
" שמים את הצפון במרכז"

* גבע-מאיה מלצר

קבוצות של סטודנטים להוראה  . שדמותאגף קהילה ב על ידית המנוהלת היא תכני שמים את הצפון במרכז

הפעילות משלבת חינוך . ספר ועובדות בעיקר עם קבוצות של נוער בסיכון נכנסות לבתי -חבורות משימה  -

חבורות . הקניית ידע עם פעילות ערכית וחונכות אישית עם פעולה קבוצתית, בלתי פורמאליופורמאלי 

אופי הפעולה מותאם . הספר טודנטים מהוות מודל פעולה של שותפות לתלמידי ביתהמשימה של הס

. ספרי הלאוכלוסייה ולתרבות של בת

 תנופהבעוד תכנית , הספר של תלמידים תוך כדי לימודיהם-מתקנת את חווית בית שמים את הצפון במרכז

המערכת לא האמינה כיוון שמית קשה בית ספרכוונה לצעירים שנפלטו ממערכת החינוך ותיארו חוויה 

 (.2005, גבע וליברמן-מלצר)חסרי תקנה וביכולותיהם וחלקם נחשבו לחלשים 

ים חניכה מקבלחבורות המשימה הלוקחים חלק בהסטודנטים . רכז על ידיכל חבורת משימה מונחית 

, עצמההיא חבורה בפני  אףקבוצת הרכזים מהווה . רכזיםההכשרה והדרכה קבוצתית בהנחיית , אישית

מפגשי הרכזים מהווים מודל . בנוסף לליווי האישי שעוברים חבריה, מובילות התכנית על ידיהמונחית 

במהלך השנה מתקיימים ארבעה כנסי סטודנטים בהם . לעשייה עם חבורות המשימה אותן הם מנחים

.  ניתיים ומתרחשת למידה מעשירה של הגישות והמושגים שבבסיס התכבית ספרמוצגים פרויקטים 

הסטודנטים באמצעות התנסות בעבודה כחבורה  אצלהמשמעות העצמה של תחושת : ממטרות התכנית

 איכותיים ולהתמידלהיות מורים והגברת המוטיבציה שלהם הרצון תתרום לחיזוק , ספרה ביתתוך ב

 .בהוראה במערכת החינוך

 'דים יהודים וערבים בכיתות זתלמי 250-סטודנטים יהודים וערבים ו 87במהלך המחקר השתתפו בתכנית 

נצרת , נצרת, יעקב-שדה, עכו, טבריה, דתיים בבית שאן-ממלכתיים וממלכתיים בתי ספר 12-ב מ"יעד 

אחת לשבוע הספר  הסטודנטים עבדו בבתי. הספר היו ערביים-בתי 12שלושה מתוך . מוצקין עילית וקריית

ת נכּווחלקו חֹו( טודנטים עם קבוצת תלמידיםקבוצה של ס)חלק מהמפגש היה קבוצתי . ארבע שעותבמשך 

הם דימוי , הסטודנטים על ידיכפי שתוארו , אך המאפיינים החוזרים, ת בין התלמידיםקיימת שונּו. אישית

, חשדנותאצלם שעורר בהם חוסר עקביות בטיפול , בעצמם ובמערכת החינוך מועטתאמונה , עצמי נמוך

ותחושה שעל הכול  קיוםהתמודדות עם קשיי , העדר סולידריות, קושי לראות את התועלת במערכת החינוך

הספר את הילדים שסומנו לעבודה עם  מתייחס לתפיסת ביתנוסף מאפיין משותף . צריך להילחם

הספר אך לא לקחו חלק בפעילות הלימודית  במרבית  המקרים  תלמידים אלה הגיעו לבית: הסטודנטים

.   והחברתית הסדורה
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מטרת המחקר והמתודולוגיה 

מהן ו, ויש לשמרו' מה עובד'חוזק כדי להבין לאתר את נקודות ה, מטרת המחקר הייתה ללמוד את התכנית

. יש לשפראותן נקודות החולשה 

: המחקר מבוסס על נתונים שנאספו בדרכים הבאות

.  ט"הסטודנטים ששימשו כרכזים בשנת הלימודים תשס 12מתוך  8משוב של  .1

תיעוד תצפית משתתפת  (ב); שאלון עם שאלות פתוחות שמילאו הרכזים (א): התבסס עלהמשוב 

 ;הסטודנטים ;הרכזים: ומים המרכיבים את התכניתחמישה תחבהשאלון כלל שאלות . במפגש רכזים

