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 דבר המנהל 

 

 לכל באי מרכז המחוננים בנתניה שלום, 

בנתניהמרכז   ת  מטמון  המפעיל  מרכז  ומצטיינים, והינו  למחוננים  העשרה  המרכז  כניות  חזון  הולם  "  :ברוח  מענה  לתת 

 .תוך תרומה לקהילה" דים של תלמידים מחונניםחלצרכים המיו

מהעיר  הספר המזינים  -בתי,  משרד החינוךבאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים  עם: התוך שיתוף פעולה הדוק  המרכז פועל  

. חלוקה זו תאפשר ים בביה"ס שז"ר ובשלושה בקרים בשבועהחל מהשנה אנו פועל .חינוך בעיריית נתניהה  ומינהל  נתניה

 מיטבי. אישי יחסתת לכל ילד לנו ל

המחוננים   והומניסטיקהב  לעופמרכז  אומנויות  מדעים,  נושאיים:  צירים  יכולות  לו ובש  שלושה  אישיים:  צירים  שה 

בכל נושא לאורך  זרת באופן ספיראליוחו  מתרחבת,  הלמידה מעמיקה , מיומנויות חברתיות ומיומנויות רגשיות.תקוגניטיביו

מכתה   במרכז  הלימוד  ט  'גשנות  כתה  ו   .'ועד  חשוב  םניה  הלמידההחינוך  הגם    .עבורנו  ערך  החיים  חובת  על  שמירה 

  אלו בשום אופן. לא נוותר על ערכים  והבריאות היא ערך.

נפעל מדיניות ממשלתית לגבי מרכזי המחוננים. כאשר תהיה מדיניות רשמית  לא נקבעה  עדיין  בזמן כתיבת שורות אלו,  

פי הידוע  -עלגם אם כולנו נאלץ להתגמש.    נותנו למקסם את התועלת שאנחנו נותנים לתלמידילפיה, ונעשה ככל שביכול

נערכים  ,כרגע מרחוק  אנו  בלמידה  השנה  בתקופה   .לפתיחת  גם  המרכז  בצוות  אמון  לתת  תמשיכו  כי  תקווה  כולי 

 החולפת. זו כפי שנתתם במהלך השנה מאתגרת

זו,   בשנה מאתגרת  החקרימשיכהתלמידים  גם  בלימוד תהליך  נמשיךו  בכיתות    .  לקהילחבר את הנלמד  נלתרומה  צא  לה, 

נכתוב  שונות,  בדילמות  נעסוק  שיגרה,  שוברות  בפעילויות  נגוון  השונים,  הקורסים  של  התוכן  עם  שמתכתבים  לסיורים 

תוצר ונייצר  שנחווה  תהליכים  על  משמעותיים.רפלקציות  ורגשיות   ים  חברתיות  מיומנויות  רוכשים  התלמידים    במקביל 

זה   ותר  כישורי ו  ןניסיו ובכלל  יוזמה  לקהילהמנהיגות,  נושא השנה  גם    .ומה  בכל  הפלנתניה  עם  הפעולה  בשיתוף  נמשיך 

עבודת    ביקורתית ומדעית,  ,חשיבה יצירתיתפרויקטים המאפשרים הקניית מיומנויות,  גוגיה במרכז תתבסס על  הפד  החלל.

 .פיתוח המיומנויות הרגשיות והחברתיותל במקביל ועיסוק בערכים  היגותנמ, צוות

 
הל את המרכז זו השנה  נמ  .שמי עמית רומנו  .חשוב לי לספר מעט על עצמי  שעדין לא הכירו אותי  ,החדשים  ,ולאילו מכם

נ  אני.  לישיתהש בנים  שוי לסוזן גר בקדימה.  והשני    צבאי השתחרר לאחרונה משירות  האחד    ,ואבא לשני  לוחם  בצנחנים 

ומנהיגות בחינוך    נהל יבמ  תבהצטיינו  A.M-וחיפה    יברסיטתאונבהצטיינות בארכיאולוגיה מ  A .Bאני בעל    .בחטיבת הנח"ל

שנים  ת"א.  יברסיטתמאונ לפני    לאחר  ועבודת שטח כארכיאולוג עשיתי,  עשרים שנה, הסבה מעיסוק  כשל מחקר אקדמי 

מנהל שכבה,  מוביל ניסוי בגף לניסויים ויזמות,  בודתי החינוכית שמשתי כרכז פדגוגי,  במסגרת ע  ר העתיד.בעבר לטיפוח דו

  שימשתי תכנית נחשון( וכיתות מחוננים.  גאוגרפיה. חינכתי ולימדתי כיתות מצטיינים )מחנך ומורה להיסטוריה, אזרחות ו

 . מטמון""וכיום זכיתי ב תוכניתהלת הובמנ כנית נחשון וכמדריך ארצי באגף למחוננים ומצטיינים בת

  .שכל תלמידינו ירגישו בטוחים, שייכים, אהובים ומאותגרים נתכולתנו על מככול י אנו מתחייבים שנעשה

, ומאחל להם םם הוותיקיכמובן גם את התלמידיו  ' המצטרפים השנה למרכזאת תלמידי כיתות גחמה  בברכה    םאני מקד

 . המסור והמקצועי  מורי ועובדי מטמון בהצלחה לצוות הצלחה מרובה.

   ,הפוריינה בברכת ש

   המרכז מנהל – עמית רומנו
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 ת דבר היועצ 

 

וננים, ברצוני  לקדם בברכה את צוות המורים המסור ואת העשרה למח  במרכז יום  "אפעם פתיחת שנת הלימודים תש

 תלמידנו היקרים.  

ובשמחה. הם מגיעים אליו בציפייה  מקום ש   -ההעשרה תופס מקום משמעותי וחוויתי עבור הילדים המחוננים יום  מרכז

לתחומים מגוונים ומאתגרים, הנים מקבוצת תלמידים איכותית וייחודית! ביום זה התלמידים נחשפים  מידי שנה, אנו נ

אות את הקשרים החברתיים  . בנוסף, אנו גאים לרים גבוהים הדומים להםושוהים בחברת ילדים נוספים בעלי כישור

ילדים בין  שנרקמים  בתי  היפים  של  ממגוון  הצוות    ר:ספ-הבאים  וחטיבות.  יסודיים  דתיים,  וממלכתיים  ממלכתיים 

י הילדים המחוננים חשופים בפני צרכים חברתיים ורגשיים ויש מענה הולם אף החינוכי, המלמד במרכז, ער לעובדה כ

אלו.   השנהכלהיבטים  גם  שנה,  בכל  השנה  מו  במיוחד  אף  החברתיתואולי  הסביבה  את  לטפח  נמשיך  לצד   -,  רגשית 

ונשאטיפו יום הח המצוינות האישית,  ולשמר את  יחדיו ערכים של סקרנות, ף להמשיך  עשרה כמקום שבו משולבים 

הד כבוד  הימצוינות,  של  הפסיכולוגית  המיטביות  כי  מראים,  רבים  מחקרים  וסובלנות.  ביצירת לדי  תלויה  המחונן,  ד 

 בה  של יום ההעשרה.  מכאן חשיבותו והצלחתו הר -מסגרת שתיתן מענה הולם לצרכיו הייחודיים

ליטתכם תהא י שכבת ג', ברוכים הבאים למרכז יום העשרה למחוננים! בשם כל הצוות החינוכי נאחל לכם שקמידלתל

לקורס ''תקשורת במעגל'. הקורס   ייחשפו תלמידי שכבת ג' מהירה ומוצלחת. גם בשנה"ל החדשה, כמו בשנים קודמות,  

סייע להם להתגבש ות אישיות ובינאישיות ומים, רכישת כלים ומיומנויעוסק בהעצמה אישית וקבוצתית של התלמיד

 ק מתלמידי ה'. כיתות ו' וחלהשנה הרחבנו את הקורס גם לתלמידי כקבוצה אחת. 

