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איגרת לתלמיד 

דמיין לרגע שהתאריך הוא: השני בספטמבר 2035, כ"ח באב תשצ"ה.
אתה מתעורר מוקדם מהרגיל כי זהו  יום חג, היום ראשון של שנת הלימודים תשצ”ו. 

אתה מאושר! מחכה כבר לחזור לבית הספר!

אתה מתארגן בהתלהבות, ונזכר בחוויות ששמעת על ימים אחרים. 
פתאום אתה מבין שהמשפט "איזה כייף לא ללכת לבית ספר" - מיושן. 

מחשבות ששמעת כמו: “משעמם לי בבית הספר״, ״מיותר לי״ — עברו מן העולם.

מה קרה? מה סוד הקסם? 
בואו נעצור לרגע! אנחנו ב 2016! 

 הקפיצה בזמן אל 2035 מאתגרת, מעוררת חשיבה ומאפשרת לחלום
על בית ספר מהחלומות.

בשנת הלימודים הקרובה נצא למסע אל שנת 2035, נבנה חזון של בית ספר שבו במוקד התכנון – גישה 
ידידותית ואמפטית לצרכיו השונים של התלמיד. צרכים הנובעים מאתגרי הלמידה, צרכים אישיים וצרכים 

חברתיים. כדי לממש את החזון נשאל שאלות אודות מידת השפעתם של תכנון ועיצוב הסביבה הפיזית על 
אופי ההוראה - למידה. 

להלן כמה שאלות ונושאים לדוגמא )בדיאלוג המתקיים בכיתה הוסיפו שאלות אודות בית הספר של 
העתיד אשר מעניינות אתכם(:  

מה תפקידו של בית ספר בעתיד?	 
אילו ערכים יובילו את בית הספר?	 
אילו קשרים בית הספר יקיים? 	 
מה אנחנו רוצים לשמר במערכת הקיימת ומה לשנות? מה אני אוהב בה? ומה מרגיז אותי?	 
מה תהיה דמות התלמיד ב- 2035? ומה יהיה תפקידו של המורה?	 
איך נאפשר לשמחה, לסקרנות, ליצירתיות, לחקרנות, לאותנטיות, ולשייכות להתקיים בבית 	 

הספר? אלו עקרונות נוספים נרצה לקיים? 
באיזה אופן בית הספר ייתן מענה לצרכים אישיים ולבעלי צרכים מיוחדים?	 

אנו מזמינים אותך תלמיד/ה מגמת העיצוב, להביט על בית הספר תוך שימוש בכלי ניתוח ויישום של 
מעצבים. כך תוכל לפתח ולהציע פתרונות חדשים לסביבות למידה או מוצרים אשר ישפיעו על הלמידה 

ויובילו לשינוי בבית הספר. 
 

בהצלחה!
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 יום שלישי 17 מרץ 2016
 ז׳ אדר ב׳ תשע"ו

איגרת למורה 

ראשיתה של רפורמת "ישראל עולה כיתה - התוכנית ללמידה משמעותית" בתשע"ה ופניה אל עתיד טוב 
יותר במערכת החינוך. רוב הרפורמות מקורן בצורך בשינוי. אנו מזהים כי המאה ה-21 מאופיינת במציאות 

של שינויים מהירים וחוסר וודאות ולכן צבירת ידע בלבד אינה מספיקה כדי להכין את התלמיד לחייו כבוגר 
עצמאי. שנים רבות נשמעו קולות הקוראים ל "חישוב מסלול מחדש". זה אחרי זה הוגדרו הערכים המהווים 

בסיס לשינוי הנדרש והם: עצמאות, שיתופיות, גמישות, אחריות, יצירתיות, רלוונטיות ואותנטיות. מטרות העל 
של הרפורמה מתייחסות לחינוך לחשיבה וכישורי תלמיד בנוסף להנגשת ידע. 

