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 .1תקציר מנהלים
ההקשר של המחקר ומטרותיו
על רקע התקדמות תהליך האקדמיזציה של המוסדות להכשרת מורים ומעברם לחסות אקדמית ולתקצוב הוועדה
לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה ,גברו הדרישות לפיתוחו האקדמי של הסגל העובד במכללות להוראה.
בתגובה לדרישות אלו נוקטות המכללות להוראה פעולות שונות שמטרתן פיתוח היכולת המחקרית של הסגל
העובד במכללות לחינוך .הן משקיעות בנושא משאבים רבים החל בהקצאת שעות למחקר נוסף להוראה וכלה
בהקצאת כספים לתרגום ,עריכה ונסיעה לכנסים; הן מקיימות כנסי מחקר מקומיים ,מפיקות כתבי עת ומציעות
במות שונות לפרסום ויצירה .מתוך הבמות השונות אפשר לציין את הקמתן של מסגרות קהילתיות ללמידה
המאפשרות לסגל במוסד קיום שיח אינטלקטואלי והזדמנויות למחקר משותף ולכתיבה האקדמית.
מכללת סמינר הקיבוצים נקטה את כל הפעולות שהוזכרו ,ובהן גם את הקמתן של קהילות למידה מקצועיות של
מורי מורים .בעקבות הצלחתה של קהילת לימוד אחת שפעלה בתשע"א ,הוקמו במכללה בשנים תשע"ב-תשע"ד
שתים עשרה קהילות למידה נוספות של מורי מורים .פעילותן אמורה הייתה להשפיע הן על היכולת האקדמית של
המשתתפים בהן והן על האתוס המחקרי והאווירה האקדמית במוסד עצמו .הקמתן של הקהילות אמורה הייתה
להביא ל:
 שינוי תודעתי של המשתתפים שכרוך בפיתוח זהותם החוקרת וחיזוק הדימוי האינטלקטואלי והאקדמי שלהסגל.
 המשגת הידע של המשתתפים ,כתיבתו והפצתו. התגבשות נורמות של למידה שיתופית בקרב משתתפי הקהילות. טיפוח והעשרה של השיח האינטלקטואלי האקדמי במכללה. טיפוח היכולת המחקרית של המכללה כמוסד.על רקע הקמתן של קהילות הלמידה של מורי המורים במכללה היה עניין גדול לבחון מקרוב אחר פעילותן
והשפעתן.
בזיקה למטרות שלשמן הוקמו הקהילות ,שאלות המחקר היו כדלקמן:
.1
.2
.3
.4

.5

.6

מהם מאפייני הסגל שבחר להצטרף לקהילות הלמידה?
מה היו המניעים שהניעו אותם להצטרף ,וכיצד הם תופסים את מידת התממשותם?
כיצד התנהלו קהילות הלמידה בהקשר לסדרת מדדים – אינטנסיביות המפגשים ,מחויבות
המשתתפים מכוונות הקהילה ,האווירה במפגשים וההספק התוצרי?
כיצד תופסים משתתפי הקהילות את הפעילות שהתרחשה ,את המכוונות העיקרית של הקהילה ואת
האווירה ששררה במפגשים?
כיצד תופסים משתתפי הקהילות את תרומת ההשתתפות בקהילה לכתיבה והמשגה ,ליצירת קשרים
בין-אישיים ,לתחושת השתייכות למכללה ,להתחזקות יכולת החקירה והכתיבה ,להתחזקות היכולת
להשפיע במערכת החינוך והחברה?
כיצד השפיעה פעילות הקהילות על היכולת המחקרית של המכללה כמוסד?
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שיטת המחקר
בגלל ריבוי הקהילות נשא המחקר אופי של חקר מקרה קולקטיבי ) .(Bogdan & Biklen, 1992המתודה
המחקרית שהופעלה הייתה משולבת :בחלקה היא התבססה על תצפיות וראיונות שנותחו בהם דיווחי המשתתפים
על תפיסותיהם ועל האופן שבו הם מפרשים את חוויותיהם .במובן זה המחקר נשא אופי של מחקר איכותני
פנומנולוגי ) ;(Creswell, 2003; Moustakas, 1994ובחלקה התבססה על תגובות המשתתפים לשאלונים
שעובדו והוצגו באופן כמותי.
אוכלוסיית המחקר כללה כמאה שלושים אנשי סגל שהשתתפו באופן פעיל במפגשים ושנים עשר רכזים .נתונים
נאספו מכל הרכזים ומשמונים ושבעה משתתפים.
הכלים העיקריים שהופעלו במחקר היו תצפיות במפגשי הקהילות שנעשו על ידי החוקרים ,ניתוח חומר
מפרוטוקולים וחומרים באתרי הקהילות ,ראיונות עם רכזי הקהילות השונות ועם משתתפים בקהילות מסוימות
וניתוח דיווחים כתובים שלהם בהתייחסות לשאלות הנוגעות למשתני המחקר .בנוסף הועברו גם שאלונים שנגעו
במשתני המחקר העיקריים.

ממצאים עיקריים
הממצאים יוצגו בזיקה לשלושה נושאים :המניעים להצטרפות לקהילות ומאפייני הסגל שהשתתף בהן ,התנהלות
הקהילות ותרומתן לפיתוח היכולת המחקרית של הסגל ושל המכללה.
-

המניעים ומאפייני הסגל

המניעים העיקריים שבגינם הצטרפו האנשים לקהילות היו בראש ובראשונה הצורך בכתיבה לצורך קידום ,אבל לא
פחות מכך הרצון להשתייך לקבוצה אליטיסטית יוצרת ידע .על פי עדות החברים בקהילות ,מניעים אלו התממשו
במידה בינונית עד רבה .גם מניעים נוספים של אפשרות למידה ,התעדכנות והתחדשות ,אפשרות לשיתופי פעולה
והפריה הדדית זכו להסכמה רבה בקרב המשתתפים ,אך נתפסו ככאלו שהתממשו במידה בינונית בלבד.
מאפייני הסגל שענו לשאלונים מחזקים את הממצא אודות מניעי ההצטרפות .שליש מבין המצטרפים לקהילות הם
בעלי תואר שלישי וכרבע דוקטורנטים .לרוב המשתתפים היה ניסיון בפרסום מאמרים בכתבי עת שפיטים ובבמות
נוספות ,ויותר ממחציתם מורגלים בהגשת הצעות מחקר .התמונה המצטיירת היא של סגל מעורב במחקר ופעיל
אקדמית ,המעוניין בקידום מקצועי אקדמי .אולם הרוב ,שלושה רבעים ,היו חברי סגל בדרגות קידום נמוכות.
הקמת הקהילות שירתה איפה צרכים אמיתיים של חברי סגל שיש להם ניסיון מה בכתיבה ובמחקר ,אולם עיקר
תפקידם הוא הוראה ,והם זקוקים לסיוע בכתיבה לצורך קידומם האקדמי ,צורך שכאמור הולך ומתחזק לנוכח
תהליכי האקדמיזציה והמעבר לות"ת.
למרות העניין של המשתתפים בקידום אקדמי ,כשנתבקשו המשתתפים להגדיר את תפקידם ,שני שלישים מהם
ציינו כי הם תופסים את עצמם במידה רבה מאוד כמורים 64% ,מהם כמחנכים ופעילים חברתיים 62% ,כחוקרים
בתחומי הדעת השונים ורק כשליש תפסו את תפקידם במידה רבה-רבה מאוד כחוקרי חינוך ועשייה חינוכית,
נושאים שעמדו במרכז הפעילות של קהילות הלימוד שהוקמו.
-

התנהלות הקהילות

ההיענות הגואה לקריאה להצטרף לקהילות על בסיס וולונטרי מתוך מחויבות הייתה מרשימה .מתוך סגל קבוע של
 270מורים או של  360מורים קבועים ובלתי קבועים נענו לקריאה להצטרף לקהילות כ 160-מרצים .מתוכם כ130-
היו משתתפים מתמידים.
הקהילות היו שונות זו מזו באופן התנהלותן ,משך זמן קיומן ותדירות המפגשים שהתרחשו לאורכו .במחצית מתוך
הקהילות שנצפו היה שיעור גבוה של משתתפים מתמידים שגילו רמת מחויבות גבוהה.
בכל הקהילות שנצפו שררה אווירה של אמון ושיתוף ,תוצאת מערכות היחסים הבין-אישיים שהתפתחו.
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באופן כללי זוהו ארבע פעילויות עיקריות שהתרחשו בקהילות :האזנה להרצאות אורחים או חברים בקהילה,
דיווחים על מצב כתיבה ,שיח שהתפתח הקשור בנושא שבו עסקה הקהילה ,ולאו דווקא בהקשר לכתיבה ושיח
שהתפתח בעקבות משוב שניתן למאמרים שנכתבו .בקהילות צעירות יחסית בשנת פעולתן הראשונה המפגשים
יועדו להאזנה להרצאות .רק בשלב מאוחר יותר ,שאפיין קהילות ותיקות ,יועדו המפגשים להצגת מאמרים ולדיון
עליהם .סוג הפעילות הנפוץ בקהילה היה מוכתב מאופי המשתתפים ,מהאינטרסים שלהם ומהכוונת רכז הקהילה.
באופן כללי ניתן היה לאפיין את הקהילות לפי מידת המכוונות שלהן לחמישה טיפוסים :קהילה מכוונת כתיבה,
קהילה מכוונת שיח (היעדים שלשמם הוקמו הקהילות) ,קהילה מכוונת עשייה ,קהילה מכוונת העשרה .טיפוס
חמישי היה של קהילה בעלת מכוונות מעורבת .בחמש מתוך שתים עשרה הקהילות הייתה מכוונות רבה לכתיבה,
בשלוש קהילות הייתה מכוונות רבה לשיח ובשש נוספות התקיים שיח אם כי בעוצמה פחותה .השיח שהתקיים
בקהילות נתפס כמסייע מאוד לכתיבה ולעתים כמטרה כשלעצמה.
-

תרומת הקהילה לפיתוח יכולת מחקרית בקרב חברי הסגל ותרבות מחקרית במכללה

כדי לבחון את השגת היעד של טיפוח יכולת מחקרית ,אימצנו מסגרת מושגית ששימשה מוסדות שונים באנגליה
ודווחה בכמה פרסומים ).(Murray et al., 2009; McIntyre & McIntyre, 1999; Davies & Salisbury, 2008
מסג רת זו מגדירה "יכולת מחקרית מוסדית" כמכפלת המומחיות ,המוטיבציה של חברי הסגל וההזדמנויות
שהמוסד מאפשר .באופן זה משלבים החוקרים את היכולת המחקרית האישית של חברי הסגל עם היכולת
המחקרית הכוללת במוסד – .Capacity = expertise X motivation X opportunities




ב"מומחיות" הכוונה היא להבנה ולמיומנויות שיש לחברי הסגל וליכולתם לבצע את המחקר.
ב"מוטיבציות" הכוונה היא לקדימות שמייחסים חברי הסגל באשר לתפקידם כחוקרים.
"הזדמנויות" אלו התנאים שמאפשרים למומחיות ולמוטיבציות להתבטא – זמן ,תמריצים ,תשתיות וכד'.

כאמור הפרופיל האקדמי של משתתפי הקהילות הראה על רמת מומחיות גבוהה למדי .לשני שלישים
מהמשתתפים תואר שלישי ועוד כרבע היו דוקטורנטים (ל 89%-מהם היה ניסיון בפרסום מאמרים שפיטים ורוב
המשתתפים הציגו עבודות מחקר בכנסים בארץ ובחו"ל) .לעומת זאת שלושה רבעים היו בדרגות קידום נמוכות,
שהיו מעוניינים מאוד בכתיבה לצורך קידומם האקדמי .נתונים אלו מעידים גם על יכולת גבוהה וגם על מוטיבציה
גבוהה למחקר ולעשייה אקדמית .בהינתן שערכי שני המרכיבים במשוואת היכולת המחקרית המוסדית הם
גבוהים ,למרכיב השלישי – הזדמנויות שהמכללה העמידה – יש אפוא חשיבות רבה.
הקמת הקהילות לכשעצמן יכולה להיחשב הזדמנות פז לפיתוח יכולת מחקרית מוסדית ,אבל בצד הקמתן העניקה
המכללה במהלך שלוש השנים הזדמנויות נוספות ,בהן:
.1
.2

.3
.4
.5

הפקת כתב עת שפיט – גילוי דעת ,שהחל פעילותו בינואר  2014והפיק עד מועד סיום המחקר 5
גיליונות.
הפקת כנסי מחקר של צוות המורים – עד תום מועד המחקר הופקו  3כנסים שזכו להד חיובי ביותר ,כולם
בראשית שנת הלימודים תשע"ג ,תשע"ד ,תשע"ה .מספר ההצעות שהוגשו היה רב .בתשע"ג הוגשו 91
הצעות ,בתשע"ד –  52הצעות ובתשע"ה .58
הקצאת שעות מחקר כחלק משעות משרה לחוקרים מבטיחים בראשית הדרך .השעות אושרו לשמונה
חוקרים מ 17-שהגישו בקשה ,היקף השעות שהוקצה  22ש"ש.
סיוע לסגל במחקר עיבוד נתונים ,כתיבה ,תרגום ועריכה.
סיוע כספי לסגל המשתתף בכנסים .תשע"ב –  30פניות שנענו ,תשע"ג –  60פניות שנענו ,תשע"ד – 74
פניות שנענו.

פעולות אלו שליוו את הפעילות של קהילות הלמידה הותירו חותם באווירה הכללית במוסד .המכפלה של ביטוי
המומחיות ,המוטיבציה וההזדמנויות שהמכללה מעניקה לסגל ,שינתה את התרבות המכללתית והוסיפה לסממני
תרבות החינוך וההוראה סממנים אקדמיים מחקריים.
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ההצלחה של קהילות הלמידה המקצועיות של מורי מורים צריכה לדרבן מכללות לחינוך נוספות ללכת בכיוון
שהוכיח עצמו.

 .2תארנים
קהילות למידה מקצועיות ,מורי מורים ,יכולת מחקרית

 .3ההקשר
תהליך האקדמיזציה של המכללות להוראה בישראל מגיע בימים אלו ( )2015לנדבך חדש .על הפרק עומד מעברן
של המכללות לחינוך מחסות תכנית ותקציבית של משרד החינוך לחסות הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) של
המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) .בכך יושלם למעשה תהליך האקדמיזציה של המכללות להוראה ,שאת ניצניו ניתן
היה למצוא עוד בשנות השבעים של המאה הקודמת .מדובר כיום ב 22-מכללות אקדמיות שעברו עד כה שלבים
שונים בתהליך האקדמיזציה ונמצאות כבר היום תחת אחריות אקדמית משותפת של המועצה להשכלה גבוהה
ומשרד החינוך (אישור תכניות וקידום סגל) ,כאשר האחריות לתכנון ,תקצוב ופיקוח נותרה בידי האגף להכשרת
עובדי הוראה במשרד החינוך ובימים אלו עוברת אף היא לאחריות ות"ת.
לפני יותר משלוש שנים ( )2011נחתם מזכר הבנות בין משרד החינוך לבין הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה
להשכלה גבוהה (הסכם שושני-ויגדור) ,שלפיו יש להעביר בהדרגה את המכללות לחינוך שעומדות בקריטריונים
מתאימים לחסות הות"ת .הקריטריונים שצוינו היו :גודל מינימלי ,יציבות פיננסית ,בעלות על קרקע ,ניהול אקדמי,
תשתיות אקדמיות ופדגוגיות ותשתיות פיזיות .אחד הקריטריונים הנוגעים לתשתית האקדמית שצוינו קשור באופי
הסגל במוסד ובהתבססותו על סגל אקדמי איכותי .בעוד שחלק מהמכללות עומדות בתנאים השונים שפורטו,
הדרישה לקיומו של סגל אקדמי מבוסס מהווה עבור רבות מהן מכשול .ההיסטוריה המקצועית של סגל ההוראה
במכללות ,שרובם באו משדה ההוראה ,התנאים הנוכחיים של העסקתם :היקף המשרה ,המשכורת ,העדר זמן
למחקר והתשתית המחקרית המעטה העומדת לרשותם ,מגבילים מאוד את התפתחותם האקדמית .מאחר
שהמהלכים האקדמיים של תהליכי האקדמיזציה במכללות להוראה ,הענקת תארים מתקדמים – תואר שני
ודיבורים על תואר שלישי – מותנים מאוד בקיומו של סגל בכיר בעל הישגים ופעיל במחקר ,הפך הנושא של פיתוח
הסגל במכללות להוראה בישראל לצורך השעה.
תהליך האקדמיזציה של הכשרת המורים אינו טיפוסי רק לישראל .במדינות רבות התרחש תהליך דומה .בחלק
מהמדינות התמזגו מוסדות הכשרת המורים לגופים דמויי אוניברסיטה ,ובאחרות התמזגו המכללות להוראה עם
מחלקות לחינוך בתוך אוניברסיטאות .בכל המצבים הללו הועמדו סגלי ההוראה של המכללות לחינוך בפני דרישות
חדשות למחקר שלא תאמו את הפרופיל המקצועי שלהם .הדרישות למחקר לוו בארצות שונות בתהליכי בקרת
איכות .לעתים נבדקה היכולת המחקרית של המוסד כולו ולעתים של אנשי סגל כפרטים .בהרבה מהמדינות נמצא
כי מעמדם וזהותם המחקרית של סגלי ההוראה במכללות להכשרת מורים היו נמוכים ורובם הוגדרו כ"לא פעילים"
מבחינה מחקרית.
תמונת מצב של המתרחש במספר מדינות ממחישה את הדמיון בין המהלכים בארץ לבין המהלכים בעולם.
בסקוטלנד ובאנגליה מתקיימת הכשרת המורים רק באוניברסיטאות .במדינות אלו קיים הבדל בין אוניברסיטאות
מחקר ואוניברסיטאות הוראה שבהן מתקיימת הכשרת המורים .מנגנון של בקרת איכות מחקרית – Research
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 – Assessment Exercise; RAEשמופעל באוניברסיטאות משמר את יתרון אוניברסיטאות העילית בתקצוב
ומכביד על הפיתוח המחקרי של סגל המורים באוניברסיטאות ההוראה העוסקות בהכשרת המורים (Lucas,
).2007
באוסטרליה תהליך האקדמיזציה של המכללות להוראה דומה מאוד לזה שהתרחש בישראל .בשנות ה 60-היו
המכללות להוראה שם כפופות למשרד החינוך .במהלכן של שנים אלו נפרדו המכללות להוראה מחסות משרד
החינוך ונוצרו מוסדות עצמאיים –"מכללת לחינוך מתקדם" ,שבהם התפתחה אוריינטציה יותר מקצועית
ותעסוקתית .רק בשנות ה 70-וה 80-התאחדו המוסדות הללו עם בתי ספר לחינוך באוניברסיטאות ונוצרו מוסדות
חדשים –  – New Universitiesשלהם אוריינטציה יותר מחקרית .בשלב זה נדרשו העוסקים בהכשרת מורים
לעסוק גם במחקר ,הועלו דרישות הסף לכניסת סגל למכללות אלו (תואר שלישי) ותוצר מחקרי הפך להיות
קריטריון בקידום .גם כאן הופעלו מנגנוני בקרה דומים לאלו שהופעלו באנגליה ובסקוטלנד ( Excellence in
 )research for Australiaשהכבידו מאוד על המעמד המחקרי של מוסדות הכשרת מורים(Mayer, Mitchell, .
) Santoro & White, 2011תהליך דומה התרחש גם בניו זילנד ).(Erixson, Arreman & Erixson, 2008
בפינלנד חל המעבר של הכשרת המורים ממכללות להוראה לאוניברסיטאות כבר ב ,1974-וגם שם הוא לווה
בדרישה שסגלי המוסדות להכשרת מורים יעסקו במחקר ).(Hokka, Etelapelto, Rosku-Puttonen, 2012
המהלכים הדומים של הטמעת מוסדות הכשרת מורים באוניברסיטאות בקנדה ,בריטניה ,נורבגיה וניו זילנד תוארו
על ידי היל והיג ) .)Hill & Haigh, 2012הם מסכמים את האסטרטגיות השונות שהופעלו במדינות אלו לקידום
תרבות מחקרית במוסדות להכשרת מורים ומפרטים את הפעולות הבאות:










חונכות במחקר על ידי עמיתים וחברי סגל בכיר (Lee & Boud 2003; McGrail, Rickard & Jones,
)2006
הקמת הוצאות ספרים מוסדיות ,כתבי עת )(Alcorn, 2005
הקצאה ייעודית של שעות לבניית יכולת מחקרית של הסגל – הקטנת שעות הוראה ,הקצאת שעות
למחקר ,עמיתי מחקר )(Alcorn, 2005
הקמת קבוצות תמיכה לשיפור מיומנויות כתיבה ;(Grant & Knowles, 2000; Morrs & Murray, 2001
)Stern 1998
הקצאת מלגות לנסיעה לכנסים
שינוי בקריטריוני הקידום ,מתן תמיכה ,שעות למחקר ;(Erixon; Arreman & Erixon, 2008
)Middleton, 2006-2007
קבלת תמיכות ממשלתיות ייעודיות )(Davies 2008, Murray et al. 2008
יצירת שותפות מחקרית בין-מוסדית לפיתוח יכולת מחקרית ;(Christie & Menter 2009
)Menter,Brisard & Smith 2006, Tanner & Davies, 2009
המלצה גורפת נוספת היא ליזום הקמת קהילות חקר של סגלי מכללות המיועדות לשינוי תרבות הארגון
מתרבות של הוראה לתרבות מחקרית.

כל ההצעות המוזכרות לעיל הובאו בחשבון גם בישראל .בשנים האחרונות אנו עדים לעשייה נמרצת בפיתוח סגל
במכללות לחינוך ,המשקיעות בנושא זה משאבים החל בהקצאת שעות למחקר נוסף להוראה ,עבור בהקצאת
כספים לנסיעה לכנסים ,קיום כנסים מקומיים ,הקמת כתבי עת אקדמיים ובמות אחרות לפרסום וכלה ביצירה
והקמה של מסגרות קהילתיות המאפשרות קיום שיח אקדמי אינטלקטואלי והזדמנויות למחקר משותף .במקרים
רבים מעורבות בעשייה זו יחידות/רשויות המחקר במכללות ,שנושא טיפוח סגל הפך להיות חלק מיעדיהן נוסף
לפעילות המחקרית שהן מבצעות.
ברוח זו נעשו במכללת סמינר הקיבוצים פעולות שונות ,שאחת מהן הייתה הקמתן של קהילות למידה מקצועיות
של חברי סגל .בעקבות הצלחתה של קהילת לימוד אחת שפעלה בתשע"א התקבלה בשנת תשע"ב החלטה
אסטרטגית להקים במכללת סמינר הקיבוצים ,בחסותו של המכון לחינוך מתקדם ,מספר קהילות למידה של מורי
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מורים-חוקרים .הקהילות נועדו לזמן לסגל המורים אפשרות להתפתחות מקצועית אקדמית על ידי ייסוד במות
לשיח אינטלקטואלי ,למחקר ולשיתופי פעולה בין חברי סגל החולקים עניין מקצועי משותף .פעילות הקהילה אמורה
הייתה להשפיע הן על היכולת האקדמית של המשתתפים עצמם והן על האתוס האקדמי והאווירה השוררת
במוסד .הקמת קהילות אלו ביטאה יעד מרכזי בעשייה המכללתית ,שעיקרו טיפוח סגל ההוראה במכללה לרמה של
"מלומדות" בהוראה ,כפי שתיאר זאת ארנסט בוייר ( )Boyer, 1990וממשיכיו לי שולמן )(Shulman 1998, 1999
ואן ליברמן ) (Lieberman, 1992, Lieberman & Mace, D.P. 2010שפעלו במסגרת מכון קרנגי.
על רקע ההחלטה האסטרטגית של הנהלת המכללה לקדם את הביטויים האקדמיים-מחקריים של סגל המורים,
באמצעות הקמתן של קהילות למידה מקצועיות של מורי מורים ,היה עניין גדול לבחון מקרוב את פעילותן והשפעתן
על הפעילות האקדמית של סגל המכללה על התרבות המחקרית המכללתית .לצורך זה תוכנן מחקר הערכה
שאמור היה ללוות את פעילות הקהילות .מוקד מחקר זה היה מכוון בתחילה לעקוב אחר הפעילות החוקרנית
המתקיימת בקהילות ,אולם מעקב אחר המתרחש בקהילות בשנה שקדמה לביצוע המחקר הבהיר שהעשייה
העיקרית שהתרחשה בקהילות לא הייתה חקירה משותפת וסיכומה ,אלא בעיקר שיחה שליוותה את תהליך
ההמשגה ואת בניית הטיעון הקשור בנושא שבו עוסקת הקהילה ובייצוגם של אלו בכתיבה אקדמית .נדרשנו אפוא
לשנות במקצת את הנחות היסוד שהדריכו את השלב הראשוני של המחקר הנוכחי ולהתאימן למציאות המתחוללת
במפגשי הקהילות ,שבה באו לידי ביטוי מאפיינים נוספים של הקהילות שפעלו במכללה :היותן ממוקדות בכתיבה
אקדמית והיותן מבוססות על שיח קולגיאלי.

 .4רקע תיאורטי
בסעיף זה נתאר מאפיינים שונים של קהילות למידה מקצועיות של מורים ומורי מורים ,נבחין בין דגמים ארגוניים
וטיפוסים שונים של קהילות ונשייך את קהילות הלמידה של מורי המורים במכללת סמינר הקיבוצים לאחד
מהדגמים והטיפוסים המוצגים.

 4.1קהילות למידה מקצועיות של מורים – הגדרות ,יעדים ,אפיונים ודגמים
פיתוח סגל באמצעות בניית קהילות למידה מקצועיות – – Professional learning communities; PLC
נחשבת היום כדרך יעילה לפיתוח מקצועי של מורים וכדרך ראויה ללמידה ארגונית (Senge, 1990,
) .Sergiovanni, 1994התופעה התפתחה באנגליה כחלק מהתנועה לשיפור בתי הספר )(Hargreavs, 1994
ובארצות הברית כחלק מהתנועה להבניה מחדש של בתי הספר ) .(Lieberman, 1995בקהילות כאלו בולט
במיוחד ממד של חקר שיתופי של קבוצות מורים הממוקד בנושאים הקשורים לפרקטיקה שלהם .זוהי סוגה
מחקרית שעניינה חקר העשייה ,והיא תוצר של מהפך אפיסטמולוגי הנוגע לידע הטמון בעשייה עצמה & (Argyris
) .Schön, 1974, 1978; Schön, 1983, 1987חקירה בסגנון זה מעוגנת בגישות קונסטרוקטיביסטיות-חברתיות
ללמידה ונמצאת בהלימה לאימוץ גישה חוקרנית לתהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים ,שהועלתה כבר לפני
למעלה מעשור על ידי החוקרות קוכרן-סמיט וליטל שפיתחו את עמדתן מאז במספר פרסומים ( Cochran-Smith,
 .)2003; Cochran-Smith & Lytle 1999, 2004 ,2008, 2009החוקרות קוראות לשלב עמדה חוקרנית –
 – inquiry stanceבתהליכי למידה של מורים בכלל ושל מורי-מורים בפרט ,ולקיימה בפעילות מתמשכת של
קהילות-חקר מוסדיות.
סטול ועמיתים ( )2006בהסתמכם על  ,Mitchell & Sackney, 2000, Toole & Louis, 2002מתארים קהילות
למידה מקצועיות של מורים בדרך הבאה:
A group of people sharing and critically interrogating their practice in an
ongoing reflective, collaborative, inclusive, learning oriented, growth
promoting way (Stoll, Bolan, Mcmahon, Wallace & Thomas 2006 p. 223).
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הגדרה זו אומצה על ידי בלנגה ,לנדלר פרדו ושחר .2011 ,בסקירה מקיפה על אודות קהילות מורים לומדות .הם
מגדירים קהילת למידה מקצועית בדרך הבאה" :קבוצה של אנשי מקצוע ,שבוחנים באופן משותף את הידע שלהם
ודנים בו במטרה להתפתח מבחינה מקצועית ולשפר את מומחיותם ואת הישגי התלמידים .לחברי הקהילה יש חזון
משותף ,הם תומכים זה בזה ועובדים כקבוצה בצוותי שיתוף פעולה להגשמת החזון ולהשגת המטרות המשותפות"
(שם ,עמ' .)1
קהילות למידה של מורים משרתות יעדים שונים .בסקירתם מבחינים בלנגה ,לנדלר-פרדי ושחר ( )2011בין
שלושה סוגי יעדים :יש חוקרים הרואים את היעד המרכזי של הקהילה בבחינה עצמית של החברים בה את
עשייתם לצורך שיפור למידת תלמידים ( .)Green, 2007; Mclaughlin & Talbert, 2006אחרים רואים את היעד
העיקרי של הקהילה בלמידה שחווים משתתפיה ובהשפעתה עליהם ( Hord 1997, 2004; Hord & Hirsh,
 .)2008; DuFour, 2004; Haberman 2004; McGregor, Hooker, Wiser, Devlin, 2010חוקרים נוספים
רואים את יעדי הקהילה בהקשר רחב יותר מעבר לקהילה או לכיתה ,ככלי ליצירת תרבות מוסדית שיתופית
המיועדת לשיפור הישגי לימודים ,כן ,כפי שמציינים זאת סישור ועמיתיה(Seashore, Anderson & Riedel, ,
)"A school – wide culture that makes collaboration expected, inclusive, genuine, :2003, p.3
"ongoing and focused on critically examining practice to improve student’s outcome
יעד כזה מושג לדבריהם על ידי גישה מקצועית מעוגנת לקוח ,חקירה ורפלקציה של מורים ויצירת קשרים ביניהם.
מה שמורים עושים מחוץ למסגרת הכיתה בהבניית ביה"ס ובפיתוחם המקצועי חשוב לא פחות ממה שהם עושים
בכיתה“What teachers do outside of the classroom can be as important as what they do inside :
”in affecting school restructuring, teachers’ professional development and student learning
).(Ibid, P3
וסטהיימר ( )Westheimer, 2008מקבץ את כל סוגי היעדים ומונה שישה הנוגעים לפעילות קהילות למידה של
מורים :שיפור דרכי הוראה לצורך קידום למידת תלמידים ,יצירת תרבות של חקירה אינטלקטואלית בבית הספר,
קידום למידה שיתופית של מורים כתנאי מוקדם לפיתוח מנהיגות ,הקטנת תחושת ניכור ובדידות של מורים כתנאי
מוקדם ללמידתם  ,קידום למידת מורים טירונים וקידום התנהלות דמוקרטית וצדק חברתי בבית הספר.
למרות השוני ביעדים במחקרים השונים חוזרים ומופיעים מספר מאפיינים משותפים לקהילות הלמידה המקצועיות
של מורים ,בהם:


חזון חינוכי ,ערכים ונורמות משותפים לחברי הקהילה (King & Newman, 2001 ;Birenbaum, 2009
.)Bolam et al., 2005; Westheimer, 1999; Hord; 2004; Louis & Marks, 1998



אחריות קולקטיבית לשיפור ההוראה וללמידת תלמידים & (Bolam et al., 2005; Mclaughlin
)Talbert, 2006; Louis 2008; Louis, Louis & Marks, 1998; Stoll et al., 2006



למידה המתרחשת תוך חקירה ודיאלוג רפלקטיבי – הוצאת הידע מהפרט אל הכלל (Louis & Kruse,
)1995; Newmann, 1996



למידה המתרחשת מתוך אמון וכבוד הדדי (.)DuFour, 2004



למידה המתרחשת מתוך שותפות ושיתוף פעולה ותחושת תלות הדדית ( & Stoll et al., 2006; Louis
.)Marks, 1998; DuFour, 2004

קוכרן-סמיט וליטל ( ,)2009בדברן על קהילות למידה מטיפוס של חקר ,מציינות מאפיינים נוספים ומדגישות
שהמוקד אינו רק בלמידה שחווה המורה הבודד אלא בלמידת הקולקטיב כולו:
9



היות קהילות-החקר אמצעי ומטרה בעת ובעונה אחת ,כאשר הקהילה הופכת להיות האתר שבו האישי
והמקצועי של המורים מתאחד והערך הפנימי של הקהילה לכשעצמו מוכר.



היות בית הספר היחידה המרכזית לשינוי



והיות השינוי ממוקד בהשגת צדק חברתי ודמוקרטי.

