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  וטבע רובוטיקה: הקורס שם

 

 'ד  כיתות תלמידי

 עידן ועדי פולישוק אלכס' דר :המורה שם

  תקציר

 .הטבע עולם את המדמים רובוטים של התנהגות ויצירת חקר דרך ברובוטיקה יסוד מושגי הקנייתב עוסק הקורס

 . חיים בעלי דמויי רובוטים של התנהגותם ויצירת בתכנון יעסקו התלמידים

 . בפועל אותה ויממשו מתאימה התנהגות עבורם יתכננו, מודלים ירכיבו המשתתפים

 רכיבים באמצעות התנהגותם את וידמו נבחרים חיים בעלי של והתנהגותם לחושיהם ייחשפו התלמידים

 .רובוטיים

 ויזואלית תוכנה, Arduino של חיישנים לוח, Lego WeDo של לימודית רובוטיקה ערכת: לימוד אמצעי

WeDo ,תוכנת Scratch ,ברובוטים לשליטה וסמארטפונים אייפדים, טכני לגו רכיבי . 

 

 

 

 

 

    אומנות :הקורס שם

      

 'ד  כיתות תלמידי



 זובנקו פולינה :המורה שם

  תקציר

 (רישום, ציור, פיסול) פלסטית באמנות ועוסק אמנות עם הכרות מפגש הינו הקורס

 ביטוי ועל אמנות על בחשיבה, יצירתיות בפיתוח והצורך הרבה החשיבות עם התלמידים את מפגיש הקורס

 עם היכרות על דגש ישנו בקורס, כאמור. בתחום ומעמיקה הדרגתית בדרך נעשה זאת כל. אישית בדרך רעיונות

 . מגוונות ולטכניקות לחומרים חשיפה תוך ויצירה להבעה, התחום שמאפשר הרב האפשרויות מגוון

 .המוגש בנושא אישי עניין למצוא תלמיד לכל לאפשר כדי פתוחים בנושאים עוסק, רוב פי על, הקורס

 .תתאורטי מידהלו מעשית התנסות זמנית בו מתקיימים כאשר אמנותה בסדנת מתנהלים שיעוריםה

 

 

 

 

 

 

 

וחלל תעופה :הקורס שם  

'ד  כיתות תלמידי  

 נגרי אלון :המורה שם

  תקציר

 האנושית ההתפתחות צעדיבו הטכנולוגי בהיבט והחלל התעופה בתחום נושאים מגוון בלימוד סקוע קורסה

 ועד ציודם על חדישים סילון מטוסי דרך, באוויר תנועתם דרך ,ראשונייםה תעופהה מכלי החל .זה בהקשר



 על המשפיעים הפיזיקאליים הכוחות: באווירודינמיקה ביסודות עוסק הקורס, כן כמו. חלל ומעבורת טילים

 '.וכו, המטוס מבנה, הטיסה

  .הנלמדים בנושאים וחקר לימודב נעסוק

 .פהבתעו נוספות ויצירה ניסוי ערכותב נתנסה וכן מורכבל הפשוט מן, קושי דרגות לפי טיסנים בבניית נעסוק

 

 :כולל הקורס

 בתעופה מתקדמת טכנולוגיה..ועוד כנף פרופיל, מהו" עילוי כח," אווירודינמיקה – בתעופה יסודות . 

 שטס" החמקן" מטוס דגם בניית. ביניהם והקשר, הסונר, הרדאר, החמקנות נושא לימוד. 

 ושימושו חלקיו, הטיל מבנה לימוד - ושיגורם טילים בניית - וחלל טילים בליסטיקה. 

 בהגו' מ 80 מתקדם אוטומטי מצנח טיל..  ובנייה פיתוח תכנון" ומפתח חושב צוות"  – בטילים פרוייקט . 

 (.טכנולוגיים ופתרונות בעיות)  בחלל והחיים  ןתפקיד,  החלל ומעבורת חלליות 

 ומקורו המדחף על לימוד: מדחף עם כנף דאון בניית - מתקדמים וטיסנים דאונים. 

