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התכנית "חשיבה יצירתית"
התכנית "חשיבה יצירתית" (ח"י) היא פרי פיתוחו של פרופ' גדעון כרמי (ז"ל) מהאוניברסיטה
העברית ומופעלת על-ידי "תכנית קרב למעורבות בחינוך" .מטרות התכנית הן לחשוף ילדים
בחינוך הקדם יסודי והיסודי למושגים ולעקרונות מדעיים בסיסיים (כדוגמת מרכז כובד ,שיווי
משקל ,אנרגיה וכדומה) באופן חוויתי (באמצעות בניית צעצוע מדעי) ולטפח אצלם יכולת חשיבה,
סקרנות ויצירתיות.
בשנים  2015-2012פעלה התכנית במתכונת של פיילוט למגזר החרדי ב 25-כיתות גן לגילאי 6-
3בחולון ומומנה על ידי קרן 'ון ליר' הולנד .כיום התכנית פועלת בתלמודי תורה בבני ברק ובאלעד,
לגילאי .6-4
התכנית פועלת בשלושה מעגלים :ילדים ,הורים וצוות חינוכי.

ילדים
מדריכי תכנית ח"י פועלים להשיג את יעדי התכנית תוך שימוש בסגנון עבודה דינאמי ומקורי
היוצר אצל הילדים עניין בתופעות יום יומיות ויכולת לחשוב ולפעול באופנים יצירתיים.
המדריכים מגיעים למסגרת החינוכית פעם בשבועיים ומביאים איתם בכל פעם צעצוע מדע חדש,
באמצעותו לומדים הילדים על חוק או עיקרון מדעי מסוים .הם פותחים את הפעילות בסיפור
מעניין (הנוגע לאותו צעצוע) ,מקיימים בעקבותיו שיח עם הילדים ומאפשרים להם להתנסות בו
באופן חוויתי .בנוסף ,המדריכים בשיתוף הילדים ,יוצרים מחומרים פשוטים וזמינים מגוון של
צעצועי מדע (כדוגמת רעשן שדרכו לומדים הילדים על גלי הקול ועל התהודה ,מכונית הממחישה
כיצד ניתן לנצל סוגים שונים של אנרגיה וכיו"ב) ,דרכם מבינים הילדים את חוקי הטבע ,כמו כוח
הכבידה ,פרופורציה ,אנרגיה ,מסה ,כוח המשיכה ועוד .הילדים לוקחים את הצעצועים
לביתם בצירוף דפי הסבר להורים ובליווי תמונות מן הפעילויות.
הורים
בתום כל פעילות ,מקבלים ההורים דף הסבר על העיקרון המדעי שנלמד .בנוסף ,ישנם הורים
המשתתפים בסדנת יצירה משותפת יחד עם ילדיהם (שאינם משתתפים בתכנית הפועלת בתלמודי
תורה .)1ההיחשפות לחומרים ולפעילות עשויה לדרבן את ההורים להמשיך ולעסוק בתכני התכנית
גם בשעות הפנאי עם ילדיהם.
הצוות החינוכי
הצוות החינוכי (המלמדים) משתתף בהשתלמויות המקנות להם באופן תיאורטי ומעשי מושגים
ועקרונות מדעיים ,כדי שיוכלו להמשיך לעסוק בהם (בין המפגשים) ולשלב אותם בהוראה.
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נציין כי מנהלי התלמודי תורה לא נתנו את הסכמתם לפנות אל ההורים לצורך קיום סדנה משותפת יחד עם
ילדיהם .משכך ,ובשל חשיבות העניין ל'קרן ון ליר' ,נאלצו מנהלי התכנית לקיים סדנה כזו עבור הורים וילדים שלא
משתתפים בתכנית במסגרת התלמודי תורה.
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מטרות ושאלות הערכה
הערכת התכנית "חשיבה יצירתית" (ח"י) היא הערכה מעצבת ומסכמת שנועדה לבחון את דרכי
היישום של התכנית ,הלכה למעשה ,ולבדוק עד כמה היא עומדת ביעדיה .ממצאי המחקר עשויים
לסייע לאנשי הקרן ולמובילי התכנית לעמוד על נקודות החוזק שלה ,לבחון את התחומים
הטעונים שיפור ולהפיק לקחים לגבי המשך הפעלתה.
ממטרות מחקר ההערכה נגזרו שאלות המחקר הבאות:
 .1כיצד התכנית מיושמת ומהם הקשיים והאתגרים בהפעלתה?
 .2מהן העמדות כלפי התכנית בקרב משתתפיה (מנהלים ,מלמדים והורים)?
 .3מהן התרומות וההשפעות של התכנית על משתתפיה (ילדים ,מלמדים ,הורים)?
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שיטת המחקר – אוכלוסיית המחקר וכלי ההערכה
בשנת המחקר תשע"ו נעשה שימוש בשיטות הערכה איכותניות .2הנתונים האיכותניים נאספו
משני היישובים (בני ברק ואלעד) באמצעות ראיונות מובנים למחצה עם בעלי תפקידים שונים ועם
אימהות בקבוצות מיקוד.
אוכלוסיית המחקר
לוח  1מפרט את בעלי התפקידים שרואיינו בכל יישוב.
לוח  :1המשתתפים במחקר ,לפי יישוב
בני ברק
מנהל התכנית
מדריך בתכנית
מנהל בתלמוד תורה
מפקח בתלמוד תורה
מלמדים
קבוצות מיקוד עם אימהות

