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 בבית וגם באוניברסיטה הספר, בבית בגן, – חדשניים למידה מרחבי

 

 שירה זיוון :  

אז קודם כל, ערב טוב. מתרגשת ושמחה מאוד לראות פה את כולן, כולם. אני כן אבקש לשים כרגע על 

מיוט, פשוט באופן לא דמוקרטי, אחליש לכולם. אז נעים לי מאוד, שמי שירה זיוון, אני חוקרת ביוזמה  

ף נעסוק בו, תכף נציג אותו. אז  וליוויתי את הדו"ח הזה בחודשים האחרונים בתור עורכת שלו, דו"ח שתכ

המרחב הזה, המושב הזה, סליחה, עוסק במרחבי למידה חדשניים, המקום שבו פדגוגיה פוגשת מרחב פיזי  

לאט מתווספים ואני מציעה שאפשר כבר עכשיו, להשתמש במרחב  -והמשמעויות של זה. אז אנחנו לאט

ות מצד אחר וגם להעלות, להתחיל להעלות  הלמידה שנמצא מולכם, המחשב, המסך, לשמוע מצד אחד, לרא

שאלות, תהיות ומחשבות לצ'אט, כדי שנוכל אחר כך בהמשך, בדיון במליאה, להתייחס לכולם. אז כמו  

שכבר אמרתי, אני עובדת ביוזמה, אני רק רוצה לפני שנתחיל ולהציג את הדו"ח, אז יש פה איזה שהם רעשי 

תחיל בשאלה של מה זה בכלל מת"ת, מידע תומך תכנון? מידע  רקע, בבקשה לסגור מיקרופונים. אז אני א

תומך תכנון הוא ערוץ בתוך היוזמה, שנועד כדי לתת מענה, לתהיות, שאלות, בתהליך של תכנון אסטרטגי  

וקבלת החלטות, של גופים שונים בתוך משרד החינוך, מינהלים, אגפים, מינהלות גם, שבאים אלינו לשאול,  

אאוט מהספרה הישראלית ולראות כיצד סוגיות שמעסיקות אותם, נראות  -, לעשות זוםלזוז קצת, אגב זום

בעולם. ופה, בהקשר הזה, דרך לשכת המדען הראשי, פנו אלינו שני אגפים במשרד החינוך בבקשה לחקור  

את הנושא של מרחבי למידה, אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון ואגף בכיר מיפוי ותכנון, שהם אמרו תשמעו,  

נו יש לנו תוכנית עכשיו חמש שנתית, הנושא של מרחבי למידה, סביבות למידה, הוא נושא שמעסיק  אנח 

אותנו. אחד הדברים שמעסיקים אותנו זה קודם כל, כשאנחנו באים לבחון מרחבי למידה, על מה צריך  

הזה של   להסתכל, כיצד אפשר להעריך אותם, מה זה אומר בדיוק? אז פה יצאנו לדרך, להעריך את הנושא

מה זה מרחבי למידה ואני שמחה מאוד, להציג את ברוריה טישלר, שהיא מחברת של הדו"ח בנושא של  

מרחבי למידה, שפרסמנו לפני כמה חודשים פה ביוזמה, שאנחנו לא נדון עכשיו בדו"ח ולא נפתח את כולו,  

כדי, המטרה שלנו כרגע  אנחנו תכף נעלה לצ'אט קישור לדו"ח כולו למי שירצה או תרצה לעלעל בו תוך 

היא להביא את הטרמינולוגיה, את הבסיס  המושגי שישמש אותנו בהמשך. אז כמו שאמרתי, נציג את הבסיס  

המושגי, אחר כך נפתח לפאנל של שלוש מומחיות בחינוך כל אחת בתחומה, בקשר לשאלות של איפה, איפה 

, נשאיר לנו באמת זמן לדיון פה במליאה, אבל  מפגש, מרחב למידה חדשני בתוך החזון החינוכי שלהן ולבסוף

כמו שאמרתי קודם, מזמינה כבר עכשיו להעלות לצ'אט, אנחנו נעקוב אחרי זה. אז ברוריה, ברוריה, אני 

אציג אותך בכמה מילים לפני שתציגי את את השדה המושגי של הדו"ח. ברוריה טישלר, שהיא המחברת של  

- . היא הייתה מורה, אחר כך הקימה וניהלה את קריית החינוך הששהדו"ח, היא אשת מחקר חינוך וכתיבה

שנתית פארק המדע בנס ציונה, היום היא מנהלת המרכז לחינוך סביבתי של איגוד ערים לאיכות הסביבה  

בנפת אשקלון, אוף, צלחתי את זה וכמו שאפשר לראות, רק מהתיאור המאוד לא ממצה הזה, ברוריה אוחזת  

 רחב וחינוך ביחד ואין מתאימה ממנה להציג את הדו"ח. ברוריה, בבקשה.  במקום של סביבה, מ

 ברוריה טישלר :  

תודה. אז ערב טוב לכולם, כמו ששירה הציגה אותי, אני ברוריה טישלר, אני מאוד נרגשת להיות כאן הערב  

רת  וכמובן מודה לכל מי שבחר להצטרף למושב שלנו. אז בדקות הקרובות, אני אציג באמת את המסג

המושגית של הדו"ח וזאת על מנת לאפשר לנו אחר כך בהמשך, דיון יותר מעמיק במסגרת המושגית. בחרתי  

להקדיש את הזמן המוקצב לי דווקא להבהרה של מושגים בגלל שתי סיבות עיקריות. סיבה אחת היא,  

שטניים והם פחות  שמושגים בסיסיים ויחסית שגורים בפי כל, כמו בית ספר או כיתה, הם מושגים יחסית פ

מאפשרים דיון מעמיק בנושא של מרחבי למידה. והסיבה השנייה היא, שאפילו אנחנו בכל העבודה שעשינו  
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בעבודה המקדימה, לחפש את אותם מקורות שאיתם כתבנו את הדו"ח, נתקלנו באיזשהו אתגר למצוא  

מידה פיזיים ממונח גדול יותר  מקבילה מדויקת למונח מרחבי למידה ואתגר נוסף, לנתק את המונח מרחבי ל 

שהוא סביבות למידה חדשניות שמופיע הרבה בספרות. זאת הסיבה שעכשיו אני בעצם אחדד מספר מושגים  

אין, פנימה לתוך העולם המושגי של  -ומה שנעשה בדקות הקרובות זה למעשה נעשה איזשהו תהליך של זום

למידה חדשניות, למה בעצם מתכוונים? אנחנו  סביבות למידה ושל מרחבי למידה. אז כשאומרים סביבות 

, לפיו הליבה הפדגוגית של סביבת הלמידה החדשנית, כוללת OECD-בחרנו בדו"ח להתייחס למודל של ה

אחד. אז היסוד הראשון זה מה נלמד. הכוונה כאן היא  -ארבעה יסודות עיקריים ובואו ניכנס אליהם אחד

המיומנויות שנכללים בתחום דעת מסוים. היסוד השני הוא מי  לתוכן, מהם התכנים, מהם נושאים... מהם 

לומד, מיהם התלמידים, מיהן התלמידות, מהם מאפייני הרקע שלהם, מה הצרכים שלהם. היסוד הבא  

השלישי, מיהם המלמדים, מיהם המורים, המורות, הגננים, הגננות, איזה הכשרה הם עברו, מהם התרבות  

אולי המקום גם לציין, שהדו"ח אמנם עוסק בעיקר בבתי ספר, אבל כמובן  הארגונית שבה הם פועלים ופה 

אין להקל ראש בחשיבות של עיצוב מרחבי למידה בגני הילדים וכמובן על זה ידובר בהמשך. והרכיב  

האחרון הוא מה עומד לרשותנו. וכאן הכוונה למשאבים ואם רגע אני אעשה איזשהו סיכום ביניים ואחזור  

, סביבת למידה חדשנית  OECD-ונסכם מה זה בעצם סביבת למידה חדשנית, אז לפי ה OECD-למודל של ה

היא מונח הוליסטי, המתאר מערכת אקולוגית, המתפקדת לאורך זמן וכוללת את תהליכי הלמידה וההוראה,  

אין פנימה לתוך הרכיב הרביעי, -את הסביבה ואת ההקשר שבו מתרחשת הלמידה. ועכשיו בעצם, נעשה זום

כיב המשאבים. אז אם אנחנו נכנסים פנימה לתוך רכיב המשאבים, ואנחנו מסתכלים מה עומד לרשותנו  ר

בסביבת הלמידה החדשנית, אנחנו יכולים לראות שגם כאן מדובר בתחום מאוד מאוד רחב שכולל משאבים  

כמו שאתם רואים,  חומריים, חומרי למידה, עזרי הוראה מסוימים, הם יכולים להיות גם עזרים טכנולוגיים ו

מרחב הלמידה הפיזי שם למטה, הוא חלק מהמשאבים העומדים לרשות הלומדים והמלמדים. ופה חשוב לי 

לציין, שמרחב הלמידה הוא משאב יקר ערך, שיש לו פוטנציאל מאוד משמעותי להשפיע על אופי הלמידה  

היום מובנת מאליה, אבל חייבים  וההוראה. עכשיו העובדה הזאת שאמרתי עכשיו, היא יכולה להיראות לנו 

לזכור שלא תמיד זה היה ככה. ואם נסתכל בתמונה הזאת שכולם רואים עכשיו על המסך, התמונה הזאת  

נלקחה מתוך הספרייה הלאומית באוסטרליה, היא צולמה בתחילת המאה הקודמת ופה אפשר לראות 

ה אותי, מחברת אותנו לציטוט של ג'ון  שלמרחב הלמידה יש תפקיד יותר פונקציונלי. והתמונה הזאת חיבר

ומי שמעניין אותו, אז הציטוט נדמה לי נמצא גם בתוך הדו"ח עצמו. ג'ון דיואי היה    1907דיואי, משנת 

ממבשרי החינוך הפרוגרסיבי בארצות הברית. ודיואי בעצם מתאר כאן כיתה שיש בה שורות צפופות של  

עם מעט מאוד מרחב אישי, עם מעט תמונות, מעט מאוד  שולחנות קעורים, מסודרים בצורה גיאומטרית 

תמונות על הקיר וכמי שהבין כבר בתחילת המאה הקודמת את ההשפעה שיש למרחב הלמידה, על תהליכי  

ההוראה והלמידה, ג'ון דיואי הסתכל על מרחבי הלמידה האלה שהיו מאוד נפוצים ואמר, מרחב למידה כזה  

