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 מבוא

 ֲאָתר' של הניסוי ב"דרור"?-מהו 'ֵסֶפר

 חיפוש, ניווטקפיצה אל: 

ריית חינוך "דרור" היא אחד מהמוסדות הניסויים בארץ. המוסדות הללו מפתחים ניסויים חינוכיים ומוציאים ק

 לאור 'ספרי ניסוי' המתארים אותם. 

הוא שילוב של ספר שמסומנים בו קישורים לאתר. האתר מתעדכן תמידית, והקורא יכול לגלוש  ֲאָתר-ֵסֶפר

יכול להוסיף ולהמחיש בעזרת קישור לקבצים של וידאו, 'בלוגים' אתר -ולהמשיך להתעדכן באמצעותו. ספר

 של תלמידים וכו', שאינם יכולים להופיע בספר. 

( דינמי, המתעד את הניסוי וגם manualמשמש מעין 'מדריך למשתמש' ) ֲאָתר של הניסוי ב"דרור"-ֵסֶפר

יה ומאפשר עדכון שוטף בהתאם זמנית. הוא ערוך בטכנולוגיה של ויקיפד-מכיל את 'הוראות ההפעלה' בו

הן של הטקסט של ספר הניסוי עצמו והן של קישורים והרחבות נוספים. יש בו אפשרות  -להתפתחות הניסוי 

 דיון ולקהילות למידה.  לקבוצות לשיח גולשים, לשאלות, להערות ולהארות,

 

 ֲאָתר' של הניסוי ב"דרור"-שימוש ב'ֵסֶפר

 חיפוש, טניווקפיצה אל: 

  ֲאָתר' של הניסוי ב"דרור"-שימוש ב'ֵסֶפר

 קריאה 

  .גש לעמוד הראשי ובחר את הנושא המעניין אותך 

  .'הערכים הצבועים בכחול מקושרים לערכים אחרים להרחבה וכו 

 .הערכים הצבועים באדום מפנים לערכים שיקושרו בעתיד 

 חיפוש 

 יד אותו בתיבת 'חיפוש'. למציאת ערך כלשהו יש להקל 

 שיח מקצועי 

 שיח בהקשר לדף תוכן מסוים ניתן לקיים באמצעות 'דף השיחה' של הערך הנדון. – שיח גולשים 

ניתן להגיע לדף השיחה בלחיצה על לשונית 'שיחה' בראש כל דף. כדי להוסיף את המשוב לשיחה יש 

 ללחוץ על לשונית 'עריכה' או על לשונית ה'פלוס' )+(. 

 .  drorBook@gmail.comנא להפנות אל הכתובת  שאלות, הערות והארות 

   פתוחות בנושאים שונים לכל המעוניינים. – קבוצות דיון 
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 הקדמה

 להשיג את ה'בלתי אפשרי' בקריית חינוך ניסויית "דרור"

 חיפוש, ניווט: קפיצה אל

  להשיג את ה'בלתי אפשרי' בקריית חינוך ניסויית "דרור"

 ד"ר אהוד מנור, מנהל הקריה

 

יש בו מבט אתר על קריית חינוך ניסויית "דרור". -כספר אתר זה הוא כמו ָבָצל עם רבדים שונים:-ספר

תשנ"ד(, זֵכר לשש שנים "ראשוניות" כבית -לאחור על שנתיים וחצי "קדמוניות" של תקופת הקמה )תשנ"ב

 שנתי מתשס"א ואילך. -תש"ס( ושנים "רגילות" כבית ספר שש-י"ב )תשנ"ה-ז' ל-ספר שצמח מ

 

 יש בו במקביל תיאור של שלוש תקופות: אתר על מוסד ניסויי-כספר

 תש"ס(. -)תשנ"ה ניסוי ראשון -מותאם -גמיש . הקמת בית ספר0

 תשס"ה(. -)תשס"א מרכז הפצה ניסויי. תקופת ביסוס ודגירה כ1

 תש"ע(. -)תשס"ו ניסוי שני -ממיצוינות למצוינות  -. תנופת התרחבות והעמקה 1

אנו באמצע פיתוחו של הניסוי השני והטמעתו ב"דרור". הידע הולך ומתהווה, אך טרם הספקנו לנסח אותו 

דיין כמו פרוסה של גבינה שוויצרית שיש להמשיך ולמלא את אתר של הניסוי השני הוא ע-במלואו. לכן, ספר

 החורים בה. 

 

זהו ספר על מה שהושג ועל מה שהוחמץ. זהו ספר על מה שקיים, אך  אתר המנסה לשקף מציאּות-כספר

עלול להישמט ועל מה שאינו קיים עדיין, אך עשוי להתממש בעתיד הקרוב. זהו, אם כן, סיפור על "מציאּות 

. לכן, זהו גם סיפור בלתי אפשרי'ניתן להשיג את מה שנחשב כ' יתר על כן,  שלמת" תרתי משמע.שאינה מו

  על "מציאּות מדומה".

 

. על הורים המפקידים בידינו את ילדיהם ואת ציפיותיהם וחלקם אתר על אנשים-ספראך, למעשה, זהו 

וקות בזיכרוננו. על בעלי תפקידים פועלים עמנו יחד רבות. על צעירים המתבגרים אצלנו, ודמויותיהם חק

במשרד החינוך וברשויות המקומיות שלנו, המלווים אותנו ומסייעים לנו ועל בני הזוג השותפים לקושי ולסבל 

)ללא מרכאות...( וגם לסיפוק. זהו גם הסיפור האישי והמשותף שלנו, של האנשים ב"דרור" המעזים לחלום 

 שאפשר אחרת ונאבקים להגשים זאת. 

אתר זה מוקדש להם -נשים האלה אינם אנונימיים, אך תקצר היריעה מלמנות כאן אישית את כולם. ספרהא

  בתודה, בהערכה ובגאווה.
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 מאפיינים של "דרור" ואתגרים שבִצדם

 חיפוש, ניווטקפיצה אל: 

 

 

 

  היכרות

המועצה ידי -על (0991תשנ"ו ). הקריה נוסדה בשנת  בצומת "דרור"קריית חינוך ניסויית "דרור" שוכנת 

, המהווה מועצה פרדסיהומהיישוב  יישובי המועצה האזורית 08-. התלמידים מגיעים מאזורית "לב השרון"

 יסודי לומדים ב"דרור". -מקומית שתלמידיה בעל

 :מאפייניםתשעה נתחיל להציג את "דרור" באמצעות 

בית ספר גדול, בית ספר אזורי, בית ספר התיישבותי, מרכז תרבות נוער וספורט, בית ספר הטרוגני, בית ספר 

 אינטגרטיבי, בית ספר בניהול עצמי, בית ספר לפיתוח מקצועי ובית ספר ניסויי. 

ים את החזון הבית בכל מאפיין גלומים יתרונות, אך טמונים גם קשיים. ננסח את הקשיים כאתגרים המרכיב

ספרי. כבית ספר ניסויי נבחן כיצד שני הניסויים החינוכיים הנערכים ב"דרור" מסייעים להתמודד עם הקשיים, 

   ובאיזו מידה הם מהווים מענה לאתגרים.

 תוכן עניינים

 [הסתר]

 0 בית ספר גדול  

 1 בית ספר אזורי  

 1 בית ספר התיישבותי  

 1 תרבות, נוער וספורט מרכז   

 1 בית ספר הטרוגני  

 6 בית ספר אינטגרטיבי  

 7 בית ספר בניהול עצמי  

 8 בית ספר לפיתוח מקצועי  

 9 בית ספר ניסויי  

 01 סיכום  

 בית ספר גדול 

 87-תלמידים ב 071,1-לומדים בקריית החינוך כ זבשנת הלימודים תשע" .בית ספר גדול ראשית, אנחנו

  .עובדי מנהלה 17-בשבתון/חל"ת( ו 11מורים )מהם  111ז' עד י"ב. הסגל מונה -כיתות מ

ר גדוש של משאבים מקצועיים תודות לצוותי הוראה גדולים, מגוון לגודלו של בית הספר יתרונות רבים: מאג

מגמות לבחירה, מרחב חברתי ותרבותי בלתי נדלה לתלמידים, עוצמה כלכלית ועוד. אולם, הגודל טומן בחובו 

גם קשיים. השאלה היא באיזו מידה בית ספר גדול יכול ליהנות מיתרונות הגודל, אך "להתנהג" כבית ספר 

ר כל תלמיד ולטפל בו באופן אישי, ליצור סביבה רגועה, בטוחה ואסתטית המאפשרת לחוש שייכות קטן: להכי

  .לבית הספר, להקפיד על תיאום ועל לכידות מקצועית בין הצוותים הרבים ועוד

מותאם הרותם את יתרונות הגודל, מאפשר את מרב -של הניסוי הראשון היה ליצור בית ספר גמיש האתגר

 .ידות של התלמידים ומיטיב להתאים את עצמו לצרכים של הפרטהבחירה והני

 בית ספר אזורי 
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לים את כל התלמידים מאזור הרישום . ככזה אנו מקבבית ספר אזורימאפיין בסיסי נוסף שלנו הוא היותנו 

מתלמידי כיתות ז' באזורנו מתחילים ללמוד אצלנו. ההתמדה של התלמידים בבית  99%-שלנו. ואכן, למעלה מ

מהתלמידים עוברים בחטיבה עליונה למסגרות לימודיות אחרות. אנו  1%-רבה. פחות מ -הספר עד כיתה י"ב 

 1.1%ז' עד י"ב הוא -בלימודים. אחוז הנשירה הממוצע אצלנו מאיננו מנשירים כלל בגלל הישגים נמוכים 

שלנו כבית ספר אזורי הוא לא רק להכיל את כל התלמידים עד סיום כיתה י"ב, אלא לאפשר  האתגרבלבד. 

לכל תלמיד למצות את הפוטנציאל שלו. המטרה של הניסוי השני היא לשפר את רמת התפקוד של התלמידים 

 ת ולמצוינות. כדי להביאם למיצוינו

 בית ספר התיישבותי 

 במשרד החינוך.  למינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ולעליית הנועראנחנו גם בית ספר התיישבותי השייך 

לפתח זהות אישית המשולבת בזהות הכפרית האזורית. לשם כך יצרנו בבית ספר התיישבותי הוא  האתגר

ספר ניסויי, בתולדות האזור, בשימור העוסקת בייחודיות של "דרור" כבית  תכנית לימודים בית ספרית

המורשת ההתיישבותית ובאקולוגיה של מגזר כפרי ירוק וידידותי לסביבה. בחטיבת ביניים לומדים גם של"ח 

ישראל ומשלבים בהם סיורים לימודיים להכרת האזור. בחטיבה עליונה פועלת גם מגמת לימודי -ולימודי ארץ

 ישראל. -ארץ

   טמרכז תרבות, נוער וספור

קריית החינוך מהווה מרכז תרבות, נוער וספורט לתושבי המועצה. בקריה אולם ספורט, מרכז קהילתי, 

 קונסרבטוריון למוסיקה, חוגים למבוגרים ולילדים, ועוד. 

משפחות. האפשרות לקיים לנוער חיי חברה ותרבות  011 - 011חלקם של היישובים באזור קטנים, ובהם 

 מוגבלת. בית הספר מהווה מקום יחיד בו נפגשים כל בני הנוער מהאזור.  - עשירים ביישובים קטנים

הוא להעשיר את חיי החברה והתרבות של בני הנוער. אנו מממשים זאת באמצעות שש מגמות אומנות  האתגר

 הפועלות בחטיבה העליונה, חוגי מצוינות הקיימים בחטיבת הביניים, פעילות חברתית ותרבותית ועוד. 

 ר הטרוגני בית ספ

בהתאם לאוכלוסיית התלמידים שלנו אנחנו בית ספר הטרוגני. התלמידים ב"דרור" מגיעים ממגוון יישובים 

 חילוניים ודתיים, מעדות מגוונות וממעמדות שונים. 

הוא לקיים חיים בצוותא ובהרמוניה למרות השונות הרבה של אוכלוסיית התלמידים. ההנחה היא  האתגר

 למידים כפרטים תהווה גם מצע לקיום חברת תלמידים סובלנית. שמיצוינות של הת

 בית ספר אינטגרטיבי 

נוסף לקליטת אוכלוסיית תלמידים הטרוגנית אנחנו גם בית ספר אינטגרטיבי מבחינת צמצום הבידול בין 

 כל -תלמידים ברמות שונות בהרכבן של כיתות הלימוד ובמסגרות החינוך. כך, למשל, בחטיבת הביניים 

אזוריות ולמֵעט כיתות קידום בשכבת ט', אליהן -שוות, מלבד כיתות חינוך מיוחד על-כיתות האם הן הטרוגניות

נכנסים תלמידים לפי בחירתם. כמו כן אין הקבצות בחטיבת ביניים, למֵעט במתמטיקה בכיתה ט'. בחטיבה 

ה או מורחבת. בכל אחת מהן כיתות האם לומדות לקראת תעודת בגרות מלא 01כיתות מתוך  00 -העליונה 

 לומדת לתעודת בגרות חלקית.  01-תלמיד יכול לבחור כל מקצוע בחירה מורחב. כיתה אחת בלבד מתוך ה

אינטגרטיבי שהוא גם איכותי ויוקרתי. השאלה היא האם ניתן לטפח -הוא ליצור בית ספר הטרוגני האתגר

ולא זה על חשבון זה. במילים אחרות: כיצד ניתן  זה לצד זה, -תלמידים מצטיינים ותלמידים מתקשים כאחד 

 לצמצם את הבידול בין תלמידים במסגרות החינוכיות בלי לפגוע בתלמידים מתקשים או בתלמידים מצטיינים. 

מקובל לחשוב כי משימה כזו היא "בלתי אפשרית". הטענה שלנו היא כי תלמידים מצטיינים זקוקים למשאבים 

מידים מתקשים. מצטיינים זקוקים בראש ובראשונה למגוון של אפשרויות בחירה, שונים מאלו הנחוצים לתל

להזדמנויות ללמידה עצמאית וכו'. לעומת זאת, תלמידים מתקשים זקוקים מאוד לתיווך של מורה בקבוצות 

 קטנות. לכן, השאלה היא האם כל תלמיד זוכה למשאבים המותאמים לצרכיו ומאפשרים את התקדמותו.

הניסוי הראשון היה ליצור מבנה ארגוני גמיש, ובו ִמגוון של משאבים, כאשר כל תלמיד זוכה  של האתגר
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 למשאבים הנחוצים לו. 

 בית ספר בניהול עצמי 

תפעולית מלאה. כל -אנחנו בית ספר בניהול עצמי. בהסכמת הבעלות ניתנה לבית הספר אוטונומיה תקציבית

. הנפקת משכורותיהם של עובדי הבעלות נערכת בבית הספר. התקבולים מועברים לחשבון הבנק של "דרור"

הניהול העצמי כולל גם את הפעלת אשכול הפיס כמרכז קהילתי. לבית הספר ועד מנהל שתפקידו לאשר את 

תכנית הפעילות השנתית ואת התקציב ולקיים בקרה עליהם. להנהלת "דרור" הזכות להעביר כסף מסעיף 

 שנחסך נשאר לטובת "דרור". תקציב אחד למשנהו. כל סכום 

הוא לנצל את התקציב באחריות וביעילות, תוך ביזור האוטונומיה התקציבית לצוותים. כל צוות  האתגר

מתנהל באופן עצמאי עם תקציב משלו. התקציב השוטף נקבע בכל שנה לפי מכפלה של מספר שעות ההוראה 

X  מספר התלמידיםX ות, למשל, מקבל פי ארבעה מצוות מתמטיקה, מַקֵדם של אופי הפעילות )צוות אומנ

בגין עלות החומרים(. כמו כן יש לכל צוות תקציב פיתוח לצרכיו הייחודיים. לצוות אסור להיקלע לגירעון. כל 

 חיסכון מועבר לזכותו לשנת הלימודים הבאה. 

 בית ספר לפיתוח מקצועי 

  .D.SP) -, והיותנו בית ספר לפיתוח מקצועי מכללת בית ברלמאפיין בולט נוסף הוא הקשר עם 

(Professional Development School . 

בית ספר לפיתוח מקצועי מוגדר כ"בית ספר לפיתוח של מורים מתחילים, להמשך הפיתוח של מורים מנוסים 

(. הוא נשען על שותפות משמעותית בין בית הספר לבין 0991ולמחקר ולפיתוח של מקצוע ההוראה" )הולמס, 

 ההכשרה להוראה ואת הפיתוח המקצועי של המורים בבית הספר כאחד.  האקדמיה כעיקרון מכונן ומעצב את

עשרות סטודנטים להוראה, לייעוץ ולניהול ממכללת בית ברל, וסטודנטים לחינוך גופני ממכללת וינגייט 

בלוויית המדריכים הפדגוגיים שלהם, משולבים משך יום בשבוע בפעילות הבית ספרית. הם משתתפים 

מקצועיים ובתכנון מערכי הלמידה, חונכים תלמידים, יוזמים פעולות תרבות ועוד. סגל בישיבות הצוותים ה

 המכללה משתתף בהנחיית ההשתלמות המוסדית. 

הוא להכשיר כהלכה את הסטודנטים ולקלוט רבים ככל שאפשר לעבודה ב"דרור". ואכן, כרבע  האתגר

 מהמורים שלנו הם בוגרי מכללות אלה שהוכשרו ב"דרור". 

למידה. למשל, על ידי יצירת קהילות למידה -של שני הניסויים הוא שינוי הפרדיגמה של הוראה גרהאת

משותפות של סגל בית הספר, של הסטודנטים ושל המדריכים הפדגוגיים. דוגמה לקהילה כזו היא שיתוף 

 הפעולה בין שלושה גורמים: 

. המורים לשל"ח והמורים ללימודי 1במכללה. . הסטודנטים והמדריך הפדגוגי של החוג ללימודי ארץ ישראל 0

. התלמידים המד"צים בשל"ח והתלמידים המתמחים בלימודי ארץ ישראל ב"דרור". 1ארץ ישראל ב"דרור". 

קהילה זו מתכננת את הטיולים השנתיים ומדריכה אותם במשותף. דוגמה נוספת ל קהילת למידה היא שיתוף 

דריכה הפדגוגית שלו לבין צוות הניהול של "דרור". קהילת למידה זו הפעולה בין קורס המנהלים במכללה והמ

 מתכננת ומעריכה מיזמים שונים לקידום בית הספר. 

 בית ספר ניסויי 

מאפיין בולט שלנו הוא היותנו בית ספר ניסויי מראשית הקמתנו. "דרור" נוסד כבית ספר חדש צומח במחצית 

בפריצת דרך ובשינוי גישה לתהליך ההקמה של בתי ספר. משרד  של המאה הקודמת. אז היה צורך 91-שנות ה

ארגוני -החינוך תכנן את הקמתם של עשרה בתי ספר חדשניים החל מהתכנית הרעיונית, דרך שינוי מבני

כוללני וגמישות במבנה הפיסי ועד לשיתוף הקהילה והסגל החינוכי בתכנון בית הספר. "דרור" היה בית הספר 

 ך זו. הראשון שהוקם בדר

הקריה הוכרה כקריה ניסויית מראשית תהליך הקמתה. שנתיים וחצי לפני פתיחתו של בית הספר מונתה 

במועצה האזורית ִמנהלת מיוחדת להקמת קריית חינוך, תרבות וספורט. והחלה לפעול ועדת היגוי אזורית, 

ה בפני משרד החינוך, בפני בראשות יועץ אקדמי. הוועדה הכינה תכנית רעיונית של בית הספר, הציגה אות

המועצה האזורית ובפני ההורים, שמעה את הערותיהם וקיבלה את תמיכתם. שנה לפני פתיחת בית הספר גויס 

הסגל הראשוני והוכשר בעזרת מכללת בית ברל. ד"ר אהוד מנור, היועץ האקדמי, קיבל על עצמו את ניהול 

 בית הספר. 
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 : םשלושה שלביכבית ספר ניסויי היו לנו 

תש"ס(. ההנחה הייתה -, הניסוי הראשון, נערך בתקופת ההקמה של בית הספר הצומח )תשנ"ההשלב הראשון

כי בתי הספר במתכונתם הנוכחית אינם מתאימים לתקופתנו, וכי המבנה הארגוני והתרבות הארגונית של בתי 

ד'  -ון מוצגות בפרקים ג' והספר מעכבים ואף מונעים את החלת השינויים ההכרחיים. תובנות הניסוי הראש

הניסוי הראשון נועד לנצל את תקופת ההקמה וליצור את "דרור" מראש כ'ארגון גמיש' שיתאים לשינוי  להלן. 

 המערכתי הנדרש. 

תשס"ה(. על ההישגים בעשור הראשון לקיומו -הוכר בית הספר גם כמרכז הפצה ניסויי )תשס"א בשלב השני

 ישראל.  זכה בית הספר בפרס החינוך של

. מיצוינות ממיצוינות למצוינות'תש"ע(. כותרתו הנה '-)תשס"ו ניסוי שניאושר לבית הספר  בשלב השלישי

ֻכָּון בית הספר: מיצוי הפוטנציאל האישי של התלמיד בכל התחומים: היא התהליך החינוכי המרכזי שאליו מ  

הלימודי, הרגשי, החברתי, ההתנהגותי והתרבותי. מצוינות הוגדרה כשאיפה של פרט או קבוצה לעשות את 

המיטב שביכולתם באמצעות אורח חיים המממש זאת. המצוינות צריכה להתבטא גם בתחום החברתי וגם 

 בתחום המוסרי. 

חידוש של הניסוי השני אינו במטרות, אלא בהבנייתו מחדש של בית הספר לשם השגתן. מערכת החינוך ה

נתונה לביקורת מתמשכת על שאינה משיגה את המטרות של מיצוינות ומצוינות. אחת הסיבות העיקריות לכך 

 י הספר. היא, לדעתנו, התופעה שאנו מכנים בשם 'ירידה ברמת התפקוד' של רבים מהתלמידים בבת

הוא מושג רחב יותר מ'התנהגות' או 'למידה'. תפקוד הוא תוצאה של המכלול המביא אדם להסתגל  תפקוד

לסביבתו )או לשנותה(, להגיע לאיזון ולהרמוניה פנימית, לחתור למיצויו של הפוטנציאל האישי ולהשיג את 

ומים: הלימודי, החברתי, הרגשי, המרב בכל התחומים )או להחמיץ ולהיכשל בכל אלה(. התפקוד מתבטא בתח

ההתנהגותי והתרבותי. התפקוד הוא, אם כן, תופעה מורכבת המושפעת מהידוד )אינטראקציה( בין גורמים 

 אישיים, חברתיים ותרבותיים. 

אינה זהה לרמת ההישג ואינה מותנית ב'יכולת'. תלמיד מחונן עלול לנשור ממסגרת בית ספרית  רמת תפקוד

כולתו. לעומתו, תלמיד בעל יכולת נמוכה עשוי להתפתח, להתמיד ולהגיע להישגים שלא נצפו ולא למצות את י

 מראש. 

נובעת מסיבות הקשורות בכרסום שחל בהשפעתם של הורים, מאובדן הסמכות הבית  ירידה ברמת התפקוד

בירידה ספרית, מהשפעת תרבות הנוער והתקשורת ועוד. ירידה זו מתבטאת בהיעדרות רבה מהלימודים, 

הסתגלות למסגרת, באורח חיים בלתי -בֲהנִיָעה )מוטיבציה( למאמץ ולשאיפה להישגים, בבעיות משמעת ואי

 מאוזן מבחינת אכילה ושינה, בהתמכרות למצבי סיכון ועוד. 

 : ביסוד הניסוי השני שלנו שתי טענות יסוד

 גת מטרות כמיצוינות ומצוינות. א. שיפור התפקוד של התלמידים בבית הספר הוא תנאי קודם והכרחי להש

ב. בית הספר אינו ערוך באופן שיטתי ויזום לשיפור התפקוד של התלמידים. יש לַהבנות את בית הספר מחדש 

 כדי שיהא ערוך באופן יעיל לביצוע תהליך המיצוינות ולהשגת המצוינות. 

 האתגר של הניסוי השני

רק בעייתו של הפרט. הירידה ברמת התפקוד מקשה  הירידה ברמת התפקוד של תלמידים ובהישגיהם אינה

מאוד על תפקודם של בתי הספר הציבוריים. היא מכרסמת באיכות של מערכת החינוך ופוגעת בחברה כולה. 

לנוכח התפשטותה של תרבות ה'חפיף' והתרופפות נורמות של מצוינות ואיכות בחברה הישראלית יש לחדד 

ערכי ִלָבה חינוכיים וחברתיים, שלאורם יאורגן מחדש כל בית הספר. ולהציב את המצוינות ואת האיכות כ

 השאלה היא איזה מין בית ספר נחוץ כדי לַמצות את תהליך המיצוינות? מהו בית הגידול המתאים למצוינות? 

 'בית ספר מצוין'.  -של הניסוי השני הוא ליצור בית ספר ציבורי איכותי  האתגר
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 סיכום 

 של "דרור" ואתגרים שבִצדם.  ה מאפייניםתשעבפרק זה הצגנו 

נגזרו  -של "דרור": גדול, אזורי, התיישבותי, מרכז תרבות, נוער וספורט והטרוגני  מאפייני הרקעחמשת 

מהמציאות באזור ומהצרכים של קהילה. תנאי רקע אלה לא סיפקו יתרונות בולטים לבית הספר: המועצות 

-ריים, ולרשויות החינוך לא היו ידע ומסורת להקמת בית ספר עלקטנות ודלות במשאבים חומ -המקומיות 

 יסודי. 

אינטגרטיביות במסגרות החינוכיות, ניהול עצמי של הצוותים,  – מאפיינים של מדיניות חינוכיתלעומת זאת, 

נובעים מהיזמות ומהחדשנות המאפיינים אותנו ומהמכוונות  -פיתוח מקצועי בשותפות עם מכללת בית ברל 

 חברתית שלנו. -נוכיתהחי

בשלושת הפרקים הבאים נרחיב את  יזמּות וחדשנות חינוכית הן חלק מהמאפיינים שלנו כבית ספר ניסויי.

. בפרק ב' נדון באופן תיאורטי במהותו של 'ניסוי'. בפרק ג' נציג את הרקע של "דרור" כבית ספר ניסויי

ארגוני של בית הספר -רק ד' נאפיין את הדגם המבניעקרונות הגישה הפדגוגית הניסויית שהתגבשו אצלנו, ובפ

   שיצרנו לשם פיתוח הניסוי.

 

  לפרק הבא
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 שפה חינוכית חדשה

 חיפוש, ניווטקפיצה אל: 

   שיחת מבוא

 תוכן עניינים

 [הסתר]

 0 'ניסוי', 'מוסד חינוך ניסויי', 'ספר ניסוי'  

 1 הפצת ניסוי  

 1 הבניה מחדש של ניהול מידע ויצירת ידע  

 1 מרכז הפצה ניסויי  

 'ניסוי', 'מוסד חינוך ניסויי', 'ספר ניסוי' 

  מניין צומחים מושגים אלה?

של המאה  91-החל משנות ה זוהי שפה חינוכית חדשה המנסה לברוא מציאות חדשה. היא מתפתחת בישראל

שעברה. אם יש לך ולעמיתיך רעיון חינוכי חדשני שרצונכם לַפתחו, או אם הנכם מעוניינים להכיר רעיונות 

 ביצירתה.  היא יכולה להיות השפה שלכם. אתה מוזמן ללמוד אותה ולהשתתף -של אחרים וליישמם 

  בוא נתחיל מבראשית: בעצם, מה זה 'ניסוי'?

רעיון חינוכי חדשני, בעל ערך למערכת החינוך; רעיון שאינו מיושם עדיין ויש צורך לפתחו מציע  ניסוי

ב'מעבדת שדה'. הרעיון צריך להיות בר ביצוע, ללא תוספת משאבים לאחר תקופת הפיתוח ובר העברה 

 למוסדות אחרים. 

'שואפי ידי קורס הכשרה, -על 'הצעת ניסוי'גף ניסויים ויָזמות במשרד החינוך מסייע למוסדות חינוך בפיתוח 

. הנהלת המחוז עורכת ניפוי ראשון של ההצעות, וועדה ארצית עליונה של המזכירות הפדגוגית במשרד ניסוי'

 מאשרת מדי שנה כמה מוסדות ניסויים חדשים.  החינוך,

ילדים ועד מוסד להכשרת מורים. המוסד מקבל מגף ניסויים ויָזמות הכרה  יכול להיות מגן ניסויי מוסד חינוך

וליווי לפיתוח ניסוי לתקופה של חמש שנים. תוך כדי כך, בשנה הרביעית והחמישית, מוסד ניסויי צריך לחנוך 

י מוסד חינוכי אחר המעוניין ליישם חלק מהניסוי, או את הניסוי בשלמותו. לאחר תקופת פיתוחו של הניסו

מוסד יכול לקבל הכרה כ'מרכז הפצה ניסויי' ולהתמקד במטרה המרכזית של המערך הניסויי: הפצה והשפעה 

 על מערכת החינוך והחברה בישראל. 

גיבוש ניסוי והפצתו. גיבוש ניסוי הוא תהליך של מיקוד והתאמה  -משמש לשתי מטרות שונות  ספר ניסוי

י מותאם יותר לנסיבות הייחודיות של בית גידולו, כך הוא ניסוי אותנטיים במוסד ניסויי מסוים. ככל שניסו

משובח יותר. תהליך כתיבתו של ספר הניסוי מסייע לגיבוש הניסוי ולניסוחו כמודל. ספר הניסוי משמש 

 כתוצר המסייע להפצת הניסוי. 
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 הפצת ניסוי 

  ר למוסד חינוכי אחר?האם ניסוי מזוקק ברוחו ובצלמו של מוסד חינוכי מסוים יכול להיות מועב

שאלה מצוינת! ניסוי אינו יכול להיות מועבר כפי שהוא. כל מוסד חינוכי צריך להבהיר לעצמו את 

לבחון את הניסויים השונים בעיניים ביקורתיות, לפרק ניסוי מגובש ליסודותיו ולפרטיו, לברֹור חלק  צרכיו,

למציאות השונה שלו. הפצה של ניסוי מחייבת,  מהם, להוסיף מרכיבים אחרים ולהתאים את הרעיון והמעשה

אם כן, אנאליזה ודיאלוג. זוהי הסיבה שספר הניסוי שלנו בנוי כשיחה. הניסוי השלם אינו מוצג כמקשה, אלא 

 מפורק לשלביו ולרבדיו באמצעות שאלות. 

  ונטי לאחרים...כך הוא נעשה פחות רלו -אם כך, זהו פרדוקס: ככל שהניסוי אותנטי, מזוקק ומשובח יותר  

מצויה הִלָבה, התשתית  אולם, ב'מבנה העומק' של ניסוי . הפרדוקס הניסויי'ברובד הגלוי אכן מתקיים '

מקצועית הפורייה והמעשירה של הניסוי. אלה הם ערכים, רעיונות, עקרונות מארגנים ותובנות. -הרעיונית

ם לזיהוי ולניסוח, לפירוק, להרכבה ולהעברה. הם . עקרונות אלה ניתניעקרונות ִלָבה ניסויית'נכנה אותם '

 שישמשו כחומר ביד היוצר החדש. 

  אם העקרונות הם החשובים, לשם מה צריך לטרוח ולהציג בספר הניסוי את ההקשר?

אלו הם עקרונות של ידע יישומי. הם מתממשים ונבחנים תמיד בהקשר מסוים במציאות. עם זאת, כדי שניסוי 

 ורך, עליך לחלץ את העקרונות מן ההקשר. עליך להשתחרר מן העריכה של ספר הניסוי. יהיה רלוונטי עב

  האם אכן זהו סיפור הניסוי? -אם ספר הניסוי הוא תוצר של עורך מסוים 

יפה! לניסוי אכן ָפנים רבים כמספר המתבוננים והעורכים. בניסוי יש יותר ממה שעורך מקומי מסוגל להעלות 

יטה פיסות מידע העשויות להתגלות כמשמעותיות עבור מוסד חינוכי אחר. ספר ניסוי בדעתו. עריכה משמ

לּוי ֶהקשר אכן מצמצם את הניסוי  ספר  הפרדוקס של' ובכך הוא מקשה על הפצתו! זהו -ערוך, ממוקד ּות 

 . הניסוי'

וי רק את ייתכן שהגרסה הזו של סיפור הניסוי אינה מתאימה לך. עליך לדלות מהספר ומהניס - ואתה

כחומר ביד  -העקרונות ואת פרטי המידע המשמעותיים עבורך. עליך לארגנם כראות עיניך בֶהקשר שלך 

אתר' של הניסוי מקלה על פירוק ניסוי למרכיביו, והטכנולוגיה של ויקי מאפשרת -התצורה של 'ספר היוצר.

 עריכה אינטראקטיבית והתאמת לקחי הניסוי לבית ספר אחר. 

 של ניהול מידע ויצירת ידע הבניה מחדש 

  מכך משתמע שהמידע על המוסד החינוכי צריך להיות ניתן לאחזור על ידי משתמש חיצוני. האם זה אפשרי?

ניהול המידע במוסדות החינוך עדיין אינו מאפשר זאת. לכן, חלק גדול מהידע הנוצר בהם הולך לאיבוד אפילו 

 practical tacitיסויי מצפים להפוך 'ידע יישומי סמוי' )עבור משתמשים מבפנים. אולם, ממוסד חינוך נ

knowledge( לידע העומד לרשות הקהילה המקצועית )actionable knowledge לכן, במוסד חינוך ניסויי .)

הכרחי להקפיד על תיעוד, על המשגה, על יצירת שפה מקצועית משותפת ועל מֻכוונות הארגון ליצירת ידע 

וך ניסויים צריכים להיות פורצי דרך גם בהבניה מחדש של ניהול מידע ויצירת הידע ולהפצתו. מוסדות חינ

 במערכת החינוך. 



  כיצד עושים זאת?

 –  תחילה יש להגדיר את תחומי המידע במוסד החינוכי ולַשיֵם אותם לקטגוריות המקיפות את כל עולם התוכן

 קטגוריות תוכן. 00-לראה ההצעה של "דרור" 

להיעשות באמצעות ָתכנה המאפשרת קידוד כל פריט מידע בנפרד, ושיוכו לקטגוריה/ות  ניהול המידע צריך

כל פריט משויך לקטגוריה/ות המתאימה/ות מרגע  -המתאימה/ות. הקידוד השוטף הופך את התיעוד למֻקוון 

כל התהוותו. כך תיווצר מערכת מידע המאפשרת קישור מידע ואחזורו, בהתאם לעניין האישי ולצורך של 

   פנימי או חיצוני. -משתמש 

מסמכים בכתב, תמונות, קטעי וידאו וקובצי קול. יתר על  -תשלב ותקשר בין כל סוגי הקבצים  מערכת המידע

שפתה של מערכת המידע תשלב,   כן, מלכתחילה יש לתעד, להביע ולהציג את הניסוי בכל סוגי המבע.

 קישורים אל סוגי המידע השונים: 

 במדור המתאים באתר. . עדכון שוטף0

 משוב, דיון )קבוצות דיון, בלוגים(. .1

 הפניה למקורות עיוניים. .1

 ספרית ושל גופים חיצוניים.-. מחקרי הערכה של יחידת ההערכה הבית1

 מבע ָאמנותי )סרטונים, תיעוד מופעים של מגמת תיאטרון(.  .1

  פר?ואתר בית ס אתר'-לסיכום, מה ההבדל בין 'ספר ניסוי', 'ספר

 מחלץ את המודל שביסוד הניסוי.  ספר ניסוי

הוא מעין 'מדריך דינמי  הוא הרחבה וההעמקה של ההבניה מחדש של ניהול המידע ויצירת הידע. אתר-ספר

למשתמש' לתיעוד הניסוי, לניהולו ולהצגתו גם יחד. הטקסט מקושר באופן מֻקוון לאתר בית הספר ולמדורים 

שוטף. גולשים יכולים לפנות בשאלות לעורכי המדורים השונים של הניסוי. המעודכנים באופן  המתאימים

מבפנים ומבחוץ. "דרור" כמרכז הפצה ניסויי יאפשר שיח מקצועי והדרכה אישיים  הידע ייווצר בשיח משותף

   המותאמים לצרכיו של המתעניין.

ידע, ההנחיות, הטפסים וההודעות הוא כלי לניהול בית ספר. האתר צריך להכיל את כל סוגי המ אתר בית ספר

הדרושים למורים, לתלמידים ולהורים. ככל שהניסוי רחב יותר ומקיף את כל התחומים בבית הספר כך 

 אתר' לבין אתר בית הספר. -'ספר מצטמצם ההבדל בין 

 מרכז הפצה ניסויי 

 מה קורה לניסוי בתום חמש שנים? 

עולה ושל אורח חיים. ככל שהניסוי משמעותי יותר, כך הוא 'ניסוי' הנו תהליך. הוא דרך של חשיבה, של פ

מתרחב ומעמיק בכל הממדים של המוסד החינוכי. ההנחה היא שאין גבול לאפשרות להשביח את המוסד 

( ארגונית, חינוכית, מחשבתית,  perpetuum mobileהחינוכי, לכן אין לניסוי סוף. זוהי מֵעין תנועת עד )

מרכז הפצה חינוך ניסויי שהוכיח את יכולתו בפיתוח הניסוי עשוי לקבל מעמד של נפשית ותרבותית. מוסד 

 . המוסד ממשיך בפיתוח הניסוי תוך התמקדות בהפצתו. ניסויי

זו נראית מערבולת: גם מגבשים ניסוי, גם מפתחים אותו ללא סוף, גם מפיצים אותו וגם חותרים להשפיע כלפי 

  ספר!-סופו של דבר אתם 'ַרק' ביתחוץ. האם אין זה יותר מדי?! הרי ב

 "בית ספר שאינו עוצר בעלייה".מערבולת?! מפקח בית הספר נתן למציאות ב"דרור" שם הולם יותר והוא 

מצבו של מורה  -וזה אכן מה שאנו חֹווים! בשפה הניסויית הפנימית שלנו יש לתופעה זו עוד שם: 'ֶהֶלם דרור' 

 השינויים שחלו בבית הספר... ששב משנת שבתון ומתקשה לעכל את כל 

http://192.114.190.20:8000/index.php/11_%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F


ה הניסויית' משותפים לכל המוסדות הניסויים?     האם 'עקרונות הִלבָּ

אין באפשרותנו עדיין להציג עקרונות ִלָבה משותפים לכל המוסדות הניסויים. לשם כך צריך לערוך ניתוח 

כזה טרם בוצע. בפרק הבא תוכן של כלל ספרי הניסוי שפורסמו ושל הצעות הניסוי שאושרו. ניתוח משווה 

 נציג 'עקרונות ִלָבה' שהתגבשו אצלנו. אנו משערים כי רובם מתאימים גם למוסדות ניסויים אחרים. 

 

  לפרק הבא
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 עקרונות היסוד של הגישה הניסויית ב"דרור"

 חיפוש, ניווטקפיצה אל: 

  שיחה תיאורטית

  עיקרון היסוד

נו, של פדגוגיה ניסויית הוא, לדעת עיקרון היסודשל הגישה הניסויית שלנו.  שמונה עקרונותבפרק זה נציג 

על, מכלול האמונות, הנורמות והנהלים היוצרים מערכת(. -מכוונות ליצירת פרדיגמה חדשה )פרדיגמה = דגם

 עיקרון זה הוא נקודת המוצא, וממנו נגזרים כל שאר העקרונות. 

 תוכן עניינים

 [הסתר]

 0 יצירת פרדיגמה חדשה  

 1 ניסויית-אסטרטגיה תהליכית  

 1 שלישית שינוי מַדרגה  

 1 ַהבניה מתמדת מחדש  

 1 כאוטי'-שינוי 'פרקטלי  

 6 פרדיגמה משתנה  

 7 ניהול מעתיד להווה  

 8 שרילהשיג את הבלתי אפ  

 9 סיכום: עקרונות של ניהול שינוי מתמשך  

 יצירת פרדיגמה חדשה 

יצירת פרדיגמה חדשה אין משמעה בהכרח שיש לשנות ולחדש את הכול. נהפוך הוא: בכל מוסד חינוכי יש 

בוודאי דברים טובים שראוי לשמרם. הצורך ביצירת פרדיגמה חדשה נוצר כאשר בעיות יסוד אינן מוצאות 

ראוי בפרדיגמה הנוכחית. ההנחה היא שרק פרדיגמה חלופית עשויה להביא למציאות רצויה עוד את פתרונן ה

יותר ולהישגים איכותיים יותר. ואכן, הנחת המוצא שלנו בהקמת "דרור" הייתה שכדי להגיע לתוצאות 

 הרצויות עלינו ליצור מודל חלופי לבית הספר הקיים. 

