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

ממורי  17חולמים" לה שותפים מבחירה ותלמידים תלמידים, מתקיימת תוכנית "מורים  900-בקריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט, בחטיבה העליונה, בה לומדים כ

  .חמישיתתלמידים, התוכנית פועלת זו השנה ה 70 -ון וכ התיכ

מתכננת , " יצירתית, "חולמת", מתעמקתדיםמסגרת 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

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

   .בלימודים ובבגרויות

                                                                                                                            א. צוות "מורים חולמים" הוגה ומפתח כל שלב בתכנית ולכל מורה חותם ביצירה.  :על המאפיינים הבאים בוססתתוכנית "מורים חולמים" מ

                                                                                      .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 

הם לב ליבה של התוכנית. נערכת בנייה משותפת של ידע, השענות על ריבוי סגנונות למידה ואינטליגנציות, חשיבה אוטונומית, פיתוח  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) ו. בתהליכים מקבילים מתקיימת קהילת לומדים

 .בכיתה השלמה

 :דירויותס

 ת בשבוע של המורה, בתחום הידע שלובלמידה מבוססת תוצר, במסגרת שעה פרטנית אח ,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 

 "מתקיים תהליך מישוב ותכנון השנה הבאה ו מציגים התלמידים את הפרויקט והתהליך, ולאחריו, 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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Verona City News 

 )אנגלית( מלר רקפת מורה:

, 6, אוחיון יעל יא6אדני אביב יא תלמידים:
, גולן ירדן 6, סלונים מיכל יא6סולומונוביץ יוגב יא

 7יא

במהלך המפגשים השבועיים צפינו בסרט "רומיאו 

ויוליה" באנגלית, דנו בנושאים שעלו בו כמו גם 

 בנושאים אישיים שהעסיקו את חברי הקבוצה. 

במהלך דיונים אלו החלטנו שאנו רוצים ליצור עיתון 

 –נוצר והודפס בעיר בו מתרחש המחזה  כביכולש

 ורונה. העיתון, המשקף את חיי היום יום בעיר

, מכיל מדורים המוכרים 16 –איטלקית מהמאה ה 

לנ מעיתונים בני ימינו, כגון טורי דיעה, מדור 

 רכילות ומדור אוכל. 

 ורונהועיתון באנגלית "היוצא לאור" ב תוצר:

 

 בית הספר של כולם

 )חינוך גופני( פרננדס נדב מורה:

, 3, אפרים לורן יא2צפריר סתיו יא תלמידים:

, בן לולו בר 5פורת אופק יא, 3גרינברג שחף יא

, שגב יובל 6, ישראל נטע יא6, מיכאלי דנה יא5יא

 8יא

א שילוב אוכלסיות הנושא בו בחרנו לעסוק בפרוייקט הו

לימוד  וכלל מפגשים השבועייםהמיוחדות בחברה. 

תרגילים  המאפיינים של אוכלסיות מיוחדות וכללו גם

ה משחקי ספורט שונים. המטרושונים בכושר גופני 

בלתי אמצעי בין תלמידי התיכון ישיר והייתה ליצור קשר 

באמצעות הספורט.  תלמידים בעלי צרכים מיוחדיםלבין 

עבודה אישית וקבוצתית במסגרת  הדבר נעשה על ידי

הארכת יום הלימודים לחינוך המיוחד בחופשת הפסח. 

חופשת הפסח מהלך ב חברי הקבוצה הגיעולשם כך, 

הפעילו את התלמידים ויצרו עימם   ASD – לקייטנת ה

 קשר מיוחד.

 סירטון ודפי מידע תוצר:

 

 לומדים ללמוד היסטוריה

                                                             

 (היסטוריה) דולב עמית :המור

, שיש 5, ברון אילאי יוד5שנדל עמית יוד תלמידים:

, 8אנה יב, מרגולין 8, פלשקר נגה יב5נעה יוד

 8ויטנברג יובל יב

יוד  –שכבות בפרוייקט שלנו חברו תלמידים משתי 

דרך יעילה ללימוד היסטוריה.  ו יב על מנת למצוא 

הרעיון שעמד בבסיס הפרוייקט היה שתלמידי שתי 

השכבות יחברו, כך שתלמידי יב, שכבר סיימו 

תלמידי יוד, שהם אילו להבחן, יהיו בצד המלמד ו

יחשבו  תהליך, יהיו בצד הלומד ויחדיובתחילת ה

 .ויבנו מודל למידה מיטבי

" ללימוד מיטבי של "מדריך למשתמש תוצר:

 .היסטוריה, בצורת מצגת דיגיטלית
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Chemiscape 

 )כימיה( נוטקין מריהמורה: 

, 7, נפדנסקי אלין יא3בן דוד שירי יא תלמידים:

, 9קונו נעמי יא, 9, פלמור טל יא9אקסלרוד לאה יא

, בלינסון עדן 10, זולטי רועי יא9בראון מאיה יא

, פיין 10, פרידמן שובל יא10, חצינה אוה יא10יא

 10יעלי יא

 אם  דקות אלא  30בעוד  החדר הזה עומד להתפוצץ

תח יתצליחו לפענח את החידות שהשאיר הפרופסור שפ

את הנוסחה  יגנובחומר פורץ דרך ופחד שמישהו 

 ...הסודית

החדר מיועד לאנשים סקרנים, אוהבי מדע שיצטרכו 

להיות מרוכזים, לעבוד בשיתוף פעולה וביצירתיות כדי 

 .לפתור את החידות השונות המובילות לנטרול הפצצה

יא' כיתה  תלמידי מגמת כימיה ב 11החדר פותח על ידי 

שהמציאו את החידות, דאגו לבנות ולהכין את כל 

 .האמצעים הנדרשים בכל חידה

 חדר בריחה תוצר:

 

 פרוייקט שמעביר אותך – שלט הזמן

 (תיאטרון) שדה עתליה מורה:

 9, גלבוע ליאור יב9אדלן כפיר יב  תלמידים:

, חייטין אייל 9, גרינברג קיריל יב9שורץ נועם יב
 9יב

'שלט הזמן' מורכב מאוסף של סיפורים שכתבו 
, כשלכל אחד מהם ניתן שלט, שיכול 9תלמידי י"ב 

להעביר אותם בין זמנים. הם מזמינים את האנשים 
שנכנסים לחדר להיכנס ביחד איתם אל מערבולת 
שתעביר אותם אל יקום מקביל. כל תלמיד נוחת 

במקום ובזמן שונה ונותן לנו הצצה לעולמו האישי 
 כשהוא נחשף ונוכח בהיסטוריה אחרת.

 מצגת אינטראקטיבית תוצר:

 

 

 

 

 אני ואתה נשנה את העולם

 (השכלה כללית) קרן ניצה מורה:

, יונה 2, כהן עמית יוד2לוי הילה יוד תלמידים:
, פיינשטיין דניאלה 3, צעידי ליר יוד2אוראל יוד

 2, סרי לוי אסף יוד2יוד

 המחסום יישבר"

 המילה תגשר

 "האויב הוא חבר!

הפרוייקט שלנו עסק בצורה בה אנו מתייחסים 
 לאחר שחי בקירבנו. 

למדנו כיצד התייחסה החברה במהלך המפגשים 
לשונים שבתוכה בעבר והיום. לשם כך, חקרנו 
קטעי מקור יהודיים ומאמרים בני ימינו ודנו בשוני 

 וההתפתחות שחלה בתחום זה לאורך השנים.

 תוכנית רדיו תוצר:
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Make Every Day Count 

 צפור אפרת )אנגלית( :מורה

אנג'לי , מומבאי 3גומס נעה יא-פאיוק: תלמידים

, 5, זלמנוביץ אלכסיי יא5, טסלר סתיו יא4יא

 8סודקוב דניאל יא

הנושא בו בחרנו לעסוק הוא נתינה ועזרה לזולת. 

השיר ששימש לנו כהשראה לפרוייקט נקרא 

Count That Day Lost  שנכתב על ידי המשוררת

. השיר מדבר 19 –האנגליה, ג'ורג אליוט במאה ה 

כל אדם לדאוג  על החובה המוסרית המוטלת על

 לזולתו.

במהלך המפגשים השבועיים חקרנו את נושא 

הנתינה והאחריות החברתית קהילתית בראי 

הספרות וההיסטוריה ודנו בדרכים בהן נוכל אנו 

לחולל שינוי. לבסוף החלטנו להוכיח שניתן לשמח 

אנשים בעזרת "מעשים קטנים של חסד" שעלותם 

תואר בשיר נמוכה מאוד או שאינם עולים דבר, כמ

 שלמדנו.

 scrap-book  סירטון ו  תוצר:

 

 

 

 

 

 

 

 חמישים שנה למלחמת ששת הימים

 )הסטוריה(סמוליאר לירון, לוקשינסקי איתי   מורים:

אוסיפנקו  ,1, כהן איל יא1בר ניב יא :תלמידים

, כוכב גרינברג 5, שלולשוילי נתנאל יא5קרולינה יא

 )הקלטה( 8יא

למלחמת ששת הימים, שנה  50השנה נציין 

 1967ליוני,  5 –המלחמה ההיא שפרצה ב 

 והשפיעה על החברה הישראלית ועל הישראליות.

ים שנוצרו בתוכנית הרדיו שלנו נשוחח, נאזין לשיר

ה להבין מה קרה שם סלפני ואחרי המלחמה וננ

שגרם לישראלים  1967באותו שבוע אביבי של 

ממעצמה. רבים לחוש שמדינתם היא לא פחות 

בתוכנית משתתפים תלמידים ומורים שבאמצעות 

שיח משותף יוצרים תמונה על מה שהתרחש אז, 

בימים בהם הרדיו היה פופלרי לפחות כמו 

 וואטסאפ...

