
 עקרונות 
 המרחב 
המבוזר

הוראה ולמידה ירושלמית 



בואו נדבר קונקרטית - 
 לפניכן הצ'ק ליסט שלנו - תוצר 

של שעות מחשבה רבות 
והתייעצות עם אנשי מקצוע.

מטרת הצ'ק ליסט היא להגדיר 
ולהסביר את רכיבי הכיתה - כיצד 

הריהוט משרת את הרציונל 
הפדגוגי ואיך זה נראה מבחינה 

מעשית.
תוכלו למצוא כאן את הרכיבים 

השונים שחשוב שיופיעו בכל כיתה 
ירושלמית, הסבר של האופן שבו 

כל רכיב משרת את העקרונות 
הפדגוגיים ושאלות חשיבה 

להתאמת כל רכיב לייחודיות 

שלכן.אתן מוזמנות לעיין, לדמיין 
ולמצוא פתרונות פיזיים לחלומות 

שלכן.  
שימו לב שבתכנון של כיתה 

שלימה יש שיקולים מרחביים 
רבים- עומס חזותי, גודל כיתה, 

אפשרות תנועה ועוד. אחרי 
שתכירו את הרכיבים השונים 

המובאים כאן היכולים להרכיב 
 כיתה ירושלמית, 

אתן מוזמנות להיכנס אל קטלוג 
הכיתות  ולהתייחס אל מגוון 

השיקולים ואל מכלול הריהוט 
כמערכת שלמה בכיתה. 

 איך הופכים כיתה למרחב 
של למידה מבוזרת?

מה צריך להיות בה ואיך זה שונה 
מהכיתה המסורתית?

מוכנות? <<<

מה זאת כיתה ירושלמית?
הצ'ק ליסט

עמדת מורה

הלוח

שולחנות קבוצתיים ואישיים בגבהים שונים

מנחי ישיבה לצרכים שונים ומטרות שונות

אחסון

תצוגה
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 עמדת 
מורה

בכיתה המבוזרת חשוב שהמורה ירגיש 
בנוח ושתהיה לו סביבת עבודה נוחה 

לעבוד ולהניח את חפציו.

מתוך הבנה שצרכי ודרכי העבודה של 
מורים הם מגוונים ושונים,  באפשרותכם 

לבחור מכל מגוון השולחנות והכסאות 
בקטלוג מתוך חשיבה על אופי ההוראה 

וההנחייה שלכם. 

שולחנות וכסאות 	 
בהתאם לאופי העבודה

מקום להניח חפצים	 

בקיצור

למה בעצם משמשת עמדת 	 
המורה בכיתה?

האם היא מקום שבו המורה 	 
עובדת?

מזמינה תלמיד לשיחה? 	 

מלמדת קבוצת תלמידים?	 

האם יש צורך בשולחן 	 
הקנייה?

אפשרות להביא ישיבה רכה 	 
בעת הצורך?

עמדת המורה 

כריות
לשיחה על השטיח

כסא עם גלגלים
להתניידות בין קבוצות

בחשיבה על מקום למורה להניח את 
חפציו ניתן להתייחס לעמדת המורה או 
לחשוב על מענה אחר כחלק ממכלול 

האחסון בכיתה )עוד בפרק אחסון(. 

שולחן עמידה נייד
מאפשר התניידות עם או בלי מחשב נייד 

בין קבוצות תלמידים בעבודה.

שולחן עבודה אישי
מקום נוח לישיבה ועבודה. אם הוא מחיק 

אז מאפשר גם הקניות והסברים קצרים 
)לתלמידי יסודי בעמידה(.

שולחן מחיק בגובה התלמידים
מאפשר קיבוץ של קבוצת תלמידים 

להקנייה מחוץ למקומות הישיבה 
הקבועים שלהם.

הנה מספר דוגמאות:



הלוח

חשוב שנשים לב
עיצוב הכיתה מבטא את העקרון שהלוח 
הוא משטח עבודה של כולם- באמצעות 
מיקום לוח קיר ליד קבוצה, התקנה שלו 

בגובה המתאים לתלמידים וגם במשטחים 
מחיקים בשולחנות, ארונות וכד'.

