"יוצאים להרפתקה
בבית הספר"
חוברת לנשות ואנשי חינוך,
שמבקשים לנדוד עם הילדות והילדים
למסעות מרגשים ,הרחק הרחק,
אל האי שם הנסתר
זה המחכה לו כבר עידנים ובסבלנות
מחוץ לכותלי הכיתה

"יוצאים להרפתקה בבית הספר" הנה הזמנה חינוכית לצאת
למסע של חקר וגילוי מתוך התבוננות סקרנית וחדשה על
עצמנו ועל העולם המופלא סביבנו ,והיא מהווה בסיס לפיתוח
מהלכי חינוך ייחודיים .המתווה ,אשר נוסח בהשראת מודל
החינוך "להיות חלק משפיע" ודגם ההוראה  ,SOLEמניח את
השלבים ללמידה עצמאית במרחבים מגוונים ,דרך שאילת
שאלות ,חקר ושיתוף.
כל הרפתקה מתחילה ברצון לגלות ולחוות עולמות חדשים.
בין אם תחליטו לצאת להרפתקה בודדת ,או למספר
הרפתקאות ,לצאת לבדכם או יחד עם שותפים ,לחקור
מקומות קרובים או להרחיק למחוזות רחוקים  -הכל טוב כל
זמן שתצאו!

שמחה ,סקרנות ,חדוות גילוי.

אז מה תכל'ס קורה בהרפתקה? המורה מנחה את
התלמידים לצאת להתבוננות על מרחב  /אובייקט או תופעה
בבית הספר .מתוך ההתבוננות יציפו התלמידים את "כל
השאלות" שאפשר לשאול ביחס למושא העניין .לאחר שישייכו
אותן לעולמות התוכן השונים ,יחלצו וידייקו מתוכן שאלות חקר
גדולות ,שאותן יחקרו בקבוצות עמיתים ולפי גילוי עניין אישי.
להשלמת התהליך ,יבחנו התלמידים כיצד להעביר הלאה
את אשר למדו ובמידת הצורך לקדם שינוי לטובה  -בין אם
באמצעות מהלכים להובלת מסרים ובין אם דרך התערבות
ממשית במרחב.

תהליכיות ,רב ממדיות ,למידה מבוססת מקום.

המפה האילמת היא כלי נהדר להתיידד עם מקום ולהכיר
אותו ,לעיתים לראשונה ולעיתים בעניים חדשות.
הזמינו את הילדים לצאת עם דף חלק לרחבי בית הספר
ולשרטט באופן חופשי את מה שהם פוגשים.
עודדו אותם לזהות ולציין מקומות שלא שמו לב אליהם בעבר,
דברים מעניינים שמשכו את עיניהם ,תופעות שהיו שמחים
לחקור לעומק.
בקשו מהם למקם את עצמם על המפה -בין אם בנקודה
שהם נמצאים ובין אם במקום שבו היו רוצים להיות.
הסבירו -המפה היא אישית ,היא לא צריכה להיות "מדוייקת",
אלא לבטא את מרחב בית הספר כפי שהם תופסים אותו
בעיני רוחם.

דמיון ,משחק ,יצירתיות.

מה
ניקח
איתנו
לדרך?

מי מאיתנו לא זוכר את העץ שאהבנו לטפס עליו בילדותנו?
את החורשה ששיחקנו בה מחבואים? את הקיפוד או הצב
החמודים שראינו בגינה או בשדה הפתוח בקרבת הבית?
בעבר הטבע היה נגיש לכל ,הוא הקיף את הבתים וקישט את
השכונות והזמין אליו ילדים לשחק ולחקור משך שעות ארוכות.
ואילו היום ,כשהאספלט מכסה כמעט את כל המרחב ,והמסך
מעסיק אותנו מרבית מהזמן ,ילדים זוכים לבלות מעט מאוד
באויר הפתוח וכמעט שאינם נהנים ממפגשים עם הטבע
המופלא .המרחק שנפער בין האדם לסביבה נושא השלכות
קשות ,הן על איכות חיי האדם והן על הסביבה .במסגרת
המהלך החינוכי הרחב "צאו החוצה" אנו שואפים לאפשר
לצוותי החינוך להרגיש בנוח לשהות עם תלמידיהם במרחבים
טבעיים ולהכיר בסביבה כמשאב יקר ערך העומד לרשותם -
ליהנות להוקיר ולשמור.