  רפורמה מבחוץ?האם ניתן ליצור פרדיגמה חדשה מבפנים, ללא 

 ניסויית -אסטרטגיה תהליכית

רפורמה יכולה לשנות במהירות מבנה ונהלים, אך השפעתה על ערכים, אמונות, נורמות וִמשתנים חשובים 

מוגבלת וִאטית. יתר על כן, אי אפשר לחזות מראש את כל הישגיה של רפורמה ואת כל  -אחרים בחינוך 

פעמי -מה חלופית בחינוך אינה יכולה להתהוות רק באמצעות שינוי חדמחדליה, בלי להתנסות בה. לכן, פרדיג

תהליך של ניסוי ושינוי מבפנים. העיקרון השני של  -מבחוץ, אלא בעיקר תוך כדי תהליך אבולוציוני בשלבים 

  ניסויית.-פדגוגיה ניסויית הוא, אם כן, חתירה לפרדיגמה חדשה באסטרטגיה תהליכית

ית עשויה להניב הצלחות, אך גם כישלונות. דוגמה להצלחה שלנו היא פיתוח ניסוי-אסטרטגיה תהליכית

ה'מצוינות' ב"דרור". שרשרת של צעדים, שלא תמיד ידענו לתכנן מראש, הביאה אותנו להישגים שלא יכולנו 
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לצפות. לעומת זאת, היו גם כישלונות. להלן נביא דוגמה לכישלון כדי להמחיש דווקא את אי הוודאות ואת 

 קשיים הטמונים ביישום באסטרטגיה זו. ה

קהילתי יזמנו -בניסיון ליצור פרדיגמה חדשה בתחום החברתי ניסויית:-קשיים ביישום אסטרטגיה תהליכית

הקמת 'בנק זמן קהילתי'. הרעיון היה ליצור בנק של זמן בו כל אחד יכול לתרום מזמנו לאחרים ולהסתייע 

דרור" יקים ויפעיל את הבנק עבור הקהילה באזור. קבוצה משותפת בזמנם במקרה הצורך. הכוונה הייתה ש"

של ועד ההורים המרכזי ושל הנהלת הקריה למדה את הנושא ופעלה כ'צוות מו"פ'. השקענו ביצירת ָתכנה 

לניהול מקוון של הבנק, גייסנו תרומות הורים למימון חצי משרת מזכירה לתפעול הבנק והתחלנו בהפעלת 

'מחויבות האישית' של תלמידי בית הספר. אולם, לאחר שלוש שנות פעילות נפסקו תרומות הבנק באמצעות ה

מתנדבים ולא הצלחנו לבסס את -ההורים, ולא יכולנו לממן את תפעול הבנק. התקשינו בהכשרת פעילים

הנחיצות של המיזם בתודעת הקהילה. הצעדים הראשונים נראו מבטיחים, אך עוצמת הקשיים והמכשולים 

 בררה לנו 'תוך כדי תנועה'. בתחושה של תסכול והחמצה נאלצנו להפסיק )זמנית?!( את המיזם. הת

 שינוי מַדרגה שלישית 

( הבחינו בין 'שינוי מַדרגה ראשונה' )שינוי חלק מהמרכיבים שאינו יוצר 0979ואצלאוויק, ויקלנד ופיש )

ים הרלוונטיים היוצר מערכת המתנהגת באופן פרדיגמה חדשה( לבין 'שינוי מַדרגה שנייה' )שינוי כל המרכיב

 שונה מהותית, כלומר פרדיגמה חדשה(. 

חולשתו של המושג 'שינוי מדרגה שנייה' היא בכך שהוא אינו מתייחס לממד הזמן. כיוון שכך הוא עלול 

פעמי או סטאטי. אולם, בעולם בו המציאות משתנה ללא הרף, וכאשר האסטרטגיה -להיתפש כמושג חד

שינוי מדרגה שנייה הנמשך  -ח ולניהול ניסוי היא תהליכית, אנו נדרשים ל'שינוי מדרגה שלישית' לפיתו

-לאורך זמן. תפישת הזמן של שינוי מדרגה שלישית היא בשלבים ונמצאת בהלימה עם אסטרטגיה תהליכית

מאקרו -ממד מיקרו ניסויית. )ככל הידוע לנו, הגדרת 'שינוי מדרגה שלישית' כמכיל פרספקטיבה של זמן, ולא

( נעשית על ידינו כאן 1118(, או של נטילת אחריות ליצירת תפישת עולם )עזוז, 0991של השינוי )פוקס, 

 לראשונה(.

  מהי המשמעות של ַמעבר משלב לשלב: ביסוס או ערעור?

אם ביסוס  ביסוס. נדגיש כי גם בתהליך של ניסוי איננו מַשנים את הכול. זאת ועוד, -לעתים ערעור, ולרוב 

השלב הנוכחי טרם הסתיים, אין לדלג "בכוח" לשלב הבא. עם זאת, ייתכן כי ַמעבר לשלב הבא יבסס דווקא 

את השלב הקודם לו. במילים אחרות, ניסוי הוא תהליך מורכב המחייב ניהול נבון. יש לַכוון את קצב השינוי 

 וותר, מה ראוי לַהבנות מחדש בהתאם לנסיבות. בכל שלב צריך לשקול מה נחוץ לַשמר, על מה ל

(reschooling( ומה צריך לשנות לחלוטין )deschooling .) 

 ַהבניה מתמדת מחדש 

הבניה מחדש היא פירוק מודל קיים וארגונו מחדש. כאשר השינוי הוא מדרגה שלישית, ההבניה היא מתמדת 

 מחדש. 

וגם שינוי התרבות הארגונית ( restructuringארגוני )-הבניה מתמדת מחדש כוללת שינוי מבני

(reculturing בהלימה זה לזה. ללא הלימה כזו השינוי המבני לא יתמיד לאורך זמן. המטרה היא שהמודל )

 החדש יָניב תוצאות רצויות יותר. 

דוגמה לאי הלימה שכיחה בין מבנה ארגוני לבין תרבות ארגונית, היא ניהול הזמן בבית הספר באמצעות 

ינות. מצד אחד, בתרבות הארגונית של בית ספר טבועות ציפיות שהתלמיד "ייטול אחריות" צלצולים או מנג

ו"יתנהג באופן בוגר". אולם, מצד שני, ניהול הזמן באמצעות צלצולים משֵדר מסר מנוגד. חישבנו שתלמיד 

"עד  "כולכם אותו דבר"; פעמים מצלצל המסר: 11,111עשרה שנותיו. -צלצולים בשתים 11,111-שומע כ

י"ב אתם קטנים"; "איננו מאמינים שאתם מסוגלים לעמוד בציפיות שלנו"; "איננו מאמינים במה שאנחנו 

אומרים"; "במקום הזה נמנעים מראש מלאפשר לכם הזדמנות להתנסות ולהוכיח את עצמכם". מטרת ההבניה 



ל בפרדיגמה של בית הספר. למשל, בין ערכים ואמונות מוצהרים לבין נהלים בפוע -מחדש היא ליצור הלימה 

 לכן, מהיום הראשון של "דרור" לא צלצלו הפעמונים! 

  האם מכך משתמע שצריך להקדים יצירת מבנה ארגוני חדש ל'הכשרת לבבות' לשינוי?!

ארגוני( -בניהול ניסוי מתמשך יש צורך לשמור על תנופת השינוי תוך מינון משתנה בין "נעשה" )שינוי מבני

ַתנים מעצמם ומתוכם מעט  ל"נשמע" )הכשרת לבבות ורכישת ידע נחוץ(. מניסיוננו, נראה, כי רוב האנשים ִמש 

-ארגוניים במהירות. לכן, מבחינה זו, הקדמת שינוי מבני-ולאט, אך לעומת זאת, מסתגלים לשינויים מבניים

 ארגוני עשויה להתניע ַמעבר לשלב הבא של הניסוי ביתר קלות ומהירות. 

  ה הלימה בין המבנה הארגוני לתרבות הארגונית, האין זה מקשה לעבור לשלב הבא?אך לאחר שהושג

למבנים ולתרבות ארגוניים אכן יש כוח מַשמר. כדי לעבור לשלב הבא יש לחדד את הדיסוננס בין המטרות 

 ואת המתח והקונפליקט בתוך השלב הנוכחי.  למציאות,

 כאוטי' -שינוי 'פרקטלי

חית התנגדויות לשינוי אנו מציעים סוג של שינוי כעיקרון חמישי. זהו שינוי המתחיל (. כדי להפ1111)עידן, 

(, אך במהותו טמון פוטנציאל לשכפל את עצמו, להתפשט תוך  fractureחלקיים )שבר =-בצעדים קטנים

ון תרבותי, להפוך דפוס או תבנית מיקרו לתבנית מאקרו, ובכך לשנות את הארג-ארגוני-יצירת 'כאוס' מבני

בהדרגה מבפנים. לדוגמה, במסגרת פיתוח 'מצוינות' הצענו לתלמידים בחטיבת ביניים תל"ן )תכנית לימודים 

נוספת מרצון(. זוהי תכנית פרטנית הכוללת מטלות לבחירת התלמיד, עליהן הוא מקבל הערכה בתעודה, אך 

 לא תוספת לציון. 

ים והן על ידי המורים. אולם, המטלות המעניינות, הרעיון התקבל בספקנות הן על ידי התלמיד בשלב הראשון

לעלייה במספרם של מגישי  בשלב השניסיבות אלו ואחרות הביאו  -החיזוקים מן המורים, הפרסום להורים 

 המטלות. 

לתכנית הלימודים  -הוחלט כי בתעודת בית הספר תהיינה שתי עמודות בכל מקצוע: אחת  בשלב השלישי

"ן. המקום שנותר ריק בתעודה אצל מי שלא ביצע מטלות, העלה את מספר התלמידים לתל -הרגילה, והשנייה 

 המחליטים להגיש מטלות נוספות מרצונם... 

הוכן מדד התל"ן. הנתונים מתוך התעודות נאספים, מעובדים ומפורסמים על ידי 'יחידת  בשלב הרביעי

שבח בתעודה. למצטיינים בהגשת עבודות ההערכה של בית הספר'. תלמיד המגיש עבודות רבות מקבל ציון ל

תל"ן מוענקת תעודת הוקרה במעמד השכבה. המורה מקבל את נתוני תלמידיו ויכול לדעת מה מספרם של אלו 

המגישים עבודות תל"ן ביחס לשאר הכיתות בחטיבת הביניים. שינויים אלה סייעו להרחבה ולהתמדה בפיתוח 

 מצוינות בתחום זה. 

ו תלמידים שרמת התפקוד שלהם במקצוע המסוים היא 'לומד עצמאי'. לומדים עצמאיים הוגדר בשלב החמישי

יכולים לבחור ללמוד חלק מתכנית הלימודים הרגילה באופן עצמי או בקבוצות ב'ֶמרכז ללומד העצמאי' 

 ב'ֵמיַדַעת' )ספרייה( ולא בכיתה. הם מחויבים להשלים בכוחות עצמם את החומר שהחסירו. בשנה הראשונה

להחלת השינוי היו לומדים עצמאיים מעטים בכל כיתה. על פי 'מדד הלומד העצמאי' בשנה השנייה כבר עלה 

 מכלל תלמידי חטיבת הביניים.  11%-מספרם של הלומדים העצמאיים לכ

פותחו בחטיבת הביניים מסגרות של מצוינות בתחומים שונים. תלמידי כיתות ו' נרשמים  בשלב שישי

 ד לפני כניסתם ללמוד ב"דרור". למסגרות אלה עו

ניתן לסכם ולומר כי אפיקי מצוינות מתפתחים ומתמסדים באופן פרקטלי, במידה רבה מרצונם ומיָזמתם של 

חלק מהמורים והתלמידים. תוך כדי כך נוצר 'כאוס' המשנה בהדרגה את ארגון הלימודים, דפוסי ההוראה 

הספר ועוד. אנו מצפים שהדפוס יתרחב גם בחטיבה  וניהול הכיתה, ההערכה והתרבות הארגונית בבית

  עליונה.



  אבל, עכשיו לא ברור לי דבר אחר: כיצד ניתן לדעת מהי הפרדיגמה?

 פרדיגמה משתנה 

שאלה נכונה. נראה כי ערכי הִלָבה אינם משתנים בהרבה. אולם, מול סביבה המשתנה ללא הרף מבחוץ ולנוכח 

 ִמשתנה. -הפרדיגמה הארגונית היא פרדיגמה דינמית -אות מבפנים האפשרות לשדרג עוד ועוד את המצי

העיקרון השישי מעדכן את עיקרון היסוד של המוסדות הניסויים ומגדירו מחדש ל'חתירה לפרדיגמה משתנה'. 

והבנייתו הופכת להבניה מתמדת מחדש'. החתירה  בהתאם לכך שינוי מדרגה שלישית הופך ל'שינוי תמידי', 

משתנה אינה מסתיימת לעולם. בית הספר הופך למהות דינמית המצויה תמיד בדרך לקראת בית  אל פרדיגמה

 ספר עתידי רצוי. 

  איך "ממציאים" פרדיגמה כזו? האם היא אינה עמומה?

 ניהול מעתיד להווה 

ִמשתנה אינה חייבת להיות עמומה בהכרח. צריך רק להקפיד לשרטט אותה בכל שלב מחדש -פרדיגמה דינמית

בצורה ברורה. כמו כל חזון גם פרדיגמה כזו נגזרת מן העתיד הרצוי בעיני מי ש"ממציא" אותה. בהתאם 

להווה. זה  -(, מהעתיד start upלעיקרון השביעי מוצע לנהל את בית הספר והניסוי כמו חברת הזנק חינוכי )

-הווה-לצורך כך נדלג עתידכמו לבצע שינוי פרקטלי, אך "להשתמש" בעתיד הרצוי ליצירת 'כאוס' בהווה. 

 הווה בארבעה שלבים: -עתיד

. נעשה זאת עם הצוות במשותף. לא מוחשי'-רצוינהפוך את החזון הבית ספרי ל'תמונת עתיד  בשלב ראשון

: כיצד בדיוק יתנהל שהתמונה תהיה מוחשית ככל שניתןהכרחי שתהיה הסכמה בכול, אך יש לשאוף 

בהפסקה? וכו'. תמונת עתיד מוחשית תיטיב לגייס את המוטיבציה של השיעור בעתיד? כיצד יתנהג התלמיד 

ואנו מעריכים שזה  -תלמידים  11המשתתפים. אם מתברר ש'העתיד הרצוי המוחשי' מחייב, למשל, כיתות של 

 עלינו לעבור לשלב השני.  -בלתי אפשרי בעתיד הנראה לעין 

. נשתדל להשיג את תמיכת אפשרי'-רצוי-ת ה'עתידאת תמונ נגזור מן העתיד הרצוי שאינו אפשרי בשלב שני

 רוב אנשי הצוות. 

אפשרי', אך בשלבים: מההווה לעתיד. לא מַשנה -נחזור להווה. נכין תכנית להשגת ה'עתיד רצוי בשלב שלישי

אפשרי. השלבים הם צעדים קטנים. גודלם של הצעדים צריך -רצוי-כמה שלבים יהיו ובלבד שנגיע לאותו עתיד

בשיתוף הסגל, בהתאם למה שהסגל סבור שביכולתו לבצע. בהנחה שהשינוי הוא תמידי, עלינו לבנות להיקבע 

את תחושת המסוגלות, הביטחון וההצלחה של האנשים ולהיזהר מלשחוק אותם. לכן, לא חשוב כמה קטנטנים 

 חה למחוז חפצנו. הנטוע בשמיים ומובילנו בבט כל אחד מהם משמעותי, כי הוא שלב ב"סולם יעקב"  -הצעדים 

אנו מגיעים לביצוע. ההתנהלות צריכה להיות גמישה: ניתן לזרז או להאט את הקצב, ניתן  רק בשלב רביעי

לדלג על שלב או לבצע מספר שלבים במקביל, בהתאם לנסיבות, להישגים ולמחדלים. אם ניתקל במכשול 

שלישי וליצור תכנית וצעדים חלופיים. אם עלינו לשנות את תכניותינו. לחזור לשלב ה המונע מאתנו להתקדם,

אפשרי. -אין, או אם גם הם אינם מועילים, עלינו לחזור לשלב השני ולהגדיר שוב את תמונת העתיד הרצוי

ייתכן שניאלץ לחזור לשלב הראשון כדי לשנות את תמונת העתיד הרצוי עצמה ... וחוזר חלילה. במציאות 

 אפשרי. -ח לעדכן באופן שוטף את 'מפת הדרכים' לעתיד הרצוידינמית לקראת פרדיגמה משתנה יש הכר

 לעתיד, וחוזר חלילה:  -להווה  -התרשים שלהלן ממחיש את ההתנהלות מעתיד 

 

 ניהול מעתיד להווה



  0תרשים מס' 

 

 

  עד כמה הגישה של 'ניהול מעתיד להווה' יעילה יותר מהתנהלות רגילה מהווה לעתיד?

נו בעת שכבתית': עבר, הווה ועתיד נוכחים בתודעת-יותר ממה שמשערים! לבני האדם יש 'תודעת זמן רב

ובעונה אחת. יתר על כן, תודעה זו היא דינמית: אנו מסוגלים לפרש מחדש את העבר לנוכח ההווה ואנו גם 

מסוגלים לדמיין עתיד. אנו חיים עם ציפיות ועם תקוות ונוטים לשבץ אותן בתמונת עתיד מוחשית כלשהי. 

 העתיד תמיד כבר כאן!  -בתודעתנו  רובנו מַשנים ומתאימים תמונת עתיד זו לנוכח המציאות המשתנה. לכן,

לפנינו פרדוקס: מצד אחד, אנו מעבדים באופן גמיש את משמעות הזמן. מצד שני, בהווה אנו נוטים לחשוב 

אפשרי' -רצוי-בשל האילוצים והקשיים. אי לכך, הסכמה על 'עתיד באופן קשיח יותר כי אנו חשים "תקועים" 

סכמה על צעדים שיש לנקוט בהווה. יתר על כן, אנו מוכנים לעשות עשויה להיות מושגת ביתר קלות לעומת ה

הרבה מאוד למען עתיד טוב יותר או כדי להימנע מעתיד רע יותר. לכן, ניהול מעתיד להווה עשוי להיות מועיל 

 ומעשי מאוד. מנֵהל שרוצה להנהיג אנשים ב'ניסוי' חייב לעסוק בעתיד. 

  אפשרי?!-אבל, עדיין, איך נדע איזה עתיד רצוי
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מובן שלא נדע מראש את העתיד. אולם, בעולם פתוח ומשתנה כשלנו ההנחה היא שיש יותר מעתיד מסוים 

 אחד אפשרי. לכן, לעתיד אליו נחתור יש סיכוי רב להתממש. 

  ואיך נדע איזה עתיד 'בלתי אפשרי'?!

 להשיג את הבלתי אפשרי 

ביותר ביחס לניסוי! העיקרון השמיני של הגישה השאלה החשובה ביותר ביחס לעתיד והמאתגרת  זו היא

הניסויית מַאתגר את ההגדרה הקודמת של המושג 'ניסוי'. נזכור כי ציפיות המגשימות את עצמן עשויות 

לבחון אפשרי', אך גם לצמצם אותו! לכן, בכל מה שקשור לטבע האנושי ראוי -להרחיב את המושג 'עתיד רצוי

. ייתכן שבפרדיגמה רצויה חדשה נוכל אפשרי בפרדיגמה הנוכחית באופן ביקורתי מה שנתפש כבלתי

'להשיג את הבלתי אפשרי'! אם כך, סיפור אִמתי של ניסוי אינו רק על מה שהושג, אלא גם על החלום ועל 

 ה'בלתי אפשרי' העשוי להתממש בעתיד. 

 סיכום: עקרונות של ניהול שינוי מתמשך 

של הגישה הניסויית שלנו. שבעת המושגים האחרונים נובעים מעיקרון  בפרק זה הצגנו שמונה עקרונות ִלָבה

יצירת פרדיגמה חדשה. המשותף לכל שמונת העקרונות הוא ניהול פנים שונים של  -היסוד של בית ספר ניסויי 

שינוי מתמשך. ואולם, לצורך יישום העקרונות הללו נחוץ להבנות את בית הספר הניסויי בדגם ארגוני מתאים, 

 יאפשר לפתח את הניסוי באופן מלא ומתמיד. ש

 יוצגו בפרק הבא.  . מאפייניוHi. Ed. =  High Education  :דגם ארגוני מתקדם כזהאנו מכנים 

 

  לפרק הבא
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 העל של מוסד ניסויי -מטרות

  העל של מוסד ניסויי.-שמתי לב כי טרם הגדרנו את מטרות

מטרות ארגוניות, חינוכיות, חברתיות, ערכיות ותרבותיות משתנות בהתאם לאופיו של כל מוסד. עם זאת, 

המוסדות הניסויים משותפות יותר מכפי שאנו סבורים. אם נתייחס כאן לייחודיות  ייתכן שמטרות הִלָבה של

 : על ארגוניות משותפות-שתי מטרותשל המוסדות הניסויים כקבוצה, הרי שישנן 

 מבפנים.  -א. חתירה ליצירת פרדיגמה חדשה ולהשתפרות מתמדת 

 כלפי חוץ.  -ב. מכוונות לתרומה חברתית ולהשפעה גוברת 

  Hi. Edמאפיינים של בית ספר מדגם .תשעה 

. Hi. Edעל ארגוניות ייחודיות כאלה נחוץ ליצור דגם מתקדם של בית ספר, שנכנה אותו: .-כדי להשיג מטרות

אחת התובנות שלנו היא שכדי להשיג את שינוי הפרדיגמה החינוכית על בית ספר ניסויי לשנות גם את 

שלהלן  0דגם הארגוני הרצוי של בית ספר ניסויי. בלוח מספר הפרדיגמה הארגונית. בפרק זה נברר מהו ה

 מצוי בקוטב השמאלי של הרצפים.  Hi. Edמופיעים תשעה מאפיינים של ארגון. הדגם המתקדם .
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 תשעה מאפיינים של ארגון 

   1לוח מס' 

  Hi. Edבית ספר מדגם מתקדם .  בית ספר מדגם שמרני

 לבעלי תפקידים מבזר אוטונומיה לצוותים ו ריכוזי 

 שטוח  היררכי 

ממודר )בעל 'חוליות 

 רופפות'( 
 מערכתי 

 מותאם, מאפשר בחירה -גמיש אחיד -קשיח

 זריז ויעיל    מסורבל-ִאטי

 דינמי, מתמיד בפיתוח ארגוני  סטאטי 

 מצמיח מבחינה אישית ופרופסיונלית  אדיש למשאב האנושי 

 בניהול עצמי  תלותי 

 מֻכוון פנימה 
מכוון גם החוצה: יוזם שותפויות ומשפיע על 

 סביבותיו 

   

 מותאם -ארגון גמיש

  כיצד ארגון יכול להיות גמיש?

 ארגונית יכולה להתבטא בשלושה ממדים: -גמישות מבנית

כשיש רק חלופה אחת בכל תחום זהו 'בית ספר  – ִמספר החלופות הקיימות בכל תחום והמגוון שלהן א.

יחשב כגמיש ככל שתרבינה החלופות שביכולתו להציע בכל תחום. נדגים מתחום הלימודים: קשיח'. בית ספר י

אם תלמיד יכול להשתייך רק לכיתה אחת, או ללמוד את הנושא ברמת עומק אחת בלבד, או ללמוד את הנושא 

אחד  בשיטת הוראה מסוימת בלבד, או ללמוד את הנושא במספר שעות זהה כמו כולם, או לקבל הערכה מסוג

אחיד'. בית ספר במבנה כזה יתקשה להתאים ניסוי בתחום -זהו ארגון לימודים בעל מבנה 'קשיח -בלבד וכו' 

  הלימודים לאוכלוסיית תלמידים הטרוגנית. לעומת זאת, בחירה או השמה של התלמיד בחלופה המתאימה לו

 . מבין מגוון החלופות מבטאת את הגמשת הארגון בפועל מבחינתו של התלמיד

אך מוטלות  -גם אם קיימות מספר חלופות  – הבחירה בין החלופות הקיימות מידת מימוש אפשרויות ב.

מגבלות על הבחירה, או שאפשרות הניעות בין החלופות מסורבלת, או שבחירה מסוימת תגרום לתלמיד נזק 

יכול לבחור בין הרי שמידת הגמישות בפועל מצטמצמת. בית ספר ייחשב כגמיש ככל שתלמיד  -של ממש 

 החלופות הקיימות במהירות, בנוחות וללא הפסד של ממש.

  האם אתם בית ספר דמוקרטי?

לא. עיקרון הבחירה של התלמיד אינו עיקרון מכונן בלעדי אצלנו. הבחירה מֻווסתת ומפוקחת. עם זאת, כבית 

 ספר גמיש אנו מאפשרים בחירה רבה יחסית. 

מתבטא ביכולת לשנות את הארגון תוך כדי  ארגונית-א הגמישות המבניתשי –  שינוי 'תוך כדי תנועה' ג.

תנועה ולהתאים את החלופות לנסיבות המשתנות. לצורך זה אנו מבדילים ב"דרור" בין הניהול השוטף לבין 



הפיתוח. על שינוי תוך כדי תנועה מופקדים הנהלת המו"פ ו'צוותי הפיתוח' של הניסוי. ראה על כך 

 .פיתוח ארגוני מתמידבסעיף  להלן

 ארגון זריז ויעיל 

  וכיצד ארגון יכול להיות זריז?

מקובל להבחין בין ציוויליזציות, כלכלות וארגונים זריזים לעומת ִאטיים. חברה בעלת תשתיות תקשורת 

הסדרים ארגוניים ברורים, חוקים גמישים ויכולת אנושית ותרבותית נמרצת לשינוי היא חברה  מפותחות,

זריזה, יעילה ומתקדמת. לעומת זאת, ִאטיות היא הסימן הבולט ביותר של ציוויליזציה מפגרת מבחינה 

 טכנולוגית ומסורבלת מבחינת התגובה לשינוי. 

וויה שלנו לגבי תחושת הזמן ומשמעות המהירות. בגלל תוך כדי השינוי באורחות החיים השתנתה גם הח

מה שהיה אתמול נראה כִאלו אירע לפני זמן רב. כך, למשל, שיחה עם תלמיד על  -האינטנסיביות של החיים 

חיסור בלתי מוצדק מלפני שבוע, עלולה להפוך לבלתי רלוונטית בגלל הקצב המהיר והאינטנסיבי של החיים. 

-ביצוע-לשאוף להיות זריז יותר מבעבר. ארגון הוא זריז ככל שהתהליך של תכנון לכן גם בית הספר צריך

תכנון וחוזר חלילה מתרחש בו במהירות, וככל שהתגובה לאירוע מתבצעת במהירות. זאת, על ידי -הערכה

   יעיל, ועוד.-עיבוד מהיר של המידע המלווה בקבלת החלטות מהירה, על ידי מבנה ארגוני ביזורי

ר ניסויי ִאטיות עלולה להוציא את הרוח ממפרשי הניסוי. לעומת זאת, החוויה של קצב מהיר עשויה בבית ספ

לַשמר את תנופת הניסוי. בבית ספר ניסויי טוב ניתן להספיק דרך ארוכה יותר בניסוי בזכות הגברת המהירות 

ומסורבל בעיבוד המידע!  של פיתוחו והטמעתו. אולם, ככל שבית הספר גמיש יותר כך הוא עלול להיות ִאטי

לדוגמה: תלמיד ב"דרור" לומד חלק מהשיעורים בקבוצות למידה משתנות או במידעת. תוך כדי כך נוצר קושי 

באיסוף נתונים על נוכחות, בעיבודם ובתגובה עליהם. לכן, כמידת הגמישות כך חייבת להיות מידת המהירות 

 של הבקרה והיעילות של השליטה. 

ות לצד שליטה ויעילות שינינו את הטכנולוגיה. איחורים וחיסורים נרשמים אצלנו בתחילת כדי להשיג מהיר

-כל שיעור באמצעות מכשירי טלפון ניידים שרכשנו למורים. הטלפונים מקושרים למנב"ס )הִמינהל הבית

היכן נמצא . כך המזכירה האחראית יודעת בזמן אמת Icontact ספרי הממוחשב( באופן מקוון, באמצעות ָתכנת

 כל תלמיד ומי נעדר. היא מבררת מיד, מיידעת את המחנך ואת ההורים ומאפשרת תגובה מהירה.

  שטוח'?-ומהו בית ספר 'ביזורי

 שטוח -ארגון ביזורי

מאפשר את מרב האוטונומיה ואת מרחב הפעולה לצוותים ולבעלי תפקידים. זאת, כדי להניע,  - ארגון ביזורי

ריכוזי. הביזור -יצוינות של הסגל. אולם, ביזור משמעותי אינו אפשרי בארגון היררכילדרבן ליָזמה ולאפשר מ

 צריך להתממש גם במבנה ובתפקוד ההנהלה. לשם כך נחוץ ארגון שטוח. 

מבזר את תחומי האחריות והסמכויות של ההנהלה. הנהלה אחת משמעה, בפועל, ארגון  - ארגון שטוח

את האוטונומיה של צוותים ואת המיצוינות של בעלי תפקידים. לכן,  ריכוזי. היא מגבילה בהכרח-היררכי

 אצלנו פועלות כמה הנהלות במקביל, כשלכל אחת תחום אחריות נבדל בו היא אוטונומית כמעט לחלוטין. 
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 שלהלן:  1המבנה הארגוני של "דרור" מופיע בתרשים מס' 

 המבנה הארגוני של "דרור"
  1תרשים מס' 

 

 

 

  כל אחת מההנהלות? ת ספר עם כמה הנהלות? במה עוסקתהייתכן בי

שנתי, בתקציב הכולל, בכוח האדם, בפיתוח התשתיות, בהפעלת הקריה -עוסקת בתכנון שש הנהלת הקריה

כמתנ"ס ובקשר עם גורמי חוץ. היא אינה עוסקת בענייני לימודים או חינוך. היו"ר הוא מנהל הקריה. בכל 

 חטיבה ישנן שתי הנהלות: 

 חברתי ובתחום הארגוני. היו"ר היא מנהלת החטיבה. -עוסקת בתחום החינוכי נהלת השכבותה

עוסקת בענייני הלימודים של החטיבה. היו"ר היא הסגנית לענייני לימודים  הנהלת הצוותים המקצועיים

 החטיבההנהלת בחטיבה. אם נוצר צורך בדיון בנושאים משותפים לשתי הנהלות החטיבה הן מתכנסות יחד כ: 

משותפים, כגון תקנון ואורחות חיים, בתוצאות המיצ"ב, ועוד. לעתים מתכנסות יחד -העוסקת בנושאים כלליים

הנהלות משתי החטיבות. למשל, לדיון בקביעת מדיניות לגבי עישון מתכנסות שתי הנהלות השכבות של 

 החטיבות. 

היא אחראית לניהול המידע, להערכה,  אסטרטגי ובפיתוח הניסוי.-עוסקת בתכנון פדגוגי הנהלת המו"פ

להנחיה ולפיתוח הפרופסיונלי בבית הספר. בראשה עומד 'מוביל הניסוי' הבית ספרי. הנהלת המו"פ נשענת על 

עבודת 'צוותי הפיתוח' של בית הספר ושל הניסוי. תפקידם הוא לפתח חלופות חדשות, לנסותן ולהטמיען בבית 

 הוק לעניין שבאחריותם. -שב כהנהלה אדהספר. צוותי הפיתוח יכולים להיח



כל אחת מהנהלות מחליטה בתחומה, ואינה תלויה בהנהלה אחרת. העקרונות המארגנים את שיתוף הפעולה בין 

ההנהלות הם: מצד אחד, ביזור, אוטונומיה והתכנסות על פי העניין, ומצד שני, מערכתיות, יידוע בזמן אמת 

שטוח מעצים את האפשרות לפיתוח אישי, -נהלות בבית הספר הביזוריוחתירה לשכנוע ולהסכמה. ריבוי הה

 לפיתוח פרופסיונלי ולמיצוינות בעבודת הסגל. 

  במה עוסקת מליאת בית הספר?

פעמים בשנה, ומליאת הקריה מתכנסת פעם בשנה. נזכיר כי בכל  1 – 1מליאֹות של החטיבות מתכנסות 

מורים ועובדים. המליאֹות הן פורום לדיווח  111-הקריה יש כמורים, ובמליאת  81-מליאת חטיבה יש מעל ל

ולהצגת נושאים, אך לא לקבלת החלטות. כאשר יש צורך להחליט בעניין משותף לכל הצוותים בקריה 

 בין כל המורים.  משאלמקיימים 

  על מה, למשל, נערך משאל?

דקות. ההצעה הוצגה ונדונה  61-ל 91-ביָזמת מנהל הקריה, הועלתה הצעה לנסות שינוי באורך השיעורים מ

מתנגדים לשינוי,  61%בכל צוות לחוד. לאחר מכן נערך משאל אישי בין כל המורים. תוצאות המשאל היו: 

תומכים בהצעה. מובן כי ההצעה נדחתה )מראש הוחלט כי שינוי כל  17%-מתנגדים אך מוכנים לנסות, ו 1%

 המורים לפחות(. מ 61%כך משמעותי יתבצע רק אם יושג רוב של 

  אך מה קורה אם הנהלה מסוימת מחליטה בניגוד להנהלה אחרת?

שטוח ומתן אוטונומיה לצוותים אינם מטרה, אלא אמצעי. אם הם מעצימים קונפליקטים או -מבנה ביזורי

 ו שטוח ולצמצם את סכנותיו אימצנ-פוגמים ביעילות, אין סיבה לקיימם. כדי ליהנות מיתרונות המבנה הביזורי

 מנגנונים למניעת קונפליקטים: 

 א. מנהלים וסגנים חברים בכמה הנהלות. במסגרת תפקידם הם עוסקים בתיאום בין ההנהלות. 

ב. כל ההחלטות של הצוותים חייבות להתפרסם במי"ד. הפצת המידע מאפשרת בקרה של ההחלטות, ובמקרה 

 התערבות בזמן אמת.  –הצורך 

רים את הנושא לדיון וחותרים להסכמות רחבות, תוך מיצוי ההסבר והשכנוע. ג. אם מתעוררת בעיה אנו מחזי

, כי עדיין יש כשליש הסבורים שזו אינה החלטה 1:01אנו משתדלים להימנע מקבלת החלטות אפילו ברוב של 

 רצויה/אפשרית. 

זה אנו מקימים ד. אם ָכשלו מאמצי השכנוע אנו מניחים שלפנינו בעיה ללא פתרון מניח את הדעת. במקרה כ

חלופה שתגייס הסכמה מרבית. תרבות זו של שכנוע והימנעות  -'צוות פיתוח' במטרה ליצור חלופה טובה יותר 

   מקצועית ב"דרור".-מקונפליקטים מגבירה את הלכידות הרעיונית

ניהולי -גונילסיכום, נדגיש כי בבית ספר ניסויי מיצוי המשאב האנושי חשוב במיוחד. לכן, ראוי ליצור מבנה אר

 שטוח ב"דרור" מאפשר -המאפשר לחברי סגל רבים יותר לתרום ולמצות את עצמם. המבנה הביזורי

יכול  Hi. Ed!( לפעול באחת מההנהלות. המבנה הרצוי של בית ספר מדגם . חברי סגל )כשליש מהסגל 61-לכ

וטונומיה מרבית, ואינם תלויים להימדד, אם כן, לפי מספר בעלי התפקידים, הצוותים או ההנהלות הפועלים בא

 בקבלת ההחלטות שלהם בסמכות שמעליהם. 



 ארגון מערכתי 

  כיצד המנהל או צוות מסוים, יודעים מה הוחלט בצוות אחר? האם יד ימין יודעת מה עושה יד שמאל?

קצועית, כמידת הביזור, ה'שטיחות' והאוטונומיה כן צריכות להיות מידת המערכתיות, השתפנות, הלכידות המ

התיאום והבקרה. מערכתיות נחוצה תמיד כדי "לחבר" את הארגון. בבית ספר ניסויי היא נחוצה במיוחד כדי 

שהניסוי יתפשט במהירות ובקלות. מערכתיות צריכה להישען על תרבות ארגונית שתפנית של עבודת צוות 

ק זה נעסוק במרכיב הבסיסי שעליו ושל 'ארגון לומד'. יסודות אלה יוצגו בפרק ז' כחלק מ'רוח דרור'. בפר

זרימה חופשית של המידע בארגון ונגישות אליו. כדי להגיע לכך יש צורך בהבניה מחדש  -נשענת מערכתיות 

 ארגוני. -של ניהול המידע ויצירת הידע הפנים

 הבניה מחדש של ניהול המידע ויצירת ידע 

  מדוע צריך הבניה מחדש?

ונו לקחים מניתוח המבחן השנתי המסכם, ואף נרשם פרוטוקול. בסוף אותה נתחיל בדוגמה: בישיבת צוות נד

שנה התחלף מרכז המקצוע, ומורה ותיק יצא לשנת שבתון. בישיבת הצוות שנה לאחר מכן זכרו במעומעם את 

 הלקחים מהשנה הקודמת, והפרוטוקול לא נמצא. הצוות היה צריך "להמציא שוב את הגלגל". 

למדי בתרבות הארגונית של בית ספר. הזיכרון הארגוני אינו מתרחב הרבה מֵעבר תופעות כאלה שכיחות 

לזיכרון האישי. אין נהלים ברורים לניהול המידע וליצירת ידע מנוסח ונגיש לכול. הלמידה הארגונית והפעולה 

ת המערכתית נפגמות. כדי להפיק ולהפיץ את הידע הנוצר בבית הספר צריך לשנות את התרבות הארגוני

 וליצור כלים מתאימים. 

  במה מתבטאת ההבניה מחדש?

 עשינו זאת בארבעה רבדים: 

המקיפות את כל עולם בית הספר והניסוי. זאת, כדי שתהיה תשתית משותפת  קטגוריות תוכן 11קבענו  א.

 ארגוני. הקטגוריות הן: -ומוסכמת לארגון המידע הפנים

הערכה -מידע-. פיתוח7תפקודי -. ניהולי6ארגוני -. מבני1כי ער-. תרבותי1. חברתי 1. חינוכי 1. לימודי 0

 . ארכיון. 00משאבים -. תשתית01ארגוני -חוץ -. קהילתי9.פרופסיונלי 8

תלמידים'. לאחר שנקבעה -מורים' לעומת 'נהלים-בתוך הקטגוריות ישנה, לעתים, חלוקת ִמשנה, כמו 'נהלים

לקטגוריה המתאימה ולאחזר אותו  -ס, החלטה, תמונה וכו' טופ –תשתית מוסכמת ניתן לשייך כל פריט מידע 

 לפי הצורך. 

יינו  ב.  ספרי:-עיקריות בהן נוצר ידע בית חמש זירותִאפ 

 כגון טקסים, יום הורים;  - . אירועים1

 קליטת שכבת ז', ַמעבר מחטיבת ביניים לחטיבה עליונה, הרכבת מערכת השעות;  - . הליכים2

 ת או ישיבות קבועות של צוותים;פעמיו-חד - . ישיבות3

 ספריות; -דפי עבודה, מבחנים, תכניות בית - . תוצרים4

 מחנך, יועץ, מזכירה, מנהל, מוביל ניסוי.  - . פעילות בעלי תפקידים5

 -מי"ד  -בזירות השונות. זאת, כחלק מָתכנת המידע שפיתחנו  כלים לניהול מידע וליצירת ידע. פיתחנו ג

 . מנהל ידע דרור

, למשל, מאפשר לתעד ישיבה, לשייך כל החלטה לקטגוריה המתאימה, לאחזר אותה, ִמנהל ישיבותהכלי 

ליידע מי שלא נכח, לנהל מעקב אחר ביצוע ההחלטות, לעקוב אחר תדירות הישיבות, לנתח את הנושאים בהם 

. )הָתכנה משגרת עוסקים הצוותים, ועוד. כל החלטה של צוות חייבת להירשם בִמנהל הישיבות תוך שבוע



התרעה לאחר מכן(. תפקידו של 'מידען הצוות' לתעד את הדיונים בישיבת הצוות, לנסח את ההחלטות, 

להפיצם לנוגעים בדבר, לעקוב אחר ביצוע ההחלטות וכו'. המנֵהל וכל מי שמעוניין יכולים לעיין בסיכום 

החלטות, העשייה, הבעיות וכו' יגיעו הישיבות של כל הצוותים, לדעת, לשבח, או לערער. הצוות יודע שה

לידיעת המנהל באופן שוטף. מי שנכנס לתפקיד חדש יכול להתוודע לכל ההחלטות שהיו בכל עניין בשנים 

 האחרונות, ולדלות מיד כל דבר מן הזיכרון הארגוני המצטבר.

מחטיבת ביניים כגון המעבר  -מאגד את הידע הארגוני שהצטבר בניהול הליך מורכב  מנהל הליכיםהכלי 

ומארגן אותו לפי שלבים, מאחזר כל מסמך נחוץ בכל שלב, מקשר כל שלב ללקחים משלוש  -לחטיבה עליונה 

השנים האחרונות, מאפשר להזרים הערות של סגל, תלמידים או הורים בזמן אמת, ועוד. תפקידו של מנֵהל 

בנות לנוגעים בדבר ולהביא נושאים ההליך הוא לתעד, לשנות את ההליך תוך כדי ביצוע, להפיץ את התו

 עקרוניים לדיון בהנהלות הרלוונטיות.

העוסקת בהבניה מחדש של ניהול המידע, יצירת הידע,  הנהלת מו"פיצרנו גם את הנהלת המידע בתוך  ד.

 ניסוחו והפצתו. 

  זו מהפכה של ממש. האם כל בית ספר יכול להטמיע זאת?

אורך שנים, וזה לא נגמר. כמו כן, צריך לשם כך תקנים לבעלי  ניתן להתקדם לכך בשלבים. גם לנו זה

תקנים שאינם קיימים עדיין בבתי הספר. צריך גם משאבים לפיתוח  –תפקידים, כגון: מנהל אתר, מנהל מידע 

מתמקדות במנהל פדגוגי ובמנהל תלמידים, וגם זאת  Icontactמערכת המידע הבית ספרית. המנב"ס וָתכנת 

אנו זקוקים לָתכנה מקיפה יותר לטיפוח הפרט )שיפור מצבי תפקוד, מיצוינות, ניהול לפי יעדים(  בדגם שמרני.

. אולם, גם כך ניתן לומר כי תודות לתהליך ההבניה מחדש של ניהול Hi. Edולניהול בית ספר מתקדם מדגם .

  המידע ויצירת הידע, "דרור" נהיה ארגון מערכתי יותר ויעיל יותר.

 י מתמיד פיתוח ארגונ

שטוח, גמיש -עד כה אמרנו כי כדי להגיע אל הפרדיגמה הרצויה על בית הספר להפוך לארגון מערכתי, ביזורי

וזריז, דינמי ויוזם, המצוי בהבניה מתמדת מחדש ומיטיב להשתנות. אולם, לעתים אין די במיצוי הגמישות 

חדשות 'תוך כדי תנועה'. לכן, בבית ספר  הארגונית הקיימת. החתירה לפרדיגמה רצויה מחייבת ליצור חלופות

חייב להתבצע פיתוח ארגוני מתמיד. על הפיתוח הארגוני המתמיד אחראית הנהלת  Hi. Edניסויי מדגם .

