
 

 

 תתו תקווה ישראלית לחינוך לשותפו
 

 ?מהו פרויקט תו תקווה ישראלית לחינוך לשותפות
תו "תקווה ישראלית" לחינוך לשותפות הוא מהלך מערכתי, שנועד להנגיש לבתי הספר 

תשתית מקצועית ומבוססת מחקר לחינוך לשותפות בין קבוצות בחברה הישראלית, 
כת החינוך. התו מפותח ומיושם בשותפות למקצע ולהרחיב את החינוך לשותפות במער

של בית הנשיא, משרד החינוך, פורום לאוטמן, וצוות ברשותו של פרופ' עירן הלפרין 
 .ממרכז אקורד שבאוניברסיטה העברית, שמוביל את הפיתוח המקצועי

 
 

 
 

 הסדנהעל 
דמוגרפית המתגבשת בישראל היא של חברה המורכבת, בחלוקה -המציאות החברתית

 :גסה, מארבע קבוצות עיקריות, דומות בגודלן
 .לאומיים, יהודים חילוניים וערבים-יהודים חרדים, יהודים דתיים

בסדנת אימפרוביזציה )תרגול של לקיחת פרספקטיבה של האחר באמצעות משחקי 
זציה(, בהדרכת השחקנים, מתבקשים התלמידים לשחק דמויות מקבוצות אימפרובי

אחרות בחברה. הסיטואציות המשוחקות, מתייחסות לאירועים רלוונטיים לחיי 
התלמידים, ומדגישות את הקשיים שתלמידים בני גילם, השייכים לקבוצה שונה 

הקבוצה משלהם, נתקלים בהם על רקע השייכות הקבוצתית והאפליה ממנה סובלת 
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)סיטואציות לדוגמא עבור בני נוער חילונים: קשיים בקבלה לעבודה של בני נוער דתיים, 
 .חרדים, ערבים, בשל מנהגים ומסורות של הקבוצה(

 
 מטרות הסדנה:

 חווה שהוא ממה מעט ולחוות  לאפשר לתלמידים להיכנס "לנעליו" של אדם מקב' אחרת .1
 ישראל במדינת כאזרח

דים במחשבות וברגשות שסיטואציות אלה מעוררות אצלם. כל נאפשר שיח עם התלמי .2
זאת לאור מטרת העל שביה"ס שם לנגד עיניו והיא הגברת האמפתיה כלפי אותו קב' 

 בחברה, לצד הרחבת התפיסה ההטרוגנית של התלמידים את אותה קבוצה.
י להמשיך ולהרחיב את התפיסה ההטרוגנית של התלמידים את הקבוצות השונות, על יד .3

 חשיפה לעוד קולות ולעוד סיטואציות.
 

 איך בנויה הסדנה?
סימולציות. אחרי כל תרגיל מגיע בעיקר הסדנה בנויה ממשחקי תאטרון, תרגילי אלתור ו

 :עקרונות 4כל הסדנאות שלנו מתבססות על .דיון קצר אותו מנחים השחקנים
 .התאטרון, אימפרוביזציות סימולציות ומשחקים הלקוחים מעולם  . תרגילים1
 זה חייב להיות מצחיק -הומור . 2
אצלנו הקהל הוא חלק מהסדנה. התלמידים משתתפים עם השחקנים  - שיתוף קהל. 3

 .בתרגילים.   לפעמים כל הכתה ולפעמים ניקח מתנדבים מהקהל
כל  -לנתח, להדגים, לשקף המומחיות שלנו היא לקחת תחום תוכן לדבר עליו, - תחום תוכן. 4

 .טרוןזה דרך תא

 
 מה ההבדל בין סדנת זום לסדנה פרונטלית?

חשבנו על הכל ונערכנו גם לסדנאות בזום, בנינו סדנאות מעולות שמנצלות את הפורמט 
 לטובתנו!!!

משתתפים, גילינו כי בזום זה המספר  20קב' של עד  2-בסדנאות זום נחלק את הכיתה ל
סדנאות יהיו קצרות יותר , כל האופטימלי בו נוכל לראות את כולם ולשתף את כולם. ה

דקות ואילו בסדנה רגילה כיתה שלמה ביחד מקבלת שעה וחצי  45חצי כיתה מקבלת 
.התאמנו לפורמטוסימולציות )בזום נכון יותר לעבוד בפורמט קצר יותר(. את התרגילים 

עם האמצעים שעומדים לרשותנו בזום אנחנו מייצרים "במה", "מוצאים מהכיתה" 
ללחוש למשתתף משהו על האוזן, משתמשים בצ'אט להעברת מסרים , או כשצריך 

לקבלת נתונים מהקהל לצורך בניית תרחיש מאולתר. המטרה היא שגם בפורמט 
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הפרונטלי וגם בפורמט הזומי נשתף את התלמידים, נצחק איתם, נפעיל אותם, ונגרום 
צה לעסוק בצורה להם לקחת חלק בסדנה. כל זאת במטרה להעביר את התכנים בהם נר

 פעילה ובגובה העיניים.

 

 מתוך סדנאות:

 

 

 :ועכשיו גם בזום

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 פידבקים שקיבלנו על הסדנאות:

 

 

 ,(צוות השחקנים)את בן ושני  הביקורתיות שלא הפסיקה להלל  "קיבלתי פידבק מאחת המורות

 היא ממש התמוגגה."

 

 

 ."הפתעה מבחינתי..הפעולה של התלמידים...  "זה היה מאד חזק. העומק, הפתיחות, שיתוף

 

 גם שהיו הפרעות משמעת" "השחקנים זרמו בנועם 

 

 הדעות שהיו בכיתה". "נתנו מקום לכל מגוון

 

 

 הייתה כיתה קשה של מבר וחינוך מיוחד, אבל היו ממש טובים. (צוות השחקנים)"הילה ומאיר 

 הם עשו התאמות וחידדו את התרחישים"

 

 

 

 התאמה של כפפה ליד" ה הייתה כמו"הסדנ

 

 

 ?מה עכשיו
 .אליכםשבתחתית העמוד ונגיע גם  בקישורדברו איתנו או צרו קשר 
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