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מבוא

המוצר: צילום ושילוט מגוון העצים בכפר.

תהליך העבודה:

תלמידים	ימפו	את	כלל	העצים	לסוגיהם	השונים	הגדלים	בכפר	ויחליטו	איזה	עצים		 	.1
ישולטו. 	

תלמידים	יאספו	מידע	על	כל	עץ	)תעודת	הזהות	של	העץ(. 	.2

תלמידים	יאספו	פסוקים	ממקורות	יהודיים,	ומקורות	מראשית	הציונות,	העוסקים			 	.3
בעצים	השונים. 	

תלמידים	יעצבו	לוח	הנושא	את	תמונת	העץ	והטקסט. 	.4

תלמידים	יעברו	וישלטו	את	העצים	שנבחרו. 	.5

העשייה הלימודית-חינוכית:

ממגמת	 תלמידים	 ידי	 על	 יבוצע	 	– ישולטו	 עצים	 איזה	 והחלטה	 בכפר	 העצים	 מיפוי	
אגרואקולוגיה.

מציאת	ת.	הזהות		המדעית	ביולוגית	של	העצים	–	יבוצע	על	ידי	תלמידים	ממגמת	הביולוגיה.

מציאת	פסוקים	מהמקורות	על	כל	עץ	–	יבוצע	על	ידי	תלמידים	ממגמת	חוק	ומשפט.

צילום	העצים	–	יבוצע	על	ידי	תלמידים	ממגמת	הקולנוע.

מחשב	 בתוכנות	 ידע	 בעלי	 מתנדבים	 תלמידים	 ידי	 על	 יבוצע	 	– עץ	 לכל	 הלוחות	 עיצוב	
רלונטיות.	

ייצור	השלטים	-		גורם	מקצועי	חיצוני.

איך התכנית קשורה למאה אחוז הצלחה?

איך התוצר מחזק את הזהות היהודית הציונית?

התלמידים	יזהו	את	הקשר	בין	מיני	עצים	מסוימים	לבין	הופעתם	ביהדות.
התלמידים	יבינו	מדוע	התנועה	הציונית	הביאה	לארץ	ואיקלמה	מינים	שונים	של	עצים.

הקשר לחזון הכפר:
יטפחו את כפר הנוער בו הם חיים

מודעות	ומעורבות	בסביבה	הלימודית,	מודעות	למגוון	צמחים	המזוהים	עם	הארץ.

תכנית חינוכית מארגית: "לכל עץ יש שם ושורש"
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שלבי התכנית:

		 בחודש	אוקטובר	-	תלמידי	מגמת	אגרו	ימפו	את	העצים	המיועדים	לשילוט	 	.1
)מערך	שיעורים	מפורט	בהמשך(. 	

		 בחודש	נובמבר	יעברו	תלמידי	מגמת	התלמוד	ומגמת	הביולוגיה	סדרת	שיעורים	 	.2
בהמשך(	שבסופם	כל	עץ	יקבל	תעודת	זהות	בוטנית	וימצאו	מקורות	ביהדות		 )פירוט		 	

או	בהיסטוריה	הציונית	המתייחסים	לכל	עץ. 	

במהלך	העבודה	של	תלמידי	שלושת	המגמות	ילוו	אותם	תלמידי	מגמת	הקולנוע			 	.3
בכיתה	י	וייצרו	סרט	תיעודי	המתאר	את	תהליך	העשייה	)פירוט		בהמשך(. 	

		 במהלך	החודשים	דצמבר	ינואר	יופקו	שלטים	ובהם	תמונת	העץ,	ת.הזהות	 	.4
		 הבוטנית	שלו	והפסוקים	מן	המקורות	היהודיים-ציוניים	המתייחסים	לעץ.	לאחר	 	

הפקת	השלטים	הם	יוצבו	ליד	העצים	הנבחרים. 	

בטו	בשבט	שכבת	י	תערוך	פעילות	של	"חפשו	את	המטמון"	ובסופה	יעברו	התלמידים		 	.5
)לפי	כיתות	האם(	ליד	העצים	המשולטים.	ליד	כל	עץ	יחכו	שלושה	תלמידים	)אחד		 	

ממגמת	אגרו,	אחד	ממגמת	חוק	ומשפט	ואחד	ממגמת	ביולוגיה(	ויסבירו	על	תהליך		 	
ההכנה	והלימוד.. 	

