
"אמנות מגיעה מן העולם, שייכת לו, ולעולם 
לא תצליח לחמוק ממנו" 
)ויליאם סארויאן, ליבי בהרים"( 

"לכל סוגי האמנות אותה התכונה 
- הן מאחדות בני אדם"

)לב טולסטוי(

"וינסטון צ'רצ'יל אמר:
מהות ההצלחה היא ביכולת לנוע מכישלון 

לכישלון מבלי לאבד התלהבות. 
בהזדמנות אחרת אמר: 

שההצלחה אינה החלטית, 
הכישלון אינו סופני 

והאומץ להמשיך הוא מה שקובע.

והמצוינות? נמצאת בראש ההר. 
והדרך הטובה לטפס על ההר? 

לטפס מבלי להרהר בדבר או להתעכב בדרך..."

עיצוב: פני אלימלך 050-7755878, © כל הזכויות שמורות
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רציונל
שאיפתנו בחטיבת זאב, לזמן לתלמידנו קרקע פורייה ללמידה ולמיצוי יכולות - 

קרקע שתאפשר צמיחה אישית מתמדת ותוביל למצוינות אישית.

הקרקע הפורייה הזו מכילה ערכים יהודיים, ציוניים, אזרחיים ודמוקרטיים, וכן 
פרקטיקות לחיים וכוללת הכרה בחוזקות, שאפתנות, הצבת יעדים ורף גבוה, 

התמדה, עמידה באתגרים, התמודדות עם קושי וחתירה מתמדת למצוינות.

היעד שהצבנו לעצמנו, בחטיבת זאב, הוא לאפשר לכל מורה ולכל תלמיד 
לממש את יכולותיו ולהצטיין בדרך שלו. 

"להצטיין בדרך שלך" הינו תהליך חינוכי המאפשר לתלמידים להתחבר 
לחוזקות שלהם ולתחומי העניין שלהם ולבטא באמצעותם את התשובות 

לשאלות הגדולות - מי אני? מאיפה באתי? להיכן פני? בחזקת: 
ין  ן ִדּ ה ָעִתיד ִלֵתּ ה הֹוֵלְך ְוִלְפֵני ִמי ַאָתּ אָת ּוְלָאן ַאָתּ ע ֵמַאִין ָבּ "ַדּ

ּבֹון" )משנה אבות ג', א'(.  ְוֶחְשׁ
אחד מגרעיני המומחיות של החטיבה מאופיין בפדגוגיה דיאלוגית, המתבססת 
על שאילת שאלות וקידום תהליכים של שיח, ברור זהות אישית וקולקטיבית, 

וטיפוח יחסי קרבה ואכפתיות.  
הללו באים לידי ביטוי בחדר המורים, בישיבות הצוותים, בשיעורי המקצועיים, 

בשיעורי החינוך, בשיח האישי ובמרחבים הפורמליים והבלתי פורמליים. 
הפדגוגיה הדיאלוגית בחטיבה יונקת מהמקורות היהודיים, הדמוקרטיים 

והציוניים, המהווים בסיס לשיח.

יחד עם זאת, בעוד הפדגוגיה הדיאלוגית מעמיקה בשאילת שאלות זהות, כאלה 
המבררות מי אני ומי אני ביחס לאחר, ביחס למקורות שלי, ביחס לעברי וביחס 

למי שארצה להיות, הרי שהפלטפורמה "להצטיין בדרך שלך" מאפשרת 
להשיב על השאלות הללו, תוך מתן ביטוי יצירתי ואומנותי באמצעות  משחוק, 

מחול, תיאטרון, צילום, אמנות פלסטית ועוד. 

 "יצירה אמנותית צומחת מנבכים המצויים בעולם 
שאי-אפשר להאירו לחלוטין" 

)ויקטור פרנקל, "האל הלא מודע"(

 אם כן, כל פרויקט וכל תהליך חינוכי בחטיבה, יתחיל בשאלה, יתמקד 
בתהליכי ברור זהות, בניסיון להשיב על אותה שאלה, ולבסוף ינסה להציג לה 

את התשובה הטובה ביותר, באמצעות מופעים שונים, הלקוחים מתחומי העניין 
של התלמיד:

"העניין היחיד של האמן הוא ליצור 
איזה סוג של שלמות במונחים שלו,

ולא של אף אחד אחר" 
)ג'. ד. סלינג'ר, "פראני וזואי"(

הביטוי האמנותי, המבקש לסכם את תהליך שאילת השאלות על פי 
כישרונותיו ואופיו של התלמיד הוא חלק מ"ממגרש האימונים" שיאפשר לו 

לצמוח כאדם מלא.

מהי מצוינות?
"הרצון לנצח, התשוקה להצליח, הדחף להגיע לפוטנציאל המלא שלך… 

אלו המפתחות שיפתחו את הדלת למצוינות אישית" קונפוציוס

בפרופיל בית הספר נכתב כי "אנו מחויבים לאפשר לכל הבאים בשערנו למצות 
את יכולותיהם, להצטיין בדרכם, תוך שיתוף פעולה, דיאלוג מצמיח וחתירה מתמדת 

למצוינות" - ומהי אותה מצוינות? 

למושג מצוינות שני הסברים עיקריים: ההסבר הראשון מתייחס לטוב מאוד, למעולה, 
ליוצא מן הכלל ולמושלם. בלשון הדיבור משתמשים במילה מצוין כדי להביע את 

הציון הגבוה ביותר בסולם הציונים המקובל - עשר מתוך עשר.  ההסבר השני 
מתייחס לדבר רשום, שסומן, מעין תמרור. שני הסברים אלה נמצאים בפרשנות 

לפסוק "הציבי לך ציונים שימי לך תמרורים")ירמיהו לא כ(. 
יש מהמפרשים הטוענים שישראל היו מצוינים במצוות וכשיחזרו לארץ קיום המצוות 

לא יהיה חדש להם )רש"י(. מפרשים אחרים, כמו מצודת דוד, מסבירים את הפסוק 
כדרישה מהעם לשים סימנים בדרך לגולה כדי שיקל עליהם לחזור ארצה. 

מצוינות פירושה, אם כן, תהליך מיצוי גדל של הפוטנציאל האישי - 
תהליך פנימי מתפתח, התלוי אך ורק באדם עצמו ובפיתוחו האישי ללא גבול.  
זאת, להבדיל מהצטיינות, שהיא מופע יחסי, חיצוני ומוגבל בתנאי התקיימותו. 
ההצטיינות היא יחסית לאחר והיא  מתרחשת במקום, בזמן, בתפקיד ובמצב 

מסוים ומופנית כלפי חוץ. 

חתירה מתמדת למצוינות חינוכית - "תרבות של מצוינת חינוכית משמעה יצירת 
סביבה המעודדת אהבת למידה, חדוות הגילוי, סקרנות, יצירתיות, 

מקוריות וחשיבה ביקורתית, תוך חתירה מתמדת להתקדמות ולהתפתחות. זו סביבה 
המטפחת את השיח החינוכי בין כלל השותפים לתהליכי ההוראה–למידה, במערכת 
משותפת של ערכים והתנהגויות המוטמעת באורח החיים" )זוהר ורחמיאל, 2016(. 

"שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, על שלשה 
דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" 

)מסכת אבות, פרק א', משנה ב'(. 

משנה זו מציבה בפנינו שלושה עקרונות מרכזיים להשגת 
מצוינות אישית וארגונית: 

התורה - ספר היסוד הוא המקור לידיעת העולם וע"פ הזוהר הקדוש מהווה גם את 
"תוכנית האב" על פיה נברא: "...אסתכל בה באורייתא וברא עלמא..." )ספר הזוהר, 
חלק ב', דף קסא, עמ' א'(. לימוד התורה, המשנה, הגמרא ומקורות רבים נוספים, 

מהווים ערך עליון בעולם היהדות ומכאן גם מעמדם הגבוה של "תלמידי החכמים" 
בעולם הדתי. הלמידה, תהליך הגדלת המודעות והחשיפה לערכים, לתפישות העולם 

ולרעיונות שבבסיס הדת, מהווים אם כן את היסוד הראשון לחיים מצוינים. 
נושאי הלמידה, ככלי לפיתוח מצוינות וכערך תרבותי, מהווים נדבך חשוב בחשיבה 

הניהולית בת ימינו. דוגמאות לכך ניתן למצוא אצל חוקרים, מנהלים וארגונים רבים. 
נושא הלמידה הארגונית ככלי להצלחה עסקית מופיע למשל כמוטיב מרכזי בתרבות 

הארגונית של חברת טויוטה, או במשנתו הניהולית של ג'ק וולץ', מנכל GM לשעבר 
)ראו למשל בספרו של ג'פרי קריימס: " שבעת המנהלים הטובים ביותר"(. 
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 העבודה - "...אמור מעט ועשה הרבה..." 
)אבות, פרק א' משנה טו(. 

העבודה הנה העיקרון השני והמשכה הטבעי והיישומי של 
הלמידה. העבודה היהודית הרוחנית, מתבצעת בחלקה 

על ידי קיום שש מאות ושלוש עשרה המצוות. מצוות 
אלה מלוות את האדם לאורך כל ימי חייו מלידתו )טקס 
הברית( ועד מותו )הלוויה( ובכל יום ויום מהרגע בו הוא 

פוקח את עיניו ועד הרגע שהוא שוכב לישון. זו היא מערכת 
טוטאלית של קיום התנהגות בפועל הנובעת מערכי היסוד 
של האמונה. המצוות הן "ספר הנהלים" האלוהי והדבקות 
בהן מובילה את האדם בשלבים שבין החומר והרוח. רמת 

המשמעת הנדרשת מכל אדם יהודי הנה עצומה, אך 
משמעת זו נובעת מהמשמעות שיש לקיומן של המצוות. 

לא בכדי שתי מילים אלה: משמעת ומשמעות, הן בעלות 
שורש זהה בשפתנו. 

המשמעת אינה מחליפה את האחריות ואת חופש 
הבחירה. המצוות אינן מתיימרות לכסות, או לתת מענה 

לכל החלטה אליה אנו נדרשים בחיים, אלא לשמש 
כעוגנים רוחניים. הבחירה החופשית ממשיכה להתקיים 

ולכן גם אחריותו של כל אדם על מעשיו בפני הקב"ה. 
הבחירה מתבצעת ע"פ עקרונות היסוד הנלמדים מהתורה 

שבכתב ושבעל פה. 
עקרון דומה נמצא בספר "גלגל התנופה: מטוב למצוין", 

בו כותב ג'ים קולינס על "תרבות של משמעת" כאחד 
המאפיינים הבולטים בארגונים שעשו את המעבר "מטוב 

למצוין". תרבות זו מאופיינת על ידי מסגרת ברורה ו-"יצוקה 
בבטון" של מטרות ועקרונות פעולה. בו זמנית היא מעניקה 

מידה רחבה של אחריות אישית וחופש פעולה לחברי 
הארגון לבצע בחירות על פי אותם עקרונות יסוד. 

גמילות חסדים - עקרון זה עומד בבסיסן של מרבית 
מצוות "בין אדם לחברו": איסור לשון הרע, ביקור חולים, 

שימוח חתן וכלה, מתן צדקה ועוד. משמעותה של גמילות 
חסדים היא למעשה שיפור והעשרת חייהם של הסובבים 

אותנו והימנעות מוחלטת מפגיעה, או זלזול בזולת. 
במילים אחרות, מדובר בעקרון של העצמת הזולת 

והעשרת איכות הקשרים החברתיים בין חברי הארגון 
שנקרא "העם היהודי". 

מעקרון זה נגזרות פעולות ומושגים רבים המוכרים 
לנו מעולם הספרות הניהולית: העצמת עובדים, יצירת 
תקשורת פתוחה, זרימה של רעיונות שונים והשקעה 

כוללת בפיתוח חברי הארגון. השקעה במרקם החברתי 

בארגון, מאפשרת בראש ובראשונה, התפתחותם של 
יחסי אמון בין חברי הארגון, המהווים בסיס הכרחי לפעולה 

סינרגטית.

רכיבי המצוינות על פי רות צפרוני, הבאים כולם לידי 
ביטוי בחטיבה: 

בסיס של יכולת קיימת - כישרון מסוים או מגוון יכולות  9
הרלוונטיות לתחום.

נחישות - חתירה החלטית להשגת המטרה. נכונות  9
להמשיך ולנסות, פעם אחר פעם, עד לתוצאה הרצויה.

אחריות ומחויבות - להשקעה. למאמץ, לריכוז  9
המשאבים. לתשלום מחירים בדרך.

התמדה - עבודה שיטתית על פי מתודולוגיה סדורה,  9
תוך בחינה ושיפור מתמידים.

תבונה 9
מוטיבציה 9
אמונה - בעצמי. בעשייה. בדרך. ברעיון. בכיוון.  9

בתוצאה.
רגישות - הקשבה והבנה כלפי תהליכים. כלפי אנשים.  9

כלפי מצבים. כלפי דקויות ופרטים קטנים.
סבלנות וסובלנות - אורך רוח לתוצאות לא רצויות.  9

לגורמים בלתי צפויים. לעיכובים. לאילוצים ונסיבות. 
דוגמה אישית - להוות דוגמה אישית לחברים לעבודה,  9

לשותפי הדרך. לסביבה. להוביל.

השאיפה למצוינות אישית וארגונית, המאפשרת לכל 
תלמיד ולכל איש חינוך בחטיבת הביניים זאב להצטיין 

בדרכו מובילה את העשייה הבית ספרית על רבדיה וביטוייה 
השונים, בחזקת מהלכה-למעשה.  

להצטיין בדרך שלך - פרסונליזציה, הלכה למעשה
בשנים האחרונות גישות שונות ניסו לשנות את החינוך כך שיותאם למאה ה-21, 

אבל אף אחת מהגישות הללו לא הצליחה להיקלט באמת במערכת החינוך 
כולה וליצור שינוי רחב היקף ומשמעותי. אך כעת נראה שאנו עומדים רגע לפני 

מהפכה של ממש - מהפכת הפרסונליזציה.

פרסונאליזציה של הלמידה הינה גישה חינוכית המשנה את תפיסת הבסיס של 
 ,one size fits all-ההוראה והלמידה במערכת החינוך מרעיון ה

המבוסס על הוראה פרונטלית המכוונת לתלמיד הממוצע, ועוברת להוראה 
ולמידה המותאמות באופן אישי לכל תלמיד ותלמידה על פי צרכיו/ה 

הייחודיים - היכולות, הידע הקודם שלו/ה, החוזקות, הקשיים, הרקע האישי, 
תחומי העניין וכן הלאה...

המורה בגישת הפרסונליזציה של הלמידה מאבחן/ת את מצבם של התלמידים 
ובונה יחד איתם תוכנית למידה אישית המותאמת באופן ייחודי לכל תלמיד 

ותלמידה, תוכנית שמציעה צורות למידה ותכני למידה המותאמים אישית 
לתלמיד/ה, מאתגרת את התלמיד/ה באופן מייטבי ומאפשרת לו/ה לפתח את 

מלוא הפוטנציאל שלו/ה תוך השגת מטרות אישיות, בקצב המתאים ביותר 
לו/ה. התלמידים לומדים לפי תוכנית הלמידה האישית, תוך שהם מקבלים 

משוב מתמיד על למידתם, באופן שמכוון את למידתם בכל יום מחדש.

אנו עסוקים בחטיבה במתן הזדמנויות שונות ומגוון המאפשרות לכל תלמיד 
להצטיין בדרך שלו ולממש את הפוטנציאל הגלום בו. בית הספר משמש מרחב 

לביטוי המצוינות על רבדיה השונים, כאשר התכנים שאובים מתוך תוכניות 
הלימודים והצירים המארגנים בחטיבה, בדגש על "אדם, בן העם, בן העולם"   
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התחום התרבותיהתחום הארגוניהתחום החברתיהתחום הקהילתיהתחום לימודיהתחום הפיסיחיבור לפרופילרציונל

מתן אפשרות לכלל 
התלמידים והמורים 

בבית-הספר לבטא את 
עצמם באמצעות יצירת 

פלטפורמה בה  יביעו את 
כישרונותיהם ויכולותיהם 

השונות.

הצטיינות בדרך המיוחדת 
לכל אחד ואחת, הוא 

אחד מגרעיני המומחיות 
של בית-הספר. כמו כן 

יושג באמצעות הגברת 
הערכים המובילים מימוש 

המיצוי של יכולות של 
הפרט, תוך שיתוף פעולה 

וחתירה מתמדת למצוינות, 
בד בבד ליצירת תחושת 

משמעותיות וקרבה ראויה 
לבאי החטיבה.  

פעילויות שונות בהם ניתן לבצע 
את הקישור של הצטיינות בדרך 
שלך: ניתן לעשות יום מרוכז של 

כישרונות התלמידים והצגתם 
 ברחבת בית הספר; תחרות 

בית־ספרית "תורה נביאים 
וכותבים" בה הילדים כותבים 

יצירות אישיות הנוגעות לתכנים 
שונים בתנ"ך; תחרות "פוסטר 

השלום" – תחרות ארצית שבה 
התלמיד יוצר פוסטר בנושא 

אדיבות בשלום; יצירה ברמה 
השכבתית: פעילות יוצרת של 

תלמידים שחיפשו דמויות 
נשים מובילות בחברה מתוך 

זיקה וחיבור לחוזקות של 
נשים מקראיות בעלות תכונות 

מקבילות; יום שיא בללמוד 
אחרת בו מוצגים תוצרים אישיים 

של השיעורים השונים ועוד.

ההעצמה שיחוו התלמידים 
תתקשר גם לחייהם הלימודיים 

וגם לחייהם האישיים: 
לצד ההעצמה האישית 

וההצלחה ובהתאם לעקרונות 
הפסיכו־פדגוגיה, ייתכן והמוטיבציה 

שיחווה במקומות שונים במהלך 
העשייה השונה ב"הצטיינות בדרך 
שלך" יכולה להשפיע על תהליכי 

למידה האישיים שלו. 

שיתוף הקהילה בפרויקטים 
השונים - 

הוצאת חוזרים לגבי 
הפעילויות השונות להורים; 

שיתוף ההורים בימים 
השונים, דוגמת ימי שיא בהם 
תהיה פתיחת דלתות להורים 

ו/או לקהילה ואף שיתופם 
בתוך הפרויקטים; 

פרויקטים דוגמת התחרויות 
)"תורה נביאים וכותבים"; 

"פוסטר השלום" ועוד( 
משלבות ייצוג בית ספרי, 

עירוני וארצי ועוד.

יצירת שיח בין התלמידים 
לבין עצמם, בין התלמידים 

לבין המורים סביב 
הנושאים השונים שיוצגו 

בפרויקט. 
בהתאם לעקרונות 

הפסיכו־פדגוגיה ניתן 
לשער כי גם הדבר יכול 

להשפיע על האקלים 
הבית־ספרי, תחושת 

השייכות של התלמידים 
והמורים לארגון ועוד.

יידרש תקציב לחלק מן 
הפעילויות - 

חומרים ו/או פעילויות ועוד 
בכדי ליצור מצג איכותי וראוי 

לפרויקטים השונים. 

יצירת שיתוף, רתימה והדרכה 
של הצוות בנושא הפרויקט 

"להצטיין בדרך שלך" ושיתופו 
בכדי שהדברים יוכלו לקבל 

מעמד משמעותי וראוי 
בבית־הספר ולרעיונות השונים 

תהיה אפשרות להגיע ולהשפיע 
עד אחרון התלמידים.  

חיבור ישיר לתוכן היהודי והרב־תחומי 
תוך העמקה בנושא הזהות. 

לדוגמה, בפרויקט "נשים מנהיגות" נוצרה 
חיבור והעמקה בין הדמויות המקראיות 

ותכונותיהן המשמעותיות לבין דמויות 
מובילות של נשים בחברה כיום, חיבור 

לטקסט המקראי ועוד; בפרויקט "תורה 
נביאים וכותבים" נדרשת העמקה 

תרבותית, קריאת מקורות אקדמיים, 
חשיבה יצירתית, העמקה וליווי הדורשים 
הכנה מעמיקה והיכרות עם התרבות של 

המזרח הקדום לעומת תרבות יהודית 
כיום ועוד; 

ייתכן ואת יום השיא נקיים סביב הנושא 
השנתי - "אחדות ישראל" כאשר 

תתבצע שימת דגש על שמירה על 
אחדות ושמירה על ייחודיות - נושא 

כשלעצמו קשור לחיי התלמידים, 
קשור ישירות לחזון בית־הספר 

)"אדם, בן העם, בן העולם( ועוד. 

טבלה    מארגית

בחוברת המוצר אנו נחבר בין המוצר "להצטיין בדרך 
שלך" לבין עקרונות הפסיכופדגוגיה: 
1. אוטונומיה= עוסק בבחירה  כל ילד יכול לבחור

2. העצמה = גם מעצים את ההעצמה מול הסביבה וגם ביחס לעצמו 
כי בוחרים להתמקד בחוזקות

3. מוטיבציה = גם להשתתפות בפרויקט – יש מוטיבציה במקומות שונים 
שעשויים להשפיע על תהליכי למידה

4. יחסיים בין אישים = שיפור יחסים בין אישיים לבין עצמם, בין תלמידים 
למורים ועוד. יכול להשפיע על אקלים

5. מסוגלות = מפתח את תחושת המסוגלות של הילד.
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1. להצטיין בדרך שלך - תהליך ברור חוזקות
ראשית, יש לזמן לתלמיד תהליך לברור חוזקות, דרכן יבחן את כישוריו ואת 

המרחבים המאפשרים לו לבטא את עצמו בצורה המדוייקת ביותר. זהו תהליך 
ברור בו בוחן את התלמיד את עצמו ביחס לעצמו וביחס לסביבתו. 

דוגמה לתהליך שהתרחש במליאת המורים ובכיתה: 

כוח העל שלי - הנחיות
הקלפים הפוכים. 	 
כל אחד בתורו שולף קלף של "כוח על" ומסביר היכן זה פוגש אותו:  	 
יש להסביר מדוע זהו כוח על... 	 
 אם יש לו את הכוח - באיזה עוצמות? באיזה אופן? מה משמעותו? 	 

מעוניין בו? מעדיף לוותר? 
אם אין לו את הכוח והיה רוצה בו - יש להסביר מדוע ובאיזה אופן ניתן 	 

לדעתו לרכוש אותו? מי/מה יכול לסייע לו בכך?  
אם אין לו את הכוח ואינו רוצה בו - לנמק מדוע. 	 

שנית, יש לזמן לתלמיד מרחב לשאילת שאלות וברור, כאלו הקשורות לאדם, 
לבן העם ולבן העולם, והמאפיינות את הפרופיל הבית ספרי והיונקות מתחומי 

העניין היהודיים, הציוניים והאזרחים דמוקרטיים. 
הללו ינוסחו כשאלות גדולות - שאלות חקר, וילוו בשאלות ממוקדות הבוחנות 

את התהליכים מתוך זהותו ותפישת עולמו של התלמיד.  

דוגמאות לשאלות הגדולות: 
מה פירוש להיות ישראלי? יהודי? 

מה בין חזונו של הרצל למציאות הישראלית? 
מה בין פרקי אבות לחיינו היום? ועוד... 

האם הפרויקט הציוני הצליח?
אילו הישגים ביוון העתיקה משמעותיים גם היום?

האם מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית?
האם  האדם  תוצר של תורשה או סביבה?
פרוייקט הגנום האנושי – ברכה או קללה?

מה תפקידה של השינה?
מדוע הטבע צריך זכר ונקבה?
האם טוב להשתייך לקבוצה?

מי ומה קובעים מה אנחנו אוכלים?
האם האוהבים של פעם דומים לאוהבים של היום?

האם הטבע מדבר? 
כיצד אנו רואים את העולם?

האם נשאר לנו במה למרוד?
כיצד הפרסומות מעצבות את חיינו? 

מי קובע מה נכון לגבר ומה נכון לאישה?
האם החופש תמיד טוב לנו?

עד כמה מלחמות מקדמות את החברה?
מתי מפגש בין תרבויות מוביל ליצירה ומתי לעימות?

מהי אהבה?
מה קובע זהות של מדינה?

מה מגלים כאשר יוצאים למסע?
האם האדם יכול לשלוט באיתני הטבע?

האם ניתן לדעת למה "התכוון" המשורר?
האם שווה להיות שונה?

המאה ה-21 תהיה טובה או רעה יותר?
מה כוחן של מילים?

האם המהפכות שהתרחשו בעת החדשה הביאו לעולם טוב יותר?
האם השואה יכולה להתרחש שוב?

איך מדינה זוכרת? ועוד... 
דוגמאות נוספות ניתן למצוא בחוברות המוצר "זאב על הבר" בו מפורטים 

תהליכי החקר בשיתוף הקהילה ומניפת שאלות עמ"ר, המהווה מוצר על 
המכיל 65 שאלות מבררות זהות.

2. להצטיין בדרך שלך - תהליך חקר ושאילת שאלות
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דוגמה לפעילות הורים וילדים סביב הסוגיה מהו 
ישראלי: 

שורשים: פליקס - הנחיות 
קהל יעד: הפעילות מיועדת לתלמידים והורים  

זמן משוער: כ 45 דקות )כחצי שעה סבב כרטיסיות + 
כרבע שעה שיתוף במליאה(   

עזרים:

מעטפה ועליה מודבק מצידה האחד האירוע 

חבילות פתקיות  

שלב ראשון - חלוקת המליאה לקבוצות – לפחות 3 
משפחות בקבוצה, כ 8 קבוצות  

שלב שני - הקראת שיר/קטע הפתיחה, הכולל הנחיות  

שלב שלישי - כל קבוצה מקבלת מעטפה ועליה אירוע. 

כל אחד מחברי הקבוצה נדרש לכתוב התייחסות אישית 
לאירוע על פתקית ולהכניס אותה למעטפה, וזאת ללא דיון 

עם חברי הקבוצה. 

כל שלוש-ארבע דקות, לפי הסדר, מחליפות הקבוצות 
ביניהן את המעטפות. 

שלב רביעי - בסבב האחרון, על הקבוצה לפתוח את 
המעטפה ולעיין במה שכתבו האחרים ולהשיב על שאלה 

אחידה הניתנת לכל הקבוצות: 

 מה זה להיות ישראלי בעינכם? 

שלב חמישי - שיתוף במליאה.

לסיכום, ניתן להשמיע את השיר "להיות ישראלי", הכולל 
בסרטון תערוכת ציורים בנושא  

https://www.youtube.com/watch?v=-D6NqPqQKmk

פליקס, ארנב חביב ושובב, מתבונן ומסתכל
יצא לטיול במדינת ישראל.

הוא נכנס לבתי הספר, הצטרף לאירועים 
וניסה ללמוד ולחוות איך בישראל חיים. 

השפה נשמעת לו מוזרה, 
בליל של מילים מארץ זרה.  

והמעברים פה כל כך מהירים -
מטקסי זיכרון לחגיגות המונים. 

והנוער פה מעורר בו עניין 
כיצד, הוא שואל, הם מעבירים פה את הזמן? 

והאוכל? בשביל פליקס זה היה אתגר אמיתי 
מתוק? חריף? מזרחי? פולני? 

פליקס שואל המון שאלות, 
מנסה ללמוד מתוך מגוון התשובות ... 

בכל מקום שהתבונן ופיתח תובנה
כתב פתקית לסוזי חברתו היקרה.

לפניכם פתקיות צבעוניות, מעטפות למכתב
נסו לנחש )מניסיונכם הרב( 
מה לדעתכם פליקס כתב ...

פליקס מגיע לביקור בביתכם בערב שבת. 

מה הוא שומע? רואה? מרגיש? 

פליקס מגיע למדינת ישראל 

בערב  יום העצמאות 

וצופה בטקס הדלקת המשואות. 

מה הוא שומע? רואה? מרגיש? 

פליקס מקשיב לכם משוחחים ביניכם 

ושומע שפה שלא שמע קודם, 

שפה ששזורות בה מילים 

בעברית, ערבית, לדינו, רוסית...  

וגם  "כאילו כזה" בכל משפט ...  

מה תסבירו לו? 

פליקס, שהגיע לישראל אחרי טיסה ארוכה, 

מבקש לאכול. מה תציעו לו על מנת להרגיע 

את תאבונו? איפה? מה לא? מדוע ... 

גונבה שמועה לפליקס כי מדינת ישראל 

היא מדינה של ממציאים. 

שתפו את פליקס בהמצאות ישראליות 

וב"אקזיטים" רווחיים ...

פליקס מבקש להצטרף אליכם 

לאירוע בר/בת מצווה. 

לאן תיקחו אותו? 

מה חשוב שיראה? שירגיש?  

פליקס צופה עמכם 

במהדורת החדשות המרכזית. 

מה הוא שומע? רואה? מרגיש? 

פליקס מבקש לתור בארץ ישראל... 

לאן תיקחו אותו? 

מה חשוב שיראה? שירגיש?

1
2

3
4

567
8

פיתחו את המעטפה ועל פי התשובות, 
נסחו בקבוצה תשובה לשאלה: 
מה זה להיות ישראלי בעינכם? 

להצטיין בדרך שלך
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ביטויים אמנותיים נוספים המבקשים להגדיר ולהשיב 
על שאלת הזהות, היונקת מהציר המארגן "אדם, בן 

העם, בן העולם:

"החינוך הוא בבחינת סימפוניה בלתי גמורה ולא מפני שתמה ולא 
נשלמה, אלא מפני שמסכת חינוך אינה נשלמת 

 ואינה תמה – היא נרקמת תמיד" 
)זלמן ארן(

"תורה, נביאים וכותבים.." - מסורת של חטיבת "זאב" בתחרות כתיבה של 
משרד החינוך בשם "תורה נביאים...וכותבים!" זו השנה הרביעית ברציפות. 
התחרות עוסקת בכתיבה יוצרת על נושאים מקראיים שונים, והיא מזמנת 

לתלמידנו המוכשרים והיצירתיים את האפשרות ליצור עבודות כתובות 
שונות ומגוונות אודות סוגיות שונות בתנ"ך, להתעצם, ללמוד, להוביל, להוות 

דוגמה אישית וליישם את מה שבית ספרנו חרט על דגלו: להצטיין בדרך שלכם, 
ובמקביל להעמיק בנושא סוגיית הזהות עליה אנו עובדים במסגרת פרויקט 

"מארג" הייחודי. 
בשנתיים החולפות זכו שתי יצירות שלנו ליצירות מצטיינות במחוז והתפרסמו 

בספר של התחרות שפורסמה בידי משרד החינוך - הישג משמעותי וראוי 
לחטיבה: 

•בשנת תשע"ז: היצירה "אהבת לאה" של גילי קולרמן, בוגרת שכבת ט'. 
•בשנת תשע"ח: היצירה "ארץ אהבתי" של גיל רוזן, בוגרת שכבת ח'. 

שם התלמידה: גיל רוזן
כיתה: ח'1

שם בית הספר: חטיבת הביניים "זאב ז'בוטינסקי" הרצליה
רכז התחרות ומנחה התלמידה: מקס רוזנפלד

ארץ אהבתי \ גיל רוזן

יפה את אהובתי
יפות הן מידותיך

כה קטנות הן כפותיך
אשר טובלות באגמיך.

וחרב אין בידיך...

ובאופק ישנו האופל
כה עצום הוא הפלשתי

גמלוני ומגושם
החפץ להפילך למרגלותיו.

וחרב אין בידיך...

ואת אהובתי טהורה ופשוטה
כרועת צאן

בשלל פירותיך האדומים
כשערות המלך דוד.

וחרב אין בידיך...

בגופיך הצנום תעמדי איתנה
אל מול הסערה המאיימת

להחריב את גבולותייך.

וחרב אין בידיך...

תחרות "תורה נביאים...וכותבים" תשע"ח

משמעות מילות השיר
זהו שיר הלל נכסף למדינת ישראל במלאת 70 שנה 

להולדתה.
משל הייתה קטנה וצנומה העומדת איתנה אל מול אויביה 

המנסים להשמידה.
הנמשל הוא דוד רועה הצאן בעל מידותיו הקטנות ואדום 

השיער העומד מול גוליית לוחם פלישתי גדול ממדים, 
אשר בא להילחם במלוא עוצמתו וחרבו בדוד שהיה חשוף.

בעזרת חוכמתו, אבן ומקלע שהיו ברשותו הצליח לגבור 
על גוליית, להפילו ולכרות את ראשו.

רפלקציה
במילות השיר הדגשתי את כוחה של המדינה, כה קטנה 

וטהורה המצליחה לשרוד ולעמוד בגבורה אל מול אויביה.
לפיכך בחרתי בסיפור התנ"כי דוד וגוליית, המתאר את 

גבורתו של דוד אל מול הפלשתי וקישרתי אותו למדינת 
ישראל, לציון 70 שנה להולדתה.

ביבליוגרפיה
מ' גרסיאל, "יסודות של היסטוריה וריאליה בתיאור בעמק 

האלה וקרב דוד וגלית )שמ"א י"ז(", בית-מקרא גליון ד 
)קמז(, תשנ"ו.

ג' דורון, "מראה מקום: דוד וגולית בעמק האלה", מטח: 
המרכז לטכנולוגיה חינוכית, 2005.

נ' משעל: "ישראל 60: ואלה שנות", ידיעות אחרונות, 2008

הזוכות לשנת תשע"ז הן: קים דרזנר )מקום שני, שכבת ז'(; גילי קולרמן )מקום 
ראשון, שכבת ט'(; טליה אברג'יל )מקום שלישי, שכבת ח'(.
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תחרות ציורי ילדים 
"פוסטר השלום "-2018 2019" -

זו שנה שניה שתלמידי שכבת ז' בחטיבת "זאב" משתתפים בתחרות 
ציורי ילדים "פוסטר השלום".

הדרך להעביר מסר בנושא חשוב זו תוך שילוב הביטוי האישי באומנות 
מבטאת את השפה הבית ספרית "להצטיין בדרך שלך".

החל משנת 1988 עורך ארגון הליונס הבינלאומי בין מועדוניו הפזורים 
על פני הגלובוס את תחרות ציורי ילדים "פוסטר השלום". התחרות 
נוסדה בכדי לאפשר לילדים לבטא את רגשותיהם בנושא השלום 
בעולמנו. מחוז 128 ישראל משתתף בתחרות הבינלאומית, ומזמין 

תלמידים בגילאי 13 - 11 לקחת חלק פעיל בתחרות. 
בשנים שעברו מספר פוסטרים שזכו בתחרות הארצית נכללו בין 

הפוסטרים שזכו בתחרות העולמית. התלמידים והמועדונים זכו לכבוד 
ולפרס מכובד.   

עד היום השתתפו בתחרות יותר מארבעה מיליון ילדים מקרוב ל 100 
מדינות. בימים קשים אלו של כמיהה לשלום ורגיעה אנו רואים חשיבות 

רבה לשילוב תלמידי מערכת החינוך, בני כל הדתות, בפרויקט חשוב זה .
השנה זכתה התלמידה רותם אמיר מכיתה ז'5 בתחרות האזורית 

והעפילה לשלב התחרות הארצית.

3. להצטיין בדרך שלך - ביטוי אומנותי מגוון

חוברת
עיתון

תוכנה
לומדה
הצגה

תחרות, טורניר, אולימפיאדה
דיון קהילתי רב משתתפים

פאנל מומחים
מודלים תלת ממדיים

ספר לימוד
ציור קיר

תבשילים ומאכלים
תערוכת ציורים וצילומים

מרצפות
מבוך

מסלול מכשולים
גינה

טיול, סיור
מצגת

שיר
מתקן, מכשיר, פטנט

ספר חידות
ספר בדיחות

חיבור/ מאמר
ראיון עם מומחה

פאזל
ריקוד

קומיקס
תכשיטים

שמיכת טלאים
יריד שעשועים
דוכנים בשוק

הקמת שירות לקהילה
משחקי קבוצה

מערך שיעור
תיקים

משחק מחשב
תוכנית טלוויזיה

מרכז למידה בנושא
גן חיות, גן בוטני
שרטוט אדריכלי

כנס, יום עיון
אירוע שיא, יום הפעלות

ניסוי
תגלית

אירוע תרומה לקהילה
ספר )עיוני, סיפורים, שירים(

עיר העתיד
דיבייט קהילתי

עיצוב אופנה
גרפיטי

סרט
אנימציה

מסיבה, קרנבל
עיתון )אקטואלי, היסטורי...(

אתר אינטרנט
חולצות טי

חוברת תובנות ושאלות
דיסק מוסיקה

פסלים
פוסטר

עיצוב מוצר
עיצוב גרפי

ארכיטקטורה
חזה )כתיבה, הפקה, עיבוד(

בנייה בלגו
תיאטרון בובות

לוגו/ סלוגן
ספר חוקים

פרסומת 
צילום סרט

אמנות בחול

השלב השלישי הוא ביטוי אומנותי לתהליך שאילת השאלות ולתשובה עליהן. 
100 תוצרים אפשריים המניעים תהליכי למידה בפרויקט מאת רויטל יהלום

פיסול בטבע
באנר לקיר

קמפיין בחירות
עיצוב כובע

מדריך הפעלה
ערב קריאה קהילתי

דף פייסבוק
כתיבת חזון או אני מאמין

פרויקט מחזור
איסוף תרומות

תחנת רדיו, תוכנית רדיו
בניית מכשיר חשמלי

סיפורי ילדים
קליפ

פעילות לכיתות אחרות
הופעה מוסיקלית 

פינת חי
שיפוץ מבנה ציבורי

תפאורה
מסע בזמן

קיוסק בית ספרי

הקמת מסעדה 
עיצוב חדר, חלל

חפירה ארכיאולוגית
תלבושות

שיפוץ מבנה 
עיצוב דגל
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ללמוד אחרת - פלטפורמה המאפשרת לכל תלמיד להצטיין בדרך שלו

תכנית "ללמוד אחרת" בחטיבת זאב, הינה תכנית רב- גילאית, מתוך בחירה 
להעמקת הדיאלוג ולטיפוח למידה משמעותית.

כמדי שנה מתקיים תהליך בחירה בית ספרי בו כל תלמיד ותלמידה בוחרים 
תחום אומנות אותו הם מרחיבים, בוחנים, חווים ומציגים. בתהליך זה ערך 

המצוינות ניכר, כמו גם ערך הבחירה. מתוך אמונה כי נקודות החוזק "מאירות" 
את האדם, מוצאים לא מעט מהתלמידים בתוכנית זו "פסק זמן" המרחיב את 

הלב והנשמה.
תכני הלימוד שאובים מתוך הפרופיל הבית ספרי ויונקים תכנים מהעולם היהודי, 

הציוני, האזרחי והדמוקרטי על מופעיו השונים. 

דוגמאות לקורסים במסגרת "ללמוד אחרת":  

שם הקורס: תקשורת ומדיה חדשה 
מנחה: אבי אורנן - עיתונאי 'מעריב' לשעבר, ומרצה לתקשורת המונים בהווה. 

מלמד פילוסופיה, סוציולוגיה ואזרחות. 
רציונל ותכנים: בעולם בו כל משתמש ווטסאפ הוא סוג של עיתונאי והמידע 

זמין מאי פעם, האחריות על קריאה ביקורתית וחשיבה עצמאית עוברת אל כל 
אחד מאתנו. במהלך המפגשים, לומדים התלמידים איך מייצרים חדשות, איך 

מעצבים דעת קהל, מתי ולמה הרשתות החברתיות שינו את העולם שלנו, האם 
התקשורת אמורה להיות אובייקטיבית, ומי מנסה לעשות עלינו מניפולציות. 

במהלך הלמידה משולבים קטעי קולנוע, תכניות סאטירה, טקסטים ממקורות 
שונים )עיתונות, אומנות, יהדות ועוד( מחשבות על שיווק ופרסום - הצצה אל 

מאחורי הקלעים, שתעזור לנו לראות את כל התמונה. 
מושג דגש על קשר בן אדם, בן העולם ובן העם. בשאיפה לעודד קריאה/צפייה 

ביקורתית ולבחון שאלות על ערכים ומוסר, תוך גיבוש עמדה אישית מושכלת.

שם הקורס: מוסיקה, הדרכת שירה ונגינה בקבוצה 
מנחה: אלון כרמלי - מוזיקאי ונגן קונטרבס מהמובילים בארץ. בעל ניסיון עשיר 

בהדרכות הרכבים והפקה מוזיקאלית בארץ ובחו״ל.

רציונל ותכנים: פיתוח שמיעה מוזיקאלית, נגינה בקבוצה והרכב, בניית קולות 
הרמונית והכנת מופעים לטקסים ואירועי בית הספר. 

השירים נבחרים בהלימה לחזון הבית ספרי ומתכתבים עם הנושא השנתי 
והצירים המארגנים - יהודי, ציוני אזרחי ודמוקרטי. התלמידים לומדים את 

השירים על תוכניהם ומאפייניהם ואף מזמנים שירים המבטאים את עולמם 
וזהותם המתהווה. 

שם הקורס: מחול - מסע תנועה חוויתי
מנחה: גלי לוי, בעלת ותק רב בהוראת המחול בלהקות המובילות בארץ. 

מרצה בווינגיט ומובילה סמינרים בארץ.

רציונל ומטרות: חשיפה לסגנונות המחול השונים והמגוונים, פיתוח מיומנויות, 
מתן הזדמנות לביטוי אישי - כל אחד ועולמו יוכל לבוא לידי ביטוי בתנועה 

ויצירה.
התלמידים לומדים לבטא את עולמם הפנימי בתנועה ובריקוד, תוך שהם 

לומדים מעקרונות המחול העולמיים ומאלו הישראליים והיהודיים. 

שם הקורס: אומנות פלסטית 
מנחה: נירית אלמגור  

רציונל ותכנים: במהלך המפגשים 
בסטודיו לאומנות שלנו, שבו עזרים, 
חומרים וציוד מגוון, נלמד את שפת 

האומנות באמצעות התנסות בטכניקות 
שונות בתחומי הציור, הפיסול וההדפס.

התלמידים יחשפו לטכניקות שונות כגון: 
שימוש בעפרונות, יצירת נפח, אור וצל, 
צבעי אקריליק, צבעי מים וצבעי עפרון. 

טכניקות קולאז' ואסמבלאז', פיסול בחוטי 
ברזל, גבס ועיסת נייר. 

כמו כן יחשפו התלמידים לאמנות יהודית, 
ישראלית ובין לאומית, יעמדו על מאפייניה 

הייחודיים ויצרו משלהם.  
באמצעות המיומנויות המגוונות יוכל כל 
תלמיד למצוא את הדרך המתאימה לו 
להביא לידי ביטוי את רעיונותיו ורגשותיו.
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שם הקורס: תיאטרון
מנחה: שלומי אדרי, שחקן, במאי ויוצר, רכז תחום תאטרון "בתרבות פריפרייה". 
רציונל ומטרות: בשיעורי התיאטרון עיקר העשייה הוא בעבודת אימפרוביזציה 

והכרת החלל, עבודה בצוות, פיתוח ההקשבה והעמידה מול קהל.
כל אלו נעשים תוך שימת דגש על תקשורת בין אישית ועבודה על טקסטים 

מהמחזאות הישראלית. 

מדבריו של שלומי אדרי, מורה לתיאטרון:  
"בשיטת הלימוד שלי בכל שנותיי כמורה לתיאטרון אני מאמין בחיבור של האדם 

בראש ובראשונה לעצמו, לרגשותיו, לתובנות שלו, לתהליכי הלמידה הבלתי 
נגמרים שבו. אך תהליך זה, וכך אני תמיד מזכיר בשיעוריי, הוא תהליך של 

הקשבה חברתית. על במה- חייב שחקן להיות קודם כל ובראשית לכל קשוב 
לפרטנרים האחרים )להיות או לא להיות...(.

