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HADAS 1 

 

 טבלה מארגית
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ערכים  חזון בית הספר )"לאן"(

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 (נוסחת העבודהגרעיני המומחיות )

 )"איך"(

 מקיים" שקמה" ספר "בית

, ותומך מקצועי חינוכי מרחב

. האדם כבוד ערך את המדגיש

 אישית העצמה כי מאמינים אנו

 תוך עצמי מימוש באמצעות

 מאפשרת, למצוינות חתירה

 את ולמצות לגלות ולתלמידינ

 הטמונים בהם". הכישרונות

טיפוח ופיתוח התלמיד כאדם 

בעל דרך ארץ אך גם בעל תורה 

לימוד וערכים גם יחד  –

באמצעות משחק יחידני 

 ובחברותא.

 כבוד האדם

 מצוינות

ייצוג הערכים 

באמצעות 

משחקים 

שיבואו לידי 

ביטוי בגורם 

המארגן של 

בית הספר: 

שיתוף פעולה 

 שיח., הקבה ו

 

 דעת-חברה-אדם

מס"ע בשבילי 

 הזמן

יצירת מרחבי 

תנועה לבירור 

מקומם של שלושת 

חיי הרכיבים ב

היחיד, החברה 

  והעם.

 , שיח.העצמה, שיתוף פעולה

המפגש היום יומי של התלמיד עם מרחבי 

בית הספר יהפוך למשמעותי וכמקור ידע 

 באמצעות המשחק.

באמצעות המשחק יתאפשר שיתוף פעולה 

 התלמיד לקבוצת השווים.בין 

 יעסקו התלמידים באמצעות המשחק

בערכי הליבה של בית הספר ובסוגיה 

-הקשורה לזהות יהודית, ציונית ערכית

  .דמוקרטית של אותו החודש

 

 התחום הלימודי: 

התלמיד ישפר את מיומנויות השפה הנדרשות  .1

בדגש על הבנת הנקרא וחשיפה למקודות מידע 

 מידעיים.

למיד ירחיב את ידיעותיו בתחום ההיסטורי של הת .2

 מדינת ישראל באמצעות המשחק.

התלמיד יחשף לערכי הדגל של בית הספר ויתאמן  .3

 בישומם באמצעות המשחק.

: יםייזהה את רכיבי הזהות הקולקטיבהתלמיד  .4

היסטוריה, שפה, זיכרון, סמלים, מנהגים, טקסים, 

 באמצעות המשחק.

-אזרחיתו מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 דמוקרטית

ויות התלמיד יזדהה עם מעשיהן של דמ .1

לאחר שהכיר ולמד כל עולמות התוכן המופת מ

את פועליהן ולאחר שהתוודע לסוגיות שונות 

בדבר מעשיהן של הדמויות וביכולתן להטביע 

 חותם היסטורי.

התלמיד יתאמן במסע במרחביה של הזהות  .2

דמוקרטית ע"י -היהודית, הציונית והאזרחית

יצירת קשרים והקשרים לעולם התרבות של 

 .עולמות אלו ובחינת הקשר שלו עצמו אליהם
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 חזון בית הספר )"לאן"(

 הגורם המארגן ערכים )"למה"(

 )"מה" תוכני(

נוסחת גרעיני המומחיות )

 (העבודה

 איך"()"

 מקצועי חינוכי מרחב מקיים" שקמה" ספר בית"

 "...האדם כבוד ערך את המדגיש, ותומך

 שורשי על מושתתת תהא שקמה קהילת"

 תקדם, הארץ ואהבת היהודית המורשת

 חברה ליצירת קהילתית חברתית מעורבות

 טוב עולם למען, ודמוקרטית ערכית, ראויה

 ."יותר

 כבוד האדם

 העצמה אישית

גש של יצירת ד

ערכים אלו ע"י 

הנכחתם בכל 

 מפגש תרבותי.

 דעת-חברה-אדם

מס"ע בשבילי 

 הזמן

בירור מקומם של 

הדעת, האדם 

והחברה דרך 

מרחבי בית הספר 

באמצעות 

 המשחק.

