
חינוךחיים

רוציםהמורים

לשחק
בשיעורי

מוראמתי

הוראהלעודדמבקשתצעיריםמוריםשלקבוצה

סוכותבחופשתשארגנולכנסמשחקים.באמצעות

האפשרותעלללמודששמחומורים,ממאהיותרהגיעו

למשחקיהעמותהיו״רגורודץ,מיכאלהמרתקת.

האוניברסיטה""לידבתיכוןומורהבישראלתפקידים

צחוקים"רקלאזה"משחקיםבירושלים:

מוראמתי



rqvrvifרקא־נ־31גורודין,יכאל

1c,ולתיאטרוןלהיסטוריהלמתמטיקה

בירושלים,האוניברסיטה"״ליהבתיכון

":
י,״

״מיקרו״תיאטרוןשחקןגםהוא

למשחקיהעמותהיו״רהירושלמי,

המבקשתמוריםבקבוצתמובילחברוגםבישראלתפקידים

בביתלשיעוריםמשחקלהכניסצבירהמצבילערבב

הספר.

״אניגורודין,אומרתשע״,מגילשמשחק"כאדם

צורותישלמשחקיםצחוקים.רקלאזהשמשחקיםיודע

שפחות.וישבזהשטוביםאנשיםישכישרון.וגםועקרונות

עשרבגילאםילדותיים.לתכניםמוגבליםלאמשחקים

ולוחםקוסםהיושלנווהדמויותודרקוניםבמבוכיםשיחקנו

25בגילאזדרקון,להרוגשהולכים 02, השתנההמשחק,61

בפילוסופיה,לשחקהתחלנוהחרשים.הענייןלתחומי

שאנחנוככלאותנושמענייניםבדבריםבהיסטוריה,

מתבגרים״.

בהיסטוריה.אובפילוסופיהלמשחקדוגמהבבקשהתן

שהרקעתפקידיםמשחקשמשחקתבקבוצהאני״כרגע

כוחותהתיכון.היםבאגןלפנה״סהראשונההמאההואשלו

שלפילוסופיותאסכולותעלמבוססיםהדמויותשלהעל

קוסמת,שלהשהדמותשחקניתלמשלישתקופה.אותה

עלהאריסטוטליתהתורהשליישוםהואשלההקסםאבל

הדברים,שלהמניעיסודות,עלמדברתהיאהמציאות.

שלקריאהדורשזההחומר.הדברים,שלהצורהמה

שימושבהלעשותכדיאותהלהביןוניסיוןהפילוסופיה

היהודיתהמיסטיקהאתמייצגתאחרתשחקניתבמשחק.

היאושדים.רוחותלילית,כמובמונחיםשימושועושה

כללמשחק.אותווהביאהמקודםהזההעולםאתהכירה

רקע,חומרלהםמציגהאחרים,אתמפרהמהשחקניםאחד

זאתוכוי.אירועיםהיסטוריות,דמויותלפניהםחושף

שלרובדוישודמויותעלילהשלרובדכאןשישאומרת

שנהשאחרילךברורוהפילוסופיה.ההיסטוריתהתקופה

התקופהעלידעמעטלאעםיוצאיםאנשיםכזהמשחקשל

שלה״.הפילוסופיהועל

ששיחקהבקבוצהגורוד־ןהשתתףשניםכעשרלפני

שעותארבע״אחריבסטלינגרד.הקרבעלתפקידיםמשחק

ועלהמלחמהעלהזה,הקרבעל״למדתיאומר,הואמשחק",

שהשתתפתיההיסטוריהשיעוריבכלמאשריותרהתקופה

ללמודאותיאילץהמשחקחייל,שלכדמותכתלמיד.בהם

שםנתקעולמהשם,קרהמההמעורבים,הכוחותהיומי

יותרמשמעותיהיהזההמשחק.שלהסיטואציהדרךוהכול

שורותכמהשלקריאהדרךולאהחיילדרךזהאתלחוות

בספר״.