לוח נייד או ארון אחסון שבגבו 
לוח מחיק יכולים לשמש 

כמחיצות שמגדירות פינות 
עבודה באופן זמני או קבוע.

באילו מצבים הלוח משמש 	 
את המורה ובאילו מצבים את 

התלמידים?

איזה צורך הוא יכול למלא 	 
בלמידה קבוצתית?

הלוחות בכיתה 

בלמידה המבוזרת ההתנהלות היא אחרת:

אז איזה לוח יתאים?

בכיתה המסורתית אנו רגילים לראות לוח 
אחד גדול. 

למה זה מתאים? למצב שמורה עומדת 
בפני כל הכיתה יחד וכולם פונים אליה. 

המורה משתמשת בלוח כדי להעביר את 
המידע והתלמידים צופים ממקומם.

 

 המורה לא תמיד באותו מקום 
בקדמת הכיתה

היא מנחה תלמידים בלמידה שלהם, 
לפעמים במקום שלה ולפעמים בשלהם, 

 והיא לא בהכרח תעביר את החומר 
לכולם יחד. 

הלוח הוא גם כלי עבודה עבור התלמידים
בעבודה קבוצתית או אישית, בתכנון 

פרויקט, תרגול, מפת חשיבה, סימון מעבר 
בין שלבי משימה ועוד.

מספר לוחות במקומות שונים בכיתה. 
ניתן גם להשתמש בלוח נייד שניתן 

להעביר ממקום למקום, ויכול ליצור 
מחיצה לקבוצה. אך שימו לב שלעיתים 

קשה להזיז לוח כזה בכיתה צפופה ולכן 
חשוב בכל זאת לשמור על העקרון של 

לוחות קיר מפוזרים ברחבי הכיתה.

מספר לוחות קיר במקומות 	 
שונים בכיתה.

לוח נייד. יכול לשמש גם 	 
כמחיצה.

לוחות ומשטחים מחיקים 	 
)בשולחנות או ארונות(הם גם 
כלי עבודה עבור התלמידים.

בקיצור



המבנה המסורתי של כיתה משקף את 
תפיסת הלמידה כפעולה של הקשבה 

למורה. בכיתה המבוזרת פעולות הלמידה 
הן מגוונות: עבודת חקר בקבוצה, תרגול 

תוך היעזרות בחבר, עבודה אישית 
בפינה שקטה וסיכום משימה יחד עם 

קבוצת עמיתים. המשותף לכל אלה הוא 
שהתלמיד לא מקשיב פאסיבי אלא עובד. 

פעמים רבות תוך אינטראקציה ועבודה 
משותפת עם חבריו.

השולחנות הקבוצתיים
יוצרים את ההפנייה אל העמית. 

התלמידים פונים זה לזה ונמצאים 
באינטראקציה של פנים אל פנים 

כשביניהם משטח העבודה המשותף.

שולחנות

בקיצור

האם בכיתה שלכם יש צורך 	 
במקום ישיבה רגיל לכל 

תלמיד?

חשבו על התלמידים השונים 	 
בכיתה - האם כדאי למקם 

חלק מהשולחנות באזור 
שקט?

באילו סיטואציות יהיה 	 
שימוש לשולחן עמידה?

האם המיקום שלו יותר 	 
קבוע או גמיש?

השולחנות 

שולחנות קבוצתיים ואישיים

השולחנות האישיים
מאפשרים את הגמישות בגודל הקבוצה 

 באמצעות חיבור והפרדה לפי הצורך. 
)כמובן שגם בשולחן קבוצתי  ניתן 

לעבוד עבודה אישית ושקטה בהתאם 
להגדרת המשימה או הצורך ע"י 

המורה. מחקרים מראים שתלמידים 
ועובדים רבים מעדיפים ישיבה 

משותפת גם כשהם עובדים לבד(.

