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למידה בינתחומית



?מהי למידה והוראה בינתחומית

הוראה בינתחומית שואפת לערב את התלמידים בלמידה של נושא  •

אשר במערך הבית ספרי מקובל , או בעיה הכוללים מספר היבטים

מופיעים הנושאים  " בחיים"אולם , לשייך אותם למקצועות נפרדים

,  מהווים חלק בלתי נפרד מן הדרך שאנו חוויםובמשולב וללא הפרדה 

הגר אור מדריכה מרכזת  )חשים ותופסים את התופעות והאירועים 

(ה"עוארצית אגף 

או מיקוד  בשונה מהוראה של נושא תחומי -תחומית מאופיינת בשילוב של ידע רב-למידה בין

תחומית מובילה לפיתוח חשיבה  -ביןחוזרת ונשנית למחשבה בחשיפה .  אחדמרכזי 

,  קוגניטיביות-מטהמיומנויות , חשיבה ביקורתית, (לגבי מהות הידע והידיעה)אפיסטמולוגיות 

Ivanitskaya)שונות והבנה של היחסים בין נקודות מבט הנגזרות מדיסציפלינות  at al, 2002.)

לדוגמה תזונה

https://publicdomainvectors.org/he/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%98 %D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8/30376.html
https://publicdomainvectors.org/he/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%98 %D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8/30376.html


"האדם כשלם"-תוכנית לימודים בינתחומית

הוראה בינתחומית  . בתכנית לימודים בינתחומית שאובים נושאי הלימוד ממקבץ של מקצועות

ומקדמת הוראה ולמידה בדרכים מגוונות הנתונות " האדם כשלם"מביאה לידי ביטוי את תפיסת 

.  ביטוי לאינטליגנציות מרובות ושונות של תלמידים ולדרכי הבעה מילולית ויצירתיות כאחד



שינוי האקלים

Climate change

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=310545&picture=climate-change
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=310545&picture=climate-change


?...התחילהכלאיך 

...פרויקט חדש

https://pix4free.org/photo/12127/project.html
https://pix4free.org/photo/12127/project.html


שגריר ישראל לזמביה מר גרשון קידר•

אורי ארליך מנהל אגף חינוך וקהילה ברשות הטבע והגנים•

שרת התיירות של זמביה•

22.4מפגש בין תלמידים ביום כדור הארץ 



מפגש מורים
היכרות בין המורים  1.

מישראל ומזמביה

בחירת נושאים לדיון2.

1. CONSERVATION OF ENDANGERED SPECIES - שימור

מינים בסכנת הכחדה

1. DEALING WITH ILLEGAL HUNTING - התמודדות עם

ציד בלתי חוקי

1. SANITATION AND THINNING OUT ERUPTING 

SPECIES-תברואה ודילול מינים מתפרצים

1. PREVENTING FOREST FIRES- מניעת שריפות יער

1. DECLARING NATURE RESERVES AS PROTECTED 

AREAS-הכרזת שמורות טבע כאזורים מוגנים

1. ECOLOGICAL CORRIDORS AND ANIMAL 

CROSSING-מסדרונות אקולוגיים ומעבר בעלי חיים

1. FIELD MONITORING OF WILD LIFE- ניטור שדה של

חיות הבר

1. ETHICS OF HIKING/VISITING IN PROTECTED 

AREAS- ביקורים באזורים מוגנים/אתיקה של טיולים



השותפים בבית הספר

,רכזת פרחי וקסמן-צוות ביולוגיהפייגיןרכזת חגית -צוות אנגלית

מרן גן, נטלי שלו: מורים

אלה ספיר גונן -הנהלת בית ספר

סגנית-שלומית דובדבני



'תלמידי כיתה יהוראה בכיתה

שיעורים בנושא שינויי האקלים  4

ושמירה על כדור הארץ

,  מגמת ביולוגיה-ביולוגיה 

שתי כתות
כל השכבה–אנגלית 

מבוא לאקולוגיה-שיעורים 4

למידה עצמית של הנושא הנבחר על ידי כל  

קבוצה

יצירת מאגר שאלות לקידום שיח עם  

התלמידים מזמביה

שיעורים הכנת מצגת  2+2

תרגול הצגה באנגלית  , באנגלית



https://www.earthday.org/earth-day-2022/
https://www.earthday.org/earth-day-2022/


תוכנית המפגש

פתיחה

שגריר ישראל לזמביה-ברכות

שרת התיירות של זמביה

לפי הנושאים( זום)חלוקה לחדרים 

סיכום-מליאה

משך המפגש שעתיים

חמישי צהרים







הצגת המדינות





?איך ממשיכים מפה



יום מגוון המינים

https://www.cbd.int/biodiversity-day
https://www.cbd.int/biodiversity-day


שנה שנייה

נושאים הקשורים ליום מגוון המינים והכחדת מינים4

שריפת יערות•

הרס בתי גידול•

זיהום ים התיכון•

מינים פולשים•





זיהום ים: חדר בנושא



זיהום ים: חדר בנושא



חדר בנושא הכחדה והרעלות בעלי חיים



?איך ממשיכים מפה

–של התלמידים בישראל ומיוון משובלתלמידה 

,  ניצור קבוצות למידה של התלמידים מישראל ומיוון

,  למידה אסינכרונית, מפגשי זום ללמידה סינכרונית

ובישראל-ביקור ביוון



?איך מקדמים פעילות כזו אצלכם בבית הספר

pirchiatamar@gmail.com–מציאת בית ספר 

בית ספר הנמצא באזור זמן מתאים לפעילות עם ישראל

גיוס צוות אנגלית בבית הספר

או יום מגוון המינים, תכנון רצף למידה לקראת יום כדור הארץ

mailto:pirchiatamar@gmail.com


תודה על ההקשבה


