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 מבוא

 

לכל , יש מרחבים בכל הגדלים ומכל המינים, כיום. התפצלו ולבשו צורות שונות, המרחבים התרבו"

 ." תוך השתדלות מירבית לא להתנגש, לחיות פירושו לעבור ממרח אחד למשנהו. שימוש ולכל מטרה

 84' עמ , 8332הוצאת בבל ( דן דאור ואוולין עמר :תרגום) פרק' ורז'ז ,מבחר מרחבים: 'חלל וכומתוך 

 

את המשמעויות שנוצרות בתוך מבנים מסוגים  בחן 'מבנים יוצרים משמעות: הסיפור שלך 'הקורס 

בפירוק , התנסינו בפרשנות וביצירה אישיים . הכיתה והבית, יצירות אמנות, מלים וספרות: שונים

  .ובהרכבה מחדש של מבנים ובבחינת מבנים מהזוויות הבלתי שגרתיות

, וכאלה של דניאל דפו בסיפורים מן המקרא', ט קולרידג"זלדה וס, התעמקנו בשירים של אבות ישורון

בספר ילדים שכתבה לאה , אק דרידה'במסה של ז, פלאנרי אוקונור, ריימונד קארבר, פרנץ קפקא

 .נר-גולדברג ובאמנות של גיא בן

פינינו מרחב להתבוננות פנימה ולבירור . חקרנו ושאלנו, הסתובבנו, קראנו, יצרנו, לימדנו, כתבנו

 .ו הטקסט פוגש אותיהמקום ב, של כל אחת' הסיפור האישי'

, מתוך מחקר של המרחב הפרטי ועם הכלים והחוויות שצברנו בתוך הכיתה יצאנו אל המרחב הציבורי

 .לפעילות ומפגש חיצוניים

אולפנית בני 'עם נערות דתיות הלומדות בבית הספר הניסויי  יצאנו לסדרת מפגשים  במסגרת הקורס 

משמעויות של מבנים ברחוב לילינבלום בתל : סביב הנושאאת הפעילות תכננו . בתל אביב 'עקיבא

 .בו שוכנת האולפנית, אביב

בית היולדות הראשון , קולנוע עדן: רחוב זה משופע במבנים היסטוריים מראשית ימיה של תל אביב

בניינים בסגנון באוהאוס ובסגנון , אחד הקיוסקים הראשונים, המלון הראשון בעיר, בתל אביב

גם האולפנית עצמה שוכנת במבנה . רכז הבנקאות המוצג במוזיאון הרצלילילינבלוםמ, הבינלאומי

 .ההיסטורי של בית ספר תחכמוני ובתוכה נמצא סליק מימי ההגנה

 

בנו גוף פעילות עשיר , בהתאם. המבניםאת ד והסטודנטיות בחרו בדרכים שונות ויצירתיות ללמ

  . וסדנאי לעבודה בקבוצות קטנות

תנסות היה המפגש הבלתי אמצעי בין הסטודנטיות מסמינר הקיבוצים לבין הנערות הה חלק מרכזי מן

זימנה מחשבה על  ,בשיתוף התלמידות ציאה ללמידה מחוץ לכתלי בית הספרהי. הלומדות באולפנית

 .פדגוגיות למידה יצירתיות והייתה חידוש עבורנו ועבורן

 

הפעילות המשותפת פתחה בפנינו הזדמנות . םבחוויה האישית והקבוצתית נתרמנו רבות מן המפגשי

הסטודנטיות עם  בחוברת זו אנו מבקשות לאגד את העבודה של קבוצת. למידה ויצירה, למחקר

 .והתוצרים שהגיעו בעקבותיה הנערות מן האולפנית



4 
 

ונשות תהיה שימושית עבור אנשי  ,והפעילויות שבה פעילותזו על לקט מערכי האנו תקווה שחוברת 

 .מקור השראה לעשייה חינוכית משמעותית תתן כלים מעשיים ותהווה ,חינוך
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 האדם מאחורי הרחוב --ילינבלוםל:פעילות מערך
 מורן עקרי, גלי פרץ , אלונה צור

 

 עזרים זמנים פעילות שלב

 :פתיחה

תהליך בחירת 

 -שם לרחוב

מהקמת העיר 

תל אביב עד 

 .ימינו

 , באיזה רחוב כל אחת גרה -פעילות הכרות

 ?האם מודעת למשמעות השם

, גברים, נשים)מציאת מכנה משותף בין השמות 

 (. מזרחים, אשכנזים

את מה , כיצד לדעתכן בוחרים שם לרחוב: דיון

 ? חשוב להנציח

 

 . איך בוחרים שם לרחוב -סיכום 

85 

 דקות

 .כלי כתיבה, דפים

 

 

 :גוף

 

 -חלק ראשון

הדמות 

מאחורי 

רחוב  -השלט

 לילינבלום

יחדיו מי היה משה לייב לילינבלום על ידי נלמד 

כל צמד , קריאת חלקים מהאוטוביוגרפיה שכתב

 .בנות יקבלו קטע קריאה מתוך האוטוביוגרפיה שלו

עליהם יהיו צריכות , נוסף על כן יקבלו חלקי פאזל

לרשום מילים אשר מאפיינות את האיש שמצטייר 

בעוד בצדו האחר של הפאזל , מתוך הקטע שקיבלו

 .ה תמונתו של לילינבלוםתהי
 

כל צמד , נרכיב יחד את הפאזל, במליאה לאחר מכן

יסביר מדוע בחר את המילה וכן הסבר אודות האיש 

כך ניצור מכלל . שהצטייר בעיניהן מן הכתוב

המילים תמונה כללית אודות אישיותו של 

נוסיף . לילינבלום וכן נציג את תמונתו הממשית

בטקסטים וכך נלמד  שלא הופיעו, פרטים אודותיו

על אישיותו שהשתנה לאורך חייו ועל השקפתו 

בדגש על תפיסתו כלפי הדת בחלוף , שהשתנה גם כן

 .השנים

25 

 דקות

קטעים מתוך 

שלושה כרכים של 

האוטוביוגרפיה של 

 לילינבלום 

מופיעים )

