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י.גלילי רואים בהשכלה הכללית  אנו בבית חינוך תיכון ע”ש 
עשירים,  חיים  בבניית  פינה  אבן  ותלמידותינו  תלמידינו  של 
בהרחבת  רבה  חשיבות  רואים  אנו  סקרנות.  ומלאי  מגוונים 
אופקים, בחיבור בין תחומי ידע שונים ובפנייה למחוזות בלתי 
מוכרים של השכלה וידע. החיבור בין עולמות התוכן, שנראים 
לנו מצד  זה לזה, עשוי לסייע  ומנוכרים  לנו לעתים רחוקים 
שמסקרנים  הידע  בתחומי  ובהעמקה  בהתמקצעות  אחד 
אותנו יותר; ומצד שני בפנייה לעולמות תוכן חדשים, לעתים 
כאלה שלא צפינו שנאהב, דווקא מן הזווית החדשה והבלתי 

מוכרת. 
ולהתמקד  להתמקצע  כלל  בדרך  היא  הספר  בבית  הנטייה 
בתחום הלימודי הנלמד: היסטוריה, מתמטיקה, פיסיקה וכו’.

תוכנית הלימודים שלנו תעביר את המוקד מלמידה תחומית 
אותו  נושא-על,  יעמוד  הלמידה  במרכז  נושאית.  ללמידה 
התלמידים והתלמידות יחקרו ממגוון רחב של נקודות מבט: 
ועוד.  ערכיות  אקטואליות,  חברתיות,  הומניסטיות,  מדעיות, 
חדשנית  ללמידה  המותאמות  מיומנויות  תשלב  הלמידה 

הרציונאל

שילוב  המעודד  החינוך  משרד  לחזון  בהתאם  דרך,  ופורצת 
מיומנויות למידה של המאה ה-21.

מעצב  גורם  להיות  אף  עשויה  תחומית  הרב  הלמידה 
בכך  הלמידה,  תהליכי  את  התלמידים  של  בתפישתם 
חשיבה  לאקטיביות,  וחדגוני  סביל  למידה  ממצב  שיעברו 
וחקר בינתחומי. בכך עשויה להיות השפעה על זהותם של 

התלמידים כאנשים חוקרים, סקרנים וספקנים.

לצורך  )הלימוד,  התורה  מוגדרת  במשנה  נזיקין  במסכת 
ענייננו( כ”גדולה” יותר מן הכהונה ומן המלכות, שכן המלכות 
ואילו   - וארבע  בעשרים  הכהונה  מעלות,  בשלושים  נקנית 
אותן  למעשה,  מעלות.  שמונה  בארבעים  נקנה  הלימוד 
ארבעים ושמונה מעלות הן ארבעים ושמונה נתיבות בהן ניתן 

ללמוד.
שאיפתנו היא לאפשר לתלמידות ולתלמידים ללמוד כל אחד 
בנתיב בו הוא מתעניין, בבחינת “אין אדם למד, אלא ממקום 

שליבו חפץ” )תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה י”ט, ע”א(.

״אנו שוקדים על יצירת מרחב המאפשר התפתחותו של אדם חושב… עצמאי, רחב אופקים… 
ומעודדים תחושת מסוגלות הממצה את יכולותיו/ה וכישוריו/ה של התלמיד/ה״.

)מתוך פרופיל בית הספר(

תכנית העבודה
התכנית תכלול בתוכה מפגש רב גילאי, בין תחומי, שיעסוק 
הנלמד  הנושא  את  "יתקוף"  כזה  מפגש  כל  מסוים.  בנושא 
מתמטיקה,  פילוסופיה,  תחומים:  שיותר  כמה  של  מזוויתם 
גיאוגרפיה,  לשון,  היסטוריה,  מוסיקה,  פיזיקה,  אמנות, 

מחשבים, קולנוע ועוד.

שנה   70 חגיגות  במסגרת  הופעל  המוצר  תשע"ח  בשנת 
יהיה  ניתן  בהן  הבאות,  לשנים  מודל  יהווה  המוצר  למדינה. 
האדם  זכויות  יום  אחרים:  בנושאים  המוצר  את  להפעיל 
לשואה  הזיכרון  יום  הבינלאומי,  האישה  יום  הבינלאומי, 
מכמה  יילמד  שיהא,  איזה  יהא  הנושא,  ועוד.  ועוד  ולגבורה 

שיותר דיסציפלינות, במסגרת יום או שבוע מרוכז.

רבדים להפעלת המוצר:
זוויות  שיותר  מכמה  הנושא  יילמד  בו  לימודי  שיא  יום   -
ודיסציפלינות, במסגרת שיעורים קצרים )בסגנון TED אבל 

לא פרונטלי אלא חווייתי(.
- חידון שכבתי

- תערוכה שכבתית )שתוקם ע”י התלמידים(
מטרת על לימודית:

תחומיים  רב  למידה  ותהליכי  תחומית  רב  חשיבה  פיתוח 
המחברים בין תחומי ידע שונים סביב שאלה, דילמה או נושא 

מרכזי אחד.
מטרת על זהותית:

רב  ספקנים,  סקרנים,  אנשים  להיות  התלמידים  עידוד 
תחומיים ולומדים אקטיביים, ושימוש בידע הנלמד על מנת 

לחקור ולהבנות זהות אישית וקולקטיבית.



עקרונות
המוצר

     כיצד העקרון מתבטא במוצר   עיקרון

התלמידים לומדים בקבוצה רב גילאית. העיקרון משרת מטרה חברתית: גיבוש רב גילאיות
קהילת בית הספר, וכן מטרה לימודית וזהותית: שיתוף, עיבוד ודיון בקבוצה 

שאינה קבוצת השווים, כאמצעי לחידוד דעותיי וזהותי עם האחר. עיקרון זה נגזר 
מגרעין המומחיות של ביה”ס - “חשיבה מחוץ לקופסה ופתיחות”.

ֿ  ֿֿעל ממגוון רחב של תחומי ידע ודיסציפלינות חוקרות. את רב תחומיות למידת נושא
ההשראה אנו שואבים מ’שיטת הנושאים’ שהתקיימה בחינוך הקיבוצי במשך 
שנים רבות, במסגרתה נבחר נושא חודשי או רבעוני, שנלמד בכל מקצועות 

הלימוד ובכל תחומי הדעת.
דרך אחרת ליישם את המוצר: הוראה בשיתוף של שני מורים בכיתה, ושילוב 

של כמה תחומי דעת בשיעור אחד.

שימוש בטקסטים יהודים ציוניים ואזרחים-דמוקרטיים/יצירות/רעיונות הקניית ״השכלה הכרחית״
קאנוניים, חומרים שהתלמידים ״צריכים לדעת״, הקניית “השכלה כללית” 

רחבה.

למידה בדרכים שונות המותאמת ללומדים שונים.שילוב אינטיליגנציות

התכנית הייחודית מאפשרת לתלמידים ולמורים תנועה במרחב לבירור זהותם עיקרון הבחירה
באמצעות מיקוד העבודה ברכיבי הזהות הפנימיים המרכיבים עמדה: קוגניציה, 

התנהגות ורגשות.
למידה מכוונת זהות נובעת מבחירה של התלמיד את הנושא. בבחינת “אין 

האדם לומד אלא במקום שלבו חפץ”. )בבלי, עבודה זרה י”ט, ע”א(

במקרה של אירוע שיא: האירוע הוא חלק בלתי נפרד מהסדירות החברתית אינטגרליות בחיי בית הספר
בבית הספר, מכוון ליצירת מסורת ארוכת שנים ומוטמע היטב בלוח השנה, כבר 
מתחילתה. השיעורים הם חלק בלתי נפרד מהמערכת ואינם מהווים ״העשרה״ 

סתם או פעילות חברתית נוספת.

המורות והמורים גם לומדים ומעשירים את עולם הידע וטכניקות ההוראה העשרת הצוות
שלהן/ם. בנוסף, נוצרים קשרים בין מורים שונים ממקצועות שונים שמלמדים 

ביחד נושא מסוים.

הורים, תלמידים ומורים ילמדו כולם ביום השיא. הרצון הוא לערב כמה שיותר שיתוף הקהילה
גורמים מהקהילה בארגון והעברת האירוע.



רכיב הזהות העיקרי
בשנה  למשל,  אישית.  וזהות  קולקטיבית  זהות  שבין  המרחב  על  דיאלוג  יזמן  הדעת”  “בשביל  המוצר 
להיבחר  יכולים  הבאות  ובשנים  ישראל”,  למדינת  שנה   70“ של  הנושא  נבחר  המוצר  ליישום  הראשונה 
נושאים שונים שנוגעים בציר מארגן זה: יום זכויות האדם הבינלאומי, יום האישה הבינלאומי, יום הזיכרון 

לשואה ולגבורה, חג הפסח, וכו’. כל הנושאים צריכים לנבוע מלוח השנה העברי או האוניברסלי.

מרכיבי זהות:
רגשיים  קוגנטיביים,  מרכיבים  תשלב  הדעת’  ‘בשביל  הלימודים  בתכנית  הדומיננטיים  הזהות  מרכיבי 
ורצון לשאילת שאלות.  והתנהגותיים. בתחום הקוגנטיבי, אנו מעוניינים לפתח אצל התלמידים סקרנות 
בתחום הרגשי, נבקש לעורר בתלמידים נכונות להטלת ספק ותשוקה ללמידה. ואילו בצד ההתנהגותי, 
נשאף שהתלמידים ימשיכו לחקור ולחפש אודות הנושא שנלמד, ובכלל. דמות הבוגר שעולה לנגד עינינו 
היא של אדם חוקר, מחפש ושואל שאלות, שאינו מגביל את עצמו לדיסציפלינה אחת אלא מבין שהידע 

האמיתי טמון בשילוב, בחיבור ובעימות בין תחומי ידע שונים.

מהי הסוגיה / השאלה / הדילמה?
הלמידה במסגרת התוכנית “בשביל הדעת” תפגיש את התלמידים עם דילמות שונות, ותבקש מהם לגבש עמדה 
לבחון  ולגרום להם  עולמם של התלמידים  נצליח לערער את תפישת  לנו אם  גדולה תהיה  זכות  אליהן.  בנוגע 
או  ותתעצם,  בין אם בתום תהליך הבירור עמדתם המקורית רק תתחזק  ותפישותיהם,  מחדש את עמדותיהם 
תשתנה מקצה לקצה. המוצר בשביל הדעת מזמן שלל הזדמנויות לשאילת שאלות מבררות זהות ולעימות עם 
דילמות וסוגיות אתיות, חברתיות, מדעיות, ספרותיות, פילוסופיות ואחרות. במרכזו של כל שיעור תעמוד שאלה, 
סוגייה או דילמה - שסביבה תתבצע הלמידה. בכך אנו מבקשים להנכיח את פרופיל בית הספר, על כל חלקיו, 

בשיעורי התוכנית.

הידע הבסיסי הנדרש - מהם גופי התוכן בהם יעסוק המוצר?
מיומנות קריאה והבנת הנקרא	 
ניתוח טקסטים ברמות שונות	 
יכולת התמודדות עם שאלות הבנה ויישום ברמות שונות )בלום, 1956(	 
יישום של הטקסטים והמידע הנלמד על חיי התלמיד/ה	 
פיתוח של תרבות דיון	 



הגישה המתודית
גרעיני מומחיות של  בין שני  תוכנית הלימוד תשלב 

בית החינוך:
מחויבות למצוינות בתחומי הדעת

חשיבה מחוץ לקופסא ופתיחות

אנו רואים בפיתוח סקרנות וחשיבה רב-תחומית כלי 
השונים.  הדעת  בתחומי  ומצוינות  בהעמקה  מרכזי 
ידע שונים,  יצירת חיבורים וקשורים בין תחומי  ללא 
בתחום  ומעמיקה  אמיתית  מצוינות  להשיג  ניתן  לא 

הדעת שבחרנו ללמוד.

על כן הגישה המתודית של תוכנית הלימודים היא 
“נושא על” מסוים,  “שיטת הנושאים”: למידה סביב 
אותו “תוקפים” באמצעות תחומי ידע וחקירה שונים 
ערכית,  פילוסופית,  חברתית,  היסטורית,  ומגוונים: 
פיזיקלית, כימית, מתמטית וכו’. כל “נושא על” נבחן 

לפחות ב-2 תחומי דעת שונים ומגוונים.

אשר  )נושא-על(  מרכזית  תמה  סביב  “למידה 
לדוגמא,  כולם.  את  המעסיקות  לסוגיות  מחובר 
בתמה  להיכנס  יכול  השנייה  העלייה  כמו  נושא 
“בית  של  בתמה  או  חדשות”  “התחלות  של 
בינתחומית,  לרוב  היא  התמה  גולה”.  מול  אל 
ההתפתחותי  והשלב  הילדים  לסביבת  רלוונטית 
ויכולה לשים דגש אידאולוגי על–פי תפיסת בית 
ופתרונות”  “קונפליקטים  תמת  לדוגמה:  הספר. 
היסטוריה  מדע,  בשיעורי  במקביל  נלמדת  אשר 
הנגב”  “שער  הספר  בבית  חינוכיות  ובסוגיות 

הפועל בשיטה זו”.
לגל  הפדגוגיה  מבוססת-פרויקטים:  למידה  “קהילת  מתוך 

השלישי” מאת איל רם

הגישה המתודית של תוכנית הלימודים כורכת שימוש בסוגי 
וסרטונים,  מוסיקה, סרטים  ומגוונים: טקסטים,  מדיה שונים 

אמנות חזותית ואחרת ועוד.

הערכה ומדידה
למורים  לתלמידים,  מפורט  משוב  יועבר  השיא  יום  בתום 
מידת  את  הן  יבחן  המשוב  באירוע.  שהשתתפו  ולהורים 

ההנאה והסיפוק מהתוכנית, והן את מידת היעילות.

שם המוצר:
״בשביל הדעת״ -

 On( ״בשביל הדעת״  עובד על משחק המילים  שם המוצר 
 In order( the route to knowledge( ו״בשביל לדעת״ 

.)to know

דוגמאות לנושאים: 
או: 	  מיתוסים;  מחפש  האדם  או:  למציאות.  מיתוס  בין 

תרבויות ומיתוסים.
זהות; 	  וזהות מול  בין תרבויות; תרבות מול תרבות  מפגש 

התנגשות בין תרבויות.
מושג ה’רומנטיקה’ מהיבטים שונים.	 
סלולות 	  דרכים  וכו’(  המשי  דרך  הבשמים,  )דרך  דרכים 

ומרחבים פתוחים; דרכים שבנו אימפריות ורעיונות.
נשים משפיעות בתחומים שונים.	 
מהפכות )תעשייתית, צרפתית, מדעית, מחשבתית( קריאת 	 

תגר מול קפאון; הנגיסה הראשונה בתפוח גן העדן – חטא או 
קריאת תגר? שבירת גבולות כצורך החיים – אסור או רצוי?

מלחמות אזרחים	 
עבדות	 
דתות	 
גוף ונפש	 



מערכי
שיעור

70 שנה לישראל - גלגולה של מילה

מטרות השיעור:
מטרות קוגנטיביות: 

הבנת הרבדים השונים של השפה והשימושים השונים שלהם.
שילוב מקורות ישראליים ויהודיים.

מטרות רגשיות:
להבדלים  להתחבר  ניתן  בעזרתה  רגש,  מפעילה  מוסיקה 
ברבדי השפה השונים הבאים לידי ביטוי בשירים מן התקופות 

השונות. 
מטרות התנהגותיות/חברתיות:

תלמידים ישימו לב לשפה בה הם משתמשים. ידעו שיש שיחה 
ברמות שונות המתאימות למצבים שונים ומקומות שונים. 

ערכים מרכזיים )מתוך פרופיל ביה”ס ומחוצה לו(: 
1. “... רואים בכל הבאים בשערינו, ובבני האדם בכלל, ראויים 

לכבוד.”
2. אהבת האדם

משך השיעור: 45 דק’
מהלך השיעור:

1. על שולחנות בכיתה יוצג מגוון שירים מודפסים )אני מאמין, 
אומרים ישנה ארץ, נטשו צללים, אני עושה לי מנגינות, אליעזר 
בן יהודה, הילדה הכי יפה בגן, המגפיים של ברוך, שיר הסלנג, 

הכי ישראלי, golden boy , ועוד...(
2. תלמידים עוברים בין השירים ומסמנים במדבקה שני שירים 

שהם אוהבים.
3. כל תלמיד כותב לעצמו 5 מילים שאינו מבין.

4. דיון: 
התייחסות לבחירות של כל אחד מן התלמידים/ות. 

מהם ההבדלים העולים מהשירים השונים?
שאלות מבררות זהות: 

הזהות  ממרכיבי  למשהו  לך  מתחבר  המוצגים  בשירים  מה 
האישיים שלך?

כיצד מסרים המועברים בשירים משפיע/מחזק/מערער את 
הזהות היהודית/ישראלית/ציונית/הומניסטית שלך?

טקסט מרכזי:
שירים ישראלים מ-70 שנות המדינה )לבחור ארבעה שירים 

מפה להצגה(
מסר מרכזי: השינויים שחלו בשימוש ברבדי השפה השונים, 

עד שימוש באנגלית...

עיצוב הסביבה הלימודית:
על  מרפרפים  שהתלמידים  בזמן  השירים,  יושמעו  ברקע 

המילים.

70 שנה לישראל – מאנחנו לאני

מטרות השיעור:
מטרות קוגנטיביות: 

הבנת התהליכים והשינויים שעברה החברה הישראלית במהלך 
שבעים שנות קיומה, בדגש על המתח בין הפרט והכלל.

