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 ה ויישום:תהליך הטמע

בתחילת שנת לימודים זו היעד המרכזי שהוגדר היה תהליך ההטמעה 

מטרה לאפשר לצוות  ויישום העיקרון הפדגוגי. כאשר בשלב ראשון, היתה

החינוכי לחוות את העיקרון הלכה למעשה, כדי לאפשר לצוות לחוות את 

התועלת בהוראה על בסיס העיקרון הפדגוגי. כבר בימי ההיערכות, ניתן 

היה לראות שיתוף פעולה של מעגלי צוות מתרחבים. כלומר, כל חבר 

ה ליצור בצוות המוביל התבקש לגייס איש צוות נוסף מבית הספר, במטר

פעילות חווייתית המבוססת על עקרונות מעגל הלמידה. בנוסף, למעגלים 

חווייתיים הצוות החינוכי התנסה במעגלים בתחומים שונים ורלוונטיים 

לעבודת החינוך בבית הספר. בשלב השני, הצוות נחשף לדרכי הוראה 

בהלימה  ולהתנסות בכיתהביטחון  לרכוש , על מנת המבוססים על העיקרון

 לעיקרון הפדגוגי שנוסח.

 בשנת הלימודים הנוכחית היתה עליית מדרגה ביישום ובהטמעת העיקרון:

  ימי היערכות מבוססי עיקרון פדגוגי. .א

העיקרון הפדגוגי ועקרונות המעגל הודפסו ונתלו בכל כיתה  .ב

 ובמקומות מרכזיים בבית הספר.

 

ג. השתלמות מוסדית, שמטרתה לחשוף את הצוות החינוכי לכלים פרקטיים 

שניתן ליישם במהלך השיעורים. נבנו מעגלי צוותים שלמדו על בסיס 

נחשפנו לכלים והתנסינו ביישומם  –העיקרון הפדגוגי. במהלך המפגשים 

 בכיתות. 

הצוות המוביל העמיק את הידע בנושאים מעגל . במהלך השנה, ד

נחה את כלל המליאה, תוך כדי יפדגוגי וההתיאורטיים הרלוונטיים לעיקרון 

 דגש ועידוד ללמידה מעמיקה בקבוצות ובאופן אישי.
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 מעגלי למידה:
הפעלנו מעגלים שונים ומגוונים, ביניהם: מעגלי צוות, במהלך השנה, 

 י הורים וילדים.מעגלי תלמידים, מעגלי הורים ומעגל

 מעגלי צוות:
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 מעגלי תלמידים:
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 מעגלי הורים:
 מעגלי יובלי
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 מעגלי הורים וילדים:
 מועדון קריאה בשכבה ד
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 :שיתוף בידע

  – פנים בית ספרייםשיתופי ידע 

 

שונות. למשל, במסגרת ת ומסגרקיבלו תאוצה בבמהלך השנה שיתופי ידע 

ההשתלמות נוצרו מעגלי צוות שנפגשו, קיימו למידה משותפת של 

מעגלי תאוריות, למדו כלים יישומיים והתנסו בהם בכיתות עם התלמידים. 

הצוות קיבלו ליווי ממנחת ההשתלמות וזאת לאחר תכנון משותף של 

מעגל מובילי פדגוגיה איכותית ביחד עם מנחת  –ההשתלמות המוסדית 

ההשתלמות הגדירו את המטרות ואת הדרך. שיתוף פעולה שהיה מאוד 

 פורה ומקדם. 

בנוסף, במסגרת ההשתלמות, ניתנה מטלה שבה כל איש צוות היה צריך 

. כך נוצר מאגר שיתופית( על כלים יישומיים בהם התנסוכתוב )בטבלה ל

 כלים שיתופים שזמין לכלל הצוות החינוכי.

, בכל שנה, מוזמנים הורי התלמידים למועדון קריאה. מעגלי מועדון קריאה

במועדון הקריאה הצוות החינוכי יוצר חוויה משותפת סביב ספר שבו עסקנו 

(, עם ערך אחיד לכל השכבות. השנה, קיימנו )בכל שכבה ספר תואם לגיל

את מועדוני הקריאה מבוססים על העיקרון הפדגוגי שלנו. כך נוצר שיתוף 

בידע לקהילת ההורים, שהתנסו בעצמם בלמידה במעגלים, המבוססת על 

מאפייני המעגל. בכל כיתה נפתח מועדון הקריאה, עם מצגת ששוב הציגה 

גי )נעשה גם בשיחת ההורים הראשונה בפני ההורים את העיקרון הפדגו

מעגל מחנכות של כל שכבה, נפגש  שהתקיימה בתחילת שנת הלימודים(.

