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  תקציר

לממש את המעבר " ן"מהפכת הנדל"עד כמה הצליחה  ,מטרת מאמר זה היא לבחון
, "אוניברסליתהסטנדרטיזציה ה"ברוח  הספר-בתימהעיצוב האדריכלי המסורתי של 

 הספר-בתילעיצוב האדריכלי החדשני של  – המשקפת בעיקרה את הפדגוגיה המסורתית
מנסה להתאים את הסביבה הפיסית לצרכים זו  התפיס ".סה הטריטוריאליתהתפי"ברוח 

  . הפדגוגיים החדשים

הספר לבין -שקיימת סתירה מתודית בין העיצוב האדריכלי החדשני של בתי, הבעיה היא
, ממשיך להתנהל בעיקרו במתכונת המסורתיתיום זה -סדר .ספרי-הבית היום-סדר

 ,המתווה האדריכלי מניתוח תוכן. x 40 x 50 x 6 1: הנוסחה הדכאנית פי-על, תפרונטליה
משרד  ידי- עלשנבחרו  ,פרויקטים מצטייניםומניתוח  ,משרד החינוך ידי- עלהמומלץ 

כי אמנם יש ניסיון להמיר את  ,עולה –החינוך בשיתוף עם הצמרת האדריכלית האקדמית 
, למרבה הצער. הספר-בתישני של בעיצוב אדריכלי חד" אוניברסליתסטנדרטיזציה ה"ה

בצורה  לעתיםו, "נגטיב של הכיתה"העיצוב האדריכלי החדשני מתמקד בעיקר ב
   :ראוותנית

התלמיד והמורה מבלים את רוב אשר בה , שהיא הסביבה החינוכית הטבעית, הכיתה
ות האדריכליות החדשות וממשיכה תכנילא נלקחה בחשבון במידה מספקת ב – זמנם

, היא ,העולה מן המחקר ,המסקנה הקשה. הפדגוגיה המסורתית פי-עללהתנהל בעיקרה 
 שכל עוד החידושים האדריכליים יודבקו טלאי על גבי טלאי על גבי הפדגוגיה המסורתית

  . א בהפסדםצֵ יֵ , החשובים לכשעצמם, שכרם של החידושים האדריכליים –

- יוםביישום השינוי הפדגוגי במסגרת ההוראה ה כל-קודםא לטפל המלצת החוקר הי
 . לחשוב איך ללוות שינוי זה בארגון סביבתי פיסי הולם כך-אחרורק , מית בכיתה עצמהיו

  

  
  

   

; אוניברסלית סטנדרטיזציה; ורווחה המכון לפיתוח מבני חינוך; ספר- אדריכלות בתי  :מילות מפתח
; הוראה פרונטלית; אם-כיתת; דינמיחלל ; חלל משותף; טריטוריאלית תפיסה
  .מרחב אישי; במרכז – התלמיד
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  פתיחה

 הספר-בתיהכוונה למעבר מהעיצוב האדריכלי המסורתי של  –" ן בחינוך"מהפכת הנדל"במושג 
לעיצוב  –מתאימה בעיקרה לפדגוגיה המסורתית ה, "אוניברסליתהסטנדרטיזציה ה"ברוח 

מנסה להתאים את  תפיסה זו. "הטריטוריאלית תפיסהה"ברוח  הספר-בתיהאדריכלי החדשני של 
   .הסביבה הפיסית לצרכים הפדגוגיים החדשים

במיוחד . השינוילממש את " ן"מהפכת הנדל"עד כמה הצליחה  ,מטרת מאמר זה היא לבחון
הסתירה המתודית בין מגמתו של העיצוב האדריכלי החדשני לתמוך  בדיקה זו עקבחשובה 

ממשיך להתנהל בעיקרו זה  יום-סדר. ספרי-הבית היום-סדרלבין  –בצרכים הפדגוגיים החדשים 
 –תלמידיו  40לפיה המורה ממשיך לכפות את הידע על אשר , תפרונטליה, במתכונת המסורתית

הכופה ידע על ארבעים תלמידים בחמישים מטר  ,מורה( x 40 x 50 x 6 1: הנוסחה הדכאנית פי-על
בהכנה , 2013, 2012, 2011, 2005, מרבך( )הנוסחה הדכאנית –להלן ( )שש שעות כל יום – רבועים

  ). Marbach, 2013; א

  :העניינים הבאים מבוססת בעיקרה על – ומימושו" ן"מהפכת הנדל"בחינת חזון 

כפי שהוגדרו והודגמו בשני פרסומים מרכזיים של המכון , עקרונות העיצוב האדריכלי החדשני  .1
  :החינוךהכפוף למשרד , לפיתוח מבני חינוך ורווחה

המכון לפיתוח : אביב-תל .מדריך לתכנון: היסודי הספר-בית). 1992( 'א, ואשר 'ב, פוליטי
  .ורווחה מבני חינוך

המכון לפיתוח : אביב-תל .יסודיים-על ספר-בתימדריך לתכנון ). 1996( 'א, ואשר 'ב, פוליטי
  .מבני חינוך ורווחה

בשיתוף עם ראשי המחלקות  –משרד החינוך  ידי-עלאשר נבחרו , פרויקטים מצטיינים  .2
  :להלןדכ, לאדריכלות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

תערוכת עבודות מצטיינות של סטודנטים לארכיטקטורה במוסדות : 2002עיצובים בחינוך 
   .משרד החינוך והתרבות: ירושלים). 2002( .גבוהה שהוגשו לתחרות להשכלה  

 עבודות מצטיינות של סטודנטים לארכיטקטורה במוסדות תערוכת: 2004עיצובים בחינוך 
  .משרד החינוך והתרבות: ירושלים). 2004( .שהוגשו לתחרות גבוהה להשכלה  

  . מבחר פרסומים ודוגמאות עדכניות מן הספרות העולמית  .3

ומסיים  הספר-ביתהמגדיר את מאפייני העיצוב האדריכלי המסורתי של , המאמר פותח במבוא
הדיון כולל גם המלצות למימוש . ן בחינוך"מסכם את משמעות הכישלון של מהפכת הנדלה ,בדיון

  . ן"מהפכת הנדל יעיל יותר של

  

  מבוא

  "אוניברסליתהסטנדרטיזציה ה"או  הספר-ביתהעיצוב המסורתי של 

, המבנה החינוכי הפיסי הוא במידה רבה תוצר של המהפכה התעשייתית – במתכונותיו הנהוגות
מבנה בעולם ניתן לראות את הברוב מוסדות החינוך  ."אוניברסליתסטנדרטיזציה "ב והוא ניחן

שלאורכם , ייםלינאר מסדרונותבעל , קומה אחת או מספר קומות בן "הסטנדרטי אוניברסליה"
  . לימוד-כיתותבנויות 
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 ,הכיתה הנוהגת היא מבנה מרובע
, מטרים רבועים חמישיםששטחו כ

מורה אחד וארבעים והוא נועד להכיל 
המבוססת על  ,בתצורה – תלמידים

, חן פי-עלעיבוד (ת פרונטליההוראה ה
  ).19 'עמ, 1997

  

המבנה הפיסי של חלל הכיתה על 
אשר , חמישים המטר הרבועים שלו

בחזית , הקדמי והמורה ניצב בחלק

)front(, משקף  – מול ארבעים תלמידים
 :המנחה את ההוראה ,את ההיגיון

, תפרונטליהדרך אל הידע עוברת 
- חד, דרך קו ישר אחד, יתלינארבצורה 
  : מן המורה אל התלמיד, בעיקרו סטרי

  
מקורו בתפיסה  – סטרי-חדהכיוון ה

 ,שישנם תכנים מסוימים, המסורתית
ולתכנים  ,שהיחיד חייב לדעת אותם

-עלהתכנים מואצלים . אלה אין תחליף
משרד  – במקרה שלנו(המדינה  ידי

, לימודים-תכניתבאמצעות ) החינוך
המועסק מטעם משרד , והמורה
מחויב למשרד החינוך בחוזהו , החינוך

)contractual accountability( להעביר ידע זה לתלמידיו .
: ממחויבות זו נגזרות גם שתי מחויבויות נוספות

 )professional accountability(המחויבות המקצועית 
להעביר את החומר בצורה , המעסיק הישיר, למנהל

 moral( מחויבות מוסרית –וכן , מקצועית

accountability (שאכן יקלוט את החומר, לתלמיד, 

 McCormick(הללו שאכן בנם ידע את התכנים , ולהורים

& James, 1983, pp. 18-19(.  

