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  'ד כיתות לתלמידי קורסים

   מתחילים (כיתה ד') וחלל תעופה: נגרי אלון

   

  וחלל תעופה

  נגרי אלון
 וצעדי הטכנולוגי בהיבט והחלל פההתעו בתחום נושאים מגוון בלימוד נעסוק בקורס

 מטוסי דרך, באוויר תנועתם דרך ראשוניים תעופה מכלי. האנושית ההתפתחות

 התלמידים של וחקר לימוד. חלל ומעבורת טילים ועד ציודם על חדישים סילון

  .הנלמדים בנושאים

, הטיסה על המשפיעים הפיזיקאליים הכוחות: באווירודינמיקה ביסודות נעסוק

  '.וכו המטוס מבנה

 נוספות ויצירה ניסוי ערכות וכן למורכב הפשוט מן, קושי דרגות לפי טיסנים בונים

  .בתעופה

  

  :כולל הקורס

 ועוד כנף פרופיל, מהו" עילוי כוח," אווירודינמיקה – בתעופה יסודות .

  .בתעופה מתקדמת טכנולוגיה

 וסטמ דגם בניית. ביניהם והקשר הסונר, הרדאר, החמקנות נושא לימוד 

  .שטס" החמקן"

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

  .ושימושו

 מצנח טיל של ובנייה פיתוח תכנון" ומפתח חושב צוות"  – בטילים פרויקט 

  . גובה' מ 80 מתקדם אוטומטי

 ופתרונות בעיות(  בחלל והחיים  תפקידן,  החלל ומעבורת חלליות 

  .)טכנולוגיים

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

  .ומקורו
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  פולינה בלוקון: הכרות עם אמנות (כיתה ד')

  

  הכרות עם אמנות

  פולינה בלוקון
  

  

  לבוא עם רצון ליצור ולהכיר דברים חדשים.  :הקורס דרישות

דים בשיעורים אנו עובדים עם חומרים שונים לכן עליכם להביא בבג

  שניתן ללכלך. 

  להיות פעילים בדיונים ושיחות כיתתיות.

  

  .קורס זה מתמקד באמנות פלסטית (ציור, רישום, פיסול)

מגוונות בדגש על במהלך הקורס התלמידים ייחשפו לחומרים ולטכניקות 

היכרות עם החומר והיצירה תעשה מתוך הבנה מה האפשרויות הקיימות 

  בחומר זה.

מו גם בפיתוח יצירתיות. על אמנות ויצירה כ הקורס מתמקד במחשבה

ניתנת חשיבות רבה לפיתוח רעיון אישי במסגרת הנושאים הנלמדים 

                                                                                                     לאורך הקורס.                                         

עולמם של התלמידים יחד עם עולם את אים הנלמדים משלבים ושהנ

  האמנות ומאפשרים לכל תלמיד למצוא עניין אישי במסגרת אותו נושא.

  השיעורים מתנהלים בסדנת אמנות. 

נושאים תיאורטיים מתולדות האמנות  תוך התנסות אישית  נלמדים

  . צמוד וליווי

  בוצה.ההעמקה בתחום נעשית בהדרגתיות ומותאמת לק
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  שמואלי: זואולוגיה (כיתה ד') והומר

  

   זואולוגיה

  שמואלי והומר ר"ד
  

   פעולה ושיתוף פעילות, ולמידה הקשבה: הקורס דרישות

      

 –חיים -חקירה ומפגש עם מגוון של בעלי - בקורס נגלה את נפלאות הטבע 

איך התחילו החיים  –במעבדה, באקווריום בפינת החי ובגן הבוטני 

ם ואיך הם הובילו להתפתחות ועושר כפי שניתן לראות בעבר הראשוני

  ובהווה. 

חיים ונכיר אותם בתכונות ובהכרות אישית עם קבוצות -נחזיק בעלי

  בים ביבשה ובאוויר.  –חיים -של בעלי שונות
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  (כיתה ד') שביניהם ומה סופרים, ספרים: תנא-בר הדס

  

  שביניהם ומה סופרים ספרים

  תנא-בר הדס
  

הקורס פותח צוהר לעולם החבוי בין דפי הספרים ומאחורי שמות 
  . 21-הסופרים. עולם שקט לכאורה, שכוח מעט בתחילתה של המאה ה

   נפעמים!- אך אם מתאמצים מעט ומציצים

נסחפים אל תוך עולמות שלמים הנפרשים לפנינו בעודנו יושבים בכורסה, שוכבים 
  חנות הספרים הביתה./המהספריייכה הלבמיטה או למכורים שבינינו, תוך כדי 

במהלך הקורס נכיר סופרים מבחינה ביוגרפית וננסה להבין מה הניע את כתיבתם 
  כתיבת הסופרים השפיע על המציאות עד ימינו).–(במקרים מסוימים 

  .הוהספריינסקור את ההיסטוריה של הספר  

סיפורי בע"ח, , נכיר ספרים מסוגות שונות: פנטזיה, הרפתקאות, מדע בדיוני  
  סיפורי ניסים.

  נטייל ונחווה בעקבות תיאורי מקומות ופעילות הגיבורים.

נקשור את המסופר לאקטואליה וננסה להקיש לגבי העתיד. בעיקר נאהב את הספר 
  וניתן לו מקום ראוי בחיינו הכל כך עסוקים.

אותך. אתה אותם ודאי תעזוב  ויינטש"...הספרים לעולם לא 
או דים מהם אתה ודאי גם תעזוב לשנים רבות, לפעמים, ואח

לתמיד. אך הם, הספרים, גם אם בגדת בהם, הם לעולם לא 
יפנו לך עורף: בדומייה שלמה ובענווה הם ימתינו לך על 

  האצטבה." 

  )/ עמוס עוז.316מתוך סיפור על אהבה וחושך, פרק לו (עמ' 
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  צ'ון (כיתה ד')-וינגאסף אגמי: ו

  

  ון'צ-ווינג

     מיאסף אג
  

התנהגות, משמעת, השתתפות פעילה ואקטיבית,   דרישות הקורס מהתלמידים:

  ותרגול עצמי. התמדה רצינות, אחריות,

  

בקורס ירכשו התלמידים כלים תיאורטיים ומעשיים להתמודדות עם מצבי לחץ. 

ידעו לאתר ולזהות מצבי סכנה ולמנוע מהם להתדרדר לאלימות פיזית. ילמדו על 

ה שונים ואיך להיזהר מנפילה למלכודת. דגש רב יינתן על מניעת פרופילי תקיפ

גוף, תקשורת, מודעות אלימות, ערנות, הגדרת גבול ברורה ושימוש נכון בשפת 

  לטווחים, הערכות נכונה במרחב וקבלת החלטות מהירה.

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

תרגל את דרכי הפתרון לבעיה. היה והדברים הופכים לפיזיים והאיום נחקור ביחד ונ

סות, חביקות וחניקות, נן נגד דחיפות, משיכות, תפינהיה ממשי נלמד להתגו

אגרופים או בעיטות, ואף מקרים קשים כמו ניסיון חטיפה או תקיפה ע"י מישהו 

  גדול בהרבה. 

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

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

  וכוח מתפרץ.

  קדמות והלמידה הינם על בסיס אישי, באווירה תומכת ולא תחרותית. ההת
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  יעל אברמסון: הפתעות מתמטיות (כיתה ד')

  

  הפתעות מתמטיות 

  יעל אברמסון
  

ייכות לחטיבת ביניים בלי צורך לדעת לימוד שבדרך כלל ש בקורס נחקור יחידות

 כלל משוואות. 

