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 ותמבוא
 

 הספר. בית בתוך פדגוגיים ומנהיגות שיח לטיפוח בתכנית המשתתפות הרכזות לכן, מיועדת זו חוברת

  מרכזות. שאתן בצוותים המורות של ההוראה טיוב המרכזי: תפקידכן במילוי לכן לסייע היא החוברת מטרת

 המקומית, לתרבות בהתאם וצוותים ספר בתי בין משתניםה רבים, מרכיבים כולל הרכזות, תפקידכן,

 :עיקריים פעילות תחומי שלושהל משתייכים התפקיד מרכיבי ועוד. הפועלות לנפשות למטרות, לצרכים,

 חלוקת והערכה, הוראה תכנון למשל: )כולל, המורות צוות של השוטפת העבודה ותיאום ניהול .1

 תלמידים(; והישגי החלטות ביצוע אחרי ומעקב עבודה

 כקבוצה הצוות של למידה )כולל בצוות המורות של פורמלית-הבלתי המקצועית הלמידה הובלת .2

 וכן ועוד, בעיות עם משותפת התמודדות פדגוגיים, רעיונות החלפת ידי על הצוות ישיבות במסגרת

 ;בצוות( מורות של אישי לווי

 לגבי המורות עדכון :למשל )כולל, החינוך ומשרד הספר בית הנהלת לבין בצוות המורות בין תיווך .3

 ההדרכה או הספר בית הנהלת בפני המורות צוות וייצוג המשרד מדיניות או ספרית-בית מדיניות

 הפדגוגית(.

 

 מאוד. חשובים וכולם - ההוראה טיוב - המרכזית המטרה את משרתים הללו הפעילות תחומי שלושת

 למידה כמובילת הרכזת בפעילות בעיקר מתמקדים זו וחוברת פדגוגית ומנהיגות שיח לטיפוח התכנית

 :לכלול יכולה זו פעילות הצוות. ישיבות במסגרת הצוות בתוך פורמלית-בלתי מקצועית

 בצוות וללמידה לעבודה מיטביים ואקלים נורמות טיפוח ●

 בתכנית הצוות חברות ויידוע שיתוף וארוך(, קצר )לטווח הצוות ישיבות והכנת תכנון ●

 צוות לחברת סיוע )למשל, ולמידה בהוראה שעוסק שיח - הצוות בישיבות פדגוגי שיח הנחיית ●

 מצולמים( בשיעורים דיון תלמידים, של עבודות של משותף ניתוח שעולה, בעיה עם בהתמודדות

 ההחלטות ביצוע אחר ומעקב בהם, המתקבלות וההחלטות הצוות מפגשי וסיכום עודית ●
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 בטיפוח הצוות, ישיבות והנחיית הכנת בתכנון, לכן לסייע שיכולים וחומרים כלים מציגה שלפניכן החוברת

 היסוד הנחות על הסברים למצוא תוכלו בנוסף, תהליכים. אחרי ובמעקב מיטביים ואקלים נורמות

 מפגשי את תלווה החוברת המוצעים. והחומרים הכלים בבסיס ועומדים התכנית את שמנחים והעקרונות

 בצוותים. בעבודה אתכן לשמש ותוכל לשבועיים אחת תשתתפו בהן הרכזות פורום

  

  של למידה

  כקבוצה הצוות

  במסגרת

 הצוות ישיבות

לווי אישי של  

 מורות בצוות
הפניה של  

חברות צוות  

ללמידה מחוץ  

 לבית הספר

ניהול ותיאום העבודה  

 השוטפת של צוות המורות

תכנון הוראה  כולל: 

,  והערכה, חלוקת עבודה

 מעקב אחרי הישגים

תיווך בין המורות בצוות  

לבין הנהלת בית הספר  

 ומשרד החינוך

עדכון  כולל, למשל: 

המורות לגבי מדיניות בית  

ספרית או מדיניות  

ייצוג צוות  , המשרד

המורות בפני הנהלת בית  

הספר או ההדרכה  

 הפדגוגית

  ההתפתחות הובלת

  המורות של המקצועית

 בצוות

  והכנת תכנון

  הצוות ישיבות

  קצר )לטווח

 וארוך(

  נורמות טיפוח

  מיטביים ואקלים

 בצוות ללמידה

  סיכום עודית

  הצוות מפגשי

  וההחלטות

  המתקבלות

 בהם

  שיח הנחיית

  פדגוגי

  הצוות בישיבות

 שעוסק שיח -

  בהוראה

 ולמידה

  תהליכים ניטור

  שמתחילים

  ,צוות בישיבות

 המשכיות יצירת
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 פדגוגיים? ומנהיגות שיח לטיפוח התכנית מהי

 

 ,הספר בית בתוך שלהן בצוותים מורות של פורמלית לא מקצועית למידה לקדם היא התכנית מטרת

 פעולה בשיתוף מתנהלת התכנית הצוותים. רכזות בהובלת פדגוגי( )שיח והוראה למידה על שיח באמצעות

 אבני ומכון וייס-ברנקו מכון בנגב, גוריון-בן באוניברסיטת לחינוך המחלקה החינוך, משרד של מרכז מחוז בין

  ראשה.

 מסגרות: במספר פועלת התכנית

 הספר בתי בתוך שלהן בצוותים פדגוגי שיח מנחות בתכנית המשתתפות הרכזות - מורות צוותי 

 לשבוע(. אחת )שעתיים הצוות ישיבות במסגרת

 שעות 4) הפדגוגיות המדריכות בהנחיית רכזות פורום במפגשי משתתפות הרכזות - רכזות פורום 

 השתלמות(. שעות 60-75 לשבועיים, אחת

 אחת ראשה אבני מכון בהנחיית מנהלות פורום במפגשי משתתפות המנהלות - מנהלות פורום( 

 לחודש(

 להנחיית וחומרים כלים מפתחים בתכנית הנוספים והשותפים הפדגוגיות המדריכות - מדריכות פורום 

 בהנחיית ,לשבועיים )אחת השטח מן שעולים וצרכים לתובנות אותם ומתאימים בצוותים פדגוגי שיח

 (.וייס ברנקו מכון

 והאוניברסיטה גוריון-בן )אוניברסיטת המחקר צוות ע"י מלוות השונות הפעילות מסגרות - המחקר צוות 

 הפיתוח. תהליכי את ומזין מיידע מנתח, מתעד, אשר העברית(

 

 

 והמחקר הפיתוח תהליך

 

 

 

  

 של ותרגול היכרות

 הנחיה כלי

  הפעילות תיעוד

 בצוותים

  על רפלקציה

 ההתנסות

 ההנחיה בכלי שימוש

 בצוותים

 מחדש ועיצוב התאמה

 והתמיכה הכלים של
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 זה? כל בעצם ַלמה

 

 קלה" שנראית ,נורא קשה עבודה היא "הוראה
"Teaching is an enormously difficult job that looks easy" (David Labaree, 2000) 

 

 הרגשיים, לצרכים להתייחס נדרשת המורה ההוראה במהלך צפוי. ובלתי מסובך מורכב, תהליך היא הוראה

 המוסדיות, לדרישות תכננה, שהיא עוריהש למטרת בכיתתה, התלמידים כל של והפיסיים טיבייםיהקוגנ

 במהירות לפענח צריכות מורות ועוד. הכיתה של הפיסי במבנה שקשורים לאילוצים התוכן, שבתחום לסוגיות

 הסוגיות את המסרים, כל את מודע באופן לעבד מאפשר לא הדברים קצב פיו. על ולפעול הזה המידע כל את

 הוראה לכן, מהם. אחד כל של והחסרונות היתרונות ואת השונות הפעולה אפשרויות את מעלים, שהם

 דורשת: טובה

 לב. תשומת ודורשת שנקרתה בהזדמנות או בבעיה ולהכיר לזהות שמאפשרת - רגישות 

 וכו שלה ההשלכות את לבעיה/להזדמנות, הגורמים את המצב, את לנתח שמאפשרת - פרשנות'. 

 של רחב מגוון מתוך בחירה של גמישות שמאפשר - הוראה ואסטרטגיות טכניקות של רפרטואר 

 למורה. המוכרות פעולה אפשרויות

 לבחור לכך ובהתאם פעולה אפשרות כל של והחסרונות היתרונות את להעריך שמאפשר - דעת שיקול 

  מצב. בכל ביותר המתאימה החלופה את

 מומחית מורה זו תפיסה פי על שונות. בפרקטיקות להשתמש ואיך מתי לדעת למורה מאפשרים אלה כל

 תמחויבו "במערומיה" גם שלה ההוראה את לחשוף מעזה ההוראה, של במורכבות שמכירה מורה היא

 חשיבה כך, אם מחייב, בהוראה המומחיות פיתוח .אחרות ושל שלה ניסיוןמה וללמוד להבין למאמץ

  מתמדת. ולמידה משותפת

 הן וכקבוצה. כיחידות שלהן המקצועית וההתפתחות הלמידה על אחריות לקחת וצריכות יכולות מורות

 ובחינת דיון שדורשים היומיומיים והאתגרים ההתמודדויות את תלמידיהן, ושל עצמן של הצרכים את מכירות

 במחויבות ניחנות מהן ורבות ,מעשי הוראה ובידע ופדגוגית חינוכית במומחיות מחזיקות הן פתרונות.

  לעמיתותיהן. וידיעותיהן מכישוריהן לתרום ובנכונות

 ממנה נפרד כאירוע רק ולא העבודה, מן יוצא כפועל ולרע( )לטוב הזמן כל מתרחשת מורות של למידה

 כדי תוך שלהן הצוותים בתוך מתרחש המורות של המקצועית למידהמה גדול חלק פורמלית(.-בלתי )למידה

 למידה הוא ההוראה איכות לשיפור החשובים המפתחות אחד משותפת. ועבודה רעיונות החלפת שיחה,

 של מטרתה מקצועית. בקהילה עמיתות מורות עם פעולה שיתוף כדי תוך מורות, של מתמשכת מקצועית

 כזאת. למידה לקדם התכנית

 

 מורות? צוותי בתוך מקצועית למידה מתרחשת כיצד

 בלמידה שעוסק שיח כלומר פדגוגי, שיח באמצעות מתרחשת שלהן בצוותים מורות של מקצועית למידה

 הבעיות, מהאתגרים, ללמוד מנת על שלהן בפרקטיקות עמיתותיהן את משתפות מורות כזה בשיח והוראה.

 ידע ומפתחות חולקות כך ידי ועל ההוראה מעשה את במשותף חוקרות הן .זו של זו והפתרונות הדילמות

 התמודדויות, על התבססות תוך זאת כל שונות. מבט נקודות ומאירות סמויות תפיסות חושפות ומומחיות,

 התוכן תחום של בהיבטים עוסקת כזאת מקצועית למידה .הספר בית בתוך יומיומיים ואתגרים משימות

 ובהיבטים מסוים( מושג ללמד כיצד )למשל התוכן לתחום ספציפיים פדגוגיים בהיבטים מתמטי(, ידע )למשל

 .ערכיות( וסוגיות החינוך מטרות מאתגרים, תלמידים כיתה, ניהול )למשל כללים פדגוגיים
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 לא בצוות יחד הישיבה עצם .הפדגוגי השיח באמצעות מתרחשת הצוותים בתוך מקצועית למידה כאמור,

 הלמידה למידה. מבטיח לא פדגוגיים נושאים על הדיבור עצם מכך, יתירה .מזו זו ילמדו שהמורות מבטיחה

 מצמצם פוגעני או תחרותי שיח השיח. באיכות אחרות, במלים או פעולה, ושיתוף דיון של בנורמות תלויה

 במה מלגעת נמנעים שבו שיח גם ,זאת עם זמן. בזבוז מהווה ואף ,חיובית הדדית ללמידה האפשרויות את

 פדגוגי שיח זאת, לעומת ללמידה. תורם לא - ברגשותיהם לפגוע לא מנת על השותפים את מטריד שבאמת

 :רשא שיח הוא ההוראה לשיפור ותורם הדדית למידה שמאפשר כזה איכותי,

 בכיתה ובלמידה בהוראה כלומר ההוראה, מעשה בליבת ממוקד 

 הדיון לביסוס מתוכם בעדויות ומשתמש בכיתה ולמידה הוראה של עשירים בייצוגים מעוגן 

 פתרונות תעוהצ שיפוט טרם ולהבין לתאר שואף חקרנית, עמדה מאמץ 

 לתמיכה ביקורת בין ומאזן כן 

 כלליים לעקרונות ייחודיים מקרים בין ונע ודילמות בסוגיות מתמקד 

 

 

 זה? בשביל תכנית צריך למה הבעיה? מה אז

 

 ביתב העבודה משגרת כחלק הצוותים, בתוך איכותי פדגוגי שיח באמצעות מקצועית למידה לקיים כדי

 דרושים: ,הספר

 הדדית. למידהלו משותפת לעבודה המוקדש למורות משותף פנוי זמן - מרחב  

 דלת מאחורי לבדה עובדת מורה כל רוב, פי על - (הכיתה דלת )פתיחת לפומבית ההוראה הפיכת 

 ולהתייעץ האירועים רצף את לעצור קשה רפואה( )למשל אחרים ממקצועות בשונה הסגורה. הכיתה

 עליו לקיים שניתן משותף אובייקט בד"כ אין הוראה לגבי מתייעצים או מדברים כאשר לכן, עמיתות. עם

 בכיתות המתרחשת והלמידה ההוראה של ייצוגים דרושים זה, קושי על להתגבר כדי ודיון. בחינה

 שעורים(. צילומי )למשל

 לעתים ועצמאות; לפרטיות נוטות רבות מורות ספרי-הבית הארגוני המבנה בגלל - צוותית תרבות 

 לבסס חשוב לכן משלהן. שונות מבט נקודות ולקבל שלונותיוכ קשיים מלחלוק נרתעות הן קרובות,

 גם שבו בטוח מרחב ומייצרות הדדית, ולמידה פתיחות פעולה, בשיתוף שתומכות שיח של נורמות

  ללמידה. הזדמנות מהווים שלונותיוכ אתגרים קשיים, בעיקר( )ואולי

 שתוביל מנהיגות מחייבת אלא מעצמה, מתרחשת לא בצוות היפורי ולמידה עבודה לרוב, - מנהיגות 

 .אותה

 הוראה בתהליכי לשיפור ותביא רבות מורות של נחלתן תהיה כזאת מקצועית שלמידה מנת על בנוסף,

 שונים גדול מידה בקנה לתמיכה הכלים .מערכתיות תמיכהו התארגנות תונדרש הספר, בתי בכל ולמידה

 וקלים להפצה שניתנים כלים לפתח הוא התכנית של ייעודה קטן. מידה בקנה לתמיכה הדרושים מאלה

 המערכת. בתוך ברכזות לתמיכה כוחות ולטפח בהנחיה, מיומנות שאינן רכזות בידי גם לשימוש
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 האלה? האתגרים עם התכנית מתמודדת כיצד

 

 הבאות: בדרכים האתגרים עם מתמודדות תכניתה

 

 ההתמודדות דרכי האתגר 

 בתוך צוות לישיבת שבועיות שעתיים שריון הדדית ולמידה לשיח מרחב יצירת ארגוני

 פרהס בתי

 לשיחה במתווים שימוש איכותי פדגוגי שיח של נורמות טיפוח תרבותי

 באמצעות בכיתות המתרחש הנכחת ייצוג

 ייצוגים

 תלמידים עבודות שעורים, צילומי ניתוח

 ומנהלות רכזות של למידה קבוצות השיח את שמובילה מנהיגות טיפוח מנהיגות

 )מדריכות מחוזיים-פנים במשאבים תמיכה גדול מידה בקנה תמיכה מערכתי

 והפצתם וכלים חומרים פיתוח פדגוגיות(;

 

 

 ולמה? התכנית מציעה וחומרים כלים אילו

 

 ייצוגים, שיחה, מתווי לשימוש מציעה זו( )וחוברת התכנית בצוותים, הפדגוגי השיח בהנחיית לסייע מנת על

  .בשימושם ותמיכה והכשרה מפורטים, הנחיה מערכי

 

 לשיחה במתווים השימוש

 ההתנסות" את לקדם מנת על ההתנהגות את מרסנים שיחה ויו"מת

"Protocols constrain behavior in order to enhance experience" (McDonald et al. 2003, p. 8) 

 

 את שמנחות הרכזות אתכן, לשמש יכולים והם הפדגוגי השיח וניהול לתכנון ככלי מוצעים השיחה-מתווי

 רצף הכולל שלדי, ודיון פעילות מערך הוא שיחה מתווה בו. שמשתתפות האחרות המורות ואת השיח,

 מומלצים, שיחה מתווי מספר כוללת זו חוברת .להנחיה דגשיםו מנחות, שאלות זמנים, חלוקת ,פעילויות

  .בשיח ותהמשתתפ ותהמור של הדעת ושיקול הרפרטואר הפרשנות, הרגישות, לטיפוח שמכוונים
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 מתווה בו. הגלומים היתרונות על לעמוד חשוב כן על ומגביל, כמאולץ להיתפס עשוי שיחה במתווה השימוש

 לסייע: יכול הוא כן ועל הדיון את ולווסת לכוון לתכנן, מאפשר שיחה

 התנהלותו ואופן הדיון מטרת אודות על משותפת ציפיות מערכת ליצור 

 ופתיחות אמון של אקלים ליצירת ותשחיוני ורגישות כבוד של נורמות על לשמור 

 המתוכנן מהנושא "סטיות" ולצמצם ןהדיו את למקד 

 פתרונות והצעת לשיפוט וניתוח אורית להקדים למשל הגיוני, מהלך לפי הדיון את לסדר 

 הצוות ושל הדיון של העדיפויות ריסד את שמשקף באופן הזמנים חלוקת את לתכנן 

 המתוכנן המהלך את להשלים שמאפשר באופן הזמנים וחלוקת הדיון מהלך של התכנון את לבצע 

 "להתפזר" המשוחחות של והנטייה מןהז מגבלות למרות

 תגובתן, את להשהות הזדמנות המשתתפות כלל שמאפשר כזה מאוזן, השתתפות מבנה על לשמור 

 לזו זו ולהקשיב קולן את להשמיע לומר, רוצות שהן מה על לחשוב

 המשתתפות כל בין הדיון מהלך על האחריות את לחלק 

 

 ורצוי ניתן בונה. פדגוגי שיח לניהול לדרכים מומלצות דוגמאות מהווים זו בחוברת המוצעים המתווים

 לשמוע נשמח וכו'. הזמן למגבלות לייצוג, למשתתפים, לנושא, להקשר, המתווה את להתאיםו לערוך

 שלכן. ההתנסויות בעקבות והצעות תגובות ולקבל שערכתן ושיפורים התאמות על

 כולו שהמהלך באופן המשתתפות, בפני המתווה את להציג מומלץ במתווים, בשימוש ראשונות בהתנסויות

 בבסיס העומדים העקרונות הזמן, עם .המקוצר המתווה של העתק לחלק ואף ,מראש לכולן ידוע יהיה

 של הפורמליות הנחיותל פחות להיצמד יהיה אפשרו ותהמור בצוות השיח של כנורמות פנמויו המתווה

 .המתווה

 

 

 בנייןה אבני - שיחה מתווה מורכב ממה

 

 כמה ונציע מאחוריהן העומד הרציונל את נציג .שיחהה ימתוו יםמורכב מהן הבניין אבני את נמפה ,זה בחלק

 מרכיבי של יותר טובה הבנה לאפשר היא זה חלק של המטרה .בניין אבן כל עבור פעילויותל אפשרויות

 יותר לכן תאפשר המתווה בבסיס העומדים וההיגיון המבנה של יותר טובה הבנה .ונחיצותם השיחה ימתוו

  .שלכן הצוות של לצרכים המותאמים ייחודיים שיחה מתווי ליצור היכולת את וכן ,בהנחיה וגמישות מיקוד

 ,לשילוב ניתנות ואחרות שיחה מתווה בכל רכיב יהוו חלקן .השיחה מתווה רכיבי את מהוות הבניין אבני

  .הנדון הנושא או הקבוצה לאופי בהתאם

 הבא: בעמוד הטבלה ראו
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 פירוט הבניין אבני

 את ומרכזת הצוות לישיבת קודמת מפעילות המעבר את המסמנת פתיחה  כניסה – אין ק'צ

 חיבור ,קודמות חוויות עיבוד ,קרח שבירת :לכלול יכולה .הדיון לקראת הקבוצה

 .ועוד הגיע מי בירור ,קודמת לפעילות

 או בסוגיה מיקוד

  בבעיה

 והארתה מסוימת סוגיה סביב ותהמשתתפ את שמכנס באופן הדיון קדמו הצגת

 המשתתפות. עבור דילמה או שאלה כבעיה,

 המתרחש הנכחת לצורך ,הדיון יתקיים םיהאודות על הנתונים או המקרה הצגת  תיאור + ייצוג

 כגון ,יותר עשירים ייצוגים מבוסס שהתיאור ככל .המשתתפות בין בדיון בכיתה

 .יותר מעמיק להיות עשוי הוא כך ,שיעור של צילום או תלמידים תוצרי

 היבטים לבחון מנת על ,הנדונה התופעה של ולהשלכות לגורמים התייחסות  ניתוח

 .הנושא את לעומק ולהבין שונים מבט ונקודות

 וחסרונות ליתרונות התייחסות כולל ,הסוגיה עם להתמודדות שונות בדרכים דיון  חלופות

 .נבחרות חלופות של

 לעשות נרצה מה ?לא ומה מוצלח היה מה :הדיון בעת שנעשה במהלך התבוננות  רפלקציה

 ?הבאה בפעם

 ?שלי להוראה לוקחת אני מה :המשתתפות של ההוראה במעשה התבוננות

 זום)' יותר רחבה או עקרונית בסוגיה להתבוננות המידי הדיון מתוך הרחבה הכללה

 '(.אאוט

 

 :ירוטפבו

 

 כניסה - אין צ'ק .1

 .הדיון לקראת הקבוצה את ומרכזת הצוות לישיבת קודמת מפעילות המעבר את המסמנת פתיחה

 

 ממטלות להתפנות בדיון מהמשתתפות ודורשות ,המורות של העבודה מיום כחלק מתקיימות הצוות ישיבות

  .פדגוגי שיח ועריכת שיתוף ,הקשבה לצורך ,שלו העבודה וקצב הספר בית של היומיום

 הדברים מהם מראש לחשוב כדאי ,כך לצורך .הזה המעבר את לעשות למורות לעזור ,הרכזות ,בידכן

 להקצות או לישיבה מקום לפנות מנת על ותחום יזום באופן אליהם להתייחס לבחור ניתן .אותן שמטרידים

  .קשייםב ו/או בחוויות לשיתוף מובנה זמן

 ווכללי השיח מהלך ,הקרובה בישיבה השיח מטרת של ברורה הצגה אוה לישיבה בכניסה הכרחי רכיב

 המעבר יכולת על משפיעה כיבוד או מהנעי סביבה על הקפדה ,בנוסף (.המתכונן השיחה למתווה בכפוף)

  .הזו

 וירהוא ליצור מנת על .לישיבה הקבוצה של הכניסה לתהליך לעזור שיכולות פעילויות מגוון על לחשוב ניתן

 לפי משותף סיפור יצירת ,בבניה פעולה שיתוף של משחק כדוגמת ,ומשחקי קליל במשהו לפתוח ניתן טובה

 ,היום ספר לבית בדרך לי שקרה משהו כמו לעבודה ישירות קשורה שלא אישית שיתוף שאלת ,ב"א

 ".לישיבה הגעתי איך" שמייצג טקסט או תמונה בחירת או מטאפורה
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 :לדוגמה) קודמות חוויות בעיבוד לפתוח כדאי ,בישיבה בו לדון רוצה שהמנחה טעון נושא "לפרק" מנת על

 נהוגים שהיו מכללים אישיים בזיכרונות לפתוח ניתן ,ספר בבית ומשמעת כללים אכיפת הוא הנושא אם

 אני ומה ייהור בבית נהוגים היו כללים אילו) אחרים משדות אולי או (,איתם קשה לי והיה שלי ספר בבית

  (.אנגלית היפנימי של תקנון הצגת או ?שלי בבית מנהיג

 

 בבעיה או בסוגיה מיקוד .2

 דילמה או שאלה כבעיה, והארתה מסוימת סוגיה סביב המשתתפות את שמכנס באופן הדיון מוקד הצגת

 המשתתפות. עבור

 

 כך .המשתתפות של המקצועיים לחייהן הרלוונטית ,דילמה או שאלה ,בעיה סביב הדיון את להבנות מומלץ

 הייצוג טרם הבעיה או הסוגיה את להציג ניתן .המשתתפות עבור יותר ומשמעותי פורה ,ממוקד יהיה הדיון

  .לאחריו או

 הדילמה על בשיח למשתתפות אישית שאלה להפנות :למשל ,שונות בדרכים בעיה/הסוגיה את להציג ניתן

 את נפתח ,תהיבכ מיטבי בשיח התבוננות של במקרה :דוגמה) אצלן ביטוי לידי באה שהיא כפי ,המוצגת

  (.בו התרחש מה לאפיין ולנסות פורה בעיניהן שהיה בכיתה בדיון להיזכר בהזמנה הדיון

 הרחקת" מעין ,הדיון את שיעשירו אחרות מזוויות הדיון לפני המדוברת לסוגיה המשתתפות את לחשוף ניתן

 אחרים מתחומים דוגמאות להביא אפשר ,בתעודה תלמידים של מאמץ נעריך כיצד בסוגיה :דוגמה) "עדות

 (.אחרים ספר מבתי דוגמאות או עובדים הערכת כמו

 

 ותיאור ייצוג .3

 בין בדיון בכיתה המתרחש הנכחת לצורך הדיון, יתקיים םיהאודות על הנתונים או המקרה הצגת

 כך שיעור, של צילום או תלמידים תוצרי כגון ,יותר עשירים ייצוגים על מבוסס שהתיאור ככל המשתתפות.

 יותר. מעמיק להיות עשוי הוא

 

 דלת מאחורי מתרחש ההוראה מעשה אולם .תהיבכ ההוראה מעשה בליבת ממוקד מיטבי פדגוגי שיח

 פורה פדגוגי שיח ליצירת החשובים העוגנים אחד כיתתה. מול לבדה ניצבת המלמדת כשהמורה סגורה,

 דיוןב המשתתפות בפני להניח ניתן אותו בכיתה המתרחש של ועשיר נגיש ייצוג – הפדגוגיה" "הנכחת הוא

 .ובחינה לניתוח משותף כאובייקט הצוותי

 ,מפורט מקרה תיאור ,שיעור של הקלטה ,שיעור של תמליל ,שיעורים צילום :שונים בייצוגים להשתמש ניתן

  .לוח של צילום ,מחוון ,מבחן ,תלמידים עבודת

 מצוותים ותלמידים מורות של בייצוגים או בצוות המורות של ההוראה ממעשה בייצוגים להשתמש ניתן

 הקוד .אתיים כללים כמה על להקפיד חשוב דיון,מה המרב את להפיק כדי מקרה, בכל .אחרים ספר בתיומ

 השערות ולהעלות שאלות לשאול להיחשף, ניתן בו אקלים ופתוח, בטוח אקלים על לשמור מסייע האתי

 .מהמערכים( אחד ובכל מהמתווים אחד בכל מפורט האתי )הקוד פחד ללא

 המפורש התיאור .נדון בהש לסוגיה שרלוונטיים היבטים מפורש באופן לתאר חשוב בייצוג ההתבוננות לאחר

 במשותף ולהבנות מבט נקודות למגוון להיחשף ,ההתבוננות את ולמקד לדייק ,לחדד מסייעים בו והשיתוף

 .המתרחש של ורגיש עשיר תיאור
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 ניתוח .4

 לעומק ולהבין שונים והיבטים פרשנויות לבחון מנת על הנידונה, התופעה של ולהשלכות לגורמים התייחסות

 הנושא. את

 

 את להבין וננסה לפנינו שמונח הקונקרטי המקרה את נחקור ,רואים אנחנו מה שתיארנו לאחר ,זה בשלב

 שלפנינו במקרה איתה התמודדו כיצד ,שלה ההשלכות מה ,לה הגורמים מה ,המוצגת הסוגיה/הבעיה מהות

 ?שראינו למה הגורמים היו מה :כגון שאלות נשאל .צפינו בה ההתמודדות של והחסרונות היתרונות ומה

 מה ?פעולות אותן של המניעים להיות יכולים היו מה התלמידים? ושל המורה של פעולותיהם לו תרמו כיצד

  .ושומעים רואים שאנו למה שונים הסברים נשער ?מדוע ?אחרת או זו פעולה של ההשלכות היו

 גם אך אותן שמעניין למה להתייחס למשתתפות לאפשר בבד בד הוא הדיון במהלך המנחה של תפקידה

 אלא ,עקרוני תיאורטי דיון של שלב אינו זה .הצוות לפני מונחש לייצוג התייחסות ועל ממוקד דיון על לשמור

  .הצוות לישיבת שהובא המקרה על קונקרטי דיון

 /תלמיד כגון מסוימת דמות ,שנשאלו שאלות כגון מסוים נושא) מסוימת פריזמהב הניתוח את למקד ניתן

 של אחת פעולה בחרו :לדוגמה) המתבוננות לעיני פתוח ואות להשאיר או (,מסוימת אינטראקציה או ,מורה

  (.המורה של הדעת שיקול להיות יכול היה מה או ,פעולה אותה גרמה למה וחשבו אתכן שעניינה המורה

 

 חלופות .5

 חלופה. כל של וחסרונות ליתרונות התייחסות כולל הסוגיה, עם להתמודדות שונות בדרכים דיון

 

 מעצם .זה מסוג במצב מורה בפני העומדות שונות חלופות בחינת ידי על הניתוח את נעמיק זה בשלב

 מומלץ ,זאת עם יחד ים.דומ במצבים לדיון לפנינו המונח מהמקרה מסוים ניתוק כאן יש חלופות של החיפוש

 בידי נעשית החלופות העלאת לאורו. המוצעות החלופות את ולבחון הנדון למקרה מכוונים להישאר

 דיון אפשרות. כל של והחסרונות היתרונות ובחינת חלופה כל של ההשפעה של השערה תוך המשתתפות,

 היבטיו. שלל על הקונקרטי למקרה מחובר יהיה שהוא ככל יותר ומורכב מעמיק להיות עשוי כזה

 תפקידים משחק סבב, בזוגות, שיחה ושיתוף, אישית כתיבה שונות: בצורות להעלות ניתן החלופות את

 משתתפות הנדון. במצב לנהוג ניתן כיצד ומציגה המורה תפקיד את משחקת המשתתפות אחת )למשל:

  כזו(. להוראה להגיב התלמידים יםעשוי כיצד ומציגות התלמידים תפקיד את משחקות אחרות

 מוחין סיעור הוא הראשון השלב החלופות. של הבחינה שלב לבין החלופות העלאת שלב בין להפריד מומלץ

 הוא זאת, לעומת השני, השלב .אפשרויות של רחב מגוון של הצפה לשם מסתעפת חשיבה לעודד ושמטרת

  .מהן( חלק )או חלופות אותן את בוחנים בו יותר ביקורתיתו מתכנסת חשיבה של שלב

 

 רפלקציה .6

 הבאה? בפעם לעשות נרצה מה לא? ומה אפקטיבי היה מה הדיון: בעת שנעשה במהלך התבוננות

 שלי? להוראה לוקחת אני מה המשתתפות: של ההוראה במעשה התבוננות

 

 היה מה שהתנהל: בשיח להתבוננות לכוון חשוב כך, לצורך בעתיד. בצוות השיח לשיפור חשובה הרפלקציה

 הבאה? בפעם לשפר נרצה כיצד מדוע? לא? ומה מוצלח

 חשוב זה שלב בכתה. שלהן העבודה לבין הנתון במקרה המשתתפות של הדיון בין נחבר זה בשלב בנוסף,

 ניתן המשתתפות. של בהוראה אפשריתה תןוהטמע הניתוח במהלך שהתגבשו התובנות של להמשגה
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 לוקחת אני אמירה איזו במיוחד? מעניינת לי הייתה שאלה איזו לדוגמה: שהתנהל, הדיון על ישירות לשאול

  אופן? באיזה שלי? בעבודה לי שיש לדילמה מתקשרת סוגיה איזו שלי? להוראה איתי

 

 הכללה .7

 אאוט'(. )'זום יותר רחבה או עקרונית בסוגיה להתבוננות המידי הדיון מתוך הרחבה

 

 עקרונית לסוגיה המשתתפות ועבודת וצגהש המקרה לגבולות מעבר שעלתה בסוגיה הדיון את להרחיב ניתן

  .כללי באופן ההוראה למעשה הקשורה

 בהרחבה בהכללה לדון רוצים אם .אחריה או ,הרפלקציה לפני ,הניתוח לאחר מיד לבצע ניתן ההכללה את

 לישיבה הדיון את לדחות מומלץ ',וכו נוספים וייצוגים מידע מקורות להוסיף ,יותר רב זמן לכך ולהקדיש

 .הבאה

 

 

 מה יש בחוברת?

 

 החוברת מורכבת מארבעה שערים.

. בעמוד הראשון של כל מתווה תמצאו גרסה מקוצרת של המתווה, מתווי שיחהארבעה כולל  השער הראשון

שכולל מהלכי הנחיה, הסברים אותה תוכלו לצלם ולחלק למשתתפות בדיון. אחריו מופיע מתווה מפורט 

 ודגשים למנחה וכן הצעות לחלופות להנחיה.

על מתווי השיחה המובאים בשער הראשון, אשר  מפורטים, מבוססים מערכי הנחיהכולל  השער השני

מלווים סרטי הוראה ועבודות תלמידים במגוון נושאים ותחומים. מערכים אלה מאפשרים התנסות בעריכת 

ללא צורך בחשיפת ההוראה של אחת מחברות  ,ייצוג עשיר של הוראה ולמידה בכיתהשיח פדגוגי מבוסס 

הצוות. אמנם, סרטי הוראה של מורות מתוך הצוות נתפסים בדרך כלל כרלוונטיים יותר, אך ההתנסות בדיון 

על סרטים של מורות מצוותים אחרים יכולה להקל על המנחה ולסייע בהפגת חששות בקרב מורות שנרתעות 

 החשיפה.מ

תוכלו לצלם ולחלק  ושל המהלך, אות תקצירבדף הראשון של כל מערך הנחיה מפורט תוכלו למצוא 

למשתתפות בדיון. בנספחים המלווים את המערכים, תוכלו למצוא תמלול של הסרטים, עבודות של תלמידים 

 וחומרים נוספים.

: סרטי הוראה מלווים בהצעות לסוגיות לדיון, פעילויות מתאימות סרטים וסוגיותכולל  השער השלישי

ושאלות מנחות, בהתאם למתווי השיחה שבשער הראשון. אלה אינם מערכי הנחיה מלאים, אלא רק הצעות 

חלקיות שעל בסיסן תוכלו לפתח מערך הנחיה שעונה לצרכים של הצוות שלכן. בנספחים המלווים את 

 לים של הסרטים.ההצעות תוכלו למצוא תמלו

ים מנחים לשיחה עם ושיוכלו לסייע לכן בהכנת המפגשים, כגון קו כלים נוספיםתוכלו למצוא  בשער הרביעי

 ים מנחים להכנת מקרה להיוועצות.ומורה לאחר צילום שיעור, או קו
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 1שער 
 שיחה מתווי ארבעה
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 שיחה מתווה – מצולם מקרה חקר
 וזאת – ממנו שעולות עקרוניות בסוגיות ולדון מצולם הוראה אירוע לנתח היא מצולם מקרה חקר של תומטר

 מרחב את להרחיב בכיתות, והלמידה ההוראה תהליכיל ביחס המשתתפות של ההבנה את להעמיק מנת על

  .שלהן הפדגוגי הדעת שיקול את ולחדד שלהן התמרון

 (תדקו 5) ציפיות תיאוםו הקדמה .1
 המהלך. יתנהל וכיצד לדיון הסוגיות ו/או המצולם האירוע נבחרו מדוע המפגש, מטרת את מציגה המנחה

 (תדקו 10-15) הסוגיה והגדרת המקרה הצגת .2
 קרה מה בשיעור, שלב בשנה, שלב לימוד, תחום כיתה, – לאירוע הרקע את מציגה המנחה :הקשר .א

  וכיו"ב. לפני

  תמליל. וחלוקת סרט הקרנת .ב

  המקרה. להבנת חיוניים מידע פרטי לגבי הבהרה שאלות שואלות המשתתפות :המקרה הבהרת .ג

 .האירוע בעקבות לדיון יהסוג או שאלה מציבה המנחה :יהסוגה הגדרת .ד

 (תדקו 5) תיאור .3
  באירוע. ושמעו שראו מה את מתארות המשתתפות

 (תדקו 10-15) יהסוגה ניתוח .4
 ההשלכות לגבי והשערות שהוגדרה יהסוגהמעורבים ב הגורמים לגבי הסברים מעלות המשתתפות

  לאורו. יהסוגה את מחדש מגדירה ולעתים יהסוגה ניתוח את מסכמת המנחה שלה. האפשריות

 (תדקו 20) יהסוגה עם להתמודדות הצעות .5
  שלהן. וחסרונות יתרונות ושוקלות יהסוגה עם להתמודדות אפשריות דרכים מעלות המשתתפות

 (תדקו 5) וסיכום רפלקציה .6
 פעםב התהליך את נשפר כיצד למדנו? מה היה? איך שעברו: בתהליך מתבוננות המשתתפות ●

 הבאה?

 להמשיך ו/או בכיתות לנסות רוצים היינו מה שלנו? ההוראה לגבי העלה הדיון רעיונות או שאלות אילו ●

 בקבוצה? לדון
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 למנחה הנחיות  ●  שיחה מתווה – מצולם מקרה חקר
 

 מצולם הוראה אירוע לנתח היא מצולם מקרה חקר של המטרה

 את להעמיק מנת על וזאת – ממנו שעולות עקרוניות בסוגיות ולדון

 בכיתות, והלמידה ההוראה תהליכי את המשתתפות של ההבנה

 הפדגוגי הדעת שיקול את ולחדד שלהן התמרון מרחב את להרחיב

  שלהן.

 "היוועצות כמעין מצולם" מקרה "חקר המתווה את לראות אפשר

 שאלות המקרה, הצגת של הבסיסי המבנה – הנועצת" המורה ללא

 המתווים. בשני זהה התמודדות דרכי והעלאת ניתוח הבהרה,

 שהיא המצולמת, המורה של בנוכחותה נעוץ ביניהם ההבדל

 ,נוכחת כשהיא ,ולכן הנדונה, גיההסו ושל האירוע של הבעלים

 המורה כאשר ,זאת מסיבה בצרכיה. יתמקד שהדיון חשוב

 היוועצות במתווה להשתמש מומלץ בצוות חברה המצולמת

 בכל אם מצולם. מקרה חקר לערוך במקום הוראה לסרט מותאם

 בדיון נמצאת המצולמת כשהמורה הזה המתווה עם עובדים זאת

 בטרם עוד יהסוגהו המהלך לגבי ציפיות אוםית עמה לערוך חשוב

 אחד בכל לביטוי מקום לה לתתו ,בצוות לדיון המקרה את מביאים

 .הדיון משלבי

 דקות 5 :הקדמה 
 דקות 10 המקרה: הצגת 
 דקות 5 :תיאור 
 דקות 15 ניתוח: 
 דקות 20 התמודדות: דרכי 
 דקות 5 רפלקציה: 
 כשעה סה"כ: 
   

 

 בצוות( המתווה הפעלת )בטרם מוקדמות הכנות
 חינוכית סוגיה או דילמה בעיה, מעלה )א( אשר: אירוע הוא מוצלח אירוע לניתוח. מצולם אירוע בחירת ●

 )התחלה, ברורים יחסית לגבולות מתכנס )ב( אותן(, שתעסיק ראוי )או המשתתפות את שמעסיקה

 הנתונה(. הזמן במסגרת להצגה שיתאים כך אותו לערוך ניתן )או דקות 4-6 בין אורך ו)ג( וסוף(, אמצע

 ומנהיגות שיח לטיפוח התכנית במסגרת ומדריכות רכזות שמכינות באירועים כמובן, להיעזר, ניתן

  מרכז. במחוז פדגוגיים

  בשיעור(. שלב מקצוע, )כיתה, לאירוע הרקע את מפרטתה פסקה כולל תמליל, הכנת ●

  הבהרה. שאלות על לענות מסוגלת להיות כדי היתר בין ונסיבותיו, האירוע הכרת ●

 למשתתפות רלוונטית סוגיה היא טובה סוגיה הדיון. במרכז שתעמוד יהבעה או הדילמה ,סוגיהה הגדרת ●

 שאין עקרוניות, חינוכיות ותשאלל שנוגעת בעבודתן(, גם דומות בעיות ו/או בבעיה נתקלות הן )כלומר,

   בסרט. בולט ביטוי לה ושיש פשוט אחד פתרון לה
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 (דקות 5) ציפיות תיאוםו הקדמה .1
  המהלך. יתנהל וכיצד לדיון הסוגיות ו/או המצולם האירוע ונבחר מדוע המפגש, מטרת את מציגה המנחה

 

 הלמנח דגשים

 חקר של פעילות שעורכים הראשונה בפעם במיוחד כולו, המהלך את לסקור חשוב ,המפגש בפתיחת 

  המתווה. דף את למשתתפות לחלק מומלץ כך לשם לצפות. מהל יידעו שהמשתתפות כדי מצולם, אירוע

 של הבסיסי שההיגיון להן להראות אפשר ההיוועצות במתווה מנוסות כבר המשתתפות המורות אם 

  המתווים. בשני זהה התמודדות( דרכי העלאת – ניתוח – תיאור – הבהרה שאלות – הי)צפי החקר שלבי

 לנושאים ו/או בצוות שהיו קודמים לדיונים הנדונים יהסוגוה האירוע ואת המפגש את לחבר רצוי 

  בו. החברות המורות את שמטרידים

 הן כיצד במפגש? להשיג רוצות הן מה המשתתפות: בין קצר ציפיות תיאום גם לערוך ניתן זה בשלב 

 לצורכיהן? )והמתווה( המפגש את להתאים מציעות

 

 (תדקו 10-15) יהסוגה והגדרת המקרה הצגת .2
 קרה מה בשיעור, שלב בשנה, שלב לימוד, תחום כיתה, – לאירוע הרקע את מציגה המנחה :הקשר .א

  וכיו"ב. לפני

  תמליל. וחלוקת סרט הקרנת .ב

  המקרה. להבנת חיוניים מידע פרטי לגבי הבהרה שאלות שואלות המשתתפות :המקרה הבהרת .ג

 האירוע. בעקבות לדיון יהסוג או שאלה מציבה המנחה :יהסוגה הגדרת .ד

 

 למנחה דגשים

 לעורר כדי קצר דיון בה לערוך ואף בסרט, הצפייה לפני יהסוגה את ולהציג הסדר, את להפוך אפשר 

  בסוגיה. עניין

 באיזו )למשל, המתרחש את להבין למשתתפות לסייע מנת על ההקרנה, לפני קצר רקע להציג חשוב 

 במהלך משתלב האירוע וכיצד המצולם האירוע לפני קרה מה השיעור, צולם מקצוע ובאיזה כיתה

 הסרט. של תמליל גם לחלק רצוי בסרט?(. לקרות הולך "בגדול" מה השלם, השיעור

 גם אפשר הסרט. הקרנת לפני מצולמים בשיעורים לצפייה האתי הקוד את למשתתפות להזכיר חשוב 

  המתווה(. דף של השני בצדו )למשל, למשתתפות אותו לחלק

 המצולמת המורה בהיעדר קצרות. הבהרה שאלות לשאול למשתתפות לאפשר יש הצפייה לאחר 

 השערות( להעלות )או לענות תנסו נורא. לא להן. התשובות את תדעו שלא הבהרה שאלות יתעוררו

  מסוים. מצב נניח הדיון שלצורך לסכם גם אפשר לימוד. כיתות על ויודעות בסרט רואות שאתן מה מתוך

 הסרט את להקרין רצוי לפעמים מאפשרים, הזמן אילוצי ואם יה,סוגה והגדרת ההבהרה שאלות לאחר 

 )תיאור(. הבא בשלב יקרה ומה יהסוגה אזכור תוך שוב,
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 מצולמים בשיעורים לצפייה אתיקה כללי

 אחרים של הוראה לבקר כדי ולא עצמנו של ההוראה על ללמוד מנת על המצולם בשיעור צופות אנו. 

 שבסרט הספציפיים באנשים ולא ובלמידה בהוראה ותעוסק אנו.  

 יותר רחב מהקשר חלק הוא הנצפה שהקטע ותמבינ אנו. 

 נוסף מאמץ נעשה דעתם לסוף ירדנו לא ואם היגיון, פי על פועלים והתלמידים המורהש מניחות אנו 

  .להבינה

 שלא דבר ותאומר איננו - נוכח אינו הוא אם בו; לפגוע שעשוי דבר אומרות איננו נוכח, הנדון המורה אם 

  עמנו. נוכח היה אילו ותאומר היינו

 הלמידה. במפגש נשאר לשיעור ביחס בינינו הנאמר כל 

 

 (תדקו 5) תיאור .3
  באירוע. ושמעו שראו מה את מתארות המשתתפות

 

 למנחה דגשים

 להשהות המשתתפות את להנחות חשוב ההתמודדות. דרכי לבחינת שקודם לניתוח קודם התיאור 

  הבא. לשלב פתרון לדרכי והצעות שקורה מה של פרשנויות

 ראיתי )"אני אחד מתאר משפט אומרת אחת כל בו סבב לערוך זה בשלב רצוי ,זמן לחסוך מנת על 

  ש..."(.

 על הצבעה )כולל בסרט קונקרטיות בהתרחשויות ןהערותיה את לעגן משהמשתתפות לבקש מומלץ 

  בתמליל(. שורות מספרי

 

 (תדקו 10-15) הסוגיה ניתוח .4
 ההשלכות לגבי והשערות שהוגדרה יהסוגהמעורבים ב הגורמים לגבי הסברים מעלות המשתתפות

  לאורו. יהסוגה את מחדש מגדירה ולעתים הסוגיה ניתוח את מסכמת המנחה .שלה האפשריות

 

 למנחה דגשים

 יהבעל הגורמים הבנת כולל – יהסוגה את הקבוצה של ההבנה את להעמיק היא זה שלב מטרת 

 יש ולכן אותה, לפתור ננסה בטרם יהסוגה את להבין חשוב בעיה?(. בעצם היא )מדוע שלה וההשלכות

  בכיתתי". זה את עושה אני "איך לספר או פתרונות ולהציע למהר )הטבעי( הדחף על להשתלט לנסות

 מה פה? התלמיד את הניע מה קרה? זה מדוע התיאור: בשלב שזוהו לנושאים הניתוח את לחבר רצוי 

  כך? להגיב המורה של הסיבות להיות היו יכולות

 בשלשות. או בזוגות לדון למשתתפות ולתת נושאים במספר למקד אפשר  

 בקושי שהתחיל דיון )למשל, יהסוגה של חדשה להגדרה הקבוצה את מוביל יהסוגה של הניתוח לעתים 

 אמת(. בזמן התלמידים של ההבנות אי את לזהות המורה של בקושי דיוןל להפוך יכול מסוים תלמיד של
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 )בין אותה משנים מדוע ולהסביר יהסוגה את מחדש להגדיר הניתוח שלב בסיכום חשוב כזה, במקרה

  הגיעה(. שאליה החדשה התובנה על קרדיט לקבוצה לתת כדי היתר,

 

 (דקות 20) יהסוגה עם להתמודדות הצעות .5
  שלהן. וחסרונות יתרונות ושוקלות יהסוגה עם תמודדותהל אפשריות דרכים מעלות המשתתפות

 

 למנחה דגשים

 לדון להתחיל אז ורק התמודדות, דרכי של גדול מספר ולהעלות מוחות סיעור לערוך קודם מומלץ 

  מהן. חלק של ובחסרונות ביתרונות

 היא: החשובה השאלה אלא מאחרת, יותר טובה אחת אסטרטגיה האם אינו בדיון המומלץ המיקוד 

 ?מסוימת התמודדות דרך לנקוט תבחרו תנאים באילו והחסרונות, היתרונות לאור

 אפשר הרעיון(. את לזרוק ולא כעל סיבות) איתם להתמודד שיש כאתגרים החסרונות על לחשוב מומלץ 

 למזער כדי לפחות או שנזכרו מהחסרונות להימנע כדי ההצעה את לשנות מציעות הייתן כיצד לשאול:

  הצפוי? נזקם את

 

  (דקות 5) וסיכום רפלקציה .6
 הבאה? פעםל התהליך את נשפר כיצד למדנו? מה היה? איך שעברו: בתהליך מתבוננות המשתתפות ●

 להמשיך ו/או בכיתות לנסות רוצים היינו מה שלנו? ההוראה לגבי העלה הדיון רעיונות או שאלות אילו ●

  בקבוצה? לדון

 

 למנחה דגשים

 ננסה כך המפגש, לפני הקבוצה חברות את שהטרידו לנושאים יהסוגה ו/או האירוע את לחבר שניסינו שםכ
 סותלנ שנרצה רעיונות או ,הבאים במפגשים בהם לדון להמשיך שנרצה נושאים לזהות המפגש בסיכום
 לצאת נרצה דבר של בסופו אולם הקונקרטי, במקרה להתמקד והניתוח התיאור במהלך חשוב בכיתה.