המו"פ. בכך קיימת, למעשה, הפרדה בין הפיתוח הארגוני לבין הניהול השוטף. הפיתוח הארגוני נעשה בפועל 

רת הנהלת המו"פ. צוותים אלה מוקמים כשאנו מחליטים להתמודד עם על ידי 'צוותי פיתוח' הפועלים במסג

 בעיית יסוד שטרם באה על פתרונה. 

תפקיד צוותי הפיתוח הוא להעבירנו לפרדיגמה חדשה רצויה: לפתח חלופה מתאימה יותר, לנסותה ולהטמיעה. 

רים, בהם בעלי תפקידים שלושה צוותי פיתוח. בצוות פיתוח משתתפים עד שמונה חב-בכל שנה פועלים שניים

האחראים לתחום וחברי סגל בעלי עניין בנושא. בצוות חייב להשתתף אחד המנהלים או הסגנים, אך הוא אינו 

חייב להיות היו"ר. צוות הפיתוח מקבל 'כתב מנדט' מהנהלת הקריה. צוותי הפיתוח מקבלים מעמד ארעי של 

וך תיאום מתמיד עם ההנהלות העוסקות בניהול השוטף. הוק לנושא המסוים בו הם עוסקים. זאת, ת-הנהלה אד

 החלטה על תוספת משאבים, כגון הקצאת שעות תקן, נשארת בסמכותה של הנהלת הקריה. 

  אילו צוותי פיתוח פועלים אצלכם?

בארגון. בתשס"ט  לטיפוח משאבי אנוש ורווחהבתשס"ח סיים את עבודתו צוות פיתוח לגיבוש מדיניות ונהלים 

. כמו כן, ממשיך לפעול צוות פיתוח ניהול המידע וההערכהממשיך לפעול צוות פיתוח להבניה מחדש של 

 ניהול לפי יעדים.  –לנל"י 

לה מממש את העקרונות של ביזור, 'שטיחות', אוטונומיה לצוותים, מנגנון כזה של צוותי פיתוח במעמד של הנה

הבנייה מתמדת מחדש, הרחבת הגמישות והאצת המהירות. הפרדת הפיתוח מן הניהול השוטף מאפשרת 

 להטמיע תרבות של מסוגלות ארגונית לשינוי מתמיד בלי לפגוע ביציבות ובהתנהלות היעילה של הארגון. 

http://www.kdror.co.il/mamy4/file_serv2/files/document/טיפוח%20משאבי%20אנוש.doc
http://www.kdror.co.il/mamy4/file_serv2/files/document/טיפוח%20משאבי%20אנוש.doc
http://www.kdror.co.il/mamy4/file_serv2/files/document/ניהול%20מידע%20והערכה.doc
http://www.kdror.co.il/mamy4/file_serv2/files/document/ניהול%20מידע%20והערכה.doc


 לית הצמחה אישית ופרופסיונ

תרבות של מסוגלות ארגונית לשינוי מתמיד לא תיתכן ללא הכשרת האנשים בארגון. הפיתוח הארגוני המתמיד 

חייב להיות משולב בפיתוח משאבי האנוש. ללא הרמוניה והלימה בין עתיד אישי רצוי לבין עתיד קולקטיבי 

ו לא ימומש מלוא הפוטנציאל של רצוי נתקשה להגיע לפרדיגמה חדשה. ללא הצמחה אישית ופרופסיונלית כז

 הניסוי. במילים אחרות: בבית הספר הניסויי הרצוי גם הסגל צריך להיות בֶמרכז. 

התרבות הארגונית של פיתוח משאבי אנוש צריכה לכלול לא רק רווחה, אלא גם אפשרות להגשמה של 

(, envisioningיצירת החזון )בהמשך ל -מקצועיים. תהליך המיצוינות של הסגל צריך לכלול -חלומות אישיים

( והענקת חיזוק enabling(, אפשור )structuring(, בניית תפקידים )emerging)  דחיפה למיצוי היכולת

(. מאפיינים ארגוניים, כגון ביזור, שטיחות, מתן אוטונומיה, ניהול עצמי, הנהגת רוטציה rewardingותמיכה )

 ב הארגון מעצימים את האפשרויות להצמחה. במילוי תפקידים, והתפתחות בתפקידים לרוח

-הצמחת הסגל צריכה להקיף ולשלב גם את הממד האישיותי וגם את הממד המקצועי. ההכשרה אינה מבצע חד

עליה לכלול הנחיה  -עליה להיות ליווי מתמשך. ההכשרה אינה יכולה להיות כללית או אחידה  –פעמי 

תר לפיתוח ארגוני מתמיד נחוצים, אם כן, גם הכשרה, הנחיה קונקרטית המותאמת לכל אחד. בבית ספר החו

המעוגנת בחדשנות חינוכית ובהבניה  -פרופסיונלית -וליווי אישיים מתמידים. לצורך ההצמחה האישית

הכרחי ליצור תפקיד חדש בבית הספר. זהו שילוב של יועץ ארגוני ומלווה אישי  –המתמדת של הארגון מחדש 

סוים, או להנהלה. עליו להנחותם כיצד להטמיע את החדשנות החינוכית במבנה הארגוני לבעל תפקיד, לצוות מ

שטוח המאפשר אוטונומיה לצוותים. -ובתרבות הארגונית. עליו להנחותם כיצד לנהל ולהתנהל בארגון ביזורי

חייב   Hi. Edעליו ללוות בעל תפקיד חדש בראשית דרכו. עליו להכשיר 'עתודה ניהולית'. בית ספר מדגם .

פרופסיונלית של הסגל כמרכיב חשוב -להכשיר את בעלי התפקידים למיניהם, כך שישלבו הצמחה אישית

 בתפקידם. 

לארגון  Hi. Edהשילוש של פיתוח ארגוני, פיתוח אישי ופיתוח פרופסיונלי הופך את בית הספר מדגם .

ניהול הליכים וכו'( עם הבניית הארגון המשלב מבנה וניהול פונקציונליים )מטרות, יעדים, מילוי תפקידים, 

סביב פיתוח הקריירות המקצועיות והצמיחה האישית של הסגל. הפיתוח הארגוני צריך ליצור זירות גם 

לפיתוח אישי ומקצועי של הסגל. מיצוי הפוטנציאל האישי והמקצועי של הסגל משפר את תפקוד הארגון 

 יחה ופיתוח משמעותי של הארגון. ומעלה את איכותו. מיצוינות הסגל היא מנוע צמ

 בית ספר משפיע  –מכוונות החוצה 

כארגון מיקרו, המאפשרים את השגת המטרה הארגונית  Hi. Edעד כה עסקנו במאפיינים של בית ספר מדגם .

מבפנים. עתה נעבור למטרה  -של בית ספר ניסויי: חתירה ליצירת פרדיגמה חדשה ולהשתפרות מתמדת 

כלפי חוץ. בית הספר הניסויי צריך להיות  -: מכוונות לתרומה חברתית ולהשפעה גוברת הארגונית השנייה

 מקוון מעצם הגדרתו. -מקיף-בית ספר משפיע

יוגדר כאן כבית ספר המחולל תפוקות מֵעבר לגבולות הזמן והמרחב שלו. לצורך כך על בית  בית ספר משפיע

דרך כלל מונח זה מאפיין בית ספר המשלב חינוך עיוני הספר להיות גם בית ספר מקיף מבחינת מכוונותו. ב

יוגדר כאן כבית ספר המרחיב את עשייתו בכל תחומי החיים  בית ספר מקיףוחינוך טכנולוגי ברמות שונות. 

של התלמיד: בתחום הפרטני, החינוכי והרגשי; בתחום הפעילות החברתית, הערכית והתרבותית; בתחום 

ד. כדי להשיג בימינו השפעה בכל תחומי החיים על בית הספר הניסויי להיות גם הסיוע למשפחה, לקהילה, ועו

. זהו בית ספר המרחיב את השפעתו מֵעבר לגבולות הזמן והמרחב שלו באמצעות טכנולוגיה בית ספר מקוון

 מקוונת. 

יא גם אינה מכוונות להשפעה כלפי חוץ אינה צריכה להקיף רק את עולמו של התלמיד במעגלי חייו השונים. ה

צריכה להיות חד סטרית. היא צריכה להתבסס על שיתוף פעולה פורה עם גורמים, כגון קהילה עסקית, 

אקדמיה, מגזר שלישי, ועוד. כך היא יכולה למנף את המשאבים הקיימים בבית הספר ולהזרים אליו משאבים 

 נוספים של ידע ויוזמה, אנרגיה ותמיכה, כסף וזמן של אנשים וכו'.



ונות החוצה והשגת תפוקות מעבר לזמן ולמקום של בית הספר מחייבים מבנה ארגוני גמיש גם כלפי חוץ מכו

פתיחות,  – יסויי וסביבותיובפרק ט': בית ספר נותרבות ארגונית משתפת ולא מסתגרת. ראה על כך בהרחבה 

 שותפות, השפעה והפצה. 

 

 סיכום 

שטוח, -: ביזוריHi .Edבפרק זה הצגנו שבעה מאפיינים של דגם ארגוני מתקדם של בית ספר, שכינינו אותו .

מערכתי הַמבנה מחדש את ניהול המידע וההערכה, גמיש, זריז ועוסק בפיתוח אישי, פרופסיונלי וארגוני באופן 

בבית ספר מדגם כזה רותמים את הפיתוח המתמיד של הניסוי ושל בית הספר כדי לחולל את תהליך  מתמיד.

 המיצוינות של הסגל. 

נערך כדי לקדם את התלמידים   Hi. Edבפרק הבא נעבור למוקד הניסוי שלנו, ונבחן כיצד בית ספר מדגם .

 ממיצוינות למצוינות. 

 

  לפרק הבא

http://192.114.190.20:8000/index.php/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%99_%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95
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 היערכות ל'מיצוינות' ב"דרור"

 חיפוש, ניווטקפיצה אל: 

  רקע לניסוישיחת 

 

 תוכן עניינים

 [הסתר]

 0 הספר לשיפור מצבי תפקוד של תלמידים-היערכות בית  

 1 תפקוד בתחום הלימודי מצבי  

 1 ימיפוי וטיפול בתחום הרגש  

 1 מחוון למיפוי מצבי תפקוד בתחום הרגשי  

o 1.0 ועקרונותיו מטרות המחוון  

o 1.1 דירוג תחומים ומצבי תפקוד של סיכון רגשי  

o 1.1 התנהגויות אופייניות לתחומים השונים של סיכון רגשי  

o 1.1 דירוג תחומים ומצבי תפקוד של חוסן רגשי  

o 1.1 השימוש במחוון  

 1 תפקוד בתחום החברתי מצבי  

 6 תפקוד בתחום ההתנהגותי מצבי  

 7 מצבי תפקוד: נוהל טיפול וניהול המידע  

 8 מצבי תפקוד: הערכה  

 9 סיכום  

 הספר לשיפור מצבי תפקוד של תלמידים -היערכות בית

  יון של היערכות לפי מצבי תפקוד של התלמידים?איך הגעתם לרע

הספר: בישיבת הערכה הוצג מיפוי של כיתה מסוימת. לפי -נתחיל בדוגמה. הנה תיאור שכיח של מציאות בבית

הרבה מעל לכל  מבחנים דיאגנוסטיים קודמים, ִמספר התלמידים שיכולתם בלימודים טובה עד טובה מאוד הנו

והם בירידה לעומת  זאת, ההישגים בלימודים אינם עולים על הממוצע השכבתי, שאר הכיתות בשכבה. לעומת 

השנה שעברה. נורמות ההתנהגות בכיתה בעייתיות, והכיתה אינה מגובשת מבחינה חברתית. המורים אינם 

אוהבים ללמד בכיתה. עוברים לדיון על כיתה אחרת באותה שכבה. ִמספר התלמידים שיכולתם בינונית ומטה 

הרב ביותר בין הכיתות בשכבה. מספר התלמידים המאובחנים מגיע לכרבע מהכיתה. ההישגים זהים הוא 

לממוצע השכבה, והם במגמת עלייה לעומת השנה שעברה. התלמידים סובלניים ועוזרים זה לזה בלימודים. 

 הכיתה מגובשת מבחינה חברתית. מורים אוהבים ללמד בכיתה. 

קוד האישית והקבוצתית משפיעה על ההישגים ועל האקלים הקבוצתי. למרות כולנו יודעים עד כמה רמת התפ

זאת, נראה כי ָלרוב אין בבתי הספר מכוונות שיטתית די הצורך לשיפור רמת התפקוד של התלמיד ושל 

קבוצות הלמידה, לפיתוח רמות תפקוד גבוהות ולתגמול עליהן. נהפוך הוא: בדרך כלל אנו עדים להיעדר 

הספר. חובותיו, זכויותיו -קדמות משמעותיים ברמת תפקודו של התלמיד במהלך שנותיו בביתהתפתחות והת

והווייתו של תלמיד בכיתה י"ב דומים מדי לאלו של תלמיד בכיתה ז': לכולם צלצול לשם כניסה לשיעור, 

י בתפקודם לכולם אותה בדיקת נוכחות, לכולם אותו משך שיעור וכן הלאה. לכן, לרוב לא חל שיפור משמעות

הספר. זוהי אחת -הספר. זוהי אחת החולשות של הטיפול בפרט ובקבוצה בבית-של התלמידים הבוגרים בבית

-הספר. אולי זו גם הסיבה לניכור הרווח בין התלמידים לבין בית-הסיבות המרכזיות להישגים נמוכים בבית
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חומים כתנאי למיצוינות ולשיפור הספר צריך להתמקד בהעלאת רמת התפקוד של התלמיד בכל הת-הספר. בית

ההישגים. שיפור של רמת התפקוד צריך לזמן לתלמיד מסלול לקידום מעמדו, מסלול שאינו מותנה בגילו, 

 בהישגיו בלימודים או ביכולתו. 

  נשמע מובן, אבל במה מתחילים?

, חברתי התנהגותי לכול. יש להגדיר מצבי תפקוד בכל תחום: לימודי, רגשי שפה משותפתראשית, יש ליצור 

 בלימודים.  -ותרבותי ולַשיים אותם. נתחיל בהגדרת מצבי תפקוד שכיחים שאותרו על ידי המורים 

 תפקוד בתחום הלימודי  מצבי

הספר, או תלמיד המצוי בשלבי אבחון -תלמיד שמצבו אינו מוגדר זמנית, כגון תלמיד חדש בבית -בבירור . 1

 פסיכולוגי. -דידקטי

נעדר הרבה או ֽמתַחלה, אינו מצליח לגייס כוחות ללמידה, מסרב למאמצי תיווך של מורים או  -בסיכון . 0

והישגיו נמוכים מאוד בהשוואה ליכולתו  אינו נשמע להוראות, מצוי בנסיגה מתמשכת ואף בלתי מובנת,

 המשוערת. 

, הישגיו נמוכים מגלה סימנים של חוסר יציבות, יש חשש כי הוא עלול להידרדר לסיכון -במעקב . 1

 ומעמידים בספק את יכולתו לעמוד בדרישות תכנית הלימודים בה הוא נמצא. 

זקוק לתיווך מתמיד, מסוגל להתקדם רק בעזרת סיוע צמוד ומתמשך של מורה,  - מורה ומסגרת-תלוי. 1

 מתפקד רק במסגרת לימודית מתאימה. 

ר יותר לעומת קבוצת הלמידה שלו. למשל, תלמיד הרוצה ומסוגל להתקדם בקצב מהי -בקידום נמרץ . 1

מורה ומסגרת', ועתה נהיה "פנוי ללמידה". תלמיד כזה -תלמיד שהיה ברמת תפקוד 'בסיכון', 'במעקב' או 'תלוי

 זקוק זמנית ליתר משאבים של שעות, הדרכה או משוב ועידוד לשם התקדמותו. 

 מופגן או קיצוני ממיצוי יכולתו. "שורד", אך נמנע באופן שיטתי,  -נמנע ממיצוי יכולתו . 1

 עומד בדרישות החובה של תכנית הלימודים בה הוא נמצא.  -נורמטיבי . 6

בעל ערכים ועניין אינטרינזיים ובעל ציפיות הישג ותחושה של מסוגלות עצמית, מציב -לומד עצמאי . 7

שימוש משמעותי במשוב, מטרות ללמידה ומרוכז במשימות הלמידה, מסוגל לבצע רפלקציה עצמית ולעשות 

ישנו פירוט מדויק יותר של מצבי התפקוד,  מנהל באופן יעיל את זמנו, עומד בלחץ משימות ומבחנים ויציב.

כגון: 'לומד עצמאי יחידני', 'לומד עצמאי בקבוצה', 'לומד עצמאי בלמידה מקוונת', 'מחולל למידה לאחרים', 

 ועוד. 

 

 לפי הֶצפי להשגת זכאות לתעודת הבגרות: אנו מוסיפים הגדרות  בחטיבה העליונה

 ומעלה, בקביעות;  61-ציוניו בכל המקצועות מ – בוודאות כן. 0

 ; 61-ציונו במקצוע מתחת ל – במעקב. 1

 חשש לכישלון בבחינה בגרות אחת;  – בסיכון קל. 1

 שלוש בחינות בגרות; -חשש לכישלון בשתיים – בסיכון כבד. 1



 הספר. -וב הבחינות. אינו ניגש להזדמנות שנייה בביתנכשל בר – בוודאות לא. 1

  ניכר שיש סדר בהצגת מצבי התפקוד. האם יש כאן רצף של שלבים?

מצבי התפקוד בלימודים אינם שלבים ברצף התפתחותי. התנועה ביניהם אינה לפי סדר כלשהו. תלמיד עשוי 

ממצב תפקוד של 'לומד עצמאי' ל'מעקב'. זאת  לעבור ממצב 'בסיכון' ישירות למצב 'נורמטיבי', או עלול לעבור

זמנית במצבי תפקוד שונים בלימודים: 'בסיכון' במתמטיקה, לעומת 'לומד -ועוד: תלמיד יכול להימצא בו

 עצמאי' בהיסטוריה וכו'. 

  זו ממש שפה. האם אין חשש לתיוג של התלמידים?

ערכת התפקוד אינה הערכה ממיינת ואינה תיוג אינו נובע משפה, אלא הוא תוצאה של גישה ושל השקפה. ה

מכוונת לסיווג הפוטנציאל של התלמיד. זוהי הערכה דינמית המאתרת מוכנות ובשלות לצורך ַמעבר למצב 

תפקוד גבוה יותר. ללא שפה מקצועית משותפת יש סכנה ל'תסמונת מגדל בבל' בין כל הגורמים המטפלים. 

התלמיד ממצב תפקוד נמוך למצב תפקוד גבוה יותר. תרומתה  המטרה של השפה היא למקד ולייעל את קידום

של השפה הניסויית המשותפת ניכרת, למשל, ביעילות של ישיבות ההערכה: המורים מוסרים למחנך מראש 

את מיפוי מצבי התפקוד של התלמידים בכל מקצוע. המחנך עורך את המיפוי הכולל של התלמיד ואת מיפוי 

. מודיעים למורים מראש כי עיקר הישיבה יוקדש, למשל, לתלמידים 'בקידום הכיתה ומציג אותם בישיבה

נמרץ'. המורים מתכוננים מראש. בישיבה נערך סיעור מוחין משותף ומוצעת תכנית למצב תפקוד זה של אותם 

 תלמידים. על תלמידים 'בסיכון' דנים לרוב באריכות בישיבה נפרדת בהשתתפות גורמים טיפוליים. 

  תלמידים וההורים מודעים לשפה של מצבי התפקוד ורמות התפקוד?האם גם ה

כן. המטרה היא ליצור שפה משותפת כדי לשתף ולגייס את כולם לשיפור רמת התפקוד. ההגדרה 

הדיפרנציאלית והדינמית של מצבי התפקוד בלימודים מהווה תשתית מושגית לארגון הלימודים הגמיש 

 ור רמות התפקוד בלימודים תובא בפירוט בפרק ו'. הספר לשיפ-ב"דרור". היערכות בית

 מיפוי וטיפול בתחום הרגשי 

הירידה ברמת התפקוד של תלמידים נובעת גם מהתחום הרגשי. משנה לשנה רב מספרם של התלמידים בעלי 

החסכים, הבעיות והקשיים בתפקוד הרגשי. מערכת החינוך נאלצת להקדיש יותר תשומת לב ומשאבים לטיפול 

ום הרגשי, למרות שהתקנים לייעוץ, לפסיכולוג וכו' לא גדלו. ההיערכות המורחבת שלנו בתחום זה בתח

 כוללת כמה מרכיבים: 

ב"דרור" פועל פסיכולוג במשרה מלאה, מעל לתקן הנהוג  – הספר-היקף ומבנה העסקת פסיכולוג בבית א.

שיבות שאנו מייחסים לטיפול בתחום ספר. ההחלטה להעסיק פסיכולוג בהיקף מעל למקובל נובעת מהח-בבתי

ספר בניהול עצמי ועל יכולתנו לנייד משאבים ולהקצות יותר לתחום -הרגשי. החלטה זו נשענת על היותנו בית

ייעוצי של משרד החינוך, אלא הוא -הספר אינו עובד בשירות הפסיכולוגי-זה. יתר על כן, הפסיכולוג של בית

בהתאם לצרכינו בלבד. הוא נמצא בכוננות מתמדת למקרים דחופים גם  מועסק ישירות על ידי קריית החינוך

 מעבר לשעות העבודה המקובלות. 

  חינוכי:-ייעוצי-ב. דגם העבודה של הצוות הפסיכולוגי

אינו מתרכז בטיפול בבעיות אישיות של תלמידים, אלא בהנחיית היועצות החינוכיות  – . הפסיכולוג1

יתה ו/או היועצת של השכבה נוכחים בשיחה טיפולית של הפסיכולוג עם והמחנכים. כך, למשל, מחנך הכ

התלמיד ועם משפחתו. באמצעות הנחייה צמודה הם יכולים להשתתף ולהמשיך את הטיפול הרגשי בכוחות 

עצמם. השיתוף, ההנחיה וההעצמה המקצועית של הסגל החינוכי ממנפים את המשאבים המוקצים לטיפול 

 הרגשי. 



הספר באפשרותנו להציב לכל שכבה יועצת משלה. היא מנהיגה חינוכית -בזכות הגודל של בית – . היועצת2

בשכבה יחד עם מקשר השכבה. היא גם מחנכת אחת הכיתות בשכבה, או מורה באחת הכיתות כדי לתת דוגמה 

והמורים אישית. בדומה לפסיכולוג היא אינה מתרכזת בטיפול פרטני בלבד, אלא מלווה ומנחה את המחנכים 

 בעבודתם. 

יחד עם הדגם הכוללני של תפקיד היועצת אנו מאפשרים ליועצים החינוכיים גם התמחות בטיפול מערכתי 

בלקויות למידה, בטיפול משפחתי, בייעוץ ארגוני וליווי צוותים והנהלות ועוד. בחטיבה עליונה יש יועצת 

 הדרכת המורים וכו'. המתמחה בטיפול בלקויות הלמידה, בהתאמת דרכי ההיבחנות, ב

הספר יזם הקמת מרכז לטיפול משפחתי -הפסיכולוג של בית – משפחתי-ג. המרכז לטיפול פסיכולוגי

פרטי. הפסיכולוג מנחה מתמחים -לתלמידים בסיכון רגשי, שמשפחותיהם מתקשות לשלם עבור טיפול משפחתי

ועצות השכבות הן שמפנות משפחות משפחות מדי שנה. י 11-בטיפול משפחתי, והללו מטפלים בהנחייתו בכ

הספר שותפים לטיפול. המרכז -לטיפול במרכז. הגישה הטיפולית היא מערכתית, והיועצות והמחנכים בבית

הספר בשעות אחר הצהריים והערב ובימי שישי, והטיפול הוא בתשלום סמלי. המרכז מרחיב -פועל בבית

 הספר. -ומעמיק את הטיפול בתחום הרגשי בבית

אנו מחשיבים מאוד את הסיוע למשפחות נזקקות ואת הטיפול בהן, כחלק  – ול משפחתי ורווחהד. טיפ

הספר יש עובדת סוציאלית מטעם המועצה -מהמכוונות לשוויון הזדמנויות ולקהילה הוגנת באזור. לבית

ל האזורית "לב השרון" בהיקף של כשליש משרה. תפקידה להנחות את הסגל החינוכי, להוביל את הטיפו

 הספר לבין גורמי הרווחה השונים ברשות המקומית. -במשפחות התלמידים ולתאם בין בית

בה  ועדת רווחההספר פועלת -יועצות השכבות אחראיות לטיפול ברווחת תלמידי השכבה ומשפחותיהם. בבית

חברים נציגי בית הספר, נציג ועד ההורים המרכזי ונציגת הקהילה. הוועדה מטפלת בפניות להשתתפות 

ורים לטיולים, לחוגי ספרית; להשתתפות בתשלומי ה-ברכישת ספרי לימוד, ציוד לימודי ותלבושת בית

דידקטי, למסע לפולין -מצוינות בחטיבת ביניים ולמגמות בחירה בחטיבה עליונה; במתן מלגות לאבחון פסיכו

מתשלומי הרשות של ההורים(, מתקציב  1%-ועוד. תקציב הרווחה מתקבל מהשתתפות מרצון של ההורים )כ

 ומתרומות. מתקציב האחזקה מטעם הרשויות המקומיות(  0%-הספר )כ-בית

פיתוח המחוון שלהלן סייע לשתף את המחנכים והמורים  –ה. מחוון למיפוי ולטיפול בתחום הרגשי 

 הספר לטיפול ולמיצוינות בתחום הרגשי. -בהיערכות השיטתית של בית

 מחוון למיפוי מצבי תפקוד בתחום הרגשי 

ל התלמיד במסגרת תהליך ה'מיצוינות' זהו מחוון המסייע בידי המחנכים להוביל להתפתחות ולצמיחה אישית ש

המדורגים בארבעה מצבי תפקוד, ושמונה  סיכון רגשיבתחום הרגשי. המחוון מכיל שמונה תחומים של 

מצורפת רשימת  סיכון רגשיהמדורגים בחמישה מצבי תפקוד. לכל תחום של  חוסן רגשיתחומים של 

 התנהגויות האופייניות לו. 

 מטרות המחוון ועקרונותיו 

. איתור קשיים רגשיים אצל תלמידים ועמידה על תחומי החוזק שלהם כדי להבטיח בניית תכנית התערבות 0

   שתביא לרווחתם הרגשית.

 המחוון לא נועד לקבוע אבחנות קליניות על תלמידים!  הערה:    

 . איתור תלמידים בעלי חוסן רגשי על מנת לאפשר להם לתרום לזולתם ולעצמם.1

 הספר. -יאום תכנית הטיפול בתחום הרגשי בבית. תכלול ות1

מדיניות הטיפול של בית הספר נשענת על התייחסות למצבים מורכבים, בהם תחומי הסיכון והחוסן משולבים 

השימוש  חברתית.-במידות ובעוצמות שונות. תחומי החוזק של התלמיד מהווים בסיס לבניית התכנית החינוכית

הספר והיועצת -בכל מקרה של התלבטות עומדים לרשות הסגל פסיכולוג בית במחוון מוצג בסעיף ה' להלן.

 הבכירה מטעם משרד החינוך לצורך היוועצות, וזאת בכפוף להנחיות חוזר מנכ"ל של משרד החינוך. 

http://www.kdror.co.il/mamy4/file_serv2/files/document/רווחה%20בקריית%20חינוך.doc
http://www.kdror.co.il/mamy4/file_serv2/files/document/רווחה%20בקריית%20חינוך.doc


 דירוג תחומים ומצבי תפקוד של סיכון רגשי 

ים. דירוג התלמידים למצבי שלהלן שמונה תחומים של סיכון רגשי, המדורגים בארבעה מצב 1בלוח מס' 

 התפקוד נעשה באחריות יועצת השכבה לאחר קבלת מידע מהמורים והמחנכים.

 

  דירוג תחומים ומצבי תפקוד של סיכון רגשי

  1לוח מס' 

 

 

 

 

( ארבעת מצבי התפקוד ייקבעו בהתייחס לתדירותן ולעוצמתן של התנהגויות התלמיד, על סמך שיקול 0)

 יל. תוך היוועצות בגורמים שצוינו לע –דעתה של יועצת השכבה, ובמידת הצורך 

 : תלמיד שלגביו אין מידע יוגדר כ'לא ידוע' או 'בבירור'. הערה     

 להלן. -של תחומי הסיכון ורשימת התנהגויות אופיינית להם  ( ראה פירוט1)

http://192.114.190.20:8000/index.php/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94:Tifkud4.gif


 התנהגויות אופייניות לתחומים השונים של סיכון רגשי 

 ים ליועצת השכבה: להלן רשימת התנהגויות, אמירות ומקורות מידע בעזרתם ידווחו המורים והמחנכ

 מחשבות אובדניות, ניסיונות אובדניים, התגרות בגורל  - פגיעה עצמית. 0

  אמירות: משפטים שמזכירים מוות, סיכון חיים, מיאוס בחיים או פרידה, כמו "נמאס לי מהחיים

 האלה", "כשאני אהיה למעלה יהיה לי טוב יותר", וכן, כל אזכור של ניסיון אובדני. 

 מקבוצת השווים על מחשבות, או ניסיונות אובדניים. ציורים, התכתבויות באינטרנט או  מידע המגיע

 קריאת חומרים העוסקים במוות/באובדנות. 

  התנהגויות: פגיעה עצמית העלולה לגרום לסיכון מיידי, כמו נהיגה פרועה, חתכים על הגוף. משחקים

 ועים במידה מוגזמת. מסכני חיים, כגון טיפוס או קפיצה מגגות. פירסינג וקעק

 התנהגות מתמכרת פעילה  - . התמכרות2

  א. עישון, אלכוהול, סמים, חומרים נדיפים והימורים

  אמירות: דיבור על סמים, דיבור על שתייה של התלמידים עצמם והחברה בסביבתם 

  מידע: דיווח על קנייה לא חוקית של מוצרים 

 אש על השולחן, חוסר ריכוז, הידרדרות בלימודים, שינוי התנהגויות: עייפות, עיניים אדומות, שימת ר

קיצוני של הסביבה החברית, עיסוק בהשגת סכומי כסף ניכרים, טיפוס על גגות עם מזגנים, הגעה 

 למקומות שאינם מותאמים לגיל, קשר עם דמויות מבוגרות בשעות לא ראויות. 

  ב. הפרעות אכילה

 ני אמירות: חוסר שביעות רצון ממראה חיצו 

  מידע: סיפור של חברים/ות של הנער/ה 

  התנהגויות: הרזיה דרסטית, חישוב קלוריות כפייתי, לבוש מכסה שאינו מתאים לעונות השנה או

 למידות הגוף, הקאות, נטילת כדורים משלשלים, נטייה לפרפקציוניזם. 

  ג. התמכרויות לסיכון

 דית ודיווח של חברים. דיבור על כל התנהגות אמירות: דיבור על כך, כמו דיבור על נהיגה פרועה תמי

 שיש בה נטילת סיכונים. 

  . ביטויי דיכאון וחרדה3

  א. נטייה לדיכאון

  .אמירות: המעידות על תחושה של חוסר מסוגלות עצמית וחוסר ערך עצמי 

  התנהגויות: הפרעות בשינה, שינה מרובה, הפרעות באכילה, בכי, הסתגרות, התבודדות, ירידה

לויות החברתיות, פעילות כפייתית )לעתים(, מראה דיכאוני, ירידה בלתי מוסברת בלימודים, חוסר בפעי

 עניין, מצבי רוח קיצוניים, שפת גוף מכונסת. 



  ב. חרדה

  התנהגויות: קושי להתמודד עם משימות ועם שינויים, קושי לעמוד בלוחות זמנים, היעדרות רבה

במבחנים, בכי )לעתים(, הימנעות מהתמודדות עם מטלות, ריבוי  מבית הספר, קושי להגיע למבחן, קושי

 פצעי בגרות כסימפטום לחרדה. 

  ג. כפייתיות

  מידע: דיווח על מחשבות חוזרות ונשנות 

  התנהגויות: מחשבות ופעולות חוזרות ונשנות, טקסים 

 עות קשות. לעתים הן דיכאון והן חרדה באים לידי ביטוי בהתנהגות ליצנית ובהפר הערה:     

 )חדשות, או שינוי בעוצמת התופעה(:  ד. תופעות פיזיולוגיות

   .התנהגויות: טיקים, גמגום, מצמוץ, עיוות בפנים, קושי בקשב וריכוז 

ילדים המפעילים או הסובלים ממעשי אלימות פיזיים או נפשיים, כמו אלימות בבית, סחיטה  -. אלימות 4

גים שונים, השפלות פיזיות ומילוליות, הפיכת התלמיד ל"שפוט" מחברים, סחיטה של כסף, איומים מסו

 )"ִסנג'ור"( הטרדה מינית/אלימות מינית. 

  .התנהגויות: סימנים פיזיים )מכות וחבלות(, התנהגות אלימה 

  להטרדה ואלימות מינית: סימנים של הירתעות ממגע, אי נוחות עם הבגדים, נרתעים מלשבת ליד

 מישהו. 

התלמיד ללא חברים, בודד, אין לו שותפים בפעילויות לימודיות )כגון: בכתיבת עבודות(  -ית . דחייה חברת5

 ובפעילויות חברתיות )כגון: בטיולים ובהתארגנות לקראתם(. 

  ,התנהגויות: נמנע מיצירת קשרים חברתיים. יושב לבדו, בהפסקות נראה בודד. חברים נמנעים ממנו

 מקור ללעג על ידי אחרים. 

 ראה על כך גם במחוון החברתי.  רה:הע   

השתייכות  )לדוגמה: השתייכות לַכתות או לקבוצות/גופים שונים -. התנהגויות חברתיות חריגות 6

 לכת/קבוצת הסינטולוגיה(. 

  אמירות: דיבור חוזר ונשנה על "תורה" הקשורה לכת/קבוצה 

 ר ועיסוק בתכנים מיניים התנהגויות: לבוש שונה, קעקועים בולטים באופן יוצא דופן; דיבו

 )פורנוגרפיים( שאינם מותאמים לגיל. 

 יכולה להיות פיזית ו/או רגשית; הזנחת הורים או הזנחה עצמית.  - . הזנחה7

  התנהגויות: הופעה מוזנחת ולבוש מרושל, לבוש שאינו תואם את עונות השנה או מידות הגוף. הזנחה

 בוקטיבי. מגיע ללא ציוד לבית הספר, ללא אוכל. יכולה להתבטא בהפקרות מינית, או בלבוש פרו

  הזנחת הורים: לא מטפלים, לא משתפים פעולה, ההורים מוציאים לעצמאות מוקדמת מדי, או נכנעים

 ואינם ממלאים את תפקידם ההורי. 



 

  . מצבי דחק8

חברתי או כאשר הלקות משפיעה מאוד לרעה על התפקוד בתחום הלימודי, הרגשי, ה – א. לקויות למידה

 ההתנהגותי. 

 מסוגים שונים: דירה, עיר, מעבר לכיתה ז', לכיתה י', תלמיד חדש בבית הספר ועוד.  - ב. מעברים

גירושין, מחלה או מות חבר/בן משפחה, משבר כלכלי, אימוץ, נישואין שניים, השלכות גיל  - ג. משפחה

 ההתבגרות על התפקוד במשפחה 

  :פגיעות גבוהה, התכנסות, שינוי בתפקוד התנהגותי ולימודי, התנהגויות שכיחות במצבי דחק

 התפרצויות זעם/בכי, וכן כל אחת מההתנהגויות האופייניות לתחומי הסיכון השונים. 



 דירוג תחומים ומצבי תפקוד של חוסן רגשי 

להלן שמונה תחומים של חוסן רגשי. דירוגם נעשה על ידי יועצת השכבה לאחר קבלת מידע מהמורים 

 והמחנכים. 

  התנהגויות וביטוי לחוסן רגשי: יכולת ויסות רגשות גבוהה, יכולת ביטוי באומנות, יכולת ביטוי

 בתנועה, יכולת ביטוי בכתיבה, יכולת ביטוי ורבלית ועוד.

 

  דירוג תחומים ומצבי תפקוד של חוסן רגשי

  6לוח מס' 

 

 

 

 ת תכונותיו. תופס באופן חיובי וריאלי את עצמו וא - . דימוי עצמי1

 -תחושה של יכולת התמודדות עם משימות שונות )תחושת קומפטנטיות  - . מסוגלות עצמית2

Competence .) 

 היכולת לעמוד על שלו, ללא תוקפנות.  - . אסרטיביות3

 היכולת לייחס לעצמו באופן ריאלי את אשר קורה לו.  - . מיקוד שליטה פנימי4

 ולהבחין במציאות כפי שהיא, ולדעת להבחין בין טוב ורע. היכולת לקרוא - . בוחן מציאות5

 היכולת ליצור קשרים, להיתרם ולתרום לחברים ולסביבה. - . פתיחות חברתית6



 מידת ההנעה הפנימית של התלמיד. - . מוטיווציה7

8 .Well being -  .תחושת רווחה נפשית 

 'בבירור'. תלמיד שלגביו אין מידע יוגדר כ'לא ידוע', או  הערה:    

 השימוש במחוון 

 . Icontactחלה על כל המשתמשים במחוון. ניהולו לא ייעשה ברשת המנב"ס או בתוכנת  . חובת סודיות1

מקצועי אחראי לקיום התכנית הטיפולית: שיחות אישיות, שיחות -ספרי הטיפולי הבין-הצוות הבית .2

 קבוצתיות, מעקב וכן הלאה.

צת השכבה על מצבו הרגשי של התלמיד פעמיים בשנה לצורך בניית תכנית מחנכים ינהלו שיח עם יוע .3

התערבות אישית, בעזרת רשימת ההתנהגויות המופיעות במחוון. הדיון יתמקד בתחומי הסיכון הרגשי מחד, 

באחריות  –והחוסן הרגשי מאידך. מקשרת השכבה תוזמן להשתתף בשיחות אלה לפי הצורך. קיום השיחות 

  יועצת השכבה.

המזהים התנהגויות המאותתות על מצוקה יפנו ליועצת השכבה באופן מיידי. אין להתייחס  . מורים ומחנכים4

באופן שיפוטי למצבו הרגשי של התלמיד ואין לקבוע אבחנות פסיכולוגיות. כמו כן, מורים ומחנכים אינם 

 הספר ומחוצה לו.  נדרשים לטפל במצבי מצוקה. כל זאת ייעשה רק על ידי המומחים בנושא בבית

מרכזת את הדיווח ומעדכנת את ההערכה אודות מצבו הרגשי של התלמיד. זאת, תוך קיום  . יועצת השכבה5

שיחות אישיות עם התלמיד, שיחות היוועצות עם הצוות החינוכי והמשפחה, התייעצות עם פסיכולוג בית הספר 

 ושיתוף יתר הגורמים המטפלים מבפנים ומבחוץ.

 במצב תפקוד של 'קושי קל בתפקוד רגשי' הוא באחריות יועצת השכבה.הטיפול  .6

הטיפול במצב תפקוד של 'קושי רב בתפקוד רגשי' הוא באחריות יועצת השכבה, בשיתוף עם פסיכולוג בית  .7

 הספר.

הטיפול במצב תפקוד של 'סיכון רגשי' הוא באחריות פסיכולוג בית הספר, בשיתוף גורמים מקצועיים  .8

 ים במקרה הצורך.נוספ

 חובת דיווחבמקרים של פגיעה פיסית או נפשית קשה בתלמיד, מחשבות אובדניות, סמים, או הזנחה קיימת  .9

 טיפולי לגורם טיפולי חיצוני, למנהל החטיבה ולמנהל בית הספר. -של הצוות הייעוצי

 

 לתשומת לב המורים והמחנכים: 

ני מעידים לרוב על מצב רגשי והתנהגותי החורגים . חרדת מבחנים קשה ו/או פרפקציוניזם קיצו1

 חשוב לדווח על כך!  מהנורמה.

קיימת אבחנה בין חד מיניות לבין בלבול בזהות המינית. תלמיד נמצא במחוזות רגשיים  . זהות מינית:2

 שונים, אם החלטתו בדבר העדפתו או זהותו המינית התקבלו כבר על ידו, או אם המשפחה והחברים יודעים

 האם מקבלים או מוקיעים אותו.  -)'יציאה מהארון'(, ואם כן 



 תפקוד בתחום החברתי  מצבי

  חמישה מצבי תפקוד:גם בתחום החברתי אותרו 

 מנהיג חיובי ופעיל חברתית.  - תורם לאחרים. 0

 תרבותית. -מקובל ומשתתף בפעילות חברתית - נורמטיבי. 1

 חברים וממעט להשתתף בפעילות חברתית.  בעל מעט חברים או ללא - אינו מעורב. 1

 מתעלמים ממנו ומתעללים בו חברתית ורגשית.  - דחוי / מנודה. 1

  - מנהיג שלילי / פוגע באחרים. 1

מחנך הכיתה ממפה את תלמידיו בשיתוף עם המורים. שיפור המצב החברתי של התלמיד ועידוד התרומה 

 M.B.O) -ניהול לפי יעדים  -מחנך הכיתה בגישת הנל"י לזולת נדונים ומטופלים בשיחות הפרטניות עם 

(Management By Objects  המיפוי והטיפול בתחום החברתי עדיין בשלב הפיתוח ובראשית תהליך .

 בתחום זה מאוחר יותר.  ההטמעה. נוסיף לדווח

 תפקוד בתחום ההתנהגותי  מצבי

גם אין לנו בתעודה ציון כזה. הסיבה להימנעות ממתן ראשית נדגיש, כי רמות התפקוד אינן "ציּון" בהתנהגות. 

