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  מבוא: מידע על תכנית המצטיינים 

  
   תלמידים והורים יקרים, 

 ברוכים הבאים למרכז המחוננים והמצטיינים אורנים.

 תלמידינו המצטיינים זכאים למסלול ייחודי המקביל ודומה בחלקו למסלול המחוננים. 

 מסלול המצטיינים יפעל בימים הבאים ובאופן הבא:

 :'השיבוץ של התלמידים לכיתות 14:15-17:00בין השעות   תתקיים בימי שני תכנית לתלמידי כיתות ג .

ולשיעורים יתבצע על ידי צוות המרכז (הסבר על השיקולים ואופן השיבוץ יינתן ביום חשיפה להורים 

  ולתלמידים). 

 'הקורסים לשכבה ד' הם קורסי 14:15-17:00בין השעות   : תתקיים בימי ראשוןתכנית לתלמידי כיתות ד .

  בחירה, ועל התלמידים להיכנס לפורטל שלהם על מנת לבחור קורסים. 

 'ו' הם -. הקורסים לשכבות ה'14:15-17:00: תתקיים בימי רביעי בין השעות ו'-תכנית לתלמידי כיתות ה

  קורסי בחירה, ועל התלמידים להיכנס לפורטל שלהם על מנת לבחור קורסים. 

 כשכל שיעור הינו שעה ורבע. בין שתי רצועות הזמן ישנה הפסקה  בשתי רצועות זמןמתקיימים  הלימודים

  דקות. 15של 

 הינה באחריות ובעלות ההורים, בארגון ההסעות הפרטיות או היישוביות. ההגעה והחזרה למרכז 

  והנחיות הממשלה. להנחיות משרד החינוך, התו הסגולהתוכנית תפעל בהתאם  

  (חלבי ובשרי) במרכז עמדות לחיטוי ידיים, פינות ישיבה נוחות ממוזגות ומוצללות , מיקרוגל לחימום מזון

  ומתקני שתית מים.

  אנו משתדלים לשבץ את הילדים מאותו תלמידים 20תלמידי שכבות ג' מחולקים לכיתות המכילות עד ,

  האזור ובחלוקה מותאמת של בנות ובנים. 

 תמהיל חשיפה והעשרה למגוון דיסציפלינותאייה והבנה של הצורך ביצירת המערכת נבנתה מתוך ר 

המאפשרות הרחבת אופקים, העמקת ידע, גירוי, צורך בחשיבה ברמה גבוהה, עבודת צוות ומיומנויות 

באופן שיאפשר מגוון של תחומים לכל תלמיד/ה, וישלבו קורסים הומניים,    המערכות נבנו נוספות.

מורים שעברו כלל המורים המלמדים במרכז הינם    ורסים מעולם היצירה והאמנות.קורסים מדעיים וק

והינם מורים מוסמכים ממשרד החינוך,  והמצטיינים הכשרה בתחום הוראת תלמידים מחוננים

  אוניברסיטאות, מכללות ומהטכניון.

 ה והמרכז, אפס : הגעה לשיעורים בזמן, התנהגות והתנהלות מכבדת בהתאם לכללי הכיתדרישות המסלול

 סבלנות לאלימות, אין שימוש בטלפונים ניידים בזמן השיעור (למעט אם זו דרישת השיעור).

 אזהרה 1:אירועי משמעת (הפרעות בשיעורים/ אלימות מילולית / אלימות פיזית) יטופלו ע"פ המדרג .

. פרידה 3מייל בנדון) .זימון ההורים לשיחה (שיחה טלפונית/ במרכז תיעוד שיחה והוצאת 2ורישום במשרד 

 מהמרכז .