שימושלעשותלאלמהעצמואתשאלמורהכשנהיה

מסביר,הוארלוונטי״,פחותזה״במתמטיקההזה.בכלי

לרעתי״.מצויןכליזהבהיסטוריה״אבל

ואמצעימכשולמטרה,

שהואמרגישגורודיןיחסית,חדשמורהשהואכיוון

מאחרבלמידה.משחקליישםכיצרבזהירותבורקעדיין

y/7;משתקרונן"

למידהצורתהוא

וילדיםטבעית

באופןבהבוחרים

חופשי"



מירצקי:ניר

לראות"אפשר

מנסההחינוך

בצורהלגשת

יותרנכונה

לתלמידים".

ולמידה

באמצעות

היא,משחק

צעדלדעתו,

הזהבכיווןחשוב

"ברורמירצקי.ניר

שמשחקיםלי

הםהשואהבנושא

ורצוי,לגיטימידבר

שיהיוליוברור

בעתידכאלהעוד

הקרוב"

האפשריותלסכנותבמיוחדרגישהואמנוסה,שחקןשהוא

הואהוראה״,לתעודת״כשלמדתימוצלח.לאבמשחק

בהוראתתפקידיםמשחקיעלמאמרלנו״נתנומספר,

שאנימשהוסוףסוףהנהשיופי,לעצמיחשבתיהיסטוריה.

גרוע,היהשםשתוארהמשחקאבלאליו.ומתחבראוהב

תלמידים".עםבכיתהלעבוריכולהיהלאשזהליוברור

גרוע?ממשחקטובמשחקמבדילמה

גישותהרבהישגרוע?משיעורטובשיעורמבדיל"מה

בו.שיהיושכדאידבריםכמהישאבללמשחק,שונות

לדמויותאיןבמשחקאםואמצעי.מכשולמטרה,למשל

לעבורואמצעילמטרהבדרךמכשולברורה,מטרהאיזושהי

לרמותאיןאםהדמויות,שלבמקרהאובעיה.זואותו,

ובמשחקיעניין,לאהמשחקיעבור.לאזהברורה,מוטיבציה

תלמידים".לאבטחישחקו,לאמענייןלא

שהםלתלמידיםלספרבהכרחצריךשלאמאמיןגורודין

לחלקפשוטאלאתפקידיםמשחקדרךללמודעומדים

משחקית.סיטואציהלתוךאותםולזרוקלקבוצותאותם

הכיתהאתחילקתיהרומיתהאימפריהעל״כשלימרתי

הגרמאניים.השבטיםאהדהייתהאחתוקבוצהלקבוצות,

והםנפלשהקיסרלהםשמספרשליחשמגיעלהםסיפרתי

הםטבעיבאופןעכשיו.עושיםהםמהלהחליטצריכים

שלהם,הדמויותנוצרוזהומתוךולהתווכח,לדברהתחילו

המשחק״.וגם

מצליחיםשאםחושבאבלקל,לאשזהמדגישגורודין

הפוטנציאלמעניינת,משחקיתסיטואציהבתוךדמותליצור

זהמשחקמשחקים.אנשיםמעניין,״כשהמשחקגדול.

כבנילנוטבעיזהאפס,מגילכמעטעושיםשאנחנומשהו

לזהלקרואצריךלאולכןזהאתמכיריםהתלמידיםאדם.

האימפריהעלתפקידים׳משחקכמומפוצציםבשמות

המשחק".אתליצורפשוטאלאהרומית',

תפקידיםומשחקידיגיטלייםמשחקים

למשחקיהעמותהכיו״רגורודין,מובילהשנהמתחילת

למידהבנושאפעולהשיתוףשלמענייןמהלךתפקידים,

העמותהGameisיו״רמירצקי,נירעםמשחקבאמצעות

הםבסוכותבישראל.הדיגיטלייםהמשחקיםתעשייתשל

מאירועיאחדשהיהוחינוך",״משחקיםבשםכנסארגנו

״זואביב.בתלבריוני(מרע)פסטיבל״אוטופיה״פסטיבל

גורודין,מספרבינינו",פעולהשיתוףשלראשונהסנונית

החינוך".בתחוםהעמותותשתי״ושל

ותכניתלמורים,בעיקרהופנובכנסלהשתתףההזמנות

״עםלכיתהלחזוריוכלשהגיעמורהשכלכךנבנתההכנס

שרכשבכליםולהשתמשגורורין,לדבריביד״,משהו

ומוריםמורותרובםמשתתפים,150כ־הצליח.וזהבאירוע.