אחד, מצב של הקשבה, או במילים אחרות, אנחנו יכולים קצת לפרט כמו בתמונה, מתאים במיוחד במצב 

ולהגיד, שמצב כזה או מרחב כזה, מתאים לתפיסה פדגוגית שבה הלמידה של התלמידים יותר פסיבית. מי  

שאקטיבי כאן זה המורה, כמו שאתם רואים, היא נמצאת ככה מעל כולם, מביטה על כולם, שולטת על  

ה מקום לשונות בין התלמידים, אין פה מקום למגוון, לביטוי עצמי, בטח לא למגוון  המצב, היא במרכז, אין פ

בדרכי ההוראה והלמידה. אז כמו שהם אומרים שהמדיום הוא המסר, במקרה שלנו, הסביבה היא המסר. אז  

אין והבנו שמרחב הלמידה הוא אחד מהמשאבים של סביבת הלמידה, וזה משאב יקר ערך  - אחרי שעשינו זום

ם פוטנציאל להשפיע על תהליכי הוראה ולמידה, מה שאני אעשה עכשיו, אני אציג את חמשת התבחינים,  ע

או חמישה קריטריונים שמצאנו בספרות המחקרית, כאותם קריטריונים שבעזרתם אפשר יהיה לבחון 

יבטים  ולהעריך את טיב סביבת הלמידה, את טיב מרחב הלמידה. או במילים אחרות, מהם הרכיבים או הה

הסביבתיים, שמשפיעים על תהליכי ההוראה והלמידה ואיך הם משפיעים עליה. עכשיו למה זה חשוב?  

היכרות עם תבחינים כאלה, עם הקריטריונים האלה, יכולה להיות בסיס משותף לעבודה משותפת של אנשי  

למידה ואת תהליכי  חינוך, של אנשי עיצוב, של אנשי מחקר, של אנשי מדיניות, כשהם באים לתכנן מרחבי
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אחד ושוב פה, כמו ששירה אמרה, אנחנו  -ההוראה והלמידה שאמורים להתרחש בהם. אז בואו נתחיל אחד

לא נכנסים פה לדו"ח ולממצאים שלו כמובן, כל מי שזה מעניין אותו לקרוא ולהרחיב את הידיעה, מוזמן 

מחקר. אז התבחין הראשון עוסק בקשרים  לקרוא את הדו"ח, אני אבל כן אגיד ככה דברים מעניינים שבלטו ב 

בין התנאים, בין התנאים הפיזיים במרחב הלמידה, כגון איכות אוויר, אקוסטיקה, תאורה, שדה ראייה, יכולת  

התנועה, כל אלה איך הם משפיעים על תוצאות הלמידה. אז כמו שאמרתי, אני לא ארחיב אבל נקודות  

יכות אוויר ירודה. איכות אוויר ירודה, בימים אלה כולנו  מעניינות שאני אשמח לשתף אתכם. למשל, א

יודעים כמה חשוב לשבת בחדרים מאווררים, או להיות בחוץ באוויר הפתוח. אז מסתבר שאיכות אוויר  

ירודה יש לה משמעות, היא יכולה לגרום להיעדרות מוגברת בין אם זה התלמידים והתלמידות, בין אם זה  

מן הסתם השפעה שלילית על הישגי הלמידה. תנאי פיזי נוסף מאוד חשוב זה  המורים והמורות ויש לזה  

אקוסטיקה. גם אקוסטיקה מסתבר, יכולה להשפיע בכל מיני מובנים, למשל, היא יכולה לגרום לתלמידים  

להחמיץ חלק מהשיעור, או אולי אקוסטיקה גרועה שגורמת לרעש, יכולה לגרום לעצירה של השיעור, כל 

יש להם השפעה על תהליכי הוראה ולמידה והם מוזכרים גם בדו"ח. דבר נוסף שהיה מעניין,   הדברים האלה

חשיבות של אור טבעי בכיתה. כמו ששירה אמרה, הדו"ח לא עוסק בישראל, הוא עוסק בחו"ל, בדברים  

שהי, שקורים מחוץ לישראל, אבל אני יכולה להגיד שאני קראתי את הנושא של אור טבעי וישר היה לי איזו

ככה, זיכרון מלמידה בממ"דים, לפעמים יש מקומות שאין מספיק כיתות, לומדים בממ"ד, בדרך כלל הוא  

סגור, אין אור טבעי, יש לזה משמעות. הספרות מדברת גם על חשיבות של נוף טבעי הנשקף מהחלון, על  

להתכתב עם הסביבה   היכולת, על החשיבות של לראות מה קורה בחוץ, על העובדה שהעיצוב הפנימי צריך

העיצובית של הסביבה החיצונית ובכלל החשיבות במרחבים פנימיים וחיצוניים, דבר שגם היום רלוונטי יותר 

מתמיד וזה נושא שגם מוזכר. דבר אחרון אולי בתנאים הפיזיים, אני אזכיר גם את הנושא של ארגונומיקה...  

ות מוזכרים גם התנאים של צפיפות ומה ההשפעה  היכולת לנוע במרחב, היכולת להשתמש במרחב, יש בספר

שלהם, זה במיוחד בא לידי ביטוי כשבונים בית ספר בסביבה אורגנית... אורבנית וצפופה, צריך לקחת גם  

את זה בחשבון, על המחירים של צפיפות. אז עד לכאן ככה סקרנו את התנאים הבסיסיים הפיזיים  

והתבחין הזה או הקריטריון הזה, נוגע לעיצוב האדריכלי או    והקריטריון השני הוא חלוקת מרחב הלמידה

המבני, אוקיי? עד עכשיו עסקנו בתנאים הפיזיים, עכשיו אפשר להסתכל על סביבת הלמידה, על מרחב  

הלמידה הפיזי בהיבט אחר, אדריכלי. עכשיו, הציור שאנחנו רואים כאן, האיור שאנחנו רואים כאן, מבוסס  

ובי ופישר... שהם הציעו בעצם איזושהי טיפולוגיה... סדורה לחמישה סוגים  של ד 2014-על מחקר מ

בסיסיים של מרחבי למידה, שנעים על איזשהו ציר מצד שמאל, ציר של עיצוב מסורתי ושמרני מאוד ועד  

המרחב הלמידה שאפשר לאפיין אותו במה שהוא לא, הוא לא כיתה מסורתית וזה מה שאנחנו רואים בצד  

אסביר בכלליות שנבין מה אנחנו רואים. אם נסתכל בצד שמאל, אנחנו רואים בעצם מרחב  ימין. אני 

שמחולק לכיתות מסורתיות, חדרים, חללים, אין תנועה בין המרחבים, אין מסדרון משותף וככל שאנחנו  

רחבים.  , לכיוון ימינה, אנחנו רואים איזושהי גמישות ואיזושהי פתיחה של המE- ו B, C, Dמתקדמים לכיוון 

, את אותו מרחב משותף ירוק שמאפשר מסדרון משותף ללמידה משותפת. אם  Bאנחנו רואים בציור רכיב 

אנחנו מתקדמים, אז אנחנו רואים באותו חלק שצבוע באדום, איזושהי הדרגתיות בפתיחה של קירות הכיתה  

פילו מול המרחב המשותף  אחת אל השנייה, יכול להיות בין שתי כיתות ואפילו יותר, שיכולות להיפתח א

זה משהו שאם שוב, מישהו רוצה   Eהזה, בדרגות פתיחות שונות וכמו שאמרתי, בצד ימין של הציור, רכיב 

, שזה ההפך מכיתה, מכיתות, זה מרחב מאוד  open planלדעת, לקרוא קצת יותר, איזושהי תפיסה שנקראת 

לה, כמובן כל אחד או עם עצמו או אפילו בצ'אט  מאוד גדול אחד. עכשיו הייתי ככה רוצה להפנות אליכם שא

ואולי אפילו נתייחס לזה אחר כך, שאלה קטנה לחשיבה, כל אחד יחשוב לעצמו, בהתאם לחוויות שלו  

לדעתכם, תומך בצורה הכי טובה מבין   E-ל Aולניסיון שלו, איזה מבין המרחבים שאנחנו רואים כאן בין 

ה. אתם כמובן מוזמנים לחשוב על זה שנייה ולשתף בצ'אט ובהתאם  האחרים, במגוון של דרכי הוראה ולמיד

כמובן לזמן, יכול להיות שנתייחס אחר כך. אז עד לכאן חלוקת מרחב הלמידה ונעבור לתבחין הבא. והתבחין 

הבא נוגע לסגנון הלימוד ובואו נראה מה זה אומר. עכשיו בדומה לתבחין הקודם שהוא דיבר על החלוקה  
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בית האדריכלית, כאן אפשר להסתכל ולומר, שהתבחין הזה מדובר, מדבר על סידור הלומדים  המבנית, המרח

והמלמדים במרחב, או עד כמה תכנון המרחב תומך בסידור מגוון של לומדים ומלמדים, כאשר אפשר לראות 

קבוצה   אפילו לפי האיור שלסידור שונה במרחב יש פוטנציאל פדגוגי שונה. מן הסתם הוראה פרונטלית מול

גדולה, אינה דומה להנחיה של קבוצות דיון, בקבוצות עבודה קטנות יותר, אינה דומה ללמידה פרטנית וכולי.  

אז התבחין הזה עוסק בעצם בקשר בין, עד כמה מרחב מאפשר את החלוקה המגוונת הזאת. ונעבור עכשיו  

פתוח בחידה, כל אחד ככה מסתכל  לתבחין הרביעי, התנהלות המורה במרחב, או המורה. ופה אני רוצה גם ל

וחושב, חידה בסגנון הציור השבועי לילד למי שמכיר, מי מזהה את המורה בתמונה? קחו לכם שנייה,  

תסתכלו, איפה מסתתרת המורה ושאלה נוספת שככה, תחשבו, עד כמה היה קל עכשיו, קל יותר או קשה  

נו קודם לכן, של אותו מרחב שג'ון דיואי  יותר לזהות את המורה בתמונה, לעומת התמונה הקודמת שראי

דיבר עליו. אני מאמינה שכולכם מצאתם שם את המורה באמצע, יושבת ומשוחחת עם תלמיד. ולמרות  

שרואים שכולם בתלבושת אחידה, עדיין היא ככה נבלעת במרחב וזה מאוד שונה מהתמונה הקודמת ומפתיע  

ובן, הרבה שנים אחרי התמונה הקודמת ורואים את  ומדהים, שגם התמונה הזאת צולמה באוסטרליה, כמ 

ההבדלים שמרחבי הלמידה עברו במהלך השנים. אז בואו נדבר קצת על התבחין הזה, כי לדעתי הוא באמת  

אחד החשובים, כי הוא נוגע לתפקיד של המורה במימוש הפוטנציאל הפדגוגי הטמון במרחב הלמידה. אוקיי?  

