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ללימודי   הביקוש  גבר  האחרונות  ישיבות  הבשנים  במספר  ברשת  גמרא  ספר  ובתי 

זאת,   לאור  באמי"ת.  לתלמידים  רשת נבדקו  לאפשר  שנועדו  שונות    ללמוד  דרכים 
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פעלה בשנת הלימודים היוצאת,  הוהמקוריות ללימודי גמרא ברשת ש  תכניותאחת ה

לתלמידים     ה  פנת הסיירת    הרב אלי בלום.אותה הקים והוביל    ,'סיירת גמרא'היתה  

ומ י'  ללימוד - כיתות  להצטרף  משות  יי"א  יפורט  גמרא  )עליהם  דרכים  במגוון  פים, 

   בהמשך(. 

ה לתלמידים  סיירת  ההקמת  לרעיון  בעקבות  הצעה  כשנה  לפני  המעוניינים  נשלחה 

  בפועל  שכבת י'.ב  הןי"א, ו הן בשכבת   - ביקוש לכך היה גדול למדי והלהצטרף אליה, 

הזונרשמו   תק  20  : תלמידים  40- כ  למסגרת  בפתח  גנים'  'כפר    10      וה,  ומישיבת 

 נוספים ממוסדות חינוך אחרים של הרשת.  10- מישיבת אמי"ת בבאר שבע, ו

לבגרות   ללמוד  לכך  המסוגלים  לתלמידים  לאפשר  הייתה  הגמרא  סיירת  מטרת 

של    להרחבת הלימודואמצעים  ים  כללהם  בגמרא בדרכים מגוונות ומקוריות, ולספק  

 .מקצוע הגמרא

של   הראשונה  הפעילות  שנת  את  מסכם  הנוכחי  גמרא 'המסמך  מנקודת  'סיירת   ,

ותלמידים. מחנכים  של  מחנכים    מבטם  חמישה  התראיינו  המסמך  כתיבת  לצורך 

ושניים    שה תלמידים )שלושה מישיבת 'כפר גנים',  שיכן  ושנטלו חלק מרכזי בתהליך,  

 מישיבת אמי"ת באר שבע(.

היתרונות    ת, בניסיון לזהות את  נובשורות הבאות יוצגו עיקר הממצאים שעלו בראיו

תה הנוכחית, ולהעלות מספר  במתכונגמרא  והחסרונות היחסיים שבהפעלת סיירת  

 המלצות וכיוונים לשינוי בראיה עתידית.

 

 גמרא' ופעילותה  סיירת '  הקמת

תשע"ט,   הלימודים  שנת  תחילת  לפני  עוד  החלה  הגמרא'  'סיירת  להקמת  הפעילות 

בקרב מנהלי הישיבות והתלמידים כאחד.    שקיים רצון למהלך מסוג זה  סתבר כשה

מצטיינים תלמידים  יש  שברשת  המחשבה  עמדה  הסיירת  הקמת    , רבים  בבסיס 

    .התמודד בהצלחה עם לימודי הגמראהמעוניינים ומסוגלים ל 

נכים  ח כפי שעולה מדברי המ,  דילמות וחששותבלא מעט  גם  הקמת הסיירת לוותה  

בפעילותה.   חלק  למשל,  שנטלו  מ  לדבריהםכך,  ברורה  היתה  ההשקעה  לא  ידת 

שתידרש מצד התלמידים, שרובם כבר היו בשנת בגרויות וזמן הלימוד שלהם יקר.  

כן,   בנוגע  מספר  עלו  כמו  התפעוליתשאלות  ארצי  לאפקטיביות  'סיירת'  ת,  של 

 המאגדת בתוכה בו זמנית מספר ישיבות ובתי ספר.
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בשתי    הגמרא  מקצוע  סיירת אפשרה לתלמידים שהשתייכו אליה ללמוד את  הקמת ה 

