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הובלת תהליכי שינוי אקדמיה־שדה 

בשלב הכני�ה להוראה: מבט תלת־שנתי 

דפנה המר

תקציר 

גׄגל  זוכ ׅמא םה ׅםלמ גלב גמגכׇ ׅםאׅ הו אל ׄ. גלמ 
גׄגל אםט ׄל זא מא םה כםלב אמגמ ׅלׄ אכםל ׄכׇג־םׇ, 
גמ מגכׇמ ׅםה ׇ׆ב מגמ ׅםטזמ זא םמטב אמא. גׄגל גמׄל 
ׄמ לכז ׄמ ךלב םׅא אםה, ׄמ מא זךג ׄמ םטזמ זא םמטב 
אמא: גמגב גלב ׇםב, ׅמ וטל, גוׇמ םל כׅז גׇהמ. גמׄל 
אׇםב  םׅא  אםׄ,  ׄא  ׅגב  ג׆ז  מםז"ׇ  אגׇב  ׅםהמ  םא  םה  ׅ 
ׅגׇהמ גםלׇ ה ׅלטלגמ םׄ זל. ׅגו׆למ מא הזל ׅגכׅא ׇהב 
םהב ה׆זב אׅ מׄל םא מטומ גלמ מגמ ׆ׇלמד. ׅׅ גזם 
׆ב  הׅד  ׆ב ׇם םהכלׄ "גגמ אגלב ׇםב".ׇ  ׇ׆ב מגמ, הׇׅכׇ  הזל םהׅ 
ׅגם םאם םהב ׅםאם גו׆למ המ. םה א ׅמא זל םםאׅ גמׇ 
גממ ׄמהמ. גוכהמ לׄםהמ גמא  גךׅזמ זא זאמ זא מםמ 
םׅזמ לךד גגה. ׅלמ ׅמ וטל גׇב גהאב גמגב זא מםמ םמאׅמ 
א  וטל.  ׅׅמ  גאב  אׅא  אב  גׅך  גכךזמ  ׄםמ  זךג  םמ, 
מטכׇב  םה כׇגמ, םמאׅׅ  ׅמ וטל, אזגמ הםל ׆ׇאׅ  גל גג הםׄלׅ 
וב זב  מ וטל זא מםמ םמטמ גםמׅ  גםגזמב. ג ד גׇב גהאׅ 
גאא, ׅה׆ׇ אמםמ לכ םם כׇב אד. מא םה גזמ גל׆םב ׅ 
םל, זא הׇלם  גאא. ד ל ם׆ז גד ם זא ְָכמ ולבׅ  ׅזמ ׆בׅ 
אךל םמאׅמ גׅמ ׅׅמ וטל, ׅא אׇד ׅואׅו ׅגואאב םהב. ׇ 
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גׅ כׇג  מ מא םל.ׅ  גמגב מׅהמ גלׄהמ זב גהאב וז אׇכׄ 
הלׄ  גׇא ׇם מלב אךלמ םמטמ ׅד ׅמ וטל, גוׇמ גםלב כׅז 

גׇהמ, אׅמ םטל ׄמ גלב ׅ ה ׅםלׄא.

מילות מפתח: מגמ ׅלׄ; וׇהׄמ וׄ'; גגמ המ; מא 
םה; כםל ׄכׇג־םׇ

מבוא

טמ מ גכךזמ םא גל זגׇמ  םהמ מגמ ׄ םאׅ גםגזמׅ 
םה  א׆לגב ג גו׆אמ  גכלב םטלוג גמכםלמ ךאׅ  אט לׄ.ׅ 
 .(2000 כו,  טלׇגד   ;2012 אׇלל,  (ׄלׅׅ־ׄאםׅ  ׅלׄ  מגׇ  גכךזמ 
ׄ  ׅגכׅא  וטל,  ׅׅמ  ה  גל  גמג  ׄמ  גא  םה  ׄמ  ׅגא 
גםממח ׅוׇהמ וׄ' ׅגוׇמ אםל אלׄ. א ׄמ םה המד גמג 
ב אׄ  ב כׅא לםד לׄׄ  ׅמא םא זל, םׅזכׅמ גמכׅאמ אׄ 
אמלגמ  וׇה  םא  אזאמ  להׅל׆, 2011).  טלוכ  ׅׄ־ׄא׆'ׄ,  (הׄול 
גכךזמ  גו׆אמ  גכךזמ,  מ  ׅטמ  לׅ  םׅמ  גכךזמ  ׄםמ 
גלמ  אׅלםלב, 2011).  גםמ  ׅלׄ (םי־ׄטהגל,  אמגׇ  לךד 

גלמ םא וׇהמ וׄ' ד א, מג זךג ׄםמ גכךזמ.
לׅד  אלׄ.  גםל  ׅגוׇ  הזלמ  וׄ'  וׇהׄמ  ב  ה׆  ׅגׇא 
׆ׇא גםממ זא גט׆םב טהב ׄא טהב, אכד כד הזל ׅׄטד גכד ׄ גכד 
כלכז  אךלמ  ׅגכׅא  םטזא  ׆לגב  ג  ׅׄ  ׄלהמ  ׅםהב  אכמ. 
ׄמב,  גלב  הםלמ  אגהז  לׄ  ׄמ  ׄמ  אׅ  לךד  אםה:  טל 
וטל,  ׅׅמ  אםמאׅמ  ׅגאאמ  םל  מא  ׅד  טזל  ׄמ  אךגךב  לךד 
גםׅ םמכׅא גגמגב זא ךלב ׅטזא, כלׄ םא גהאב אׄ אומטכ 
ׅטׇ׆׆ אםב ׇ׆ם ׆ב זא הםׄב ג ומ׆אמ, םמאׅמ ׅׅמ וטל לׄמ 
ׅמ וטל גזלמ (ׄטאכ, 2007). ׅזכׅמ א ׄא הזם הוד אטמ ׇ׆ב 

ׇם םא מגמ גה "גג המ". 
המ  אגלמ  גׅלמ  וטל,  ׅמ  ׅמ  וׇה  הזלמ  ׇם  ׇׅ׆ב 
הא,  ךמ  הב,  גלב  ׇםב,  גלב  גמגב  ׅ  גזלׅב  זלמ, 
וׇה  ׄמ  ׄלךמ.  זלהמ  ׅלג  גׇהמ  כׅז  וטל  ׅׅמ  מטכׇב  ׅזא 
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גהב ׅגםמח גה גגאא גה גׅמ וטל, א ׄא האב ׅ אכ 
ׅהב ׇׅ ׄמ ואׅו ׄלׄב אמה גט׆םב אׄטד םׅ ב גׅךזב.

ׅגוׇ  וטל,  ׅׅמ  גז׆אב:  ׅםאם  גמהא  ׇם  ׇ׆ב  ׄגי  מא 
ׅםהמ  הטמ  םה  ׅגו׆למ  גׇהמ.  כׅז  ׅכלׅ  (גאא)  גםל 
אגׇב מםז"ׇ ׅׅמ וטל ׄל אד גג המ אגלב םההו  זמ 
אלׄ, ׅםהמב םׄל הטמ גגמ ׅׅמ וטל אה גׇ ׆א ׇ, 
גלמ  םמ  מגמ  אמהמ  הוט  מׄל  ׅגםל  .  מא  וטל  ׅׅמ 
טםלמ אכא  אםטז  הוטמ: םגזמ כא ׇ םא גל ׇם, גמדׄ 
זא ׅמ וטל, זא םל זא םמאׅמ גׅמ ׅׅמ וטל ׇ םמךל ׅ 

זמׇ םא גה׆מ המ. 
ׇם,  ׇ׆ב  אטזאמ  ׅה׆ז  טממ  א׆ׇאמ  םה  ׅׄ  ׅגאא 
אטכמ מׅהמ אההמ אםגד מ םגל זא ׆גםמ ׅׅב טלךׇלאב, 
כםׅ  מגמ  גלמ  םלׅמ  אׇ׆ם  םׅ  טׇ׆׆ב.  ׅלכלב 
אכאב םא גמגב גהאב ׄהד גׅהמ גׄאד, גזללמ ו׆מ ׅלכלמ, 
ו׆מ  גד  גכךמ  ׄא  ךלמב.  טמלהמ  םׇלםמ  מכךׅמ  המ 
םמזלל: ךׄ טמ גמא גאא ׄא ׅמ וטל, מל זא ׅאזׇמ 
טמלהמ  אגךׄ  ךל  אםמטמ,  גזׅל  ׇז  גכה  גכךז  ׆ח  ׅגזגׇ 
ׅלכלב מכךׅב א םגםממט כׅך ׄהב מאגׇ גאא ׄמ, ׄאׄ 
מאגׇ גאאמ םהמ גאגׇב ׅׅמ וטל ׇׄ. ׅׅ טׇ׆׆ מא, אא 
ׇד  ׅאאב  םהב,  אׇ  גהאב,  אגמגב  כםׅ  לטאכׅמ  םׅ 