המאפיינים השונים שתוארו שזורים בדגמים ארגוניים שונים של קהילות למידה מקצועיות של מורים .בלנגה
ועמיתים ( )2011מתארים ארבעה דגמים:
 .1קהילה בית ספרית – שותפים לה כל המעורבים בבית הספר הנפגשים באופן שיטתי במפגשים
מתמשכים מבוססי חקר שפירותיהם מוטמעים בשגרת העשייה (לדוגמה.)Bogler & Somech, 2004 :
 .2קהילה ממוקדת תוכן – שותפים לה מורים ממגוון דיסציפלינות או על טהרת דיסציפלינה .על פי רוב תוצר
יוזמה חיצונית ומנוהלת על ידי איש חוץ (לדוגמה :מרגולין ,עזר וקרטון.)Greene, 2007 ;2002 ,
 .3קהילה מקוונת – פורמלית או לא פורמלית .שותפים לה בעלי עניין .הקהילה מנוהלת על ידי מומחה,
היוז מה להקמתה יכולה להיות של בעלי העניין עצמם (לדוגמה :גולדשטיין ,סימקה וקוזמינסקי.)2004 ,
 .4קהילה בעלת עניין משותף – תקופתית ,משתתפים בה בעלי עניין על בסיס וולונטרי ,מנוהלת על ידי
נבחריה כאשר היוזמה להקמתה היא העניין המשותף למשתתפיה (לדוגמהMcGregor, Hooker, :
.)Wise & Devlin, 2010
בהתייחס לייזום ולהפעלה של הקהילות ,מבחינים מטוסוב ועמיתים ) (Matusuv, Von Dyuke & Han, 2012בין
קהילות לומדים אינסטרומנטליות המופעלות על ידי גורם שמחוץ לקהילה ,וקהילות מורים שהם מכנים בשם
אונטולוגיות ,שבהן חברי הקהילה הם המפעילים של הקהילה ,מגדירים ומציבים מטרות ,מספקים זה לזה הדרכה,
מגדירים מהי למידה וכיצד להעריכה.

 4.2טיפוסים של קהילות למידה
מעבר לדגמים הארגוניים השונים שתוארו ,קהילות הלמידה המקצועיות שונות זו מזו גם בזיקה לפעילות העיקרית
המתבצעת בהן ובמכוונותן .ברוח זו ניתן להבחין בין ארבעה טיפוסים – קהילות שבהן המכוונות העיקרית היא
למחקר ,שבהן עיקר הפעילות היא חקירה משותפת; אחרות שבהן עיקר הפעילות היא עשייה; כאלו שעיקר פעולתן
כתיבה; וכאלו שעיקר פעולתן היא בקיום שיח .להלן תיאור ארבעת הטיפוסים של קהילות הלמידה המקצועיות של
מורים שצוינו.
קהילות למידה מכוונות חקירה
קוכרן-סמיט ולייטל ( )1999בעיסוקן בקהילות למידה מקצועיות של מורים מדברות על "קהילת חקר" ( Inquiry
 ,)Communityקהילה המקיימת תהליכי חקירה מגוונים שבהם נוצר ידע מקומי על אודות העשייה.
נקודת המוצא שלהן בתיאור קהילות למידה מקצועיות של מורים היא ההבחנה בין שלושה סוגים של ידע מקצועי,
שכל אחד מהם מכתיב פעילות אחרת של למידת מורים .הסוג הראשון הוא" :ידע לצורך עשייה" – knowledge
 – for teachingידע פורמאלי ,תוצר של חקר המתבצע על פי רוב במוסדות אקדמיים ומצטבר לכדי בסיס ידע
שהמורה חייב לדעת כדי ללמד היטב .ידע זה המועבר למורה על פי רוב בתיווך מומחים מחוץ למערכת הבית
ספרית וניתן לבחון באיזו מידה נרכש על ידם.
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הסוג השני של הידע המכונה "ידע בעשייה" – – knowledge in teachingהוא ידע החבוי בעשייה עצמה .ידע זה
מנחה את פעולת המורה מבלי שזה מודע לו ,אבל הוא ניתן להמללה כאשר המורה מהרהר על עשייתו .לעתים
מכונה ידע זה בשם "ידע פרקטי אישי" ( .)Elbaz, 1983; Clandinin & Connelly, 1987חשיפתו והמללתו היא
המנגנון העיקרי בלמידת מורים .חשיפת ידע זה נעשית על ידי ניתוח מקרים של אירועי הוראה ,מחקר עצמי
ופעמים רבות הוא מתגבש בסיוע אחר היודע ,המשמש כמסייע – ( facilitatorמורה מאמן ,טיוטור ,עמית-חבר
ביקורתי ,חוקר מהאקדמיה).
הסוג השלישי של הידע המקצועי המכונה על ידי קוכרן-סמיט וליטל "ידע על העשייה" – knowledge of
 – teachingנוצר אף הוא במהלך העשייה .אולם אף שהוא פרי הסיטואציה המידית שבה הוא נוצר ,הוא כרוך
בהכללה ובהמשגה .זהו ידע הנמצא בבסיס התפיסות התיאורטיות והפרשניות שמורים מפתחים כאשר הם עושים
שיפוטים ,ממשיגים וקושרים את עשייתם לסוגיות כלליות אינטלקטואליות ,חברתיות ופוליטיות ולעבודתם של
אחרים – מורים ,הוגים וחוקרים" .הידע על העשייה" נוצר בתהליך למידה דיאלקטי שיתופי המתרחש בקהילה
חוקרת ,שבה הגבול בין העשייה והמחקר פרוץ.
לחקירה המתרחשת בקהילת חקר פנים שונות – רפלקציה ביקורתית ,תיאור אתנוגרפי ,מחקר פעולה ,מחקר עצמי
וכד' ,אבל המיוחד בקהילת חקר כזו לבד מהמחקר הוא הדיאלוג המתקיים בין משתתפיה ותרומתו להכללה,
להמשגה וליצירת ידע .קהילות חוקרות של מורים שבהן נוצר ידע על העשייה מתקיימות במסגרות שיתופיות
שונות :שותפות עם אנשי אקדמיה במסגרת של בתי ספר לפיתוח מקצועי ( ,)PDSשותפות ברשת :מקומית,
אזורית או ממלכתית.
הלמידה המאפיינת את מה שמתרחש בקהילות הלמידה החוקרניות של מורים מודרכת על ידי מה שקוכרן-סמיט
וליטל מכנות עמדה "חוקרנית" בלמידת מורים – :)Cochran- Smith & Lytle, 1999( Inquiry as stance
Teachers and student teachers who take an inquiry stance work within
inquiry communities to generate local knowledge, envision and theorize their
practice, and interpret and interrogate the theory and research of others.
Fundamental to this notion is the idea that the work of inquiry communities is
both social and political; that is, it involves making problematic the current
arrangements of schooling; the ways knowledge is constructed, evaluated,
and used; and teachers' individual and collective roles in bringing about
)change (Cochran-Smith and Lytle, 1999, p. 289

קהילות למידה המכוונות לעשייה
ברוח של קונסטרוקטיביזם תרבותי תיארו לב ווונגר ( )Wenger, 1998; Lave & Wenger, 1991סוג אחר של
קהילה המכונה – "קהילת עשייה" –  .Community of practiceקהילה זו ,ששותפיה הם אנשי מעשה ,ממוקמת
בעולם הממשי ,בביה"ס .לשותפיה עיסוק משותף שאת משמעותו הם מבררים במשא ומתן האחד עם השני וממנו
נגזרת פרקטיקה .לחברי הקהילה משימה משותפת שהם עצמם מגדירים אותה .הם גם קובעים משטר של מתן דין
וחשבון הדדי לצורך השגתה .מאפיין נוסף של קהילת העושים הוא פיתוח של רפרטואר משותף של משאבים –
שפה ,כלים ,רוטינות של עבודה וכד' .יעדה העיקרי של הקהילה הוא שיפור העשייה .הלמידה המתרחשת בקהילת
עשייה כרוכה בהטמעת הרפרטואר הזה ובהיטמעות בקהילה .מושג מפתח המתאר תהליך זה ,שטבעה ג'ין לב,
קרוי "השתתפות פריפריאלית מוכרת" –  .Legitimate Peripheral Participationהמושג מתאר את ההיטמעות
ההדרגתית של איש המעשה הלומד כשוליה בקהילת העושים ,עד להיותו שותף מלא בה.
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קהילות למידה במסגרת קבוצות כתיבה
טיפוס אחר של קהילות למידה הן אלו המתקיימות במסגרת "קבוצות כתיבה" –  .Writing Groupsאלו קהילות
הממוקדות בלמידה על אודות תהליך הכתיבה ,במטרה להבנות פרקטיקות של הובלת כתיבה ולשפר את יכולת
הכתיבה של התלמידים ושל המורים עצמם .קהילות אלו התפתחו כחלק מהתנועה להבניה מחדש של בתי ספר.
בין קבוצות הכתיבה אפשר למצוא כאלו הממוקדות בהוראת כתיבה בבית ספר ( ;Lieberman & Miller 1999
 .)Lieberman & Wood 2000; Lieberman 2009; Lieberman & Grolnick, 1996דוגמאות לקהילות מסוג זה
מצויות בבסיסם של כמה פרויקטים של כתיבת מורים בארצות הברית דוגמת הNational Writing Project -
) (NWPו.Teachers Network Leadership Institute (TNLI)-
קהילות כתיבה אחרות התפתחו במוסדות אקדמיים .קהילות אלו הן תולדה של ההתרחבות של ההשכלה הגבוהה
והאקדמיזציה של מוסדות הכשרת המורים ,שהעמידה בפני סגל ההוראה במוסדות אלו דרישות למחקר וכתיבה
אקדמיים שלא היו מורגלים בהן ) .(Gere, 1987כחלק מפיתוח יכולות אלו הציעה קבוצה של חוקרים אוסטרלים
) (Boud & Lee, 1999; Badley 2009; Lee & Boud, 2003, 2010מנגנון תומך של קבוצות כתיבה המתקיימות
במערך המקומי של המוסדות האקדמיים .כדי להבטיח את הצלחתן של קבוצות כתיבה אלו מציינים לי ובאוד
שלושה עקרונות :הראשון הוא עקרון ההדדיות או רציפרוקליות .יכולת להציג ולשתף בפתיחות את תוצרי כתיבתם
ויכולת להגיב בפתיחות על תוצרי הכתיבה של האחרים .העיקרון השני הוא הכנסת הפעילות של קבוצות הכתיבה
להתנהלות השגרתית של המוסד – " ."Normal Businessהעיקרון השלישי הוא התייחסות לאלמנטים רגשיים
המלווים את תהליך הכתיבה .החשש מהמסתורין האופף את תהליך הכתיבה והעונג הכרוך בסיפוק בתשוקה
וטיפוח הזהות של המשתייכים למועדון ה"מפרסם".
החוקרים המצדדים בלמידה מקצועית המתרחשת בקהילות כתיבה במוסדות אקדמיים ,מתייחסים להיבטים שונים
של תהליך הכתיבה .חלקם קושרים את תהליך הכתיבה לתהליך המחקר .כך למשל טוען בדלי )(Badley, 2009
שכתיבה אקדמית אינה סיכום של מחקר שנעשית בסיומו )" ("Writing Upאלא פעילות אקטיבית המלווה את
המחקר מראשיתו .היא אישית ,יצירתית וביקורתית .זהו תהליך קונסטרוקטיבי של פירוק והבניה מחדש .כתיבה
כזו מחייבת שיתוף של עמיתים וקוראים .החוקרות שטיימן ,גידרון ואילון (,(Shteiman, Gidron, Eilon, 2013
שאף הן מצדדות בלמידה המקצועית המתרחשת בקהילות כתיבה ,רואות את תהליך הכתיבה כמורכב משני
תהליכים ,האחד – כפעילות פרטית – דיאלוג עם העצמי לצורך העצמה ושחרור ,והשני – כדיאלוג עם האחר לצורך
תקשורת .השיח המתקיים בקבוצות כתיבה קשור יותר לדיאלוג המתקיים עם "האחר הביקורתי" והוא מסייע
למסגר מחדש ידע קיים.

קהילות למידה המתקיימות במסגרת של קהילת שיח
טיפוס נוסף של קהילות למידה מכונה "קהילות שיח" –  .Discourse Communityאלו התפתחו מסוגים אחרים
של קהילות – המכונות קהילות "דיבור" ) (Hymes, 1972וקהילות "פרשניות" ) .(Fish, 1980בניגוד לקהילות
דיבור ,קהילות שיח אינן קשורות בשפה מסוימת ויכולות להתרחש במקומות מרוחקים זה מזה" .קהילות שיח"
מתאפיינות בכך שהשיח הדבור הוא שיוצרן .השיח שמתקיים ממוקד לעתים בניתוח חומר כתוב ותוצריו באים לידי
ביטוי בכתיבה .שלא כמו בקבוצות כתיבה שבהן הכתיבה היא תוצר חקירה ,כאן הכתיבה היא תוצר השיח .סוולס
) (Swales, 1987שהגדירן ,מציע מספר מאפיינים לתארן:
 .1הן בנויות על שותפות של עניין.
 .2יש להן מנגנונים שמאפשרים תקשורת – פורומים ,מפגשים ,קשר ברשתות וכד'.
 .3הקהילה מתקיימת על ידי מתן מידע ומשוב שמשרתים מטרות שונות.
 .4מייצרות סוגה של שיח.
 .5מייצרות שפה ומונחים טיפוסיים.
 . 6בנויות על מגוון של משתתפים ,טירונים ומומחים ,מעורבים יותר ומעורבים פחות וכד'.
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ב 1990-הרחיב סוולס את ההגדרה ותיאר את "קהילות השיח" בדברו על "קהילות שיח של מקום " "Place
" – Discourse Communityכקהילה מקומית ,שהקשר בין משתתפיה קיים גם בדיבור וגם בכתיבה ויש בה
סממנים של קהילת עשייה במסורת קונסטרוקטיביסטית חברתית .זהו שינוי חשוב שכן הוא מגדיר איך קהילה
משכפלת את עצמה ואיך חברים חדשים נטמעים בתוכה – באמצעות קריאה או כתיבה או באמצעות השתתפות
שולייתית.
ביפורט ( ,)Beauport, 1997שעוסקת אף היא בקהילות שיח ,רואה אותן כישויות חברתיות המשפיעות על כתיבה.
גם היא מדגישה את פעילויות הגומלין שבהן בין שפה דבורה וכתובה ואת חשיבות מערכת הערכים והנורמות
שהקהילה מאמצת וטוענת שהשתתפות בקהילת שיח מחייבת משא ומתן בין הערכים והמיומנויות שכל אחד
מהשותפים מביא עמו לבין אלו המאפיינים את קהילות השיח.
“Discourse communities are social entities within which a sort of distinct writing practices occur
and beyond whose borders different writing practices occur” (Beaufort, 1997, p.518).
קהילות למידה מקצועיות של מורי מורים
הרעיונות אודות למידה מתוך עמדה חוקרנית בקהילות חקר שפותחו על ידי קוכרן-סמיט וליטל ,חלחלו גם לתחום
הפיתוח המקצועי של מורי-מורים .על בסיס הלקחים שצברה קוכרן-סמיט במשך שנים בהשתתפות ובמעקב אחר
קהילות-חקר הפועלות ברוח זו היא טוענת שהרעיון תקף ,בעל ערך ואפילו חיוני לפיתוחם המקצועי של מורי-מורים
במכללות ובאוניברסיטאות) (Cochran-Smith, 2003וכי יש לאמצו לא רק לגבי מורי-מורים בכירים ,אלא לגבי כל
המעורבים בהכשרת מורים ,דוגמת מורים  -מאמנים ומדריכים גם אם אינם בעלי סטטוס אקדמי מלא (Cochran-
.)Smith 2005
רעיונות אלו תפסו תאוצה ובמדינות שונות נעשו ניסיונות לפתח קהילות למידה חוקרניות של מורי-מורים .אלו
תוארו על ידי מספר חוקרים ,בין המדינות :נורווגיה ) ;(Homesland & Tarrow, 2001אוסטרליה ( & Gore
 ;)Morrison, 2001ארצות הברית ); (Villegas & Lucas, 2002; Patterson, Michelli & Pacheco, 1999וגם
בישראל במסגרת מכון מופ"ת ).(Ben-Peretz & Silberstein, 2002
בשלב מאוחר יותר החלו ללוות את הניסיונות הללו במחקרים שבחנו את תרומתן של קהילות הלמידה החוקרניות
לפיתוחם המקצועי של מורי-מורים ( ;)Stoll et al., 2006לצמיחה אישית חברתית ורגשית של מורי מורים
) ,(Desimone, 2009לבניית זהות מקצועית ( ,)Reynolds, Murrill & Whitt, 2006לפיתוח יכולת מוסדית
והכנסת שינוי מערכתי במוסד להכשרת מורים ) ,(Harris, 2011או לפיתוח תרבות מוסדית של חקר ותרומה
לגיבוש צוות (.)Jurasaite- Harbison & Rex, 2010; Barak, Gidron, Turniansky, 2011
גם בארץ נערכו מחקרים אחר תרומתן של קהילות למידה של מורים ,כך למשל ברודי והדר חקרו את תרומתה של
קהילת למידה של מורי-מורים באחת המכללות כאמצעי להכנסת שינוי פדגוגי בתחום החינוך לחשיבה & (Brody
) .Hadar, 2012חוקרים במחקר זה התייחסו לשתי תרומות שנתרמים המשתתפים בקהילה :תרומה אישית,
ותרומה קולקטיבית .הם גם זיהו רצף התפתחות בן ארבעה שלבים שמורי-מורים עוברים במהלך השתתפותם
במפגשי הקהילה :התלהבות וסקרנות ,נסיגה מיעדי הקהילה המובילה לפרישה או לחילופין להכרה בערך המוסף
של הלמידה במסגרת זו ,ולבסוף אימוץ יעדי הקהילה והכנסת שינוי.
קהילות מורי-מורים נוספות שנחקרו בארץ הן קהילות מקוונות (גולדשטיין ,סימקה וקוזמינסקי ,)2004 ,וקהילות
שעוסקות בפיתוח תכניות לימודים (מרגולין ,עזר וקרטון.)2002 ,
קהילות למידה של מורי מורים בסמינר הקיבוצים
קהילות הלמידה של מורי-מורים שהתארגנו במכללת סמינר הקיבוצים ,מתאפיינות על ידי חלק מהמאפיינים של
קהילות למידה שתוארו .הן מודרכות על ידי אמונות משותפות של משתתפיהן ,וחותרות להבנה משותפת,
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באמצעות דיאלוג רפלקטיבי המתרחש מתוך כבוד ואמון .הן תואמות דגם התארגנות שכונה "קהילה בעלת עניין
משותף – תקופתית".
הקהילה הראשונה שהוקמה עסקה בחינוך פוליטי בעקבותיה הוחלט על פעולה אסטרטגית מקיפה .פורסם קול
קורא שבעקבותיו נענו מספר אנשי סגל ליוזמה .אנשי סגל אלו גייסו חברים נוספים שהתאגדו סביב לנושא עניין
משותף .הצטרפות החברים לכל אחת מהקהילות נעשתה על בסיס וולונטרי .בראש כל קהילה עומד היוזם/ת שהוא
האחראי על התנהלותה .רוב השותפים שהצטרפו היו חברי סגל בעלי יכולת מחקרית ,אמונים על כתיבה איכותית
שהביעו רצון ומחויבות להשתתפות .לעתים הצטרפו לחברי הקהילה גם חוקרים ממוסדות השכלה גבוהה מחוץ
למכללה שהוזמנו על ידי יוזם הקהילה והביעו עניין.
המטרות שעמדו בבסיס הרעיון של הקמת קהילות הלמידה של מורי מורים במכללה כוונו למעשה לשלוש רמות.
הרמה האישית של סגל המכללה ,הרמה המוסדית והרמה המערכתית .מטרות אלו נוסחו בתחילה באופן הבא:
.1
.2
.3
.4

טיפוח אקדמי של סגל המרצים ושינוי תודעתם של המרצים מתפיסת תפקידם כמורים לתפיסת תפקידם
כמורים חוקרים.
טיפוח תרבות מחקרית במכללה.
ייצור ידע אקדמי רלוונטי לחינוך ולחברה.
השמעת קול והשפעה על השיח הציבורי בגלל סוגיות חינוכיות וחברתיות.

הנושאים המשותפים שמסביבם התארגנו הקהילות במכללת סמינר הקיבוצים שהינם מושא מחקר זה הם:
 .1הוראת המקרא ותרבות ישראל
 .2הוראה חדשנית בעידן מתוקשב (טכנולוגיה בחינוך)
 .3חינוך אסתטי ,חינוך לאמנויות
 .4חינוך לקיימות
 .5כלים איכותניים ותרומתם להתפתחות מקצועית (מחקר איכותני וצמיחה מקצועית)
 .6ללמוד שואה ,לבטים ,קשיים ודילמות
 .7מדעי הרוח והוראתם בגישה רב-תחומית
 .8חינוך ומגדר בהכשרת מורים
 .9חינוך לצריכה ביקורתית של מדיה (תקשורת דעה ותעודה)
 .10הוראה הרפתקנית
 .11הדרכה פדגוגית באמנות
 .12שדה האוריינות החזותית
ריבוי הנושאים ביטא את כוונת המכללה לשתף במהלך כמה שיותר חברים וליצור במוסד מרחשת רעיונית
ותרבותית שתשפיע על הערנות האינטלקטואלית של הסגל ועל השיח האקדמי התוך-מכללתי.
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 .5המחקר על אודות קהילות הלמידה של מורי מורים במכללת
סמינר הקיבוצים
ההחלטה על הקמת קהילות הלמידה של סגל המורים במכללת הקיבוצים לוותה בהחלטה נוספת לעקוב אחרי
פעולתן ולהעריך את תרומתן להשגת המטרות המשותפות שנקבעו הן ברמה האישית והן ברמה המוסדית.
המטרות שנקבעו התכוונו להביא ל:
-

שינוי תודעתי של המשתתפים שבכרוך בפיתוח זהותם החוקרת וחיזוק הדימוי האינטלקטואלי והאקדמי
של הסגל.
המשגת הידע של המשתתפים ,כתיבתו והפצתו.
התגבשות נורמות של למידה שיתופית בקרב משתתפי הקהילות.
טיפוח והעשרת השיח האינטלקטואלי אקדמי במכללה.
טיפוח היכולת המחקרית של המכללה כמוסד.



שאלות המחקר

-

בזיקה למטרות שלשמן הוקמו הקהילות ,נשאלו השאלות הבאות:
.1
.2
.3
.4

.5

.6

מהם מאפייני הסגל שבחר להצטרף לקהילות הלמידה?
מה היו המניעים שהניעו אותם להצטרף ,וכיצד הם תופסים את מידת התממשותם?
כיצד התנהלו קהילות הלמידה בהקשר לסדרת מדדים – אינטנסיביות מפגשים ,מחויבות משתתפים
מכוונות הקהילה ,האווירה במפגשים וההספק תוצרי?
כיצד תופסים משתתפי הקהילות את הפעילות שהתרחשה ,את המכוונות העיקרית של הקהילה ואת
האווירה ששררה במפגשים?
כיצד תופסים משתתפי הקהילות את תרומת ההשתתפות בקהילה לכתיבה ולהמשגה ,ליצירת קשרים
בין-אישיים ,לתחושת השתייכות למכללה ,להתחזקות יכולת החקירה והכתיבה ,להתחזקות היכולת
להשפיע במערכת החינוך והחברה?
כיצד השפיעה פעילות הקהילות על היכולת המחקרית של המכללה כמוסד?

מוקדי הפעילות המחקרית היו איפה אפיון פרופיל המשתתפים בקהילות ,מעקב אחר התנהלות הקהילות
ובחינת תפיסתם של משתתפי הקהילות את הנעשה במפגשים ותפיסתם את המידה שבה הקהילות השיגו
את המטרות המשותפות שנקבעו ערב הקמתן במכללה.



סוג המחקר
בגלל ריבוי הקהילות המחקר נשא אופי של חקר מקרה קולקטיבי ) .(Bogdan & Biklen, 1992המתודה
המחקרית שהופעלה הייתה משולבת .בחלקה התבססה על תצפיות וראיונות שנותחו בהם דיווחו
המשתתפים אודות תפיסותיהם והאופן שבו הם מפרשים את חוויותיהם .במובן זה זהו מחקר איכותני
פנומנולוגי ) (Creswell, 2003; Moustakas, 1994ובחלקה התבססה על תגובות המשתתפים
לשאלונים שעובדו והוצגו באופן כמותי.



אוכלוסיית המחקר
אוכלוסיית המחקר כללה כמאה שלושים אנשי סגל שהשתתפו באופן פעיל במפגשים ושנים עשר רכזים.
נתונים נאספו מכל הרכזים ומשמונים ושבעה משתתפים.
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משתני המחקר
היה ניסיון לאסוף מידע לגבי משתנים רבים ,הנוגעים למאפייני חברי הקהילה ,ביניהם:
משתנים הנוגעים למאפייני המשתתפים בקהילות
 .1פרופיל המשתתפים :מגדר ,גיל ,תפקיד ,דרגה אקדמית ,דרגה מקצועית ,תחום הוראה ,הרקורד
האקדמי :ניסיון קודם בכתיבה אקדמית ,מעורבות בהנחיית סטודנטים בעבודות סמינריון ,גמר או תזה
וניסיון בהצגת עבודות בארץ ובחו"ל.
 .2הדימוי האקדמי-פרופסיונלי של תפקידם (תפיסת תפקיד).
 .3תפיסות המשתתפים את המניעים להשתתפות בקהילות ומידת התממשותם.
משתנים הקשורים להתנהלות הקהילה:
 .1תכיפות המפגשים
 .2תוכני המפגש
 .3סוגי הפעילות שהתרחשה
 .4תפקיד המנחה וסגנון ההנחיה במפגשים
משתנים הקשורים לתפיסת המשתתפים את הנעשה במפגשים ואת תרומת של המפגשים:
 .1תפיסת המשתתפים את המתרחש בקהילה שבה השתתפו (מכוונותה ,הרכב המשתתפים ,הפעילות
העיקרית שנעשתה בה האווירה ששררה בה והלמידה שחוו).
 .2תפיסתם את תרומת המפגשים לגיבוש עמדה חוקרנית בפעילותם.
משתנים הקשורים לתפיסת המשתתפים את תרומת המפגשים:
 .1תפיסת את תרומת המפגשים לכתיבה והמשגה.
 .2תפיסתם את תרומת המפגשים לחיזוק הזהות החוקרנית ,התערות בסגל המכללה.
 .3תפיסתם את תרומת המפגשים לחיזוק הזהות החוקרנית של משתתפיהם.
 .4תפיסתם את תרומת המפגשים להיכרות ולחיזוק היחסים הבין-אישיים.
 .5תפיסת המשתתפים את תרומת המפגשים להתערות בסגל המכללה וחיזוק תחושת השייכות
למכללה.
 .6תפיסת המשתתפים את תרומת המפגשים לתחושת המסוגלות שלהם.
משתנים הקשורים בתפיסת המשתתפים את מידת השגת מטרות הקהילה:
 .1מדדים הנוגעים בתרומת המפגשים למהפך התודעתי הקשור בזהותם המקצועית בכיוון של יוצרי ידע
וחוקרים.
 .2מדדים הנוגעים לפיתוח תרבות של שיתוף ודיאלוג רפלקטיבי.
 .3מדדי התוצר  -כתובים והאחרים.
 .4מדדים להשפעה שיש לפעילות הקהילות על העשייה במכללה :על השיח המכללתי ועל הדימוי של
סגל המכללה – מורים ובעלי תפקידים.
 .5מדדים של השפעה שיש לפעילות הקהילות על השיח הציבורי בסוגיות חינוכיות ,חברתיות ופוליטיות.

כלי המחקר
הכלים העיקריים שהופעלו במחקר היו תצפיות במפגשי הקהילות שנעשו על ידי החוקרים ,ניתוח חומר
מפרוטוקולים וחומרים באתרי הקהילות ,ראיונות עם רכזי הקהילות השונות ועם משתתפים בקהילות מסוימות
ודיווחים כתובים שלהם בהתייחסות לשאלות הנוגעות למהלך החשיבתי ,הלמידתי והבין-אישי שחוו .מספר מפות
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מושגיות ששורטטו אפשרו להשיג מידע על המהלך הרעיוני שעברו משתתפי הקהילה ועל נקודות-מפנה תודעתיות
ורעיוניות שחוו בעקבות מפגשי הקהילה ) .(Kandiko & Kinchin, 2012 a,b; Kinchin 2011בנוסף הועברו גם
שאלונים שנגעו במשתני המחקר העיקריים.
להלן פירוט כלי המחקר:
תצפיות – נעשה מעקב אחר פעילות הקהילות באמצעות נוכחות במרבית מפגשי הקהילות וכתיבת דוחות תצפית.
ראיונות – נערכו מספר ראיונות חצי מובנים עם  12רכזי הקהילות (לעתים יותר מריאיון אחד עם הרכז) ועם נציגים
של משתתפי הקהילות בשלב מתקדם של פעילותן( .בנספח שאלות לריאיון)
חומרים כתובים – נעשה ניתוח של פרוטוקולים של ישיבות הרכזים (נספח א )'1שנערכות שלוש פעמים בשנה
במסגרת המכון לחינוך מתקדם ,פרוטוקולים של מפגשי הקהילות ,חומרים הנאספים מאתרי האינטרנט של
הקהילות ותוצרי הכתיבה עצמם.
שאלונים – שאלונים הנוגעים למשתני המחקר שהועברו בשני מועדים לכלל משתתפי הקהילות( .ראה נספח א)'2
הליך המחקר
קהילות הלמידה החלו להתארגן החל מסוף שנת הלימודים תשע"א .עד סוף שנת תשע"ב פעלו במכללה שבע
קהילות .בשנת תשע"ג החלו לפעול עוד חמש קהילות.
המחקר שליווה את פעילות הקהילות החל למעשה בסמסטר השני של שנת תשע"ג .בשלב זה נערכו תצפיות
ראשונות ואיס וף תגובות של משתתפי הקהילות .תצפיות נערכו בשבע קהילות ,כאשר בחמש נוספות לא ניתן היה
לבצע תצפית .חלקן משום שבמועד זה כבר סיימו את פעולתן ובחלק מהן הייתה פעילות מועטת .עיקר המעקב
אחר הקהילות התרחש בשנת הלימודים תשע"ד .בשלב זה נוסח מחדש רציונל המחקר ובהתאמה לו נבנו שאלוני
מחקר חדשים .בוצעו ראיונות עומק עם כל רכזי הקהילות והוחל בכתיבת טיוטות הדוח.
הלוח הבא מסכם את הפעילות בשלושת השלבים שתוארו:

לוח  – 1שלבי המחקר

שלב
שלב א' – סמסטר ב'
של תשע"ג

הפעילות בקהילה
מספר מפגשי למידה משותפים,
הרצאות חברים ואורחים ,גיבוש
רציונל משותף

שלב ב' – סמסטר א'
וב' של תשע"ד

מפגשים סדירים ,כתיבת טיוטות
ודיונים ומשוב על הטיוטות

שלב ג' – קיץ תשע"ד

הכנות לפרסום ,סבב הצגות
המאמרים
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פעילות החוקרים
נוכחות במפגשים ,כתיבת
דוחות תצפית ,איסוף חומרים
כתובים שניתנים במפגשים
ואשר מּועלים באתר ,וניתוח
דוחות המפגשים ,העברת
שאלונים
נוכחות במפגשים ,תצפיות,
ראיונות עומק עם נציגי כל
קהילה ועם ראשי הקהילות,
העברת שאלונים ,שימוש
במפות מושגיות
השתתפות בסבב הצגות
המאמרים ,ראיונות עומק עם
רכזי הקהילות ,העברת
שאלונים

 .6ממצאים
 6.1מבט על התנהלות קהילות הלימוד – נתוני תצפיות וראיונות עם רכזי הקהילות
הנתונים שנאספו באמצעות תצפית במפגשים אפשרו לקבל מבט על התנהלות הקהילות השונות .הנתונים שהופקו
מהראיונות עם רכזי הקהילות הביאו את תפיסתם ביחס להתנהלות הקהילה ,קהל היעד שאליו התכוונה והאופן
שבו תפסו את תפקידם.
המידע שנאסף באמצעות התצפית והראיונות מופיע בנספח ב' .לגבי כל קהילה מוצג בקצרה תיאור הקהילה ,נתוני
התצפית והראיונות וסיכום .הקהילות מוצגות בסדר המייצג את מועדי התחלת פעולתן מהמוקדמות ביותר ועד
האחרונות שהחלו את פעולתן .בשתי קהילות ,הדרכה פדגוגית באמנות ובקהילה שעסקה בגבולות השדה של
האוריינות החזותית ,כמעט ולא נעשו תצפיות מחמת מיעוט המפגשים ולכן נתוניהן לא מופיעים בנספח.
ראיונות עומק שבוצעו עם מספר משתתפים בשתי קהילות למידה פוריות במיוחד – קהילת הקיימות וקהילת לימודי
השואה פתחו צוהר למהלכים שחוו משתתפי הקהילה :המהלך החשיבתי ,המהלך הלמידתי והמהלך הבין-אישי.
בשבע מתוך  12קהילות הלמידה של מורי המורים שפעלו במכללת סמינר הקיבוצים נערכו תצפיות .עם עשרה
רכזים התקיימו ראיונות .הנוכחות במפגשי הקהילות אפשרה להתרשם מהדינמיקה ששררה בהן .הנתונים שנאספו
הן מהתצפיות והן מהראיונות אפשרו לתעד את הפעילות שהתבצעה בקהילה ,את האווירה ששררה בה ואת האופן
שבו תופסים רכזי הקהילה את תפקידם ואת יעדי הקהילה שבאחריותם.
התרשים להלן מציג את המפגשים שנערכו ב 11-מתוך  12הקהילות שפעלו בשנים תשע"א-תשע"ד.
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תרשים " – 1סימני החיים" של קהילות הלמידה

להלן תיאור עשר קהילות השונות שנאסף עליהם מידע מהתצפיות והראיונות ,וסיכום הנתונים שנאספו.

