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'ד כיתות לתלמידי קורסים  

  (כיתה ד') שביניהם ומה סופרים, ספרים: תנא-בר הדס

  

  שביניהם ומה סופרים ספרים

  תנא-בר הדס
  

הקורס פותח צוהר לעולם החבוי בין דפי הספרים ומאחורי שמות 

  . 21-הסופרים. עולם שקט לכאורה, שכוח מעט בתחילתה של המאה ה

  נפעמים!- אך אם מתאמצים מעט ומציצים

נסחפים אל תוך עולמות שלמים הנפרשים לפנינו בעודנו יושבים בכורסה, שוכבים 

  כה מהספריה/חנות הספרים הביתה.במיטה או למכורים שבינינו, תוך כדי הלי

במהלך הקורס נכיר סופרים מבחינה ביוגרפית וננסה להבין מה הניע את כתיבתם 

  כתיבת הסופרים השפיע על המציאות עד ימינו).–(במקרים מסוימים 

  נסקור את ההיסטוריה של הספר והספריה. 

נכיר ספרים מסוגות שונות: פנטזיה, הרפתקאות, מדע בדיוני , סיפורי בע"ח,  

  סיפורי ניסים.

  נטייל ונחווה בעקבות תיאורי מקומות ופעילות הגיבורים.

נקשור את המסופר לאקטואליה וננסה להקיש לגבי העתיד. בעיקר נאהב את הספר 

  וניתן לו מקום ראוי בחיינו הכל כך עסוקים.

ם לעולם לא ינטשו אותך. אתה אותם ודאי תעזוב "...הספרי

לפעמים, ואחדים מהם אתה ודאי גם תעזוב לשנים רבות, או 

לתמיד. אך הם, הספרים, גם אם בגדת בהם, הם לעולם לא 

יפנו לך עורף: בדומייה שלמה ובענווה הם ימתינו לך על 

  האצטבה." 

 עמוס עוז.)/ 316מתוך סיפור על אהבה וחושך, פרק לו (עמ' 
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  גנאדי בירגר: שחמט (כיתה ד')

 שחמט 

  גנאדי בירגר 
  "שחמט כמו אהבה ומוזיקה יכול לגרום לאדם אושר"

  ד"ר זיגבראט טאראש

  

אנחנו כהורים רוצים, אולי חולמים, שילד שלנו יהיה לא רק מיישם רעיונות של אחרים אלא אדם 

  יצירתי שיוכל להביא לעולם משהו חדש.

  שחמט. - אחת מהן   רבות לפתח יכולות מדהימות בילדים שלנו. ישנן אפשרויות

מטלה לא פשוטה, אך מאוד חשובה. בעת הלימוד קודם כל צריך רצון ללמוד,  –לימוד שחמט 

אחת המטרות החשובות של לימוד  ולהתגבר על הכישלונות.להכיר משהו חדש, לפתח סבלנות 

השחמט היא לגרום לילד להפנים שבשחמט (וגם בחיים) אי אפשר רק לנצח. ישנם גם הפסדים, זה 

 חלק בלתי נפרד מההתקדמות.

זו לא מטרה בפני עצמה, אלא זה כלי לימוד אשר מאפשר לילד לפתח ולממש את - לימוד שחמט 

  הפוטנציאל האינטלקטואלי והאישי שלו.

  מילים על יעדים ועקרונות המנחים את שיעורי השחמט: כמה

  .פיתוח החשיבה האנליטית, המתמטית, העצמאית והאסטרטגית של ילדים 
  .הטמעת ערכים של משמעת, התמדה ושאיפה למצוינות  

 .שיפור ביטחון העצמי ודימוי העצמי  

 .פיתוח יכולת קבלת החלטות ואחראיות על מעשים  

 ח יכולת התמודדות ביעילות עם מצבי קושי, לחץ, משבר קידום כישורי חיים, פיתו
  וכישלון.

 .פיתוח הזיכרון והריכוז  

 .פיתוח חשיבה יצירתית ומחוץ לקופסא 

הלימוד מועבר על ידי למידה התנסותית לא לומדים "על" אלא לומדים "על ידי" ו"תוך כדי" 

ת בזיכרון האישי ומעצבות התנסות. התנסויות והחוויות מעוררות רגשות חיובים ושלילים נטבעו

  את הלומד בהתאם.

  לימודים מועברים בעזרת לוח הדגמה גדול, לוחות שחמט רגילים, הרבה משחקים ומטלות.

גנאדי בירגר, מדריך מוסמך לשחמט מטעם איגוד השחמט הישראלי, סיים : אודות המורה

החינוך אגף לפיתוח מקצועי, בהצטיינות קורס "הדרכת שחמט לילדים מחוננים" מטעם משרד 

  סיים קורס "ניהול מועדון שחמט" מטעם איגוד השחמט הישראלי.
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   מתחילים (כיתה ד') וחלל תעופה: נגרי אלון

   

  וחלל תעופה

  נגרי אלון
  

 וצעדי הטכנולוגי בהיבט והחלל התעופה בתחום נושאים מגוון בלימוד נעסוק בקורס

 מטוסי דרך, באוויר תנועתם דרך ראשוניים תעופה מכלי. האנושית ההתפתחות

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

  .הנלמדים בנושאים

, 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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 שרה לוין: ארכיאולוגיה (כיתה ד')

  

  ארכיאולוגיה

  שרה לוין

  

  תלמידים: שמחת חיים וסקרנותהדרישות מ

  

כיצד חי האדם הקדמון? למה הקימו היהודים של בית שני 'עיר מתים' 

סמוך לקריית טבעון? איך נראה ספא בתקופה הרומאית? מה היה הנשק 

הכבד של הצלבנים? כל השאלות הללו ועוד רבות אחרות יקבלו מענה 

  בקורס 'ארכיאולוגיה'. 

וצרות חשף במהלך הקורס אל צורת עבודתו של הארכיאולוג, ואל האינ

העתיקים שהארכיאולוגים מוצאים. נעבור וירטואלית באתרים שונים 

בארץ, על שביל ישראל. בדרך יתגלו לעינינו חפצים ומבנים נפלאים: 

פסיפסים בציפורי, מפעל לייצור ראשי חץ של האדם הקדמון בצומת 

המוביל, סרקופגים מאבן בעיר מתים עתיקה בבית שערים, גלגל מזלות 

לדים וחפצים של האדם הקדמון במערות בכרמל, מפעל מים בעוספייה, ש

מסועף ואדיר של הרומאים שמתחיל באלונה, ממשיך ליד זיכרון יעקב 

  ובנימינה ומסתיים בעיר העתיקה שבקיסריה ועוד.... 

