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 תקציר

 (Ward היה להוריהם ולדורות הקודמים להםלילדים בימינו יש פחות מגע ישיר עם הטבע מאשר 

et al. 2008 as cited in O'Brien, 2009 .) נמצא כי ילדים שיש להם מעט גישה לסביבה הטבעית

 הם יהפכו למבוגרים שלא. עלולים לאבד את הקשר והחיבור אליה בבגרותם ,במהלך הילדות

 (Bixlerמשתמשים במרחבים אלו ויפספסו את התועלות הרבות שהגישה והקרבה לטבע מאפשרת

et al. 2002, as cited in O'Brien 2009) ,כי למחסור במגע עם  ראיות נצברות מעידות. כמו כן

יש  קשר סדיר עם הטבעל ואילו הטבע לאורך זמן יש השלכות בריאותיות, חברתיות ורגשיות

 ;Maller et al. 2006) ל האדםש ( (well-being על בריאותו ושלמותו ותהשפעות מיטיב

Townsend et al. 2010) . 

לצד הדאגה כי קיים כיום  ,לאור המודעות הגדלה לגבי ההשפעות המיטיבות שיש להמצאות בטבע

במרחבי למידה חוץ  התגבר בשנים האחרונות העניין והצורך ,מחסור בגישה לטבע לילדים

 .((Lewis ,2005 as cited in Murray and O'Brien, 2007 כיתתיים

Forest School  המושתת על משחק, יצירה וחקר פעיל דרך מגע ישיר מהווה מודל חינוכי ייחודי

 (Bernie et al. 2006; Forest Education Initiative, 2010; Forest School עם הטבעוממושך 

Association, 2014; all cited in Murray and O’Brien, 2005)   .    

של משאבי חינוך שיכולים  עצוםמחקרים הראו שיערות ומרחבים טבעיים מכילים פוטנציאל 

 (;Kahn, 1999; Forestry Commision Scotland 2005 טווח רחב של ילדיםת תועלת עבור להוו

O’Brien, 2005; O’Brien and Murray, 2006; Borradaile 2006 all cited in O'Brien 2009). 

 ודה זו אבחן את השאלה מהי השפעת בית ספר יער על ילדים הלומדים בו? בעב

 ספר יער יתשל ב השפעהשבחנו לאורך זמן תחומי  איכותניים מחקריםשני לצורך כך אסקור 

 אסקור מחקרבנוסף  ם.והורים שלה של מורים, מנחים מנקודת מבט ,על ילדים בבריטניה

מתחילת התהליך באמצעות השוואת ראיונות לדים ימנקודת מבטם של  השפעותשבחן  איכותני

  בבית ספר יער ומסופו.איתם 

תוצאות המחקרים מראות כי להשתתפות בבית ספר יער היו השפעות חיוביות רבות על הילדים. 

בילדים שהשתתפו  .השפעות קוגניטיביות, רגשיות, בין אישיות, חברתיות, מוטוריות והתנהגותיות

העצמי, בערך העצמי, במוטוריקה העדינה והגסה,  שיפור בביטחון ניכרבבית ספר יער ונחקרו 

בידע ובהבנה שלהם על  בשפה ובתקשורת, בכישורים חברתיים, במודעות ואחריות סביבתית,

, אתגרים עם פחדים,בהתמודדות  ביצירתיות, בעצמאות,במוטיבציה ללמידה,  ,העולם סביבם

בית ספר יער מעורר גלי השפעה שעוברים הלאה נמצא ש בנוסף,פיתוח דמיון, יצירתיות וסקרנות. 

 ;Knowles et al. 2012; Murray and O'Brien, 2007) למשפחתם, חבריהם ומוריהם -הילדיםמ

O'Brien, 2009 .) 

בית ספר יער מהווה מודל חינוכי משמעותי אותו ניתן ורצוי ליישם במקומות נוספים בעולם 

ביערות(. יש לו פוטנציאל רב להיטמע בשגרה של הרבה בתי ספר )במגוון סביבות טבעיות ולא רק 

לאין שיעור לתלמידים ותועלות פיתוח , כפי שעולה מן המחקרים, העצמה, רגילים דבר שיאפשר

 .   ולסביבה עצמה המקומית בקרבתו קהילה, ללמורים



3 
 

 תוכן עניינים

 4...............................................................מבוא...................................................... .1

 4............פרט..........................................ת המצאות בטבע על האדם ועל ילדים בהשפע 1.1

 5....................................................................................................יער מהו בית ספר 1.2

 5-7..................................................בית ספר יער בעידן של משבר.............................. 1.3

 7.......................................................................מתכונת הפעילות של בית ספר יער..... 1.4

 7-9..............................................................של בית ספר יער........הפדגוגיה החינוכית  1.5

 9........................................................................................שאלת המחקר...............  1.6

 9-11.............................................................................................................שיטות. .2

  11-13...........................................................................................................תוצאות .3

 13-15......................................................................פיתוח כישורים פיזיים ומוטוריים 3.1

 15-16..................................................................................פיתוח כישורים חברתיים 3.2

 16-17.........................................השפעות שבאו לידי ביטוי בילדים מעבר לבית ספר יער 3.3

 17-19................................................................כה עצמית ועצמאותפיתוח בטחון הער 3.4

 20-21..............................מודעות אחריות סקרנות והבנה טובה יותר על הסביבהפיתוח  3.5

 21-22..........................................................פיתוח מוטיבציה, ריכוז, סבלנות וסקרנות 3.6

 22-24.............................................השפעות שנבעו מהמשחק שהתאפשר בבית ספר יער 3.7

 24-25......................................................הילדיםמשעברו הלאה  בית ספר יער השפעות 3.8

 26-30.............................................................................................דיון ומסקנות...... .4

 30-31.........................................................................................סיכום אישי............ .5

 32-33.................................................................................ביבליוגרפיה................... .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 בואמ

 השפעת ההמצאות בטבע על האדם ועל ילדים בפרט 1.1

חוקרים רבים הגיעו למסקנה שבני האדם תלויים בטבע לא רק לצרכי קיום פיזיים, אלא גם 

ביניהם, בריאות  במחקרים מתחומים שונים ומגוונים,. לצרכים פסיכולוגיים, רגשיים ורוחניים

הציבור, פסיכיאטריה, תכנון נוף, גינון ופנאי ישנם ראיות נצברות המעידות על השפעת הקשר עם 

 .Maller et al. 2006; Townsend et al) ל האדםש ( (well-beingהטבע על בריאותו ושלמותו

2010) . 

תיאוריית תיאוריות רבות מציעות הסבר לגורמים להשפעה החיובית של הטבע על האדם. ביניהן 

היא מתמקדת  .ולדת באדם וטבועה בו אבולוציוניתהזיקה לטבע מכי הטוענת , הפיליהביו

 as cited in Murray and O'Brien ,2007 Wilson) בקשרים שאנו מחפשים עם שאר החיים

סר שיכול לפגוע כאשר הצורך בזיקה זו לא ממומש האדם סובל מחוווילסון טוען כי  (.,1984

  .ברווחתו ושלמותו

למידה בחוץ יכולה בע כי קו בבריטניה הקרן הלאומית למחקרים חינוכיים ח של"דוכן, כמו 

טיביות, רגשיות, מוטוריות, בין אישיות ילהביא לטווח רחב של השפעות כולל השפעות קוגנ

 .Dillon et al) הוות חלק חיוני בהתפתחות הילדמהתנסויות בפעילויות בטבע וכי  והתנהגותיות

2005,  as cited in O'Brien, 2009 .) 

יש יותר יכולת  ,שיש בהם מרחבים טבעיים ,לילדי רווחה ממועדוניות יוםכי מצאה  (1996)גראהן 

מצאו כי  ,(2004) וחובריו רפייבגם  להיות בתשומת לב מאשר ילדים ממועדוניות ללא טבע.

ית של על בסיס יומיומי ניתן להביא להפחתה בחומרה הכללבאמצעות זיקה לסביבה טבעית 

מחקרים מראים שהטבע מעורר מאוד כמו כן, . תסמיני הפרעות קשב וריכוז הנפוצות כיום בילדים

גם  נםבטבע לפעמים נשארות היטב בזיכרו את חושי הילדים עד כדי כך שהתנסויות שיש לילדים

 (,Kaplan and Kaplan 1989, as cited in O'Brienבחייהם הבוגרים ומשפיעות על עיצוב זהותם

2009.)  

בריטניה,  למידה חוץ כיתתית על נוסף ח"דולאור כל זאת ולאור מחקרים נוספים, התפרסם 

 (Learningמדגיש את החשיבות והרווח של התנסות וקשר עם העולם שמחוץ לכיתה לילדיםה

outside the classroom manifesto, 2006 cited in O'Brien 2009 .) יערות ומרחבים  כי נמצא

 של משאבי חינוך שיכולים להוות תועלת עבור טווח רחב של עצוםמכילים פוטנציאל טבעיים 

ילדים. כולל ילדים על הספקטרום האוטיסטי, ילדים עם קשיים רגשיים, התנהגותיים ובעיות 

 Kahn, 1999; Forestry Commision Scotland 2005; O’Brien, 2005; O’Brien and)למידה 

Murray, 2006; Borradaile 2006 all cited in O'Brien 2009). 
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 ?Forest School מהו 1.2

ומבוגרים הזדמנויות סדירות להשיג ולפתח  עורר השראה שמציע לילדים, צעיריםמ תהליך"

  "ביטחון והערכה עצמית דרך למידה והתנסות חווייתית בסביבה טבעית של יער

 ,Forest Education Network1 (Murray and O'Brienעל ידי  בבריטניהזוהי הגדרה שפותחה 

2005 ) . 

 (בית ספר יער -)מעתה אעשה שימוש במונח בעברית Forest School המונחבמקורות שונים 

 תהליכית למידה וגם לגישה חינוכיתה מיוער שבו מתרחשת ייחס גם למרחב פיזי טבעימת

 (;Bernie et al. 2006בעהט עםוממושך ישיר  מגעדרך  פעיל חקרמשחק, יצירה ו על תמושתתה

Forest Education Initiative, 2010; Forest School Association, 2014; all cited in Murray 

and O’Brien, 2005 .)      

בוויסקונסון והתבסס על מתן חינוך שמעודד את  1927בעולם הוקם בשנת בית ספר יער הראשון 

מאז ועד היום, לצד הבנה הולכת וגוברת  עליו.תלמידיו להעריך את העולם הטבעי וללמוד 

הרעיון והוקמו בתי  הופץ בתועלות הרבות וההשפעה המיטיבה שיש להמצאות בטבע על ילדים,

הוקמו גם גני ברחבי העולם  (.Forest School Assosiacion, 2014) בעולם רבים ספר יער נוספים

 גם כבית ספר יער מכוניםגני יער  רביםבמקורות יער לילדים קטנים בעיקר בדנמרק ובשוודיה )

על גישת לימוד סקנדינבית הרואה חשיבות רבה לכך  ההתבססהקמתם  .(וכך יכונו גם בעבודה זו

 ,Grahn, 1996 as cited in O'Brien) שלילדים יהיה מגע קרוב עם הטבע כבר בגילאים מוקדמים

ילדים שלומדים בגני יער  וחו כיגישה זו נתמכת על ידי מורים רבים בדנמרק אשר דיו .(2009

בתחילת  (.Vlada, 2004) ועם יכולות יותר מפותחות יסודי מגיעים מוכנים ובשלים יותר לבית ספר

 ר יערבתי ספ 140קרוב ל שם נפתחו  2006. עד בבריטניההחלו לקום בתי ספר יער גם  90שנות ה

ה כחלק הכרחי וחיוני "שכל אדם צעיר צריך לחוות את העולם שמחוץ לכית תפיסהתוך מ

 Department for) משנה מה גילו ומה נסיבות חייו" מהלמידה וההתפתחות האישית שלו לא

Education and Skills, 2006 cited in O'Brien, 2009 ) . המחקרים בהם נעשה שימוש לכתיבת

   עבודה זו. רוב וכך גםבבריטניה  בבתי ספר יער יםעבודה זו מתמקד

  

 בעידן של משבר  יער בית ספר 1.3

לגבי  ית והאמריקאיתבריטה בחברה רבים ארגונים בקרב דאגה קיימתבשנים האחרונות 

לא יכולים לגשת לסביבה החוץ כיום ילדים  .שיש לילדים עם הטבע בגישה ובקשר הגובר המחסור

 Ward et al. 2008 as cited in O'Brien) ודמים להםורות קכיתתית בחופשיות כמו שיכלו ד

במכשירים , עלייה בשימוש צמצום שטחים טבעיים -הןלמצב זה ביני מספר סיבות גורמות. (2009

לגבי סיכונים  בקרב מבוגרים וילדים גוברתהולכת ו דאגהו בשעות הפנאי טכנולוגיים למיניהם

 ללמידה חוץ כיתתית ירדו הזדמנויות .O'Brien, 2009)) בטיחותיים הכרוכים ביציאה החוצה

                                                           
1 kForest Fducation Networ (FEN)-  פורום באנגליה המאחד תחתיו את כל העוסקים והמעוניינים זהו

מגוון רחב של הזדמנויות ללמידה ביער ולהעלות את המודעות  ברחבי אנגליה בחינוך ביער. מטרתו לקדם
 לפוטנציאל הקיים ביער כמרחב למידה וחינוך.  
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עשור האחרון גם עקב הנטל שבמילוי הטפסים המנהליים שמורים צריכים למלא לפני כל במהלך ה

 ,Murray and O'Brien ) אחראים אם משהו ייקרה לא כשורה יציאה החוצה ופחדים להיות

פעילויות בחדר מצריכות פחות כל אלו גורמים לכך שילדים נמצאים רוב זמנם בחדר סגור.   (. 2007

מהעולם שבחוץ הנחוץ לבריאותם ץ ומבודדות את הילדים ילויות בחואקטיביות מאשר פע

 Department of Health, 2005; Mental Health Foundation 2005;all cited in) ורווחתם

O'Brien, 2009.)  

