


. מאפיינים וצרכים-תלמידים מצטיינים

"צידית/חשיבה מסתעפת-לפרוץ את גבולות החשיבה "

מאפיינים ועקרונות-למידה רב תחומית

ללמידה רב תחומית" שעון החול"מודל 



תיאור של הראש שלך

,  המחשבות מתרוצצות

,  מזמזמות בתוך הראש הן מתנגשות

.  חדשות מופיעות, מתחברות אחת לשנייה חלקן מתפקעות כבועות סבון גדולות מדי

הראש שלך הוא שדה פורח שהחורף לעולם  

,  אבל כשאת מנסה לקטוף פרח ולהביא אותו  אל הסלון. לא מגיע אליו

כל המחשבות יכולות לשרוד רק באינקובטור  . מת, הוא נובל, להראות לאחרים את זיוו
.העדין של הראש שלך

.הן יוצאות החוצה עילגות וחסרות חיים, כשהן עוברות במגרסת שינייך ובחומצת לשונך



י על המילה הראשונה שעולה בדעתך /חשוב

?ת ילד מצטיין/ה שומע/כשאת

www.menti.com: כנסו לכתובתאו סרקו את הברקוד 

82307: והזינו סיסמה

http://www.menti/com


מכלול ההתנהגויות והפעולות המכוונות לשיפור -מצוינות
מתמיד של הפוטנציאל על מנת להגיע לתוצאות הטובות 

.ביותר

עשייה יוצאת דופן ברמה של  , ביצוע יוצא דופן-הצטיינות
בהתאם לגיל, מומחיות

לא ניתן להגיע להצטיינות ללא מאפיינים של מצוינות

שלובות זו בזו



מוטיבציה פנימית גבוהה✓

סקרנות✓

יצירתיות✓

העדפת גירויים חדשים על פני גירויים מוכרים✓

רצון להתעלות ולהתמקצע✓

תחושת ערך עצמי✓

עצמאות✓

הצבת מטרות ומשיגים אותם תוך השקעת מאמץ והתמדה✓



-יצירתיות 

היא פיתוח וביטוי של 
רעיונות חדשים אשר  

צפויים להיות בעלי 
.ערך ותועלת

יצירתיות היא בדרך כלל )
(  ציוותית/ תופעה אישית

–חדשנות

רעיונות  +ניסיון , היא ניצול של ידע

יצירתיים באופן המחדש ומעלה  

תהליכים  , ערכם של מוצרים 

.ושירותים

(חדשנות היא בדרך כלל תופעה ארגונית)



י תמונה/בחר



,עצמו  עיניים

40עד 1חישבו על מספר מ



ענן( 1

דבק( 2

שמש( 3

פח זבל( 4

בירה( 5

קרפדה( 6

אבן( 7

סלט  ( 8

מירוץמכונית ( 9

בית( 10

טלפון( 11

פריז( 12

רגל( 13

אמא( 14

שלום( 15

היסטוריה( 16

מכונת גילוח( 17

קמח( 18

צהוב( 19

פרפר( 20

אחוז( 21

שקט( 22

ים( 23

שולחן( 24

מחשב( 25

פסל( 26

מצלמה( 27

תווים( 28

עיניים( 29

ספר( 30

תיק( 31

יומן( 32

נרקיס( 33

פטיש( 34

הר( 35

מברג( 36

שדכן( 37

כלכלה( 38

פלסטלינה( 39

מחברת( 40



ט משפטים שעושים חיבור בין 'כתבו בצ-במשך דקה 

כל מה שעולה  -התמונה שבחרתן למילה שיצאה

.בדעתכן



'
ביקורת עלולה להפריע להמשך פורה . העלו אפשרויות בלי לבקר אותן -השהו שיפוט. א

"משוגע"ואפילו 

ככל שתעלו יותר אפשרויות כך תוכלו לפתוח כיווני  –חפשו אפשרויות רבות ומגוונות .  ב

.  חשיבה ופעולה רבים ומקוריים יותר

"  משוגעים"מוזרים ואף , שונים, שאפו לרעיונות לא רגילים. ג

שילוב וחיבור בין אפשרויות קיימות יכול לשכלל ולהביא  -חפשו שילובים בין אפשרויות. ד

נגיע  -כשניתן לעצמנו דרור לשלב רעיונות ואפשרויות . לאפשרות מוצלחת ולפתרון פורה

.לדברים יצירתיים



קלט מקרי. 1

(מילה או תמונה)

ההקשר בו  -מיקוד. 2

רוצים רעיונות  

תחום הדעת-חדשים

להצטייד בדף  
וכלי כתיבה



קלט מקרי. 1

(מילה או תמונה)

קרפדה

ההקשר בו  -מיקוד. 2

רוצים רעיונות  

תחום הדעת-חדשים

להצטייד בדף  
וכלי כתיבה

?מהי צרכנות נבונה

יילמדו לא לקפוץ ממוצר ומדף  

לעשות רשימה מסודרת-לאחר

התלמידים יחברו סיפורים  

המחנכים לצרכנות נבונה

קנייה נבונה היא גם 

קניה אקולוגית

קניה נבונה היא  

קניה בריאה לגוף

קפיצות

אגדה

ירוק

מים



קלט מקרי. 1

(מילה או תמונה)

