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 של למידה מבוססת קהילה:כשולים מ
 ות של בני נוערהשתתפכיצד דינמיקה של כוח מגבילה את ההתפתחות וה

מחויבות להרחבת גבולות הובילו ל בתחום החינוך הבית ספרישחלו בתקופה האחרונה התפתחויות ה

ות חייב לכלול את הרשת מחודש של תכנית הלימודיםהעיצוב הספר. בתי המסגרת הניתן בהחינוך 

השינוי הזה נוער. ההישגים של בני בהתפתחות ותומכים בגורמים חשובים, שוהמשאבים הקהילתיים כ

 שאיפותליום ו-לחיי היום אותן רלקשולוונטיות יותר רחינוכיות להחוויות את המשקף את הרצון להפוך 

לחוויות לפעילות משמעותית ו שורהשל בני הנוער. כמו כן, הודגש הצורך בקיום למידה הקההתפתחות 

הקיימות  האמתיותהבעיות . הווה אומר, שהלמידה תכלול את מסגרת הלימודיםב תלמידיםשל ה

 נטיות של החוקרים בתחום. תהחוויות האוואת  בני הנוער בסביבת

 

מעורבות התלמידים בפרקטיקה קהילתית מקבלת חשיבות גדולה במסגרת המאמצים להפוך את הידע 

לעתים קרובות, למידה . האמתייםשל החיים  ותמורכבל המתייחסממוצב המופשט והכללי לידע 

 (.situated learning( ולמידה ממוצבת )service learningמבוססת פרויקטים כוללת גם למידת שירות )

חד את ההוראה בכיתות ואת אחד במכלול אמנסה ל Service Learning ,SL)1( - שירותה תוך דילמ

 ,השירות הניתן במסגרות הקהילתיות, תוך כדי עידוד התלמידים להפיק משמעות מהחוויות שלהם

 מבתי הספר התיכוניים הציבוריים 83%-כניות אלה כוללות כתבאמצעות התהליך הרפלקטיבי. 

אלא העמקת תחושת  רק הקנייה של ידע בהקשר המקומי, שמה לה למטרה לאהיא . בארצות הברית

באות לידי ביטוי  התוצאות של למידת שירות אינןנוער. שייכות ופיתוח מגוון מיומנויות בקרב בני ה

, אבל מחקרים שונים מאשרים את השפעתן החיובית, הבאה לידי ביטוי בשינוי תלמידיםה בציונים

מסוגלות ההגברת ב, פיתוח זהות ומודעות עצמית גבוהה יותרב יחס כלפי האחר,בעולם, ת פהשק

 תחושת אחריות אזרחית. בו פיתוח מיומנויות של פתרון בעיותבעצמית, ה

 

-ה הסוציותפיסה הקוגניטיבית לתפיסהמ משקף את המעבר הספר יתהשינוי המתואר בחינוך למדע בב

 . לימודי תהליךכ רק נתפסאינו כאשר ידע  תרבותית,

תהליכים קוגניטיביים ו עשייההבלתי נפרד מהוא ידע הכי  ,טוענת של למידה ממוצבת תפיסהה

הידע מהווה מסגרת בלתי נפרדת מ תרבותי-הקשר סוציו. ולכן תיוההקשר התרבמתרחשים תמיד בתוך 

לקבל גישה ומד לעל ה ,קהילהע בפועל תלוי בנורמות תרבותיות הקיימות בידבשימוש המאחר ש הנרכש.

הל ו. השיח הדומיננטי של הקהילה והחברה מנחברתיות-ותהבעיות הקהילתי ןתרולדרכי הפעולה ולפ

 קבוצות המנהלותלד גישה לשיח זה דורשת אינטראקציה בין הלומ, מכאן שהשולטותקבוצות העל ידי 

הוראה ברק מידה הממוצבת מתמקד לא ליתוח תהליך הלמידה מנקודת מבט של הנ. את תחום הידע

קהילה מקצועית. היעד בית או אלא באופן שבו אנשים בוחרים דרכים להשתתף בסביבה מקומ ,ישירה

 פשרויות בקהילות שונות, לתלמידים תחושה של התפתחויות אהעניק הוא ל למידה הממוצבתשל ה

_______________________________________________________________________ 
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כאשר הלמידה היא מעשית ומוטמעת בסביבה. תכניות של חינוך מבוסס קהילה ולמידת שירות הן 

 הקשר האידיאלי לבדיקת ההנחות הנמצאות בבסיסה של הלמידה הממוצבת. 

