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המרכזצוות
שוחטשושי•

והמצטייניםהמחונניםמרכזמנהלת

קמינסקילוטם•

פדגוגיתויועצתמנהלתסגנית

קלעדנה•

בכיתתוהמחונןורכזתיועצת

הרשקוורדית•

אדמיניסטרטיביתמנהלת

ארנוןיעל•

מסלולמזכירת



?מדוע–למחונניםמרכז

–העשרהלימודי•
.ס"מביהשוניםונושאיםשיעורים

                                                      :שוניםבתחומיםהעמקה•
 ,טכנולוגיה,אמנויות ,מדעים

מיומנויותופיתוח   ,תקשורת

 .גבוהמסדרוחשיבהחקר

 .אתגריםעםהתמודדות•

ומחויבותמנהיגותכישוריפיתוח•

.חברתית

.אחריםספרמבתימחונניםתלמידיםעםמפגש•



לגבי ...ביותרהפשוטותהטיסהעובדותלימודעללהוסיףטורחיםאינםהשחפיםמרבית
לא (ליוינגסטוןונתן'ג)זהלשחףאולם .בלבדהמזוןלמעןאלהחשובההטיסהאיןמרביתם

...לבדההטיסהאלנשואותהיועיניו ,במזוןענייןכלהיה
אפילו .האחרותהציפוריםעלביותראהודאותךהופכתאינה ,גילהכך ,זומחשבהדרך

ובעריכתנמוכותגלישותמאותבביצועתמימיםימיםבילהאשרונתן'לגחששוהוריו
....ניסויים

 .אימושאלה "?מדוע ,ון'ג ,מדועאבל"
..."?העדהציפורייתרכמולהיותלךקשהכהמדוע"
באווירלעשותמסוגלאנימהלדעתרוצהפשוטאני .אמא ,ונוצותעצםלהיותליאכפתלא"

."לדעתרוצהפשוטאני .הכולזה ,מסוגלאיניומה

"השחףליוינגסטוןונתן'ג" :מתוך באךארד'ריצ–



חדשותהזדמנויות

חדשיםילדיםעםהיכרות-חברתימפגש•

יוםהשלמתעלאחראיםהתלמידים•

-הלימודים נמצאיםהמבוגריםדאגהאל)

(...לעזרכאן

אצלנוהלימודיהאתגרעםהתמודדות•

בהסעהנסיעה-אורניםבמכללתלימודים•

"סטודנטים"כמווחוויה



הלימודיםשנתפתיחת

סוכותחופשתלאחרבאורניםנפגשים

13/10שלישיביום•

14/10רביעיביום•

15/10חמישיוביום•



לדוגמהמערכת
3ד 2/ד 1/ד

במחצית אמחצית במחצית אמחצית במחצית אמחצית

ספרים
וסופרים

-ברהדס
תנא

אוריגמי
דרור

קפוטא

אמנות
פולינה

הצעירהמדען
בוריסר"ד

שטיין

הפתעות
מתמטיות

יעל
אברמסון

זואולוגיה
מרווהר"ד

שמואלי

08:30
-10:00

הפתעות
מתמטיות

יעל
אברמסון

וחללתעופה
נגריאלון

צילום
קארן

ספרים
–וסופרים

תנא-ברהדס

אמנות
פולינה

צילום
קארן

10:30
-11:55

זואולוגיה
מרווהר"ד

שמואלי

אמנות
פולינה

הפתעות
מתמטיות

יעל
אברמסון

ארכיאולוגיה
לויןשרה

המדען
הצעיר

בוריסר"ד
שטיין

תעופה
וחלל
נגריאלון

12:10
-13:30

 :ההגעהעםבבוקר

.חזרהבהסעהשינויכלעלומיידעיםויעלורדיתאצלנרשמים

הלימודיםיוםמבנה



!!!המרכזצוותעםלפעילות 'דק 40
!!!תהנו

להמשךהפעילותלאחרחזרהנתכנס
.שאלותופאנלהמידעהעברת



אחרמסוגלמידה
:המכללהומתקניבחדרישימוש

ותיכנותמחשביםחדרי●
3D-ומולטימדיה ,רובוטיקה

וכימיהפיזיקה :מעבדהכיתות●
אורניםרדיו●
בוטניגן●
ספריה●
בית-אוספיםוחדריחיותחדר●

 .מרגולין
אמנותסדנאת●



לימודיםתכנית
שוניםדעתתחומישילוב *

(האצהלא)העמקה ,הרחבה *

אישייםוליוויהערכה ,ועבודותמבחניםאין *

בכיתהתלמידים 15-18שלכיתות *

(הכרותעלדגש)ס"ביכמהשלשילוב *

קורסים 3סמסטרכל–קורסים 6לומדים *

('דבכיתותתחומיתרבחשיפה)

