
  משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי

 אגף חינוך על יסודי
אגף מו״פ, ניסויים ויוזמות

כשזהות פוגשת  בגרות
תדריך לגיבוש זהות בית ספרית 

בבתי ספר על-יסודיים
יוני 2016 | אגף החינוך העל יסודי בשיתוף יחידת מרחבי חינוך באגף המו״פ





כשזהות פוגשת בגרות
תדריך לגיבוש זהות בית ספרית בבתי ספר על-יסודיים

כתיבה ועריכה – יחידת מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות 
בית ספרית באגף מו"פ ניסויים ויוזמות בשיתוף עם האגף לחינוך עי"ס.

ייעוץ אקדמי – תני כץ

יזמו -  מירב זרביב ודסי בארי

ריכוז הפרויקט - אביבה שלו, שמחה לוי, דנה ישראלי 

קונספט ועיצוב גרפי – דר' רון דביר, בר דביר

שותפים באיסוף החומרים – מירב זרביב, דסי בארי, שמחה לוי, אביבה 
שלו, עידית רובין, ימית מורסיאנו, זמירה פרנקל, אמירה ארליך, רבקה קרן

גילת סיימון-מנהלת אגף עי"ס בנתניה, ציפי ידידיה –  שותפי תוכן- 
מנהלת בי"ס ניסויי עין כרם, ד"ר צבי רייטר – מנהלת בי"ס רעות לאמנויות 
בחיפה, גיל חדש – מנהל ביה"ס הדמוקרטי ע"ש נדב, שירה ברויאר – 

מנהלת בי"ס פלך תורני לבנות

פעלו בשדה החינוכי, אספו, קראו והעירו- חברי וחברות צוות מרחבי 
 – וייחודיות בית ספרית: דנה ישראלי   חינוך, אזורי בחירה מבוקרת 
מנהלת היחידה, ליאת דגן, נועה נווה, אלון שוורץ, אוריה ירדני, גלית 
סידיצקי, אורנה סטיוי, ריקי נחום, אסתי בק, מיכל ארנפלד, סיגל קשאני, 

שי רוזנברג, דלית עמידן, מאיר דוידסקו, קרן טורנר

לפמ - לשכת הפרסום הממשלתית



תוכן העניינים
תוכן העניינים.............................................................................................................................................................................. 4

דברי פתיחה................................................................................................................................................................................ 6

הקדמה....................................................................................................................................................................................... 10

זהות בבתי ספר על יסודיים: למה? מה? איך?............................................................................................................ 12

פרק 1 למה זהות?............................................................................................................................................................ 14

19 ....................................................................................................... פרק 2 זהות בית ספרית בבתי ספר על יסודיים

פרק 3 כשזהות פוגשת בגרות....................................................................................................................................... 26

30 .............................................................................................................. פרק 4 הטמעת הזהות בכל מרחבי העשייה

תדריך   מעשי  -  שלבים   מרכזיים   בגיבוש   והטמעת   זהות   בבתי   ספר   על   יסודיים............................................. 36

פרק 5 תדריך מעשי: שלבים מרכזיים בגיבוש זהות בית ספרית ייחודית............................................................ 38

שלב 1 הגדרות/גיבוש זהות בית ספרית........................................................................................................... 41

שלב 2 מרעיון למימוש: בניית תוכנית פעולה להטמעת הזהות....................................................................51

61 ............................................................................................................... שלב 3 הטמעת הזהות: דגשים וכלים

4

זהות פוגשת בגרות תדריך לגיבוש זהות בית ספרית בבתי ספר על-יסודיים



נספחים...................................................................................................................................................................................... 72

נספח 1 תקציר מנהלים................................................................................................................................................... 74

נספח 2 רשימת מקורות................................................................................................................................................. 82

נספח 3 תוכניות לימודים ייחודיות................................................................................................................................ 88

נספח 4 דגשים להצגת ביה”ס בוועדה המלווה......................................................................................................... 100

נספח 5 תרגום ההבטחה החינוכית למרחבי מובילות............................................................................................ 102

106 ....................................... נספח 6 מחוון לפיתוח, הטמעה והערכה של זהות- ייחודית בבתי ספר על יסודיים

נספח 7 בית הספר התיכון האזורי הניסוי עין כרם – על קצה המזלג..... ........................................................... 120

נספח 7א תיכון   האזורי   הניסויי   עין   כרם............................................................................................................121

נספח 7ב   בית   ספר   תורני   ניסויי   לבנות   פלך ,  קרית   עקרון............................................................................ 129

5

 



דברי פתיחה
מנהלים וצוותי חינוך יקרים,

זהות המוסד החינוכי, בדומה לאיש החינוך, מונעת מצו 
פנימי-ארגוני ומתודעת שליחות של באי הקהילה למוסד. 
העשייה החינוכית דורשת מכולנו תעצומות נפש ובו בזמן 
מיומנויות ואחריות מקצועית. החיבור שבין אמונה לעשייה 
מביא אותנו לעתים לצמתים של התלבטות, כמו גם לצורך 
אמתי להבין לעומק "לשם מה" – למה אנו פועלים כפי 
שאנו פועלים בדרכנו החינוכית, ומהי הזהות החינוכית 
שלנו. משרד החינוך, בתכנית אסטרטגית, החליט לבחון 
ולחזק את האוטונומיה הבית ספרית בבניית מערך היבחנות 
חלופי המותאם לפדגוגיה המתחדשת, ביצירת תשתית 
תקציבית אוטונומית, בגמישות פדגוגית, ובעידוד תכניות 
ייחודיות ללמידה משמעותית. הגדרת זהות בית ספרית 
תוביל להכוונה, למיקוד ולדיוק של המאמץ הבית ספרי. 
הזהות הבית ספרית מחברת את כלל העשייה הבית ספרית 

ויוצרת קוהרנטיות. התלמידים, הצוותים החינוכיים, ההורים 
והקהילה נאספים לכדי רעיון מארגן אחד שסביבו נטווית 

העשייה החינוכית כולה.

החוברת שלפניכם תשמש אתכם ככלי עבודה ותסייע לכם 
לתכנן וליישם את שאיפותיכם החינוכיות.

התהליך, כפי שמתואר בחוברת זו, הוא מסע דו כיווני - 
פנימי וחיצוני. מסע הדורש לבחון את הערכים המניעים את 
בית הספר, את התפיסות הפדגוגיות והשגרות הארגוניות 
הקיימות בו, וגם את ההזדמנויות הנמצאות בעולם שמעבר 
לשערי בית הספר. תהליך פיתוח הזהות יוביל אתכם גם 
להבטחת הערך החינוכי, ימנף את העשייה, ישביח את 

הצוותים החינוכיים וישפר את הלמידה.

     
אני מאחל לכם עשייה פורייה והנאה רבה 

 בדרך.
 שלכם,

 אריאל לוי
סמנכ"ל בכיר ומנהל המנהל הפדגוגי
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"כשזהות פוגשת בגרות" 

מפקחים, מנהלים, מורים ותלמידים יקרים,
מדיניות הלמידה המשמעותית מזמנת לנו אתגרים רבים 
בחיי היום-יום של בית הספר ובאופן ניהולו המיטבי. בתדריך 
זה אנו מבקשים להביא בפניכם את הצעתנו לבניית המסד 
מעבר  המקשר  כחוט  הספר,  בית  של  והערכי  הרעיוני 

לדיסציפלינות לימודיות. 

ליבת ההוויה הבית ספרית של בתי הספר העל יסודיים 
מתקיימת בגיל שבו מתעצבות זהותו של הנער וזהותה של 
הנערה ובית הספר נעשה לבית המכיל זהויות שונות. על 
כן קראנו לתדריך זה "כשזהות פוגשת בגרות" ועמדנו על 
החיבור של שני אתגרי הליבה בבית הספר העל יסודי. ברצוני 
להדגיש כי אין הכוונה לתהליך חילוץ ייחודיות, אלא עיקר 
השיח הוא על הזהות, הנובעת ממשמעות פנימית הדורשת 
מחויבות והתגייסות קהילתית למהלך כולו. רתימת הזהות 
היא מנוף להגדרת תכניות הלימוד, ההיבחנות וההערכה, ויש 

בה חיבור של מתווה ושל כלי ביצוע.

זהות פדגוגית וערכית ברורה ומדויקת תוכל לסייע בכל 
ההחלטות שצומתי הבחירה האוטונומיים בתוכנית ההיבחנות 
החדשה מזמנים. כך, שככל שזהותו של בית הספר מעוצבת 

ומגובשת -   כל החלטותיו מעוצבות ומגובשות יותר. 

אנו באגף לחינוך על יסודי פנינו אל אגף מו"פ והצבנו לו 
אתגר: להשתתף בחשיבה על פיתוח זהות בית ספרית סביב 

תכנית ההיבחנות החדשה. 

יחד פיתחנו כלי זה, המציע לכם נקודת מבט להעמקת 
הליך בירור הזהות והגדרתה, להובלת שיח פנימי וקהילתי 

ולהעצמת בית הספר.

תודה לעוסקים במלאכת החשיבה והכתיבה ולאגף המו"פ 
שבנה אתנו במשותף תוצר חשוב זה.

 בברכה,
 דסי בארי

מנהלת האגף לחינוך על יסודי

ירושלים, אדר ב' תשע"ו, מרץ 2016

7

דברי פתיחה



מנהלים, צוותי חינוך ושותפים יקרים, 
במהלך חמש השנים האחרונות עיצבנו את מתודולוגיית 
כחלק  יסודיים,  העל-  החינוך  במוסדות  הזהות  פיתוח 
מהתכנית "מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות 
בית ספרית". תהליך הפיתוח של בתי הספר העל יסודיים, 
כבעלי זהות ומשנה חינוכית ברורה וייחודית, המתבטאת 
בכל נדבכי העשייה הבית ספרית, הוא תהליך מקיף. הוא 
נועד להשביח ולטייב את החינוך הציבורי בארץ, לשפר את 
הישגי הלומדים, ולשמש כלי לחיבור הצוות החינוכי לחזון 

משותף ולקשר עם ההורים ועם הקהילה. 

הזהות הבית ספרית מעמיקה את הערכים החינוכיים, 
עונה על הצרכים הפדגוגיים של התלמידים ומחזקת את 
הזהות המשותפת של בית הספר והקהילה המקומית. 

נראה כי חינוך ציבורי איכותי הוא זה שנותן במה לכישוריהם 
הייחודיים של  הצוותים החינוכיים והתלמידים ומאפשר 
להם להביא את עצמם לידי ביטוי עצמי מיטבי. בתדריך זה, 
פרי עבודה מאומצת של אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, תמצאו 
הצעה לתהליך ומתודולוגיה למנהלים ולצוותים בבית הספר 
לחילוץ זהות בית ספרית מנקודות התשוקה והלהט הפנימי 
של בית הספר ושל הקהילה, זהות המשקפת עשייה חינוכית 

עמוקה ואיכותית. 

אני מבקשת להודות לכל השותפים לגיבוש התדריך, ואני 
יסייע בידיכם לגבש תכנית הוליסטית  משוכנעת שהוא 
איכותית, ההולמת את צורכיכם ומקדמת את המערכת 

החינוכית כולה.

 שאו ברכה ויישר כוח, 
 מירב זרביב

מנהלת אגף מו"פ, מוסדות ניסויים 
ויוזמות חינוכיות המינהל הפדגוגי
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הקדמה
זהות  והטמעת  גיבוש  זה מתמקד בתהליך של  תדריך 
בבתי ספר על יסודיים, שאליו  הגענו משתי נקודות מוצא 
משלימות. נקודת המוצא האחת נגזרת ישירות ממדיניות  
שמוביל בשנתיים שחלפו משרד החינוך, אגף העל יסודי,  
בנושא הלמידה המשמעותית, הגמישות הבית ספרית וצורות 

ההיבחנות החדשות. 

מדיניות  זו מכוונת כולה ליצירת מרחב ולהזמנה פורמלית 
הספר  בבתי  הנהוגות  ההוראה  בדרכי  ולגיוון  לשונות 
למיניהם, בהתאמה מיטבית לסגלי ההוראה ולתלמידים, 
לצרכים המשתנים ולסביבות השונות שבהן הם פועלים. 
במתן הלגיטימציה לגמישות רותמת המערכת את כל צוותי 
ההוראה להיות שותפים בתהליך של פיתוח, יצירה וחדשנות.

כחלק מובנה במהלך הוקמו ועדות מלוות ובהן מתבקש 
כל בית ספר להציג את התכנית במלואה לשיח משותף 
עם הפיקוח, עם הרשות המקומית ועם הנהגת בית הספר. 
בחיפוש אחר רעיון מארגן לתוכניות למיניהן, לקשר ביניהן 
ולבחירה המתאפשרת לתלמידים, התחדד הצורך בהצגת 

זהות בית ספרית מגובשת.

נקודת המוצא האחרת נובעת מהתכנית ההולכת ומתרחבת 
של בחירה מבוקרת ועיצוב מרחבי חינוך רשותיים שמוביל 

אגף המו"פ של המשרד. 

מתוך עקרון הבחירה, שעל פיו התלמיד בוחר את בית 
הספר המתאים לו, התעורר הצורך בחידוד הזהות של 
כל אחד מבתי הספר, בהבניית תהליך שיטתי של הנגשת 
מידע לתלמידים ולהורים ובניהול מערך הסכמות והבנות בין 

השותפים. 

צורך נוסף הוא ניהול שיטתי של תהליך הרצפים בין היסודי 
ההוראה  שיטות  במגוון  המשכיות  וביצירת  יסודי  לעל 
והלמידה המשמעותית שאליהן הורגלו התלמידים. זאת 
בנוסף לחידוד תרומתם המובחנת של כל אחד מבתי הספר 
לאיגום המשאבים וליצירת תמהיל סינרגטי שבו השלם 

העירוני, המקומי, גדול מסך החלקים. 

כפי שמודגם בהרחבה בספרות המחקרית, פיתוח זהות בית 
ספרית מעודד את המנהלים בבתי הספר, בשיתוף הצוות 
החינוכי, לאוטונומיה ולקבלת אחריות לעיצוב המערכת 
הבית ספרית כחלק בלתי נפרד ממרחב החינוך היישובי. 
הטמעת הזהות בבית הספר היא תהליך ספירלי, הדורש 
וצוות  שינוי חינוכי וארגוני. בתהליך זה מנהל בית ספר 
ההנהלה נדרשים להוביל ולהנהיג מהלך כולל רב-ממדי, 
כאמצעי ליצירת  שיאפשר את מיסוד הזהות לאורך זמן 

מובילות בכל ממדי העשייה וההוויה הבית ספריים. 

וברגישותו של  ההכרה במאפייניו השונים, במורכבותו 
המוסד העל יסודי, בצד הניסיונות לתמוך את תהליך גיבוש 
הזהות, העלו את הצורך בפיתוח מותאם. התדריך נועד אפוא 
להציע מתווה מובנה וכלי מסייע ליישום זהות במוסדות 
חינוך על יסודיים, תוך ניצול מיטבי של המשאבים, עידוד 

פיתוח של חדשנות חינוכית וחיבור הדוק למרחב החינוכי.

כסנונית ראשונה המבשרת את בוא האביב, הבחירה במושג 
זהות בית ספרית, בשונה מהדגש שניתן לזהות, מחדדת את 

הניסיון לדייק את המענה ולהתאימו.

התדריך מיועד בראש ובראשונה לאנשי השטח – מנהלים, 
צוותי הנהלת בית הספר, מפקחים, מנהלי אגפי החינוך 
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וחברי מינהלת הבחירה המבוקרת )ביישובים שבהם התהליך 
שעתידים  חינוכית,  לעשייה  השותפים  ולכל  מתקיים( 
להתמודד עם האתגר המלהיב של פיתוח והטמעת זהות 
בית ספרית בחטיבות העליונות. התדריך פותח צוהר לעולם 
הידע, מסייע בגיבוש הזהות והגדרתה ומציע מתודולוגיות 

להובלת תהליכי שינוי הנדרשים להטמעתה. 

את כתיבתו של התדריך ליוו במשותף צוות אגף החינוך 
העל יסודי וצוות אגף המו"פ ולכתיבתו קדמו מהלכים רבים 
שבהם שותפו מנהלי בתי ספר ומרבית גורמי הפיקוח. 
בצד הניסיון להתאים את התפיסות ואת עקרונות הפעולה 
המוצעים לבתי הספר העל יסודיים, נשען התדריך בחלקו 
על שני תדריכים קודמים שפותחו ב-2012, תדריך לגיבוש 
זהות בית ספרית בבתי הספר היסודיים ותדריך למינהלת 

בחירה מבוקרת.

ובתפיסה,  בעקרונות  העוסקים  פרקים  מכיל  התדריך 
המבוססים על הניסיון הרב שרכש אגף מו"פ ניסויים ויוזמות 
בעבודה עם בתי ספר וכמובן על מחקר. בתדריך גם פרק 
מעשי, המלווה את  ביה"ס צעד אחר צעד בפיתוח הזהות 

הבית ספרית. 

המינהל הפדגוגי במשרד החינוך מקדם תכנון פדגוגי עתידני. 
על מנת להתמודד עם מגמות עתידיות ואף עם אתגרי 
המציאות המשתנה, עלינו להוביל שינוי מערכתי. שינוי 
מערכתי דורש יותר ממדיניות. הוא מחייב הובלת שינויים 

מקומיים בבתי הספר וברשויות.

אנחנו מאמינים בשינוי, מאמינים במחוללים אותו ובעיקר 
מאמינים במיישמים את השינוי.

אנו מאחלים לכולם עשייה פורייה, מאתגרת ומהנה.
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הגמישות הבית 
ספרית ומרחבי החינוך 

כתשתית לזהות 
בדברי הפתיחה לחוברת למידה משמעותית בתחומי הדעת, 
כותבת מנכ"לית המשרד הגב' מיכל כהן, "לאורך העשורים 
האחרונים עברו מערכות החינוך בכל רחבי העולם רפורמות 
האתגר  את  בבסיסן  מציבות  שחלקן  ענפות,  חינוכיות 
הפדגוגי. נדמה כי במיוחד בעשור האחרון מדינות רבות 
ברחבי העולם מסיתות את המיקוד מלמידה של צבירת ידע 
מוכוונת בחינות ללמידה מבוססת ניסיון ומוכוונת משמעות". 

לנוכח מגמה זו מציינת מנכ"לית המשרד: "רפורמת הלמידה 
המשמעותית שמוטמעת במוסדות החינוך החל משנת 
תשע”ה, ביקשה לאגם, לתמוך ולחזק את שלל הפואמות 
הפדגוגיות שמתרחשות במערכת ולחבר את כלל מהלכי 

המדיניות לכדי תפיסה שלמה". 

אם כן הלמידה המשמעותית מנסה לשלב בין ההיבט הפדגוגי 
להיבט הפרופסיונלי )כפי שמחדד ד"ר ניר מיכאלי, לשעבר יו"ר 
המזכירות הפדגוגית בפתיחה לחוברת הלמידה המשמעותית 
בתחומי הדעת( ומושתתת על שלושה עקרונות מרכזיים: ערך 
ללומד ולחברה, מעורבות הלומד והמלמד, ורלוונטיות ללומד. 
עקרונות המתוכננים להיות מוטמעים ומשולבים בפעילות 
מערכת החינוך כולה, בארגון הלימודים ובתהליכי הוראה, 

למידה והערכה, תוך העצמת האוטונומיה הבית ספרית.  

במערכת העל-יסודית )בהובלת האגף לחינוך על יסודי( 
הרפורמה מתבטאת בפיתוח והטמעה של תהליכי למידה 
ייחודיים במקצועות בחירה, בפיתוח תכניות הממירות 
הבחנות בעבודות חקר,  בפיתוח הערכה בית ספרית לבחינות 

הבגרות, בפיתוח כלי מדידה והערכה כוללים לתפקוד הבית 
ספרי ועוד. תהליכים וכלים אלה מכוונים כולם לתמוך את 
תהליכי הלמידה המשמעותית ולאפשר גמישות ומרחב 
אוטונומי לסגלי החינוך לפתח ולעצב עד 30% מתוכניות 

הלימוד וההערכה לבגרות.

כחלק מובנה ותומך במהלך התפתחות הוועדות המלוות, 
מתבקש כל ביה"ס להציג את התכנית במלואה לשיח משותף 
עם הפיקוח, הרשות והנהגת ביה"ס. במסגרת זו הלך והתבהר 
הצורך בגיבוש  זהות בית ספרית, ועל בסיסה ניתן להציג את 
התכניות הייחודיות והמובחנות, לנמק את הבחירה, להציג את 
דרכי ההיבחנות המוצעות, להראות קשר בין התכניות השונות 
וליצור רצף התפתחותי משנה לשנה. במילים אחרות, ביה"ס 
נדרש להציג תפיסה ערכית פדגוגית המהווה בסיס להחלטות 
מעשיות ושלאורה מתכנן ביה"ס "לצבוע" את כלל מרכיבי 

העשייה וההוויה הבית ספרית. 

באופן משלים לתהליך הפנימי שמתרחש בבית הספר, 
לחידוד הזהות יש תפקיד מהותי גם בסביבה שהוא פועל בה. 
כחלק מתפיסה הולכת ומתרחבת של מרחב חינוכי )שמוביל 
אגף המו"פ של המשרד( נבחנת הזהות הייחודית במידת 
ולראייה אינטגרטיבית חוצת  תרומתה להגשמת החזון, 
מרחב מחד גיסא ולהעשרת המגוון וההיצע החינוכי המוצע 
לבחירת התלמידים מאידך גיסא. כחלק מתהליך מובנה 
של "הנגשת מידע" )ראה תדריך מינהלת בחירה מבוקרת( 
נדרש כל ביה"ס במרחב להנגיש את זהותו הייחודית לציבור 
והשותפים במרחב, בדרך בהירה,  התלמידים, ההורים 
שקופה ומחודדת. זאת כדי שיוכלו לבחור בחירה  מושכלת 

במוסד החינוכי המתאים לרצונותיהם ולצורכיהם. 

אפשרות  יש  כבר  בארץ  היישובים  שבמרבית  אף  על 
טכנית לבחור באופן פתוח את בתי הספר העל יסודיים, 
ביישובים שבהם הוטמעה תפיסה מרחבית מושקע מאמץ 

1 5

פרק 1 מ למה זהות



רב בהסדרתה. החל בתמיכה שיטתית בפיתוח הזהות 
הבית ספרית, דרך הסדרה אתית בין בתי הספר ובניית 
מנגנונים שיטתיים להנגשת מידע ובקרה. על בסיס הזהויות 
המובחנות של בתי הספר ולאור החזון המרחבי, נעשה ניסיון 
להבניית רצף חינוכי מהגן ועד התיכון ורצף לאורך שעות 
היום בין החינוך הפורמלי לחינוך המשלים, הבלתי-פורמלי. 
שני הרצפים הללו נועדו יחד לאפשר המשכיות בהתפתחות 
האישית של כל תלמיד ותלמידה, תוך שילוב בין היבטים 
אינטלקטואליים, התנהגותיים, רגשיים וערכיים. כל זאת תוך 

תיאום הדוק, שיתוף ושילוב בין מסגרות במרחב החינוך. 

מעניין לציין כי הניסיון המצטבר מצביע על כך שדווקא חידוד 
המובחנות של בתי הספר מאפשר להעמיק את העקרונות 
ואת הערכים המשותפים לכל בתי הספר במרחב ולתרגמם 
לנהלים מעשיים של איגום משאבים ושיתוף. פיתוח זהות 
מתוך מרחב חינוך מרושת )כפי שמופיע בתרשים(, המנהל 
דו-שיח בין הקהילה לבתי הספר: מעצים את השיח החינוכי 
בין הורים, מורים ואנשי קהילה אחרים, מסייע להגדיר את 
המשותף ולהכיר בשונה ובייחודי באופן ברור, מסייע בזיהוי 
צרכים של חלשים הנזקקים לסיוע ומספק לתלמידים 
אפשרויות חינוכיות חדשות שלא היו פתוחות בפניהם 

במקומות אחרים.

כך או כך, חידוד הציפייה של הועדה המלווה לקיומה של זהות 
והדרישה לייחודיות בתהליך הבחירה, מייצרים יחד הזדמנות 
ספרית,  בית  פדגוגית,  תפיסה  של  לצמיחתה  והזמנה 
גמישה, יצירתית ויותר אוטונומית.  תפיסה המבטיחה, ככל 

שתתפתח, את מימוש הפוטנציאל המלא של כל מרכיביה.

ניצולה של ההזדמנות מותנה בהכרה כי זהות בית ספרית, 
בדומה לזהותו של אדם, היא בראש ובראשונה תהליך 
המשרת צורך פנימי עמוק. צורך שעל פיו מעצבים אנשים 
תפיסה כוללת המגדירה את מה שהם רוצים להיות ואת 

הערכים במהלך חייהם שייתנו לכך משמעות. באופן דומה 
מערכות וארגונים נדרשים להגדרת אמונות, תפיסות והנחות 
יסוד שבהן הם נעזרים כדי להגדיר את המציאות בהווה ואת 
תמונת העתיד שאליה הם חותרים להגיע. אלה, כפי שיומחש 

להלן, משפיעות השפעה ישירה גם על איכות תפקודם.

הייחודיות הבית ספרית 
כמנוע צמיחה פנימי 

וכחלק מבניית הזהות 
הבית ספרית 

מבוסס על תדריך לפיתוח זהות בית ספרית1 , 2012.

הדרכים והאמצעים להשבחה של איכות הלמידה בבתי 
הספר מגוונים, ועל פי רוב הבחירה בהם מּונעת מתפיסות 
עולם שונות. יותר ויותר מחקרים מצביעים על כך שאנשים 
מיטיבים ללמוד אם לנלמד יש משמעות אישית עבורם, 
אם יש להם דרכי למידה משלהם, ואם יש בידיהם מידה 
מסוימת של בחירה ושליטה. כל בחירה בחיים נעשית בזיקה 
לייחודיות של כל אחד מִאתנו. כמו בבחירה אישית המגייסת 
מוטיבציה, עניין, נטיית לב, הייחודיות הבית ספרית מבדילה, 
מוציאה משגרה, יוצרת זהות ומגבירה את  המוטיבציה של 
המורים והתלמידים. מוטיבציה היא גורם מפתח בהצלחה 
מייצרת  היא  השתייכות.  לידי  מביאה  הזהות  בלמידה. 
שפה חדשה, תרבות חדשה, מכנה משותף חזק יותר בין 
המבקשים אותה. השתייכות לזהות יוצרת גאווה, התלהבות 
מההשתייכות, הזדהות עם המותג של בית הספר ומוטיבציה 

להצליח. 

1 הרשימה הביבליוגרפית ששימשה להכנת הסקירה התאורטית בתדריך לפיתוח זהות בבתי ספר 

יסודיים מופיעה כנספח 2
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עצם העיסוק של בית הספר באופן הוליסטי בנושא זהותו 
מאפשר לרענן את תכנית הלימודים ולערוך בה שינויים 
והתאמות. גם השיתוף עם קהילות בית הספר תוך כדי 
התהליך משפר ומשביח את הלמידה ואת ההוראה בבית 
התהליך  נגזר  המקרים  מן  בחלק  זה,  בהקשר  הספר. 
ממרכיבי זהות קיימים )ייעוד, חזון, הנחות יסוד וערכים( 
בין  מחדש.  בהגדרתם  מלווה  הוא  המקרים  מן  ובחלק 
החוקרים הרבים )כפי שניתן לראות בתקציר המצורף( 
כי אחת הדרכים העיקריות שנמצאה  שוררת הסכמה 
משמעותית מאוד להשבחה של איכות הלמידה בבתי הספר 
ולהגברת שביעות הרצון של הקהילה עקב כך, היא דרך של 

פיתוח זהות בית ספרית. בין הסיבות לכך: 

חקירה ולמידה. פיתוח זהות דורש מהצוות החינוכי תהליך 
חקירה ולמידה מתמשך. סביר יותר להניח ששיפור מתמיד 
של תהליך הוראה-למידה והערכה ישביח את איכות הלמידה 

של הלומדים.

שייכות. פיתוח רעיון משותף לחברים באותה הקהילה מחזק 
שייכות למקום ולאנשים בו, מגביר את רמת המחויבות 
שלהם למקום וכן את שביעות הרצון של חברי הקהילה: הם 
מרגישים שותפים לייזום ולתכנון הרעיון, ליצירתו וליישומו 
היסוד  ערכי  את  מביע  הנבחר  הרעיון  למעשה.  הלכה 
המשותפים להם, והחינוך הוא אמצעי ביטוי חשוב שנועד 

להטמיע ערכים אלה בקרב חברי הקהילה.

למידה רלוונטית. שביעות רצון מושפעת מכמה גורמים 
השזורים בתנאים שהוזכרו לעיל: עד כמה הלמידה רלוונטית 
ללומד? עד כמה היא מערבת אסטרטגיות חשיבה גבוהות 
ומציבה אתגרים ללמידה? עד כמה היחס ללומד אישי? עד 
כמה הארגון מתאים את הלמידה לרמת ההתפתחות של הילד, 
לשונות שלו? בחירה באוריינטציה ייחודית פדגוגית מעודדת את 
המוסד החינוכי לייצר דרכי הוראה המותאמות לדרכו הייחודית 

של בית הספר ועונות על הצרכים הפדגוגיים של התלמידים. 

ייעודו של בית הספר. העיסוק בזהות ובפיתוחה מוביל לדיון 
מחודש על ייעודו של בית הספר בעידן זה, ולכן הוא מזמן 
לשותפים זירה לחשיבה מחדש על אופיו של בית הספר 
המתחדש כל העת ועל התפקודים הנדרשים ממנו במאה 
ה-21: להיות דיגיטלי, להיות עתידני, להיות יזם )אקטיבי 
ופרואקטיבי(, לדעת להתבטא, להיות מולטי-דיסציפלינרי, 
לדעת ללמוד, לדעת לעבוד בצוות, לדעת לחשוב, לשלוט 
בשפות. בית ספר שיאפשר אימון בתפקודים אלו ישביח 
ממילא את איכות הלמידה ויספק כלים ללומד בו להתמודד 
עם הלא-ידוע. השאלה שיש לשאול בעידן זה עוסקת יותר 
- האם היא נמצאת בהלימה לשלב  בשיטה הפדגוגית 
בהתפתחות של התלמידים - ופחות בתוכן )כי ממילא אי 

 יתרונות הייחודיות - 
מתוך הספרות המקצועית

מתן מענה לצרכים שונים ערכיים ופדגוגיים )הוס, 2011(

שביעות רצון הורים )היימן ושפירא, 2006(

מוטיבציה ושביעות רצון של תלמידים ומורים )היימן 
ושפירא, 2006(

אקלים חינוכי חברתי חיובי )היימן ושפירא, 2006(

דיאלוג עם הקהילה ומעורבות הורים )אופלטקה, 2010(

חיזוק השייכות והמחויבות למקום ולקהילה )סרג׳ובני, 
)2002

השבחת איכות ההוראה והלמידה )ברנט, 1998(

שיפור השגיהם של תלמידים בעלי יכולות ורמות שונות 
)לביא, 2010(
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אפשר ללמד את כל ה"מה"(. בעידן החדש מדגישים את 
הצורך "ללמוד איך ללמוד". באמצעות חשיפה לעולמות 
רלוונטיים מחוץ לבית הספר המוטיבציה של הלומד גדלה, 

כי היא משמעותית ורלוונטית יותר עבורו.

ואחריות להישגי  הזהות מספקת לבית הספר סמכות 
התלמידים. זהות במיטבה משנה את מעמדם של מנהל 
בית הספר ושל צוות המורים. מעמדם מתחזק, הם עומדים 
במרכז הבמה, ויש להם הכוח והסמכות להיות שותפים 

בקבלת החלטות.

הזהות מזמנת התחדשות ורענון בית ספרי – כמנוף לשינוי 
ולשיפור. הזהות מייצרת מוטיבציה של בתי הספר לחדש 
ולהתחדש, לעסוק בפדגוגיה עדכנית, למצוא כיווני זהות 
ומסגרות חדשות.  לימוד  מגוון תכניות  ולפתח  חדשים 
נוטעים מוטיבציה למצוינות  תהליכים של פיתוח זהות 
ולהפיכת בית הספר למדגים. זהות גם מחזקת את גאוות 
המורים הנתפסים כפרופסיונליים ויוצרת גאווה בית ספרית 

כוללת. 

התחדשות עירונית ושיתופי פעולה. זהות בית ספרית בכל 
מרחב החינוך מביאה לידי התחדשות עירונית ולפעילות 
משותפת ואמיתית בין הגורמים המעורבים ושותפים בחינוך 
הילד. הזהות מייצרת שיתוף פעולה בין הרשות, הפיקוח, בית 

הספר וההורים. 

מוטיבציית תלמידים. המוטיבציה של ילדים המגיעים לבית 
הספר מבחירה גבוהה יותר, ולכן יש להניח שיחול שיפור 

בהישגיהם. 

בידול, מיקוד ובחירה. זהותו של בית הספר מאפשרת בידול, 
מיקוד בשונות של בתי הספר במרחב להבדיל מאחידות, וכך 
מתאפשרת בחירה לפי עניין, צורך וכישורים שונים של קהלי 

היעד. 

סיכום
לסיכום, זהותו הייחודיות של בית הספר משפיעה על 
תחומים רבים ושונים. בראשם, השבחה של איכות הלמידה 
בבתי הספר מתוך גיוס ליצירה ומעורבות מלאה של צוותי 
החינוך. המרחב הניתן ליצירה עצמאית הוא זה המייצר בידול 
כלפי חוץ ומונגש לציבור התלמידים וההורים כמצע לבחירה.

באופן משלים, עצם מתן האפשרות לבחירה בהלימה 
אותם  הייחודיים  ולכישורים  למאוויים  עולם,  לתפיסת 
מעוניינים לפתח מגייס ומייצר מוטיבציה אדירה ללמידה. 
יוצרת  עירוני  חינוך  מרחב  במסגרת  הייחודיות  בנוסף, 
שותפות בין בתי הספר, מייצרת דו-שיח בין המורים לבין 
התלמידים, מקרבת את הקהילה אל בית הספר )ולהיפך(, 
מכוונת לצמצום פערים בחינוך בישראל, חותרת לשוויון 

הזדמנויות ומקדמת תפיסות עולם וערכים. 

מעבר לתרומות המובחנות המצוינות לעיל, חשוב לזכור כי 
יש ערך עצום בעצם הזיכוך והרענון של התפיסות, ההנחות 
והערכים המנחים תוך בחינה מחודשת מתמשכת של האופן 

שבו ניתן להביא אותם לביטוי ביתר הצלחה.  
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זהות מסגרות החינוך 
העל יסודיות

ועל  צוותיהם  על  הספר,  בתי  על  המוטל  הרב  העומס 
תלמידיהם מחייב את כולנו להתבוננות מעמיקה במורכבות 
ובשונות של מוסדות החינוך העל יסודיים. זאת מתוך הבנה 
כי זהות מובילה להכוונה, למיקוד ולדיוק של המאמץ הבית 

ספרי.

לשם כך ניסינו בצוותי עבודה )מנהלי בתי ספר, צוותי חשיבה 
של מפקחים, יועצים, מודלים של הצלחה וספרות רלוונטית( 
יסודיות  לחדד את מובחנותן של מסגרות החינוך העל 
כמערכת בפני עצמה ובהשוואה למערכות החינוך היסודיות. 
את המאפיינים שזיהינו סיווגנו לארבעה מרחבים ארגוניים 

)מרחבים שנאפיין בהמשך החוברת כמרחבי המובילות(.