 

. למידה הממוצבת בפרקטיקה החינוכיתלבחון את היישום של תיאוריית ה נוכחי מבקשההמחקר 

 פרויקט למידה של ביצוע ב ,י"ב-'כיתות יממעורבות תלמידים ליצור  ניסיוןאת ה לצורך כך, המחקר בחן

מחקר ה וקדבמ. (COE – סביבה)מועצת ה פעולה עם ארגון סביבתי מקומישיתוף , תוך כדי קהילתי

גבלת אפשרויות הלמידה והמעורבות העל עת יחסי הכוח של החברה על תהליך הלמידה ופעומדת הש

הציב לעצמו לא   שעמו התלמידים עבדו הארגון הקהילתי. (community of practiceמעשה )הבקהילת 

מסייע  ,ארגון החותר לשמור על הקהילה ונוער. זהבני  פעל ישירות מוללא הוא מטרות פדגוגיות ו

אינטרסים ומנהל  ים ביןלהגדיר את הקהילה, לקבוע את יעדיה וצרכיה הסביבתיים, מתווך בקונפליקט

ה פוטנציאל לחשוף תכניות בעלות משמעות חברתית מקומית. למעורבות התלמידים בהקשר הזה הי

  תפקיד המדע בתהליכים אלה.את את דרכי השתתפות הציבור בקביעת מדיניות סביבתית וגם 

 

הפרויקט  . היעד שלם מדעי הסביבה נעשה על ידי תלמידי התיכון במסגרת שעות שירותהפרויקט בתחו

מיקה של כמה תחומים ממדעי הסביבה. רכי הקהילה המקומית, תוך כדי למידה מעוהיה לתת מענה לצ

עצבי מרכזי באזור. כוונת ממים  מהווה נתיב, הלנהרכנית לניהול קו פרשת המים בניית ת כללהפרויקט 

גם את הסביבתיות וקדם את פיתוח המיומנויות ל ,תלמידיםהשל ידע הפרויקט הייתה להעשיר את ה

פעילות מדעית של תלמידים עסקה ב, קבוצה אחת של במסגרת הפרויקט רבות האזרחית שלהם.המעו

-ת הייתה מעורבת יותר בעבודת היוםקבוצה אחר, בהדרכת המורה למדע, ואיכות המים איסוף מידע על

  .יום של ארגון סביבתי מול אזרחים

 

 וך מחונכים לשותפים שווים ואוטונומיים בפעילות הקהילתיתלהפ כדי. יישום הפרויקט נתקל בקושיים

לקבל רי הקהילה, בקשרים עם חלפתח גישה למשאבי הלמידה הקהילתיים, תלמידים היו זקוקים לה

על  כוח ומפקחיםיקים בעמדות זהמח ,חברי הקהילהתלויה בהייתה הנגשת המשאבים  .סיועמידע ו

שיתוף ת מסגרב שהתפתחה ,שוויון-דינמיקה של כוח ואיכי  ,במהלך העבודה התברר .הגישה למשאבים

פעלה ברמה  ה זודינמיק. יכולת ביצוע הפרויקטאת  הגבילה ,קהילתיהתלמידים לארגון הפעולה בין ה

 מורה לתלמידים.ה ובין ,לתלמידיםו למורהCOE) הארגון הקהילתי ) יחסים ביןהשל 

 

בחקר  קדה כמעט לחלוטיןמעבודת התלמידים התש ,לכך וקה של הארגון הביאטייחסי הכוח והפולי

