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פדגוגיה תלמודית תעמוד בבסיס התפיסה 
המשלבת בין שיעורי הדרכה לכאלו בהם החניכים 
הם המדריכים, במטרה לפתח בהם תחושת 
מסוגלות והכוונה עצמית, כל זאת בגישה משחקית 

יתרון האג'ילית של תאטרון משחקי תפקידים. 
היא שקיימת תקשורת  RIDDLEבתשתית שימוש ב

עושים שימוש הרציפה בין החניכים, תלמידים 
בכל , בוגרים, הציבור הרחב ותוצרי עבר. שתיתתב

תלמידים בלבד והעלות תתחלק בין  10קבוצה יהיו 
ההורים, מכון איתן, הרשויות המקומיות ומשרדי 

 .הממשלה הרלוונטיים

ספרי במתכונת חוגי -מיזם חוץ קוריקולרי בית
העשרה לנוער המופעלים בשיתוף הרשויות 
המקומיות, בין אם במרכז שיתופעל במישרין בידי 
עמותת איתן ובין אם בידי המרכזים הקהילתיים 

(מתנ"סים). מטרת סטארט לשלב בין הציבוריים 
כהתמודדות עם מצבי  עולם החינוך ועולם המשחק

קונפליקט ופתרון סכסוכים בעולם הטכנולוגיה. 
מדובר במיזם ייחודי שאינו שם דגש רק על נהירת 
הציבור אחר ילדים תכניתנים, כי אם פיתוח 
אנשים סקרניים, משתפי פעולה, יזמים, עצמאיים 

ים שימוש בכלים טכנולוגיים וביקורתיים העוש
 להגשמת רעיונות פותרי בעיות.  

Start 
#school  

#everywhere 

www.start.k12.il  

 

יתן
ן א
מכו

http://www.start.k12.il/
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כל המחפש להביא -אוכל-שאל המראיין כמבקר ?"גדולים אמנים מכאן צאוי

 לכעס הפכו ושם למוחה חדרו אשר הדברים את שמעה ִמן לֵעָדתֹו. המורה ֶלֶחם

 . !"אדם-בני כאן מחנכים! אמנים כאן מחנכים לא. "אדיר

לפני  500הגישה האפלטונית, שפעלה ב"מערכת החינוך האתונאית" של יוון העתיקה (בערך 

הספירה) דגלה בלמידה תוך כדי משחק, משחקי מילים ומוזיקה, מתוך אמונה כי בשעה של משחק 

ניתן ללמוד על אדם יותר מדיאלוג. נמצא כי קיימת חפיפה גדולה בין הלימודים במאה החמישית 

הספר החרושתי", אשר הותאם לצרכי הכלכלה -לפני הספירה לימינו, ובמידה מסוימת, "בית

, הפחית ממעמד הלמידה, כפי שהיה מקובל ביוון העתיקה (הגם 18-ל מהמאה ההתעשייתית הח

לרוב מהמעמד  ,שהפכה לנגישה לבני כל המעמדות, בנים ובנות, בשונה מהמצב בו רק בנים

 הספר). -הגבוה, ניגשו לבית

 

 

 

 

 

 

 

כיום) ישובים במעגל  20תלמידים בכל כיתה (לעומת ממוצע של  7כיתה האתונאית היו רק ב

הספר. -ידי מורה שלא בתשלום, מחוץ לבית-פורמליים מודרכים על-לימודים פורמליים ואשקיימו 

) לשם הבנה Playאפלטון הבין, במסגרת התרבות היוונית הקלאסית, את חשיבות ההפעלה (

-ביתשנה ב 12"מבלים בו הספר החרושתי" של ימינו, -בפרט אצל ילדים, לעומת "בית ויצירתיות,

הדוברים ". כך לטענת סר קן רובינסון, מחשובי , שאומר להם כי יש רק תשובה אחת לכל שאלהספר

 בתחום החינוך, המוסיף כי:

אנחנו חייבים לצאת מנקודת המבט "
הדיכוטומית שמחלקת את התלמידים 

אקדמי, או לבעל חשיבה  לאקדמי ולא
אבסטרקטית מול תיאורטית, ולעודד 

תפקידנו  -בקרבם חשיבה יצירתית 
 .להעיר את הילדים, לא להרדים אותם"

 

 

 

 

" 
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אינם אלא  –כל בתי הספר המנסים לשכנע אותו כי הם שונים, שקופים, מיוחדים 

של אותם רעיונות, הם אינם באמת שונים, אינם באמת מיוחדים, הם בסה"כ  חזורימ
שינוי קוסמטי אשר אינו מפנים את 
השינויים המהירים העוברים על 
החברה, על הכלכלה, על הנורמות, 
על התעסוקה, על הטכנולוגיה. הם 
ממשיכים להיות כפופים לאותן 
תפיסות של מרחב, זמן, הוראה, 

ן אם הם דרך למידה והערכה, בי
היום כאז, פרויקטים או מבחנים. 