ק הקשר ושיתוף הפעולה עם בתי הספר  נו, ממשיך לפעול למען חיזו רומ  עמיתצוות המרכז, ובראשו מנהל התוכנית,  

  דינה היימן, שאחראית על חיזוק הגב'    ,)רכזת שילוב(  המזינים את המרכז. בשנים האחרונות אף מונתה מורה מקשרת

עם   דיאלוג  ויצירת  התקי הקשר  החינוכיים.  לצוותהצוותים  עיון  יום  השונים,  הספר  בבתי  ביקורים  הימו  כיים חינו ים 

,  24/7  ה והרגישות לצרכים הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים של הילד המחונן כל זאת במטרה לחזק את ההבנ  -ועוד

הייחו לצרכיו  הולמים  למציאת מענים  לשילובו המילערוך חשיבה משותפת  ולסייע  בשתי דיים  המחונן  הילד  של    טבי 

כתובת שאליה   נורים, לעדכן בכל מידע רלוונטי ולראות ביק  לדיםם ויאתכם, הורי  ותמזמינ  והמסגרות. בהזדמנות זו אנ

ההורים, מסייע רבות איתכם  לציין, כי שיתוף פעולה בין צוות המרכז ו  נותוכלו לפנות בכל שאלה או היוועצות. חשוב ל

 סגרת יום ההעשרה למחוננים. י של ילדכם/ילדתכם במשילובו המוצלח והמיטבל

 שנת לימודים משמעותית, מהנה ויצירתית. ה טובה!א שנו תה ת לכולנו ששנה זומאחל

  ליאת עמית

 יועצת חינוכית 
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 תשפ"א שנה"ל   –  תקנון מרכז מטמון 

 

 , שכונת נאות שקד, נתניה. 7רחוב ד"ר סטופ , שז"ר בביה"סעובר לפעול מרכז ה נה השמתחילת החל  מיקום המרכז: .1

הלימודים:   .2 במרכז  שנת  הלימודים  מחונניםשנת  מפגשים  לתלמידים  כשלושים  הלימודים   "ל.הנש  ךרואל  כוללת 

וח השנתי של המרכז ובהתאם ללוח החופשות של משרד החינוך. שנת הלימודים אחת לשבוע על פי הלם  מתקיימי

ו' ביום -, למחוננים מכיתות ה'08:15-13:45  בין השעות  29/09/20ד' תחל ביום שלישי בתאריך  -כיתות ג'במרכז של  

 . 08:00-13:00  בין השעותט' -ת ז'תולתלמידי כי 11/09/20וביום שישי    08:15-13:45  ין השעות ב 30/09/20רביעי 

טלפונית ו/או  תלמידי כתה ג' ותלמידים חדשים שעברו את מבחן המחוננים יוזמנו  מפגש עם התלמידים חדשים:   .3

שלישי    בדוא"ל ביום  יתקיימו  השיחות  הוריהם.  עם  יחד  אישיות  תלמידים   20209/08/0לשיחות  אחה"צ.  בשעות 

אלו את המסמכים שהוגשו לוועדת ההתאמות )כגון: אבחון   ות ר בשיחבישנבחנו בתנאים מותאמים מתבקשים להע

כמו ביה"ס(.  של  דעת  חוות  צרכ-מקצועי,  או  למידה  לקויות  בעלי  אחרים  תלמידים  נודה  כן,  אחרים  מיוחדים  ים 

 מראש על מסירת מידע שיסייע לשילובם המיטבי במרכז.

תל  אספתהורים:    אספת  .4 והורי  ג'  כתה  להורי תלמידי  והמיהורים  הצוות  להכרת  )הורים בלבד(  מרכז  דים חדשים 

שלישי  ת ביום  ותיקים19.00בשעה    22/9/19תקיים  לתלמידים  הורים  מפגש  בשיחת   יתקיים   במרכז  .  מרחוק 

ZOOM ותפורסם באתר מטמון. דוא"ל שלח בת. הודעה על מועד המפגש 

הלימוד: .5 מטמון    אופן  במרכז  הייחהלימודים  והמאפיינים  לצרכים  וודמותאמים  המחוננים  של  שיטות   כולליםיים 

מגוונות בדילמות, למידה  דיון  פרויקטים,  מבוססת  למידה  אישי,  חקר  בקבוצות,  למידה  פרונטאלית,  למידה   :

שעורי בית או מבחנים אך יש עבודות במרכז  דה חוץ כיתתית )סיורים וטיולים(, למידה מרחוק. אין  הרצאות, למי

בבית כחלק מדרישות הקורסים השונים. תרומה פעילה לחברה היא חלק    גם)חקר בעיקר( שעל התלמידים להכין  

 פדגוגית של המרכז ולכן מחייבת את התלמידים.הה הערכית ו סמהתפי

מרכז מטמון הינו מוסד לימודים רשמי של משרד החינוך. אנו    במצבי חירום ובכלל זה בתקופת הקורונה:למידה   .6

יש סיכוי  ע"י משרד החינוך. אי לכך,    ותהפעולה המפורסמהוראות  לם  מחויבים לפעול בעתות שיגרה וחירום בהתא

הקורונה  ש  גבוה משבר  ימי המתמשך  בעקבות  היברידי.  ו/או  מקוון  באופן  אלו    נלמד  במספר   נכלליםלימוד 

בעיקר נכון    –ויהיו שינויים במערכת הרגילה ובשעות הלימוד )יתכן אף אחה"צ  ן  על אף שיתכנ  ,המפגשים השנתי

ל ג'תלהדבר  השונים  -מידי  הקורסים  של  והתאמה  מרחוק  משמעותית  להוראה  נערכים  המרכז  מורי  ללמידה  ד'(. 

   גם במצב של למידה מרחוק.למתן מענה לאספקטים אלו מרחוק. בנוסף, נבנית תוכנית חברתית ורגשית 

למלא   בו ניתן יהיהח  ר מאובטבאופן מקוון באת  כולוהרישום והתשלום למרכז מתבצע  ,  השנה  לראשונה  רישום: .7

ב המצורפים.  המסמכים  כל  על  ולחתום  הפרטים  כל  לכל  את  לפנות  יש  שאלה  או  בבעיה  בשעות טלי  מזכירות 

 הפעילות. 
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לימוד:   .8 וזאת  שכר  הפעילות  עלות  את  להוזיל  החלטנו  רבים  בבתים  שפגע  הקורונה  משבר  בעקבות 

  ות כגון טיולים, סדנאות חיצוניות, רכישת ציוד וחומרים ועוד.בפעילוי צמצום  באמצעות

שקלים שכר לימוד    ₪1600  )   7001סך של  על    נקבעעבור תוכנית המחוננים  שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א  

ם ₪ תינתן לכל מי שירש   100הנחה נוספת של  שנה שעברה.  המשמעותית מ  נמוךסכום זה  .  ₪ דמי הרשמה(  100+  

עד לתאריך  ויש מקוון  . 2020באוגוסט    20לם  ברישום  בכרטיס אשראי  יעשו  במזומן    מעוניינים לשלםה   .התשלום 

תלמיד במרכז  מעלות    . התשלום מכסה רק כשליש)לא ניתן לשלם בהמחאה(בתיאום מראש    בהגעה למשרדנוזאת  

 המחוננים כאשר השאר מסובסד ע"י משרד החינוך והעירייה. 

