
למידה משמעותית בהנעה ובהנאה 

א גליל עליון  .מי"תלבית ספר אזורי 



נושאי ההרצאה
מהו בית ספר ניסויי?
בתי ספר ניסויים בארץ
 על אודות וכתבות–" עלי גבעה"בית הספר
עלי גבעה"מיוחד וחדשני ב"
סרטון
 עלי גבעה"מדוע"
  היבטים ביקורתיים
ז סיור  "לו
מקורות



?ניסויימהו בית ספר
של  וגיבושו למודלים יישומייםידעבתי הספר הניסוייים מטרתם יצירת

.  במערכת החינוךחדשנות חינוכית לשם הפצתם

ומסגרת תיאורטית העומדים  רציונלבתי ספר אלה פועלים כולם על פי
במהלך חמש שנים מקבל בית הספר הדרכה  . במבחן קבלה למסגרת זו
,  הוא שייך לרשת תומכת ומלווה, הניסויותמיכה במאמץ להפעלת

.  ובתום חמש שנים מתאפשר לו להפיץ את המודל שפיתח

לצד ההוראה מתקיימות פעילויות חברתיות וחינוכית ענפות  .

בית הספר חייב לשקף במהותו תפיסות חברתיות בנות התקופה



בתי ספר ניסויים בארץ
בית ספר יסודי מעגלים

בית ספר יסודי משגב

בית ספר יסודי משה שרת

בית ספר יסודי נאות לון

בית ספר יסודי נווה במדבר

בית ספר יסודי נווה שלום

מגדל העמק-בית ספר יסודי נופים 

בית ספר יסודי אביחיל

בית ספר יסודי יהודה הלוי

בית ספר יסודי תחכמוני

ראש -בית ספר יסודי נופים 
העין

בית ספר יסודי נרקיסים

דין-בית ספר יסודי סלאח א

חינוך  -בית ספר יסודי עופר 
מיוחד

בית ספר יסודי עין הים

צמחבית ספר יסודי

בית ספר יסודי קדימה

בית ספר יסודי ראשונים

שפרינצקבית ספר יסודי 

בית ספר עלי גבעה  

בית ספר יסודי אילנות

אלמוגיםספר יסודיבית

אלמוסתקבלבית ספר יסודי 

אפקבית ספר יסודי 

בית ספר יסודי ארזים

בית ספר יסודי גבים

בית ספר יסודי גנים

בית ספר יסודי דליה

ידליןבית ספר יסודי 



כתבות על 
"עלי גבעה"



על אודות –בית ספר עלי גבעה 

ניסויי אזורי שש שנתי המונה בית ספר ממלכתי. שנה19ס עלי גבעה הוקם לפני "ביה
תלמידים מהישובים הצפוניים של המועצה האזורית גליל תחתון 302

 ס לצרכים חינוכיים ייחודיים"כיתות בביה2כיתות ובנוסף ישנן 2בכל שכבה  .

מטרתה להרחיב דעת ואפשרויות  בבית הספר יש שימוש בטכנולוגיה עתירה אשר
מזמנת לחלל הכיתה חיבור לעולם  -ללמידה ולהעשיר את הלמידה בתחומי הדעת

.הגדול

ס הינו אימוץ ערכים ושיטות עבודה מתחום החינוך הגופני לכלל תחומי "הניסוי בביה
ס"העשייה החינוכית לימודית בביה



"עלי גבעה"המיוחד ב
בתנועהס הינו למידה חווייתית ומשמעותית "העיקרון המיוחד בביה

תנועה ופעילות אקטיביתי דרכי הוראה בדרך של "ע, מטרתו לחזק את חווית הלמידה
.  אשר מטרתה להניע את ההבנה הרגשית קוגניטיבית הפנימית

מיזוג חינוכי בין תלמידים בני קבוצות חברתיות שונותישנו , ס"כחלק מהניסוי בביה
. תנועתית-ולמידה חווייתית

