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 ר מירית רחמים"ד

 ברק-לילי אורלנד' בהנחייתה של פרופ



מה הם מאפייני הלמידה בקהילת לומדים  
רב דיסציפלינארית של סטודנטים 

 ? להוראה  במסגרת ההתנסות המעשית

 

אלו מאפיינים  
דיסציפלינאריים  
באים לידי ביטוי  

 ?בשיח

מה הן פעולות 
המדריך 

שמקדמות או 
בולמות את 

הלמידה 
 ?  בשיח

כיצד משפיעה  
האינטראקציה  

בשיח על 
למידת 

הסטודנטים  
 ?בקהילה

מה הם נושאי 
השיח ומה הם 

 ? מאפייניו

מה הן  
הנורמות  
המתהוות  

בקהילה וכיצד 
 ?  הן מתעצבות

הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת המחקר

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות



התהליך  , הקשר בין התוכן

 והלמידה  

בין שלושת הפרמטרים והאופן בו הם מעצבים את , הבנת הקשרים

יכולה להוביל להבנה טובה יותר של סוג הלמידה  , האינטראקציות החברתיות

 (.  Bailey, 1996; Orland-Barak, 2006) .ואיכותה בקונטקסט של קהילת לומדים

הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת מחקר

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות



,  סביבות למידה
המעודדות  

הבניית משמעות  
והתפתחות 
מקצועית  

(Orland-Barak, 
2010) 

בחינת דמיון  
ושוני בין 

 .המשתתפים

שיתוף בסיפורים 
וחשיבה  , אישיים

מחודשת על מיס  
 .  קונספציות

חשיבה  
ביקורתית על  
האופן שבו  

פרמטרים שונים 
מעצבים את אופן 

אמונות  אתגור .ההשתתפות
וההנחות ועידוד 
לבחינה מחודשת  

  נדות'אגשל 
 .חינוכיות

עידוד חקירה 
המחברת בין 

,  "להיות"
,  "לעשות"
"  לחשוב"

 ".להרגיש"ו

,  ניתוח סיסטמתי
מגוון , יצירתיות

זוויות ראיה 
ופיתוח רגישות  

 .  תרבותית

הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת מחקר

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות



מאפיינים של למידה  
בקונטקסט של קהילות  

 לומדים

חשיפה ושיתוף  
באמונות ותפישות  

 ואיתגורםאישיות 
 על ידי הקבוצה

מגוון דעות וזוויות 
 ראיה

מעורבות ואחריות 
של היחיד לחקירה  
שיתופית של נושא  

 הרלוונטי 

 כבוד

שוויון בין  

 המשתתפים

 אמון

 פתיחות

מאפיינים של קהילת לומדים מיטבית              
(Bailey, 1996; Edmondson, 2003; Engestrom, 2001; Engeström et al., 1999; Keiny, 2007; Orland-Barak, 2006, 

2010; Tillema & van der Westhuizen, 2006) 

הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת מחקר

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות



 תפקיד המדריך בקהילות הלומדים

לצמצם את הבדלי  
הסטטוס והכוח בינו  

 ובין הסטודנטים

לעודד  
חקירה  

שיתופית של 
 הפרקטיקה

לעודד  
,  מעורבות
פתיחות  

 ואחריות בשיח

(Edmondson, 2003; Hargreaves, Earl, Moore, & Manning, 2001; 0rland-Bark, 2010) 

הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת מחקר

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות



סטודנטים   5
 ערביים

מדריך מטעם  
 האוניברסיטה

 רקסי'סטודנט צ
סטודנטים   5

 יהודיים

 הרכב הקבוצה

סטודנטים   11
 המתכשרים

להוראה בבית 
 ספר על יסודי

פגישות שבועיות  

 של שעה וחצי

 23 הכלסך 

 מפגשים

הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת מחקר

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות



 כלי המחקר

שני ראיונות  
חצי מובנים 
 לסטודנטים

שלושה  
ראיונות חצי 

מובנים 
למדריך 
 הקהילה

תצפיות בכל 
מפגשי  
קהילת  
,  הלומדים
שתועדו 
בווידאו  
 .  ושוכתבו

הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת מחקר

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות



 חקר השיחה המוסדית
(Institutional Conversation Analysis-ICA)  
(Drew & Heritage, 1992) 

 חקר השיח הביקורתי
(Critical Discourse Analysis-CDA) 
(Fairclough, 1992; Gee, 1992; van Dijk, 
2003). 

הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת מחקר

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות



הבנה של היחסים המורכבים שבין הגישות אפשר השילוב בין 

שיקפו ועצבו  שבו האירועים בשיח האופן  -והחברה הטקסט , השפה

 .  סוגים שונים של למידהויצרו המארג החברתי בקבוצה את 

,  מרכיבי השיח
נותחו באופן  

איכותני וכמותי גם  
 יחד

 (בדיקת שכיחויות)כמותי 

משך  : כגוןמרכיבים פורמאליים בשיח 
הזמן של חלקי השיח ומשך הזמן שכל  

 משתתף היה פעיל בשיח

 איכותני
תכני השיח מתוך המפגשים  

 והראיונות 

הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת מחקר

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות



הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת מחקר הצגה

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות

 ממצאים   



פעולות  
 המדריך

 מאפייני
 אינטראקציה

 נורמות

אופן קביעת  "

 "נושאי השיח
 "דפוסי השיח"

סגנונות  "

 "השיח

הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת מחקר

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות



 סגנונות השיח

שיח שמעודדים   סגנונות
 מארג יחסי כוחות שוויוניים

 מותאם

 הבנייתי

  - דילמתי
 מעמת

 משתף

 אמפאתי

סגנונות שיח שמעודדים  
 מארג יחסי כוחות היררכיים

 אינפורמטיבי

 סמכותי

 וכחני



 מאפייני הסגנון האמפאתי

,  הפגנת רגישות
ולעיתים   סולידאריות

אף הזדהות עם  
רגשות של 

 . משתתפים בקבוצה

למידה הממוקדת 
 ברלוונטיות אישית

הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת מחקר

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות



הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת מחקר

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות

עידוד פתיחות לדבר  
באופן גלוי על היבטים  

ובייחוד  , רב תרבותיים
על הקשיים העומדים  

בפני סטודנטים  
ערביים שמתנסים  
בהוראה בבתי ספר  

 .יהודיים

הרב    הנכחת
תרבותיות  

 בקבוצה

הזמנה לשיתוף  
בחוויות  

משעורים בהם 
עלו קשיים על  

 רקע מגזרי

עידוד שיתוף  
ברגשות הנובעים  
 מקשיים מגזריים

הצגת קשיים  
מגזריים באופן  

 גלוי בקבוצה

הערכת  
התמודדות של  
סטודנטים עם  

 קושי מגזרי

עידוד הוראת  
תכנים העוסקים  

בהיבטים  
מגזריים ורב  

 תרבותיים

 תפקיד המדריך בסגנון האמפאתי



הרכב הקבוצה הרב תרבותי על ידי   הנכחת

 אמירות שהתייחסו באופן ספציפי למגזר

מורים נכנסים לשיעורים של כיתות אתיופיות ומדברים אליהם כמו "

אתם בתור ערבים לא חוויתם  , מה. ל לגבי ערבים"כנ. מפגרים

מצב שבו אתם הולכים ברחוב ומישהו בא מולכם ומתחיל להסביר  

נורא מורידים את  . אני ראיתי את זה? לכם כאילו שאתם מפגרים

 "  ?מי אמר, "את זה הם לא יבינו, את זה הם לא יבינו. "הרמה

 [. 1מפגש , אלון]

הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת מחקר

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות



הזמנת סטודנטים ערביים לשתף את הקבוצה בחוויות  
משיעורים שלימדו בהם זיהה המדריך היבטים רב תרבותיים  

 שיצרו קושי

שלימד את  , מסמירביקש המדריך , במפגש התשיעי
 .  לספר על שיעורו', נושא זכויות המיעוט בכיתה יא

לקח על   סמיר. להתייחס לשיעור שהוא לימד מסמיררציתי לבקש "

. של זכויות קבוצה וזכויות מיעוט, הלא פשוט, עצמו להעביר את הנושא

זה לא פשוט שבחור . 'זה חלק מתוכנית הלימודים באזרחות  בכיתה יא

,  מהמגזר הערבי צריך להעביר שיעור כזה בכיתה שהיא כיתה יהודית

ובבית ספר שהאוריינטציה של מרבית התלמידים פה היא יותר ימנית 

 "לאומית

בקשה  מפורשת של המדריך למיקוד  בהיבט הרב 
 תרבותי  

הבעת הערכה לעצם הנכונות של הסטודנט הערבי  
 .להתמודד עם נושא המעורר קונפליקט רב תרבותי



 

 

מיד : מפגש תשיעי
המדריך , בפתיחת השיח

משדר רצון לשמוע  
התייחסות לרגשות  

 הנובעות מהקושי המגזרי

לספר על השיעור בגלל שאני רוצה  מסמיראני מבקש "•
 "את החוויות שלו. שהוא יספר דבר שאני לא יודע

