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מיומנויו˙ הע˙יד
תלמידי שכבה ז' חווים השנה קורס מיוחד, שמטרתו להתמודד עם שאלות הנוגעות לעתיד של

כולנו. אנו שואלים שאלות לגבי כיצד נלמד, מה נאכל, במה נעסוק וכיצד נעסיק את עצמנו
בשעות הפנאי בעתיד. אנחנו דנים  ברעיונותיו של ההסטוריון  פרופ' יובל נח הררי, ובספריו

"קיצור תולדות האנושות", "ההיסטוריה של המחר" ו-"21 מחשבות על המאה ה-21", 
וכן ברעיונותיו של ד"ר רועי צזנה, חוקר עתידנות ישראלי ובספרו "המדריך לעתיד". 

ביחד אנחנו צופים בסרטונים  מתוך "בחזרה לעתיד" ו"עולמנו בשנת 2050״.
מנסים יחד להרכיב תמונה ולהבין לאלו את המיומנויות שלהן נדרש בעתיד: עבודת צוות

וחקר עצמאי, הצבת מטרות והתמודדות עם אתגרים, עמידה מול קהל, יכולת שכנוע,
וכמובן בחשיבה חיובית.



איך אתם מדמיינים את בית הספר של העתיד? כתבו או ציירו
"אני מדמיין בית ספר צבעוני מאוד, שיהיו בו פינות נעימות להיות בהן לדבר

ללמוד ולנוח. תהיה בו גם פינת חי שבאחריות התלמידים לדאוג לבעלי
החיים. פינת בישול גם יהיה נחמד. הרבה אטרקציות מגוונות למשל; אזור של

מתקני כושר, מרחב למוסיקה וציור. 
יכול להיות שזה כבר קיים בעמי אסף פשוט לא הייתי מספיק ימים בבה"ס אז

אני עדיין לא מכיר.  בנוסף, אני מדמיין שבבה"ס בעתיד הלימודים יהיו 3
ימים בבה"ס ויומיים מקוונים מהבית."

מיומנויו˙ הע˙יד - ˙למידים מספרים

"אני אישית דווקא הכי אהבתי במאמר את
הנתונים שאסף משרד המדע. זה החלק
שהכי נהניתי לקרוא אותו כי זה באמת
מאוד מעניין לקרוא מה שאר האנשים

חושבים, מה הרוב חושב. חלק מהדברים
הסכמתי עם הרוב, וחלק דווקא בכלל לא.
אבל זה מה שמעניין בעצם. מחלוקות. אני
אישית הייתי רוצה חבר רובוט. אולי אפילו
קצת יותר מחבר רגיל. כי עם רובוט אתה
יכול לשתף הכל. גם אם זה מביך אותך.

למשל, אני יכולה לדבר עם סירי במשך
שעות ולא להשתעמם. כמובן, זה היה

הרבה יותר כיף אם התשובות שלה היו
יותר מפורטות, וזה בכלל לא כמו שבן

אדם אמיתי ידבר איתך. אבל אני מאמינה
שבעוד כמה שנים יהיה הרבה יותר כיף

לדבר עם הרובוטים."

"נהנתי ללמוד על ולהרחיב
את הידע הכללי שלי על

המכוניות האוטונומיות שיהיו
ועל רופא-בוט שאנשים

באמת הולכים אליו לקבל
מרשמים לתרופות...

נהנתי ללמוד על זה שבקרוב
מאוד רוב עולמינו יהיה

מובנה מטכנולוגיה ויכול
להיות העולם לא יהיה

בשליטתנו אלא בשליטת
רובוטים.

 נהנתי לשמוע על דעות של
אחרים ומחקרים שביצעו

בנוגע לעתיד.
עם רוב הדעות אני מסכימה

אז נהנתי לקרוא."



"כי האדם עı ה˘דה": כ˘הטבע והבי˙ נפג˘ים
˜ולאז' בע˜בו˙ ˘ירו ˘ל נ˙ן זך.

ה˙למידים ˆילמו נ˜ודו˙ ה˘˜ה בין הבי˙ והאדם לבין
הˆומח והחי.