מצורף	קישור	לסרטון	שהופק	במהלך	ההשתלמות	בה	בנינו	את	המוצר:

https://www.youtube.com/watch?v=g6dAhdMcRAQ&feature=youtu.be

מערכי השיעורים המפורטים לכל מגמה:

אגרו:

פעילות מארג  תשע"ו 

פעילות כתה אגרואקולוגיה מורחב  יוד בנושא "לכל עץ יש שם"
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מטרה : 

בחירת	20	עצים	שיבחרו	מהעצים	בכפר.	 	.1

הכרת	הכפר	ומורשתו	.	 	.2

הבנת	ההקשר	המרחבי	–אקולוגי	–	עירוני	של	יחידות	הנוי	בכפר.	 	.3

הגדרת	קריטריונים	לבחירת	העצים.	 	.4

הפעילות		מתוכננת	לפתוח		רצף	פעילויות	של	מגמות	ביולוגיה,	חוק	ומשפט,	קולנוע.

שיעור 1 – סיור בכפר עם גליה / איש צוות אגרו

מטרה : 

	– אקולוגי	 	– המרחבי	 בהקשר	 והפנימיה	 ביה"ס	 	, :	משק	 השונים	 הכפר	 חלקי	 הצגת	 	.1
עירוני	ופריסת	העצים	בכפר	.

עץ	 שמלא	 התפקיד	 למשל	 	,) הכפר	 	( והארץ	 העם	 ואהבת	 למורשת	 העצים	 חיבור	 	.2
האקליפטוס	באתוס	ההתישבות	הציונית	וייבוש	הביצות		.		

חיבור	להקשר	היהדות	:	שבעת	המינים	,	עצי	פרי	ומקומם	ביהדות	,	עץ	החרוב	שממנו	 	.3
ניזון	רבי	שמעון	בר	יוחאי	,	העץ	בתהילים		.	

שיעור 2 -  בחירת העצים

מטרה:

קביעת	קריטריונים	לבחירת	20	העצים	לרשימה	מתוך	הרקע	שניתן	בשיעור	הראשון	.	

20	עצים	והסיבה	לבחירתו	של	כל	עץ		תוך	התיחסות	 :	הכנת	רשימה	של	 תוצר	השיעור	
,	זית	,	תאנה	–	תנ"ך	,	אקליפטוס	–	האתוס	 לתחנות	השונות	בהתפתחות	הכפר		)	חרוב	

החלוצי		של	כיבוש	השממה	וייבוש	ביצות		,	שיטה	כחלחלה	–	מין	פולש	...	(	

שיעור 3  -  העמקת הכרות עם העצים ובנית מסלול  הליכה בין העצים

מטרה : 

העמקת	הכרות	עם	העצים		. 	.1

בנית	מסלול	הליכה	המקשר	בין	העצים	עם	הגיון	פנימי			 	.2

פעילות 

הכתה	תתחלק	לקבוצות	קטנות	שיעמיקו		ויכתבו	על	כל	עץ	רקע	בוטני	.	 	•

בנית	מסלול	עם	הגיון	פנימי	של	סידור	מרחבי		של	הכפר	 	•
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שיעור 4  -  סיכום אישי וקבוצתי של סדרת השיעורים

מטרה: 

סיכום	הפעילות	ברמה	האישית	של	כל	תלמיד	. 	.1

סיכום	קבוצתי	של	הקבוצה	כולה	אודות	קובץ	השיעורים	שבו	השתתפה	.	 	.2

הכנת	תוצר		קבוצתי	מסכם	של	הפעילות	 	.3

מהלך השיעור : 

התלמידים	יתבקשו		לכתוב	סיכום	אישי	על	רצף	השיעורים		בצורה	של	רפלקציה	המשלבת	
ומה	אני	 	, לי	הפעילות	 ,	מה	עשתה	 בין	לימוד	התכנים	המקצועיים	לבין	התהליך	האישי	

לוקח	איתי	הלאה	.	

השלב	השני	הוא	הצגה	של	הסיכומים	במליאה	והכנת	תוצר		)	חוברת	,	פלקט		וכו'	המבטא	
את	תרומת	הפעילות	לפרט	ולקבוצת	התלמידים	(		.	

קולנוע:

תלמידי	המגמה	יתעדו	את	תהליך	העבודה	של	תלמידי	מגמת	ביולוגיה,מגמת	חוק	ומשפט	
ואגרואקולוגיה.

מטרות	תלמידי	המגמה
תרגול	יציאה	לשטח

עבודת	צוות
תרגול	צילום

תרגול	עבודת	ראיון/מראיין
למידת	מושגים	מקצועיים

מעורבות	והכרת	הסביבה	הבית	ספרית	.

אופן תהליך עבודת התלמידים

עבודה	בקבוצות	של	4	תלמידים,	כל	קבוצה	מתעדת	2	עצים
הגדרת	תפקידים	לכל	אחד-מפיק/צלם/במאי/עורך.	שת"פ	בין	צוותי.

המפיקה-אחראית	על	תאום	מפגשים	וצילום	של	הקבוצות	החוקרות	מהמגמות	השונות
ראיון	וצילום	אופן	העבודה	של	הקבוצות.

