
 דה העיצוביתימוצר ברוח הלמ –את ים המלח  מצילים

 (אקטיביזם)מעורבות חברתית : ערך מוביל  

ַקח י  " ים-הָוה א  -ַויִּ ַגן; ָהָאָדם-ֶאת, ֹלהִּ ֵחהּו ב  ָרּה, ֵעֶדן-ַוַינִּ ָשמ  ָדּה ּול  ָעב   ('טו' בראשית ב) ".ל 

וכל מה שבראתי בשבילך  ,ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן: נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ה את אדם הראשון"בשעה שברא הקב"

 (ג"א י, קהלת רבה פרשה זמדרש ) ."אין מי שיתקן אחריך, שאם קלקלת, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי; בראתי

 

אנשי ים המלח נרתמים למען הצלת ים  –מצד אחד ,כלומר. גלוקליותה שבתוך הלוקליותהמוצר הוא  שעומד בבסיסהרעיון  -ראציונל המוצר

אך לא נבחר בין , פלאי עולם הטבע 41ים המלח העפיל לרשימת )עולם ים המלח נחשב אחד מפלאי  –גלובלי הצד הומ  ,המלח מאסון אקולוגי

מהווה פגיעה מקומית והתייבשותו  , וכבעל סגולות רפואיות מוכחות, כמקום הנמוך ביותר בעולם -תודעה עולמיתבעל , (...שבעת הזוכים

כמו במקומות אחרים בהם האדם מקלקל את  ,מפעילויותיו של האדם ונגרמת ברובה, התייבשותו הולכת ומחריפה ככול שהזמן עובר. ועולמית

 .וא נמצאהסביבה בה ה

להקנות כמו כן  .מידת האחריות המוסרית של האדם על המרחב בו הוא חי ועד כמה ראוי להתערב ולפעולוא ה ,שנרצה להעביר לתלמידיםערך ה

 .הסביבה בה נמצאיםמקבלי ההחלטות ועל הידיעה והאמונה שגם לילדים צעירים יש את היכולת לשנות ולהשפיע על את 

חווים עם , ילדים שמתגוררים לאורכו של ים המלח". ם את מלח הארץ מגילות במעגלי זהות מגבשי"הגורם המארגן של בית הספר מגילות הוא 

 . (הרס התיירות ועוד, בולענים: כגון) ות הקשות שקורות בעקבות תהליך זההוריהם את  תהליך התייבשות המקום ואת התופע



 :הגורמים להתייבשותיכירו את  התלמידים, גילות לנושא של התייבשות ים המלחבמוצר זה נבקש בשלב הראשון לחשוף את תלמידי בית ספר מ

: התלמידים יכירו מה נעשה כבר בנושא, בנוסף. הטיות נהר הירדן ועוד, שנות בצורת, סגירת סכר דגניה, שאיבת מים מנחל דוד, מפעלי ים המלח

, יחסי גומלין ,בולענים ,גאולוגיה, גיהאקולו :מושגים שאליהם יחשפו. ועוד רעיון תעלת הימים, ם"האו/ הפלסטינאים/ שיתוף פעולה עם הירדנים

מטעי תמרים , חוף מינרל. )באזור התושבים של ההתייבשות לחיי התמודדות האדם באזור הזה והמשמעות , על הסביבה ההתייבשות השפעות

 .(ועוד בעין גדי

 זם חברתייולהוביל אותם לאקטיב ,של התלמידיםוהזהות המקומית היא להגביר את תחושת השייכות , לאור חזון בית ספר ,מטרת המוצר

לאזרחים  אותםלהפוך המטרה היא  , אותו יעברולמען איכות הסביבה ובעזרת התהליך  ,למען הארץ, לעודד אותם לעשות למען הקהילה –ראוי

 .בילדותם ובבגרותם מעורבים

לאחריות ומעורבות , ויחנך את תלמידיו לסובלנות, הרואה בכבוד האדם ובדרך ארץ ערכים מרכזיים"חזון בית ספר  מוצר זה משתלב ומתכתב עם

הטמעת אופייה , כציוני וכישראלי בדגש על  מרכיבי הזהות המקומית, כיהודי, ס יטפח ויעצים את זהותו של התלמיד כאדם"ביה", וכן". חברתית

 ".וק תחושת השייכות של התלמיד לסביבתו הפיסית והאנושיתוייחודה של סביבת ים המלח וחיז

 

 

 

 

 

 



 כלי לביצוע –טבלה מארגית 

 מצילים את ים המלח

 