מקבילות האחת,  דרכים  פרונטליים:  בחברותות(    בשיעורים  בלמידה  )ובעיקר 

השני,   משתייכים.  הם  אליה  הישיבה  מקוונת, במסגרת  אינטרנטית    בלמידה 

'בזמן    ום  רב בלשיעוריו של ה המאפשרים לתלמידים לצפות ב  סכי מחשבבאמצעות מ 

 והרחבת ידע.  תתנו לתלמידים שיעורים מצולמים להשלמ י אמת'. בנוסף לכך, נ

התקיים   המשתתפים,  בחירת  הסיירת,    משותף  פרונטלישיעור  לאחר  חברי  לכלל 

שנערכו פעמיים בשבוע בשעות הבוקר.    השיעורים האינטרנטיים,ובעקבותיו החלו  

שאר  במקביל, הגיע הרב בלום אחת לשבוע לישיבת 'כפר גנים' להעביר שיעור שבועי. ב

שיעורים  , לצד השיעורים האינטרנטיים,  והתקיימ הישיבות )למשל, אמי"ת באר שבע(  

או ר"מ מטעמו.פרונטליים   נערכו לסיירת בתחילת    בהובלת ראש הישיבה  כן,  כמו 

 גם מספר מפגשי גיבוש, שכללו סיורים ולמידה ברחבי הארץ.   הדרך

תחילה בשל פרישה של    צומצם מספר המשתתפים בפעילות הסיירת.במהלך השנה  

ובהמשך    שהתקשו לעמוד בקצב ובעומס הלימוד,    (מכלל הישיבות)תלמידים  חלק מה

הלכה  בעיקר בשל הקושי לממש    -   לאור פרישתם של תלמידי ישיבת אמי"ת באר שבע

)שהיתה גם העדפת  ראש הישיבה    ה שללמעשה את הלימודים האינטרנטיים, והעדפ

   .להתמקד בלימודים בחברותותהתלמידים(  

הלומדים,   בכמות  הצמצום  השנה  המשיכה   הסיירת למרות  סוף  עד    , להתקיים 

כשבחודשים האחרונים נטלו בה חלק כעשרה תלמידים, כולם מישיבת 'כפר גנים'.  

 את השיעורים לתלמידי הישיבה העביר בתקופה הזו הרב בלום, באופן פרונטאלי.    

 (למידה מקוונת )אינטרנטית

  -   נתהמקוו  ה ד יהלמ  ואה   ,ותיים שהביאה עמה סיירת הגמראהאחד החידושים המ 

ב  מההתקיי אשר   חיבור  פעמיים  באמצעות  הבוקר,  בשעות  התלמידים  שבוע 

לסיירת   נוכחים    ,יאינטרנט לשיעור  המשתייכים  שהם  למדובישיבבשעה  בהן    . ות 

שיטת לימוד זו, שנועדה להרחיב ולהשלים את התוכן הנלמד בתוך הישיבות עצמן,  

 תלמידים.  הן מצד ה מחנכים ו הן של   לא מעט ביקורת,גם  עוררה הדים רבים, ו

הלמידה המקוונת, בעיקר בקרב    נושאל בראיונות    פתיחות מסוימתכרה  אחד, נמצד  

  ך כ     .זו מחייבת סבלנות והסתגלות מצד הנוגעים בדבר  דרך לימוד מחנכים שציינו כי  

צריך    לגבי הלמידה האינטרנטית, אני חושב שזה מעולה.  : "תיאר זאת אחד מהם

גמרא, כי פותח גם אפשרויות נוספות של  לזכור שכל הנושא הוא הרבה יותר מסיירת  
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של   במגוון  תלמידים  לעוד  להגיע  אפשר  סינכרונית  מערכת  באמצעות  שכן  למידה. 

 . "צרכים והקשרים

ל   רבים  סייגיםגם    בראיונות   ו עלמאידך,       ם לחלקניתן  אשר  ,  זולמידה  שיטת  בנוגע 

 :  גורמים עיקריים  נילש

מרואיינים )בעיקר תלמידים( ציינו כי למרות הרצון הטוב  מרבית ה  :גורם התוכן .א

ואיכות ההוראה הגבוהה, תוכן הלימוד לא תאם לצרכיהם, וברוב המקרים הוא  

כך    נועד 'ליישר קו' ולחזור על חומרים שנלמדו בישיבות, ופחות חידש מבחינתם.  

ל  . אב "בהתחלה זה מעניין, ללמוד בדרכים חדשות  :תיאר זאת אחד התלמידים

ובעומס שהיינו בו כתלמידי י"א,     זה פחות    זה היה רק חזרה על הפרקים שלמדנו

נגיש, מול    -התאים להשקיע זמן בכך, כי את אותו החומר היה לי גם בבית ספר  

 בן אדם שמלמד אותי". 