 .1קהילת הוראת המקרא ותרבות ישראל – רכז ד"ר חיים חיון
הקהילה החלה פעילותה בראשית תשע"ב ,קיימה  6מפגשים וסיימה את מפגשיה בסוף אותה שנת הלימודים.
הקהילה מורכבת מצוות מורים העוסק בהוראת המקרא ותרבות ישראל .המטרה – לימוד משותף שיביא לכתיבת
מחקרים שיופיעו כקובץ.
האתגר המשותף – כיצד ללמד טקסטים יהודיים לתלמידים במערכת החינוך הממלכתי ,עיסוק במתח בין העולם
האמוני והעולם החילוני .בשנת הגיבוש הצטרפו  19איש ,רובם ממכללת סמינר הקיבוצים ומיעוטם ממכללת
לווינסקי .פעילות הקהילה התנהלה בעצלתיים .הופקו רק  7מאמרים ,שעד סוף תשע"ד טרם נקראו או עברו
עריכה .הפעילות המועטת של הקהילה מוסברת על ידי רכז הקהילה בחוסר אסרטיביות מצדו .הקהילה משרתת
את הרכז בתפקידו כראש חוג הפעילות והמכוונות של הקהילה  -לתפיסתו הן של קהילה חוקרת ,שכן מחקר
וכתיבה חד הם.
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 .2קהילת חינוך טכנולוגיה ומה שביניהם – רכזת ד"ר רבקה ודמני
פעילות הקהילה התחילה בשנת תשע"ב וסיום המפגשים בתשע"ד .במפגשי קהילה זו לא התקיימו תצפיות.
הקבוצה שהתקבצה – כ 22-אנשים שבאו ברובם ממכללת סמינר הקיבוצים .כולם מעוניינים בנושא הקשור
בפדגוגיה דיגיטלית .הקהילה מכוונת כתיבה ופרסום .אנשים רואים בהשתתפות בקהילה מנוע לקידום ונוצר
בקהילה צורך להמשיך ולכתוב .לקראת סיום תשע"ד – יש בכתובים טיוטת ספר שיקרא "פדגוגיה דיגיטלית – אבני
דרך ואתגרים" .לספר שלושה שערים :שער ראשון – פדגוגיה פורצת למידה והוראה מסורתית  7 -מאמרים; שער
שני – למידה והוראה בסביבה חדשנית –  5מאמרים; שער שלישי – פדגוגיה דיגיטלית ,משמעויות והגיגים – 3
מאמרים .המאמרים נמצאים בשלב של שיפוט חיצוני .תפקיד הרכז – ארגוני ועריכתי .נעזרה במערכת שנבנתה
מחברי הקבוצה .במהלך תשע"ה הופקו שני כרכי ספר בנושא.

 .3קהילת חינוך לאמנות – רכז ד"ר שי פרוגל
הקהילה החלה פעילותה בסוף שנת תשע"ב וקיימה  5מפגשים .פעילותה הסתיימה בראשית תשע"ג .הקבוצה
הפעילה מונה  15איש .המוטיבציה להקמתה – צורך לברר את הקשר שבין חינוך לאמנות .הקבוצה רב תחומית,
רב גונית מבחינת הנושאים .האנשים לאו דווקא מומחים בתחום ועבורם הקהילה היוותה "רחם" .מטרתה  -למידה
שתביא לכתיבת מאמרים ופרסומם בקובץ.
בקהילה שררה אווירה טובה והיא הביאה לסיפוק אינטלקטואלי .אנשים באו עם צורך אמיתי לכתוב בנושא.
האנשים רואים בקהילה מנוע ללמידה ומרחב חברתי  .גם מאזינים להרצאות ,גם מציגים מאמרים ודנים בהם.
לקראת סוף הפעילות של הקהילה יש בכתובים  11מאמרים לאחר עריכה פנימית .בנוסף ,הופק נייר עמדה על
חינוך לאמנות .רכז הקהילה תופס את תפקידו כ"מעורר" ולא כמסייע .ההובלה היא ביקורתית אך לא מעליבה.
הקהילה מיזגה בפעילותה מאפיינים שונים  -האזנה להרצאות ,קהילת שיח וקהילת כתיבה.

 .4קהילת קיימות חברתית-סביבתית – רכזת ד"ר אילנה אבישר
התחלת פעילותה בסוף תשע"א .הפעילות העיקרית החלה בתשע"ב .לאחר סבב הרצאות ,החלו המשתתפים
להציג מחשבות ראשונות וטיוטות למאמרים .עד סוף תשע"ג התקיימו כ 9-מפגשים .בנובמבר  2012יצא מנשר ובו
הרציונל של הספר ,ספר שיעסוק בחינוך לקיימות ושיהיה ראשוני במובן זה .המסר העיקרי בספר – הרצון להניע
מפנה לעבר חברה מקיימת והוגנת ואמונה בתפקיד המשמעותי שיש לחינוך בעניין זה .הקבוצה מורכבת ברובה
מאנשי מכללה אולם הצטרפו אליה גם אנשים העוסקים בחינוך סביבתי גם מחוץ לכותלי המכללה .רוב המפגשים
בתשע"ג  -תשע"ד הוקדשו לדיווח על מצב הכתיבה .המשובים שניתנו במפגשים היו מצומצמים .רובם ניתנו מחוץ
למפגש בכתב או בפגישות בעל פה .נבנה מערך של משוב הבנוי מצמדי כותבים – קוראים .אנשים העדיפו צורת
משוב כזו על פני משוב קבוצתי .המשובים הקבוצתיים שהתקיימו סייעו גם לאנשים שלא דנו במאמר שלהם להפיק
תועלת .הייתה מוטיבציה למתן עזרה הדדית .לקראת סוף הפעילות יש ספר ובו  17מאמרים שעברו שיפוט חיצוני,
המחולקים לשערים :קיימות ,חינוך לקיימות ,תיאורי מקרים של חינוך לקיימות .מערכת היחסים שנבנתה הינה
טובה ,בונה ותומכת .מרכזת הקבוצה מתפקדת כעורכת ולצידה סיוע לוגיסטי ויעיל.

 .5קהילת מחקר איכותני וצמיחה מקצועית – רכזת ד"ר יהודית ויינברגר
הקהילה החלה את פעילותה בשנת תשע"ב ,מתוך  15שהשתתפו בפגישות הראשונות נותרו  10משתתפים
פעילים שמרבים להגיע לפגישות .במהלך שלוש שנות פעילותה התקיימו כ 10-מפגשים וזה בנוסף לתכתובת
ערנית ,קריאה הדדית של תוצרי הכתיבה ,העברת משובים בכתב ותיקוני הכתוב בעקבות ההערות.
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מרבית חברי הקבוצה לימדו קורס הקרוי – מחקר איכותני בעבודת המחנך .נקודת המוצא של הקבוצה היא הקשר
בין שימוש בכלים איכותניים והוראה בהכשרת מורים .הטיעון הוא ששימוש בכלים איכותניים מביא לצמיחה
מקצועית.
במפגשים הראשונים של הקהילה הקודש זמן לגיבוש התפיסה ,לאחר מכן הוקדשו המפגשים לדיון במאמרים
הנכתבים .בשלב השלישי החל הדיון על מבנה הספר ,שמו והאופן שבו המאמרים שבו מתכתבים זה עם זה.
לקראת סוף השנה גובש מבנה בעל שני שערים :בראשון -מחקרים העוסקים בחקר ה"אחר" (התלמידים) בגישה
איכותנית ,ובשני-מחקרים העוסקים בחקר ה"עצמי" (מורי הקורס עצמם) בגישות איכותניות.
עיקר הפעילות בקבוצה הוקדש לקריאת המאמרים ולמתן משוב לכתיבה .במובן זה הקהילה ממוקדת מאוד
בכתיבה והשיח שהתרחש בה שירת מטרה זו.

 .6קהילת הוראת השואה  -רכזת ד"ר שרון גבע
הקהילה החלה את פעילותה בשנת תשע"ב .רשומים  17אנשים ,מגיעים למפגשים באופן סדיר כ ,12-רובם חברי
סגל במכללה אבל שותפים גם אנשים מחוץ למכון .הנושא שבו דנה הקהילה הוא הפדגוגיה של הוראת השואה
בחינוך הבלתי פורמלי .מטרות הקהילה לקדם את השיח בנושא פדגוגיה של הוראת השואה ולתרום לפרקטיקה
של הוראת השואה במוסדות החינוך .הכוונה לחקור את הנושא מנקודות מבט שונות – חינוך ,היסטוריה ,ספרות.
הקהילה נפגשה שלושה עשר מפגשים .בראשונים נעשתה היכרות והאזנה להרצאות ובשמונת האחרונים הוצגו
מאמרים שנשלחו לחברים לפני כל מפגש .במפגש נערך דיון קבוצתי אודותיהם .כל המשתתפים באו מוכנים לדיון,
כולם גילו עניין במאמרים השונים שנכתבו .המשוב היה מועיל ונוצרה תחושה של אמון ,שייכות וצמיחה .קהילת
השואה היא אחת הקהילות שמחויבות המשתתפים בה גבוהה .התוצר –  9מאמרים שעברו שיפוט פנימי.

 .7קהילת הוראת מדעי הרוח והוראתם בגישה רב תחומית – רכזת ד"ר אסנת זינגר
הקהילה החלה פעילותה במחצית שנת תשע"ב ,בראש הכוונה הייתה לקיים מספר מצומצם של מפגשים ארוכים,
ובדרך כלל בחופשות .המפגשים יועדו ללמידה משותפת בשסופה תפיק הקבוצה קובץ מאמרים שייצא לאור כספר.
המפגשים יוחדו לסיעור מוחות וליבון בחברותא של סוגיות מרכזיות בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית.
לקהילה נרשמו  23אנשים שמופיעים למפגשים ועוד שמונה אנשים שאינם מופיעים אך עוקבים אחר המתקיים
במפגשים באתר "מודל" .במפגשים שנערכו עד כה –  6במספר יועדו לשמיעת הרצאות .מפאת גודל הקבוצה הדיון
המתקיים במפגשים מצומצם .האנשים באים למפגש בגלל העניין בנושא ,אולם כמה מהם ,במיוחד הצעירים,
מעוניינים בכתיבה לצורך פרסום .מוקד העניין הוא מדעי הרוח ולאו דווקא העיסוק החינוכי .בשלב שבו נפסק
המעקב לא הוגשו טיוטות לקובץ.

 .8קהילת חינוך ומגדר בהכשרת מורים – רכזות ד"ר טלילה קוש וד"ר דינה חרובי
הקהילה החלה פעולתה בשנת תשע"ג .רשומות כ 16-משתתפות ,מגיעות למפגש באופן תכוף כ .10-בקהילה
משתתפות גם נשים שאינן נמנות על סגל המכללה .התקיימו באופן מסודר  11מפגשים.
נקודת המוצא להקמת הקהילה – ההכרה כי הנושא המגדרי אינו מטופל במכללות לחינוך למרות חשיבותו
ונחיצותו .הצורך בהרחבת הידע והמודעות לנושא בתכניות הכשרת מורים עומד בבסיס פעולת הקהילה ,ולכן גם
המכוונות העיקרית קהילה היא עשייה .הכוונה לעסוק במסגרת הקהילה בשלושה נושאים  :חקירת המצוי והרצוי
בנושא המגדרי בתכניות הכשרת מורים; גיבוש תכנית למעורבות והעצמה מגדרית במסגרות הכשרת מורים; מתן
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מענה לשאלה – כיצד מתמודדת מערכת החינוך עם סוגיות של חינוך ומגדר .למרות הגדרת הנושאים ,ניכר
שהמוטיבציה העיקרית של המשתתפות אינה החקירה אלא הפעולה במועצות הכשרת המורים.
הקבוצה אחידה מבחינת העניין בנושא אך אינה אחידה מבחינת הכשרים והמוטיבציה לכתיבה .כאמור חלק
מהנשים מעוניינות יותר בעשייה אקטיביסטית במכללה ומחוצה לה .הקהילה לא סיימה את עבודתה ועד תום שנת
תשע"ד לא הוגשו הטיוטות של המאמרים.

 .9קהילת דעה ,תודעה ותעודה – רכזת ד"ר תמר קטקו
הקהילה החלה פעולתה בסוף תשע"ג אבל הייתה מושבתת עד תחילת תשע"ג .לקהילה מגיעים  15אנשים רובם
מתחום התקשורת ,חלקם מחוץ למכללה .השם של הקהילה מעיד על כוונותיה :דעה – איך מגבשים דעה ,טיפוח
חשיבה ביקורתית ,צריכה ביקורתית של מדיה; תודעה – מהי התודעה הציבורית בענייני תרבות; תעודה – התיעוד
בעידן הטכנולוגי ,קשר בין תיעוד ותקשורת.
התקיימו עד כה  6מפגשים ובכולם הוצגו הרצאות ,מצגות ,קטעי סרטים על ידי אנשים מרכזיים בתחום
התקשורת .עדיין אין מחויבות לכתיבה.
הקבוצה מגלה עניין רב במפגשים באווירה נעימה ותחושת שייכות למועדון פרופסיונלי ואליטיסטי.

 .10קהילת פדגוגיה הרפתקנית – רכזת ד"ר תמי הופמן
הקהילה החלה פעולתה באמצע שנת תשע"ג .רשומים בה  13אנשים .המטרה להכיר פדגוגיה חדשנית ,להבין את
משמעות המשחק וההרפתקה בתהליך הלמידה ולהפיק קובץ מאמרים בנושא .התגבשות הקבוצה איטית,
ההשתתפות במפגשים אינה סדירה .שולבו במפגשים גם תלמידים מהמסלול הדמוקרטי שמובילים מהלך דומה.
הקהילה עדיין בשלבים ראשונים של התגבשות וקביעת היעד.

 סיכום התצפיות והראיונות עם רכזי הקהילותסיכומי התצפיות והראיונות מתארים בעיקר את פעילות הקהילות שניתן לבטאה באמצעות מספר מדדים ,ביניהם:







אינטנסיביות המפגשים – מספר המפגשים לאורך פרק זמן הפעילות בחודשים
מחויבות המשתתפים – מספר החברים שהשתתפו באופן קבוע ביחס למספר הרשומים
המכוונות העיקרית של הקהילה – לחקר וכתיבה ,לעשייה ,לשיח ,להאזנה
האווירה במפגשים – מידת אמון ושיתוף (גבוהה ,בינונית ,נמוכה)
התוצר – מספר מאמרים או טיוטות שנכתבו ביחס למספר משתתפים
שלב ההפקה – השלב שבו מצוי הקובץ :קריאה פנימית ,עריכת חוץ ,הפקה.

לוח  1מציג את פעילות הקהילות השונות בזיקה למדדים שתוארו.
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לוח  – 1פעילות הקהילות – מידע מתצפיות וראיונות
מחויבות המשתתפים
(מספר משתתפים
מתמידים)
גבוהה/בינונית /נמוכה

אינטנסיביות
המפגשים
(מספר
מפגשים
מ 1/2–2/3 2/3-פחות
לאורך פרק
מחצי
זמן בחודשים)
7/9
()0.77
בינונית )12/19 (0.63
 - -גבוהה )5/22 (0.68

הוראת המקרא
חינוך ,טכנולוגיה
ומה שביניהם
חינוך ואמנות
קיימות חברתית-
סביבתית
מחקר איכותני
וצמיחה מקצועית
ללמד שואה






-

(0.58) 7/12
(1.0) 15/15

) 5/23 (0.20גבוהה )15/20 (0.75

כתיבה ועשייה

גבוהה

(0.73) 11/15

גבוהה )14/19 (0.74

כתיבה ועשייה

גבוהה

(0.89) 17/19

) 10/28 (0.36גבוהה )10/15 (0.66

כתיבה

גבוהה

(0.80) 8/10

) 13/21 (0.62גבוהה )12/17 (0.71

כתיבה ושיח

גבוהה

(0.93) 14/15

) 6/21 (0.29גבוהה)23/31 (0.74

האזנה ושיח

-

(0) 0/23

טרום קריאה
לאחר קריאה
פנימית
לאחר קריאה
פנימית
לאחר שיפוט
חיצוני
לאחר קריאה
פנימית
לאחר קריאה
פנימית
לפני כתיבה

) 11/18 (0.61בינונית )10/16 (0.63

עשייה ושיח

בינוני

(0) 0/10

לפני כתיבה

) 8/10 (0.8בינונית )9/15 (0.60

האזנה ושיח

בינוני

(0) 0/9

לפני כתיבה

) 5/10 (0.50בינונית)8/15 (0.53

שיח

-

(0) 0/8

לפני כתיבה

)9/20 (0.45

מדעי הרוח בגישה
רב-תחומית
חינוך ומגדר
בהכשרת מורים
דעה ,תודעה
ותעודה
פדגוגיה הרפתקנית




מכוונות
הקהילה
(כתיבה וחקר;
שיח; עשייה
אקטיבית;
האזנה;)
כתיבה/חקר
כתיבה

האווירה
במפגשים
(אמון ושיתוף)
דרגה גבוהה/
בינונית/נמוכה

התוצר
(מס' מאמרים
ביחס למספר
משתתפים)

שלב ההפקה

הנתונים שבלוח מראים על שונות גדולה באינטנסיביות המפגשים.
מידת מחויבות גבוהה בשש מתוך עשר הקהילות שנצפו ו/או שרכזיהם רואיינו .מחויבות בינונית מאפיינת
קהילות צעירות שנמצאות עצמן בשלב התגבשות.
בשש קהילות מתוך העשר ההתכוונות העיקרית של המשתתפים היא להפקת תוצר כתיבה ,בקהילות
האחרות שרובן החלו פעולתן מאוחר יותר הפעילויות העיקריות הן האזנה ושיח ,פעולות טיפוסיות לשלב
ההתגבשות של הקהילה.
בכל הקהילות שהמכוונות העיקרית שלהן הייתה כתיבה יש תוצר ,ברובן ,למעלה משני שלישים
מהמשתתפים כתבו והגישו מאמרים.
דיווח ברור על דרגה גבוהה של שיתוף ואמון נמצא בארבע קהילות מתוך העשר.

לסיכום ,התמונה המתקבלת מעידה על פעילות נמרצת ופורייה של חברי הסגל שהצטרפו לקהילות הלמידה,
וכאן המקום לציין שהייתה זו פעילות וולונטרית ללא תגמול כספי.
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 6.2התהליכים שחוו משתתפי הקהילות – נתוני ראיונות עומק עם משתתפי קהילת
"שואה" ו"קיימות"
בניסיון להתחקות אחר השינויים שחלו אצל משתתפי הקהילות כתוצאה מהשתתפותם במפגשי הקהילה נערכו
ראיונות עומק עם מספר משתתפים בשתי קהילות שהיו בשלב מתקדם – קהילת חינוך לשואה וקהילת הקיימות.
ההשתתפות בראיונות הייתה וולונטרית.
מקרב חברי קהילת הוראת ה"שואה" רואיינו שלושה חברים :ד"ר חנוך בן פזי ,ד"ר תמר קטקו וד"ר טלילה קוש
זוהר.
גם מקרב חברי קהילת ה"קיימות" רואינו שלושה חברים :ד"ר איריס אלקחר ,ד"ר ארני מרכוס וד"ר נתליה
גוטקובסקי.
המשתתפים בראיונות נתבקשו להגיב לשלושה תחומים:
המהלך החשיבתי שחוו במהלך הכתיבה :מה היו הלבטים שלוו את כתיבת המאמר ,התגובות שבהם נעזרו כותבי
המאמרים ,השינוי שחל במבנה המאמר עקב תגובות אלו .למרואיינים הייתה אפשרות להיעזר במפה מושגית.
המהלך הלמידתי שחוו כתוצאה מההשתתפות במפגשים :איזה ידע חדש ,תובנות חדשות התרחשו בעקבות
ההשתתפות בקהילה.
המהלך הבין-אישי שחוו כתוצאה מההשתתפות במפגשים :איזה שינויים חלו במערכת היחסים הבין-אישיים שנוצרו
בין המשתתף והאחרים בקבוצה.
בהצגת הראיונות יובאו בהדגשה סיכומי המראיין ואחריהם ציטוטים מדברי המרואיינים התומכים בסיכומים אלו

 ראיונות עם חברי קהילת "הוראת השואה" )1חנוך בן פזי – ראש צוות ההוראה בנושא תרבות ישראל
המהלך החשיבתי:
מתאר בראשית דבריו את המהלך שעבר לקראת השתתפותו בקהילת החקר .הוא החליט על הנושא כתגובה
להרכב הקבוצה .לא רצה להצטרף למה שהוא מכנה מקהלה מתוזמרת ליוזמת משרד החינוך בנושא חינוך
לשואה ולכן בחר נושא אחר שניתן לקשור אותו לשואה אבל הוא מייצג עניין מיוחד שיש לו  -נושא העדות.
הסיבה לבחור בנושא שאינו קשור באופן מובהק דווקא לשואה נובעת גם מהרכב הקבוצה שהיא מאוד
היררכית לטעמו .הוא מרגיש שבקבוצה כזאת יש לו פחות מה להגיד .הוא צעיר לעומת אנשים מסוימים
בקבוצה וחוץ מזה זו קבוצת מחקר עם אג'נדה יותר מדי ברורה .הוא אינו נגד קיום האג'נדה אבל היא חוסמת
דיון ולכן בחר בנושא אחר שאינו חלק מהאג'נדה הקבוצתית.
"זו קבוצה לא מאוזנת בהקשר הזה שאנחנו לא מגיעים ממקום לגמרי ניטרלי מחקרית .אנחנו קבוצה עם קולות
שהם מאוד מוכרים וידועים ,ובעניין הזה הקבוצה הזאת לא הצליחה לייצר מספיק אלטרנטיבה של דיון" .
"זה לגיטימי בעיני שיש קבוצת מחקר עם אג'נדה .שאנחנו לא כל הזמן מנסים להיות פלורליסטים .זו קבוצת מחקר
עם אג'נדה שמגיעה ממקום מסוים ובונה כמעט אם מותר לומר ,אסכולה ,חוג .תפיסת עולם מגוונת אבל בכיוון
מסוים".
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" והלכתי לבסיס המתודולוגי הקרוב אלי שהוא מחקר שלא קשור לקבוצה הזאת .הוא מחקר שמעסיק אותי כבר
כמה שנים במה שנקרא זמני הפנוי ,ועוסק במושג העדות שאני הולך ומפתח אותו ויש לי עניין גדול בו ואני מדבר
עליו ומופיע בהקשר זה וכו' ואפילו נתמך פה בסמינר הקיבוצים בתקציב מחקר לעניין הזה .זהו מושג פילוסופי,
שיש לו משמעויות בכמה היבטים והוא הולך ולובש צורה".
תרומת הקבוצה הייתה מאוד משמעותית עבורו .התרשם מכך שאנשים הגיבו ,בעל פה ובכתב ,חלק
מהדברים לקח וחלק לא .למשל לא השתמש בהערות שסחפו לכיוון רחב ואחר שאותן הוא מעריך ,לא
השתמש במאמר הנוכחי.
"התרומה של הקבוצה היא מאוד משמעותית .גם בדברים ששלחו לי ,מאוד הופתעתי שאנשים שלחו גם תגובות
כתובות ,הערות של מי שלא יכול היה להגיע וגם בפורום הדן".
" יש דברים שאני מקבל ,יש דברים שאני לא מקבל ,יש דברים שאני אחשוב עליהם ואו שאני אעשה איתם או שאני
לא אעשה .זה גם מאוד ברור שחלק מן הקוראים ואני מניח שגם אני הייתי עושה אותו דבר ,מגיבים מהמקום
שלהם .מה שמעניין אותם ,מה שמעסיק אותם ואז אני צריך לומר לעצמי אוקי ,זה מאוד מעסיק אותם וזה נחמד,
אבל זה לא מעסיק אותי וזה לא הנושא שלי וזה בסדר גמור .יש פה כל מיני הערות .חלקן יותר מקצועיות ,חלקן
לוקחות לדיון יותר רחב .למשל קיבלתי הערות על מושג האמת בהקשר של העדות ולמרות שציינתי לעצמי את זה
בתוך ההערות ,ידעתי זה לא ייכנס למאמר הזה .זה דיון אפיסטמולוגי שנוגע לדברים אחרים ואם זה לא היה ברור
פה ,זה אומר שאני צריך להתייחס אליו בהמשך ,אבל זה לא יקרה במאמר הזה .כי המאמר הזה לא נוגע לדבר
הזה ,זה הערת שוליים אולי" .
חנוך ,רכז הקהילה ,מציין לשבח את היכולת של הקבוצה לבקר באופן בונה ואת הערך להיות שייך לקבוצת
מחקר.
"זו קבוצה מצוינת שמבקרת באהדה ,לא מבקרת בריחוק ,בבוטות ,בהתנשאות ,אלא מנהלת שיחה משמעותית.
החוויה הזאת שאנשים קראו את מה ששלחת ומגיבים לעניין למה ששלחת היא חוויה מצוינת".
ניכר שהוא תופס את העשייה בקבוצה כמחקר .משתמש בביטויים כמו טיעון מחקרי וגבולות המחקר ,מסד
נתונים וכד'.
"אנשים מצליחים לשמור על זה שהביקורת שלהם בונה ומנסה לעזור לבן אדם לבטא את מה שהוא רצה לומר
ולנסח את הטיעון המחקרי שלו היטב ,למקד את הטיעון שלו ,להבהיר אותו ,שזה דבר מצוין וגם כשאנשים
מבקרים פתאום ביקורת יותר קשה ,יותר בוטה ,אז בתוך התהליך הקבוצתי ,עדיין הכותב זוכה להגנה .לא במובן
שהוא זוכה להגנה על מה שהוא אמר ,מין סניגוריה ,אלא להגן במובן הזה שעוזרים לו להתמקד ולהבין מה
הביקור ת עושה ומה הביקורת לא עושה .מה הוא רצה לומר וגם לעזור לעצמו להגדיר מה הם גבולות המחקר ,מה
הם גבולות הנתונים שבהם עסקתי ,מה מסד הנתונים שבו עסקתי ,מהי שיטת המחקר ,מה רציתי לומר ,למה
רציתי להגיע ,מה הצלחתי ומה לא הצלחתי להשיג .שזה דבר שהוא מאוד מבורך".
המהלך הלמידתי:
אף על פי שהגיע עם מטען ידע ,חנוך מרגיש שלמד המון מהאנשים ומתחומי הידע שהביאו.
"בתוך כל התהליך הזה למדתי המון .אני נמצא בקבוצה של בעלי ידע ,בעלי מקצוע ,עבודות שהם עשו
משמעותיות ,מאמרים ,המחקרים שנועדו לעבודה זו היו משמעותיים ולמדתי ,אני מרגיש מורווח מאוד במובן הזה".
המהלך הבין-אישי
מציין את האמון השורר בין חברי הקבוצה למרות סממני תחרות לא היה משבר והדבר נזקף גם לזכות
מרכזת הקבוצה .בנוסף מציין ש"הרוויח חברויות".
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"יש תחרות ,מדי פעם ,אם אוזנך קשובה אתה שומע גם את העוינות הקדומה שנמצאת במקומות שאנשים עובדים
בתחומים קרובים ומצפים לנישה שלהם ...אבל זה לא משהו שאני מרגיש"...
"אני מאוד מפרגן לקבוצה על ההתנהלות החיובית ,האוהדת .אני מכיר מקומות אחרים שבהם התחרות מגבילה
קבוצה ,הורסת קבוצה ,תחושה שמישהו גונב למישהו .זה לא עלה פה .לא הגענו לשום מקום של משבר ואני חושב
שזה נובע גם מהיכולת של הניווט המאוד מכובד של שרון שמובילה את הקבוצה הזאת ,שזוכה לשבח ובצדק,
מכולנו".
"גם הרווחתי חברים .עמיתים שאני מניח שזה לזמן מוגבל ,אבל לזמן המסוים הזה ,המוגבל ,נראה לי שאנחנו
באיזשהו מעגל של היכרות ,של עבודה ,של הפריה הדדית ,של אנשים שאתה יכול לעצור אותם ברחוב ולדבר
איתם ,לשוחח איתם .וגם זה ,מאוד משמעותי ,בעיני".

שינוי זהות
בשלב מסוים בריאיון מעלה חנוך הרהור שקבוצות המחקר מאפשרות לבנות אלטרנטיבה של זהות .קבוצת
ההתייחסות שלו בסמינר הינה של מורי מקרא ותרבות ישראל וכאן בקבוצת החקר הזהות המקצועית הזו
עוברת שינוי.
"כשאתה עובד במקום מסוים ,שהוא מקום גדול ,שאני לא יכול להיות חלק מהסגל כולו ,תמיד יש מין קהילה שהיא
הסגל שלי .עם מי אני עוצר במסדרון לדבר ,להתבדח ,להחליף מילים .יש איזו שייכות מקצועית .ובהרבה מובנים
כאן (בקבוצת החקר) נוצרה שייכות מקצועית חדשה שקשורה לקבוצות המחקר האלה .זה לא הקהילה במובן הזה
שאנחנו יושבים לאכול ביחד ארוחת ערב או לשתות קפה ביחד בבוקר ,אבל נוצרו פה קשרים שנוכחים בהרבה
מאוד אירועים מקריים ,מזדמנים ,עם כל אחד ואחת מחברי הקבוצה שיש לך איזשהו קשר אליהם .ונוצר פה גם
פער ,בין מרצים שיש להם עניין במחקר למרצים שהעסק שלהם הוא ההוראה .נוצר פה פער מובנה שקיים כיום
בסגל ,בין אנשים שבמובן מסוים יכולתי לפגוש אותם ולהיפגש איתם בכל מיני מכונים ומוסדות אחרים,
באוניברסיטת ת"א ,ביד ושם ,במכון ון ליר ,בקיצור במקומות שהם אוניברסיטאות או במכוני מחקר ,לבין אנשים
שההקשר שלנו המשותף זה הכשרת המורים באופן ספציפי".
"שותפות מקצועית שהיא מעבר למכללה עצמה".

 )2תמר קטקו – ראשת תכנית מצוינים במכללה

המהלך החשיבתי:
הלבטים שליוו את כתיבת המאמר
"האם הנושא יעניין את מישהו בקבוצה? האם אני מעורבת יותר מדי בנושא המאמר?
איך להכניס  12שנים של עשייה ומחקר במאמר של כמה עמודים? אין הרבה מקורות מדעיים להתבסס עליהם –
האם זה יהיה 'אקדמי' מספיק?"
תמר מתארת את הנושא שבחנה ,מבהירה את המיקוד בנושא השתתפות היהודים בלחימה .רוצה להדגיש
תפיסה חדשה של חלקם של היהודים במלחמת העולם השנייה ,פרק שיש התעלמות ממנו מהתודעה
הציבורית ומהתייחסות במערכת החינוך .כתוצאה מהערות הקוראים ,שינתה דברים במאמר.
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"המאמר מבקש להציג תפיסה חדשה של היהודים במלחמת העולם השנייה – לא רק אסוציאציות של כנועים,
קרבנות וחסרי-אונים אלא גם חיילים וחיילות ,וזאת מבלי להנמיך את גובה הלהבות של עוצמת אסון השואה
והמחיר הכבד שהעם היהודי שלם".
"אני לא רוצה להעצים את לחימת היהודים בצבאות השונים על חשבון צמצום 'גבורת השורדים' .אני מתמקדת רק
בהשתתפות היהודים בלחימה על כל סוגיה ובעובדה שהפרק הזה אינו נלמד ,לא ידוע ולא מוזכר בביטויי הנצחה
וזיכרון שונים בישראל – וראוי שנשנה זאת".
"קיבלתי את ההערות הנוגעות לשם המאמר (שיניתי אותו לחלוטין) ופתיחת המאמר שנראה כי הייתה לא רלוונטית
ומטלה ,הוספתי עוד הפניות למקורות מידע ומחקרים נוספים ,אם כי לא נעשו כל כך הרבה כיוון שנושא הלוחמים
היהודים המחקר הישראלי עדיין בחיתוליו  -וזה מוקד המאמר".

