה וקבלת החלטותם של הקורסים כמפתחים ימייחסת חשיבות ליעד' קגם 

 ,'שנים ועד כניסתו לכיתה ה ארבעבמשך '  החל מכיתה א,הבחירה נחשף התלמידלשם ביצוע 
ם דיימ בקרב התלבית הספרבאופן זה מטפח . בית הספרלמרבית התחומים ושפות הביטוי ב

,  התלמיד כבר יכול לבחור,'החל מכיתה ה. את יכולת הבחירה ואת היכולת לקבלת החלטות
שפה המוצאים חן בעיניו ואשר עמם הוא מרגיש  בתחום וב,שנים ארבעלאחר הכשרה של 

 . הכי טוב ונוח
  
  :מדגישה' מ

 לחינוך פורמלי בין החינוך הבית הספרהשילוב של קורסי הבחירה מסמל את השילוב שיוצר 
  .פורמליהבלתי 

  
 : מתארת' נ

יסודות , כתיבת ספרים, תאטרון, ל האחרונה ניתן למנות מחול" הבחירה בשנהקורסיבין 
מספר השעות שהוקדשו .  חבורת זמר,הישרדות, קולנוע, עף-כדור, ם באמצעות לגויפיסקלי

  . לקורסי הבחירה משתנה משנה לשנה בהחלטה משותפת של הסגל החינוכי
 

 : 'קלדברי 
ולאפשר  ם תוך פנייה לאינטליגנציות השונותדייממטרת הקורסים הללו לענות על צורכי התל

ם בחלק דיימ מאפשר לתלבית הספר .חומים ותכנים של תמאודבחירה מתוך מגוון רחב 
מצליחים יותר , מתעניינים, משעות המערכת לבחור את התחומים שבהם הם מוכשרים

ם את מיומנויות הבחירה ואת היכולת לקבלת דייממטפח בקרב התלו, ושואפים להתפתח
  .החלטות

 
הרמוניה שאינה , םדיימלן הסגל לבין בקשות התין רצומבהירה כי בעיצוב הקורסים יש ניסיון ליצור הרמוניה ב' ג

   :אליה ולא תמיד מושגת בנקלמובנת מ
, מדעים, שפה:  לשמור על עיצוב קורסים בארבעה תחומיםבית הספרבמשך השנים ניסה סגל 

רכי ואולם מתוך השטח עלו באופן בולט צ.  נקודות מבט–יצירה ועמלנות וחברה 
בית בתנאי שאינו סותר את גישת , וכיום זה, נותםתחומי התעניי, בקשותיהם, םדיימהתל

מנסים להתאים קורסים לפי , כלומר. מה שמכתיב את נושאי הקורסים ברוב המקרים ,הספר
 . ם וקבוצת ההשתייכות שלהםדיימנטיות התל
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 קורסי הבחירה בעיני הסטודנטים

 היא מסכמת התנסות של שבוע רצוףקציה הברפל . ת ההתנסות שלהכית דיימ תלוותה אתילשכנחשפה לקורסים ' מ
  : ת רמתא

 אלא גם ,לא רק מקום בו אנו צריכים לרכוש השכלה: בית הספר מקבל משמעות אחרת
, לכאורה. כל תלמיד בוחר היכן להיות לפי נטיית לבו[...] מקום בו אנו רוכשים כישורי חיים

ם דיימהתל, "הישרדות"בקורס : למשל, אך יש בהם הרבה מעבר[...]נראה כי זה סתם שיעורים
להסתכל על דברים בזווית שונה ולהבין שלכל דבר יש , לומדים את חשיבות עבודת הצוות

יש להם את היכולת לבוא לידי ביטוי ולרכוש  "כישרונות צעירים"בקורס ; גיון ומשמעותיה
 .הדמיון, באו לידי ביטוי התחושות שלהם "כתיבת ספרים"בקורס ; טחון עצמי ודימוי גבוהיב