אלעד
1
1

1
2
4
2

2
4
1

כלי המחקר
ריאיון עם מנהל התכנית
מנהל התכנית רואיין בריאיון מובנה למחצה ,אשר התמקד ביישום התכנית .המנהל נשאל ,בין
היתר ,על דרכי הפעלת התכנית ,על קשיים ואתגרים ,על הצלחות והישגים וכן על כיווני פעולה
עתידיים.
ריאיון עם המדריך בתכנית
המדריך בתכנית רואיין בריאיון מובנה למחצה ,אשר התמקד בהפעלת התכנית בתלמודי תורה.
המדריך נשאל ,בין היתר ,על הישגי הפעילות והצלחותיה וכן על קשיים ואתגרים בהעברתה.
ריאיון עם מנהלים/מפקחים בתלמוד תורה
מנהלים /מפקחים בתלמודי תורה רואיינו בריאיון מובנה למחצה .הריאיון התמקד בנושאים
הקשורים ליישום התכנית ברמה ארגונית ופדגוגית.
ראיון עם מלמדים
מלמדים בתלמודי תורה רואיינו בריאיון מובנה למחצה ,אשר התמקד בתרומות של התכנית להם
ולילדים.
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נציין כי בתכנית ההערכה המקורית הוצע להעביר שאלונים להורים ,אולם בשל רגישות מגזרית לא התאפשר ביצוע
פעולה זו.
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ראיונות עם אימהות בקבוצות מיקוד
בריאיון נשאלו האימהות על הסדנאות עם הילדים  -על המניעים להשתתפות בהן ,על חווית
הלמידה וכן על התרומה של הסדנאות והשפעתן עליהן ,על ילדיהן ועל סביבתם הקרובה.
תהליך העבודה
בחודשים מרץ-אוגוסט  2016התקיימו ראיונות פנים אל פנים עם מלמדים ,מנהלים ומפקחים
בתלמודי תורה ,עם אימהות בקבוצות המיקוד ועם מנהל התכנית .כמו כן ,התקיימו ראיונות
טלפוניים עם המדריך בתכנית ועם בעלי תפקידים.
הראיונות השונים שוכתבו ונותחו בשיטת ניתוחי תוכן.
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ממצאים עיקריים
בפרק זה יובאו ממצאי המחקר של השנה הנוכחית ,שעלו מן הראיונות שנערכו עם בעלי
התפקידים השונים ועם האימהות שהשתתפו בקבוצות המיקוד .הממצאים שיוצגו יתייחסו לשני
היישובים (בני ברק ואלעד) יחד ,תוך מתן דגש לממצאים שונים ברמת היישוב.
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יישום התכנית "חשיבה יצירתית" בבני ברק ובאלעד
בתכנית "חשיבה יצירתית" השתתפו השנה ארבעה תלמודי תורה בבני ברק וארבעה תלמודי תורה
באלעד .3במסגרת התכנית התקיימו פעילויות עם הילדים (בתלמודי תורה) ,ניתנה הכשרה
למלמדים (בבני ברק בלבד) ונערכו סדנאות משותפות לאימהות ולילדיהן (שאינם משתתפים
בתכנית הפועלת בתלמודי תורה).
הפעילויות בתלמודי תורה – המפגשים והפעילויות בתלמודי תורה בבני ברק ובאלעד התקיימו
בתדירות של פעם בשבועיים ,במשך כ 45-דקות והועברו על-ידי מדריך חרדי (דובר אידיש) ,מנוסה
מטעם 'אחיה' .הפעילויות עסקו בנושאים שונים מתחום המדע כדוגמת מסה ומשקל ,מרכז כובד,
אנרגיה וכיו"ב.
מן הראיונות השונים עלה באופן ברור הדגש המושם בפעילויות על פיתוח החשיבה של הילדים:

"היות ואנחנו הגדרנו מטרה ,לאחר שביצענו את ההתאמה לאוכלוסייה החרדית ,הגדרנו מטרה
של פיתוח חשיבה ,בשונה ממקומות שבהם התכנית באה ללמד פיזיקה ...לצורך כך זה לקחת את
הצעצוע ולהעלות את הדילמה ויחד עם הילדים לשוט ,לזרום עם השיח שמתפתח תוך כדי...הם
מעלים השערות ,אנחנו מנתחים -זה יכול להיות  ,זה לא יכול להיות ,מה אתם אומרים ,איך נראה
לכם...ככה מתנהל השיעור...אנחנו לוקחים את הידע שכבר קיים אצלם ומנסים אתו לייצר
חיבורים חדשים וזה בדיוק הנושא של פיתוח חשיבה .אנחנו מעבים את הידע שיש להם ומוסיפים
עליו עוד ידע" (מדריך בתכנית) .הוא [המדריך] מגרה אותם יפה – הוא מתחיל מהרובד הנמוך
ומעמיק...והילדים כל הזמן אתו ,מנסים להגיע לחשיבה עמוקה יותר" (מלמד בתלמוד תורה
באלעד).
כמו כן ,דיווחו המלמדים בראיונות עימם כי התכנים בתכנית מתאימים לגילאי הילדים ,ולעיתים
נעשה חיבור בינם לבין התכנים הנלמדים בתלמודי תורה" :עכשיו היה ל"ג בעומר ,אז הם עשו

חץ וקשת ,אז הוא [המדריך] מקשר את זה ...הוא לוקח דברים שאני ממילא הייתי מלמד אותם
עכשיו והוא עושה את זה ,אם זה לפני פסח ,לפני פורים...הוא בדרך כלל מקשר לחגים" (מלמד
בבני ברק).
ההכשרה למלמדים – במהלך השנה התקיימה הכשרה בת ארבעה מפגשים עבור מלמדים
בתלמודי תורה בבני ברק .ההכשרה למלמדים כללה היבטים תיאורטיים ומעשיים ,שנועדו לסייע
להם בהוראה ובשילוב הנושאים בכיתה" :הרעיון מבחינת המלמדים זה לראות את תפיסת

העבודה של ח"י כדרך הוראה ושהם צריכים לחשוב איך ליישם את זה בכל דבר שהם מלמדים"
(מנהל התכנית).
סדנה משותפת לאימהות ולילדיהן – במחצית השנייה של השנה התקיימה סדנה בת שמונה
מפגשים עבור אימהות וילדיהן ,בגילאי  .10-3הסדנה התקיימה הן בבני ברק הן באלעד ועסקה
בנושאים דומים לאלו הנלמדים בתלמודי תורה .הסדנה נועדה לחשוף את האימהות לפעילויות
ולתכנים בכדי שהן תוכלנה להמשיך ולעסוק בהם בשעות הפנאי עם ילדיהן .כאמור ,בסדנה
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הפעילות בתלמודי תורה באלעד החלה רק באמצע שנת הלימודים הנוכחית.
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השתתפו אימהות וילדיהן שאינם משתתפים בתכנית הפועלת בתלמודי תורה וגיוסן נעשה בעיקר
"מפה לאוזן".
המניעים להשתתפות תלמודי התורה בתכנית
מהראיונות עם המנהלים בתלמודי תורה עלו שני מניעים מרכזיים להשתתפות בתכנית – העשרה
בתחום ידע נוסף (מדע) ופיתוח החשיבה של הילדים ,בין היתר ,לצורך לימודי הגמרא" :אני מאד

