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   'ד כיתות לתלמידי קורסים

  

  מרווה שמואלי: זואולוגיה (כיתה ד')

   

    זואולוגיה

    ד"ר מרווה שמואלי
    

    : הקשבה ולמידה, פעילות ושיתוף פעולהדרישות הקורס

   

 -בקורס נגלה את נפלאות הטבע  

חיים -חקירה ומפגש עם מגוון של בעלי

במעבדה, באקווריום בפינת החי ובגן  –

איך התחילו החיים  –הבוטני 

הראשונים ואיך הם הובילו 

להתפתחות ועושר כפי שניתן לראות 

     בעבר ובהווה.

חיים ונכיר אותם בתכונות ובהכרות אישית עם קבוצות שונות של -נחזיק בעלי

     באוויר.בים ביבשה ו –חיים -בעלי
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   : סיפורי מהפיכות (כיתה ד')אודסראיילת 

   

   סיפורי מהפכות -"יש לי חלום" 

    אודסראיילת 
   

  

חלומות שאנחנו חולמים בלילה, חלומות על רגשות שנוכל  –כולנו שומעים ומספרים על חלומות 

     החלומות שלנו?להרגיש אם רק... רק מה? מה צריך לקרות במציאות כדי שנוכל להגשים את 

חלום הוא דרך לבטא את הרצונות והצרכים שלנו, חלום הוא דרך לספר עליהם לאחרים ולחוות 

     הבנה. אנשים חולמים חלומות... בחלק מהמקרים, חלומות של אנשים שינו את המציאות.

   

    בקורס הזה נלמד על חלומות ששינו את המציאות.

    מפעם לפעם. העולם האנושי משנה את פניו מקצה לקצה

    איך זה קורה? מי עושה את זה? ולמה?

    איך העולם היה לפני? איך הוא נראה אחרי?

   

שהעולם  לאיךנלמד על מהפכות חברתיות שונות שקרו במהלך ההיסטוריה ודרכן נראה דוגמאות 

     יכול להשתנות דרך חלומות של אנשים.

   

  המהפכות הללו?מה היו החלומות שהניעו את האנשים שחוללו את     

 ?אילו סוגים של מהפכות קרו לאנושות במהלך ההיסטוריה   

 .נבדוק במה אנשים מאמינים ואילו חילוקי דעות יכולים להיות להם    

  ננסה לדמיין את העולם אחרת, דרך קטעים מסרטים, דרך משחקים, דרך שאילת

    שאלות

 האם כל שינוי הוא לטובה? בואו נבדוק    
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    נגרי: תעופה וחלל מתחילים (כיתה ד')אלון 

    

   תעופה וחלל

   אלון נגרי
   

 הטכנולוגי בהיבט והחלל התעופה בתחום נושאים מגוון בלימוד נעסוק בקורס
 דרך, באוויר תנועתם דרך ראשוניים תעופה מכלי. האנושית ההתפתחות וצעדי

 של וחקר לימוד. חלל ומעבורת טילים ועד ציודם על חדישים סילון מטוסי
    .הנלמדים בנושאים התלמידים

, הטיסה על המשפיעים הפיזיקאליים הכוחות: באווירודינמיקה ביסודות נעסוק
   '.וכו המטוס מבנה

 נוספות ויצירה ניסוי ערכות וכן למורכב הפשוט מן, קושי דרגות לפי טיסנים בונים
    .בתעופה

  

    :כולל הקורס

 ועוד כנף פרופיל, מהו" עילוי כוח," אווירודינמיקה – בתעופה יסודות .
   .בתעופה מתקדמת טכנולוגיה

 מטוס דגם בניית. ביניהם והקשר הסונר, הרדאר, החמקנות נושא לימוד 
   .שטס" החמקן"

 חלקיו, הטיל מבנה לימוד - ושיגורם טילים בניית - וחלל טילים בליסטיקה 
    .ושימושו

 מצנח טיל של ובנייה פיתוח תכנון" ומפתח חושב צוות"  – בטילים פרויקט 
    . גובה' מ 80 מתקדם אוטומטי

 ופתרונות בעיות(  בחלל והחיים  תפקידן,  החלל ומעבורת חלליות 
   ).טכנולוגיים

 המדחף על לימוד: מדחף עם כנף דאון בניית - מתקדמים וטיסנים דאונים 
    .ומקורו
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    : אוריגמי (כיתה ד')קפוטאדרור  

   

  
   אוריגמי

   קפוטאדרור ד"ר 
  

שילוב חשיבה , מיומנות עבודת ידיים ומוטוריקה עדינה :דרישות ומיומנויות

     .עבודת צוות, קריאת תרשימי הוראות, אנליטית ואסתטית

, אוריגמי, נעשה צעדים ראשוניים של הכרות ומיומנות באמנות קיפולי הנייר בקורס

   .וכיום היא חובקת עולם -שראשיתה ביפן עתיקה 

חפצים , נלמד את כללי הבסיס שיאפשרו לנו ליצור מגוון דגמים של בעלי חיים 

רמת הקיפול . י קיפול"רק ע, ללא גזירה, כל אלו מריבוע נייר צבעוני, ודמויות

אך בכל שלב יוכל כל תלמיד להתאים את , והאתגר יעלו בהדרגה במהלך הקורס

   .ת הקושי לרמתו ורצונודרג

. נחשף גם לצדדים המתמטיים והמדעיים שמאחורי אמנות זו ,תוך כדי קיפול 

, נערוך משימות קיפול קבוצתיות, נתמודד עם אתגרי חשיבה וחידות ברמות שונות

ונלמד על שימושי המדע , אך עדיין שומרים על הכללים -נלמד כיצד מאלתרים 

ומהווה פתיחה לעולם , חשיבה ומדע, משלב אמנות הקורס. וההפך לטובת האוריגמי

    .שלם בו אנו יכולים להמשיך ללמוד ולחקור בעצמנו
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   : הכרות עם אמנות (כיתה ד')בלוקון פולינה

  
   

    הכרות עם אמנות

   פולינה בלוקון
  

   דרישות הקורס: 

 .לבוא עם רצון ליצור ולהכיר דברים חדשים    

  בדיונים ושיחות כיתתיות.להיות פעילים    

  בשיעורים אנו עובדים עם חומרים שונים לכן עליכם להביא
     בבגדים שניתן ללכלך.

