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 מס"ע אל החלום  -"לראות את העולם אחרת"  
 רציונל   
 

"חשיבה יצירתית" אינה מוגדרת כמקסם מבריק השמור רק לממציאים ואמנים יוצרים, אלא היא מתייחסת 

 לכל מצב של שימוש חדש בחומרי מציאות מוכרים. )גיל ונטורה(

בית הספר "לראות את , במרחב זה יוכלו תלמידי M21-בית ספר שקמה בחר לבנות מרחב שיתאים לרוח ה

                          העולם אחרת" וגם ליישם בעקבות זאת תוכניות אישיות או קבוצתיות שירצו להוציא לפועל.                                              

לחונך  21-תפקיד המורה שעומד במרכז ונמצא בעמדת מעביר הידע משתנה, המורה הופך במאה ה

ע לקבוצות למידה ולתלמידים בודדים, בעודו מאפשר להם לנקוט עמדה ביחס לתהליך הלמידה המסיי

 שלהם.

ות תחומי דעת ומשמש מיומנויות החוצות  " לתלמידים, מיומנויות המטרה תהיה מורה אשר מעביר "הקניית 

וגניטיבי, הרגשי, אותם במצבי החיים השונים וכוללים התייחסות לפיתוח המודעות )רפלקטיביות( בהיבט הק

 החברתי, והערכי.   

אנו נצטרך לתת לילד "ארגז כלים" שיהווה כל ייסוד בתכנון, קבלת החלטות, ופתרון בעיות, חשיבה  

 ביקורתית ויצירתית, ניהול רגשות במגוון רחב של מצבים בחיינו ועבודת צוות, וכן ניהול צוותים.

ד( נצטרך להיות מודעים לכך שיש כמה זוויות לאירוע כדי לטפח חשיבה יצירתית אנחנו )המורה והתלמי

אחד. עלינו להבין שהבנת "שני הצדדים של המטבע" לא תבוא לרעתנו אלא תעשיר אותנו ותביא אותנו 

 לתוצרים חדשים ומעניינים.

כדי לפתח חשיבה יצירתית עלינו ללמוד לארגן את החשיבה, לסגל כלי חשיבה שיעזרו לנו לחשוב גם 

 ורכבים ולמצוא דרך להביא את הרעיונות שלנו לידי ביטוי.             במצבים מ

החשיבה היצירתית לא באה להחליף את החשיבה "הרגילה" )גיל ונטורה(, היצירתיות היא אכן מפתח 

עם תכנון, חשיבה רציונלית, מקצוענות וידע, כך היא תפיק את  הרבה דברים אך היא חייבת להיות משולבת

 פטימליות. התוצאות האו

 התפיסה החינוכית של בית הספר מגולמת בגורם המארגן ומהווה בסיס לחיבורו.

המסע דרך התבוננות פנימה אל הרגש של כל אחד ואחד היא מצמיחה את כאשר  ודעת -חברה  -אדם 

 ובונה באמצעות התהליך הישגי מצוינות ערכית וקוגניטיבית.  בשבילי הזמן

כאשר מקורה הוא פנימי. המוטיבציה נובעת מאוטונומיה, ממטרה מדרבנת  הנעת תלמידים היא אפקטיבית

 ומהתשוקה למקסם יכולות אישיות.

 בית ספר שקמה רואה את התרומה לקהילה של כל תלמיד ותלמיד תוך ראייה ערכית של תיקון עולם.

למיד הבוגר והשינוי לפדגוגיה מוטת עתיד הם המפתח שבו אנו רואים את הת 21-העשייה ברוח המאה ה

 בעתיד שיתרום מידיעותיו מתחושת הזהות שלו למשפחתו לקהילתו ולמדינה בה הוא חי.

 

 אמרה אריקה לנדאו:

כי אפשר להשוותה לידע קודם, התשובה "היצירתית" טובה  -בעוד התשובה "האינטלגנטית" נכונה 

 יותר, כיוון שהיא חדשה ונטולת כל התייחסות קודמת".
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 וכיצד משתלבת ברציונל שלנו לתיקון עולם? מהי פדגוגיה מוטת עתיד 

 

יחידת פדגוגיה מוטת עתיד היא יחידת מחקר, מתודולוגיה והטמעה המפתחת ומטמיעה את תחומי חשיבת 

עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד במערכת החינוך, כדי לשמר את רלוונטיות החינוך ולהתאימו באופן מתמיד 

 למציאות המשתנה.