עבודת החקר תתקיים בקבוצות ולעיתים גם באופן יחידני, ובסופו של תהליך נבדוק 

  שכולם הגיעו למסקנות הנכונות. 

בין עבודות החקר יחשפו התלמידים לחידות בהן דרושה חשיבה מחוץ לקופסא, 

טיים או הסקת מסקנות מהירה, השתמש בחישובים מתמחקים בהם יש צורך למש

כל זאת כדי לעודד את התלמידים לחשוב בצורה קצת שונה ולקבל ידע בעזרת 

  הפקת לקחים מחקר מתמטי. 
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    בוריס שטיין: המדען הצעיר (כיתה ד')

   

    המדען הצעיר

   ד"ר בוריס שטיין
   

    מחברת.כלי כתיבה, : הקורס דרישות

     כנולוגיות, כימייה וביולוגיה.פיזיקה, ט  מים שלתחו   קורס זה כולל

לתחומים מדעיים, לפתח דרכי   לעורר סקרנות, מוטיבציה ועניין -מטרות קורס זה 

דרך ביצוע ניסוים רבים הקשורים לתופעות  ביקורתית ויצירתיתמדעית חשיבה 

     וחוקים יסודיים בטבע.

ומשקל, כיצד מודדים בהם. בקורס נלמד על תכונות החומר: לכל חומר יש נפח 

ות שימוש במיקרוסקופ. מה עוד ניתן לראות במיקרוסקופ? מיומנ  הבנה על המסה.

תופעות   יף: מנם?אילו שיטות הפרדה בין התערבות קיימות ? תמיסה, תחליב ותרח

חום וטמפרטורה, תופעות חשמל ומגנטיות, תופעת אלקטרומגנטיות. האם ניתן 

       אם כל החומרים מוליכים כולל גם נוזלים?ה  לראות את שדה מגנטי?

     מהו? האם כדור הארץ הוא מגנט ענק? שימוש במצפן. –מוליך  -חיצי

     ? מה קורה בעין ובאוזן?אילו סוגי אנרגיה קיימות וכיצד חל גלגול האנרגיה

     ושימושם במשך ביצוע ניסוים: מצפן ומיקרוסקופ,   כלי מעבדה  היכרות עם

    נייר סינון ומאזניים, כלי מדידה לנפח ועוד. טמפרטורה,-ומדזרם חשמלי -מד

   

   בכל שיעור יהיו ניסויים ועבודה עם כלי מעבדה.
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  'ה כיתות לתלמידי קורסים

  )ובחירה, שיעור ראשון ושניקורסי חובה (

  )5ה כיתה( בעלי חיים מרווה שמואלי:

  

  בעלי חיים

  מרווה שמואלי
  

, תצפיות, עבודה וטיפול בבעלי ייםח-נחקור את האבולוציה של בעלי
  חיים בפינת החי, מעקבים וביקורים בגן הבוטני ובמעבדות.

נשתמש בציוד מעבדה לצפות ביצורים קטנים ביותר 
חיים -בעליוגם נכיר שיטות לחקר מאובנים להכרת 

  שנכחדו.
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  )6, ה4ה ותכית( צעירים משפטנים :גרוס מיכל

  

  צעירים משפטנים

  גרוס למיכ ד"עו

לצד  ועבודה מחשבה להעמיק רצון, עניין, אכפתיות, סקרנות: הקורס דרישות

  בצוות. פעולה שיתוף

  

בקורס זה נערוך היכרות כיפית וחווייתית עם מערכת המשפט הישראלית. נלמד 

איך זה עובד: לקוחות, נאשמים, עורכי דין, עדים, שופטים (נזכיר גם את שיטת 

  המושבעים). 

תפקידים, נכין כתבי אישום, נחקור עדים ונקבע הכרעות  ציות ומשחקינערוך סימול

את הראיות והעדויות ונחשוב איך להציג אותן בצורה הטובה  דין וגזר דין. נבחן

  ביותר.

נשאל מה זו מערכת משפטית, מה המטרות שלה ומה הציפיות של האזרחים 

משפט תמיד ממערכת כזו. נחשוב יחד על התפקיד של המשפט בחברה והאם ה

משקף צדק. נשוחח על דמוקרטיה למול דיקטטורה, נכיר את השיטה של הפרדת 

  יות ונתמקד בתפקידי הרשות השופטת (בתי המשפט).הרשו

נתלבט יחדיו מה צריכה להכיל החוקה של מדינת ישראל, תוך היכרות עם מטרותיה 

  של חוקה וההבדל בינה לבין חוקים ותקנות.

זכויות אדם, משפט פלילי  -ונים "טועמים" תחומי משפט שכל זאת ועוד תוך שאנו 

הוצאת דיבה), גישור למול פסק דין או פסק בוררות מול אזרחי, נזיקין, לשון הרע (

  וכד', ככל שיספיק לנו הזמן.

במהלך השיעורים נצפה יחד בקטעי סרטים ונקרא סיפורים, ננסה להבין אותם 

ונות של כל הצדדים המעורבים, תוך באופן משפטי ולזהות את נקודות המבט הש

ה מעל לספק סביר, שימוש במושגי יסוד משפטיים (כמו: חזקת החפות, הוכח

כריתת הסכם, הפרת חוזה, מזיק, עוולה וכד'). נתרגל הצגת טיעונים בעל פה באופן 

  משכנע.
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  )5, ה6(כיתה ה לוטם קמינסקי: מחשבה על חשיבה

  

  "מחשבה על חשיבה"

  קהרתית ורטוריבחשיבה ביקוקורס 

  לוטם קמינסקי
  ג'ורג' פאטון -"אם כולם חושבים אותו דבר, אז מישהו לא חושב" 

, שיבה ביקורתית היא אחד מהכלים החזקים והחיוניים המשמשים את החושבים המודרנייםח

  .הכלי החשוב ביותר במחסן הכלים של הספקן המדעיו

בלבול רב ירות אדירה, ומצד שני, ישנו אנו חיים בעולם בו מצד אחד הידע האנושי מתרבה במה

  אנשים צורכים מידע לא ממקורות לא מהימנים, והמושג "פייק ניוז" שולט בשיח.  –בין ידע ודיעה 

בסיס -על אובייקטיביחשיבה ביקורתית היא היכולת והנכונות לאמוד טענות ולבצע שיפוט באופן 

ת שלא קים בטיעונים, ולהתנגד לטענונימוקים מבוססים היטב. זוהי היכולת לחפש פגמים וסד

  נתמכות בידי ראיות כלשהן. 

לא. חשיבה ביקורתית גם מפתחת ומטפחת -אך חשיבה ביקורתית, היא לא חשיבה שלילית ותו

מכיוון שרק כאשר תתחיל להטיל ספק במה שיש, , את היכולת להיות יצירתי וקונסטרוקטיבי

  תוכל לדמיין את מה שיכול להיות.

  

  :ורס נלמדבמהלך הק

  מערערות וביקורתיות. כיצד לשאול שאלות 

  .כיצד לבדוק מהי נקודת המבט ממנה נכתב טקסט מסוים או נטענת טענה מסוימת 

  .כיצד לדעת ולבדוק האם יש בידינו את המידע המהימן ביותר 

  .נתנסה בניתוח טיעונים, ובמתן הצדקות או תימוכין לאמירות שונות  

  

  :קהלמנות הרטוריקה והעמידה מול אבבנוסף, נלמד ונתנסה 

 כיצד לפתח טיעונים והסברים, ולהביא דוגמאות בצורה ברורה, משכנעת ומעניינת.  