גׇם ׅואׅוב כגב טממ כלוב ׇםב ׅמׄב אמׅהמ םזא. 
ׅםמטמ  ׅגזלׅמ  ׅ  אׇ  ׅׄ  גׇהמ  כׅז  זא  םה  םטזמ 
גׅ  ׇם  ׇ׆ב  םא  זא  זגכ  ׅׅה  המ,  ׅםׅ  טזא 
מכךׅ. גוכהמ לׄםהמ זאמ גמא םה גךׅזמ זא זאמ זא 
מםמ  זא  גׇב  גמגב  ד  וטל  ׅמ  ד  גגה.  לךד  םׅזמ  מםמ 
םמאׅמ םמ, זךג ׄםמ גכךזמ גׅך אב אׅא גאב 
אזגמ  מגמ,  םהמ  ׅמב  וטל  ׅׅמ  הםׄל  גג  גל  א  וטל.  ׅׅמ 
הםל ׆ׇא ׅםה כׇגמ, םמאׅ ׅמטכׇב גםגזמב. גהא ׅמ וטל 
גׇב ׆ב זא מםמ םא אׇמ, םמטמ גםמ ׅכםלב זב גאא, 
ׄב  אׅד  ׇ  גד  זׇ  ׇלם  ׄמ,  זב  אד.  כׇב  ם  לכ  אמםמ  ׅה׆ׇ 
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לׄ  ׄמ  זא  םטז  ׄםל  זגכ  ה  ׅמא  ׄ  אטמ  ׅׄטה  גׇׅל 
ׅםלׄא.

גלמ גׄגל אמׄל ׄמ םה םמאא ׅםאם םהב ׄלהמ ׅמטומ 
מא א םא גמגב ׅלׄ ׅםהמ זׇׅמב לׄםה ׄמ הוד אוח 
וטל.  ׅׅמ  המ  אגגמ  גגאא  וׄ'  וׇהׄמ  זׅלמ  םׅ  ׇ׆ב 
גׄגל גמׅוו זא םאם גכלב םהׅה ׅגא םאם םהב ך׆ ׅגם מ 

ׇ ׅהמ מא מׅהמ םזא ׅזכׅמ.

�קירה תאורטית

שלב הכני�ה להוראה — התמחות בהוראה

ׅלךח  ׄגךז  םאׅ  ׄ   ,2000 םהמ  גׄ  ׅםלׄא  כגמ  ׅלׄ  מגמ 
אא םל אלׄ, מגמ ׅלׄ טמ גכךז (Vonk, 1993). וכל 
 McNally, 2002; Smith & Ingersol, 2004; Howe,) םא מהמ מגמ ׅזאב
ׇ —  Carver & Feiman-Nemser, 2009 ;2006) גאגׇמ םאאד גׄטד גםמחׄ 
םאׅ ׅד ׄכׇג אםׇ, אגל אׅמ וטל. ׅׅמ וטל גא גל ה ׄמ 
גםאׅמ  ׄכׇגמ,  וׇה  גל  ׄמ  גא  םל  ׅגוׇמ  גמא,  גל 
זא  גלמ   .(Whitaker, 2000 ה, 1999;  (גםלׇ  גכךזמ  ׄםמ  מג 
םא מהמ מגמ ׅלׄ אאמ וז אגל גמא ׇ םזגׇ ׅךא 
לׄ  טו טזא גכךזב, מהומׅ  ׄגךזמ טמׇ  ׅםאׅ הו אלׄ,ׅ 
ׅמהׄ ׄגמ גמד אב אגזלמ םׄטםל כא זל גזךׅמ םא גמג 
 Whitaker, להׅל׆, 2011;  טלוכ  ׅׄ־ׄא׆'ׄ,  הׄול  ׆ל, 2004;  (אׅוכ 
ׅׅמ  גמג  אכאמ  לׅמ  מלגמ  ׄא  םמהמ  גאגׇב  גכלב   .(2000
׆אׇהׅל׆,  םׅוכ,   ;2012 ואה,  ט   ;2000 ׆ל,  אׅוכ  (להׅל׆,  וטל 
לׅ  ׅגׇ   ,(Wang, Odel & Schwille, 2008  ;2012 ׅוו,  םי־ׄטהגל 
אמגׇמ ׅגכךז (םׅוכ ׄ', 2012; ׄלׅׅ־ׄאםׅ ךגלגד, 2015; טלו 
ׄ  מגמ.  גלמ  ׅם׆מ  גל  מטכׇ  וׄ'  אוׇהמ   .(2014 טאׇ, 
ג׆םלמ ׅד מׄל אטלככ, גוזמ אגמג א׆ׅם מ גכךזמ ׄםמ, 
גזׇׇמ םׅ לטאכׅמ, גםגםמ גו׆למ אמג זךג (טלׇגד ׆ׅם, 
(ם׆ׄ  זגמב  םא  אגׇמ  כא   (Carver & Feiman-Nemser, 2009  ;2001

גזהכ  מגמ  מכטמ  ׅמב   .(Howe, 2006  ;2012 ואה,  ט   ;2002 ל׆ׅ, 
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אגמג לםד אזוכ ׅגכךז לׄ, הוח זא מׄל ׄכׇג מזׇמ לׄ 
(אׅלםלב, גםמ ׄטהגל, 2011).

חממות חינוכיות

ׅםהב ׄלהמ ׄה זׇב אזא ׅגוטל גכלב זוכב ׅגזלמ מג 
 Ingersoll & Strong, 2011; Ingersoll,) גמאב  אגלב  גזׇמ  א 
מג  מא  םא  ׅב  ם    גלׄב  גכל  גגךׄ   (Merrill & May, 2014
ם׆  זא  ׆ב  ׅ  אםטז  גלב,  םא  לׄ  ׄמ  ׄמ  אכׇב  גכךזב 
מאגׇב. מאב ׄא גםטזב ׆ב זא מגׇמב םא גלב ׅגכךז לׄ  
ׅגזלמ  גל  םא  םמאׅמ    גכל  גךׅז  ׄמ  זב   (Ingersoll, 2014)

מג  ׅגם  מג  ׅ׆לב  מג,  ׅׄמ  מא  גד  אׄל  המ 
גזל מג ו׆א גלב  םגל גמא גכׅא (םב). ׆ב גזלׅמ גהאבׅ 
הב זםב אמלב לׅמ אםמאׅמ גׅמ םא גלב. מלגמב גזךגמ 
ׅׄגךזמ םמטמ םהךלמ ׅד גוׇמ ׄכׇגב ׅד ׅמ וטל, ׄםל ךלמ 
 Goldrick,) גכךז  טמ  אמא  םל  םאׅ  ׅד  גכךזמ  גםמ 
ׅלׄםמ  אגלב  לׅ  מג  גזטמ  ךלמ   .(Osta, Barlin & Burn, 2012
ׇלב זם ׄטׄ אמלב אזךׅ מב גכךזמ םא גלב אכׇב כאמב 
גכךזמ  גו׆אמ  מםמ  ׄמ  ג׆ׅל  ׄ  מב, 2005).  זםל, 2004;  (כטאד 
םמ  ׄהג,  םא  ׅווב  טוא׆ב  ךלב  ׅגגם  גוזמ  םאב, 
גו׆אמ (כטאד, ׆אוהל ׇו, 2016), זה זא ךל םם אגזלמ א׆ו ד 
םלׄ   .(Goldrick et al., 2012) לׄ  ׄמ  םטל  אׅמ  ׄמ  ׄהם 
אכהוט גה ׅוׇ גגמ המ גכל ׅזאב זוכ. ׇׅג אגגמ 
הא׆מ, גלמ גגמ המ ׄ אכׇב ׅה םא לםממ גב גמב 
ׅמ וטלב ׅגזלמ ה. גגמ  ה, םׄטב אׅׄ אםה גםגזמׅ 
גׄטםלמ אכׅא א גכךז גגגב ׅהםׄב םהב, אטמ ׄטםלמ אםב 