לגבי כל תחום נשאלו . התכנית בראייה מערכתית ;הפעולה החינוכית עם התלמידים ;הספר בתי

לעמדותיו הן במהלך מפגש הרכזים הארוך כל רכז נתן ביטוי . הרכזים מה יש לשמר ומה יש לשנות

.  סיכום התהליך האישי והמקצועי שעבר בתכניתגבי לוהן  כניתלגבי הת

שתועד בתצפית משתתפת במפגש של , ורשות מקומית בתי ספר ם שלנציגי שישה על ידישניתן משוב  .2

הרכזים , ותיעוד תצפית משתתפת בכנס סטודנטים מסכם בו השתתפו מובילות התכנית, ועדת היגוי

, נציג של חברה שהעניקה תרומה  כספית לתכנית, לת אורניםהנה, והסטודנטים שלקחו חלק בתכנית

 התכנית בתחוםשנבעו מן יים בית ספרבכנס הוצגו פרויקטים . הספר ותלמידים וצוותים מבתי

 . תחום החברתיבתחום הלימודי וב, המנהיגות

ממצאים 

תרומת  (ב); עקרונות התכנית כפי שעלו מהמחקר( א): ממצאי המחקר מתמקדים בשלושה תחומים

 .הספר תרומת התכנית לתלמידים ולבתי (ג); התכנית לסטודנטים

עקרונות התכנית 

:   מוביליה ומשתתפיה יהם שלעולים מתוך היכרות עם התכנית ועם עמדותשהגישות והעקרונות 

 באמצעות התנסות במצבי , הכשרה להוראה צריכה לזמן חוויה של עיצוב תפיסת תפקיד ודרך חינוכית

ועבודה על רגעי תסכול הנוצרים ,  נדרש יישום מורכב של הכלים והמיומנויות הנלמדים בהם, עמימות

 ליפול בו, חינוכי' אני מאמין'זה פרויקט שנתן ביטחון לעצב " :כתוצאה מקשיים וכשלונות

 ".ולהתרומם

 לקחתי את הראוי מול המצוי : "מתווה למחנך דרך בה הוא דבק במהלך עבודתו' ראוי'עקרון ה– 

". תהיה שם, תה מחזיק את זה למעלהכשא

 יש לי בעקבות התכנית : "חווית ההתנסות בתכנית מזמנת פיתוח אישיות מובילה ורכישת כלי מנהיגות

 ". אני יכול להוביל ויכול אפילו להצליח בזה. המון ביטחון עצמי

 קשיים ת ההתנסות מתרחשת תוך תמיכה רציפה וצמודה וליווי מקצועי מסור המכילים את היחווי

. "שמים לב אלי, הרגשתי שרואים אותי: "והתסכולים

 הקשרים החברתיים בכל : "ת ההתנסות מתרחשת תוך קיומו של שיח ערכי ותהליך חברתייחווי

 ". וכל מעגל שימר משהו אצלי, המעגלים החזיקו אותי

 לגדול פרט מאפשרת לש מרחבהקבוצה היא . חבורת משימה חינוכית מהווה מודל פעולה של שותפות

במעגל הזה פעם ראשונה אנשים : "התנסות בעבודה קבוצתית מעצימה את תחושת המשמעות. בו

 ". נותנים לי להרגיש שאני שווה

 חינוך פורמאלי : ממדית ומשלבת תפיסות פדגוגיות שונות-פעולה חינוכית אפקטיבית כאשר היא רב

. ת אישית עם פעולה קבוצתיתחונכו, הקניית ידע עם פעילות ערכית, פורמאלי-עם חינוך בלתי

אומר שמכל ' ראוי'למדתי ש: "וונים שוניםימורכבות זו מאפשרת מימוש פוטנציאל של תלמידים בכ

 ". תלמיד אפשר להוציא הרבה



 בית עם כל , הספר תוך בנייה משותפת התאמה של אופי הפעולה החינוכית לאוכלוסייה ולתרבות בית

רלבנטי  –אוכלוסיית היעד , זירת ההתערבות [...] קום הנכוןהיינו במ: "מה שנכון לו על פי, ספר

". ומתאים מאוד

תרומת התכנית לסטודנטים 

, הם למדו דרך חינוכית. השלכות אישיות ומקצועיות כאחד שיש לוהרכזים עברו בתכנית תהליך משמעותי 

