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  8:30-10:00שיעור ראשון 

  

  דוד מלצר: עטלפים, כבישים ומים עמוקים

  

  עמוקים ומים כבישים ,עטלפים

  ד"ר דודי מלצר

  ט' -ז'כיתות  :קהל יעד

בסכנת הכחדה ומה המשמעות של חיים הנמצאים -לינעסוק בבעבקורס 

 הדבר.

ת ואנטומיות של בעלי חיים הנמצאים בסביבות פיסיולוגיו נבחן מערכות

קור וכו'  ומה האבולוציה גובה, חושך, מעמקי ים, חום,  –קיצון 

 במהותה. 

נבדוק איך משפיע האדם על סביבתו, ומתוך חיבור כל אלה נבין מהו 

הליך קבלת החלטות הקשר בין חברה, משטר, כלכלה וטבע האדם, ת

ערכות, תכנון קצר טווח וארוך טווח, ההשפעה תרבות הצריכה, הבנת מ

ינוי איטיים ומהירים, משמעות של הפרט על החברה ולהיפך, מנגנוני ש

 דעה והחלטה וממה ניזונים,  ועוד.

גם  אקטואלייםם השיעורים יתבססו על דיונים בקבוצה, העלאת נושאי 

 על ידי המשתתפים, והרבה מקום למחשבה ודמיון.
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   משחקי תפקידיםוכים ודרקונים ואריאל רוזנר: מב

  

  מבוכים ודרקונים ומשחקי תפקידים 

  אריאל רוזנר 

  

  ט'-: כיתות ז'קהל היעד

הכרות עם משחקי תפקידים, השתתפות בקורסים או חוגים של : דרישות קדם

  .ודרקונים ומשחקים דומיםמבוכים 

 

ole In this course the students will learn to create their own R

Playing Games in the worlds of science fiction and fantasy, while 

they practice the skills needed to speak before the players, take 

track. They will practice planning, charge and keep the group on 

the creation, development and eventual Game Mastering over 

course of the year with the scenarios from within the World that 

they designed and built. Allowing them to develop the ability to 

nage a team and work through a confidently speak in public, ma

r.plan they have developed over the process throughout the yea 
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  {ס} אילת מלמד יעיש: תיאטרון פלייבק

  

  לחטיבה תיאטרון פלייבק

  אילת מלמד יעיש

  'ט-כיתות ז' :קהל יעד

תיאטרון חדש יחסית שהולך ותופס תיאטרון אלתור המבוסס על סיפורים אישיים. זהו סגנון 

קבוצה תאוצה בארץ ובעולם. על ידי טכניקות פשוטות ומתוך הקשבה אמפתית, משקפים חברי ה

בדרך תיאטרלית את הסיפורים שסופרו. היכולת להקשיב לסיפור ולהפוך אותו בתוך דקות 

בת ולראות ועה וטקסט, ניראה למביט מן הצד כמו קסם. ההנאה מלשלאירוע אמנותי בקול תנ

מהצד סיפור שלך, לחוות אותו ולגלות בו פנים חדשות זו מתנה עצומה שחברי הקבוצה מעניקים 

מפגש. הקורס לוקח בחשבון שישנם תלמידים מתחילים וישנם תלמידים שכבר עברו זה לזה בכל 

אג ליישר קו וגם ולהעמיק ולהרחיב את הטכניקות את סדנת המבוא בשנה שעברה, בקורס נד

למדנו. במחצית השנייה של השנה, נשפר את יכולות המופע שלנו ונתמקד בשיקופים  שכבר

ה עם אביזר ובניית מיזנסצנה ונחדד הקשבה והבנת לב פתוחים. נשכלל יכולות משחק, עבוד

  .הסיפור

  :הנושאים שיילמדו בקורס

 גיבוש והקשבה קבוצתית. תרגילים באלתור בקבוצה ועקרונות האלתור.  

 היכרות והתנסות עם תבניות קצרות וארוכות -בקטכניקות פליי.  

 ועבודה על אלתור ושיקוף סיפורים דרך עבודה על דימויים -עבודה דרך דימויים .

  .שיקופים פתוחים

 נתנסה בטכניקות של סטניסלבסקי, לאבאן וז'אק לקוק ונשכלל  -פיתוח יכולות משחק

 .את יכולות המשחק שלנו

 צנה כבימאי, כדי לשכלל את העבודה במרחב ואת נלמד להתבונן על הס -העמדת במה

 .מיידיות  התגובות במתח שבין החוויה הפנימית לתוצר המשתקף החוצה

 לאלתר על במה מחייב להבין איך אני בונה ומקדם סצנה און ליין, ועלי  -דרמטורגיה

 .להיות מלבד שחקן, גם מחזאי ברגע. נשכלל גם את נקודת המבט הזו

 הקשבה אמפתית והקשבה בין המילים. מה באמת מספר לי המספר חידוד  -לב הסיפור

יפה זה נוגע בי כשחקן ואיך דרך הטקסט, הבעות הפנים, הג'סטות הקטנות והשתיקות, א

  .אני יכול לגייס את כל זה כדי להעניק למספר את המתנה המושלמת

 מפגש עם במה מול תלמידי המרכז והורים.   
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   יערה ירון דרומי: פסיכולוגיה