בתלמרעי()חינוךחמר״עבמרכזלכנסהגיעוצעירים,

ושהואהחופשהבימיהיהשהכנסבעוברהבהתחשבאביב.

מרשימה.הייתהההשתתפותהשתלמות,לגמולמוכראינו

ניסיוןאיןשליוזמיוהעובדהאתהסגירבתכנייהמבט

שלדופןיוצאתכמותשובצההדובריםביןחינוך.בכנסי

כללאורךדיבורזכותשקיבלובעבר,ומוריםבפועלמורים

שמוריםלנו"חשובהאחרון.במושבכמקובל,רק,ולאהיום,

הפתיחה,בדבריגורודיןאמריישמעו״,ושמוריםידברו

פרגמטיות.תוצאותיהיושלמפגשמקווהשהואוהרגיש

האחרונותשבשניםלראות״אפשראחריו.דיברמירצקי

הואלתלמידים״,יותרנכונהבצורהלגשתמנסההחינוך

חשובצעדלרעתו,היא,משחקבאמצעותולמידהאמר,

הזה.בכיוון

ב־למידהלטכנולוגיותהמחלקהראשרונן,מיקיפרופ׳

hit

$1ST$בhit$1ST$

$2ND$בhit$2ND$צורתהואש״משחקאמרהבחולון,הטכנולוגיהמכון

והדגישהחופשי״,באופןבהבוחריםוילדיםטבעיתלמידה

השאלההחינוך.בעולםמיתי)מושגהנעהביןהקשראת

אישעמדמיכלמטרידהתלמידיםאצלהנעהיוצריםכיצר

משחקים.שלנפוץלוואיתוצרהנאה,לביןכיתה(לפניפעם

וגםהקהלבקרבגםערדיוןשעוררהשאלההציגהרונן

למשרדלהגיערוצים״אנחנוגורודין:

הכנסת,שלהחינוךולוועדתהחינוך

הרעיון.אתולקדםהדבריםאתלהציג

אנחנוחד-נזשמעית.פרקטי,הואהכיוון

שמוריםאלאמאמר,לכתוברוציםלא

בשטח״עובדזהאיךיבדקו

מתאיםלאשבהםמקריםישהאםאחדים:דובריםבקרב

השואהמסוימים,בתכניםלדעתה,משחק?באמצעותללמד

למשחק"״זמיניםשאינםמסוימיםקהליםומוללמשל,

מסגרתגם)ראוהתענוגעללוותראפשרסיבותמינימכל

בעמ׳...(.

שלהפתיחהשלבאתנעלמשחקים,מפתחקיטרו,זיו

באמצעותלהילמדיכולנושא"כלנחרצות:וטעןהכנס

יכוליםהשואה,עלטוביםסרטיםישאםלדבריו,משחק".

שלדוגמאותכמהצייןאףוהואטובים,משחקיםגםלהיות

השנייה.העולםמלחמתהואשלהםשהרקעמחשבמשחקי

לאנשימשחקאנשיבין״שהחיבורהוסיף,משוכנע",״אני

ללמידההרבהלתרוםשיכולמצויןחיבורהואחינוך

ולחינוך״.