ההנחה על התלמיד השני   ,תוכניתאותה  ב  ,במידה וישנם שני תלמידים או יותר בני אותה משפחה  י:לד שנ הנחת י  .9

סך   על  לשלם תשלום מלא    10%תהיה  יש  הלימוד.  הרישום  משכר  ולאחר  כל תלמיד  בקשת עבור  במייל   לשלוח 

 .matmonetanya@gmail.com :המרכז מזכירותמהחזר 

תלמידים הנזקקים למלגות תמיכה יש לפנות עם תחילת השנה לקבלת טפסי בקשת   שישנםבמידה    מלגות תמיכה: .10

מלגת תמיכה. מלגות אלו אינן מכסות את כל שכר הלימוד אך הן עוזרות באופן ניכר למי שנזקק להם וזאת עפ"י 

עליהם לשלם את   יוחזר להם  ש. במידה  הלימודר  שכ  כללהקריטריונים המקובלים. בכל מקרה  חלק  יקבלו מלגה 

 משכר הלימוד בהתאם לגובה המלגה.  

לימודים: .11 לימודים תופנה    החזר כספים עם הפסקת  על בקשה להפסקת  )  בכתב בלבדהודעה  לא ולדוא"ל המרכז 

 וקדם. דמי הרישום לא יוחזרו בשום מקרה כולל מי שקיבל הנחת רישום מוכדומה(.  בטלפון, בע"פ, ווטסאפ

 יוחזר כל שכר הלימוד למעט דמי הרישום.   - 2020לאוקטובר   28תלמיד עוזב את הלימודים עד שבמידה  . א

)עד  לגבי  התקבלה הודעה בכתב    .ב הי  -(  22/01/2021הפסקת לימודים במהלך סמסטר א'  חסי  יוחזר החלק 

 דמי הרישום.  התשלום  ללאמשכר הלימוד, מיום קבלת ההודעה, 

 . יינתן החזר כלללא  -(  22/01/2021' )לאחר מסטר בעזב תלמיד במהלך ס .ג

לעזיבה בקשה  עבורו  שהוגשה  תלמיד  על  ,כל  וזאת  וההורים  המנהל  ו/או  היועצת  עם  לשיחה  להבין  -יוזמן  מנת 

 יבה וללמוד ממנה ולהיפרד באופן מכובד ומכבד. לעומק את סיבת העז 

של   .12 האינטרנט  מדי    http://net.sisma.org.il/school/matmonבכתובת:  מרכז  ה אתר  ולהתעדכן  להיכנס  יש  אליו 

 לא נוכל להתחייב לשלוח כל הודעה גם בווטסאפ.  .בהודעות והפרסומים השונים פעם

 -ג'ימי  ב  ה: חפתי  שעות  ."רשל ביה"ס שז  ה השנייהמזכירות נמצאת בקומה  שעות פעילות המזכירות:    דרכי קשר: .13

, המזכירות של משרד החינוךחופשות  ב  .7:30-13:30  -ו'ימי  וב   14:30-19:30  -ה'ימי  ב,  7:30-14:30  -ד'ימי  ב  , 7:30-14:30

 האחרונים של החופש הגדול. אשונים והשבועייםועיים הר למעט השב ,סגורה

 09-8855623טלפון/פקס:  

    http://net.sisma.org.il/school/matmonאתר במרשתת:     matmonetanya@gmail.comדוא"ל המרכז: 

 שכונת נאות שקד, נתניה., 7הספר שז"ר(, רחוב ד"ר סטופ -ו: מרכז מטמון )בביתבתנכתו

mailto:matmonetanya@gmail.com
http://net.sisma.org.il/school/matmon
mailto:matmonetanya@gmail.com
http://net.sisma.org.il/school/matmon
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 בעלי תפקידים: .14

 054-3085200 –מנהל המרכז   –עמית רומנו 

 052-4584319 -יועצת תוכניות המחוננים -ליאת עמית 

 09-8855623  –מזכירת המרכז )בשעות הפעילות בלבד(  –טלי אביעזר 

 054-4693323 –לבות רכזת השת –דינה היימן 

 052-4838989 –רכז חברתית  –תו זמיר רובין 

 052-8111211   -רכזת טיולים, בטיחות ובטחון  –שרה לוין 

 050-2419023 –פדגוגי/תקשוב רכז  –  ןעדו גול
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 )למידה פנים אל פנים( ד'  -ג' כיתות    –  מערכת שעות יום ג' 

 

 18/2-3/6יש ג':  . של  10/12-11/2. שליש ב': 10/9-10/12שליש א':   -לטרימסטרים  ישי: חלוקהשיעור של

 המקצועיים  םצרכיהו  ת בהתאם לשיקול דעתווהזכות המלאה לשנות את המערכ  המרכז שומר לעצמו אתמנהל  *
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 )למידה פנים אל פנים(   ו' -ה' כיתות    –  ' ד מערכת שעות יום  

 
 

 

 18/2-3/6יש ג':  . של  10/12-11/2. שליש ב': 10/9-10/12שליש א':   -שיעור שלישי: חלוקה לטרימסטרים 

 המקצועיים  םצרכיהו  ת בהתאם לשיקול דעתווהזכות המלאה לשנות את המערכ  המרכז שומר לעצמו אתמנהל  *
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 )למידה פנים אל פנים( ט' מחוננים  -' ז כיתות  –שי  י יום ש שעות  מערכת  

 
 

 )למידה פנים אל פנים( ט' מחוננים  -' ז כיתות    –שי  י מערכת יום ש

 
  המקצועיים םצרכיהו  ת בהתאם לשיקול דעתווהזכות המלאה לשנות את המערכ  המרכז שומר לעצמו אתמנהל  *
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 שינויים בלוח זה( ויחולו  ן)יתכ ( ד' -תות ג' ישי )כיל ש ימי     -לוח מפגשים  

 ' א   ית צ מח 

 תאריך  מפגש מס׳ 

 08/09/21 מפגש הכרות

1 29/09/21 

2 13/10/21 

3 20/10/21 

4 27/10/21 

5 03/11/21 

6 10/11/21 

7 17/11/21 

8 24/11/21 

9 01/12/21 

10 08/12/21 

11 22/12/21 

12 29/12/21 

13 05/01/21 

14 12/01/21 

15 19/01/21 

 

 מחצית ב' 

 תאריך  מפגש 

16 02/02/21 

17 09/02/21 

18 16/02/21 

19 23/02/21 

20 02/03/21 

21 09/03/21 

22 16/03/21 

23 06/04/21 

24 13/04/21 

25 20/04/21 

26 27/04/21 

27 04/05/21 

28 11/05/21 

29 25/05/21 

 01/06/21 שנה  סיום ערב  –  30
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 שינויים בלוח זה( ויחולו  ן)יתכ ו'( -תות ה' רביעי )כי ימי     -גשים  לוח מפ 

 ' א   ית צ מח 

 תאריך  מפגש מס׳ 

1 30/09/21 

2 14/10/21 

3 21/10/21 

4 28/10/21 

5 04/11/21 

6 11/11/21 

7 18/11/21 

8 25/11/21 

9 02/12/21 

10 09/12/21 

11 23/12/21 

12 30/12/21 

13 06/01/21 

14 13/01/21 

15 20/01/21 

 

 מחצית ב' 

 תאריך  מפגש 

16 03/02/21 

17 10/02/21 

18 17/02/21 

19 03/03/21 

20 10/03/21 

21 17/03/21 

22 07/04/21 

23 21/04/21 

24 28/04/21 

25 05/05/21 

26 12/05/21 

27 19/05/21 

28 26/05/21 

29 02/06/21 

 09/06/21 שנה  ום יסערב  –  30
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 שינויים בלוח זה( ויחולו  ן )יתכ ט'( -כיתות ז'   שישי ימי     -לוח מפגשים                          

 מחצית א' 

 תאריך  מפגש 

1 11/09/20 

2 25/09/20 

3 16/10/20 

4 23/10/20 

5 30/10/20 

6 06/11/20 

7 13/11/20 

8 20/11/20 

9 27/11/20 

10 10/12/20 

11 25/12/20 

12 01/01/21 

13 08/01/21 

14 15/01/21 

15 22/01/21 

 מחצית ב' 

 תאריך  מפגש 

16 29/01/21 

17 05/02/21 

18 12/02/21 

19 19/02/21 

20 05/03/21 

21 12/03/21 

22 16/04/21 

23 23/04/21 

24 07/05/21 

25 14/05/21 

26 21/05/21 

27 28/05/21 

28 04/06/21 

29 11/06/21 

 18/06/21 ידה משכבה ט' פרו  שנה  וםערב סי -  30
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 בתוכנית   החינוכי והקורסים   צוות ה 

אופני ההוראה ודרכי ההוראה    תחום התמחותו,  . לכל מורה יש אתומנוסההוא צוות מיומן    ינוכי במרכז מטמוןת החוהצו 

ים: מדע,  ם המשלבינאת התכ  אנחנו סמוכים ובטוחים כי תלמידי יום ההעשרה ילמדוהמייחדים אותו. עם המורים הללו  

תחומיים  הומניסטיקהאומנות,   בין  החינוכי  . וקורסים  השנה   הצוות  במהלך  בפיתוח    עובר  שונים  וקורסים  השתלמויות 

חלק   והמצטיינים.  המחוננים  התלמידים  המחוננים  מה והוראת  במרכז  עובד  העבודה    שלושה צוות  המבטיח ימי  דבר 

חברתיות    ובמקביל טיפוח מיומנויות לימודיות, עניין רבים    ת בתחומית והתקדמוף, המשכיורציחס אישי בצד  לתלמידים  

 הצוות השתלם בהוראה מקוונת ואף התאים את הקורסים השונים לכך. ורגשיות.

 

 לוין   שרה 

העברית ותואר שני בתולדות  יברסיטהבעלת תואר ראשון בארכיאולוגיה ותולדות האמנות מהאונ: סיון בהוראה י השכלה ונ 

בעברי עבדתי בבתי   מחוננים.תלמידים מלמדת רק האחרונות השנים   12-שנים, וב 23מלמדת . חיפה יברסיטתהאמנות מאונ

שעברתי ללמד במשרד   בירושלים. לפניזיאון ארצות המקרא  כמו כן, עבדתי במוזיאון ארץ ישראל ובמו ספר שונים ומגוונים.

 יחידות ההוראה של רשות העתיקות. החינוך עבדתי ברשות העתיקות, שם פיתחתי את מערכי השיעור ו

 

   לכיתות ג'   :ישראל על שביל    כיאולוגיה אמנות ואר

ישראל   שביל  על  לטיול  העברבנצא  מן  אוצרות  למצוא  על    מטרה  וחשיבה    הההוו ולחשוב  ביקורתיים  במונחים  שלנו 

לייצור   נפלאים: פסיפסים בציפורי, מפעל  ומבנים  לעינינו חפצים  יתגלו  ראשי חץ של האדם הקדמון  ארכיאולוגית. בדרך 

פצים של האדם הקדמון  ים וחד, שלבעוספיהל מזלות  מתים עתיקה בבית שערים, גלגבעיר    מוביל, סרקופגים מאבןבצומת ה

במערות בכרמל, מפעל מים מסועף ואדיר של הרומאים שמתחיל באלונה, ממשיך ליד זיכרון יעקב ובנימינה ומסתיים בעיר  

קות  ו בהווה ונתנסה במגוון טכנילם שלנביקורתית נתבונן בעו  נחשוב ונחקור בדרך  לא הכל.  וזה עוד  -העתיקה שבקיסריה

 ולל פרקטיקות של צילום, הדפס ומדיה דיגיטלית .כאמנות עכשוויות 

הקורס יועבר בכיתה ובשטח: בכיתה נחקור, נשחק וניצור יצירות משלנו בהשראת הממצאים העתיקים שגילינו. מידי פעם 

 .ברים..צמנו את האוצרות המדובאתרים נבחרים, שם נראה בע נצא לטיול

  ת כבארהומל מעררכ ,, חוף פולגאפולוניהרעיונות לטיולים : 
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 לכיתות ג'   :ומיתולוגיות   מיתוסים 

. הסיפור ילווה במצגת שתחשוף את ומתרבויות שונות טוריהסאספר סיפורים מערש הציוויליזציה, משחר ההי  זה  סבקור

נקנח ביצירה או אתגר הקשורים ו   נקיים דיון התלמידים בפני הממצאים העתיקים הקשורים לסיפורים. בסוף כל סיפור

 לסיפור.

 

 
 

 

 

 ה' -מלאכות קדומות: סדנא לכיתות ד' 

הקורס קורס זה יחשוף את התלמידים בפני כמה מן המלאכות הקדומות שהאדם פיתח לאורך ההיסטוריה. מקצתו של  

ה המערבת גוף, ידרוש מהתלמידים להפעיל מיומנויות של עשי הקורס י ית.מעש יועבר במצגת, אבל רובו עשייה יצירתית ו

או   במהלך הקורס נכין חפצים משלנו במלאכת יד, כפי שעשו לפנינו אבותינו הקדומים. נלמד כיצד להכין תיקראש ונפש. 

, נלמד  או קש אורןד לקלוע סל קטן ויפיפה ממחטי ט ואריגה. נלמד כיצסיבי הצמר, הכנת חוהכנת משלב באריגה קלמר 

אנו חשים?  כיצד  –. במקביל נבחן את עצמנו בעבודה  להכין פסיפס צבעוני ועמיד משלנו, ועוד ככל שיתיר לנו הזמןכיצד 

 מתמודדים עם קושי?כיצד אנו 
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 ט' -לכיתות ח' :  עם תו   ף משות קורס    –  שלה ושלו באמנות   (Story)הסטורי  

שמעותיות לצד  מ מניותושל האמנות תוך הבאת דוגמאות של א ההיסטוריהסיפור  -קורס שנתי שיעסוק בתולדות האמנות 

צירה  אליהן לצד י אמנים מוכרים. נתבונן ביצירות אמנות ונלמד כיצד לנתח יצירות למצוא בהן משמעויות לחקור ולהתחבר

 כולות אישיות בסדנא מעשית ופיתוח י

 
 

 ט' -' ז לכיתות  קורס בחירה  ארכיאולוגיה למתקדמים:  

מנת לפצח  -היא זירה מדעית מרתקת שעל  (ממצא החומרי)מדע העוסק בחקר התרבות האנושית באמצעות ה  וגיהארכיאול

רבים   בתחומים  הבנה  נדרשת  מציבה  שהיא  לשאלות  התשובות  נצטרך   ממדעיאת  אלו  בכל  הרוח.  מדעי  ועד  הסביבה 

ם זייפני העתיקות וכיצד ניתן להילחם מה התרחש ביום הגורלי ההוא בפומפי? מי ה   מנת להבין -על  זה,   , בקורסלהשתמש

 החסרה' ושרלוק הולמס?  ההחוליי ? מה הקשר בין 'בהם

על שאלות אלה ואחרות נענה בקורס 'ארכיאולוגיה למתקדמים'. נחקור סוגיות מרתקות בארכיאולוגיה מן הארץ והעולם.  

מפתיעים גילויים  מרכנכיר  עתיקים  וממצאים  חשובים  ארכיאולוגים  של  סיפורם  ב'ארכיאולוגיה  ,  נשתמש  לבסוף,  זיים. 

 .ליצור חפץ משלנו, ממש כמו הקדמונים  ניסיונית' על מנת
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 : לכיתות ה' יומנו של הנוסע בזמן 

ובעולם.    הקורסבמהלך   בזמן  וירטואלי  למסע  אירוע  נצא  ו/או  תקופה  יבחר  תלמיד  אותו.    היסטוריכל  לאחר שמרתק 

עצמו  ,ופההתקמאפייני  חקור את  יש ימים,ויכיר    ,בכוחות  אותם  של  והתרבות  החברה  הסביבה,  התלמיד את    את  יכתוב 

בזמן'יומנו'   בנוסףממסעותיו  לדוגמא, תלמיד  כל  ייצור    .  אופייני.  רקע  בתוך  פוטושופ,  תוכנת  בעזרת  עצמו  של  תמונה 

עשויים   בגדים  תמונתו  על  ילביש  התלמיד  האבן  ובתקופת  מערה  במרכז  ויעמוד  צור. עור,  וכלי  קיר  ציורי  הכרח   בה  יש 

 ! סטורית ומדעיתיאמינות הלשמור על 

 . חרבכל דרך שיבבזמן אותו יציג לקהל בסוף השנה לכל תלמיד יהיה יומן 'המעיד' שהוא סייר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ו'   כיתות ל   –  דינה היימן משותף עם  קורס    –ביסודות החקר  קורס    -  חקר בעלי חיים בסביבת האדם   -אדם וסביבה  

שנ שבוחקורס  היסטתי  תקופות  ועכשוויון  קדומות,  היסטורייםבאמצעו  תוריות  ארכיאולוגים,  ממצאים  ים מחקרו  ת 

נבחן  מה חיים,  לבעלי  האדם  שבין  בקשר  נתמקד  והסביבה.  האדם  של  בהקשר  היסטוריות  מהפיכות  אודות  נלמד  הווה.  

לבעלי חיים זכויות  פילוסופיות כמו האם    נשאל שאלות  ביחסם של תרבויות בעולם אל בעלי חיים שונים.  סמלייםהיבטים  

אם לבעלי חיים יש חיי חברה. האם יש להם אמות מוסריות? ונשאל גם שאלות מחיי היום יום כמו: מי הלבני אדם?    שוות

באמצעות החקר לומדים התלמידים מיומנויות של כתיבת עבודה,   חכם יותר הכלב או החתול? והאם קוף אחרי בן אדם?

מחקרית,  עה שאלה  קריאה  לאת  חומרי  בין ,  םרלוונטיי חיפוש  מתפל,    הפרדה  בנושא,  עיקר  עריכה  פרזנטציה,  התמקדות 

 הבעה בכתב.ו
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 ורי מלצר א 

בהוראה י ונ   השכלה  ראשון    :סיון  תל -חברהתואר  של  האקדמית  המכללה  שני -אבי-פוליטיקה,  ותואר  תרבות,  ב  יפו  לימודי 

ל של  למיד  .ונדוןהאוניברסיטה  במרכזי  יצירתית  וחשיבה  ומדריך משחקי אסטרטגיה  ובממרצה  לילדים מחוננים  סגרות  ה 

ומדע.    ים. מורהרשונות למבוגפנאי   ידי "אשכולות חשיבה" בשיתוף קרן קר"ב כמורה העוסק בפיתוח חשיבה  מועסק על 

  .עוזר מרצה  -אביב יפו-המכללה האקדמית של תל ח'.-כתות א'

 

 ד'-כיתות ג' ל   :ירתית יה וחשיבה יצ משחקי אסטרטג 

טרטגיה. נכיר משחקי  סארוך והבנה בעקרונות הא  ססים על חישוב לטווח בקורס זה נלמד על תהליכי קבלת החלטות המבו

ונבחן את אתגרי החשיבה השונים שהם  אסטר והמזרח הרחוק,  ועתיקים שפותחו בישראל, ארה"ב, אירופה  טגיה חדשים 

הק  במהלך  בפנינו.  ונלמדמציבים  טסו,  וסון  נלסון  חניבעל,  נפוליון,  של   ההיסטוריות  בדוגמאות  ניעזר  מניסיונם   ורס 

 מנות האסטרטגיה.   אוחוכמתם ב

 

   ט' -תות ז' לכי   :משחקי אסטרטגיה מתקדמים 

לפתח את כישורי החשיבה והניתוח שלנו באמצעות משחקי אסטרטגיה ברמת מתקדמים, משימות  נלמד להכיר ו בקורס זה 

עזרת דוגמאות  נבחן את אמנות החשיבה האסטרטגית מנקודת מבט היסטורית ותרבותית ב  . כמו כן,ואתגרים קבוצתיים

 .טקולנוע, הספרות והספורמתחומי ה
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 ט' -תות ז' לכי   מדע בדיוני ופילוסופיה:

הפילוסו בתחום  המרכזיות  והשאלות  הנושאים  מן  כמה  עם  היכרות  נערוך  זה  מה  פיה בקורס  אדם?  מהו  החברה  כגון:  י 

החיה השאר...יאידאלית?  וכל  היקום  לם  התוכן  .  בעולם  נעזר  זאת,  מטרה  שימוש  העשיר  צורך  תוך  הבדיוני,  המדע  של 

נערכות קריאה עיונית משותפת, נפליג   .מהגותם של אסימוב, היינלין וה. ג. וואלס  בדוגמאות ספרותיות, קולנועיות ואחרות

 .  , נדון ונתווכחןעליהו תשובות ות שלא תמיד תהיינה לנבדמיון, נשאל שאל

 

 
 

 

 

 לכיתות ג' :  מוסיקה עולם ה 

נכיר מגוון רחב  זין ולהקשיב, ולבד ובקבוצה, נלמד להאבנגינה בכלים,  בקורס זה נערוך היכרות עם עולם המוסיקה. נתנסה  

רגשות  והבעת  ובתקשורת  באלתור  ונתנסה  והרמוניות,  מקצבים  נתרגל  ופחות.  יותר  מוכרים  מוסיקליים  סגנונות  של 

 ת כלים מוסיקליים  ביחד, נלמד להכיר את המוסיקאי והאומן שנמצא בתוכנו. באמצעו
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 אירית זורר   "ר ד 

ונ  בהוראה י השכלה  וח  :סיון  כחוקרתמדענית  החיים.  במדעי  הייתי  וקרת  העולם    תמיד  ולחקור את  להבין  מלאת סקרנות 

של הנגיפים. חקרתי את תחום הביולוגיה של התא ומחלת הסרטן ואת עולמם המופלא    מתחילת דרכי האקדמיתשמסביבי.  

המשכתי במסלול   התואר  לאחר סיום  . אוניברסיטת בן גוריון בנגבלימודי תואר ראשון במדעי החיים בהתחלתי את לימודי ב

במסגרת עבודת הדוקטורט בנושא מעורבות תיקון נזקי  מכון ויצמן למדע.  מחלקה לביולוגיה של התא בבר לדוקטורט  ישי

לב נשלחתי  הסרטן  מחלת  בהתפתחות  משותף  ד.נ.א  מחקר  הלאומי  במכון  צע  במכון  הסרטן  ארה"ב  לחקר  של  לבריאות 

(National Institute of Health - NIH)עם נסעתי  קבלת  .  עבודת  הדוקטורט  דוקטורט  מחקר    לבצע  מעבדה בפוסט 

 אוניברסיטת קולומביה בניו יורק. מהמובילות בתחום מחקר הנגיפים בבית הספר לרפואה ב

עסקתי   לארץ  חזרתי  בחברת  עם  הרפואית  הדיאגנוסטיקה  במחקר,  ROCHEבתחום  אקדמית  ועסקתי  ופיתוח    הוראה 

 . הפתוחה באוניברסיטה יחידות הוראה 

עורר בהם  ללמד במרכזי העשרה לילדים מחוננים כדי לבחרתי  אקדמי ובהוראה  מדעי  מחקר  בהן עסקתי בלאחר שנים רבות  

לחקור  ניצנים   ורצון  מדעית  סקרנות  העולםשל  מטמון כי   .את  במרכז  המדעים  בתחומי  מגוונים  קורסים  מלמדת  אני  ום 

 ובמרכז המחוננים חופי"ם בעמק חפר.