מודרני בו נורמות ההתנהגות אינן מוסכמות על הכול. -ציון בהתנהגות בתעודה היא כי אנו מצויים בעידן פוסט

במצב כזה קיימת סכנה שציון כולל בהתנהגות יבטא ממוצע שאינו מובן, או אינו מקובל על התלמיד או על 

 אובייקטיבי. -הגות עלול להיתפש כשיפוטי, ולא כמשקף מצב עובדתיהוריו. הציון בהתנ

עם זאת, דווקא כיוון שנורמות ההתנהגות הנורמטיבית אינן ברורות לכול, יש צורך לעצב אותן באופן ענייני, 

מיידי ושיטתי. לכן, אנו נמנעים מלתת ציון מספרי או מילולי משוקלל בהתנהגות. לעומת זאת, אנו מפרקים את 

תים את -ההתנהגות למרכיביה: איחור, חיסור, אי הופעה בתלבושת בית ספרית, הפרעה לשיעור וכו', מַכמ 

שכיחות המקרים ומציגים כל מרכיב בצורה גולמית בנפרד. אנו מעירים הערות מילוליות ענייניות בתעודה 

ות את הערך שביסודו, את ספרי מצמיד לכל מרכיב בהתנהג-ומטפלים בכל מרכיב על פי העניין. התקנון הבית

 הרציונאל שמאחוריו ואת הנוהל הנדרש להתנהגות נורמטיבית בבית הספר. 

ניתן לאפיין מצבי תפקוד שונים בהתנהגות המצריכים היערכות מתאימה עם טיפול נפרד בכל מרכיב של 

קוד נמוך התנהגות. עלינו לשקף לתלמידים את מצבם בזמן אמת, להיערך לַשמר תפקוד גבוה, לשפר תפ

ולהגיב במהירות על שינויים ברמת התפקוד של התלמיד מבחינת ההתנהגות. אנו שוקלים לעשות זאת בשיטה 

של נקודות הדומה ל"שיטת המנות". הנקודות תיצברנה בכל מחצית מחדש עם אפשרות למחיקתן במקרה של 

פקוד ההתנהגותי. להלן חמשת התנהגות נורמטיבית רצופה. התלמיד והוריו יוכלו לדעת בכל עת את מצב הת

 מצבי התפקוד בתחום ההתנהגותי וההיערכות לשיפור. 

  מצבי תפקוד בתחום ההתנהגותי:

נקודות שליליות. יצוין לשבח בתעודה, כולל דוגמאות להתנהגות חיובית במיוחד.  1 - תפקוד לדוגמה. 0

 בחטיבת הביניים מוענקת תעודת הוקרה במעמד השכבה. 

 נקודות שליליות וללא הפרות משמעת הנחשבות חמורות.  7עד  - יביתפקוד נורמט. 1

נקודות שליליות. באחריות המחנך לנקוט בהליך אינטנסיבי לשיפור ההתנהגות  01עד  8-מ - באזהרה. 1

 טיפולי. -בשיתוף המשפחה והצוות הייעוצי



ל היום לתקופה של שבועיים נקודות. התלמיד מּוָצא מכיתתו לחלק מהזמן או לכ 01-מ - במסגרת נבדלת. 1

טיפולי מקיים עם התלמיד שיחות רפלקציה והסברה. ההתנהגות מבוקרת בשיטה של -לפחות. הצוות הייעוצי

ייעוצי ובעת הצורך לשיחות -'כלכלת אסימונים'. ההורים מחויבים להגיע לפגישות עם הצוות החינוכי

על על ידי בית הספר. עם תום השבועיים נשקלת מערכתי' המופ-משפחתיות ב'מרכז לטיפול משפחתי-טיפוליות

האפשרות להחזיר את התלמיד לכיתתו בהדרגה ותוך בקרה מיוחדת. המסגרת הנבדלת נחשבת למסגרת 

 ארעית. תלמיד שאינו מצליח לחזור למוטב עובר למצב התפקוד הבא. 

ים כלל, פותחים בהכנה במקרה שהמאמצים לשיפור התפקוד נמשכים חודשים ואינם מועיל - ֶהכוון חוץ. 1

להכוון חוץ ולמציאת מסגרת חינוכית חלופית מתאימה. זאת, בשיתוף המשפחה, קצינת ביקור סדיר, רשויות 

 הרווחה והפיקוח ממשרד החינוך. 

  הָאמנם? -נשמע כמו אילוף 

חינוכית,  לא. אי אפשר לאלף בני אדם ואיננו מעוניינים לעשות זאת. אנו כן יכולים ליצור סביבה אנושית,

ארגונית, חברתית ותרבותית שתשפיע על ההתנהגות. תלמידים רבים זקוקים להבהרת הנורמות ולגבולות 

מוגדרים מראש. חלק קטן מהתלמידים זקוקים גם לטיפול שיטתי ומקצועי לשיפור רמת התפקוד ההתנהגותי. 

ים, ליצור את המסגרות מחובתו של בית הספר ליטול את מלוא האחריות, להקצות את המשאבים הנדרש

 הפנימיות הנחוצות ולהכשיר את הסגל בהתאם. 

 מצבי תפקוד: נוהל טיפול וניהול המידע 

  נראה מסובך: מי עושה מה?

לאחר שמצבי התפקוד הוגדרו והשתרשו בשפה המקצועית של "דרור", נערכנו לחלוקת הסמכות והאחריות 

 ולקביעת נהלים לטיפול בכל תחום. 

 וחים אחת לרבעון על מצב התפקוד של התלמיד בכל התחומים. מדו -המורים 

 ממפים את התפקוד בתחום החברתי ובתחום ההתנהגותי.  -מחנכי הכיתות 

 ממפה את השכבה בתחום הלימודי.  -מקשר השכבה 

 ממפה את התחום הרגשי. כמו כן, היועץ מכין לכל תלמיד שני מיפויים:  -יועץ השכבה 

 שה' של הגורמים האישיים )רגשי, חברתי, קוגניטיבי, אקדמי( חול-א. 'מיפוי עוצמה

 אישיים )בית ספר, משפחה, קהילה ויישוב(. -מצוקה' של הגורמים החוץ-ב. 'מיפוי תמיכה

היועץ מיידע את המחנכים והמורים ומנחה אותם כיצד להיעזר במקורות העוצמה והתמיכה של התלמיד וכיצד 

 קה. לעקוף את נקודות החולשה והמצו

 מצבי תפקוד: הערכה 

  כיצד ניתן להעריך את השיפור ברמת התפקוד?

ההתקדמות או הנסיגה ברמות התפקוד של התלמידים ראוי שתהווינה אחד ממדדי ההצלחה או המחדל של בית 

מעבדת 'מדד התקדמות לפי רמות התפקוד': מורה יכול  יחידת ההערכה של בית הספר הספר. לצורך כך

מורה ומסגרת' בלימודים, שהיו בכיתתו בתחילת השנה לעומת סופה. -חתו לפי מספר 'תלוילהעריך את הצל

מחנך יכול לבחון האם לאחר שלוש שנות חינוך עלה מספרם של ה'תורמים לאחרים' בכיתתו. מקשר שכבה 



סיכון' יכול להציג לצוות החינוכי סיפורי הצלחה שניתן ללמוד מהם. מנהל יכול לקבל פילוח של תלמידים 'ב

 ולעקוב אחר הטיפול בהם וכו'. 

  האם אין בהיערכות כזו תוספת רבה מדי של עבודה למורים, למחנכים וליועצים?

 המשימה אינה לעבוד יותר, אלא לעבוד בצורה מקצועית יותר. אם זו היערכות יעילה היא גם תחסוך זמן. 

 סיכום 

דימה לתהליך המיצוינות. בפרק הבא נתאר את בפרק זה תיארנו את ההיערכות הארגונית והמקצועית המק

 ההיערכות של בית הספר לשיפור רמת התפקוד בלימודים. 

  לפרק הבא
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 ארגון הלימודים ב"דרור"

 חיפוש, ניווטקפיצה אל: 

  יישום עקרונות ִלָבה ומבנה של בית ספר ניסויי

 תוכן עניינים

 [הסתר]

 0 שנתי של ארגון הלימודים ב"דרור"-המבנה השש  

 1 'ח':-שלבים בארגון הלימודים בכיתות ז  

o 1.0 איסוף מידע  

o 1.1 ארגון כיתות האם בשכבה  

o 1.1 ארגון קבוצות הלמידה בשכבה  

o 1.1 ארגון זמן הלמידה  

o 1.1 התאמת תכניות הלמידה, חומרי הלמידה וההערכה בתעודה  

o 1.6 מיפוי רמות התפקוד של התלמיד  

o 1.7 משוב והערכה לתהליך הלמידה  

o 1.8 התאמת המסלול האישי בלימודים  

 1 'ארגון הלימודים בשכבת ט  

o 1.0 צמצום פערים או הרחבת פערים  

o 1.1 כיתות אם הומוגניות מתוך בחירה של תלמידים  

o 1.1 כיתות אם גדולות וקטנות  

o 1.1 הרצף בַמעבר לחטיבה העליונה  

 1  'י"ב: –ארגון הלימודים בכיתות י  
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 שנתי של ארגון הלימודים ב"דרור" -המבנה השש

י"ב(. בפרק זה נתאר את -ח', ט', י'-)ז' 1+  0+  1שנתי של ארגון הלימודים ב"דרור" הוא: -המבנה השש

ם המבנה הארגוני כרצף, ונבחן אילו עקרונות של פדגוגיה ניסויית ואילו מאפיינים של בית ספר ניסויי מיושמי

 בארגון הלימודים. 
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 ח': -שלבים בארגון הלימודים בכיתות ז'

בשנתיים הראשונות הדגש הוא על קליטה, על הקניית מיומנויות יסוד והרגלי למידה ועל טיפוח התלמידים 

  במסגרת הטרוגנית.

רה בכיתות אלה. השלבים מוצגים בסדר ליניארי, אך מבוצעים בצו שמונה שלבים לארגון הלימודיםלהלן 

 דינמית ובמקביל. 

 איסוף מידע 

ספרית עורכת בסיום -הוא איסוף מידע על התלמידים הנכנסים לבית הספר. יחידת ההערכה הבית שלב ראשון

כיתה ו' מבחן בשפה עברית ובהבנת הנקרא, ובשבוע הראשון של כיתה ז' מבחנים באנגלית ובמתמטיקה. 

משווים לכל השכבה. מסד נתונים זה משמש נקודת -וקנניםהמטרה היא ליצור מסד נתונים על סמך מבחנים מת

מוצא ל'מדד ההתקדמות של התלמיד' בלימודים. מטרה נוספת היא לאפשר תכנון לימודים אישי לכל תלמיד 

במהירות וביעילות. בישיבות ההיערכות בתחילת שנת הלימודים המורים יכולים לקבל מידע מפורט על 

מספר המילים הממוצע שהתלמיד קורא בטקסט עיוני ברמת כיתה ז'  -קריאה התלמידים החדשים, כגון רמת ה

 בדקה, ועוד. 

  מנין התקציב להפעלת יחידת הערכה בית ספרית?

אין לכך תקציב ייחודי. היחידה מאוישת על ידי הסגל המנהלי, ונשענת על הגדרה מחדש של תפקידים, החל 

 מסגן מנהל הקריה וכלה במזכירֹות. 

 ות האם בשכבה ארגון כית

שוות זו לזו.  -ח' אנו יוצרים כיתות אם הטרוגניות -הוא ארגון כיתות האם בשכבה. בשכבות ז' שלב שני

-אזורית( ו-תלמידים. התקן הוא בדרך כלל כיתת חינוך מיוחד אחת )לעיתים, על 171-שכבה ב"דרור" מונה כ

כל כך. לכן, אנו פותחים שתי  כיתה הטרוגניתכיתות רגילות. לדעתנו, הכרחי להקטין את מספר התלמידים ב 9

 תלמידים בכיתות האם הרגילות.  11-כיתות אם נוספות בכל שכבה. כך אנו מגיעים לממוצע של כ

פתיחת שתי כיתות אם נוספות בשכבה לא הייתה מתאפשרת ללא הבניה מחדש של הקצאת המשאבים. 

 התקציב מושג כתוצאה מ: 

 התקציב שהיה מיועד לתפעולן. . הימנעות מהקבצות ואיגום 0

 הקטנת מספר התלמידים בשיעורי מדעים. -. אי1

 פי שהתקן מאפשר שלושה סגנים(. -על-. צמצום בשעות הניהול )כגון מינוי שתי סגניות בחטיבת ביניים אף1

 . מיצוי יתרון הגודל )עלות אחזקת המנהלה, למשל, נחלקת על פני מספר רב של תלמידים(. 1

 של הרשויות המקומיות לתקציב בית הספר. . תוספת 1

  כיצד מסתדרים ללא הקבצות?

 -'שעות שילוב', 'שעות טיפוח' ו'שעות רוחב' אחרות  -אנו מאגמים את מרב המשאבים של חטיבת הביניים 

ח'. כך אנו יוצרים בחלק מהזמן קבוצות למידה קטנות יותר והומוגניות יותר. כמו כן, בחלק מהזמן -לכיתות ז'

מורה -'לומדים עצמאיים' הולכים למידעת ועוסקים בתכניות רשות, ובכיתה נשארים רק תלמידים שהם 'תלוי

ומסגרת' לתרגול ולהטרמה לקראת מטלות הבית והשיעור הבא. כך אנו מקטינים עוד יותר את מספר 

תוך  -רוגנית התלמידים בפועל ואת עומס ההטרוגניות בקבוצת הלמידה. העיקרון הוא להשתייך לכיתה הט

 למידה ארעית בקבוצות שחלקן הומוגניות וקטנות יותר בחלק מהזמן. 



 ארגון קבוצות הלמידה בשכבה 

הוא ארגון קבוצות הלמידה בשכבה בהתאם לעקרונות המערכתיות, הגמישות והביזור. שכבה  שלב שלישי

מקבילה בחלק מהזמן. כך יוצא כיתות נחלקת לשלוש 'רביעיות'. לכל רביעייה מערכת לימודים זהה ו 01של 

שארבעה מורים מלמדים במקביל אותו מקצוע בארבע הכיתות, בחלק משעות המקצוע. מבנה זה מאפשר 

לעבור בחלק מן הזמן, מלימודים בכיתת האם לארגון לימודים שונה ברביעייה, לפי רמות למידה, לפי תפקוד 

ועוד. הרביעייה מחלקת את  תלמיד בתכנים מסוימים, לימודי, לפי שיטות הוראה וסביבת למידה, לפי בחירת ה

 קבוצות קבועות שבתוכן מתאפשרת דינמיות ותנועה. -הארגון הגדול לַתת

  היסוד של ארגון גמיש, זריז ולומד:-הרביעייה היא תא
 . היא מאפשרת יצירת ִמגוון של חלופות לבחירת התלמידים.0

 ד יכול להישאר בכיתתו או לחזור אליה כרצונו.. הניעות בין החלופות אינה מסורבלת. התלמי1

 רבה.  -. הזריזות שביצירת חלופות ותנועה ביניהן 1

. השותפים לסיטואציה הלימודית, מורים ותלמידים, יכולים לשנותה תוך כדי תנועה. אחת התוצאות של 1

אזנת הרביעייה את הגמישות היא שהתלמיד יכול לבחור ללמוד, לעתים, במסגרות הומוגניות יחסית. כך מ

 המסגרת ההטרוגנית, ותוך כדי כך מסייעת לקיים אותה. 

הרביעייה מֵקלה על המערכתיות בעבודת המורים. היא יכולה להעצים את עבודת הצוות ולאפשר אוטונומיה 

וביזור ללא תלות בגורמים אחרים. היא יכולה להקל על העומס שבעבודה בכיתה הטרוגנית על ידי חלוקת 

בין מורי הרביעייה. תוך כדי תכנון ארגון הלימודים וביצועו באופן מערכתי משתדרג בית הספר עבודה 

מומחה יכול להנחות את עמיתיו. זהו פיתוח פרופסיונלי מבפנים, ללא צורך בהשתלמות -כ'ארגון לומד'. מורה

 מבחוץ. 

 לרביעייה יתרונות גם בתחום הארגוני: 

' עם אחד ממורי הרביעייה, כששאר התלמידים ממשיכים ללמוד כרגיל אצל ניתן לרכז נבחני מועד ב - יעילות

 המורים האחרים. 

 ניתן לפזר כיתה בין שלוש הכיתות האחרות כאשר אין מילוי מקום למורה חסר.  - חיסכון

ניתן להעביר תלמיד מפריע במקצוע מסוים ממורה אחד למשנהו בלי להוציא את התלמיד מכיתת  - משמעת

 כך ניתן למנוע היווצרות מוקדים של הפרעה.  האם שלו.

ארגוני של בית הספר -הגמישות והמערכתיות שביסוד הרביעייה מאפשרות התאמה של המערך האנושי

 לצרכים של התלמיד המסוים, ובעת הצורך גם הקלה על מורה מתקשה. 

  איך יודעים היכן לומד התלמיד? האם לא מאבדים שליטה?

הזמן התלמיד לומד בקבוצת הלמידה המקורית שלו. שנית, נעיר כי "דרור" הוא בית ספר  ראשית, נציין כי רוב

ניתנת רק למי שעומד בתנאים  גמיש, אך אינו בית ספר דמוקרטי. האפשרות לבחור ללמוד בקבוצה אחרת

ך כך הנדרשים מ'לומד עצמאי'. שלישית, נזכיר כי מידת השליטה והבקרה חייבת להיות כמידת ההגמשה. לצור

מתבצע בתחילת כל שיעור דיווח מֻקוון למנב"ס באמצעות הטלפונים הניידים שרכשנו למורים. המידע מטופל 

 מיד על ידי מזכירה מיוחדת בכל חטיבה בשיתוף שאר בעלי התפקידים. 

  האם לא נוצרת תחרות של 'רייטינג' בין המורים? מה עם מורה שאין רוצים ללמוד אצלו?

גמישה עשוי ליצור פרדיגמה אחרת של תרבות ארגונית. -יח שדפוס של הוראה מערכתיתהניסיון שלנו מוכ

דווקא החשיפה מאפשרת למורים להיתפש בעיני התלמידים ובעיני עצמם לא כאחידים, אלא כשֹונים. המורים 

ה ִמתרגלים לעבוד על בסיס השונות המאפיינת אותם: מסייעים למורים חסרי ניסיון בהכנת חומרי הלמיד

ומאפשרים להם לַלמד בקבוצות קטנות יותר. עבודה על בסיס השונות עשויה לחשל את הצוות. אשר 

ככל שיש להם יותר התנסויות בבחירה כך הם לומדים לבחור מתוך שיקול דעת מושכל. לכל  -לתלמידים 



דעים שאם לא מורה יש יתרונות וחסרונות והתלמידים לומדים לזהות וגם להעריך את היתרונות. הם גם יו

 התאפשר להם ללמוד הפעם עם המורה המסוים, זה יקרה בפעם הבאה.

 ארגון זמן הלמידה 

נארגן את זמן הלמידה. העקרונות לפיהם מאורגן זמן הלמידה נועדו לאפשר: גמישות, מיקוד  בשלב רביעי

 להלן והעמקה של הלמידה, חיזוק הקשר האישי בין מורה לתלמיד, חיסכון זמן ויצירת רוגע. 

 : שישה עקרונות לארגון זמן הלמידה

המתחלפת בכל מחצית. כך ניתן להגמיש את פיזור  על ידי מערכת שעות הגמשת הזמן -העיקרון הראשון 

 מקצועות הלמידה משלוש שנים לשש מחציות. 

 , כמתחייב01-במקום ל 8-. מספר המקצועות הנלמדים במחצית מוגבל להעיקרון השני הוא מיקוד הלמידה

 מריבוי המקצועות בחטיבת הביניים. 

. מקצועות הגדלת מספר השעות למקצוע בכל מחציתנובע משני העקרונות הראשונים:  העיקרון השלישי

מפוזרים אצלנו על פני שנתיים בלבד, אך  -לשון, ערבית, תנ"ך, ספרות ולימודי ארץ ישראל  -מעוטי שעות 

פחות ספרי לימוד  -ש"ש. התוצאה לתלמיד  1-ך כלל לבמקביל מספר השעות שלהם בכל מחצית גדל בדר

והלמידה ממוקדת יותר תוך  לשאת לכל יום, תשומת הלב מתחלקת לפחות מקצועות במשך יום לימודים, 

 תחושת התקדמות והעמקה גם יחד. 

הוא מתאפשר כתוצאה משלושת העקרונות הקודמים.  העיקרון הרביעי הוא הקטנת מספר הכיתות למורה.

שלישים מהמורים בחטיבת הביניים מלמדים מקצועות מעוטי שעות. במשרה מלאה ובמערכת רגילה היה שני 

תלמידים בשבוע. לדעתנו, 'הנדסת אנוש' כזו  111כיתות לפחות ו"לפגוש" מעל  01עליהם ללמד בממוצע 

, או גורמת לבינוניות, לניכור ולשחיקה. הגדלת מספר שעות ההוראה בפועל לכיתה, באותה מחצית

לחמש כיתות בממוצע למשרה. כך מיטיב  -מאפשרת להקטין את מספר הכיתות למשרה גם למורים אלה  שנה

 המורה ליצור קשר משמעותי עם התלמידים. 

  האם הפיקוח מסכים למיקוד הלמידה?

סבור  הפיקוח החינוכי שלנו מבין ש'הנדסת האנוש' בחטיבת הביניים היא בלתי נסבלת. הפיקוח המקצועי עדיין

שרצף התוכן הוא העיקרון שמעל לכול. לדעתנו, תחושת הרצף נפגמת ממילא בגלל עומס הגירויים בעולמם 

לבתי ספר   של התלמידים. לכן, עלינו לעצב חוויית לימודים אינטנסיבית ומשמעותית וגם רגועה יותר בהווה.

 ניסויים צריך להיות מנדט בפועל לשינוי! 

 91כל השיעורים בבית הספר הם בני  הארכת משך השיעור.מן הלימודים הוא לארגון ז העיקרון החמישי

היא  -דקות ברוטו )מהו הנטו?!(  11דקות. אנו סבורים שלמידת מקצוע בשעתיים שבועיות ובשיעורים בני 

דקות בשבוע, הנהוגים בדרך כלל אצלנו, מאפשרים  91מתכון בדוק לשטחיות. לעומת זאת, שני מפגשים בני 

ה משמעותית בקבוצות בכיתה, יציאת לומדים עצמאיים לעבודת חקר ב'מידעת', הכנת 'תכנית לימודים עבוד

 נוספת מרצון' בחלק מהשיעור, סיוע של המורה לתלמידים מתקשים, ועוד. 

דקות על תחילת  01-יתרון נוסף של הארכת משך השיעור הוא מניעת בזבוז זמן. אם בכל שיעור מתבזבזות כ

משמעה חיסכון של  -של השיעורים ביום לחצי  סיומו, הרי שהפחתת מספר ההתחלות והסיומים השיעור ועל

שעות שנתיות בשש שנים! הזמן  11-שעות שנתיות, או ב 1-דקות ביום מסתכמות ב 11דקות ביום.  11-כ

בה הנחסך מנוצל למטרות שבדרך כלל מתקשים להגיע אליהן: בספרות ובאנגלית, למשל, לקריאת ספרי חו

דקות בכל שיעור. בינתיים המורה בודק נוכחות, מסייע לתלמידים מתקשים, נותן משוב  11-בכיתה במשך כ

 לאחר מבחן וכו'. 

  דקות? 09האם התלמידים יכולים להישאר מרוכזים במשך 



ן כי לא ישפרו את כושר הריכוז. מוב מניסיוננו, אצל רוב התלמידים הריכוז הוא תכונה נרכשת. אם לא יתנסו, 

דקות. השיעור חייב להיות מגֻוון ולכלול פעילות של  91-צריך להתאים את הדידקטיקה ואת ניהול השיעור ל

 .( מתאימים דידקטיקה ונוהל מיוחדים. A.D.H.Dתלמידים. לבעלי הפרעות קשב וריכוז )

הפחתת במחצית,  8-זמנית ל-הפחתת מספר המקצועות הנלמדים בו יצירת רוגע.הוא  העיקרון השישי

מספרם של המקצועות הנלמדים ביום לשלושה בדרך כלל והפחתת מספרן של הכניסות והיציאות מהשיעורים 

כל אלה תורמים ליצירת רוגע במהלך יום הלימודים. הפחתת מספר ההפסקות מאפשרת הפסקות ארוכות  -

רת אקלים בית ספרי רגוע. יותר. כזכור, גם אין צלצולים לכניסה וליציאה מהשיעורים. כל אלה תורמים ליצי

אנו סבורים כי בהוויה הדחוסה ומרובת הגירויים בעולמם של התלמידים כיום, על בית הספר להוות אי של 

 מתינות ורוגע. גם המורים זקוקים להפסקות ראויות. 

  האם בהיעדר צלצולים לא מתרבים האיחורים?

וש מההתמודדות עם הקשיים. לפי הנתונים כמו בעניין ההתמודדות עם הריכוז בשיעורים לא צריך לחש

 שבידינו מספר האיחורים פחת אצלנו עם השנים. 

 התאמת תכניות הלמידה, חומרי הלמידה וההערכה בתעודה 

תכנית חובה עורכים התאמה דידקטית. כבית ספר גמיש אנו מציעים לתלמיד התאמה של  בשלב החמישי

  בשתי תכניות רשות.וכן בחירה  , אחת מבין ארבע התכניות שלהלן

עוסקים בנושא זהה במקביל, אך בהיקף, ברמת קושי ובקצב שונים. בכל אחת מכיתות האם  בתכניות החובה

כדי לאפשר גמישות, דינמיות ותנועה  ההטרוגניות ניתן ללמוד כל אחת מארבע תכניות החובה שלהלן! זאת, 

משיך להשתייך לכיתתו מבחינה חברתית מתכנית לתכנית בלי הכרח לעבור כיתה. כך התלמיד יכול לה

 ולימודית, תוך ניידות בין תכניות הלימודים, בהתאם לרמתו בכל מקצוע בנפרד. 

  אפיון תכניות החובה וסולמות ההערכה השונים שלהן:להלן 

תכנית הלימודים של משרד החינוך: ידע, מיומנויות, הספק והישגים המצופים מרמת הגיל.  - תכנית רגילה. 0

 כנית חובה למי שמסוגל לעמוד בה.ת

 משווים, כמקובל. -. בהתאם למבחנים כיתתיים ושכבתיים011: ציון לפי בסיס הערכה בתעודה

כוללת מושגי יסוד ועיקרי התכנים המאפשרים  חלק מתכנית החובה הרגילה. תכנית הגרעין - תכנית גרעין. 1

  ה ולהגיע אליה בעתיד.לתלמידים בינוניים להתקדם בזיקה מתמדת לתכנית הרגיל

נקודות ביחס לתכנית הרגילה.  11-המותאם לתכנית זו. ערכו נמוך בכ 011ציון על בסיס  הערכה בתעודה:

במקרה של ציון בתכנית 'גרעין' יצוין  ב'רגילה'. 61ב'גרעין' או  91תלמיד יכול לבחור אם יירשם לו בתעודה 

 סוג התכנית בתעודה ליד שם המקצוע. 

למי שאינו מסוגל ללמוד כרגע אף את תכנית הגרעין, אך יש לו פוטנציאל לימודי תקין,  - בסיסתכנית  .1

 ובתנאים נאותים יוכל להגיע בעתיד לתכנית גרעין או גם לתכנית רגילה.

מותאם לתכנית זו, ללא זיקה להערכה בתכנית הרגילה. סוג התכנית  011: ציון על בסיס הערכה בתעודה

 המקצוע.  רשום תמיד ליד שם

או  למי שאינו מסוגל ללמוד עתה אף את תכנית הבסיס, כגון תלמיד מחינוך מיוחד,  - תכנית אישית .1

 לתלמיד מצטיין היכול ללמוד מעל לתכנית הרגילה.

מותאם לתכנית זו. סוג התכנית נרשם בתעודה.  011ציון על בסיס  -: לתלמידים מתקשים הערכה בתעודה

 בהתאם להישג האישי, כבונוס מעל לציון התכנית הרגילה.  -לתלמידים מצטיינים 

  זמנית?-כיצד מורה יכול לַלמד ארבע תכניות לימודים בו



זמנית נרכשת עם הניסיון. תוך -זה אכן קשה ביותר, אך אפשרי. המיומנות של ניהול מספר תכניות לימודים בו

ם. חומרי הלמידה המותאמים מִקלים מאוד כדי כך צוותי המקצוע פיתחו במשך השנים חומרי למידה מותאמי

על המורה. החומרים נשמרים ב'מרכז המשאבים' של חטיבת הביניים. מרכז המשאבים מופעל על ידי המזכירה 

של יחידת ההערכה של חטיבת הביניים. רוב החומרים נסרקו, וניתן לדלות אותם מהמאגר הממוחשב גם 

 מהבית. 

  שתי תכניות רשות:לתלמידים לבחירה גם נוסף לתכניות החובה אנו מציעים 

משימות של הרחבה, העמקה, עבודות יצירתיות וכו'  -תכנית לימודים אישית נוספת מרצון )תל"ן ( . 1

מטרת  התכנית מתבצעת לרוב בבית, לעיתים בלמידה מקוונת.  המוצעות בכל יחידת נושא ברמות קושי שונות.

  מתוך רצון ועניין, ולא מתוך מניע של תחרות עם אחרים.התכנית היא העשרה, תוך חינוך ללמידה 

: )א( רמת הקושי של המטלה. )ב( כמות הזמן הנחוצה להכנתה. )ג( במקרים רלוונטיים הקריטריונים להערכה

   מידת היצירתיות והמקוריות שהתלמיד גילה. -

ביצע במחצית. הציון אינו : ציון אישי נצבר של סך כל הנקודות על כל המטלות שהתלמיד הציון בתעודה

מוגבל. ככל שהתלמיד מבצע יותר מטלות כך ציונו עולה. הציון אינו משוקלל לציון של תכנית החובה, אלא 

ַכנֶה.  נרשם בתעודה בעמודת תכניות הרשות. הציון ניתן בסָפרות, בצירוף היגד מילולי ונרשם כמונֶה ללא מ 

ון בלי להתייחס למקסימום שיכול היה התלמיד זאת, כדי להעריך את עצם ביצוע המשימות מרצ

אפשר ליצור מכנה -ואי )ממילא, כל תלמיד בוחר או יוזם )!( מטלות שונות,   לאחרים  להשוותו ובלי להשיג

   משותף ולהשוות את ציוניו לציוני תלמידים אחרים(.

של"ח צעירים, 'מצוינות שנתית המתבצעת בשעות קצה: מדריכי -שנתית או דו - תכנית התמחות קבוצתית .6

במתמטיקה ומדעים', 'מצוינות  1111חברתית' )פיתוח מנהיגות(, 'מצוינות באמנות פלסטית', מצוינות 

 ועוד.  במחשבים', 'יזמים צעירים עושים עסקים', 

 011ציון אישי, יחסי לרמת הקבוצה, ציון על בסיס  -: לרוב, היגד מילולי. ב'דוברי אנגלית' הערכה בתעודה

 'תלמיד מצטיין'.   נקודות לצורך חישוב הממוצע של 01משוקלל בתוספת של ה

לסיכום, ב"דרור" מוצעות חלופות בתוך כל יחידת לימוד וגם תכניות לימודים חלופיות. הדינמיות והתנועה בין 

 החלופות מממשות את היתרונות של בית ספר גמיש. 

 מיפוי רמות התפקוד של התלמיד 

הלימודים הוא מיפוי רמות התפקוד של התלמיד בתחום הלימודי, ההתנהגותי, הרגשי בארגון  שלב שישי

 היערכות למיצוינות.  –זאת, בהתאם למפורט בפרק ה'   והחברתי.

 משוב והערכה לתהליך הלמידה 

 -י' -מעריכים את תהליך הלמידה. המשוב וההערכה מתבצעים ארבע פעמים בשנה, ובכיתות ז' ו בשלב שביעי

 עמים בשנה. הָתכנה לניהול המידע וההערכה בבית הספר מקלה מאוד. מושאי ההערכה הם: חמש פ

. נוסף לדיווח הממוחשב השוטף על ההישגים בכל רבעון, יצרנו לכל תלמיד ידע והישג, כולל מיומנויות. 0

יים . יחידת ההערכה של חטיבת הבינמדד אישי משוקלל של 'ההתקדמות היחסית בלימודים ביחס לשכבה'

הנתונים של הציונים במבחני הבנת הנקרא, מתמטיקה ואנגלית שאנו עורכים לבוגרי כיתות ו',   מעבדת את

ואת הציונים בתעודות בכל מחצית. כדי לפשט ולקבל מדד כללי אנו מעניקים למקצועות השפה משקל  

אחד את  . כך אנו משקפים באמצעות ערך01%ולמדעים  11%, לאנגלית 11%, למתמטיקה 11% של

ההתקדמות או את הנסיגה של התלמיד בלימודים ביחס לכיתתו ולשכבתו, בכל מקצוע לחוד וגם בממוצע 

לגביהם צריך  -דיונים לפי החתכים של תלמידים שנסוגו   בלימודים בכלל. בישיבות ההערכה אנו עורכים

 ת 'לומדים עצמאיים' וכו'. לברר את הסיבות ולשקול 'קידום נמרץ' , או תלמידים שהתקדמו וראויים להיו



 Z.P.D. -  Zone of Proximal -היכולת וההתפתחות הְמַרבית המשוערת . תחום נוסף להערכה הוא 1

Development.  יועץ השכבה מעריך פעם בשנה את 'טווח ההתפתחות המרבית המשוערת' באמצעות

 ים וכיו"ב. היועץ מעדכן את המורים. פסיכולוגיים, מבחנים של מכון "הדסה", הערכת מור-אבחונים דידקטיים

בתחום הלימודי, הרגשי, החברתי וההתנהגותי. זאת,  רמת התפקוד. נושא חשוב להערכה אצלנו הוא 1

 באמצעות 'מדד ההתקדמות ברמת התפקוד' שהוצג לעיל. 

 התאמת המסלול האישי בלימודים 

לימודים. בזכות הגמשת ארגון הלימודים ואחרון לארגון הלימודים הוא התאמת המסלול האישי ב שלב שמיני

ביכולתנו להציע לכל תלמיד מסלול אישי המתאים להתקדמותו. ההתאמה נעשית במסגרת ניהול מעתיד להווה 

. כך הצוות דן עם Management by Objects - M.B.O -נל"י  -ברמת הפרט, בגישת ניהול לפי יעדים 

 התלמיד ועם הוריו בשאלות, כמו: 

 יכול לעבור מתכנית 'בסיס' לתכנית 'גרעין'?  האם משה -

 האם הוא רוצה להיות ב'קידום נמרץ'?!  -

כל זאת תוך בחינה כוללת של אילוצי בית הספר, נתוני התלמיד והתייחסות ל'טווח ההתפתחות המרבית 

 המשוערת' ולבחירתו של התלמיד. המשתנים הנלקחים בחשבון מוצגים בתרשים שלהלן: 

 

  ל האישי בלימודיםהתאמת המסלו

  1תרשים מס' 

 



 

בהתאמה האישית של המסלול בלימודים מיושמים עקרונות רבים של פדגוגיה ניסויית ושל מבנה ארגוני מדגם 

.Hi. Ed הבניה מתמדת מחדש ושינוי מדרגה שלישית, ניהול מעתיד להווה, מערכתיות, גמישות, בחירה :

 מיה לצוותי המקצוע והשכבה ומיצוינות.והתאמה, דינמיות ומהירות, ביזור ואוטונו

 -בסיום שלב ההתאמה של המסלול האישי בלימודים אנו חוזרים שוב לשלב ראשון )איסוף מידע(, משם 

-ארבע -לשלב שביעי )משוב והערכה( וחוזר חלילה. כל זאת  -לשלב שישי )מיפוי רמת התפקוד(, אחר כך 

 חמש פעמים בשנה. 

 ארגון הלימודים בשכבת ט' 

ארגון הלימודים בשמונת השלבים שלעיל מאפיין את כל שש השנים. עם זאת, לכל תקופה יש מֻכוונות משלה. 

השנתיים הראשונות הן תקופה של מורטוריום בלימודים. הפרספקטיבה היא ביסוס והשלמת פערים, כלומר 

ַכוונים את הלומדים ח' אנו נמנעים מ'האצה' בהספק החומר ומ-מכוונות רבה להווה ולעבר. בכיתות ז'

 המדיניות שונה(.  -העצמאיים להרחבה ולהעמקה )לגבי תלמידים מחוננים ומצטיינים 

לעומת זאת, השנה השלישית היא שנת מעבר: רמת הקושי עולה, קצב הלימודים גובר, והמכוונות נוטה 

עליונה נערך כבר  לקראת העתיד ולחשיפה ללימודים בחטיבה העליונה. השיבוץ למקצועות הבחירה בחטיבה

לקראת פסח של כיתה ט'. המבחנים המסכמים הקובעים בסיום ט' נערכים במשותף עם צוותי ההוראה בחטיבה 

 העליונה. תוך כדי העלאת רמת הקושי והאצת קצב הלימודים הפערים בהישגים בלימודים הולכים ומתרחבים. 

 צמצום פערים או הרחבת פערים 

את הפערים? כאן המקום להבהיר קונפליקט בין המושג מיצוינות לבין המושג האם בית הספר מצליח לצמצם 

'צמצום פערים'. נקודת המוצא היא שיש פערים ביכולות של התלמידים השונים וברמות התפקוד שלהם. אם 

תהליך המיצוינות מקיף את כל התלמידים מתרחש בהכרח תהליך של 'הרחבת פערים' בהישגים. תלמידים 

תפקדים ישיגו יותר מהאחרים. בית ספר גמיש המותאם לפרט ויוצר ִמגוון הזדמנויות אף יאיץ מוכשרים ומ

שוות לחלוטין בכיתה ט' יהיה קשה יותר מבעבר ואף בלתי יעיל. הוא -תהליך זה. ֶהמשך במסגרות הטרוגניות

 יעכב חלק מהתלמידים וייתכן אף שישתק אחרים. 

אישי לבין התייחסות למיצוינות בהקשר -למיצוינות במישור התוךכאן אנו נקלעים לסתירה בין התייחסות 

אישי. מצד אחד, זכותם של תלמידים מוכשרים, מצטיינים, בני עשירים וכו' למצות את מלוא יכולתם -הבין

ולהשיג את המרב, וחובתנו לסייע לכך. מצד שני, ישנם תלמידים שלצורך התקדמותם זקוקים למשאבים 

ם. האם עלינו להקצות את המשאבים באופן שוויוני ולהיטיב בכך בפועל עם הראשונים, מסוימים יותר מאחרי

או עלינו להעדיף פיצוי ותמיכה לאחרונים? זוהי אחת מהתחבטויות היסוד הקשות במישור הערכי, כי היא 

דמת מקצועית מתק-מותאם יכול להציע נוסחה חינוכית-או". האם בית ספר גמיש - מצטיירת כנוסחה של "או

 ?  וגם" -יותר של "גם 

הטענה שלנו היא כי המשאבים אינם אחידים, לכן אינם כה מוגבלים. תלמידים שונים זקוקים למשאבים שונים 

לצורך התקדמותם. תלמידים מצטיינים זקוקים בראש ובראשונה לאתגור, למגוון של אפשרויות בחירה, 

ים מתקשים זקוקים מאוד לתיווך של מורה בקבוצות להזדמנויות ללמידה עצמאית וכו'. לעומת זאת, תלמיד

קטנות. לכן, השאלה היא האם בית ספר גמיש יוצר מגוון של משאבים, והאם כל תלמיד זוכה למשאבים 

המותאמים לצרכיו ומאפשרים את התקדמותו. הטענה שלנו היא שניתן וצריך להתאים לכל תלמיד את 

 ים וגם את המתקשים. המשאבים הנחוצים לו ולקדם גם את המצטיינ

ואולם, במקביל להתרחבות הפערים בחטיבת הביניים מתרחש תהליך נוסף: רבים מהתלמידים המתקשים 

רוכשים ביטחון מבחינה חברתית וגם הֵאמון שלהם בבית הספר גובר. רבים מהם בֵשלים עתה להכיר בקשייהם 

ר את טווח ההתקדמות המרבית המשוערת בלימודים, לַפתח מיקוד שליטה פנימי ולזהות באופן ריאלי יות

קטנות בהן יזכו לקידום נמרץ בלימודים. לכן, -שלהם. תלמידים אלה מוכנים לעבור מרצונם לכיתות הומוגניות

 בשנה השלישית אנו עוברים לכיתות אם הומוגניות יותר בלימודים, אך מתוך בחירה של התלמידים! 



 ים כיתות אם הומוגניות מתוך בחירה של תלמיד

  האומנם תלמידים בוחרים באילו כיתות ילמדו?

-אפשרות הבחירה קיימת, אך בתנאים שיפורטו להלן. בכיתה ט' אנו מארגנים את כל כיתות האם מחדש ל

אזורית(. -כיתות קטנות. )כיתה אחת בשכבה היא בדרך כלל כיתת חינוך מיוחד על 1-כיתות אם גדולות ו 9

תלמידים. בכיתות אלה אנו פוטרים את  11תות קידום'. לומדים בהן עד שתי הכיתות הקטנות נקראות 'כי

המקצועות בהם ייבחנו  -התלמידים מלימודי ערבית, ובמקום זאת ניתנת תוספת שעות ללשון ולהיסטוריה 

התלמידים בבחינות הבגרות הראשונות בכיתה י'. במתמטיקה ובאנגלית התלמידים משולבים בלימודים 

 ברביעייה. 

, שתפקודם הלימודי תקין, והם משקיעים 61-11ת הקידום מיועדות לתלמידים שממוצע ציוניהם הוא כיתו

מאמץ בלימודים. הכניסה לכיתות הקידום היא אך ורק מתוך בחירת התלמיד. תלמיד המתחרט על בחירתו יכול 

י שהתקבל ומפריע לחזור מיד לכיתתו הקודמת. תלמידים המפריעים לאחרים ללמוד אינם רשאים להתקבל, ומ

מוחזר לכיתה גדולה. התלמידים לומדים בדרך כלל בתכנית 'גרעין' או בתכנית 'רגילה' וניגשים למבחנים  -

 השכבתיים המשווים. בכיתות אלה מלמדים המורים המתאימים ביותר 

 כיתות אם גדולות וקטנות 

  מהיכן התקן לכיתות קטנות?