התלהבתי מהתכנית ,באמת מהרעיון של להקנות מושגים לילדים ,להרחיב להם אופקים,
שידעו...הייתי מאד בעד בשביל להכניס ידע...זה משהו שמאד יכול להועיל ליום יום" (מנהל
בתלמוד תורה בבני ברק)" .כאשר הילדים יגיעו ללימוד המשניות ולימוד הגמרא ,שהם צריכים
חשיבה ,זה מאד יקדם אותם" (מנהל באלעד) .מניע אחר שעלה בראיון עם מפקח – הרחבת הידע
של המלמדים בתחום הגיל הרך והעמקתו" :אחד הדברים החשובים שזה בוער לי ברמה האישית
...שהמלמדים יבינו שהגיל הרך הוא לא גיל סטנדרטי שהם מכירים מפעם ,שהמלמדים שלהם
היו ...שיש המון תחומי התפתחות שחשוב לשים עליהם דגש ולכן כל דבר שיעשיר את הידע של
המלמדים וייתן להם מבט שונה ,מבט מעמיק על הגיל הזה ,זה דבר שאנחנו רוצים שהמלמדים
יהיו בו( "...מפקח בתלמוד תורה בבני ברק).
שביעות רצון מהתכנית
מן הראיונות עם בעלי התפקידים השונים ,ניכר כי ,ככלל ,התחושות כלפי התכנית הן חיוביות וכי
קיימת שביעות רצון גבוהה מהפעילות המתקיימת בתלמודי תורה ,בייחוד מהתועלת שמפיקים
הילדים ממנה (על כך יפורט בהמשך) .המלמדים הביעו שביעות רצון גבוהה מהיחס של המדריך
ומהמקצועיות שלו"" :הוא לוקח מושג שקשה קצת לתפיסה וממחיש אותו בדרך שכל ילד ,גם

ילדים שיש להם קשיי למידה ,תופסים את זה...יש לו כושר מיוחד ,נדיר לדעתי ,ככה שהוא יורד
לרמה של הילדים" (מלמד בתלמוד תורה באלעד) וכן מהנושאים והתכנים הנלמדים במסגרת
התכנית.
עם זאת ,בריאיון עם מדריך בתכנית צוין כי מקצתם של המלמדים (בייחוד בבני ברק) אינם
שותפים לתחושות אלו" :יש את ה 20%-שהם "קרים לתכנית" ,הם לא מגלים עניין
בתכנית...אומרים שזו עוד תכנית ומכירים את התכניות האלה( "...מדריך בתכנית).
האימהות בקבוצות המיקוד הביעו אף הן שביעות רצון גבוהה מהפעילויות בסדנה ודיווחו על
הגעה סדירה אליהן ,על אף המאמץ הכרוך בכך (עבור חלק מהן)" :זה לא קל לצאת מהבית אחרי

שאנחנו חוזרות ב 16:00-מהעבודה וב 16:30-לצאת שוב ולחזור ב...19:00-זה מאמץ אבל לתקופה
קצרה הוא כדאי" (אם שהשתתפה בסדנה בבני ברק)" .אני רואה שהם [הילדים] כל כך שמחים
וכל כך כיף להם ,אז אני עושה את המאמץ ומגיעה כל שבוע .לא פספסתי אפילו פעם אחת" (אם
שהשתתפה בסדנה בבני ברק).
הישגי התכנית בעבור המלמדים ,הילדים וההורים
השפעת התכנית על המלמדים – מן הראיונות השונים נראה כי התכנית תרמה למלמדים הן
בהיבט התיאורטי הן בהיבט המעשי .במסגרת ההכשרה שקיבלו המלמדים (בבני ברק בלבד) הם
רכשו ידע וכלים ,אשר בכוחם לסייע להם בהקניית מושגים לילדים" :קיבלתי הרבה ידע
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בהשתלמויות האלה ,איך להסביר לילדים (למשל מה זה צף ומה זה שוקע)...זה נתן לנו הרבה ידע
בעבודה" (מלמד בתלמוד תורה בבני ברק) .כמו כן ,הפעילויות בתלמודי תורה אפשרה להם לבחון
את דרכי ההוראה שלהם ואף לערוך בה שינויים" :זה נותן לי הרבה ,גם בכיתה -איך להפעיל את