    קורס זה מתמקד באמנות פלסטית (ציור, רישום, פיסול). 

במהלך הקורס התלמידים ייחשפו לחומרים ולטכניקות מגוונות בדגש על 

האפשרויות הקיימות היכרות עם החומר והיצירה תעשה מתוך הבנה מה 

    בחומר זה.

הקורס מתמקד במחשבה על אמנות ויצירה כמו גם בפיתוח יצירתיות. 

ניתנת חשיבות רבה לפיתוח רעיון אישי במסגרת הנושאים הנלמדים 

  .הקורס לאורך

הנושאים הנלמדים משלבים את עולמם של התלמידים יחד עם עולם 

    עניין אישי במסגרת אותו נושא.האמנות ומאפשרים לכל תלמיד למצוא 

     השיעורים מתנהלים בסדנת אמנות.

תוך התנסות אישית   נלמדים נושאים תיאורטיים מתולדות האמנות

      וליווי צמוד.

    ההעמקה בתחום נעשית בהדרגתיות ומותאמת לקבוצה.
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   קארן גרינברג: סודות הצילום (כיתה ד') 

   

  

    סודות הצילום

    קארן גרינברג
    
   

    :עשייה תוך הבאות השאלות על ונענה הצילום יסודות את נכיר הקורס במהלך

   

   

   

    ?מצלמים מה את בוחרים איך•

    ?לצילום הנכונות הזוויות מהן•

    ?בצילום התפקידים חלוקת מהי•

    ?לגו עם אנימציה עושים איך•

    ?לעיתון תמונה מצלמים איך•
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    בוריס שטיין: המדען הצעיר (כיתה ד')

   

    המדען הצעיר

   ד"ר בוריס שטיין
   

    כלי כתיבה, מחברת.: הקורס דרישות

     פיזיקה, טכנולוגיות, כימייה וביולוגיה.  תחומים של   קורס זה כולל

לתחומים מדעיים, לפתח דרכי   לעורר סקרנות, מוטיבציה ועניין -מטרות קורס זה 

דרך ביצוע ניסוים רבים הקשורים לתופעות  ביקורתית ויצירתיתמדעית חשיבה 

     וחוקים יסודיים בטבע.

בקורס נלמד על תכונות החומר: לכל חומר יש נפח ומשקל, כיצד מודדים בהם. 

ימוש במיקרוסקופ. מה עוד ניתן לראות במיקרוסקופ? מיומנות ש  הבנה על המסה.

תופעות   אילו שיטות הפרדה בין התערבות קיימות ? תמיסה, תחליב ותרחיף: מנם?

חום וטמפרטורה, תופעות חשמל ומגנטיות, תופעת אלקטרומגנטיות. האם ניתן 

       האם כל החומרים מוליכים כולל גם נוזלים?  לראות את שדה מגנטי?

     מהו? האם כדור הארץ הוא מגנט ענק? שימוש במצפן. –מוליך  -חיצי

     אילו סוגי אנרגיה קיימות וכיצד חל גלגול האנרגיה? מה קורה בעין ובאוזן?

     ושימושם במשך ביצוע ניסוים: מצפן ומיקרוסקופ,   כלי מעבדה  היכרות עם

    ח ועוד.טמפרטורה, נייר סינון ומאזניים, כלי מדידה לנפ-זרם חשמלי ומד-מד

   

   בכל שיעור יהיו ניסויים ועבודה עם כלי מעבדה.
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  (כיתה ד') נועה יואלי: לפתור את התעלומה הבאה
  

  ספרות בלשית – לפתור את התעלומה הבאה

  נועה יואלי
  

  

סיפור בלשי טוב עוצר את הנשימה עד הרגע האחרון. הוא גורם לנו 

 תדהמה או רווחהלהזדהות עם הדמויות, לחשוד בכולם ולשחרר אנחת 

  בסיום הספר. 

  בקורס נצלול לעולם הבלש: 

 נלמד טכניקות שמשולבות בספרי בלש כגון צפנים וכתבי סתרים 

 ננסה להמציא צפנים וכתבי סתרים משלנו 

 ת מסוגים שוניםנפתור חידו 

  סיפורים בלשיים אותם ננסה לפענח. נקרא 

  .נכתוב סיפורים בלשיים משלנו  

  כמו כן נתחקה אחרי תעלומות מרתקות המלוות את התרבות

חלקן כבר נפתרו וחלקן  עדיין מחכות לפתרון. אולי  –האנושית  

  נצליח אנחנו  לפתור אותן ביחד?! 
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   'ה כיתות לתלמידי קורסים

  (קורסי חובה ובחירה, שיעור ראשון ושני)

  )1דרור קפוטא: צעצועי מדע (כיתה ה

  

  צעצועי מדע

  ד"ר דרור קפוטא
  

חשיבה עבודת ידיים ומוטוריקה בסיסית, עבודת צוות,  דרישות ומיומנויות:

  הנדסית בסיסית.-אנליטית

  

אך  מדעיים פשוטים לכאורהצעצועים  ומשחק בדגמיקורס נתנסה בבנייה ב

כל דגם יציג לנו ״חידה״, כאשר במהלך הניסיון  מאתגרים להבנה ומעוררי מחשבה.

בסיסיים בפיזיקה ונתנסה בחשיבה מדעית  עקרונות לפתור אותה נלמד אותנו

  ולוגית. 

  . בקלות ולהכין גם בבית תעשה מחומרים בסיסיים שניתן לאסוף הבנייה

שני הליכה, נבנה שלושה סוגי טלפון ומצלמה פשוטה, נשחק בסביבוני ריצה וגל

נשחק במטוטלת שמציירת את מסלולה ומטוטלת כפולה שמשתגעת לגמרי, נבנה 

ג׳יירוסקופ פשוט, נלמד כי לא רק גלגל יכול להתגלגל, וכי גם קליפס יכול ללכת ועוד 

  ועוד.
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  )3, ה2ה ותנעמה אור: אמנות (כית

  

  מעשה האמנות

  נעמה אור
  

  

  מה הם צבעי פנדה?

  למה לצייר בצבעי פנדה?

  מה מביע הצבע?

  מהו מרקם? האם הוא תורם למסר של הציור?

  

  במעשה האמנות האישי תכירו את השפה הציורית.

