
     

 

 

      

 

  

 למידה מבוססת תוצר בשעות פרטניות

 תשע"ו –תערוכת תוצרים 
 קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט רחובות

 חטיבה עליונה
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 ""קהילה לומדת –חולמים" ותלמידים זרקור על "מורים 

ממורי  30-כחולמים" לה שותפים מבחירה ותלמידים תלמידים, מתקיימת תוכנית "מורים  900-בקריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט, בחטיבה העליונה, בה לומדים כ
  .רביעיתתלמידים, התוכנית פועלת זו השנה ה 150התיכון ומעל 

מתכננת , ת" יצירתית, "חולמת", מתעמקדיםמסגרת לא שגרתית שבה "קהילת לוממתקיימת בתיכון ( תלמידים –מורים, מורים  -מורים )בתהליכים מקבילים 
בשעות  "עוז לתמורה" דיאלוגי, וממנפים את יתרונות רפורמת-, יוצרים קשר אישי21 -למידה מבוססת תוצר. בקהילה זו לומדים בדרכי המאה ה-ומתמחה בהוראה

מורה יביאו לשיפור בהישגי התלמידים -הפרטניות ותומכות ההוראה. הנחת הפרויקט היא שהמוטיבציה, העניין, היצירתיות, החוויה הלימודית והקשר המיוחד תלמיד

   .בלימודים ובבגרויות

  :על המאפיינים הבאים בוססתתוכנית "מורים חולמים" מ

                                                                                                                            א. צוות "מורים חולמים" הוגה ומפתח כל שלב בתכנית ולכל מורה חותם ביצירה. 

                                                                                      .ב. הנושאים שנבחרים נגזרים מתוך הקוריקולום המקצועי המחייב לבגרות, אך הערכת הפרויקט היא חילופית

                                  .בשעות פרטניות, תוך אחריות משותפת של כל משתתפי הקבוצה על הלמידה והתהליך, ג. מתבצעת למידה מבוססת פרויקטים, בקבוצות קטנות 

. נערכת בנייה משותפת של ידע, השענות על ריבוי סגנונות למידה ואינטליגנציות, חשיבה אוטונומית, פיתוח הם לב ליבה של התוכנית 21-ד. מיומנויות הרלבנטיות למאה ה

                                                                                                                                                                                     .ייצוג של למידה, ועוד PBL ,יכולות צוות

                                                                                                       .פגשמ ה. התוכנית נשענת על חוזקות המורים והתלמידים ומרכיב הבחירה הוא ציר מרכזי בכל

המחנך  /תוך מיצוי יתרונות הלמידה המשותפת ותוך השלכות על שינוי בתפקיד המורה (תלמידים-מורים, מורים-מורים) מקבילים מתקיימת קהילת לומדיםו. בתהליכים 

 .בכיתה השלמה

 :דירויותס

 ם הידע שלובלמידה מבוססת תוצר, במסגרת שעה פרטנית אחת בשבוע של המורה, בתחו ,מתקיימת פגישה שבועית עם קבוצת תלמידים.  

 כל זוג מורים מקיים מפגש (CRITICAL FRIEND) CF .מפגש בן שעה אחת לשבוע, ללמידה והיוועצות הדדית 

 השתלמות ות כל קבוצת "המורים החולמים", נפגשת ביחד לשע 

 "ותכנון השנה הבאהו מציגים התלמידים את הפרויקט והתהליך, ולאחריו מתקיים תהליך מישוב , בתוצרים" יוםשיאו של התהליך ב. 

  ו.שהצטרפו בתשע"החדשים קבוצת מנטורים מלווה את המורים  

 ,מאחלים לכם סיור משמעותי וחוויתי בתערוכה

 אפרת צפור             רונית בן זאב             רויטל בר יוסף        אבי קיש                                

 מורים חולמים הומנחרכזת          רכזת פדגוגית         ע ”מנהלת חט    מנהל קריית החינוך 
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 "גאווה ודעה קדומה" –תסכית רדיו 

 )אנגלית( נדיה דהן מורה:

, 10ים י-, מאיה גל10אופיר ספקטור י תלמידים:
, 10, מעיין רובין י9, מאיה בראון י10עמית בצלאל י
 8דניאל סודקוב י

ות הלומדות תלמיד 6 השתתפובמסגרת פרוייקט 
. הקבוצה עסקה יח"ל  אנגלית 5אנגלית ברמת 

בשאלת האושר על היבטיו השונים כחלק מעמידה 
בציפיות חברתיות מחד ומימוש עצמי 

הנושא שנבחר היה הספר "גאווה ודעה  מאידך.
של ג'יין אוסטן  (Pride and Prejudice) קדומה"

 באנגלית.