המיועדת להוראה , בהתאם לתצורה זו של החלל
. השולחנות בשורות מקבילותמסודרים  – תפרונטליה

 אשר בה נמצאים, אל חזית הכיתה –פני התלמיד 
, בידי המורה –התקשורת כולה . הכתיבה-לוחהמורה ו

 
תיכון  –" הסטנדרטיזציה האוניברסלית"ספר ברוח - בית
  )2012(חולון , קוגל

 
תיכון  –לימוד - שלאורכו בנויות כיתות, מסדרון לינארי

  )2012(חולון , איילון

  
  סטנדרטיתהארגון החלל של הכיתה 

 )50 'עמ, 1992, מתוך פוליטי ואשר(

  תלמיד  ידע  מורה
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. כמקור הידע והסמכות–שכן הוא ניצב במרכז התהליך החינוכי , אליו פונות כל עיני התלמידיםו
  . שיש לבצע בכיתה ,מוסר ומסביר עבודות, שואל את התלמידים שאלות, המורה מציג נושא

של  המחיה-שטחבהרבה מ הגדול, המוקצה לו המחיה-שטחביטוי נוסף לסמכות המורה הוא 
מקום קבוע  –לכל תלמיד . לפי רשות –ורק  ,טההתנועה במעברים בין השולחנות היא מעַ . התלמיד
  . בכיתה

פוליטי (והיוזמה האישית מוגבלת  ,אסור לנוע, בכיתה יש סדר: הוא ,המועבר מסידור זה ,המסר
   ).10' עמ, 1992, ואשר

שכן עיקרה של , "אוטונומית- אטומיסטית"בצורה זו מכנה את שיטת ארגון החלל ) 1988(בלס 
". האם-כיתת"הוא , הספר- ביתהתא היסודי במערך , שיחידת הארגון הבסיסית, שיטה זו הוא

 הספר- ביתרוב קשריה עם היחידות האחרות ב. וחינוך כמעט אוטונומית לימוד-יחידתהכיתה היא 
הן  ,הצהריים-אחריהמתקיימים , גיםצות או בחוההתארגנויות בהקּבָ -תת. הם על בסיס כיתתי

קרובות  לעתיםוגם בהן נשמרות , הספר-כלל משניות ושוליות למערך החיים הכללי של בית-בדרך
המקרים באמצעות  מועברת ברוב –הספר - מערכת המסרים הכלליים של בית. הזהויות הכיתתיות

מסגרות  ,כמובן ,אם כי יש(קרובות במסגרת כיתתית  לעתיםהמורים מאורגנים -גם צוותי. המחנך
מסייע בבניית מערכת ברורה של נאמנויות  הספר-ביתארגון כזה של ). של מורי מקצוע ומורי שכבה

הוא  הספר-ביתגם כאשר ) כיתות(המאפשרת יצירת יחידות קטנות ומגובשות יחסית  ,והזדהויות
  . גדול מאוד

האטומיסטית מסירה אילוצים -הגישה הארגונית –הספר -י של ביתיכלמבחינת התכנון האדר
את הכיתות אפשר . יים בין יחידות שונותפונקציונלמשום שהיא אינה מחייבת קשרים , ומגבלות

, סטריים-או דו סטריים-לאורך פרוזדורים חד: הספר-בכל מקום בבית למקם בצורה שרירותית
יות פונקציונלכזיים יהיו שיקולים של האילוצים המר. בביתנים מבודדים או במקבצי כיתות

קשר בין קבוצות  ואלה שיקולים של, הפרעות הדדיות וכדומה, רעש, הליכה-מרחקי, בזרימה
כגון ריכוז תלמידים בני גיל אחד  ,גם שיקולים נוספים ,כמובן ,ייתכנו. שונות ופעילויות חינוכיות

התפיסה האטומיסטית היא אדישה  .מיקום המנהלה במרכז וכדומה, הספר-ביתבאזור מסוים של 
כלומר . המנהלים, הספרייה, כגון הסדנאות, הספר-ביתהאחרים של  גם באשר לתכנון המכלולים

או מסוים שיש רציונל או אילוץ כלשהו לקביעת כל אחת מהפונקציות האלה במקום  ,לא נראה
  .מתבצורה מסוי

בנויה על התפיסה האטומיסטית ששיטת ארגון החלל בצורה  ,מסביר) 5' עמ, 1988(לם 
הם  םלושכ ,חולים- של צבא או של בית, חרושת- המזכירה את ארגונו של בית ,הביורוקרטית

כל את איסופם של הילדים -מחייב קודם ,המנחה את הגישה הזאת ,ההיגיון :יםרוקרטיביארגונים 
אינם מפריעים ואחרים  ,אין הם מפריעים לאחרים אשר בהם, במקומות מיוחדים לכך וריכוזם

   :ספר-המקומות האלה מכונים בתי. להם

שליש אחרי , שיעור אחרי שיעור, בהדרגה אשר בו, אמורים לעבור תהליך הספר-בתיהילדים ב
ומתאמנים ) על מרכיביהם השונים(הם מתוודעים לתפקידיהם העתידיים , שנה אחרי שנה, שליש

בכל תחנה . החרושת-הייצור בבית- יפעל בשיטת פס הספר-ביתגם ש ,ההיגיון הזה מכתיב. במילוים
נצבעת אחת , מורכב אחד החלקים של המיומנויות, נסגר אחד הברגים של ההשכלה –על הפס הזה 

בסוף הפס מצויה בקרה על טיב המוצר  ;הלימודים-תכניתידי -המוכתבים על ,הדפנות בערכים
פי תפיסת -הבנוי על ,יאידאלה הספר- יתבש ,רק טבעי ,לפי לם, מנםוא .תעודות וציונים: המוגמר

תשכן את כל כיתות הדרג  כל קומה). למשל ,בהוצאות כדי לחסוך(יהיה גדול  ,ייצור-החינוך כפס
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יתפסו את הקומות  הדרגים הנמוכים). וכן הלאה ,'לכיתות ב –קומה , 'לכיתות א –קומה (
שיהיה משרדו של מרכז  ,רצויבכל קומה . את הקומות העליונות –והדרגים הגבוהים  ,הנמוכות

לשכתו . שבה ישכון המנהל ,קומה אמצעית ידי-עלרצף זה אמור להיות מופרד  ,לפי לם. הדרג
באותה . הספר-ביתשיאפשר לו להשקיף על המתרחש בחצר  ,צריכה להיקבע באותו צד של הבניין

כגון  ,יוחדותואולי גם חדרים לפעילויות מ, הספר-גם אולם ההתכנסויות של בית הקומה יהי
ידי פריסה של הקומות -יקרון המבני הזה ניתן לממש גם עלאת הע .לימודי טבע וכדומה, מלאכה

והביתנים יוצבו מסביב למשרדי  ,שבו כל דרג של כיתות ישוכן בביתן משלו, השונות על מגרש
  . דםשכת המנהל ולאולם ההתכנסות או לצלל, ההנהלה

 ,Foucault(החלל שמציע פוקו נשענת על ניתוח  – קטוניכמכניזם ארכיט הספר- ביתההצבעה על 

שהציע , ת ארכיטקטונית לבניית בית סוהרתכני, )panopticism(פוקו משתמש בפנופטיקון ). 1979

למכניזם של הפעלת הכוח בחברת  מטפורהכ – 1787בשנת  ,רמי בנטהם'ג ,הרפורמטור הבריטי
  . המשמעת המודרנית

  . ומעקב ידואליזציהבאינדי, בידוד: עיקרים מכניזם זה מבוסס על שלושה

 -כיון שבמסגרתו ממוסדים יחסים של אי, זמנית-ן הוא מבנה ארכיטקטוני ואופטי בוהפנופטיקו

אינו רואה את מי שמפקח  –האסיר  –ומי שנראה  ,אינו נראה –השומר  –מי שרואה : שוויון חזותי
הפנופטיקון מהווה מודל . ובייקט בתקשורתאבל לעולם לא ס, האסיר הוא אובייקט של ידע. עליו

ניתוחו של הגוף החברתי בהמתמקדת בפירוקו ו', טכנולוגיה פוליטית' –ה שפוקו מכנה מַ לְ 

הענקת מעמד של  –ידואליזציה בהאינדי. לפיקוח –ולפיכך , ידואלים הניתנים לזיהויבלאינדי

מערכות  באמצעותבהפיכתם לאובייקטים של ידע , פוקו פי-על, כרוכה –ידואלים בסובייקט לאינדי
  ).35-34 'עמ, 2002, מימון(ולתעד  לקטלג, לנתח, להשוות, טרתן לבודדשמ ,ופרקטיקות

שכסוכן סוציאליזציה מובהק של החברה המודרנית היה אמור לשמש מוסד ציבורי , הספר-בית
בורי של משטור מוסד צי להיות הופך –ב אישיותו של היחיד ובהשבחת רוחו השפעה בעיצו-רב

, 2011, מרבך(ת סתגלנותו של היחיד וניתובו באורח דכאני להליכה בתלם ופיקוח לצורך הבני
 ). 2' עמ, 2002, השוו צוקרמן; א בהכנה

  

  החזון

  "הטריטוריאלית תפיסהה"או  ספר-בתי עיצובראייה מחדש של 

גוברת והולכת  – תפקיד החינוך בחברהבעקבות הבחינה מחדש של , בעת האחרונה, יחד עם זאת
מודל "ל – הכופה את הידע על התלמידים, הדכאני "מודל התוכן"הקריאה להסיט את הדגש מ