שילוב מקורות ישראליים, יהודיים וכלליים
מטרות רגשיות:

מוסיקה מפעילה רגש, בעזרתה ניתן להיחשף להלכי רוח שונים 
הבאים לידי ביטוי בשירים מן התקופות השונות. 

מטרות התנהגותיות/חברתיות:
הגברת המודעות לאופן שבו ערכים חברתיים )כמו קולקטיביזם 
בתרבות  ומשתקפים  ביטוי  לידי  באים  ואינדיבידואליזם( 

הפופולרית, בשירה ובאמנות.
ערכים מרכזיים )מתוך פרופיל ביה”ס ומחוצה לו(: 

מסוגלות  תחושת  ומעודדים  וארצו,  עמו  למורשת  מחובר   ...“
הממצה את יכולותיו וכישוריו.”

משך השיעור: 45 דק’
מהלך השיעור:

)בלדה  מודפסים  שירים  מגוון  יוצג  בכיתה  שולחנות  על   .1
ג’ינסים  פרובנציאלי,  מי  גבולות,  בין  אליפלט,  הרעות,  לחובש, 

קרועים, סלפי, מבסוט, שיעמום ועוד...(
2. כל תלמיד/ה עובר בין השירים ומרפרף על מילות השירים.

3. כל תלמיד/ה מסמן במדבקה שני שירים אליהם הוא מתחבר.
פי  על  ברצף  השירים  את  לסדר  מתבקש/ת  תלמיד/ה  כל   .4
ראות עיניו/ה. או: כל תלמיד/ה יבחר קריטריון על פיו יחלק את 

השירים לשתי קבוצות. 
5. דיון: 

- התלמידים/ות יסבירו את שיקוליהם לקביעת סדר השירים.
- אלו ערכים עולים מהשירים?  

6.  השמעה מודרכת של שניים-שלושה חלקי שירים.
שאלות מבררות זהות: 

הזהות  ממרכיבי  למשהו  לך  מתחבר  המוצגים  בשירים  מה 
האישיים שלך?

את  משפיע/מחזק/מערער  בשירים  המועברים  מסרים  כיצד 
הזהות היהודית/ישראלית/ציונית/הומניסטית שלך?

טקסט מרכזי:
שירים  ארבעה  )לבחור  המדינה  שנות  מ-70  ישראלים  שירים 

מפה להצגה(
מסר מרכזי:  מי במרכז: המדינה או אני?

עיצוב הסביבה הלימודית:
על  מרפרפים  שהתלמידים  בזמן  השירים,  יושמעו  ברקע 

המילים.
‘זקנה’  על  רב-תחומי  משיעור  מקורות  לדף  נוספת  דוגמה 

שעבר למורים/ות:



טבלה
מארגית

גרעיני המומחיות )איך(הגורם המארגן )מה(ערכים )למה(חזון בית הספר )לאן(

״אנו שוקדים על יצירת מרחב 
המאפשר התפתחותו של 

אדם חושב… עצמאי, רחב 
אופקים… ומעודדים תחושת 

מסוגלות הממצה את יכולותיו/ה 
וכישוריו/ה של התלמיד/ה״.

)מתוך פרופיל בית הספר(

ערך מהפרופיל:
- מצוינות

ערכים נוספים:
- רוחב אופקים

- סקרנות
- מסירות לחברה ולמדינה

- זיקה למורשת העם והארץ
- אהבת האדם ואנושיות

״כי עוד אאמין גם באדם, גם ברוחו 
- רוח עז״ )שאול טשרניחובסקי(

- חשיבה מחוץ לקופסה ופתיחות
- מחויבות למצוינות בתחומי הדעת

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

עידוד התלמידים להיות אנשים סקרנים, ספקנים, רב תחומיים ולומדים 
אקטיביים, בעלי ידע רחב; שימוש בידע הנלמד על מנת לחקור ולהבנות 

זהות אישית וקולקטיבית.

התחום: 
לימודי: רב תחומיות, הקניית השכלה »הכרחית«, שילוב אינטיליגנציות.

חברתי: רב גילאיות, עיקרון הבחירה החופשית, העשרת המורים/ות, שיתוף 
הקהילה.

תרבותי: נושא המוצר בכל שנה ייגע בלוח השנה העברי והכללי, שילוב 
מקורות.

קהילתי: חיבור קהילת בית הספר )הורים, מורים ותלמידים( ע«י הוראה 
משותפת.