המהלך הלמידתי:
המהלך הלמידתי שחוותה בא לידי ביטוי בשינויים שהכניסה במאמר .היא נעזרה בהערות הקוראים
שהנוגעות לשם המאמר ,בחירת דוגמאות לסיפורי לוחמים והיעדר מקורות מידע תומכים ,לא שינתה את
מבנה המאמר אבל הגיבה לכל ההערות שקיבלה.
מציינת שהערות שקיבלה עזרו לה למקד את המאמר ,להבין מה ברצונה להעביר ,לפתח חשיבה ביקורתית.
"באופן כללי מבנה המאמר לא השתנה :הפתיחה היא סיפור מקורי ,אחר כך מבוא ורקע היסטורי ,הצגת שישה
סיפורי לחימה וסיכום .שם המאמר שונה לחלוטין (מ'לא כצאן :הגיוס היהודי במלחמת העולם השנייה' ל'רובה
ותפילין :הגיוס היהודי במלחמת העולם השנייה') ,הוכנסו הבהרות באקספוזיציה של המאמר שמסבירות את
הרציונל של המאמר ומבנהו ,הוצאו כל הטבלאות והנתונים על מספר הלוחמים בכל מדינה ,הבהרתי בצורה יותר
מפורטת את בחירת ששת הסיפורים ושיניתי קצת את המבנה :קודם תמונה ,אחר כך הכותרת שלה ,סיפור רקע,
ואחר כך תיאור הלחימה של הדמות .גם בדברי הסיום שיבצתי מסקנות לגבי הטיעון הפותח אודות היעלמות הפרק
הזה מהתודעה הציבורית ומההתייחסות במערכת החינוך".
"ההערות סייעו לי למקד את המאמר ,להבין בצורה מפוקסת יותר מה אני באמת רוצה לומר באמצעות המאמר
ומה מטרתי המרכזית .למדתי לזהות כשלים וחולשות בכתיבה שלי ,שחוזרים על עצמם לא רק כאן .השיח הכן
והפתוח בדיון סביב כל מאמר מחלץ ממני תובנות חדשות וראיית עולם משתנה – הזדמנות פז ללמוד ולפתח
חשיבה ביקורתית בונה הנותנת דרור ליצירתיות וחדות בו זמנית".
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המהלך הבין-אישי:
מציינת צמיחה של תחושת אמון ,הכרת תודה וזכות להיכרות אישית עם חברי הקבוצה.
"נוצרת בקבוצה תחושה של אמון עד כדי הערות ,חלקן לא קלות ,לגבי טיב הכתיבה ,איכותה ורמתה האקדמית
ובמקביל גם דברי שבח והלל .לא נרשמה כל עוינות או תחרות ,אם כי ישנם רגעים מביכים של חוסר הבנה והערות
לא רלוונטיות למאמר של אלה המבקשים להשמיע את עצמם יותר מאשר להגיב על המאמר המדובר .ברוב
המפגשים אני חשה בהכרת תודה שנאמרת וגם נכתבת אחר כך באי-מיילים".
"הזכות הנוספת היא ההיכרות האישית עם כל אחת ואחד בקבוצה ,מי יותר מי פחות ,זה – נכס כשלעצמו".

 )3טלילה קוש זוהר
המהלך החשיבתי:
מציינת תרומה חשובה של הפורום (חברי הקהילה) לכתיבת המאמר ועושה הבחנה בין פגישות בהם רק
האזינו למרצה מן החוץ ולפגישות שבהם דנו במאמרים השונים .מאוד נעזרה בהערות כדי למקד את המאמר
בנושא חינוך .לגבי השינויים שחלו או יחולו במאמר שכתבה מציינת טלילה שהשינוי הוא בעיקר שינוי שקשור
להתכוונות של המאמר בהקשר לחינוך.
"אני חושבת שהדיון שמתרחש במסגרת הפורום על המאמרים ,האנשים קוראים את המאמרים ומעלים ביקורות
מאוד רלוונטיות וזה ממש מצוין בעיני .כלומר זה לא רק לקרוא ,זאת אומרת כל הדיון שמתנהל עם הביקורות
השונות וההערות השונות הוא מאוד מעשיר בעיני".
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"המאמר לא ישתנה ,אבל מה שיהיה בהתחלה שלו ,שלא היה בכלל ,זה באמת ההתייחסות לחשיבות של ספרות
שואה וספרות שואה של דור שני בעיצוב הזיכרון".
"כל העניין הוא שהמאמר שלי כמאמר כפי שהוא נכתב בהתחלה ,הוא היה מאמר שאפשר לשים אותו בכתב עת
לספרות או תיאוריה וביקורת ,משהו כזה .הביקורת שקיבלתי הייתה ,או ההערות שקיבלתי היו שאני צריכה למקד
אותו לכיוון של חינוך ,כי הקובץ הזה מיועד לאנשי חינוך .אז אני עושה לו כאילו איזה מין אוריינטציה חדשה לכיוון
של החינוך".

המהלך הלמידתי:
הלמידה שטלילה חוותה היא תוצאה של קריאת המאמרים ופחות תוצאת ההאזנה להרצאות או השתתפות
בדיונים .קריאת המאמרים נעשתה בגלל העניין שגילתה בנושאים ,אחר כך הדבר הפך לרוטינה .היה גם עניין
של תן וקח.
" מהלך הלמידתי שלי התרחש דווקא בשלב של הצגת המאמרים .זאת אומרת ,לקרוא את המאמרים ולשמוע את
הביקורות על המאמרים ,היה זה עדיין מבחינתי ,חוויה מאוד מלמדת .מכל הבחינות .הרבה פחות למדתי כשבאו
אנשים ונתנו הרצאה .לא אומרת שלא למדתי אבל זה לא נתן לי שום ערך מוסף ממשהו שהייתי קוראת לבד
בבית".
"אני יכולה להגיד על עצמי שהייתה פה גם מחשבה שאני רוצה שיקראו את שלי וייתנו לי תשובות ,אז אני גם
אקרא את של מישהו אחר".
המהלך הבין-אישי:
מציינת את האווירה המפרגנת בקבוצה ,ביקורות בונות ,יש פתיחות ואין התנשאות.
"האווירה היא ממש אווירה מצוינת .מבחינה זאת אני חושבת שהפורום מילא מעל ומעבר את הציפיות בכיוון הזה.
יש המון פרגון ,זאת אומרת האווירה היא באמת מאוד מפרגנת .אין תחרות ,אני לא הרגשתי בתחרותיות".
"אלה שמגיעים ,באמת אנשים שפשוט מעוניינים בדיון ,מרגישים שיש להם מה לתרום ומה להיתרם וזו הרגשה
טובה .כאילו ,אין כאן ,אין יותר מדי אגואים".
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 ראיונות עם חברי קהילת "קיימות" )1איריס אלקחר
המהלך החשיבתי:
איריס מציינת את הלבטים שלה ביחס לאופי המאמר .האם יהיה בעל אופי של סקירה (חינוך לרב-תרבותיות
וחינוך סביבתי) או כתיבה על הניסיון האישי שלה – מחקר שביצעה או של חוקרים מקומיים אחרים? בתחילה
חשבה שהחלק האישי יתפוס מקום גדול יותר ,בסופו של דבר החליטה שהחלק האישי יתפוס מקום קטן .
המשוב שקיבלה הביא אותה לתת סקירה של חינוך לרב תרבותיות ואיך הדבר מתחבר לחינוך סביבתי
לבעיות פוליטיות .הערה נוספת מאוד משמעותית שקיבלה הייתה זו שציינה שהמאמר אינו ממוקד ,הערה זו
הביאה אותה לניסוח שלוש הנחות יסוד שמהם התחילה את המאמר ואליהם חזרה בסיומו.
"אחרי חשיבה החלטתי שאני צריכה לצאת מתוך הנחות יסוד ,נקרא לזה .ואז הקדשתי הרבה זמן לחשיבה על
הנחות יסוד שהודות להם ,שבזכותם או עליהם ,אני יכולה לבסס את הצורך להתחשב בתרבות כשמדברים על
חינוך סביבתי".
"מהן התחלתי את המאמר .אליהן גם השתדלתי לחזור בסוף והן מאוד הקלו עלי את הכתיבה ,כי בעצם יצאתי מהן
וכל פעם הוספתי עליהן ,וכל ההתלבטויות שלי של איפה להוסיף מה ,תמיד חזרתי לרגע ,לכך שיש לי שלוש הנחות
יסוד שאני צריכה לכתוב לאורן".
הנחות היסוד שגיבשה היו הבאות:
 .1תפיסת סביבה היא תלוית תרבות
"בני תרבויות שונות רואים ותופסים סביבה באופן שונה ,ולכן צריך להתחשב בזה".
 .2מדינות אינן הומוגניות
 .3לכל אחד בלי קשר לתרבות שממנה הוא בא זכות לסביבה ראויה – (צדק חברתי)
"שבעצם אנשים בכל רחבי העולם לא משנה מאיפה הם באו ,לאיזה דת הם שייכים ,לאיזה קבוצה וכו',
זכאים או ראויים לחיות בסביבה ראויה .גם אם הם לא יודעים לבטא את זה ,גם אם הם לא מודעים לזה,
גם אם זה לא ברור להם איך ושהם אפילו זכאים לזה"
בעקבות משוב העמיתים
"צמצום החלק המחקרי ,חידוד התובנות וגם קצת ארגון ...כלומר ,ארגון הכתיבה מבחינת סדר הופעת הדברים".
היו גם הערות שלא קיבלה – למשל להיות יותר רדיקלית וביקורתית בכל הנוגע ליחסי יהודים–ערבים
"לא התאים לי ללכת בכיוונים הרדיקליים האלה ,כי זה בעצם האג'נדה שלה ,לא שלי".
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תרשים  – 3מבנה המאמר הסופי
השתנות מבנהו של המאמר תיארה בתרשים.

המהלך הלמידתי:
למעשה לא מציינת למידה ,עיקר השהייה בקבוצה הייתה מכוונת כתיבה .עם זאת היה עניין להקשיב לאנשים
ולקבל משוב.
"היה את העניין של החלק הראשון ,להקשיב לאנשים שמספרים קצת על הכיוונים שהם חוקרים או כותבים עליהם
בקטע של לשמוע משוב אחד מהשני ,לתת רעיונות ולחוות קצת מהאחרים .אצלי לפחות בראש ,כל הזמן זה היה
סביב העניין שיש איזה יעד לכתוב .לא לבוא להקשיב בשביל החברותא ואיך נקרא לזה ,מועדון ספרות או משהו
כזה".
"קיבלתי ידע חדש על היבטים שפחות ידעתי מהם ,נגיד פילוסופיה ,נגיד מכיוון דניאל מישורי ,או ידע חדש לגבי
הקטע של תזונה ,נגיד הקטע של צמחונות וטבעונות היה משהו מאוד חדש בהתבוננות על זה מכיוון של קיימות".

המהלך הבין-אישי:
מתארת את הקבוצה כסביבה שכיף להיות בה ושהאנשים קשורים אחד בשני אבל המחויבות לקבוצה הייתה
בעיקר בגלל התוצר.
"פה יש לי תחושה שיש קשר כי מראש כמעט כל המשתתפים הם שייכים נקרא לזה כרגע ,לפקולטה למדעים.
מלמדים או בתואר הראשון או בתואר השני אצלנו .חלקם לא .אבל רובם או שבאים מהסמינר או שבאים ממש
מהנושאים של מדעים וחינוך סביבתי ולכן עם רוב האנשים הקשר לא התחיל בקבוצה ,אז אני חושבת שזה איזשהו
אלמנט שכמובן יעזור גם לשמור על הגחלת איך נקרא לזה".

31

המחויבות לקבוצה שלנו ,של החינוך הסביבתי גבוהה ,בגלל שיש תוצר שהוא ,רוצים אותו ,אנשים שכותבים רואים
בו משהו נחשק .אז בגלל זה המחויבות הייתה באמת לדעתי מאוד יפה .באמת ,תשעים אחוז מהאנשים הגיעו
תשעים אחוז מהזמן ,אז זה בעיני משהו יפה" .
"תשעים אחוז הגיעו תשעים אחוז מהזמן .משהו כזה ,זאת הערכה שלי ,אולי אני מגזימה מדי".

 )2ארני מרכוס
המהלך החשיבתי:
הרעיון הראשוני למבנה המאמר נוצר כאשר ארני הוזמן על ידי אילנה להצטרף לקבוצה .המחשבה אז הייתה
הליכה מהיבט רחב גלובלי להיבט המקומי לביה"ס שלו .רצה לבטא גם את ניסיונו כמנהל בי"ס ירוק וגם את
הידע שרכש במהלך לימודיו לתואר השלישי .לאחר השיחות עם הקוראים צומצם העיסוק בבתי הספר
הירוקים וניתן דגש יותר לתפיסות חינוכיות שתומכות ברעיון בתי הספר הירוקים – חינוך מבוסס מקום; בתי
ספר הוליסטים ומקומו של המורה בבתי ספר אלו כמחנך לאוריינות סביבתית .ארני החליט...
"לצמצם את העיסוק בבתי הספר הירוקים .זאת אומרת פחות לדבר רק על בית ספר ירוק ולדבר יותר על תפיסות
חינוכיות שתומכות בסיפור הזה של בית ספר ירוק .זאת אומרת ,מאיפה בית הספר הירוק הזה הגיע בכלל ,למה
בית ספר ירוק ,למה לא משהו אחר ,ופה נכנסו למעשה הגישות שעכשיו רואים אותם במאמר היום ,של החינוך
מבוסס מקום".
"המה זה החינוך מבוסס מקום .אבל יש גם את הסיפור של האיך .ופה אני מודה שאני אתבסס הרבה גם על ניסיון
אישי שלי וגם על תיאוריות של ניהול ,ניהול בתי ספר ,ניהול בתי ספר אפקטיביים שאני קצת חפרתי שם בסיפור
הזה .ופה למעשה נכנס מה שנקרא  ,whole school approachאו מה שנקרא בתי הספר ההוליסטיים ,התפיסה
של בתי ספר הוליסטיים ,שמתחברת יפה מאוד לכל הסיפור של חינוך לקיימות ,כי חינוך לקיימות מדבר גם ,הוא
גישה הוליסטית מטבעה".
תרשים  – 4מבנה המאמר לאחר ההערות
המהלך הלמידתי:
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ארני מרגיש שרוב הדברים שהועלו במפגשים אינם חדשים לו ,אך פה ושם מציין גם אירועים שמהם למד.
רובם בעקבות דיון שהתקיים בקבוצה.
"האמת היא רוב הדברים ש ...אני ידעתי אותם .זאת אומרת ,אני די מכיר את החומרים ,אני כבר שמעתי את
האנשים מדברים ,את מבינה? אז אתה כבר יודע כשמישהו מדבר אתה כבר יודע מה הוא הולך להגיד פלוס מינוס.
אני מכיר את הגישות הפילוסופיות למשל של דיוויד עם החינוך הטרנספורמטיבי שהוא תמיד מביא אותו .דרך אגב
בדוקטורט שלי גם הצגתי את החינוך הטרנספורמטיבי אז אני מכיר את זה גם משם .באוארז ושות' ,אז אני מכיר
את הדברים האלה".

המהלך הבין-אישי:
ארני מציין שלמרות שאינו עובד במכללה הכיר  80%ממשתתפי הקבוצה .לא הייתה כל אינטראקציה בינו
לבין האנשים בקבוצה מעבר למפגשים ,אולם הוא מעריך שאנשי הקבוצה כן נפגשו מעבר למפגשים .המפגש
מבחינתם לא היה המוביל ביחסים הבין-אישיים ,לא הייתה עוינות וגם לא חש באמון .הוא עצמו היה מאוד
פתוח והיה מוכן שהמאמר שלו יעבור לקריאת כולם אבל לא כולם רצו בדבר דומה .אולי הוא נאיבי .הרגיש
בקבוצה אנרגיה חיובית ,אנשים רוצים לתרום ולהגיב בצורה חיובית .המתחרה הגדול שלו הוא הוא עצמו ולא
חש תחרות מול אחרים ,לא הרגיש מצב שבו אחרים יודעים יותר .מכל אחד אפשר ללמוד .נפתחים כיוונים
חדשים דווקא מהמקומות הבלתי צפויים שאפשר לחשוב עליהם.
"שמונים אחוז היו מוכרים ,הרוב .אפשר להגיד ששלושה-ארבעה באמת התוודעתי אליהם במהלך המפגשים
האלה .די הכרתי גם את העיסוק של כל אחד ומאיזה מקום הוא הגיע".
"הייתה קבוצה בתוך התת קבוצה נקרא לזה ,שהרבה יותר התחברתי אליה ,הם גם קראו יותר את המאמר שלי
והתחברו אל המאמר שלי ונתנו לי גם פידבקים דרך המאמרים שלהם ודרך הכיוונים שהם הציעו לי .זה גם דרך
אגב עשה את השינוי הגדול ביותר על המאמר כשכתבתי אותו".
"הקבוצה היא מאוד מעניינת"...
היא מאוד הטרוגנית"...
"אני אוהב שיש הרבה אנשים עם הרבה דעות ,זה עושה לי טוב .בתור מנהל בית ספר אני אוהב להקיף את עצמי
באנשים שהם שונים".
"ראוי לציון שקבוצה כזאת נפתחת גם לאנשים שלא נמצאים בתוך המכללה".
אני לא מלמד פה ,והזמינו אותי להשתתף בקבוצה כזאת .אני חשוב שזה נכון".

 )3נתליה גוטקובסקי

המהלך החשיבתי:
הכוונה העיקרית של נתליה בכתיבת המאמר הייתה לחלוק עם הקוראים מהלך חינוכי – קורס המייצג גישה
חברתית סביבתית המושפעת גם מפדגוגיה ביקורתית וגם מרב תרבותיות וצדק חברתי.
למרות הצעות הקוראים הפנימיים להתמקד רק בגדר ההפרדה ובכביש שש נתליה מחליטה לעסוק גם באתר
חירייה בעיקר משום שמרגישה שזהו אתר שעוסק יותר בנושאים סביבתיים באופן טהור יותר מאשר בנושאים
פוליטיים.
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"היה לי חשוב לחלוק גישת הוראה מסוימת ,שהיא גישת הוראה שאני קוראת לה חברתית סביבתית והיא
מושפעת הן מהפדגוגיה הביקורתית והן מהרב תרבותיות ביקורתית ומהגישה של צדק סביבתי ובעצם לחלוק
מהלך חינוכי כזה".
"אני לא רציתי להישאר במאמר שהנושאים העיקריים שלו הם רק גדר ההפרדה וכביש ".6
"הדיון בגדר ההפרדה הוא מאוד-מאוד רדיקלי ,ולכן היה לי חשוב להציע אתרים הרבה יותר מוכרים שלאף אחד לא
תהיה בעיה לבקר בו".
"ההוראה שלי היא מכלול רחב יותר .היא לא רק גדר ההפרדה ,אז אני מרגישה שלהשאיר מאמר על הוראת צדק
סביבתי רק בגדר ההפרדה וכביש  6היה עושה עוול גדול לתפיסה של צדק סביבתי" .

המהלך הלמידתי:
עיקר הלמידה התרחשה כאשר היו חילוקי דעות בקבוצה ,כאשר הושמעה ביקורת .אז נוצר ויכוח שממנו היה
ניתן ללמד .לדוגמה הוויכוח בעקבות מאמר של עמוס ויהודית האם יש להכניס את כלי המחקר למאמר או
ההתלבטויות של עידית אל-חסיד על מה לכתוב .גם הדיון מול אילנה כעורכת שהביאה אנשים אפשר להבין
את חלקם של האנשים השונים בקבוצה.
"אנשים בקבוצה הבינו שהתרומה הסגולית של חלק מהכותבים בחדר ,לא תהיה דווקא בלהציג מתודולוגיה
אקדמית לעילא ולעילא  ,אלא דווקא להציג ניסיון חיים ,או מהלך כתיבה שהוא יותר רפלקטיבי באמת .אני מאוד
אהבתי את זה ואני חושבת שזה גם בדיוק משקף חלק מהיתרונות של אווירה חברתית יותר או של שיח שהוא
פחות היררכי".

המהלך הבין-אישי:
העבודה בקבוצה תורמת לא רק לצד האקדמי אלא גם "לאווירה" במקום העבודה .הקבוצות באות לתרום לא
רק לעולם האקדמי אלא גם לאווירת מקום העבודה .היכרות בינאישית של מרצים מזירות שונות תורמת
למקום העבודה ,חשוב להיות חלק מהקבוצה .העובדה היא שלמרות שהיא מסיימת את עבודתה במכללה
נוצר בינה ובין האנשים בקבוצה קשר אישי והיא רוצה להמשיך בו .זה מהווה עבורה מעין פיצוי.
"אם אנחנו מסתכלות על הקבוצות האלה ,כמרחב שבא לתרום לא רק לעולם האקדמי ,אלא גם לאווירה במקום
עבודה ,אז אני חושבת קודם כל שזה ברור שהיכרות בינאישית למרצים שבאים מזירות שונות ,היא בפירוש תורמת
בסופו של דבר למקום העבודה".
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 סיכום מפגשי ראיונות עומקראיונות העומק התקיימו בשלב מאוחר יחסית של התנהלות הקהילות ,סמוך לסיום שנת המעקב .כאמור מטרתם
הייתה לבחון את תרומת ההשתתפות בקהילות לתהליך הכתיבה וההמשגה – בעיקר לגיבוש רעיוני של המאמר,
ללמידה של תכנים ומיומנויות חדשים כתוצאה מהחשיפה למפגש עם אחרים ,לפיתוח ולאיכות מערכת יחסים בין-
אישיים.
בעקבות פניית החוקרים נענו מספר חברים בשתי קהילות למידה ,שהיו בשלב מתקדם של פעילותן ,לענות לשאלון
קצר ולהיפגש לדון בתגובתם הכתובה עם החוקרים .ההיענות הייתה וולונטרית .התגובות ותמלולי הראיונות עברו
עיבוד והוצגו לעיל בלוויית ציטוטים .להלן ננסה לסכם את הנתונים שנאספו בזיקה לשלוש השאלות שהוצגו
למשתתפי הקהילות.
הגיבוש הרעיוני
אנשים מצטרפים לקהילה בעקבות הנושא המרכזי שבו היא עוסקת .חלקם ,כמחצית ,מגיעים עם רעיון מגובש
שעליו הם רוצים לכתוב וחלקם מגבשים רעיון זה במהלך המפגשים .בחירת נושא הכתיבה וגיבושו מתרחשת
בדרך כלל בשלב המיסוד של הקהילה ומושפעת הן מהרכב המשתתפים בקהילה והן משיקולים אישיים הקשורים
בפרט הכותב.
הערות המרמזות על השפעת הרכב הקבוצה על נושא המאמר הן למשל:




רצון להימנע מבחירת נושא שלגביו יש קונצנזוס בקהילה ,שמוכר לכולם.
רצון לבחור בנושא שיעניין את המשתתפים בקבוצה.
רצון להיעזר במומחיות הקבוצה.

הערות המרמזות על השפעת הגורם האישי – ניסיונו ,כישוריו ותפיסתו הייחודית של הכותב הן למשל:





רצון לבחור בנושא המייצג גם את הניסיון הפרקטי של הכותב וגם את ניסיונו האקדמי.
רצון לחלוק עם הקוראים עשייה חינוכית מוצלחת.
רצון לבחור בנושא שקיימת לגביו התעלמות בתודעה הציבורית.
רצון לבחור בנושא המציג תפיסה אוריגינלית חדשה.

בשלב מאוחר יותר מתגבש הנושא הנבחר לכלל טיוטה המוצגת בקבוצה .בשלב זה מתרחש תהליך ההמשגה
ובניית הטיעון .תהליך זה מסתייע מאוד במשוב שניתן לטיוטות הנכתבות .יש קהילות שייחדו את רוב מפגשיהן
למתן משוב קבוצתי למאמרים שהועברו לחברים ערב המפגשים .כזאת הייתה קהילת חינוך שלשואה .לעומתה היו
קהילות שבהן המשוב לא ניתן במליאת הקבוצה אלא בתת-קבוצות ,במפגשים אישיים ,לפעמים בכתב ,כזאת
הייתה למשל קהילת חינוך לקיימות.
בשתי הקהילות נמצאו מצדדים בזכות צורת המשוב שהייתה נהוגה בהן.
בקהילת חינוך לשואה הודגש היתרון במשוב הקבוצתי בשל השמעת קולות שונים.




המשוב הקבוצתי תורם לזהות כשלים וחולשות ,החוזרים על עצמם בכתיבה ,מגלה דברים בעייתיים שלא
מובנים להרבה אנשים.
השיח הכן והפתוח והדיון במאמר מחלץ תובנות חדשות ומאפשר לכותב להבין טוב יותר את מה שברצונו
להגיד ,מסייע לגבש הנחות יסוד ולבנות טיעון.
הדיון והביקורות השונות וכן ההערות השונות מאוד מעשירים.
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בקהילת חינוך לקיימות מדגישים יותר את היסודות והמחויבות של משוב שניתן במסגרות מצומצמות.







נוצר מעגל פנימי בתוך הקבוצה הגדולה שאפשר לכנותו מעגל של אמון והכרת טובה.
בחירה של מי שהכותב רוצה שיקרא את המאמר שלו ושל אנשים שבוחרים את מי הם רוצים לקרוא.
משוב אפקטיבי .כששומעים הרבה אנשים לא תמיד יורדים לעומקה של הערה.
דווקא קוראים מחוץ לקהילה שאינם אנשי חינוך נותנים תשומות יפות.
העובדה ששניים קוראים איש את עבודת רעהו מגבירה קשר ומסייעת לראות את הקרבה בתחום העיסוק
משוב קבוצתי דורש הרבה זמן והוא תובעני מדי.

הלמידה שהתרחשה בקהילה
באופן מפתיע ,למרות הכינוי קהילת למידה מרבית המרואיינים מציינים כי ההשתתפות בקהילה לא תרמה הרבה
ללמידת דברים חדשים .פה ושם הם נתרמו מנושאים שהיו פחות מכרים להם אבל ברוב המקרים לא הייתה
להשתתפות במפגשי הקהילה תרומה גדולה יותר ללמידה ממה שניתן היה ללמוד בבית בקריאה.
עם זאת ,המפגשים היו מרתקים בגלל שאפשרו לפגוש אנשים בעלי ידע רב בנושא .עיקר הלמידה היה תוצאה של
ויכוח והתלבטות ולא תוצאה של האזנה להרצאות.
מערכת היחסים הבין-אישים
הנושאים החוזרים ונשים בדברי המרואיינים הנוגעים להשפעת המפגשים בקהילה על היחסים הבין-אישיים
קשורים בסביבה שנוצרת ,המאפשרת לתת ולקבל ביקורת ,לפעמים מכאיבה אך תמיד בונה ,בסביבה מוגנת
ובאווירת פרגון .אנשים נעזרים בביקורת ,תורמים ונתרמים.
מרואיינים ציינו כי הקבוצה מבקרת באהדה ,לא בריחוק בוטות או בהתנשאות .הכותב זוכה להגנה לא על מה
שאמר אלא בעצם האפשרות הניתנת לו להבין את הביקורת.
המגעים הבין-אישיים מאפשרים צמיחה של אמון ודעיכה של תחרותיות כמו זו המאפיינת אקדמיה.
היחסים הבין -אישיים שנוצרים מייצרים חברויות אישיות ,קבלת אנשים מחוץ למעגל המוסדי.
הרגשת השתייכות ,שותפות מקצועית ולא רק קבוצה חברתית.
ויצירת אלטרנטיבה לזהות מקצועית לא זו המחלקתית.
אחת המרואיינות מציינת את תרומת המגעים הבין-אישיים ליצירת אווירה במקום העבודה .ההיכרות הבין-אישית
עם מרצים מזירות שונות תורמת למקום העבודה.
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 6.3מאפייני המשתתפים בקהילות ,מניעיהם להצטרפות לקהילות ותפיסותיהם את
מידת התממשותם – נתונים שנאספו באמצעות שאלונים
השאלונים שהועברו למשתתפי קהילות הלמידה בסוף שנת תשע"ד סיפקו מידע על המאפיינים הדמוגרפיים,
התעסוקתיים והאקדמיים של משתתפי הקהילה ,על מניעיהם להצטרף ועל המידה שבה ההשתתפות בקהילה
מימשה את מניעי ההצטרפות לקהילה .נתונים אלו מאפשרים לתקף חלק מהממצאים שהתקבלו מהתצפיות,
תרומת הראיונות וראיונות העומק.
הנתונים יוצגו בזיקה לשאלות המחקר.

מאפייני הסגל שבחר להשתתף בקהילות הלמידה
מספר האנשים שנרשמו כחברים בקהילות שפעלו עד סוף שנת תשע"ד הגיע ל ,161-אולם בפועל מספר
המשתתפים הקבועים ,כפי שהתחוור מדיווחי רכזי הקהילה ,לא עלה על כ .130-שאלונים נאספו מ 87-משתתפים.
חלקם ציינו שהם משתייכים ליותר מקהילה אחת ( 37איש שהם  46%מכלל העונים) .המשתתפים נתבקשו לבחור
בקהילה מסוימת ,לציין זאת ולהשיב לגביה לשאלון.
חלק מהמשתתפים  ,23כרבע מהעונים ,לא ציינו את שם הקהילה שלגביה ענו לשאלון .התפלגות העונים ל13-
קהילות (ביניהן אחת שפעלה בשנים הקודמות – חינוך פוליטי) היא כדלקמן:

לוח  – 2מספר המשתתפים בקהילות ומספר העונים לשאלונים.
שם הקהילה
חינוך פוליטי
הוראת המקרא
טכנולוגיות בחינוך
חינוך לאמנות
חינוך לקיימות
מחקר איכותני
ללמד שואה
מדעי הרוח בגישה רב תחומית
מגדר וחינוך
תקשורת דעה ותעודה
הוראה הרפתקנית
גבולות השדה אל אוריינות חזותית
הדרכה באמנות *
שאלונים שלא צוין בהם שם הקהילה
סה"כ
* אין מידע

מס' המשתתפים
12
22
18
14
10
17
23
14
9
10
12

161

מס' העונים ושיעורם ב%
6
(25%) 3
(32%)7
(22%)4
(64%)9
(50%)5
(47%)8
(22%)5
(36%)5
(22%)2
(50%)5
(17%)2
3
(26%)23
87

שיעור התגובה הנמוך של משתתפי מספר קהילות מקשה על הפרשנות של הממצאים בזיקה לקהילה אליה
התייחסו .נעדיף אפוא לדווח בעיקר על ממצאים שנאספו מכלל העונים לשאלונים.
הניתוחים שהופעלו ,הפיקו בעיקר נתונים תיאוריים :התפלגויות ,ממוצעים .במקרים מסוימים נערך ניתוח גורמים
שסייע לבניית אינדקסים.
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 ההרכב הדמוגרפי של משתתפי הקהילות


שיעור הנשים שהשיבו לשאלון  71%ושיעור הגברים .29%
הגיל הממוצע של משתתפי הקהילות הוא ( 52טווח .)33-77

המאפיינים האקדמיים של המשתתפים
לרוב העונים לשאלונים תואר שלישי ( )67%או שהם דוקטורנטים ( .)23%כ 6%-הינם בעלי תואר פרופ' .הרוב
למדו מקצועות מדעי הרוח ( ,)41%כרבע למדו חינוך ומדעי החברה ( 17% ,)26%למדו מקצועות אמנות11.3% ,
 מדעים ו 2.5%-בלבד מתמטיקה.הדירוג המקצועי של משתתפי הקהילות
 74%ממשתתפי הקהילות הינם בעלי דרגות קידום נמוכות .מורים מרצים לקבוצה גדולה יחסית ( )36%חסרה
דרגה בכלל .שיעור זה מעיד על כך שבקרב משתתפי הקהילות קיים לחץ לקידום .שיעור בעלי הדרגות הגבוהות -
מרצה בכיר ,מרצה בכיר א' ופרופ' הגיע ל.26%-
הוותק הממוצע בהוראה של המשתתפים הוא  16שנים.
תחומי ההוראה של משתתפי הקהילות
תחומי ההוראה שמשתתפי הקהילות עוסקים בהם הינם מגוונים .מתוך  87משתתפים שענו לשאלה מהו תחום
ההוראה העיקרי שלהם 65 ,איש ( )75%מלמדים דיסציפלינה ו/או ודרכי הוראתה 40 ,איש ( )46%את מקצועות
החינוך וההדרכה ו 12-איש ( )14%מתודולוגיה ומחשבים.
הרקורד האקדמי של משתתפי הקהילות
לרוב המשתתפים ( )89%ניסיון בפרסום מאמרים שפיטים 63% .מציינים כי פרסמו מאמרים בבמות אחרות
(עיתונות יומית ,ברשת וכו') 47% ,מגישים הצעות מחקר לגופים במכללה (רשות המחקר) ו 61%-לגופים מממנים
מחוץ למכללה.
רוב המשתתפים שענו לשאלון מציגים עבודות מחקר בכנסים בארץ ובחו"ל ו 77%-מהם מעורבים בהנחיית
סטודנטים במכללה או מחוצה לה ,בעבודות סמינריון או עבודות גמר.
התמונה המצטיירת מנתונים אלו הינה של סגל מעורב במחקר ופעיל אקדמית.
תפיסת התפקיד המקצועית
משתתפי הקהילות נתבקשו לציין על סולם ( 1כלל לא) – ( 5במידה רבה) את תפיסתם אודות תפקידם .הלוח מציין
את הממוצעים הקבוצתיים של תפיסת התפקיד ,בסדר יורד ,בזיקה לסדרת תפקידים .לוח  3מציג נתונים אלו.
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לוח  – 3תפיסת התפקיד של משתתפי הקהילות
תפקיד

מורה
מחנך ופעיל חברתי
הוגה וכותב בתחום דעת
הוגה וכותב בתחום חינוך
חוקר בתחום דעת
חוקר בנושאי חינוך
חוקר את עבודת ההוראה של עצמו
מנהל

ממוצע
וסטיית תקן
n=69-74
)4.4 (1.1
)4.0 (1.1
)3.9 (1.2
)3.6 (1.3
)3.9 (1.4
)3.4 (1.3
)3.3 (1.4
)3.0 (1.5

שיעור המסכימים במידה
רבה /רבה מאוד באחוזים
()%
68
64
61
47
62
39
33
33

התפיסה המוסכמת ביותר היא תפיסת המשתתפים את עצמם כמורים ומחנכים .הסכמה בינונית עד רבה נמצאה
עם תפיסת תפקיד שהוגדרה כחוקר ,הוגה וכותב בעיקר בתחום הדעת ,הסכמה מועטת יותר הינה תפיסת עצמם
כחוקר הוגה וכותב בתחום החינוך וכמורה החוקר את עבודתו .בתפיסת תפקיד לא נמצאו הבדלים מובהקים בין
משתתפי הקהילות השונות.
נראה שהזהות המורית חזקה יותר מזהות החוקר.