גמ אהמ גוז ׅ׆ו גםׅׄב ךלמ םמט טזא.
גג המ אגל גמא ׄ גו׆למ מג ׇמ ׅמ ׅמ וטל, 
אוז  גלמ  םאב.  לׄםה  לׄ  ׅםהמ  אגלב  אגמגב  גזׇמ 
גו׆למ המ ׅמלׅמ ׄל׆המ  לׅׄ  אגלב ׇםב אכא אםמאׅׅ 
ׄכׇג  גוׇ  ׅד  םמטמ  ךלמ  ׇ  זא  גמכגמ,  ׄ  םׅמ  וטךטמ 
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ׅמגמב  גכגמ  לםמ  ג  ׆לג  ׅא  המ,  גו׆למ  ׅד 
הב  גלב  אךל,  אמהד  ׅמׄב  גךלטב,  גג  ׄא   .(2017 (זגהׄא, 
גאב גה גג, אאב ׄמ ל ׅמ וטל גה ׄכׇג. אךׇב טזאב 
ׅזא מטכׇב הוטב, ׅמׄב אמהמ גט׆םב אזׇב: זךמ המ, ל 
םׅמ גכךזמ, גהא ׅמ וטל ו׆ה, גטכ ׅמ וטל, הך׆ לםמ זלהמ 
גמאב  גלב  ׅגםמח:  הכׅזב  ׅגג  הׇהב  ו׆מ  מהב  זׇ. 
טלכ־םג,  ׅכםל  ךל  ׄמ  גך׆  וטל  ׅמ  םאב,  ךלב  ׄמ  גזאב 
ׄא הך׆ גאא גגהב ׄמ כםל מׄל. ט׆ם כׅךממ גׄטםלמ 
אםׅ  אב  גםממטב  אזׇׅמב,  כםלמ  ׅו׆מ  אׇד  ׇםב  אגלב 
םא  גלמ  גלמ  טזא.  ׇל  אךז  טמלד  מגׇׇמ  ׇל  זא  ׇׅ 
אםמאׅמ  גםממטב  אא  םא  גםמטמ  ׄלמ  ךלמ  אאמ  גג  ׇ׆ב 
וטל,  ׅׅמ  ׅטזא  אםמאׅמ  םל  ׅד  ׆םל  כ  אךאמב,  גלב 
,  זא  הוח  ׄל׆ד.  מלׅמ  ׅמ  גלב  םא  גכךזמ  מטממ  כׇב 
ׅגו׆למ גג גםב ׇ׆ם זא לׅמ ׇז, טמ מםמ גו׆אמ גכךזמ 
כ גגהמ ל׆םמ טׇ׆׆מ, מ םגמ ׇ׆ם זא םגזמ כאב גכךז 
םא גלב ׇםב ׅׅמ וטל. גל הוטמ םא םמטמ  ׄ כׇב מא 
ה ׅׄגךזמ כלו הב ׅמ ׅמ וטל םׅ הזלמ גג (אׄ ׅגוׇ 

גםל אלׄ, ט םהזם ׇׅ׆ב גולמ) (זגהׄא, 2017). 

הובלת תהליכי שינוי במערכות חינוכיות

ׅמ וטל גוׇמ אםא ׆ׅ המהב ׅד טם וׇד: גךׇ ׇׄ ב ׅב 
אמׄב ׄמ זךגב אׄאך גזלמ, גךׇ םה זאב אזגׇ ׇׅלםמ, ומלמ 
אזל  כם    ׅגךׅ   .(2016 (ׇהי,  ׅמכהב  אזגׇ  ם׆ב  א  אזמב, 
םהב גםגזמב, אלׅ הזלב םהב ׅׄגךזמ ככ טל׆גמ: "אםב 
ל׆א ׇׅאמ אמא ׅכד". םכטמ טלךׇלמ כגמ מגמ ׄמ גלׅ 

םה ׅגכב א׆ׇא ׄמ גז׆א םטז םא םה םלךב אאא. 
(טלׇגד,  םהמ  מׄלמ  ג׆םמ  ה׆למ  םהמ,  ׆ׇלמ  "םה"  אגם׆ 
 (Morrison, 1998) גלוד   .(2005 וח,  ׅד   ;2003 כל,   ;2000 ׅׄלב,   ;1993

ךל.  ׅזכׅמ  גׇם  ׅׄל׆ד  ל  גמגם  ׆ׇא  ׇהג  מא  םה  ג׆ׇל 
גב ׄמ מ טהגב ׄ ךהב, ׄ ׅׄ אׇ ׅ ׅמה׆מ ׇב, 
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טזאמ  זא  ׄל׆ד,  זל  זא  ׇם  ׄל  םט  םה  גוׇמ.  ׄ  כׅךמ 
כׇגמ  גמטומ  אטלׇ  כם  מה׆ׇמ  גזלל  ׄ  אזמב  מךׄמד, 
 Hubbard) ׅׄלׇ ׄוד .(Hayes, 2002; Zimmerman, 2006) אׄגי ׇםמ
׆ז:  םגגה  ד  ט  זא  ה  םה  מא  ג׆ׇלב   (& Ottoson, 1997
כׅז  םא  גמ  אזגמ  םׇ,  ךל  זא  גׅוומ  גאג,  םךג  גמ 
 Kincheloe,) גׇהמ, גׅוומ אזמב זא מׄל גטזאמ גאגזא. כהך'א
2007), ׆ טׇ׆׆ ׅכלממ, גךז אמו אםאם לגמ םא םה: גכל — 
גוׇ,  םה  גך —  טל;  םא  מטומ  םכטמ  אׄגהמ,  ה׆ז  ׄם  םה 
ךׄ  לׅ  ׅגׅה  םה  אמטומ,  ׅלמ.  םה  גכל —  גזלמ;  וטל  ׅמ 
גמטו ךל זוכמ ׅאא, וׅׅ ׅל ׄא זׅל גׇא לׅ, אא ךׄ 
גׄם ׄא גוׇ, ׅלמ, כאמ ׄכא׆. ׇהי (2016) גךז אמו 
םה  ב.  ׄל  םה  זלב  םה  מׇז,  םה  םה:  גלׅ  אםאם 
ׅגכל   — ׄל׆ד  םא  ם׆ב  זא  טזאמ  זא  זלב,  זא  ׇם  ׄל  םט 
הו  מגמ  ׇמ  וטךט  ׅׄטד  גלב,  אםלמ  גוׇמ  םאטהה 
כהך'א  םגמׄל  םה  םא  ךל  ׅגׅה  כׅךב.  וגהל  ׅגאאמ  אלׄ 
(Kincheloe, 2007) ם הוד אךל גה׆הה םה ׅמ כב, אטם טמלהמ 

הב ׄהולגהאב אׅזמ כגמ. אזגמ ׄמ, גׅה לׅ םׄ גךז 
גה  ׇםב,  גםכ  אא  םמטמ  ךלמ  םא  לׅ  ׅגׅד  אםה  מל 
אמלׅמ  גמׄגב  ג׆הב  טמלהמ  טם  גמ  לטאכׅ  ׅכלמ  אם 
זךׅ  ׆ב  גל־מאגׇ  ו  םא  גׇם  זךׅ  הׇלם    גו׆  ׅםה  אגכב. 
םה  להוטלגׅמ,  אגׇ  םא  ׅגהב  כא.  גה׆מ  ׅהםׄ  מטומ 
  זא  הוח  אא,  ה  אגט׆ם  כ׆הׅמ  אגׇמ    גךלמ  זׅל 
גד  ההז  ׄב  מל".  לׅ  ג"וטל  אכ  םׄ  לׅ־גגׇמ,  אגׇ  ׆ב  כ׆הׅמ, 
םא  ׆ׇלמ  זב  גממׅ  ה  ׅגׄגל  גך׆  םה  ם,  אד  מׄלמ 
גלוד, זוכ ׅמא ׇהג, ׆ׇא גמגם, םגזלׅ ׅ ׄל׆ד גׇם. ׄ הךל 
גךל, ׆ׇלמב םא ׅׄלׇ ׄוד, גד םׄ הׅז גם גמכׇב גגה 
אט גזא. גזׅל גך׆ ׅגׄגל, גגׇא גךגךב אא ׄמ גםאם גל־

ׅמ וטל־גוׇ גםל אגׇא לׅ םא םמטמ גז׆א םטז הזב גׄם 
להוטלגׅמ.  ׆ם  זב  גממׅ  אׄכא׆,  אכאמ  אׅלמ,   — אגוׇ 
גׇא גג גך׆ ׅגׄגל  ׄ גזׅל גוטל ׄם גגט׆ם כ׆הׅ 
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כגב ׇׅ׆ב גולמ אוטל לׅ מל, מ ׅל ׅד ׄם אגזלמ ׅד 
טל אכא ׅגז׆א םטז ׇׇב.

