
 

 

7.3.2021 
 באדר, תשפ"א כ"ג

 הורי בית הספרלכבוד: 

 

 פרק ב' תשפ"א –תכנית פרויקטים 

 הורים יקרים,

בתכנון הפרויקטים בפרק בפתחו של פרק ב' בשנת הלימודים תשפ"א, אנו מבקשים לשתף אתכם 

 הלימודים תשפ"א.ב' של שנת 
 

 פרויקט "תיאטרון בובות" –שכבת א' 
 

יתחילו מעבודה אישית, יתכננו  התלמידיםעל התבנית הסיפורית.  נלמדבפרויקט תיאטרון בובות 

ונעמוד סממנים חיצוניים וסממנים פנימיים  במהלך הפרויקט נחקור מהםבובת גרב ויתארו אותה. 

יעברו לעבוד  התלמידיםביניהם. לאחר התכנון, יצירת הבובה וכתיבת התיאור שלה,  יםההבדלעל 

עליהם ליצור סיפור  ובמסגרת העבודה הקבוצתית יהיהבקבוצה. כל ילד יספר אודות הבובה שיצר 

בהינתן הדמויות, התלמידים יתבקשו להחליט על המקום והזמן בהם מתקיים הסיפור וכן משותף. 

יציירו את הסיפור שלהם כרצף תמונות.  התלמידים. הבעיה המרכזית והפתרון –על גוף הסיפור 

"דיבור ישיר" וינסו לכתוב מה אומרת כל דמות בהצגה שלהם.  התלמידים ילמדו מהולאחר מכן 

ילמדו בעל פה ויציגו בפני הכיתה את , הילדים יתכננו תיאטרון וייצרו אותובסופו של התהליך, 

    ההצגה שיצרו.
 

 פרויקט "נקודת מבט" –ת ב' שכב
 

 - נקודות הקיימות בבית הספרועל נקודות בחייהם  'בפרויקט נקודות מבט ילמדו תלמידי שכבת ב

במסגרת הזו, ליצור התבוננות מעמיקה יותר ותשומת לב רחבה לסביבה שלהם.  תוך ניסיון

בקבוצות על נקודות  ילמדוו יכירו את אמנית הנקודות והסופרת היפנית 'יאיו קוסמה'התלמידים 

הסוואה, פיקסלים,  –נקודות על בעלי חיים ושונות בחיינו: נקודות ציון, החשיבות שבניקוד מילים 

כל תלמיד/ה ת/יכתוב סיפור בעקבות ציור אישי על פי כללי  כתב ברייל ואומנות הפויינטליזם.

  .כתיבת הסיפור: פתיחה )מקום, זמן ודמויות(, גוף )בעיה ופתרון( וסיום

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 פרויקט "חלומות" –שכבת ג' 

חקרו אודות חלומות ספר בראשית: חלום יוסף יתלמידות ותלמידי שכבת ג'  בפרויקט "חלומות"

והאלומות, חלומות פרעה וחלומות שר המשקים ושר האופים. לצד הכתובים המקראיים, 

שירים שונים הקשורים בחלומות, ההבדל בין חלום שאנו  אודות התלמידות והתלמידים ילמדו

למדו להתבונן ולגלות מה הוא חלומם האישי. החקר בפרויקט יחולמים בלילה לבין חלום אישי ו

את הדגם בעזרתו  תאיירמצגת אודות החלום שחקרה,  תכיןהיה כיתתי, קבוצתי ואישי. כל קבוצה י

את  ויצריו התלמידות והתלמידים יתכננום להכנתו. את החומרים הנדרשי ותכתובתציג את החלום 

 חלומם הדמיוני או המציאותי. את  יםמייצג אשר -הם של יםהחלומות האישי יכובע

 פרויקט "גן עדן" –שכבת ד' 

הפרויקט עוסק בשאלה "באיזה עולם היינו רוצים לגדול ולחיות". מטרת העל שלו הינה לעודד שיח 

להן ולהם את ולגלות  –תלמידות ותלמידי השכבה בקרב  –ערכי, חברתי ומודע סביבתית 

 האפשרויות שלהן ושלהם לגלות מעורבות, לקחת יוזמה ולהשפיע באופן חיובי על הסביבה בה כולנו

חיות וחיים. החקר הקבוצתי יעסוק במספר תחומי דעת המותאמים לכיתה ד': שוויון מגדרי, 

ילד ואקלים סביבתי. תוצר הפרויקט )הקבוצתי( יהיה פודקאסטים )הסכתים( רווחה, זכויות ה

יוכלו הילדים דרכם  –ים בנושאים אותם הילדים יחקרו. התוצר האישי יהיה יצירת משקפיים אישי

 לראות )או לדמיין( את העולם שירצו ליצור עבורם, עבור הסביבה הקרובה להם. 
 