המרחב המשימתי-פדגוגי
במרחב המשימתי – פדגוגי חודדו בבירור  קהלי היעד, 
היקפם, מאפייניהם ומורכבות המשימה. בתי ספר העל 
יסודיים מכוונים מטבעם לאוכלוסיית תלמידים בוגרת, 
המובחנת  זהותם  עיצוב  של  שונים  בשלבים  המצויה 
במישורים רבים. זאת עוד לפני שנכנסים לאפיון מפורט 
האחרון  השלב  היא  המערכת  התלמידים.  הרכב  של 
במערך הלימודים הפורמלי והתחנה האחרונה לפני יציאת 
התלמידים למסגרות המשך )צבא, שירות לאומי, השכלה 
גבוהה ועולם העבודה(, שיתאימו לשאיפותיהם, לצורכיהם, 
וליכולתם. מכאן שהמערכת מציידת אותם  לכישוריהם 
במטען אישי הנתמך בהסמכה פורמלית )תעודת בגרות( 
המוכרת במסגרות ההמשך. להסמכה הפורמלית יש מרכיב 
מחייב ומרכיב גדול של בחירת תוכנית והתאמה אישית 

לעולם הידע.

במילים אחרות המערכת העל יסודית מכילה מרכיבי בחירה 
רבים, המבוססים על מרכיבים תהליכיים אבל לא פחות 
תוכניים/מקצועיים ברמה גבוהה. המערכת צריכה אפוא 
בהגדרה להיות רחבה דיה ולאפשר בחירה ומענה אישי 

לצרכים השונים של אוכלוסיית התלמידים. 

נוספות לבחירה  נוצרו הזדמנויות  בעקבות הרפורמות 
ולפדגוגיה אחרת; פרטנית, בקבוצות קטנות,  פנימית 
ייחודיות, שיטות היבחנות  המשלבת גם תכניות לימוד 

חלופיות ומסגרות למידה חדשות של צוות בית הספר. 

לצד צמצום המקצועות לשלושה מורחבים ניתנת הזדמנות 
להרחיב ולפתח את נושא ההשכלה הכללית, ברוח הזהות 
הפדגוגית של בית ספר. בנוסף, בתכנית "ישראל עולה 
כיתה" הכנסתה של "מחויבות אישית ומעורבות חברתית" 
)בהיקף של 180 שעות(, מאפשרת יצירת קשר וחיבורים בין 

הפדגוגיה ליצירת זהות ייחודית ולעבודה קהילתית.

המרחב הארגוני – תהליכי )פיזי(
במרחב הארגוני – תהליכי )פיזי( – חודדו בבירור ההיבטים 
המבניים של המסגרת הבית ספרית. זו מאופיינת בתשתית 
הכיתות  ריבוי  )בשל  וגדולה  רחבה  רוב,  פי  על  פיזית, 
המתמחות(, ומתאפיינת במורכבות הפעלה ואחזקה טכנית 
ומקצועית. מבנה בית הספר מחייב אך גם מאפשר פריסה 
גדולה של מרחבי פעילות בו זמנית לקבוצה מוגדרת ומוגבלת 

של תלמידים.

בנוסף ועל פי רוב, בשל מגבלה פיזית, במרבית בתי הספר 
פועלת חטיבת הביניים )בתיכונים השש-שנתיים( במבנה/

מתחם עצמאי, מה שמגביל את הזרימה והנגישות לפעילות 
חוצת בית ספר.  

השינויים הפדגוגיים והארגוניים בשנים האחרונות מייצרים 
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הזדמנות להתייחסות שונה למרחב הפיזי, הן של הצוות 
תפיסת  של  המורחבת  הכנסתה  התלמידים.  של  והן 
הפדגוגיה הדיגיטאלית מאפשרת מהיום למידה דיגיטאלית 
פעילה ומגוונת עוד יותר במרחבי למידה שונים. זאת נוסף 
על הכנסת פינות אישיות למורים )כחלק מתכנית "עוז 
לתמורה"(, המאפשרות ומחזקות שימוש במרחבי למידה 

ודרכי למידה ייחודיות ואחרות.

המרחב התרבותי - אנושי
במרחב התרבותי – אנושי, חודדה בבירור הרמה האנושית 
הגבוהה המרכיבה על פי רוב את סגל ההוראה, שחבריו בעלי 
תארים גבוהים )שני ושלישי( והתמחות מקצועית המשלימה 
את זהותם החינוכית. כמו כן בשל ההתמחות המקצועית מגיע 
כל אחד מחברי הסגל )לעתים רבות מועסק במשרה חלקית( 
לבית הספר לפרקי זמן קצרים וממוקדים, שבמהלכם הוא 
רואה רק חלק קטן מובחן של התלמידים. עם זאת, בהיותם 
עוגן מוביל בבחירה של התלמיד, לחברי הסגל השפעה גדולה 
על עיצוב זהותם של התלמידים כמו גם על האופן הייחודי 

שירצו ללמד ולהעביר את עולם התכנים.

מכאן שמצד אחד, חדר המורים הוא גדול, הטרוגני ומתחלף, 
בין  מהותי  באופן  המשתנה  למסגרת  מחויבות  ברמת 
המסגרת.  אותה  בתוך  הצוות  חברי  בין  וגם  המסגרות 
מצד אחר, הכנסתן של תכניות שונות ב"עוז לתמורה" כגון 
התמחות )סטאז'( והערכת מורים, השתלמות בית ספרית, 
והשתלמויות לבעלי תפקידים,  הוראה,  שעות תומכות 
מאפשרת הזדמנות לבנייה ופיתוח של צוות מקצועי ומחויב 

יותר, המסוגל לעצב ולהטמיע תפיסה וזהות בית ספרית.  

המרחב הסביבתי - קהילתי
במרחב הסביבתי – קהילתי חודדה החשיבות שמייחסים 
בתי הספר לדימוי ולמוניטין שיש לביה"ס בסביבה. לצד 

הצטיינות במגמה כזאת או אחרת מתאמצים מרבית בתי 
הספר להציג כלפי הסביבה מענה כולל למגוון רחב ככל 
שניתן של תלמידים, שעל פי רוב כולל גם את המיקוד 
במצטיינים. בשל חשיבות ההסמכה )הבגרות( מתמקד 
המיצוב הסביבתי בעיקר בשיעורי ההצלחה בבחינות, נתון 
שכדי לשמר צריך להמשיך ולהבטיח את הרכב התלמידים. 
המוניטין גם משפיע על מערכת היחסים עם המשרד דרך 
מיצוב בית הספר כמוביל דעה. בשל הבחירה המתאפשרת 
בין בתי הספר )מושפע כמובן מעצם יכולתם של התלמידים 
להתנייד בכוחות עצמם( פועלים בתי הספר העל יסודיים גם 

מחוץ לגבולות היישוב, תוך פרישת רשת שיווקית רחבה. 

לסיכום, מאפייני מערכת החינוך העל יסודית באים לידי 
ביטוי ב: גודל המוסד החינוכי )במספר התלמידים ובמספר 
אנשי הצוות(, בריבוי מסגרות קטנות ושונות, במורים רבים 
המתמחים במקצועות שונים, במורים המלמדים פרקי זמן 
קצרים, ובתלמידים המתקבצים  על פי רוב מכיתות אם שונות. 

ולעתים להוביל את  נדרשת לאפשר, לסייע  זו  מערכת 
התפתחותם וצמיחתם של תלמידי בית הספר, המצויים 
בשלבים שונים של עיצוב זהותם העצמאית והמובחנת 
כמתבגרים ובהתוויה ראשונית של תחומי עניין, המהווים לבני 

בניין לזהותם כבוגרים. 

מתוך כך עולה כי הן המשימה, הן המבנה, הן הרכב הצוות 
והן מאפייני הקשר עם הסביבה מובילים את בית הספר 
להציג את עצמו, באופן מכוון כלפי חוץ וכלפי פנים, כמותאם 
לצרכים ורצונות שונים. באופן כזה בא לידי ביטוי העושר 
הדיסציפלינרי של בית הספר ומתחדדות יכולותיו המקצועיות, 

אך באופן מעשי מיטשטשת זהותו המאחדת והמובחנת. 

מכאן, ואולי בשל כך, הצורך ברעיון מארגן ומכוון המייצר 
מתחדד  מזה  זה  השונים  המרכיבים  בין  דבק  של  סוג 
ומתבהר ביתר שאת. ללא רעיון מארגן מסוג זה לא נוצר 
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רצף ברמת הפרט בין מרכיבי העשייה וההוויה למיניהם, לא 
נוצר בסיס לחיבור בין אנשי צוות העוסקים בתחומים שונים, 
ולא מתאפשרת תשתית שיטתית ומנומקת להחלטות בית 

ספריות ביחס לתכנית הפדגוגית המתגבשת.

בהחלט ייתכן כי העדר דרגות החופש לבית הספר לייצר 
לו, חיזק את הצורך לחדד את  ייחודית  ולעצב פדגוגיה 
האקלקטיות )בשונה ממובחנות(. מכאן שהרפורמה שהוצגה 
בהרחבה בפרק הקודם והודגמה סביב כל אחד מהמרחבים, 

יכולה לשמש מנוף אדיר לשינוי והשתנות.

הגדרת זהות בית ספרית
מתוך מובחנותה של המערכת העל יסודית הוגדרה הזהות 
כרעיון מארגן פדגוגי )ערכי, תהליכי או אידיאולוגי(, המשמש 
בסיס לתהליך בלתי פוסק של פיתוח ומימוש הפוטנציאל 
הטמון במסגרת ובסביבה הבית ספרית )פנימית והחיצונית( 
ומנוף לגיוס ורתימה של השותפים המרכזיים, תלמידים, 
צוות, הורים וקהילה. הזהות מאפשרת למסגרת חינוכית 
החינוכי  במרחב  עצמה  את  ולבדל  למצב  יסודית  על 
הציבורי ולהגדיל לאורך זמן את מרחבי הגמישות הפדגוגית 

המתאפשרים לה.

בשונה מבתי הספר היסודיים שבהם זהות מוגדרת במקרים 
רבים על בסיס של עולם תוכן/תחום דעת, מוצע לבסס את 
הזהות במערכת העל יסודית על רעיון מארגן פדגוגי, תהליכי 
וערכי. דווקא משום שתחומי הדעת מהווים בסיס לבחירה 
פנימית של תלמידים מתוך היצע של תחומי התמחות, נדרשת 
הזהות לייצר חוט מקשר על-דיסציפלינרי. חוט מקשר שאליו 
יוכלו להתחבר תלמידי המגמות הריאליות וההומניות גם יחד 
כמו גם כל המורים המתמחים. מכאן שעצם הבחירה במושג 
זהות כבסיס לתהליך, בשונה מהזהות המשמשת בבתי הספר 

היסודיים, מפנה את הקשב פנימה, לתפיסה ולערכים!

מתוך הדוגמאות הרבות שבטבלה המצורפת ככותרות 
לזהות בית ספרית אכן ניתן להתרשם כי הזהות מביאה לידי 

ביטוי אחד או יותר משלושה רכיבים אלה:

 ערך - אידאולוגיה/תפיסה ערכית

 דרך - רעיון פדגוגי הרותם את תהליכי הלמידה לתהליך 
מתמשך של דיאלוג יצירתי 

תוכן - דיסצפלינה/עולם ידע ומומחיות המוצגת לתלמידים 
בהרחבה ובצדה ערכים המחדדים את כלל נדבכי העשייה 

הבית ספרית. 

הבטחה חינוכית – הצעת ערך
מופשטת  מהצהרה  מרעיון,  תהפוך  שהזהות  מנת  על 
למציאות, נדרש להפוך אותה להבטחה חינוכית - הצעת 
ערך. הבטחה של ביה"ס לשותפיו המרכזיים: תלמידים, 
צוות, הורים וקהילה שבתוכה הוא מחדד את הערך )תרומה 
מובחנת/ערך מוסף( שהוא מתכוון לאפשר ולהקנות להם. 
לדוגמה, הכותרת של "בית הספר לאקטיביזם חברתי" 
מיתרגמת לאמונה כי ביה"ס רוצה וצריך לפתח אנשים 
לומדים  אקטיביים שיודעים מה לעשות עם מה שהם 
ולהתחייבות אופרטיבית שכל תלמיד ירכוש חוויות ויכולות 

הקשורות במעבר ממודעות לפעולה ויתנסה בהן. 

באופן דומה בביה"ס דמוקרטי האמונה כי כל ילד הוא ייחודי 
וצריך לחגוג את השונות מיתרגמת לתהליך מתמשך של 
דיאלוג – של שינוי והשתנות. לזה מצטרפת כאמונה וקריאה 
לפעולה התפיסה כי כל האינטליגנציות חשובות להרחבת 

ההתבוננות והעשייה הנגזרת מכך ואין ביניהן היררכיה.
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בביה"ס לאמנויות עומדת בבסיס הזהות האמונה כי אדם יוצר משמעות 
וכי כל תלמיד הוא יוצר. מתוך כך, ההכרה בלגיטימיות ליצור מחייבת 
מתן מרחב וכלים ליצירה עצמאית כמו גם את ההכרה בכך שכל יצירה 
מזמינה גם התייחסות וביקורת. במקרה הטוב הזהות נובעת מהתשוקה 
וממהלך יזום של הנהגת ביה"ס וכאמור מתוך תפיסת עולם ערכית 
ופדגוגית, אבל במקרים לא מעטים הזהות נגזרת מהאתגרים שאיתם 
ביה"ס מתמודד בסביבתו הפנימית והחיצונית. הצורך להתמודד עם דימוי 
שכונתי נמוך וציבור תלמידים עם תחושת חוסר ערך וחוסר יכולת לפרוץ 
חסמים, הוביל את המנהל להגדיר ולמקד את כל העשייה הבית ספרית 
ביכולת לפרוץ את חסם הבגרות. פעולות אלה החזירו לתלמידים את 
תחושת המסוגלות האישית ואיתה את הגאווה הסביבתית. באופן דומה 
שיעורי נשירה גבוהים לאחר חטיבת הביניים ונהירת תלמידים לבתי ספר 
בעיר הסמוכה גרמו להנהגת ביה"ס להגדיר את הזהות סביב החיבור 
לחברה ולקהילה הסובבת. כך הבטיחו מעורבות, בניית שייכות קהילתית 

ורתימת התלמידים כמובילי שינוי. 

דוגמאות נוספות ניתן למצוא בחיבור הדוק של הזהות לסביבה הפיזית 
של בית הספר: בסמוך לים, לשמורת טבע, לאתר היסטורי או לחלופין 
בתוך מרכז תעשייתי וטכנולוגי. במקרים אלה הסביבה מגויסת ליצירת 
חוויית למידה משמעותית ואחרת תוך הפיכת בית הספר למוקד ומרכז 
ידע. מן הסתם )כפי שיפורט בתדריך המעשי( יש גם לא מעט מצבים 
שבהם הזהות צומחת מתוך רצון למנף יכולת מוכחת בבית הספר או 
להפוך יוזמה מקומית של אחד מאנשי הצוות לזהות כוללת. כך או כך 
מבחנה של הזהות הוא ביכולתה לשמש רעיון מארגן על-דיסציפלינרי 

שניתן לתרגמו להבטחה אופרטיבית.

סיכום
גם מתוך ראייה חיצונית ומערכתית, מיצובו של בית הספר והנגשתו 
לבחירה של תלמידים על בסיס זהותו )הפדגוגית – ערכית(, עשויים 
לייצר הזדמנות לבתי הספר למקד את היצע המגמות רק לתחומים 
שבהם הם מתמחים. את המגמות המשלימות יהיה אפשר להציע 

על בסיס הצרכים המובחנים 
ניתן להגדיר את מטרות 

הזהות הבית ספרית בבתי 
ספר על יסודיים:

חידוד תפיסות, פדגוגיות, ערכיות, מוסריות 	 
– באופן החוצה דיסציפלינות.

עיצוב ופיתוח ביה"ס כמקום מזמין לגיבוש 	 
וטיפוח הזהות הייחודית של כל תלמיד 
ותלמידה/נערה ונער )מחדד את החשיבות 
ההתבגרות  בגיל  לתת  שנכון  והמקום 
לגיבוש הזהות העצמית על כל מרכיביה 

ומתוך כך גם לשונות(. 

קווים מנחים ומסגרת לבחירה, שייכות 	 
אשר  המורים  של  מחויבות  והעמקת 
קצרים  זמן  לפרקי  לעתים  מגיעים 

וממוקדים. 

השתייכות 	  ראשונית,  לבחירה  מסגרת 
ההוויה  עם  התלמידים  של  והזדהות 
לפיצולי  מעבר  ספרית  הבית  והעשייה 
הבחירה ולתחומי הדעת שבחרו להתמקד 

בהם.

בסיס לגיוס משאבים ולרתימת הסביבה 	 
לשיתופי פעולה )כולל רשתות ושותפים(.

"רעיון מארגן" שעל פיו יכולות להתקבל 	 
החלטות פנימיות בבית הספר ומול משרד 
החינוך, בנושאי ליבה הקשורים לגמישות 

פדגוגית ולתכנית ההיבחנות החדשה.
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בתוך המרחב החינוכי, תוך שימור השייכות של התלמיד 
לבית הספר ומתוך רצון לשמר רצף התפתחותי.

בכך יש בשורה )שחזון בבסיסה( למרחבי החינוך, שיכולים 
להיבנות על בסיס בתי ספר מחודדים בזהותם ומרכזי 
משאבים רשותיים, המאפשרים היבחנות במקצועות הליבה 

ברמה גבוהה )ויעילה(.

מתוך כך נגזרת גם העשייה הרשתית – המחברת מצד אחד 
בין כל מרכיבי הרשות המקומית – על משאביה, מוסדותיה 
ותרבותה; ומצד אחר – החיבור בין בתי ספר דומים במבנה 

של קהילות עשייה מגוונות.

האפשרות לקיים שיתופי פעולה ועידוד הקשרים בין מוסדות 
חינוך לגורמים בקהילה העוטפת אותם, ובין מוסדות חינוך 
לבין עצמם, היא בידינו בכל עת. באמצעות הזהות נגדיר את 

מוקד החיבור.
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דוגמאות לזהות בית ספרית בעל יסודי

 

מנהיגות

 

מנהיגות נשית

 

חממה ליזמות

 

דיאלוג יצירתי

 

רב תרבותיות

 

דמוקרטי

 

אוניברסיטאי

 

רב תחומיות ואינטר-
דיסציפלינריות

 

חממה להעצמה 
וצמיחה אישית

 

PBL  חברתי

 

אקטיביזם חברתי

 

מרכז יצירה

 

למידה שעושה הבדל 

 

מתוקשב – הכל בענן

 

קיימות סביבתית וחברתית

 

עצמאות

 

אקולוגיה חינוכית

 

פלורליזם דתי
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 פרק 3 
כשזהות פוגשת בגרות

2 6

זהות פוגשת בגרות תדריך לגיבוש זהות בית ספרית בבתי ספר על-יסודיים



בעוד תרגום הזהות לתחומי עשייה רבים הוא יעד בית ספרי 
חשוב, נדמה כי מוקד הפיצוח בבתי הספר העל יסודיים 
וברתימה של הזהות לבגרות. במילים  ממוקד בחיבור 
אחרות, רתימת הזהות כמנוף להגדרת תכניות הלימוד 
הייחודיות של בית הספר ומתוך כך גם הגדרת ההבחנות 

החלופית. 

בכך נפגשת השאיפה לגיוון, ליצירתיות ולשיפור בדרכי 
הלמידה וההוראה עם הסדרת האוטונומיה הניתנת לבתי 
)30%( מתוך תעודת  הספר לנהל באופן מלא מרכיבים 
הבגרות. כפי שהגדיר היו"ר הקודם של המזכירות הפדגוגית 
ניר מיכאלי  בדברי הפתיחה לחוברת הלמידה המשמעותית: 
"השינוי הפדגוגי המיוחל טמון כאן ביכולת של המורים 
להפוך למעצבי הוראה וביכולתה של המערכת להעניק 
מרחב אוטונומי לפיתוח מקומי בצד תמיכה מקצועית צמודה  
החיבור הזה מחייב סלילה של דרך המשלבת שחרור עם 

תמיכה, אוטונומיה עם עטיפה ואמון עם בקרה".

כהמשך לכך ובאופן ממוקד נבחנת הזהות ואולי בעיקר 
ההבטחה החינוכית ביכולתה לתת מענה בשלושה תחומי 
ותפקודיו  ותפקודיו, דמות המורה  ליבה: דמות הלומד 

וסביבות הלמידה המתאפשרות. 

מן ההבטחה שהוזכרה קודם לכן של ביה"ס הדמוקרטי 
כמקדם את ייחודיות התלמיד והשונות דרך דיאלוג, נגזרת 
אמירה ברורה ביחס לאחריות הלומד ולאופן שבו הוא נדרש 
לבחור את תכנית הלימודים, להזמנה להתנסות כשוליה 
בתחומים המעניינים אותו ולמעורבות המצופה ממנו בסוגיות 

מהותיות לבית הספר )מבנה חדש, שכר לימוד וכיו"ב(. 

מתוך ההבטחה ניתן לגזור גם אמירה ברורה ביחס לדמות 
המורה ותפקודיו, למרחב הרב שמתאפשר לו להשפיע 
בתוכו, למנגנון הניהול המבוזר, להזמנה להגדיר משימה 

אישית ולעצב ברוח כל אלה סביבות למידה.

דמות 
הלומד 

ותפקודיו

ומיומנויות  ידע  תפיסות 
שירכוש הלומד

מעורבות נדרשת, מרחב 
מוצע

דמות 
המורה 

ותפקודיו

תפיסת תפקיד

 תפיסות, ידע ומיומנויות 
מעבר לתחום הדעת שיש 

להקנות 

מרחב למעורבות 
ולהשפעה

סביבות 
למידה

מרחב פיסי ללמידה

מקצועות ייחודיים

שיטת הלימוד וההוראה

דרכי ההבחנות וההערכה

כשזהות פוגשת בגרות
 על מנת שתהיה מהותית בעל-יסודי, הזהות 
שנבחרה צריכה להיות מתורגמת להבטחה/ 

התחייבות הדדית במספר זירות מרכזיות
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לבסוף ברור כי מתוך ההבטחה ניתן לגזור את סביבות 
הלמידה המתאימות, את מקצועות הלימוד הייחודיים ואת 
דפוסי ההערכה התואמים אותם. כדוגמה לכך הובא מבחן 
בגרות בהיסטוריה שנמשך על פני עשר שעות בחלל פתוח 
של תערוכה, וכלל סיפורים, סרטים ומיצגים שבהם התהלכו 

התלמידים בניסיון לייצר משמעות.

בבית הספר הניסויי אזורי עין כרם, שזהותו "אקטיביזם 
מחדדת  עולם(  בשיפור  מתנסים  )תלמידים  חברתי" 
ההבטחה החינוכית את המעבר ממודעות לפעולה וכך 
שלושת המרכיבים מקבלים ביטוי שונה. התלמידים מוזמנים 
ומצופים להתנסות בתרגום הלמידה לעשייה חברתית הלכה 
למעשה, המורים נדרשים לסייע ביצירת המסגרות ובעיקר 
יוצא סביבת  במתן מרחב ללמידה מההתנסות. כפועל 
הלמידה מתקיימת ברובה מחוץ לגבולות בית הספר ותצורת 
יישומי, ולא  ההערכה המתגבשת חייבת לכלול פרויקט 

להסתפק בתוצר תיאורטי. 

בהתבסס על הדוגמאות ניתן להבין כי את דמות התלמיד 
המעורבות  מידת  של  שונים  רצפים  על  למקם  ניתן 
וההשפעה, התחומים שבהם הוא יכול לחולל שינוי ביחס 
לעצמו ולמסגרת הבית ספרית והמרחב שהוא יכול לעצב. 
עוד מוגדר המרחב שבו הוא מוזמן לפתח תפיסה ערכית 
מוגדרת, להעמיק שפה ומסגרות מושגיות ולבנות יכולות 

ומיומנויות.

באופן דומה, מבית ספר לבית ספר משתנה מקצה לקצה 
ההזמנה למורים ולחברי צוות בית הספר הן במידה, הן באופן 
והן בתחומי המעורבות וההשפעה המצופים והמתאפשרים. 
לא פחות מכך, מתוך זהות בית הספר נגזרת אמירה ברורה 
על תפקידו הישיר של המורה, החל בתהליך הלמידה שהוא 
מצפה לאפשר דרך תפיסות ומערכת ערכים שנדרש להקרין, 

וכלה ביכולות ידע ומיומנויות שבהן הוא צריך להתמחות.

סביבות הלמידה הנגזרות מהזהות הבית ספרית מייצרות 
למעשה את המרחב המחבר בין דמות המורה המצופה 
ולתפקודיו הנדרשים. בסביבת למידה  לדמות התלמיד 
המבוססת על דיאלוג יצירתי התלמיד מוזמן להיות חוקר 
ומתנסה והמורה מוזמן להיות מנחה ומחולל שיח. לעומת 
זאת בסביבת למידה דמוקרטית המורה מצופה להיות ראשון 
בין שווים והסביבה תביא לידי ביטוי פרקטיקות של בחירה 
ושותפות. כך או כך מתרגמות סביבות הלמידה את הזהות 
הבית ספרית המובחנת והייחודית לסביבה פיזית ומוחשית 
המפעילה תכניות תהליכיות ותכניות על פי יעדים, תכנית 

פעולה ומדדים תואמים להערכה.  

מעניין לציין, כי החתירה המתמשכת ללמידה משמעותית 
ואוטונומיה, בשלושת המישורים שהוצגו לעיל, הולידה את 
הצורך במיסוד דיאלוג שיטתי עם הפיקוח ועם הנהלת 
המשרד. דיאלוג המתקיים בוועדות מלוות שלהן שותפים 
צוות הניהול הבית ספרי, אנשי מפתח בעשייה החינוכית, 
צוות הפיקוח ונציגי הרשות )ובמידת הרלוונטיות גם נציגי 
הבעלות(. לצדן נבנה מנגנון אישור של תכניות הלימוד 
הייחודיות וצורות ההבחנות המוצעות, מנגנון המשלב את 
המפמ"רים ומגובה במכלול תדריכים, השתלמויות וחומרי 

ידע נלווים. 

בתוך הוועדות זוהה הפער בין בתי הספר שחיברו את 
הבגרות לזהות ובין אלה שהציגו תכניות ומיזמים נטולי 
קונטקסט. חשיבותה של הזהות היא אפוא ביכולת לייצר 
רצף התפתחותי עבר-הווה-עתיד, לחבר בין דמות הלומד, 
דמות המורה וסביבות הלמידה, להסביר כיצד נבנית היכולת 
של התלמיד על פני שנים, לנמק את השימוש במשאבים 
חריגים ולא פחות חשוב ביכולת למצב את ביה"ס כמוקד 

ידע ומומחיות. 
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לסיכום: בעוד מבחן האמת של הזהות הוא במפגש עם 
הבגרות, נדמה כי הסתכלות שש שנתית יכולה לייצר עומק 
מהותי , תוך יצירת מובחנות בין חטיבת הביניים לחטיבה 
העליונה. שלוש השנים של חטיבת הביניים יכולות להיות 
התשתית לפיתוח התפיסות, הידע והמיומנויות הן ברמת 
הלומד והן למקסום סביבות הלמידה. דווקא בהיותן נטולות 
נוצרת הזדמנות להפיכתן לכר פורה  התמחות תוכנית 
ומשמעותי להטמעת הזהות. מתוך תפיסת הלומד וזהותו 
ניתן ביתר קלות להתפתח להתמחות תוכנית בלי לאבד את 
ההקשר ומתוך הבחנה בין תוכן לתהליך, בין ידע לערכים. 
המקצוע הנרכש בחטיבה העליונה והזהות נעשים לחלקים 

משלימים ורבי עוצמה.
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מתמשך  ספירלי  תהליך  הוא  הזהות  הטמעת  תהליך 
המכוון לחבר, לגייס ולרתום את כל מרכיבי העשייה וההוויה 
הארגוניים לזהות הבית ספרית. ככל שיותר שותפים, תחומי 
עשייה ומרכיבים ייצבעו בצבע הזהות, יהיה ניתן להבטיח 
כי על אף הפיצול והשונות המכנה המשותף נשמר. יתרה 
וליצירה של  יותר שותפים לפיתוח  מזאת, ככל שיגויסו 
הזהות, תגדל המחויבות ולא פחות חשוב, תועשר הפעילות.

ארבעת מרחבי המובילות
בהתבסס על הגדרת הזהות וההבטחה החינוכית כרעיון 
מארגן מוצע מודל ארגוני, המאפשר להפוך את תהליך 
ההטמעה מאידיאולוגיה למתודולוגיה. בתהליך ההטמעה 
ומתמשך  נעשה שימוש ברעיון המארגן כמנוף שיטתי 
לעיצוב ולרתימת עוד ועוד מרכיבים בעשייה ובהוויה הבית 
ספרית. תהליך זה צריך להיות מגובה בתכנית ובמודל 
מארגן, המחבר אידיאולוגיה למתודולוגיה. על פי המודל 
המוצע )מכון מנהיגות(, ניתן להכיל את כל מרכיבי העשייה 
וההוויה הבית ספריים בארבעה מרחבים: המרחב הפדגוגי, 
המרחב הפיזי, המרחב התרבותי-אנושי והמרחב הסביבתי-

קהילתי. פעולה בכל אחד מהמרחבים יכולה לשרת את 
מובילות הארגון ובוודאי שפעולה משולבת יכולה למצב את 
בית הספר כארגון מוביל – כזה המעצב את סביבתו, משמש 
מודל לחיקוי לאחרים ומצוי בתהליך מתמשך של צמיחה 

והשתנות.

מובילות פדגוגית
המובילות הפדגוגית נוגעת לאופן שבו התהליך של הטמעת 
הזהות מסייע להגדיר, למקד ולקדם את תחומי העשייה 
החינוכית והפדגוגית בבית הספר. בממד זה הזהות היא 
מנוף לקידום מובילות חינוכית-פדגוגית ולשיפור ההישגים 
החינוכיים של בית הספר. מובילות פדגוגית תיבחן בפיתוח 

 זהות 
בית ספרית

הערכות 
פדגוגית

הערכות 
ארגונית

הערכות 
תרבותית 

אנושית

הערכות 
במרחב 
הציבורי

מרכיבי העשייה וההווייה 
הבית-ספריים
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וייחודי בתחום  אסטרטגיה חינוכית שיוצרת ערך מוסף 
החינוך לתלמידים ולקהילה ומקדמת עמידה במשימות 

הפדגוגיות של בית הספר. 

המובילות הפדגוגית ממקדת את המוסד החינוכי בפיתוח 
של דרכי הוראה המותאמות לדרכו הייחודית במענה לצרכים 
הפדגוגיים של התלמידים. מובילות פדגוגית תבוא לידי ביטוי 
בפיתוח תכנית לימודים מתאימה: ברוח הזהות, בתהליכי 
הוראה ולמידה משמעותיים החורגים מדפוסי חשיבה קיימים, 
בבנייה של תכנית לימוד חלופית, בשילוב סגנונות הוראה, 
בהתאמת מסגרות וסביבות למידה מאתגרות ובהבניית 

ביטויים לזהות גם במסגרות חוץ-בית ספריות.  

מובילות פיסית - ארגונית 
המובילות הארגונית נוגעת לאופן שבו התהליך של הטמעת 
של  וצמיחה  מחדש  להתארגנות  למנוף  הופך  הזהות 
המערכת והתהליכים בבית הספר: הגדרה, קידום ומיקוד 
של המנגנונים, תהליכי העבודה, המבנה והתשתיות בבית 
הספר. חשיבות המובילות הארגונית היא בפיתוח המבנה 
והתהליכים הארגוניים המהווים את עמוד השדרה הארגוני 
ומתאמים בין הגדרת הייעוד של בית הספר והרציונל החינוכי 
של הזהות ובין הפעולות האופרטיביות המוציאות אותם מן 

הכוח אל הפועל. 

המובילות  של  בהיבט  הזהות,  של  ההטמעה  תהליך 
הארגונית, מחייב הסדרה והגדרה ברורה של תהליכי עבודה, 
נהלים, ממשקים, "גבולות גזרה" והגדרות תפקידים ברוח 
הזהות. מיסוד של תהליכי עבודה והגדרות ארגוניות אלה 
יקדמו את ההיערכות החינוכית ואת יעילות הפעולה של בית 

הספר, כדי לממש את הזהות הנבחרת. 

מובילות אנושית 
המובילות האנושית נוגעת לאופן שבו התהליך של הטמעת 
הזהות מסייע להעצים ולחזק את הצוות החינוכי בבית 
הספר; זהות כמנוף להעמקת המחויבות של הצוות החינוכי, 

העצמתו והמשך פיתוחו. 

בתהליך של הטמעת הזהות בית הספר נדרש להתייחס 
בכובד ראש גם לממד האנושי. 

ממד זה כולל כמה היבטים:

 תפקוד המשאב האנושי –  כיצד למנף את הזהות לחיזוק 
שביעות הרצון של מורים, תלמידים והורים, לקידום מחויבות 
ונאמנות לבית הספר ולתכנית הזהות, לצמצום תחלופת 

מורים ועוד.

פיתוח ההון האנושי בבית הספר –  כיצד הזהות הבית   
וקידום אישיים  יכולה לייצר מסלולי התפתחות  ספרית 
ומקצועיים בעבור המורים, אילו הכשרות מקצועיות ואישיות 
אפשר לפתח וכיצד אפשר לייצר אתגר מקצועי בעזרת 
התהליך. מעבר לכך נראה כי עצם העיסוק בזהות הבית 
ספרית מייצר מרחב מזמין לעיסוק אישי מתמשך של כל 

חברי סגל ההוראה בזהותם המקצועית.

 תרבות ארגונית -  מגדירה כיצד נעשים דברים בבית הספר 
ומשקפת את הזהות הבסיסית שיש למורים ולתלמידים 
כקבוצה וכיחידים. התרבות הארגונית כוללת התנהגויות 
הנראות לעין, כגון: שפה כתובה ומדוברת, טקסים וכדומה. 
היא כוללת גם ערכים, והיא מעין "כוכב צפון" המנחה את 
חברי הארגון בקבלת החלטות, בפתרון בעיות ובכל העשייה. 
היא כוללת גם הנחות יסוד סמויות, המשפיעות בפועל על 

התנהגות האנשים בבית הספר. 
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ואת  התכניות  את  לממש  מנת  על 
האוריינטציה  לפיתוח  השאיפות 
הייחודית המוצהרת בפעולות מעשיות 
התרבות  בין  התאמה  לוודא  יש 
הכיוון שבית הספר  ובין  הארגונית 
רוצה לקדם. עוד יש לוודא שהצוות 
החינוכי בבית הספר רתום אף הוא 

לנושא. 

ייחודי מיטבי מוטמעת  בבית ספר 
ארגון  של  תרבות  למעשה  הלכה 
לומד, המעודדת בקרב כל השותפים 
לעשייה החינוכית )בהרכבים קבועים 
של  מתמשך  תהליך  ומשתנים( 

בחינה, התנסות וחקירה.  

מובילות סביבתית- 
קהילתית 

המובילות הקהילתית נוגעת לאופן 
הזהות  הטמעת  של  התהליך  שבו 
הקשר  את  ולחזק  להעצים  מסייע 
בין בית הספר לקהילה; זהות כמנוף 
פעולה  שיתופי  וליצירת  לרישות 
במרחב החינוכי ומחוצה לו. המובילות 
שבית  להבטיח  נועדה  הקהילתית 
הספר יהיה חלק ממרחב מערכתי-

חינוכי. פיתוח הזהות הוא לא תהליך 
תהליך  אלא  בלבד,  פנימה  המכוון 
רשתי, המכוון החוצה באותה מידה. 
בית  קהילתית  מובילות  ליצור  כדי 
הספר נדרש לבחון כיצד לייצר ערך 
מוסף לקהילה, כיצד לרתום אותה 

הטמעת הזהות במרחבי ההווייה 
והעשייה הבית-ספריים

מרחב תרבותי – אנושימרחב פדגוגי
הגדרה מחדש של חוזה 
הלמידה עם התלמיד/ה

 הגדרה מחדש של תפקיד איש
הצוות

 התאמת דפוסי העבודה בחדרתכניות ייחודיות
המורים

 מתן מרחב ליוזמה ומעורבותהתאמה כוללת של התלב״ס
של כל אחד מהמורים

 שינוי תפיסת הלמידה
והטמעתה בכל שעור

התאמת שיטות המיון, התגמול, 
מישוב המעורבות...

