למידה מבוססת תוצר בשעות פרטניות

תערוכת תוצרים  -תשע“ה
קריית החינוך ע“ש עמוס דה שליט רחובות
חטיבה עליונה

זרקור על "מורים חולמים" – "קהילה לומדת"
בקריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט ,בחטיבה העליונה ,בה לומדים כ 099-תלמידים ,מתקיימת תוכנית "מורים חולמים" לה שותפים מבחירה  09ממורי
התיכון ומעל  049תלמידים ,התוכנית פועלת זו השנה השלישית ברציפות ובהצלחה רבה.
בתהליכים מקבילים (מורים  -מורים ,מורים  -תלמידים) מתקיימת בתיכון מסגרת לא שגרתית שבה "קהילת לומדת" יצירתית" ,חולמת" ,מתעמקת,
מתכננת ומתמחה בהוראה-למידה מבוססת תוצר .בקהילה זו לומדים בדרכי המאה ה ,10 -יוצרים קשר אישי-דיאלוגי ,וממנפים את יתרונות רפורמת ”עוז
לתמורה” בשעות הפרטניות ותומכות ההוראה .הנחת הפרויקט היא שהמוטיבציה ,העניין ,היצירתיות ,החוויה הלימודית והקשר המיוחד תלמיד-מורה יביאו
לשיפור בהישגי התלמידים בלימודים ובבגרויות.
תוכנית "מורים חולמים" מתבסס על המאפיינים הבאים:
א .צוות "מורים חולמים" הוגה ומפתח כל שלב בתכנית ולכל מורה חותם ביצירה .הפרויקט מלווה ע"י מנחה מטעם ה"מכון לחינוך דמוקרטי".
ב .הנושאים שנבחרים נגזרים מתוך הקוריקולום המקצועי המחייב לבגרות ,אך הערכת הפרויקט היא חילופית.
ג .מתבצעת למידה מבוססת פרויקטים ,בקבוצות קטנות ( 5תלמידים) ,בשעות פרטניות ,תוך אחריות משותפת של כל משתתפי הקבוצה על הלמידה והתהליך.
ד .מיומנויות הרלבנטיות למאה ה 10-הם לב ליבה של התוכנית .נערכת בנייה משותפת של ידע ,השענות על ריבוי סגנונות למידה ואינטליגנציות ,חשיבה
אוטונומית ,פיתוח יכולות צוות PBL ,ייצוג של למידה ,ועוד.
ה .התוכנית נשענת על חוזקות המורים והתלמידים ומרכיב הבחירה הוא ציר מרכזי בכל המפגשים.
ו .בתהליכים מקבילים מתקיימת קהילת לומדים (מורים-מורים ,מורים-תלמידים) תוך מיצוי יתרונות הלמידה המשותפת ותוך השלכות על שינוי בתפקיד המורה/
המחנך בכיתה השלמה.
סדירויות:
 מתקיימת פגישה שבועית עם קבוצת תלמידים (עד  ,)5בלמידה מבוססת תוצר ,במסגרת שעה פרטנית אחת בשבוע של המורה ,בתחום הידע שלו.
 כל זוג מורים מקיים מפגש  (CRITICAL FRIEND) CFמפגש בן שעה אחת לשבוע ,ללמידה והיוועצות הדדית .מנחה מטעם ה"מכון לחינוך דמוקרטי" מלווה
ע"פ הצורך.
 כל קבוצת "המורים החולמים" ,נפגשת ביחד לשעה בשבוע .זו שעת השתלמות בליווי המכון לחינוך דמוקרטי.
 שיאו של התהליך ב"ערב תוצרים" שנערך בחודש מרץ ,בו מציגים התלמידים את הפרויקט והתהליך ,ולאחריו מתקיים תהליך מישוב ותכנון השנה הבאה.
 קבוצת מנטורים מלווה את המורים שהצטרפו בתשע"ה ונפגשת פעמיים בחודש בהנחיית המכון לחינוך דמוקרטי לליבון קשיים.
בתשע"ה מוצגים  12פרויקטים שונים.
מאחלים לכם סיור משמעותי וחוויתי בתערוכה,
אבי קיש

רויטל בר יוסף

רונית בן זאב

מנהל קריית החינוך

מנהלת חט“ע

רכזת פדגוגית

"המשפחה המקראית
מאירה את המשפחה בת
ימנו"

