
תחומית-הוראה בין
למעשה מהלכה 

הבינייםבכיתות חטיבת 

דפנה גוטמן
האמנות והיצירתיות, חינוך לחשיבה בדרך החקר

משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, לפיתוח פדגוגי' אגף א



נקודות מוצא

1  .
במהותוידע
תחומי-רבהוא 

למידה בין תחומית



צבע

תחומיות-בין

: ניתן לחבר ולקשר בין תחומים שונים באמצעות.   2

שאילת. 3

שאלות

ברור. 2

עקרונות

לימוד. 1

מושגי יסוד



תחומיות-בין

מתאפיינתתחומית -רבהוראה 3.
שאין בהכרח קשר  )מגוון נקודות מבט ב

( למשל צבע)מסוייםעל נושא ( ביניהם

צבע

אמנות

גיאוגרפיה

מדע

ספרות

שימוש בצבע  
לסימון מפות

הפלטה הצבעונית  
של האמן

היווצרות הצבע  
במינרלים

צבע        
כמטפורה



תחומיות-בין

מה    
הקשר  

בין צבע  
לתרבות

? אמנות

ספרות

מדע

גיאוגרפיה

תחומית נגדיר -בהוראה בין. 4
סוגיה עקרונית אחת / מושג

,  בה ידונו כל תחומי הדעת המעורבים
.וכך נוצר קשר וחיבור ביניהם



" אמנות יוצרת למידה"
תחומית-מודל להוראה בין

חקר    
ויצירתיות



:מהלכה למעשה

תחומית-תהליך פיתוח תכנית הוראה בין
בבית הספר



היסטוריה

הרנסאנסתקופת 

1
הגדרת 

לימודינושא
בתחום דעת  

מוביל



הרנסאנסתקופת 

טכנולוגיה

2
מיפוי  

תחומי דעת  
המתקשרים  

לנושא

היסטוריה

מתימטיקה

כלכלה

תרבות

אמנות

פילוסופיה

אדריכלות

מדע



3

מרכזיות  
האדם  
בתקופת  
הרנסאנס

3
זיהוי ומיקוד

,  מושגב
עקרון 
משותף 
ומרכזי  

ללמידה
בתחומי דעת 

נבחרים

הרנסאנסתקופת 

היסטוריה
פילוסופיה

אמנות
אדריכלות



4
פיתוח תכנית לימוד  

משותפת לתחומי הדעת



הדגמה
תחומית שנתית-יחידת הוראה בין

'כיתות ז
בחטיבת הביניים

סליגסברגתיכון 
ירושלים



הנושא ותחומי הדעת

ך"תנ

אמנות

גיאוגרפיה

היסטוריה

תרבות יהודית  
ישראלית

מסע בני ישראל 
ממצרים לארץ  

המובטחת

ִמיָהה כְּ

"שורשים"



3

1
:  יוזמה שלי כמורה לאמנות

אני  "חלום  שנבע מתוך ה
המקצועי שלי" מאמין

פניה שלי למנהלת בית 
קבלת עידוד ותמיכה,הספר

הפצת היוזמה בין כל המורים  
וקריאה להצטרף

יצירת דיאלוג ושותפויות  
עם מורים מתעניינים

התחלה 
ספרית-מיזמות בית

מורה יוזמת ומובילה

התגייסות המנהלת

שיווק לצוות החינוכי

יצירת שותפויות עם  
מורים מתחומים שונים

2

4



:1מורה 

:2מורה 

:מורים4

גיבוש צוות 
מורים מתחומים שונים6

' רובם מלמדים בכיתות ז

תרבות יהודית  
ישראלית

אמנות

גיאוגרפיהך"תנ

"שורשים"

: מורה מנחה
רכישת ידע ומיומנויות  

תחומית-בהנחיה בין

תחום דעת מוביל

תחום יצירתי  
מוביל

תחום דעת תומך

מחנכי כיתות



מה חשוב 
לי ללמד

צורך בגיוון  
דרכי הוראה

מה קשה 
לי ללמד

פערים  
בידע  

וקשיים  
בהבנה

הטרוגניות  
תרבותיות-ורב

צורך  
בדרכי  
למידה  
חלופיות

והתלמידים שלנואנחנו כמורים

זיהוי ומיפוי צרכים



מפגשי  
צוות  

לתכנון  
ופיתוח

לוח  
זמנים

שיעורים  
משותפים  
במערכת  
הלימודים

סביבת  
, הלמידה

ביקור  , ציוד
,  במוזיאון
משאבי  
הוראה

הקצאת שעות  
מיוחדות  

צוותלמפגשי

:ארגון ההוראה
י המורה "ע:ך"תנ1.