הקבוצה החליטה לכתוב את סיפורה של אליזבת, 

ואהבתה לדארסי בתקופה שבה נישואים אושרה 

מוכתבים עפ"י טובת המשפחה ולא עפ"י רצונו של 

יה בסרט, כל אחת יהפרט. אחרי קריאת הספר וצפ

מהתלמידות לקחה על עצמה תפקיד בקבוצה עליו 

בחקר, בכתיבה, בהקלטות, בעריכה,  -תה אחראית יהי

זיקה לסיפור. בתהליך עבודה בחיפוש והוספת המו

יוני ב ואף נעזרו הפקת התוכניתעל דו כצוות עב הבנות

ליאורה וב  שהדריך את הבנות בהקלטה ועריכה, לביא

ת התלמידות א שהנחתהלתאטרון  רכזתה ,ברנשטיין

 .במשחק התיאטרלי הקולי

רסה מודרנית באנגלית תסכית רדיו בג תוצר:

 המבוסס על הספר "גאווה ודעה קדומה"

 

"מורים ותלמידים  –קבוצת ריצה 

 חולמים"

 )חינוך גופני( נדב פרננדס מורה:

, 3שיר מורדכייב יב, 5יצחק גססה יב תלמידים:

מריאנה , 2שון שביט יב, 5נדב רוזנפלד יב

 2יאמפולסקי יב

בימים אלה אנשים רבים נוהגים לרוץ בפארקים 

באופן קבוע ואף ליטול חלק במרוצים. עם זאת,  

 הנכונותרבים מהם לא מודעים לטכניקות הריצה 

ולעיתים פוגעים בגופם. במסגרת תהליך הלמידה, 

התלמידים רצו, תוך כדי שהם לומדים ומיישמים 

את טכניקות הריצה הנכונות ומתעדים את 

התהליך. דבר נוסף, בו דנו רבות וקידמנו הוא 

קבוצה להניע את האדם לפעילות ל ההכוח ש

 גופנית.

 ךסרטון המתעד את התהלי תוצר:

 

 

 

 לחלוםלהעז 

                                                             

 )צרפתית( מרים רוזנבאום, ליליאן שר מורות:

, שיר 9, טל פלמור יוד9מאי אוסקר יוד תלמידים:
, לאה אקסלרוד 9, שירלי רינקוב יוד9גוגנהיים יוד

, 5, קרולינה אוסיפנקו יוד9, נופר אברהם יוד9יוד
 , זיו לוקאש7שאול יוד , דורין7רבאקה פיש יוד

, שחר 6, יובל אביב יוד6זיו לוקאש יוד, 7יוד
 6יוד , לאה אקלרוד6עבאדה יוד

במפגשים הראשונים ערכנו היכרות ביננו, וכל אחת 

סיפרה מה הם תחומי העניין שלה. בהתחלה רצינו 

לחקור על תחומי העניין של הצעירים בצרפת ובארצות 

אחר מכן גילינו בהן דוברים את השפה הצרפתית. ל

והוא  -מכנה משותף בין גיבורי תרבות צרפתיים מוכרים

שכולם לא באמת צרפתיים במקור. שאבנו מכך השראה 

 והחלטנו שהעבודה תעסוק בחלומותינו לעבודה שלנו

לגבי קריירה עתידית מצליחה, בהקשר של צרפת 

וכתבנו בעזרת מרים וליליאן את  והשפה הצרפתית.

מיים" שלנו בנקודת מבט דמיונית, קורות החיים ה"חלו

ואף חיברנו סיפורים במבנה של  כמה שנים קדימה

 .מאמר

האחד הוא  -עיתון, אשר מורכב משני חלקים תוצר:

)קורות החיים שכתבנו( והשני  בצרפתיתהחלק 

 בעברית.הוא החלק של הסיפורים שכתבנו 
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 כימיכיף             

 )כימיה( מריה נוטקיןמורה: 

, 7יא , בנדיקוב רוזי7יא קאריןפוליאק  תלמידים:

 7יא מלחוב מיכל ,7יא פוליאק קארין

תכננו ניסויים עבור תלמידים עם קשיי תקשורת, 

התאמנו אותם מבחינת התכנים, החומרים, הכלים 

  .והמיומנויות הנדרשות לאוכלוסיית היעד

במהלך הניסויים הבנות סייעו לתלמידי הפידידי 

על הניסוי וענו על לבצע את הניסוי, הסבירו להם 

 .שאלות שהם העלו

שלושה ניסויים קצרים תחנה בה יבוצעו  תוצר:

 יה עם צרכים מיוחדים.יהמותאמים לאוכלוס

 

 

 

 

 

 

 

A Tale of Tales 

 )אנגלית( מורגן לוי מורה:

, רוני סלע 8טל מזור, 5קרין משביץ יא  תלמידים:

, 7, רוזי בנדיקוב7, קארין פוליאק7, בועז גוברמן7

 ליבי סואן, 6גל ובר

בתחילת שנת הלימודים הנוכחית, החלטנו שנכין 

ספר מתכונים. כל מתכון קשור לאגדה או סיפור 

כלשהו. כל אחד מחברי הקבוצה הביא מתכון אחד 

או יותר שקשור לסיפור כלשהו שאליו הוא התחבר 

 )בצירוף הסיפור(.

חוץ מהעובדה שפרויקט החולמים קירב בינינו 

האופציה להכיר אחד את כקבוצה ונתן לנו את 

השני )ואת מורגן( יותר לעומק, ניתנה לנו הזדמנות 

 לבטא את עצמנו.

 ספר מתכונים בהשראת אגדות ילדים תוצר:

 

 

 

 

תרבות הגוף היהודית לאורך 

 התקופות

 )הסטוריה( לירון סמוליאר מורה:

(, 3)י' (, עידן רייס 3)י' כהן -נובה מונדרי תלמידים:

 (4)י' (, טל רוזמן 4)י' (, נועה בר 4)י' עדן בן שבת 

(, 1898)  נאומו של מקס נורדאו בקונגרס הציוני השני 

בו קרא לחדש את יהדות השרירים, האיץ את הקמתן 

לאומיות. "יהדות -של אגודות הספורט היהודיות

של נורדאו היתה מרד בעולם היהודי הגלותי  השרירים" 

הציונות ניסתה לפתח אתוס .ובדמות היהודי הגלותי

וך, של דמות יהודי חזק, לוחם, עובד אדמה, "יהודי הפ

חדש". תרבות הגוף היתה חלק ממהלך זה. אולם האם 

בגולה לא התקיימה תרבות גוף יהודית? וממתי בכלל 

עסקו היהודים בתרבות הגוף? עם שאלות אלו יצאנו 

לדרך, ובדקנו את תרבות הגוף בקרב היהודים החל 

מהלך העבודה . ב21-מתקופת המקרא ועד למאה ה

למדנו לעבוד בקבוצה, גם דרך האינטרנט!, לחפש 

מקורות, לערוך מידע רב ולעתים לוותר על מידע, 

ולעשות כל זאת תוך שיתוף פעולה והסכמה. חווינו 

הקלטה באולפן וגם למדנו לערוך מלל, שמע ותמונות 

את התשובות לשאלות  לכדי תוצר אחד.

 )ושאולי שאלתם גם אתם?(  ששאלנו 

  מלווה בכתוביות. סרטון תוצר:
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 שידורי המהפכה

 )רדיו/ אזרחות( לוי לי ולביא יוני מורים:

שירי 11, גפן שנרך יוד, 5אופק בודאי יוד תלמידים:

שירה , 3יוד 'שי ליבוביץ, 3טל זרדון יוד, 3בן דוד יוד

 3עדי בן צור יוד, 3סיבוני יוד

במסגרת פרויקט חולמים בחרנו לעסוק בנושא 

ובעולם מתוך הרצון לעורר מהפיכות שונות בארץ 

 .חברתית ומודעות קיומית מעורבות

התלמידים בחרו מספר מהפיכות משמעותיות בהן 

חשוב לנו להדגיש את הרצון לעורר את בני  .עסקנו

הנוער לפעול, לא לקבל דברים כ"גזרת שמיים" 

)או לפחות להילחם למען  ולדעת שניתן לשנות 

 !!!  מ ה פ י כ ה רצינו ליצור ( שינוי

 המהפכהשידורי  –תוכנית רדיו  תוצר:

 

 

 

 

 

 מחאה בגרפיטי

 )אנגלית( טליה רחימי, הילה גבאי מורות:

, 5ליאור לסטייב יוד , 5רז אפרתי יוד : תלמידים

רינת מטיס יוד , 5ניצן נוזברך יוד , 5תומר רונן יוד 

פלג למפל , 8לחן וורבר יוד , 10אורי שושני יוד , 1

 10יוד  –רועי זלוטי , 8יוד 

יחד עם   הנושא בו בחרנו לעסוק הוא מחאה.

התלמידים העלינו נושאים שונים כגון, מחאה כנגד 

ערכנו     הפליית נשים, יוקר המחיה, גזענות וכו'.