 Modern GirlGirls’ Teenage
Magazine set in the 1930s

מורה :אתי דואניס (תנ"ך)
תלמידים :פוליאק קארין ,גנדלמן לינור ,גנדלמן
לורן ,עוז מזרחי ,סלוצקי תמרה.
במהלך ההכרות עם המשפחות המקראיות,
התחקינו אחר היחסים בין הדמויות וגילינו עד
כמה אפשר היה לנהל את המשפחה אחרת.
מצאנו נקודות ממשק בין המשפחה המקראית
למשפחה בת ימנו על כל המורכבות שבהן,
ולמדנו איך כדאי לנהל משפחה כדי לשמור על
שלמותה.
כך מצאנו את הגר ,האם הפונדקאית הראשונה.
וכן את היחס של שרה לישמעאל בן אברהם
כמזכיר את היחס לילדים בימנו במשפחות עם
נישואין שניים וכו'.
למידה משותפת ועיון בכתובים הניבו חשיבה
עמוקה בהיבטים פסיכולוגים וסוציולוגים שגלגלי
הזמן לא שחקו .מצאנו כי ניתן היה להסיק
מסקנות ותובנות מהאחרית על הראשית.
תוצר :סרט המשקף שלוש משפחות מקראיות
מול שלוש משפחות בנות ימנו .בסוף כל חלק
של סרט הועלו התובנות והטיפים של חברי
קבוצת החולמים למשפחה בריאה.

”מתקרבים לאמת“

מורה :ליאור אלעד (מתמטיקה)
מורה :אפרת צפור( ,אנגלית)
תלמידות :שרי אסייג ,מאי חתמי ,מיכל
קישנבסקי ,עדי ברזילי ,אלינור ליבושב (יוד .)3
האם בנות נוער בשנות ה  33 -של המאה
הקודמת נבדלו בתחומי העניין שלהן מבנות נוער
כיום? פרויקט זה נערך בהשראת סיפור קצר,
שנלמד במהלך שיעורי אנגלית בכתה .הדמות
המרכזית בסיפור זה ,הינה נער שחי בניו יורק
בשנות ה 33 -של המאה הקודמת .בסיפור מושם
דגש על קריאה על כל סוגיה  -ספרים ,עיתונים
ומגזינים .המפגשים הוקדשו ראשית להכרה
מעמיקה של חברות הקבוצה ,ולאחר מכן ללימוד
התקופה  -מנהגים ,לבוש ,הרגלי קניה ,כמו גם
אירועים מרכזיים שעיצבו את דעת הקהל בשנים
אלו.
תוצר :בהשראת הסיפור ,החליטו חברות הקבוצה
ליצור מגזין לנערות באנגלית ,שישקף את תחומי
העניין ,התחביבים ורחשי הלב של בנות נוער שחיו
בתקופה זו.

תלמידים :משה שמעוני (י“א  ,)6דניאל אשד ,
עידן דיין ,סהר סניטקובסקי ,שני קורצברג (י“א ,)7
סשה ז'ירחב (י"א )9
ישנם מספרים חשובים במתמטיקה שאינם
מבוטאים על ידי מספר סופי של ספרות או בדרך
שבה ניתן לדעת מהן כל הספרות אחרי הנקודה
העשרונית כיון שלמספרים אלה אין מחזוריות.
ניתן לגלות את הספרות אחרי הנקודה בתהליך
אינסופי שרק מקרב אותנו לערך המספר .על כן
נקרא הפרויקט :מתקרבים לאמת .המספרים הם :
יחס הזהב ,פאי

 ,שורש

וe. -

תוך כדי תהליך שאלנו שאלות לגבי האמת .האם
היא חשובה? לאיזה אמת אנו רוצים להתקרב?
כיצד התהליך האינסופי שבו אנו מחפשים את
הספרות אחרי הנקודה דומה לתהליך שאנו
עוברים בחיים? האם יחס הזהב המתגלה בטבע
בכל כך הרבה אופנים מעיד על מקור אחד ממנו
הטבע בכלל ואנחנו בפרט נוצרנו?
תוצר :תערוכה המציגה את המספרים והדרך
להגיע אליהם.
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 Hyde ParkWomen in Israel in the
21st Century
מורה :נדיה דהן (אנגלית(
תלמידים :שחר בודאי ,רז מהל (י“ב  ,)8ירדן
יוסיפוב ,שניר ויטנברג (י“ב )3
האם המאה ה 12-טובה או רעה לנשים
בישראל? מטרת הפרויקט היתה להעלות את
המודעות לנושא מעמד האישה בישראל
והתלמידים בחרו לעשות זאת בהתייחסות
לארבעה נושאים :הבדלים בין נשים וגברים,
תרבות האונס ,דת ונשים ונשים בפוליטיקה.
הקבוצה קראה ולמדה על רטוריקה ,מבנה
דיבייט וכיצד לכתוב נאום משכנע ,צפינו
בהרצאות של "טד" על הנושא ובעזרת למידת
עמיתים הרחבנו את הידע על נאומים גדולים
בהיסטוריה (מרטין לותר קינג "יש לי חלום",
אברהם לינקולן נאום גטיסברג ,נאום גנדי ,טוני
בלייר נאום  9/22וכו').