השקט שלפני ה�ערה — הרהורימ לקראת שינוי

גב  גלב,  ־1,600  אלׄ  הו  ׅםאׅ  הגךׄב  כׅךב  וגהל  ׅגאאמ 
םה םאׄל וׄ'. אטה  םהמ וׄ' ־600 גלב ׇםבׅ  ־1,000 גמגבׅ 
ם׆ׇל ׇ אהו אלׄ, גא ׄמ גלב א ׅכאמב גמגב 
א ׅכׅאמ כׅזמ ׅגזלמ ה, זוכ ׇ ׄלׄמ אמגמ ׅםהמ 
וׄ' ׅאׇׅ, טזא ׆ח זךגׄ. זב םהב ׅגמ טמ גכךז םב 
לטלגמ "ז אמגל" "ׄטכ ׇם", ׅמׄג אגל םא ׄ׆ח ׄ' אמגמ 
הו אלׄ, אאמ ׆ב ׄמ םאׅ טמ גכךז םא גל ׇם, זׅל 
םה לׄםה םה אלׄ,  אׄלמ ׇ כׅך ׇם ׆ׇא םא גלבׅ 
םאב ךלב ׇב ׇלםב גזה.  א אמ׆ׅם גׄ׆ל כלוב זׇב 
אגל ׇם. ׅגכׅא הטמ כלוב אגלב הב ד כלוב א׆ההמ גאמ 
וׇהׄמ  ־40  םא  גכךז  ׆ׇא  גזל  ׇ  גטזא  ב  זל.  מגמ 
וׄ' ־15 כלוב אגלב ׇםב ׅםהמ לׄ לׄםה םאב. ו׆א גה 
׆ב  גםגםב  ׄםל  לׅ,  לׄמ  לכז  ׅזא  גהוב  גהב  ־35  גה  וׇהׄמ 

גלךב ׅטכאמ םהמ, ׅׄב גמג ה, זי המ כׅךמ. 
ׅגו׆למ  הזלב ג זד גכךזב אגלב הב ב זד אגלב ׅםהמ 
גאגׇב  םׅב  וטל  ׅמ  גזל  זב  לךח  כםל  גמכב  ד  לׄםה,  לׄ 
גמגב. הוח זא , הזלב וכלב, גםׅב גכלב זוכב ׅםאׅ הו 
אלׄ. ׅםהב ׄלהמ א ׅגאא םה ׄל׆ה הלׅ, ׄ זׅל אגׅה םא 
טכאמ. אכלׄמ םה  הזל םׅ המ ׄל׆המ גכׇג הלׅמ, ׄםל 
ה׆ז גׅד ׆ב ׇׅ זוכמ ׅםאׅ הו אלׄ. ׅגו׆למ םׅ  הםגז 
ׄכׇג־ כםל  מגמ  גלמ  וׇה,  מה  ׄמ  אׅד  גׅכםמ  ׄגלמ 

ׅםמ,  מל,  גׄל׆המ  ׅךל  אכד  טלגא  ׅאמ  ׅׄטד  ׅז  אכד  םׇ. 
םזא:  םׄאמ  ׅד  ׇׄ.  גהב  םא  וׇהב  םא  ׅגםׅב  ךמ  ׅםׅמ 
גד גלמ מגמ? ׄב ד זׇד לאהמ? ׄב ׅגׄ ־21, ׅזךגד םא 
ׄב  אה?  םׅמ  גלמ  זׇד  ׄא  ׄםמ,  ׅלממ  המ,  מגלמ 
גׅכםב  םׄה  מהב  גב  אכלׄמד?  אטזא  םםׅ  הוטמ  גלמ  כגמ 
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וׇהׄמ  גכב  ׄב  וׇהׄמ?  ׅא    אמ  ךל  ואׅו  ׄב  אכהמ? 
ׅגוׇ גםל אלׄ הד כהוטׄאמ? ׄב ׇׅא גד ׅד ׅמ וטל 
א  גכׅא אםׄאמׄ  גוׇ גםל זא? ׄב ׄ הד?ׅ  ׅד וׇה גמכגמׅ 
כלׅ גהאב ד  ׅמ וטל, דׅ  גמ ׆בׅ  גאא, מזלל םׄאמׇ  םזא אׇדׅ 

ׅכלׅ גלב הב םמטב אםאׅ הו אלׄ. 
גמגב  זלמ  ׅגא  גהאב  םא  ׇזמ  ׅםכא  םזוכ  גכל  ׅגו׆למ 
ׅד  כםל  םׄאמ  םׅ  םׅ  זאמ  ׅלׄהמ  וטל.  ׅמ  גהא  ־35  לׄהמ 
םה  גזׅל גמהומׅ  מ ה׆ז אהמכ אׄ ׅזׅ  גאא אםׇ. הכׇ למׄ 
םהמ  ׄא  ׇכ,  טזא  ׅםמח  גאא  וטל  ׅמ  טזאב  םׅ  אאגׇב,  ׆' 
וׄ', םׅ הםגלמ טלׇ גהמ ׅד ם ׅד גוׇ םל. םׄאמ גו׆ 
אמאט  ה׆זמ  םׄא  זאמ  גה׆ׇ  הב.  אגלב  זד  ׅג  ׆ב  הםׄא   
ׅׅמ  ׄמב  אםׄל  ׇל  אגךׄ  אךל  ׇםב,  גלב  גמגב  םא  ׆ׇא 
וטל.  האׇ לזד אםאׅ ׄמ ו׆מ םזא ׅגאא ׅזהד גלמ מגמ 
וׇהׄמ זב לזד אט ׄמ כםל זב ׅמ וטל ׇׅ ׇׅׅ זב הוד אךג 
זמׇ המ גה׆ממ ׅל ׅםאׅ מגמ. הךד  ׄמ ׇ׆ב גגמ טמ 
אלׄםה ךמ ׅמ ׅלא ׅלׄםמ ׇא זגהׄא, ׄלמ ׇד ׅא גלב. ׄ םב 
ׇ הומ םא גאאמ כ, אׄל םמׄב אמטומב מׄלמ זוכמ  ׆בׅ 
ׅה זךגמ, ד ׅגאאמ אהוכ. גׄגל ה גמׄל ׄמ מא םה 
גגמ  אׇ׆ב  מומ  כׅךב,  וגהל  ׅגאאמ  אלׄ  אהו  ׇׅ 

ׄ טד ׇׄ םא ׄמ מא.

הרוחות �וערות — הובלת תהליכ השינוי ויישומו בפועל

מא םה םג ׅטזא אא םאם מאב גכׅאב: 

זםמ םה ׅׅמ וטל מ זךׅ וׇה ׅגׅה ׄל׆ה כהוטׄא . 1
ׇם, גׅ ׄלמ םמטמ םא האמ ׅמ וטל ךמ.

גה׆ממ . 2 המ  זמׇ  טמ  מ  גמגב  זא  םה  אמ 
גמ.

גאא, ׅאא  םה כהוטׄא םא גלמ מגמ . 3 ךלמ םהׅ 
ׄמ  א  וׇהׄמ.  םא  אגׇב  ׅמהמ  לאהב  מהב  םאׅ 
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מ םגמ ׇ׆ם גזלמ זא םב מׅהמ םהלם ׅםהמ מגמ 
ׅמא םל ׅטכאמ םהמ םא גאא.

מהומ  ׇׅ׆ב  םה,  םא  לׄםד  גז׆א  ׅמׄל  ׅזכל  גמגכׇ    גׄגל 
אךל  הׅל  וטל  ׅמ  םאם  ׄלב.  גז׆אב  אםה  אכמ  וטל,  ׅׅמ 
אׄ  ׅל  .  מא  ׄמ)  (ׇ  ׇ  ׆א  אד,  ׄל  גגמ:  כגמ 
מ ׄכלׄמ, ׄאׄ גםאמ גׅלמ אמטו זלמ םא גאא. מהומ 
גזםמ םא גאא הזלמ א ׅזל אד. םב ׆ב מהא אגׇ טמ 
גכךז (Professional Development School – PDS) םכׇג אגגמ וׄ'. 