נעבוד במגוון חומרי אמנות, נפגוש את חומרי האמנות על ידי התנסות וחקירה. נקבל 

  לבקר במוזיאון חיפה.השראה אחד מהשני ומתולדות האמנות ואולי גם נצליח 

  

  הלמידה תלווה בהתבוננות, בחשיבה על חשיבה ובמשוב.

  

מטרת תהליך העבודה: פיתוח היצירתיות והחשיבה המופשטת, פיתוח ההתבוננות 

 השפה החזותית והרחבת יכולת ההבעה.-האישית, למידת שפה חדשה
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  )1, ה3תות הכי( צעירים משפטנים :גרוס מיכל

  

  צעירים משפטנים

  גרוס מיכל ד"עו

לצד  ועבודה מחשבה להעמיק רצון, עניין, אכפתיות, סקרנות: הקורס דרישות
  .בצוות פעולה שיתוף

  

בקורס זה נערוך היכרות כיפית וחווייתית עם מערכת המשפט הישראלית. נלמד 

איך זה עובד: לקוחות, נאשמים, עורכי דין, עדים, שופטים (נזכיר גם את שיטת 

  ). המושבעים

נערוך סימולציות ומשחקי תפקידים, נכין כתבי אישום, נחקור עדים ונקבע הכרעות 

דין וגזר דין. נבחן את הראיות והעדויות ונחשוב איך להציג אותן בצורה הטובה 

  ביותר.

נשאל מה זו מערכת משפטית, מה המטרות שלה ומה הציפיות של האזרחים 

פט בחברה והאם המשפט תמיד ממערכת כזו. נחשוב יחד על התפקיד של המש

משקף צדק. נשוחח על דמוקרטיה למול דיקטטורה, נכיר את השיטה של הפרדת 

  הרשויות ונתמקד בתפקידי הרשות השופטת (בתי המשפט).

נתלבט יחדיו מה צריכה להכיל החוקה של מדינת ישראל, תוך היכרות עם מטרותיה 

  של חוקה וההבדל בינה לבין חוקים ותקנות.

זכויות אדם, משפט פלילי  -ועוד תוך שאנו "טועמים" תחומי משפט שונים  כל זאת

מול אזרחי, נזיקין, לשון הרע (הוצאת דיבה), גישור למול פסק דין או פסק בוררות 

  וכד', ככל שיספיק לנו הזמן.

במהלך השיעורים נצפה יחד בקטעי סרטים ונקרא סיפורים, ננסה להבין אותם 

נקודות המבט השונות של כל הצדדים המעורבים, תוך  באופן משפטי ולזהות את

שימוש במושגי יסוד משפטיים (כמו: חזקת החפות, הוכחה מעל לספק סביר, 

כריתת הסכם, הפרת חוזה, מזיק, עוולה וכד'). נתרגל הצגת טיעונים בעל פה באופן 

  משכנע.
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  )2דרור קפוטא: צמחים, בע"ח ומה שביניהם (כיתה ה

  

  בעלי חיים ומה שביניהםצמחים, 

  ד"ר דרור קפוטא

  

  

ריכוז בקטעים העיוניים וגם במשימות הפעילות ובניסויים.  דרישות ומיומנויות:

  חשיבה אנליטית בסיסית, גישה בסיסית ליציאה לטבע ומגע עם צמחים (ניתוח וכו׳)

  

כך שונים מאיתנו בני  לבמה הם כ ,ס נכיר את עולמם המרתק של הצמחיםבקור

נלמד על הקשרים השונים  .בעולם שסביבנומה תפקידם ו ,האדם ומבעלי החיים

 לחלוטיןבני האדם ובעלי החיים תלויים  שבין עולם הצומח לעולם החי ונגלה כי

   !יים בנו במידה דומהגם הצמחים תלו אךבצמחים, 

ולר והמיקרוסקופ, נעשה זאת במגוון דרכי התבוננות: ממבט ממוקד תחת הבינוק

  דרך טעמים וריחות ועד לסיורים בגן הבוטני ובחדר החיות. 

יווכח כי לא כל הפירות נו ונבין כיצד מתרחשת ההאבקהננתח פרחים בין השאר 

נלמד על בעלי חיים שמתחפשים לצמחים ולהיפך, ועל  שאנו אוכלים הם אכן פירות.

נלמד  ,צת זרעים ע"י הרוחנערוך תחרות הפבעלי חיים שמנצלים צמחים ולהיפך.. 

  . , נעסוק בשמירת טבע ומדוע היא חשובה ועודעל שימושי צמחים ע"י האדם
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  )ה', קורסי בחירה מחצית א ותכית"כימיה, מדעים וגופנו" ( –בוריס שטיין 

  

  ימיה, מדעים וגופנו" "כ

  ד"ר בוריס שטיין 
   וטכנולוגיה ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, מבנה הגוף האדםהקורס כולל את התחומים: 

   כלי כתיבה, מחברת.דרישות מתלמידים:  

  

  :הקורס מטרות

  .מדעיים לתחומים  ועניין מוטיבציה, סקרנות לעורר .1

  .בעיות ופתרון חקר דרכי את ולהבין ויצירתיות ביקורתיות חשיבה דרכי לפתח. 2

  דומים הם בגופנו וגם בטבע שתהליכים ההבנה את לתלמידים לתת. 3

  

  : לומדים מה

הבנה על טבלת היסודות. יסודות נבחרים חשובים לקיומנו. הבנה על מבנה  האטום 

יחידת  –ומולקולה. הסתכלות בטיפת חלב במיקרוסקופ. הבנה על מבנה התא 

  החיים. הסתכלות בתאים במיקרוסקופ.

: ההבדל בין המסה ובין המשקל, נפחים שונים בגופנו. האם נלמד על תכונות החומר

קיימים שינויי נפח ומסה בשינוי הטמפרטורה?  מהם  מצבי הצבירה? תהליכי  שינוי 

בין מצבי הצבירה  לפי תורת החלקיקים.  הקושי ובריאות השן.  האם קיים קשר 

הדיפוזיה) ( אדות ובין הקירור וחשיבותם לקיומנו (הזיעה).  תופעות פעפועבין הת

  וחשיבותה לקיומנו.  

-תהליכים כימיים ופיזיים של בעירה ושריפה. תכונות והפקת חמצן, מימן ופחמן דו 

  חמצני, חשיבותם בטבע ולתהליך הנשימה. 

