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 המס"ע אל ירושלים בירת ישראל

 אדם חברה דעת בשבילי הזמן

 הרציונל

 תאור התוכנית

תכנית הלימודים "המסע לירושלים, בירת ישראל" הינה תכנית דיסציפלינארית המיועדת לתלמידי בית 

ו. התכנית נבנתה ע"י צוותי ההוראה בבית הספר -ספר יסודי "שקמה" בכל חטיבות הגיל, בכיתות גן

 ותלמד במהלך שנת הלמודים תשע"ח ובשנים לבוא.

הנושאים והתכנים, מושתתים על ערכים חברתיים, תרבותיים, רגשיים, מורשתיים והיסטוריים, 

"חינוך האדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ובהלימה ליעדים המרכזיים של מערכת החינוך: 

ים, להכרת תולדותיה ולהבנת התרבות ארצו ואזרח נאמן למדינת ישראל. חינוך לאהבת ירושל

 והמסורת שגובשו סביבה". 

 )א(, ב' תשרי תשס"א2מתוך: חוזר מנכ"ל סא/

 הציר המארגן של התוכנית 

הפסוקים המצוטטים מתוך ספר תהילים, ממחישים אולי יותר מכל את התפקיד המרכזי שממלאת 

ירושלים בתולדות העם היהודי. בירושלים עוצבה דמותו של העם היהודי מאז נכבשה בידי דוד לפני 

כשלושת אלפים שנה ונקבעה כבירה, ומאז חורבן הבית הראשון והשני, כּוונו אליה כיסופיו של העם 

ישראל בעקבות החלטת האומות -יהודי לאורך כל שנות הגלות הארוכות ועד ליסודה וכינונה של מדינתה

 המאוחדות. 

גוריון על ירושלים כבירתה של -כמעט שנה לאחר הקמת המדינה, הכריז דוד בן 1949בדצמבר  5ב־

ך סופחה חוקקה הכנסת את חוק יסוד: "ירושלים כבירת ישראל" ובכ 1980מדינת ישראל. בשנת 

 ישראל. -ירושלים והכפרים שסביבה אל מדינת

את תלמידנו בתחומי דעת שונים, בפעילויות ערכיות חווייתיות  חושף העיסוק בנושא ירושלים

המתקיימות בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו, ובתכניות לימוד מגוונות הנותנות מבט רחב לחיבור לעיר 

 ולטיפוח זהות אישית וקבוצתית. 

נת חשיבותה בית הספר יקנה ידע, תכנים ומיומנויות, בתחומי דעת שונים אצל התלמידים שיובילו להב

 של ירושלים לעיצוב זהותו הערכית והתרבותית של התלמיד.  

יצירת מרחבי בירור ולימוד נושאיה המגוונים של ירושלים בשכבות השונות, תאפשר לתלמיד להעמיד 

ירושלים. מקורות המידע מכל עולמות התוכן אשר  –את עולמו הפנימי אל מול רכיב הזהות הקולקטיבי 

ך הלימוד הספיראלי, יאפשרו לו בכל פעם מחדש לעמת ולאמת את דעותיו ועמדותיו נביא בפניו במהל

אודות סוגיות, דילמות ושאלות מניעות הקשורות לירושלים לאורך הדורות כולם. יצירת תהייה ותעייה 
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במהלך פתרון הסוגיות, הדילמות והשאלות המניעות, יגרמו לתלמיד לבנות את עולמו הפנימי בכל פעם 

 בעיקר את רכיבי זהותו הפנימית.  –מחדש 

הבנת חשיבותה של ירושלים כעיר בירה בעבר ובהווה, והכרת מאפייניה הייחודיים, הינם חלק מחיזוק 

-זיקתו של דור העתיד למורשת ההיסטורית רבת השנים השזורה בירושלים, חלק מטיפוח זיקתו לארץ

ח במדינת ישראל. ההבנות הללו כתובות ישראל בכלל ולירושלים בפרט, וחלק מעיצוב דמותו כאזר

הספר המבקש להניח במרכז המעשה החינוכי את שאלת תרבות -באותיות של זהב בפרופיל של בית

 ישראלים. -ישראל הקשורה להיותנו יהודים

ספרית בנושא ירושלים, מאפשרת לכל תלמיד ותלמיד להיות מעורב -הפעלת תוכנית ספירלית בית