רשת החדשות "אלג'זירה"

נפלאות המוח האנושי?

מורים :ניב וינשטוק ואבי זהרוני (ערבית)

מורה :ערן בינט (מדעי המחשב ,מתמטיקה)

תלמידים :נוי לוי ,ניר זהרוני ,עדן נתן ,ימית
פיטלוק ,זיו ברוך (שכבת י“א)

תלמידים :נלי פיין ,עידו טיירי (יוד  ,)5שיר
שנדל ,אביעד נגר ,טל ניקנם (יוד (3

בחינת מאפייני פעילות תחנת החדשות
"אלג''זירה" הפופולרית ביותר בעולם הערבי.
קשרי הגומלין בין התחנה לבין המדינה קטר,
תפקידה של התחנה בקידום סדר היום הקטרי
ומדוע היא נוקטת גישה כל כך חד צדדית נגד
ישראל.

במהלך הפרויקט נחשפנו למבנה המוח,
ותפקידיו בהיבטים שונים של חיינו .חקרנו את
פעולת המוח בנושאים שונים ומגוונים כגון
חלומות ,זיכרון ,מצבי לחץ ופחד ,השפעות סמים
והתאהבות .בהמשך נפגשנו עם חוקרים ממכון
ויצמן ונחשפנו לתמונות מוח בטכנולוגיות שונות
והתמקדנו בשאלה אילו אזורים פעילים במהלך
פעילויות יום-יומיות כגון הליכה ,שינה ,דיבור
והתאהבות .הפרויקט סייע לנו לפתח מיומנויות
רבות ,ביניהם חיפוש ידע ,קבלת החלטות,
שימוש בכלי אנימציה ,השפה האנגלית ועבודה
בצוות .העבודה על הפרויקט חשפה אותנו
ללמידה שונה ,לא-צפויה ומהנה מאוד.

תוצר :כתבת טלוויזיה הסוקרת את התחנה,
מאפייניה ,והאופן שבו היא מכסה סוגיות באזור
והיבטים הקשורים בישראל בפרט.

תוצר :פאנל של ארבעה נואמים – כל אחד
מחברי הקבוצה יינאם במשך  5דקות על
הנושא .ארבעה נואמים מארבע נקודות מבט
שונות על הנושא.

תוצר :סרטון אנימציה המנסה לפתוח חלון מדעי
לפעולת המוח במהלך ביצוע פעולות יום-יומיות
מתוך נקודת הסקרנות של תלמידי הקבוצה .

מורים ותלמידים חולמים  -קטלוג תשע“ה 1902

הטיו"ג שלנו

מסע בלשי בעקבות עדויות
למלחמת העולם הראשונה
ברחובות?

מורות :עדנה אלון (מרפאה בעיסוק) ,לוזי
שצרנסקי (יועצת חינוכית) ,רחלי כהן אטיאס
(מחנכת).

מורה :רויטל בר יוסף (היסטוריה)

תלמידים :ספיר יפרח ,דני סמנדוייב ,עומר
שלמה ,איתן פרטוש וטלי חייטין (.י“ג)

תלמידים :גינת שחם ,הדר שרון ,ויאל קופרמן,
לורן מלכי ,לידור הדר ,עדי שושני ,קרן מזרחי,
שון שביט (י“א .)1

במסגרת תוכנית כישורי חיים והכנה לחיים
בוגרים ועצמאיים תכננו תלמידי הכיתה טיול
שנתי ליומיים לעכו ולחיפה .התכנון כלל בחירת
אתרים ,תכנון נסיעה בתחבורה ציבורית
(רכבת  ,אוטובוס ומטרונית) ,הזמנת לינה
באכסניה ותכנון לו"ז .כל זה נעשה תוך שימוש
במיומנויות של התמודדות עם קשיים ,פתרון
בעיות ,קבלת החלטות וסנגור עצמי .התלמידים
תרגלו עבודה בשיתוף פעולה תוך התחשבות
בצרכים השונים שלהם.
תוצר :הצגת תהליך ההכנה לטיול השנתי:
מצגות ,לוח מעקב לתכנון הטיול ומיצג מטריית
הערכים.