 (.בנספחים

 -חלק שני

 ,סיור ברחוב

מפגש 

נבקש מן הבנות להיות ערות , בטרם נצא אל הרחוב

אופיים , בניינים שונים, דיירי הרחוב, לעוברי האורח

נחלוף ברחוב על פני (. דגש על חילוניות מול דת)

22 

 דקות
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הרחובות 

 -הרצל

לילינבלום מול 

מפגש 

 דעותיהם

מבנים שונים ובדרך נגיע אל צומת הרחובות הרצל 

בצומת זו נדבר קצת על הרצל ,  ולילינבלום

 .והשקפתו בהשוואה ללילינבלום

לאחר מכן נמשיך להסתובב ברחוב ולהכיר את אופיו 

נבקש מן הבנות לרשום רשמים שונים , יחדיו

מהסיור שיוכלו לשרת אותן ביצירת התוצר לאחר 

 . מכן

 :סיכום

 התוצר

 :מתן הוראה לתלמידות. חזרה אל כיתת הפעילות

עיצוב שלט חדש לרחוב שתואם את האישיות 

 . שמאחוריו יחד עם אופיו של הרחוב היום

32 

 דקות

, חומרי יצירה

 . 'בריסטולים וכו

 

 :התוצר. 4

אודות האיש שעל שמו , לאחר שלמדנו יחד אודות תהליך בחירת שם לרחוב, במסגרת יצירת התוצר

נבקש , תושביו ועוברי האורח השונים בו, מבניו ,לאחר סיור והכרת אופיו של הרחובקרוי הרחוב וכן 

  .מן התלמידות לעצב שלט חדש לרחוב וזאת בעקבות הלמידות המוזכרות לעיל

נסייע להן בגיבוש הרעיון במידה ויזדקקו לכך ואף ניתן להן , ניתן לתלמידות יד חופשית בעיצובו

נעמיד ברשות , ורך עיצוב השלטלצ. האפשרות להוסיף לשם הקיים שם נוסף במידה ויראו בכך צורך

 .הבנות חומרי יצירה מגוונים והן אף יוכלו לעשות שימוש בחומרים ממוחזרים

לאור כל שלמדו וחוו וכן , נבקש מהן לבחור את המיקום הראוי מבחינתן לשלט החדש, נוסף על כן

 . בהתאם ליצירתן והאמרה שלהן שברצונן להגיד באמצעותו

 . עם התלמידות בשבוע שלאחר מכן את התוצר הסופי נציג יחד

 :תמונות מהפעילות
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אלא , לא עולם קטן --הקיוסק: פעילות מערך

 עולם ומלואו
 נעמה פוליקר והדס מעוז

קשה להיזכר באותו , בעולם מתועש ומפותח כמו בימינו כיום. קיוסק כמעט ולא ניתן למצוא כיום

מבנה קדום שזכה בעבר לאהדה כה גדולה וכיום נס מן העולם ואת מקומו תפסו רשתות הענק 

כי אם במשמעות החבויה , לא רק במבנה שהיה ונעלם פעילותלכן החלטנו לעסוק ב. ותעשיות המזון

בחרנו , על מנת להבנות יחדיו את המסקנה הזו. יםוהיא שהאושר חבוי בפרטים הקטנ -בין כתליו

. על עולם שלם, מקיוסק קטן בלב העיר להשפעה על מדינה שלמה -להציג את הנושא מהקטן לגדול

 .מכילות כל אחת עולם ומלואו, כבנות צעירות בבית ספר קטן, כשם שהן

 .כלומר מחוץ לבית הספר -ייערך בשטח הקיוסק פעילותה*

 :(אבל גם כדי לא להתייבש, בעיקר כדי להכניס לאווירה -בנות יקבלו גזוזבסוף כל תחנה ה*

 :פתיחה

 נעמה(: נכין קודם לכן, באמצעות גיר)נעמדים מול השרטוט של הקיוסק על הרצפה 

 .הסבר שמדובר בתעתיק לקיוסק שעליו נפרט בהמשך -

להכיל הרבה יותר ממה במטרה להוכיח לבנות שהעולם הקטן של הקיוסק יכול : משחק פתיחה -

 :שנדמה להן

המטרה היא לנסות  -כל משתתפת מעלה בדעתה כמה בנות יוכלו להיכנס יחדיו אל תוך השרטוט -

על . י הכנסת כמה שיותר בנות פנימה ומבלי ולעבור את קווי השרטוט"ולגבור על שאר המשתתפות ע 

יק את מספר הפעמים בהן הן הבנות ישרטטו על גבי התעת -מנת לבדוק כמה בנות ניתן להכניס

 .מצליחות להיכנס יחדיו

על הבנות לאסוף כמה שיותר פריטים שונים שניתן יהיה ? מה ניתן למכור בקיוסק -במידה ויש זמן -

 .למכור בקיוסק

 (שוופס בטעמים! )גזוז: פרס לזוכה

 קישור לקיוסק עליו נלמד היום

 .3נספח ברקע האזנה ל -במקביל-

 :תוכן

הולך להתבצע על גבי שקפים שיתלו על דופן הקיוסק ועל כל אחד מן השקפים יצויר  פעילותכל ה*

בכל פעם " נחשוף", בעת מעבר משלב אחד לזה שאחריו. גדול יותר מקודמו( כצורת הקיוסק)משושה 

 (ייצור בסוף מצב של משושה בתוך משושה בתוך משושה. )שקף חדש

 הדס: בהקיוסק השלישי בתל אבי -משושה קטן -'שלב א

 1נספח : הגדרה לקיוסק -

מבנה הקיוסק . ומתייחס לסוג המבנה שבו ממוקמת עמדת המכירה -מקור השם קיוסק הוא פרסי

שהמוכר ממוקם בתוכו ומשרת לקוחות העומדים מחוץ לחלון , הקלאסי הינו מבנה בודד קטן ממדים
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שניצב , הקיוסק השלישיכמו למשל  -י רוב במקומות אסטרטגים "הקיוסקים ממוקמים עפ. השירות

 (8384הוקם בשנת " עדן"קלנוע ". )עדן"שנבנה סמוך לקלנוע , לפנינו

 .8394סגירת קולנוע עדן הקולנוע נסגר בשנת  כמה שנים לאחר  -8393הקיוסק שלפנינו פעל עד שנת  -

