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 ב"שקמה" אל תוך מרחבי החיים מסע 

 משחוק ולמידה –לצאת מהקווים 

 רציונל:

"חשוב לומר שמשחקי הילדים אינם משחקים סתם, אלא העניין החשוב ביותר 

  בשלב זה של חייהם". מישל דה מונטן

לבית הספר תפקיד מרכזי בהקניית ידע, תכנים ומיומנויות בתחומי דעת שונים ומגוונים. 

זאת, בית הספר משמש מתווך בין היחיד לבין החברה והוא אפיק השפעה התורם עם 

לעיצוב זהותם הערכית והתרבותית של התלמידים ולהכשרתם להיות אזרחים בחברה 

ספר -דמוקרטית ברוחו הערכית של ההיגד "תיקון עולם" וכפי שנובע מייחודיותו של בית

 "העצמה אישית למען עצמה חברתית". –'שקמה' 
 

"מסע בסביבה הפיזית של בית הספר באמצעות התפיסה החינוכית העומדת ביסוד המוצר 

דוגלת בשילוב בין הציר הלימודי לבין הציר הערכי, ובחיזוק הקשר שבין רכישת משחקים" 

שיתוף פעולה, ערבות לבין חינוך לערכים, השונים בתחומי הדעת  ומרחיב אופקיםידע רחב 

, וזאת תוך שילוב עקרונות הפדגוגיה החדשנית ולמידה באמצעות מידות טובותו הדדית 

יוביל  תהחווייתיוק הלמידה זוחי אנו מאמינים שחיזוק קשרמשחק ומחוץ לכותלי הכתה. 

 דמוקרטית של התלמיד.-להעמקת הזהות היהודית, הציונית והאזרחית

 
הספר, -מוצר זה פותח מתוך הבנה עמוקה בצורך שלנו להנכיח את ערכי הליבה של בית

ואשר אותם כתבנו על דגלנו באותיות של זהב. אנו מאמינים שיש בכוחו של המוצר לחזקם 
התלמיד של  משחק, במפגשים חברתיים, בשיתופי פעולה ובלמידה עצמאית בדרך של 

. בהתאם לתפיסה זו הוצב האחרשל ומיומנויותיו ערכיו  ערכיו האישיים לביןמיומנויותיו עם 
הספר לצד קידום -טיפוח הערכים והמיומנויות החברתיות כאחד מיעדיו וממטרותיו של בית

 ההישגים הלימודיים.
" במהותו, מביא לידי מסע בסביבה הפיזית של בית הספר  באמצעות משחקים" המוצר 

קדם אותם. אנו מאמינים כי למידה מבוססת ומ הפדגוגיה החדשניתביטוי את עקרונות 
ערכים מקדמת את הלמידה המשמעותית בכך שהיא מעודדת מעורבות, סקרנות, פיתוח 

 אישי ופיתוח מיומנויות להתנהלות בין אישית.
בטיפוח ערכים ומיומנויות חברתיות של התלמיד  בנוסף לכך, מתמקד המוצר המארגי

קבוצה, מעגל החיים הכיתתי, -ערכית: מעגל קשרי פרט-בחיבור למעגלי הליבה החברתית
בארועים, מנהיגים, ערכים, ספרי ומעגל החיים הלאומי העוסק -מעגל החיים הבית

-הבית נותן מענה יישומי למצרף הסטנדרטים בתרבות ובאקלים ובכך למעשה פתגמים, 
ספרי בדגש על למידה תוך התנסות, ועשייה רציפה ומתפתחת במסגרות שונות: בכיתה, 

 חצר בית הספר. הספר וב-ביתרחבי בשכבה, ב
 

הפעלת המוצר בביה"ס מאפשר לכל תלמיד לגלות מעורבות חברתית ולפעול כשגריר 
הספר; המעודד את יישומם של ערכי הליבה של בית הספר בכיתה, בשכבה, בבית 

בשיעור, בהפסקה; במשפחה, בקהילה ועוד. פעילות המחזקת ומטפחת את ייחודיות 

 .בית הספר "העצמה אישית למען עוצמה חברתית"
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"שעת חינוך", לצד העמקת התפיסה  -הפעלתו של המוצר במסגרת שעת הליבה 
הספר לתת -ערכית במסגרות ובזמנים נוספים, מאפשרת לצוות החינוכי בבית-החברתית

 מענה ליעדים החינוכיים הניצבים בפניהם.
מפגש  הספר ומזמן -המוצר הינו מוצר מערכתי המשולב בכלל הפעילות החינוכית בבית

מתפתחות של התלמיד עם מרחבי בית הספר ובאמצעות משחק ומיומנויות חברתיות 
 יפתח התלמיד את מיומנויותיו שלו וידיעותיו האישיות. 

הספר -שנתי, ספירלי ומתפרס על פני שש שנות הלימוד בבית-הוא רב המוצר המארגי
מזו  בשעה שהעיסוק בנושאי היסוד חוזר ונשנה מדי שנה בשנה, כל שנה ברמה גבוהה

 ובמקביל בפינה אחרת מרחבי בית הספר.  שבה הוא נדון בשנים הקודמות
ידי ביטוי במוצר דעת, מסע בשבילי הזמן", בא ל-חברה-הגורם המארגן הבית ספרי "אדם

 "מסע בסביבה הפיזית של בית הספר  באמצעות משחקים"
הקהילה, ערכים אישיים  –ההיבט האנושי האישי, חברה  –בשלושת הרכיבים: האדם 

 מידע חדש באמצעות משחק. זיקוק ערכים והתמודדות עם  –ואוניברסליים, ודעת 
 

 נפלאים" אפלטון"החינוך היעיל ביותר הוא לתת לילד לשחק בדברים 

 

 
הלמידה החשובה ביותר עשויה להיות, הינה, וחייבת להיות אישית, וולונטארית ומעורבת 

 בחיים" )רנאלד גרוס(
ומשמעו בעברית  הוא הגנה וטיפוח אורחות החיים של היחיד והחברה  תיקון עולם 

לטובה על אנו מאמינים כי חיזוק דעותיו, ערכיו ותפיסותיו של היחיד ישפיעו  שיפור. 
  הסביבה והקהילה בה הוא חי בדרך ש"דומה מושך דומה" .

 

 
האדם מתחרים זה בזה, וכל אחד ואחד רוצה להיות למעלה מחברו. אומר אני: -בני"

רוצה אתה להתרומם ולהיות למעלה מחברך? מוטב שתקים גבעה לעצמך משתחפור 

בדרך של העצמה אישית ומתן הזדמנות שווה יכול כל  .בור לחברך" )המגיד ממזריטש(

 אחד מהתלמידים להתרומם לגבעה משל עצמו.

 
 

 