המקצועי
תרבות , אמנות2.

מורים  :ויצירה
מתחומים שונים  

.ביחד

:שעות מערכת
הקצאת שעות לשנים או  

יותר מורים מתחומים  
.שונים המלמדים ביחד

מעבר מתכנון יחידת  
-הוראה למשך חודש 

לתכנית בפריסה  
שנתית

ארגון מסגרת ההפעלה 
בבית הספר



ך  "לימוד בשיעור תנ
ובספר התורה את  
,  סיפור יציאת מצרים
ומסלול בני ישראל  

ממצרים לכנען דרך סיני

ך"תנ

סיפור 
יציאת מצרים

מטרות
הכרות עם הסיפור 

, המסלול, וחשיבותו
וקשיי הדרך



המפה 
והמבנה הגיאוגרפי 

של סיני
הצגת מפת סיני ואזור ההר  

בחצי האי סיני

גיאוגרפיה
:הצורך

הקניית ידע  
גיאוגרפי  

והכרות בסיסית  
,  עם מפת האזור
בעבר ובהווה



מפות עתיקות של ארץ הקודש

: 16-מפות מהמאה ה

?  מה מאפיין אותן

?  מי יצר אותן

?איזה הידע הן מציגות

" מפת כנען"
Jacobus Lucius [1585]

Bunting 
The Near East as Pegasus [detail] 

16th century

היסטוריהגיאוגרפיה



המסלול
הצגת מפות משוערות של  
נדודי בני ישראל במדבר

גיאוגרפיהך"תנ

1728, פריס, ברנארד



היסטוריהגיאוגרפיה

הפירמידות במצריםמקום ומבנה 



ציורי אמנים 
בנושא מסע בני ישראל במדבר סיני

אמנותך"תנ



כמיהה
:  מיקוד במושג

הכמיהה לארץ המובטחת

היסטוריה

:הצורך
פיתוח תכנית 

משמעותית  " שורשים"
, ומעשירה לתלמידים
-התואמת את הרב

', תרבותיות בשכבת ז
שיש בה עולים 

מאתיופיה

תרבות יהודית  
ישראלית "שורשים"



מושג הכמיהה  
באמנות

19-המאה ה

קספר דוד פרידריך
1818

הנודד מעל ים  "
"הערפל

אמנות



מסעות הצלבנים לארץ הקודש

King Philip II of France arrives in the Holy Land during the 

Third Crusade, 1191 (c1325-c1349). Artist: Unknown

היסטוריה



,"שורשים"חיבור למסע ועבודת 
לעליות ולתולדות הקמת מדינת ישראל

עיצוב כריכה לעבודת שורשים עם תמונות של הילד ומשפחתו -פלגי רפי 

היסטוריה תרבות יהודית  
ישראלית "שורשים"



הראשונה העליה
לארץ ישראל

1903-1881

היסטוריה

"      מרבד הקסמים"מבצע 
1949-50

עליית יהדות תימן לישראל  
במטוסים

תרבות יהודית  
ישראלית



המסע             
מאתיופיה לירושלים

היסטוריה

" סיגד"החג 

תרבות יהודית  
ישראלית "שורשים"