במהלך הקורס נראה מצגות וניצור יצירות בהשראת הממצאים 

  העתיקים.
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  )'ה דצ'ון (כית-ווינג נעם לידר:

  

  צ'ון-ווינג

  נעם לידר

  
  

 נכונות ללמוד ולהתנסות, משמעת בסיסית של שיעור גופני, :דרישות מהתלמידים

   .א ידע קודםלל

  

  ון היא אמנות לחימה סינית שעברה שיפור ועדכון באירופה. 'צ-וינג

במהלך הסמסטר נלמדים מספר נושאים תיאורטיים ומעשיים: איתור וזיהוי מצבי 

הסיבות  עיקרון של תקשורת מילולית המונעת הידרדרות למצב אלימות,סכנה, 

תיזמון נכון וכו', כיצד לזהות  יציבה נכונה ודינמית,-להצלחה בהגנה עצמית כגון

אפקט האדרנלין, הגדרה ושמירה על גבולות אישיים פיתוח  - ולהתמודד עם פחד

  יציבה ושיווי מישקל. -יכולות תנועה

כדי ללמוד ולפתח מתוך  ות פיזיות ונערך דיון בכיתהמתרגלים טכניקבקורס 

מיקוד וריכוז, תיזמון  כבוד לחבר, סבלנות, הקשבה, -התרגול ערכים נוספים כגון

 ודיוק.

 ללא השוואה ותחרותיות. -בקצב האישי  ת/ה מתקדם/כל תלמיד :דרך הלימוד

 אישית וקבוצתית,למידה  הלימוד נעשה באווירה נעימה וחברית המעודדת סקרנות,

  שיפור והתקדמות. 

ניתנת תשומת לב רבה למודעות גופנית הכוללת יציבה ופיתוח שיווי המשקל 

ה. יש שימוש במשחקים מגוונים כדי /ותרגילי הגנה עצמית בהתאם לשלב התלמיד

  לעורר מוטיבציה בקרב הילדים.

לא  התנסות,נכונות ללמוד ול משמעת בסיסית של שיעור גופני, -נדרש מהתלמידים

  נדרש ידע קודם! 
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  (כיתה ד') מבוא לאוריגמי: דרור קפוטא

  

  מבוא לאוריגמי

  דרור קפוטאד"ר 
   

מיומנות עבודת ידיים ומוטוריקה עדינה, שילוב  דרישות ומיומנויות:

  חשיבה אנליטית ואסתטית, קריאת תרשימי הוראות, עבודת צוות.  

    

הכרות ומיומנות באמנות קיפולי נעשה צעדים ראשוניים של  בקורס

  וכיום היא חובקת עולם.  -אוריגמי, שראשיתה ביפן עתיקה   הנייר,

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

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

אך בכל שלב יוכל כל  הקורס,רמת הקיפול והאתגר יעלו בהדרגה במהלך 

  תלמיד להתאים את דרגת הקושי לרמתו ורצונו. 

תוך כדי קיפול, נחשף גם לצדדים המתמטיים והמדעיים שמאחורי 

אמנות זו. נתמודד עם אתגרי חשיבה וחידות ברמות שונות, נערוך 

אך עדיין שומרים על  -משימות קיפול קבוצתיות, נלמד כיצד מאלתרים 

  וההפך.  ד על שימושי המדע לטובת האוריגמיהכללים, ונלמ

  

משלב אמנות, חשיבה ומדע, ומהווה פתיחה לעולם שלם בו אנו  הקורס

  יכולים להמשיך ללמוד ולחקור בעצמנו.
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  (כיתה ד')רווית רוזנצוויג: תיאטרון 

  

  אטרון ית

  ויג ווית רוזנצור
        

   

  אטרון או לימודי משחק עוסקים בכל הקשור לעולם הבמה. ילימודי ת

   

  הקורס מציע:  

  משחקי תפקידים, משחקי תאטרון.  -המשחק כשפה ייצוגית של הנפש

  )משחקי הכרות, גיבוש, חימום(

  אלתור  - אימפרוביזציה

  סיפור/ אגדה, הצגה ע"י בניית המקום ותלבושות.  - סיפור סיפורים

  יצירת בובות והמחזה  -אטרון בובותית

פור כאישי עבור המספר,  כאמירה של ימשמעות הס - אטרון פלייבקית

    המספר לקבוצה, כחלק מהספור הקבוצתי. 
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  'ה כיתות לתלמידי קורסים

  (קורסי חובה ובחירה, שיעור ראשון ושני)

  )8(כיתה ה הצילום גרינברג: סודות קארן

  

   הצילום סודות

  גרינברג קארן
   

  

  :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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  )7ה כיתה( 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 

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

  ביותר.

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

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

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

  קידי הרשות השופטת (בתי המשפט).הרשויות ונתמקד בתפ

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

  של חוקה וההבדל בינה לבין חוקים ותקנות.

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

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

  וכד', ככל שיספיק לנו הזמן.

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

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

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

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

  משכנע.
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  )7ה כיתה( לגו מכאני -בקופסא מדע קפוטא: דרור

  

  

  לגו מכאני –בקופסא  מדע

  קפוטא דרור
  

עבודת ידיים ומוטוריקה בסיסית, קריאת תרשימי  :ומיומנויות דרישות

  הנדסית.-חשיבה אנליטיתהוראות, עבודת צוות, 

  

טכנולוגיים בלגו ודרך כך נלמד עקרונות - נבנה דגמים מדעייםבקורס 

בסיסיים במכניקה וכיצד הם משמשים לבניית מכונות שונות. נבנה מספר 

טורבינת רוח, רכבים שונים סוגי מנופים ושני סוגי שעונים, משקל, 

שחלקם נוסעים בעצמם, נערוך תחרות 'סירות' מפרש ועוד. נכיר גדלים 

פיזיקליים בסיסיים כגון מסה, כוחות שונים, אנרגיה, מהירות ותאוצה, 

נלמד כיצד עובדים הילוכים וכיצד מרימים משקל כבד בעזרת כוח מועט, 

  זמן.  ואפילוכיצד עובד מד המרחק ברכב וכיצד מודדים משקל 

נלמד כיצד מנסחים השערה במדע וכיצד בודקים אותה, נעסוק בשאלה 

  מהו מדע, מהי הנדסה ומהו הקשר ביניהם, ועוד.

ה בידיים ומיומנויות טכניות עם אתגרי חשיבה מדעית יהקורס ישלב בני

  ולוגית.
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 )8שרה לוין: ארכיאולוגיה (כיתה ה

  

  ארכיאולוגיה

  שרה לוין

  

  תלמידים: שמחת חיים וסקרנותהדרישות מ

  

כיצד חי האדם הקדמון? למה הקימו היהודים של בית שני 'עיר מתים' 

סמוך לקריית טבעון? איך נראה ספא בתקופה הרומאית? מה היה הנשק 

הכבד של הצלבנים? כל השאלות הללו ועוד רבות אחרות יקבלו מענה 

  בקורס 'ארכיאולוגיה'. 