 .גזוז היה מהמטעמים הגדולים ביותר שנמכרו בקיוסק שלפנינו -

 :שאילת שאלות-

 ?ים אתן מכירות היוםאילו קיוסק -

 ?מה מוכרים בהם -

 ?מה ההבדל בינם לבין מכולות? מה מטרתם -

 ?מה חשבנו למכור בקיוסק שלנו לעומת מה שמכרו בו בימי ראשית המדינה -קישור למשחק פתיחה-

הם ייצגו ערכים שונים . היה להם גם תפקיד שונה, פעם לקיוסקים לא רק שהיה מראה שונה -מסקנה

 .נעמוד היוםעליהם 

 אהבות קטנות נעמה -לקוחות הקיוסק -2משושה  -'שלב ב

 השמעת קטע רדיו ומענה על שאלות -

יהיה עליהן להקשיב לקטע מתוך תכנית , על מנת להמחיש לבנות את הלך הרוח ששרר מסביב לדוכן -

 .ולענות על שאלות בהתאם למה ששמעו, 7נספח  –של שלישיית מה קשור " הישראלים"

נענה , י שתיית כוס גזוז"וכמובן תוכתר זוכה לעונה נכון על כל השאלות ע, ר שיענו על השאלותלאח-

 .על השאלות יחדיו וכך נתאר להן את מהותו של הקיוסק בחברה הישראלית

 הדס. המדינה המתהווה והשינוי שסופגים הקיוסקים, אופי העולים -הקמת מדינה -3משושה  -'שלב ג

 .בעיקר בעיר תל אביב, בישראל הוקמו כבר בימי העלייה השנייה הקיוסקים הראשונים -

 .הרישיונות להקמת קיוסקים ניתנו בתל אביב בתחילה לבעלי מום או למקרים סוציאלים קשים

חלקם היו לא יותר מאשר קובות , ורובם היו במבנים ארעיים קטנים, בכל שכונה היה אחד שכזה

 .או צריפונים קטנים תים חדרונים קטנטנים בכניסות לב, זעירות

. הוא היה גם הברומטר השכונתי, הקיוסק השכונתי היה לא רק מקום לסיפוק מאוויים של ילדים

 (.כי לא היה לכולם בבית)שם קנו ההורים את העיתון היומי ושמעו רדיו , לידו היו נפגשים כולם

הגיע מספר הקיוסקים  8392-ב[. 4] חברים 3222-קיוסקים והועסקו בהם כ 5222היו בישראל  8354-ב

 .452-בתל אביב לכ

בכל . הוקמה לה מדינה חדשה שלא שמה לעצמה מטרה לעצור, בין הקמת קיוסק אחד לאחר, אולם

העבר סופג . אנו עדים לשינויים ולהתפתחויות במטרה לפתח ולשפר את מה שקיים, שנה שחולפת

, אבד את כוחו לטובת מכולותכך גם הקיוסק הקטן מ. מהלומה קשה לקראת בואו של העתיד

כולל )קיוסקים  2,522-פועלים בישראל כ – 2224לפי סקר מנובמבר . ומרכזי מזון שונים' פיצוציות'

 (.מורחבת של הקיוסק" גרסה"פיצוציות שהן 

 4נספח  -'ים יבשה' -

 הבנות צריכות. צד אחד מסמל את העבר והשני את העתיד -נשרטט שני קווים ארוכים זה לצד זה

 ?מה עדיף על מה -י ראות עיניהן"לדלג בין שני הקווים עפ

 .במהלך המשחק הבנות יצטרכו להסביר את החלטותיהן

 ?האם הדבר הגדול והעצמתי לוקח את כל מה שקדם לו* 
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פרט למניע )? כפי שהוא, כמו מבנים נוספים ברחוב, איזה משמעות יש לשימור מבנה הקיוסק*

 (ההיסטורי

 נעמה והדס 5נספח  -סיכום -כיום -4משושה  -'שלב ד

כמוהן לרבים יוצא . יוצא לעבור ליד הקיוסק לפחות פעם ביום פעילותבטוח שלכל אחת מהנוכחות ב

. למה הוא נשמר, למה הוא נועד, לחלוף על פניו מבלי להבין מה היה תפקידו של המבנה הזה בעבר

שמתרכזים ברחוב ' משויים הקטנים והטובים'הזה נועד להסיט את תשומת הלב גם אל ה פעילותה

אלא גם מאחורי תמונות , ולא רק מאחוריהם. עולם ומלואו, מאחורי כל אחד מהם עומד סיפור. הזה

כל אדם נראה כמו העיגולים . מאחורי פרצופים, מאחורי דמויות, מתקופות קודמות ועכשוויות

 .כל אדם מכיל עולם ומלואו -וך זהשייצרנו זה בת

 מכיל עולם ומלואו -כל אדם -

 מכילה סוגים שונים ומגוונים של אנשים -כל עיר

 .מכילה מספר קבוצות של בני אדם -כל מדינה

 .מכיל עולם ומלואו -כל דבר קטן -

 לצייר בתוך הקיוסק ששרטטנו בתחילת \כל משתתפת מקבלת גיר ועליה לכתוב -פעילות סיכום -

מה היא מוכנה לחשוף , מעולמה שלה לטובת הכלל' למכור'מה היא יכולה . את הקיוסק שלה פעילותה

 .השיר ינוגן ברקע (. מי יהיה קהל היעד שלה)ולמי 

 זה יהיה גם התוצר הסופי שלנו לפעילות עם הבנות*

 .הספר נצלם את השרטוט בסוף הפעילות ונתלה בבית, על מנת לוודא שאכן יישאר תוצר לפעילות

 

 

 תמונות מהפעילות:                                                      הקיוסק
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 נספחים:

2http://www.nostal.co.il/Site.asp?table=Terms&option=single&serial=974&subject=%E1%F9%E

B%E5%F0%E4&portal=%E1%F9%EB%E5%F0%E4 

3 . " להקת גזוז"  תשע בכיכר  

https://www.youtube.com/watch?v=A4vG5CA7RQ0 

של משינה" משהו קטן וטוב. "  

https://www.youtube.com/watch?v=B5Ezz8SEvCg 

 

"חיים הקיוסק"   

 אהובה עוזרי

אהובה עוזרי: מילים ולחן  

 