תרבות יהודית  ך"תנ
אמנותהיסטוריהישראלית

לימוד על האתנוגרפיה  
היהודית והישראלית  

במוזיאון ישראל



יצירה

יצירת המפה כבסיס לעבודה
ופיתוח מסלול ביצירה קבוצתית

אמנות





עבודה עם ועל המפה                  
פירמידותבשילוב 





נדודים במדבר ולהיות פליטים 
המחשת חיי בני ישראל במדבר במהלך המסע לארץ המובטחת

,  משפחתיים וקהילתיים, חיבור לסיפורים אישיים

לתקופת השואה ולפליטים היום





והעבודה ביחד -הכיתה כסדנא 
שיתופי פעולה וחדוות היצירה



מתקשרת  כיצד העבודה שלך 
?ני ישראל ממצריםשל בלמסע 

העבודה שלי מראה את יציאת בני ישראל  •
שקרו להם  ארועיםמארץ מצרים וכל מיני 

חציית  , עגל הזהב, מעמד הר סיני: בדרך
.....ים סוף ועוד

.עשיתי מה שחשבתי שהיה באותם זמנים•

מבחר 
משובי תלמידים

ידעבמה תרמה לך העבודה ל
?שלך

היא תרמה בהכרת הפרטים הקטנים של •
.הסיפור

היא תרמה לי לראות איפה הלכו בני  •
.ישראל ומה קרה שם

למדתי להכיר את המפה ולהראות איך אני  •
.חושבת שהארץ נראתה אז

?שלךהבנהבמה תרמה לך העבודה ל
.היא תרמה לי לחשוב באופן אישי על הסיפור•

לפני שעשיתי את העבודה לא כל כך הבנתי מה •
עברו בני ישראל ואחרי שעשיתי את העבודה  

.  הבנתי
הבנתי שקשה לעזוב את המולדת וללכת לארץ  •

.אחרת
ושגם היה להם  , הבנתי שלבני ישראל היה קשה•

.קשה להאמין בקטעים מסוימים של המסע

בין יציאת מצרים לנושא  לקשראיך ניתן 
?"שורשים"
כך גם  -כמו שמשפחתי עזבה את ארצה •

.בני ישראל
ואנו  , בני ישראל הם השורשים שלנו•

.צריכים לזכור את מה שהם עברו
ובעצם הם  , בני ישראל הם אבות אבותינו•

.הביאו לנו את החרות

?ך"תנבשיעור אמנותמה דעתך על שילוב ה
.מצא חן בעיני שהבנתי יותר את המפה•
.ך"מצא חן בעיני שהרחבתי את הידע שלי בתנ•
.זה עוזר להבין את מה שלומדים בכיתה•
.אפשר לשלב את המסע עם היצירתיות של כל אחד•



סיכום  
התהליך

זיהוי ומיקוד

מושג ועקרון  ב
משותף ומרכזי

תחומי דעת  מיפוי 
המתקשרים לנושא

לימודי  נושאהגדרת 
בתחום דעת מוביל



תובנות



למידה בין תחומית

תחומית מתאפשרות בסביבה של  -הוראה ולמידה בין
דיאלוג ושיתוף

מורים תלמידיםמורים תלמידים תלמידים מורים

ביניהםשיח פדגוגי והפריה הדדית ויוצרות



תחומית מטפחות את–למידה והוראה בין
החשיבה היצירתית

.במושגיםהן עוסקת •

.בין תחומי דעתהקשריםוקשריםהן יוצרות •

דמיוןהן מפעילות את ה•

.לקשרים המחברים בין תחומים שוניםמשמעות משותפת הן מבססות •



:הוראהלהיתרון
תחומית  –הוראה בין

מחדדת למורה את •
.בתחום הדעתעקרונות ה

.את מטרות ההוראהממקדת •
.בהוראהיצירתיותמפתחת •

: למידההיתרון ל
תחומית–למידה בין

עמוקים יותר  הבנה ומשמעותיוצרת •
.למה שנלמד

.של הלומדעולם הידע מרחיבה את •
.של הלומדחשיבהמפתחת את יכולות ה•

Imagem: Nautil.us

עניין  ...סקרנותיוצרת ....מאתגרתוהיא .... 
המורה והלומד כאחדאצל ...... ומוטיבציה



תחומית אפקטיבית ללומד בכך שהיא מחזקת -למידה בין
תהליכי הוראה דיפרנציאלית  

:  בכיתה הטרוגנית

הידע החדש מותאם  
,ידע הקיים והאישי של התלמידיםל

.מפתח ומחזק אותו

שילוב לימודי המפה וגיאוגרפיה  : למשל
ך בנושא יציאת מצרים"בשיעור תנ



: זמןארגון •
o לביצוע המשימהלתלמידמתן זמן
o לפיתוח התוכניתלצוותמתן זמן

: מערכתיארגון •
o תכנית הלימודים בשעות מערכתארגון
oמשאבי הוראה וחומרים, לציודתקציב

:פיתוח•
o תהליכי יצירהפיתוח
oמשאבי הוראה  פיתוח
oכלי הערכהפיתוח

:  הלומדים ארגון •
o בקבוצות  עבודה

oמטלות ונושאים, לפי רמותחלוקה
o לתלמידיםבחירה אפשרויות

אתגרים ארגוניים

:הצוות החינוכיארגון •
oבמקביל ובהתאמה ולתחומי הידעשיבוץ מורים
oבהכנת חומרי למידה לתלמידיםשיתוף מורים

:סביבה לימודיתארגון •
ליצירה ולמידה פעילהחדר וחלל •
o לפי שלב הלמידה בתכניםקירות מדברים
oהעשרהפינות
oתצוגה ותערוכה



