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 תקציר

מכון ברוקדייל פועלת יחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת בארגונים. -ג'וינט-במאיירס

במסגרת פעילותה של יחידה זו מופעלות תכניות לקידום תהליכי למידה למען העשייה תוך התבססות 

ידי היחידה. -ידי מלווי למידה המוכשרים לתפקידם זה על-על למידה מהצלחות. פעילות זו מלווה על

תדריך מתואר תהליך ההיכרות עם התפיסה והפרקטיקה של תכנית הלמידה מהצלחות כמנוף ב

. התדריך משמש את מלווי הלמידה בבואם לארגונים ללמידה מתמשכת במערכות ארגוניות

  המתעניינים בתהליכי למידה אלה. 

 זו לזו:  ת הלמידה מהצלחות והלמידה המתמשכת נסמכות על שלוש מתודות למידה הקשורותותכני

 המתודה הרטרוספקטיבית  -. המתודה הראשונה: למידה מהצלחות העבר 2

 המתודה הפרוספקטיבית -. המתודה השנייה: המסע בעקבות שאלת הלמידה 1

 המתודה לקידום הלמידה המתמשכת למען העשייה.   -. המתודה השלישית: הלמידה על הלמידה 6

באיתור ההצלחות שנחלו חברי מערכת ארגונית, למען לסייע היא אלו המתודות שלוש המטרתן של 

  ובכך גםמטרות המערכת השגת . בידע זה יש כדי לקדם את שהוביל אליהן הפקת ידע מכוון לפעולה

המתודות יכול לסייע בהנחלת שלוש משרתות. שילובן של הן  םאותאת מצבם של האנשים ש שפרל

מערכות ה מתמשכת מתבטאת בחתירת חברימנגנונים ללמידה מתמשכת. חשיבותה של הלמידה ה

 את פעילותם. בהתמדה לשפר  הארגוניות

של חברי הארגון בדרך כלל השתתפות , מתבקשת הזמסוג  למידהפנה לתתכדי שמערכת ארגונית 

עם את ההיכרות  באמצעות הצגתן והתנסות בהן. מתודות הלמידהיחשפו בה קצרה סדנת למידה ב

עורך מלווה הלמידה שהינו אדם שלמד והתנסה בליווי תהליכי למידה שיטות הלמידה השונות 

 במערכות שונות. 

, בהתאם הכנסת למידה מתמשכת לארגוןב מעונייניםהמפגשי ההיכרות מתוכננים בתיאום עם 

למאפייניה הייחודיים של כל מערכת. מפגשי הלמידה מהווים הזדמנות להיכרות עם תפיסת העולם 

למידה מתודות הלהתנסות בוכן י הלמידה מהצלחות והלמידה המתמשכת, העומדת ביסוד תהליכ

ורות. ההיערכות למפגש כוללת את הכנת המרחב הפיזי של הלמידה, תיאום פתולבירור סוגיות לא 

 בעלי העניין העתידים לקחת חלק בתהליך. בחירתות היבטים עיוניים קביעמועד ומשך הלמידה, 

נפתח במתווה כללי רבים ושונים,  ארגוניםבטבר של מלווי למידה מצהניסיון הנסמך על ה ,התדריך

לשם כך התדריך מציג בפני הקורא את המתודות המוצגות בו, ומובא פרק ים המומלצים. תהליכשל ה

מעין "מילון" המבהיר  הכן, משולב פרק המהוו-כמוהכולל את מונחי המפתח של למידה מהצלחות. 

 מובאים מובסיוו התדריך משובצים ציטוטים לאורך. למידההם של והתהליכים הבסיסייאת הרעיונות 



 

 

אשר ת רשימה ביבליוגרפית באבנוסף, מו .מומלצותדרכי פעולה דוגמאות והכוללים נספחים 

 .שלהם תיאורטיהרקע לתהליכי למידה מהצלחות והתוודע לללקורא מאפשרת 

 כולל שלושה שלבים עיקריים: עם למידה מהצלחות תהליך ההיכרות 

עם נציגי המערכת המתעניינת הראשוני . שלב מקדים למפגש ההיכרות, המתמקד ביצירת הקשר 2

 בתהליך, הצגת מתודות הלמידה והכנות לקראת מפגש ההיכרות.