התאמת שיטות ההבחנות 
)בגרויות(

 הערכה חלופית בהתאמה
לזהות

מרחב אנושי - תרבותי

 רתימת הסביבה הקרובה
 לביה״ס וחיבורה לתהליכי

הלמידה

חיבור לאקדמיהמרחב ארגוני

 התאמת סביבות הלמידה
לזהות הבית ספרית

חיבור לבתי ספר אחרים )בארץ 
/ בחו״ל(

 שינוי בחזות הבית-ספרית
הפנימית / חיצונית

חיבור למרחב החינוכי

 שינוי בהגדרות תפקידים
 ובמבנה הארגוני בהתאמה

לזהות
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לחידוד ולחיזוק הזהות הבית ספרית וכיצד לאגם משאבים 
סביבתיים ותרבותיים. זאת ועוד, בית הספר נדרש לא רק 
להתחבר למשאבים המצויים ולבתי הספר במרחב החינוך 
העירוני, אלא גם לרשת ארצית של בתי ספר ייחודיים בהיבט 

של מובילות קהילתית. 

לסיכום, תכנון התהליך של הטמעת הזהות אמור להתייחס 
לכל ארבעת ממדי המובילות שהוצגו לעיל. ראייה מערכתית 
ורחבה זו תבטיח את מיסוד התהליך וחיבור חזק יותר 
של נושא הזהות לכלל העשייה בבית הספר לאורך זמן. 
על הזהות להיות מגובה בתהליך פדגוגי שיטתי )מובילות 
פדגוגית(, בהגדרה מחודשת של הדרישות מצוות ההוראה 
)מובילות  ועשייה  לפעולה  להם  המתאפשר  והמרחב 
אנושית(, בעיצוב ויצירה של מרחבי למידה חדשים, בנהלים 
חדשים לצוות ההנהלה )מובילות ארגונית(, ובשינוי מדיניות 
קשרי הקהילה של בית הספר )אתר אינטרנט, מידע כתוב, 
סיורי היכרות לתלמידים חדשים - מובילות קהילתית(. 
כאשר הזהות מגובה בתהליך כזה יש סיכוי גדול הרבה יותר 
שהזהות תהיה משמעותית, תתקיים לאורך זמן, ושהשינוי 

המבוקש יהיה בר-קיימא.

התפקיד המנהיגותי של 
המנהל והצוות המוביל

למנהל ולצוות המוביל של בית הספר יש תפקיד מנהיגותי 
מהותי בהובלת השינוי הנדרש במסגרת גיבוש והטמעת 
הזהות בבית הספר. הם המובילים של תהליך בניית הזהות 
ובפניהם עומדים לא מעט אתגרים. למשל,  והטמעתה 
להבטיח מחקר פעולה שיטתי, לייצר השראה ולרתום את 
האנשים )צוות חינוכי, תלמידים וקהילה(, לתרגם את החזון, 
הייעוד והזהות הנבחרת לתכנית מעשית וברורה ועוד. יכולת 

המנהיגות של ההנהלה תבוא לידי ביטוי בהתמודדות עם כל 
אחד מן האתגרים הללו. 

האתגר העיקרי של הצוות המוביל הוא חיפוש דרך ומציאת 
השינוי  מתהליך  העולים  מורכבים  למצבים  פתרונות 
וההטמעה. את הפתרונות עליו להתאים לחזון החינוכי של 
בית הספר, למרחב החינוך ולצורכי הקהילה ובית הספר. 
בתהליך של מציאת הפתרונות על הצוות המוביל לחתור 
למימוש הפוטנציאל של המרחב הבית ספרי על כל משאביו 

ותשתיותיו.

מנהיגות המנהל והצוות באה לידי ביטוי ביכולת של מנהל 
בית הספר לפעול לגיוס כל בעלי העניין לתהליך של 
הטמעת הזהות. עליו ללוות את הצוות החינוכי, להעניק רוח 
גבית ולתת משאבים וכלים נדרשים כדי לבצע את תהליך 
הטמעת הזהות. ככל שיגויסו גורמים רבים יותר כשותפים, 
יגדל העושר הרעיוני, תיווצר מחויבות של חברי הצוות 
ותובטח התקדמות מהירה והמשכית )מנור ויעקובסון, 2011, 

עמ' 5(. 

בית הספר כארגון לומד
עמידה באתגר מנהיגותי זה מחייבת את בית הספר להיות 
ארגון לומד, המקדם בזמן אמתי "מחקר פעולה", ובוחן את 
הפער המתמשך בין המצב הרצוי למצב המצוי. תמיכת 
התהליך במתודולוגיה שיטתית של מדידה והערכה יכולה 
להציף מידע שיש מקום לעבד במסגרת צוותי ההובלה 
והעשייה. ככל שתהליכי המדידה וההערכה ימוסדו כחלק 
תהליך  יהפוך  השוטפת,  הארגונית  הבקרה  ממערכת 

הטמעת הזהות למהלך שינוי בלתי פוסק.
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לצד תהליכי למידה ושיפור מומלץ לשלב בפיתוח ובהטמעת 
הזהות את המֻכוונות לגיבוש "תורה" המשלבת ידע מעשי 
וידע אקדמי. רמת המשגה גבוהה ויצירת שפה ארגונית 
ייחודית הן תוצרי המאמץ לניסוח הידע. חילוץ הידע הפרקטי 
מעצים את תהליך ההתמקצעות של המורים. הלמידה 
נשענת על זרימה חופשית של מידע וידע ועל נגישות אליהם. 
באופן מיטבי הידע והזיכרון האישיים מתפשטים והופכים 
לידע וזיכרון ארגוניים. הציר של למידה–ניהול ידע–הערכה 
תורם לרמה גבוהה של ניהול מבוסס נתונים ולתרבות של 
הערכה. הידע מזין תהליכים של קבלת החלטות, ובית הספר 

יוצר ידע בעל ערך לסביבתו.
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 תדריך מעשי 
 שלבים מרכזיים 

בגיבוש והטמעת זהות 
בבתי ספר על יסודיים
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 פרק 5
תדריך מעשי: שלבים מרכזיים 

בגיבוש זהות בית ספרית ייחודית  
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בפרק זה מוצג בפירוט תדריך מעשי, המכוון את מנהל בית 
הספר ואת הצוות המוביל בבית הספר העל יסודי, בתהליך 
של פיתוח וגיבוש הזהות הייחודית של בית הספר, משלב של 

קבלת ההחלטה ועד שלבי ההטמעה והמיסוד. 

הפרק מבוסס בחלקו על תדריך להטמעת הזהות בבתי ספר 
ועל התדריך להובלת שינוי בבית ספר, אשר פותח  יסודיים2 
עבור “אבני ראשה” על ידי צוות מטעם אגף מו”פ ניסויים 
כל התכנים, התהליכים והכלים הנכללים בתדריך  ויוזמות3.
הותאמו למאפיינים הייחודיים של בתי הספר העל יסודיים, 

שזוהו בפרקים הקודמים.

שלושת השלבים של 
פיתוח והטמעת הזהות

תהליך ההובלה של פיתוח והטמעת הזהות מורכב משלושה 
שלבים עיקריים,  שנפרוט להלן לתתי-סעיפים )כפי שמפורט 

בטבלה המצורפת(, מתודולוגיות וכלים:

2  תדריך לפיתוח זהות בית ספרית, דצמבר 2012 שפותח, נכתב ונערך על ידי אגף מו”פ, ניסויים 

ויוזמות בשיתוף מכון מנהיגות.  

3  מערך התנסות למנהל להובלת שינוי בבית הספר, שפותח בהתאם לידע ולמתודולוגיה של גף 

ניסויים ויזמות ומטעמו עבור אבני ראשה על ידי ד”ר שחף  גל, תני כ”ץ, יגאל יעקובזון, ד”ר שולמית 

פישר, 2011. ראו באתר אבני ראשה

שלב 1: הגדרת זהות 
בית ספרית

שאלות מעגליות	 

מיפוי מערכתי	 

דמיון מודרך	 

הגדרה וגיבוש	 

שלב 2: מרעיון להגשמה 
– בניית תכנית פעולה

חידוד ההבטחה החינוכית	 

תכניות ייחודיות	 

חידוד תפקידה של חטיבת הביניים	 

הרחבת התפיסה	 

שלב 3: הטמעת הזהות 
הלכה למעשה

הובלת השינוי – הקמת צוות מוביל	 

תעדוף דרכי פעולה	 

תכנון מפורט של מהלכי השינוי	 

בקרה ולמידה תוך כדי התהליך	 
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 השלב הראשון: 
הגדרת זהות בית ספרית

בשלב הראשון על המנהל וצוות ההנהלה לנהל דיאלוג בין 
חיבור לתשוקה ובין ניתוח אנליטי של הצרכים והאפשרויות. 
לאורם, בשילוב הייעוד והחזון, ניתן להגדיר ולמקד ביתר 

בהירות את הזהות הבית ספרית. 

 השלב השני: 
 מרעיון להגשמה - 

בניית תכנית פעולה
בשלב השני, על בסיס הגדרת הזהות, מוצע למקד את 
ההבטחה החינוכית, לגבש את הליבה הפדגוגית הקשורה 
בתכניות לימוד ייחודיות והערכה חלופית, ולגבש תפיסה 

כוללת לזהות הבית ספרית בהתבסס על מודל המובילות. 

 השלב השלישי:
הטמעת הזהות הלכה למעשה

השלב השלישי אינו מוגבל בזמן, בתוכן או במרחב והוא כולל 
את הטמעת הזהות בכלל נדבכי העשייה הבית ספרית. כדי 

ליישם שלב זה יש צורך להתייחס לארבעה מוקדים:

כלל 	  של  לתכנים  -התייחסות  הפדגוגית  המובילות 
מקצועות הלימוד, לערכים שלאורם הם פועלים, לסביבות 

הלמידה ולדרכי הלמידה.

המובילות הארגונית – קיומו ותפקודו של הצוות מוביל 	 
פיתוח הזהות, ניהול השינוי ובניית תשתיות ארגוניות 

ופיזיות למיסודו לאורך זמן. 

המובילות האנושית – פיתוח מקצועי של כלל הצוות 	 

ולהטמעת  ביה”ס  והתייחסות לכלל הבאים בשערי 
הזהות גם בקרבם.

המובילות הקהילתית – ביה”ס יפעל בשיתוף פעולה הן 	 
עם גורמים ומוסדות בקהילה היישובית והן עם הורים 

לתלמידים בקהילה המקומית של ביה”ס.

כל זאת, בהתאם למחוון להתפתחות זהות המצוין בנספח 6.

עוד חשוב לציין, כי תהליך ההתפתחות של ביה”ס איננו חד 
פעמי. הוא כולל שינוי לאורך זמן והדינמיקה של ההשתנות 
המתמדת מחייבת את ביה”ס לעסוק בהרהור וערעור מעת 

לעת וכך להימצא בתהליך של שיפור בכל שנות פעילותו. 

כלי עבודה
לאורך הפרק מוצגים כלי עבודה הכוללים 
טבלאות, דוגמאות, חלונות תאורטיים וטיפים. 

הכלים נועדו למטרות מגוונות: 

כלים לריכוז המידע והידע המצטברים	 

כלי עזר לרפלקציה ולמיקוד החשיבה	 

כלי עזר להובלת דיונים ולהסקת מסקנות	 

כלי עזר לתהליך תכנון ומיקוד	 

כלי עזר לניהול תהליך השינוי	 

חשוב לזכור: מילוי הטבלאות אינו מטרה, 
אלא אמצעי וכלי עזר להנעת תהליך חשיבה 
משותף וסיכום תוצרים של תהליך החשיבה 

ושל הדיונים בצוותים.
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 שלב 1 
הגדרת/גיבוש זהות בית ספרית

הזהות הבית ספרית כפי שהוגדרה קודם לכן היא רעיון 
מארגן פדגוגי )ערכי, תהליכי או אידיאולוגי(, המהווה בסיס 
לתהליך בלתי פוסק של פיתוח ומימוש הפוטנציאל המצוי 

בסביבה )הפנימית והחיצונית(.

“מוסדות המאתגרים )דהיינו מהרהרים - מפתחים 
– דהיינו  ומערערים  מודעות לעשייה השגרתית; 
מציעים אלטרנטיבה לעשייה השגרתית( באופן שיחי, 
מובנה, מהותי ומתמשך )אין מדובר בתהליך חד 
פעמי ופונקציונלי בלבד( אחת או יותר מן המהויות 
והמבנים החינוכיים  ומהיחסים  החינוכיות הללו 
הנגזרים מהן, באופן המגדיר מחדש את זהותו של 
הארגון הבית ספרי, והמשפיע לאורך זמן ובצורה בת 
קיימא, על מכלול של פעולות מרכזיות ומהותיות 

בארגון הבית ספרי” )ביאליק 2012(. 

על מנת לחלץ רעיון זה, על ביה”ס לערוך בירור אמתי ומלא של 
הערכים המובילים אותו. הבירור נעשה ברבדים שונים - צוות 

ניהול, צוות ניהול ביניים, צוות חדרי המורים, הורים ותלמידים.

בשל כך הרעיון יכול לנבוע מכמה מקורות מנוגדים או משלימים:

מתוך ה”תשוקה” של המנהל/ת והצוות המוביל - רעיון 	 
מארגן המבטא את הכמיהה למציאות עתידית מיטבית: 
רצון עז לחבר כל תלמיד ותלמידה עם היוצר שבתוכם/

תחושה עמוקה שהלמידה חייבת להיות רלוונטית. 

מתוך חיפוש אחר מענה עמוק לצורך של ביה”ס – ניסיון 	 
להבין מה עשוי לחולל שינוי מהותי במציאות הנוכחית 
של ביה”ס: נשירה בין חטיבת ביניים ותיכון/מיזוג של שני 
בתי ספר שונים מאוד במהותם/חוסר הצלחה מתמשך 
בפריצת מחסום הבגרויות/ מתיחות בין עדתית גבוהה 

ביישוב...

מתוך ניתוח והתבוננות על ה”יש” הבית ספרי: רעיון 	 
שבו  הייחודי  האופן  העוצמות,  בין  המחבר  מארגן 
עושים מהלכים, מיזמים, פרויקטים שונים, המסורת 

שהתפתחה, מספר משוגעים לדבר... 

מתוך החזון של ביה”ס, האני מאמין של ביה”ס ודמות 	 
חיבור  מצוינות,  ממנו:  המשתקפת  העתידי  הבוגר 
לקהילה, אדם כתבנית נוף מולדתו ... ככותרות המופיעות 

בחזון שניתן להגשים באמצעות הבטחות חינוכיות.

חשיבה  צורות  של  תולדה  היא  הזהות  אחרות,  במלים 
המצויות על רצף שבין היצרי/רגשי לאנליטי ובין רעיונות 
מופשטים ואידיאליים לעשייה תכליתית מכוונת מטרה. בעוד 
מקורות אלה יכולים להוות סתירה, הם בעת ובעונה אחת 
יכולים, ואולי אף צריכים בסופו של תהליך, לייצר השלמה. 
שכן לא משנה אם מקורו של הרעיון בתשוקה, הגשמתו 
המציאות  של  מערכתי  אנליטי  לניתוח  חיבור  מחייבת 
הפנימית והחיצונית המצויה. עם זאת, כשמקורו של הרעיון 
בניתוח המערכתי הצלחתו מותנית במידה שיעורר גם להט 

ותשוקה להגשמתו. 
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באופן דומה, תמונה עתידית מופשטת וערכית של המציאות 
הרצויה צריכה בסופו של תהליך לפגוש צורך מוחשי ואמתי 
בתוך הסביבה הפנימית והחיצונית. צורך מובחן ללא מציאות 

עתידית מיטבית נעשה זמני, מקומי ובר חלוף.

לאור האמור לעיל ועל מנת לגבש זהות בית ספרית, אם זו 
עדיין לא מגובשת או לא מגובשת דיה, מוצע שימוש בכמה 
כלים. דגשים לאופן השימוש בכלים השונים בתהליך גיבוש 

הזהות מצוינים בסעיף 1.4.  

שאלות מפתח להתבוננות עמוקה, פנימית וחיצונית

 כלי 1: שאלות מפתח בחילוץ הזהות מתוך “התשוקה” האישית 
והצוותית לנוכח הצורך העמוק שביה”ס נדרש לתת לו מענה 

מהי התשוקה שיש למנהל/לצוות המוביל כאנשי חינוך? 	 

איזה חלום יש למנהל ולצוות דחף להגשים?  	 

מה בוער לצוות המוביל להנחיל לתלמידים? 	 

עם איזו מערכת אמונות וכלים חשוב למנהל ולצוות לצייד את התלמידים בשלב הזה של תחילת עיצוב זהותם 	 
כבוגרים, לקראת אתגרי העתיד?

מה יאפשר לתלמידים ולמורים בביה”ס שלנו להיות במיטבם? 	 

מה יקנה לתלמידים תחושה של משמעות ללמידה – הבנה שזה חשוב? 	 

מהו הצורך העמוק והממוקד שבית הספר נדרש לתת לו מענה – בתוך ביה”ס? בסביבת ביה”ס? בקהילה? 	 

מה יאפשר לבית הספר להיות רלוונטי יותר בתוך המרחב שבו הוא פועל?	 

מה יגרום לשינוי/יעשה הבדל בגיוס תלמידים בסביבה הבית ספרית?	 

מה עובד מצוין בביה”ס? מה המשותף בין המרכיבים שפועלים מצוין – שאנו גאים בהם?	 

מה מתוך חזון ביה”ס היינו רוצים להמשיך ולהוציא מן הכוח אל הפועל?	 
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כאנשי חינוך, רובנו ככולנו מאמינים כי העשייה החינוכית 
המיטבית נובעת מתוך שליחות ותשוקה עמוקה. תשוקה 
מערכת  ולאור  ברוח  ולעצב  להשפיע  לאפשר,  לפתח, 
אמונות, ערכים ותפיסות עולם ברורות ומחודדות. כאמור 
לעיל )וכפי שמפורט בהרחבה בפרק העוסק בגיבוש הזהות 
עמ’ (, הגדרת הזהות הבית ספרית היא ההזדמנות להפוך 
את התשוקה האישית של מנהל בית הספר ושל הצוות 
המוביל לרעיון מארגן מערכתי, ובכך להבטיח מחויבות בלתי 
מתפשרת למימושה הלכה למעשה. מתוך כך, תהליך בירור 
הזהות הוא למעשה תהליך של בירור וחילוץ התשוקה 
והשליחות האישית, שעליה נידרש להסכים ואליה נידרש 

לרתום שותפים רבים ככל האפשר. 

שאלות עומק מעגליות הן כלי אפקטיבי לזיהוי ולהצפת 
התשוקה וחילוץ “שם”/”כותרת” לרעיון המארגן העומד 
בבסיסה. שאלות פתוחות, המאפשרות חקירה אישית כמו 

גם דיאלוג צוותי מתמשך.

רוב שאלות עומק אלה ממוקדות בתפיסה הפדגוגית המנחה 
שיש לצוות המוביל בביה”ס וברצון להמשיך ולמנף אותה 
כבסיס לשינוי ולצמיחה. מתוך כך, הן יכולות לשמש בסיס 
לשיח מובנה בפורום המצומצם של הנהגת ביה”ס ולאחר 
מכן בפורום הרחב יותר של צוות ההוראה הבית ספרי. 
מידת הגמישות והמרחב הניתן בשיח למגוון רעיונות מותנים 
בקיומו המוקדם של רעיון מארגן המוצע על ידי המנהל/ת 
וההנהגה המצומצמת של ביה”ס. אם יש רעיון מארגן יתמקד 
הדיון בגיוס, ברתימה ובהפיכתו לתפיסת הפעלה. מאידך 
בהעדר רעיון מארגן יתמקד השיח באיסוף רעיונות והפיכתן 

לתפיסה מגובשת יותר.

מטבע הדברים הבירור החינוכי והאישי העמוק הוא תהליך 
ארוך ומתמשך. לעתים, הן בשל מגבלות של זמן והן בשל 
מגבלות של תכליתיות, נדרש לחלץ את הרעיון המארגן 

מתוך המציאות הארגונית והניתוח השיטתי שלה. ניתוח שגם 
במקרים שהרעיון קיים יכול להניח תשתית רחבה ועמוקה 

להטמעתו. 

יצירת מפה ארגונית – ניתוח מערכתי 
)SWOT( של בית הספר וסביבתו

כאמור לעיל, המיפוי הארגוני נועד לאפשר אבחון מערכתי 
רחב, שממנו עשוי לצמוח רעיון מארגן כחלופה לתהליכים 
הנוספים המוצגים בפרק זה. רעיון מארגן יאפשר את מינוף 
ויאפשר  העוצמות וההזדמנויות שכבר נמצאות בשטח, 
החולשה  נקודות  שמציבות  האתגרים  עם  התמודדות 

הפנימיות והסכנות החיצוניות. 

לניתוח המערכתי יש חשיבות תהליכית רבה גם לשלבים 
העתידיים של הובלת השינוי וההטמעה. שכן חיבורו של 
רעיון מופשט או דחף רגשי-יצרי למציאות, בייחוד לעוצמות 
ולהזדמנויות, מאפשר תהליך רתימה, הנעה ומימוש מהיר 
ואפקטיבי. גם לזיהוי חולשות, נקודות טעונות שיפור וסיכונים 
בסביבה החיצונית יש תרומה חשובה, כי הם יכולים לתרום 

לביסוס הצורך והדחיפות בשינוי המוצע.

הניתוח המערכתי המוצע )SWOT( מתבסס על התבוננות 
עמוקה בבית הספר מנקודת מבט של שני רצפים, האחד בין 
סביבה פנימית וחיצונית, והאחר בין מציאות רצויה וחיובית 
שנדרש לשמר אל מול מציאות שלילית ומאתגרת שנדרש 
לשנות. מתוך הרצפים מתקבלות ארבע נקודת מבט על 

הארגון:

עוצמות )Strengths( - זיהוי התחומים הפנימיים שבהם 
יש לבית הספר יתרונות ויכולות שאפשר לבסס, להעצים 

ואף לנצל כדי לפתח זהות. 
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זיהוי   -  )Weaknesses( ולשיפור  לתיקון  נושאים 
החולשות והמגבלות הפנימיות בבית הספר. על הייחודיות 
לצמצם או לבודד את החולשות והמגבלות של בית הספר. 
החולשות יכולות להיות גם “חלומות” שטרם  הצלחנו להגשים. 

הזדמנויות )Opportunities( - האפשרויות וההזדמנויות 
החיצוניות שאפשר למנף לצמיחה עתידית של בית הספר. 

האיומים )Threats( - הסיכונים והמכשולים החיצוניים 
והסביבתיים העומדים בדרכו של בית הספר להמשך צמיחה 

והתפתחות עתידית.

המפה המצורפת מחולקת לארבעת הממדים שהם הבסיס 
למודל המובילות שהוזכר קודם לכן )עמ’ 31-30(: מובילות 

ומובילות  פדגוגית, מובילות ארגונית, מובילות אנושית 
קהילתית. הגם שהחלוקה בין התחומים אינה חדה היא 
עשויה לתרום ליצירת הקשרים מערכתיים בין המרכיבים. 
היא יכולה גם לשמש בסיס ליצירת תמונת עתיד רצויה סביב 

כל אחד מהתחומים ולחדד את היעדים לתכנית השינוי.

לצורך הכנת המיפוי המנהל והצוות המוביל יכולים להיעזר 
במידע המצטבר בסיורים בחצר בית הספר, בפעילויות 
בתחושות  צוות,  בישיבות  פורמליים,  לא  ובמפגשים 
המשתקפות בחדר המורים, בנתונים המצטברים בתהליכי 
הערכה השונים, בשיחות עם גורמים חיצוניים לבית הספר 
ועוד. השילוב בין מקורות מידע פורמליים ולא פורמליים 
שנאסף ומעובד בתהליך משותף יכול לשמש בסיס למיפוי 

מערכתי משמעותי ומוסיף ערך.

 כלי 2 : מיפוי ארגוני הכולל ממדים מרכזיים למיפוי על בסיס מודל המובילות

ממד קהילתיממד אנושיממד ארגוניממד פדגוגי

חוזקות 

)פנימי(

משוב חיובי על יוזמות פדגוגיות 
של ביה”ס.

סביבות למידה ותכניות לימוד 
ייחודיות שיכולות להוות דוגמה.

מגמה מתמשכת של שיפור 
בדרכי ההערכה ובהישגים.

ביטויים ייחודיים ומובחנים של 
אקלים רצוי .. 

מגמת שיפור בתהליכים 
ארגוניים פנימיים, בהירות 

במבנה, ניהול התקציב...

עוצמות הנובעות ממבנה 
ביה”ס, תשתיות , סביבות 

למידה, טכנולוגיה...

עוצמות הנובעות מאיכות 
מובחנת של חברי סגל ההוראה, 

יכולות ייחודיות, דוגמאות 
ליוצאות דופן...

מוטיבציה ומעורבות, חיבור 
ומחויבות לביה”ס, מערכות 

יחסים, תהליכים, עבודת 
הצוות...

מעורבות הורים 
בעשייה הבית 

ספרית, חיבור מובנה 
ושיטתי לרשות.

חולשות

)פנימי(

אירועים חריגים המעיבים על 
אקלים ביה”ס..

אי בהירות, חוסר יעילות 
במבנה, בחלוקת תפקידים 
ומשימות, תהליכים, ניהול 

תקציב ..

פערים בתשתיות, בהיבטים 
פיזיים המקשים את 

ההתפתחות..

פערים באיכות צוות ההוראה 
בחלק מן התחומים...

פערים במחויבות ובמידת 
המעורבות, חוסר יציבות, קשיים 

בעבודת הצוות ..

קושי מובנה בגיוס 
הורים...

יש קושי למסד 
שיתופי פעולה ארוכי 

טווח עם גורמים 
בקהילה.

4 4

זהות פוגשת בגרות תדריך לגיבוש זהות בית ספרית בבתי ספר על-יסודיים



ממד קהילתיממד אנושיממד ארגוניממד פדגוגי

הזדמנויות

)חיצוני(

תדמית ביה”ס בסביבה 
החיצונית...

לביה”ס יתרון בולט בסביבה 
בהיבטים פדגוגיים מובחנים...

שינוי מגמה בביקוש של 
התלמידים בכיוון רלוונטי 

לביה”ס...

צורך פדגוגי בולט בסביבה ...

מאפייני הסביבה הקרובה 
לביה”ס מאפשרים חוויות 

למידה משמעותיות )משאבי 
טבע, מרכז תעשייתי, משקים 

פרטיים...(

שינוי במדיניות הצטיידות 
ברשות

אפשרות עומדת לתרומה 
לפיתוח )נדרש להגדיר 

רעיון(

הושגה הסכמה למהלך 
גדול של שיפוץ ופיתוח 

פיזי.

אפשרות להסתייע בגורמים 
תעשייתיים/ עסקיים 

שכנים לצורכי הצטיידות  

תכניות פיתוח רלוונטיות 
המוצעות לצוות המורים )פיתוח 

מקצועי וצוותי(

שינוי מגמה בהכשרת סגלי 
הוראה.

מיסוד קשר עם מרכז

להכשרת מורים בתחומים 
רלוונטיים.

עניין גובר של צעירים בקהילה 
לחזור להוראה

משאבים רלוונטיים 
לשיתוף פעולה 

בסביבה: מוסדות 
אקדמיים, מוזיאונים, 

מרכזי תרבות..

משאבים אנושיים 
בסביבה הקרובה: 

הורים, חברי קהילה, 
קשרים ישירים

התפתחויות בסביבה: 
 צורך קהילתי בולט,

 חזון המרחב החינוכי,
שינויים דמוגרפיים(

איומים

)חיצוני(

היצע פדגוגי איכותי ועשיר 
בסביבה הקרובה, סביב תחומי 

הליבה של ביה"ס 

תדמית שלילית של בית 
הספר/ מיתוג ממוקד המגביל 

את התפתחותו לכיוונים אחרים

בתי ספר שכנים משקיעים 
משאבים רבים במיתוג בית 

הספר בתחומי העוצמה שלו

מיצובו של ביה"ס ברשות 
)דירוג פורמלי ולא פורמלי(

יש קושי בגיוס מורים, וניטשת 
תחרות קשה בין בתי הספר 

בסביבה על גיוס מורים 
איכותיים

שינויים דמוגרפיים 
שליליים ביישוב/  

קהילה
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דמיון מודרך 
בהשלמה לשאלות העומק )כלי 1( ולמיפוי הארגוני )כלי 2( 
ניתן לגבש את הרעיון המארגן מתוך התבוננות על הפער 
בין המציאות למציאות הרצויה. במילים אחרות הרעיון 
המארגן הוא זה שיכול לתאר בכותרת את המציאות 
העתידית המיטבית של ביה”ס והוא זה שמתאר את המנוף 

ששימש לסגירת הפער.

עוצמתם של שני התרגילים המוצעים לדמיון מודרך בכך 
שהם מאפשרים חשיבה נטולת אילוצים, התניות ועכבות 
על העתיד הבית ספרי. בנוסף הם גם מסייעים בזיהוי 
ומיקוד השינויים התפיסתיים שעשה ביה”ס, ומצייד את 
הנהגת בית הספר בייצוג ויזואלי )גם אם חלקי( של מרכיבי 
תמונת העתיד – ייצוג אשר בשפתו של וולט דיסני הוא 
 If you can dream it you can“( מפתח להגשמה

.)”do it

  כלי מס’ 3 - פעילות גיבוש חזון– 
 במתודת קונצנזוס רך 

על הלוח יש לכתוב את הערכים ו/או התמות המרכזיות 	 
שחולצו בסדנאות קודמות ושרוצים שיופיעו בחזון.

כל אחד מהמשתתפים מתבקש לנסח בכתב, באופן 	 
עצמאי ואישי, משפט חזון שמכיל את התמות, הרעיונות 

והערכים שמופיעים על הלוח.

מציעים למשתתפים להקריא את המשפט שניסחו.	 

המשתתף הראשון שמקריא את משפט החזון שלו 	 
מכתיב את תחילתו של הדיון.

המשפט של המתנדב הראשון נכתב על הלוח ואתו 	 
מתחילים לעבוד.

עושים סבב בין המשתתפים.	 

בסבב מתייחסים למשפט החזון שנכתב על הלוח, על 	 
פי שני עקרונות:

"בליבי" – הבעת  התנגדות למילה או לחלק מהמשפט 	 
שנכתב.

חיובית 	  הצעה  להציע  יש  התנגדות  של  מצב  בכל 
חלופית - ההצעה צריכה להיות ניסוח  מחודש של 
אותו המשפט תוך החלפת המילה/הביטוי שאליהם 

מתנגדים.

הסבב ממשיך עד למצב של אין התנגדות.	 
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  כלי מס’ 3.1:  תרגיל “פרס החינוך” 
 לחילוץ תמונת העתיד 

בעוד חמש שנים מהיום יקבל בית הספר את פרס החינוך על הצלחתו 
להוביל תהליך פדגוגי משמעותי תוך יצירת מרחב למימוש פוטנציאל 
של כל השותפים, התלמידים, המורים, ההורים וגורמי מפתח בסביבה. 
המשתתפים בתהליך )כיחידים, צוותי עבודה, קבוצה( מוזמנים להיות 

חברים בחבר השופטים ולנמק את הסיבות להענקת הפרס לביה”ס. 

ניתן גם לחדד בהנחיה כי הפרס ניתן על הדלתא/קפיצת המדרגה שעשה 
ביה”ס בשנים האחרונות. ה”שופטים” יכולים להתייחס לכל מרכיבי 
העשייה וההוויה של ביה”ס או לחלופין לייצג נקודת מבט והשקפה של 

אחד השותפים.

מזווית הראייה של התלמידים קיבל ביה”ס את פרס החינוך על ...	 

מזווית הראייה של הצוות קיבל ביה”ס את פרס החינוך על ...	 

מזווית הראייה של ההורים והקהילה קיבל ביה”ס את פרס החינוך 	 
על ...

מזווית הראייה של הרשות קיבל ביה”ס את פרס החינוך על ....	 

מזווית הראייה של משרד החינוך קיבל ביה”ס את פרס החינוך על ..	 

ניתן להוסיף זוויות ראייה....	 

איסוף ההיבטים השונים לתמונה אחת מאפשר התבוננות על הרעיון 
 המארגן הצובע את נקודות המבט השונות. 

בד בבד המהלכים המרכזיים שגרמו לסגירת הפער כבר יכולים לשמש 
עוגנים ראשונים לתכנית השינוי.

זהות בית ספרית – 
כותרות לדוגמה
ביה״ס למנהיגות נשית

ביה״ס לאקטיביזם חברתי

ביה״ס לדמוקרטיה

ביה״ס לאמנים

ביה״ס לרב תרבותיות

ביה״ס המתוקשב / הכול בענן
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הגדרת הזהות – אינטגרציה 
של תוצרים: 

על בסיס התבוננות העומק, מתוך הניתוח המערכתי או 
בעקבות ההדמיה של תמונת העתיד - הצוות המוביל של 
ביה”ס נדרש להגדיר רעיון מארגן פדגוגי. שם תואר ערכי/

תפיסתי/אידיאולוגי המתאר את ביה”ס בצורה כוללנית. רעיון 
המתאר במטפורה )בהשאלה( את המה ואת האיך המניעים 

את ביה”ס לצמיחה ולהתחדשות.

הכותרת של ביה”ס למנהיגות יכולה להינתן מתוך החשיבות 
שהנהגת ביה”ס מייחסת להקניית יכולות השפעה, אחריות 
ותחושת מסוגלות לעצב את הסביבה הבית ספרית. באופן 
דומה היא יכולה לנבוע מהמסורת הבית ספרית ארוכת 
השנים כולל בוגריו האגדיים או מהרצון לחולל שינוי ניכר 

לעומת המציאות הקיימת.

באופן דומה הגדרת ביה”ס כבית ספר לאקטיביזם חברתי 
שתהיה  כדי  כי  ביה”ס  מנהל/ת  של  מהאמונה  נובעת 
משמעותית כל למידה חייבת להתחבר למציאות הרלוונטית 
של התלמידים ולהוביל לשינוי והשפעה. בו זמנית, נבעה 
ההגדרה מניתוח מערכתי של הסיכון לקיומו של ביה”ס 
בעקבות נשירת התלמידים במעבר מחטיבת ביניים לחטיבה 
העליונה וההזדמנות שזוהתה בחיבור התלמידים למאפיינים 

האזוריים. 

בהתאמה למאפיינים הייחודיים של בתי ספר תיכוניים יש 
חשיבות שכותרות אלה לא יבטאו דיסציפלינה או עולם תוכן. 
אלה משמשים לבחירה של מגמות ותחומי עניין בתוך ביה”ס 
ומייצרים בסיס להפרדה ולשונות בין התלמידים ובין אנשי 
הסגל על בסיס תחומי ההתמחות שלהם. בנוסף, המגמות 
ועולמות התוכן נמצאים בצורה כזאת או אחרת בכל בתי 

הספר.

לעומתם, הזהות מייצרת רעיון מארגן, מאחד, חוצה עולמות 
וערכי  ודיסציפלינות. מעין מכנה משותף תפיסתי  תוכן 
המייחד את ביה”ס פנימה ומאפשר לתקשר אותה החוצה. 
במקרים שיש חפיפה בין הזהות לעולם התוכן המוגבר 
בביה”ס היא נובעת מתפיסה ערכית או אידיאולוגית. בדוגמה 
של ביה”ס לאמנויות בחיפה המנהל מחדד את העובדה 
שכל תלמיד הוא אמן ואמנות היא תפיסת עולם ואורח חיים 
רלוונטי לכולם, גם למי שבוחרים באמנות כמקצוע וגם למי 

שבוחרים להגביר תחומי דעת אחרים.