דיונים בנושאים שהועלו, צפינו בסרטונים הקשורים 

מהם סוגי הגרפיטי  לנושאים ובחנו

התלמידים שיתפו בחוויות בנושאים   ומטרתם.

יום ולבסוף הצליחו לבחור נושא -מחיי היוםקשורים 

מתוך עולמם והוא התקשרות הווירטואלית בימנו 

 ם.יוהשפעתה על הקשרים הבינאישי

 קיר גרפיטי תוצר:

 

 

 

 

 

המשפחה בגיטו בראי היסטוריה 

 וספרות

 )ספרות/ הסטוריה( רויטל כץ, עמית דולב מורים:

, חייטין 2, אבייב תמר יא2גולן פז יא :תלמידים

 10ליאור יב, גלבוע 10אייל יב

במסגרת מטלת הביצוע בהיסטוריה הצענו לארבעה 

"מורים ותלמידים חולמים,   תלמידים להצטרף לפרויקט

כיתת חינוך – 10נוצר מפגש וקשר בין שני בנים מיב/

)תלמידים על הספקטרום האוטיסטי( ושתי בנות  מיוחד 

, כיתת מב"ר. במפגשים הראשונים, הציגו חברי 2מיא

ני את החיים שלהם במסגרת הקבוצה, אחד לש

המשפחה, כולל התייחסות לתיאור החדר הפרטי שלהם 

בבית. לאחר תהליך של היכרות, חברי הקבוצה בחרו 

מקור היסטורי: שיר/תמונה/יומן אישי של אדם שתיאר 

את חייו בגטו וביחד הם ניתחו את היצירות, תוך 

התמקדות, התייחסות והשוואה לחיים שלהם היום 

. נוצרו יחסי 2016י ובמשפחתם בשנת בחדר הפרט

כל  שונה ואחרת, שכןחוויה שהיא גומלין בין התלמידים, 

תלמיד נוהג להתחבר עם קבוצת השווים לו. במפגשים 

האחרונים עסקו חברי הקבוצה בזווית האישית, רגשית 

 .והאמפטיה שלהם לכותבי היצירות

עיתון הכולל ארבעה מאמרים -גיטאון תוצר:

 מזווית אישית וקבוצתיתהכתובים 
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 שפה לצד שפה –שפתיים 

 ()לשון/ערבית אבי זהרוני, אילנית בוטנרו  מורים:

מישל קקון, רון גוטהייט, מאיה כפכפי, תלמידים: 
מאיה צ'רנורודסקי, אלין  (10וד יאריק בקר )

 (. 7נפדנסקי, עומר דגן )יוד 

מפגשים, במתכונת של "סיעור מוחות" שני התקיימו 

העבודה ומרכיביה. הוחלט על בחינת דיון בנושא  לשם

על חדירת  ההשפעה ההדדית בין השפות תוך הצבעה 

מילים מערבית לעברית, הבלטת מילים דומות מבחינה 

פונולוגית וסמנטית, לקחנו הפועל כדוגמה מייצגת 

)כדי   והצגנו מספר פתגמים דומים בשתי השפות 

להראות גם השפעות תרבותיות(. תהליך העבודה חייב 

התלמידים קראו חומרים שונים,  רקע לשוני בסיסי.

ידיהם. מכאן -ניתנו להם וחלקם אותרו על חלקם

התקדמנו תוך לימוד עצמי והוראת עמיתים. לאחר 

בדיקה של פרוייקטים משנים עברו ובהסתמך על הידע 

כי התוצר הסופי יהיה  הקיים אצל חברי הקבוצה הוחלט

ות והתאפיינו מצגת פרזי. המפגשים התנהלו בנינוח

על התכנים, אופי התוצר ועל דרך הצגתו,  בדיון פתוח

כאשר כל אחד מחברי הקבוצה תרם רעיונות והביע 

דעתו. במהלך כל התהליך התקיימו דיונים בין שווים 

 .באופן מכבד ומפרה

 .מצגת פרזי תוצר:

 

 דימוי עצמי

 )מדעי החברה( מירי איטח מורה:

    לוי נועם, כהן ליאור, אדנה שירלי, תלמידים:

 .נועה ישעיהו אלישבע טמנו, קהא סיוון,

התהליך כלל יצירת קבוצת העצמה שבה עסקנו 

 משפחתי, חברתי, גופני, :במרכיבי הדימוי העצמי

 .מוסרי וקוגנטיבי

התקיימו שיחות ופעולות הקשורות לנושא 

)בכור ,אמצעי ,בן זקונים(  כגון:מערך משפחתי

והשפעה עוצמות מול חולשות ,מודעות עצמית 

 .חברתית

 