דיגיטלייםבמשחקיםעסקוהכנסבמושביההרצאות

ומצגותמחקריםממצאיבהןוהוצגותפקידיםובמשחקי

בשילובופסיכולוגיםמחנכיםמורים,שלשונותמהתנסויות

פרונטליותהרצאותשלבמתכונתהבחירהבחינוך.משחקים

שהתקשההקהל,שלוהסקרנותההתלהבותעלמעטהעיבה

שנועדמחוכםתרגילבעצםהיהזהואולימרוכז.להישאר

הרצאה.עלעדיףשמשחקכאןאפילולהוכיח

בכפרמהפרותחצילהרוג

הספרמביתולסביבהלמדעיםמורהלרנר,טלי

עלללמדמנסיונהחולקתשובל,בקיבוץהנגב״״מבואות



בוירצקי.ניר

לי״ברור

שמשחקים

השואהבנושא

לגיטימידברהם

ליוברורורצוי,

כאלהעודשיהיו

הקרוב"בעתיד

משחק?דרךהשואהעלללמוד

למידהלטכנולוגיותהמחלקהראשרונן,מיקיפרופ׳

הכנסבפתיחתהציגהבחולון,הטכנולוגיהמכון^,ב-יח

האםכולו:היוםלאורךשהדהדהשאלהוחינוך״״משחקים

אפשרהאםמשחק?באמצעותלהילמדראוינושאכל

משחק?באמצעותהשואהעלללמודוראוי

סערה.וחולל2008ב-נעשהכברכזהניסיון

אתהמציאברנאררלוקהבריטיהמשחקיםמעצב

ImaginationistheOnlyEscapeשבמרכזומשחק

העולםמלחמתבימיהכבושהבצרפתיהודי,ילדםמואל,

עומדיםבנאציםבמלחמתוסמואלשללרשותוהשנייה.

כתבהלפיטען,ברנאררכלב.וחברתושייהדמיון,

שמטרתוחינוכיבמשחקשמדוברב״גלובס",אזשפורסמה

בשלבוטלההמשחקהוצאתאךהשואה.עלילדיםללמד

העזות.ההתנגדויות

מנסהברנארדשונים,באתריםשפורסםכפיכעת,

לאור.המשחקאתלהוציאכדידולראלף125לגייס

אומרהואתרומותלגיוס״אינריגוגו״באתרבסרטון

בנושאיםלעסוקבשלהכברהמשחקיםתעשייתשלדעתו

להרגישלהםולגרוםילדיםלחנךכרייותר,רציניים

המלחמה.אימיאתלהרגישמשהו;

משחקיםומפתחGameisעמותתיו״רמירצקי,ניר

משחקיםעלבציבורהרווחת"התדמיתמסכים;דיגיטליים,

סמרטפונים)להיטקראשקנדיכמובדבריםשמדוברהיא

ליחבל״כ׳גיימר׳אומר.הואמכוניות״,ומרוציממכר(

רגשיתשמערביםהמורכביםהמשחקיםעלמדבריםשלא

כאלה״,המוןישהשחקן.את

השואה?עלמשחקשיהיהלדעתךראוי

הםמשחקיםקומדיה,רקלאהואשקולנועכמו״כן.

ממשחקיםטבעיהלקהםרצינייםנושאיםבירור.רקלא

בנושאשמשחקיםליברורהיום.שקיימיםעמוקים

כאלהעודשיהיוליוברורורצוי,לגיטימידברהםהשואה

הקרוב״.בעתיד

ריוטי׳״,אוף׳קולהמיתולוגיהמלחמה״במשחק

שבהמפורסמתסצנה״ישטענתו,אתמירצקימדגים

שרצההדמותבסטלינגרר.שנוחתרוסיבכוחחיילאתה

צריךאתהתחמושת.מקבלואתהרובהמקבלתלפניך

זהשלו.הרובהאתלקבלכרימת,שהואעדאחריולרוץ

רוביםמספיקהיולאבאמתשםשהיהמהעלמבוסס

אניהיוםועדשנים,עשרלפניזהאתשיחקתילחיילים.

שלךשהצ׳אנסהעובדההאונים.חוסרתחושתאתזוכר

היהשלאדברזהשלפניךלזהמשהושיקרהבכךתלוי

היסטוריה״.שיעורבשוםלעבוריכול

שעוסקמשחקבפיתוחהבעיהמירצקילדעת

היאבמשחק״הדמותהדמות.לבנייתנוגעתבשואה

כילעיבור,מאורקשהוזההשואהאתשחווהמישל

היאובחירהבחירה,נטוליאנשיםכללבדרךהיואלו

לכןבמשחק.מרכזידבר

חשיבההרבהדרושה

ועלהסיפורבנייתעל

לתכנןפשוטלאהדמות.

