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חטיבת ביניים



למה לי אוכל בריא? קמפיין לעידוד תזונה נבונה

תחום דעת: מדעים )ביולוגיה + כימיה(

שאלה פוריה: למה לי אוכל בריא?

תוצר: תיק פרסום לקמפיין לעידוד תזונה נבונה בקרב בני נוער

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – אבות המזון, הרכב המזון, מערכת העיכול באדם,     

עקרונות מסע פרסום, הכרת תוכנות  
מיומנויות – הסקת מסקנות, איתור ומיזוג מידע, מתן משוב     

מקדם, בניית סקרים, הצגה בפני קהל  
הרגלים – עבודת צוות, עמידה בזמנים, חשיבה מחוץ      

לקופסה, מעורבות ואכפתיות  

תיאור הפרויקט:
התלמידים חקרו בקבוצות את אבות המזון והשפעותיהן על גוף 

האדם, ערכו סקר משפחתי להבנת התפריט השבועי שלהם, 
עברו סדנה בשיווק, ניסחו מטרות שיווקיות ויצרו פליירים ופוסטרים 

שיווקיים במטרה לשכנע בני נוער בשכבת הגיל שלהם בבית 
הספר לאכול אחרת. 

פותח על ידי המורה דורית בייטל
שכבת גיל ובית ספר: ט'1, קוגל, חולון



בתים מקראיים

תחום דעת: מקרא, אמנות

שאלה פורייה: מהו בית עבורי?

תוצר: תערוכת בתים שכבתית

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – תקופות ודמויות במקרא, צורות יישוב בתקופת התנ"ך  

מיומנויות – מיזוג טקסטים, משוב עמיתים  
הרגלים – יצירתיות, רפלקציה  

תיאור הפרויקט:
 התלמידים חקרו דמויות מקראיות בהקשר לסביבה שבה חיו, 

בנו דגמי בתים המותאמים לדמויות ויצרו תערוכה בית-ספרית. 

פותח על ידי המורות: אורה בורובוי, אורית אריאלי, דבורה צלח, ורד כהן, עדי קנזין, שרון משען-דרזנר
שכבת גיל ובית ספר: כיתה ז', חט"ב הרצוג, חולון



עצם התפילה – תפילה אישית על חפץ אמנות

תחום דעת: אמנות ותרבות ישראל

שאלה פורייה: מה התפילה שלי?

תוצר: כתיבת תפילה אישית על חפץ "רדי מייד"

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – סוגי תפילות, ה"רדי מייד" באמנות  

מיומנויות – עיצוב  
הרגלים – מודעות עצמית, חשיבה יצירתית  

תיאור הפרויקט:
התלמידים התעמקו בנושא התפילה ולמדו תפילות שונות – ומתוכן 
חיברו תפילה אישית. את התפילה כתבו על חפץ הרלוונטי לנושא 

התפילה שלהם, ואצרו תערוכת חפצים משותפת. 

פותח על ידי המורה: לימור הורוביץ-פרץ
שכבת גיל ובית ספר: כיתות ז', חט"ב גולדה מאיר, חולון



"יומני הכתר" - דוד המלך בפריים-טיים  

תחום דעת: תנ"ך, קולנוע וטלוויזיה

שאלה פורייה: "אבשלום, בני"?!

 תוצר: "יומני הכתר" – תוכנית טלוויזיה הבוחנת את דמותו של 
דוד המלך בהיבטים מדיניים ומשפחתיים.

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – מושגים תנ"כיים – עקרון הגמול, השגחה אלוהית  

מיומנויות – עריכת וידאו, שאילת שאלות  
הרגלים – פרספקטיבה, אמפתיה  

תיאור הפרויקט:
 התלמידים ערכו תחקיר עומק על דמויותיהם של דוד המלך
ובנו אבשלום, כתבו תסריט, בנו הפקה, שיחקו את הסצנות 

והסריטו אותן ולבסוף ויצרו תוכנית טלוויזיה שהוקרנה בבכורה 
חגיגית לפני קהל.

פותח על ידי המורים: שוש גרג'י, אבי עקיבא
שכבת גיל ובית ספר: כיתה ט'4, חט"ב איילון, חולון



PBL-כאן בונים גשר – מתמטיקה ב

תחום דעת: מתמטיקה ומחשבים

שאלה פורייה: איך בונים גשר טוב?

תוצר: בניית גשר קטן

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – פרבולות, הזזת פונקציות, פתרון משוואות ריבועיות  

מיומנויות – סרטוט ממוחשב, עיצוב  
הרגלים – עבודת צוות, רפלקציה  

תיאור הפרויקט:
התלמידים למדו על הקשר בין פונקציות ופרבולות ובין סרטוט 

ובניית גשרים, חיפשו מודלים לגשרים ברחבי העולם ועיצבו 
בהשראתם גשר מבוסס מתמטית.

פותח על ידי המורה: תמי מנשה
שכבת גיל ובית ספר: כיתה ט'3, חט"ב גולדה מאיר, חולון



עולם החיים בחולות חולון – תערוכת צילום דוקומנטרי  

תחום דעת: מדעים

שאלה פורייה: השומר בע"ח אנוכי?

תוצר: תערוכת צילומים המתעדת את עולם החי והצומח 
של חולות חולון

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – מושגים באקולוגיה, יסודות הצילום  

מיומנויות – כתיבה מדעית, מיזוג מידע  
הרגלים – עבודת צוות, חשיבה יצירתית  

תיאור הפרויקט:
התלמידים למדו מושגי בסיס על הסביבה ועל השפעות על 
 הסביבה, יצאו לסייר בחולון ותיעדו בצילום עולם הולך ונעלם

של צמחים ויצורים חיים.

פותח על ידי המורה: שרית קוטלובסקי
שכבת גיל ובית ספר: כיתה ח'1, חט"ב גולדה מאיר, חולון



הפייסבוק של אלתרמן

תחום דעת: ספרות

שאלה פורייה: כמה רווחה הייתה בעבר לעומת היום?

תוצר: דפי פייסבוק למשוררים

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – היכרות עם משוררים עבריים ועם יצירותיהם, מרכיבי   

הפקת סרטון   
מיומנויות – עיצוב ובניית דף פייסבוק, ניתוח שירים, פרזנטציה  

הרגלים – עבודת צוות, מתן משוב מקדם   

תיאור הפרויקט:
התלמידים חקרו יצירות של משוררים עבריים וכן חקרו את 

הביוגרפיה שלהם, למדו להפיק סרטון קצר ועיצבו דף פייסבוק 
למשוררים השונים. ובסוף אצרו והציגו בתערוכה במקום אצירתן 

והצגתן.

פותח על ידי המורות: יעל הנדל ועדי ברוקס
שכבת גיל ובית ספר: כיתה ח'1, חט"ב אורט, חולון



יצרים בקופסה

תחום דעת: מקרא, אמנות

שאלה פורייה: מה מייצר היצר?

תוצר: קופסת הצצה מקרטון שבתוכה ייצוג חזותי/דימוי של יצר 
מרכזי מאחד מסיפורי המקרא שנלמדו בכיתה.

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – • סיפורי מקרא רלוונטיים )ספר שמואל(  

• מושגים במקרא ובספרות  
• ייצוג חזותי של מסרים טקסטואליים )יצרים/רגשות מניעים(  

מיומנויות – כתיבה, יצירת דימויים חזותיים, עיצוב  
הרגלים – חשיבה יצירתית, עבודת צוות  

תיאור הפרויקט:
במהלך הפרויקט קראנו את סיפורי המקרא והתבוננו עליהם 

כסיפורים המשקפים חוויה אנושית אוניברסאלית. ניסינו להבין 
מהם היצרים שהניעו את הדמויות לפעולה ומהו הקונפליקט שלהן. 

התלמידים דנו בסוגיית היצרים/ רגשות המניעים את הדמויות 
בסיפורי המקרא שנלמדו. עסקנו למידה משותפת ולמידה עצמאית 

תוך חקר וגשת טיוטות. עסקנו בייצוג חזותי ויצרנו דימויים בכיתה. 
בשלב ההפקה כל קבוצה בחרה סיפור סביבו יצרה את הקופסה  

שלה המגלמת את הסיטואציה המקראית והיצרים המובילים.

פותח על ידי המורים: מיכל פרנקו-דבש, דניאל יהל, דפנה צדוק
שכבת גיל ובית ספר: ט' בית הספר החדש )HTH(, חולון



מתכון לשינוי

תחום דעת: מדעים, כימיה.

שאלה פורייה: מה הופך אדם למפורסם?

תוצר: מודל החלקיקים, התנהגות החלקיקים במצבי הצבירה 
השונים ושינויים בחומר בהשפעת חימום וקירור.

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – איך מודל החלקיקים מסביר את המאפיינים של כל   

אחד ממצבי הצבירה ואת השפעת שינויים בכמות האנרגיה על 
השינויים בחומר.

מיומנויות – ארגון, מיזוג ויישום מידע, הצגה בפני קהל, שימוש   
בכלים דיגיטליים.