כל בוקרהולכת לי   

 אל הקיוסק של חיים

 יושבת לי שותה לי תה

 את הפול לי מכין

 לא אדע לא אבין

 מה מושך אצל חיים

 קיוסק קטן ויפה

 הרבה אהבה וגם אוכל

 

 בין רחוב אלנבי שבזי והתיאטרון

 יש רחוב לילינבלום שם נמצא חיים הקיוסק

 

 הולכת לי כל בוקר

 אל הקיוסק של חיים

http://www.nostal.co.il/Site.asp?table=Terms&option=single&serial=974&subject=%E1%F9%EB%E5%F0%E4&portal=%E1%F9%EB%E5%F0%E4
http://www.nostal.co.il/Site.asp?table=Terms&option=single&serial=974&subject=%E1%F9%EB%E5%F0%E4&portal=%E1%F9%EB%E5%F0%E4
https://www.youtube.com/watch?v=A4vG5CA7RQ0
https://www.youtube.com/watch?v=B5Ezz8SEvCg
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 שמש לי בחלוני

החיים רצה לי אל  

 מבט עיניו הכחולות

 מספרות לי את הכל

 מי היה מה עבר

ה'הרי אנחנו כאן החבר  

 לשבת כאן זה עולם

 אנשים בוהרים רק אליו

  

..בין רחוב אלנבי  

 

.של שלישיית מה קשור" הישראלים"מתוך " ?ריבי מה לשים לך בשייק"   

https://www.youtube.com/watch?v=J-DaKcCpw3Q 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J-DaKcCpw3Q
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 82 לילינבלום ברחוב הבית :פעילות מערך
 שמש הגר אוגד וליטל

 

 .א"בת 22 לילינבלום ברחוב הבית: משמעות יוצרים מבנים :הסדנה נושא

 .א"בת" עקיבא בני" מאולפנית' ט כיתה תלמידותחמש  :היעד קהל

 הסדנה מהלך

 ('דק 22)  פתיחה

 שני שולחנות מחוברים והתלמידות ואנחנו : החלל יאורגן באופן הבא. התכנסות בכיתה בבית הספר

 .יושבות סביבו

 התלמידות עם היכרות . 

 נציג בפני התלמידות את השאיפה , בנוסף .22חקירת הבית השוכן בלילינבלום : הסדנה נושא את נציג

 .ת שצצו לאור הפעילותאשר תציג רעיונות ותחושו, לתערוכה בפגישתנו השנייה

 בגודל  הבית של מודפסת תמונה נציגA3 תחושות ומחשבות , ונבקש מהתלמידות לשתף באסוציאציות

 .בקשר לבית שבתמונה

 שלו ההיסטוריה אתבפני התלמידות  בקצרה נתאר. 

 ('דק 32)  גוף

 לראות אותו , להסתובב סביבו: נלך למיקומו של הבניין החדש ונבקש מן התלמידות לחקור אותו

 .מנקודות מבט שונות וכדומה

 עם המפגש לאור שעולות התחושות לגבי התלמידות עם בירור נערוךנתכנס בבית העומד ממולו ו 

  .הבניין

 נחלק לכל תלמידה גיליון ציור ונקריא בפניהן את השורה   .הפעילות היצירתית נערוך תרגיל לקראת

 .פרק' ורז'זמאת  קירותדה ומאת זל כאשר חי המלך: הראשונה משני טקסטים

 כאשר , ולקראת הפעילות היצירתית כתיבה לאור הבניין/נזמין את התלמידות לעשות תרגיל רישום

התלמידות יכולות להמשיך את אחד , למשל. ניתנת להן האפשרות להתייחס לטקסטים שהקראנו

רישום בעקבות הטקסטים הן יכולות ליצור , כמו כן, הטקסטים באופן חופשי כסיפור או כסיפור קצר

 .והבניין

 מחשבה או רעיון שכל אחת , תחושה: במילהלנסות לזקק נבקש מהתלמידות , לאור התרגיל הראשון

 . הייתה רוצה לשים במוקד היצירה לקראת התערוכה

 נבקש מן התלמידות שביצירותיהן צריכה להיות התייחסות . הבית עם המפגש בהשפעת חופשית יצירה

 כל של ברצונה תלויות ליצירה האפשרויות .ו לתחושות שבאו בעקבות הפעילותלבית המקורי א

 .הצורך במידת ולייעץ לעזור שם נהיה אנו. ורבות שונות והן תלמידה
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 :ליצירה אופציות

 קצר סיפור או שיר – יוצרת כתיבת. 

 תמונת נוספים שלהעתקים נביא איתנו . דגם ועוד, צילום, ציור, יצירת אמנות רחוב – אמנות פלסטית 

 .שיוכלו לעורר בתלמידות השראההישן הבית 

 פעילות השראה ל תהוויכולים לטקסטים שנביא איתנו  .שונים ממדיומים טקסטים בין השוואה

 .יצירה

  צילום של הבניין בשעות שונות לאורך היום או של חפץ שמעלה בתלמידות את התחושות שחשו לאור

 .הפעילות

  חקירה של תהליך הריסתו של הבניין תוך התייחסות למאבק האזרחי של תושבי השכונה שליווה את

 . ההחלטה

 ('דק 82)  סיכום

 לייעץ, שאלות להפנות ותוכל לתערוכה לעשות תרצה היא מה תציג תלמידה כל בה התכנסות 

 .   לחברותיה

 שתינתן להשלמת היצירה מסגרת הזמן . קביעת תאריך יעד שבו על היצירות להיות מוכנות

  .היא שבוע

 כל ? ציג את העבודותתמי : את העדפתן באשר להצגת היצירות בתערוכה ברר עם התלמידותנ

 ?תלמידה את היצירה שלה או שכל תלמידה תציג יצירה של חברתה

 :לקראת התערוכה

נבקש לערוך את , במידה וכן ונקבל אישור לכך? האם יש גישה אליו ביום שישי: עלינו לברר באשר לבניין החדש
 . נערוך את התערוכה מחוץ לו או בבית שנמצא ממולו, במידה ולא. התערוכה בבניין החדש