המדריך שואל שאלות  
שמעודדות בחינה של 

 הזהות הלאומית

היה מקום שהיה לך פחות נוח בגלל  " •
שאתה ערבי והם שואלים שאלות על 

 "?ערבים

 

היו מקומות שבהם הרגשת שאתה נתבע  "•
 "?לזהירות בגלל שאתה ערבי

מיקוד הסטודנטים בהתייחסות לרגשות  

 הנובעים מהקושי המגזרי

הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת מחקר

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות



הצגת הקושי המגזרי באופן גלוי במקרים בהם  
למרות הניסיונות הסטודנטים נמנעו מלהתייחס 

 להיבטים אלו

  שסמירהתייחסות לשיעור אזרחות 
 לימד שעסק בזכויות מיעוט  

הן היו . השאלות לא היו פרובוקטיביות"

את  . הן לא היו במטרה להכשיל. לגיטימיות

הילדים היו שואלים כל , השאלות  שנשאלו

נוכח . היה פה משהו נוכח ונפקד. מורה יהודי

והוא  סמירקוראים  שלסמיר, היה העובדה

ניסה לא להיכנס   שסמירהנפקד היה . ערבי

.  לתוך מקומות שהם להערכתו היו בעייתיים

הם שמו לב לזה ולכן  . הוא נקט בזהירות יתר

בגלל שהוא  . הם הגבירו את מסע השאלות

 "נוצר המתח הסמוי בתוך השיח, ערבי

ח שמחמוד לימד "התייחסות לשיעור של
שעסק בבחירת נציגים למועצת המסע 

 (.  טיול שנתי)

אני רוצה להגיד  משהו לגבי השיעור של  " 

.  מחמוד בקשר לקשיים שאני ראיתי  מבחוץ

התלמידים מאוד מאוד  , הוא לא שם לב אבל

זה . לגלגו בהתחלה על העובדה שהוא ערבי

הדברים שהוא לא ראה או שהוא לא רצה 

הם  ..., לראות או שהוא הדחיק לא משנה

אני אומר לכל הערבים . העמידו אותו במבחן

פה וזה נכון לגבי יהודים במקומות אחרים  

... הם העמידו אותו במבחן קשה יותר, בסדר

מוקד אחד בכיתה החליט במירכאות לשבור  

 [7מפגש , אלון" ]לו  את השיעור



: תמיכה
הבעת הערכה  
להתמודדות  

 עם הקושי

 :  אתגר

הצגת הקשיים  
הנובעים מרקע  

 מגזרי

הבעת אמפתיה והערכה לאופן ההתמודדות של 

 הסטודנט עם הקושי המגזרי

הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת מחקר

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות



  ממצב .הקטנה האצבע על אותם גלגל פשוט הוא"

 הוא ,השיעור את לו הרסו כמעט בשיעור שלטו שהם

  הקערה את  לקח הוא .פעולה לשיתוף אותם הוביל 

  אישי באופן הוטרדתי נורא  אני .פיה על אותה והפך

  מאוד הייתה שלו ההופעה ,אבל .שם שהיה מהלעג

   פשוט .מלך כמו בכיתה התהלך הוא ...מרשימה

  ...וואו  ,כזה דבר ראיתי לא בחיים אני ,יאמן לא

   עם מתעמת היה אחר  מורה כל... אלוהים אמרתי

 .איתם מתעמת הייתי אני ,לכם אומר אני  .הקבוצה

   ועל עליו צחקו הזמן שכול בנות שתי ישבו עיניו מול

  שלהם הצחוקים כול את הפך הוא .עושה שהוא מה

   אותם וגייס הכיתה בתוך פעילה להשתתפות

מחמוד חוה את הקושי  ,  אבל מה שכן... ללמידה

 .[7מפגש , אלון" ]באופן פיזי

חזרה מרובה על מוטיבים של לעג 

 וצחוק

 מפגש שביעי

 אתגר



  ממצב .הקטנה האצבע על אותם גלגל פשוט הוא"

 הוא ,השיעור את לו הרסו כמעט בשיעור שלטו שהם

  הקערה את  לקח הוא .פעולה לשיתוף אותם הוביל 

   באופן הוטרדתי נורא  אני .פיה על אותה והפך

  הייתה שלו ההופעה ,אבל .שם שהיה מהלעג אישי

   פשוט .מלך כמו בכיתה התהלך הוא ...מרשימה מאוד

  ...וואו  ,כזה דבר ראיתי לא בחיים אני ,יאמן לא

   עם מתעמת היה אחר  מורה כל... אלוהים אמרתי

 .איתם מתעמת הייתי אני ,לכם אומר אני  .הקבוצה

   ועל עליו צחקו הזמן שכול בנות שתי ישבו עיניו מול

  שלהם הצחוקים כול את הפך הוא .עושה שהוא מה

   אותם וגייס הכיתה בתוך פעילה להשתתפות

מחמוד חוה את הקושי  ,  אבל מה שכן... ללמידה

 .[7מפגש , אלון" ]באופן פיזי

הדגשת השינוי בעזרת צירופים  

 .נוסחתיים

 שימוש בדימויים חיוביים

 ביטויי התפעלות

 תמיכה



  לא בכלל זה .אומץ הרבה צריך נושא כזה לקחת "