במסגרת התוצר ניסינו לענות על השאלה  תוצר:

 ?האם ניתן לשפר את הדימוי העצמי

התוצר שלנו כולל מצגת הבנויה מקטעי סרטים 

 .שכל אחת הביאה לקבוצה

העיסוק בסרטים הביא אותנו לתובנות ולטיפים 

 .שונים הקשורים לשיפור הדימוי העצמי

 

 

 

התרבות האמריקאית והתרבות 

 נקודות דמיון ושוני –הבריטית 

                                                                     

 )אנגלית( מגדלנה שגב מורה:

, שחר 4, קרן תמוז יוד4שיר זליגה יוד תלמידים:

, לאון רזניקובסקי 4, מאיה לידר יוד3אברהמי יוד

 3יוד

מדנו כיצד אנו מגיבים במהלך המפגשים חקרנו ול

לנקודות ראות שונות משלנו ואיך להחליף דעות 

באופן קונסקרוטיבי. שיחקנו משחקים, שאפשרו 

לנו לצאת מהתחום האישי שלנו וללמוד לשתף 

 פעולה עם אחרים.

 מצגת אינטראקטיבית לשימוש בכתה תוצר:
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 רי השיר"והסיפור מאח"

 )ערבית( ניב ויינשטוק  מורה:

רותם  8יוד, סילברמן מרמלשטיין יולי תלמידים:

 ,6יוד אפיק פז, 8יוד שי כהן ויינברגר ,8יודסהר 

 6יוד אוראל קוגמן

"מורים ותלמידים חולמים" ערבית עסקנו במוסיקה 
הערבית. קבענו מפגש שבועי ובמהלך כחודשיים 

ניתחנו באמצעות  אותם מספר שירים למדנו ימים
"רוח" שונות במטרה להבין את  מיומנויות למידה

הזמר( ואת הרקע שמאחורי השיר,  )או המשורר 
  ."כלומר "הסיפור שמאחורי השיר

את ממצאינו העלנו על הכתב ויצרנו מסמך ביניים, 
שאיפשר לנו לסדר את פרטי הלמידה ולגשת אל 

התלבטויות  לאחר התוצר שבחרנו ביתר קלות.
)חשוב היה לנו שישקף את  לגבי מהות התוצר 

חילקנו בינינו את העבודה  ראוי(הלמידה ויהיה 
 .והתחלנו במלאכה

סרט קצר בהשתתפות התלמידים המחבר  תוצר:

תרבותיות -בין השירים והעוסק בסוגיות חברתיות

 במזרח התיכון.

 

 

 

 מוסיקה, מוח ולמידה

 )מדעי המחשב( ערן בינט מורה:

, 10, בן כהן יוד10: איתי מסלוביץ'  יודתלמידים
, תמיר לשץ 9יוד, עידו רוזבל 9יונתן אוקסמן יוד

 9, וליר  סימילגור יוד9יוד

מכינים שיעורים?עובדים קשה? רוצים למקסם את 
היכולות שלכם? אתם מוזמנים לנסות את התוכנה 
שפיתחנו במסגרת פרויקט מורים חולמים! התוכנה 
תיבחן אתכם במהלך השמעת שלושה סוגי מוזיקה 
שונים ובמהלך שקט מוחלט( ותייעץ לכם איזה סוג 

יקה )אם בכלל( הוא המתאים והיעיל ביותר מוז
 עבורכם ללמידה!

במסגרת תוכנית מורים חולמים נחשפנו לתפקידי 
המוח, המבנה שלו, וההשפעה שלו בהיבטים 

השונים של חיינו. חקרנו את פעולת המוח בנושאים 
שונים ,ולבסוף החלטנו להתמקד בהשפעת 

המוזיקה על פעולת המוח.  במהלך הפרויקט 
מיומנויות רבות כגון חיפוש מידע באינטרנט, רכשנו 

. #cהרכבת שאלונים, עבודת צוות ושימוש בתוכנת 

במשך הפרויקט למדנו בצורה שונה, מעניינת והכי 
 מהנה. -חשוב

תוכנת מחשב הבודקת את יכולת פתירת  תוצר:

 השאלות שלך בהשפעת סוגי מוזיקה שונים.

 

 

Grandmother 

 )אנגלית( רונית בן זאב מורה:

, יובל 1, גלית טוטב יוד1ליפז רביע יוד תלמידות:
 2, סתיו צפריר יוד2לוי יוד

כשאומרים את המילה "סבתא" על מה אתם 
                                                  חושבים?

שעורי נלמד בה  Grandmotherבחרנו שיר שנקרא
יח"ל. חשבנו איך  4-5ספרות אנגלית ברמות של 

יח"ל אנגלית ליהנות  3אפשר להקל גם על תלמידי 
ניתחנו  ,אנגלית. למדנו את השירספרות במלימודי 

בנינו משחקי מילים וחשבנו על פעילויות  ,אותו
                  . post reading)לאחר הלימוד )

חשוב , הוא וגם עם סבאשהקשר עם סבתא למדנו 
שלפעמים נוטים להזניח אותו בהיסח הדעת, ו

 ם, חשבנו עללמדנו להעריך את הקשר שלנו אית
לנו שהיינו קטנות  ודברים ונזכרנו בדברים שהעניק

עכשיו התור  -)חום, אהבה, תמיכה, שמחה וכיף( 
      שלנו להעניק להם.                                                            

למדנו שאנחנו מבינות יותר אנגלית ממה שחשבנו 
שאנחנו יודעות )מילים, לענות על שאלות(, למדנו 

לנתח שיר באנגלית ופיתחנו חומרי עזר ללימודי 
 סרטים ועוד. QRאנגלית בעזרת 

בכדי להפוך  -חומרי עזר למורים לאנגלית תוצר:
 את הלימוד לעניין וחוויתי לתלמידים.
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 פיבונאצ'יצופן 

 )מדעי המחשב( רעיה גאון מורה:

, 9יודתמיר פרנקל , 3יודאלעד מייל  תלמידים:

 11יודלנדס עמרי , 10יודלינדר בן  - כהן

תלמידים ממגמת מדעי המחשב  4קבוצה של 

שכבה יוד חלמו על מתמטיקאי הגדול מתקופת 

כולם הכירו את סדרת  צ'י.אמאה ביניים פיבונ

המדהימה של פיבונאצ'י, אך לא ידעו על גדולתו 

קראו מקורות  -האיש. התחילו לחקור אודותיו 

כל  בעברית ובאנגלית וכן ציטוטים מספרים שכתב.

ו אחד חיפש מידע, הדפיס והביא לכיתה. שם עבר

על החומר חיפשו דברים מעניינים בחייו התלמידים 

בעצמם התלמידים  קדו מבמקביל הת. ואת פועלו

ידים בחומר הנלמד בכיתה ולימדו את התלמ

חומר חדש. כך למדו איך את הבכיתה האחרים 

להציג את הנושא בביטחון עצמי ובצורה יעילה 

 וכתבו תכניות הקשורות לירושה של פיבונצ'י.

בדרך לתוצר סופי הפכו התלמידים מבודדים 

לקבוצה מגובשת , יעילה ומלאה ברעיונות 

יצירתיים. התלמידים למדו לעבוד בשיתוף פעולה 

  החלום התגשם!ובאופן עצמאי. 

 

  הצגה בליווי מצגת תוצר:

 "שלנו -סיפורלסוף "

 )ספרות( אטיאס-רחלי כהן מורה:

אביגיל  3י , מיטל דודקה2יוגב דוחן י תלמידים:

 11אלעד שמשוני י 11יוחנן י

הפרויקט שלנו הוא בעקבות הסיפור "לשבור את 

החזיר" של אתגר קרת. הסיפור מספר על קשר 

מיוחד בין יואב, ילד צעיר, לבין קופת חסכון בצורת 

 .חזיר. בסוף הסיפור הם נפרדים

סוף זה היה קשה עבורנו ורצינו למצוא סוף אחר  

 .ד כתב סוף משלו לסיפורלסיפור, כך כל תלמי

במהלך המפגשים למדנו על הסיפור, אחד על 

כרונות ילדות וחלומות של חברי יהשני, שמענו ז

 .הקבוצה והרגשנו בקבוצה תחושת שייכות וחברות

חוברת, המאגדת את "הסופים" השונים  תוצר:

 לסיפור של כל אחד מחברי הקבוצה

 הומור ומהתלה במקרא

 )תנ"ך( רוית קופלביץמורה: 

בראון , 5יוד , זיגנר יעל5יוד דבורה נעהתלמידים: 
ארצי , 6יוד משעל ליאור, 6יוד מגן קוראל, 6יוד לינוי
, 10יוד מישר נעה, 10יוד גיפטר ליאור, 10יוד אורן

קלינצ'וק , 10יוד פרידמן שובל, 10יוד פיין יעלי
 10יוד פמלה

 

התנ"ך נתפס בעיני רבים כספר ארכאי "כבד" 

החלטנו לבדוק אם נכון  לימינו.ושאינו רלוונטי 

 הדבר, וחיפשנו בו הומור.

 

חיפשנו, ולהפתעתנו, מצאנו קטעי הומור בתנ"ך: 

בסיפורי אליהו הנביא, בסיפורי שמשון ודלילה, דוד 

המלך, שאול המלך, בסיפור האבות, אפילו בסיפור 

  –הבריאה וכן במגילת אסתר, איך לא !!  

חיינו, שכן הם אלה היו רלוונטיים לסיטואציות ב

עסקו בזוגיות, מעמדות, מאבקים, אהבה, מצבים 

 חברתיים כאלה ואחרים הזהים לימינו.

 

סרט המבוסס על עיבודי מערכונים ממגילת תוצר: 

 אסתר בתיבול אקטואלי
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Leadership in Lord of the Flies 

 )אנגלית( רקפת מלרמורה: 

 , 6יוד סימונה בריימן 6שגיא מרדכי יוד תלמידים:

, יובל אביבי 6, כרמל משה יוד6יודאופיר אברהם 

, נלי 7יודאופיר ביז'ונר  7, רועי אפלבוים יוד,7יוד)

 5יאפיין 

עבודתנו חוקרת את נושא המנהיגות בספר "בעל 

הספר מתאר את זבוב" מאת וויליאם גולדינג.  

-שנקלעו על בריטיים קורותיה של קבוצת ילדים

בודד ללא  לאי מטוס כרחם בעקבות התרסקות

עיקרה של העלילה בחברה המעוותת  קשר לעולם.

במהלך העבודה  .אותה בונים הילדים באי

התקבצנו מספר רב של פעמים על מנת לדון במה 

היא מנהיגות, בחשיבות החוקים לתפקוד החברה, 

בעלילת הספר עצמו וכמובן, בכתיבת התסריט 

 ועריכתו לסרט.

אשר וידאו בוא מוצגת "מועצת שבט"  תוצר:

 משתתפיה הם הדמויות העיקריות בבעל הזבוב

 

 

התמודדות האדם מול אסונות 

 טבע

 אוגרפיה()גי דואני, אבי דביר-שגית ברנד מורים: 

, 1יוד, מיכל קשמה 1יוד נלי רוזנברג  תלמידים:

, 1יוד, ליעד זמיר 1יוד, לאון דוכובני 1יודאור קור 

, 1יוד, איל כהן 1יוד , ליאל וובקוחט1יודקרן קור 

 1יוד עדן יודילביץ 

 התלמידים אספו מידע בנושא אסונות טבע. 

הם חקרו את המאפיינים הגורמים הנזקים ודרכי 

 ההתמודדות מול כל אסון טבע . 

התלמידים בנו מצגת שמטרתה להעביר את 

 המידע בצורה מעניינת  ברורה וקצרה לכיתות ז .

בשלב הסופי התלמידים ישבו וחיברו שאלות רב 

בררתיות בנושא אסונות טבע אותם הם יעבירו 

 בצורת חידון . 

 מצגת לימודית וחידון "קהוט" תוצר:

 

 

 

The Lost Diary of Oliver Twist 

 )אנגלית( אפרת צפור מורה:

, מומבאי אנג'לי 3גומס נועה יוד-פאיוק תלמידים:

, זלמנוביץ 5מעין יוד, אליעזר 5, אולמן טלי יוד4יוד

 5אלכס יוד

 מורה: אפרת צפור )אנגלית(

 

איך נראו חייהם של ילדים, בני מעמד הפועלים שחיו 

 ? 19 –באנגליה במאה ה 

בפרוייקט זה החלטנו לחקור את עולם הילד דרך יצירתו 

של הסופר צ'ארלס דיקנס ובחרנו להתמקד בספרו 

אנו את הנודע "אוליבר טוויסט". במהלך המפגשים קר

הספר, דנו בסוגיות החברתיות והמוסריות שהספר 

עוסק בהם ולמדנו על תנאי העבודה ותנאי החיים של 

 . 19 –עובדים במאה ה -ילדים

יומן אישי שכביכול נכתב על ידי אוליבר ובו הוא  תוצר:

מתאר את כל הדברים הללו. לשם כך, כל חבר בקבוצה 

רה מהספר וחיבר בחר סצנה משמעותית עבורו/ עבו

 "יום ביומן" בהשראתה. 
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 ?CPUמהו 

 )מדעי המחשב( איזבלה טבלין מורה:

, ישראלי 7, טסלר גיא יוד8גרוטל ניר יוד תלמידים:

סימיונוביץ יוגב , 4, נמירובסקי דניאל יוד7ארבל יוד

, שלולשוילי 3, קינן עמית יוד3, צסלר עידו יוד3יוד

 5, שמולביץ אברהם יוד5נתנאל יוד

במסגרת לימודינו במגמת הנדסת תוכנה אנו 

לומדים על נושא שנקרא מבנה המחשב ושפת סף. 

בנושא זה אנו לומדים כיצד עובד מעבד המחשב 

ועל המערכות השונות של המחשב. בגלל הכמות 

המועטה של החומר הלימודי בעברית בנושא זה 

החלטנו לדבב ולתרגם סרטון מאנגלית לעברית 

 בנושא. 

יך ארוך שנמשך מספר חודשים שכלל לאחר תהל

חלוקה לקבוצות עבודה , חשיבה משמעותית 

מספר בנינו בקבוצות, ועבודת צוות משותפת, 

 תוצרים.

אפליקציה לטלפונים סרט מתורגם,  תוצרים:

אתר אינטרנט עם שאלון אינטראקטיבי , סלולאריים

מצגת עם צילומי מסך מהסרט מלווים , בנושא

 על תהליך העבודה מצגת, בטקסט מתורגם

 

 לימוד יחידה תנכית

 )תנ"ך( אתי דואניס מורה:

, 6רוטלבליט שני יא  ,3אביעד לוי יא  תלמידים:

, 3ליטל ביקר יא, 7סתיו שוחט יא , 6תומר ציפל יא 

 4רוני דחבש יא  , 3גליה סמסון יא , 2מייגל זץ יא

 

תלמידי יא נרתמו ללמד יחידה מקראית את מגילת 

מרחוב השומרים שהם אסתר את דיירי ההוסטל 

  . אנשים עם לקות שכלית

וראינו שגם אם לא קל להם הם היו מאושרים 

מהלמידה ביחד ומההפתעות המיוחדות שהקבוצה 

 - בתמונות את התהליך תעדנו . הכינה להם

 !!!מרתק

 תיעוד תהליך הלמידה בתמונות תוצר:

 

 כתב מחול

 )מתמטיקה( רינה לוסקי מורה:

,  3יוד, הילית לב 3יודשירין ספיר נעמן  תלמידות:

, 4יוד, רוני חלפון 4יוד, יעל חסיד 4יודתמר וקנין 

, מאיה ליבנה פז 4יוד, שיר לוי 4יודמאי טישלר 

, גל 4יודתמר ציבלין , 4יוד, עינב פיינשטיין 4יוד

 11יוד, שני אבן 4יודקליינמן 

כתב תנועה הוא שיטה לרישום תנועה שפותחה 

עה אשכול על ידי הכוריאוגרפית נו 1958בשנת 

ופרופסור לאדריכלות אברהם וכמן. זוהי מערכת 

ברור  סמלים המנתחת את תנועות הגוף האנושי.

שיש קשר הדוק בין מתמטיקה ובין רישום כתב 

 התנועה. 

בתהליך . שוחחנו על סוגי תנועה שונים –השנה 

הלמידה , כל אחת מהבנות ספרה על סוג התנועה 

אפייניו, שאותו היא אוהבת ומדוע ושיתפה במ

קשייו, הרקדנים המיוחדים שהשתתפו בו ומדוע 

 היא אוהבת סוג זה של תנועה.

 תיעוד התהליך תוצר:

 

 



 .2016תשע"ו,  –קטלוג מורים ותלמידים חולמים 

 

  

יחידה לימודית 
לובי -בתנך   

התמודדות עם 
אסונות טבע 

 הנצחה
לוביהעצמה אישית   

 ספריה
 מחשבים -  תסכית רדיו

  רדיו -מהפכות חברתיות 
 לובי ספריה –השוואת תרבויות 

 חדר קטן – "סוף שלנו לסיפור"
 חדר גדול –המשפחה בגיטו 
Grandmother – לובי ספריה 

 ברוש
 23תיעוד כושר גופני 

 26צופן פיבונאצ'י  
 25דיבוב סרט לימודי 

 27מוסיקה מוח ולמידה 

 אורן

36כתב מחול    
37תרבות בני נוער בצרפת   

38ספורט יהודי   
39שפה לצד שפה   

40הומור ומהתלה במקרא   

 אשל

2Leadership in 
Lord of Flies 

הסיפור מאחרי 
3השיר   

 גרפיטי

 כימיכיף
A Taste of  Tales 
Lost Diary of  Oliver 

 יעיןמוד