ימוש באותם המשאבים. כדי ליצור את שתי 'כיתות הקידום' אנו אין תקן מיוחד. זוהי הבניה מחדש תוך ש

מפרקים שתי כיתות אם בהן הדינמיקה החברתית ואווירת הלימודים פחות טובות. כתוצאה מכך מספר 

 בממוצע.  16-התלמידים בכיתות הגדולות עולה לכ

  האם בכיתות הקטנות לא חזרנו ל'הקבצות'?

אם בכיתות הקידום מקבלים תגבור שעות בלשון ובהיסטוריה, מלמדים השאלה היא איך מגדירים 'הקבצה'. 

בהן המורים הטובים והמתאימים ביותר, אווירת הלימודים טובה, התלמידים מתקדמים לקראת תכנית 

הכיתות הקטנות הללו אינן נתפשות כמגבילות את  -הלימודים ה'רגילה', והעיקר, אם לומדים בהן מתוך בחירה 

 מתייגות. התלמידים או כ

  אם זה כל כך מוצלח, מדוע לא להכריח את מי שזקוק להיות בהן?

תלמיד שאינו רוצה ללמוד לא יועילו לו המשאבים. להיות בכיתת קידום זה "פרס גדול" ולא עונש. אחד 

מהעקרונות החינוכיים שלנו הוא שאיננו כופים על תלמידים לקבל סיוע. בית הספר צריך להוות זירה 

ולהתפתחות חיובית של האישיות. כפייה תעכב תהליך חיוני זה. כל זאת תוך שאנו מבטיחים סיוע להתנסות 

יעיל גם למי שירצה "לעלות על הרכבת" מאוחר יותר. יחד עם זאת, יש לנו עיקרון חינוכי נוסף: "לתלמיד אין 

וקובעים באיזו כיתה  זכות מוסרית להפריע לאחרים ללמוד". אם תלמיד מפריע לאחרים ללמוד אנו מתערבים

ומפרקים כיתות  -בַמעבר לכיתה ט'  -ילמד. לכן, אם נגרמת הפרעה לכיתה שֵלמה לאורך זמן, אנו מתערבים 

 שליליות.  -אם שהדינמיקה החברתית, או האווירה הלימודית בהן 

  האם התלמידים בכיתות הגדולות אינם מפסידים מארגון זה של לימודים?

גבוהות יותר ברמתן, אווירת -הכיתות החדשות הופכות הומוגניות 01ויחים מהשינוי. מניסיוננו, הכול מרו

הלימודים משתפרת, וההישגים עולים. נזכיר כי בכיתות אלה כשליש מהתלמידים מנצלים את האפשרות 

תלמידים בממוצע בכיתה. בכיתות  16-להיות 'לומד עצמאי' במידעת, לכן בפועל יש בהן לעתים פחות מ

ות שפורקו נמנעים דשדוש ונסיגה בגלל דינמיקה חברתית שלילית או אווירת לימודים ירודה. 'כיתות הגדול

 הן לרוב סיפור של הצלחה. למעשה, יש זינוק באווירת הלימודים ובהישגים של כלל השכבה.   הקידום'



אבים לחלוקה . זאת, כיוון שהמשWin-Winההבניה מחדש של כיתות האם בכיתה ט' היא, אם כן, מצב של 

בין התלמידים אינם אחידים, לכן אינם כה מוגבלים. בבית ספר גמיש ייתכן מצב שכל אחד נהנה מהמשאב 

 -כיתות קטנות, תגבור שעות בלשון ובהיסטוריה וכו', ולאחרים  -שהוא זקוק לו ביותר: לתלמידים מתקשים 

גם". הפתרון לבעיה של חסרון המשאבים ו -מסגרת מאתגרת ואווירת לימודים ממריצה. זוהי נוסחה של "גם 

 הוא בהבניה גמישה של ארגון הלימודים. 

  האם שינוי הרכב כיתות האם שלוש פעמים בשש שנים אינו מערער את היציבות ואת הרוגע?

חברתית בחטיבת הביניים עלולות להפוך לקיבעון מזיק. החשש הוא מפני -שלוש שנים באותה מסגרת לימודית

העתיד )הַמעבר לחטיבה עליונה( נראה רחוק ואינו ממריץ. לעומת זאת יצירת 'משבר מבוקר' כי  "תרדמת",

עשויה להוות מנוף לצמיחה אישית מתוך בחירה. השינוי תורם לרוב גם "אדרנלין" לדינמיקה חברתית  

להישאר חיובית. נדגיש שוב כי תלמיד שאינו מפריע לאחרים ללמוד ואינו רוצה לעבור לכיתת קידום יכול 

 בכיתתו, גם אם הישגיו נמוכים. 

 הרצף בַמעבר לחטיבה העליונה 

  כיצד נשמר הרצף בַמעבר לחטיבה העליונה?

המעבר לחטיבה העליונה הוא 'משבר מבּוקר' נוסף. יש בו היתרונות של התחלה מחדש עם רשת הביטחון של 

 ותים של שתי החטיבות במשותף. שנתי ושל ליווי אישי של המחנכים והצו-תכנון הלימודים ותיאום שש

ט'. בחודש האחרון ללימודים אנו מקיימים מבחנים -דוגמה לתיאום בין שתי החטיבות היא מבחני סוף השנה ב

מסכמים בחלק מהמקצועות. המטרה היא לשמור על אווירת לימודים עד לסוף השנה ולנצל את זמן הלימודים 

י צוותי המקצוע של שתי החטיבות במשותף. אנו מספיקים עד הרגע האחרון. מבחנים אלה מחוברים על יד

להתחשב בתוצאות המבחנים בשיבוץ לקבוצות הלמידה לקראת כיתה י', אך איננו מספיקים לכלול את הציון 

בתעודת סוף השנה. לכן החלטנו שציון המבחנים המסכמים של ט' ייחשב לציון הראשון באותו מקצוע בכיתה 

המחצית הראשונה. כך נשמר הרצף במעבר מחטיבה לחטיבה. דוגמה נוספת היא  מציון 1%בערך של  י', 

י', במימון ההורים. תלמיד יכול לבסס את החומר, לשפר ציון, -ט' ל-קורסי הכנה הנערכים בקיץ, במעבר מ

לעבור משלוש יחידות לימוד במתמטיקה לארבע וכו'. מובן כי השיבוץ לכיתות האם ולקבוצות הלמידה נעשה 

הגמישות והרציפות מאזנים את המשבר  ידי הצוותים החינוכיים של שתי החטיבות במשותף. לסיכום, על

 שבמעבר. 

 י"ב:  –ארגון הלימודים בכיתות י' 

פיצול לצבירת  - הגמשה. מצד אחד, הגיונות סותרים'מבנה הלימודים בחטיבה עליונה מצוי במתח בין שני '

-ות, לתכניות לימודים מודולריות ולקצב לימודים שונה )מועדי חורףהיקף לימודים שונה, לרמות קושי שונ

הסללה למסלולים נבדלים, כגון 'בגרות מורחבת', 'בגרות רגילה', 'מב"ר' בכיתה  - הקשחהקיץ(. מצד שני, 

 יח"ל ו'תעודת גמר'.  01נפרדת, 'בגרות חלקית' של 

ם לרוב ל'ארגון לימודים קשיח'. הקשיים בתי הספר "נקרעים" בין ההגיונות הסותרים הללו, אך נגררי

והאילוצים בהכנת מערכת שעות מורכבת כל כך, הסכנה של אובדן שליטה הנובע מהפיצול לתכניות לימודים 

כל אלה לוחצים על בתי הספר  -ולקבוצות למידה רבות כל כך והמחויבות להבטיח השגת תעודת סיום מסוימת 

 י. לכיוון של 'ארגון לימודים קשיח' מד



 הנזק בארגון לימודים קשיח 

תכנון לימודים קשיח בחטיבה העליונה מתבטא ביצירת מסגרות קבועות, בהתאם לדרישות ולמועד קו הסיום 

בי"ב, תוך מיון התלמידים אליהן מראש, לפי מצבם בנקודת ההתחלה בכיתה י'. זהו ניהול קשיח מעתיד להווה 

ימודים קשיח גם מצמצם את אפשרויות הבחירה של התלמידים בגלל שאנו מסתייגים ממנו. זאת ועוד, תכנון ל

ההכרח לבחור בקבוצות של מקצועות )'גושים', 'שרשרות' או 'רכבות'( במקום צירוף אישי של מקצועות 

בחירה. תכנון לימודים קשיח "מתאים" את התלמיד למסגרת במקום "לתפור" עבורו את המסגרת האישית 

 המתאימה לו. 

מודים קשיח מאלץ, אם כן, לבחור מה שאין רוצים. הוא מעכב שלא לצורך או מאיץ כשלא מוכנים. ארגון לי

הוא עלול לתייג ולמנוע "פריחה מאוחרת" של תלמידים. במילים אחרות, מבנה ארגוני קשיח פוגע במיצוי 

ז הנמוך של הפוטנציאל של רבים מהתלמידים וגורם לירידה בהישגיהם. לדעתנו, זוהי אחת הסיבות לאחו

 מסיימי י"ב הזכאים לתעודת בגרות בישראל! 

אנו סבורים שמבנה לימודים קשיח אינו גזֵרה משמים. לדעתנו, ניתן להשיג שליטה ובקרה באמצעים אחרים. 

ארגון הלימודים הגמיש אצלנו מקיים את המתכונת המתחייבת ממבנה בחינות הבגרות, אך מעמעם את 

   נימום האפשרי.ההסללה הנגזרת ממנה עד למי

 תכנון לימודים גמיש בחטיבה העליונה 

  נשמע פשוט, אך כיצד זה אפשרי?

 

לצורך תכנון לימודי גמיש נבנות מערכות לימודים נבדלות לכל תחום. אנו מפרקים את מסגרות הלימודים 

צועות לשישה תחומים נבדלים: א.מתמטיקה ב. אנגלית ג.מקצועות רבי המלל ד.מקצועות הבחירה ה. מק

 'סותמי חורים' ו. הזדמנות שנייה. 

השיבוץ לכל אחד מהתחומים נעשה ללא תלות בשיבוץ לתחום האחר. התלמיד לומד ברמה הגבוהה ביותר 

שביכולתו בכל תחום בנפרד, ללא קשר לשייכותו לכיתת האם או למצבו בשאר המקצועות. בכל תחום 

 ת, ללא קשר לתנועה במסגרות הלימודים האחרות. מתאפשרת תנועה מערכתית בין קבוצות הלימוד השונו

 מתמטיקה 

המקצוע נלמד ברביעיות, ולעתים גם בשמינייה. תכנית הלימודים המודולרית מאפשרת מסלולים וקצב שונים 

המותאמים למצב ההישג של התלמיד ולתפקודו. הניידות המערכתית היא בין שישה סוגים של קבוצות 

 אפשריות:

 שעות שבועיות.  6-ת לימודים ביחידו 1לקראת  -

 שעות שבועיות )הגמשה והתאמה של הזמן(.  1-יח"ל ב 1לקראת  -

 יח"ל מתוגברים בשעה שבועית בנפרד(.  1-יח"ל )תלמידים המסוגלים להגיע ל 1-1לקראת  -

 יח"ל. 1לקראת  -

 יח"ל(.  1-יח"ל ומתוגברים להגיע ל 1יח"ל )מתחילים לקראת  1-1לקראת  -

 יח"ל.  1- לקראת -

מספר הקבוצות נקבע בכל שנה לפי הצרכים של התלמידים ולפי התקציב של בית הספר. אנו שומרים רזרבה 

תקציבית לתוספות קלות במהלך השנה. התנועה של התלמיד בין קבוצות הלמידה נבדקת לקראת תחילת כל 

 רבעון, וקבוצות הלמידה משתנות בהתאם. 



 אנגלית 

יח"ל המסיימת בכיתה י"א. ישנם  1-ומה לזה של מתמטיקה. יש גם קבוצה מואצת להמקצוע נלמד במבנה ד

תלמידים המתוגברים בקבוצות קטנות במיומנות שפה זו או אחרת. ושוב, השיבוץ לקבוצות הלמידה המשתנות 

 והתנועה ביניהן אינם תלויים בשייכות לכיתת האם, או במצב התלמיד במקצוע אחר. 

 מקצועות רבי מלל 

הם רבי מלל לעומת שאר המקצועות.  –תנ"ך, לשון, היסטוריה, ספרות ואזרחות  -וב מקצועות החובה ר

מקצועות אלו נלמדים אצלנו בכיתות האם, שהן קבוצות קבועות, יחסית, מבחינת ניידות התלמידים. בתחום 

האם ובתכנית השפה אנו עדים לקשיים גוברים והולכים בקרב בני הדור הזה. לכן, בהרכב של כיתות 

כיתות  6-כיתות אם גדולות ו 6הלימודים שלהן אנו מתחשבים בעיקר בקושי בשפה. בכל שכבה אנו מציעים 

 אם קטנות. אנו מניידים ומתאימים את המשאבים בין כיתות האם, בהתאם לצרכים של התלמידים. 

 כיתות אם גדולות וקטנות 

ומעלה במקצועות רבי  71עדת לתלמידים בעלי ממוצע תלמידים ויותר. היא מיו 11מונה  כיתת אם גדולה

המלל בתעודת סיום ט'. הקצאת השעות למקצועות החובה היא לפי התקן, ולא מעל לו. לכיתות הגדולות 

משובצים מי שתפקודם 'נורמטיבי' וביכולתם לעמוד בעומס הלימודים בתנאים "רגילים". מכיתות אלה ניתן 

יחידות לימוד, אך אין חובה ללמוד שני מקצועות בחירה  1רים ברמת לבחור שני מקצועות בחירה מוגב

 שוות ברמת התלמידים. אין כיתות נפרדות למצטיינים. -כיתות האם הגדולות הן הטרוגניות 6מוגברים. 

תלמידים. היא מיועדת לתלמידים הזקוקים לתוספת שעות במקצועות החובה.  18 - 08מונה  כיתת אם קטנה

קטנות הן הומוגניות, יחסית, ושונות זו מזו, לפי היקף הסיוע הנדרש. בהתאם לכך, התלמידים כיתות האם ה 6

שעתיים שנתיות בכל אחד ממקצועות השפה הנלמדים באותה שנה. לעומת -זוכים לתגבור משמעותי של שעה

 יח"ל.  1זאת, בכיתות האם הקטנות ניתן לבחור מקצוע בחירה אחד בלבד ברמת 

הכיתות הגדולות. כך אנו  6-הכיתות הקטנות, וכשני שלישים ב 6-ם בשכבה לומדים בכשליש מהתלמידי

מניידים את המשאבים של מספר שעות ההוראה וגודל הכיתה ממי שזקוק להם פחות למי שזקוק להם יותר. 

 אפשרית גם ניידות בין כיתות האם, לפי ההתקדמות במקצועות החובה. 

עודת בגרות רגילה או מורחבת, ורק כיתה אחת בשכבה לומדת מראש כיתות האם לומדות לת 01מתוך  00

 לקראת תעודת בגרות חלקית. 

נזכיר שוב, כי מרוב כיתות אם אלה ניתן לבחור כל מקצוע או צירוף של שני מקצועות בחירה, וכי אין קשר 

   בין הלימודים בכיתת האם לבין לימודי האנגלית או המתמטיקה.

  א כיתת מב"ר?האם 'כיתה 'קטנה' הי

כן, מבחינת העקרונות של צמצום מספר התלמידים בכיתה ותגבור השעות, אך לא מבחינת הניידות והרחבת 

אפשרויות הבחירה של התלמיד. המבנה של כיתת מב"ר הוא קשיח וסגור. מבודדים את התלמידים לכיתת אם 

גיאוגרפיה. לעומת זאת, הכיתות הקטנות אחת, בה לומדים את כל המקצועות, כולל מקצוע בחירה מסוים, כגון 

שלנו משולבות ברביעיות ותלמיד יכול ללמוד מתמטיקה או אנגלית ברמה המותאמת לו. כמו כן, מרוב הכיתות 

הקטנות תלמיד יכול לבחור כל מקצוע בחירה מוגבר שביכולתו ללמוד. ישנם תלמידים היכולים, למשל, 

שראל או במחול. אין טעם להכריחם ללמוד בכיתת מב"ר מקצוע להצטיין באמנות פלסטית, בלימודי ארץ י

שאינם מעוניינים בו. זאת ועוד, לעתים נוצר בין כיתות האם הקטנות פער בקצב הלימודים במקצוע מסוים. 

במקרה כזה, תלמיד יכול לעבור לכיתת אם אחרת ולהתאים לעצמו את הקצב ואת ההספק בלימודים 

יתן לומר כי כיתת מב"ר מגבילה חלק מהתלמידים שלא לצורך. אנו מרחיבים את במקצועות החובה. לסיכום, נ

 המכילות כשליש מתלמידי השכבה.   כיתות אם, 6-המרכיבים הרצויים שבכיתת מב"ר ל



 מקצועות הבחירה 

יח"ל, שכולם מזכים  1מוגברים ברמת  מקצועות בחירה 11תודות לגודלו של בית הספר אנו יכולים להציע 

בבונוס להשכלה גבוהה. במספר מקצועות אנו מקיימים שתי קבוצות מקבילות. מספר הקבוצות הרב והמבנה 

צירופים  71-רוף בין שני מקצועות מבוקשים. כך נוצרים למעלה מהגמיש של המערכת מאפשרים כמעט כל צי

 אישיים שונים בכל שנה. 

 גמישה -מותאמת-מערכת לימודים אישית

גמישה לכל תלמיד. זאת, -ארגון הלימודים הגמיש ב"דרור" מאפשר בפועל התאמת מערכת לימודים אישית

 כתוצאה מ: 

ואפשרות  –מתמטיקה, אנגלית, מקצועות רבי המלל  -נים . הפרדה בלימודים בין קבוצות המקצועות השוא

 הניידות בכל אחד מהם בנפרד; 

 יצירת כיתות אם גדולות וקטנות ואפשרות הניידות ביניהן;  ב.

 צירופים אישיים שלהם;  71-ריבוי מקצועות הבחירה ואפשרות בחירה בין כ ג.

  ם?האם לא נוצרים 'חלונות' רבים מדי במערכת אישית לתלמידי

 ופתרונם  –קשיים בהרכבת מערכת שעות אישית 

אכן זו הבעיה העיקרית של מערכת אישית גמישה כל כך המתחשבת בפרט. 'חלונות' הם בזבוז זמן יקר של 

התלמידים. כדי למנוע 'חלונות' ככל שניתן אנו מגמישים עוד יותר את ארגון הלימודים בחלק מהמקצועות ואת 

 ט להלן. הרכבת מערכת השעות כמפור

 מקצועות 'סותמי חורים' 

אנו מבדילים בין 'מקצועות קשיחים' לבין 'מקצועות גמישים'. מקצועות קשיחים חייבים להילמד בסדר מסוים 

או במחצית מסוימת, לכן עדיף שיילמדו במבנה כיתתי קבוע. לעומתם, 'מקצועות גמישים' אינם חייבים 

משל(, או אף אינם חייבים להילמד באותה מחצית דווקא )הבעה להילמד בכיתת האם דווקא )חינוך גופני, ל

לפיכך, הרכבת מערכת השעות נעשית עברית, למשל(. המקצועות הגמישים יכולים 'לסתום חלונות'. 

  בארבעה שלבים:

. עיבוד בקשות התלמידים לצירופי מקצועות הבחירה ושיבוץ הצירופים, תוך ניסיון לאפשר את כל 0

 הבקשות.

 וץ המקצועות הקשיחים.. שיב1

 . איתור כל ה'חלונות' שנוצרו לתלמידים מסוימים.1

בתוך ה'חלונות' של  -קטנות שאינן כיתות אם   תוך יצירת קבוצות למידה -. שיבוץ המקצועות הגמישים 1

   תלמידים.

 

  תלמידים במערכת אישית? 1,199-כיצד ניתן לפקח על כ

כן, זו אינה רק מערכת שתלמיד בוחר לעצמו ממה שמוכתב מראש, יתר על  .מערכת אישית לתלמידאכן זו 

אלא הבניית מסגרות למידה, הקצאת שאר המשאבים והתאמתם הדינמית, לפי הצרכים וההישגים המשתנים 

לשליטה זורם מהטלפונים הניידים של המורים למנב"ס בזמן אמת   תוך כדי תנועה. כזכור, כל המידע הנחוץ

, אולם השליטה לא הייתה מתאפשרת ללא העבודה השיטתית של המורים, Icontactבאמצעות ָתכנת 

 המחנכים, המזכירֹות ושאר בעלי התפקידים. 

http://192.114.190.20:8000/index.php/%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94


 הזדמנות שנייה 

במקביל למערכת הלימודים המתוכננת מראש נבדק מי לא ניגש למבחן בגרות מסוים או נכשל ומעוניין לחזור 

ת קטנות של 'הזדמנות שנייה'. ההזדמנות השנייה מגיבה על החומר ולהיבחן שוב. מופעלת מערכת לקבוצו

'תוך כדי תנועה'. לעתים זו הנחיה אקסטנסיבית של מורה,  -לתוצאות בחינות מועד חורף, קיץ או מועדי ב' 

ולעתים זו קבוצת לימוד במערכת. הקצאת השעות להזדמנות השנייה תלויה בתקציב "דרור" באותה שנה 

הורים במימון. אנו מקווים שמשנת תשס"ט מקור המימון יהיה תוספת השעות ונשענת גם על השתתפות ה

 הפרטניות שניתנה למורים לקראת הרפורמה במבנה של עבודת המורים בחינוך העל יסודי. 

 סיכום: מיצוינות בחטיבה עליונה 

ונים, אך שנתי ובו שלושה שלבים. בכל שלב אתגרים ש-ארגון הלימודים בחטיבה העליונה משלים רצף שש

העקרונות של הפדגוגיה הניסויית זהים: גמישות ארגונית, ביזור, מערכתיות, הבניה מתמדת מחדש תוך כדי 

תנועה, דינמיקה וזריזות, ועוד. המעברים משלב לשלב מנוצלים ליצירת 'משבר מבוקר' הממריץ להתפתחות 

היה ָבשל לקבל סיוע בשלבים מוקדמים ולצמיחה. זאת, תוך קיום 'רשת ביטחון' ו'קידום נמרץ' לתלמיד שלא 

 בכל שלב מחדש.  -יותר 

כיתות אם  -גם בחטיבה עליונה כל תלמיד זוכה למשאב לו הוא זקוק יותר. לתלמידים מתקדמים ומהירים 

ברמה גבוהה, זכות ללמוד לבגרות מורחבת עם שלל צירופים, אפשרות להאצת קצב הלמידה במקצועות 

 -ועוד. לתלמידים מתקשים או ִאטיים  דות לתואר ראשון או לעיסוק משמעותי אחר, החובה ופנאי לצבירת נקו

 כיתות אם קטנות, קצב אישי, תגבור להשגת תעודת בגרות מלאה, הזדמנות שנייה 'תוך כדי תנועה', ועוד. 

אחד  מודל הלימודים הגמיש ב"דרור" מביא את תהליך המיצוינות בחטיבה העליונה לשיא. התלמיד לומד בכל

מהתחומים ברמה הגבוהה ביותר שביכולתו, ללא קשר למצבו בלימודים בתחומים האחרים. השיבוץ אינו 

אלא גם מעתיד להווה, בהתאם ל'טווח ההתפתחות  נקבע אך ורק לפי ההישגים בנקודת ההתחלה בכיתה י', 

משאבי הלמידה. המודל  גמישה של  המרבית המשוערת' של התלמיד. זאת, תוך כדי ניידות בכל תחום והקצאה

ובכך להגיע למיצוי  מותאם' של הלימודים מאפשר להתאים את תנאי הלמידה הרצויים לכל תלמיד, -ה'גמיש

 מרבי של הפוטנציאל האישי. 

 

  מותאם' בלימודים?-האם יש נתונים המוכיחים את הצלחת המודל ה'גמיש

יבת הביניים בשנת הלימודים תשס"ב. המודל מותאם' בלימודים הוחל בהדרגה בחט-שנתי ה'גמיש-המודל השש

הגיע למלואו בחטיבה העליונה לראשונה בשנת הלימודים תשס"ז. במהלך שש השנים הללו אנו עדים למגמת 

   שיפור מתמדת:

עלייה של  – מכלל תלמידי המחזור 81%-. אחוז הזכאות לבגרות במחזורים שלמדו במודל הגמיש הגיע לכא

 לפני החלת המודל. לעומת התקופה ש 01%-כ

 איכות ההישגים בבחינות הבגרות ביחס לממוצע הארצי נמצאת בעלייה.  ב.

 בלבד.  1.1% ז' עד י"ב פחת, ועומד על-שיעור ההתמדה עד י"ב עלה, ואחוז הנשירה מ ג.

  ולתנועה המתמדת בתוכו? איך מסתגלים התלמידים והמורים למודל הגמיש

 הכרחית. בכך נעסוק בפרק הבא. יצירת תרבות ארגונית תומכת היא 

  לפרק הבא
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 תרבות ארגונית

 חיפוש, ניווטקפיצה אל: 

  מחקר פעולה על 'רוח דרור' בקרב הסגל

בפרק זה נציג את התרבות ארגונית ב"דרור" כפי שהיא משתקפת בדעות הסגל ובעמדותיו. נמפה את מרכיבי 

נעֵמת מבט רפלקטיבי זה עם נתונים אחרים שבידינו. לבסוף נבחן את הקשר ואת מידת ההלימה התוכן שלה ו

בין התרבות הארגונית המשתקפת בדברי המורים לבין עקרונות הפדגוגיה הניסויית והמבנה הארגוני של בית 

 .Hi. Edספר ניסויי מדגם .

 

 תוכן עניינים

 [תרהס]

 0 ורותמתודולוגיה: תיעוד ועיבוד המק  

 1 'עשרה מרכיבי תוכן של 'רוח דרור  

o 1.0 חדשנות, יעילות ואיכות  

o 1.1 פתיחות, גמישות, תעוזה  

o 1.1 זמות ותמיכה בהגשמת חלום מקצועיעידוד לי  

o 1.1 'הצמחה פרופסיונלית, 'התפתחות לרוחב' ו'ארגון לומד  

o 1.1 כבוד, אמון וגיבוי למורים  

o 1.6 שטוח ומתן אוטונומיה-מבנה ביזורי  

o 1.7 איכות האנשים, טיב יחסי האנוש ודפוס העבודה השתפנית בצוותים  

o 1.8 תשתיות, רוגע ואסתטיקה  

o 1.9 מקצועיות, מסירות לעבודה ויחס אישי לתלמידים  

o 1.01 ידהמשפחה, בית, גאוות יח  

 1 "שני "איומים" על "דרור  

o 1.0 נרמול' לעומת תקופת ההקמה'  

o 1.1  'קונפליקט עם התרבות שמסביב -'מלחמת תרבויות  

 1 דיון וסיכום  

 מתודולוגיה: תיעוד ועיבוד המקורות 

 : מחמישה מקורותהחומר לפרק זה נאסף במהלך תשס"ח 

של  תקנון'והנחוצים ל' אמנה'עסקו בבירור המאפיינים הרצויים ל' הקריה א. שני מפגשים של מליאת

חברי סגל,  061-ההיערכות בתחילת שנת הלימודים תשס"ח בהשתתפות כ "דרור". המפגשים התקיימו בימי

   קבוצות מעורבות. 8-מורים ועובדי ִמנהלה ב

מפגשים בקבוצות של  06"ח. התקיימו לבירור מהות 'רוח דרור' נערכו ברבעון האחרון של תשס ב. מפגשים

   משתתפים בכל אחת. המפגשים נערכו לחוד: חטיבת ביניים, חטיבה עליונה וסגל ִמנהלי. 9-1

משתתפים בכל  01-קבוצות של כ 1-שהתקיימו בחטיבת הביניים ב ג. קבוצות דיון על יעדי הניסוי לתשס"ט

 אחת. 
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 שילוב שבין הסיפור האישי להתפתחות "דרור". על ה חברי סגל ותיקים 11ד. ראיונות עומק עם 

שפעל בתשס"ח. בצוות הפיתוח השתתפו מורים,  ח משאבי אנוש''צוות פיתוח לטיפו של  ה. נייר עמדה

. פיתוח פרופסיונלי של 0 עובדים ִמנהליים וחברי הנהלת הקריה. הצוות הגיש המלצות לתפישה משולבת של:

. גיבוש נהלים של משוב, של הערכה ושל יחס אישי לסגל מטעם הארגון 1. דאגה לרווחת העובדים. 1הסגל. 

 בכירים. ובעלי תפקידים 

ניתוח תוכן' איכותי חברי סגל באחד או יותר מחמשת סוגי המפגשים שלעיל. נערך ' 071סך הכול השתתפו 

איסוף החומרים שלעיל ועיבודם הוא דוגמה לפעולתה של הנהלת  של הפרוטוקולים של המפגשים. וכמותי

ים נוספים, כגון אקלים בית המו"פ המבצעת מחקרי פעולה כאלה באופן מתמיד. בכך משולב גם ניתוח נתונ

ספרי ואקלים צוות כפי שנבדקו במיצ"ב האחרון ומגמות בהיעדרות מורים מעבודה כפי שנאספו על ידי יחידת 

הלקחים שהופקו מובאים בסעיפים השונים שלהלן. הלקחים נדונו בהנהלות השונות  המחקר הבית ספרית.

 ות המוסדית לשנת הלימודים תשס"ט. ב"דרור" והזינו את תכנון הניסוי ואת תכנית הפעיל

 עשרה מרכיבי תוכן של 'רוח דרור' 

שהופיעו בדברי רבים מחברי הסגל. נפתח בהצגת מרכיבים  עשרה מרכיבי תוכן של תרבות ארגוניתזיהינו 

שמות  שעליהם הייתה הסכמה מרבית ונעבור למרכיבים שלגביהם הובעה הסתייגות מצד חלק מהמרואיינים.

   שם המשפחה. –שם פרטי, ואחר כך  -מופיעים בסוגריים, בראשי תיבות: קודם חברי הסגל 

 חדשנות, יעילות ואיכות 

חברי סגל רבים מאוד מזהים את החדשנות החינוכית כמרכיב מרכזי ודומיננטי באתוס ובתרבות הארגונית של 

 "דרור". לא הייתה אף התייחסות שלילית אחת או הסתייגות מכך. 

 ספר!)ט.ג.(. -ט' לא קיימות בשום בית-ום בכיתות קיד -
 דקות, אין צלצולים)מ.ד.(.  09יש כאן המון חידושים: מודל גמיש של הלימודים, שיעור של  -
והדיווח בטלפונים הניידים  I.Contactהשימוש בָתכנת  -אנחנו מובילים בהרבה תחומים. למשל, מה שהכנסנו השנה  -

 במזכירות)ע.ז.(.  בזמן אמת במקום רישום ביומן או
  אחרי הניסוי השני הבנתי שיכול להיות גם שלישי, רביעי...)ש.כ.(. -

המודעות לחדשנות כרוכה בתודעת המורים בשני מאפיינים נוספים. תחושתם היא כי החדשנות מיושמת 

 ביעילות ומובילה לאיכות ולמצוינות בחינוך: 

 ם ועכשיו הם מיושמים )ש.ק.(. התחלנו ברעיונות שלא האמנתי שניתן להגשים אות -
 עזר לשיפור המשמעת בכיתה )מ.ו.(.  I.Contact -השימוש בטלפון ב -
 הסטנדרטים גבוהים ואפשר להיות גאים בהם )ח.ז.(. -

 זו מהות המקום )ס.ב.(.  -הרצון לשפר ולהתקדם  -
כל כך הרבה מושגים  -המקצועית ישיבות יעילות, כבוד לזמן, ומהשפה  -מיד כשהגעתי התרשמתי מהסדר והארגון  -

ייחודיים. מאוחר יותר הבנתי עד כמה זה נובע מהפנמה של רעיונות חינוכיים חדשניים ומהטמעה יעילה ויסודית של 
 תהליכים )י.כ.(. 

 פתיחות, גמישות, תעוזה 

חד ההצלחה בהטמעה יעילה של רעיונות חדשניים נשענת על תרבות ארגונית של פתיחות וגמישות מצד א

 ותעוזה מצד שני: 

 אין מסורת כובלת. יש חדשנות )ל.ג.(.  -
 רוח "דרור" זו פתיחות )ס.ב.(. -
 יש פתיחות לשינוי מתוך התנסות )א.ב.(. -
 ספר מאפשר )ע.ר.(.-הכול פתוח. המון חופש לעשות דברים. גם התלמידים מרגישים כך. בית -
 ימים )ח.ל.(.פתיחות. גם עם דברים טובים וגם עם דברים לא נע -
 מעזים להגיד גם דברים לא טובים כי זו הפתיחות )ס.ב.(. -
 יש מקום לדעה שלך. מוכנים לשמוע ולשנות. יש גמישות לקבל שיש יותר מדרך אחת )ש.נ.(. -
אין פחד משינוי  -קודם כל שומעים אותו ומסכימים לקבל דעות חדשות )א.ק.(.  -מורה חדש שנכנס ל"דרור"  -
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 )א.ק.(.
 אין פחד להתמודד עם דברים קשים. לנסות דברים חדשים. תחושה שמסוגלים לכול )ע.ר.(. -
ספרית -המון תעוזה והמון יצירתיות. לוקחים סיכונים, לא נרתעים מקושי. למשל, מיזם הגלריה הבית -'רוח דרור'  -

  זה חלום שלי שהתגשם. גמישות. יש בעיה פותרים ומתגמשים לצורך פתרונה )ש.ע.(.

 היו גם שתי הסתייגויות בעניין הגמישות השוררת היום לעומת העבר: 

היום הכול ממוסד. הכול מסורבל. הכול נעשה יותר בירוקרטי ויותר פורמלי. לא קיימת הגמישות שהייתה בעבר  -
  )ת.ד.(.

 עידוד ליזמות ותמיכה בהגשמת חלום מקצועי 

את פיתוח החדשנות. התעוזה בחדשנות נשענת על עידוד ליזמות ותמיכה בהגשמת חלום מקצועי מזינים 

לגיטימציה לחלום. הפתיחות והגמישות של הארגון באות לידי ביטוי גם בתמיכה הפעילה ביָזמות של חברי 

 סגל שונים )לא הייתה שום הסתייגות אחת במרכיב זה(: 

 מתלבטים בה יחד )ש.ל.(. -כשיש רעיון אפשר ללכת אתו הלאה. יש בעיה  -
 ום נתן לי חיבוק וכוח להבין שאפשר לנסות דברים )א.ב.(.המק -
 למורה יש אפשרות לפרוח. רק תיזום וזה מתבצע )ש.ש.(. -
 יָזמה. ליזום ולחדש. כל אחד יכול להציע רעיון ונותנים לו האפשרות ליישם אותו )צ.ב.(. -
  היכולת לתת לאנשים לפרוח. בית ספר לא חוסם. יש מקום לעשייה )ד.אס.(. -
 בשבילי המילה 'מאפשר' מבטאת את "דרור" )א.ק.(. -
 אפשר לחלום ולקבל עזרה בהגשמת החלום )ד.פ.(. -
בריאיון לקבלה לעבודה נשאלתי 'מה החלום שלי'. הופתעתי מהשאלה, אך אמרתי. האזינו לי והתעניינו מאוד. מיד -

 הרגשתי שאני רוצה לעבוד כאן )ע.ר.(.
שתי לפתוח כיתת תגבור לתלמידים בעלי לקויות למידה באנגלית. א' הסכים בתנאי בריאיון לקבלה לעבודה ביק -

שאם תוך שלושה חודשים הכיתה לא תתחיל לשלב תלמידים היא תיסגר. הצלחתי. 'רוח דרור' זה שסמכו עליי ונתנו לי 
  לבצע מה שהצעתי )ר.ס.(.

 הצמחה פרופסיונלית, 'התפתחות לרוחב' ו'ארגון לומד' 

ורים מציינים את תהליך ההצמחה היזום והאינטנסיבי כמרכיב מהותי בתרבות הארגונית של רבים מהמ

"דרור". הצמיחה נשענת לרוב על עידוד להרחבת העשייה המקצועית תוך מתן משמעות ל'התפתחות לרוחב', 

 לאו דווקא מתוך המניע של התקדמות היררכית )לא הייתה אף הסתייגות אחת בעניין זה(: 

  ספר מעודד צמיחה אישית, רצון להיות יותר טוב, לשנות ולעשות דברים אחרת) ג.א.(.בית ה -

"דרור" כ'ארגון לומד' נשען על תרבות של למידה הדדית ותמיכה בתוך הצוותים המקצועיים, על השתלמויות 

 המאורגנות בבית הספר ועל מכוונות ללמידה כארגון: 

ר. תוך כדי כך הביאו לצוות מדריכה צמודה. מהשנה השנייה כבר חיברנו בשנה ראשונה כתבתי מערך משיעור לשיעו -
חוברות "שפה מספרת תרבות" )ערבית( שעובדים אתן בכל הארץ. שנה לאחר מכן חינכתי. תוך שלוש שנים קיבלתי 

  תפקיד של מקשרת שכבה. רק במקום אינטנסיבי וממריץ כזה ניתן להתנסות בכל כך הרבה דברים )א.מ.(.

פשרו לי ולכל מי שרצתה לעבור מחטיבת ביניים לחטיבה עליונה וללמד לבגרות בלי שהיה לי ניסיון. הצוות התגייס א   -
  לעזור לי בשנתיים הראשונות. אני מאושרת ומודה על שניתנה לי ההזדמנות )ל.ב"נ.(

שנותנים לי. מרגישה שקורה נעים לי לעבוד ב"דרור". אני מרגישה צמיחה אישית. אני מרגישה מגובשת בזכות הבמה  -
 כאן משהו טוב )ט.ג.(.

  בכל מקום שומעים שאין למורים לאן להתפתח. כאן זה אחרת. כל הזמן ניתן להתפתח )י.י.(. -

)מורה לספרות( בשנת השבתון רציתי לגוון והשתלמתי במחשבים. שאלתי אם אוכל ללמד כיתה אחת. א' הסכים  -
  'תעשי מאוחר יותר אם תחליטי סופית.' )ר.ש(.מיד. 'ומה עם ההסמכה?', שאלתי. 

א' דחף כל מורה לחינוך מיוחד ללמד מקצוע אחד גם בכיתה רגילה. בהתחלה היססתי, אך השתלמתי והתחלתי.  -
 רק אחר כך הבנתי כמה זה תרם לי )ד.פ.(. 

-שצמחתי והתפתחתי בבית)מורה לחנ"ג( הוצע לי להיות מחנכת ואני גאה על ההזדמנות שניתנה לי. אני מרגישה  -
  הספר. אחרי כל השנים אני חושבת שאני מורה טובה ולא עייפה )ד.ס.(.



)מורה לחנ"ג( השתלבתי בחינוך, במסע לפולין מדי שנה, במסע הישראלי ועוד. אני מתפתח בזכות הרוח שכאן  -
 )א.י.(.

ש את קריירת ההוראה. יש תחושה באתי ל"דרור" אחרי שנות הוראה רבות, אך אני מרגישה שכאן התחלתי מחד -
  דבר מעצים. יש במקום סוג -שסומכים עלינו מבחינה מקצועית, שמתייחסים אלינו כאל בעל מקצוע 

של קסם שנוצר משפע ההתרחשויות וההזדמנויות. למשל, הוצע לי להיות אחראית על פיתוח קשרי חוץ ומשלחות 
בית הספר ארגן. תהיתי: 'בגילי המופלג?!'. א' השיב: 'את תהיי לחו"ל. הוזמנתי להשתתף בקורס 'עתודה ניהולית' ש

  דוגמה לצעירים שאפשר להתפתח בכל גיל' )ז.ג.(.

  רוצים ללמוד מהצלחות ומשגיאות. עצם המפגש הזה הנו למידה )ו.ב.(. -

  אנחנו בודקים את עצמנו כל הזמן, מפיקים לקחים ומיישמים )מ.ג.(. -

  כבוד, אמון וגיבוי למורים

מאפיינים שנזכרו לעיל, כמו מתן אוטונומיה, עידוד ליזמות, תעוזה במימוש חלומות מקצועיים, הצמחה 

הומניסטית רחבה הכוללת יחס של כבוד, אמון -הם, לדעת המורים, חלק מגישה ניהולית -פרופסיונלית 

 ותמיכה במורה כבן אדם: 

  'גם המורה במרכז' זו אינה רק סיסמה ב"דרור" )ט.מ.(.קודם כל אתה בן אדם. מקשיבים לאנשים ולצרכים שלהם.  -

הרי אירוע שלא אשכח: קבעתי פגישה להודיע שאני בהיריון. הייתי במתח: שנה ראשונה ב"דרור", קיבלתי חינוך כיתה  -
פשר ז', איאלץ להיעדר באמצע השנה... הייתי נבוכה, והתחלתי להתנצל. א' קטע אותי: 'מה אתך?! היריון זה ברכה! א

  נשיקה?' קם מהכיסא, התכופף אליי ונתן לי נשיקה במצח. יצאתי עם לחלוחית של דמעות בעיניים )ג.ק.(

פשרו לי לעבוד באופן גמיש, פחות שעות  - נקלעתי למשבר במשפחה וחשבתי שאצטרך להפסיק לעבוד. במקום זאת א 
  זה סייע לי להתאושש )ש.ל.(. ואף לעבוד זמנית מהבית. כולם התגייסו לתמוך בי ולהשלים את החסר.

  כאן מחפשים מה אתה כן עושה בסדר ולא מה אתה לא עושה בסדר. אין תחושה שכל הזמן בודקים אותך )ג.ט.(. -

  ֵאמון הדדי שמה שתעשה יהיה בסדר )ח.א.(. -

  סומכים עליך )א.ק.(. -

  מורה יודע שיהיה לו גיבוי מההנהלה. נותן הרגשת ביטחון )ר.צ.(. -

הורים האשימו אותי שבגללי תלמיד/ה לא התקבל/ת לכיתה ברמה הראויה בחטיבה עליונה. טענו שלא בדקתי  -
פי שידעו שהשקעתי בתלמיד/ה במהלך השנה. -על-כהלכה את המבחנים, שאני 'בושה למקצוע' וכו'. השמיצו והעליבו אף

שישנן סיבות אחרות לאי ההצלחה התהלכתי בתחושה קשה. ההנהלה בדקה ונוכחה שהמבחנים נבדקו כהלכה ו
בלימודים. הבקשה להעביר את התלמיד/ה לכיתה ברמה גבוהה יותר נדחתה. ההורה שהוא/היא בעל/ת תפקיד מרכזי 

  במועצה, פנה/תה בתלונה לראש המועצה. המנהל לא נכנע. זה היה אירוע מכונן עבורי )ש.מ.(.

