שאלות ותשובות
מה הוא בית ספר יער?
בית ספר יער הוא בית ספר שבו רוב הזמן הילדים שוהים בטבע וממנו נולדת ההשראה .מרבית הלימודים לאורך
השבוע מתקיימים בחוץ ,ויש חשיבות עצומה לרצף השהייה בחוץ.
מרחבי הטבע על כל מה שהם  -מספקים את תכני הלימוד  -או עוזרים להמחיש את תכני הלימוד שאנו מביאים איתנו
כחלק מתכני הליבה )בכיתה א' מדובר בשפה ,חשבון ,מדעים וחינוך גופני( .יחד עם ילדי הכיתה ,אנחנו מתמקמים
בתחילת השנה ב"מחנה" ,ממש כמו שחלקינו אהבנו לבלות בילדותינו .לאט לאט מתגלה אופיו ודמותו של המקום.
בתהליך לימודי אנו מייחדים אזור למעגל מרכזי סביב המדורה ,בו מתקיימים מעגלי השיח והסיפורים/שירים לאורך
היום .אזור אחר מוקדש למסלול הבוקר ושיעורי הליבה .בשאר שטח המחנה הילדים מוצאים לעצמם פינות חמד ,עצי
טיפוס ,יוצרים מרחבים ייחודיים )מרחב רפואה ,מרחב מוזיאון ,מרחב תצפיות ועוד( ואזורי משחק כיד הדמיון .כיתת
היער פועלת כקבוצת ילדים הלומדת ומשחקת יחד ,יוצאת למסעות חקר קטנים או גדולים ,ויוצרת סביב המדורה הווי
של שבט ילדים קטן .מכירים את איכויות החברים ,בהם הם יכולים לבקש תמיכה ,או להציע את עזרתם ,בהם הם יכולים
לשאול שאלה ,לגלות ,לתהות ,לצחוק ,לנוח ,לשוחח ולהיות ביחד.
המורים מובילים את פעילות היום תוך איזון בין שלושה גורמים מרכזיים :תוכן הלמידה של אותה תקופה ,צרכי הקבוצה
כקבוצה וצרכי הילדים ,והקשבה ,חיבור לטבע ומה שהוא מביא .אנחנו שואפים להביא את מירב התוכן הלימודי בצורה
הוליסטית ,לחבר את הנושאים זה לזה ,ולמצוא את המשמעות שלהם.
לא תמיד אנו באים אל הילדים עם תשובות מוכנות ,אנחנו משתדלים לאפשר מקום לסקרנות של הילדים ולחיות של
הלמידה הספונטנית.

האם בית ספר יער מוכר ע"י משרד החינוך?
אחת מאבני הדרך של חינוך היער בגישה הפדגוגית של שומרי הגן ,היא ללמוד מתרבויות קדומות ומההתפתחות שלהן
לאורך ההיסטוריה .יחד עם זאת ,יש בגישה זו גם חדשנות רבה והיה לנו חשוב כבר מהתחלה לקבל את ההכרה
החינוכית ולהגיע לידי כך שחינוך יער יוכר כזרם חינוכי משמעותי במערכת החינוך הארצית .אי לכך עמדנו תמיד בקשר
עם נציגי משרד החינוך ועשינו מאמצים רבים לקבל הכרה בחינוך יער ,לזכות בתמיכה ממלכתית וציבורית ולאפשר
לילדים רבים ככל האפשר לזכות בפירותיו של חינוך זה .היום בשעה טובה בית הספר מוכר על ידי משרד החינוך ונמצא
תחת פיקוחו ובליווי של המועצה המקומית יבנאל.

מי הם מורי בית הספר?
בכל יום נמצאים עם הכיתה שני מורים ,שלפחות לאחד מהם יש תעודת הוראה .כל צוות ההוראה עבר הכשרה של
שנתיים של ארגון שומרי הגן כולם מדריכים מוסמכים של הארגון הכוללת גם סטאז' מעשי .כל חברי צוות ההוראה
מקבלים ליוויים פדגוגיים ולומדים בהשתלמויות במגוון תחומים לאורך כל השנה.

האם לומדים את כל מקצועות הליבה של משרד החינוך?
בית הספר מלמד לפי תוכנית הליבה של משרד החינוך ,תוך יישום ההתאמות הנדרשות לצורך קיום חינוך היער הייחודי.
הדגש החינוכי בבית-ספר יער הוא אכן על פיתוח וטיפוח המיומנויות הנוגעות להתפתחות אישית – יכולת הקשבה,
תחושת מסוגלות ,חיבור לעצמי ולרצונותי ,יכולת להיות חלק מקבוצה ,הנאה מלמידה – וזאת מתוך האמונה שבסיס
פנימי אישי איתן הוא הוא המטרה העליונה של החינוך בימינו .הלימוד הוא בקצב טבעי ונוח יותר לילדים ובדרך יצירתית
ותואמת יותר לילדים.
כלומר דרך הגוף והחושים ומתוך הבנה שכל ילד לומד בדרכו שלו .תלמידי בית ספר יער ניגשים כיתר הילדים למבחנים
ארציים ואזוריים המקובלים במערכת החינוך.