ההקשר בו  -מיקוד. 2

רוצים רעיונות  

תחום הדעת-חדשים

להצטייד בדף  
וכלי כתיבה



סרקו וכתבו רעיון אחד חדש  

מחיבור בין שני תחומים" נולד"ש



מושג/רב ממדית על נושא-התבוננות  מגוונת 

חיבור וקישור בין  

תחומים שונים 

לימוד מושגי  באמצעות 

,  ברור עקרונות, יסוד

שאילת שאלות

התבוננות  

מושג מסוים /בנושא

מבט שונות  של  ' מנק

תחומי דעת שונים



שפה ואומנות



:מה הרווחנו ברמת ה

תוכן✓

מיומנויות✓

:בסרטון והתייחסוהצפיהבעקבות 

שפה ואומנות



טיפוח חוזקות שונות בקרב התלמידים והגברת  •

תחושת המסוגלות

תפיסה מערכתית  -העמקת הידע•

לרבות  , מיומנויות חשיבה: שכלול המיומנויות •

חשיבה יצירתית  -מיומנויות מסדר חשיבה גבוה

חשיבה מסתעפת, חשיבה ביקורתית,

הבנייה של ידע חדש•

תוצרים משובחים  •



פריצת מגבלות  המקום והזמן•

עומס רגשי ופיזי  : מענה לאתגרי המציאות•

הנכחת העיקרון של הרחבת מעגלי השייכות וההשפעה  •

.באמצעות הפצת הידע ויישומו



דיאטות, תזונה

מתמטיקה וצרכנות                               

מתמטיקה  , ניהול תקציב

…שימושית

צרכנות נבונה-אפיה מתמטית 

-מכניסים את האפיה לחיים" 

"מתכונים בראש אחר

תחומי דעת/נושאי קורסים

חיפוש נקודות השקה  

רחבות

הולדת נושאים חדשים

תרגום הנושאים לתוצר

מתמטיקה  , אפיה וצרכנות

, וצרכנות

....אפיה נבונה

תחומי דעת/נושאי קורסים



שתי מורות משתפות על חיבורים  

.שקרו בתוך בית הספר



חקר נושא דרך  

התבוננות רב ממדית

כוחות

תרגום לתוצר

תחומי דעת שונים

מבט  ' מנקהתבוננות 

דרך תחומי דעת

ספרות

מדעיםאומנות

כישורי חיים

אגדות על כוחות של : ספרות
גיבורי על

ציורים בנושא  גיבורי על-אומנות
כוחות בטבע-מדעים

כוחות פנימיים-כישורי חיים

גינה/הצגה/סרטון



.שאל המפקח בדימוס
!!!!ענה לו האיש בחיוך" חמורים"

.מבריח פיקח נהג להגיע לגבול עם חמור

וביקש, מפקח הגבול הראשי חשד בו, גב החמור היה עמוס בשקים של קש

הוא הפך את כל השקים. ממנו לעצור ולפתוח את כל הסחורה שעל גב החמור

בזמן שהמבריח החל  . אבל לא מצא בהם שום דבר בעל ערך, מכל הכיוונים 
:אמר לו המפקח בכעס, לחצות את הגבול

,  להפוך לו את כל השקים, המפקח נהג לעצור אותו" אני בטוח שאתה מבריח משהו "

.הניח בסופו של דבר למבריח לחצות את הגבול, מצא כלוםוכשלא

רצה הגורל והפגיש אותו שוב עם  , לאחר שהמפקח פרש מתפקידו,כך–מספר שנים אחר 

?מה זה שהיית מבריח כל השנים, אני מתחנן בפניך, תאמר לי, בבקשה. " המבריח



אומנות על גווניה השונים1.

תרבויות  2.

....(שירה, אגדות) ספרות 3.

....(טיולים, נופים, עולם החי, כוחות, חומרים) טבע 4.

...חזותית, בין אישית, המונים) תקשורת 5.

מתמטיקה  6.

אדריכלות ועיצוב7.

תזונה8.

צרכנות9.

פרסום ושיווק10.

משפט וצדק11.

...(גילויים, המצאות) מדע 12.

רשתות חברתיות13.

אוכלוסיות מיוחדות14.



:משימות

.(בחדר6עד )כעת נתחלק לחדרים לפי קבוצות בהן תעבדו באופן עצמאי 1.

חשיבה על ממשקים של תחומי  -דקות להתחברות לשלב הראשון של המודל 15-לרשותכן2.

.ופחות צפויים" מדליקים"אני מזמינה אתכן לחשוב על ממשקים -הדעת

בחרו את הממשק הכי ייחודי בעיניכן בין שני תחומי דעת  3.

חדרים בשקף הבא/רשימת הנושאים 4.

.דק15ניפגש עוד 



. שוברות גם אילוצי תוכן ...נשברו אילוצי הזמן והמקום•

ובין מורות אחרות עם  " אמירים"שיתופי פעולה בין מורות •

.תחומי דעת שונים ובתוך כתלי בית הספר וגם מחוצה לו

מוזמנות להמשיך את התהליך על פי שלבי המודל ולבנות יחד  •

סינכרוני המשלב  -ואסינכרוני -☺יחידת למידה מעורבת בריבוע

מספר תחומי דעת