הרפורמה הציפה קשיים לא מעטים. אחת הבעיות שצצו בעקבות התוכנית הינה שרוב בתי הספר והכיתות 
תוכננו באופן פיזי על פי פרוגראמה שמקורה במהפכה התעשייתית. ארגון הלמידה דומה לפס ייצור 

והתוצר הוא – תלמיד בעל ידע הניתן למדידה והערכה בעזרת מבחנים אחידים. חללי הלימוד – הכיתות, 
הריהוט, משאבים תומכי למידה וחללים ציבוריים, כל אלו הותאמו לפרוגראמה זו. מכאן עולה כי הרפורמה 

מובילה לארגון מחדש של סביבות למידה ולדיון בשאלה: 
 כיצד תראה ותתפקד סביבת הלמידה במאה ה-21? 

האם בכל הקהילות המראה שלה יהיה זהה? האם יהיה קבוע?

קולם של תלמידי מגמת אמנויות העיצוב
בהמשך לאתגר הניצב בפנינו: הוראה - למידה המעודדות חשיבה וביצועי תלמיד, האם שדה העיצוב יכול 

להשפיע על מימוש הרפורמה באופן מיטבי? התשובה: כן.
נקודת המוצא כי תהליכי העיצוב אינם מסתפקים עוד באספקת שירותי אסתטיקה או מוצרים נחשקים. 

ביכולתם לתמוך בשינוי, להתערב ולהוביל תהליכי שינוי מורכבים. עבור שדה העיצוב זו הזדמנות להביט על 
בית הספר תוך שימוש בכלי ניתוח ויישום של מעצבים במטרה לפתח ולהציע פתרונות חדשים לסביבות 

למידה או מוצרים אשר ישפיעו על ההוראה - למידה ויובילו לשינוי בהרגלי ההתנהגות בבית הספר. 
בשנת הלימודים הקרובה נצא למסע אל שנת 2035, נבנה חזון של בית ספר שבו במוקד פרוגראמת 
התכנון – גישה ידידותית ואמפטית לצרכיו השונים של התלמיד ובהלימה לזכויותיו כמתבגר וכתלמיד. 

צרכים הנובעים מאתגרי הלמידה, צרכים אישיים וצרכים חברתיים. כדי לממש את החזון נשאל שאלות 
אודות מידת השפעתם של תכנון ועיצוב הסביבה הפיזית על אופי ההוראה - למידה. 

להלן כמה שאלות ונושאים לדוגמא:  
מה תפקידו של בית ספר בעתיד?	 
אילו ערכים יובילו את בית הספר?	 
אילו קשרים בית הספר יקיים? 	 
מה אנחנו רוצים לשמר במערכת הקיימת ומה לשנות? מה אני אוהב בה? ומה מרגיז אותי?	 
מה תהיה דמות התלמיד ב- 2035? ומה יהיה תפקידו של המורה?	 
איך נאפשר לשמחה, לסקרנות, ליצירתיות, לחקרנות, לאותנטיות, ולשייכות להתקיים בבית 	 

הספר? אלו עקרונות נוספים נרצה לקיים? 
באיזה אופן בית הספר ייתן מענה לצרכים אישיים ולבעלי צרכים מיוחדים?	 



מטרות עבודת הגמר בכיתה י"ב 
לאפשר לחלום בגדול בכיתה. . 1
התלמידים   ילמדו   בצוות   תוך   התנסות   בתהליך   פיתוח   מוצר   משלב   הגדרת   האתגר   ועד   לשלב   אירוע  . 2

 מסכם.
תכנון   וייצור   תוצר   עבור   בית   הספר   ידידותי   אשר   פועל   בשנת   2035   תוך   מענה   על   חזון " ישראל   עולה  . 3

 כיתה   התכנית   ללמידה   משמעותית״. 
דיון   והחלטה   אודות   שאלה   מובילה, אתגר   העיצוב   ואופי   התוצרים   באחריות   התלמידים. ניתן   להציע  . 4

 לדון   בחלק   מהשאלות   שמוזכרות   למעלה   או   בשאלות   אחרות   העוסקות   בסביבות   למידה, אזורים   בבית 
הספר, תוצרים תומכי למידה, ריהוט, משחקים ועוד.

