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 רובוטיקה: הקורס שם

 

 'ה  כיתות תלמידי

 עידן ועדי פולישוק אלכס' דר :המורה שם

  תקציר

 ותכנות בהרכבה מעשית התנסות דרך אוטונומיים רובוטים בבקרת ידע הקניית :רציונל

 .  רובוטים של

 חיישנים, מתוכנת בקר, התנועה להעברת מכניים גנוניםנמ יכירו התלמידים :נושאים

 .אלחוטית תקשורת באמצעות נתונים העברת אופן(, ועוד אדום-אינפרה, אור, מגע) שונים

 . בעיר התנועה לבעיות פתרון -"רובוטיים תחבורה כלי" בפרויקט יתמקדו התלמידים

 . ודוע נהג ללא מכונית, אוטומטי רמזור: יהיו שיבנו הדגמים בין

 לגו רכיבי, IR משדר, Lego Mindstorms של לימודית רובוטיקה ערכת: לימוד אמצעי

 .טכני

 

 

 



 (מתקדמיםו מתחילים)      אמנות :הקורס שם

 

 'ה  כיתות תלמידי

 (ומתקדמים מתחילים) זובנקו פולינה :המורה שם

  תקציר

 (רישום, ציור, פיסול) פלסטית באמנות עוסק הקורס

 .תיאורטיים תכנים של ולמידה אמנות על מחשבה, יצירתיות לפיתוח רבה חשיבות ישנה

 במה ועיסוק שופיח מרחב לתלמיד ומאפשרים ליתלכ חשיבה מסגרת נותנים קורסה נושאי

 .התלמידים ועם המורה עם משותף ושיח ליווי תוך  אותו שמעניין

 .אישי באופן רעיון פיתוח על דגש ניתן בקורס

 .המורה של וחניכה אישית התנסות תוך אמנותל דנאבס מתנהלים שיעורים

 שעברה משנה המתחילים קורס על מתבסס וחלקו התלמידים לכל פתוח הקורס

 

 

 

 

(ומתקדמים מתחילים) יצירתית טכנולוגית מחשבה   וחלל תעופה :הקורס שם  

 

 'ה  כיתות תלמידי



 נגרי אלון :המורה שם

  תקציר

(הזמן לנו שיאפשר ככל) ובנייה בתכנון הקשורים נושאים מגוון למדנ בקורס  

  פרויקט,  תוייובנ טייס כלי בתכנון נעסוק

 טיל- שיגורב גםו, בנייה ,תכנון-בליסטיקהב נעסוק– ומפתח״ חושב ״צוות במסגרת

' !!!( מ 70 לגובה)  מצנחים/מצנח  

 פעולות רצף של ויישום בתכנון נתנסה, כלומר תהליכים מכונת ובניית תכנוןב נעסוק

מטרה ממוקדות דורותס  

ובניה תכנון /בתעופה מבנים הנדסת  

האסטרונאוטים של יום היום בחיי בעיות פתירת /העתידית החלל תחנת -חלל  

  מעשית יכולת ופיתוח גבולות פורצת מדעית - טכנית מחשבה פתחנ בקורס

  בתחום ערכות בבניית

   סרטונים בשלל פהנצ, כן כמו

 

 שם הקורס: תיאטרון פלייבק  )מתחילים ומתקדמים(

 

 'ה  כיתות תלמידי

 מלמד יעיש אילת: המורה שם



  תקציר

 חווייתית סדנא הינו הקורס

 :מרכזיים תחומים בשלושה ועוסק

 !משחק

 דינאמית תנועתית עבודה כולל מגוונות משחק לטכניקות ייחשפו הילדים בקורס

 שיטת לפי לדמות כניסה היתר בין  לדמות כניסה בטכניקות יתנסו התלמידים, כן כמו

 (קוק'ל אק'ז ושיטת לאבאן שיטת, סטניסלבסקי

 !אלתור

 ההתנסות. וחברתי אישי מפיתוח כחלק לאילתור במרחב יתנסו התלמידים בקורס

 מצבים של במציאות ההתמודדות אופני את לשכלל לתלמידים מאפשרת באילתור

 . ומפתיעים משתנים

 ומחוצה הבמה על עצמי ביטחון ופיתוח שותפים עם עבודה, הקשבה על דגש ניתן בקורס

 .לה

 " !פלייבק תיאטרון"