ומכבדתתורמתחוויה

ערך,מלמדתשגם

שמשחקלזכורוצריך

מענייןגםלהיותאמור

וסוחף״.

צורםלונשמעלא

שואה״?״משחקהצירון!

עללענות״קשה

ברמהראויזהאםהשאלה

מבחינתיכיהמוסרית,

ברורקיימת.לאהיא

אתלהעבירשאפשרלי

מכובדת,בצורההזההתוכן

בקולנוע,מאשרפחותלא

שעוסקמשחקשאםברורבמוזיקה.אובתיאטרוןבספרות,

עלשתהיהכמוביקורת,עליותהיהאזמבזההואבשואה

מבורותנובעתהשאלההשואה.אתשיבזהספרעלאוסרט

הואמשחקים׳/כלפי׳גזענות׳זוהמשחק.מדיוםסביב

בחיוך.אומר

לאבחובוטומןהמוסריתבשאלההעיסוקבעיניו

נוראייםדבריםשעושיםמשחקים״ישצביעות:מעט

בשםמשחקישבידור.נחשביםהםאבלהמוסרית,ברמה

gtaאתהרחמים.חסרפושעשלהיאשלךהרמותשבו

משימותלפימתקדםואתהשלךהפשעיםעלנענשלא

עלהשאלהכזה,משחקשרואיםאחרילפשע.שקשורות

מוזרה״.נראיתבשואהשעוסקומכובדאיכותימשחק

השאלהעל״נצחקשלו:אתיעשהמאמין,הואהזמן,

בהתחלהמאליו.מובןיהיהזהכישנים,עשרבעודהזאת

זהוטוב,מכובדיהיהזהאםאבלמחלוקת,יעוררזה

יעבור״.



לרנר:טלי

״באשר

התלמידים

אתמדמיינים

כבעליעצמם

אומשפחות

כפוליטיקאים

לקבלשצריכים

הםהחלטות

מודעיםנהיים

להחליטלקושי

בבעיות

וקשותמורכבות

בחיים"במו

"כמורהלרנד.טלי

הסביבה,למדעי

המשחקים

לגעתלימאפשרים

שהילדיםבדברים

מתחבריםלא

כחומראליהם

יבש״לימודי

מהתלמידים״ביקשתימשחק:באמצעותסביבתיזיהום

הואמהםאחדכלשבוהבינייםבימידמיוניכפרליצור

להם,קוראיםאיךלהחליטצריכיםהיוהםמשפחה.בעל

במשקלהםישמהלהם,ישילדיםכמהשלהם,המקצועמה

שלומפהציירנווממשהכפר,אתתיארנוהבאבשלבוכוי.

לפרטים״.ונכנסו

התלמידיםהחלוהמשחק,עולםאתשבראואחרי

מזגושינוייהעונותשחילופילהםאמרהלרנרלשחק.

