
 

 
 

 השתלמות חינוך חוץ לבתי ספר 
 הזדמנויות שהסביבה מזמנת לנו

 למידה כדרך חיים, יחסים, הטבע 
 

 

"זה לא כל כך חשוב לדעת כמו להרגיש. אם עובדות הן הזרעים שמאוחר יותר יוצרים ידע וחוכמה, אז הרגשות והתרשמות 

 החושים הן האדמה הפורייה שבה הזרעים מוכרחים לגדול". 

 )רייצ'ל קרסון( 

 

 רקע 

מרחבי הלמידה, תפקיד המחנך ובמבנה  באופני ההוראה, בדרכי הלמידה,  - אנו נמצאים בתקופה של שינוי משמעותי בעולם החינוך 

מערכת הלימודים.  במציאות עמומה, משתנה ומורכבת זו, המאופיינת בחוסר ודאות ושינויים תכופים, בעומס מידע וקולות שונים,  

ינוך  ובמגוון הולך וגדל של אתגרים חברתיים ורגשיים, ישנה חשיבות רבה ודחיפות להשתלמויות מורים מסוג אחר, מאחר ועולם הח 

 .זקוק לפתרונות חדשים ועמוקים ובמהירות

המגפה הראתה לנו מה זה אומר להיות אנושי ועד כמה חשוב לפתח את היכולות הרגשיות והחברתיות של התלמידים.….הבסיס   "

     ם."ללמידה הוא החוויה החברתית. עבודת המורים בעתיד תהיה מבוססת על מערכות יחסים, והטכנולוגיה לא תוכל להחליף אות 

 כך אומר אנדראס שלייכר, המכונה שר החינוך של האו"ם.  

ברוח הדברים, אנו נדרשים לפתח אצל הילדים עצמאות, יזמות, אחריות אישית ללמידה, מיומנויות תקשורת ושיתוף פעולה ובעיקר  

נת מענה על צורך עמוק של הילדים  חוסן רגשי להתמודדות עם שינויים ואי ודאות. למידה מתוך חוויה וחיבור עם הטבע והסביבה נות

ללמידה התומכת בעולמם הרגשי והחברתי. על מנת שהמורים יוכלו להעניק אוצרות אלו לילדים עליהם לרכוש אותם בעצמם כצעד  

הנגשה של מרחבי החוץ הטבעיים למורים הן כמענה לאתגרי המערכת בתקופה זו   -ראשון וזוהי המטרה הראשונה של השתלמות זו  

 אפשרויות חדשות לגמישות והתחדשות פדגוגית. והן כ

השתלמות זו נשענת על שני המודלים החינוכיים המובילים בארץ ובעולם. בארץ זהו מודל פדגוגיה מוטת עתיד )פמ"ע( אשר פותח  

  .OECD - של ה   2030על ידי אגף מו"פ במשרד החינוך, ובעולם זהו מצפן הלמידה 

ען כי במציאות הקיימת יש צורך לפעול בהסתמך על מערך רחב של ידע, מיומנויות  טו  OECD  -של ה  2030מצפן הלמידה 

קוגניטיביות(, עמדות, ערכים וכשירויות. הלומדים יכולים להפוך ל"סוכני שינוי" ולבצע  - רגשיות, פיזיות, קוגניטיביות ומטה-)חברתיות 

 למצוא פתרונות חדשניים ובני קיימא לטובת האנושות.  מיומנויות טרנספורמטיביות במגוון רחב של הקשרים ומצבים וזאת כדי  

מודל פדגוגיה מוטת עתיד נבנה על מנת להתמודד בהצלחה עם אתגרי המציאות המשתנה בהתבסס על ידע, מיומנויות וערכים  

. למען רווחתו  ובמטרה שבוגר מערכת החינוך ישלוט בידע מגוון ובין תחומי, יהיה בעל מיומנויות חשיבתיות, אישיות וחברתיות..

 ולרווחת החברה... ומתוך רלוונטיות החינוך ללומד ולעולם.  

רבים המחקרים הקיימים אשר מקשרים למידה פעלתנית וחווייתית במרחב טבעי לפיתוח חוסן רגשי, חיזוק מסוגלות אישית, חיזוק  

ניהול סיכונים, שיפור כושר ובריאות פיזית, השפעה נפשית מיטיבה, שיפור תהליכי קבלת החלטות, הישגים   ביטחון עצמי, יכולתת 

 אקדמיים גבוהים, שיפור קשב וריכוז, חיזוק תקשורת בין אישית, יצירת אחריות אקולוגית וחברתית ועוד. 