החשיבה ,איך לפתח יותר כל נושא עם הילדים ,איך להסביר להם ,לשאול אותם ,לחקור אותם"...
(מלמד בתלמוד תורה באלעד); "אני מקבל מהם ]מהמלמדים] פידבקים שאני מבין שהם לוקחים
את הרעיונות ,את הכיוון ,כיוון הלמידה ,איך מלמדים ילדים נושאים מסוימים והם משתדלים
לאמץ אותם( "...מפקח בתלמוד תורה בבני ברק) .מעבר לכך ,עלה בראיונות כי המלמדים למדו
ליישם פעילויות מהתכנית ואף קיבלו רעיונות לפעילויות נוספות" :זה אולי ערך מוסף של
התכנית -מלמדים רואים מודל של יצירתיות ,כי תמיד כשאני מרכיב צעצוע חדש אז אומרים לי-
וואו ,הרעיונות לא נגמרים ,השמיים הם הגבול .הם אומרים שבמסגרת העבודה שלהם הם
לפעמים מחפשים להיות יצירתיים ולא תמיד זה מצליח להם ,אז הם מקבלים רעיונות מה אפשר
לעשות ,זה נתן להם איזשהו מודל איך אפשר להיות יצירתי עם חומרים שיש להם בגן" (מדריך
בתכנית) .בנוסף ,דיווחו חלק מהמלמדים על שימוש בתוצרי התכנית יחד עם ילדיהם" :כשעשינו
את הנבל לקחתי הביתה ולימדתי את הילדים שלי מהקטן ועד הגדול ...כולם נהנו לשמוע את
הצלילים...את רוב הפעילויות אני לוקח הביתה" (מלמד בתלמוד תורה באלעד).
השפעת התכנית על הילדים – מן הראיונות השונים עלה כי התכנית תרמה לפיתוח החשיבה של
הילדים ,בכך שהיא אפשרה להם לעסוק (במסגרת הפעילויות) בשאילת שאלות ,הסקת מסקנות,
אנלוגיות וכיו"ב" :בכל שיעור אפשר לומר שהילדים עשו משהו היום ,שנעשה אצלם משהו

בראש...אנחנו ממש נוגעים בחשיבה גבוהה ,חשיבה היסקית ,באנלוגיות...אני חושב שאני מגיע
איתם לרמות גבוהות של החשיבה  ,אפילו חשיבה של בית ספר ,כל מיני היקשים...זה דבר שעולה
מאליו גם בלי לרצות ,בתוך השיח עם הילדים...זה נותן לילדים להתנסות ברמות חשיבה די
מתקדמות ואתה רואה ילדים שעושים את זה יופי" (מדריך בתכנית); "זה מאד מעורר
לחשיבה...אני רואה את הילדים שלי -הם מקישים מדברים ,מראים דברים ,פתאום מתחברים
להם כל מיני דברים בבית ,כל מיני משחקים" :אהה ,זה כמו שעשינו עם השיווי משקל ולכן זה
מצליח ולכן זה לא נופל( "...אם שהשתתפה בסדנה בבני ברק).
התכנית גם תרמה לרכישת מושגים מדעיים של הילדים ,ואפשרה להם לעסוק בנושאים בתחום
המדע ,שאלמלא התכנית ,לא היו נחשפים אליהם כלל" :אנחנו רואים משיעור לשיעור איך

הילדים מביאים את המושגים שכבר למדו ,אפילו מה שלמדו בשנה קודמת...הם זוכרים למשל
את המושג שיווי משקל -בשיעור הראשון שלימדתי שיווי משקל הם צעקו "שיווי משקל""...
(מדריך בתכנית)" .הילדים למדו מושגים חדשים ,שלדעתי אם הוא [המדריך] לא היה מגיע...יש
להם פה למידה של פיזיקה ,כללי פיזיקה ,שלא היו לומדים את זה .במגזר שלנו יחסית אפשר
לומר שלא למדו את זה עד היום בצורת לימודים" (מלמד בתלמוד תורה באלעד).
מן הראיונות השונים עלה כי הילדים מפיקים הנאה מרובה מן הפעילויות ומצפים להן בכיליון
עיניים .כמו כן ,ציינו האימהות בקבוצות המיקוד כי הילדים נהנים לשתף את יתר בני הבית בידע,
בחוויות ובצעצועי המדע שהם מקבלים ,ונראה כי הדבר תורם לתחושת הביטחון העצמי שלהם:

"זה מאד מעצים...אני רואה שזה תורם לו מאד לביטחון העצמי מהידע שהוא יודע ,הוא מרגיש
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בזה בטוח" (אם שהשתתפה בסדנה באלעד)" .מאד יפה היה לראות איך הוא בתור קטן ,בא לאבא
שלו והוא כאילו בוחן אותו ופתאום יש לו כאן משהו שהוא יכול להעביר הלאה" (אם שהשתתפה
בסדנה באלעד).
השפעת התכנית על ההורים – מן הראיונות בקבוצות המיקוד עם האימהות עלה כי הסדנה
אפשרה להן זמן איכות עם הילד ,העשירה אותן בידע ובמושגים חדשים ,וסיפקה להן רעיונות
לפעילויות לשעות הפנאי עם ילדיהן" :אחרי שהייתי אתו אחר הצהריים בכל המהלך ,את יכולה

לשחזר את זה אתו שוב ..מה קרה ,מה עומד מאחורי זה...את שותפה...זה מאד משמעותי להבין
מה היה מעבר לתוצר( "...אם שהשתתפה בסדנה באלעד) .בנוסף ,ציינו חלק מן האימהות כי
הסדנה הביאה אותן לתובנות חדשות הנוגעות לגידול וחינוך ילדיהן" :אני הגעתי למסקנה
שבעצם כל דבר אפשר ,למרות שזה נראה גדול ,להסביר להם ולהוריד את זה לרמה שלהם ,כי לא
האמנתי ..יש דברים שאני לא הבנתי אותם ופתאום זה נהיה פשוט וברור("...אם שהשתתפה
בסדנה באלעד)" .אני חושבת שהיא נתנה מודל מאד מאד טוב לא לענות תשובות ,אלא לשאול את
הילד מה הוא חושב...לתת לילד לראות אם התשובה שלו הגיונית או לא הגיונית( "...אם
שהשתתפה בסדנה בבני ברק) .מעבר לכך ,ציינו האימהות כי גם יתר בני המשפחה מעורבים
בפעילויות ונתרמים מהן"" :בבית אין ספק שזה הפך לשיח .יש לי בן בפנימייה שמגיע פעם

בשבוע ,אז הדבר הראשון כשהוא הגיע בשבועות האחרונים ,הם רצו להראות לו מה עשו
ב'אחיה'...אני ראית אותו יושב איתם והבן שלי מסביר מה הם עשו ,מה הם למדו ואיך זה עובד
והבן הגדול עזר לו והם עשו ביחד וזו הייתה שיחה ממש מעניינת או כשבפעמיים האחרונות הבת
שלי הגיעה ולא הבן ,אז כשהגענו הוא כבר חיכה בחלון וצעק :מה עשיתם היום? מה למדתם? " ...
(אם שהשתתפה בסדנה בבני ברק)" .כשמגיעים הביתה ,זה להראות לאחד אחד וכשאבא מגיע
הביתה זה להתנפל עליו ולהסביר לו ואז אבא יושב איתם ובודק ,אולי אפשר היה לעשות את זה
אחרת ,ממש מנסים למצוא איתם כל מיני רעיונות נוספים" (אם שהשתתפה בסדנה באלעד).
לצד האמור לעיל ,נציין כי לא עלו בראיונות עם בעלי התפקידים השונים דיווחים הנוגעים
להשפעת התכנית על ההורים ,למעט הבעת שביעות רצון כללית ממנה.

הקשיים והאתגרים
מן הראיונות עם בעלי תפקידים בתכנית עלה כי הם התמודדו עם סוגים שונים של קשיים
ואתגרים בנוגע לתכנית או לפעילויות שבמסגרתה.
קשיים ואתגרים הנוגעים לתכנית – אחד האתגרים הבולטים היה הכנסת התכנית לתלמודי תורה
(בייחוד בבני ברק) ויישומה הלכה למעשה ,זאת בשל הרגישות הקיימת בציבור החרדי כלפי
תכניות חיצוניות" :זה הקושי להיכנס והחשש שזה יתפוצץ מבלי סיבה נראית לעין ...יש כל מיני
זרמים תת קרקעיים שיכולים להפיל את התכנית ואנחנו לא יכולים לצפות מאיפה זה יבוא"...
(מנהל התכנית) .בהקשר זה ציין מנהל התכנית כי התכנית הופסקה השנה באחד מתלמודי התורה
בבני ברק על רקע התנגדויות שעלו מצד גורמים שונים בציבור החרדי.
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אתגר נוסף שעלה בראיון עם מנהל התכנית היה גיוס כח-אדם מתאים (הן מקצועית הן תרבותית)
להעברת הפעילויות בתלמודי תורה .בהקשר זה צוין כי שני מדריכים הוחלפו אשתקד בשל אי
התאמתם לתפקיד.
קשיים ואתגרים הנוגעים לפעילויות– אחד האתגרים שעלו בראיון עם מדריך בתכנית נוגע לצורך
בביצוע התאמות תרבותיות לתכנים בתכנית..." :אם אני אעביר את השיעור כמו שקיבלתי