 .ישנה תחושת סיפוק ומתפתחת מחויבות ואחריות לתהליך
 

  :' סיפרה ע.םדיימתל למצבים שהקורסים מזמנים להתייחסואחדים סטודנטים 
הוא [...] המום ,נראה עצוב, יושב על הדשא עם הגב לקיר' לפני שנכנסתי לקורס ראיתי את א

נו להכין מונולוג על המורה ביקשה מאת. זה תלוי בי, זה לא תלוי באף אחד: "אמר לי
 ואני בחרתי את המונולוג שהודיעו לי בו ,משהו שקרה לנו באופן אישי לקורס דרמה להיום

בדיוק . צעתי לו לשנות את נושא המונולוג אם כל כך הוא מתקשהה ."שסבתא שלי נפטרה
אבל גם עודדה אותו שהיא בטוחה שהוא יכול , הגיעה המורה וגם היא הציעה לו לשנות

והוא . גם אני עודדתי אותו. דד עם המונולוג הזה ושיאסוף את כוחותיו ויצליחלהתמו
אני חושבת שאפילו דרך הקורס הזה וההזדמנות שניתנה ! מאודזה היה מרגש . באמת הצליח
  . למרות שרגשותיו הועצמו מחדש במהלך הסיטואציה הזו,לו הוקל לו

  
סביבה . רוק את רגשותיו ולשתף את חבריו ברגשות אלהבו התלמיד יכול לפשכמקום '  עידי-עלהקורס נתפס 

 מדגישה את האינדיבידואל ומעודדת אצל הלומד , לתלמיד לספר על אירוע מיוחד שחווההמאפשרת, לימודית כזו

 הוא גם , שקורס הדרמה מזמן לתלמיד לעסוק בחוויות אישיות רגשיותחוץ ממה ).  Skager, 1984(ביטחון עצמי 

בשיחה מצביע על קבלה טבעית של הסטודנטים הסטודנטית שיתוף . מורה לתלמיד על חוויות אישיותמזמן שיח בין ה

 כל דבר שהתלמיד יבחר ,מבחינת המורה .ם לחלק מצוות ההוראהדיימ וההופכים בעיני התלבית הספרהמתנסים ב

 להתמודד למרות ותובבד חיזקה ועודדה א-ובד,  הנושאלהחליף אתציעה לו אך במקביל ה, הוא בסדר גמור

 הוא שבוחר את נושא התלמיד,  יסוד הבחירהקיים, כחלק מסביבה מטפחת לומד בעל הכוונה עצמית .הקושי

. מתאימהא  אך הוא גם יכול לסגת מבחירתו הראשונית ולבחור מחדש אם הבחירה הקודמת נראית ל,המונולוג

על מאפיינים של לומד בעל הכוונה אף היא ידה   מע, במקרה זה הסטודנטית והמורה,הנכונות שלו להיעזר בסביבה

קרבה גדולה יותר אל חברי בצד ת הצלחה יהסטודנטית מבינה שדווקא ההתמודדות עם הקושי יוצרת חווי .עצמית

  . הקבוצה

 

  הטמוניםתאת היתרונו' מסכמת מ , למשל,ךכ. ים הרגיליםשיעוראחרים מתארים למידה מסוג שלא תמיד מתרחש ב
  :בקורסים

ליחסי רווח , ם ללקיחת אחריותדיימ דבר המעודד את התל- ו שימוש בכלי הדמוקרטיהישנ
 ,ובשל העובדה שהלומד בוחר מתוך נטיית לבו. למודעות ומחויבות למה שאני בוחר, והפסד
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הקורסים אכן מאפשרים למשתתפים לחזק את . הדבר מוביל לפיתוח יזמה והנעה עצמית
  . מעניינים אותם אשר לא מתאפשרים להם במסגרת רגילהיכולתם האישית ולהיחשף לדברים ש

  
בסיס לדמוקרטיה (חנכים לבחירה  הם מ- מייחס לקורסי הבחירה חשיבות רבה  הסגל החינוכי ניתן לומר כי