4 8

זהות פוגשת בגרות תדריך לגיבוש זהות בית ספרית בבתי ספר על-יסודיים



 כלי 4: ריכוז התובנות וחילוץ הזהות 

ריכוז רעיונות שעלו ביחס לזהות הייחודית של הכלי
בית הספר

כותרת אפשרית

שאלות עומק כבסיס לאיתור 
ה”תשוקה” – הצורך העמוק

מיפוי מערכתי

תמונת עתיד: פרס החינוך

הכותרת: סיכום: הזהות המתגבשת

עיקרי ההנמקות מתוך תהליך החשיבה:
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לסיכום השלב הראשון - 
דגשים לתהליך גיבוש הזהות 

הייחודית של בית הספר 
בתהליך גיבוש הזהות ניתן לצייר רצף בין תהליך פרטני של 
המנהל )או בשיתוף עם צוות מצומצם( ובין תהליך ארוך טווח 
ומשתף של כלל צוות בית הספר. בזמן שהקצה האחד מבטיח 
הובלה ומחויבות של המנהל סביב רעיון שיוכל לייצג במלואו, 
מבטיח הקצה השני עושר רעיונות שאליו יוכל הצוות להתחייב 
ביתר קלות, אם בשל הסכמתו ואם בשל עצם שיתופו. כך או כך, 
מנהל שיגבש את הרעיון מתוך תשוקתו ימצא את עצמו בפני 
אתגר עצום של גיוס ורתימה, ומנגד רעיון שעלה מתוך הצוות 
יחייב את המנהל למצוא את מקומו המובחן כדי לעמוד מאחוריו 

ולהוביל אותו.

מניסיון שמצטבר והולך נראה כי נכון שאת התהליך יוביל וינהיג 
והוא ישתף מרכיבים רחבים  מנהל ביה”ס והצוות המוביל, 
ושונים ככל שניתן של ביה”ס וסביבתו. בהחלט ייתכן כי בשל 
גודלן ומורכבותן של המערכות התיכוניות לא יהיה אפשר לערוך 
מפגשים רבים של כלל השותפים. יהיה מקום לבנות מודל 
משלב, המורכב מתהליכים פרטניים של שיחות עם מובילי 
דעה, עבודה בצוותי משימה, למידה ומינוף מודלים של הצלחה, 
שיתוף תלמידים )באופן פרטני וכחלק ממועצת התלמידים(, 
שיחות עם גורמי השפעה בסביבה הקרובה לבית הספר, חשיפה 

עתית למודלים חיצוניים ועוד. 

ריכוז של אלה בידי צוות מוביל לקראת מפגשי מליאה של כלל 
השותפים יכול להוביל למהלך משמעותי וטקסי בו זמנית, גם 
אם המליאה משמשת כבמה ליצירת רעיונות ולהדהוד מסרים 

וההחלטה מתקבלת בצוות מוביל.

פרמטרים להערכת 
הזהות הבית ספרית

הערכית, 	  החינוכית,  התפיסה  של  ביטוי 
והמוסרית של בית הספר. 

הצוות 	  של  מהתשוקה  הנובע  מארגן  רעיון 
המוביל ו/או מהחיפוש אחר מענה לצורך מובחן 
ועמוק של ביה”ס בנקודת הזמן והמרחב שוא 

מצוי בה.

רעיון מארגן ורחב דיו להכיל את מרכיבי השונות 	 
לייצר  מדי  רחב  לא  זאת  עם  ויחד  הרבים 

מובחנות.

הזהות 	  לפיתוח  מרחב  שמאפשר  ון  רעי
)תלמידים  ומלמד  לומד  כל  של  האותנטית 

ומורים(.

רעיון שילהיב  את השותפים )תלמידים וצוות( 	 
ליצור משימה משלהם.

באופן מובהק הזהות צריכה לחצות תחומי דעת 	 
ולהיות חוצת מגמות ודיסציפלינות.

הזהות היא סוג של “הבטחה חינוכית” )“הצעת 	 
ערך ייחודית”( שביה”ס נותן לשותפיו המרכזיים 
)תלמידים, מורים ובאופן מרוחק יותר גם הורים 

וקהילה(.

זהות ביה”ס צריכה לאפשר מרחב להתפתחות 	 
מתמשכת.
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 שלב 2  
 מרעיון להגשמה - 

בניית תכנית פעולה להטמעת הזהות
חידוד ההבטחה החינוכית 

על מנת לתרגם את הזהות המנוסחת ככותרת לתפיסת 
פעולה בית הספר נדרש לנסח היטב את עיקרי ההבטחה 
החינוכית של בית הספר. ההבטחה החינוכית מחדדת את 
הערך המוסף הייחודי שבית הספר מבטיח להקנות/לאפשר 

לתלמידיו, למוריו ולשותפיו בקהילה )הורים ואחרים(. 

מהי תפיסת העולם שביה”ס רוצה להנגיש? 	 

והמיומנויות שביה”ס מתחייב 	  עולם המושגים  מהו 
להקנות? 

מתחייב 	  שביה”ס  הייחודית  החוויה/ההתנסות  מהי 
לאפשר?  

אילו שלבים מרכזיים כולל התהליך ההתפתחותי?	 

מהם הדרישות הנגזרות מכך? 	 

איזה סוג של השתתפות/מעורבות נדרשת? איזה מרחב 	 
עשייה מוקנה?

מה יוגדר הצלחה? כיצד היא תימדד?	 

ככלי פרקטי ומתוך חיבור עמוק לרעיון הלמידה המשמעותית, 
הוצע בפרק 3 לפרוט את ההבטחה סביב שלושה מרכיבי 
ליבה: התלמיד, המורה וסביבת הלמידה. בזמן שמרכיבים 
אלה נובעים ישירות מהזהות הבית ספרית הם נדרשים 
להתחבר להגדרות, לדרישות ולתכניות שהמשרד מציע 

ומוסברות בהמשך. 
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 כלי 5: ניסוח ההבטחה החינוכית סביב שלושת מרכיבי הליבה

דמות הלומד 
ותפקודיו

תפיסות ידע ומיומנויות שירכוש:

מרחב מוצע להתנסות:

דמות המורה

ותפקודיו

תפיסת תפקיד, ידע ויכולות נדרשות:

תפיסות, ידע ויכולות שיידרש להקנות מעבר לתחום הדעת:

מרחב מוצע ליוזמה ומעורבות:

סביבות למידה 
רלוונטיות

מאפייני המרחב הפיסי הנדרש ללמידה משמעותית:

תכניות ייחודיות )עמ' 38-37(:

מתודולוגיות מרכזיות להוראה ולמידה:

דרכי היבחנות והערכה )עמ’ 38-37(:
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 טיפ - הזהות הייחודית כזרז לעיצוב סביבות למידה חדשניות
“מה שאנחנו עושים משנה הרבה פחות מאיך שהילדים 

חווים את מה שאנחנו עושים”

מתוך

)It’s Not What We Teach; It’s What They Learn 
Kohn, Education Week, 2008(

כחלק מפיתוח הזהות הייחודיות, אנחנו נדרשים גם לעסוק 
בתכנים ובערכים שבאים לידי ביטוי במבנה הפיזי של סביבת 
הלימודים. הייחודיות, כאמור, באה לידי ביטוי בתוכן, בערכים 
ובדרך הלמידה. כל אלה מתקיימים באופן קוהרנטי לסביבת 

הלמידה.

מרבית הכיתות בארץ ובעולם  דומות. הן מצויות בחדרים 
וקירות לבנים. סביבה  וכיסאות, לוח  ומכילות שולחנות 
המשדרת על פי רוב, קונפורמיות, חוסר יצירתיות וקיבעונות 
מחשבתיים ביחס לשימוש במשאבים הקיימים בסביבה 

כחלק מהתהליך החינוכי.

כנגד קונפורמיות זו מהווה התהליך השיטתי להטמעת 
הזהות הייחודית זרז לשימוש במרחב הפיזי באופן דינמי, 
תוך ניסיון לעצב מרחבים המבטאים את הערכים והמסרים 
. ככל שמרחבים אלה מאתגרים את הנחות  המרכזיים 
היסוד הקיימות )של זמן, מקום, הקשר...(, מסקרנים ובעיקר 

– רלוונטיים, מתעשרת ומועצמת חוויית הלמידה.

בעולם שבו המרחב החזותי הולך ותופס מקום מרכזי ואנחנו 
חשופים למטר בלתי פוסק של גירויים, מתעצם תפקידו של 
בית הספר כ”יצרן של דימויים”. מסגרת שבה משולבים, 
הלכה למעשה, אלמנטים פדגוגיים, ארגוניים, אמנותיים, 

חברתיים וטכנולוגיים כדי לייצר חוויית למידה מלאה.

אין ספק כי למידת המעורבות הישירה של המורים ובמידת 
הלמידה  סביבות  בעיצוב  התלמידים,  של  גם  האפשר 
החדשות, השפעה מהותית על עוצמת הלמידה והמשמעות 

המופקת ממנה.

חידוד תפקידה של חטיבת הביניים
והגמישות בדפוסי ההערכה  הייחודיות  בעוד התכניות 
רלוונטיות לחטיבה העליונה, נראה כי יש מקום להניח את 
היסודות להצעת הערך החינוכית בחטיבת הביניים דווקא, 
טרם הפיצול למגמות בחירה והתמקצעות. בדומה לבתי 
הספר היסודיים, אחידות התכנית ומרכזיותן של כיתות האם 
מייצרות מרחב גדול יותר לגמישות. לכך גם ניתן לרתום את 

העובדה שהתלמידים כבר בוגרים יותר, בעלי יכולת קליטה 
קוגניטיבית וערכית גדולה בהרבה ולא פחות חשוב בעלי 
יכולות ומיומנויות המאפשרות הפעלה ותפקוד במרחבים 

הדורשים יותר אחריות ותפקוד עצמאי.
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 כלי 5: הזהות הבית ספרית בחטיבת הביניים
לאור מקומה ותפקידה של חטיבת הביניים על בסיס הצעת הערך ולאור המכוונות לתכניות הייחודיות בחטיבה העליונה 

)כפי שפורטו בסעיף הקודם(, מוצע להגדיר:

מהו סט התפיסות, יכולות ומיומנויות אותן ניתן להקנות בחטיבות הביניים?

 	

 	

 	

מהן סביבות הלמידה הייחודיות אותן ניתן לתרגל במהלך חטיבת הביניים, כהכנה לחטיבה העליונה )למידה מבוססת 
פרויקטים, קבוצות עבודה, למידה מבוססת דילמות...(?

 	

 	

 	

כיצד ניתן לחבר את הזהות הייחודית למעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הבינים )היכן ניתן וצריך לייצר רצף? היכן ניתן 
לעשות בכך שימוש לחידוד המעבר(?

 	

 	

 	

מה מתוך הזהות ניתן להנגיש לתלמידים בעת תהליכי הבחירה )ולעתים עוד קודם לכך, בתקופת לימודיהם בבתי הספר 
היסודיים?
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לאמור לעיל יש חשיבות רבה גם בהקשר של בחירה ושל 
הנגשת בית הספר לתלמידים. העיסוק בזהות יכול לספק 
מענה ברור ומובחן יותר לנעשה בבית הספר בשלוש השנים 
הבאות. זאת בשונה מהנעשה היום, כשהנגשת בתי הספר 
מתבססת רובה ככולה על המגמות, על מקצועות הבחירה 
ועל הבגרות.                                                                                                                                                         

כשזהות פוגשת בגרות : 
תכנית ללמידה משמעותית 

– תפיסת היבחנות
מתוך החשיבות הרבה המיוחסת לתעודת הבגרות כסיומו 
הפורמלי של תהליך ההתחנכות בבית הספר העל יסודי, 
יש מקום בראש ובראשונה להבטיח את החיבור בין הזהות 

לתוכניות הייחודיות ולגמישות בתפיסת ההיבחנות. 

בהתאם למדיניות המשרד ולרצון לעודד למידה משמעותית 
אשר  מובילה המזכירות הפדגוגית שתי תכניות מרכזיות4,
פדגוגי  לפיתוח  א’  אגף  צוותי  מפמ”רים,  בשיתוף  נבנו 

ומומחים אקדמיים: 

תמ”ר - תכנית הממירה היבחנות בחקר 
במקצועות החובה )פיילוט חקר( 

תמ”ר היא תכנית שמוביל אגף א’ לפיתוח פדגוגי במזכירות 
הפדגוגית, בשיתוף עם המפמ”רים למקצועות החובה 
בתחומי מורשת, רוח וחברה החל בשנה”ל תשס”ט. תכנית זו 
נקראה עד היום “פיילוט חקר” ולאור הצלחתה והתרחבותה 
שונה שמה לתמ”ר. במסגרת התכנית ניתן להמיר היבחנות 
בבחינת בגרות חובה בהיקף של 2 יחידות לימוד בתהליך 

4 לפרטים נוספים מוצע להיכנס לאתר תכניות לימודים ייחודיות ולאתר אגף א' לפיתוח פדגוגי, מזכירות 

פדגוגית.

של למידה בדרך החקר שתוצרה הוא עבודה כתובה )ניתן 
לצרף דרישה לתוצרים יצירתיים נוספים(. התכנית ניתנת 
כיום ליישום במקצועות: היסטוריה מ”מ, היסטוריה ממ”ד, 
אזרחות, ספרות מ”מ, תנ”ך מ”מ, ומחשבת ישראל ממ”ד. 
]נמצאים בתהליך תכנון בספרות ממ”ד ובמחשבת ישראל 
ממ”ד שמשנה”ל תשע”ו יהיו מקצועות חובה בהיקף של 1 

יח”ל כ”א[.    

התכנית נבנתה בשיתוף המפמ”רים, צוותי תחומי הדעת 
ואגף הבחינות. היא מובנית, סדורה, מלווה בתהליכי פיתוח 
מקצועי והדרכה. לתכנית נבנו מחוונים מפורטים השמים 
דגש על התהליך ועל התוצר והם מותאמים לכל תחום 
דעת. יישום התכנית בבית הספר יוביל ליצירת קבוצת איכות 
של מורים שתהיה חוד החנית לפיתוח תרבות בית ספרית 

המבוססת על גיוון בדרכי הוראה, למידה והערכה.

תכניות לימודים ייחודיות 
במקצועות הבחירה

תכנית לימודים ייחודית היא תכנית שבית הספר יוזם ומפתח 
בעצמו או בשיתוף עם גורם חיצוני. היא מאפשרת למורים 
בחטיבה העליונה לפתח וללמד תכנית לימודים בתחום 
שהם מעוניינים ללמד בבית ספרם. בבתי ספר רבים התכנית 
הייחודית היא “תכנית הדגל” של המוסד המעניקה לו את 

הזהות.

כיום מופעלות תכניות ייחודיות רבות: תכניות במוסיקה, 
ביזמות חברתית ערכית, במגדר, במדע חישובי, בשפה 

ותרבות פרסית, ביחסים בין-לאומיים ועוד.

מנהלים ומורים מעידים כי העובדה שהם מפתחים את 
תכניות הלימוד בעצמם ובוחרים את תוכני ההוראה מעצימה 
והדבר בא לידי ביטוי באופן ההוראה. תלמידים  אותם, 

מדווחים על למידה מאתגרת ומעניינת. 
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ביחידה לתכניות לימודים ייחודיות יש צוות מדריכים מקצועי 
ומנוסה, המלווה את צוותי בתי הספר בכל המהלך המפורט 

בחוזר מנכ”ל 9.11-3  )מצורף כנספח 3(

הגדרת יעדים להרחבת הזהות 
לכלל מרחבי העשייה וההוויה 

ככל שמתקדמת הגדרת הזהות ולאחר חידוד מרכיבי הליבה, 
מוצע לבחון כיצד הזהות הייחודית יכולה לבוא לידי ביטוי 
ביותר ויותר מרכיבי העשייה וההוויה הבית ספרית. חשוב 
שתהליך זה לא ייעשה מתוך הכרח או אילוץ, אבל הניסיון 
מלמד כי “הרכבת המשקפיים” של הזהות מאפשרת לראות 
יותר ויותר מרכיבים כקשורים ומחוברים. כך המנהל והצוות 
המוביל יכולים ליזום שינויים או לחלופין לנצל הזדמנויות 
ולהטמיע את התפיסה בתצורות מגוונות  כדי להמשיך 
ומעשירות. שיפוץ ביה”ס הוא דוגמה להזדמנות שמנהל 
וצוות בעלי ראיית עולם ברורה יכולים לנצל בצורה מיטבית. 

כדי לסייע בתהליך העיצוב המתמשך מצורפת רשימה 
ארוכה של יעדים אפשריים בכל מרחבי העשייה וההוויה 

הבית ספריים.     
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 כלי 6: ריכוז יעדים אפשריים ומומלצים להטמעת 
הזהות בכל אחד מממדי המובילות

 יעדים מומלציםממד מובילות

העמקה מתמשכת של הזהות הייחודית לתחומי לימוד ייחודיים נוספים תוך בחינה ועדכון של 	 ממד פדגוגי
שיטות הערכה.

חידוד ההזמנה לתלמידים ולצוות המורים.	 

פיתוח מתמשך של סביבות הלמידה ברוח הזהות.	 

חיבור הזהות הייחודית לאירועי השיא של בית הספר.	 

הגדרת התפקיד של חטיבת הביניים בתהליך הטמעת הזהות, תוך בחינת אפשרות לניצול 	 
מרחבי הזמן לבניית הרגלי למידה, ופיתוח יכולות ומיומנויות. 

מיפוי תכנית הלימודים הקיימת דרך העקרונות המנחים של התפיסה החינוכית הייחודית וארגון 	 
מחדש של מקצועות הלימוד בתכנית הלימודים. התכנון ייבנה על קשר בין פרטים ובין גושי דעת 

על-פי התפיסה הייחודית.

קביעת אשכולות למידה )מקבץ תחומי דעת בעלי מכנה משותף( שיהוו בסיס לתכנית לימודים 	 
מחודשת לאור הזהות. 

פיתוח תכנית לימודים ייעודית בנושא הייחודיות הנבחרת לצד פיתוח והרחבה של מגוון מסגרות 	 
הלמידה, מרחב הלמידה וסביבות הלמידה בשיתוף התלמידים. 

יצירת רצף בין בית לביה”ס ובין מסגרות החינוך הפורמלי והלא פורמלי.	 

ביצוע השוואה שיטתית ומתעדכנת מול בתי ספר אחרים במרחב החינוך של בית הספר 	 
ובמרחבי חינוך מקבילים שיש להם התמחות וזהות זהה או שונה. 

פעולות מובנות להבטחת יוזמות וחדשנות בחשיבה ופיתוח תכניות לימוד ושיטות לימוד בנושא 	 
הזהות על ידי הצוות החינוכי, התלמידים וההורים.

5 7

פרק  5 מ תדריך   מעשי  : שלבים   מרכזיים   בגיבוש   זהות   בית   ספרית   ייחודית



פיתוח והטמעה של תהליכי בקרה, מדידה ואיכות בנושא הזהות הייחודיות וחיבורה למערכת 	 ממד ארגוני
מדידה כוללת )מכחול או אחרות(.

מיסוד ממשקים יעילים ושיפור התיאום בין הגורמים המטפלים בנושא הזהות.	 

הגדרת נוהלי עבודה ברורים לתהליכים המרכזיים שהוטמעו בעקבות האוריינטציה של הזהות.	 

מיסוד מנגנוני תיעוד, הפצה ודיווח פנימיים )בתוך בית הספר( וחיצוניים )ברשות, בגף, בבתי ספר 	 
אחרים(. 

מיסוד תהליכים של הפקת לקחים ולמידה מהצלחות ומכישלונות גם יחד, אחת לתקופה 	 
מוגדרת, לצורך ביסוס האוריינטציה של הזהות והתאמתה לאורך זמן.

שיפור ומיסוד תהליכים ברורים של קבלת החלטות.	 

התאמת המבנה הארגוני, התפקידים והגדרות התפקידים לאסטרטגיה החינוכית הארגונית 	 
שגובשה בעקבות הזהות.

הטמעת השימוש בטכנולוגיות תקשורת ומידע לקידום הייחודיות. 	 

שגרות ניהול, כגון: אספות הורים, ישיבות צוות מורים וכדומה ייקבעו מחדש לאור נושא הזהות 	 
הנבחר ולקידומו. 
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רתימת סגל ההוראה לנושא הזהות.	 ממד אנושי

יצירת תפקידים רוחביים וערוצי התפתחות אישיים למורים.	 

העצמת מורים ותלמידים והגברת מעורבותם ותחושת האחריות האישית שלהם.	 

הטמעת ערכים ארגוניים מרכזיים שעולים בקנה אחד עם הצעת הערך, החזון והייעוד של בית 	 
הספר. 

חיזוק היכולת המקצועית ושדרוג מיומנויות המורים בהתאם לנדרש מתפקידם כיום לאור 	 
הזהות ובראייה עתידית.

יצירת קשר הדוק בין פיתוח המשאב האנושי לפיתוח החינוכי- פדגוגי.	 

הגברת העניין והמוטיבציה של המורים בעבודה החינוכית בכלל ובתחום הזהות בפרט.	 

הוספת כלים תומכים למורים כדי לעמוד במשימות החינוכיות בכלל ובתחום הזהות בפרט.	 

קליטת מורים חדשים על פי חיבור או זיקה לתחום הזהות.	 

הוספת ערך ייחודי לסביבה ולקהילה שבה בית הספר פועל.	 ממד קהילתי

רתימת גורמים אקדמיים, מוסדות מתמחים בתחומי דעת רלוונטיים.	 

איתור שותפים אסטרטגיים, מרחבי התנסות חדשים )תעשייה, ארגונים חברתיים, מרכזים 	 
סביבתיים..(.

יצירת קשרי קהילה ומעורבות הורים חיובית בסביבת בית הספר.	 

שימוש במקורות/במשאבים בסביבת בית הספר לטובת מימוש וקידום האוריינטציה של זהות 	 
)לרבות שיתוף הורים בעלי ידע ייחודי(.

פרויקטים חברתיים הנוגעים לזהות הבית ספרית.	 

יצירת מנגנון חינוכי קהילתי מפותח ושיתוף ההורים והסביבה בפיתוח האוריינטציה המתגבשת 	 
בנושא הזהות. 
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לסיכום שלב 2:
תהליך פיתוח והטמעה של הזהות הוא תהליך מערכתי 
ורב שנתי. מתוך ההבטחה החינוכית, דרך המיקוד בחטיבת 

הביניים ודרך רשימת היעדים בכל אחד ממרחבי המובילות 
ניתן לגזור תכנית עבודה לביה”ס. תכנית המחוברת חיבור 
ליעדים,  ומתורגמת  והרשות  יעדי המשרד  הדוק לכלל 

למדדים, לפעולות מרכזיות ולתקציב.

 כלי 7: בדרך להטמעת הזהות הייחודית - טבלה מרכזת של תכולת השינוי
)ניתן להפוך לתכנית רב שנתית שממנה נגזרת תכנית עבודה שנתית כפי שמפורט בסעיף 3.2(

כותרת הזהות

עיקרי ההבטחה 
החינוכית

תקציבפעולות מרכזיותמדדיםיעדיםממדי המובילות

מובילות פדגוגית

מובילות ארגונית

מובילות אנושית

מובילות קהילתית
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שלב 3 – הטמעת 
הזהות – דגשים וכלים

הקמת צוות מוביל זהות 
לאחר חידוד תכולת השינוי והסכמה עליה לנוכח גורמי 
העניין הרלוונטיים, מוצע להתחיל בתהליך של בניית הצוות 

האמון על הטמעת הזהות ועל דרכי העבודה בו. 

כלי 8: בניית הצוות המוביל
אמנם חברי ההנהלה הם מובילי הייחודיות בבית הספר, אך 
יש צורך להוסיף שותפים על מנת להצליח לבסס תהליך 
מערכתי כולל. להלן כמה עקרונות מנחים לאיתור שותפים 

רלוונטיים לתהליך של הובלת הייחודיות הבית ספרית:

ייצוג מתאים לבעלי העניין: כמו בכל מערכת פתוחה, 
תהליכי שינוי משפיעים על כל בעלי העניין, ולכן נציגותם 
חשובה. על-פי מידת הרלוונטיות לתהליך השינוי אפשר 
להתאים את בעלי העניין מתוך הרשימה הזאת: צוות 
ניהול בית ספר, גורמים רלוונטיים מצוות ההוראה – 
למשל מורים בעלי עניין מיוחד בתחום הייחודיות, נציגות 
לצוות מנהלי, תלמידים, הורים, מערך החינוך ברשות 

המקומית, משרד החינוך, גורמים בקהילה, אחרים.

מומחיות או יכולת לתרום לתחומי הייחודיות: תכנון 
השינוי לייחודיות בית ספרית והובלתו מחייבים ידע 
בעולמות תוכן רלוונטיים, פסיכולוגיים ופדגוגיים. לפיכך 
בעלי התפקידים המייצגים עולמות ידע יזדקקו, ככל 
הנראה, ליועץ אקדמי או למומחה תוכן – מומלץ כחבר 
צוות פנימי או חיצוני. יצוין שיועץ חיצוני חשוף לתהליכים 

ורלוונטיים בארגונים שונים בתוך מערכת  מקבילים 
החינוך או מחוצה לה.

תרומה לתהליך הצוותי: התאמתם של בעלי תפקידים 
שונים לצוות מוביל ייחודיות אינה כרוכה רק בבירור 
שליטתם בעולמות התוכן. התאמתם קשורה לא פחות 
ביכולות האלה: יכולתם להיות חלק פעיל ותורם בתהליך 
קבוצתי של חשיבה )מחייבת יכולת הקשבה ומתן מקום 
להוסיף ממדים של  יכולתם  לחשיבה של אחרים(; 
חשיבה יצירתית "מחוץ לקופסה"; יכולתם הקוגניטיבית 
והרגשית להתמודד עם התנתקות מהמצב הנוכחי 
ולבחון באופן פתוח ונקי דרכי פעולה ורעיונות חדשים; 
יכולתם להוסיף אנרגיה חיובית בכיוון של עשייה מתוך 

אמונה בסיסית ביכולת לשנות ולהשתנות.

הייחודיות:   תרומה מעשית לתהליך של הובלת 
המבחן של השינוי והטמעת הייחודיות הוא בעשייה ולא 
רק בחשיבה, ולכן הכרחי לוודא כי הרכב הצוות מבטיח 
לא רק את איכות הרעיונות אלא, ואולי בעיקר, את 
מימושם! כל שינוי מחייב שילוב של מקורות סמכות, 

כוח והשפעה.
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כיוון שתהליך הטמעת זהות מחייב שינוי מערכתי כולל, חיוני 
לגייס את כלל צוות ההנהלה ולהבנות  צוות מוביל שאינו 
בהכרח צוות הנהלת בית הספר. בעזרת צוות ההנהלה תהיה 
למנהל אפשרות לרתום את כלל מרכיבי הארגון ובו זמנית 

לבזר אחריות כדי לפנות את הזמן לטיפול בנושאים חשובים 
נוספים. יתר על כן, אפשר ליישם כמה שינויים בו זמנית על ידי 
כמה צוותי משימה, שכל אחד מהם מונחה על ידי חבר הנהלה 

או חבר צוות מוביל.

 טיפ: הרכבת הצוות היא הזדמנות!
הזדמנות להוקיר ולתגמל אנשי צוות שאכפת להם;	 

הזדמנות להחזיר לפעילות אנשי צוות שלהרגשתכם יצאו 	 
ממעגל ההשפעה;

הזדמנות להעביר מסרים שחשובים לכם, ולפעמים גם 	 
להפתיע: צרפו לצוות חבר או חברה החושבים אחרת, 
למשל את המורה לחינוך גופני או הורה מתחום שאינו 

קשור לכאורה. 

Coalition of Authority, 

  Power and Influence – CAPI

המודל שפיתח יצחק אדיג’ס )1991( מחדד את ההבחנה בין 
סמכות, כוח והשפעה ומדגיש את נחיצותם כרכיבים משלימים 

)כקואליציה( בצוות המוביל שינוי וממסדו לאורך זמן. 

סמכות )Authority(: גורמים בצוות שיש להם הסמכות 	 
הארגונית לקבל החלטה ו”לחתוך” מה לעשות ומה לא 

לעשות בתחומים הרלוונטיים להטמעת הזהות.

או 	  ישירות  לגורמים הקשורים  ייצוג   :)Power ( כוח 
בעקיפין למשאבים הנדרשים לשינוי )מקצוענות, ציוד 
ותקציב( ולהתארגנות של קבוצות בעלי עניין, למשל ועד 

הורים ומועצת תלמידים.

השפעה )Influence(: גורמים בצוות שיכולים להניע 	 
ולגייס אחרים בכוח אישיותם ובאמצעות מארג הקשרים 

הבין-אישיים שטוו.

חשיבות המנהל כמוביל התהליך 
בית הספר הוא מערכת גדולה שמתנהלים בה תהליכים רבים 
מקבילים. על כן לא את כולם על המנהלים להוביל בפועל. 
עם זאת, הטמעת הזהות היא תהליך שינוי אסטרטגי, והיא 
חייבת להיות מנוהלת בידי מנהל בית הספר וצוות ההנהלה. 
זאת גם הזדמנות לפתח ולמצב את צוות הנהלת בית הספר, 
ולעתים זו הזדמנות לפתח חבר צוות בעל פוטנציאל השפעה 

עתידי.

תאום ציפיות
מניסיון העבר של צוות ההנהלה יש לבדוק חוויות הצלחה, 
ציפיות ומה חשוב לכל המשתתפים, כלומר, מה יגרום להם 
ולרצות לקדם את פיתוח הזהות בבית הספר.  להצליח 
התהליך של מיקוד הזהות הוא כשלעצמו אמצעי להמחשה 

של דרכי העבודה בצוות. 
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חוזה עבודה

כלי  9: גיבוש הרעיון המארגן: 
מהן הפעולות הגדולות 

שבאמצעותן תוטמע הזהות?
על בסיס תכנית העבודה הבסיסית שהוגדרה בסיכום 
42( בחרו את היעדים העיקריים שבהם  2 )עמ’  שלב 
שייצרו שינוי משמעותי הנראה לעין ובהם תרצו להתחיל. 

בחרו לפחות יעד אחד בכל ממד מובילות.

יש להביא את צוות הזהות לידי הסכמה על חוזה עבודה 
באשר לשאלות - מהי ההשקעה הנדרשת מהם, באיזו 
תדירות יתקיימו המפגשים ומתי. יש לעשות חלוקת 
תפקידים ברורה ביניהם: מי לוקח איזה נושא, וכיצד הוא 

מקדם אותו על בסיס המדדים שנקבעו. 

חוזה העבודה לא צריך להיות רשמי, אך חשוב להעלותו 
על הכתב כדי להשיג הסכמה של הצוות לפעול לאורו.

איך הופכים את תמונת העתיד 
הרצויה למצב מצוי?

לאחר זיהוי הצורך בהטמעת הזהות, הגדרה של תכולת 
התהליך, מיקוד ובניית צוות הנהלה כמוביל, נדרשים לשאלת 

ה”איך?”. 

מצוי?  למצב  הרצויה  העתיד  תמונת  את  הופכים  איך 
באיזה אופן אפשר להבטיח גיוס מיטבי של כלל השותפים 
אפשר  פעולה  נתיב  באיזה  הזהות?  למען  הרלוונטיים 
למקסם את הכוחות המקדמים ולצמצם התנגדויות? שאלות 

פרקטיות נוספות, כגון: מה עושים קודם ומה אחר כך? מה 
אפשר לעשות במשאבים הקיימים? מה יחייב גיוס משאבים 

נוסף?

תכנון התהליך של פיתוח הייחודיות באופן ממצה ישפר 
ויגביר את פוטנציאל ההצלחה של השינוי. לכן תכנית עבודה 
ברורה, מפורטת, ידועה ומקובלת על הצוות המוביל ועל 
השותפים בשינוי היא תנאי להצלחת היישום וההטמעה 
של הזהות. התכנית חייבת לנבוע מתכולת הזהות הנדרשת 
ולהלום אותה: תחומי הזהות, היעדים והמדדים שנקבעו 

בשלבים הקודמים. 
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טיפ: מחויבות – בצעו פעולה סמלית הממחישה את נכונותכם האמתית
המחויבות האישית שלכם כמנהלים חשובה מאוד בשלביה 
ולסביבה  הראשונים של עבודת הצוות. המחישו לצוות 
ידי ביצוע פעולה  השקעת מאמץ ומחויבות מצדכם על 
סמלית אישית: פתחו את שיחות המורים בדיון על נושא 
הזהות; אפשרו למובילי הזהות גישה ישירה וקלה אליכם; 
השקיעו מזמנכם האישי כך שיחושו כמה הנושא חשוב לכם. 

מעשה סמלי אפשר לעשות גם על ידי הדגשה של מה שלא 
תהיו מוכנים לקבל בדרך העבודה או באיכות התוצרים. 
למשל, איש צוות חשוב בהיררכיה הבית ספרית המאחר 
יכול להיות  כזה  כרוני. המעשה הסמלי במקרה  באופן 
החלפתו באיש אחר בשל אי-הגעתו במועד לישיבות ההנעה 

של הצוות. 

יצירת תעדוף בדרכי פעולה 
כוח מקדם, כוח בולם

השינוי והטמעת הזהות טומנים בחובם הבטחה, אך לעתים 
קרובות השינוי מאיים או לפחות מציב אתגר. כדי לבחור 
את הנתיב הנכון להובלת הזהות מוצע להיעזר במיפוי שדה 
הכוחות: כוחות מקדמים וכוחות בולמים – מי יכול “להרוויח” 
ומי עלול, בשלב הראשון לפחות, “להפסיד” מן השינוי? 
אילו גורמים במבנים ובמערכת עשויים לתמוך בשינוי, ואילו 

גורמים עלולים לחסום אותו?

כוח מקדם יכול לכלול צוות מורים מקצועי ותומך במהלך, 
תלמידים שמחוברים לנושא, הורים מעורבים או פיקוח תומך 

ומגויס. 

יכול להיות צוות מורים )או כמה אנשי צוות(  כוח בולם 
ארגוניים  סדרים  במשאבים,  חוסר  לשינוי,  המתנגדים 
מסוימים וכדומה. הכוחות המקדמים והכוחות הבולמים אינם 
בהכרח קשורים לקבוצות – למשל, למורים או לתלמידים – 
אלא גם לפרטים בתוך הקבוצות הללו. ייתכן מצב שבו אחד 

המורים יכול לתמוך בעוז בשינוי, ואחר עשוי להתנגד. 

המטרה של המנהל והצוות הניהולי היא להפר את האיזון 
על ידי חיזוק הכוחות הדוחפים לשינוי והחלשת הכוחות 

הבולמים )בדרך של פשרה, הכלה והצעת פתרונות(. 

להלן טבלה למיפוי הכוחות המקדמים והבולמים: 

כוחות בולמים

שיווי משקל

מהות דוחפים

-4

+4
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 כלי 10: מיפוי כוחות מקדמים ובולמים 
 כאשר ממלאים את הטבלה, מומלץ לציין את הנימוקים לבחירת הגורמים שצוינו בטבלה, ככוחות מקדמים או ככוחות 
בולמים. הנימוקים יעזרו בעתיד לבחון מחדש את הכוחות שהוגדרו בולמים או מקדמים וגם את הפעולות שנבחרו כדי 

להתמודד עם הכוחות האלה.

הסיבה: מדוע הוא כוח מקדם/כוחות בולמיםכוחות מקדמים
בולם? כיצד אפשר לחזק/

להחליש?