   ).Heather, 1984, pp. 16-17" (התהליך

במרכז התהליך  מעמידה את התלמיד – "מודל התהליך"העומדת בבסיסו של  ,החינוכית תאוריהה
מיציקת עובדות וגופי תוכן מוכנים . למתן של התלמיד –המורה  הדגש עובר ממתן של .החינוכי
   שיכולות לסייע לטיפוח ההבנה ,כולל תכנון מטלות, לטיפוח ההבנה –ים ומעובד

)Carrol, 1981, p. 23; Davies, 1979, p. 29; Beswick, 1977, pp. 1-29 .(שראתה , הגישה המסורתית
המעודדת את התלמיד  ,מקומה לגישה רעננהנה מפַ  – ומוגדר מוכן מקבל סביל של ידעבתלמיד 

, תהליך החקר והגילוי ידי-עלבכוחות עצמו  פעיל כלומר לייצר את הידע באופן ,ללמוד לתת
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  ,Marbach, 1989, pp. 8-14;Burgdorff( וכישוריוהתעניינותו , ולהתפתח כחבר בקבוצה לפי יכולתו

2011.(  

מעמיקה והולכת גם הראייה מחדש ביחס לתכנון מבני  –בעקבות הקריאה לשינוי בתהליך החינוכי 
   :חינוך

מדגישה את הצורך , להקמת המכון לפיתוח מבני חינוך 1971-שדאגה כבר ב, )28 'עמ, 1985(פוזנר 
  . בדיאלוג בין מחנכים וארכיטקטים

שכאשר החינוך מעמיד את הילד , מרהובא – מחזקת את הצורך בדיאלוג זה) 25' עמ, 1985(זבה 
 :"הטריטוריאלית תפיסהה"אימוץ  ידי-על –וזאת , שגם האדריכל יעשה כך ,רצוי ,בראש מעייניו

המאיישת  ,מעמידה לנגד עיניה כנושא התכנון את היחידה החברתית "הטריטוריאלית תפיסהה"
עבור אנשים במובילה לשטחים  –המעוגנת בטבע ומוכרת מן העבר  ,תפיסה זו. את התחום
כבודד או כמרכיב בקבוצה חברתית לצרכיו המגוונים ולנטיותיו  –כל שטח מוגדר ליחיד . מסוימים

ימצא  – הלומד לפי שיטה של חקירה וגילוי ,ילדש, רצוי, זאת תפיסהלפי ). 24' עמ, 1985, זבה(
 – הלומד לפי שיטה פעלתנית ,ילד. סביבה פיסית ראויה לחקירה ועשירה בגירויים ובהזדמנויות

האמור למצות את כישוריו  ,ילד. ולהזדמנויות חברתיות מתאימות לפעולה פעולה-מרחבזקוק ל

 ,Sanoff: ראו גם; 26 'עמ, 1985, זבה(זקוק גם למרחב אישי קבוע ומוגדר  – ולבטא את אישיותו

2001; Burgdorff, 2011; Leiringer & Cardellino, 2011;Johnson, 2011 ; Moore & Lackney, 

1993 .(  

ואז למצוא ', מצבים חינוכיים'מכסימום " –) 14' עמ, 1985(אומר דרוקמן  – "מראשיש להגדיר "

 ,Moore & Lackney, 1993, p. 9 ; Sanoff, 2001; Mau:ראו גם( "ארכיטקטורה הולמת אותם

 שינוי כלומר ,בארגון הסביבה הפיסית ישינו אם שינוי חינוכי אינו מלווה במידה כלשהי). "2010
החינוכי המבוקש שינוי  אין השינוי" – )4 'עמ, 1988(אומר לם  –" רכיטקטוני במשמעותו הרחבהא

' עמ, 1988(ממליץ בלס  –שהמבנים המתוכננים יענו על הדרישות המוצבות בפניהם  כדי ."של ממש
ושיהיה קשר שוטף וקל בינם  ,ואת בעיותיה החינוך-מערכתהארכיטקטים יכירו היטב את ש, )32

   .לבין המחנכים

 –" המכון לפיתוח מבני חינוך" את משרד החינוך בשיתוף עם מפעל הפיס קיםה 1971-ב, מנםוא
של  המפתח-מילת. לשילוב ההיבט החינוכי וההיבט האדריכלי בתכנון מבני החינוךלתת מענה  כדי

כלומר התאמת החלוקה הפנימית של מבנה , )flexibility( "גמישות"המכון לפיתוח מבני חינוך היא 
השוו גם ; פתח דבר ,1992, בתוך פוליטי ואשר, הכט(ת לשיטות הלימוד החדשניו הספר-בית

Holcomb, 1995, p. 17; Brubaker, Bordwell & Christopher, 1998, p. 31; Matichuk, 2010 (–  תוך
פוליטי (עתידי בדרך פשוטה ובעלות סבירה ללא פגיעה בקיים י ולשינוי ִד ּיָ הסתגלות לשינוי ִמ 

  .)Matichuk, 2010 ראו גם; 13 'עמ, 1992, ואשר

המאפשרים חיבור חללים שונים  ,מאופיין בתכנון אלמנטים –תכנון לקראת גמישות מרבית 
לשימוש  –הכוונה . י אחד או הפרדת החללים בהתאם לרצון המשתמשפונקציונלליצירת חלל 

מחיצות ניידות וריהוט , הזזה-דלתות, הניתנות לפתיחה ולהרמה ,כגון מחיצות, באלמנטים פיסיים
). 14' עמ, 1992 ,פוליטי ואשר( ותקלבו מהירותכל אלה מאפשרים שינוי יעדי החלל הלימודי ב. נייד
ע כדי שלא תיפג ,שאלמנטים קבועים של המבנה יוצאו אל מחוץ למסגרת היחידות האחידות ,רצוי

  ).15' עמ, 1992, פוליטי ואשר(יכולת ההתאמה שלהן 
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- כיתת"המודל האטומיסטי של ". האם-כיתת"מחדש של התכנון הגמיש מתחיל כבר מתכנון 
 ,אל המסדרון היציאה-דלתפרט ל, וסגור מכל עבריה ,שלו רבועיםהמטר ה 50הבסיסית על " האם

המקבע את  ,לחזרה הביתה בדרך כלל –או אחרי שש שעות  ,להפסקה –שעתיים ל אחתשמוביל 
בשטחי שימוש ואשר אינו מותיר כל אפשרות לעשות  מורהאל מול ה התלמידים לשבת בזוגות

יצירת סביבה פיסית למתאים עוד  וזה אינאטומיסטי מודל  – המורה רשות פי-עלאלא המעברים 

 ,Sanoff, 2001;11 'מע, 1992, פוליטי ואשר(הנגישים לכל ילד  ,הוראה- אמצעיבעשירה , מתאימה

pp. 4, 28.(   

 פתח אחד לזרימה החוצהלא יהיה עוד רק , הגמישה, החדשה האם- כיתתתכנון  פי- על, לחלופין
 שמיועדים בראש ובראשונה לתת הזדמנויות נוספות לילד בעת ,אלא פתחים, להפסקה או הביתה

 ,הפונה אל הכיתה השכנה ,אפשר למצוא את הפתח –בין המודלים הרווחים . הספר-ביתשהותו ב
  : הפונה לחלל המשותף ,ואת הפתח

   
הסטנדרטית עם " האם-כיתת"מתווה כללי של 
' עמ, 1992, מתוך פוליטי ואשר(פתח יציאה אחד 

19(  

ם פתח ע החדשה" האם-כיתת"מתווה כללי של 
מתוך פוליטי ( שותףל מלחל לכיתה השכנה ופתח

  )19' עמ, 1992, ואשר

לידם ש ,שולחנות 3-2 כשלרוב מצרפים, התלמידים יושבים בקבוצות :הישיבה אינו קבוע-סדר
והתלמידים רשאים לנוע לפי הצורך , המורה משנה את מקומו לפי הצורך. תלמידים 6-4יושבים 

  . בשטחי הכיתה ובחלל המשותף הצמוד אליה

לשלב את  יש ניסיון – י הפנימי בתוך הכיתהובהמשך לשינוי הארגונ, במסגרת התכנון הגמיש
המורכבת מצירוף של שתיים או שלוש , כחלק מיחידה פיסית בסיסית רחבה יותר" האם-כיתת"
  :ואשר אמור לשרת אותן במשותף, באמצעות החלל הצמוד אליהן –וזאת , "אם-כיתות"

  

   –" אם- כיתות"צירופים שונים של שתיים או שלוש 
  )20' עמ, 1992, מתוך פוליטי ואשר( כחלק מיחידה פיסית בסיסית רחבה יותר בניסיון לשלב אותן
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משרת את הכיתות ומשמש גם לפעילות  – כחלל משותף הלימוד-חדריהמקשר בין  ,השטח
, החלל המשותף יאפשר הרחבה של שטח הלמידה. לימודית וגם לייעודו הבסיסי כדרכי זרימה

בין מורים בהכנת חומרי למידה  פעולה-שיתוףאשר תאפשר  ,של הכיתה" שלוחה"ישמש כמין 
עבודה  :פעילות בחלל המשותף עשויים להתנהל סוגים שונים של .ובשימוש באבזרים ובחומרים

