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דרישות  , זיהוי צורך –הגדרת בעיה : 1

 ואילוצים   

הוא בישול  שם הפרויקט  .סבתות מעדות שונותהאישי ומתכוני אוכל של סיפורן גלויות דרך הפרויקט עוסק בקיבוץ : דבר המורה

 .י יהודי"עהלכתי המציין בישול שנעשה הוא משקף מושג : ישראל

תווי של היא יצרה הבלטה : פעמיתאלומיניום חד לתאר את דמות הסבתא באמצעות תבנית ניסתה התלמידה , בתחילת העבודה

,  השימוש באלומיניום יצר שפה אחרת: התלמידה ראתה שהתוצר אינו משדר חמימות של בית סבתא. הפנים שהועתקו מצילום

כך נוצרה התפנית בעבודה והתלמידה החליטה לתאר את הדמויות באמצעות רכיבי  . אינטימית משפחתיתזרה ולא , עכשווית

 .מזון המרכיבים את המתכון

 .  את נושא קיבוץ הגלויות באמצעות ספר מתכונים של עדות שונותלבטא בחרתי : התלמידהדבר 

 .הגעתן ארצהבספר המתכונים מאוגדים מתכונים של נשים מעדות שונות עם סיפור חייהן עד 

את התוצרים צילמתי והפכתי לקובץ  . שונים מתוך המתכון בהדבקה על התמונה המקוריתהדמויות נוצרו באמצעות חומרי מזון 

 .תמונת ארץ הולדתהכשברקע הסבתא כל כרטיס מתואר סיפור חייה של בגב . במחשב

הזיכרון  : כרטיסי המתכונים ארוזים בקופסא, לפיכך. את החוויה ותנציח את הזיכרוןרציתי לארוז את הכרטיסים בצורה שתמחיש 

 .שבהן הסבתות היו שומרות תמונות מהעברשמור בקופסא כמו זו 

 

זכיתי לעלות לארץ עם  . שנתייםמשפחתי בגיל עם עליתי לארץ . מצרפתזה בגלל ניסיוני האישי בעליה ארצה בחרתי בנושא 

 .לא זכו עדיין לעלות לארץ -דודיי דודיי ובני , סבתי -רבים מבני משפחתי  .ואחותיהוריי 

,  הגדולהכאב למרות (. ל"זמות סבי להשתתפות באבלנו על )קצרה בארץ קרובי משפחתי מצרפת לשהות הגיעו , שעברבחופש 

 .שנוצרה כשכל בני המשפחה יושבים יחדיו ומאוחדיםהרגשתי את האווירה המיוחדת 

 .  'ונזכה לגאולה ובניית בית המקדש בעזרת העם ישראל כולו מאוחד בארצנו : האמתית בשביליזוהי הגאולה 

 רציונאל: 1



 בניית דמויות הסבתות מרכיבי מזון בהתאם למתכון





 לוגו





 :  כרטיס מתכון

 ;  חלק קדמי מתכון ותמונת סבתא

 חלק אחורי הסיפור של הסבתא ותמונה ממקום מוצאה

 :  כרטיס מתכון

 ;  חלק קדמי מתכון ותמונת סבתא

 חלק אחורי הסיפור של הסבתא ותמונה ממקום מוצאה





 :כל אחד מוסיף את הסבתא שלו –כרטיס מתכון פתוח 

 ;  אפשר להוסיף תמונה של הסבתא

 חלק אחורי אפשר לכתוב את הזיכרונות שלי מבית סבתא

 :כל אחד מוסיף את הסבתא שלו –כרטיס מתכון פתוח 

 ;  אפשר להוסיף תמונה של הסבתא ומתכון

 בחלק האחורי אפשר לכתוב את הזיכרונות שלי מבית סבתא



 כרזה



 סקיצה של חזית הקופסא

 חזית הקופסא

 הקופסא לאריזת כרטיסי המתכון



 סקיצות לעימוד תמונה על הסינר סקיצות לעימוד תמונה על הסינר