 חזון ערכים

 

 גורם מארגן

 

נוסחת 

 עבודה

 תחומי החיים

 .שילובים וחיבורים בכל תחומי החיים, הרחבת

 .הגדלת הנראות בשגרת החיים

 

 קהילתי לימודי חברתי ארגוני תרבותי פיסי   

רואה בית הספר "
וד האדם ובדרך בכב

, ארץ ערכים מרכזיים
, ויחנך את תלמידיו

לאחריות , לסובלנות
 "ומעורבות חברתית

בית הספר יטפח ", וכן
ויעצים את זהותו של 

, כאדם, התלמיד
, כציוני, כיהודי

וכישראלי בדגש על 
מרכיב הזהות 

הטמעת , המקומית
אופייה וייחודה של 

 סביבת ים המלח
וחיזוק תחושת 

התלמיד  השייכות של
לסביבתו הפיסית 

  ."והאנושית

מגילות במעגלי "
הזהות מגבשים 
 " את מלח הארץ

 :המוקד הוא על

 .יוזמה *

 .אחריותיות *

 -מעורבות* 
  .חברתית

שהם ערכים 
מובילים בחזון 

  .בית הספר

 

 

 

 –עבודת צוות 
יסים גוכולם מ

  .למטרה אחידה

שיתוף פעולה 
: ב להצליחכדי 

העלאת 
שינוי , מודעות
תפיסה 

והתנהלות אצל 
מקבלי 

ההחלטות 
ברמה 

המקומית 
  .והארצית

גישה 
דיפרנציאלית 
בהלימה לגיל 

התלמידים 
  .ויכולותיהם

נראות 
 .תפיסי

מה יראה 
בבית  מבקר
 ?הספר

זמן במהלך 
הלמידה של 

המוצר 
 מצילים את"

 ,"ים המלח
 תלו בביתיי

הספר כרזות 
/ סטיקרים / 

מידע חוברות 
כינו שי
, תלמידיםה

ושיציגו את 
עמדתם ואת 

 פעולותיהם

תרגום של 
הערכים 
, לעשייה

, להמחשה
  .להפצה

מופיע בחלק 
  .התרבותי

לעורר 
מודעות 
לנושא 

שות ביהתי
, ים המלח 
באמצעים 

. שונים 
רוט יפ)

בעמודה של 
  .(התרבותי 

 לוז לימודי 

 מיקוד זמן 

 ימי שיא

 תערוכות

מפגשים עם 
 פעילים/מרצים

סביבתיים תושבי 
 .המועצה

מערכת שעות מוסכמת 
 .ומתועדת

 

 

והיכרות שבועיים לימוד 
עם נושא התייבשות ים 

ועם נושא , המלח

כל התוכניות הבלתי 
 פורמאליות

 -ברמה הגלוקלית

 –פלא תבל טבעי 
חשיבות לא רק לנו אלא 

 .לעולם כולו

לתלמידים בצד פנייה 
כביש הירדני של ים המלח 

 לעורר מודעות 09
מקומית דו לאומית 

 .(ישראל וירדן)

חברתית מעורבות 
רעיונות ) .אקטיבית

שחברי כותבי המוצר 
אך לא , חשבו עליהם
התלמידים ! מחויבים כלל

יקבעו את דרכם ואת 
 דרכה יבחרוהפלטפורמה 

צירי אורך משותפים 
 לכולם

 ימודיותפעילויות ל

לי אנושא ספיר
שיעבור בכל כיתות 
בית הספר מגן עד 

 .כיתה ו

 

 -נושאים נלמדים

  

 

 :ייחודיות המקום

המקום הכי נמוך 
 ים שצפים .בעולם

 יש בו מינרליםובו 

 ריםקהילת ההו

קהילת בית הספר 
תלמידים מורים 
והורים  ייקחו  

חלק פעיל  
לויות שונות פעיב

בנושא הצלת ים 
 .המלח

דרך פעילויות 
      בתוך הכיתות

, הרצאות ) 
שותפות , מפגשים 

בהכנת ואקטיבית  
 .  (פעילויות שונות



 

 

 יצירתיות 

חשיפת הנעשה 
והמתרחש 

ברמת התלמיד 
ועידוד לנקיטת 
עמדה ועשייה 

 "מלחמה"ב
בייבוש ים 

 .המלח

 

  .בנידון

 