אל צורת עבודתו של הארכיאולוג, ואל האוצרות  חשף במהלך הקורסינ

העתיקים שהארכיאולוגים מוצאים. נעבור וירטואלית באתרים שונים 

 :בארץ, על שביל ישראל. בדרך יתגלו לעינינו חפצים ומבנים נפלאים

פסיפסים בציפורי, מפעל לייצור ראשי חץ של האדם הקדמון בצומת 

קה בבית שערים, גלגל מזלות המוביל, סרקופגים מאבן בעיר מתים עתי

בעוספייה, שלדים וחפצים של האדם הקדמון במערות בכרמל, מפעל מים 

מסועף ואדיר של הרומאים שמתחיל באלונה, ממשיך ליד זיכרון יעקב 

  ובנימינה ומסתיים בעיר העתיקה שבקיסריה ועוד.... 

במהלך הקורס נראה מצגות וניצור יצירות בהשראת הממצאים 

  העתיקים.
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  ), מחצית א'ה בחירה לכיתה( מתקדמים -תעופה וחלל : אלון נגרי

  

   מתקדמים - תעופה וחלל 

   אלון נגרי
  

בקורס ״מתקדמים״ נעסוק בחקר ביצועים, חשיבה, המצאה ותכנון מערכות בתחום 

  התעופה, טילים ועוד, באופן עצמאי ובתהליך של עבודה ומשימה משותפת.

 :נעסוק בשיעוריםנושאים לדוגמה בהם 

 מ'! ״המתוכנת״ ברמה  70-טיל מצנח אוטומטי המשוגר ל

הטכנית/פיזיקלית להתפרק באוויר בדיוק מתי שאנחנו רוצים לפתיחת 

 המצנח!

  תכנון ובניה של ״מכונת תהליכים״ שתחילת התנועה האנרגטית שלה - 

 !מגולה קטנה

 בנית מכונית סולארית חשמלית ובחינת דרכים לבדיקת כוחה. 

  חשיבה, המצאה ובניה ב״צוות חושב  -חוזק מבנים הנדסי בתעופה

ומפתח״ של מבנה קל מאוד וחזק מאוד !!! (היתכן ?) ויצירת מדדים 

 . למבחן חוזק

 פרקים בתעופה מתקדמת היום ובעתיד . 

  בליווי סרטים לימודיים קצרים ייחודיים -כל זאת 

  

  במהלך הקורס מושם דגש על:

  ניסוי והסקת מסקנות.עבודת חקר,   .א

 פיתוח  דיון והבעת דעות ע"י הנוכחים.  .ב

 העלאת דוגמאות ע"י התלמיד הממחישות את הנלמד.  .ג

 בחינת דרכים לפתרון בעיות ודילמות בתעופה.  .ד

  פרויקט אישי וקבוצתי.  .ה
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  דרור קפוטא: צעצועי מדע (בחירה לכיתה ה', מחצית א)

  

  צעצועי מדע

  ד"ר דרור קפוטא
  

חשיבה עבודת ידיים ומוטוריקה בסיסית, עבודת צוות,  ת:דרישות ומיומנויו

  הנדסית בסיסית.-אנליטית

  

אך  צעצועים מדעיים פשוטים לכאורה 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

נשחק בסביבוני ריצה וגלשני הליכה, נבנה שלושה סוגי טלפון ומצלמה פשוטה, 

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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  ה', מחצית א) שרה לוין: מלאכות קדומות (בחירה לכיתה

  

  מלאכות קדומות

  שרה לוין
  

  

  אהבת יצירה. :דרישות מתלמידים

 

  בקורס מלאכות קדומות נעקוב אחרי התפתחות

  הטכנולוגיה האנושית, כפי שהיא נראית דרך

  כמה מלאכות עתיקות: פסיפס, אריגה, קרמיקה

  ופרסקו.  

בתחילת כל נושא נכיר את הדרך שעשתה המלאכה מימי קדם ועד היום, 

איזו תרבות המציאה ופיתחה אותה, ומה אנו למדים על האנושות 

בעזרתה. לאחר מכן כל תלמיד יכין לעצמו יצירה תוך שימוש במלאכה 

 המדוברת. 

  יש לציין שרוב הקורס יוקדש לעשייה וליצירה.
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 בחירה לכיתה ה', מחצית ב)מדיה (-תקשורת, חברה וניו :גרינברגקארן 

  

  מדיה-תקשורת, חברה וניו 

  קארן גרינברג
   

  

  : ידע בסיסי במחשבים.דרישות קדם

  : מחברת וכלי כתיבה.דרישות הקורס

   

  נצא במסע מרתק אל תוך עולם הפרסום: 

 פרסום סמוי ופרסום גלוי  

 עיתונות צהובה  

  מדיה –ניו  

 מולטימדיה  

 השפעות חברתיות על סדרות אהובות  

  סוגי תקשורת: בין אישית ותוך אישית  

 יצירת פרסומות בהדמיית משרד פרסום  
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  גנאדי בירגר: שחמט (בחירה לכיתה ה', מחצית ב)

 שחמט 

  גנאדי בירגר 
  "שחמט כמו אהבה ומוזיקה יכול לגרום לאדם אושר"

  ד"ר זיגבראט טאראש

  

כהורים רוצים, אולי חולמים, שילד שלנו יהיה לא רק מיישם רעיונות של אחרים אלא אדם אנחנו 

  יצירתי שיוכל להביא לעולם משהו חדש.

  שחמט. - אחת מהן   ישנן אפשרויות רבות לפתח יכולות מדהימות בילדים שלנו.

למוד, מטלה לא פשוטה, אך מאוד חשובה. בעת הלימוד קודם כל צריך רצון ל –לימוד שחמט 

אחת המטרות החשובות של לימוד  ולהתגבר על הכישלונות.להכיר משהו חדש, לפתח סבלנות 

השחמט היא לגרום לילד להפנים שבשחמט (וגם בחיים) אי אפשר רק לנצח. ישנם גם הפסדים, זה 

 חלק בלתי נפרד מההתקדמות.

ד לפתח ולממש את זו לא מטרה בפני עצמה, אלא זה כלי לימוד אשר מאפשר ליל- לימוד שחמט 

  הפוטנציאל האינטלקטואלי והאישי שלו.

  כמה מילים על יעדים ועקרונות המנחים את שיעורי השחמט:

  .פיתוח החשיבה האנליטית, המתמטית, העצמאית והאסטרטגית של ילדים 
  .הטמעת ערכים של משמעת, התמדה ושאיפה למצוינות  

 .שיפור ביטחון העצמי ודימוי העצמי  

  יכולת קבלת החלטות ואחראיות על מעשים.פיתוח  

  קידום כישורי חיים, פיתוח יכולת התמודדות ביעילות עם מצבי קושי, לחץ, משבר
  וכישלון.