 .אישיים סיפורים על המבוססת אילתור תיאטרון סוגת הוא פלייבק

 פיתוח, אמפתיה מתוך פעילה הקשבה קיום על דגש שימת תוך יתקיים הפלייבק לימוד

, וטפל עיקר בין הפרדה תוך הסיפור ללב ממקדת הקשבה, מופשטת וחשיבה יצירתיות

 .חברתיים כישורים ושיכלול

    ביולוגיה :הקורס שם

 'ה  כיתות תלמידי

  וינמן דורון: המורה שם

  תקציר

 שימוש תוך, חיות עם מפגש בעזרת בביולוגיה תכנים עם בהיכרות עוסק הקורס

 .טעמים של וחוויה בעזרים

  - שאלות במגוון נעסוק



 את נכיר? היורה ופארק הקרח עידן פארק בעתיד יפתחו האם – בעתיד הפארקים .1

 .העתיד אל ונפליג(מיוחדים במאובנים צפיה כולל) העבר של העולמות

 הזוחלים? ניםי'גיהאבור מיהם? היבשת נוצרה כיצד – אוסטרליה של החי עולם .2

 את נכיר? הביב חיות מיהם? והנבלי הסוכן, הקזואר מיהם? היבשת של

 .הדינגו? הכיס חיות של המאפיינים מהם. הפלטיפוס

? היבשה על החיים התפתחו איך. הקופים משפט. הלכה מול מדע – אבולוציה .3

 .האדם של האבולוציה. החדשים הדינוזאורים – העופות? הנחשים נוצרו כיצד

, הפרעונים, הפסחא אי, נסקה קווי, האינקה, השומרים – רץהא ורבכד תעלומות .4

 .הדגן בשדות המעגלים

 מכניקה) ביוניים איברים, זיכרון השתלת, האירועים תחזית – עתידית ביולוגיה .5

 . ועוד במעבדה איברים הצמחת, גנטיים כפילים(, חיה

 ?גדול הכי מי? קטן הכי היונק מיהו. השונות הסדרות עם היכרות – היונקים עולם .6

 ?היסטריה או היסטוריה – דרקולה. העטלפים? הפרימטים מיהם

 .והאוכל המראות, המוזיקה, החיות דרך המדינה עם היכרות – מתאילנד טעימות .7

, חיות דרך אפריקה של המיוחדים הצדדים את נכיר –( לאפריקה מסע) אפריכאן .8

 .ומוסיקה אוכל

 קופי אצל שפה לימוד. מאוס מיקי של האבולוציה –( 2 חלק) ח"בע בין תקשורת .9

 .קטלנים עם קשורתת. אדם

 חיות, נגינה כלי, ומוצגים מזכרות, ותמונות פוסטרים, מצגות בעזרת נלמד

 .ומטעמים

        יוצרת כתיבה :הקורס שם

 

'ה  כיתות תלמידי  

   יואלי נועה: המורה שם

  תקציר

 



 ?גפרורים קופסאות בתוך עושות הן ומה? לענן נכנסות מילים מתי

 ?שלגייה של בסל התפוח או סינדרלה של הנעל לנו יספרו מה

 ?!בלילות האיילות עושות באמת ומה? לשמנת ים ובין לפתיתים קרקס בין הקשר מה

 . כתיבה באמצעות הפנימי עולמנו את לבטא לנו מאפשרת יוצרת כתיבה

 בעקבות וגם וחפצים שירים, סיפורים, ציורים בהשראת נכתוב,  מילים עם נשחק בקורס

 . החושים

 .עולמות ונברא בדמיון למסעות נצא, דמויות נמציא

  יצירה של למקורות המשתתפים חיבור ועל ומכבדת  תומכת אווירה על דגש יושם בקורס

 .השראהו

 

 

    פנוווג מדעים, כימיה :הקורס שם

'ה  כיתות תלמידי   

 שטיין בוריס: המורה שם

  תקציר

 פיזיקה, כימיה :כמו וטכנולוגיה האדם גוף מבנהל הקשורים תחומים משלב קורסה

 ביולוגיהו

 ביקורתית יצירתית חשיבה דרכי פתחמ .מדעיםה לתחומי  סקרנותו עניין מעורר הקורס

 .החקר דרכי את נתולהב

 . בגופנוו בנוישסב לעולם הקשורות ותופעות חוקים, מושגים על והבנה ידע נרכוש



 :השיעורים נושאי

 לקיומנו חשובים נבחרים יסודות  - היסודות טבלת תהבנ  

 מולקולההו האטום  מבנה תהבנ  

 החיים יחידת – התא מבנה תהבנ 

 במיקרוסקופ בתאים הסתכלות 

 האם. בגופנו שונים נפחים, המשקל ובין המסה בין ההבדל:  החומר תכונות על נלמד 

 נוישי  תהליכי? הצבירה מצבי  מהם?  הטמפרטורה בשינוי ומסה נפח שינויי קיימים

 קירור ובין התאדות בין קשר קיים האם.  החלקיקים תורת לפי  הצבירה מצבי  בין

 תהבנ.  לקיומנו וחשיבותה( דיפוזיה)  פעפוע תופעות(.  הזיעה) לקיומנו וחשיבותם

 .  אוסמוזהה תהליך

 דו ופחמן מימן, חמצן והפקת תכונות. ושריפה בעירה של ופיזיים כימיים תהליכים-

 .הנשימה ולתהליך בטבע םחשיבות, חמצני

  הדם על לדעת ניתן עוד מה ? 