היא פדגוגיה המותאמת באופן מתמיד למציאות המשתנה ומספקת מענה בהווה פדגוגיה מוטת עתיד 

 לאתגרים הנגזרים ממגמות עתידיות, כדי לשמר את רלוונטיות החינוך.

 מכיוון שזוהי תוכנית ראשונית בבית הספר בחרנו להתמקד לעת עתה בשני הבטים:

 סביבתי.  , חברתי

 

דמוגרפי, המגמות  -בחלל ריק היא פועלת בהקשר חברתי : מערכת החינוך אינה פועלת מגמות חברתיות 

החברתיות שזוהו הן: חילופי דורות, מגוון סוגים של המשפחה המודרנית, הגירת אוכלוסיות כולל עלייה, 

עלייה ברמת ההשכלה של ההורים, כניסת נשים לשוק עבודה, השמנת יתר, הרחבת זמן הפנאי, העצמת 

 רפולוגי ואובדן הפרטיות.הפרט, אחריות חברתית, חופש מו

 

ההבנה של עוצמת ההשפעה האנושית על תהליכים הסביבתיים העוברים על  גוברת   מגמות סביבתיות:

כדור הארץ ועל תושביו, עמה ההכרה בדבר הצורך בהטמעת מדיניות של קיימות שתאזן בין צמיחה כלכלית 

ושי ראוי, מדיניות זו צריכה לבוא לידי ביטוי והשלכות הרות אסון על הסביבה הגלובלית ותאפשר קיום אנ

בתחומים רבים כגון: חברה, טכנולוגיה, כלכלה, סביבה, פוליטיקה וכמובן גם בחינוך מגמות שזוהו הן גידול 

באוכלוסיית כדור הארץ, מעבר גלובלי לתרבות צריכה מערבית, הגברת הלחץ על משאבי כדור הארץ, 

ות של קיימות וקיימות רחבה, התפתחות הכלכלה הירוקה ויצירת תפיס  התחממות כדור הארץ, עליית

 מקצועות ירוקים.

 

במציינות והעצמה אישית למען עוצמה חברתית ישנה הקבלה לאתגרים   בחזון הבית ספרי שלנו הדוגל

 :קריהפדגוגיים בתוכנית. 

 .מיצוי עצמי של הפוטניציאל והשאיפות של הלומד.1

 של הלומד בעולם משתנה.. עיצוב משמעות וזהות אישית 2

. יש לעודד בתי ספר לאמץ מדיניות אחריות מנהיגות וערכים חברתיים ומשימת תיקון עולם ולהטמיע 3

 חשיבת עתיד מוסדית.ומודל תהליכי שיפור מוסדי.

יש לעודד פתיחות לעולם האמיתי באמצעות שיתופי פעולה בין מוסדות חינוך, השתתפות במיזמים  . 4

מקוונים, פיתוח קהילות למידה ועשייה של מורים, ושיתופי פעולה עם הקהילה המקומית, ובארועי למידה 

 עם האקדמיה, עם עולם המוזיקה ועם המגזר השלישי והרביעי.
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  פדגוגיה מוטת עתידעקרונות היסוד של 

 פרסונליות. 1

ולותיו ולמאפייני הלומד בוחר ומקדם את מאפייני הלמידה שלו בהתאם לאינטרסים ולשאיפות שלו, ליכ

 אישיותו

 

 . שיתופיות2

  יחידים ומוסדות הפועלים בתחום החינוך צריכים להתחבר ולשתף פעולה עם גורמים מגוונים בעולם החינוך

.ובחברה הסובבת אותו כדי לייצר למידה טובה יותר והלימה בין הלמידה למטרות וצרכי החברה  

 

 . אי פורמליות3

סיסטם של זרמי למידה אפשריים, הזמינים ללומד בכל מקום וזמן, אליהם-המציאות העתידית תייצר אקו   

