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 נריה שחור

 

ביוזמת  נוסדה ש, (סביבת חינוך חדשה" )ח"סח"פותח על בסיס תכנית ההתערבות " מיתרים" מרכז 

התכנית מיועדת לסייע לצוותי בתי הספר להתמודד עם .  ישראל בשיתוף עם משרדי ממשלה -וינט'ג

חברתי נמוך ומאופיינים בהישגים לימודיים  -דים של תלמידים הבאים מרקע כלכליצרכיהם המיוח

תלמידים אלה אותרו כבעלי פוטנציאל (.   4002, פרידמן וסולימאני, ראזר ) נמוכים ובבעיות התנהגות 

הציבה מערכת החינוך  00-החל מראשית שנות ה(.  4002,נבות –כהן )לנשירה גלויה  או סמויה 

ממצאי המחקר מצביעים על כך . כאחד מיעדיה את מניעת הנשירה הגלויה והסמויההישראלית 

גורמי .  שתהליך הנשירה נוצר כתוצאה מיחסי גומלין בעייתיים בין התלמידים לבין צוות בית הספר

, ח מכוונת לתלמידים אלה"תכנית סח. תרבותיים ומשפחתיים מגבירים סיכון זה, אישיים –סיכון 

,  התלמיד, ומסייעת בבניית יחסי גומלין אחרים בין המורה "ידים בסיכון ובהדרהתלמ" המכונים 

הגישה המנחה . בכיתות ובבתי ספר שבהם יש תלמידים המועדים לנשירה , והמערכת הבית ספרית

אמורה תפיסת העולם החינוכית , על פי תפיסה זו. חינוכית -הגישה הפסיכוח היא "את תכנית סח

המכירה בחסכים , ולכוון את בית הספר כולו ליצור סביבה חינוכית לימודית המסורתית להשתנות 

ומנסה להתמקצע בדרכים  קוגניטיביים -ולימודיים, משפחתיים ובין אישיים, אישיים -רגשיים

    (. 4002, מור) המובילות את התלמידים להתגברות על כשלים התפתחותיים אלה 

. ז"עד שנת תשס, ה במשך שלוש שנים"ז מיתרים משנת תשסליוותה את הקמת מרכ, עבודת הערכה זו

ח באמצעות "אילו קשרי גומלין נבנו בין מכללת אורנים לבין סח" השאלה  המרכזית שנבדקה היא 

, מטרתו של דוח זה היא לתאר את תהליך ההתפתחות ".  ומהן ההשפעות ההדדיות" מיתרים"

 .  יע המלצות להמשךלהציג את הבעיות המרכזיות העולות בתהליך ולהצ

 "מיתרים"במהלך שלוש השנים מאז שהוקם מרכז רכזיים מצביעים על כך שמממצאי המחקר ה

,  הגדלת מספר בתי ספר המלווים על ידי מנחי מיתרים :מסגרות פעילות רבותוגדלו נוצרו , "אורנים"ב

ית סדנה לקורס בני; 01-ל 2-והגדלת מספר המנחים מ בשנה השלישית 20-בשנה הראשונה  ל 00-מ

יצירת מסלול דו ; הקמת מסלול השתלמות דו שנתי  ליועצות חינוכיות; מנהלי ומנהלות בתי ספר

 .בניית תכנית לתואר שניו שנתי למורים מומחים בהדרה

שמרכז מיתרים התבסס בתוך אורנים  ושולח זרועות לכל ערוצי , מנתונים אלה  ניתן לראות בברור

 .  לימודי התואר השני ולימודי ההתמחות המקצועית, ראשוןלימודי התואר ה: המכללה 

, ביוזמה ובדרבון של הנהלת אורנים החיבורים עם המכללה לבין  נעשו בעבודת החדרה  מסיבית 

 -top, לא היה כאן תהליך של התערות איטית אלא  מדיניות מכוונת .  למסגרות רבות ככל האפשר

down . במסגרות שבהן שולבה מיתרים היתה עמימות לגבי  , ותשלעתים קרוב מן הממצאים עולה

 . והערך המוסף שלו, הייחוד של שילוב זה



במובן המקובל של מקצוע עצמאי בעל אפיונים , "פרופסיה" הממצאים מראים   שאין למיתרים 

להוות בסיס לעבודתו של כל אדם  עשויהמיתרים מביאה לביטוי תפיסה וגישה חינוכית ה. ייחודיים

