
 
  יום שלישי:  גתשפ" –המרכז הדו מחוזי למחוננים באורנים 

  ד' כיתות
  

 

  'מחצית א

  דנה קלע  - 3ד  דרור קפוטא   - 2ד  מרווה שמואלי -  1ד  מחנכ/ת

  חובה  -שיעור ראשון לכיתות ד'

8:30-10:00  
  זואולוגיה -1ד
    מרווה שמואליד"ר 

  אוריגמי – 2ד
    ד"ר דרור קפוטא

  תעופה וחלל - 3ד
  אלון נגרי

  בחירה –שיעורים שני ושלישי לכיתות ד' 

10:30-
11:55  

  אוריגמי
    דרור קפוטאד"ר 

  שחמט למתקדמים
  גנדי בירגר

  בואו נשחק מתמטיקה
  הדס הנדלמן

  מולטימדיה ותקשורת 
  קארן גרינברג

12:10-
13:30  

  צעירים פרקליטים
    עו"ד אביטל שרוני

  זואולוגיה למתקדמים 
    מרווה שמואליד"ר 

טכניקות  – "מצע, עפרון ומכחול"
  שונות באמנות 

  נעמה אור

  אנימציה 
  קארן גרינברג

  ב'מחצית 

  דנה קלע  - 3ד  דרור קפוטא  -  2ד  מרווה שמואלי -  1ד  מחנכ/ת

  חובה  -שיעור ראשון לכיתות ד'

8:30-10:00  
  תעופה וחלל  -1ד

  אלון נגרי
  למתקדמים  זואולוגיה  – 2ד

    מרווה שמואליד"ר 

תכנות משחקים עם כרטיס  – 3ד
    מיקרוביט 

  בחירה –שיעורים שני ושלישי לכיתות ד' 

  פרקליטים צעירים  10:30-11:55
   עו"ד אביטל שרוני

  שחמט למתקדמים
  גנדי בירגר

  זואולוגיה למתקדמים 
  מרווה שמואליד"ר 

  בנייר" "מעשה
  נועה ליכטהויז

12:10-13:30  
  

  בואו נשחק מתמטיקה
  הדס הנדלמן

  תעופה וחלל למתקדמים  
    אלון נגרי

: רובוטיקה "זואובוטים"
  למתחילים 

  ד"ר אלכס פולישוק

  ""מעשה בנייר
  נועה ליכטהויז



 
  ו'-יתות ה'כ

  
  מחצית א'

  
 שכבת ה' (שיעורי חובה) :1שיעור  

8:30-
10:00  

  -1ה
  פרקליטים צעירים

  אביטל שרוני

  – 2ה
מתמטיקה: מה  

  הקשר?
  הדס הנדלמן 

  -3ה
  משחקי חשיבה

ודנה קלע  גנדי בירגר

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

10:30-
11:55  

יסודות התכנות עם 
  ביט-מיקרו

  ד"ר אלכס פולישוק

  פרקליטים צעירים
  אביטל שרוני עו"ד

    

חשיבה מדעית 
  טכנולוגית
  אלון נגרי

"מצע, עפרון ומכחול" 
טכניקות שונות -

  באמנות
  נעמה אור

  טיפול בבעלי חיים
  מרווה שמואליד"ר 

    

  מבוכים ודרקונים
  אריאל רוזנר

12:10-
13:30  

  מחשבות בצורות 
  דרור קפוטאד"ר 

    

  שחמט
  גנדי בירגר

  משחקי מדע בדיוני
  אריאל רוזנר

חשיבה מדעית 
  טכנולוגית
  אלון נגרי

מתמטיקה: מה 
  הקשר?

  הדס הנדלמן

  רובוטים בעיר העתיד
  ד"ר אלכס פולישוק

  
  

   

 : שכבת ו' (שיעורי בחירה)1שיעור  

8:30-
10:00  

  מבוכים ודרקונים
  רוזנראריאל 

  פילוסופיה בקולנוע
  לוטם קמינסקי

  ביט -מיקרו
  בוט-ולגו

  ד"ר אלכס פולישוק



 
  מחצית ב'

  
  

  : שכבת ה' (שיעורי חובה)1שיעור   

8:30-
10:00  

  – 1ה
  חשיבה משחקי

  גנדי בירגר

  – 2ה
  פרקליטים צעירים

  אביטל שרוני

  – 3ה
   –מדע בקופסא  

  לגו מכני 
ד"ר דרור קפוטא 

  ודנה קלע 

  
  

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

10:30-
11:55 

חשיבה מדעית 
  טכנולוגית
  אלון נגרי

    

למתחילים  –אוריגמי 
  ולמתקדמים

  ד"ר דרור קפוטא

   -מצע, עפרון ומכחול 
טכניקות שונות 

  באמנות
  נעמה אור

    

  משחקי מדע בדיוני
  אריאל רוזנר

מתמטיקה: מה 
  הקשר?

  הדס הנלדמן

תכנות משחקים 
  בויז'ואל בייסיק

  ד"ר אלכס פולישוק

12:10-
13:30  

  מבוכים ודרקונים
  אריאל רוזנר

  פרקליט מתקדם
  אביטל שרוניעו"ד 

    

  צעצועי מדע
  דרור קפוטאד"ר 

    

  טיפול בבעלי חיים
  מרווה שמואליד"ר 

    

 - ?""מה בקופסא
  כתיבה ואמנות

נעמה אור ולוטם 
    קמינסקי

  שחמט
  גנדי בירגר

    

 

  : שכבת ו' (שיעורי בחירה)1שיעור   

8:30-
10:00  

 –כתיבה יוצרת 
  סיפורי מסע

 לוטם קמינסקי

  משחקי מדע בדיוני
  אריאל רוזנר

בואו נשחק 
  מתמטיקה

  הדס הנלדמן