  

  פסיכולוגיה 

  יערה ירון דרומי

  
  ט'  -'חכיתות   קהל יעד:

רנות לחקור את ענין בתחום מדעי החברה וסק  :הקורס מהתלמידיםדרישות 

  נושיתההתנהגות הא

  

השייכת לעולם  -בקורס נלמד מושגים מרכזיים ותיאוריות מקובלות בפסיכולוגיה 

  מדעי החברה.

הלמידה והתפתחות האישיות על מרכיביה במסגרת הלימודים נכיר את תהליכי 

החברתיים, האינטלקטואליים והאישיותיים על פי תיאורטיקנים מרכזיים בתחום 

  .ידע זה

  נלמד תיאוריות העוסקות בתיאור אישיות האדם מנקודות מבט שונות.

  :נושאים מרכזיים בהם נעסוק 

 תהליכי התפתחות  

  אישיותעל מבנה התיאוריות 

 אישיות ומשפחה 

 

היותנו יצורים חברתיים, הבוחנות את לה תחום ידע זה, מתוך עיניים סקרניות נג

יכים המתרחשים בין בני האדם המוקפים בחברת אנשים מרגע לידתנו, על התהל

גמאות . נלמד תוך שימוש בדו, כל הזמןועל היותנו משפיעים ומושפעים בו זמנית

נגוון בדוגמאות מסרטים  כמו כן,מהחיים, ממחקרים שנעשו ומחוויות התלמידים. 

  ומהספרות.

במעגל השיח שנקיים בשיעור ננסה לתאר את התנהגותנו ולהבין את הבחירות שלנו  

 זה. בהקשר

  .נקיים שיח ואינטראקציה בינאישית בקבוצת הלמידה
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   אבולוציה והתנהגות –מרוה שמואלי: בעלי חיים 

  

  אבולוציה והתנהגות  –בעלי חיים 

  שמואליד"ר מרוה 

  ט'  -ז' קהל יעד: תלמידי 

 עבודה עצמית, פעילות  :דרישות הקורס מהתלמידים

  ושיתוף פעולה 

  

  

  תקציר: 

  ים חי-העמקה בנושא בעלי

תצפיות, עבודה וטיפול בבעלי חיים 

בפינת החי, מעקבים וביקורים בגן 

  הבוטני ובמעבדות.

נשתמש בציוד מעבדה לצפות 

נכיר ביצורים קטנים ביותר וגם 

שיטות לחקר מאובנים, לחקר האקולוגיה וההתנהגות של בעלי 

חיים ומחקרים חדשים שמטרתם בשמירת מינים בסכנת 

  הכחדה.
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  {ס} )צרת (למתחילים ומתקדמיםי: כתיבה יולוטם קמינסק

  

  כתיבה יוצרת

  לוטם קמינסקי

 / דוד אבידן מקום לשירה
   

  ַהְּצִליִלים"ַּבֹּנַגּה ַהָּׁשקּוף ֶׁשל 
  ַּבֹחֶׁש ַהָּקרֹוב ֶׁשל ַהָּׂשָפה

  ֲאִני ִּפְתאֹום ׁשֹוֵמַע ׁשּוב ִמִּלים
  ִמְתַאְרְּגנֹות ִלְמִׂשיָמה ְּדחּוָפה"

  
  

מאפשרת ביטוי של צרכים פנימיים, כלי מופלא לביטוי עצמנו ולגילוי העולם הסובב אותנו. היא  יאה הכתיבה
בכך מעוררת אותנו הכתיבה למפגש עם רגשות,  יצירת קרבה עמו והפיכתו לשלי.האנשה והנפשה של העולם, 

לים להתקומם כהכתיבה ת מצד שני, נותנלמפגש עם עצמנו ועם האחר.  –חוויות, חלומות ורעיונות הטמונים בנו 
לתת ביטוי  היכולת. נגד המציאות, לקרוא עליה תיגר, לבקר אותה או ליצור עולם דמיוני של מציאות אלטרנטיבית

מילולי לחוויה, להרגשה ולמחשבה מאפשרת התבוננות על מתחים וקונפליקטים, הבהרת רגשות והרהורים ועיצוב 
 דעות ותפיסות עולם. 

