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בית-ספר "גבעולים" - ב"גבעולים" משחקים רחו"ק 
רגשי חברתי וקוגנטיבי

 כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
הייחודיות עוטפת את כל תחומי העשייה והחיים הבית ספריים.

שילוב המשחק במקצועות השונים כחלק מתהליך הלמידה לביסוס העשרה ותרגול.  •

שעורי ההעשרה בנושאים שונים – כמו: מדע ויצירה, דיבייט, תאטרון, מולטימדיה,   •
אנימציות, משחקי ספורט, משחקי תנועה ומשחקי הקייס. 

שעורי חברה העוסקים בכישורי חיים, מפתח-הלב ותכנית חוסן המפתחים כישורים   •
הקשורים למשחק.

באמצעות  תלמידים  חונכים  תלמידים  שבה  חונכות,   – חברתית  מחוייבות  תכנית   •
פעילויות משחקיות ולימודיות.

סביבה פיזית מדברת משחק
חדרי משחקייה, תערוכות קבע העוסקות במשחקים בארץ ובעולם, בחצרות – משחקי רצפה, 
קיר הליכה, שולחנות משחק וטניס שולחן. שילוט הוראות למשחקים שונים, במסדרונות – 

משחקי קיר.

פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות

שיתוף  תוך  בייחודיות,  הקשורים  ופרוייקטים  שיא  ימי  של  ועשיר  גדול  מגוון   •
ועוד. שכונה  משחקי  חשיבה,  משחקי  ספורט,  משחקי  לדוגמא:  ההורים  קהילת 

 – חונכות  חברתית,  מחוייבות   – ותלמידות  תלמידים  להעצמת  חברתית  פעילות   •
תלמידים חונכים תלמידים בפעילות משחקית ולימודית, הפסקות פעילות, מפגשי 

שיח ופעילות התנדבותית בקהילה.

פדגוגיה עדכנית – למידה בסביבה מתוקשבת ופיתוח מיומנויות המאה ה-21.  •

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית ספרנו ולבקרנו ביום הפתוח שייערך ביום שישי,
 ו' בטבת תשע"ט, 14.12.2018 משעה 8:30 ועד השעה 10:00.

נשמח לארח אתכם ולהשיב על שאלות בכל נושא שיעניין אתכם בתחום תכנית 
הלימודים והרישום לכתות א'.

 בואו לשחק איתנו כי ב"גבעולים" משחקים רחו"ק 
רגשי חברתי וקוגנטיבי
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 חזון ביה"ס:
"לא מתוך כפייה ילמד הנער אלא מתוך משחק" )אפלטון(

בית ספרנו פועל על פי הגישה החברתית הומניסטית. אנו מעניקים לתלמידינו ידע לצד 
תרבות ערכית וכלים להתמודדות עם אתגרי החיים בהווה ובעתיד. בדרך זו בית הספר 

מיישם את הערכים של אמון, כבוד, תמיכה, אחריות ושיתופיות.

ייחודיות ביה"ס:

המשחק הינו דרך חייהם הטבעית של הילדים, זו הדרך בה הם לומדים להתרכז, להפעיל 
את הדמיון, להוציא רעיונות מן הכח אל הפועל, לחקות את התנהגותם של המבוגרים, 
 - הוראה  בתהליכי  שילובו  רבות.  פדגוגיות  סגולות  למשחק  בעולמם.  שליטה  ולפתח 

למידה מקדם מטרות ב-3 תחומים עיקריים:

בתחום הרגשי: המשחק תורם להנאה והנעה פנימית, מגביר את המוטיבציה    • 
להצלחה, מחזק את האמונה של התלמידים בעצמם וביכולתם.  

בתחום החברתי: המשחק תורם לפיתוח תקשורת בינאישית, פיתוח חשיבה מוסרית,   • 
עבודת צוות וסובלנות.  

בתחום הקוגניטיבי: המשחק תורם לרכישת ידע, לפיתוח הדמיון והיצירתיות, מקנה   • 
אסטרטגיות חשיבה, ומאפשר רכישת הרגלי למידה כמו התמדה ולמידה מטעויות.  

אנו מאמינים שהכישורים והמיומנויות שבמשחק בתחומים הרגשי, החברתי והקוגנטיבי 
ושילובם בדרכי הוראה-למידה הם הכלים והחוסן שמכינים את הילדים רחו"ק לחיים.