אחד,כלשלהביתבמשקיהפרותריבויעלנוסףהאוויר,

המשךאתשמסכןמשותפים,משאביםלצמצוםמובילים

יקבלושבהתושביםאספתעל״הכרזנובכפר.החיים

שהתקבלהההחלטהמספרת.היאהדרך״,המשךעלהחלטה

שלו,מהפרותחצייהרוגאחדכלאמיצה:אךאכזריתהייתה

זה״,״בשלבהמתקרב.הסביבתימהאסוןלהימנעיוכלווכך

פתקעללילכתובאחדמכל״ביקשתילרנר,מספרת

הכפרלתושביהבטחתואתלקייםמתכווןהואאםאישי

הכנסתו״.עיקראתשמהוותשלו,הפרותעללשמוראו

המרה:האמתאתהתלמידיםלפניחשפההיאלמחרת

ולכןהאספה,להחלטתבניגודפעלוהכפרמתושבירבים

נהרס.והכפראזלוהטבעייםהמשאבים

בזה?השגתמהאךי&ה,סיפור

להיותנוטיםתלמידיםסביבתיזיהוםכמו"בנושאים

זיהוםעלשאוסרחוקלחוקקרוציםישרהםנחרצים.מאוד

ולאבמורכבותמעונייניםלאהםהמזהמים.אתולכלוא

אחדכלולפיההכלל',נחלתשל'הטרגדיהלבעייתמודעים

בבית,ניקיוןלמשלהאישית,סביבתועלהיטבלשמוריודע

טוב,לעצמו,חושבהואהציבוריבמרחבשהואברגעאבל

אמנםעסקנובמשחקכלום.יקרהלאאזאלכלךאנירקאם

התלמידיםאבלסביבתי,בזיהוםולאואחר,דמיוניבעולם

החוויהדרךהבינוהםיותר.מורכבבמצבעצמםאתמצאו

פשוט״.כךכללאשזה

בשבילהכרחיהמשחקכמווארוךמורכבמהלךהאמ

זה?

מתאריםהיינולאאםהמשחק.בליקורההיהלא״זה

הםאםשמות,לדמויותהיולאאםבפירוט,הדמויותאת

הפרותעלהדמות,שלהילדיםעללחשובצריכיםהיולא

זהחוויה.לאותהמגיעיםהיינולאבאספה,להשתתףשלה,

רלוונטיולאמענייןלאאינטלקטואלידיוןבגדרנשארהיה

אמיתי".לאובעיקר

כלילארגזמצוינתתוספתהואהמשחקלרנר,לדעת

״אנחנואומרת,היאהשתנה",הלמידה״עולםההוראה.

השולט,הואהידעשבולעולםהילדיםאתמכיניםלאכבר

עםולחשובבעיותלפתורוהיכולתהיצירתיותגםאלא

ואנילשינון,ערךאותוכבראיןהסמרטפוןבעידןאחרים.

המשחקהעולם.עלמהםיותריודעתבהכרחלאכמורה

חיבוררגילות,לאסיטואציותלחוותלתלמידיםמאפשר

הרבהמורכבות,שלהבנהורגשית,ישירהבצורהלדילמות

בכללעסוקנדרשיםהילדיםאחרות.לימודמדרכייותר

חוויהלהםמאפשרוהמשחקהאמיתי,בעולםהאלוהדברים

לזה״.רומה

האפשרותהואמשחקבאמצעותבלמידהנוסףיתרון

התלמידים.בעיניחדשבאורהספרביתאתלהאירשלו

"בעולםאומרת.היאהתלמידים",אתמהברמאוד"המשחק

שלו,מהתועלתהרבהבעיניהםאיבדהספרביתהדיגיטלי

להםגורםהמשחקהתפיסה.זונכון,בהכרחלאזהאםוגם

ומעניין,כיפימשהובולחוותאחרת,הספרביתאתלראות

כלל״.בדרךמרגישיםשהםלמהבניגוד

ולעבורוהמחברותהפפריבאו;לזרוקבואיאולי

בלבד?משחקבאמצעותלהוראה

בלבד,במשחקללמידהלעבורשצריךחושבתלא״אני

יימאס.זמןלאורךאותורקשנעשהדברשכלמהסיבהגם

המשחקיםהלמידה.לדרכיהמשחקאתלהוסיףנכוןאבל

אליהםמתחבריםלאשהילדיםברבריםלגעתלימאפשרים

גורודיןהשתתףשניםכעשרלפני

תפקידיםמשחקששיחקהבקבוצה

ארבע"אחריבסט׳לינגרד.הקרבעל

על״למדתיאומר,הואמשחק״,שעות

התקופהועלהמלחמהעלהזה,הקרב

ההיסטוריהשיעוריבכלמאשריותר

כתלמיד"בהםשהשתתפתי

מהביןהפעראוכלכלהכמויבש,לימודיחומרבצורת

כאשרלעשות.לרעתנושנכוןמהלביןעושיםשאנחנו

כפוליטיקאיםאומשפחותכבעליעצמםאתמדמייניםהם

להחליטלקושימודעיםנהייםהםהחלטותלקבלשצריכים

הואבמשחקוהעיקרבחיים.כמווקשותמורכבותבבעיות

עליהםלחשובברברים,להתבונןממנו,לצאתהיכולת

וללמוד".

ותיקיםבעיקרמורים,בקרבכזאתגישהמתקבלתאיך

יותר?