 

 ןלפתרו כיםדר נבחן, דעות נביעו דיון  נקיים, מסקנות והסקת ניסויב, חקר עבודתב נתנסה הקורס במהלך

 .וקבוצתי אישי פרוייקט בהכנת נתנסה ואף בתעופה ודילמות בעיות

   פלייבק תיאטרון :הקורס שם

 

 'ד  כיתות תלמידי

 מלמד יעיש אילת: המורה שם

  תקציר

 ,מגוונות משחק לטכניקות ולהיחשף תיאטרלי ממרחב ליהנות לתלמידים מאפשר -  פלייבק תיאטרון - הקורס

 (קוק'ל אק'ז ובשיטת לאבאן בשיטת, סטניסלבסקי בשיטת לדמות כניסה) דינאמית תנועתית עבודה כולל



 של החברתיים הכישורים את ומשכלל אמפתיה מתוך והקשבה שיתוף שמאפשר כלי הוא" פלייבק תיאטרון"

 ,שיפוט וללא אמפתיה תוך פעילה הקשבה לקיים התלמידים של יכולותיהם את משכלל פלייבק תיאטרון. הילדים

 לב"ל  יקשיבו תלמידיםה אלה נרכשות מיומנויות בעזרת. לטפל עיקר בין הפרדה מתוך סיפור של הבנה למקד

 םהתלמידי, כן כמו. זוג בן עם צוות ועבודת הקשבה על הקפדה תוך, יצירתיות בדרכים אותו וישקפו" הסיפור

 משתנים מצבים של במציאות שלהם תמודדותהה אופני לשכלל כדי, וחברתי אישי מפיתוח כחלק באלתור יתנסו

 . ומפתיעים

 ומול במה על עצמי ביטחון ולפתח להתחבר, ולהתרגש לצחוק לילד מאפשרתה, חווייתית סדנא הינו הקורס

 .חבריו

 

 

 

      זואולוגיה :הקורס שם

   

'ד  כיתות תלמידי  

  וינמן דורון: המורה שם

  תקציר

 .דופן יוצאי ח"בע עם מפגשים דרך החיים בעלי של עולמם עם היכרות

 :הבאים הנושאים את נלמד הקורס במסגרת

 מהו? בעולם גדול הכי המכרסם מיהו. ובעולם בארץ המכרסמים סדרת עם היכרות – המכרסמים .1

 ?ושפן ארנבת, ארנבון בין ההבדלים מהם? וקיפוד דרבן בין ההבדל מה? וחולדה חולד בין ההבדל



 מהם? גדולה הכי הלטאה היא מי. חיים ובעלי מוצגים בעזרת הזוחלים מחלקת על נלמד – הזוחלים .2

 הכי הנחש מיהו – הנחשים סדרת"? ישו לטאת" נקראת מי? הלטאות של המגוונים ההגנה אמצעי

 מציאות – אנקונדה. בהכשות הטיפול. ישראל נחשי עם היכרות? ארסי הכי הנחש מיהו? בעולם גדול

 .דמיון מול

 מהם: דורסים עופות. בעופות חיזור? פולש מין מהו? לציפור עוף בין ההבדל מה – העופות מחלקת .3

 .הדורסים של החושים עולם? טורף לעוף דורס עוף בין ההבדלים

 בבעלי איברים חידוש? לרעילה ארסית חיה בין ההבדל מה. המחלקה של הסוגים הכרת – חיים - דו .4

 .אמריקה בדרום הגשם יערות של הרעילות הצפרדעים? לצפרדע קרפדה בין ההבדל מהו. חיים

 .חיזור: חזותית תקשורת? השונים התקשורת סוגי מהם – ח"בע בין תקשורת .5

 ?בחיות פיזית זהות תעודת מהי. פיזית תקשורת. ונחשים בעשים כימית תקשורת

 יערות של הבעיות. ונגל'הג חיות עם היכרות? הגשם יערות של המאפיינים מהם – הגשם יערות .6