בהדרכה ,בעיניים חרדיות הוא ריק מתוכן...ומאחר ואנחנו תחת ביקורת ,המלמד נוכח בשיעור
שאני מעביר ,אני חייב לרצות אותו...הוא רוצה לראות איזשהו תוכן משמעותי מבחינה חינוכית..
אני צריך להיות מאד רגיש לניואנסים ,חייבת להיות לי היכרות מאד טובה עם המלמד ,מה
באמת חשוב לו שיהיה בכיתה שלו...אחרת כל שיעור ניפול ,יהיו לנו חיכוכים אתו והוא עשוי
להגיד לך אל תבוא אליי יותר" (מדריך התכנית).
נוסף על כך ,ציין המדריך את הקשיים הרגשיים והפיזיים עימם הוא התמודד ,בשל היעדר

שיתוף פעולה מצד חלק מהמלמדים (בייחוד בבני ברק)..." :יש את המתנגדים הסמויים שהם
ממש לא משתפים פעולה...הם לא מגלים עניין בתכנית ,אומרים -זו עוד תכנית ,אני מכיר את
התכניות האלה...הם נוכחים בכיתה כי המנהל מחייב אותם ,הם יהיו חייבים להושיט יד כי הם
חייבים ,אבל הם יראו לך שהם חייבים ,בלי חשק...לפעמים אני כבר מעדיף שהם לא יעזרו לי כי
לפעמים הם רק הורסים את הצעצוע ,רק בשביל לצאת ידי חובה ,אז הם עושים חור לא במקום
הנכון או משהו כזה...כשאין לי מלמדים טובים זה באמת קושי כי אין לי עזרה...לפעמים אני יוצא
קרוע מהכיתה -לפעמים אני צריך לעבור על  30ילדים ,להכין עם כולם את הצעצוע...מעבר לזה
אני מרגיש שאני נכנס לשטח הטריטוריאלי שלהם והם לא באמת מקבלים אותי באהדה ,הם לא
מאמינים במה שאני עושה ,הם לא נותנים תחושה טובה " (מדריך בתכנית).
קושי נוסף שהעלה המדריך קשור להעברת הפעילויות במבנים שאינם תואמים את היקף

הפעילות (קושי שיוחס לתלמודי התורה בבני ברק)" :בבני ברק הכיתות קטנות וצפופות...כשאני
עושה מטוס עם גומייה וכשהילדים צריכים להטיס את המטוס בתוך הכיתה הוא עף מטר וחצי
ונתקע בקיר ממול...בבני ברק אני גם מגיע לתלמודי תורה שיש בהם  30ילדים ויותר בכיתה בגודל
( "3*3מדריך בתכנית).
קושי אחר שהעלה המדריך הוא קושי לוגיסטי הנוגע לאיסוף החומרים לפעילויות באופן עצמאי:
"התנאים שהתכנית מעמידה לי מקשים עליי כי אין לי רכב .אני למשל אמור לאסוף את

הצעצועים ,אני לא מקבל אותם עד הבית...אני אמור לאסוף אותם מהמחסן ב'אחיה' בבני
ברק...אני אמור לעמוד שם במחסן ולספור...לפעמים זה לוקח לי שעתיים" (מדריך בתכנית).
אשר למלמדים– מן הראיונות עימם לא עלו קשיים מיוחדים הנוגעים לתכנית.
צרכים והצעות לשיפור
מן הראיונות עם בעלי התפקידים עלו מספר הצעות וכיווני פעולה ,בהם ,הרחבת התכנית
ליישובים נוספים ,הפעלתה בשכבות גיל גבוהות יותר ,ומציאת פתרונות לקושי הלוגיסטי.
מדריך בתכנית הדגיש גם את הצורך בחיזוק הפן היישומי שבהשתלמויות למלמדים..." :