  

מקרוב  –במידה וניאלץ לעבור ללמידה מרחוק, צוות המורים שלנו מכין עצמו לכל אופני ודרכי הלימוד 

ומרחוק, ואנחנו ערוכים לכל תרחיש אפשרי על מנת לתת לכם את התכנים ואת חווית הלמידה באופן 

  קודמות.המיטבי וברמה הגבוהה ביותר, כפי שעשינו גם בשנים ה

    צוות המרכז למחוננים ומצטיינים. בברכת שנת לימודים מהנה, יצירתית ומפרה, 
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  סדנת אמנות  –בלוקון: "מדו לתלת מימד" ולינה פ

  

  סדנת אמנות  –מדו לתלת מימד" "

  פולינה בלוקון
  

  ?מה הקשר ונקודת המפגש בין יצירה לצופה 

  ?כשאדם מתבונן בציור איך הוא משפיע עליו 

   האם זוהי חוויה זהה?  -וכשאדם מתבונן בפסל 

 ?איך מפעילים את הצופה מול היצירה 

  יצירה שתשקף את הרעיון מקורי שלי? האם זה אפשרי?איך אני יוצר  

  

  בקורס זה אני מזמינה אתכם לעסוק בשאלות הללו במחשבה ובאמצעות יצירה. 

כל יצירה מתחילה מרעיון שעולה בראש, ממשיכה לתכנון וסקיצה בדו מימד, משם 

  ממשיכים בהתנסות וחיפוש אחר דרך הכי נכונה עבור היוצר והחומר. 

ס ננסה כל הזמן לנוע בין המציאות והאפשרויות שלה, לביו הדמיון במהלך הקור

ויצירתיות . ננסה לממש את הרעיונות שעולים לנו בעולם הדמיון ונבין איך ניתן 

לתרגם אותם למציאות. ובו זמנית, נתבונן במציאות ונחשוב איך היא עוזרת לנו 

 ליצור ולהבין את העולם הדמיון שלנו.

 מימד.-מימד לתוצר בתלת-רים רעיון מדונלמד יחד איך מעבי

קורס זה הוא קורס למתקדמים שיודעים ליצור תהליך יצירה מעמיק, מתמשך 

 ומתפתח.

בקורס נלמד על תחום הציור, נעבוד עם צבעים מגוונים. ובנוסף גם נפסל בחומרים 

 השונים. כל משתתף יוזמן  להעמיק בידע קיים וללמוד טכניקות נוספות לפיסול.

  

  : הקורס דרישות

 וליצור לחקור, להתנסות רצון עם לבוא.  

 שניתן בבגדים לבוא עליכם לכן שונים חומרים עם עובדים אנו בשיעורים 
  .ללכלך
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  יניב שמעוני: משחקי חשיבה

  

  :משחקי חשיבה

פיתוח מיומנויות חשיבה וכישורי חיים  
  באמצעות משחקי קופסה

  ומתי לב יניב שמעוני

  :מטרות הקורס

  שיתוף פעולה, פיתוח מעגלים : ערכים חברתיים וכישורי חייםעבודה על

חברתיים, הקנייה של ערכי כבוד הדדי, עבודת צוות למען יעד משותף, קבלה 

  .ניצחון/ הפסד –ועמידה בחוקי המשחק, יכולת הכלה 

 כושר אבחנה, זיכרון  : פיתוח יכולות משמעותיות התורמות להצלחה בחיים

יד, יכולות הרכבה, ראייה -זות, קשר עיןחזותי, הסקת מסקנות, זרי

  .מרחבית, חישובים טקטיים, חשיבה מתמטית ועוד

  

  ס?בקור מה נלמד

  .כניקות של משחקיםמהיכרות עם משחק קופסה, שיתופי אל מול תחרותי,  .1

עולם הדימויים ויכולת , עבודת צוות והעברת מסרים -שיח חברתי  .2

  .והכל תוך מתן תשומת לב לפרטים ,התבטאות מרומזת

  ./ קשר עין יד והתמצאות במרחב םידיימוטוריקה עדינה, זריזות  .3

  .פיתוח מודעות לשיתוף פעולה להשגת יעדים ותוצאה מיטבית  .4

 -ניחוש מושכל  , שימוש מהיר בפעולות חשבוניות פשוטות כלים מתמטיים: .5

  .תוצאה מיטבית בהתבסס על סיכוי סטטיסטי

  .הובלה ומשא ומתן אל מול המשתתפיםיכולת  .6

 .ניהול משאבים בתנאי אי ודאות ותכנון אסטרטגי .7
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  סדנת ציור ורישום  –פולינה בלוקון: "סקיצה" 