 כיצד להגיב על טענות סותרות ולהפריך אותן. 

 כיצד לספר סיפורים מול קהל בצורה מעניינת ולרתק אותו.  

 איך לעמוד  –ול קהל במהלך הקורס נלמד ונתרגל מיומנויות טכניות הקשורות בעמידה מ

  בלי חשש, ולהשתמש נכון בשפת גוף ובקול.מול קהל 
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 )4(כיתה ה TIMEמרווה שמואלי: בעלי חיים ופרויקט 

 

  TIMEופרוייקט  בעלי חיים

  ה שמואליוד"ר מרו 

 

: עבודה עצמית, פעילות ושיתוף דרישות הקורס

  .פעולה

   

יפול , תצפיות, עבודה וטחיים-נחקור את האבולוציה של בעלי

החי, מעקבים וביקורים בגן הבוטני ינת בבעלי חיים בפ

  ובמעבדות.

שהוא   TIMEונתמקד בפרויקט 

ארגון בינלאומי להגנה על מינים 

נכחדים ושמירת שטחי טבע נדירים 

  .בעולם
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  )כיתות ה', קורסי בחירה מחצית א( וגופנו שטיין: כימיה, מדעים בוריס

  

   וגופנו םמדעי כימיה,

   שטיין ריסוב ר"ד
  

   וטכנולוגיה ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, מבנה הגוף האדםהקורס כולל את התחומים: 

   כלי כתיבה, מחברת.דרישות מתלמידים:  

  

  :הקורס מטרות

  .מדעיים לתחומים  ועניין מוטיבציה, סקרנות לעורר .1

  .תיובע ופתרון חקר דרכי את ולהבין ויצירתיות ביקורתיות חשיבה דרכי לפתח. 2

  דומים הם בגופנו וגם בטבע שתהליכים ההבנה את לתלמידים לתת. 3

  

  : לומדים מה

הבנה על טבלת היסודות. יסודות נבחרים חשובים לקיומנו. הבנה על מבנה  האטום 
יחידת  –ומולקולה. הסתכלות בטיפת חלב במיקרוסקופ. הבנה על מבנה התא 

  החיים. הסתכלות בתאים במיקרוסקופ.

: ההבדל בין המסה ובין המשקל, נפחים שונים בגופנו. האם ונות החומרכתנלמד על 
קיימים שינויי נפח ומסה בשינוי הטמפרטורה?  מהם  מצבי הצבירה? תהליכי  שינוי 

בין מצבי הצבירה  לפי תורת החלקיקים.  הקושי ובריאות השן.  האם קיים קשר 
הדיפוזיה) ( תופעות פעפוע  .בין התאדות ובין הקירור וחשיבותם לקיומנו (הזיעה)

  וחשיבותה לקיומנו.  

- תהליכים כימיים ופיזיים של בעירה ושריפה. תכונות והפקת חמצן, מימן ופחמן דו 
  חמצני, חשיבותם בטבע ולתהליך הנשימה. 

  מה קורה כאשר חומרים נפגשים ? יצירת תערובת ותרכובת וההבדל בינן. 

ים ותופעות הקשורות לעולם שסביבנו קובקורס נרכוש ידע והבנה על מושגים, ח
  .ולגופנו

  

  בכל שיעור תמיד יש ניסוי ועבודה עם כלי מעבדה. :לומדים כיצד
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  )ות ה', קורסי בחירה מחצית אתעופה וחלל למתקדמים (כית: אלון נגרי

  תעופה וחלל מתקדמים

  אלון נגרי 
  

ות בתחום ותכנון מערכבקורס ״מתקדמים״ נעסוק בחקר ביצועים, חשיבה, המצאה 
  עופה, טילים ועוד, באופן עצמאי ובתהליך של עבודה ומשימה משותפת.הת

 :נושאים לדוגמה בהם נעסוק בשיעורים

 מ'! ״המתוכנת״ ברמה  70-טיל מצנח אוטומטי המשוגר ל

הטכנית/פיזיקלית להתפרק באוויר בדיוק מתי שאנחנו רוצים לפתיחת 

 המצנח!

 האנרגטית שלה ילת התנועה הליכים״ שתחתכנון ובניה של ״מכונת ת - 

 !מגולה קטנה

 בנית מכונית סולארית חשמלית ובחינת דרכים לבדיקת כוחה. 

  חשיבה, המצאה ובניה ב״צוות חושב  -חוזק מבנים הנדסי בתעופה

ומפתח״ של מבנה קל מאוד וחזק מאוד !!! (היתכן ?) ויצירת מדדים 

 . למבחן חוזק

 ובעתיד פרקים בתעופה מתקדמת היום . 

  בליווי סרטים לימודיים קצרים ייחודיים -זאת  לכ

  

  במהלך הקורס מושם דגש על:

  עבודת חקר, ניסוי והסקת מסקנות.  .א

 פיתוח  דיון והבעת דעות ע"י הנוכחים.  .ב

 העלאת דוגמאות ע"י התלמיד הממחישות את הנלמד.  .ג

 בחינת דרכים לפתרון בעיות ודילמות בתעופה.  .ד

  וקבוצתי.פרויקט אישי   .ה
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  )ב-, קורסי בחירה מחצית א ו(כיתות ה' אמנות ממוחשבת: ורבורג-אסתי כהן

  

  

  עם עכבר בלי נייר -אמנות ממוחשבת 

  ורבורג- אסתי כהן
  

  

עם עכבר בלי נייר, יצירה במרחב המדיה הדיגיטלית,  -אומנות ומיומנות 

התנסות בהפקת תוצרים אמנותיים בעזרת תוכנות חינם, בדגש על 

 כנולוגיה כחלק מארגז הכלים המסורתי. התהליך היצירתי ושימוש בט

  

הכלים מוגבלים למחשב וסביבתו אך היישומים יהיו בטווח הרחב של 

וכתיבה, תוך שילוב של אתגרים אישיים  עיצוב, צילום  האמנויות: ציור,

  וקבוצתיים.
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  ), קורסי בחירה מחצית ב'ה כיתות( ודרקונים מבוכים רוזנר: אריאל

  

  

  מבוכים ודרקונים

  רוזנר אריאל
  

  

D&D, Dungeons and Dragons is a popular Role-Playing Game 

known throughout the world, as a fun way to socialize in a 

small to medium group of children, while using their 

imagination in a Fantasy setting.  

In this course we will be playing D&D and while we have fun, 

we will be learning many social skills needed for life, as well as 

learning about social norms and understanding others through 

Role-Playing, in addition to that I will help the students 

develop a variety of skills such as planning, leading and 

execution of plans that they develop to deal with a variety of 

situational encounters 
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  מחצית ב) (כיתה ה', קורסי בחירהלוטם קמינסקי: כתיבה יוצרת 

  

  כתיבה יוצרת

  לוטם קמינסקי

 כל הימים, כל הימים "
 .חולמת אני על כובע קסמים

  ,כובע קטן, מקושט נוצה
  ".שאני רוצההעושה כל מה 

  (לאה גולדברג)

 

  ?איך כותבים חלום  

  ?מה עושה דינוזאור בתוך ארון הגרביים של אבא  

 קשר בין רובוט לגלידת בננה?ה מה  

 ?איך אכתוב סיפור על היום הנפלא בחיי? או היום הנורא בחיי  
  

 . נעסוק בקורס לכתיבה יוצרתבכל השאלות האלו ועוד, 

  ? ה מניע אותנו לכתובמ? מהי כתיבה במהלך הקורס נבדוק

 נכיר את כוחן של המילים, נתרגל כתיבת סיפורים ושירים, ניצור עולמות חדשים

סיפור קצר, סיפור מסע, סיפורים  - נלמד על סוגים שונים של יצירות , ובדיוניים

ריאליסטיים, מדע בדיוני, פנטזיה, סיפורי ילדים, קומיקס, כתיבה הומוריסטית 

  וכן נעסוק בפיתוח דמויות, עלילה ודיאלוגים.ועוד. 

  ראה. בקורס יושם דגש על אווירה תומכת ומכבדת, וחיבור למקורות יצירה והש

תרגילים ים פעילים, יצירה, משחקמלימוד באמצעות  כל מפגש יהיה מורכב

יות ליצירות וטקסטים וכן פעילויות המשלבות דמיון והמצאה, התייחסובכתיבה, 

  זמן כתיבה אישי. 

  למי מתאים הקורס?

, שיש להם רעיונות יצירתיים ומקוריים, סקרנים, שאוהבים לכתוב ולקרואלילדים 

למם, דעותיהם להביע את עצמם, את עו דמיון, ורוציםול לעולם האוהבים לצל

  ורעיונותיהם. 
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  ו'  כיתות לתלמידי קורסים

  (קורסי בחירה בשיעור ראשון ושני)

  ב)-שידור והפקה ברדיו (כיתה ו', מחצית א ו –: רדיואקטיבי אבי גרוסמן

  

 שידור והפקה ברדיו  -רדיואקטיבי 

 אבי גרוסמן
 

שאין בו מקלט מרכזיים בעולם. אין רכב אמצעי התקשורת ההרדיו הוא אחד מ

  רדיו, כולנו מכירים את הצפצוף שלפני החדשות ואת הג'ינגל "גלגלגלגלצ". 

איך זה עובד? איך בונים תכנית רדיו? איך מפיקים שעה  -אבל איך הדבר הזה קורה 

 ?ילו לאשל מוזיקה או מגזין חדשות? מי קובע אילו אייטמים נכנסים לשידור וא

ר, איך עושים רדיו טוב, כזה שאנשים רוצים איך עושים רדיו באינטרנט? ובעיק

  להאזין לו?

בסדנה ננסה לענות על כל השאלות האלו. נכיר את העולם המופלא של הרדיו, 

האפקטים הקוליים, הכתבות, העריכה המוזיקלית, המיקרופון והמיקסר. נבין איך 

 דור, ואיך הופכים אותו לאייטם רדיופוני.מוצאים את הנושא ה"חם" הבא לשי

 תלתוכניניכנס לתוך ראשו של עורך החדשות ונתלבט יחד אילו אייטמים נכנסים 

רדיו מעניינת  תלתוכניואילו לא. נלמד איך אוסף של שירים ומילים הופכים 

וחווייתית, ונתנסה כולנו בהכנה ושידור של תוכניות מוקלטות ובשידור חי באולפן 

  שבמכללת אורנים.  הרדיו

  

  מהתלמידים:מה נדרש 

 .סקרנות ועניין בנעשה בחברה הישראלית ובעולם בכלל  

 ('כתיבה, פרסום, הפקה, עיתונאות, צילום וכו) עניין בעולם התקשורת 

 יכולת עבודה בקבוצה 

 נכונות לעבודה עצמאית בבית בין שיעור לשיעור 
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 א) ', מחצית(כיתה ו רובוטים בעיר –אלכס פולישוק: רובוטיקה 

  

 טים בעיררובוטיקה: רובו

  ד"ר אלכס פולישוק 

  

 :ו', כולל בוגרי הקורס למתחילים  תלמידי כיתות קהל היעד  

  :עניין בהרכבת לגו טכני ותכנות במחשבדרישות קדם  

הקורס יקנה ידע בסיסי ברובוטיקה ויתמקד בהתנסות מעשית בבקרת רובוטים 

 Legoרובוטיקה לימודית מסוג אוטונומיים. התלמידים ישתמשו בערכת 

Mindstorms   ,המכילה רכיבי לגו טכני, בקר מתוכנת, חיישנים ( מגע, אור, צבע

שתמשו בהם וי העברת כוח ותנועהל םמנגנוניאולטרה סוני, קול). הם יכירו 

במודלים רובוטיים שיבנו. תכנות הרובוטים יעשה באמצעות תוכנה ויזואלית 

  ידידותית. 

 תחבורה רובוטית בעיררויקטים בנושא "התלמידים יבצעו משימות ופ "

  ויעבדו בשיתוף הפעולה.

  בוגרי הקורס תשע"ט ובעלי רקע יוכלו גם להשתתף בקורס ולבצע פרויקטים

 מתקדמים.
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  ), מחצית א'ו ה(כית אמנות ממוחשבת: ורבורג-אסתי כהן

  

  

  עם עכבר בלי נייר -אמנות ממוחשבת 

  רבורגו- אסתי כהן
  

  

עם עכבר בלי נייר, יצירה במרחב המדיה הדיגיטלית,  -אומנות ומיומנות 

התנסות בהפקת תוצרים אמנותיים בעזרת תוכנות חינם, בדגש על 

 התהליך היצירתי ושימוש בטכנולוגיה כחלק מארגז הכלים המסורתי. 

  

הכלים מוגבלים למחשב וסביבתו אך היישומים יהיו בטווח הרחב של 

וכתיבה, תוך שילוב של אתגרים אישיים   : ציור, עיצוב, צילום תוהאומנוי

  וקבוצתיים.

    



 
  22  

  (כיתה ו', מחצית א) אילן לוז: צילום סטילס

  צילום סטילס 

  אילן לוז   
   

פעולת הצילום כיום מאוד פשוטה ומאוד זמינה. כל אחד יכול לצלם באיכויות 
אות הבדל משמעותי בין אלה ניתן לרטלפונים הניידים. אולם עדיין המצוינות דרך 

ש"יודעים לצלם" לבין אלה שרק מתפעלים את המצלמה. אז מה בעצם סוד הצילום 
 - המקצועי? זה שמאפשר לאנשים לצלם תמונות אשר יגרמו לאחרים להתפעל מהן 

  ?גם אם הם לא מכירים את הדמויות המצולמות

ד לעינית או לות מבעהצילום עצמו הוא פעולה טכנית מאוד קלה אולם ההסתכ
למסך והדרך שבה ניתן להפיק צילום אומנותי דורשת ידע בסיסי ויכולת התבוננות 

  .מיומנת יותר

בקורס צילום מתחילים ירכשו משתתפי הקורס ביכולת להביט מבעד לעדשת 
ולהפיק ממנה תמונות מרתקות המתארות את העולם  -כל מצלמה  –המצלמה 

  .קודםיומי בצורה שלא ראינו -היום

קורס הצילום נלמד באופן בסיסי על הדרך בה מצלמה מצלמת ועל השימוש באור ב
ובקומפוזיציה כדי להעביר באופן מוצלח יותר את הדרך בה הצלם מסתכל על מושא 