 דומים מקרים על חשיבה תוך לקחים ולהפיק אחרת, מורה של בכיתה שהתרחש הספציפי, מהאירוע
 הרפלקציה את ננצל כזה ובמקרה נוסף, מפגש תדרוש זה מסוג הכללה לעתים, בכיתותינו. שמתרחשים

 המכליל הדיון של ניהולו את מאפשר כן הזמן לפעמים, בעתיד. עליהם לדון שנרצה וסוגיות נושאים לסמן
  כגון: שאלות נשאל כזה, במקרה מפגש. באותו

 המקרה מחקר לוקחת אני מה נהגתי? כיצד המצולם? למקרה דומים במקרים בכיתתי נתקלתי האם 
  לכיתתי?

 המעשיות ההשלכות מה להן? דומות או הנדון במקרה מהנסיבות שונות שלנו בכיתות הנסיבות כיצד 
  שלנו? ההוראה עבור המצבים בין ההבדלים של

 מהדיון? לוקחות אנחנו תובנות אילו  

 ולעבוד? לחשוב להמשיך רוצות היינו שאלות אילו על   
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 שיחה מתווה – היוועצות
 בעיה עמיתותיה בפני להציג הנועצת( )המורה צוותב למורה לאפשר היא היוועצות של המרכזית המטרה

 עשויה זה מסוג היוועצות לפתרונה. אפשריות דרכים על יחד ולחשוב מתמודדת, היא שאיתה דילמה או

  פדגוגיים. רעיונות למגוון ולהיחשף הנדונה הסוגיה הבנת את להעמיק המשתתפות לכל לסייע

 (תדקו 5) ציפיות תיאוםו הקדמה .1
 תיאום לערוך ניתן זה בשלב .חשובים ודגשים המתוכנן מהלכה את ,המפגש תומטר את מציגה המנחה

 .המשתתפות בין קצר ציפיות

 (תדקו 10-15) הבעיה והגדרת המקרה הצגת .2
 שאירע מה של פורטמ ותיאור יםעשיר בייצוגים שימוש תוך לקבוצה, המקרה את מציגה הנועצת המורה 

  הבעיה. להבנת רלוונטיים פרטים ושל

 ענייניות. תשובות משיבה והמורה הבהרה שאלות שואלות המשתתפות 

 (תדקו 10-15) הבעיה ניתוח .3
 הבעיה של מחדש ניסוחל הצעות כולל והשלכותיהם, לבעיה הגורמים לגבי הסברים מעלות המשתתפות 

  .רלוונטי אם ,הבנתן פי על

 הניתוח לאור הבעיה את מחדש וממקדת ששמעה לדברים מגיבה הנועצת המורה.  

 (תדקו 20) הבעיה עם להתמודדות הצעות .4
 ושוקלות שהציגה, הבעיה עם המורה של להתמודדות או לפעולה אפשריות דרכים מעלות המשתתפות 

  .השונות הפעולה בדרכי והחסרונות היתרונות את

 שעלו להצעות מגיבה הנועצת המורה. 

 (תדקו 5) וסיכום רפלקציה .5
 איך הרגישה במהלך ההיוועצות: המורה הנועצת מסכמת את התהליך שעברה במהלך ההיוועצות ?

 באיזו מידה התהליך עזר לה? 

 הבאה? פעםב התהליך את נשפר כיצד למדנו? מה היה? איך שעברו: בתהליך מתבוננות המשתתפות 

 הכללה .6
 (.המנחה בהובלת פתוח דיון) הדיון במהלך עלתהש מערכתית או עקרונית בסוגיה לדון אפשר
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 למנחה הנחיות  ●  שיחה מתווה – היוועצות
 

 מתוך למורה לאפשר היא זה שיחה מתווה של טרתומ

 לצוות עמיתותיה בפני להציג (הנועצת המורה) הצוות

 על יחד ולחשוב ,מתמודדת היא תהישא דילמה או בעיה

 .לפתרונה אפשריות דרכים

 הנועצת למורה לסייע קבוצהל מאפשרת ההיוועצות

 מעמיק ניתוח ידי על ,שהציגה הבעיה עם בהתמודדות

 וכן ,ןבחינתו שונות חלופות תעהצ ידי ועל הבעיה של

 מאוד חשובה זו מסיבה בהתמודדותה. במורה לתמוך

  .הנועצת המורה כלפי יהתוהאמפ השיחה אווירת

 את להעמיק המשתתפות לכל לסייע היא נוספת מטרה

 האפשרויות מגוון את ולהרחיב הנדונה הסוגיה תהבנ

 זאת בעיה עם להתמודדות המשתתפות בפני העומדות

  דומות. בעיות או

 דקות 5 :הקדמה 
 דקות 10-15 הבעיה: והגדת המקרה הצגת 
 דקות 10-15 הבעיה: ניתוח 
 דקות 20 התמודדות: דרכי 
 דקות 5 רפלקציה: 
 כשעה סה"כ: 
   

 

 בצוות( מתווהב השימוש )בטרם מוקדמות הכנות
 חוששות בתהליך, מנוסות שאינן מורות במיוחד מורות, לעיתים המציגה. המורה עם ציפיות תיאום ●

 לכן בעיה. עבורן מהווה באמת שלא או נפתרה, שכבר בבעיה לדון ומבקשות חולשותיהן את לחשוף

 את שמטרידה אמיתית בעיה עם ותהתמודדב לסייע נועדה היוועצותהש המורה בפני להדגיש חשוב

  .להציג מתכננת שהיא הבעיה את איתה ולברר ,הנועצת המורה

  ורמקולים. מקרן כמו טכנולוגיים אמצעים כולל נלווים, ועזרים הבעיה להצגת הייצוגים הכנת ●

 

 (תדקו 5) ציפיות תיאוםו הקדמה .1
 תיאום לערוך ניתן זה בשלב .חשובים ודגשים המתוכנן ומהלכ את ,המפגש תומטר את מציגה המנחה

 .המשתתפות בין קצר ציפיות

 

 למנחה דגשים

 להתמודד צוות לחברת לסייע היא המפגש של המרכזית שהמטרה המשתתפות בפני להדגיש חשוב 

  אותה. שמטרידה דילמה או בעיה עם

 של פעילות שעורכים הראשונה בפעם במיוחד כולו, המהלך את לסקור המפגש בפתיחת חשוב 

  המתווה. דף את למשתתפות לחלק מומלץ כך לשם לצפות. מה יידעו שהמשתתפות כדי ,היוועצות

 לנושאים ו/או בצוות שהיו קודמים לדיונים הנדונים והבעיה האירוע ואת המפגש את לחבר רצוי 

  בו. החברות המורות את שמטרידים
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 (תדקו 10-15) הבעיה והגדרת המקרה הצגת .2
 שאירע מה של פורטמ ותיאור יםעשיר בייצוגים שימוש תוך לקבוצה, המקרה את מציגה הנועצת המורה 

  הבעיה. להבנת רלוונטיים פרטים ושל

 ענייניות. תשובות משיבה והמורה הבהרה שאלות שואלות המשתתפות 

 

  למנחה דגשים

 המורה של מבטה מנקודת ופרטיה הבעיה את להכיר למשתתפות לאפשר היא ההצגה בשלב המטרה ●
 .הבעיה ניתוח ואת השיפוט את להשהות חשוב לכן הנועצת.

 המשתתפות מצד ביניים שאלות או הערות ללא מדברת, הנועצת המורה רק ההצגה של הראשון בשלב ●
 מבטה מנקודת סופו עד מתחילתו המקרה כל את להציג לנועצת לאפשר היא המטרה .המנחה או

 בהקשבה. להתרכז האחרות למשתתפות ולאפשר

 בשלב להימנע כדאי המקרה. להבנת חסר מידע להשלמת שמכוונות קצרות שאלות הן הבהרה שאלות ●
 להתמודדות. חלופה או הבעיה של ניתוח כבר מציגות שלמעשה הבהרה משאלות זה

 ותגדיר לאירוע הרקע את תתאר הנועצת שהמורה חשוב מצולם, אירוע על מבוססת ההיוועצות כאשר ●
 לאחר הנועצת. של בבקשה ממוקדת תהיה שהצפייה מנת על הצפייה, לפני שלה השאלה או הבעיה את

 בהתייחס (שיפוט או ניתוח )ללא בסרט ראו הן מה לתאר למשתתפות לאפשר חשוב ,בסרט הצפייה
 של משותפת הבנה ולייצר המבט נקודות את להרחיב מנת על וזאת הגדירה שהמורה לבעיה

 לאחר רק תגיב ושהיא תקשיב הנועצת שהמורה מומלץ התיאור, בשלב המצולם. באירוע ההתרחשות
 .יסתיים התיאור ששלב

 לצפייה האתי הקוד את למשתתפות להזכיר חשוב מצולם, אירוע על מבוססת ההיוועצות כאשר ●
 דף של השני בצדו )למשל, למשתתפות אותו לחלק גם אפשר הסרט. הקרנת לפני מצולמים בשיעורים
 המתווה(.

 

 מצולמים בשיעורים לצפייה אתיקה כללי

 אחרות של הוראה לבקר כדי ולא עצמנו של ההוראה על ללמוד מנת על המצולם בשיעור צופות אנו. 

 שבסרט הספציפיים באנשים ולא ובלמידה בהוראה ותעוסק אנו.  

 יותר רחב מהקשר חלק הוא הנצפה שהקטע ותמבינ אנו. 

 נוסף מאמץ נעשה דעתם לסוף ירדנו לא ואם היגיון, פי על פועלים והתלמידים המורהש מניחות אנו 

  .להבינה

 ותאומר איננו - תנוכח האינ איה אם ;הב לפגוע שעשוי דבר אומרות נואינ ,תנוכח הנדונה המורה אם 

  עמנו. תנוכח התהי לו ותאומר היינו שלא דבר

 הלמידה. במפגש נשאר לשיעור ביחס בינינו הנאמר כל 

 

 (תדקו 10-15) הבעיה ניתוח .3
 של מחדש ניסוחל הצעות כולל והשלכותיהם, לבעיה הגורמים לגבי הסברים מעלות המשתתפות 

  רלוונטי. אם הבנתן, פי על הבעיה

 הניתוח. לאור הבעיה את מחדש וממקדת ששמעה לדברים מגיבה הנועצת המורה 
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  למנחה דגשים

 תוך ,נוספות מבט מנקודות להכירה למורה ולאפשר הבעיה הבנת את להעמיק היא זה שלב מטרת ●

  .המשתתפות של התובנות לאור הבעיה של מחודש לניסוח אפשרות

 לעצמה ולרשום להקשיב רק לנועצת להציע כדאי הבעיה, את מנתחות המשתתפות כאשר בתחילה, ●

 דיתימי להגיב מהצורך הנועצת את לשחרר יכולה כזו הצעה בהמשך. להתייחס תרצה אליהן נקודות

 למה ולבחור שנאמרים הדברים על לחשוב ושהות יותר מלאה הקשבה לה לאפשר להתגונן(, )ולעתים

 ללא המשתתפות לדברי להתייחס לנועצת לאפשר חשוב השני, בשלב וכיצד. להתייחס רוצה היא

  הפרעה.

  .הבעיה עם והתמודדותה הנועצת המורה כלפי יהתאמפ להפגין חשוב זה בשלב גם ●

 

 הנחיה חלופות

 משתפת כך ואחר לעצמה דף על כותבת אחת כל - המורות של סבב :הבעיה של והסבר ניסוח. 

 שעולים השונים הניתוחים את הלוח על לכתוב ניתן :האיסוף בזמן. 

 זוג כל עם דקות פרמס ומשוחחת הזוגות בין עוברת הנועצת המורה כאשר ,הסבב לפני בזוגות שיחה. 

  .במליאה ששמעה ההסברים את להציג יכולה המציגה המורה כזה במקרה

 

 (תדקו 20) הבעיה עם להתמודדות הצעות .4
 ושוקלות שהציגה, הבעיה עם המורה של להתמודדות או לפעולה אפשריות דרכים מעלות המשתתפות 

  .השונות הפעולה בדרכי והחסרונות היתרונות את

 שעלו להצעות מגיבה הנועצת המורה. 

 

 למנחה דגשים

 שהציגה הבעיה עם בהתמודדות הנועצת למורה לסייע היא הראשונה המטרה מטרות: מספר זה לשלב, 

 כל של הפדגוגיות והיכולות הכלים העמקת היא נוספת מטרה .וניתוחן שונות חלופות הצגת ידי על

 השיחה יכולת את ולהעמיק בעתיד דומות בעיות עם להתמודד להן לסייע מנת על ,בשיחה המשתתפות

 וכצוות. כפרטים שלהן הפדגוגית

 פעולות ולא מעתה לעשות יכולה שהמורה לפעולות חלופות יהיו המוצעות שהחלופות להקפיד חשוב 

 .בדיעבד לעשות צריכה שהיתה

 אחרת או כזו חלופה פוסלים או מקבלים ,בוחנים בטרם רחב מוחות סיעור לאפשר מומלץ. 

 ללא הערותיה את ותרשום תקשיב הנועצת המורהש רצוי ,המשתתפות ידי על חלופות תעהצ בזמן 

 ,שעלו העיקריות ההצעות את משפטים בכמה הלוח( על או פה )בעל לסכם מומלץ בדיון. התערבות

 אחרת. בפגישה או המפגש בסוף אליהן לחזור ושכדאי שעולות מערכתיות( )או עקרוניות סוגיות כולל

 

 הנחיה חלופות

 ביתרונות ודיון מרכזיות הצעות 2-3 של בחירה הצעות, מספר של איסוף – במליאה מוחות סיעור 

 שלהן. ובחסרונות
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 שלב בכל כאשר כרטיסיות, עם ועובדות לזוגות מתחלקות המשתתפות בזוגות: כרטיסיות עם עבודה 

 הטמונים היתרונות את כותב הבא הזוג לפעולה, הצעה כותב אחד זוג -בסבב עוברות הכרטיסיות

 בהצעה. החסרונות את כותב השלישי והזוג זו, בהצעה

 על הערותיה את כותבת משתתפת וכל גדולים, פלקטים על ההצעות את לכתוב ניתן דומה באופן 

 .האחרות ההצעות

 

 (תדקו 5) וסיכום רפלקציה .5
 איך הרגישה במהלך ההיוועצות: המורה הנועצת מסכמת את התהליך שעברה במהלך ההיוועצות ?

 באיזו מידה התהליך עזר לה? 

 הבאה? פעםב התהליך את נשפר כיצד למדנו? מה היה? איך שעברו: בתהליך מתבוננות המשתתפות 

 

 למנחה דגשים

 התהליך, את חוו – הנועצת המורה ובראשן – המשתתפות כיצד לבדוק היא פה המרכזית המטרה 

  שיח(. כללי קביעת במתווה, שינויים ידי על )למשל, הבאה בפעם אותו לשפר דרכים על ולחשוב

 להביא שרוצה בצוות מורה יש אם ולבדוק הבאות, בפעמים בהם לעסוק שנרצה נושאים לזהות גם רצוי 

 להיוועץ. מנת על לצוות דילמה או בעיה

 

 - - - - - - הפסקה - - - - - -

 

 הכללה .6
 (.המנחה בהובלת פתוח דיון) הדיון במהלך עלתהש מערכתית או עקרונית בסוגיה לדון אפשר

 

 למנחה דגשים

 הצוות. חברות את שמטריד נושא של ובקיומו הזמן באילוצי תלוי קיומו – יתרחש תמיד לא זה שלב  

 על הישיבה( סדר שינוי גם )ואולי הפסקה ידי על הקודמים השלבים לבין זה שלב בין להפריד חשוב 

 מכליל לדיון ולעבור הנועצת, המורה של בהוראה מתמקד הדיון בו ההיוועצות, פרק את לחתום מנת

   בצוות. המורות כל של בכיתותיהן שקורה במה נתעניין בו יותר,
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 שיחה מתווה — תלמידים תוצרי ניתוח
 על התלמידים של וההבנה החשיבה את יותר טוב להבין היא תלמידים תוצרי ניתוח של הכללית המטרה

 לאפשר עשויה ושיתוף, עומק מיקוד, דיוק, בשהות, מלווה זו, התכוונות שלנו. ההוראה את לשפר מנת

  .הלבד התלמידי בעבודות נתהמתבונ למורה רוב פי על מתאפשרות שאינן תובנות

 (דקות 5) ציפיות תיאוםו הקדמה .1
  אתי(. קוד )תזכורת שיח וכללי יתנהל, כיצד המפגש, מטרות את המציג המנחה

  (דקות 10) התלמידים תוצרי הצגת .2
 מהדיון. ציפיותיה ואת אותן להציג בחרה מדוע ,העבודות של ההקשר את מתארת המציגה המורה

  בתוצרים. מתבוננות המשתתפות

  (דקות 5) הבהרה שאלות .3
 ענייניות. קצרות תשובות משיבה המציגה והמורה קצרות הבהרה שאלות שואלות המשתתפות

  (דקות 5) תיאור .4
 מסכמת המנחה .העלתה המציגה שהמורה לסוגיה בהתייחס בתוצרים רואות הן מה מתארות המשתתפות

 בשלב יתמקדו בה הבעיה או הסוגיה את מחדש / שוב מגדירה המציגה והמורה שנאמרו, הדברים את
 מבקשת. שהיא העזרה סוג ואת הניתוח,

  (דקות 15) ניתוח .5
 מקשיבה. המציגה המורה האפשריות. השלכותיו ו/או שנצפה, למה הסברים מעלות המשתתפות  

 תובנותיה. / במחשבותיה משתפת המציגה והמורה שעלו השונים ההסברים את מסכמת המנחה  

 (דקות 15) קדימה חשיבה .6
 כל של וחסרונות יתרונות ושקילת אחד בתחום התמקדות תוך להמשך שונות חלופות מעלות המשתתפות

  להתמקדות: אפשרויות חלופה.

 בעתיד דומה מטלה עיצוב 

 האלה התלמידים עם המורה של הבאה ההוראה יחידת בנית  

 בע"פ( או בכתב ואופן; )תוכן לתלמידים משוב מתן 

 (דקות 5) רפלקציה .7
 תנוספו שאלות מעלה ו/או לרעיונות, לתהליך, מהדיון, שהפיקה למה מתייחסת המציגה המורה. 

 הבאה? פעםב נשפר כיצד הדיון? היה איך למדנו? מה :שאלותל מתייחסות המשתתפות 
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  למנחה הנחיות  ●  שיחה מתווה - תלמידים תוצרי ניתוח
 

 את יותר טוב להבין היא תלמידים תוצרי ניתוח של הכללית המטרה
 שלנו. ההוראה את לשפר מנת על התלמידים של וההבנה החשיבה
 עשויה ושיתוף, עומק מיקוד, דיוק, בשהות, מלווהה זו, התכוונות

 נתהמתבונ למורה רוב פי על מתאפשרות שאינן תובנות לאפשר
  .הלבד התלמידי בעבודות

 אל צוהר פותחים תלמידים תוצרי ,סיפור או תמליל ,לסרט בדומה
 בשונה .בו לדיון ואותנטי עשיר עוגן ומספקים בכיתה הנעשה

 המטרה ,ציון להעניק שתכליתה תלמידים בעבודות מהתבוננות
 את יותר טוב להבין היא תלמידים תוצרי ניתוח של הכללית

 ההוראה את לשפר כדי וזאת ,התלמידים של וההבנה החשיבה
  .שלנו

 .ספציפית במטרה הדיון את למסגר רצוי ,הכללית למטרה מעבר
 עוזרים כיצד על השנה רבות דיברנו כצוות אנחנו” :דוגמהל

 את לקדם מנת על .במתמטיקה מילוליות בעיות לפתור לתלמידים
 ,הללו לבעיות ניגשים תלמידים כיצד יותר טוב ולהבין ,הזה הדיון
 תוצרי של נבחרות דוגמאות לנו הביאה הצוות מחברות אחת

 ".זה מסוג בעיות עם שלה התלמידים של ההתמודדויות

 
 דקות 5 :הקדמה

 דקות 10 הצגה: 

 דקות 5 הבהרה: שאלות 

 דקות 5 :תיאור 

 דקות 15 :ניתוח 

 דקות 15 קדימה: חשיבה 

 דקות 5 רפלקציה 

 כשעה סה"כ 

  

 

 תלמידים תוצרי ניתוח למפגש מוקדמות הכנות
 של הימצאותם לוודא ציפיות, לתאם מנת על המציגה המורה עם המהלך את להכין מאוד חשוב 

  המורה. את שמטרידה בסוגיה ולמקד עצמה(, והמטלה הנלווים הטקסטים )למשל, הנחוצים החומרים

 או מטלה, אותה עם התמודדויות של מגוון לשקף מנת על תלמידים, כמה מאת תוצרים להביא אפשר 
 — לפענוח קשים התוצרים אם התפתחותי. תהליך לשקף מנת על אחד, תלמיד של תוצרים של סדרה

  תמליל. גם לצרף רצוי — ברור לא היד כתב למשל,

 

 (דקות 5) ציפיות תיאוםו הקדמה .1
  אתי(. קוד )תזכורת שיח וכללי יתנהל, כיצד המפגש, מטרות את המציג המנחה

 

 למנחה דגשים

 ניתוח של פעילות שעורכים הראשונה בפעם במיוחד כולו, המהלך את לסקור המפגש בפתיחת חשוב 
 דף את למשתתפות לחלק מומלץ כך לשם לצפות. מה יידעו שהמשתתפות כדי ,תלמידים תוצרי

  המתווה.

 לנושאים ו/או בצוות שהיו קודמים לדיונים הנדונים יהסוגוה האירוע ואת המפגש את לחבר רצוי 
  בו. החברות המורות את שמטרידים

 הן כיצד במפגש? להשיג רוצות הן מה המשתתפות: בין קצר ציפיות תיאום גם לערוך ניתן זה בשלב 

 לצורכיהן? )והמתווה( המפגש את להתאים מציעות
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 עבודות תלמידיםוננות בבתהל אתיקה כללי

  ללמוד על ההוראה של עצמנו ולא כדי לבקר הוראה של מתבוננות בעבודות של תלמידים כדי אנו

 .אחרות

 אנו עוסקות בהוראה ובלמידה ולא באנשים הספציפיים שבסרט.  

 אנו מבינות שהקטע הנצפה הוא חלק מהקשר רחב יותר. 

  אנו מניחות שהמורה והתלמידים פועלים על פי היגיון, ואם לא ירדנו לסוף דעתם נעשה מאמץ נוסף

  .להבינה

  איננו אומרות  -אם המורה הנדונה נוכחת, איננו אומרות דבר שעשוי לפגוע בה; אם היא אינה נוכחת

 היתה נוכחת עמנו.  דבר שלא היינו אומרות לו

 .כל הנאמר בינינו ביחס לשיעור נשאר במפגש הלמידה 

 

 

 למנחה דגשים

  :האלה לנקודות להתייחס התוצרים בהצגת מומלץ

 קדם מה )לפחות: המרכזיים ושלביה נוצרו בה הלימוד יחידת מטרות החינוכי: בתהליך התוצרים מיקום 

 .הבא?( בשלב מתוכנן מה לתוצרים?

 נלווים וטקסטים לתלמידים, שניתנה המטלה. 

 נבחרו( )ומדוע לניתוח נבחרו שתוצריהם התלמידים או והתלמיד הכיתה לגבי חיוניים פרטים. 

 התוצרים את להביא בחרה המציגה המורה שבגללו דילמה ו/או קושי בסוגיה, מיקוד מהמפגש: ציפיות 

  קדימה(. בחשיבה חלופות למשל )ראו לקבל מבקשת המורה עזרה של סוג ואיזה לצוות,

 

  (דקות 5) הבהרה שאלות .3
 ענייניות. קצרות תשובות משיבה המציגה והמורה קצרות הבהרה שאלות שואלות המשתתפות

 

  למנחה דגש

 זה בשלב להימנע כדאי המקרה. להבנת חסר מידע להשלמת שמכוונות קצרות שאלות הן הבהרה שאלות

 להתמודדות. חלופה או הבעיה של ניתוח כבר מציגות שלמעשה הבהרה משאלות

 

  (דקות 5) תיאור .4
 העלתה המציגה שהמורה לסוגיה בהתייחס בעבודות רואות הן מה מתארות המשתתפות.  

 הבעיה או הסוגיה את מחדש / שוב מגדירה המציגה והמורה שנאמרו, הדברים את מסכמת המנחה 

 מבקשת. שהיא העזרה סוג ואת הניתוח, בשלב יתמקדו בה
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 למנחה דגשים

 להשהות המשתתפות את להנחות חשוב ההתמודדות. דרכי לבחינת שקודם לניתוח קודם התיאור 

  הבא. לשלב פתרון לדרכי והצעות רואות שהן מה של שיפוט

 אפשרויות את ולמקסם קצביות על לשמור מנת על מהירים בסבבים אוריהת את לערוך מומלץ 

 לשלב שמתואר במה המעמיק הדיון את ולשמור ,הזה החלק את לזרז מומלץ כולם. של השתתפות

  הניתוח.

 

  (דקות 15) ניתוח .5
 מקשיבה. המציגה המורה האפשריות. השלכותיו ו/או שנצפה, למה הסברים מעלות המשתתפות  

 תובנותיה / במחשבותיה משתפת המציגה המורהו שעלו השונים ההסברים את מסכמת המנחה.  

 

 למנחה דגשים

 לשיפור ניגש בטרם התלמידים של והחשיבה הלמידה כיתהלי את להבין היא הניתוח שלב מטרת 

 מה :)ולא הזה? התוצר את שהפיק בשעה בראש לתלמיד לעבור יכול היה מה לשאול: יש לכן .ההוראה

 בחסר, לוקה תוצר בפני כשניצבים המורה? של המחוון פי על הרצוי התוצר לבין המצוי התוצר בין הפער

 לפענח הוא שלנו האתגר התלמיד, של לשיטותיו “שכל עושה” התוצר החסד: עקרון פי על לפעול חשוב

  אותן.(

 נוכל היטב נקשיב אם התלמיד. של לקולו הקשבה של פעולה מעין היא תלמידים בעבודות התבוננות 

 שלושה חינוך. כאנשי להתפתח ואף ההוראה את לשפר התלמיד, את להבין לנו שיעזרו דברים לשמוע

 )מכוונת מעריכה הקשבה תלמידים: של עבודות מנתחים אנו כאשר ביטוי לידי לבוא עשויים הקשבה סוגי

 פרשנית הקשבה נתונות(, מידה לאמות ביחס הביצוע איכות את להעריך ומבקשת מסוים לביצוע

 להפיק מנסה שהמורה למה ומעבר מעל ולעמדותיו, שלו החשיבה להלכי עצמו, התלמיד להבנת )מכוונת

 למידה-ההוראה בתפיסת התוכן, שבתחום יסוד להנחות )מכוונת מערערת והקשבה ההוראה( מן

 ."הקשבה סוגי" נספח ראו ההקשבה, סוגי על נוספת לקריאה בכלל(. ובחינוך

 פה? התלמיד את הניע מה קרה? זה מדוע התיאור: בשלב שזוהו לנושאים הניתוח את לחבר רצוי  

 

 הניתוח את לקדם שעשויות אפשריות שאלות

 בתוצרים? אתכם מפתיע מה  

 אותו? שיצר התלמיד את לשאול רוצות הייתן מה 

 נעזר? הוא ואסטרטגיות כלים באילו להתמודד? מנסה הוא בעיה איזו עם התלמיד? את מעסיק מה  

 מגיב? הוא למה המשימה? את הבין התלמיד איך 

 בתהליך המרכזיים השלבים היו מה התלמיד. פעל שלפיהם המובלעים הפעולה כללי את לנסח נסו 

 עבודתו?

 כמצוין? מתקבל היה הזה התוצר נסיבות או הקשר באיזה  
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 (דקות 15) קדימה חשיבה .6
 כל של וחסרונות יתרונות ושקילת אחד בתחום התמקדות תוך להמשך שונות חלופות מעלות המשתתפות

  להתמקדות: אפשרויות חלופה.

 בעתיד דומה מטלה עיצוב 

 האלה התלמידים עם המורה של הבאה ההוראה יחידת בנית  

 (הפ לבע או בכתב ואופן; )תוכן לתלמידים משוב מתן 

 

 למנחה דגשים

 שלנו התובנות לאור שלנו ההוראה את לשפר כיצד מעשית לחשוב היא קדימה החשיבה שלב מטרת 

  התלמידים. של והחשיבה הלמידה תהליכי לגבי

 להתמקד במה הבחירה גם וכך הקודמים, השלבים של התובנות על לבנות אמור קדימה החשיבה שלב 

 אז התלמידים, את הטעה המטלה שניסוח מהניתוח עולהכאשר  למשל, אם, שנעשה. מהניתוח נובעת

 של בעייתיות אסטרטגיות סביב סב הדיון רוב אם זאת, לעומת המטלה. של מחדש בניסוח לעסוק רצוי

 יתאימו קדימה החשיבה וגם הניתוח שגם חשוב מקרה, בכל הולם. במשוב להתמקד רצוי התלמידים,

  מבקשת. שהיא ולעזרה מהדיון המורה של לציפיות

 ביתרונות לדון שמתחילים לפני התמודדות, דרכי של גדול מספר ולהעלות מוחות סיעור לערוך מומלץ 

  מהן. חלק של ובחסרונות

 היא: החשובה השאלה אלא מאחרת, יותר טובה אחת אסטרטגיה האם אינו בדיון המומלץ המיקוד 

 ?מסוימת התמודדות דרך לנקוט תבחרו תנאים באילו והחסרונות, היתרונות לאור

 אפשר הרעיון(. את לזרוק סיבותולא כעל ) איתם להתמודד שיש כאתגרים החסרונות על לחשוב מומלץ 

 למזער כדי לפחות או שצוינו מהחסרונות להימנע כדי ההצעה את לשנות מציעות הייתן כיצד לשאול:

  הצפוי? נזקם את

 

 הנחיה חלופות

 הבאות: האפשרויות שלוש ביןמ תבאח לבחור מומלץ זה בשלב

 מטלה )או אותה נשפר כיצד למטלה, הגיבו התלמידים שבו האופן לאור :בעתיד דומה מטלה עיצוב 

  אותן? להבהיר אפשר כיצד ההנחיות, את הבינו לא התלמידים אם למשל, ?הבאה בפעם דומה(

 מה לגבי שלנו האבחון לאור הספציפיים: התלמידים עם המורה של הבאה ההוראה יחידת תיבני 

 להיות צריכות מה לעצמם, סיגלו חשיבה הרגלי אילו או שרויים הם הבנות אי באילו למדו, התלמידים

 אותה? עצבנ כיצד הבאה? הלימוד ביחידת שלנו המטרות

 והאבחון התלמידים, של והחשיבה הלמידה תהליכי לגבי שלנו ההבנות לאור :לתלמידים משוב מתן 

 לערוך או כתובים משובים להכין אפשר להם? לתת נרצה משוב איזה והבינו, למדו הם מה לגבי שלנו

 משובים מתן על קצר לדיון נתינתו. ולאופן המשוב לתוכן לב לשים רצוי פה. עלב משוב שיחת של הדמיה

 ."מקבילים ישרים - למידה מקדם משוב" המפורט המערך את ראו ,מועילים
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 (דקות 5) רפלקציה .7
 נוספות שאלות מעלה ו/או לרעיונות, לתהליך, מהדיון, שהפיקה למה מתייחסת המציגה המורה. 

 הבאה? פעםב נשפר כיצד הדיון? היה איך למדנו? מה :שאלותל מתייחסות המשתתפות 

 

 למנחה דגשים

 התוצרים את שהביאה המורה ובראשן – המשתתפות כיצד לבדוק היא זה בשלב המרכזית המטרה – 

 קביעת במתווה, שינויים ידי על )למשל, הבאה בפעם אותו לשפר דרכים על ולחשוב התהליך, את חוו

  שיח(. כללי

 להביא שרוצה בצוות מורה יש אם ולבדוק הבאות, בפעמים בהם לעסוק שנרצה נושאים לזהות גם רצוי 

 לנתחם. מנת על לצוות תוצרים
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 שיחה מתווה – הוראה עקרונות חקר
 התבוננות באמצעות פדגוגיים עקרונות ולבחון להבין להכיר, היא ההוראה עקרונות חקר של המטרה

 והתאמתם העקרונות של כפולה: בחינה זוהי לימוד. בכיתות ממשית לפעילות האל עקרונות של בתרגומם

 שפה של פיתוח היא זה מסוג שיח של נוספת תכלית בכיתה. הפעילות ושל המשתתפות, המורות לצורכי

 המורות. צוות בקרב ומוסכמת משותפת פדגוגית

 (דקות 5) ציפיות תיאוםו הקדמה .1
 המהלך. יתנהל וכיצד העקרונות או העיקרון נבחרו וכיצד מדוע המפגש, מטרות את מציגה המנחה

 (דקות 10) העקרונות של ראשונית הכרה .2
 אותם לבחון וגם העקרונות, את להכיר היא המטרה .ושנבחר העקרונות או העיקרון את לומדת הקבוצה

 של המחברים של ההנחות את הקבוצה בוחנת היתר בין להמשך. שאלות העלאת תוך ביקורתית, בצורה

 בהן הכיתות בתוך במימושם צפויים וקשיים העקרונות של יתרונותיהם ולמידה, הוראה לגבי העקרונות

  המשתתפות. מלמדות

 (דקות 10) מצולם הוראה באירוע צפייה .3
  ההוראה. עקרונות של ומימושם התאמתם את לבחון במטרה מצולם שיעור מתוך בקטע צופה הקבוצה

 (דקות 10) תיאור .4
 שנבחנו. העקרונות או קרוןיהע ביטוי לידי באו שבהם האופנים את מתארות המשתתפות

 (דקות 20) בעקרונות ביקורתי ודיון ניתוח .5
 בשלב שזוהו האירועים על בנייה תוך שנצפה. מה לאור העקרונות של וחסרונות ביתרונות דנה הקבוצה

 לשאול: ניתן התיאור,

 השיעור? את ן,לדעתכ ,קידמו המצולם בקטע שנכחו העיקרון של המעשיים הביטויים אופן באיזה ●

 העקרונות? מומשו שבו האופן ידי על נוצרו אתגרים ו/או בעיות קשיים, אילו ●

 ?ןלצורכיכ אותו להתאים ו/או קרוןיהע את לשפר ותמציע ןהיית כיצד ●

 (דקות 5) וסיכום רפלקציה .6
 הבאה? פעםל התהליך את נשפר כיצד למדנו? מה היה? איך שעברו: בתהליך מתבוננות המשתתפות ●

  ההוראה? עקרונות חקר להמשך לנו יש שאלות אילו ●



 : ארבעה מתווי שיחה1שער 

 33התכנית לטיפוח שיח ומנהיגות פדגוגיים, מחוז מרכז | טיוטה להערות            

 למנחה הנחיות  ●  שיחה מתווה – הוראה עקרונות חקר
 

 ולבחון להבין להכיר, היא ההוראה עקרונות חקר של המטרה

 עקרונות של בתרגומם התבוננות באמצעות פדגוגיים עקרונות

 של כפולה: בחינה זוהי לימוד. בכיתות ממשית לפעילות אלו

 ושל המשתתפות, המורות לצורכי והתאמתם העקרונות

 פיתוח היא זה מסוג שיח של נוספת תכלית בכיתה. הפעילות

 המורות. צוות בקרב ומוסכמת משותפת פדגוגית שפה של

 דקות 5 :הקדמה 
 דקות 10 :העקרונות הכרת 

 דקות 10 :בסרט צפייה 

 דקות 20 :תיאור 

 דקות 5 :בעקרונות ודיון ניתוח 

 דקות 10 :רפלקציה 

 כשעה סה"כ: 

 

 בצוות( המתווה הפעלת )בטרם מוקדמות הכנות
 לשאוב ניתן מהם רבים מקורות ישנם לדיון. בסיס שישמשו עקרונות או עקרון של מושכלת בחירה ●

 ואסטרטגיות גישות עקרונות, על כתבות הצוות: ידי על לבחינה שראויים לעקרונות ורעיונות השראה

 מוסדות או החינוך משרד בהוצאת לפעילות והצעות הנחיות (,החינוך הד )למשל, עת בכתבי הוראה

 פדגוגיים עקרונות תשעה או הפדגוגי, נהליהמ בהוצאת משמעותית להוראה נתיבים )למשל, אחרים

 בחירת אקדמיים. מאמרים או וייס(, ברנקו מכון בהוצאת אזולאי שמעון מאת משמעותית להוראה

 אילו לגבי המנחה והערכת הצוות, את מטריד ו/או שמעניין מה על תתבסס העקרונות או קרוןיהע

 את לעבד חשוב העקרונות של בחירתם לאחר בו. החברות של ההוראה את לקדם עשויים עקרונות

 שפה, פירוט, אורך, )מבחינת במפגש ולדיון הצוות לחברות לחלוקה שיתאים כדי אותם שמציג הטקסט

  וכיו"ב(. רלוונטיות

 עריכת הרקע, )פרטי לדיון והכנתו שנבחרו העקרונות או קרוןיהע לחקר מתאים פדגוגי אירוע של בחירה ●

 וכו'(. תמליל, מקרה, תיאור או סרט

 לגבי ציפיות תיאום עריכת כולל למפגש, אותה להכין חובה ,צוות חברת היא המצולמת המורה אם ●

 שאלות על מענה המצולם, לאירוע הרקע הצגת )למשל, ממנה מצופה מה הסבר ומהלכו, המפגש מטרות

  הזאת. הפעילות לצורך בסרט לשימוש הסכמתה וקבלת הבהרה(,

 

 (דקות 5) ציפיות תיאוםו הקדמה .1
 המהלך. יתנהל וכיצד העקרונות או העיקרון נבחרו וכיצד מדוע המפגש, מטרות את מציגה המנחה

 

 למנחה דגשים

 חקר של פעילות שעורכים הראשונה בפעם במיוחד כולו, המהלך את לסקור המפגש בפתיחת חשוב 

 דף את למשתתפות לחלק מומלץ כך לשם לצפות. מה יידעו שהמשתתפות כדי ההוראה, עקרונות

  המתווה.
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 לנושאים ו/או בצוות שהיו קודמים לדיונים הנחקרים העקרונות או העיקרון ואת המפגש את לחבר רצוי 

  בו. החברות המורות את שמטרידים

 ראה "כזה של בסגנון סמכותית, בצורה הוראה עקרונות להציג רבות מקצועי פיתוח בפעילויות נהוג 

 אנחנו המתווה: של הביקורתית העמדה את להדגיש אפשר בצוות, כזאת אווירה שוררת אם וקדש".

 )ולא המצולם השיעור לאור למצבנו, שלהם והרלוונטיות ההתאמה מידת ואת העקרונות, את ותבוחנ

 העקרונות(. לאור המצולם השיעור את בוחנים

 הן כיצד במפגש? להשיג רוצות הן מה המשתתפות: בין קצר ציפיות תיאום גם לערוך ניתן זה בשלב 

 לצורכיהן? )והמתווה( המפגש את להתאים מציעות

 

 (דקות 10) העקרונות של ראשונית הכרה .2
 אותם לבחון וגם העקרונות, את להכיר היא המטרה שנבחרו. העקרונות או העיקרון את לומדת הקבוצה

 של המחברים של ההנחות את הקבוצה בוחנת היתר בין להמשך. שאלות העלאת תוך ביקורתית, בצורה

 בהן הכיתות בתוך במימושם צפויים וקשיים העקרונות של יתרונותיהם ולמידה, הוראה לגבי העקרונות

  המשתתפות. מלמדות

 

 למנחה דגשים

 להמשך. שאלות ולהציב סקרנות לעורר ראשונית, היכרות העקרונות את להכיר היא זה בשלב המטרה 

 זה שלב בתום תם לא בעקרונות הדיון .דקות 10-ב מעמיקה למידה העקרונות את ללמוד ציפייה אין

 המצולם. באירוע הצפייה לאחר ממשיך אלא

 בשאלה. או בתובנה לשתף זוג מכל לבקש מכן ולאחר בזוגות, העקרונות את ללמוד אפשר 

 בהמשך, דקושייב השערות או תהיות שאלות, מספר שסוקר ביניים בסיכום הזה השלב את לסכם רצוי 

 חיובית בצורה יגיבו שהתלמידים השערה העלו המשתתפות המורות אם למשל, בסרט. הדיון בסיס על

 ידי על בברכה יתקבל הזה שהעיקרון דקותצו אתן אם לראות "מעניין לסכם, אפשר מסוים לעקרון

 בסרט...". הדברים פני כך אם נראה בואו התלמידים.

 

 זה לשלב אפשריות מכוונות שאלות

 החינוך? ומטרות תלמידים הוראה, למידה, לגבי העקרונות או קרוןיהע מחברי מניחים מה ●

  בכיתה? להיראות אמורים העקרונות או קרוןיהע כיצד ●

  העקרונות? מציבים אתגרים ו/או קשיים אילו בעקרונות? בעיניכן חן מוצא מה ●

 בעקרונות? משהו חסר האם לצורכיכן? והתאמתם לעקרונות ביחס לכן יש שאלות אילו ●
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 (דקות 10) מצולם הוראה באירוע צפייה .3
 ההוראה. עקרונות של ומימושם התאמתם את לבחון במטרה מצולם שיעור מתוך בקטע צופה הקבוצה

 

 

 למנחה דגשים

 גם אפשר הסרט. הקרנת לפני מצולמים בשיעורים לצפייה האתי הקוד את למשתתפות להזכיר חשוב 

 המתווה(. דף של השני בצדו )למשל, למשתתפות אותו לחלק

 באיזו )למשל, המתרחש את להבין למשתתפות לסייע מנת על ההקרנה, לפני קצר רקע להציג חשוב 

 במהלך משתלב האירוע וכיצד המצולם, האירוע לפני קרה מה השיעור, צולם מקצוע ובאיזה כיתה

 הסרט. של תמליל גם לחלק רצוי בסרט?(. לקרות הולך "בגדול" מה השלם, השיעור

 קצרות. הבהרה שאלות לשאול למשתתפות לאפשר יש הצפייה לאחר  

 אזכור תוך שוב, הסרט את להקרין רצוי לפעמים מאפשרים, הזמן אילוצי ואם ההבהרה, שאלות לאחר 

  )התיאור(. הבא בשלב יקרה מה

 

 (דקות 10) תיאור .4
  שנבחנו. העקרונות או קרוןיהע ביטוי לידי באו שבהם האופנים את מתארות המשתתפות

 

 

 כללי אתיקה לצפייה בשיעורים מצולמים

 אנו צופות בשיעור המצולם על מנת ללמוד על ההוראה של עצמנו ולא כדי לבקר הוראה של אחרות. 

  ולא באנשים הספציפיים שבסרטאנו עוסקות בהוראה ובלמידה.  

 אנו מבינות שהקטע הנצפה הוא חלק מהקשר רחב יותר. 

  אנו מניחות שהמורה והתלמידים פועלים על פי היגיון, ואם לא ירדנו לסוף דעתם נעשה מאמץ נוסף

  .להבינה

  מרות איננו או -אם המורה הנדונה נוכחת, איננו אומרות דבר שעשוי לפגוע בה; אם היא אינה נוכחת

 דבר שלא היינו אומרות לו היתה נוכחת עמנו. 

 .כל הנאמר בינינו ביחס לשיעור נשאר במפגש הלמידה 

 

 

 למנחה דגשים

 של והערכה פרשנויות להשהות המשתתפות את להנחות חשוב להערכה. שקודם לניתוח קודם התיאור 

  הבא. לשלב שקורה מה

 ראיתי )"אני אחד מתאר משפט אומרת אחת כל בו סבב לערוך זה בשלב אפשר זמן לחסוך מנת על 

  ש..."(.
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 (דקות 20) בעקרונות ביקורתי ודיון ניתוח .5
 בשלב שזוהו האירועים על בנייה תוך שנצפה. מה לאור העקרונות של וחסרונות ביתרונות דנה הקבוצה

 לשאול: ניתן התיאור,

 השיעור? את ןלדעתכ קידמו המצולם בקטע שנכחו העיקרון של המעשיים הביטויים אופן באיזה ●

 העקרונות? מומשו שבו האופן ידי על נוצרו אתגרים ו/או בעיות קשיים, אילו ●

 ?ןלצורכיכ אותו להתאים ו/או קרוןיהע את לשפר ותמציע ןהיית כיצד ●

 

 למנחה דגשים

 ביחס עמדותיהן את לגבש להתחיל למשתתפות לסייע נועד המהלך, ליבת למעשה שהוא זה, שלב 

 ידי על בונה: ביקורת לערוך היא המטרה בשיעור. בפועל מימושו על התבססות תוך ההוראה, לעקרון

  הקבוצה. לצורכי אותו ולהתאים העיקרון את לשפר ניתן בקשיים או בבעיות התמקדות

 שניים או אחד בנושא להתמקד מומלץ התיאור. בשלב שזוהו אירועים או נושאים על לבנות רצוי 

 שבוחנות שאלות ולהציב הנושאים, את למשתתפות להזכיר יכולה המנחה המשתתפות. את שהעסיקו

 האירוע? עם להתמודד ממליצים היו העיקרון מחברי כיצד קרה? זה , להערכתכן,מדוע לעומק: אותם

  וכיו"ב. אחרת? זה עם להתמודד אפשר היה כיצד

 בשלשות. או בזוגות לדון משתתפותולהזמין את ה נושאים מספר להציף אפשר  

 

 (דקות 5) וסיכום רפלקציה .6
 הבאה? פעםל התהליך את נשפר כיצד למדנו? מה היה? איך שעברו: בתהליך מתבוננות המשתתפות ●

  ההוראה? עקרונות חקר להמשך לנו יש שאלות אילו ●

 

 למנחה דגשים

 לחזור מקום יש אחד. במפגש מסתיים לא הוראה של עקרונות או עיקרון של קבוצתי חקר רוב, פי על 

 הדיון את להעמיק במטרה אחרים, מצולמים באירועים שימוש תוך נוספות, פעמים עקרונות לאותם

 נושאים שאלות, אילו המשתתפות עם לסכם כדאי כך, לשם נוספות. ראייה ויותומז העקרונות את ולבחון

  ההמשך. במפגשי לבחון רוצות הן אירועים או

 משוב מתן כולל בתחושותיה, לשתף הזדמנות לה לתת חשוב ,בחדר נמצאת המצולמת המורה אם 

  רוצה(. היא )אם שלה בשיעור דנו שבו האופן על לקבוצה
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 2 שער
 הנחיה מערכי
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 תקציר – מצולם מקרה חקר

 שציפינו ממה הפוכה לתשובה מגיעים כשתלמידים
 "שכנוע אמצעי" מלווה: סרט

 

 – ממנו שעולות עקרוניות בסוגיות ולדון מצולם הוראה אירוע לנתח היא מצולם מקרה חקר של המטרה

 את להרחיב בכיתות, והלמידה ההוראה תהליכי את המשתתפות של ההבנה את להעמיק מנת על וזאת

  שלהן. הפדגוגי הדעת שיקול את ולחדד שלהן התמרון מרחב

 דקות( 5) ציפיות ותיאום הקדמה .1
  המהלך. יתנהל וכיצד לדיון הסוגיות את המפגש, מטרת את מציגה המנחה

 דקות( 10) בטקסטים דיון – הסוגיה והגדרת המקרה הצגת .2
 קרה מה בשיעור, שלב בשנה, שלב לימוד, תחום כיתה, – לאירוע הרקע את מציגה המנחה :הקשר .א

 לפני.