 .עלינו לברר מהן דרכי ההתקשרות עם התלמידות לקראת התערוכה

 להשיג שביקשנו מה ואת הפעילות את המתאר התערוכה בתחילת שיוצב טקסט נכיןלקראת התערוכה 
 .בתערוכה

 :לפעילות עזר חומרי

 בפורמט  הבית של מודפסת תמונהA3 

 (אבות ישורון, פרק' ורז'ז, זלדה)ים טקסט 

 העתקים של תמונת הבית הישן 

 (כלי כתיבה, צבעים, גיליונות ציור) יצירה חומרי 

 :טקסטים

 פרק' ורז'ז/קירות

אינני זוכר , אינני זוכר מה עומד מאחורי הקיר הזה. אחר כך אני שוכח שיש שם קיר. אני תולה תמונה על הקיר
אינני יודע עוד , אינני מביט בו יותר. אבל אני שוכח גם את התמונה, הוא אינו אלא משען לתמונה, שיש קיר

 .להביט בו
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 זלדה/כאשר חי המלך

 כאשר חי המלך

 היה כבוד בת המלך

 ימהפנ

 .בבית

 .עכשו הבית רסיסים רסיסים

 כאשר חי המלך

 היתה צניעות

 .היה חג

 כאשר חי המלך

 היתה השבת שושנים

 .ו היא פצעיעכש

 כאשר חי המלך

 היו המחשבות שבלב

 ציפורים

 , שהתעופפו בערב

 .שחיכו למנוחת הערב

 ו חשופים שורשייעכש

 .ואנשים דורכים עליהם

 

 תוצר

כאשר כל יצירה תוצג יחד עם הסבר קצר , היצירות של התלמידות בצורה של תערוכהתוצר הסדנה יהיה הצגת 
 . יחס לרעיונות ולרגשות שהובילו אותה לעשייהישבו המציגה תת
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 תמונות מהפעילות:

 

:הבית בעבר:                                                                     הבניין כיום  
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 קולנוע עדן: פעילות מערך
 ורועי דביר' נעמה דונוביץ, נטלי אינימר

 

יציגו את עצמן בפני והתלמידות , המנחים יציגו את עצמם בפני התלמידות -היכרות  .א

 .דקות 82 -.כל אחת תציג את עצמה דרך סרט קולנוע שהיא אוהבת. המנחים

ובדרך אל בית הקולנוע נרגיש בעזרת הדמיון , נצא מהאולפנית אל הרחוב -" חזרה בזמן" .ב

דוגמת וסטים )נלבש חלקי תלבושות תקופתיים  -שאנחנו בשנות העשרים בתל אביב 

הקיוסק ופוגשים בלוח המודעות מודעה על פתיחת הקולנוע לוקחים גזוז מ, (וכובעים

 .דקות 82 –. המרגש החדש

להדפיס , להביא כובעים ווסטים ממחסן אביזרים של התיאטרון בסמינר :הכנה מוקדמת

ונסתיר בקבוק , פוסטר מפעם שמבשר על הקמת הקולנוע ונדביק על קיר מודעות בדרך

 (.גזוז וכוסות מאחורי הקיוסק

, מה הן רואותהמנחים ישאלו את התלמידות , כאשר מגיעים לקולנוע -ולנוע הגעה לק .ג

מה ? כמה קשתות יש שם? כמה צעדים יש מצד אחד לצד השני)ברמה הפשוטה ביותר 

התלמידות יתארו (. ?כמה מקומות לדעתן יש בפנים? מה הגובה שלו בערך? צבע המבנה

 .דקות 9 -.ת להןויוסיפו לכך את האסוציאציות שעולו, מה הן רואות

ישנו . הבנות יחפשו דרכים להיכנס למבנה או להציץ על מה שקורה בפנים -הצצה בחור  .ד

ורושמת לעצמה מה , כל אחת בתורה מציצה. חור בחומת המבנה שמאפשר הצצה פנימה

דרך כך מנסים יחד לתאר מה היה בתוך . הבנות משוות ביניהן את התיאורים. יש בפנים

המנחים יציגו תמונות של המבנה מהתקופה בה , לאחר מכן. פעיל המבנה בתקופה שהיה

 .דקות 83 -.היה פעיל ויספרו סיפורים פיקנטיים עליו

סינמה "והמנחים מקרינים קטעים מהסרט , מגיעים חזרה לכיתה -חזרה לכיתה  .ה

. הסצנה שבה רואים את הקהל מתאסף בקולנוע בהשתאות ובהתלהבות -"פרדיסו

המנחים יבקשו מהתלמידות . ין את חוויית הילד בכניסה לקולנועהתלמידות ינסו להב

לעשות קישור בין חוויית הילד בסרט לבין ההשערות שלהן בנוגע לחוויית הצופים שהגיעו 

 .דקות 85 –. לקולנוע

 !לוודא שיש חדר חשוך עם מקרן :הכנה מראש

, בנה הזה היוםהתלמידות בעזרת המנחים ינסו לחשוב על דרך להשתמש במ -תוצר סופי  .ו

כל תלמידה , לאחר מכן. במטרה להשאיר אותו מרכז חברתי חשוב באזור בו הוא ממוקם

אחראית , אחראית תכנים, מעצבת חוץ, מעצבת פנים, משווקת)תיקח על עצמה תפקיד 

ויחד נרכיב את השימוש החדש , (מכירת כרטיסים או כל תפקיד אחר שהבנות יחשבו עליו

איך . ת לחשוב אילו פונקציות יש היום למרכז תרבות בניגוד לפעםנעודד את הבנו. למבנה

הן יכולות ליצור מקום תרבותי אמיתי שימשוך אליו אנשים מהסביבה בה הן לומדות 
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הבנות ייצרו את התוצר המתאר את המרכז החדש בדרכים שיבחרו בהתאם . וחיות

ות לנסח הצעה כתובה נעודד את הבנ.( . הצגה, הרצאה, פיסול, ציור)לכישורים שלהן 

 .נעודד את הבנות לאקטיביזם אמיתי -למה שיצרו ואפילו לשלוח לעירייה

, צבעי גועש, מספריים, דבק, A4דפי , עפרונות, טושים, בריסטולים :לשם כך נצטרך

 .דקות 45 -.מדבקות ודברי יצירה נוספים

 פעילותתוצר ה .8

התלמידות יציגו בפני שאר . ולנוע היוםיהיה הצעה לשימוש חדש למבנה הק פעילותתוצר ה, כאמור

 .הקבוצות את התוצר ויבקשו מהן משוב והצעות לשיפור הרעיון במטרה להפוך אותו לישים

 

 

 :תמונות מהפעילות

 

 

  

 

 

הקיר שמשמש לפעילות הינו קולנוע 

 .עדן
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 אלקונין מלון: פעילות מערך
 בוסנק וצליל בוחר-אל אופיר

 אביב תל, 3 לילינבלום, אלקונין מלון: פעילותה נושא

 באולפנה' ט כיתה תלמידות: יעד קהל

 דקות 32: פעילותה משך

  :פעילותה מטרות

 .המבנה אודות על וילמדו ספרן לבית הסמוך אלקונין ש"ע המלון בית את יזהו התלמידות .1

 .אותם ויצלמו אותן המעניינים מהמבנה חלקים יבחרו התלמידות .2

 שימוש תוך, שונים באמצעים, האקלקטי הסגנון, בנוי המלון בו הסגנון את ידגימו התלמידות .3

 .שצילמו בתמונות

 בתוך שלם מבנה ליצירת יחד אלו חלקים ויחברו מהמבנה חלקים מחדש יבנו התלמידות .4

 ."אור קופסת"

 :פעילותה מהלך

  'דק 85 -ופתיחה המלון אל הליכה .1

 הסיפור בין הקשר מה. עגנון מאת והקיסר האדריכל הסיפור הקראת.  מבחוץ במבנה התבוננות

  .אשליה יצירת על דגש? רואות שאנו למבנה

 יפה מה? בו מעניין מה? בו מושך מה. שלו החיצוני המראה לגבי שאלות שאילת. המבנה אודות סיפור

 אודות פרטים בלבד מראייה לנתח ניתן כיצד? שלו החזות מתוך המבנה על ללמוד אפשר מה. ?בו

  .ועוד בו שהשתמשו האנשים על, במבנה השימוש, התקופה

  'דק 85 -בנוי הוא בו והסגנון המבנה אודות לימוד .2

  .האקלקטי האדריכלות סגנון מהו על נלמד. אחרי והדמיה לפני המלון של תמונות נראה

 ויראו יספרו התלמידות מכן לאחר. שלה בטלפון אחת כל. במבנה ומענינים יפים אלמנטים צילום

  .במבנה התבוננו כאשר אותן משכו סגנוניים אלמנטים אילו, צילמו הן תמונות אילו
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 'דק 32 -במשותף" אור קופסת" בניית .3

 אחד באלמנט תעסוק בקבוצה תלמידה כל. ביחד והרכבה בנפרד אחת כל, בשכבות המלון יצירת

 .מרפסות, כניסה, חלונות, גג, קירות, עצים+ חומה: הבאים החלקים מתוך המבנה את המרכיב

 חלק מרכיבה אחד כל(. בלבד צללית. )שונים ניירות מתוך אותם ויגזרו אלו חלקים יציירו התלמידות

 ברגע. לקופסה אותן ונכניס בשכבות ליצירה ביחד החלקים כלל את נחבר לבסוף. המבנה מתוך אחד

  .ומסתורי קסום כמבנה אלינו יתגלה המלון, הקופסה על שנאיר

 התוצר להדגמת תמונות -פעילותה תוצר

 

  :נדרשים חומרים

 במבט המבנה שבלונת, מחק+ עפרונות, חתוכה קאפה, חם דבק, דבק ,מספריים, שונים בעוביים לבנים ניירות

 מידה לפי מוכנה קופסה, פרונטלי

 

 :תמונות מהפעילות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 :נספחים מלון אלקונין
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 :פעילות מסכמת בראיה רחבה על הרחוב

הרצפה הפעילות המסכמת כאשר פרסנו על סיכמנו את , לאחר שבועיים בעבודה בקבוצות שונות

טושים ועוד על מנת ליצור ביחד , עפרונות, פיזרנו גואש, קרטונים ובה שירטטנו בצורה גסה את הרחוב

כאשר סיימנו את היצירה סבבנו סביבה על .את מראהו של הרחוב לאחר הלמידה האינטנסיבית עליו

 .מנת שכל אחת ואחת תראה מה היא צבעה ומה חברתה עשתה בצד השני

 .מעגל  ושיחת סיכום של אותם המפגשיםסיימנו בהתכנסות 

 

 :תמונות מפעילות הסיום
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בני עקיבא סיכום שיחת משוב עם בנות אולפנית 

 בעקבות הפעילות עם הסטודנטיות
 אלונה צור

 

 2285ביוני  82: תאריך

 

מבנים ומשמעויות 'שבוע אחרי תום שלושת המפגשים בהם העברנו פעילות בנושא הגעתי לאולפנית 

שלחתי מבעוד מועד שאלון אותו מילאו . באולפנית בני עקיבא' לתלמידות כיתה ט' ברחוב לילינבלום

. י נושאים שדורשים בירורקראתי את המשובים וסימנתי לעצמ(. השאלון מובא בסוף המסמך)הבנות 

שהשתתפו הן הציעו לי להיפגש עם ארבע בנות  .פגשתי את מיכל המנהלת ואת ציפי המחנכתכשהגעתי 

צטרף לשיעור שאחת הבנות שאציפי הציעה . יקשתי מהן להיפגש עם כמה שיותר בנותב. בפעילות

 . בתום השיעוראיתן דבר ושא ,מעבירה

בקבוצתי במפגש  תהאחת הבנות שהי .כיוון האולם והבחינו ביתו הרגע להבנות יצאו מהכיתה באו

הבנות . תלמידה נוספת מקבוצתיניגשה אלינו לאחר מכן . שון שמחה לראותי ומיד ניגשה אליהרא

סיפרתי להן שאני סטודנטית מסמינר הקיבוצים ושהגעתי על . גילו סקרנות ושאלו מי אניהאחרות 

קיבלתי את הרושם שהן מתרגשות מכך שבאתי והן קיבלו . מנת לשוחח עמן על החוויה שעברנו יחד

 . אותי בזרועות פתוחות
 

 . זו הייתה חוויה מאוד נעימה. שמחתי מאוד על ההזדמנות לצפות באחת הבנות מעבירה שיעור

