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תפיסת היוזמה

תפיסת ההפעלה מודל המגדלור — קהילת מצוינות מתבססת על שלוש הנחות יסוד מרכזיות, מהן נגזר ה"אני
מאמין" של המודל:

גישת הנכסים-
חברתיותו של האדם-
עקרון התמורתיות-

גישת הנכסים
גישה זו גורסת כי בכל פעולה ותהליך יש לצאת מתוך מה שיש ולא מתוך מה צריך. ההבדל המהותי בין שתי גישות

אלה הוא שגישת היש שואפת להוביל  תהליכי מצוינות והצטיינות שהם הרבה מעבר למתן מענה לצורך. מתוך הנחת
יסוד זו ניתן לזהות את הנכסים והמשאבים של כל תלמיד, ארגון, מקום וקהילה. כך למשל:

ההון האנושי ברמת התלמיד: לתלמיד יש יכולות, מיומנויות ונטיות להצליח בתחומים המעניינים אותו ואשר אליהם
הוא מתחבר מכח אישיותו והתוכן אליו נחשף. מבחני המיון של משרד החינוך הינם מנגנון פורמלי, המאפשר רק לכ-

והמצטיינים.המחונניםמרכזילמסגרותלהגיעהתלמידיםמכלל8%
לצידם נמצאים תלמידים רבים שלא צלחו את המבחן ובתוכם תלמידים מחוננים ומצטיינים שלא אותרו ואינם זוכים

למענה במסגרות הקיימות וכן תלמידים בחמישון העליון שעל טיפוחם אמון האגף למחוננים ולמצטיינים.

בהם יש ידע, מיומנויות ותשתיות אשר יכולים לעמוד– מרכזי המחוננים הינם מרחבי למידה והתנסותההון הפדגוגי
לטובת בתי הספר המזינים, וכן עבור הקהילה המקיפה את המרכזים.

ישנם מגוון משאבים: ארגונים, מקומות, תשתיות,– בכל יישוב וקהילה המקיפה את מרכזי המחונניםההון הקהילתי
אנשי מקצוע ותושבים, אשר יכולים להעשיר ולהרחיב את פעילות המרכז, תלמידיו ומוריו.

יוזמי מודל המגדלור זיהו כי קיים צימאון ורצון הן בקרב צוותי המרכזים והן בקרב בתיה"ס המזינים והקהילה, לחלוק
ולשתף את המשאבים, ולפרוץ את הגבולות הפיסיים והתפיסתיים הקיימים בין בתיה"ס, המרכזים והקהילה הסובבת.

https://mop.education/tools_and_practice/hamigdalor-community-of-excellence/


חברתיותו של האדם
הפילוסוף אריסטו הגדיר את האדם כבר במאה הרביעית לפני הספירה כיצור חושב-מדבר וחברתי. מבחינת אריסטו,

המיצוי המוחלט של האדם הוא בישיבה הקבוצתית יחד, כקהילה, והגדרה משותפת של המרחב הקהילתי.

המשמעות היא, בדומה לעקרון השיתופיות הלקוח מהפדגוגיה מוטת העתיד, כי פעולות ותהליכים רבים יהיו
אפקטיביים ועמוקים יותר במרחב קבוצתי – קהילתי המאפשר יצירת שותפות. מרחב שכזה מזמן יצירת קשרים

חברתיים ותחושת שייכות, הנדרשים לאדם בתהליכי התפתחות, צמיחה ולמידה. מתוך הנחה זו, ניתן להתבונן על
הקהילה כזירת הפעולה, שיטת הפעולה ומטרת הפעולה.

עקרון התמורתיות
התמורתיות בחינוך, על פי הגדרות הפדגוגיה מוטת העתיד – עומדת על הגברת יכולתם של הלומד והמערכת לעצב
לעצמם עתיד רצוי, להסתגל, לפעול ולשגשג במציאות מורכבת ומשתנה. התמורתיות מסייעת להתמודד עם אתגרי

המציאות המשתנה ועם רלוונטיות החינוך. יישום עקרון התמורתיות מאפשר ללומד ולמערכת להגיב במהירות
וביעילות לשינויים המתרחשים במציאות. כדי להתמודד עם אתגר התמורתיות על הלומד לרכוש וליישם ידע, גישות

ומיומנויות שיאפשרו לו לפעול בעולם עתיר תמורות ולחולל תמורות אישיות בו עצמו. מודל המגדלור מאפשר
תמורתיות וגמישות המציבה אותו כפלטפורמה יעילה להתמודדות בעולם עתיר תמורות ושינויים.