הרגלים – אחריות ללמידה )מעורבות בתהליך הלמידה בכיתה   
ובבית(, תרומה לאוירת למידה נעימה בכיתה, הרגל שכל אחד בוחר.

תיאור הפרויקט:
פרויקט שמאפשר לילדים להדגים ולהסביר תופעות שקשורות 

במודל החלקיקים. זאת על ידי תכנון וביצוע של דוכן ביריד 
תופעות כיתתי שמתקיים בשיתוף עם ההורים עם סיום הפרויקט. 
הילדים אהבו את היפוך התפקידים שבינם לבין ההורים – הפעם 

ההורים הם הלומדים והתלמידים אחראים על למידתם.
 

פותח על ידי המורה: יעל ביבר.
.HTH שכבת גיל ובית ספר: כיתות ז', בית הספר החדש



נופל וקם

אנרגיית תנועה וגובה מתגלגלות הלוך חזור בתיבת משחק

תחום דעת: פיזיקה )אנרגיית גובה, תנועה והמרה ביניהן(

שאלה פורייה: האם נפילה מגובה תמיד מסוכנת?

תוצר: תיבת המרות אנרגיה

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – אנרגיית גובה, אנרגיית תנועה והמרה ביניהן  

מיומנויות – ניסוי ותצפית, איסוף נתונים, תיעוד דיגיטלי,   
בנייה וניתוח גרפים, מציאת קשרים, חשיבה יצירתית  

הרגלים – התמדה, עמידה בלוחות זמנים, עבודת צוות,   
אחריות אישית.

תיאור הפרויקט:
התלמידים יחקרו את הקשר בין מסה, מהירות וגובה לאנרגיות 

גובה ותנועה. על סמך הנוסחאות שהם ייחשפו אליהם יבנו קופסה 
בה כדור מתגלגל מקצה לקצה ידגים את המרות האנרגיה 

שלמדו.

פותח על ידי המורים: עמי פוקס וליאור יוסוב
)HTH שכבת גיל ובית ספר: שכבה ט', ביה"ס החדש חולון )ברוח



בית ספר לאבירים

תחום דעת: היסטוריה וספרות

שאלה פורייה: למה אביר יודע לשיר? 

תוצר: ערב הסמכה לאבירות

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – היסטוריה של ימי הביניים, בלדות סקוטיות  

מיומנויות – חקר עצמאי, הצגה מול קהל  
הרגלים – עמידה בזמנים, עבודת צוות   

תיאור הפרויקט:
התלמידים עוברים תהליך הכשרה לאבירות על פי התכונות 

שנדרשו מהאבירים בימי הביניים. לכל תכונה יש משימה 
שבאמצעותה הם יכולים להוכיח כי רכשו את התכונה. המשימות 

קשורות לתכנים של תכנית הלימודים ובוחנות מיומנויות שונות 
)עבודה אישית, בקבוצות, הצגה מול קהל, יצירתיות וכו'(. בסוף 

מתקיים ערב הסכמה בנוכחות ההורים.  
 

פותח על ידי המורה: יותם שטיינבוק
.HTH שכבת גיל ובית ספר: כיתות ז', בית הספר החדש



תיכון



מתבגרים אחרים – סיור ספרותי בירושלים

תחום דעת: ספרות

שאלה פורייה: האם בישראל מתבגרים אחרת?

תוצר: תכנון והדרכת סיור ספרותי בירושלים עבור תלמידים 
צעירים

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:

ידע – שירה וסיפורת ישראלית במאה ה-20    
מיומנויות – ניתוח ספרותי, הדרכת סיורים, למידה בינתחומית  

הרגלים – עצמאות בלמידה, חשיבה יצירתית, עבודת צוות   

תיאור הפרויקט:
התלמידים דנו לעומק בשאלה מה מייחד את ההתבגרות שלהם 
בישראל לעומת מדינות אחרות, התחלקו לקבוצות לפי התשובות 

)דתיים-חילוניים, שסע עדתי וכו'(, מצאו וניתחו יצירות ספרותיות 
העוסקות בנושאים אלו, חיברו את היצירות לאתרים רלוונטיים 

בירושלים, יצרו סיורים מודרכים בירושלים סביב היצירות והדריכו 
בסיורים בפועל.