פליאה ,שייכות ,אחריות.

"להיות חלק משפיע" (ל.ח.ם) הנה תפיסת חינוך רב ממדית
הרואה בתהליכי חינוך הוליסטיים תשתית הכרחית לטיפוח זהות
סביבתית .ל.ח.ם מזמינה לפתח פדגוגיה אינטגרטיבית המשלבת
מעורבות של האדם השלם בתהליך החינוכי ,גוף-נפש-רוח,
מתוך אמונה שמה שטוב לאדם טוב לסביבה ,ולהיפך.
בעוד שסביבת החיים הממשית היא המרחב שבו החינוך צריך
להתקיים ,ל.ח.ם הוא המצפן לפיתוח תהליכי חינוך ערכיים,
רלוונטיים ובעלי משמעות.
להיות -מפגש עם העצמי השואף להרחבת התודעה ושכלול
תפיסת העצמי (ערך).
חלק -מפגש עם העולם השואף להעשיר את הידע ולהעמיק
ההבנה בנוגע לעולם (רלוונטיות).
משפיע-התבוננות על יחסי אדם -עולם מתוך שייכות ואחריות
(משמעות).

אהבה ,דיאלוג ,משמעות.

קיימות היא מבט המבקש להאיר מחדש כשלם ,את מה
שהקיום האנושי תופס כנפרד .היכולת לנתח באופן מערכתי
תהליכים נפרדים ,כמו היכולת להתבונן מתוך פרספקטיבות
מתחלפות ,מאפשרת לבני האדם לתפוס את העולם על
מורכבותו ,ומתוך שכך ,להיטיב את דרכו .בהיבטים פדגוגיים,
למידה שמערבת תחומי דעת שונים מרחיבה את החשיבה
של התלמידים ,פותחת בפניהם עולם עשיר ומגוון של שאלות
ומושגים ומאתגרת חשיבה מסדר גבוה.

העמקה ,יצירתיות ,ראיית השלם.

איך בונים
הרפתקה
מוצלחת?

בחרו את מושא החקר ובקשו מהתלמידים להתבונן בו למשך
זמן מה.
הזמינו אותם להתבונן מתוך שימת לב לפרטים.
הדגישו בפניהם את האפשרות להתבונן באופן רבגוני על אותה
מציאות.
הציעו לילדים לבחון אותו מתוך פרספקטיבות מתחלפות ,כבני
אדם ,כבעלי חיים ,פעם כמדענים ופעם כאומנים.
הזמינו מבט שמתבונן מהקרקע ,וכזה שמביט ממרומי ענן.
הזמינו התבוננות מקרוב ומרחוק.
הזמינו התבוננות שלא דרך העיניים ,איך הדבר מרגיש? מריח?
הסבו תשומת הלב למה שנמצא סביב הדבר עצמו ,האם
מתקיימים בינו ובין סביבתו יחסים? באילו קשרים הם קשורים?

האטה ,למידה חושית ,התמקדות.

עודדו את התלמידים להציף כמה שיותר שאלות בנוגע
למרחב הנבחר.
עודדו מחשבה פרועה ויצירתית.
עזרו להם לשייך את השאלות שהעלו לתחומי דעת שונים.
סייעו להם לזהות שאלות גדולות ופתוחות שאותן ניתן לחקור.
הוסיפו שאלות מעולמות תוכן נוספים והרחיבו עוד את נקודות
המבט והעשירו את תפיסתם (דוגמאות בכרטיסיות "לאן נטייל
ואת מי נפגוש").
הזמינו אותם לבחור בשאלת חקר בהתאם לסקרנותם
האישית  /נטיית לבם.