, רכזי מחשביםים בחלקיו השונים כמֶ סהפרו ,)למידה-מרכזיראו להלן דיון ב(למידה -במרכזי
אכסניה לאירועי למידה חטיבתיים ; העשרה פעילות חופשית במרכזי; רטובאזור , קשב, קריאה

  .להצגות, למסיבות, לנושאים מיוחדים

  

דוגמה לחלוקה ארגונית גמישה 
של מספר יחידות פיסיות 
רחבות יותר לחטיבות במסגרת 

   :ספרי- בית-כללהחלל ה

  

יש לה טריטוריה  –כל חטיבה 
על החללים , פרטית שלה

, הפרטיים המשותפים לה
לרבות החצר הפרטית לחטיבה 

חטיבה ול ,לחוד –הנמוכה 
 כן יש לה-כמו. לחוד –בוגרת ה

 ,יציאה אל הפונקציות
את . המשותפות לכל החטיבות

רוב הפונקציות של המנהלה 
מומלץ לרכז כיחידה פיסית 

מצד  ,אשר, אחת במקום מרכזי
צד ומ ,יסההוא נגיש לכנ ,אחד
תהיה לו שליטה גם על כל  ,שני

  .שאר חלקי המבנה

דגם חדשני נוסף של מבנה 
ידי המכון -המפותח על ,ארגוני

הדגם "הוא  ,נוךלפיתוח מבני חי
-נטי יותר לביתווהרל ,"הנושאי

וכולל כיתות , הספר התיכון
, ספריות-בית-כללמקצוע 

דגם זה . חטיבתיות ושכבתיות
מדגיש יותר את ההיבט 
. התפקודי שבתכנון החלל

התכנון התפקודי רואה את 
מן המשתמש כאנונימי ומזַ 

לא משום , לשטח אנשים שונים

 

   )ר"מ 88(ארבע כיתות לדוגמה לחלל המשותף 
  )51 'עמ, 1992, מתוך פוליטי ואשר(

  
-מספר חטיבות במסגרת החלל הכללחלוקת החלל הגמישה של 

  )28' עמ, 1992, מתוך פוליטי ואשר(ספרי - בית
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 ,מספר האנשים. ינים באותה פעילותיאלא מפני שהם מעונ, זה ינים זה בחברתו שלישהם מעונ
פי שיקולים כלכליים ושיקולים של נוחות -ונקבע על הנו גמיש למדי ,ם יחד לתחום נתוןהמזדמני

  . והאנשים מתחלפים בו ,הפעילות קבועה במקום ,לפי התכנון התפקודי. בביצוע הפעילות

, חדר חשבון, חדר טבע(שוי לכלול כיתות מקצועיות ע ,המתוכנן לפי הגישה התפקודית ,ספר-בית
והילדים , הפעילות הראשית שתתרחש בה פי-לכל כיתה בנויה ע). חדר דרמה, ספרייה, חדר מלאכה

 ,ספר זה-המגיע לכיתה בבית ,הילד עצמו. שלהם השעות-מערכתניידים בין הכיתות בהתאם ל
מבנה ארגוני זה ). 24 'עמ, 1985, זבה(אים בה ולא אל שאר הילדים הנמצ ,ר לפנות אל הפעילותמּוָא

פוליטי (המותאמת למקצועות הנלמדים  ,מאפשר ריכוז משאבים ויצירת סביבה עשירה ומגוונת
  ).13-11 'עמ, 1996, ואשר

, "למידה-מרכזי"הוא  ,המכון לפיתוח מבני חינוך ידי-עלהמתוכנן  ,סוג נוסף של דגם נושאי
המתחלקת לפי צורכי  ,תלמידים כל אחת 80קבוצות תלמידים בנות המבוסס על מבנה ארגוני של 

יש  –תלמידים  27עד  20כשלכל  ,ועבודה פרטנית ,תלמידים 40/20/10/5הלמידה לקבוצות בנות 
כגון לימודי , סוגים שונים של למידה בכל יחידה זמנית-בומתבצעים  ,לפי דגם זה .מורה אחראי
- כל מרכז למידה מאפשר למידה תחומית ובין. שפות, המתמטיק, הסביבה-איכות, ארץ ישראל

משאבים זוטא -פקד כמרכזומתַ , הספר-ביתלפי הצורך של הנושא ולפי מדיניות צוות , תחומית
  ). 17-15 'עמ, 1996, פוליטי ואשר(נטיים אליו ווהדעת הייחודיים הרל-לתחומי

 הספר-בתיבנוסף להתמקדותם של רבים מ
הטריטוריאלי של כל שכבת גיל היבט בהחדשים 
להדגיש את הלכידות  שמקורו ברצון, בנפרד

החברתית והלימודית ביחס לכל שכבת גיל 
-ביתמנהל  ,)1998(מציע רם  – )1998, חזן(בנפרד 
לתת ביטוי גם  ,אזורי בתפן-הניסויי העל הספר

, להיבט הטריטוריאלי המשותף לכל שכבות הגיל
באמצעות מודל ה ייעשזאת  .ב"מהגן ועד כיתה י

העתידי הניסויי  הספר-ביתשל " הלחוד והביחד"
   :אזורי בתפן-העל

  

שואף מודל זה גם כן להעניק פרטיות  ,מצד אחד
צד אך מ, לחוד, ית ביחס לכל חטיבה בנפרדּבִ ַר ְמ 

הוא שואף גם להעניק לכידות גדולה ככל  ,שני
האפשר ביחס לכל הגילאים מהחטיבה הצעירה 

  :להלןדכ, ביחד ,ב"ועד כיתה י –

  

  )1998, רם( בתפן אזורי-עלהעתידי הניסויי ה הספר-ביתשל " הלחוד והביחד"מודל 

אשר כל אחת מהן עתידה לאפשר לכל אחת מארבע , בחלוקת המבנה לארבע יחידות ניכר" הלחוד"

   .לפעול באזור נפרד –הביניים והתיכון , היסודית, הצעירה :החטיבות

 – לכיוון המרכז המשותף לכל החטיבותבפנייה של כל אחת מארבע היחידות הללו  ניכר" היחד"
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  . היומיומי השוטף בין תלמידי כל שכבות הגיל מכל החטיבות כדי לעודד את המפגש

הבנויים על  ,בין המודלים החדשים
ראוי לציון  ,תפיסות חינוכיות חדשניות

 הספר-ביתשל " מודל הכוורת"

מודל  לפי :)1998(המשותף חוף הכרמל 
 הספר-ביתממוקמות כל כיתות  ,זה

המקוריות סביב הספרייה בצורת 
כדי  – דבש-הדומה לחלת ,משושה

ת מרכזיותה של הספרייה לסמל א
במסגרת טיפוחו של , הלמידהבתהליך 

השוו ( התלמיד כחוקר עצמאי

Brubaker et al., 1998, p. 38(.  

  

 ספר-בתיהשתלבות מודלים של 
  במרקם העירוני

תכנון ועיצוב מבני "בתחרות הרביעית ב
שנערכה ביוזמת משרד החינוך  ,"חינוך

בשיתוף עם הפקולטות לאדריכלות 
, ביולי 24-במוסדות להשכלה גבוהה ב

 האורבניים המשתניםעל רקע התנאים ' ספר-בית'התמקדו המועמדים בחקר המושג  – 2001
לעודד לחשיבה יצירתית  –תם מטר ).הקדמה ,2002 ,עיצובים בחינוך ידי-עלמצוטטת ה, אורטנר(

למוצרים ולאבזרים שונים הקשורים במבני חינוך , ולמציאת פתרונות מקוריים לפונקציות נדרשות
  ). קדמהה ,2002, עיצובים בחינוך ידי-עלמצוטט ה, שניאור(ובסביבה הלימודית הכוללת 

   ).2002( עיצובים בחינוךהעבודות המצטיינות תועדו בחוברת 

המנסות לשדר תפיסות חדשות בדיאלוג בין החינוך לסביבה  ,עבודות מצטיינות כמהלהלן 
בתוך עיצובים , קוטוק(העירוניים היומיום - בחיי הספר-ביתהאדריכלית מבחינת ההשתלבות של 

בתוך , ם יוצראין ׁשֵ (בנוף מבחינה טופוגרפית  הספר-ביתמבחינת ההשתלבות של , )2002, בחינוך
בתוך עיצובים , לוי(הקורא לשינוי חברתי , ומבחינת ההשתלבות בחינוך) 2002 ,עיצובים בחינוך

  ).2002, בחינוך

ה בפרס מטעם הארגון שזכ, אמריקאי ספר- ביתמשולב להלן גם מודל עיצובי של בין הדוגמאות 
על החיבור שלו אל הטבע הסובב  – קטים לארכיטקטורה בחינוךועדת הארכיטהאמריקאי של 

   ).Pascopella, 2012(אותו 

  
   

  המשותף  הספר- ביתמודל הכוורת של 
  )1998( חוף הכרמל
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  )2002, בתוך עיצובים בחינוך, קוטוק(כרובע בעיר ספר -יתב