הסגל מקדיש לקורסי . להעמיק בתחום שמעניין ומושך אותם) ולמחנכים(ם דיימלתלוהם מאפשרים ) אחריותלו

מתיאורי הסטודנטים עולה כי  . החינוכיתהגישהש ומימבחשוב תפקיד וכישוריו ומייחס להם הבחירה את מיטב זמנו 

שאינם חלק מהרפרטואר הבסיסי והמוכר  ובחירה  נושאים חשובים לא מעטים שניתן ללמוד בקורסיהתוודעו להם 

   . בית ספרשל 

  
ותוצריו  "נופי ארבל" בבית הספרתכנון הלימודים ביטוייו של 

  ומסקנותדיון - הסטנדרטים "משקפי"ב

ידי הסגל - לא הוזכר על"סטנדרטים"המונח  כיציין נ , הסטנדרטים להוראה"משקפי"לגישה החינוכית בתייחס נבטרם 

 ו חברי הסגלכשנשאל. רפלקטיביתה הכתיבב וחות"דוגם הסטודנטים לא הזכירו אותו ב. החינוכי במהלך הראיונות

פרט (בחרו המרואיינים ,  יהםפ- עבודתם עלתכניתדרטים להוראה ומעצבים נושא הסטנמכירים את /אם הם מודעים

  .לא להתייחס לנושא) לשתיים

כי השתתפה במפגשים מטעם משרד החינוך  נול הסתבר ,  בנושא הסטנדרטיםבית הספרבראיון עומק עם מנהלת 
  :תוצאתם הייתה. סטנדרטיםנושא השעסקו ב

בית  שסוג של חוסר אמון הגורם לכך,  מלמעלה הנקבעתחושה שסטנדרטים הם משהו מקבע
 לא ,וונת לממוצעשסטנדרטיזציה מַכהרגשתי , בחן ולהיות מוערךיייב כל הזמן לה חספר

, ראו בזה משהו טכני. שבוריםפי רוב -עלהאנשים שנכנסו לזה יצאו [...] ללמעלה ולקצוות
 לימודית רחוקה סביבהאיזו נתנו סטנדרטים ל.  וביכולות המוריםבית הספרזלזול ב

 הנובע  לבקר המעיד על חוסר אמוןן רצוןי מ. טכניתמאודתחושה . מהמציאות הקיימת
  .מחוסר ידע על מה שקורה בשטח

 . לגבי מהות הסטנדרטים ויעדיהםעם המנהלת שיחה ל הביא )1999, שטיינר( של פיסק  חששוהאירוע המתיישב עם

ספר הבית שו ,ופנמה בעקבות המפגשים המובניםנה מזו שהסטנדרטים בדרך שומונח הניתן לפרש את ש הסתבר

בית  הסטנדרטים ההיבטים שונים של. ברורים ומשתדל לעמוד בהם לעצמו סטנדרטים עיצב ומעצב "נופי ארבל"

 עם מכללה אקדמית בשותפות, בעבודת הצוות הנובעת ממנו, באים לידי ביטוי בתכנון הלימודי הייחודי ייםספר

 הסגל. עשייה הבית ספרית בפורמליעמיתות ובשילוב החינוך הבלתי ארגוני המתבטא בין היתר במבנה הב, לחינוך

תואמים את הסטנדרטים ושרובם פי תקנים ואמות מידה שיצר -מלמד ומעריך עצמו על , מחנך"נופי ארבל"של 

   .יםפורמליה

החומרים הכתובים תיאוריהם ו ו של הסטודנטים רפלקטיביתהכתיבה ה וחות"דוה, כיראיונות עם הסגל החינוה

סטנדרטים פרופסיונליים להוראה שהסגל החינוכי יצר ועיצב מסרטטים קבוצה שלמה של  ,ששימשו בסיס למאמר זה

מבנה מ ובית הספרהגישה החינוכית של מ. תהליך מימושווב  הבית ספריבמהלך עבודתו על תכנון הלימודים