  לעומת זאת, שתי מורות היו בתחושה שאין די גיבוי:

  החרמתי פלאפון לתלמיד והחזירו לו )ל.ב.(.-

  תחושה שאין מספיק גיבוי למורה להקפיד על המשמעת )א.צ.(. -



 שטוח ומתן אוטונומיה -מבנה ביזורי

ניהולי ובתרבות -שטוח ומתן אוטונומיה הם שני מאפיינים דומיננטיים נוספים במבנה הארגוני-מבנה ביזורי

הגודל הם מאפשרים ליותר אנשים להיות מעורבים, לנקוט יָזמה ולהתפתח הארגונית של "דרור". למרות 

 באופן אישי: 

לכל אחד מקום שלו. רוטציה בתפקידים. אילולא הרוטציה הייתה מקובלת אינני יודעת אם הייתי מעזה לקחת על  -
  עצמי את תפקיד מקשרת הצוות )ז.ג.(.

  בד בתחומו להחליט ולהתקדם )ר.כ.(.המון ביזור של סמכויות ומתן אוטונומיה לכל עו -

  אני מעריכה מאוד את האוטונומיה המוחלטת הניתנת לצוות )ח.ל.(. -

  מהרגע הראשון הרגשתי שאני יכולה לפעול, לעשות, ליצור ולהחליט, כולל התכנים )ח.א.(. -אוטונומיה  -

 ומיה: עם זאת, שתי מורות ציינו שהגודל משפיע לרעה על הרצון לממש את האוטונ

כמעט ולא. אני מרגישה כמו בורג קטן. משהו בגודל עוצר )ת.ד.(. היום בית  -בעבר הרגשתי שיש לי משקל. היום -
  הספר גדול מאוד והולכים לאיבוד )ס.ק.(.

שהופק עוד קודם לכן הוא לבדוק את השפעת הגודל על תפקוד בית הספר. כיוון שבית הספר ממשיך  לקח

תמדה, הוחלט להקים צוות פיתוח שיכין את השינויים המבניים והפיסיים הנחוצים לגדול במתינות, אך בה

 תלמידים בשכבה בממוצע(.  171-תלמידים בשכבה )כיום אנו עומדים על כ 111-כשנגדל מֵעבר ל

 שלוש מורות הצביעו על כך שלאוטונומיה ולמבנה ביזורי עלולות להיות תוצאות לוואי שליליות סמויות: 

  "הינשוף" שאב אותי לתוכו, אבל לא הייתה התעניינות מאף אחד. לא היו בקרה, ליווי ושיתוף פעולה )ח.צ.(.פרויקט -

  כצוות לא תמיד מרגישים הערכה על הנתינה. מרגישים קצת 'עזובים' )ל.ג.(. -

  ים )א.ב.(.יכול להיות שמעמדת הניהול קשה לפרגן כל הזמן, אבל צריך לתת יותר תשומת לב למה שאנשים עוש -

ואכן, שנים רבות ההנחה ב"דרור" הייתה שכל הסגל יתרגל לפעול וישגשג בתנאים של ביזור ואוטונומיה 

די בו כדי שהכול יֵדעו  -מרביים. הנחה נוספת הייתה שעצם הפרסום השוטף במערכת המידע הפנימית 'מי"ד' 

להניע את כל האנשים ו/או את כל  ויעריכו את העשייה. מסתבר שאוטונומיה וִאפשור אין בהם די כדי

הצוותים. לעתים, אין בצוות מנהיגות המסוגלת להניע את כולם. גם כשיש מנהיגות כזו ישנם מורים הזקוקים 

לליווי אישי ושיטתי כדי לנצל את האוטונומיה המוקנית להם וכדי לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם. 

 עה שההנהלה יודעת על עשייתם ולחוויה של הוקרה על כך. מורים אחרים זקוקים למשוב שיטתי, לידי

  הלקחים שהופקו הם:

 . למסד נהלים של משוב לכל המורים ולבעלי התפקידים. 0

 . להנחות את בעלי התפקידים לניהול של תהליכי משוב. 1

 . לאתר חברי סגל וצוותים המעוניינים בתמיכה כדי לתרום ולהתפתח. 1

אמנים' לבודדים או לצוותים. ה'מאמנים' יעסקו בהצמחה אישית ובליווי בעלי תפקידים . ליצור תפקיד של 'מ1

 וצוותים. זאת, לשם הבניה מתמדת מחדש של הארגון שתתמוך במיצוינות של הסגל. 



 איכות האנשים, טיב יחסי האנוש ודפוס העבודה השתפנית בצוותים 

ית בצוותים עלו כמאפיין ָעצמתי בהוויה של "דרור". איכות האנשים, טיב יחסי האנוש ודפוס העבודה השתפנ

 תוך כדי כך צוינה התרומה של ההנהלה לאיכות ב"דרור" בכלל ולהצלחה בבחירת הסגל בפרט: 

א' גאון בגיוס עובדים. ידע לגייס עובדים איכותיים. הוא פיצח את הֶגן של "הפריירים" שמוכנים להקדיש כל כך  -
  הרבה... )ח.ז.(.

לו נבחרו בפינצטה )א.צ.(.עובדי -   ם כאן אנשים נהדרים שנראה כא 

  אספו אנשים טובים ושמו במקום אחד )ח.ס.(. -

  מקשרי המקצוע 'איפה יש עוד אנשים כאלה' )ח.ז.(. -

  חדר מורים איכותי. ניתן לגייס כל מורה בהסבר ושיחה )ס.ב.(. -

  )מ.ג.(. המילה "ביחד" מאפיינת ומייצגת את מה שאנחנו עושים. -

באתי ממקום שלא הייתה בו הרגשה של ביחד. כל אחד היה לעצמו. כאן זה שונה. אתה לא לבד. יש עזרה ותמיכה.  -
  יש קולקטיב. כיף לי לבוא בבוקר. אני אוהבת את העשייה ביחד! )ש.נ.(.

  חיבוק למורים חדשים. עזרה מידית. אתה לא לבד )א.ד.(. -

  )ח.ס.(. שיתוף פעולה. הפריה הדדית -

כל אחד מביא את כישוריו, ולכל אחד יש מקום. כל אחד לוקח אחריות. כאן למדתי מה זאת עבודת צוות.  בצוות -
  צוות הוא כמו משפחה, ו"דרור" הוא כמו משפחה מורחבת )ש.ע.(.

יפי. אין אינטריגות. אין מעמדות. מורים עוזבים את בית - ֵ ור", אלא מסיבות הספר לא כי לא טוב ב"דר-חדר מורים כ 
  אחרות. )ר.ש.(.

  שבחים לצוות העובדים. כולם רוצים לעזור. מזכירות עם ראש גדול )ח.ס.(. -

נעים לבוא לפה לעבודה. האנשים נעימים, מקצועיים, משקיעים. יש פרגון, עזרה הדדית. שיתוף בחומרים. יש עם מי  -
  להתייעץ )ר.ש.(.

  ם )ר.צ.(.כבוד אחד לשני. נעים לפנות לאנשי -

  'רוח דרור' במילה אחת זה א' )מנהל הקריה(. א' הוא מצפן, מנהיג, אבא )א.ק.(. -

  א' עצבני, עם קושי, הוא יוצא מחויך, עם הצעה לפתרון. זו, לדעתי, 'רוח דרור' )א.ק.(.-גם כשמורה נכנס ל -

  .יש פתיחות של כל ההנהלה. תמיד הדלת פתוחה לכל שאלה ולכל משאלה )ר.צ.( -

  ישנם מפגשים אישיים של ההנהלה עם כל מורה. מישהו שמקשיב לך ורוצה לשפר. מישהו שמחזק אותך )ס.ב.(. -

צניעות ודוגמה אישית. נכנסתי לחדר של המנהל והתפלאתי להיווכח שהוא הרבה יותר קטן מהחדר של המזכירה  -
  רות )א.ג.(.שלו. גם השולחן שלו הוא פשוט וסטנדרטי כמו השולחן של כל המזכי

   עם זאת, הייתה הסתייגות אחת בקשר לעבודה בצוות:

בצוות שלי יש תחלופה רבה, והמורים החדשים לא מכירים את 'רוח דרור' ואת הרוח הצוותית של יצירה ושיתוף. יש  -
  הרגשה שהם באים לעשות את העבודה וזהו )א.צ.(.

במטרה לתווך ולהנחיל את 'רוח דרור' הרצויה. בכל  בנושא זה הוא למסד את החניכה של מורים חדשים הלקח

 חטיבה קיבל על עצמו אחד המורים אחריות לעניין. 



 תשתיות, רוגע ואסתטיקה 

רבים ציינו כי התשתית המפותחת וההקפדה על תחזוקה תורמות לאיכות התפקוד ב"דרור" )לא הייתה אף 

 הסתייגות אחת בעניין(: 

ספריות ענקיות, במעבדות חדישות. תנאי ההוראה והציוד טובים מאוד. כל מה  התברכנו בהרבה מחשבים, בשתי -
מטופל מיד. לכל צוות יש התקציב שלו. אני יכול לצלם חומר כרצוני בהתאם לתקציב הצוות.  -שצריך להיות מטופל 

  ל! )ז.ק.(.אני שומע ממורים בבתי ספר אחרים שמבקשים בריסטול ולא יודעים אם יקבלו. כמה זה מעליב ומשפי

  הועלה צורך, וההנהלה קנתה מחשבים ניידים ליועצות ולמקשרות השכבה )נ.ק.(.-

כשקיבלתי את הטלפון הנייד מבית הספר הייתי מאוד גאה. חברות שלי לא האמינו לי שבית הספר רכש טלפון נייד  -
  לכל מורה )א.ס.(.

כל  -בניינים בני שתי קומות בלבד, בעלי מבואות רחבות ההקפדה על נוי, ניקיון ותחזוקה, הדשאים הרחבים בכניסה, 
אלה יוצרים תחושה של 'מרחב אסתטי'. האסתטיקה האופפת את המקום מוסיפה נדבך חשוב ליצירת התחושה של איכות 

  ב"דרור".

לו ז - ה לא מבחינה ויזואלית בית הספר מאוד מזמין. מאוד מרשים בחזות החיצונית. כמו קמפוס אוניברסיטאי. כא 
  בית ספר. ההיבט האסתטי מאוד חשוב ולא צריך להיתפס כמובן מאליו. אני מאוד מעריכה את זה )י.ה.(.

"דרור" זה המון אסתטיקה. כיף לבוא למקום אסתטי, נקי ויפה. לא רואים את השנים על בית הספר. כל דבר  -
  שמתקלקל מיד מטפלים בו. זה לא דבר ברור מאליו )א.ב.(.

  נה אני נכנסת יום יום לבית הספר, וכל פעם אני אומרת לעצמי מחדש: 'כמה יפה כאן!' )א.ש.(.ש 51כבר  -

  יש מעט ונדליזם יחסית לבית ספר. יש כיתות בחטיבה עליונה שבסוף השנה מתלבטים אם צריך לסייד אותן )א.ט.(. -

באופן סדרתי. הלכתי למנהל וביקשתי בשנים הראשונות תלמידים היו גורמים יותר נזקים. פעם חיבלו בשירותים  -
עד שיפסיקו לקלקל'. לא  -לסגור את השירותים לזמן מה כדי שירגישו. 'להיפך', הוא אמר, 'תתקנו מיד. תמיד נתקן 

  הייתי בטוח שזה יצליח. הסתבר שהוא צדק )א.ר.(.

ים. מיד מנקים וצובעים התלמידים מושפעים מהסביבה האסתטית. לעתים רחוקות מתגלה גרפיטי וכולם מזדעזע -
  מחדש. לאחר כל גרפיטי בית הספר נהיה יותר יפה )א.מ.(.

ההשפעה של המרחב האסתטי על "דרור" כמקום חדשני ואיכותי מושגת גם תודות לביטול סממנים אחרים של הדימוי השמרני של 

  "בית ספר":

ם ולא ידעתי להסביר לעצמי מדוע. עד שנות הוראה. שלושה חודשים התהלכתי מוקס 51הגעתי ל"דרור" אחרי  -
דקות בלבד. פתאום  59או  1אין צלצולים! איזה שקט! איזה רוגע! אין הפסקות של  -שלפתע קלטתי: זה מה שאין 

  הבנתי איך "טמטמו" אותי כל השנים בבית הספר הקודם... )א.א.(.

 מקצועיות, מסירות לעבודה ויחס אישי לתלמידים 

בודה ויחס אישי לתלמידים הם, לדעת המורים, מאפיינים בולטים של האתוס החינוכי מקצועיות, מסירות לע

 ב"דרור" )לא הייתה אף הסתייגות אחת בעניין(. המקצועיות קשורה במכוונות למיצוינות: 

פי שבית הספר כל כך גדול. כשאני מספרת -על-מתאימים לכל תלמיד תכנית אישית. היכולת להגיע לכל ילד אף -
  לא מאמינים לי שזה אפשרי. החתירה למצוינות מקצועית היא, לדעתי, הכי מיוחד ומאפיין את "דרור" )ח.צ.(. על כך

  המסירות לחינוך מתבטאת במוסר עבודה גבוה:

למען התלמידים. עוזרים לתלמידים ללא לאות. עושים הכול למען  ב"דרור" אתה נותן מעצמך. "מתאבדים"  -
  הנתינה של המורים אינסופית )ל.ג.(. - הצלחת התלמידים )ד.נ.(.

  בחרו אנשים בעלי יכולת הנתינה הרבה ביותר, ללא גבולות )ס.ב.(. -

שיחות אינסופיות עם הורים. כאן זה חלק מהתפקיד. התקשרתי לאם לשבח את הבת. היא הייתה באלם ואחר כך  -
  .בהלם: 'זו פעם ראשונה שמתקשרים אלי להגיד משהו טוב...' )ח.ז.(



הספר. לא השתמשתי ביום הפנוי שלי -כל זמן שיש עשייה צועדים קדימה ולא עייפים. אני באה בבוקר בשמחה לבית -
  מתחילת השנה )ק.ב.(.

  פי שקשה כאן כבר אי אפשר אחרת )ח.ז.(.-על-אף -

  מרכיב נוסף באתוס החינוכי הוא יחס אישי לתלמידים:

דגלים של בית הספר, כולל של המורים המקצועיים. כמעט כל המורים הקשר בין מורים ותלמידים הוא אחד מה -
  מקיימים את הקשר באהבה וזה נותן לתלמידים הרבה ביטחון )י.ה.(.

כתלמידה חוויתי יחס קר ומנוכר מצד המורים. ההגעה ל"דרור" שימשה עבורי חוויה מתקנת. ב"דרור" המורה מדבר  -
ין המורים לתלמידים טובה מאוד. תלמיד יכול להתקשר למורה בכל שעה עם התלמיד בגובה העיניים. התקשורת ב

  ובכל בעיה )ל.ל.(.

אני יכולה להגיד את זה גם מצד שתי בנות שלי שסיימו את בית הספר והבן שלי שבחטיבה. אני רואה שהייתה להם  -

  פה )ג.א.(.חוויה טובה. זה מקום שטוב לבוא אליו בבוקר. יש אוירה נעימה ולכן שמחים לבוא ל

הבנות שלי לומדות פה. אני רואה את בית הספר גם כאימא, מהצד של הורה שרוצה את הטוב לילדיו וכאן זה  -
  נמצא. הבנות מעריכות את בית הספר ואת המורים. יודעות לפרגן ולהשוות )ר.ש.(.

ר לעיל. רק שליש עם זאת, במיצ"ב שנערך בתשס"ז התקבל בעניין זה נתון שמעמיד בסימן שאלה את האמו

מהתלמידים בכלל בתי  16%מתלמידי חטיבת הביניים ב"דרור" דיווחו על יחסים חיוביים עם המורים לעומת 

 הספר! 

שהופק בחטיבת הביניים הוא להכשיר את המורים המקצועיים כ'חונכים' ולייעד שעות פרטניות  הלקח

 להשתלבות החונכים במערך מחנכי הכיתות. 

 ות יחידה משפחה, בית, גאו

חלק מהמורים המתארים את התרבות הארגונית ב"דרור" משתמשים בדימוי של משפחה ובית ומביעים 

 תחושה של גאוות יחידה: 

"דרור" נותן הרגשה מידית של בית. גם בזכות האנשים וגם בזכות המסירות לפדגוגיה. הרגשתי שייכת מהרגע  -
  הראשון )ח.ס.(.

. יש אחדות מדבקת. לכן, גם מוכנים לתת יותר. זה הופך אותנו למורים יותר טובים אני מרגישה אווירה של בית -
  )ט.מ.(.

  הספר אני מרגיש משהו. חש שייכות )ז.ק.(.-כל פעם שאני נכנס בשער בית -

  "דרור" בית שני. מקום אוהב, מחבק מתחשב )ז.ג.(. -

  "דרור" בשבילי בית ומשפחה )ג.ק.(. -

  ל"דרור". בית הספר שם את החינוך במקום של כבוד )צ.ב.(.יש גאווה להשתייך  -

  הספר )ח.א.(.-אני מרגישה גאוות יחידה. אני מרגישה שאני חלק מהמוניטין של בית -

  הספר )ז.ג.(.-ספר אחר. יש הרבה כבוד כלפי בית-אני מקבלת "פידבקים" רבים שאנחנו בית -

  ות. צריך לתת דוגמה אישית )י.י.(.הספר הולך לפניו. מחייב את הצו-שמו של בית -

עם זאת היו שבע הסתייגויות בעניין תחושת השייכות ואווירת האינטימיות והקרבה, רובן ככולן מתוך השוואה 

 לתקופת ההקמה בעבר: 

כך מעט אנשים. כנראה צריך להרגיש ממש שייכות וזה לא -מאכזב שלאירועים חברתיים המתקיימים בערב באים כל -
  כך )מ.ד.(.בדיוק 



  פעם הייתה תחושה של משפחה. עכשיו זה יותר כמקום עבודה )א.ב.(. -

  האינטימיות והקרבה נעלמו. היום זה כמו כל בית ספר אחר )ת.ד.(. -

 שני "איומים" על "דרור" 

 'נרמול' לעומת תקופת ההקמה 

מבחוץ: רבים  -מבפנים, והשני בהלכי הרוח של הסגל זיהינו שני "איומים" על קיומה של 'רוח דרור'. אחד 

מ'זקני דרור' משווים את התרבות הארגונית הנוכחית לזו שבתקופת ההקמה, בעיקר לתקופה בה בית הספר 

(. לדעת 0997-0991תשנ"ז, -הצומח היה קטן יחסית וטרם התפצל לחטיבת ביניים ולחטיבה עליונה )תשנ"ה

הגמישות והפתיחות הצטמצמו בגלל תהליכי מיסוד, חלקם, האינטימיות והקרבה נעלמו בבית הספר הגדל, 

 והמוכנות לעבודה ללא גבולות פינתה מקומה לעייפות ולציפייה לתמורה הולמת:  

"דרור" היה בניית יש מאין. אנחנו היינו היוצרים. כתבנו תכניות לימודים וחוברות לימוד. הסיפוק היה אדיר. שום  -
  של פעם בחיים )ד.פ.(.דבר לא ישתווה לזה. זו הייתה תקופה 

פעם עבדנו כמו מטורפים. לילות שלמים. ההקמה הייתה חוויה ראשונית. חגגנו את לידת האפרוח הראשון במדגרה  -
בהרמת כוסית לחיים. הייתה חוויית החידוש. הייתה רוח התנדבות. עשייה מעל ומעבר. שיתוף פעולה בין עובדים 

צורת עבודה זו הולכת ומתפוגגת. עדיין יש מתנדבים, אך חלק מהאנשים כבר וצוותים. כך נוצר המושג 'רוח דרור'. 
  עייפים, מצפים לתמורה. זה כמו בכל בית ספר. הבראשיתיות איננה לטוב ולרע )ש.פ.(.

  פעם עבדנו בערבים, בבית הספר או בבתים ללא לאות. היום אני מרגישה עייפות )ר.ש.(. -

לגייס מורים לצאת לטיול שנתי, לגיחה  -ים הכול כדי שהמערכת תעבוד. כיום פעם כשהגעתי חשתי שהמורים עוש -
ואם רוצים מעבר  של של"ח, לסיור לימודי זה טלפונים, בקשות והתחננויות. תחושה שאני עושה את מה שצריך לעשות, 

  אני רוצה תמורה )א.מ.(. -לכך 

ר מדי. חשבנו שעם זה נלך הלאה, ולא הכנו עצמנו רוח "דרור" זה משהו שהיה ולאט מתאדה. הסתמכנו עליו יות -
למצב שאנו נמצאים בו היום. היום דרושים כללים: 'אם אתה מורה במשרה מלאה עליך ללוות כך וכך סיורים, עליך 

  לתת כך וכך שעות מילוי מקום' וכו' )א.ב(.

  חלק מהוותיקים סבורים שהדור הולך ופוחת:

. 'קשה להם'. 'אין להם כוח'. חורה לי שצריך להתווכח אתם על בקשות למילוי המורים החדשים לא ב'רוח דרור' -
  מקום וכו' )ח.א.(.

  וגם, חלק מהמורים הוותיקים נשארו נמרצים ומרוצים:

  בשל הרצון להגשים חלומות. אני ממשיכה לממש חלומות ובגדול )א.ק.(. -העומס  -

  ם מקום אחר )ד.פ.(.אני מרגישה שזכיתי. לא הייתי רוצה להיות בשו -

  טוב לי ב"דרור". אני מורה ותיקה ונהנית מכל רגע )ש.י.(. -

  אני אוהבת לבוא לבית הספר. יכולתי כבר לפרוש ובכל זאת אני ממשיכה ללמד )ר.צ.(. -

באתי מרקע של הוראת דוברי אנגלית והקבצות א'. ב"דרור" התנסיתי בהוראת תלמידים מתקשים וגיליתי שאני  -
פי שפרשתי אני ממשיכה לעבוד ולא מוותרת על המשרה הקטנה שלי. נחמד לי -על-ית מכל צעד שאני עושה. אףנהנ

  וטוב לי )מ.פ.(.



 

 קונפליקט עם התרבות שמסביב  -'מלחמת תרבויות' 

קיימת תמימות דעים בין המורים, כי המרחק בין התרבות הנחוצה לקיום בית הספר הרצוי לבין התרבות 

גדל והולך. בין השיטין מחלחל ספק אם בית הספר יוכל לעמוד נגד הזרם השוטף אותו. הרי  -ותו האופפת א

 דברים מתוך שיח מורים המשקף את 'מלחמת התרבויות' והמצוקה הקיומית של בית הספר בימינו. 

  כבוד למבוגר, להורה ולמורה, סמכות של מבוגר. היום: זלזול בסמכות המבוגרים. -בעבר -

ר לבית הספר הייתה השפעה בחברה, והיום בית הספר מובל. ויתרנו לחברה. זנחנו את התפקיד הפדגוגי. יש בעב -
  תלות בהכתבה של ההורים, של החברה, של הסביבה.

  השאלה היא האם אנו מתנהגים כמו שהחברה מכתיבה, או שאנו קובעים בעצמנו לעצמנו. -

  ו. אנחנו יותר חומריים. לא רוצים לעשות דברים ללא תגמול.משהו קרה לחברה, לילדים, להורים וגם לנ -

השפעה שלילית של הורים. חוסר גיבוי של ההורים. התערבות ההורים משנה את דפוסי החשיבה שלנו. הורים שוכרים  -
  עורך דין.

ת. הצפה של מידע השפעה הרסנית של התקשור -ריבוי גירושין. עיסוק בקריירה וחוסר זמן ופניות לחינוך הילדים.  -
  ושטחיות.

אובדן סולידריות חברתית. היעדר ערכים לאומיים. השתמטות. נוצרים פערים כלכליים ותרבותיים בין ההורים  -
  שמקשים על ההתנהלות. אוכלוסייה קשת יום לעומת אוכלוסייה מבוססת.

-תרבותית-יב מוגבל לפעילות ערכיתאין מיומנויות חברתיות להיות ביחד בכיתה. סדרי עדיפות לא מתאימים. תקצ -
  מניעתית. אין אפשרות לחנך כמו שצריך.-קהילתית

  חוסר סבלנות. חוסר הקשבה. אין גבולות, הכול מותר. לילד אין אחריות. פינוק וחוסר רצון להתאמץ. -

  תחושה שאין גיבוי למורה. אין סנקציה משמעותית. המשמעת הולכת ומתרופפת. -

  עה קשה בדמוקרטיה, ואז אנשים ייקחו החוק לידיים.פגי -אכיפה -אי -

  תחושת חוסר אונים. בא לוותר, להרים ידיים. -

  אולם, למרות התמונה הקודרת יש גם קולות אחרים:

אני דווקא מרגישה שיש גיבוי. לא מוותרים לתלמידים. עומדים בפרץ מול ההורים. מאוד תלוי מי מקשר השכבה  -
  )י.פ.(.

קובע כללים ועומד מאחוריהם ניתן לעשות דברים. בהתנהגות אחידה ובשפה משותפת. לדוגמה, אכיפת  כשהארגון -
  תלבושת בית ספרית )ק.ג.(.

למרות הקשיים יש במהלך שש השנים גם הצלחות שצריך להעריך את משמעותן: מספר הלומדים העצמאיים  -
בחטיבה עליונה; יציאה של בוגרים -ין והמסע הישראלי בחטיבת ביניים; המסע לפול -והמשתתפים במסגרות מצוינות 

  כל כך רבים לשנת שירות לפני הצבא ועוד )א.מ.(.

  כך או אחרת, הכול מסכימים כי בית הספר חייב להגדיר בבירור את נורמות ההתנהגות הנדרשות ולאכוף אותן בקפידה:

עה. הכללים צריכים להיות יותר ברורים לא השכלנו להנחיל לתלמידים את היכולת לא לנצל את החופש לר -
  והסמכות מורגשת יותר )ז.א.(.

  צריך קו אדום: מה מותר ומה אסור )ד.ח.(. -

יש לשים דגש על משמעת ולהבהיר להורים שיש הפרדה בין הבתים ובית הספר. התלמידים צריכים להבין שההתנהגות  -
  בבית ספר צריכה להיות שונה מזו שבבית )ח.א.(.



 ן וסיכום דיו

 : שבע אבחנותמניתוח משווה של כלל דברי הסגל ניתן להכליל 

חדורים  בולט הבדל בין דור המייסדים, 'זקני דרור', לבין מי שהצטרפו לאחר תקופת ההקמה. המייסדים א.

 בתחושה עזה שבתקופת ההקמה 'רוח דרור' הייתה בָעצמתּה הגדולה ביותר. 

ב"דרור" מצביעים על הבדל לטובה בין 'רוח דרור' הנוכחית, אותה הם לעומתם, רבים מהמורים החדשים  ב.

 חווים ב"דרור", לעומת המציאות אותה הם מכירים ממקומות אחרים. 

ניכר הבדל בין בעלי תפקידים, כולל מחנכים, לבין מורים מקצועיים. הראשונים שמספרם כשני שלישים  ג.

 ור' הרצוייה מאשר האחרונים. מהצוות, משקפים נוכחות רבה יותר של 'רוח דר

 אין הבדל משמעותי בדעות של סגל חטיבת הביניים לעומת סגל החטיבה העליונה.   ד.

 כמעט כל המורים מעריכים מאוד את הסגל הִמנהלי ואת תרומתו ל"דרור".  ה.

מם דעות הסגל הִמנהלי מקוטבות במידה הרבה ביותר: מחציתם חשים את 'רוח דרור' ורואים את עצ ו.

כשותפים ליצירתּה ולמימושּה. לעומת זאת, כשליש מהסגל הִמנהלי מרגישים פחות שייכים: ללא פגישות 

קבועות של צוות, ללא חדר מורים משלהם להתכנסות יחד, ללא מסגרת להשתלמות מקצועית, ללא נתיב 

 להתקדמות בתפקיד וכו'. 

יוביות מאוד כלפי "דרור". לא הייתה כלל הרוב המכריע של הסגל הביע בשיחות ובראיונות עמדות ח ז.

אווירה של "קיטורים", ציניות לגבי חינוך וכו'. גם כאשר הובעו קושי או ביקורת, ניכרה לרוב כמיהה להמשך 

 שיחות כאלה, תוך מוכנות לשיפור המצב. 

 

 : לקחים כלליים שהופקו ממחקר הפעולה על 'רוח דרור'

 , החברתי והתרבותי. . מיקוד הניסוי בתחומים ההתנהגותי0

. צורך בהקמת 'מסגרת חינוכית לעיצוב התנהגות' לטיפול שיטתי בהתנהגות בלתי נורמטיבית של תלמידים, 1

 במטרה להשאירם ב"דרור". 

 . צורך בשיתוף התלמידים ביצירת 'רוח דרור' רצויה ובהשפעתּה על סביבתּה. 1

 בותיו. סבי בהשפעה על . צורך בהגברת המעורבות של "דרור"1

שיפעלו בתשס"ט יתמקדו בהבניה מחדש של "דרור" לאור לקחים אלה והלקחים שהובאו  צוותי הפיתוח

 בסעיפים קודמים. 

 

  ולסיכום, מה זו 'רוח דרור' בקיצור?

  רוח המייצרת אנרגיה )א.ק.(.-

  לבוא בבוקר עם מרץ ובחיוך )א.ב.(. -



  להיות ראש גדול, יכולת נתינה )ח.ס.(. -

  ינות מקצועית ביחד. מורה ערכי ואיכותי )י.ל.(.מצו -

  ליצור בית שהוא מודל להשראה בחינוך )ד.ח.(. -

  מפגש כגון זה מייצג את 'רוח דרור'. יש במקום משהו של רוח. הכול זורם )ע.ר.(. -

  תעוזה להגשים חלום. חלום ותקווה )ע.י.(. -

 

  :"דרור" כעץ עם צמרתאני רואה את  -

  מעלה מעלה. לחשוב קדימה עשרה צעדים. חלום שמושך למעלה, שגדלה צמרת

   חודרים יותר עמוק. השורשיםאבל ככל שעולים למעלה 

  מאפשר לתלמידים ולמורים להעמיק ולהשתבח. המקוםלהגיע לכל תלמיד ולכל מורה.  -המוטו 

  הצוותים. אנשים שתומכים אחד בשני. - הגזע

   יכול לפרוח ולהתפתח. ניצןכל 

  שכל הזמן חי ומתפתח )ג.א.(. עד-ירוקויש 

 

'רוח דרור' אינה מקיפה את כל הסגל באותה ָעצמה, ויש בה זרמים שונים. עם זאת, נראה כי ב"דרור"  סיכום:

קיימת זיקת גומלין של הלימה והעצמה בין מרכיבי התרבות הארגונית לבין עצמם, ותמיכה הדדית בינם לבין 

שטוח, ניהול עצמי בצוותים -פעולתו. כך, למשל, חדשנות, גמישות, מבנה ביזוריהמבנה הארגוני ועקרונות 

כל אלה יוצרים סביבה של הזדמנויות לסגל, פתיחות, עידוד ליזמות ותמיכה בהגשמת חלום  -ומתן אוטונומיה 

-צועית'רוח דרור' תורמת ללכידות מק וחוזר חלילה. -ממריצים צמיחה אישית, מקצועית וארגונית  מקצועי, 

 רעיונית בין פעולת רבים מהסגל לבין מטרות הארגון. 

העל של מוסד ניסויי היא לחתור ליצירת פרדיגמה חדשה ההולמת את אתגרי החינוך כיום. -אחת ממטרות

בהיבט מרכזי זה 'רוח דרור' משקפת מוכנות רבה של הסגל לאמץ חדשנות חינוכית כאורח חיים מקצועי 

 שינוי מתמידים.  ומסוגלות לתפקוד בתהליכי

האמור לעיל, בנסיבות של ימינו מתרחב הפער בין החזון החינוכי של "דרור" לבין האפשרות להגשימו  יחד עם

במלואו. כך, למשל, מתעצם הניגוד בין המכוונות להכיל ו"להחזיק" את כל התלמידים לבין ההכרח הקיומי של 

ה בסנקציה של הרחקה במקרים קיצוניים. מצב זה של בית הספר לאכוף נורמות התנהגות נדרשות, כולל נקיט

קונפליקט עם תרבות הסביבה מאיים על ההרמוניה ועל הלכידות מבפנים. במצב של 'מלחמת תרבויות' אין די 

-בחדשנות חינוכית כדי ליצור את הפרדיגמה החינוכית הרצויה. לשם כך נחוץ להשפיע מבחינה ערכית

 נדרשת לעצב מחדש את מֻכוונותּה.  תרבותית על הסביבה. 'רוח דרור'

 

  לפרק הבא )בעריכה(
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 נורמות התנהגות, עמדות והישגים של תלמידים מחקר

 חיפוש, ניווטקפיצה אל: 

  העמוד בעריכה

 

 

  לפרק הבא
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 ניסויי וסביבותיו בית ספר

 חיפוש, ניווטקפיצה אל: 

  פתיחות, שותפות, הפצה, השפעה

 תוכן עניינים

 [הסתר]

 0 'בית ספר ניסויי ו'מכוונות החוצה  

 1 מקוון-משפיע-ית ספר מקיףב  

 1 פתיחות מול סגירות  

 1 מי חוץֶמרכזי פעילות לשותפויות עם גור  

 1 שותפויות בין בתי ספר  

 6 מארג שתפני' כדגם של קבוצת בתי ספר'  

 7 סיכום  

 ות החוצה' בית ספר ניסויי ו'מכוונ

עד כה התמקדנו בבית ספר ניסויי במבט מיקרו. המאפיין התשיעי של הפרדיגמה של בית ספר מתקדם מדגם 

.Hi. Ed  פתיחות לסביבה, יצירת שותפויות עם גורמי חוץ וחתירה להשפעה על מכוונות החוצההוא :

 ין בית ספר ניסויי לסביבותיו. סביבותיו של בית הספר. מאפיין זה מוליך אותנו לבחון את הזיקה הרצויה ב

בפרק זה נשלים את אפיון הפדגוגיה הניסויית, המבנה והתרבות הארגונית הרצויים בבית ספר ניסויי, ונברר 

 העל: "להשפיע על מערכת החינוך והחברה בישראל". -מדוע בתי ספר ניסויים מתקשים להגשים את מטרת

 מקוון -משפיע-בית ספר מקיף

  ים הללו?מה משמעות המושג

בתחום הטיפול  המרחיב את עשייתו בכל תחומי החיים של התלמיד:כ"בית ספר  כאןיוגדר  בית ספר מקיף

הפרטני, החינוכי והרגשי; בתחום הפעילות החברתית, הערכית והתרבותית; בתחום הסיוע למשפחה והתרומה 

ך עיוני וחינוך טכנולוגי ברמות לקהילה, ועוד". )זאת, בשונה מההגדרה הנפוצה של מקיפות כ"שילוב חינו

 שונות"(. 

  כ"בית ספר המחולל תפוקות מֵעבר לגבולות הזמן והמרחב שלו".יוגדר כאן  בית ספר משפיע

באמצעות מֵעבר לגבולות הזמן והמרחב שלו  המרחיב את השפעתוהוא "בית ספר  בית ספר מקוון

 ".  טכנולוגיה מקוונת

 

  ייתו ואת השפעתו מעבר לגבולותיו?מדוע בית הספר צריך להרחיב את עש

 שברקע לצורך המתגבר.  ארבע מגמותלהלן 
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גדלים. הקשיים  –החסכים של רבים מבני נוער בתחום הרגשי, החברתי והתרבותי  א. המצוקה גֵדלה.

נחלשת. התרבות המשתקפת באמצעי  –ניכרים. ההשפעה של חלק מהמשפחות  –בתפקוד ובהתנהגות 

מת רבות לאיכות. כדי למלא את החלל שנוצר בית הספר צריך להרחיב את תפקידיו אינה תור –התקשורת 

 תרבותי. -קהילתי והערכי-התנהגותי, החברתי-ואת השפעתו בתחום הלימודי, הרגשי, הנורמטיבי

. מצד אחד, המורכבות איתה נדרש הפרט להתמודד בעולם שמחוץ לבית ב. הזמן הבית ספרי הולך ונדחס

לה. לכן, בית הספר המקיף הרצוי צריך להרחיב את תחומי העיסוק והלמידה של התלמיד, הספר הולכת וגד

כלכלי. מצד שני, הלמידה עצמה זקוקה לתוספת משאבים. בחינות הבגרות, למשל, -למשל בתחום הפיננסי

וכח משתנות, וההכנה אליהן מחייבת להקצות יותר זמן לדיון בהבנה וביישום החומר הנלמד. מצד שלישי, לנ

החסכים ההולכים וגדלים נדרש בית הספר להקצות יותר זמן ואנרגיה לטיפול רגשי, לעיצוב התנהגות, 

 –ערכית ולהעשרה תרבותית. יחד עם זאת, הזמן, האנרגיות והמשאבים של בית הספר -לפעילות חברתית

את הפרדיגמה של  נשארים מוגבלים, ולכן ההוויה הבית ספרית הולכת ונדחסת. בתנאים אלה הכרחי לשנות

 בית הספר. 

תלמידים בישראל יֵשנים מעט מדי, ורבים  אישי חשופים לריקנות ולסכנות .-ג. אורח החיים והזמן הביתי

אינם אוכלים ארוחת בוקר; רבים מבני הנוער מקדישים שעות לעבודה ולבילויים, אך אינם מתמידים 

ינם מכינים "שיעורי בית", ואינם לומדים באופן בהשתתפות בחוגים, בתנועת נוער וכו'; תלמידים רבים א

 משמעותי בכוחות עצמם. 

אישי של חלק -זאת ועוד, בני נוער חשופים לפיתויים ולסכנות כתוצאה מגלישה באינטרנט. הזמן הביתי

מתעצמת. אם בית הספר רוצה לפתח מיצוינות  –מהתלמידים אינו מנוצל כראוי, והסכנה בריקנות ובבינוניות 

 נות עליו להשפיע על איכות הזמן הביתי האישי. ומצוי

ניהול חיי בית הספר נעשה יותר ויותר  ד. בית הספר מתקוון בתחומים רבים, אך פחות בתחום ההוראה.

-באמצעות האתר הבית ספרי. אנו מרחיבים את התקשורת עם התלמידים, עם ההורים ובינינו באמצעות ה

Icontact  מצויים כבר בתרבות מקוונת. וכלים מקוונים אחרים. אנו 

למידה נהיה -לעומת זאת, תחום ההוראה מפגר בהטמעת האפשרויות שבטכנולוגיה מקוונת. תהליך ההוראה

אנכרוניסטי לאורח חיינו, ולכן בית הספר כולו נתפש פחות רלוונטי לתקופתנו. אם בית הספר רוצה להרחיב 

ו לרתום לעזרתו את הטכנולוגיה המקוונת גם בתחום את תפקידיו ואת השפעתו כלפי פנים וכלפי חוץ עלי

 ההוראה. 

  האם הכוונה להשפיע באמצעות הוראה מרחוק?

לאו דווקא. הכוונה היא להרחיב את התעניינותם של התלמידים ולהעשיר את עיסוקיהם בזמנם הביתי. גם אין 

ך להתעצם כמוקד השפעה נהפוך הוא. בית הספר צרי –כוונה לצמצם את נוכחות התלמידים בבית הספר 

רגשי, חברתי, רעיוני ותרבותי. בית הספר צריך לשנות את מוקדי פעילותו ואופן התנהלותו כדי להפוך 

 לרלוונטי ומשמעותי יותר. 

הוראה מקוונת רצויה בתנאי שתבטיח למידה איכותית מבלי לגזול משאבים רבים מדי. הוראה מקוונת רצויה 

, תחולל גם למידה שיתופית ותהווה אמצעי להניע את התלמידים לחולל אם תעצים את הלמידה העצמאית

 שינוי משמעותי ואיכותי באורח חייהם. 



 פתיחות מול סגירות 

  האם זו המשמעות של 'מכוונות החוצה'? האומנם בית ספר רגיל מאופיין בבידול ובסגירות לסביבה?

. אולם, התחושה של פתיחות לסביבה בבית ספר לא וכן. בעולם של ימינו אין בידול או סגירות מוחלטים

"רגיל" היא במידה רבה 'אשליה אופטית'. מבחינה מבנית בית הספר פועל לרוב כארגון נפרד שאינו מַשלב 

אנשים או ארגונים שסביבו. בדרך כלל אין הורים חברים בהנהלת בית הספר, בית הספר אינו פועל כחלק 

יתוף פעולה מתמשך וממוסד עם ארגוני המגזר השלישי וכו'. במילים מ'ֶרֶשת' של בתי ספר, לרוב אין ש

 אחרות: המבנה הארגוני של בית ספר רגיל הוא 'קשיח' לא רק מבפנים אלא גם כלפי חוץ. 

גם התרבות הארגונית של בית הספר מאופיינת בסגירות יחסית לסביבה, שלא לומר בחשש מחשיפת יתר. 

ין בתי ספר שכנים ודומים. לכאורה, שיתוף פעולה במתקנים או למידה בדוק והיווכח, למשל, מה קורה ב

הדדית היו יכולים להועיל מאוד לשני הצדדים. אולם, בפועל תמצא לרוב יחסים של ניכור, ואולי אף תחרות 

 סמויה או גלויה. 

-בידול מבני כך נוצר 'מעגל קסמים': תרבות ארגונית מסוגרת כלפי חוץ מעצימה את המידור בין בתי הספר.

ארגוני יוצר תרבות של סגירות כלפי חוץ... וחוזר חלילה. מעגל הקסמים של קשיחות מבנית וסגירות יחסית 

 ההצלחה של תכניות ההתערבות למיניהן. -לסביבה הוא אחת הסיבות לאי

  אולי סגירות יחסית היא מצב טבעי של בית ספר?