מסך מחשב 
שיראה 

מידע , "לופ"ב
, על ים המלח

עצומות 
אינטרנטיות 

להצלת ים 
, המלח

סרטונים 
בנושא 

 ברמות)
ואת , (שונות

העשייה של 
: התלמידים

+ תהליך 
 .תוצרים

 

 

המעורבות החברתית 
 .האקטיבית

בעקבות הלמידה 
שבוע קיום  -והתכנון

  .שבוע ים המלח –שיא 

 

במסגרת הפעילות 
הייחודית לכל שכבת גיל 

יצאו התלמידים מבית  –
הספר לביצוע הפעילות  

  .במהלך שבוע ים המלח

 

 

 

 

להיות מעורבים בקהילה 
 (.ולמען הקהילה

, בצומת הלידו הפגנות 
משכן בו, צומת קליהב

 .הכנסת

 פנייה לאמצעי התקשורת 

חיבור של מותגים מוכרים 
 .ההצלהלטובת קמפיין 

 .דפי פייסבוק בנושא

החתמת עצומות 
 אינטרנטיות 

חיבור לבית ספר תמר 
 בנווה זוהר 

פנייה למשרד החינוך 
כי ים המלח יהיה  בבקשה

 .נושא שנתי 

פנייה למפעלי ים המלח 
 .שישנו את עשייתם

הקמת דוכן הסברה קבוע 
במועצה או , בכמה שפות

לטובת ביש על הכ
 .התיירים המגיעים

/ כרזות / תערוכות ציורים
 סטיקרים  

סלוגנים קליטים הדפסה 
 ,על חולצות

וחומרים אחרים 
 -המועילים לאדם
  .בריאות ותעשייה

יתרונות ה
והשימושים 

תרופות כבמינרלים 
 -מרגיע עור, קרמים
 .קרני שמש, ספחת 

הגורמים 
התייבשות ים ל

, סכר דגניה :המלח
הטבעי אידוי המים 

מיעוט  ,מלאכותיוה
 .גשמים ועוד

להראות את הנסיגה 
את –באופן מוחשי 
קו את  ,עינות צוקים
החוף ההולך 

 .ומתרחק

ההיסטוריה  הכרת
על היווצרות ים 

סרטון )המלח 
 ( מצגות/ בריינפופ

ריה של ים היסטו
 ספר) ך "המלח בתנ

 עיהוש, בראשית
 ( ועוד

בעקבות 
פגיעה  -ההתייבשות

הסעות )כלכלית 



הכנת סרטוני רשת 
  .יםיויראל

ערוץ יוטיוב של ים המלח 
המכיל סרטונים ומידע 

 .בנושא

הכנת חומרי מידע 
, באנגלית לטובת תיירים 

של הכרזות ותרגום 
 .והסטיקרים לכל השפות

תיירים בחופי לדבר עם 
ים המלח כדי לעורר 

 .מודעות לנושא

גורמי פנייה או מפגש עם 
שר , מ"רה: השפעה

שר התעשייה , החקלאות
, שר התיירות, והמסחר

, ם המלח הנהלת מפעלי י
רשות , מועצה מקומית 

חכים בשדולה , המים 
כ "ח)למען ים המלח 

 ( ועודאיציק שמולי 

חופים , לחוף
בניית , שנסגרו

, (תשתיות מחדש
בתי )פגיעה בטבע 

 (בולענים, גידול

נזקי   -ההתייבשות 
מפעלי ים , התעשייה

, מפעל אהבה, המלח
  .מי עין גדי ועוד

התייבשות ה
הגורמים להיווצרות ו
 .עניםבולה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ?היוכלו ללכת יחדיו - מוצר מארגי ולמידה עיצובית

  .לצורך שעולהלמידה חדשנית המבוססת על הוראת הדרך למציאת פתרון מוצלח : בשנה שעברה נחשפנו ללמידה העיצובית

הם חייבים להיות , שהתלמידים יהיו מגויסים לעשייה כדי. שבתחתית העמוד" הכוורת"ומיוצגת במבנה ( ומובנת)הלמידה העיצובית מאוד מובנית 

. הבין ולדייק את הצורךצריכים ל ,התלמידים דרך סדרת פעולות ,לאחר מכן. שזה השלב הבסיסי וההכרחי -מחוברים ואמפתיים כלפי הנושא

   .לשפר אותם ולבצעם, אותםלבחון , לחשוב על מגוון פתרונות יצירתיים ומעשיים ,בעקבות ההבנה

 רעיוןבחירה מושכלת ויישום של , רעיונותפיתוח החשיבה למציאת , הקשבה והבנהמוד מתודות אפקטיביות של לילמידה העיצובית מזמנת ה