  

  סדנת ציור ורישום –"סקיצה" 

  פולינה בלוקון 
  

 ?האם רישום הוא ציור" 

   ?האם ציור הוא רישום 

 ?אולי זה אותו דבר 

   "?האם קו שציירתי על דף זה ציור או רישום 

  

 שאלות אלה ועוד שאלות נוספות ינחו את הקורס שלנו.

  ציור זאת שפה ואמצעי שדרכו היוצר מבטא את הרגש ועולם הפנימי שלו.

  בקורס זה נלמד יחד את השפה הזו:

  

 מצע.  -יוצר -עסוק ביצירה בדו מימד ובמפגש בין כלינ 

  כתםוכל חומר, קו,  ייחודיות שלהנלמד על . 

  אור וצל, נפח, פרופורציה, פרספקטיבה וקומפוזיציהנלמד על. 

   כמו טבע דומם, עולם הטבע, ציור ונתנסה דרך נושאים בציור ובאיור

 מהתבוננות ודמיון, ריאליזם, מופשט, גוף האדם ועוד...

  

 : עפרונות רישום, דיו, פחם, צבעי מים, אקריליקניצור באמצעות 

 :מחולק לשני חלקיםקורס ה

חלק שני עוסק , והחלק ראשון עוסק בלמידה והתנסות דרך תרגילים מגווניםה

 בפרויקט אישי בו כל אחד אבחר את החומר מועדף.

  

  דרישות הקורס: 

  לבוא עם רצון להתנסות, לחקור וליצור.

  בשיעורים אנו עובדים עם חומרים שונים לכן עליכם לבוא בבגדים שניתן ללכלך.
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  אירה רוזנבלאו: ביוטכנולוגיה

  

 ביוטכנולוגיה

  אירה רוזנבלאו

  

 

 ?מה הקשר בין היצורים החיים לטכנולוגיה  

  ?אילו דברים מיוחדים יש בעולם  

  ?ממה מתחילות התגליות  

 מה עושים כדי לגלות דברים ואיך משתמשים בתגליות?  

  
  ?מה נלמד

 שיטות מחקר 

 יישומים השונים של הידע ה 

  .היצורים החיים והחומרים השונים לצרכי האדם והסביבה 

  פיתוחים שונים 

  

 חשיבה, משחקים ואוכל., יםיכל זה תוך ניסוו
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  נועה ליכטהויז: "חדר כושר למוח"

  

  

  אסטרטגיות ושעשועי חשיבה :ח"ו"חדר כושר למ

  נועה ליכטהויז

  

כדי הקנייה בשיעורים נעסוק במטלות המחייבות תהליכי חשיבה גבוהים, תוך 

  והרחבת מושגי יסוד, אוצר מילים והבנת יחסים.

נעבוד על פיתוח מוטיבציה פנימית וחיצונית, גמישות מחשבתית ויצירת תובנות 

  קוגניציה.-לתהליכי חשיבה ומטה

נלמד ונתרגל מיומנויות למידה ואסטרטגיות חשיבה בהן תכנון, השוואה, תקשורת 

  וזכירה. וקבלת החלטות וכן אסטרטגיות ארגון

הקורס יועבר במתכונת משולבת של דפי עבודה ייחודיים לתוכנית, חידות ושעשועי 

  חשיבה.

  

  : דרישות הקורס מהתלמידים

 קלסר או תיקיה חצי שקופה. 

  קלמר ובו עפרון, מחק, סרגל, עפרונות צבעוניים או מרקרים, דבק סטיק. 