התייחס לכך בספרו למידה נראית למורים. הטענה המרכזית שלו, שמורות ...  ג'ון דיואי, ג'ון האטי סליחה,  

יודעות לזהות את הדרכים היעילות ביותר לייצוג הנושאים שהם מלמדים, או מלמדות. זאת אומרת, גם  

בהינתן איזה שהם תנאים פיזיים מוכתבים מראש, או חלוקת מרחב מותאמת מראש, או סוג הוראה או תוכן 

ין, למורה יש תפקיד מרכזי ביצירת האינטראקציה הנכונה בין מכלול התנאים. מה גם, שתצפיות מסוים עדי

שנערכו בבתי ספר על מרחבי למידה חדשניים, ראו כי לא מספיק רק להקים את מרחב הלמידה, כדי לשנות  

שניות  את שיטת ההוראה ונכון שמרחבי הלמידה טומנים בחובם הזדמנויות להטמעה של דרכי למידה חד 

ונכון שאפשר להתייחס למרחבי למידה כאל סוכני שינוי, אבל ההטמעה הזאת אינה מתרחשת כבמטה קסם.  

היא, זה למעשה אומנות ההוראה, זה המקצוענות הנדרשת ושוב כאן אני אעלה שאלה פתוחה, שאולי נתייחס  

יא, מה צריך לקרות  אליה בהמשך ואתם מוזמנים גם פה לשתף את המחשבות שלכם בצ'אט והשאלה שלי ה

לדעתכם, כדי שהמורה תוכל באמת לממש את הפוטנציאל הגלום במרחב הלמידה? זאת שאלה חשובה וגם  

הדו"ח מתייחס אליה ומנסה ככה, לתת את התשובות, אבל אני באמת מזמינה אותנו לעשות על זה דיון. ובואו  

הזה לא מתמקד באשכול מוגדר של רכיבים,  נלך לתבחין החמישי והאחרון, ראייה הוליסטית. אוקיי, התבחין 

כמו שראינו עד עכשיו. מדובר בלמעשה, במודלים מורכבים שבוחנים את מכלול ההיבטים של סביבת  

הלמידה והקשרים ביניהם. אני אגיד רק שבדו"ח, הזכרנו שני מודלים הוליסטיים, מוזכרים שני מודלים  

ידה לבין תהליכי הלמידה, והמודל השני, משלב בין כאלה. מודל אחד ממפה את הקשרים בין מרחבי הלמ

גורמים טבעיים לגורמים מבניים, כמו שראינו בתבחין הראשון את כל הגורמים הטבעיים ואחר כך ראינו גם  

גורמים מבניים. אז מודל הוליסטי מנסה לעשות את החיבור ביניהם. טוב, מי שמעוניין באמת להתעמק  

אנחנו פה לא ניכנס לעומק ולדעתי, התבחינים ההוליסטיים הם דווקא, הם גם  בנושא יותר, כמו שאמרתי, כי 

בדו"ח, בנספח, יש טבלה שמרכזת את כלל  30מאוד מעניינים וחשובים. אני מזמינה אתכם לקרוא בעמוד 

התבחינים וכוללת פירוט ממש לכל תבחין ומפנה למקורות הספרותיים שעוסקים בכל התבחינים ותבחינים,  

תייחס לזה כאל איזשהו מחוון, למי שבאמת רוצה להתייחס ולבחון את המרחבי למידה שלו, או את  אפשר לה

הצורה שבה הוא משתמש בהם, או איך הוא יכול להשתמש בהם יותר טוב. ולסיום, אני רוצה לסיים את  

תי אותה  החלק שלי בשלוש נקודות מרכזיות שאני באופן אישי לקחתי מהדו"ח. אז הנקודה הראשונה, הזכר

קצת קודם, עוסקת בחשיבות של הגמישות של מרחבי הלמידה, הגמישות שתאפשר למרחב הלמידה לתת  

מענה לצרכים פדגוגיים משתנים, הדבר הזה עולה המון בחלק מאוד גדול מהמקורות שסקרנו לשם הדו"ח.  

ורים בתכנון  הנקודה השנייה, חשובה לא פחות, עוסקת בחשיבות של אוטונומיה, שיתוף של צוות המ

המרחבים. אוטונומיה כזאת ושיתוף, יכולים גם להוביל לתחושה של שייכות, יאפשרו בסופו של דבר  

למימוש הפוטנציאל הגלום במרחב הלמידה, לא יהיה ניתוק בין מי שעיצב למי שבאמת אחר כך משתמש  
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יה, גם מוזכר כנקודה  בפועל במרחב. אז גם השיתוף פעולה בין מעצבים לבין אנשי השטח, אנשי הפדגוג

חשובה וגם תלמידים, אפילו גם תלמידים, על התחושת שייכות שלהם במרחב, נוגעת לזה שגם להם יהיה 

נגיעה לעיצוב, לחשיבה, לתכנון. הנקודה השלישית והאחרונה, עוסקת בחשיבות של תכנון ועיצוב מבוססי  

דה, לא להתבסס רק על אינטואיציה, אלא כן  ראיות. אני אגיד על זה משפט. כשאנחנו באים לתכנן מרחב למי 

לבסס את העיצוב על נתונים וגם הדו"ח קצת מתייחס לזה למי שרוצה לקרוא על זה יותר. אז עד לכאן החלק  

שלי, אז תודה על ההקשבה ותודה לשירה על עריכת הדו"ח, על העבודה המשותפת שלנו על הדו"ח. ועכשיו  

 , בבקשה.  אני מעבירה את השרביט בחזרה לשירה

 שירה זיוון :  

ברוריה, תודה רבה. עשית לנו ככה בנועם וברוגע, תלמדי אותי פעם איך את עושה את זה, סדר בדברים.  

עכשיו אנחנו, כמו שאמרתי קודם, נעבור לפאנל של שלוש מומחיות בתחום החינוך, כל אחת בזווית שלה,  

וכי שלה. אני אציג את שלושתן ואז אני אפתח,  שאת שלושתן שאלנו, כיצד נראים מרחבי למידה בחזון החינ

- נפתח את הפאנל. נתחיל מהגיל הרך עד להשכלה גבוהה. אז נתחיל מפאטמה קאסם, מרכזת החינוך הקדם

יסודי בחברה הערבית והבדואית במשרד החינוך. אחר כך אנחנו נשמע את איילת ביטון, שהיא מנהלת בית  

ציונה ונקנח ב... אם התחלנו בגיל רך, עברנו לבית ספר, דילגנו על  ספר התומר, בית ספר לחינוך מיוחד בנס

הצבא והגענו לאקדמיה, אז נקנח בדוקטור מיה ויזל, שהיא עשתה לי חיים קלים והגדירה את עצמה בתור  

האקרית חינוכית. היא מרצה, חוקרת בכל מיני מוסדות חינוך, בבר אילן פה בישראל ובעוד מקומות בעולם.  

כשיו אצא מהשיתוף ופאטמה, כיצד נראים מרחבי למידה בחזון החינוכי שלך? את מוזמנת לפתוח  אז אני ע

 מיקרופון.  

 פאטמה קאסם :  

 פתחתי. תודה שירה. ערב טוב לכולם. שומעים?  

 שירה זיוון : כן, כן. 

פאטמה קאסם : כן? יופי. ערב טוב לכולם. אני פאטמה קאסם, אני מפקחת ארצית לגיל הרך בחברה  

הערבית, כמו שהציגה אותי שירה. האמת שאני הגעתי לדו"ח לפני הכנס הזה, מתוך קריאה שלי אישית 

ולאחר שקראתי את הדו"ח, האירו לי שתי נקודות שאני חושבת שהדו"ח לא התייחס אליהן והיום אני 

ר לי בדו"ח  מתייחסת אליהן עכשיו ב... כאילו רוצה לשתף אתכם במה שאני ראיתי וקראתי בדו"ח. היה חס

את הנושא של, העניין של ההתאמה התרבותית למרחב הלימודי, או המרחב הלמידה המותאם תרבותי  

והשפעתו על תהליך הלמידה. הדו"ח לא התייחס לסוגיה של התאמה תרבותית ואיך התרבות פוגשת את  

ת, אמורות להיות  המרחב ואיך המרחב פוגש את התרבות ואיך שניהם חיים ביחד. היום בפדגוגיות חדשניו

תרבותיים של הילדים, לערכים, לדת של הילדים,  -רגישות להקשר, להקשר התרבותי, למאפיינים הסוציו

להבדלים האישיים ולצרכים הנובעים מההקשר של התרבות בסביבת החיים של הילדים. לכן המרחב לדעתי  

ולהוות מתווך בתהליך הלמידה   צריך לתת מענה לכל מה שתיארתי, תוך שילוב בין המאקרו לבין המיקרו

שהוא דורש אינטיגרציה בינו לבין מתווכי הלמידה האחרים שאנחנו מכירים אותם, שהם הגננות שלנו,  

המורים שלנו, ההורים, העמיתים, כל מה שתיארה ברוריה בסוף, שהם שותפים בתכנון המרחב הלימודי.  