 קצר. ודיון בטקסטים עיון :הטקסטים הצגת .ב

 דקות( 5) הסרט של ‘א חלק - ותיאור המקרה הצגת .3
  תמליל. וחלוקת סרט הקרנת .ג

  באירוע. ושמעו שראו מה את מתארות המשתתפות .א

 האירוע. בעקבות לדיון סוגיה או שאלה מציבה המנחה :הבעיה הגדרת .ב

 דקות( 10) הסוגיה ניתוח .4
 שלה. האפשריות ההשלכות לגבי והשערות שהוגדרה לסוגיה הגורמים לגבי הסברים מעלות המשתתפות

  לאורו. הבעיה את מחדש מגדירה ולעתים הסוגיה ניתוח את מסכמת המנחה

 דקות( 10) הבעיה עם להתמודדות הצעות .5
 שלהן. וחסרונות יתרונות ושוקלות הסוגיה עם להתמודדות אפשריות דרכים מעלות המשתתפות

 דקות( 10) הסרט של ‘ב חלק - המקרה הצגת המשך .6
 האירוע. עם המורה התמודדה שבו באופן ודנות הסרט בהמשך צופות המשתתפות

 דקות( 15) /לקחים בסוגיה דיון .7
 הניתוח. כדי תוך שעלו הסוגיות באחת לדון אפשר

 דקות( 5) וסיכום רפלקציה .8
 הבאה? לפעם התהליך את נשפר כיצד למדנו? מה היה? איך שעברו: בתהליך מתבוננות המשתתפות
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 הנחיה מערך – מצולם מקרה חקר
 שציפינו ממה הפוכה לתשובה מגיעים כשתלמידים

 שכנוע אמצעי מלווה: סרט

 

 הוראה אירוע לנתח היא מצולם המקרה חקר של המטרה

 מנת על וזאת – ממנו שעולות עקרוניות בסוגיות ולדון מצולם

 הוראה תהליכי את המשתתפות של ההבנה את להעמיק

 את ולחדד שלהן התמרון מרחב את להרחיב בכיתות, ולמידה

 פעילויות מסדרת בנוי המהלך שלהן. הפדגוגי הדעת שיקול

 שלב ולנתח הסיטואציה, לתוך המשתתפות את להכניס שנועדו

 בפני העומדות ההתמודדות דרכי מהן קורה, מה שלב אחר

 הדרכים של והחסרונות היתרונות ההשלכות, מהן המורה,

 בדיון השתתפות שלה. מההתנסות ללמוד ניתן ומה השונות,

 ולחדד אלו מעין מצבים של ההבנה את להעמיק עשויה זה מסוג

  שלנו. המקצועי הדעת שיקול את

 דקות 5 :הקדמה 
 דקות 10 הטקסטים: 

 דקות 5 הסרט, חלק א: 

 דקות 10 :ניתוח הבעיה 

 דקות 10 דרכי התמודדות 

 דקות 10 הסרט, חלק ב: 

 דקות 15 דיון בסוגיה: 

 דקות 5 רפלקציה:  

 דקות 75 סה"כ  

 בצוות( המתווה הפעלת )בטרם מוקדמות הכנות

 להכין: חשוב הפעילות את לערוך מנת על

 שכנוע"( )"אמצעי הסרט של עותק 

 טובים ורמקולים מקרן 

 בשיעור קראו שהתלמידים הטקסטים של עותקים 

 האירוע תמליל של עותקים 

 )עותקים של המתווה או של תקציר חקר המקרה )ראו עמוד קודם 

 

 דקות( 5) ציפיות ותיאום הקדמה .1
  המהלך. יתנהל וכיצד לדיון הסוגיות ו/או המצולם האירוע נבחרו מדוע המפגש, מטרת את מציגה המנחה

 

 ההנחיה מהלך

 ולדון מצולם הוראה אירוע לנתח היא מצולם מקרה חקר של המטרה :המפגש מטרת את מציגה המנחה 

 תהליכי את המשתתפות של ההבנה את להעמיק מנת על וזאת – ממנו שעולות עקרוניות בסוגיות

  שלהן. הפדגוגי הדעת שיקול את ולחדד שלהן התמרון מרחב את להרחיב בכיתות, והלמידה ההוראה

 גם היא אך משמעותית, למידה לקדם עשויה תלמידים של התנסות :לדיון הסוגיה את מציגה המנחה 
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 של מקרה ניתוח באמצעות המתוכנן. מן שונה ללמידה להוביל העשויות צפויות בלתי תגובות מזמנת

 להתמודדות שונות חלופות ונבחן זו סוגיה של ההבנה את נעמיק תלמידים, של התנסות שכללה הוראה

  עמה.

 המקרה את להציג מנת על משיעור קטע בצילום נשתמש זה בדיון :הדיון מהלך את מתארת המנחה 

 להתמודדות. השונות החלופות את נבחן ולבסוף לבעיה, הגורמים את ננתח מכן לאחר אותו. ולהבין

 

 למנחה דגשים

 בירור .והסוגיה המצב של מעמיקה הבנה ראשית, דורשת, להתמודדות אפקטיביות דרכים של הצעה 

 הצעה. כל של והחסרונות היתרונות שקילת דורש ההצעות

 השלבים את לרשום אפשר אותו. עושים ומדוע כולו, המהלך את לסקור המפגש בפתיחת חשוב 

 המתווה. דף את למשתתפות לחלק או הלוח, על המרכזיים

 לנושאים ו/או בצוות שהיו קודמים לדיונים הנדונים והסוגיה האירוע ואת המפגש את לחבר רצוי 

  בו. החברות המורות את שמטרידים

 הן כיצד במפגש? להשיג רוצות הן מה המשתתפות: בין קצר ציפיות תיאום גם לערוך ניתן זה בשלב 

 לצורכיהן? )והמתווה( המפגש את להתאים מציעות

 

 דקות( 10) בטקסטים דיון – הסוגיה והגדרת המקרה הצגת .2
 קרה מה בשיעור, שלב בשנה, שלב לימוד, תחום כיתה, – לאירוע הרקע את מציגה המנחה :הקשר .א

 לפני.

 קצר. ודיון בטקסטים עיון :הטקסטים הצגת .ב

 

 ההנחיה מהלך

 השיעור ה'. בכיתה עברית בשיעור התרחש נעסוק שבו המקרה והרקע: ההקשר את מתארת המנחה 

 אמצעי זיהוי לכלול ותוכנן ושכנוע, טיעון למטרות כתיבה כישורי לקדם שמטרתה הוראה מיחידת הוא

 תלמידים משני מבקשת המורה המוצג בקטע טיעוני. טקסט כתיבת של ומשימה נתון בטקסט שכנוע

 לאשר אימא את לשכנע )ניסיון שכנוע של ממד בהם יש ואשר ,שהיא כתבה מראש טקסטים, לקרוא

 לאחר לומר, ומתבקשת האם תפקיד את למלא נבחרת נוספת תלמידה כדורגל(. לחוג הצטרפות

 הטקסטים את ננתח השיעור, במהלך שנצפה לפני יותר. אותה שכנע הקוראים משני מי הקריאה,

 המורה. שהכינה

 המצורפים. הטקסטים את קוראות המשתתפות 

 האלה: לשאלות התייחסות תוך בטקסטים בקצרה דנות המשתתפות 

 מדוע? יותר? משכנע טקסט איזה  

 דל( שימוש לעומת שכנוע באמצעי עשיר שימוש )למשל: הטקסטים? שני מדגימים מה 

 מדוע? הילדים? את יותר שישכנע מצפים אנו טקסט איזה 

 באמצעים דל השני הרי שכנוע, באמצעי עשיר אחד שטקסט בעוד שנאמרו: הדברים את מסכמת המנחה 

 ולהכיר הטקסט של השכנוע כושר את משפר שכנוע באמצעי השימוש כיצד להדגים המורה כוונת אלה.

 )אך ה"אם" את יותר "ישכנע" שכנוע באמצעי העשיר שהטקסט ציפתה המורה שונים. שכנוע אמצעי

 אחרות(. ציפיות גם ייתכנו
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  הראשון הטקסט

 ולנסות. ללכת חייב אני ביישוב. הכדורגל בחוג ניסיון שיעור יתקיים ראשון ביום אימא,

 מפתח הוא אך כדור, אחרי שחקנים 10 רצים אמנם שבו עתיק, משחק הוא שכדורגל אימא, יודעת, את

 אימא. תנועתיות, ומוטוריקה, תכנון יכולת מהירה, חשיבה קואורדינציה, פעולה, שיתוף יחידה, גאוות

  אחד. אף הרג לא אחד ניסיון שיעור אבל מתנגדת, שאת יודע אני

 אני ואני? להשמנה. ונוטים והטלוויזיה המחשב מול שעות מבלים נוער שבני מוכיחים המאמרים שלי, אימא

 נכון? מנחת, ולא שאשמין רוצה היית לא בחוץ. לשחק לצאת רוצה

 

 

  השני הטקסט

 ביישוב. שיתקיים כדורגל לחוג ניסיון שיעור יתקיים ראשון ביום אימא,

 בליגה. שתשתתף קבוצה תוקם ויתמידו, ילדים יבואו אם

 בבקשה!!! אבל חוגים, לשלושה כבר רשום אני כי מתנגדת שאת יודע אני אימא,

 בבקשה. אימא... נו מרשה? שאת נכון שלי. החברים כל עם ללכת חייב אני

 

 

 למנחה דגשים

 למשל, המתרחש את להבין למשתתפות לסייע מנת על הטקסטים, חלוקת לפני קצר רקע להציג חשוב( 

 במהלך משתלב האירוע וכיצד המצולם, האירוע לפני קרה מה השיעור, צולם מקצוע ובאיזה כיתה באיזו

 השלם(. השיעור

 הטקסטים את לחלק אפשר בסרט. הצפייה לקראת וציפיות מתח ליצור היא הקצר הדיון של המטרה 

 רם(. בקול להקריא לא )רצוי במצגת להקרין או מודפסים

 

 

 דקות( 5) הסרט של ‘א חלק - ותיאור המקרה הצגת .3
 תמליל. וחלוקת סרט הקרנת 

 באירוע. ושמעו שראו מה את מתארות המשתתפות  

 האירוע. בעקבות לדיון סוגיה או שאלה מציבה המנחה :הסוגיה הגדרת 

 

 ההנחיה מהלך

 האתיקה. כללי את ומסבירה רהימזכ המנחה 
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 כללי אתיקה לצפייה בשיעורים מצולמים

  המצולם על מנת ללמוד על ההוראה של עצמנו ולא כדי לבקר הוראה של אחרותאנו צופות בשיעור. 

 אנו עוסקות בהוראה ובלמידה ולא באנשים הספציפיים שבסרט.  

 אנו מבינות שהקטע הנצפה הוא חלק מהקשר רחב יותר. 

 אנו מניחות שהמורה והתלמידים פועלים על פי היגיון, ואם לא ירדנו לסוף דעתם נעשה מאמץ נוסף 

  .להבינה

  איננו אומרות  -אם המורה הנדונה נוכחת, איננו אומרות דבר שעשוי לפגוע בה; אם היא אינה נוכחת

 דבר שלא היינו אומרות לו היתה נוכחת עמנו. 

 .כל הנאמר בינינו ביחס לשיעור נשאר במפגש הלמידה 

 

 הסרט של התמלילים את מחלקת המנחה 

 הטקסטים את קוראים התלמידים שבו (,2:03 דקה )עד הסרט של הראשון בחלקו צופות המשתתפות 

 יותר. משכנע טקסט איזה בוחרת ו"האמא"

 שיפוט, )ללא שמתאר קצר משפט לומר משתתפת מכל מבקשת במליאה: התיאורים את אוספת המנחה 

  שראתה. אחד דבר ניתוח( או הערכה

 בשני שונה היה הקריאה אופן כאן? קרה בעצם מה :הסוגיה את ומגדירה בקצרה מסכמת המנחה 

 בניגוד יותר, כמשכנע שכנוע באמצעי הדל הטקסט את דווקא מצאה "האם" התלמידה הטקסטים.

 המורה. של המקורית לכוונתה

 

 למנחה דגשים

 וליצור בסרט שהמופיעים והמורים התלמידים של כבודם על לשמור היא האתיקה כללי של המטרה 

  שלהן. ההוראה את גם לחשוף העת בבוא מוכנות יהיו המשתתפות שבה ומכבדת, פתוחה אווירה

 לכוון מומלץ וניתוח, עמדה הבעת שיפוט, ולהשהות המתרחש והבנת בתיאור ראשית להתמקד מנת על 

 בקטע?(. קורה )מה העניינים למהלך הצפייה במהלך לב לשים המשתתפות את

 את לסכם ראו, מה אחד במשפט לתאר אחדות משתתפות להזמין מומלץ ,קצביות על לשמור כדי 

 לניתוח. ולעבור הנאמר

 הצבעה זה )ובכלל בסרט קונקרטיות בהתרחשויות הערותיהן את לעגן משהמשתתפות לבקש מומלץ 

  בתמליל(. שורות מספרי על

 להשהות המשתתפות את להנחות חשוב ההתמודדות. דרכי לבחינת שקודם לניתוח, קודם התיאור 

  הבא. לשלב פתרון לדרכי והצעות שקורה מה של פרשנויות
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 דקות( 10) הסוגיה ניתוח .4
 שלה. האפשריות ההשלכות לגבי והשערות שהוגדרה לסוגיה הגורמים לגבי הסברים מעלות המשתתפות

  .סוגיהה ניתוח את מסכמת המנחה

 ההנחיה מהלך

 כמשכנע שכנוע באמצעי הדל הטקסט את דווקא מצאה "האם" התלמידה מדוע הסברים מעלות המשתתפות

 המורה. של המקורית לכוונתה בניגוד יותר,

 אפשריות תשובות

 לקרוא שנבחר )התלמיד התלמידים של הקריאה יכולת ובין הטקסט קריאת תפקיד בין התאמה חוסר 

 טוב(. פחות לקרוא ידע המשכנע הטקסט את

 דבור. טקסט באמצעות כתוב טקסט הדגמת 

 בעיני משכנע דווקא לאו המורה בעיני שמשכנע )מה לתלמידים המורה בין דוריים ו/או תרבותיים פערים 

 התלמידים(.

 טובים טיעונים לא הם לדעתם, אימא, את שמשכנע מה התלמידים: ידי על הסיטואציה של אחרת הבנה 

  רגשית. סחטנות אלא

 אפשרות להם ניתנה ולא לשכנע לשכנע/לא אמורים שהם ידעו לא )הם לתפקידם התלמידים הכנת אי 

 להקראה(. להתכונן

 

 למנחה דגשים

 המעורבים  הגורמים הבנת כולל – הסוגיה את הקבוצה של ההבנה את להעמיק היא זה שלב מטרת

 הפוכה למסקנה הגיעה התלמידה מדוע להבין היא המטרה הנוכחי במקרה שלה. וההשלכות סוגיהב

 התלמידים של והבנתם הבנתה לגבי בחירתה של האפשרויות המשמעויות ומה המורה, שתכננה מזו

 הנלמדים. התכנים את האחרים

 השיעור מהלך התלמידים, על צפויה הבלתי התשובה של האפשריות ההשלכות לגבי מעט להרחיב ניתן 

 והמורה.

 למהר )הטבעי( הדחף על להשתלט לנסות יש ולכן אותה, לפתור ננסה בטרםהסוגיה  את להבין חשוב 

  בכיתתי". זה את עושה אני "איך לספר או פתרונות ולהציע

 

 דקות( 10)הסוגיה  עם להתמודדות הצעות .5
 שלהן. וחסרונות יתרונות ושוקלותהסוגיה  עם להתמודדות אפשריות דרכים מעלות המשתתפות

 

 ההנחיה מהלך

 הובילה )ההתנסות המורה ניצבת שבפניה הסוגיה עם להתמודדות בדרכים דנות המשתתפות 

 של והחסרונות היתרונות מהם בפניה? העומדות החלופות מהן תכננה(: שהיא ממה הפוכה לתשובה

 חלופה? כל

 .המנחה מסכמת את החלופות שעלו 
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 אפשריות תשובות

 בכל מדוע תהייה תוך הטקסטים שני בין השוואה יותר, הדל בטקסט התלמידה בחירת על התעכבות 

 בטיעונים. העשיר הטקסט נבחר לא זאת

 תכננה, שהמורה התשובה זו שלא למרות התלמידה, של לתשובתה רב משקל הענקת :יתרונות

 גבוהה; ולמעורבות עצמאית לחשיבה תלמידים את תעודד

 הסטייה דיבור. באמצעי העוסק שיעור להיות הופך כתיבה באמצעי לעיסוק המכוון השיעור :חסרונות

 מהלומדים. חלק לבלבל עשויה המרכזי מהנושא

 המקורית. התכנית פי על "האם" את שישכנע באופן הטקסטים את לקרוא נוספים מדגימים משני בקשה 

 המקורי; לתכנון הצמדות גם כמו השיעור, במהלך נוספים תלמידים של מעורבות :יתרונות

 לכתוב. דבור טקסט בין הערבוב המשך :חסרון

 כתובים. כטקסטים הטקסטים שני בין והשוואה האם מבחירת התעלמות 

 לכתוב; דבור טקסט בין הערבוב מניעת :יתרון

 בתלמידה. אפשרית פגיעה גם כמו מטעויות, ללמוד ההזדמנות החמצת :חסרון

 

 למנחה דגשים

 ולשקול אפשריות חלופות להעלות אלא המועדפת, ההתמודדות דרך לגבי להכרעה להגיע אינה המטרה 

 שלהן. והחסרונות היתרונות את

 לדון להתחיל אז ורק התמודדות, דרכי של גדול מספר ולהעלות מוחות סיעור לערוך קודם מומלץ 

  מהן. חלק של ובחסרונות ביתרונות

 

 הנחיה חלופות

 הצעות כמה במליאה לאסוף כך ואחר קטנות, בקבוצות החלופות על לדיון דקות 5 להקצות מומלץ 

 ולהמשיך התשובות איסוף על לוותר גם אפשר לחילופין, שלהן. והחסרונות היתרונות את ולפרט לדוגמה

  קצביות(. על לשמור )כדי הבא לשלב

 

 דקות( 10) הסרט של ‘ב חלק - המקרה הצגת המשך .6
 האירוע. עם המורה התמודדה בו באופן ודנות הסרט בהמשך צופות המשתתפות

 

 ההנחיה מהלך

 וכיצד המורה נהגה כיצד רואים בו (,5:51 – 2:03 )דקות הסרט של השני בחלקו צופות המשתתפות 

 התלמידים. הגיבו

 התלמידה. תשובת עם המורה התמודדה כיצד מתארות המשתתפות  

 הפנתה מכן ולאחר הטקסטים הוצגו שבו ולאופן התלמידה לדברי התייחסה המורה מסכמת: המנחה 

 הטקסט את וניתחה המורה שבה התלמידים של השונות התשובות בעזרת הכיתה. לכלל השאלה את

 ההצגה(. לאופן התייחסה שוב )ובהמשך בו שיש השכנוע לאמצעי התייחסות תוך השניים, מבין העשיר

 על השפיעה כיצד שלה? התוצאות היו מה המורה: שנקטה החלופה את מנתחות המשתתפות 

  היתרונות? ומה החסרונות מהן התלמידים?
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 אפשריות תשובות

 אחרים. מתלמידים גם אותנטיות תשובות עודדה התלמידה של צפויה הבלתי לתשובתה ההתייחסות 

 אליה. וכיוונו המצופה התשובה מהי מאוד מהר הבינו התלמידים זאת, עם

 השיעור. של המקורית המטרה את שירתה הדבור( )לעומת הכתוב ולטקסט המתוכנן למהלך ההצמדות 

 הצמדות זאת, עם ולהבינו. היחידה של הכולל המהלך את לראות תלמידים על להקל עשויה זו בהירות

 למיותר. "ההצגה" של המהלך את הפכה זו

 יש )למשל, המקורי מהתכנון הפוכות תשובות של גם קבלה עם יחד התלמידים לכלל השאלה החזרת" 

 של המקורית לתכנית הצמדות תוך שהתרחש למה התייחסות אפשרה ההצגה"( לדרך גם חשיבות

  השיעור.

 

 למנחה דגשים

 הסרט. על המבוססות בראיות הדיון לעיגון לב לשים זה בשלב חשוב

 

 הנחיה חלופות

 תגובת את בחנו )ב( או המורה; התמודדה בעזרתם שונים אופנים שני תארו )א( הצפייה: לפני להנחות ניתן

 אחרים. למשיבים שלה התגובה ואת ל"אם" המורה

 

 דקות( 15) /לקחים בסוגיה דיון .7
 הניתוח כדי תוך שעלו הסוגיות באחת לדון אפשר

 

 דיון: להמשך אפשריות סוגיות

 שונה ללמידה להוביל שעשויות צפויות בלתי תגובות מזמנת התלמידים התנסות על המבוססת הוראה 

 את להעצים התכנון בשלב אפשר כיצד כזו? הוראה של והחסרונות היתרונות מהם המתוכנן. מן

 טובה בצורה צפינו שבה המטלה את לעצב אפשר כיצד )למשל החסרונות? את ולצמצמם היתרונות

 יותר?(.

 אחרת לתשובה מובילה ההתנסות כאשר השיעור בזמן עצמה את לשאול המורה צריכה שאלות אילו 

 האם השיעור? מטרת מהי שתוכנן? ממה אחרת התפתח המהלך מדוע )למשל: שציפתה? ממה

 האם התכנית? את המטרה? את מחדש להגדיר צורך יש האם המטרה? את תואמת ההתרחשות

 .עקביות?( הספק, התלמידים, מעורבות יותר חשובה

 בתוכן, שליטה )גמישות, זה? מסוג באירוע נתקלות שהן שעה מורות של לרשותן העומדים הכלים מהם 

 .וכו'( התלמידים עם טובה היכרות עצמי, בטחון

 

 דקות( 5) וסיכום רפלקציה .8
 הבאה? לפעם התהליך את נשפר כיצד למדנו? מה היה? איך שעברו: בתהליך מתבוננות המשתתפות
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 ההנחיה מהלך

 כגון: ,שאלות באמצעות שעברו בתהליך מתבוננות המשתתפות

 כמורה? עצמי על או הסוגיה על למדתי מה  

 שלי? הלמידה בתהליך פגעה ו/או אפשרה בתבנית השימוש כיצד  

 הבאה? בפעם הדיון את נשפר כיצד  

 

 למנחה דגשים

 ננסה כך המפגש, לפני הקבוצה חברות את שהטרידו לנושאים הבעיה ו/או האירוע את לחבר שניסינו כשם

 הבאים. במפגשים בכיתה( אותם לנסות )או בהם לדון להמשיך שנרצה נושאים לזהות המפגש בסיכום
  



 : מערכי הנחיה2שער 

 47התכנית לטיפוח שיח ומנהיגות פדגוגיים, מחוז מרכז | טיוטה להערות            

 שכנוע" "אמצעי סרטטקסטים מה –נספח 
 רקע

 לקדם שמטרתה הוראה מיחידת חלק היווה השיעור ה'. בכיתה עברית בשיעור התרחש נעסוק בוש המקרה

 לאמצעי יוחד זה שיעור ושכנוע. טיעון למטרות טקסטים כתיבת במהלך התלמידים של הכתיבה כישורי את

 בסרט, שמוצג בקטע כתיבה. ומשימת נתון בטקסט שכנוע אמצעי זיהוי לכלול ותוכנן כתוב, בטקסט שכנוע

 שכנוע של ממד בהם שיש מראש, כתבה שהיא טקסטים רם בקול לקרוא תלמידים משני מבקשת המורה

 האם תפקיד את למלא נבחרת נוספת תלמידה כדורגל(. לחוג הצטרפות לאשר אימא את לשכנע )ניסיון

  יותר. אותה שכנע הקוראים משני מי הקריאה לאחר לומר תצטרך והיא

 

  הראשון הטקסט

 בחוג ניסיון שיעור יתקיים ראשון ביום אימא,

 ולנסות. ללכת חייב אני ביישוב. הכדורגל

 עתיק משחק הוא שכדורגל אימא, יודעת, את

 אך כדור אחרי שחקנים 10 רצים אמנם שבו

 פעולה, שיתוף יחידה, גאוות מפתח הוא

 תכנון יכולת מהירה, חשיבה רדינציה,אוקו

 אימא. תנועתיות, ומוטוריקה,

 ניסיון שיעור אבל מתנגדת, שאת יודע אני

  אחד. אף הרג לא אחד

 נוער שבני מוכיחים המאמרים שלי, אימא

 ונוטים יזיהוווהטל המחשב מול שעות מבלים

 בחוץ. לשחק לצאת רוצה אני ואני? להשמנה.

 נכון? מנחת, ולא שאשמין רוצה היית לא

  השני הטקסט 

 לחוג ניסיון שיעור יתקיים ראשון ביום אימא,

 ביישוב. שיתקיים כדורגל

 קבוצה תוקם ויתמידו, ילדים בואוי אם

 בליגה. שתשתתף

 רשום אני כי מתנגדת שאת יודע אני אימא,

 בבקשה!!! אבל חוגים, לשלושה כבר

 שאת נכון שלי. החברים כל עם ללכת חייב אני

 בבקשה. אימא... נו מרשה?

 

 

 מצולמים בשיעורים לצפייה אתיקה כללי

  עצמנו ולא כדי לבקר הוראה של אחרותאנו צופות בשיעור המצולם על מנת ללמוד על ההוראה של. 

 אנו עוסקות בהוראה ובלמידה ולא באנשים הספציפיים שבסרט.  

 אנו מבינות שהקטע הנצפה הוא חלק מהקשר רחב יותר. 

  אנו מניחות שהמורה והתלמידים פועלים על פי היגיון, ואם לא ירדנו לסוף דעתם נעשה מאמץ נוסף

  .להבינה

  ,איננו אומרות  -איננו אומרות דבר שעשוי לפגוע בה; אם היא אינה נוכחת אם המורה הנדונה נוכחת

 דבר שלא היינו אומרות לו היתה נוכחת עמנו. 

 .כל הנאמר בינינו ביחס לשיעור נשאר במפגש הלמידה 
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 1 שכנוע" "אמצעי הוראה סרט תמלול - נספח

 2 

 3 ללכת חייב אני ביישוב, כדורגל בחוג ניסיון שיעור יתקיים ראשון ביום "אימא, )עירן(: תלמיד מורה:

 4 הוא אך כדור, אחרי שחקנים עשר רצים אמנם שבו עתיק משחק הוא שכדורגל אימא, יודעת את ולנסות.

 5 גם מפותח

 6 מפתח

 7  תנועתית. ומוטוריקה תכנון ויכולת מהירה, חשיבה קואורדינציה, פעולה, שיתוף מפתח עירן:

 8 תנועתיות מורה:

 9 מוכיחים המאמרים שלי, אמא אחד. אף הרג לא אחד ניסיון שיעור אבל מתנגדת, שאת יודע אני עירן:

 10 לצאת רוצה אני ואני, רו אני, ואני, להשמנה. ונוטים והטלוויזיה, המחשב, מול שעות מבלים שילדים

 11 מנחת." ולא שאשמין רוצה היית לא בחוץ, לשחק

 12 מנחת מורה:

 13 מנחת עירן:

 14 מנחת? זה מה : תלמיד

 15  ביטוי. של סוג זה מנחת' 'אשמין מנחת. לא. מורה:

 16 זמן הרבה יושבים שאם נכון? שזה יודעים אתם : תלמיד

 17 בבקשה. שלך. הטקסט את אעביר אני רגע, רגע רגע, עכשיו. דן רגע, אבל נכון. רגע, מורה:

 18 ויבואו במידה ביישוב. שיתקיים כדורגל בחוג ניסיון שיעור יתקיים ראשון ביום "אמא, )דן(: תלמיד

 19 לשלושה כבר רשום אני כי מתנגדת, שאת יודע אני אמא, בליגה. שתשתתף קבוצה תוקם ויתאימו, ילדים

 20 בבקשה." אמא, נו מרשה? שאת נכון שלי. החברים כל עם ללכת חייב אני בבקשה! אבל חוגים,

 21  רבה. תודה כפיים. מחיאות כל קודם להם שמגיעות חושבת אני מורה:

 22  רותם, שנייה. שנייה, שנייה, שנייה, רגע, מורה:

 23 להם? לענות )רותם(: ג' תלמידה

 24  יותר? אותך שכנע מי ראשוני, באופן רק להם, לענות לא מורה:

 25  דן. רותם:

 26  למה? דן. מורה:

 27 בקשה!!! שכנוע. אמצעי יותר שם היה לדעתי רותם:

 28  עשה? דן מה אבל לו, וכמה לו יש שכנוע אמצעי כמה נבדוק מיד אנחנו שכנוע? אמצעי יותר לו יש מורה:

 29 משכנע יותר דיבר הוא רותם:

 30  זה. את שיחק הוא תלמיד:

 31  רותם. את לשכנע ניסה ממש הוא לתפקיד, נכנס הוא שיחק, הוא מורה:

 32  עובד. לא שלי לאמא עושה שאני מה עירן:

 33 אוקיי עליה? עובד לא מורה:

 34  עוזר. לא כלב, רוצה עירן:

 35 גל. שנייה. שלכם. המשימה עכשיו מורה:

 36 שנייה שנייה, מורה:
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 37 שאלה. לי יש תלמיד:

 38 גליה? השיעור. את הפסקתי רעש. כשיש ממשיכים לא שנייה, לא, לא, מורה:

 39 גם? להקריא יכולה אני אז שאני, כזה, טקסט עוד יש אם תלמיד:

 40 אחר וגם לחבר גם תוכלי את אז כזה. טקסט לחבר לכם יהיה בהמשך, אבל כזה, טקסט עוד אין אז מורה:

 41 לפני, אתכם ששלחתי המשימה  כרגע, רוצה שאני מה המשך. משימת וזה בסדר? אותו. להציג כך

 42  אלה? הנימוק. לי חשוב יותר ולמה. יותר אתכם שכנע מי לי ולומר להקשיב הייתה

 43  לשם, ללכת לו כדאי למה למה יותר אמר הוא היטב, פירט הוא כי עירן, בעיניי תלמיד:

 44 אמרת. יותר רבות הנמקות יותר, טובה הנמקה רגע, אומרת, את זה. את נרשום רגע, אז אוקיי. מורה:

 45 יותר. רבות

 46  כדאי. לא למה כדאי, למה לה להגיד אותה, לשכנע ניסה הוא כאילו וגם תלמיד:

 47 בהנמקות תלמיד:

 48 הסביר לא הוא , לא הוא אבל ממש, זה את ביקש הוא ביקש הוא בבקשה, אמר רק ובן כאילו כן. תלמיד:

 49  למה. לה

 50 אשמתו לא זה אבל תלמיד:

 51  הנמקות. יותר היו עירן אצל אבל בקשה, במילות השתמש הוא אומרת, את שכאן אומרת זאת מורה:

 52  היה אצלו אבל תלמיד:

 53 ירון? חושב. שהוא מה את ממלא אחד כל אבל, אבל, עושים לא אנחנו רגע, מורה:

 54  יותר. משכנע עירן של הטקסט אבל לדמות, נכנס הוא כי יותר, אותי שכנע שדן חושב אני תלמיד:

 55  למה? יותר, משכנע עירן של הטקסט אז מורה:

 56  ללכת. לו כדאי למה מסביר יותר והוא שכנוע, מילות יותר בו יש כי תלמיד:

 57 שכנוע מילות יותר אומר כשאתה שכנוע. מילות יותר מורה:

 58  במגרש. שחקנים 11 יש דן:

 59 ביחד( מדברים שהתלמידים )נשמע

 60 עומד אחד אז הטקסט. את שכתבתי לפני בירור עשיתי אני הכדור, אחרי רצים עשרה לא, רגע, מורה:

 61  נכון? בשער

 62 רץ. לא הוא בשער, עומד אחד תלמיד:

 63  שוער. הוא מורה:

 64 במגרש. 11 שם יש טכני תלמיד:

 65  עירן? של הטקסט על מדבר אתה שכנוע, מילות יותר אומר כשאתה ירון, מורה:

 66  כן. תלמיד:

 67  מתכוון? אתה למה לי תאמר רגע, אותו, אעביר אני מורה:

 68 טוב. לך יצא זה, את כתבת את תלמיד:

 69 המחמאה. על תודה טוב? לי יצא מורה:

 70 כדורגל וויקיפדיה לוקחת פשוט היית תלמיד:

 71 עשיתי? מה אוי מורה:

 72  רצים. שחקנים 10 המגרש, בתוך שחקנים 11 יש : תלמיד

 73 שכנוע.. מילות לי אומר כשאתה ירון, המגרש. על כתוב לא רצים, כתוב אבל מורה:
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 74 קואורדינציה לך מאמן שכאילו רצים, שחקנים עשר עשרה, אחת ש...שמאחרי שכאילו חושב אני תלמיד:

 75 אלה וכל

 76 פה? נותן בעצם הוא מה חשיבה, קואורדינציה, פעולה, שיתוף יחידה. גאוות מפתח אומרת זאת מורה:

 77  כאן? מונה הוא מה

 78 כדורגל. זה מה תלמיד:

 79 כדורגל. זה מה הפירוט תלמיד:

 80  לו. ייתן זה מה תלמיד:

 81  לא. כדורגל? זה מה מורה:

 82 לו. שיהיה רוצה שלו שאמא לו ייתן זה מה לו. שיהיה רוצה שאמא לו ייתן זה מה תלמידה:

 83 לו ייתן זה מה מורה:

 84  בבית, להישאר רוצה לא שהוא שלו אמא את משכנע הוא וגם תלמיד:

 85  טוב. לו יעשה שזה תלמיד:

 86  משתמש? הוא במה אז מורה:

 87  שכנוע. במילת תלמיד:

 88 מוכיחים? המאמרים זה מה מה? שהן מורה:

 89  הוכחות. עובדה, תלמיד:

 90  מה? הביא בעצם שהוא הנמקה מורה:

 91  הוכחות. תלמיד:

 92 זה? את טוען הוא מורה:

 93  עובדה. זה לא, תלמיד:

 94  בעובדות. משתמש הוא עובדה, זו מורה:

 95 הוכחות תלמידים:

 96  נועה? מורה:

 97  אותי. שכנע זה זה, את הציג שדן איך אבל יותר, שכנע עירן של הטקסט בעיניי, תלמיד:

 98 לדרך חשיבות ההקראה. לדרך ההצגה, לדרך חשיבות יש שגם לי אומרים שאתם אומרת, זאת מורה:

 99 האמירה.

 100  ה.. כל עם שכתוב כמו זה את הקריא לא הוא אבל מעולה, ממש עירן של הטקסט תלמיד:

 101  המשחק. עם מורה:

 102 המילים. כל עם נו לא, תלמיד:

 103  בטקסט. משחק יותר היה לי דן:

 104  מנסה. הוא דן, רגע, רגע, מורה:

 105 נו. פסיקים, הנקודות, לזה? קוראים איך תלמיד:

 106  פיסוק. סימני מורה:

 107  רץ. ישר הוא פיסוק, הסימני עם זה את הקריא לא הוא לזה, קוראים איך שכחתי כן. תלמיד:

 108 לא הם משמעות, להם יש הפיסוק, לסימני חשיבות לנו יש אוקי, לב, לשים יש צריכים, אנחנו אז מורה:

 109  בבקשה. יותם, נהדר משמעות. להם יש כך, כתובים סתם
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 110 ככה. קרא ופעם רץ הוא שפעם פעמיים, קרא שהוא למרות שכנע, יותר שעירן חושב אני תלמיד:

 111  אותך? שכנע יותר הוא במה מורה:

 112 לעשות. אפשר כמה לעשות, יכול שהוא במה מורה:

 113 תמלול סוף
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 תקציר – מצולם מקרה חקר

 בשיעור? תלמידים מעורבות מעודדים כיצד
 "פרטני אמנות" מלווה: סרט

 

 – ממנו שעולות עקרוניות בסוגיות ולדון מצולם הוראה אירוע לנתח היא מצולם מקרה חקר של המטרה

 את להרחיב בכיתות, והלמידה ההוראה תהליכי את המשתתפות של ההבנה את להעמיק מנת על וזאת

  שלהן. הפדגוגי השיפוט כושר את ולחדד שלהן התמרון מרחב

 דקות( 5) ציפיות ותאום הקדמה .1
 ומהלכו. המפגש מטרות את מציגה הדיון מנחת

 דקות( 5) פתיחה פעילות .2
 קצר. דיון ניהול

 דקות( 10) המקרה הצגת .3
 לפני. קרה מה בשיעור, שלב בשנה, שלב לימוד, תחום כיתה,: לשיעור הרקע את מציגה המנחה :רקע .א

 האתי הקוד הצגת .ב

 דקות( 10-15) תיאור .4
 .המצולם השיעור בקטע המתרחש את ותמתאר המשתתפות :פתוחה צפייה

  ממוקדת. הנחיה ע"פ המתרחש את מתארות המשתתפות :ממוקדת צפייה

 דקות( 10-15) ניתוח .5
 עושים. שהתלמידים לפעולות עושה שהמורה הפעולות בין הקשרים מהם משערות המשתתפות

 בשיעור. התלמידים מעורבות לעידוד עושה שהמורה הפעולות של ובחסרונות ביתרונות דנות המשתתפות

 דקות( 10) תלמידים מעורבות לעידוד חלופות .6
 .אלה דרכים של ובחסרונות ביתרונות ודנות תלמידים מעורבות לעידוד חלופות מציעות המשתתפות

 דקות( 5) המלאה לכיתה הפרטני מהשיעור – הכללה .7
 .קצר דיון ניהול

 דקות( 5) רפלקציה .8
 הבאה? לפעם התהליך את נשפר כיצד למדנו? מה היה? איך שעברו: התהליך על מתבוננות המשתתפות
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 הנחיה מערך – מצולם מקרה חקר

 בשיעור? תלמידים מעורבות מעודדים כיצד
 פרטני אמנות מלווה: סרט

 

 אמנות שיעור של מצולם קטע בסיס על לדיון הצעה לפניכם

 בדרכים להתבונן היא המהלך מטרת יסודי. ספר בבית פרטני

 בשיעור, תלמידים מעורבות מעודדת המורה שבהן שונות

 התלמידים מעורבות על משפיעות המורה פעולות כיצד לנתח

 אילו אלה, פעולות של וחסרונותיהן יתרונותיהן מהם בשיעור,

 יתרונותיהן ומהן לבחור, המורה יכלה אחרות התמודדות דרכי

 במטרהכל זאת  האפשריות. החלופות של וחסרונותיהן

 והלמידה ההוראה תהליכי אודות ההבנה את להעמיק

  הפדגוגי. השיפוט כושר את ולחדד בכיתה המתרחשים

 

 דקות 5 :הקדמה 
 דקות 5 פעילות פתיחה: 

 דקות 10 הצגת המקרה: 

 דקות 10-15 תיאור: 

 דקות 10-15 ניתוח: 

 דקות 10-15 דרכי התמודדות: 

 דקות 5 הכללה: 

 דקות 5 רפלקציה:  

 כשעה סה"כ  

 

 דגשים למנחה

 חפצים השולחן במרכז מסדרת המורה בשיעור. התלמידים של הגבוהה מעורבותם הוא זה בסרט המיוחד

 שואלים, התלמידים רבות. תגובות התלמידים אצל שמעוררת חידה מעין העבודה, תהליך את המייצגים

 שותקת שהמורה בזמן השערות, משערים ילדות, בזיכרונות משתפים החפצים, את ומזיזים נוגעים מנחשים,

 שואלת או מפורשות הוראות נותנת אינה היא ולהתבונן, מהצד לעמוד בוחרת המורה כמעט(. דקות )שלוש

 לעבור. עומדים שהם התהליך ואת החפצים את בעצמם לגלות לתלמידים מאפשרת אלא מנחות שאלות

 

 בצוות( המתווה הפעלת )בטרם מוקדמות הכנות
 להכין: חשוב הפעילות את לערוך מנת על

 פרטני"( )"אמנות הסרט של עותק ●

 הסרט תמליל של עותקים ●

 ודפים כתיבה כלי ●

 צבעים בשני ללוח טושים ●

 עותקים של המתווה או תקציר חקר המקרה )ראו עמוד קודם( ●
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 דקות( 5) ציפיות ותאום הקדמה .1
 ומהלכו. המפגש מטרות את מציגה הדיון מנחת

 

 ההנחיה מהלך

 מצולם הוראה אירוע לנתח היא מצולם מקרה חקר של המטרה -המפגש מטרת את מציגה המנחה .א

 תהליכי את המשתתפות של ההבנה את להעמיק מנת על וזאת – ממנו שעולות עקרוניות בסוגיות ולדון

  שלהן. הפדגוגי הדעת שיקול את ולחדד שלהן התמרון מרחב את להרחיב בכיתות, והלמידה ההוראה

 בשיעור, המתרחש את נתאר מצולם, משיעור בקטע נצפה הנוכחי בדיון -המהלך את מציגה המנחה .ב

 בחירותיה. של ההשפעות ואת בשיעור תלמידים מעורבות לעודד המורה בוחרת בו האופן את ננתח

 להכליל האפשרות ואת זה במצב תלמידים של מעורבות לעידוד אחרות חלופות נבחן מכן לאחר

 אחרים. למקרים הזה מהמקרה

 

 למנחה דגשים

 אירוע חקר של פעילות שעורכים הראשונה בפעם במיוחד כולו, המהלך את לסקור המפגש בפתיחת חשוב

  המתווה. דף את למשתתפות לחלק מומלץ כך לשם לצפות. למה יידעו שהמשתתפות כדי מצולם,

 

 דקות( 5) פתיחה פעילות .2
 קצר. דיון ניהול

 

 ההנחיה מהלך

 המורה פרטני. אמנות בשיעור התרחש נעסוק שבו המקרה - לפעילות ההקשר את מציגה המנחה .א

 סידור ידי על הקרובים השיעורים במהלך לתלמידים הצפוי העבודה תהליך בהצגת השיעור את פותחת

  השולחן. גבי על התהליך מרכיבי כל

)ראו  השיעור בתחילת התלמידים בפני שהוצג העבודה תהליך את המתאר השקף את מקרינה המנחה .ב

 .נספח(

 בשקף. מתבוננות כשהן בהן מתעוררות שאלות מחשבות/ אילו המשתתפות את שואלת המנחה .ג

 מסודרים הם מדוע הפריטים? בין הקשר מה אפשריות: תשובות בתשובותיהן. משתפות המשתתפות .ד

 לשיעור? החפצים את הביאה המורה מדוע תשאל? המורה מה מעניין ללמד? מתכננת המורה מה כך?

 הגיבו? התלמידים איך שיעור? כך להתחיל אפשר באמנות רק הצפוי? התהליך מה חפץ? כל זה מה

 בלבד? פרטני בשיעור מתאפשרת כזו פתיחה האם אמנות? שיעור כל נפתח ככה

 לשאול לחשוב, לנו גרם השיעור את לפתוח בחרה המורה שבו האופן :הפעילות את מסכמת המנחה .ה

 עניין שאלות, בנו עוררה הגדולה( )התמונה השלם ללא הפרטים חשיפת בהמשך. יקרה מה ולהתעניין

 מעורבות להיות אותנו עודדה זו הצגה דרך הגדולה. התמונה את ולגלות הרמזים את לחבר ורצון

 בפעילות.

 ביצוע הקשבה, )השתתפות, התנהגותית מעורבות מעורבות: סוגי 3 בין להבחין ניתן :שואלת המנחה .ו

 התעניינות, )התלהבות, רגשית ומעורבות להבין( ניסיון ריכוז, )חשיבה, קוגניטיבית מעורבות משימות(,

 הפתיחה? בכם עוררה מעורבות סוגי אילו הנאה(.
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 למנחה דגשים

 לצפייה סקרנותן את ולעורר הדיון לנושא המשתתפות את להכניס היא הפתיחה פעילות של מטרתה 

 הדיון. ולהמשך בסרט

 מדוע – דיון לנהל כדאי כזה במקרה בפעילות. המשתתפות של מעורבותן את יעורר לא שהשקף ייתכן 

 את המשתתפות עם לנתח המצולם, בקטע הצפייה ולאחר המשתתפות מעורבות את עורר לא השקף

 התלמידים. לתגובות תגובותיהן בין לפער הסיבות

 

 דקות( 5) והסוגיה המקרה הצגת .3
 לפני. קרה מה בשיעור, שלב בשנה, שלב לימוד, תחום כיתה, - לשיעור הרקע את מציגה המנחה :רקע 

 האתי הקוד הצגת 

 

 ההנחיה מהלך

 שבו ד', בכיתה פרטני אמנות בשיעור נצפה :המצולם השיעור לקטע הרקע את מציגה המנחה .א

 חברתיים שיקולים מגוון סמך על נבחרה והיא הטרוגנית, היא הקבוצה תלמידים. 4 משתתפים

 8-10 של למידה לתהליך פתיחה מהווה השיעור הקבוצה. עם המורה של ראשון מפגש זהו .ולימודיים

 השיעור, בתחילת זה. בשיעור בפניהם שמוצג העבודה תהליך פי על יעבדו התלמידים שבהם שיעורים

  ציפיות. ולתיאום להיכרות התלמידים, עם לשיחה דקות כמה הקדישה המורה נצפה, שבו הקטע לפני

 האתי הקוד הצגת .ב

 התמלילים חלוקת .ג

 

 כללי אתיקה לצפייה בשיעורים מצולמים

 אנו צופות בשיעור המצולם על מנת ללמוד על ההוראה של עצמנו ולא כדי לבקר הוראה של אחרות. 

 אנו עוסקות בהוראה ובלמידה ולא באנשים הספציפיים שבסרט.  

 אנו מבינות שהקטע הנצפה הוא חלק מהקשר רחב יותר. 

  אנו מניחות שהמורה והתלמידים פועלים על פי היגיון, ואם לא ירדנו לסוף דעתם נעשה מאמץ נוסף

  .להבינה

  איננו אומרות  -אם המורה הנדונה נוכחת, איננו אומרות דבר שעשוי לפגוע בה; אם היא אינה נוכחת

 דבר שלא היינו אומרות לו היתה נוכחת עמנו. 

  נשאר במפגש הלמידה.כל הנאמר בינינו ביחס לשיעור 

 

 למנחה דגשים

 המתרחש. את להבין למשתתפות לסייע מנת על ההקרנה, לפני המצולם לשיעור קצר רקע להציג חשוב 

 בשיעור המתרחש אחר לעקוב יותר קל שיהיה כדי המצולם השיעור קטע של התמליל את לחלק רצוי. 

 גם אפשר הסרט. הקרנת לפני מצולמים בשיעורים לצפייה האתי הקוד את למשתתפות להזכיר חשוב 

  למשתתפות. אותו לחלק
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 המורה בהיעדר קצרות. הבהרה שאלות לשאול למשתתפות לאפשר יש הראשונה הצפייה לאחר 

 להעלות )או לענות נסו נורא. לא להן. התשובות את תדעו שלא הבהרה שאלות יתעוררו המצולמת

 נניח הדיון שלצורך לסכם גם אפשר לימוד. כיתות על ויודעות בסרט רואות שאתן מה מתוך השערות(

  .מסוים מצב

 

 דקות( 10-15) תיאור .4
 המצולם. השיעור בקטע המתרחש את מתארות המשתתפות :פתוחה צפייה

 ממוקדת. הנחיה פי על המתרחש את מתארות המשתתפות :ממוקדת צפייה

 

 ההנחיה מהלך

 את במשפט ולתאר המצולם השיעור בקטע לצפות מהמשתתפות מבקשת המנחה :פתוחה צפייה .א

 המתרחש.