 .בעולם הגשם

 של ועולמ: טורפים דגים. הדגים של המחלקות-תת עם היכרות .בטבע לאכלנים חלוקה – הטורפים .7

 ? מתוקים מים של גדול הכי הדג מיהו? בעולם גדול הכי הדג מיהו. הכריש

, התמזגות: ההסוואה שיטות עם היכרות. הסוואה תחפושות מול ראווה תחפושות – בטבע תחפושות .8

 .בולט איבר והסתרת צורה שבירת

? מהיר הכי החתול מיהו? בשבי גדול הכי מיהו? בטבע גדול הכי החתול מיהו – החתוליים משפחת .9

 הרוח היו מי? ופומה יגואר השמות פירוש מה? החיות מלך נקרא אריה מדוע? אמיץ הכי החתול מיהו

 ?והחושך

 .המדבירות החיות עם היכרות? מהי – ביולוגית הדברה .10

     פיסולית קרמיקה :הקורס שם

    

'ד  כיתות תלמידי  

   זמק אלון: המורה שם

  תקציר

 .רעיון לכל, מוחשי, פלסטי ביטוי ונותנת ,דופן יוצאת אלסטיות מאפשרת, בחימר הנעשית, הקרמיקה עבודת

 .שלהם הרעיונות ליישום השונות והטכניקות חימר עם בעבודה ויתנסו יכירו התלמידים

 .הכתפיים חגורת בשילוב עדינה במוטוריקה, בחומר שימוש במיומנויות נתנסה עבודהה דרךב

 

 ,אחד בכלי שונים חלקים להדבקת כבסיס( נחשים) חוליות  ליצור נלמד

 .וילדה ילד כל של אישית הבעה עם שימושיים כלים ליצור נלמד



 את .אישית לעבודה ונעבור למדנו אשר כל את נאסוף ולבסוף צלחות ,צילינדרים, עריותק,  ספלים לבנות נלמד

 מהם ושתות לאכול יהיה שניתן כך ,אטומים וכן לצבעוניים הכלים את שיהפכו מיוחדים בצבעים נצבע הכלים

 .בשמחה

 

 לביטוי מרחב על בשמירה, נכונים עבודה לכללי ומודעות לב בתשומת משולבת, הקורס במסגרת, בחימר העבודה

 .ובהנאה עצמית משמעת מתוך בעשייה, אישי

 

 בחיים וגם, בקורס המשחק שם הם ,וסובלנות סבלנות

 

 

 

 

 

 

 האחורית בחצר אקולוגיה :הקורס שם

     

'ד  כיתות תלמידי  

   טלבי רועי: המורה שם

  תקציר

 .אדמות עלי החיים היצורים כלל של והתפוצה השפע על המשפיעים הגורמים כחקר מוגדרת אקולוגיה

 :תיכוני-הים והאזור הקיצוני המדבר: העיקריים הארץ חבלי בשני אקולוגיים בהיבטים יעסוק זה קורס

, וסלעים חול רק אינו הוא כי אותנו לימד המדבר חקר .מעינינו הנסתרות תופעות שלל בחובו טומן המדבר

  !בשנה גשם אפס כמעט עם המתמודדת בחיים עשירה מערכת אלא

 תקלה כיצד ראשון ממקור נשמעו הרחוק נגבב במדבר החיים את המניעים מנגנוניםל  ניחשף זה קורסב

 . בערבה האדיר הנפט זיהום – במדינה הגדולים הטבע מאסונות לאחד הופכת טכנית



 מירתש לבעיות פתרונות למצוא וננסה, הייחודיים אילת והרי הערבה מן נדירים וצמחים חיים בעלי מיני נכיר

 .האחרונות בשנים שצצו טבע

 . תיכונית-הים בסביבה האקולוגית המערכת את המניעים אקולוגיים במנגנונים נתעמק, בנוסף