ון בזמן שמתכננים את המרחב הלימודי, כמו  לכן ישנן לדעתי, השלכות תרבותיות שיש לקחת אותם בחשב

למשל התפיסה התרבותית המאפשרת. הרבה גננות אני שואלת אותן, או גם מורים אני חושבת, קורה אצלנו,  

שמנצלים את המרחב הבטוח, או מה שאנחנו אומרים טיולים או סיורים ... בתוך היישוב ואז, ההורים 

הרבה, למה מטיילת הגננת הזאת, הגננת הזאת לא עובדת, הם לא   מתלוננים או אומרים כאילו, למה יוצאים

רואים ביציאה לשטח, או בלמידה בתוך השטח, שזה משהו שהוא תורם ללמידה של ילדים. זה עניין תרבותי,  

ההורים עדיין רואים שהלמידה בתוך כתלי המוסד, או בתוך כתלי הבית ספר, או בתוך כתלי הגן, היא 
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ה להיות בתוך המערכת, לכן הם מסרבים שהילדים ייצאו יותר לטיולים. עוד משהו,  הלמידה ה... שצריכ

הרבה גננים, גננות, או מורים מתכננים ... שלשבת על שולחן או לשבת על הרצפה ולפעמים זה מעניין  

תרבותי אנשים לא עושים את זה, לא מקובל עליהם ולהפך, יש ילדים שבאמת לומדים יותר שהם יושבים על  

רצפה, שהם באמת עדיין לפעמים ילדים שמגיעים אלינו מכמה אזורים בארץ, נגיד בדרום, שקשה לילדים ה

לשבת על יד שולחן ולאכול. הם עדיין רגילים שהם יושבים בבית, על יד תאבלי'ע אצלנו אומרים או משהו  

ך נגיד, במקום בתוך  ברצפה, ויושבים ואוכלים, או על יד השטיח, או משחקים על הרצפה ולא משחקים בתו

- משחק של ילדים. לכן גננות נאלצות לשנות במרחבי הלמידה של הילדים ואז, משלבות בתוך המשחק סוציו

דרמטי, חפצים מתוך התרבות או מכניסים נגיד אוהל שהוא יותר מתאים לתרבות של ילדים, או בחצר  

מידה שלהם וגם יקלו עליהם את  מכניסים חפצים מתוך התרבות, שיקלו על הילדים את השלבים, את הל

ההסתגלות וההשתלבות בתוך הלמידה. המרחבים האלה, אני חושבת, באמת גננות משתדלות לתת להם מענה  

לילדים, גם יש לי עוד גם דוגמה שאני לפעמים רואה ילדים שיחפים בתוך הגן, שחלק מהתרבות שלהם הם  

יחפים. אז באים לגן ישר חושבים שהם בבית,   לא רוצים, אבל יש ילדים שבאמת עדיין בכפרים הולכים

זורקים את הנעל והם לא רוצים לשחק או לעבוד כל היום ב... כאילו, שיש להם את הנעל, זה משהו תרבותי.  

אז הגננות צריכות לתכנן בהתאם מקום שבאמת יאפשר לילדים לשחק יחפים, שזה, אם זה בחצר, או אם זה  

שלא יקבלו מכות או כל מיני, אלה דברים שיש להם השפעה רצינית על  בתוך הגן, או אם זה נגיד במקום

התכנון של המרחב הלמידה בתוך הגן וגם על סגנון, על סגנון הלמידה. וברוריה דיברה על מה נלמד, מי  

לומד, מה מלמדים, גם כל אלה שאלות שעולות בתוך התרבות, כאילו יש הרבה דברים שאנחנו לא משתפים  

א מלמדים, בגלל התרבות מונעת מאיתנו לחשוף את הילדים לשאלות כאלה, או אם נגיד, אם  את הילדים ול

... ילדים הרבה אנחנו באסלאם נגיד, לא שואלים מי זה אלוהים או כל מיני שאלות שהגננות לא מאפשרות  

ה להעלות  לילדים, כי זה אומרים, לא, זה לא בתרבות שלנו, אנחנו לא מקבלות. הנקודה השנייה שאני רוצ

אותה, איך ... מכריחים... מרחבי למידה בגן? הדו"ח ממש לא התייחס לגני ילדים. לא הייתה שום התייחסות  

בתוך הדו"ח שהיא מתייחסת לגני ילדים. אני יכולה לדבר על זה מבחינת ההתייחסות כי גני ילדים, באמת,  

ית הספר. מה שקורה בתוך הפעילות  זאת סוגיה מיוחדת, גם דרכי הלמידה בה הם אחרים ממה שקורה בב

- תחומית, היא כוללת כמה מרכיבים, כמו פיתוח גופני, תנועה, טיפוח רגשי-החינוכית הלימודית בגן, היא רב

חברתי, טיפוח כישורי חשיבה, למידה, עיצוב עמדות אינטלקטואליות, הקניית עולמות תוכן וידע ומטמון...  

אין בגן שיש לנו עכשיו שיעור את זה, שיעור של מתמטיקה, שפה או    זמנית,-תרבותי. כל אלה בגן קורים בו

זמנית הזה מקשה מאוד מאוד על הגננות להתארגן, לתכנן את מרחבי הלמידה בגן  -מורשת או כל זה, אז הבו

בעיקר לשנות תפיסות. הגננות קשה להן לשנות את התפיסה שלהן,  -וגם להוביל וגם לעצב ולארגן ובעיקר

סורתית, שהגן הוא עדיין העיצוב או המרחבי הלמידה שלהם בגן, זה מרחבים להצגת התוצרים  השמרנית, המ 

של הילדים, לנראות של הגן, ליופי של הגן ולא רואים בשילוב בין הפדגוגיה לבין המרחב, כאילו מה שהן  

ן שאנחנו  עושות, לא יכולות לשלב בין הפדגוגיה לבין המרחב, לכן הן רוצות לשמר את זה. היום בעיד

נמצאים פה ו... מוביל בארץ הגישה של הגן העתידי, הגננות נאלצות או במובן החיובי, לומדות לעשות את  

זה אחרת, לומדות לשלב את הפדגוגיה עם המרחב הלימודי, שבאמת מאפשר לילדים שבו מתרחשת הלמידה.  

עולמם, מפתחים את   כך שהמרחב של הגן יהיה יותר מאפשר לילדים לפגוש גירויים מעשירים את

יכולותיהם וכישוריהם, לעזור להם לווסת את עצמם. מרחבים שיעודדו סקרנות, לחקור, לגלות, לשחק,  

ליצור, מרחבים המזמינים אינטראקציות שונות בגן, בתוך קבוצות קטנות, בינם לבין  עצמם, בין... עצמם,  

בתוך התפיסה העתידנית שלנו, אנחנו חייבים  בין הילדים לבין הצוות, מרחבים כאלה הם נחוצים לנו היום 

יותר שיתופי פעולה, יותר שיח, יותר קשר עם האחרים. מרחבים שעשירים בחומרים שונים, הרבה חומרים  

שילדים יכולים להשתמש בהם לכל מיני פעילויות שהם ישתפו יותר, שהם ילמדו   open... materialsפתוחים, 

ה, למען עשייה, לכל מה שהם רוצים שזה נכון. אני חושבת חומרים  יותר, שהם ישתמשו בהם למען המחז

האלה הם ממש נחוצים. גם מרחבים שמאפשרים לגננות עצמן, דרכי הוראה בסגנון לימוד אחר. גננות הרבה  

לימדו במליאה, הרבה שמו את הילדים במעגל והן הרצו. היום זה ממש ממש לא מתאים לילדים של דור 
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דור האלפא יש להם צרכים אחרים, מהמבט שלהם הם יותר פתוחים, הם צריכים את האלפא. הילדים של 

העולם הפתוח. הילדים של דור האלפא נחוצים להם מרחבים פתוחים בין החצר לחלל, מרחבים שמאפשרים  

להם להתנייד, לנייד ציוד, יש הרבה גננות שמאפשרות, הילדים היום מאוד לוקחים הציוד מתוך הגן  

אותו לחצר ומשחקים בתוך החצר, בסוף היום הם מחזירים. או להפך, משחקים ואז אומרים, מחר  ומוציאים 

ממשיכים ואז משאירים את המשחק שהם בנו אותו בתוך החצר או בתוך הגן למחרת. דברים כאלה ממש  

תורמים לילדים להתאים את עצמם לעולם שהוא משתנה כל הזמן, שמאפשר להם לפתח את היכולת הזאת,  

לחיות עם עולם משתנה. מרחבים המשלבים טכנולוגיה, מאוד מאוד אמצעי קצה שנמצאים בגן, שהילדים  

- משתמשים בהם כמו מיומנויות רלוונטיות לילדים של דור האלפא, מרחבים של למשל התמצאות ורב

ות שלו,  חושיות, גם מרחבים שנותנים מענה דיפרנציאלי לכל ילד שבאמת יכול להביא את עצמו, את היכול

את הצרכים שלו, לנווט את עצמו, דבר שתורם לו מאוד לביטוי ולחיזוק והביטוי האישי שלו. לבסוף, אני  

יסודי, היום מובילים את הגישה של הגן העתידי, הגן הנותן חינוך  -רואה שכבר סימנו לי, אנו באגף קדם 

יסודי ואני שותפה לה,  - מן באגף קדםאיכותי, רלוונטי בעולם משתנה. גישה זו שמובילה דוקטור מירב תורג'

אנחנו מובילות את זה במרחבי הארץ בכל הגנים בארץ. הגישה הזאת עוסקת המון המון בהתאמת המרחבים  

לעשייה הפדגוגית. בימים אלה אנחנו כותבים חוברת או עלון, ששותפים לו גם דוקטור מירב, אני, מיקי  

וה יוגב אדריכלית בתוך האגף. הדבר הכי יפה שאני למדתי,  כביר האדריכלית מתוך האגף תכנון ובינוי ונא 

שבאמת וברוריה דיברה על זה, השיתוף והביחד הזה שבאמת ביחד יוצרים גם את הגן העתידי וגם את  

התפיסה וגם המרחבים העתידניים שהשילוב של הפדגוגיה שהיא פוגשת את התכנון של המציאות החדשה.  

שהקשיב לי והודות לאגף שלי ולמנהלת של האגף שלנו, דוקטור, גברת   רוצה להודות לכל מי שאיתי ומי

 אורנה הרפז. תודה, שירה. תודה לכולכם. 

 שירה זיוון : פאטמה, תודה.  

   פאטמה קאסם :

 תודה רבה. 

 שירה זיוון : אני בא לי לתת לך כוס מים, זה היה ככה מרוץ נגד הזמן.  

 , תודה.  פאטמה קאסם : יש לי יש לי יש לי, אני אשתה

שירה זיוון : מצוין, לרוויה. אז הנה, עברה כוס מאצלי אלייך, מעולה. תודה, תודה שדיברת איתנו על  

המקום, על החיבור הזה לגיל הרך כמו שאמרתי, הדו"ח נכתב באמת בעבור, בדגש על בתי ספר ותודה  

י תהליכי התכנון, ראייה שהבאת את הזווית גם של הגיל הרך, גם את הזווית של התאמה תרבותית תוך כד

מה שאנחנו קוראים היום בגובה העיניים של ילדים, גם מבחינת התרבות שהם מגיעים ממנה וגם פיזית, גובה  

העיניים, מה שהם באמת יכולים לראות ומה שהם זקוקים לו. תודה רבה. איילת, נשמח לשמוע ממך על  

 החזון שלך.  