  
ועם המציאות  עם האחרעיצוב זהות באמצעות מפגש עם ה'עצמי', תהליכים של  תשרמאפ הכתיבה היוצרת
  .עיצוב דעות ותפיסות עולםוכן , נומתרחשים בחיימשמעות ורלוונטיות לדברים ההסובבת; יצירת 

  
נגרה את הדמיון ונעורר את ההשראה לסיפורים  נעסוק במיומנויות וטכניקות לכתיבת פרוזה.במהלך הקורס 

יוצרים דיאלוגים, נלמד כיצד כותבים בצורה מעניינת ומרתקת, כיצד בונים עלילה, מפתחים דמויות,  ים,יצירתי
את הסיפור. כל זאת  משתמשים בלשון ובשפה באופנים שונים ליצירת אווירה, כיצד בונים נקודות מבט ומעמיקים

   ית.תוך חשיפה לטקסטים וסיפורים שונים ומגוונים מהספרות הקלאסית והמודרנ
  

. במהלכה נתוודע לאמנות והמיומנות המיוחדת של כתיבת שירה, לסדנת כתיבת שירהחלקו השני של הקורס יוקדש 
 –נתרגל קריאה וכתיבה של שירה, נעמוד על ההבדלים בין שיר לפזמון וניחשף למשוררים מודרניים, ולזמרים 

  משוררים כגון בוב דילן, ליאונרד כוהן ומאיר אריאל. 
  
  

פעילויות המשלבות תרגילים בכתיבה, משחקים פעילים, יצירה, מלימוד קבוצתי באמצעות  יהיה מורכב גשמפכל 
  יות ליצירות וטקסטים וכן זמן כתיבה אישי. התייחסוצפייה בסרטים דמיון והמצאה, 

  המרכיבים השונים פונים לאינטליגנציות מרובות ומאפשרים העמקה של הלמידה דרך חוויות שונות.
  

  אים הקורס?מת למי
לילדים שיש להם אהבה לקריאה ולכתיבה, שנהנים מהעיסוק במילים ובכתיבה, שיש להם רעיונות יצירתיים 

  ומקוריים, דמיון מפותח ושמרגישים שהם מעוניינים להביע את עצמם, את עולמם, דעותיהם ורעיונותיהם. 

יינים לפתח ולהעמיק את מיומנות הכתיבה עונומ לילדים שלמדו בקורס כתיבה יוצרת למתחילים, נהנו ממנווכן 
  שלהם. 
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  {ס}  תמר אור: קרמיקה פיסולית

  

  קרמיקה פיסולית

 תמר אור

  ט' -ז' כיתות :קהל יעד

  יצירה, סקרנות וקצת הרפתקנות. -סבלנות, ריכוז, חדוות :דרישות הקורס

  להגיע בנעליים סגורות ובגדים שניתן ללכלך (חולצה גדולה או סינר). 

  

הקורס התלמידים יכירו את  החמר ואת תכונותיו השונות, החמר הוא לך במה

חומר מאוד מאפשר, גמיש וקשה כאחד, מפתיע, מסקרן וסלחן אשר מפגיש אותנו 

ות וחיבור עם עצמינו. עבודת הפיסול בקרמיקה דורשת הקשבה, ריכוז, היקשר

תי מי לטובת התהליך היצירבבד עם היכולת לשחרר מהגש-ליצירתיות בד

   י.והלימוד

התלמידים ירכשו מיומנויות עבודה על האובניים, יכירו ויתנסו בטכניקות שונות 

בפיסול ידני (עבודה בחוליות, משטחים, פירוק והרכבה מחדש) ושימוש בצבע. 

במקרים מסוימים החומר והצורה יובילו ובמקרים ההנחיה תהיה אישית כאשר 

   ת.רים החשיבה תהיה יותר קונספטואליאח

   ה.יקחו את יצירותיהן המוגמרות הביתבסוף הקורס התלמידים י

  :על המורה

במקצועי אני קרמיקאית ובמקצועי הנוסף מטפלת באומנות. יוצרת ומלמדת גם 

   .כרמל-בסטודיו לקרמיקה בעין

מרתקת אותי, עם החשיבה המעניינת היצירתיות והפתיחות  העבודה עם ילדים

    .ת כזכות גדולה ללמד וללמוד מכםשאתם מבאים אתכם, אני רואה זא
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  שרה לוין: חידות מן העבר

  

  חידות מן העבר

  שרה לוין 

  ט'-: כיתות ז'קהל היעד

  : שמחת חיים וסקרנותדרישות מתלמידים

  

בקורס זה חידה תוביל לחידה, כאשר תצטרכו להסתובב ברחבי אורנים 

הספרייה,  כדי לגלות את ההמשך....כל מקום יכול להיות רמז: הכיתה,

  האינטרנט, הקפיטריה. 

מטרת הקורס לחשוף את התלמידים לסוגיות מרתקות ושונות הקשורות 

ו לעולם העתיק. לאחר שנמצא את הפתרונות לחידות, נמצא שאנחנ

מלאים פרטי מידע ומחשבות. בסוף כל נושא נערוך דיון כדי לשים את 

  הידע החדש שלנו במקומו. 