 הלאקולוגי םזייע רעיית בין הקשר מה? בארצנו תיכוני הים בחבל הנוף על משפיעה האדם של תרבותו כיצד

  ?ביולוגי מגוון מעודדות דווקא בטבע האדם והתערבות שהפרעות ייתכן וכיצד? הבר חיות של

 נתעמק, האדם של ההיסטורית פעילותו בהשפעת שהתפתחה תיכונית הים המערכת את נכיר זו בפעילות

 את משנה הנוכחי המודרני השינוי כיצד להבין וננסה, זה מגוון ארץ בחבל החיים חיים ובעלי צמחים במיני

 .חיים אנו בו האזור של האקולוגיה פני

 

 (להטוטנות)  גלינג'ג :הקורס םש

 

'ד  כיתות תלמידי   

  ברק נחשון: המורה שם

  תקציר

 תמיד אחד חפץ שלפחות כך, זמנית בו באוויר חפצים מספר הטלת אומנות היא, המילה של הצר במובן, גלינג'ג

 .הקרקס אומנויותמ גדול חלק לתאר משמשת להטוטנות, המילה של הרחב במובן. באוויר נמצא

 גלונת מצריים בקברים. העולם רחבי בכל שונות בתרבויות לכך רמזים ונתגלו, שנים אלפי זה נפוצה הלהטוטנות

 .בכדורים להטוטנות המתארים, ס"לפנה השני מהאלף ציורים

 אור של אבוקות נהושמ נוטל היה השואבה בית שמחת שמח היה גמליאל בן שמעון רבן כאשר – ממקורותינו

 .בזו זו נוגעות ואין אחת ונוטל אחת וזורק

 מוטות ,כדורים, סטיק-פלאוור, פויז, דיאבלו, כגון, ומגוונים רבים אביזרים עם עובדים  התלמידים אגלינג'בג

  ...ועוד פוגו מקל, ירח מגפי,  בולה רולה, קביים, טבעות, חישוקים, סרט מקלות, סיניות צלחות(, סטאף)

, ריכוז, מיקוד, משקל שיווי, הקואורדינציה שיפור, כמו רבים מישורים על ועובד, להתפתחות רבות תורם אגלינג'הג

 , להטוטנות תרגולב, כן כמו. ועוד ועדינה גסה מוטוריקה, העצמי הביטחון חיזוק, עצמאות, מרחבית ראייה, לב תשומת

 .המודרני בעולם הנדרשות שימותמ ריבוי כישורי לשיפור לעזור יכול אשר רב וזוריכ קשב חלוקת נדרשת

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_(%D7%A7%D7%A9%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_(%D7%A7%D7%A9%D7%91)


 להפעו שיתוף תוך ובקבוצה בזוגות, פרטני באופן, אישית בהתייחסות, נעימה רהבאווי נעשים והתרגול הלמידה

 .הצלחה תחושת המייצרת מפרגנת באווירה, בשני האחד והתחשבות

 

 

 

 

 הארץ כדור סודות – גיאולוגיה :הקורס שם

      

'ד  כיתות תלמידי  

   זיק מוטי: המורה שם

  תקציר

 

 .הסלעים על הפועלים הפנימיים והכוחות הארץ כדור סלעי היווצרות בדרך העוסק מדע הוא גיאולוגיה

 . מסלעים עשויים כולם, הים קרקעית, עמקים, הרים

 ? סלעים אותם נוצרו כיצד

 ?געש הרי מתפרצים ולמה, אדמה רעידות מתרחשות מדוע

 כמו, אפריקה ליבשת הדרומית אמריקה יבשת את להצמיד שניתן כאילו נראה, העולם במפת מתבוננים אם

 ? יחד מחוברות בעבר היו שהיבשות יתכן האם. בפאזל

 ? יפן בחופי לצונאמי גרם מה

 ? מאובן בכלל זה מה? ימיות צדפות של מאובנים מוצאים אוורסט הר שבראש יתכן כיצד

 . גיאולוגיה בקורס נלמד נוספות רבות ותושאל אלה שאלות על

 .הארץ כדור סודות את נפענח בעזרתם וסרטונים במצגות ילווה הקורס

 