 ,תוכנן כשכונה בתל אביבש, ספר-ביתמייצגת ) 2002, בתוך עיצובים בחינוך ,קוטוק(אחת העבודות 
עצמו  הספר-בית. כי לעצם החשיפה לחיים העירוניים יש ערך חינוכי בעל משמעות, מתוך תפיסה

 ,כלומר סכמה מרכוזית, רוורדערים האוטופיות של לדו ואבנעזר המהווה עיר קטנה בהשראת ה
בה ממוקמים ש ,כיתות וכיכר מרכזית, מגורים, חגורה ירוקה(חגורות פונקציונליות  – וסביבה

  ).הספר-ביתהנהלה של מוסדות ה

  )2002, בתוך עיצובים בחינוך, קוטוק( כרובע בעיר –ספר -בית

  

  )2002, בתוך עיצובים בחינוך, ללא שם יוצר( במרקם טופוגרפי ספר-בית

מהמגרש נראה . ומאופיין בטופוגרפיה תלולה יחסית, חיפה, המגרש נמצא בשכונת מגורים בדניה
 ';ב-'א, גן: חטיבה צעירה. 1 :הספר מורכב משלוש חטיבות גיל-בית. מערב-נוף פתוח לכיוון דרום

  . המקיף חלל משותף ,מבנה מרכזי –לכל חטיבה . 'ו-'כיתות ה. 3 ';ד-'כיתות ג. 2

מדורגים בהתאם יהיו כי שלושת המבנים הראשיים , שהוא מציע זה הוא בכך פרויקטייחודו של 
בעלי  –המבנים . מכל נקודה גבוהה במבנה, שאפשר להשקיף לנוף ללא חסימה באופןלטופוגרפיה 
והופכות את , תחושה של טיפוס על ההר מעניקותנמצאות מחוץ למבנים ה ,המדרגות, קומה אחת

 -שלוש הכיפות משקפות את הנוף ההררי ונותנות לקומפלקס מראה ים. הקומפלקס לחלק ממנו
  .החצרות המשותפות – הספר-ביתוב בומציינות את המקום החש, תיכוני
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מבט מעל של בית הספר במרקם 
בתוך עיצובים , ללא שם יוצר(טופוגרפי 
  )2002, בחינוך

 
דגם של אחד משלושת המבנים 

בתוך עיצובים , ללא שם יוצר(הראשיים 
  )2002, בחינוך

 
להתאמת העיצוב " תוצרת חוץ"דוגמה 

  הספר -לסביבה הטבעית של בית

הספר היסודי -הכיתות בביתאחת 
שזכה , אורגון, ספריגפילד, רסטון'ת

-שהוענקו על ,באחד משלושת הפרסים
ידי הארגון האמריקאי של ועדת 

 –הארכיטקטים לארכיטקטורה בחינוך 
על החיבור שלהם אל הטבע הסובב 

  ). Pascopella, 2012(אותם 
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  כבסיס לשינוי חברתי  – הספר-בית

ב במרקם חברתי בעייתי ולקדם שמטרתו להשתל, מציעה מודל) 2002, בתוך עיצובים בחינוך( לוי
   :אותו

לעמק , שניקז בעבר את מי הגשמים שזרמו מהכרמל מזרחה, בחיפה, יהיאדי רושמומדובר בו
מתגוררת אוכלוסייה  –אדי ובשוליו ובאפיק הו. והיום הוא יבש ומוזנח במידה רבה מאוד, יזרעאל
ללא הצלחה יתרה להשתלב זה , הגרים זה לצד זה, המורכבת משלושה פלגים חברתיים ,מגוונת
. אקונומית נמוכה יחסית-אלא שמדובר בשלושה פלגים חברתיים משכבה סוציו, לא זו בלבד. בזה
לא מן ההיבטים הנעימים ו ,משתלבים זה בזה –הן האזור והן האוכלוסייה המאכלסת אותו , כך

  .במיוחד

, באמצעות גשר מסיבי, )2002, בתוך עיצובים בחינוך( לוי ידי-עלזוהה  פרויקטה למקור ההשרא
   :רמות חיים שונות החוצה אותו לרוחבו והחוצץ בין, ואדיוהבנוי מעל ה

שעות ביממה את התנועה הסואנת מחיפה מזרחה וצפונה  24הגשר הזה מוליך על גביו  ,מצד אחד
את הטכנולוגיה המתקדמת ואת השילוב בין , המסמלת את הדינמיקה המודרנית ,ובחזרה

הוא טומן מתחתיו את חוסר  ,מצד שני. לבין האוכלוסיות שבסביבותיה –אוכלוסיות בחיפה 
   .והן מבחינת הסביבה האנושית ,הן מבחינה הסביבה הפיסית ,המָ ְד ִּק הַ 

כך -הכלעולמות שני הן בחיבור הסמלי של הגשר בי תבטאה ,פרויקטניצול הגשר להטמון ב ,הרעיון
זמנית את החיבור בין ישן -כמו שהגשר מסמל בו :מעליו ומתחתיו, מנותקים זה במשמעותם

 אמור לשלב בין הישן ,המיועד להיות מוקם מתחתיו ,הספר-ביתכך גם  –) מעליו(לחדש ) מתחתיו(
- ביתש ,מוצע –בוואדי כתנאי לקידום החברתי . )הגיבוש והפיתוח( בין החדשו) הפירוד והעזובה(

בוואדי להשתלב בצורה הגרות אפשר לכל אחת מהאוכלוסיות שיתכדי , יהיה דמוקרטי הספר
   .שוויונית זו בזו

כדי להעמיק עוד  ,רה מזוית
ההיתוך -יותר את כור

-ביתש ,מוצע –החברתי 
-בתיני ישתלב עם ש הספר
 ,הסקטוריאליים הספר

 – ת הוואדיבסביבהקיימים 
חינוך -קרייתקמפוס של ל

  .ממלכתית אחת

  

 ספר-בתיעיצוב חזות 
  קיימים

במסגרת המומנטום לפיתוח 
 –חדשני של מבני חינוך 

מחלקה מיוחדת  הוקמה
" המורחבת"הקשורים לעיצוב הסביבה הלימודית  ,המתמקדת בתחומים, חזות מבני חינוךעיצוב ל

חלל או מרחב , מבואה, כניסה, ספר- כמו חצר בית, כיתתיים-ם החוץבעיקר בהיבטי, הספר- ביתשל 
עמוד הכריכה  ,1999, משרד החינוך והתרבות(מרכזי תקשוב , חדר מורשת, מוזיאון כגון ,מיוחד

  
  השתלבות בית הספר במרקם החברתי 

   ה בחיפהיאדי רושמיותחת גשר 
  )2002, בתוך עיצובים בחינוך, לוי(
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  ). הרכה

חזות מבני חינוך  במסגרת המחלקה המיוחדת לעיצוב, עיצוב החזות של מבני חינוךלדוגמה 
א במשרד החינוך הי

ספר גבעולים -בית
מפורט כ – גן-ברמת
   :להלן

  

כן ראוי לציון -כמו
מחקרה של זבה 

-עלשהוזמן  ,)2005(
כיום [המחלקה  ידי
לעיצוב חזות ] גף

מחקר . ךמבני חינו
לסייע "זה נועד 

בידם של מנהלים 
וקובעי מדיניות 
, חינוך ברשויות

צוותי , מפקחים
בקביעת מערך הצבעים והגוונים במבנה החינוכי ובסביבות לימוד , אדריכלים ומעצבים ,הוראה

 ,אורטנר" (באופן מושכל ונכון ובהלימה לתורת הצבע ולהשפעות הפסיכופיזיולוגיות שלו
  ).6-5' עמ, 2005, זבה ידי- עלמצוטטת ה

ומחקר בנושאי תכנון מבני  יש לציין את התרומה הרבה והשיטתית לפיתוחבמישור הבינלאומי 

 OECD )Organization for" ופיתוח כלכלי פעולה-שיתוףהארגון ל"באמצעות  יםהמתבצע ,חינוך

Economic Cooperation and Development (שמרכזו בפריס )Fisher, 2005; Kirkeby, 2002; Linn, 

1987 ; ;Clynes, 1990 Willis, 1992 ; Stuebing, 1995 (.   