עוצבה והופקה על ידי , המצגת נכתבה
דפנה גוטמן

מדריכה ומרצה בחינוך לחשיבה 
היצירתיות והאמנות, בדרך החקר

משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, לפיתוח פדגוגי' אגף א

2018דצמבר 

תודות רבות לאלונה ועדה שהעירו והאירו

התוכניות החינוכיות 

צולמו ותועדו על ידי דפנה גוטמן

כל הזכויות שמורות



בית ספר יסודי
'כיתות ב

ירושלים , ש הנרייטה סאלד"בית הספר ע
2017-2018ח  "תשע

זוגי-זוגי ואי



'תחומית לכיתות ב-יחידת הוראה בין

אמנותחשבון

הנדסה

חברה

שפה  
תורהעברית

כישורי  
חיים

ספרות

זוגי-זוגי  ואי



מושג מרכזיבחירת 

זוגי

זוגי-אי

חשבון



סוגי מספרים

מספר זוגי•
זוגי-מספר אי•
ספרתי-מספר חד•
ספרתי-מספר דו•
ספרתי-מספר תלת•

חשבון



למידה מתוך התבוננות
גילוי וציור, חיפוש

חשבוןאמנות

כיתתית -למידה חוץ

: ציירו בטבלה
?זוגי-איומה בחצר ? זוגימה בחצר 



מה בסביבת הכיתה  
?  זוגי

?זוגי-איומה 

חשבוןאמנות



התבוננות באמנות  
מושגי יסודכאמצעי לביסוס

?זוגיהיכן בציור אתם מוצאים  את ה
?זוגי-איוהיכן את ה

חשבוןאמנות

פרנסיסקו גויה"   משחק העיוור"
1789ציור שמן  

מגוון -פרוק והרכבה 
אפשרויות

היכן בהרכב הדמויות המשחקות  
?  הזוגיאתם מוצאים את 

?זוגי-האיוהיכן את 



מצולעים

: זוגילימוד שמות וזיהוי המצולעים בעזרת ה
קודקודיםארבעה –מרובעים •

:זוגי-והאי
קודקודיםשלושה –משולשים •
קודקודיםחמישה -מחומשים•

יצירה
גזירה והדבקה של מצולעים•

ויצירת תמונה מהם לפי הדמיון

הנדסה

אמנות



ְספ  : בהטיה זוגיתאוצר מילים ➢ ְשק  , ַרִיםמִּ ......ַלִיםַנע  , ַפִיםמִּ
של מיליםהמצאה ➢
חריזה➢
של סיפורקריאה ➢

לימוד הסיפור  
"  מעשה בחתוליים"

הלל. מאת  ע

שפה  
הטיה של השפה לזוגיעברית



וציורהמצאה 

אמנות שפה  
עברית

המצאה של מילים  •
:  חדשות בהטיה זוגית 

,  חבריים, כפתוריים
...זנביים, מחברותיים

ציורי המחשה•
למילים בהטיה זוגית



?טוב או לא טוב–היות האדם לבדו •
?טוב או לא טוב-האם להיות לבד  •
אבל האם יש  –זוגי נחשב לטוב  •

?מצבים בהם זה לא כך
:  ולהיפך•

?אבל האם זה כך–זוגי מתפרש כשלילי -אי

כישורי חייםחברה

שאילה על להיות

זוגי וזוגי בחיים-אי, לבד



ספרות

1  .
השיר             

"שני חברים"

2  .
השיר               

יש לי חבר "
שקוראים לו אלי  
והוא נורא דומה 

מצבים של ": לי
שלושה חברים

חברה

יהודה אטלס 

יחסים בין חברים 



כישורי חייםחברה

סוגי משפחות

1950"   ליל הסדר הראשון בירושלים"
ראובן רובין : צייר

משפחה ארמנית
גריגוריאןסוואדה: ציור



חשבון תורה

זוגי  -חיפוש הזוגי והאי
בסיפורי בראשית



"תיבת נוח על הר אררט"
מיל-סימון דה

1570ציור שמן  

לאחר הכרת הסיפור  
חיפוש זוגי  , ויצירת איור

זוגי בציורי אמנים  -ואי
:בנושא תיבת נוח

אילו בעלי חיים  •
מופיעים בציורים  

בזוגות ואילו  
?  כיחידים

סיפור המבול ותיבת נוח

חשבון אמנותתורה



יצירת בעלי חיים בזוגות ובודדים מפלסטלינה לתיבת נוח 
בשיעור תורה

חשבון אמנותתורה



גן שעשועים דמיוני עיצוב
זוגי-עם מתקנים לשימוש זוגי ואי

חשבון אמנות

גן שעשועים



למידה מהתבוננות

פיתוח רעיון בעזרת סקיצה



הכיתה הופכת לסדנא-מרעיון ליצירה 



תצוגה

:כתיבת הסבר
לכל יצירה מצורף פתק הסבר