התלמידים   יכירו   ויתנסו   בתהליכי   מחקר   איכותני   אופייניים   לשדה   העיצוב . . 5
התלמידים   יתנסו   בהעלאת   שלל   רעיונות   תוך   המחשה   בדו   ממד   ותלת   ממד   ויישום   בפועל   תהליכי  . 6

 יצירה   המובילים   לחדשנות . 
התלמידים   יתנסו   בפרזנטציה   בפני   קהל   ובוחן . . 7

Model T assembly line. Posted by Dan Treace on the 
Model T Ford Club of America website.

http://www.pikiwiki.org.il/?action=gallery&img_
id=3522

http://www.pikiwiki.org.
il/?action=gallery&img_id=3907



הנחיות
ההנחיות המפורטות להלן מתבססות על האמור בפירוט במסמך ״עבודת גמר בהיקף: 5 יחידות לימוד, 

אשכול התמחות - עיצוב , סמל שאלון: 891589״ )הקובץ נמצא באתר המגמה ובמודל(.
 בהתאם להנחיות שפורסמו יש להגיש אישור לעבודת גמר לפיקוח עד ה- 15/11/2016.. 1

יש להשתמש בטופס הקיים באתר המגמה לאישור עבודת הגמר )״נספח א': נוהל הגשת הצעה 
 לעבודת גמר לאישור הפיקוח(.

הטופס יוגש דרך  "מערכת מוקד מקצוע" בלבד.

הטופס המלא נמצא באתר המגמה

הטופס המלא נמצא באתר המגמה



כמפורט במסמך )עמ׳ 31 ( הציון הסופי של פרוייקט הגמר יכלול את המרכיבים הבאים:. 2

 פרויקט גמר בהיקף של 5 יח"ל

 יסודות העיצוב
 תלקיט אשר משקף למידה בהתאם לתכנית הלימוד. עבור כל אחד משישה פרקי הלימוד יוגש

   .תוצר
 לדוגמה: בוחן, מבחן, עבודה, מצגת מלווה בהרצאה, מערך שער, משחק, כתבה, אוצרות

.לתערוכה ועוד

20%

תיק עבודות
כיתות  י, יא 

יוצגו ארבעה מיני פרויקטים משנים קודמות מלווים בתיק פרויקט המשקף את תהליך העיצוב 
בכל פרויקט. 20%

פיתוח –
תיק פרויקט

 
 

הגדרת מטרות ויעדים לפרויקט וכתיבת מכוון עיצוב  חריש

20%
 ?בהמשך לשאלה: מה אני רוצה וצריך לדעת לקראת עיצוב המוצר

 :התלמיד יאסוף מידע ויעבד אותו בלפחות שניים מתוך חמש אפשרויות
מחקר היסטורי / מחקר משתמשים / מחקר צורני / מחקר חומרי / מחקר טרנדים

זריעה

העלאת מספר רב של רעיונות תוך כדי שימוש במודלים דו-ממדיים ותלת-ממדיים  נביטה

תוצר סופי 
 

חדשנות
קריטריונים מחייבים

הנצה 20%

היקף הפרויקט
שפה חזותית

 קריטריונים לבחירה מתוך רשימה 
 

קשר בין ממד רעיוני וטקסט חזותי
טיפוגרפיה

קשר בין שימושיות ונראות
הנדסת אנוש

קשר בין חומר וצורה
מקורות השראה ומקורות השפעה

 עיצוב בר קיימא
 מיומנויות ביצוע (יכולת שליטה בתוכנות גרפיות או תוכנה לעיצוב תלת-ממדי או בטכנולוגיה

(של עיבוד חומר 10%

10% פרזנטציה: אופן ההגשה ואיכות המצגת
ציון סופי 100%



יש לשים לב, כי בתיק הפרוייקט יתועדו ארבעה שלבי העיצוב. 3
  חריש - מכוון עיצובא.
  זריעה - גיבוש גוף ידע הדרוש לקראת עיצוב המוצר. שלב זה דורש איסוף ידע מתחומים שונים ועיבוד ב.

