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 "הדרך הנכונה לחנך בני אדם היא להיות להם לדוגמה"
 איינשטייןאלברט 

  ,מקצועי עמית-מנחה עם קשר מיצירת ייחודית תועלת להפיק יכולים מחוננים תלמידים
  הוא שבו והיצירה הדעת מתחום חקר בעבודת ובהדרכתו במחיצתו להתנסות להם שמאפשר

  מחוננים חניכים של האקדמית בהצלחתם עמיתים-מנחים של החשוב התפקיד .מומחה
  אנשי של צמודה אישית בעבודה ביטוי לידי בא זה תפקיד .המחקרית בספרות היטב מתועד
  באופן הופכים אשר דופן יוצא פוטנציאל בעלי חניכים עם הראשונה השורה מן מקצוע

  יכולות לפתח התלמידים עשויים ההתנסות במהלך .וליצירה לחקר עמיתים להיות הדרגתי
-המנחה של הצמוד האישי הליווי בזכות הן ,הכיתה בסביבת לפתחן שקשה ,ויצירה חקר

  ההתנסות בזכות והן התחום של העדכני ולידע הדעת למבנה מהחשיפה כתוצאה הן ,העמית
  מכשולים עם להתמודדות כלים רכישת תוך ,וזאת מסוים תוכן בתחום אתגרים עם המעשית

   .מזמן שהתחום אור ונקודות הצלחות ובלוויית ותסכולים
  ארצית תכנית ליזום החינוך במשרד ומצטיינים מחוננים לתלמידים האגף החליט זו מסיבה

  לתכנית היגוי ועדת הוקמה .הארץ קצוות מכל מחוננים מתבגרים ולטפח לאתר ובמסגרתה
  מסגרת את לעצב מסייעת ההיגוי ועדת .האגף מנהלת ,רחמל שלומית עומדת ובראשה
  את מפעיל סאלד ממכון מומחים צוות .פעילותה את ומלווה עקרונותיה ואת התכנית
 .מעצבת בהערכה התכנית את ומעריך האגף עבור ,2009 מינואר החל ,התכנית

 

 .היא לטפח מנהיגות עתידית בישראל בתחומי תוכן שוניםמטרת התכנית 
 :התכנית יעדי

 בתחום להעמיק עזה וסקרנות תשוקה שלהם ,מחוננים לתלמידים סיוע•
 ;בהם הטמון הפוטנציאל את לממש ,למצופה ומעבר מעל עניין

 לקראת שונים כיוונים לעומק לבחון אלו לתלמידים אפשרות מתן•
 .עתידית קריירה בחירת

 (2012 ,דצמבר-נובמבר)  חניך – עמית-מנחה צמדים יצירת :ראשון שלב
  עמיתים-למנחים ולהצמידם לתכנית חניכים לאתר הייתה זה בשלב העיקרית המטלה

   .אישיים התאמה ונתוני עניין תחומי בסיס על ,ביותר המתאימים
  ;שאלות שאלת ;יצירתיות ;עניין בתחום להעמיק תשוקה :החניכים לבחירת הקריטריונים

  להיבטים רגישות ;התמדה ;לאתגרים שאיפה ;חדש ידע של אינטגרציה :בקורתית חשיבה
 .וחברתיים מוסריים

  האיתור פעילויות לאחר נעשה עמיתים-למנחים והצמדתם לתכנית המועמדים איתור
   :האלה והמיון

  ובהתאם מחוננים לחניכים בתכניות מורים המלצות לפי לתכנית מועמדים איתור .1
 ;סאלד מכון ידי על בוצע האיתור .לתכנית מומלצים חניכים של אישיים לשאלונים

  מומחים מאגר מתוך למועמדים ביותר הקרובים העניין תחומי בעלי המומחים ראיון .2
 ;המכון ידי על שנבנה

  קבלה בוועדת לתכנית המועמדים ריאיון לאחר בתכנית המשתתפים החניכים בחירת .3
 .מחוננים לתלמידים האגף של או סאלד מכון של ונציג התוכן מתחום מומחה הכוללת

  הגיעו מהחניכים  מרבע יותר .וחניכים עמיתים-מנחים של צמדים 18 אותרו זה שלב בתום
 .הגאוגרפית או החברתית מהפריפריה

 