 .הוא יכול להתחבר באופן עצמאי וללא תלות במערכת החינוך הפורמלית

 

 . גלוקליות4

  הלומד מפתח הבנה מערכתית של הסביבה, מהרמה המקומית ועד לרמה הגלובלית, ומייצר תודעה וזהות

.הרמוני של מרכיבים וערכים גלובליים ולוקאליים גלוקלית מורכבת הכוללת תמהיל  

 

 תמורתיות . 5

  יכולתו של הלומד להסתגל, לשגשג ולפעול באופן מיטבי במציאות מורכבת המשתנה במהירות לכיוונים

.עתידיים עתירי אי ודאות  

 

.    תכלול. 6 

) זהות ותכלית( ועצמי שלם במציאות של מתורות מואצות גיבוש משמעות אישית   

  

 

 מקומו של המורה בכל אחד מעקרונות היסוד?

 

 .מתווך ומכוון לילד את הנדרש  המורה הוא חונך אישי - פרסונליות

מתווך  לילד את הגורמים עימם הילד חושב שעליו לשתף פעולה , להתייעץ , להיעזר המורה  - שיתופיות

 ועוד...

נת, מפעיל תכנית לימודים גמישה עם מנגנוני המורה כמנחה פדגוגי חינוך פתוח ולמידה מקוו - אי פורמליות

 הערכה והסמכה חדשים.

עם המקום , הזמן, האיזור ההווה , החומר הלוקאלי, יחד עם הקשר  יחסי גומלין ושיתוף פעולה  - גלוקליות

 . לעולם הגלובלי , למידה עליו וממנו 

 המורה כממומחה בהוראה שלם הבנה. - תמורתיות

 רהאומנויות ויצי - תכלול
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 יצירתיות

המוצר אותו יצרנו בקבוצה נקרא "יצירתיות". המוצר כולל חדר ובו פינות ואמצעים המאפשרים לתלמיד 

תוך התבוננות מעמיקה בנפש האדם, בזהות האישית והקבוצתית אליה הוא שייך, להיות  לחקור כל נושא

ערך מהיהדות מעורב חברתית וסביבתית מתוך ראייה אישית וגלובלית לתיקון עולם שהוא   

התלמיד יבחן את  את מטרות החינוך ניתן ליישם באמצעות החוויה וההתנסות שהתלמיד יחווה בחדר

בין יהדות לסביבה, תוך עיון במקורות היהודיים ותוך שימוש יצירתי ויעיל במשאבים הניתנים לו.  . הקשר

חברה אשר אהבת הזולת  – הפעילויות מקנות למתבונן הבנה של הצורך לקיים חברה מתחשבת ותומכת

.ויוצרות הזדהות עמו –וגמילות חסדים מהווים בסיס לקיומה   

הפעילויות כוללות מפגשים בין תלמידים בינם לבין עצמם ובינם לבין צוות המורים, שיחות ואתגרים אישיים, 

 ומשלבים התבוננות על הסביבה ומקום האדם בתוכה. מטרות הפעילויות הן לפתח במשתתפים כושר

מנהיגות, התמודדות עם משברים ומצבי לחץ, התמודדות עם מצבי עמימות וחוסר ודאות, שיפור בביטחון 

עצמי, שיפור במודעות ליכולת עבודה בצוות, התמודדות עם קבלת סמכות ולקיחת אחריות, תוך למידה 

כולות הנעת תהליך עצמית, קבלת החלטות בצוות, ניהול משימות וסיכונים, יכולות תקשורת ושיתוף מידע, י

והתמודדות עם מצבי קצה של תלות הדדית, גיבוש היחידה, חיזוק הזהות הקבוצתית, הזהות היהודית, 

האזרחית, הציונית, היכרות עם חולשותיה וכוחותיה, מנגנוני התחדשות והשתפרות, הצבת מטרות והבנת 

.  חשיבות התהליך  

ל את קהילת ביה"ס "שקמה", תלמידים מחט"צ ועד לאורך כל השנה. קהל היעד כול הפעילות מתקיימת 