זל גהמ אׇםהמ גכךזמ טמ אלזהמ ׇםב ׅמב ה. 
מ וטל םא ה גׇ םׄאומב הגךׄמ זא לךח  ׆א ׇ ב םהׅ 
ׄו. ׇ ׄ ׅמ וטל וׇ ׆א ׄ ׅמ וטל מד כא ׄא ׄמ 
מאגׇ ׇ. ׄב א הו אלׄ גא ׅםאׅ םא "אב הו", ל םאב 
זׇ  ׆ׇא  ׄו  לךח  זא  מאגׇב  גאגׇב  וטל  אׅמ  גגאא  גזׅל 
םלב זב  מל. ומ׆אמ מםמ ׇׇׅמ ׅזׇׅ זב מאגׇב םׄהב גַמּכְ
לב גׅמ גךׄמ גזה םמׄב וטךטמ אגלב ׇםב אא (גםל, 

.(Kaniel & Simantov, 2011 ;2014 ,ׅ2014; וגד 

(מהמ  ׄכׇג־מ  םא  מםממ  ׅ  םם  גד  הׅל    מא  וטל  ׅמ 
םל  ׄמ  אםטל  וטל,  אׅמ  ׄכׇג  ׅד  םמטמ  ׄמ  אכ  גׅכםמ 
אגׇ  אכׇב  גהוב,  גלב  םא  גכךז  טמ  ׄמ  אלׄ  וׇהב  םא 
גםגזממ ׅממ ׅׄגךזמ לׄ זא ׇ םה גׅ׆לב ׅ גהמ). מאגׇ םה 
מ םהמ וׄ' כׅא   ׆בׄ  , ׄ ׅז ׄ םגםׅ  ׆' םא גאא גאגׇבׅ 
גזה ׅמ ׅמ וטל. אאד ׄטל ׄמ מא םה םמלם ׅא ׇׄ גׅמ 

וטל ה"א. 

   :  

אד.  ׄל    לׄםה  ׅםה  המ  גג  אׅהמ  ׅלה  םׅ  וטל  ׅמ 
אא   ג וׅמ: לׄםמ, האמ ׅמ וטל ׅלׄםמ םא םא גהל 
ׅז לךד אׄל ׄמ כלו םה ׄ' אגמגב ׅםזמ ׄל ךלב ׅגו׆למ ׅמ 
טםל אכׅך ׆ׇא םא גלב, לׅב ׅםהמ  ִׄ וטל; םהמ, ׅמ וטל ׆ׇא ׇ 
ד  ׅהב  ׅׅמ  ד  גמב  ׅׄמ  אאגׇ  וׄ',  אׄל  לׄםה  לׄ 
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מׄג  םגׄטהב  גלב  םא  כׅך  גםמאׅמ  וטל  ׅׅמ  םאםמ,  ׅמד; 
או׆ כׅך םׅכםה אךל, םךלב  גגאׄ אזׅל כלו ׅגו׆למ טמ 
גכךז םאב; לׅזמ, ׅׅמ וטל מ מאט ׆ׇא םא גלב גמאב, 

הךל ךל אטמ ׅ גה׆מ המ ךׅ ׄממ. 
ׇ׆ב  םׅהה  גד  כלו.  המ  ו׆מ  הׅה  וטל  ׅמ  ׅלמ  אׄל 
ׇם אה םׄמ כלו זׅל ךמ םא םאם ׄהם גכךז גמג ה, 
זב  ׅמגׇׇמ  כׅךמ,  ׅהמ  ׅזי  ה,  םא  ׅטאוט  גמגב 
ׅמ  האמ  ׅד  ט׆ם  הכׅז  גד  אׄל  ׇב.  ךלב  ׅזאמ  ׄאומ 
וטל ךמ גׅא ׄמ מא ׅד ךמ גהב. גט׆ם הזל ׅׅמ וטל, 
אא למ, מׄב ךטמ,  אגׇ זוכ ׅגׅמ ׅמ וטל ׅמלגמ 
אמא. ׇ׆ם םה ׄ אׄ אכב כלו ל׆א ׅׅמ וטל ׅגכב ׅגאא, 
גגלב  גלׅמ  כׅך  ׅ  גזלׅמ  מ  ׅגמ,  םה  ם  כלו  ׄאׄ 
גג  ל  וטל,  ׅמ  זךמ  םאב,  הב  גאב  גלב  גםממטב, 
מל גלב םזמׇב  םאׅ ׅׄׄ  מ מהמ.ׅ  םל אׄ  גג ׇז גׅמ וטלׄ 
אלׄ,  הו  ׅםאׅ  אב  גלב,  ׅ־20-15  גׇׅל  ׅגג.  אםממח   
אׄל  ׄל.  ׅׄמ  ׇגב  ׄטהב  ׅזא  ךגׇב  וטל  ׅמ  ׅםאם  אגׇ  ׄםל 
ׄמל גםממטב הזל גט׆ם לׄםה אלמ מׄב ךטמ, םׅגל זגׇ 
ׅה גםמטמ םא ואׅו. ׇ׆ם  זא גךׄמ מהב לאהב אםאׅ םׅ 
הגךׄ גםממטב ׆ב אךלב וטךטב םא ׅמ וטל. , הוח זא הםׄב 
ג ׇגמ גל, מ כםב, הא מ, זׇׅמ ךמ כםל לב־גלב, 
םהאאב ׆ב ׇׅ׆ב וׇהׄמ ל׆א, הו הםׄב ג גה׆מ גּמ, םׅ 
ווב ׅגלׅ ה, ׇ׆םב זלהב ׇ׆גמ טלכ םאׅמ (טלכ זלה 
גל  םא  כא  אםגזמ  ׇלב  ד  טלכב,  גׅוומ  אגׇ  םט)  ׅהםׄ 

ׇם ׅׅמ וטל. 
ׅמ וטל. גלךב, גג ׇז גלב גםממטב  גט׆ם וׇה מכגׅ 
אכ ׅהב ׄמ הא א ׇׄ גגט׆םב זא ט ׅלמב. ׅא גט׆ם הזל ׇד 
ׄטה  טזא,  אגׇ  זב  מׄלב  ׅב  םאׅ  מ  אם,  ׅו׆  ה 
ׅמ  גהאמ  ההו  גט׆ם  א  ׅמאמ  םהמ.  ׅגמׇמ  םגם  ג׆הב  אגׇ 
ׅךלב.  ׅמהב  אמזׇד  גםממטב  ׄמ  אׅל  ׇ  גט׆ם  אׇל  וטל 
׆מ  םׄאמ  לׄ,  ׇׅל  םמח  ׇאגמ,  גםׅמ,  ׅזאׄמ  זוכ  ׇהב 
ג  םׄ  םׅמ  גל  ׄ  אׇ׆ג:  ׅמ.  הזם  םא  טלככ  ה 
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כל ׅטזא? ג גל ׅ אׄל אד ׅׄטד וטךט? ג ׅד ה אלׄ? 
ׄא מ כםב ם אגל גמא? ג גםמה ׅד םה לׄםה אלׄ 
מ  מ מטומׅ  אםה? ג ׅוו ׅלמ, זל אגׇ םא? ׄב ׄ אבׄ 
וטל זל? אׄד מ לך אׅא ׄמ מאגׇ? ג ׅד זךׅ וׅׅ אלׄ 
גׅמ? ׄב גל ׅ ׅ אמ ׆ב ב? ׄב א גל ךל אמ גה׆? 
ׄב כא םא גל ׇם ךל אםגז? ג גׇמ םטזמ זא גזלמ? ׄב 

ׅאמ אממ א ד ל? 
םא  גכךזב  ׄםב  אׅב  גםממטב  מו  וב  ׅגט׆ם 
מב גד גג. ב מׄל מא םא םה, םמאמ וכטמ לךד "אוגד 
" זא כלו, גם ׅטמז גמא םמלם ׅטזא, וט ׅמםמ וטכ 
גו׆אמ, םגכל ׅמלגמ מא אמטממב גכךזמ גלב, ׅגׅמ 

אׅמ וטל ׅםגלמ כםל זב גוׇ גםל. ט םךה גםממטמ ׄמ:

ׅׄמ ךלׇ אאׄ כא. זב מכׇגמ מא אׄ לכ םגךׄמ ׄמ כא, 
ׄאׄ ׄמ ׄטהב אםגז ׄמ. אםגז אםטז. 

גםממח ׄל ךד:

מאמ מא  בׅ  מ כםל םא אׅמ וטל.ׄ  ׄטד הליׄ  גג כׅ 
םכאמ אזׅ, ל םב ׄה הז. גג ךל זׅל כםלב כםלב. 

גםממטמ ׄלמ וטל:

טמׄב לׄמ ׄמ גל ה םא ׄלמ. ב, גזלל םלׄ. ׅגא 
ב ׄד א גד ׄ גגכׇ ׅׅ׆למ. 

זׇ גםממח וטל:

ׄה  לב.  זב  ׄלמ  א׆גל  גמהא  ׄה  ב  מכםלמ.  ׅגג  אגׇמ 
אׄ  גמ׆,  אׄ  ׄ   — גׄטםל  ׄטםלמ  גךז  גׅלל,  מה׆מ,  גמׄל 

המד מלמ. 