ביחד ותכנן את מועדון הקריאה בהלימה לעיקרון הפדגוגי. מפגש זה קידם 

את תהליך הטמעת העיקרון באופן משמעותי, מחנכות שיתפו שמועדון 

 שג "מעגל למידה". הקריאה המחיש להם באופן ברור יותר את המו

בזמן הלמידה מרחוק, היתה שליטה מקסימלית בחוסר השגרה שנוצר. מיד, 

עם סגירת בתי הספר, הוקם מעגל צל"ח, שקבע עקרונות ודרכי עבודה 

לתקופת חוסר השגרה. מעגל צל"ח, שיתף והעביר את העקרונות לכלל 

רו מעגלי הצוות ובכך מיקד את העשייה במצב הלא שגרתי. באופן טבעי נוצ

צוות של שכבות הלימוד. היה תכנון משותף של הלמידה מרחוק. בתקופה 

זו הצוות קיבל אוטונומיה על אופן ההוראה מרחוק )לאחר שלמדו את כלי 

( ומכאן ניתן היה לראות כיצד העיקרון הפדגוגי תמך וחיזק את כולנו הזום

הדדית, בתקופה זו. צוות החינוך גילה אחריות, שיתוף פעולה, עזרה 

יצירתיות. יוזמה אישית שקמה מתוך חוזק אישי ועברה אל המעגל )של 
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השכבה ושל כלל הצוות(, בהחלט העצימה את הקבוצה ותרמה להשגת 

תוצרים משמעותיים ומשותפים. בנוסף, בלט הצורך בלמידה עצמאית של 

  הצוות, שנאלץ ללמוד וללמד מרחוק בעת ובעונה אחת.

 4בעקבות נגיף הקורונה, עם החזרה לשגרונה )שגרת קורונה(, הוקמו 

מעגלי צוות, מבוססי העיקרון. לכל מעגל היה יעד מוגדר ולוח זמנים. בלטו 

האחריות האישית של כל חבר צוות, שיתוף הפעולה, ההירתמות והנכונות 

להגיע לתוצר ערכי ראוי ומשמעותי. המעגלים שהוקמו: מעגל צמצום 

ה, מעגל מסיבת סיום שכבה ו, -לימודיים, מעגל מסיבות סוף שנה א פערים

מעגל תעודות. עם סיום העבודה במעגלים, כל מעגל הציג בפני כלל 

הצוות את התוצרים שלו, שאפשרו לנו למקד את העבודה עד לתום שנת 

 הלימודים.

 

במפגשים  במהלך השנה, השתתפנו – חוץ בית ספרייםשיתופי ידע 

כזית היא לשתף בידע חוץ בית ספרי ואף אירחנו כנס שמטרתם המר

 מנהלים בבית ספרינו.

 ,אשכול בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותיתבכנס  בחודש נובמבר – 

הכנס התקיים בבית ספר "פסגות", שנים.  3שנמצאים בתהליך 

כל בית ספר התבקש להציג את העשייה שלו. כנס משמעותי במיתר. 

ממשתפי הכנס, שבו הצגנו את העשייה שלנו וקיבלנו משובים חיוביים 

מה שמעודד ומחזק אותנו. בנוסף, התרשמנו מתוצרים של בתי ספר 

 נוספים וקיבלנו רעיונות חדשים. 

 מנהלים במהלך  30-בחודש נובמבר, אירחנו בבית ספרנו למעלה מ

כנס, הוצג העיקרון הפדגוגי של בית הספר ומיד לאחר השיח ה

המקדים, התקיים סיור שהראה את מעגלי הלמידה המגוונים בבית 

 הספר.
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  בחודש ינואר התקיים אשכול מחוזי בבאר שבע, עם רם זהבי, מנהל

מחוז דרום. כל משתתפי הכנס חולקו לקבוצות ומרים, מנהלת בית 

שיתפה בידע מהתהליך אותו אנו חווים מנהלים והובילה מעגל הספר, 

. , במסגרת תכנית בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותיתביובלי הנגב

 מקהלת בית הספר פתחה את הכנס בשירה.
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  ,מועצת בני שמעון, הגישה לפרס חינוך את מערך בחודש ינואר