 )סה"כ אחר תלמיד אחר לעקוב משתתפת מכל מבקשת המנחה :בתלמידים או במורה ממוקדת צפייה .ב

 המורה. אחר לעקוב נוספת וממשתתפת תלמידים( 4

 הסרט. במהלך עושה התלמיד או שהמורה הפעולות כל את לכתוב מהמשתתפות מבקשת המנחה

 .הלוח על המשתתפות תשובות את אוספת המנחה :תשובות איסוף .ג

 

  אפשריות תשובות

 רוצה אני )"אז השולחן על חומרים מניחה - המורה

 מציגה משהו"( פה לכם לפרוס אה... רגע עכשיו

 פה זה את לכם אשים )"אני העבודה תהליך את

 שואלת מחייכת, מקשיבה, שותקת, במרכז"(

 קריאות קוראת זה?(, ומה זה? )מה שאלות

 מחמיאה התלמידים, לדברי מגיבה התפעלות,

 כמחשבה זה על חשבתי לא בכלל )"ואני לתלמידים

 וזה הזה הרעיון את לי נתת את אבל ורעיון,

 מתבוננת... מקסים"(

 רעיון, מחשבה, )תהליך, מנחשים - התלמידים

 )מי שאלות שואלים …(נייר עיסת פנדה, חומר,

 )תפסיקי ביניהם מדברים זה?( מה זה? את הכין

 נוגעים, מחייכים, לך?!( אמרתי מה לנחש,

 נזכרים הביאה, שהמורה החומרים את ממששים

 מהגן בזיכרון משתף תלמיד מהעבר, בחוויות

 "כשהייתי צורות" מזה עשינו קטנה כשהייתי )"פעם

 …"(סבא בכפר בגן

  

 

 למנחה דגשים

 הלוח של אחד בצד ולכתוב חלקים לשני הלוח את לחלק חשוב מהמשתתפות: התשובות איסוף בשלב 

 הבא לשלב כהכנה ,עושה שהמורה הפעולות כל את השני ובצדו עושים שהתלמידים הפעולות כל את

 התלמידים. לפעולות המורה פעולות בין הקשרים מציאת של

 עניין על לשמור וכדי הניתוח לשלב זמן מספיק להשאיר כדי מדגמי באופן תשובות לאסוף חשוב 

 בשיח. המשתתפות
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 דקות( 10-15) הסוגיה ניתוח .5
 עושים. שהתלמידים לפעולות עושה שהמורה הפעולות בין הקשרים מהם משערות המשתתפות

 בשיעור. התלמידים מעורבות לעידוד עושה שהמורה הפעולות של ובחסרונות ביתרונות דנות המשתתפות

 

 ההנחיה מהלך

 הפעולות בין קשרים למצוא )בזוגות( מהמשתתפות מבקשת המנחה :הפעולות בין קשרים מציאת .א

 .מבצעים שהתלמידים לפעולות עושה שהמורה

 המנחה ולהסבירן. בתשובותיהן לשתף מהמשתתפות מבקשת המנחה :במליאה תשובות שיתוף .ב

 לפעולות המורה עולותפ בין קו מתיחת ידי )על הלוח גבי על מצאו שהמשתתפות הקשרים את מסמנת

 .קשר( ביניהם שנמצא התלמידים

 אפשריות תשובות

 נסותל לחשוב, – בשיעור קוגניטיבית מעורבים להיות לתלמידים גורמת כחידה היצירה תהליך הצגת ●

  שאלות. להעלות לנחש, להבין,

 תהליך כבר שזה רואים אתם או, …במרכז פה זה את לכם אשים "אני – כחידה השיעור את פותחת המורה

 משהו". של

 יהיה זה ואז מחומר מתחיל זה תהליך, נייר? עיסת פנדה? "חומר! – שאלות שואלים מנחשים, תלמידים

 ה...". של התוצר

 והעניין. הסקרנות הרגשית, המעורבות את מגבירה כך ידי ועל המסתורין את מעצימה המורה שתיקת ●

 זה. לדברי זה ולהגיב לנחש לתהות, אפשרות לחשוב, שהות לתלמידים מזמנת גם השתיקה

 על אחת פעם וחוזרת זה?" "מה פעמיים שואלת המורה בתמלול 38-62 בשורות - שותקת המורה

 שותקת. היא הזמן בשאר התלמידים. דברי

 את שמים ככה... זה אה " זה לדברי זה מגיבים מנחשים, שאלות, שואלים ביניהם, מדברים תלמידים

 …".אה צובעים... ואז נכון צובעים... ואז הנייר על הפלסטיק

 מעורבות מעודדת בחפצים לגעת התלמידים והזמנת מוחשי באופן היצירה תהליך הצגת  ●

 .מהגן בחוויות להיזכר וגם - נוספים חושים ולערב לגעת לתלמידים גורמת - התנהגותית

 יכולים אתם ודבק "מים - למשש לגעת, התלמידים את ומזמינה מוחשיים אמצעים מביאה המורה

 .דביק" הוא תרגישו להרגיש, לחוש, קצת בזה לגעת

 הרצועות את )לחבר החומרים עם להתעסק מציעה תלמידה מזיזים, ממששים, נוגעים, תלמידים

 בגן... כשהייתי "פעם - מהגן בחוויות נזכרים …","איכ - הדביק מהמרקם נגעל תלמיד הגרוסות(,

 …".צורות מזה עשיתי קטנה כשהייתי פעם

 

 לידי באים מעורבות סוגי אילו שואלת המנחה המצולם: השיעור בקטע ביטוי לידי הבאים מעורבות סוגי .ג

 .אופן ובאיזה בסרט ביטוי

 אפשריות תשובות

 ניחושים מנחשים בקול, שאלות שואלים בזיכרונות, משתפים ממששים, נוגעים, - התנהגותית מעורבות

 .בקול

 "החידה" את ולפתור להבין וניסיון חשיבה על מעידות התלמידים תשובות - קוגניטיבית מעורבות
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 התלהבות, על מעידים הקול ונימת התשובות קצב הנאה, על להעיד יכולים החיוכים - רגשית מעורבות
 עניין. על מעידות השאלות

 

 ורגשית קוגניטיבית התנהגותית, מעורבות של גבוהה רמה מדגים הסרט הדיון: את מסכמת המנחה .ד
 ניסיון חשיבה, על מעידות רבות תגובות בשיעור, מאוד פעילים התלמידים בשיעור. התלמידים של

 התלמידים מעורבות בין קשר שיש שיערנו בשיעור. במתרחש ועניין סקרנות התלהבות, להבין,
 הלמידה תהליך את המייצגים חפצים מניחה בחידה, השיעור את פותחת המורה המורה. של לפעולותיה

 ארוכים רגעים במשך בוחרת המורה בהם. לגעת גם התלמידים את מזמינה היא יותר מאוחר ובשלב
 מציגה שהיא התהליך מהו לנחש מנסים או שאלות שואלים כשהתלמידים גם שתיקה. על לשמור

 שואלת או מפורשות הוראות נותנת אינה היא במתרחש. ולהתבונן מהצד לעמוד בוחרת היא בפניהם,
 בעצמם. מייצגים שהם התהליך ואת החפצים את לגלות לתלמידים מאפשרת אלא מנחות שאלות
 לדברי זה ולהגיב לשאול לשער, לחשוב, ממושך, זמן במשך לדבר לתלמידים מאפשרות אלה פעולות

 זה.

 בשיעור: תלמידים מעורבות לעידוד המורה פעולות של וחסרונותיהן יתרונותיהן בחינת .ה

 של מעורבות בעיניהן שמזמנת המורה של אחת פעולה לבחור ,בזוגות מהמשתתפות, מבקשת המנחה
 בשיעור. התלמידים

 זו? פעולה בבחירת המורה של השיקולים היו מה האלה: בשאלות לדון מהמשתתפות מבקשת המנחה
  זו? פעולה של והחסרונות היתרונות מהם

 תשובות אפשריות

 .כחידה הלמידה תהליך את מציגה המורה

 )תחרות ללמידה חיובי מתח יוצרת בשיעור, להשתתף לתלמידים מאפשרת חשיבה, מעוררת :יתרונות 
 גיוון הנלמד, בידע עניין/סקרנות מעוררת תלמידים, של קודם ידע של חשיפה מאפשרת בלמידה(, חיובית
 הלמידה. בדרכי

 ויצירתיות חשיבה הכנה, זמן מהמורה דורש החידה, לפתרון ממושך זמן להקדיש מהמורה דורש :חסרונות
 תשעמם שהחידה תלמידים שיהיו ייתכן לתלמידים, ומתאימה הנלמד הנושא את שמקדמת חידה בבחירת

 כתוצאה ללמידה שלילי מתח יווצרהל עלול סקרנות, בהם תעורר שהחידה אחרים לעומת אותם תתסכל או
 החידה. לפתרון מהתחרות

 מספר. דקות במשך שותקת המורה

 לתלמידים מאפשר לשער, לנחש, לתהות, לחשוב, להגיב, לתלמידים מאפשר עניין, מתח, יוצר :יתרונות
 את לשמוע מאפשר עצמאית, למידה/חשיבה מפתח הדדית, למידה של תחושה מייצר זה, לדברי זה להגיב

 התלמידים. של המעורבות/ההשתתפות מידת את מעלה לחשיבה/תכנון, זמן למורה מאפשר התלמידים,

 בלבול, פעולה, שיתוף חוסר מבוכה, שליטה, חוסר של תחושה לייצר בכיתה, כאוס ליצור עלול :חסרונות

 מענה. מקבלות שלא שגויות תפיסות זה, לדברי זה הקשבה חוסר התלמידים, בין אינטראקציה חוסר

 

 למנחה דגשים

 הלוח על המתועדות בפעולות להיעזר כדאי. 

 התלמידים לתגובות המורה פעולות בין שעובר לזמן השיעור, לקצב לב לשים כדאי. 

 להדגיש כדי התלמידים לתגובות המורה פעולות בין הקשרים את המייצגים הלוח, על קווים לסמן כדאי 

 .שנמצאו הקשרים את ויזואלי באופן

 ורגשית. קוגניטיבית התנהגותית, מעורבות בין ולהבחין להמשיך מומלץ 
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 דקות( 10) תלמידים מעורבות לעידוד חלופות .6
 .אלה דרכים של ובחסרונות ביתרונות ודנות תלמידים מעורבות לעידוד חלופות מציעות המשתתפות

 

 ההנחיה מהלך

 של מעורבות לעודד המורה יכלה שבאמצעותן נוספות דרכים להציע בזוגות מהמשתתפות מבקשת המנחה

 אלה. דרכים של ובחסרונות ביתרונות ולדון בשיעור תלמידים

 אפשריות תשובות

 רם. בקול לנחש מתחילים שהם לפני שלו, התשובה את דף על ירשום תלמיד שכל לבקש יכלה המורה

 אולי הקוגניטיבית המעורבות וכך מדבר שהוא לפני לחשוב שהות מתאפשרת הייתה תלמיד לכל :יתרונות

 יותר. גבוהה הייתה

 כלומר בהנאה, לפגוע עלולה אישית כתיבה משימת בכתיבה, שמתקשים תלמידים עבור :חסרונות

 שעודדו הגורמים אחד היא התלמידים בין הספונטנית שהאינטראקציה ייתכן בנוסף, הרגשית. במעורבות

  שלהם. במעורבות לפגוע היה עלול הזו האינטראקציה ריסון שלהם. המעורבות את

 

 למנחה דגשים

 שלב מקיימים אם הבא. לשלב ישירות ולעבור הזה השלב על לדלג מומלץ בזמן, מחסור יש אם 

  .הצעות אחדות לפחות של ובחסרונות ביתרונות דיון על להקפיד חשוב זה,

 

 דקות( 5) המלאה לכיתה הפרטני מהשיעור – הכללה .7
 קצר. דיון ניהול

 

 בכיתה ליישמן אפשר כיצד מגוונות. בדרכים תלמידים מעורבות מזמנת המורה קצר: דיון מנהלת המנחה

 המלאה? בכיתה תלמידים מעורבות לעודד נוספות דרכים יש האם הצפויים? הקשיים מהם המלאה?

 תלמידים של מעורבות לעודד הוא בכיתה המורה של האתגרים אחד המהלך: את מסכמת המנחה

 שלהם. העניין ומתחומי מעולמם מרוחקים לתלמידים הנראים תכנים בו נלמדים לעתים אם גם בשיעור,

 ברמה בשיעור מעורבים להיות להם שיאפשרו התנסויות לתלמידים לזמן המורה של תפקידה

 הצבת לדוגמה: בשיעור, תלמידים של מעורבות לעודד רבות דרכים יש ורגשית. קוגניטיבית התנהגותית,

 או קטנות בקבוצות שיח שמזמנת פעילות השיעור, במהלך מענה שתקבל בשאלה שיעור פתיחת חידה,

 דרך איזו לשקול חשוב חסרונות. לה ויש קשיים גם מזמנת האלה מהדרכים אחת כל אישית. התייחסות

 להשלכות. מודעים ולהיות ולמי, מצב באיזה מתאימה

 

 דקות( 5) רפלקציה. 8
 שלנו?( ההוראה דרך על למדנו מה תלמידים? מעורבות על למדנו מה )לדוגמה: למדנו? מה שואלת: המנחה

 הדיון את נשפר איך הדיון? את קידמו שאלות/פעילויות אילו )לדוגמה: הדיון? ניהול אופן על לומר ניתן מה

 הבאה?( פעםב
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 העבודה תהליך שקף :נספח
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 1 פרטני" "אמנות הוראה סרט תמלול - נספח

 2 

 3 משהו פה לכם לפרוס אה... רגע עכשיו רוצה אני אז מורה:

 4  חימר! תלמידה:

 5 ש... עבודה תהליך איזשהו על נדבר קצת ככה זה בעצם אבל חימר יהיה לא דווקא זה שבעצם, מורה:

 6 פנדה? תלמידה:

 7 לנחש תפסיקי תלמיד:

 8 במרכז פה זה את לכם אשים אני מורה:

 9 תהליך תלמיד:

 10 משהו של תהליך כבר שזה רואים אתם הו, מורה:

 11 ה... של התוצר יהיה זה ואז מחימר מתחיל זה תלמיד:

 12 נייר! עיסת תלמיד:

 13 אה... תלמידה:

 14 נייר עיסת כן תלמידה:

 15  רטוב נייר זה כן, תלמיד:

 16 אחת פעם זה את עשיתי תלמיד:

 17 עצמו בתהליך התבלבלתי אני סליחה, מורה:

 18 זה? מה תלמיד:

 19 דבק תלמידה:

 20 המקומות בין להחליף שאפשר האמת מורה:

 21 דבק זה לא תלמידה:

 22 אה... תלמיד:

 23 פלסטיקים שני זה פלסטיק זה אבל תלמיד:

 24 לא? דבק זה לא, תלמידה:

 25 דבק זה נו כן תלמידה:

 26  ניירות זה אבל תלמיד:

 27  שיוצא מה זה אחרי זה זה אחרי דבק ניירות תלמידה:

 28 זה? עם מה תלמידה:

 29 זה? את הכין מי תלמיד:

 30  נראה בואו אז אז בואו אז רגע, אז מורה:

 31 להיות? אמור זה מה לא תלמידה:

 32 דבק תלמיד:

 33 פלסטיק. זה זה? מה מורה:

 34 לך?! אמרתי מה תלמיד:



 : מערכי הנחיה2שער 

 62            להערות טיוטה | מרכז מחוז פדגוגיים, ומנהיגות שיח לטיפוח התכנית

 35 אוקי מורה:

 36  ו...? פלסטיק איך ואז נייר עיסת פלסטיק? נייר? אומרת זאת מה אז תלמידה:

 37  בעצם גם להיות יכול זה אז זהו אז מורה:

 38 אותו לצבוע אפשר ואז פלסטיק זה תלמיד:

 39  יותר ברור יהיה זה אולי הסדר את נחליף אנחנו בעצם אנחנו אם יפה, מורה:

 40 ככה זה אה תלמיד:

 41 צובעים ואז נייר עיסת עושים ועליו הפלסטיק את שמים תלמיד:

 42 צובעים ואז נכון תלמיד:

 43 אה... תלמידה:

 44 השלד כאילו זה תלמיד:

 45 הגוף זה תלמיד:

 46 הגוף להיות צריך זה הפוך, זה אז תלמידה:

 47 העצם זה תלמיד:

 48 הצביעה זה אבל תלמידה:

 49 הנה דבר אותו תלמיד:

 50 זה? ומה מורה:

 51 הראש זה תלמיד:

 52 זה? מה מורה:

 53 מחשבה תלמידה:

 54 עושים זה אחרי חושבים קודם זה תלמיד:

 55 רעיון תלמיד:

 56  דבק דבק דבק, צבעים תלמידה:

 57 ורעיון מחשבה יפה רעיון, מחשבה, מורה:

 58  מים תלמיד:

 59 מקסים וזה הזה הרעיון את לי נתת את אבל ורעיון כמחשבה זה על חשבתי לא בכלל ואני מורה:

 60 רעיון! אמרתי אני תלמיד:

 61 ש.. דף לקחתי בעצם .מחשבה אמרה נעה רעיון, אמרת אתה מורה:

 62 מערכת תלמיד:

 63  שימוש בו אין אותו, הדפיסו שכבר דף זה כן, אה מורה:

 64 ממוחזר להיות אמור זה מחזור, אה תלמיד:

 65 עבר הוא הזה מהניר ובעצם יותר שימוש בו אין נכון מורה:

 66 לזה אותו הופכים תלמיד:

 67  גרוסות כאלה לרצועות עבר הוא במזכירות עינת אצל בעצם גריסה במכונת עבר הוא בדיוק. מורה:

 68 מערכת גם זה הי תלמידה:

 69 סתכלו נו כן תלמידה:
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 70 הבנו תלמיד:

 71 זה את נרכיב בוא תלמידה:

 72 מושג? קצת לכם יש אתם זה? את מזה מקבלים אנחנו איך מזה, ואז מורה:

 73 מים מוסיפים תלמיד:

 74 ומקב'צצ'ים מים מוסיפים תלמיד:

 75 ודבק מים נכון מורה:

 76  הקיבצ'וץ של החלק את אוהב אני תלמיד:

 77 דביק הוא תרגישו להרגיש לחוש, קצת בזה לגעת יכולים אתם ודבק מים מורה:

 78 איכ.. תלמידה:

 79 בגן כשהייתי שלי, בגן תלמיד:

 80 צורות מזה עשיתי קטנה כשהייתי פעם תלמידה:

 81 גדולים ממש דברים הכנו .נייר עיסת עם פעילויות המון לנו היו אז סבא, בכפר בגן כשהייתי תלמיד:

 82 כמו? באמת? מורה:

 83  שהייתה זוכר אני אבל זוכר לא כבר אני תלמיד:

 84 פיסול? מורה:

 85 אני אבל נייר בעיסת מלאה תבנית שעשינו זוכר ה_________אני שהייתה זוכר אני כזה משהו תלמיד:

 86 הזה ה_ עם עשינו מה זוכר לא

 87 מזמן היה זה טוב אוקי, מורה:

 88 מזמן ממש תלמיד:

 89 מזמן היה זה מורה:

 90 ברור...( לא שאלה )שואלת תלמידה:

 91 מה? מורה:

 92 _______________ תלמידה:

 93 בעצם מתחיל תהליך שוב, אבל התהליך, עם נתחיל עכשיו אנחנו מורה:

 94 במחשבה תלמידה:

 95 לתוצר. נגיע אנחנו דבר של בסופו אבל וברעיון במחשבה מורה:

 96 סופי תוצר תלמיד:

 97 בעצם? מהו שהוא לתוצר, מורה:

 98 שחשבת מה צורה, הוא תלמיד:

 99 באמנות? לזה קוראים איך ש..אמ נכון, מורה:

 100 תלמידה:דמיון.

 101 מה? מורה:

 102 סקיצה? עושים קודם תלמידה:

 103 ברור מורה:

 104 דמיון? תלמידה:
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 105 מימדי? תלת והוא הכיוונים מכל עליו שמסתכלים הזה לדבר באמנות? לזה קוראים איך מורה:

 106 מימד תלת תלמיד:

 107 שכחתי נו תלמיד:

 108 זה? מה אז ציור לא זה אם מורה:

 109 קומפוזיציה? :תלמידה

 110 נכון. פיסול זה? מה אז ציור לא זה אם מורה:

 111 תמלול סוף
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 תקציר – מצולם מקרה חקר

 למידה מקדם משוב
 "מקבילים ישרים" מלווה: סרט

 

 זאת– ממנו שעולות עקרוניות בסוגיות ולדון מצולם הוראה אירוע לנתח היא מצולם מקרה חקר של המטרה

 מרחב את להרחיב בכיתות, והלמידה ההוראה תהליכי את המשתתפות של ההבנה את להעמיק מנת על

  הפדגוגי. השיפוט כושר את ולחדד שלהן התמרון

 

 דקות( 5) ציפיות ותאום הקדמה .1
 המהלך. יתנהל וכיצד לדיון הסוגיות המפגש, מטרת את מציגה הדיון מנחת

 דקות( 10) פתיחה - לנושא כניסה .2
 המוצג והאירוע ,הכיתה השיעור על רקע מציגה המנחה -והקשר רקע. 

 אפשריים במשובים דנות המשתתפות תלמיד, ותשובת המורה שאלת את מציגה המנחה -פעילות. 

 הדיון את מסכמת המנחה -סיכום. 

 דקות( 10) תיאור – המקרה הצגת .3
 .בסרט הראשונה בפעם צופות המשתתפות

 .התמליל גבי על המורה משובי סימון א 

 .משוב לכל כותרת/נושא ניסוח ב  

 דקות( 20) והשפעותיהן משוב צורות - ניתוח .4
 .של והחסרונות והיתרונות משובים מכוונים אליהן שונות מטרות המשתתפות בפני מציגה המנחה א 

  מהם. אחד כל

 .קטעים. בשלושה ממוקדת צפייה צופות המשתפות ב 

 .בעקבות בכיתה ההתרחשות ואת שונות משוב בצורות המורה של השימוש את ותבוחנ המשתתפות ג 

 השונים. המשובים

 דקות( 10) המורה למשוב חלופות הצעת .5
 המורה. למשוב חלופות ומציעות בשיעור המופעים מתוך אחת משוב בצורת מתמקדות המשתתפות

 וסיכום רפלקציה .6
 דקות( 5) וההתנסות המהלך של קצרה סקירה
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 הנחיה מערך – מצולם מקרה חקר

 למידה מקדם משוב
 "מקבילים ישרים" מלווה: סרט

 

 הוראה של מצולם קטע בסיס על לדיון הצעה לפניכן

 המהלך .ביניים בחטיבת מתמטיקה בשיעור ולמידה

 המשתתפות את להכניס שנועדו משלבים בנוי המוצע

 מהן ,קורה מה שלב אחר שלב לנתח ,הסיטואציה לתוך

 מהן ,המציגה המורה בפני העומדות האפשרויות

 השונות הדרכים של והחסרונות היתרונות ,ההשלכות

 מסוג בדיון השתתפות .שלה מההתנסות ללמוד ניתן ומה

 של המועיל השימוש של ההבנה את להעמיק עשויה זה

 .למידה קידום לצורך במשוב המורה

 דקות 5 :הקדמה 
 דקות 10 פעילות פתיחה: 

 דקות 10 הצגת המקרה ותיאור: 

 דקות 20 ניתוח: 

 דקות 10 הצעת חלופות: 

 דקות 5 וסיכום:רפלקציה  

 כשעה סה"כ  

 

 בצוות( המתווה הפעלת )בטרם מוקדמות הכנות
 : להכין חשוב הפעילות את לערוך מנת על

 מקבילים"( )"ישרים הסרט של עותק 

 ורמקולים מקרן  

 האירוע תמליל של עותקים 

 כתיבה כלי 

 )עותקים של המתווה או של תקציר חקר המקרה )ראו עמוד קודם 

 

 דקות( 5) ציפיות ותאום הקדמה .1
 יתנהל וכיצד לדיון הסוגיות ו/או המצולם האירוע נבחרו מדוע המפגש, ומטרת הנושא את מציגה המנחה

 המהלך.

 

 ההנחיה מהלך

 ולדון מצולם הוראה אירוע לנתח היא מצולם מקרה חקר של המטרה :המפגש מטרת את מציגה המנחה 

 תהליכי את המשתתפות של ההבנה את להעמיק מנת על זאת – ממנו שעולות עקרוניות בסוגיות

  שלהן. הפדגוגי הדעת שיקול את ולחדד שלהן התמרון מרחב את להרחיב בכיתות, והלמידה ההוראה

 חשיבות יש השיעור במהלך המורה שלמשוב כך על מצביעים מחקרים :לדיון הסוגיה את מציגה המנחה 

 מנת על במשוב משתמשת המורה רבות פעמים .הלמידה ותהליך בכיתה השיח של אופיו בקביעת רבה
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 במשוב משתמשת המורה יותר נדירות פעמים .מראש שהגדירה למטרות אותו ולכוון השיעור את לנווט

 .אחרים לדברי להתייחס תלמידים ולהזמין הבהרה לבקש ,התלמידים דברי את הבינה אם לבדוק כדי

 של ההבנה את נבחן שיעור, במהלך שונים במשובים המורה השתמשה בו מקרה ניתוח באמצעות

  השיעור. מהלך על והשפעותיה זו סוגיה

 של ניתוח באמצעות שונים במשובים השימוש את נבחן זה בדיון :הדיון מהלך את מתארת המנחה 

 ואת ,התלמידים לתשובות מגיבה המורה בו האופן את וננתח נתאר ראשית .משיעור קטע צילום

 שניתנו למשובים חלופיות אפשרויות נבחן מכן לאחר רק .השיעור מהלך על שלה המשובים השפעות

 .בשיעור

 

 למנחה דגשים

 בירור .והסוגיה המצב של מעמיקה הבנה ראשית דורשת להתמודדות אפקטיביות דרכים של הצעה 

 הצעה. כל של והחסרונות היתרונות שקילת דורש ההצעות

 השלבים את לרשום אפשר אותו. עושים ומדוע כולו, המהלך את לסקור המפגש בפתיחת חשוב 

 המתווה. דף את למשתתפות לחלק או הלוח, על המרכזיים

 נקטה בו המהלך של מעמיקה הבנה דורשת משתמשת המורה בהם המשוב לסוגי חלופות של בחינה 

 השיעור. מהלך על ההשפעות היו ומה השתמשה משוב צורות באילו המורה:

 

 דקות( 10) פתיחה - לנושא כניסה .2 
 לאירוע הרקע את מציגה המנחה - ורקע הקשר  

 בשיעור. התלמיד לתשובת שונים משובים מציעות המשתתפות - פעילות 

 הדיון את מסכמת המנחה - סיכום  

 

 ההנחיה מהלך

 מתמטיקה בשיעור התרחש המשתתפות עוסקות בוש המקרה רקע:את הו הקשראת ה מתארת המנחה .א

 ".מקבילים ישרים קווים" :המושג את להגדיר שמטרתו לנושא פתיחה שיעור הינו השיעור '.ז בכיתה

 מסוגים ומשוב תשובות ,שאלות של מהלך באמצעות התלמידים עם דיון המורה מקיימת המוצג בקטע

 .המשך( שאלת שאילת הלוח, על תשובות כתיבת הערכה, )אישור, שונים

 ישרים קווים של ההגדרה לדעתכם מהי" הקטע: מתוך המורה של הפתיחה שאלת את מציגה הדיון מנחת ב.

 ."מקבילות צלעות שתי לו יש ,ריבוע נגיד" :תלמיד של אחת ותשובה "?מקבילים

 בשאלות: דנות המשתתפות ג.

 התלמיד לתשובת מגיבות הייתן כיצד?  

 התגובה בבחירת השיקולים מה ?מדוע? 

 אפשריות תשובות

 מקבילים ישרים קווים של הגדרה מבקשת אני ,דוגמה זוהי 

 מקבילים ישרים קווים להגדיר ניתן באמצעותה איך ,דוגמה זוהי? 

 ישרים קווים מהם להסביר ההדוגמ באמצעות תוכלוהאם ושואלת:  הלוח על ריבוע מציירת המורה 

 ?מקבילים
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 משוב .בשיעור שונה להתפתחות תוביל המצוינות מהתגובות אחת כל הדיון: את מסכמת המנחה .ד

 .הדיון את ולסגור רעיונות לסכם או ,השתתפות ולעודד לאתגר בכוחו .הכיתה שיח את מעצב המורה

 השיעור. מהלך על והשפעתן המורה של השונות המשוב צורות את המשתתפות בוחנות בהמשך

 

 דקות( 20) בשיעור המשובים תיאור – המקרה הצגת .3
 בסרט ראשונה צפייה

 התמליל גבי על המורה משובי סימון 

 משוב לכל כותרת/נושא ניסוח  

 

 ההנחיה מהלך

 האתיקה כללי את ומסבירה מזכירה המנחה. 

 

 כללי אתיקה לצפייה בשיעורים מצולמים

 אנו צופות בשיעור המצולם על מנת ללמוד על ההוראה של עצמנו ולא כדי לבקר הוראה של אחרות. 

 אנו עוסקות בהוראה ובלמידה ולא באנשים הספציפיים שבסרט.  

 מבינות שהקטע הנצפה הוא חלק מהקשר רחב יותר אנו. 

  אנו מניחות שהמורה והתלמידים פועלים על פי היגיון, ואם לא ירדנו לסוף דעתם נעשה מאמץ נוסף

  .להבינה

  איננו אומרות  -אם המורה הנדונה נוכחת, איננו אומרות דבר שעשוי לפגוע בה; אם היא אינה נוכחת

 ה נוכחת עמנו. דבר שלא היינו אומרות לו הית

 .כל הנאמר בינינו ביחס לשיעור נשאר במפגש הלמידה 

 

 הסרט. של התמלילים את מחלקת המנחה ב.

 .בסרט ראשונה צפייה צופות המשתתפות ג.

  .התלמידים לתשובות המורה משובי כל את התמליל גבי על מסמנות המשתתפות בסרט הצפייה לאחר ד.

  .בשיעור שמזהות מהמשובים אחד לכל /נושאמתארת כותרת נותנות המשתתפות ה.

 אפשריות תשובות

 לתלמידים המוחזרות שאלות.א

 "מבחינתך אומר זה מה ?אז אוקי?"  

 "יודעת אני איך ?תמיד תמיד"? 

 "מוכיחה אני איך אבל?" 

 "אה ,אינסופיים הם כשהקווים קורה מה אבל"? 
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 תלמידים תשובות על חזרה .ב

 "צלע מול צלע זה מקבילים ישרים של ההגדרה אומר אתה אז" 

 :קצרה מסכמת הערכה .ג

 "יפה"  

 "יפים דברים אומרת את" 

 :סגירה .ד

 "תודה בסדר ,אוקי" 

 

 למנחה יםדגש

 וליצור בסרט שמופיעים והמורים התלמידים של כבודם על לשמור היא האתיקה כללי של המטרה 

  .ןשלה ההוראה את גם לחשוף העת בבוא ותמוכנ יהיו המשתתפות בה ומכבדת, פתוחה אווירה

 הפעילות המתרחש. והבנת בתיאור המשתתפות מתמקדות זו בצפייה :הצפייה לקראת הנחייה 

  וניתוח. עמדה הבעת שיפוט השהיית מאפשרת

 לכללהביא ) מהסרט/בתמליל קונקרטיות בדוגמאות הערותיהן את לעגן מהמשתתפות לבקש חשוב 

 .המורה( משובי של ציטוטים מתארת כותרת

 להשהות המשתתפות את להנחות חשוב ההתמודדות. דרכי לבחינת שקודם לניתוח קודם התיאור 

  הבא. לשלב פתרון לדרכי והצעות שקורה מה של פרשנויות

 

 דקות( 20) והשפעותיהם משוב צורות ניתוח .4
 משובים מכוונים אלין שונות מטרות מציגה המנחה. 

 קטעים. בשלושה ממוקדת צפייה צופות המשתפות 

 כל בעקבות בכיתה ההתרחשות ואת שונים במשובים המורה של השימוש את בוחנות המשתתפות 

 .מהם אחד

 

 הנחיהה מהלך

ה כאל הם למידה מקדמי משובים בשיעור. ללמידה הזדמנויות על שונות השפעות שונים למשובים

 )באמצעות אחרים ושל עצמם של הרעיונות על ולחשוב לנמק ,להסביר הזדמנויות לתלמידים המאפשרים

 .הכללות( יצירת תשובות, מספר בין וקישור שילוב התלמיד, לתשובת המתייחסות המשך שאלות שאילת

 נותן התלמיד של או יפה( לא, )כן, הנמקה ללא תשובה של ושיפוט בהערכה המתרכזים משובים לעומתם

  השיח. התפתחות את ומגבילים ללמידה הזדמנויות מצמצמים התשובה,

 :מכוונים המורות של משובים אליהן שונות מטרות המשתתפות בפני מציגה המנחה א.

 ?(לשיחה רלוונטית היא כמה עד ?שגויה או נכונה ,היא טובה כמה) התלמיד תשובת הערכת ●

 ?(הזה בשיעור אקטיבי באופן להשתתף לי כדאי האם טוב אני כמה) המשיב התלמיד הערכת ●

 להערכת הקריטריונים מהם ?לפתרון שנגיע ?הנושא על שנחשוב כדאי איך) התהליך על וחשיבה למידה ●

 ?(התשובות
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 ?(שנאמר מה על חושבים אנחנו מה) הנושא על דיון המשך ●

 לאן ?בעתיד הזה מהסוג בעיות עם שנתמודד כדאי איך ?לברר צרכים אנחנו עוד מה) קדימה חשיבה ●

 ?(עכשיו מתקדמת השיחה

 הסרט. מתוך קטעים בשלושה ממוקדת צפייה צופות המשתתפות ב.

 שלב בכל .בעקבותיהם בכיתה ההתרחשות ואת במשובים המורה של השימוש את בוחנות המשתתפות ג.

 מכוונות. שאלות באמצעות כולה ובכיתה המשיב בתלמיד מתבוננות

 

 במשובים: לדיון מכוונות שאלות

 עושה? המורה מה ?המורה נוקטת פרקטיקות באילו :המשוב את מאפיין מה 

 המורה מכוונת למה :המשוב מטרת מהי? 

 המורה משוב בעקבות כולה בכיתה קורה מה? 

 

  00:38-00:18 'א קטע

 אפשריות תשובות

 

 למה - המשוב מטרות ציטוטים ?המורה עושה מה

 המורה? מכוונת

 בעקבות קורה מה

 המשוב?

 בנושא דיון המשך הבנתי?" לא קווים "כמה הבהרה שאלות שואלת

 התשובה ופיתוח

 פרטים השלמת דיוק

 התשובה וחידוד

 מצביעים תלמידים

 מצביעים תלמידים

 לתוכן מתייחסים

 אפשר "אבל התשובה:

 לא?" שלוש להגיד גם

 תלמידה דברי על חוזרת

 הלוח על כתיבתם תוך

 ואני תמר אומרת "יפה,

 שאף קווים שני כותבת:

 ייפגשו?" לא פעם

 של חיובית הערכה

 התלמידה, תשובת

 סימון התשובה, הנכחת

 להתקדמות כיוון

 להעתיק האם שואלים

 מהלוח
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 02:10- 02:38 'ב קטע

 אפשריות תשובות

 

  04:30-04:13 'ג קטע

 אפשריות תשובות

 

 .המורה של במהלך דיון מנהלות המשתתפות .ד

 

 :במהלך לדיון מכוונת שאלה

 בשיעור? הלמידה הזדמנויות את הגביל ומתי למידה קידם בשיעור שניתן המשוב מתי

 

 אפשריות תשובות

 הסברים סיפקו תלמידים :למידה לקידום פוטנציאל בעל הינו המורה משוב בהם אירועים לזהות ניתן

 לעומת הלמידה בתהליך מעורבים והיו רעיון משותף באופן תחויפ ,אחרים לדברי התייחסו ,לדבריהם

 .נמוכה ומעורבות רעיונות זניחת ,אחרים דברי על התבססות ללא תשובות בריבוי שהתאפיינו אירועים

 :למשל

 למה - המשוב מטרות ציטוטים ?המורה עושה מה

 המורה? מכוונת

 בעקבות קורה מה

 המשוב?

 אומר זה מה אז "אוקי, הבהרה שאלות שואלת

 מבחינתך"?

 הנושא, על דיון המשך

 תשובת את להבין ניסיון

 את ולהעמיק התלמידה

 הרעיון על החשיבה

 שהציעה

 , מצביעה אחת תלמידה

 חדש, רעיון מעלה

 נזנח הקודם הרעיון

 

 ללא סוגר סיכום

 לתוכן התייחסות

 אחרות, לתשובות מעבר תודה" בסדר "אוקי,

 כלא שהוצע הכיוון סימון

  מתאים

 למה -המשוב מטרות ציטוטים המורה עושה מה

 המורה? מכוונת

 בעקבות קורה מה

 המשוב?

 המשך שואלת

 מערערת/מאתגרת

 פיתוח המשך העמקה מוכיחה?" אני איך "אבל

  התשובה

 מצביעים תלמידים

 "אני תגובות: נשמעות

  יודע"

 שהשיבה התלמידה

 את לפתח ממשיכה

 שהעלתה, הרעיון

 עם ומדגימה מסבירה

 הידיים

 אומרת את צודקת, "את חיובית הערכה

 יפות" אמירות
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 של התגובה ?"מוכיחה אני איך אבל" :תלמידה לתשובת מאתגרת המשך שאלת שואלת המורה כאשר ●

 .הרעיון של ופיתוח חשיבה ומזמינה שנאמרו הדברים לתוכן מתייחסת המורה

 התלמידה את מעודדת זו אמירה "יפים דברים אומרת את" :כחיובית תשובה מעריכה המורה כאשר ●

 .בו להתקדם חיובי כיוון שזה הכיתה ליתר מסמנת וגם שהעלתה הרעיון את ולפתח להמשיך המשיבה

 לתלמידה מסמנת זו תגובה ."בסדר ,אוקי" :הרעיון את וסוגרת הדברים לתוכן מתייחסת שאינה תשובה ●

 לפיתוח הזמנה או הדברים לתוכן התייחסות אין .אחר לכיוון לפנות רצוי כי הכיתה וליתר המשיבה

 .הרעיון

 פומבי באופן הדברים את המורה מנכיחה הלוח על וכתיבתה תלמיד תשובת על חזרה באמצעות ●

  .ולכתוב לנאמר התלמידים של התייחסות מעודדתו

 

 למנחה דגשים

 במקרה השיעור. מהלך על והשלכותיה הסוגיה את הקבוצה של ההבנה את להעמיק היא זה שלב מטרת 

 התפתחות השיעור, התנהלות על שונים למשובים שיש ההשפעות את ולבחון להבין היא המטרה הנוכחי

 התלמידים. ועל השיח

 

 ד'( 10) המורה למשוב חלופות הצעת .5
 המורה. למשוב חלופות ומציעות בשיעור המופעים מתוך אחת משוב בצורת מתמקדות המשתתפות

 

 .המורה למשוב אחרות אפשרויות ובוחנות (4 סעיףב הקטעים )מתוך למיקוד אחד קטע בוחרות המשתתפות

 

 מכוונות שאלות

  ?ה/התלמיד לתשובת להגיב המורה יכלה אחרות דרכים באילו .א

 ?מציעים שאתם משוב כל של והחסרונות היתרונות מה .ב

 

 (02:10-02:38) 'ב קטע מתוך דוגמה

 מבעצם מורכבת שהיא בגלל מקבילית לה קוראים ,במקבילית למשל דוגמה לתת רציתי" :התלמידה תשובת

 "מקבילים ישרים של זוגות שני

 "?מבחינתך אומר זה מה אז ,אוקי" :המורה תגובת

 עם מדגימה) ופה מקבילים ישרים שני (הידיים עם מדגימה) פה לה יש בעצם דוגמה לתת רציתי" :תלמידה

 "דוגמה זה מקבילים ישרים שני (הידיים

 "תודה בסדר ,אוקי" :מורה
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 המורה למשוב חלופות

 

 למנחה דגשים

 אחרת או כזו חלופה פוסלים או מקבלים ,בוחנים בטרם רחב מוחות סיעור לאפשר מומלץ. 

 

 דקות( 5) וסיכום רפלקציה .6
 הבאה? לפעם התהליך את נשפר כיצד למדנו? מה היה? איך שעברו: בתהליך מתבוננות המשתתפות

 

 נחיההה מהלך

 כגון: שאלות באמצעות שעברו בתהליך מתבוננות המשתתפות

 כמורה? עצמי על או הסוגיה על למדתי מה  

 שלי? הלמידה בתהליך פגעה ו/או אפשרה בתבנית השימוש כיצד  

 הבאה? בפעם הדיון את נשפר כיצד  

 

 למנחה דגשים

 ננסה כך המפגש, לפני הקבוצה חברות את שהטרידו לנושאים הבעיה ו/או האירוע את לחבר שניסינו כשם

 הבאים. במפגשים בכיתה( אותם לנסות )או בהם לדון להמשיך שנרצה נושאים לזהות המפגש בסיכום

 
 

 חסרונות יתרונות המורה משוב

 שנתת דוגמהה באמצעות איך

 ?מקבילים ישרים להגדיר ניתן

 לדברי מפורשת התייחסות ●

 התלמידה

  התלמידה דברי פיתוח ●

 אחת תלמידה עם רעיון העמקת ●

 רב זמן אורך ●

 של קשב מאיבוד חשש ●

 נוספים תלמידים

 האם .הלוח על מקבילית ציור

 מסייעת דוגמהה וכיצד

 ?להגדרה

 ומעצימה מכבדת התייחסות ●

 התלמידה לתשובת

 שלו ייצוג באמצעות הרעיון פיתוח ●

 התלמידים יתר את מזמין ●

 בדיון להשתלב

 דוגמהב הדיון את למקד עלול

 מנושא ולהתרחק קונקרטית

 השיעור

 דוגמהה על חושבים אתם מה

  ?נעה של

 בשיח נוספים תלמידים שילוב ●

 באופן להתייחס תלמידים עידוד ●

 מפורש

 של ותומך בטוח אקלים מחייב

 עמיתים למידת
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 1 מקבילים" "ישרים הוראה סרט תמלול - נספח

 2 

 3 ישרים של ההגדרה לדעתכם מה לי תזרקו סתם לדעתכם, של, ההגדרה מה לי שתגידו רוצה אני בתיה:

 4 לא מי השתתף לא מי ידיים עוד ידיים עוד ידיים עוד לדעתכם, ההגדרה מה שנייה, רק מקבילים,

 5 כן? תמר. השתתף?

 6  ייפגשו לא פעם אף אמ...שהם :תמר

 7 לא אבל קווים כמה אומרת, ה...תמר הטוש איפה אומרת תמר כותבת, אני תמר, אומרת יפה :בתיה

 8 הבנתי?

 9 שניים :תמר

 10 ייפגשו לא פעם, שאף קווים, שני :בתיה

 11 לא? שלוש להגיד גם אפשר אבל :2 תלמיד

 12 לא :3 תלמיד

 13 בר? שלו, וההגדרה אחד כל רגע רגע רגע :בתיה

 14 צלע מול צלע אה.. נגיד צלעות ארבע לו יש ,דוגמה סתם ריבוע נגיד :בר

 15 להעתיק לא רושמת אני הלאה יפה צלע, מול צלע זה מקבילים ישרים של הגדרה אומר אתה אז :בתיה

 16 כן ידיים עוד בקשה, זה את

 17 יהיה ותמיד לעולם ייפגשו לא הם ייפגשו לא והם לזה זה נגדיים שהם קווים שני בעצם זה :5 תלמידה

 18 ביניהם שווה מרחק להם

 19 אמרת? נפגשים שלא שמה? קווים, שני :בתיה

 20 יישאר תמיד והמרחק לעולם ייפגשו לא והם שווה ביניהם והמרחק נגדיים שהם ייפגשו שלא :5 תלמידה

 21 דבר אותו

 22 כן? אחרת אחרת אחרת הגדרה עוד יש לעולם. ייפגשו ולא שווה המרחק :בתיה

 23 מקבילה שהיא צלע מול צלע למשל אה אה כאילו שזה ישרות שלהם הזויות שכל הצורות כל :6 תלמידה

 24 מקבילות גם הן האחרות הצלעות שני וגם

 25 זוויות להן אין צורה לא זה אבל :7 תלמידה

 26 אה... :6 תלמידה

 27 פלג? אוקיי אומרת? שאת מה זה ישרות? הזוויות כל כלומר שנייה, רגע :בתיה

 28 קווים שני דווקא למה הבנתי לא :פלג

 29 כלום אומרת לא אני אומר? אתה מה קווים. שני אמרתי לא אני יודעת לא אני :בתיה

 30  רוצה שאתה קווים כמה נגיד ,דוגמהל להיות יכול שזה אומר אני :פלג

 31 כן קווים, כמה :בתיה

 32 ייפגשו לא שבחיים השני, ליד אחד השני ליד אחד :פלג

 33  השני ליד :בתיה

 34 צודק הוא :8 תלמיד

 35 פה נעצור בואו אוקי ייפגשו. לא שבחיים :בתיה

 36  לי יש רגע רגע :ענת

 37 ענת כן רגע? רגע רגע זה מי רגע :בתיה

 38 דברים כמה להגיד רציתי :ענת

 39  דברים כמה הו :בתיה

 40 רציתי דבר ועוד אה... משנה, ממש לא זה לדעתי אורך באותו להיות חייבים לא הקווים ראשון דבר :ענת

 41 מבעצם מורכבת שהיא בגלל מקבילית לה קוראים בגלל אה במקבילית, למשל דוגמה לתת
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 42 פה. אני סהר :בתיה

 43 מקבילים ישרים של זוגות שני מבעצם :ענת

 44 שאמרת מה מבחינתך? אומר זה מה אז אוקי :בתיה

 45 דוגמה זה מקבילים ישרים שני ופה מקבילים ישרים שני פה לה יש כאילו בעצם ,דוגמה לתת רציתי :ענת

 46 כן? תודה. בסדר אוקי, :בתיה

 47 משותף קודקוד להם יהיה לא פעם אף :9 תלמיד

 48 שאף קווים שני יפות ממש הגדרות באמת כל, קודם לכם הכבוד כל שאלה, לי יש אז )כותבת( :בתיה

 49  אוקי שאלה לי יש בואו פעם? אף אומר זה מה בעיה לי יש ייפגשו, לא פעם

 50 אומרת את מה .ייפגשו אם יודעת לא ואני קווים שני הנה קווים שני עשיתי בקשה הלוח( על )משרטטת

 51 מיכל?