, לגלות, להבין, להרגיש ולהביע דעה ועמדה בכל נושא הקשור לירושלים, בתהליך הלמידה: לחקור

לפעול כשגריר המעביר את הידע שרכש בתהליך הלמידה לעמיתים בשכבות  -ובסופו של תהליך 

 צעירות יותר. 
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 המסע לירושלים בירת ישראל
  ספרית:-תכנית ספירלית בית

 אתרים בירושלים.  - חט"צ

 : סמלים בירושלים. שכבת ב'

 : חשיבותה של ירושלים לעם היהודי. שכבת ג'

 יהדות, נצרות ואסלם בירושלים.  –: מסע בעקבות סמלים שכבת ד'

 : דמויות מפתח של העיר ירושלים. שכבת ה'

 .18 –מחורבן הבית עד המאה ה  -: ירושלים לאורך הדורות שכבת ו'

 

  על לימודיות של התכנית-מטרות

 הכרת מאפייניה המיוחדים של ירושלים בעבר ובהווה.   .1

 טיפוח וחיזוק הקשר בין התלמידים לירושלים בירת ישראל.  .2

ידיעה והיכרות עם ממצאים ואתרים ארכיאולוגים רלבנטיים להבנת תולדותיה של  .3

 העיר.  

 היכרות עם מקומות ואתרים דתיים ומסורתיים הקשורים לעיר ירושלים.  .4

 הכרת תולדותיה של העיר ירושלים בזיקה לזמן העברי.  .5

 פיתוח סובלנות כלפי מגזרים או דתות/תרבויות שונים החיים בירושלים.  .6
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 טבלה מארגית –ריסת הנושא פ

 הגורם המארגן ערכים )"למה"( חזון בית הספר )"לאן"(

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

למידת נושא ירושלים 

תבטא את הקשר בין 

התלמיד לבין שורשי 

המורשת היהודית ואהבת 

 הארץ.

חיזוק –אהבת ארץ ישראל 

שייכות לירושלים ולאתרים 

 מרכזיים בה.

פיתוח וטיפוח 

ההבנה בהיבטים 

של אדם, חברה 

ודעת בהקשר 

 לעיר ירושלים.

הלמידה תיעשה תוך הקפדה על 

 מיומנויות של הקשבה ושיח.

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

עיצוב זהות והשפעה על זהות אישית וקולקטיבית 

ויזואליים המביאים אל -חזותייםבאמצעות  טקסטים 

 התלמיד היבטים שונים הקשורים לירושלים.

 התחום הלימודי: 

הכרת מאפייניה המיוחדים של ירושלים בעבר  •

 ובהווה. 

טיפוח וחיזוק הקשר בין התלמידים לירושלים  •

 בירת ישראל. 

ידיעה והיכרות עם ממצאים ואתרים ארכיאולוגים  •

 יר. רלבנטיים להבנת תולדותיה של הע

היכרות עם מקומות ואתרים דתיים ומסורתיים  •

 הקשורים לעיר ירושלים. 

הכרת תולדותיה של העיר ירושלים בזיקה לזמן  •

 העברי. 

פיתוח סובלנות כלפי מגזרים או דתות/תרבויות שונים 

 החיים בירושלים.

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

אישית עיצוב זהות והשפעה על זהות  •

-וקולקטיבית באמצעות  טקסטים חזותיים

ויזואליים המביאים אל התלמיד היבטים 

 תרבותיים שונים הקשורים לירושלים.

הבעת הלמידה והעשייה בביטויים פיזיים  •

יצירתיים שונים כדי להפגיש בין הזהות 

פנימית של התלמיד לבין ירושלים -האישית

 כרכיב זהות קולקטיבי.

בין הביטויים הפיזיים יצירת אינטראקציה  •

השונים לבין התלמיד כדי לייצר הקשרי 

 משמעות ושייכות בין התלמיד לבין ירושלים.

 התחום התרבותי: 

 "יום ירושלים". –"יום שיא" וטקס ביום כ"ח באייר  •

לימוד והטמעת נושאי הלימוד אל תרבות ביה"ס  •

 כריטואל קבוע.

ם יצירת שיתופי פעולה עם הורים וקהילה סביב יו •

 השיא והטקס.

תרבותית המדגישה את -יצירת חוויה לימודית •

מקומה המכונן של התוכנית בחיי ביה"ס: לפני, 

 במהלך ואחרי השיא.
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 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית:

הבעת הלמידה והעשייה בביטויים פיזיים יצירתיים  •

פנימית של -שונים כדי להפגיש בין הזהות האישית

 התלמיד לבין ירושלים כרכיב זהות קולקטיבי. 

יצירת אינטראקציה בין הביטויים הפיזיים השונים  •

לבין התלמיד כדי לייצר הקשרי משמעות ושייכות 

 בין התלמיד לבין ירושלים. 

 

 

 סי: התחום הפי

–הצגת תהליך הלמידה במרחבים הפיסיים  •

 כתה, מרחב, פרוזדורים ומבואת ביה"ס. 

הצגת תהליך הלמידה ותוצריו בעזרת מצגות,  •

 דגמים, תוצרים ועבודות תלמידים.

יצירת "מפגש" המחייב את התלמיד לפעול מול  •

ועם הסביבה הפיזית כדי להעמיק ולהרחיב את 

 ות והזהות.הלמידה וכדי לחזק את היבט השייכ

הפצת הלמידה אודות ירושלים באתר ביה"ס  •

 ובמכתבים להורים ולקהילה.

עירוב לימודי האמנות על סוגיה השונים,  •

 בהיבטים החזותיים של התוכנית.

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

יצירת הרכבי למידה וחוויה שונים  כדי להפגיש בין  •

פנימית של התלמיד לבין ירושלים -הזהות האישית

 כרכיב זהות קולקטיבי. 

יצירת אינטראקציה חברתיות בין התלמיד, חבריו  •

וסביבתו כדי לייצר הקשרי משמעות ושייכות 

 לירושלים.

יצירת מפגש של עמדות ודעות בין התלמיד לבין קבוצת 

 דים כנדבך נוסף לגיבוש זהות מול "האחר".הלומ

 .התחום הארגוני: 

שיבוץ הרכבי לומדים שונים: חונכות, למידה  •

בקבוצות מעורבות, הדרכה בתערוכה, תחרויות 

 ומשחקים. 

שילוב של כל אוכלוסיות ביה"ס בתהליכי  •

 הלימוד: לפני, במהלך ואחרי לימוד התכנית.

 

  יהודית, ציונית, אזרחיתמטרות להבניית זהות 

הבעת הלמידה והעשייה בדרכים יצירתיות  •

ומגוונות ומתן ביטוי חברתי  למפגש  בין הזהות 

פנימית של התלמיד לבין חבריו בנושא -האישית

 ירושלים כרכיב זהות קולקטיבי. 

יצירת אינטראקציה  בין התלמיד לחבריו כדי  •

לייצר הקשרי משמעות ושייכות בין התלמידים 

 בין ירושלים.ל

 

 התחום החברתי: 

עיצוב זהות והשפעה על זהות אישית  •

וקולקטיבית באמצעות שיח מלמד 

  ואינטראקציה חברתית.

מתן מקום לביטוי ולדעה אישית של התלמיד,  •

בע"פ ובכתב, באמנות, ביצירה ובמשחק כדי 

 להפגיש דעות שונות של תלמידים. 

יצירת שייכות והזדהות כרכיב נוסף להשפעת  •

 על הזהות היהודית, ציונית ואזרחית של

 התלמידים בזמן המפגשים המשותפים

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

הגברת והעמקת שיתופי הפעולה בין הקהילה  •

לבין התלמידים, יגרמו להפצת מסרים אחידים 

 ולמתן לגיטימציה קהילתית ללמידה. 

חיזוק הלמידה והחוויה בשיתוף הורים, מורים  •

 וקהילה. 

יצירת שייכות והזדהות כרכיב נוסף להשפעת  •

על הזהות היהודית, הציונית והאזרחית של 

והוריהם בזמן המפגש המשותף התלמידים 

בערב קהילתי בו, יציגו התלמידים את תוצרי 

 הלמידה  בפני ההורים.

 

 התחום הקהילתי:

תכנון האירוע הקהילתי ביחד עם הנהגת  •

 ההורים המרכזית של ביה"ס.

יצירת מפגשים עם הורים ואנשי קהילה לשם  •

 חשיפה לתוצרים השונים שהוכנו בשכבות.

ביקור של הורים ואנשי קהילה בתערוכה כחלק  •

 מסיכום הנושא. 

גיוון הלמידה ע"י מפגשים קהילתיים סביב  •

 נושא נלמד.

אימון בשפה הדבורה הדורשת מיומנויות שונות  •

 מהשפה הדבורה.
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  ספריות-שאלות זהות בית

 כיצד אני מרגיש  כשאני מתבונן בתמונות האתרים?    : מה אני חושב על האתר? חט"צ

 מה אני חושב על הסמל?   ': מה אני חושב על ייצוג ירושלים בסמלים? שכבת ב

איזה רכיבים אני מזהה בו? עד כמה אני מזדהה  איך אני מרגיש כשאני מתבונן בסמלים? 

 איתם? 

 באיזו מידה מצליח הסמל להעביר אלי מסר? 

 ': איזו משמעות לירושלים כבירת ישראל פיתחתי בעקבות תהליך הלמידה בנושא? שכבת ג

 מהו מקומי בשרשרת הדורות היהודית בזיקה לירושלים כחלק מהעם היהודי? 

': מה מידת תחושת השייכות שלי לירושלים לאחר לימוד וחקר נושא הדתות שכבת ד

 בירושלים? 

 הדורות ומהו הקשר שלי לירושלים? מהו מקומי כחוליה בשרשרתשכבת ה': 

': מה אני חושב על מיזוג תרבויות בעבר ובהווה בירושלים כשאני נותן דעתי על שכבת ו

ם בירושלים בזמננו. כיצד אני מרגיש כאזרח השונות בין התושבים: קהילות, עדות, זרמי

 צעיר של מדינת ישראל לאור כל אשר למדתי? 
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 סמלים בעקבות מסע

 

 סמלים בעקבות מסע - ואיסלאם נצרות, יהדות

 שלה התפילה בתי על סמליה את( ואסלאם נצרות,  יהדות) דת כל מביעה כיצד - מניעה שאלה

 ?בירושלים

 .דת כל של סמליה את עליהם המציגים תפילה בתי של דגמים:  סופי תוצר

 של סמליהן חקר באמצעות לירושלים שלו השייכות תחושת את יעמיקו התלמידים: מטרות

 .אלו סמלים של משמעותם את ויבינו המונותיאיסטיות הדתות שלוש

 ובאמצעותם בירושלים הדתות שלוש של העיקריים הסמלים את יכירו התלמידים •
 .קולקטיבי זהות כרכיב אליהם שלו המשמעות בהקשרי יעמיקו

 .הדתות לשלוש וקדושה חשובה עיר היא ירושלים כי יבינו התלמידים •

 .משלהם שונות תרבויות לכבד וידעו בירושלים האחרות הדתות את יכירו התלמידים •

 את, עמו תרבות את כמייצגים היהודית הדת של סמליה את ויכירו יעמיקו התלמידים •
 .בסמלים יהודית זהות המביעים המרכזיים הרכיבים ואת עמו של ההיסטורי הסיפור

•  
 .מחשבים, מוסיקה, אומנות, מולדת, שפה:  הלמידה תחומי

 

 ראשון שיעור

 מה תפקידם ומה הם מספרים? -סמלים -נושא השיעור 

 התלמידים יבינו מהו סמל, מה תפקידו ומה הוא מייצג ומדוע צריך סמל?  - מטרות השיעור

 התלמידים יחשפו לסוגי סמלים שונים.                        

 מהלך השיעור 

 שואלים מהו סמל ומחפשים במילון הגדרה .

עברי ומצאו בו את הערך "סמל". -פנו לסוגים שונים ) גם במרשתת( של מילון עברי •
 כתבו את ההגדרה במחברתכם.

פנו לחבריכם שחיפשו את הערך במילונים אחרים וערכו השוואה , הוסיפו פרטים  •
 חשובים להגדרה שלכם.

כתבו הגדרה מיוחדת במילים שלכם. התייחסו בכתיבתכם להגדרות השונות  •
 שהופיעו במילונים השונים ודונו בניכם מה לכתוב.

שיצרתם על רצועת בריסטול , ציירו סמל העתיקו את ההגדרה המילונית החדשה  •
ייחודי של הקבוצה שלכם על רצועת בריסטול, והציגו אותו במליאה. עליכם יהיה 

לנמק ולהסביר מדוע בחרתם דווקא בסמל זה: מה הוא מייצג? מה הוא רומז? איזה 
 מסר אתם רוצים להעביר באמצעותו?

ל בסיום ההסבר תלו את רצועת הבריסטול במרחב הפיסי ש •
 הכיתה/המסדרון/המבואה.
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 חקרו את הסמל של בית הספר, משמעותו ומה מייצג? 