  לא זה .העביר הוא ומה זה את העביר הוא איך משנה

  בתוך ,כאן להנכיח לנסות רוצה אני .כרגע הנושא

  התחושות על גם מדברים שאנחנו העובדה את ,החדר

  צריכים כשהם במיוחד ,יהודים שאינם אנשים של

  אוכלוסייה בפני בהם שקשורים נושאים להעביר

   .[9 מפגש ,אלון] "יהודית

הבעת הערכה להעזה של הסטודנט  

 להתמודד עם תכנים מגזריים  

הדגשת עצם הבחירה בתוכן ולא  

 באופן הוראתו בפועל

הבידול התרבותי בקבוצה   הנכחת

ומתן לגיטימציה לדבר על תחושות  

 .שעולות בעקבות שוני זה

 מפגש תשיעי



 

לעיסוק בתכנים העוסקים בנושאים מגזריים ורב עידוד 

 תרבותיים

 
עם תלמידים  )שאסור לכם לפחד מהרגעים של המפגש , אני רוצה להגיד לכם"

כי יש לכם הכרה בכוח הידע של  , יש לכם יתרון יחסי במפגשים האלה(. יהודים

צריך להוציא את הדיסקט  ...עצמכם וביכולת לעשות את ההתאמה לקהל השומעים

במובן של להיות מורה בעל  , זה מקום לזקוף גב... של לחשוש שדברים יפגעו בנו

זה גורם שיכול לחזק . אני מציע לכם להתנסות בחוויה...ולא במקום הלאומי, ידע

 [.9מפגש , אלון" ]ולא להחליש

הקונטקסט   רקע תיאורטי שאלת מחקר

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות

ואני גם אעזור לכם בעניין שזה  , בלאומיותתכנים העוסקים גב ללימוד אני נותן "... 

אני מבטיח לכל אחד . אל תפחדו להיכנס לרב תרבותיות בישראל. יעבור כמו שצריך

 [9מפגש , אלון" ]שיבחר בנושאים אלו את מלא עזרתי עם הגורמים בבית הספר



הקבוצה שלנו הטרוגנית  "

מתחומים שונים ואנחנו גם  

זה  . שילוב של ערבים יהודים

את  רואים חשוב כי אז  

אני . התפישה השונה של האחר

הקבוצה  . רואה שיש הבדלים

הדעות  פתוחה ומעלה את כל 

זה לא חובה לקבל את  . שלהם

"  הדעות אבל זה טוב לשמוע

 [.שנהראיון מחצית , אמנה]

אני יכולה להביע את דעתי בלי  "

אני . שאף אחד ישפוט אותי

מרגישה שזה המקום שבו אני  

...  את מה שאני רוצהיכולה להגיד 

.  מאוימיםאנחנו לא מרגישים 

מאוד נוח לדבר ולהביע את  

 [.שנהמחצית ראיון , נור" ]הדעה

מעטות הפגישות שהיו לי עם  " 

עכשיו  . ערבים במהלך החיים שלי

פתאום אני שומעת את הדעות  

.  וזה מעמת אותי עם עצמי, שלהם

שלא  אני מגלה ולומדת דברים  

.  ידעתי גם עליהם וגם על עצמי

,  דווקא הדברים שמעצבנים אותי

אני  גורמים לי לחשוב ולהבין מה 

אוהבת אצלי ומה אני אוהבת  

,  עדי" ]בחברה שאני חיה בה

 .[ שנהראיון מחצית 



 סגנון השיח האמפתי קידם למידה שהתמקדה  

 ברלוונטיות אישית

סיוע  בתהליך עיצוב הזהות  

 האישית והמקצועית

מתן במה לקולם הייחודי של  

קבוצת סטודנטים ממגזרים 

שונים ממקום של מעורבות  

וחקירה שיתופית בה מאותגרות  

 .תפיסותיהם במרחב השיח

 מסקנות ותובנות

הקונטקסט   שאלת המחקר רקע תיאורטי רציונל

 המחקרי

איסוף וניתוח  

 הנתונים

 מסקנות ממצאים

 והשלכות



 !תודה על ההקשבה