בשנהמפגשים 30 *

(יוניאמצעעדאוקטוברבאמצעמתחילים)



 'דכיתותתלמידי

בכיתות ,(סמסטר)מחציתבכלהעשרהקורסי 3לומדים
 .המגוריםאזוריפיעלהמחולקותאם

 .חובהקורסיהם 'דבכיתההקורסיםכל

 'הכיתותתלמידי

הינההלמידההבריאותמשרדהנחיותבשלהשנה

.בחירהבקורסי ,קבועותבכיתות

'וכיתותתלמידי

!בלבד 'בחירהקורסי' 3לומדים

 .'ו+'הגילאית-דובקבוצהאחדקורסמתוכם

 'ט-'זכיתותתלמידי

-כ ,בלבדבחירהקורסילומדים .שנתייםקורסים 3



בימיםבשבועפעםנפגשים
וחמישירביעי ,שלישי

'ו-'דשכבות

שלישיבימי
 :היישוביםשלהספרבתיתלמידי
קיבוץ ,ביאליקקריית ,מוצקיןקריית ,ים-קריית
.יוקנעם ,אפק

רביעיבימי
 :והמועצותהיישוביםשלהספרבתיתלמידי
 ,זבולוןהאזוריתהמועצה ,מגידוהאזוריתהמועצה
מגדל ,ישירמת ,טבעון ,נשר ,חיפה ,אתאקריית
.העמק

חמישיבימי
עמקהאזוריתהמועצהשלהספרבתיתלמידי
.יזרעאל



...מרחוקלמידהשלבמקרה
לשגרהחזרהמתווה *

(כיתותשיבוצי ,מורים)נשמרתהמערכת *

סינכרוניםשיעורים 2 ,סינכרוני-אאחדשיעור *

ומתועדיםמוקלטיםשיעורים *

חובההינםציוד ,נוכחות ,מצלמה *

("מסדרון"מפגשי)חברתי ,אישיזמן *

.....וסבלנותנשימהוהרבה



...שלנוהילדיםעלכשחושבים :להורים

הכיתהשלהכוכבת

בקלותלהםהולך

ציפיות

....שיעמום

...להתאמץבלימצליחים

...הזמןכלמצביעים ,בכיתהבולטים



קוגניטיבייםהיבטים

רגשייםהיבטים

חברתייםהיבטים



החברתיהמפגש

חדשהשוויםקבוצתיצירת•

עמוקיםאישייםוקשריםחיבורים•

מאודומיוחדים

 ,מורים/מחנכים/יועצת–ותיווךליווי•

הוריםוליוויתלמידים

לתלמידיםחברתימפגש•



ביוםונוכחותהסעות
ההעשרה

 .ההוריםבאחריותהינהלמרכזהתלמידיםהגעת

ההוריםביןהינהלהסעותבנוגעההתקשרותכל
.המקומיותהרשויותנציגילבין

ההעשרהליוםמגיעלאילדתכם/וילדכםבמידה
!לדעתלנוחשוב–שונותמסיבות

.מראשלנותודיעואםנשמח
 :בימיםבמשרדמענה

 'ה ,'ד ,'ג ,'א
04-9539686או 04-9838775 :בטלפון

 :במיילגםואפשר
mehunanim@oranim.ac.il



...עובדוכשלא ,הולךכשלאומה



 ...ס'ותכל

-הרשמהדמיח"ש 150לימודיםלשנתח"ש 1600–הלימודשכר• .מפגשים 30

כלכלימצבבסיסעלמלגות•

!!!להסעותזכאיילדכל-המועצהמולבתיאום–הסעות•

הילדיםשיבוץוהתשלוםהרישוםלאחר ,במייל 6/9/2020בתאריךההרשמהפתיחת•

.הכיתהת/מחנךעםמפגשוקביעתאחודותבכיתות



ניסיתילאמעולם"
 ,בעברזהאתלעשות

"אצליחספקללאאז



סוכותלאחרלהתראות
13/10שלישיביום
14/10רביעיביום
15/10חמישיוביום

 !בהצלחה
למקומותיוצאאתה .היוםהגיע

!נפלאים
 .שלוםאז

נפלאיםלמקומותמגיעיםיוצאיםאם–סוסדוקטור



לימודיםשנתלכולנושתהיה
!ובריאהמהנהמאתגרת

ומצטייניםלמחונניםהמרכזצוות