שאלות ותשובות
איך נראית מערכת השיעורים?
סדר היום ומערכת השעות של כיתת היער מורכבת מתוך הסתכלות הוליסטית על צרכי הילד במהלך יום שעות היום,
והשבוע ,ובהלימה עם תכניות הליבה של משרד החינוך .מתנות רבות אנו רוצים לתת לילדינו בבואם ללמוד בכיתת היער
 ארגז כלים :לנפש ,לגוף ,לשכל ולרוח .בין שיעורי השבוע ישנם שיעורי שפה ,חשבון ,מלאכות ,מוזיקה ,ועוד .היער,כשותף הראשי לחיים וללמידה מעניק לנו אף הוא שיעורים רבים  -טיפוס העצים לגמישות הגוף ,קפיצות מעל הנחל
הזורם ,מציאת שיווי המשקל הפנימי והגופני בהליכה על ענפי העץ שעל אדמת היער ,הליכה שקטה והתגנבות אל בין
האדמה והצומח בחיפוש אחר חיות ,והקשבה ערה לציפורים ,לרוח ולכל הסובב אותנו.

כיצד מתנהלים הלימודים במהלך היום?
אנו פותחים את היום במעגל בוקר ,בו שרים יחד ומספרים על היום שלפנינו.
משם הילדים יוצאים למסלול בוקר הכולל קפיצה בחבל ,הליכה על קורה וכד' ,מסלול ההולך ומשתנה ומתפתח
לאורך תקופות הלימודים .המסלול מוביל להכנסות לגוף וממנו הילדים מגיעים אל השיעור הראשי ,בו נלמדים תכני
התקופה )שפה או חשבון(.
לאחר מכן אוכלים ארוחת בוקר ,ויוצאים לזמן יער ,הוא הזמן החופשי של הילדים.
החלק השני של היום כולל שיעורי מקצוע שונים :מוזיקה ,מלאכה ,ליקוט צמחים ועוד .במהלך היום משולבים
משחקים קבוצתיים ,סיפורים ,טיולים באיזור.
היום מסתיים במעגל סיום בו אנו מודים על היום שהיה.

האם וכיצד מכין חינוך היער את הילדים לעולם האמיתי?
החזון החינוכי שלנו הוא לטפח את הילדים למבוגרים המחוברים לייעודם; מחוברים לכוח לממשו בעולם; מתקשרים
בצורה פתוחה ולוקחים אחריות אישית לחינוך הדורות הבאים.
הדרך החינוכית הייחודית מבקשת להעניק לילד את הבסיס הרחב והעמוק ביותר להתמודדות משמעותית
ואינדיבידואלית עם מציאות החיים המודרנית בה הדבר הקבוע הוא השינוי.
ככזה המחובר למקורותיו ,לסביבה ,לחברה ולייעודו ,בעל תחושת ביטחון עצמי גבוה ,ובעל תחושת אחריות וכוח
לפעולה בעולמנו.
לאדם הבוגר תהיה היכולת לעשות את החיבורים בין ידע עכשווי למיומנויות חיים עתיקות ,להיות בנשימה בין עוררות
חושית ופעילות פיזית ובין רגיעה רגשית ולמידה קוגניטיבית .הוא יהיה בעל יכולת להרחבה מתמשכת של גבולות
התפיסה ,הקליטה ,וההתחדשות העצבית  /חושית ואף מעבר .ברוח זו ,תכנית הלימודים של כיתה א' מפגישה את
הילדים בצרכים אנושיים הנובעים מחיים של פשטות ,כדרכו של הלקט-צייד :יצירה של כלים ראשונים ,החיבור
הטבעי וההרמוני של האדם לחיים ולאדמה ,ויצירת מעטפת העונה לצורך בתחושת חופש וביטחון קיומי בעולמנו.

מה עושים כאשר מזג האוויר הוא קיצוני? חמסין/סערה?
לכיתת היער קיימת גם כיתת מבנה ,המשמשת למצבים של מזג אוויר קיצוני .מטבעם ,מצבים אלו הם יותר נדירים.
ביום יום אנו נמצאים כל היום בחוץ.
כאשר יורד גשם ,אנו פורשים יריעת ניילון גדולה ומדליקים מדורה ,ומקפידים שהילדים יישארו יבשים.
הילדים מגיעים עם חליפות גשם ומגפיים ,המאפשרים להם להנות ממזג האוויר .השהייה בחוץ מלמדת את הילדים
להיות קשובים לגופם ,ואנו בודקים יחד :האם כולם יבשים? האם לכולם חם מספיק? ובמקרה הצורך מחכים לכל ילד
בגדים להחלפה ותה חם .בימים החמים אנו שומרים את הכניסה לכיתת המבנה לחלק האחרון של היום ,ובמהלך
היום מקפידים על שתייה מרובה ,שהייה בצל ומשחקי מים .בכל מקרה הבטיחות היא קודם כל לנגד עינינו ,מטרת
בית הספר היא לתת לילדים חוויה חיובית בחוץ ולא חוויה של הישרדות .הניסיון מלמד שהילדים אוהבים גם את כיתת
המבנה! ויחד אנו מוצאים את האיזון בין שהייה בחוץ לבין הצורך שעולה מדי פעם בשימוש במבנה.

שאלות ותשובות
מה היא מסגרת שעות הלימוד?
בית הספר פועל בימים א'-ה' בין השעות  7:45-13:20החופשות תואמות לחופשות משרד החינוך

מה הן העלויות של בית הספר?
תשלום חד פעמי של  1000ש"ח  -דמי הקמה
תשלום חודשי של  800ש"ח

האם ישנן הסעות?
בית הספר אינו מספק שירות הסעות.
קיים מספר לא מבוטל של ילדים מגיעים לבית הספר בהתארגנויות של הורים להסעה משותפת.
כמו כן ,יתכן והרשות המקומית של התלמיד תוכל לספק שירות הסעות – זאת ניתן לבדוק באופן ישיר מול מחלקת
החינוך לה אתם שייכים.

