
 
   רביעייום : גתשפ" – באורנים המרכז הדו מחוזי למחוננים

  ד' כיתות
  

  

  

  'מחצית א
  דנה קלע – 6ד  פולינה בלוקון -5ד  עינת בוסי – 4ד  מחנכ/ת

  חובה -שיעור ראשון לכיתות ד'

8:30-10:00  

  אמנות הקשב – 4ד

  עינת בוסי
  

    כיתת הדס 48בית 

  מעשה האמנות – 5ד

  פולינה בלוקון
  

  צבעוניכיתת  48בית 

  תעופה וחלל – 6ד

  אלון נגרי
  

  כיתת חורש 48בית 
  בחירה –שיעורים שני ושלישי לכיתות ד' 

10:30-11:55  

 –"מציור לפיסול ובחזרה" 
  סדנת אמנות

  פולינה בלוקון
  

    כיתת צבעוני 48בית 

  תעופה וחלל

  אלון נגרי
  

  כיתת חורש 48בית 

  חי-אקו

  הראל וייץ
  

  סחלבכיתת  48בית 

  ומנהיגותיצירתיות 

  יניב שמעוני
  
   47בית 

12:10-13:30  

  עיבוד תמונה בפוטושופ

  אילן לוז
  

    כיתת ליבנה 48בית 

  פרקליטים צעירים

  עו"ד אביטל שרוני
  

    כיתת לוטם 48בית 

   קסם המתמטיקה 

  יעל אברמסון 
  

  כיתת דולב 48בית 

  משחקי חשיבה

  יניב שמעוני
  
   47בית 



 
  כיתות ד'

   

  'במחצית 

  דנה קלע – 6ד  פולינה בלוקון -5ד  בוסיעינת  – 4ד  מחנכ/ת

  חובה -שיעור ראשון לכיתות ד'

8:30-10:00  

  מעשה האמנות  – 4ד

  פולינה בלוקון
  

  כיתת צבעוני 48בית 

  זואולוגיה – 5ד

  וה שמואליוד"ר מר
  

  204בית מרגולין כיתה 

  אמנות הקשב  – 6ד

  דנה קלע
  

  כיתת הדס 48בית 
  בחירה –שיעורים שני ושלישי לכיתות ד' 

10:30-
11:55  

  תיאטרון

  מיטל בטש
  

    106כיתה  57בית 

  אנימציה

  קארן גרינברג
  

  כיתת סחלב 48בית 

  צילום ווידאו

  אילן לוז
  

  כיתת ליבנה 48בית 

  משחקי חשיבה

  יניב שמעוני
  
   47בית 

12:10-
13:30  

   קסם המתמטיקה 

  יעל אברמסון

  

  כיתת חורש 48בית 

  תיאטרון

  מיטל בטש
  

  106כיתה  57בית 

  חי-אקו

  הראל וייץ
  

  כיתת מרווה 48בית 

  יצירתיות ומנהיגות

  יניב שמעוני
  
   47בית 



 
 

   ו'-כיתות ה'
  מחצית א'

  

  

  
  
  

 : שכבת ה' (שיעורי חובה)1שיעור  

8:30-
10:00  

  4ה

רטוריקה ודיבייט 
  לוטם קמינסקי

  
  
  

 מרווהכיתת  48בית 

  5ה

זואולוגיה 
  למתקדמים

  מרווה שמואליד"ר 

  204מרגולין כיתה בית 

  6ה

צילום וחשיבה 
  וויזואלית

  אילן לוז

  כיתת ליבנה 48בית 

 : שכבת ו' (שיעורי בחירה)1שיעור  

8:30-
10:00  

  עתידנות 
  דורון וינמן

  

 כיתת ערבה 48בית 

 –"כל העולם במה" 
  תיאטרון

  מיטל בטש

  106כיתה  57בית 

  מבוכים ודרקונים
(למתחילים 
   ולמתקדמים)