 

 

 

 

 

 

 יוצרת כתיבה :הקורס םש

 

'ד  כיתות תלמידי   

   אוליאל אילה: המורה שם

  תקציר

 .אליהן כתגובה עצמנו ונביע מגוונות ספרותיות יצירות אל נחשף בקורס

 .כתיבתנו את בעזרתם להעמיק ונלמד בסיסיים ספרותיים מושגים  נכיר

 .בהבכתי לנו עוזר הוא וכיצד לטבע שלנו החיבור את נרגיש ודרכו באורנים הבוטני בגן לשהות, פעם מדי, נצא

 .יחודיתי בדרך עצמם את המביעים כותבים היותכם מעצם לאופיו ושותפים בקורס םיפעיל שותפים תהיו

 ...והעולם אני, משפחה, חברתיים קשרים -לעולמכם הקרובים בתכנים נעסוק

 .אפשרות מכל המיטב את להוציא סיוןינ מתוך וביחידים בקבוצות נעבוד

 בקורס  והנאה להשתתפות משמעותיים -עצמית להבעה ורצון מחשבתית פתיחות, יצירתיות, סקרנות

 

 

 



 

 

 

 חשיבה שעשועי :הקורס םש

 

'ד  כיתות תלמידי   

   ספיר תמי: המורה שם

  תקציר

 

 

 יטותבש שגרתיות בלתי בעיות לפתרון ויצירתית מקורית, עמוקה הגיונית חשיבה מיומנות בפיתוח נעסוק בשיעור

 . מגוונות

 שמסתתר ההיגיון את ונבין מחשבות קריאת, כקסמים שנראות תופעות עם נפגש, המספרים מעולם הפתעות נגלה

 .מאחוריהם

 .משלנו סתר כתבי ונפתח סתר כתבי נחקור

 . מחשבתי אתגר המהווים רבים ומשחקים חידות בשיעורים נשלב

 . גבוהה ברמה והבנה מורכבים חשיבה לתהליכי צוהר פתיחת מהווה הקורס

 .במחשבים שימוש נשלב בקורס

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 העצמית ההגנה אמנות  -  ון'צ ווינג :הקורס םש

 

 'ד  כיתות תלמידי

  אגמי אסף: המורה שם

  תקציר

 .עצמית והגנה תנועה, מודעות: עיקריים דעת תחומי בשלושה נעסוק בקורס

 . לחץ מצבי עם להתמודדות ומעשיים תיאורטיים כלים ירכשו התלמידים בקורס

 . פיזית לאלימות להתדרדר מהם ולמנוע סכנה מצבי ולזהות לאתר נלמד

, תערנו, אלימות מניעת על יינתן רב דגש. למלכודת מנפילה להיזהר ואיך תקיפה של שונים פרופילים על נלמד

 החלטות וקבלת במרחב נכונה הערכות, לטווחים מודעות, תקשורת, גוף בשפת נכון ושימוש ברורה גבול הגדרת

 .מהירה

 .קיצוני ופחד לחץ תחת והתפקוד" הרחוב" קרב של בבעייתיות הדעת את נרחיב

 . הפתרון דרכי את ונתרגל ביחד נחקור

 יקותחב, תפיסות, משיכות, דחיפות נגד להתגונן ונלמד ופיזי ממשי הופך האיום בהם מצבים עם התמודדות נתרגל

 . בהרבה גדול מישהו י"ע תקיפה או חטיפה ניסיון כמו קשים מקרים ואף, בעיטות או אגרופים, וחניקות

 . מגן ככלי לדוגמא ס"ביה תיק כמו שונים בחפצים ולהשתמש לאלתר נלמד

 

 .מתפרץ וכוח זריזות, מהירות, משקל ושיווי יציבה כמו ספציפיות גופניות יכולות נשפר בקורס

 . תחרותית ולא תומכת באווירה, אישי בסיס על הינם והלמידה ההתקדמות

 