 .פיתוח הזיכרון והריכוז  

 .פיתוח חשיבה יצירתית ומחוץ לקופסא 

הלימוד מועבר על ידי למידה התנסותית לא לומדים "על" אלא לומדים "על ידי" ו"תוך כדי" 

התנסות. התנסויות והחוויות מעוררות רגשות חיובים ושלילים נטבעות בזיכרון האישי ומעצבות 

  את הלומד בהתאם.

  לימודים מועברים בעזרת לוח הדגמה גדול, לוחות שחמט רגילים, הרבה משחקים ומטלות.

גנאדי בירגר, מדריך מוסמך לשחמט מטעם איגוד השחמט הישראלי, סיים : אודות המורה
יינות קורס "הדרכת שחמט לילדים מחוננים" מטעם משרד החינוך אגף לפיתוח מקצועי, בהצט

  סיים קורס "ניהול מועדון שחמט" מטעם איגוד השחמט הישראלי.
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  (בחירה לכיתה ה', מחצית ב) בקולנוע פילוסופיה: קמינסקי לוטם

   בקולנוע פילוסופיה

   קמינסקי לוטם
  

  "בה לעבור שצריך זה הוא אתה, הדרך את לך להראות יכול רק אני"
  ")מטריקס" הסרט מתוך,  מורפיוס(

  

 הזמן זרימת את לשנות ניתן האם? זמן מהו?  
 לבין בשכל המציאות את תופסים אנחנו שבו האופן בין הבדל יש האם? מציאות מהי 

 היא והאם? בכלל קיימת שלנו המציאות האם? באמת שהיא כפי המציאות
  ?הקיימת היחידה המציאות

 ותקפה יציבה זו הגדרה כמה עד? שאנחנו מי את מגדירים אנו כיצד? זהות מהי? 
 בקוביות משחק אלוהים"ו מקרי הכל שמא או בחירה לנו יש האם?"  

  

  אלו.  פילוסופיות וסוגיות שאלות נבחן הקורס במהלך
 היסוד הנחות את לקחת לא לנו מאפשרת הביקורתית הפילוסופית החשיבה דרך

, עליהן ולשאול ללמוד אם כי, מאליו כמובן והמוסריות המדעיות, החברתיות
 מהפיכה לכל הבסיס היא זו חשיבה דרך. עצמנו את לאתגר גם וכך אותן לאתגר
  . וחברתית מדעית
  . חשובים וחברתיים פילוסופיים מסרים בתוכן מכילות רבות קולנועיות יצירות
 בתרבות המרכזיים הפילוסופיים וההוגים מהרעיונות כמה נפגוש זה בקורס

 הם מיוחדות דרכים ובאילו, קולנועיות ליצירות התגלגלו כיצד ונבדוק, המערבית
  . בהן מוצגות

  
', המטריקס', 'הפלאות בארץ אליס' כמו בסרטים צפייה מתוך יעלו אלו סוגיות

 כגון שונים פילוסופיים הוגים נפגוש גם דרכם.  'פלטלנד' ועוד', טרומן של המופע'
  .ועוד בודריאר, קאנט, דקארט, אפלטון, סוקרטס

 צפייה ולאחריו, פילוסופי רעיון שיציג טקסט סביב מדיון מורכב יהיה שיעור כל
  . זה רעיון מתקיים שבו ממנו חלק או בסרט

  
דיון עצמאי של המשתתפים עם  –" דיון הרקנסהשנה נתנסה בשיעורים בשיטת "

  מינימום התערבות של המנחה. 
  
  ?הקורס מתאים למי 

 יצירתיים רעיונות להם שיש, חשיבה דרכי ופורץ ביקורתי מדיון שנהנים לילדים
, עולמם את, עצמם את להביע מעוניינים שהם ושמרגישים מפותח דמיון, ומקוריים
  . ורעיונותיהם דעותיהם
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  ו'  כיתות לתלמידי קורסים

  (קורסי בחירה בשיעור ראשון ושני)

  גנאדי בירגר: שחמט (כיתה ו', מחצית א)

 שחמט 

  גנאדי בירגר 
  "שחמט כמו אהבה ומוזיקה יכול לגרום לאדם אושר"

  ד"ר זיגבראט טאראש

  

אדם אנחנו כהורים רוצים, אולי חולמים, שילד שלנו יהיה לא רק מיישם רעיונות של אחרים אלא 

  יצירתי שיוכל להביא לעולם משהו חדש.

  שחמט. - אחת מהן   ישנן אפשרויות רבות לפתח יכולות מדהימות בילדים שלנו.

מטלה לא פשוטה, אך מאוד חשובה. בעת הלימוד קודם כל צריך רצון ללמוד,  –לימוד שחמט 

אחת המטרות החשובות של לימוד  ולהתגבר על הכישלונות.להכיר משהו חדש, לפתח סבלנות 

השחמט היא לגרום לילד להפנים שבשחמט (וגם בחיים) אי אפשר רק לנצח. ישנם גם הפסדים, זה 

 התקדמות.חלק בלתי נפרד מה

זו לא מטרה בפני עצמה, אלא זה כלי לימוד אשר מאפשר לילד לפתח ולממש את - לימוד שחמט 

  הפוטנציאל האינטלקטואלי והאישי שלו.

  כמה מילים על יעדים ועקרונות המנחים את שיעורי השחמט:

  .פיתוח החשיבה האנליטית, המתמטית, העצמאית והאסטרטגית של ילדים 
 מעת, התמדה ושאיפה למצוינות. הטמעת ערכים של מש  

 .שיפור ביטחון העצמי ודימוי העצמי  

 .פיתוח יכולת קבלת החלטות ואחראיות על מעשים  

  קידום כישורי חיים, פיתוח יכולת התמודדות ביעילות עם מצבי קושי, לחץ, משבר
  וכישלון.

 .פיתוח הזיכרון והריכוז  

 .פיתוח חשיבה יצירתית ומחוץ לקופסא 

על ידי למידה התנסותית לא לומדים "על" אלא לומדים "על ידי" ו"תוך כדי" הלימוד מועבר 

התנסות. התנסויות והחוויות מעוררות רגשות חיובים ושלילים נטבעות בזיכרון האישי ומעצבות 

  את הלומד בהתאם.

  לימודים מועברים בעזרת לוח הדגמה גדול, לוחות שחמט רגילים, הרבה משחקים ומטלות.

גנאדי בירגר, מדריך מוסמך לשחמט מטעם איגוד השחמט הישראלי, סיים : אודות המורה
בהצטיינות קורס "הדרכת שחמט לילדים מחוננים" מטעם משרד החינוך אגף לפיתוח מקצועי, 

  סיים קורס "ניהול מועדון שחמט" מטעם איגוד השחמט הישראלי.
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  ב)- שרה לוין: מיתוסים (כיתה ו', מחצית א ו

  

  

  מיתוסים 

  ציוויליזציהתולוגיות וסיפורים מערש המי

  שרה לוין
  

בקורס זה נכיר את  המיתולוגיות של העמים הקדומים במזרח הקרוב: 

  מסופוטמיה, מצרים העתיקה, ארץ ישראל ויוון. 

