
  תשפ"ב – באורנים המרכז הדו מחוזי למחוננים
 ו'-ה'-ד' כיתות: רביעייום 

 
 ד' כיתות

 

 

  

 מחצית א 

 6ד 5ד 4ד כיתות ד'

8:30-10:00 
 תעופה וחלל

 אלון נגרי

 מעשה האמנות
 פולינה בלוקון

 המדען הצעיר
 בוריס שטייןד"ר 

10:30-11:55 
 מעשה האמנות
 פולינה בלוקון

 זואולוגים צעירים
 טלבירועי 

 תעופה וחלל
 אלון נגרי

12:10-13:30 
 זואולוגים צעירים

 רועי טלבי
 תעופה וחלל

 אלון נגרי
 קסם המתמטיקה

 יעל אברמסון 

 מחצית ב 
 6ד 5ד 4ד כיתות ד'

8:30-10:00 
בואו נשחק מתמטיקה 

 הדס הנדלמן 

 המדען הצעיר
 בוריס שטיין

 ספרים וסופרים
 תנא-הדס בר

10:30-11:55 
 הצעירהמדען 

 בוריס שטייןד"ר 
 ספרים וסופרים

 תנא-הדס בר
 זואולוגים צעירים

 רועי טלבי

12:10-13:30 
 ספרים וסופרים

 תנא-הדס בר
 קסם המתמטיקה

 יעל אברמסון
 מעשה האמנות
 פולינה בלוקון



 

  ו'-כיתות ה'
 

 מחצית א'
 

 שכבת ה' )שיעורי חובה( :1שיעור  

8:30-
10:00 

 4ה
רטוריקה ודיבייט 

 לוטם קמינסקי 

  5ה
זואולוגיה למתקדמים 

 מרווה שמואליד"ר 

 6ה
  יסודות הצילום

 אילן לוז

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

10:30-
11:55 

  -זואובוטים 
 רובוטיקה למתחילים

 אלכס פולישוקד"ר 

 
 פרקליטים צעירים

 אביטל שרוניעו"ד 

 כימיה, מדעים וגופנו
 בוריס שטייןד"ר 

 מתמטיקה: מה הקשר?
 הדס הנלדמן

 מבוכים ודרקונים 
 אריאל רוזנר

 צילום וחשיבה ויזואלית
 אילן לוז

12:10-
13:30 

 -מציור לפיסול ובחזרה 
 סדנת אמנות
 פולינה בלוקון

 פרקליט מתקדם
 אביטל שרוניעו"ד 

 תכנות משחקי מחשב
  אלכס פולישוקד"ר 

קורס  -"להציל חיים" 
 עזרה ראשונה

 בוריס שטייןד"ר 
 כתיבה יוצרת

 לוטם קמינסקי
 ביולוגיה

 דורון וינמן

 
 

 מחצית ב'
 

 : שכבת ה' )שיעורי חובה(1שיעור  

8:30-
10:00 

  4ה
 למתקדמיםזואולוגיה 

 מרווה שמואלי ד"ר 

 – 5ה
  בית על עץ
 עינת בוסי 

 – 6ה
 רטוריקה ודיבייט

 לוטם קמינסקי
 

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

10:30-
11:55 

בואו נשחק מתמטיקה 
 הדס הנלדמן

 מבוכים ודרקונים 
 אריאל רוזנר

 עיבוד תמונה בפוטושופ
 אילן לוז

  -מדמיון למציאות 
 סדנת אמנות
 פולינה בלוקון

 פרקליטים צעירים
 אביטל שרוני עו"ד

 ביולוגיה 
 דורון ויינמן

12:10-
13:3 

 מבוכים ודרקונים 
 אריאל רוזנר

 קדם רפואה
 בוריס שטייןד"ר 

 פרקליט מתקדם
 אביטל שרוני עו"ד 

רובוטים בשירות האדם 
 אלכס פולישוקד"ר 

 עתידנות
 דורון וינמן

זואולוגיה: אתגרים עם 
 חיות בר

 רועי טלבי

 

 : שכבת ו' )שיעורי בחירה(1שיעור  

8:30-
10:00 

 עתידנות 
 דורון וינמן

מתמטיקה: מה 
 הקשר? 

 הדס הנלדמן 

 מבוכים ודרקונים 
 אריאל רוזנר

 בחירה(' )שיעורי ו: שכבת 1שיעור  

8:30-
10:00 

משחקי תפקידים 
 מד"ב

 אריאל רוזנר

  -מדמיון למציאות 
 סדנת אמנות
 פולינה בלוקון

 תכנות משחקי מחשב
 אלכס פולישוקד"ר 