העניקה לתלמידים אוטונומיה  הארגון הקהילתיכי בתחום זה הנהלת  ,. מעניין לצייןהרהאקולוגי של הנ

בעלי רגישות פוליטית, כמו עריכת על הפרק עמדו נושאים ציבוריים, ואור ירוק לפעול. לעומת זאת, כש

 ,מצד הארגוןביורוקרטית סחבת בארגוניים ו התושבים, התלמידים נתקלו במכשולים בקרב יםסקר

קר אחד לא בוצע כלל, הסקר השני ס לא הצליחו להתגבר עליהם. ו ,שבמסגרתו הם היו אמורים לפעול

היו הם , לכאורה בפעילות הארגון הקהילתיהתלמידים, שלמרות מעורבותם של שונה ללא היכר, כ

יבה בממוצבת בסוני בין למידה שהדבר ממחיש את המתהליך קבלת ההחלטות בנושא. מודרים לגמרי 

 שאליו התלמידים נקלעוהמצב . בסביבה הקהילתיתמבוססת פרויקטים ממוצבת אקדמית לבין למידה 

ת כמעורבות סבלמידה הנתפפגע ש , מהיכולת להשפיעהחוסר לנוכח אכזבה של  התחושעורר בהם את 

לבין היעדים המקצועיים והפוליטיים של  פרויקטגוגיות של הדמטרות הפה בין. הפער משמעותית

ם שהיו אמורים התלמידיכמו כן, כנית. במהלך כל הת נשאר על כנו ולא הצטמצם הארגון הקהילתי

, ובלתי משמעותיות זדמנותביצוע מטלות מביומית של הארגון עסקו בדרך כלל -להשתתף בשגרה היום
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היררכיות הכוח בתוך מית ויהפוליטיקה הפנ זהבוריו  להדבר היחיד שהם למדו עכי  ,ניתן לומרכך ש

 הארגון.

 

ם היחסים בינם לבין בתחוגם דים תלמיפעה מכרעת על חוויות השלנושאי הכוח והסמכות הייתה ה

לא בקהילה ילה הרחבה אלא רק בקה ,עצמם תפקידים חדשים לעקט דרש מהם לקחת המורה. הפרוי

, בעוד להפוך ליוזמים המובילים את תהליך הלמידה וביצוע הפרויקטעליהם היה  הבית ספרית.

תלמידים לא ניתנה אפשרות לבחון דרכים ל במלואו. התרחשתווך. שינוי זה לא לשתפקיד המורה היה 

הארגון  פעילויות שלהגרת סלמדע הסביבה ותאמו למ ותאלה שהיו קשורפרט לאלטרנטיביות לשירות, 

הארגון  ליעדישל החלק המדעי של הפרויקט  ו המוחלטתכפיפותכי ידים רבים הרגישו תלמהקהילתי. 

סת סלמידה מבוה שיטתמך בתהמורה עמק מספיק במדעי הסביבה. תלהלהם  ה, לא אפשרהקהילתי

כי מסגרת  לבעיות אלה בזמן אמת. במרוצת הזמן התברר פתרונותלספק  פרויקטים, אולם לא הצליחה

את האחריות אליהם העביר העדיף ל המורה. יג את מטרותיהםשמסייעת לתלמידים להכנית אינה הת

 כךהכוח והסמכות לנהל משא ומתן מול הארגון הקהילתי.  ינויים, למרות שרק לו היועל הכנסת הש

לחולל  מסוגלותם-, לנחיתותם מול המערכת ולאימשניתלמידים התרגלו לתפקידם הנוצר מצב שה

 שינוי. 