  בינן. מה קורה כאשר חומרים נפגשים ? יצירת תערובת ותרכובת וההבדל 

בקורס נרכוש ידע והבנה על מושגים, חוקים ותופעות הקשורות לעולם שסביבנו 

  .ולגופנו

  

  בכל שיעור תמיד יש ניסוי ועבודה עם כלי מעבדה. :לומדים כיצד
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  )ב-ו כיתות ה', קורסי בחירה מחצית א( מעשה נייר נועה ליכטהויז:

  

  מעשה נייר

  ליכטהויזנועה 
  

  

  נלמד מהו נייר, סוגים שונים שלו ושימושיהם. קורסב

נעסוק בשחזור אומנויות עתיקות בנייר ממקומות שונים בעולם, כדוגמת 

  , עיסת נייר וקיפולי איריס."קווילינג"

  נלמד כריכה מקצועית מהי ונתנסה בבנייה בקרטון.
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  )מחצית אכיתות ה', קורסי בחירה (אריאל רוזנר: מבוכים ודרקונים 
  

 מבוכים ודרקונים

 אריאל רוזנר
 

 

D&D, Dungeons and Dragons is a popular Role-Playing Game known 

throughout the world, as a fun way to socialize in a small to medium 

group of children, while using their imagination in a Fantasy setting.  

In this course we will be playing D&D and while we have fun, we will be 

learning many social skills needed for life, as well as learning about 

social norms and understanding others through Role-Playing, in 

addition to that I will help the students develop a variety of skills such as 

planning, leading and execution of plans that they develop to deal with 

a variety of  situational encounters.  
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  )כיתות ה', קורסי בחירה מחצית ב( מדיה-וניו חברה,  גרינברג: תקשורת קארן

  

  מדיה- וניו חברה, תקשורת

  גרינברג קארן
   

  

  .במחשבים בסיסי ידע: קדם דרישות

  .כתיבה וכלי מחברת: הקורס דרישות

   

  : הפרסום עולם תוך אל מרתק במסע נצא

 גלוי ופרסום סמוי פרסום  

 צהובה עיתונות  

 מדיה – ניו  

 מולטימדיה  

 אהובות סדרות על חברתיות השפעות  

 אישית ותוך אישית בין: תקשורת סוגי   

 פרסום משרד בהדמיית פרסומות יצירת  
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  )בכיתות ה', קורסי בחירה מחצית ( כתיבה יוצרת נועה יואלי:

  

  כתיבה יוצרת

  נועה יואלי
  

  

   לשמנת?עכביש לפתיתים ובין קרב קשר בין מה ה איך כותבים  ריח?

   איך כותבים על היום בו נולדנו? ואיך נולד סיפור בלשי?

כל השאלות האלה ועוד רבות אחרות יעסיקו אותנו בקורס ''כתיבה 

  יוצרת''.

הקורס מיועד לילדים  סקרנים שאוהבים לכתוב, לקרוא, להמציא 

נשחק עם מילים,  נכתוב סיפורים ולצלול לעולמות הדמיון. בקורס 

ציורים, סיפורים, שירים וחפצים וגם בעקבות סרטים, בהשראת 

    החושים. 

ונשלב חידות  נברא עולמות, נמציא דמויות, נצא למסעות בדמיון

  ילוש.מעניינות  ומשחקי ב

ומכבדת ועל חיבור  , נעימהבקורס יושם דגש על אווירה תומכת

   .המשתתפים למקורות של יצירה והשראה
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  ו'  כיתות לתלמידי קורסים

  (קורסי בחירה בשיעור ראשון ושני)

 )ב-ו (כיתה ו', מחצית א הרעיון למימוש העיפרון מחוד: ליכטהויז נועה

  

   הרעיון למימוש העיפרון מחוד

  ליכטהויז נועה
  

  

  .היצירה תחילת הוא "דמיון

  ,רוצה שאתה מה את מדמיין אתה

  ,מדמיין שאתה מה את רוצה אתה

 "רוצה שאתה מה את יוצר אתה, ולבסוף

 שו) ברנרד' ורג'(ג

  

 , פנים ועיצוב באדריכלות יסוד מושגי נכיר הקורס במהלך

 . שונים בנייה וסגנונות מאדריכלים השראה ונקבל נתרשם

 . עיצוביות החלטות קבלת על משפיע וצבעיו צורותיו על הטבע כיצד נראה

 ראשונית כסקיצה דף על משורטט רעיון להעביר כיצד ללמידה בסיס יהוו אלה כל

  . מימד בתלת מודל לבניית

  סוגי נייר, צבעים, דבקים ועוד.  –נכיר ונעשה שימוש במגוון חומרים 
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  )(כיתה ו', מחצית אאריאל רוזנר: מבוכים ודרקונים 
  

 מבוכים ודרקונים

 אריאל רוזנר
 

 

D&D, Dungeons and Dragons is a popular Role-Playing Game known 

throughout the world, as a fun way to socialize in a small to medium 

group of children, while using their imagination in a Fantasy setting.  

In this course we will be playing D&D and while we have fun, we will be 

learning many social skills needed for life, as well as learning about 

social norms and understanding others through Role-Playing, in 

addition to that I will help the students develop a variety of skills such as 

planning, leading and execution of plans that they develop to deal with 

a variety of  situational encounters.  
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  מנהיגים ונואמים (כיתה ו', מחצית א) –אבנר גרוסר: דמויות מופת 

  

   אמיםומנהיגים ונ -דמויות מופת 

  אבנר גרוסר 
  

מן הנכון ולהשפיע על נאום הוא אומנות. לדעת לומר את הדברים הנכונים בדרך הנכונה ובז

  העולם.

ם בכלל ה יםהחשוב יםשמשפיע הוא הנאום ? האם מי שמשפיע הוא הנואם ? האם הדבר ההאם מ

  ומעשים ?ות, תחושות המובילים את הציבור למסקנוהם אלו  –הזמן והאירועים 

  

במהלך הקורס נבחן אירועים משמעותיים בהיסטוריה של כולנו ואת חלקם של מנהיגי העולם 

  בהם מתוך נאומים משמעותיים שלהם. 

  איך בנוי נאום טוב, נבין 

  נרגיש איך חש הקהל אליו מכוון הנאום, 

  נכיר את הרקע ואת המנהיג שנשא אותו, 

    נבחן איך הוא השפיע על השומעים אותו, 

  נבדוק יחד מה אנחנו היינו חושבים ועושים 

    ונעבוד יחד על הדרכים בהם אנו יכולים להשפיע ולשנות את העולם

  

מלחמת העולם השניה, נכיר את בבמהלך הקורס נצלול לתוך נאומי המנהיגים שהובילו עמים 

בנאומיהם המפורסמים של מרתין לותר קינג וברק נשמע ונצפה , נאומיו המפורסמים של הרצל

 – שהתוו את דרכו של העם היהודי ונכיר רבים אחריםים תנ"כיים אובמה, נחייה מחדש נאומ

   אירועים, מנהיגים ונושאים החשובים ומעניינים את כולנו.

שחקי באמצעות אמצעי המחשה מגוונים ומ ימינוהנאומים ל במהלך השיעורים נחבר את

, ננאם בעצמנו, נעצב את נאומי העתיד ובעיקר נלמד מהי תמיכה והתנגדות, נכין נאומי םתפקידי

מנהיגות ונפתח אותה אצל כל אחד מאיתנו תוך עיצוב הדרך בה כל אחד יוכל להתמקד במטרה, 

  להשפיע ולסחוף נוספים אחריו.  
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  מרווה שמואלי ונעמה אור: גינה ובעלי חיים (כיתה ו', מחצית א)

  
  חיים -גינה ובעלי

  ד"ר מרוה שמואלי ונעמה אור

  
  

  עבודה עצמית, פעילות ושיתוף פעולה  דרישות הקורס:

  

, לשתול במהלך הקורס נעבוד עם חיות וצמחים, נלמד להכין קרקע פוריה

ולזרוע ירקות למאכל ונלמד מתי נכון לגדל כל ירק ופרי ומתי לקטוף 

  אותו. 

ארוחות בריאות  ונכין -את היבול שלנו בגינות נקטוף גם לנו וגם לחיות 

  וטעימות. 

  

  

  

רוב השיעורים נבלה בחוץ, נעבוד 

  ונחקור, בגינה ובחדר חיות.
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      )ב-ו מחצית א ,'ו כיתה( מבוימים משפטים: גרוס מיכל

  מבוימים משפטים

  גרוס מיכל ד"עו
  

 השקעה, רב עניין על שהעיד, משוב עם" צעירים משפטנים" המבוא קורס סיום: קדם דרישות

  לקורס. משמעותית ותרומה

  .בצוות פעולה בשיתוף ועבודה מחשבה להעמיק רצון, עניין, אכפתיות, סקרנות: הקורס דרישות

  

 אשר, לצדק הגבוה המשפט לבית עתירות המדמים, מבוימים משפטים של מערך נקיים זה בקורס

  . עקרוניות חברתיות שאלות בניתוח יעסקו

  . אותם ומעניינים םלליב הקרובים נושאים יבחרו הילדים

 עישון, ריאליטי תכניות ולשדר להמשיך ראוי האם: קודמות בשנים שנדונו לנושאים דוגמאות

 חיפושים לכרוך לשוטרים נרחבות סמכויות" (המישוש" חוק, הגדול החופש קיצור, הספר בבתי

 מדינתי מימון מניעת" (בתרבות נאמנות" חוק הצעת), פגועים להפחית במטרה, סביר חשד ללא גם

 ושימוש מכירה על איסור), ביטוי חופש בהם לאפשר רוצה לא שהמדינה בנושאים ציבור ממופעי

 נושאים להציע יוכלו עצמם התלמידים'. וכד בשבת עסקים תיחתפ; בישראל חשמליים באופניים

  .בהם לעסוק אותם שמעניין נוספים

 בכל זוג מול זוג ויתמודדו בחרו בו הנושא של תחקיר יערכו, שניים של בקבוצות יעבדו התלמידים

  .פעולה לשתף רוצים עמם חברה/חבר עם לקורס להירשם מומלץ. שנערוך מבוים משפט

 בשעות אף מהתחקיר חלק לבצע צורך שיהא וייתכן עצמאית עבודה תהיה בקורס העבודה עיקר

" צעירים משפטנים" המבוא בקורס הפגינו אשר, תלמידים רק בקורס ישולבו לכן, בבית צ"אחה

 מחשבה להעמיק עז ורצון מרובה השקעה, בצוות גם כמו עצמאית עבודה יכולת', ה כיתות של

  .וחקר

 כיתתית כלל הכנה תיערך בהם) ארבעה-כשלושה( שיעורים של קטן מספר ישובצו הקורס במהלך

 לצורך בו ושימוש משפטי חומר קריאת לרבות, זה מסוג בהליכים הופעה של המשותפת לחוויה

  .כשופטים ותפקוד שופטים בפני הופעה, שכנוע לצורך טיעונים הבניית, משפטיות טענות קידום

 עתירה כתב( טענות כתבי ויכינו עצמאי חברתי-משפטי תחקיר התלמידים יבצעו השיעורים בשאר

 בפני פה-בעל הטיעונים להצגת בסיס ישמשו הטענות כתבי. המורה והנחיית בליווי), תשובה וכתב

  . השופטים

 גם ישמשו עצמם כשהתלמידים, המבוימים המשפטים בעריכת יהיה, כמובן, הקורס של שיאו

  .דין כעורכי יופיעו לא בהם בהליכים כשופטים
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  כיתה ו', מחצית א)(אני היוצר  -מעשה האמנות : בלוקון פולינה

  

  מעשה האמנות: אני היוצר

  בלוקון פולינה
  

עם רצון ליצור ולהכיר דברים , לשיעור בזמן להגיע: הקורס דרישות

  . להתלכלך שניתן בבגדים לבואו בשיעור פעילים להיותחדשים, 

  

  .מתמקד באמנות פלסטית (ציור, רישום, פיסול)זה קורס 

קודם.                                                                  מרכשו  התלמידיםקורס מתקדם ומתבסס על הידע ש וזה

למדו לפתח מעולם האמנות וי במהלכו תלמידים ייחשפו לנושאים שונים

                                                                                                רעיון אישי בשיטות שונות.    

למדו להתאים את הטכניקות השונות של היצירה לפרויקט התלמידים י

  אישי. 

הקורס מתמקד במחשבה על אמנות ויצירה ומציאת דרך אישית לעבודה 

                                                                                                                             מתוך הבנה וידע אמנותי.             