  קצת שונה? אולי נראה את העולם מזווית

  אולי הגילויים יעוררו בנו תיאבון לחקירה מחודשת?
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  10:30-11:55שני שיעור 

  

  דרור קפוטא: על מחשבים ומחשבות

  

  ומחשבותעל מחשבים 

  דרור קפוטאד"ר 

  

הלוגיקה נתנסה במספר נושאים מעולם  ,משחקים ופעילויות, משימות חשיבהדרך 

ות שאנו משתמשים בהם יום ומד מאחורי המכונשימחישו לנו מה עמדעי המחשב ו

למעשה את מקום  .ללא צורך בידע מוקדם או ציוד טכנולוגי כלשהו כל זאת. יום

מהו , נלמד כיצד ניתן לייצג מספרים בדרך שונה מהמוכר לנו .המחשב נמלא אנחנו

נשחק בסימולצית  .כיצד מצפינים מסריםו ביעילות בעיות פותריםכיצד , אלגוריתם

כי למרות שהמחשב ונלמד , נפתור מגוון חידות, הכאוס׳ שחק החיים׳ ו׳משחק׳מ

, ישנן בעיות פשוטות שיקח לו מיליוני שנים לפתור -המודרני הוא מהיר ביותר 

  ..ובעיות אחרות שהוא אינו יכול לפתור כלל

מהי בינה מלאכותית והאם היא , נלמד במה אנו בני האדם מתעלים על המחשב

הנושאים דרך , אך גם להבין טוב יותר, רס לעודד חשיבההקו מטרת. אפשרית

  .יום יוםה המוכרים לנו מחייכיצד עובדים יישומים , הנלמדים

עבודה פעילה בזוג או , חשיבה לוגית טובה ורצון לאתגר :דרישות ומיומנויות

 .בקבוצה ושיתוף פעולה
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   {ס}נעמה אור: אמנות לחטיבה 

  

  אמנות לחטיבה

  נעמה אור

  

  ט'-כתות ז' :יעדל קה

 עם יותר מעמיקה עבודה מאפשר הסדנה עם המחודש המפגש

 עם בציור אישית בעבודה תמקדנ השנה כך מתוך. האמנות סדנת

 את חשוףו הצילום מתחום שלקוח בנושא, בד על אקריליק צבעי

  .הציורית לשפה הצילום שפת לתרגום הילדים

 לדלות תהיכול, הקרוב אל הרחוק מן התנועה -"אין זום"

 אותם לבחון, פרטיו את לגלות ובכך להגדילו, מהמרחב חלק/פרט

  ".כבוד של מקום" להם ולתת

 יחוו, האקרילי הצבע איכות את הילדים יגלו העבודה בתהליך

. ביטוייו ודרכי הציור לנושאי נרחבות אפשרויות יגלו, בד על עבודה

 הריאליסטי הציור למהות יחשפו, שונות קומפוזיציות עם יפגשו

 סקיצה-חקירתו-מרעיון החל, עבודה תהליכי ילמדו, והמופשט

  ".גמורה עבודה"ו
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  {ס}אלכס פולישוק ודורון וינמן: עתידנות טכנולוגית 

  

  "טכנולוגיה: העתיד המתהווה"

  אלכס פולישוק ודורון וינמן ד"ר 

? ים הבאיםחדשות יעצבו את העשורדיגיטליות אילו מגמות אז כל סוף יש התחלה חדשה. ל

טכנולוגי בתחומים שונים: ביוטכנולוגיה, תחבורה אוטונומית, ערים הקורס מתמקד בחיזוי 

  חכמות, מציאות מדומה, רובוטים אנדרואידים ועוד.

בחלק ממפגשי הקורס תינתן סקירה לגבי חיזוי טכנולוגי בתחום מסוים ויתקיים דיון על הנושא. 

ורובוטיים.  החזון" באמצעות כלים ממוחשבים מפגשים אחרים המשתתפים יעסקו ב"מימוש

  לצורך זה התלמידים ישתמשו בערכות רובוטיקה לימודיות ובתוכנות מחשב רלוונטיות.
  