היה נראה שהיא מרגישה בנוח לדבר מול  .הייתה ממש מעוררת השראה ,השיעור שהעבירה את, הדר

 . הבנות והיא הראתה בקיאות רבה בחומר

שאלו שאלות ובסוף השיעור פרגנו לה במחיאות , השתתפו, היו קשובותהן  .הופתעתי מן הבנות לטובה

ונהניתי לצפות בהן  זה היה מאוד מרגש לראות את האחווה הקיימת ביניהן. כפיים ושיר עידוד

 . ובהתנהלות שלהן
 

החמאתי . הן התעניינו בדעתי על השיעורתחילה . י את השרביטיציפי העבירה אל, לאחר השיעור

 . להדר על הדרך בה העבירה אותו וכן לבנות על שיתוף הפעולה שלהן

במפגש השני קבוצה הייתי במפגש הראשון ושלא נכחתי  וסיפרתי באיז. פתחתי בכך שהצגתי את עצמי

הודיתי להן על מילוי המשובים ושיתפתי אותן שלאחר הפעילות ערכנו שיחות בינינו . לצערי

היה חסר לנו לשמוע את הצד שלהן ומה הרשמים שלהן מן אמרתי ש .ו את החוויהנהסטודנטים וסיכמ

שמוע את הסברתי להן שהיינו רוצים ללמוד מכך ולהשתפר ועל כן אשמח ל, כמו כן. המשותפת החוויה

ציפי המורה שאלה אם ישנה אפשרות שאשתף גם אני בחוויה מהצד שלנו כי מאוד . דעותיהן השונות

 .מעניין אותן לשמוע כיצד אנו חווינו זאת
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סיפרתי להן שחששתי לפני המפגש משום שאני גננת ורגילה לעבוד עם  .שיתפתי אותן בחוויה שלי

. תעתי מהן והן נתנו לי הרגשה מאוד נעימה ומכילההופ .ילדים מאוד קטנים ולכן מאוד התרגשתי

שמחתי לראות את הרצון שלהן ללמוד  .שונה ומלמדת, אמרתי להן שהחוויה הייתה משמעותית עבורי

את שיתוף הפעולה  ,את הפתיחות שלהן לקבל אותנו וללמוד מאתנו, ולהיחשף לנושאים חדשים

שמפגש העולמות היה מאוד מעניין עבורי ושהייתי רוצה , עוד הוספתי. ביניהן וכיצד הן עובדות יחד

 .לעסוק בנושא הזה יותר לעומק

 .הכנתי מבעוד מועד מספר שאלות שהיה ברצוני להעלות בפניהן
 

. ה לשתף אותי בדעתןמספר בנות הרימו את ידיהן במטר, עוד בטרם הספקתי לשאול שאלות מכוונות

חששתי , אשר היו מתומצתות מאוד, שמחתי מאוד על כך כי בעקבות קריאת התשובות מן המשובים

 . שמא הן לא ירצו להגיב

הגיבו אחת לדבריה של , בנות רבות שיתפו אותי בדעתן .השיח בינינו התנהל בצורה מאוד נעימה

 . האחרת ואני שאלתי שאלות בהתאם לתגובותיהן

 . אפרט על כך בהמשך, תיהן הבנתי כי כל קבוצה חוותה את זה בצורה אחרת ושונהמתגובו

 

 .  סיכום השיחה ועיקרי הדבריםכאן יוצג . הקלטתי את השיחה על מנת שאוכל לעבד את הדברים
 

כולן ציינו כי החלק . מרבית הבנות אמרו כי הן מאוד נהנו מן המפגש הראשון ושהיה להן מאוד כיף

מספר בנות ציינו כי . יה מהנה מאוד ושהן היו רוצות שיוקדש לו זמן רב יותר מן המפגששל היצירה ה

 . פעילות הפתיחה בספרייה הייתה מביכה עבורן

ההרגשה . והרגישו מאוד נוח ופתוח איתן ותההיכרות עם הסטודנטימנהנו שחלק מן הבנות אמרו 

לעומת זאת היו שטענו כי היה . משותפתאלא לחוות איתן חוויה , ללמד ולא בא סטודנטיותהייתה שה

אחת הבנות  .הן הצטערו על כך. שמרו על ריחוק מסוים ושהן לא הצליחו להתחבר איתן ותסטודנטי

ומה  יתסיכמה את זה בכך שאמרה כי מידת הפתיחות שכל אחת חשה תלויה באישיות של הסטודנט

 . בנותנה לא הקרייה

ואף הציעו לעשות פעילות  ותוקדש להיכרות עם הסטודנטיכולן הסכימו כי היו רוצות שיותר זמן י

 . מוקדמת אשר תעסוק רק בהיכרות

חילוני והיו שמחות אם הפעילות עולם הלעסוק במפגש בין העולם הדתי לאותי ברצונן שיתפו הן 

הן , אחת הבנות אמרה כי בעזרת הלימוד על לילינבלום והשילוב בין קודש לחול. הייתה מוקדשת לזה

 . הציעה כי ניתן לגעת בנושא בעזרת התוכן הלימודי וכך לפתח אותו היא. עולמותהבמפגש  עסקו

נוח להיפתח בצורה זו הרגישו בהן . כי העבודה בקבוצות קטנות הייתה נכונה וטובה בעיניהןאמרו עוד 

 . ותוזה למעשה מה שאיפשר את החיבור בתוך הקבוצה ועם הסטודנטי
 

חלקן אמרו כי לא הצליחו . אך הוא קצת התפספס מבחינתן, כי נהנו ממנונשמע , בנוגע למפגש השני

היה להן קשה להסביר משום שהיה עליהן לעשות זאת גם . להבין מחברותיהן מה בעצם עשו בקבוצה

חלקן הרגישו בנוח  .לכל הקבוצות עטענו שהיה אי סדר ושלא הצליחו להגיהן . באופן מאוד מתומצת

מספר בנות שיתפו כי היצירה המשותפת . קן אמרו שזה היה להן יותר קשהלדבר מול חברותיהן וחל

 . הן שמחו על כך שזה מה שחתם את הפעילות. בסוף הייתה משמעותית עבורן ומאוד מהנה
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 . בתגובה לכך עלו שתי הצעות חלופיות למפגש השני