אםאבלמרתיע.בחינוך,רקלאבעולם,חדשדבר״כל

אנשיהשאר.אתומסקרןמלהיבהואומנסה,שמעזמייש

חוסרשלהתחושהאתשישנולרעיונותצמאיםהיוםחינוך

לשינויתשוקהישבה.אפופיםהספרשבתיהרלוונטיות

שעוצרמיולהתנסות.דבריםלשמועגבוההמאודומוכנות

ולאאחרים,וגורמיםהחינוךמשרדלדעתיזהיותרזהאת

לנסותומוכניםמסוקרניםמאורהמוריםעצמם.המורים

חרשים״.דברים

עצותכמהלהישבתחום,יחסיניסיוןבעלתכמורה

אומרת,היאחשוב,הכי"הדברלהתנסות.שמבקשלמי

ה׳אמיתיולת׳אתלחפשהמשחק.עםהזדהותלעורר״זה

מועילהלאלימודיתמשימהעודזואחרתשעושים.במה

טובלהגדירצריךבנוסףהתלמידים.בעינירלוונטיתולא

נושאיאתהזמן,אתהכללים,אתהמשחק,גבולותאתמאוד

הוצאותעלדיוןהכפרבאספתלאפשרלאלמשל,הריון.



לילדיםקלכיהמשאבים,חלוקתעלרקאלאלהורג,

משהוזהלנסות.זהחשובהכיאבלהאלו.לדבריםלגלוש

דרררקאלאבעיתון,כתבהקריאתדרךללמודאפשרשאי

ניסיון״.

משחקיבנות/>לא

הרשמייםהמושביםבתוםנשארוהכנסממשתתפי25כ־

שלמעורבותקבוצותלשתיהתחלקוהםליישם.לנסותכדי

במדעיהתמקדהאחתקבוצהמשחקים.מפתחיושלמורים

ובמשחקיםבמדעיםוהשנייהתפקידיםובמשחקיהרוח

דיגיטליים.

גדולה.בקבוצהבטחמשחק,לבנותקללא״זהגורודין:

הזה:מהכנסשיצאשרצינומהזהלעשותניסושהםמה

משחקלהובוניםכלשהילימודיחידתלוקחיםאיךלחשוב

טוב״.

ספררציני:באתגרבחרההרוחמדעישלהקבוצה

ויבש.קשהספרהואלתנ״ךיחסיתשאפילוונחמיה,עזרה

גורודין,מסבירתפקידים",משחקשללכיווןהלכו״הם

התמקדוהמשחקמומחיזה.אתלפרקלנסות״והתחילו

בדילמות,בידע,התמקדווהמוריםהמשחק,בעיצוב

אילושם,שחיוהאנשיםמיכמושאלותהעלוהםברעיונות.

משחקלבנותאפשראילדבריו,וכו׳״.להםהיורעיונות

מהזהימשיך.עודוזההתחילהתהליך״אבלאחת,בשעה

שחשוב״.

ובחלוקההטבעבמשאביהתמקדוהמדעיםבקבוצת

רמותשבומחשבמשחקלבנותניסוהםלסוגים.שלהם

כדיהאיעלבמשאביםלהשתמשחייבתבודדלאישנסחפה

גדולהבטבלההמשאביםאתמציגלא״המשחקלשרוד.