  נושאי הקורס:

 :מודלים פיתוחהעוסק בה, שהביולוגיו הטכנולוגיה מיתחום המשלב בין תחו ביוניקה 

  על מערכות ביולוגיות יםהמבוסס רובוטיים

 ית בערי העתידתחבורה אוטונומ  

 הומנואידים ואנדרואידים 

 פלאי הולוגרמות ומוזיקה דיגיטלית  

 .עתיד עולם התיירות ועוד  

של "ידיים ביוניות", סיור למעבדה לפיתוחים  3dבקורס מתוכננים מפגשים עם מומחה בהדפסת 

טים טכנולוגיים בהשראת הטבע, מפגש עם חוקרי מהטכניון בתחום הרובוטיקה והדגמות של רובו

  ויי בעלי חיים ודמויי אדם עם מרכיבים של אינטליגנציה מלאכותית.מתקדמים דמ
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   אריאל רוזנר:  בין מדע למד"ב

 

  בין מדע למד"ב

 אריאל רוזנר

 'ט-ז': כתות קהל יעד

 

Over the course of the year we will learn, through TV, Movies and 

technologies and futurism. other Media all about science, modern 

We will explore through Science Fiction stories from books as 

well as TV shows some of the forerunners to our current tech as 

well as discussing the problems facing us in Ecology, Space, 

ation, in the Communication, Government and Space Explor

Modern Age in contrast to what is portrayed in the various 

Mediums. We will conclude the year with a composition (written 

or otherwise) that deals with just such an issue from the students 

story.choice of  Media and the Technology described in the  
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  {ס} אילן לוז: צילום והפקת סרטים

 

  צילום והפקת סרטים

 אילן לוז

 

 
 

 בטלפון הנכונה האופציה על לוחצים. וידאו סרטון לצלם יודע אחד כל

 .סרטון יש -והנה –

 שלמה שפה יש לקולנוע. מזה יותר הרבה מכיל סרט לצלם בעצם אבל

 "דבר"ל יםרוצ כשאנחנו אבל לב לשים בלי אותה קוראים שאנחנו

  .אחר סיפור כבר זה – אותה

 בהפקת המפתח תפקידי על, הקולנוע שפת על נלמד הווידאו בקורס

 ההפקה שלבי עלוהפקה.  סאונדעריכה,  , בימוי, צילום – הסרטים

 בקולנוע השונים הזאנרים עלהקולנוע,   של הקלעים מאחורי וקצת

 .קצרים סיפורים – קצרים סרטונים ונפיק

 נחוצה היא כי רואים אנו תחביב רק אינה "קולנועית" לדבר היכולת

  . תחום בכל כמעט היום

, דבר לכל כמעט סרטון להפיק הרצון את רואים אנחנו הספר בבית גם

 בפרוייקט לציון בביה"ס.  וכלה סיום ממסיבת החל

במהלך השעורים נצא להפקות קצרות ונלמד לערוך בתוכנת העריכה 

   .""אדובי פרימייר
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  מלצר: וטרינריה דודי

  

  וטרינריה

  ד"ר דודי מלצר

  

  'ט –כיתות ז'  :קהל יעד

  נוכחות, מוכנות לעבוד עם בעלי חיים :דרישות מהתלמידים

בקורס נלמד על משמעות הטיפול הרפואי בחיות מחמד, ועל המאפיין מול 

  חיות משק, חיות בר או חיות מעבדה. 

ין על משמעות טיפול נלמד על בעלי חיים הן בהיבט הטיפולי השוטף וה

מצבי חירום, מחלות מדבקות, משמעות סימני מחלה,  -בעת מחלה 

הכלבת ושאר כותרות מחלות העוברות לאדם. נלמד על מחלת העכברת, 

  אקטואליות. 

נכיר את המערכות השונות דרך הבנת מצבי חירום ומשמעותם. נעסוק 

תוכים, כלבים, חתולים,  -בעיקר בחיות מחמד על סוגיהן השונים 

  ארנבים, נחשים ואחרים. 

נדון בבעיות מוסריות של עיקורים וסירוסים, המתת חסד, ניסויים 

בחון משמעות התוצאות ודרך הא -בבע"ח ועוד. נלמד על בדיקות שונות 

  של הווטרינר. ובסיום השנה נדון במקרי אמת. 
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  {ס}VR קארן גרינברג: מולטימדיה +

 

   VRמולטימדיה + 

  קארן גרינברג

 

 

אתם אנשי אומנות וגם אנשי מחשב? אתם אוהבים לערוך סרטים וגם 

 מעבר לזה? רוצים לראות את העולם מזווית קצת אחרת? 

 

 

, THINGKLINKבקורס שלנו נשתמש בפיתוחים החדשים ביותר של 

GOOGLE EARTH STUDIO וGOOGLE TOUR . 

  

 

 

י באמצעות ועל בניית עולם וירטואל 360יחד נלמד על יצירת סרטוני 

 האייפדים והמחשב. 

