
 הספר החדשת מסמך עקרונות בי

 צור הדסה

 ספר חדש בקהילה שיתבסס על העקרונות הבאים:-אנו, קבוצת הורים בקהילת צור הדסה, מבקשים להקים בית

 

 התלמיד כמכלול

אותם הוא מביא ש, ןדמיושאיפות וכל תלמיד הוא עולם שלם של רגשות, חוויות, תכונות, מחשבות, כשרונות, אנחנו מאמינים כי 

הוא מתפתח, צומח ורוכש ידע. לתלמיד חלק פעיל, יוזם ומשמעותי בתהליך הלמידה האישי  ובעזרתםהמרחב הלימודי  אל

 והקבוצתי, כשהוא יכול וצריך לתרום לסביבה שלו וללמוד ממנה.

בית   לידי ביטוי יכולות מגוונות.ות ומביאשל כל אחד מהם תלמידים לומדים בדרכים שונות, המערבות היבטים שונים מאישיותו ה

ראה את התלמיד כמכלול בעל מרכיבים שונים, וישאף ליצור חיבורים ורצף חינוכי משמעותי בין המרכיבים השונים הספר י

הספר. בית הספר יאפשר ויעודד למידה מגוונת העונה ליכולות -באישיותו, ביכולותיו ובין תחומי הדעת השונים הנלמדים בבית

  ת, תנועה, מוזיקה ותוך שימוש במרחבים שונים.ולמרכיבים השונים של התלמיד כגון אומנות, מלאכו

הקבוצה. המורה מוביל את תשתית השיעור והתלמידים מרחיבים ואת  א הדמות האחראית והמובילה את התלמידוהמורה ה

מאפשר לתלמיד ולקבוצה להוביל וליזום את תהליך הלמידה. המורה אחראי לאפשר לכל  מורהומעמיקים מתוך עולמם הפנימי. ה

שיחי. יחסי המורה והתלמיד מבוססים על -וירה ומרחב למידה קשוב, ורבויד לבטא את עולמו הפנימי, באמצעות יצירת אתלמ

, והן ברמת החוויה. התלמיד ישאל את השאלות, יחקור וילמד באופן אקטיבי, תוך והחיפוש הלמידהתהליך הדדיות, הן בשיתוף 

 הכלים שיסייעו לתלמיד להיות אקטיבי בתהליך הלמידה. יגיש את מיומנויות ושהמורה מלווה ותומך בתהליך. המורה יקנה את ה

 הלמידה בעולם המעשה

 לפי תקופות  ימודיםלתכנון ה

ילמד בתחומי הדעת השונים. התלמיד יחקור ויעסוק יעל ש-כל תקופה יתמקדו בנושאב יתחלק לפרקי זמן או תקופות.הלימוד 

 בנושא העל מזוויות שונות, בשיעורים השונים, באופן המערב חושים שונים ופונה למגוון ערוצי קליטה של התלמיד.  

 מבוססת פרויקטיםלמידת חקר 

וחוקר ן סקר הוא אדםהילד הוא כי מתוך הנחת יסוד עקרונית חלק ניכר מהלמידה יתבצע באמצעות פרויקטים אישיים וקבוצתיים. 

להתמקד בתחומים שמסקרנים אותו. העבודה והמבקש לגדול ולהתפתח. עבודת החקר תאפשר לתלמיד להביא מעולמו האישי, 

  וכן לביצוע אישי ומחויבות אישית ליעדים ומטרות. לעבודת צוותמיומנויות הדרושים לבקבוצה תחשוף את הילד לכלים ו

 מרחבי למידה 

ותתקיים במרחבים שונים, בתוך המבנה ומחוצה  –יצירה, כתיבה, עבודה עם הגוף והחושים  –הלמידה תתבצע דרך מגוון ערוצים 

, חקלאות(. התלמידים יצאו החוצה לטבע ם, מייקריסדנת בנייהות ומלאכות באופן יומיומי )לו. בבית הספר יהיו לימודי תנועה, אומנ

 דת חצר(.ולעבודה פיזית יומיומית )עבו



 מחזוריות קבועהטקסיות ו

, כגון פתיחת קבועיםטקסים יתקיימו בו ליום הלמידה יהיה סדר קבוע ושל יום, שבוע, וחודש. העשייה בבית הספר תהיה במחזורים 

 ויבטיחו הרגשה של בית במובן הרחב ביותר. בוקר ועבודת חצר. הטקסים והחזרתיות יאפשרו לילד מרחב בטוח ומוכר, 

 חלופיתהערכה 

את החוויות שהם עברו ולסמן יעדים ידעו להעריך על התהליך שהם עוברים במהלך הלימודים, ו תבונןתלמידים ידעו לההחשוב ש