רציונל ובסיס תיאורטי

קהילה לומדת ומתעלה
אנו שואפים לקהילה של אנשים לומדים, אשר יוצרים את עתידם במו ידיהם ובשיתוף. כאן נדגיש את עקרונות

הקהילתיות ונאפיין את הקשר שלהם להצטיינות של ילדים מחוננים ומצטיינים. הקהילה תהא המצע המאפשר את
יישום עקרונותיו של רנזולי ואת קריאתו של ויגוצקי "להתעלות" .

קהילתיות
האדם, במהותו, הוא יצור חברתי. מחקרים מראים כי נמצא קשר בין כמות ואיכות קשריו החברתיים של אדם לבין
תוחלת חייו, בריאותו הנפשית והפיסית, רמת הכנסה והתעסוקה, רמת ההשכלה, תחושת המסוגלות עצמית ועוד.

שלהיכולותומיצוי)wellbeing(המיטביותתחושתעלמשפיעיםוהםחיונייםהינםחברתייםקשריםאחרות,במילים
אנשים ואף של ארגונים. קשרים חברתיים אלה הם הנמצאים בבסיס המושג קהילה, אשר מוגדר כ"מה שקורה בין

).2018יוסף,(בןאנשים"

ההסכמה הגורפת היא כי התארגנות בקהילה וההשתייכות אליה עונות על הצורך האנושי למרחב שייכות, להשפעה
(שדמי-וורטמן,חברתיתכקבוצההקהילהשלוהעקרונותהמאפיינים).2010יוסף,(בןורוחניתרגשיתולהשתתפות

חברתיות:קבוצותשלסוגיםשניביןמשלבתשהיאבכךהואחברתיתכקבוצההקהילהשלייחודיותהכימעלים)2010
מחד, היא קבוצה ראשונית – חברתית: כזו הנוצרת ומתקיימת מתוך היחסים והקשרים בין חבריה; מאידך, יש בה

,Toennis(לחבריהמשותפתמשימהמתוךהנוצרתכזומשימתית:–משניתקבוצהשלממדים מהותכלומר,).1963
הקהילה היא החיבור שבין ההיבט החברתי – מה שקורה בין אנשים; ובין ההיבט המעשי – מה שאותם אנשים עושים

ביחד למען מטרה מסוימת.



פועל יוצא של ההגדרה של המסגרת כקהילה הוא הפעלתה בגישת הפעולה הקהילתית, השמה דגש הן על הקשרים
בין האנשים, והן על העשייה המשותפת – בין אם היא קידום משימה, פיתוח תחום דעת, למידה, חקר או פתרון של

בעיה.

רבות נכתב על קהילות בהקשר של בתי ספר ותהליכי למידה. בהיבט זה, יש להבחין בין בית ספר או קבוצת לומדים
).2010(שדמי-וורטמן,בקהילההמתנהלספרביתלביןכקהילה,המתנהלים

המשמעות של בית ספר כקהילה היא כי הארגון, או הקבוצות בתוכו, מתנהלים על פי העקרונות עליהם מושתתת
הקהילה. עקרונות אלה הם בעיקר: חיזוק והעמקה של קשרים בין אנשים בתוך מרחב חברתי או מקצועי בו הם פועלים

ויצירת בסיס משותף להזדהות. חיזוק הקשרים וביסוסם משפיע על  תחושת המשמעותיות, השייכות והמחויבות של
אדם לקבוצה, ארגון או מקום. עוד משפיע חיזוק הקשרים על האמון וההדדיות בין אנשים, ותורם לתחושת ביטחון

ורווחה. אנשים זקוקים פעמים רבות לאחרים על מנת לצמוח, להתפתח ולהגיע לתחושת המיטביות (שדמי-וורטמן,
פחות.מוכרהינוזו,ביוזמהשנעשהכפילמידהתהליכיאותלמידיםקבוצותשלבהקשרבקהילותשימוש).2010

על מנת שקבוצה תפעל כקהילה, יש צורך במידה רבה של אמון בין חברי הקהילה ובינם לבין מוביל הקהילה;
במחויבות שמקורה במוטיבציה פנימית ובתחושת שייכות; בחיבור של כולם לסיפור משותף ובתחושת מיטביות כללית

של חברי הקהילה, שהיא: שביעות רצון, תחושת מסוגלות עצמית וביטחון בעצמם ובסביבתם. יוזמת המגדלור
מאמצת עקרונות אלה.

המגדלור מכוון מעצם מהותו אל הקהילה ושואף להגדיל את מעגלי המשתתפים באורו מתוך הקהילה. ברוח
התמורתיות תפעלנה הקהילות  במתכונת לומדת וגמישה במטרה ליצור התאמה  לעולם דינמי שבו גם הקהילה וגם

צרכיה משתנים תדיר.