  .יפה בין אם זו דמות, מוצר או נוף , הצילום

   .לעיבוד התמונה "פוטושופ"כמו כן, נלמד להשתמש בצורה בסיסית בתוכנת ה

   :דרשהציוד הנ

: בקורס נשתמש במצלמות שיודעות רק לצלם [הכוונה לא לטלפונים ניידים] מצלמה
מאחר ובמצלמות כאלה קיימת עדשה עם מוקד משתנה המאפשר לנו להחליט 

בצורה טובה יותר איך אנחנו רוצים להציג את אובייקט הצילום [וגם בגלל שלא 
  .ילום]רצוי שהטלפון הניד יספק הסחת דעת בזמן הצ

לכן לא מומלץ . שנים 10כל מצלמה דיגיטלית מתאימה לקורס . גם כאלה בנות  
לקנות מצלמה חדשה עבור הקורס. רצוי לחפש מצלמות שמונחות אצל 

   .חברים שבדרך כלל אין בהם שימוש\הדודים

: מומלץ להביא קורא כרטיסים. קורא הכרטיסים יאפשר לתלמיד קורא כרטיסים
ויחסוך בעיות אי זיהוי של המחשב ת מה לא מחוברם כשהמצללהוריד את החומרי

שקלים. ניתן לקנות 30-40עלות קורא כרטיסים משוערת   היא בין . את המצלמה
  את קורא הכרטיסים בחנות מכשירי הכתיבה באורנים.

: מומלץ להוריד את התמונות לאחר העיבוד לדיסק נשלף ולא להשאיר דיסק און קי
ביא גם דיסק און קי כדי להוריד אליו את התמונות כדאי לה אותן על המחשב. לכן

   .הערוכות



 
  23  

  ב)-, מחצית א ו'ו כיתה( מבוימים משפטים: גרוס מיכל 

    

  מבוימים משפטים

  גרוס מיכל ד"עו
  

 השקעה, רב עניין על שהעיד, משוב עם" צעירים משפטנים" המבוא קורס סיום: קדם דרישות
  לקורס משמעותית ותרומה

  בצוות פעולה בשיתוף ועבודה מחשבה להעמיק רצון, עניין, אכפתיות, רנותסק: הקורס דרישות

בקורס זה נקיים מערך של משפטים מבוימים, המדמים עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק, אשר 
  יעסקו בניתוח שאלות חברתיות עקרוניות. 

בשנים  ומעניינים אותם. דוגמאות לנושאים שנדונו בםהילדים יבחרו נושאים הקרובים ללי
פר; קיצור החופש הגדול; קודמות: האם ראוי להמשיך ולשדר תכניות ריאליטי; עישון בבתי הס

חוק "המישוש" (סמכויות נרחבות לשוטרים לכרוך חיפושים גם ללא חשד סביר, במטרה להפחית 
גועים); הצעת חוק "נאמנות בתרבות" (מניעת מימון מדינתי ממופעי ציבור בנושאים שהמדינה יפ

ם בישראל; רוצה לאפשר בהם חופש ביטוי); איסור על מכירה ושימוש באופניים חשמליי לא
  פתיחת עסקים בשבת; חוק איסור חקירת ראש ממשלה מכהן; וכד'. 

  התלמידים עצמם יוכלו להציע נושאים נוספים שמעניין אותם לעסוק בהם.

בחרו ויתמודדו זוג מול זוג  העבודה תתבצע בקבוצות של שניים, שיערכו יחד תחקיר של הנושא בו
  רס עם חבר/חברה עמם רוצים לשתף פעולה.בכל משפט מבוים שנערוך. מומלץ להירשם לקו

עיקר העבודה בקורס תהיה עבודה עצמאית וייתכן שיהא צורך לבצע חלק מהתחקיר אף בשעות 
ירים" אחה"צ בבית, לכן ישולבו בקורס רק תלמידים אשר הפגינו בקורס המבוא "משפטנים צע

צון עז להעמיק מחשבה של כיתות ה', יכולת עבודה עצמאית כמו גם בצוות, השקעה מרובה ור
  וחקר.

ארבעה) בהם תיערך הכנה כלל כיתתית -במהלך הקורס ישובצו מספר קטן של שיעורים (כשלושה
לחוויה המשותפת של הופעה בהליכים מסוג זה, לרבות קריאת חומר משפטי ושימוש בו לצורך 

  קוד כשופטים.ם טענות משפטיות, הבניית טיעונים לצורך שכנוע, הופעה בפני שופטים ותפקידו

חברתי עצמאי ויכינו כתבי טענות (כתב עתירה -בשאר השיעורים יבצעו התלמידים תחקיר משפטי
פה בפני -וכתב תשובה), בליווי והנחיית המורה. כתבי הטענות ישמשו בסיס להצגת הטיעונים בעל

  השופטים. 

ם ישמשו גם שיאו של הקורס, כמובן, יהיה בעריכת המשפטים המבוימים, כשהתלמידים עצמ
  כשופטים בהליכים בהם לא יופיעו כעורכי דין.
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  דורון וינמן: ביולוגיה (כיתה ו, מחצית א)

  

  ביולוגיה

  דורון ויינמן

  : הנושאים שיילמדו בקורס

 

ועב"מים. "פניו  האם יש חיים בחלל החיצון? חקר מערכת השמש. חוצנים .1

 היפות של מאדים".

 הסיבות להכחדה, הניסיון לשחזורם.הדינוזאורים : אורח חיים,  .2

למידה בבעלי חיים: לימוד שפה בקופי אדם, למידה בעורבים, ההתעללות  .3

 באילוף הקטלנים.

תעלומות בכד"הא: מאצ'ו פיצ'ו, קווי נסקה, אי הפסחא, הספינקס המצרי,  .4

 בט הדוגון במאלי.המעגלים בשדות החיטה, ש

התפתחות הנחשים מלטאות, אבולוציה: היציאה מהמים אל היבשה,  .5

 מדינוזאורים לציפורים, התפתחות האדם

 עולם החי של אוסטרליה: חיות הביב, חיות הכיס, כלבי הדינגו. .6

בינה מלאכותית: העתקת תודעה, הרוח במעטפת, רובוטים חברתיים, בינה  .7

 תיירות. יצירת אוואטרים לשימוש האדםמלאכותית באומנות, במוסיקה וב

 עלי חיים וחדשנות.תרבות, ב –יפן   .8

 סכנות מול עתיד עגום. –יערות הגשם   .9

 הדו חיים: הסמן הימני של האקולוגיה בעולם. .10
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  אריאל רוזנר: מבוכים ודרקונים למתקדמים (כיתה ו', מחצית ב)
  

 מתקדמיםלמבוכים ודרקונים 

 אריאל רוזנר
  

 רס מבוכים ודרקונים (או אישור מיוחד)קו: דרישות קדם

 

After the students have participated in the previous course of Dungeons 

and Dragons (D&D) they will now have the opportunity to improve on the 

skills they have been learning in a more advanced class, with higher 

expectations, as well as with more developed characters. Their Characters 

will face more difficult challenges, while the Players will have to deal 

with more intricate plots, backgrounds and situations, all the while still 

having fun playing a game designed to develop social skills while meeting 

the challenges of developing and carrying out the plans they devise to 

meet the challenges set before them.   
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  סוציולוגיה (כיתה ו', מחצית ב): אילת אודסר

  

  מי קובע מי אנחנו? –סוציולוגיה 

   אילת אודסר
 

מים!". ענה לו הצביע אחד הדגים ואמר: "היי תראה, שני דגים שחו בים. פתאום 
  השני: "מה?".