להתמודד עם גדלו מהצלחותיהם ולמדו , הם עברו תהליך העצמה, עלתהשלהם מודעות העצמית הרמת 

, אסרטיביות, דברים בפרופורציות נכונותלהתייחס ללמדו  כפרטים. כישלונותיהם וללמוד מהם

למדו את היכולת לשלב הצבת גבולות עם  כמובילים ;הזולתשל  יוהתמודדות עם כישלון וכיבוד יכולות

ך שיתוף ולנהל לצמוח מתו, למדו להיעזר כעמיתים ;משתפת ואסרטיבית, הובלה מאתגרת, מתן חיזוקים

המושך ' ראוי'עקרון ה, אמונה בדרךה בהם, העקרונות שלמדו ופעלו על פיהם במהלך התכנית.  דיאלוג

יסייעו להם בעבודתם , שילוב הבלתי פורמאלי בפורמאלי והובלה מאפשרת', החבורה'כלפי מעלה ועקרון 

יבות רבה לשימור התהליך לדעת הרכזים יש חש ."[בזכות התכנית]אני מורה יותר טוב ": החינוכית

הצעותיהם לשינוי עוסקות בעיקר . בנוסף לליווי האישי, הקבוצתי הן של הרכזים והן של הסטודנטים

פתרון בעיות העולות מן השטח ושיתוף בהרחבת הדיון , בתכנים הנלמדים ה נוספתהעמקבבמיקוד ו

.  ולמידת עמיתים

הספר  תרומת התכנית לתלמידים ולבתי

ך ורשות מקומית אחת דיווחו על הצלחת התכנית ועל רצונם להמשי בתי ספרים מארבעה מנהלים ונציג

ויש היענות של תלמידים , הספר בית ם שלהתכנית מותאמת לצרכי. בשל תרומתה לבית ספרם לקיימה

מגיעים להישגים ומשתתפים , תלמידים רוצים ללמוד בעקבות התכנית. אינה בגדר חובהלמרות שהפעילות 

במסוגלות בתחילה הספר לא האמינו  המנהלים דיווחו כי המורים בבתי. ת הבלתי פורמאליתבפעילו

הסטודנטים  .כאשר מאמינים בתלמידיםכך שאפשר להצליח ל ההתלמידים להצליח והתכנית היא דוגמ

 בתיב םצוותיהמשקיעים מעל ומעבר למחויבותם ומנהלים מערכת יחסים רצינית עם התלמידים ועם 

פעלו הסטודנטים והיות ". תכנית אורנים בנתה אותי: "תלמידומדברי ציטט  םמנהליה אחד. הספר

הרכזים דיווחו על יתרונות השילוב בין פעילות . הספר קל על הדיאלוג בינם לבין ביתהדבר ה, קבוצהכ

', ימי השיא'קיום חשיבות של וכן ציינו את ה, הספר קבוצתית וחונכות אישית בעבודה עם תלמידי בתי

רכזים הציעו להגדיר באופן ברור יותר את  ,יחד עם זאת. מכללהפעילות בהספר מגיעים ל בהם תלמידי בתי

המתבטאת בעיקר בשמירה על לוח זמנים ומעורבות , הספר אופי השותפות ואת מידת המחויבות של בית

.  ההנהלה והמחנכים

דיון ומסקנות 

  ום ההכשרה להוראה והן בתחום המערכת משרתת מטרות הן בתח שמים את הצפון במרכזהתכנית

ואילו המכללה מהווה זירת , הספר מהווה זירת התנסות מודרכת עבור הסטודנטים בית. יתבית ספרה

של , חלק ממרכיבים אלה. הכשרה לסטודנטים המלמדים ומעצימים תלמידים במוסדות חינוך

כפי שאפשר לראות , (PDS)שדה -דומים למודל העמיתות מכללה, הספר שותפות בין המכללה לבין בתי

ים נוספים מאפייניש  שמים את הצפון במרכזבתכנית (. 2008)גבע וזסלבסקי -למשל במחקר של מלצר

 :'מעמד כפול'בתכנית נמצא בהלוקח חלק סטודנט . הוא המבנה שלהמהם אחד . המייחדים אותה

. ים או קבוצת תלמידיםוגם מנהיג של קבוצת סטודנט, עמיתים-סטודנטיםשל הוא גם חבר בצוות 