 

   ן בי תו רו   עם   –   ' ג קורס לכיתות    -מנות  ר במדע ובא מחקר של חומ  -מעץ לנייר    -ובאומנות    חומר במדע 

נחקור את גלגולו של עץ לתעשיות השונות וביניהן ליצור  .  הקורס יעסוק במחקר והתנסות במתודות מדעיות ואמנותיות

בטים הסביבתיים והמדעיים של תעשיית  נבין את ההי  לעשות מנייר.את ההיסטוריה של הנייר ואת החומרים שניתן    נייר,

יוצא דופן.    נכיר אמנות מעוררת השראה  נייר.ה ייחודי, לא צפוי,  חזור פנים לשימוש חוזר ומונבחן אשהשימוש בנייר בה 

וניצור    ם ימכרו כתרומה לעמותה לבחירת התלמידיםריכאשר התוצ ממוחזרים בטכניקות שונותנייר ונתנסה ביצירת ניירות 

 לסיור במפעלי נייר חדרה. במסגרת הקורס נצאלסבים ולסבתות שלנו.אגרות חג 

 

    
 

                                                                      ' ד כיתות    -יצירתית  ו ביקורתית    מדעית,   שיעור בחשיבה 

ראשי אחר  נתחקה  זה  הסקרנות בקורס  במשמעות  נדון  החקר.  תהליכי  הביקו  ת  בסיס והחשיבה  מהווה  היא  ואיך  רתית 

ים ות ולמידה מחקרית. נחקור ביחד מאמרים בתחומי דעת שונים ונבין את הדרך להשגת המסקנות והממצאלשאלת שאל

ליישם   כדי  דרוש  ומה  מחקר  שאלת  בונים  איך  נלמד  ומדעיות.  טכנולוגיות  דרך  לפריצות  מחקרית.שהביאו  נערוך    אותה 

, חלוקת משימות בין חברי  ןופירגוירה חיובית  ש על עבודת צוות, סדר והתארגנות, אוות תוך שימת דגמחקר עצמאי בקבוצ

 בסיום השנה יציגו התלמידים  ד ואחד להצלחת המחקר המשותף.הקבוצה, התמקדות במשימה ואחריות אישית של כל אח

                   .ניברסיטת ת"אאושב מוזיאון הטבעלסיור   י משפחתם.את תוצריהם לפני חבריהם למרכז ובנ
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 ט' -וקורס בחירה לתלמידי ח'   ' ז ות  לכית   -מדע במטבח  

כולו במטבח. הוא שהוא מתרחש  הייחוד שלו  קורס מדעי לכל דבר אבל  הוא  "מדע במטבח"  התלמידים נחשפים   הקורס 

)חומצה בסיסיים בתחומי המדעים  אנטי-למושגים  פנים,  מנגנון הפעיל  אוקסידנטים, -בסיס, מתח  ות של שמרים  קלוריות, 

דעית מעולם המדע הטמון במטבח. התלמידים לומדים על העקרונות המדעיים עליהם מתבססת  עוד ועוד( דרך התנסות מו

ומבינ מתנסים  הם  במטבח.  המאכלים  הכימיות  הכנת  תכונותיהם  ואת  עובדים  הם  איתם  החומרים  מבנה  את  ים 

ניסויים מבצעים  הם  תכו  והביולוגיות.  את  וחוקרים  המדעיים  המאכלים  התנות  מתנסים  בנוסף  בהכנת שונים.  למידים 

ה  מאכלים טעימים ומקוריים ומבינים את העקרונות המדעיים מאחורי המתכונים. הקורס משלב עקרונות של תזונה בריא

 . כאחד קורס טעים ומהנה    הואעם ההבנה המדעית שמאחורי האוכל אותו אנחנו אוכלים. זה  

 . ממפעלי המזוןמרכז המבקרים של אחד  –סיור 

                                          

 

 

 

 ט'  -' חכיתות  ל   –בגנטיקה וביולוגיה של התא  שנתי  קורס חקר    -מסע בנפלאות הסליל הכפול  

החקר קו של    השנתי  רס  ראשונה  הצצה  לעולם  התהוא  יחשפו    אמיתיאקדמי    מדעי מחקר  למידים  בקורס  החיים.  במדעי 

ולמחלות הבסיסיים  התורשה  לעקרונות  יתוודעו  התא.  של  והביולוגיה  )הגנטיקה(  התורשה  מעולם  למושגים   התלמידים 

התלמידי יחשפו  כן  כמו  שלהן.  הגנטי  הרקע  את  ויבינו  נדירות  מובילים  גנטיות  למחקרים  ם 

 טן. יות והסרבתחום המחלות הגנט

מדעית   בצורה  אותה  ולבדוק  לנסח  יש  וכיצד  מדעית  מחקר  שאלת  מהי  ילמדו  התלמידים 

תוצאותיהם   את  ויציגו  מולקולרית  בביולוגיה  בניסויים  ויתנסו  יתכננו  התלמידים  אקדמית. 

 בתערוכת פוסטרים מדעיים לחבריהם במרכז המחוננים. 

 . אגמים בחיפהה ימים והן לחקר סיור במכו
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 עדו גולן 

עודת ת  (. B.Sc.T.E) ובהוראה    שייתיי בחולון, תואר ראשון בעיצוב תעהמרכז לחינוך טכנולוג  :סיון בהוראה י ונ השכלה  

פיתוח חשיבה יצירתית  מלמד ת"א. 'נים באונשנתית להוראת מחוננים ומצטיי-נית הדובוגר התוכ ,ת"א 'הוראה מאונ

 סיון עשיר בעיצוב. יבעל נ .מחונניםבמספר מרכזי 

                    

 ' ה   : לכיתות ( Coding To Learn)    תכנות ללמידה   -קריאטיב ג'ים  

 לבצע פעילויות?  חשבתם פעם איך כתיבת מילים וסימנים שונים גורמים למחשב לפתעאם ה

 ?צור אפליקציה משלכם? האם חלמתם איך היא תיראההאם חלמתם אי פעם לי

ות כמו בעולם אז קורס תכנות הוא הקורס עבורכם. בקורס נלמד פקודות תכנות בקוד אמיתי ובעזרתן נפתח אפליקצי

נבנה ונתכנת חדרי ומשחקי בריחה  נתכנן,  (Computational Thinkingבתהליכי "חשיבה מחשובית" )  אמןהאמיתי, נלמד ונת

אליים, ניצור ונשלב גרפיקה למראה מעוצב, נלמד איך בונים חדר בריחה ואיך גורמים לו להיות מרתק? מהם הסודות  וירטו

 שמאחורי הקלעים?

 ירה של אתגר, ריגוש ומתח שמשאירה רושם על המשתתפים?מסעלם אחר ונסחפים לחוויה מרתקת ואיך נשאבים לעו

קורס מלא "אקשן" בו נגלה עולמות   .ושיתופי פעולה בקבוצת השוויםמשולבת משחוק, אינטראקציה בין אישית הלמידה 

ק, נצחבאתגרים וביצירתיות...נופתע,  ומושגים, סודות וסיפורים, בקלילות ובהומור, בייחס אישי ומכיל, נחקור, נתנסה

 נשחק ונתפתח. 

 

                     
  

  
 לכיתות ה'    ת:אמנות דיגיטלי   -קריאטיב ג'ים  

 ?האם חלמתם אי פעם לעצב את המציאות

)כמו   תרחישי בריחה פורמט של. הקורס מועבר בונאתגר את עצמנו לשיאים חדשיםבקורס אמנות דיגיטלית נלמד, נעצב 

 ר.והומו  ובאווירה של קלילות (רק במחשב חדרי בריחה

ובשילוב משחוק )למידה מתוך משחק והנאה שמובילה    בעבודת צוותאתגר את החשיבה היצירתית שלנו באופן חוויתי, נ

נקבל שונות,  נצפה בדוגמאות)הפירוש יובן לגמרי בקורס(, וכן רקעים ועיצובים מרהיבים.  Cartoon איורים בסגנון .(להנעה

עם  נתרגל שיתופי פעולה . ונתפתח נחלום ,נצחק .הדיגיטליתשל עולם האומנות  םנציץ אל מאחורי הקלעיו טיפים והסברים

 .חברים 
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 : לכיתות ד' מחשבים וחדשנות קריאטיב ג'ים:  

 "ביתחשוימ ”חשיבה רא:תחום שנקנכיר ות חדשניות, המחשב, נכיר טכנולוגי תרהכבנעמיק זה בקורס 

(Computational Thinking) ,  מתוקשבתחשיבה יצירתית בסביבה   ונתמקד באתגרי בסיסיים יתמיםבפיתוח אלגורנעסוק. 