 מידיםכתה ו'. ההורים, בני המשפחה ושכנים יחשפו לתכנים ולפעילויות השונים אשר נחקרו על ידי התל

ות.יוצגו בפניהם בדרכים שונופותחו עלידם, התוצרים   

ת לתיקון עולם. פיתוח רעיונו התכנים שיעלו ישלבו התבוננות על הסביבה והפקת משמעויות מוסריות  

במהלך המסע במרחב ייחשפו התלמידים כל חודש לטקסטים מהתרבות היהודית ציונית אזרחית, יענו על 

שאלות אשר יעמתו, יאמתו, ויגרמו להם להרהר ולערער בדרך לתיקון עולם ולחיזוק הזהות היהודית ציונית 

 שלהם והכל למען עולם טוב יותר.  

ב המאפשר למידה יצירתית, פתוחה, תורמת לאדם ולסביבתו לגיבוש הזהות נוכחות המורים והמצאות מרח 

האישית וההשפעה שלו על הסביבה תוך נגיעה לתכנים יהודיים להם גישה מאוזנת ושקולה בנושאים 

סביבתיים גישה שיכולה להיות מקור גאווה ליהודים ומקור השראה ללא יהודים ויכולה להוביל לפעולה 

העבודה בחדר תאפשר לתלמיד לראות את העולם אחרת. הפינות והגירויים בו יעוררו  .שתקדם את הנושא

ולמען עולם טוב  אצל התלמיד מוטיבציה לחקור ולברר תכנים ונושאים הקרובים לליבו ומשמעותיים עבור

  .ערך תיקון עולםחיזוק ו. ההצלחה בתהליך היצירה תעורר גאווה בילד ותוביל ליותר 

שלו, באמצעים ובחומרים אליהם מתחבר ומתאימים לו יחשוב כיצד הוא יכול להשפיע על כל תלמיד בדרכו 

החברה ועל הסביבה שתהא טובה יותר. אנו מחנכים את התלמיד לבחור כיצד יכול לפעול באופן אישי 

.ולהשפיע על העולם מהמקום בו הוא נמצא  
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 טבלה מארגית 

 
בתחום  חזון בית הספר

 -האישי 
  חברתי

בתחום  בתחום הלימודי
 הפיזי

בתחום התרבותי  בתחום הארגוני
 קהילתי

 בית ספר שקמה
מקיים מרחב חינוכי 

מקצועי ותומך 
המדגיש את ערך 

 כבוד האדם
אנו מאמינים כי 
העצמה אישית 

באמצעות מימוש 
ה עצמי תוך חתיר

למצוינות מאפשרת 
לתלמידינו לגלות 

ולמצות את 
הכישרונות הטמונים 

 בהם
קהילת שקמה תהא  
מושתתת על שורשי 

המורשת היהודית 
  ואהבת הארץ

תקדם מעורבות 
חברתית קהילתית 

ליצירת חברה ראויה 
ערכית ודמוקרטית 

למען עולם טוב 
.יותר  

 
 

יצירת מפגש בין 
התלמיד לבין 

החברה 
הקרובה 
.והרחוקה  

פיתוח רגישות 
בתלמידים 

לסביבה בה הם 
חיים ורצון 

.לשנות אותה  
לפתח הילד 

אמונה  שהכוח 
  לשנות בידיים

  שלו  .   
פתוח התובנה 

בקרב 
התלמידים כי 
חוכמת ההמון 

מהווה כוח 
לקידום אישי 

י.וקבוצת  

בתהליך הלימודי 
במרחב ירכשו 

התלמידים על פי 
הגיל ולפי יכולתם 

 האישית
נויות את כל מיומ

היסוד הנדרשות 
קריאה הבנת )

הנקרא חשבון 
דיאגרמות אנגלית 

מיומנות הקשבה דו 
שיח דיבור בציבור 

יכולת שכנוע  עבודת 
.צוות   

בתהליך הלמידה 
הילד יעבור את כל 
 תפקודי הלומד של

.21-המאה ה   
 
 

המרחב 
הפיזי של 

החדר 
מאפשר 

יישום של 
פדגוגיה 

.מוטת עתיד  
 
 