ט םךה ׄמ גהאמ: 

גםׅ  גמ  המ,  גמגב  זא  אכא  מ  לׄםהמ  גםׅ 
ךׄה אלטמכ. אה ךׄה גלב. ט םמׅ ׇ"ל וו "ׄב ךׄב 

ג׆זב אגכגמ הטאׄב". 
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  :  

׆א  גׇ  אה  וטל  אׅמ  גםמטמ  גג  אכב  ׅלה  םה  ׅםה 
ׇ. אךל כגמ גג הזל םׅמ גכׇגמ זב כׅז גׇהמ ׅגםלׇ 
ה, ׅלםמ גכגמ ׅטכ זא ה גׇ. אׄל גד הזל םׅ 
םזמ  םאם  םא  גט׆םב  םאא 15  גמ  הכׅז  וטל,  ׅמ  םה  זב  גםמטמ 
ואׅו.  ׅגםמח  הכׅז  ׅׄ  ׅםאׅ  אגׇב.  םהמ  ׅגא  אםׅזב  ׄמ 
גהאמ ׅמ וטל זא ׄמ ךלב ׇב אׅמ וטל, גמגב גלב 
ׇםב ׆ׇל ׄמ ךלב םאב, גהמ גג טל ג הׇלם ׇ אזגׇ 
מהב  זא  הוח  םאא —  ואׅו  הׅה    ה.  גםלׇ  םא  לם  ׇׅלםמ 
לאהב אאב, ה׆זב אכםב םא גלב אמאגׇב ׄוב — ׆ב םמטמ 
זא  מהב  זא  ׄלמ  זךג  זא  כׅא  גםממח  א  גםממטב,  א  ׅד  ם 
גט׆םב.         ג  םא  ׅךז  ׄטד 
 .      ,      

גלמ גג, ט ם׆ׇל גםממטב,  םגזמ כאב םא גלב ׇםב 
ׅׅמ וטל ׅהמ מב גכךזמ גלב אמאגׇב ׄוב; ׅהמ ׇז 
וטל,  ׅׅמ  אלׄ  ׇםהמ  טׇ׆׆מ  ׄול׆מ  אמ  ׅהמ  לׅמ; 
ם גמׄגמ אׄאו זא לךח ׄו, ׆ד מכםלמ מגמ אטמ 
(ממ") טמ גׄ׆ל הב ׅזא אמ אמגׇׇ זב ׄמ׆לב כםב ׅלׄ 

ׄא  א   .(2014 גםל,   ;2014 (ׄםא־טאכ,  ׄו  לךח  זא  אמאגׇב 
מׄג  מהב  םל.  אמהמ  ׅה׆ז  גםל  אגוׇ  ל  ד  ׅגמד  א 
ׅׄטד וטךט אךל גמגב ׅׅמ וטל, אׇ׆ג הא מ םא מאגׇב 
ׄוב, זׇׅ זב ךמ לׅ־גכךז, ׄל׆ אב הי אגל גא ׄמ 
ׄאו, גהמ ׅה גׇ, זאב ם — ׇל והאד (ׇל א׆ל לׅ־

םמ), גמ אגמ. 
 ׄגל ׄמ גםממטמ:

גאא מ  מ ג םמ ךל  ול א. םלׅ  ׇכׄ  כׅאמׅ 
ׅ ׄ אאמ אׄ אט ׄאו. ׅגכל םא המכאמ ׅכם מכםלמ, 
גט׆ם םזוכ ׅמכםלמ מגמ אטמ  א ךא. אגׇמ אמכםל 
ׅ מל זב ׆', ׅהמ א א מכםלמ, גהמ ׄמ ל אמ םמטב. 
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ׄ ט םךד גםממח ׄל:

הא מ םא אׇ ASD םה א׆גל גהא מ ל׆א. גׇׄ םםמ 
גמׄב.  ׄה  םׅלםמ  אב  םׄל׆  ׇׅלב  ׄמ  אאגׇ  גד  א  םכ 
ׅגג לׄמ םאב םםב, ׇ אכה מ ׅהה זכלהמ אהא 
גזלׅמ,  כׅך  םא  מ  גׇׄ  אה  זל   'ׄ ׅםה  גלב  מ. 

גמגב גלב מל גהוב, גׇׄ מלג. 

וט גׇל גמ אגהמ ׅה גׇ:

גג ׄטםל א אמ םמט ם ׅגז׆א ם םזוכ ׅגהמ ׅה 
גׇ זא ׇאגמ וטךטמ אׅמ וטל םאה.  מ אםל ׄמ 
ׅׅמ  אמגׇ  אמגכךז  אמגׇׇ,  אב  אזל  םאה  ׇםב  גלב 

וטל.

    :  

ׅׅמ וטל מא  הׅהמ גג זא וג אכב גגגמ כׇגמ. ךזׇ גל 
כׇג ׅמא םה  ךלמ גםמ אטלכ ׄכׇג־מ, זוכ ׄח 
אםלמ  גכךז  אטמ  ה׆ז  הוח  גל  ׄאגה  םל.  ׇ׆ב  ׅםה  ׄ 
הב, כלו הב, ג גג זךג, הזל ׅגכב ׅז — ׅמ ׅמ 
וטל, אׄ ט ם ה׆ זׇ  — ׅגוׇ גםל, ׅגאא. ׇ׆ג םׅלמ 
"כט  םא  ׅגמׇ  םגם  ׅ  הזם   'ׅ וגול  ׅמאמ  הזל  ׄד  אך׆ 
טׇ׆׆". ׅגט׆ם  ה גמגב טזאמ אהב אךמ הא ׅהמ 
םאהמ  ׄמ  כט,  אׅמ  וׅ  גלב  ׇל  ׄד.  ׄלמ  גג  גהמ  םא 
ו גטמ זאד ז׆מ םׄט גמגב הב ׇׅ, גה גמכ, כט מ, 
לׄ.  ה  םא  ׅהוׅמ  גמגב  המכא  םׅד  ׇאגמ  םׅׄ  מטלב 
(ו׆  זכלמ  גה  כה)  (ׇאג  טמ  גהמ  ׅ  מטל  ה  םאד  א  זא 
"טמ  האא  טמ  ׅגהמ  ךא).  (וטל  כה  אׇד)  גלׅמ  המ 
גם׆זמ — וטל זא גכל םׅ זםמ גם גם׆ז זב מאגׇב"; "גא מאגׇ 
םאמ — םזל םאגׇמ גמאגׇב"; "גה ׅאמ הםמ — ב לׄםד 
םא ׅׅמ וטל םה". ׇ׆גׄמ אגה זכלמ: "ׅגםׅ םה — וטל זא 
גכל םׅ מ ךל אםהמ ד ׅטא ׅׅז כםל אמאגׇ, כא׆ ׄ 
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ל"; "מגלל זךל — םמח ׅגכל םׅ לךמ אכב טזאמ גם ׅ, ׅוׅׅ 
ׄ ׅׅמ וטל זךל ׅזׇ". "ׄל םׅ — וטל זא גם גכךז םׅׄמ ׄמ 
אכמ זב מ, ךמ ׄ לב". ׇ׆ג אכה: "םמט ׇׅׅל ׅ םׄגלמב 
אגם ׅׅמ וטל גמאמ םה"; "םמט ׅאב םׄמ מב לךב א׆םב 

ׅגם". 
גט׆ם  גל׆ם גׇׄ,  וב ׄמ ׇׄ גמגב:

ה  מהה  ׄמ,  גה  טזאמ.  ׄמ  ׅאה  םׄהה    גל׆ם   
םׄאמ. אׄ ׇזה םהב גהב אה כט ז׆מ ֵםׅ ׄמה ׅכׅךמ 
ׇד.  גׇׄ גל׆ם גזךב. ל׆םה מםמ םמ, םגכםׅב אה, 

םׄהה אכ םׅ אׅמ וטל. 

׆ב זׇמ הב ךׅז זא ךאמ גט׆ם זא מלגמ לׅ או גמג־
ה. ט םךה גל המ:

זׇ  כםל םא זב זהמ  גךד ׄ טלגא, ׅםזמ ם. גט׆ם 
אמטממ  גםגזממ  מלב  ׄאׄ  גל׆ם  ם  לכ  אׄ  ׄכׇג"  םא "כט 
גכךז,  ׅמב  םא  אאגמ  הםטמ  טמׄב  םאה.  גכךז  כםל 
םא  אאמ  ב־ב  ׅגא  לׄ  םׄהה  ׅמגב  םא  אגכךזמ 

אב.

מבט קדימה: הקמת חממה לגננות בעיר חולונ בתשע"ח

ׅםה ׅׄ, ׅזכׅמ ׅכם גם, גמההמ כגמ גג זלהמ ׅזל אד 
א׆ההמ ׇםמ ׅםאׅ הו אלׄ. 