נמצא כי ילדים שיש להם מעט גישה לסביבה הטבעית במהלך הילדות עלולים לאבד את הקשר 

את  הם יהפכו למבוגרים שלא משתמשים במרחבים אלו ויפספסו. ר אליה בבגרותםוהחיבו

 (Bixler et al. 2002, as cited in O'Brienשרתע מאפהרבות שהגישה והקרבה לטבהתועלות 

ות בריאותיות, חברתיות כי למחסור בטבע לאורך זמן יש השלכ מעידותראיות נצברות . (2009

 . (Maller et al. 2006; Townsend et al. 2010) ורגשיות

 ,O'Brien)המעמיק המשבר הסביבתי  נוכחלק הגדל בין ילדים לטבע נובעת גם הנת לגבי הדאגה

 , הערכה ואחריות אליו יכוליםהבנה רחבה של הטבעאהבה, נמצא כי יחד עם זאת  (.2009

 Kahn and Kellert, 2002; Phenice and)ישירה עם הטבע קציהאנטריהתנסות ואלהתפתח דרך 

Griffore, 2003, all cited in Murray and O'Brien, 2007.) 

ח נוסף של ממשלת בריטניה מגלה שהורים מודאגים כי לדור הנוכחי של הילדים יש גם פחות "דו

 הזדמנויות לשחק משחקים אקטיביים באופן חופשי בחוץ בהשוואה לדורות הקודמים

((Department for Culture, Sport and Media, 2004 as cited in Knowles et al. 2012. 

בספרו איך החל מתחילת שנות השישים התחילו המבוגרים בארצות ( מתאר 2007)קוף אצ'וד  

הברית ומדינות רבות אחרות לצמצם בהדרגה את הזמן הפנוי של ילדים לשחק. הוא מתאר מספר 

 הגדלת כמות הזמן שילדים צריכים להשקיע בשיעורי בית, קבוצות ספורט :סיבות שגרמו לכך

והפחדים המתגברים מהסכנות שהתחילו להחליף את המשחק החופשי קוח מבוגרים בפי וחוגים

גרמו להורים לאסור על ילדיהם לצאת החוצה ולשחק עם ילדים אחרים  . כל אלוהאורבות בחוץ

קוף טוען כי מגמה זו לאורך עשרות שנים הובילה, בסופו של אהרחק מהבית, ללא פיקוח. צ'וד

  .בקרב ילדים ההזדמנויות למשחק וחקירה עצמאיים דבר, לצמצום דרמטי של כמות

מעדיפים לשחק בסביבות טבעיות ועם אלמנטים ים עולה כי בהינתן בחירה, ילדים ממחקר

 .Titman, 1994 as cited in Knowles et al) ר בסביבות בנויות ובחללים סגוריםטבעיים מאש

2012). 

 Fjørtoft, 2004) "בני אדם מעובדות על ידילא  או שלא תוכננוסביבות "כ מוגדרות טבעיות סביבות

as cited in Knowles et al. 2012 .)בפעילויות  עוסקים יותר ילדיםבסביבות טבעיות נמצא ש

 שלהם  כדי לענות על הצרכים המשתנים ולשנות להתאים אותם הם יכולים ומשחקים חקרניים

(Bingley and Milligan, 2004; Kirkby, 1989; Moore and Young, 1978 all cited in 

.(Murray and O'Brien, 2007  למשחקים ממריצי חושים,  מאפשרת הזדמנויות סביבה טבעית

משחקים בעלי אופי   בעיקר מעודדת היא מאתגרים, מגוונים, מעוררי התלהבות וכושר המצאה.

 ;Moore and Young, 1997) כך שכל הגוף מעורב במשחק מגוונות מצריך תנועותה אקטיבי

Fjørtoft and Sageie, 2000 as cited in Knowles et al. 2012גם בסביבה הטבעית שחק(. מ 
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 ,Staempfli) להיתקל בבעיות אמתיות ולפתור אותן סביבם, העולם את להבין מאפשר לילדים

2009 as cited in Knowles et al. 2012 .) 

  חלק מהותי מהגישה החינוכית שלו הווהמבבית ספר יער מעודדים משחק חופשי בטבע וזה אף 

(Murray and O’Brien, 2005 as cited in Knowles et al. 2012) .  

ם כיום לצד הדאגה כי קיי ,לאור המודעות הגדלה לגבי ההשפעות המיטיבות שיש להמצאות בטבע

בע הטבשימוש במרחבי  והצורךהתגבר בשנים האחרונות העניין  ,מחסור בגישה לטבע לילדים

  .(Dillon et al. 2005 as cited in Murray and O'Brien, 2007) .חוץ כיתתיים למידה כמרחבי

כחלק הממשלה לקדם למידה חוץ כיתתית בטבע  עודדו את בבריטניה מספר ארגונים ורשתות

בתי  העלייה במספר .(Lewis ,2005 as cited in Murray and O'Brien, 2007)מתכנית הלימודים 

       (. O’Brien, 2009) מדגישה שההערכה אליהם גוברת ,בשנים האחרונותבבריטניה  ערספר י

 

 יער ספרבית  הפעילות של מתכונת 1.4

המהווים מסגרת חינוכית יום  (לרוב יערות, סביבות טבעיותב) י ספר יערבתברחבי העולם ישנם 

ף ניות במתכונת חלקית בשיתובתי ספר יער המפעילים תכ קיימיםדם לצ .יומית לילדים ולצעירים

)בייחוד נפוץ כחלק  כחלק מתכנית הלימודים של בתי ספר רגילים רגילים. ספרפעולה עם בתי 

נשלחת קבוצה של תלמידים ליום פעילות בבית ספר יער , גיל הרך ויסודי(הית הלימודים של מתכנ

ה של בין חודשיים כנית כזו יכול להמשך לאורך תקופהתהליך בתו. פעם בשבוע או בשבועיים

כמה שנים. תלוי בנסיבות של כל בית ספר. השאיפה שהמפגשים יימשכו לאורך משך לשנה ואף ל

 (Forest School Education, 2014 השנהוו את היער בכל מעגל עונות כל השנה כדי שהילדים יח

Murray and O'Brien, 2005; O'Brien, 2009 ). 

לי קשיים רגשיים מיושמת גם עם נוער ומבוגרים בעשל בתי ספר יער, מתכונת חלקית זו 

  (.(Murray and O'Brien, 2007 ים ועם ילדים בעלי צרכים מיוחדיםוהתנהגותי

בבית ספר יער ישנם מנחים מוסמכים אשר עברו הכשרה מקצועית לשם כך. הם מנחים את 

של עוזרי בתמיכה ו מבית הספר ממנו מגיעים הילדים הפעילויות ביער בתמיכה של המורים

עובדי רשות מקומית חינוכית או להיות  יכולים להיות מועסקים עצמאיים, מנחים אלו הוראה.

רשויות מקומיות . ית להנחות פעילויות בבית ספר יערהמורים עצמם שעברו הכשרה מקצוע

לעבור את  ,מעודדות מורים המגיעים עם תלמידיהם לפעילות בבית ספר יער ,בבריטניה חינוכיות

 בבתי הספר הרגילים בהם הם מלמדיםספר יער תשתלב גם הכשרת המנחים על מנת שגישת בית 

(Forest Education Initiative, 2010; O'Brien, 2009 ). 

  של בית ספר יער החינוכית פדגוגיהה 1.5

תמקדות רק בלימוד הן רחבות היקף, מגוונות ואינן מ כיום הפעילויות המתרחשות בבית ספר יער

כמו אנגלית ללימודי יסוד , ת הלימודים הארציתכניגם לתו ותאודות הטבע אלא מקושר

 Massey, 2004 as cited in Murray and O'Brien, 2007).  ) מתמטיקה מדעים ועוד



8 
 

סטית בהתאם תכנית בסיסית והוליהמנחים יחד עם זאת לכל ילד בבית ספר יער מתאימים 

בבית ספר יער ה הלמיד. תחומים שבהם הוא צריך תמיכה וחיזוקלכישורים שעליו לפתח או 

 בכל החושים ובאמצעות מובלת מתוך עניין הילדים ומתרחשת דרך חקירת חלקת היער

הילדים מקבלים את החופש  בין אישית במרחב שמזמין שיתוף פעולה וקבוצתיות. אינטראקציה

לשחק באופן עצמאי ללא התערבות מבוגרים והם מודרכים לפי חוקי משחק שמעודדים שיתוף 

כישורים  על פיתוח רב דגשישנו  טבעעם עולם ה מערכת יחסים חזקה וחיוביתפיתוח  לצד פעולה.

 כגון פתרון קונפליקטים ועבודת צוות לילדים עם עצמם ועם אחרים, חברתייםרגשיים ו

Eastwood, 2004; Forest School Association, 2014)).  

 ,עציםיסוף א, בניית מחסה -ת עבודה עם אחריםובבית ספר יער מערב ותנעשהת יוהפעילומהרבה 

משחקים  סיפור סיפורים, ,על מדורה צמחים, בישול ליקוט בעלי חיים, אחר , גששותאש תקהדל

ובאמצעות מגוון  מתנסים בידיים בבית ספר יער הילדים .ועודאתגר חקר וקבוצתיים, משימות 

עים, עצים, זר -טבעיים נגישים שיש סביבם ביערחומרים מ לומדים ליצור ולבנות . הםכלי עבודה

 .עונהו באותו יום והקבוצה מזמניםמה שהיער אוד מהמפגשים מושפע מתוכן  . אדמה, מים, ועוד

בכל מפגש  .ומתרחש במתוך התבוננות והקשבה ל עליו הילדים מעודדים לחקור את היער ולגלות

 לשבת במעגל. לילדים ניתנת אפשרות בהם נוהגיםקבוצה ביער של כל הזמני התכנסות ישנם 

 הצגה, ציור, כתיבה, -במגוון דרכים בפני כל הקבוצה ביער שלהםהתנסויות תוך המ וויותחלשתף 

 ;Forest Education Initiative, 2010; Forest School Association, 2014) דומהשיחה וכ שירה,

Knowles et al. 2012; O'Brien, 2009  .)   

 Bernie et al. 2006)) מים בבית ספר יערהמתקייבו נבדקו העקרונות הפדגוגיים המרכזיים  במחקר

 העקרונות הבאים: את בראש הרשימה ציינו ספר יער שנשאלו יתמרבית מנחי ב

 לאורך תקופה ממושכת סביב כל עונות השנה. סדירים בסביבה טבעית מפגשים* 

את  לצדם םשמאפשרי מוקפדיםגבולות ידועים וכללי בטיחות בה יש  -ובטוחה תומכת סביבה *

 בעצמם. הלמידה והמשחק שלהם את פעילויות ליזום ילדיםלישות החופש והמרחב הגמ

 ת.חווייתיות ומאתגרומתוך התנסויות למידה  -עירוב כל החושים *

 , קשייםאת הכישורים, הצרכים להכיר טוב יותר יםמאפשר למנח -בקבוצות קטנות שיםמפג *

  ידה האינדיבידואלי של כל ילד. וסגנון הלמ

ומעוצבות לבנות בטחון מאפשרות לילד להצליח ה -מופרדות לחלקים קטנים ברי השגה משימות *

 ועצמאות.

 עקרונות פדגוגיים נוספים בבית ספר יער שעלו מתוך המחקר כוללים:

 ראייה הוליסטית של הילד - כמפתח להוראה ובקבוצה של המנחים בילדיםהתבוננות מעמיקה  *

 .טואיטיבית יותר ביחס להוראה רגילההנחייה שהיא טבעית ואינ, והקבוצה

  .שיתוף ועיבוד התהליכים בקבוצה *

 .תוצאהאשר ליותר מ מתן חשיבות לתהליך. סגנונות למידה שונים ומגווניםשימוש ב *
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 .הרגלת הילדים לדפוסי שגרה בהתנהלות ביער. תהליכים חוזרים ונשנים -חזרה על אלמנטים *

 .לילדים בהדרגה מהמנחיםר יעת בשגרתיועל משימות  העברת האחריות *

 .מאתגרים יםנסות דברילדים לל הזדמנויותמתן מספר  *

 

  ילדים הלומדים בו?מהי השפעת בית ספר יער על  -שאלת המחקר 1.6

בחון את כל ח לרחבה מאוד וכי במסגרת עבודה זו לא אצליהנה  לכך ששאלת מחקר זו אני מודעת

להצביע על מרבית  ניתן יהיה כי. יחד עם זאת אני משערת שיש לבית ספר יער על ילדים ההשפעות

, באמצעות ממצאי המחקרים המוצגים בשלושת המאמרים עליהם מתבססת תחומי ההשפעה

 עבודתי:

 1 .Forest School and its impacts on young children: Case studies in Britain" של "

Murray,R. and O'Brien,L.  2007משנת. 

"Learning outdoors: the Forest School approach" .2  שלO'Brien,L  2009משנת. 

3 . "Encouraging play in the natural environment: a child-focused case study of Forest 

School"  שלKnowles,Z., Ridgers,N., and Sayers,J.  2012משנת.  