התקשורת:  .ב המרואייני  גורם  סבלה  כל  המקוונת  הלמידה  כי  דיווחו  מבעיות  ם 

בעת    רשתקושי ליצור מצב בו כל המשתמשים מתחברים ל  -טכניות רבות, שעיקרן  

כמו      , ובין אם מחוסר תיאום(.  קשורת תבתקלות  רצף  ובעונה אחת )בין אם בשל  

כן נטען, כי גם כאשר הלימוד המקוון צלח מבחינה טכנית, עדיין חלק מהתלמידים  

ה  המדמבאופן  לא הצליחו לנהל באמצעותו שיח עם הרבה ועם תלמידים נוספים,  

כי לא הבינו כיצד קשר זה מתנהל, ובין אם שלא חשו  בין אם      -   שיעור בחברותא

כך תיאר זאת אחד  בנוח לפנות זה לזה או לשאול שאלות הבהרה בעת השיעור.  

היה  :  התלמידים כי  בעיקר  הסתדר,  פחות  זה  באינטרנט,  הלימודים  "מבחינת 

לא כולם היו בקשב מלא  קושי טכני להתחבר, ועד שקלטנו איך זה עובד עבר זמן, ו

 לנושא הזה. אישית, אני מעדיף לימוד פנים אל פנים".  

המקוונת   הלמידה  בקיום  הקושי  את  תלו  מהמחנכים  האישית גם  חלק    באחריות 

. לדבריהם, למידה כזו, לא תמיד מאפשרת להתעכב על סוגיות שמעלים  תא דורשישה

התלמידים, מהחשש שאין הן נוגעות לכלל המשתמשים, ואז עולה הצורך בהשלמות,  

תיאר זאת  כך  ונוצרים פערים שעלולים להוביל לכך שהתלמידים יאבדו עניין בנושא.  

לות. בגלל שלומדים  היה המט  ית"הנושא הכאוב בלמידה האינטרנט: אחד המחנכים

התקשו לענות עליהן, כי  מהם  בשלט רחוק, אתה נותן להם מדי פעם מטלות, וחלק  

בסופו של דבר,    את זה.  ש שית כמעט יומיומית ולא לכולם יי נדרשת כאן אחריות א 

עם רמת הציפיות  ככל שהתקדמנו עם הימים, העניין פחת. יתכן שהייתה כאן גם בעיה  

   ."שלנו בהתחלה
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השנה  ב ללמידה  מהלך  התלמידים  של  וההיענות  ההתמדה  מידת  ופחתה  הלכה 

מפעמיים   לפעם   -, וכתוצאה מכך צומצמה כמות השיעורים האינטרנטיים  המקוונת

בשבוע בלמידה  אחת  להתמקד  עברה  הסיירת  ופעילות  לחלוטין,  שהופסקה  עד   ,

 פרונטלית.  

   

 ( פנים אל פנים פרונטלית )למידה  

כאמור, לקראת חלקה האחרון של שנת הלימודים, פסקו שיעורי הלמידה המקוונת,  

, שהתקיימה למעשה עד הגשת  בלמידה פרונטליתופעילות הסיירת החלה להתמקד  

 התלמידים לבחינות הבגרות.  

ניתן לומר,   הלימוד  שיטת  כף  בסולה  נתפס ת  רונטליכי הלמידה הפבראיה מוכללת 

סיי  ת המשמעותי עבור  הגמראביותר  התלמידים    ,רת  וכלל  המחנכים  רוב  לדעת 

,  שהתראיינו למסמך זה. אמנם היו שראו בלמידה המקוונת שיטה בעלת פוטנציאל

אולם בסך הכל ניכר מדבריהם כי לימודי גמרא    ,לתת לה הזדמנויות נוספות  שנכון

 על מפגש פנים אל פנים בין מורה לתלמיד.צריכים להתבסס לפני הכל 

תוקף,   משנה  קיבלה  זו  שבע, טענה  באר  אמי"ת  ישיבת  של  התקבלה    במקרה  בה 

שיעורים   על  ולבססם  הלימודים,  שנת  במהלך  הלמידה  מוקדי  את  לשנות  החלטה 

כך  בשעות ובהיקפים גדולים במיוחד.        -  שיבה לתלמידיומתוגברים שהעביר ראש הי

היו מעולים, אבל  שלו "הרב בלום בוא דמות, והשיעורים : תיאר זאת אחד המחנכים

להתמקד   העדפנו  באינטרנט  ללימוד  להתחבר  מתקשים  שהחברה  סוף  כשהבנו  עד 

אלא רק    ,זה אומר דבר נגד לימוד מקוון  בלמידה בחברותא, וכך אכן היה. איןהשנה  

 שזה היה הדבר הנכון מבחינתנו לעשות באותו זמן נתון".  

