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 תמות מרכזיות 

 עלו מחקר המודלים שהנצו בפדרציה האלטרנטיבית

 מה זה פדרציה אלטרנטיבית? 

ויישום  הנעת  לשם  חינוכית,  ניהולית  במנהיגות  הצורך  את  מדגישים  המשתנה  המציאות  מאפייני 

יוזמות וחדשנות חינוכית, ותהליכי שיפור ושינוי. רמת המורכבות והדינמיות של  האתגרים העומדים 

כיום בפני המנהיגים החינוכיים, מחייבת מציאת תשובות באמצעות קונצנזוס שנוצר באופן מודע, 

ובלוחות זמנים מתקצרים והולכים. מנהיגות חינוכית זקוקה למרחב חינוכי עדכני כדי להשיג פעילות 

וביצועים מיטביים ואיכותיים לאורך זמן, לעודד הרמוניה עם הסביבה והשתתפות חברתית באמצעות 

 סביבה בריאה, נוחה, בטוחה ומעוררת.  

יפת הקורונה, ספקו את ההזדמנות לחברי  התובנות הללו, אשר קבלו משנה תוקף עם התפרצות מג

פדרציית גופי המו"פ החינוכי לקדם שיתוף פעולה ייחודי, ותוך מספר שבועות עיצבו מגוון מודלים של  

בתי ספר הפועלים בסביבת המציאות החדשה כארגון מורכב מסתגל. המודלים הינם ברמות גימור  

, על מנת לגבש את המודלים באורח סופי שונות והכוונה היא לקדם התנסויות בשטח בשנת תשפ"א

 ולבנות עבורם תבנית אב עם התכנות ליישום עתידי נרחב והטמעה בכל מקום שיביע בכך עניין.

 .  4.6.20; 21.5.20;  14.5.20; 7.5.20   המפגשים נערכו בתאריכים:

 

 מי השותפים? 

'( אגף מו"פ ניסויים ויוזמות משרד החינוך, אגף טכנולוגיות מידע משרד  )רשימת הגופים לפי סדר א'ב

רשת בתי ספר, הקבינט   – ם, ברנקו וייס  -מחנכים ומנהל חינוך י  - החינוך, איפכ"א, ביתא ירושלים  

מרום, ,    METCהציבורי לחינוך, הקרן לעידוד יוזמות, חמ"ד, מפרש, מרכז ההדרכה בינלאומי לחינוך  

, נבחרת מרחבי חינוך, עמותת תפוח, עמית מנדל, ערי חינוך, קהילת ידידי היי טק היי משרד המודיעין

אמית, רשת חינוך עמל,   –אורט, רשת חינוך    –לחיות יחד, רשת חינוך    -ישראל, קרן משפחת ליאון  -

 רשת חינוך עתיד, תובנות בחינוך.    
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 רשימת המודלים : 

 עיר ללא הפסקה  .1

2. Open Valley - מת העצים לומדים מחוכ 

 סקול בהתאמה אישית -רשת מולטי .3

 כחומר ביד היוצר   -סטודיו אמן  .4

 חתירה לשלומות אישית וקולקטיבית -כרם זיתים  .5

 "נייטקי" קהילתי )שילוב של נטפליקס, היי טק והאב קהילתי( .6

 מרחב תמרּון להגשמת חלומות  -בית ספר כמרחב אוטונומי  .7

  ריבוי התרחשויות מעצבות   -שכונת חיים  .8

 

 תמות מרכזיות שעלו בחלוקה לשלושה אשכולות מרכזיים 

 אשכול ראשון: הצלחה מול כשלון של המודלים 

 ביטויי הצלחה

 שינוי בכל אחד מהמרכיבים ויותר )לומד, מורה, מרחבי למידה, תהליכי הערכה(   •

 השפעה של הפעילות/המודל/השינוי על הסביבה/המרכיבים   •

 שיתופיות  •

 אוטונומיה בכל היבט ותחום   •

 שוויון הזדמנויות וסגירת פערים   •

 ביטויי כשלון 

נסתפק בשעתוק הקיים, שמירה על סטטוס קוו , נעשה עוד מאותו הדבר ואפילו אם נקדם   •

 כתי רק שיפור קל , או נפתח איים של מצוינות ולא משהו מער

 נשאר עם הריכוזיות והמדיניות של הנחתה מגבוה •

 נחזור ללמידה מסורתית לפי סטנדרטים •

 תלמיד, מורה, מפקח  -נשמור על התפקידים הקיימים  •

 לא תבנינה תשתיות למציאות חדשה, בכל היבט   •
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 אשכול שני: מורה, לומד, הורים וקהילה ומרחבי למידה 