נתעכב על נושאים כמו: סיפורי בריאה שונים, בריאת האדם, המבול, 

   מוות ותחיה מחודשת, גיבורים, וכמובן, אהבה...

חשף אל היצירות שנעשו בעת העתיקה בהשראת המיתולוגיות ינ

  (הפסלים, הבניינים, ציורי הקיר, כדי החרס ועוד). 

  נשחק, נחקור וניצור יצירות משלנו בהשראת הסיפורים העתיקים.

  

  

-  
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 ב)-גילה יעקב: חשיבה פילוסופית  (כיתה ו', מחצית א ו

  חשיבה פילוסופית

 ד"ר גילה יעקב 
  השתתפות פעילה והקשבה מכבדתדרישות הקורס (מהתלמידים): 

. מתיו ליפמן במטרה לעודד חשיבה ע"י פרופ 60פילוסופיה לילדים פותחה בסוף שנות ה 

פילוסופים ג'ון דיואי ולב  -הפסיכולוגים ביקורתית אצל ילדים. הגישה נתמכת ע"י מחקרים של 

ויגוצקי שהצביעו על הצורך ללמד ילדים חשיבה כבר בבית הספר היסודי. ליפמן פיתח מודל חדש 

כדי להתקדם בהבנת העולם של למידה "קהילה חוקרת" שבו המורה והתלמידים משתפים פעולה 

  האישי, האתי והפיסי.

  .הרציונל החינוכי של הקורס מבוסס על יצירה של "קהילה חוקרת". הקהילה מהווה
הרציונל סביבה אכפתית ותומכת בה הילדים חולקים רעיונות ביחד ומתנסים בפעילויות 

ומוכתבת אלא ניתנת להם המבוססות על נושא הדיון. החשיבה של המשתתפים אינה מוגבלת 
האפשרות להעלות שאלות משלהם על הנושא ולחקור אותו על ידי חשיבה ביחד ועל ידי התנסויות 

(בדרמה, אומנויות ועוד). בדרך זו הילדים לומדים: יכולות הקשבה, להתייחס לדעותיהם של 
ומעורבות אחרים, לבטא הבדלים בדעות בדרך אכפתית ולנהוג בכבוד זה לזה. מתוך העניין 

המשתתפים צומח תהליך של חקירה פילוסופית. דרך החקירה הפילוסופית הילדים לומדים: 
לחקור אפשרויות חדשות, לתמוך את רעיונותיהם בהוכחות, לפתח בטחון עצמי בדעותיהם 

 .ולהעריך רעיונות של אחרים

 :הקורס מפתח את כישורי החשיבה באים 
 להצדיק דעה.יכולת לתת נימוקים – ביקורתית שיבהח , 
 יכולת לקשר בין דברים, נקודות מבט שונות, בחינת תנאים שונים,  – יצירתית חשיבה

 הפקת רעיונות חדשים.
 כבוד, הקשבה לאחר, הערכת רעיונות של אחרים. – אכפתית חשיבה  

בקורס חשיבה פילוסופית מושם דגש על ערכים דמוקרטים הכוללים: סובלנות, כבוד לאחר, 
נית לרעיונות שונים, תשומת לב לתהליכי חקירה משותפים ונכונות להקשיב לדעות התייחסות רצי

אחרות. בכך, היא מעודדת בניית בסיס איתן, אשר ממנו יתפתחו התלמידים להיות אזרחים 
  .סובלניים ופעילים המודעים לזכויותיהם בחברה הדמוקרטית

 י בשני מישורים :חברתיים באים לידי ביטו- כישורי החשיבה והערכים האזרחיים

הניסיון הנצבר ברחבי העולם מלמד על עלייה משמעותית בהישגי   החינוכי במישור .1
 התלמידים בתחומים של אוריינות (האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה), מדעים ומתמטיקה.

אנו רואים תרומה לקידום השיח והסובלנות בקהילת בית הספר  החברתי במישור .2
 ומחוצה לה, בבית ובחברה.

 ( מתוך אתר המרכז הישראלי לפילוסופיה בחינוך)

 -במסגרת המפגשים תתקיימנה סדנאות בנושאים פילוסופיים שונים העולים ממגוון מקורות
  שירה, סיפורים, יצירות אומנות ועוד.
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 )ב-, מחצית א וו'ה גילה יעקב: אתיקה רפואית (כית

  

  אתיקה רפואית 

  ד"ר גילה יעקב 
  

במקצוע הרפואה" יעסוק בהכרות עם תיאוריות הקורס "אתיקה 

מוסריות ועם תיאוריות באתיקה מקצועית רפואית, ובהתנסות בליבון 

ודיון של דילמות מוסריות המלוות עשייה של רופאים בעידן של 

  טכנולוגיה מואצת.

התלמידים יעסקו בנושאים מורכבים העולים מהמציאות הטכנולוגית, 

דים רופאים כדוגמת: מחקר בתאי גזע, המוסרית והאתית עמה מתמוד

  השתלות איברים ועוד. 

במהלך השיעורים יתקיימו דיונים פעילים במהלכם יתנסו התלמידים 

במתודות הוראה מגוונות כגון: הצגה של סיפורי דילמה, עבודה לזיהוי 

  ערכים אישיים באמצעות קלפים, צפייה בסרטונים כטריגר לדיונים ועוד.

יפגשו התלמידים מרצים אורחים מעולם הרפואה במהלך השיעורים 

  שיספרו כיצד הם מתמודדים עם סוגיות אלו. 

לאחר שייחשפו לנושאים בהקשר של אתיקה, רפואה ומוסר, יתנסו 

התלמידים גם הם בבחירת נושא בתחום זה ובהצגתו מול הקבוצה תוך 

  התייחסות לכל מרכיביו. 

חשיבות רבה כי ילדים לפן הערכי המלווה את ההתפתחות האנושית 

מצטיינים ומחוננים הם חוד החנית בקידום החברה ולגיבוש זהותם 

כאזרחים פעילים, אחראים ומוסריים חשיבות מכרעת לעתיד החברה 

  בישראל כחברת מופת.
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  ב)-יערה ירון דרומי: מבוא לפסיכולוגיה (כיתה ו', מחצית א ו

  

  

  פסיכולוגיהמבוא ל

  יערה ירון דרומי
  

לחקור את ההתנהגות  פתיחותענין בתחום מדעי החברה וסקרנות, : דרישות הקורס

  בכלל ושלנו בפרט האנושית

, שעוסקת הפסיכולוגיהעולם מפגיש אותנו עם  הקורס מבוא לפסיכולוגיה,

הפסיכולוגיה עוסקת בהתנהגות שניתן לצפות בה ובהתנהגות . בהתנהגות בני האדם

בפסיכולוגיה  נעסוקבקורס נטעם ממגוון  נושאים, מושגים ותיאוריות. סמויה. 

נלמד מהו עיבוד מידע חברתי,  מהן עמדות, מהי השפעה חברתית, מהי  -חברתית 

ועוד,  נומה תפקידו של לחץ בחיי, קבוצה ומנהיגות. כמו כן, נלמד מהי מוטיבציה

  ככל שנספיק.

ה את זה, תית, נצא לגן הבוטני, נראה סרטים ונלמד להכיר זינעשה זאת בדרך חווי

  כקבוצה לומדת.עצמנו ונתבונן על את מנגנוני הפעולה שלנו 
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  (כיתה ו', מחצית א)VR  +בניית משחקיםקארן גרינברג: 

  

  VR +  בניית משחקים

  קארן גרינברג
 

  

  

אוהבים לשחק? לחלום? לדמיין עולמות חדשים ורוצים להיות מובילי דעה 

  ?ומשפיענים בתחום הגיימינג

 

אנו נלמד בקורס את האומנות מאחורי בניית המשחקים, על חווית המשתמש 

  . -AR וה  VRוההתאמה של המשחקים לעולם ה

 

יצירתיים נעבוד עם אייפדים, מחשבים וכלי רשת כדי ליצור תוצרים מקוריים, 

  .ומהנים

 

מוזמנים לקורס כל מי שמעניין אותו קצת מעבר, הסוד מאחורי בניית המשחקים 

  .והקידום השיווקי בערוצי היוטיוב ועוד
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  לוטם קמינסקי: כתיבה יוצרת (כיתה ו', מחצית ב)

  

  כתיבה יוצרת

  לוטם קמינסקי

 כל הימים, כל הימים "
 .חולמת אני על כובע קסמים

  ,קטן, מקושט נוצהכובע 
  ".העושה כל מה שאני רוצה

  (לאה גולדברג)

 
  ?איך כותבים חלום  
  ?מה עושה דינוזאור בתוך ארון הגרביים של אבא  
 ?מה הקשר בין רובוט לגלידת בננה  
 ?איך אכתוב סיפור על היום הנפלא בחיי? או היום הנורא בחיי  

  

 . יוצרתנעסוק בקורס לכתיבה בכל השאלות האלו ועוד, 

  ? מה מניע אותנו לכתוב? מהי כתיבה במהלך הקורס נבדוק

נכיר את כוחן של המילים, נתרגל כתיבת סיפורים ושירים, ניצור עולמות חדשים 

סיפור קצר, סיפור מסע, סיפורים  - ובדיוניים, נלמד על סוגים שונים של יצירות 

קומיקס, כתיבה הומוריסטית ריאליסטיים, מדע בדיוני, פנטזיה, סיפורי ילדים, 

  ועוד. וכן נעסוק בפיתוח דמויות, עלילה ודיאלוגים.

  בקורס יושם דגש על אווירה תומכת ומכבדת, וחיבור למקורות יצירה והשראה. 

תרגילים משחקים פעילים, יצירה, מלימוד באמצעות  כל מפגש יהיה מורכב

ליצירות וטקסטים וכן יות פעילויות המשלבות דמיון והמצאה, התייחסובכתיבה, 

  זמן כתיבה אישי. 

  למי מתאים הקורס?

לילדים סקרנים, שאוהבים לכתוב ולקרוא, שיש להם רעיונות יצירתיים ומקוריים, 

אוהבים לצלול לעולם הדמיון, ורוצים להביע את עצמם, את עולמם, דעותיהם 

  ורעיונותיהם. 
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  )ית בכיתה ו', מחצ( 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'-'ה כיתות לתלמידי יםקורס

  (קורסי בחירה בשיעור השלישי)

  ו', מחצית א) -גנאדי בירגר: שחמט (כיתות ה'

 שחמט 

  גנאדי בירגר 
  "שחמט כמו אהבה ומוזיקה יכול לגרום לאדם אושר"

  ד"ר זיגבראט טאראש

  

אחרים אלא אדם אנחנו כהורים רוצים, אולי חולמים, שילד שלנו יהיה לא רק מיישם רעיונות של 

  יצירתי שיוכל להביא לעולם משהו חדש.

  שחמט. - אחת מהן   ישנן אפשרויות רבות לפתח יכולות מדהימות בילדים שלנו.

מטלה לא פשוטה, אך מאוד חשובה. בעת הלימוד קודם כל צריך רצון ללמוד,  –לימוד שחמט 

ת החשובות של לימוד אחת המטרו ולהתגבר על הכישלונות.להכיר משהו חדש, לפתח סבלנות 

השחמט היא לגרום לילד להפנים שבשחמט (וגם בחיים) אי אפשר רק לנצח. ישנם גם הפסדים, זה 

 חלק בלתי נפרד מההתקדמות.

זו לא מטרה בפני עצמה, אלא זה כלי לימוד אשר מאפשר לילד לפתח ולממש את - לימוד שחמט 

  הפוטנציאל האינטלקטואלי והאישי שלו.

  מילים על יעדים ועקרונות המנחים את שיעורי השחמט:כמה 

  .פיתוח החשיבה האנליטית, המתמטית, העצמאית והאסטרטגית של ילדים 
  .הטמעת ערכים של משמעת, התמדה ושאיפה למצוינות  

 .שיפור ביטחון העצמי ודימוי העצמי  

 .פיתוח יכולת קבלת החלטות ואחראיות על מעשים  

 יכולת התמודדות ביעילות עם מצבי קושי, לחץ, משבר  קידום כישורי חיים, פיתוח
  וכישלון.

 .פיתוח הזיכרון והריכוז  

 .פיתוח חשיבה יצירתית ומחוץ לקופסא 

הלימוד מועבר על ידי למידה התנסותית לא לומדים "על" אלא לומדים "על ידי" ו"תוך כדי" 

בזיכרון האישי ומעצבות  התנסות. התנסויות והחוויות מעוררות רגשות חיובים ושלילים נטבעות

  את הלומד בהתאם.

  לימודים מועברים בעזרת לוח הדגמה גדול, לוחות שחמט רגילים, הרבה משחקים ומטלות.