גם בראיונות שנערכו עם תלמידי ישיבת אמי"ת באר שבע עלתה הטענה כי הלימודים  

,  להצלחה בבחינות הבגרותמשמעותיים ביותר  בחברותא שהוביל ראש הישיבה היו  

אחד  כך תיאר זאת וכי נכון לדעתם למקד בהם גם בעתיד את פעילות סיירת הגמרא. 

באינטרנט, פנינו לראש הישיבה  "כשהבנו שאנו פחות מסתדרים בלמידה  :  התלמידים

יודע   אני  היום  השנה.  סוף  עד  היה  אכן  וכך  בהובלתו,  יתבצע  שהלימוד  בבקשה 

שהלימודים האלה חייבים להתבצע בעזרת רב שמלמד פיזית,  שהתלמידים מקשיבים  

לו ויכולים בכל רגע נתון לעצור ולשאול אותו שאלות. האינטרנט יכול אולי להשלים  

 אבל ככלי מוביל זה לא ממש עבד". את הלימוד הזה, 
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לפיו הלימודים האינטרנטיים    פתרון ביניים,'כפר גנים' נמצא  לעומת זאת, בישיבת  

נמשכו   בלום  הרב  מצומצמתעם  סופית(,    במתכונת  שפסקו  )עד  בשבוע  שיעור  של 

כך  כשהרב עצמו משלים את הלמידה בשיעורים פנים אל פנים שנערכו בתוך הישיבה.  

יכול להיות טוב, :  תיאר זאת אחד התלמידים נכון לפסול    "הלימוד באינטרנט  ולא 

אבל הפתרון שהרב בלום בא ללמד אותנו בישיבה היה הכי נכון,    אותו בשנים הבאות,

   חברנו יותר לשיטה הזו".  כי הת 

, בעיקר  עלולים להימצא פערים  הפרונטלית מעבר לכך, המחנכים ציינו כי גם בלמידה  

אם מסגרת הלימוד לא מוצאת לעצמה רב או איש לימוד אחר המסוגל להעביר את  

התלמידים.   עבור  חונך  ולהיות  לסייע  ביותר,  הגבוהות  ברמות  תיאר  השיעורים  כך 

"לא כל אחד יכול ללמד גמרא ברמות האלה,    וחשוב למצוא  :  המחנכיםזאת אחד  

לתלמידים,   משמעותיות  דמויות  שיהיו  הזה,  בתחום  הוראה  ועוזרי  מנטורים  מעין 

עזרה   בכל  לשיעורים,     מעבר  גם  הדרך,  כל  לאורך  הלימוד  במסלול  אותם  וילוו 

 שתידרש עבורם". 

ה מרבית  בקרב  הסכמה  נמצאה  התחתונה,  עבודת  בשורה  בסיס  לפיה  מרואיינים 

מושקעת    , פנים אל פנים, שתהיה  הסיירת צריך להתקיים באמצעות למידה פרונטלית

חזרה  ומתאימים יותר להעשרה  הוגדרו כועקבית, בעוד שאמצעי הלמידה האחרים  

 על החומר. 

 

 

 

 

 יכום ולקחים להמשךס

כם את שנת הפעילות הראשונה של 'סיירת גמרא', מנקודת מבטם  יהמסמך הנוכחי ס

וחמישה  של   והתראיינו    -  תלמידיםשישה  מחנכים  הסיירת  בפעילות  חלק  שנטלו 

 לצורך כתיבת המסמך. 

ניתן להתרשם משתי תובנות עיקריות  פעילות סיירת הגמרא,  בהתבוננות כוללת על  

 )של המחנכים והתלמידים כאחד(:שעלו מהראיונות 
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  - קשיים  כמה  הסיירת נתקלה בפעילות  הלמידה המקוונת שהתבצעה במסגרת   .א

ל הן   )בעיות טכניות, לצד קושי לייצר  תוכן הנלמדבנוגע  והן בסוגיות תקשורת   ,

   תקשורת אפקטיבית בין המשתתפים עצמם(.  