הסייגים ,  של הסגל החינוכייותמחויבוהחובות וה,  החינוכיתהדעבוה העקרונות המנחים של ו נבעוהלימודים של

 ,כלומר. עיצובה היה שותףשב את הגישה  בהצלחההתחומים בהם עליו להשקיע כדי ליישםעצמו ולשעליו להעמיד 

 עצמםאת חברי הסגל מתארים .  החינוכית של בית הספרהגישמה  הסטנדרטים להוראה הנובעיםקבע אתהוא שהסגל 
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, משיגיםהם שהם וההישגים דיימבאמצעות תל,  בכוחות עצמםהם עושים זאת. את עצמםולהעריך בדוק ם לדיימקפכ

מכללה זו  .PDS)( פתוחים בפניהם ובעזרת השותפות עם מכללה לחינוך בית הספרם ששערי דיימבסיוע הורי התל

 ,מדריכתםלכן  ו,נו כאןשימשו אות הםרפלקטיבית שלה הכתיבה וחות"דוהשחלק מ, להוראה  לסטודנטיםהאפשר

 אותם לרכיב חשוב בתהליך השיקוף וההערכה של הסגל מה שהפך .בית הספר חלק בלתי נפרד מתרבות יותלה

   .החינוכי ועמידתו בסטנדרטים שיצר

 בית הספר לה כי קיים חוט מקשר עבה וברור בין גישתו ע"נופי ארבל" ספרהבית התבוננות בעבודה החינוכית של מ

הוראה המטרות ליים לבין הכלקיימת התאמה בין היעדים החינוכיים כי  ובית הספרהלימודים ומדיניות לבין מבנה 

  הגדרותיהם של זילברשטייןמתיישבת עם התאמה זו . בית הספרים והקורסים בשיעורוהיעדים של כל אחד מה

סעיף ייחודי ומתאימה ל-מיבתכנון לימודים אוטונוכולם העוסקים Woods, 1983), ( וודס) ן"תש( רשף ,)1998(

  .  )2003 ,חטיבה(הפרופסיונליים של מדינת קוויסלנד   בסטנדרטים1.1

)(http://education.qld.gov.au/learning_ent/ldf/standardsqteachers.html.  

  

את המחויבות לכל אחד  בית הספרסגל החינוכי של ה העמיד ,הסטנדרטים שלואת  העקרונות המנחיםבראש רשימת 

הוא  ו, לכל תלמיד גישה לידע המאפשריםמסלוליםהסגל עיצב ומעצב . מתאימה לוהו וללמידתו בדרך דייממתל

בית מבנה הלימודים הייחודי שעיצב . בדרכו ובדרך ההוראה המתאימה לו  להגיע להישגמאמין כי כל תלמיד יכול

דורגת בהתאם ליכולת ולעניין של תחומית מ- הלמידה הרב.ת למגוון יכולות וכישוריםו מבוסס על פתיחהספר

הסגל החינוכי חיפש ועיצב דרכי הוראה .  וכך גם קורסי הבחירה,התלמיד ופורשת מגוון דרכים להעמקת הידע

. סובלנות לחברים השונים זה מזהלכבוד ול,  חשיבות לאחריות חברתיתהוא מייחס ו, את ההנעה ללימודיםותהמגביר

 ;353' עמ, 2003 ,חטיבה (NBPTSהסטנדרטים של  שלסטנדרט זה מתאים לעיקרון הראשון 

http://www.nbpts.org(.  