יפות תקשורתית גוברת, אי אפשר לשים מסך על הנעשה זה ִהתאים לעולם של אתמול. היום, בעידן של שק

מבפנים או להסתגר מפני החוץ. החוץ נוכח בפנים, והשאלה היא מה תהיה השפעתו. התעלמות ממציאות זו 

עלולה להיות מסוכנת דווקא לבתי ספר שייתפשו כחלשים ולא איכותיים. הלגיטימציה הגוברת לבחירה של 

אקונומית גבוהה מבתי ספר אלה, ובכך לפגוע עוד יותר -ריח אוכלוסיה סוציוהורים ושל תלמידים עלולה להב

בתפקודם. לגיטימציה גוברת לתפישה של 'כוחות השוק' כגורם מכונן את המציאות גם בחינוך עלולה לערער 

 חלשים. -את עצם קיומם של בתי ספר מסתגרים

  האם צריך להגן על בתי ספר חלשים?

ציבוריים נחלשים ככלל. המשבר בתקופתנו אינו רק כלכלי, אלא בעיקר חינוכי, העניין הוא שבתי הספר ה

דרדרים יותר  חברתי, ערכי ותרבותי. כרסום בהשפעת ההורים והתפשטות מצבי סיכון בקרב בני הנוער מ 

ויותר משפחות ותלמידים למצוקה של ממש. הקיצוץ בתקציבי הרווחה מצמצם את יכולתן של הרשויות 

סייע באופן יעיל. הקיצוץ בתקציב החינוך מכביד על בית הספר להתמודד עם הבעיות. עקב כך המקומיות ל

יורדת רמת התפקוד של רבים מהתלמידים. בית הספר עצמו נחלש והופך פחות רלוונטי למצוקה הקיומית בת 

 זמננו... וחוזר חלילה. וכך עוד ועוד בתי ספר שוקעים ל'מעגל קסמים של חולשה'. 

  בעיה של החברה והמדינה ולא של בית הספר?אבל זו 

נכון, אך בית הספר נשאר הארגון העיקרי המסוגל לחנך ולהשפיע בתחום החברתי, התרבותי והערכי. 

בנסיבות של ימינו איננו יכולים להרשות לעצמנו שבית הספר יסתגר בתוכו ויתמקד בהוראה בלבד. נחוץ 

ע למשפחות במצוקה, יגייס תמיכה ושותפות של הורים וארגונים שבית הספר ירחיב את תפקידו החברתי: יסיי

שונים, ויהיה שותף פעיל בעיצוב קהילתו. בית הספר צריך להיות ארגון יוזם ומשפיע על סביבותיו. גם בית 

 ערכי. -ספר ניסויי אינו צריך להסתפק בהפצת חדשנות חינוכית. עליו להיות גם סוכן של שינוי חברתי

  אפשרי. איך עושים את זה? זה נראה כבלתי

זה נראה כבלתי אפשרי, כאשר בית הספר מצוי בדינמיקה שלילית של קשיחות מבנית, סגירות יחסית לסביבה 

וחולשה. בחולשתו בית הספר שוקע ל'מֻכוונות פנימה'. שינוי הדינמיקה השלילית ייתכן דווקא על ידי פיתוח 

ב אנשים וארגונים מבחוץ יאפשרו לבית הספר להטמיע בתוכו של 'מֻכוונות החוצה'. פתיחות לסביבה ושילו



רעיונות, ידע מקצועי, אנרגיה וזמן, תרבות ארגונית, כסף ומשאבים אחרים שאין לו. מיצוי הפוטנציאל 

האנושי של הסגל עשוי להתעצם כתוצאה מחשיפה אל החוץ ומעבודה משותפת עם מומחים. תיווצר דינמיקה 

ת 'הון אנושי' ומשאבים חומריים מבחוץ שימנפו את המשאבים הקיימים בפנים. חיובית שתישען על תוספ

 'מכוונות החוצה' עשויה להוות מנוף לשיפור ולשינוי פנימה. 

תרבותי מבפנים. כאן אנו חוזרים לצורך -ואולם, כדי שהשפעה מבחוץ תוטמע ותתמיד יש הכרח בשינוי מבני

ביזורי, שטוח, גמיש,  – Hi. Edלמד כי הבנייתו של ארגון מדגם .ארגונית. הניסוי שלנו מ-בחדשנות חינוכית

מֵקלה על יצירת תרבות ארגונית של פתיחות לסביבה ומוכנות לשותפויות  –מבפנים  זריז, מערכתי, ושתפני

 עם גורמי חוץ. 

  איך יוצרים בפועל תרבות ארגונית של פתיחות לסביבה?

 ֶמרכזי פעילות לשותפויות עם גורמי חוץ 

אנו עושים זאת באמצעות הקמת יחידות ארגוניות מיוחדות למימוש שיתוף פעולה מתמשך עם ארגונים 

מבחוץ. אנו מַכנים יחידות אלה בשם 'ֶמרכזים'. בראש המרכז עומד איש סגל הפועל בתחום. הֶמרכז מאגֵם 

פעילותו הייעודית משאבים של בית הספר ושל הארגונים המשתתפים, והוא פועל כמשק כספים סגור. נוסף ל

עוסק הֶמרכז גם בשיווק, בפרסום, בגיוס משאבים, בפיתוח הידע בנושא ובהכשרת הפעילים. הֶמרכז מונהג על 

ידי ועדת היגוי הכוללת את נציגי בית הספר ונציגי הארגונים השותפים. הֶמרכז פועל בפיקוחה של הנהלת 

 הקריה, והיא המאשרת את החלטותיו העקרוניות. 

מרכז' מֵקלה על ייזום, ניהול ופיתוח שותפות עם גורמי חוץ בתחום המסוים. תוך כדי כך היא גם מַשנה הקמת '

לפתוחה ושתפנית יותר. זהו 'שינוי  -את מבנה הארגון לביזורי, לשטוח ולגמיש יותר, ואת תרבות הארגון 

מבנית, סגירות כלפי חוץ  כאוטי' שיש לו פוטנציאל להתפשט ולפרוץ את מעגלי הקסמים של קשיחות-פרקטלי

וחולשה. תוך כדי כך על בית הספר להבטיח שתהיה לו יכולת שליטה והכוונה לפעילות המשותפת עם הגופים 

 שמבחוץ. 

  אילו מרכזים פעילים אצלכם?

בבתי ספר ניסויים פועלים בהצלחה זה מספר שנים ֶמרכזים לפיתוח, להנחיה  א. ֶמרכז ההפצה הניסויי.

ות ומודלים ניסויים. הצלחתם של מרכזים אלה מהווה הוכחה ליכולתם של בתי ספר ניסויים ולהפצת רעיונ

 להשפיע על סביבתם, תוך כדי שינוי המבנה והתרבות הארגונית שלהם. 

. המרכז מפתח את הידע כיצד לַהבנות בית המרכז לפיתוח מצוינותחלק ממרכז ההפצה הניסויי אצלנו הוא  ב.

סגן, חבר הנהלת הקריה, שעבר הכשרה מיוחדת ואחראי על פיתוח הנושא  -בראשו ספר היוצר מצוינות. 

  המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. אצלנו. גוף משתתף נוסף לגף ניסויים ויוזמות, הוא

, המופעל על ידי פסיכולוג בית הספר. הפסיכולוג שלנו מערכתי-יהמרכז לטיפול משפחתמרכז אחר הוא  ג.

מתמחים בטיפול משפחתי בתקופת הסטאז' שלהם. הללו מטפלים ללא שכר במשפחות -מנחה סטודנטים

הזקוקות לטיפול, אך מתקשות לשלם עבורו. הגישה המערכתית מתבטאת בשיתוף היועצת החינוכית ומחנך 

ובמשפחתו. כך אנו מאפשרים מדי שנה טיפול משפחתי יעיל בתשלום סמלי  הכיתה בתהליך הטיפול בתלמיד

 משפחות.  11-לכ

בשיתוף  בית ספר לפיתוח מקצועי – Pedagogical Development School -מרכז מסוג אחר הוא ה ד.

גום ברל. הוא מנוהל על ידי בעלי תפקידים מיוחדים משני הגופים ועל ידי ועדת היגוי, תוך אי-מכללת בית

 משאבים ליָזמות משותפות. 

מתנהל גם הוא כ'מרכז'. הנהלת הקריה משתתפת בישיבות   ועד ההורים המרכזישיתוף הפעולה עם  ה.

מליאת הוועד, ובכל ועדה של ההורים משתתף נציג מטעם בית הספר. בכל שנה אנו מציבים במשותף יעדים 

ועד ההורים המרכזי מגדיר לכך תקציב מתוך תשלומי חינוכיים, הנהלת הקריה מייעדת לכך תקציב ייחודי, ּו
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ההורים. צוותים משותפים לוועד ההורים ולבית הספר מכינים תכניות פעולה. ההחלטה על הביצוע מתקבלת 

 במליאה המשותפת של הנהלת הקריה וועד ההורים המרכזי. 

ו. כך, למשל, אנו מאגמים מתנהל ברוח ז מחלקות המועצה האזורית "לב השרון"גם שיתוף הפעולה עם  ו.

מדי שנה משאבים של בית הספר ושל המועצה לקיום קורסים ל'הורים פעילים בקהילה מתמודדת', לתכניות 

 מניעה של מצבי סיכון, ועוד. 

 שותפויות בין בתי ספר 

  האם זה אפשרי? -ומה לגבי שיתוף פעולה בין בתי ספר לבין עצמם 

פועלים במבנה קשיח, במֻכוונות פנימה ומתוך סגירות כלפי חוץ. בתי  כן. אולם, רוב בתי הספר -לכאורה 

הספר אינם בנויים ואינם רגילים לפעול בקבוצות. כל עוד אלה הם המבנה והתרבות הארגוניים של רוב בתי 

הספר קשה להם לשתף פעולה, וקשה לסייע להם, או להשפיע עליהם מבחוץ. זהו המכשול המבני בפניו ניצב 

בתי הספר הניסויים בבואו להשפיע. נחוץ, אם כן, לחתור לשינוי הפרדיגמה בתצורה של בתי הספר  גם מערך

 כארגונים נבדלים ומסוגרים זה מזה. 

  האם אין 'רשתות' של בתי ספר?

יש, אך מעט מאוד, והן מתקשות לפעול. בוא נבהיר מהי רשת. גורדון )אזכור ביבליוגרפי( הגדיר 'רשת' 

בה יש ערוצי קשורת המאפשרים זרימת חוכמה. הזרימה אינה רק מפזרת חכמה ממי שיודע  כ"סביבה מסתעפת

חדש. סך כול החכמה הנוצרת ברשת גדול יותר מסך כל החכמה של כל -למי שלא, אלא יוצרת משהו משותף

פר ספר' היא 'רישות חיצוני' המושג על ידי התאגדות וולונטרית של בתי ס-אחד מהמשתתפים. 'רשת של בתי

( בארגונים shared cognitionsבעלי ערכים ואינטרסים משותפים. המטרה היא יצירת 'קוגניציות משותפות' )

 המשתתפים כדי להעצימם ולפתור בעיות ביתר יעילות". 

  אם זה כל כך טוב, מדוע זה אינו מצליח?

 ראשית, מסיבות שכבר הצגנו, כמו קשיחות מבנית ותרבות ארגונית של סגירות. 

נית, זרימת החכמה נתקלת בקשיים, כי לבתי הספר אין מערכת משותפת לניהול המידע וליצירת ידע. לּו ש

היה קל יותר לבתי הספר להפוך  -מנהל ידע "דרור"  –הייתה ל'רשת' מערכת משותפת כזו, כדוגמת הִמיָ"ד 

 לקהילות של שיתוף בידע ופעולה ברשתות. 

לא רק ביעדים, אלא ליצור את הממדים התרבותיים המשותפים של  שלישית, גורדון מדגיש שחשוב להתרכז

הרשת. בבית ספר יש נֶָרטיבים שאנשיו מספרים לעצמם ולאחרים, נרטיבים הנשענים על אמונות, על 

אידיאולוגיה, על חזון, על ריטואלים וכו'. הנרטיבים מַשמשים להשראה, לעידוד ולגיבוש ומַכוונים את 

ייחוד בארגוני חינוך העוסקים בהנחלת מורשת, תרבות וערכים. לכן, גם רשת אינה העשייה. הדבר נכון ב

 תרבותית, אם אין לה נרטיב ייחודי משלה. -יכולה להתקיים לאורך זמן ולהפוך ליישות בעלת זהות ארגונית

זו רביעית, בארץ רווחות תפישות המבליטות את השונות בין בתי ספר במקום ליצור להם נרטיב משותף. כ

היא, למשל, התפישה של 'מרחבי חינוך' שהוצעה על ידי משרד החינוך )אזכור ביבליוגרפי (. 'מרחב חינוך' 

חברתי משותף, לפיו מתנהלים חיי בתי הספר כקהילות -הוגדר כ"קבוצה של בתי ספר המפתחת חזון חינוכי

שהוצעו למרחבי החינוך מדגישים , שם(. אולם, המודלים 16חינוך ובזכותו ייתכן שיתוף פעולה ביניהם")עמ' 

, שם(. זאת, כדי לאפשר מגוון ובחירה 17-16את פיתוח הייחודיות של כל אחד מבתי הספר במרחב )עמ' 

רבים יותר לתלמידים. הבעיה היא שמֻכוונות לפיתוח ייחודיות עלולה ליצור דינמיקה של היבדלות וסגירות 

גרום לתחרות שתבזבז משאבים ותסיח את הדעת מהתמודדות הקיימות בין בתי הספר בלאו הכי; היא עלולה ל

 עם בעיות היסוד של בתי הספר. מגמות אלה עלולות למנוע את שיתוף הפעולה הנחוץ במרחב. 

  אז מה נחוץ כדי שיהיה שיתוף פעולה בין בתי ספר?



 'מארג שתפני' כדגם של קבוצת בתי ספר 

חברתי' משותף. גם לא די בכך שכל אחד -צירת 'חזון חינוכילשם שיתוף פעולה בפועל בין בתי ספר לא די בי

. לשם שיתוף פעולה מתמשך בין Hi .Edמבתי הספר המרכיבים את הרשת יהיה במבנה ארגוני מתקדם מדגם .

 בתי ספר נחוצים עוד שני מרכיבים: 

 על של קבוצת בתי ספר ומיסוד פעולתו; -יצירת מבנה – ארגוני-א. מבני

השתתת שיתוף הפעולה בין בתי הספר על המשותף להם ולא על השונות  – מקצועי-רבותית-ב. אידיאולוגי

 ביניהם. 

 

 : מארג שתפני'על של קבוצת בתי ספר, שנכנה אותו '-להלן ִמתווה של מבנה

. מארג שתפני נוצר כאשר בתי ספר מזהים שיש להם אינטרסים וערכים משותפים, ומחליטים מרצונם 0

 שתפני של למידה ופיתוח הדדיים ושל ביצוע מיזמים משותפים. לחבור יחד לארגון 

. המארג ינוהל באמצעות מועצה שתתכנס בפסח בכל שנה למשך יומיים רצופים. במועצה ישתתפו מנהלי 1

בתי הספר של המארג ונציגים של משרד החינוך, הרשות המקומית, ארגוני מגזר שלישי, הורים וכו', בהתאם 

 לאופי המארג. 

המועצה תחליט על מטרות משותפות, תאשר בקשות להצטרף למארג, תקבע סדרי קדימויות לאותה שנה, . 1

תערוך חלוקת עבודה בין בתי הספר, תדון בלקחים וכו'. בהתאם לכך תקים המועצה צוותי פעולה משותפים 

כלכלי, לקשרי חוץ בתחומי החינוך וההוראה, וכן צוותים לניהול מידע, להערכה, לפיתוח ולהדרכה, לניהול 

 וכו'. 

. להגשמת התכניות יאוגמו משאבים מתקציבי בתי הספר. תנאי להצטרפות של בית ספר יהיה הקצאת אחוז 1

 מסוים מתקציבו למארג. יוכשרו בעלי תפקידים לניהול הצוותים המשותפים והם יתוגמלו על עבודתם במארג. 

ת שימוש בָתכנה משותפת לניהול מידע ויצירת ידע, . תנאי נוסף להצטרפות למארג יהיה מחויבות להטמע1

 וניהול המארג ובתי הספר באמצעות אתר משותף. 

. צוות ניהול מצומצם יתכנס כל שלושה חודשים ליום של ניהול ומעקב אחר צוותי הפעולה ואחר הגשמת 6

 התכניות. 

 

בשונה מ'רשת' יש לו הנהלה על של בתי ספר. -גמישה של מבנה-לסיכום, מארג שתפני הוא תצורה ממוסדת

וצוותים משותפים, כלים לשיתוף פעולה ותקציב משלו. כל בית ספר יכול לַשמר את ייחודיותו, וגם ליהנות 

מהיתרונות של תמיכה הדדית ואיגום המשאבים. המארג יכול ליצור תרבות ארגונית של שיתוף פעולה 

 תיו. לסביבו -מתמשך בין בתי הספר לבין עצמם, ובין המארג 



  האם יש כבר מארג כזה? -נשמע הזוי 

לא. אבל הקושי המתמשך בהשפעה על בתי ספר מחייב חשיבה על פרדיגמה חדשה. צריך ליצור כלים 

להידברות בין בתי ספר באמצעות שימוש בָתכנה משותפת של ניהול מידע ושל יצירת ידע. תוך כדי כך צריך 

דלים השונים. זהו אתגר לגף ניסויים ויָזמות, למערך בתי הספר ליזום הקמת מארגים שתפניים וללמוד מהמו

על מערכתיים כאלה עשויה להיות -הניסויים ולמרכז ההפצה הניסויי שנקים ב"דרור". התועלת שתצמח ממבני

 רבה. 

 סיכום 

פר בפרק זה עסקנו בזיקה הרצויה בין בית ספר ניסויי לבין סביבותיו. זאת, כדי לברר כיצד ייטיב בית הס

 העל הארגוניות שלו: -הניסויי להגשים את שתי מטרות

 מבפנים.  -א. חתירה לחדשנות, לאיכות ולהשתפרות מתמדת 

 כלפי חוץ.  -ב. חתירה לתרומה חברתית ולהשפעה גוברת 

. תרבות 1. מבנה ארגוני קשיח או גמיש; 0בחנו את יחסי הגומלין בין שלושה משתנים של בית הספר: 

. מכוונות פנימה או החוצה. יחסי הגומלין בין שלושת משתנים אלה מופיעים 1או מסתגרת;  ארגונית שתפנית

בתרשים שלהלן. ככל שבית הספר נע אל הצד הימני העליון, כך הוא מתקרב אל הפרדיגמה הרצויה לבית ספר 

 . Hi. Edניסויי מדגם .

 שלהלן:  0ויי רצוי מוצגת בגרף מס' הזיקה בין המבנה הארגוני, תרבות ארגונית ומכוונות בבית ספר ניס

 

  הזיקה בין מבנה ארגוני, תרבות ארגונית ומכוונות

  בבית ספר ניסויי רצוי

  0גרף מס' 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



העל של בית ספר ניסויי. -מן התרשים שלעיל עולה כי ייתכן 'מעגל קסמים חיובי' בחתירה להשגת מטרות

מגבירים את הפתיחות  Hi. Edמבנה ארגוני מתקדם מדגם . מימוש עקרונות הפדגוגיה הניסויית ויצירת

לסביבה ומֵקלים על שותפויות עם גורמי חוץ. זרימת משאבים מבחוץ מעצימה את בית הספר: ממנפת את 

 היכולת להשתפר באופן מתמיד ומעלה את האיכות מבפנים... וחוזר חלילה. 

  מים רק לבית ספר ניסויי?האם המאפיינים של פדגוגיה ומבנה ארגוני מתקדמים מתאי

 לא. הם רצויים בכל מוסד חינוכי איכותי. 

  אז מה מייחד מוסד ניסויי לעומת מוסד חינוכי איכותי?

אפשרית! בכך חזרנו -רצויה-למוסד ניסויי יש משימה שהיא תנאי הכרחי: הצלחה ביישום פרדיגמה חדשה

 לעיקרון הראשון של הפדגוגיה הניסויית... 

 
 



 נספחים

  "לון "דרורמי

  3.3.3.תאריך עדכון : 

 

  .מושגים משפת ''דרור'' המביעים את הייחודיות של בית הספר והניסויים הנערכים בו

 אי ירוק .1

צוות "שילובים" האחראי  ביניים שבאופן זמני ו/או חלקי אינם מסוגלים לתפקד בכיתתם. "האי הירוק" מאויש על ידי מסגרת לתלמידים בחטיבת

מסוגלות עצמית ומשפרים את יכולת התפקוד על ידי אמצעים בלתי פורמליים, כמו  לי צרכים ייחודיים. ב"אי הירוק" מפתחים תחושתלתלמידים בע

 .לימודיים ועבודה בפינת חי ועוד משחקים

 ניסויית-אסטרטגיה תהליכית .2

הכוונה לתהליך של שינוי אבולוציוני מבפנים, בשלבים,  ."ורמעקרונות הפדגוגיה של הגישה הניסויית שביסוד הניסויים החינוכיים הנערכים ב"דר אחד

  .לשינוי באמצעות רפורמה מבחוץ מתוך התנסות. זאת, בניגוד

 ארגון ביזורי .3

לצוותים ולבעלי תפקידים  הכוונה לבית ספר המבזר את תחומי האחריות ואת הסמכויות של ההנהלה .Hi. Ed ספר מדגם אחד מהמאפיינים של בית

אוטונומיה תקציבית לכל צוות, ריבוי ההנהלות ב"דרור" כשכל אחת מהן סמכות משלה,  :ם את מרב האוטונומיה ומרחב הפעולה. למשלומאפשר לה

 .כפיפות להנהלה ראשית שמעליה, ועוד בלי

 שטוח-ארגון ביזורי .4

וטונומיה ְמרבית, ואינם תלויים בקבלת בא שטוח יכול להימדד במספר בעלי התפקידים, הצוותים או ההנהלות אשר פועלים-ביזורי בית ספר

בעלי  כשליש מהמורים פועלים בתפקיד, בצוות, או בהנהלה בהם הם -השטוח ב"דרור" -הביזורי ההחלטות שלהם בסמכות שמעליהם. תודות למבנה

  .הסמכות העליונה

 ארגון זריז .5

תכנון וחוזר חלילה מתבצע בו -הערכה-ביצוע-תכנון כל שהתהליך שלארגון הוא זריז כ .Hi. Ed כבית ספר מתקדם מדגם "אחד מהמאפיינים של "דרור

  .המידע, על ידי קבלת החלטות מהירה וכיו"ב במהירות. זאת, על ידי עיבוד מהיר של

 ארגון שטוח .6

ם ובמבנה התלמידי השטחת הארגון ב"דרור", מתבטאת במבנה ההנהלות, במבנה מועצות .Hi. Ed. ספר מתקדם מדגם אחד מהמאפיינים של בית

אלא בכל חטיבה מועצת תלמידים חטיבתית, שלצידה שלוש מועצות  ,ועדי ההורים ב"דרור". כך, למשל, אין כלל מועצת תלמידים בית ספרית

  .תחומי אחריות וסמכויות משלהן תלמידים שכבתיות בעלות

 בבירור .7

 .דידקטי/פסיכולוגי ת הספר, או תלמיד המצוי בשלבי אבחוןשתפקודו אינו מוגדר זמנית, כגון תלמיד חדש בבי אחד ממצבי התפקוד: תלמיד

 בית ספר אזורי .8

המועצה האזורית, והוא מקבל את  יסודי בבעלות מועצה אזורית, שאזור הרישום שלו כולל את כל יישובי-דרור" כבית ספר על" אחד מהמאפיינים של

 .כל התלמידים מיישובים אלה

 בית ספר אינטגרטיבי .9

ב"דרור" בצמצום הבידול בין תלמידים  "דרור" בקליטת כל אוכלוסיית התלמידים ההטרוגנית של אזור הרישום. כלפי פנים מתבטאב כלפי חוץ מתבטא

ביניים,  שוות, בהיעדר הקבצות בחטיבת-והלימוד. זאת, באמצעות יצירת כיתות אם הטרוגניות מצטיינים לבין תלמידים מתקשים במסגרות החינוך

  .כיתות אם בשכבה בחטיבה העליונה, ועוד 12מתוך  11-ב ת ט, במסלולי לימודים לקראת תעודת בגרות מלאה או מורחבתלמעט במתמטיקה בשכב

 בית ספר בניהול עצמי .11

תפעולית מלאה. להנהלת -תקציבית בהסכמת הבעלות ניתנה לבית הספר אוטונומיה .Hi.Ed של "דרור" כבית ספר מתקדם מדגם אחד מהמאפיינים

סכום שנחסך נשאר לטובת "דרור". כל אחד מהצוותים הלימודיים והחינוכיים מתנהל  ות להעביר כסף מסעיף תקציבי אחד למשנהו. כל"דרור" הזכ

  .כמתנ"ס עצמאי עם תקציב משלו. הניהול העצמי כולל גם את הפעלת אשכול הפיס ושאר המתקנים בקריה באופן

 בית ספר גדול .11

אחת, ובסך הכול בבית  תלמידים כל 41כיתות בנות  6ב לבית ספר שבו בכל אחת משש שכבות הגיל ישנן רגיל" נחש" שנתי בגודל-בית ספר שש

 ."שנתי "רגיל-שש מבית ספר 51%-תלמידים. "דרור" בתשס"ט גדול בכ 1,441הספר = 



 מותאם-בית ספר גמיש .12

לבית הספר המגמיש את מבנהו ואת  ן ב"דרור". הכוונהששימש גם שמו של הניסוי הראשו ,Hi. Ed. של בית ספר מתקדם מדגם אחד מהמאפיינים

 כל אלה -הפרט. תכניות הלימודים, מסגרות הלמידה, דרכי ההוראה וההערכה, זמן הלמידה  השימוש במשאביו כדי להיטיב להתאים את עצמו לצורכי

  .ואחרים הופכים למשתנים גמישים המותאמים באופן דינמי ואישי לטיפוחו של כל תלמיד

 ספר התיישבותי בית .13

 .פנימייתי ועליית הנוער במגזר הכפרי ומשתייך למחוז ארצי במשרד החינוך, הנקרא המינהל לחינוך התיישבותי בית ספר הנמצא

 בית ספר ללא צלצולים .14

 .לימודיו כחלק מחינוך לאחריות אישית של התלמיד על -צלצולים לכניסה וליציאה מהשיעורים  ב"דרור" אין

  מקצועי בית ספר לפיתוח .15

של מורים מתחילים, של  (Professional Development School) בשיתוף פעולה עם מכללת בית ברל כ"בית ספר לפיתוח מקצועי דרור" פועל"

מקצוע ההוראה." עשרות פרחי ההוראה, סטודנטים בקורס להכשרת מנהלים,  המשך הפיתוח המקצועי של מורים מנוסים ושל מחקר ופיתוח

מוקמות קהילות למידה משותפות,  .יועצים חינוכיים, ועוד נמצאים ב"דרור" יום בשבוע בלוויית המדריכים הפדגוגיים שלהם קורססטודנטים ב

  .מתקיימות השתלמויות משותפות, ועוד

 .Hi. Ed - בית ספר מדגם ארגוני מתקדם .16

שטוח, מערכתי, גמיש, -מאפיינים: ביזורי 9י בהצלחה. לדגם ולפתח את הניסו מושג שפותח ב"דרור" לדגם של בית ספר המאפשר לארגון להשתנות

 .ומשפיע על סביבותיו מתמיד בפיתוח ארגוני, מצמיח מבחינה אישית ופרופסיונלית, בניהול עצמי, יוזם שותפויות ,דינמי וזריז

 בית ספר מקוון .17

באמצעות טכנולוגיה  בר לגבולות הזמן והמרחב שלובית ספר המרחיב את השפעתו מע   :Hi. Ed. ספר מדגם מתקדם אחד מהמאפיינים של בית

 .מקוונת

 בית ספר מקיף .18

אחרת: בית ספר המרחיב את עשייתו  מציין בית ספר המשלב חינוך עיוני עם חינוך טכנולוגי ברמות שונות. יוגדר כאן כמהות במערכת החינוך המושג)

רגשי; בתחום הפעילות החברתית, הערכית והתרבותית; בתחום הסיוע החינוכי וה ,בתחום הטיפול הפרטני -בכל תחומי החיים של התלמיד 

 .והתרומה לקהילה, ועוד למשפחה

 מקוון-משפיע-בית ספר מקיף .19

. 2הרחבת תחומי העשייה וההשפעה של בית הספר;  .1בית ספר המאופיין על ידי:  ,"Hi. Ed. מהפרדיגמה של "דרור" כ"בית ספר ניסויי מדגם חלק

  .. הרחבת השימוש בטכנולוגיה מקוונת3זמן מקוון; -ספרי לבין מרחב זמן הבית-ן בין המרחביצירת זיקת גומלי

 בית ספר משפיע .21

בר לגבולות הזמן .Hi. Ed. ספר מתקדם מדגם אחד מהמאפיינים של בית  .והמרחב שלו יוגדר כאן כבית ספר המחולל תפוקות מע 

 בית ספר ניסויי .21

מפתח, הלכה למעשה, רעיון חינוכי חדשני  יסויים ויָזמות במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך. מוסד ניסוייידי גף נ-ככזה על מוסד חינוכי שהוכר

 .בניסוי מותנית בכך שניתן יהיה להפיצו במערכת החינוך שיש בו תועלת גם למוסדות אחרים. התמיכה

 אחיד-בית ספר קשיח .22

באופן אחיד לגבי אוכלוסיות תלמידים  ת משאביו מאורגנים באופן קשיח והוא מתנהלמותאם" בית ספר שמבנהו והקצא-ספר גמיש היפוכו של "בית

 .`התלמידים. הכול חובה, דרכי ההוראה אחידות לכולם וכו שונות: אין תכניות לימודים חלופיות לבחירת

  במעקב .23

עלול להידרדר למצב  ימודים; יש חשש כי הואמגלה סימנים של חוסר יציבות רגשי, או התנהגותי, או בתחום הל אחד ממצבי התפקוד: התלמיד

 .`להתמיד בדרישות תכנית הלימודים, או בכיתה בה הוא נמצא, וכו תפקודי נמוך יותר; הישגיו, או התנהגותו מעוררים ספק אם יוכל

 בנק זמן קהילתי .24

ידי בית הספר -לצרכיו. הופעל על רים בהתאםבקהילה. כל חבר בבנק תורם לאחרים מזמנו באופנים שונים ויכול להיעזר באח בנק לעזרה הדדית

 .("בגלל היעדר משאבים להפעילו )ראה "ארכיון תשס"ו. נסגר-בשיתוף עם ועד ההורים המרכזי בתשס"ה

 בסיכון .25

ים, אינו תיווך של מור נעדר הרבה, מתחלה, אינו מצליח לגייס כוחות ללמידה, משדר סימני מצוקה, מסרב למאמצי - אחד ממצבי התפקוד: בלימודים

 .`מתבודד, דחוי בחברת התלמידים, וכו :נשמע להוראות ומצוי בנסיגה מתמשכת ובלתי מובנת. בתחום החברתי

 בסיכון רגשי מיידי .26

ובעת הצורך תוך שיתוף גורמים  ,בתחום הרגשי. חשש מיידי לבריאותו הנפשית ולשלומו. מטופל על ידי פסיכולוג בית הספר אחד ממצבי התפקוד

 .חיצוניים, כגון פסיכיאטרמקצועיים 



 בקידום נמרץ .27

הישגיו הנמוכים בהווה, כגון תלמיד הלומד  בלימודים: תלמיד "הפנוי ללמידה" ומעוניין לצמצם את הפער בין מיצוי יכולתו לבין אחד ממצבי התפקוד

 ."להתקדם ביתר מהירות ל"תכנית הלימודים הרגילה -משאבים  בעזרת תוספת -ב"תכנית גרעין" ומסוגל 

 הבניה מחדש של יצירת ידע .28

. מיפוי 2ויצירת הידע לאחריות הנהלת המו"פ;  .הפרדת הפיתוח מן הניהול השוטף, והעברת פיתוח תחום ניהול המידע1ידי: -ב"דרור" על מתבצעת

קביעת  ,ע והפצת הידעאתרים לניהול המיד-ממוחשבים לארגון המידע ולהפצת הידע, הפעלת אתר ותת סוגי הידע ודרכים לארגונם,יצירת כלים

ארגוני, מפתחים -יסוד של הארגון, מגבשים את הידע הפנים . הקמת "צוותי פיתוח" המתמודדים עם בעיות3נהלים לעבודת בעלי תפקידים, ועוד. 

 .בהטמעתן תובנות וחלופות ומסייעים

 הבניה מחדש של ניהול המידע .29

קביעת קטגוריות המקיפות את כל עולם  .2 ;ים לתיקיות בשרת המרכזי של בית הספר. מיפוי כל המסמכים הדיגיטלי1ידי: -ב"דרור" על מתבצעת

ולאחזר  תשתית מוסכמת כזו ניתן לשייך כל פריט מידע לקטגוריה/ות המתאימה/ות בזיכרון הארגוני התוכן של בית הספר ושל הניסוי. לאחר שנקבעה

בר לקיים. איתור זירות בהן מנוהל מידע בית ספ3אותו בהתאם לצורך.  כמו ישיבות צוותים, פעילות בעלי תפקידים  ,I.Contact-במנב"ס וב רי מע 

תפקידים ויצירת הנהלה מיוחדת לניהול  . קביעת נהלים, הגדרת4ממוחשבים לניהול מידע, המותאמים לכל אחת מהזירות הנ"ל.  . פיתוח כלים4ועוד. 

 .המידע

 הבניה מתמדת מחדש .31

ושינוי התרבות  (Restructuring) הארגוני של ניהול שינוי מתמשך הנחוץ לפיתוח של ניסויים חינוכיים: שינוי המבנה הארגונית אחד מעקרונות הגישה

  .אפשרית המתעדכנת באורח מתמיד-לתמונת עתיד רצויה במשך כל הזמן, בזיקה (Reculturing) הארגונית

 הגמשת הזמן .31

זמן מקוון, או זמן בלתי פורמלי  ,(מותאם". הכוונה להקצאת זמן פורמלי )שעות תקן-ן גמישהניסויית לפיתוח "דרור" כ"ארגו אחד מעקרונות הגישה

  ."דיפרנציאלי המותאם לצרכיו של התלמיד. ראה גם הערך "זמן גמיש באופן -)שיחת טלפון של מורה אחרי שעות העבודה( 

 הלם דרור .32

 .תרחשו בשנה שחלפהומתקשה לעכל את השינויים הרבים שה מצבו של מורה החוזר משבתון

 הנהלת החטיבה .33

הכלליים המשותפים לכל  ההנהלות הפועלות בכל חטיבה: הנהלת השכבות והנהלת הצוותים המקצועיים. עוסקת בנושאים מורכבת מנציגים של שתי

 .החטיבה ולכל המורים והצוותים

 הנהלת המו"פ .34

. ניהול מידע 3צוותי הפיתוח;  . עבודתם של2. תכנון אסטרטגי; 1הפיתוח:  נבדלת מן הניהול השוטף ואחראית על תהליכי ."אחת מההנהלות ב"דרור

 .". הערכה. בראשה: מוביל הניסוי ב"דרור5ובעלי תפקידים;  . השתלמות, הכשרת הסגל וליווי צוותים4ויצירת ידע; 

 הנהלת הצוותים המקצועיים .35

הלימודים, סביבת הלמידה ואמצעי הוראה, פיתוח  כניות לימודים, ארגוןמקצועי, כמו ת-ההנהלות בכל חטיבה. תחום אחריות: לימודי אחת משתי

חינוך מיוחד  סגנית לענייני לימודים. חברים: מנהלת החטיבה, מקשרי הצוותים המקצועיים, האחראית על :צוותים מקצועיים והערכת הישגים. היו"ר

  .והאחראית על המידעת

 הנהלת הקריה .36

כמתנ"ס. היו"ר: מנהל הקריה.  חריות: תקציב, כוח אדם, תיאום בין החטיבות, פיתוח תשתיות, קשרי חוץ, הקריהתחומי א ."אחת מההנהלות ב"דרור

מנהלות החטיבות, סגן המשמש מנהל אשכול הפיס ואחראי על הקריה כמתנ"ס ויו"ר  ,חברים: סגן לענייני ִמנהלה הממלא את מקום מנהל הקריה

  .חברים 6 -המו"פ ומוביל הניסוי. יחד  הנהלת

 הנהלת השכבות .37

והחטיבה, מעקב וטיפול בנורמות של  חטיבה. תחום אחריות: חינוכי, חברתי, תרבותי וארגוני, כגון: ארגון חיי השכבה אחת משתי ההנהלות בכל

 בות, יועצי השכבותתרבות" מתשלומי ההורים. היו"ר: מנהלת החטיבה. חברים: מקשרי השכ "תלמידּות", תכניות חינוכיות ייעוציות ושימוש "סל

 .והרכז של החינוך החברתי

 הניסוי הראשון .38

מתאימים עוד  תש"ס(. ההנחה הייתה כי בתי הספר במתכונתם הנוכחית אינם-דרור" כבית ספר צומח )תשנ"ה" נערך בתקופת ההקמה של

נויים ההכרחיים. הניסוי הראשון נועד לנצל את מונעים את החלת השי לתקופתנו, וכי המבנה הארגוני והתרבות הארגונית של בתי הספר מעכבים ואף

  .את "דרור" מראש כ"בית ספר גמיש" שיתאים לשינוי המערכתי הנדרש תקופת ההקמה וליצור

 הניסוי השני .39

אליו התהליך החינוכי המרכזי ש תש"ע(. כותרתו: "ממיצוינות למצוינות". "מיצוינות" היא-וההעמקה של "דרור" )תשס"ו נערך בתקופת ההתרחבות

 בכל התחומים: לימודי, רגשי, חברתי, התנהגותי ותרבותי. "מצוינות" הוגדרה כחתירה של מיצוי הפוטנציאל האישי של התלמיד -ְמֻכּוָן בית הספר 

ששיפור התפקוד הוא תנאי למיצוינות, ושניהם  את המיטב שביכולתם באמצעות אורח חיים המממש זאת. ההנחה היא פרט או של קבוצה לעשות



  .מאפשרים להגיע למצוינות

 התפתחות לרוחב .41

פרופסיונלית אפשרית בעיקר  מורים באמצעות תחלופה מתפקיד רוחב אחד למשנהו. חלופה לתפישה המקובלת שצמיחה צמיחה פרופסיונלית של

 .כהתפתחות במדרג היררכי

  התקציב השוטף .41

ולפי ייחודיות הצרכים של  ומנוהל על ידו. נקבע לפי מספר שעות ההוראהלשכפולים ולציוד מתכלה. מוגדר מראש לצוות  ,תקציב שנתי לצילומים

 .הוראת המקצוע

 ועד הורים מרכזי .42

פעם בחודש. פועל באמצעות ועדות:  מנציגי ועדי ההורים השכבתיים. משמש כמוסד העליון של נציגות ההורים ב"דרור". מתכנס ועד הורים המורכב

  .משתתפת בישיבות הוועד, אך ללא זכות הצבעה. לכל ועדה יש רפרנט מתאים מבית הספר ד. הנהלת הקריהחוקה, כספים, סל תרבות, פדגוגית ועו

 ועד הורים שכבתי .43

בשיתוף הנהלת השכבה והנהלת החטיבה.  ,הורים מהכיתות בשכבה. הוועד מסייע לקידום ענייני השכבה בתחום החברתי והתרבותי חברים בו נציגי

 .המרכזי ם לוועד ההוריםכל ועד שכבתי שולח נציגי

 ועד מנהל .44

הרשויות המקומיות, חברי  השנתית ואת התקציב של "דרור". יו"ר: ראש המועצה האזורית "לב השרון". חברים: נציגי מאשר את תכנית הפעילות

 .המקומיות יש רוב מובטח מראש הנהלת הקריה ויו"ר ועד ההורים המרכזי. לנציגי הרשויות

 ועדת רווחה .45

בחטיבה עליונה; השאלת ספרי  ב"דרור": הנחות בתשלומי הורים לטיולים, הצגות, חוגים ופעילות נוספת של המגמות וחה של התלמידעוסקת ברו

 דידקטי ולמסע לפולין. מורכבת מנציגי בית הספר, נציג ועד-מתן מלגות לאבחון פסיכו ,לימוד חינם ורכישת עזרי לימוד; השתתפות בטיפול משפחתי

מתשלומי  2%-תקציבה מורכב מתרומה של ההורים )כ .(, עובדת סוציאלית, נציגת המועצה האזורית ונציגת הקהילה )יו"ר הוועדההורים מרכזי

  .(האחזקה השנתית של כלל התלמידים מדמי 1%-הרשות( ומתקציב בית הספר )כ

 זוגה, שלשה .46

לקבוצת הכיתות. נוצרת  רת מאפשרת תכנון לימודים גמיש, משותףמערכת הלימודים חופפת באופן חלקי או מלא. המסג קבוצת כיתות בשכבה בה

 .כאשר אין אפשרות ליצור רביעיות בשכבה

 שווה-זמן אחיד .47

סוגי התלמידים של קבוצת למידה או  ה"שמרניים" המאפיינים בית ספר: "זמן אחיד" מוגדר כזמן בו מתבצעת אותה פעילות לכל אחד מסוגי הזמנים

המותאם  שווה" הוא ההיפך של זמן גמיש-לכל סוגי התלמידים. "זמן אחיד -שווה לאותה פעילות  וה" מוגדר כהקצאת משך זמןחינוך מסוימת. "זמן שו

  .לצרכים של התלמיד באופן אישי

 זמן איכותי .48

נת מספר התלמידים הקט .1המפותחים בניסוי ב"דרור". האיכות נוצרת על ידי שילוב של מספר שינויים מבניים:  "אחד מן הזמנים ה"מתקדמים

 מורים על 5הקצאת שעות רוחב. למשל,  -מאותה סיבה של ניצול יעיל של תקן השעות  . לחילופין, אך2בכיתות תודות לייעול הניצול של תקן השעות; 