  מה הם המים? מי הם הדגים?
  

בקורס נשאל שאלות גדולות על דברים גדולים שאנחנו לא חושבים עליהם בדרך 
נשתמש בדימויים מתוך עולמות של מדע כלל, דברים שנראים לנו כמובן מאליו. 

  :בדיוני, קולנוע וסדרות טלוויזיה
  

עולם של מכונות? שאנחנו עושים דברים לא  האם יכול להיות שאנחנו רדומים בתוך
כי אנחנו רוצים, אלא כי מישהו מחליט בשבילנו בכל רגע? יכול להיות שכולנו חלק 

 ממשחק גדול ושמישהו אחר משחק בנו? האם המפלצות אמיתיות?
  

   –בעצם, נחקור את האופנים שבהם קובעים עבורנו מי אנחנו 
בדוק איך זה קורה, למה זה קורה מתוך כוונה טובה, למה זה מכעיס, ונדבר על נ

  לחשוב ולבחור בעצמנו. 
  ניקח מקרי בוחן שונים מהמציאות, ונחקור אותם באופן סוציולוגי. מה זה אומר?

  
את החברה האנושית שאנחנו חיים בה. סוציולוגיה היא מדע שמאפשר לנו לחקור 

שאנחנו מאמינים בו? למה מה שנחשב נכון, נחשב נכון? למה אנחנו מאמינים במה 
  מהו מגדר? מהי מחוננות? מה ההבדל בין סוציולוגיה לפסיכולוגיה ולביולוגיה? 

  
נלמד מה זה פוליטיקלי קורקט, אמונות כוזבות, הסללה, מילות קוד, הבניה 

  חברתית, שיח זהויות, ועוד...
וגם תרגילי כתיבה ותרגילי מחשבה, במפגשים שלנו יהיו בעיקר שיחות ודיונים, 

טקסטים, למידה בחברותא, קפה דילמה, משחקים (מכל מיני סוגים) וצפייה 
   בסרטים.
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  הפקת וידאו (כיתה ו', מחצית ב) -אילן לוז: "אוטווידאו" 

   

  או  הפקת וידי -אוטווידאו" "

  אילן לוז
   

   

זהו קורס שדורש  !א עם רצון לעבודובהכרחי ל :דרישות הקורס מהתלמידים

  השתתפות פעילה, יוזמה והתלהבות!

  

צורכת הרבה יותר ידע מאשר רק ללחוץ על כפתור  הפקת סרטון מושקע ואיכותי 

סאונד, תאורה תסריטאות בימוי, צילום, עריכה,   הצילום בטלפון. מדובר על יכולות 

ים והפקה ולעיתים קרובות תפקידים נוספים. הקורס יפתח פתח להבנת התפקיד

כל זאת תוך כדי הפקה ועריכת סרטונים על ידי המשתתפים  -האלה וליישום שלהם 

בקורס. הצילום ייעשה במצלמות האישיות של המשתתפים או באמצעות ציוד של 

התכנים יבואו מתוך הרעיונות של המכללה. העריכה תהיה בתוכנת "פרימייר" ו

 המשתתפים. 

בדרך כלל ( רבעה משתתפים בצוותהעבודה תתנהל בצוותים של בין שלושה לא

בשלבי הקורס הראשונים ייתכנו סרטונים  )במאי צלם עורך ומפיק בתפקידי:

  אישיים שיצולמו עצמאית וייערכו בכיתה.
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  )ו', מחצית ב הכית( קדם רפואה: בוריס שטיין

  

   קדם רפואה 

  ד"ר בוריס שטיין
  

  כלי כתיבה, מחברת. :דרישות הקורס

  עניינים ברפואה, בכימיה ובביולוגיה. תרס זה מיועד לתלמידים מקו :מטרות הקורס

  

מטרת הקורס היא לעורר סקרנות, מוטיבציה ועניין בתחומי הכימיה והרפואה, 

שימוש בכלי מעבדה, ולרכוש לפתח דרכי חשיבה ביקורתיות ויצירתיות, מיומנות 

  ידע בתחומים אלו.

ץ הדומם. נלמד על הומיאוסטזיס בקורס נלמד מהו ההבדל בין יצור החי ובין חפ

ונבין מהם משובים שליליים וחיוביים בגופנו וחשיבותם, כמו גם מעגלי ליקוי 

  בהתפתחות מחלה ובתהליכים פתולוגים שונים.   

  נושאי הקורס, לדוגמה:

 ניטרונים ואלקטרונים. -מבנה האטום במפורט: פרוטונים - מבנה החומר 

 איזוטופ) ושימושם ברפואה.  מסה אטומית, חומר רדיואקטיבי (ה 

  .טבלת היסודות: מבנה, סדר היסודות לפי רמות אלקטרוניות 

  פירוק החומר על ידי  - , יונים. אלקטרוליזהמימנים, קוולנטים –קשרים כימים

 זרם חשמלי, תנועת היונים בתמיסות.  

  .מבנה התא במפורט: תפקידי אברוני התא 

 מנו ונזקם.חיידקים: מבנה שלהם,  חשיבותם לקיו 

  :בריאות השן, טיפול שיניים מודרני בארץ ושיטות מודרניות בהגדרת האבחון

MRIופטי. סאונד וסיבי א-, רנטגן, אולטרה  

  במעבדה.  ים מתקיימיםהשיעור  כיצד לומדים:

  בכל שיעור יש ניסוי,  פעילויות  עם מיקרוסקופ, סרט ווידיאו, דיונים מדעיים. 
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  ו'-'ה כיתות לתלמידי קורסים

  (קורסי בחירה בשיעור השלישי)

  )ב-ו ו', מחצית א-רווית רוזנצוויג: תיאטרון (כיתות ה'

  

  אטרון ית

  רוזנצויג וית ור
        

   

  אטרון או לימודי משחק עוסקים בכל הקשור לעולם הבמה. ילימודי ת

   

  הקורס מציע:  

  משחקי תפקידים, משחקי תאטרון.  -המשחק כשפה ייצוגית של הנפש

  )משחקי הכרות, גיבוש, חימום(

  אלתור  - אימפרוביזציה

  סיפור/ אגדה, הצגה ע"י בניית המקום ותלבושות.  - סיפור סיפורים

  יצירת בובות והמחזה  -אטרון בובותית

פור כאישי עבור המספר,  כאמירה של ימשמעות הס - אטרון פלייבקית

    המספר לקבוצה, כחלק מהספור הקבוצתי. 
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  ו', מחצית א)-(כיתות ה'"הזואובוטים"  : ון וינמןאלכס פולישוק ודור

  

  "הזואובוטים"  זואולוגיה ורובוטיקה 

  אלכס פולישוק ודורון וינמן ד"ר 
   

   .לגו טכנישל  ובבניית מודליםבנושא בעלי חיים  ענייןדרישות קדם: 

השתתפות בדיונים וביצוע משימות הרכבה ותכנות של מודלים דרישות הקורס: 