 52 ייפגשו אלה :מיכל

 53 למה? :בתיה

 54 לא בעצם כי ייפגשו לא הם השני מול אחד יהיה זה אם אבל השני, מול אחד בדיוק לא הם כי :מיכל

 55 מרחק יישאר לא.. הם אותם תמשיכי לאן משנה

 56 כן בהצבעה בהצבעה ייפגשו? לא שהם יודעת אני איך פעם? אף ייפגשו? לא שהם יודעת את איך :בתיה

 57 שווה ביניהם המרחק תמיד כי :11 תלמיד

 58 יודעת אני אומרת, את אבל? אדע אני איך תמיד? תמיד :בתיה

 59 ואת אותם תמשיכי :12 תלמידה

 60 להקשיב להקשיב רגע רגע :בתיה

 61 יגדל לא ביניהם המרחק אז אותם ממשיכה את ואם שווה ביניהם המרחק אז מקבילים, הם אם כי :מיכל

 62 להיפגש יוכלו לא הם ואז יקטן ולא

 63 כן בסדר, אוקי :בתיה

 64 היד( עם )מדגים כאילו זה את ממשיכה פשוט את .אה.. :13 תלמיד

 65 דבר כזה אין ייפגשו לא פעם אף הם הזמן כל לי אומרים אתם שנייה, שנייה שנייה בעצם, אתם :בתיה

 66 יודעת. לא אני רואים, לא אנחנו במתמטיקה במתמטיקה? לכם אמרתי איך הרי יודעת? אני איך

 67 אין שרטוט המורה אומרת את מה הזה המשפט את לכם אומרת אני תמיד להוכיח צריכה אני במתמטיקה

 68  נילי? כן דבר כזה

 69 אה... ואז שווה יהיה ביניהם תמיד שלהם המרחק אז אותם תאריכי כמה משנה שלא :נילי

 70 צודקת את מוכיחה? אני איך אבל :בתיה

 71 יודע אני :15 תלמיד

 72 יפות אמירות אומרת את :בתיה

 73 את ואז זמן כמה לאורך כמה לאורך שווה מרחק ביניהם עושה פשוט את כי מוכיחה, אני איך :נילי

 74 משהו או לאלכסון מזיזה, ולא ישר בקו בעצם ממשיכה

 75  מתן, כן שנייה ההגדרה מבחינת אוקי :בתיה

 76 הלוח( על אה...)מצביע כאילו נגיד אפשר אה אם :מתן

 77 בבקשה ללוח? ללכת רוצה :בתיה

 78 ללוח. ניגש :מתן

 79 אוקי אחד? מספיק רוצה, שאתה צבעים כמה :בתיה

 80 שהם אומר זה ישרה ויתוהז אם פה ויתוהז את לראות אפשר ואז ישר קו פה למתוח נגיד אפשר :מתן

 81 מתישהו ייפגשו כאילו שהם אומר זה אז יישרה לא שהיא יתוזו זו ואם ייפגשו לא בחיים

 82 זווית להיות שחייב קו מעביר אתה המרחק להיות חייב אומר שמתן מבינה אני אומר מתן אוקיי :בתיה

 83  פה ישרה

 84 אלה שני עם ככה :מתן
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 85 ישרה? זווית איפה שניים? אומרת זאת מה :בתיה

 86 משיבים תלמידים בכיתה רעש

 87 להקשיב מצליחה לא מצליחה לא רגע נקשיב בואו רגע רגע :בתיה

 88 ישרות( זוויות שתי )משרטט כאן להיות אמורה הייתה הישרה הזווית אז ישר היה זה אם :מתן

 89 למטה אחד או למעלה אחד או שניים? חייב אתה אומר אתה :בתיה

 90  .שניים חייבים לא :מתן

 91 שניים? חייבים

 92 הלוח( על )מדגים כן כאילו :מתן

 93 תודה. מאיה? כן בסדר, אוקי :בתיה

 94 ללוח? ללכת גם אפשר :מאיה

 95  בכיתה לי יש ודוגמניות דוגמנים ללוח, ללכת אפשר בטח :בתיה

 96  קווים שני לך נתונים אם :מאיה

 97 להבין שנוכל אחר צבע פה תעשי בואי :בתיה

 98 לך שנתונים הקווים זה לקחת, צריכה את אבל סרגל, פה לי אין :מאיה

 99 כן :בתיה

 100 סרגל לוקחת את הלוח( על )מסמנת פה אורך יוצא כמה ולמדוד סרגל פשוט לקחת צריכה את :מאיה

 101 שווה לא זה אם פה, יוצא אורך כמה )מסמנת( פה לוקחת נגיד זה ואחרי פה יוצא אורך כמה ומודדת

 102 לוקחת את נגיד אם אבל מתישהו, ייפגשו שהם אומר זה שווים לא לך שיצאו האורכים שני אם כאילו

 103 שאף אומר זה במרחק זה את שעשית ובגלל שווים ששניהם רואה ואת מסוימים במרחקים מדידות שתי

 104 ייפגשו. לא הם פעם

 105 אה... אינסופיים? הם כשהקווים קורה ומה :בתיה

 106 הזה... הקו קשור לא זה :מאיה

 107 אינסופיים? אומרת זאת מה :תלמיד

 108 בכיתה רעש העולם קצה עד... :בתיה

 109 ישר! לשבת גל, נקשיב. בואו נקשיב בואו :בתיה

 110 ל... מתעקם פתאום לא הוא ישר והוא כיוון באותו מתארך הוא אבל מתארך הזה הקו :מאיה

 111 רואה? ואני :בתיה

 112 ישר. זה כי עובדה זה לא :מאיה

 113 אדע? אני איך אחת? במעלה זה ואם ישר קו זה בתיה לי אומרת בעצם את להוכיח, יכולה אני איך :בתיה

 114 סרגל עם למדוד אמרתי ללוח( )פונה לא, :מאיה

 115 הסוף עד אינסופיים קווים למדוד יכולה לא אני אבל :בתיה

 116 בתיה קריאות: תשובות קולות נשמעים

 117 פזית? כן אחד. אחד רגע יפה וזה בדיון אנחנו שנייה שנייה :בתיה

 118 מקבילים לא הם כי ייפגש, מתישהו זה כי אינסופי היה לא זה אבל :פזית

 119 ההגדרה שתמיד להגדרה, להגיע רוצה אני ההגדרה זאת מקבילים? שהם מוכיחה אני איך אז :בתיה

 120 איה? כן אומרת שאת במה צודקת את אוכיח? אני איך צודקת את מקבילים. ישרים על תעבוד

 121 להוכיח אפשר אי :תלמידה

 122 אפשרות גם זו להוכיח אפשר אי :בתיה

 123 יכולה באמת את אחר רעיון לי עלה אז אבל מאיה של כמו לעשות רציתי בהתחלה חושבת אני :איה

 124  בהתחלה במקום למדוד יכולה את ואז מסוים אורך עד הקווים את לעשות

 125 כן, :בתיה

 126 ללוח( )קמה כאילו אם ישרות זוויות יש אם באמת לבדוק בסוף, למדוד יכולה את :איה
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 127 בבקשה :בתיה

 128 פה למדוד ואז לפה עד נגיד מסוים, לאורך עד זה את לעשות אלא פה, לא למדוד צריכה את כאילו :איה

 129 פה. יש ממשיכה, אני מצוין נכון? פה תמדדי בואי בתיה אומרת את יפה :בתיה

 130  ישרות? זוויות יש בשניהם פה :איה

 131 להתעקם? יכול לא זה ופתאום לי מספיק זה :בתיה

 132 רואה? לא את ישרות, זוויות פה לך אין אבל :מאיה

 133 ויש נניח :תלמיד

 134 פה עושה את ואז קטן שזה ממשיכה אז וישר פה פה עושה את ואז :מאיה

 135 לסכם יכול מישהו כן למקבילים בקשר המסקנה? מה לי להגיד יכול מישהו המסקנה? מה כלומר, :בתיה

 136 בדיון? פה שנאמר מה פה

 137 כמה למתוח כאילו המרחק, אם לבדוק נגיד ולבדוק, קו למתוח הישרים שני בין צריך שכאילו :תלמיד

 138 קווים

 139 כן :בתיה

 140 ישרות זוויות בכולם זוויות בהם יש אם לבדוק ואז :תלמיד

 141 ל... קוראים איך למדנו דקה ולפני ישרות זוויות אמר רגע, עצור :בתיה

 142 תמלול סוף
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 תקציר – מצולם מקרה חקר

 חווייתית למידה פעילות
 "צעירים אופים" מלווה: סרט

 

 מנת על זאת .ממנו שעולות עקרוניות בסוגיות ולדון הוראה אירוע לנתח היא מצולם מקרה חקר של מטרהה
 התמרון מרחב את להרחיב בכיתות, והלמידה ההוראה תהליכי את המשתתפות של ההבנה את להעמיק

 שלהן. הפדגוגי הדעת שיקול את ולחדד שלהן

 דקות( 5) ציפיות ותאום הקדמה .1
 המהלך. יתנהל וכיצד לדיון הסוגיות המפגש, מטרת את מציגה הדיון מנחת

  דקות( 10) חווייתית? למידה פעילות מהי - כניסה משימת .2
 חווייתית למידה פעילות מהי מגדירה המנחה. 

 השיעורים באחד ששילבו חווייתית למידה פעילות חולקות המשתתפות.  

 מסכמת המנחה.  

 דקות( 10) תיאור - המקרה הצגת .3
 לאירוע והקשר רקע מציגה המנחה. 

 הסרט בכל צופות המשתתפות. 

 בסרט התלמידות פעולות את מתארות המשתתפות. 

 דקות( 15) למידה לשם פעילות - ניתוח .4
 ממוקדת שנייה צפייה. 

 הקשורות לתגובות וממיינות הפעילות במהלך התלמידות של שונות תגובות בוחנות המשתתפות 
  .שברים למידת -התוכן בתחום הקשורות ותגובות צעירים אופים -המסגרת בסיפור

 מסכמת המנחה.  

 דקות( 10) וחסרונות יתרונות - במהלך דיון .5
 החווייתית? הפעילות אפשרה מה 

 לשיעור? תרמה כיצד 

 זימנה? ואתגרים קשיים אילו 

 דקות( 10) חלופות .6
  מטבי? באופן בשיעור חווייתית פעילות לשלב ניתן כיצד

 דקות( 5) ורפלקציה סיכום .7
 בפעם התהליך את נשפר כיצד ?למדנו מה ?היה איך :שעברו בתהליך מתבוננות המשתתפות

  ?הבאה
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 הנחיה מערך – מצולם מקרה חקר

 חווייתית למידה פעילות
 "צעירים אופים" מלווה: סרט

 

 ולמידה הוראה של מצולם קטע בסיס על לדיון הצעה פניכןל

 אותו, לנתח האירוע, את להכיר המהלך מטרת יסודי. ספר בבית

 על המורה בפני העומדות ההתמודדות דרכי את וללמוד

 עוסק נבחן, אותו הספציפי המקרה וחסרונותיהם. יתרונותיהם

 משלבת המורה חשבון. בשיעור חווייתית פעילות בשילוב

 צעירות לאופות התלמידות את שהופך מסגרת סיפור בשיעור

 למידת בתהליך פלסטלינה, עם פיצות ויוצרות המתנסות

 מצבים על המורה של מההתנסות ללמוד היא השאיפה שברים.

 שלנו. בהוראה דומים

 דקות 5 :הקדמה 
 דקות 10 משימת כניסה: 

 דקות 10 הצגת המקרה: 

 דקות 15 ניתוח: 

 דקות 10 דיון במהלך: 

 דקות 10 חלופות: 

 דקות 5 רפלקציה וסיכום: 

 דקות 65 סה"כ  

 

 בצוות( המתווה הפעלת )בטרם מוקדמות הכנות
 להכין: חשוב הפעילות את לערוך מנת על

 צעירים" "אופים הסרט: של עותק 

 הסרט תמליל של עותקים 

 או של תקציר חקר המקרה )ראו עמוחד קודם( מתווהה של עותקים 

 ודפים כתיבה כלי 

 

 (דקות 5) ציפיות ותאום הקדמה .1
 המהלך. יתנהל וכיצד לדיון הסוגיות המפגש, מטרת את מציגה הדיון מנחת

 

 נחיההה מהלך

 ולדון מצולם הוראה אירוע לנתח היא מצולם מקרה חקר של המטרה :המפגש מטרת את מציגה המנחה 

 תהליכי את המשתתפות של ההבנה את להעמיק מנת על זאת ממנו, שעולות עקרוניות בסוגיות

  שלהן. הפדגוגי הדעת שיקול את ולחדד שלהן התמרון מרחב את להרחיב בכיתות, והלמידה ההוראה

 של מערבותם את להגביר כיצד בשאלות עסוקות רבות מורות לדיון: הסוגיה את מציגה המנחה 

 התלמידים? בקרב ועניין מוטיבציה שיעורר באופן הלימוד חומר את לתווך כיצד בשיעור? התלמידים
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 ועזרים חומרים כוללת זו פעילות בשיעור. חווייתית פעילות שילוב היא זאת, לעשות הדרכים אחת

 בשיעור חווייתית פעילות לשילוב ויצירתיות. דמיון הפעלת היומיום, מחיי ואירועים סיפורים מגוונים,

 האתגרים את המהלך באמצעות נבחן המורה. עבור אתגרים מעט לא מזמנת והיא וחסרונות יתרונות

  עמן. להתמודדות בחלופות ונדון חווייתית פעילות שמזמנת

 השיעור .ד' בכיתה משיעור קטע בצילום נשתמש זה בדיון :הדיון ומהלך ההקשר את מציגה המנחה 

 המהלך, את ננתח מכן לאחר המורה, של המהלך את ונתאר נתבונן ראשית שברים. בהוראת עוסק

 להתמודדות. השונות החלופות את נבחן ולבסוף שלו והחסרונות היתרונות

 

 למנחה דגשים

 בירור .סוגיהוה המצב של מעמיקה הבנה ראשית דורשת להתמודדות אפקטיביות דרכים של הצעה 

 הצעה. כל של והחסרונות היתרונות שקילת דורש ההצעות

 השלבים את לרשום אפשר אותו. עושים ומדוע כולו, המהלך את לסקור המפגש בפתיחת חשוב 

 המתווה. דף את למשתתפות לחלק או הלוח, על המרכזיים

 לנושאים ו/או בצוות שהיו קודמים לדיונים הנדונים סוגיהוה האירוע ואת המפגש את לחבר רצוי 

  בו. החברות המורות את שמטרידים

 הן כיצד במפגש? להשיג רוצות הן מה המשתתפות: בין קצר ציפיות תיאום גם לערוך ניתן זה בשלב 

 לצורכיהן? )והמתווה( המפגש את להתאים מציעות

 

 (דקות 10) חווייתית? למידה פעילות מהי – כניסה משימת .2
 חווייתית למידה פעילות מהי מגדירה המנחה 

 השיעורים באחד ששילבו חווייתית למידה פעילות חולקות המשתתפות  

 השלב את מסכמת המנחה 

 

 ההנחיה מהלך

 )סיפור, בשיעור שגרתיים בלתי והדגמה המחשה אמצעי כוללת חווייתית למידה פעילות מגדירה: המנחה א.

 התלמידים. של אקטיבית השתתפות המורה מעודדת במהלכה ומגוונים(, שונים חומרים המחשה, הצגה,

  :בשיעור חווייתית פעילות שילבו בו במקרה לשתף מהמשתתפות מבקשת המנחה ב.

 להשיג? תןיניס מה בשיעור? חווייתית פעילות בשילוב המטרה הייתה מה 

 בשיעור? הפעילות שילוב של הרווח היה מה  

 בשיעור? חווייתית פעילות שילוב של זה מהלך שהציב האתגרים היו מה  

 

 למנחה דגשים

 משותף בסיס לייצר אחת, כל של האישית והחוויה הניסיון מתוך לנושא להתחבר הינה זה שלב מטרת

  בשיעור. חווייתית פעילות שבשילוב והרווח המטרה הצורך, להבנת
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 באמצעות לתלמידים. ידע ולתווך להנגיש עשויה בשיעור חווייתית פעילות השלב: את מסכמת המנחה ג.

 להם, המוכרים היומיום ולמושגי הילדים של לעולמם והנושא התוכן תחום את לקרב ניתן חווייתית פעילות

 ובהידוק חיובי כיתה אקלים ביצירת לתרום גם יכולה חווייתית פעילות הלימוד. בנושא ועניין מוטיבציה לעורר

 לצד כיף. להיות פשוט עשוי ,כמובן, גם וזה עצמם. לבין התלמידים ובין לתלמידים המורה בין היחסים

 הרעש עם התמודדות המורה: עבור אתגרים מעט לא מזמנת חווייתית פעילות הרבים, היתרונות

 תיווך הצורך, פי על הפעילות עצירת לקשב, התלמידים איסוף הפעילות, שמעוררת הרבה וההתלהבות

 והתוכן. לנושא והחוויה הפעילות בין וקישור

 שזימנה ובאתגרים יצרה זו שפעילות באפשרויות ונדון חווייתית פעילות שכלל עורימש בקטע נצפה כעת

 המורה. עבור

 

 (דקות 10) ראשונה וצפייה הקשר תיאור – המקרה הצגת .3
 לאירוע והקשר רקע מציגה המנחה. 

 הסרט בכל צופות המשתתפות. 

 בסרט התלמידות פעולות את מתארות המשתתפות. 

 

 ההנחיה מהלך

 האתיקה. כללי את ומסבירה רהימזכ המנחהא. 

 

 כללי אתיקה לצפייה בשיעורים מצולמים

  הוראה של אחרותאנו צופות בשיעור המצולם על מנת ללמוד על ההוראה של עצמנו ולא כדי לבקר. 

 אנו עוסקות בהוראה ובלמידה ולא באנשים הספציפיים שבסרט.  

 אנו מבינות שהקטע הנצפה הוא חלק מהקשר רחב יותר. 

  אנו מניחות שהמורה והתלמידים פועלים על פי היגיון, ואם לא ירדנו לסוף דעתם נעשה מאמץ נוסף

  .להבינה

 איננו אומרות  -שוי לפגוע בה; אם היא אינה נוכחת אם המורה הנדונה נוכחת, איננו אומרות דבר שע

 דבר שלא היינו אומרות לו היתה נוכחת עמנו. 

 .כל הנאמר בינינו ביחס לשיעור נשאר במפגש הלמידה 

 

 זהו ד'. בכיתה שברים בנושא חשבון שיעור הינו הנוכחי השיעור לאירוע: והקשר רקע מציגה המנחה .ב

 נושא את ללמד מבקשת המורה שברים. מהם המורה הגדירה בו פתיחה שיעור לאחר בנושא שני שיעור

 פלסטלינה עם ויוצרות עובדות ומתנסות, פעילות התלמידות במהלכה חווייתית פעילות באמצעות השברים

 לאופים הספר בבית נמצאים "אנחנו מסגרת: סיפור המורה בונה הנוכחי בשיעור המורה. להנחיות בהתאם

 צעירים". אופים וכולנו פיצהמק פיצה של צעירים,

 התלמידות שמבצעות הפעולות את הצפייה במהלך כותבותו בסרט, ראשונה צפייה צופות המשתתפות ג.

 בשיעור.

 .בשיעור התלמידות פעולות את קצר בסבב מתארות המשתתפות ד.
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 יותאפשר תשובות

 על אחת מסתכלות ,הנה" "המורה הצלחתי", "המורה :למורה קוראות מחלקות, בצק, מרדדות התלמידות

 רוצה "מי לשנייה: אחת פונות ,אדום" זה "שלך השנייה: של אחת העבודות על מעירות השנייה, של העבודה

 את מציגות מצביעות, בדיון, משתתפות הבהרה, שאלות שואלות המורה, לשאלות עונות פיצה"? קצת

 שלהן. התוצרים

 

 ומתנסות. יוצרות חופשי, באופן מדברותו משתתפות בשיעור התלמידות השלב: את מסכמת הדיון מנחת .ה

 זימנה. שהיא והאתגרים הקשיים ומה זאת כל את המורה שתכננה הפעילות אפשרה אופן באיזה נבחן

 

 למנחה דגשים

 אווירה וליצור בסרט שמופיעים והמורים התלמידים של כבודם על לשמור היא האתיקה כללי של המטרה 

  .ןשלה ההוראה את גם לחשוף העת בבוא ותמוכנ יהיו המשתתפות בה ומכבדת, פתוחה

 על הצבעה )כולל בסרט קונקרטיות בהתרחשויות הערותיהן את לעגן משהמשתתפות לבקש מומלץ 

  בתמליל(. שורות מספרי

 להשהות המשתתפות את להנחות חשוב ההתמודדות. דרכי לבחינת שקודם לניתוח קודם התיאור 

  הבא. לשלב פתרון לדרכי והצעות שקורה מה של פרשנויות

 

 (דקות 15) למידה לשם פעילות - ניתוח .4
 ממוקדת שנייה צפייה  

 בשיעור התלמידות תגובות מיון 

 בשיעור וההשתתפות השיח בדפוסי דיון 

 

 מהלך ההנחיה

 מהתלמידות המורה מבקשת זה בקטע התמליל. בליווי 01:02-03:55 בקטע שוב צופות המשתתפות א.

 חלקים. של אחר למספר פעם בכל הפיצה את לחלק

 תגובות לטבלה: וממיינות העבודה במהלך התלמידות תגובות את התמליל גבי על מסמנות המשתתפות ב.

 של המסגרת לסיפור הקשורות תגובות מול ומתמטיקה, שברים -ולמשימה השיעור לנושא המתייחסות

 צעירים" "אופים - הפעילות

 

 :אפשריות תשובות

 המסגרת לסיפור המתייחסות תגובות והמשימה לנושא המתייחסות תגובות

 פיצה? קצת רוצה מי חלקים? מהשלוש

 טעימה? פיצה רוצה מי הצלחתי המורה

 הבצק הנה איך יודעת אני המורה

 אדום זה שלך קל הכי זה
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 עגבניות רסק בלי זה לי לעשות? צריך מה

 קטנה פיצה ישר עיגול לי יוצא לא פעם אף

 פיצות שעושים כמו זה 

 

 בשיעור. המתקיים הלמידה בשיח דנות המשתתפות ג.

 :מכוונות שאלות

 העבודה? במהלך התלמידות של והתגובות השיח את מאפיין מה  

 התלמידות? מדברות מה על 

 השיח? מוקד מהו 

 התלמידות? מרוכזות במה 

 

 עסוקות פעילות,הן  בתהליך. מערבות מאוד התלמידות כי לזהות ניתן :הדיון את מסכמת המנחהד. 

 עם אחת משוחחות התלמידות הגבלה. וללא חופשי באופן בשיעור, נשמעים רבים קולות ומשתתפות.

 אני "המורה ובמשימה: בתוכן ממוקדות מהתגובות חלק חופשי. באופן שלהן העבודות את ומציגות השנייה

 טעימה?" פיצה רוצה "מי ובפעילות: בחוויה ממוקדות מהתגובות וחלק לעשות?" צריך "מה איך" יודעת

 התלמידות את לאסוף מנת על למאמץ נדרשת והמורה בכיתה רבה התלהבות ישנה בנוסף קטנה". "פיצה

  המתמטי. הידע של והגדרה שיום לצורך

 

 (דקות 10) וחסרונות יתרונות-במהלך דיון .5
 החווייתית? הפעילות אפשרה מה 

 לשיעור? תרמה כיצד 

 זימנה? ואתגרים קשיים אילו 

 

 מהלך ההנחיה

 או קשיים אילו לשיעור? תרמה כיצד החווייתית? הפעילות אפשרה מה בשאלות: דנות המשתתפות א.

 זימנה? אתגרים

 

 אפשריות תשובות

 יש" זהב" ידי יש "לי קריאות: נשמעות הנושא את מציגה כשהמורה - ועניין מוטיבציה יצירת"  

 איך" יודעת אני "המורה - והשתתפות שיתוף עצמי, ביטוי 

 הצלחתי" "המורה "יש", - הלמידה מתהליך והנאה חוויה 

 השנייה את אחת משתפות למורה, מראות פלסטלינה, עם יוצרות - הלומדות של ואקטיביות פעילות 

 הצלחתי" "המורה- הצלחה תחושת 
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 פלסטלינה(? על העבודה המסגרת, )סיפור החווייתית הפעילות הקשתה במה

 אפשריות תשובות

 רוצה "מי הפעילות: שיח את משוחחות התלמידות -והנושא לתוכן מאשר יותר המסגרת לסיפור ביטוי 

 .ובנושא המתמטי בתוכן הקשור שיח ופחות קטנה" "פיצה רוטב", לי "יש פיצה",

 דברי על ביסוס השנייה, של אחת לדברים התייחסות תשובות, בין חיבור תשובות, של ניתוח נעשה לא 

 .התלמידות

 המורה. ושאלות הדיון בזמן גם מהבצק נפרדות אינן -בחוויה ומרוכזות פעילות מאוד התלמידות 

 מלא. לקשב התלמידים באיסוף מתקשה המורה 

 את בשיעור לזהות ניתן רבים, יתרונות בשיעור חווייתית פעילות לשילוב הדיון: את מסכמת המנחה ב.

 ההצלחה. תחושתלו הנאהל ,למוטיבציה התלמידות, של והשותפות למערבות הפעילות של תרומתה

 הפעילות את למקסם תאפשר עמם התמודדות דרכי והעלאת הפעילות שמזמנת האתגרים על חשיבה

 רב.המ את נהממ ולהפיק

 

 למנחה דגשים

 והתמליל. המהלך מתוך ואזכורים בציטוטים הדיון את ללוות חשוב

 

 (דקות 10) חווייתית פעילות לשילוב חלופות הצעת .6
  מטבי? באופן בשיעור חווייתית פעילות לשלב ניתן כיצד

 

 מהלך ההנחיה

 בשאלות דנות המשתתפות

 מטבי? באופן בשיעור חווייתית פעילות לשלב כיצד  

 חווייתית? למידה פעילות של האתגרים עם ולהתמודד היתרונות את לשמר כיצד  

 חלופה? כל של והחסרונות היתרונות מה 

 

 אפשריות תשובות

 לתוכן החוויה בין לקשר הנושא, את להזכיר מאפשרים -ביניים סיכומי עריכת  

 פיצה=חלקים, )חתיכות התוכן תחום שפת את לשלב להקפיד המסגרת בסיפור השימוש לצד 

 עיגול=שלם(

 לנושא והקשר הפעילות מהות על סיכום שיחת 

 הקשורות שאלות והנושא, הלימוד תוכן על דיון ניהול והחוויה הפעילות לצד -תוכן ממוקדי דיונים ניהול 

 והערכה. ביקורת מאפשרות הנושא, עם הפעילות את ומשלבות ממזגות בתוכן,

 במליאה דיון דורשים שאינם בכתב הבנה ביצועי  
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 למנחה דגשים

  על בשיחה, המשתתפות כל של הפדגוגיות והיכולות הכלים העמקת היאאחת המטרות של שלב זה 

 כפרטים שלהן הפדגוגית השיחה יכולת את ולהעמיק בעתיד דומות סוגיות עם להתמודד להן לסייע מנת

 .וכצוות

 אחרת או כזו חלופה פוסלים או מקבלים ,בוחנים בטרם רחב מוחות סיעור לאפשר מומלץ. 

 

 להנחיה המשך/חלופה לפעילות אפשרות

 :לימוד לתוכן חווייתית פעילות בין המשלב קצר מהלך לתכנן מהמשתתפות מבקשת המנחה

 הנושא? מה 

 החווייתית? הפעילות מהי 

 לתוכן? החוויה בין השילוב את תערכו כיצד 

 

 (דקות 5) וסיכום רפלקציה .7
 הבאה? בפעם התהליך את נשפר כיצד למדנו? מה היה? איך שעברו: בתהליך מתבוננות המשתתפות

 

 ההנחיה מהלך

 כגון: שאלות באמצעות שעברו בתהליך מתבוננות המשתתפות

 כמורה? עצמי על או הסוגיה על למדתי מה  

 שלי? הלמידה בתהליך פגעה ו/או אפשרה בתבנית השימוש כיצד  

 הבאה? בפעם הדיון את נשפר כיצד  

 

 למנחה דגשים

 ננסה כך המפגש, לפני הקבוצה חברות את שהטרידו לנושאים הבעיה ו/או האירוע את לחבר שניסינו כשם

 הבאים. במפגשים בכיתה( אותם לנסות )או בהם לדון להמשיך שנרצה נושאים לזהות המפגש בסיכום
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 1 תמלול סרט הוראה "אופים צעירים" -נספח 

 2 

 3 מקפיצה פיצה של לאופים הספר לבית הבאים ברוכים טוב, בוקר ..אה. המורה:

 4 יש.. יש, תלמידות:

 5 המפורסמת הפיצה היא שלנו הפיצה הארץ, ברחבי יודעים שכולם כמו יודעות, שאתן כמו המורה:

 6  ביותר הטובה ביותר,

 7  בזה? לעבוד הולכות אנחנו אממ/ במקביל: קריאות

 8 צריכים אנחנו שלנו, הפיצות את לייצר מנת על ביותר, והאיכותית ששש ביותר, האיכותית...  המורה:

 9 זהב, ידי להם שיש לאופים וזקוקים

 10 זהב! ידי יש לי תלמידה:

 11 יקבל הוא הקורס בסיום רק לו... תנוה, שהצטיין במשימות שיתנו לו, שיאופ רק ,הקורס בסיום המורה:

 12 בתעודה? מעוניינים אתם האם מקפיצה, פיצה של המצטיינים מהאופים אחד להיות ויוכל תעודה

 13 כן... כן יש, כולם:

 14 הסבר שקופית -בסרט הפסקה

 15 יופי איתך? מה המורה:

 16 של סוג תלמידה:

 17 אותה.. לי תחלקנה עכשיו... אה.. בסדר, המורה:

 18 המורה, רגע תלמידה:

 19 לשמונה. המורה:

 20 חלקים? מהשלוש איך? תלמידה:

 21 חוצה ואותה שלמה אחת לחתיכה בחזרה חוזרת את חדש, למשהו מבקשת כשאני תמיד את לא, המורה:

 22 הצלחתי! המורה, תלמידה:

 23 הנה! המורה תלמידה:

 24 ו.. המורה:

 25 המורה... תלמידה:

 26 לעשות? צריך מה תלמידה:

 27 שמונה שמונה, המורה:

 28 הנה המורה תלמידה:

 29 קל! הכי זה תלמידה:

 30 ידעתי אני אה תלמידה:

 31 מסביב( מדברות )התלמידות

 32 ...אחד... המורה הנה, תלמידה:

 33 ...המורה תלמידה:

 34 המורה, הנה, תלמידה:

 35 ...4 תלמידה:

 36  הצלחתי המורה, תלמידה:

 37 הצלחתי, תלמידה:

 38 כזאת? צורה לכם יצאה האם המורה:

 39 כן! כולם:

 40 יופי, מצוין, המורה:
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 41 ישר עיגול לי יוצא לא פעם אף תלמידה:

 42 הנה תלמידה:

 43 אלי מסתכלות אתן המורה:

 44 נכון, תלמידה:

 45 הנה, תלמידה:

 46 פיצה? קצת רוצה מי תלמידה:

 47 אני... גם תלמידה:

 48 טעימה? פיצה רוצה מי תלמידה:

 49 האדום זה שלך הבצק הנה תלמידה:

 50  פיצה.. המוכר את רואות שאתן לפעמים נכון צעירים, אופים סליחה סליחה אה... המורה:

 51  קטנה פיצה תלמידה:

 52 מגרה, זה אחת אחת אותה מחלק מורה:

 53 כן תלמידה:

 54 ככה? לקחת רוצה אני גם רגע, המורה:

 55 כן תלמידה:

 56 אה.. כל פה חילקתם חתיכות לכמה ממשיכה, שאני לפני השאלה, על לי לענות רוצה מי עכשיו, המורה:

 57 שמונה תלמידה:

 58 לכל קוראים איך שיודעת, מי באצבע רק חתיכות, לשמונה חילקתם הזאת החתיכה את יפה, המורה:

 59 ורד?. אחת חתיכה לכל חתיכה?

 60 שמינית. הגר:

 61 אל? בת פה? חתיכה אקרא אני איך לי להגיד רוצה ומי שמינית היא פה חתיכה כל נכון, המורה:

 62 שליש אביטל:

 63 שליש תלמידה:

 64 בתיה? פה? חתיכה לכל אקרא אני ואיך מאוד יפה שליש, המורה:

 65 חצי אביה:

 66 באמת אם אבל מקפיצה, פיצה של לאופים לבית הגעתם אמנם מבינות שאתם כמו כל, קודם אז המורה:

 67 בדרך... שברים ללמוד שלנו המטרה

 68 כיפית תלמידה:

 69 כזה... משהו אופים, של בדרך בצק, של בדרך נחמדה, בדרך נכון כיפית, המורה:

 70 נמרח תראי נמרח, הבצק יחד: קולות מספר

 71 שלמה? הייתה היא האם ,לשמונה אותה כשחילקתם הזאת הפיצה המורה:

 72 לא.... תלמידה:

 73 כן... תלמידה:

 74 כן כן כן כן תלמידה:

 75 אותה פירקתי כי שלמה לא היא עכשיו תלמידה:

 76 זה? מה המורה:

 77 לחלקים אותה פירקתי תלמידה:

 78 כבר, אותה פירקתי תלמידה:

 79 אני, גם תלמידה:

 80 לשמונה מפרקת כשאת גם אבל אוקי המורה:

 81 יחד( מדברות )כולן

 82 החתיכות כל את פה לך יש עדיין שלם, זה עדיין בסדר? חתיכה, אכל לא אחד אף עדיין המורה:
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 83 ככה! לא ככה לא די! במקביל: קריאות

 84 המורה? תלמידה:

 85 לא.. היי תלמידה:

 86 המורה? תלמידה:

 87 ל.... פשוט יותר לשש, לשש, בקשה אותו לי תחלקנה – סליחה תרגיל, עוד עוד שני, אה...דבר המורה:

 88 תראי.. זה, את אוהבת אני יחד: קולות

 89 לשש, יפה, המורה:

 90 ככה עשיתי תלמידה:

 91 הנה הנה, תלמידה:

 92 לא... אני תלמידה:

 93 נהרס שני צד נהרס, שני צד אבל תלמידה:

 94 יש! תלמידה:

 95 הצלחתי. הנה תלמידה:

 96 מצוין, יופי, המורה:

 97 שש.. תלמידה:

 98 חלק? לאכול אקרא אני איך המורה:

 99 שישית תלמידה:

 100 שישית תלמידה:

 101 שישית. המורה:

 102 ביחד( כולם )מדברים

 103 לי... יצא תלמידה:

 104 הצלחתי תלמידה:

 105 אותו חתכתי בטעות תלמידה:

 106 .שלב עולה שלי הבקשה עכשיו המורה:

סוף התמלול 107 
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 תקציר –ניתוח תוצרי תלמידים

 מדוע תלמידים לא מרחיבים נימוקים?: כתיבה טיעונית
 תוצרים מלווים: מטלת כתיבה "הכיתה המצטיינת"

 

הכללית של ניתוח תוצרי תלמידים היא להבין טוב יותר את החשיבה וההבנה של התלמידים על המטרה 

מנת לשפר את ההוראה שלנו. התכוונות זו, מלווה בשהות, דיוק, מיקוד, עומק ושיתוף, עשויה לאפשר 

 תובנות שאינן מתאפשרות על פי רוב למורה המתבוננת בעבודות תלמידיה לבדה. 

 

 (ותדק 5ציפיות ). הקדמה ותאום 1
 המנחה מציגה את מטרות המפגש, כיצד יתנהל, וכללי שיח )תזכורת קוד אתי(. 

 (ותדק 5. פעילות פתיחה )2
 .המשתתפות מבצעות את המטלה עמה התמודדו התלמידים

 ( ותדק 5. הצגת תוצרי התלמידים )3
 המנחה מתארת את ההקשר של העבודות. המשתתפות מתבוננות בתוצרים. 

 ( ותדק 5-10תיאור ). 4
  .)המשתתפות מתארות מה הן רואות בתוצרים בהתייחס לסוגיה שהציגה המנחה )איכות הטיעונים 

 .המנחה מסכמת את הדברים שנאמרו 

 ( ותדק 15-10. ניתוח )5
  .המשתתפות מעלות הסברים למה שנצפה, ו/או השלכותיו האפשריות 

  .המנחה מסכמת את ההסברים השונים שעלו 

 (ותדק 10-15חשיבה קדימה ). 6
ושוקלות  ,המשתתפות מעלות חלופות שונות להמשך הוראה המכוונת לשיפור איכות כתיבת טיעונים

 יתרונות וחסרונות של כל חלופה. 

 (ותדק 5. רפלקציה )7
 : מה למדנו? איך היה הדיון? כיצד נשפר לפעם הבאה?שאלותהמשתתפות מתייחסות ל
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 מערך הנחיה – ניתוח תוצרי תלמידים

 ?מדוע תלמידים לא מרחיבים נימוקים: כתיבה טיעונית

 תוצרים מלווים: מטלת כתיבה "הכיתה המצטיינת"

 

הכללית של ניתוח תוצרי תלמידים היא להבין טוב יותר המטרה 

את החשיבה וההבנה של התלמידים על מנת לשפר את 

עומק ההוראה שלנו. התכוונות זו, מלווה בשהות, דיוק, מיקוד, 

ושיתוף, עשויה לאפשר תובנות שאינן מתאפשרות על פי רוב 

 למורה המתבוננת בעבודות תלמידיה לבדה.

 דקות 5 :הקדמה 
 דקות 5 :פעילות פתיחה 

 דקות 5 :התוצריםהצגת  

 דקות 5-10 :תיאור 

 דקות 10-15 :ניתוח 

 דקות 10-15 :חשיבה קדימה 

 דקות 5 רפלקציה: 

 כשעה סה"כ  

 

 הכנות מוקדמות )בטרם הפעלת המתווה בצוות(
 על מנת לערוך את הפעילות חשוב להכין:

 עותקים של מהלך ההנחיה המקוצר )ראו עמוד קודם( ●

 עותקים של המטלה )ראו בהמשך ובנספח( ●

 עותקים של עבודות התלמידים )ראו נספח( ●

 קודם(עותקים של המתווה או של תקציר ניתוח תוצרי תלמידים )ראו עמוד  ●

 

 דק( 5. הקדמה ותאום ציפיות )1
 המנחה מציגה את מטרות המפגש, כיצד יתנהל, וכללי שיח )תזכורת קוד אתי(. 

 

 מהלך ההנחיה

הכללית של ניתוח תוצרי תלמידים היא להבין טוב יותר : המטרה מטרות המפגשהמנחה מציגה את  .א

את החשיבה וההבנה של התלמידים על מנת לשפר את ההוראה שלנו. התכוונות זו, מלווה בשהות, 

דיוק, מיקוד, עומק ושיתוף, עשויה לאפשר תובנות שאינן מתאפשרות על פי רוב למורה המתבוננת 

 בעבודות תלמידיה לבדה. 

תלמידות. ראשית, נתנסה  2נעסוק בעבודות של  : בדיון היוםהמפגש יתנהל כיצדהמנחה מתארת  .ב

בעצמנו במטלה שעמה התמודדו התלמידות )על מנת להבין אותה טוב יותר(, אח"כ נתבונן בעבודות, 
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נתאר אותן וננסה להבין את החשיבה של התלמידות. רק לאחר שננתח את הבעיה שעולה מן 

 וראה, ונשקול את היתרונות והחסרונות של כל חלופה.העבודות נציע חלופות להמשך ה

 :הקוד האתיהמנחה מזכירה את  .ג

 

 עבודות תלמידיםוננות בבתהל אתיקה כללי

 הוראה לבקר כדי ולא עצמנו של ההוראה על ללמודללמוד מתבוננות בעבודות של תלמידים כדי  אנו 

 .ותאחר של

 שבסרט הספציפיים באנשים ולא ובלמידה בהוראה ותעוסק אנו.  

 יותר רחב מהקשר חלק הוא הנצפה שהקטע ותמבינ אנו. 

 נוסף מאמץ נעשה דעתם לסוף ירדנו לא ואם היגיון, פי על פועלים והתלמידים המורהש מניחות אנו 

  .להבינה

 ותאומר איננו - תנוכח האינ איה אם ;הב לפגוע שעשוי דבר אומרות איננו ,תנוכח נההנדו המורה אם 

  עמנו. תנוכח התהי ול ותאומר היינו שלא דבר

 הלמידה. במפגש נשאר לשיעור ביחס בינינו הנאמר כל 

 
 

 דק( 5. פעילות פתיחה )2
 .מה התמודדו התלמידיםהמשתתפות מבצעות את המטלה ע

 

 מהלך ההנחיה

 כל משתתפת מקבלת דף בו כתובה המטלה וכותבת תשובה כאילו הייתה תלמידה )נספח מטלה(. 

 

 המטלה: 

בית הספר הנגב בוחר כיתה מצטיינת אחת בכל שנה ומעניק לה פרס. כתבו מכתב למנהל וציינו אם מנהל 

להעניק את הפרס לכיתה שתלמידיה מצטיינים בלימודים או לכיתה שתלמידיה מרבים להתנדב. שכנעו 

 .שורות" 7את המנהל בעזרת נימוקים לקבל את דעתכם. כתבו לפחות 

 

 למנחה דגשים

לאפשר הבנה טובה יותר של פעילות הפתיחה על מנת להכניס את המשתתפות לנושא ו רצוי לקיים את

 מה התמודדו התלמידות.המטלה ע

 

 דק(  5. הצגת תוצרי התלמידים )3
 המנחה מתארת את ההקשר של העבודות. המשתתפות מתבוננות בתוצרים. 
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 מהלך ההנחיה

 עבודות )ראו נספח בסוף המערך(.  2כל משתתפת מקבלת צילום של  .א

וראה שעוסקת ה תעור עברית במהלך יחידי: המטלה ניתנה לתלמידים בשרקעהמנחה מספקת מעט  .ב

במעורבות חברתית. ביחידת הוראה זו התלמידים מביעים עמדה על נושאים שונים ומקדמים כתיבה 

ממיצ"ב כיתה ה' והיא ניתנה כחלק ממבחן לאחר שעסקו למטרות טיעון ושכנוע. המטלה לקוחה 

בכתיבה למטרות טעון ושכנוע, וכן למדו מבנה של כתיבת מכתב. העבודות שלפנינו מייצגות הרבה 

 מהעבודות בכיתה זו.

 המשתתפות מעיינות בעבודות. .ג

 המנחה מציגה את נושא הדיון: איכות הטיעונים. .ד

 

 דגשים למנחה

תלמידים היא מעין פעולה של הקשבה לקולו של התלמיד. אם נקשיב היטב נוכל לשמוע התבוננות בעבודות 

 דברים שיעזרו לנו להבין את התלמיד, לשפר את ההוראה ואף להתפתח כאנשי חינוך. שלושה סוגי הקשבה

עשויים לבוא לידי ביטוי כאשר אנו מנתחים עבודות של תלמידים: הקשבה מעריכה )מכוונת לביצוע מסוים 

ומבקשת להעריך את איכות הביצוע ביחס לאמות מידה נתונות(, הקשבה פרשנית )מכוונת להבנת התלמיד 

עצמו, להלכי החשיבה שלו ולעמדותיו, מעל ומעבר למה שהמורה מנסה להפיק מן ההוראה( והקשבה 

נוספת למידה ובחינוך בכלל(. לקריאה -מערערת )מכוונת להנחות יסוד שבתחום התוכן, בתפיסת ההוראה

 .פח "סוגי הקשבה"על סוגי ההקשבה, ראו נס

 

 דק(  5-10. תיאור )4
המשתתפות מתארות מה הן רואות בתוצרים בהתייחס לסוגיה שהציגה המנחה )איכות הטיעונים(, 

 והמנחה מסכמת את הדברים שנאמרו.

 

 מהלך ההנחיה

 ומה איננו רואות.המנחה מבקשת מהמשתתפות: נתמקד באיכות הטיעונים ונתאר מה אנו רואות  .א

 ומדגימות בעזרת ציטוטים מהטקסט.  באיכות הטיעוניםהמשתתפות מתארות היבטים שקשורים  .ב

 

 דגשים למנחה

  כדי לסייע למשתתפות להתמקד בתיאור ולהימנע משיפוט וניתוח בשלב זה, מומלץ להציע להן לפתוח

 את התיאור במילים "אני רואה" "אני לא רואה".

 ון הטענות בראיות מעבודות התלמידות. ניתן לשאול לגבי כל תיאור "איפה את חשוב להקפיד על עיג

 רואה את זה?". 

  ,כדי לשמור על קצביות, מומלץ להזמין משתתפות אחדות לתאר במשפט אחד מה ראו או לא ראו

לבקש שימנעו מחזרות, להדגיש שלא כולן חייבות לדבר בשלב זה, לסכם את הנאמר ולעבור לניתוח. 

 לא להתעכב על השלב הזה, ולשמור את הדיון המעמיק במה שמתואר לשלב הניתוח.  מומלץ
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 :תשובות אפשריות

 .)"אני רואה שהתלמידים השתמשו במילות קישור של הנמקה )"כי" "בגלל 

 .אני רואה שהתלמידים הציגו את עמדתם ואח"כ נימקו אותה 

  אני רואה רק נימוק אחד )מאוד דומה בשתי העבודות( "לפני שצריך להיות טובים בלימודים...צריך

תלמידים ללהיות בני אדם". אני לא רואה נימוקים נוספים )כמו, למשל: חשוב לתת הכרה ועידוד גם 

 שקשה להם בלימודים אבל הם מצטיינים בתחומים אחרים כי...(.

  'למידה השתמשה בפתגם "האחר הוא אני" כדי לחזק את הנימוק שלה הת 1אני רואה שבעבודה מס

 אך לא הרחיבה או הסבירה איך הוא קשור.

  'אחת )שמהווה חלק מהרחבת הנימוק( שחוזרת על עצמה בצורות  דוגמה 2אני רואה בעבודה מס

 ם(.שונות )עזרה לילדים שקשה להם בחברה, עזרה לילדים עניים, התרמת כסף בבתים לעזרה לילדי

 

את הדברים שנאמרו: בשתי העבודות יש כתיבה טיעונית בהתאם לסוגה, שימוש  ג. המנחה מסכמת

במגוון מילות קישור של הנמקה ופניה לנמען. יחד עם זאת, הנימוקים בשני הטקסטים אינם מורחבים: 

שחוזרת על עצמה; בטקסט השני אין כלל דוגמאות, יש רק פתגם ללא הקשר  דוגמהבטקסט אחד יש 

 והסבר.

 

 ( ותדק 15-10. ניתוח )5
  .המשתתפות מעלות הסברים למה שנצפה, ו/או השלכותיו האפשריות 

 המנחה מסכמת את ההסברים השונים שעלו. 

 

 מהלך ההנחיה

מדוע התלמידות לא להבין "המנחה מסבירה את שלב הניתוח: המטרה בשלב הניתוח היא  .א

". בניתוח נשים את הדגש על תהליכי החשיבה של התלמידות בטרם ?הרחיבו את הנימוקים

ניגש להציע דרכים להתמודד עם הבעיה. נשאל את עצמנו: מה היה יכול לעבור לתלמידות בראש 

 בשעה שכתבו את התשובות האלה? מדוע הן לא הרחיבו את הנימוקים?

 הסברים מדוע התלמידות לא הרחיבו את הנימוקים. המשתתפות מציעות .ב

 

 דגשים למנחה

  מומלץ להציע למשתתפות להיעזר בתשובות שהן כתבו בתחילת המפגש ולהיזכר מה דרשה מהן

 הכתיבה, במה התקשו, ומה היו השיקולים והמחשבות שליוו את הכתיבה.

  ורצוי לזרום עם הקבוצה.אם המשתתפות מזהות בעיה אחרת שהן מעדיפות לדון בה, ניתן 

  .מומלץ לכוון את המשתתפות לא להסתפק בזיהוי הפער בין התוצר המצוי לבין התוצר הרצוי

לשיטתה של “ עושה שכל”כשניצבים בפני תוצר לוקה בחסר, חשוב לפעול על פי עקרון החסד: התוצר 

 התלמידה. האתגר שלנו הוא לפענח אותו. 
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 התלמידות לא הרחיבו את הנימוקים? תשובות אפשריות לשאלה: מדוע 

 )כי זה קשה! )במיוחד בכתב, ללא שפת גוף 

 ספר", תשובה שמציגה אותן כתלמידות טובות ומרצה -כי התלמידות עסוקות יותר במתן "תשובת בית

 את המורה, מאשר בשכנוע המנהל.

 )"כי הדברים נראים להם מובנים מאליהם )למשל "האחר הוא אני. 

  לכן התלמידות לא מייחסות ערך לנימוק. -היומיומי השגור אין ציפייה לנימוקים מורחבים כי בשיח 

 כי אין טקסט להסתמך עליו. 

 כי המשימה לא מספיק מפרטת את ההקשר או לא מספיק אותנטית. 

 )כי התלמידה לא קראה שוב את הטקסט שכתבה )חוסר בקרה. 

  לשוני גבוה.כי זה דורש לגייס ידע קודם, אוצר מילים ומשלב 

 כי הידע והניסיון שלהם לגבי מהי התנדבות מאוד צר. 

 

: העלנו הסברים שונים מדוע התלמידות לא הרחיבו את הנימוקים. חלק מההסברים ג. המנחה מסכמת

קשורים למטרות של התלמידים בכתיבה, אחרים קשורים למיומנויות הכתיבה, לתרבות השיח בחברה 

ות. כעת נציע דרכים שונות לשיפור כתיבת הטיעונים של התלמידים ולהתנסות של תלמידים בהתנדב

 בכיתה, תוך התייחסות להסברים השונים שהעלנו.

 

 דק( 10-15. חשיבה קדימה )6
המשתתפות מעלות חלופות שונות להמשך הוראה שמטרתה שיפור כתיבת טיעונים, ושוקלות יתרונות 

 וחסרונות של כל חלופה. 

 

 מהלך ההנחיה

המשתתפות מציעות ובוחנות חלופות להמשך הוראה שמטרתה שיפור כתיבת הטיעונים של א. 

 .התלמידים בכיתה, ושוקלות יתרונות וחסרונות של כל חלופה

 

 חלופות להנחיה

  כ לאסוף במליאה כמה הצעות “דקות לדיון על החלופות בקבוצות קטנות, ואח 5מומלץ להקצות

 ולפרט את היתרונות והחסרונות.  דוגמהל

  במקום לדון בחלופות להמשך ההוראה, אפשר לבחון עצוב מחדש של המטלה או כתיבת משוב

 לתלמידות.