 

הפרקטיקה של  יית ידע עלתלמידים לא התקדמו בהקנהבמהלך העבודה על הפרויקט כי  ,ניתן לומר

צרכים הקהילתיים והסביבתיים של התושבים.  קבוצת תת מענה ללהיה שאמור  ,הארגון הסביבתי

לעבודה  , שבחלקן היו קשורותבביצוע מטלות מגוונות עסקה שעבדה בארגון הקהילתיהתלמידים 

וק במטלות שהיו יכולות להעשיר את הידע סבמקום לע לעבודת כפיים )ניקיון בגינות(,ארגונית בלבד או 

נים על איכות המים היו מנותקים מעשי של נתווף סהתלמידים שעסקו באייבתי. בניהול ס שלהם על

לא מימשו במלואו את הפוטנציאל פרויקט, ופוטנציאלי של ההיעד הקהל ם הש ,תושביםקשר עם המ

ה מוגבלת מה שלא גישת התלמידים למגוון הפעילויות של ניהול סביבתי נשאר. ויקטהמדעי של הפר

 מיומנויות בתחום זה.אפשר להם לפתח 

 

 מסגרת למידה קהילתיתית התלמידים ביכוח מכוננים את חוויחסי מדגימים כיצד  אלהממצאים 

כי בעלי הכוח  ,חשוב לציין. קהילתית בפועלאת יכולתם להגיע למעורבות  ומגבילים מבוססת פרויקטים

היו מלאי כוונות טובות ורצון להעשיר את הילדים  - והמורה הארגון הקהילתי הנהלת –ההגמוני 

מודע, אלא כוונה או ביצרו את דינמיקת הכוח בלא הם גרה הבית ספרית. בחוויות לימודיות מעבר לש

הכשילו את בסופו של דבר ש ,הגורמים שכוננו את יחסי הכוח אילוצי המצב היומסגרת הקיימת וה

 . יםהתלמידים ופגעו קשות בלמידה מבוססת פרויקט מעורבות

 

 :של הפרויקט אחדים שתרמו לאי הצלחתומרכזיים גורמים  ניתן להצביע על

 .יכולת לוגיסטית של המורה להעניק הדרכה מספקת לכל תלמיד שהיה זקוק לכך-איא. 

 שלו. חיצוניים וסולם העדיפות המובנההגורמים הכלפי  אחריות הארגון הקהילתיב. 

לגבי מסגרת מורה לגבי תפקידיהם, הארגון הקהילתי ושל ה תנהלהקודמות וקבועות של  תפיסותג. 

 .מצדם גמישותההיעדר ו ,התכנית ותפקיד התלמידים בה

קדמת  מה ,כוחהדומיננטיות והמכוננת את יחסי ביבה בית ספרית, העל ס נשענתכנית היותה של התד. 

 את הפסיביות של התלמיד.
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כולל מבט  מביצוע הפרויקט,תלמידים למדו הרבה הלמרות התהליכים המתוארים לעיל, כי  ,יש להדגיש

שלהם פוטנציאל האת  תובנות האפשריות אינן משקפותה. אולם, תהליכים הארגונייםמבפנים על ה

 יאושל די תותפיסיתן להיזכר בזה נשל ניהול סביבתי. בהקשר ללמוד ולהשתתף בפרקטיקה המעשית 

(Dewey, 1938), יום עלול -יות של חיי היוםוהספר על החו יתהיר כי ניסיון לבסס את החינוך בבשהז

זה יכים דיספונקציונליים ואי שוויון. בהקשר תהל ,שיים לנוכח חשיפת הסתירות הפנימיותהיתקל בקל

 מגבילות חינוכיות, כאשר אלה האחרונות-לחוויות האנטיינוכיות י הציע להבחין בין החוויות החאדיו

את התפתחות החברה גם ת ובובסופו של דבר מעכ ,יכולת של הלומדתחות ואת הפאת ההת

בפרקטיקה  להשתתףמאפשרת ללומד ת זאת, החוויה החינוכית היא זאת ההדמוקרטית. לעומ

של למידה מבוססת פרויקטים  המסויםמקרה תלמידים בהכי חוויות  ,ניתן לסכם ולומרהדמוקרטית. 