כפי שניתן יהיה לראות בהמשך, מודל המגדלור מדבר על קהילות מצוינות הן כקהילה, דבר הבא לידי ביטוי בקבוצות
התלמידים ובקבוצות המורים המוקמות ופועלות במסגרת המודל והן בקהילה כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהובלת

קהילות מצוינות ביישוב ובמפגש בין תושבים וקבוצות חברתיות באותה ביישוב.

אידיאל ההצטיינות

רנזולי כותב:

Gifted behavior consists of thought and action resulting from an interaction among
three basic clusters of human traits—these clusters being above average general
and/or specific abilities, high levels of task commitment, and high levels of
creativity.

Children who manifest or are capable of developing an interaction among the three
clusters require a wide variety of educational opportunities, resources, and
encouragement above and beyond those ordinarily provided through regular
instructional programs.



את דבריו ניתן להמחיש באמצעות מבנה זה:

המשימה שלוקח על עצמו צוות המגדלור היא לשלב את מאפייני התנהגות המחונן והמצטיין בעקרון השיתופיות,
ולאפשר הגדלת היקף הפעילות של המרכז מבלי לפגוע במענה הניתן לתלמידים המחוננים והמצטיינים בהתאם

למרכיבי המודל של רנזולי.

רנזולי מניח כי יש לזמן לתלמידים למידה שאינה נכללת בתוכנית הלימודים הרגילה. המודל מורכב משלושה סוגי
העשרה:

עם מגוון רעיונות ותחומים שלא נלמדים בדרך כלל– פעילויות כלליות שנועדו להפגיש את התלמידיםחשיפה
בתוכנית הלימודים הרגילה.

כיצד מתקיים תחום הדעת בעולם האמיתי.– פעילויות המעמיקות את ההבנה בתחום הדעת , הבנההעמקה

עם תחום הדעת ומיומנויות למידה שנרכשו בשלבי– חקר עצמאי של התלמיד על סמך ההכרותחקר מכוון תוצר
החשיפה והעמקה. מהות המגדלור מבוססת על  הגישה של רנזולי.

השילוב בין הגדרת המחוננות וההצטיינות של רנזולי עם ההרחבה ברוח השיתופיות באה לידי ביטוי בטענתו של
Vygotsky(ויגוצקי מעבר"להתעלות"יתבקשהואכאשררקהפוטנציאלמירבאתיממשהלומדכיהטוען,)1985

לרמת היכולת הנוכחית שבה הוא מתפקד. תפקידו של המורה הוא להנחות את הלומד להתמודד עם מטלות
מאתגרות, ולספק לו את התמיכה הרגשית והקוגניטיבית הדרושה לו על מנת להגיע לרמת היכולת המרבית שלו.

מודל המגדלור מספק את רכיב  ההתעלות למחוננים ולמצטיינים מעבר ליום ההעשרה השבועי שלהם במרכז
ולתלמידי החמישון העליון בכלל.



תולדות היוזמה

יוזמת המגדלור נובעת ממספר מקורות אשר חברו זה לזה ויצרו מודל פעולה המגדיר מחדש את מקומו של מרכז
המחוננים והמצטיינים במרחב החינוכי והחברתי.

ראשית, גיבוש התפיסה כי למרכזי המחוננים והמצטיינים הפרושים לאורכה לרוחבה של הארץ, תפקיד מרכזי
בהוצאת מדיניות האגף למחוננים ולמצטיינים מן הכוח אל הפועל. תפיסה זו הובילה למחשבה כי על המרכז להרחיב

את השפעתו ולספק מענה מותאם לתלמידי החמישון העליון, על כל רבדיו.

שנית, המחויבות העמוקה לחברה, המתבטאת  בשאיפה להרחבת מעגלי ההשפעה והשייכות של מרכז המחוננים
והמצטיינים בתוך הסביבה שבה הוא פועל, הובילה אותנו לחפש מודל מתאים אשר יבטא מחויבות זו, הלכה למעשה.

בנוסף, התמורות הטכנולוגיות והחברתיות המאפיינות את העידן בו אנו חיים, מרחבי אינטרנט הנגישים לכל, רשתות
חברתיות וריבוי ערוצי מדיה, הובילו אותנו לתמורות מהותיות בחשיבה על תהליכים חינוכיים. תמורות אלה גרמו לנו

להסתייג מהאילוץ הפרקטי שמביא אותנו לטפח את הילדים המחוננים והמצטיינים ביום מסוים בשבוע, בשעות
קבועות ומסוימות. המציאות החדשה המתקיימת מסביבנו מאפשרת פתיחת הגבולות המסורתיים ומזמנת אפשרויות

חדשות, הבאות לידי ביטוי במודל המגדלור.