 

 דגשים למנחה

המטרה אינה להגיע להכרעה לגבי דרך ההתמודדות המועדפת, אלא להעלות חלופות אפשריות ולשקול 

 את היתרונות והחסרונות שלהן.
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 אפשריות כחלופות להמשך הוראהתשובות 

  ;עבודה בקבוצות תלמידים לשיפור אחד הטקסטים )יתרון: למידת עמיתים, למידה תוך התנסות

 חסרון: דורש הרבה זמן, הרגלי עבודה ונורמות של שיח מכבד(.

  משוב כתוב לכל תלמיד הכולל שאלות המשך מכוונות ועבודה עצמית בכיתה להרחבת ההנמקה

שיר וברור לפיו למידה היא תהליך מתמשך של שיפור והתקדמות, הזדמנות לכל ילד )יתרון: מסר י

להתקדם מהמקום בו הוא נמצא; חסרון: חלק מהתלמידים זקוקים ליותר תמיכה וליווי, אין הזדמנות 

 להפריה הדדית בין התלמידים(.

  למורה להדגים ולתת ניתוח במליאה של אחת העבודות ובנייה משותפת של נימוקים )יתרון: הזדמנות

 פיגומים להמשך עבודה, הבניית ידע משותפת; חסרון: פחות תלמידים מעורבים באופן פעיל(.

  כתיבת טקסט טיעוני המצדיק ומנמק את העמדה השנייה )במקרה זה, לתת פרס הצטיינות לתלמידים

נה של מורכבות שהצטיינו בלימודים( )יתרון: אימוץ נקודות מבט שונות מעמיק את החשיבה ואת ההב

 .התופעה ומונע תגובה אוטומטית; חסרון: לנמק דעה מנוגדת לדעתך זו אינה משימה אותנטית(

  עבודה על הנמקה בכל תחומי הדעת )יתרון: התמקדות במיומנות אחת; חסרון: על חשבון מיומנויות

 אחרות, הבדלים בטיב ההנמקה בין תחומי הדעת(.

  דיון בכיתה בנושא התנדבות להרחבת מגוון סוגי ההתנדבות המוכרים לתלמידים )יתרון: מסר ערכי

 לתלמידים לגבי חשיבות ההתנדבות; חסרון: גוזל זמן ולא מקדם ישירות את הכתיבה הטיעונית(.

  התנסות בפעילויות התנדבותיות להרחבת מגוון סוגי ההתנדבות המוכרים לתלמידים )יתרון: למידה

תוך כדי התנסות יכולה להוביל לכתיבה איכותית ואותנטית יותר; חסרון: התנדבות שאינה מבחירה 

 היא לא באמת התנדבות(.

 

 דק( 5. רפלקציה )7
 מה למדנו? איך היה הדיון? כיצד נשפר לפעם הבאה? שאלות:המשתתפות מתייחסות ל

 

 מהלך ההנחיה

 כגון:המשתתפות מתייחסות לשאלות סיכום ורפלקציה, 

  מה למדנו )למשל: על כתיבה טיעונית, על התבוננות בעבודת תלמידים, על הוראה ולמידה, על

 עצמנו(? 

  ?איך היה הדיון 

 ?כיצד נשפר את הדיון לפעם הבאה 
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 סוגי "הקשבה" בעת התבוננות בעבודות תלמידים )ובכלל( -נספח 
 

לקולו של התלמיד. אם נקשיב היטב נוכל לשמוע התבוננות בתוצרי תלמידים היא מעין פעולה של הקשבה 

דברים שיעזרו לנו להבין את התלמיד, לשפר את ההוראה ואף להתפתח כאנשי חינוך. מה היא "הקשבה 

, שעשויים לבוא לידי ביטוי כאשר אנו מנתחים עבודות של תלמידים )או 1טובה"? להלן שלושה סוגי הקשבה

סוגי ההקשבה אינם סותרים או מבטלים זה  3נחים דיון וכד'(. מלמדים בכיתה, משוחחים עם עמיתים, מ

 את זה.

 

 הקשבה מעריכה

הקשבה מעריכה מכוונת לביצוע מסוים ומבקשת להעריך את איכות הביצוע ביחס לאמות מידה נתונות. 

הקשבה זו מופעלת כאשר למורה ברור מה הביצוע המצופה והיא בוחנת את העבודה בהשוואה לציפייה זו 

ריכה את הפער בין עבודת התלמיד לבין הסטנדרט המצופה, ועל פיו מנסה לנתח במה התלמיד ומע

מתקשה. הקשבה כזו מאפשרת לזהות כשלים, פערים או קשיים בהבנתו של התלמיד ולתכנן את המשך 

 .ההוראה בהתאם

ן מוגבלות )הקשבה מעריכה בהוראה בכיתה ובהנחיית מורים מַלווה על פי רוב שאלות שהתשובות אליה

וידועות מראש. התשובות מוערכות כנכונות או לא נכונות ואינן משפיעות על מהלך ההוראה/הנחייה המתוכנן 

 .מראש(

 

 הקשבה פרשנית

הקשבה פרשנית מכוונת להבנת התלמיד עצמו. בעוד הקשבה מעריכה מתעניינת במידת ההלימה בין 

תעניינת בהלכי החשיבה של התלמיד ובעמדותיו, עבודת התלמיד לבין יעדי ההוראה, ההקשבה הפרשנית מ

זו מניחה שהתלמיד פעל בעבודתו על פי  הקשבהמעל ומעבר למה שהמורה מנסה להפיק מן ההוראה. 

זו מתעלמת לרגע מן הביצוע המצופה ומנסה להתחקות  הקשבההגיון מסוים ומבקשת לזהות הגיון זה. 

זו פותחת באופן  הקשבהיה יכול להיחשב ביצוע ראוי. אחר כללי ההיגיון על פיהם הביצוע של התלמיד ה

מודע ומכוון אפשרות לשקול נקודות מבט מגוונות. היא יכולה לאפשר הבנה עמוקה יותר של קשיים בלמידה 

 ובהוראה ותכנון בהתאם.

)הקשבה פרשנית בהוראה ובהנחיה מַלווה על פי רוב שאלות שלא כל התשובות אליהן ידועות מראש. 

 צפויות יכולה להוביל למהלך הוראה אחר מהמתוכנן(.-של תשובות בלתיפרשנות 

 

 הקשבה מערערת

למידה ובחינוך בכלל. הקשבה -הקשבה מערערת מכוונת להנחות יסוד שבתחום התוכן, בתפיסת ההוראה

זו נוקטת במודע נקודת מבט ביקורתית כלפי הנחות שבבסיס המטלה, הקריטריונים להערכה ואף יחידת 

כולה. הקשבה כזו מתעלמת לרגע מן המטרה אליה כוונה המטלה או מן ההקשר בו ניתנה על מנת  הלימוד

לחשוף באמצעות העבודה סתירות בין גופי ידע, עקרונות חינוכיים, דילמות, מסרים סמויים וכו'. הקשבה 

 מערערת יכולה להוביל לשינויים מהותיים בתפיסת ההוראה ובפרקטיקות הנגזרות ממנה.
 

                                                
 Davis, B. (1997). Listening for differences: An evolving conception of mathematics בהשראת ברנט דיוויס: 1

teaching. Journal for Research in Mathematics Education, 355-376. 
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 גליה כהן

 האחר הוא אני

 גליה כהן
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 תקציר –ניתוח תוצרי תלמידים 

 נימוק תשובות לשאלות במתמטיקה
 תוצרים מלווים: פתרונות לשאלה בנושא שברים

 עובד על פי מערך שפיתחה גב' דליה חן, מדריכת מתמטיקה מחוזית

 

של ניתוח תוצרי תלמידים היא להבין טוב יותר את החשיבה וההבנה של התלמידים על מנת המטרה 

בשהות, דיוק, מיקוד, עומק ושיתוף, עשויה לאפשר תובנות לשפר את ההוראה שלנו. התכוונות זו, מלווה 

שאינן מתאפשרות על פי רוב למורה המתבוננת בעבודות תלמידיה לבדה. המהלך המוצע פה מכוון 

להעמקת ההבנה של קשיי תלמידים בנימוק תרגילים במתמטיקה ולבחינת דרכים שונות להתמודד עם 

  קשיים אלה.

 

 דקות( 5. הקדמה )1
 המנחה מציגה את מטרת המפגש, כיצד יתנהל, הסוגיה לדיון וכללי שיח )תזכורת קוד אתי(. 

 דק( 5. פעילות פתיחה )2
 המשתתפות פותרות את השאלה עימה התמודדו התלמידים ומשתפות בפתרונות השונים.

 דקות( 5. ניתוח השאלה )3
 המשתתפות מנתחות את השאלה עימה התמודדו התלמידים.

 דקות( 5עבודות התלמידים ). הצגת 4
 המשתתפות מעיינות בתשובות התלמידים

 דקות( 5-10. תיאור )5
 המשתתפות מתארות היבטים שונים הקשורים באיכות הנימוקים של התלמידים בעבודות שלפניהן.

 דקות( 10-15. ניתוח הבעיה )6
 המשתתפות מעלות הסברים לגבי הגורמים לקשיים בנימוק. המנחה מסכמת את ניתוח הבעיה. 

 דקות( 10-15הצעות להתמודדות עם הבעיה ) -. חשיבה קדימה 7
המשתתפות מציעות ובוחנות חלופות להמשך הוראה שמטרתה שיפור יכולת ההנמקה של התלמידים 

 ושוקלות יתרונות וחסרונות של כל חלופה.

 דקות( 5רפלקציה וסיכום ). 8
 ליך שעברו: איך היה? מה למדנו? כיצד נשפר את התהליך לפעם הבאה?המשתתפות מתבוננות בתה
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 מערך הנחיה –ניתוח תוצרי תלמידים

 איך מנמקים תרגילים?
 

של ניתוח תוצרי תלמידים היא להבין טוב יותר את החשיבה וההבנה של התלמידים על מנת המטרה 

ההוראה שלנו. התכוונות זו, מלווה בשהות, דיוק, מיקוד, עומק ושיתוף, עשויה לאפשר תובנות לשפר את 

שאינן מתאפשרות על פי רוב למורה המתבוננת בעבודות תלמידיה לבדה. המהלך המוצע פה מכוון 

להעמקת ההבנה של קשיי תלמידים בנימוק תרגילים במתמטיקה ולבחינת דרכים שונות להתמודד עם 

  אלה. קשיים

 

 הכנות מוקדמות )בטרם הפעלת המתווה בצוות(
 על מנת לערוך את הפעילות חשוב להכין:

 )ראו עמוד קודם( המתווה או של תקציר ניתוח תוצרי תלמידיםעותקים של  ●

 עותקים של התרגיל )ראו בהמשך( ●

 )ראה נספח( עותקים של תשובות התלמידים ●

 

 דקות( 5. הקדמה )1
 המפגש, כיצד יתנהל, הסוגיה לדיון וכללי שיח )תזכורת קוד אתי(.המנחה מציגה את מטרת 

 

 מהלך ההנחיה

כרונותיו של סטנדהל, מגדולי סופריה של צרפת, "חשבתי שמתמטיקה יא. מנחת הדיון מקריאה מתוך ז

מוציאה מכלל אפשרות צביעות ... דמיינו לעצמכם איך הרגשתי כאשר הבנתי שאיש אינו יכול להסביר לי 

מינוס כפול מינוס נותן פלוס! העובדה שהאמת הפשוטה הזו לא הוסברה לי היא מצערת כשלעצמה. מדוע 

מה שמצער עוד יותר זאת העובדה שכאשר הדבר הוסבר, ההסבר ניתן בעזרת סיבות שלפי כל הסימנים 

חייב מה שאני אומר עד היום מינוס כפול מינוס  :לבסוף אמרתי לעצמי .לא היו ברורות לנותני ההנמקה

תמיד לתוצאות ל, הכלל הזה משמש בחישובים כל הזמן ולפי כל הסימנים מוביל ולהיות פלוס. ככלות הכ

  .שאין עליהן עוררין"

(,Stendhal 1783-1843 2003למידת מתמטיקה כשינוי של שיח, ספרד,  - יום עיון.)  

 ב. המנחה מציגה את מטרות המפגש, כיצד יתנהל, וכללי השיח:

הכללית של ניתוח תוצרי תלמידים היא להבין טוב יותר את החשיבה וההבנה : המטרה מטרת המפגש

של התלמידים על מנת לשפר את ההוראה שלנו. התכוונות זו, מלווה בשהות, דיוק, מיקוד, עומק ושיתוף, 

 עשויה לאפשר תובנות שאינן מתאפשרות על פי רוב למורה המתבוננת בעבודות תלמידיה לבדה. 

נעסוק במגוון תשובות של  כפי שמפורט במהלך הדיון המקוצר )עמוד קודם( , בדיון היום המפגש:מהלך 

תלמידים לשאלה אחת ממבחן מיצ"ב. ראשית, נענה בעצמנו לשאלה שעימה התמודדו התלמידים וננתח 

סה אותה )על מנת להבין אותה טוב יותר(, אח"כ נתבונן במגוון תשובות של תלמידים, נתאר אותם וננ
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להבין את החשיבה והקשיים של התלמידים. רק לאחר שננתח את הבעיה או הסוגיה שעולה מן התשובות 

נציע חלופות להמשך הוראה, ונשקול את היתרונות והחסרונות של כל חלופה. נתמקד בקשיים של 

 תלמידים בהנמקה.

 הקוד האתי: בעת ההתבוננות בעבודות נזכור את קוד אתי

 

 התבוננות בעבודות תלמידיםל אתיקה כללי

  של הוראה לבקר כדי ולא עצמנו של ההוראה על ללמודמתבוננות בעבודות של תלמידים כדי אנו 

 .ותאחר

 שבסרט הספציפיים באנשים ולא ובלמידה בהוראה ותעוסק אנו.  

 יותר רחב מהקשר חלק הוא הנצפה שהקטע ותמבינ אנו. 

 נוסף מאמץ נעשה דעתם לסוף ירדנו לא ואם היגיון, פי על פועלים והתלמידים המורהש מניחות אנו 

  .להבינה

 איננו - תנוכח האינ איה אם ;הב לפגוע שעשוי דבר אומרות איננו ,תנוכח נההנדו המורה אם 

  עמנו. תנוכח התהי לו ותאומר היינו שלא דבר ותאומר

 הלמידה. במפגש נשאר לשיעור ביחס בינינו הנאמר כל 

 

 

 דק( 5. פעילות פתיחה )2
 המשתתפות פותרות את השאלה עמה התמודדו התלמידים ומשתפות בפתרונות השונים.

 

 מהלך ההנחיה

 ל משתתפת מקבלת דף בו כתובה השאלה וכותבת תשובה כאילו הייתה תלמידה. כא. 

 

 השאלה:

3תמר קראה 

1

 ממספר העמודים בספר הקריאה שלה. 

4יעל קראה 

1

 ממספר העמודים בספר הקריאה שלה. 

 .עמודים 20כל אחת מהבנות קראה 

 האם ייתכן שבשני הספרים, של תמר ושל יעל, יש אותו מספר עמודים? 

 .נמקו

 

  .המשתתפות משתפות זו את זו בתשובה שכתבו  –בזוגות ב 

  .הצגה של כמה נימוקים שונים של המשתתפות – במליאהג 
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  .לנמק את התשובה לשאלה הזאת בדרכים שונות: תרגיל, ייצוג גרפי,  אפשר – המנחה מסכמתד

 הסבר מילולי.

 

 דגשים למנחה

לאפשר הבנה טובה יותר של רצוי לקיים את פעילות הפתיחה על מנת להכניס את המשתתפות לנושא ו

 מה התמודדו התלמידים.המטלה ע

 

 (הפקת תועלת ממבחן מיצ"ב תשע"א - אתר ראמ"ה)מתוך  תשובות אפשריות

  עמודים 80מודים ובספר של יעל יש ע 60נימוק מילולי: בספר של תמר יש. 

 ם בספר של יעל כי שליש עמודי 20-עמודים בספר של תמר הם חלק גדול יותר מ 20ק מילולי: נימו

 .גדול מרבע

 x 20 = 80 4תרגיל: 

3 x 20 = 60   

80 > 60 

 ייצוג גרפי: 
 

 

 

 דקות( 5. ניתוח השאלה )3
 .מה התמודדו התלמידיםהמשתתפות מנתחות את השאלה ע

 

 מהלך ההנחיה

 :המשתתפות מאפיינות את השאלה והתשובות המצופות, באמצעות דיון בנקודות הבאות 

 באיזה נושא השאלה? 

 ?מה לדעתכם השאלה בודקת 

 ?איזה ידע קודם דרוש לתלמידים כדי לפתור את השאלה 

 ת הלימודים?תכניבאיזו כיתה הנושא מופיע ב 

 ?מהן האסטרטגיות הצפויות של התלמידים לפתרון השאלה 

 מת החשיבה הצפויה של התלמידים?מהי ר 

  ?מהם הקשיים / השגיאות הצפויים לפתרון השאלה 

 

20 20 20 

20 20 20 20 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/553E5807-2F57-4FD6-9051-FB86C81D5BEB/144192/1085MAT0115SOFm_pniminetidkunp4corrected.pdf
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 תשובות אפשריות

שלבית שנבדקת בה המיומנות של השוואת שלמים שונים בהינתן גודל החלק -זוהי שאלה מילולית חד

 הנמקהבפתרון השאלה נדרשת של כל שלם והכמות המתאימה לכל חלק. אותה כמות לחלקים שונים. 

ותרגום של הסיטואציה לייצוג השלמים על פי החלקים הנתונים. מופיע בתכנית הלימודים החל מכיתה 

 מהתלמידים ענו נכון(. 35%) 1-5ברמת קושי בסולם  4ג'. השאלה הופיעה במיצ"ב תשע"א ודורגה 

 אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה:

 20ר יש חישוב מספר העמודים בכל אחד מהספרים: בספר של תמ X 3 = 60  עמודים, ובספר של

 עמודים. X 4 = 80 20יעל יש 

  עמודים הם רבע מהספר, ואם  20עמודים ובספר האחר  20הבנה שאם שליש מספר אחד הוא

 שליש גדול מרבע הרי השלם בספר האחר גדול יותר.

  לשכפל עמודים( בכל אחד מהמקרים בעזרת שרטוט. במקרה הראשון יש  20ייצוג החלק )שהוא

פעמים כדי להשלים לשלם, ובמקרה השני יש לשכפל את החלק  3עמודים  20את החלק המייצג 

 פעמים השלם גדול יותר. 4פעמים. לכן, במקרה שבו יש לשכפל את החלק  4הזה 

 דוגמאות לשגיאות או קשיים העשויים להופיע:

 אי יכולת להבין שגודל כל אחד מהשלמים שונה 

 לק משפיע באופן יחסי על השלםאי הבנה כיצד גודל הח 

 הבנה שגויה שמספר העמודים שנקראו הוא השלם 

 .חוסר הבנה בסיסית של השבר כמיצג חלק משלם 

 

 דקות(  5. הצגת עבודות התלמידים )4
 המשתתפות מעיינות בתשובות התלמידים

 

 מהלך ההנחיה

א. כל משתתפת מקבלת צילומים של מגוון תשובות של תלמידים מתוך מיצ"ב תשע"א לכיתה ה' )ראו 

 נספח בסוף המערך(. 

 ב. המשתתפות מעיינות בתשובות.

 ג. המנחה מציגה את הנושא של הדיון: קושי של תלמידים לנמק.

 

 דגשים למנחה

של התלמיד. אם נקשיב היטב נוכל  התבוננות בעבודות תלמידים היא מעין פעולה של הקשבה לקולו

לשמוע דברים שיעזרו לנו להבין את התלמיד, לשפר את ההוראה ואף להתפתח כאנשי חינוך. שלושה 

עשויים לבוא לידי ביטוי כאשר אנו מנתחים עבודות של תלמידים: הקשבה מעריכה )מכוונת  סוגי הקשבה

מות מידה נתונות(, הקשבה פרשנית )מכוונת לביצוע מסוים ומבקשת להעריך את איכות הביצוע ביחס לא

להבנת התלמיד עצמו, להלכי החשיבה שלו ולעמדותיו, מעל ומעבר למה שהמורה מנסה להפיק מן 

למידה ובחינוך -ההוראה( והקשבה מערערת )מכוונת להנחות יסוד שבתחום התוכן, בתפיסת ההוראה

במערך ההנחיה "כתיבה טיעונית: ההקשבה" בכלל(. לקריאה נוספת על סוגי ההקשבה, ראו נספח "סוגי 

 מדוע תלמידים לא מרחיבים נימוקים?"
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 דקות( 5-10. תיאור )5
 המשתתפות מתארות היבטים שונים הקשורים באיכות הנימוקים של התלמידים בעבודות שלפניהן.

 

 מהלך ההנחיה

 רואות. א. המנחה מבקשת מהמשתתפות: נתמקד בנימוקים ונתאר מה אנו רואות ומה איננו

 . באיכות הנימוקיםב. המשתתפות מתארות היבטים שקשורים 

 את הדברים שנאמרו. ג. המנחה מסכמת

 

 תשובות אפשריות 

 דוגמהנימוק הכולל את המסקנה הסופית, ללא התייחסות לסיבה מדוע זו המסקנה, ל: 

 

 דוגמהנימוק החוזר על העובדות הנתונות בשאלה ללא הסבר, ל: 

 

  ,דוגמהלמשל שטוען שרבע גדול משליש מבלי להסביר את הקשר למספר העמודים, לנימוק שגוי: 

 

 

 דגשים למנחה

  כדי לסייע למשתתפות להתמקד בתיאור ולהימנע משיפוט וניתוח בשלב זה, מומלץ להציע להן

 לפתוח את התיאור במילים "אני רואה" "אני לא רואה".

  ,כדי לשמור על קצביות, מומלץ להזמין משתתפות אחדות לתאר במשפט אחד מה ראו או לא ראו

לבקש שימנעו מחזרות, להדגיש שלא כולן חייבות לדבר בשלב זה, לסכם את הנאמר ולעבור 

לניתוח. מומלץ לא להתעכב על השלב הזה, ולשמור את הדיון המעמיק במה שמתואר לשלב 

 הניתוח. 



 הנחיה: מערכי 2שער 
 

 107התכנית לטיפוח שיח ומנהיגות פדגוגיים, מחוז מרכז | טיוטה להערות            

 דקות( 10-15יה ). ניתוח הבע6
 המשתתפות מעלות הסברים לגבי הגורמים לקשיים בנימוק. המנחה מסכמת את ניתוח הבעיה. 

 

 מהלך ההנחיה

מדוע התלמידים התקשו א. המנחה מסבירה את שלב הניתוח: המטרה בשלב הניתוח היא להבין 

בניתוח נשים את הדגש על תהליכי החשיבה של התלמידים בטרם ניגש להציע דרכים  לנמק.

להתמודד עם הבעיה. נשאל את עצמנו: מה היה יכול לעבור לתלמידים בראש בשעה שכתבו את 

 התשובות האלה? מדוע הם לא נימקו היטב?

 ב. המשתתפות מציעות הסברים מדוע התלמידים לא נימקו היטב.

 ת את ההסברים השונים שעלו.ג. המנחה מסכמ

 

 חלופות להנחיה

ניתן להציע למשתתפות להיעזר בתשובות שהן כתבו בתחילת המפגש ולהיזכר מה דרש מהן הפתרון, 

 במה התקשו, ומה היו השיקולים והמחשבות שליוו את ההתמודדות עם השאלה.

 

 דגש למנחה

התוצר המצוי לבין התוצר הרצוי. כשניצבים מומלץ לכוון את המשתתפות לא להסתפק בזיהוי הפער בין 

לשיטתו של התלמיד. “ עושה שכל”קרון החסד: התוצר יבפני תוצר לוקה בחסר, חשוב לפעול על פי ע

 האתגר שלנו הוא לפענח אותו. 

 שאר מחוברים לדוגמאות: מה היה קשה בשאלה הזאת?ילנסות להחשוב 

 

 תשובות אפשריות לשאלה: מדוע התלמידים לא נימקו היטב? 

 .חוסר הבנה/הסכמה של המורות לגבי הנמקה 

 .קושי ללמד את הנושא 

 .חוסר ידע פדגוגי דידקטי של מורים 

 .קושי של תלמיד בהכרת מגוון הסברים מתמטיים וביכולת לשכנע שההיגד שלו נכון 

 .קושי של תלמיד לבטא בכתב את הידע המתמטי 

 .קושי של תלמיד לתרגם מציאות למודל מתמטי 

 .קושי של תלמיד להשתמש בשפה מתמטית פורמאלית הכוללת סימולים מתמטיים 

 

 דקות( 10-15הצעות להתמודדות עם הבעיה ) -. חשיבה קדימה 7
המשתתפות מציעות ובוחנות חלופות להמשך הוראה שמטרתה שיפור יכולת ההנמקה של התלמידים 

 יתרונות וחסרונות של כל חלופה.ושוקלות 
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 מהלך ההנחיה

א. המשתתפות מציעות ובוחנות חלופות להמשך הוראה שמטרתה שיפור יכולת ההנמקה של 

 התלמידים ושוקלות יתרונות וחסרונות של כל חלופה.

 להיעזר בשאלות כגון:  אפשר

  ?בהתבסס על התשובות האלה, כיצד ניתן לשפר הוראה של הנמקה 

  ?כיצד ניתן לעשות בעבודות אלה שימוש בהוראה? בשאלות מסוג זה? בשאלות מסוג אחר 

 חסרונות של כל חלופההמהן היתרונות ו? 

 ב. המנחה מסכמת את החלופות שהוצעו.

 

 חלופות להנחיה

 דוגמהכ לאסוף במליאה כמה הצעות ל“דקות לדיון על החלופות בקבוצות קטנות, ואח 5מומלץ להקצות 

 ולפרט את היתרונות והחסרונות. 

במקום לדון בחלופות להמשך ההוראה אפשר לדון בכתיבת משוב לתלמידים על התשובות האלה )איזה 

 משוב נכתוב שיסייע לתלמידים לשפר את יכולת ההנמקה שלהם?(.

 

 דגש למנחה

אפשריות ולשקול המטרה אינה להגיע להכרעה לגבי דרך ההתמודדות המועדפת, אלא להעלות חלופות 

 את היתרונות והחסרונות שלהן.

 

 חלופות אפשריות להמשך הוראה, יתרונותיהן וחסרונותיהן

  להרבות בשיח מתמטי ובהנמקות בעל פה בקבוצות קטנות. בסיום השיחה הקבוצתית כל תלמיד

בקבוצה כותב הנמקה אחת. התלמידים מקריאים בקבוצה את ההנמקות של כל אחד מהם ואח"כ 

 ים הנמקה קבוצתית.מנסח

התלמידים לומדים זה מזה וכל תלמיד כותב הנמקה משלו ומתנסה באופן קבוע בכתיבת  – יתרון

 הנמקות.

לא כל התלמידים משתפים פעולה בתחילת דרך הוראה זו. דרושות כמה התנסויות עד  - חסרון

 שכל התלמידים מסכימים לשתף את הקבוצה במה שהם כתבו.

  מה ישנו בנימוק ומה חסר. אפשר לצלם תשובות של תלמידים,  -תלמידים ניתוח נימוקים של

להקרין על הלוח ולעבוד במליאה. יש לסמן מה ישנו בנימוק ולהוסיף מה חסר, כשהתלמידים 

מסבירים מדוע הם חושבים כך. אפשר לעשות ניתוח נימוקים של תלמידים גם בקבוצות קטנות או 

 בפרטני.

ומתן לגיטימציה לטעות. "למידה מטעויות" משמעותית מאוד עבור שימוש בשגיאות  - יתרון

 התלמידים.

יש ליצור "מרחב בטוח" לתלמידים שבו הם מבינים שמותר לטעות ושתתרחש למידה  - אתגר

מטעויות. במקרה של העדר "מרחב בטוח", התלמידים יחוו חוויות רגשיות שליליות ולא ישתפו 

 פעולה.
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חזרות על נימוקים בעל פה ובכתב: תלמיד מנסח נימוק ולאחר מכן מבקשים מתלמיד אחר לחזור על ג. 

 הנימוק של חברו. 

קוגניציה -כשתלמיד חוזר על נימוק של מישהו אחר במילים שלו יכולה להתרחש מטה - יתרון

 ותר.)"חשיבה על חשיבה"(. התלמיד מנסח את הנימוק, הופך אותו לשלו ומבין אותו טוב י

יכול להראות מאולץ בתחילה או להיתפס כפעולת "פיקוח" מצד המורה )שמטרתה לבדוק  – אתגר

האם התלמידים מקשיבים(. תלמידים יכולים לחזור על דברי חבריהם מבלי לחשוב באמת על 

הנימוק. על מנת להשיג שיתוף פעולה מכל התלמידים יש להפוך את החלופה הזאת לשגרת 

 מטרתה.  הוראה ולהסביר את

 

 דקות( 5. רפלקציה וסיכום )8
 המשתתפות מתבוננות בתהליך שעברו: איך היה? מה למדנו? כיצד נשפר את התהליך לפעם הבאה?
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 פתרונות תלמידים לשאלה בנושא שברים – נספח

 איך מנמקים תרגילים?
 תשובות התלמידים

 1תשובה 

 

 

 2תשובה 

 

 

 3תשובה 

 

 

 4תשובה 
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 5תשובה 

 

 6 תשובה

 

 

 7תשובה 

 

 

 

 

 

 



 הנחיה: מערכי 2שער 
 

 112התכנית לטיפוח שיח ומנהיגות פדגוגיים, מחוז מרכז | טיוטה להערות            

 8תשובה 

 

 

 9תשובה 
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 תקציר -חקר עקרונות הוראה 

 הוראה דיאלוגית
 "ישרים מקבילים"סרט מלווה: 

 

המטרה של חקר עקרונות ההוראה היא להכיר, להבין ולבחון עקרונות פדגוגיים באמצעות התבוננות 

בחינה כפולה: של העקרונות והתאמתם בתרגומם של עקרונות אלה לפעילות ממשית בכיתות לימוד. זוהי 

לצורכי המורות המשתתפות, ושל הפעילות בכיתה. תכלית נוספת של שיח מסוג זה היא פיתוח של שפה 

 פדגוגית משותפת ומוסכמת בקרב צוות המורות.

 

 דק( 5. הקדמה ותאום ציפיות )1
 וכיצד יתנהל המהלך.המנחה מציגה את מטרות המפגש, מדוע וכיצד נבחרו העיקרון או העקרונות 

 דק( 10של העקרונות ) ראשונית. הכרה 2
הקבוצה לומדת את העיקרון או העקרונות שנבחרו. המטרה היא להכיר את העקרונות, וגם לבחון אותם 

בצורה ביקורתית, תוך העלאת שאלות להמשך. בין היתר בוחנת הקבוצה את ההנחות של המחברים 

ת של העקרונות לגבי הוראה ולמידה, יתרונותיהם של העקרונות וקשיים צפויים במימושם בתוך הכיתו

 בהן מלמדות המשתתפות. 

 דק( 10. צפייה באירוע הוראה מצולם )3
 ת ההוראה. הקבוצה צופה בקטע מתוך שיעור מצולם במטרה לבחון את התאמתם ומימושם של עקרונו

 דק( 10. תיאור )4
 המשתתפות מתארות את האופנים שבהם באו לידי ביטוי העקרון או העקרונות שנבחנו.

 דק( 20י בעקרונות ). ניתוח ודיון ביקורת5
הקבוצה דנה ביתרונות וחסרונות של העקרונות לאור מה שנצפה. תוך בנייה על האירועים שזוהו בשלב 

 התיאור, ניתן לשאול:

 באיזה אופן הביטויים המעשיים של העיקרון שנכחו בקטע המצולם קידמו לדעתכם את השיעור? ●

 האופן שבו מומשו העקרונות?אילו קשיים, בעיות ו/או אתגרים נוצרו על ידי  ●

 קרון ו/או להתאים אותו לצורכיכם?יכיצד הייתם מציעים לשפר את הע ●

 

 דק( 5. רפלקציה וסיכום )6
המשתתפות מתבוננות בתהליך שעברו: איך היה? מה למדנו? כיצד נשפר את התהליך לפעם  ●

 הבאה?

  אילו שאלות יש לנו להמשך חקר עקרונות ההוראה? ●
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 מערך הנחיה -הוראה חקר עקרונות 

 הוראה דיאלוגית
 סרט מלווה: ישרים מקבילים

 

המטרה של חקר עקרונות ההוראה היא להכיר, להבין 

ולבחון עקרונות פדגוגיים באמצעות התבוננות בתרגומם 

של עקרונות אלו לפעילות ממשית בכיתה. זוהי בחינה 

ביקורתית כפולה: של העקרונות והתאמתם לצורכי 

פות, ושל הפעילות בכיתה. תכלית המורות המשתת

נוספת של שיח מסוג זה היא פיתוח של שפה פדגוגית 

משותפת ומוסכמת בקרב צוות המורות. היום נבחן את 

 עקרונות ההוראה הדיאלוגית.

 דקות 5 הקדמה: 
 דקות 10-15 :הכרת העקרונות 

 דקות 10 :צפייה בשיעור מצולם 

 דקות 10-15 :תיאור 

 דקות 20 :ודיוןניתוח  

 דקות 5 :רפלקציה 

 כשעה סה"כ  

 

 הכנות מוקדמות )בטרם הנחיית המתווה בצוות(

מערך הנחיה מקוצר )עמוד קודם( ותמלול , )נספח( עותקים לדף "עקרונות ההוראה הדיאלוגית" ●

 הסרט. 

 עותק של הסרט, מחשב, ברקו ורמקלים. ●

 

 דגשים למנחה

האורקולי ולוודא שרואים ושומעים היטב. איכות הדיון תלויה במידה רבה חשוב לבדוק מראש את הציוד 

  גם באיכות הצפייה בשיעור המצולם.

 

 דק( 5. הקדמה ותאום ציפיות )1
 המנחה מציגה את מטרות המפגש, מדוע וכיצד נבחרו העיקרון או העקרונות וכיצד יתנהל המהלך.

 

 מהלך ההנחיה

  :של חקר עקרונות ההוראה היא להכיר, להבין ולבחון עקרונות פדגוגיים המטרה המנחה מסבירה

באמצעות התבוננות בתרגומם של עקרונות אלו לפעילות ממשית בכיתה. זוהי בחינה ביקורתית 

כפולה: של העקרונות והתאמתם לצורכי המורות המשתתפות, ושל הפעילות בכיתה. תכלית 

ה פדגוגית משותפת ומוסכמת בקרב צוות המורות. נוספת של שיח מסוג זה היא פיתוח של שפ

 היום נבחן את עקרונות ההוראה הדיאלוגית. 
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  המנחה מחלקת את המתווה ומציגה את השלבים: ראשית נקרא על עקרונות ההוראה הדיאלוגית

ונדון בהם. אח"כ נצפה בקטע שעור מצולם ונבחן אילו מהעקרונות של הוראה דיאלוגית באים לידי 

בקטע ובאיזה אופן. לאור זה נדון שוב ביתרונות ובחסרונות של עקרונות ההוראה הדיאלוגית, ביטוי 

 במגבלות שלהם ובהתאמתם לצרכינו.
 

 דגשים למנחה

המנחה אינה נדרשת להציג את עצמה כמומחית לעקרונות ההוראה הדיאלוגית. העמדה הרצויה היא של 

למידה משותפת. יחד עם זאת, מומלץ לנמק מדוע בחרת להביא את העקרונות הללו, ולחבר את המפגש 

 לדיונים קודמים שהיו בצוות ו/או לנושאים שמטרידים את המורות החברות בו. 

 

 דק( 15-10ית של העקרונות ). הכרה ראשונ2
הקבוצה לומדת את העיקרון או העקרונות שנבחרו. המטרה היא להכיר את העקרונות, וגם לבחון אותם 

בצורה ביקורתית, תוך העלאת שאלות להמשך. בין היתר בוחנת הקבוצה את ההנחות של המחברים של 

צפויים במימושם בתוך הכיתות בהן  העקרונות לגבי הוראה ולמידה, יתרונותיהם של העקרונות וקשיים

 מלמדות המשתתפות. 

 

 מהלך ההנחיה

. המשתתפות )נספח( א. המנחה מחלקת דף ובו סיכום עקרונות ההוראה הדיאלוגית עפ"י אלכסנדר

קוראות את הטקסט קריאה דמומה, או הקראה בקול במליאה. אם יש שאלות הבהרה, דברים שלא 

 במשותף. ניתן לנסות להבהיר יחד –ברורים 

 שלשות ודנות ב: -ב. המשתתפות מתחלקות לזוגות

 ?מה מוצא חן בעיניכן? מה לא מוצא חן בעיניכן? אילו שאלות זה מעורר 

  ?איך אתן מדמיינות את עקרונות ההוראה הדיאלוגית בכיתה? כיצד זה נראה? כיצד מיושם

 אילו קשיים עלולים להתעורר? 

 : שאלות אלהג. המשתתפות דנות במליאה ב

  ?כיצד עקרונות ההוראה הדיאלוגית עשויים להיראות בכיתה 

  ?אילו קשיים ו/או אתגרים מציבים העקרונות 

 ?אילו שאלות יש לכן ביחס לעקרונות והתאמתם לצורכיכן? האם חסר משהו בעקרונות 

כעת נצפה בקטע משעור מצולם  ד. המנחה מסכמת את השאלות והנקודות שעלו ומציגה את השלב הבא:

 לאחר הצפייה נוכל לחזור ולדון בנקודות שעלו לאור הקטע הזה והניתוח שלו.ו
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 דגשים למנחה

  כאמור, אין ציפייה שהרכזת תהיה מומחית בעקרונות ההוראה הדיאלוגית. לרכזת לא אמורות

להיות תשובות לכל השאלות של המשתתפות. זה בסדר גמור )ואף רצוי( לחשוב ביחד וגם 

א פתורות. יחד עם זאת, מומלץ לעיין בתרגום של המאמר המלא של רובין להישאר עם שאלות ל

אלכסנדר בנושא הוראה דיאלוגית 

http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/90.aspx 

  בבחינת "כזה ראה וקדש" אלא הצעה שמובאת לצוות לדיון חשוב להדגיש שהעקרונות אינן

 ובחינה.
 

 תשובות אפשריות

 מורות בד"כ נכנסות לשיעור עם מטרה שאליה הן מכוונות; )ב(  –: )א( תכליתית יישומים בכיתה

 המורה שואלת שאלה פתוחה ומזמינה תלמידים להציג תשובות שונות. –הדדית 

 :האם העקרונות תלויים זה בזה, כלומר: האם ניתן לקיים את האחד בלי השני? האם יש  שאלות

עקרונות יותר חשובים ואחרים שפחות קריטיים? האם אין התנגשות או סתירה בין העקרונות 

)למשל ככל שיותר תכליתי פחות הדדי(? איזה ידע ומיומנויות הוראה כזו דורשת מהמורה? כיצד 

 מפתחים אותם?

 א( זו אינה טכניקת הוראה אלא תרבות שנבנית לאורך זמן, ומצריכה שינויים גם ריםאתג( :

בתפיסת ההוראה של המורה אבל גם בתפיסות ונורמות של התלמידים )למשל: קושי של 

התלמידים להקשיב אחד לשני(; )ב( איך מתמודדים עם הנטייה לגלוש ולהתרחק מהמטרה 

 המקורית?

 את כל מופעי ההוראה. למשל, לא ברור איך מתאימים ללמידה שבה  : העקרונות לא מכסיםחסר

 המורה פחות דומיננטית, כמו עבודה בקבוצות או עבודה עצמית, או להתנסּות שיש בה פחות מלל.
 

 דק( 10. צפייה באירוע הוראה מצולם )3
 ההוראה.הקבוצה צופה בקטע מתוך שיעור מצולם במטרה לבחון את התאמתם ומימושם של עקרונות 

 

 מהלך ההנחיה

. השיעור הינו נצפה בקטע משעור מתמטיקה בכיתה ז'המנחה מספקת מעט רקע על הסרט:  - רקעא. 

שעור פתיחת נושא שמטרתו להגדיר את המושג "קוים ישרים מקבילים" ולדון בדרכים להוכיח שקוים 

חודשים לאחר  3-כ הינם מקבילים. זו השנה הראשונה של המורה עם הכיתה הזו. השעור התקיים

 תחילת השנה. המורה היא מחנכת הכיתה.

 המנחה מציגה/מזכירה את הקוד האתי, המופיע גם בתמונת הפתיחה של הסרט: - קוד אתיב. 

  

http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/90.aspx
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 מצולמים בשיעורים לצפייה אתיקה כללי

 של הוראה לבקר כדי ולא עצמנו של ההוראה על ללמוד מנת על המצולם בשיעור צופות אנו 

 .ותאחר

 שבסרט הספציפיים באנשים ולא ובלמידה בהוראה ותעוסק אנו.  

 יותר רחב מהקשר חלק הוא הנצפה שהקטע ותמבינ אנו. 

 נוסף מאמץ נעשה דעתם לסוף ירדנו לא ואם היגיון, פי על פועלים והתלמידים המורהש מניחות אנו 

  .להבינה

 איננו - תנוכח האינ איה אם ;הב לפגוע שעשוי דבר אומרות איננו ,תנוכח נההנדו המורה אם 

  עמנו. תנוכח התהי לו ותאומר היינו שלא דבר ותאומר

 הלמידה. במפגש נשאר לשיעור ביחס בינינו הנאמר כל 

 

המנחה מזכירה למשתתפות לנסות לחשוב תוך כדי הצפייה על עקרונות ההוראה  - הכוונת הצפייהג. 

 הדיאלוגית ולבחון את יישמום בסרט.

 וצופות בסרט. )נספח( המשתתפות מקבלות תמליל של הסרט - צפייהד. 

 

 דק( 10-15. תיאור )4
  המשתתפות מתארות את האופנים שבהם באו לידי ביטוי העיקרון או העקרונות שנבחנו.

 

 מהלך ההנחיה

המשתתפות מסמנות על גבי התמליל מקומות שבהם באו לידי ביטוי אחד או יותר מהעקרונות  -א. בזוגות 

 שנבחנו ודנות בביטוי העיקרון במקום זה.

 ליישום של העקרונות שזיהה ודנים באופן היישום. דוגמהכל זוג נותן  -ב. שיתוף במליאה 

 

 דגשים למנחה

  חשוב להקפיד על עיגון הדוגמאות בראיות מהסרט/תמלול. ניתן לשאול לגבי כל תיאור "איפה ראית

 את זה?". 

 "כלומר בביטויים חיוביים של הוראה דיאלוגית המתקיימים חשוב שהתיאור יתמקד במה "שיש ,

בשיעור המצולם. יחד עם זאת ניתן גם לאפשר בחינה ביקורתית של יישום העקרונות, במידה 

ועולה, למשל: העדר אינטראקציה ישירה בין התלמידים והעדר שקילה של תשובותיהם אחת ביחס 

 לשנייה.

  התיאור קודם לניתוח שקודם להערכה. חשוב להנחות את המשתתפות להשהות פרשנויות והערכה

 של מה שקורה עד לשלב הבא. 
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 תשובות אפשריות לביטויים של עקרונות ההוראה הדיאלוגית בקטע השיעור

 המורה  – ככיתה" או כקבוצה, ביחד הלמידה משימת עם מתמודדים וילדים "מורים - קולקטיבית

מזמינה עוד ועוד תלמידים להשתתף " עוד ידיים עוד ידיים עוד ידיים מי לא השתתף מי לא 

(; המורה 11, 9, 3בתמלול(; תלמידים שונים מציגים את תשובתם )למשל:  1השתתף?" )שורה 

 (.14מציגה את הבעיה כשלה "יש לי בעיה מה זה אומר אף פעם?" )

 חלופיות" מבט נקודות ושוקלים רעיונות חולקים, לזה זה םמקשיבי וילדים מורים" – הדדית – 

( או מזמינה 3המורה נותנת מקום לתשובות שונות של התלמידים ורושמת אותן על הלוח )

(, מדגישה הקשבה )"רגע רגע להקשיב להקשיב" 34תלמידים לבוא ולהציג את תשובתם בלוח )

חת ביחס לשנייה. כל תשובה עומדת בפני (. מצד שני, התשובות של התלמידים לא נשקלות א22

עצמה, אין השוואה ביניהן ואין אינטראקציה ישירה בין התלמידים לבין עצמם )"רגע רגע רגע כל 

 (.8 –אחד וההגדרה שלו" 

 בשל שתיגרם ממבוכה לחשוש בלי, חופשי באופן רעיונותיהם את מנסחים "ילדים – תומכת 

התלמידים מרגישים בנוח לומר  - משותפת" להבנה להגיע לזה זה ומסייעים", שגויות" תשובות

(. המורה משבחת את תשובותיהם "כל הכבוד לכם 35מגוון תשובות ואף לבוא ללוח ולשרטט )

 (.14קודם כל, באמת הגדרות ממש יפות" )

 לקווי יחד אותם וקושרים, זה של וזה שלהם רעיונותיהם על מתבססים וילדים "מורים - מצטברת 

הרעיון נבנה במשותף עי כל התלמידים. המורה אוספת את הידע  –" קוהרנטיים חקירהו חשיבה

 שלהם ומכוונת אותם להיות יותר ויותר מדויקים )בשונה, למשל, מהכתבה של הגדרה נתונה(. 

 

 דק( 20. ניתוח ודיון ביקורתי בעקרונות )5
 הקבוצה דנה ביתרונות וחסרונות של העקרונות לאור מה שנצפה. 

 

 מהלך ההנחיה

א. המשתתפות דנות בשאלה: תוך בנייה על האירועים שזוהו בשלב התיאור, כיצד קידמו הביטויים של 

 הוראה דיאלוגית את השיעור? אילו בעיות התעוררו? אילו קשיים אתן רואות ביישום העקרונות?

 

 תשובות אפשריות

 .קשה לאפשר לכולם לדבר, קשה בכיתה גדולה 

  .קשה לילדים עם בעיות קשב ובכלל דורש ריכוז גבוה רציף 

  .לא ברור אם כולם הבינו 

  .לא מתאים לתלמידים שלא אוהבים לדבר בדיון כיתתי 

 .לוקח הרבה זמן 

  למשל בשעור מתמטיקה חשוב שהשיח הדיאלוגי יעמוד  -חסרה התייחסות לעקרונות הדיסציפלינה

 וש במתווכים וויזואליים.גם בעקרונות של שיח מתמטי, כגון שימ

 

ב. המנחה שואלת: לאור הדיון, כיצד הייתן מציעות לשפר את ניסוח העקרונות ו/או להתאים אותם 

 לצרכינו?
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 תשובות אפשריות

 קרון ההוראה המצטברת עימות בין רעיונותילהוסיף בע 

 צמית.להוסיף אבחנה בין הוראה במליאה לבין עבודה בקבוצות )בהעדר המורה( או עבודה ע 

  להוסיף התייחסות לעקרונות השיח הייחודיים לכל דיסציפלינה 

 

 דגשים למנחה 

המטרה של שלב זה היא לשוב ולבחון את העקרונות אך הפעם לאור הדוגמאות לביטויים בשיעור בו 

צפינו. מומלץ לחזור לאותן שאלות ואתגרים שעלו בדיון שלפני הצפייה ולבחון אותם שוב לאור הצפייה 

 והדיון. 

 

 חלופות להנחיה 

מומלץ להתמקד ולהעמיק בהם, לבחון אם עלו נושא אחד או שניים מרכזיים שהעסיקו את המשתתפות 

את השלכותיהם, לשקול יתרונות וחסרונות ולהעלות חלופות. אם עלו נושאים רבים שהעסיקו את 

שלישיות ולבקש מכל קבוצה להתמקד בסוגיה אחת ואח"כ לשתף -המשתתפות מומלץ להתחלק לזוגות

 את הקבוצה בשאלות ובתובנות.

 

 דק( 5. רפלקציה וסיכום )6
ות מתבוננות בתהליך שעברו: איך היה? מה למדנו? כיצד נשפר את התהליך לפעם הבאה? המשתתפ

  אילו שאלות יש לנו להמשך חקר עקרונות ההוראה?