גם לגובה השולחן יש משמעות
ישיבה בשולחן בגובה רגיל בד"כ 

מתאימה למשימות ארוכות,
שולחן גבוה עם כסאות בר פותח 

אפשרויות לאינטראקציות מזדמנות, 
אפשרות לעבור בין ישיבה לעמידה 

ועבודה עם כלים וחומרים שונים,
ועבודה סביב שולחן נמוך מתאימה 

במיוחד למשימות של חשיבה משותפת 
בתנאים נינוחים.

	 קבוצתיים ואישיים.
	 מאפשרים יצירת 

אינטראקציות של עבודה.



ל כִּּסֵא ָּה ׁשֶ ֲאנִי לֹא יַלְד
ית ַהְרֶאֶבן ׁשוּלַּמִ

ַאבָּא,
א. ל כִּּסֵ ה ׁשֶ ָּ ֲאנִי לֹא יַלְד

ה? ַמה נֲַּעשֶׂ
א, ר ַעל כִּּסֵ ֶבת יָׁשָ ֲאנִי יוֹׁשֶ כְּׁשֶ

ֶרת, כָּל-כָּךְ ְמֻסדֶּ
כְּמוֹ ֵאיזוֹ גְֶּבֶרת,

בְַּפְרצוּף ְרִצינִי –
זֹאת לֹא ֲאנִי.

לְָחנוֹת, ל ׁשֻ ה ׁשֶ ָּ ֲאנִי יַלְד
ל ַחלּוֹנוֹת, ה ׁשֶ ָּ וְיַלְד

ֶבת  וֲַאנִי בֱֶּאֶמת חוֹׁשֶ
לְָחן  ל ׁשֻ ֶצה ׁשֶ ּקָ ׁשֶ

ֶבת, הוּא ָמקוֹם טוֹב לָׁשֶ
ל ַחלּוֹן ֲהכִי טוֹב ִמכֻּלָּם, וְֶאֶדן ׁשֶ

ָּן ֶאת כָּל ָהעוֹלָם. כִּי רוִֹאים ְמֻצי
רוִֹאים ֵעִצים וְרוִֹאים ָענָן וְרוִֹאים אוֹרוֹת,

הוּ לְִראוֹת, ֶ ם ַמּשׁ כָּל ֶרגַע יֵׁש ׁשָ
הוּ ָחָדׁש. ֶ ם ַמּשׁ וְָכל יוֹם רוִֹאים ׁשָ

ַבׁש, ה יוֹנְֵקי-דְּ לֹׁשָ ֶאְתמוֹל ָרִאיִתי ׁשְ
בְּלִי גֻּזְָמה.

ה יוֵֹדַע ָמה? וְַאּתָ
כִיָבה ַעל ַהבֶֶּטן. לְַציֵּר ֲהכִי נוַֹח בִּׁשְ

א לֹא נָחוּץ לִי בְֶּעֶצם, ִבין, ַהכִּּסֵ ָאז ּתָ
א. ל כִּּסֵ ה ׁשֶ ָּ ׁשוּט לֹא יַלְד ֲאנִי ּפָ

ה? ָאז ַמה נֲַּעשֶׂ

מנחי 
ישיבה



מנחי 
ישיבה
מנחי 
ישיבה

התאמה לצרכים שונים
מגוון האפשרויות מאפשר התאמה 

לצרכים שונים של תלמידים עם 
סגנונות למידה מגוונים- התלמידים 

יכולים לעבוד גם בעמידה, בכסא 
תנועתי )כמו כדור פיזיו(, בישיבה 

על הרצפה, או בכורסא נוחה ובכך 
להפנות יותר אנרגיות ללמידה 

במקום למאמץ לשבת במקום. 
המגוון מגביר מעורבות ולמידה 
פעילה גם בגלל שהוא מאפשר 

לתלמיד את המנח שמתאים לו וגם 
מעצם האפשרות לבחור. הבחירה 

גורמת לתלמיד לקחת אחריות רבה 
יותר על תהליך הלמידה ומגבירה 

את תחושת השייכות והביתיות 
בכיתה בכך שהתלמידים מרגישים 

שרואים אותם ואת צרכיהם. 