הרחבת יכולת השימוש שפה והפיתוח  והעמידה את " השפהאמנויות" את בית הספר כמרכז ל הגדירה הספרגישת בית

ישום ליהאוריינות מהווים בסיס לתכנון ו וות השפהם מבחינת התפתחדיימרכי התלוצ .החינוכיתבה במרכז העשייה 

ולבים בנושאי הקוריקולום מש נמצאים במוקד תשומת הלב של סגל ההוראה ו, השונותלמידההת יושל התנסו

 ואת )353' עמ, 2003, חטיבה(מדינת קוויסלנד בסטנדרטים הפרופסיונליים של  2 גישה זו תואמת את סעיף .השונים

  ).Ravitch, 1996( פדגוגיה ים מכתיבם אינהסטנדרטים ש'תפיסתה של ראביץ

  

ובעים מתכנון פי העקרונות הנ-על, ממומחיותוחלק .  מתמחה בתחומו"נופי ארבל"כל אחד מחברי הסגל החינוכי ב

הוראה ובאמצעי ות שימוש מושכל באסטרטגיידי -על זאת. שלו בא לידי ביטוי בהגדלת ההיצע הפדגוגי, הלימודים

. ומים אחרים ולתופעות בעולם הממשיר תחומי התוכן שהוא מלמד לתחושילקפיתוח יכולת ו יםהוראה מתאימ

תחומי תכנית " לרוחב"מושגים ומידע , מעורבים בהתנסויות למידה המשלבות רעיונותתות השונות יבכם דיימהתל

  .כיתהלחדר ה שמחוץהתנסויות למידה המבססות קשרים עם העולם להם מוצעות  ו,הלימודים

 בעיקר מתבטאא וה.  ובראיונות עם הסגלרפלקטיבית של הסטודנטים ה הכתיבב וחות"דוב משתקףעיקרון זה אימוץ 

 מבוססים הסטנדרטים שעליוהשני  את עקרון היסוד ון זה תואםיקרע . ובקורסי הבחירהתחומית-הוראה הרב-בלמידה

  ).366 'עמ, חטיבה (NBPTS של 
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 ובכך היא ,למידה מתוכננת מבוססת על ,"נופי ארבל"ב ממבנה הלמידה של שהיא חלק חשו ,תחומית-הלמידה הרב

ם לבחון רעיונות דייממאפשרת לתל היא .ם בלמידהי התנסויות למידה המתחשבות בהבדלים אינדיבידואליתאפשרמ

ם חוקרים ובוחנים רעיונות ומתחלקים דיימבעיה ומספקת התנסויות למידה שבהן התלשל מרכזיים של נושא או 

ם משתמשים בכישורי חשיבה גבוהים ובחשיבה ביקורתית כדי לפתור דייממספקת התנסויות שבהן התלהיא  .בידע

ם דיימההתנסויות מיועדות לתלחלק מ. ת אישיתהתנסויות הלמידה מחזקות יזמּו .בעיות ולבנות משמעות חדשה והבנה

  . של מדינת קוויסלנדדרטיםבסטנ 1.3ולסעיף  3מתאימים לסעיף  אלה  רכיבים.עם צרכים מיוחדים

של העקרונות המנחים והיעדים . מבנה הלימודיםנגזר ממנה שבחירה הם חלק בלתי נפרד מהגישה החינוכית  הקורסי

ב וצעי;  את עצמםםדיימהערכה עצמית ותפיסה חיובית של התל,  בפיתוח זהות אישיתהכימת: הם אלהקורסי הבחירה 

 בנויות על תחומי הענייןההתנסויות למידה עיצוב ; ם בלמידהיינדיבידואליהתנסויות למידה שמתחשבות בהבדלים א

; יה מגוונתיתמודדת עם צורכי אוכלוסמהוהתלמיד רגישה לצורכי ההוראה עיצוב ; של התלמיד ומחזקות יזמות אישית

;  תלמיד ציפיות ללמידה מוצלחת לכל"לשדר"יכולת ; "לכסות חומר"מקום  ִב ותלמידהע לכל תלמיד להגייכולת

 ןם משתתפים בהדיימב התנסויות למידה שהתלוציע; םדיימבהן האחריות מוטלת על התלשה  סביבות למידעיצוב

 של מדינת  בסטנדרטים9- ו8: סעיפיםים למיתאמסטנדרטים אלה - עקרונות.החלטות ובתהליכי בחירה בקבלת