 

 . שיטות2

ילדים ו של בית ספר יער על זו, חוקרים את השפעותישלושת המאמרים הנסקרים בעבודה 

כל המחקרים .  ראיונותו על תצפיות הלומדים בו באמצעות מחקרי פעולה איכותניים המבוססים

( 2009אובריאן )ו (2007וראי ואובריאן )של מ חקרםמש בעוד .הנערכו בבתי ספר יער בבריטני

מבית ספר  ם, הורים ומנחים של הילדיםעל ממצאים שאובחנו מנקודת מבטם של מורי יםמתבסס

  מתבסס על ממצאים מנקודת מבטם של הילדים עצמם. (2012וחובריו ) לסחקרם של נומ ,יער

 מהלך המחקר:

הוא אותו מחקר עליו מתבסס מאמרה  (,2007מוראי ואובריאן ) המחקר המוצג במאמרם של

 ממצאים בתחומי השפעה וצגיםמ המאמריםן בכל אחד מאך  .(2009אובריאן ) של המאוחר יותר

 -בו השתתפוכללה תהליך של שלושה שלבים ש יטה במחקר זהשה .אותם בחן המחקר שונים

, ספר יער, הורים של הילדים, חברי קהילה יתם מב, מנחישל הילדים מבתי הספר הרגילים יםמור

 . 2Forest Education Initiativeונציגים של רכזי חינוך סביבתי

                                                           
2
 Forest Fducation unitiative (FEI)-  המאגד תחתיו מספר גופים שמטרתם לקדם, בייחוד  ארגון

בקרב אנשים צעירים, את ההבנה וההערכה לפוטנציאל הסביבתי, החברתי והכלכלי הטמון בעצים ויערות. 
 ואת הקשר בין העץ למוצרים עץ יום יומיים.

 

locuser
Sticky Note
Unmarked set by locuser
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בית ספר יער ולהשתמש בה על שיש ל שפעותההייתה לפתח מתודולוגיה להערכת מטרת המחקר ה

 .לקחו חלק בבית ספרמנת לצפות בשינויי ההתנהגות של הילדים ש

על סמך ניסיונם והיכרותם , שבה התבקשו המשתתפים  נערכה סדנה -של המחקר בשלב הראשון

עתם יש בין פעילויות והתנסויות את הקשר שלד לשערעם הערכים והפעילויות של בית ספר יער, 

מתוך חקירה זו עלו לדעת  .ומדים בושבית ספר יער מאפשר להשפעה שלהם על ילדים הל

  :ילדיםהעל  לחיוב עשוי בית ספר יער להשפיע בהם עיקרייםתחומים  ובהסכמת כולם מספר

 לעלייה בהערכה העצמית ובביטחון העצמי להביא 

 שפר כישורים חברתייםל 

 פתחות השפה וכישורי התקשורת.ם להתורלת 

 עודד ריכוזולמוטיבציה ללמידה  לעורר 

 ם לידע ולהבנה של הילדים על העולםורלת 

 שפר מיומנויות מוטוריותל 

האם אכן בית ספר יער משפיע בפועל  חקוראסוף נתונים מהשטח ולהשלב השני של המחקר נועד ל

אישית  תבנית של טבלת מעקב בסדנה רולצורך כך יצ .לאורך זמן לחיוב על הילדים בתחומים אלו

         בה נעשה שימוש בשלב השני של המחקר.

השלב השני כלל תצפיות על ילדים בזמן השתתפותם בבית ספר יער.  שלב זה נערך בשבעה בתי 

( אליהם Worcester-shire, Shropshire) ,Oxfordshireספר יער משלושה אזורים שונים באנגליה 

נית הלימודים, פעם בשבוע או פעם בשבועיים, ילדים מגנים ובתי ספר רגילים הגיעו כחלק מתכ

-2004חודשים ב  8לאורך תקופה של  3.5-5.5ילדים, מגילאי  24בקרבתם. במחקר נצפו סך הכל 

)כל הילדים במחקר לא השתתפו בעברם בבית ספר יער(. הילדים נבחרו באופן אקראי  2005

הילדים הנחקרים  24פרטיותם. כל  ו על מנת לשמור עלובהסכמת הוריהם, שמותיהם שונ

שעות של שהות  45-60מפגשים, השקולים ללפחות  15מהאזורים השונים השתתפו בממוצע ב 

 בבית ספר יער. 

)טבלה   בטבלת המעקב בכל מפגש המתצפתים )מורים או מנחים מבית ספר יער( תעדו בכתב

שלב הראשון של סדנה בתחומים שהוגדרו בששת הב נפרדת לכל ילד(, את השינויים שחלו בילדים

בנוסף תועדו גם מטרות ותוכן המפגשים, מזג האוויר, מספר המבוגרים שנכחו בכל מפגש  .המחקר

כל נתוני התצפיות הועלו למאגר נתונים שרוכז בקובץ אינטרנטי והערות כלליות רלוונטיות. 

יה לעקוב אחר שינויים שחלו בכל אחד כך שניתן המשותף אשר היה נגיש לכל משתתפי המחקר. 

  הילדים. 24תצפיות על  360סך הכל נערכו מהילדים לאורך כל תקופת המחקר. 

מורים/ מנחים שעבדו קרוב עם הילדים  -מי שחקר וצפה בילדים היה צריך להכיר אותם היטב

של ההשפעות שיש לבית ספר כלו לקבל הבנה  טובה וכך שי ,ילו או עזרו להוביל את המפגשיםוהוב

 יער עליהם.

 אשר סייעו לחקור ,של הילדים הנחקריםוהמורים ראיונות עם ההורים גם נערכו  לצד התצפיות

 השינויים שהם רואים בילדיהם בעקבות ההשתתפות בבית ספר יער. את
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נערכה סדנה רפלקטיבית לכל המשתתפים שלקחו בו חלק ובה נערך של המחקר שי בשלב השלי

של מוראי  ממצאים אלו מוצגים במאמרם .הראיונותו ח ועיבוד משותף של ממצאי התצפיותניתו

   יפורטו בפרק התוצאות. וחלקם (2009אובריאן ) שלבמאמרה ו( 2007בריאן )ואו

(. 2012נולס וחובריו ) על ידי גם ונחקר ילדיםעל  של בית ספר יער נוספיםו זהים תחומי השפעה

כיצד הוא משפיע בחן המתאפשר בבית ספר יער ו, התמקד במשחק חופשי בסביבה טבעיתם מחקר

, של הילדים ביחס לטבע ם שיש בתפיסות, במודעות ובחוויותנוייהמחקר בחן שיעל הילדים. 

  בעקבות ההשתתפות בבית ספר יער. ולהתמודדות עם פחדים מהטבע, למשחק בטבע 

 נחקרו בו .בבריטניה Merseyנערך בבית ספר יער הממוקם ביער  (2012ם של נולס וחובריו )מחקר

במסגרת   ספר יסודי בצפון מערב אנגליה.השייכים לאותה כיתה מבית  6-7בגילאי  ילדים 17

שעות שהייה בבית ספר יער(.  24מפגשים בני שעתיים )סך הכל  12המחקר הילדים השתתפו ב 

 .2009שבועות בין מרץ ליוני  12על פני  ונמשכו המפגשים התקיימו בשעות הבוקר

הראיונות נערכו . ילדים 2-3קטנות של  דיוןראיונות עם הילדים בקבוצות שיטת המחקר כללה 

: נעשו בפורמט של שאלות פתוחות בהן הילדים נשאלווובסופו יער  בבית ספר בתחילת התהליך

יוצא החוצה לשחק?  םהכש כיםהול הם? לאן טבעבמשחק  םלדעת מה זה ?משחק לדעתם מה זה

 הילדים נשאלו גםבסוף התהליך  בחוץ? הםהם כאשר לשחק ב יםמורש נםומות שאיהמקמהם ו

 עכשיו? יםמשחק משחקים שלמדו בבית ספר יער הם איזהומבית ספר יער?  הם למדועל מה 

דקות. כל  20-30נעשו באזור קטן ושקט בבית ספר יער ונמשכו  דיוןהראיונות והדיונים בקבוצות ה

הראיונות הוקלטו באמצעות מכשיר הקלטה ולאחר מכן תומללו מילה במילה והוכנסו למאגר 

עמודים מודפסים ברווח כפול  147ראיונות ו  12ניתוח. סך הכל נערכו הנעשה  הנתונים שממנו

ת ם תוך שימוש בשפה ובמחשבוממצאים אלו נאספו ישירות מהילדי נכתבו מתמלול הראיונות.

 . ההשפעות לצורך חקירת חוויות הילדים בסס עלמתוך מטרה של המחקר להת ,שלהם

  תוצאות:. 3

שלושת המאמרים הנסקרים בעבודה זו, מראות כי לבית ספר יער תוצאות המחקרים המוצגות ב

 ם של הילדיםהן מנקודת מבט .בית ומשמעותית על הילדים שלמדו בוהייתה השפעה חיו

(Knowles et al. 2012 )והן מנקודתם מבטם של ההורים, המנחים והמוריםMurray and) 

O'Brien, 2007; O'Brien, 2009 .) כי השפעות מיטיבות חושף  המחקרים כל ממצאיב ן כוללעיו

השפעות בתחומים עלו . בנוסף, מניתוח הממצאים התחומים שהוגדרו מראש לבדיקהנראו בכל 

שלא נצפו מראש ביניהן השפעות חיוביות עקיפות על מורים, הורים ואחים של הילדים שלמדו 

אשר  שונים,ה בבית ספר יער. בפרק זה אציג חלק מן הממצאים שתועדו במהלך המחקרים

   בתחומים השונים.בילדים  שהתרחשו משקפים את ההשפעות

כי בילד הנחקר )שמו חושפים  ,1(, המוצגים בטבלה 2007ם ממחקרם של אובריאן ומוראי )מצאימ

לאורך המפגשים  שנבדקו, מגמה ברורה של שיפור והתפתחות בכל התחומיםנותר אנונימי( חלה 

אך ממצאי תחילת  ,י השינויים נעשו בהדרגהמראים כ םהממצאי בבית ספר יער. בהם השתתף

 בעוד שבהתחלה לילד הייתה תלות במבוגר )לא הסכים לעזובהתהליך שונים משמעותית מסופו. 

את ידו ביער( ופחד לקחת סיכונים )סיכונים גם במובן של לעשות דברים שלא התנסה בהם קודם(, 

locuser
Sticky Note
Marked set by locuser
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וחות עצמו, לקח סיכונים ביוזמתו והתמסר בסוף התהליך הוא כבר התנהל ביער בחופשיות בכ

  למגע ישיר יותר עם  האדמה. 

הם , לאורך המפגשים בילד, שמולאה על ידי מתצפתעל  מדגם נתונים מטבלת מעקב: 1טבלה 
 . Shropshireב בית ספר יערהשתתף הילד ב

 Secret Hills Discovery Centre, Shropshire שם בית ספר יער:
 :בית ספרשם   שבועיותנתונים: הערות 

 Longnor Primary 
המתצפת: מנחה 

 מבית ספר יער
)נשאר  שם התלמיד:

 אנונימי(
 5.5 גיל:
 

 תאריך:
 

פעילות מרכזית 
 במפגש: 

16/9/2004 
 

חקירת 
 גבולות היער 

11/11/2004 
 

חפירה 
בחיפוש אחר 

 חרקים

18/11/2004 
 

בניית בית 
 לסנאי

24/11/2004 
 

משחק 
 קבוצתי 

9/12/2004 
איסוף ענפים 

ושבירתם לגודל 
המתאים 
 למדורה

30/6/2005 
 

משחק מחבואים 
)מפגש בו הפעילות 

 ביוזמת הילדים(
       :תחומים

בטחון עצמי 
 והערכה עצמית

התעקש 
להחזיק ביד 
של מבוגר. 

דאג לגבי לאן 
הוא הולך. 
הראה מעט 
מאוד בטחון 

 ועצמאות.

לא עצמאי. 
תלוי ביער 
במבוגרים. 
ת מפחד לקח
 סיכונים.

לקח היום 
דשדש   -סיכון
בבוץ 

באמצעות 
 מרית.

חפר בבוץ 
פעם 

ראשונה 
בעצמו. 

הוריד את 
הכפפות 

ולכלכך את 
ידיו. נהנה 
להתפלש 

 בבוץ.

הפגין בטחון 
בשיטוט ביער 
ואיסוף ענפים. 

עבד טוב יחד עם 
חבר. לא היה לו 
צורך בתמיכה 

 של מבוגר.

שיפור מדהים. היום 
במפגש שהיה 

ילדים ביוזמת ה
נראתה גדילה רבה 
בביטחון העצמי, 
בהערכה העצמית 

שלו ובנכונות לקחת 
 סיכונים.

כישורים 
 חברתיים

לא הראה 
שיתוף פעולה. 
לא חייך. רק 

דאג ולא 
הצטרף 
לחברים 
 אחרים.

לא הצטרף 
לאחרים. רק 
החזיק את 

 הכלים.

שיתף פעולה 
תחת הנחייה 
של מבוגר. לא 

ביוזמתו עבד 
בשיתוף 

פעולה עם 
 בריו. ח

עבד טוב עם 
 -אדוארד

ניסה לעזור 
לו להפטר 

מסיוט 
 שהיה לו.

שיתף פעולה טוב 
 עם החברים.

עכשיו משחק כחלק 
מקבוצה גדולה ולא 

רק עם חבר אחד 
שאיתו הוא מרגיש 

 בטוח

לא נראה  מוטיבציה וריכוז
שנהנה 
מהיער. 

התרכז בעיקר 
במה שהיה 

מתחת 
 לרגליו.

ריכוז טוב 
אבל לא 
הראה 

ה מוטיבצי
 במשימה.

 ריכוז טוב. 
מוטיבציה 

עצמית 
 נמוכה.

לא ממש רצה  טוב
להמשיך 
 במשימה.
היה עוד 

במוטיבציה 
משבוע שעבר 
להמשיך את 
בניית הבית 

 לסנאי. 

 מלא במוטיבציה

אוצר מילים  *שפה ותקשורת
מאוד טוב 
אבל מפחד 
 להתבטא.

שפה מאוד 
טובה. 

תקשורת 
טובה עם 

 המבוגרים.

חבר על  מדבר עם ממוקד משתפר
אידוי מים 

מפלסטיקים 
שעל הגג )הוסבר 

 במפגש קודם( 

 התקדם

כישורים 
 מוטוריים

הראה יותר  עני עני  עני
 בטחון היום

נע בהרבה יותר 
 בטחון היום

השתפר מאוד. 
עכשיו יש לו את 
הביטחון לנוע 

בחופשיות 
ובמיומנות ברחבי 

 היער.
ידע, מודעות 

 וכבוד לסביבה
נראה  עני

שמתחיל 
שם להיר

אצלו ידע 
 כללי על היער 

נהנה להתבונן 
 על הגשם

מתחיל 
לחקור את 

 הסביבה

לא מפחד כעת 
לחפור בבוץ או 

ללכלך את 
הידיים והרגליים. 