יותר מצבי למידה
סיבה נוספת שהמגוון חשוב היא 

שהוא מאפשר מגוון גדול יותר של 
מצבי למידה- לא רק הקשבה ואז 
תרגול אלא חשיבה, דיון, התנסות 

ורפלקציה. למגוון מצבי הלמידה 
מתאימים מגוון מנחים. לדוגמא, 

חשיבה בתנאים נינוחים מגבירה את 
היצירתיות, למידה בעמידה מעוררת 

ומאפשרת התנסות בחומרים ועוד.

מנחי ישיבה מגוונים - למה זה חשוב?
מגוון מנחי ישיבה הוא עקרון חשוב בכיתה 

הירושלמית. הוא מתבטא באפשרות 
לתלמידים לעבוד בתנוחות שונות- 
עמידה, ישיבה גבוהה, ישיבה בכסא 

תנועתי, ללא משענת, עם משענת, ישיבה 
נינוחה בפוף או כורסא, על הרצפה וכו'.



מנחי 
ישיבה

בקיצור

נחזור כאן על הדוגמאות 
מסעיף השולחנות 

ישיבה בשולחן בגובה רגיל בד"כ 
 מתאימה למשימות ארוכות, 
שולחן גבוה עם כסאות בר 

פותח אפשרויות לאינטראקציות 
מזדמנות, אפשרות לעבור בין 

ישיבה לעמידה ועבודה עם כלים 
 וחומרים שונים, 

ועבודה סביב שולחן נמוך 
מתאימה במיוחד למשימות של 

חשיבה משותפת בתנאים נינוחים.

מנחי הישיבה 

גבהים שונים בכיתה- עמידה/ 	 
ישיבה גבוהה, ישיבה רגילה, 

ישיבה נמוכה/רכה

כסאות תנועתיים )פיזיו או 	 
הדומים עם תנועתיות(

יכולים להופיע בפורמט 	 
קבוצתי ואישי

האם בכיתה שלכן יש צורך 	 
במקום ישיבה רגיל לכל 

תלמיד? האם יש צורך במקום 
קבוע לכל תלמיד? חשבו על 

התלמידים השונים וסגנונות 
הלמידה שלהם.

 האם יש לכן תלמידים 	 
שזקוקים לתנועה בזמן 

הלמידה? 

איך תצרו מצב שהאפשרויות 	 
לעבוד בעמידה/ על הרצפה/ 

על ספה תהיינה אפשרויות 
זמינות ושוות?

האם כדאי לוותר על מספר 	 
כסאות כדי לאפשר יותר מקום 

למנחי למידה מגוונים בכיתה?

מנחי 
ישיבה



אחסון

ארונות אחסון מותאמים לצרכי הכיתה 
מאפשרים סדר וארגון מיטבי של חפצים 

אישיים, חומרים וציוד, דבר המסייע 
לתחושת הבטחון והשייכות של התלמידים.

ציוד כיתתי
בכל כיתה נרצה לראות מקום 
לציוד כיתתי הקשור לפדגוגיה 

שלכן- זה יכול להיות משחקים 
וספרים, ציוד חקר ויצירה, מקום 

אחסון לפרויקטים בתהליך עבודה 
או סלסלות של מרכזי למידה 

שתלמידים יכולים לקחת באופן 
עצמאי. ציוד כיתתי מדגיש את 

הפן המשותף והביתי של הכיתה 
בהתנהלות המאפשרת עצמאות 

ואחריות ומעשירה את תהליך 
הלמידה בחומרים שונים.

ציוד אישי
סוג נוסף של אחסון שחשוב 

בכיתה הוא מקום לציוד אישי של 
התלמידים והמורה.