התחלנו במסע הבלשי כשבידנו שתי תמונות
של "בית סלוצקין" – בניין המנהלה של דה
שליט משנת  .2927משם הפלגנו בסקרנות
רבה לחקר הגדודים האוסטרלים שחנו באזור,
גילינו מקורות נוספים ראשונים בארכיון העיר
רחובות ,ועוד...
תוצר :אתר מקושר לאתר הבית של דה שליט
ובו אפשרות ליצור מאגר מתמיד של חומרים
היסטוריים מעניינים על התקופה.
בשיתוף קבוצת חולמים הנדסת תכנה.

הרחבת אתר דה שליט
בנושא היסטוריה של בית
הספר
מורות :איזבלה טבלין ,רעיה גאון (מדעי המחשב
והנדסת תכנה)
תלמידים :שי קופף ,יהלי יעקובי (יוד  ,)8דוד
פלוטקין (יוד )7
קבוצה של שלושה תלמידים ממגמת הנדסת תכנה
יחד עם המורות שלהם חלמו לשדרג את אתר בית
הספר .הפרויקט שלנו הוא רב תחומי ומשולב עם
קבוצה של תלמידי היסטוריה .תלמידי ההיסטוריה
חקרו לעומק חלקים מההיסטוריה של בית הספר.
הקבוצה שלנו בנתה מיני אתר שיהיה חלק מאתר
בית ספרנו.
בדרך לתוצר סופי הפכו התלמידים מבודדים
לקבוצה מגובשת ,יעילה ומלאה ברעיונות
יצירתיים .כל אחד מחברי הקבוצה בחר ולקח על
עצמו משימה .התלמידים למדו לעבוד בשיתוף
פעולה ולהתמודד עם נושאים מחוץ לתכנית
הלימודים שדרשו מהם לעבוד באופן עצמאי
ובעזרת מקורות שונים ומגוונים .החלום התגשם!
תוצר :מיני אתר דה שליט בנושא היסטוריה של
בית הספר
בשיתוף קבוצת חולמים היסטוריה.
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חולמים לאכול בריא!

השפעת הטכנולוגיה
הגבוהה על התקשורת הבין
אישית וההשלכות על רגשותינו

The Soundtrack of
My Life

מורה :מריה נוטקין (כימיה)

מורה :רם דניאלה (מדעי החברה)

מורה :רונית בן זאב (אנגלית)

תלמידים :ניקול מרדר ,לורן גנדלמן ,רון
איסקוביץ' ,קארין פוליאק ,לינור גנדלמן ,סופיה
לונסקי ובועז גוברמן (יוד )7

תלמידים :דיין עידן ,לוי מיה ,כץ עדי ,גולדברג הדר,
שלף שי ואייזנקוט יובל( .כולם תלמידי י“א ,מגמת
מדעי החברה).

תלמידים :עדי ליבר (י“א  ,)8קסם מאיר ,סשה
ז‘יחרוב ,עדי מסלוביץ ,אלון חן קרוחמל (י“א )9

אנחנו עוסקים בפיתוח המודעות לתזונה בריאה
בבית הספר .הדגש הוא על שילוב אבות המזון
העיקריים :חלבונים ,שומנים ,פחמימות,
ויטמינים מינרלים וסיבים תזונתיים .אנחנו
חולמים שתלמידי בית הספר ידאגו לאכול בריא
במהלך ההפסקות ויביאו אוכל שקל להכין אותו
בבית ,שתהיה לו צורת אריזה נוחה וישמור עד
כמה שניתן על מרקמו וטעמו עד ההפסקה
האחרונה ...במהלך המפגשים פיתחנו מתכונים
לארוחות בריאות שכוללות את אבות המזון
העיקריים .

מכיוון שמדובר בלמידה חווייתית ומשמעותית ,רצינו
ללמוד על השפעת הטלפונים הניידים והאינטרנט
דרך התנסות ולא דרך קריאת מאמרים .עסקנו
במסגרת שיעורי הסוציולוגיה בהשפעת הטכנולוגיה
על התרבות ,ומדי פעם עלה נושא השפעת
הטלפונים הניידים עליינו.
הוצע לערוך ניסוי ,בו נתנתק לשבוע ימים
מהטלפונים הניידים ומהאינטרנט .שישה תלמידים
אמיצים ומורה אחת נענו למשימה המאתגרת.
עכשיו אנו מוכנים לספר על התובנות שלנו מהניסוי.
תוצר :פאנל ,בו אנו מספרים במעין דו שיח עם
הקהל על הניסוי.

