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בית ספר בן גוריון משלב בחזונו את פיתוח רוח  
יצירת סביבות אלה סביב  .האדם ואת היצירתיות

דמותו של בן גוריון מזמנת יצירתיות ועיסוק באיש  
תזמן עיסוק בשאלות  , חזון בעל שאר רוח 

של  , פילוסופיות של זהות יהודית ישראלית
,  דמות הבוגר, ערכי דמוקרטיה, חלוציות,התיישבות 

.דמות הצבא ועוד
בית הספר יהיה מפיץ חזונו של הדמות לקהילה  

המוזיאון יזמן אליו בתי ספר אחרים וימשיך  .הרחבה 
.  להתחדש ולהתפתח





?במה היוזמה מבטאת חדשנות ויזמות פדגוגית
–מוזיאליהחדשנות הינה בהקמת מרחב 

אלו יהיו שני מרחבים  .ממשיומוזיאליוירטואלי 
שיהיו פתוחים לקהילייה כולה ולבתי ספר  

למידה מחוץ לכותלי הכיתה אשר בו  מרחב.אחרים
יהיו חומרים לדוד בן גוריון ומגילת העצמאות אשר  

למידה בחברותא ולמידה  , למידה פרטנית: יאפשרו
,  משחקים, טקסטים: למידה באמצעות, במליאה

לצד חיבור לתחומי דעת נוספים  , אומנות, מוסיקה
.אומנות , ך"תנ, היסטוריה, כישורי שפה: כגון 



ישלב משחוק של מורשת בן גוריון  הוירטואליהמרחב 
.אשר יהיה פתוח לכל דורש–

,  היוזמה מעמיקה את הלמידה באמצעות למידת חקר
שתיעשה על ידי התלמידים בשילוב קהילייה ולמידה  

הלמידה  , שילוב של משחוק , טכנולוגית מתקדמת 
תורמת ללמידה  הינה למידה מכוונת תוצר ובכך היא 
.חווייתית ומשמעותית



חירות אישית  : הערכים ממגילת העצמאות שיילמדו 
,  גאולה, שלום, צדק, שוויון , ריבונות , ומדינית

כטקסט יהודי וישראלי  : במגילת העצמאות . אחריות
מכונן קטעים נבחרים במגילת העצמאות בהלימה  

מסורת וחידוש במגילת  . לארון הספרים היהודי
.  העצמאות 



.  סביבת למידה מחוץ לכותלי הכיתה
:במרחב הלימודי יהיו חומרים שיאפשרו

למידה בחברותא ולמידה  , למידה פרטנית–' א
.במליאה

,  משחקים, טקסטים: למידה באמצעות–' ב
.אומנות, מוסיקה

כישורי  : למשל, התחברות למספר תחומי דעת–' ג
.היסטוריה ועוד, שפה



חדשנות פדגוגית
מרחב ויזואלי  
.ומרחב וירטואלי



כבית הספר על שם דוד בן גוריון אני רואה חשיבות  
גדולה בהנחלת מורשתו ודרכה נחנך לאהבת המדינה  

בערכים  ' כאמור בתוכנית הלימודים בכיתות ו. 
המובילים ובמוקד התוכן מעגלי חיים וחברה נלמדת  

עצמאות  : מגילת העצמאות באופן יסודי ומעמיק 
(.  מגילת העצמאות)ולאומית ( בר מצווה/ בת)אישית 

אחבר את היוזמה לתכנית הלימודים בתרבות  
ישראלית ואדגיש את החיבורים שבין חייו  -יהודית

ודרכו של דוד בן גוריון כמנהיג המשמש דוגמא  
. ומופת לצד יסודות הליבה במגילת העצמאות



,  שיתופית, דרכי ההוראה ידגישו למידה מעמיקה
יושם דגש על למידה  . יצירתית ומאתגרתדיאלוגית

חדשנית ומגוונת בדגש על רלוונטיות ומשמעותית  
לצד זה תהיה מעורבות בחברה  . לחיי התלמידים

אשר  ' ו-'היוזמה מיועדת לתלמידי כיתות א. ובקהילה
יחקרו את מורשת בן גוריון וההיסטוריה של מדינת  

.                                        ישראל בחיבור למגילת העצמאות
במקביל בקורס עולמות וירטואליים בעקבות החקר  

יבנו מוזיאון וירטואלי על שם דוד בן גוריון  ' ילדי ו
ובמקביל יבנו מוזאון  ( מימדבאמצעות עולמות תלת )

. ממשי 



היוזמה תורמת להטמעת תוכנית  
בכך שהיא משלבת את כל  , הלימודים

,  מוסיקה, אומנות–תחומי הדעת 
,  בנוסף לכך. ך וכדומה"תנ, היסטוריה

התוכנית שמה דגש על זהות יהודית  
במסגרת תוכנית הלימודים בתרבות  

תוכנית הלימודים היא תוכנית  . ישראלית
,  שבה הלמידה היא למידה משמעותית

המחברת בתוכה את כל הערכים הנלמדים  
.ב"ובזיקה לערכי מפתח הל