  

  הכישלון

ות תפיסהוסברה הזיקה בין החידושים האדריכליים לבין ה – אמנם בכל המקרים שנדונו
האם : שאלהה לעאך לא ניתנה התשובה התכליתית האולטימטיבית , החינוכיות המודרניות
, יש גם השפעה חיובית ,ות החינוכיות המודרניותתפיסהמושתתים על ה ,לחידושים האדריכליים

ח בהשוואה להשפעה של מבני החינוך ברו – תהליך ההוראהעל  ומוכחתמשמעותית יותר 
  ). 19 'עמ, 1997, חן( "אוניברסליתסטנדרטיזציה ה"ה

ההוראה החידושים האדריכליים על תהליך מה שמקצין עוד יותר את הספק ביחס להשפעתם של 
- כיתת", בעיקרה, נשארה ,תכנוני החדשניהקונצפט בהמעוגנת  ,היחידה הבסיסיתש, היא העובדה

". אוניברסליתהסטנדרטיזציה ה): "19' עמ, 1997(לבה של מה שמכנה חן -לב, תפרונטליה "האם
והכל , ממנההכל מתחיל . הדכאניתהנוסחה  פי-על, כבעבר, זו ממשיכה לפעול בעיקרה" אם-כיתת"

   .)1996 ,1992, השוו פוליטי ואשר(תבסס עליה ממשיך לה

רת בצורה מבק, הספר-ביתשחקרה את הסביבה הפיסית של , )Weinstein, 1979, p. 585(וינשטיין 

  
  )1999, משרד החינוך והתרבותתוך ב( גן- רמת, "גבעולים"ספר - בית
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בעים מורה מול אר: ביחס להישארותו של המודל המסורתי –חינוכי - נוקבת את הכשל האדריכלי
קבוצות גדולות של בשום מקום אחר אין בנמצא "כי , באומרה –תלמידים בחמישים מטר רבועים 

שמצפים מהם לבצע , הרבה שנים כך-כלבמשך .] מ.ע –ההדגשה שלי [ ביחד כך- כלדחוסות  אנשים
  ". ביעילות מרבית משימות לימודיות ולפעול בהרמוניה

כי צפיפות גבוהה מובילה , מדגישים) Moore & Lackney, 1993, p. 5( מור ולאקני, אדרבה
וכי כיתות קטנות יותר  ,מעורבות-חוסרלירידה באינטראקציה חברתית ול, לתוקפנות מוגברת

   .Frumkin et al., 2006) וכן Maxwell, 2006: ראו גם( מובילות להישגים לימודיים גבוהים יותר

: ועל שתי גרסאותיבארגון למידה חדשני " האם- כיתת"המבוססים על המרת  ,הדגמיםאפילו 

  .6x50x40x1 לשינוי מהפכני בנוסחה ולא הביא –" מרכז הלמידה"ו" כיתת המקצוע"

הלומדים כל היום ביחד את  ,תלמידים 40 במקום ":כיתת המקצוע"דגם , גרסה הראשונהבאשר ל
מלמד אותו  – יןמורים שונים המתחלפים לסירוג ידי-עלעות באותו חלל של הכיתה וכל המקצ

כדי , ה בכיתה אחרתתלמידי 40כשכל שיעור מתחלפת כיתה על , הכיתהחלל מורה כל היום באותו 
  ). 13-11 'עמ, 1996, פוליטי ואשר(שהוא מלמד  אחדהמקצוע ללמוד את ה

 40/20/10/5המאפשר חלוקה לקבוצות של , "הלמידה- מרכזי"דגם , באשר לגרסה השנייה
 – )17-15 'עמ, 1996, פוליטי ואשר( זמנית בנושאים שונים-העוסקים בו, תדים ועבודה פרטניתלמי

- מרכזיש, נכוןאמנם . תפרונטליה הלימודים-תכניתהדומיננטיות של לא שינה באופן מהותי את 

 ,Moore & Lackney, 1993(מנים לתלמידים אווירה יותר פתוחה וחיובית להתפתחות מזַ  למידה

pp. 8, 12( ,ביחסהיא מאוד מוגבלת  השעות-מערכתהזמינות שלהם במסגרת , למרבה הצער ,אך 
  . המסורתית על ארבעים תלמידיה" האם-כיתת"ים בפרונטלים היו-יוםחיי הל

 אינה, שהייתה אמורה לדאוג להמרת הפדגוגיה המסורתית בפדגוגיה המודרנית ,החינוך-מערכת
  ). א בהכנה, מרבך(לא במהפכות  –ובוודאי  ,י בשינוייםפרדוקסלמעוניינת באופן 

, דגני(גדול יותר מאשר עבודה יומיומית אפורה מעניקה לה רייטינג הצורה כי  ,משראתה, אדרבה
היה מקום , לכאורה". ממתינים בפינה עם מרכולתם"האדריכלים  מצאה את – )17 'עמ, 2002

- שיתוףל) 1988(ובלס ) 1988(לם , )1985(זבה , )1985(להעלות על נס את הגשמת חזונם של פוזנר 
להכשיר  :משותפתהכוונות ה-הצהרתלאור  – במיוחדו, החינוך-מערכתבין האדריכלים ל פעולה

ולעודד אותם להתעניין ולהשקיע את מרצם ואת  ,זה תכנוני אדריכלים צעירים שבדרך לתחום
  . )2002, בחינוךעיצובים ( אדריכלותולפיתוח וקישור בין החינוך  חשיבתם היצירתית באפשרויות

מביא אתו את תמיד לא  – אדריכלותלחיוני בין החינוך  כך-כלהמפגש ה :וקוץ בה –ליה אך ַא
עיצובים (מהעבודות המצטיינות בהדרכת ראשי האקדמיה הישראלית לאדריכלות . השינוי המיוחל

שורה מביא אתו את הבהמפגש בין חינוך לאדריכלות שיותר מש, עולה –) 2004 ,2002, בחינוך
, אמנם. ן האטרקטיביות של האדריכלות"להאדרת יצירות הנדלהחינוך מגייס את הוא  ,החינוכית

ות החינוכיות הפתוחות והמודרניות תאוריה פי-עלכל פרויקט משתדל לעצב את מבני החינוך 
, ואכן. כך קל יותר להרשים – וככל שהטכנולוגיה מתקדמת יותר ,ביותר בצורה המרשימה ביותר

אל מול מתחם  פותהנשק ,האטרקטיביות הפרספקטיבותמשלא להתפעל מהחתכים ו שראפ-אי
  :להלןכמפורט  – הספר-ביתוכיכר  הספרייה
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  )2002 ,עיצובים בחינוך בתוך ,סגלה(

  

 ,ותתכניכשמתבוננים היטב ב, בכל זאתו
שהפתיחות והפנייה  ,מגלים מהר מאוד

. לתלמיד מגיעות עד סף הדלת של הכיתות
מה ? נראות ןאיך ה? הכיתות לאך מה ע
ם ׁשָ  :בל נשכח את העובדה ?קורה בהן

מה הבשורה . הלומד מבלה את רוב זמנו
  ? שם

, יש אפילו מגרש כדורסל מרשים, נכון
? אבל מה על הכיתות. אפילו אודיטוריום

   ?מה הבשורה העולה משם

, בין הן גמישות או לא, אותן כיתות שוב
הנוסחה  פי- עלממשיכות לפעול כבעבר ש

משבצת "מה שמחזיר אותנו ל, הדכאנית
  ..."הראשונה

  

  . עד כאן הזווית הוויזואלית

  .אבל יש גם זווית מילולית

מתחום נשגבים המשולבים זה בזה במושגים , נשגביםות שופעות מושגים אדריכליים תכניה
 יסודי בשכונת דניה ספר-ביתת תכניכמו ביחס ל – והרושם המתקבל הוא מרשים מאוד, החינוך
  ):2002 ,עיצובים בחינוך ידי-עלמצוטט  ,רביד(בחיפה 

הם שהנחו , האלמנטים הדומיננטיים במגרש, קו האופק והים :עקרונות צורניים

  

   …אותן כיתות, שוב
  )2002 ,בתוך עיצובים בחינוך ,סגלה(
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 פיהשצפים על פני הטופוגר ,במישורים אופקייםשימוש  –את צורניות הפרויקט 
  .ניסיון ליצור תחושה של מזחיש כאן  .ופורצים במדרון

נעשה שימוש בגגות . הדגשת הקונטרסט של המסה והמישור ידי-עלהדבר נעשה 
הקירויים המישוריים , יתפונקציונלמבחינה . דקים ורחבות מוגבהות, פורצים

יוצרים מקומות ביניים בין הפנים הדקים . ומגדירים מקומות, נותנים צל והגנה
  .חוץל

 ',מפורקת'סה מ, מבנה אורתוגונאליהוא  הספר-בית :עקרונות תכנוניים
הקרקע נחתכת למישורים במפלסים . שמתפרשת דרומה ומערבה מראש הגבעה

שהולך ונפתח  ,סדק', ואדי' ידי-עלהמבנה נחצה . בהתאם לשפת הפרויקט, שונים
עובר בין , שמתחיל בבניין המנהלה ,נקציות משותפותאלכסון של פו. לכיוון הים

  . לבין החטיבה הצעירה במערב, מבני הכיתות הבוגרות ממזרח

ווך בין פנים שיוצרים ָּת  ,ביניים-באזורי, נעשה שימוש במגוון דרגות של חשיפה לחוץ

  .רחוב מוגבה, קמסדרון פתוח על ֶּד , מרפסת, מתחת לקירוי קל –לחוץ 

 – של כל מבנה כיתות' חצרות אחוריות'מ :הספר- ביתה בחצרות יררכייישנה הי
כדי ליצור מרחב  –כל זאת . אל הים, ולחצר פתוחה אל הנוף, לחצר מרכזית מקורה

