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חדר בריחה לכיתה ט' בנושא הכרזת העצמאות- 
" הימים הם ימי קורונה והלמידה מתבצעת באמצעות הזום. אתם קבוצת תלמידים מצטיינת אשר
נבחרה  לצאת ולחפש את הדרך הטובה ביותר להנגשת החומר על הכרזת העצמאות לכל שכבה

ט'.נודע לכם כי את החומר תוכלו למצוא במלואו באחד מחדרי בית הספר.
כיצד תעשו זאת?

בכל מסך תופיע לכם חידה\ שאלה שהתשובה שלה היא הקוד אותו תצטרכו להזין. רק לאחר שתפתרו
את החידה ותקלידו את הקוד הנכון, תעברו למסך הבא עד שתצליחו למצוא את מספר החדר."

חדרי בריחה וחידו˙ - 
מסעות אינטראקטיביים בשיעורי אזרחות

הקורונה הביאה לחיינו את מושג הקפסולות. בית הספר נערך בהתאם ובהצטיינות ולכן זכה
בבונוס של קפסולת זמן. דרך קפסולת הזמן מצאתם את עצמכם בפיליפינים שנת 1984 במהלך

מחאות נגד הנשיא פרדיננד מרקוס.
יש לכם הזדמנות לעזור לעם שצמא לדמוקרטיה, אך עליכם להספיק את הכל בזמן לפני שהצבא

ידכא את המחאה ואתם תיאלצו לחזור לספסל הלימודים.
כיצד תעשו זאת?

בכל מסך תופיע לכם חידה\שאלה שהתשובה שלה היא הקוד אותו תצטרכו להזין. רק לאחר
שתפתרו את החידה ותקלידו את הקוד הנכון, תעברו למסך הבא עד שתצליחו למצוא את הנעלם.

https://pninahadassim.wixsite.com/website-18

https://pninahadassim.wixsite.com/website-10

https://www.flippity.net/qs.php?k=11wRbTcWzW2VtaB1f8Sr0pf8o3R-KO6Crdt0GXHzkQCc https://drive.google.com/file/d/1F6nBhelNg7w1uttGHtH6iFNuyRzELPCg/view

משחק תחרותי בין קבוצותמשחק קנדי קראש - מחוון מושגים

במשחק 1 על 1 ובמשחק קבוצתי  נלמד אסטרטגיות לשיתופי פעולה בקבוצה
בעזרת התחשבות והדדיות. עבודת צוות, יזמות, יצירתיות, חשיבה מחוץ

לקופסא, חשיבה ביקורתית, חדשנות, סקרנות, יכולת שכנוע, לקיחת אחריות,
גמישות מחשבתית, מעורבות חברתית, מודעות וכשירות תרבותית, פתרון

בעיות, שיתוף פעולה, מקוריות. הכיתה חולקה לקבוצות בזום, נשלח  הקישור
לשאלון ונערכה  תחרות - מי עונה ראשון והכי נכון 

מה גורם לנו ל˜בל החלטו˙ בחיים ואיך
אפ˘ר לנבא ˙הליכים ו˙וˆאו˙ ?



˘ור˘ים באמנו˙ - ˘יעורי אמנו˙ לכי˙ו˙ ז'
ב˘יעורי האמנו˙ אנו חו˜רים א˙ המרחב הבי˙י
והמ˘פח˙י, בה˜˘ר לנו˘א ה"˘ור˘ים" ה˘נ˙י. 
˘יעור סוריאליזם- ב˘יעור זה הכרנו א˙ הזרם

הסוריאליסטי באמנו˙, ˘עוס˜ באמנו˙ לא מˆיאו˙י˙. 
בע˜בו˙ ה˘יעור ערכנו ˆילומים בי˙יים המ˘˜פים

חוסר הגיון או מˆיאו˙ דימיוני˙.

סלבדור דאלי, פרט מתוך "התמדתו של הזיכרון"

ראה!
הש



"לא ידעתי- השומר אחי אנוכי?!“
(בראשית ד', פס' ט)

תנ"ך לכיתה י'

האם זו שאלה או הזמנה לווידוי?
י", ועונה בשאלה: "ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאנִֹכי"?! קין משיב בשקר גס: "ַויֹּאֶמר לֹא ָיַדְעּתִ

הדי שאלתו נשמעים עד היום, ומבטאים התכחשות של האדם לאחריותו.
הוסיפו שקופית והדביקו בה תמונה/meme/ קומיקס שציירתם ומבטא את

ההתנהגות של קין (הרצח, השקר ואי קבלת האחריות)



זוהי השנה שלישית שמגמת מדעי המחשב משתתפת
בפרויקט Mind The Gap של חברת גוגל ישראל.

תלמידי הרחבת מדעי המחשב+ הנדסת תוכנה לקחו חלק
בהרצאת פתיחה של סדרת הרצאות.

בין הנושאים שהיו בהרצאה:
ההיסטוריה של מדעי המחשב. איך זה בכלל התחיל?מי
היו הנשים שהובילו את התחום? ואיפה אנחנו נמצאים

היום?

 ההרצאה הועברה בדרך חוויתית  ע״י טופ גיק (מנהלי
ערוץ יוטיוב)

מגמת מדעי המחשב



מגמת אמנות מציגה: 
"המרחב הביתי"

תערוכה וירטואלית בעקבות תערוכה במוזיאון חיפה
"מרחבים במשבר" המוצגת עכשיו באתר המוזיאון

https://www.haifamuseums.co.il

מוזמנים לסייר ברחבי הגלריה הוירטואלית שלנו
בקישור המצורף!

https://www.artsteps.com/embed/5f7c3ed3ec560d7520022681/560/315