  . בטבע של בעלי חיים םהתנהגותאת דמים ממונעים המ

התלמידים יכירו בעלי חיים  שונים, התנהגותם, 

הרגלי אכילה, סגנונות הליכה שלהם, תקשורת 

ואינטליגנציה שלהם. במקביל, משתתפי הקורס 

ויי בעלי יעסקו בהרכבת מודלים רובוטיים דמ

להעברת התנועה הם . התנהגותם ויצירתחיים 

בחיישנים מסוגים שונים.  -מכניות, למתן גירויים חיצוניים ישתמשו בתמסורות

לבניית הרובוטים, התלמידים ישתמשו בערכת רובוטיקה 

. תכנות הרובוטים יעשה בעזרת Lego WeDoלימודית 

  ותוכנה גראפית. Scratchתוכנת 

ו ביקורים בחדר חיות של מכללת אורנים ובסוף הקורס במהלך הקורס יערכ

בהדגמות חווייתיות של רובוטים דמויי בעלי חיים ודמויי אדם  התלמידים ישתתפו

 בעלי אינטליגנציה מלאכותית.
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  )ו', מחצית א-כיתות ה'( מעשה האמנות: פולינה בלוקון

  

  מעשה האמנות

  פולינה בלוקון
  

עם רצון ליצור ולהכיר דברים , לשיעור בזמן להגיע: הקורס דרישות

  . להתלכלך שניתן בבגדים לבואו בשיעור פעילים להיותחדשים, 

  

  .מתמקד באמנות פלסטית (ציור, רישום, פיסול)זה קורס 

קודם.                                                   מרכשו  התלמידיםקורס מתקדם ומתבסס על הידע ש וזה

תח למדו לפמעולם האמנות וי במהלכו תלמידים ייחשפו לנושאים שונים

רעיון אישי בשיטות שונות.                                                                                                    

קט למדו להתאים את הטכניקות השונות של היצירה לפרויהתלמידים י

  אישי. 

הקורס מתמקד במחשבה על אמנות ויצירה ומציאת דרך אישית לעבודה 

הבנה וידע אמנותי.                                                                                                             מתוך

ם מעולמם של התלמידים יחד עם עולם הנושאים הנלמדים משולבי

  נושא. כלשי במסגרת האמנות ומאפשרים לכל תלמיד למצוא עניין אי

  

השיעורים מתנהלים בסדנת אמנות. נלמדים נושאים תיאורטיים 

  . צמוד מתולדות האמנות  תוך התנסות אישית וליווי
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  ), מחצית א'ו -'ה כיתות( ודרקונים מבוכים רוזנר: אריאל

  

  

  מבוכים ודרקונים

  רוזנר אריאל
  

  ו-ה  כתות :היעד קהל

  

D&D, Dungeons and Dragons is a popular Role-Playing Game 

known throughout the world, as a fun way to socialize in a 

small to medium group of children, while using their 

imagination in a Fantasy setting.  

In this course we will be playing D&D and while we have fun, 

we will be learning many social skills needed for life, as well as 

learning about social norms and understanding others through 

Role-Playing, in addition to that I will help the students 

develop a variety of skills such as planning, leading and 

execution of plans that they develop to deal with a variety of 

situational encounters . 
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  ב)-, מחצית א ו'ו -כיתות ה'( חיים להציל – שטיין בוריס

  

   ברפואה חירום מצבי –" חיים להציל"

   שטיין בוריס ר"ד
  

  מתחילים: קורס דרישת

 עזרה לבצע וכיצד ברפואה חירום מצבי על כיצד ידע הקניית:  זה קורס מטרות
 חשיבתם את לפתח לתלמידים לאפשר. לנפגע נזק לגרום מבלי נכונה במידה אשוניר

 שמקובלת מופשטת חשיבה בסיס על גם אלא",  היבש המידע"  בסיס על רק לא
  .והרפואה המדע בעולם

  

  . כימיה, האדם גוף מבנה,  ביולוגיה, רפואה: התחומים את  כולל זה קורס

  :לומדים מה

  : כגון, הרפואה בתחום ותרבותיים יםמסורתי בדברים נעסוק  

 מצב מהו? המוות וסימני חיים סימני מהם? החייאה לבצע כדאי תמיד האם 
  . ביולוגי מוות ובין קליני מוות בין ההבדל מה". חסד המתת" מהי"? צמח"

). עורקים חוסם, תחבושות", משולשות, "בובה עם  אימון( החייאה בשיטות נתמחה
- ה ומדידה הבנה. דם לחץ למדידת מכשיר ידי על דם ולחץ דופק מדידת מיומנות

  .ממוחשב ג.ק.א מכשיר ידי על ג.ק.א

, השתנקות, קליני מוות, לב התקף, עילפון: ראשונה ועזרה שונים חירום מצבי 
 שברים, מוח זעזוע),  כימי נשק גם כולל(  שונות הרעלות, כוויות, הנפילה מחלת

  . והתייבשות חום מכת, ודימום

  

  במעבדה שיעור כל: לומדים יצדכ

  . הרפואה מתחום דיונים, ווידיאו סרט יש תמיד שיעור בכל
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  ו', מחצית א)-לוטם קמינסקי: כתיבה יוצרת (כיתות ה'

  

  כתיבה יוצרת

  לוטם קמינסקי

 כל הימים, כל הימים "
 .חולמת אני על כובע קסמים

  ,כובע קטן, מקושט נוצה
  ".שאני רוצההעושה כל מה 

  (לאה גולדברג)

 

  ?איך כותבים חלום  

  ?מה עושה דינוזאור בתוך ארון הגרביים של אבא  

 ?מה הקשר בין רובוט לגלידת בננה  

 ?איך אכתוב סיפור על היום הנפלא בחיי? או היום הנורא בחיי  
  

 . נעסוק בקורס לכתיבה יוצרתבכל השאלות האלו ועוד, 

  וב? ? מה מניע אותנו לכתמהי כתיבה במהלך הקורס נבדוק

נכיר את כוחן של המילים, נתרגל כתיבת סיפורים ושירים, ניצור עולמות חדשים 

סיפור קצר, סיפור מסע, סיפורים  - ובדיוניים, נלמד על סוגים שונים של יצירות 

מדע בדיוני, פנטזיה, סיפורי ילדים, קומיקס, כתיבה הומוריסטית ריאליסטיים, 

  ודיאלוגים. ועוד. וכן נעסוק בפיתוח דמויות, עלילה

  בקורס יושם דגש על אווירה תומכת ומכבדת, וחיבור למקורות יצירה והשראה. 

תרגילים משחקים פעילים, יצירה, מלימוד באמצעות  כל מפגש יהיה מורכב

יות ליצירות וטקסטים וכן פעילויות המשלבות דמיון והמצאה, התייחסובכתיבה, 

  זמן כתיבה אישי. 

  למי מתאים הקורס?

סקרנים, שאוהבים לכתוב ולקרוא, שיש להם רעיונות יצירתיים ומקוריים, לילדים 

אוהבים לצלול לעולם הדמיון, ורוצים להביע את עצמם, את עולמם, דעותיהם 

  ורעיונותיהם. 
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  ), מחצית בו'-צ'ון למתקדמים (כיתות ה'-ווינג –מי אסף אג

  

  צ'ון-ווינג

  אסף אגמי

  
  

  ן או שני. עברו שלב תלמיד ראשו  דרישות קדם:

  

התנהגות, משמעת, השתתפות פעילה ואקטיבית,  :דרישות הקורס מהתלמידים

  ותרגול עצמי. רצינות, אחריות, התמדה

  

ונגדיל את הכלים להתמודדות עם  האמתיבקורס המתקדם נעמיק בנושא הקרב 

  מצבי לחץ. 