כל ילד יכול למצוא . שמאפשרים בחירה, מגוון של חללים במפלסים שונים, עשיר

  .הספר-יתבבלי להיות מנותק משאר  –מאינטימיות ועד מרחב פתוח , את מקומו

תנועה -ישנם שלושה צירי. לם אחדהיא שתופרת אותו לשָ  הספר-ביתהתנועה ב
  :מרכזיים

ומקשר בין שלושת , הנפתח לכיוון הים ,'הוואדי'הראשי עובר דרך  התנועה-ציר
  .במסלול מקורה הספר- ביתהמפלסים המרכזיים ב

החיבור על . ם לרוחבםירכניַאתנועה משניים חוצים את מבני הכיתות הָ -צירישני 

ומסתיים , ים לנוף בין מבני הכיתותחשעובר דרך רוו, יוצר רצף תנועתי Zציר 
  .במרפסת זיזית

אל מבנה ) הבוגרות והצעירות(החשוב ביותר מקשר את מפלס הכיתות  התנועה-ציר

י ִס לָ פְ ִמ , קישור גילאי –ויוצר מקום מפגש לצעירים ולבוגרים , הסדנאות המוגבה
  .ינלפונקציוו

  :שני צירים אלכסוניים מתווים את סכמת המבנה

  .ופותח את המבנה אליו, המתכוון אל הים ,ציר

לבין  – קבלת מיקום צדדי ואוטונומי ומוגןשמ, המקשר בין החטיבה הצעירה ,ציר
  .החשופות לנוף, הכיתות הבוגרות

ת ת מרשימה ומביאה בשורה של משהו יותר חדשני ויפה מבחינתכנישה ,אין ספק
להיות משופע  הספר-ביתשראוי ל ,על כל השירותים הסביבתיים ,המבנה הכללי שלו

  .בהם

הלא שם הלומד מבלה את ? מה קורה בהן? נראות ןאיך ה? הכיתות למה ע, אך שוב
  ...אותו מסדרון –ושוב  ,אותן כיתות –שוב . רוב זמנו
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  )2002, בתוך עיצובים בחינוך, רביד( …ושוב אותו מסדרון ,אותן כיתות, שוב

  

  . נעול בתוך עצמו בין שני קירות אינוהמסדרון , נכון

שלא רק , אבל הוא מסדרון. הוא פתוח ומאפשר יציאה מן הכיתות למרפסת הפתוחה, אדרבה
, ובין אינן גמישותבין הן גמישות , לאותן כיתות ,פנימהגם אלא , מוביל את התלמידים החוצה

  . הדכאניתהנוסחה  פי- עלממשיכות במקרים רבים לפעול כבעבר ש

) 2010, דביר ידי-עלמצוטטת (אפשר ללמוד מהאדריכלית אמר  – עד כמה מסקנה זו היא אותנטית
  :שמתוודה

) מ"ס 240(פה את רוחב המסדרונות הדרוש -אדריכלים יודעים לדקלם בעלה] אנחנו[
שלמעשה מרבית העבודה מתמקדת  כך, )ר"מ 53(ואת גודלה של כיתה ממוצעת 

אם  .אנחנו לא מתערבים במערך הפדגוגי – כעיקרון. בעיצוב החללים הציבוריים
המאמץ . אנחנו לא מתווכחים ,נקבעה כמות מסוימת של כיתות או מעבדות

. היכן שהתלמידים מסתובבים ,בנגטיב של הכיתותהיצירתי והמקורי שלנו הוא 
 הספר-ביתושם מתרחשים החיים של  ,םהיחסי- מערכותשם מתקיימות כל 

  .].מ.ע –ההדגשה שלי [

הספר ותרומתו המשמעותית לאיכות -אין להתעלם מחשיבות הפיתוח הסביבתי של בית, אמנם

אך  ,)Johnson, 2010; Sanoff, 2001; Mau, 2010; 71-66 'עמ, 2010, ראו גם יעקובסון(החיים בו 
הסביבה "היא  ,שוהים התלמידים שש שעות כל יוםבה ש, כי הכיתה, תמוהה מאוד היא האמירה

כל בה -וכי ראוי להשקיע קודם, "הספר-מתרחשים החיים של בית"בה ר שא, "החינוכית הטבעית
הוא זה שעומד מאחורי  שמשרד החינוך, ערבמיוחד מצַ ". המאמץ היצירתי והמקורי"את 

בפוזיטיב "חשבון ההשקעה על  –" מסתובבים"היכן שהתלמידים , "בנגטיב של הכיתה"ההשקעה 
  .היכן שהמורה והתלמידים מבלים את עיקר זמנם ומרצם, "של הכיתה
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בגיבוי ועוד , רוב הלבבות בין המערכת החינוכית לאדריכלים של הדור הבאיעם כל ההערכה לק
שלשמה בא  ,אדיש למטרה העיקריתשהמפגש ביניהם , להתעלם מן העובדה אפשר-אי – אקדמי

   :ספרה-התלמיד לבית

, כנראה .האסתטיהסביבתי היבט ההתמקדות היא בעיקר ב – במקום להתמקד בלמידה ובחינוך
מאשר  – של חומר, קל יותר לעסוק בשאלות של אסתטיקה :)17 'עמ, 2002(כמו שאומר דגני 

שאינם עולים , חושפים ממדים נסתרים, המציבים קושי, בהתמודדות עם תהליכים בתוך המסגרת
אלא , לא זו בלבד. עד שיביאו תוצאות ,ומצריכים זמן ארוך, ההצהרה הצורניתבקנה אחד עם 

להקנות אופי ומשמעת , גם אם באמצעים מלאכותיים, מסייעת – מראה החיצונימן השהאשליה 
  ). 17 'עמ, 2002, דגני ידי- עלמצוטט , שפטן- נצן(שנענית לדרישות אופנתיות , לישות

שנישאו  ,אומרת מאזינה לדברים, "את הילד שבנו, הפעוטיש לי הרגשה ששכחנו את הקליינט "
  :והיא ממשיכה, )78 'עמ, 2002, בתוך אורטנר(ב מבני חינוך לתכנון ועיצו עיון-יוםב

יש , יש ועדות. אך לא שאלו אותם מה הם רוצים, מתוכננים לילדים הספר-בתי
אני . אך לא שאלו את הילדים מה הם רוצים, יש אדריכלים חכמים, משרד חינוך

שיסטית גימדה שהבנייה הפ ,ידוע. ראינו כנסייה, רואה כאן היכלים ענקיים גדולים
  .הומני-את האדם באופן אנטי

ואיני , ספר-בתימלון לתוך -אילו העתקנו בתיכ, יש אופנה של חללים ענקיים
לפני שהם נכנסים לחללים  ,שילדים ,אני יודעת... שלילד נוח בתוך זה ,בטוחה
מה יגידו עליהם , אם יסתכלו עליהם ,דואגים, בודקים אם הם נראים בסדר, האלה

 ,עלינו לחשוב על ילדים. איך ההליכה שלהם נראית, מה יחשבו עליהם, החברים
שהחללים  ,אני לא בטוחה. וי העצמי שלהם מתפתח בתוך החללים האלהשהדימ

  ...מהקשר אחר, זה לקוח מעולמות אחרים. הנפלאים מתאימים לילדים

 ,)79-78 'עמ, 2002(אומרת ליפשיץ  – "תנו לו לחפור בור בשביל הגולות שלו, תנו לילד להזיז אבן"
  :ומוסיפה

ומעט , יש מעט מדי צל... הרבה ריצוף ךכ-כלהרבה מתקנים ו כך-כלפסיקו לבנות הַ 
  .הניחו לילדים להגדיר אותם... מדי מקומות לא מוגדרים

סביבה  מעודד את הילדים לפתח – )Doust, 2010(סט ואומר דא – הספר-ביתשילוב ילדים בעיצוב 
  . עד כמה עיצוב טוב יכול לשפר את חייהם ,ומלמד אותם, לימודית יותר טובה ללמוד בה

, התרומהאת ו "המורה השני"הרואה בסביבה הפיסית את  ,)Sanoff, 2001, pp. 1, 28-29(סאנוף 
קורא למורים להגביר את מודעותם לסביבה  –ם בין מורה לתלמיד יו-יוםה- שיש לה על חיי

  . הכיתתית וליטול על עצמם את תפקיד המעצבים של סביבה זו

האופן שבו הסביבה ה על חדשלהבנה היא להגיע  המטרה בפיתוח המודעות בכיתה"
   ."של התלמידים מטפחת את התפתחותםותומכת בפעילויות 

, שפיתח את גישתו ללמידה על בסיס ההנחה ,)Mau, 2009 ידי-עלמצוטט ה, Malaguzzi(מאלאגוזי 
, הורים ומורים –בחייהם המבוגרים בהתחלה עם , גומלין-יחסי באמצעותילדים מתפתחים ש
 "המורה השלישי"כי הסביבה היא , אומר – סביבתםעם  –ולבסוף  ,חבריהםעם  – כך-אחרו

  . שלהם

 ,צעדים 79מציע כצעד ראשון מבין  –המתבסס על תפיסתו של מאלאגוזי  ,)Mau, 2009(מאו 
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כל אחד יכול להיות "ש, להכיר בעובדה – שאפשר באמצעותם לשנות את ההוראה והלמידה
יש להם  – טקטים ומעצביםיככמו אר, למידיםמורים ות: "כך הוא מוסיף כדי ותוך ,"מעצב