נהנה לשחק עם 
 המים הבוציים. 

 משמר מידע טוב
כך שהידע שלו על 
היער עכשיו מצוין. 

יש לו כבוד גדול 
 לסביבה.

 Murray and O'Brien, 2007))מתוך 
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לא הפגין שיתוף פעולה ולא רצה להצטרף לחברים הילד  בעוד שבהתחלה, 1י שעולה מטבלה כפ

, תחילת התהליךלעומת ר שיחק יחד עם כל הקבוצה. נוספים במשחקים ביער, בסוף התהליך כב

בסוף התהליך הוא היה מלא  ,הנאה ועניין מההמצאות והפעילויות ביער הילד לא הפגין בו

 במוטיבציה. 

 מה זו של שינוי קיצוני ביןיפור בביטחון העצמי, במוטיבציה ובכישורים החברתיים,  מגמעבר לש

 הילד המוטוריים ובמודעות הסביבתית של באו לידי ביטוי גם בכישורים פו,לסו תחילת התהליך

ת ניתן לראות מגמת בתחילה דווח שהיו עניים ולא מפותחים אצלו. גם בתקשורת הבין אישיאשר 

       .שיפור

גם בשאר הילדים  דווחה המוזכרים לעיל,בתחומים  הדרגתית מגמה זו של שיפור והתפתחות

   (.2009של אובריאן )דווחה גם במאמרה ( ו2007אובריאן ומוראי ) ם שלנצפו במחקרש

  להרבה מהשיפורים שחלו בילדים לקח זמן להופיע.כי  ,ציינובמחקרם המתצפתים רוב 

   כי: דיווחהאשר השתתפה במחקרם   Shropshireספר יער במורה מבית 

"הניסוי הזה היה בעל ערך עצום לילדים שלנו. היינו ברי מזל להתנסות שנה שלמה בבית ספר יער 

הילדים כעת עצמאיים ובעלי בטחון עצמי. הם נלהבים להתנסות בחוויות חדשות  -והתועלות הכו

שים זאת בצורה אחראית. אהבתם בחוץ וגם בתוך הכיתה. הם לא מפחדים לקחת סיכונים ועו

ואני מתכוונת להבנה אמיתית שיכולה  -לטבע גדלה מאוד וכך גם ההבנה שלהם על העולם סביבם

 לבוא רק דרך התנסות מעשית משמעותית"  

אתה מגמת שיפור בתחומים וכישורים שונים בהם נרנוספים  להלן מובאים מספר ממצאים

 והתפתחות בילדים:

 :פיזיים ומוטוריים כישוריםפיתוח  3.1

סוקר, בין היתר, את ההשפעות שדווחו בתחום הפיזי  (2007אובריאן ומוראי )מאמרם של 

 והמוטורי. חלקם יובאו להלן:

, בכושר על שיפור בכושר הגופנילאורך הזמן דיווחו  , מכל בתי הספר יער שנחקרו,המתצפתים

   .5דים מתחת לגיל של הילדים. בייחוד ביל יציבהוב העמידות

בחודשים הראשונים מתצפתים דיווחו כי הילדים היו עייפים מאוד בסיום הפעילות בבית ספר 

יער.  זה בא לידי ביטוי בקושי שהיה להם ללכת ברגל חזרה מהיער או להצליח להישאר ערים 

בנסיעה חזרה מהיער.  אבל ככל שהחודשים התקדמו הם דווחו כי הילדים נעשו פחות עייפים 

 עם ההליכה יותר בקלות. והתמודדו 

  מתצפתת מורה ב דווח על ידי ,5)גיל  "היכולת של ג'ושוע לשמור על כושר גופני השתפרה"

Worcestershire) 

 דווח על ידי ,4.5)גיל מייל חזרה מהיער"  3"לנה כבר מתמודדת ללא בעיה עם ההליכה של 

 (Oxfordshire מנחה ב תמתצפת
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כי ילדו לא היה ספורטיבי כלל  בראיונות אשר צייןOxfordshire  ב  יער הורה של ילד מבית ספר

 דיווח על שיפור ביציבה של הילד ובבריאותו הגופנית הכללית.  ,לפני השתתפותו בבית ספר יער

וזאת  שעסקה בבניית מחסה, בארי נצפה מפגין ביטחון רב בעבודה הפיזית 12בפגישה מספר 

אסוף ענפים בהתלהבות וסחב אותם ממקום למקום. בארי החל ל" :בשונה מהמפגשים הקודמים

לאחר מכן אף הניח את הענפים הגדולים כך שיוכל ללכת עליהם באיזון. הוא שיתף בשמחה 

  , דווח על ידי מתצפתת מורה ב3.5)גיל  אחרים והפגין בטחון רב שלא נראה לפני"

(Worcestershire 

במפגשים  זהיר במיוחדילד  היהשמארק על (, מדווח 2007בממצאי מחקרם של אובריאן ומוראי )

אתגרים הפיזיים עם ה  הראה קושי בהתמודדות הוא, מבחינה פיזית בטוח הראשונים ולא היה

 במפגשי במהירות מאוד הוביל לכך שנעשה לו קר שלו הפעילות חוסר בפעילויות הראשונות ביער.

וטוריקה הגסה שלו אובחנו אבל כישורי המ טובה מוטוריקה עדינה הוא אובחן כבעל. החורף

כעניים. החל מהמפגש החמישי דווח שהוא נעשה מעט יותר שמח עם משימות פיזיות מאתגרות 

 .הוא כבר הראה שיפור במידה ניכרת במוטוריקה הגסה 14ובמפגש 

"יש שיפור משבוע לשבוע ובצורה משמעותית במיוחד השבוע )מפגש : דווחבטבלת המעקב שלו 

זרה להתאזן על בול עץ שהוצב כגשר. תחילה הוא היה צריך ע -מו אתגר רציני(. הוא הציב לעצ14

 דווח על ידי מתצפתת מורה ומתצפת מנחה ב  ,4.5)גיל  "אבל בהמשך הסתדר בכוחות עצמו

Oxfordshire). 

הבחינה שהוא מפגין יותר בטחון בשיעורי חינוך גופני בבית ספר הרגיל אף המורה של מארק 

הוא הראה יותר התמדה והנאה מאתגרים " וציינה כי עבר בבית ספר יערבעקבות התהליך ש

 ."פיזיים

לעיתים הופתעו מאוד ממה שהילדים  מתצפתים כי ( ציינו במחקרם2007אובריאן ומוראי )

 מסוגלים לעשות ביער ומהשינוי שהשהייה בחוץ גורמת להם.

מראה שהוא   מרחביתה המודעותחוסר  או הסרבול חיצוניים של לא מראה ביער סימנים ג'סטין "

 (.Oxfordshire דווח על ידי מתצפתת מורה,  ,4.5גיל ) ''הכיתה בתוך לפעמים

ביער ג'סטין יכול לנוע יותר בחופשיות על פני שטח רחב יותר כי  טוענים ,(2007אובריאן ומוראי )

של הילדים טענתם מחוזקת על ידי מורים  דבר שמאפשר לו הזדמנות לבטא את עצמו יותר טוב.

ביער הילדים עושים יותר שימוש בשפת גופם מאשר בכיתה. הבחינו שהנחקרים אשר דיווחו כי 

 או לביטוי שמחה דילוג הם ציינו כי זה מסייע להם להבין יותר טוב מה עובר על הילדים. למשל

 . לביטוי כעס רקיעה ברגליהם

( 2012של נולס וחובריו ) ( וממחקרם2007ממצאים נוספים ממחקרם של אובראין ומוראי )

להתמודד עם הליכה  ילדים נדרשו -יםלילד רבים בית ספר יער מציב אתגרים פיזייםמעידים כי 

על אדמה סלעית, לעיתים בוצית, לנוע לא בהכרח על שבילים מסודרים, לעיתים בסבך צמחייה, 

ם גם הילדי .הליכה לאתר של בית ספר יער ועודלטפס, לקפוץ על אבנים מעל נחל, להגיע ב

( מציעים 2007אובריאן ומוראי ) .ושימוש בכלי עבודה , עצים, אבניםעם סחיבה של ציוד התמודדו



15 
 

אפשרות פיתוח של מיומנויות מוטוריות. קשירת חבלים, ציור עם מ כל הפעולות הפיזיות הללוכי 

 ות.   לפיתוח מיומנויות מוטוריקה עדינ רמותוכדומה,  מקל, איסוף זרעים קטנים מהאדמה

 פיתוח כישורים חברתיים: 3.2

"הילדים שמחים רגועים ועוזרים אחד לשני. הם התחברו כקבוצה יותר טוב מכל קבוצת ילדים 

   ( Shropshireדווח על ידי מתצפת מורה ב ) "השנים האחרונות 23עבדתי איתה ב  שאי פעם

ש למפגש הילדים גילו ממפגלה כי וע (2009המוצגים במאמרה של אובריאן ) מניתוח הממצאים

 -ביוזמתם ואף לעזור אחד לשני חלוק כלי עבודה וחומרים עם אחריםלנכונות  יותר

על ידי מורתה כילדה שלא עובדת  בתחילת התהליך הוערכה (,Oxfordshire, 4.5 )גיל  לנה ,למשל

סיפקו הפעילויות בבית ספר יער " ווחה מורתהי, כפי שדבאופן טבעי מרצונה בשיתוף פעולה. אבל

כוסות ו מעילי גשםכמה פעמים היא עזרה לחלק . ות שעודדו אותה לעזור לאחריםלה הזדמנוי

עם תרמיל גב. אחרי  ביער לילד אחר שנאבק עזרה מרצונההיא גם פעם אחת פסקת נשנושים. בה

זמן מה בבית ספר יער היא גם למדה לחכות לתורה לטפס על עץ. היא הבינה וקיבלה שאחרים 

 . "יכים לעלות לעץ ראשוניםלפעמים צר

חושפים כיצד ילד בבית ספר יער  ,(2012גם ממצאי ראיונות שנערכו במחקרם של נולס וחובריו )

עזרתי לארבע קבוצות במקביל. עזרתי לאדם , ליאם וג'רארד הכי הרבה בגלל שהם "  עזר לחבריו:

סה שלהם כי הם היו צריכים לפרק את הקשירות ולהעביר את המחסה שלהם. אהבתי את המח

 ."שמו את כל הענפים בתוכו ולא יכולת לראות אותם

יותר משא ומתן אחד עם  רכוע כי לאורך הזמן הילדים (, עולה2009מממצאי מחקרה של אובריאן )

מה יכול להיות  ופנימהוכי ממפגש למפגש הם יותר  במשימות קבוצתיות השני על מנת להצליח

 וד ילדים.מושג מתוך עבודה משותפת יחד עם ע

עם ילדים אחרים.  'להתערבב'ל היא לא הייתה מוכנה הייתה בעלת בטחון פיזי גבוה אב"סרנה 

למרות זאת, אחרי כמה שבועות בבית ספר יער היא ניסתה להזיז בול עץ לבדה והבינה שהיא לא 

, דווח על ידי מתצפת מנחה, 4.5)גיל  "ה עזרה. אז היא ביקשה עזרה מילדיכולה וצריכ

Oxfordshire.) 

היכולת לעבוד עם אחרים כדי להשלים משימה הייתה נחוצה בבית ספר ( טוענת כי 2009אובריאן )

ם דיווחו על מגמת שיפור ממפגש למפגש מתצפתיכפי שמתואר במחקרה, יער לעוד מגוון משימות. 

 ו.בכל בתי ספר יער שנחקרביכולת של הילדים לעבוד בשיתוף פעולה. שיפור זה דווח בילדים 

  של ילדים אחרים גדלה.  ולכבודם דיווחו כי מודעות הילדים למרחב האישי אף מספר מתצפתים

 הקבוצתיים: ראיונותהעידו על כך ב (2012נולס וחובריו )ילדים ממחקרם של מספר גם 

 "בבית ספר יער למדתי לכבד את כל האחרים". 

אבל לפעמים התחלקנו לקבוצות כי "מאוד אהבתי את הדרך שבה יכולנו כולנו להצטרף לכל דבר. 
 אז יכולנו להיפגש טוב יותר אחד עם השני". 

 "יכולנו לשחק יותר עם אנשים חדשים". 
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"עבדנו ביחד בשביל לבנות משהו בעצים שאנחנו יכולים להתחבא בתוכו. היינו חייבים לעבוד 
 ".ביחד כקבוצה ואז עשינו את זה כמו בקתה אינדיאנית

יש להן עם כמה בנות דיברו על האינטראקציות החברתיות הרבות שבוצתיים הק ראיונותבבנוסף, 

( טוענים כי 2012נולס וחובריו )פעילויות שונות שיש בבית ספר יער. למשחקים ול אחרים אודות

 .את כישוריהם החברתייםמאפשרות הזדמנויות לילדים לפתח  אינטראקציות רבות ומגוונות אלו

גם עם המורים שהתלוו אליהם יותר מערכת יחסים טובה קשר ולפתח בית ספר יער סייע לילדים 

 .(O'Brien, 2009) במפגשים

 מעבר לבית ספר יער בילדים השפעות שבאו לידי ביטוי 3.3

של בית ספר יער באו לידי ביטוי בילדים גם המיטיבות הורים ומורים דיווחו כי השפעותיו 

 ,Murray and O'Brien, 2007; O'Brien) הרגיל ית ספרםבסביבת ו םבית, כגון אחריםבמקומות 

בממצאים המוצגים שניתן לראות כפי  ,הםהפגנת הביטחון העצמי שלב שיפור בלט בייחוד (.2009

 .2בטבלה 

כפי  ,מקומות נוספיםב ובאו לידי ביטוי בית ספר יערילדים בשופרו ב/כישורים שפותחו :2טבלה 

 יתקורמטבלה השהוצגו ב ו מצויים רק חלק מהדיווחים)בטבלה ז על ידי הורים ומתצפתים שדווח

 (.על מנת להציגם לפי תחומים הממצאים הצגתובנוסף נעשתה עריכה בסדר 

שם 

 הילד

מיקום בית ספר  על ידי דווח

 יער ושמו

 כפי שבאו לידי ביטוי במקומות נוספים  כישורים

 ,Oxfordshire מתצפת סרנה

Pegasus 

חדשים ולקחת חלק הביטחון שלה ללכת למקומות 

 בפעילויות חדשות שלא התנסתה בהם לפני עלה.  