ומטרות להמשך הדרך. יש ללמד ילדים לשקף לעצמם את התהליך, ולהכיל את ההצלחות והאתגרים שהם עברו. יש לעשות זאת 

, עם הכוונה של המורה המלמד. הערכות אלה יהיו חלק מתהליך למידה חוויתי ומשמעותיבצורה מאוזנת ורגישה, מותאמת לגיל, 

-תית והמגוונת בביתיויווישקפו את התהליך האישי של כל תלמיד. שיטות ההערכה יהיו חלופיות, כפועל יוצא של הלמידה הח

ות(, למידה מבוססת חקר ותצוגת תוצרים הספר. כך למשל, ניתן יהיה להעריך באמצעות הצגת רעיון והעברת מסר )פרזנטטיבי

 ועוד.

 למידה דיאלוגית 

הספר. הלמידה תתייחס לעולמם הפנימי -המפגש בין המורה, התלמיד, ותחומי הידע הנלמדים הוא מרכז העשייה והלמידה בבית

ורה לתלמידים. של התלמידים בשיעור, ותחפש את המשמעות של התוכן הנלמד בחיי התלמידים מתוך דיאלוג תמידי בין המ

הן מבחינה אינטלקטואלית והן מבחינה רגשית, חברתית  נסה להניע את המעורבות האישית של התלמידמההוראה הדיאלוגית 

 .וערכית

 

  



 מפגש זהויות –חינוך משולב 

הספר יכיל -המאפשר שיח פתוח, קשוב ומכבד. לכן בית  -תלמידים וצוות  -אנו רואים חשיבות גדולה במפגש בין מגוון של אנשים 

 בעצם השילוב ערך חשוב ומהותי.  ויקדםאת מגוון האמונות והדעות הקיימות בקהילה, 

ים, חושבים, לומדים, יצירתיים, המעורבים בחברה אמצעית וחופשית, מאפשרת לפתח אנשים עצמאי-למידה משותפת, בלתי

את הזהות הייחודית של כל אדם ואדם מבית ויביא להעמקתה ולהבנה  יחזק הלימוד המשותף. הישראלית על  גווניה השונים

, על פי משמעותית יותר של הזהות האישית. בהתאם, נשאף ללימוד משותף גם של שיעורי היהדות והתרבות, עד כמה שניתן

שיתופית בין תלמידים בעלי זהויות שונות וייחודיות. אנו רואים חשיבות בשמירה על המגוון האנושי, -העקרונות של הוראה דיאלוגית

הספר. בית הספר יאפשר למחלוקות להיכנס לשיח ובכך יתמודד עם השונות בין אדם -הן ברמת התלמידים והן ברמת צוות בית

 לאדם הלכה למעשה.

רלוונטי לכלל החברה. בית הספר יכיל הישראלי ופר ישאף ליצור מרחב משותף  שאינו דתי או חילוני בהפרדה, אלא יהודי הס-בית

 ם משותפים מתוקף המסורת היהודיתת. זוהי יהדות הכוללת בתוכה יצירת זהות וערכיוישראליובתוכו את מגוון הביטויים של יהדות 

 והתרבות הישראלית. 

מסורת הזרמים השונים במסורות היהודיות, לשמור על ייחודיות של כל זרם, אמונה, ואת בטא את הגוונים והספר מבקש ל-בית

הקיימות במרחב הישראלי. היהדות הישראלית מעלה שאלות חברתיות, אזרחיות, ערכיות, ואמוניות ומתמודדת איתן  יתתרבות

 יהודיים.-וטקסים תרבותיים מתוך בסיס מסורות,  טקסטים

לשמור על זהות מבית ועל השתייכות למשפחה, לקהילה ולחברה ממנה מגיע כל  ת להידבר אך גםדה המשותפת מבקשהלמי

לאפשר גיבוש של קבוצה מלוכדת בעלת שפה  כדייהיו במהלך כל היום,  , הלמידה והחוויה המשותפת בכיתות אלכןתלמיד. 

,  בהתאם לגיל היהודית תרבותאת האחידה. בשנים המאוחרות יותר תהיה בחירה הדרגתית בין מגוון של דרכים ללמוד ולחוות 

 .התלמיד ולזהות מבית

 מבחינה ייצוגית: 

 בחינה הפדגוגית:השמירה על איזון גם מבחינת האוכלוסיה וגם מ

 ללא הגדרה  40%חילוניים,  30%דתיים,  30%רישום תלמידים: 

 לכל הגדרה שהיא( 30%הספר יכיל מגוון של דעות ואמונות של מורים ואנשי צוות )ולא מתחת ל-צוות בית

 הספר יתקבלו בצוות ייעודי שייצג את כל מגוון הדעות.-החלטות על התנהלות בית

 השילוב בעולם המעשה: 

לכל תלמיד/ה האפשרות לבחור בשיעורים ובפעילויות המתאימים לאמונות ולדעות מבית, ותינתן האפשרות לשנות את הבחירה  -

 מתוך תהליך ודיאלוג מתמשך. 