 פודקאסט רדיו :תוצר

 

 

 

 

 



 .2017 זתשע" –קטלוג מורים ותלמידים חולמים 

 

How to Accomplish Dreams? 

 (אנגלית) בן זאב רונית המור

גורן , 2, חמאוי גל יוד2דורון עומר יודתלמידים: 

 5שיר יוד

בעזרת "מסע" לילדות שהיינו ומכתבים לנשים 

שנהיה, ניסינו להבין מה הופך חלום למציאות. 

 visionהצבנו מטרות קרובות ורחוקות ובנינו 

board –  .לוח חזון" אישי" 

המכתבים שכתבנו ייפתחו בעתיד ויגלו האם עמדנו 

 במטרות שהצבנו לעצמנו.

 "לוחות חזון" אישיים תוצר:

 

 

 

Surviving High School 

 שגב מגדלנה )אנגלית( :המור

 7, קיים בר יא7טמנו אלישבע יא תלמידים:

 –הפרוייקט שלנו עסק בנושא חשוב  עד מאוד 

התמודדות תלמידים עם הקשיים והאתגרים שבית 

הספר מציב בפני תלמידי התיכון. בחרנו "לתקוף" 

את הנושא בצורה קלה ומשעשעת ולצייד את קהל 

בטיפים  –תלמידים הנכנסים לתיכון  –היעד שלנו 

 שיסייעו להם לצלוח את שנות התיכון בהצלחה.

מדריך שימושי ומצחיק גם יחד -ספרון תוצר:

 ית להתמודדות עם אתגרי התיכוןבאנגל

 

 

 כשבריאות וטעם נפגשים

 (חינוך גופני) מרום רונית מורה:

, 7נפדנסקי אלין יא, 7רויזמן לירון יא :תלמידות
, אועקנין 7, אביבי יובל יא7צ'רנורודסקי מאיה, יא

 7, סדן תמוז יא7חן יא

במהלך השנה נפגשנו פעם בשבוע ודנו בנושאים רבים 

תזונה ובריאות. גילינו, למדנו ובדקנו לגבי ל קשוריםה

צריכה נכונה של שומנים, פירמידת המזון, חשיבות 

החלבונים, בחירה נכונה של מאכלים ועוד. ממפגש 

למפגש הרגשנו איך תוך תקופה קצרה הפכנו לקבוצת 

תמיכה של ממש. הקשבנו האחת לשניה, דיברנו על 

היא הרבה עצמנו, נפתחנו, התרגשנו וגיבשנו קבוצה ש

 מעבר לפרוייקט לימודי.

מתכוני בריאות  18ספר מתכונים, המכיל  תוצר:

 .פשוטים המשאירים טעם של עוד ודוכן טעימות
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התמודדות האדם מול אסונות 

 טבע

                                                                     

 (גיאוגרפיה) דואני שגית, דביר אבי-ברנד :מורים

, ימין 1, בר הילה יוד1מנשרי עידן יוד תלמידים:

, 1, בז'ה עומר יוד1, בלומנפלד נויה יוד1משי יוד

, חנוכה נעה 1, רחמטולין רוסלן יוד1שלו פסח יוד

 1, שמול שחר יוד1, פריש איוון יוד1יוד

במסגרת הפרוייקט חקרנו ולמדנו את נושא אסונות 

אסונות הטבע בהם טבע על כל היביטיו. סוגי 

עסקנו הם: רעידות אדמה, התפרצויות הרי געש, 

 צונאמי וטורנדו.

במהלך הפרוייקט עסקנו בשתי שאלות מרכזיות: 

סונות האם בני האדם אחראים במידה מסויימת לא

ולהתגונן בפני אסונות  טבע? והאם ניתן להתריע

 טבע מראש?

 "Kahootמצגת לימודית וחידון " תוצר:

 

 

 

 

 

 Memeחול

 (אנגלית) רחימי טליה, גבאי הילה :מורות

, 8, אגוף גלית יוד7הרשקו קארין יוד תלמידים:

, סולודקי 8, דחבש שגיא יוד8גולדשטיין אליסה יוד

 8, קפלינסקי יעל יוד8, פלפל עדי יוד8גבי יוד

( הינה תופעת אינטרנט, ההולכת meme"מם" )

ומתרחבת וכוללת כל פירסום באינטרנט, הנועד 

העביר מסר או רעיון באמצעות תמונה/ סירטון ל

 ועוד.

בפרוייקט שלנו החלטנו להוציא את תופעת הממים 

אל מחוץ לאינטרנט ולהעביר רעיונות מהווי בית 

הספר באמצעות ממים. הומור הוא לרוב חלק בלתי 

 נפרד מתופעת המם, דבר שבא לידי ביטוי בתוצר.

 טסידרת "ממים" מהווי תיכון דה שלי תוצר:
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