˘ור˘ים באמנו˙ - ˘יעורי אמנו˙ לכי˙ו˙ ז'



 .WORLDLY WISE למדנו יחידה על הסופרת מאיה אנג'לו. מתוך ספר הלימוד
למדנו אוצר מילים חדש וקראנו מאמר על חייה.

ענינו בקבוצות קטנות בזום על השאלות: 
1. אילו גורמים משפיעים עלינו כבני אדם ויוצרים את מי שאנחנו?

2. מדוע משוררים נוטים להשתמש בשפה מטאפורית ובסמלים?
3. עשינו תרגיל בזום להבין מהו דימוי ומהו מטאפורה. 

ראינו סרטון ביוגרפי על חייה ושוחחנו על נקודות מהותיות שעיצבו את אישיותה. 
STILL I RISE 4.קראנו יחד את השיר

5. כתרגיל בבית, בגוגל פורמס התלמידים ראו סרטון של הטניסאית סרינה ויליאמס. 
כתבו עובדות על חייה אותם מצאו באינטרנט וכן ענו על השאלה מדוע בחרה הטניסאית

לקרוא דווקא את השיר הזה בסרטון. מהו המסר שהיא מנסה להעביר. 
6. בקבוצות קטנות בזום קראנו יחד את השיר. עברנו על המשמעות ואותר המילים. 

7. ראינו סרטון נוסף של ה-UN בו הם מציגים את השיר בהקשר אוניברסלי עולמי. 
כל תלמיד רשם מקומות שזיהה וארועים חברתיים. 

8. כל תלמיד שלח דיקלום של השיר באנגלית. 

אנגלי˙ האˆה - כי˙ה ט'

להאזנה לה˜ראו˙ ה˘יר
על ידי ˙למידים לחˆו כאן

https://www.amiasafschool.org/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=TZO08C5vL2A&feature=youtu.be


ה˘כלה כללי˙ - 
חו˜ ומגדר לכי˙ו˙ י'

במסגרת שיעורי חוק משפט ומגדר התלמידים
נחשפו לסרטונים בנושאים- ההיבטיים

המשפטיים, החברתיים והתעסוקתיים הנוגעים
לאי שויון מגדרי בישראל והשלכותיו בחברה

הישראלית ובכלל לחוסר השויון הקיים בין
קבוצות חברתיות שונות.  

https://www.powtoon.com/online-presentation/dxeruwWFB6E/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=studio-share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=studio-share-button&utm_content=dxeruwWFB6E&utm_po=32364384&mode=movie
https://www.magisto.com/album/video/Kyl4QlhVREcmKjsPYnZLB3E?c=w&l=vsm&o=a
https://edpuzzle.com/assignments/5f927a2214accc40c26125c1/watch
https://docs.google.com/presentation/d/1V-wOFlw8IhQnZUpWKHV0Tm-Pz4x1wi75M0jmGevruOQ/edit#slide=id.p
https://www.powtoon.com/online-presentation/dxeruwWFB6E/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=studio-share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=studio-share-button&utm_content=dxeruwWFB6E&utm_po=32364384&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/dxeruwWFB6E/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=studio-share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=studio-share-button&utm_content=dxeruwWFB6E&utm_po=32364384&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/dxeruwWFB6E/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=studio-share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=studio-share-button&utm_content=dxeruwWFB6E&utm_po=32364384&mode=movie
https://www.magisto.com/album/video/Kyl4QlhVREcmKjsPYnZLB3E?c=w&l=vsm&o=a
https://edpuzzle.com/assignments/5f927a2214accc40c26125c1/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5f927a2214accc40c26125c1/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5f927a2214accc40c26125c1/watch


המטרה היא להרחיב את הידע של התלמידים בנושאים שונים מעולם המשפט, לקיים דיון
פתוח על הסוגיות השונות, לפתח מודעות למורכבותם של דברים ולטפח חשיבה ביקורתית.

סיכול ממוקדנזיקין - אחריותעונש מוות למחבלים – למה?