שאילת שאלות ,מבט רב תחומי ,בחירה.

צרו צוותי חקר בהתאם לגילוי עניין משותף.
אפשרו לצוותים להיחשף לפעילות של כלל הקבוצות על
מנת לאפשר תנועה ושינוי הרכב הקבוצות בהלימה לעניין
המשתנה והמתהווה של התלמידים.
הנחו את התלמידים לפרק את שאלת החקר הגדולה לשאלות
קטנות שיכולות לסייע בכיווני החקירה .דוגמאות לפריטה
לשאלות משנה.
הזמינו אותם לשער השערות בנוגע לתשובה.
הציגו בפני התלמידים את כיווני החקר העומדים לרשותם -
התבוננות ,התנסות מוחשית ,קיום סקר ,חיפוש מידע ,היוועצות
בחבר ללמידה /במורה וכו'.
צרו והנגישו תשתית מתאימה להצגת ולשיתוף הממצאים של
תהליך החקר.

מיומנויות חקר ,שיתוף פעולה ,למידה בניהול עצמי.

הנחו את התלמידים לדייק את מסקנת המחקר המשותף.
בקשו מהם לנסח את הרעיונות המרכזיים שעלו מהעבודה:
האם גילו דבר מה חדש? האם השערות ששיערו בתחילת
החקר תאמו את הממצאים בסופו?
בקשו מהם לבחור את דרך ההצגה של תהליך הלמידה
שלהם לחבריהם לכיתה .הציעו מגוון רחב של תוצרי הסברה
לבחירתם כגון סרטון /פוסטר /הצגה /שיר /פוסט /מערך
פעילות ועוד.
הזמינו את התלמידים לשתף בממצאי החקר שלהם את חברי
הקבוצה.

הקשבה ,עיבוד ,ניסוח טיעון.

הזמינו את התלמידים להתבונן שוב באובייקט שאותו בחרו
ולחקור אותו בעיניים ביקורתיות :האם המקום  /המצב כפי
שהם דורשים שינוי?
האם לדעתם דברים צריכים להיות /להתנהל אחרת?
מה בכוח שלנו לעשות? מי יכולים להיות השותפים שלנו? מה
נדרש לנו כדי להוביל את השינוי?
מה תהיה הדרך הטובה ביותר לחולל את השינוי הנדרש?
האם אנחנו יכולים לדמיין את המצב לאחר השינוי שערכנו?
על מה /על מי השפענו?

מעורבות ,פעלנות ,שינוי התנהגות.

הקדישו עם התלמידים זמן משמעותי לחגוג את סיום התהליך.
חשבו איתם יחד כיצד היו רוצים לציין את נקודת הסיום?
מי ירצו שיקח חלק? מה היו רוצים שיקרה שם?
האם ירצו להודות למישהו על שסייע להם באופן מיוחד,
למי היו רוצים לספר על ההצלחות שלהם? באיזה אופן?
האם ירצו לצלם ולהעלות לאן שהוא? אולי לכתוב על כך
לגורמים רלוונטיים ברשות? לפרסם כתבה בעיתון?

סימון הצלחות ,הכרת הטוב והודיה.

לאן
נטייל
ואת מי
נפגוש?

מה מקור המילה ספסל?
האם הספסל דרוש תיקון? שיפוץ?
כיצד מבנה הספסל תומך את הפונקציה שלשמה נוצר?
מה רואים כשיושבים על הספסל? כששוכבים עליו?
כשעומדים?
האם את נוהגת לשבת על ספסל?
האם קיימים שירים  /סיפורים על ספסלים?
מכירות את הביטוי "שחקן ספסל"?
מאילו חומרים עשויים ספסלים? מדוע?
מתי הומצא הספסל הראשון?
מה היחס בין המשענת למושב בספסל?