תוך קבלת ( של סטודנטים או של תלמידים)החיבור של השתתפות בחבורת עמיתים ושל ריכוז חבורה 

ייחוד זה יכול כל סטודנט של ב. הוראהההכשרה להמקובלת במהלך זו יוצר התנסות שונה מ, ליווי

 . כמוביל וכעמית, לתאר את קורותיו בתכנית כפרט



 לדוגמה ) למידה בקבוצה נדונה במחקר על הכשרת מורים. קבוצתי רובווא באופי הלמידה בתכנית ה

(Rhodes & Bellamy, 1999 , מוכר מהחינוך היהודי , חבורה לומדת', חברותא'והמושג(Kent, 

מודעות של , בקבוצה מתרחשת למידה של ידע. מגוונתהיא , לדברי הרכזים, למידה בקבוצהה(. 2010

 Community -במובן זה חבורת משימה דומה ל. ת והתנהלות בתוך קבוצההתנהלות מנהיגותי, עצמית

of Practice .ממדית ורואה בלמידה הן תהליך אינטראקטיבי המתרחש -תיאוריית למידה זו היא רב

' קהילת עשייה'והן חלק מהשתייכות ל, (Wenger, 1998)בהקשר של חיים חברתיים , תוך כדי עשייה

(Barton & Trusting, 2005.) 

 יחד עם זאת נראה. ית ניתנים לתיאור וניתוח נפרדיםבית ספרההכשרה להוראה והחינוך במערכת ה ,

, העצמת הסטודנטים במסגרת החבורה המכשירה אותם. שהם שזורים  זה בזה, מתוך מהות התכנית

 לתחושת המסוגלות שהסטודנטים מעבירים לתלמידים שהם פוגשים בבתי, כמודל פעולה, קשורה

לכך מתקשרת ". האמון והעזרה, העיקר בניית הקשר: "סטודנט ציין לגבי הפעילות החינוכית. הספר

רואים עצמם  ףחלקם א. של הסטודנטים במהלך פעילותם בתכניתהבולטת תחושת המימוש העצמי 

במובן זה התכנית . להם תחושת מסוגלות עצמיתקנים כמאמינים בתלמידים ומ, מעין מודל למורים

  (.Goodlad, 1994)הספר -בתוך בית" וף בקצב אחרתיפ"מהווה 

  ה יהתכנית מובילה ראי( א: )בא לידי ביטוי בתכנית בשני אופנים( 1996, גורדון)עקרון ההוליזם בחינוך

הנהלת , תלמידים, סטודנטים: כאשר ההצלחה מורכבת מחוליות רבות הקשורות ביניהן, מערכתית

התרבות הכוללת . הלימוד ועוד, יווי של מובילות התכניתל, חבורת הרכזים, הספר ואנשי קשר תיב

התכנית מדגישה בנייה של ( ב); חיונית ותורמת להצלחת התכניתשהיא  יוצרת מערכת בעלת שלמות

 ,Goodlad, 2004) ומתחשבת בהם הספר ותרבותו צרכים של  ביתלייחודית המותאמת פעילות 

1984.)  

 הנשאלים  רוב)קבוצה בליווי האישי והן בהן  -יכה והעזרה התמ מאפיין בולט נוסף של התכנית הוא

הקבוצה . הרכזים תיארו תהליכים אלה כמצמיחים מתוך השיתוף והדיאלוג(. לא הפרידו ביניהם

למרות (. 2003, תלמוד ובראט)נורמות של הדדיות ואמון מוכלל , רשת חברתית -יוצרת הון חברתי 

שש מסוים מההתמודדות כמחנכים בעתיד ללא מערך הובע ח ,תחושה בולטת של צמיחה והעצמה

".  מיוחד ואחר ממה שקורה בחוץ"שתואר כ, תומך זה

 העיקרון , בנוסף לכך. הספר והסטודנטים מדווחים על שיפור בהישגים הלימודיים של התלמידים בתי

מידים מאפשר לתל, תוך שילוב פעילות ערכית וחברתית בקבוצה בתי ספרך תלמידי של התכנית לחנֹו

אופן הכנסת פעילות בלתי פורמאלית להקשר למידה פורמאלי יוצרת . לחוות את כוחה של הקבוצה

 . החבורה באמצעותתוך העצמה המתרחשת , חומר של למידה אחר

. נושא זה ראוי להיחקר לעומק במחקר המשך
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