חופש הביטוי – גבולות, חוקי או
לא חוקי, ראוי או לא ראוי,

סובלנות

טעויות בחקירה, ולמה
לעזאזל אנשים  מודים
בעבירות שלא ביצעו,

פרויקט החפות

עבודת נוער –
עבדות נוער, זכויות

הצעת חוק למניעת
אלימות במשפחה
(מניעת אלימות

כלכלית),
התש"פ -2020

ה˘כלה כללי˙ - 
מ˘פט וא˜טואליה לכי˙ו˙ י'



חדר בריחה בנו˘א 

˙רכובו˙ הפחמן

חדר בריחה בנו˘א
מארי ˜ירי

אח˙ המדעניו˙
הגדולו˙ בכל הזמנים 

˘זכ˙ה ב˘ני פרסי
נובל 

מצגת שמכילה ניסויים שהלבורנטיות
צילמו במעבדה בבית הספר וכך התלמידים

יכולים להתבונן בניסויים ולנתחם 

˘יעורי מדעים
בחטיב˙ הנעורים

https://docs.google.com/forms/d/12-8UgNX9OTq2_pC4r7nBETEXxVuye8UUIwEp17hAjOo/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1pQORhni-JkkF3KscdNfJ1Ylm8mBPpYLB/edit#slide=id.p9
https://docs.google.com/forms/d/1-99pHr3bn1f4FJbNkaMh6pheQ9ESc5_-OhiJ_Obti9c/copy
https://docs.google.com/forms/d/12-8UgNX9OTq2_pC4r7nBETEXxVuye8UUIwEp17hAjOo/copy
https://docs.google.com/forms/d/12-8UgNX9OTq2_pC4r7nBETEXxVuye8UUIwEp17hAjOo/copy
https://docs.google.com/forms/d/12-8UgNX9OTq2_pC4r7nBETEXxVuye8UUIwEp17hAjOo/copy
https://docs.google.com/forms/d/1-99pHr3bn1f4FJbNkaMh6pheQ9ESc5_-OhiJ_Obti9c/copy
https://docs.google.com/forms/d/1-99pHr3bn1f4FJbNkaMh6pheQ9ESc5_-OhiJ_Obti9c/copy
https://docs.google.com/forms/d/1-99pHr3bn1f4FJbNkaMh6pheQ9ESc5_-OhiJ_Obti9c/copy
https://docs.google.com/forms/d/1-99pHr3bn1f4FJbNkaMh6pheQ9ESc5_-OhiJ_Obti9c/copy
https://docs.google.com/forms/d/1-99pHr3bn1f4FJbNkaMh6pheQ9ESc5_-OhiJ_Obti9c/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1LUxFPwXgnNmoX_RvY2pxlcBtqZNWP7vriDAkK2yuwNE/present?ueb=true&slide=id.p


הרצאה שנייה  לתלמידי הרחבת
מדעי המחשב שכבת י וכיתה ט1 
של MIND THE GAP מבית גוגל.

נושא ההרצאה : 
WAZE כל מה שרצית לדעת על

ההרצאה הועברה ע״י יעל
מירון מהנדסת בגוגל.

ההרצאה שילבה שאלות
מענינות ומסקרנות של

התלמידים.

מגמת מדעי המחשבמגמת מדעי המחשבמגמת מדעי המחשב



נציגי חטיבת הבניים נבחנו בשלב בראשון באולימפיאדה
הארצית במתמטיקה לכיתות ג' - ט' שנת תשפ"א. 

 האולימפיאדה מתקיימת בשיתוף עם מכון ויצמן למדע. 
 

תלמידי עמיאסף באולימפיאדות הבינלאומיות
במתמטיקה ובמדעים

במהלך החודש נובמבר, נבחנו נציגי שכבות י'-י"א-י"ב
במבחני איתור לנבחרות ישראל הבוגרות במדעים

(מתמטיקה, כימיה, מדעי המחשב ופיזיקה). 



בתאריך 18/11/2020 בנות י"א, י"ב 
(הלומדות 5 יח"ל מתמטיקה ומקצועות מדעיים) 

 .TECHWOMEN 2020 בכנס התלמידות ZOOM-השתתפו ב
בכנס השתתפו כ 1000 בנות מכל הארץ. 

במסגרת האירוע, הבנות קיבלו הסבר על מסלולי הלימוד
ותחומי המחקר בטכניון, השתתפו בסיור וירטואלי בקמפוס

ובפאנל שאלות ותשובות.