. התאמה של 4 השעות לאותם מקצועות באותה מחצית; זמנית במחצית, ובמקביל הגדלת מספר-. הפחתת מספר המקצועות הנלמדים בו3רביעייה; 

  .באופן אישי לכל תלמיד, ועוד -אופני למידה, זמן, הערכה, ועוד  ,תכנית לימודים -מרכיבי ההוראה 

 זמן אינטנסיבי .49

לתלמידים מהירים, לעומת ארבע  למשל, למידה של יחידת לימוד מסוימת בשעתיים -ה"מתקדמים" המפותחים בניסוי ב"דרור"  אחד מסוגי הזמנים

  .ִאטיים שעות לתלמידים

 זמני-זמן בו .51

למידה באותו זמן. ההשתתפות  השתתפות בשתי תכניות לימודים או בשתי מסגרות -ה"מתקדמים" המפותחים בניסוי ב"דרור"  אחד מסוגי הזמנים

ללמוד, והוא  גמישה. למשל, "לומד עצמאי" הנמצא במידעת בזמן שכיתתו ממשיכה יכולה להיות אישית או קבוצתית, חלקית או מלאה, קבועה או

הלומדת תכנית נפרדת, ב"פתיחת רביעייה",  ישראל-גמישה(; או קבוצת מתמחים בלימודי ארץ-החומר החסר אחר כך )השתתפות אישית משלים את

תכנית ללמוד ב קבועה(; או קבוצת מצוינות היוצאת לסירוגין משיעורים שונים כדי-השתתפות קבוצתית) וכל תלמיד משלים את החומר החסר אחר כך

 .ועוד ,(נפרדת, וכל אחד משלים את החומר החסר )השתתפות קבוצתית גמישה

 זמן גמיש .51

מותאם לטיפוח התלמיד. הכוונה -גמיש-דיפרנציאלי ה'מתקדמים' המפותחים בניסוי ב"דרור": הקצאת הזמן הבית ספרי באופן שם כללי לסוגי הזמנים

לבדיקת  מן בלתי פורמלי, כגון פגישה, שיחה בטלפון או התכתבות באינטרנט עם תלמידוגם להקצאת ז להקצאת שעות ההוראה, החינוך והייעוץ

 .ב'קידום נמרץ' באופן זמני התנהלותו לפי היעדים )ראה במילון: 'נל"י'(. לדוגמה: הקצאת זמן נוסף לתלמיד

 זמן דיפרנציאלי .52

לא שווה. לדוגמה, תוספת שעות  למידה/חינוך/לתלמיד בודד במידה ה"מתקדמים" הנהוגים ב"דרור": הקצאת שעות תקן לקבוצות אחד מסוגי הזמנים



 .ועוד ,ט`, או לכיתות קטנות בחטיבה העליונה-לכיתות קידום ב

 זמן טרום בית הספר .53

א באנגלית, במתמטיקה ובהבנת הנקר עריכת מבחנים -ה"מתקדמים" המפותחים בניסוי ב"דרור": למשל, הזמן שלפני כיתה ז`  אחד מסוגי הזמנים

 :המסלול האישי בלימודים בתחילת כיתה ז`)לא לשם שיבוץ לכיתות/להקבצות!(. דוגמה נוספת לתלמידי כיתות ו` כדי להכין את הנתונים להתאמת

 ."לפני כניסתם ל"דרור עוד -חשיפה, מבחנים וריאיון של תלמידי כיתות ו` וקבלתם למסגרות המצוינות בכיתה ז` 

 זמן יעיל .54

מבנה זה חוסך כחצי שעה  .דקות45דקות ביום לעומת שישה שיעורים בני  91ספרי הקיים. למשל, שלושה שיעורים בני  הבית ניצול מרבי של הזמן

  .מאפשר שלוש הפסקות משמעותיות יותר באותה מסגרת זמן המוקדשת להפסקות ביום, המתבזבזת על כניסה ויציאה משיעורים. כמו כן מבנה זה

 זמן נוסף .55

 .בשעות קצה הספר-ידי מורי בית-ספרי התקני. למשל, שיעורי עזר לתלמידים מתקשים במימון ההורים, על ן הביתתוספת למשאבי הזמ

 זמן פיתוח של הארגון .56

ספריות, לפיתוח אמצעי הוראה, לחדשנות -בית תפקיד או הקצאת זמן בלתי פורמלי לפיתוח הארגון, כגון לפיתוח תכניות לימודים הקצאה של שעות

 .Hi. Ed. מתקדם ולמחקר והערכה בית ספריים, ועוד. אחד הקריטריונים להיותו של בית ספר דגם ארגוני רגונית, להנחיה וליווי מוריםחינוכית וא

 ."הארגון השוקד על פיתוח ארגוני מתמיד היא מידת ההקצאה ל"זמן פיתוח של

 מיועד-זמן קשיח .57

להגמיש את הזמן הבית ספרי  מיועד", כך מצטמצמת האפשרות-ן בבית הספר הוא "קשיחאינם ניתנים לשינוי. ככל שרוב הזמ זמן שכַּמותו וייעודו

 .הספר ולהתאימו לצורכי מיצוינות הפרט או לצורכי פיתוחו של בית

 "זקני "דרור .58

 .שנה לפני הקמת בית הספר והיוו את סגל ההוראה בשנה הראשונה המורים שהשתלמו יחד 21

 חבר בקהילת למידה .59

 .בלימודים: תלמיד המוכיח את עצמו כמיטיב ללמוד בצוות ודאחד ממצבי התפק

 חוגי מצוינות .61

החוגים במימון משותף של בית  .ביניים, כגון פיתוח חשיבה מתמטית ומדעית, מחשבים, ָאמנות פלסטית ומצוינות חברתית חוגי בחירה בחטיבת

  .גבוהה הספר ושל ההורים. קיימות דרישות סף כדי להבטיח רמת הישג

 ךחונ .61

את הטיפול האישי  עליונה חולקה לשניים, ולכל חצי כיתה היה "חונך" משלה )במקום מחנך(. זאת, כדי להעצים בעבר כל כיתה גדולה בחטיבה

מתשס"ט אנו מקווים לחדש את המושג כ"חונך אישי" לקבוצה קטנה של עד  .בתלמידים. תפקיד החונך בוטל מתשס"ז בגלל קיצוץ בתקציב החינוך

 .על חשבון השעות הפרטניות במסגרת הרפורמה העתידית - מידיםחמישה תל

 חלו"ם .62

בכיתה ז' העוסקת בהקניית  שני שמות המשלימים זה את זה. תכנית לימודים בית ספרית -או חשיבה, למידה ומחקר  ,ראשי תיבות: חקר, לשון ומבע

 .מתשס"ט שולבה בתכנית הלימודים החדשה בלשון ממלחמת השחרור. מיומנויות אקדמיות, תוך למידת ההיסטוריה של ישראל החל

 יחידה להערכה בית ספרית .63

להגדרה מחדש של תפקידי סגנים  הנהלת המו"פ )מחקר ופיתוח(. אוספת נתונים ומבצעת סקרים ומחקרי פעולה. מאוישת תודות פועלת מטעם

 .ומזכירֹות

 יצירת פרדיגמה חדשה .64

-הפדגוגיה הניסויית )פרדיגמה = דגם יצירת פרדיגמה חינוכית חדשה, ממנה נגזרים שאר העקרונות שלהגישה הניסויית: מכוונות ל עיקרון היסוד של

  .(מערכת חדשה על, מכלול האמונות, הנורמות והנהלים היוצרים

  יריד וירטואלי של ספרי לימוד .65

  .("באתר "דרור ראה) ואליאורגן יריד מכירה של ספרי לימוד משומשים וקנייתם. מתשס"ח פועל לשם כך יריד וירט בעבר

 ירידה ברמת התפקוד של תלמידים .66

הסתגלות למסגרת, -להישגים, בבעיות משמעת ואי המתבטאת בהיעדרות רבה מלימודים, בירידה בֲהנִיָעה )מוטיווציה( למאמץ ולשאיפה תופעה

הקשורות בכרסום  התפקוד של תלמידים נובעת מסיבות ושינה, בהתמכרות למצבי סיכון ועוד. הירידה ברמת באורח חיים בלתי מאוזן מבחינת אכילה

  .הנוער והתקשורת, ועוד שחל בהשפעתם של הורים, מאובדן הסמכות הבית ספרית, מהשפעת תרבות

 כיתה גדולה .67

ללמוד בה שני  בממוצע. ניתן לבחור ומעלה 75תלמידים, שתפקודם הלימודי תקין, והישגיהם בלימודים מציון  41המונה עד  ,כיתה בחטיבה עליונה



  .מקצועות בחירה מורחבים

 כיתה קטנה .68

שעות במקצועות  תלמידים. ניתן ללמוד בה מקצוע בחירה מורחב אחד בלבד. התלמידים מקבלים תגבור 27עד  כיתה בחטיבה עליונה המונה

 .אתג"ר החובה. מחליפה את המושגים השגורים של כיתת מב"ר או כיתת

 כיתת קידום .69

בלימודים, אך ממוצע  תלמידים. הכיתה מיועדת לתלמידים שתפקודם הלימודי תקין והם משקיעים מאמץ 25בה  לומדיםמתקיימת בשכבת ט, ו

התלמיד. תלמיד המתחרט על בחירתו יכול לחזור מיד לכיתתו הקודמת. תלמידים  . הכניסה לכיתת קידום היא אך ורק מתוך בחירת65–55ציוניהם 

פטורים מלימודי ערבית, ובמקום זאת  ים להתקבל, ומי שהתקבל ומפריע מוחזר לכיתה הגדולה. התלמידיםלאחרים ללמוד אינם רשא המפריעים

 .ניתנת תוספת שעות ללשון ולהיסטוריה

  'להשיג את ה'בלתי אפשרי .71

 .לפרדיגמה אחרת רצויה מושג תוך שינוי המוטו של "דרור". הכוונה היא ֶשמה שנתפש כ'בלתי אפשרי' בפרדיגמה הנוכחית יכול להיות נבחר להיות

 לומד עצמאי .71

ללמידה, מרוכז במשימות  ערכים ועניין אינטרינזיים, בעל ציפיות הישג ותחושה של מסוגלות עצמית, מציב מטרות אחד ממצבי התפקוד: בעל

 .ימות ומבחניםבמשוב, מנהל את זמנו באופן יעיל ועומד בלחץ של מש הלמידה, מסוגל לבצע רפלקציה עצמית ולעשות שימוש משמעותי

 לקוי למידה .72

 .שאובחן ככזה ואשר הלקות משפיעה באופן משמעותי על תפקודו כתלמיד אחד ממצבי התפקוד למי

 מאגר פריטים .73

ועוד. נמצא בתוך ה'מי"ד' )ִמנהל ידע  מערכי שיעור, משימות של תכנית לימודים נוספת מרצון, תכניות לימודיות וחינוכיות ,מאגר ממוחשב של מבחנים

 .("רור"ד

מנים .74 ַַּ  מַא

המאמנים מיישמים את העקרונות  .צוותים או הנהלות ועוסקים בפיתוח אישי, המשולב בפיתוח מקצועי ובפיתוח ארגוני ,מי שמלווים בעלי תפקידים

 .Hi. Ed בבית ספר מתקדם מדגם פרופסיונלית-של פיתוח ארגוני מתמיד ושל הצמחה אישית

 מארג שתפני .75

הספר ומקיימת  לפעול במשותף: מזהה בעיות משותפות, מאגמת תקציבים, פורצת את המסגרות הנבדלות של בתי הקבוצה של בתי ספר המחליט

 .חלוקת עבודה וניהול משותף. הדגם טרם נוסה במציאות

 מבחן מסכם .76

לנצל באופן יעיל זמן 'מבוזבז'  הימים האחרונים של שנת הלימודים כדי 21-על מושגי יסוד ועל עיקרי התכנים. נערך ב מבחן שנתי בחטיבת הביניים

מהציון של המחצית הראשונה בשנת הלימודים הבאה. זאת,  5%השנה, אלא מהווה  בסוף שנת הלימודים. ציון המבחן אינו נכלל בתעודת סוף

 .ונההביניים לחטיבה העלי הגמשת תפיסת הזמן הבית ספרי ויצירת רצף בין שלוש השנים בחטיבת הביניים, ובין חטיבת במסגרת

 מדד ההתקדמות ברמות התפקוד .77

חברתי והתנהגותי, בהתאם להתפלגות של  ,מספר התלמידים שהתקדמו ברמת התפקוד במשך השנה בכל אחד מהתחומים: לימודי, רגשי מדד של

  .כיתה ושכבה

 מדד היעדרות של מורים מעבודה .78

כללי אחר נורמות של מוסר עבודה בקרב  ישיות. משמש למעקבסך כול היעדרויות מורים משעות ההוראה מסיבות מחלה או מסיבות א מדד של

 .הסגל

 מדד הלומד העצמאי .79

 .הביניים לומדים עצמאיים" יש בכל מקצוע, בכל כיתה, בכל שכבה ובסך הכול בחטיבת" המדד משקף כמה

 מדד חיסורים/איחורים של תלמידים .81

את תמונת המצב של הכיתה מנכים מהמדד  לתלמיד או לכיתה. כדי לקבלשל מספר האיחורים והחיסורים הבלתי מוצדקים בתקופה מסוימת  מדד

ולטיפול  חיסוריהם/איחוריהם במשך המחצית האחרונה גדול מהממוצע פי שלושה ומעלה. משמש למעקב מקרים קיצוניים, כגון תלמידים שמספר

 ."בנורמות של "תלמידּות

 מדד של אירועי משמעת .81

  .המחזורים הקודמים בגיל זהה פה מסוימת לתלמיד או לכיתה ביחס לשכבה, ושל השכבה ביחס למצבהפרות המשמעת בתקו מדד של סך כול

 מדד תל"ן .82

כיתת אם, שכבה,  ,בתל"ן )"תכנית הלימודים הנוספת מרצון"( בכל מחצית, בהתאם להתפלגות של קבוצת לימוד מדד של מספר העבודות שבוצעו



 .מקצוע או מורה

 דיםמותאם של הלימו-מודל גמיש .83

. מגוון חלופות 1ולבחירתו של התלמיד. נשען על:  מותאם" למודל ארגוני גמיש בתחום הלימודים המותאם למצבו-עקרונות "בית ספר גמיש יישום

עות למידה שונות, במקצו . אפשרות לבחור מתוך אותה כיתת אם ללמוד בקבוצות2כיתות גדולות או כיתות קטנות;  ,תכניות לימודים שונות -מבניות 

  .בהתאם לבחירת התלמיד . ניידות בין החלופות השונות במידה רבה3בחירה שונים, ועוד. 

 מועדון שיעורי בית .84

 .ידי פרחי הוראה המתבצעת בבית הספר לאחר שעות הלימודים-מודרכת על הכנת שיעורי בית

 מועצת תלמידים חטיבתית .85

הכוללת נציגים משלוש מועצות התלמידים  ,. בכל חטיבה יש מועצת תלמידים חטיבתיתדרור" אין מועצת תלמידים בית ספרית כללית" בשל גודלו של

 .לחטיבה השכבתיות, ועוסקת בנושאים המשותפים

  מועצת תלמידים שכבתית .86

נציגים  ממתנדבים מכל כיתה. שולחת השכבה. אחראית על ארגון מסיבות, פעילויות התנדבות וכו`. מורכבת מנציגים נבחרים וגם עוסקת בענייני

 .למועצת התלמידים החטיבתית

 מאמן-מורה .87

 ."להנחיה, במסגרת היותו של "דרור" "בית ספר לפיתוח מקצועי מורה המקבל פרחי הוראה

 ִמיָ"ד .88

הל לִמנהל ישיבות ולִמנ ,ָתכנה שפותחה ב"דרור" לניהול המידע וליצירת הידע. משמשת להודעות, לִמנהל משאבים - ראשי תיבות: ִמנהל ידע דרור

 .`להוראה, לחינוך ולייעוץ, לשליפת טפסים למילוי וכו הליכים. הָתכנה מאפשרת למורה לעבוד מהבית על מאגר הפריטים

 מידען הצוות .89

 .'מידע ידע ִמנהל –ראה המושג 'ממ"י 

 מידעת .91

 .מאגרי מידע וחיבור לאינטרנט ,וידאו הספר הכוללת מקורות מידע מגוונים: ספרים, כתבי עת, קטעי עיתונים, קלטות שם עדכני יותר לספריית בית

 "מילון "דרור .91

 .המכיל מושגים המביעים את ייחודיות "דרור" והניסויים הנערכים בו ,"מילון של "שפת דרור

 חולשה-מיפוי חוזקה .92

וכי להתאים לכל תלמיד לצוות החינ החוזקה באישיות התלמיד לעומת נקודות החולשה. המיפוי נערך על ידי יועץ השכבה ומאפשר מיפוי של מקורות

 .הראויים את הגישה החינוכית ואת האתגרים

 מצוקה-מיפוי תמיכה .93

ביישוב וכו`. המיפוי נערך על ידי יועץ  בבית, במשפחה, בחברה, בבית הספר -התמיכה ושל גורמי מצוקה מחוץ לאישיות התלמיד  מיפוי של מקורות

 .פוי מאפשר להתאים לתלמיד את הסיוע הנדרש במקרה הצורךהספר. המי השכבה בשיתוף עם העובדת הסוציאלית של בית

 מיצוינות .94

  .הפוטנציאל האישי פיתוח ומימוש מרביים של

 מיקוד הלמידה .95

  .בלבד 8-מספר המקצועות הנלמדים בכל שנה ל בגרסה של "דרור": צמצום

 מכוונות החוצה .96

של התלמיד ועל פעילותו  מקוון" המכוון להשפיע על סדר היום-שפיעמ-. כ"בית ספר מקיף1לפעילות מחוץ לבית הספר:  גיוס משאבי בית הספר

 .ספר ניסויי מחויב לכך מעצם הגדרתו-ולהשפעה על הסביבה. בית . לתרומה לקהילה2מעבר לגבולות הזמן והמקום של בית הספר; 

 ממ"י .97

פרסומן של החלטות הצוות  ,הול ומעקב אחר החלטות הצוותהמידען של הצוות. התפקיד כולל סיכום ישיבות הצוות, ני :ִמנהל מידע ידע, או בשם אחר

 .`וכו

 ִמנהל ישיבות .98

ההחלטות משויכות לקטגוריות שונות  .ההחלטות המתקבלות בישיבות הצוותים השונים. מאפשר לצוות לנהל את עצמו ביעילות כלי ממוחשב לרישום

 .את הידע הנוצר לכל הארגוןמאפשר להפיץ  .המאפשרות לכל בעל תפקיד לאחזר את הזיכרון הארגוני

 מנוף .99



בסיס", או ב"תכנית  תלמידים( למי שתפקודו ההתנהגותי תקין ומוכן להשקיע בלימודים, אך לומד ב"תכנית 12 כיתה קטנה בחטיבת הביניים )עד

 .בלבד אישית", והישגיו נמוכים. תלמידים אלו נכנסים לכיתה מתוך בחירה

 מצבי תפקוד .111

  .תלמידים בתחומים: לימודי, רגשי, חברתי והתנהגותי למצבים שאופיינו בתפקוד ש

 מצוינות .111

מחייבת חזון ומלווה בחתירה  לדפוס של אישיות ולאורח חיים. )בארגון מצוינות הופכת לתרבות ארגונית(. מצוינות מכוונות לשיפור מתמיד ההופכת

ה פנימית ומלווה בנטילת אחריות לתוצאות וביושרה. מצוינות במידה רבה על הנע מצוינות נובעת ונשענת -מתמדת להגשמתו. מבחינה אישית 

מצוינות  -ערכית -ביקורתית. מבחינה חברתית עם כישלונות תוך למידה מהם, היא מאופיינת ביצירתיות ובפתיחות ומפעילה חשיבה מתמודדת

  .מנחיל מרווחיו ומידיעותיו לחברה ולסביבההיא מאופיינת ברגישות חברתית. האדם המצוין  .הומניסטית-מעוגנת במערכת ערכים ליברלית

 'מקצוע 'סותם חלונות .112

אלא בקבוצות המאורגנות ב'חלונות'  ,שבועיות, כמו הבעה עברית או חינוך גופני, הנלמד בחטיבה העליונה לא במבנה של כיתות מקצוע בן שעתיים

  .ת לתלמיד המאפשרת בחירה רבההרצון ליצור מערכת אישי של התלמידים. נועד 'לסתום חלונות' הנוצרים בשל

 מקשר מקצוע .113

שתפנית של עבודת צוות  האחראי לתיאום עבודת הצוות תוך חלוקת תפקידים בתוכו. המושג 'מקשר' משקף תפיסה לכל צוות מקצועי יש מקשר

 .בארגון שטוח ולא היררכי

 מקשר שכבה .114

  .ואת שאר בעלי התפקידים בחיי השכבה מקשר' נועד לבטא ניהול המשתף את המחנכים' אחראי לתפקוד שכבה. השם

 מרכז הפצה ניסויי .115

מעמד כזה. "דרור" הוכר כמרכז פיתוח  יכול לקבל -את פיתוח הניסוי בהצלחה ונמצא מסוגל להפיץ את הניסוי למוסדות אחרים  מוסד ניסויי שהשלים

 .והפצה ניסויי

 מערכתי-מרכז לטיפול משפחתי .116

של ילדים בסיכון רגשי, המתקשות לשלם  ר המנחה מתמחים בטיפול משפחתי. המתמחים מטפלים במשפחותידי הפסיכולוג של בית הספ-על מופעל

 מערכתית המשתפת יועצים חינוכיים ומחנכים בבית הספר בתהליך-היא מתוך ראייה בית ספרית עבור טיפול משפחתי באופן פרטי. הגישה הטיפולית

 .הריים והערב ובימי שישיהטיפולי. המרכז פועל בבית הספר בשעות אחר הצ

 מרכז ללומד העצמאי .117

של המורים המקצועיים ושל  כלומדים עצמאיים נהנים מהזכות ללמוד במידעת באופן עצמי או בקבוצות, תוך שיתוף פעולה תלמידים המוכרים

  .המידעניות

 מרכז למידה .118

 .מתאימים ית, כולל מרכז משאביםמסוים. מתאפשר בו פיתוח של סביבה לימודית ייחוד בניין המשמש להוראת מקצוע

 מרכז לפיתוח מצוינות .119

גופים מבחוץ, כגון ה"המרכז הישראלי  בבית הספר בראשות סגן, המתמקדת בפיתוח המצוינות. היחידה נעזרת בשיתוף פעולה עם יחידה ארגונית

  ."לקידום מצוינות בחינוך

 מרכז פיתוח והפצה ניסויי .111

לקבל מעמד כזה. "דרור" הוכר כמרכז פיתוח  יכול -י בהצלחה ונמצא מסוגל להפיץ את הניסוי למוסדות אחרים שהשלים את פיתוח הניסו מוסד ניסויי

 .והפצה ניסויי

 מתאמת שכבה .111

 .ועוד ארגוני של שכבה: מעקב אחר נורמות ה"תלמידּות", השתתפות בישיבות המחנכים-הפדגוגי מזכירה המשתתפת בליווי

 נורמטיבי .112

בבית הספר. בתחום  מתנהג על פי הנורמות המצופות -מגיע להישגים הנדרשים מבני גילו. בתחום ההתנהגותי  - ימודיםאחד ממצבי התפקוד: בל

  .בעל חוסן נפשי, ללא הפרעות בתחום הרגשי –הרגשי 

 ניהול מעתיד להווה .113

אפשרי'. יוצרים 'מפת דרכים דינמית' -רצוי 'עתידהפדגוגיה של הגישה הניסויית. מנהלים את בית הספר ואת הניסוי כנגזרים מתמונת  אחד מעקרונות

 מעדכנים את תמונת העתיד ואת הצעדים הנגזרים ממנה כל העת. על ניהול מעתיד להווה ברמת .של צעדים קטנים המובילים מן ההווה לשם

  .נל"י –ראה: ניהול לפי יעדים  –התלמיד 

 ניסוי ראשון .114

מתאימים לתקופתנו, וכי  תש"ס(. ההנחה הייתה כי בתי הספר במתכונתם הנוכחית אינם-)תשנ"ה דרור" כבית ספר צומח" נערך בתקופת ההקמה של



מונעים את החלת השינויים ההכרחיים. הניסוי הראשון נועד לנצל את תקופת  המבנה הארגוני והתרבות הארגונית של בתי הספר מעכבים ואף

 .שינוי המערכתי הנדרשאת "דרור" מראש כ"בית ספר גמיש" שיתאים ל ההקמה וליצור

 ניסוי שני .115

התהליך החינוכי המרכזי שאליו  תש"ע(. כותרתו: "ממיצוינות למצוינות". "מיצוינות" היא-וההעמקה של "דרור" )תשס"ו נערך בתקופת ההתרחבות

 והתרבותי. "מצוינות" הוגדרה כחתירהבכל התחומים: הלימודי, הרגשי, החברתי, ההתנהגותי  מיצוי הפוטנציאל האישי של התלמיד -ְמֻכּוָן בית הספר 

 .זאת של פרט או של קבוצה או של הארגון לעשות את המיטב שביכולתם באמצעות אורח חיים המממש

 נל"י .116

בעלי התפקידים  פותח ככלי חינוכי בעבודת המחנכים, המורים ושאר .(Management by Objects - M.B.O) ראשי תיבות של: ניהול לפי יעדים

 .ברמת הפרט -מעקרונות הגישה הניסויית  אחד-ליך המיצוינות. זהו יישום של "ניהול מעתיד להווה" כמסגרת תה

 נמנע ממיצוי יכולתו .117

 .או אף מתחמק מכך בתחום הלימודים: חסר ֲהניעה )מוטיווציה( באופן כולל ומתמיד. עושה את המינימום הנדרש אחד ממצבי התפקוד

 אתר-ספר .118

אתר" יכול להוסיף -ספר" .לאתר. האתר מתעדכן תמידית, והקורא יכול לגלוש, להרחיב ולהמשיך להתעדכן באמצעותו ספר מקוון המשלב קישורים

 .וכו`, שאינם יכולים להופיע בספר ולהמחיש בעזרת קישור לקבצים של וידאו, "בלוגים" של תלמידים

 אתר של הניסוי ב-ספר .119

זמנית. -את "הוראות ההפעלה" בו דינמי, המתעד את הניסוי וגם מכיל (manual) "שתמשהניסוי ב"דרור" משמש מעין "מדריך למ אתר" של-ספר"

-בהתאם להתפתחות הניסוי. בכך הוא מאפשר "הבניה מחדש של ניהול המידע". "ספר ,הוא ערוך בטכנולוגיה של ויקיפדיה ומאפשר עדכון שוטף

לשאלות, למתן הערות והארות ולהקמת  ,יש בו גם אפשרות לשיח גולשים הניסוי ב"דרור" מאפשר גם "הבניה מחדש של יצירת ידע". אתר" של

 .קבוצות דיון וקהילות למידה

 עקרונות הגישה הניסויית .121

-חתירה לפרדיגמה חדשה באסטרטגיה תהליכית חינוכיים וארגוניים לפיתוח ניסוי כניהול של שינוי מתמשך. שני העקרונות המרכזיים הם עקרונות

  .מדת מחדשניסויית והבניה מת

 עקרונות ִלָבה ניסויית .121

היא שעקרונות הלבה של הניסויים החינוכיים השונים  רעיונות, עקרונות מארגנים ותובנות המצויים בִלָבה )ב"מבנה העומק"( של ניסוי. ההנחה ,ערכים

 .חינוכי, ועוד רצוי, ניהול ניסויעקרונות אלה מאפשר ניסוח תיאוריה אודות בית הספר הניסויי ה דומים, ובחלקם אף זהים. זיהוי -

 עתודה ניהולית .122

ידי מוביל הניסוי והאחראי -על המתקיים מעת לעת למורים המעוניינים למלא בעתיד תפקידי ניהול בבית הספר. הקורס מנוהל קורס הכשרה פנימי

 -ריים ומתנסים בשימוש בכלים ניהוליים קבוצות עבודה, מפתחים מיזמים בית ספ להנהלת המו"פ )מחקר ופיתוח(. המשתתפים בקורס מקימים

 .בעלי התפקידים הבכירים בבית הספר בהדרכת

 פסק זמן .123

 .בהשגחת סגל חינוכי ,"בהפסקה. תלמיד שהתנהגותו אינה נורמטיבית מבלה את ההפסקות בבידוד ב"אי הירוק מסגרת לעיצוב התנהגות

 פרדוקס ניסויי .124

חינוכי מסוים, הוא נעשה קשה  פשרות להפיצו. ככל שהניסוי אותנטי ומזוקק ברוחו ובצלמו של מוסדניסוי חינוכי לבין הא זהו פרדוכס שבין הצלחת

בעיניים  להיות מועבר כפי שהוא. כל מוסד חינוכי צריך להבהיר לעצמו את צרכיו, להתבונן בניסוי להפצה ופחות רלוונטי לאחרים. לכן, ניסוי אינו יכול

 .מרכיבים אחרים ולהתאים את הרעיון ואת המעשה למציאות השונה שלו ודותיו ולפרטיו, לברֹור חלק מהם, להוסיףביקורתיות, לפרק ניסוי מגובש ליס

 פרדוקס של ספר ניסוי .125

נים רבים כמספר זהו פרדוכס בין המתבוננים, אולם ספר הניסוי הוא תוצר של עורך  רבגוניות הניסוי לבין עריכה ממוקדת של ספר הניסוי. לניסוי פַּ

ּוְתלּוי ֶהקשר מצמצם את  העשויות להתגלות כמשמעותיות עבור מוסד חינוכי אחר. לכן, ספר ניסוי ערוך ממוקד ים. העריכה משמיטה פיסות מידעמסו

 !הניסוי ובכך הוא מקשה על הפצתו

 משתנה-פרדיגמה דינמית .126

נגזרת מהצורך להתאים את הארגון  יית. לעתים היאמשתנה היא אחת מעקרונות הפדגוגיה של הגישה הניסו-פרדיגמה דינמית מכוונות ליצירת

 לנוכח האפשרות לשדרג עוד ועוד את הארגון מבפנים. המושג מופיע גם כ'פרדיגמה לשינויים ללא הרף המתרחשים מבחוץ, ולעתים היא יזומה

 .'משתנה

 פתיחת רביעיות .127

עבר מלימודים בכיתת פעמית -פתיחת רביעייה חד ים באיזו קבוצת למידה ישתתפו. תיתכןהאם למערך לימודים גמיש ברביעייה. התלמידים בוחר מַּ

 .או קבועה

 צוות פיתוח .128



בפרדיגמה הנוכחית. מקבל "כתב  מחקר ופיתוח(. משימתו להוביל להבניה מחדש בנושא שאינו מוצא את פתרונו הראוי) "פועל תחת "הנהלת המו"פ

 .הוק לטיפול בנושא-האחראי לתחום. מקבל סמכויות של הנהלה אד מנדט" מההנהלה הרלוונטית. חייב לכלול בעל תפקיד מרכזי

 צוותא דרור .129

 .תרבותי. בכל פעם צוות אחר מכין את המפגש-המורים בנושא חברתי מפגש בהפסקה הגדולה בחדר

 קהילת למידה .131

בתהליך חקר קבוצתי.  ר בעיותסביב דילמות אותנטיות המעוררות חשיבה ומחקר. הלמידה מתבצעת כניסיון לפתו קבוצה המארגנת את למידתה

 משמעות. תוך כדי כך עוסקים חברי הקבוצה בפיתוח קריאה, כתיבה ושאר מיומנויות ידי דיון, שיתוף בהתנסויות אישיות וחיפוש אחר-הידע נוצר על

 .מדריכים פדגוגיים ומורים ,אקדמיות. ב"דרור" הכוונה בדרך כלל לקהילת למידה משותפת של תלמידים, סטודנטים

 קורס הורים .131

מתמקד במצבי סיכון של בני  מועצת "לב השרון". השם המלא של הקורס הוא "הורים פעילים בקהילה מתמודדת". הקורס מתקיים ב"דרור" בשיתוף

 .כולו נוער ובהכנת חלופות לבילוי הפנאי בכל יישוב ובאזור

 קורסי תגבור .132

הספר וההורים. מתקיימים  ידי המורים ב"דרור", במימון בית-בכיתה. ניתנים על למעוניינים בחזרה על החומר הנלמד שיעורי עזר למתקשים או

 .בשעות קצה או בקיץ

 קושי קל בתפקוד רגשי .133

 .התפקוד בתחום הרגשי. מטופל על ידי מחנך הכיתה בהנחיית יועץ השכבה אחד ממצבי

 קושי רב בתפקוד רגשי .134

 .הספר בה בהנחיית פסיכולוג ביתהתפקוד בתחום הרגשי. מטופל על ידי יועץ השכ אחד ממצבי

 קריית חינוך ניסויית .135

הוכרה מראשיתה כמוסד חינוך ניסויי וכמרכז  "מוסדות ניסויים, שתפקידם לפתח מודלים חינוכיים חדשניים ולהפיצם. קריית חינוך "דרור בארץ פועלים

 .הפצה ניסויי

 אחיד-קשיח .136

 ."אחיד-בית ספר קשיח" :אחיד", או-ראה: "זמן קשיח

 עייהרבי .137

ארגונית -לימודית כיתות אם המתחלקות לשלוש רביעיות. ארבע כיתות אם המסוימות בשכבה מהוות מסגרת 12 שכבה ב"דרור" מונה בדרך כלל

מערכתי תוך מעבר מלימודים -מקצועות. כך מתאפשר תכנון לימודים גמיש קבועה. לכל "רביעייה" מערכת לימודים חופפת במלואה או בחלקה בכל

 .בכל מקצוע בנפרד ובכל עת -ב"רביעייה"  למידהבכיתה ל

 רוח דרור .138

 ."הנורמות הטקסים וכו` היוצר את התרבות הארגונית הייחודית של "דרור ,מכלול העמדות, הערכים

 ריכוזים .139

 .פשותובחו הלמידה ולביסוסה, הניתנת ללא תשלום.ריכוזים מתבצעים בעיקר בחטיבה עליונה בימי שישי תוספת של שיעורים להשלמת

 רמת התפקוד .141

רמת תפקוד אינה זהה  .מתנהג ביחס לנורמות הנדרשות בבית הספר ומתקרב למימוש הפוטנציאל שלו בכל התחומים המידה והאופן בהן תלמיד

 .לרמת ההישג ואינה מותנית ביכולת

 שיחת מיקוד .141

בשנה, ובכל פעם עם  עת בכל שכבה מספר פעמיםהשכבה לבין קבוצת תלמידים על מכלול הנושאים ב"דרור". מתבצ שיחה יזומה בין הנהלת

ובמועצות התלמידים. משמשת מעין "מחקר פעולה" הכולל איסוף מידע, גיבוש  תלמידים אחרים. הרעיונות והבעיות מובאים לדיון בהנהלות השונות

 .והמלצות לפעולה תובנות

 שילובים .142

קטנות, או בכיתות חינוך  טיפוחם. תכניות הלימודים והטיפוח הן אישיות, בקבוצותתלמידים בעלי צרכים ייחודיים ול מרכז בחטיבת הביניים לשילוב

 .שניתן מיוחד. המגמה היא לנסות ולשלב את התלמידים בכיתות האם ככל

רגה ראשונה .143  שינוי מדַּ

 .שאינו יוצר פרדיגמה חדשה שינוי חלקי מדי

רגה שלישית .144  שינוי מדַּ

והמשאבים הרלוונטיים במשך כל  שך, המתבטר בהבניה מתמדת מחדש. זהו שינוי של כל המרכיביםשל ניהול ניסוי כשינוי מתמ אחד המאפיינים



 .עקרונית, הפרדיגמה משתנה כל הזמן .הזמן, בזיקה לתמונת עתיד המתעדכנת באורח מתמיד

רגה שנייה .145  שינוי מדַּ

מושג דינמי מבחינת ההיקף, אך עלול  .אם לחזון הרצויפירוק כל המרכיבים והמשאבים הרלוונטיים והרכבתם לפרדיגמה חדשה בהת .הבניה מחדש

 .להיתפש כסטטי מבחינת הזמן

 כאוטי-שינוי פרקטלי .146

שבר(, אך במהותו טמון פוטנציאל לשכפל  = fructure) חלקיים-הפדגוגיה של הגישה הניסויית. סוג של שינוי המתחיל בצעדים קטנים אחד מעקרונות

לשנות את הארגון  לתבנית כל הארגון, ובכך -תרבותי, להפוך דפוס או תבנית מיקרו בארגון -ארגוני-נימב את עצמו, להתפשט תוך יצירת כאוס

  .בהדרגה מבפנים

 שני הניסויים .147

המבנה הארגוני של בית הספר  מותאם", מגמיש את-ניסויים חינוכיים המשולבים זה בזה: הניסוי הראשון, "בית ספר גמיש ב"דרור" מפותחים שני

 הניסוי השני, "ממיצוינות למצוינות", משתמש בהישגי הניסוי הראשון לשם מיצוי .התרבות הארגונית שלו להטמעת חדשנות בחינוך ומתאים את

  .הפוטנציאל של התלמיד במסגרת חתירה לאורח חיים של מצוינות של הפרט ושל הארגון

 שפת דרור .148

  ."ורב"דרור". המושגים מופיעים ב"מילון דר השפה הייחודית שנוצרה

 תכנית אישית .149

שאינם מסוגלים להתמודד  בלימודים בחטיבת ביניים. מותאמת ליכולתו של התלמיד ולרמת תפקודו. מתאימה למתקשים אחת מארבע תכניות החובה

 .לתכנית הלימודים הרגילה עם "תכנית בסיס", או למצטיינים הלומדים באופן קבוע מעל ומעבר

 תכנית בסיס .151

הרגילה, אך כעת המרחק  בלימודים בחטיבת ביניים. מתאימה למי שיהיה מסוגל בעתיד להשיג את תכנית הלימודים האחת מארבע תכניות החוב

 .מדי בינו לבין התמודדות אף עם "תכנית הגרעין" גדול

 תכנית גרעין .151

הנלמד. מיועדת לתלמידים  החומרבלימודים בחטיבת ביניים. נגזרת מ"תכנית הלימודים הרגילה", ומכילה את עיקר  אחת מארבע תכניות החובה

  .דרישותיה. מאפשרת להם להתקדם עם הכיתה, גם ללא ידיעת כל החומר הנלמד המסוגלים ללמוד בזיקה לתכנית הרגילה, אך מתקשים לעמוד בכל

 תכנית התמחות קבוצתית .152

בר לדרישות תכנית  התמחותהסוגים של תכניות הרשות בלימודים בחטיבת ביניים. תכנית קבוצתית למעוניינים ל אחת משני במקצוע מסוים מע 

 ."ארץ ישראל הלימודים הרגילה ולהיקפה, כמו התמחות ב"לימודי

 תכנית לימודים רגילה .153

למספר שעות הלימוד המוקדשות  של משרד החינוך. תכנית חובה הכוללת מיומנויות, ידע והספק המצופים ברמת הגיל, בהתאם תכנית הלימודים

 .לתכנית

  I.Contact תכנת .154

ספרי ממוחשב( של משרד החינוך.  של אירועי משמעת של תלמידים, דיווח על ציונים ועוד. מקושרת לתכנת המנב"ס )ִמנהל בית תכנה לניהול מקוון

  .המורים. מחליפה את השימוש ביומן כיתה, ביומן מחנך וכיו"ב מופעלת ב"דרור" באמצעות שימוש בטלפונים הניידים של

 תל"ן .155

לדרישות 'תכנית  משני הסוגים של תכניות הרשות בלימודים. תכנית רשות פרטנית למעוניינים ללמוד מעבר דים נוספת מרצון. אחתתכנית לימו

  .'עבודות יצירתיות או השוואתיות וכו ,הלימודים הרגילה'. מתבצעת על ידי מילוי מטלות של הרחבה, העמקה

 מורה ומסגרת-תלוי .156

או המתפקד רק במסגרת  ,למיד הזקוק לתיווך מתמיד, המסוגל להתקדם רק בסיוע צמוד ומתמשך של מורהבלימודים. ת אחד ממצבי התפקוד

 .לימודית מתאימה

 תלמיד בוגר בתפקודו .157

בלתי מוצדקים, הרשמות על  בהתנהגות בלימודים. מי שאיחר עד שני איחורים בלבד במחצית, ולא היו לו כלל חיסורים אחד ממצבי התפקוד

  .בתפקודו מקבל תעודת הערכה במעמד הכיתה או הרביעייה ערות על התנהגות שלילית אחרת. תלמיד בוגרהפרעות, או ה

 תלמיד מצטיין .158

  .אחר ומעלה. מקבל תעודת הערכה על הצטיינות במעמד הרביעייה או באופן 95בכל המקצועות הוא  תלמיד שממוצע ציוניו

 תלמיד מתמחה .159

מרצון", כמו מדריכי של"ח  ביניים: תלמיד הבוחר לבצע משימות של "תכנית לימודים קבוצתית נוספתבלימודים בחטיבת ה אחד ממצבי התפקוד



 .צעירים ומתמחים בלימודי ארץ ישראל

 תפקוד .161

אישיים, חברתיים  מ'התנהגות' או 'למידה'. הוא תופעה מורכבת המושפעת מהידּוד )אינטראקציה( בין גורמים תפקוד' הוא מושג רחב יותר'

או להסתגר מפניה(, להגיע לאיזון ולהרמוניה פנימית )או להימצא ) יים. תפקוד הוא המכלול המביא אדם להסתגל לסביבתו ואף לשנותהותרבות

רב בכל התחומים )או להחמיץ ולהיכשל בכל במתח פנימי(, לחתור אלה(. התפקוד מתבטא בכל  למיצויו של הפוטנציאל האישי ולהשיג את המ 

  .והתרבותי הלימודי, החברתי, הרגשי, ההתנהגותי התחומים בבית הספר:

 תקציב פיתוח .161

בר לתקציב תקציב שנתי המוגדר לצוות השוטף. היקפו בדרך כלל  במסגרת הניהול העצמי של הצוות. מיועד לעזרי הוראה, לפיתוח תשתיות וכו` מע 

 .כשליש מהתקציב השוטף

 