 . מורה מקצועי או מנהל בית ספר, בין אם הוא יועץ חינוכי, עסק במערכת החינוך הפורמליתהמו

. במהלך השנים מפתחת מיתרים התמחות בדרכי הנחיה לצוותים בית ספריים של נוער בהדרה

,  תוך כדי קליטה מתמדת של מנחים חדשים, נמצאת בתהליך ברור וגיבוש, של המנחים, התמחות זו

 -אשלים"התשתית לתפיסה זו היא בתפיסה שפותחה ב. ועדיין לא עצבה  דפוסים ברורים של פעולה

 .  אך ההתנסות של מיתרים מרחיבה ומוסיפה תובנות לתפיסה זו, "וינט'ג
. הערך המוסף לשיתוף עם אורנים הוא דו כיווניחלק ממסקנות המחקר מצביעות על כך ש   

רותים מנהלתיים וארגוניים חשובים ימאפשרת למיתרים לקבל ש, אורנים בהיותה ארגון חינוכי 

להפצה להמשגה ולהבניה , ללמידה ובכך מסייעת להתנסות כולל אוכלוסיית יעד זמינה ונגישה,  ביותר

  .ח"של  רעיונות הסח

העשוי לתת צביון , ערכי  -מיתרים מאפשרת לאורנים התחדשות ערכית  ויצירת מכנה משותף חינוכי

 . ייחודי לבוגרי אורנים ולהכשירם להוראה משמעותית בעידן הפוסט מודרני

הייחוד . ח עולה שלא פותחו דרכי הוראה ייחודיות "ם של סחמתוך  ההכרות עם החומרים התיאורטיי

משוב , הכלה , הקשבה: גישה הומניסטית ביסודה, של מיתרים מתבטא בעיקר בגישה חינוכית אחרת

בתפיסת העולם הכוללת לגבי ילדים , הערך המוסף של מיתרים הוא בפרדיגמה החינוכית  .מעצים

, אלו כישורים שאינם עומדים בפני עצמם. טיבציה לימודיתונוער בסיכון  וביכולת לייצר אצלם מו

 . אלא מהווים תשתית לכל הוראה דיסציפלינרית

מכאן שיש לחשוב מחדש הן על אוכלוסיית  היעד של  תלמידי מיתרים והן על אוכלוסיית המנחים  

לגבי אם הנחת המוצא של מיתרים היא שבית הספר הוא האתר המשמעותי ביותר :  ודרכי הכשרתם

ואם ההנחה מתבססת על כך  שצוות המורות , ילדים בהדרה ושרק שם עשוי להתרחש השינוי לגביהם 

 ומורות יש להשקיע את המאמץ בהכשרת מורים    -הוא זה שעשוי לחולל את השינוי 

בהנחה שבסיס הקשר של מורה עם תלמיד הוא בסיס .  ולא בהוספת מקצוע  למערכת הבית ספרית

להשקיע למידה בסיוע למורים בעיצוב תכניות לימודים ושיטות הוראה  הנובעות  ץמומל, הוראתי

 -הטיפולי קשרעל מנחי מיתרים ליצור חיבור בין ה, לשם כך. מהגישה הפסיכו פדגוגית של מיתרים

 . חינוכי ליישומו ההוראתי

הראשון  בתואר" רגילים" ההמלצה היא למקד את הקורסים של מיתרים  בתלמידי תעודת הוראה 

, כמו כן . בתואר השני, חינוכית -המעוניינים להתמחות בגישה הטיפוליתובמורות ומורים בעלי ניסיון 

 –כגישת על ערכית , גם בשאר המסלולים של התואר השני" מיתרים" יתכן  שיש מקום ללמד את 

 . כהתמחות ספציפית רק המנחה את עבודת ההוראה ולא,  חינוכית

יתכן וזוהי הזדמנות . ינוך באורנים הצטיינו מאז ומעולם בגישה ערכית ייחודיתלימודי ההוראה והח

תפיסה  קודם כלמיתרים היא . ערכית הייחודית לכל תלמידי  אורנים  -לחידוש התשתית החינוכית

 . ערכית -חינוכית
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