נחה הורה ומ ארין

 תצפתמ

Shropshire, 

Condover 

הוא מרגיש כלכך בטוח בחוץ זה מדהים. הוא גם 

 נהנה עכשיו להשתמש בכלי עבודה וליצור.

 ,Oxfordshire הורה לנה

Pegasus 

מטפסת בהרבה יותר בטחון על עצים בטיולים 

תיים. המשפחה הולכת עכשיו בעקבותיה כל משפח

שבוע ליער הסמוך. היא יודעת איזה בגדים ללבוש 

ליער בהתאם למזג אוויר והיא יודעת לזהות 

 צמחים.

 תפצמת מרלין

 מורה

Oxfordshire, 

Finmere 

אחרי כמה חודשים בבית  -מפגין יותר בטחון בכיתה

ר הוא החל להשתתף יותר בדיונים ספר יע

קבוצתיים בכיתה ולשתף בידע, דבר שלא קרה לפני 

כן. שיפור ביכולות פיזיות. מפגין יותר התמדה 

בשיעורי חינוך גופני מאז שרואה בהם כדבר מהנה 

 ולא מאיים בעקבות התהליך בבית ספר יער.  

 ,Shropshire הורה גרג

Condover 

בטיולים ח ביער. יותר ויותר בטו מרגישהוא 

חש בטוח לרדת משבילים  הוא משפחתיים ביער

 .ולהיכנס לתוך האזורים המיוערים יותר ראשיים

בית ספר יער אפשר לה אינטראקציה עם ילדים  ,Oxfordshireורה הורה ומ אסטה
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גדולים ממנה בעקבות זאת אוצר המילים שלה  Finmere תתצפתמ

עם השתפר בכיתה. שיח ואינטראקציה טובה 

עמיתים בבית ספר לגבי מה הם יעשו בבית ספר 

 יער. היציבה שלה בבית גם השתפרה.    

 ,Shropshire הורה פיונה

Condover 

הגידול  יתגלה הרבה עניין בצמחים וחיות ובבמ

 .שלהם

 ,Oxfordshire הורה ווין

New Hinksey 

 הוא פחות פוחד ויודע יותר על  חרקים ופרחים.

דילן 

 +קין

ורה מ

 תתצפתמ

Worcester רגועים יותר בכיתה אחרי המפגשים ביער. 

 (Murray and O'Brien, 2007 ) מתוך 

 ועצמאות: , הערכה עצמיתבטחוןפיתוח  3.4

ילדים  ,בעקבות התהליך בבית ספר יער, 2טבלה ניתן לראות מן הממצאים המוצגים בכפי ש

לבטא את  עצמי , יותר בטחוןתויחברת ותאקציבאינטר ,בהסתובבות ביער הפגינו יותר בטחון

 עצמם, להשתמש בכלי עבודה ולהתנסות בדברים חדשים. 

הילדים צברו יותר ויותר בטחון במהלך כי דווח ( 2007כמו כן, במחקרם של אובריאן ומוראי )

יים או ההסתובבות שלהם ביער בחיפוש אחר בעלי חולהרחיב את טווח  הזמן לטפס על עצים

 בהדרגה בבית ספר יער הילדים מגיעים( טוענים במחקרם כי 2007ן ומוראי )אובריא .םעצים חדשי

גבול היכולת שהם חושבים שהם יכולים ואז חוצים אותו. כך ביטחונם והערכתם העצמית קצה ל

 (: 2012חיזוק לטענה זו עולה מתוך אמרה של ילד אשר תועדה במחקרם של נולס וחובריו ) גדלה.

 מעולם, אבל אז למדתי". "לא יכולתי לטפס על עצים

שלא היה להם מגע שגרתי עם סביבה טבעית  הנחקרים לילדיםכי ( שמו לב 2007) אובריאן ומוראי

ר ביטחונם ביער עלה הם נהפכו יותאך כאשר  ותר זמן להרגיש בנוח ביער.לפני התהליך, לקח י

הפכו יותר  לדיםיהממפגש למפגש  בממצאי מחקרם דווח כי. עצמאיים ונלהבים מהפעילות שלהם

אחריות  ויותר יותר הפגינו הם לאורך המפגשים וכי ממבוגריםצמאי מורגלים לעבוד באופן ע

 .יםהמשחקופעילויות האת יותר בעצמם  מויזו יערהתנהלות בב

חת סיכונים סיכונים ולקלנהל  לומדים בבית ספר יער הילדים(, טוענת במחקרה כי 2009אובריאן )

גורמים לפגיעה בהם, כמו למשל לטפס על עצים. בדרך זו הם מעודדים  שמאתגרים אותם אבל לא

 . על הפעולות שלהם לקחת אחריות

הילדים הפגינו מודעות  (, עולה כי2012כמו כן, מן הראיונות שנעשו במחקרם של נולס וחובריו )

 :ות הנדרשת בהתנהלות השגרתית ביעררבה לבטיח

 ד אנחנו פשוט יכולים להכין מחסה""למדנו איך לבנות מחסות. אם נלך לאיבו

 "למדתי לא ללכת ליד סרפדים ולגעת בדברים שהם מסוכנים". 
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"אנחנו יודעים איך להדליק אש, למדנו איך להתנהג בצורה בטוחה מסביב למדורה, אתה לא יכול 

 ללכת דרכה כשהאש דולקת ואתה עלול להיכוות אם תהיה לידה".

מידי למדורה. אתה חייב לכרוע ברך בצורה מסוימת ואתה "זכינו ללמוד איך לא לעמוד קרוב 

  .אתה יכול לצלות את המרשמלו שלך" מגיע לדרך בה

שינוי תפיסתם מגם  נובע ,בחוץ ביטחון שחשים הילדיםבשיפור ה(, טוענים כי 2012)נולס וחובריו 

תפס אצל בתחילה נאשר מזג האוויר . , אודות לתהליך שעברו בבית ספר יערלגבי מזג האוויר

 , כפי שעלה מן הראיונות:הילדים כגורם מגביל ומאיים להמצאות ומשחק בחוץ

  ."אסור לשחק בחוץ כשיש גשם", "אנחנו הולכים לחנויות כשיש גשם"

 : בסוף התהליך בבית ספר יער נתפס אצל הילדים אחרת

 "לא אכפת לי מהגשם ולפעמים כשאתה כלכך נהנה זה בכלל לא מפריע לך".

 "הכין כדורי שלג ולשחק איתםצאת החוצה וליום מושלג אתה יכול ל"אם יש 

כי הרצון שלהם לשחק בחוץ יחד עם הביטחון שצברו מההתנסויות במשחק בגשם ובשלג  נראה

  (.Knowles et el. 2012) התגברו על התפיסה הקודמת שלהם שמזג אוויר יכול להוות מכשול

חוו מפגשים בשלג ובגשם  שנחקרו יםכל הילדן כי צוי (2007גם במחקרם של אובריאן ומוראי )

רח שבירת ק ,בניית איש שלג, קרבות שלג -ביער. פעילותם במזג אוויר זה תועדה וכללה בין היתר

פוס ולהרגיש את ילדים בגשם נצפו פותחים את פיהם כדי לת ברגליים ליצירת שלוליות ועוד.

 מצא שחזר על עצמותגלה במחקרם מניתוח הממצאים, המבהקשר לכך, הטיפות על הלשון. 

כל הילדים שחשו חוסר בטחון  נמצא כי -במקומות השונים שנעשו בכל התצפיות באופן מובהק

ולא היו מורגלים להימצא בחוץ, נעשה להם קר מהר מאוד  במפגשים הראשונים עם השהות ביער

טוב את היער הם  כי ככל שהילדים הכירו יותר נמצא בהמשךאך . והם סבלו במזג האוויר הזה

כך שחום גופם נשמר ומזג האוויר לא היווה  ו,ילות באקטיביים ועסוקים בפענינוחים, נעשו יותר 

 יותר גורם שהגביל את פעילותם והנאתם.  

גדל ביטחונם של הילדים גם ליצור חברויות  ,כי לאורך זמן בבית ספר יער ( מציינת2009אובריאן )

 (.2)כפי שהוצג בטבלה  הם באינטראקציות חברתיותחדשות ולקחת תפקידים חדשים ל

(, הטוענים כי שיפור בביטחונם העצמי של 2012מגמה זו נראתה גם במחקרם של נולס וחובריו )

 תפקיד בהוראת חוקי משחק לאחרים ובהובלתו של המשחק.מספר ילדים התבטא בכך שלקחו 

 : כפי שדיווח ילד בראיון שנעשה בסוף התהליך בבית ספר יער

איפה  1,2,3  -מהבית את המשחק "שיחקנו גם משחקים בבית ספר יער. לימדתי את החברים שלי

משחק עם אח שלי. אני מלמד ו . לפעמיםינהנו את זה ביחד. אנחנו מתחבאים בגאתה? ושיחק

 חושב שאני יכול לשחק עם אח שלי הקטן יותר כשאני בחוץ".  

 



19 
 

עם  םהתמודדותבאופן  שינוי שדווחנוגע ל ילדיםעלייה בביטחונם העצמי של הביטוי נוסף ל

מעט מאוד ילדים בבית ספר יער,  בתחילת התהליך -(2012, במחקרם של נולס וחובריו )פחדים

 חשפוילדים מספר  ,יךשיש להם בהקשר להמצאות בטבע . אך בסוף התהלדיווחו על פחדים 

בייחוד כלפי  .בטבע טים שישכלפי אלמנ עדיין יש להםששהיו או  פחדיםה את בקבוצות הדיון

  :חרקים קטנים

בשבוע הראשון בבית ספר יער חשבתי שראיתי מפלצת גדולה זה היה בסך הכל דבורה קטנטונת "

פחדתי מדבורים וזבובים וצרעות בגלל שהם עושים רעש זמזום חזק כשהם עפים ליד האוזן שלך 

ק לך וזבובים לא יכולים להזיק אבל כשהלכתי לבית ספר יער למדתי שדבורים לא יכולות להזי

 . "לך

כשהגיע השבוע השני או אבל   .)צוחק( 'אוי יש שם חרק'... 'אוי יש שם סרפד' "בהתחלה אמרתי

אני עדיין מפחד   'ואו מי שם את החרק הזה שם?'ו ו" 'וואו יש שם סרפד'השלישי השתניתי להגיד 

 . "ליהםמצבתנים ועכבישים אבל עכשיו אני לפחות יכול להסתכל ע

כי חפרתי באדמה ומצאתי המון המון  למדתי על תולעים ועכשיו אני לא מפחד מתולעים יותר"

 . "תולעים

 ."אני עדיין מפחד מעכבישים"

ם כי חלק מהם נחמדים מאוד ראיתי הרבה חרקים אבל אני לא מפחד מהרבה סוגים של חרקי"

 . ". דבורים עושות דבשאני אוהב את כל החרקים כי חלק מהם עושים דברים בשבילךו

פעם אחת ביער ראיתי נחש עשב לא מזיק הוא היה בתוך שיח, רציתי שהוא יהיה חיית המחמד "

  ."שלי

כי כי בית ספר יער עודד את הילדים  ם, טועניםממצאי מחקרעל בהתבסס (, 2012נולס וחובריו )

חשיפה קבועה ענים כי בנוסף הם טולהתמודד עם הפחדים שלהם ואף להרגיש בנוח לדבר עליהם. 

 .לרובם להתגבר עליהם לאורך הזמן הסייע  ,כפי שנעשתה בבית ספר יער ,ובטוחה לפחדים שלהם

מות שבית ספר יער שהם עדיין מפחדים מהתנסויות מסוילמרות שחלק מהילדים דיווחו כמו כן, 

 הם עדיין תיארו והתייחסו לחוויה כחיובית. ,מזמן

 

 הבנה טובה יותר על הסביבה ו , סקרנותפיתוח מודעות, אחריות 3.5

כי לאורך הביקורים  ,עולה (2009ן )יא( ושל אובר2007של אובריאן ומוראי ) ממצאיםהמניתוח 

החוזרים ונשנים הילדים הפגינו היכרות טובה יותר עם היער. ממפגש למפגש הם הביעו יותר 

אול לגביהם שאלות. המנחים סקרנות לגבי תופעות טבע סביבם שלא היו להם מוכרות והחלו לש

 היו קשובים למה מרגש ומעורר סקרנות בילדים וניתבו את הלמידה וההתנסויות בהתאם.  

בבית  בסוף התהליךבראיונות שנעשו  .(2012ממחקרם של נולס וחובריו ) מצאים דומים עוליםמ

, יבה הטבעיתהרבה יותר ילדים הראו עלייה במוטיבציה שיש להם לגלות יותר על הסב ,יער ספר

נעשו מודעים יותר לגבי עניינים שתקף מהראיונות כי הם בנוסף המאשר בתחילת התהליך. 
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ר שלושה ילדים דנו ביניהם למה כמה סנאים אדומים ביע תועד כי -סביבתיים מקומיים. למשל

הם היו מסוגלים להצדיק את הטענות שהעלו כמו כן אורנים בסמוך לשכונה שלהם מתו. 