 , שיח.העצמה, שיתוף פעולה

התלמידים ישחקו במשחקים 

שהותאמו למרחבי בית הספר 

 בקבוצות ובאופן יחידני.

י אלו התלמידים יפגשו במרחב

לכל אורך שנות לימודיהם בבית 

 הספר, ברמות שונות.

התלמידים ישחקו במשחקים 

 פיזיים וטכנולוגיים.

-אזרחיתומטרות להבניית זהות יהודית, ציונית 

 דמוקרטית

יחווה סדרה של מפגשי תרבות, התלמיד  .1

שבהם יונח דגש על רכיבי הזהות 

 היהודי.הקולקטיביים של העם 

יצירת מפגשים בין התלמיד לבין הנושאים  .2

והערכים המרכזיים שלמד בכיתתו, תעמיק 

את הידע, את השייכות ואת הזהות 

דמוקרטית -היהודית, הציונית והאזרחית

 שלו.

מפגשי התרבות יסייעו לתלמיד לייצר  .3

הקשרי משמעות בינו לבין רכיבי הזהות 

ויעניקו לו ראייה רחבה יותר אודות עמו 

 ואודות תרבותו היונקת ממנה.

 התרבותי:התחום 

תאפשר לתלמיד להבין  משחוקל פעילויות יצירת של .1

את הקשרים ואת ההקשרים בין עולמות הידע לבין 

רעיון המפגש, הטקס והכינוס כאקטים מכוננים 

 המייצרים השפעה על זהות.

בית הספר והכינוסים יסייעו ל המשחקיםהמפגשים,  .2

 ערכיים לכל קהילתו.-להפיץ את המסרים החינוכיים

לי יכולת להטביע חותם, רעיון הסמל והסימבול כבע .3

ישוקפו במפגשים, בטקסים ובמפגשים כדי להעמיק 

ברעיון יצירתה של תרבות בית ספרית שבמרכזה 

  "תיקון עולם".
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 הגורם המארגן ערכים )"למה"( חזון בית הספר )"לאן"(

 )"מה" תוכני(

גרעיני המומחיות 

 (נוסחת העבודה)

 )"איך"(

 העצמה כי מאמינים אנו"...

 שמימו באמצעות אישית

, למצוינות חתירה תוך עצמי

 לגלות לתלמידינו מאפשרת

 הכישרונות את ולמצות

 "...בהם הטמונים

העמקת הלימוד והדעת 

באמצעות רכיבי הסביבה 

הפיסית שהתלמיד פועל 

 עימה.

 כבוד האדם

 מצוינות 

 

הבעת הערכים באמצעות 

תיווכם לתלמיד דרך 

 הסביבה הפיסית.

 

 דעת-חברה-אדם

 מס"ע בשבילי הזמן

 

ייצוג הסוגיות והדילמות החודשיות 

בסביבה הפיסית בדגש על הפרט, 

 החברה והדעת.

העצמה, שיתוף 

 , שיח.פעולה

 

מעגלי יצירת שלל 

 תתייםישיח כ

שתפקידם להפיץ את 

המסרים המרכזיים 

 של המוצר המארגי.

 תחום הפיסי:ה

התלמידים יפיקו בעצמם חלק מהנראות הפיסית  .1

ק בכיתות, במסדרונות ובמבואה הראשית כחל

ובהכנת תוצרים  p.b.l -ה מידה בגישתמרעיון הל

הנובעים מתוך "השאלה המניעה" של נושאי 

 הלימוד הנבחרים.

מול ועם רכיביה השונים של  יפעלו התלמידים .2

ויתרגמו בעבודתם תבניות  סביבה הפיסיתה

חדשות של עשייה בהתאם לנושאי הלימוד 

 המתחלפים.

