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 כניות לאחר הלימודיםותמהתמודדות עם "השקר הגדול": הצורך לעצב מחדש ציפיות 

 

 

פי  על, הזמן עםיש הגדרות שונות ותפקידים מגוונים, המשתנים  שלאחר הלימודים תוכניותל

 אחר תוכניותזמן רב נתפסו . התמורות בהשקפת העולם בתחום החינוך ובשאלות חברתיות בכלל

-הפילנתרופיים מהמאמצים חלק מהווהו ספרי הבית החינוך בשולי הפועל, צדדי כמנגנון הצהריים

 אחר תוכניות. )של המאה הקודמת( 90-ה שנותיה זו השתנתה מאז ירא. הקהילה של מקומיים

: היום סדרשל  מרכזיה שיחמושפע מה הןדיון בה. גדולה ותפוצה רחבה הכרה קיבלו הצהריים

 . ובינונית נמוכה הכנסה בעלות ממשפחות ילדים בקרב נמוכים לימודיים הישגים

 הזדמנויות אספקתשל   כלליה בקו להמשיך מעדיפים היו הספר בית שלאחר תוכניותה ייזמ אם גם

 אתהגדיר להיה עליהם  ובמשאבים במימון לזכותכדי  הרי ,מינימליים ואיתגור העשרה, להנאה

באופן מעשי, . כניות שהם מציעיםוכמוקד הת האקדמי הפער צמצום ואת הלימודיות התוצאות

משמשת נימוק מנצח לתומכים  האקדמיים ההישגים פיתוחכניות כאלה בוהמעורבות של ת

כניות ואודות תעל עברה לשוליים בדיון  תלמידיםה של יותר רחבה להתפתחות הדאגה. בהפעלתן

סטנדרטיזציה ה לפרדוקס: אנו עדים. אקדמיים יעדים של במונחים ורק אך הוגדרה ןהצלחת; אלה

הזמן המוקדש לנושאים שאינם  את משמעותית הכניסה את בתי הספר ללחץ ואילצה אותם להפחית

, אומנויותעסוק בול החלל את למלא, לפיכך, התבקשו המשלים החינוך תוכניות ;במבחן מופיעים

כניות וציבורי ניתן לתמימון , אירוני באופן, ן הצד האחרמ. כללית אקדמית העשרהבו גופני חינוךב

 התוצאה ברורה:. גבוהה יחסית הסטנדרטיים במבחנים תלמידיםה להצלחת המשוערת תרומתןש

 לספקלהציב יעדים בלתי אפשריים ו התוכניות נאלצו מפעילי, יחד גם  מימון ציבורי ופרטי לקבלכדי 

סדר היום   בסיס עלנבנו  הצהריים אחר תוכניות להפעלת חדשותה יוזמותה. כיסוי חסרות הבטחות

 תוכנית שלהן. אקדמיותה תוצאות, כאשר הדגש היה על ההל בכפוףכנית הלימודים, ולמעשה ושל ת

 בהישגיםמוכחים  שיפורים להציג דרשה ,2005 -ב הפורסמש ,קהילתיים למידה מרכזי עבור ביצוע

 בית שלאחר ותתוכניהכיום בונים מפעילי  גם. שנה מדיבהן  המשתתפים תלמידיםה של האקדמיים

 .  אקדמיים הישגים שיפורבהתייחס לדרישה ל הןשל הרציונל את הספר

 בעיות, מעורפל תיאורטי בסיס. ומאתגרת מורכבת מטלה היא חברתי בתחום כניותות הערכת

 קבוצתבו המחקר בקבוצת הזמן עם שחלים שינויים, המחקר בעיצוב חיוניות פשרות, מדידה

כל אלה  – אדם כל של אישיות לתכונות התפתחותית סביבה בין מורכבות אינטראקציות, הביקורת

.  הצהריים אחרשל  תוכניות כך גם לגבי הערכת. כניות בתחום זהומקשים מאוד על הערכת ת

 בחוויות  גדולים  פערים, שונותהכניות וריבוי מוקדים ויעדים בת ,מפורט תיאורטי רציונל היעדר

יש גם לזכור, כי  .כניותותהת הערכ כל אלה מקשים על – אחת תוכנית במסגרת גם תלמידיםה

. התוצאות כנית זו או אחרת עשויה להיות בעלת השפעה עלות להעריך ומתי איפה, כיצד החלטהה

הכולל תצפיות ארוכות, מוגבל מאוד  ,ינהבחירה בשיטת המחקר יוצרת פרדוקס: מחקר איכות

, על מעדיפים החוקרים מרביתאורך זמן ממושך.  והואיה שלו י, מבחינת זווית הראמבחינת היקפו

 נמדדותה ,בתוצאות להתמקדו ,שטח בעבודת שנתיים-שנה במשך לעסוק הצורך על לוותר כן,

כאשר קובעי המדיניות מעדיפים התמקדות בתוצאות נמדדות,  ,. במצב הקייםסטנדרטיים במבחנים

