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רציונל 

הבניית זהות הנה יצירה דינאמית, אשר נבנית בתהליך מורכב, הדורש 
מבט רטרוספקטיבי. המבט לאחור מאפשר לתלמיד לסיים שלב נוסף 

בהבניית זהותו, ובכך להתקדם אל השלב הבא. 
השימוש ברטרוספקטיבה מוזכר כבר במקורות. מצוות ״והגדת לבנך״, 

אשר אנו מצווים בה בחג הפסח, מחייבת את ההורה להעניק לילדיו 
מרחב סיפורי ולעתים היתולי בכדי שיוכל לקבל פרספקטיבה של חייו 

היום, מתוך עולם הסיפור והתוכן של עברו.
בפרשת ״כי תבוא״ מובא טקס הבאת הביכורים אל הכהן ובו מובנה 

סיפור יציאת מצרים וגאולת עם ישראל. בכדי שהאדם בהווה ידע להבין 
את עומק חווית הביכורים, עליו להיות מסוגל, להציף ולחבר את אירועי 

 העבר המכוננים, כדי להעניק וליצוק משמעות אל עבר ההווה ומשם 
אל העתיד.

גם כצנלסון נדרש בספרו “חורבן ותלישות” לחשיבותה של 
הרטרוספקטיבה: ״דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת 
הדורות, הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב, ויש שהוא נאחז במסורת קיימת 
ומוסיף עליה, ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן 

מחלודתן, מחזיר לתחייה מסורת קדומה, שיש בה כדי להזין את נפש 
הדור המחדש...”. 

כצנלסון מזקק בפסקה זו, את מהותו של מוצר זה. היכולת של התלמיד, 
של קהילת גפנים לחזור אל היסודות, החוויות והידע של השנה, היא 

המחזקת את מסורת הקהילה, את החידוד והדיוק של התהליך וכמובן, 
את היכולת לראות את השלב הבא, את הקומה הנוספת ואת החדשנות 

הגדולה. יש כאן חזרה והעמקה בעבר, למען יצירה וחדשנות עתידית.

ישנם שלושה ממדים מרכזיים המשמשים אותנו בהבניית זהותו של 
התלמיד: ידע, חוויה ועשייה. על מנת שהתלמיד יוכל להתנסות בשלושת 

הממדים הללו ולהתקדם בבניית זהותו, בנינו מרחב לימודי המאופיין 
במשחק, אשר מעביר את התלמיד מסע רטרוספקטיבי, אל עבר מחוזות 

הידע, שאלות הזהות, החוויות והעשייה שהתקיימו במהלך השנה בבית 
הספר. דרך “הדלת האחורית” נוצרת כמו “בין השורות” הבניית ידיעה 

עצמית תרבותית – הלא היא זהות אישית המתכתבת עם מעגלי 
השייכות הרחבים יותר. 

יש לציין שבחרנו דווקא במשחק ככלי ללמידה, כיוון שהשימוש בו 
הולם את הערכים המובילים בבית ספרנו: מצוינות, כבוד ואחריות. 

ערך המצוינות בא לידי ביטוי בכך שבמהלך המשחק פועל הְמשחק 
מתוך רצון ובחירה חופשית, למען הישג אישי – הזכייה. כמו כן, במהלך 
המשחק לומד הילד את חוקי ההגינות והאדיבות, הוא לומד כיצד לכבד 
את החוק ולשמור עליו, וכיצד להפסיד בכבוד. יתר על כן, ערך האחריות 

בא לידי ביטוי בכך שקבוצת ילדים משחקת באופן עצמאי ללא 
פיקוח הדוק של המורה והנחייתה, ובכך מפגינים אחריות אישית 
ומשותפת ללמידה באמצעות המשחק. המשחק מזמן לתלמידים 
התנסות בלמידה שאינה יכולה להתקיים ללא שיתוף פעולה בין 

המשתתפים, והתנסות זו מתחברת לאחד מגרעיני המומחיות של 
בית הספר – שיתוף פעולה. 

ובמבט רטרוספקטיבי נחזור למקורות:
רבי ישראל מרוז'ין נכנס פעם בחנוכה בערב אל בית מדרשו ומצא 

שם כמה בחורים משחקים בדמקה. הבחורים נבהלו והתביישו 
מאוד, אבל הרבי הרגיעם ואמר “שחקו ילדים, הרי חנוכה היום, 

אבל אל תשכחו את מוסר ההשכל שאפשר ללמוד מן המשחק 
הזה. ראשית, שמותר לתת אחת אם אפשר ע”י זה לקבל שתיים. 
שנית, שני מהלכים בבת אחת אסור ללכת. שלישית, ללכת יכולים 

רק קדימה אבל לא אחורה ורביעית לאחר שמגיעים למעלה – כבר 
 מותר ללכת לכל מקום שרוצים…”. 

)ב' יאושזון, מאוצרנו הישן(.

המשחק הנו פרקטל המהווה שלם, המקיים הזדמנות לתלמיד 
לחבר בין כל המוצרים ומזמן התבוננות המהווה עוד שלב 

בהבניית זהותו האישית.