  איילת ביטון :

מור מנהלת בית ספר התומר, בית ספר לחינוך מיוחד. אני חייבת לומר שהחזון  ערב טוב. איילת ביטון, כא 

שלי לגבי מרחבי למידה, התגבש והשתנה עם השנים ועם הניסיון, גם כמורה, גם כמחנכת, כמדריכה וגם  

כמנהלת, שמייצרת כל הזמן מרחבי למידה בשיתוף המורים שלי. אני חייבת לומר שבעוונותיי, הייתי  

וד ממרחבי למידה מעוצבים בעבר, מרהיטים, מפופים. כל פעם שהייתי מבקרת בבתי ספר  מתרשמת מא

והייתי רואה מרחבי למידה כאלה מעוצבים, פשוט הייתי חוזרת מתמוגגת רק מלראות את המרחבים הללו  

וכמו שאמרתי, צמחתי והתפתחתי וההתבוננות שלי היום במרחבי למידה, היא הרבה יותר מעמיקה מבעבר.  

ני בעיקר מתעמקת בתוכן ובמהות של מרחב הלמידה, אני מבינה שמרחב הלמידה יכול להיות כל מקום,  א
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בתוך בית הספר או מחוצה לו, זה יכול להיות חצר, זה יכול להיות גן שעשועים שהוא מרחב למידה מאוד  

ת, לדואר, לבנק, זאת  דומיננטי אצלנו בבית הספר, הגן השכונתי, סופר, אנחנו יוצאים המון לסופר, לחנויו 

אומרת אנחנו מייצרים לתלמידים מרחבי למידה אטרקטיביים, במינימום משאבים, או שאנחנו מייצרים, או  

שאנחנו יוצאים אל הקהילה, או שאנחנו מדמים מרחבים כאלה בתוך בית הספר. מקימים בית קפה, מקימים  

להתרשם מחזות המרחבים, היא גם חשובה   דואר, מקימים לתלמידים הצעירים יותר. אז באמת למדתי שלא

לא פחות אבל למדתי שניתן לייצר, מה לעשות, גם כמנהלת אני אמורה להתנהל עם תקציב, שניתן לייצר 

מרחבים אטרקטיביים במינימום משאבים. עכשיו, את החזון שלי לגבי מרחבי למידה, אני באמת, גיבשתי  

עשיתי איזושהי הכנה ולקחתי את כל מרחבי הלמידה בבית  באמצעות חקירה. אני לקחתי גם לקראת הכנס, 

הספר, המרחבים באמת ככה, האפקטיביים והמוצלחים ושאלתי את עצמי יחד עם הצוות, מה הפך את  

המרחבים האלה לטובים? למה הם כאלה אפקטיביים, מה יש בהם? ובאמצעות החקירה הזו אני זיקקתי כמה  

וב שיהיו במרחב למידה וככל שהמאפיינים האלה יהיו במרחב  מאפיינים חיוניים, שאני חושבת שחש 

הלמידה, כך מרחב הלמידה יהיה יותר מוצלח ותתקיים בו למידה מיטבית. אני רוצה רק לשתף. אוקיי, אני  

רק רוצה כן, לשתף את מרחבי הלמידה, כי אני ככה, לקחתי ככה תמונות שיעזרו לי להמחיש את הדברים  

המאפיין הראשון בעיניי למרחב למידה אפקטיבי, הוא רלוונטיות. שמרחב הלמידה  שאליהם אני מתכוונת. 

יהיה רלוונטי לחיים וישקף מציאות. כמו שאמרתי, זה יכול להיות כל מרחב בקהילה, או מרחב מדומה בתוך  

בית הספר, שבהם התלמידים יכולים ללמוד, הם יכולים ללמוד במרחבים הללו שפה, הם יכולים ללמוד  

טיקה, הם יכולים ללמוד כישורים חברתיים, ניהול תקציב ומה לא, הכל. ברגע שהתלמיד מרגיש  מתמ 

שמרחב הלמידה רלוונטי לו לחיים שאותם הוא יפגוש בחוץ, הוא מגיע למרחב עם סקרנות, עם תשוקה  

- יןיום. מאפיין נוסף שאני מצאתי במרחב  הלמידה, זה אינטראקציה ב-ואנחנו רואים את זה באמת יום

אישית, נוצרת מוטיבציה אצל התלמידים. עכשיו, אם אנחנו  -אישית. ברגע שמתקיימת אינטראקציה בין

יוצאים אל הקהילה, אז האינטראקציה באמת שפע של אינטראקציות יש, יש עם המוכר, ויש בין חברים  

לנו חנות   ופעם אני ראש קבוצה ופעם אני, אם אנחנו עושים מרחב מדומה בתוך בית הספר, למשל יש

עפרונית... כמו שאתם רואים בתמונה, תלמידים קונים דברים אחת לשבוע, מביאים כסף, משתמשים בכסף,  

באמת לומדים להסתכל במחירון, לומדים המון דברים. אז פעם הילד הוא משמש כקופאי ופעם הוא מוכר  

לאט,  -קציה אחרת ולאטופעם הוא מאבטח שאחראי על הסדר. זאת אומרת, כל פעם הוא מתנסה באינטרא

אישית מאוד מאוד חשובה לתלמידים  -הוא צובר מה שנקרא, ניסיון באינטראקציות והאינטראקציה הבין

במרחב. עוד חשוב שיהיה במרחב ולמדתי שזה גם הופך את המרחב לאפקטיבי מאוד, שיהיו לתלמידים  

ם הם לא יהיו אתגרים מוגזמים  אתגרים בתוך המרחב, יהיו להם אתגרים. כמובן אנחנו דואגים שהאתגרי

שגורמים לתסכול, אבל בהחלט אתגרים שייצרו עניין ותחושה של סיפוק שלמדתי משהו חדש. אין טעם  

שתלמיד יישב במרחב אם הוא יוצא מהמרחב בדיוק כפי שהוא נכנס אליו היום ולכן, אנחנו מאוד מובילים 

במרחב והלמידה במרחב ושואלים את התלמידים,  ככה ומקפידים על זה, שאנחנו עוצרים רגע בסוף השהות 

מה למדתי היום, מה לקחתי? ... הילדים בכלל לא מתייחסים לתוכן הלימודי ואנחנו שומעים מהתלמידים כל  

מיני תשובות ובאמצעות התשובות שלהם, אנחנו משכללים את המרחבים, משפרים ומשכללים את המרחבים  

מש ככה, חשובים לילדים. אז זה אתגר. ומאפיין נוסף שגיליתי באמצעות הדברים שאנחנו רואים שהם מ 

שמאוד משפיע על מרחבים... שמאוד דומיננטי במרחבים האפקטיביים, זה מרחבים שמכוונים לתוצר. מרחב  

איכותי זה מרחב שמכוון את התלמידים לצאת עם תוצר. זה יכול להיות תוצר שהוא ייצא איתו אחרי מפגש,  

שלושה, אבל לא משנה, העיקר שהילד יידע שבסופו של דבר, הוא יוצא עם איזשהו   אחרי שניים, אחרי

תוצר. אז אם מדובר בסדנת נגרות, הוא יוצא עם עבודה בנגרות, אם הוא יש לו גינה אישית בחצר, אז  

הערוגה האישית שלו והיבול זה התוצר שלו, תמונה שהוא צילם, תמונה שצילמו אותו והוא יכול אחר כך 

ת איתה מתוך המרחב ולהראות ולספר, שתהיה נראות לעשייה שלו בתוך המרחב, או משימה כתובה,  לצא

אבל שיהיה איזשהו תוצר, זה משהו שגם מעורר מוטיבציה וגם למדנו שהוא מאוד מניע את התלמידים בתוך  

טיביים  המרחב. מרחבים שהתלמידים ככה אוהבים לשהות בהם זה מרחבים, מרחבי למידה שהתלמידים אק 
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בהם, קופצים, רצים, מפעילים את הגוף, מבצעים משימות. כל פעם שהמורות ככה אומרות לי, אני רוצה  

מרחב, אם היה לנו כזה ואם היה לנו מרחב כזה וראיתי בבית ספר הזה כזה, הכל קשור לכסף ולמשאבים  

למידה מדהימים. מה יש כאן?  ואני חייבת לומר שאני די הובלתי שינוי בתפיסה הזו ומורות מייצרות מרחבי 

יש כאן רצפה ויש כאן כמה מדבקות ואני נכנסת לתצפיות בשיעורים ואני אומרת למורות, איזה מרחב למידה  

ייצרתם ובמינימום משאבים. עוד גיליתי לאורך השנים, כי מרחב למידה איכותי, זה מרחב שהוא מזמן 

למידה צריך לתת מענה לשונות של התלמידים, זאת  בחירה ודיברה על זה גם פאטמה וגם ברוריה, שמרחב ה 

אומרת, שיהיה בו מגוון של פעילויות ושהוא ייתן מענה לשונות בין התלמידים. אני רוצה להתייחס לאספקט  

רגשי בנושא של בחירה. כשילד מגיע למרחב שיש בו בחירה, יש בזה משהו מאוד מאוד מרגיע, הילד יודע  

ו ואם יהיה לי קשה במשימה הזו, אני אקבל משימה אחרת. הילד מגיע  שאם אני לא אצליח במשימה הז

מראש רגוע למרחב ולוקח חלק פעיל במרחב. עכשיו, אני רוצה להתייחסל מאפיין האחרון ככה שאני זיקקתי  

מתוך כל ה... מתוך כל מרחבי הלמידה ובעיניי הוא המאפיין הכי חשוב. יש צורך לתת במרחב הלמידה מקום  

רגשיים, גם למורה וגם לתלמיד. מרחב אישי לתלמיד ולמורה בעצם לעצור, לתת תשומת לב   לאספקטים

רגע לרגשות שמתעוררים בי בתוך המרחב, לעמדות שלי לגבי המרחב בתוך המרחב. אז אם אנחנו מדברים  

  על התלמידים, אז התלמידים לומדים לזהות באיזה מרחב הם לומדים הכי טוב, מה מקדם אותם, מה טוב

להם. תחשבו עם איזה כלי משמעותי הם יוצאים לחיים, עם תפקודים ניהוליים... יעזרו להם בחיים שלהם  

כבוגרים, הם יודעים להצביע מה טוב להם, מה נכון להם, איך הם מרגישים במרחב כזה ואיך הם מרגישים  

ו בתוך המרחב.  במרחב אחר. אבל באותה מידה אני חושבת שצריך לתת מקום גם למורה ולתחושות של

הרבה פעמים אני נתקלת במצבים שמורות מסוימות לא מתחברות למרחבים מסוימים, אז אני לא אתן למורה  

ללמד במרחב כזה, שהיא לא מתחברת אליו, שהיא לא מאמינה בו, אז אני מקשיבה גם לקול של המורה וגם  

איכות ההוראה במרחב היא זו   לחוויות שלה בתוך הלמידה, בתוך ההוראה במרחב, כי בסופו של דבר,

שקובעת את איכות הלמידה וצריך לאפשר גם למורים כאן, כאן בחירה. אני אסכם ואומר שהמרחב הפיזי  

והאסתטיקה חשובים, זה לא שאני, שאני לא משקיעה בחזות ובנראות של מרחב הלמידה, אבל בהחלט ניתן  

טיביים עם מעט מאוד משאבים. הדגש במרחב  לייצר מרחבים, המסר שלי הוא שניתן לייצר מרחבים אטרק

פדגוגיה, זה בעיניי  -הלמידה הוא יחסי הגומלין בין המורה לתלמיד, לבין חומר הלימוד, שזו בעצם כל הפסיכו

 הדבר המשמעותי ביותר.  