 מה תפקידו של עץ השקמה ומה הקשר שלו לבית הספר שלנו?

 מה מיוחד בו?

 במה דומה ובמה שונה מעצים אחרים?

 מתי ניטע?

 מהם פירות השקמה?

 מהו מקור השם "שקמה" והיכן נזכר בתנ"ך?

 בולס שקמים" ואיה מין מקצוע זה? מיהו הנביא שמקצועו היה "

 אילו סמלים אתם מכירים? מה הם מייצגים?-סיעור מוחין 

 מצגת המראה סמלים של המדינה, חברות מסחריות, קבוצות ספורט מוסדות ציבוריים .

 ספר מולדת , 

איזו  משמעות  יש לצורתו , לצבעו ולגודלו של הסמל ? איזה מסרים הוא מצליח להעביר 

 כם?יאל

 חקרו את סמל העיר ראשל"צ:

 תארו את הסמל? מה יש בו? מה משמעות כל פריט המופיע בו? מדוע נבחר פריט זה?

 

  -סיכום השיעור

התלמידים יבינו שסמל מייצג רעיון, מקום, מוסד , מדינה  וכו ויש לו משמעות וחשיבות רבה  

 בחיינו.

 התלמידים יבינו שבבחירת סמל יש להשקיע מחשבה .

הביטו בסמלים שלפניכם ונתחו אום על פי הטבלה הבאה. רשמו מתחת לכל עמודה את מה 

 שמתאים, התייחסו לכל הרכיבים של הסמל.

 שימו לב! יתכן שסמל מסויים יהיה מתאים ליותר מעמודה אחת.

 

איזה רעיון 

 מייצג?

איזה מקום 

 מייצג?

איזה מוסד 

 מייצג?

 צבעו צורתו
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 שיעור שני 

 סמלי שלוש הדתות. - נושא השיעור

 לברכת יעקוב ולסמלי שנים עשר השבטים . התלמידים יחשפו  - מטרת השיעור

 למקורות מידע ויחפשו סמלים מגוונים השייכים לשלוש הדתות.

 התלמיד בוחר סמל שאותו הוא רוצה לחקור עם חבריו ומנמק את בחירתו כשלב ראשון

 סמלים המקודשים לשלוש הדתות.התלמידים יזההו מה ה

 התלמידים יזהו את הסמלים של בתי תפילה של שלוש הדתות.

 העבודה תעשה מול מחשב. במחשב יהיו חשופים למקורות מידע שונים.

 

 

 

 התלמידים יתחלקו לקבוצות  ויקבלו מחשבים ניידים. - מהלך השיעור

 ערכו חיפוש במרשתת ומצאו את סמליהם של שלוש הדתות .                      

כתבו וציירו את תוצאות שקיבלתם ותארו את סמל לפי הפרטים שעליהם למדתם  בשיעור 

 הקודם. ) כמו הטבלה(.

 היעזרו  במרחב הכיתתי ובלוח המדינה שתלוי על הקיר כדי לזהות סמלים.

 ת .חפשו סמלים במקראות מולד

 המורה יחד עם התלמידים תרכז את הסמלים ואת המידע על הלוח..סיכום השיעור :  

המורה יחד עם התלמידים תבנה טבלה על הלוח ונמיין את הסמלים לפי                        

 קטגוריות :

 אסלם, נצרות , יהדות                       
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 שיעור שלישי רביעי

 .בירושלים  סמלי בתי התפילה של שלוש הדתות -חקר הסמלים -נושא השיעור

 .סמלים מתקופת המקרא ועד היום   -מטרת השיעור

 התלמידים יקבלו את סמלי שנים עשר השבטים .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השבטים. 12התבוננו בסמלים של 

 קראו בספר בראשית את ברכת יעקב לשניים עשר בניו ) ס' בראשית פרק  מ"ט(:

כמה זמן עבר מאז ניתנה הברכה ועד היום והאם סמלים אלה או חלקים מהם נמצאים כתבו 

 גם היום בשימוש

 מדוע משתמשים בהם גם כיום?

 השבטים. 12חפשו שלושה מקומות שהסמלים שלהם מייצגים סמל של שבט מתוך 

למיד יבחר את הסמל שאותו הוא מבקש לחקור תוך העלאת נימוקים וטיעונים תה

 אחד מהסמלים של שלוש הדתות()לבחירתו.

