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 ח"מעבר שלעבודת 

 ז"ח' תשעשכבה 

מהסדנאות סדנה שונה חלק מייצג חלקים. כל  נילעבודת הסיכום ש -מבנה העבודה •

 שלמדנו השנה בשל"ח.

 עמודים, לא כולל מפות ותמונות. 7עד  היקף העבודה •

 להכנת העבודה היעזרו בחומר הלימוד ובמקורות מידע נוספים. •

 העתקות מאתרי אינטרנט לא יתקבלו. •

 את המקורות בהם השתמשתם לכתיבת העבודה.בצורה מפורטת יש לרשום  •

 עבודה פורייה !

 

 סדנת המהפך הציוני במשור החוף -'אחלק 

 חלק א' 
 חברים. בחרו שני אנשים מתוכם וענו בנוגע לכל אחד על השאלות הבאות: 66את תל אביב יסדו גרעין של 

 מהו שמם ושנות חייהם? .1

 היכן גרו בתל אביב? .2

 מה היה מקצועם ומה הייתה תרומתם לעיר תל אביב? .3

 ת האפשר, צרפו תמונה של האנשים שבחרתם.במיד .4

  

  חלק ב'
לאחרונה חגגה תל אביב יום הולדת מאה. בחרו עשור אחד בתולדות תל אביב וענו לגביו על השאלות 

 הבאות:

כמה תושבים חיו בת"א במהלך עשור זה? האם היה שינוי משמעותי במספר התושבים במהלך  .5

 העשור וממה הוא נבע?

תנו דוגמא לשני מבנים בעלי חשיבות שהוקמו במהלך העשור הזה. הסבירו מה היה תפקידו של  .6

 כל מבנה והיכן הוא מוקם.

 מי היה ראש העיר בעשור זה? אם התחלפו ראשי ערים במהלך העשור, ציינו את שמותיהם. .7

ותית. תנו דוגמא לאירוע משמעותי שהתרחש בעשור זה בתל אביב או השפיע עליה בצורה משמע .8

 תארו כיצד הושפעה תל אביב מאותו אירוע.
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 ההר כערש האומה -חלק ג'

 הסיור שלי""

עליכם לבנות סיור שקשור לסדנת ההר כערש האומה ומתאים לתלמידי חטיבת הביניים. להלן 

 הקריטריונים שעל פיהם יש לבנות את הסיור. עקבו בדייקנות אחר ההוראות:

ולים להתאים לתכנים הנלמדים במסגרת הסדנה. כמובן חשבו על  אתר או מסלול בארץ שיכ .1

 שאין לחזור על מקומות שהיינו בהם אך ניתן להיעזר בהם לקבלת רעיונות. 

 מתי יוצאים ומתי חוזרים. –קבעו מסגרת זמן לסיור  .2

 הקפידו לבחור מקום ותכנים המתאימים לתלמידים בחטיבה על מנת שהסיור לא יהיה משעמם! .3

 אופן ההגשה

 "סיפור דרך" שיכלול כיצד מגיעים מבית הספר למקומות שבחרתם.כתבו  .1

 גיל הקבוצה, מסגרת הזמן, ועוד נתונים שלדעתכם חשובים. –צרפו את כל הנתונים הכלליים  .2

 רשמו הסבר קצר על האתרים בהם הסיור יעבור והסבירו כיצד הם קשורים לסדנא שבחרתם. .3

 ו במהלך הסיור.כתבו את קטע הסבר אחד והפעלה אחת אשר יועבר .4

 עליכם לרשום את מקורות המידע בהם השתמשתם. .5

 

 מקורות מידע לדוגמה

 http://www.kkl.org.il -אתר קק"ל 

 http://lib.cet.ac.il  - הספרייה הווירטואלית של מט"ח

 http://www.tiuli.com -אתר "טיולי" 

 

 סיכום

סיכום לעבודה. בסיכום עליכם לכתוב כיצד מילאתם את המשימה, באילו מקורות מידע 

כיצד הצלחתם להתגבר על קשיים השתמשתם, באילו קשיים נתקלתם במהלך כתיבת העבודה, 

 נא לא לזלזל בו!הסיכום מהווה חלק חשוב מן העבודה והציון, אלה. 

 

 בהצלחה!

http://www.kkl.org.il/
http://lib.cet.ac.il/
http://www.tiuli.com/

