
חינוך בלתי פורמלי בבתי הספר–דווקא עכשיו 

ר אלי וינוקור"ד

סגן נשיא לאסטרטגיה ולפיתוח אקדמי וראש החוג לחינוך חברתי קהילתי



?חינוך בלתי פורמלי

תפיסה חינוכית פדגוגית שהתפתחה  
ספרייםבארגוני חינוך והוראה חוץ בית 
...ויש שסוברים ששם גם מקומה

: מקובל לייסדה על ממדיו של כהנא
רב , מורטוריום, סימטריה, וולנטריות

,  דואליות, מודולאריות, ממדיות
אקספרסיבי וסימבוליזם  אינסטרומנטליזם

.פרגמטי

...על מהותו של צופן



חינוך בלתי פורמלי
כפרדיגמה

.  כהשקפת עולם, חינוך בלתי פורמלי

תהליך חינוכי  : בהקשר הבית ספרי
,  שמאפשר התבוננות על החיים

היחסים החברתיים בין מפרספקטיבת 
,  השותפים השונים בתהליך החינוכי

.אדריכלות חברתיתכ

כהזדמנות לנצל את האינטראקציות  
.שנולדות בקבוצה כבמעבדה שמכינה לחיים



?למה עכשיו

o  הכנת הילדים לחיים במציאות
.החברתית בימינו

o"21-מיומנות המאה ה  "

o"עולם העבודה העתידי"

oכלכליים  , אתגרים חברתיים
ותרבותיים ייחודיים לישראל  
.ומשותפים לזירה הגלובלית

o מהילדים)צורך שעולה מהשטח  ,
(מהסגלים ומההורים





:מחקרים הוכיחו ש1200-למעלה מ? ומה לגבי ילדים ונוער

קשר חברתי מיטבי 

מעלה את ההערכה  

העצמית ואת 

הבריאות הנפשית

3

קשר חברתי מיטבי 

מונע אלימות וניכור

2

קשר חברתי  

מיטבי משפר את  

האקלים הבית 

ספרי

1
קשר חברתי מיטבי 

משפר ציונים

4

קשר חברתי מיטבי 

מעלה את רמת 

האושר האישית

5



סיגריות  15כמו לעשן 
ביום ולהיות אלכוהוליסט

:אלף נבדקים המצאה כי308-מחקרים שהקיפו כ148אנליזה של -מטא

ירידה בדופק ובלחץ  

,  עליה במצב הרוח, הדם
.חיזוק מערכת החיסון

אנשים שהיו מוקפים בחברים

.חיים יותר

קשר חברתי חם מגדיל את הסיכוי 

.להתרפא ממחלות קשות

,  גורמת לירידה במשקל

משפרת , מפיגה מתחים
תפקודי לב ואף תפקוד מיני

גורמת למחלות קלות  
.וקשות

בדידות מסוכנת 

לבריאות

3

דאגה לזולת  

והרגשה שדואגים 

לך משפרות את 

הבריאות

2

קשר חברתי  

מיטבי מאריך  

תוחלת חיים

1



בית ספר חברתי

מקום בו היחסים  –בית ספר חברתי •
החברתיים בין השותפים בתהליך החינוכי  

.הם מוקד המעשה החינוכי

, שינוי תפיסתי בדבר תפקיד בית הספר•
.  המחנך והחניך

מיקוד בתהליך החינוכי כהזדמנות ללמוד על •
.על החברה ועל העולם, על זולתי, עצמי

(אנושי וחברתי)בניית חוסן לאומי •



SBL – Social Based

עתידמכוונות •

קהילתית-חברתיתשפה•

תוך אישית ובין אישית, (חכמת המעגל)קבוצתית אינטליגנציה •

הרגשיתהתרבותניהול •

(אהבה כוח מחיה בארגון)משתפת מנהיגות •

מערכתית  הסתכלות •

(והעולםהקהילה, הכרת העצמי)משמעות •

(מאותו דברלא עוד )מחשבתית ויצירתיות זמישות•

והכלההקשבה•

וערבות הדדיתמעורבות, אחריות•

(ההשלמהחכמת)שיתופי הפעולה יזמות ואומנות•

(להתפתחותוכאמצעי בהדרכה/בהוראה)משחק •

כמעבדההקבוצה•

Learning

Leadership



?איך

".עגולה"הנהלת בית הספר מתנהלת בצורה •

.ק"החחבית הספר מתנהל על פי מתודות •

.הרכז החברתי הופך ללב בית הספר•

.לאדריכל חברתי/המורה הופך למדריך•

(.וקבוצות עוגן)ילדי הכיתות מתנהלים כקהילה •

.מיקוד בתהליך הקבוצתי בשגרה היומית•

(.שלושה שלישים)שינוי בשגרה השבועית •

עבודה על השותפות עם ההורים•



היום נפתח בפעילות חיבור שמלמדת לבטא רגשות . 1
נורמות . ולווסת אותן ויוצרת תנאים מיטביים ללמידה

.נורמות משותפות ומוצבות מטרות ליום

לימוד תחומי הדעת בקבוצות  –פדגוגיה חברתית יזמית . 2
<  ( =טד קצר)הוראה פרונטלית מינימלית . עוגן קבועות

.ק"מתודות מהחח, בוגר חונך צעיר, עבודה בקבוצות חקר

התהליכים שמתרחשים בקבוצת  למידה מ–הקבוצה כמעבדה . 3
, דיון מעגלי, דיבייט, ניהול קונפליקטים ויצירת הסכמות-הילדים 

.בניית קבוצה, הטבע האנושי והחברתי

למידה משותפת ממכלול החוויות שהצטברו במהלך  . 4
.רפלקציה אישית וחברתיות והכנה ליום המחר. היום



התוצאות הצפויות

הצוות וההורים, של הילדים Well being-עליה ב

בהערכה העצמית ובבריאות הנפשית, עלייה ברמת אושר אישית

דיכאון וגם אלימות וניכור, מתח, הפחתת לחצים

.עליה בתחושת השייכות לקהילה ובמעורבות החברתית

.עליה בלכידות בקרב סגלי החינוכי וירדה בשחיקה

.שיפור באקלים הארגוני והתרבות הרגשית

.ב האקלימי ובהישגים"עלייה במדדי המיצ

תוצאות צפויות