 תפיסות המשתתפים את המניעים להשתתפות בפעילות הקהילות ומידת התממשותםמשתתפי הקהילות התבקשו להעריך את המידה שבה היוו גורמים שונים מניע להצטרפות לקהילות הלמידה ועד
כמה ההשתתפות בקהילה מימשה מניעים אלו .ממוצע תשובותיהם על סולם מ"-כלל לא" ( )1ועד "במידה רבה
מאוד" ( )5מוצגות בלוח .4
לוח  – 4המניעים להשתתפות בקהילות והמידה שבה התממשו

השתייכות לקבוצה יוצרת ידע
מנוף לכתיבה אקדמית ופרסום
אפשרות למידה.
התעדכנות ,התחדשות והעשרה
אפשרות לשיתופי פעולה והפריה הדדית
הרחבת מעגל היכרות עם סגל המכללה
קבלת סיוע בכתיבה מחברים ביקורתיים
הבנייה חדשה של הידע המקצועי שלי

מניע
להשתתפות
בקהילה.
ממוצע וסטיית
תקן N=76-80
)4.2 (0.9
)4.2 (0.9
)4.0 (1.0

המידה בה
המניע מומש.
ממוצע וסטיית
תקן
N=74-78
)3.7 (0.9
)3.6 (1.1
)3.6 (1.0

***0.5 5.5
***0.6 4.7
***0.4 4.2

)4.0 (0.9
)3.6 (1.1
)3.2 (1.2
)3.3 (1.2

)3.2 (1.1
)3.7 (1.2
)3.0 (1.2
)3.0 (1.1

***7.3
-1.5
*2.0
**3.1
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פער בין עוצמת
המניע ומידת
התממשותו
וערך T

0.8
-0.1
0.2
0.3

המניעים שממוצע ההסכמה עמם הינו הגבוה ביותר הינם בסדר יורד :הרצון להשתייך לקבוצה יוצרת ידע ומנוף
לכתיבה אקדמית ופרסום ,אפשרות ללמידה ,התעדכנות ,התחדשות ועשייה ואפשרות לשיתופי פעולה מפרים.
הסכמה בינונית עד רבה ניתנה למניעים :הרחבת מעגל היכרות ,קבלת סיוע בכתיבה מחברים ביקורתיים והבנייה
מחדש של הידע המקצועי האישי.
רוב המניעים נתפסים כממומשים קצת פחות ממידת החשיבות שיוחסה להם .הפערים הבולטים במגמה זו קשורים
באפשרות לשיתופי פעולה וברצון להשתמש בקהילה כמנוף לכתיבה אקדמית ופרסום .מניעים אלו התממשו פחות
מאחרים .המניעים של הרחבת מעגל ההיכרות עם סגל המכללה ,קבלת סיוע בכתיבה מחברים ביקורתיים והבנייה
מחדש של ידע מקצועי אישי מומשו ברמה הדומה למידת החשיבות שלהם.
לא נמצאו הבדלים מובהקים בי הקבוצות במידת החשיבות שיוחסה למניעים השונים למעט בשניים :מנוף לכתיבה
אקדמית ופרסום וסיוע לכתיבה בחברים ביקורתיים.
קהילות שבהן בלט המניע של כתיבה אקדמית ופרסום היו קהילת קיימות (ממוצע ( ,) 4.7 )0.5קהילת פדגוגיה
הרפתקנית (( ,) 4.6 )0.9קהילת הוראת המקרא (( ) 4.7 )0.6וקהילת חינוך פוליטי ((.) 4.5 )0.5
קהילות שבהן בלט המניע של הסתייעות בחברים ביקורתיים לצורך כתיבה היו קהילת חינוך לאמנות ),4.0 (1.4
מחקר איכותני) 4.0 (1.0וחינוך פוליטי ).4.0 (0.5

 6.4תפיסות המשתתפים את התנהלות הקהילות – נתונים שנאספו באמצעות
שאלונים
ההשתתפות במפגשי הקהילות הייתה גבוהה .מרבית המשתתפים ,)89%( ,ציינו כי הם השתתפו בכל/רוב מפגשי
הקהילה .הנתונים שנאספו משקפים את תפיסות המשתתפים את סוג הפעילות המתרחשת בקהילה ואת הרכב
הקהילה והיחסים ששררו בה.

 תפיסות המשתתפים את הפעילות המתרחשת במפגשי הקהילההמשתתפים נתבקשו להעריך (סולם (1כלל לא) – ( 5במידה רבה מאוד) את המידה שבה יוחדו מפגשי הקהילה
לפעילו יות הבאות :האזנה להרצאות של מרצים מחוץ למכללה; דיווחים על מצב הכתיבה; שיח קבוצתי בנושאים
בהם עוסקת הקהילה בלי קשר לכתיבה; מתן משוב קבוצתי למאמרים שנכתבו על ידי חברי הקהילה.
לוח  5מציג את ממוצע ההערכות של כלל חברי הקהילות ביחס לפעילויות השונות.
לוח  – 5הערכות כלל חברי הקהילות את המידה שבה התרחשו במפגשי הקהילה הפעילויות הבאות:
פעילות

.1
.2
.3
.4

האזנה למרצים
דיווחים על מצב הכתיבה
שיח קבוצתי בלי קשר לכתיבה
משוב קבוצתי למאמרים שנכתבו

ממוצע וסטיית תקן
n=75-79
)2.9 (1.1
)3.1 (1.3
)3.5 (1.3
)3.2 (1.5

שיעור מסכימים במידה
רבה ,רבה מאוד
באחוזים ()%
27
47
61
55

הפעילויות העיקריות שהתקיימו במפגשים היו :שיח קבוצתי שאינו קשור בהכרח לכתיבה ,משוב קבוצתי למאמרים
שנכתבו ודיווחים על מצב הכתיבה .האזנה להרצאות מרצי חוץ התרחשה במידה מועטת ובעיקר בשלבים ראשונים
40

לפעילות הקהילות .נתונים אלו מעידים שמפגשי הקהילות ,למרות שסבבו סביב נושא הכתיבה ,אפשרו גם שיח
שלא היה קשור דווקא לכתיבה.
נתונים שנאספו על כל קהילה בנפרד ,אפשרו לקבל תמונת מצב ייחודית לכל קהילה.
להלן תרשים עמודות מייצג את המרקם של הפעילות ,המאפיין כל קהילה בנפרד לפיו ניתן להגדיר את הקהילות:
קהילת האזנה ,קהלת דיווח ומשוב לכתיבה וקהילת שיח.

תרשים  – 5הערכת חברי הקהילות השונות אודות המידה שבה התרחשו בקהילה פעילויות שונות

על בסיס הערכות המשתתפים היה לאפיין את הפעילות שהתרחשה בקהילות באופן הבא :פעילות שצוינה בערכים
של  4ויותר מסומנת ב  , ++ובערכים שבין  3ל 4-ב +אחד.













חינוך פוליטי  -קהילת כתיבה ( )++ושיח ()+
הוראת מקרא  -קהילת האזנה ( )+ושיח ()+
קהילת חינוך לטכנולוגיה  -קהילת שיח ()+
חינוך לאמנות  -קהילת כתיבה ( )++קהילת האזנה  +קהילת שיח
חינוך לקיימות  -קהילת כתיבה ()++
מחקר איכותני  -קהילת כתיבה ( )++ושיח ()++
חינוך ושואה  -קהילת כתיבה ( )++ושיח ()+
מדעי הרוח בגישה רב תחומית  -קהילת האזנה ( )++ושיח ()+
מגדר וחינוך – קהילת שיח ()++
תקשורת – קהילת האזנה ( )++וקהילת שיח ()++
הוראה הרפתקנית  -קהילת שיח ()++
אוריינות חזותית  -קהילת האזנה ()++
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פעילות כתיבה נמרצת אפיינה חמש מתוך  10הקהילות המוצגות .פעילות נמרצת של שיח התקיימה בשתיים
מתוך  10הקהילות.
הקהילות שבהן התקיימה פעילות של האזנה למרצים במידה רבה היו :קהילת הוראת מדעי הרוח בגישה רב
תחומית ,תקשורת דעה ותעודה ואוריינות חזותית.
הקהילות שהפעילות שהתקיימה בהן במידה רבה הייתה דיווחים על מצב הכתיבה היו :קהילת חינוך לקיימות
וקהילת המחקר האיכותני.
קהילות שהקדישו זמן רב לשיח בנושאים שבהם עוסקת הקהילה היו הקהילה שעסקה בפדגוגיה הרפתקנית,
קהילת מגדר וחינוך וקהילת המחקר האיכותני.
הקהילות הממוקדות במתן משוב למאמרים שנכתבו היו :קהילת חינוך ושואה ,חינוך פוליטי ,מחקר איכותני וחינוך
לאמנות.
בנוסף לאפיוני הפעילות שהתרחשו ,בכל קהילה נתבקשו משתתפיהן להגדירה בזיקה לחמש אפשרויות :קהילה
מכוונת כתיבה ,קהילה מכוונת עשיה ,קהילה מכוונת שיח ,קהילה מכוונת העשרה וקהילה מעורבת .לשאלה זו ענו
 76משתתפים מקהילות שונות .תשובותיהם מתקפות את אפיוני הקהילות ,כפי שנתקבלו מניתוח הפעילות
העיקרית שנעשתה בהם .בלוח  6התפלגות תשובות העונים.

לוח  - 6תפיסות המשתתפים את המכוונות העיקרית של הקהילה

כתיבה
עשייה
שיח
העשרה
מעורב

מס' עונים
34
3
24
3
12

שיעור העונים
45%
4%
31%
4%
16%

המכוונות העיקרית של הקהילות כפי שנתפסה על ידי מרבית המשתתפים הייתה מכוונו לכתיבה ובמידה פחותה
יותר מכוונות לשיח.

 תפיסות המשתתפים את הרכב המשתתפים בקהילה והיחסים בקהילההרכב משתתפים בקהילות
המשתתפים נתבקשו להעריך את מידת ההומוגניות או הגיוון של משתתפי הקהילה עליה דיווחו .מרבית העונים,
 ,82%אפיינו את הקהילה כהומוגנית מבחינת העניין בנושאי הקהילה 9% .ציינו כי למשתתפים מומחיות דומה
בתחום הקשור בנושא.
היחסים הבין-אישיים והאווירה ששררה בקהילה
משתתפים נתבקשו לאפיין את היחסים הבין-אישיים שנוצרו במפגשי הקהילה בזיקה למספר מדדים על רצף
סמנטי שנע בין שני קטבים .ערכים נמוכים על רצף זה מעידים על אווירה חיובית .גם כאן חושבו המדדים על נתוני
כלל המשתתפים בכל הקהילות .להלן המדדים השונים וממוצעי כלל המשתתפים ,על כל אחד מהם:
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לוח  – 7מדדים המתארים יחסים בין אישיים ואווירה
אווירה
שיתוף פעולה
שיתוף בידע
אמון
צניעות

( 1נעימה  7-מתוחה)
( 1שיתוף  7-תחרות)
( 1שיתוף –  7בעלות)
( 1אמון –  7חשדנות)
( 1צניעות –  7רהב)

N=81
N=78
N=80
N=73
N=80

)1.9 (1.3
)2.3 (1.2
)2.1 (1.3
)2.4 (1.2
)2.4 (1.3

מדדי היחסים הבין-אישיים מורים על אווירה נעימה ,מידה גבוהה של שיתוף פעולה ושיתוף בידע ,אמון וצניעות.
ערכי מדדים אלו נמצאו דומים בקהילות השונות למעט המדד המאפיין את מידת האמון שבין המשתתפים שלגביו
נמצאה שונות מובהקת בערכי המדד ,תוצאה של מידת אמון נמוכה יחסית בשתי קהילות בהשוואה לאחרות.
נתון נוסף על תפיסת המשתתפים את התרומה של השתתפות במפגשים ,הנוגע לחיזוק ממד תחרותיות מחזק את
הנתונים 83% .מהמשתתפים לא הסכימו במידה רבה ,רבה מאוד שהמפגשים חיזקו ממד תחרותית באישיותם,
ממצא המתקף את הנתון החיובי על רמת השיתופיות.
לנתונים שנאספו באמצעות השאלונים ,אפשר להוסיף נתונים שנאספו בראיונות .למערכות היחסים ולאווירה
במפגשים ,ניתנו בראיונות ביטויים שונים:








"הרגשתי שבקבוצה יש אנרגיות מאוד חיוביות ,לא הרגשתי שיושב שם מישהו כדי לנצל את הקבוצה,
להפך ,הרגשתי שאנשים רוצים לתרום".
"זכות נוספת היא ההיכרות האישית עם כל אחד ואחד מהקבוצה ,מי יותר ומי פחות ,זה נכס כשלעצמו".
"נוצרת בקבוצה תחושה של אמון עד כדי מתן הערות ,חלקן לא קלות ,לגבי טיב הכתיבה ואיכותה ורמתה
האקדמית ,ובמקביל דברי שבח והלל".
"ברוב המפגשים אני חשה בהכרת תודה שנאמרת וגם נכתבת אחר כך באי מילים".
"לא הייתי מגדירה את הקבוצה כקבוצה שבה אנשים באים להראות כמה הם יודעים ...אלה שמגיעים
באמת הם אנשים שפשוט מעוניינים ,שיש להם מה לתרום ובמה להיתרם וזו הרגשה טובה ,כאילו אין כאן,
אין כאן יותר מדי אגואים".
"הרווחתי חברים ,עמיתים שאני מניח שזה לזמן מוגבל אבל לזמן הזה נראה לי שאנחנו באיזשהו מעגל
של היכרות ,של עבודה ושל הפריה הדדית".

 6.5תפיסות המשתתפים את תרומת ההשתתפות בקהילות
המשתתפים בקהילות נתבקשו לדרג את מידת הסכמתם על סולם 1 :כלל לא מסכים  5 -מסכים בהחלט ,לסדרת
היגדים שתיארו תרומות שונות שנתרמו עקב השתתפותם במפגשי הקהילות .התרומות נגעו :לאיכות הכתיבה,
לחיזוק הזהות החוקרנית ,לשיפור מערכות היחסים עם עמיתים ,להתחזקות תחושת השייכות שלהם לקהילה
ולמכללה וליכולתם להשפיע על החינוך וחברה .ענו לשאלות השונות בין  60ל 77-משתתפים.
להלן לוח ובו שיעור המסכימים במידה רבה–רבה מאוד למקבצי היגדים המתארים את סוגי התרומות.
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לוח  - 8שיעור המסכימים במידה רבה-רבה מאוד להיגדים המבטאים את התרומות השונות כתוצאה
מההשתתפות בקהילות
שיעור המסכימים להיגד
ההיגד
התרומה
במידה רבה ורבה מאוד
58%
הדיונים בקבוצה אפשרו להסתכל על הכתוב מכיוונים שונים
תרומה לאיכות
הכתיבה
56%
המשוב סייע לי לארגן את המאמר
המשוב סייע לי להתמקד ולזהות את מה שבאמת רציתי להגיד 51%
60%
ההשתתפות אפשרה לי להפיק תוצר בר פרסום
34%
שיפור ביכולת הכתיבה האקדמית שלי
חיזוק הזהות
החוקרנית

התחזקות המרכיב החוקרני והממשג בזהותי המקצועית
התחזקות המרכיב החוקרני והממשג בתחום החינוך
התחזקות המרכיב החוקרני והממשג בתחום הדיסציפלינה

34%
40%
28%

תרומה ליחסים בין-
אישיים

הגבירו את היחסים הבין-אישיים שלי עם חברים נוספים
בקהילה
יצרו ביני לבין המשתתפים אמון
תודות למפגשים הרווחתי חברים
אפשרו לי ליצור קשרים עם אנשים מעבר לצוות המחלקתי

56%
69%
38%
55%

חיזוק תחושת
השתייכות לקהילה
ולמכללה

אפשרו לי להשתייך לקבוצה נבחרת
חזקו את תחושת ההשתייכות לקהילה
חזקו את תחושת השייכות למכללה

34%
63%
62%

חיזוק תחושת
מסגלות להשפעה
בחברה

התחזקות תחושת היכולת להשפיע בחברה

48%

מעיון בלוח מתברר שלהשתתפות במפגשי הקהילה הייתה תרומה רבה–רבה מאוד ,הן לאיכות הכתיבה והן
לבניית מערכת יחסים בין-אישיים ולתחושת השתייכות לקהילה ולמכללה .שיעור נמוך יותר של משתתפים מוצא
שההשתתפות במפגש תרמה תרומה רבה–רבה מאוד לחיזוק הזהות החוקרנית.
ניתוח גורמים מסוג  Principal axisעם רוטציה מסוג  obliminעל תשובות המשתתפים להיגדים שביטאו הסכמה
לממדים שונים שבהם נתרמו (על סולם ( 1כלל לא מסכים) ועד ( 5מסכים בהחלט) ,אפשר לחלץ מספר גורמים.
גורמים אלו שימשו לבניית אינדקסים שביטאו את תפיסת המשתתפים את תרומת ההשתתפות בקהילות הלמידה.
מהימנות האינדקסים נבחנה באמצעות מקדם  αשל קרונבך לבדיקת עקיבות פנימית.
בלוח  9ממוצע ההסכמות של כלל העונים לאינדקסים השונים על סולם ( 1כלל לא) ועד ( 5מסכים בהחלט).
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לוח  – 9ממוצעי ההסכמה לאינדקסים השונים המתארים את תרומת ההשתתפות בקהילות
ממוצע וסטיית תקן
מס' מגיבים
האינדקס
)3.3 (0.85
70
המשגה וכתיבה
)3.5 (0.88
75
קשרים בין-אישיים
)3.1 (1.0
59
תרומת המשוב לכתיבה שניתן במפגשים
)3.4 (1.1
57
תרומת משוב שניתן מחוץ למפגשים לכתיבה
תחושת מסוגלות

50

)3.2 (0.89

התרומה הבולטת ביותר שנתרמו משתתפי הקהילות קשורה בחיזוק הקשרים הבין-אישיים ,אולם גם תרומת
ממוצע ההסכמה להשתתפות להמשגה ולכתיבה נמצאה גבוהה .את התרומה הזו מייחסים בעיקר למשובים
שקיבלו משתתפי הקהילה ,בין במפגשים עצמם ובין מחוצה להם.
מבין הקהילות שחבריהם נתרמו בעיקר ביכולתם להמשיג ולכתוב אפשר לציין את קהילת החינוך הפוליטי ממוצע -
( 4.2)0.46ומחקר איכותני –ממוצע (. 4.2)0.56
מבין הקהילות שחבריהם נתרמו בעיקר בפיתוח קשרים בין-אישיים – קהילת חינוך פוליטי ( , 4.2)0.46קהילת
חינוך לאמנות (. 4.6)0.64
הקהילות שבהן המשוב שנעשה במפגש תרם מאוד לכתיבה הן -קהילת החינוך הפוליטי ( 4.0)0.69וקהילות
שדווקא המשוב שמחוץ למפגשים ,זה שניתן בכתב או במפגשים אישיים תרם הן לקהילת החינוך לאמנות
( 4.0)0.73וחינוך לקיימות (.4.1)0.66
הקהילות בהן ההשתתפות במפגשים תרמה ביותר לתחושת המסוגלות הינן חינוך פוליטי ( 4.0)0.28ומחקר
איכותני (.3.9)0.35
יש לציין כי המספר הנמוך של המשיבים מכל קהילה מקשה על תיקוף ההבדלים שבין הקהילות בהתייחס
לאינדקסים השונים של התרומה.
לנתונים שנאספו באמצעות השאלון אפשר להוסיף נתונים שנאספו בראיונות שקוימו עם משתתפי הקהילות .להלן
מספר ציטוטים מדברי המשתתפים הממחישים תרומות אלו:
תרומה לכתיבה
"ההערות שקיבלתי סייעו לי למקד את המאמר ,להבין בצורה מפוקסת יותר מה אני באמת רוצה לומר באמצעות
המאמר ומה מטרתו המרכזית .למדתי לזהות כשלים וחולשות בכתיבה שלי  ,שחוזרים על עצמם לא רק כאן .השיח
הכן והפתוח בדיון סביב כל מאמר מחלץ ממני תובנות חדשות וראיית עולם שונה ,הזדמנות פז ללמוד ולפתח
חשיבה ביקורתית בונה ,הנותנת דרור ליצירתיות וחדות בו זמנית"( .ת)
תרומה לזהות
"כיום קיים פער מובנה בסגל בין אנשים שבמובן מסוים יכולתי לפגוש אותם בכל מיני מכוני מחקר ואוניברסיטאות
לבין אנשים שהקשר המשותף ביניהם הוא הכשרת מורים באופן ספציפי .ההשתתפות בקבוצה משמעה שינוי
זהות .אנשים שנוטלים חלק בקבוצות האלה צריכים לרצות בכך מאוד .זה בא על חשבון החשיבה על הוראה ואני
לא בטוח שזה רע .יש תרומה אדירה לסטודנטים מהמפגשים אנשים שהזהות המקצועית שלהם היא של חוקרים
ולא רק של מורים".
תרומה לחברות ולאווירה במקום העבודה
"הרווחתי חברים ,מעגל של הכרות ,של עבודה ,של הפריה הדדית .זכות נוספת היא ההכרות עם כל אחד ואחד
בקבוצה ,מי יותר ומי פחות זה נכס לכשעצמו"( .ח)
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קהילות הלמידה של מורי המורים נמצאו שונות מקהילות הלמידה של מורים בבתי ספר במכוונותם ובמדדי
ההצלחה שלהן ,בעוד שמדדי ההצלחה בקהילות מורים בית ספריות הינם בראש ובראשונה שינוי בפרקטיקות
הוראתיות ובידע לצורך שיפור בהישגי הלומדים וקידומם וכן לצורך וקידום למידה ארגונית .מדדי ההצלחה
בקהילות מורי המורים הינם למידה והתפתחות מקצועית ,שיפור בתוצר האקדמי של המשתתפים וקידומם
האקדמי ,שינוי בזהות המורית והוספת ממד חוקרני לזהות זו וקידום המחקר המכללתי.

תרומה לבניית יכולת מחקרית במכללה
"אני חושבת שהפן האינטלקטואלי הוא באמת עניין קבוצתי .זה נכון שאתה יכול להיות אינטלקטואל בודד ולקרוא
ולכתבו לבד אבל דרך נוספת שהיא יותר מעניינת ומעשירה היא באמת להתעמת עם תודעות אחרות ,עם תובנות
אחרות ,עם חשיבה אחרת ,ומבחינה זו אני חשובת שזה מאוד הצליח".
"אם אני מסתכלת על הקבוצות האלו כמרחב שבא לתרום לא רק לעולם האקדמי אלא גם לאווירה במקום העבודה,
אז אני חוש בת קודם כל שזה ברור שההיכרות הבינאישית של מרצים שמגיעים מזירות שונות היא בפירוש תורמת
בסופו של דבר למקום העבודה".
דברי המשתתפים בראיונות אלו ,מתקפים את הממצאים עלו מניתוח השאלונים .המפגשים תרמו מאוד לכתיבה,
לבניית מערכות יחסים בין האנשים לחיזוק תחושת ההשתייכות של החברים לקהילה ולמכללה ובאופן מתון יותר
לחיזוק הזהות החוקרנית ולחיזוק תחושת המסוגלות להשפיע בחברה.
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 .7סיכום ומסקנות
לסיכום המעקב שקיימנו אחר הפעולה המקיפה של הקמת קהילות הלמידה המקצועיות של מורי מורים במכללה,
נתייחס לארבעה נושאים עיקריים:
.1
.2

.3
.4

המידה שהפעולה כולה הייתה מענה לצרכים של חברי הסגל במכללה.
האופן שבו התנהלו מפגשי הקהילה והאופן שבו התנהלות זו נתפסה כמסייעת לתהליכי ההמשגה,
הכתיבה והפצת הידע האישי של משתתפי הקהילה מצד אחד ,ולפיתוח נורמות של למידה שיתופית מצד
שני.
האופן שבו נתפסו מפגשי הקילה כתורמים לפיתוח זהות מחקרית של חברי הסגל המכללה.
האופן שבו תרמו המפגשים לטיפוח יכולת מחקרית מוסדית.

נושאים אלו יאפשרו להעריך את הצלחתה הכוללת של הפעולה המקיפה שנקטה המטלה בניסיון לקדם את היכולת
האקדמית של חברי הסגל כיחידים ושל המכללה עצמה כמוסד החותר למעמד מוכר בסקטור המוסדות האקדמיים.
המאפיינים ,המניעים והצרכים של חברי הסגל שהצטרפו שלקהילות הלימוד
הקריאה להצטרפות לקהילות הלמידה שנפתחו במכללה עוררה עניין רב בקרב סגל המרצים והביאה במהלך
השנים תשע"א – תשע"ד לפתיחתן של שתיים עשרה קהילות למידה מקצועיות שעסקו במגוון נושאים .מסוף שנת
תשע"א ובמהלך תשע"ב נפתחו שבע קהילות ,בשנת תשע"ג שתי קהילות נוספות ובשנת תשע"ד עוד שתי
קהילות .גם לאחר תום שנת המחקר ,נמשכה ההתעוררות ובשנת תשע"ה נפתחו חמש קהילות נוספות שאחריהן
לא עקבנו .בשנת המחקר התמקד המחקר בעיקר בעשר קהילות פעילות.
הענות הסגל להצטרף לפעילות הקהילות הייתה גבוהה .מתוך סגל קבוע של  270מורים או של  360מורים קבועים
ובלתי קבועים נענו לקריאה להצטרף לקהילות כ 160-מרצים .מתוכם כ 130-היו משתתפים מתמידים.
המניעים העיקריים שבגינם הצטרפו האנשים לקהילות היו בראש ובראשונה הצורך בכתיבה לשם קידום ,אך לא
פחות מכך הרצון להשתייך לקבוצה אליטיסטית יוצרת ידע .על פי עדות החברים בקהילות ,מניעים אלו התממשו
במידה בינונית עד רבה .גם מניעים נוספים – אפשרות ללמידה ,התעדכנות והתחדשות ,אפשרות לשיתופי פעולה
והפריה הדדית ,צוינו כמניעים חשובים אך נתפסו ככאלו שהתממשו במידה בינונית בלבד.
נתוני המשתתפים שענו לשאלונים ,מחזקים את הממצא אודות מניעי ההצטרפות ,שליש מבין המצטרפים לקהילות
הינם בעלי תואר שלישי וכרבע דוקטורנטים .לרוב המשתתפים היה ניסיון בפרסום מאמרים בכתבי עת שפיטים
ובבמות נוספות ויותר ממחציתם מורגלים בהגשת הצעות מחקר .אולם ,הרוב ,שלושה רבעים מאלו שהצטרפו
לקהילות ,הינם חברי סגל בדרגות קידום נמוכות .התמונה המצטיירת היא אפוא של סגל מעורב במחקר ופעיל
אקדמית ,המעוניין בקידום מקצועי – אקדמי ורואה בהצטרפות לקהילות הלמידה המקצועיות ,המוצעות לו,
הזדמנות מתאימה לממש רצון זה .הקמת הקהילות שירתה אפוא צרכים אמיתיים של חברי סגל בדרגות קידום
נמוכות ,שיש להם ניסיון במחקר וכתיבה ,אולם עיקר תפקידם הוא הוראה ,והם זקוקים לסיוע בכתיבה לצורך
קידומם האקדמי ,צורך שהולך ומתחזק לנוכח תהליכי האקדמיזציה והמעבר לות"ת.
קהילות הלמידה מימשו ,אם כן ,את הכוונה לקדם אקדמית את הסגל העובד בהן ,והוו מענה לצרכיו