צרו מפת ספסלים בחצר,
מיותר?
היכן חסר ספסל ,היכן הוא
הקימו ספסל נתינה
האם הספסל דורש תיקון או שיפוץ?
כיצד תוכלו להשתמש בחלל שמתחת למושב?
שרטטי את הספסל האידאלי מבחינתך
אם ספסל היה מספר על עצמו ,מה היה אומר?

מה התפקיד של המנקה בבית הספר ?
האם המנקה בבית הספר הוא בן או בת ?
האם עובדי הניקיון עובדים קבועים או מתחלפים ?
איך נראה יום עבודה של המנקה?
האם יש להם מקום לנוח בו ?
מה היא או הוא עושים מחוץ לשעות העבודה ?
איך יראה יום בלי מנקה ?
האם יהיו מקומות שלא יהיה לכם נעים להכנס או להשתמש בהם ?
(כמו שירותים ,מטבח של חדר מורים ?)
האם יש מקום שהמנקה לא אוהבת או אוהב לנקות בבית הספר?
שאלו אותה או אותו ,מה אפשר לעשות כדי שיהיה לך יותר נעים
בבית הספר ?
האם יש תפקיד של מנקה גם בטבע? מה המשמעות של ניקיון/
לכלוך בטבע? (דג נאקי)
מה החשיבות של אותו בעל חיים במערכת האקולוגית ? אם נוציא
אותו מה יקרה ?

אחד או כמה שעות והתבוננו
התלוו אל המנקה ליום
המנקה ונסחו המלצות לקהילת
ערכו רשימה של תפקידי
בית הספר ,כיצד נוכל להקל על עבודתו.ה.
ציינו או הכריזו על "יום המנקה" השנתי,
כתבו מכתב תודה.

מה צומח בגינה?
מי מטפל בגינה?
מתי זורעים או שותלים מה?
מה הופך גינה לגינה קהילתית?
האם כל הגינות הקהילתיות נראות אותו הדבר?
מה החשיבות של גינה קהילתית?
אילו צבעים בולטים בגינה? אילו ריחות?
מי בא לבקר בגינה? מדוע?
האם כל הגידולים בגינה דורשים תנאים זהים?
מהם גבולות הגינה?

ציירו את הגינה
כתבו פרסומת לגינה
זריעה /שתילה /איסוף זרעים /ניקווש עשבים
שיום שמות באנגלית
מדידת שטחים ,גדלים ,צורות
הכנת סלט
שלבים בהתפתחות הצמח
הגינה כבית גידול
הקמה של פינות מושכות בעלי חיים
מאביקים ושירותי מערכת

האם נעים לך להשתמש בשירותים?
מה חייב שיהיה בכל שירותים?
אילו אורגניזמים חיים בשירותים?
איך עובדת הניאגרה?
מדוע אסלות צבועות בלבן?
אילו סוגי שירותים קיימים בעולם?
אילו סוגי חומרים משתמשים לחיטוי?
האם אתם אוהבים לקרוא בשירותים?
למה האסלה מתוכננת כפי שהיא מתוכננת?
מאין מגיעים המים לניאגרה? לאן הם נשטפים?
מהי כמות המים בכל הדחה ,איך אפשר לחסוך? מה אפשר
לעשות עם המים שחסכנו?

השירותים
תנו שם חדש למרחב
ששווה לכתוב על הדלת מבפנים
חשבו על רעיון או מסר
אם הייתם יכולים לבקש משהו אחד מהתלמידים בנוגע לשימוש
בשירותים ,מה הוא היה?
האם אתם חושבים שיש צורך להעלאות את המודעות בנושא
שמירה על הניקיון?
כיצד הייתם משפצים את חדר השירותים לו יכולתם? פלייסמייקינג
חקרו ,מדוע רגעי "אה הא" מתקיימים בשירותים?