 כוללת מעל 1980,1991 מערכת כלי "העשרה אינסטרומנטלית" (פויירשטיין (

תרגילי נייר ועפרון, שמטרתם שיכלול יכולת הלמידה, הגמישות  500

  , שתינתן על ידי המורה. וההסתגלות
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  אילן לוז: צילום סטילס

  

  צילום סטילס

  אילן לוז

  
לפתח חשיבה יצירתית שתאפשר לתלמיד לראות את  :מטרת הקורס

העולם סביבו בצורה שונה ותאפשר לו לצלם בצורה המתחשבת במאפייני 

  .הצילום

  

  מצלמה וכבל או קורא כרטיסים להורדה למחשב :דרישות הקורס

  

  

  .ר בצורה סדנאיתועבהקורס י

שונים נפתח נושאים נלמד טכניקות שונות בצילום,  במהלך הקורס נצלם, 

על הסובב אותנו ונצא לצילומים בליווי והדרכה  , נלמד להסתכללצילום

  של מרצה הקורס.

  נלמד לתת ביקורת מקצועית לצילומי התלמידים העמיתים.בנוסף, 

 .חלק מהשעורים יוקדשו ללימוד עריכת תמונה בתוכנת הפוטושופ
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  אלה צחר: אקולוגיה בחצר האחורית 

  

 ""אקולוגיה בחצר האחורית

 ד"ר אלה צחר

אקולוגיה מוגדרת כחקר הגורמים המשפיעים על השפע והתפוצה של כלל היצורים 

 .החיים עלי אדמות

תיכוני, ובמהלכו התלמידים -קורס זה יעסוק בהיבטים אקולוגיים של האזור הים
יכירו מקרוב את החורש ואת המנגנונים האקולוגיים המניעים את המערכת 

  תיכונית. -האקולוגית הים

  מה נלמד?

  נעסוק בקשר העמוק בין האקולוגיה של החורש לבין תרבות האדם במרוצת

  .ההיסטוריה

  נכיר את מיני הצמחים ובעלי החיים השוכנים בחבל ארץ מגוון זה, וננסה

להבין כיצד השינוי המודרני הנוכחי משנה את פני האקולוגיה של האזור בו 

   .אנו חיים

  .נחקור בתי גידול המצויים בחורש כגון שלולית החורף והחי תחת האבן  

  ,ננסה לענות על שאלות רלוונטיות הקשורות במגוון ביולוגי והשפעות האדם

אלו יחסי גומלין כגון: מה הקשר בין רעיית עיזים לאקולוגיה של חיות הבר? 

 בין בעל חיים וצמחים המצויים בחורש? מהם השינויים םמתקיימי

 העונתיים החלים בחי והצומח לאורך עונות השנה?

  עולם שמירת הטבע ושימור המינים המתקיימים בו בהיבט נפתח חלון אל

מקומי וגלובאלי, תחום אקטואלי ההולך וצובר חשיבות ומודעות רבה בארץ 

  .ובעולם

  בגן הבוטני, בחדר האוספים ובמעבדות בבית מרגולין. ומרבית השיעורים יתקיימ

  

  נדרש: ציוד

גן בנעליים או סנדלים נוחים להליכה, בקבוק מים קטן (מפגשים רבים יתקיימו  
 מומלץ כובע. הבוטני של אורנים)
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  יעל אברמסון: משחקי מתמטיקה 

  

  משחקי מתמטיקה

  יעל אברמסון 
  

   .: מי שלמד אצלי בכיתה ה', הקורס יהיה מאוד דומהדרישות קדם

להגיע לשיעור עם מחברת משובצת, סרגל וכלי יש : דרישות הקורס מהתלמידים

  .כתיבה

הורגלנו שמתמטיקה דורשת מאתנו שעות של ישיבה מול ספרים ומחברות ופתירת 

תרגילים שיכולים לחזור על עצמם. אבל מתמטיקה לא צריכה להיות כזו, 

  מתמטיקה יכולה לפתוח את החשיבה, לעורר סקרנות ולפעמים גם להעלות חיוך. 

מד להסתכל על המתמטיקה מזווית אחרת, לעבד נתונים, לשחק איתה בקורס נל

משחקים, לפתור חידות וקסמים, לפתח את החשיבה, לשאול שאלות ולקשר את 

  המתמטיקה לחיי היום יום. 