תוצר :כתבנו ספר שכולל את אותם המתכונים.
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תוך כדי כתיבה אוטוביוגרפית בשפה האנגלית,
של אירועים שונים בחיינו ,ניסינו לגלות אילו
שירים מאפיינים תקופות אלו .התלבטנו איך
בוחרים את השיר :לפי משמעותו? נוכחותו
בנקודת זמן מסוימת בחיינו? ואולי המנגינה היא זו
שנגעה ללב? מהן התחושות שעולות בנו למשמע
השיר? במהלך המפגשים הקבוצתיים עסקו
התלמידים בכתיבה אישית ,אותה הם חלקו עם
חברי הקבוצה .כל אחד מחברי הקבוצה יצר את
פסקול חייו...
תוצר :קטעי כתיבה אישיים ,טביעת אצבע ייחודית
עליה כתובים השירים שנבחרו וכן דיסק ובו
השירים.

היפנים תושבי ארה"ב
בתקופת מלחמת העולם
השנייה

E HCNATE TNAH E
SIUS

ת

ז

עודת ה הות הלאומית

מורה :ירון שלומי (היסטוריה)

מורה :מרים רוזנבאום (צרפתית)

מורה :רות אלווס (היסטוריה)

תלמידים :בר דוידוב ,הדר נקר ,יובל פוק ,אורי
שרון ,מירה קורמן (י“א )8

תלמידים :מקסים סנדלר (י“א ,)4מאיה שוסל
(י“א.)9

הפרויקט עוסק בכליאתם של יפנים תושבי ארה"ב
במהלך מלחמת העולם השנייה ,בשל חשש וחשד
שישתפו פעולה עם האויבת יפן .השאלה ששאלנו
היא :האם הכנסתם למחנות הסגר הייתה
מוצדקת.

"אני לא שר כדי להעביר את הזמן" שר ג'אן פרא
(  )Jean Ferratאחד הזמרים החשובים
בצרפת של זמננו.

תלמידים :י“א :5
קבוצה  -2אורי ארן ,שי לוי ,יעל שחל ונדב
רוזנפלד.
קבוצה  -1ארז איל ,עדן נתן ,מיכל קוייפמן ,אורימרקוביץ'.
קבוצה  -3רוני בן חיים ,זיו צעידי ,עדן מיכאל.קבוצה  -4ימית פיטלוק ,ענת יוספיאן צליל מידני
ואופיר חלבי

המסר שלנו כקבוצה הוא נגד גזענות :להימנע
מהטלת דופי במיעוט שלם בגלל חשדות נגד
בודדים ולבחון מתי נימוק בטחוני הוא למעשה
מסווה לפעילות גזענית.

תוצר :מצגת המשמשת בסיס למערך שיעור
בנושא ,אותו יעבירו תלמידי הפרויקט בעצמם
בכיתות י“א.

האירועים בצרפת בינואר האחרון תפסו אותנו
באמצע תהליך הכרות עם השירים בצרפתית.
לאור מה שקרה בפריז והתקפת הטרור על
העיתון הסטירי "שארלי הבדו" לא יכולנו
להישאר אדישים לבעיות של חופש הביטוי.
החלטנו להמיר את הנושא הכללי של טיול
מוזיקלי מסביב לצרפת לחקר שירי המחאה
בצרפת.
תוצר :שירון שנוצר מהעבודה שלנו הוא ביטוי
של הרגשות של כל אחד מחברי הקבוצה
שבחרו ,תרגמו ,ניתחו את השירים ,ושהעמיקו
את מושג המחאה בכלל ושירי מחאה בפרט.
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"משואה לתקומה"  -שיח בין דורי (סבא רבא
ונין) על החיים בגטו ,על ההצלה והתקומה
במדינת ישראל ויצירת דור ההמשך.

תוצר :תעודת זהות המציגה באבני הבוחן את
אירועי העבר ואת ההמשכיות בהווה ,בנוסף
יצורפו נספחים הכוללים :תעודות ,ספרי שירה
וביוגרפיה שנכתבו ע"י הניצולים עצמם.