מי נמצא מאחורי הגדר?
האם יש שביל? פארק? גינת משחקים? בית ספר אחר?
מדרכה? שדה נטוש?
האם הגדר מוצלת? האם היא בשמש?
האם תלויים על הגדר דברים?
מה תפקיד הגדר?
האם הגדר מעניינית?
ממה עשויה הגדר?
למה צריך גדר?
מה מקור המילה גדר? אילו מילים נוספות היא מזכירה? מדוע?
האם גם בגוף האדם יש גדרות? האם גם בטבע?
איך מגיבים בעלי חיים לגדרות?
האם למדינות יש גדרות? מה המשמעות שלהם?

גלריה /גינת צלילים
הכינו גינה תלויה על הגדר/
שנשקף ממנה
ציירו את הגדר ,את מה
כתבו סיפור על הגדר  /נתחו סיפור קיים על גדרות
מצאו תמונות של גדרות מסוגים שונים בעולם ,מה כל גדר
"מספרת"

איזה עץ זה?
מי בא לבקר בעץ?
האם אפשר לשבת לידו? האם נותן צל?
האם נושא פרי?
האם גבוה? האם נמוך?
האם צעיר או בוגר? איך אפשר לדעת?
האם העץ היה פה לפני שהוקם בית הספר?
מהן הטכנולוגיות שהעץ יכול להדגים? עץ כמשאבה ,כלוח
סולארי ,כבניין דירות...
מה קורה מתחת לאדמה?
אילו יצורים חיים על העץ? מתחתיו? בתוכו?
אילו מערכות חיים נבנות סביב העץ?
איך העץ מיוצג בספרות?
מדוע משווים את האדם לעץ השדה?
אילו מוצרים עשויים מעץ?

העץ ,מהם תחביביו ,מה הוא
המציאו :מה השם של
לשחק?
אוהב לאכול ,עם מי אוהב
ציירו עץ -אילו חלקים ציירתם? אילו חלקים השמטתם?
טפסו על העץ ,אם הוא בטוח ומתאים לטיפוס?
השוו טמפ' בסביבת עצים ביחס למקומות חשופים
מפו את העצים בחצר ,שיימו אותם ,הכינו מגדיר מקומי

מה כולל תפקיד אב הבית? מה החלק האהוב עליו?
מה מאתגר?
מה לדעתו התכונה הכי חשובה שתהיה לאב בית?
מהו כלי העבודה האהוב עליך?
מה החלום שלך לגבי בית הספר?
לאיזו פינה את הולך כשאתה רוצה לנוח?
האם יש דבר מה שאנחנו הילידם יכולים לתרום בו?
מה התקלה הכי מוזרה/מצחיקה שהתמודדת איתה
מה פירוש השם? איך אומרים אב בית באנגלית?
מי הגורמים שמולם אב הבית עובד בתוך בית הספר? ברשות?

שיעור
מתלווים לאב הבית למשך
מקרוב
מכירים את ארגז הכלים
עושים סיבוב במחסן ועורכים רשימת ציוד
האם קיים תחום בבית הספר שיכול לעבור לטיפול הילדים?
סדנאת תיקונים
כתיבת מכתב תודה לאב הבית

מה קוטר השלולית?
מה העומק שלה?
האם יש בה יצורים חיים? מי הם?
האם המים בשלושית צלולים? עכורים?
האם השלולית היא מטרד? או שאולי היא משאב?
אילו משחקים אפשר לשחק סביב שלוליות?
מדוע ילדים אוהבים לקפוץ בשלוליות? האם גם את.ה אוהב.ת?
מה ההבדל בין שלולית "רגילה" לשלולית חורף?
מה מקור המילה שלולית?
מה הסיבה לכך שהמים מתנקזים דווקא כאן?