 שימוש גםכך ו מרכזי קריטריוןלם הופכי אקדמיים הישגים. הופך היעד למכתיב הדרך כולה
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 יםובחומר מדידה בכלי שימושהדבר מוליך ל. תוצאות מספריות-מודדי סטנדרטיים במבחנים

גם הקריאה של הממצאים עלולה ליפול . כניותורכי הערכת התולצו רכי הוראהולצ ועוצבו שפותחו

תישמר במעבר לבית שגי התלמידים במסגרות של אחר הצהריים לא בהכרח ילטעות: תמונת ה

דורשת  אחר לתחום אחד בתחום שנרכשו ואסטרטגיות מיומנויות, ידע של העברה  הספר: ידוע, כי

 חנו בה.ינ תלמידיםהתאמה, אשר ספק אם כל הו גמישות מיוחדת

 המתודיות ההנחות את נקבל אם גם ךא. מהותיות מתודיות מבעיות יםסובל הערכה מחקרי

של  השפעותה על מחקרים .ממצאיםה בתוקף ספק נטיל ולא םמאחוריה העומדות המסובכות

. הטוב במקרה, בינוניים די הישגים על מצביעים האקדמיים ההישגים על הצהריים אחר תוכניות

מבחינת ההתמדה ומשך  תוכניות,ב ההשתתפות בין קשר מצביעים על המחקרים אמנם מרבית

, יעילות כגון, נוספים משתנים , שבחנוטווח רחבי מחקרים. יםאקדמי הישגיםב קל שיפור לבין ,הזמן

 חיובית השפעה, מצביעים על חלטותה קבלתו פעולה שיתוף, קונפליקטים פיתרון יכולת, רגישות

קבועים  קריטריוניםאך גם במקרה זה מדובר ב. כניות אחר הצהרייםות לש קבועהבינונית אך 

 .הצוותו תלמידיםה חוויות של פתוחה בחינהואין בהם  מראש

 אחר הלימודים יש שתי בעיות מובנות:לכניות ות לש במחקרי הערכה

כניות הלימודים ופי יעדי ת , עלהאקדמיים בהישגים שיפורכנית כוהת יעד הגדרת -

 המערכתיות הכלליות.

 כניות.ושגים לימודיים, כמכשירי הערכה לתישימוש במבחנים סטנדרטיים, שנועדו למדוד ה -

, יחודיתיו נפרדת מסגרתכ בלתי פורמליה החינוךאת ההיגיון הפנימי של  עקרותשתי בעיות אלה מ

הספר  בית פעילותל תוספת. התייחסות למסגרת זו כאל משלה וחברתי התפתחותי תפקיד בעלת

 :עללחילופין, ניתן להציע . ה לצרכיו מרוקנת אותה מן העיקרתוהכפפ

לצמצם את הפערים  הצהריים אחר תוכניות יש לזכור, כי אין בכוחן של :הגדרת יעדים -

המיועדים לכך ראוי לנצל באופן יעיל יותר,  המשאבים את העצומים בחברה האמריקנית.

 צורות של צמצום כמו, וכלכלי חברתי שוויון-אי לצמצום המכוונים ,אפקטיביים צעדים קיטתבנ

 פחות עובדיםכך שגם  ,העבודה תנאיב פורשיול לדיור שקשור במה במיוחד, שונות סגרגציה

הסביבה  והפיכתבבתי הספר הציבוריים  התנאים שיפור, לילדיהםיותר  נגישים יהיו מיומנים

כניות החינוך ולעומת זאת, חשוב לשמור על ייחודן של ת. הלימודית לחיובית ומזמינה

, בהישגים הפער צמצוםכניות אלה בושמשיגות ת הקטן הרווח אםגדול  ספק -המשלים 

 הנגרם בהשמטת הערכים הממשיים שלהן. העצום ההפסד את שווה

 תוכניותממערך ההערכה של  סטנדרטייםה מבחניםיש להוציא את ה :תהליכי הערכה -

הרגיל: אלה  החינוך במסגרתיש מקום לשקול שימוש במבחנים אלה גם  .הצהריים אחר

 ומהמטרות חשובות קוגניטיביות ממיומנויות, מסוימים ידע מתחומי מתעלמיםמבחנים ש

 המבחנים מדלגים, מודדים לכאורה הםש בתחומים אפילו. החינוך של החברתיות

 מאפשרים ואינם תלמידיםה את מאתגרים אינם, רבים חשובים ממדים על הסטנדרטיים

היכולת להתכונן למבחנים אלה . שלהם הפוטנציאל של מרבי למימוש להגיע להם

שגים גבוהים יותר יבאמצעותם להמבוססות להגיע  ממשפחות תלמידיםמאפשרת ל

 .והספק בערכם של המבחנים עוד גדל בשל כך
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 מסגרת. יש לראות בהן בלתי פורמליכניות החינוך הולדיון בת אחרתתחת זאת, יש לאמץ פרדיגמה 