אמנויות ,מתמטיקה ומה
שביניהן

חינוך גופני  -אפשר גם
אחרת

מורה :רינה לוסקי (מתמטיקה)

מורות :דיאנה ארביבו וויויאן מיטיב (חינוך גופני)

תלמידים :יובל אביבי ,מיכל בוני ,רוני דחבש ,
אוראל ספרדי ,אירה פופקו (יוד  ,)4רוזי
בנדיקוב ,סוניה ניקולוב (יוד .)7

תלמידים :גילי דייג ,גל כהן ,רז מהל ,רותם
אינגבר ,חן סומין (י“ב)8

הפרויקט עוסק באמנויות שונות והקשר שלהן
למתמטיקה .התחלנו בציורים שנראים תלת
ממדיים (ציוריו של אשר ושל רוג'ר פנרוז)
וניסינו לבדוק איך מציירים אותם ,ומה הקשר
המתמטי  .אחר כך עברנו ל"יחס הזהב" ,סדרת
פיבונאצ'י ולחפצים ואנשים בחיי היום יום
המקיימים את היחס .קראנו מחזה "הוכחה"
מאת דייויד אובורן ודנו בו ובהשלכותיו לחיינו אנו
וסיימנו עם הזרם ה"קוביסטי" וציוריהם של
פיקאסו וג'ורג בראק.

הפרויקט בא להראות כי החינוך הגופני בבית
הספר יכול להעשות גם בדרך שונה ואחר,
מגוונת ומאפשרת לכל אחת להנות ולהגיע
למיצוי יכולות גם לא באופן הקונבנציונאלי
הנעשה יום יום בבית הספר .הפרויקט בא
להציע תוכנית עבודה שונה במקצת  -העונה על
הדרישות הספציפיות של תלמידות ,ומאפשרת
להן ביטוי עצמי ושיפור ע"פ קצב אישי
והתקדמות מדורגת .הפרויקט גם הרחיב את
תחומי הידע של המשתתפות בו -והקנה להן
מוטיבציה גבוה יותר לפעול בדרכים שונות .

תוצר :התוצר מתאר את תהליך הלמידה על
הקשר בין המתמטיקה ,האומנויות וחיי היום-יום.

תוצר :תוצר הינו תוכנית עבודה שונה שיכולה
לשמש תלמידות בהמשך.
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Tolerance in an
Untolerant Place
מורה :רקפת מלר (אנגלית)
תלמידות :דניאל כהן ,שני רוייטבלט (יוד  ,)6נועה
בן ארי ,נלי פיין (יוד  ,)5ליבי סואן( ,יוד )8
פרויקט זה עוסק בשאלת הסובלנות בחברה.
החלטנו להציג את הפרויקט בפורמט של קומיקס
הלוקח את אותן דמויות דיסני אהובות ,אותן כולנו
מכירים ושם אותן בתחרות ריאליטי בשם
 “America’s Next Top Model”.בחרנו בתחרות
זו מאחר והיא ידועה בתככיה המתרחשים בין
המתחרות .כל אחת מהדמויות מייצגת סוג מסוים
של אישיות בולטת .בקומיקס אותו כתבנו ,אנו
בעצם מראות כיצד קבוצת נשים בעלת אישיות
שונות וקיצוניות יכולות להסתדר יחד תחת לחץ
של תחרות .ניתן לראות כי ישנה הטפלות לפרטים
הקטנים הנוצרת עקב אותה סיטואציה בה נמצאות
הדמויות.
תוצר :התוצר שלנו מחולק לשני חלקים :החלק
הראשון הוא  1עמודי הקומיקס מוגדלים .בעמודים
אלו אנו מציגות את הסצנה אותה כתבנו ,ציירנו
וצבענו .חלקו השני של התוצר הוא שאלון בחן את
עצמך המתייחס לחלק האישיות שבקומיקס –
לאיזה מהם אני הכי דומה.

