
 התכנית הרב תחומית
  
 

על ידי , תכנית לימודים זו משלבת את הוראת המקצועות ההומניים בשיעור אחד

תרבות יהודית  , ספרות, תנ״ך, אזרחות, היסטוריה: מורה אחד כולל המקצועות

 .ישראלית ועם קישור לשיעורי חינוך וכישורי חיים
 



 מטרות התכנית
  
 

 למידת מיומנויות בדגש על מיומנויות רלוונטיות לעתיד .1

 "מלמעלה למטה" –למידה ערכית . 2

 יצירת שיעורים פעילים ומגוונים. 3

 הן של התלמידים והן של המורים -  עבודת צוות. 4

 ראייה הוליסטית של הידע. 5
 



 פדגוגיה של מיומנויות
 מיומנויות של טקסטים

 שחוצות מקצועות
01 

 מיומנויות חברתיות כמו

 עבודת צוות
02 

 03 מיומנויות דיסציפלינריות

 העברת מיומנויות מהבעה

 למקצועות רבי המלל
04 

 עידוד יצירתיות וחשיבה

 מחוץ לקופסא
05 
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למידת עמיתים  
 והפקת לקחים

יצירת חוברות  

 והדפסתן

חשיבה על מיפוי  

חודשי מערכי שיעור  

 וחלוקת עבודה

הכנת סיכומים על  

 חומר הלימוד

 תכנית עבודה שנתית

 שלבי עבודה
שעות לצורך ישיבות צוות 4  
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 שנה ראשונה
 שכבת ט׳
 אורט לוד



 



:שלי מכירה אותי היטב ית/שהמנטוראני מרגיש   

שלי רוצה   ית/שהמנטורבאופן כללי אני חושב 

 בטובתי



למשיבים באופן   המנטורישנו קשר הדוק בין 

שאחוזי ההכנה   מנטוריםישנם . חיובי לשאלה זו

בשנה  . אחרים ממנטוריםגבוהים בהרבה 

הקרובה נעבוד על חיזוק הקשר על ידי מתודות  

בזמן השיעורים שהן ילמדו את מיומנות המיפוי  

 והן יסבירו את הקשר בצורה מיטבית

באיזו מידה ההקשר בין הנושאים החודשיים 

שנלמדו לאורך השנה במסגרת שיעורי הזהות היה  

?ברור לך  



 (משיבים 73שאלה פתוחה ... )בזכות הלמידה בשיעורי זהות אני יותר טוב ב

 משיבים שציינו באופן ספציפי ניתוח טקסט תנכי 3משיבים ובנוסף עוד  10 –ך "תנ•

 משיבים 9 –היסטוריה •

 משיבים 6 –אזרחות •

 משיבים כתבו בהכל 9•

 השיבו בכלום 4•

 כתיבה סיכום וניתוח:  משיבים ציינו מגוון מיומנויות ובמיוחד  21•

 .הקשבה ולמידה, להאמין בעצמי , לחשוב מחוץ לקופסא, להבין: משיבים בודדים נוספים ציינו •

 

 (  משיבים 75שאלה פתוחה )? מה הייתי משנה בשיעורי זהות

 .להשאיר כפי שזה, ציינו שלא היו משנים דבר 39•

 (במודל הלמידה הרגיל והמוכר)ציינו שהיו מפרידים את המקצועות  15•

 ציינו כי יש להפחית את העומס הלימודי ואת העומס של המבחן 4•

 

  1' כיתה ט
באופן גורף 
ביקשה  
להפסיק את  
 התכנית

מכאן שרוב  
השכבה  
המליצה  
 להמשיך אותה

 

הייתי ממליץ לבית הספר להמשיך  
 עם לימודי הזהות

 מדידה והערכה בתום שנת הפרויקט הראשונה
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 שנה שנייה
 שכבת י׳
 אורט לוד





 



 שאלון צוות –שנה שנייה 

בצוות מתכננים את כלי   המנטורים
עבודות ומבחנים  / ההערכה כמו המטלות 

 בעבודה שיתופית

משתפים   המנטורים
בצוות בתכניות או  

 בכלים שפיתחו



 שאלון צוות –שנה שנייה 

הצוות מנתח יחד תשובות שגויות של  
 תלמידים וחושבים כיצד לסייע להם

הצוות מפתח יחד חומרי  
 למידה והוראה



 שאלון צוות –שנה שנייה 

 יש לי תחושה חיובית כלפיי בית הספר



 מבחן מיומנויות –שנה שנייה 

נערך מבחן מיומנויות לכל השכבה  
 .בתחילת השנה ובסופה

בכיתת החינוך שלי התלמידים 
שנבחנו בשני המועדים שיפרו את  

 נקודות 24הציון שלהם ב 



 

 ביקור מפקחים
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 שנה שלישית
 שכבת ח׳
 פרדס חנה

 וייס ברנקו



 מטרות התכנית
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 מעניינים במידה בינונית וגבוהה מעניינים במידה נמוכה

 השיעורים הרב תחומיים מעניינים בעיניי
 סוף השנה תחילת השנה
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 במידה בינונית וגבוהה במידה נמוכה

ה שאני רוכש מיומנויות למידה חדשות  /אני מרגיש
 בשיעורים הרב תחומיים

 סוף השנה תחילת השנה
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 במידה בינונית וגבוהה במידה נמוכה
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 במידה בינונית וגבוהה במידה נמוכה
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 במידה בינונית וגבוהה במידה נמוכה

למורה שמלמד אותי את השיעורים הרב תחומיים  
 אכפת ממני ומהצלחתי

 סוף השנה תחילת השנה
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 שיעורים נפרדים רב תחומי

שיעורים רב תחומיים או שיעורים  ? מה עדיף
 ?נפרדים

 סוף השנה תחילת השנה
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 ...ולסיכום



 
 עבודת צוות והפריה הדדית-
 יצירה והתחדשות-
 הובלה של הצוות-
 הוראה הרלוונטית לחיי התלמידים-
 תכנון הוראה קדימה-
 שיעורים מושקעים-

 הפרויקט מצריך הקצאת משאבים רבה-
 שעות רבות של עבודה-
שיבוץ לא מתאים עלול לגרום נזק לכל  -

 המקצועות
 שיתוף כלל ביה״ס-

 

 שיבוץ מורים מתאימים-
 שילוב הבעה ולשון  -
 מתודות הוראה –יצירת לומד עצמאי -
 פדגוגיה של המרחב-
 רתימת מורים וותיקים לפרויקט-
 מדידה והערכה-

 

 פדגוגיה של מיומנויות-
 עבודה על רמות חשיבה גבוהות-
 יישור קו עם הטכנולוגיה של היום-
 אינטלקטואליות-
 עבודה עם כיתות הטרוגניות-