 

 שאלות המשך אפשריות

 העקרונות? האם יכולים להתקיים רק חלק מהם בצורה אפקטיבית? 5האם יש קשר מחייב בין   ●

 בעבודה בקבוצות?כיצד ניתן ליישם הוראה דיאלוגית  ●

 

 דגשים למנחה

מומלץ לקיים לפחות מפגש נוסף אחד סביב עקרונות ההוראה הדיאלוגית. ניתן לקיים סידרה של מפגשים 

 ובכל אחד מהם לבחון עקרון אחר של ההוראה הדיאלוגית, באמצעות ניתוח של סרטים נוספים. 
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 ההוראה הדיאלוגית על פי רובין אלכסנדר -נספח 
 (http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/90.aspx :מתוך בד)עּו

 

 :המבוא מתוך

 היא. תלמידים של חשיבתם את לקדם כדי הדיבור בכוח המשתמשת פדגוגיה היא הדיאלוגית ההוראה

 הנושא. הספר בבתי לימודיהם במהלך התלמידים של והבנתם למידתם, מעורבותם את להגביר מיועדת

 . ומחדשת מרעננת פה המובאת הזווית את שתמצאו מקווה אני אולם, דיו מוכר עצמו

 

 :היסוד הנחות מתוך

 החברה בין, ללומד מורה בין, למבוגר הילד בין והתרבותיים הקוגניטיביים המרחבים על מגשר הדיבור

 החשיבה את ממחישה רק לא השפה. ולהבין לדעת עוד שעליו מה לבין ומבין יודע שהילד מה בין, ליחיד

 מהלמידה ניכר לחלק שנחוצים החשובים המנטליים התהליכים את מעצב והדיבור, אותה ַמְבנָה גם אלא

 .הספר-בבית, להתרחש אמורה או, המתרחשת

 הבונים אינטראקטיביים ומפגשים הזדמנויות ליצור היא המורה של העיקריות מהמשימות אחת, כך אם

 .זה מעין גישור וראוי ישיר באופן

 דיבור שבהן מקומות הן והכיתות, כללי באופן זה בטיעון מצדדים המחנכים שמרבית אף, זאת ולמרות

 תשתית ויוצר ומתמשך יעיל באופן קוגניטיבית מבחינה ילדים המעורר דיבור, שקורה ממה גדול חלק הוא

 .להיות צריך שהוא מכפי שגור פחות הרבה הוא להבנתם

 

 דיאלוגית הוראה של עקרונות

 את לפתח ביותר הטוב הסיכוי את לילדים נותנת, מוסרת הוראה ולא, דיאלוגית שהוראה טוען אני

 דיאלוגית הוראה. והבנה חשיבה של שונים סוגים מבוססים שעליו למידה של דיבור של המגוון הרפרטואר

 :קריטריונים בחמישה שעומדת הוראה היא

 ככיתה או כקבוצה, ביחד הלמידה משימת עם מתמודדים וילדים מורים: קולקטיבית; 

 חלופיות מבט נקודות ושוקלים רעיונות חולקים, לזה זה מקשיבים וילדים מורים: הדדית; 

 תשובות בשל שתיגרם ממבוכה לחשוש בלי, חופשי באופן רעיונותיהם את מנסחים ילדים: תומכת 

 ;משותפת להבנה להגיע לזה זה ומסייעים", שגויות"

 לקווי יחד אותם וקושרים, זה של וזה שלהם רעיונותיהם על מתבססים וילדים מורים: מצטברת 

 ;קוהרנטיים וחקירה חשיבה

 ספציפיות חינוכיות מטרות לאור בכיתה הדיבור את ומנווטים מתכננים מורים: תכליתית. 

 

http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/90.aspx
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 1 תמלול סרט הוראה "ישרים מקבילים" -נספח 

 2 

אני רוצה שתגידו לי מה ההגדרה של, לדעתכם, סתם תזרקו לי מה לדעתכם ההגדרה   : בתיה 3 

של ישרים מקבילים, רק שנייה, מה ההגדרה לדעתכם, עוד ידיים עוד ידיים עוד  4 

 5 ידיים מי לא השתתף מי לא השתתף? תמר. כן?

 6 אמ...שהם אף פעם לא ייפגשו   : תמר

יפה אומרת תמר, אני כותבת, תמר אומרת איפה הטוש ה...תמר אומרת, כמה קווים  : בתיה 7 

 8 אבל לא הבנתי?

 9 שניים  : תמר

 10 שני קווים, שאף פעם, לא ייפגשו  : בתיה

 11 אבל אפשר גם להגיד שלוש לא? : 2תלמיד 

 12 לא : 3תלמיד 

 13 רגע רגע רגע כל אחד וההגדרה שלו, בר?  : בתיה

 14 , יש לו ארבע צלעות נגיד אה.. צלע מול צלעדוגמהנגיד ריבוע סתם   : בר

הלאה אני רושמת אז אתה אומר הגדרה של ישרים מקבילים זה צלע מול צלע, יפה   : בתיה 15 

 16 לא להעתיק את זה בקשה, עוד ידיים כן

זה בעצם שני קווים שהם נגדיים זה לזה והם לא ייפגשו הם לא ייפגשו לעולם ותמיד  : 5תלמידה  17 

 18 יהיה להם מרחק שווה ביניהם

 19 שני קווים, שמה? שלא נפגשים אמרת?  : בתיה

והם לא ייפגשו לעולם והמרחק שלא ייפגשו שהם נגדיים והמרחק ביניהם שווה  : 5תלמידה  20 

 21 תמיד יישאר אותו דבר

 22 דקות( 2-תלמידים מציעים מגוון הגדרות והמורה רושמת אותן על הלוח )כ

)כותבת( אז יש לי שאלה, כל הכבוד לכם קודם כל, באמת הגדרות ממש יפות שני   : בתיה 23 

שאלה בואו יש לי  קווים שאף פעם לא ייפגשו, יש לי בעיה מה זה אומר אף פעם? 24 

משרטטת על הלוח( בקשה עשיתי שני קווים הנה שני קווים ואני לא יודעת ) אוקי. 25 

 26 אם ייפגשו מה את אומרת מיכל?

 27 אלה ייפגשו  : מיכל

 28 למה?  : בתיה

כי הם לא בדיוק אחד מול השני, אבל אם זה יהיה אחד מול השני הם לא ייפגשו כי   : מיכל 29 

 30 יישאר מרחקבעצם לא משנה לאן תמשיכי אותם הם לא.. 

איך את יודעת שהם לא ייפגשו? אף פעם? איך אני יודעת שהם לא ייפגשו? בהצבעה   : בתיה 31 

 32 כן

 33 כי תמיד המרחק ביניהם שווה : 11תלמיד 

 34 תמיד תמיד? איך אני אדע אבל? את אומרת, אני יודעת  : בתיה

 35 תמשיכי אותם ואת : 12תלמידה 

 36 רגע רגע להקשיב להקשיב  : בתיה

אם הם מקבילים, אז המרחק ביניהם שווה ואם את ממשיכה אותם אז המרחק כי   : מיכל 37 

 38 ביניהם לא יגדל ולא יקטן ואז הם לא יוכלו להיפגש

 39 אוקי בסדר, כן  :בתיה

 40 את פשוט ממשיכה את זה כאילו )מדגים עם היד(... אה : 13תלמיד 
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אתם בעצם, שנייה שנייה שנייה, אתם אומרים לי כל הזמן הם אף פעם לא ייפגשו   : בתיה 41 

אין כזה דבר איך אני יודעת? הרי איך אמרתי לכם במתמטיקה? במתמטיקה אנחנו לא  42 

רואים, אני לא יודעת. במתמטיקה אני צריכה להוכיח תמיד אני אומרת לכם את  43 

 44 בר כן נילי? המשפט הזה מה את אומרת המורה שרטוט אין כזה ד

 45 שלא משנה כמה תאריכי אותם אז המרחק שלהם תמיד ביניהם יהיה שווה ואז אה...  : נילי

 46 אבל איך אני מוכיחה? את צודקת  : בתיה

 47 אני יודע :15תלמיד 

 48 את אומרת אמירות יפות  : בתיה

ן איך אני מוכיחה, כי את פשוט עושה ביניהם מרחק שווה לאורך כמה לאורך כמה זמ  : נילי 49 

 50 ואז את ממשיכה בעצם בקו ישר ולא מזיזה, לאלכסון או משהו

 51 אוקי מבחינת ההגדרה שנייה כן מתן,   : בתיה

 52 אם אה אפשר נגיד כאילו אה...)מצביע על הלוח(  : מתן

 53 רוצה ללכת ללוח? בבקשה  : בתיה

 54 ניגש ללוח.  : מתן

 55 כמה צבעים שאתה רוצה, מספיק אחד? אוקי  : בתיה

ית ישרה זה ווית פה אם הזוונגיד למתוח פה קו ישר ואז אפשר לראות את הזאפשר   : מתן 56 

וית שהיא לא יישרה אז זה אומר שהם כאילו ואומר שהם בחיים לא ייפגשו ואם זו ז 57 

 58 ייפגשו מתישהו

אוקיי מתן אומר אני מבינה שמתן אומר חייב להיות המרחק אתה מעביר קו שחייב   : בתיה 59 

 60 להיות זווית ישרה פה 

 61 ככה עם שני אלה  : ןמת

 62 מה זאת אומרת שניים? איפה זווית ישרה?  : בתיה

 63 רעש בכיתה תלמידים משיבים

 64 רגע רגע בואו נקשיב רגע לא מצליחה לא מצליחה להקשיב  : בתיה

אם זה היה ישר אז הזווית הישרה הייתה אמורה להיות כאן )משרטט שתי זוויות   : מתן 65 

 66 ישרות(

 67 חייב שניים? או אחד למעלה או אחד למטהאתה אומר אתה   : בתיה

 68 חייבים שניים? לא חייבים שניים  : מתן

 69 כאילו כן )מדגים על הלוח(  : מתן

 70 אוקי בסדר, כן מאיה? תודה.  : בתיה

 71 אפשר גם ללכת ללוח?  : מאיה

 72 בטח אפשר ללכת ללוח, דוגמנים ודוגמניות יש לי בכיתה   : בתיה

 73  אם נתונים לך שני קווים  : מאיה

 74 בואי תעשי פה צבע אחר שנוכל להבין  : בתיה

 75 אין לי פה סרגל, אבל את צריכה לקחת, זה הקווים שנתונים לך  : מאיה

 76 כן  : בתיה

את צריכה לקחת פשוט סרגל ולמדוד כמה יוצא אורך פה )מסמנת על הלוח( את   : מאיה 77 

לוקחת סרגל ומודדת כמה אורך יוצא פה ואחרי זה נגיד לוקחת פה )מסמנת( כמה  78 

אורך יוצא פה, אם זה לא שווה כאילו אם שני האורכים שיצאו לך לא שווים זה  79 

מדידות במרחקים אומר שהם ייפגשו מתישהו, אבל אם נגיד את לוקחת שתי  80 
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מסוימים ואת רואה ששניהם שווים ובגלל שעשית את זה במרחק זה אומר שאף פעם  81 

 82 הם לא ייפגשו.

 83 ומה קורה כשהקווים הם אינסופיים? אה...  : בתיה

 84 זה לא קשור הקו הזה...  : מאיה

 85 מה זאת אומרת אינסופיים?  : תלמיד

 86 עד... קצה העולם רעש בכיתה  : בתיה

 87 קשיב בואו נקשיב. גל, לשבת ישר!בואו נ  : בתיה

הקו הזה מתארך אבל הוא מתארך באותו כיוון והוא ישר הוא לא פתאום מתעקם   : מאיה 88 

 89 ל...

 90 ואני רואה?  : בתיה

 91 לא זה עובדה כי זה ישר.  : מאיה

איך אני יכולה להוכיח, את בעצם אומרת לי בתיה זה קו ישר ואם זה במעלה אחת?   : בתיה 92 

 93 איך אני אדע?

 94 לא, )פונה ללוח( אמרתי למדוד עם סרגל  : מאיה

 95 אבל אני לא יכולה למדוד קווים אינסופיים עד הסוף  : בתיה

 96 נשמעים קולות תשובות קריאות: בתיה

 97 שנייה שנייה אנחנו בדיון וזה יפה רגע אחד אחד. כן  : בתיה

סוף תמלול 98 
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 סרטים וסוגיות: 3 שער
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 סרטים וסוגיות

 אמצעי המחשה בשיעור
 סרט מלווה: אופים צעירים

 

 רקע ותקציר
בונה המורה  זהשיעור חשבון בנושא שברים פשוטים מתקיים בכיתה ד'. זהו שיעור שני בנושא. בשיעור 

המורה  סיפור מסגרת: "אנחנו נמצאים בבית הספר לאופים צעירים של פיצה מקפיצה וכולנו אופים צעירים".

בצק" להכנת "פיצה". התלמידות מתבקשות להכין פיצה ולחלק "מחלקת לתלמידות פלסטלינה שמשמשת 

תנסות, עובדות ויוצרות במהלך השיעור התלמידות פעילות ומ. אותה למספר חלקים לפי הוראת המורה

 התייחסויות. לבמליאה , התשובות נאספות פלסטלינה בהתאם להנחיות המורה. לאחר כל פעולת חלוקהב

 

 סוגיות לדיון
 . שילוב אמצעי המחשה בשיעור1

 . שאילת שאלות בשיעור2

 . אקלים וסביבה תומכת למידה3

 

 הצעות לפעילויות
 פעילות לשלב הכניסה

 יחות מעניינות ומסקרנות שחוו כלומדות או כמורות לשיעור. המשתתפות מתארות פת

 ?מה הפך את הפתיחה למעניינת 

 ?במה תרמה פתיחת השיעור למהלכו 

 לחבר את המשתתפות לנושא ולתוכן. היאמטרת הפעילות 

 

 פעילות לשלב התיאור

בפעולות המורה )מה המשתתפות צופות בסרט. מנחת הדיון מחלקת לשתי קבוצות, קבוצה אחת מתבוננות 

( וקבוצה שנייה מתבוננת בפעולות התלמידות ?עושה המורה? אילו שאלות שואלת? אילו הנחיות מבקשת

 .)מה עושות במהלך השיעור? כיצד מגיבות? תגובות מילוליות בלתי מילוליות(

 ללמוד את המהלך, להתבונן בו באופן מעמיק לפני שלב הניתוח.  היאמטרת הפעילות 

 

 לשלב הניתוח והדיון במהלך של המורה פעילות

 :המשתתפות מקיימות דיון סביב השאלות

 א. מה היו היתרונות ומה היו החסרונות של שילוב אמצעי המחשה בשיעור?

 ב. כיצד ניתן לשלב אמצעי המחשה בשיעור ולהתמודד עם האתגרים שמזמנת הפעילות?
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 1 תמלול לסרט "אופים צעירים" –נספח 

 2 

 3 בוקר טוב, ברוכים הבאים לבית הספר לאופים של פיצה מקפיצה, אה  המורה:

 4 יש, יש תלמידות:

כמו שאתן יודעות, כמו שכולם יודעים ברחבי הארץ, הפיצה שלנו היא הפיצה   המורה: 5 

 6 המפורסמת ביותר, הטובה ביותר 

 7 אממ  אנחנו הולכות לעבוד בזה?   קריאות במקביל:

האיכותית ביותר, ששש והאיכותית ביותר. על מנת לייצר את הפיצות שלנו, אנחנו    המורה: 8 

 9 צריכים וזקוקים לאופים שיש להם ידי זהב

 10 לי יש ידי זהב!  תלמידה:

בסיום הקורס  בסיום הקורס, רק אופה, שהצטיין במשימות שיתנו לו, שינתנו לו רק  המורה: 11 

המצטיינים של פיצה מקפיצה, האם  מהאופים וא יקבל תעודה ויוכל להיות אחדה 12 

 13 בתעודה? אתם מעוניינים

 14 יש, כן כן תלמידות:

 15 שקופית הסבר( - )הפסקה בסרט

 16 מה איתך? יופי  המורה:

 17 סוג של  תלמידה:

 18 עכשיו... תחלקנה לי אותה.. בסדר, אה..  המורה:

 19 רגע המורה,  תלמידה:

 20 לשמונה.  המורה:

 21 איך? מהשלוש חלקים?  תלמידה:

לא, את תמיד כשאני  מבקשת למשהו חדש, את חוזרת בחזרה לחתיכה אחת שלמה   המורה: 22 

 23 ואותה חוצה

 24 המורה, הצלחתי!  תלמידה:

 25 המורה הנה!  תלמידה:

 26 ו..  המורה:

 27 המורה... תלמידה:

 28 מה צריך לעשות?  תלמידה:

 29 שמונה, שמונה  המורה:

 30 המורה הנה  תלמידה:

 31 זה הכי קל!  תלמידה:

 32 אה אני ידעתי  תלמידה:

 33 )התלמידות מדברות מסביב(

 34 הנה, המורה......אחד....  תלמידה:

 35 המורה....  תלמידה:

 36 הנה, המורה,  תלמידה:

 37 ...4  תלמידה:

 38 המורה, הצלחתי   תלמידה:
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 39 הצלחתי,  תלמידה:

 40 האם יצאה לכם צורה כזאת?  המורה:

 41 כן!  כולם:

 42 יופי,מצוין,   המורה:

 43 אף פעם לא יוצא לי עיגול ישר  תלמידה:

 44 הנה  תלמידה:

 45 אתן מסתכלות אלי  המורה:

 46 נכון,  תלמידה:

 47 הנה,  תלמידה:

 48 מי רוצה קצת פיצה?  תלמידה:

 49 גם אני...  תלמידה:

 50 מי רוצה פיצה טעימה?  תלמידה:

 51 הנה הבצק שלך זה האדום  תלמידה:

 52 כון לפעמים שאתן רואות את המוכר פיצהאה... סליחה סליחה אופים צעירים, נ  המורה:

 53 פיצה קטנה   תלמידה:

 54 מחלק אותה אחת אחת זה מגרה,  מורה:

 55 כן  תלמידה:

 56 רגע, גם אני רוצה לקחת ככה?  המורה:

 57 כן  תלמידה:

עכשיו, מי רוצה לענות לי על השאלה, לפני שאני ממשיכה, לכמה חתיכות חילקתם   המורה: 58 

 59 פה כל 

 60 שמונה  תלמידה:

שיודעת, איך  יפה, את החתיכה הזאת חילקתם לשמונה חתיכות, רק באצבע מי  המורה: 61 

 62 קוראים לכל חתיכה? לכל חתיכה אחת? יעל?

 63 שמינית.  יעל:

נכון, כל חתיכה פה היא שמינית ומי רוצה להגיד לי איך אני אקרא חתיכה פה? בת   המורה: 64 

 65 חן?

 66 שליש  בת חן:

 67 שליש  תלמידה:

 68 איך אני אקרא לכל חתיכה פה? דלית?שליש, יפה מאוד ו  המורה:

 69 חצי  דלית:

 70 אבלפיצה מקפיצה,  אז קודם כל, כמו שאתם מבינות אמנם הגעתם לבית לאופים של  המורה:

 71 אם באמת המטרה שלנו ללמוד שברים בדרך

 72 כיפית  תלמידה:

 73 כיפית, נכון בדרך נחמדה, בדרך של בצק, בדרך של אופים, משהו כזה  המורה:

 74 הבצק נמרח, תראי נמרחד:מספר קולות יח

 75 , האם היא הייתה שלמה?לשמונההפיצה הזאת כשחילקתם אותה   המורה:

 76 לא  תלמידה:

 77 כן  תלמידה:
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 78 כן כן כן כן  תלמידה:

 79 עכשיו היא לא שלמה כי פירקתי אותה  תלמידה:

 80 מה זה?  המורה:

 81 פירקתי אותה לחלקים  תלמידה:

 82 פירקתי אותה כבר  תלמידה:

 83 גם אני  תלמידה:

 84 אוקי אבל גם כשאת מפרקת לשמונה  המורה:

 85 )כולן מדברות ביחד(

עדיין אף אחד לא אכל חתיכה, בסדר? עדיין זה שלם, עדיין יש לך פה את כל   המורה: 86 

 87 החתיכות

 88 די! לא ככה לא ככה! קריאות במקביל:

 89 המורה?  תלמידה:

 90 היי לא  תלמידה:

 91 המורה?  תלמידה:

תחלקנה לי אותו בקשה לשש, לשש, יותר  –יל, סליחה אה...דבר שני, עוד עוד תרג  המורה: 92 

 93 פשוט ל

 94 אני אוהבת את זה, תראי קולות יחד:

 95 יפה, לשש  המורה:

 96 עשיתי ככה  תלמידה:

 97 הנה, הנה  תלמידה:

 98 אני לא  תלמידה:

 99 אבל צד שני נהרס, צד שני נהרס  תלמידה:

 100 יש!  תלמידה:

 101 הנה הצלחתי.  תלמידה:

 102 יופי, מצוין  המורה:

 103 שש  תלמידה:

 104 איך אני אקרא לכל חלק?  המורה:

 105 שישית  תלמידה:

 106 שישית  תלמידה:

 107 שישית.  המורה:

 108 )מדברים כולם יחד(

 109 יצא לי  תלמידה:

 110 הצלחתי  תלמידה:

 111 בטעות חתכתי אותו  תלמידה:

עכשיו הבקשה שלי עולה שלב.  המורה: 112 
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 סרטים וסוגיות

 למידה?כיצד עבודה עצמית בכיתה מקדמת 
 סרט מלווה: סלט תרגילים

 

 רקע ותקציר
השיעור הינו שיעור מתמטיקה בחטיבת ביניים בכיתה ז'. מטרת השיעור הינה חזרה ותרגול לקראת 

מבחן. המורה בחרה לערוך את החזרה באמצעות "סלט תרגילים". שיטה זו ידועה בבית הספר ומוכרת 

 לתלמידים. בשיטה זו, המורה כותבת על הלוח הפניות לתרגילים מנושאים שונים בתחום המתמטיקה,

התלמידים פותרים את התרגילים בעבודה עצמאית על פי קצב אישי כאשר המורה מלווה את העבודה 

ומספקת הסברים בהתאם לצורך. העבודה מתחילה בכיתה וממשיכה בבית. בסרט רואים את מהלך 

        העבודה העצמאית של התלמידים, ביחידים ובזוגות, כאשר המורה עוברת ביניהם.                      

 

 סוגיות לדיון
 "מה הוא מאפשר? מה הוא מגביל? כיצד מתמודדים? -"רעש למידה 

 ?כיצד ניתן לקדם למידה באמצעות עבודה עצמית 

 יתרונות וחסרונות של למידת עמיתים 

 

 הצעות לפעילויות
 פעילות כניסה

לדעתכן מתקיים בשלב הראשון, המשתתפות מאזינות לסרטון מבלי לצפות בו. מנחת הדיון שואלת: מה 

 בכיתה? מה עושים התלמידים? בשלב השני, המשתתפות צופות ומאזינות.

מטרת הפעילות הינה להמחיש כי רעש אינו בהכרח מעיד על הפרעות או חוסר שיתוף פעולה וכן 

 מדוע רעש מאיים? על מי רעש מאיים? :לבחון

 

 פעילות לשלב התיאור

הסרט. מנחת הדיון מחלקת את הקבוצה לזוגות )ניתן בשתי הדקות הראשונות של  המשתתפות צופות

גם ביחידים בהתאם לכמות המשתתפות( ומבקשת מכל זוג להתמקד בתלמיד אחד או במורה. 

 דקות.  2המשתתפות מתארות את פעולות התלמיד/המורה במשך 

ללמוד את ההתרחשות ואת ההקשר לפני שמתחילים לנתח ולבחון את  היאמטרת הפעילות 

ל המורה, להבחין בשונות בין לומדים, לזהות יתרונות וחסרונות של אופן הלמידה המהלך ש

 בכיתה.
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 פעילות לשלב הניתוח

 המשתתפות מסכמות רווחים מול קשיים ואתגרים של עבודה עצמית בכיתה.

 

 פעילות לשלב הצעת החלופות

המשתתפות מציעות דרכים להתמודדות עם אתגרים שמציב תהליך הלמידה העצמית ושוקלות יתרונות 

 וחסרונות. למשל:

  קבוצות עבודה מחוץ לכיתה, בכיתת לימוד אחרת. -למידה נוספים ארגון מרחבי 

 .)ניסוח כללי למידה ועבודה עצמאיים )מתי מותר לדבר באיזה אופן 

  בניית קבוצות הטרוגניות לצורך למידת עמיתים יעילה. -שינוי צורת הישיבה 
 

 קשיים/אתגרים רווחים

 למידה בסביבה רועשת ותוססת למידה בקצב אישי

 קושי של המורה בניהול תהליך הלמידה פי צורךסיוע ליווי והנחיה של המורה על 

 קושי של המורה להגיע ולתת מענה לכולם קיום אינטראקציה ושיתוף בין תלמידים
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 סרטים וסוגיות

 גיוון בדרכי הוראה ולמידה
 מלווה: בעיות בשלביםסרט 

 

 רקע ותקציר
השיעור הנוכחי הינו שיעור מתמטיקה בכיתה ג' בנושא בעיות מילוליות רב שלביות. זהו השיעור השני 

בנושא. בשיעור זה, מתמודדים התלמידים עם בעיות מילוליות בדרכים שונות ומגוונות: פתרון בעיות על 
וסף משלבת המורה בשיעור אמצעי המחשה רבים הלוח במליאה, קבוצות עבודה ועבודה אישית. בנ

ומגוונים. בתחילת השיעור המורה מציגה בפני התלמידים חנות של אביזרים לתחפושות לפורים, לכל 
 פריט על הלוח יש מחיר. התלמידים מקבלים בעיות חשבוניות לפתירה ע"י שימוש במחירון שעל הלוח.  

 

 סוגיות לדיון
 דה )למידה אישית, מליאה, קבוצות למידה(. גיוון בדרכי הוראה ולמי1

 . שילוב אמצעי המחשה בשיעור2

 . פתיחת שיעור3

 . ניהול שיח 4

 

 הצעות לפעילויות
 פעילות לשלב התיאור

המנחה מחלקת את הקבוצה לשתיים. המשתתפות בקבוצה א' מתבוננות במורה ומתארות את דרכי 
מתבוננות בתלמידים ומתארות את פעילויות הלמידה ההוראה  בהן היא נוקטת. המשתתפות בקבוצה ב' 

שמבצעים התלמידים במהלך השיעור. המנחה מסכמת בטבלה בטור אחד את דרכי ההוראה של המורה 
 ובטור שני את פעילויות הלמידה של התלמידים.

להעמיק ולהעשיר את ההתבוננות במגוון דרכי ההוראה והלמידה שהתרחשו  אמטרת הפעילות הי
  בשיעור.

 

 פעילות לשלב הניתוח

 המשתתפות דנות במספר נקודות שעולות מתוך שלב התיאור:

  באיזה אופן דרכי ההוראה השונות קידמו דרכי למידה שונות? האם ובאיזה אופן הן הגבילו

 אותן? מה היתרונות ומה החסרונות בשילוב מגוון גדול של דרכי הוראה ולמידה בשיעור אחד?

 ת לסוגים שונים של לומדים.התאמת דרכי למידה שונו 

 ?מהו הרווח ומהו ההפסד )או האתגר( שבכל אחת מדרכי ההוראה והלמידה ששילבה המורה 

חשוב ללוות את הדיון באזכורים ודוגמאות מתוך הסרט.
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 1 תמלול לסרט "בעיות בשלבים" –נספח 

 2 

מסיכה ורעשן. חנה קנתה אני חוזרת על הבעיה בקול. שי קנה אוזן המן,  מורה: 3 

 4 מגילה, רעשן וליצן. מי הוציא יותר כסף בקניה בחנות הפורים?

 5 מה אתה עושה?

 6 א..... תלמיד ליד הלוח:

 7 בגדול רק, מורה:

 8 מה זה? 5-ה

 9 ה..... תלמיד ליד הלוח:

 10 אוזן המן, כן? מורה:

 11 המורה הוא מסתיר, אי אפשר לראות, תלמיד:

 12 הוא כבר יזוזו, כי הוא כותב מורה:

 13 )תלמיד רושם על הלוח(

 14 גמרת? מורה:

 15 את הראשון כן תלמיד ליד הלוח:

 16 , שששששOK מורה:

 17 כתוב את הזה תלמיד:

 18 אבל המורה תלמיד:

 19 )תלמיד רושם על הלוח(

 20 די! תלמיד:

 21 , מה, זהו? גמרת? זאתי התשובה?OK מורה:

 22 כן תלמיד ליד הלוח:

 23 תחזור לשאלה, מה השאלה? מורה:

 24 הוציא יותר כסף בחנות הפוריםמי  תלמיד ליד הלוח:

 25 אז מי? מורה:

 26 א.... ה..... תלמיד ליד הלוח:

חנה? מה עשית בעצם? חיברת את כל הפריטים שחנה קנתה הגעת לעשרים  מורה: 27 

 28 ושש

 29 ששי קנה תלמיד ליד הלוח:

 30 ששי קנה ואחר כך חיברת את כל הפריטים ש? חנה קנתה, מורה:

 31 ואז תלמיד:

 32 שלושים חמש?, זה 12+   6+ 17זה  מורה:

 33 כן כמה תלמידים:

 34 כן תלמיד ליד הלוח:

 35 ולכן החלטת ש....? שי קנה מורה:

 36 שי קנה פחות מ תלמיד ליד הלוח:

 37 ביותר או פחות מחנה? מורה:
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 38 בפחות מחנה תלמיד ליד הלוח:

 39 יפה מאוד מורה:

 40 )מחיאות כפיים(

, עכשיו תסתכלו כולם על השאלות על הלוח ואני רוצה למיין את OK מורה: 41 

השאלות על הלוח לשתי קבוצות. אני רוצה עכשיו רעיונות איך אני ממיינת,  42 

 43 ,1,2,3,4,5יש לי פה כמה שאלות, 

 44 שש! תלמיד:

 45 שש שאלות מורה:

 46 שלוש שלוש תלמיד:

לחשוב איך אני יכולה למיין את השאלות שעל הלוח לשתי קבוצות, רעיונות  מורה: 47 

 48 לשתי קבוצות, דויד

 49 3, 3שתעשי  דויד:

 50 י מספר, כמות, שלוש שלוש, רעיון אחרלפ מורה:

 51 2.5, 2.5 תלמיד:

 52 5לא, זה יהיה  מורה:

 53 אה נכון תלמיד:

שאלות, נכון? אז לפי כמות, איך עוד אפשר למיין את השאלות שעל  6יש לי  מורה: 54 

 55 הלוח? רונן

 56 )לא שומעים( רונן:

כמות, קודם כל זה לא יהיה אותו הדבר, אבל זה גם, ענית אותו הדבר, לפי  מורה: 57 

 58 לפי מספר זה אותו תשובה. אני רוצה תשובה אחרת, אביתר?

 59 מחלקים את התרגילי חילוק וכפל לקבוצה אחת אביתר:

 OK? 60 מורה:

את התרגילי פחות וועוד, אם יש ועוד אז מחלקים לקבוצה שניה ואת  אביתר: 61 

 62 התרגילי  וזהו

יבור קבוצה של ח כל הפעולות נמיין את השאלות לפי הפעולות,אתה אומר,  מורה: 63 

 64 אחת

 65 לא  אביתר:

 66 כל מה שנחלק תלמיד:

 67 חיבור וחיסור קבוצה, כי אמרתי שתי קבוצות, והקבוצה השניה? כפל? מורה:

 68 וחילוק אביתר:

יפה, לפי פעולות. כמות, פעולות. איך אפשר עוד למיין את השאלות? משהו  מורה: 69 

 70 אחר, שלא שמענו, לא כמות ולא פעולות, כן?

 71 גילים, יש שתי תרגילים, יש )לא שומעים(נכון שתי תר דניאל:

 72 כן? בוא תפרט את זה, יש לך משהו תשובה? מורה:

 73 יש להם לזה דניאל:

בוא תסביר, בוא תסביר למה אתה מתכוון, כי גם אני חשבתי על המיון הזה,  מורה: 74 

 75 הוא ממש חשב לפי

 76 אני יודע תלמיד:

 77 פה יש שתי תרגילים, שתי תרגילים דניאל )ליד הלוח(:
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 78 אז מה שדניאל אומר, שאתה אומר משהו, יש פה בעיות שיש להם פתרון מורה:

 79 בשתי תרגילים דניאל:

 80 בתרגיל מורה:

 81 אחד ובשתי תרגילים אוריאל:

 82 ויש בעיות שהפתרון שלהם צריך כמה תרגילים? מורה:

 83 שתיים תלמידים:

פותרים שתיים, אז אני חשבתי היום, שאנחנו נלמד למיין בעיות לפי בעיות, ש מורה: 84 

 85 אותן בשלב, בשלב

 86 אחד תלמידים:

 87 אחד מורה:

 88 המורה תלמיד:

 89 מול בעיות שפותרים אותם בכמה שלבים? מורה:

 90 שתיים תלמידים:

 91 שתים, או? מורה:

 92 שלוש, תלמידים:

 93 או יש יותר. מורה:
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 סרטים וסוגיות

 כיצד כדאי להתחיל ללמד נושא חדש בכיתה?
 כישורי חייםסרט מלווה: 

 

 רקע ותקציר
השיעור המצולם הינו שיעור כישורי חיים בכיתה ב' שהועבר על ידי המחנכת. השיעור מהווה שיעור 

פתיחה לנושא חדש שנלמד בכיתה: רגשות. השיעור הינו שיעור ראשון מתוך יחידת לימוד בת ארבעה 

ינה בכל פעם תלמיד אחר להציג שיעורים. בקטע המצולם אנו רואים את פתיחת השיעור בו המורה מזמ

 בפני הכיתה רגש אחד שנלמד בשיעור זה: שמחה, עצב, כעס. 

 
 סוגיות לדיון

 ?כיצד כדאי להתחיל ללמד נושא חדש בכיתה 

 ?מה תפקידה של פעילות פתיחה בתהליך הלמידה 

 ?כיצד תגובת המורה לדברי התלמידים משפיעה על תהליך הלמידה 

 
 הצעות לפעילויות

 לשלב הכניסהפעילות 

 לכיתה ב'. -"רגשות"  -המשתתפות מציעות דרכים שונות לפתיחת יחידת לימוד העוסקת בנושא חדש 

 

 פעילויות לשלב התיאור

המשתתפות צופות בקטע השיעור המצולם ומתארות את האופן שבו המורה בחרה לפתוח  - אפשרות א'

 את הנושא החדש בכיתה.

להמחיז את הרגשות, המורה מבקשת מהתלמידים להסביר כיצד : המורה מבקשת מהתלמידים דוגמהל

הם זיהו את הרגש "איך ידעתם שהוא שמח, לפי מה?", המורה מבקשת מהתלמידים לשער מה גרם לילד 

 להרגיש כך "למה היא עצובה?".

 

 דגש למנחה

ח את לפתוכדי לאפשר דיון בסוגיה שנבחרה, חשוב לתאר באופן ממוקד את הדרך שבה המורה בחרה 

: שואלת שאלות, מנשקת דוגמהבשונה מתיאור כללי של כל הפעולות שהמורה עושה. ל, לימוד הנושא

 תלמיד על ראשו.

 - אפשרות ב'

 המשתתפות צופות בקטע השיעור המצולם ומתארות את כל הפעולות שהמורה עושה.: צפייה ראשונה

 את כל הפעולות שהתלמידים עושים.המשתתפות צופות בקטע השיעור המצולם ומתארות : צפייה שנייה
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 חפעילויות לשלב הניתו

המשתתפות בוחרות פעולה אחת שהמורה עושה )מתוך הרשימה שנוצרה בשלב התיאור(  - אפשרות א'

 ומנהלות דיון קצר:

  ?במה ובאיזה אופן פעולה זו מקדמת את לימוד הנושא 

  ?אילו אתגרים פעולה זו מעוררת 

 

 .מהתלמידים לשער מה גרם לילד להרגיש כך: המורה ביקשה דוגמהל

 .תלמידים( 5מספר גדול של תלמידים השתתף וענה על השאלה ) :יתרון

הפעולה יכולה לאפשר לתלמידים לחבר את עולמם האישי לנושא, לעורר עניין ורצון של התלמידים ללמוד 

 את הנושא.

ים שדורשים את התייחסותה של בתשובות התלמידים התעוררו מספר נושאים אישיים ורגיש - אתגר

"היא עצובה כי  -"הוא עצוב כי אמא שלו הרביצה לו", קבלת ציון נמוך במבחן  -המורה )אלימות במשפחה 

 מצד שני קוטעים את רצף השיעור המתוכנן.קיבלה ציון נמוך במבחן"(, אך 
 

מהם  ת של כישורי חיים.כדאי לחשוב מתי ובאיזה אופן מתייחסים לנושאים טעונים שעולים במהלך פעילו

 הנושא הנלמד? לפתיחתיתרונותיה וחסרונותיה של פעולה זו 

 

המשתתפות מחפשות קשרים בין פעולות שהמורה עושה לפעולות שהתלמידים עושים.  - אפשרות ב'

כיצד פעולה זו השפיעה על תהליך  :המשתתפות בזוגות בוחרות פעולה אחת שהמורה עשתה ומשערות

 הלמידה? מהם יתרונותיה וחסרונותיה של פעולה זו?

 

 פעילויות לשלב הצעת חלופות

המשתתפות מתייחסות להצעות השונות שהעלו בפעילות הפתיחה, ומציעות חלופות נוספות  - אפשרות א'

 הצעותיהן.לפתיחת יחידת הלימוד. המשתתפות בוחנות את היתרונות והחסרונות של 

המשתתפות מציעות חלופות לפעולות שהמורה יכלה לעשות. המשתתפות בוחנות את  - אפשרות ב'

 היתרונות והחסרונות של הצעותיהן.
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 תמלול לסרט "כישורי חיים" –נספח 

 

  محمد يا تعال

 בוא לכאן מוחמד

 معلمة

 מורה

1.  

 (المعلمة منه طلبت بما يقوم والطالب بأذنه تهمس المعلمة)

 )המורה לחשה לו להציג הבעת פנים עם תנועות שהיא אומרת(

2.  

  محمد؟ حالته شو أحمد؟ شو( جبينه على الطالب تقبل) شكرا.. شكرا

 תודה! תודה! )נישקה אותו על המצח( איך מרגיש מוחמד?

 معلمة

 מורה

3.  

 رياضيه... مبسوط

 שמח.... ספורטיבי

 طالب

 תלמידים

4.  

 شو؟... رياضيه

 ספורטיבית? מה?

 معلمة

 מורה

5.  

 مبسوط

 שמח

 سهى

 סוהא

6.  

 مبسوط؟ كلمة غير شو.. مبسوط

 שמח? מה עוד?

 معلمة

 מורה

7.  

 فرحان

 שמח

 ريما

 רימה

8.  

 سعيد.... معلمة

 שמח

 رشيد

 רשיד

9.  

 فرحان؟ ليه محمد؟ ماله... مجيد. فرحان هو؟ شو.. فرحان

 שמח.. מה זה שמח? מג'יד. למה מוחמד שמח?

 معلمة

 מורה

10.  

 برقص ألنه

 משום שהום רוקד

 سناء

 סנאא

11.  

 برقص؟ وليه

 למה הוא רוקד?

 معلمة

 מורה

12.  

 ميالد عيد عنده عشان

 כי יש לו יום הולדת

 صبحي

 סובחי

13.  

 إحتمال.. ميالد عيد عنده عشان

 יש לו יום הולדת? יכול להיות...

 معلمه

 מורה

14.  

 المدرسة من روح عشان

 כי חזר מבית הספר הביתה

 

 مجد

 מג'ד

15.  

 مبسوط؟ إنه عرفنا إيش من فرحان؟ مبسوط؟ إنه عرفنا كيف طيب

 טוב, איך ידעתם שהוא שמח? לפי מה?

 معلمه

 מורה

16.  
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 ضحك ألنه

 כי הוא מחייך

 خليل

 ח'ליל

17.  

 سهى؟

 סוהא?

 معلمه

 מורה

18.  

 ضحكته من

 מהחיוך שלו

 سهى 

 סוהא 

19.  

 إلنا؟ بتبين ضحكته وين.. ضحكته من

 מהחיוך... איך ראיתם את החיוך?

 معلمة 

 מורה 

20.  

 . وجهه مالمح على.. وجهه على

 על הפנים שלו... 

 سامح 

 סאמח 

21.  

 فرحان؟ انه النا بين ثاني اشي كمان عمل شو

 מה ראיתם עוד שמשקף לנו שהו שמח?

 معلمه 

 מורה 

22.  

 رياضه

 ספורט

 راني

 ראני

23.  

 رياضه؟ هذه

 זה ספורט?

 معلمة

 מורה

24.  

 رقص

 ריקוד

 طالب 

 תלמידים 

25.  

 سناء يا تعالي.. طيب. برقص ماله؟ شو. برقص.. الجسم حركة

 תנועות גוף.. או ריקוד. סנאא בואי אליי

 معلمة

 מורה

26.  

 (المعلمة منها طلبت بما تقوم والطالبة بأذنها تهمس المعلمة)

 )המורה לוחשת לה באוזן והיא צריכה להציג את מה שנאמר לה(

27.  

 بتعيط

 בוכה

 خليل

 ח'ליל

28.  

 حزينة

 עצובה

 محمد

 מוחמד

29.  

 مالها؟ شو

 איך היא מרגישה?

 معلمة

 מורה

30.  

 حزينه

 עצובה

 طالب

 תלמידים

31.  

 ماما تسلميلي.. سناء يا اقعدي

 שבי סנאא... תודה חמודה

 معلمة

 מורה

32.  

 ضربها حدا

 הרביצו לה

 خليل

 ח'ליל

33.  

  .34 معلمة صفاء؟ حزينه ليه
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 מורה למה ספאא עצובה

 ضربها حدا عشان

 כי הרביצו לה

 ساميه

 סאמיה

35.  

 ثاني؟ إشي.. ضربها حدا

 הרביצו לה? עוד תשובות?

 معلمة

 מורה

36.  

 .....عشان

 כי.....

 خليل

 ח'ליל

37.  

 .ماما إصبع

 .בהצבעה חמוד

 معلمة

 מורה

38.  

 ضربتها امها عشان

 אמא שלה הרביצה לה

 فداء

 פדאא

39.  

 سحر؟. ضربتها امها عشان

 אמא שלה הרביצה לה? סחר?

 معلمة

 מורה

40.  

 (وقعت) إندبت عشان

 כי היא נפלה

 سحر

 סחר

41.  

 هيا

 האיא

 معلمة

 מורה

42.  

 ضربها حدا عشان

 מישהו הרביץ לה

 هيا

 האיא

43.  

 ورده حزينة؟ إنها شي اول عرفتو كيف الي يبين بده مين. ضربها حدا عشان

 מישהו הרביץ לה? איך ידעתם שהיא עצובה? וורדה?

 

 معلمة

 מורה

44.  

 ورده ............

 וורדה

45.  

 هاان عرفنا كيف. جسمه حركة ومن بضحك ألنه مبسوط انه عرفنا قبل حزينة؟ انها عرفنا كيف
 ليال؟ هون؟ حزينه

איך ידעתם שהיא עצובה? קודם, ידענו שהוא שמח משום שהוא חייך ורקד. איך 
 ידעתם שהיא עצובה? ליאל?

 معلمة

 מורה

46.  

 وجهها بنص عياطها عشان

 כי היא בוכה

 ليال

 ליאל

47.  

 جنى يا تعالي.. طيب. حزينة إنها دليل البكاء.. بتبكي ألنها( بكاء) عياطها

 כי היא בוכה. זה אומר שהיא עצובה. אוקי ג'נא בואי לכאן.

 معلمة

 מורה

48.  

 (المعلمة منها طلبت بما تقوم والطالبة بأذنها تهمس المعلمة)

 )המורה לוחשת לה באוזן והיא צריכה להציג את מה שנאמר לה(

49.  

 غضبان

 כועס

 طالب

 תלמידים

50.  
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 مروه

 מרווה

 معلمة

 מורה

51.  

 غضبانه

 כועסת

 مروه

 מרווה

52.  

 ليه؟

 למה?

 معلمة

 מורה

53.  

 هديه تشتريلها بدهاش امها عشان

 כי אמא שלה לא רוצה לקנות לה מתנה

 مروه

 מורה

54.  

 هديه تشتريلها بدهاش امها عشان

 אמא שלה לא רוצה לקנות לה מתנה

 معلمة

 מורה

55.  

 إمتحانها عالمة عشان معلمة

 כי קיבלה ציון נמוך במבחן

 سناء

 סנאא

56.  

 إيش؟ عشان

 למה? לא הבנתי

 معلمة

 מורה

57.  

 إمتحانها عالمة عشان معلمة

 כי היא קיבלה ציון נמוך במבחן

 سناء

 סנאא

58.  

 ...أخذت عشان

 כי קיבלה.....

 معلمة

 מורה

59.  

 واطية إمتحانها عالمة عشان

 כי הציון שלה נמוך

 سناء

 סנאא

60.  

 لهذو شو بتحزني؟ وال انت بتغضبي. يسعدك هللا سناء يا يسعدك هللا. واطية إمتحانها عالمة
 الثالث؟

 הציון שלה נמוך.. כל הכבוד לך חמודה.. איך היית מרגישה לו קיבלת ציון נמוך?

 מה שלושת אלה? )מילים על הלוח(

 معلمة

 מורה

61.  

 ..حزن.. فرح

 שמחה.. עצב

 طالب

 תלמידים

62.  

 غضبان - حزين - فرحان

 כועס -עצוב  –שמח 

 سناء

 סנאא

63.  

 هذول؟ هن شو طيب

 אוקיי. מה אלה? )המילים על הלוח(

 معلمة

 מורה

64.  

 معلمة يا" ن" كلهن اخرهن

 כל המילים מסתיימות באות "נ" )בערבית(

 سناء

 סנאא

65.  

 مالهن؟ شو

 מה?

 معلمة

 מורה

66.  

 "ن" كلهن اخرهن

 כל המילים מסתיימות באות "נ"

 سناء

 סנאא

67.  
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 أرين الثالث؟ هذول هن شو. مهارات القصد.. هسه العربي عن إبعدي ؟"ن" كلهن اخرهن

כל המילים מסתיימות באות "נ"? לא התכוונתי לשפה. מה שלושת המילים 
 האלה? ארין

 معلمة

 מורה

68.  

 شعور

 רגשות

 أرين

 ארין

69.  

 الشعور؟ هاذ أشعر انه عيب عيب؟. احنا شعورنا.. شعور.. يسعدها.. يسعدها

 מרגישים. זה בושה להרגיש ככה??כל הכבוד לך.. רגשות.. איך שאנחנו 

 معلمة

 מורה

70.  

 ال

 לא

 طالب

 תלמידים

71.  

 الشعور؟ هاذ كلنا في موجود

 הרגש הזה קיים וקורה לכולנו?

 معلمة

 מורה

72.  

 نعم

 כן

 طالب

 תלמידים

73.  

 أفرح.. أحزن.. أغضب.. أزعل حقي ومن.. عادي

 כן, זה טבעי.. זכותי להיות עצוב, כועס או שמח.

 معلمة

 מורה

74.  
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 סרטים וסוגיות

 פתרון בעיות בדרכים שונות
 סרט מלווה: כפל במלבן

 

 רקע ותקציר
השיעור הינו שיעור מתמטיקה בכיתה ד'. בשלב הראשון של הסרטון, המורה מדגימה, בעזרת התלמידים, 

ספרתי )כפל במלבן(.  התלמידים אומרים מה צריך -ספרתי בחד-שיטת עבודה שלמדו לפתרון כפל מספר דו

, היא מבקשת לעשות בכל שלב, מסבירים ומחשבים והמורה מכוונת בשאלות ורושמת על הלוח. בשלב השני

מהתלמידים לקחת כמה דקות ולחשוב כיצד ניתן להשתמש בכלי של כפל במלבן על מנת לפתור תרגיל כפל 

ספרתי. התלמידים עובדים עצמאית במשך כדקה וחצי. בשלב השלישי, המורה מזמינה -ספרתי בדו-דו

מלבן. כל תלמיד מציע שלושה תלמידים לגשת ללוח ולהציע כיצד ניתן לפתור את התרגיל באמצעות כפל ב

מתארת את הפתרונות שהציעו, מבלי להעריך את התשובות )האם נכונות או -דרך אחרת. המורה מסבירה

 שגויות(, בוחרת בתשובה אחת וממשיכה איתה. 