דרך פעולה א’

דרך פעולה ב’

דרך פעולה ג’
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חשוב להדגיש: התנגדות לתהליך אינה בהכרח ביטוי לחוסר 
מוטיבציה של הגורמים ולאי-מחויבותם למערכת, בה במידה 
שהתמיכה בו אינה בהכרח עדות למוטיבציה ולמחויבות. המורה 
הוותיק למתמטיקה, שבמשך כל שנות פעילותו בבית הספר 
היה גורם חיובי ומחויב ואהוב על תלמידיו ועל הצוות, יכול 
להיות גורם בולם ומעכב של תכנית בין-תחומית לשילוב לימודי 
המתמטיקה והמדעים. שינוי התפיסה בנוגע להדגשת המיקוד 
בחיי הקהילה בבית הספר יכול להפוך את הצוות העוסק בחינוך 
משלים לתומך, בזמן שמורים המאמינים בהיצמדות לתכנית 

הלימודים ולדיסציפלינות עשויים לבלום את השינוי המוצע. 

מקור התמיכה או ההתנגדות במקרים הללו אינו בהכרח 
קשור רק להיענות ולמידת המגויסות הכללית של השותפים, 
אלא להשפעת השינוי המוצע על מאזן היתרונות והחסרונות 
במצב הנוכחי לעומת היתרונות והחסרונות הצפויים במצב 

העתידי.

חלק מהמאזן נוגע לכישורים, ליכולות, למאפיינים אישיים 
ולדפוסי הקשר ופעולת הגומלין של כל אחד מהמעורבים.

טיפ: מיקום המנהל בהטמעת הזהות
תהליך הזהות מתחיל להתגלגל - חלוקת משימות, צוותי עבודה, 
פגישות התייעצות בצד משימות שוטפות רבות. ברור אפוא 

שאינכם יכולים להיות כל הזמן בכל מקום, אבל איפה כן?

בצד הסקרנות והרצון להיות מעורבים, חשוב להבין כי 
המנהל הוא משאב חשוב בהובלת המהלך בבית הספר. 
המנהל בנוכחותו יכול להטות את הכף ולאזן את הרכיב 
החסר בתמהיל שהוצג בשלבים קודמים )CAPI(. המנהל 
יכול לגייס השפעה המחזקת מחויבות והנעה, לעמוד מאחורי 
ניוד משאבים שונים או לתמוך בהכרעות המחייבות אמירה 

ברורה, לכאן  או לכאן.

בתכנית להטמעת הייחודיות שנבנתה אפשר לסמן כמה 
כללי אצבע למעורבות המנהל בתהליך השינוי:

נקודות הנעה וסיכום של תת-צוותים.• 

צומתי הכרעה: השלמת יעדים מוגדרים והתלבטות כיצד • 
להמשיך; 

מתן “זריקת עידוד”: במקומות שבהם הצוותים נתקלים • 
בקשיים ולכן זקוקים להכלה, לעידוד ולגיבוי מחודש.

ייצוגיות: נוכחותו של המנהל בעיקר מול גורמים שונים • 
בסביבה )הורים, נציגי משרד, נציגי הרשות( מצביעה על 

החשיבות שבית הספר מייחס למהלך.

“מניעת רעשים”: נקודות שבהן המנהל פועל כדי לאפשר • 
את המרחב הנדרש לצוות השינוי כדי להתקדם.

טיפול אישי ב”מפסידים”: באיש הצוות שהיה ה”גיבור” • 
של שיטת ההוראה שהוחלפה; בתלמידים שקיבלו מקום 

מרכזי בחצר בית הספר.

חשוב! השינוי הוא הזדמנות לבנות גם מנהיגות בדרגי • 
הביניים, ולכן צריך לשקול בכל התערבות: האם היא 

נדרשת? וגם – איך להתערב?
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טיפ – עבודת צוותים ככלי עזר בניהול והובלת בתי ספר
 )2008  – וואלס  קרן  פי מסמך של  )על  חוקרים  לדעת 
התוצרים הטובים ביותר והיעילים ביותר לתלמידים יושגו 
כאשר מורים יעבדו יחד, ילמדו יחד ויציעו שיפורים ושינויים 
להבטחת שיפור מתמיד בהוראה. לאור ממצאי המחקר  
גוברת ההכרה בכך שהבטחת הצלחתו של בית הספר 
ועמידתו בדרישות שצוינו היא משימה משותפת של רבים 
בו. לכן על המנהלים לפתח את בית הספר כקהילת למידה, 
תטפח מחויבות וסמכות משותפת לשיפור הלמידה ולבזר 

את העבודה בין צוותים וקבוצות עבודה.

במחקר נוסף שערכו סומך ודרך-זהבי )2005( בחטיבות 
הביניים בישראל נמצא כי למשתנים ברמת הארגון, לתדירות 
המפגשים ולהטרוגניות של הצוותים – התרומה הגדולה 
ביותר לאפקטיביות של הצוותים בהשוואה למשתנים ברמת 
הצוות והפרט. הן מדווחות כי ככל שתדירות המפגשים בין 
חברי הצוות עולה, כך מתחזקת המחויבות והמוטיבציה של 

חברי הצוות להשגת המטרות והיעדים של הצוות.

המכנה המשותף הוא המגדיר את הצוות ואת הגבולות בין 
חברי הצוות לבין מי שאינם חברים בו. לא לכל צוות צריך 

למנות ראש צוות. יש צוותים שפועלים באופן שיתופי.

חתכים – חתך אורך וחתך רוחב בארגון

הצוותים הבית ספריים יכולים להיווצר במתכונות שונות:

צוותי אורך: בצוותים אלה יש נציגות של מחנכי שכבות 	 
שונות, של מורים המלמדים בשבות הגיל השונות ו/

או הממלאים תפקיד אורך כמו מורה יועצ/ת, סגן/ית 
מנהלת/ת. בצוות אורך יש אפשרות לטפל בנושא בראייה 

מערכתית בית ספרית ולהבטיח רצף חינוכי.

צוותי רוחב: אלה צוותים המאורגנים על פי שכבות הגיל 	 
לצורך בנית תכנית עבודה לשכבה והפעלתה, דיונים 

בארגון תכנית הלימודים, פתרון בעיות וכדומה.

דרג: הדרג המנהל והדרג המבצע

הדרג המנהל: הדרג המנהל כולל את צוות הניהול, כמו: 	 
מנהל בית הספר וסגנו. הדרג המבצע כולל את צוותי 

העבודה.

צוות ניהול: צוות מוביל וצוות הנהלה. צוות הניהול אחראי 	 
בעיקר על התוויית מדיניות, תכנון אסטרטגי קשר עם 
שותפים ולקוחות, ניהול משאבים, בקרה ומשוב. החלוקה 
בין צוות הנהלה לצוות מובילי ייחודיות מתבצעת בכל 

בית ספר עפ״י הצורך.

צוות עבודה: תפקיד צוות העבודה הוא להבטיח את • 
התפקוד השוטף של הארגון באמצעות ביצוע מיטבי של 
המטלות השונות. צוותי העבודה בבתי הספר הם צוותי 
שכבה, צוותי מקצוע, צוותים בין מקצועיים. הצוות יכול 
לעבוד יחד לאורך זמן, גם אם המטלות עשויות להשתנות 

לאור הצרכים המתעוררים.

הרכב הומוגני או הטרוגני?

ומבחינת •  והתפקיד  : מבחינת התוכן  הומוגני הרכב 
מאפייני ההשכלה של חברי הצוות. לדוגמא: המורים 

המלמדים מקצוע מסוים מהווים צוות מקצועי.
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הרכב הטרוגני: שונות בהתמחות ובהשכלה של המורים, • 
תכני ההוראה והתפקידים.

של 	  הטרוגני  מבנה  כי  מראים  המחקר  ממצאי 
צוותים בבתי ספר תואם יותר מהמבנה ההומוגני 
צוותים  של  לחדשנות  וכן  הביצוע   לשיפור 

)Drach-Zahavy & Somech 2001,2002(

משך הזמן הדרוש לתפקוד הצוות

יכול להיות קצר מועד ואף אד-הוק, או צוות 	  הצוות 
משימה ארוך טווח )צוות תהליך(

 )Change and Transition( טיפ: שינוי והשתנות
את ההבחנה בין שינוי והשתנות, מקובל לדמות להבחנה בין 
השינוי הקטן, שנדרש לו החלק המניע את השינוי בנושאת 
מטוסים )Trim-Tab(, שהוא גלגל שיניים קטן המחובר להגה, 
ובין השינוי העצום שנדרש לו חלקה האחורי של נושאת 
המטוסים. באופן דומה, ניתן להתייחס להבדל בין התפנית 
הקטנה )חצי צעד( שנדרשת מהחייל הראשון בתרגילי סדר 
ובין גודל התפנית וכמות הצעדים שנדרשים מהחייל האחרון 

בשורה המיישר קו.

לענייננו השינוי כולל את המהלכים הגדולים והבולטים של 
שינוי הסביבה הפיזית, שינוי הסילבוס, ציוות המורים, שינוי 
מסגרת שעות וכן הלאה. ההשתנות היא מכלול של פעולות 
קטנות ומתמשכות שיביאו כל אחד מאחרון השותפים 

והמרכיבים להיות במיטבם במציאות החדשה.

גיבוש תכנית מפורטת לכל 
אחד מערוצי השינוי 

לאור טבלת היעדים שגובשה בשלב 2 וחודדה שוב בשלב 
3.2 על-פי מודל המובילות – יש לפרוס את היעדים בטבלת 
משימות )גאנט( לפי כוחות: מי עושה מה, מתי, עד מתי ומי 
שותף בכל אחד ממרחבי העשייה. זאת על מנת לסנכרן בין 
השלבים וליצור תכנית פעולה כוללת. יש להתחיל כמובן 
ביעדים שנבחרו בשלב הנוכחי, שהם החשובים ביותר לפי 

הערכה ראשונית. 

נקודות נוספות למחשבה
ממי אפשר ללמוד על שינוי דומה? איזה בית ספר בארץ 
קידם זהות דומה? מה נלמד משינויים קודמים בבית הספר 
שרלוונטי להטמעת הזהות? באילו תחומים בבית הספר 

יבואו לידי ביטוי ההשלכות של הטמעת הזהות? 

6 8

זהות פוגשת בגרות תדריך לגיבוש זהות בית ספרית בבתי ספר על-יסודיים



ביצוע על פי שלבי התכנית

טיפ: בכל שינוי יש )גם אם לכאורה( 
“מרוויחים ומפסידים”

גם אם ברור מעל כל ספק שאתם עושים את הדבר הנכון, ושהטמעת 
הזהות תוביל את בית הספר לשיפור, בשלב הראשון לפחות – ברוב 
המקרים ולכאורה לפחות – יהיו מרוויחים ומפסידים. הצוות הפועל 
על-פי שיטת הלימוד החדשה, רכז חברתי שגויס להפעלת התכנית 
או התלמידים החלשים בכיתה הם "גיבורי הזהות" הנוכחיים. הם 
ניצבים במרכז העשייה ובמרכז תשומת הלב. לעומתם, המורה הוותיק, 
התלמיד המפריע וההורים שהיו "גיבורי" המצב המצוי, מפנים את 

הבמה. 

מתן תשומת לב, גילוי רגישות, הכלה והבעת כבוד והערכה למפסידים 
– הלוא הם "גיבורי המצב המצוי"  – הם שלבים מכריעים בהפחתת 

ההתנגדות. 

פי תכנית הזהות  על  יוצאים לדרך! מתחילים לפעול  זה  בשלב 
שהותוותה בשלב הקודם. בכמה מן השינויים המשמעות היא כי מרגע 

זה השינוי יוצא מן הכוח אל הפועל. 

ככלל אפשר להניח שככל שהתהליך של פיתוח זהות נמצא בשלביו 
הראשונים הוא בולט יותר לעין, ולכן זהו שלב מהותי של עבודה עם 
הגורמים המקדמים את השינוי ועם אלה הבולמים אותו. זה השלב שבו 
יש לגרום לשינוי להתקבל בזהירות, כהתחלה של כיוון חדש, ולייצר 

סביבו, תדמיתית לפחות, הרגשת הצלחה. 

תכנון “ניצחונות קטנים”
אילו הישגים מהירים אפשר לייצר 
בתהליך  הביטחון  את  לחזק  כדי 
מהן  ציינו  הזהות?  הטמעת  של 
תחנות הביניים שבהן תוכלו להציג 
התקדמות בתהליך. חשוב שתחנות 
הביניים ייפרסו על פני לוחות זמנים 

כדי ליצור מכלול אחיד ורציף.
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אנרגיה ו״ניצחונות קטנים״
הובלת הזהות היא שילוב בין עבודת ניהול יעילה ומתוזמנת 
ובין תהליך מנהיגותי של הגברת רמת המחויבות, של הזרמת 

אנרגיה ושל “פמפום” מתמשך של הצורך והדחיפות. 

ככל שהזרמת האנרגיה ו”זריקות העידוד” מתחלפות מהר 
יותר בתחושה מתפתחת של הצלחה, כך יתאפשר למובילי 

התהליך לעסוק במשימה עצמה. 

מכאן הצורך בחשיבה מוקדמת על “ניצחונות קטנים”. אירועים 
ממוקדים אלה הבאים בשלבים מוקדמים של תהליך הטמעת 
הזהות, שבהם חלה התקדמות נראית לעין, סוללים את הדרך 
להצלחה עתידית. בכל אחד מהאירועים האלה מחזקים את 
המחויבים, מפחיתים את מספר מטילי הספק ומחלישים את 
עוצמת המתנגדים. הצלחה בגיוס מורה מצוין, רתימת קבוצה 
של מתסיסים לצוות המוביל של הזהות, גיוס הורים בעלי 
השפעה, רתימת ראש העירייה להזרמת משאבים, העמדה 
במקום של מורה רב-עוצמה ובעל השפעה – אלה דוגמאות 
לניצחונות קטנים. ניצחונות קטנים הם ניצחונות המגייסים 
מחויבות באמצעות פעולות להבהרת מסרים, לרתימה של אנשי 
מפתח, לשינויים נראים לעין בהתנהלות הארגונית ולהתקדמות 

במדדים המרכזיים שהוצבו. 

בקרה ולמידה תוך כדי ביצוע 
התהליך של פיתוח והטמעת זהות אורך חודשים רבים. אין 
זה נכון לחכות עד סיומו כדי לדעת אם השינוי מתרחש בכיוון 
הנכון. לשם כך יש ליזום דרך קבע מפגשים של צוות ההנהלה 
המוביל, ובמהלכם יקבל הצוות עדכון ודיווח, יוחלפו רשמים 

ויועלו תהיות והשגות. 

מוטב שסיכומי הצוות וכן תכנית הביצוע כולה יהיו שקופים 
וגלויים לכל צוות המורים, לרשות ובמקרים רבים אף לבית 

טיפ: מעגלי למידה
ראו הרחבה בנושא למידה ארגונית בתדריך מנהלת 

– אזורי בחירה מבוקרת – פרק 8.

בדומה להבחנה שנעשתה בין שינוי ממעלה ראשונה 
לבין שינוי ממעלה שנייה, מקובל להבחין בין כמה 

רמות למידה.

 :)One Loop Learning( מעגל למידה ראשון  
תהליך הלמידה מתמקד בבחינת הקשר בין התכנון 
לביצוע, ובוחן באיזו מידה עמדתם בתכנון השינוי 
ובאיתור הסיבות )בדרך כלל התפעוליות( לפערים 
בין התכנון ובין הביצוע. שלב זה כולל תכנון פעולות 

מעשיות לצמצום הפערים

 :)Double Loop Learning( מעגל למידה שני 
תהליך הלמידה מתמקד בבחינה מחודשת של 
הנחות היסוד באופן המציב סימני שאלה באשר 

לתכנון, לביצוע ולקשר ביניהם.

 :)Triple Loop Learning( מעגל למידה שלישי
מתמקד בבחינה מתמשכת של תהליכי הלמידה 

עצמם. 
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הספר כולו. לפיכך ברור שיש מקום לדיווח שוטף וקבוע 
על התקדמות צוות הזהות בתוך דיוניה של הנהלת בית 
הספר הן מהצוות המוביל והן בהשתתפות עתית של נציגים 

נוספים.

נוסף על כך מוצע להחליט על כמה “נקודות חיתוך”, שבהן 
יש לבחון את איכות ההתקדמות ואת קצבּה. בנקודות אלה 
לא תמיד ייראו תוצאות ברורות, אך בהחלט יהיה אפשר 

לבקר את התשומות ולהתרשם מהתהליך. 

לסיכום שלב 3 
חשוב לזכור כי תהליך הטמעה של זהות ייחודית הוא רק 
ראשיתו של תהליך אין-סופי של העמקה. ככל שהצוות 
יפעל שוב ושוב למצוא דרכים חדשות לגיוס ורתימה של עוד 
חלקים בארגון, תהפוך הזהות לאבן שואבת ולמנוף מתמשך 

לצמיחה.
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נספח מ׳ס 1 |  תקציר מנהלים מ 

 נספח מ׳ס 2 |  רשימה ביבליוגרפית מ 
מקור: תדריך לפיתוח זהות בתי ספר יסודיים )2012(

 נספח מ׳ס 3 |  חוזר מנכ”ל לבניית תכניות לימוד ייחודיות מ 
מקור: אתר המשרד

 נספח מ׳ס 4 |  דגשים להצגת הזהות בוועדה המלווה מ 
מקור: צוות פיתוח החוברת 

נספח מ׳ס 5 |  תרגום ההבטחה החינוכית למרחבי המובילות מ 
מקור: צוות פיתוח החוברת

 נספח מ׳ס 6 |  מחוון לפיתוח, הטמעה והערכה של זהות מ 
מקור: אגף מו”פ, ניסויים ויזמות – תכנית ארצית

נספח מ׳ס 7 |  ביה”ס על קצה המזלג מ מקור: תיכון ניסויי עין כרם

נספח מ׳ס 8 |  זהות בית ספרית מ מקור: תיכון ניסויי עין כרם

נספח מ׳ס 9 |  תעודת זהות בית ספרית מ מקור: פלך קריית עקרון

נספח מ׳ס 10 |  תכניות ייחודיות, תשע”ה מ מקור: פלך קריית עקרון
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נספח מס’ 1 | תקציר מנהלים
כשזהות פוגשת בגרות: תדריך לגיבוש זהות בבתי ספר על-יסודיים
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פתיחה
כפי שמודגם בהרחבה בספרות המחקרית, 
את  מעודד  ספרית  בית  זהות  פיתוח 
הצוות  בשיתוף  הספר,  בבתי  המנהלים 
החינוכי, לאוטונומיה ולקבלת אחריות לעיצוב 
המערכת הבית ספרית כחלק בלתי נפרד 
ממרחב החינוך היישובי. הטמעת הזהות 
בבית הספר היא תהליך ספירלי הדורש שינוי 
חינוכי וארגוני. בתהליך זה מנהל בית הספר 
ולהנהיג  להוביל  נדרשים  ההנהלה  וצוות 
מהלך כולל רב-ממדי, שיאפשר את מיסוד 
הזהות לאורך זמן כאמצעי ליצירת מובילות 

בכל ממדי העשייה וההוויה הבית ספריים. 

ההכרה במאפייניו, במורכבותו וברגישותו 
של המוסד העל יסודי בצד הניסיונות לתמוך 
עוררו את הצורך  גיבוש הזהות,  בתהליך 
בפיתוח מותאם. מטרת התדריך היא אפוא 
להציע מתווה מובנה וכלי מסייע ליישום זהות 
במוסדות חינוך על יסודיים, תוך ניצול מיטבי 
של המשאבים, עידוד פיתוח של חדשנות 
החינוכי.  למרחב  הדוק  וחיבור  חינוכית 
כסנונית  המבשרת את בוא האביב, הבחירה 
במושג זהות בית ספרית, בשונה מהדגש 
שהושם על זהות, מחדדת את הניסיון לדייק 

את המענה ולהתאימו.

הטמעת הזהות במרחבי ההווייה 
והעשייה הבית-ספריים

מרחב תרבותי – אנושימרחב פדגוגי
הגדרה מחדש של חוזה 
הלמידה עם התלמיד/ה

 הגדרה מחדש של תפקיד איש
הצוות

 התאמת דפוסי העבודה בחדרתכניות ייחודיות
המורים

 מתן מרחב ליוזמה ומעורבותהתאמה כוללת של התלב״ס
של כל אחד מהמורים

 שינוי תפיסת הלמידה
והטמעתה בכל שעור

התאמת שיטות המיון, התגמול, 
מישוב המעורבות...

התאמת שיטות ההבחנות 
)בגרויות(

 הערכה חלופית בהתאמה
לזהות

מרחב אנושי - תרבותי

 רתימת הסביבה הקרובה
 לביה״ס וחיבורה לתהליכי

הלמידה

חיבור לאקדמיהמרחב ארגוני

 התאמת סביבות הלמידה
לזהות הבית ספרית

חיבור לבתי ספר אחרים )בארץ 
/ בחו״ל(

 שינוי בחזות הבית-ספרית
הפנימית / חיצונית

חיבור למרחב החינוכי

 שינוי בהגדרות תפקידים
 ובמבנה הארגוני בהתאמה

לזהות

7 5

נספח מס’ 1 מ תקציר מנהלים



זהות בביה”ס העל יסודי
מתוך מובחנותה של המערכת העל יסודית הוגדרה הזהות 
כרעיון מארגן פדגוגי )ערכי, תהליכי או אידיאולוגי(, המהווה 
בסיס לתהליך בלתי פוסק של פיתוח ומימוש הפוטנציאל 
הטמון במסגרת ובסביבה הבית ספרית )פנימית והחיצונית( 
ומנוף לגיוס ורתימת השותפים המרכזיים, תלמידים, צוות, 
הורים וקהילה. הזהות מאפשרת למסגרת חינוכית על יסודית 
למצב ולבדל את עצמה במרחב החינוכי הציבורי ולהגדיל 
לאורך זמן את מרחבי הגמישות הפדגוגית המתאפשרים לה.

 "רעיון מארגן" שעל פיו יכולות להתקבל החלטות פנימיות 
בבית הספר ומול משרד החינוך, בנושאי ליבה הקשורים 
לגמישות פדגוגית ולתכנית ההבחנות החדשה. בשונה מבתי 
הספר היסודיים, שבהם זהות מוגדרת, במקרים רבים, על 
בסיס של עולם תוכן/תחום דעת, מוצע במערכות העל 
יסודית לבסס את הזהות על רעיון מארגן פדגוגי, תהליכי 
וערכי. דווקא משום שתחומי הדעת הם בסיס לבחירה 

פנימית של תלמידים מתוך היצע. 

של תחומי התמחות, נדרשת הזהות לייצר חוט מקשר על 
דיסציפלינרי. חוט מקשר שאליו יוכלו להתחבר תלמידי 
המגמות הריאליות וההומניות כאחד כמו גם כל המורים 
המתמחים. מכאן שעצם הבחירה במושג זהות כבסיס 
לתהליך, בשונה מהזהות שבה משתמשים בבתי הספר 

היסודיים, מפנה את הקשב פנימה, לתפיסה ולערכים!

על בסיס הצרכים המובחנים ניתן להגדיר את מטרות הזהות 
הבית ספרית בבתי ספר על יסודיים:

חידוד תפיסות, פדגוגיות, ערכיות, מוסריות – באופן 	 
החוצה דיסציפלינות.

עיצוב ופיתוח ביה"ס כמקום מזמין לגיבוש ולטיפוח 	 
ותלמידה/נערה  תלמיד  כל  של  הייחודית  הזהות 
ונער )מחדד את החשיבות והמקום שנכון לתת בגיל 
ההתבגרות לגיבוש הזהות העצמית על כל מרכיביה 

ומתוך כך גם לשונות(. 

קווים מנחים ומסגרת לבחירה, שייכות והעמקת מחויבות 	 
של המורים אשר בחלקם מגיעים לפרקי זמן קצרים 

וממוקדים. 

והזדהות של 	  מסגרת לבחירה ראשונית, השתייכות 
התלמידים עם ההוויה והעשייה הבית ספרית מעבר 
לפיצולי הבחירה ולתחומי הדעת שבהם בחרו להתמקד.

בסיס לגיוס משאבים ולרתימת הסביבה לשיתופי פעולה 	 
)כולל רשתות ושותפים(.

מהגדרה לזהות ייחודית 
הלכה למעשה

מופשטת  מהצהרה  מרעיון,  תהפוך  שהזהות  מנת  על 
למציאות, נדרש להפוך אותה להבטחה חינוכית - הצעת 
ערך. הבטחה של ביה"ס לשותפיו המרכזיים - תלמידים, 
צוות, הורים וקהילה - לחדד את הערך )תרומה מובחנת/ערך 
מוסף( שהוא מתכוון לאפשר ולהקנות להם. במילים אחרות, 
הכותרת של בית הספר לאקטיביזם חברתי מיתרגמת 
לאמונה כי ביה"ס רוצה וצריך לפתח אנשים אקטיביים 
שיודעים מה לעשות עם מה שהם לומדים ולהתחייבות 
וירכוש  אופרטיבית במסגרתה כל תלמיד יחווה, יתנסה 
יכולות הקשורות במעבר ממודעות לפעולה. באופן דומה 
בבי"ס דמוקרטי האמונה כי כל ילד ייחודי וצריך לחגוג את 
השונות מיתרגמת לתהליך מתמשך של דיאלוג – של שינוי 
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דוגמאות לזהות בית ספרית בעל יסודי

 

מנהיגות

 

מנהיגות נשית

 

חממה ליזמות

 

דיאלוג יצירתי

 

רב תרבותיות

 

דמוקרטי

 

אוניברסיטאי

 

רב תחומיות ואינטר-
דיסציפלינריות

 

חממה להעצמה 
וצמיחה אישית

 

PBL  חברתי

 

אקטיביזם חברתי

 

מרכז יצירה

 

למידה שעושה הבדל 

 

מתוקשב – הכל בענן

 

קיימות סביבתית וחברתית

 

עצמאות

 

אקולוגיה חינוכית

 

פלורליזם דתי
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והשתנות. לזה מצטרפת כאמונה וקריאה לפעולה התפיסה 
כי כל האינטליגנציות חשובות להרחבת ההתבוננות והעשייה 

הנגזרת מכך ואין ביניהן היררכיה. 

וממהלך  נובעת מהתשוקה  בעוד במקרה הטוב הזהות 
יזום של הנהגת ביה"ס וכאמור מתוך תפיסת עולם ערכית 
ופדגוגית, במקרים לא מעטים הזהות נגזרת מהאתגרים 
והחיצונית.  שאיתם מתמודד ביה"ס בסביבתו הפנימית 
ניתן למצוא בחיבור הדוק של הזהות  נוספות  דוגמאות 
לסביבה הפיסית של בית הספר בסמוך לים, לשמורת טבע, 
לאתר היסטורי או לחלופין בתוך מרכז תעשייתי וטכנולוגי. 
למידה  חוויית  ליצירת  מגויסת  הסביבה  אלה  במקרים 
משמעותית ואחרת, תוך הפיכת בית הספר למוקד ומרכז 
ידע. מן הסתם )כפי שיפורט בתדריך המעשי( יש גם לא מעט 
מצבים שבהם הזהות צומחת מתוך רצון למנף יכולת קיימת 
בבית הספר או להפוך יוזמה מקומית של אחד מאנשי הצוות 
לזהות כוללת. כך או כך מבחנה של הזהות הוא ביכולתה 
להיות רעיון מארגן על דיסציפלינרי שניתן לתרגם להבטחה 

אופרטיבית.

כשזהות פוגשת בגרות
בעוד תרגום הזהות לתחומי עשייה רבים הוא יעד בית ספרי 
חשוב, נדמה כי מוקד הפיצוח בבתי הספר העל יסודיים 
ממוקד בחיבור וברתימת הזהות לבגרות. במילים אחרות, 
רתימת הזהות כמנוף להגדרת תכניות הלימוד הייחודיות 
של בית הספר ומתוך כך גם את צורת ההיבחנות החלופית. 
בכך נפגשות השאיפה לגיוון, יצירתיות ושיפור בדרכי הלמידה 
וההוראה עם הסדרת האוטונומיה הניתנת לבתי הספר לנהל 
באופן מלא מרכיבים )30%( מתוך תעודת הבגרות. כהמשך 
לכך ובאופן ממוקד נבחנת הזהות ואולי בעיקר ההבטחה 
החינוכית ביכולתה לתת מענה בשלושה תחומי ליבה: דמות 

דמות 
הלומד 

ותפקודיו

ומיומנויות  ידע  תפיסות 
שירכוש הלומד

מעורבות נדרשת, מרחב 
מוצע

דמות 
המורה 

ותפקודיו

תפיסת תפקיד

 תפיסות, ידע ומיומנויות 
מעבר לתחום הדעת שיש 

להקנות 

מרחב למעורבות 
ולהשפעה

סביבות 
למידה

מרחב פיסי ללמידה

מקצועות ייחודיים

שיטת הלימוד וההוראה

דרכי ההבחנות וההערכה

כשזהות פוגשת בגרות
 על מנת שתהיה מהותית בעל-יסודי, הזהות 
שנבחרה צריכה להיות מתורגמת להבטחה 

/ התחייבות הדדית במספר זירות מרכזיות
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הלומד ותפקודיו, דמות המורה ותפקודיו וסביבות הלמידה 
המתאפשרות. 

ניתן להבין כי  בהתבסס על הדוגמאות המוצגות בפרק 
את דמות התלמיד אפשר למקם על רצפים שונים: מידת 
המעורבות וההשפעה, התחומים שבהם הוא יכול לחולל 
שינוי ביחס לעצמו ולמסגרת הבית ספרית, והמרחב שהוא 
יכול לעצב. לא פחות מכך מוגדר המרחב שבו הוא מוזמן 
לפתח תפיסה ערכית מוגדרת, להעמיק שפה ומסגרות 

מושגיות ולבנות יכולות ומיומנויות.

באופן דומה מביה"ס לביה"ס, משתנה מקצה לקצה ההזמנה 
למורים ולחברי צוות ביה"ס. הן במידה, הן באופן והן בתחומי 
המעורבות וההשפעה המצופים והמתאפשרים. לא פחות 
מכך, מתוך זהות בית הספר נגזרת אמירה ברורה על תפקידו 
הישיר של המורה, החל בתהליך הלמידה שהוא מצפה 
לאפשר, דרך תפיסות ומערכת ערכים שנדרש להקרין, וכלה 

ביכולות ידע ומיומנויות שבהן הוא צריך להתמחות.

סביבות הלמידה הנגזרות מהזהות הבית ספרית מייצרות 
למעשה את המרחב המחבר בין דמות המורה המצופה 
למידה  בסביבת  הנדרשים.  ותפקודיו  התלמיד  לדמות 
המבוססת על דיאלוג יצירתי התלמיד מוזמן להיות חוקר 
ומתנסה והמורה מוזמן להיות מנחה ומחולל שיח. לעומת 
זאת בסביבת למידה דמוקרטית המורה מצופה להיות ראשון 
בין שווים והסביבה תביא לידי ביטוי פרקטיקות של בחירה 
ושותפות. כך או כך סביבות הלמידה מתרגמות את הזהות 
הבית ספרית המובחנת והייחודית לסביבה פיזית ומוחשית, 
המפעילה תכניות תהליכיות ותכניות על פי יעדים, תכנית 

פעולה ומדדים תואמים להערכה.  

מעניין לציין כי החתירה המתמשכת ללמידה משמעותית 
ואוטונומיה, בשלושת המישורים שהוצגו לעיל, הולידה לצידה 
את הצורך במיסוד דיאלוג שיטתי עם הפיקוח והנהלת 

המשרד. דיאלוג המתקיים בוועדות מלוות להן שותפים צוות 
הניהול הבית ספרי, אנשי מפתח בעשייה חינוכית, צוות 
הפיקוח ונציגי הרשות )במידת הרלוונטיות גם נציגי הבעלות(. 
לצדן נבנה מנגנון אישור של תכניות הלימוד הייחודיות וצורות 
ההיבחנות המוצעות, מנגנון המשלב את המפמ"רים ומגובה 

במכלול תדריכים, בהשתלמויות ובחומרי ידע נלווים. 

בתוך הוועדות זוהה הפער בין בתי הספר שחיברו את 
הבגרות לזהות ובין אלה שהציגו תכניות ומיזמים נטולי 
קונטקסט. מכאן שחשיבותה של הזהות היא ביכולת לייצר 
רצף התפתחותי עבר-הווה-עתיד, ביכולת לחבר בין דמות 
הלומד, דמות המורה וסביבות הלמידה, יכולת להסביר כיצד 
נבנית היכולת של התלמיד על פני שנים, יכולת לנמק את 
השימוש במשאבים חריגים ולא פחות חשוב, יכולת למצב 

את ביה"ס כמוקד של ידע ומומחיות. 

בזמן שמבחן האמת של הזהות הוא במפגש עם הבגרות, 
נדמה כי הסתכלות שש שנתית יכולה לייצר עומק מהותי , 
תוך יצירת מובחנות בין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה. 
שלוש השנים של חטיבת הביניים יכולות להוות את התשתית 
לפיתוח התפיסות, הידע והמיומנויות הן ברמת הלומד והן 
במקסום סביבות הלמידה. דווקא בהיותן נטולות התמחות 
תוכנית נוצרת הזדמנות להפיכתן לכר פורה ומשמעותי 
להטמעת הזהות. מתוך תפיסת הלומד וזהותו ניתן ביתר 
קלות להתפתח להתמחות תוכנית בלי לאבד את ההקשר 
ומתוך הבחנה בין תוכן ותהליך, בין ידע וערכים. המקצוע 
הנרכש בחטיבה העליונה לצד הזהות הופכים להיות חלקים 

משלימים ורבי עוצמה.
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תהליך הטמעת הזהות
מתמשך,  ספירלי  תהליך  הוא  הזהות  הטמעת  תהליך 
המכוון לחבר, לגייס ולרתום את כל מרכיבי העשייה וההוויה 
הארגוניים לזהות הבית ספרית. ככל שיותר שותפים, תחומי 
עשייה ומרכיבים ייצבעו בצבע הזהות, יהיה ניתן להבטיח 
כי על אף הפיצול והשונות נשמר המכנה המשותף. יתרה 
מזאת, ככל שיגויסו יותר שותפים לפיתוח וליצירת הזהות, 

תגדל המחויבות ולא פחות חשוב, תתעשר הפעילות.

בהתבסס על הגדרת הזהות וההבטחה החינוכית כרעיון 
מארגן, מוצע מודל ארגוני המאפשר להפוך את תהליך 
ההטמעה מאידיאולוגיה למתודולוגיה. בתהליך ההטמעה 
משתמשים ברעיון המארגן כמנוף שיטתי ומתמשך לעיצוב 
ורתימת עוד ועוד מרכיבים בעשייה ובהוויה הבית ספרית. 
תהלך זה נכון שיהיה מגובה בתכנית ובמודל מארגן, המחבר 
)מכון  פי המודל המוצע  אידיאולוגיה למתודולוגיה. על 
מנהיגות( ניתן להכיל את כל מרכיבי העשייה וההוויה הבית 
ספריים בארבעה מרחבים: המרחב הפדגוגי, הפיזי, המרחב 
התרבותי-אנושי והמרחב הסביבתי-קהילתי. פעולה בכל 
אחד מהמרחבים יכולה לשרת את מובילות הארגון ובוודאי 
שפעולה משולבת יכולה למצב את בית הספר כארגון מוביל 
– כזה המעצב את סביבתו, משמש מודל לחיקוי לאחרים 

ומצוי בתהליך מתמשך של צמיחה והשתנות.