הספר נעטף בסיסמאות דוגמת -בית
"חינוך שוויוני", אשר הנציחו את פערי המעמדות בכיתה הטרוגנית ו"למידה 

 אינו מסוגל לספק. הוא במתכונתו הפיזית והארגונית ש משמעותית"

 

 :סטארט שמה דגש שעליהםבין הנושאים 

עבודה  ,מלמידה ליהנותאיך . אקלים מעודד פעולה
 והנאה מהחוג החברתי של אנשים יוזמים.

 חשיבה עצמאית, בעל הכוונה עצמיתלומד .
 יצירתיות, חיזוק הביטחון העצמי וקבלת השונה.

טכנולוגיות, מדעים וצורת חשיבה . תחומיות-רב
(על גבולות ואמנות לפריצות דרך  ותהמוביל

 .כדיאלוג)

חברת הזנק ( י. מהמתאוריה למעשהStart-up ,(
ותקשורת  ממד-בתלתעיצוב , אלקטרוניקה בסיסית

 !יש לי רעיון, מדע פופולאריחזותית, 

הרכשת ערכים של תרבות שיתופי פעולה בין שונים .
דיבור ושיתוף פעולה בקבוצה תוך חידוד מיומנויות 

אישית (בקורת בונה לעומת -התקשורת הבין
 תחרותיות ובקורת אמוציונלית).

הקניית מיומנויות במהלמידה כסיפור בהמשכים . 
השחקן כמספר בסיסיות ופיתוח חוש אחריות. 

 .כאמצעי המחשה StoryUI-תוך שימוש ב  סיפורים

 

יתן
ן א
מכו



    

Original concept design by ©Ehud Heller, Eitan Institute. 2018-2019.     Page 4 of 8 

Educational Information Technology Research Institute  eitan capital 

למידה הדדית  -, מיקוד ואיכות האג'ילית המקדמת הישגיותבתרבות 

הרותמות משונעת באמצעות טכנולוגיות ייעודיות  וזו נדבך מרכזי וההומ

פנים מקצועית -רשת חברתית א,וגמדל .חוכמת ההמונים למטרהאת 

בכל  וסביבת חיפוש מתקדמתארגונית תומכת שיתוף וקבלת החלטות 

הון מעצימים את ההתוצרים של עובדי הארגון ובמאגרי ידע. שירותים אלו 

החברתי, כלכלי וסימבולי של חברי הארגון, מאפשר ציוות פרויקטלי 

 בהתאם למעקב אחר התמחות נרכשת ורותמת אותם לשינוי.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית הספר הבא הוא גם מקום העבודה 

הבא, הוא החממה של הרעיונות, סביבה 

עתירת גירויים ופעילויות לחשיבה, למפגש 

בין אנשים, להחלפת רעיונות, לעבודה 

 שיתופית, לבידור ורקימת יחסי חברות. 
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ארכיטקטורה משלבת בין התפתחות המחקר במדעי המוח לבין האופן בו אנו מהנדסים את -נוירו

המרחב האנושי למגורים, ללמידה, לעבודה וכיו"ב, מתוך מענה כיצד המשתמש חווה בצורה 

הטובה ביותר את הסביבה מנקודת מבט נוירולוגי. ניתן לראות זאת כחלק מתחום ארכיטקטורה 

עצב סביבה אשר בה המשתמש יגשים את המטרות כפי שהמתכננים מבקשים. של בחירה, כיצד נ

מתבקשת אך לא מיושמת בפועל בין סינרגטית החדשנות אותה אנו מבקשים להציג בחפיפה 

, לשם וירטואלית-תפעולית לבין הארכיטקטורה הטכנולוגית-ארכיטקטורה של הסביבה הפיזית

 דגוגיים של יצירתיות, יצרנות והתהוות של ידע. קוגניטיבית בתהליכים פ-תמיכה סוציו

סביבת אנחנו לא מסתפקים בקירות שקופים וצבע במסדרונות. 
יש להכין את הילדים היא כזו בה העבודה המודרנית אליה 

הארגונים הם מסוג היברידים "שטוחים" המאפשרים יצירתיות 
בהתאם לכך,  מתפרצת ודיפוזיה מהירה של רעיונות חדשים.