 פרויקט "כיסלפי" –שכבת ה' 

את עולמם בו הילדים מביאים לידי ביטוי בתהליך חקר אישי וקבוצתי פרויקט ב"נעליי" עוסק  

, דים יעבדו ויחשפו לחומריםבמהלך הפרויקט התלמי  .ימי והרגשי דרך המושג דיוקן עצמיהפנ

ילמדו להתאים בין הנלמד לבין הדיוקן האישי  התלמידים רגש. דרכן ניתן להביעוטכניקות  צבעים 

ן אישי שלהם חקר אומנים שיצרו דיוקיתמודדו התלמידים עם  שייצרו באופן אישי. בחקר הקבוצתי

 ומרים ומרקמים שונים.מח

 מספר תחומי דעת שונים:בהפרויקט נוגע 

 פיון וניתוח דמויות. ות ספרותיות שירים/סיפורים תוך אחשיפה ליציר שפה: .1

כדוגמת פרידה קאלו, וינסנט   ן עצמיעם  אומנים שונים אשר יצרו דיוק היכרות אמנות: .2

 לאונרדו דה וינצי , דאלי ונוספים. גוך, -ואן

 התמודדות שלי עם רגשות, התמודדות עם מצבי אתגר. חיים:כישורי  .3

פרויקט זה מהווה נקודת ציון משמעותית בתהליך ההתבוננות הפנימית של הילדים, עם תחילתו 

של גיל ההתבגרות. אנו משוכנעים כי הוא יסייע בגיבוש ובהיכרות של הילדים עם החלומות, 

 ט יהיה עיצוב אובייקט אשר יביא לידי ביטוי תוצר הפרויקהשאיפות, החששות והתקוות שלהם. 



 

 

 

את עולמם הפנימי של הילדים.  הפרויקט מהווה מעין מעגל  אשר במהלכו הילדים מגלים  דברים 

 נוספים ביחס לעצמם, ומפתחים  מודעות עצמית.

 פרויקט "נחיתות בטוחות" –כבת ו' ש

פרויקט "נחיתות בטוחות", פרויקט הסיום של שכבת ו' טרם המעבר לחטיבת הביניים, מבקש 

להכין את תלמידות ותלמידי השכבה לקראת מעבר בטוח לחטיבת הביניים, הן מבחינה חברתית, 

חברתי )מתוך -הן מבחינה רגשית והן מבחינה לימודית. בהקשר הזה, הפרויקט משלב שיח רגשי

אשר יכין את התלמידים למציאות  –בכישורי חיים לשכבת ו'( ושיח מקצועי תכנית "מעברים" 

בפרויקט, כחלק מתכנית  השיח הרגשיבחטיבת הביניים.  –פדגוגית של מבחנים ומטלות הגשה 

"מעברים", מבקש להקנות לתלמידים כלים להסתגלות לסביבה חברתית חדשה, שונה מזו שהם 

ים חדשים וצוות חינוכי חדש. במסגרת כיתה ובה חברות וחברהכירו במשך שש השנים בבית ספרנו: 

בפרויקט יתמקד  השיח המקצועיהזו, נשוחח על דרכים לשמור על "האני" בתוך הסביבה החדשה. 

כאמור בהכנה מיטבית של התלמידים לסביבה פדגוגית חדשה. בהקשר זה נלמד אסטרטגיות למידה 

, נחקור אסטרטגיות ונתרגל כלים לארגו זמן ונתאימן לאופי הלמידה העצמאי של התלמידים

וניהולו באופן עצמאי, כחלק מהלו"ז הכללי שלנו, נתמודד עם סוגי מבחנים ונפצח יחד סוגי שאלות 

מדרגות קושי שונות ונבין כיצד יש להתנהל במהלך בחינה. במהלך הפרויקט, התלמידים יתנסו 

ויכתבו "מחברת יומן מסע" אשר תסכם רית( במספר מבחנים במקצועות הליבה )אנגלית, חשבון ועב

 עבורם, כחלק מתהליך כתיבה רפלקטיבי, את אשר למדו וחוו במהלך הפרויקט )התוצר הסופי(. 

 

 בן מזרחי,                                                                           איתי סוקולובר,         

 רכז פדגוגי                                                                          מנהל בית הספר         


