
הריהוט מוחלף, 
מקבלים חדש!

רגע... אבל מה נעשה עם הישן?

מדריך למורה



המטרה

במנהל החינוך של ירושלים רוצים לתת לתלמידים 
חווית לימוד שונה: מעניינת מאתגרת ומפעילה, אחד 

הצעדים הראשונים הוא לעצב מחדש את כיתות 
הלימוד. כלומר, להחליף את הכיסאות והשולחנות 

בריהוט חדש שמאפשר יותר גמישות בתהליכי 
 הלמידה. לפעמים, כשעושים פעולה שנועדה לשפר 

את המצב, נוצרת בעיה במקום אחר.

 בשלב ראשון 247 כיתות עתידות להחליף את 
 הריהוט שלהן, כלומר המון שולחנות וכסאות 

יוותרו ללא שימוש. 

 מטרת התכנית: 
אנו מזמינים אתכם לחקור מה יקרה לכסאות 

והשולחנות שיוחלפו ולבדוק האם אנחנו כתלמידים 
 יכולים לעשות שימוש חוזר בריהוט על מנת שלא 

יגיע להטמנה. 

במהלך של למידת חקר, התלמידים יבררו את נפח 
הפסולת הצפוי בבית הספר, יבינו את משמעות הבעייה, 

מתוך לימוד מעמיק על סוגיית הפסולת בישראל 
ובעולם,  ובתהליך חשיבה יצירתי יציעו פתרונות 

חלופיים להשלכת הציוד. 

התוכנית מורכבת ממצגות ללמידה עצמאית ולהתנסות 
קבוצתית. שני החלקים הראשונים מזמינים לחקור את 
הנושא. החלק האחרון הוא סדנא שבה ינסו התלמידים 
למצוא פיתרונות לשימוש חוזר בריהוט שיוצא מהכיתה.

״והריהוט הישן - לאן?״
האומנם?



נושא

שימוש חוזר בציוד המוצא מהכיתות במסגרת פרויקט 
״המודל הירושלמי לכיתה המבוזרת״

מה התלמידים ילמדו ויעשו

יעבדו בקבוצות יחקרו באופן עצמאי את המשמעות 
של החלפת הציוד וכמות הפסולת שעלולה להצטבר 

ויחפשו דרכים יצירתיות לשימוש חוזר בריהוט, בסדנא 
יצירתית ומעשית 

תפקיד המורה

 לארגן את הכיתה לעבודה קבוצתית, להנחות 
 את התלמידים בתהליך הלמידה ולארגן 

את הסדנא היצירתית. 

גמישות התכנית

התכנית מורכבת מיחידות עצמאיות, ובכל יחידה 
רכיבים העומדים בפני עצמם. ניתן לבחור את 

הפעילויות והתוכן המתאים לשיקול דעת המורה.  

היקף הזמן שנדרש ללמידה

 כל אחת מהיחידות מיועדת ל-90 דקות של 
למידה עצמאית, אך יכולה להימשך זמן כפול בפורמט 

של למידה קבוצתית, ובשילוב דיון ופרזנטציות. 

שימו לב!

כדאי מאד לגייס את המורים למתמטיקה, מדעים 
ואומנות לשלבים השונים בתוכנית!

מדריך למורה 



יחידה 1

הפסולת לסל וחסל האומנם? 

 חלק א'
 חוקרים את גודל הבעיה - מה סוג הציוד שיוחלף? 

מאילו חומרים הוא עשוי? כמה פסולת עלולה 
להצטבר, מבחינת משקל, נפח וכו'?

 חלק ב׳
חקר נזקי הפסולת - הנזקים שנגרמים כתוצאה 
מהצורך לטפל בכמויות פסולת הולכות וגדלות 

בישראל.

יחידה 2

חקר פתרונות קיימים - פתרונות שונים לטיפול 
בפסולת לפני שהיא מגיעה לפח הזבל - דגש על 

שימוש חוזר, מיחזור וההבדל ביניהם. 

יחידת סדנא 3

 שימוש חוזר
אתגר מקומי בית ספרי - פיתוח פתרונות מקומיים 

 לריהוט שיוצא מהכיתה.
לשלב זה מומלץ לגייס את המורה לאומנות 

מה כוללת התכנית?



מיומן.תמסוגל.תמתפתח.תמתגלה

אני יודע להקשיב לחברי תקשורת
בקבוצה באופן מכבד

 אני יודע להביע את 
 הרגשות והמחשבות שלי 

באופן ברור ומכבד

אני יכול לזהות את 
הרגשות של חברי לשיחה 

 ולהתייחס אליהם 
באופן מכבד

אני יודע לזהות וליישם 
דרכי תקשורת שיקדמו 

 את השיח בקבוצה 
באופן חיובי

פתרון 
קונפליקטים

אני יודע שלא תמיד 
מסכימים איתי ואני מסוגל 
להקשיב ולנהל שיח מכבד 

גם במצבי קונפליקט

אני מבין שיש דרכים רבות 
 לפתור חילוקי דעות 

בין חברי הצוות

 אני מציע רעיונות 
לפשרה וקונפליקטים

אני מוצא דרכים לפתור 
קונפליקטים תוך שיתוף 

פעולה ופשרה

חלוקת 
תפקידים 
ומשימות 
בצוות

אני מקבל על עצמי 
תפקיד בתוך הקבוצה

 אני לוקח על עצמי 
 תפקיד ומשימות בקבוצה 

לפי תחומי העניין שלי

אני מבין שלעיתים אני 
נדרש לבצע תפקיד 
 לטובת הקבוצה גם 
 אם הוא אינו בתחום 

העניין שלי

אני לוקח חלק בחלוקת 
תפקידים ומשימות 

בקבוצה לפי קריטריונים 
שונים כמו חוזקות ותחומי 
 עניין ובהתחשב בקבוצה 

בה אני נמצא

קבלת החלטות
אני מבין שלפעמים 

מקבלים החלטות שלא 
לפי דעתי

אני תורם את דעתי לשיח 
על ההחלטות בקבוצה

אני מחפש דרכים לקבלת 
 החלטות שמקובלות 
על רוב חברי הקבוצה

אני מנסה להגיע להחלטה 
 מוסכמת )בקונצנזוס( 

בין חברי הקבוצה

העלאת 
רעיונות בצוות

אני מקבל שיש רעיונות גם 
לחברים אחרים בקבוצה

 אני מקשיב לרעיונות 
 של אחרים ומשתף 

רעיונות משלי

 אני שוקל רעיונות של 
 חברי הקבוצה לאור 
המטרה המשותפת 

אני רוצה לשמוע רעיונות 
של שאר חברי הקבוצה 

 ומנסה לחבר בין 
רעיונות שונים

שיתופיות
מחוון מסייע בלמידה קבוצתית