יכולת  של עידודלכינון וכנית לא הביאו לבמהלך הת נחשפוחינוכיות משום שיחסי הכוח ש-היו אנטי

 י הסמכות. כלפ תגובה דמוקרטיותלפתח צורות 

 

אפשרת לילדים להתמודד ממוצבת מלמידה הבשונה מהלמידה הבית ספרית הרגילה, הש, ניתן להסיק

שבמסגרתו  ,אך גם מהווה אתגר פדגוגי קשהיום, -ר של הסביבה הקיימת בחיי היוםישון העגומעם ה

למקסם את הפוטנציאל של מעורבות והתפתחות התלמידים.  היטמעות בתוך הסביבה  יםנדרשאנו 

מגביל האי השוויון  אתיחסי הכוח הקיימים ו תשעתקנה אתך שהמסגרות החיצוניות כעלולה להביא ל

היעדרה של הרפלקציה את האפשרויות של הלומדים/חונכים לקבל גישה למשאבים ולהיות מעורבים. 

פרויקטים בלא אפשר להתגבר על האתגרים מולם ניצבו התלמידים במהלך עבודתם על הפרויקט. 

כלי עיקרי של המעורבות הפדגוגית.  אמודרכת היהרפלקטיבית הפעילות ה ,שירות תלמידהקשורים ל

קשור אליו במידה מעורב באופן ישיר בביצוע הפרויקט אך  , שאינוגורם סמכותי נוסףנוכחותו של 

ושל כל הצדדים  של התלמידים מגמותוהכוונות ה ת, לברר אוף את הבעיותמספקת על מנת לחש

מאזן בחלוקת הכוח. הגורם המתווך יכול להעלות הלשנות את  הה יכוליתיה ולפעול כמתווך,המעורבים 

ולסייע לתלמידים להביע את  ,הגורמים המוסכמים מולהמשאבים ופיקוח עליהם  הנגשתנושאים כמו 

 קולם בזמן אמת. 

 

 םשבמסגרת ,פרויקטים של למידה מבוססת קהילה בצורה כזולעצב את השיש היא  חקרמה תמסקנ

מסקנה . ליצור סמכות נפרדת של תיווך קהילתייש לכן מודרכת  ויימצא מקום לפעילות הרפלקטיבית ה

למידה של מסגרת עבודה על פרויקטים ב ,שוויון בכוח-כי אי נובעת מהמחקר הנוכחי ומההנחהזו 

מי שנמצא בתוך , בפרט בקרב קשות מאוד לזיהוי בזמן אמתתוצאותיו שבלתי נמנע, כ הוא הקהילתית

  .ינה חינוכיתחרסניות מבה עלולות להיותהן לכן והמערכת, 

 

לעצב את ביתר קלות מורים מאפשרת ל מתקיימת בתוך כותלי בית הספרהלמידה מבוססת פרויקטים 

נה באופן ורכי התלמידים ובומענה לצנותנת מערכת אתגרים ש. היא מאפשרת בניה של תהליכי הלמידה

את רמת  יםעשוי להעניק לתלמידהדרגתי את המיומנויות החדשות. ביצוע הפרויקט בתנאי בית הספר 

לה בקשרי החונכות בעולם התעסוקה או בקהילה. אולם, הפרויקטים  ולא יזכ םהאוטונומיה שה

שמנוהלים בסביבה הלימודית הם לעתים קרובות רק סימולציות מלאכותיות של הטמעה אמיתית בתוך 

חברי כחלק מהם אינם מאפשרים לתלמידים לבנות את הזהות הקהילתית ולהרגיש את עצמם . הסביבה

תורמים לטובת הכלל. לעומת זאת, שילוב בין למידה מבוססת פרויקטים ולמידת שירות ש ,הקהילה

למידה ממוצבת בעוד, שים. מורכבפדגוגיים  םמציע את הסביבה האותנטית, אך היא מלווה באתגרי

 ,עיצוב האתגרים למען הבטחת מעורבות וצמיחת התלמידים - רה מול משימה כפולהמציבה את המו

 ם.ויצירת המוצר שיקבל אישור של השותפים הקהילתיי