ראייה מערכתית ורחבה זו תבטיח את מיסוד התהליך וחיבור 
יותר של נושא הזהות לכלל העשייה בבית הספר  חזק 
לאורך זמן. כאשר הזהות מגובה בתהליך פדגוגי שיטתי 
)מובילות פדגוגית(, בהגדרה מחודשת של הדרישות מצוות 
ההוראה והמרחב המתאפשר להם לפעולה ועשייה )מובילות 
אנושית(, בעיצוב ויצירה של מרחבי למידה חדשים, בנהלים 
חדשים לצוות ההנהלה )מובילות ארגונית(, ובשינוי מדיניות 

קשרי הקהילה של בית הספר )אתר אינטרנט, מידע כתוב, 
סיורי היכרות לתלמידים חדשים( )מובילות קהילתית( - יש 
יותר סיכוי שהזהות תהיה משמעותית, תתקיים לאורך זמן, 

ושהשינוי המבוקש יהיה בר-קיימא.

למנהל בית הספר ולהנהגת בית הספר יש תפקיד מנהיגותי 
מהותי בהובלת השינוי הנדרש במסגרת גיבוש והטמעת 
הזהות בבית הספר. הם המובילים של תהליך בניית הזהות 
ובפניהם עומדים לא מעט אתגרים. למשל,  והטמעתה 
להבטיח מחקר פעולה שיטתי, לייצר השראה ולרתום את 
האנשים )צוות חינוכי, תלמידים וקהילה(, לתרגם את החזון, 
הייעוד והזהות הנבחרת לתכנית מעשית וברורה ועוד. יכולת 
המנהיגות של ההנהלה תבוא לידי ביטוי בהתמודדות עם כל 

אחד מן האתגרים הללו. 

האתגר העיקרי של צוות ההנהלה הוא חיפוש דרך ומציאת 
השינוי  מתהליך  העולים  מורכבים  למצבים  פתרונות 
וההטמעה. את הפתרונות עליו להתאים לחזון החינוכי של 
בית הספר, למרחב החינוך ולצורכי הקהילה ובית הספר. 
בתהליך של מציאת הפתרונות על הנהגת בית הספר 
לחתור למימוש הפוטנציאל הקיים של המרחב הבית ספרי 

על כל משאביו ותשתיותיו.

מנהיגות המנהל והצוות באה לידי ביטוי ביכולת של מנהל 
ולרתימה של כל בעלי העניין  לגיוס  בית הספר לפעול 
לתהליך של הטמעת הזהות. עליו ללוות את הצוות החינוכי, 
להעניק רוח גבית ולתת משאבים וכלים נדרשים כדי לבצע 
את תהליך הטמעת הזהות. ככל שיגויסו גורמים רבים יותר 
כשותפים, יגדל העושר הרעיוני, תיווצר מחויבות של חברי 
הצוות ותובטח התקדמות מהירה והמשכית )מנור ויעקובסון, 

2011, עמ' 5(. 

עמידה באתגר מנהיגותי זה מחייבת את בית הספר להיות 
ארגון לומד, המקדם בזמן אמתי "מחקר פעולה" ובוחן את 
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הפער המתמשך בין המצב הרצוי למצב המצוי. תמיכת 
התהליך במתודולוגיה שיטתית של מדידה והערכה יכולה 
להציף מידע שיש מקום לעבד במסגרת צוותי ההובלה 
והעשייה. ככל שתהליכי המדידה וההערכה ימוסדו כחלק 
ממערכת הבקרה ארגונית השוטפת, ייעשה תהליך הטמעת 

הזהות למהלך שינוי בלתי פוסק.

לצד תהליכי למידה ושיפור מומלץ לשלב בפיתוח והטמעת 
הזהות את המֻכוונות לגיבוש "תורה", המשלבת ידע מעשי 
וידע אקדמי. רמת המשגה גבוהה ויצירת שפה ארגונית 
ייחודית הן תוצרי המאמץ לניסוח הידע. חילוץ הידע הפרקטי 
מעצים את תהליך ההתמקצעות של המורים. הלמידה 
נשענת על זרימה חופשית של מידע וידע ועל נגישות אליהם. 
באופן מיטבי הידע והזיכרון האישיים מתפשטים והופכים 
לידע וזיכרון ארגוניים. הציר של למידה–ניהול ידע–הערכה 
תורם לרמה גבוהה של ניהול מבוסס נתונים ולתרבות של 
הערכה. הידע מזין תהליכים של קבלת החלטות, ובית הספר 

יוצר ידע בעל ערך לסביבתו.

סיכום
תהליך ההובלה של פיתוח והטמעת הזהות מורכב משלושה 
שלבים עיקריים, המפורטים בהרחבה בפרק המעשי בצירוף 

הצעות מתודולוגיות וכלים:

בשלב הראשון על המנהל וצוות ההנהלה לנהל דיאלוג בין 
חיבור לתשוקה ובין ניתוח אנליטי של הצרכים והאפשרויות. 
לאורם, בשילוב הייעוד והחזון, ניתן להגדיר ולמקד ביתר 

בהירות את הזהות הבית ספרית.

בשלב השני, על בסיס הגדרת הזהות, מוצע למקד את 
ההבטחה החינוכית, לגבש את הליבה הפדגוגית הקשורה 

בתכניות לימוד ייחודיות והערכה חלופית, ולגבש תפיסה 
כוללת לזהות הבית ספרית בהתבסס על מודל המובילות. 

השלב השלישי ממוקד כולו בהטמעת הזהות לכל מרכיבי 
העשייה, תוך מיקוד בבניית צוות מוביל, ניהול השינוי ובניית 

תשתיות למיסודו לאורך זמן. 

חשוב לזכור כי תהליך הטמעה של זהות ייחודית הוא רק 
ראשיתו של תהליך אין-סופי של העמקה. ככל שיחזור 
הצוות שוב ושוב למצוא דרכים חדשות שבהן ניתן לגייס 
ולרתום עוד חלקים של הארגון, תהפוך הזהות לאבן שואבת 

ולמנוף מתמשך לצמיחה.
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חוזר מנכ’’ל תשעד/2)א(, 
כ”ח בתשרי התשע”ד, 
02 באוקטובר 2013

מבוא
לימודים  זה מרכז את הנהלים להפעלת תכניות  חוזר 

ייחודיות.

אגף א' לפיתוח פדגוגי במזכירות הפדגוגית )להלן "האגף"( 
מופקד על הנחיית בתי הספר העל-יסודיים בכל המגזרים 
בפיתוח תכניות לימודים ייחודיות, על בדיקת התכניות, על 
אישורן, על בקרת הפעלתן ועל הערכתן. ריכוז הפעילות 

מופקד בידי האחראי על תכניות לימודים ייחודיות באגף.

כל תכנית ייחודית בחטיבה העליונה, ככל תכנית לימודים 
אחרת במערכת, חייבת באישור עקרוני של המזכירות 
הפדגוגית. עמידה בנהלים ובלוחות הזמנים המפורטים 
בחוזר זה היא תנאי בסיסי וראשוני לאישור תכנית לימודים 

ייחודית.

התוקף:  מ-1 באוקטובר 2013.

התחולה: בתי הספר בחטיבה העליונה.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 9.11-2 בחוזר הוראות 
הקבע סז/3)א(, "הפעלת תכניות לימודים ייחודיות" – מבוטל.

התפוצה: מנהלי המחוזות, המפקחים, המנהלים והמורים 
בחטיבה העליונה.

הגורם האחראי
א.    שם היחידה: אגף א' לפיתוח פדגוגי במזכירות הפדגוגית

ב.     בעל התפקיד: האחראי על תכניות לימודים ייחודיות

ג.     מספר הטלפון: 02-5601146

dovsi@education.gov.il :ד.     כתובת הדוא"ל

הייחודיות: הלימודים  תכניות  של  האתר  כתובת   ה.    
//EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ichud

תוכן העניינים
1.     המשנה החינוכית

2.     הגדרת תכנית לימודים ייחודית

3.     כללי

4.     התנאים להפעלת תכניות לימודים ייחודיות

5.     מעמדן והיקפן של תכניות לימודים ייחודיות

6.     נהלים לפיתוח תכניות לימודים ייחודיות

7.     נהלים לאישור תכניות לימודים ייחודיות

8.     נהלים להפעלת תכניות לימודים ייחודיות

9.     נהלים לבקרה על הוראת תכנית לימודים ייחודית

10.   נהלים לביצוע בחינות בגרות ועבודות סיום בתכניות 
הלימודים הייחודיות

11.   שירותי עזר שאגף א' לפיתוח פדגוגי מעניק
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 1.  המשנה החינוכית
והיישום  הפיתוח  מאחורי  העומדת  החינוכית  המשנה 
של תכניות לימודים ייחודיות היא השגת אחד מהיעדים 
החשובים שנקבעו במערכת החינוך – חיזוק האוטונומיה 
הפדגוגית בבתי הספר ועידוד למידה משמעותית ומעמיקה. 
בבתי הספר העל-יסודיים האוטונומיה יכולה לבוא לידי ביטוי 
בין היתר בתכניות לימודים ייחודיות. תכניות אלו הן פרי 
יזמות של סגלי הוראה המופקדים על פיתוחן ועל הפעלתן 
של התכניות וכן על הערכת הישגי התלמידים הלומדים בהן 
כחלק מבחינות הבגרות. התכניות משמשות מקור לחידוש 
תוכני הלימוד ושיטות ההוראה-למידה-הערכה בבית הספר 

שפיתח את התכנית ובבתי ספר אחרים.

2.  הגדרת תכנית לימודים ייחודית
תכנית לימודים ייחודית היא תכנית שבית הספר   2.1
יוזם ומפתח בעצמו או יחד עם בתי ספר נוספים או 
בשיתוף גורם חיצוני. התכנית מפותחת ומיושמת 

בבתי ספר בחטיבה העליונה.

על התכנית להתבסס על תוכן ייחודי או על דרכי   2.2
הוראה-למידה-הערכה ייחודיות, או על שילוב של 

שניהם, כמפורט להלן:

תוכן ייחודי יכול להיות בתחום דעת הנלמד במערכת 
בתכניות  נכללים  שאינם  בנושאים  אך  החינוך, 
)לדוגמה:  הלימודים הרשמיות של תחום הדעת 
תכנית ייחודית בתנ"ך העוסקת בפרקים או בסוגיות 

שאינם נכללים בתכנית הלימודים הרשמית(.

תוכן ייחודי יכול להיות גם בתחום דעת שאינו נלמד 
במערכת החינוך )לדוגמה: לימודים צבאיים, יחסים 

בין-לאומיים, קרימינולוגיה וכו'(.

להיות  יכולות  ייחודיות  הוראה-למידה-הערכה  דרכי 
דרכים שונות במגוון תחומי דעת ובתכנים המוצעים 
)לדוגמה: למידה חוץ-כיתתית, הוראה בקבוצות, 

הערכה בתלקיט במקום בבחינה מסכמת וכו'(.

על התכנית להיות בעלת צביון ייחודי משלה ובעלת   2.3
ערך חינוכי-תרבותי.

זיקה למטרות החינוך  על התכנית להיות בעלת   2.4
בתכניה  ולהתאים  החינוך  משרד  של  התקפות 
ובמידת העמקתה לנדרש בתכניות הלימודים מטעם 
המשרד. כמו כן עליה להתאים למדיניות המזכירות 
הפדגוגית, המדגישה בין השאר למידה משמעותית 
פדגוגיה  ושילוב  החשיבה  פיתוח  רב-ממדית, 

דיגיטלית.

בית הספר היוזם ומפעיל תכנית ייחודית הוא האחראי   2.5
לביצועה התקין, התוכני והמינהלי של התכנית.

3. כללי
תתאפשר העברה של תכנית מבית ספר אחד לאחר,   3.1

תוך התאמתה לתנאים הייחודיים של כל בית ספר.

הבעלות וזכויות הקניין הרוחני של התכנית הייחודית   3.2
יהיו של משרד החינוך. בית הספר שיגיש את התכנית 
יחתום על הצהרת הבעלות המובאת באתר של 

תכניות הלימודים הייחודיות.

אנשי המחלקה של התכניות הייחודיות ומדריכיה   3.3
וליווי לצורך  ייתנו לבית הספר הכשרה, תמיכה 
פיתוחה וניהולה השוטף של התכנית על כל שלביה.
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4. התנאים להפעלת תכניות 
לימודים ייחודיות

בית ספר המעוניין להפעיל תכניות לימודים ייחודיות חייב 
לעמוד בתנאים האלה:

עליו להיכלל בהגדרה "בית ספר מוכר".  4.1

עליו להציג חוות דעת חיובית של המפקח הכולל על   4.2
בית הספר.

עליו להציג חוות דעת חיובית של המפמ"ר הרלוונטי    4.3
בתחום התכנית או בתחום הקרוב לתכנית על איכות 

ההוראה בבית הספר.

עליו להוכיח שבמשך שלוש השנים שקדמו להגשת   4.4
 – השק"ד  כללי  הופעלו  לא  הייחודית  התכנית 
השקלול הדיפרנציאלי )הקובע יחס שונה מהרגיל בין 
הציונים השנתיים לציוני בחינת הבגרות( – במקצועות 
מתחום התוכן של תכנית הלימודים הייחודית שהוא 
מעוניין להפעיל )במקרים חריגים, כגון החלפת מורה, 

המפמ"ר יכול להמליץ להתעלם מדרישה זו(.   

עליו להקים צוות מלווה להפעלת התכנית שיכלול   4.5
המורה/ים  את  ובכללם  לפחות,  אנשים  שלושה 
הייחודית,  והמלמד/ים את התכנית  המפתח/ים 
לתוכני  קרובים  מקצועות  המלמד/ים  מורה/ים 
התכנית הייחודית, וכן את רכז ההערכה של בית 
הספר )על פי הסכמי "עוז לתמורה", או אדם אחר 
בעל זיקה לתחום ההערכה(. צוות זה ילווה מקצועית 
את התכנית בכל שלביה, החל משלב הפיתוח וכלה 
בהערכה המסכמת של תוצרי התלמידים. הצוות 
יתמוך בכל מהלך ההוראה והלמידה של התכנית 

ויעריך אותו. 

5. מעמדן והיקפן של תכניות 
לימודים ייחודיות

מעמדן והיקפן במקצועות החובה   5.1

היבחנות בבחינות  אינה מחליפה  ייחודית  תכנית   5.1.1
החובה  היקף  על-פי  החובה  במקצועות  הבגרות 
שנקבע להן. תכנית ייחודית במקצוע חובה תפותח רק 
כהרחבה מעבר להיקף החובה שנקבע, באופן שסך 
כל יחידות הלימוד במקצוע יגיע להיקף של 5-4 יחידות 

לימוד.

מסגרת יחידות התכנית תותאם למסגרת היחידות   5.1.2
הנהוגות במקצוע. למשל, במקצוע שאין בו מסגרת 
4 יחידות לימוד העומדות בפני עצמן לא יהיה  של 
אפשר להציע תכנית ייחודית המשלימה את מקצוע 

החובה ל-4 יחידות. 

היחידות הייחודיות יהיו גם הן תחת הסמל של אותו    5.1.3
מקצוע.

מעמדן והיקפן באחד ממקצועות הבחירה   5.2

תכנית ייחודית עשויה לשמש חלופה למקצוע מתוך   5.2.1
רשימת המקצועות הכלולים בבחירה.

5.2.2  במקצועות הבחירה אפשר להמיר חלק מהיחידות 
או את כולן בתכנית ייחודית.

מסגרת יחידות התכנית תותאם למסגרת היחידות   5.2.3
הקיימות במקצוע. היחידות הייחודיות יהיו גם הן 

תחת הסמל של אותו מקצוע.

5.2.4   לא יתאפשר לצבור יותר מ-5 יחידות לימוד באותו 
מקצוע. כלומר, אפשר להיבחן במסגרת  תכנית 
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ייחודית ברמה של 5 יחידות בתחום מסוים, בתנאי 
שהתלמידים אינם נבחנים גם בבחינת בגרות רגילה 
בתחום זה. אפשר לשלב כמה יחידות ממקצוע נלמד 
ליחידות של תכנית ייחודית באותו תחום עד לרמה 

של 5 יחידות.

5.3     מעמדן והיקפן בתחום דעת שאינו מצוי במקצועות 
הלימוד

תכנית ייחודית, בין שהיא בתחום דעת שאינו מצוי   
במקצועות הלימוד, או תכנית בין-תחומית, יכולה 
3 יחידות  5 או  לעמוד בפני עצמה רק בהיקף של 
לימוד. במידת הצורך תישקל אפשרות שיינתן לה 

סמל שאלון נפרד.

6.  נהלים לפיתוח תכניות לימודים ייחודיות
6.1      מספר תכניות הלימודים הייחודיות לפיתוח והפעלה 

בבית ספר

מספר התכניות הייחודיות שבית ספר רשאי לפתח    6.1.1
ולהפעיל הוא שתיים לכל היותר. מקרים חריגים 
שבהם בית ספר מבקש להפעיל יותר מ-2 תכניות 
יובאו לאישור יו"ר המזכירות הפדגוגית או מי מטעמו.

מספר התכניות הייחודיות שתלמיד רשאי לכלול    6.1.2
בתעודת הבגרות שלו לא יעלה על שתיים.

6.2     הליכים בפיתוח של תכנית לימודים ייחודית

תהליך הפיתוח של תכנית ייחודית יכלול היוועצות    6.2.1
של בית הספר )או בתי הספר אם מדובר בקבוצת 
בתי ספר המפתחים תכנית במשותף( עם  המפמ"ר 

הרלוונטי או עם נציגו.

במקרה שהתכנית הייחודית מגובשת ומפותחת על    6.2.2
ידי כמה בתי ספר תיעשה עבודת צוות של בתי הספר 
בגיבוש התכנים ושיטות ההוראה בתכנית. יש לפרט 
בתכנית המוגשת לאישור את תפקידו הפעיל של 
כל בית ספר בפיתוח התכנית. בין הדרישות לפיתוח 
תכנית על ידי כמה בתי ספר: בקרה והערכה מוצלבת 
של תוצרי התלמידים. דהיינו, ההערכה המסכמת של 
התלמידים בבתי ספר אלה תיעשה בהצלבה: בית 
ספר א' יבדוק את תוצרי התלמידים של בית ספר ב'.

בית ספר יכול לפתח תכנית בשיתוף עם גורם חיצוני,    6.2.3
דוגמת מוסד אקדמי או חינוכי. במקרה זה ישתתף 
בית הספר בפיתוח התכנית, תוך שיתוף פעולה עם 
הגורם החיצוני. יש לפרט בתכנית המוגשת לאישור 
את תפקידו הפעיל של בית הספר בפיתוח התכנית. 
אין אפשרות לפתח תכנית ייחודית על ידי גורם חיצוני 
בלבד. הצוות המלווה של התכנית )ראה ב-4.5( יכלול 
לפחות שני אנשים מבית הספר. המשתתף השלישי 

יכול להיות נציג הגורם החיצוני.

יישום של תכנית שפותחה על ידי בית ספר אחר    6.2.4
יתאפשר בתנאי שייערכו בה התאמות לתנאים 
הייחודיים של בית הספר המאמץ את התכנית. בית 
הספר המאמץ את התכנית הוא האחראי להגיש 
את התכנית המותאמת לאישור האחראי על תכניות 

הלימודים הייחודיות.

7.  נהלים לאישור תכניות 
לימודים ייחודיות

כללי       7.1

תהליך האישור של תכנית לימודים ייחודית יתבצע    7.1.1
בשני שלבים: בשלב הראשון יגיש בית הספר מסמך 
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מקדמי, שיציג סקירה קצרה של התכנית. לאחר 
יוכל בית הספר  קבלת אישור למסמך המקדמי 
להגיש, בשלב השני, את התכנית המלאה לאישור 

המשרד.

אין ללמד על פי תכנית ייחודית אלא מהמועד שבו    7.1.2
ידי האחראי על  ניתן אישור לתכנית המלאה על 

תכניות לימודים ייחודיות.

קבלת  לפני  שתופעל  ייחודית  תכנית  תוכר  לא    7.1.3
האישור.

למשך  הוא  ייחודית  תכנית  של  האישור  תוקף    7.1.4
יבחן האחראי על  שני מחזורי לימוד. לאחר מכן 
התכניות הייחודיות את שני המחזורים האלה, ואם 
בחינתו תראה תוצאות משביעות רצון יוארך תוקף 
האישור עד לשלושה מחזורי לימוד נוספים. בחינת 
האחראי תכלול את המרכיבים של חובות בתי הספר 
המלמדים את התכנית: התנהלות שוטפת תקינה, 
ורמה  המאושרת  התכנית  את  התואמת  הוראה 

נאותה של תוצרי התלמידים ושל הישגיהם. 

הארכה נוספת תינתן על ידי האחראי על התכניות    7.1.5
הייחודיות על פי הצורך של בית הספר לתקופות 
נוספות של עד שלוש שנים בכל פעם. הארכה זו 
תינתן תוך בחינת האיכות של הפעלת התכנית 

בהתאם למרכיבים שהוזכרו לעיל.

שלב א’: אישור מסמך מקדמי של תקציר התכנית    7.2
הייחודית

בית הספר יגיש מסמך עקרוני מקדמי של תקציר    7.2.1
התכנית, שאורכו  5-3 עמודים, שיכלול את המרכיבים 

האלה:

תיאור מאפייני בית הספר והסביבה החברתית-  א.  
תרבותית שלו

סיבות והנמקות לפיתוח התכנית וייחודה אל מול  ב.  
תכניות קיימות

היקף השעות ומספר יחידות הלימוד של התכנית   ג.  
)מספר שעות ההוראה יהיה כפי שמוגדר להוראת 

יחידות לימוד, כלומר 90 שעות ליחידה(

הצגת כותבי התכנית ושותפיה ותיאור כישוריהם  ד.  
ואפיוניהם של המורים העתידים ללמד בתכנית    

תיאור קהל היעד )התלמידים( של התכנית ה.  

התפיסה הרעיונית של התכנית ו.  

ראשי פרקים של הנושאים הנלמדים ודרכי ארגון  ז.  
התוכן

)מטרות  התכנית  של  הכלליות  המטרות  פירוט  ח.  
ערכיות, תרבותיות, חברתיות, קוגניטיביות ורגשיות 

ומטרות בתחום של כישורי למידה( 

דרכי הערכה של התלמידים.  ט.  

את המסמך המקדים יש לשלוח לאגף א' לפיתוח    7.2.2
פדגוגי – תכניות ייחודיות, משרד החינוך. בית הספר 
יצרף את האישורים הנדרשים להוכחת עמידתו 
בתנאים להפעלת תכנית לימודים ייחודית, כמפורט 

ב-4 לעיל.

את ההצעה המקדמית על-פי מחוון הערכה, כולל    7.2.3
מתן חוות דעת, יבדקו בעלי התפקידים האלה:

9 3

 נספח מס’ 3 מ תכניות לימודים ייחודיות



הדעת 	  בתחום  נכלל  שהמקצוע  אגף  מנהל 
שבאחריותו, ובמקרה של מקצוע )תוכן( חדש - יו"ר 

המזכירות הפדגוגית או מי מטעמו

מפמ"ר רלוונטי.	 

איש תכניות לימודים של האגף.	 

איש אקדמיה.	 

א' 	  ייחודיות באגף  לימודים  האחראי על תכניות 
לפיתוח פדגוגי. 

האחראי על תכניות לימודים ייחודיות ירכז את כל    7.2.4
ההתייחסויות לתכנית ויעביר לבית הספר הנחיות 
מפורטות לביצוע תיקונים ושינויים במסמך המקדמי.

בית הספר יתקן את המסמך המקדמי ויחזיר את    7.2.5
הנוסח המתוקן לאחראי על תכניות לימודים ייחודיות 

והוא יבדוק את התיקונים ואת השינויים במסמך.

אישור למסמך המקדמי, שיאפשר הגשת תכנית    7.2.6
מפורטת ומלאה, ייתן האחראי על תכניות לימודים 

ייחודיות.

שלב ב’: אישור התכנית הייחודית המפורטת   7.3

הייחודית המלאה  יגיש את התכנית  בית הספר    7.3.1
המפרטת את המסמך המקדמי ומעמיקה אותו.

התכנית תיכתב על פי הסטנדרטים לכתיבת תכנית    7.3.2
לימודים שגובשו באגף א' לפיתוח פדגוגי ותכלול 
טבלאות המציגות את התכנים של כל אחת מיחידות 
ההוראה בתכנית. רמת הפירוט הנדרשת היא יחידות 

הוראה של עד 8 שיעורים.

לגבי כל יחידת הוראה )קבוצת שיעורים( יפורטו   

בטבלה פרטים אלה:

המטרות הפרטניות של יחידת ההוראה.	 

המושגים המרכזיים של תוכני ההוראה.	 

דרכי ההוראה והלמידה.	 

דרכי ההערכה )אפשר ורצוי לשלב דרכי הערכה 	 
חלופיות(.

חומר לקריאת חובה לתלמידים.	 

על  לאחראי  לשלוח  יש  המפורטת  התכנית  את    7.3.3
תכניות לימודים ייחודיות.

את התכנית המלאה על-פי מחוון, ובכלל זה מתן    7.3.4
חוות דעת, יבדקו בעלי התפקידים האלה:

מפמ"ר רלוונטי.	 

איש תכניות לימודים של האגף המתאים.	 

איש אקדמיה.	 

האחראי על תכניות לימודים ייחודיות.	 

מנהל אגף א' לפיתוח פדגוגי.	 

ירכז את  ייחודיות  לימודים  האחראי על תכניות    7.3.5
הספר  לבית  ויעביר  לתכנית  ההתייחסויות  כל 
הנחיות מפורטות לביצוע תיקונים, שינויים, תוספות 
והרחבות. ההנחיות לתיקון יועברו לבית הספר בפרק 

זמן שיאפשר את הכנסת התיקונים הנדרשים.

בית הספר יתקן את התכנית בהתאם להנחיות ויחזיר   7.3.6
את הנוסח המתוקן לאחראי על תכניות לימודים 
ידי  יינתן על  ייחודיות לבדיקה. האישור לתכנית 

האחראי על תכניות לימודים ייחודיות.
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לוח זמנים  7.4

ההגשה המקדמית תיעשה עד 1 במרס )שנה וחצי    7.4.1
לפני הפעלת התכנית(.

האישור המקדמי יינתן עד 15 ביוני )שלושה חודשים    7.4.2
וחצי לאחר ההגשה המקדמית(.

התכנית המלאה תוגש עד 1 בנובמבר.   7.4.3

אישור ההפעלה לבית הספר יינתן עד 1 במרס )שנה    7.4.4
לאחר ההגשה המקדמית ו-6 חודשים לפני הפעלת 

התכנית(.

8.  נהלים להפעלת תכניות 
לימודים ייחודיות

8.1      כל בית ספר אחראי לביצועה התוכני והמינהלי 
בין  הייחודית שהוא מפעיל,  התקין של התכנית 
שפיתח אותה באופן עצמאי, בין שבשיתוף עם בית 
ספר/בתי ספר אחר/ים או עם גורם חיצוני אחר ובין 
שאימץ תכנית שפותחה על ידי בית ספר אחר וערך 

בה התאמות.

8.2      לפני הפעלת התכנית יחתום בית הספר על מסמך 
הבעלות וזכות הקניין על התכנית המוקנות למשרד 
)ראה ב-3.2 לעיל(. עם זאת, כל שימוש  החינוך 
בתכנית על ידי משרד החינוך יהיה מלווה באזכור 
ובמתן קרדיט לבית הספר ולמורים המפתחים של 

התכנית.

8.3      על בית הספר לנהל תיק מסודר מראשית הפעלתה 
של התכנית. בתיק זה ירוכזו חומרים אלה:

דפי עבודה והנחיה הניתנים לתלמידים במהלך השנה 	 
וטפסים של הבחנים והמבחנים הניתנים לתלמידים 

במהלך השנה.

מדגם של עבודות התלמידים ומדגם של בחינות 	 
פנימיות ושל בחינות מסכמות שנבדקו )כולל בחינות 

הבגרות(, בליווי חוות הדעת של הבודקים.

סיכומים של פגישות הצוות שמפעיל את התכנית 	 
בבית הספר.

שאלוני עמדות של התלמידים.	 

כל התכתבות עם האחראי על תכניות לימודים ייחודיות.	 

מומלץ שמספר התלמידים בקבוצת לימוד שמופעלת       8.4
בה תכנית ייחודית יהיה 12 לפחות.

בית הספר יוכל לקבל הכשרה, תמיכה וליווי מאנשי        8.5
הפיקוח על תכניות לימודים ייחודיות לצורך הניהול 

השוטף של התכנית.

האחראי על תכניות לימודים ייחודיות רשאי להפסיק      8.6
את הפעלתה של תכנית ייחודית בבית ספר שלא 
כפי  והמינהליים  התוכניים  בקריטריונים  יעמוד 
שהתחייב עם אישור התכנית. הפסקת הפעלתה 
של תכנית ייחודית וביטולה ייעשו בהתייעצות של 

האחראי על התכניות הייחודיות עם בית הספר.

9. נהלים לבקרה על הוראת 
תכנית לימודים ייחודית

9.1      מדי שנה תעביר הנהלת בית הספר עד 15 באוקטובר 
הודעה בכתב לאחראי על תכניות לימודים ייחודיות, ובה 
תציין את הפרטים שלהלן, הקשורים בתכניות הלימודים 
הייחודיות המופעלות באותה שנת לימודים בבית הספר:
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תכניות מאושרות שמתחילים להפעילן )יש לציין 	 
את הכיתות שהתכנית מופעלת בהן ואת מספר 

התלמידים בכל כיתה(.

תכניות שהפעלתן נמשכת )יש לציין את הכיתות 	 
שהתכנית מופעלת בהן ואת מספר התלמידים בכל 

כיתה(.

תכניות שהפעלתן נפסקת והסיבות להפסקתן.	 

התכניות שתתקיים בהן בחינת בגרות בשנה הנדונה 	 
)או תיכתב עבודה או תיעשה עליהן הערכה חלופית 

כלשהי(.

שהתכנית 	  מהכיתות  אחת  לכל  הוראה  תכנית 
מופעלת בהן )תכנית ההוראה היא יישום של התכנית 
הייחודית שאושרה לשנת הלימודים המסוימת על פי 

לוח השנה של שנה זו(.

שמות המורים המלמדים את התכנית, הכשרתם 	 
וניסיונם בתחום. 

שמות אנשי הצוות המלווים את התכנית ותפקידיהם.	 

9.2      בסוף שנת הלימודים )עד 15 ביולי( יעביר בית הספר 
ייחודיות דוח ביצוע  לאחראי על תכניות לימודים 
המסכם את הפעלת התכנית לאותה שנה, וכן את 
רשימת הציונים של התלמידים בתכנית. לדוח ביצוע 
זה תוקדם פגישת סיכום של הצוות המלווה את 
הפעלת התכנית בבית הספר, והוא יסייע בכתיבת 

הדוח )ראה ב-4.5 לעיל(.

ידי  על  הנכתב  מובנה  מסמך  הוא  הביצוע  דוח   
האחראי על תכניות הלימודים הייחודיות. הוא כולל 
מענה לשאלון משוב למורים המתאר את מהלך 
הפעלת התכנית באותה שנה. לדוח יצורפו כל דפי 
העבודה והמבחנים שניתנו לתלמידים במהלך השנה, 

דוגמאות של תשובות תלמידים לעבודות אלו, מדגם 
של הצטברות הציונים שניתנו לתלמידים במהלך 
השנה, ובכלל זה ציונים של מבחני מתכונת, ציון 

שנתי וכו'.

דוח הביצוע הוא כלי חשוב גם לבקשת עריכת שינויים   
בתכנית על פי הלקחים ממהלך ההוראה שלה. 
שינויים אלה יוטמעו רק לאחר שיאושרו בתכנית 
שתוגש בגרסתה המעודכנת לפיקוח על התכניות 

הייחודיות.  

9.3     האחראי על תכניות לימודים ייחודיות יערוך מדי שנה 
בקרה על הפעלת התכניות הייחודיות. אם בית הספר 
לא יעמוד בקריטריונים התוכניים או המינהליים של 
התכנית כפי שהתחייב בתכנית שאושרה לו, האחראי 
ייחודיות רשאי להפסיק את  על תכניות לימודים 

הפעלת התכנית.

10. נהלים לביצוע בחינות בגרות ועבודות 
סיום בתכניות הלימודים הייחודיות

10.1.2 שאלוני הבחינה של כל תכנית ייחודית יגיעו   10.1
לבדיקה אל האחראי על תכניות לימודים ייחודיות 
באגף לא יאוחר מ-1 בדצמבר של שנת הלימודים 

שבה ייבחנו התלמידים.

והעבודות תיעשה על  הערכת מחברות הבחינה    10.1.3
ידי המורים המלמדים את התכנית הייחודית בבית 
הספר )במקרה של כמה בתי ספר המפתחים תכנית 

אחת – ראה ב-6.2.2 לעיל(.
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מסמכי הבחינה וההערכה     10.2

תכניות  על  האחראי  לאישור  יגיש  הספר  10.2.1  בית 
לימודים ייחודיות את שאלון הבחינה בצירוף מחוון 
שיעיד על האופן הכמותי של ההערכה, טבלת תכנון 
מבחן המתארת את הקשר בין התכנית לשאלות 
המבחן )הטבלה תינתן לבית הספר(, וכן תשובות 

מוצעות לשאלות )תשובון(.

10.2.2 בדף הפתיחה של השאלון יש לציין פרטים אלה:

שם בית הספר	 

פי 	  על  המלמד/ים  המורה/המורים  שם/שמות 
התכנית

מקצוע הבחינה	 

מספר יחידות הלימוד	 

דרגת הכיתה	 

מבנה השאלון ומפתח הערכה מפורט )מחוון(	 

הוראות לנבחן	 

משך המבחן.	 

10.2.3 השאלון, המחוון והתשובון יישלחו בדואר אלקטרוני 
מוצפן.

10.2.4 בית הספר יקפיד שלא תהיה חזרה על שאלות של 
שנים קודמות )שלוש השנים האחרונות לפחות(.

10.2.5 כללי השימוש בכלי ההערכה המגוונים, ובכלל זה 
יהיו הכללים שיחולו על כל מקצועות  הבחינות, 

הלימוד המוכרים בחטיבה העליונה במשרד החינוך.

10.3   עותק של השאלון יועבר לבדיקת המפמ"ר הרלוונטי 
והיועץ האקדמי של התכנית. במידת הצורך יועבר 
המסמך על ידי האחראי על תכניות לימודים ייחודיות 
לאיש תכניות הלימודים הרלוונטי וגם לטסטולוג. 
האחראי על תכניות לימודים ייחודיות ירכז את חוות 

הדעת ויעבירן במרוכז לבית הספר.

10.4   בית הספר יתקן את השאלון ואת התשובון על פי 
ההערות שיעביר אליו האחראי על תכניות לימודים 
ייחודיות. בית הספר יצרף אל השאלון ואל התשובון 
אחת  לכל  המתייחס  מלווה,  מכתב  המתוקנים 
בית הספר לא לקבל את  זכותו של  מההערות. 
ההערות, אולם עליו לנמק את עמדתו, והיא תישקל. 
ההחלטה בעניין יקבל האחראי על תכניות הלימודים 

הייחודיות. 

10.5   לאחר הגשת השאלון אין לשנותו, למעט השינויים 
הנגזרים מהערות הבודקים מטעם האחראי על 

תכניות לימודים ייחודיות.

10.6   אישורים לשאלוני המבחן יישלחו לבתי הספר כחודש 
לפני מועד הבחינה.

ובהגהתם  יטפל בהדפסת השאלונים  בית ספר     10.7
ויפקידם בכספת עד למועד הבחינה.

התלמידים יכתבו את תשובותיהם לשאלוני המבחן    10.8
על המחברות המונפקות על ידי אגף הבחינות. אין 

לכתוב הערות או ציונים על גבי מחברות הבחינה.

