
ʺʩʰʫʥʺʡ�ʤʮ 

פעילה :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʱʥʨʨʱ

חיצוני - מגזר עסקי :ʺʩʰʫʥʺ�ʸʥʷʮ

ʩʰʫʥʺ�ʢʥʸʩʣʺ: 84    (על סמך 43 חוות דעת אנשי צוות חינוכי במוסדות)

תוכנית חינוכית :ʢʥʱ

לימודי :ʩʦʫʸʮ�ʭʥʧʺ

כישורי חיים | מתמטיקה | מפתח הל"ב | העשרה | פיתוח חשיבה | טיפוח מיומנויות למידה :ʩʸʷʩʲ�ʠʹʥʰ�ʲʥʶʷʮ

תכנית המפתחת ומשפרת מיומנויות למידה, חשיבה וכישורי חיים באמצעות משחק ולימוד חווייתי, תוך התאמה 
לצרכיו של הלומד. הבסיס הרעיוני הייחודי של תכנית אשכולות מבוסס על התפיסה שמשחקי חשיבה מהווים כלי 

סימולטיבי רב עוצמה התורם לשיפור המיומנויות הקוגניטיביות, להעמקת המודעות לתהליכי החשיבה 
ולהתמודדות טובה יותר עם עולם הרגש ועם סיטואציות חברתיות. חווית המשחק, העומדת במרכזה של תכנית זו, 

היא מהנה, סוחפת ומרתקת ולכן מעוררת מוטיבציה חזקה ומהווה בסיס לתהליך לימוד מעמיק.  

:ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʩʶʮʺ

שיפור הישגים לימודיים וחיזוק מיומנויות כישורי חיים באמצעות משחקי חשיבה. :ʤʩʸʷʩʲʥ�ʺʩʰʫʥʺʤ�ʬʹ�ʺʩʦʫʸʮʤ�ʤʸʨʮʤ

גוף חיצוני :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʠ�ʧʺʩʴʹ�ʳʥʢʤ

גוף חיצוני :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʬʩʲʴʮ

:ʺʩʰʫʥʺʬ�ʭʩʴʺʥʹ

לא :ʣʸʹʮʤ�ʩʥʥʩʬʡ�ʺʩʰʫʥʺʤ

:ʣʸʹʮʡ�ʸʹʷʤ�ʺʣʩʧʩ

ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʣʲʥʩʮ�ʩʮʬ

ילדי הגן | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | צוותי חינוך :ʪʩʬʤʺʡ�ʭʩʴʺʺʹʮʤ�ʭʩʣʮʥʬ�ʺʡʫʹ

בנים | בנות :ʸʣʢʩʮ

מתקשים לימודית | מתקשים התנהגותית | מצטיינים | מחוננים | עולים  | כלל ההורים | צוות חינוכי | רקע 
סוציו-אקונומי נמוך | ילדים ונוער בסיכון | לקויות למידה והפרעות קשב

:ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʬʲʥʴ�ʯʤʡ�ʺʥʩʱʥʬʫʥʠ�ʯʥʩʴʠ

במהלך שעות הלימודים :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʲʶʡʺʮ�ʥʡ�ʯʮʦʤ

קבוצתי | כתתי :ʺʩʰʫʥʺʡ�ʺʴʺʺʹʮʤ�ʤʶʥʡʷ�ʬʣʥʢ

בתכנון ובחשיבה | בהתאמת התוכנית לצרכי המוסד החינוכי | ביישום התוכנית | בהערכה ומדידה | במפגשים צוותים :ʩʫʥʰʩʧʤ�ʺʥʥʶʤ�ʳʥʺʩʹ�ʯʴʥʠ

מחוז ירושלים | מחוז צפון | מחוז חיפה | מחוז מרכז | מחוז תל-אביב | מחוז דרום :ʺʥʦʥʧʮ�ʩʴʬ�ʳʣʤ�ʺʱʩʸʴ

יהודי | ערבי | דרוזי | בדואי | צרקסי :ʸʦʢʮ

ממלכתי | ממלכתי דתי | חרדי :ʧʥʷʩʴ�ʢʥʱ

רגיל :ʪʥʰʩʧ�ʢʥʱ

קרב :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʫʩʩʹ�ʤʩʬʠ�ʺʸʢʱʮʤ

תשע"ה - 2015 :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʬʧʺʤ�ʺʰʹ

התכנית מתאימה לכלל בתי הספר היסודיים וגני הילדים. :ʺʥʴʸʨʶʤ�ʩʠʰʺ

טרם התקיימה הערכה לתוכנית :ʺʩʰʫʥʺʬ�ʤʫʸʲʤ

:ʤʣʩʧʩʤ�ʢʩʶʰ

עמוד 1 מתוך 2מינהל תקשוב ומערכות מידע

21/08/2019 :ʤʷʴʤ�ʪʩʸʠʺ מדינת ישראל, משרד החינוך
המינהל הפדגוגי, היחידה לניהול תוכניות ושותפויות בין מגזריות