תנסויות הקודמות שלהם בבית ספר יער. חלק ידע שרכשו על היער מתוך הההבהתבסס על 

טנים בגינה שלהם ואיך הם )שימוש במילים שלהם( חרקים ק צדומהילדים תיארו איך הם 

"אנחנו לא הורגים את היצורים ואנחנו לא שוברים או  :יצורים ברגע שמצאו אותםל ייחסיםמת

 ל שאם יש עץ בחצר שלך יש עליו חיים שלמים". הורגים את העצים על ידי תלישה. בגל

(, עולה כי כבר לאחר ארבעה חודשים בבית ספר יער  2012נולס וחובריו ) מממצאי הראיונות של

צמחים ומיני  זיהו הרבה הם החלו לגלות הערכה סקרנות כבוד והבנה לעולם הטבע סביבם.ילדים 

 יים בסביבות היער.ימני בעלי חחרקים וידעו היכן לחפש בעלי חיים וס

 "למדתי איך להסתכל על היער בצורה נכונה". 

 "למדתי איך לשרוד ביערות". 

"למדתי איך לגרום לעצים לגדול, איך להחזיק כלים ולחתוך עץ, איך להגיד מה הגיל של עץ, 

 טובים עלי כותרת איזהו. איך לצייר עצים, איך להגיד לאיזה גודל הוא יכול להגיע ומה הגובה של

 ר צבע". צייל

 למדתי איפה אתה יכול למצוא הרבה מרבה רגליים""

דווח כי מפעם לפעם הילדים זיהו טוב יותר את הצמחים (, 2007גם במחקרם של אובריאן ומוראי )

פיתחו  , ערים יותר לשינויים עונתיים נעשו הילדים עם הזמן. ביער ואף עשו שימוש בשמותיהם

זאת כל דבר נמצא והיו להוטים להראות החלו לזכור היכן משמעות לדברים הנמצאים סביבם, 

 למורים ולעמיתים שלהם. 

"קלואי בהחלט יותר מודעת עכשיו לסביבה הטבעית ונהנית לבחון דברים חדשים בחוץ שהיא עוד 

 ( Oxfordshireדווח על ידי הורה, ,4.5גיל ) לא מכירה"

 דווח על ידי הורה,  ,4.5גיל ) ל שלהם"."פיונה מראה הרבה עניין בצמחים, בחיות ובבית הגידו

Shropshire) 

"זו הזדמנות מופלאה לילדים ללמוד טען כי  Oxfordshireמבית ספר יער ב  4.5הורה של ילדה בת 

להרגיש בנוחות ביער ולהיות מסוקרנים מסביבה שלרוב נתפסת אצלם כזרה או מאיימת. מכיוון 

בתי גידול טבעיים בחיי היום יום שלהם, בית ספר  שלרוב הילדים הבריטים אין מגע עם יער או

  יער עוזר להם להרחיב את התודעה והתחושה של מה אפשרי בטבע"

חיזוקים לטענה זו מתבטאים בראיונות הקבוצתיים שנעשו לילדים בסוף התהליך בבית ספר יער, 

 (: 2012במחקרם של נולס וחובריו )

שלי ורואה אם אני יכול לראות פרפרים  ינהלתוך הג יוצא מהבית ספר אני הולך"לפעמים כשאני  

 וציפורים ודברים כאלו".
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"בסוף השבוע האחרון היינו בחוץ עם אמא שלי וסבתא שלי ואספנו חלזונות בדלי ולקחנו אותם  

 הביתה ואספנו גזעים בדרך ובנינו בית לחלזונות". 

ת גינון. אני שם אותם בתוך הסיר "לפעמים אני אוסף חלזונות ותולעים. אני אוסף אותם עם כפפו

עם הרבה חורים כדי שאני יוכל לצפות בהם ואני שם עלים בפנים אבל כשהם מתחילים לטפס 

 למעלה אז אני נותן להם לצאת החוצה לקצת כדי שהם יאהבו להיות באוויר הרענן שוב". 

ז כשהלכתי לישון "כשהחבר שלי בא לבית שלי אספנו סוגים שונים של עלים ושמנו אותם בתיק וא

בבית של החבר שלי אספנו עוד עלים ושמנו אותם גם בתיק. אז המשכנו למחשב וניסינו למצוא 

 איזה סוג של עלים אלו היו."

כי זרעתי כמה מאלו שנתת לי בשיעור והם כבר הפכו  ,שלי אני אוהב לזרוע זרעים ינה"בג

ן גדלות. יש להן כמו אפונים לשתילים קטנים. האפונה והשעועית התחילו לעלות למעלה וה

 קטנים".

נראה שהמיומנויות שהם למדו בבית ספר יער הועברו ויושמו גם בסביבת ביתם  וסיפקו תמיכה 

 נוספת לשינוי בידע ובהבנה שלהם על עולם הטבע סביבם.

כי ממפגש למפגש  (2009( ובמחקרה של אובריאן )2007דווח במחקרם של אובריאן ומוראי )בנוסף 

החלו לפתח תחושת בעלות על המרחב של הבית ספר ביער והפגינו אחריות ודאגה להגנת  ילדים

 איך להגן על הצמחים ובעלי החיים.ל ילדים שיידעו אחרים בתצפיות עהיער ושוכניו. היו דיווחים 

 וסקרנות סבלנות ,ריכוז ,פיתוח מוטיבציה 3.6

 והילדים נעש עלה כי ממפגש למפגש מניתוח ממצאי התצפיות שנעשו בכל בתי ספר יער שנחקרו,

 יכולת להיות ממוקדים ומרוכזים למשך זמן ארוך יותר במשימות ונושאים שבעניין שלהם בעלי

(O'Brien, 2009 .) ,את  יער מעודדבית ספר ( טוענת במאמרה כי 2009) אובריאןלאור הממצאים

זמן וזה מפתח בהם לאורך תקופת  )בניית מחסה למשל( הילדים להתמקד במשימה ספציפית

 סבלנות.

הילדים מחכים בצפייה ( דיווחו כי 2009מתצפתים רבים במחקרה של אובריאן )הורים ו

  .וכי ממפגש למפגש המוטיבציה שלהם להגיע עולה והתרגשות לחזור לבית ספר יער

"בהתחלה ג'רמי אמר שהוא לא רוצה ללכת ליער אבל עכשיו הוא בודק כל יום לראות אם כבר 

 .(Oxfordshire דווח על ידי הורה, ,4.5גיל ) "יום רביעי שאז יוכל ללכת לבית ספר יער הגיע

למדה את ימי השבוע כדי שתוכל לחשב כמה ימים היא צריכה להמתין עד ששוב תלך לבית  "לנה

   .(Oxfordshire , דווח על ידי הורה,4.5)גיל  "ספר יער

ת ספר יער. לא רציתי לעשות את זה, באמת שלא "אח שלי קינא נורא כשאמא שלי אמרה לו על בי

 !רציתי לעשות את זה אבל כשחזרתי הביתה אמרתי לאמא שלי שאני רוצה לחזור. זה באמת כיף

 ((.2012)ילד שהתראיין במחקרם של נולס וחובריו ) "זה היה ממש מדהים!
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על בית ספר יער הילדים מדברים ( מעלים כי 2007כמו כן, ממצאי מחקרם של אובריאן ומוראי )

 עם הוריהם בבית ועם עוד קרובים. או כשהם חוזרים לכיתה הרגילה

בית שפעילויות המכל  , הוריה סיפרו כי(Shropshire, 5.5ה של ליסה )גיל הוריבראיון שנערך עם 

כל מה  םמספרת ומתארת לה הם שיתפו כי היאהכי נהנית מהמפגשים ביער.  ה מציע, ליסהספר

 .להם הרבה לספר נוהגת היא לאואילו על פעילויות אחרות בבית ספר ר שהיא עושה ביע

איך לפצל עץ ואיך לעשות  . היא מסבירה ליי הפעילות שנעשית בכל שבועמפגינה ידע רב לגב ארין"

את זה בצורה בטוחה או איך יושבים מסביב לאש וקולים מרשמלו,  כיצד לגשת לאש, כמה זמן 

מהמשימות היא נהנית מאוד עושה רושם שזה לא חם. לנשוף על מרשמלו כדי לוודא ש

 .(Shropshireמתצפת  דווח על ידי, 4.5גיל  )''ומהאפשרות להשתמש בכלים

לדים נעשים נלהבים, להוטים להשתתף בפעילויות ומלאי מניתוח ממצאי התצפיות עולה כי י

 (.O'Brien, 2009) בות ותופעות ביער שלא מוכרות להםהשראה לחקור וללמוד על סבי

סרנה דיברה על הצבעים של הפרחים עליהם חלפנו  לבית ספר יער, "באחת הנסיעות במיניבוס

בנסיעה. היא הייתה מאוד עסוקה לראות דברים שיש בחוץ.  זה נחשב להתנהגות מאוד לא רגילה 

  .(Oxfordshireמתצפת מנחה,  , דווח על ידי4.5)גיל  "עבורה

תהליך בבית ספר יער ילדים הראו מוטיבציה גדולה יותר ללמוד מספר מורים דיווחו כי בעקבות ה

 על העולם סביבם גם בכיתה הרגילה.

"בית ספר יער מעודד התפתחות של סקרנות, סבלנות וכישורי התבוננות מכיוון שהתבניות 

הורה, דווח על ידי ) יידי אלא דורשות חיפוש וגילוי"והצורות ביער הן לא מובנות ונגלות באופן מ

Oxfordshire).    

 

    השפעות שנבעו מהמשחק שהתאפשר בבית ספר יער  3.7

מעלה, כפי שטוענים  ,בבית ספר יער שנעשו בסוף התהליך מהראיונות תשובות הילדים בחינת

ה הטבעית מאפשרת כי הילדים פיתחו מודעות למגוון ההזדמנויות שהסביב(, 2012נולס וחובריו )

 שניתןרק את הגינה הביתית והפארק בשכונה כמקומות בחוץ בעוד שבהתחלה ציינו . למשחק

כגון יער, חוף ים, שלוליות  מגוונותסביבות טבעיות  לשחק בהם, בסוף התהליך תשובותיהם כללו

 ועוד.. כפי שבא לידי ביטוי בתשובותיהם: 

 ."אתה יכול לשחק על חוף הים, אתה יכול לשחק בכל מקום"

 .לשחק בפנים, אתה יכול לשחק בחוץ"ה לא צריך רק "למדתי הרבה בבית ספר יער, את

בנוסף בעוד שנתוני הראיונות מההתחלה חושפים כי המונח משחק נתפס אצל הילדים בעיקר 

בסוף התהליך בבית ספר יער יה עם עוד חברים או זמן עם עצמך. ככיף, מהנה, מערב אינטראקצ

כפי שבא לידי  .בטבע לאתגריםהם קישרו את המונח משחק  -ילדים העלו קישורים חדשיםה

 ביטוי בתשובותיהם:
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   "."משחק זה גם לטפס על עצים 

"פעם נתקעתי בתוך עץ לא יכולתי לרדת למטה, היו שם חורים קטנים לטפס עליהם שאתה שם 

  ."ויורד 'אוי לא'את הרגליים שלך בתוכם ואתה מסתכל למטה ואומר לעצמך 

 גם קישרו את המונח משחק ילדיםהכי  (2012חובריו ), צויין במחקרם של נולס ובסוף התהליך

 . כפי שעולה מתוך ממצאי הראיונות:שימוש בסביבה הטבעית ובאלמנטים טבעייםל

 ."לשחק עם האדמה, לשחק עם השלג, עם הגשם"אפשר 

 ."לשוטט ביער"משחק זה 

 ."לשחק עם חרקים, להכין דברים ממה שמוצאים בטבע"

 ."לזרוק עלים באוויר"

 .ות ערימה של עלים ולקפוץ לתוכם"ש"לע

  .""להכין מחסות ממקלות

 זה גם לגדל דברים ולשתול דברים"  "משחק טבעי

 להסתתר מפני חיה או לצוד חיה" "

ם יכולים לעשות התנסויות ואז ותר כשאתה הולך לבית ספר יער כי ש"למדנו שאתה יכול לשחק י

  .עוד התנסויות"בבית, וזה נותן לך אתה יכול לצאת החוצה ולשחק 

לגבי  הילדים התפיסה של( טוענים כי 2012בהתבסס על ממצאי הראיונות, נולס וחובריו )

 .בעקבות התהליך בבית ספר יער התרחבה ,האפשרויות למשחק שהסביבה הטבעית מזמנת

 בסוף התהליך הילדים קישרו את המונח משחק גם לדמיון: כמו כן, 

 כשאתה ממציא משחקים חדשים" משחק זה להשתמש בדמיון שלך", "משחק זה "

כי  מכל בתי ספר יער שנערך בהם המחקר, תצפתיםספר ממדיווחו (, 2009במחקרה של אובריאן )

 חפרוהילדים יותר משחקים דמיוניים. למשל מתצפתים דיווחו שילדים  המציאו ממפגש למפגש

 ביער ועוד. יצורי אגדותו כדי למצוא זהב, או למצוא אוצר נסתר, חיפשו אחר דרקונים ביער

כילד לא כלכך יצירתי במשחקיו. אבל במשך הזמן בבית ספר יער הוא בהתחלה אובחן  ג'סטין"

' " פאי זאב' -מה שהוא כינה כ "אפה"למשל הוא  היוםבדמיון שלו הרבה יותר.  התחיל להשתמש

  (. Oxfordshire, מנחה מתצפת , דווח על ידי4.5)גיל 

הוא אספקט חשוב וכי דמיון דמיון משחקי ב בית ספר יער מעודד שימוש ת כי( טוענ2009אובריאן )

  .בחוויה ובהתנסות שבבית ספר יער
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עולה כי ההתנסויות בבית ספר  במחקרם מן הממצאים .(, מחזקים טענה זו2012נולס וחובריו )

יער זה בא  גם מעבר לשעות הפעילות בבית ספרכי דווח . דמיוןבמשחקי שימוש  בילדיםיער עוררו 

 בייחוד אצל בנים.  ,לידי ביטוי

העמדנו פנים שזומבים באים והיינו עושים ככה  )רעש של  ,כשהוא בא לבית שלי ,"אני והולי

אני אמרתי שאמא שלי היא אמא זומבי. בבית ספר יער היינו מעמידים פנים  .מכונת ירייה(

לך  -ביל להגיע אז היינו אומריםשאנחנו בצבא האמיתי ושאנחנו לא יודעים לאן ללכת חזרה בש

 למלחמה עכשיו!" 