  המרואיינים מאמינים בחשיבות המשך פעילות הסיירת   ובלמרות הקשיים, ר .ב

במסגרתה(.   הלמידה המקוונת  על  עתה  לעת  לוותר  שנכון  סבורים  )אף שחלקם 

סב  נדרשת  כי  סברו  המרואיינים  זה,  המעורבים  בהקשר  שכלל  מנת  על  לנות, 

בתכנית יסתגלו אליה, ולרעיון של פעילות הסיירת, על מנת שניתן יהיה להרחיבו  

 ולהפעילו באופן מותאם יותר בעתיד.  

אחרנושא   סוגיית    מרכזי  הוא  הדעת,  את  עליו  לתת  וחשוב  בראיונות,  ועלה      שחזר 

עד כמה הם מוכנים    חריות האישיתהא והצורך לברר עמם מראש  של התלמידים, 

להתאמץ ולהשקיע מזמנם ולעמוד בדרישות ההשתתפות הלא פשוטות של התכנית.  

זה הצעה  ,בהקשר  מאמץ    עלתה  ובב להשקיע  ציפיות    מקדימה   הסבר התיאום 

חלקל ליטול  מתאימים  שייצאו  ב  תכנית, ב  תלמידים  הסכמתם  עוד  קבלת  טרם 

   להשתתף בה.

ותנאים     למצוא מסגרת  עסקה בצורך  ,  עתידיתבראיה  ועלתה בראיונות    כמו כן, שבה 

ו  ערכי         עצמם  הלימודיםבהקשר זה, היו שהציעו כי  .  לפעילות הסיירת  מתאימים

בהובלת הרב אלי בלום וראשי    -  חברותות בישיבותפרונטליים ובאמצעות שיעורים  

בלימוד לעסוק  שביכולתם  עוד    ישיבות  לכך(.  המתאימים  ומחנכים  רבנים  )בסיוע 

על  של הלומדים בסיירת מכל הישיבות,    תקופתיים  מפגשים משותפיםהוצע, לערוך  

 בסיס גאנט שייקבע בתחילת השנה. 

ש ותלמידים  מחנכים  היו  גמרא    ישוהדג ולסיום,  בסיירת  למצוא  ניתן  כי  בראיונות 

איכות  לדעתם    ת  ומשדרשל הסיירת  שכן, הקמתה ונוכחותה    .חשיבות מעצם קיומה

כך תיאר  לימודית שעשויה לגרום לרבים מהתלמידים לרצות להצטרף אליה בעתיד.  

המחנכים אחד  'זאת  מצוינת,  ב  מדובר  "בגדול:  לגרום  תכנית  זמן  לאורך  שעשויה 

באינטרנט".  הלימודים  בלי  או  עם  אליה,  להצטרף  לרצות  תלמידים  וכך    ליותר 

עמד בציפיות שלי. אמנם  הזה  "בסך הכל התהליך  :  התייחס לנושא אחד התלמידים

עצם ההשתייכות שלי  היה לי רצון ללמוד גמרא לבד, בעצמי, וזה לא קרה עדיין, אבל  

 הזאת נתנה לי הרבה מאד". למסגרת 

 

 :'סיירת הגמראהעתידית של 'פעילות  ל בנוגעמלצות ה סיכום הלהלן 
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במטרה    -להמשיך לקיים את פעילות סיירת הגמרא גם בשנת הלימודים הבאה  .א

לתלמידים המתאימים והמעוניינים    מאתגרתלאפשר קיומה של מסגרת ייחודית ו 

 להשתייך אליה. 

  - שנוטלות בה חלק  פעילות הסיירת בלמידה פרונטלית בישיבות  רוב  למקד את   .ב

 בהובלת הרב בלום, ראשי הישיבות, ורבנים אחרים המוסמכים ללמד גמרא.

  - ים וקטעים מוקלטים(  י)באמצעות שיעורים אינטרנט  לאפשר למידה מקוונת .ג

 שתהווה אמצעי לחזרה על החומר הנלמד בישיבות, והשלמת ידע חסר.  

  /שיכיל מפגשי למידה עתיים )מדי חודש   -לקבוע גאנט שנתי לפעילות הסיירת   .ד

 חודשיים( של כלל המשתייכים לסיירת, וכן סיורים ומפגשי גיבוש משותפים. 

  -רת  לייצר תהליכי רתימה והסברה לתלמידים להם פוטנציאל להשתייך לסיי .ה

לנדרש   באשר  גם  אך  התכנית,  ליתרונות  שלהם  המודעות  את  להגביר  במטרה 

 ולמצופה מהם במסגרתה.

 

 בברכה, 

 יותם אמיתי,

 יועץ ארגוני, רשת אמי"ת

 