סיור	לוקיישן	בבית	הספר	ולאורך	העצים	הנחקרים.
צילום	סטילס	של	העצים

שימוש	בתנועות,	זוויות	צילום	ומרחקי	מצלמה	על	פי	החומר	הנלמד	בכיתה.
התוצר	מהווה	תרגול	עבור	התלמידים	.

אישית	של	בעל	התפקיד,	תוצר	סופי	של	הפרוייקט	על	פי	שימוש	בשפה	הקולנועית	המורה	
יעריך	את	תוצרי	הקבוצות	על	פי	הקריטריונים	הבאים:	עבודת	צוות,	עבודה	הנלמדת	בכיתה.

כיצד	 נתקלו,	 בהם	 הקשיים	 שלהם,	 העבודה	 לתהליך	 ביחס	 התלמידים	 של	 רפלקציה	
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בתהליך	 ביטוי	 לידי	 הכפר	 חזון	 בא	 וכיצד	 קבוצתית	 ומבחינה	 אישית	 מבחינה	 התמודדו	
ובתוצר	שלהם.	

חוק ומשפט:

הצמחיה ביהדות במסגרת מגמת חוק ומשפט

לימודי 

לאחר	שתלמידי	ביולוגיה/אגרו	הגדירו	ומיפו	הצמחים,	התלמידים	יקבלו	את	רשימת	העצים	
שנבחרו.

בראשית,	 ,	בספר	 	מתקופת	התנ"ך	 כבר	 מופיעה	במקורותינו	 ישראלית	 הצמחיה	הארץ	
למשל,	אנו	מוצאים	את		התאנה,	הגפן,		הרימון,	הזית	ועוד.	

תלמידי	חוק	ומשפט	יחפשו	את	הצמחים	הנבחרים	במקורות	היהדות:	תנ"ך,	משנה	תלמוד	
וכו'		ובמקורות	הציונות.

התלמידים	ימצאו	ביטויים	במקורות	הקשורים	לעצים.	

התלמידים	יבדקו	גם	במקורות	הציונות	צמחים	כמו	האיקליפטוס	והצבר.

כלי הערכה

פרזנטציה	בזוגות	-	תלמידים	יציגו		את	העצים	הנבחרים	שלהם

דגש	על	יכולת	ביטוי	עמידה	מול	קהל,	שימוש	במקורות,	אסתטיקה.

"משחק	זכרון"		-	עם	שמות	העצים	והמקורות	שלהם.	או	לחילופין	משחק	רביעיות.

משחק	"מחפשים	את	המטמון"	–	מציאת	העצים	ברחבי	בית	הספר	על	פי	רמזים	נתונים

ביולוגיה:

1. יחידה מס. 1 1-2 שעות )כיתה(

מסגרת השיעור : אקולוגיה / מגוון המינים

מטרת השיעור:

התלמידים	ילמדו	על	מגוון	הביולוגי	וחשיבותו 	.1

התלמידים	יקבלו	מידע	על	מגוון	המינים	של	צומח	בישראל. 	.2

התלמידים	ידונו	בדרכים	לשמירת	מגוון	המינים 	.3

התלמידים	יחשפו	לתכנית	הכרת	צמחיית	הכפר: 	.4
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- מדוע זה חשוב?

-	מה	אנחנו	יכולים	לתרום?

2. יחידה מס. 2  2שיעורים  )כיתה + סיור בשטח בית הספר(

מטרת השיעור:

התלמידים	יקבלו	מושג	על	טקסונומיה	של	אורגניזמים	/	צמחים 	.1

התלמידים	יכירו	מספר	אמצעים	להגדרת	הצמחים	:	מגדיר-מפה,	מגדיר	ברשת 	.2

התלמידים	יכירו	מאפיינים	כלליים	של	הצמחים. 	.3

התלמידים	יישמו	את	הנלמד	בהגדרת	צמחים	עשבוניים 	.4

שיעור 3 )2 שיעורים( סיור ברחבי בית הספר

מטרת השיעור:

כל	 תלמידים.	 	3-4 בקבוצות	 אגרו.	 תלמידי	 ידי	 על	 העצים	שסומנו	 את	 יגדירו	 התלמידים	
קבוצה	מגדירה	כ-3-4	עצים.

מטלת ביצוע:

כל	תלמיד	/	קבוצת	תלמידים	יגישו	עבודה	על		אחד	העצים	מהמגוון.

3. יחידה מס. 3

מטרת השיעור:

מאפיינים	 מוצא,	 ארץ	 עברי,	 שם	 לועזי,	 שם	 	: העץ	 של	 הביולוגית	 הזהות	 תעודת	 הכנת	
ביולוגים.

מטלת ביצוע:

התלמידים	ימסרו	את	תעודת	הזהות	של	העץ.	תעודת	הזהות	הזו	תופיע	על	השלט	שיוצבר	
העצים.