נציץ אל  נקבל טיפים והסברים. .שונות נצפה בדוגמאות ...גרפיקה במסכים, במשחקים ועודנלמד כיצד מתכננים ומעצבים 

 , ניצור רקעים, איורים ועיצובים מרהיבים.ביםשל עולם המחש מאחורי הקלעים

יחס  .שמובילה להנעה...(  )למידה מתוך משחק והנאה ובנוי ממשימות והפעלות, משולב משחוקחווייתי קורס הקורס הנו 

מיועד למי שאוהב לשחק, מוכן .  פלאש ופוטושופ :מקצועיותהנעבוד בתוכנות מובטח לכל תלמיד. אישי מכיל וגמיש 

 להנות.ו , לצחוקלשמוח, להתפתח להתנסות,

 

 
 

 

   ה' -ד'   ות ת כי   : לכיתות פוטושופ   קריאטיב ג'ים:

 במחשב. פוטושופתוכנת פיתוח חשיבה יצירתית באמצעות 

, לעשות  מעצבנת להוריד נקודת חןשנות תמונה מפורסמת,  ל ?האם אי פעם חלמתם לשנות את המציאות בלחיצת עכבר

 ? משהו מצחיק או לסדר את השיער בלי לחפוף אותו

חברתי   את החשיבה היצירתית באופן חוויתי, נפתחבהומור. באווירה קלילה ו מתוך אתגר,פוטושופ נלמד בקורס עיצוב ב

נקבל טיפים והסברים, נצחק, נחלום  ובשילוב משחוק )למידה מתוך משחק והנאה שמובילה להנעה(, נצפה בדוגמאות,

 .בינאישייםנתרגל שיתופי פעולה   ,כמו כן .רתיתנלמד שיטות לשיפור יכולתנו היציו ותמהנ ותיבפעילונשתתף  .ונתפתח

נשמע על יצירתיות ומוח, נתנסה בטכנולוגיות חדשות, ניצור הדמיות, נעבד תמונות וכן רקעים ועיצובים מרהיבים. נקבל 

 יחס אישי מכיל וגמיש ויחד עם זה נעבוד בתוכנה המקצועיות והמובילה פוטושופ . נבין יותר כיצד עובדים אומני 

ועד למי שאוהב אתגרים, מוכן להתנסות, לפתח את החשיבה  יסודות בעבודה הטכנית בתוכנה. מי נרכוש ו הפוטושופ

 ות. לשמוח וליהנ ,היצירתית
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   דינה היימן 
ה משלושים שנה כמטיילת, כותבת לוגיה, נוסעת במזרח אסיה למעלתואר שני באנתרופו בעלת :סיון בהוראה י השכלה ונ 

בהוראה, בהרצאות לקהל הרחב ובכתיבה במגזינים, מגשרת בין   ך המשי".ספר "צברים על דרהמחברת יכת טיולים. ומדר

ת וך של הילדים בארצו עולמות תרבותיים, ובוחנת מה אפשר ללמוד מן המפגש בין התרבויות. התבוננות בדרך החינ

מיצים, ת חיינו. זכיתי לשהות במחיצת אנשים אמנת לשפר א-מה אפשר להביא אלינו עלהשונות,  מביאה אותי לבחון 

שבחרו בדרך שפרצה את המסגרת המקובלת בחברה שלהם. אנשים אלו ממלאים אותי בהשראה, אופטימיות ואמונה 

 ברה והסביבה כולה. בחינוך, כדרך לשיפור חיי יחידים ולהבראת הח

 

   : לכיתות ג'ילדים בעולם 

 מעלה לדיון סוגיות רבות. ו דע רחב אודות העולם, התנאים הגיאוגרפים וחיי הילדים בארצות אלהמקנה יעור שיה

 ם מוצגים תוך השוואה למנהגים יהודים וישראלים תוך התבוננות רגישה אל תוך החברה הישראלית, ואל עצמנו. המנהגי

דרכי חינוך,  יים, עושר ועוני,  רתלתלמידים הזדמנות לבחון נושאים כמו מעמדות חב

ין המנהגים הנלמדים נעשה חשיבות החינוך, ערכים של שוויון ומדדים של הצלחה. ב

לבחו מושג  ניסיון  את  להרחיב  בתקווה  לגיטימיות  אמונות  מול  תפלות  אמונות  ן 

אשר  אמונות  ושל  נוהגים  של  רבות  דוגמאות  מובאות  כן  כמו  התפלות.  האמונות 

בבחינה חוזרת מתגלה מאחוריהם הגיון רב. ותים ונחשלים אשר נחעשויים להיתפס כ

גבו את  להרחיב  היא  וסובהמטרה  לפתיחות  ולהביא  הרציונאליות  מתוך  לות  לנות 

כבוד  של  לחיים  והחברה  המדע  את  מצעידה  אשר  היא  חדשנית  חשיבה  כי  תפיסה 

אותם ס  ורווחה. במהלך הקורס יבחרו הילדים נושאים שונים הקשורים לנושאי הקור

 . לקהילה לתרומהיפתחו 

 

 

 ה' -לכיתות ד'   גשים בין תרבויות? מה אפשר ללמוד ממפ   -  מפגשים בין תרבויות 

שיפוטיות בדרך כלל בעם תרבויות אחרות אנו נוהגים ראשוני  מה ניתן ללמוד ממפגשים עם תרבויות רחוקות? במפגש

ולתובנות יקרות ערך. מנהג שעשוי להיתפס תחילה  אור חדשהתבוננות בל מחודשת זוכיםעם בחינה  לרובוערכיות אשר 

כנחשל, מתגלה כבעל מעלות רבות הן לסביבה והן לנפש האדם. אנו נפגוש סוגים שונים של תופעות חברתיות בעולמות 

יעור  כל ש ה את המראה אל עצמנו, ונבחן את תרבותנו בהתאמה לתרבות הנלמדת.שרחוקים מאיתנו ולאחר נפנה חזר

    דנא בהקשר לנושא השיעור.מלווה גם בס
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 : לכיתות ד' עלומי שם ונשים אלמוניות שעיצבו את העולם   אישים   

פועלם. במסגרת הקורס יחקור כל תלמיד בא זכו להכרה  אך ל  ,והמציאו  עיצבו חשבו, כתבו,  נשים וגברים  לאורך ההיסטוריה  

לגדולה גדול. התלמיד  ,אישיות אחת שלא עלתה  שינוי  חוללה  יבחנו מה  אבל  תרומתם של אישים אלו, באילו   הייתהים 

שלהם.   ההמצאה  או  היצירה  הרעיון,  לקידום  פעלו  וכיצד  עמדו  הם  והתנגדויות  היוצרים  מכשלות  של  התמודדותם 

ודדויות מסוגים התמ  והחוקרים עם המגבלות שהעמידו בפניהם הביאו אותם לעיתים לשיפור ולשכלול יצירתם ומחקרם.