בחשיבה על המורות - כדאי 
להקצות מדף או משטח שבו 

המורות השונות שנכנסות לכיתה 
במהלך יום לימודים תוכלנה להניח 
תיק וציוד שלא נמצא בכיתה באופן 

קבוע. 
ובחשיבה על התלמידים - בכיתה 

בה אין לכל תלמיד כסא קבוע, תא 
אישי לתיק וציוד הנו חשוב במיוחד 
על מנת להעניק לתלמיד עוגן של 
שייכות ובטחון ולאפשר את חופש 

אחסון בכיתה



אחסון

התנועה במרחב )תא כזה לא חייב 
להיות בתוך הכיתה ויכול להיות גם 

בסמוך לה במסדרון(. 
גם בכיתות בהן לתלמידים מקום 
קבוע שניתן לשים לידו את התיק 

כדאי להקדיש מקום לאחסון 
אישי אם כי גם מצד הצורך וגם 

מצד הצפיפות במרחב מן הסתם 
יתאפשר מקום קטן יותר. 

חשוב לקיים חשיבה 
אלו דברים כדאי שיוצגו במדפים 

פתוחים- משיקולים של תרומה של 
נראות החפצים למראה האסתטי 

והביתי של הכיתה, או שהדבר 
תורם ליכולת הסדר והעצמאות של 

 התלמידים, 
ואלו יאוחסנו מאחורי דלתות- 

משיקולים של הפחתת עומס ויזואלי 
והסחות דעת. 

ניתן גם לנצל 
את דלתות הארונות או הגב שלהם 

כמשטח מחיק נוסף לעבודה וכן 
להשתמש ביחידות אחסון נמוכות 

כמחיצות המגדירות בחלל פינת 
עבודה מסוג מסוים.

בקיצור

מה הדברים שאתם צריכים 	 
עבורם מקומות אחסון?

האם התלמידים משאירים את 	 
רוב הציוד בכיתה?

לאילו חפצים יש צורך באחסון 	 
אישי ואילו שייכים לכיתה?

מה צריך להיות מוצג ונגיש 	 
בארון פתוח ומה עדיף שיהיה 

בארון סגור? )משחקים, ספרים, 
חומרי יצירה ועוד(

האחסון בכיתה שלכן

מקום לאחסון של ציוד 	 
משותף- ציוד למידה, 

משחקים וספרים.

אחסון אישי- גדול ומתאים 	 
לתיק או קטן יותר. תלוי 

בשיטה הפדגוגית ובמרחב.

בכיתה או בסמוך אליה )כמו 	 
במצב של לוקרים במסדרון(.

לא לשכוח את המורות.	 



תצוגה
ופרזנטציה

להצגה של תהליכי ותוצרי למידה יש 
כמה פנים בכיתה המבוזרת. 

פרזנטציה יכולה להיעשות בפני קהל 
של כיתה שלמה או מספר מצומצם של 

עמיתים. היא יכולה להשתמש בכלים 
רטוריים או בכלים משחקיים ואמנותיים 

כמו הצגה או שיר. היא יכולה להיות 
אירוע חד פעמי, או נוכחות מתמשכת 
 של יצירת אמנות. סטטית או דינמית. 

דו מימדית או תלת מימדית ועוד.
בקיצור

תצוגה בכיתה שלכן:

אביזרי ולוחות תצוגה בכיתה 
הירושלמית:

במידה מאוזנת.	 

דו מימדי באמצעים מגוונים 	 
על הקירות.

תוצרים תלת מימדיים על 	 
 ארוניות אחסון נמוכות או 

מדפי תמונה צרים.

אילו דברים תוכלו להציג 	 
בכיתה כדי להגביר את 

תחושת השייכות והמסוגלות 
של התלמידים?

אילו תוצרים )כולל תוצרי 	 
ביניים( ועבודות של תלמידים 

תרצו להציג בכיתה? )שיר, 
ציור, עבודה בפלסטלינה, 

מפת חשיבה( 

אנחנו מכירים לוחות קיר שמאפשרים 
תצוגה של חומר לימודי כמעט בכל כיתה. 

מה שונה בכיתה המבוזרת?