יישמרו בבית הספר למשך שנתיים  10.9    המחברות 
תכניות  על  האחראי  של  ובקרה  מעקב  לצורכי 
הלימודים הייחודיות ושל מפמ"ר המקצוע ולשימוש 

פנימי של בית הספר בתהליך של שיפור התכנית.
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מועדי הבחינות והודעה על ציונים   10.10

10.10.1הבחינות על פי תכניות לימודים ייחודיות ייערכו אך 
ורק במועד הקיץ.

10.10.2 הבחינות על פי תכניות לימודים ייחודיות במקצועות 
שיש בהם תכניות מטעם המשרד ייערכו במועדים 

שבהם הבחינות מטעם המשרד נערכות בקיץ.

ייחודיות בתחומים שאין בהם בחינות  10.10.3 בחינות 
ייערכו עד תום מועד הקיץ של בחינות  רשמיות 
יאוחר מתאריך הבחינה האחרונה  ולא  הבגרות, 

באותו מועד.

10.10.4 עם פרסום לוח הזמנים לבחינות הבגרות יתאם בית 
הספר עם האחראי על תכניות לימודים ייחודיות מהו 

המועד שנקבע לבחינה הייחודית.

10.10.5 ציוני הבחינה על פי תכניות ייחודיות )טופס 9540( 
יישלחו על ידי בית הספר אל אגף הבחינות לא יאוחר 
משבועיים לאחר מועד הבחינה ועד לסגירת תחנות 
הקליטה של מועד הקיץ )בתאריך המוקדם מביניהם(.

תכניות  במסגרת  סיום  עבודת  להכנת  התנאים    10.11
הלימודים הייחודיות

10.11.1 מומלץ לשלב בדרכי ההערכה למידה בדרך החקר, 
הכוללת כתיבת עבודה. עבודה כזו יכולה להמיר 
בחינת בגרות מסכמת ביחידה אחת או בשתי יחידות 

או בכולן.

10.11.2 בית הספר יפתח מחוון, ובו ינסח קריטריונים ומדדים 
אחד  לכל  הולם  ניקוד  ויקבע  העבודה  להערכת 

מחלקיה.

10.11.3 ייעוץ והכוונה להכנת עבודת סיום אפשר לקבל 
מהאחראי על תכניות לימודים ייחודיות או מהאחראי 

על למידת חקר במזכירות הפדגוגית.

הערכת מחברות הבחינה ועבודות הסיום   10.12

10.12.1 הערכת מחברות הבחינה והעבודות תיעשה על ידי 
המורים בבית הספר. במקרה של קבוצת בתי ספר 
תיעשה הבדיקה בהצלבה, כפי שמפורט ב-6.2.2 לעיל.

 10.12.2בתי הספר יעבירו לאחראי על תכניות הלימודים 
הייחודיות עותק של רשימת הציונים )טופס 9540(. 
עבודות  או  מחברות  כמה  לדגום  יוכל  האחראי 
ולבקש מבית הספר לשלוח אותן אליו לבדיקה. על 
המחברות/העבודות להגיע אל האחראי על תכניות 
ייחודיות בהקדם האפשרי. אל מחברות  לימודים 
ותשובון. את מחברות  יש לצרף שאלון  הבחינה 
המדגם של הבחינות או העבודות יעריכו בודקים 

מטעם האחראי על תכניות לימודים ייחודיות.

10.12.3 יש לשמור בבית הספר את מחברות הבחינה ואת 
עבודות התלמידים יחד עם ציוני התלמידים. כאמור 
יישמרו בבית הספר  והעבודות  לעיל, המחברות 

במשך שנתיים.

11.   שירותי עזר שאגף א’ 
לפיתוח פדגוגי מעניק

האחראי על תכניות לימודים ייחודיות והמדריכים המסייעים 
לו באגף א’ לפיתוח פדגוגי עומדים לרשות המורים המכינים 
תכניות לימודים ייחודיות והמפעילים אותן. האחראי מציע סיוע 
למפתחי תכניות חדשות, למורים הרוצים להגיש את תכניתם 

לאישור מחודש וכן לכותבי השאלונים של בחינות הבגרות.
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כפי שהוזכר בהרחבה במהלך התדריך, כפועל יוצא של המרחב 
הניתן לזהות ולגמישות פדגוגית הוקמו ועדות מלוות לבתי 
הספר העל יסודיים. ועדות שתפקידן לייצר מרחב לעדכון, 
חשיבה משותפת, התייעצות ובקרה. הוועדות שבהן משתתפים 
נציגי הנהגת בית הספר, נציגי הפיקוח והגורמים הרלוונטיים 

במשרד ונציגי הרשות נפגשות על פי רוב פעמיים בשנה. 

כהכנה לוועדות מוצע לבחון את המטרות והיעדים שבית 
הספר מגדיר לקראת המפגש כמו גם לקרוא את רשימת 

התיוג המצורפת.

מטרות אפשריות לקראת 
הוועדה המלווה )ניתן להגדיר 
ולפרט את כולן או את חלקן(:

הצגת ביה"ס בראייה כוללת	 

מיקוד בדילמות ובאתגרים	 

גיוס הפיקוח לאישור התכניות הייחודיות	 

הזדמנות ללמידה מניסיונם של אחרים ...	 

רתימת הסביבה להעמקת הזהות והמובחנות	 

חיבור הסביבה הבית ספרית לזהות: הזדמנויות לשת"פ	 

מיצוב הצוות המוביל	 

הזדמנות לרתימת שותפים נוספים	 

הזדמנות למיצוב בית הספר כשותף למפמ"ר בפיתוח 	 
תחום ידע.

עוד...	 

דגשים אפשריים להצגה 
בוועדה המלווה

רקע כללי על ביה"ס 	 

נתוני ביה"ס להתרשמות כללית	 

בניתוח 	  להיעזר  )אפשר  ביה"ס  של  מערכתי  ניתוח 
ה-SWOT  המצורף בעמ' 32-31(

זהות ביה"ס: כותרת, מתוך מה נובעת.	 

עיקרי ההבטחה החינוכית של ביה"ס – כיצד נגזרת 	 
מהזהות?

זהות 	  כיצד ההבטחה מיתרגמת לתפיסת התלמיד, 
המורה ותפקודיות סביבות הלמידה )ניתן להיעזר בטבלה 

בעמוד 35(

מיקוד ההבטחה החינוכית בראייה שש שנתית: האם יש 	 
תפקיד מובחן לחטיבת הביניים, כיצד מתפתחת הזהות 

משנה לשנה

תכניות ייחודיות הנגזרות מההבטחה החינוכית 	 

שיטות הערכה הנגזרות	 

וצמיחה בית 	  ואתגרים להתפתחות  כיוונים, דילמות 
ספרית בהתבסס על מרחבי המובילות )ניתן להיעזר 

ברשימת התיוג בעמ' 39-38(:

מובילות פדגוגית	 

מובילות אנושית - תרבותית	 

מובילות פיסית – תהליכית	 

מובילות קהילתית )כולל אופן חיבור למרחב החינוכי(	 
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אקטיביזם חברתי
ממודעות לפעולה: אנשים אקטיבים שיודעים מה לעשות עם מה שהם לומדים.

מרחב אנושי – תרבותימרחב פדגוגי
חיבור מורים לפי תחומי עניין.הרעיון המארגן ללמידה )למידה שעושה הבדל(.

יצירת מרחב ל"משוגעים לדבר".לומדים לפי סמסטרים.

צורת ההבחנות מקושרת לפרוייקט חברתי / יישומי.

מרחב סביבתי – קהילתי
שיתוף פעולה עם גורמים בסביבה להבניית הפעילות מרחב מבני – תהליכי

החברתית.

פעילות של תלמידים במשקים ובמושבים.הרבה מהלמידה מתרחשת מחוץ לגבולות ביה"ס.

יצירה ויצירתיות
אדם יוצר משמעות. כל תלמיד הוא יוצר. ההכרה בלגיטימיות ליצור מחייבת 

גם את ההכרה בכך שכל יצירה מזמינה גם התייחסות וביקורת.

מרחב אנושי – תרבותימרחב פדגוגי
תפקיד המורה כיוצר וחונך ליצירה.שילוב יצירה כחלק מובנה מתהליך ההוראה השוטף.

מתן וקבלת ביקורת כחלק מהסילבוס.

מרחב סביבתי – קהילתימרחב מבני – תהליכי

חיבור מובנה לגופי יצירה בקהילה.מרחבים ליצירה.

ביה"ס מהווה מרכז יצירה קהילתי.סביבה מקרינה השראה.
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דמוקרטיה
כל ילד ייחודי, צריך לחגוג את השונות ולהיות בתהליך מתמשך של דיאלוג – של שינוי והשתנות. כל 

 האינטליגנציות חשובות להרחבת ההתבוננות והעשייה הנגזרת מכך ואין ביניהן היררכיה.

מרחב אנושי – תרבותימרחב פדגוגי
יזמות של מורים.כל תלמיד בוחר לעצמו את התוכנית.

ניהול מאוד מבוזר. מאתגר. מתקיימים תהליכים למידה מתבצעת במרחבי למידה.
דמוקרטיים סביב נושאים רבים.

כל תלמיד מתנסה כשוליה בתחומים שמעניינים אותו 
)וטרינריה, כלביה, קונדיטוריה..(.

לייצר מרחב בתוכו המורים יכולים להגדיר את המשימה 
העצמאית שלהם.

הותאמו דפוסי הערכה והמדידה ללמידה )בגרות 
בהיסטוריה התקיימה על פני 10 שעות בחלל פתוח שכלל 

סיפורים, סרטים...(.

מעורבות בצוותים בעיצוב מרחבי הלמידה הקיימים 
והעתידיים.

מרחב סביבתי – קהילתימרחב מבני – תהליכי

ביה"ס שוכן בצמוד לקהילת גמלאים איפשר לייצר שיתוף נוצרו מרחבי למידה וסביבות למידה פתוחות וחדשות.
פעולה בהרבה מישורי עשייה.

הקמתו של בניין חדש איפשר מעורבות גדולה בתהליכי 
העיצוב והתכנון של המרחב הפיסי.

מתקיים דיון משותף עם תלמידים, הורים וצוות למציאת 
מודל שמאפשר הפחתת שכר הלימוד.
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דיאלוג יצירתי
הדיאלוג כאמצעי להלהבה, יצירת הרגלי למידה לחיים, בונים על זכרון לטווח ארוך ולא לטווח קצר, מייצרים 

 אחריות אישית.

מרחב אנושי – תרבותימרחב פדגוגי
שינוי מהותי בתפקיד המורה – ממרצה למנחה, מיודע לומדים אחרת.

לשותף לשאלת השאלות.

אפשר למורים להציג שאלות המעניינות אותם.כל שעור צריך להיות בנוי באופן שונה – שילובים חדשים.

יצר שיתופי פעולה בין מורים בתחומים שונים.התאמת הערכה לשונות בתלמידים.

לומדים אחרת – נבחנים אחרת.

לא מבססים את הבחינה על הזכרון לטווח קצר...

מרחב סביבתי – קהילתימרחב פיסי

המעבר לביה"ס השוכן ליד הים יצר הזדמנויות.נוצרו מרחבי למידה וסביבות למידה פתוחות וחדשות.
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נספח מס’ 6 | מחוון לפיתוח, 
להטמעה ולהערכה של 

זהות בבתי ספר על יסודיים 
1 0 6
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מחוון לפיתוח זהות – שנה ראשונה

משקלמובילות פדגוגית - גישה חינוכית ייחודית בתפיסה מערכתית )סה”כ: 50%(
ציון 

)1-5(
ציון 

משוקלל

זהות הגישה החינוכית 

30%הנחות היסוד והצעת הערך מנוסחות באופן קוהרנטי וברור

מטרות ויעדים לקידום הזהות מנוסחות באופן ממוקד וברור )תוצאתי( ובראייה שש שנתית 
)הבחנה בין חטיבת ביניים וחטיבה עליונה(

25%

25%דרכי הפעולה ליישום הוגדרו מנוסחות באופן קוהרנטי ברור ובהיר

יישום הזהות בתחומי דעת

5%הזהות משולבת בתכניות לימוד של כל תחומי הדעת

5%הזהות משולבת  בדרכי הלמידה וההוראה של כל תחומי הדעת

5%הזהות משולבת בדרכי ההערכה של כל תחומי הדעת

10%הזהות משולבת בתכנית הלימודים וההיבחנות הייחודית )70/30( ומוכרת על ידי המשרד

יישום הזהות בתכנית החברתית והערכית של ביה”ס

5%התכנית החברתית-ערכית של ביה”ס משקפת את הזהות הבית ספרית

סביבות למידה

תשתיות בית הספר משקפות את הזהות

סביבות הלמידה של בית הספר משקפות את הזהות 

100%סה”כ:
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משקלמובילות ארגונית – מבנה ומנגנונים ארגוניים )סה”כ 30%(
ציון 

)1-5(
ציון 

משוקלל

מנהיגות: צוות מוביל  זהות פועל בביה”ס, ועוסק בפיתוח ובהעמקה של הזהות בביה”ס 
לטווח הקצר ולטווח הארוך

60%

מעורבות ושותפות: יש מנגנונים ארגוניים התומכים במעורבות צוות חדר המורים בקידום 
הזהות בביה”ס באופן קבוע ומתמשך

10%

הנגשת מידע: בית הספר פועל להנגשת מידע לכל הקהלים הרלוונטיים. זאת בתיאום 
עם הרשות, במירב הערוצים והדרכים, כמו: אתר, תרגום לשפות זרות, אתר בי”ס, חומרים 

מודפסים, מיתוג.

30%ייעוץ: בית הספר עובד בשיטתיות ובקביעות עם יועץ/גוף אקדמי לקידום הזהות

משאבים: בית הספר מנתב משאבים תקציביים וחומריים ליישום הגישה החינוכית

למידת עמיתים: בית הספר מפעיל מנגנונים מובנים להעברת הידע הנצבר בין חברי 
הצוות

100%סה”כ:

משקלמובילות אנושית – פיתוח מקצועי ואישי )סה”כ 10%(
ציון 

)1-5(
ציון 

משוקלל

70%פיתוח מקצועי: סגל המורים עורך הכשרות והשתלמויות בנושא הזהות 

חשיפה והשראה: צוות בית הספר יצא לסיורים בבתי ספר אחרים, הכיר מומחים ונחשף 
לחומרים ולמחקרים בתחום הזהות

10%

20%יזמות: מורים ותלמידים מקדמים רעיונות ופיתוחים בתחום הזהות 

100%סה”כ: 
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משקלמובילות קהילתית )סה”כ 10%(
ציון 

)1-5(
ציון 

משוקלל

מעורבות הורים: נבנו מנגנונים לשיתוף הורים וניתן מרחב ליוזמות שלהם. הורי תלמידים 
משתתפים בפעילויות הקשורות בזהות 

40%

50%פעילות חוץ בית ספרית: פעילות חוץ בית ספרית תומכת ומעשירה את הגישה החינוכית

ממשקים: בית הספר פועל בשיתוף פעולה עם גורמי אקדמיה/מוסדות/עסקים / אתרים 
קהילתיים 

10%

100%סה”כ: 

משקלסה”כ ציון בי”ס בפיתוח זהות
ציון 

)1-5(

50%מובילות פדגוגית

30%מובילות ארגונית

10%מובילות אנושית

10%מובילות קהילתית

סה”כ:

שקלול

12345

אין תהליך לפיתוח 
זהות

בתהליך הפעלה בגיבוש והתהוות
ראשוני

פועל באופן מלאפועל באופן חלקי
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מחוון לפיתוח זהות – שנה שנייה

משוקללמובילות פדגוגית - גישה חינוכית ייחודית בתפיסה מערכתית )סה”כ: 50%(
ציון 

)5-1(
ציון 

משוקלל

ניסוח זהות 

5%הנחות היסוד והצעת הערך מנוסחות באופן קוהרנטי וברור

מטרות ויעדים לקידום הזהות מנוסחות באופן ממוקד וברור )תוצאתי( ובראייה שש 
שנתית )מתן דגשים מובחנים לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה(

5% 

5%דרכי הפעולה ליישום הוגדרו מנוסחות באופן קוהרנטי, ברור ובהיר

יישום הזהות בתחומי דעת

10%הזהות משולבת בתכנים של כל תחומי הדעת

10%הזהות משולבת  בדרכי הלמידה וההוראה של כל תחומי הדעת

10%הזהות משולבת בדרכי ההערכה של כל תחומי הדעת

הזהות משולבת בתכנית הלימודים הייחודית ובדרכי ההיבחנות החלופיות )70/30( 
ומוכרת על ידי המשרד 

20%

יישום הזהות בתכנית החברתית והערכית של ביה”ס

20%התכנית החברתית-ערכית של ביה”ס משקפת את הזהות הבית ספרית

סביבות למידה

 5%תשתיות בית הספר משקפות את הזהות

10%סביבות הלמידה של בית הספר משקפות את הזהות

100%סה”כ:
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משוקללמובילות ארגונית – מבנה ומנגנונים ארגוניים )סה”כ 30%(
ציון 

)5-1(
ציון 

משוקלל

מנהיגות: צוות מוביל זהות פועל בביה”ס, ועוסק בפיתוח ובהעמקה של הזהות בביה”ס 
לטווח הקצר ולטווח הארוך

30%

מעורבות ושותפות: יש מנגנונים ארגוניים התומכים במעורבות צוות חדר המורים 
בקידום הזהות בביה”ס באופן קבוע ומתמשך

20%

הנגשת מידע: בית הספר פועל להנגשת מידע לכל הקהלים הרלוונטיים. זאת, בתיאום 
עם הרשות, במירב הערוצים והדרכים, כמו: אתר, תרגום לשפות זרות, אתר בי”ס, 

חומרים מודפסים, מיתוג
10%

30%ייעוץ: בית הספר עובד בשיטתיות ובקביעות עם יועץ/גוף אקדמי לקידום הזהות

10%משאבים: בית הספר מנתב משאבים תקציביים וחומריים ליישום הגישה החינוכית

למידת עמיתים: ביה”ס מפעיל מנגנונים מובנים להעברת הידע הנצבר בין חברי הצוות

100%סה”כ:

משוקללמובילות אנושית – פיתוח מקצועי ואישי )סה”כ 10%(
ציון 

)5-1(
ציון 

משוקלל

50%פיתוח מקצועי: סגל המורים יוזם הכשרות והשתלמויות בנושא הזהות 

חשיפה והשראה: צוות בית הספר יצא לסיורים בבתי ספר אחרים, הכיר מומחים 
ונחשף לחומרים ולמחקרים בתחום הזהות

10%

40%יזמות: מורים, הורים ותלמידים מקדמים רעיונות ופיתוחים בתחום הזהות

100%סה”כ: 
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משוקללמובילות קהילתית )סה”כ 10%(
ציון 
)5-1(

ציון 
משוקלל

מעורבות הורים: קיימים מנגנונים לשיתוף הורים וניתן מרחב ליוזמות שלהם. הורי 
תלמידים משתתפים בפעילויות הקשורות בזהות

40%

30%פעילות חוץ בי”ס: פעילויות חוץ בי”ס תומכת ומעשירה את הגישה החינוכית

ממשקים:ביה”ס פועל בשיתוף פעולה עם גורמי אקדמיה/מוסדות/עסקים / אתרים 
קהילתיים 

30%

100%סה”כ: 

משוקללסה”כ ציון בי”ס בפיתוח זהות
ציון 
)5-1(

ציון 
משוקלל

50%מובילות פדגוגית

30%מובילות ארגונית

10%מובילות אנושית

10%מובילות קהילתית

סה”כ:

שקלול

12345

לפיתוח  תהליך  ן  אי
זהות

בתהליך הפעלה בגיבוש והתהוות
ראשוני

פועל באופן מלאפועל באופן חלקי
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מחוון לפיתוח זהות – שנה שלישית

משקלמובילות פדגוגית - גישה חינוכית ייחודית בתפיסה מערכתית )סה”כ: 50%(
ציון 
)5-1(

ציון 
משוקלל

ניסוח זהות 

5%הנחות ת היסוד והצעת הערך מנוסחות באופן קוהרנטי וברור

מטרות ויעדים לקידום הזהות מנוסחות באופן ממוקד וברור )תוצאתי( ובראייה שש 
שנתית )מתן דגשים מובחנים לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה(

5%

5%דרכי הפעולה ליישום הוגדרו מנוסחות באופן קוהרנטי, ברור ובהיר

יישום הזהות בתחומי דעת

10%הזהות משולבת בתכנים של כל תחומי הדעת

15%הזהות משולבת בדרכי הלמידה וההוראה של כל תחומי הדעת

10%הזהות משולבת בדרכי ההערכה של כל תחומי הדעת

הזהות משולבת בתכנית הלימודים הייחודית ובדרכי ההבחנות החלופיות )70/30( 
ומוכרת על ידי המשרד

20%

יישום הזהות בתכנית החברתית והערכית של ביה”ס

10%התכנית החברתית-ערכית של ביה”ס משקפת את הזהות הבית ספרית

סביבות למידה

10%תשתיות בית הספר משקפות את הזהות

10%סביבות הלמידה של בית הספר משקפות את הזהות

100%סה”כ:
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משוקללמובילות ארגונית – מבנה ומנגנונים ארגוניים )סה”כ 30%(
ציון 

)5-1(
ציון 

משוקלל

מנהיגות: צוות מוביל  זהות פועל בביה”ס ועוסק בפיתוח ובהעמקה של הזהות בביה”ס 
לטווח הקצר ולטווח הארוך

10%

מעורבות ושותפות: יש מנגנונים ארגוניים התומכים במעורבות צוות חדר המורים בקידום 
הזהות בביה”ס באופן קבוע ומתמשך

20%

הנגשת מידע: בית הספר פועל להנגשת מידע לכל הקהלים הרלוונטיים. זאת בתיאום 
עם הרשות, במירב הערוצים והדרכים, כמו: אתר, תרגום לשפות זרות, אתר בי”ס, 

חומרים מודפסים, מיתוג
20%

30%ייעוץ: בית הספר עובד באופן שיטתי וקבוע עם יועץ/גוף אקדמי לקידום הזהות

10%משאבים: בית הספר מנתב משאבים תקציביים וחומריים ליישום הגישה החינוכית

10%למידת עמיתים: ביה”ס מפעיל מנגנונים מובנים להעברת הידע הנצבר בין חברי הצוות

100%סה”כ:

משוקללמובילות אנושית – פיתוח מקצועי ואישי )סה”כ 10%(
ציון 

)5-1(
ציון 

משוקלל

30%פיתוח מקצוע: סגל המורים יוזם הכשרות והשתלמויות בנושא הזהות 

חשיפה והשראה: צוות בית הספר יצא לסיורים בבתי ספר אחרים, הכיר מומחים ונחשף 
לחומרים ולמחקרים  בתחום הזהות

30%

40%יזמות: מורים, הורים ותלמידים מקדמים רעיונות ופיתוחים בתחום הזהות

100%סה”כ: 
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משוקללמובילות קהילתית )סה”כ 10%(
ציון 

)5-1(
ציון 

משוקלל

מעורבות הורים: יש מנגנונים לשיתוף הורים וניתן מרחב ליזמות שלהם. הורי תלמידים 
משתתפים בפעילויות הקשורות בזהות

30%

פעילות חוץ בית ספרית: פעילויות חוץ בית ספרית תומכת ומעשירה את הגישה 
החינוכית

30%

ממשקים: ביה”ס פועל בשיתוף פעולה עם גורמי אקדמיה/מוסדות/עסקים/ אתרים 
קהילתיים 

40%

100%סה”כ: 

משוקללסה”כ ציון בי”ס בפיתוח זהות
ציון 

)5-1(
ציון 

משוקלל

50%מובילות פדגוגית

30%מובילות ארגונית

10%מובילות אנושית

10%מובילות קהילתית

סה”כ:

שקלול

12345

לפיתוח  תהליך  אין 
זהות

לה בגיבוש והתהוות ע פ ה ך  י ל ה ת ב
ראשוני

פועל באופן מלאפועל באופן חלקי
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מחוון לפיתוח זהות – שנה רביעית

גישה חינוכית ייחודית בתפיסה מערכתית 
משקל 

כולל 55%
ציון 
)5-1(

ציון 
משוקלל

ניסוח הזהות 

5%הנחות ת היסוד והצעת הערך מנוסחות באופן קוהרנטי וברור

מטרות ויעדים לקידום הזהות מנוסחות באופן ממוקד וברור )תוצאתי( ובראייה שש 
שנתית )מתן דגשים מובחנים לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה(

5%

5%דרכי הפעולה ליישום הוגדרו מנוסחות באופן קוהרנטי, ברור ובהיר

יישום הזהות בתחומי דעת

15%הזהות משולבת בתכנים של כל תחומי הדעת

15%הזהות משולבת בדרכי הלמידה וההוראה של כל תחומי הדעת

15%הזהות משולבת בדרכי ההערכה של כל תחומי הדעת

הזהות משולבת בתכנית הלימודים הייחודית ובדרכי ההיבחנות החלופיות )70/30( 
ומוכרת על ידי המשרד

10%

יישום הזהות בתכנית החברתית והערכית של ביה”ס

10%התכנית החברתית-ערכית של ביה”ס משקפת את הזהות הבית ספרית

סביבות למידה

10%תשתיות בית הספר משקפות את הזהות

10%סביבות הלמידה של בית הספר משקפות את הזהות

100%סה”כ:
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מבנה ומנגנונים ארגוניים 
משקל 

כולל 25%
ציון 
)5-1(

ציון 
משוקלל

מנהיגות: צוות מוביל זהות פועל בביה”ס ועוסק בפיתוח ובהעמקה של הזהות בביה”ס 
לטווח הקצר ולטווח הארוך

30%

מעורבות ושותפות: יש מנגנונים ארגוניים התומכים במעורבות צוות חדר המורים 
בקידום הזהות בביה”ס באופן קבוע ומתמשך

20%

הנגשת מידע: בית הספר פועל להנגשת מידע לכל הקהלים הרלוונטיים. זאת בתיאום 
עם הרשות, במירב הערוצים והדרכים, כמו: אתר, תרגום לשפות זרות, אתר בי”ס, 

חומרים מודפסים, מיתוג

20%

5%ייעוץ: בית הספר עובד בשיטתיות ובקביעות עם יועץ/גוף אקדמי לקידום הזהות 

משאבים: בית הספר מנתב משאבים תקציביים וחומריים ליישום הגישה החינוכית
15%

למידת עמיתים: ביה”ס מפעיל מנגנונים מובנים להעברת הידע הנצבר בין חברי הצוות
10%

100%סה”כ:

פיתוח מקצועי ואישי
משקל 

כולל 10%
ציון 
)5-1(

ציון 
משוקלל

40%פיתוח מקצועי: סגל המורים יוזם הכשרות והשתלמויות בנושא הזהות 

חשיפה והשראה: צוות בית הספר יצא לסיורים בבתי ספר אחרים, הכיר מומחים 
ונחשף לחומרים, למחקרים וכד’ בתחום הזהות

20%

40%יזמות: מורים, הורים ותלמידים מקדמים רעיונות ופיתוחים בתחום הזהות
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100%סה”כ: 

קהילתיות 
משקל 

כולל 10%
ציון 
)5-1(

ציון 
משוקלל

מעורבות הורים: יש מנגנונים לשיתוף הורים וניתן מרחב ליוזמות שלהם. הורי תלמידים 
משתתפים בפעילויות הקשורות בזהות

50%

פעילות חוץ בית ספרית: פעילויות חוץ בית ספרית תומכת ומעשירה את הגישה 
החינוכית

30%

ממשקים: ביה”ס פועל בשיתוף פעולה עם גורמי אקדמיה/מוסדות/עסקים/ אתרים 
קהילתיים 

20%

100%סה”כ: 

סה”כ ציון בי”ס בפיתוח זהות
משקל 

כולל 10%
ציון 
)5-1(

ציון 
משוקלל

55%גישה חינוכית ייחודית בתפיסה מערכתית

25%מבנה ארגוני ומקצועיות

10%פיתוח מקצועיות הצוות

10%קהילתיות וחינוך לא פורמלי

100%סה”כ:

שקלול

12345

לפיתוח  תהליך  ן  אי
זהות

ה בגיבוש והתהוות ל ע פ ה ך  י ל ה ת ב
ראשוני

פועל באופן מלאפועל באופן חלקי
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נספח 7 | בית הספר 
התיכון האזורי הניסויי עין 
כרם – על קצה המזלג...
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נספח 7א | תיכון האזורי 
הניסויי עין כרם
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נספח 7 מ בית הספר התיכון האזורי הניסויי עין כרם – על קצה המזלג



בית חינוך לפיתוח מו"פ - 
מודעות ופעולה, תלמידים 

מתנסים בשיפור עולם
מטרות העל 

עשייה חינוכית שיעודה:

 מעבר ממודעות לפעולה;	 

מאדישות לאקטיביזם;	 

מהתעלמות לעירנות חברתית;	 

מניטרליות לנקיטת עמדה;	 

מאי מעורבות לעשייה!	 

מטרת בית הספר 
חינוך למעורבות חברתית באמצעות החינוך הבית ספרי תוך 
"שבירת" החומה המפרידה בין הלמידה בבית הספר לעולם 

האמתי

הנחות יסוד
הערך של אוטונומיה אישית והערך של אחריות חברתית, 

חשובים לרווחתו האישית )wellbeing( של האדם.

תחושת שייכות תורמת לאושר של האדם.

שני ערכים משותפים אלה הם תנאי לחברה דמוקרטית 
תקינה.

אם החברה לא תהיה סולידרית היא לא תוכל להתקיים 
כחברה השומרת על הפרט.

בעולם הפוסט מודרני יש בעיה קשה של חוסר שייכות 
וחוסר משמעותיות אישית.

העידן הפוסט מודרני גורם להתפוררות ה"אני" ולהתפוררות 
הסולידריות.

אדם החווה את עצמו כחלק מחברה גדל מתוך הוויה של 
סולידריות.

הנחות היסוד בתחום הלמידה 
למידה טובה היא כזאת שהלומד מבנה בעצמו את הידע.

הבניה זו מחייבת התנסות של התלמיד. 

מוטיבציה פנימית היא זרז ללמידה טובה המתקיימת לאורך 
זמן ותוצאותיה מקדמים את הלומד בכל תחומי חייו. 

עולם הידע והמיומנויות בבית הספר נותן מענה חלקי בלבד 
לעולם שאליו אנו מכינים את תלמידנו.

בית הספר צריך לזמן לתלמידיו סביבה המאפשרת מפגש 
אותנטי עם העולם שמחוץ לבית הספר והתנסות בו תוך 

גיבוש וחידוד ערכיו.

אותנטיות הלמידה והתנאים שבה תתנהל יפתחו מוטיבציה 
פנימית. 
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הכנסת העולם מחוץ 
לבית הספר - כיצד?

ביה"ס הוא המקום שבו מתקיימת למידה על העולם שמחוץ 
לבית הספר;

ביה"ס הוא המקום שבו רוכשים את הכלים הדרושים לעולם 
המחר;

ביה"ס הוא המקום שבו בוחרים בערכים הראויים שילוו את 
הבוגר בחייו כמבוגר. 

מודל העבודה בביה”ס – פירוט
שכבה ז':  מעבר מילדות לבגרות – בירור הזהות האישית 

במעגלים שונים ובחירת מיזם אישי.

שכבה ח': מפגש שכבתי עם מושג היזמות החברתית/
סביבתית, הובלת יוזמה שכבתית, עם חוויה של מימוש 

והצלחה.

שכבה ט': למידת עומק כיתתית של נושא היזמות החברתית/
סביבתית: זיהוי פער, ניתוח סיבות השורש, הצעת פתרונות, 
קידום ויישום תכנית כיתתית להתמודדות עם הפער – מיזם 

כיתתי.

שכבה י': חשיפה למתחים בחברה הישראלית, בחירת תחום 
פעולה והובלת יוזמה קבוצתית בתחום נבחר.

שכבות י"א וי"ב: עבודה בצוותים, למידת עומק של פער 
נבחר, הצעת תכנית פעולה להתמודדות עם הפער, מימוש 
חלקים מהתכנית, כתיבת דוח סיכום פרויקט במסגרת 

תכנית ייחודית לבגרות ברמת 5 יח"ל.

דרך הלמידה - המודל הפדגוגי 
הלמידה מתקיימת כמו בחיים - כלמידה העונה על צורך. 
לשם כך המורה מציע לכיתה לבצע מיזם )פרויקט(. הלמידה 
כולה נובעת מהנדרש לביצוע המיזם. התכנים נגזרים גם 

מתכנית הלימודים של משרד החינוך.

הערכה
ההערכה מתקיימת כחלק מתהליך הלמידה על כל שלביו 

ומבוססת על מחוונים רלוונטיים לכל שלב בלמידה. 

חלק חשוב בתהליך הלמידה וההערכה הוא הפרזנטציה- כל 
תלמיד מציג כמה פעמים את תהליכי הלמידה שעבר. 

תכנית הלימודים
ביה"ס בנה תכנית ליבה המתבססת על תכנית הלימודים 
של משרד החינוך. תכנית זו מחייבת את הצוות. מעבר לה 
רעיונות המיזמים באים מתחומי העניין של המורים בדיאלוג 

עם התלמידים. 

לנושא היזמות החברתית נבנתה תכנית ייחודית לבגרות 5 
יחידות שקיבלה את אישור הגף לתכניות לימוד ייחודיות. היא 
משמשת בסיס לכל הלמידה בתחום זה בבית הספר על פי 

התכנית המפורטת מעלה. 

התכנית מופיעה באתר אגף מו״פ, ניסויים ויזמות. 
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פרופיל מורה
מורי עין כרם חייבים להיות מורים יזמים. מורים המסוגלים 
ורוצים להכניס לבית הספר ולהוראתם את תחומי העניין 

שלהם ואת הערכים המנחים אותם. 

מורי עין כרם מתנסים בכתיבת חומרי למידה ובתכנון הוראה 
ברמה גבוהה מאוד היות שהם נדרשים לתכנן את המיזמים. 

בית הספר פתח מחוון תיקי יזמים וחומרים נוספים לתמיכת 
המורים. בנוסף בבית הספר פועל צוות לליווי המורים 

ולהנחייתם. 
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משרד החינוך / המזכירות הפדגוגית / גף ניסוי ויזמות

 ביה"ס הניסוי אזורי עין כרם
מו"פ - ממודעות לפעולה

 ביה"ס עין כרם כשדה לניסויי חווייתי
תלמידים מתנסים בשיפור עולם

מנהלת: ציפי ידידיה
מובילת ניסוי: רותי גולדשטיין

מפקחת בית הספר: ענת בן מורה
מרשתת: אמירה ארליך

שנה בניסוי: שנה ד'

קורס חילוץ מודל ירושלים תשע''ד

צוות מוביל ניסוי

ציפי ידידיה, יואב אור, אילת בלעדי  - הנהלת ביה"ס	 

יפה בן לולו - רכזת פדגוגית	 

רותי גולדשטיין – רכזת הניסוי	 

אסף גפן – מלווה אקדמי, מנחה ומתעד	 

יסמין בן נון – מעריכה	 

אסף שמר - מרכז מרכז הל"ב ומרכז למידה סביב פרויקטים	 

יואב סגל – מלווה ומייעץ את המימדים הייצוגיים של הנעשה 	 
בניסוי

קורס חילוץ מודל ירושלים תשע''ד

מודל פעולה של הניסוי

קורס חילוץ מודל ירושלים תשע''ד

הנחות היסוד
אנו חיים בעולם המתאפיין בניכור ואדישות. 	 

על בית הספר מוטלת הזכות והמחויבות לפתח ולכוון את 	 
השקפת העולם הבית ספרית על עולם רצוי – מיטבי.

עולם רצוי הוא עולם בו בני האדם מחויבים לזולת, פועלים 	 
למניעת אי צדק, נלחמים באדישות ומובילים לסולידריות 

חברתית.