מוטמע"זהגורודין.מסבירהלוח״,עלמשרטטתשהמורה

המשחק.בתוךלמשאבהרמותשלובהתייחסותבמשחק

הידעבמיומנותלהשתמשאותךמאלץהמשחקכלומר,

אחר״.אוכזהמשאבשייךקטגוריהלאיזוולדעת

שלבלמשחקליצורמענייןשיהיהחשבהאחרתמורה

להשתמשיכולהוהיאהאיאלמגיעהחרשהדמותשבושני,

שלהזה"הענייןלה.השאירההראשונהשהדמותבמהרק

בסיסיענייןהואקשהיותרב׳שלבמגיעשאחריוא׳שלב

קשורהבשלבהעלייה"כאןגורודין.מסבירבמשחקים״,

זמן״.לאורךמשפיעמשאביםשניצולהלימודילרעיון

הכנם?אתמםכפאתהאיך

אםאבלנהנו,והמשתתפיםנחמדמאודהיה״הכנס

ביןמפגשכאןנוצרכלום.עשינולאבכךיסתכםזה

שלגלגולעליודעכברואנימשחקים,למעצבימורים

המכוןעםקשרנוצרבנוסףהזה.המפגשבעקבותרעיונות

רואיםהםהכנסשמאזליאמרושכברבחולון,הטכנולוגי

הציגו״.שהםבאפליקציהיותרערהתנועה

לעתיד?מתכנניםאתםמדו

לנסותהולך׳אניויגידושיבואומוריםמחפשים"אנחנו

בשיעוראפילומבחינתילמידה׳.לטובתמשחקיםהשנה

אנחנובכנס.למדושהםקטןבמשהואחד,בשבועאחד,

אתכשמיישמיםקורהמהולראותהחוויותאתלאסוףרוצים

שאומריםמשחקיםמעצבישישהואהמצבכרגעהרעיונות.

שנעשומשחקיםעלאקדמייםמאמריםוישמשחק',לי׳יש

עםבשטחעבורהשלהלכלוךבלימעבדהבתנאי

גםאנחנוהפרקטי.היישוםחשובלנובכיתות.תלמידים

הכנסת,שלהחינוךולוועדתהחינוךלמשרדלהגיערוצים

פרקטי,הואהכיווןהרעיון.אתולקדםהדבריםאתלהציג

שמוריםאלאמאמר,לכתוברוציםלאאנחנוחד־משמעית.

בשטח״.עובדזהאיךיבדקו

לעצמומרשהגורוריןתפקידים,במשחקילשחקןכיאה

כלשניםאיקסעוד״אוליבמיוחד:ורודעתירלדמיין

במשחקיםשימושעלפרקתכילמוריםלהכשרתתכנית

רגליולמורה,כיאהאבלבתחום״.למוריםהשתלמויותויהיו

בטחפשוט,לאפעםאףזה״יישוםבקרקע:נטועותגם

הבעיה?מהאומר,הייתימורההייתילאאםבהוראה.לא

שומעאניבזה.תשתמשוקדימה,אזמצוין,זהמשחקים

היאהמשימהאבלמורים.לאשהםמחבריםכאלהאמירות

שעלואלהכמוהטובים,הרעיונותאתלוקחיםאיךלהבין

משהו״.אתםועושיםבכנס,

מעופפתכשצלחת

הספרבביתמתרסקת

ביתתלמידיללמוד:דרךזוגם

Northהיסודיהספר Harringay

לגלותאחדבוקרהופתעושבלונדון

בחצרהתרסקהמעופפתשצלחת

ולידוגודר,סומןהשטחספרם.בית

בקדחתנותשרשםשוטרעמדהשברים

חליפתלבושאחר,אדםשלו.בפנקס

אסףמסיכה,ועוטהאטומהחלל

כשהסתיימומעברה.לבדיקתממצאים

הורשוהממצאיםואיסוףהדוחרישום

שבריאתבעצמםלחקורהתלמידים

החללית.

הייתההזאתהמקוריתהסצנה

ביתיוםשלהפתיחהיריית

באוקטוברב-ב״אינרפנדנט״שפורסמהיריעהלפייוצרת.כתיבהלעידוד

בחליפתהאישאתגילםוגםהחלליתאתבנההתלמידיםאחדשלאביו2013

שהתנדבהשכונתית,המשטרהמתחנתאמיתישוטרהיההשוטרואילוהחלל,

האירוע.בבימויהמוריםלצוותלסייע

בהםשעוררהוהמחשבותהרגשותאתלבטאהילדיםזכוהיוםבמשך

וכתיבה.אמנותדרמה,תרגילידיונים,פעילויות:שלבשורההחלליתנחיתת

והציגוהיוםכלבמרץיצרוהילדיםהספר,בביתמורהקונור,הלןלדברי

בכתיבה.גםפנטסטיים,תוצרים

http://tinyurl.com/p86p7hwהמלאה:הידיעה
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