 ותרכובת תערובת יצירת. שונות כימיות תגובות?  נפגשים חומרים כאשר קורה מה 

  .ביניהן יםוההבדל

        ודרקונים מבוכים :הקורס שם

 

'ה  כיתות תלמידי  

   רוזנר אריאל: המורה שם

  תקציר

 . בדמיונם משתמשים ונוער ילדים 

 . ולימוד תרגול לצורך מודרך בדמיון בתרגילים משתמשות גדולות וחברות הצבא



 פיתוח, צוות עבודת, חברות לתרגל דמיונית בסביבה מודרך בדמיון משתמשים אנחנו

 . כקבוצה תכנונם לאחר תכניות וביצוע

 של בסגנון, צוות ועבודת פעולה שיתוף שדורשת בהרפתקה משתתפים התלמידים, בקורס

 את לשחק לבחור יוכלו הילדים". הטבעות שר"ו" פוטר הארי" כמו פנטזיה ריסיפו

  ...ועוד אלפים, אדם בני, קוסמים או כאבירים בקבוצה תפקידם

 .פנטזיה של בתלבושת ועולם תרבות, מההיסטוריה נושאים מגוון וחווים לומדים אנחנו

 

 

 

 

 

 

 

 סיפור בעקבות ויצירה חקירה :הקורס םש

 

'ה  כיתות תלמידי   

   אוליאל אילה: המורה שם

  תקציר

 . ואופיין הדמויות מעללי אחר ונתחקה קלאסיים הרפתקאות סיפורי נקרא בקורס

 .הסיפור קריאת כדי תוך העולות שונות סוגיות ביחד נחקור



 ללמוד ניתן? ומלואו עולם לגלות אפשר  ,םישני בספרים באיורים שמהתבוננות הידעתם

 ניסים ועוד האומנות תולדות, הדמויות של מעמדם, תקופה אותה של ההיסטוריה על

 ...ונפלאות

 . משותפת חקירה לאחר עצמאי באופן עליהן ולענות שאלות לשאול נלמד

 להגיע במטרה ולהקשיב לשתף תלמדו, בקבוצות עבודה לרוב תהיה בשיעורים העבודה

 .פורה מוחות לסיעור

 .שראתוובה הסיפור בעקבות שונות יצירות ניצור

 בקורס הלמידה במהלך למשתתפים יסייעו מחשבתית ופתיחות יצירתיות, סקרנות

 מתמטיות וחידות המלכים משחק אמנות - מטיקה – שח :הקורס םש

 

'ה  כיתות תלמידי   

   גנסיה אלירן: המורה שם

  תקציר

 שנים כבר העולם בכל ביותר והמצליחים המורכבים המשחקים אחד הוא השחמט משחק

 הגדול חלקם – שחמטה למשחק רב זמן מקדישים העולם רחבי בכל אנשים מיליוני. רבות

  .ואליפויות רשמיות בתחרויות, מקצוענית בצורה ואחרים, כתחביב זאת עושים



 משחקים ננתח, הפתיחות תורת,  טקטיקה, עולם אלופי של אסטרטגיות נלמד בשיעור

  .ועוד

 .אחרת או זו בדרך לשחמט הקשורות מתמטיות בחידות הקורס יטובל בנוסף

 

 

 

 

 

 

 

 (ומתקדמים מתחילים)     ון'צ ווינג :הקורס םש

 

'ה  כיתות תלמידי   

  לידר נועם: המורה שם

  תקציר

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

 מילולית אלימות, לחץ מצבי עם להתמודדות ומעשיים תיאורטיים כלים ירכשו התלמידים

, תאלימו מניעת על יינתן רב דגש. מועד מבעוד סכנה מצבי ולזהות לאתר ילמדו. פיזית או

 והיערכות לטווחים מודעות, תקשורת, גוף בשפת נכון ושימוש ברורה גבול הגדרת, ערנות

 .חבבמר נכונה



 וכוח זריזות, מהירות, משקל שיווי ,יציבה כמו ספציפיות גופניות יכולות נשפר בקורס

 .מתפרץ

 ביחד נחקור, לחץ תחת התפקוד ביכולת", הרחוב" קרב של בבעייתיות הדעת את נרחיב

 נגד, סכנה במצבי להתגונן נלמד - ממשי נעשה האיום בהם במקרים. פתרון דרכי ונתרגל

 ( סכין, וחניקות חביקות, חטיפה ניסיון, תפיסות, משיכות, פותדחי) פיזית תקיפה

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

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

 תוך ,האדם התנהגות דרכי והבנת הפיזיולוגיים בעקרונות בדיון מלווה הפיזי האימון

 .המצטיינים התלמידים של הטובה הקוגנטיבית ליכולת התייחסות

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

 

 אמנות :הקורס םש

 

'ה  כיתות תלמידי   

  חזן מור: המורה שם

  תקציר

 

 . וצילום פיסול, ציור, רישום הפלסטיות באומנויות עוסק הקורס

 הקיימות היכולות אתו התלמידים של הידע את נרחיב הקורס לאורך מפגשיםה מהלךב

 . קבוצתי ושיח  אישית התבוננות תוך, סדנאב יצירה דרך, האומנות בתחום שלהם

 רעיונותיו את לחקור תלמיד לכל יאפשרו הסמסטר במהלך נעסוק בהם המגוונים הנושאים

 . אישי לביטוי כלים ולפתח

 .בקבוצה דיונים ילוו ,התנסות המאפשרת סביבהב ,היצירה תהליך את יכ להדגיש חשוב



 