 

 

 .VRניצור סביבת עבודה וסיורים וירטואלים למשקפי 
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  {ס}שכבת ט' שרה לוין ומרוה שמואלי: קורס מסע ל

  

  'קורס מסע לכיתות ט   -השביל הזה מתחיל כאן..." "

  שרה לוין ומרוה שמואלי

 

   שמחת חיים ומוטיבציה :דרישות הקורס מהתלמידים

  

   ם.הלימודית שעברתם באורניכם את החוויה קורס המס-זהו ה

מו לכם ולמי רק כיתות ט', רק הבוגרים. יושבים יחד ומרימים פרויקטים שיתר

   ם.שנשאר אחריכם באורני

   . מה עושים? זה נתון להחלטתכם

בעבר תלמידי ט' ארגנו והפיקו יום צוותי חינוך, יום חשיפה של מרכז המחוננים 

  ,ם, ציור קיר, חולצת בוגרים, הופעותלסטודנטים להוראה באורני

  .טיול הט'תניקים הגדול!!! טיול של יומיים שבו מתגבשים ונהנים -וכמובן

  !את/ה רוצה שיקרה השנה? בוא/י, הצטרפ/י אלינו, והשפיע/יאז מה 
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  12:05-13:35שלישי  שיעור 

   שפה ותרבות -קארן גרינברג: ספרדית 

  

  ספרדית, שפה ותרבות

  ברגקארן גרינ

  ' ט-כיתות ז' :קהל יעד 

   .מחברת וכלי כתיבה :דרישות הקורס

בקורס הספרדית אנו נלמד ברמת שיחון יומיום אשר 

ישמש אתכם לטיול עתידי ומפגש עם אנשים חדשים 

   .מארצות דוברות ספרדית בדרום אמריקה ואירופה

  ,צורות הגייה שונות בין מדינות כמו ארגנטינה

 צ'ילה ומקסיקו.

  מאכלים המזוהים עם תרבויות דרום אמריקהנכין. 

  נלמד על התפתחות אותן תרבויות והשפעת האינדיאנים עד היום

  .המדינותעל חלק מן 

  נעשה שימוש באפליקציות שונות וניעזר בטלפונים הניידים

  .לצילומי סרטונים קצרים

הלימוד ייעשה בצורה של חוויה המשלבת כתיבה ויציאה לפעילויות 

  .הדורשות שיתוף פעולה ועבודה יצירתית משחק שונות
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  " {ס}מגדלים ומבשלים: "מרווה שמואלי ונעמה אור 

  

  גינה אקולוגית חוקרת -מגדלים ומבשלים" "

  נעמה אור וד"ר מרווה שמואלי

  .: עבודה עצמית, פעילות ושיתוף פעולהדרישות הקורס

 

נגדל ירקות מתחילת השנה ונלמד לבשל 

 -לים שונים אותם ולשלב אותם במאכ

נלמד להכין את הערוגות ולהבטיח את 

פוריות הקרקע, נכיר מגוון של צמחי 

  .שיטות שונות להכנת גינות מאכלתבלין ומאכל, ונכיר 

הקורס ישלב עבודה פעילה ומהנה בגינות, ערוגה אישית או 

בישול בכיתה והכנת ארוחות בריאות וטעימות קבוצתית, 

  ...מהגינה לצלחת -במיוחד  
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  {ס} אנימציה (למתחילים ולמתקדמים) –" תמונעה"עינב שגיב: 

  

  אנימציה למתחילים ולמתקדמים –"תמונעה" 

  עינב שגיב

  

יתרון לבעלי ידע קודם בתוכנת אנימציה,  דרישות קדם:
  ).Flash +Animatic(בוגרי קורס אנימצית 

  

   דרישות הקורס מן התלמידים: 

 .התייחסות רצינית להנחיות בכיתה 

 לימודי ויוזמה יצירתית. -יתוף פעולה חברתי ש 

  אישית.חשיבה עצמאית והבעה 

  .עבודה עצמאית/בזוגות/קבוצות קטנות בחומרי יצירה ומול המחשב  

 .הצגת עבודות בכיתה  

  

תחומיים המציירים, -נלמד בעשר אצבעות כיצד להיות "אנימטורים" מקצועיים: יוצרים רב

  קולנועית שלמה. -יפוריתכותבים, מלחינים ומעצבים יצירה ס

ן" ו"פיקסלציה" מוש-מאנימציה קלאסית, דרך "סטופנכיר סוגים שונים של אנימציות, החל 

  ונתמקד באנימציה דיגיטלית (דו ותלת ממדית).

יש שימוש בקו, צבע, צליל ותמונה ליצירת "שפה גרפית אישית". נתנסה ב"בימוי" דמויות נדג

, דיבוב דמות מצוירת בעזרת שימוש בהקלטות עצמיות, ועיצוב ומצלמות (זויות שונות של תנועה)

  דמות מקורית. 

נתנסה ביצירת אנימציות קצרות המבטאות רעיונות גרפיים וטקסטים אישיים, ונשכלל את 

  . Animaticשימוש בכלים הממוחשבים של תוכנת ה

כיד  –ועוד  נלמד לספר בציור ותנועה באמצעות המחשב: חלומות, מחשבות, סיפורים קצרים

  הדמיון הטובה. 