גנאדי בירגר, מדריך מוסמך לשחמט מטעם איגוד השחמט הישראלי, סיים : אודות המורה
פיתוח מקצועי, בהצטיינות קורס "הדרכת שחמט לילדים מחוננים" מטעם משרד החינוך אגף ל

  סיים קורס "ניהול מועדון שחמט" מטעם איגוד השחמט הישראלי.
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  ו', מחצית א)-כיתות ה'( אקטואליה בראי המשפט מיכל גרוס:

  

  אקטואליה בראי המשפט

  מיכל גרוס
  

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

  .לקורס זה

: סקרנות, אכפתיות, עניין, רצון להעמיק מחשבה ויכולת מהתלמידיםדרישות 

  .עבודה עצמאית

  

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

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

עסוק בו, יערוך לגביו תחקיר במהלך הקורס יבחר כל תלמיד נושא שמעניין אותו ל

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.

יינים שמעסיקים את המטרה המרכזית היא לאפשר לתלמידים להעמיק חשיבה בענ

כולנו בחיי היומיום ותוך דיון חופשי בכיתה לאפשר זיהוי של האינטרסים 

המתחרים, של הטענות המרכזיות שניתן להעלות ואת המשמעויות הציבוריות 

  והלקחים האישיים, שכל אחד מאתנו יכול לקחת מהסוגיה המדוברת. 

וכל והדרכים לשימור דוגמאות לנושאים שנדונו בכיתה בשנה שעברה: זריקת א

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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  )מחצית א, 'ו-'ה כיתות( "ביטלמדיה" נועה יואלי:גרינברג וקארן 

  

  "ביטלמדיה"

  נועה יואליו גרינברג קארן
  

  תוצרים שונים: דרישות הקורס מהתלמידים

 " מציאות משאירה הרבה לדמיון" / ג׳ון לנון                           

  

מי היו הביטלס? איך להקה אחת שינתה את ההיסטוריה? מה ההשפעה 

שלה על החברה? האופנה? התקשורת? אילו להקות נוספות הושפעו 

ממנה? ואילו תעלומות ושאלות כמו רצח, תגובת המלכה הבריטית 

  מסביב ללהקה? רקמונללהקה וקומוניזם 

 "נצפה בסרטים כמו "הצוללת הצהובה 

  נלמד שירים אהובים כמוAll you need is love, Yesterday, Hello 

 נצפה בקטעים מיוחדים מאחורי הקלעים 

  

  ואיפה הם שדות התות?    
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  ו', מחצית א)-רווית רוזנצוויג: תיאטרון (כיתות ה'  

  

  אטרון ית

  ויג ווית רוזנצור
        

   

  אטרון או לימודי משחק עוסקים בכל הקשור לעולם הבמה. ילימודי ת

   

  הקורס מציע:  

  משחקי תפקידים, משחקי תאטרון.  -המשחק כשפה ייצוגית של הנפש

  )משחקי הכרות, גיבוש, חימום(

  אלתור  - אימפרוביזציה

  סיפור/ אגדה, הצגה ע"י בניית המקום ותלבושות.  - סיפור סיפורים

  יצירת בובות והמחזה  -אטרון בובותית

פור כאישי עבור המספר,  כאמירה של ימשמעות הס - אטרון פלייבקית

  המספר לקבוצה, כחלק מהספור הקבוצתי.

  

  

  



 
  32  

  ), מחצית או'-צ'ון למתקדמים (כיתות ה'-ווינג נעם לידר:

  

  צ'ון-ווינג

  נעם לידר

  
  

  עברו שלב תלמיד ראשון או שני.   דרישות קדם:

  

התנהגות, משמעת, השתתפות פעילה ואקטיבית,  :דרישות הקורס מהתלמידים

  ותרגול עצמי. רצינות, אחריות, התמדה

  

ונגדיל את הכלים להתמודדות עם  האמתיבקורס המתקדם נעמיק בנושא הקרב 

  מצבי לחץ. 

נלמד לעבוד עם שפת הגוף בצורה ברורה יותר ומשכנעת כך שיגדלו סיכויינו למנוע 

  מעימות להתדרדר לשלב הפיזי המסוכן.

נמשיך ונתרגל את כל הקשור למניעת אלימות, הגדרת גבול ברורה, מודעות 

  לטות מהירה ועניינית.לטווחים, היערכות נכונה במרחב ויכולת קבלת הח

גע במאפייני כל שלב ואיך יו"הטקס", נ האמתינכיר טוב יותר את מאפייני הקרב 

  ניתן להפסיק את האירוע בזמן. 

נעלה רמה ונמשיך ללמוד איך להתמודד במצבי חירום, מול תקיפה עם סכין, 

  דחיפות, משיכות, תפיסות, ניסיון חטיפה, אונס, חביקות וחניקות. 

עת בנושא "הקרב הרפלקסיבי", נלמד את הגוף להגיב באופן ספונטאני נתחיל לג

  לכוחות ולחצים, איך לנצלם לטובתנו בכדי לשמור על יתרוננו בקרב. 

נמשיך ונשפר יכולות גופניות ספציפיות כמו יציבה ושיווי משקל, תנועה, מהירות, 

  זריזות, כוח מתפרץ ועוצמת מכה (אחדות גופנית).

 1לתלמיד שלב  ון'צ-הארגון הישראלי לווינגמתקדם שהוסמכו ע"י תלמידי הקורס ה

. וכן הלאה לממשיכי השנה 2יוכלו בסוף השנה להבחן לדרגתם הבאה: תלמיד שלב 

   השלישית.
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  ו', מחצית ב)-גנאדי בירגר: משחקי חשיבה אסטרטגיים (כיתות ה'

  

  חשיבה אסטרטגייםמשחקי 

  גנאדי בירגר
  

משחק חשיבה הוא משחק שבו יכולתו האינטלקטואלית של השחקן היא אשר 

  מכריעה את הכף. 

משחק חשיבה הוא אחד האמצעים הטובים לפיתוח מיומנויות חשיבה בשילוב 

  הנאה. 

ישנם מחקרים המעידים כי אצל אנשים אשר נוהגים לשחק במשחקי חשיבה זוגיים 

המשחקים מהווים "תרגילי . בוע, יאופיינו בכישורי ניהול מאוד מפותחיםעל בסיס ק

 התעמלות למוח" ומפתחים מגוון מיומנויות:

 החשיבה האנליטית, המתמטית, העצמאית והאסטרטגית  

 זיכרון, ריכוז, חשיבה יצירתית ומחוץ לקופסה 

 אינטראקציה חברתית ותקשורת בין אישית  

  היכולת ללמוד או להבין מן הניסיון - וטעיהניסוי  

 היכולת להגיב בזמן קצר ובהצלחה למצבים חדשים  

 היכולת להשתמש בהיגיון לפתור בעיות 

 היכולת לרכוש ידע וליישמו באמצעות החשיבה וההיגיון  

 3, והוא יכלול בתוכו בכל הגילאיםמיועד לילדים  משחקי חשיבה אסטרטגייםקורס 

, וגם הכרה של משחקי ידועים ומאוד מאתגרים ,משחקי חשיבה אסטרטגיים

  חשיבה אסטרטגיים נוספים. 