נחקור את עולם המספרים והמתמטיקה, 

ולעיתים גם באופן יחידני, ובסופו של בקבוצות 

  תהליך נבדוק שכולם הגיעו למסקנות הנכונות. 

בין עבודות החקר יחשפו התלמידים לחידות 

בהן דרושה חשיבה מחוץ לקופסא, משחקים 

בהם יש צורך להשתמש בחישובים מתמטיים 

או הסקת מסקנות מהירה, כל זאת כדי לעודד 

נה ולקבל את התלמידים לחשוב בצורה קצת שו

  ידע בעזרת הפקת לקחים מחקר מתמטי. 

  

החומר הלימודי שייך לעיתים לחטיבת הביניים, אבל בעזרת הכלים אותם נלמד, 

התלמידים יוכלו להתמודד איתו בקלות רבה וכשיגיעו לחטיבה תהיה להם תובנה 

  רחבה יותר על הנושאים הללו. 
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  משפטנים צעירים אביטל שרוני: 

   

  משפטנים צעירים

  עו"ד אביטל שרוני
  ושיטת המשפט בישראל.עם מערכת המשפט חווייתית במהלך הקורס נערוך היכרות 

 נבין את משמעות ו (פלילי, אזרחי, מנהלי וחוקתי) המשפט החלוקה לענפי נלמד על

(נורמה משפטית, פקודה, חוק, חוקה, חוק יסוד, פסק דין, ערכאה  יסודהמושגי 

ה, כתב הגנה, טיעונים לעונש, חוזה, עבירה פלילית, שיפוטית, כתב אישום, כתב תביע

  . עוולה, ועוד), בצורה כיפית ויצירתית

 שמירה על שלטון  נכיר את שלוש הרשויות ונתמקד בתפקידי הרשות השופטת)

החוק, ביקורת על פעילות השלטון, אחריות על פירוש החוק, ישוב סכסוכים והגנה 

  על זכויות אדם ואזרח בהעדר חוקה). 

 ?לאיזה סוג של בית משפט (עבודה, משפחה, תביעות  נשאל מתי פונים לבית משפט

קטנות, בית משפט לנוער, קהילתי, שלום, מחוזי, עליון, בג"צ) ?  והאם נפגוש שופט 

  אחד או שלושה ? 

  ובמקביל לכך, את האחריות  מהן הזכויות המגיעות לנודרך משחק והמחשה, נלמד

  שלנו כלפי הזולת:

 היות מוגן ואהוב והאחריות לגלות אכפתיות כלפי הזולת ולהגן על הזכות ל

  מי שזקוק להגנה.

 .הזכות לשמור על הפרטיות והאחריות לכבד פרטיות של אחרים  

  הזכות להביע דעותיי, מחשבותיי ורצונותיי ואחריותי להביע דעותיי בלי

  לפגוע באחר.

 נלמד לאסוף ראיות, , נתנסה בהכנת כתבי אישום וכתיבת טיעונים משפטיים

לחקור עדים ולטעון בצורה טובה ומשכנעת, באמצעות סימולציות ומשחקי 

תפקידים. כשנרגיש ממש מוכנים, נקיים משפט מבויים בו אנחנו נהיה בעלי 

  התפקידים (עורכי דין, שופטים, עדים וכד').

  

נזהה  במהלך השיעורים נצפה יחד בסדרות טלוויזיה, ובקטעי סרטים , - איך נלמד?

את הבעיה המשפטית שעולה, נשאל כיצד ניתן היה למנוע אותה  ונציע דרכי פעולה 

  המתבססות  על הידע והכלים שרכשנו במהלך הקורס.
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  קארן גרינברג: מולטימדיה ותקשורת 

  

  מולטימדיה ותקשורת 

  קארן גרינברג

  

 תפעולית בסביבה מדיה סוגי מספר ולהפעיל לנהל היכולת היא מולטימדיה
אחת. אך זהו לא עניין טכני בלבד: לתחום המולטימדיה נגיעה לעולם  וחשבתממ

  האמנות, הקולנוע והמוזיקה.  