 שירה זיוון : איילת, תודה רבה. אני מתנצלת שאני באמצע... 

 איילת ביטון : תודה. הכל בסדר. 

 : עצרתי אותך, אבל תודה.  שירה זיוון 

 איילת ביטון : אני סיימתי בדיוק, זה בסדר.  

שירה זיוון : חיברת אותנו למקום של בחירה ולמקום של, הנקודה שגם ברוריה העלתה וגם פאטמה העלתה,  

על המקום של המעורבות, האינטראקציה של המורות עצמן בתהליך, אז תודה רבה. אני מעבירה את  

 אם איילת, את יכולה להפסיק את השיתוף רגע?  השרביט למיה, 

 איילת ביטון : כן.  

שירה זיוון : אני מעבירה את השרביט לדוקטור מיה ויזל, האקרית חינוכית, מרצה וחוקרת, שתספר לנו על  

 המרחבי למידה בעיניים שלה. את על מיוט.  

   ד"ר מיה ויזל : 

כן, השתיקו אותי. אהלן, כיף להיות פה, ערב טוב לכל מי שככה נשאר איתנו עד הסוף. אז אני רוצה לבקש  

ע, בסדר? לעצום רגע עיניים, ולדמיין את הכיתה בה למדתם בשיעורי המבוא בתואר  מכם אבל רק לרג
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. אני  30-ראשון. ככה, נסו רגע ללכת, לחלקכם זה שלוש שנים אחורה, לחלקכם כמו אצלי זה יותר קרוב ל

.  101אספר לכם איפה אני למדתי, זה היה אולם גדול, בניין נפתלי, לימודי פסיכולוגיה בתל אביב, אולם 

סטודנטים באולם, יושבים בשורות ובמה עם מרצה, זהו, אפשר לפקוח עיניים.    250-ל 200להערכתי, בין 

הדבר הזה וזה ככה, אני כבר מגיעה לשורה התחתונה של מה שיש לי להגיד, לא השתנה מספיק, קצת  

יי טו טוולב... אני  השתנה, לא השתנה מספיק. אז דיברו פה לפניי על הגיל הרך ועל בתי ספר, מה שנקרא ק

רוצה רגע להפנות זרקור למרחבי למידה בהשכלה הגבוהה, אז אני אתייחס בעיקר למי שלומד ומלמד  

בהשכלה הגבוהה, אבל אני חושבת שלמה שאני אומרת ככה יש ערך לכל המרחבים האחרים. אז אם אני רגע  

טיקה וזה תחום חסר גם במחקר. אז  אומרת אמירה מאוד כללית, זה תחום מאוד חסר, זה תחום חסר גם בפרק

בעוד יותר ויותר בתי ספר נראים ככה, איילת, לא יודעת אם ראית שחייכתי על הפופים אבל נראים באמת,  

אחרת מה שבחלק, בחלקים הטובים של המקרים זה מוביל לפדגוגיה אחרת, אז בהשכלה הגבוהה ואני  

ל רוב חללי הלמידה הם מאוד מסורתיים. זה כיתות  מדברת בכל העולם, עדיין רוב ואני עושה הכללות, אב

ואולמות הרצאות כאלה. בהרבה מקומות יש חדר או אולם אחד כזה שאפשר להזמין מראש וזה הכיתה  

המיוחדת, או האולם המיוחד. וככה שמנסים להבין למה זה קורה, אז יש הרבה הסברים. הסבר אחד מעניין 

כנולוגיה נכנסה, אז הטכנולוגיה בעצם העבירה לנו את המסר,  הוא דווקא הטכנולוגיה. בעצם ככל שהט

. אז ברגע שאפשר ללמוד בכל זמן ובכל מקום, אז אפשר להיות  anytime anywhereשלמידה אפשר לעשות 

אדישים ולהזניח את הפוקוס מהסיפור הזה של מרחבי למידה. אז לא רק שאין הרבה מרחבי למידה  

מבחינה מחקרית. יש לזה הרבה סיבות, גם הסיפור של שיטות מחקר, אבל  באקדמיה, זה תחום גם מאוד דל 

יש איזה אדישות שוב, יש כמובן מחקר אבל הרבה פחות ממה שהיינו מצפים למצוא, כאילו זה לא נושא  

ראוי מספיק או עמוק מספיק. ולשמחתי, גם זה מתחיל להשתנות, אז למה אני שמחה שזה משתנה? אני  

ין כמה שעוסקים בגני ילדים ובמערכות חינוך, במרחבי למידה, לבין העיסוק באקדמיה  חושבת שהפער הזה ב

צריך להצטמצם מהרבה סיבות. זה קשור גם לדיון יותר רחב על המקום הזה ותשומת הלב שיש באקדמיה,  

בכלל לסוגיות של הוראה מול מחקר והעמקה בידע, זה קשור להרבה דברים אבל הפער הזה חייב ואני כבר 

פה משתמשת במילה הרבה יותר דרמטית, הוא חייב להצטמצם קודם כל ומהר, במסגרות שמכשירות מורים  

ומורות, במכללות ובאוניבסיטאות. הוא חייב להצטמצם כי אם לסטודנטית שלי שלומדת הוראה, לא יוצא  

ם שהיא תחווה  ללמוד במהלך התואר כמה שיעורים בחוץ, כמו שאיילת תיארה, או כמו שקורה בגן, שיעורי

כלומדת את המורכבות של ללמוד בחוץ, את היתרונות, ההבדלים בסוגי הישיבה, את ה... אם היא לא תראה  

אותי עושה מודלינג לאיך אני מלמדת בלי לוח ובלי מקרן, אז ברגע שהיא תיכנס למערכת החינוך והיא  

ותר גדול וזה פער שהוא גם פער  תידרש ללמד ככה, כי יהיו לה מנהלות ומנהלים שרוצים, הפער יהיה י

בתפיסות, אמרה פה קודם ברוריה, איך נראית למידה, למידה זה כזה יושבים ויש שקט, נכון? אז גם הפער 

באיך נראית למידה והוראה וגם המיומנויות של איך עושים את זה, איך מפרקים פעילות למידה שהיא בחלל  

ה ולמה זה צריך לקרות עוד, אז אנחנו פה אנשי חינוך  אחר. אז אחרי ששיתפתי קצת מה לא מספיק  קור

ואנחנו אופטימיים. אז אני קצת אשתף מה קורה ומה צריך לקרות עוד, או כמו שככה שירה ביקשה חזון. אז  

כמה דוגמאות לדברים שקצת נעשים ובהחלט נעשים דברים. אז אחד, נעשים דברים לקידום מרחבי למידה  

ק למידה, אלא ושוב זה דברים שנגעו בהם קודם, אלא מטרות חברתיות כמו  שבאקדמיה שמטרתם היא לא ר

תחושת שייכות, מרחבים שעובדים על העולם הרגשי ובעצם, אני אפילו יכולה להציע פה איזה שינוי 

טרמינולוגיה, לא רגע מרחב למידה, אלא מרחב שמשרת קהילה. זה בוודאי נכון בקמפוסים בעולם,  

והקמפוס הוא כמו בית שני וממש רואים מחקרים שמרחבי הלמידה משפיעים על  שהסטודנטים גרים בהם

- נשירה של סטודנטים. וככה בהרצאה הפותחת של הכנס, של פרופסור ברקוביץ'... עסקה במערכות יחסים ו

Relationships  ומדברים על מרחבים שמעודדים אינטראקציות ומעודדים מערכות יחסים. אז זה הדבר

יפור הוא לא רק של למידה אלא באמת קהילה. הסיפור השני הוא שרואים יותר ויותר חללי  הראשון, הס

למידה שנראים קצת כמו מקומות עבודה, כמו חללי מייקרספייס או מעבדות וזה בעצם שילוב של מקום שגם  

שהיא   לומדים בו וגם עובדים בו וגם יש בו אינטראקציות חברתיות והוא בסיס הרבה יותר טוב ללמידה,
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דיסציפלינרית, ללמידה שהיא מבוססת פרויקטים, ללמידה שיש בה מפגש בין דיסציפלינות או בין  -מולטי

סוגי הוראה שונים, אז זה הדבר השני. הדבר השלישי ואני שוב מתחברת למה שאמרו פה קודם, לא תמיד  

ם עובדים עם מה שיש  צריך עכשיו מכרזים וקבלנים ולבנות דברים מחדש, הרבה פעמים מוסדות אקדמיי

ודוגמה מאוד בולטת, היא הסיפור של שימוש בספריות. הופכים, ספרייה זה חלל לרוב עם שטח מאוד גדול,  

שמה לעשות, היום הרבה מאוד מהתפקידים הקלאסיים שלו, של ישיבה בשקט והוצאת הספרים ירדו  

ם קפיטריה ועבודה שיתופית וכו'  מהפרק, והרבה פעמים הופכים אותם למרחבי מייקריות, מרחבים שיש בה

והרבה פעמים, לא הרבה, הגזמתי, בחזון שלי, הרבה פעמים עושים את זה בתהליכי שיתוף עם סטודנטים,  

גם ברוריה הזכירה את זה. סטודנטים יושבים ומגבשים יחד מה הם רוצים שיהיה בחללים שלהם. נקודה  