 (2013 ,דצמבר-ינואר) חודשים 12 – התכנית הפעלת :שני שלב
  מינואר החל ,שנה במשך התכנית במסגרת לעבוד החלו – וחניך עמית-מנחה – הצמדים

 על יחד ועבדו ,פעם בכל שעות חמש למשך לשבועיים אחת לפחות נפגשו הצמדים .2013
   .לבחירתם ובהתאם משותפים התעניינות בתחומי חקר עבודת

  במיומנויות שעסקה סדנה ,פתיחה כנס :מפגשים ארבעה התקיימו הלימודים שנת במהלך
  בעבודות אתגרים עם התמודדות ובדרכי ,ביקורתית חשיבה מיומנויות בפיתוח ,מידע איתור
 .הסיום בכנס ולהצגתן ,החקר עבודות לסיכום בדרכים שדנה נוספת וסדנה ,החקר

  לחינוך השביעי הארצי הכנס במסגרת המחזור של הסיום מושב יתקיים ,2014 באפריל
  ומצטיינים מחוננים לתלמידים האגף שמארגן ',ודאות-ואי ודאות' – בישראל למצוינות

  מבין ונציגים ,בפוסטרים עבודותיהם את החניכים כל יציגו זה בכנס .החינוך במשרד
  ועל בתכנית התנסויותיהם על מיוחד במושב יספרו העמיתים-המנחים ומבין החניכים

 .שביצעו החקר עבודות תוצרי

 של ההתמדה :היבטים לכמה התייחסנו – התכנית של הראשון ליעד באשר
  והידע הסקרנות לטיפוח התכנית תרומת ,עבודתם תוצרי ,החניכים
 .עצמי ללימוד כלים ולרכישת
 התמידו אכן בתכנית זה במחזור שהתחילו החניכים כל :החניכים התמדת

  .הלימודים שנת במהלך בה
  בתחומי יצירה או חקר עבודת כמו לתוצר הגיעו החניכים כל :תוצרים

  להישגים הגיעו מרביתם .אחת לימודים שנת תום עם והאמנות המוסיקה
 פרסום ,בכנסים עבודותיהם  הצגת :מקצועיות מידה אמות לפי דופן יוצאי

  אף אחד ותלמיד המנחה עם החקר עבודת המשך ,מקצועיים עת בכתבי
 .עבודתו במהלך פטנט פיתח

 

 החקר שעבודת השנה בסוף ציינו החניכים שכל הרי – התכנית של הראשון ליעד אשר
  ציינו מרביתם ."המעשית ובצורה התיאורטית בצורה לתחום" אותם חשפה שלהם

  והן החקר בתחום הן "חדש מושגים ועולם חדשות חשיבה דרכי ,חדשים לתכנים" שנחשפו
 את הגבירה שהתכנית מרביתם ציינו ,בנוסף .עבודתם לנושא משיקים בתחומים
  ושל הידע של הגדול לים צמא לפתח לי גרמה המחקר לעולם ההיחשפות" :סקרנותם

  לצלול משתוקק אני וכבר ,רגליי את בו לטבול בקושי שהספקתי יודע אני .ידוע הבלתי
 ."במרחביו ולהפליג לעומקיו

  על-מחונני תלמידים של הפוטנציאל למיצוי החיוניים שהרכיבים ,מכאן
-מנחים עם צמודה אינדיבידואלית עבודה באמצעות התעניינותם בתחומי
 .בתכנית קיימים אכן – עמיתים

 

 במהלך שנערכו בדיונים השתתפו החניכים שכל הרי – התכנית של השני ליעד אשר
  ניכר  מדבריהם .חקרו שאותו התוכן בתחום הנדרש העבודה סגנון של בסוגיות ,הכנסים

  אי" :לגביהם מאוד משמעותית הייתה גבוהה מקצועית ברמה חקר בעבודת שהתנסותם
  התכנית .בתכנית נרכש אשר העבודה לסגנון הספר בבית העבודה סגנון את להשוות אפשר
 ."ידע שימור ולא ידע יצירת שכולל תהליך ,מחקר מתנהל כיצד להבין אפשרות נותנת

  שהיעד לסכם אפוא ניתן ,השלישי המחזור של הלימודים שנת סיום עם
 .הושג אכן – התכנית של השני

 מכון הנרייטה סאלד
 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות


