קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט
עריית רחובות

למידה מבוססת תוצר בשעות פרטניות

קריית החינוך ע“ש עמוס דה שליט רחובות
חטיבה עליונה

שלום לך,
אחד ההבדלים הבולטים בין מקצוע ההוראה למקצועות אחרים טמון באחריות הגדולה שיש למורה כלפי התלמיד/הנער .מרכיב
חשוב באחריות טמון בראיה למרחוק ,זו של דמות הבוגר העתידי ,לא רק הכאן ועכשיו .אין מדובר בעיסוק במתמטיקה ,עברית או
מדע .מדובר בראיה הוליסטית כזו הטומנת בנפש התלמיד זרעים לצמיחה וגדילה ומתווכת בין עולמו של המתבגר לאוצרות
הנפלאים של האנושות .התוצאות יראו בדרך כלל לאחר שנים .הדיאלוג שנוצר בין המבוגר המשמעותי בבית הספר לבין התלמיד
מחייב גישה לחיים .כזו המחזקת את התפיסה שהכל אפשרי.
"אם אתה מסוגל לחלום ,אתה מסוגל גם לבצע" אמר וולט דיסני .התלמיד המתבגר שבדרך כלל נאחז בתמונת מציאות חד ממדית
נזקק להכוונה ולפיתוח ראיה אחרת ,ראיה המסתמכת על אמונה ,העזה וכן גם יכולת ביצוע.
בקהילת דה שליט קיימת תכנית "מורים ותלמידים חולמים" .התכנית נשענת מחד על גישה חינוכית שאנשים יכולים להפוך חלום
למציאות! ומצד שני משתמשת ברפורמת עוז לתמורה והשעות הפרטניות כדי לבנות מארג שיאפשר את החלום ומימושו .אחרי
שלוש שנים של עשייה יש גאווה ונחת מהמודל שהתפתח בבית ספרנו .עשרות מורים ומאות תלמידים לומדים ביחד ,מייצרים
דיאלוג חדש ומנגנים ניגון חדש בחדר המורים שלנו.
אני מזמין אותך לבוא ,לבקר וללמוד על תכנית מורים ותלמידים חולמים.
בטוחני שגם אנחנו נלמד ונתפתח בעקבות ההארות שנשמע.
בברכה,
אבי קיש
מנהל קריית החינוך.

מתוך דבריו של ד“ר רביב רייכרט (מאי :)3102
” ...לפנינו מודל מהפכני שפותח במסגרת קבוצת המורים החולמים .הממצא המרכזי של הערכת התוכנית מעלה כי החיבור בין השעה הפרטנית ללמידה מבוססת
תוצר ,אשר פותח בתיכון דה שליט והוא ייחודי וחלוצי בארץ ,נותן מענה מלא ומשמעותי למטרות המקוריות של הלמידה הפרטנית ,ובבסיסם ההנחה כי ”הוראה
פרטנית היא גישה חינוכית ,המכירה בקיומה של שונות בין בני אדם ומאמינה ,שתפקידו של ביה“ס להיענות לשונות זו ע“י התאמת הסביבה הלימודית לצורכי
הלומדים ולדרישות תוכניות הלימודים .במובן זה מדובר במפגש בין חזון למציאות בית ספרית ...הפרויקט ניסח לעצמו מטרות ופיתח פרקטיקות המשנות באופן
מהותי את תפקיד המורה ,התלמיד ,היחסים ,ההוריה והלמידה“...

עיריית רחובות
קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט
זרקור על "מורים ותלמידים חולמים" – "קהילת לומדים"
בקריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט ,בחט"ע ,בה לומדים כתשע מאות תלמידים ,מתקיימת תוכנית "מורים ותלמידים חולמים" זו השנה השלישית ברציפות.
לפרויקט שותפים מבחירה  23ממורי התיכון ומעל  311תלמידים כל שנה.
בתהליכים מקבילים (מורים-מורים ,מורים-תלמידים) מתקיימת בתיכון מסגרת לא שגרתית שבה "קהילת לומדים" יצירתית" ,חולמת" ,מתעמקת ,מתכננת
ומתמחה בהוראה-למידה מבוססת תוצר.
בקהילה זו לומדים בדרכי המאה ה –  ,30יוצרים קשר אישי -דיאלוגי ,וממנפים את יתרונות רפורמת עוז לתמורה בשעות הפרטניות ותומכות ההוראה .הנחת
התוכנית היא שהמוטיבציה ,העניין ,היצירתיות ,החוויה הלימודית והקשר המיוחד תלמיד-מורה יביאו לשיפור בהישגי התלמידים בלימודים ובבגרויות.
מנהל קריית החינוך :מר אבי קיש
מנהלת חט"ע :גב רויטל בר יוסף
רכזת פדגוגית :רונית בן זאב
תוכנית "מורים ותלמידים חולמים" מתבססת 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 ,כיציאה מאזורי הנוחות ,תוך אחריות משותפת של כל משתתפי הקבוצה על
הלמידה והתהליך.
ד .מיומנויות הרלבנטיות למאה ה  30הם לב ליבה של התוכנית .נערכת בנייה משותפת של ידע ,השענות על ריבוי סגנונות למידה ואינטליגנציות ,חשיבה אוטונומית,
פיתוח יכולות צוות -POL ,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.

ניתן לצפות בסרטון על תוכנית ”מורים ותלמידים חולמים“ בקוד  /קישור הבא:

למידה משמעותית בדה שליט https://www.youtube.com/watch?v=7D1SVnPD9Uc :3102

מורים חולמים  -קבוצת תשע“ג

מדעים:

מתמטיקה:
פונקציות משוגעות

כיצד מסבירים את הטבלה
המחזורית לתלמידי בית הספר
היסודי?

כיצד מפשטים את המבנה
המולקולרי של ה DNA -ותהליכי
השעתוק והתרגום לחלבון?

מורה :רינה לוסקי (מתמטיקה).

מורה :מריה נוטקין (כימיה).

מורה :טובה פרי פולק (ביולוגיה).

תלמידים :רהב איילון ,טל אלבורג ,אסתי
גיטמן ,הילית זיו ,סשה טקצ'וב ,דנה צייטלין ,
אילנה קיפר ,מתן שוחט ,ניב שטינברג
(י“א.)11

תלמידים :יוד  5 -תלמידים

תלמידים:

שעתוק ותרגום  DNAלחלבון /תכונות.
עבודה קבוצתית ,למידה בדרך החקר ,כתיבה,

הבנת הפונקציות הנלמדות בתיכון והעשרה

יצירתיות ,איור.

שלהן ,שימוש במחקר עכשיווי בפונקציות
וקישור בין הפונקציות לחיי היום  -יום

תוצר :שני שאלונים שאותם ימלאו
המבקרים וישוו עם התוצאות שקבלנו

תוצר :ספר ילדים מאויר בנושא הטבלה
המחזורית .פינת סיפור.

ה DNA-הנמצא בכל אחד מתאי גופינו מכיל
את הקוד הגנטי המתורגם לחלבונים שונים
הבונים כל אחד מאתנו .התהליך כלל :למידה
של נושא חדש ולא מוכר ,המחשת המופשט,
מקוריות ,יצירתיות ,סנתיזה של מדע ותקשורת,
תכנון סרט ,איור וכו‘

תוצר :סרטון "מאסטר שף".

בקבוצה וסרטון שמראה את תהליך
העבודה שעברנו והמסקנות שהסקנו על
חיינו.

תשע“ד

תשע“ג

תשע“ג

קבוצה של תלמידי כיתת תקשורת
בשילוב עם תלמידי חינוך רגיל.

מדברים קומיקס בקבוצה
החברתית

מורות :רויטל כץ (ספרות וחינוך מיוחד)
ואנטל מולכו (חינוך מיוחד).
תלמידים :אלירן גרין ,גיא עמר ,שגיב סננס (י“א
 ,)11אמנון אוחיון  ,מיכל רוזנטל (י“א ,)5אור
טולדו (יא.) 1

עבודה בקבוצה ,שיתוף פעולה בין בני זוג
בעבודה משותפת ,יכולת הכלה וסובלנות האחד
כלפי רעהו ,היכרות ויצירת קומיקס בתוכנת
״מדברים קומיקס״ של מט״ח ,חיפוש וארגון
ידע ,יצירתיות בבניית אמצעי המחשה ,ייצוג
עצמי.
תוצר :ספרון קומיקס.

מדעי הרוח:
מי רצח את ארלוזורוב?

מורה :רות אלווס (היסטוריה).

מורה :אתי דואניס (תנ“ך).

תלמידים :צליל מידני ,חני בן חיים ,יעל שחל
אבישי פוטרמן ונדב רוזנפלד (י‘.)5

תלמידים :רעות מעלם (י"ב ,)3שחר לוי (י“ב )8
עדן לולו ,נוי דייני (י"ב,)9ג'סיקה טורמחן (י"ב.)11

"מי רצח את ארלוזורוב?" סוגיה בתעלומה
השופכת אור על המחלוקת האידיאולוגית
הישראלית אז-והיום .ספרו של טובי נתן" :מי
רצח את ארלוזורוב?" עורר במורה רות עניין רב
והותיר משקע של הרהורים ומחשבות ,מסגרת
ה"חולמים" העניקה למורה אפשרות נדירה
ונפלאה לשתף תלמידים בנושא הקרוב לליבה
ואט אט לגלות את העניין והסקרנות שהתעוררו
בקרבם ,התלמידים החולמים נסחפו גם הם
בסוגיה היסטורית-אידיאולוגית-חברתית זו.
מרגש היה לראות את התהליך בו התלמידים
למדו ,חקרו והזינו זה את זה במידע ,שאלו
והתלבטו ,כתבו תסריט ,ביימו והסריטו סרט
המציג את הסוגיה ההיסטורית הבעייתית והבלתי
פתורה.
תוצר :סרט

תשע“ד

סובלנות  /אי סובלנות
במקרא ובקוראן

תשע“ג

בתהליך באו לידי ביטוי המיומנויות הבאות :למידה
בדרך וירטואלית עם המגזר הערבי ,שבסופו
מפגש פנים אל פנים של שתי הקבוצות .למידה
יזומה ונובעת מעניין וסקרנות התלמידים .למידה
המובילה לשינוי חשיבה סטריאוטיפית .מעורבות
אישית רגשית בתהליך הלמידה .עבודת צוות
ושיתוף קבוצה עם מגזר אחר בהצלחת הפרויקט.
החופש לחלום על פעילות לימודית נועזת "בלתי
אפשרית" ולהאמין שניתן להגשימה .התוצר סופי
חייב מיומנויות מתחומים שונים :צילום ,פענוח
פסוקים ,ציור .

תוצר :הצגת התהליך ,תיעוד וצילום המפגש עם
המגזר הערבי ודיון בנושאים שנלמדו כולל צילום
שיחת הסקייפ שהתקיימה בין המגזרים .

תשע“ג

שפות:
מהו התפקיד שמילאו
הרשתות החברתיות
ב"אביב הערבי"?

?What's Your Story
!Six Words Only

מורה :אבי זהרוני (ערבית).

מורות :אפרת ציפור (אנגלית) ורונית בן זאב

תלמידים :יובל אשכנזי ,דנה אהרוני ,איתי פיין
(י"ב ,)9אופיר אוחנה ,בר רובינשטיין (י"ב,)8
שרון יהודה (י"ב ,)4אוהד סגל (י"ב.)5

(אנגלית).

חקר והכרת הסוגיה ,כולל קריאת קטעי מקור;
לימוד עצמי ,הוראת עמיתים ,חשיבה ביקורתית;
כתיבת תסריט ,בימוי ועריכת כתבה; יוזמה,
אחריות ,יצירתיות ומחויבות שיתופי פעולה
וסיעור מוחות.

תוצר :סרטון  -כתבת תחקיר טלוויזיונית.

תלמידים בקבוצה של אפרת :אלון בן תמר

אם היית יכול לראות את העתיד -
מה היית מגלה בעוד  01שנים?
Travelling with a time
capsule.

(י“א ,)8אסתי גיטמן ,ליהי אבן צור ריטנר ,דנה
צייטלין ,נועה רוזנטל (י“א)11
תלמידים בקבוצה של רונית :רעות מנשרי (י“א,)1

מורות :מורגן לוי (אנגלית) והילה גבאי
(אנגלית).

עמית אפק (י“א ,)3יסמין פנקר (י“א ,)11שיר נדלר,

תלמידים : :שי שלף (י' ,)1נוי לוי (י' ,)3עומר

רהב אילון (י“א.)11

אלקאריף (י“א ,)1משה כהן  ,אור בר ,עידן

השנה שתי קבוצות שונות השתתפו בפרויקט ייחודי
שנוצר בהשראת סיפור ,לפיו ארנסט המינגווי כתב
סיפור בן שש מילים:

דבן ,עמית פרץ ,גיא עדני ,רביד גלאם  ,קרן
בארי ,ליאור מכלוף (י“א.)9

""For sale: baby shoes, never worn.
לימים ,טען המינגויי שהייתה זו עבודתו הטובה ביותר.
במהלך המפגשים הקבוצתיים עסקו התלמידים
בכתיבה אישית ,אותה הם חלקו עם חברי הקבוצה
כשהמטרה שעמדה לנגד עיניהם היא כתיבת הסיפור
האישי בן שש המילים על ידי כל אחד מחברי הקבוצה.

תוצר :מחברת אישית ובה סיפורים אישיים,
תמונה ובה משפט מסכם בן  6מילים וסרטון.

תשע“ד

קפסולת זמן:

תשע“ד

העמקה והכרת האני ,כתיבה והתבטאות
בשפה האנגלית.
תוצר :הטמנת קפסולת זמן הכוללת פריטים
אישים של החולמים  -כגון :חפצים אישים,
מכתבים וחיבורים.

תשע“ד

קבוצות אינטר-דיספלינריות:
פוטבול אמריקאי
American Football
מורות :ויויאן מיטיב (חינוך גופני) ונדיה דהן
(אנגלית).
תלמידים :ירדן יוסיפוב (י“א ,)3אור לוי (י“א,)3
מריה
ענבר קשת (י“א,)7רוני בורדמן (י“א,)8
לוין (י“א ,)8רן גולן (י“א ,)8רז חסיד (י“א.)8
תהליך חקר ולמידה חווייתית דרך משחק
הפוטבול ,מיומנויות עבודת צוות ,שיתופיות,
קבוצתיות.

תוצר :פרויקט לבגרות באנגלית בנושא
פוטבול אמריקאי ,עוגת פוטבול ,שאלות לקהל
בצורת משחק.

בניית אתר הכרויות לתלמידי
בית הספר התיכון ע"ש עמוס
דה שליט

בניית אתר הכרויות לתלמידי
בית הספר התיכון ע"ש עמוס
דה שליט

מורה :דניאלה רם (מדעי החברה).

מורה :רעיה גאון (הנדסת תכנה ומחשבים).

תלמידים -סוציולוגיה :נועה אמר (י' ,)1איב
קהלני (י' ,)1עידן דיין (י' ,)3ענת יוספיאן (י',)5
מאיה לוי (י' ,)6מור לוי (י')6

תלמידים  -הנדסת תכנה :מקסים צרניצק' (י',)8
גדי בסודו ,דניאל דוידוביץ' ,מרק פלדמן ,רוני
פרדילוב ,אלון קרוחמל  ,יותם תנאי (י')9

בשיתוף תלמידי הנדסת תכנה.

בשיתוף תלמידי סוציולוגיה.

סיעור מוחות על מקורות הידע בנושא הזוגיות.
במסגרת התהליך שמנו דגש על ערכים של
שיתוף פעולה ,שוויון ,הקשבה ואחריות
לקבוצה ולתוצר .התלמידים למדו דרך סיפורים
אישיים ,חקירה אישית "למדנו הרבה על
עצמנו ,ועל הצרכים שלנו בזוגיות" .כמו כן
רכשנו יידע ממקורות שונים :חלקם אקדמיים
כמו תיאוריות ומחקרים על זוגיות ,וחלקם
מסיפורים של אנשים" .למדנו לחשוב מחוץ
לקופסה"" ,התקרבנו מאוד זה לזה ולמורה"
"היה ממש כיף" .התלמידים נחשפו זה לזה,
ונוצרה קבוצה מגובשת ואינטימית.

”כשהצגתי בפני התלמידים שלי את נושא
הפרויקט קיבלתי משוב חיובי ומידי .ראיתי את
הברק בעיניים והבנתי שהנושא מסקרן אותם
מאוד והצית אור ואש בלבבות“.
הקבוצה התחלקה לזוגות ,מכיוון שהיו יותר
נושאים לטיפול מאשר מספר הזוגות הוחלט
שניצור עוד זוגות כך שכל תלמיד משתתף בשני
זוגות שונים .הפרויקט שלנו הוא רב תחומי
ומשולב עם קבוצה של תלמידי סוציולוגיה.
התקיימו ארבע פגישות משותפות לשתי
המגמות ובהן חילקנו את המשימות ושיתפנו
בחוויות ובתוצרים של הפעילות.

תוצר :אתר הכרויות לתלמידי דה שליט.

תוצר :אתר הכרויות
לתלמידי דה שליט.

תשע“ד

תשע“ד

קבוצות הכוללות כיתות אם:
"גרמניה והיהודים אלף שנות
ניגודים" :מדריך טיולים
וירטואלי לגרמניה לתלמיד
תיכון בשנת בחינת הבגרות
מורה :דורית הרפז (היסטוריה).
תלמידים :תלמידי כיתה י“א 11
על מפת אירופה הציבו התלמידים נקודות ציון
שהלחיצה עליהן פותחת "חלון" הסבר על
המקום ועל הקשר שלו לנושאים השונים

”היסטוריונים
צעירים“
מורים :סימה גורדל (היסטוריה) וירון
שלומי (היסטוריה).
תלמידים :תלמידי יוד  8ויוד .9
במשך  4חודשים למדו התלמידים עקרונות
כתיבה מדעית ,בהמשך ישבו בגנזך ויצמן ,בחרו

מדריך מסע לפולין
בתקופת השואה
מורה  :רויטל בר יוסף (היסטוריה)
תלמידים :תלמידי כיתה י“א .11
במדריך הצנוע נחקרו גטאות ,מחנות השמדה,
וסיפורי חסידי אומות עולם ,ע"פ בחירת
התלמידים ממקורות היסטוריים מהימנים.

נושא ,ניסחו שאלת חקר וקראו חומר היסטורי

קהל היעד של המדריך הוא כל נוסע במסע
לפולין בעקבות השואה למחנות ולגטאות.

נושאים שבגלל קוצר זמן לא נכללים בתוכנית

עבודה על פי עקרונות כתיבה אקדמית.

הלימודים .ההסבר מתייחס הן לאתרים הראויים

המיומנויות שנרכשו :שאלת שאלות ,הוצאת

בכל אחד מהנושאים בחרו תלמידי הכיתה את
צוות העבודה ואת הנושא לכתיבה.

לביקור במקום שנבחר ,והן הסבר כללי יותר

עיקר מתפל ,התנסחות ברמה נאותה ,צמצום

לגבי הקשר של המקום לנושא שנבחר על ידי

ודיוק .בהמשך ערכו התלמידים מצגת המשקפת

שנלמדים בתוכנית הלימודים בהיסטוריה ב' ,וכן

התלמידים .ההשתתפות בפרויקט היתה על

רלבנטי .לאחר איסוף החומר עסקו בכתיבת

הפרויקט נעשה במסגרת לימודי השואה
בהיסטוריה ב'.

את עיקרי העבודה והציגו אותה אל מול קהל.

בסיס וולונטרי .בחירת הנושאים נעשתה על ידי

תוצר :עבודות חקר בנושא קורות חייו של

המנחה .בחירת הנושאים ובחירת היעדים על

הנשיא הראשון חיים וויצמן ובסוגיות

המפה נעשו בבחירה חופשית של התלמידים.

הקשורות בו ובפעילותו כמנהיג מרכזי

תוצר :מדריך מסע לפולין בתקופת השואה.

בתנועה הציונית.
התוצר :מדריך טיולים וירטואלי לגרמניה
לתלמיד תיכון בשנת בחינת הבגרות
בהיסטוריה.

תשע“ד

תשע“ד

תשע“ד

 03הפרויקטים בשנה"ל תשע"ג:
י"ב  -מתמטיקה -האם המספר  Eנמצא על אי? מערך שיעור בנושא :שמושים משמעותיים למספר eבתחומי דעת שונים( .ליאור אלעד)
י"א – אנגלית  -כיצד נראו החיים בשנות ה –  ?21תוצר :מצגת פרזי  -יום בחייו של ילד בשנות המשבר הכלכלי בארה"ב( .רונית בן זאב)
יוד – היסטוריה – דמויות מפתח וקונפליקטים ב"בית שני" – תוצר :הורדוס בראי מנהיגי התקופה  -הפעלה בכתה( .רויטל בר יוסף)
י"א-י"ב  -מחשבים/הנדסת תכנה -האם מלחמת העולם השלישית תהיה מלחמת סייבר? -תוצר :המחשה של קרב סייבר( .רעיה גאון)
י"א – היסטוריה– לחץ חברתי כגורם משפיע על שיתוף הפעולה עם השלטון הנאצי .תוצר :קטעי המחזה בנושא לחץ חברתי( .סימה גורדל)
י"א  -אזרחות  :עובדים זרים בישראל – זכויות? -תוצר סופי – כתבת תחקיר לעיתון( .דורית הרפז ,עמית דולב)
י"א  -ערבית – כיסוי הראש של האישה המוסלמית מהיבט ג"ג והיסטורי .תוצר :כתבת טלוויזיה על כיסוי הראש מהיבטים שונים( .אבי זהרוני)
י"א – ספרות – כתיבה יוצרת בנושא "אהבה" .תוצר :חוברת יצירות אישיות( .רוני אדם-מן ,מרים חדד).
יוד – תנ"ך – המחשה של תכני הלימוד ע"י יצירת מפה ובה ציוני דרך הנוגעים לאירועי התקופה ואיורים רלבנטיים( .שלמה כהן).
י"א – הסטוריה מוגבר -המחשת מאבק השחורים בארה"ב בעיני מנהיגיו .תוצר :סרט המתמקד בדמויות מפתח במאבק( .איתי לוקשינסקי)
י"א – מתמטיקה – בעיות קיצון  .תוצר :מערך שיעור ליישום והסבר בעיות הקיצון בשאלות קונקרטיות יומיומיות( .רונית לסנר)
יוד – כימיה  -כיצד מסבירים את הטבלה המחזורית לילדי יסודי? תוצר :ספר ילדים מאויר בנושא הטבלה המחזורית( .מריה נוטקין)
י"ב  -ביולוגיה -כיצד מפשטים את המבנה המולקולרי של ה DNA-ותהליכי השעתוק והתרגום לחלבון? תוצר :סרטון "מאסטר שף"( .טובה פרי)
יוד – דוברי אנגלית -קורותיהן של דמויות מתוך הסיפור הקצר "" ." The change makerתוצר :סרט  11 -שנים אחרי( .אפרת ציפור)
י"ב – אזרחות – גישות למדינה יהודית – תוצר :פאנל רב משתתפים ליצירת הגדרות של הגישות השונות( .ירון שלומי)

 32פרויקטים בשנה"ל תשע"ד:
י"ב  -מתמטיקה -טריגונומטריה כמענה לצורך .חשיפה לשיטות חישוביות ולשיטות מדידה שהיו נהוגות בעבר .תוצר  -דגמים של המצבים שנחקרו( .ליאור אלעד)
יוד – תנ"ך  -כיצד ניתן ליצור ענין והנאה בלימודי התנ”ך? תוצר :יישום של רעיון ללמידה מעניינת ומהנה של חומר הלימוד לבגרות בתנ"ך -משחק( .שלמה כהן)
י"א – אינטרדסיפלנרי :חינוך גופני ואנגלית – פוטבול אמריקאי – תוצר :פרויקט לבגרות באנגלית בנושא פוטבול אמריקאי( .ויויאן מיטיב ונדיה דהן)
י"א – חינוך מיוחד  -מדברים קומיקס בקבוצה החברתית – תוצר :ספרון קומיקס(.רויטל כץ ואנטל מולכו)
יוד-י"א  -אנגלית -קפסולת זמן :אם היית יכול לראות את העתיד -מה היית מגלה בעוד  03שנים?  -תוצר :הטמנת קפסולת זמן הכוללת פריטים אישים של התלמידים והמורים
החולמים  -כגון :חפצים אישים ,מכתבים וחיבורים( .הילה גבאי ,מורגן לוי)
י"א – ערבית– שתי שפות  -מדינה אחת .תוצר -החתמת הנוכחים על עצומה הקוראת לא לפגוע בלימודי הערבית בבית הספר בשנה הבאה( .ניב וינשטוק)
י"ב – אינטרדסיפלנרי יעוץ חינוכי ואזרחות  :י"ב - 00היינו כאן! תוצר– תצלום של תלמידי הכיתה ,המלווה בכיתוב על הרשמים והחוויות שצברו במהלך שנות לימודיהם
בביה"ס ,על -מנת לחזק את ידי הנהלת ביה"ס להמשיך ולפתוח כיתות תקשורתיות נוספות ולעודד הורים לרשום את ילדיהם לכיתות אלו בקריית החינוך דה-שליט( .לוזי
שצ'רנסקי וסימה גורדל)

י"א – אינטרדסיפלנרי סוציולוגיה והנדסת תוכנה– בניית אתר הכרויות לתלמידי בית הספר התיכון ע"ש עמוס דה שליט תוצר :אתר הכרויות לתלמידי דה שליט.
(דניאלה רם ,רעיה גאון).
יוד – תנ"ך – כיצד ניתן ליצור ענין והנאה בלימודי התנ”ך?  -קומיקס על פרקים נבחרים מתוכנית הלימודים( .שלמה כהן).
י"א – ערבית  -מהו התפקיד שמילאו הרשתות החברתיות ב"אביב הערבי"? .תוצר :סרטון  -כתבת תחקיר טלוויזיונית( .אבי זהרוני)
י"א – מתמטיקה – פונקציות משוגעות  .תוצר :שני שאלונים שאותם ימלאו המבקרים וישוו עם התוצאות שקבלנו בקבוצה וסרטון שמראה את תהליך העבודה שעברנו
והמסקנות שהסקנו על חיינו( .רינה לוסקי)
י"א – היסטוריה  -מדריך מסע לפולין בתקופת השואה תוצר :מדריך מסע לפולין בתקופת השואה( .רויטל בר יוסף)
יוד  -היסטוריה -מי רצח את ארלוזורוב? תוצר :סרט כתבת תחקיר בנושא( .רות אלווס)
י"א – אנגלית What's Your Story? Six Words on ! -תוצר :מחברת אישית ובה סיפורים אישיים ,תמונה ובה משפט מסכם בן  6מילים וסרטון( .רונית בן זאב ואפרת ציפור)
י"ב  -תנ"ך  -סובלנות  /אי סובלנות במקרא ובקוראן תוצר :הצגת התהליך ,תיעוד וצילום המפגש עם המגזר הערבי ודיון בנושאים שנלמדו כולל צילום שיחת הסקייפ
שהתקיימה בין המגזרים ( .אתי דואניס)
י"א – אזרחות – "מדינת הרווחה" – זה לא משחק ,זו המדינה שלנו!– תוצר :משחק הממחיש כי במדינת הרווחה  -הרווחה אינה משחק( .איתי לוקשינסקי)
י"ב – היסטוריה  -שואת הארמנים .משואה לשואה? תוצר :מצגת הכוללת הצגת השואה הארמנית בהשוואה לשואת היהודים והשואה ברואנדה ועשרת הדיברות למניעת
השמדת עם( .ירון שלומי ועמית דולב)
יוד  -היסטוריה “ -היסטוריונים צעירים” תוצר  -עבודות חקר בנושא קורות חייו של הנשיא הראשון חיים וויצמן ובסוגיות הקשורות בו ובפעילותו כמנהיג מרכזי בתנועה
הציונית( .סימה גורדל וירון שלומי)
י"א – ספרות  -סדנת דינמיקה משפחתית בעקבות הרומן "עד שיום אחד" מאת שמי זרחין .תוצר 4 :מכתבים מטעם הדמויות .חשיפת המכתבים לקהל שיתבקש להגיב
לשאלות בהקשר לכך( .רוני אדם ,מרים חדאד)
י"א – היסטוריה " -גרמניה והיהודים אלף שנות ניגודים" :מדריך טיולים וירטואלי לגרמניה לתלמיד תיכון בשנת בחינת הבגרות בהיסטוריה ".תוצר :מדריך טיולים
וירטואלי לגרמניה לתלמיד תיכון בשנת בחינת הבגרות בהיסטוריה( .דורית הרפז)
יוד – ביולוגיה  -מערכות תאום ויסות ובקרה .תוצר  -משחק קלפים חינוכי( .טובה פרי פולק)
י"א  -מד"ח  -הסביבה ואני – תוצר :העצמה אישית מההיבט הסביבתי .עיצוב סביבת בית הספר תוך שימוש במיחזור( .מירי איטח)
יוד -י"א יעוץ חינוכי העצמה נשית חיבור בנות למקורות הכוח שלהן תוך כדי תנועה .תוצר :פלאשמוב (שלומית מוסרי ואביבית שקמה)
י"א – היסטוריה  -מתימן לישראל  -סיפורה של סבתא .תוצר :סרט דוקומנטרי( .לאו קירשנבאום)

בשנה"ל תשע"ה פועלות מעל ל 33-קבוצות.
נשמח לשמוע מכם,
רויטל בר יוסף ,מנהלת חטיבה עליונה וצוות ”מורים חולמים“.
דוא“לrevitalbj@gmail.com :