הערכה

מא םה א ׅא זל גםאׅ. אכ גמ א ׅםׄאהב םהגךׄ 
גכלב כׇגב. אכ ׄמה מׅוו זא לׄהמ מםׅמ  גגהב מכטבׅ 
אםׄאמ טממ, הזם ׅ םגם ׅגמׇמ המ אגמ ו׆  םא גכל. 
לׄםהמ  גוכהמ  גׅׄמ  םה  מא  ׅמׄל  גמגכׇ    םגׄגל  גד 

גהכׇמ גׅ גמׅההמ, טמ ׅׄגךזמ המ וו אב ׆לטב. 
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גםממטב מׅכם אזהמ זא םׄאהב ׅׄב: 

ׅמטכׇ ׄ.  וׇה,  ׅמה  זוכ  םׄאד  אגהב:  אגמגב  םׄאד 
םׄאהב  וׇה.  םא  טלכמ  טׇ׆׆מ  ל׆םמ,  ׅמלג  גה 

ׄא הגול א־251 גמגב א־30 גהב. 
ממ־םׄאד םזוכ ׅגו׆אמ גכךזמ םמאׅמ ׅׅמ וטל, םׄמ ׅ. 

גאׄ גמגב.

לׄהמ ך־גׅהב:

לׄד ך־גׅה זוכ ׅםכא ׇזמ םא גהאב ׅזלמ גמגב. ׄ. 
לׄה ־45 גהאב.

לׄד ך־גׅה זב גה וׇהׄמ, גלב ׅכלו הב ו׆א גג ׅ. 
ׅגג,  םםממט  אלׄ  הו  ׅםאׅ  גלב  םאא  המ, 
גלב הב גאב םאב, ךמ הא גזב ׅמ וטל גזל 

זי.

ממצאימ ראשוניימ

גׇא  ׅד  םׄ  גׄטםלמ  ׆לטמ,  ׇׅל  םה  מא  ׄמ  אך׆  ׅלמ 
גולמ א ׇם, זא םמט זא כםלב כגב ׅד לׅ.

תרשימ א: דגמ ההתמחות המ�ורתי 

ׅמלםב ׄ גך׆ ׇ׆ב גולמ םא מגמ, םׅ וׇה הזלמ ׅמ גוׇ 
גםל, גה וׇה ׄ ׅזא ׇז, אׄ לכ םׄד םמטמ ׅד גוׇ גםל, 

המו�ד המכשיר

מתמחימ

קובעי מדיניותבתי �פר
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ׇׇׅׅמ  מ  גכג  זא  םגל  ׇׄ  םא  ׄאׄ  גׇהמ,  כׅז  וטל  ׅמ 
גלמ (גז).

הכׇמ  םמטמ  ׅ  הלמ  גג,  ׇׅ׆ב  מגמ  גך׆מ   ׅ ׅמלםב 
גלב  ׅ  גג  הגךׄמ  םמטמ  ׅאׅ  ׄםל  םמטב,  ׅד  םכ 
גמגב ׇםב. ט םךד אזא, אא םמטב גכגב םמטמ ׅׄלמ, 
ׅמהד ׅׅךז םא גט׆ם גג ׇ אגהז הםל אםׅ ׄמ ׄמ ה 

לׄ.

תרשימ ב: התמחות בדגמ החממה

   

א  םא  לךד  םׅזמ  זא  גךׅזמ  המהב  גזׇׅ  זאמ  לׄםהמ  גוכהמ 
ׅמטומ  זא  הלמ  םה.      גמא  םמטב 
גו׆אמ זךגמ ה אטזאמהמ גמ אטלׄכׅמ, ׄםל הךל ׅזכׅמ 

םה. ט םךד ׇׄ גמגב:

םא  אזגׇ  אזל,  הככ  אם  ׇם,  מ  ׅםא  למ  גמםמ  זׅלמ 
ׅמ  אׅמ  גםל  גׅׄ  ׄםל  ׇז  ׅזא  םמח  ׅמא,  ם  גםממח 
וטל. אגׇמ אםגז ׄמ כא, אב אךא, ב מםמ גו׆אמ 

םא ׆ׅ. גׅהמ םגב ב ׆ׅא...

המו�ד המכשירמתמחימ

קובעי מדיניותבתי �פר

17

חממה
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גמא  לךד  םׅזמ  זא  גךׅזמ  גוכהמ       

זךג  םמ,  םמאׅמ  מםמ  זא  גׇב  גלב  גהאב  גזאמ. 
ׄםמ גכךזמ גׅך אב אׅא גאב ׅׅמ וטל. א גל גג 
ׅמטכׇב  םמאׅ  כׇגמ,  ׅםה  ׆ׇא  הםל  אזגמ  וטל  ׅׅמ  הםׄל 
םמטמ  אׇמ,  מםמ  זא  וטל  ׅמ  גהא  גׇב  ד  ג  גםגזמב. 
אד.  כׇב  םם  ׇׅא  אמםמ  ׅה׆ׇ  גאא,  זב  ׅוב  גםמ 
גהאב ׇ  םה ךל גזלמ וב ׇם ׅמ ׅמ וטל גך א. 
ׅׅמ וטל הזל םהב גזלמב: םהב ׅגזלמ אגׇב אׅמ כםל 
גמג־ה, ךלח הך׆ םא גלב ׇםב אהא, וטמ מטכׇב ׇםב 
ג ל כא םא גלב ׇםב, ׅהמ גׇא גוׇל אכאמ גמגב גלב 
ׇםב. גי אׅמ וטל םמה גזל וב ׅד ׅמ וטל גאא, הךל 
םמטמ ׅגכב םׅ  כׇב המכ אזמב ׄח הל. ט םךד ׇׄ גהאב: 

אומא  זךגה  ׄמ  אׇׅכ  ׄמה  ׄאי  ׄ  ׆ׇא  אא  ׆לב  םה 
טהג. ךׄ גׄד ׅא ׅוט םא ׇׅל אםהב גםגזמב, ׄםל 
מלג אׅמ וטל ד ׅׅ ׄל׆ה ד ׅׅ ה, זם ׄמ םמח 
ׄגמ אזךגמ גלב, אטמ גכךז םא גלב הב אגהזמ הםל.

׆א  ׅׄ  מגמ  ׇׅ׆ב  םה  ׅזכׅמ   .     

םה ׆ב ׄךא כׅז גׇהמ ׅכםל ׄכׇג־ג (לםמ גםלׇ ה). ׄב 
ׅגׇא כב הזל וׇהׄמ מגמ ׅמ גוׇ גםל ׄ  ׄלׄ 
זב  ׇכ  טזא  םמח  גמכב  ׇם  םׅגׇא  ל  ׇז,  כהמ  זא  ׅאזׇ 
כׅז  מגמ.  ׄ׆ח  ׅלגמ  טכ  ׅלגמ  זלהמ,  ׅלג  גׇהמ  כׅז 
גׇהמ גזלׅב ד ׅכׅזמ מהב ד ׅׄטד ׅךז. ׇ׆ב םךג גד ם 
גו׆למ  ךׅל מׄך זלל ׆ב םׄאמ ה׆זמ אךלמ מ׆גא אהב. ׄ הׇדׅ 
זוכמ  זׇמ  םאד  זא  ל׆ז  גה  ׅב,  גׇם  ׇד  לטלגמ 

ׅז׆ד אמ ׅגוג ג. ט םךה ׄמ גטכמ: 

גזאב אׄ מ םמט  טזא ׅםל ג ׇׅ׆ב , םׅ ׅגכב 
גכךזמ,  מטומ  ׄמ  טזא  ׄא  ג  גךׄ  ׄה  גוגב  אמׅ 
ׄטד  לגמ מהב דׅ  גט׆ם גג, דׅ  טזא זא טזאמׅ  ׄלׄמׅ 
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ׅךז.  גל א םׅ אג ׅלמ אזׇׅ ׅגכךז גׅל ׄמ םהמ 
אם.

גזלמ  גלׅ  גזׅל  גמכב  גאא,   ,     

ׄאׄ  ׆ׄ׆לט, גׅד,  לכ  םה ׄה  וטל.  ׅׅמ  וׇהׄמ ׅגאא ׄא זלמד 
גכךז  ׆ח  גזגׇ  זא  גאא  גךׇ  מל  םגׅ  גׇהמ  םה  גך׆ 
כׅז  זב  ם  זב  ׄגממ  םמטמ  אךלמ  גזׅל  אׇז,  ׄלׄ  ׅאזׇ 
גׇהמ. םה הל ׆ב ׅלךד אׄטםל אגמגב אגלב ׇםב אםגז ׄמ 
גאא זא  טזאׅ  מׅ  טממ אם, אכׅא ד ל, אםבׄ  כאב, אכםׅׅ 
ׇ טמ גׇם םא ואׅוב כגב ׅהמ כלוב ׇםב זוכב, אגםא, 

ׅםמאׅמ ׅׅמ וטל גזלמ.