 

- ך. גישת חינוך חוץ יכולה לספק ולתרום לחינוך מוסריתחומית( לחינו- חינוך חוץ כיתתי מכיל בתוכו גישה מולטידיסיפלינרית )רב 

הומניסטי, במונחים של פיתוח מודעות לערכים אישיים, בין אישיים וחברתיים ויצירת הזדמנויות לחקירה שלהם דרך התנסות. חינוך  

רך בסיסי ועמוק של הילדים  חוץ כרוך בחינוך לקיימות מתוך יחסים הולכים ונרקמים עם הסביבה המקומית. חינוך חוץ  גם תומך בצו 

באופן טבעי. חינוך חוץ מאפשר גם למורים   - ופעלנים  - כאשר הוא מאפשר להם להגשים את הפוטנציאל שלהם כחוקרים פעילים 

 להיזכר בשאלות העמוקות בנוגע להתפתחות האדם ומקומו בעולם  

 



 

 
 

 

יוצרת השפעה עמוקה על רווחתם הנפשית של    ההזדמנות ללמוד ולהתפתח באופן זהבמרקם החברתי. ועל תפקידם כמחנכים  

 הילדים ושל המורים. 

 

"להיות מקומי טוב זוהי אומנות הדורשת ידע מדוקדק על המקום, יכולת    חינוך המחובר למקום ולמקומיות, ברוח דבריו של דיוויד אור: 

ושורשיות... מדהים עד כמה העשייה בעמל כפיים למען המקום   ותחושת אכפתיות  ומעמיקה את  התבוננות  מחזקת את האחריות 

 השייכות למקום."  

 

 

 מטרות  ההשתלמות 

 

 חשיפה לאפשרויות חדשות במרחבי הלימוד ויצירת ביטחון ביציאה החוצה  -מרחב   .1

 חינוך מתוך ראיה הוליסטית של הילד ושל המחנך - גישה חינוכית  .2

 באופני ההוראה העצמה של המחנך כמנהיג חינוכי ופיתוח גמישות פדגוגית  - מחנך  .3

 מתן כלים פרקטיים ללמידה בחוץ, בדרך חוויתית של תהליכים אישיים וקבוצתיים    - הילד והקבוצה  .4

משבר האקלים כמראה למצב   -, הסביבה כמרחב החיים היציאה החוצה כהזדמנות לתהליכי למידה דרך החיים  - למידה  .5

 האנושי 

 למרחב, ךעצמי לקבוצה   -חיבור טבעי  .6

 

 

 

 

, ההוא את עיניך, בן אדם, והצצת ישר לתוך עיני הטבעופקחת ביום  ” 

 וראית בהן את תמונתך.  וידעת, כי אל עצמך שבת 

 התעלמת מעצמך מן הטבע כי בהתעלמותך“

 א.ד גורדון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 סילבוס

 שעות אקדמיות כל מפגש.   3מפגשים,  10שעות,  30

 שיכלול: התנסות פעילה, רפלקציה, שיח, משחק וסיפורים.  המפגשים יהיו בפורמט סדנאי 

 המפגשים יכולים להתקיים בחוץ וגם בפנים. 

 

 מרצה הרחבה נושא  

   מאתגר להזדמנות  1111

 

 מבוא ל"חינוך חוץ"   

 .בעולםו  בארץ"חינוך חוץ/חינוך יער" הוא גישה הצוברת הערכה ותאוצה  

הגישה דוגלת בקיום למידה בטבע, מתוך תפיסה כי חשיפת ילדים לשפע הגירויים  

 הטבע, תורמת רבות להתפתחותם הקוגניטיבית, הרגשית והנפשית.  והאתגרים שמזמן לנו 

 לא צריך להיות גשש ולקט כדי לצאת החוצה! 

 מאתגר ביציאה להזדמנות במרחב 

 במפגש זה נבקש להכיר את יסודות חינוך יער/חוץ  

 ענת  

  יחסים ואמון 2

 חוץ  כבסיס לחינוך 

 בהעדר גבולות חיצוניים, אנו זקוקים לגבולות פנימיים על מנת להתנהל בשלום. 

עלינו לראות את היחסים במרכז, ולא רק את האדם העומד   –ליצירת חוויה שלמה ומאוזנת  

בפני עצמו במרכז, כי אדם, בין אם הוא ילד או מבוגר, אף פעם לא עומד בפני עצמו, אלא  

 ו.  תמיד בהתייחסו למשהו/או מישה

במפגש זה נבקש להכיר את המרכיבים שאנו אנשי החינוך מבקשים להביא, כמו כן מתודות  

 ישימות במרחב חוץ. 