  .קוויסלנד

נופי "חלק בלתי נפרד ממבנה הלימודים של הם כולו עבודת צוות ושיתוף פעולה עם העמיתים ועם הסגל החינוכי 

תחומי בנויים על שיתוף פעולה -רב  העמיתות והעבודה בנושא. הוא חלק מקהילייה חינוכית פעילהכל מחנך. "ארבל

מדריכי תנועת הנוער וחברים בקהילות הסובבות את ,  המדריכה הפדגוגית,הסטודנטים, ההורים. עם הסגל החינוכי

 הצורך בעבודת עמיתים והפיכת הסגל . ולסייע במימוש יעדיו החינוכייםוזמנים להיות חלק מתרבות מובית הספר

 'עמ, חטיבה (NBPTSעליו מבוססים הסטנדרטים של שהחמישי עקרון היסוד החינוכי לקהילה לומדת תואם את 

371.(  

  

ככל האפשר על נאמנה תמונה ו יציירמגוון דרכים אשר לעצב  הצורך נגזר  "נופי ארבל"מהגישה החינוכית של 

ומאפשרת  עדויות ממקורות שונים מבוססת על איסוףם דיימהערכת התל ,ואכן. םדיימכל אחד מהתלהישגיו של 

כדי  לוקחים חלק פעיל בהערכה ובמסקנות הנובעים ממנה , וגם הוריהם,םדיימהתל. םדיימלמידת התלבקרה של 

מידה האמות לצד ם דיימ התלם של הערכה לקביעת התקדמותמגוון דרכי. איכות הלמידהאת שפר ולך ילהמש

, חטיבה (NBPTSעליו מבוססים הסטנדרטים של  שהשלישי עקרון היסוד ם את מיתוא םדיימהתלשל ידע ת הלהערכ

  .)354 'עמ, בהחטי (בסטנדרטים של מדינת קווינסלנד 7.4 ;7.3; 7.1; 4.1סעיפים הואת  )369' עמ

  

רבים ואינו חושש לרשות הדרך עבודתו את את גישתו החינוכית ו להעמיד מעוניין "רבלנופי א"הסגל החינוכי של 

 והנטייה להעצים את PDS- באמצעות הבית הספר זה מתבטא בהכנסת המכללה לחצר ןעיקרו. קורתיבממהערכה ו

. )ג"שסת, עמיתיםו שטטפלד;  Teitel, 2003;Levin, 2003(עצמו באמצעות שיתוף הפעולה עם מכללה אקדמית 

ם ואת הישגיהם דיימבישיבות הצוות הבוחנות את תוצרי התל, תות בפני כל המעוניין ללמוד ולבקריבפתיחת הכ

הצוות רואה עצמו כמדגים את עקרונותיו בכל אלה  –  והתאמתם לגישה החינוכיתהלימוד  ובבחינה מתמדת של נושאי

 הדגמת העקרונות החינוכיים והנכונות לקבל ביקורת .ו ולסטודנטים ולגורמים נוספיםדיימ לתלפתהחינוכיים וכמו
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את ו )370 ' עמ,חטיבה (NBPTSעליו מבוססים הסטנדרטים של  ש רביעי העקרון היסודוללמוד ממנה תואם את 

 ספוקו והילדמייר פי-עלו(Ethel & McMeniman, 2000)  אתל ומקנימייןפי -על  ויתרונותיו PDS-תפיסת הה

)Sopko & Hildmeier, 1999(.  

 ליצירת אקלים תפקיד חשוב חסים יוהיעדים החינוכיים הנובעים מהם מישל הגישה החינוכית העקרונות המנחים 

עמיתיהם ואמפתיה ום דיימהתל בין בפיתוח יחסים ראויים ך הסגל החינוכימותלשם כך . חינוכי מצמיח בבית הספר

 ,םדיימות תמיכה חברתית להישגי התלהמספקוד המבוססות על אמון הדדי וכבו מעוצבות סביבות למידה .הדדית

עיצוב סביבה לימודית תומכת על בסיס אחריות . ם לקבלת אחריות על לימודיהם והתנהגותםדיימהתלמחנכים את ו