טעייה , ניסוי, עיותמיומנויות בפתרון ב, הבנת ודיוק הצורך הקיים :שלתהליך הלמידה  .המצליח לענות באופן מיטבי על הצורך הקיים, נבחר

פנים הלתהליכים הלימה וזאת ב ,"המלח מצילים את ים"המארגי פיתוח המוצר בואותה בחרנו לשבץ  ,חשיבה העיצוביתב הן אבני הדרך ,ותהייה

 .המבקשים לקדם ולבסס דרכי הוראה חדשניות ומוצלחות, בית ספרים

תוך כדי ו, הסיבות להתייבשות ים המלחעל , כשהם לומדים על חשיבות המקום, את תהליך הלמידה במסגרת התוכנית מובילים התלמידים

 .לעשות שינוי סביבתי חברתי ,בארץ ובעולם ,נחשפים ליכולת של ילדים

לעוררם ולעודדם ליזום , האמין ביכולותיהם לפעול על אף גילם הצעירגרום להם לל, לחזק את הזהות המקומית של התלמידים: מטרות המוצר הן

 .להםולהיות אקטיביים באופן חיובי ולהשפיע בתחומים שנוגעים 

בתקווה שהמציאות , גלים יהדהד ויעשה, וםיבחרו ליזאותם הם התלמידים פעולות דרך  החברתי שיבוא לידי ביטוי םשהאקטיביזאנו בטוחים 

 ."הכוח בידיים שלנו"אמונה שמתוך תקווה לשינוי היא הזו . העגומה תשתנה לטובה

 

 

: הזדהות

חיבור 

 אמפתי

 :בדיקה תרעיונו

 טסט

 התנסות הגדרה



 ?עובדות מדעיותכיצד אוכל לנמק אותה על סמך ? מהי עמדתי כלפי הסוגיה

 

 

 

 (שיעורים 1) ים המלח ייחודו של: יחידה ראשונה

 (החצר האחורית -"מי הרג את ים המוות"מתוך השיר ) "... כמה הוא היה יפה לך, היה ים המלח, ה יםיהיה ה"....

 ?מה יפה לך בים המלח

 .הוריםים  ולחברל לות שאהפניית , ציור אישי/כתיבה. במקום מה אנחנו אוהבים? ה באנו לגור כאןלמ -שאלון הכנה 

  .מצרף למה הוא הכי התחבר/כול תלמיד כותב -חומרי העזרמתוך מגוון 

  .י נספחים/ראה-חומרי עזר
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 הורים חבר אני

? למה באנו לגור כאן -שאלון הכנה)

 (מה אהבנו במקום

 אחר תמונה סרטון קטע מידע/מאמר

: הזדהות

חיבור 

 אמפתי

 דוגמאות מתוך חוברת ההפעלה למורה



 

 (שיעור)בירור זהות -הסיבות להתייבשות

 (טיוב-יו" )?מי הרג את ים המלח: "הקרנת סרטון השיר

 

משימת צפייה מה הסיבות להתייבשות ים   

 ?המלח

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

 

 

 

 

 

 ?רגשות זה מעלה בך /מחשבות לואי

 ,עליך באופן אישי איך זה משפיע, חשוב וכתוב

 .כאזרח העולם, כישראלי, כתושב מגילות

 

 

 

 

 

 ('עולמי וכו/ישראלי)להוסיף דמויות מצוירות

 

 

 הגדרה



 ?צריך לקרות בכדי שים המלח לא יתייבשמה 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 .ים המלח מתייבש למרות המודעות -הגדרת הבעיה

 ים המלח הולך ונעלם 

 ?מה צריך לעשות בכדי לסייע בתהליך

 ???האם אתם כילדים יכולים לשנות את המצב הקיים

 (שיעור)עבודה אישית וזוגית  -הגדרת הבעיה

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .הפער בין מודעות לחוסר עשייה -הגדירו את הבעיה? מדוע בפועל לא קורה דבר . עות אבל עדיין אין פתרוןודמרבית הסיבות מוכרות וי :למורה

 



 (שיעוריםשני ) תכנון הרעיון

 .הרעיון את מימושעל מנת לפשט ולהצליח לקדם , פריסת הרעיון לתת פעילויות וחלוקתן בהתאם לטבלה

 

 אחר משאבים שמות השותפים ?מי האחראי זמן פעילויות

      

      

      

      

      

      

 