 ענת

   הסכמות" " 3

מעבירים אחריות  

 לילדים 

שלהם,   ומעמיקה  הולכת  שהבנה  היא  ביער  להתנהלות  שלנו  הכללים  של  המוצא  נקודת 

ומיטבי ביער. עם תהליך העמקת ההבנה, שבו   תאפשר התהוותו של מרחב למידה בטוח 

 הכללים נכנסים לליבם של הילדים, הכללים הופכים להסכמות.  

ליצור תהליך להבנת  מראש, הכללים שלנו לא מדברים בשפה של אסור ומותר. הבקשה היא  

הגבולות והבקשות שלנו ביער, כדבר פנימי ולא חיצוני. אנו מבקשים שהילדים ימצאו בתוכם,  

 את הצורך בהוויה נוכחת וקשובה יותר, או בגבול כזה או אחר. 

במפגש זה נבקש להכיר את תהליך יצירת ההסכמות ואילו עומקים חינוכיים טמונים  

 בתהליך זה. 

 ענת/ רני 

 מבטיחות משתקת לבטיחות מאפשרת.  בטיחות טבעית  4

 בטחון ובטיחות הם מהנושאים שיותר מעסיקים אותנו בחינוך חוץ. 

 אבל איך שומרים על בטיחות תלמידים בלמידה בחוץ? ומה זה אומר בכלל? 

השהייה והפעילות בסביבה הטבעית, תשפר את המיומנויות הפיזיות וכן תעצים את תחושת  

העצמאות, הביטחון העצמי והיצירתיות. כל אלו יגבירו את הביטחון הפיזי והמנטלי של הילד  

  –ואת יכולתו להתמודד עם סיכונים ועם אתגרים ומכשולים פיזיים ואחרים בעולם האמיתי  

 בטיחותו הכללית תשתפר ותתעצם. 

כולים להתנהל  במפגש זה נבקש להכיר את המושג בטיחות טבעית, וכיצד אנו אנשי החינוך י

 במרחב טבעי עם קבוצת ילדים  

 

 יחיאל 

http://forestschool.org.il/about-forest-school/#ISRAEL
http://forestschool.org.il/about-forest-school/#WORLD


 

 
 

המחנך במרחב   5

 חוץ 

בחינוך חוץ ניתן דגש על עולמו הפנימי של הילד והתפתחותו הרגשית והחברתית, סדר  

היום פתוח וגמיש יותר ויישום תכני הלימוד דורש התאמה לסביבת היער בשיטות חדשות  

 ושונות )חשבון, שפה(. 

, המחנכים גם מלווים, תומכים, מתווכים ומעניקים השראה  כמרחב מתווך תודות ליער 

  -לילדים בדרכם. הם יוצרים מרחב המתאים ללמידה והתפתחות ומתווכים את המציאות  

לילדים על מנת שאלו בתורם יוכלו לפתח את הרצון, הסקרנות,    -מקום/זמן/הזדמנויות/שקט  

המחנכים לוקחים אחריות על הנגשת   היצירתיות והמפגש עם אותה המציאות. על כן 

האפשרויות להתפתחות בדרכו של הילד אך לא על בחירותיו של הילד. אחת האקסיומות  

 היא "מקסימום שמירה, מינימום התערבות". 

במפגש זה נבקש להבין מה האחריות של מחנך ב "החזקת המרחב", כיצד מובילים  

 הלמידה האישית והקבוצתית.  ומנהיגים את העשיה החינוכית, באופן שייטיב עם 

 ענת

 מה המרחב מזמן?  6

 מלאכות יער 

 

 

 חינוך חוץ מבקש להשתמש במרחב הטבעי כאמצעי אידיאלי ללמידה הוליסטית מיטבית. 

שינוי   של  דינמיות  למידה  הזדמנויות  אינספור  מספק  טבעית,  למידה  כסביבת  היער, 

הטבע,   כיציר  ומחקר.  גילוי  ושל  הילד  והתפתחות,  של  ללמידה  הטבעי  והרצון  הסקרנות 

 מועצמים, ללא הצורך בגירויים נוספים, מלאכותיים. 

 כיצד המרחב משרת את הפדגוגיה?  

 מה צריך להיות במרחב לשם שהייה יומיומית? 

 מה הם מרכיבי המרחב "הכיתתי" בחוץ? 

 מהם אתגרי המרחב ופתרונות אפשריים? 