התנהלות מפגשי הקהילות – הרכבן ,האווירה ששררה בהם והפעילות שהתרחשה בהם
קהילות הלמידה שנוצרו היו מגוונות ,הן מבחינת הנושאים שטופלו בהן ,הן מבחינת הרכב המשתתפים בהן והן
מבחינת אופי הפעילות שהתרחשה בהן .חלק מהקהילות היו בנויות בעיקר מחברי סגל המכללה ולעתים על טהרת
הסגל המחלקתי .כזאת לדוגמה הייתה קהילת הוראת המקרא .חלק מן הקהילות גייסו חברי סגל מחוץ למכללה,
בולטת בשיתוף אנשים מחוץ למכללה היא קהילת הוראת מדעי הרוח בגישה רב תחומית .הקהילות היו שונות זו
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מזו בניסיון הכתיבה של חבריהן .דווקא ההטרוגניות של הקבוצות נחשבה ליתרון ,כך למשל שולל אחד
המשתתפים את הומוגניות היתר של הקהילה שלו ואומר" :זו קבוצה מאוד לא מאוזנת בהקשר הזה שאנו לא
מגיעים ממקום לגמרי ניטרלי מחקרי .בעניין זה הקבוצה לא הצליחה לייצר מספיק אלטרנטיבות לדיון....זו קבוצת
מחקר עם אג'נדה ובונה כמעט ,אם מותר ,לומר אסכולה .אנחנו לא מספיק בפולמוס מחקרי ענייני" .
משתתף אחר מדבר בזכות הטרוגניות הקהילה במילים הבאות" :הקבוצה מאוד מעניינת ,יש בה אנשים שבאים
מכיוונים שונים .היא מאוד לא הומוגנית .היא הטרוגנית לא רק בעיסוק של האנשים אלא גם בדעות .אני אוהב את
זה .זאת אומרת ,אני אוהב שיש הרבה אנשים עם הרבה דעות .גם בתור מנהל בית ספר אני אוהב להקיף את
עצמי באנשים שהם שונים".
הקהילות היו שונות זו מזו גם באופן התנהלותן ,משך זמן קיומן ותדירות המפגשים שהתרחשו לאורכן .במחצית
מתוך הקהילות שנצפו היה שיעור גבוה של משתתפים מתמידים ,שגילו רמת מחויבות גבוהה .הסיבות למחויבות
היו תועלתיות בעיקר .משתתפת בקהילה אחת טענה כי "המחויבות לקבוצה" היא בגלל שיש "תוצר" שאנשים
שכותבים רואים בו משהו "נחשק" ,ומשתתפת אחרת מתארת מחויבות תועלתנית של תן וקח – "הייתה פה
מחשבה שאני רוצה שיקראו את המאמר שלי ויתנו לי תשובות ,אז אני גם אקרא מאמר של מישהו אחר ואני
אשתתף".
בכל הקהילות שנצפו ,שררה אווירה של אמון ושיתוף ,תוצאת מערכות היחסים הבין-אישיים שהתפתחו .אווירה זו
אפשרה למידה וסייע לגיבוש נורמות של שיתופיות.
הקהילות נמצאו שונות זו מזו גם בסוג הפעילות שהתרחשה בהן .באופן כללי זוהו ארבע פעילויות עיקריות
שהתרחשו בקהילות :האזנה להרצאות אורחים או חברים בקהילה ,דיווחים על מצב כתיבה ,שיח שהתפתח
הקשור בנושא שבו עסקה הקהילה ולאו דווקא בהקשר לכתיבה ושיח שהתפתח בעקבות משוב שניתן למאמרים
שנכתבו .בקהילות צעירות יחסית ,בשנת פעולתן הראשונה ,המפגשים יועדו להאזנה להרצאות .רק בשלב מאוחר
יותר שאפיין קהילות ותיקות ,המפגשים יועדו להצגת מאמרים ולדיון עליהם .סוג הפעילות הנפוץ בקהילה היה
מוכתב מאופי המשתתפים ,מהאינטרסים שלהם וגם ומהכוונת רכז הקהילה.
אפשר היה לאפיין את הפעילות בקהילה גם לפי מידת המכוונות שלה – ההתמקדות בסוג מסוים של פעילות .ניתן
היה להבחין בחמישה סוגי מכוונות קהילה מכוונת כתיבה (היעד שלשמו הוקמו הקהילות) ,קהילה מכוונת שיח,
קהילה מכוונת עשייה ,קהילה מכוונת העשרה .טיפוס חמישי היה של קהילה בעלת מכוונות מעורבת .בחמש מתוך
שתיים עשרה הקהילות הייתה מכוונות רבה לכתיבה ,בשלוש קהילות הייתה מכוונות רבה לשיח ובשש נוספות
התקיים שיח ,אם כי בעוצמה פחותה .מכוונות הקהילות לכתיבה ולשיח אינטלקטואלי תאמה את יעדי הקמתן.
השיח שהתקיים בקהילות נתפס כמסייע מאוד לכתיבה ולעתים כמטרה כשלעצמה .כמו שמציינת אחת
המשתתפות" :אני חושבת שהמטרה של הפורום הייתה לייצר משהו שהוא מאמר אבל באמת מאיזה שיח של
חוקרים ,איזשהו תהליך שקורה גם מבלי שהתכוונו אליו ,אולי ...של ליצור את השיח עצמו".
על חשיבות השיח לקבוצה אפשר ללמוד גם מהציטוט הבא:
"זו קבוצה מצוינת שמבקרת באהדה ,לא בריחוק ,בבוטות ,בהתנשאות אלא מנהלת שיחה משמעותית .אנשים
מצליחים לשמור על זה שהביקורת שלהם תהיה בונה ותנסה לעזור לבן אדם לבטא היטב את מה שרצה ולנסח את
הטיעון המחקרי שלו היטב...בתוך התהליך הקבוצתי ,הכותב זוכה להגנה...במובן הזה שעוזרים לו להתמקד
ולהבין מה רצה לומר וגם לעזור לו להגדיר את גבולות המחקר" .
בקהילה אחת שעסקה במגדר וחינוך ומשתתפיה פעילות פמיניסטיות ,עיקר המפגשים נסובו מסביב לדיווח אודות
עשיות שונות ושיח אודות עשיות עתידיות .בקהילה זו הייתה הסתייגות מפורשת מכתיבת מאמרים אקדמיים
ונטייה לתכנון פעילות לימודית בקמפוס ובהכשרת מורים בכלל.
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האופן שבו נתפסו מפגשי הקהילה כתורמים לפיתוח זהות מחקרית בקרב חברי הסגל
למרות הנתונים אודות הפרופיל האקדמי של משתתפי הקהילות ,שהראה על יכולת מחקרית לא מבוטלת
ומוטיבציה גבוהה למחקר ,כתיבה ופרסום ,כשנתבקשו המשתתפים לקראת סוף שנת המחקר ,בשלב מתקדם של
פעילותם בקהילה להגדיר את תפקידם ,שני שליש מהם ציינו כי הם תופסים עצמם במידה רבה – רבה מאוד
כמורים 64% ,מהם ציינו כי הם תופסים את עצמם במידה רבה – רבה מאוד כמחנכים ופעילים חברתיים62% ,
כחוקרים בתחומי הדעת השונים ורק כשליש ,34% ,תפסו את תפקידם במידה רבה – רבה מאוד כחוקרי חינוך
ועשייה חינוכית ,נושאים שעמדו במרכז הפעילות של קהילת מורי מורים.
אם מתייחסים לעובדה שהנתונים האלה על תפיסת התפקיד של משתתפי הקהילות נאספו בשלב מתקדם של
פעילות הקהילות ,נראה שאחת המטרות העיקריות שלשמן הוקמו הקהילות – שינוי זהות מקצועית מזו של מורים
ומחנכים לזהות חוקרית ,לא הושגה.
על הקושי בהמרת זהות "מורית" לזהות "חוקרית" עמדו חוקרים שונים ,בהם לברי ( ,)Labaree, 2003המונה
ארבעה מהפכים שמורים צריכים לעבור במהלך שינוי זהות מסוג זה :ויתור על חשיבה נורמטיבית – מוסרית,
לטובת חשיבה אנליטית ,וויתור על גישה אישית לטובת גישה אינטלקטואלית ,ויתור על טיפול בפרטים לטובת
טיפול בהכללות וכן ויתור על החוויה ההתנסותית לטובת חוויה תיאורטית .נראה שמעבר זה מחייב תקופת זמן
ארוכה מזו שנצפתה במהלך המחקר ואי אפשר לצפות שתקרה רק בעקבות ההשתתפות בקהילות.
תרומת ההשתתפות בקהילות הלמידה המקצועיות של מורי המורים לפיתוח יכולת מחקרית ברקב חברי
הסגל
על פי תפיסת כ 60%-ממשתתפי הקהילות מתברר כי להשתתפות במפגשי הקהילה הייתה תרומה רבה – רבה
מאוד בשני מישורים עיקריים :מישור רגשי  -בניית מערכות יחסים בין-אישיים וחיזוק תחושת ההשתייכות לקהילה
ולמכללה עצמה ומישור קוגניטיבי ותרומה לאיכות כתיבה והפקת תוצר בר פרסום .שני המישורים היו קשורים זה
בזה.
נראה שעצם האפשרות שניתנה לאנשים להיפגש במסגרות לא שגרתיות ,עם אנשים חדשים ,לתרום משלהם
ולהיתרם מאחרים ,סייעה ליצירת אמון ואפשרה שיתופי פעולה ולמידה .פועל יוצא של אווירה שנוצרה היה הסיוע
לתהליך ההמשגה והכתיבה שהתרחש במהלך המפגשים.
תרומת ההשתתפות בקהילות לפיתוח יכולת מחקרית מוסדית
כדי לבחון את השגת היעד של טיפוח יכולת מחקרית ,אמצנו מסגרת מושגית ששמשה מוסדות שונים באנגליה
ודווחה בכמה פרסומים ).(Murray et al., 2009; McIntyre & McIntyre, 1999; Davies & Salisbury, 2008
מסגרת זו מגדירה "יכולת מחקרית מוסדית" כמכפלת המומחיות ,המוטיבציה של חברי הסגל וההזדמנויות
שהמוסד מאפשר .באופן זה משלבים החוקרים את היכולת המחקרית האישית של חברי הסגל עם היכולת
המחקרית הכוללת במוסדCapacity = expertise X motivation X opportunities.
השימוש בכפולה בנוסחה אינו מקרי ,שכן משמעותו היא שבהינתן שאחד המרכיבים חסר (אפס במונחי הנוסחה)
לא מתפתחת במוסד כל יכולת מחקרית .בדוח פרויקט פיתוח יכולת מחקרית של מוסדות באנגליה ּוולס מתארים
מקנטייר ומקנטייר ) (McIntyre & McIntyre, 1999את המונחים המשמשים בנוסחה בדרך הבאה:
"יכולת מחקרית" הינה מושג שמתייחס לכמות ולאיכות .לא למחקר שנעשה אלא למחקר שיכול להיעשות בזמן
נתון .החוקרים מציינים בהקשר זה שאין הכוונה למה שיכול להיעשות בעתיד אלא למה שיכול להיעשות בהווה
בתנאים קיימים" .מה שיכולים לעשות כאשר מנסים".




ב"מומחיות" הכוונה היא להבנה ולמיומנויות שיש לחברי הסגל וליכולתם לבצע את המחקר.
ב"מוטיבציות" הכוונה היא לקדימות שמייחסים חברי הסגל באשר לתפקידם כחוקרים.
"הזדמנויות" אלא התנאים שמאפשרים למומחיות ולמוטיבציות להתבטא  -זמן ,תמריצים ,תשתיות וכד'.
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נשתמש במסגרת מושגית זו לבחון את השגת היעד שהוגדר בהקשר הנוכחי כטיפוח היכולת המחקרית של
המוסד .נחפש את התממשות מרכיבי המשוואה השונים ולא נגביל עצמנו דווקא לפרק הזמן שבו נעשה המחקר
אלא לפרק הזמן הכולל שבו פעלו הקהילות.
מבחינת מרכיב ה"מומחיות" ,נראה שהפרופיל האקדמי של סגל המכללה מעיד על רמת יכולת גבוהה .מעבר
לנתונים שנאספו במחקר ,נתוני מעקב שנעשה על ידי רשות המחקר במכללה אחר התפוקה המחקרית של חברי
הסגל במכללה הכוללת כתיבה ותרגום של ספרים ,עריכה ,כתיבת פרקים בספרים ,כתיבת מאמרים בבמות
שפיטות ובלתי שפיטות ,דוחות מחקר ,הצגה בכנסים וכד' ,לאורך שלוש השנים שבהן פעלו הקהילות מורה על
תנובה מרשימה של פרסומים .נשתמש בשני מדדים בלבד לייצג תפוקה זו:

פרסום מאמרים בבמות שפיטות
הצגה בכנסים

2012 2011
39
60
56
102

2013
49
105

גם מבחינת מרכיב ה"מוטיבציה" ,העדויות שנאספו במחקר מורות על רמה גבוהה של מוטיבציה בקרב חברי הסגל
למחקר וכתיבה .הדירוג הגבוה ביותר למניעים שהביאו את חברי הסגל להשתתף בקהילות ניתן לכתיבה אקדמית
ופרסום לצורך קידום ( ממוצע  4.2קבוצתי על סולם  ,)5גם שיעור המצטרפים לקהילות והמתמידים בהשתתפות
בהן מעיד על דרגת המוטיבציה הגבוהה.
בהינתן אפוא שערכי שני המרכיבים במשוואת היכולת המחקרית המוסדית "מומחיות" ו"מוטיבציה" הינם גבוהים,
נותר להתייחס ולהעריך את המרכיב השלישי המאפשר למומחיות ולמוטיבציה של הסגל לבוא לידי ביטוי –
הזדמנויות שהמוסד מעניק,
בין ההזדמנויות שהמוסד העמיד יש להתייחס בראש ובראשונה להקמת קהילות הלמידה שפתחו לסגל פתח
ליצירת קשרים ושיתופי פעולה מעבר לשייכות הדיסציפלינרית והמחלקתית .זו יכולה להיחשב כהזדמנות פז
לפיתוח יכולת מחקרית מוסדית .אולם זו לא הייתה ההזדמנות היחידה ,שכן בצד הקמת הקהילות העניקה
המכללה במהלך שלוש השנים הזדמנויות נוספות ,בהן:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

הפקת כתב עת שפיט – גילוי דעת ,שהחל פעילותו בינואר  2014והפיק עד מועד סיום המחקר 5
גיליונות.
הפקת כנסי מחקר של צוות המורים – עד תום מועד המחקר הופקו  3כנסים שזכו להד חיובי ביותר ,כולם
בראשית שנת הלימודים תשע"ג ,תשע"ד ,תשע"ה .מספר ההצעות שהוגשו היה רב .בתשע"ג הוגשו 91
הצעות ,בתשע"ד –  52הצעות ובתשע"ה  .58נציין כי בחלק מהכנסים יוחד מושב לפעילות קהילות
הלמידה מבין אלו הפועלות במכללה.
הקצאת שעות מחקר כחלק משעות משרה לחוקרים מבטיחים בראשית הדרך ,השעות אושרו לשמונה
חוקרים מ 17-שהגישו בקשה ,היקף השעות שהוקצה  22ש"ש.
סיוע לסגל במחקר עיבוד נתונים ,כתיבה ,תרגום ועריכה.
סיוע כספי לסגל המשתתף בכנסים .תשע"ב –  30פניות שנענו ,תשע"ג –  60פניות שנענו ,תשע"ד – 74
פניות שנענו.
עלייה כוללת במספר חברי הסגל שנהנו בסיוע תקציבי ומקצועי מ 205-איש בשנת תשע"ד ל280-
בתשע"ה.

מעבר לפעולות הללו ,המשיכה המכללה לקיים כנס חינוך שנתי בשיתוף עם עיריית תל אביב ,שמרחיב את העשייה
המכללתית מעבר למרחב המכללתי ופתח אותה לחברה כולה.
פעולות אלו שליוו את הפעולות של קהילות הלמידה ,הותירו חותם באווירה הכללית במוסד .המכפלה של ביטוי
המומחיות ,המוטיבציה וההזדמנויות ,שהמכללה העניקה לסגל ,שינו את התרבות המכללתית והוסיפו לסממני
תרבות החינוך וההוראה סממנים של תרבות אקדמית מחקרית.
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אפשר אפוא לסכם ולהעריך את הצלחתו הכוללת של מהלך הקמת קהילות הלמידה המקצועיות של מורי המורים
במכללת סמינר הקיבוצים ,כמהלך ראוי לחיקוי במכללות נוספות .מרבית המטרות שהציבו הוגי הרעיון התממשו,
בעיקר אלו שיועדו להכניס שינוי ברמה האישית של סגל המכללה וברמה המוסדית .המטרות האחרות שיועדו
להשפיע על המערכת והחברה הינן מטרות ארוכות טווח ולא ניתן היה להעריך בפרק הזמן שבו נערך המחקר את
תרומת הקמת הקהילות להשגתן.
מטרה אחת בלבד ,אולי יומרנית במידה מסוימת  ,שהייתה כרוכה בפיתוח זהות חוקרת בקרב מורי המורים
במכללות לא הושגה .בעניין זה ראוי לאמץ את גישתם של רבים :בויר ) ,(Boyer, 1990שולמן ),(Shulman, 1998
לברי ) , (Labaree, 2003הקוראים לאמץ פרספקטיבה "חוקרנית" כתוספת לפרספקטיבה "מורית" או כמו שמציעה
קוכרן-סמיט ) ,(Cochran-Smith, 2005לערבב במקום לפלג בין השתיים.
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 רשימת מקורות.8
 סקירת ספרות מוגשת לוועדתPLC,  קהילות מורים לומדות.)2011( . מ, ושחר. ג, לנדלר – פרדו,. א,בלנגה
. האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, היוזמה למחקר יישומי בחינוך,המומחים לתחום שפה ואוריינות
.ירושליים
-  סקריפט, התרומה של שיח מקוון לפיתוח קהילות למודות.)2004( . ל, וקוזמינסקי. סימקה מ,. א,גולדשטיין
.126 - 103 ' עמ, עיון ומעש,אוריינות חקר
 משבר ההוראה לקראת,. ת, ואריאב. ד, בתוך כפיר, ועדת דברת ועתידן של המכללות לחינוך.)2008( . א,יוגב
. מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד.)210 - 198 'הכשרת מורים מתוקנת (עמ
 הרובד: קהילת מורים מקצועית המתכננת תכנית לימודים במהלך פעולה.)2002( . ר, וקרטון. ח, עזר,. א,מרגולין
.134 - 107 ' עמ,34 , דפים,הגלוי והרובד הסמוי
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 .9נספחים
נספח א'  - 1טיוטת שאלון חצי מובנה לראשי הקהילות
 .1פרופיל אישי של רכז הקהילה


מגדר ,גיל ,תואר ,דרגה ,וותק במכללה ,תחום הוראה



ניסיון קודם בכתיבה אקדמית



ציפיות מן הקהילה

 .2פרופיל המשתתפים בקהילה


איך נבחרו האנשים בקהילה



מה מאפיין את המשתתפים



ניסיון קודם בכתיבה אקדמית של האנשים



קשרים ביניהם



מוטיבציות של האנשים

 .3תפיסת תפקיד של רכז הקהילה


תפיסה אישית של התפקיד



תפיסה/ציפיות מן המשתתפים



תפיסת סוג ההנחיה של המנחה – הפקה; רעיוני וכדומה

 .4התנהלות הקהילות


מה נותנים המפגשים המשותפים?



האינטראקציה בקבוצה – שיתוף פעולה ,חלוקת תפקידים ,מוקדי עשייה



שביעות רצון מן הקהילה (מן ההתנהלות ,מן השותפים וכדומה) בהשוואה לציפיות



מספר המפגשים



מספר המשתתפים



תוכני המפגשים (דיון ,הרצאות אורח וכדומה)



זמן המפגשים
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תקשורת מקוונת?



אינטראקציה בקבוצה והתגבשות הקהילה



תוצרי ביניים (מתווים ,הצהרות כוונה וכדומה)

 .5תוצרי הקהילות
א .תפיסות החוקרים השותפים ,רכזי הקהילות ,רכז כללי


עד כמה הקבוצה והמפגשים יתרמו לכתיבה?



האם היו כותבים גם ללא הקבוצה?



האם יצרו משהו חדש בעקבות ההשתתפות או באו עם משהו מוכן?



תפיסת השגת המטרות – סיכום ביניים

ב .תוצרים הלכה למעשה

ג.



תיאור התוצרים ואפיונם



שיתוף עמיתים



אופי המאמרים /הספרים בהלימה למטרות:



עד כמה אכן יש ייצור ידע אקדמי הרלוונטי והמחובר לחברה ולשדה החינוך

תוצרים נלווים – תפיסות והלכה למעשה


תפיסת השפעות על אחרים במכללה
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נספח א'  – 2שאלון משתתפי הקהילות

תאריך__________ :

שאלון למרצים ולמרצות החברים בקהילות החוקרים
מרצה יקר/ה,

לבקשתה של פרופ' אסתר יוגב ,רקטורית המכללה ,מלווה הרשות למחקר ולהערכה את קהילות החוקרים במחקר
הערכה .לטובת איסוף אינפורמציה ,נודה לך מאוד על מילוי השאלון.
בברכה ,צוות המחקר

 .1מין )1 :אישה

 )2גבר

 .2גיל__________ :
 .3שנות וותק במכללה______________ :
 .4תואר אקדמי )1 :ראשון  )2שני  )3שלישי  )4דוקטורנט  )5אחר____________ :
 .5תחום התואר )1 :מדעי הרוח  )2חינוך ומדעי החברה  )3מדעים  )4מתמטיקה  )5אמנות  )6אחר:
________________
 .6דרגת קידום במכללה )1 :ללא דרגה  )2מורה  )3מרצה  )4מרצה בכיר  )5מרצה בכיר א'  )6פרופסור
 .7תחום ההוראה העיקרי (ניתן לסמן יותר מתחום אחד )1 :תכנים דיסציפלינריים  )2דרכי הוראת מקצועות
הלימוד  )3מקצועות החינוך (פסיכולוגיה ،סוציולוגיה ،פילוסופיה של החינוך)  )4קורסי פדגוגיה גנריים )5
הדרכה פדגוגית  )6קורסי מתודולוגיה  )7תקשוב
 .8האם התפרסמו מאמרים שפיטים פרי עטך?  )1כן

 )2לא

 .9האם התפרסמו מאמרים פרי עטך בעתונות (היומית ,ברשת וכו')?  )1כן

 )2לא

 .10האם את/ה מגיש/ה הצעות מחקר לגופים מממנים במכללה (רשות המחקר)? )1כן
 .11האם את/ה מגיש/ה הצעות מחקר לגופים מחוץ למכללה?  )1כן

)2לא

 )2לא

 .12האם את/ה מעורב/ת בהנחיית סטודנטים לעבודת סמינריון ,גמר או תזה (במכללה או מחוצה לה)?
 )1כן  )2לא
 .13האם את/ה מציג/ה את עבודותיך בארץ ובחו"ל?  )1כן
61

 )2לא

 .14הערך את המידה שבה את/ה תופס/ת את תפקידך כ:

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

מורה
מחנך ופעיל חברתי
הוגה וכותב בתחום
הדעת
הוגה וכותב בתחומי
חינוך
חוקר בתחום הדעת
חוקר בנושאי חינוך
חוקר את עבודת ההוראה
של עצמך
מנהל

1
כלל לא
1
1
1

 2במידה
מועטה
2
2
2

 3במידה
בינונית
3
3
3

 4במידה
רבה
4
4
4

 5במידה
רבה מאוד
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

 .15האם את/ה חבר/ה ביותר מקהילה אחת?  )1כן

 )2לא

במידה ואת/ה חבר/ה ביותר מקהילה אחת ,אנא בחר/י באחת מהן והמשכ/י להשיב לגביה:
 .16שם קהילת החוקרים בה אני חבר/ה ועליה אתייחס_________________________ :
 .17התחלתי את פעילות בקהילה בשנה"ל___________ :
 .18השתתפתי:
 )1ברוב/כל מפגשי הקהילה
 )2במפגשים באופן חלקי
 )3כמעט ולא השתתפתי במפגשים
 .19אני נוטה להגדיר את הקהילה בה השתתפתי בעיקר כ:
 )1מכוונת כתיבה
 )2מכוונת עשייה
 )3מכוונת שיח אינטלקטואלי מפרה
 )4מכוונת העשרה
 )5אחר_____________________________:

 .20אני נוטה להעריך את הרכב המשתתפים בקהילה:
 )1כבעלי עניין דומה בנושא
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 )2כבעלי דעות דומות בנושא.
 )3מומחיות דומה בתחום הקשור בנושא.
 )4ניסיון דומה בכתיבה אקדמית ובפרסום.
 .21הערך/י את המידה שבה יוחדו המפגשים לפעילויות הבאות?

)1
)2
)3
)4
)5

האזנה להרצאות של מרצים
מחוץ לקהילה
דיווחים על מצב הכתיבה
שיח קבוצתי בנושאים שבהם
עוסקת הקהילה בלי קשר
לכתיבה
מתן משוב קבוצתי למאמרים
שנכתבו על ידי חברי הקהילה
אחר___________________:

1
כלל לא

2
במידה
מועטה
2

3

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

 3במידה
בינונית

 4במידה
רבה
4

 5במידה
רבה
מאוד
5
5
5

 .22נסה/י לאפיין את האווירה ששררה במפגשי הקהילה באמצעות קביעת עמדה על רצף שנע בין  1ל 7
בין שני קטבים:
א)  :1אווירה נעימה :7---------6---------5---------4---------3---------2---------אווירה מתוחה
ב)  :1שותפות :7---------6---------5---------4---------3---------2---------תחרות
ג)  :1שיתוף הקבוצה בידע :7-------6-------5-------4-------3--------2-------בעלות יחיד על ידע
ד)  :1אמון  :7---------6---------5---------4---------3---------2---------חשדנות

ה)  :1צניעות :7---------6---------5---------4---------3---------2---------רהב
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 .23הערך/י את המידה בה כל אחד מן ההיבטים המוצגים בטבלה היווה עבורך מניע להשתתפות בקהילה
ועד כמה ההשתתפות בקהילה מימשה מניע זה:

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

אפשרות למידה,
התעדכנות ,התחדשות
והעשרה
אפשרות לשיתופי פעולה
והפרייה הדדית
השתייכות לקבוצה יוצרת
ידע
מנוף לכתיבה אקדמית
ופרסום
הרחבת מעגל ההכרות עם
סגל המכללה
קבלת סיוע בכתיבה
מ"חברים ביקורתיים"
הבנייה חדשה של הידע
המקצועי שלי
אחר_______________:

המידה בה ההשתתפות בקהילה
מניע להשתתפות
מימשה מניע זה
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
כלל במידה במידה במידה במידה כלל במידה במידה במידה במידה
רבה
לא מועטה בינונית רבה
רבה
לא מועטה בינונית רבה
מאוד
מאוד
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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 .24תרומת ההשתתפות בקהילה
א) תרומה כללית :הערכ/י את תרומת ההשתתפות בקהילה עבורך ביחס להיבטים הבאים:
המפגשים בקהילה:

1
כלל לא
מסכים

2
לא
מסכים

 )1הגבירו את היחסים הבין-אישיים שלי עם חברים
נוספים בקהילה

1

2

3
מסכים
במידה
בינונית
3

4

 )2השפיעו על חידוד התובנות שלי בנושא הכתיבה

1

2

3

4

5

 )3תרמו לאיכות הכתיבה שלי

1

2

3

4

5

 )4אפשרו לי לקבל ולתת ביקורת בונה ולא מאיימת

1

2

3

4

5

 )5יצרו בני לבין המשתתפים אמון

1

2

3

4

5

 )6תודות למפגשים בקהילה הרווחתי חברים

1

2

3

4

5

 )7אפשרו לי ליצור קשרים עם אנשים מעבר לצוות
המחלקתי המצומצם אליו אני שייכ/ת
 )8תרמו לגיבוש זהותי המקצועית כחוקר/ת

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 )9ענו על צורך שלי לעסוק בכתיבה והמשגה מעבר
לעבודת ההוראה
 )10חיזקו ממד תחרותי באישיותי

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 )11אפשרו לי להשתייך לקבוצה נבחרת

1

2

3

4

5

 )12אפשרו לי לעמוד בציפיות ה"מערכת"
המכללתית

1

2

3

4

5
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4
מסכים

5
מסכים
בהחלט
5

ב) תרומה לכתיבה :הערך/י את תרומת ההשתתפות בקהילה לכתיבתך הלכה למעשה:
1
כלל לא
מסכים

2
לא
מסכים

 )1באתי עם רעיון מגובש למאמר עוד לפני
המפגשים בקהילה
 )2את הרעיון לכתיבה גיבשתי במהלך המפגשים

1

2

3
מסכים
במידה
בינונית
3

4

1

2

3

4

5

 )3ללא החברות בקהילה ספק אם הייתי כותב/ת

1

2

3

4

5

 )4הדיונים בקבוצה אפשרו לי להסתכל על הכתוב
מכיוונים שונים
 )5המשוב סייע לי לארגן את המאמר

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 )8רציתי שיקראו את המאמר שלי ויגיבו ולכן
קראתי גם את רוב מאמרי האחרים
 )9המשוב בכתב היה אפקטיבי

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 )10המשוב בעל פה היה אפקטיבי

1

2

3

4

5

 )11איפשרו לי להפיק תוצר "בר פרסום"

1

2

3

4

5

 )12את התרומה המשמעותית לכתיבה קיבלתי
ממשובים שנתנו במפגשים
 )13את התרומה המשמעותית לכתיבה קיבלתי
ממשובים שניתנו מעבר למפגשים

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 )6המשוב סייע לי להתמקד ,לזהות מה שבאמת
רציתי להגיד
 )7אני חש הכרת טובה לנותני ההערות
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4
מסכים

5
מסכים
בהחלט
5

 .25הערך באיזו מידה חלו בך בעקבות ההשתתפות קהילה השינויים הבאים:

 )1התחזקות המרכיב החוקרני
וממשיג הידע בזהות המקצועית
שלי
 )2התחזקות זהות החוקר/ת

4
מסכים

5
מסכים
בהחלט

1
כלל לא
מסכים

2
לא
מסכים

1

2

3
מסכים
במידה
בינונית
3

5

4

5

1

2

3

4

וממשיג/ת ידע בתחום
הדיסציפלינה
)3
)4
)5
)6

התחזקות זהות החוקר/ת
וממשיג/ת ידע בתחום החינוך
וההוראה
שיפור ביכולת הכתיבה האקדמית
שלי לצורך פרסום
שיפור ביכולת למתן משוב וביקורת
בונה לכתבי אחרים
התחזקות הרגשת השייכות

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

לקהילה שבה השתתפתי
 )7התחזקות בתחושת השייכות

1

2

3

4

5

למכללה ולעשייה שהתרחשה בה
 )8התחזקות התחושה שיש בידי

1

2

3

להשפיע במערכת החינוך ובחברה

תודה על שיתוף הפעולה במילוי השאלון
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4

5

נספח ב' – התנהלות הקהילות ,סיכום תצפיות וראיונות

הוראת המקרא ותרבות ישראל – מרכז :ד"ר חיים חיון
תיאור כללי
הקהילה החלה את פעילותה בתשע"ב .הרעיון היה לקיים מפגשים של צוות המורים העוסק בהוראת המקרא
ותרבות ישראל ולאפשר לימוד משותף שיוביל לכתיבת מחקרים שיופיעו בקובץ כספר .האתגר המשותף הוא ללמד
טקסט יהודי לתלמידים במערכת החינוך הממלכתי ,התמודדות עם הוראת הכתובים .לקבוצה הצטרפו  19אנשים,
רובם ממכללת הקיבוצים ומעטים ממכללת לוינסקי .בנוסף ,הוזמנו למפגשים גם מרצים אורחים שלא אמורים
להשתתף בכתיבה.
תצפיות
לא נערכו תצפיות בקבוצה זו ,אולם דווח על  6מפגשים:
 – 24.11.11היכרות ופתיחה
 – 28.12.11מפגש עם פרופ' יאיר זקוביץ מהאוניברסיטה העברית
 – 13.2.12מפגש עם פרופ' רון מרגולין מאוניברסיטת ת"א
 – 2.4.12מפגש בחופשת פסח
 – 24.5.12מפגש בו אמורים להגיש גרסה ראשונית של המאמר
 – 9.7.12מפגש סיכום
ראיונות
 )1תאריך  – 14.5.12מראיינת אורית לוי פלדמן


התנהלות

אין פרטים על אופן התנהלות הקהילה .חיים מדבר על קשיים .יודע שהאנשים עובדים אבל לא מרגיש
שהצליח לעורר מחויבות מוחלטת .לא מרגיש קהילה לומדת .השיח מועט .נעשה ניסיון לצוות אנשים
לזוגות ,כי ידע שלא יכתבו לבד .מדווח על לבטים שהיו לו איך למקד את הכתיבה  -האם בכיוון אקדמי או
בכיוון פדגוגי ,בהקשר לביה"ס או למכללה.
בשנה השנייה של הפעילות משתמש בקהילה כדי לשלב בה מורים חדשים שהצטרפו לחוג (הוא מתפקד
כראש חוג).


קהל יעד

מישהו מעולם המקרא וגם מעולם הפילוסופיה היהודית.


תפיסת תפקיד

לעודד אנשים לעשות מעשה ,מציג אנשים שכבר כתבו בנושא ,להביא מרצים להחזיק בקבוצה.
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 )2תאריך  – 28.4.14מראיינים ניר מיכאלי ורותי זוזובסקי


התנהלות

הקבוצה נוצרה לפני  3שנים  ,בשנה הראשונה -שנת הגיבוש ,השתתפו כ 18איש ביניהם  5מרצים מלוינסקי.
היה קושי לכנס את האנשים ,אולי גם בגלל שלא היה אסרטיבי מספיק .התוצר של הקבוצה עד היום – 7
מאמרים ,שלא נעשתה ביחס אליהם כל קריאה .כל המאמרים נכתבו על ידי צוות מורים המלמדים בסמינר.
האוריינטציה של הקבוצה קשורה בחינוך אבל יש כאלו שהם יותר פרקטיים בגישתם ויש מאמרים יותר
הגותיים .אולי יהיה מאמר אחד אמפירי הבוחן את תפיסת הדתיות של סטודנטים חילוניים(מאמר שלו).
המסר האידיאולוגי שבו עוסקת הקהילה הוא – המתח בין העולם האמוני והחילוני .כולם מלמדים את כתבי
היהדות לחילוניים וכולם לא רוצים לייהד אלא לתרבת .התורה נתפסת כתרבות.
השיח היה המוקד של השנה הראשונה ,אחר כך היה שלב מחקרי .חיים תופס את הכתיבה כמחקר .המחקר
והכתיבה "חד הם" ,הקהילה היא גם קהילת חקר וגם קהילת כתיבה.
הרכב המשתתפים מאוד הומוגני – גם מבחינת הדיסציפלינה וגם מבחינת ניסיון בכתיבה .אולם מבחינת
היכולת במחקר וכתיבה ההרכב משתנה.