למעלה וגורם לזה דורה המדומיינת שלי. אתה שם אפר "אני חושב שהכי נהניתי כשעשיתי את המ

 להראות כאילו השתמשת בזה".

אבל הוא לא נפל כי שמתי עץ  בפארק, זה עוד לא נפל עדיין. ניסיתי לבעוט בו "בניתי מחסה שוב,

מרתי אליו גזע גדול לעץ ואז עוד אחד לגדר וככה זה היה חזק. ועכשיו אנחנו בחלק התחתון ומס

מכינים דברים בשביל זה כמו תעלות הטיה למים וגם ארובה ודלת. בפעם הראשונה שעשינו את 

 זה העמדנו פנים שזה טיל".

לגבי המונח משחק בסוף  (,2012במחקרם של נולס וחובריו ) אמרות נוספות שעלו מהילדים

  ."להכין דברים" ."לתת לאנשים להצטרף" .הב""כשאתה עושה דברים שאתה או הליך היו:הת

 .בבית ספר יער למונח משחק בתחילת התהליך על ידם כאמור קישורים אלו לא נעשו

ההבנה שהפגינו הילדים ו כי הרבה מהידע מחקרםעל בסיס ממצאי טענו  ,(2007י )אאובריין ומור

 (,2012נולס וחובריו ) כמו כן, .הם למדו עליו דרך המשחקים ששיחקו בועל היער נבעו  מתוך מה ש

היצירתיות פיתוח הדמיון, טענו על בסיס ממצאי מחקרם, כי הרבה מהכישורים החברתיים, 

והביטחון שרכשו הילדים להסתובב ביער ובמקומות נוספים בחוץ, נבע מתוך המשחקים ששיחקו 

   בבית ספר יער.

 

 הילדיםמ הלאה שעברו ספר יערבית  השפעות 3.8

 .ו בילדים עצמםלבית ספר יער היו השפעות מעבר לאלו שזוהמן המחקרים עולה כי 

בקבוצות (, תיארו 2012במחקרם של נולס וחובריו ) הילדים בבית ספר יער, בתחילת התהליך

 הדיון את המגבלות שהוריהם מציבים להם בנוגע למשחק ושהייה בחוץ:  

 צאת החוצה מטווח הראייה של אמא שלי כשאנחנו בפארק", "לא מרשים לי ל

"אנחנו אוהבים לצאת ולשחק בשדה ובתוך השיחים אבל אם אמא לא רואה אותנו אנחנו לא 
 יכולים לצאת ולשחק". 

 ."לא מרשים לי לשחק ביערות"

 או אבא לא יכולים לראות אותי". "לא מרשים לי לצאת ולשחק במקום שבו אמא

 רחוק מאמא שלך ואבא שלך מישהו יכול לחטוף אותך". אם אתה הולך"
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הייתי רוצה לשחק בחוץ בגן אבל אני לא חושב שאני יכול כי אמא שלי אף פעם לא מרשה לי. "
 אמא שלי אומרת שמישהו עלול לקחת אותי". 

 "לא מרשים לי לצאת לרחובות בעצמי כי אני גר ליד דרך ראשית" 

לא הייתה להם גדר והחצר של השכנים שלי נחמדה לגילוי כי  "נהגתי ללכת לדלת של השכנים כי
יש להם הרבה צמחים ודברים שאתה יכול להסתובב סביבם ופעמונים שאני יכול לשחק איתם. 

  אבל עכשיו אבא שלי בנה גדר". 

יום פתוח ) בו הזמינו את ההורים והאחים לבוא לחוות ולראות במה מדובר ,לאחר יום פתוח ביער

דיווחו (, ההורים הביעו יותר תמיכה בתהליך והשונים מחקריםבתי הספר שהשתתפו ב נערך בכל

באירוע זה הילדים הדגימו  לאפשר לילדיהם להסתובב בחוץ יותר בחופשיות. יותר בטוחחשו כי 

( כמו גם נולס וחובריו 2007י )אמורואובריאן  בפני האורחים את המיומנויות השונות שלמדו ביער.

ם להרגיע את הדאגות שהיו להם לגבי בטיחות ילדיהם ביער, וריהביקור סייע להים כי ( טוענ2012)

 לגבי אופי התהליך החינוכי ולגבי התמודדות עם מזג אוויר סגרירי. 

ובעקבות כי בעקבות ביקורים אלו  בראיונות הורים דיווחו(, 2007י )אבמחקרם של אובריאן ומור

מבט חדשה על הסביבה  קודתפתחה בפניהם ננבחוץ,  ריםניכר כי ילדיהם עובהתהליך החיובי ש

 .הטבעית

"היתרונות של בית ספר יער עולים בהרבה ממספר בגדים בוציים בכל שבוע. הלמידה שם בעלת 

, 4.5הורה של ילדה בת ) "מת בתכנית הלימודים הרגילהערך עצום ושונה בהרבה מזו המתקיי

Oxfordshire) 

פר הורים מתעניינים יותר בבית ס(, מעלים כי 2007ריאן ומוראי )כמו כן, ממצאי מחקרם של אוב

מבקרים לעיתים קרובות  , הםלפעמים בעקבות זאתושאף  םיהיער בעקבות ההתלהבות של ילד

לקחת אותם ליערות או לבקר בבית ספר יער.  וצר םיהילדורים דיווחו שבסופי שבוע היותר בטבע. 

תיאר איך זה הפך להיות הבילוי  , Worcestershireבשילדו למד בבית ספר יער  ,הורה אחד

לקחת ורז שתייה ואוכל כולם לובשים את המגפיים והילד א" -המשפחתי הקבוע בסופי שבוע

  ."כמו שיש במפגשים בבית ספר יערליער, 

חיוב גם על אחיה הגדול הבחינה כי בית ספר יער השפיע ל (Oxfordshire, 4.5גיל ) אמא של לנה

ששמע מלנה על הפעילות בבית ספר יער אבל אחרי . בע לפניהתעניין במרחבי הט "הוא לא -השל לנ

   ."הוא התחיל לבקש לבקר ביער המקומי והוא נלהב לקבל הזדמנות ללכת לבית ספר יער בעצמו
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 :דיון ומסקנות. 4

 בעבודה זו בחנתי את השפעת בית ספר יער על הילדים הלומדים בו.

 על הילדים.רבות  בית ספר יער היו השפעות חיוביותהשתתפות באות כי לתוצאות המחקרים מר

 .קוגניטיביות, רגשיות, בין אישיות, חברתיות, מוטוריות והתנהגותיות השפעות

 נראה כי ניסיון הצוות החינוכי שהשתתף בסדנה שהיוותה את השלב הראשון במחקרם של

 .פעה של בית ספר יער על ילדיםההש ,  תרם להבנת פוטנציאל(2007אובריאן ומוראי )

כי בילדים מעידות  שהוצגו בעבודה זו, תוצאות המחקרים ,בהתאם להשערות שהועלו בסדנה

שיפור בביטחון העצמי, בערך העצמי, במוטוריקה העדינה והגסה, בשפה  ניכר -נצפו במחקריםש

הם על העולם בידע ובהבנה של ובתקשורת, בכישורים חברתיים, במודעות ואחריות סביבתית,

 .המשחק וחוויית בהרחבת מושג ,ללמידה במוטיבציה סביבם

כמו גם ניתוח הראיונות  (,2007אובריאן ומוראי ) השלישי הרפלקטיבי במחקרם של השלב

תחומי  תרמו לחשיפת (,2012נולס וחובריו )קרם של מתחילת התהליך ומסוף התהליך במח

התמודדות ב דווח שיפור  -שלא בהכרח נצפו מראש .על ילדים שיש לבית ספר יער השפעה נוספים

   .סקרנותו עצמאות, יצירתיותפיתוח  עם אתגרים, עם פחדים,

למשפחתם, חבריהם  -הילדיםממעורר גלי השפעה שעוברים הלאה בית ספר יער התגלה כי כמו כן 

 ומוריהם.

 רה משותפתעל חקילאורך כל התהליך שהתבססה  (,2007אובריאן ומוראי )צורת מחקרם של 

. ואף מחזקת אותם תואמת לערכיו החברתיים של בית ספר יער ,מצאים בקבוצההמועיבוד 

תרמה רבות ללימוד הצוות החינוכי אחד מהשני ותמכה מעורבות המשתתפים לאורך כל המחקר 

  שהתרחש במשתתפים לרבות בהורים ובמורים של הילדים. תפיסתיהבשינוי 

תמכה בערכיו של בית ספר יער ועודדה את הילדים  (,2012יו )נולס וחוברגם צורת מחקרם של 

חוויות הילדים תוך שימוש  ממצאי מחקר זה, שתעדו את .בקבוצה לשיתוף רגשי וביטוי עצמי

צג את עולמם של ליי זווית אלטרנטיבית, ללא עריכה ופרשנות, סיפקו בשפה ובמחשבות שלהם

נוספת להבין את  אפשרו דרךבכך ו, (Korbin, 2010 as cited in Knowles et al. 2012) הילדים

היות וכל חוויה של ילד היא אוסף שונה של מחשבות . לבית ספר יער עליהם שיש שפעותמגוון הה

  .( (Horton and Kraftl, 2006 as cited in Knowles, 2012והרהורים

צריכים להילקח יותר קולות הילדים כי מחזקים טענה זו ואף מוסיפים ( 2007אובריאן ומוראי )

כי הם המפתח להבנת פוטנציאל  ,בחשבון בכל מחקר בתחום ובכל יוזמת בית ספר יער עתידית

 ההשפעה שיש לבית ספר יער על הילדים.

 להופיעלקח זמן  בתחומים השוניםהמיטיבים  שינוייםרוב הכי ל מחקרים מראותכל התוצאות 

בייחוד . ת בית ספר יעריום היער ועם פעילוע ומתמשך סדיר. זה מדגיש את הצורך בקשר בילדים

  עבור ילדים מאזורים בהם קיימות מעט אפשרויות למגע עם סביבה טבעית.
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הורים ומורים דיווחו (, צויין ש2009ל אובריאן )כמו גם אצ (,2007במחקרם של אובריאן ומוראי )

, ביניהם גם ת. מתצפתיםמהתנהגותם בכיתה ובבי ה כי לעיתים התנהגות הילדים ביער הייתה שונ

עם זאת, . לא נראתה על ידם בעברהתנהגות שביער ילדים לאורך התהליך הראו  דיווחו כי מורים,

הילדים  ולכן במקרה זה העובדה שהמתצפתים הכירו היטב את ק מהשינויים היו עדיניםחל

היו יותר מידי להוות מגבלה למחקר כי ייתכן והחוקרים  גם זה יכול) היוותה יתרון ולא חיסרון

 .(קרובים לילדים מכדי לתצפת באופן מספיק אובייקטיבי בשינויים שחלו בהם

הורים בנוגע ה דיווחימתצפתים לה דיווחיכי פעמים רבות נמצאה התאמה בין  צויןבנוסף 

, דבר המחזק את ( Murray and O'Brien, 2007; O'Brien, 2009) שחלים בילד הטובים לשינויים

 ת ספר יער יש השפעה מיטיבה על ילדים.הטענה כי לבי

 כי התנהגות של ילד יכולה להיות מושפעת על ידי הרבה דברים יש לקחת בחשבוןזאת  יחד עם

 .ועוד ספר הרגילהבית בחייו במסגרת הבית,  מתרחשיםה נוספים

לא נערכו תצפיות מסודרות  לעובדה כי נוגעתזו,  בעבודה יםהמתואר יםמגבלה נוספת של המחקר

, אלא במקרים בהם המתצפת היה גם המורה שלהם, כך שאין מספיק הרגילה על הילדים בכיתתם

ממצאים להעריך אם השיפור שחל בילדים בתחומים השונים מופגן גם מעבר לבית ספר יער. 

( נמשך על 2007נוספת קשורה למשך הזמן של המחקרים. מחקרם של אובריאן ומוראי )מגבלה 

חודשים.  מדובר בפרקי זמן קצרים  4( נמשך על פני 2012של נולס וחובריו ) חודשים ומחקרם 8פני 

 Forest Schoolעל ידי בתי ספר יער, כפי שמוגדרת  מפתח שלהת ומטריחסית. אחת מ

Association3 (2014 ) היא לעורר השראה ללמידה שתישמר לאורך החיים באמצעות מגע וקשר

ות ארוכות טווח יכולות להיות מושגות מפרויקט קצר עדיין לא ידוע אם השפע .עם מרחב טבעי

 ארוך יש צורך במחקר לטווח רחוק גם נמשכות  אכן לבחון האם ההשפעותעל מנת  .טווח יחסית

  בהיקף גדול יותר של ילדים.ולדעתי גם  יותר

טוענת כי לא תשכח  , Shropshirב בבית ספר יער מורה שהשתתפה בתהליך המחקר ,עם זאת

 -לקבל הזדמנות לבלות שנה בבית ספר יער זה משהו שכמו הילדים"  -מה שעברה שם לעולם את

אני לעולם לא אשכח. ביחד שם למדנו והתפתחנו כלכך הרבה וזה דבר שיגרום לנו גם בהמשך 

 .תח ביתנו"להוקיר מה שיש בפ

כדי כך מחקרים מראים שהטבע מעורר מאוד את חושי הילדים עד בנוסף, כפי שכבר צוין במבוא, 

גם בחייהם הבוגרים ומשפיעות  נםבטבע לפעמים נשארות היטב בזיכרו שהתנסויות שיש לילדים

  (.Kaplan and Kaplan 1989, as cited in O'Brien, 2009) על עיצוב זהותם

 שהשתתפו במחקר למורים פשריא בית ספר יער -מסקנה נוספת בחינת ממצאי המחקרים מעלה

השונה מהכיתה  ,זאת מתוך התבוננות בהם בסביבה חדשה ים.נקודת מבט חדשה על הילד

 שהם לא היו מודעים שלילדים יש. פשר למורים לזהות כישוריםי. זה אבבית ספר השגרתית

(O'Brien, 2009.) ביער כמו כן התבוננותם האקטיבית של המורים בילדים לאורך תהליך המחקר, 

                                                           
3  Forest School Association (FSA)-  ה השואף לקדם הגוף המקצועי והייצוגי של בתי ספר יער בבריטני

 בתי ספר יער איכותיים ולהנגישם לכולם.
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 ועוד , קשייואת תחומי ענייניו, ית של כל ילדלזהות את דרך הלמידה האינדיבידואל אפשרה להם

((Bernie et al. 2006;O'Brien, 2009.  בית ספר יער ובית הספר הרגיל כי ניתן להסיק מתוך כך

מכלול רחב יותר של תהליכי למידה והתפתחות  יכולים לתמוך ולהיתמך אחד בשני על מנת לספק

ודה והלמידה שנלמד ונחווה ביער לבין העב על כן יש חשיבות לשלב בין מה משמעותיים לילדים.