  .)354 'עמ, חטיבה(ת קוויסלנד  בסטנדרטים של מדינ9סעיף את  םם תואדיימהתל

תות י מכידיםמהתלשל  קהילות לומדותמתהליך של יצירת  נובע  "נופי ארבל"חלק מהאקלים החינוכי המצמיח של 

, םשל מורי ו מתחומי עניין שונים, עמיתים או מומחים,ל אנשי הסגל ש,כיתהאותה ב  למידהקבוצותמשונות או 

קהילות פעילות של . נושא פדגוגי או עניין משותף, תחביב, הלמידה מתרחשת סביב נושא. מורים-סטודנטים ומורי

  ).354'  עמ,חטיבה(  בסטנדרטים של קוויסלנד11סעיף את  מתתוא בית הספר לומדות בחצר

  

 כדי לממש "נופי ארבל" בית ספרהסגל החינוכי של שהעמיד לעצמו הצגנו חלק מהסטנדרטים המקצועיים להוראה 

 נופלים ראינו שהסטנדרטים שנבעו מחשיבתו הפדגוגית של הסגל החינוכי אינם. את תכנון הלימודים הייחודי שיצר

מידה -משמשים אמותה מומחים בתחום החינוך וההערכה וה הממלכתית שעיצבומשתי קבוצות סטנדרטיים ברמ

  . ובקוויסלנד שבאוסטרליהארצות הבריתלהערכת מורים ב

    

יצירתיות , מהסגל החינוכי זמן רבתובעת העמידה בעקרונות ובסטנדרטים הנובעים מתכנון הלימודים הייחודי 

  . וגאווה מקצועית לסיוע הדדירצון , תחושת ייחוד, עבודת צוותמניבים לם אלה  או,והשקעה

  

   מתארת , למשל,כך. ידם לאורך השנה -ייחודית של הצוות הרשימה את הסטודנטים ותוארה על-האווירה המקצוענית

  :ביומן הרפלקטיבי שלה 'ת
התומכת בין  הרגשתי את האווירה החמה ו, כשנכנסתי לחדר המורים,במהלך השבוע

יש ביניהן . מחליפות דעות ביניהן, שואלות ומתעניינות, הן דואגות האחת לשנייה. המורות
ראיתי איך הן מתייעצות ביניהן בכל מה שקשור . עזרה והתייעצויות על החומר הנלמד
 והמורה ,המחנכת מלמדת את החומר הלימודי למשל. לתכנית הלימודים ואת שיתוף הפעולה

 ,או המחנכת מלמדת את הטקסט של השיר. אמנותת חלקים ממנו בשיעורי ה מיישמאמנותל
 . מלמדת את הלחן שלומוזיקהוהמורה ל

  

להאזין  פנאי והיה לה בית הספרשהגיעה בכל יום ראשון מוקדם בבוקר ל, 'מידי -על מתואר גם "הביחד הפדגוגי"

  :דים עם הצוות לפני תחילת יום הלימובית הספרלשיחת הבוקר של מנהלת 

בו כל שבוע מחדש אני נפעמת משיחות ,  בוקר יום ראשון התחיל אצלי בחדר המורים
זה פשוט יפה לראות ולשמוע את התמיכה . הבוקר שהמנהלת עורכת עם צוות המורות
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אותו בוקר הן התייעצו לגבי פתרונות למניעת בעיות  ,בכל מקרה. והפרגון ביניהן
   . וכל אחת הציעה הצעה קצרה,משמעת

  
 מימוש היזמה היה כרוך . מימושותהליכי ל וייחודי יבית ספר תכנון לימודיםנרתם ל "נופי ארבל"הסגל החינוכי של 

,  הם אמות המידהברוריםועקרונות מנחים יעדים חינוכיים . גישה חינוכית ומבנה לימודיםובמימוש של בעיצוב 