השתקפות נושאי הלימוד ותוצרי הלימוד בסביבה  .3

הפיסית האופפת את התלמיד, תעמיק את יכולתו 

לייצר חיבורים ושילובים בין הנלמד בכיתתו לבין 

משחקים ברחבי בית רעיון המוצר המארגי "

 ".הספר

-אזרחיתו ות להבניית זהות יהודית, ציוניתרמט

 דמוקרטית

סדרה של "מפגשים" עם רכיביה התלמיד יקיים  .1

המשתנים של הנראות הפיסית: אישים, דמויות, 

 ומשחקים.תערוכות, מרכזי למידה 

הסביבה הפיסית תאפשר לתלמיד להרחיב את  .2

מעגלי הידע והדעת ותאפשר לו לייצר אריגות 

 ימוד שלמד בכיתתו.של תוכן אל נושאי הל

" שיתוף פעולההתלמיד יתאמן במיומנות של " .3

משלו ולאחר שיזמין תלמידי שרכש ידע לאחר 

 לשחק עימו.כיתות אחרות 

חדוות היצירה, הלמידה החווייתית והיכולת  .4

להביע ידע באמצעים חזותיים, תטופח ותועמק 

כחלק מהדגשיו של בית הספר אודות העצמה 

 אישית.
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 הגורם המארגן ערכים )"למה"( חזון בית הספר )"לאן"(

 "מה" תוכני()

גרעיני 

המומחיות 

נוסחת )

 (העבודה

 )"איך"(

 אישית העצמה כי מאמינים "...אנו

 חתירה תוך עצמי מימוש באמצעות

 לתלמידינו מאפשרת, למצוינות

 הכישרונות את ולמצות לגלות

 "...בהם הטמונים

שכלול המיומנויות הבינאישיות 

והחברתיות של התלמיד בבואו במגע 

י עם קבוצת השווים חברת-ערכי-לימודי

 לו.

 

 כבוד האדם

 מעורבות חברתית

 העצמה אישית

אימון בתרגומם של 

ערכים אלו לשגרת 

חיים האופפת את 

התלמיד בהיותו 

 אדם בחברה.

 דעת-חברה-אדם

מס"ע בשבילי 

 הזמן

יצירת מסע המזמן 

שלל מפגשים עם 

עבר, הווה ועתיד 

המבנים את הזהות 

האישית 

 והקולקטיבית שלנו.

 

, שיתוף העצמה

 , שיח.פעולה

 

יצירת הרכבי 

 משחקקבוצות 

 שכבתיות

 וכתתיות.

-אזרחיתו מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 דמוקרטית

התלמיד יקיים מערך של מפגשים עם  .1

, עהתובמהלכם יתהה, י קבוצת הלומדים

את זהותו, ובתוך כך יערער עולמות  יברר

ים ויבנה תחתם עולמות חדשים ידע קודמ

של גישות, הבנות, ערכים, עמדות 

 ומחשבות.

 
 

 וני:התחום הארג

יצירת שלל מפגשים בין התלמיד לבין  .1

זולתו ולבין חברת הלומדים כאקט 

המפגיש את רכיבי זהותו הפנימיים עם 

 עולמם של אחרים.

 הקשבההפעולה, השיתוף טיפוח ופיתוח  .2

 סביב ערכי הליבה של בית הספר.  שיחוה

עולמו לרלוונטיות ואותנטיות יצירת  .3

המשחוק תלמיד באמצעות הקרוב של ה

בלתי מפסקת במגרשי  רת תנועה ויצי

אשר יביאו  האימונים של החיים כולם

 .צמה חברתיתלהעצמה אישית למען ע
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 הגורם המארגן ערכים )"למה"( חזון בית הספר )"לאן"(

 )"מה" תוכני(

נוסחת גרעיני המומחיות )

 (העבודה

 )"איך"(

" שקמה" ספר בית"...

 חינוכי מרחב מקיים

, ותומך מקצועי

 כבוד ערך את המדגיש

 כי מאמינים אנו. האדם

 אישית העצמה

 עצמי מימוש באמצעות

, למצוינות חתירה תוך

 לתלמידינו מאפשרת

 את ולמצות לגלות

 הטמונים הכישרונות

 "...בהם

 כבוד האדם 

 מעורבות חברתית

יצירת מפגשים ואינטראקציות 

לימודיות וחברתיות בין 

 התלמיד לחברה.