המלמדים מגיעים בלי מוטיבציה להשתלמויות ..הם נהנים אבל אין להם מוטיבציה כל כך גדולה
להגיע כי הם לא מבינים את הערך...הם לא מגיעים מתוך שליחות להשתלמות הזאת...חשוב לדבר
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איתם גם על הנושא של פיתוח חשיבה בגיל הרך דרך צעצועי המדע שלנו ומהם העקרונות שהם
יכולים לקחת לעבודה שלהם -זה דבר שהיה יכול לתרום להם לחיבור מאד חזק לעבודה שלהם"
(מדריך בתכנית).
מהראיונות עם האימהות בקבוצות המיקוד עלו כמה הצעות לשיפור הסדנה ,בהן ,חלוקת דפי
מידע לאחר כל פעילות בצירוף משימות לבית ,הרחבת הסדנה למספר רב יותר של מפגשים
וחלוקת הילדים לקבוצות גיל שונות.
תכניות לעתיד
בריאיון עם מנהל התכנית עלה כי קיימת השאיפה להרחיב את פעילות התכנית ליישובים נוספים
(לאחר שיימצא גורם מממן) ואף להיכלל במאגר התכניות לילדים ונוער בסיכון .בהקשר זה ציין
מנהל התכנית כי גורמים בעיריית צפת הביעו עניין רב בתכנית.
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סיכום והמלצות
במסגרת התכנית "חשיבה יצירתית" ,התקיימו לאורך השנה פעילויות בתלמודי תורה ,הכשרות
למלמדים וסדנה משותפת לאימהות ולילדיהן (שלא השתתפו בתכנית ח"י בתלמודי תורה).
מהראיונות השונים ניכר ,כי קיימת שביעות רצון גבוהה מהתכנית ,בייחוד מהתרומה לילדים
בפיתוח החשיבה ,בהקניית מושגים מדעיים ובהגברת תחושת הביטחון העצמי .עוד עלה כי
התכנית מקנה למלמדים ידע ומושגים מדעיים מאפשרת להם לבחון את דרכי ההוראה שלהם
ומספקת להם רעיונות לפעילויות בכיתה.
מקבוצות המיקוד עם האימהות עלה כי לתכנית השפעה גם על הסביבה הקרובה (יתר בני
המשפחה) ,המעורבת ונתרמת גם כן מן הפעילויות.
מאידך ,מפעילי התכנית התמודדו עם קשיים ואתגרים הנוגעים לתכנית או לפעילויות במסגרתן,
בהם הכנסת התכנית לתלמודי תורה (בייחוד בבני ברק) ,גיוס כוח אדם מתאים ,ביצוע התאמות
תרבותיות בתכנים והשגת שיתוף פעולה מצד המלמדים.
אשר להצעות לשיפור – בראש ובראשונה הוצע להרחיב את התכנית ליישובים נוספים ולשכבות
גיל גבוהות יותר .עוד הוצע להגדיל את מספר המפגשים בסדנה ולספק למשתתפים בה מידע כתוב
על הפעילויות.
לאור האמור לעיל ,המעריכות רואות חשיבות בהגברת מידת המעורבות ושיתוף הפעולה של
המלמדים ,כמו גם ,בחיזוק הקשר והמעורבות של ההורים בתכנית ,ההכרחיים ליישומה ,ביסוסה
והטמעתה.
מבחינת המלמדים ,ראוי לספק להם מידע מפורט על התכנית והרציונל שלה ולשתף אותם
בתהליך התכנון של הפעילויות (תוך התחשבות בידיעותיהם ,בעמדותיהם ובצרכיהם) ואף בביצוע
של חלק מהן (בפיקוח של מדריך בתכנית) .מעבר לכך ,יש לדאוג שבמסגרת ההכשרה יושם דגש על
ההיבט המעשי וחיבור עקרונות התכנית לעבודת המלמדים בכיתות.
באשר להורים ,נמליץ על המשך הפעלת הסדנה המשותפת עם הילדים גם בעבור משפחות נוספות
(רצוי בקרב אלו שמשתתפים בתכנית הפועלת בתלמודי תורה) ,המשך העברת מידע כתוב בנושאי
הפעילויות ומתן משימות לבית המחייבות עבודה משותפת של הורים וילדים.