"האם האנושות
תלמד לקח?"
מורה :עמית דולב (היסטוריה)
תלמידים :שירלי ברדיס ,אריאל דוידוף ,טל
טבצניק ,נגה פלשקר  ,נוי צפריר ,אביב ראובני,
רע זלצר ,נעה תמם (יוד )8
התלמידים והמורה השתתפו בקורס אקדמי מקוון
שנערך באוניברסיטה הפתוחה ,בנושא הג'נוסייד.
במסגרת הקורס למדנו על אירועי רצח עם
שהתקיימו באזורים שונים בעולם ובמהלך
תקופות היסטוריות שונות .הקורס נמשך 5
שבועות ובכל שבוע היינו צריכים לעמוד בשתי
מטלות :מבחן ושאלות שעליהן
ענינו בפורום .במהלך הקורס ,המשתתפים עזרו
אחד לשני ,גם בקשיים הטכניים (התמודדות עם
קורס מקוון) וגם בהיבט התוכני :התמודדות עם
טקסטים ברמה אקדמית ולימוד נושא חדש שלא
נלמד במערכת החינוך.
תוצר :מצגת ופוסטר אשר מלמדים את הצופים:
 .2על הלקח שניתן ללמוד מאירועי הג'נוסייד
שחוזרים על עצמם שוב ושוב .1 .היתרונות
והחסרונות שבלמידה המקוונת.

"אמא בקטן או אמא בגדול
העיקר שאת כאן"...
מורות :מרים חדאד (ספרות) ואביבית שקמה
(יועצת חינוכית)
תלמידות :אתי איסו ,עדן דרסו ,חגית זאודו,
אסתר עלמיהו (י“א )2
בפרויקט זה נחשפנו לקשר של הבנות עם
אמותיהן תוך דיאלוג שיצר פתיחות ואמינות בין
המנחות לקבוצה הכרנו שירים של משוררים
שונים שעסקו בדמות האם.

תוצר :כתיבת שירים ומכתב לאמא פוסטר של
הבנות עם אמותיהן.
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N Tiary of Te Shalit
Student
מורות :טליה רחימי ,הילה גבאי (אנגלית)
תלמידים :אביב לוי (י“א ,)7קארין גורביץ ,אור
שרנסקי ,מיכל בוני ,שקד אמדדי (יוד .)4

בעקבות הצלחתה המסחררת של סדרת
הספרים רבת המכר  -יומנו של חנון ,התנסו
החולמים בתהליך כתיבת טקסטים הנוגעים
לחוויות אישיות תוך שימוש בחוש הומור
ויצירתיות .הלמידה נערכה באופן שונה וחוויתי
המשתף את כלל חברי הקבוצה.

תוצר :טקסטים משעשעים המלווים בסקיצות
שנערכו על ידי התלמידים.

"יוקר המחייה בברלין"

כיצד אנו בונים זהות אישית
וחברתית באמצעות תקשורת
וירטואלית?

מגילת העצמאות במבחן
המציאות בעיר רמלה

מורה לירון סמוליאר (היסטוריה)

מורה דלית דיין (מדעי החברה)

מורה לאו קירשנבאום (היסטוריה ואזרחות)

תלמידות :מישל קוז'קין (י"א  ,)4סהר
סניטקובסקי ,אנה קוז'קין (י"א )7

תלמידות :גל מנצור ,קארין גרביץ ,דפנה וסילי,
ששון לילך (יוד )4

תלמידים :דניאלה רן ,עדי ברוניצקי ,ליעם קלס,
עילי מרטון ,ניר כהן ,ניצן אלוני (י“ב )5

בין פוליטיקה ובין ספורט קיים קשר הדוק.
משטרים שונים ,דמוקרטיים ולא דמוקרטיים,
עשו ועושים שימוש בספורט לצרכים פוליטיים.
אחת הדוגמאות המפורסמות לשימוש בספורט
לצרכים פוליטיים היא אולימפיאדת ברלין .2936
בפרויקט זה בחנו מה ביקשו הנאצים להציג
באולימפיאדה ומה קרה באולימפיאדה בפועל.
גילינו כי האולימפיאדה הייתה אמורה לשמש
כתעמולה של הנאצים לביטוי האידיאולוגיה
הנאצית ,אך ספורטאים שונים הוכיחו את
ההיפך המוחלט ממה שהנאצים ציפו לו .ועדיין
אותה האידיאולוגיה הובילה את הנאצים למעשי
זוועה שטלטלו את אירופה ואת שאר העולם
כולו.
תוצר :סרטון" ,יוקר המחייה בברלין" -
אולימפיאדת ברלין .2936