לאט פיצוח  -פור הזה שגם בתחום של המחקר, יש לאטאחרונה שאני אתייחס אליה מפאת קוצר הזמן, זה הסי

ופיתוח של שיטות מחקר שמאפשרות הערכה של שינויי מרחב, כי בעצם מאוד מאוד קשה לנתק שינוי  

במרחב, לבין מדדים אחרים. אז יש כל מיני מחקרים מגניבים שבודקים למשל, מצלמים כיתה ובודקים אחר  

שהתלמידים הלכו ובודקים עד כמה זה אקטיבי. אז יש גם פיתוח   כך את המרחבי תנועה שהמרצים הלכו או

של שיטות מחקר הולמות. ונגמר לי הזמן ואני אגיד רק מילה אחרונה לסיכום, שלשמחתי ולצערי אבל כן  

לשמחתי כי זה מה שמרתק בתחום הזה, אין איזה גיידליינס שנכון ולא נכון ואני חושבת שהמונח המרכזי 

זה הסיפור של ההלימה ואני חושבת שכל הדוברות לפניי דיברו על זה, על ההלימה בין   שצריך לדבר עליו,

הצורך הפדגוגי לבין מה שהמרחב מאפשר, וזה קשור לכל סביבה של למידה, גם במוסדות חינוך, גם  

בארגונים ואני סקרנית יחד אתכם לראות איך ייראו מוסדות להשכלה גבוהה בעשור הקרוב, ואני מאוד  

 ה שהם ככה, ייכנסו לשוונג וישנו עוד ועוד מהמרחבים שיש בהם.  מקוו

 שירה זיוון : שנצא מהמחשב קודם.  

 ד"ר מיה ויזל : כן, כן, אני התעלמתי לחלוטין מהסיפור הזה, כי די. כן. 

   שירה זיוון :

אני מנסה לחשוב, את מדברת על, תודה רבה, מיה. את מדברת על סטודנטים וסטודנטיות, פרחי הוראה מה  

שנקרא ואם, לו הייתי אני היום מתחילה נניח ללמוד הוראה בזום, מצד אחד הייתי חווה גם את חוויית  

יום. אז אני, אחד הדברים  -י היוםהתלמידים והתלמידות, מצד שני, כמה זה רלוונטי או לא רלוונטי לחי

שמאוד אהבתי אגב סביב הזום במרחבי למידה, זה שהתחיל יותר ויותר דיאלוג, ככה זה התחיל, מתוך איזה  

שהם קבוצות פייסבוק של מורים וכן הלאה, מה אני כמורה או מורה, יכולים ללמוד על המרחב שהתלמיד או  

טן הזה שמצומצם לי בזום, מה אני רואה, מה התלמיד או  התלמידה נמצאים בו, זאת אומרת, מהחלון הק 

התלמידה מביאים איתם, לא רק איך הם יושבים ואם הם קשובים ואם הם פתחו וזה, מה המשמעויות של זה  

במרחב שלהם, ביכולת שלהם. אז תודה רבה רבה. נשארו לנו באמת דקות ספורות, אמנם זה, התחלנו  

שמוע מהקהל, אם יש מישהו או מישהי שירצו לשתף אותנו בחוויות  באיחור אבל אני כן אשמח מאוד ל

למידה שלהם, מהציר החינוכי, המחקרי, מציר המדיניות, מה המשמעות של מרחבי למידה ולאיזה כיוונים  

 עלינו עוד ללכת. אז תודה לשלושתכן ואני פותחת את הבמה לאמירות אחרונות מהקהל. 

 משהו דווקא על הלמידה מרחוק.   תמר לביא : אני רוצה שנייה להגיד

 שירה זיוון : אני אשמח שתציגי את עצמך.  

  תמר לביא :

אוקיי. תמר לביא, רכזת פדגוגית חטיבת ביניים ב... מחנכת, מורה לחקלאות וסביבה וכאלה. ואני רוצה  

כנסו  דווקא לדבר על ה... דווקא על הלמידה מרחוק. אני חושבת שלמידה מרחוק פתחה להרבה מורים שנ

לכיתה סטנדרטית ולא, וזה מה שהיה להם, דווקא לנצל את המדיה המקוונת, לעשות דברים אחרים, אפילו  
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ברמת החדרים שמאפשרת למידה שקטה במרחבים ועד כל המרחבים הוויזואליים וכל אלה, זאת אומרת,  

 פרונטלית.  באמת דווקא אני חושבת שזה הייתה הזדמנות שהוציאה את המורים מהצורך ללמד בכיתה

שירה זיוון : תודה, תמר. כשאמרתי תציגי את עצמך, היית צריכה להגיד מה החלק שלך במרחבי הלמידה  

 שלי, חלקנו מרחבי למידה. אני אספר שאנחנו מגיעות מאותו מרחב...  

 תמר לביא : מאותו הכפר.  

י שלי, כי היא הייתה הגננת  שירה זיוון : מאותו הכפר ושאימא של תמר אחראית על מרחב הלמידה הכי בסיס

 שלי. אז תודה. אני רואה שיש גם שאלות בצ'אט.  

 ד"ר מיה ויזל : שאלות מלוס אנג'לס אפילו, יש לי ידע מוקדם.  

 שירה זיוון : הופה. אז אורלי, את רוצה לשאול?  

 אורלי לביא טראביש : שירה, אני יכולה לשתף?  

 שירה זיוון : כן. 

 יוט.  ד"ר מיה ויזל : את על מ

 שירה? -

שירה זיוון : כן, כן. אני לא יודעת מי כרגע מבקשת, אבל פשוט תפתחו מיקרופון ותדברו ואוטומטית הזום  

 יעבור אליכן. 

 נירית : שירה? 

 שירה זיוון : כן, שלום, נורית. נירית, סליחה.  

  נירית :

פר, אני מחנכת של כיתה ז' ומאוד  שלום. נירית, נכון. אני מבית החינוך בדגניה, אני רכזת תקשוב בבית הס

התחברתי לנושא הזה של מרחבי למידה, כי אני מאוד תומכת במרחבי הלמידה ואני יכולה להגיד שהכיתה  

שלי היא תמיד כיתה לעלייה לרגל. גם השנה וגם בשנה שעברה, עשיתי לחבר'ה, יש לי כיתה שיש בה עוד  

רתיים שיש להם שם כורסאות וממש כל מיני  חדר ספח והחדר ספח הפך לזולה שלהם, למפגשים חב

משפטים כאלה לחיים מסביב וזה חדר שהם רבים מי ייכנס אליו, לא רבים אבל בגלל העלייה לרגל, עכשיו 

בקורונה אנחנו מה שנקרא, מבודדים ולא מגיעים לשם, אבל אני חושבת שחלק מהסביבות למידה שאנחנו  

ת הכיתה הקונבנציונלית עם הכיסאות והשולחנות, זה הדבר  מדברים והאפשרות שלהם גם לחוות לא רק א 

הכי יפה שיכול להיות והכי נעים. אנחנו גם כמובן מנצלים את הסביבה שלנו כמו שאיילת אמרה, אנחנו  

 מנצלים את הסביבה שלנו שזה הירדן והכנרת, ללכת ללמוד שם ולעשות את הלמידה שלנו, 

 שירה זיוון : וואו.  

 ת בשטח שזה בדיוק הדברים...  נירית : חווייתי

 שירה זיוון : יש ירדן וכנרת. 

 נירית : בדיוק, בדיוק, שזה הדברים החווייתיים...  

 שירה זיוון : רק הושט היד וגע בם.  
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 נירית : נכון נכון נכון. אז זה מאוד מתחבר למה שאתם דיברתם. 

 שירה זיוון : תודה. 

 ד"ר מיה ויזל : אני יכולה, אני יכולה שירה רגע, להתייחס לשאלה של אורלי. 

 שירה זיוון : כן, נשמח שאורלי תשאל אם היא רוצה לקבל את ה...  

 ד"ר מיה ויזל : כן, אני רואה שאז היא לא. 

   אורלי :

לת הביצה היי, לא, אני כאן, אני רק סתורת פנים מסיבות כל מיני. השאלה שלי היא באמת, זו שא

והתרנגולת, האם השינוי מרחב הלמידה ישפיע על סגנון ההוראה, או סגנון ההוראה ישפיע על מרחבי  

למידה? האם תכנון מרחב למידה חדשני, בהכרח ישפיע על סגנון ההוראה המסורתי? אז זאת שאלה שאני  

 מתחבטת בה, יש לי רעיונות אבל אני אשמח לשמוע את המומחים, מומחיות.  

 ת ביטון : אני, אני אשמח לספר סיפור אישי. מיה, אני קטעתי אותך?  אייל

 ד"ר מיה ויזל : לא נורא, שלך. 

 פאטמה קאסם : גם אני רציתי ל... 

  איילת ביטון :

, מרחב למידה שהמורות היו שותפות, תכננו,  M-21ני לפני שנתיים עשינו, עיצבנו מרחב למידה באמצעות  א

לו לעבוד בעמידה, תכננו תחנות לבוקר, הילד ייכנס לכיתה ובאמת, ממש לא  כיסאות כאלה, שהילדים יוכ 

לאט  -לאט, נכנס לכיתה שולחן ולאט-קרוב לכיתה המסורתית, לשולחנות ולכיסאות. עיצבנו את המרחב ולאט

היא ביקשה, ביקשה המורה מאב בית כיסאות וכל פעם שהגעתי לכיתה, עוד פעם נוסף עוד משהו עוד משהו,  

מצב של מרחב ומהצד השני, חצי כיתה עם שולחנות וכיסאות. זאת אומרת, המרחב החדש לא החליף  נוצר 

את סגנון הלמידה, המורה אמנם הייתה שותפה לבניית המרחב אבל ברגע שהתפיסה שלה לגבי סגנון  

הלמידה, לא הייתה מבוססת מספיק, לא קרה שום שינוי. אנחנו היינו מוציאים כל פעם את הכיסאות  

והשולחנות מהכיתה והיא הייתה מכניסה ומוציאים ומכניסה ואת כל הסיבות שבעולם. למה צריך גם וגם וגם  

וגם? בקיצור, זה לא היה מוצלח. תוכנן מרחב מדהים, עם רהיטים מדהימים וכיסאות בכל מיני גבהים  

התחברה, באה עם   ובאמת, לא הייתה שום השפעה. לעומת זאת, עשינו שתי כיתות כאלה, מורה אחרת שכן

תפיסה חדשה, כל סגנון הלמידה בכיתה שלה השתנה. אז אני חושבת שזה מאוד תלוי במורה, בגמישות שלה  

וביכולת שלה להיות פתוחה לסגנון למידה חדש ולשבור קצת את ההוראה המסורתית ואת הישיבה  

 המסורתית בכיתה.  

