
  תשפ"ב – באורנים המרכז הדו מחוזי למחוננים
 ו'-ה'-ד' כיתותיום שלישי: 

 
 ד' כיתות

 

 

  

 מחצית א 

 3ד 2ד 1ד כיתות ד'

8:30-10:00 
 זואולוגיה

 מרווה שמואליד"ר 
 ספרים וסופרים

 הדס בר תנא 
 תעופה וחלל

 אלון נגרי

10:30-11:55 
 אוריגמי

 דרור קפוטאד"ר 
 מעשה האמנות

 נעמה אור
 הצילוםסודות 

 קארן גרינברג

12:10-13:30 
 תעופה וחלל

 אלון נגרי
 זואולוגיה

 מרווה שמואליד"ר 
 מעשה האמנות

 נעמה אור

 מחצית ב 
 3ד 2ד 1ד כיתות ד'

8:30-10:00 
 מעשה האמנות

 נעמה אור
 סודות הצילום
 קארן גרינברג

 ספרים וסופרים
 הדס בר תנא 

10:30-11:55 
 המדען הצעיר

 שטייןבוריס ד"ר 
 אוריגמי

 דרור קפוטאד"ר  
 זואולוגיה 

 מרווה שמואלי ד"ר 

12:10-13:30 
 סודות הצילום
 קארן גרינברג

 תעופה וחלל
 אלון נגרי

 המדען הצעיר
 בוריס שטייןד"ר 



 

  ו'-כיתות ה'
 

 מחצית א'
 

 שכבת ה' )שיעורי חובה( :1שיעור  

8:30-
10:00 

 -1ה
 כשצילום פוגש ציור 

 נעמה אור

 – 2ה
 רטוריקה ודיבייט  

 לוטם קמינסקי 

  -3ה
 לגו מכני -מדע בקופסא 

 דרור קפוטא ד"ר 

 
 ו'-שיעורי בחירה לשכבות ה': 2+3שיעור  

10:30-
11:55 

צילום וחשיבה ויזואלית 
 אילן לוז

 פרקליטים צעירים
 אביטל שרוני  עו"ד 

ביולוגיה: לחקור את 
 מסתרי החיים

 קובי בן ברקד"ר 

 "להציל חיים"
 בוריס שטייןד"ר 

 טיפול בבעלי חיים
 מרווה שמואליד"ר 

 כתיבה יוצרת 
 לוטם קמינסקי

12:10-
13:30 

אוריגמי )למתחילים 
 ולמתקדמים(

 דרור קפוטאד"ר 

 כימיה, מדעים וגופנו 
 בוריס שטייןד"ר 

 פילוסופיה בקולנוע
 לוטם קמינסקי  

 פרקליטים צעירים 
 אביטל שרוני עו"ד 

 תקשורת וניו מדיה
 קארן גרינברג 

 פיסיקה וחשיבה מדעית 
 קובי בן ברקד"ר 

 
 

 מחצית ב'
 

 חובה(: שכבת ה' )שיעורי 1שיעור  

8:30-
10:00 

 – 1ה
לגו  -מדע בקופסא  

 מכני
 דרור קפוטאד"ר 

 – 2ה
זואולוגיה למתקדמים 

 מרווה שמואלי ד"ר 

 – 3ה
 רטוריקה ודיבייט 

 לוטם קמינסקי 

 
 

 ו'-: שיעורי בחירה לשכבות ה'2+3שיעור  

10:30-
11:55 

 חשיבה מדעית טכנולוגית
 אלון נגרי

 פרקליטים צעירים
 אביטל שרוני   עו"ד

  -מצע, עפרון ומכחול 
 טכניקות שונות באמנות

 נעמה אור

 פילוסופיה בקולנוע
 לוטם קמינסקי 

ספרדית: שפה ותרבות 
 קארן גרינברג

צילום וחשיבה ויזואלית 
 אילן לוז

12:10-
13:30 

 עיבוד תמונה בפוטושופ
 אילן לוז 

פיסיקה וחשיבה מדעית 
 קובי בן ברקד"ר 

 צעצועי מדע
 דרור קפוטאד"ר 

 טיפול בבעלי חיים
 מרווה שמואליד"ר 

 -"לשלוף ארנב מהכובע" 
 כתיבה ואמנות

 קמינסקינעמה אור ולוטם 

 פרקליט מתקדם
 אביטל שרוני עו"ד 

 

 : שכבת ו' )שיעורי בחירה(1שיעור  

8:30-
10:00 

"בריחה מהמציאות" 
חדרי בריחה במציאות 

 רבודה
 קארן גרינברג 

 פרקליט מתקדם 
  אביטל שרוניעו"ד 

צילום וחשיבה 
 ויזואלית

 אילן לוז 

 בחירה(' )שיעורי ו: שכבת 1שיעור  

8:30-
10:00 

חשיבה מדעית 
 טכנולוגית
 אלון נגרי

 פרקליט מתקדם
 אביטל שרוני עו"ד  

ביולוגיה: לחקור את 
 מסתרי החיים

 קובי בן ברק  ד"ר