נתחו שיר  /סיפור
על שלוליות
הכינו שלט "כאן גרה השלולית חדווה" וספרו עליה קצת
ערכו מדידות משך תקופה
יום מגפיים ולקפוץ למים

איפה הפינה נמצאת? מי הקים אותה? מי אחראי עליה כיום?
אילו פריטים נמצאים בה?
האם חשוב שתהיה פינת אבידות ומציאות בבית הספר?
למי הולכים הפריטים "היתומים"?
מה הדרך הכי קלה לקפל חולצה?
במבט חטוף ,אילו צבעים הכי בולטים בפינה? האם יש לזה
משמעות?
למה אנחנו מאבדים דברים? האם אפשר לעשות משהו בנוגע
לזה?
האם יש דברים נוספים שאפשר לאבד או למצוא שהם לא
חפצים
כיצד ניתן עוד להשתמש בפועל "לאבד"  -לאבד עניין ,לאבד
סבלנות ,לאבד משמעות
באילו מקומות נוספים נתקלתם בפינות דומות?
מה הערך של קיום פינה כזו בבית הספר?

אם הפינה הזו הייתה
תנו שם חדש לפינה
איך זה מרגיש לאבד?
איך זה מרגיש למצוא?

באחריותי ,איך היא הייתה נראית?

מי מבקר בגינה? מי גר כאן?למה הוא מבקר כאן?
אם היית פרח איזה פרח היית?
אילו סוגי צמחים קיימים בגינה?
האם הגינה נראת אותו דבר בחורף? בקיץ?
האם צומחים צמחים שונים במקומות שונים?
האם אפשר למצוא צורות שונות?
מה מקור הצבע בטבע?
אלו צמחים נזכרים בתנ"ך? מדוע?
אילו סיפורים /שירים אתם מכירים על גינה?

ציור ,צילום ,תיעוד מופשט
תיעוד באמצעים שונים -
חיים מקומי
הכנת מגדיר צמחים /בעלי
הקמה של גינת מאביקים/פרחי בר
מיינדפולנס והזמנות להקשבה עמוקה
הקמה של פינות האכלה  /התבוננות על ציפורים
איסוף זרעים
יצירת אומנות מהטבע

מי מגיע לפינה הזו? את מי היא משמשת?
למה היא נידחת?
מה התחושות שהפינה הזו מעוררת בי? האם נעים לי לשהות בה?
מה משמעות המילה נידחת?
האם יש גם בבית שלכם ,בשכונה ,בעיר או בעולם אזורים נידחים?
האם ישנם גם בגופנו או בנפשנו אזורים "נידחים"?
איך אני מתייחסת למקום נידח -מתעלמת? רוצה לשנות /לתקן /
להוסיף?
למה הפינה הזו יכולה לשמש? מקום סודי? פינת זולה?
מה הגודל של הפינה?
מדוע לדעתכם אנשים נהנים לטייל במקומות נידחים?

צל/שמש /בטון/אדמה
אחורית" ,היכן קיימות כאלו

אפיינו את הפינה -צמחיה?
חיקרו את המושג "חצר
במדינה שלנו? בעולם?
חשבו על ייעוד חדש לפינה ועל הדרכים שניתן להפוך אותה
לנעימה לשהות?
ספרו ,אם מצאתם ,מה מיוחד בה ,למה היא יכולה להפוך?

מה תפקיד השומר?
איך נראה יום בחיי שומר?
אילו הכשרות צריך לעבור כדי להיות שומר?
איפה השומר יושב? האם נעים בבקתה? בחורף? בקיץ?
השומר אחי אנוכי? מי אמר ובאילו נסיבות
האם אתם מכירים תפקיד של "שומר" גם בטבע (סוריקטות)
איך בעלי חיים "מזהירים" חברים בקהילה
אילו בעלי חיים משמשים את האדם בשמירה?
קראו את השיר "תשמור על העולם ילד" ,כיצד אתם מבינים אותו?
שאלו את השומר האם הוא אוהב את העבודה שלו?
האם הסביבה שלו נעימה? האם חסר לו משהו?
איפה הוא עושה קפה?
האם יש לו תפקידים נוספים?

של השומר

סמנו את מסלול ההליכה
ציון יום השומר
שיפור נראות עמדת השמירה  -גינת פרחים ,גינת ירק קטנה,
הכנת שלט כאן גר השומר ______.