 

פותח על ידי המורה: ליה סלע
שכבת גיל ובית ספר: י', תיכון קוגל, חולון

תיכון



מדיניות חברתית-כלכלית בראי הקריקטורה  

תחום דעת: אזרחות

שאלה פורייה: כמה רווחה יש בישראל מדינת הרווחה?
)וכמה רווחה הייתה פעם לעומת היום?(

תוצר: תערוכת קריקטורות

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – מדיניות כלכלית-חברתית בישראל, קריקטורות פוליטיות  

מיומנויות – קריאה וניתוח של טקסט ויזואלי וכמותי, אוצרות     
תערוכה, הדרכה בתערוכה  

הרגלים – פיתוח פרספקטיבה, חשיבה ביקורתית, עבודת צוות  

תיאור הפרויקט:
התלמידים למדו סוגיות במדיניות הרווחה של ישראל תוך כדי 

היכרות מקרוב עם ארכיון מוזיאון הקריקטורה והקומיקס בחולון, 
בחירת קריקטורות מתאימות מתוך הקשר, אצירתן והצגתן 

בתערוכה. 

פותח על ידי המורה: אדר כהן
שכבת גיל ובית ספר: כיתת מגמה עירונית, חולון



משפחות בתלת-מימד

תחום דעת: ספרות

שאלה פורייה: האדם – תבנית נוף משפחתו?

תוצר: אסמבלאז' )יצירת אמנות תלת-ממדית( 
בנושא משפחה

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:

ידע – רומן כסוגה ספרותית, תלת-מימד באמנות  
מיומנויות – פרשנות טקסט ספרותי, עיצוב  

הרגלים – עמידה בלוחות זמנים, עבודת צוות   

תיאור הפרויקט:
התלמידים בחרו רומן העוסק במשפחה ויצרו מתוך הרעיונות שלו 
תוצר אמנותי תלת-ממדי המנסה ליצור תשובה קבוצתית לשאלה 

הפורייה.
 

פותח על ידי המורות: גילה רוזנברג ואיריס כהן
שכבת גיל ובית ספר: כיתה י"א2, תיכון קציר, חולון



על ספרות ואהבה - שיח בין-דורי

תחום דעת: ספרות

שאלה פורייה: האם יש מתכון לזוגיות טובה?

תוצר: העברת שיעור על שיר בכיתת גמלאים

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – ניתוח שיר, חשיפה והיכרות עם הביוגרפיה של      

המשוררים/ות, הכרות עם מוסכמות כתיבה תקופתיות   
מיומנויות – חיפוש מקורות מידע, מיזוג טקסטים, ניהול דיון,     

בניית מצגת  
הרגלים – עמידה לפני קהל, עבודת צוות, תרומה לקהילה  

תיאור הפרויקט:
התלמידים למדו מושגים בתחום הספרות באמצעות קריאת 

מאמרים; כל קבוצה למדה שיר אחד של משורר עברי בנושא 
אהבה וניתחה אותו, חקרה אותו וערכה פרזנטציה בבית הספר 

לפני כלל הכיתה ולאחר מכן לפני כיתת גמלאים. במהלך 
השיעור לפני כיתת הגמלאים העלו התלמידים לדיון שאלות 

שונות הקשורות לניתוח השיר ולשאלה המרכזית.

פותח על ידי המורה: שרית שפיר-זמיר
שכבת גיל ובית ספר: כיתה י"א, תיכון קריית שרת, חולון



גירוש ילדי עובדים זרים, מוסרי? דיבייט

תחום דעת: אזרחות

שאלה פורייה: האם ראוי שממשלת ישראל תגרש עובדים זרים? 

תוצר: דיבייט

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – הרעיון הלאומי, הרעיון הדמוקרטי, זכויות האדם והאזרח  

מיומנויות – מידענות, ביטוי והצגת נושא בדיבייט  
הרגלים – חשיבה ביקורתית, רגישות חברתית   

תיאור הפרויקט:
התלמידים חקרו את נושא מהגרי העבודה מהיבטים שונים, סיירו 

בדרום תל אביב, עברו סדנת דיבייט והציגו בדיבייט את הטיעונים 
שלהם בעד ונגד הסוגיה לפני קהל. 

 

פותח על ידי המורה: מאיר ארזי
שכבת גיל ובית ספר: כיתה י'2, תיכון אורט, חולון



מעודדים תרומת איברים – קמפיין חולצות עם לוגו 

תחום דעת: אזרחות

שאלה פורייה: האם מדינת ישראל יכולה לעודד תרומת איברים?

תוצר: קמפיין חולצות עם לוגו. 

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – דמוקרטיה פורמאלית ומהותית, התנגשות בין זכויות   
מיומנויות – מיזוג מידע, הסקת מסקנות, תקשורת חזותית  

הרגלים – משוב מקדם, חשיבה ביקורתית, מעורבות אזרחית  

תיאור הפרויקט:
התלמידים חקרו לעומק את נושא הדמוקרטיה כמהות, נפגשו 
עם בעלי עניין בתחום תרומת האיברים, הציגו למידת עמיתים 

ולבסוף עיצבו חולצות שיש בהן מסר אזרחי. 