. השלב השני מהווה את ליבת התדריך, והוא כולל עשרה שלבים המתרחשים בעת מפגש ההיכרות 1

בוצת למידה ראשונית בסדנה. כל אחד מהשלבים הללו מפורט באמצעות הסברים הקבוצתי עם ק

 ודוגמאות. 

 . השלב השלישי מתייחס לתכנון המשך הקשר הנועד להתוות את תהליך הלמידה העתידי. 6
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 תיאום והכנה -
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 היכרות הדדית -

 מדוע למידה מהצלחות?  -
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  הצגת תהליך הלמידה מהצלחות -

 זיהוי מטרות ראשוניות לתהליך הלמידה -

 נהליים וארגונייםימהיבטים  -

 היבטים תוכניים -

 לאחר המפגש משימות. ג

 ד. פעולות לקראת מפגש ההיכרות

 היכרותחלק ב. מפגש 

 . היכרות הדדית ותיאום ציפיות 2

 . הצגת מטרת המפגש ומהלכו1

 . מדוע למידה מהצלחות?6



 

 

 . היכרות עם הרקע והמושגים המרכזיים בתהליך הלמידה מהצלחות5

 תמציתי של שלוש המתודות, הזיקה ביניהן והמשמעות של למידה מתמשכת. תיאור 4

  ת תהליך הלמידהבהשלכו. דיון 3

 . התנסות במתודה הראשונה ועיבוד ההתנסות7

 . שאלות ותשובות8

 איך למדנו? -. למידה על למידה 3

 . סיכום והעלאת אפשרויות להמשך קשר21

 היכרותחלק ג. סיום תהליך ה

 הגהה והפצה למשתתפים -. תיעוד 2

 היתכנות המשך הקשרעל . דיון 1

 

  



 

 

 תודות

כתיבת התדריך נסמכה על ידע שהופק מתוך התנסות בליווי מפגשים בהם הוצגו מתודות הלמידה, הן 

 להיכרות עם תכנית הלמידה. מערכיםעל ידי כותבי התדריך והן על ידי שותפים לדרך שיצרו ויישמו 

, שותפה לפיתוח מתודת ההיכרות, שלקחה חלק משמעותי בתהליך תודה מקרב לב לפרידה אלק

צמרת -התיעוד, בעיבוד חומרי הגלם ובכתיבת היסודות לתדריך זה. תבוא על התודה גם רעות אונא

 שתיעדה וניתחה עקרונות פעולה של הנחיית מפגשי למידה מהצלחות.

ראו בעיון את כל התדריך והאירו את תודה מיוחדת לרותי בירן, לעירית אייזיק, ולאילנה שני, אשר ק

 עינינו בהתייחסויותיהן החשובות.   

ידי היחידה ללמידה מהצלחות ולמידה מתמשכת -אנו מודים לכל מלווי הלמידה שהוכשרו על

במערכות חברתיות, אשר שיתפו אותנו בידע שצברו. ההתנסויות השונות שלהם הרחיבו את היריעה 

ת תדריך זה. חלקם גם קראו חלקים מתוך טיוטת התדריך ואנו מודים וחידדו בפנינו את הדרך לכתיב

 להם על התייחסויותיהם.

מכון -ג'וינט-מכון ברוקדייל, לפרופסור ג'ק חביב, מנהל מאיירס-ג'וינט-תודות גם לשותפינו במאיירס

היחידה ; לבת' זיסמן, מזכירת תדריך זהברוקדייל, על תרומתו הייחודית לתהליך החשיבה והפיתוח של 

ללמידה מהצלחות, על המקצועיות והשותפות לדרך; ולצוות ההוצאה לאור: לבלהה אלון על העריכה 

הלשונית המקצועית, לסו בוביס שהסדירה את התרשימים, לאוולין איבל על התרגום, וללסלי קליינמן 

  שהפיקה והביאה את התדריך לדפוס.
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