הנושאים הנלמדים משולבים מעולמם של התלמידים יחד עם עולם 

  נושא. כלהאמנות ומאפשרים לכל תלמיד למצוא עניין אישי במסגרת 

  

נהלים בסדנת אמנות. נלמדים נושאים תיאורטיים השיעורים מת

  מתולדות האמנות  תוך התנסות אישית וליווי. 

  
  

   



 

  26  

  ), מחצית ב'ו כיתה( למתחילים" פלייבק" תיאטרון: יעיש מלמד איילת

  

   מתחילים-"פלייבק תיאטרון"

  יעיש מלמד אילת
  

 רקע ללא לתלמידים גם כמו רקע בעלי לתלמידים מתאים הקורס: קדם דרישות

 את ולהרחיב ולהעמיק וגם קו ליישר נדאג בקורס. פלייבק ובתיאטרון בתיאטרון

  .למדנו שכבר הטכניקות

 יחסית חדש תיאטרון סגנון זהו. אישיים סיפורים על המבוסס אלתור תיאטרון

 הקשבה ומתוך פשוטות טכניקות ידי על. ובעולם בארץ תאוצה ותופס שהולך

 היכולת. שסופרו הסיפורים את תיאטרלית בדרך הקבוצה חברי משקפים, אמפתית

, וטקסט תנועה בקול אמנותי לאירוע דקות בתוך אותו ולהפוך לסיפור להקשיב

 לחוות, שלך סיפור מהצד ולראות מלשבת ההנאה. קסם כמו הצד מן למביט ניראה

 בכל לזה זה מעניקים הקבוצה שחברי עצומה מתנה זו חדשות פנים בו ולגלות אותו

  .מפגש

  :בקורס שיילמדו הנושאים

 פלייבק תיאטרון" של המופלא הכלי ועם הקבוצה עם היכרות"  

 בקבוצה באלתור תרגילים. קבוצתית והקשבה גיבוש .  

 המספר ושל עצמי של מושלמות וחוסר טעויות על וחמלה אמפתית הקשבה חידוד.  

 האלתור יכולות שכלול תוך והתנסות למידה -האלתור עקרונות .  

 וארוכות קצרות תבניות עם והתנסות היכרות -פלייבק טכניקות.  

 הפלייבק תיאטרון"ב החלל ותפיסת תיזמון."  

 עובדים איך. מערבונים או מצוירים סרטים, סבון אופרת, מחזמר: אנרים'בז פלייבק 

  .השונים אנרים'הז דרך בפלייבק

 שיקופים על ועבודה. דימויים על עבודה דרך סיפורים ושיקוף אלתור -דימויים צייד 

  .פתוחים

 עומק ושיקופי מהירים שיקופים.  
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  כיתה ו', מחצית ב)( קדם רפואה: בוריס שטיין

  

   קדם רפואה 

  ד"ר בוריס שטיין
  

  כלי כתיבה, מחברת. :דרישות הקורס

  קורס זה מיועד לתלמידים מעוניינים ברפואה, בכימיה ובביולוגיה.  :מטרות הקורס

מטרת הקורס היא לעורר סקרנות, מוטיבציה ועניין בתחומי הכימיה והרפואה, 

לפתח דרכי חשיבה ביקורתיות ויצירתיות, מיומנות שימוש בכלי מעבדה, ולרכוש 

  ידע בתחומים אלו.

  

חפץ הדומם. נלמד על הומיאוסטזיס בקורס נלמד מהו ההבדל בין יצור החי ובין 

ונבין מהם משובים שליליים וחיוביים בגופנו וחשיבותם, כמו גם מעגלי ליקוי 

  בהתפתחות מחלה ובתהליכים פתולוגים שונים.   

  נושאי הקורס, לדוגמה:

  ניטרונים ואלקטרונים. -מבנה האטום במפורט: פרוטונים -מבנה החומר 

  (האיזוטופ) ושימושם ברפואה.  מסה אטומית, חומר רדיואקטיבי 

  .טבלת היסודות: מבנה, סדר היסודות לפי רמות אלקטרוניות 

  פירוק החומר על ידי  -מימנים, קוולנטים, יונים. אלקטרוליזה –קשרים כימים

 זרם חשמלי, תנועת היונים בתמיסות.  

  .מבנה התא במפורט: תפקידי אברוני התא 

 יומנו ונזקם.חיידקים: מבנה שלהם,  חשיבותם לק 

  :בריאות השן, טיפול שיניים מודרני בארץ ושיטות מודרניות בהגדרת האבחון

MRIסאונד וסיבי אופטי. -, רנטגן, אולטרה  

  במעבדה.  ים מתקיימיםהשיעור  כיצד לומדים:

 בכל שיעור יש ניסוי,  פעילויות  עם מיקרוסקופ, סרט ווידיאו, דיונים מדעיים. 
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  : משחקי מד"ב (כיתה ו', מחצית ב)אריאל רוזנר

  

 משחקי מד"ב 

 אריאל רוזנר 
  

 הכרות במבוכים ודרקונים בסיסית דרישות קדם: 

As many children are now familiar with Dungeons & Dragons as well as 

other fantasy stories & games, with the rising popularity of Super Heroes, 

another way to introduce them to Science is through role-playing games. 

Over the course of the year we will learn about science, future predictions 

as well as our modern society through a Science Fiction Role-playing 

Game. As with other RPG's they will improve social skills, practicing 

group dynamics through goal-oriented learning, as they participate 

together in an adventure in Space!  
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  אודסר: סוציולוגיה (כיתה ו', מחצית ב) אילת

   

  ?  אנחנו מי קובע מי -סוציולוגיה 

    אודסר אילת
   

  !".מים, תראה היי: "ואמר הדגים אחד הצביע פתאום. בים שחו דגים שני

  ?"מה: "השני לו ענה

  ?הדגים הם מי? המים הם מה

   

 בדרך עליהם חושבים לא שאנחנו גדולים דברים על גדולות שאלות נשאל בקורס
 מדע של עולמות מתוך בדימויים נשתמש. מאליו כמובן לנו שנראים דברים, כלל

  : טלוויזיה וסדרות קולנוע, בדיוני

 לא דברים עושים שאנחנו? מכונות של עולם בתוך רדומים שאנחנו להיות יכול האם 
 חלק שכולנו להיות יכול? רגע בכל בשבילנו מחליט מישהו כי אלא, רוצים אנחנו כי

  ? אמיתיות המפלצות האם? בנו משחק אחר ושמישהו גדול ממשחק

   

   - אנחנו מי עבורנו קובעים שבהם האופנים את נחקור, בעצם 
 על ונדבר, מכעיס זה למה, טובה כוונה מתוך קורה זה למה, קורה זה איך נבדוק

  .  בעצמנו ולבחור לחשוב
  ? אומר זה מה. סוציולוגי באופן אותם ונחקור, מהמציאות שונים בוחן מקרי ניקח

   

. בה חיים שאנחנו האנושית החברה את לחקור לנו שמאפשר מדע היא סוציולוגיה
? נכון נחשב, נכון שנחשב מה למה? בו מאמינים שאנחנו במה מאמינים אנחנו למה
  ?  ולביולוגיה לפסיכולוגיה סוציולוגיה בין ההבדל מה? מחוננות מהי? מגדר מהו

   

 הבניה, קוד מילות, הסללה, כוזבות אמונות, קורקט פוליטיקלי זה מה נלמד
  ... ועוד, זהויות שיח, חברתית

  

, מחשבה ותרגילי כתיבה תרגילי וגם, ודיונים שיחות בעיקר יהיו שלנו במפגשים
 וצפייה )סוגים מיני מכל( משחקים, דילמה קפה, בחברותא למידה, טקסטים
  .בסרטים
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  ו'-'ה כיתות לתלמידי קורסים

  (קורסי בחירה בשיעור השלישי)

  

  )ב-ו , מחצית א'ו-'ה כיתות( שפה ותרבות -ספרדית : קארן גרינברג

  

  שפה ותרבות -ספרדית 

  קארן גרינברג 
    

  : מחברת וכלי כתיבה. דרישות הקורס       

   

יומיום אשר ישמש אתכם לטיול  בקורס הספרדית אנו נלמד ברמת שיחון

עתידי ומפגש עם אנשים חדשים מארצות דוברות ספרדית בדרום 

  אמריקה ואירופה. 

 .נעבוד במשך השנה על "משפטי מפתח" לשיחה  

  נלמד על צורות הגייה שונות בין מדינות כמו ארגנטינה, צ'ילה

  ומקסיקו.

 נכין מאכלים המזוהים עם תרבויות דרום אמריקה  

  על התפתחות אותן תרבויות והשפעת האינדיאנים עד נלמד מעט

  היום על חלק מן המדינות

  נעשה שימוש באפליקציות שונות וניעזר בטלפונים הניידים

  לצילומי סרטונים קצרים

הלימוד ייעשה בצורה של חוויה המשלבת כתיבה ויציאה לפעילויות 

  משחק שונות הדורשות שיתוף פעולה ועבודה יצירתית.
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  ) ו', מחצית א-כיתות ה'( חיים להציל – יןשטי בוריס

  

   ברפואה חירום מצבי –" חיים להציל"

   שטיין בוריס ר"ד
    

  מתחילים: קורס דרישת

 עזרה לבצע וכיצד ברפואה חירום מצבי על כיצד ידע הקניית:  זה קורס מטרות

 חשיבתם את לפתח לתלמידים לאפשר. לנפגע נזק לגרום מבלי נכונה במידה ראשוני

 שמקובלת מופשטת חשיבה בסיס על גם אלא",  היבש המידע"  בסיס על רק לא

  .והרפואה המדע בעולם

  

  . כימיה, האדם גוף מבנה,  ביולוגיה, רפואה: התחומים את  כולל זה קורס

  :לומדים מה

  : כגון, הרפואה בתחום ותרבותיים מסורתיים בדברים נעסוק  

 מצב מהו? המוות וסימני חיים סימני מהם? החייאה לבצע כדאי תמיד האם 

 קליני מוות בין ההבדל מה. אחרים מסורתיים ודברים" חסד המתת" מהי"? צמח"

", משולשות, "בובה עם  אימון( החייאה בשיטות נתמחה. ביולוגי מוות ובין

 למדידת מכשיר ידי על דם ולחץ דופק מדידת מיומנות). עורקים חוסם, תחבושות

  .ממוחשב ג.ק.א מכשיר ידי על ג.ק.א-ה ומדידה הבנה. דם לחץ

, השתנקות, קליני מוות, לב התקף, עילפון: ראשונה ועזרה שונים חירום מצבי 

 שברים, מוח זעזוע),  כימי נשק גם כולל(  שונות הרעלות, כוויות, הנפילה מחלת

  . והתייבשות חום מכת, ודימום

  

  במעבדה שיעור כל: לומדים כיצד

  . הרפואה מתחום דיונים, ווידיאו סרט יש תמיד שיעור בכל
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  ), מחצית א'ו-'ה כיתות( אקטואליה בראי המשפט מיכל גרוס:

  

  אקטואליה בראי המשפט

  מיכל גרוס
  

סיום קורס המבוא "משפטנים צעירים" או השתתפות בו במקביל   :דרישות קדם

  .לקורס זה

אכפתיות, עניין, רצון להעמיק מחשבה ויכולת : סקרנות, דרישות מהתלמידים

  .עבודה עצמאית

  

בקורס זה נעסוק בניתוח סוגיות חברתיות, מוסריות ומשפטיות, שיועלו לדיון 

  בהתכתבות עם אירועים אקטואליים (מהחדשות) ומחיי היומיום של התלמידים.

ו תחקיר במהלך הקורס יבחר כל תלמיד נושא שמעניין אותו לעסוק בו, יערוך לגבי

קצר ויכין עליו מצגת קצרה שתסייע לנהל ולפתח דיון בכיתה. חלק מכל שיעור 

יוקדש להתקדמות בתחקירים ובעריכת המצגות וחלק בניתוח סוגיות שכבר הוכנו 

  על ידי תלמידים ואף כאלה שיובאו ע"י המורה.

המטרה המרכזית היא לאפשר לתלמידים להעמיק חשיבה בעניינים שמעסיקים את 

ולנו בחיי היומיום ותוך דיון חופשי בכיתה לאפשר זיהוי של האינטרסים כ

המתחרים, של הטענות המרכזיות שניתן להעלות ואת המשמעויות הציבוריות 

  והלקחים האישיים, שכל אחד מאתנו יכול לקחת מהסוגיה המדוברת. 