 תמיכהאלא  הספר בבית הבעיות פיתרון אינו העיקרית מטרתןעצמאית, ש התפתחותית

 סוגים תלמידיםל להעניק  יכולת יש המשלים החינוך לתוכניות. תלמידה של כללית בהתפתחות

 חלשות ממשפחות תלמידים עבור במיוחד חשובשהוא ין יענ, התפתחותיות חוויות של שונים

. אינו מספק אותהשדאי ו, שהנגישות שלהם לחוויות כאלה נמוכה, ובית הספר בוהביניים וממעמד

הודות  מתאפשרות שונים בתחומים מיומנויות תלמיד, ויצירתיות חקר, והנאה משחק של חוויות

 מאפשר המשלים החינוך תוכניות של הגמיש האופי. שיתוףשל  יכולות פיתוחו שייחס אי של לשילוב

 תוכניות של החשובה המשימה. כפרטים תלמידיםה בין ולהבדלים שונות לקבוצות אותן להתאים

 והתלמידים, אליהם מגיעים אינם ספר בתיש בתחומים חלשות ממשפחות תלמידים פיתוח היא אלה

כולל  בלתי פורמליה החינוך. החופשי שוקכספם, בבהללו  השירותיםאינם מסוגלים לרכוש את 

 הבעהמאפשר  הואובכך , הספר ביתאלה של מ וסימבוליות מופשטות פחות, ממשיות פעילויות

 לכישלון שיפוטיות, כך שהסיכוןעדר יהאתוס המנחה את המדריכים הוא ה. תלמידה של אותנטית

 , מוקנותפסיכולוגיתו יתספי - בטוחה אווירהנמוך יותר מזה שבבית הספר. ב המשלימות כניותובת

 . אישיים-בין ויחסים בצוות עבודה של מיומנויות

 לתייג בלי, מהתפתחותי קושי החווים תלמידיםללסייע  המשלים חינוךבשל אופיו המיוחד עשוי ה

עשויים לקדם גם תחומים  המשלים החינוךמאפייני  .אלה יםפיינמא ידי על זהותם את לכונן או אותם

תרומה בתחומי האוריינות, בזכות  יש המשלים חינוךמתברר כי לעקרונות ה אקדמיים מסוימים:

 באופן להגיב . מתן האפשרותוהידע הכישורים של הרלוונטיות תחושת קוזיחל המופעלותהטכניקות 

תוצרי תרבות מהווה יסוד בעבודת החינוך המשלים. שיטות החינוך ל להתחברו טיםלטקס אישי

 לבין הקהילתית האוריינות בין גשר לבנותובכך  התלמידשל  וזהותאת המשלים עשויות לסייע לכונן 

 . הספר בבית הדומיננטית האוריינות

-ובין יםחברתי כישורים, אסתטי חוש, יצירתיות :כמו מיומנויות לפתחמכוון  בלתי פורמליה החינוך

. את תוצאות וחמלה שייכות, קהילתיתה זיקההו תרבותיתה זהותה חיזוק, עצמית הבעה, יםאישי

 באמצעות התוצאות את למדוד ונשנים חוזרים ניסיונות. אלה תחומיםכניות יש לאתר בבדיקת והת

 את מחדש לעצב כדי את היעדים האחרים. יםכניות ולא מקדמוחוטאים לת סטנדרטיים מבחנים

 דדוקציה ואינדוקציה: בשילוב צורך יש המשלימות התוכניות של האמיתית ההערכה ואת המחקר

 בפני העומדות ההתפתחותיות המשימות מגוון לכלהגדיר צרכים באופן דדוקטיבי, בהתייחס יש ל

הדרושים  השונים המאפיינים את להגדיר . בהתאם, יששונות קהילותבו שונים גילאיםב תלמידים

 לעומק לבחון יש האינדוקטיבית מהבחינה. אלה התפתחותיות משימות בביצוע התומכות תוכניותל

שענות על תצפיות ועל דיווחים יהמתרחשים תוך ה תהליכיםה אתהמשתתפים, לנתח  חוויות את

 . הצוותאנשי  ושל תלמידיםה של

-אי דווקא, שונים התפתחותיים הקשרים בין הסתגלותרצף ו ליצור הטבעית הנטייה למרות ,לסיכום

בלתי ה החינוך. עשוי להיות מועיל בלתי פורמליה לחינוך הספר בית בין ניתוק אפילו או המשכיות

 החינוך במסגרת נענים לא שצרכיהם תלמידים מיליוני של בריאה להתפתחות סייעפורמלי עשוי ל

 ומפתחי המדיניות קובעי של החיונית המטרה. ושל הנפרד המרחב בזכות שמירה על, הפורמלי

 מסגרת בתור העצמאית זהותן על שמירה, אפוא, להיות חייבת הספר בית לאחר תוכניות

. הפורמלי בחינוך האקדמיים הפערים את לצמצם מהחובה המשלים החינוך ושחרור התפתחותית



6 
 

6 
 

 ן שליעילות להערכת ככלי אקדמיים הישגים לע הסטנדרטיים המבחנים את לבטל יש, ראשון צעדכ

 .הצהריים אחר תוכניות
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