פותח על ידי המורים: ארז חורי וצופית רובינשטיין
שכבת גיל ובית ספר: כיתה י'4, תיכון קציר, חולון



איך העיר דואגת לי? – פתרונות לשכונת ג'סי כהן

תחום דעת: גאוגרפיה

שאלה פורייה: איך העיר דואגת לי? 

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – מושגים בפיתוח ובתכנון, שימושי קרקע  

מיומנויות – עמידה לפני קהל, בניית מצגת  
הרגלים – חשיבה "מחוץ לקופסה", עמידה בלוחות זמנים   

תיאור הפרויקט:
התלמידים למדו מושגים גאוגרפיים, שמעו הרצאות של מתכננים 
ויצאו לסיורים בעיר חולון שהתמקדו בשכונת ג'סי כהן. התלמידים 

חקרו את הגורמים לקשיים בשכונה, ראיינו תושבים, בנו פרזנטציות 
ובהן רעיונות למיתוג השכונה מחדש והציגו אותן בפני אדריכלית 

העיר באולם המועצה.
 
 

פותח על ידי המורה: : דנה פרידמן
שכבת גיל ובית ספר: כיתה י"א, תיכון טומשין, חולון



פאנל נשים – שוויון בשוק העבודה

תחום דעת: אזרחות

שאלה פורייה: האם נשים שוות בשוק העבודה?

תוצר: פאנל נשים בנושא שוויון בתעסוקה בהנחיית התלמידים

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – מושגי יסוד במגדר, שוק העבודה הישראלי, עקרונות     

הדמוקרטיה  
מיומנויות – ארגון פאנל, שימוש יעיל במקורות מידע  

הרגלים – תפיסה שוויונית, חשיבה ביקורתית  

תיאור הפרויקט:
התלמידים חקרו לעומק את נושא השוויון לנשים בשוק 

התעסוקה, הפיקו פאנל שהשתתפו בו מומחיות בנושא שילוב 
נשים בשוק העבודה. 

בתום הפאנל הנחו מעגלי שיח של הורים, מורים ותלמידים.

פותח על ידי המורה: עינת זינגר
שכבת גיל ובית ספר: כיתה י'8, תיכון קריית שרת, חולון



מיהו מהפכן? מהפכה על הקירות

תחום דעת: אזרחות, היסטוריה, מחשבת ישראל, אנגלית

שאלה פורייה: מסע בזמן - מהי מהפכה ומיהו מהפכן?

תוצר: עיצוב קירות הכיתה  

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – התפתחויות מהפכניות בתחומי ההיסטוריה, המחשבה     

הפוליטית והתפתחות המחשבה היהודית   
מיומנויות – קריאה וניתוח טקסט, כתיבת סיכומים קצרים,  

עיצוב מרחב הלמידה, פרזנטציה  
הרגלים – חשיבה ביקורתית, עבודת צוות   

תיאור הפרויקט:
התלמידים למדו את המבואות ההיסטוריים לכל תחומי הדעת 
מתוך התבוננות על השאלה, אילו מהפכות התרחשו בתחומים 

הללו לאורך השנים, וכיצד הן השפיעו זו על זו. התלמידים נדרשו 
להמחיש את מה שלמדו באמצעות עיצוב המרחב הכיתתי. 

 
 

פותח על ידי המורים: שני מייזלס, עדו בן-הרוש, עודד פבזנר, מיכל לוי
שכבת גיל ובית ספר: כיתה י' - מגמת מנהיגות, תיכון קריית שרת, חולון



"חיבורים" – ספר סיורים בקהילות העיר

פותח על ידי המורה: אדר כהן
שכבת גיל ובית ספר: מגמה עירונית, חולון

תחום דעת: אזרחות

שאלה פורייה: איך להיות יהודי/ה במאה ה-21?

תוצר: ספר סיורים בקהילות חולון

ימ"ה )ידע, מיומנויות, הרגלים(:
ידע – החברה היהודית בישראל  

מיומנויות – כתיבה פופולארית, חקר אנתרופולוגי  
הרגלים – סובלנות, עבודת צוות  

תיאור הפרויקט:
התלמידים נפגשו עם הקהילות היהודיות המגוונות שיש בחולון 

)מש"ס לרפורמים ולשומרונים(, למדו על סוגיות מחלוקת בנושא 
יהדות ועל סוגיות המחברות בין הקהילות, כתבו טקסטים 

המתארים את הקהילות וערכו אותם לכדי מדריך. 