   גו, רברסי ודמקה בינלאומיתהמשחקים שיילמדו בקורס הם: 
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  ו', מחצית ב)- ווינג צ'ון ופסיכולוגיה (כיתות ה' –נעם לידר ויערה ירון דרומי: רגש ותנועה 

  

   ווינג צ'ון ופסיכולוגיה -רגש ותנועה 

ויערה ירון דרומינעם לידר   
  

  

סקרנות, פתיחות ללמידה, נכונות לחקירה ולהתנסות חווייתית.  דרישות הקורס:

  התנועה כאמצעי ללמידה.

בקורס נשתמש בכלי הווינג צ'ון לתקשורת מקדמת ובונה בטחון, להגדרת גבולות 

ברורים (פיזיים ורגשיים) ושמירה עליהם במקרה הצורך, ליצירת תקשורת 

  בינאישית מקדמת התחשבות באחר. 

דרך שימוש בבסיסי התנועה של הווינג צ'ון נלמד להשיג יציבות וגמישות. נשתמש 

ת, לצורך זיהוי דפוסי הפעולה שלנו. נתבונן על אופציות במודעות האישית, הרגשי

 התגובה ונפתח יכולת בחירה טובה יותר.

  ניצור קבוצת למידה, נתנסה במצבים חברתיים, בדרך להעצמה אישית ובניית חוסן.

   



 
  35  

  ו', מחצית ב)-לוטם קמינסקי: כתיבה יוצרת (כיתות ה'

  

  כתיבה יוצרת

  לוטם קמינסקי
  

 כל הימים, כל הימים "
 .חולמת אני על כובע קסמים

  ,כובע קטן, מקושט נוצה
  ".העושה כל מה שאני רוצה

  (לאה גולדברג)

 
  ?איך כותבים חלום  
  ?מה עושה דינוזאור בתוך ארון הגרביים של אבא  
 ?מה הקשר בין רובוט לגלידת בננה  
 ?איך אכתוב סיפור על היום הנפלא בחיי? או היום הנורא בחיי  

  

 . נעסוק בקורס לכתיבה יוצרתבכל השאלות האלו ועוד, 

  ? מה מניע אותנו לכתוב? מהי כתיבה במהלך הקורס נבדוק

נתרגל כתיבת סיפורים ושירים, ניצור עולמות חדשים נכיר את כוחן של המילים, 

סיפור קצר, סיפור מסע, סיפורים  - ובדיוניים, נלמד על סוגים שונים של יצירות 

ריאליסטיים, מדע בדיוני, פנטזיה, סיפורי ילדים, קומיקס, כתיבה הומוריסטית 

  ועוד. וכן נעסוק בפיתוח דמויות, עלילה ודיאלוגים.

  אווירה תומכת ומכבדת, וחיבור למקורות יצירה והשראה.  בקורס יושם דגש על

תרגילים משחקים פעילים, יצירה, מלימוד באמצעות  כל מפגש יהיה מורכב

יות ליצירות וטקסטים וכן פעילויות המשלבות דמיון והמצאה, התייחסובכתיבה, 

  זמן כתיבה אישי. 

  למי מתאים הקורס?

לילדים סקרנים, שאוהבים לכתוב ולקרוא, שיש להם רעיונות יצירתיים ומקוריים, 

אוהבים לצלול לעולם הדמיון, ורוצים להביע את עצמם, את עולמם, דעותיהם 

    ורעיונותיהם. 
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  ו', מחצית ב)-(כיתות ה' דרור קפוטא: צמחים ובעלי חיים

  

  צמחים ובעלי חיים

  ד"ר דרור קפוטא

  

  

כך שונים מאיתנו בני  לבמה הם כ ,עולמם המרתק של הצמחיםס נכיר את בקור

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

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

נעשה זאת במגוון דרכי  !יים בנו במידה דומהגם הצמחים תלו אךבצמחים, 

התבוננות: ממבט ממוקד תחת הבינוקולר והמיקרוסקופ, דרך טעמים וריחות ועד 

ונבין כיצד מתרחשת ננתח פרחים לסיורים בגן הבוטני ובחדר החיות. בין השאר 

נלמד על בעלי  יווכח כי לא כל הפירות שאנו אוכלים הם אכן פירות.נו ההאבקה

נערוך לים צמחים ולהיפך.. חיים שמתחפשים לצמחים ולהיפך, ועל בעלי חיים שמנצ

, נעסוק בשמירת נלמד על שימושי צמחים ע"י האדם ,צת זרעים ע"י הרוחתחרות הפ

  . טבע ומדוע היא חשובה ועוד

  

ריכוז בחלקים העיוניים וגם במשימות הפעילות ובניסויים.  :דרישות ומיומנויות

  (ניתוח וכו׳)חשיבה אנליטית בסיסית, גישה בסיסית ליציאה לטבע ומגע עם צמחים 
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  ו', מחצית ב)-תמר אור: קרמיקה פיסולית (כיתות ה'

  

  קרמיקה פיסולית 

  תמר אור
  

במהלך הקורס התלמידים יכירו את  החמר ואת תכונותיו השונות, החמר הוא 

חומר מאוד מאפשר, גמיש וקשה כאחד, חומר מפתיע, מסקרן וסלחן אשר מפגיש 

אותנו עם עצמינו. עבודת הפיסול בקרמיקה דורשת הקשבה, ריכוז, היקשרות 

יך היצירתי בבד עם היכולת לשחרר מהגשמי לטובת התהל-וחיבור ליצירתיות בד

  והלימודי.  

טכניקות שונות בפיסול יכירו ויתנסו ב, מגוונותרכשו מיומנויות עבודה התלמידים י

ההנחיה  .פירוק והרכבה מחדש) ושימוש בצבע ידני (עבודה בחוליות, משטחים,

תהיה אישית כאשר במקרים מסוימים החומר והצורה יובילו ובמקרים אחרים 

  לית.החשיבה תהיה יותר קונספטוא

  בסוף הקורס התלמידים ייקחו את יצירותיהן המוגמרות הביתה.

  מה נדרש מהתלמידים:

  יצירה, סקרנות וקצת הרפתקנות. -סבלנות, ריכוז, חדוות

ה גדולה או סינר זו אפשרות (חולצ עליים סגורות ובגדים שניתן ללכלךנא להגיע בנ

  איזה כיף! -לקורס הזה מגיעים כדי להתלכלך, נוחה)

  ורה:על המ

במקצועי אני קרמיקאית ובמקצועי הנוסף מטפלת באומנות. יוצרת ומלמדת גם 

  כרמל.-בסטודיו לקרמיקה בעין

העבודה עם ילדים מרתקת אותי, עם החשיבה המעניינת היצירתיות והפתיחות 

 שאתם מבאים אתכם, אני רואה זאת כזכות גדולה ללמד וללמוד ממכם.