נתרגל פיתוח תסריט מקורי והפיכתו לסיפור מצויר ומונפש, בשילוב 

סאונד וגרפיקה אישית להשלמת האווירה וליצירת חוויה קולנועית 

  מיתית.א
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  ארכיאולוגיה שרה לוין:

  

  ארכיאולוגיה 

  שרה לוין

  כיתה ז/ח/ט :קהל יעד

  ותשמחת חיים וסקרנ :דרישות מהתלמידים

  

מה התרחש ביום הגורלי ההוא בפומפי? מי הם זייפני העתיקות וכיצד ניתן להילחם 

  בהם? מה הקשר בין 'החוליה החסרה' ושרלוק הולמס? 

נחקור סוגיות מרתקות על שאלות אלה ואחרות נענה בקורס 'ארכיאולוגיה'. 

גים אולוהארץ והעולם. נכיר גילויים מפתיעים, סיפורם של ארכיבארכיאולוגיה מן 

לבסוף, נשתמש ב'ארכיאולוגיה ניסיונית' על חשובים וממצאים עתיקים מרכזיים. 

  מנת ליצור חפץ משלנו, ממש כמו הקדמונים!

  .עברלמי שלמד ארכיאולוגיה ב פתוח גם*
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  אילן לוז: תעמולה

  תעמולה

  אילן לוז

 

אות  המה הקשר בין טקס בבית הספר, פסטיבל קוקה קולה סאמר קלאב, 

 ?17-הלאטינית "וי"  והכנסייה הקתולית במאה ה 

תארו לעצמכם שהייתה לכם מכונה שיכולה הייתה לשלוט במחשבות של האנשים  

סביבכם... כמה הייתם מוכנים לשלם עבורה? כמה זמן הייתם מוכנים להשקיע 

בכדי ללמוד לתפעל אותה? כמה מאמץ הייתם ?משקיעים בכדי ללמוד להתגונן 

 אשר היא אצל היריבים שלכם? מפניה כ

ת כבר די הרבה זמן. קוראים לה בשמות רבים: תעמולה, ובכן, המכונה הזו קיימ 

לוחמה פסיכולוגית, יחסי ציבור, שטיפת מוח ועוד.. היכולת שלה לשנות את תפיסת 

 עולמכם מוכחת כבר די הרבה זמן.

עשה דרך ניסוי הבעיה היא שהמכונה הזו לא באה עם הוראות הפעלה. הלימוד נ 

ההמונים הם מוצאים דרך לחסום  וטעיה, ובכל פעם שנמצאת דרך לראשם של

 אותם ולכן צריכים ללמוד דרך חדשה כדי "להיכנס להם לראש וללב".

על ידי הכנסייה הקתולית, הסימון "וי"  17-המונח פרופגנדה הומצא במאה ה

אינתיפאדה] חושב במהלך מלחמת העולם השנייה [ומאוחר  יותר בארץ במהלך ה

ה הזו להעביר המון מסרים בצורה בקפדנות רבה בכדי לגרום לאות הפשוט

 אינטואיטיבית ומהירה.

גם בבתי הספר וגם רשתות מסחריות כמו קוקה קולה משתמשים בכלים של  

התעמולה אבל לא תמיד אתם מודעים לשימוש הזה ולהשפעה שיש לכלי התעמולה 

 הזה עליכם. 

  

  

ומגוונים נלמד בקורס אלה ועוד הרבה פרטים נוספים מעניינים על נושאים 

 .התעמול
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  מדרש ישראלי-לוטם קמינסקי ואריה דוד: בית

  

  בית מדרש ישראלי

  לוטם קמינסקי ואריה דוד

 

ה' ולנציגו שמואל הנביא, וביקשו שימליך עליהם -שנה, קמו בני ישראל בפנייה ל 3,000 -לפני כ

והים ושמואל ולמורת רוחם, נבחר לראשונה מלך עברי. וכך נוצרת מלך. למרות התנגדותם של אל

פיצול בין ההנהגה הרוחנית והמוסרית, לבין  –מציאות חדשה, שמלווה את העם היהודי עד לימינו 

  חילונית, מתח בין "דת" ו"מדינה". -אזרחיתהנהגה הה

 ?מה גרם להם לעשות זאת 

  ם האלו בחייו? היהודי החי כיום את שני הצדדיהעם כיצד משלב 

 ?האם אינטרס אחד גובר על השני במצבים משתנים  

  :" נבדוקבית מדרש ישראליבמהלך הקורס "

  מה הפך את החברה הישראלית והיהודית למה שהיא היום? 