 .עצמי ותרגול התמדה, אחריות, רצינות, פעילה השתתפות דורש זה בקורס הלימוד

 

 



 

 

 אמנות :הקורס םש

 

'ד  כיתות תלמידי   

  חזן מור: המורה שם

  תקציר

 .התנסות כדי תוך, האומנות עולם עם היכרות לתלמידים מאפשר הקורס

 מרחיב האומנות עולם עם המפגש – חדשים למחוזות אותו ומובילים האדם של דעתו את מרחיבים ויצירה אמנות

 .יכולותיו ואת התלמיד של הייחודי הדמיון עולם את

 . וציור רישום ,הפלסטיות באומנויות עוסק הקורס

 . מגוונות עבודה בטכניקות ויתנסו, שונים בחומרים עבודה לתהליכי התלמידים יחשפו במפגשים

 מתולדות שונים ונושאים תקופות עם והיכרות, האומנות מעולם מושגים של למידה תלווה המעשית העבודה את

 . האומנות

 אחר בחיפוש עצמנו את ולאתגר היצירה לתהליך הנוגעות שאלות שאולל נלמד ומאפשרת מכילה למידה בסביבת

 .התהליך תוךמ העולות התשובות

 . והתבוננות  אישי ביטוי, יצירתיות על בדגש, האישיות יכולותיו את תלמיד כל יפתח היצירה דרך

 

 

 

 

 



 ובמרחב בזמן מסעות - עולמות מגלים :הקורס םש

'ד  כיתות תלמידי   

  פורשיאן זוהר: המורה שם

 תקציר

 שונים להיבטים צוהר פתיחת תוך אותו ובוחנת", מסע" והמונח התופעה את הבמה במרכז מציבה הקורס תכנית

 עקובנ הקורס במסגרת, כך. ומדע גיאוגרפיה, אנתרופולוגיה, אומנות, ארכיטקטורה, ארכיאולוגיה, היסטוריה של

 ובתהליכי, בכלל הגלובוס פני על שונות בנקודות ההיסטוריות ההתפתחויות שרשרת אחר הזמן ציר לאורך

 .המשתתפים עבור עצמו בפני למסע יהיה הקורס, לפיכך. בפרט" המערבי העולם צמיחת"

 - במרחב, השונים בחלקיו העולם לגילוי שהובילו וחשובים נועזים, ייחודיים מסע סיפורי נכיר הקורס במהלך

 והציוויליזציות הממלכות בתולדות נעמיק;  המודרני העידן ועד האנושות משחר - ובזמן – והרחוק הקרוב

 המעצבים במיתוסים והנדידה המסע של במקומם נעסוק;  אלו בתקופות המוקדמים המסעות וחשיבות הקדומות

-ביןה והמפגשים שונים ממסעות כתוצאה שנוצר" סינקרטיזם"ה של בתפקידו נעסוק;  העולם תרבויות של

 השונים הגיאוגרפיים המאפיינים את נכיר;  הגלובוס פני על רבים במקומות בעקבותיהם שבאו תרבותיים

 . בגלובוס המסעות בעיצוב ומקומם( ואקלים גיאולוגיה, טופוגרפיה)

 תאודו ראשון ממקור סיפורים, נדירות תמונות - בעולם שונים ממקומות המורה של מסע סיפורי ישולבו קורסב

 . כאחד ופראי קסום וטבע מופלאות תרבויות עם מרתקים יםמפגש

  - תשלב בקורס הלמידה

 חרס כלי, ציורים, מפות, כתובים היסטוריים מקורות 

 מוסיקה, קולנוע קטעי באמצעות למידה  

 (.עמיתים למידת) המשתתפים בין ומשותפת פעילה ולמידה דיונים 

 (.ובמדיה בספרים מידע איתור, שאלות שאלת) חקר למידת מיומנויות פיתוח 

 ויצירתיות ללמידה" מסע מרחב"כ כיתתי החוץ במרחב שימוש. 