במהלך המפגשים חקרנו את ייחודיותה של
התקשורת האינטרנטית שמהווה עולם ללא
גבולות של זמן ומקום ,עולם שבו אנו יוצרים את
הזהות שלנו על ידי שימוש בסמלים ומילים
בלבד.
העלנו שאלות מעניינות כמו :האם התקשורת
האינטרנטית היא אמיתית? מה זה אומר להכיר
"באמת"?
כיצד אנו בוחרים להציג את עצמנו ברשתות
החברתיות ,בווטס-אפ ,ובאינסטרגם? והאם
הזהות הוירטואלית משפיעה בסופו של דבר ,על
העצמי הממשי שלנו?
דרך חקירה והתחקות אחר תגובות של
משתמשים ברשת ,יצרנו פילוח של זהותם ,לפי
מאפיינים שונים.
תוצר :הצגה מאוירת של שלוש מהדמויות אותן
מצאנו ומצגת שתשקף את תהליך החקר.
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על פי מגילת העצמאות מדינת ישראל מתחייבת
לקיים שוויון מלא לכל אזרחיה ועל כל מובניו.
בפרויקט בדקנו האם ההצהרות אכן מתקיימות
בעיר השכנה רמלה ,כמקרה בוחן למציאות
הישראלית כולה.

תוצר :מצגת :מגילת העצמאות במבחן המציאות
בעיר רמלה

יישום מושגים
ותהליכים הנלמדים במקצוע
הסוציולוגיה בלמידה
משמעותית וחווייתית.
מורה :מירי איטח (מדעי החברה)
תלמידים :תמר אבייב ,פז גולן ,מאי ישראל ,נוי
לנקרי ,שרה מגידש ,ירדן סינואני ,מאי פארג,
שירה קוטאי ,ניקול שייקביץ ,מור אדלר ,מייגל
זץ( .יוד )1
התהליך והמיומנויות שבאו לידי ביטוי :עבודת
צוות המבוססת על שיתוף ,הקשבה ,כבוד הדדי
ונתינה .נבנתה קבוצה הכוללת :מפגשים
משותפים ,תלות הדדית מטרה וערכים
משותפים .בקבוצה הודגש ערך הנתינה
והמעורבות החברתית.
תוצר :הפעלת שיטות מחקר שנלמדו כגון :ניסוי
ושאלון במסגרת בית הספר.

בואו לדבר ב"פרלמנט"

Weird Ways ...

חופש הביטוי בישראל – המגזין
מורה :איתי לוקשינסקי (היסטוריה ואזרחות)

מורה :מורגן לוי (אנגלית)

תלמידים :שי-יה רובין ,עידן דיין ,אורן אורבך ,רון
שנקר ,פז כהן (י“א )3

תלמידים :רוזי בניקוב ,קארין פוליאק ,ליבי סואן
גל ובר (יוד  ,)7רוני סלע (יוד  ,)6קרין משביץ' (יוד
 )5טל מזור (יוד .)8

"אינני מסכים למלה אחת שאתה אומר ,אך אגן עד-
מוות על זכותך להביע את דעתך" כך היטיב לתאר
המשכיל הצרפתי וולטייר את זכות הבסיסית של כל
אדם במדינה הדמוקרטית – חופש הביטוי.
מראשית דרכה מדינת ישראל עוסקת בזכות של
פרטים וקבוצות להביע את עצמם .במדינת ישראל
 1325חופש הביטוי נמצא בכל מקום ,באינטרנט,
בעיתונות ,רדיו ,טלויזיה ומאז תחילת העידן
הסלולרי גם בקצות האצבעות שלנו בכל זמן ורגע
נתן.
הקבוצה שלנו בחרה להציג את חופש הביטוי
בישראל בשנים האחרונות במגזין מודפס שנותן
מבט על חופש הביטוי במדינה עם קריצה לעולם
ובמחווה לאלו שלא פחדו לממש את זכותם וחוו את
אחת ההתקפות הקשות ביותר שידע חופש הביטוי
בתקופה האחרונה.
תוצר :בואו לקרוא את המגזין שלנו על כוס קפה
ב"פרלמנט" וכמו בכל "פרלמנט מקומי" תוכלו גם
אתם להשמיע את קולכם ולממש את חופש הביטוי
בדרך הכי ישראלית שיש...

מורים ותלמידים חולמים  -קטלוג תשע“ה 1902

בקבוצה קראנו מאמרים בשפה האנגלית
שהתמקדו במקרים ייחודיים ,בהם אנשים פיתחו
תגובות גופניות קיצוניות ובלתי צפויות לפעילויות
יומיומיות כגון :צחוק ושתית מים מרובה.
במהלך המפגשים חקרנו את הגורמים לתגובות
אלו תוך עבודת צוות המבוססת על חוזקות שלנו
בשפה האנגלית ,הרחבנו את אוצר המילים שלנו
ואת יכולת ההבעה.

מסלול התצוגה