היו אלו שיסבירו על הראשונה הייתה שכל קבוצה תעבור ברחוב בין הבניינים השונים והסטודנטים י

בהעברת תוכן  רצינו להתרכז לא . הסברתי לבנות את הרציונל שעמד מאחורי הבחירה שלנו. כל מבנה

על מנת לשתף בחוויה ובנקודת , יעבירו את החוויה ליתר הבנותהתלמידות שאלא , על המבנה בלבד

 .המבט שלהן 
 

כי עוברי אורח ברחוב עצרו להקשיב כי כאשר הסבירו על קולנוע עדן שמה לב הציעה אחת הבנות 

כל קבוצה יכולה לעמוד ליד , לכן חשבה כי במקום שהבנות יסבירו זו לזו .ולהתעניין במה שאמרו

עוד הוסיפה שהייתה שמחה . על החוויה שעברווהבניין בה עסקה ולהסביר לעוברי האורח על הבניין 

ה יוצר חיבור בתוך הקבוצה והלמידה זה הי. אם זה היה נעשה כך כי כך הן היו נחשפות לאנשים

הציעה שאת השיתוף בין הבנות אפשר לעשות במליאה היא , כמו כן. הייתה יותר משמעותית בצורה זו

 .לאחר שהיו יוצאות לרחוב
 

בכל הנוגע לנושאי . היו רוצות שהפעילות תהיה ארוכה יותר והרגישו כי הזמן היה קצררוב הבנות 

שיגעו בדברים , ועדכניים רלוונטייםי היו רוצות שהנושאים יהיו יותר מספר בנות אמרו כ, הלימוד

בנות בודדות . כששאלתי אותן אם יש להן דוגמאות הן ענו בשלילה. אקטואליים שמתרחשים כיום

היה להן קשה להתחבר לנושא זה כשהמבנה בו עסקו לא . מעניין במיוחדהיה טענו שנושא המבנים לא 

 . היא לא מרגישה כי לקחה איתה משהו משמעותי מן הלמידהשאחת הבנות טענה . קיים
 

ציפי שיתפה שלא הייתה נוכחת במפגש השני ועל כן היה לה חשוב מאוד לשמוע , לקראת סוף השיחה

סיפרו לה מרביתן . מאוד מאוד טובההיא התרשמה שהחויה של הנערות היתה . את הבנות לאחר מכן

 . הן לא חוו משהו דומה לה לפני כןש, חוויה שונה ומיוחדתשזאת היתה עבורן 

כולן הסכימו כי המפגש בין העולמות הוא . בחוויה שגרם להן להרגיש ככהלהבין מה היה ניסיתי 

כי , עוד אמרו. ןולהיחשף אליה ותהן מאוד שמחו להכיר את הסטודנטי .הדבר שהיה הכי מעניין עבורן

אוד סקרניות ויש בהן רצון למצוא חיבור בין הן מ. תן אין נגיעה ממשית עם העולם החילוניילמרב

 . העולמות

אך שהיא מרגישה כי , בעבר ית לימוד מספר פעמיםיציפי הוסיפה כי עברה עם כיתתה של לילך חוו

הבנות השנה היו יותר פתוחות וכן גם . החוויה הזו השאירה את החותם הגדול ביותר על הבנות

יין מאוד ושהחלק היצירתי היה עיקרי וזה מאוד תרם הוסיפה שהנושא היה מענהיא . ותהסטודנטי

 . לחוויה והיה חסר בפעמים הקודמות

 . פגש שוב ונחזור לבית הספר שלהןיכלל הבנות הודו לי ואמרו שמקוות שנ
 

זה היה שיח פורה והיה לי מאוד נעים . אני מאוד שמחה על ההזדמנות שנוצרה פה לשיח עם הבנות

מדרך התבטאותן ומן , מאוד התרשמתי מהן. שיתפו אותי בהרגשתןו יותהן היו כנות ואמת. בחברתן

 . הבגרות שהפגינו

אני חושבת שאנו ככיתה . אני חושבת שזה היה חשוב ואף הכרחי לשמוע את החוויה מהצד שלהן

 .יכולים ללמוד מכך רבות
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 ' מבנים ומשמעויות ברחוב לילינבלום'  שאלון משוב על הפעילות

 'מבנים יוצרים משמעות: הסיפור שלך'סטודנטיות בקורס בהנחיית 

 מכללת סמינר הקיבוצים, ב למצטיינים"תכנית רג

 

 ,בנות יקרות

 . בעקבות הפעילות המשותפת אנחנו סקרניות לשמוע את התרשמותכן הכנה

 .נודה לכן אם תקדישו כמה דקות ותענו על השאלות הבאות

 .ים הבאותשאלון זה יאפשר לנו ללמוד להשתפר בפעמ

 

 __________ הקבוצה בה השתתפתי חקרה את המבנה

 

 ?(מלמדים/ מהנים/ מאתגרים/ מעניינים)מה היו בעינייך החלקים הטובים יותר בפעילות  (8

  

במפגש השני העבירו תלמידות את . המפגש הראשון כלל פעילות משותפת בקבוצות קטנות (2

 ?היה יותר משמעותי עבורך ומדועאיזה מן המפגשים . תוכן הפעילות לחברותיהן לכיתה

 

 ?  האם את מעדיפה עבודה במליאה משותפת או בקבוצות קטנות (3

 

 ?מה למדת מהפעילות (4

 

 ? האם היית רוצה שיותר זמן מן המפגש יוקדש להיכרות אישית עם הסטודנטיות (5

 

היית בוחרת ? האם חשת שהצלחת להעביר חוייה או מידע לחברותייך, בהתייחס למפגש השני (3

 ?  לעשות זאת בדרך אחרת

 

 ?מה הייתה המשמעות העיקרית עבורך בפעילות עם הסטודנטיות (9

 

 ? מה הם הנושאים שמעניינים אותך ושהיית רוצה ללמוד אותם בעתיד בשיתוף הסטודנטיות (2

 

 ? ציעה להוסיף או לשנות בפעילותהאם יש דברים שהיית מ (3

 

 

 !שמחנו מאוד להכיר אתכן

 !!תודה על שיתוף הפעולה

 