 שיעורי תורה משותפים -

 לימוד משותף דיאלוגי )בית מדרשי( בהתאם לתקופות הלימוד הנושאיים. -מחשבת ישראל/מדרשי חז"ל/משנה/גמרא -



התלמידים  ׳גויהיו משופים לכל תלמידי הכיתה. מכיתה יהדות סביב מעגל השנה ומכיתה הלימודי יהיו ב -בכיתות א -לכהשעת ה -

 אוניברסלי( -דתי מול שיעור תרבותי-)שיעור הלכתי יתפצלו

ני )בחירה גו-תפילה: כיתה א משותפת ומחברת בין טקסטים דתיים לטקסטים תרבותיים. מכיתה ב מפוצל, כשהפיצול יהיה רב -

  בין כמה אפשרויות מגוונות ורב גילאי.(

, ערכי, יהודי: הספר-ספריים סביב מעגל  השנה יכילו מימדים שונים המתאימים למגוון האוכלוסיה בבית-טקסים וארועים בית -

  , אנושי ועוד. ישראלי ,חוויתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סביבה וקהילה

הספר יטפח תלמידים ותלמידות המעורבים בחיי הקהילה -החברה הישראלית בכלל. ביתהספר הוא חלק מקהילה, וחלק מן -בית

, ומתוך מחויבות לערכים אנושיים בפרט, ובחיים האזרחים במדינת ישראל, מתוך מחויבות לגורלה של המדינה ושל כלל אזרחיה

ורבים ופעילים, המשפיעים על סביבתם מעבמדינת ישראל ההספר ישאף לחנך לתלמידים הרואים זכות בחיים -בית ומוסריים. 

 לפי יכולתם, כישוריהם ודעותיהם. 

נעשה בסביבתם ובקהילת בבה הוא חי.  תלמידי בית הספר יקחו אחריות ויוזמה שעבור הקהילה בבית הספר יהיה משמעותי 

 היישוב. 

ות גם עם תושבים, ילדים ומבוגרים, בית הספר ולקדם מפגשים והיכר עומדבה שבית הספר יבקש להתייחס לקהילה הרחבה יותר 

 מוואדי פוכין ומביתר עילית. 

הבאים מתוך הוא מתקיים, כי אם ינסה לפעול ולגבש קהילה שבהם ילה והמרחב החברתי הבתוך הקלא רק בית הספר יפעל 

א גם זה שיאפשר בשעריו. בית הספר יקדם אירועים שיאפשרו גיבוש והיכרות של קהילת בית הספר. גיבוש הקהילה פנימה הו

 מפגש משמעותי עם הקהילה הרחבה יותר. 

ה קה זיבבית הספר תהי הלומדק מההסתכלות על הילד כמכלול שלם חלק מהחיבור של בית הספר לסביבה בה הוא פועל וכחלכ

ילמדו ויחקרו את סביבתם הטבעית ויצאו כמה שיותר אל  ,התלמידים יחשפו הספר.-עותית לטבע ולנוף אשר בסביבת ביתמשמ

המרחב. אופן למידה זה מאפשר דרכי ולמידה מגוונות הנותנות ביטוי נוסף לתלמידים. החיבור לאדמה ולטבע יאפשר לתלמידים 

 כמו גם על עצמם ועל שורשיהם. ,ללמוד תחומים רבים

דת האדמה אשר תחזק את החיבור שלהם למקום ולסביבה, תגביר את המחוייבות שלהם יתנסו בעבוביציאה למרחב התלמידים 

   בית הספר ותעניק להם כלים נוספים רבים כמו סבלנות, עמלנות, תחושת מסוגלות ואחריות.מרחב לתהליך ול

להיסטוריה של הטיול הוא כלי המשמש את התלמידים בחיבור לאדמה, לתרבות, למדינה, לאזרחים השונים ו -בית ספר מטייל

הספר. טיולים למרחבים רחוקים יותר יהיו חלק מתהליך לימודי ארוך -המקום. טיולים מקומיים יהיו חלק משגרת הלימודים של בית

כגון סיכום נושא או תחילתו, חלק מפרויקט או עבודת צוות. התלמידים ילמדו את הרקע לטיול )היסטוריה, גאוגרפיה, אקולוגיה 

הספר ישאף לקיים טיולים באופן תדיר וכך יהוו מרכיב -ידת היכולת שלהם בארגון ובהובלת הטיולים. ביתועוד( וישתתפו במ

 משמעותי בתכנית הלימוד. 