מרכזיים אירועים

לבן פנתר הזיכרון יום
רבין ליצחק

מנהיגות יום
התקיים במהלך חודש אוקטובר

לכל תלמידי חטיבת הביניים. יום
שבו הילדים עסקו בבירור השאלה

מיהו מנהיג? מהן תכונותיו?
בפעילות הילדים הכירו מנהיגים,

נחשפו ליזמות נוער ומעורבות
חברתית. בסיום הפעילות

התלמידים בחרו את נציגי מועצת
התלמידים בכיתתם.

עסקנו בדמותו ובמורשתו של יצחק
רבין ז"ל בסימן הנושא השנתי

"ממשבר להזדמנות".
נערך סיור וירטואלי במוזיאון
הישראלי במרכז יצחק רבין.

שכבות ח' ו-ט' - הסרט עוסק
בגזענות בחברה הישראלית, שייכות

לחברה הישראלית והתנגשות
ערכים.

(יום הסבלנות הבינלאומי 16.11)



מרכזיים אירועים

שלי אח
גיבור

אחר שיעור
הרצאות
בריאות

שכבות ז' ח' ט' – 
הרצאות משרד הבריאות לתלמידים- 

הנושא הנבחר הוא השינה- חשיבות
שמירה על סדר יום, על משך השינה

ואיכותה.

שכבת ט'- מפגשי העשרה של כל
תלמידי שכבת ט', אותם מעבירים

הורים מתנדבים מקהילת בית הספר,
כהכנה לשלב בחירת מגמות.

התלמידים יהנו ממפגשים עם אנשים
חדשים ייחשפו לנושאים מגוונים. 

ביום הבינלאומי לזכויות אנשים בעלי
מוגבלויות צפו שכבות ז' וט' בסרט.
הסרט מתאר את מסעם של 12 זוגות

אחים-בכל זוג אחים אח אחד מתמודד
עם תסמונת דאון, במסעם להימלאיה.

סרט מרגש, מעצים שעוסק בסוגיות של
יחסים בין אחים, יחסי אחים –הורים

וקבלת האחר.

משוב מתוך
לאחר שנערך
בקרב הצפיה
ז שכבת תלמידי



ל לצה הכנה

הראשון הצו חוויית
למען תלמידים

תלמידים

תלמידי י"ב נפגשו דרך הזום עם
תלמידי כיתות י"א, סיפור על חוויות

הצו הראשון וענו על שאלות שעלו
מתלמידי י"א אשר נמצאים בתחילת

התהליך.

הכנה ערכית ומוסרית. בתכנית
מיוחדת אשר מועברת על ידי אודי

בן אליעזר- מחנך בשכבת י"ב,
נפגשים תלמידי השכבה עם דילמות

מוסריות אשר יתכן שיתקלו בהם
במסגרת שירותם הצבאי.

התלמידים נחשפים לסוגיות ערכיות
שיתכן וייתקלו בהם במהלך שירותם

הצבאי, דנים בקווים אדומים
וב'שטחים אפורים', שואלים שאלות

ומביעים דעות מגוונות ובוגרות.

יום הכנה לצה״ל בשכבות י"א, י"ב.
סדנאות מטעם משרד הבטחון

שהועברו בכיתות על ידי סא״לים
ואלמ״ים במילואים ועסקו בשירות
משמעותי, התמודדות עם אכזבות
ועם שינויים וטיפים ועצות לקראת

התהליך.

ערכית הכנה
גיוס לקראת ומוסרית

ל לצה הכנה יום
ב י א י לשכבות



מרכזיים אירועים

כשלונות אתגרים על
יעדים והצבת

ליצחק הזיכרון יום
רבין

שכבת י' פגשה את השייטת
האולימפית ורד בוסקילה אשר
שוחחה על אתגרים, הצלחות,

כשלונות והצבת יעדים אישיים.

"אבטחה צריך לקיים"- מיקי וינברג
שהיה בצוות האבטחה של יצחק רבין
סיפר לתלמידי התיכון על האירועים

שקדמו לרצח, על השנאה וההסתה, על
אירועי הרצח מנקודת מבט אבטחתית
וסיים בשיח בוגר עם התלמידים לגבי

בקורת, חופש הביטוי וסובלנות בחברה
דמוקרטית. 