הם מהווים . החינוכית לתכנון הלימודים הייחודיהתאמת הדרך המבטיחים את , הסטנדרטים הפרופסיונליים להוראה

נובעים מצרכיו  ,)Bottom-up(צומחים מהשדה " נופי ארבל"הסטנדרטים הפרופסיונליים של . תנאי עיקרי למימושו

כעקרונות כלליים אחידים שעל ) Top-up( מבחוץ ולא נכפהם  .ומותאמים לצרכניושל בית הספר והבאים בשעריו 

 ,ידי הסגל החינוכי שלו-הספר על סטנדרטים אלה אשר צמחו בבית. ביצוע- ולכן הם בני לאמצםהספר בארץ כל בתי

 );Apple, 1993 Eisner, 1993 ;2006, לוין( מבקרי רפורמת הסטנדרטיםשל ת יוסתייגומתמודדים היטב עם הה

  .  פתרוןםומציעים לה

  

 את ההערכה כתהופ,  את המוריםמהימעצ, שבקביעתם היו שותפיםהשאיפה ליישום מוצלח של הסטנדרטים 

 כל אלה הופכים את בית . "היחידהגאוות "מחזקת את  מימוש מקצועי ולמורים הרגשתמקנה , למצמיחים והביקורת 

  :עולה מתיאורי הסטודנטיםכפי ש .מודל ללמידה – ואת מוריו ,הספר למרכז ראוי לאימון סטודנטים להוראה

איך הן , איך הן משקיעות:  הכול שרואים את םימידלתל הנותנים דוגמפה המורים [...] 
 ן איך יש לה,בונות שיעורים האחת עם השנייה ביחדהן איך , באות בחופש להשתלמויות

  )'ע( .ןשפה משותפת עם מונחים משלה
, גישהים בבניית השותפהמורים . ובהנחות היסוד שלו ובגישת נעוצים ת הספרבייתרונות 
צורה כזו בנבנית הלימודים תכנית . מורגשתך צריך לחנך שכ אמונה שלהםוה התכניות

:  ובאפיקים שוניםת הספרשהיא באה לתת מענה לקהל רחב ככל שניתן מבין תלמידי בי
 השנה ת הספרמהתצפית וההתנסות  שלי בבי. דרכי ביטוי ועוד, רמות קושי, תחומי עניין

נותנת להם כוח והופכת את והיא  .  נוהגים ודוגלים בגישה זושפגשתיהמורים כי עולה 
 מכיוון שניתן לראות כיצד הגישה באה ,מרכז לימודי מצוין לפרחי הוראהל  ת הספרבי

   )'ת( .לידי ביטוי בשטח ולא רק מדברים עליה ברמה התאורטית
 

האופן בו בית הספר . גישת בית ספר הצליחה לגרום לי להעריך את מקצוע ההוראה
מועברים השיעורים מעידה על מתן כבוד לילד והבנה שלא מתייחס אל התלמידים והדרך בה 

 ,הספר מורים בגישת ביתשל  פגשתי בקיאות ]....[צריך להתערב במהלך התפתחותו הטבעית
 ויכולת להסביר ולפרש כל פיהם נוהגים בו- בתכנית הלימודים ובכללים והעקרונות על

 . הספר שאלה ברוח בית
 . זה נהניתי מהאווירה שלו וממש נשביתי בקסמיומהיום הראשון שנכנסתי לבית הספר ה

 היא הוכיחה לי מעבר לכל ספק כי מורה . העבודה עם הילדים בכיתה תרמה לי רבות, בנוסף
לעטות עליו כל פעם מסכה ...שלהיות מורה זה להיות שחקן, תחומי- חייב להיות בעל ידע רב

 בשל ,ה גם שבבית ספר זה מ...אחרת ולהיות יצירתי והרפתקן על מנת לעניין את התלמידים
ממדית ולהיות מסוגל לעבוד בצוות עם פתיחות -מורה חייב להיות בעל מחשבה רב ,הגישה

  )'מ(.  שהוא שותף מלא ביצירתםוחידושים לשינויים
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