תפקיד בית הספר להכין את התלמידים להיות אזרחים 	 
אקטיביסטים המחויבים לחברה צודקת ולהוביל למימוש 

האקטיביזם כבר במסגרת ביה"ס.

בית הספר הוא חלק מהעולם הסובב אותו, ולכן התכנית הבית 	 
ספרית שוזרת סוגיות והתנסויות בסביבה. ומימוש האקטיביזם.

למידה טובה היא למידה הנובעת מהנעה פנימית ולכן מחייבת 	 
טיפוח חזקות אישיות, תחומי עניין, וחוויות של הצלחה.

קורס חילוץ מודל ירושלים תשע''ד

מיזמים 
לימודים 
מכוונים 
לעולם 

האמיתי

פיתוח חזקות 
התלמידים הגדרה 

עצמית ועצמאות

פיתוח יזמים 
חברתיים
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למה אשכול ענבים ?
מסמל את כל חלקי העשייה המתחברים למכלול אחד שלם.	 

מסמל את ההשפעה והשפע על ואל העולם.	 

מתחבר לשם של מיקום בית הספר 	 

קורס חילוץ מודל ירושלים תשע''ד

עקרונות פעולה פדגוגיים:  
הגדרת מטרות לעולם משולבת בדרכים להשגתן. 1

למידה מכוונת לתוצאה בת קימה פיזית או רעיונית. 2

למידה שיתופית המזמנת התמודדות עם משימות  . 3
מורכבות ומאפשרת שילוב רעיונות, שילוב עמדות  ושילוב 

חוזקות

העשייה הבית ספרית מונעת גם על ידי שיקולים חברתיים- . 4
קהילתיים

סביבות הלמידה מדמות ככל הניתן תפקודי חיים והתנסויות . 5
מגוונות ומפגישות את התלמידים עם העולם עצמו בתוך 

ביה"ס ומחוצה לו. 

משוב עצמי ושיתופי מודע ומתמיד. 6

קורס חילוץ מודל ירושלים תשע''ד

 צוות מוביל ניסוי
קיום יומיומי של אידיאל האזרחות המקיימת, מחויבות לחברה 
צודקת תוך שימוש בתכנים הנלמדים כדי להשפיע על סביבתם-

העשייה היא זירת הלמידה

הלמידה היא למטרת העשייה.

 העשייה הבית ספרית מאופיינת בהתנסויות המכוונות לעולם החיצוני, 
 מפתחות הנעה פנימית ומגייסות לפיתוח סולידריות חברתית 

ומלחמה בניכור ובאדישות.

קורס חילוץ מודל ירושלים תשע''ד

עקרון חינוכי מרכזי של בית הספר: 
 התלמידים מונחים לנקוט עמדה וליישם 
את רעיונותיהם בפעולה לטובת החברה.

השאיפה היא שהתלמידים יוכיחו באופן מעשי שינוי ומעבר 

מאדישות לאקטיביזם;
מהתעלמות לערנות חברתית;

מניטרליות לנקיטת עמדה;
 מאי מעורבות לעשייה! 

קורס חילוץ מודל ירושלים תשע''ד
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קורס חילוץ מודל ירושלים תשע''ד

פעולות ייחודיות
יזמות חברתית

שכבה ז':  התלמידים מבררים את הזהות האישית במעגלים שונים 	 
בדגש על המושג "נתינה" הכולל החלטה ובצוע משימת נתינה.

שכבה ח': התלמידים נפגשים עם מושג היזמות החברתית / 	 
סביבתית, מובילים יוזמה שכבתית, עם חוויה של מימוש והצלחה. 

שכבה ט': התלמידים לומדים לעומק את נושא היזמות 	 
החברתית: זיהוי פער, הצעת פתרונות, קידום ויישום תוכנית 

כיתתית להתמודדות עם הפער. כל כיתה בוחרת פער חברתי 
ואת המענה לו , מוצאת את המקום ליישום ומיישמת. 

שכבה י': התלמידים לומדים על פערים ומתחים חברתיים 	 
בעולם ובמדינת ישראל, מושגים מתחומי החברה והכלכלה 

ומשלבים בין מחויבות אישית ליזמות חברתית.

שכבה י"א: בונים מסע עצמאי בשבילי החברה הישראלית, מפגשים 	 
בין -אישיים המציגים את פסיפס הקבוצות בחברה הישראלית.

קורס חילוץ מודל ירושלים תשע''ד

פעולות ייחודיות
מרכז הלב

שגרירים – תלמידים מציגים את העשייה של ביה"ס בפני 	 
משלחות, כנסים ואורחים.

חונכים – תלמידים מחטיבה עליונה חונכים תלמידים צעירים 	 
מהם בעזרה לימודית ומהווים "אח בוגר".

נאמני ראש חודש – פעילות חודשית סביב נושאים ערכיים 	 
בהובלת תלמידים. התלמידים מכינים את התכנים ומעבירים 

אותם בכיתות.
סיורים ייחודיים סביב נושאים חברתיים לתלמידים החברים 	 

במרכז הלב.
קפה ומעשה / סוגיה עוגיה – שתי תכניות בהרצה שמטרתן 	 

שילוב תלמדים נוספים בשיח, עשייה והתמודדות עם נושאים 
חברתיים ערכיים

פעילות היזמות החברתית כמפורט בשקופית הבאה.	 
פעילות מועצת תלמידים והריכוז החברתי מהווים חלק אינטגרלי 	 

 ממרכז הלב.

קורס חילוץ מודל ירושלים תשע''ד   

פדגוגיה פורצת דרך
מיזמים לימודיים מכוונים לעולם האמיתי

יוצרים אקלים לימודי המותאם לרוח התקופה . מתמודדים עם אתגרים חברתיים, 
ערכיים והתוכניים המצויים בעולם שסובב אותנו.

משלבים בלמידה בין תכני הלימודים לרלוונטיות שלהם לחיים ולתלמידים. 
הלמידה מתבצעת באמצעות כלים פדגוגים הכוללים למידה והתנסות סביב נושא 
מרכזי, שילוב חשיבה עצמאית ויצירתיות מתן ביטוי לתחומי החוזק של התלמידים 

והעברת האחריות ללמידה אל התלמיד עצמו. 

קורס חילוץ מודל ירושלים תשע''ד

אזרחות מקיימת

התנסות

חוויה

מודעות

השפעה

ממודעות לפעולה
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SML -  חינוך אישי
מתן מענה אישי לכל תלמיד בבית הספר על מנת לאפשר לו 	 

מיצוי הפוטנציאל. המטרות:

יצירת דיאלוג אחר 	 

מבוגר משמעותי לכל תלמיד בביה"ס	 

שיפור הישגים לימודיים	 

אחריות על תהליכי הלמידה וההתפתחות אקטיביזם חברתי	 

פיתוח חזקות, הגדרה עצמית ועצמאות	 

 הכתה מהווה קבוצת תמיכה מרכזית לחבריה במסעם 
 החינוכי והחברתי. החונך מקבל רצועת זמן 3 ש"ש לפיתוח 
חינוך ערכי בצורה האישית והקרובה ביותר לתלמידיו וזאת 

באמצעות בחינה מתמדת של 5 שאלות: 

קורס חילוץ מודל ירושלים תשע''ד

ציטוט מפתח:

"במאה ה-20 היה זה אנושי להיות בלתי אנושי. עלינו ללמוד על 
הסכנה שבאדישות. האדישות גרמה במאה ה-20 לקטסטרופות 
גדולות, אדישות לרשע מאפשרת לרשע לצבור כוח. מה שלמדנו 

מהמאה ה-20, צריך להיות הצורך הבלתי מעורער למגר את 
האדישות.

 

ניסיתי כל חיי להגדיר את הגישה שלי לבעיה הזו, באמרי כי ההיפך 
של אהבה אינו שנאה, כי אם אדישות. ההיפך של חיים אינו מוות 
כי אם אדישות לחיים ולמוות. ההיפך של שלום אינו אלא אדישות 

לכיעור שבמלחמה וליופי שבשלום". 

אלי ויזל

קורס חילוץ מודל ירושלים תשע''ד

אני 
בעבר

?מאין

אני 
בהווה

מטרות
אישיות

מדדי
הצלחה

תכנית
/לימודים
התפתחות
אישית

?מי ?מה ?איזה ?איך

1 5432
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נספח 7ב | בית ספר תורני 
ניסויי לבנות פלך, קרית עקרון
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נכתב ע״י צוות בית הספר בשנת תשע״ה

תעודת הזהות שלנו 
בית ספר לבנות “פלך” ע’’ש רות קורמן בקריית עקרון נוסד 

בשנת תש’’ס )2000(. 

בית הספר מציע  שיטות לימוד והוראה חדשניות. בבית 
הספר אנו עמלים על טיפוח עולמה האמוני של כל תלמידה 
ומעודדים חשיבה, למידה והתמודדות עם אתגרי החיים 

והעם מתוך תפיסת עולם אמונית.

בית הספר מיועד לבנות מכיתה ז’ עד י”ב, סקרניות, בעלות 
עניין בלימוד הדורש הבעה עצמית במגוון דרכים יצירתיות, 

ושואפות למצוינות אישית ולהישגיות. 

הרגישות לצורכי הכלל והפרט באה לידי ביטוי בתוכניות 
החינוכיות ובמתן מענה חם ותומך לכל אחת מהבנות.

בית הספר שלנו הוא על אזורי ולומדות  בו כ-360 תלמידות 
הבאות ממקומות שונים: קריית עקרון, רחובות, בית שמש, 
חשמונאים, מודיעין, ראשון לציון, ניצן, שהם, בית גמליאל 

ויישובים נוספים באזור.

אוכלוסיית התלמידות, לשמחתנו הרבה, מגוונת. אנו שמחים 
לחנך יחדיו בנות בעלות רקע שונה, ולהגשים את רעיון 

אחדות ישראל הלכה למעשה.

נתוני ביה’’ס לשנת 
הלימודים תשע’’ה

בבית הספר  13 כיתות אם.

בחטיבת הביניים – 225 תלמידות

בחטיבה העליונה – 174 תלמידות

בביה’’ס משולבות בנות עם לקויות למידה ובעלות צרכים 
מיוחדים המקבלות מענה מהצוות הטיפולי של ביה’’ס.

בחטיבת הביניים – 30 תלמידות משולבות

בתיכון – 15 תלמידות משולבות

בניית עולם האמונה 
של התלמידות

בית הספר נוטע בתלמידות את אהבת התורה, העם הארץ 
ואהבת האדם תוך הדגשת מחויבות לחיים על פי ההלכה. 

בתחום הלימודי : לימוד תורני נרחב – תנ’’ך, משנה אגדה 
וגמרא, הלכה ומחשבה ויסודות הציונות הדתית. 

תכניות בית מדרשיות ייחודיות, עידוד הלימוד בחברותא, 
קבוצות סיירת, וקבוצות לימוד.

בתחום החינוכי: שיח משמעותי עם הצוות החינוכי בנושאי 
דת, אמונה ומדינה, קודש וחול  וקדושת האדם, ובמסגרת 
עיון,  ימי  : שבתות,  הפעילות החברתית הענפה דוגמת 

שיחות, סיורים ועוד.
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להיות אישה דתית
המתחוללים  לשינויים  להתייחס  לומדות  התלמידות 
בתפקידה של האישה היהודייה בחברה מתוך מחויבות 
להלכה. חשוב לנו שכל אחת תמצא את מקומה מתוך 
בחירה אישית. אנו מעודדים את הבנות למודעות ולפיתוח 

אישי תוך קשר וקשב למקורות ההלכתיים.

וכל  – אוצ’’ר ומסילה,  בביה’’ס פועלים שני בתי מדרש 
תלמידה יכולה לבחור את המסלול המתאים לה, בבחינת: 
הקורסים  חפץ”.  שליבו  ממקום  אלא  לומד  אדם  “אין 
המוצעים: המחאה במקורות היהודיים ובספרות, אקולוגיה 
יהודית, יחסים במשפחה במקרא ובתלמוד, כתיבה יצירתית 
בעקבות פרשת השבוע, עולמם של התנאים, מסילת ישרים, 
מעגל השנה היהודי, מפגשים בתפילה, מסגרות זמן ומקום 

בתנ’’ך, נשים בתנ’’ך, מדרשי חז’’ל.

מכיתה ח’ התלמידות לומדות גמרא, כדי לחשוף אותן 
לעולמם המופלא של חכמים, ובתיכון הן בוחרות בין מסלול 

המשנה למסלול הגמרא.

להיות אזרחית נאמנה
בית הספר מחנך את תלמידותיו להכרה במדינת ישראל 
צמיחת  “ראשית  בבחינת:  דמוקרטית,  יהודית  כמדינה 
גאולתנו”. אנו פועלים להפנמת ערכי הדמוקרטיה, כיבוד 
שלטון החוק, הכרת והערכת מוסדות המדינה, סמליה, 

ראשיה, שופטיה ויועציה. 

ביה’’ס מעודד סובלנות וקבלה של מגזרים אחרים בחברה 
הישראלית ובניית ערוצי הידברות עימם.

אנו מכוונים את תלמידותינו לשרת את המדינה שירות 
משמעותי ולתרום לחברה בכל יום ויום.

אנו מעודדים את התלמידות לקבל עליהן אתגרים אישיים 
ועמדות מנהיגות בחברה הישראלית בכלל ובחברה הדתית 

בפרט.

תלמידות כיתה י’ שותפות בתכניות: מחויבות אישית, להיות 
אזרח )קבלת תעודת זהות במסגרת ביה’’ס לאחר לימוד 
מעמיק של נושא האזרחות(, ובתכנית עתיד – לימוד משותף 

לתלמידים דתיים וחילוניים מטעם מכון הרצוג.

תלמידות י”א משתתפות בתכנית “דרכים”, תכנית העמקת 
ההיכרות עם הציבוריות הישראלית על כל גווניה.

תלמידות י”ב עוברות שנה גדושה ומלאה של הכנה לשירות. 
יותר מ-95% של הבוגרות משרתות שנתיים שירות לאומי 
או צבאי במגוון רחב ומשמעותי של תפקידים. כ-25% מכל 
שכבה משתתפות בשנת לימודים במכינה או במדרשה לפני 

השירות או לאחריו. 

חינוך ליצירתיות, למיצוי 
ולמצוינות אישית

בבית הספר מופעלות תכניות לימודים מקוריות, המרחיבות 
את התשתית של תכנית הלימודים של משה’’ח. 

לדוגמה: לימודי מדעי הרוח בהיבט רחב ובינתחומי, ימי שיא 
לימודיים חווייתיים הנלמדים מתוך היבטים מגוונים, טיפוח 

החשיבה המתמטית והמדעית.

העת  על  ז’  בכיתה  לומדות  הביניים  חטיבת  תלמידות 
העתיקה בהיבט הכללי והיהודי, עם הרחבה בארכיאולוגיה, 
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ספרות, פילוסופיה ומדרש.

תלמידות ח’ לומדות על תקופת ימי הביניים עם הרחבה 
בתולדות האומנות, עיון בסוגיות זהות יהודיות, ולימוד מעמיק 

על דמויות חשובות מהתקופה.

תלמידות ט’ לומדות על העת החדשה עם הרחבה על הוגי 
דעות חשובים מהתקופה, וכן בתולדות המוסיקה ובתיאטרון.

בבית הספר נהוגה הערכה חלופית. צוות ההוראה מעריך את 
יכולות התלמידות הבאות לידי ביטוי במבחנים ובפרויקטים 

והן מקבלות הערכה מילולית. 

חונכות – כל תלמידה נהנית מליווי של חונכת אישית מצוות 
ההוראה או מתלמידה בוגרת. בזכות הליווי ניתן גם לבנות 

תכנית אישית המתאימה לכישורי התלמידה. 

 אנו מחנכים לסקרנות אינטלקטואלית, לרוחב אופקים 
ולחשיבה יצירתית וביקורתית.

לתלמידות חטיבת הביניים מוצעות תכניות מצוינות והעשרה 
מעבר לנושאי הלימוד: שני קורסים מתוקשבים במדעים 
וקורס במדעי החברה – מבוא  וגנטיקה,  – אסטרונומיה 

לפסיכולוגיה.

ט’,  בנוסף מוצעת תכנית מצוינות במדעים לתלמידות 
המשתתפות במחקרים אמתיים במכון וייצמן. 

ההשתתפות היא על בסיס מוטיבציה וקבלת אחריות ולא 
על בסיס ציונים.

קהילת בית הספר – 
שותפות ונתינה

בבית הספר מתנהלת מערכת יחסים חמה ופתוחה. כבוד, 
יושר ואמון הדדי הם מאבני היסוד של הקהילה שלנו. 

התלמידות שותפות בדיונים על נושאים מהותיים בחיי בית 
הספר. בכל שנה פועלים ארבעה פורומים שבהם משתתפות 
נציגות מכל הכיתות. כנציגות הכיתה הן מביאות את נושאי 

הדיון לכיתה להמשך שיח ולהצבעה.

פעילויות חסד ונתינה ביוזמת תלמידות ובאופן מאורגן הם 
חלק בלתי נפרד מחיי ביה’’ס.

לביה’’ס מועצת תלמידות פעילה, השותפה בצמתים חשובים 
בחיי ביה’’ס: קבלת תלמידות, בניית לוח החינוך החברתי 

וקביעת נהלים ומדיניות בביה’’ס.

הישגים ופרסים
בית הספר זכה בפרס החינוך המחוזי בחמ’’ד בשנת תשס’’ו, 

כהבעת הערכה על פועלו החינוכי הייחודי.

תלמידות ביה’’ס עושות חיל בחידונים ובתחרויות ארציות: 
במשנה, בערבית, באתלטיקה, בקולנוע ובאמנות. 

במבחני המיצ’’ב וכן בבחינות הבגרות היו הישגי התלמידות 
גבוהים בהרבה מהממוצע הארצי.

מנתוני המיצ’’ב של שנת תשע’’ג :

 במדעים קיבלו התלמידות ציון גבוה ב-12 נקודות )59 נק’( 	 
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מעל הממוצע של בתי הספר דוברי העברית, 

באנגלית  הן קיבלו ציון הגבוה ב-21 נק’ מהממוצע של 	 
בתיה’’ס דוברי העברית )86 נק’(. 

בשאלוני האקלים ציינו יותר מ-80% מהתלמידות כי 	 
טוב להן בביה’’ס, וכי הן מרגישות אמון ואכפתיות בקרב 

הצוות.

שיעור הזכאיות לתעודת בגרות: בשנת הלימודים תשע’’ד 
94% עם 37.2% מצטיינות. בשנת הלימודים תשע’’ג : 93.4%.

בסקר עיתונאי שנערך בשנת תשס’’ח זכה ביה’’ס במקום 
השישי במס’ התלמידות המצטיינות בבחינות הבגרות.

בכתבה בעיתון “דה מרקר” דורג ביה’’ס בציון 95 במיצ’’ב, 
במקום השלישי בטיבו. 

נכנס לרשימת בתי הספר הערכיים לשנת  בית הספר 
הלימודים תשע’’ד.

תלמידות מגמת קולנוע זכו בשנים האחרונות במקומות 
הראשונים: בפסטיבל חיפה, בתחרות של החמ’’ד, ובקולנוער 
באפרת. בשתי האולימפיאדות האחרונות למתמטיקה 
זכו תלמידותינו במקומות  בירושלים  שנערכו במכללה 
מכובדים: בשנת תשס’’ח במקום השלישי הארצי, ובשנת 

תש’’ע בין עשר המצטיינות של התחרות.

כי הישגים אלה משקפים בית ספר הטרוגני,  לציין  יש 
המעלה על נס את שילוב האוכלוסיות השונות ומתן מענה 

הולם לצרכים האישיים של התלמידות.
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נספח זה נכתב בשנת תשע״ה ע״י צוות בית הספר

חטיבת הביניים
מדעי הרוח

מצלמה.  של  רחבה  לעדשה  דומה  הרוח  מדעי  תכנית 
התהליכים והאירועים שלומדים עליהם בשיעורי היסטוריה 
מקבלים נקודת מבט רחבה ומעמיקה בשיעורים של תולדות 
האמנות, הגות ומחשבה, תולדות הקולנוע ועוד. בכיתות ח'-ט' 
התלמידות יכולות לבחור בשני קורסים מתוך שלושה ולהבין 
את יחסי הגומלין בין השקפות עולם לאירועים היסטוריים 
ובין היצירה בתחומים השונים של האמנות )אדריכלות, 
ציור, פיסול( להתרחשויות בעולם. הקורס בקולנוע מתייחס 

להיסטוריה ולמיתוסים מכוננים הבאים לידי ביטוי בסרטים.

שיעורי מדעי הרוח מנסים להשלים את הפאזל הענקי של 
רוח התקופה, המורכבת מאישים, מאירועים, מפילוסופיות, 

מיצירה, ממוזיקה ומאמונה.

אמנויות
כל שכבה לארבע קבוצות של  ז'-ט' מחולקת  בכיתות 
אמנויות. בכיתות ז'-ח': אמנות, תיאטרון, הרכבים מוזיקליים 
ובכיתה ט': אמנות, תיאטרון, הרכבים  ותיאטרון בובות, 
יוצרת. שעות האמנויות מאפשרות  וכתיבה  מוסיקליים 
לתלמידות להביא לידי ביטוי מגוון כישורים ויכולות ולהביע 
בריבוי  המאמינה  מהתפיסה  כחלק  הפנימי  עולמן  את 
אינטליגנציות. האמנויות הן גם חלק מהלמידה הבין-תחומית 
בימי השיא. הנושא השנתי נלמד ומוצג בדרכי הבעה שונות 
ומגוונות ומועלה בסופו של דבר בערב אחד המחבר בין כל 

התחומים.

בית מדרש
"שבעים פנים לתורה" אמרו חכמינו. 

תלמידות כיתה ז' רוכשות את מיומנות הקריאה במדרשים 
והלימוד בחברותא בשיעורים בכיתה בנושאים הנוגעים 

למעגל השנה.

בית המדרש של תלמידות כיתות ח'-ט'  )רב גילי( מאפשר 
לבנות ללמוד תורה במקום שליבן חפץ. שתי השכבות 
מחולקות לשש קבוצות ובוחרות את הנושא ואת המורה 
המעניין אותן בלימוד אמתי לשם שמים. בנוסף יש לימודים 
המדרש.  לבית  מיוחדות  ופעילויות  לעת  מעת  כללים 
האפשרויות הן: מעגל החיים לאור סיפורים חסידיים, פרשת 
שבוע לאור פרשנותה של נחמה לייבוביץ, שמיטה וארץ 
ישראל, סוגיות ביהדות לאור יצירות אמנות, נשים בתנ"ך, על 

מלאכים בתנ"ך, משמעותם וביטויים האומנותי.

תנ”ך בחטיבת הביניים
בכיתה ז' התלמידות לומדות על פי תכנית הלימודים של 
ויהושע(.  )בראשית  ונביאים בעיון  משרד החינוך, תורה 

בשיעורים הן נחשפות לעולם הפרשנות.

בכיתות ח'-ט' נוסף על התכנית הרגילה אנו מציעים בחירה 
בין שני נושאים שבהם הלמידה היא רוחבית על פי נושאים. 
המטרה היא לתת לבנות להיחשף לצדדים נוספים בעיסוק 

בתנ''ך מעבר ללימוד הפרשני.

בכיתות ח' נושאי הבחירה הם: פרשנים בנעלי בית, וסיפורי 
התנ''ך בראייה בין-תחומית.

בכיתות ט' נושאי הבחירה הם: דמויות מופת בתנ''ך, וסיפורי 
אמונה והתמודדות בתנ''ך.
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חינוך חברתי
החינוך החברתי בחטיבת הביניים נע בשני צירים: לוח השנה 
ונושאים ערכיים ואמוניים. במסגרת הפעילות החברתית 
בהרצאות  אישיות,  בשיחות  משתתפות  התלמידות 
ובסדנאות. הן  יוצאות לשבת סמינריון ומשתתפות בימי עיון. 

כל הנושאים נדונים גם בשיעורי חינוך ובבית המדרש.

את התקופה הקרובה נייחד ללימוד סביב נושא השמיטה 
והכנה לתפילה של ימים נוראים.

במסגרת החינוך החברתי יוצאת כל שכבה ליום סיור הקשור 
לאחד מנושאי הלימוד בשכבה.

כינוס
בכל יום חמישי החטיבה מתכנסת לשעה משותפת.

הכינוס מתחיל תמיד ברעיון מתוך פרשת השבוע, ולאחר מכן 
משוחחים על ענייני האקטואליה מהשבוע שחלף במדינה, או 

מתייחסים לתאריכים חשובים הראויים לציון ולהתייחסות.

העצמת תלמידות
נוסף על מועצת תלמידות שתיבחר לאחר תקופת החגים, 
מדי שנה בשנה אנחנו מפעילים "פורום תלמידות" הדן 
בנושאים מהותיים מחיי ביה''ס. השנה, בעקבות המעבר 
למבנה החדש, נתחיל עם פורום ספרייה ופורום איכות 

הסביבה.

חטיבה עליונה
כיתה י’

השכלה כללית )רויטל, הדס, עליזה(
רויטל טיקוצ'ינסקי

 בחרתי לקרוא לתכנית "רואים עולם". מטרתה להכיר יותר 
לעומק את התהליכים שהשפיעו וחלקם עדיין משפיעים על 
העולם כפי שאנו חיים בו. למשל: אירופה משנה את פניה; 
גלובליזציה – כוחה ואיומיה, המלחמה הקרה - האם היא 
תמה? בצד הלמידה הפרונטלית יהיה פן התנסותי שבו כל 

תלמידה תבחר נושא, תעמיק בו, ותציג אותו לפני הכיתה.

הדס בן ארזה
מדוע אנחנו חולמים? מדוע פעוטות אוהבים כל כך את 
המשחק "קוקו"? האם ההבחנה בין טוב לרע היא מולדת או 
נרכשת? מה מניע אותנו לעשות פעולות מסוימות דווקא? 
מדוע אנו נמשכים לאנשים מסוימים? מה הופך אנשים 
עצמאים ורגילים לצייתנים וכנועים מול דמויות סמכות? מדוע 
אנחנו נוטים לשכנע את עצמנו שקיבלנו החלטות מוצדקות?

של  התחומים  ממגוון  חווייתי  באופן  "נטעם"  בקורס 
הפסיכולוגיה: חברתית, אישיותית, התפתחותית וקוגניטיבית.

עליזה משה
היגדים, סיפורים מיתולוגיים, שירים, רומן, מחזה וסרט, כולם 

מנסים לפצח חידה אחת - אהבה.

מהי אהבה וכיצד עיצבו אותה אמנים, משוררים, מחזאים 
ופילוסופים. אבל בעיקר, איך אנחנו מתכננות לעצב את 
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האהבה שלנו - על כך בקורס "אהבה".

השכלה כללית - קודש 

אודי אברמוביץ
עיון בדמותו ובכתביו של הראי"ה קוק.

"אורות התשובה".  בחודש אלול נלמד קטעים מהספר 
לאחר מכן נכיר את תולדות חייו של הראי"ה קוק, ואת יחסיו 
המורכבים עם הציונות הדתית. במהלך השנה נעיין בקטעים 

רבים מתוך כתביו, המהווים אבני דרך בהגותו.

הרב משה לוי
ביחידה זו אנו מבקשים "להיכנס לנעליהם" של פוסקי הלכה, 
 ללכת עמם בדרכם ולבחון את מסלולי הפסיקה שלהם. 
העיון הוא מהמקור הקדום ביותר שידוע לנו עד פוסקים 
בני זמננו. הכוונה היא לפתוח אופקים חדשים ולא מוכרים 
לתלמידות בעיון בהלכה, לעורר את הרצון ולהעניק מעט 
כלים, כיצד ניגשים ללימוד מעמיק של דברי הלכה. הנושאים 

הנלמדים: 

מבוא להלכה מהמקור לפסק

נושא א' - אמירת האמת, האיסור לשקר, העתקה בבחינות

נושא ב' - שכרות, עישון, הימורים, התמכרויות

נושא ג'  - כבוד ואמון בין מורה ותלמידים

נושא ד' - בנות לומדות תורה

נושא ה  - נשים ומצוות עשה שהזמן גרמן

תיתכן פתיחת קבוצה שלישית בה נלמד מושגים בסיסיים 
מעולם החסידות.

קודש מורחב  

תנ’’ך - מיכל בונצל
בתכנית המורחב נלמד לקראת הרחבת 3 יחידות הבסיס 
של בחינת הבגרות בתנ"ך ל-5 יח"ל. הלמידה תתבסס על 
למידה הוראה והערכה חלופית של נושאים בתנ"ך ע"פ 
תכנית הלימודים בשלוב תכניות ייחודיות הנבנות בימים 
אלה. בשנת תשע״ה ילמדו הבנות את הנושא "דמויות מופת 

בתנ"ך".

גמרא – הרב ישראל
5 יח' בתושב''ע.  בתכנית המורחב ילמדו הבנות לקראת 
הדגש המרכזי בתכנית ההרחבה היא לימוד גמרא. השנה 

ילמדו הבנות את מסכת סנהדרין.

היסטוריה

רויטל טיקוצ’ינסקי - פרויקט 
החקר בהיסטוריה 

בלמידה  להתנסות  לתלמידה  מאפשר  החקר  פרויקט 
החושפת אותה למפגש חי עם דרך החשיבה האופיינית 
להיסטוריונים. השאלה המרכזית המלווה את השיעורים 
היא: מה יש בדרך חשיבה זו שמעמיקה את ההבנה שלי 
את עולמי? בצד הלמידה בכיתה של שתי תקופות מכריעות 
בחייו של העם היהודי - המודרניזם וראשיתה והתבססותה 
של התנועה הציונית - יכתבו התלמידות עבודה תוך שימוש, 
יישום, התנסות והעמקה בכלים שרכשו בכיתה. התלמידות 
יכתבו שתי עבודות: האחת על תקופת העלייה השנייה 

והאחרת על העשור הראשון לקיומה של מדינת ישראל.
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מבוא למדעים  

מבוא לביולוגיה: יעל שמלה
בדגש  האדם  של  לביולוגיה  הוא מבוא  הנלמד  הנושא 
הומיאוסטזיס. לימוד הנושא נועד לתת לתלמידה תמונה של 

אורגניזם רב תאי, כיישות שלמה המתפקדת כיחידה אחת.

הנושא המגביר את המודעות לבריאות ולחולי מעורר עניין 
ורלוונטי לתלמידה.

על מנת להקנות הבנה רחבה של תהליכים המתרחשים 
בגוף האדם, נכללים גם היבטים בסיסיים בנושא התא וכן 

התייחסות לאחריות האדם לטבע.

מבוא לכימיה: שושנה אגרנוביץ
חשיפה למושגי יסוד בכימיה )כגון תגובות כימיות, קשר כימי( 
ונושאים מתקדמים, רדיואקטיביות ועוד. בתכנית הלימודים 
שלושה נושאי חובה:  מושגי יסוד ומיומנויות חקר, מבנה 
וקישור, אנרגיה ודינמיקה. בנוסף יש שלושה נושאים שמהם  
צריך לבחור אחד: מבנה וקישור ב', תרכובות פחמן, חומצות 
ובסיסים. הבחירה תלויה בהתעניינות תלמידות הכיתה 

וברמתן.

חשיפה למגמות 

שירן אדרי - חשיפה לאמנות
עולם האמנות הוא מסקרן, מאתגר ומפתח את החשיבה 
היצירתית. במהלך הסמסטר נעסוק בהבנת יסודות האמנות 
ולימוד שפת האמנות, ומתוך זה נגיע ליכולת לנתח יצירות 
ולהבינן, וניחשף ליצירות מודרניות ועכשוויות שעוסקות 
בחברה הישראלית. במהלך הסמסטר ישולבו כמה סדנאות.

רוחמה שטיין - חשיפה לתיאטרון
הבנות ילמדו את שפת התיאטרון ובתוכה הקניית עולם 
המושגים בתיאטרון. נלמד את המחזה "בית הבובות" ודרכו 

נלמד לתת פרשנות למחזה ולנתח דמויות.

הלימודים כוללים צפייה בהצגות תיאטרון "רצות" תוך תרגול 
צפייה ביקורתית והרחבת ההיכרות והידע התרבותי.

טל טביומי – חשיפה לתקשורת
התקשורת בעידן המודרני היא אחד הכלים המשפיעים 
ביותר על דעת הקהל ועל בניית עולם הערכים ותרבות שעות 
הפנאי. במסגרת השיעור ייחשפו הבנות לשפת הקולנוע דרך 
ניתוח סרטים, ונתנסה בשימוש במצלמה כהתנסות ראשונית 

וחווייתית.

חנה גובר – חשיפה לערבית
תלמידות המגמה לערבית יחשפו להמשך לימוד השפה, 

דקדוק, תחביר

ואוצר מילים. במקביל הן לומדות על תרבות ערב, על מנהיגי 
ועל הארגונים הפועלים במזרח התיכון. נלמדת  האזור 
חשיבות השפה הערבית בחיי היום-יום באזורינו ושימושיה 

העתידיים.

הדס בן ארזה  - המגמה הבין-תחומית:
המגמה הבין-תחומית מבקשת לשבור את הדיכוטומיה בין 
המקצועות הנלמדים לבגרות ולהציע למידה רב-תחומית 
ובין-תחומית סביב נושא מרכזי מאחד. הבנות יוכלו להתנסות 
באופן למידה זה, והשאלה המרכזית שנעסוק בה היא 
"מה זאת אהבה". ננסה לענות על שאלה זו בעזרתם של 
התנ"ך ומדרשי חז"ל, הספרות הקלאסית והמודרנית, דברי 
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הוגים ופילוסופים, סרטי קולנוע, יצירות אמנות ותיאוריות 
פסיכולוגיות.

סדנאות בכתיבה – מיכל בונצל
אחרי החגים ישתתפו התלמידות בכמה סדנאות כתיבה: 
בניית שאלת חקר, כתיבת רשימה ביבליוגרפית, כתיבה 
מדעית, כתיבה יצירתית, כתיבה תיעודית, ועוד. במסגרת 
הסדנאות יבקרו התלמידות בספרייה אקדמית. את הסדנאות 

ינחו מורים מקצועיים מהצוות, וכן מנחי סדנאות מומחים.

מחויבות  אישית ומעורבות 
קהילתית – עליזה משה

במסגרת התכנית החדשה של משרד החינוך התלמידות 
ובכמה פרויקטים  נתינה אישית,  מחויבות ב-60 שעות 

כיתתיים/שכבתיים.

שעות הנתינה הן חלק ממערכת השעות, ואנו מעודדים 
ובמסגרות  הנוער  בתנועות  פעילות  להיות  הבנות  את 

התנדבותיות נוספות מעבר לשעות הלימודים.

האפשרויות לנתינה בקריית עקרון:

ביה''ס היסודי ממ''ד אוהל מאיר, ביה''ס הסודי הממלכתי 
בן צבי, גני ילדים, גן תקשורת, מרכז יום לקשיש, כיתת 
הגימלאים בביה''ס, סיוע לתלמידות עולות ולתלמידות עם 
צרכים מיוחדים בחטי''ב, סיוע לפרויקטים בית ספריים: 

ספרייה, גינון אתר ביה''ס וכד'. 

אנחנו פתוחים לרעיונות נוספים.

 לימוד לשמה
בשלוש השנים שחלפו התקיים לימוד לשמה של קבוצת 

תלמידות מחויבות ומעוניינות. הלימוד נערך בין השעות 
.08:30-08:00

בשלוש שנים למדו הבנות פרק יומי בתנ''ך וסיימו את כל 
ספרי הנביאים והכתובים.

אנחנו מבקשים לחדש את הלימוד לשמה ומציעים שלושה 
תחומים:

פרק יומי בתנ''ך	 

רמב''ם יומי	 

דף יומי )בגמרא או בספר מחשבה(	 
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