מדיה, ללמוד לעבוד  של כלי במגוון היכולות את ולשכלל להגדיל היא הקורס  מטרת
  איתם בצורה משולבת ויצירתית, ולהפיק תוצרים מורכבים ומעניינים.  

  

  מה נלמד?

 בים, באוויר'', ''מכונה-לאדם הקדמון מהאדם'' :התקשורת תולדות 

  מרגלים. ושפת מסרים, קידוד העברת -''וביבשה

 אפל  של האייפד הכרת   

 באפליקציה  עבודה PICOLLAGE  

 תוצרים של משותף פלייליסט ליצירת גוגל של בדרייב עבודה   

 אפליקציות I MOVIE , STOP MOTION   

 סרטונים עריכת  

 אפקט סאונד  

 לסרטים מוסיקה  

 פסקול   

 אנימציה 

  עם  –עבודה בחדר המולטימדיה החדש של מרכז המחוננים והמצטיינים

  מקרנים אינטראקטיביים, מערכת לקידוד הולוגרמות ועוד. 
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  יעל אברמסון: רפואה סינית 

  

  רפואה סינית 

  יעל אברמסון 
  

היא רואה את האדם . שנה 3,000הרפואה הסינית קיימת כבר יותר מ 

כחלק מהטבע. בסיסה של הרפואה הסינית מתארת צורך של המטפל 

למנוע מחלות על ידי לימוד אורח חיים בריא. במידה והמטופל חלה, 

המטפל ברפואה סינית יאבחן את הסיבה למחלה ויטפל בה בשלל דרכים 

  דיקור, שיאצו, טווינה, צמחי מרפא, תזונה ועוד.  –

  

  מה נלמד?

 פואה הסיניתות ברתיאורי  

  מניעת מחלות?הרעיון שעומד מאחורי מהו   

 נחווה מה הוא טיפול השיאצו  

  נכיר את הגישה של הרפואה הסינית למזונות שונים ולאופני

  התאמתם לאנשים שונים. 
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 אביטל שרוני: פרקליט מתקדם  

  

 פרקליט מתקדם

 עו"ד אביטל שרוני
במהלך הקורס נרחיב ונעמיק את הידע בעולם המשפט, נפתח את יכולת ההבעה בעל 
 פה ובכתב ואת כושר השכנוע, נתלבט בשאלות משפטיות ונציע דרכי פעולה לפתרון.  

בעידן הטיקטוק, אינסטגרם גבול בין חופש הביטוי לבין הפגיעה בזולת הנלמד את 
ד ומתי התבטאויות יכולות להוות והרשתות החברתיות. נדון בשאלה מהו שיח מכב

 הטרדה, איזה תכנים מותר לנו להפיץ ומתי הפצה של תמונה היא עבירה. 

 ? מה חשוב יותר ? וכיצד מחליטים?  קורה כאשר שתי זכויות מתנגשותנשאל מה 

 "חופש ההפגנה מול הזכות לחיים" -זכות ההפגנה בצל מגפת הקורונה ●

המאבטח המוצב בכניסה לקניון  -תהזכות לפרטיות מול זכות הציבור דע ●

 מחטט בחפצים האישיים של האנשים המבקשים להיכנס.

 האם היא פוגעת בחופש הביטוי ? -תלבושת אחידה ●

נשאל מתי מתחילים ? כמה משלמים ?מהן שעות  – זכויות בני הנוער בעבודהנכיר את 
 העבודה ? והאם מותר לעבוד בלילה ?