נעורר שאלות לתלמיד שעליהן הוא צריך לענות בכתב, בע"פ, לבטא את זה בתוצר שלו וכד'. 

 למשל: איזה תחושות, רגשות, מחשבות עולות בך תוך כדי עבודתך )כל אחד לבד(?

 מה רומז לך הסמל? 

 מה הוא מזמין אותך לחשוב?

 ל יהודי: איזו משמעות יש לסמל זה עבורך? איזה קשר יש לך לסמל שבחרת? אם זה סמ

 מה אתה חש כאשר אתה לומד על סמל של העם שלך?

איזה מחשבות יש לך על סמלים   איזה עמדות יש לך כלפי סמליהן של תרבויות אחרות?

 שאינם סמלים של העם היהודי?
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 הם מידע.התלמידים יתחלקו לזוגות. כל זוג בוחר שני סמלים ואוסף עלי -  מהלך השיעור

 התלמידים יבחרו דרך להציג את המידע לפני הכיתה.                       

 

במקביל יעבדו עם המורה לאומנות על התוצר הסופי. התוצר הסופי הוא                         

 בתי תפילה עם הסמלים המאפיינים אותו. 

 הצגת התוצר

 

 ואה עם כותרת מתאימה.הצגת דגמי הסמלים  ו בתי התפילה בתערוכה במב

 כתיבת מידע קצר על בתי התפילה שיצרנו וגם על הסמלים.

התלמידים יקבלו את המבקרים בתערוכה ויסבירו להם למה הכינו, מדוע בחרתם להכין 

 התלמידים יכינו  "תעודת זהות " )אחידה( לבית בדרך הזאת וישתפו בתהליך שעברו

 התפילה או הסמל שהוא  בחר לחקור. 
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שמי: __________      משוב סיום למידה נושא ירושלים  
 

 

במידה  

רבה 

 מאוד

במידה 

 רבה

במידה 

 בינונית

במידה 

 מועטה

במידה 

מועטה 

 מאוד

      ?באיזו מידה הרגשתי סקרנות בתהליך

       הלמידה? באיזו מידה חוויתי סיפוק התהליך

      תהליך הבחירה היווה עבורי אתגר

באיזו מידה עבודת הצוות קדמה את תהליך 

 העבודה?

     

באיזו מידה התוכן/הידע שרכשתי בתהליך 

 חשוב .

     

 

נחשפתי למגוון של מקורות יהודיים, ציוניים, 

 אזרחיים ודמוקרטיים

     

חברים במהלך הדיון בסוגיות  גיליתי שיש לי 

 בעלי דעות ועמדות שונות משלי

     

בעקבות הדיון בסוגיות חל שינוי בעמדותיי 

 בנושאים השונים

     

הלימוד והדיון בנושא תרמו לפיתוח הזהות 

 האישית שלי, גילית על עצמי דברים חדשים

     

העבודה עם חברי לכיתה בנושא פיתחה אצלי 

ועבודת מיומנויות חברתיות של שיח מכבד 

 צוות

     

אני חושב/ת שכל תלמיד בישראל צריך 

 ללמוד דרך סוגיות ולימוד בחברותא
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 (P.B.Lמה הם הקריטריונים שיש לבדוק לקראת הערכת פרוייקט  )

 

 שם התלמיד___________

 

 הערות דרוג קריטריון להערכה

 כן/לא  ציון  עובדות חדשות שרכש בתחום התוכן

 כן/לא  תובנות חדשות שרכש בתחוםציון 

 1-5באיזו מידה דרוג   עבודה בשיתוף פעולה

 כן/לא  עמידה בזמנים

 כן/לא  ניסוח שאלה מניעה

 כן/לא  הצגת התוצר בכיתה

 1-5באיזו מידה דרוג   תרומה אישית של התלמיד לתוצר 

 כן/לא  שימוש במקורות מידע

 1-5באיזו מידה דרוג   הקשר בין הנושא לתוצר 

 1-5באיזו מידה דרוג   התייחסות רצינית לעבודה 

כתיבת רפלקציה קבוצתית )במידה ועבדו 
 בקבוצות( 

 כן/לא 

 כן/לא  כתיבת רפלקציה אישית

 כן/לא  כתיבת משוב אישי

 

 ______________ חתימה ההורה: _____________חתימת המורה_____________ חתימת התלמיד 
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