דוגמאות לנושאים שנדונו בכיתה בשנה שעברה: זריקת אוכל והדרכים לשימור 

מזון; חוק השואה הפולני; ארץ נהדרת ותכניות סאטירה; עדי מדינה ועסקאות 

טיעון; גירוש ילדי העובדים הזרים; פרסומים לגבי יאיר נתניהו; חקירות כנגד ראש 

הממשלה; פשיטת רגל הפרדה בין נשים לגברים בתחבורה ציבורית; סוגיות 

  הקשורות לחופש הביטוי.
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  ו', מחצית א)-(כיתות ה'תיבה ויצירה נעמה אור ונועה יואלי: כ

  

  כתיבה ויצירה

  נעמה אור ונועה יואלי
  

  איך כותבים ציור?

  והאם אפשר לצייר סיפור? 

  בקורס שלנו נחקור את הקשר המרתק בין כתיבה ויצירה:

  נכיר יצירות אמנות המבוססות על סיפורים או העושות שימוש במילים

 יצירות אמנותובאותיות, וטקסטים המבוססים על 

 .ניצור בעזרת מילים ובעקבות שירים וסיפורים ונכתוב בהשראת יצירות אמנות 

  נלמד על צורות אמנותיות המשלבות כתיבה ויצירה כגון קומיקס, גרפיטי

 ואמנות רחוב, ספרות מאוירת ועוד ונתנסה בחלקן.

  וינצ'י , נכיר יוצרים שחיברו בין כתיבה ויצירה (נתחיל, איך לא, בליאונרדו דה

אבל נדבר גם על  מאיירים כגון מוריס סנדק ואנתוני בראון או  על אמנים כמו 

  רוברט אינדיאנה וסופי קאל) וניצור בעקבותיהם.

ביחד ולחוד נגלה את הפרשנות האישית של כל  אחת ואחד לחיבור בין כתיבה 

 ויצירה.
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  ית א')ו', מחצ-אריאל רוזנר: מבוכים ודרקונים למתקדמים (כיתות ה'
  

 מתקדמיםלמבוכים ודרקונים 

 אריאל רוזנר
  

 קורס מבוכים ודרקונים (או אישור מיוחד): דרישות קדם

 

After the students have participated in the previous course of Dungeons 

and Dragons (D&D) they will now have the opportunity to improve on 

the skills they have been learning in a more advanced class, with higher 

expectations, as well as with more developed characters. Their 

Characters will face more difficult challenges, while the Players will have 

to deal with more intricate plots, backgrounds and situations, all the 

while still having fun playing a game designed to develop social skills 

while meeting the challenges of developing and carrying out the plans 

they devise to meet the challenges set before them.   
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  ו', מחצית ב)-דרור קפוטא: מחשבות בצורות (כיתות ה'

  

  מחשבות בצורות

  ד"ר דרור קפוטא

  

ומוטוריקה בסיסית, צורנית, עבודת ידיים -חשיבה אנליטיתדרישות ומיומנויות: 

  עבודת צוות

נעסוק בעולם הצורות מזוויות לא שגרתיות: נלמד מהו ההבדל בין צורה  בקורס

לתוכן ובין דמות לרקע, האם צורות ניתן רק לראות או אולי גם לקרוא, מהי 

  סימטריה ואלו סוגי סימטריה קיימים בעולם. 

יצד מרצפים את המרחב נצלול אל תוך צורות הדומות לעצמן עד אינסוף, נלמד כ

  בדמויות שלובות, ונפתור חידות בצורות שאת חלקן אף נקפל בעצמנו. 

וף ומה ישקע, מה נלמד מדוע הצורה חשובה מאוד בעולם הפיזיקה, וקובעת מה יצ

 מורכבות בעיות לפתור מסוגלים סבון מי כמו פשוטים שחומריםיעוף ומה יצנח, 

   .ק בנעלים, ושקשרים יש גם במתמטיקה ולא רברגע

 ניתן בלבד וכיצד שטוח נייר דף קיפול בעזרת דמויות של אינסופי מגוון יוצרים כיצד

   ..בלבד אחד ישר קו של גזירה בעזרת שהיא דמות כל ליצור

 אפשרי בלתי ומה מוזרות לולאות מהן, משלושה יותר שישנם יתכן והאם מימד מהו

  . בהן ועוד

   .מחשבה ומעוררת פעילה בדרך ילמדו הנושאים
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  ), מחצית ב''ו -'ה כיתות( הפקת וידיאו: גיל שפירא ורונן ציפוק

  

   הפקת וידיאו

  גיל שפירא ורונן ציפוק
  

  

  .נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים :דרישות הקורס

  .עבודת צוות בהפקות עם החברים לכיתה

  

השלבים התלמידים יחשפו לתהליך היצירה של כתבת וידאו תוך פירוט 

והתנסות בתיעוד, ועריכת חומרי הגלם של המציאות הקורית "מתחת 

  לאף" .

 HDהתלמידים יכירו ויתנסו בעבודה עם כלי תיעוד מקצועיים מצלמת 

וילמדו כיצד לפתח רעיונות לכתבות דוקו  FILMORAותכנת העריכה 

  אותן יפיקו במסגרת הקורס.
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  )ב, מחצית ו'-כיתות ה'(אריאל רוזנר: מבוכים ודרקונים 
  

 מבוכים ודרקונים

 אריאל רוזנר
 

 

D&D, Dungeons and Dragons is a popular Role-Playing Game known 

throughout the world, as a fun way to socialize in a small to medium 

group of children, while using their imagination in a Fantasy setting.  

In this course we will be playing D&D and while we have fun, we will be 

learning many social skills needed for life, as well as learning about 

social norms and understanding others through Role-Playing, in 

addition to that I will help the students develop a variety of skills such as 

planning, leading and execution of plans that they develop to deal with 

a variety of  situational encounters.  
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  ו', מחצית ב)-(כיתות ה' חיים מתקדמים בעלי: שמואלי מרווה ר"ד

  

  חיים מתקדמים-בעלי

   שמואלי והומר ר"ד
  

  'ג יום סמסטריאלי

 בעלי של בהתנהגות יעסוק הקורס: תקציר

 נדידה, והתקשרות רבייה כמו נושאים. החיים

 – ואינטליגנציה שפה, והישרדות חושים, והגירה

 הדומה על, החיים-ובעלי האדם בחיי משולבים

  . שביניהם והשונה

  

  . מעבדות, חיות, בסרטים משולב

  

  

  

  

  

  

  

  

  