הציר המארגן 
ערך  הוא סביב

.תיקון עולם   
התהליך אותנטי   

ורלוונטי יעסוק 
בבעיות הקשורות 

לעולם האמיתי 
ויעלה שאלות 

ודילמות 
רלוונטיות וכאלה 

  שלתלמידים
הן.אכפת מ  

הפרויקטים ייצרו 
עבודת צוות 

שיתופי פעולה 
  ולמידת עמיתים
כל אלה יובילו 

להעצמת 
התלמיד העצמה 
שמותאמת לחזון 

י.הבית ספר  

תוצרים הצגת ה 
 של

התלמידים  
תתבצע במהלך 

השנה ותוצג גם אל 
מחוץ לקהילה על 

פי הפרויקט 
  והנדרשות

ו.של  
התלמידים יעזרו 
במומחים בתחום 

הרלוונטי לחקר 
שלהם וליצירת 

המוצרים ויחשפו 
למרחבי מייקרים 

אחרים בארץ 
ובעולם כדי 

גלובליות  -להיתרם 
.עבר הווה עתיד -  
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 21ושה: היכן יפגוש אותנו תפקודי הלומד של המאה בתוך המש -במרכז 
 

מתייחס ליכולת של הלומד לבצע מגוון -הבנה ויישום הנלמד חשיבה ביקורתית חשיבה יצירתית- קוגניטיבי
 .ניתוח סינתזה והערכה, והזיכרון ועד לרמות של יישוםבמרחב הפיזי תפקודי למידה וחשיבה 

 

ובאופן מודע כדי  השתמש בשפת הגוף באופן מושכלמד למתייחס ליכולת של הלו - חושי תנועתי
 .לממש יצירתיות ולתת ביטוי לאופניות למידה באופן רב חושי ותנועתי, להביע רעיונות ורגשות

 
לחוש תחושות מסוגלות , מתייחס ליכולת של הלומד להכיר את עצמו-מוטיבציה מסוגלות - תוך אישי

ו תוך והתורפה בתפקוד מתוך מודעות גבוהה לנקודות החוזקלווסת התנהגויות ורגשות ולפעול ,עצמית
 .מימוש והעצמת תחושת המסוגלות האישית

 

מתייחס ליכולת של הלומד לנהל תקשורת בין  ,מעורבות חברתית ניהול שיח מכבד עבודת צוות - בין אישי
שבת באחר סובלני ומתחשב לצד עבודת צוות המתח, אישית המכבדת את האחר והמעניקה לו יחס רגיש

 .והמחויבות לקידום יעדים ותוצאות משותפות
 

מגדיר אותן מתכנן אותן ומבסס את כל , הלומד מנהל את המטרות - הכוונה עצמית בלמידה וניהולה
 .תהליך הלמידה על הבעיה אותה איתר ובה רוצה לטפל

 

משמעות מתייחס לתהליך הלמידה ליכולת של הלומד לחשוב על חשיבתו על  - מטה קוגניטיבי
על התהליכים ועל האסטרטגיות בהן משתמש הלומד וגם על המעשים שלי הרצון שלי לשנות , הידע

 .והכוח שבי לשנות גם את עצמי וגם את המעשים שלי ועדיין לקבל את עצמי

 
 
 

 עקרונות מעיניו של הילד                                          

 
ניק לתלמידים כלים שיאפשרו להם להתמודד עם עולם מטרתה של מערכת החינוך היא להע

 .משתנה ולהיות אזרחים התורמים לחברה

מערכת המתגמלת מצוינות על בסיס בונוסים גורמת לתלמיד לחשוב לזמן קצר רק כדי לשיג את 
 .הבונוס

מערכת שבונה רק על מבחנים גורמת לתלמידים ללמוד רק למבחן ולא לראות מעבר לאופק ולהיות 
 .רתייםיצי

 :דברים 3תלמיד מצויין הוא תלמיד שיש בו 

 תשוקה . א

 סקרנות. ב

 ידע . ג

 .ובסדר הזה

 .זמינות הידע גבוהה היום וניתן להשיג אותה בחינם וברמות אין סופיות -ידע 

 .הבנה הידע היא החשובה כלומר לא מה שאתה יודע אלא מה אתה עושה עם מה שאתה יודע

 .פוך את הידע לפעולהסקרנות ותשוקה הם הדלק לה

 
המינים יודעים להסתגל בקלות לסביבה משתנה ואיך , היא כנראה הסתגלות אבולוציונית -סקרנות 