 .שנעשים בכיתה הרגילה

פרוק את רגשותיהם דרך יותר הזדמנויות לילדים לבטא ולר יער מספק בית ספבנוסף ניכר כי 

תנועה מקושרת להתפתחות פיזית, אינטלקטואלית  (.Murray and O'Brien, 2007) תנועות גוף

וגבלת, בבית ספר יער אוד מה בה התנועה של הילדים מלעומת הכית. (Gardner, 1983) ורגשית

ילדים היו  דווח כי פעילות ביערחת הסיבות לכך שאחרי יתכן וזו א תנועה רב. לילדים יש חופש

 בכיתה. רגועים יותר

היות והוא  ,בית ספר יער יכול לתרום גם לבריאות הגופנית של הילדים כמו כן ניתן לשער כי

. אך תחום זה לא נבדק לעומק במחקרים בהם עשיתי שימוש קבוע מספק אקטיביות על בסיס

 בעבודה זו ולכן לא ניתן להתבסס עליהם לאישוש השערה זו.

 דברים וחוו אולא פעם ילדים בבית ספר יער ר כי ,עולה הנסקרים בעבודה זו המחקריםממצאי מ

רב וצורך אותנטי לשאול יין עורר בהם ענהמפגש עם הלא מוכר  ם.בעבר עוד חוויות שלא ראו וחוו

 (.Murray and O'Brien, 2007) שאלות

מעודדות מוטיבציה ללמידה. זה מטפח אהבה  ,עניין של הילדיםהפעילויות המבוססות על כי ידוע 

 ,Bredekamp et al. 1992 as cited in O'Brien)  סקרנות, תשומת לב והכוונה עצמית ללמידה,

נותן מענה לסקרנות המולדת של  כי בית ספר יער ן לטעוןיתנעל פי ממצאי המחקרים,  (.2009

 ילדים. ה

במגוון רחב כי הילדים ביער משתלבים  ,ניתן להסיקאף  שנסקרו בעבודה זוממצאי המחקרים מ

ללמידה קונסטרוקטיביסטית להתרחש. הגישה הקונסטרוקטיבית  של פעילויות המאפשרות

בהן הילד בונה את ההבנה והערכים שלו על עצמו  נותנת עדיפות לחיי הנפש של הילד ועל הדרכים

. הילדים מפתחים הבנה, (Kahn, 1999 as cited in Murray and O'Brien, 2007)  ועל העולם

חקר ישיר  מתוך ערכים ומשמעות דרך ההתנסויות ביער שהם לוקחים על עצמם וביחד עם אחרים

 .של הטבע ודרך משחקים

ילדים לומדים את הלקחים החשובים ביותר לגבי החיים,  ת משחקכי בשע ,טוען (2007) קוףאצ'וד

אלה שאי אפשר ללמוד בכיתה בבית הספר. ואף מציע שכדי להפנים את הלקחים האלה, הילדים 

הוא טוען כי מגמת צמצום  בנוסף זקוקים לשעות משחק רבות מאוד בלי מעורבות של מבוגרים.

לם, נובעת מעל הכל מהדיכוטומיה הנעשית בין זמן המשחק החופשי לילדים הרווחת היום בעו

 משחק הוא למידה.כי  ,טוען (2007) קוףאצ'וד למידה למשחק על ידי מרבית המבוגרים בני ימינו.

לצד הפוטנציאל הרב כי  יםטענה זו ואף חושפ יםמחקרים שנעשו בבתי ספר יער מחזקה ממצאי

בה טבעית מהווה גם אמצעי שיש למשחק עצמו להיטיב עם התפתחות הילד, המשחק בסבי

  הממצאים הראו כי בית ספר יער . Knowles et al. 2012)) לטבע יותר המסייע לילד להתחבר דרכו
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משפיעות רבות על ה טבעמשחק בדש של אפשרויות מאפשר לילדים להיחשף ולהתנסות במגוון ח

 .הילדים

קות הזדמנויות סביבות טבעיות מספנמצא כי חיזוק לכך מתבטא במספר מחקרים בהם 

למשחקים מאתגרים ומגוונים שבוחנים את יכולות הילדים, מאפשרים להם לפתח בעצמם תפיסה 

 Crain, 2001; Fjørtoft and) יות, התבוננות וכישורים מוטורייםלגבי סיכונים, מפתחים יצירת

.(Sageie, 2000; Fjørtoft, 2004 all cited in Murray and O’Brien 2005 

לים להיות יצירתיים בהרבה מסגרות אבל מחקרים הראו שיערות ומרחבים טבעיים ילדים יכו

 Bingley and) נויות לילדים להשתמש בדמיון שלהםמספקים טווח רחב מאוד ובעל ערך של הזדמ

Milling 2004; O'Brien 2004; Waite et al. 2006 all cited in O'Brien, 2009; Kirkby, 1989 

as cited in Murray and O'Brien, 2007.) 

 הסביבה הטבעיתכי  מסקנה רחבהמעלה  המוצגים בעבודה זו, המחקרים ממצאיהתבוננות בכל 

. ללמידה ההקשראת  אלא הלמידה מוקדאת  היא לא מהווהאך  בבית הספר יער חיונית היא

ות, מרחב שבו ניתן לנוע בחופשיאת הההקשר של המרחב הטבעי חיוני לתהליך היות והוא מספק 

 דילון אל מסקנה זו נתמכת גם על ידי .ועוד לבוא במגע עם מגוון אלמנטים נסות,התלשחק, ל

באמצעות שהילדים ילמדו הוא  הדגש העיקרי בבית ספר יער נראה כי כלומר,. (2005) וחובריו

ם בבית ספר יער המנחי ,כפי שמשתקף בתוצאות המחקרים הטבע יותר מאשר שילמדו על הטבע. 

לילדים מגוון הזדמנויות במרחב הטבעי מהם יוכלו ללמוד בעצמם על עצמם, אחד על מאפשרים 

על עץ מאשר ללמד  מנחה בבית ספר יער יעדיף לתת לילד לטפסניתן לאמר כי השני ועל העולם. 

דרך טיפוס על עץ הילד יוכל לפתח על פי גישת בית ספר יער, אודות העץ. אותו פרטי מידע 

  .וגם ללמוד על העץ דרך חושיו ועוד ותהתמדה, סבלנות, אחרי

 מנחי בית ספר יער מבריטניה מספר נשאלו (, בו2006רני וחובריו )ב ם שלבמחקרטענה זו נתמכת 

פיתוח  -הן בראש ובראשונהש המנחים ענורוב  .לדעתם על מטרותיו העיקריות של בית ספר יער

 רגשיות וחברתיות. אישיות מיומנויות

הם לומדים עליו ומתחברים אליו  ,מכך שהילדים נמצאים ביער לאורך זמןכפועל יוצא  עם זאת

לאור  , בייחודזו והכרחית מתוך ההתנסות וההכרות הישירה שלהם איתו. כך שגם מטרה חשובה

בית  -המחקרים כל שעולה מתוצאות שגם כפי .ומקבלת דגש מושגתהמשבר הסביבתי של זמננו, 

לבית ואחריות. כמו כן נטען כי  " לטבע ולפתח אליו הערכה בר רגשיתילדים להתח ודדעספר יער 

 Sustainable)" ספר יער יש פוטנציאל עצום לסייע בפיתוח קהילות אקולוגיות ברות קיימא

Development Commission, 2007 as cited in O'Brien, 2009 .)      

ת המיומנויות כשם שסביבת היער משמשת לבית ספר יער אמצעי חינוכי דרכו מתפתחו

וכפי שהוכח בפרק התוצאות לעיל כפי שתואר  משמש בו המשחק. והכישורים השונים, כך גם

 (.3.7)בתת פרק 

כי השפעתו הרחבה של בית ספר יער על  , היאהמחקרים סקנה נוספת העולה מבחינת ממצאימ

הפדגוגיה  יער,ה -מצויים ,לדעתי בראשם. יוהילדים נובעת ממכלול של גורמים החוברים יחד

 )עליהם כבר נכתב בהרחבה(.  והקבוצה הייחודית החינוכית
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בעידן הנוכחי בו קיים מחסור גובר והולך בגישה וקשר של ילדים לטבע, יש משמעות עצומה 

 לקיומם של בתי ספר יער.     

אותו ניתן ורצוי ליישם במקומות נוספים בעולם  משמעותי מהווה מודל חינוכיבית ספר יער 

פוטנציאל רב להיטמע בשגרה של הרבה בתי ספר לו יש ן סביבות טבעיות ולא רק ביערות(. )במגוו

למורים  ,ה ופיתוח לאין שיעור לתלמידיםהעצמ , כפי שעולה מן המחקרים,רגילים דבר שיאפשר

 .המקומית בקרבתו ולסביבה עצמה קהילהל

חינוך, לעודד למידה חוץ ממצאי המחקרים שנסקרו בעבודה זו יכולים לתרום משמעותית לאנשי 

 יחת בתי ספר יער במקומות נוספים.כיתתית במערכות החינוך ולקדם פת

בנוסף תוצאות המחקרים יכולות להצדיק ולקדם מדיניות של שימור ושיקום סביבות טבעיות 

    ובייחוד בסמוך למוסדות חינוך. בסמוך לאזורי מחיה של אנשים

 

 :אישי סיכום. 5

 ת האבן"מי שלא היה בתקופ

 לא יודע דבר על תקופת האבן

 הוא יכול לשמוע מליון סיפורים על אבנים 

 הוא יכול ללמוד שבע שנים את מדעי האבן

 הוא יכול לאכול אבן

 )יהונתן גפן( "אבל הוא לא יכול להרגיש...

 

בעבודה זו אמנם ניסיתי לספק תמונה רחבה עד כמה שניתן על ההשפעות שיש לחינוך מתמשך 

 ילדים, אך נראה שגם אלפי מילים לא מספיקות על מנת להעביר את גודל העוצמותבטבע על 

  .מילים תיווכי ללא מוכרחים להרגיש. לחוות את זה בכל החושים  .וההיקף

כים חינוכיים זכיתי להנחות מספר קבוצות של ילדים בתהליבמהלך השנתיים האחרונות 

משמעותי ומשפיע לטובה על הילדים בכלכך בעצמי עד כמה זה  מתמשכים בטבע ונוכחתי לראות

                                                                              הרבה רבדים.     

 ינו בעבודהשצוסיוני כי לשהייה בטבע יש עוד המון השפעות מלבד אלו יאני מאמינה ואף יודעת מנ

. נתקלות בביטול או ספקבמחקרים  יעות שלא מגובותנות ויד. אך אני יודעת כי בעולמנו אמוזו

בעיקר  ,גם במחקרים בסס את אמונתי וידיעתיאני שמחה על ההזדמנות שהתאפשרה לי ל

 .הרחב הקהלאת  זה מסוג תובנותולשכנע ב לחשוף הכי מקובלות כיום אחת הדרכים שזו הסיבהמ

השראה ותקווה. אין מאוד נהניתי לחקור ולגלות על בתי ספר יער ברחבי העולם וזה נתן לי המון 

  לי ספק שלא רחוק היום בו גם בארץ יהיה לנו מודל כזה.
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קבוצות הילדים השנתיות  כיום ישנם מספר מצומצם של מודלים בארץ אשר דומים לזה, ביניהם 

 אנשיםל העמקת החיבור שבו אני גאה להיות מדריכה ולפעול בכל יום לעבר  4שומרי הגןארגון של 

אני באמת  הטבע לילדים ונוער. באמצעותוקידום החזון של חינוך מתמשך בטבע  מעןעם הטבע ול

מוק ורך עולמלא צ הקיימות בחברה ובתרבות של ימינו מאמינה שזה יכול לרפא המון תחלואות

   .שנמצא בליבו של כל אדם

אנשי חינוך נוספים להוציא את עצמם ואת הילדים החוצה, כולי תקווה כי עבודה זו תוכל לעודד 

 שיחבר אותם לעצמם, אחד לשני ולעולם כולו.  -טבעה לא

 ך בעקבות הטבע והכל כבר יקרה לבד"."....ל :כפי שכתב לאו צ'ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
מיומנויות לימוד  , בדרך ייחודית המתבססת עלומבוגרים הדרכה של ילדיםבארגון העוסק בחינוך ו -הגןשומרי  

 האקולוגית. ולתפקידו במערכת לעצמו, לאחרלחיבור האדם ככלי  ,של תרבויות אדמה חיים
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