החינוך המועצתי, הכולל את החינוך הבלתי פורמלי, את הגנים ואת 

בתי הספר של המועצה. בית הספר שלנו, הציג את העשייה החינוכית 

המשתקפת מתוך העיקרון הפדגוגי שלנו. הצגנו מעגלי למידה 

ום חברתי. תלמידי בתחומים מגוונים: תחום רגשי, תחום לימודי, תח

ייחודו בבית הספר היו השגרירים של העשייה ושיתפו את האורחים 

 של בית הספר.
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  ,שבו השתתפה מרים, מנהלת בית  התקיים כנס ארציבחודש פברואר

לבחון את הקיים בבית ספרנו  הספר. שיתופי הידע בכנס איפשרו

בהשוואה לתהליך בבתי ספר אחרים. הכנס עסק בין היתר על נושא 

מחדשנות למשפיענות ועל תפקיד העיקרון הפדגוגי כמנוע להובלת 

 שינויים פדגוגיים וחדשנות בבית הספר.

  ,היה תכנון לארח מפגש אשכול בבית ספרינו, אך בחודש יוני

ש לא התקיים השנה. ייתכן ויתקיים בעקבות נגיף הקורונה, המפג

 בשנת הלימודים הבאה.
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 לאחר שלוש שנים.....

אין  ,בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית עם סיום שלוש שנים בתכנית

תחושה של סיום הדרך, אלא להיפך, יש תחושה של התחלת שינוי 

תלמידים, הורים  –משמעותי ומדורג שמתקיים בקרב כלל באי בית הספר 

ההערכה אליו גדלה. בעקבות  –וצוות חינוכי. ידוע שכאשר משהו חסר 

עומדים בפני אתגר חדש שמתבטא בצורך ליצור כלים נגיף הקורונה אנו 

יישומיים שיאפשרו את יישום העיקרון גם בלמידה מרחוק וגם עם הגבלת 

שמירת המרחק הפיזי. אין לנו ספק כי נעמוד באתגר וניתן כבר לראות 

אנשי חינוך יצירתיים שמרגישים תחושת שייכות משמעותית וגאים להיות 

 ר. שותפים בתהליך ובבית הספ

 עם הפנים לעתיד, מעגל מוביל פדגוגיה איכותית ימשיך לעסוק בשיתוף

, במטרה להגיע ליעד של הטמעת העיקרון, למידה ויצירת שגרות פעולה

הולמות עיקרון. בנוסף, לפתח כלים למדידת העלייה בהישגים הלימודיים 

 והחברתיים.

א, מתוכננת השתלמות מוסדית ברוח העיקרון "דים תשפהלימובשנת 

 הפדגוגי
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 בתכנית ףטבלה לתכנון וסיכום הפעילות בשנת תש"

 "בתיה"ס מובילי פדגוגיה איכותית" בכל השלבים:

 

 היעד הספציפי  התחום

 דרכי פעולה

 עיקריות

 

 תוצאות / תפוקות

 הושג/

 לא
הושג/הו
שג 
 חלקית

הטמעת 
העיקרון 
 הפדגוגי 

הטמעה ויישום 
העקרון 

 הפדגוגי :
למידת תכנים 

הקשורים 
לעיקרון, פיתוח 
כלים מותאמים 

 לעקרון.

*השתלמות מוסדית 
בהלימה לעקרון 

הפדגוגי, למידה של 
עקרונות מנחים, 

פיתוח כלים ללמידה 
במעגלי שיח, יצירת 

מחוון להוראה 
ולמידה בזיקה 

 לעקרון, 
עדכון המחוון 

לשיעור של למידה 
 משמעותית, 

 

*שפה אחידה בצוות 
החינוכי הכוללת את 

מושגי היסוד של 
 העקרון הפדגוגי.

*דרכי הוראה 
המוגדרים –גלים במע

 בהם העקרונות. 
*העיקרון יוצג בכל 
כיתה, מבואה, חדר 
מורים ועל מסמכי 

 בית הספר.
*עלייה במסוגלות 
האישית וקבוצתית 

מתוך תוצאות שאלוני 
 אח"מ.

*עלייה בהישגים 
 -הלימודיים לפחות ב

נקודות  בממוצע  8
הכיתתי במקצועות 

 הליבה.

