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 פרטי הפרויקט

האור בקצה המהפכה' :  שם הפרויקט' 

מובילים   :  תחומי דעת–  

 היסטוריה   - רוח•

    אומנות•

 (חשמל)פיזיקה  –מדעים •

 ספרות וגיאוגרפיה –נוספים 

עד חופשת הפסח. שבועות 11 :  משך הפרויקט. 

חוויתי-מוזיאון אינטראקטיבי : תוצר הפרויקט 

 זוגות וקבוצות, יחידים :  העבודהאופן 



 שאלת הפרויקט

 שאלת הפרויקט  



 מהלך הפרויקט

 מבוא[: כשבוע]' חלק א

מהם  ? מהו המנוע מאחוריה ? כיצד החלה המהפכה התעשייתית ? מהי מהפכה )

 (גילויים מרכזיים ועוד? אירועים המחוללים 

 האדם  חייו ותפיסותיו של  השפעת המהפכה על [: שבועות 6]' חלק ב

מדעים , חקר ויצירה בתחומים מרכזיים בחייו של האדם  בשיעורי רוח, למידה)

 (חברה ועוד,חשמל , תחבורה, עיור, מיכון, התייחסות לתהליכי תיעוש –ואמנות 

 חוויתי' מהפכה'הקמתו ועיצובו של  מוזיאון [: שבועות 4]' חלק ג

 

 



 התוצר

 התוצר  

   המבקרים עוברים  בו ( חוויתי)אינטראקטיבי מוזיאון 

 !התעשייתיתמסע במהפכה 

כתוצאה  המוזיאון יציג את השינוי שקרה לאדם 

 .בתחומים שוניםמהמהפכה התעשייתית 

במוזיאון להתבונן על  לעורר את המבקרים : המטרה

                -תהליכים מרכזיים ולנסות להבין ולתהות בעצמם 

?                  מי הפסיד?מי הרוויח...מה היה קורה אילו

 ???האם האדם הפך מאושר יותר 



 מדעים ה.מ.י

דע ת י ו י ו מנ ו ם מי  הרגלי

  לימוד אודות פיתוחים

מדעיים הקשורים  

 .במהפכה התעשייתית

 עם מונחים  היכרות

הגאוגרפיה  מתחום 

תוך מתן  , והדמוגרפיה

 .דגש על תחום העיור

 מושגים ומונחים  הבנת

מתחום החשמל ואפשרות  

-יישומם במוזיאון הבית

 .ספרי

עיצוב והקמת  , תכנון

-למוזיאון הביתים /מיצג

 ספרי

 רעיון מול קהל הצגת

 המבקרים במוזיאון

 מערכת בעלת בסיס  בניית

העיר  חשמלי להארת 

 במוזיאון

עבודת צוות 

יצירתיות 

 אישיתאחריות 

 בלוח זמניםעמידה 

 מימדית-רבחשיבה 

סדר וארגון 



 מדעי רוח ה.מ.י

 

דע ת י ו י ו מנ ו ם מי  הרגלי

 מושגים היסטוריים כלליים•

הבנת האירועים בתוך       •

 (.  זמן, מקום)ציר זמן 

הכרות והבנה של מושגים  •

הקשורים במהפכה  

 (עיור , מיכון ) התעשייתית 

תפיסות עולם  /רעיונות •

חברתיות חדשות שצמחו  

בתקופת המהפכה               

 ( .  קפיטליזם, סוציאליזם )

הבנת הזיקה בין שינויים   •

טכנולוגיים לשינויים חברתיים  

 .וחיי האדם

 הבנת חשיבות האירועים •
 

 איתור מידע •

הפקת מידע ממקורות     •

/  תמונה/ טקסט) שונים 

 (הרצאה / סרטון / מפה 

 מיומנות השוואה•

 הבעה בכתב  •

 הערכת עמיתים•

 ניתוח מקור היסטוריים•

 עיצוב •

 עבודה בקבוצה •

 פ"שת•

 אחריות אישית•

 התייחסות לנקודות מבט•

גיבוש עמדה מתוך חשיבה  •

 ביקורתית

ראיית ההווה כפרי של  •

 אירועי העבר

תרומה לאווירת למידה  •

 חיובית בכיתה

 יצירתיות ומקוריות•

 מוטיבציה וסקרנות•



 ה אמנות.מ.י

 

דע ת י ו י ו מנ ו ם מי  הרגלי

התנסות במחקר היסטורי  •

דרך עשייה ולמידה 

 .אמנותית

הבנה קשר בין היסטוריה  •

 לאמנות

הבנה של מושג מוזיאון  •

כארכיון שמכיל ידע  

 .היסטורי

          

 

 

עיצוב והקמת  , תכנון•

-למוזיאון הביתים /מיצג

 ספרי

רעיון מול קהל הצגת •

 במוזיאוןהמבקרים 

 יצירתיות•

 אישיתאחריות •

 בלוח זמניםעמידה •

 מימדית-רבחשיבה •

 סדר וארגון•