תפיסת תפקיד

היה טבעי עבורו ועבור המשתתפים ,כולם מהצוות שלו ,שהוא כראש החוג יעמוד בראש הקהילה .תפקידיו
כוללים גם דברים טכניים אבל גם תוכניים  ,גם לערוך ,גם לכתוב פתיחה ,לדרבן .בתפקיד זה נכשל ,כי לא
יכול לדרוש מאחרים מה שלא דרש מעצמו .המפגשים של הקהילה נועדו לעורר ,להעלות רעיונות ,לשוחח.


קהל היעד

מורים וחלק מיועד גם לציבור שאינו עוסק בחינוך .מי שהרמב"ם מעניין אותו ימצא עניין ,יכול להיות שהספר
ישמש גם כטקסט-בוק (ספר לימוד).
סיכום
מתוך הראיונות והתצפיות מורגש שפעילות הקהילה מתנהלת בעצלתיים .הפעילות נמשכה במהלך שנה אחת,
התקיימו שישה מפגשים .נכתבו  7מאמרים ,שטרם נקראו על ידי רכז הקהילה וטרם עברו עריכה ושיפוט.
המרכז זוקף את ההיקף המועט של המאמרים לחוסר אסרטיביות מצידו .נראה שהקילה משרתת אותו בתפקיד
כראש חוג .לשאלה כיצד יגדיר את הקהילה כקהילה חוקרת ,כותבת או כקהילת שיח ,הוא משיב שהמחקר
והכתיבה חד הם .תפיסה טיפוסית לאנשים מתחומים שונים במדעי הרוח.
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חינוך ,טכנולוגיה ומה שביניהם  -מרכזת :רבקה ודמני
הקבוצה החלה פעילותה בתשע"א וסיימה בתשע"ד .לא נערכו כל תצפיות בקבוצה זו וגם התיעוד עליה באתר
מצומצם.
תצפיות
לא נערכו תצפיות
תקצירי ראיונות
 )1תאריך  – 14.5.12מראיינת אירית לוי-פלדמן


התנהלות

הקבוצה נוצרה בעקבות קול קורא שפרסמה רבקה – קודם כל היא יועדה למי שעוסק בטכנולוגיה בחינוך
ואחר כך למי שעוסק בתקשוב.
הנוכחים ,כ 22-אנשים ,רובם מהמכללה אבל יש גם אנשים מלוינסקי ומחו"ל (פרום' רסטה).
עד כה נפגשו חמש פעמים .לכל מפגש יש סדר יום ברור שנשלח לפני המפגש .המפגשים מתועדים .את
השעה שקיבלה לצורך ריכוז המירה לצרכים שונים כמו קופה קטנה ,הזמנת מרצה ,כסף לשרה קלצ'קו,
העוסקת בתיעוד מפגשים.
יש מערכת שגיבשה מתוך הקבוצה .אנשים מגישים תקצירים ,מתוך התקצירים התגבשו מילות מפתח
שיעזרו לארגן את הספר .רוצה ספר דיגיטלי.
הוגשו  20תקצירים .אלו הוצגו בקבוצה אך לא כולם יכנסו לספר .בדרך כלל הכתיבה נעשית על ידי צמדים.
מצפה לכ 10-מאמרים ובנוסף רוצה להפיק ספר דיגיטלי שמאפשר לקורא לקרוא ולקבל מידע ,לכתוב
הערות בספר ,ולהוסיף מידע משלו.
מציינת חוסר תגמול .אם האנשים היו מתוגמלים (בכל דרך ,כל סכום) הם היו יותר מחויבים והתוצר היה
מגיע במהירות רבה יותר.


תפיסת תפקיד

מפג ש שמיועד לדיון ,לדיבור .אנשים מגיעים מעולמות תוכן שונים ,תפיסות שונות ,לחלקם אין תפיסות
מתקדמות .המפגש ,החיבור מאפשר להתפתח ולצמוח.
הכוונה להעצים את הקבוצה .מרגישה מנחה ,מכוונת ,מאפשרת ,נותנת הזדמנות לאנשים להביע דעתם,
להקשיב ,להתפתח ,למרות שלא כולם יכתבו .יש לה מחויבות אישית להובלה וזה משפיע על נוכחות
האנשים.
 )2תאריך  – 29.4.14מראיינים רותי זוזובסקי וניר מיכאלי


התנהלות

במבט לאחור -קבוצת הטכנולוגיה היית האחת הקבוצות הראשונות שהחלו לעבוד ( .)8.9.2011הפגישות
היו מאוד מכוונות מטרה .בהתחלה אנשים הציגו את מה שמעניין אותם .כבר בשנה הראשונה נוצרה
רשימה של מאמרים עתידניים .לכל משתתף ניתנה אפשרות להציג את שלד המאמר המיועד ,ולקבל משוב
קבוצתי .בספטמבר  2012התקיים מרתון של יומיים בהם אנשים הציגו את פרקיהם .הטיוטות עברו קריאה
של רבקה ושל עוד שני קוראים .השיפוט היה עיוור.
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מציגה את המצב הנוכחי .יש בידה טיוטת ספר שייקרא "פדגוגיה דיגיטלית :אבני דרך ואתגרים בחינוך".
לספר שלושה שערים:
 oשער ראשון – פדגוגיה פורצת למידה והוראה מסורתית –  7פרקים (מאמרים)
 oשער שני – למידה והוראה בסביבה חדשנית –  5פרקים (מאמרים)
 oשער שלישי – פדגוגיה דיגיטלית :משמעויות והגיגים –  3פרקים (מאמרים).
בנוסף יהיה אגרון מונחים ופתיח שייכתב על ידה ,סה"כ  300עמודים .המיוחד בספר  -כתיבת פרקים יחד
עם תלמידים .שמות התלמידים מופיעים ראשונים .קשרים מפרק אחד לשני באמצעות קישורים .הספר יצא
גם בהוצאה דיגיטלית.
המייחד את הקבוצה – כולם קשורים לתכנית התואר השני .התכנית מחייבת התחדשות מתמדת לא במובן
של כלים אלא במובן של העצמה אישית ,ליכוד חברתי וגם העצמה מקצועית .הקהילה נתנה במה למרצים
להראות מה יש ,מה ניתן לעשות .האנשים מעוניינים להמשיך .לרבקה יש תכנית לגבי עריכת ספר חדש.
רבקה עצמה ,גם אם לא תעמוד בראש תכנית התואר השני ,תמשיך לרכז את הקבוצה לקראת פרסומים
נוספים.
הקבוצה מוגדרת כקבוצת עמיתים עם עניין משותף .מעט אנשים מחוץ לסמינר ,כי הקבוצה החליטה על כך.
המפגשים נעשו תמיד בסמוך לאירוע חגיגי (פסח ,ראש השנה).
הפעילות העיקרית הייתה כתיבה אבל בקבוצה שתמשיך לכתיבת נושא חדש הפעילות תכלול גם את
המחקר.
הקימה מערכת ובה חוקרים בכירים בקבוצה (שפיק ,ריקי רימור ,דלית לוי ,חנן יניב ושרה קלצ'קו ,שתעדה
את החומר בתשלום).
המערכת הייתה חשובה – פעלה ללא תגמול ,קריאה ,החלטות על ארגון ,מיפוי מושגים ובניית מבנה
הספר .כך נוצר הרעיון של השערים .כיום עוסקים ברעיונות על הפקה והפצה.


קהל יעד

הספר הנוכחי יועד לכל המורים במגוון דיסציפלינות שמתעניינים בתחום ,לסטודנטים לחינוך ,לאלו
שמתכשרים להוראה ולמתמחים בטכנולוגיה .לא בהכרח פונה באופן כללי לציבור.



תפיסת תפקיד

תפיסת תפקיד רכז הקהילה – תופסת עצמה כמנהלת מבחינת הקפדה על סדר ,ארגון ,תכנים ,לוחות
זמנים .אולם רואה עצמה גם אחראית כעורכת להגשת החומר ולהנחיה.

סיכום
הקהילה מאוד מכוונת כתיבה ופרסום .אנשים רואים בהשתתפות מנוע לקידום .עקב הפעילות המוצלחת נוצר בהם
צורך להמשיך וגם הרכזת עצמה מעוניינת בפתיחת קבוצה חדשה .רכז הקבוצה מסתייע באנשים נוספים לצורך
בקה ועריכה ,מבחינת הספק הקבוצה מאוד מתקדמת .יש טיוטת ספר בעל שלושה שערים ובו  15מאמרים
שנמצאים בשלב של שיפוט חיצוני.
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חינוך לאמנות  -מרכז :ד"ר שי פרוגל
תיאור כללי
הקהילה החלה פעילותה בסוף שנת תשע"ב וקיימה חמישה מפגשים.
הקבוצה מנתה  17אנשים .המוטיבציה להקמתה – הצורך לברר את הקשר שבין חינוך לאמנות .מראש הוגדרה
הקבוצה כקבוצה רב תחומית ,מטרתה לקיים פעילות לימודית-עיונית שאמורה הייתה להוביל בסיכומו של דבר
לכתיבת מחקרים מקוריים ולפרסומם בקובץ.
בשלב שבו החל המחקר הנוכחי ,הקבוצה סיימה את מפגשיה ולכן לא נערכו כל תצפיות במפגשים.
תצפיות
לא נערכו תצפיות
ראיונות עם רכז הקהילה
 )1תאריך  – 14.5.12מראיינת אירית לוי-פלדמן


התנהלות

כ 20-איש הצטרפו ,מתוכם גרעין חזק של  15אשר כתבו הצעות למאמרים .רובם מביה"ס לאמנויות
ממסלולים שונים .לא הייתה תחלופה.
מפגשים ראשוניים – הכרות והעלאת ורעיונות שונים ואירוח של אורחים – פרופ' שרפשטיין ,שרון פוליאקוב
ואבי שטייניץ .בהמשך למפגשים אלו ,דנו אופן אסוציאטיבי בהצעות למאמרים השונים.


תפיסת התפקיד

יצירת אווירה טובה וסיפוק אינטלקטואלי .לוקח על עצמו תפקיד הנחייה .נותן לגיטימציה לכל עמדה,
מאפשר דיון נוקב אבל לא פוסל .לא עסוקים במאמרים אלא בנושא .מוכן לעזור גם למי שזקוק לשיפור.
בתוקף תפקידו כאחראי על חינוך לאמנויות נותן מעטפת כללית גם מבחינת התוכן – של מהי "חוויה
אסתטית" .מכיר את האנשים ורואה בכך תועלת אישית.


על הקבוצה

האנשים באו מתוך דחף אמיתי .אין כתיבה בנושא והמניע מאוד אידיאליסטי .אין דיבור בקבוצה על תגמול.
רואים את הקבוצה כהזדמנות ללמידה משותפת .מרגיש שזו קהילה ,אנשים מצאו זה את זה .מצאו מרחב
חברתי שהולם את הצרכים המקצועיים והאינטלקטואליים שלהם .חלקם רוצים יותר מפגשים ,לפתוח ליותר
אנשים ,להקים פורום מקוון (שלא עבד).

 )2תאריך  – 15.10.13מראיינת רותי זוזובסקי


התנהלות

מצפה למאמרים האחרונים .עד כה נאספו  12מאמרים .חוזר ומתאר את ההיסטוריה .המפגשים הראשונים
היו מפגשים של הפרייה הדדית .הוזמנו מרצים אורחים .בן עמי שרפשטיין מתחום פילוסופיה ואסתטיקה
דיבר על ספרו "אמנות ללא גבולות".
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במפגש השני – הציגה ראש החוג באוניברסיטת חיפה ,שרון פוליאקוב .בכל אחד ממפגשים אלו עסקו גם
בדיבור ראשוני על נושאי הכתיבה .לא היה מכנה משותף שנקבע מראש .כל אחד אמור היה לראות את
הקבוצה כמקום שבו הוא יכול להציג את הדבר שהכי חשוב לו בחינוך לאמנות .הנחייה זו מאוד פתחה את
האנשים כולל כאלו שבדרך כלל לא כותבים.
במפגש השלישי ניתנה הבמה לאחד מחברי הקבוצה שלא מהסמינר  -אבי שטייניץ ,שבה הציג והמחיש
מה זה בית ספר כ"קמפוס תרבותי".
בשני המפגשים שנותרו ,הוצגו רפרטים של המאמרים והקבוצה הגיבה .שי עצמו הנחה .נוצרה דינאמיקה
שאפשרה להגיד דברים קשים ללא שיפוט .הרוב המכריע שלחו בזמן (עד  )1.1.2013טיוטה .גייס את
דורית בר חנא לעריכה .מציין שחלק מהמאמרים עוסקים בבתי ספר ואחרים במכללות למורים.


תפיסת תפקיד

לקח על עצמו אחריות כעורך (יחד עם דורית בר חנא) .עד כה קרא קריאה ספורדית .כמנחה ,ההנחיה
שנתן הייתה מאוד פתוחה .הבטיח לכולם ,שלמעט מעט חריגים הכול יפורסם .כולם נתרמו והוא חושב שזה
תודות לאופן הנחייתו הפתוחה.


הקבוצה

הייתה דינאמיקה מאוד טובה קבוצה ,גם אישית וגם אינטלקטואלית .נוצרו שיתופי פעולה .גם אלו שלא
כתבו הביעו את העובדה שנתרמו.

 )3תאריך  – 28.4.14מראיינים ניר מיכאלי ,רותי זוזובסקי


התנהלות

התהליך היה נהדר גם מהבחינה המקצועית-אקדמית וגם מבחינת הדינאמיקה החברתית הייתה נוכחות
רחבה .לפעמים באו אורחים שהביעו נכונות להשתתף בפעילות .הביקורת על המאמרים הייתה מלאה
חיוניות ,נוקבת ואמיתית .בזכות המסר לא "ריפדו בשושנים".
אנשים מבכים על כך שזה נגמר .למרות שלא חושב שיכלו להחזיק מעמד הלאה .זה מפגש לא הכרחי ,זו
לא מסגרת חובה ואנשים לא מתוגמלים .הוא חולם שתהיה מסגרת כזו – סמינריון סגל מתוגמל .מסגרת
שלא תהיה על חשבון הזמן הפנוי של אנשים.
למרות הדינאמיקה החיובית היו קשיים .רוב האנשים לא כותבים כתיבה עיונית בצורה טובה ,וכאן הכתיבה
הייתה הדבר העיקרי .היה צורך בעורך  -דורית בר חנא לורן התנדבה לכך .גם הוא וגם היא משקיעים
הרבה זמן .אנשים שואלים האם שווה להתאמץ זמן כה רב ובסוף שהפרסום לא יהיה שפיט.
כיום יש  10מאמרים לאחר עריכה ,ייתכן ואנשים יצטרכו עוד לעבוד על המאמרים .תכתב גם הקדמה
ודורית תכתוב מבוא ובו תסקור את המאמרים בקובץ.
מה קרה במפגשים :שי לא כיוון אנשים לנושא מסוים .כל אחד כתב על מה שמעניין אותו .למרות שהיה
מכנה משותף של אהבת אמנות ,הרבגונית הייתה נוחה .בצורה זו הוצגו רעיונות מעניינים ששירתו את
המאזינים .בהשוואה לקבוצת החינוך הפוליטי ,ששם היו אנשים יותר בטוחים בעצמם ופחות היו צריכים את
הקבוצה ,הקבוצה הנוכחית הייתה "רחם" .בגלל שאנשים היו פחות בטוחים בעצמם הם היו יותר פתוחים
ללמוד .נוצרה גאוות יחידה .אחד הדברים שחיזקו את הקבוצה היה כתיבת נייר עמדה של חינוך לאמנות.
כאשר פעילות הקבוצה הסתיימה ,אנשים הביעו צער .נייר עמדה גורר פידבק מידי וזה יותר ממה שנותן
פרסום אקדמי .הקבוצה סגרה שעריה בפני חדשים אחר  2-3מפגשים ,וכך נוצר קשר בין האנשים.
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קהל יעד

לאיזה קהל הפרסום מיועד? להדיוטות אינטליגנטים (מורים לדוגמה) .כל מורה יכול לקרוא או כל מי
שמתעניין בחינוך ובאמנות בציבור .הייתה נטייה לכתוב פשוט ולהמעיט בערות שוליים.



תפיסת תפקיד

התפקיד שלי היה לתפקד כ"מעורר" .שהפגישות תהיינה מעניינות ,שיעוררו אנשים לכתיבה .עירור ולא
סיוע .היה מוביל בעיקר באופן ביוקרתי (ולא מעליב) .בדרך ששאל שאלות ,הדגים איך לא לוותר ,לא
להסכים שהכול יפה אבל בדרך לא פוגענית.
הוביל לתוצרים -הצליח בכך בעיקר בגלל שביקש שאנשים יכתבו על מה שמעניין אותם באופן אישי .לא
היה ויכוח עם תפיסה קיימת ,עורר דברים רדומים ואפשר את המשגתם.
ההפתעות שלו  -חדוות השותפות ,התייחסות רצינית ללוחות זמנים; והרצינות שבה נלקחו ההערות.

סיכום
הקהילה של החינוך לאמנות הייתה חסכונית במפגשים .היא פעלה בשנת תשע"ב בעיקר והצליחה להפיק 12
מאמרים .רובם עברו עריכה פנימית ומיועדים להישלח לשיפוט חיצוני .קהילה זו מיזגה בפעילותה מאפיינים שונים,
זו הייתה קהילת למידה שנחשפה להרצאות ,אולם גם קהילת שיח .לכל המשתתפים היה עניין בכתיבה והם נעזרו
מאוד ברב-גוניות של המשתתפים .החברים בקהילה היו פחות בטוחים בעצמם ולכן היו יותר פתוחים ללמידה.
אופי ההנחיה הפתוח נחשב על ידי הרכז לאחד המפתחות לפוריות הקהילה.

חינוך לקיימות חברתית-סביבתית – מרכזת :אילנה אבישר
תיאור כללי
הקבוצה מונה  19אנשים מתוכן פעילים  .14הקבוצה החלה פעילותה בסוף תשע"א וקיימה מאז כ 9-מפגשים.
מפגשי הקבוצה החלו בשמיעת הרצאות בנושאי קיימות ,בשלב השני החלו הכותבים להציג את הרעיונות לכתיבה.
בנובמבר  2012יצא מנשר שעליו היו חתומים אילנה אבישר ונמרוד אלוני ובו הרציונל לספר ולמבנהו .ב2013-
התקיימו פגישות הממוקדות מסביב להצגת המאמרים הנכתבים .נקבעה חלוקת עבודה של כותבים-קוראים ולכן
במפגשים לא היה דיון קבוצתי במאמר המוצג אלא רק השמעת הערות של הקוראים .לעתים ההערות הועברו
במייל .הקבוצה ממוקדת מאוד בפרסום ונעשים מאמצים שזה יהיה הספר הראשון שיצא לאור .מבחינת בשלות
המאמרים ,חלק מהכותבים עדיין מתלבטים על רעיונות .רבים מהמאמרים דורשים עריכה כבדה.
ההזמנה הראשונית הייתה לכתוב מאמרים בהיקף של  6000מיללה לספר שנחשב לראשון עברית בתחום החינוך
לקיימות .בשלב מאוחר יותר צומצמה הדרישה למאמרים בהיקף  4000-5000מילה וניתנו הנחיות יותר ברורות
לגבי הכוונה שמאחוריו :א) רצון להניע מפנה לעבר חברה מקיימת והוגנת ,ב) אמונה בתפקיד המשמעותי שישי
לחינוך במעבר זה
כמו כן ,הוצעו נושאים והוצע מבנה לספר בעל שני שערים – השער הראשון הגותי והשער השני יותר אמפירי
ופרקטי.

74

תצפיות
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

 – 20.2.2012מפגש כותבים בו התבקשו הכותבים להגיע עם טיוטה כלשהי
 – 1.5.2012הרצאה של דני רבינוביץ על שינוי אקלים .קדמו למפגש זה עוד שני מפגשים שהוקדשו להאזנה
להרצאות.
 – 8.7.2012המפגש הוקדש לשמיעת הצגי הכותבים ,מחשבות ראשונות
 - 27.9.2012מפגש שהוקדש להצגת טיוטות
 – 15.11.2012מכתב ובו הודעה על הקמת מערכת (אילנה אבישר ,נמרוד אלוני ,איריס אלקחר ,דויד דוניץ
ואמנון יובל) ורעיונות בדבר מבנה הספר ,כותרותיו ,הנרטיב ואופן הגשת המאמרים.
 – 20.2.2013מפגש ובו סקירת הפעילות הקשורה בהפקת הספר ,סבב כותבים ועבודה קבוצתית על
המאמרים .כמו כן ,נקבע סבב קריאה פנימי של המאמרים.
 – 21.7.2013מפגש שבו נמסרו הנחיות אחרונות לאופן הגשת המאמרים ונערך דיון נוסף לגבי שם הספר.
 – 31.8.2013מפגש מסכם .בתכנון הגשה סופית של המאמרים באוקטובר.

ראיונות עם רכז הקהילה
תאריך  – 28.4.2014מראיינים ניר מיכאלי ,רותי זוזובסקי


התנהלות

הקבוצה מאוד מתקדמת מבחינת הכתיבה .הספר עבר למופת ונקרא בקריאה ראשנה על ידי בת שבע איילון
(הוראת מדעים ,וייצמן) .המאמרים יישלחו לשיפוט של  2קוראים .אילנה התבקשה להמליץ על קוראים ,אחת
מהן היא ליה אטינגר .חותרת לכך שהספר יהיה עם שיפוט .הקבוצה נוצרה בעקבות מגעים עם אנשים באתר
חירייה .לאט-לאט התגבש ברעיון .לא שלחה קול קורא אלא פנתה בעצמה לאנשים שעוסקים בחינוך סביבתי.
היו גם אנשים שפנו אליה מיוזמתם ,חלקם חיצוניים למכללה .בשנה הראשונה הוזמנו אנשים להרצות
והמשתתפים למדו .אח"כ הוצבו להם לוחות זמנים ,הם נתבקשו לכתוב .בשלב זה נוצר מערך של קוראים
שקראו והעירו .גם היא קראה את כל המאמרים ועזרה בכתיבה .היה צורך בהרבה עזרה הדדית ,הנחייה
צמודה וגם עבודה של העורך (היא עצמה).
תרומת המפגשים – היו חשובים ביותר בעיקר בשנה השנייה .בשנה הראשונה עוד גיששה ,אבל בשנה
השנייה המפגשים היו ארוכים ,כל אחד סיפר על המאמר וקיבל משוב .המשוב שירת גם את אלו שלא דנו
במאמריהם .ההערות שניתנו במפגשים תרמו .לשפה כתובה (הערות בכתב) יש חסרונות .הדיבור חשוב,
בעזרתו חידדו וארגנו את המאמר יותר טוב .הייתה מוטיבציה לעזרה הדדית .כאן ההיכרות פנים אל פנים
עוזרת .תופסת מחקר כמשהו שעושה קבוצת אנשים ולא כל איש בביתו .זה לא קבוצת מחקר במשמעות
שכולם חוקרים אותו נושא כמו במעבדה .זו קבוצת עניין ,קבוצת שיח של פורום כותבים .לא כל המאמרים הם
מחקר ,יש הגות ,יש סיפורים.
השערים בספר יהיו לפי נושאים :קיימות ,חינוך לקיימות ,חקר מקרה .בנוסף נוצר גם נייר עמדה בנושא קיימות
אבל לא עם אותו פורום.
הקבוצה הומוגנית מבחינת הנושא וזה יתרון .כולם עסקו בחינוך סביבתי אם כי מנקודות מבט דיסציפלינריות
שונות .כולם התחברו לנושא של חינוך לקיימות .אבל מבחינת יכולת הכתיבה ,הקבוצה הייתה הטרוגנית.
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קהל יעד

הספר מיועד לקהל העוסקים בחינוך סביבתי .כולם צמאים לדוגמאות ,לחומרים ולהסברים תיאורטיים .זוהי
קהילה גדולה וזה יהיה הספר הראשון בארץ שיעסוק בחינוך לקיימות בישראל .דיברו על קיימות ולא על חינוך
לקיימות .הפרסומים הקודמים לא היו אקדמיים וזה יהיה פרסום אקדמי.


תפיסת תפקיד

הרגישה שהייתה העוגן של הקבוצה .הרגישה אחריות כלפי אנשים – לסייע להם ,ליצור מוטיבציה .לקבוצה
היו מאפיינים אידיאולוגיים – רצו שדבר הקיימות יגיע לציבור.
לא ניסו להכניס לכתיבה עוד רפרנס (מקורות) ,לא חשבו על קידום אקדמי אלא רצו לתת מענה לצורך להוביל
את החברה הישראלית לקיימות .מערכת היחסים בין האנשים הייתה טובה ,בונה ותומכת .בנוסף לה בנתה
מערכת ועוזר טכני -שחר.
הפתעות שהיו לה -מוכנות אנשים מובילים מבחוץ –לתרום .בשבילה זו גאווה גדולה ,לעובדה שהיא דיקנית
לא הייתה כל השפעה על התנהלות הקבוצה.
סיכום
הקהילה פועלת זו השנה השלישית .מורכבת מאנשים שעובדים במכללה ומאנשים נוספים שיש ביניהם תמימות
דעים ביחס לנושא אולם הטרוגניות רבה ביכולת הכתיבה .הפעילות הייתה מלכתחילה מאוד ממוקדת כתיבה.
המאמרים לא הוצגו לפני כל הקבוצה אלא הופעל מנגנון של קריאה הדדית .ההצגות בזמן המפגשים היו קצרות
אולם מחוץ למפגש התקיים הליך של מתן וקבלת הערות אינטנסיבי .בנוסף ,למרכז הקבוצה ,טיפל בלוגיסטיקה
בצורה יעילה ,שחר כהנוביץ ,שקידם מאוד את הפקת הספר.
כרגע מצויים בספר  12מאמרים לאחר שלב שיפוט חיצוני.

מחקר איכותני וצמיחה מקצועית  -מרכזת :יהודית ויינברגר
תיאור כללי
הקהילה החלה את פעילותה בשנת תשע"ב .מתוך  15שהשתתפו בפגישות הראשונות נותרו  10משתתפים
פעילים שמרבים להופיע לפגישות .במהלך שלוש שנים של פעילות התקיימו כ 10-מפגשים ,בנוסף לתכתובת
פנימית ,קריאות הדדית של תוצרי הכתיבה ,העברת משובים בכתב ,לעתים כמה פעמים ותיקוני הערות
שניתנו.
במהלך פרק זמן זה נכתבו שמונה מאמרים ,שנמצאים בשלבי כתיבה שונים .המאמרים עברו שינויים רבים
שבאו לעתים לביטוי גם בשמות שהם נושאים.
הקבוצה מבוססת על מורי קורס "מחקר איכותני בעבודת המחנך" (שישה מרצים).
מטרות הקבוצה כפי שהוגדרו בקול קורא:
 .1טיפוח אקדמי של סגל המרצים ושל תרבות מחקרית במכללה.
 .2יצור ידע אקדמי הרלוונטי והמחובר לשדה החינוך.
 .3השמעת קול והשפעה על השיח החינוכי בשלל סוגיות חינוכיות ,תרבותיות וחברתיות.
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מטרות אלו נלקחו מתוך הקול הקורא הכללי שהופנה לסגל הסמינר ולא הייתה בהן התייחסות למטרות
הספציפיות של הקהילה.
המידע על פעילות הקהילה מגיע ממקורות שונים –תצפית והשתתפות כמעט בכל המפגשים ,ניתוח ראיונות
עם רכזי הקהילה שהתקיימו בשני סבבים ודיווח ראשי הקהילות על הפעילות במפגשי רכזים.

תצפיות
קבוצה קטנה יחסית .במפגש הראשון נמצאים גם אנשים מחוץ למכללה שלא ימשיכו .יהודית את נקודת
המוצא של הקבוצה – הקשר בין שימוש בכלים איכותיים במחקר והוראה בהכשרת מורים וצמיחה מקצועית.
הדיונים ש(?) בפגישות עסקו במיקוד הנושא ,דיווח על מצב הכתיבה והתייחסויות למאמרים שנכתבו .נוצר
מנגנון שמבטיח קראיה הדדית ומתן משוב ואפילו נבנה מחוון שלא רבים השתמשו בו .רובם מעדיפים להגיב
בגוף המאמר.
מתוך השיחות ,לקראת סיום השנה השלישית מצויים שמונה מאמרים בשלבים מתקדמים ועיקר השיחה (?)
על מבנה הספר.
על הפרק שתי הצעות:
 .1חלוקת המאמרים לשני שערים :שער ראשון – סטודנטים חוקרים את עצמם ומשתתפי הקהילה חוקרים
את מחקרי הסטודנטים ,שער שני – מרצים חוקרים את הסטודנטים ולומדים על עבדותם כמרצים.
 .2כתיבת תוספות למאמרים שבהם כותבי המאמרים מכתבים את המאמר שלהם עם מאמרים אחרים
בקובץ .מושמעת הטענה כי צורת ארגון זו לבד מהיותה חדשנית ומקורית מתאימה לרוח הקהילה,
התכתבות עם טקסטים והפקת תכניות.

ראיונות עם רכזי הקהילה
תאריך  – 28.4.2014מראיינים ניר מיכאלי ,רותי זוזובסקי


התנהלות

הריאיון עם יהודית מתקיים בסוף השנה השלישית לפעילות הקבוצה .לאחר דיווח קצר על מספר משתתפים,
היא מסכמת את התנהלות הקבוצה .הבסיס להקמתה – קבוצת מורים שלימדו במכללה קורס שנקרא "מורים
חוקרים את עבודתם" .במהלך העבודה של המורים על הקורס צמחו נושאים שונים שהתחברו אליו ,כמו
הנושא של אמפטיה .מה שאיחד את המשתתפים היה האפשרות שניתנת למורה החוקר את עבודתו להסתכל
פנימה .נושא זה מתאים מאוד למסלולי הסבת אקדמאים שהינם קצרים ובשנה אחת הלומדים בהם צריכים
לגבש זהות מקצועית.
במפגשים הראשונים עסקו בגיבוש התפיסה .יהודית הוציאה הצהרת כוונות שלאורה האנשים כתבו" .נקודת
ההשקה בין השימוש בכלים איכותניים לבין הכשרת מורים .טיפוח כשירויות של פרחי הוראה באמצעות
פרקטיקות איכותניות :הקשבה ,התבוננות ,הבחנה בדקויות ,פרשנות ,הבנת הקונטקסט של הפעולה
החינוכית .מכיוון שהתפתחו במסגרת הקורס ("מורים חוקרים את עבודתם") פרקטיקות שונות וכיווני עניין
ייחודיים ,חשוב שהכתיבה תיתן ביטוי לשונות זו ,תוך הדגשת התרומה החיצונית של כל כותב למכלול( ".מתוך
סיכום פגישה )26.2.12
לאחר מכן נערכו מפגשים בהם אנשים הציגו את כתיבתם ,החברים קראו והגיבו .רבים נתרמו מאוד משלב
זה.
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בשלב השלישי – תיקון המאמרים והחשיבה על מבנה הספר .כאן התחיל הדיון על ה"בשורה" החינוכית של
הספר .הבשורה החינוכית היא  -מחקר חינוכי ופרקטיקה חינוכית אינם שני עולמות נפרדים .השימוש בכלים
נרטיביים עזור להפגיש בין שני העולמות .זה מייצג את התפיסה של המורה כפרופסיונל רפלקטיבי.
במפגשים שלאחר מכן התבקשו החברים לבחון כיצד המאמר שלהם מתכתב עם מאמרים אחרים ועם
הבשורה של הספר.
בשלב זה ,זנחה הרכזת את הרעיון לכתיבת סקירת ספרות לספר שהיה אמור להיות בנוי מתחת לשני שערים:
o
o

שער ראשון  -מאמרים המוקדשים לחקירת ה"אחר" -החקירה שמבצעים משתתפי הקהילה על מחקרי
תלמידים.
שער שני – מאמרים העסוקים בחקירת ה"עצמי" של כותבי המאמרים דרך הבנת מחקרי תלמידים.

רצף המאמרים של הספר התגבש ומייצג את הרצון שהמאמרים יתכתבו אחד עם השני .תמונת מצב של רצף
המאמרים בספר היא כדלקמן:
 קהל יעד
קהל רחב של מורים ומורי מורים
 תפיסת תפקיד
מתן דחיפה והשראה לכותבים ,תפקיד של עורך.
קשיים -תחרות על זמן עם נושאים אחרים ותפקידים נוספים (דיקנות) .מציינת שלתפקיד הדיקנית יש גם
יתרונות – מאפשר לקבל הסכמות.