 

 סוגיות לדיון
  כיצד, עד כמה, מתי ולמה? –פתרון בעיה בדרכים שונות 

 .התייחסות לתשובות שגויות של תלמידים 

 

 לפעילויותהצעות 
 פעילות לשלב הכניסה

"מה היתרונות בהצגת דרכי פתרון שונות לאותה בעיה? האם יש  ות:קריאת הטקסטים הבאים ודיון בשאל

 לכך גם חסרונות? אילו חסרונות?"

 של חקר עקרונות הוראה על בסיס הפעילות וטקסטים אלה. הלפתח מהלך הנחי אפשר

"לתובנה מספרית ייתכן היבט אישי: אנשים שונים פותרים אותה המשימה )אפילו אם היא 

ניתן לפתור בעל פה על  X25 16את התרגיל  –תרגיל פשוט ביותר( בדרכים שונות. לדוגמה 

. ... יצירת דרכי פתירה "אישיות" 4 –וחילוק ב  100 –ב  16ידי חוק הפילוג או על ידי כפל של 

מקנה תחושה שהמתמטיקה אינה רק מקצוע נוקשה בעל חוקים חד משמעיים המחייבים דרך 

פתירה אחת, אלא מקצוע בעל היבט רחב, בו אפשר לגשת לפתירת משימות באמצעות 

חשיבה ויצירתיות. פיתוח דרכי פתירה מקוריות של התלמיד מאפשר לו לשלוט בתהליך 

 דבר שהוא חשוב ביותר בהוראת המתמטיקה."  –למידתו ותורם בכך לביטחונו העצמי 

)מתוך חוברת תכנית לימודים במתמטיקה של משרד החינוך: מבוא, תובנה מספרית ותובנה 

 (11גיאומטרית, עמ' 

בדרכים שונות דורש ידע מתמטי מתקדם. לפתרון בעיות בדרכים שונות שמוביל "פתרון בעיות 

לתוצאות זהות תפקיד מהותי בהתפתחות הבנה מתמטית המבוססת על קשרים בין מושגים 
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ותכונות מתמטיות. בנוסף, פתרון בעיות בדרכים שונות דורש חשיבה יצירתית. פתרונות 

שר פתרונות אחרים וחשוב לחשוף את תלמידינו מסוימים יכולים להיות יותר אלגנטיים מא

 (1973למגוון פתרונות". )פוליה ג', 

"פתרון בעיות בדרכים שונות צריך להוות חלק בלתי נפרד בבניית תכנית הלימודים. יישום 

פתרון בעיות בדרכים שונות מאפשר ניתוח וטיפוח של ידע ויצירתיות. לייקין טוענת כי 

ת )מספר פתרונות(, ממקוריות )יצירת פתרונות שונים מאלה יצירתיות  מורכבת מגמישו

שנלמדו קודם לכן( ומרהיטות )מהירות יצירת פתרונות ומעברים בין פתרונות שונים(". )לייקין 

 (2013ר', 

 

מטרת הפעילות היא להכניס את המשתתפות לתוך הנושא, למקד את ההתבוננות בהמשך ולהעשיר 

 את הדיון.

 

 יתוחפעילויות לשלב הנ

המשתתפות דנות בשאלה: כיצד מעודדת המורה את פתרון התרגיל בדרכים שונות? כיצד זה משפיע  .1

 על התלמידים? 

 דוגמאות לתשובות אפשרויות:

  .המורה מלמדת את התלמידים שיטה שמהווה בסיס לדרכים השונות שהם מציעים 

  התשובות.המורה נותנת להם זמן לחשוב ולעבוד לבד לפני שהם משמיעים את 

 טחון יהמורה לא מעריכה את תשובות התלמידים ולא מצביעה על שגיאות ולכן התלמידים מרגישים ב

 לבוא ולהציע דרכים נוספות.

המשתתפות בוחנות מספר פעולות של המורה: מה יכול היה להיות שיקול הדעת של המורה )מדוע  .2

 ? מה החסרונות?בחרה לנהוג כך(? כיצד זה השפיע על התלמידים? מה היתרונות

 דוגמאות לפעולות של המורה שניתן לדון בהן: 

 המורה בוחרת להגביל את דרכי הפתרון רק לכפל במלבן 

  המורה לא מציינת כשהתשובה השגויה 

 המורה ממשיכה רק עם הפתרון של התלמידה השלישית 

 

ה מעודדת את פתרון התרגיל בדרכים שונות לבחון באיזה אופן ובאיזו מידה המור היאמטרת הפעילויות 

ולהבין את ההשפעה המורכבת שיש לפעולותיה על התלמידים. דיון זה יכול להוות בסיס להמשך דיון 

ביקורתי מעמיק בעקרון של פתרון בעיות בדרכים שונות.
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 1 תמלול לסרט "כפל במלבן" –נספח 

 2 

, גם דו כפול חד, בסדר? יש לי פה שני גורמים X 7 25טוב ועכשיו יש לי תרגיל חדש,  המורה: 3 

 4 פעולת כפל ואני רוצה להישאר עם הרעיון של המלבן, שהוא מחולק לשתי עמודות,

 5 ומי רוצה להגיד לי מה אני כותבת, איפה ולמה? גילי,

 6 20שם למעלה זה  גילי:

 7 ו? 20 המורה:

 8 7לידו זה  גילי:

 9 ?7פה  המורה:

 10 5 גילי:

 11 וכאן בצד המורה:

 12 7 גילי:

, אני לא כתבתי שלושה מספרים, 20, עכשיו תסבירי לנו למה, כי אני לא כתבתי 7 המורה: 13 

 14 כתבתי רק שניים,

 15 20-ו 25 20א....    גילי:

ועכשיו מה אני עושה? אחרי שהיא  5ועוד  20-ל 25-מצוין, בעצם גילי פילגה את ה המורה: 16 

 17 פילגה מה אני עושה עכשיו? רות?

 X 7 18 20 רות:

 19 מה אני   כמה זה? X 7 20 המורה:

 20 140א......  רות:

 21 , ילדים אני מצליבה ואני כותבת את זה ב....140 המורה:

 22 משבת המתאימה לזה רות:

 23 ועכשיו? 140משבצת המתאימה  המורה:

 X 7 24 5 רות:

 25 ואני עושה פעולת חיבור וכמה זה? X 7 35 5 המורה:

 26 175 תלמידים

 27 , כולם מסכימים?175ה ז X 7 25-, זאת אומרת, ש175יפה  המורה:

 28 כן תלמידים

 29 יופי, עכשיו אי רוצה, כן חמוד? המורה:

 30 את יכולה לסגור את הוילון? תלמיד

 31 בהחלט המורה:

 32 תודה תלמיד

ככה? עכשיו ילדים אני רוצה שתיקחו כמה זמן שאתם צריכים כדי להסתכל על  המורה: 33 

ל דו, כי זה הנושא התרגיל, כי אני עוברת בעצם מדו כפול חד, מתרגיל כפל לדו כפו 34 

ובעצם אני רוצה שתחשבו, אפשר לפתוח  X 23 17שלנו, בסדר? והתרגיל הוא  35 

איך אני נעזרת בכלי הזה של המלבן בעצם עם  –מחברות ובאמת לצייר לכם ולכתוב  36 

התרגיל של דו כפול דו,  בסדר? אז כמה דקות להיות עם עצמכם ואז אנחנו נעלה כל  37 

 38 מיני הצעות,

 39 מצאתי תלמיד
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 40 כן, להעתיק רק את התרגיל המורה:

 41 מצאתי תלמיד

ולחשוב איך אני לוקחת את הדרך הזאת של המלבן ובעצם משתמשת בו בדו כפול  המורה: 42 

 43 דו,

 44 סיגי כבר מצאתי תלמיד

 45 אז כבר בוא נאפשר לעוד ילדים תומר, תרשמו לרשום לכם במחברת קחו כמה דקות המורה:

 46 באיזה מחברת? תלמידה

 47 רוצה, מה שהכי נוח לךמה שאתה  המורה:

 48 לא חייבים, רועי? אתה עושה? המורה:

 49 לי כבר יש תלמיד

 50 טוב,  המורה:

 51 )תלמידה מדברת בשקט עם המורה(

 52 הכל בסדר אז תוציא דף, בסדר? המורה:

שי יש לך איזה רעיון? כן? טוב, אז גם מי שלא הספיק ילדים, אני רוצה שתסתכלו  המורה: 53 

 54 ? אתה רוצה אתה לבוא לצייר? בקשה,רגע אל הלוח, שי, מה אתה מציע

 55 )שי רושם על הלוח(

רגע, אנחנו נשאר ברמה הזו עדיין לא לפתור, בעצם שי.... תודה. רגע, בואו נסתכל,  המורה: 56 

 57 7+  10-ל 17גיא תודה בוא תחזור למקום, תסתכלו מה שי עשה, הוא באמת פילג 

 58 רך אחרת?הוא רשם בעמודה כאן והוא פילג, יש ילד שפתר בד 23ואת ה

 59 כן, תלמיד

 60 רוני, המורה:

 61 אני יכול, תלמיד

 62 את ה...... 90קח, תחזיק ישר  המורה:

 63 )רוני רושם על הלוח(

 64 זהו נראה לי שנסתפק בזה, המורה:

 65 סיגי דניאל:

 66 רגע דניאל המורה:

עכשיו בואו נסתכל, שב רוני, תודה, תסתכלו על ההצעה של רוני, בעצם הוא גם,  המורה: 67 

-ול מאיפה, מפה? 20, 20ומה זה רוני?  10ע רגע, הלכתי פה לאיבוד...הוא פילג... רג 68 

, שבעצם את שלושת הגורמים האלה, אתם זוכרים שה..... השיטה הזאתי היא 7-ל 3 69 

 70 ,7-פעולת כפל, אנחנו בעצם כופלים ב

 71 )תלמידים רבים מדברים(

 72 דרך אחרת? אלה OK המורה:

 73 סיגי, אפשר לעשות לא בריבוע? תלמידה

 74 אני רוצה שנישאר במלבן, בסדר? אנחנו ניקח את אלה ואז אנחנו נמשיך, המורה:

 75 אבל יש גם דרך אחרת תלמידה

 76 אני בטוחה המורה:

 77 יש גם דרך של מאונך, תלמיד

 78 )תלמידים מדברים(
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בעצם  תודה אלה, אני יודעת, עכשיו תסתכלו על הדרך של אלה, ילדים, היא פילגה המורה: 79 

כמו שמקודם היה לנו את החד  23למעלה ואת  , היא רשמה בעמודות7-ו 10את  80 

 81 .3-ול 20-ספרתי, היא לקחה את זה לצלע הזו ופירקה ל

אה אני בטוחה שיש עוד דרכים, אני רוצה לקחת את הדרך של אלה מבין שלושת   82 

הדרכים ולהגדיל אותה כאן, בסדר? 83 
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 סרטים וסוגיות

 למידה משמעותית ולמידה מסורתית
 "שיקוף"סרט מלווה: 

 

 רקע ותקציר
השיעור הינו שיעור חשבון בכיתה א' בנושא שיקוף. זהו שיעור ראשון בנושא והמורה מלמדת חצי כיתה 

מזמינה תלמידים להיות  -בחטיבה צעירה. המורה מציגה את הנושא בפתיחת השיעור באמצעות המחשה

הקטע משלב הדגמה של המורה, עבודה עם עמיתים ועבודה בקבוצות, כולל אמצעי  ."המראה שלה"

 המחשה מגוונים: מראה, שיר, מחשב, צורות הנדסיות. 

 

 סוגיות לדיון
 יתרונות חסרונות וכיצד לשלב בין השתיים? - . למידה משמעותית ולמידה מסורתית1

 . שילוב אמצעי המחשה בשיעור.2

 

 הצעות לפעילויות
 פעילות לשלב התיאור

את  (ב)בהם השתמשה המורה. שאת כל אמצעי ההמחשה ( א) המשתתפות צופות בסרט ומתארות:

 דרכי ההוראה ששילבה המורה בשיעור.

 לצלול לתוך השיעור וללמוד את המהלך לפני שמנתחים אותו.היא מטרת הפעילות 

 

 פעילות לשלב הניתוח

ההוראה בשיעור, שואלת מנחת הדיון: מה מאפיין את סוג ההוראה לאחר שיתוף באמצעי ההמחשה ודרכי 

בשיעור? אילו פעולות של המורה מתאימות להוראה בעלת אופי מסורתי ואילו פעולות של המורה 

מתאימות ללמידה משמעותית? )*ראו נספחים: א. עקרונות הלמידה המשמעותית, ב. השוואה בין למידה 

 משמעותית ומסורתית(

 

 שלב דיון בחלופותפעילות ל

 :האלהשאלות בהמשתתפות מקיימות דיון 
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 - שלב א'

 ?מהם היתרונות ומהם החסרונות של למידה באופן מסורתי 

 ?מהם היתרונות ומהם החסרונות של למידה משמעותית 

 ?כיצד ניתן לשלב בין למידה משמעותית ללמידה מסורתית 

 

 - שלב ב'

אלמנטים של למידה משמעותית ואלמנטים של  המשתתפות מתכננות מהלך הוראה קצר המשלב

 למידה מסורתית.

בו שלזהות יתרונות וחסרונות בשני סגנונות ההוראה וכן להצביע על האופן היא מטרת הפעילות 

 .שניהםניתן לשלב בין 
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 למידה משמעותית ולמידה מסורתית -נספח 
 "עוברים ללמידה משמעותית - תהיישראל עולה כ"מתוך: 

 

ערך ללומד ולחברה כאשר תהליכי הלמידה והתכנים מספקים חוויה חיובית, נותנים מענים  –ערכים 

לצרכים הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים, נותנים ביטוי לסגנונות למידה מגוונים, מזמנים חיזוק 

והזדהות, מאפשרים בירור תפיסות ביחס לגורמים מקדמים או מעכבים בתהליך הלמידה, מפתחים 

העמקה ויישום של הנלמד תוך שליטה במיומנויות ומניבים תוצאות חיוביות והישגים גבוהים לפרט  הבנה,

 ולחברה. 

כאשר הלמידה מזמנת להם התנסות פעילה במעגלים שונים תוך חיזוק תחושת המסוגלות.  – מעורבות

ליך הלמידה, י ביטוי בכך שניתנת ללומדים ההזדמנות להיות שותפים פעילים בתהדהמעורבות באה לי

בהעלאת יוזמות ובביצוע תהליכי למידה, בבחירת דרכי הלמידה, בעבודה בצוות, בהצגת תוצרים, במתן 

 משוב ובקבלתו ובהזדהות עם ערכי בית הספר. 

למידה משמעותית מזמנת עיסוק בתכנים, במסרים וברעיונות מאתגרים, מסקרנים, מעוררי  – רלוונטיות

קושרת את הנלמד לניסיון ולידע קודמים, לצורכי הלומד, לעולמו הרגשי  עניין המותאמים ללומד. היא

 יו כפרט וכחלק מחברה. כלכישוריו, לתחביביו ולעיסוקיו ולצר

 

  

http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/chozer/index.html
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 למידה משמעותית ללמידה מסורתית השוואה בין -נספח 
 "עוברים ללמידה משמעותית - תהיישראל עולה כ"מתוך: 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/chozer/index.html
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 1 תמלול לסרט "שיקוף" –נספח 

 2 מוכנות? המורה:

 3 )נשמעת מוזיקה(

 4 איזו רגל? המורה:

 5 בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר...."()נשמעת שירה מסביב.... "והוא אמר 

 6 נהדרת, המורה:

 7 מי עוד רוצה? המורה:

 8 איזה יד? כמו במראה.... המורה:

 9 )המוסיקה נפסקת(

אני מבקשת לשאול את הקבוצה, נועה את מסתירה, שבי, אני מבקשת לשאול את  המורה: 10 

יניכם החלטתם ב 7הקבוצה של...... רק הקבוצה של גלעד, תסתכלו על הקלף מספר  11 

 12 האם יש שיקוף או לא?....

 13 לא זה לא אותו הדבר תלמידים

, גלעד, האם יש שיקוף? אני רוצה 7האם, שששש, כולם מביטים בקלף מספר  המורה: 14 

 15 להראות את הקלף, האם יש שיקוף בתמונות או לא?

 16 לא תלמידים

 17 למה לא? המורה:

 18 בגלל שהם שני צדדים...הוא הולך לשם והוא הולך לשם תלמידים

 19 זה לא אותו דבר תלמיד

 OK, 20 המורה:

 21 וגם זה יותר גדול מזה תלמיד

, איך אני יכולה לדעת, ששששש.... איך אני יכולה.... רגע, מה אומרת הקבוצה OK המורה: 22 

 23 של שליו?

 24 לא שיקוף תלמידים

 25 שיקוף או לא שיקוף? המורה:

 26 לא תלמידים

 27 למה לא שיקוף? המורה:

 28 כי זה... תלמיד

 29 .... בעפיפון אחד יש פחות צבע מהעפיפון השניכי....... ב תלמידה

, הצבעים את צודקת, הצבעים זה פשוט בהדפסה, אז תחשבו זה בדיוק אותו OK המורה: 30 

הדבר, אז הקריטריון של הצבע זה המכונת צילום אשמה, תחשבו שזה בדיוק אותו  31 

 32 הדברים מבחינת צבעים. מה הקבוצה של שרית?

יות, זה לא זה לא אותו וקוף בגלל, ש.... זה לא אותו זואנחנו לא חושבים שזה שי תלמידה 33 

 34 ית, כי זה הולך לכיוון הזה וזה הולך לכיוון הזה.וזו

 35 , מיה מה הקבוצה שלך אומרת? שזה לא שיקוף, כי?OK המורה:

 36 זה הולך לשם וזה הולך לצד השני תלמידה:

 37 איך אני יכולה לדעת האם מה שיש לי הוא שיקוף או לא שיקוף? המורה:

 38 אם זה אותו.... תלמיד
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איך אני יכולה לדעת האם התמונה שלי... אני יכולה לעשות.... אני לא רוצה לגלות,  המורה: 39 

אני רוצה שתעלו על זה לבד, איך אני יכולה לבדוק האם יש פה שיקוף או אין פה  40 

 41 שיקוף, איזה פעולה אני יכולה לעשות? כן?

שניהם אותו הדבר ו... ובאמת לראות או לראות אם שמה...לראות אם אם אחד אם  תלמיד 42 

 43 אחד לשמה אחד לשמה

 44 הם צריכים להיות אחד לשם אחד לשם? או לא? המורה:

 45 לא, הם צריכים להיות שניהם באותו הצד תלמיד

מדי מול של גלעד, נציג, רמה בואי בבקשה ע, אני מבקשת נציג מהקבוצה OK המורה: 46 

 47 עה, תרימי ביד אחתשהי תנווהמראה, תסתכלי על המראה, תעשי איז

 48 אני לא רואה כלום, תלמידה

 49 הרמת יד? המורה:

 50 כן רמה:

ין, בואי שבי, תסתכלו כולכם על המראה, קבוצה הזאת, תרימו יד אחת, שימו מצו המורה: 51 

לב איזה יד התרוממה במראה, אני מסתכלת על הקבוצה הזאת, תרימו יד אחת,  52 

 53 תראו איזה יד התרוממה במראה,

 54 אבל תלמיד

קבוצות אלה, יד אחת, שימו לה מה התרומם, אז אני רוצה לגלות לכם איזשהו סוד,  המורה: 55 

אם ניקח את התמונה שלנו, אם ניקח את התמונה שלנו ונקפל אותה, אתם רואים את  56 

 57 הקו שנמצא בין שני הקלפים?

 58 כן תלמידים

אם נקפל אותה בדיוק בדיוק בקו, האם תמונה אחת תכסה בדיוק את התמונה  המורה: 59 

 60 ה?ישניה

 61 כן תלמידים

....7בבקשה תנסו   עם קלף מספר  המורה: 62 
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 סרטים וסוגיות

 תלמידים מציגים תוצרים?כשמה מתרחש בכיתה 
 "תכונות הממוצע"סרט מלווה: 

 

 רקע ותקציר
הטרוגניות, התלמידים עובדים בקבוצות השיעור הינו שיעור מתמטיקה בכיתה ה' בנושא תכונות הממוצע. 

כל קבוצת תלמידים חקרה ולמדה תכונה אחת של הממוצע, בעזרת תרגיל שקיבלו בכרטיס עבודה. כל 

קבוצה התבקשה להציג בפני הכיתה את מסקנותיה כדי שקבוצות אחרות ילמדו ממנה. בסרט רואים את 

 הצגת התשובות על ידי אחת מקבוצות התלמידים.

 

 סוגיות לדיון
  אופן הצגת תוצרי תלמידים במליאה מעודדת למידה שיתופית?באיזו מידה ובאיזה 

 ?מהו תפקידה של המורה בהצגת תוצרי תלמידים במליאה 

 

 הצעות לפעילויות
 

 פעילויות לשלב הכניסה

במידה והצוות הוא צוות מתמטיקה, המשתתפות מציעות דרכים ללמד את הנושא  - אפשרות א'

 הנלמד: תכונות הממוצע.

אחת מבנות הזוג מספרת על הפעם האחרונה שתלמידים בכיתתה הציגו  :שיתוף בזוגות - אפשרות ב'

תוצרי למידה במליאה: כיצד התלמידים הציגו? אילו אתגרים הציבה הפעילות? מה היה תפקידה של 

 המורה בהצגה?

 

 לשלב התיאורפעילות 

 המשתתפות מתבקשות לתאר מה התרחש בשיעור. -צפייה פתוחה 

 קבוצות, לכל קבוצה מיקוד צפייה שונה. 3-המשתתפות מתחלקות ל –ממוקדת צפייה 

  מתארת את פעולות המורה. -1קבוצה 

  מתארת את פעולות התלמידים המציגים. - 2קבוצה 

  מתארת את פעולות התלמידים המאזינים להצגת חבריהם. - 3קבוצה 

 במליאה אוספים את התשובות של שלוש הקבוצות.
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 הניתוחפעילויות לשלב 

 "למידה שיתופית": חקר עקרונות הוראה -אפשרות א'

בפעילות זו יש לחלק למשתתפות את המאמר העוסק בנושא "למידה שיתופית", ולבחון אילו ביטויים 

ללמידה שיתופית ניתן לזהות בסרט, ומהם הרווחים והאתגרים של דרך למידה זו. קישור למאמר: 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9309 

 

 חקר אירוע מצולם -אפשרות ב' 

 :אלהלערוך דיון בשאלות ה אפשר

 לדעתכן ,המורה בחרה ללמד את הנושא באמצעות הצגת תשובות תלמידים במליאה. מה הם, 

 שיקולי הדעת של המורה בבחירת דרך למידה זו?

  באיזו מידה ובאיזה אופן התלמידים שותפים לתהליך הלמידה )התלמידים המציגים והתלמידים

 המאזינים(?

 ?מה היה תפקידה של המורה בתהליך הלמידה 

 ?מהם היתרונות והחסרונות של דרך למידה זו 

 

 .ו בשלב התיאוררצוי לחבר את הניתוח לפרטים שזוה דגש למנחה:

 

 פעילויות לשלב הצעת חלופות

 "למידה שיתופית" -חקר עקרונות הוראה  -אפשרות א' 

 ?באילו דרכים נוספות יכלה המורה לזמן למידה שיתופית בכיתה 

 ?מהם היתרונות והחסרונות של דרכים אלה 

 

 חקר אירוע מצולם -אפשרות ב' 

  תלמידים להיות שותפים ללמידה? מהם היתרונות באילו דרכים נוספות יכלה המורה לעודד עוד

 והחסרונות של דרכים אלה?

 ?"כיצד ניתן להבנות את תפקיד "התלמיד המאזין 

 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9309


 : סרטים וסוגיות3שער 
 

 156התכנית לטיפוח שיח ומנהיגות פדגוגיים, מחוז מרכז | טיוטה להערות            

 1 תמלול הסרט "תכונות המוצע" –נספח 

 2 , תסבירו מה היתה המשימה, מה עשיתם ומה גיליתם, כן?1בואו קבוצה מס'  המורה:

 3 שלנוזה המשימה  תלמידה

 OK 4תעמדו רגע בצד שנוכל שאחרים יוכלו לקרוא,  המורה:

 5 המשימה שלנו היתה לדעת מה  כמה תלמידה

 6 כמה נקודות קלע איתי בחמישה. תלמיד:

מה הממוצע של הנקודות שקלע איתי בסל ואנחנו  ואז לקחנו את זה כי זה הממוצע  תלמידה 7 

 8 , כי18-וקטן מ 10-של הנקודות של איתי בחמשת המשחקים גדול מ

 9 כי כתוב תלמיד

וא פה מה ניתן ללמוד על הצדקנו ואז א....  14וכתבתנו ממוצע הנקודות היה  תלמיד 10 

הממוצע מפעילות זו, אז כתבתנו "ניתן ללמוד על הממוצע מפעילות זו, שהממוצע  11 

לא יכול להיות קטן יותר מהגורם הקטן ביותר והוא גם לא יכול להיות גדול יותר  12 

 13 מה

 14 הגדול יותר" "מהגורם תלמיד

 15 מהגורם הגדול יותר" תלמיד

 16 הבנתם מה הם עשו? המורה:

 17 כן תלמידים

 18 לא באמת תלמיד

, אתם יכולים שוב פעם לחזור, תעלי רגע חזרה אלה את OKיש מישהו שלא הבין?  המורה: 19 

המשימה, תסתכלו רגע, הם קיבלו את המספרים האלה והיו צריכים להחליט מה  20 

 21 18-, גדול מ10-של המספרים האלה יכול להיות קטן מיהיה הממוצע, האם הממוצע 

הם  2. הם מיד אמרו ג', אבל הם לא ידעו למה ואז בסעיף 18-וקטן מ 10-או גדול מ 22 

 23 חישבו את הממוצע ועכשיו תגידו מה גיליתם?

גילינו ש.... גילינו ש..... א... שיש שתי גורמים שהקטן, גורמים שקטן ביותר וגדול  תלמידה 24 

 25 , אז 50י אפשר להגיד שהממוצע יהיה ביותר אז א

 26 הממוצע לא יכול להיות גדול יותר מה... מהמספר תלמיד

 27 וגם לא יותר קטן תלמיד

 28 וגם לא קטן יותר מהמספר הכי קטן תלמיד

 29 מי בקבוצה שלכם? תלמיד

 30 אני, ירדן ומיה תלמידה

 31 לילכי, מה רצית לענות להם? המורה:

 32 מות, לא מגדילבגלל שלחלק זה כאילו מכפיל את כ לילך:

 33 כן, אבל השאלה היתה אחרת, השאלה היתה המורה:

 34 הממוצע בשביל להגיע לממוצע צריך לחלק לילך
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ברור הם חילקו אבל השאלה היתה אחרת, תסתכלי מה השאלה, השאלה אומרת,  המורה: 35 

האם יכול להיות שמהמספרים האלה, תסתכלי עליהם, אם אני מחשבת את הממוצע,  36 

 37 ?4ע יהיה יכול להיות שהממוצ

אז זה  5-לחלק ל 70, עשינו 70עשינו... עשינו העברנו את זה ואת זה שזה יצא  תלמיד 38 

 39 הממוצע,

 40 14 המורה:

 41 14אז הממוצע זה היה  תלמיד

, תחשבו גם אפילו על העולם שלנו, על הציונים, קיבלתי במבחן, עשיתי שלושה OK המורה: 42 

 43 ?20להיות האם הממוצע שלי יכול  60,70, 50מבחנים, קיבלתי 

 44 לא תלמיד:

 45 ?100האם הממוצע שלי יכול להיות  המורה:

 46 לא תלמידים:

 47 כן תלמידים:

 48 לא תלמידים:

 49 אז זה הציונים שלי, המורה:

 50 )תלמידים מדברים יחד(

 51 זאת אומרת, הם אומרים שהם גילו, שהממוצע חייב להיות בין המורה:

 52 70-ל 50 תלמיד:

מתחת הוא לא יכול מעל זה, תודה, יש מישהו , הוא לא יכול להיות 70-ל 50בין  המורה: 53 

 54 שרוצה לשאול אותם משהו?

 55 לא תלמיד:

.תודה רבה, הקבוצה הבאה המורה: 56 
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 סוגיות וסרטים

 של מי הסיכום הזה?
 "יריד תופעות מדעים"סרט מלווה: 

 

 רקע ותקציר
בכיתה ז' בחטיבת ביניים. התלמידים בכיתה בעלי הישגים גבוהים. ישנם השיעור הינו שיעור מדעים, 

 מעט תלמידים מכיתות אחרות שמשתלבים בשיעור זה. 

בשיעור הקודם התלמידים נבחנו על הנושא הנלמד )המודל החלקיקי של החומר( אך בבדיקת 

וך שיעור חזרה. במהלך תשובותיהם גילתה המורה כי ישנן טעויות שחוזרות על עצמן ולכן החליטה לער

השיעור המורה ביצעה שלושה ניסויים שונים )"יריד תופעות"(, בתום כל ניסוי התלמידים התבקשו 

להעלות שאלות שמעניינות אותם וקשורות לנושא שהניסוי עסק בו, המורה אספה את רשימת השאלות 

 על הלוח. בסרט שלפנינו נראה כיצד המורה מסכמת את השיעור.

 

 לדיוןסוגיות 
 ?למי ולמה נועד סיכום שיעור 

 ?מקומה של רפלקציה בתהליך למידה 

 ?שאלות תלמידים בתהליך הלמידה 

 

 הצעות לפעילויות

 
 פעילות לשלב הכניסה

 המשתתפות דנות בזוגות בשאלות:  

  ?כמה זמן מוקדש בדרך כלל לסיכום שיעור 

  ?מהי חשיבותו של חלק זה לתהליך הלמידה 

  לתהליך הלמידה מדוע לעיתים לא מקפידים על ביצועו?אם חלק זה חשוב 

 

 פעילות לשלב התיאור

 המשתתפות צופות בסרט וכותבות מהן הפעולות שהמורה עושה כדי לסכם את השיעור? 

: שואלת שאלה על תהליך הלמידה, חוזרת על מטרות השיעור, מגיבה לשאלה של תשובות אפשריות

 תלמידה לגבי התוכן הנלמד ועוד.
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 פעילות לשלב הניתוח

 המשתתפות בוחנות מהם הרווחים והאתגרים של המורה ושל התלמידים בסיכום השיעור בדרך זו.

 

 פעילות לשלב הצעת החלופות

המשתתפות מציעות דרכים נוספות לסכם את השיעור ושוקלות יתרונות וחסרונות לחלופות המוצעות. 

 :החלופות לדוגמ

 כשאתם ראיתם את התופעות האם זה עזר לכם להבין טוב התלמידים עונים על שאלת המורה" :

 יותר את המודל החלקיקי, את התופעות שהסברנו? מדוע?" באופן אישי על פתק ומוסרים למורה.

  התלמידים עונים על שאלת המורה בהצבעה בלבד )מי שמסכים מרים את ידו( לגבי כל אחד

 מהניסויים )כל אחת מהתופעות שהודגמו(.

 כל תלמיד כותב על פתק מה הוא הבין על המודל החלקיקי בעקבות השיעור - יאהכרטיס יצ. 

 כל תלמיד בתורו מוסר למורה את הפתק ביציאתו מהכיתה.והמורה עומדת בכניסה לכיתה, 

 .התלמידים בוחרים שאלה אחת המופיעה על הלוח ועונים עליה בזוגות 

 .התלמידים חוזרים לשאלה מהמבחן ועונים עליה 

 

 לב ההכללהפעילות לש

 דיון בשאלה: כיצד ניתן לקיים סיכום שיעור קצר ומועיל?
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 1 תמלול לסרט "יריד תופעות מדעים" –נספח 

 2 

טוב, אז קודם כל ראינו כאן יריד תופעות, בכוונה היום הצגתי לכם כמה תופעות  המורה: 3 

יותר התמקדתי בשאילתת בבת אחת, זה לא שהצגנו אחת והסברנו, אלא כאן אני  4 

 5 שאלות.... והלוח כוסה בשאלות שאחר כך אני אצלם ואנחנו כן

 6 נענה עליהם תלמיד

לא נענה על כולם, לא נענה על כולם, אנחנו ננסה לענות בעצם על מה שבעצם  המורה: 7 

? בשיעור הבא, אבל OKאנחנו, מעניין אותנו בשיעור כאן, אנחנו ננסה לענות יחד,  8 

כל א..... לדעת מבחינתכם, כשאתם ראיתם את התופעות האם זה אני רוצה קודם  9 

עזר לכם להבין יותר את מודל החלקיקים, את התופעות שהסברנו אותם, תופעות  10 

 11 שדיברנו עליהם? כן

אני גם בניסיון הראשון גם בשני, לא יודע, היה סתם ניסוי ובניסוי השלישי סוף סוף  עילאי: 12 

 13 נקלט משהו.

 14 אליכם? זה יותר דיבר המורה:

 15 )צוחקים ילדים מסביב(

 16 כן ניתאי:

 17 למה סתם ניסוי ה.... עם הנייר, למה? המורה:

 18 אה, הנייר ניתאי:

 19 אני אגיד לכם, אתה מאוד א... המורה:

אני לא זוכר מאיפה אני זוכר את זה, יש דברים שאני זוכר מאז שאני תינוק, משהו  ניתאי: 20 

ה, פה אבל סוף סוף הבנתי שיש כזה, אז את הנייר אני זוכר, אני יודע מה יקר 21 

 22 פעפוע, סוף סוף

 23 עשינו את זה, תלמיד:

בגלל שיותר חם, בגלל שיותר חם בתוך הכוס תה, אז שהיא רותחת המים חמים אז  ניתאי: 24 

 25 הפעפוע קורה יותר מהר, זה זה כאילו

 26 זה סגר לך, המורה:

 27 זה סגר לי, כן ניתאי:

 28 אבל בתחילת הניסוי  תלמידה:

 29 אי את יודעת, הוא איש מעשי, הואטוב, לנית המורה:

 30 )הילדים צוחקים(

 31 הא חייב להבין מה, ממתי הוא שם את ה המורה:

 32 אם הוא לא מבין תלמיד:

את הנייר ובודק את ...הוא, הוא צריך, הוא צריך לדעת, זה הוא עושה כל יום, הוא  המורה: 33 

 34 צריך לדעת

 35 אבל גלית, תלמיד:

ניסויים מיוחדים, שמתאימים לו לאורח החיים, כי אחרת לניתאי אני צריכה להביא  המורה: 36 

 37 זה לא מעניין, כן?

 38 )הילדים צוחקים(

 39 אבל את אמרת תלמיד:

 40 עם השוקולד.... המורה:

את אמרת שבכוס השמאלית, את אמרת שבכוס השמאלית, אז את את עזרת לזה,  תלמידה: 41 

 42 בהתחלה אמרת...
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 43 נכון המורה:

 44 אז זה לא, זה לא תלמיד:

 45 א אמרתי, אמרתי      ל המורה:

 46 זה לא מה שהתכוונת שיקרה תלמיד:

 47 )הילדים צוחקים(

 48 לא, אבל בסך הכל נכון,  המורה:

 49 זה מה ש תלמידה:

 50 פשוט מה מה עזרתי? אני רציתי המורה:

 51 דחפת את התיון תלמיד:

 52 פנימה, דחפתי את זה פנימה, בדיוק רציתי שזה יהיה המורה:

 53 פנימה, אז הפעפוע התקצראבל ברגע שהכנסת את זה  תלמידה:

 54 את צודקת, המורה:

 55 אבל זה תלמיד:

 56 את צודקת, המורה:

 57 אז היית צריכה תלמיד:

 58 אבל, בדיוק בדיוק המורה:

 59 זה היה קורה תלמיד:

 60 כמו ש תלמיד:

 61 שימו לב תסתכלו המורה:

 62 אותו חומר תלמיד:

 63 אתם רואים שעדיין הפעפוע.... האם שלב הפעפוע בעצם הסתיים? המורה:

 64 לא תלמידים:

 65 כל המורה:

 66 לא תלמיד:

 67 רואים ש תלמיד:

 68 הוא עדיין לא. תלמיד:

 69 רואים שבתחתית זה הצבע יותר משמעותי תלמיד:

 70 ש? המורה:

 71 בתחתית הצבע יותר א תלמיד:

 72 אדום אדום ניתאי:

 73 נכון ומתי מתי בעצם הפעפוע מסתיים? מתי אני אומרת המורה:

 74 כשכל הצבע יעלה למעלה תלמיד:

 75 ןנכו המורה:

 76 את יודעת שאת מצולמת, ניתאי:

 77 שכל החלקיקים...כל החלקיקים המורה:

 78 שיראו כמה אתה כושי, תלמידה:

 79 )מדברים כולם ביחד(

תי השיעור הסתיים, אנחנו ביום..מבחינ המורה: 80 
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 4 שער

 כלים נוספים
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 קווים מנחים להכנת "סיפור מקרה" להיוועצות
 כיצד ניצור התאמה אופטימלית בין המקרה לבין מתווה ההיוועצות? 

 

כאשר מורה מאתרת מקרה סביבו היא רוצה לערוך היוועצות, תפקיד המנחה לעודד אותה לערוך תהליכי 

בירור ועיבוד עצמיים משמעותיים של המקרה, ולהתאים עד כמה שניתן בין המקרה לבין מתווה 

נקודות שכדאי לשים לב אליהן בתהליך התאמת והכנת המקרה להיוועצות. ההיוועצות. להלן רשימה של 

ככל שהמקרה וההצגה יענו במידה רבה יותר על הקריטריונים הבאים, כך הם יזמנו היוועצות פורייה 

 יותר:

 

 בחירת המקרה

  די(.יאת המורה הנועצת באופן אישי )אך לא באופן אישי מיכעת מקרה המעסיק 

 מסוים בזמן, או מספר אירועים סביב אדם אחד(. )אירוע מקרה ממוקד 

  מקרה הניתן לתיאור עשיר ומובן למשתתפים, רצוי באמצעות ייצוגים )כגון: עבודת תלמיד, צילום

 שיעור, ציטוטים(.

 .מקרה המגלם בתוכו בעיה או דילמה המייצגת סוגיה כללית, מעבר למקרה הפרטי 

  ולהציע לו פתרונות שונים.מקרה שניתן להבין אותו בדרכים שונות 

 .מקרה המעלה סוגיה שקשורה לעבודת המורה ונמצאת במרחב ההשפעה שלה 

 .מקרה הרלוונטי למורות המשתתפות בהיוועצות 

 

 תיאור המקרה

 .)תיאור ההקשר להתרחשות המקרה )מי, מה, מתי, איפה, למה 

  ייצוגים, כגון: ציטוטים תיאור עשיר ככל שניתן של הפרטים הרלוונטיים, במידת האפשר בליווי

 )מהזיכרון(, תוצרים, צילומים )של עבודות תלמידים, של קטע שעור(, הקלטות וכו'.

  המקרה.  תוך כדיתיאור פעולות, מחשבות ורגשות המציגה 

 .תיאור פעולות )רלוונטיות( של אחרים במקרה, ללא פרשנות בדיעבד 

 ת הנועצת ואיזו עזרה היא מבקשת, סיום בשאלה/בעיה לעמיתות או בהבהרה של מה מטריד א

 "מה הייתי צריכה לעשות בדיעבד"(. –כאשר ההתכוונות היא ל"מה עלי לעשות בהמשך?" )ולא 
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 קווים מנחים לשיחה 
 לאחר צילום שיעור ולקראת דיון בישיבת צוות

 שיחה בין רכזת או מדריכה לבין המורה המצולמת לאחר צילום השיעור
 

 מטרות השיחה

  אווירה נעימה מעודדת ומזמינה המשך שיחיצירת 

 שיתוף בתחושות לאחר הצילום ולקראת ישיבת הצוות 

 בחירת סוגיות מתוך השיעור לדיון בישיבת הצוות 

 

 השיחה מחולקת לשני שלבים עיקריים: 

 

 "בדיקת "מה נשמע .1

)רכזת או שיתוף בתחושות ומחשבות המורה לאחר הצילום. אמירה קצרה, מעודדת וכנה של הצופה 

מדריכה( על השיעור. ניתן להתייחס לנושא השיעור אם מצאנו בו עניין אישי מיוחד, לאווירה הנעימה בין 

המורה לתלמידים, לשיתוף הפעולה של התלמידים וכל דבר שיכול לסייע ליצירת תחושת ביטחון 

 ומוטיבציה לקראת ההמשך.

 .בעמודים הבאיםדל שנמצא באם יש אפשרות, מומלץ לקיים שיח עמיתות על סמך המו

 

 תכנון מסגרת שיח .2

 בחירת סוגיות )רצוי לא יותר משתיים( לדיון בישיבת הצוות.

חשוב לתת ביטוי אישי למורה ולאפשר לה לבחור את הסוגיות המעניינות אותה. בנוסף, חשוב שיהיו אלה 

ת שהצוות כולו עשוי להיתרם סוגיות מורכבות ומעניינו -סוגיות שניתן לזהות ביטוי ומופעים שלהן בצילום

 מהעיסוק בהן. 

ניתן להציע למורה סוגיות נוספות מעבר למה שהציעה בעצמה: לשאול האם מעניין אותה להתבונן 

לציין תופעה ששמנו לב אליה ויכולה להיות רלוונטית לצוות כולו. חשוב  ,בתופעה כלשהי מתוך השיעור

 שאנו מציעים.  כמובן שתהיה הסכמה של המורה לדון בכל סוגיה

 הסרט הוא של המורה המצולמת. –זכרו 

 

דקות כל סרט( בהם ניתן לזהות  5-את סרט השיעור לסרטים קטנים )לא יותר מ עורכיםבשלב זה  *

ביטויים לסוגיה שבחרה המורה. מתוך הסרטים האלה ייבחר סרט אחד לדיון בישיבה )אפשר לבחור כמה 

 ות, אבל לא מומלץ לנתח יותר מסרט אחד בישיבה אחת(.ה ישיבמקטעים ולקיים כמה דיונים בכ
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 אפשרות המשך:
צפייה משותפת בסרטים  -מודל לשיחה מקדימה לישיבת הצוות

 הערוכים מתוך השיעור
 

זו הפעם שיה כמה מילים על הקטעים שנבחרו, מאחר יחשוב לצפות יחד בסרט ולהגיד טרם הצפ

לצפות בסרטים בפורום של חוקרת/מדריכה/רכזת והמורה בלבד או  אפשרהראשונה שהמורה צופה. 

 לצרף איש צוות נוסף בהתאם לבחירתה והעדפתה של המורה.

 

 מטרות

 .הערכות לישיבת הצוות, בחינת הסוגיות שנבחרו ואיתור סוגיות נוספות 

 .הפגת חששות, יצירת תחושה נינוחה לקראת הצפייה המשותפת 

  .בחינת הסרט לאור מתווה השיחה הרלוונטי 

 .בחירת הקטע לצפייה בישיבת הצוות 

 

 השיחה מחולקת לשני שלבים עיקריים: 

 בשלב הראשון

  צפייה חופשית בקטעי הסרט שנערכו, תוך מתן מקום להערות חופשיות של המורה. זו הפעם

 ה מצולמת כמורה. הראשונה שהיא צופה בסרט זה ואולי גם פעם ראשונה שהיא צופה בעצמ

  על מנת לבחון אילו משימות תיאור וניתוח יתאימו לעבודה עם הסרט, כדאי לבחון את התאמתן של

משימות תיאור שונות לקטעים: תיאור פעולות המורה, תיאור פעולות התלמידים, תיאור כללי של 

השפיעו פעולות '. לאחר מכן כדאי לבחון משימות ניתוח שונות, כמו: כיצד והמתרחש בשיעור וכ

מדוע נהגה המורה כפי  ?כיצד השפיעו פעולות התלמידים על המורה ?המורה על התלמידים

 וכו'. ?שנהגה

 נישהבשלב 

  דיון ממוקד סוגיה: דיון בסוגיה שבחרה המורה תוך שימוש בקטעי הסרט בעצירות מכוונות. מכיוון

של הסוגיה והרלוונטיות שלה. שהדיון עתיד להתקיים בישיבת הצוות חשוב לבחון את התאמתה 

אפשר לשאול: למה הסוגיה חשובה? מדוע היא מעניינת? האם לדעתך הסוגיה רלוונטית לאנשים 

 נוספים בצוות? האם יש סוגיות נוספות שעולות מתוך הצפייה?

 .קבלת החלטה לגבי איזה קטע יובא לצפייה ודיון בישיבת הצוות  
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 שיח עמיתים בעקבות שיעור
 

בחינה משותפת של סוגיות פדגוגיות, במטרה להבין טוב שיח עמיתים בעקבות שיעור היא  מטרתו של

 יותר מה קורה, להניע ללמידה והתפתחות, לייצר חלופות ולדון ביתרונותיהם וחסרונותיהם. 

דיאלוגי, כלומר יאפשר מפגש בין שתי הפרספקטיבות: של המורה המתצפת  שיח עמיתים מוצלח יהיה

 נצפית.ושל המורה ה

 שלבים בעריכת שיח עמיתים בעקבות שיעור:
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 פירוט שלבי המודל

קיום ולפני  כל שיחת עמיתים תיפתח בתחושות המשתתפים לאחר התצפית - בדיקת "מה נשמע"

 .המשוב. זו הזדמנות לחלוק את ציפיות המשתתפים מהשיח

סוגיות  2-קביעת "מסגרת" לשיחה על ידי הסכמה על סוגיות לדיון. יבחרו לא יותר מ - עריכת סדר יום

לדיון. סוגיות טובות הן סוגיות אשר ניתן לזהות ביטויים שלהן בשיעור, רלוונטיות ומשמעותיות למתוצפת 

 .פוטנציאל שינוי והתפתחותוהמתצפת ובעלות 

הדיון בסוגיה ילווה באזכורים מתוך השיעור, צפייה בקטעים מתוך  - דיון בסוגיה נבחרת מתוך השיעור

 ד'(.-השיעור ויכלול את השלבים הבאים )ראה א'

 

 עקרונות לניהול שיח עמיתים לאחר שיעור

של רעיון. שיפוט נוטה לסכם  ישנו הבדל איכותי בין תגובה לרעיון לבין שיפוט - המעטה בשיפוט .1

 .(?מה דעתך על... ?או "בסדר"( ואילו שיח עמיתים מפתח רעיון )האם חשבת על... 92רעיון )

 עדיף לשאול שאלה מאשר להעיר הערה. - להרבות בשאלות .2

 לנסות להבין את מחשבותיו צרכיו ורצונותיו של המורה הנצפה. - הקשבה לנצפה .3

לנסות להיכנס "לראש שלו" ולאפשר לו  - טו של המורה הנצפהעיצוב שיח העמיתים מנקודת מב .4

לבטא את עצמו. אין זה חשוב כיצד אתה היית פותר את הבעיה, חשוב כיצד אתה יכול לסייע לו 

 לפתור אותה בדרכו שלו.

חשוב להעלות נקודות שהמורה הנצפה יכול  - כיוון שיח העמיתים למה ניתן לשנות ולשפר .5

ותן. יש להזרים אנרגיה חיובית על ידי התייחסות לשינוי אפשרי ולחסוך להתמודד עמן ולשפר א

 באנרגיה שלילית הזורמת לכיוונים שאינם בשליטת הלומד.

 הלהימנע מ"תחושות בטן". אם אין דוגמ - ההערות בדוגמאות והכללתן לרמה העקרונית עיגון .6

 קונקרטית עדיף לוותר על הסוגיה.

שתי סוגיות מהותיות הרלוונטיות למתצפת ולנצפה  הערות והארות. להימנע מעומס - מתינות ואיזון .7

 די והותר. יש לבחור סוגיות אשר ניתן להתמודד עמן. הן

 לא להתחיל שיחת עמיתים כשאין זמן לסיימה. -קיום שיחת עמיתים במקום ועיתוי המתאימים  .8

אים לשני חברים הטון הכללי של שיח בין עמיתים צריך להיות טון שמת - לשוחח ולא להטיף .9

 המשוחחים על רעיון שמעניין אותם. סקרנות ועניין הם שצריכים להוביל את השיחה.

ותובנותיו לאחר  ישתף בתחושותיו מחשבותיו - המורה הנצפה הוא שיפתח את שיח העמיתים .10

 השיעור.

 

 נוספת סוגיה העלאת. 4

 'ד-'א שלבים פי על ובחינתה

 

 

 סיכום .5

 המתצפת המורה עבור היה איך

 ?הנצפית המורה ועבור

 

 

 של האחרונה המילה. 6

 הנצפית. המורה

 

 