  יאל רוזנראר

  כיתת דולב 48בית 

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

10:30-
11:55  

 –"כל העולם במה" 
  תיאטרון

  מיטל בטש

 106כיתה  57בית 

  פרקליטים צעירים

  אביטל שרוניעו"ד 

  

  כיתת לוטם 48בית 

  ביולוגיה

  דורון וינמן

  

  כיתת ערבה 48בית 

  טיפול בבעלי חיים

  ד"ר מרווה שמואלי

  

  204כיתה  בית מרגולין

  מבוכים ודרקונים
(למתחילים 
   ולמתקדמים)
  אריאל רוזנר

  כיתת דולב 48בית 

עיבוד תמונה 
  בפוטושופ

  אילן לוז

  כיתת ליבנה 48בית 

12:10-
13:30  

 -מימד לתלת  -מדו
  מימד 

  פולינה בלוקון

  

  כיתת צבעוני 48בית 

  ביטלמדיה

  קארן גרינברג

  

  כיתת פטל 48בית 

  טיפול בבעלי חיים

  מרווה שמואליד"ר 

  

  204בית מרגולין כיתה 

  חי-אקו

  הראל וייץ

  

  סחלבכיתת  48בית 

  כתיבה יוצרת
  (למתחילים ולמתקדמים)

  לוטם קמינסקי

  

  מרווהכיתת  48בית 

  מיינדפולנס

  עינת בוסי

  

  כיתת הדס 48בית 



 
  
  

  מחצית ב'
  

  
  

 

  : שכבת ה' (שיעורי חובה)1שיעור   

8:30-
10:00  

   4ה

צילום וחשיבה 
  וויזואלית

  אילן לוז

 כיתת ליבנה 48בית 

  – 5ה

   מיינדפולנס 

  עינת בוסי 

    כיתת חורש 48בית 

  – 6ה

  פרקליטים צעירים 

  עו"ד אביטל שרוני 

  כיתת לוטם 48בית 

  : שכבת ו' (שיעורי בחירה)1שיעור   

8:30-
10:00  

  משחקי מדע בדיוני 

  אריאל רוזנר

  
 כיתת דולב 48בית 

  פילוסופיה בקולנוע 

  לוטם קמינסקי 

   

  כיתת מרווה 48בית 

  ביולוגיה

  דורון וינמן 

  

  כיתת ערבה 48בית 

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

10:30-
11:55 

  טיפול בבעלי חיים

  ד"ר מרוה שמואלי

  
 204 בית מרגולין כיתה

  מבוכים ודרקונים
(למתחילים 
  ולמתקדמים)
  אריאל רוזנר

  
  כיתת דולב 48בית 

  פרקליטים צעירים

  עו"ד אביטל שרוני
  
  

  כיתת לוטם 48בית 

  סקיצה 

  פולינה בלוקון

  

  כיתת צבעוני 48בית 

  חי-אקו

  הראל וייץ
  
  

  כיתת מרווה 48בית 

  עתידנות

  דורון ויינמן
  
  

  כיתת ערבה 48בית 

12:10-
13:3  

צמחים, בע"ח ומה 

  שבינהם

  ד"ר אלה צחר

  

 202בית מרגולין כיתה 
  

  טיפול בבעלי חיים

  מרוה שמואליד"ר 
  
  
  

  204בית מרגולין כיתה 

  פרקליט מתקדם

  אביטל שרוני עו"ד
  
  
  

  כיתת לוטם 48בית 

"בריחה מהמציאות" 
בניית חדרי בריחה  -

 ARבמציאות רבודה (
VR(  

  קארן גרינברג
  

  כיתת ליבנה 48בית 

  מיינדפולנס

  דנה קלע
  
  

  כיתת הדס 48בית 

 -מימד לתלת  -מדו
  מימד 

  פולינה בלוקון
  
  

  כיתת צבעוני 48בית 