השקט שאחרי ה�ערה — הרהורימ, תובנות ומ�קנות 
לקראת מחקר עתידי

םאׅ הו אלׄ.  ׅב מׄלב גזםב םא מא םהׅ  דׅ  גׄגל ׇ 
גלמ אםט ׄל זא מא םה כםלב אׄט מגמ ׅלׄ אכםל 
םמטב  זא  םטזמ  מגמ  ׇ׆ב  ׅםה  מגכׇמ  מ  ׄכׇג־םׇ, 
אמא. גׄגל מׄל ׄמ לכז ׄמ ךלב םׅא אםה ׅםלמ גמגב, 
ׄמ מא םה זךג ׄמ גז׆א םטז םהךל ׅזכׅמ — זא גמגב 

גלב ׇםב, זא ׅמ וטל, זא גוׇמ גםלב זא כׅז גׇהמ. 
ט םךד ׅטמ גׄגל, מא םה םג ׅטזא הזל ׅםאם מאב 
גכׅאב, םלׄםד םׅב ה׆ז אגמגב. ׅוו אםה ׅכלׅ גמגב הׅה 
הזלב  וׇהׄמ  ׅג׆ד  ׅממ.  זׇד  ׄ  ׅגאא,  מגמ  ׅוׇהׄמ 
םא  גכג  מטכׇ  זא  מגמ  גלמ  זא  לטאכׅמ  םׅ  ׇהב 
מג  ׇלם  ׅםאׅ  הגךׄב  גמגב  ׄב  םׄא  הׅהמ  ד  וׄ'.  וׇהמ 
זךג גוׅמ ׄ םהמד אמא אכׇב גלמ ג םגזמ כא ׇ םא 
ׅהמ  מגמ,  ׅםאׅ  ׅל  המ  ה׆  ךלמ  וטל,  ׅׅמ  ׇם  גל 
(גאאמ  גםלב  ׅגוׇמ  םל  זא  גמגב  םא  ׄטםלמ  םטז 
ׄהׅלוׄמ) ׅׄגךזמ מׅהמ םלם. ׅכםל  המד אגל םגמגב 
ׄהב גכם ׄמ, אט ם ׅב ׄא םזׇד ׄהב ׅםאב אמכׇב גםאׅ 
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ל׆ם ׇלם א מג, ׄ םהב ׆ב ׄא םׅםאב אה אכלׄמ םה, 
גו׆אמ  ׅםׇ  כא  ׄמ  גםגז  המ  ה׆  אמ  אהומ  גהב 
אםטז זא ׄטד םל ׅגוׇמ גםלב. םׅ אךד ם׆ב ׅכלׅ גהב 
םהד ׇזמ םהמ זא ׅםאמ גמגב ׅםה גלׅמ , גׇמ טהּמ םאב 
אט אזמׇ גה׆ממ המ ׅׅמ וטל. ם ׆ב ׇׅאב ׇׅל םׅ גהב 

םהב מטוב ׄמ מטכׇב ׅגזׅל ׅד ׇ׆גב.
ךלמ מםממ הך ׅגאא ׄ םאׅ ׄלד אכלׄמ גזמ םה, 
  ׅטזא  םהזל  אׄל  ׅזאמ  אםהז  םה  ׄמ  אך׆  מל  םכא  ד 
םךה,  ט  םל.  אמהמ  ל  ד  גמד  גׄטםל  ׄ  ׅם,  אךא 
וׇהב,  ׅגוטל  ׆ׇא  זגב:  םא  גםל  םה  אזםמ  ׅםא  מהׄב 
 ׇׅׅ  ׇׅ גמכׇגב  אמׄלב  ׇםמ  ג׆גמ  טממ  גאא  טזאמ  מלׅמ 
זב םהב טב ׅה גׇםמ ׅזכׅמ ךגךב כלכזמ גלׅ ט; א 
ׄמ  םטל  אמ"מ,  גאא  םא  גזׅל  טכאמ  םא  אגׅה  גזׅל  גךלטב 
ׄד םה וׇל ל׆אך. ךלמ םה ׄה טם.  מא גלׅ ׇלם 
גד, לךד גגהמ. ׇב ׆טב ׇׄ הלמזב גםה גךׄ ׄמב ׇׅל אא 
טמ  םׅ,  ׆ח  ׄ  כׅךב  וגהל  גאאמ  ׄמ,  זב  םאב.  המ  גׄל 
כםׅ אלם וׇהב ו׆א, ׆ח םםב א אגל אםל ׄהם ה לׅ 
ׄטכב, זלב גםטזב, ׄםל ׅא לטלגמ ׇםהמ טלכב הב 

גםגזמב ׅגזלמ ה. 
םה ׇלם גזח, םׅ ךלממ, ד אםׄח ׄא כלכז טל םמוטכ 
גגהמ  ׇלם  גלׅ  מא  ד  גזמ  םה  ׅאמ  אךלמ.  מהׄב 
הוד. אזמב הׅז םה גךלב כגב גגךׅ המד ׅם, אזמב גםׄט 
כׇג לךד אטלי ׆ׅאמ. םׅ אגל  אגלמ ךאמ גג לׄםה ׄח 
םכלכז ׅגאא טל אםה, מא םה ׄה טם אגהב אגמגב 
ׇׄ. ׄ גמלם ׇׅׅ ׇׅׅ זב םהב טב ׄל׆הב מהב הוטב. ג 
ׅא םה, ׆ב ׄד הׇלםמ ומ׆אמ, וׅאהמ ׅה אׄל גד םא ׇ׆ב, ׇ 
ל  מלגגמ  ׅמםמ  אוח  אׄ  ׇ  ולהמ.  מלהמ  זא  אזגׇ 
אכׇם  לׄ  םה,  גמא  לךד  םׅזמ  זא  לׄםהב  ׇב  ׅזכׅמ 
כלממ זא ג ׅב, ׆ד  גםׅ אׅהמ ג׆ׅאמ ׇ׆ב ׇם אמׅההמׅ 
ׇ׆ב  םהמ (ׄב  גׇוךטאהמ  ׇםב  גלב  גמגב  אךל  מׄגמ  גׇמ 
גג המד גזה ׆ב אךלב ׇוךטאהלב וטךטב? ׄב גמג ׅׄה׆אמ 
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ׅגאא?);  אׄה׆אמ  זׇמ  ׅוׇה  ׄ  ׅגג  אךל  מל  ׅ  גזה  מכׅא 
ג גׇמ מׄגמ אׅמ וטל ׅזא ׄטהב םהב? (ׄב ג םגמׄב אׅמ וטל 
זא־וׇ םם־םהמ מׄב ׆ב אׅמ וטל וׇ? ׄב ׇ׆ב םהׅה אה גׇ 
ךא ׆ב ׅה ל׆א?). זׇ ם אׇׅכ ׄב מלהמ םא כׅך גלׅמ גג 
ׄאומ ׅזאמ ךלב גכךזב םהב, ג גמגב גלב ׇםב, זאב 
זא ולהמ םא, ׄב גׇא  מלב אגלב ׇםב ׅגׇ גוטכמ? םׄא 
הוטמ םזא ם אממ ׄמ ׇזמ כםל אׄל " גׇח" םא גג: גג 
גזׇמ ׄגל אגלב ׅםאׅ הו אלׄ, אגל אגמגב אגלב ׇםב. 
ג כל ׅםה םאםמ, םםׄט אםמאׅמ גׅמ גמגגםמ? ל גהא 
ל םכז לׅ ט ו ׆גאד  א םה. ׄבׄ  ׄה כא גלב ׇםבׅ 

זב ׅמ וטל גג זמׇ או׆ל? א ׄא לׄ םכל ׅזמׇ. 
ט םךהמ ׅטמ ׇׅלב, םה גךל טלךמ ׇל, ד, ךלממ ׄגה 
זׇד  ׇל  ׄ  א,  םה  המ.  אזם  מלגמ  ׅםה  ךל  ׇׅׅל 
ׄמ,  זב  ךלמב.  טמלהמ  ׇלםמ  גגלמ  גאׄ  ואא  אׄ  ׄ  ׄל. 
םׅ,  גמׄהמ  םה,  אכלׄמ  וזלמ  גםכא,  אם  םׄטמ  גזלמ  א    הל 

גׇ םׄטמ אםה ׅׄ.
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