 בדגש מלאכות ביער במפגש זה נבקש להבין כיצד המרחב הטבעי מזמן למידה כדרך חיים 

  מישה

 פינק 

 מה המרחב מזמן?  7

 משחוק ומשחק 

 

 

 חינוך חוץ מבקש להשתמש במרחב הטבעי כאמצעי אידיאלי ללמידה הוליסטית מיטבית. 

למידה   הזדמנויות  אינספור  מספק  טבעית,  למידה  כסביבת  שינוי  היער,  של  דינמיות 

הילד   של  ללמידה  הטבעי  והרצון  הסקרנות  הטבע,  כיציר  ומחקר.  גילוי  ושל  והתפתחות, 

 מועצמים, ללא הצורך בגירויים נוספים, מלאכותיים. 

 כיצד המרחב משרת את הפדגוגיה?  

 מה צריך להיות במרחב לשם שהייה יומיומית? 

 מה הם מרכיבי המרחב "הכיתתי" בחוץ? 

 חב ופתרונות אפשריים? מהם אתגרי המר

על משחוק  דגש ב  במפגש זה נבקש להבין כיצד המרחב הטבעי מזמן למידה כדרך חיים 

 כאמצעי חשוב ורלוונטי 

עופר  

 עמיר 

 למידה הוליסטית  8

מעברים ברצף  ו

 יום

 "מעשה לעולם אינו תולדה של חלק מסוים מהאישיות" )אדלר(. 

מגוף, נפש, רוח, המושפע   השלם המורכב המודל לחינוך הוליסטי רואה ומטפל באדם 

 .מהתנאים הסביבתיים )פיזיים וחברתיים( והתורשתיים 

אנו מבקשים להפסיק לייצר הפרדות בין המקצועות ולראות את החיבורים וההקשרים בין  

 המקצועות, ובכך לייצר למידה משמעותית עבור הילדים. 

דיסציפלינות ושל אינטליגנציות  של  המרחב הטבעי ההוליסטי מזמן למידה שחוצה גבולות  

 ענת  



 

 
 

 ומאפשרת לכל ילד מתוך הנעה פנימית למלא את עצמו בידע רלוונטי ויישים עבורו. 

במפגש זה נבקש להכיר את מודל החינוך ההוליסטי כמו כן את הלמידה הבין/רב תחומית  

 וכיצד כל זה יכול לבוא לפועל בצורה מיטבית בסביבה טבעית. 

 חיים למידה כדרך   9

 

 למידה כדרך חיים, מתוך הלב ובהשראת היער. 

 למידה מתרחשת בכל מקום, בכל עת, ובכל מימד, לאורך שנות חייו של האדם.  

ולילדים   למחנכים  מזמנת  שהמציאות  הלמידה  פוטנציאל  מקסימום  את  לממש  ניתן  כיצד 

כיצד   הילדים?  עבור  משמעותי  יום  יום  לייצר  וכך  הלימודים  יום  לבית  במהלך  זאת  נחבר 

 .ולקהילה ומה הקשר למושג מקום ומקומיות

 

למידה במרחב טבעי במודל של בית היער מעוצבת כהתנסות בחיים עצמם המזמנים דילמות,  

קשיים ואתגרים וכך בית היער "מנצל" את כל אלה כהזדמנויות ללמידה, לגדילה ולצמיחה.  

ליצירתיות לגמישות מחשבתית,  נדרשים  הילדים  כך  הילד את    לשם  וליזמות. הלמידה של 

עצמו מתהווה מתוך מרחב היחסים שלו עם סביבתו האנושית והטבעית. כל מפגש עם הסובב  

 מזמין אותו להביא את הפוטנציאל שלו לידי מימוש.  

 

במפגש זה נבקש להכיר את המושג למידה כדרך חיים ונבקש לחבר את זה לעקרונות של  

 .ת העתיד החינוך ההוליסטי והפדגוגיה מוט

 ענת
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תנועה בין חוץ  ה

 ופנים  

שהחוץ הוא התפאורה המיטיבה לחינוך, נבחן כיצד העקרונות השונים יכולים   משהבנו

 להתקיים גם בתוך בית הספר ומה צריך להשתנות לשם כך. 

 

במפגש זה נבקש למצוא את התנועה בין למידה במרחב חוץ ללמידה חזרה בכיתה, כיצד  

וכיצד משמרים את התפיסה החינוכית שרכשנו בחוץ, גם בתוך כותלי בית   flowיוצרים  

 כראי לסיכום שנה ותהליך אישי ובית ספרי  הספר ובכיתה

 ענת  

 

 

 

 

 


