
70 שנה למדינת ישראל

דברי שר החינוך, ח“כ נפתלי בנט:
תלמידים יקרים, מדינת ישראל היא סיפור מיוחד במינו; החל ממלחמת העצמאות ועד למבצע יונתן, מפרס

הנובל של ש"י עגנון ועד לפרסי הנובל בכימיה, בכלכלה ובשאר התחומים. אנחנו סיפור מתקדם ומצליח. 
 החשיפה שלכם לאירועי העבר באמצעות המיזם "תמונה ישראלית", משמחת אותי מאד.

 היא תאפשר לכם להנות מלמידה חווייתית וחדשנית. אני מקווה שהמיזם יעורר בכם סקרנות ויגרום לכם
להעמיק באופן עצמאי באירועים ובאנשים המיוחדים שעיצבו את פני המדינה שלנו. ולא רק, אלא שתייצרו

בכיתה גם שיח פורה יחד עם החברים שלכם, בליווי של צוותי המורים והחינוך הנפלאים שלכם.
 עכשיו, התפקיד שלכם הוא גם לעצב את השלב הבא בסיפור הישראלי.

אני סומך עליכם. בהצלחה רבה!

דברי מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב:
מדינת ישראל מציינת את שנת ה- 70 להיווסדה. זוהי תחנת זמן משמעותית שמאפשרת לנו להביט בגאווה
רבה ובקורת רוח על ההישגים הבלתי רגילים של מדינת ישראל בשורה של תחומים - הביטחון, הכלכלה,

התרבות, המורשת, המדע, האמנות, הספורט והתעשייה. המיזם "תמונה ישראלית" נותן לתלמידים הזדמנות
בלתי רגילה להיחשף לאירועים שהיוו את אבני הדרך בהקמת המדינה ובהתפתחותה בדרך יצירתית,

חוויתית ומעניינת. התלמידים יוכלו להרגיש את אירועי העבר דרך קולות חיים ותמונות מרגשות, וללמוד
עליהם בדרך חדשנית. התלמידים יוכלו לבחון בהתבוננות מפוקחת את ההווה שבו אנו חיים, כדי שנדע

מהם הצעדים שאנחנו מחויבים לעשות בימים הבאים.
אני רוצה לאחל לכולם הצלחה, חוויה ועניין רב במיזם המיוחד הזה.

משרד החינוך

למנהלי בית הספר שלום וברכה,
לרגל שנת ה- 70 למדינת ישראל, משרד החינוך שולח אליכם את "התמונה הישראלית"- מיזם חדשני באמצעותו

יוכלו התלמידים לחוות עשרות אירועים מרכזיים שעיצבו את המדינה ובעקבות זאת להמשיך ללמוד עליהם, לחקור ולהעמיק.
המיזם בפיתוח ובהובלת המזכירות הפדגוגית ובשיתוף עם יד יצחק בן צבי.

 כדי שתוכלו להשתמש במיזם ביעילות ולהנות ממנו לאורך זמן, הנכם מתבקשים לעקוב
אחר ההנחיות במסמך זה.
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ציר זמן מודפס, המיועד לתלייה בבית הספר.

אפליקציית מציאות רבודה, הניתנת להורדה לסמארטפון ומיועדת לשימוש בקרבת ציר הזמן המודפס.

אתר אינטרנט ”70 שנה למדינה“, המציג מידע נוסף להעמקה וכן פעילויות חינוכיות משלימות.

הנחיות שימוש
המיזם ”תמונה ישראלית“ כולל שלושה חלקים:



הנחיות לשימוש באפליקציה:
להורדת האפליקציה, ניתן לסרוק את קוד ה-       המופיע בצד הימני התחתון של הציר המודפס, או לחפש בחנות האפליקציות,

אפליקציה בשם: ”תמונה ישראלית“ מאת

שימוש פדגוגי כיתתי
פרט לשימוש עצמאי על ידי התלמידים, ניתן לקיים בכיתות פעילויות הקשורות לפריטי המידע שבאפליקציה. הצעות להפעלות

כאלו קיימות באתר "70 שנה למדינה" תחת "מידע למורה“.
נשמח לקבל מכם רעיונות נוספים לשימוש באפליקציה אותם תוכלו לשלוח באמצעות אתר האינטרנט על מנת שנמליץ עליהן לכלל המורים.

לנוחות התלמידים, לאחר הכניסה לאפליקציה ולאחר מסך הפתיחה, מופיעות הנחיות לשימוש המלוות באיורים.
באפליקציה עצמה, התלמידים יבחרו את תחום העניין בו ירצו לצפות (תמיד ניתן לשנות את הבחירה), יסרקו את הציר המודפס וילחצו

על לחצני השנים בהן התרחשו האירועים המופיעים באפליקציה. כך יוכלו לצפות בפריט מידע ויזואלי קצר: סרטון, פסקה תמציתית
או פריט ויזואלי אחר. בחלק מהאירועים התלמידים יהנו מאמצעי משחק מגוונים שרק בסופם ייחשף המידע אודות האירוע.

בכל אחד מהאירועים, התלמידים יוכלו ללחוץ על לחצן "עוד" כדי לקרוא הרחבה באתר האינטרנט של משרד החינוך, "70 שנה למדינה“.

יש לקחת בחשבון כי הפעלת האפליקציה דורשת מהתלמידים לעמוד מול ציר הזמן המודפס. היות שבחלק ניכר מהאירועים מוצגים
סרטונים עם שמע, מומלץ לצפות באירועים בליווי אזניות לתלמידים כדי שכל אחד יוכל להאזין לשמע של הסרטון באופן ברור

(ניתן לצפות בסרטון גם לאחר התרחקות מציר הזמן המודפס, אך להפעלת הסרטון, התלמידים צריכים לסרוק את הציר).
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הנחיות לתליית ציר הזמן המודפס:
ציר הזמן מודפס על גבי שמשונית שהיא חומר עמיד. תלייה נכונה ושמירה עליה מקרעים ומכתמים הכרחיות להפעלת האפליקציה

ויאפשרו שימוש מיטבי לאורך זמן. 

יש לתלות את הציר בתוך מבנה מקורה, רצוי מקום מרכזי- בו יש נוכחות של צוות בית הספר באופן קבוע. אנא בחרו מקום1.
בו יוכלו לעמוד מול הציר מספר תלמידים בו זמנית, כדי לאפשר פעילות קבוצתית באפליקציה (מסדרון צר לא יתאים לכך).

אין לחורר את השמשונית בשום מקום! התלייה תתבצע באמצעות מסמרים, נעצים או ברגים רק בארבעת טבעות המתכת2.
בפינות השמשונית. חירור כל מקום פרט לטבעות הקיימות יגרום לקרעים ובלאי מוקדם של הציר.

יש לתלות את השמשונית באופן מתוח ללא קפלים.3.

גובה תלייה מומלץ:4.

בתי ספר יסודיים: מטר מהקצה התחתון של השמשונית

בתי ספר על-יסודיים: 1.30 מטר מהקצה התחתון של השמשונית

מעוניינים להוסיף לציר הזמן שכבות מידע מקוריות משלכם?

(ניתן לסרוק את הברקוד או להקליד את כתובת הקישור)

h�p://bit.ly/2FdLZIa מוזמנים להיעזר בדף ההנחיות באתר האינטרנט בקישור:

תוכלו לעשות זאת באמצעות אחת מהאפליקציות החינמיות המפורטות באתר.
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החינוך משרד