שתוצע במרכזי איתן שואבת השראתה התפיסה החווייתית 
, Activity Based Working-ו Design psychologyמעקרונות 

אתגר להתפתחות  יםהמספק יםרכיבשל המכתיבים עושר 
עצמאות, מזמנות שיתופי פעולה, משנעות זרימת ידע והעלאת 
 שלל אסוציאציות לכדי דמיון פורה המזין פתרונות לחידות

)(Riddles אותן שאלות פוריות ואותנטיות. הילדים הם המנהלים ,
את סביבת העבודה, הלמידה והיצירה, קובעים מדיניות, עם מי הם 

יתן .ועל מה, ואפילו מקיימים מנגנון הענשה בסגנון קורצ'אק יעבדו
ן א
מכו
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המדרגיות במודלים השמרניים אינה רלוונטית יותר 
ולא עובדת בעולם המורכב, הגלובלי  והדינמי של ימינו, 
ותוצאתה ההרסנית ברשתות סמויות פוגעות בשרידות 
הארגון. למול זאת מוצעת תפיסת "פועלי ידע" 

)Knowledge workers הטוענת כי בעידן הדיגיטלי (
כל משתמש מייצר מידע בעל ערך כלכלי המתהווה 
בתהליך משתנה (דינמי) של שיתופי פעולה ופרשנויות 

כי כל ארגוני הידע, בין מחקרים מצאו סובייקטיביות.  
אם ממשלתיים ובין אם עסקיים, נתונים לשינויים 

ורכבת תכופים בסביבתם ונדרשים למאפייני מערכת מ
מסתגלת המגיבה לשינויים. עוד נמצא כי "עובדי הידע" 

המערכת) מאפשרים לארגון -כפרקטלים (ישויות תתי
צבירת ידע ומציאת פתרונות יעילים, לעומת מנהלים 
כפרקטלים, המאפשרים תכלול, סנכרון ומימוש הידע 
המצוי. התייחסות לכלל הפרקטלים כפועלי ידע תורמת 

יות. תפיסה זו מחייבת דיון להניעתם וללקיחת אחר
בסביבה האקולוגית המטפחת ומאפשרת באופן מיטבי 

 To) ידע ולארגון לתפוס (To createלפרט ליצור (

capture) ולשנע (To mobilize .( יתן
ן א
מכו
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טובים, אנחנו  םלא רק אמנים גדולים, לא רק תוכנתי
אדם חושבים, ביקורתיים ויצירתיים, -שואפים לבני

 לה ולפתור בעיות ביחד.שידעו לשתף פעו

טכנוצנטריות כמו צנטרום. ויטמינים להורים שיהיו רגועים, אבל ממש לא תרופה לבעיה.  
Codemonkey  רוצה ללמד ילדים לתכנת

בצורה חביבה ומשחקית. בדרגות הקושי 
 Logoהנמוכות היא יותר דומה לשפת 

של  60-שפיתח סימור פאפרט בשנות ה
מים, נחשף המאה הקודמת, וככל שמתקד

, הדומה יותר CoffeeScriptהלומד לשפת 
-לג'אווה סקריפט. קוד מנקי, בדומה ל

Scratch, Tynker ו-CodeCombat  היא
דוגמה מובהקת כיצד טכנולוגיה כן משתלבת 

הספר, היא פשוט לא מאתגרת שום -בבתי
תפיסה קיימת של הלמידה, ההוראה או 

 .ההערכה

אנחנו לא מסתפקים 

בלערער על איך בית 

הספר מעוצב או מלמד, 

נו מערערים על אנח

האופן בו אנו מבינים מהי 

טכנולוגיה בחינוך. רק כך 

נצליח לגרום לתלמידים 

  .להיות ספקנים ויצירתיים
 

 

 

 

 

 

 Startההשפעה של 
-היא ככוח כבידה דו

כיווני: שדה ניסוי 
מתמשך של החזון 
התפעולי והפדגוגי 

הספר העתידי -לבית
הממומש באמצעות 

Classpace RIDDLE 
ובמקביל, סביבת 

הכשרה של 
Classpace RIDDLE 

לצוותי הוראה, ניהול 
 ומפתחים חיצוניים.
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Start? 
#yes  

#now 

jump@start.k12.il  
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