מנוע נלמד לעבוד עם שפת הגוף בצורה ברורה יותר ומשכנעת כך שיגדלו סיכויינו ל

  מעימות להתדרדר לשלב הפיזי המסוכן.

נמשיך ונתרגל את כל הקשור למניעת אלימות, הגדרת גבול ברורה, מודעות 

  היערכות נכונה במרחב ויכולת קבלת החלטות מהירה ועניינית. לטווחים,

גע במאפייני כל שלב ואיך יו"הטקס", נ האמתינכיר טוב יותר את מאפייני הקרב 

  ירוע בזמן. ניתן להפסיק את הא

נעלה רמה ונמשיך ללמוד איך להתמודד במצבי חירום, מול תקיפה עם סכין, 

  פה, אונס, חביקות וחניקות. דחיפות, משיכות, תפיסות, ניסיון חטי

נתחיל לגעת בנושא "הקרב הרפלקסיבי", נלמד את הגוף להגיב באופן ספונטאני 

  תרוננו בקרב. לכוחות ולחצים, איך לנצלם לטובתנו בכדי לשמור על י

נמשיך ונשפר יכולות גופניות ספציפיות כמו יציבה ושיווי משקל, תנועה, מהירות, 

  מכה (אחדות גופנית). זריזות, כוח מתפרץ ועוצמת

 1לתלמיד שלב  ון'צ-הארגון הישראלי לווינגתלמידי הקורס המתקדם שהוסמכו ע"י 

. וכן הלאה לממשיכי השנה 2וף השנה להבחן לדרגתם הבאה: תלמיד שלב יוכלו בס

   השלישית.
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  )ו', מחצית ב-(כיתות ה' אמנות ממוחשבת: ורבורג-אסתי כהן

  

  

  עם עכבר בלי נייר -אמנות ממוחשבת 

  ורבורג- אסתי כהן
  

  

עם עכבר בלי נייר, יצירה במרחב המדיה הדיגיטלית,  -אומנות ומיומנות 

הפקת תוצרים אמנותיים בעזרת תוכנות חינם, בדגש על התנסות ב

 התהליך היצירתי ושימוש בטכנולוגיה כחלק מארגז הכלים המסורתי. 

  

הכלים מוגבלים למחשב וסביבתו אך היישומים יהיו בטווח הרחב של 

וכתיבה, תוך שילוב של אתגרים אישיים  האמנויות: ציור, עיצוב, צילום 

  וקבוצתיים.
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  ), מחצית בו'-(כיתות ה' בקולנוע פילוסופיה: סקיקמינ לוטם

   בקולנוע פילוסופיה

   קמינסקי לוטם
  

  "בה לעבור שצריך זה הוא אתה, הדרך את לך להראות יכול רק אני"

  ")מטריקס" הסרט מתוך,  מורפיוס(

  

 הזמן זרימת את לשנות ניתן האם? זמן מהו?  

 לבין בשכל המציאות את תופסים אנחנו שבו האופן בין הבדל יש האם? מציאות ימה 
 היא והאם? בכלל קיימת שלנו המציאות האם? באמת שהיא כפי המציאות
  ?הקיימת היחידה המציאות

 ותקפה יציבה זו הגדרה כמה עד? שאנחנו מי את מגדירים אנו כיצד? זהות מהי? 

 בקוביות משחק אלוהים"ו מקרי הכל שמא או בחירה לנו יש האם?"  
  

  אלו.  פילוסופיות וסוגיות שאלות נבחן הקורס במהלך
 היסוד הנחות את לקחת לא לנו מאפשרת הביקורתית הפילוסופית החשיבה דרך

, עליהן ולשאול ללמוד אם כי, מאליו כמובן והמוסריות המדעיות, החברתיות
 מהפיכה לכל הבסיס אהי זו חשיבה דרך. עצמנו את לאתגר גם וכך אותן לאתגר
  . וחברתית מדעית
  . חשובים וחברתיים פילוסופיים מסרים בתוכן מכילות רבות קולנועיות יצירות
 בתרבות המרכזיים הפילוסופיים וההוגים מהרעיונות כמה נפגוש זה בקורס

 הם מיוחדות דרכים ובאילו, קולנועיות ליצירות התגלגלו כיצד ונבדוק, המערבית
  . בהן מוצגות

  
', המטריקס', 'הפלאות בארץ אליס' כמו בסרטים צפייה מתוך יעלו אלו סוגיות

 כגון שונים פילוסופיים הוגים נפגוש גם דרכם.  ועוד'פלטלנד' ', טרומן של המופע'
  .ועוד בודריאר, קאנט, דקארט, אפלטון, סוקרטס

 ייהצפ ולאחריו, פילוסופי רעיון שיציג טקסט סביב מדיון מורכב יהיה שיעור כל
  . זה רעיון מתקיים שבו ממנו חלק או בסרט

  
עם של המשתתפים דיון עצמאי  –" דיון הרקנסבשיעורים בשיטת "השנה נתנסה 

  מינימום התערבות של המנחה. 
  
  ?הקורס מתאים למי 

 יצירתיים רעיונות להם שיש, חשיבה דרכי ופורץ ביקורתי מדיון שנהנים לילדים
, עולמם את, עצמם את להביע מעוניינים שהם שיםושמרגי מפותח דמיון, ומקוריים
  . ורעיונותיהם דעותיהם
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      ), מחצית בו'-(כיתות ה'מיכל גרוס: אקטואליה בראי המשפט 

  

  אקטואליה בראי המשפט

  עו"ד מיכל גרוס
  

סיום קורס המבוא "משפטנים צעירים" או השתתפות בו במקביל   :דרישות קדם
  .לקורס זה

ויכולת ות, אכפתיות, עניין, רצון להעמיק מחשבה : סקרנדרישות מהתלמידים
  .עבודה עצמאית

  

בקורס זה נעסוק בניתוח סוגיות חברתיות, מוסריות ומשפטיות, שיועלו לדיון 

  בהתכתבות עם אירועים אקטואליים (מהחדשות) ומחיי היומיום של התלמידים.

לגביו תחקיר במהלך הקורס יבחר כל תלמיד נושא שמעניין אותו לעסוק בו, יערוך 

תסייע לנהל ולפתח דיון בכיתה. חלק מכל שיעור קצר ויכין עליו מצגת קצרה ש

יוקדש להתקדמות בתחקירים ובעריכת המצגות וחלק בניתוח סוגיות שכבר הוכנו 

  על ידי תלמידים ואף כאלה שיובאו ע"י המורה.

את המטרה המרכזית היא לאפשר לתלמידים להעמיק חשיבה בעניינים שמעסיקים 

בכיתה לאפשר זיהוי של האינטרסים כולנו בחיי היומיום ותוך דיון חופשי 

המתחרים, של הטענות המרכזיות שניתן להעלות ואת המשמעויות הציבוריות 

  והלקחים האישיים, שכל אחד מאתנו יכול לקחת מהסוגיה המדוברת. 

מור דוגמאות לנושאים שנדונו בכיתה בשנה שעברה: זריקת אוכל והדרכים לשי

נהדרת ותכניות סאטירה; עדי מדינה ועסקאות מזון; חוק השואה הפולני; ארץ 

טיעון; גירוש ילדי העובדים הזרים; פרסומים לגבי יאיר נתניהו; חקירות כנגד ראש 

הממשלה; פשיטת רגל הפרדה בין נשים לגברים בתחבורה ציבורית; סוגיות 

 הקשורות לחופש הביטוי.