 : יקים את התלמידיםנקיים קבוצות דיון בנושאים המעס

 האם צריך רישיון או שכל אחד יכול  -אופניים חשמליים ●

 מאיזה גיל מותר לרכוב על טרקטורון ? -קטינים וטרקטורונים ●

 מהן עבירות התנועה הנפוצות מבוצעות על ידי קטינים ? ●

 אך מתבצע הטיפול בבני נוער שביצעו עבירה פלילית ?  ●

 משפט רגיל ?ומה מטרתו ?מה ההבדל בית בית משפט לנוער לבית  ●

 

נתנסה בהכנת כתבי אישום וכתיבת טיעונים משפטיים, נלמד לאסוף ראיות, לחקור 
עדים ולטעון בצורה טובה ומשכנעת, באמצעות סימולציות ומשחקי תפקידים. 
כשנרגיש ממש מוכנים, נקיים משפט מבויים בו אנחנו נהיה בעלי התפקידים (עורכי 

 ).דין, שופטים, עדים וכד'

הקורס יועבר באופן חוויתי, על ידי הפעלות, חלוקה לקבוצות עבודה, משחקי 
  תפקידים, צפייה בסרטים ועוד. 
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  אריאל רוזנר: מבוכים ודרקונים

  

  

  מבוכים ודרקונים

  אריאל רוזנר
 

 

מבוכים ודרקונים הוא משחק תפקידים פופולרי המוכר ברחבי העולם, 
בקבוצה קטנה עד  ומשחקקחת חלק בעולם של פנטזיה כדרך מהנה ל

  בינונית של ילדים, תוך כדי שימוש בדמיונם.

במשחק "מבוכים דרקונים" הקלאסי, נלמד את בקורס זה נשחק  
ובזמן שנהנה מהמשחק גם נלמד מיומנויות חברתיות רבות  החוקים שלו

   . הדרושות לחיים

כמו כן נלמד על נורמות חברתיות והבנת אחרים באמצעות משחק 
  .תפקידים

, ילווה את כים ודרקוניםהמורה, מדריך מנוסה של קבוצות מבו
  :מגוון כישורים כמו ויעזור להם לפתח התלמידים

 מהלכי משחק. תכנון, בניה, הובלה וביצוע של 

  .אסטרטגיות למפגש בין דמויות והתמודדות עם קונפליקטים 

  .מיומנות בניית דמויות וסיפור סיפורים  
  

  

  ,מכיוון שבכל קורס התכנים משתנים בהתאם למה שיוצרים התלמידים
הקורס פתוח לתלמידים  –הסיפור משתנה, והדגשים של המורה בהתאם 

 שכבר למדו בו בעבר. 
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  יניב שמעוני: יצירתיות ומנהיגות

 

  יצירתיות ומנהיגות 

  יניב שמעוני 

  

נחזק עבודת צוות ושיתוף פעולה, נפשט  GAMIFICATIONבאמצעות מישחוק, 

בעיות מורכבות, ונספק קרקע פורייה לפיתוח מודעות עצמית וחשיבה יצירתית, תוך 

  קיצור תהליכי למידה ופיתוח מודעות עצמית.

נקיים דיון במהות הקבוצה כמרחב בטוח לכלל המשתתפים, תוך הכרה בחוויה 

  הייחודית של כל פרט, וכן בחוויה המשותפת.

, נעסוק במנהיגות על שלל היבטיה, נתרגל ב"אזור הנוחות" מיומנויות קורסאורך הל

איך  -חברתיות הנדרשות ממי שבוחר להוביל את הקבוצה, נשקף מודעות עצמית 

רואה את עצמי, מה אני רוצה שאחרים יראו בי ואיך אני נתפס בחברה. נכיר  אני

מיהו ראש הצוות, ואיזה תפקידים מהו צוות, מיהו החבר בצוות,  -ים ימבנים חברת

  קיימים בצוות בפרט ובארגון בכלל

המפגשים שזורים במשחק ואנו נחקור מגוון מנגנונים אשר נמצאים במירב 

המשחקים. לעיתים כיחידה עצמאית ולעיתים בשילוב מנגנונים נוספים. נמחיש את 

 ,INOVATION  - חדשנות -ם  הרעיונות שבין יצירה יש מאין, שיפור מנגנון קיי

שינוי תצורה והעתקה של יישום אחד לעולם אחר. לאורך המפגשים נבין לעומק 

אילו תחושות מועברים במשחק, מהם הרגשות אשר המשחק מעורר אצל 

  השחקנים. 

 