 

 
 
 
 
 

 הושג 
 
 
 
 
 

יש 
להגדיר 
דרכים 

למדידת 
יעד ה

עלייה 
בהישגים 
לימודיים 
 .וחברתיים

 פיתוח 
 מרחבי 
 לימוד 
 לקידום

 למידה 

 משמעותית

חשיבה ובנייה 
של 

כלים/דרכים 
ליישום מיטבי 
 של העיקרון.

*צוות מורים לומד 
וממורים ממומחים 

שהתנסו בשנה 
קודמת ודרך 
 ההשתלמות.

*קיום שאלון 
שביעות רצון בקרב 

ניתוח  –תלמידים 
 והפקת תובנות.

*תצפיות בכיתות 
 ובמרחבי הלמידה.

 

מאגר כלים יישומיים 
שיתופים בהלימה 

 לעיקרון.
*מורים ישתמשו 

במחוון לשיעור של 
 למידה משמעותית.

 

 הושג
 חלקית
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 היעד הספציפי  התחום

 דרכי פעולה

 עיקריות

 

 תוצאות / תפוקות

 הושג/

לא 
הושג/הו
שג 
 חלקית

 פיתוח

 מנהיגות 
 צוות

 ובעלי

 תפקידים

העצמת רכזים, 
חברי צוות 

מוביל וכלל 
הצוות החינוכי 

ע"י יישום 
והטמעה של 

העיקרון 
 הפדגוגי

*יתקיימו דיונים 
קבועים בהנחיית 

צוות מוביל 
המנכיחים את 

 העיקרון.
*עידוד מורים להגיש 
יוזמות המקדמות את 

 העיקרון.
*למידה ממומחים, 

והעשרת הידע 
המקצועי של המורים 

דרך ההשתלמות 
המוסדית, שיתופי 

ידע ולמידת עמיתים 
 בתוך הצוות. 

*תצפיות בתוך 
 הצוותים, ומתן משוב

*למידת עמיתים 
 בצוותים ובמליאה
תוצאות: *מורים 

מדווחים בסוף שנה 
שרמת המסוגלות 

העצמית שלהם 
עלתה מתוך שאלון 

 אח"מ.

וכי מתנסה צוות חינ
בהוראה על בסיס 
 העיקרון הפדגוגי.
צוות חינוכי יוזם 

יוזמות אישיות ויצירתי 
הפועל תוך תחושת 

 אחריות משותפת.

 הושג

 שיתופים

 פנימיים

 וחיצוניים 

 בידע

יצירת מסגרות 
שונות לשיתוף 

בידע, תוך 
 וחוץ בית ספרי. 

 

*רכזים/בעלי 
תפקידים מקיימים 

ישיבות קבועות עם 
פדגוגית רכזת 

ומנהלת ומשתפים 
בידע בצוותי 

 העבודה שלהם.
שיתוף  -מליאת צוות

בידע ובתהליך יישום 
 העיקרון.

*למידה מסיפורי 
 הצלחה במליאה.

*"פינת למידה  
במליאה "רוצה 
לשתף/לקבל 
ייעוץ/הצעות 

 לשיפור"
*שיתוף הורים 

 בתהליך.
*פרסום העשייה 

 בניוזליטר חודשי 
*פתיחת דף פייסבוק 

  רי חדשבית ספ

קיום מפגשים של *

 השתלמות מוסדית.

 

אירוח אשכול בתי *
ספר וחשיפה למעגלי 

למידה במרחבי 
 למידה שונים.

יום  –הורים במעגלים 
 שיא.

פיילוט מעגלי שישי, 

 בשכבות ג+ד.

 הושג

 

 

הושג 

)כנס 

 מנהלים(

 

 הושג

 

 הושג

 

 הושג

 

 



23 

 

 

 

 

 
    רכזת -מיריל לוי ו מנהלת –מרים אלגרבלי  שמות הכותבים:
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 נספחים:

 לחשיפת העיקרון בפני הורים  –מצגת למחנכות  .1

 

מצגת למועדון קריאה מבוסס עיקרון פדגוגי  .2

מצגת למועדון 
pptx.קריאה

 

 

מצגת מעגלי למידה והתארגנות לקראת סוף שנה       .3

מעגלי למידה 
ppt.והתארגנות לקראת סוף שנה
 

תוצר מעגל צוות בנושא תעודות מחצית ב', תש"ף      .4

תהודה שכבה 
docx.ד

 

 פרטי רכזת בית ספרית:

   מיריל לוי שם מלא:
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