אופי הקבוצה

השיח העיקרי בקבוצה נסוב מסביב לכתיבה ,איך מעלים רעיונות על הכתב ,איך מייצרים ספר .הקבוצה
ממוקדת מאוד בכתיבה המבוססת על ניסיון בהעברת קורס בסמינר.

סיכום
עיקר הפעילות בקבוצה זו הוקדש לקריאה ומתן משוב למאמרים הנכתבים .פותח מנגנון של קריאה הדדית
והוצע מחוון שנעשה בו שימוש מועט יחסית .אנשים העדיפו להעיר למאמרים שקראו בגוף המאמר .כתוצאה
מהקריאה ההדדית ,לא כל המשתתפים מכירים את כל המאמרים .הדבר מהווה מכשול בדיונים בהם
מתייחסים למבנה הכולל של הספר ולמסר שלו .בשלב הנוכחי נמסרו  8מאמרים שעברו שיפוט ותיקונים .עדיין
מצויים מאמרים בכתיבה .בחודשים האחרונים של שנת תשע"ד התקיים שיח ערני בעיקר בדואר ביחס לשם
הספר  -השם המוצע" :מחקר איכותני בעבודת החינוך :אופקים ואתגרים ללמידה משמעותית".
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ללמד שואה :לבטים ,קשיים ,דילמות – מרכזת :שרון גבע
תיאור כללי
קהילה שהחלה את פעילותה בתשע"ב .רשומים  17אנשים ,מגיעים למפגשים באופן סדיר בין  10ל.12-
הנושא שבו דנה הקהילה הינו הפדגוגיה של הוראת השואה בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בישראל .מטרות
הקהילה לקדם את השיח בנושא הפדגוגיה של הוראת השואה ולתרום לפרקטיקה של הוראת השואה במוסדות
החינוך.
פעילותה אמורה לכלול דיון וביצוע מחקרים שיאירו את הנושא מתחומי דעת שונים – חינוך ,היסטוריה ,ספרות
ופילוסופיה.
רוב הקבוצה מבוססת על אנשי סגל מהמכללה אבל ישנם גם עמיתים ממוסדות אחרים.
תצפיות
המפגשים הראשונים ,כ 5-במספר ,נסובו על היכרות ,הרצאות ודיון.
בשנת  2012-2013התקיימו  8מפגשים .רובם עסקו במאמרים הנכתבים:
 – 30.12.12 דיון במאמר של נילי קרן
 - 27.1.13 דיון במאמר של לילך ניינשטט
 - 19.2.13 דיון במאמר של יאיר אורון
 - 20.3.13 דיון במאמר של תמי הופמן
 - 7.5.13 דיון במאמר של תמר קטקו
 - 5.6.13 דיון במאמר של רינה דודאי
 - 26.6.13 דיון במאמר של אלה באואר
 - 8.10.13 דיון במאמר של חנוך בן פזי
בכל אחד מהמפגשים התקיים דיון פורה .כל המשתתפים באו מוכנים לדיון .החברים בקהילה מעורבים מאוד
בנושא השואה .מגלים עניין במאמרים השונים שנכתבים ומשתדלים לתרום לשיפורם .תחושה של שייכות ,צמיחה
ואמון.
ראיונות
 )1תאריך  – 29.4.2012מראיינת אירית לוי-פלדמן


התנהלות

גיבוש הקבוצה נעשה על סמך הכרות אישית והמלצות הדיקנית .בקבוצה כ 18-אנשים ועוד ארבעה
ממוסדות שמחוץ למכללה .רוב האנשים התחייבו לכתוב מאמרים .בשנה הראשונה תוכננו  5מפגשים.
למפגשים מגיע רוב המשתתפים אבל עדיין אין תחושת קהילה .עולה עניין התגמול .ההשתתפות בקהילה
תובעת זמן .לא בטוחה אם האנשים היו כותבים גם ללא הקהילה .משתדלת לעמוד בלוח זמנים .לטעמה,
הקהילה מתנהלת כראוי .חוזרת ומדברת על תגמול (כמו ביד ושם למשל) .חוששת שאנשים איכותיים לא
יכתבו ללא תמריץ.



תפיסת תפקיד

לרכז פעולות ,לגרום שהקבוצה תיפגש ,שאנשים יעמדו בלוח זמנים ולערוך את הקובץ כולו .רואה את
עצמה מובילה ,גם עורכת וגם מפיקה וגם שופטת .מאמינה שהספר צריך להיות מחקר שלפחות מחצית
מהמאמרים יהיו אקדמיים ,לא בהכרח אמפיריים ,אולי ניתוח מקורות כמו שמקובל בהיסטוריה וכו' .לוקחת
אחריות מלאה על כל התהליך.
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 )2תאריך  – 28.4.2014מראיינים ניר מיכאלי ורותי זוזובסקי



התנהלות

מגדירה את מצב הקהילה – מצוין ,גם לאור ציפיות להתקדמות וגם מבחינת הדינאמיקה הקבוצתית.
המטרה של הפעילות בשנה א' הייתה לגבש את הקבוצה ,היכרות והתגבשות .במחצית השנייה עסקו
בגיבוש רעיון לכתיבה כל משתתף סיפר על מאמר שיכתוב – הוקדש לכך המפגש האחרון .בשנה השנייה
עיקר הפעילות -השלמת הכתיבה ,הצגת מאמרים ,קבלת משוב ותיקון .יש קריאה הדדית .שרון קראה את
כל המאמרים ובנוסף כל מאמר נקרא על ידי קורא נוסף או שניים .אנשים עושים זאת ברצון ? ממאמר
אחד .האווירה טובה ,גם ביקורת מתקבלת.
הגדרת השם של הקהילה החלה עם ציוות האנשים לקבוצה .והגדרת השם הראשוני "חינוך ושואה" הפך
לשם הנוכחי על ידי שרון .עצם שליחת ההזמנה לאנשים תחת לוגו -המכללה סימנה בקשה להתחייבות.
למרות המיקוד בפרסום אקדמי ,הקהילה הגיבה גם באופן אקטיביסטי ופרסמה נייר עמדה .תהליך זריז
בתגובה לאמירות של השר פירון .במובן זה הייתה גלישה לאקטיביזם? ולא הסתפקו בשיח אקדמי.
מדברת על האנשים הספציפיים בקבוצה ותרומתם לפרסום על הימנעות מצירוף גופים כמו "יד ושם" מחשש
פן יכתיבו.
למפגשים יש ערך מוסף מעבר לאקדמי ,יש גיבוש חברתי ,יש דיבור ,יש גאוות יחידה.


קהל יעד

הקהל אליו הספר מיועד הינו  -קהל שעוסק בנושא ועוסק בחינוך .כיוונה לכך ,שבנוסף לנושא השואה,
שמוצג מכל מיני היבטים ,יהיה גם היבט פדגוגי –אבל לא במתכונת של תכנית לימודים .היה צורך לכוון את
האנשים לכך.


תפיסת תפקיד

עורכת שאחראית גם על התכנון הכולל ,על כתיבת המבוא  ,ארגון ההפקה .מנהלת של הקבוצה -זימון,
חדרים וכד' ,מעורבת בסיוע לכתיבה.
תופסת את הקהילה כפורום חוקרים .לא מבינה את שאלתי האם הקהילה הינה קהילת חקר ,שיח ,או
כתיבה .כתיבה זה החקר ,השיח הוא חלק מעשיית המחקר.

סיכום
אחת הקבוצות המחויבות ביותר .מכנה משותף של האנשים בקבוצה – קשר אישי לנושא השואה .נקודת המבט
היא רב תחומית .המפגשים מוקדשים כל פעם לתגובות למאמר שנקרא .האנשים קוראים ומגיבים בעניין רב ,מתוך
כבוד הדדי ותחושה של למידה והפרייה הדדית .התוצר כולל  9מאמרים שעברו שיפוט פנימי.
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מדעי הרוח והוראתם בגישה רב-תחומית – מרכזת :אסנת זינגר
תיאור כללי
הקבוצה החלה פעולתה באפרי  .2012בקול הקורא נאמר שהקבוצה תתכנס לחמישה-שישה מפגשים ארוכים3-4 ,
שעות אקדמיות ,במהלך של שנה וחצי – שנתיים ,בדרך כלל בחופשות.
המפגשים יועדו ללמידה משותפת שבסופה תפיק הקבוצה קובץ מאמרים שייצא לאור כספר .המטרה "סיעור
מוחין" וליבון בחברותא של סוגיות החשובות להוראת מדעי הרוח בגישה רב תחומית במערכת החינוך בכללותה
כולל גן הילדים .הקבוצה מקיימת אתר מודל .בקהילה רשומים  23אנשים פעילים ועוד  8אנשים שאינם פעילים
ועוקבים אחר הפעילות באתר המודל.
תצפיות
בהמשך לקול הקורא נערכו המפגשים הבאים:







 – 3.4.2012סבב היכרות
 – 29.1.2013הרצאה של פרופ' מנחם ברינקר על רב תחומיות במדעי הרוח
 – 21.3.2013הצגת המאמרים של חברי הקבוצה (איתן גינזבורג ,שי פרוגל ,איתן מכטר ,שרית קופמן
 – 14.7.2013רב תחומיות בהוראה ובמחקר בתכנית תואר שני במכללות להוראה (יעל פויס ,משה יצחקי
– מאורנים ,אילנה אלקד להמן – אורנים ,מיכל פופובסקי ואוסנת זינגר – סמינר הקיבוצים)
 – 9.9.2013הצגת המאמרים של חברי הקבוצה (רז חן מוריס ,דפנה יצחקי ,ירון ונסובר ,חיים נגיד)
 – 17.6.2014הרצאה של פרופ' אבי שגיא מהחוג לפילוסופיה בר אילן

מתוכננים מפגשים בחודשי ספטמבר אוקטובר בהם יוצגו מחקרים של אנשי הקהילה ויתקיים דיון.
התצפיות במפגשים שלעיל היו חלקיות מפאת אורכם .מהתרשמות ,לא מתקיימת קריאה מוקדמת של המאמרים
על ידי חברי הקהילה .ההצגות כשלעצמן מעניינות ,אולם זיקת החברים ליעדי הקהילה נמוכה .קיים אתר ובו
הקלטות של ההרצאות.
ראיונות
תאריך  – 28.4.2014מראיינים ניר מיכאלי ורותי זוזובסקי


התנהלות

יזמה את הקמת הקבוצה ,הוציאה קול קורא גם לסמינר וגם למוסדות אחרים וגם פנתה לאנשים ספציפיים.
כבר בהתחלה נפתח אתר מלווה ,כדי שיאפשר גם לאנשים שלא מגיעים למפגשים להתעדכן .האתר אפשר
להעלות הקלטות של הרצאות.
למפגש הראשון הופיעו  20איש .היה קשה לקיים דיון .רק בינואר  2013התקיים מפגש שני ואחריו מפגש
ב 2-מרץ  .2013לאט-לאט אנשים החלו להיכנס למודל ולתת תגובות .בקובץ המתכונן יהיו שערים -שער
היסטוריה ,שער מקרא אבל גם שער רב-תרבותי.
ביולי  2013התקיים מפגש על הוראה רב תחומית ואנשים הציגו עמדתם .בספטמבר התקיים מפגש נוסף.
חלק מההרצאות שהוגשו במפגשים יופיעו בספר אבל יש גם התארגנות לכתיבה חדשה ,לפעמים של שני
אנשים ביחד.
המפגש שהיה אמור להתקיים באפריל בוטל .המפגש הבא יהיה בספטמבר-אוקטובר .עדיין לא התגבש
מבנה הספר .מה שנחוץ כעת אלו מפגשים שבהם אנשים יציגו כתיבתם.
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היו לה חששות שהקבוצה תתאייד אך לא כך קרה .נבנתה קבוצה מעניינת .הקשר שנוצר היינו על בסיס
תוכני.
אנשים באים גם מתוך עניין אבל גם בגלל שזקוקים למאמרים ,בעיקר הצעירים הזקוקים למשוב.
היו קשיים לוגיסטיים אבל אנשים כמהים לכך .באוניברסיטאות בחו"ל מקצים שעות למפגשים אלו – חלון
מפגשים .בארץ ,בגלל שאנשים עובדים במוסדות שונים קשה לקבוע חלון כזה.


תפיסת תפקיד

תופסת את תפקידה כחלק מתפקיד ראש תכנית ואכן  60%מהאנשים המשתתפים מלמדים בתואר השני
בראשותה .כל האנשים מנוסים בכתיבה ,לא חושבת שתידרש עבודת עריכה רצינית .טרם תכננה את
תהליך השיפוט.


קהל יעד

מי שמתעניין במדעי הרוח ,לאו דווקא חנוק .המרכיב החינוכי לא בולט כאן ,יש שאיפה ל"החייאת הרוח".

סיכום
הקהילה נתפסת כקהילת למידה ושיח .אנשים מציגים מאמרים הקשורים בעשייתם לאו דווקא טיוטות כתיבה.
מתקיים במפגשים דיון .חלק גדול מהחומרים מועלה לאתר .מספר המפגשים מצומצם אולם הם מתרחשים בפרקי
זמן ארוכים יותר.
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חינוך ומגדר בהכשרת מורים – מרכזות :טלילה קוש ודינה חרובי
תיאור
נקודת המוצא להקמת הקהילה – ההכרה בכך שהנושא אינו מטופל במכללות לחינוך למרות חשיבותו ונחיצותו.
הצורך בהרחבת הידע המודעות לנושא בתכניות להכשרת מורים עומד בבסיס מטרות הפורום .הכוונה לדון
במסגרתו בארבעה נושאים:
-

חקירת הנושא המגדרי ,בתכנית להכשרת מורים ,המצוי והסמוי וניסוח הראוי
גיבוש תכנית למעורבות חברתית והעצמה מגדרית במסגרות להכשרת מורים
בחינת הקשר בין תכניות ההכשרה והמציאות הבית ספרית – כיצד מתמודדת מערכת החינוך עם סוגיות של
חינוך ומגדר?

בפורום המשתתפים בין  14ל 16-משתתפות.
תצפיות
 – 3.1.2013מפגש היכרות והצגת מטרות הקהילה – חשיבה ,פעולה ומחקר בנושא חינוך ומגדר בהכשרת מורים
 – 28.2.2013דיון בנוכחות של ההיבט המגדרי בקורסים השונים הנלמדים במכללה .המשך דיון להמשך הפעולה.
שלושת הצירים שסומנו :חשיבה ,פעולה ומחקר.
 – 11.4.2013הצגת פרויקט ה"נשמע קולך" שהופעל בסמינר על ידי רוני מנט ,סטודנטית בשנה ג' שהגתה,
ארגנה והפעילה .מתקיים דיון על כיווני פעולה ונראה שהקבוצה אינה מסתפקת בכיוון מחקרי.
מרכזות הפורום משתדלות להבהיר שהפורום צריך לפעול בכיוון של תוצר כתוב.
 – 9.5.2013הרצאה של עינת אברהמי על שוויון מגדרי במערכת החינוך ,ובחלק השני של המפגש שוב דיון
במטרות הפורום ובצורך ליצור מודעות לנושא בקרב מורי מורים.
 – 13.6.2013מפגש שבו נמסר מידע על פעולות שונות שנעשו במכללה עם וועדת ההוראה ואחר כך דינאמיקה
קבוצתית עם דורית סטנגה.
 – 6.10.2013פתיחת פעילות של השנה החדשה בסימן של הצגת תכנית פעולה בפני וועדת ההוראה והמשך
קשר עם איריס בקשי ברוש .בחלק השני הרצאה של פרופ' אסתר הרצוג בנושא חינוך ,מגדר ופוליטיקה.
גם במפגש זה דובר על קובץ המאמרים העתידי ,סוגי הכתיבה שיהיו בו (מאמר עיוני ,מחקר אמפירי ,איכותי,
כתיבה המתעדת עשיה .כמו כן ,דנים בתהליך השיפוט של המאמרים.
 – 6.11.2013מפגש בו מציגה אושרה לרר ,ראשת היחידה לחינוך ושיווין בין המינים במשרד החינוך ,את פעילות
היחידה ,וכמו כן עידן בר לב ,סטודנט לשעבר ופעיל פמיניסטי ברשת ,מציג סקירה של הפעילות הפמיניסטית
ברשת.
גם בסוף מפגש זה ממשיכות הרכזות לעודד לחשיבה על הכתיבה.
 – 9.1.2014מפגש ובו הרצתה ד"ר חנה קהת על התנגשויות בין דת לפמיניזם.
 – 20.3.2014סיכום אירועי שבוע "הנשמע קולך"– רוני מנט.
הצגת קורס חינוך ומגדר במכללת אורנים –אסתר מורדוך לבנון .סבב רעיונות ראשונים לכתיבה.
 – 8.5.2014מפגש שהוקדש לדיון שהתפתח בעיקר במייל בעקבות ההצגה "הכיתה שלנו" ועסק בטקסטים
מקוממים של אחת השחקניות לגבי אונס שחוותה .בעקבות המפגש חוברו מכתבים למנהל תיאטרון הבימה ולשכת
התרבות.
 – 22.6.2014מפגש מסכם של השנה
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ראיונות
תאריך  – 8.5.2014מראיינים ניר מיכאלי ורותי זוזובסקי
התנהלות



טלילה מתחילה לתאר את התנהלות הקבוצה – קבוצה צעירה ,פועלת כשלושה סמסטרים בלבד .עדיין
בתהליך התגבשות .בתחילה היו  15אנשים ,חלקם פרשו ,על פי רוב מסיבות אישיות והיה גם מקרה של
קושי להסתדר עם אחרים בקבוצה .היו כאלה שלוח הזמנים לא התאים להם .משתמשת במונח "כוכבי
לכת" לתאר את זיקת הפורשים לקבוצה –רוצים להישאר אך לא יכולים .כרגע פעילות  9-10משתתפות.
מראשית הפעילות קיים ויכוח אידיאולוגי לגבי תוכן התוצר .הרבה טענו שלא מעניין אותם "לכתוב" -כבר
כתבו בעבר והן רוצות "לעשות"  .הדבר הביא למחשבה על תוצר שיהיו לו שלושה שערים :תיעוד ,עשייה
וכתיבה אקדמית מחקרית .אחת מהעשיות יכולה להיות בניית קורס חובה למכללה (ולכל המכללות) בנושא
חינוך ומגדר.
קשה לנהל את הקבוצה בגלל עמדות שונות ,בחדשים הראשונים היו לבד ללא אנשים חיצוניים מתוך ניסיון
להתגבש ולהכיר את ה"עיוורון" של עצמנו .רק לאחר מכן החלו להזמין מרצות ומרצים מבחוץ  -חנה קהת
(אחותי) ,אסתר הרצוג (מ"בית ברל")  ,אושרה לרר (משרד החינוך).
כרגע יש הענות לכתיבה אבל לא כולם הגדירו על מה ברצונן לכתוב .יש ערעור על אליטיזם אקדמי ויש
שרוצות לעשות דברים לא שגרתיים .יש פניות של סטודנטיות הרוצות להצטרף – יוזמה של פורום
"צעירות" .המאמרים הנכתבים ,חלקם אקדמיים (אילנה ברוש) ,המאמר של טלילה ודינה יהיה היסטורי
באופיו.
תרומת המפגשים -ההשתתפות במפגשים מאפשרת לאנשים לגבש את הרעיונות שלהם ,השיחות מפרות.
קשר וירטואלי לא עובד .המפגשים עם אנשים ממוסדות אחרים מרחיבים .יש רעיונות לשיתופי פעולה בין
האנשים .עצם קיום השיח מאוד מגרה את החשיבה ,מגלה נקודות "עיוורון".


תפיסת תפקיד

שתיהן באו בגישה שצריך לנהל את הקבוצה בגישה פמיניסטית ,זאת אומרת לא הירארכית ,יותר שיתוף.
בהתחלה רצו שהקבוצה תנהל את עצמה אבל הנשים בקבוצה בקשו שהרכזות יחליטו .מבין שתיהן ,טלילה
יותר מנחה .דינה מרגישה מנהלת .הקבוצה מגלה שניהול נשי -חזון אוטופי ,צריך לנהל ממש אבל זה קשה
כי נשים פמיניסטיות מאוד דעתניות.
כיצד נתפסת הקהילה -בעיקר קהילת שיח ,למידה ויש ניסיון גם לעשייה וגם לחקר.
האם למפגשי הקהילה יש אפקט מכללתי – שתי המרכזות מרגישות שאין תמיכה מכללתית לנושא שהן
מובילות .למשל אם ירצו להכניס קורס חובה ,ההנהלה לא תלך עמם.
המפגשים מעצימים את הרכזות ,אך לא בטוח שאת המשתתפים .לא נוצרה גאוות יחידה .לא מרגישים
שהן חודרות למכללה .יש הרגשה שרוצים שהן תעשנה דברים ללא תגמול ותקציב .מצד אחד ,המכללה
רוצה קהילות אבל ,מצד שני מצמצמים את המרחב האישי .המוסד לא נדיב .גם החברות בקהילה חושבות
כך.
זה עול ,תמורת שעה שנתית אחת נדרש הרבה .פגישות שבועיות לאורך כל השנה ללא תגמול.


קהל יעד

ההתנגדות לטקסט חצי אקדמי הובילה לחשיבה על קהל רחב .יש הסכמה שהטקסט צריך להיות נגיש.
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סיכום
המפגשים נקבעו אחת לחודש .ההשתתפות משתנה אולם ישנו גרעין קבוע .הקבוצה אינה אחידה מבחינת
הכישורים והמוטיבציה לכתיבה .נשמעים קולות שרוצים להגדיר את מטרת הקבוצה כעשייה אקטיבית.
טלילה ודינה מנסות לתעל את היוזמות האלו לכתיבה .המפגשים מלווים בדיווח שנעשה לכל חברי הקבוצה.
הצפייה בהצגה עוררה ויכוח סוער על חופש דיבור ועל גבולות המותר והאסור באמנות ועל הלגיטימיות של ביקורת
האמנות .הוויכוח חשף את עוצמת הרגשות הפמיניסטיים בקבוצה.

דעה תודעה ותעודה – מרכזת :תמר קטקו
תיאור כללי
הקהילה החלה פעולתה בסוף  2012בריכוזו של ד"ר גדעון אביטל אפשטיין ,תחת השם "להביט למדיה בעיניים
ולנצח בנקודות" .במנשר שהועבר אז ל 22-אנשים טען גדעון לרלוונטיות של המדיה במאה ה 21-והתווה שני כיווני
חשיבה ופעולה:
א.
ב.

צריכה נבונה ,מושכלת וזהירה של המדיה המחייבת לבד מהכרה של מודלים ותיאוריות של עולם
התקשורת ,גם הכרה והתנסות בצריכה מודרכת בליווי שיח חינוכי תרבותי.
ניצול היתרונות הטמונים בתקשורת לצרכי חינוך והוראה .טיפוח כישורי מידענות ,פיענוח והרגלי למידה
מקוונת.

בנוסף הוצגו סוגיות לדיון ומחקר – ביניהן הממשק שבין תקשורת אוריינית ,רטוריקה וחשיבה ביקורתית ,מעמד
הטקסט המקורי בעידן התקשורת וגלישה בטוחה במרחבי הרשת וכד'.
לבד ממפגש הפתיחה שהתקיים ב 11.2.2013-הקבוצה לא פעלה .בסוף  2013לקחה על עצמה ד"ר תמר קטקו
להמשיך בפעילות הקבוצה .מאז התקיימו  8מפגשים.
תצפיות
 – 8.9.2013מפגש היכרות והגדרת נושאי המחקר של הקבוצה ,הרצאה של ד"ר גדעון אביטל בעקבות פרסום
ספרו " – 1973הקרב על הזיכרון" ,והשלכות חינוכיות ותקשורתיות.
התקיים דיון על מקומו של הזיכרון של מלחמת יום הכיפורים בתקשורת ובתכניות לימודים.
 – 6.10.2013מפגש שעסק בנושא תקשורת בתכנית הלימודים .ניתנו שתי הרצאות על ידי ד"ר רות הרתאן -
החינוך בעידן המדיה ונעמה בן יהודה – שלהב על מבנה תכנית הלימודים .הדיון בעקבות ההרצאות נסוב על
ההשלכות המתודולוגיות והפדגוגיות של שילוב מדיה בתכניות לימודים ובהכשרת מורים.
 – 1.12.2013מפגש שעסק ב"אמת" בעיתונות ובמדיה – הרצאה של ד"ר דניאל דור על הפער בין המציאות
וייצוגה בעיתונות .הדיון עסק בהצעות לדרכי לימוד לצריכה ביקורתית של עיתונות ומדיה.
– 19.1.2013מפגש שנסוב מסביב להרצאתה של ד"ר אורלי מלמד על חינוך לתקשורת בסביבות מדיה חדשה לפי
שכבות גיל .הדיון עסק בתחרות שבין הוראה רגילה והוראה טכנולוגית .השפעת הפייסבוק והאינטרנט על הרגלי
למידה.
 – 31.3.2014סרטי תעודה והשפעתם על המציאות .גלעד טוקטלי ,הבמאי של התכנית "עובדה" ,הציג כיצד סרטי
תעודה משפיעים על שינוי מחשבות ,דעות והחלטות.
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 -11.5.2014דויד ויצטום עסק בסוגיה של השידור הציבורי וגורלו .במפגש זה הוצעו על ידי תמר קטקו נושאים
לכתיבה שמשלימים את הנושאים שהעלה ד"ר גדעון אביטל אפשטיין.
 – 18.6.2014הרצאה של ד"ר ערד ניר
 – 30.6.2014הרצאתה של נורית דאבוש על הזיקה שבין המדיה לחינוך ערכי ואחריות הורים ובית ספר .בתום
המפגש דיון על הפורמט של המפגשים ועל כתיבת המאמרים.

ראיונות
 28.4.2014מראיינים ניר מיכאלי ורותי זוזובסקי


התנהלות

התחילה ב 8.9.2013וקיימה שמונה מפגשים (מחוץ למפגש ראשוני ,שקיים גדעון) .גרעין הקבוצה נשאר
אותו גרעין אבל היו חילופי משתתפים .היא עצמה דאגה להזמין אנשים שימלאו את מקומם של הפורשים.
אלו שמצטרפים יודעים שהמטרה היא לפרסם קובץ מדעי של מחקרים שעוסקים בנושא של חינוך
ותקשורת.
קודם כל רוצה לאפשר לאנשים "להתבשל" עם עצמם ,עם הקבוצה מבלי שיהיו בטוחים לאן הולכים .רוצה
שיצוצו רעיונות שלא חשבה עליהם מראש.
כבר אחרי מספר פגישות הבינה שהנושא בעייתי מבחינת ההגדרות ,למרות שנראה שיש קשר אמיץ בין
חינוך ותקשורת ,אנשי חינוך ותקשורת לא יחבקו זה את זה.
השם של הקהילה :
דעה  -טיפוח חשיבה ביקורתית ,צריכה ביקורתית של מדיה ,איך מגבשים דעה
תודעה -תודעה ציבורית של ענייני תרבות
תעודה -תיעוד וגם תעודה למורה .התיעוד בעיקר כזה ,התואם את העידן הטכנולוגי
קשר בין תיעוד ואנשי תקשורת שבאים מתחום האינטרנט .השם מעיד על רוחב היריעה של הנושא אבל
זה גם היופי .לכן מרשה ניידות עד שהמסגרת תתייצב.
כרגע כל פעם מישהו נותן הרצאה ,זה טוב ללמידה .החל מהמפגש הבא יעלו סוגיות לכתיבה ותבקש
מהאנשים שיחברו מה שרלוונטי להם .הכינה כבר מאגר נושאים .ייתכן ויש אנשים שיש להם כבר מאמרים
מוכנים .החל מהקיץ (לאחר שנת ההתבשלות) תחל שנה של כתיבה הוצגת מאמרים.
מקווה שעד ינואר  2015תהיה בידה רשימת נושאים וטיוטות ראשוניות 15 .אנשים אישרו כתיבה .היקף
של  15-17עמודים .בין השמות -גלעד טוקטלי ,דוד ויצטום ,ערד ניר ,אמנון יובל ,גדעון אפשטיין ,דנה
פריבך חפץ ,נעמה בן יהודה  -שלהב ,אלה באוור ,רות הרתאן.
אולי תאפשר לשני אנשים (מתקשורת ומחינוך) לכתוב יחד .הקהילה משלבת מחקר וכתיבה .רוצה
במאמרים ביסוס מחקרי ,רוצה שהקבוצה תסייע בתגובות ובעיבוד הטיוטות ,רוצה שיכתבו מאמרים בנוסח
מדעי ולא בנוסח "שיחות חולין".
אוירה נעימה ,שיחה בונה ,אין מחסומים .המוטיבציות -ענין ,אין קבוצה דומה העוסקת בזיקה שבין
תקשורת וחינוך .סיבה שניה ,כתיבה אם כי נשמעות טענות על העדר תגמול .זכות להיות שותפים לקבוצת
עניין ,שייכות למועדון ,סוג של שייכות לאליטה פרופסיונלית ,לציבור מצומצם .משדרים ציפיות לשמיים.
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מעודדת ,סדרן עבודה ,ניהול אדמיניסטרטיבי וקונספטואלי .מאפשרת דיון ,דיבור של חצי שעה ואחר כך
דיון .ההרצאה רק אמצעי ולא מטרה.
סיכום
קהילה "בבישול" ,מופיעים למפגשים כ 10-אנשים .המפגשים מיועדים להאזנה ולמפגש עם דמויות מתחום
התקשורת .המשתתפים מגלים עניין רב ונעשה מאמץ גדול מצד רכזת הקהילה לקיים מפגשים בתדירות ולזמן
להם מרצים מעוררי השראה.

פדגוגיה הרפתקנית – מרכזת :תמי הופמן
 – 28.4.2014מראיינים ניר מיכאלי ורותי זוזובסקי
תיאור
הקבוצה נפתחה מאוחר .נרשמו  13אנשים ,למפגשים מגיעים כעשרה.
המטרה להכיר פדגוגיה חדשנית ,להבין את משמעות המשחק וההרפתקה בלמידה .הכוונה בסוף תהליך דו -שנתי
להכין קובץ מאמרים שפיטים שייצאו לאור כספר.
תצפיות
נערכו מספר תצפיות:




מפגש עם דן חמיצר
מפגש עם תלמידים שמובילים מעבדה לפדגוגיה הרפתקנית
מפגש שבו עסקו בתיאטרון קריאה

ראיונות
תאריך  – 28.5.2014מראיינים רותי זוזובסקי וניר מיכאלי


התנהלות

הקהילה נוצרה כיוזמה של הנהלת המכללה בניסיון להטמיע את הפרויקטים של דן חמיצר ולבחון היבטים
שונים של פדגוגיה "חידתית( ,חידת דמיון).
תמי התבקשה להנחות את הקבוצה .נענתה לבקשות.
השם "פדגוגיה הרפתקנית" הומצא בשיתוף עם ניר מיכאלי והכוונה הייתה לעסוק בנושא באופן כללי ולאו
דווקא לפי גישת חמידר.
הוזמנו לקבוצה מדריכים פדגוגיים.
הפגישות הראשונות היו בסימן של מאבק עם דן על כווני התנהלות הקבוצה .לטענתה דן הבין שהקבוצה
תעסוק רק במתודה שלו .היה צורך בתיווך עד שדן התרצה לנושא הכללי.
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ההתגבשות של הקבוצה איטית אולם האנשים גם אם לא באים בסדירות מעוניינים .לאחרונה הצטרפו גם
שני סטודנטים ,עמית ויובל ,שמובילים מהלך דומה בין הסטודנטים הדמוקרטיים.
כולם מרגישים שלמרות הסכמות בדבר הצורך בהוראה ובלמידה חווייתית משהו לא הולך .יש נתק בין מה
שמטיפים לו ומה שקורה בשטח .מתחילים לעלות רעיונות לכתיבה .יפעת תבדוק את "חממת חמיצר" .תמי
זייפרט וגבי פרדו את כיתת הטאבלטים; סמדר מור את תיאטרון הקריאה .יש מצטרפים חדשים  -נפתלי
שם-טוב המעוניין לעסוק בהוראה מאולתרת .לכל האנשים יש פוטנציאל לכתיבה אולם יתכן ויהיו גם
תוצרים אחרים וירטואליים .לקבוצה יוזמנו גם אנשים מבחוץ :גד יאיר ,יורם הרפז ,אמנון כרמון .הקבוצה
אקלקטית .לגבי השנה הבאה יגבשו מתווה בפגישה האחרונה השנה ,יתכן וגם יצאו לסיורים באתרים
חדשניים.
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לא מנהלת .מאפשרת ,מטפלת .חשוב לה שתוצר הקבוצה יהיה שיח הרמוני משותף ופורה .תופסת את
עצמה כמשתתפת בהרפתקה.
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