
  חמישייום : גתשפ" – באורנים המרכז הדו מחוזי למחוננים
  ד' כיתות

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  מחצית א'

    דרור קפוטא – 8ד   פולינה בלוקון  -7ד  מחנכ/ת

  חובה -שיעור ראשון לכיתות ד'

8:30-10:00  
  מעשה האמנות  -7ד

  פולינה בלוקון 
     כיתת צבעוני 48בית 

  אוריגמי -8ד
  ד"ר דרור קפוטא

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

10:30-11:55  
  מלאכות קדומות 

  שרה לוין 
    מרווהכיתת  48בית 

  צעצועי מדע
  ד"ר דרור קפוטא  

  הדסכיתת  48בית 

  רפואה סינית
  יעל אברמסון

  כיתת ערבה  48בית 

12:10-13:30  
  אמנות הקשב
  עינת בוסי  

    כיתת ערבה  48בית 

  הפקת עיתון 
  תו זמיר 

    כיתת לוטם  48בית 

  צילום וחשיבה ויזואלית
  אילן לוז

  כיתת ליבנה  48בית 

  מחצית ב'

    דרור קפוטא – 8ד   פולינה בלוקון  -7ד  מחנכ/ת

  חובה -שיעור ראשון לכיתות ד'

8:30-10:00  
  אוריגמי  -7ד

  ד"ר דרור קפוטא 
    כיתת מרווה 48בית 

  קסם המתמטיקה-8ד
  יעל אברמסון 

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

10:30-11:55  
  בואו נשחק מתמטיקה 

  הדס הנדלמן 
    לוטםכיתת  48בית 

  בישול וחשיבה יצירתית 
  תו זמיר   

  כיתת דולב 48בית 

  צמחים, בע"ח ומה שביניהם
  ד"ר דרור קפוטא

  הדסכיתת  48בית 

12:10-13:30  
  יומן ויזואלי 

  תו זמיר  
    כיתת דולב 48בית 

  מיתוסים 
  שרה לוין 

    כיתת הדס 48בית 

  עיבוד תמונה בפוטושופ
  אילן לוז

  כיתת ליבנה 48בית 



 

 

  

   ו'-כיתות ה'
  

  מחצית א'
  

  חובה) : שכבת ה' (שיעורי1שיעור   

8:30-10:00  

  –7ה
בואו נשחק 
  מתמטיקה

  הדס הנדלמן
 כיתת חורש 48בית 

  – 8ה
  רדיו ותקשורת

  תו זמיר
  

  כיתת לוטם  48בית 
  

  
  

   

  : שכבת ו' (שיעורי בחירה)1שיעור   

8:30-10:00  

  מיתוסים
  שרה לוין

  
  כיתת הדס 48בית 

 

עיבוד תמונה 
  בפוטושופ
  אילן לוז

  
  כיתת ליבנה  48בית 

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

10:30-11:55  
  כתיבה יוצרת

  תו זמיר
 דולב כיתת 48בית 

  צילום (סטילס +ווידאו)
  אילן לוז

  כיתת ליבנה  48בית 

   פיסול בגבס 
  פולינה בלוקון

    כיתת צבעוני  48בית 

  מתמטיקה: מה הקשר
  הדס הנדלמן

  כיתת חורש 48בית 

12:10-13:30  

  אקולוגיה בחצר האחורית
  אלה צחר

  
  204בית מרגולין כיתה 

  יומנו של הנוסע בזמן
  שרה לוין

  
  סחלבכיתת  48בית 

  גלופה
  פולינה בלוקון

  
  כיתת צבעוני  48בית 

בע"ח, צמחים ומה 
  שביניהם

  ד"ר דרור קפוטא
  כיתת מרווה 48בית 



  

  מחצית ב'
  
  

  
  
  
  
  
  

   

  : שכבת ו' (שיעורי בחירה)1שיעור   

8:30-10:00  

  רדיו ותקשורת
  תו זמיר

  
 כיתת לוטם  48בית 

   סקיצה 
  פולינה בלוקון

  כיתת צבעוני  48בית 

  : שכבת ה' (שיעורי חובה)1שיעור   

8:30-10:00  

  – 7ה
צילום וחשיבה 

  ויזואלית
  אילן לוז

 כיתת ליבנה  48בית 

  – 8ה
  מיתוסים
  שרה לוין

  
  כיתת הדס 48בית 

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

10:30-11:55  

  "מדו מימד לתלת מימד"
  פולינה בלוקון

  
  כיתת צבעוני  48בית 

   

  מתמטיקהלא רק 
  יעל אברמסון

  
  כיתת חורש 48בית 

  מלאכות קדומות
  שרה לוין

  
  כיתת מרווה 48בית 

  עיבוד תמונה בפוטושופ
  אילן לוז

  
  כיתת ליבנה  48בית 

12:10-13:30  

  מחשבות בצורות 
  ד"ר דרור קפוטא 

  
  כיתת מרווה 48בית 

  סקיצה 
  פולינה בלוקון 

   
  כיתת צבעוני  48בית 

  מתמטיקה: מה הקשר?
   הדס הנדלמן 

  
  כיתת לוטם 48בית 

  מיינדפולנס
  עינת בוסי 

  
  כיתת ערבה 48בית 