 פעילים במיזם  , ו-תלמידי בית ד. הקבוצה והקהילהישנם מוקדי ניסוי ברמת היחיד
"עוצמה והעצמה*"

 יכולת לעבוד בצוות, אחריות אישית ללמידה, התבוננות-בתהליכי הלמידה דגש רב  ,
.התמודדות עם שינויים וחידושים, פה-חיזוק כושר הביטוי בכתב ובעל

.לימודי בחירה מגוונים מתוך בחירה ועניין אישי**



https://youtu.be/BZU-liTFlKw...תראו בעצמכם

https://youtu.be/BZU-liTFlKw


?מדוע עלי גבעה
אני רואה חשיבות גדולה , כמאמן כושר ובריאות"

בית ספר המעודד למידה דרך תנועה  . לפעילות הגופנית
ופעילות אקטיבית הוא בית ספר שיקנה לתלמידו 

דבר שמוזנח מעט במערכת  ! הרגלים לאורך חיים בריא
"החינוך הרגילה 

אני סובלת מהפרעות קשב וריכוז ומתקשה להתרכז "
אני מאמינה שבבית  , לכן". מסורתיים"סטטיםבשיעורים 

ספר מסוג זה בו התכנים מועברים באמצעות שיעורים  
, אנשים כמוני יוכלו להשתלב בצורה נהדרת , דינמיים

"ויצליחו להתגבר על קשייהם

מזה מספר שנים שאני מדריכה ומלווה בנות צעירות  "
ורואה בבירור את הקשר בין תנועה לבין , בחוגי בלט

,  שיפור תהליכי למידה שונים כמו עבודה בצוות
אני  . התמודדות עם משימות ולקיחת אחריות בלמידה

מאמינה שצורת למידה זו יעילה מאוד וזאת מניסיוני  
"האישי



היבטים ביקורתיים

בעיות  
?נוספות

מה אתם •
?חושבים

?אתי

האם זה נכון  •
מבחינה אתית  

לערוך ניסוי מכל  
סוג שהוא על 

אולי ישנן  ? ילדים
?השלכות נוספות

מותאם  
?לכולם

האם צורת  •
הלמידה  

המיוחדת  
מתאימה לכל 

?תלמיד

?שילוב עתידי

האם תלמיד שלמד  •
בבית ספר ניסויי  

ישתלב כראוי  
בהמשך דרכו  

בחטיבה ובתיכון  
?רגילים

?שיווני

האם זרם חינוך זה  •
יוצר חוסר שיוון בין  

ביתי הספר אשר 
מקבלים תקציבים  

למימוש הניסוי  
?לכאלה שלא מקבלים



ז סיור"לו
9:00התכנסות בחדר מדעים-קפה ועוגה

תלמידי אמיריםעםיציאה להתנסות בשיעור בתנועה

10:05- למידה  -יציאה לבית פתוח לכיתות לצפייה בשיעורים
תנועתית בתוחמי ידע שונים

10:45-  התכנסות לשאלות ותשובות לאור ההתנסות והתצפיות
כיצד , והוצאת עקרונות ושאלת הניסוי ותפיסת הניסוי בבית הספר

התחיל ולאן פניו וסיכום

11:35-12:00הפעלת תלמידי בית הספר על ידי  -הפסקה פעילה
הסטודנטים מוינגייט

12:00-13:00סיכום



מקורות
אתר בית הספר הרשמי:

https://sites.google.com/a/aleygivha.tzafonet.org.il/aleygiva/

 אתר מאמרים:
http://portal.macam.ac.il/Search.aspx?keyType=Subject&itemId=1132

אתר משרד החינוך הרשמי:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Nisuyim

 ויקיפדיהאתר:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%

D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%99

https://sites.google.com/a/aleygivha.tzafonet.org.il/aleygiva/
http://portal.macam.ac.il/Search.aspx?keyType=Subject&itemId=1132
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Nisuyim
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%99