:ʺʩʰʫʥʺ�ʩʨʸʴ�ʧʥʣאשכולות חשיבה

:ʺʩʰʫʥʺ��ʸʴʱʮ1459

כ אב תשע"ט



ʭʩʹʸʣʰ�ʭʩʡʠʹʮ
:ʺʩʰʫʥʺʬ�ʤʶʷʮ�ʣʸʹʮʤʹ�ʤʫʸʣʤ�ʺʥʲʹ�ʸʴʱʮ

300 :ʺʩʰʫʥʺʬ�ʤʶʷʮ�ʣʸʹʮʤʹ�ʤʠʸʥʤ�ʺʥʲʹ�ʸʴʱʮ

16 :ʺʥʥʶʤ�ʬʹ�ʩʲʥʶʷʮ�ʧʥʺʩʴ�ʺʥʲʹ�ʸʴʱʮ

₪ 1 :(ʧ�ʹʡ��ʭʩʴʱʥʰ�ʭʩʡʩʫʸʥ�ʣʥʩʶʬ�ʡʩʶʷʺ

1 :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʬʲʴʤʬ�ʭʩʹʸʣʰʤ�ʭʩʸʣʧʤ�ʸʴʱʮ

שנה אחת :ʹʸʣʰʤ�ʺʥʸʹʷʺʤʤ�ʪʹʮ

מדריכי הגוף המפעיל | מורים/רכזים/יועצים מצוות בית הספר :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʩʫʩʸʣʮ

הצוות החינוכי (מורים, גננים, יועצים וכו) :ʺʥʥʶʤ�ʯʩʡʮ�ʭʩʫʸʣʥʮʤ

אתר אינטרנט | ליווי והדרכה | השתלמות | משחקים | ייעוץ מקצועי | גמישות בהתאמת התוכנית :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʬʩʲʴʮ�ʩ�ʲ�ʭʩʰʺʩʰʤ�ʭʩʡʠʹʮ

כן :ʺʩʴʱʫ�ʺʥʬʲʡ�ʤʫʥʸʫ�ʺʩʰʫʥʺʡ�ʺʥʴʺʺʹʤʤ

ʤʰʥʸʧʠ�ʤʰʹʡ�ʺʥʬʩʲʴ�ʳʷʩʤ
 120 :ʺʥʩʥʹʸ�ʸʴʱʮ  400 :ʸʴʱʤ�ʩʺʡ�ʸʴʱʮ 50  :ʭʩʣʬʩʤ�ʩʰʢ�ʸʴʱʮ

מוסדות חינוך ממליצים

דוא"ל איש הקשר במוסד איש הקשר במוסד שם ישוב מוסד שם מוסד סמל מוסד
liora.aviv@gmail.com אביב ליאורה קרית ים אלמוגים 313684

y_alon1@walla.co.il גנות עדי קדימה-צורן יגאל אלון 411819

karinarivlin@hotmail.com ריבלין קרינה תל אביב - יפו אלחריזי 511071

avihad@bezeqint.net חדד אבי קרית מלאכי הראל 612051

ilanitbartov@gmail.com ברטוב אילנית באר שבע תומר 612481

ʳʱʥʰ�ʲʣʩʮ

אשכולות חשיבה ישראל :ʯʥʢʸʠʤ�ʭʹ

חברה עסקית    :ʯʥʢʸʠʤ�ʢʥʱ 513099341     :ʯʥʢʸʠʤ�ʸʴʱʮ

:ʯʥʢʸʠʤ�ʺʸʨʮ

052-6751755      :ʸʹʷʤ�ʹʩʠ�ʯʥʴʬʨ�ʸʴʱʮ ארז אלירז :ʯʥʢʸʠʡ�ʸʹʷʤ�ʹʩʠ

erez@eshcolot.com :ʸʹʷʤ�ʹʩʠ�ʬ�ʠʥʣ

http://www.eshcolot.co.il :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʸʺʠ�ʺʡʥʺʫ

:ʯʥʢʸʠʤ�ʸʺʠ�ʺʡʥʺʫ

:ʸʠʨʱʣʩʩʢʡ�ʸʺʠ�ʺʡʥʺʫ

:ʺʥʸʠʤʥ�ʺʥʸʲʤ

עמוד 2 מתוך 2מינהל תקשוב ומערכות מידע

21/08/2019 :ʤʷʴʤ�ʪʩʸʠʺ מדינת ישראל, משרד החינוך
המינהל הפדגוגי, היחידה לניהול תוכניות ושותפויות בין מגזריות

:ʺʩʰʫʥʺ�ʩʨʸʴ�ʧʥʣאשכולות חשיבה

:ʺʩʰʫʥʺ��ʸʴʱʮ1459

כ אב תשע"ט