  ".ית שלהםאידאלאודות הסביבה הלימודית ה על רעיונות

ולא ", )89 'עמ, 2002(אומרת וינדזור  –" העונה על צרכים שונים של ילדים ,אנחנו רוצים רבגוניות"
   ."של המגלומניות השונה של הארכיטקטים

עליו בריו האדריכלים ואפילו ח עלמקצין עוד יותר את הביקורת ) 89 'עמ, 2002(האדריכל שניידר 
חינוך שנבנים הבני מציבור ומהחלק ממבני " יםביורוקרטימטעמים "כי , באומרו באומץ –עצמו 
כי נועדו לספק את האגו של המוסד , שנראה, בומבסטיים"חלקם  :"גרועים מאוד"הם היום 

מבנה ". "מבנים צנועים"וכי רק חלק מועט יותר הם , "שהזמין אותם או את האגו של יוצריהם
אבל הוא מתחשב במידה רבה , הוא לא בהכרח מבנה פחות טוב או פחות יפה", לדעתו ,"צנוע

  ".בצרכנים שלו

את מאבדת ש ,על חשבון הליבה – לקליפה, ן הפנימיעל חשבו –המתמכרת לחיצוני  ,חברה כזאת
, לא תמיד יודעת להעריך את המורה – )1994, תדמור(את פנימיותה  ,את האותנטיות שלה ,תוכנה

כל עוד מגמה זו . ולא תמיד יודעת להעריך מהי משמעות שחיקתו בעמידה מול ארבעים תלמידים
 תהיה מסוגלת להיות רגישה למצוקתם האמיתית של מוריהשלנו שהחברה  ,קשה להאמין, תימשך
  . העדיפויות שלה- להעמיד אותם בראש סולםשלא תשכיל  ,איּדַ וַ ּו ,תלמידיה ושל

מי שירים  ,כנראה ,אין, נכון לרגע זה, אמנםו
להשאיר תמשיך  דכאניתה נוסחהוה, את קולו

-מערכתמאחור את התלמידים והמורים ב
מנוכרים זה לזה ולא , הממלכתית החינוך

  . יודעים בדיוק מה הם רוצים זה מזה

אל ככל שהתלמידים ייחשפו יותר , האדרב
הנפתחת והולכת  ,ספרית-בית-הסביבה החוץ

מוגבלות שהיא -ות הבלתיעל כל ההזדמנוי
כך פחות ופחות יוכלו התלמידים  – מזמנת

וכתוצאה , לשאת את הנוסחה הדכאנית הזאת
פחות ופחות יוכלו המורים לשאת את  – מכך

  ). א בהכנה, מרבךהשוו (תלמידיהם 

  

  דיון

  . מתעצמת והולכת הספר-בתיצוב של ת לעידעּושהמּו ,זה מספר עשורים

הכופים את עצמם  ,כי עידן מבני החינוך המסורתיים, קיימת הסכמה רחבה בין החוקרים, אדרבה
, מודל חדש, לדעתם, את מקומו של המודל הישן צריך לתפוס. פג תוקפו –המורה על על התלמיד ו

להתאים את תהליך ההוראה לתפיסות הפדגוגיות  כדי –המורה והתלמיד  כירושיקשיב יותר לצ
יחד עם . שהוא חובר לאדריכלים למען קידום מטרות חינוכיות ,טוב עושה משרד החינוך. החדשות

המצדיקה את הזמנת  ,לימודים-תכניתצריכה להיות  –כדי לקדם מטרות חינוכיות , זאת
  . ת זותכניהאדריכלים לקדם את המטרות החינוכיות של 

 ,פדגוגית חדשה לימודים-תכניתכל  החינוך-מערכתאין ל, כמו בעבר הרחוק, היום, הצערלמרבה 
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ספרית הקיימת -הבית הלימודים-תכנית). א בהכנה, מרבך(הראויה להיות מוצעת לאדריכלים 
כל מה שנשאר לאדריכלים להתמקד  .המוזכרת במאמרנונעולה בעיקרה בתוך הנוסחה הדכאנית 

בה מבלה התלמיד את רוב ש, "הסביבה החינוכית הטבעית"הרחק מ, "תהנגטיב של הכי"בו הוא ב
הרחק  ;בו של החינוךל-ר בו אמור להתרחש לבשא ,הרחק מהמקום ;הרחק מהכיתה. יומו

ראו (הרחק מהבעיות האמיתיות שמעסיקות הן את המורה והן את התלמיד  ;מההוראה עצמה

  ). Sanoff, 2001, p. 27: השוו; א בהכנה ,2013 ,2011, מרבך

 – הלימודים-תכניתספרית לקידום המטרות החינוכיות של -עם כל תרומת הסביבה הפיסית הבית
רק אם  .עצמה הלימודים-תכניתאין היא יכולה לבוא במקום הצורך בשינוי הפדגוגי המיוחל של 
רק אז הם יהיו בעלי , כמתוכנן, החידושים האדריכליים ילוו את השינוי החינוכי המבוקש

 'עמ, 1988, עיבוד של לם( ואף יהיה בכוחם להעצים עוד יותר את משמעותו של השינוי ,עותמשמ
, כל עוד החידושים האדריכליים יודבקו טלאי על גבי טלאי על גבי הפדגוגיה המסורתית). 4

ן יהיה כגורל שאר המהפכות "גורל מהפכת הנדל, למורה סהמנוכרת הן ביחס לתלמיד והן ביח
 הכישלון ֵהֵחל במהפכה :ונכשלו בו – לעשות את השינוי הפדגוגי הגדול בחינוךששאפו  ,בחינוך

ות דיאלקטיות פתוחות על תאורישניסתה לכפות , "המהפכה הרוחנית", הוותיקה מכל המהפכות
, "המהפכה הטכנולוגית"כישלונה של ב – נסתייםו ,)בהכנה ב, 2012, מרבך(ית סגורה לינארתזה 

י לינארה, המסורתי היום-סדרשאינם יכולים להשתלב ב ,טכנולוגייםשניסתה לכפות חידושים 

 ,Cuban; 147' עמ, 2000, סלומון; 180' עמ, 2006, השוו מיודוסר ואחרים; ג הכנהב ,מרבך(

Kirkpatrick & Peck, 2001, pp. 827-829 .(  

, הספר-בתיאפשר ללמוד מ –עד כמה אירונית היא התרומה של האדריכלות למטרות החינוכיות 
צבעו את המבנים הישנים והמסורתיים שלהם בצבעים חדשים  החינוך-מערכתשבעידוד 

טנדרטיזציה סה ליהם נותנים לגיטימצ, יותר משהם מביאים בשורה חדשה… ואטרקטיביים
היסודי  הספר-בית, למשל ...ומעמיקים עוד יותר את הגיבוי לפדגוגיה המסורתית אוניברסליתה

   ).ראו תמונה להלן( 2005לעיצוב חזות מבני חינוך בשנת  שזכה בפרס עיריית חיפה, אהוד בחיפה

  

  אפילוג

 .Johnson, 2011, p(והנסון 'חזונו של ג

" לעצב חללים חדשים ללמידה) "11
העולם " כי, על בסיס ההנחה

 האם. חינוךאת ה משנה הדיגיטלי
 את החלליםגם  לחדש לא הגיע הזמן

-ינו עומד במבחןא !"?ידהשל הלמ
לי לא כמו שהעולם הדיגיט. המציאות

 –נגישות גבוהה ("שינה את החינוך 

, )]Cuban et al., 2001[" שימוש מועט
כך החידושים האדריכליים של מבני 

-סדרמשנים את  אינם הספר-בתי
 , 2013 ,2011, מרבך(ספרי -הבית היום

סיפור ) ("Marbach, 2013; א בהכנה

- המקשטים את מעטפת בית, הצבעים האטרקטיביים
נותנים לגיטימציה לסטנדרטיזציה האוניברסלית , הספר

ומעמיקים עוד יותר את הגיבוי לפדגוגיה המסורתית 
  ).2005, שטרית(
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  ).]Brogden, 2007[" חידוש ללא שינויעל 

כשהתלמידים , 2050כי גם בשנת , מנבאים) Cuban et al., 2001, p. 830( עמיתיושקובן ו, פלא אין
. של היום הספר-בתיייזכרו מהר מאוד בתמונות העכשוויות מ, יםבִ כסָ  הספר-בתישל היום יגיעו ל

שהם יעשו בו שימוש באותו אופן  ,אפשר לצפות, הם אומרים, גם אם לכל תלמיד יהיה לפטופ פרטי
- שיעורייעביר את , מבחינתו ,המורה. שהם משתמשים היום במחברותיהם להכנת שיעורי בית

 והוא, אליו ייכנסו התלמידים מביתםש, שלו הבית-אתרבמתמטיקה באמצעות קישור ל הבית
  .שיקבע עוד יותר את הפרקטיקה הנוכחית
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