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רט אפ ארצות המקרא" הינה תכנית לימודים מעמיקה בעלת גמישות תאומות "סט
תוכן הנלמדת במקביל על ידי תלמידים בישראל  יחידות 4הכוללת  פדגוגית

ובתפוצות. במהלך התכנית התלמידים לומדים יחד ולחוד בפעילויות סינכרוניות 
  סינכרוניות. - וא

שיעורים אשר כוללים היכרות בינאישית, ביקור  9-12התכנית נפרשת על פני 
 לכדי  בתערוכה במוזיאון ומשימות חקר משותפות. ניתן להרחיב את הלמידה עד

  . שנתית תכנית

לווה את המחנכים יצוות בתי הספר התאומים וצוות מוזיאון ארצות המקרא 
 ביישום  השנה כל לאורך הספר בתי את ילוו המלמדים את התכנית. רכז/ת הרשת

 בהתאם וחינוכי תכני מענה במתן יסייע המוזיאון צוותו הקשר ופיתוח התוכנית
  . לצורך

  

  מטרות התכנית

באמצעות  היכרות ולמידה משותפת על החיים היהודיים בארץ ובתפוצות .1

 פורמלית במרחבי החיים השונים.- למידה אי

ולוקלית באמצעות למידת חקר משותפת  גלובלית ותודעה זהויות פיתוח .2

  .יבשות החוצ

 .למידה על יזמות בימינו לאור שורשי העבר המשותף .3

 מבנה התכנית

 שיעורים) 2-3ההמצאות (צורך הוא אם כל   .א

בשיעורי הפתיחה המורה ת/יציג בפני התלמידים את הרעיון של סטרט אפ 
כלומר המצאות וחידושים וכיצד אלה השפיעו ומשפיעים על העולם שלנו. מטרת 
השיעור הראשון היא לפתוח בפני התלמידים את עולם ההמצאות כך שיתחילו 
 לחשוב על המציאות שלהם כמציאות משתנה שאחרים כבר שינו או שיפרו

  עבורם ואולי גם הם יכולים להוסיף ולשפר לדורות הבאים. 
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בסיום השיעור הראשון, התלמידים יתחלקו לקבוצות על פי מה שסוכם בשיחת 
דקות אותו ישלחו לקבוצה  2ההכרות, ומשימתם היא הכנת סרטון היכרות בן 

  המקבילה. 
של  בשיעור הבא לאחר שליחת הסרטונים  כל קבוצה תצפה בסרטון ההיכרות

הקבוצה המקבילה מבית הספר השני. בסיום השיעור המורה ת/ינחה דיון  
 במליאת הכיתה על רשמיהם מסרטוני ההיכרות בהם צפו. 

 שיעורים) 2-3יושבים על כתפי ענקים (  . ב

החלק הזה עוסק בחשיפת התלמידים לעולם הקדום ולהמצאות ולחידושים 
שהקדמונים המציאו בתגובה לאתגריהם ולקשייהם, בשישה הנושאים של 

או ביקור פיזי או ביקור וירטואלי  –התכנית. בחלק הזה תלמידים במוזיאון 
מדריך. אם לא ניתן יהיה  לבקר אפילו  עם יחד  Zoom פלטפורמת באמצעות

  טואלית אז כברירת מחדל התלמידים יצפו בסרטוני הדרכה.  ויר
לאחר שלמדו על אתגרי העולם הקדום וההמצאות והחידושים שהומצאו 
בעקבותיהם, המורה ת/יקיים שיעור השוואה בין העולם הקדום והמציאות בה 

  אנו חיים (הדומה והשונה), כל קבוצה לפי תחום המחקר שלה. 

 שיעורים) 4-5מחקר מעשי (  .ג

יחידה זו היא הליבה של  תכנית בתי הספר התאומים. במהלך ארבעת 
השיעורים הבאים התלמידים יחקרו את הנושא של הקבוצה שלהם בראיה 

  אקטואלית. 
  להלן שלבי המחקר המעשי:

בשלב הראשון כל קבוצה תתבקש למפות את תמונת המצב  שלב א':  .א
קדות באתגר בעירם, האתגרים המקומיים הקשורים בנושא זה תוך התמ

אחד אותו ירצו לחקור לעומק. במחקר העומק התלמידים יתבקשו 
להשתמש במספר גישות מחקר (ראיונות בקהילה, בבית, סקר רחוב,  
ציטוט קטעי עיתונות, תמונה או סיפור, חיפוש אינטרנטי וכו').  
התלמידים יקבלו גם מקור יהודי העוסק בבעיה אותה הם חוקרים אותו 

  א ולתת לו פרשנות אישית ומקומית.הם צריכים לקרו
על כל קבוצה להכין סרטון מידע עבור הקבוצה המקבילה להם  שלב ב':  .ב

בבית הספר השני. בנוסף להצגת תמונת המצב והבעיה המקומית אותה 
בחרו לחקור, על התלמידים לשלוח את פרשנותם למקור היהודי אותו 

  קראו. 
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קבוצה המקבילה לה מבית כל קבוצה תצפה בסרטון מידע של השלב ג':   .ג
הספר השני, תדון בו ובפרשנות למקור היהודי בנושא. לאחר מחקר 
בנושא ישלחו פתרונות אפשריים (יתרונות וחסרונות לכל חלופה) 
והתייחסות שלהם לפרשנות שקיבלו (על מה מסכימים ועל מה הם 

  חולקים ומדוע). 
י לבעיה כל קבוצה תבחר את הפתרון היישומי האופטימל שלב ד':  .ד

  שבחרו מתוך סך ההצעות ותנמק את בחירתה.

 שיעורים) 1-2תוצר סופי (   . ד
  צריכים בפוסטר. חקרו אותו והאתגר הנושא את שיציג כל קבוצה תכין פוסטר

  להופיע:
 שלבי המחקר לכל התייחסויות 
 ממוזיאון ארצות המקרא והקשר שלו לתחום המחקר מוצג 
 לנושא הקשור יהודי לשלב מקוררצוי  ( חברות או מאנשים ציטוטים( 
 לה  המקבילה הקבוצה ובין הקבוצה בתחום בין להבדלים התייחסות

 .ומקורותיהם
  
  

  בסוף התכנית נקיים דיון רפלקטיבי ונמלא משובים.  

  קיימת אפשרות  לקיים אירוע סיום עם הורים וקהילה. * 

  