בדומה ללוח, שנשאר חלק חשוב מהכיתה 
אבל מקבל תפקיד ו'בעלות' קצת אחרת, 

כך גם השימוש בקירות.
במקום הצגה של חומר לימודי מלמעלה 

למטה, הצגה של תוצרי למידה )כמובן לא 
רק תוצרים סופיים אלא גם תוצרי ביניים כמו 

מפות חשיבה ועוד(. 
את החומר הלימודי שאנו רגילים לראות על 
קירות הכיתה, כגון טקסטים ומקורות מידע 

ניתן להמיר לכרטיסיות ושקופיות ולהשתמש 
בהם רק בזמן שהם נצרכים. בכך גם נפחית 
בעומס הויזואלי וגם נשתמש בלוחות באופן 

שמשקף את תהליך הלמידה של התלמידים 
כתהליך פעיל ומעורב. 

לוחות הקיר יכולים להפוך למקום שמציג 
עבודות של תלמידים או משקף את תהליך 

את העבודה שלהם ובכך מגביר את תחושת 
המסוגלות ואת המעורבות שלהם בלמידה.

לתוצרים תלת מימדיים כדאי 
להקצות מקום מעל יחידות אחסון 
נמוכות ומדפי תמונה צרים יכולים 

לשמש לתוצרים קטנים או לתצוגה 
מכבדת של יצירות דו מימדיות.

את הביטוי הפיזי שלה נחלק לשניים:

ראשית - אביזרים או רהיטים שמשמשים 
 להצגת תוצר )או תוצר ביניים( מול קהל. 

לדוג'- במה להצגות, פודיום לנשיאת נאום, 
תיאטרון בובות ועוד. 

שנית - שימוש בקירות לצורך שיקוף תהליכי 
למידה, הצגת תוצרי תלמידים והגברת 

תחושת השייכות והמסוגלות שלהם.



 ללמידה המבוזרת השפעה על 
 רכיבים שונים בחיי היום יום של כל 

באי בית הספר. 
שינוי הפדגוגיה, השינוי בתפקיד המורה, 

לימוד מיומנויות, מעורבות פעילה של 
התלמידים- לכל אלו השפעה על המרחב 

ובאחריותינו להסתכל עליו אחרת ולייצר 
את ההלימה בינו לבין תהליכי הלמידה 

החדשים.
הכיתה, כמקום שבו התלמידים והמורים 
נמצאים ועובדים רוב הזמן, היא המרחב 

 העיקרי שברצוננו 
להתאים כך שיתמוך בשינוי ובעבודה 

הקשה שהמורים והמורות הירושלמים 
עושים יום.

אז מה היה 
לנו כאן?

שולחנות וכסאות בהתאם 	 
לאופי העבודה

מקום להניח חפצים	 

מספר לוחות קיר במקומות 	 
שונים בכיתה.

לוח נייד.	 

לוחות ומשטחים מחיקים 	 
הם גם כלי עבודה עבור 

התלמידים.

קבוצתיים ואישיים. מאפשרים 	 
יצירת אינטראקציות של 

עבודה.

בגבהים שונים - כדי לאפשר 	 
אינטראקציות מתמשכות 

או מזדמנות ותנוחות עבודה 
שונות לפי המשימה או נוחות 

התלמיד.

מקום לאחסון של ציוד 	 
 משותף- 

ציוד למידה, משחקים 
וספרים.

אחסון אישי- גדול ומתאים 	 
לתיק או קטן יותר. תלוי 

בשיטה הפדגוגית ובמרחב.

בכיתה או בסמוך אליה )כמו 	 
במצב של לוקרים במסדרון(. 

לא לשכוח את המורות.	 

במידה מאוזנת.	 

דו מימדי באמצעים מגוונים 	 
על הקירות.

תוצרים תלת מימדיים על 	 
ארוניות אחסון נמוכות או 

מדפי תמונה צרים.

רהיט או אביזר לפרזנטציה 	 
מול קהל.

הכיתה המבוזרת- בקיצור:
עמדת מורה

הלוח

השולחנות

מנחי הישיבה

אחסון

תצוגה

גבהים שונים בכיתה- עמידה/ 	 
ישיבה גבוהה, ישיבה רגילה, 

ישיבה נמוכה/רכה

כסאות תנועתיים )פיזיו או 	 
הדומים עם תנועתיות(

יכולים להופיע בפורמט 	 
קבוצתי ואישי
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