ַאְנאֹוְרָגִנימחוץ לקופסה / זמן משחק

ָגִדיד

ַּבִּציר

ָקִציר

ָאִרָיה

ָקִטיף

ָמִסיק

ָרב ֶרֶגל

ַנָּדל

ַמְעָינֹות 
ָפָצֶאל

ַחג ַהֶּפַסח

ִמְחזּור
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טבלה  מארגית 
תחום פיזיתחום קהילתיתחום חברתיתחום תרבותיתחום ארגוניתחום לימודי

חזרה רטרוספקטיבית 
על הנלמד בתחומי 

הדעת השונים, במסגרת 
תכניות הלימודים 

הייחודיות של מארג.

• התנסות בעבודת צוות. 	

• עבודה בשיתוף פעולה של 	
תלמידי השכבה.

• העמקת ההיכרות עם תלמידי 	
השכבה.

• שיפור מערכות היחסים 	
בשכבה. 

• התמודדות עם שאלות בירור 	
זהות במסגרת תהליך הבניית 

הזהות האישית של הלומד.

• התווית המשחק כדרך 	
לסיכום הלמידה ולחזרה 

רטרוספקטיבית.

• מפגש עם תכנים המעוררים 	
התייחסות לערכים, בדגש על 

הערכים המובילים של בי”ס.

• למידה 	
קבוצתית של 

תלמידי הכיתה או 
השכבה.

מסגרת למידה 	•
כיתתית של 

תלמיד הכיתה. 

אפשרות 	•
לשיתוף הורים.

משחק נייד. עיקר 
הפעילות תתקיים 

בכיתה, אולם  ניתן 
לשחק במרחב 
הקרוב לכיתה.

מטרות מתחום 
היצ”א

• העמקה בתכנים 	
ובשאלות בירור 

הזהות שבהם עסקנו 
במהלך השנה 

במסגרת תכנית 
מארג.

• פריצת מסגרת 	
הלימוד השגרתי ע”י 

למידה באמצעות 
משחק. 

• יצירת מבנים ארגוניים 	
לימודיים וחברתיים, כדי ליצור 

אינטראקציה חברתית.   
• יצירת מפגשים בלתי אמצעיים 	

בין תלמיד לרעהו כדי להיחשף 
למגוון של דעות, עמדות, 

התנהגויות וכד', כחלק מבירור 
הזהות. 

יצירת חוויה רגשית אצל הלומד 
כמנוף להעמקת תהליך בירור 
הזהות כחלק מהבניית זהותו.
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ַהִּמְׂשָחק ֵמִכיל:
לּוַח ִמְׂשָחק ַעל ֻׁשְלָחן

ַּכְרִטיִסּיֹות ִמִּלים 
ַּכְרִטיִסּיֹות ְּתמּונֹות

הֹוָראֹות ִמְׂשָחק:
ַעל ַהּלּוַח ְּבתֹוְך ִמְגַרעֹות ִנְמָצִאים   .1 

ַּכְרִטיִסּיֹות ַהְּתמּונֹות ְוַהִּמִּלים.  

ָּכל ִמְׁשַּתֵּתף ְּבתֹורֹו לֹוֵקַח 2 ַּכְרִטיִסּיֹות.   .2
ִאם הַּכְרִטיִסּיֹות ַמְתִאימֹות הּוא לֹוֵקַח אֹוָתן   

ְחָקן ַהָּבא. ְוַהּתֹור עֹוֵבר ַלּׂשַ  
ְחָקן ַהָּבא.   ַּבִּמיָדה ְוֹלא ָמָצא ַהּתֹור עֹוֵבר ַלּׂשַ  

ַהְּמַנֵּצַח הּוא ִמי ֶׁשָּצַבר ְּבֹתם ַהִּמְׂשָחק ֲהִכי ַהְרֵּבה זּוגֹות.  .3

ִמְׂשָחק ִזָּכרֹון

ִמְׂשָחק ְמַהֶּנה!

ַאְנאֹוְרָגִני

ָגִדיד

ַּבִּציר

ָקִציר

ָאִרָיה

ָקִטיף

ָמִסיק

ָרב ֶרֶגל

ַנָּדל

ַמְעָינֹות 
ָפָצֶאל

ַחג ַהֶּפַסח

ִמְחזּור

ִמְׂשָחק ִזָּכרֹון

ַּבִּצירכיתות א-ב

ַנָּדל
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ְמכֹוָרה

ַחְמָרה

ְּבָקעֹות
רֹוִעי

ִּבְׁשִביֵלי ַהִּבְקָעה

ַהַּבִית ֶׁשִּלי

ְמכֹוָרה

ַחְמָרה

ְּבָקעֹות
רֹוִעי

ִּבְׁשִביֵלי ַהִּבְקָעה

ְמכֹוָרה

ַחְמָרה

ְּבָקעֹות
רֹוִעי

ִּבְׁשִביֵלי ַהִּבְקָעה

ַהַּבִית ֶׁשִּלי

ְמכֹוָרה

ַחְמָרה

ְּבָקעֹות

רֹוִעי

ִּבְׁשִביֵלי ַהִּבְקָעה

ַהַּבִית ֶׁשִּלי

ַהַּבִית ֶׁשִּלי

ִּבְׁשִביֵלי ַהִּבְקָעה
ְׁשֹלֶׁשת ָהְרָגִלים
ָמה ַהִּסּפּור ֶׁשִּלי

ָאָדם ֲאָדָמה

ִמְׂשָחק ְרִביִעּיֹות

כיתות א-ב