כמו כל יכולת אחרת סקרנות מעניקה יתרון ? אנחנו מצליחים לעשות זאת באמצעות סקרנות
 .הישרדותי למינים מסוימים

ר לכן חשוב ללמוד תחומים שונים אנשים התלמיד לוקח עקרונות ממקצוע אחד ומעביר למקצוע אח
 .עם רקע במקצועות השונים הם בדרך כלל אנשים מסתגלים יותר
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 ?איך מעוררים סקרנות ותשוקה

 :על ידי

 .דיון פתוח -

 .יצירת אפשרויות -

 .אי עמידה בציפיות -

 .לימוד סתירות מורכבות וחוסר ודאות -

 .יצירת אתגרים -

 .יםלעולם לא להשתמש בציונים כאיומ -

 .יצירת סטטוס -

 
 ?יצירת סטטוס מהי

כששואלים ילד מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול הוא לא עונה על שאלה זו אלא על השאלה  למי 
 .אתה רוצה להיות כשתהיה  גדול

 .כי לתלמידים יש דמויות שהם לוקחים מהן  דוגמה ורוצים להידמות להן? מדוע

ולכן כדי לשפר את עניין הזהות אנו צריכים . דהות איתםהעולם עשוי מדימויים שהילדים רוצים להז
 .ליצור סטטוס

 .לסיכום תלמידים יודעים איך המערכת פועלת אבל הכוח הוא להמציא את המערכת מחדש
 

 ערכים: עבר, הווה, עתיד. מסע בשבילי הזמן –שלבי העבודה של הילד 

ים: חשיבה יצירתית, פתרון בעיות, ועבודת צריך להכשיר ולעודד את התלמידים לכישורים רב 21-במאה ה

צוות. החינוך הטכנולוגי צריך להיות חלק בלתי נפרד מהלימודים. בעידן המידע הזמין והנגיש לכל, עם 

הרשתות החברתיות, התקשורת והטכנולוגיות, יש דרישה לחדשנות ולכן זהו תחום שאנו מעוניינים לעודד 

 גם בבית הספר.

 

 חשיבה יצירתית

יות היא תכונה שלא פשוט להגדיר אותה. היא מתקשרת אצלנו לחדשנות, מקוריות והרבה פעמים יצירת

לגאונות או אינטליגנציה גבוהה. אסוציאטיבית, הרבה אנשים מקשרים אותה לאומנות. אבל האמת היא 

ם. שיצירתיות היא חלק מכל תחומי החיים שלנו, וגם בתחום האפור חשיבה יצירתית יכולה לחולל פלאי

ייתכן ויש אנשים יצירתיים יותר ופחות, אך יצירתיות ניתן לפתח. כל אחד יכול לקחת את נקודת הפתיחה 

 הטבעית שלו ולשפר אותה. וזה בדיוק תפקידו של בית הספר. 

רוב האנשים לא מגדירים את עצמם כיצירתיים, כיוון שרובנו הורגלנו לחשיבה סדרתית, ליניארית,   

וע המטלות שלנו. אבל מידי פעם, לכל אחד מאתנו יש איזה הבזק מקוריות, רעיון קטן שמשרתת אותנו בביצ

שהוא ממש מרוצה ממנו. בדרך כלל בתחום שנראה לנו כל כך שולי, שאנחנו לא מייחסים לו חשיבות, כמו 

ו איך לתפוס את הסמרטוט טוב על המגב שלא יזוז, או איזה טריק לסדר את הקניות באוטו, כך שלא ימעכ

את תבנית הביצים. אנחנו פשוט לא קוראים לזה יצירתיות, למרות שיכול להיות, שהטריק הפרטי הזה שלנו 

 הוא ממש מקורי. הוא יכול להיות פתרון חדשני שרוב האנשים לא מכירים.