 ברוריה טישלר : אני,  

 ד"ר מיה ויזל : אני, כן. 

 ה טישלר : אני אשמח גם לומר משהו בהקשר הזה. ברורי

 שירה זיוון : וגם מיה, אחרייך. 

   ברוריה טישלר :

אחד הדברים שגם אני מהניסיון שלי וגם יש אליהם התייחסות בדו"ח ובמקורות, מדברת גם על עוד דבר, על 

מלמדים פרונטלית, זה  הנושא של הזמן. סגנון הוראה שונה, דורש גם זמן, דורש את הסבלנות. אם אנחנו  
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יכול להיות, לקחת פחות זמן. אם אנחנו בונים עכשיו איזושהי, איזשהו מערך למידה אחר שהוא לא  

פרונטלי, אלא הוא דורש את ה... העבודה המשותפת וכל הדברים האחרים שיכולים לקרות באותם מרחבים,  

ערנו, הרבה פעמים אנחנו נמצאים  זה דורש זמן, סבלנות לא רק בהכנה, אלא גם בתהליכי למידה. ולצ

באיזשהו מרוץ, רודפים אחרי כל מיני דברים ולא נותנים את הזמן הזה וככל שניתן יותר זמן ונבין שזה לוקח  

זמן וזה בסדר שזה לוקח זמן, אז אני חושבת שזה גם עוד איזשהו משהו שיקדם שימוש אחר במרחבי למידה,  

 בצורה שונה ומגוונת.  

 יה, את רוצה להגיב?  שירה זיוון : מ

   ד"ר מיה ויזל : 

ברוח מאוד דומה. אני בהרצאות שלי אני קוראת לזה, האם הזנב יכול לכשכש בכלב? והתשובה היא כמובן 

גם וגם. לפעמים זה נשאר ואני ממש ככה, הזדהיתי עם מה שאיילת אמרה, כי ממש יש לנו, כאילו יש לי 

י זה באמת הייתי במלא מלא בתי ספר בעולם וזה נראה מאוד  איזה מין בדיחה כזאת, של תרבות הפופים, כ

מאוד יפה ורואים בדיוק איפה זה קישוט ואיפה זה בעומק של תהליכי למידה. ומצד שני, הרבה פעמים כמו  

הזום, זה דוגמה מעולה, נזרקנו לשם כולנו והיה משהו באילוץ הזה שגרם לחשוב אחרת. עכשיו אני יודעת  

י יש לי סיפור שהיא אוהבת, אז אני אספר אותו בקצרה. הגעתי לאיזה בית ספר מקסים  למה שירה ביקשה, כ

ושינוי והעברתי שם ארבעה מפגשים לצוות המורות והמפגש   M-21מקסים מקסים, שעשה גם תהליך של 

השלישי דיברנו שיעסוק באיך לעבוד במרחב למידה החדש. ויום קודם קיבלתי, ושוב מנהלת מהממת וסגנית  

ממת, קיבלתי מהם מייל שמחר ניפגש בשתיים בספרייה. והיה מרחב למידה חדש במסדרון ורצינו לדבר  מה

על איך לעבוד בו בספרייה, וזה היה משהו שהוא לא היה בהלימה, כמובן שהמפגש למורות עבד, עבר 

, לא היה לי במרחב החלופי, הוא היה באמת מורכב, הם ראו שלי יש קושי לראות את כולם, לא היה לי לוח 

מקרן, אבל התמודדנו יחד עם הדבר הזה ונתתי מודלינג לפתרונות שאפשר לתת ובעיקר אמרתי, זה לא  

הדבק וכמו שאמרו פה, צריך זמן ומוטיבציה גם, לפצח את הדבר הזה  -פשוט וזה לא טריוואלי וזה לא העתק

גם קשה לחקור את זה, שהיא  ולא לעשות מה שעשינו קודם. אז אני חושבת שזה מין השפעה כזאת ולכן 

 מאוד מאוד ... נבנית.  

   פאטמה קאסם :

אני רוצה להוסיף ... אני רוצה להוסיף בבקשה. אני חושבת שהעניין של הפרקטיקות הוראה ולמידה זה  

משהו שבאמת, אם אנחנו מתחילים בו מגיל מוקדם עם ילדים, ילדים מתרגלים להתנהלות שלהם ולנהל את  

מיטבית, גם גננות כאילו, הרבה בהתחלה היה להן קושי, אבל הילדים עצמם, בגיל עצמם בצורה מאוד  

מוקדם הם עדיין יכולים באמת להתאים את עצמם וזה מאוד עוזר. כאילו, כל הפרקטיקות הוראה ולמידה וכל  

האופן החברתי הרגשי והילד במרכז, אם הגננות נותנות לזה ביטוי ואם הגננות משתמשות בפדגוגיות  

שניות שבעיקרן זה המשחוק והשיתופיות וכל מה שאנחנו מדברים וחשיבה חישובית וכל מה שאנחנו  חד

חושבים, זה מגיל מוקדם, מגיל מוקדם ילדים יכולים לקלוט. אם אנחנו משאירים את זה עד כיתות גבוהות,  

מאוד מאוד מקשה על  אי אפשר, כי הילדים מתרגלים גם לישיבה וגם לצורה וגם לדרך, וזה עוד... וזה מאוד 

 הילדים. אז אנחנו בשלב של שינוי באמת, מההתחלה, מהגן. 

אם אפשר אני רוצה רגע, אני מנהלת בית ספר יסודי ואנחנו מפתחים מרחבים ומהמקום שיש, אני חושבת   -

שנות   25שיש נקודה שהברק בעיניים חזר למורות. זאת אומרת מורות שעברו שינוי, אפילו מורות שעם 

 מה שנים.  ותק והייתה להם אופציה לעשות משהו אחר, ממש נדלק ברק בעיניים וזה הקפיץ אותן כ

אני חושבת שזה נורא נורא חשוב, כי יש לזה ערך במניעת שחיקה, בגיוון ויש כאילו משהו   ד"ר מיה ויזל : 

שלא הספקנו לדבר עליו עכשיו, אבל הסיפור הזה של בבתי ספר לשים את הצוות החינוכי, את המורים  



 

15

 

לא רק של הילדים והוא צריך  והמורות ככאלו שהם, ברוריה נגעה בזה קצת, המרחב הזה הוא שלהן, הוא

 לשרת גם את הצרכים שלהן וגם את ההתפתחות שלהן והערה חשובה מאוד.  

שירה זיוון : המרחב הוא, הסביבה היא המורה השלישית, זאת אומרת, זה בדיוק התפיסה שהמרחב הוא  

 משאב.  

 פאטמה קאסם : נכון.  

 שירה זיוון : טוב.  

 רמי : אפשר להוסיף משהו?  

 וון : אפשר להוסיף בכמה מילות סגירה. אני לא רוצה לחרוג יותר מדי מהזמן. שירה זי

  רמי :

תודה רבה על הכנס החשוב ואני, המודרכים, אחד המודרכים של מיה. אני רמי מנהל בית ספר לילדים על 

יתוח  הספקטרום במזרח ירושלים. אנחנו כמה שנים פיתחנו מודל בבית ספר שלנו, מודל גדילתי שנשען על פ

מרחבי למידה, שמטרתם למשוך, למשוך את הקהילה, כיתות, בתי ספר, לתוך בית ספר שלנו, לתוך 

המרחבים והילדים, התלמידים שלנו עם התלמידים מהבית ספר הכללי, לומדים ביחד. אנחנו הפכנו למוקד,  

י מתקדמים במודל הזה  לתיירות חינוכית בארץ באים ללמוד, זה מאוד מעניין, זה מודל חדש. אנחנו כן בשלב

ויש הצלחה גדולה והעיקר, שהמורים מלמדים, גם ההורים איתנו, גם המשרד וזה עושה כל כך הישגים 

 משמעותיים בקרב התלמידים. 

 שירה זיוון : מדהים.  

 רמי : תודה.  

 שירה זיוון : תודה לך ששיתפת. כמה תלמידים יש בבית ספר? 

 .  104רמי : אנחנו 

 שירה זיוון : וווא.  

 רמי : תלמידים.  

 שירה זיוון : תודה ששיתפת ותודה שהשתתפת.  

 רמי : תודה לכם ואתם מוזמנים לבקר גם כן. 

עניין הזה ושאני חושבת  חברים וחברות, אני ממש שמחתי לקחת חלק במושב המרתק, המ   שירה זיוון :

שדובר פה על זה שאנחנו, נאמר פה, מורות, אנשי חינוך אופטימיים, זאת הייתה ההוכחה. עם כל הקושי ועם  

כל ה... בטח בתקופה הזאת, האור בעיניים, האופטימיות והראייה קדימה אל מול חזון, מדהימה אותי כל פעם  

אני מזמינה את כולכם וכולכן לחזור למרחב המחיה  מחדש, בטח בהקשר של מרחבי למידה חדשניים. אז 

שלכם בבית, שאתם כבר בו אבל עכשיו להשתחרר קצת מהמסך. המון תודה לכולם, לכל המשתתפות  

 במושב הזה. 

 איילת ביטון : תודה.  

 רמי : תודה רבה.  
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 פאטמה קאסם : תודה שירה. 

 רמי : תודה, תודה תודה.  

 הבאה פנים אל פנים.  שירה זיוון : ... אני מקווה, פעם

 ד"ר מיה ויזל : תודה לך ... פעם הבאה עם קפה.  

 פאטמה קאסם : כן, מיה, תודה רבה.  

 שירה זיוון : אולי השי זה קפה, את לא יודעת. תירשמו.  

 פאטמה קאסם : מיה, נעים להכיר ואיילת נעים להכיר. שירה, תודה על ה...  

 איילת ביטון : תודה רבה. 

 :  היה כיף גדול, תודה על כל הארגון המתוקתק בעיקר.  ד"ר מיה ויזל 

 תודה.  -

 שירה זיוון : גם לי היה כיף, ממש כיף.  

 איילת ביטון : ביי.  

 פאטמה קאסם : ביי.  

 איילת ביטון : לזום הבא.  

 ד"ר מיה ויזל : לזום הבא. 

 