 במרכז   - הלומד •

 וחר ממי ללמוד, מה ללמוד, מתי ללמוד ואיך ללמוד   עצמאי ואקטיבי, ב – פעלן •

 בכל זמן ובכל מקום  -לומד  •

 אחראי לעיצוב עתידו האישי )פרטי ומקצועי( והקהילתי   –בוחר  •

 

  Co Agency –המורה הפעלן 

 להתמודדות עם אתגרים, להגשמת חלומות  --יוצר הזדמנויות  •

 יועץ, מלווה ומנחה   •

 חלק מצוות הוראה   •

 לומד כל הזמן   •

 אוטונומי להשיג את יעדיו בדרכו האישית   •

 

 הורים וקהילה  

יחסי גומלין אינטראקטיביים ותומכים הדדית של הלומדים   (Co-agency) פעלנות שיתופית  •

 עם הורים, מורים, קהילה וזה עם זה.

נומית המעודדת אחריות  מנהיגות יזמית , מאפשרת, אוטו  -רלוונטיים, אקטיביים ומקדמים   •

 אישית ממקום של תלות הדדית. 

 הון אנושי ושותפי תוכן בסביבה הטבעית, בה הזמן והמרחב גמישים פיזית ווירטואלית.   •

למידה   • גמישות    -מתווכי  ויצירת  סדירויות  שינוי  לשם  תמיכה  למתן  ופתוחים  שותפים 

חוזקות, חולשות, תחומי    תוכנית למידה אישית לילדיהם, מתוך הכרות של  תבבנייומעורבים  

 עניין ומטרות.  

 "משאב" לשם יצירת קהילה במובנה הרחב הרואים בבית הספר מרכז משמעותי ללמידה  •
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 מרחבי למידה 

 זרימה, טשטוש גבולות ונגישות לכול   - בכל מקום בעיר  •

מאפשר מרחב אישי, צוותי וקבוצתי ומתפקד כבסיס     - WEWORKמקביל לרעיון ה    -שיתופי   •

 לקהילה "רב דורית" לומדת, בה כולם מורים ותלמידים  

אזור מאתגר אך בטוח המאפשר ליפול ולהיכשל בלא להינזק    -משחקי ודינמי כמו ג'ימבורי   •

 מאידך מאפשר התקדמות  בהתאם לקצב אישי  

 מפתח מוטיבציה פנימית ובחירה לקידום למידה מתוך סקרנות ועניין   •

מקדמי למידה במרחבי החיים ולמידה על פני החיים  גמישים, משתנים היוצרים תנועה בין   •

זירת הלמידה   ואינם מגבילים את  לפיזי  ומחוצה לה, בין המרחב הטכנולוגי  קירות הכיתה 

 וההתפתחות האישית 

 

 לקדם?  אשכול שלישי: מה נרצה

 עקרונות ערכים וגישות 

 אוטונומיה    •

 פרסונליות  •

 ייחודיות   •

 אמון והוגנות   •

 שיתופיות    •

 פעלנות   •

 אחריות אישית    •

 בחירה    •

 חוסן אישי    •

 קהילתיות ושבטיות •

 וגם: 

 דחיית סיפוקים   •

 חשיבה לטווח ארוך  •

 תמורתיות    •

 אי פורמליות    •
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 שינויים ותמורות: 

 בית הספר כארגון    –שינוי תפיסה  •

 לדוגמא, מדידה לפי מיומנויות   -שינוי תהליכי הערכה  •

 לומדים, מורים, מנהיגות ניהולית ועוד   -שינוי הגדרות  •

 לאפשר אוטונומיה מלאה במגוון היבטים ולנטרל בירוקרטיה  •

יום  הקצאת משאבים דיפרנציאלית  ושינוי סדירויות ארגוניות )צורת העסקת מורים, א • ופי 

 הלימודים וכד'(

 

השבילים החדשים שיש לשים לב אליהם    , הן אתתמות אלה מסמנות לנו למעשה

   .עדכון השבילים הקיימיםאת ן הולפעול לקידומם ו

 