 דעת-חברה-אדם

 מס"ע בשבילי הזמן

ת חידוד ההבנה אודו

מקומו של הפרט 

בחברה ועל שייכותו 

 ואחריותו כלפיה.

, העצמה, שיתוף פעולה

 שיח.

 

מימוש צלעות גרעיני 

המומחיות ע"י מפגשים של 

תתיים יכ קבוצות משחק

 .ושכבתיים

-אזרחיתו מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 דמוקרטית

התלמיד יזדהה עם מעשיהן של דמויות  .1

כל עולמות התוכן בהקשר להיבט המופת מ

של דמויות אלו להטביע החברתי וליכולת 

 חותם בחברה.

התלמיד יתאמן בניהול מפגש שבליבו עומד  .2

בינו לבין  מכבד שיתוף פעולההרעיון של 

 .חברת השווים

ישלב בין ידע קיים וידע נרכש תוך התלמיד  .3

כדי משחק עם קבוצת השווים ויתקדם בשלבי 

המשחק השונים תוך העמקת הידע באמצעות 

 ק וקבוצת השווים.שחהמ

 התחום החברתי:

הבנת מקומם המכונן של יחסי הפרט מול  .1

החברה: תפקידים, אחריות ושאיפות לקיומה של 

 משחוק.באמצעות  חברה צודקת ומוסרית

לימוד והטמעת תפקידו המיוחד של האדם  .2

 ען "תיקון עולם".בחברה הדואג לזולתו והפועל למ

כל תלמיד אל אישי של החיבור הנחת דגש על ה .3

הבת האדם, מערכת ערכים שבליבה נטועים א

 .מעורבות חברתיתו כבוד האדם
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 הגורם המארגן ערכים )"למה"( חזון בית הספר )"לאן"(

 )"מה" תוכני(

גרעיני המומחיות 

 (הנוסחת העבוד)

 )"איך"(

 מושתתת תהא שקמה קהילת"...

 היהודית המורשת שורשי על

 מעורבות תקדם, הארץ ואהבת

 חברה ליצירת קהילתית חברתית

 למען, ודמוקרטית ערכית, ראויה

 "...יותר טוב עולם

מעורבות חברתית 

 .קהילתית

 

יצירת אינטראקציות 

בין התלמיד לבין 

 הקהילה הרחבה.

 דעת-חברה-אדם

 לי הזמןמס"ע בשבי

העברת הלמידה והפצתה 

אל כלל הקהילה סביב מוקד 

 האדם, החברה והדעת. 

, העצמה, שיתוף פעולה

 שיח.

 

"מעגלי מפגשי  יצירת

עם נציגות  משחק"

הנהגת ההורים 

 והתלמידים.

 

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 דמוקרטית-אזרחיתו

יצירת מפגשים בין התלמיד לקהילתו  .1

תעמיק ותטפח את ראייתו הרחבה 

 אודות חברה מוסרית וערכית.

בידע הנרכש באמצעות שיתוף הקהילה  .2

 התלמידק את מחויבות תעמי המשחוק

ערכי של בית -ותתמוך במעשה החינוכי

 הספר. 

גיבוש הקהילה ככזו הנעה סביב אותם  .3

ערכים וסביב אותן אמונות, תעצים את 

 יעד רחבים. -הלמידה ותפיץ אותה לקהלי

 :קהילתיהתחום ה

אנשי קהילה עם הורים ועם  משחקמפגשי  זימון .1

לשם שיתוף והעמקת מעורבות הקהילה בחיי בית 

 הספר.

יצירת לגיטימציה קהילתית אודות המעשה החינוכי  .2

שמקיים בית הספר ותמיכה בבחירת דרכו לחינוך 

אימונים של מגרשי  יםהמהוו משחקיםבאמצעות 

 החיים.

ושת משמעות היוצרת הענקת תחושת בטחון ותח .3

זהות בקרב תלמידי בית הספר הלומדים ביחד עם 

 קהילתם הרחבה.

 