בלעדיי השותפים הטבעיים של השחקן /התלמיד אין עיקר ותכלית.
החיבור של האדם - לחברה הראשונה )בית-הספר( לחברה הגדולה 

)חיבור לארץ ולעם( לחברה הרחוקה )ארצות ותרבויות שונות( הינו חיבור 
הכרחי לשחקן/ נית.

תהליך הלמידה יכלול חיבור לשיח היהודי - ציוני דרך טקסטים משמעותיים 
בהתפתחות המחזאות והשירה הקלאסית והמודרנית הישראלית.

נעבוד ונעמיק בטקסטים של - ש"י עגנון, אלתרמן, ז'בוטינסקי, הרצל, חנוך לוין, 
יונה וולך, ביאליק, רחל המשוררת, ספר תהילים, שיר השירים ועוד...ונמצא דרך 

התיאטרון ודרך השחקנים את החיבורים שלהם אל הטקסט.
המטרה היא למצוא את השורשים המחברים כל אדם דרך ההבעה 

התיאטרלית והטקסטים שעיצבו את המדינה הזו.
דוגמאות:

• סצנה מ"בעלת הארמון " של לאה גולדברג 
• הקראת שירה )ביאליק, וולך(בצורה תיאטראלית

• סצנה מתוך המחזה על חייו ופועלו של הרצל
• המחזת נאום או מסה של ז'בוטנסקי
• סצנה זוגית מ"שיר השירים"  ועוד..."

שם הקורס: מסלול צילום
מנחה: מירי רדר-זמפט, בוגרת לימודי קולנוע וצילום. 

במשך שנים עבדה בתפקידים שונים בחברת הפקות, 
עבור תכניות טלוויזיה.

רציונל ומטרות: במהלך הקורס יילמדו יסודות הצילום, 
מבנה המצלמה וחלקיה, יסודות הקומפוזיציה, זוויות צילום, 

תנועות מצלמה ועוד, כאשר התלמידים ייחשפו לצלמים 
מובילים כיום ובעבר.  

כל שיעור יכלול למידה עיונית ומעשית במטרה להעצים 
את הביטוי האישי של כל תלמיד ותלמיד. 

במסגרת הקורס, ייצאו התלמידים ליום צילום מרוכז מחוץ 
לבית הספר, כאשר הצילומים יוצגו בתערוכה משותפת.

יהודי ציוני אזרחי-דמוקרטי - פרויקט מסלול צילום, 
 בהנחיית מירי רדר-סמפט, מורה לצילום וחברת 

הנהגת מארג: 
תחום הצילום התפתח בשנות ה-30 של המאה ה-19 
והשפיע על תפיסת המרחב והחלל, על תודעת הזיכרון 

ועל תפיסת האמנות. הוא שינה את אופן הבניית הזיכרון 
הפרטי, הקולקטיבי והלאומי, כמו גם את התקשורת 

הכתובה והאלקטרונית בטלוויזיה ובאינטרנט,
את התעמולה, הפוליטיקה, הכלכלה, הפרסום ועוד. 

כמדיום מודרני, הצילום משלב טכנולוגיה עדכנית 
ופופולרית, והוא ניתן ליישום בכל רגע ובכל מצב. הצילום 

משקף את תפיסת עולמו של הצלם ואת זווית הראייה 
הייחודית שלו. הוא תורם לתיעוד מאורעות מתוך נקודת 

מבט אישית, מתוך שיקוף ערכים חברתיים-פוליטיים מחד 
גיסא וערכים אסתטיים-אמנותיים מאידך גיסא. 

ישנם סוגי צילום רבים, שלכל אחד מהם תפקידים 
ומשמעויות אחרים.

למציאות גבולות הנתחמים רק על ידי הדמיון, וככל 
שנרחיב את גבולות הדמיון המציאות תהפוך לחסרת 
גבולות. חלק ממטרות הקורס בחטיבה, הן לחפש בנו 
נקודות מבט מרעננות ומקוריות על המציאות סביבנו, 

כיצד מציאות זו מתקשרת וקשורה אלי וכיצד הצילום שלי 
הוא כלי הביטוי אישי לתחושות אלו. הוא ַמבנה את זהותנו 

האישית ואת ההיסטוריה הפרטית שלנו ושל משפחתנו 
ומעורר בקרבנו גאווה ושייכות.

הצילום הוא מדיום תקשורתי המדבר תרבות מקומית 
על רבדיה השונים ומתבונן על האדם ותרבותו באמצעות 

דימויים חזותיים. האמירה הצילומית היא אישית, תלוית 
מקום וזמן ותלויה "בעינו" הייחודית של הצלם. 

לכל תלמיד בקורס מבט ייחודי רק לו המדבר על ביתו, 
זהותו האישית ועולם המושגים שלו. 

מתוך דברים אילו  צמח הרעיון של קבוצת הצילום. חיפוש 
אחר הקול האישי של כל אחד ואחת.

כחלק מלימודי הצילום אנו לומדים את שפת הצילום, 
מושגים הקשורים לצילום ולאחר מכן אנו יוצאים ומיישמים 

את שלמדנו בשטח. כל תלמיד מיישם את המושגים 
שלמדנו דרך ראייתו הייחודית את את המרחב.

בשנת הלימודים תשע"ח יצאו תלמידי הצילום ליום צילום 
בעקבות 70 שנה למדינה. שוחחנו בטרם היציאה, על 

היסטוריה, על מקומות  הקרובים אלינו ומדברים על נושא 
זה. שוחחנו על הזהות האישית שלנו בעקבות מקומות אילו 
וכיצד הם קשורים לעולמינו. ביקרנו בבית הכרזת המדינה, 

ביקרנו בתאטרון הבימה, בשוק הכרמל ועוד. בתום התהליך 
יצרנו תערוכה שהביאה את תחושותיהם המצולמות של 

התלמידים ביום זה.
בשנה זו, תשע"ט, אנו עובדים על הראיה אישית- תרבותית 

דרך הנושא המרכזי השנה: אחדות וייחודיות. בכיתה 
שוחחנו על פירוש המילים וכיצד כל אחד יכול להביע את 

עצמו בדרכו הייחודית בנושא. אנו מחפשים את השונה 
והמקורי בכל אחד. אין זו משימה אחת נקודתית אלא 
תהליך איטי של חיפוש עצמי וחיפוש דרך הביטוי שלי 

שהיא שונה משל שאר חברי הקבוצה.   