יאות חדשה מהן המהפכות הגדולות שקרו בהיסטוריה של עם ישראל, ויצרו מצ

 ?שמשפיעה עלינו עד היום

להם עניין בביקורת, בפילוסופיה, בחשיבה אקטואלית, ואוהבים להביע הקורס מזמין ילדים שיש 

  ת.את דעתם ולהיחשף לתפישות עולם שונו

פילוסופיה,  –בכל מפגש נערוך דיונים וניחשף לשאלות ונושאים הלקוחים מתחומי דעת שונים 

שונים  ישראל, ספרות, ואמנות. כל נושא ושאלה ייבחנו באמצעים יצירתיים-היסטוריה, מחשבת

  דרך משחקים, תרגילי יצירה, עיון בסרטים וסדרות, תרגילי דרמה, ועוד.

  ות כגון:במהלך הקורס נעסוק בשאל

  ?מה ההבדל ביניהם וכיצד הופך ויכוח מימי  –מנהיג רוחני או מנהיג צבאי לעם ישראל

  ?המקרא לשאלת "הדת והמדינה" במדינת ישראל

  יש יותר מדרך אחת להיות ישראלי? האם יש האם קיים פלורליזם בעם ישראל: האם

  ?יותר מדרך אחת להיות יהודי

  קיימת היום ציונות בחברה הישראליתמהי באמת ציונות, והאם?  

  ?למי מתאים הקורס

לילדים שיש להם עניין בפילוסופיה, בהיסטוריה בחשיבה אקטואלית, ואשר מרגישים שהם 

 .ות עולם נוספות ודעות של אחריםמעוניינים להביע את עצמם, ולהיחשף לתפיש
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  {ס} ')ט-דורון וינמן: שא"ר העולם (לתלמידי כיתות ח'

  

  שומעים, אוכלים, רואים) העולםשא"ר (

  וינמן דורון

  

  ט'. –: תלמידי כיתות ח' קהל יעד

דק') על מקום שהייתם בעולם כולל  20: הכנת הרצאה קצרה (עד דרישות הקורס

  ום.הכנת מאכל או תבשיל מאותן מק

הקורס עוסק בהיכרות עם ארצות וערים מיוחדות בעולם בעזרת תמונות, סרטונים, 

מזכרות, בעלי חיים, מוזיקה ומאכלים מקומיים. נבקר בתאילנד, סינגפור, 

הפיליפינים, לאוס, קמבודיה, סין, יפן, מונגוליה, צ'כיה, בלגיה, האיים הקנריים 

  ליה, ארה"ב ועוד.(ספרד), ברצלונה, כרתים (יוון),הולנד, איט

  נכיר את הביטלס, קווין, פינק פלויד, דיפ פרפל ולד זפלין.

  ם אוכל תאילנדי, פיליפיני, יווני, צרפתי, מונגולי, איטלקי ועוד.נטע

  

  : אורחים

 הרצאה על התרבות האתיופית – אסתר קסאון.  

  סדנאות על קינוחים צרפתים וסדנת מסי (מונגוליה, סין  2תיתן  –גל שילה

  ).יפן

  תיתן סדנא על התרבות הצרפתית ותבשיליה. –אילנית שפריר  

  

ה במוזיאון טיקוטין לתרבות יפן ובמסעדת ג'פניקה במרכז יום שיא ייערך בחיפ

  )מותנה באישור הורים ובתשלוםהכרמל (
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 פילוסופיה של המדע –מדע בסימן שאלה דרור קפוטא: 

  

  מדע בסימן שאלה

  דרור קפוטא

  

במקום ללמוד הסברים לתופעות שונות בטבע כמו ": מהצד" בקורס נתבונן במדע

נשאל כיצד ניתן בכלל לתפוס את המציאות ולהסביר , הרגיליםבשיעורי המדע 

האם ישנן מספר דרכים אפשריות לחקור את העולם או רק דרך הגיונית ? אותה

ן מהו נעסוק בשאלות כגו ?ובין מציאות לדמיון' בדיוני'ו' מדעי'מה ההבדל בין ? אחת

מוחות בתוך  למעשה צבע והאם הוא בכלל קיים במציאות והאם יתכן שאנחנו בעצם

מהן , נלמד כיצד עושים מדע כיום. תיבה וכל המציאות שלנו היא בעצם דמיון

נלמד גם כיצד עשו מדע . מגבלות השיטה המדעית ומהי הביקורת הפילוסופית עליה

, אם כך. נראה אז הגיוני לחלוטיןוכי מה שהיום נראה בעינינו תמים היה , בעבר

נשאל האם ישנם בעולם יותר .. אותה המידהבעתיד כנראה יחשבו עלינו כתמימים ב

ומה , האם תנועה קיימת במציאות, משלושת המימדים שאנו רואים ומרגישים

, נלמד על תורת המשחקים? טוב או רע.. יקרה אם רובוטים ישתלטו על עולמנו

. ן ונושאים נוספים שיאירו לנו את המדע באור לא שגרתימסעות בזמ, תורת הכאוס

ניסויים , משחקי חשיבה, דיון, קריאת קטעים, דרך צפיה בסרטיםהכל נלמד 

 .ומשימות פעילות שונות

  