הידע: 
היכרות ותיאור של קהל המטרה;	 
היכרות ותיאור של הגורם שעמו הצוות יעבוד; סקירת מוצרים שעוצבו למטרה דומה. ההנחה היא שאין 	 

מוצרים העונים על הצרכים שהפרויקט אמור לספק. אם קיים מוצר דומה, הכרתו יכולה להוסיף כיווני 
 חשיבה חדשים.

סקירה ספרותית הכוללת: הגדרת מושגים וידע העוסק בכל נושא נדרש: חומר, כללי בטיחות, גורמי 
הנדסת אנוש, קיימות.

יתועדו וינותחו מקורות השראה, ויוכנו דפי השראה וגיליונות אווירה.	 
ייבדקו עקרונות מדעיים וטכנולוגיים, במידת הצורך.	 
ייבדק גורם החדשנות בפרויקט.	 
ייעשה שימוש בלפחות שתיים מתוך המתודות: מחקר עיצוב היסטורי - מחקר המתמקד בהיסטוריה של 	 

המוצר / מחקר צורני או חומרי / מחקר תיאורי - ניתוח מוצרים / מחקר טרנדים / מחקר משתמשים 
- התבוננות והיכרות עם קהל המטרה, ראיונות, צילום, סקרים אצל קהל המטרה / מחקר עיצוב דרך 

ניסוי.
  נביטה - שלל הרעיונות בדרך לפתרון הרצוי. רצוי להשתמש בכלים שונים של חשיבה יצירתית: מפות ג.

חשיבה, משחקים, שימוש בפתקיות, שימוש בגירוי אקראי ובצילומים; שיחה בין חברי הכיתה.
   הנצה - גיבוש הקונספט הסופי לקראת הגשה בפני בוחן חיצוני. שלב זה ילווה בסקיצות מרובות.ד.

תיק הפרויקט ייכתב ויעבור עריכה לאורך כל השנה ויישלח אל הבוחן לקריאה והערכה – עד  21 יום 
לפני הבחינה.

ביבליוגרפיה מומלצת לקריאה ועיון: 
גלעד גולדשמידט, למידה מתוך עשייה, הד החינוך במאה ה-21, גיליון מספר 02 טבת תשע"ו דצמבר 2015. 

וילרפורט ת')2009(. איפה אפשר ללמוד אחרת מאמר מ"כלכליסט". 

בתי ספר שונים ומיוחדים בעולם
/http://www.ted.com  הרצאות מתוך

 )Ken Robinson says schools kill creativity )2006
http://www.ted.com/playlists/24/re_imagining_school.html

:Gever Tulley: making more makers
https://www.youtube.com/watch?v=yOc9mFvusDg
)Gever Tulley: Life lessons through tinkering )2009

         http://www.ted.com/talks/gever_tulley_s_tinkering_school_in_action.html
 )Shukla Bose: Teaching one child at a time)2010

        http://www.ted.com/talks/shukla_bose_teaching_one_child_at_a_time.html
)John Hardy: My green school dream )2010

       http://www.ted.com/talks/john_hardy_my_green_school_dream.html
)Geoff Mulgan: A short intro to the Studio School )2011

      http://www.ted.com/playlists/24/re_imagining_school.html
)Daphne Koller: What we're learning from online )2012

http://www.ted.com/playlists/24/re_imagining_school.html       
)Sugata Mitra: Build a School in the Cloud )2013

http://www.ted.com/playlists/24/re_imagining_school.html 