יצירתיות נוצרת בסביבה סובלנית ומקבלת ותלויה באקלים חופשי מביקורת ושיפוטיות. רק ברגע שיש   

יטחון להציע כל דבר בלי לחשוש מהתגובה, הוא יוכל לחשוב על דברים חדשים ומקוריים. כאשר ילד לאדם ב

נמצא במרחב בטוח ומקבל, יש יותר סיכוי להעז עם רעיונות לא שגרתיים. החלל המעוצב באופן ייחודי, ייתן 

 לילדים את ההשראה והביטחון לו הם זקוקים למטרה זו.
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 פתרון בעיות או צורך

לפני שמתחילים לפתור בעיה כזו או אחרת, כדאי לקחת צעד אחד אחורה ולהסתכל על התמונה הגדולה 

בדרכים יצירתיות, ובאמצעות חשיבה מחוץ לקופסה. אחד מהאנשים המפורסמים ביותר, שידע כיצד לעשות 

זאת בצורה הטובה ביותר היה אלברט איינשטיין, והמוטו שלו: "הבנת האתגר הינה חיונית לפתרון הבעיה". 

זה בדיוק התהליך אותו צוות המורים מעוניין שהתלמידים יחוו. התלמידים יוכלו לפתור בעיות ולענות על 

התהליך   צרכים ודרישות שונות באמצעות שיטה סדורה הכוללת מספר שלבים )בהשראת תהליך התיכון(.

גם מאפשר ואף דורש חזרה של הילד בעל כיוון ברור, כלומר למצוא פתרון לבעיה או מענה לצורך, אך הוא 

לאחור, לשלבים המוקדמים של התהליך, על מנת לחקור, לבדוק, לתקן ולשפר את התוצר הסופי. התהליך 

תלמידים ידרשו לתכנן מוצר הפותר בעיה  ומשמעותי.יאפשר לתלמידים לעסוק במגוון תחומים באופן מוחשי 

ות יצירתיים, לבדוק אותם, לבחור את הפתרון המועדף, כלשהי ויצטרכו לאסוף ולעבד מידע, להציע רעיונ

.לתכנן, לשרטט, לעצב, לבנות ולהעריך לאורך כל התהליך את התוצר שלהם   

 

 

 :השלבים

 

הרמת העיניים , הסתכלות על הסביבה , זיהוי הבעיה או הצורך איתם הילדים  – הגדרת הבעיה

 מתמודדים. 

נגישות בית  "יכול להיות הצורך, למשל, , הדרישות והבעיה. חשוב להקדיש זמן לניסוח מדויק של הצורך

 הספר לנכים".

 

התלמידים יחקרו את הנושא הרחב והצר, יסכמו וילמדו בכל דרך שייבחרו , וייסכמו .  –חקר הנושא 

 הלמידה תרחיב את האופקים ותסייע להם להגדיר את הצורך בצורה מיטבית. 

  

ה הילדים נדרשים לתת לחלום , לפתח רעיונות לזרום בשטף, ללא בשלב ז -  )סיעור מוחות( –חלימה 

שיפוטיות, ביקורת או הערכה. רעיונות שיכולים להתאים לפתרון הבעיה צריכים לנבוט על מצע של ידע. לכן 

 חשוב להיחשף למידע רלוונטי ומגוון עד כמה שניתן.

 

הילדים משרטטים את הרעיון,   רעיון ., כתיבת ה בנייה, בדיקה והערכה, עיצוב מחדש -תכנון הרעיון 

יתכן שהילדים  כותבים אותו , מתכננים את החומרים, מתקצבים, לומדים ממומחים איך לייצר את הרעיון  . 

ייתכן אפילו  יגלו בשלב זה שהפתרון שבחרו אינו יׂשים כלל, ויאלצו לחזור לאחור ולבחור בפתרון אחר.

 כים והדרישות.שיצטרכו להגדיר מחדש את הבעיה, הצר

 

 התלמידים מכינים את הרעיון ומביאים את החלום לידי מציאות .  -עיצוב המוצר

  

זה הזמן להציג את המוצר סופי קהל היעד משתנה על פי  - הצגת הפתרון הרעיון 

                          הצורך .

 

 

 

 

 

 

 

  