 לתלמידים אודות הדרך בה פועל אדם לקראת מצוינות בתחומו.  אלו יהוו דוגמא

 

 

 

 ט' -: לכיתות ז' )למידה מבוססת פרויקט(   תכנון טיול 

? כיצד  ומה עלינו לקחת בחשבון תנאים עלינו להתחשב לומה לומדים כשיוצאים לטיול? איזה מרכיבים עלינו לתכנן? באי

טיול  לפרטי פרטיםמטרת הקורס היא לתת לתלמידים לתכנן ת?  נהפוך את המסע לחוויה משמעותית, לימודית ומעצב

במגבלות הקורונה(.  על פי תכנית שהתלמידים יכינו בעצמם ) יתבצעהטיול המוצלח ביותר  ם. ולקהל יעד מסוי מסויםלאזור 

  רויישאצלח יהיה מו אם .תכננולהדריך את הטיול שהם ו , לגלות מנהיגותלתכנן, לתזמן, לתקצבלעשות הכל: עליהם יהיה 

 ? נתכנן גם טיול לחו"לאולי גם זמן 
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 רוני שפץ 

מאוניברסיטת חיפה. בעלת  בעלת תואר ראשון באנימציה מבצלאל ותואר שני בטיפול באומנויות : השכלה וניסיון בהוראה 

 משרדשנים במרכז למחוננים בנתניה. מאיירת, יוצרת ומטפלת באומנות ב  כחמשעובדת . ילדים תוהורא תניסיון בהדרכ

 החינוך. 

  

 ד' -כיתות ג' ל   והיכרות עם עולם האנימציה:  ( nStop motio)   מושיין -טופ ס   ת אנימציי  

וציורים. לחפצים  חיים  ונותנת  הדמיון  את  מציתה  הדומם    אנימציה  כשהחפץ  שמתרחש  קסם  ונע   לפתע  'מתעורר'זהו 

הזה הקסם  מאחורי  עומד  מה  לסביבה.  ומגיב  ונ  ?במרחב  נלמד  זאת  אותו?  עושים  בקורס.איך  הח  תרגל  את  וקים  נלמד 

בצילו כדי התנסות  תוך  ועוד.  האטה  תנועה, תאוצה,  כמו  באנימציית סטופהפיזיקליים  מיומנות  נרכוש  ועריכה  מושיין  -ם 

 . וסיפור אישי ניצור סרטוני הנפשה המספרים סיפור ומעבירים מסר .סמארטפוןהטאבלטים או אמצעות ב

  ולנוע והאנימציה.ת ולמידה של מושגי יסוד בעולם הק די עידוד חשיבה ביקורתיהקורס יכלול גם צפייה בסרטונים תוך כ

 

 
 ניר שני 

  כון להיסטוריה , המת"א  'נואלימודי תואר שני,  , מדעי המדינה ופילוסופיה,  ת"אאונ'    תואר ראשון,  סיון בהוראה:י השכלה ונ 

הקלי המדעים  של  בפילוסופיה  התמחות  והרעיונות,  המדעים  של  שני,ופילוסופיה  תואר  לימודי  ביה''ס "אתאונ'    ניים,   ,

אנגליה ומד כעת לדוקטורט בחינוך, אונ' דרבי ואר שני בניהול, אונ' דרבי אנגליה, התמחות בניהול משאבי אנוש וללחינוך, ת

ו''מ  קורסי פוב  הנחיית סדנאות מנהיגות לקצינים   .הספר לפיתוח מנהיגות של צה''ל-חיפה.  פרוייקטור חיילי בבית  'ואונ

מנהי סדנאות  למפקפיתוח  פיקגות  קורסי  ולסגלי  ומוכשר    . ודדים  ונוער מחונן  לילדים מחוננים  מנהיגות  סדנאות  הנחיית 

  .וכיתות מחוננים, מלמד במרכזי מחוננים  LEADרגון בא

 

 ט' -ו' כיתות  לתלמידי    :מנהיגות 

  פיתוח המנהיגות,   ולםיר מושגים מדעיים מענכ  בפרט.  ונוער  ילדיםאצל  ו  בכלל  פתח הבנה לתופעת המנהיגות נ  זה  בקורס

להוביל ולהשפיע באופן    נם והאמונה ביכולתםרצוואת    ותלמיד  תלמידכל  המנהיגותית של    והמיומנויות  פתח את היכולתנ

 , משוב ורפלקציה ע"י התלמידים והמורה. וכל זאת בדרך של משחק, דיון וסביבתם בכל תחום שיבחרחיובי על 
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   ויטל טופיול ר 

בהוראה י ונ השכלה   המד  :סיון  )בוגרת  לאמנות  בבהתמ  B.Edרשה  מורה  הצילום(,  ובהוראת  בצילום  "דרך חות  הספר  ית 

ר, עיצוב  , מוצםאירועיפורטרטים,    סיון הוראה בחוגים פרטיים לאמנות, צילום ונגינה. מתמחה בצילוםי. נצילום" בתל אביב

יתות  מטמון ובכ  במרכזלמדת  מ.  חיים-ליעבלמען    מתנדבת  עות חברתית.יתוח מודלפמאמינה בכוחו של הצילום    ותעשייה.

 . מזה מספר שנים מחוננים

 

 לכיתות ז' :  אומנות הצילום מבוא ל 

, ירכשו התלמידים את הידע הטכני הנדרש לתפעול ידני מלא של המצלמה, תוך לימוד מעמיק של חלקי יםרת הקורסבמסג 

לום בכלל,  מושגים מעולם הציפי. בקורס נלמד  התוצר הסו  המצלמה, הצמצם, התריס והעדשה, והשפעותיהם השונות על

ם כשפה אמנותית בעולם של הקשרים ויזואליים, דרך בפרט. נכיר את זירת הצילום, את הצילוומעולם הצילום הדיגיטלי  

 עבודה מעשית וחשיפה לצלמים שונים. נתרגל קומפוזיציה, סיפוריות,  בימוי, צילום רחוב וצילום דיוקן. 

 יתות ז' לכ :  פרויקט   -  ומנות הצילום א מבוא ל 

בבמחצי נעסוק  השנה  של  השנייה  ות  שלמדו  והמיומנויות  העקרונות  שונותיישום  בטכניקות  צילומים  ובהשראת   נצלם 

 נצא   שיוצג בתערוכת סוף השנה.  ישיאשר מביא מעולמו הא  צילומיםתיק    צורכל תלמיד ילאורך השנה  צלמים מפורסמים.  

 . םצילובקר בתערוכות לגם 
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 ליאת עמית 

הוראה באוניברסיטת בר אילן. תואר שני בייעוץ באוניברסיטת   בעלת תואר ראשון בייעוץ ותעודת :סיון ביעוץ והוראה ינ 

עוסקת  רבות  ביניים. במהלך  שנים וחטיבת  םייספר יסוד-בתילמחוננים במרכזים, ת ופה. ניסיון רב במתן ייעוץ במסגרחי

 . חינוך תו, ייעוץ לפרט וייעוץ למערכךבתחום החינו בתפקידי הדרכהגם 

 

 ו' -: לכיתות ג' ולכיתות ה' רת במעגל תקשו 

יושם דגש על גיבוש ושיפור התקשורת האישית    -ל התלמידיםש  והחברתית  הקורס יעסוק בטיפוח האינטליגנציה הרגשית

 רת בין חברי הקבוצה.והתקשו

יי הקורס  התלמידיםבמסגרת  הקשור  חשפו  ולתכנים  בין למיומנויות  לתקשורת  יצירתית,  -ים  בדרך  אישית  ותוך  אישית 

פרט כלפי תכונותיו ואופיו    של כל  המודעות העצמיתם נעבוד בתוך המעגל  על פיתוח  . במהלך המפגשיתוחווייתימגוונת  

רגשותונעודד   של  ומביטוי  תחושות  י,  בפיתוח  נעסוק  כן  כמו  אישיים.  אישיות  חשבות  אפיקי  כולות  לקיום  וקבוצתיות 

ביןתקש ה-ורת  ערכים  ולהקנות  החברתיים  קשריהם  את  לחזק  לתלמידים  לסייע  העשויים  בחברה. אישית  חשובים 

ומשמעות    בקבוצה, חשיבות  שיתוף פעולה  חשיבה חיובית,,  שיח מקדם, ניהול  שונים  סוגי תקשורתהתלמידים ילמדו על  

 ובלתי מילוליים) קלפים, דיונים, משחקים וכד'(.צעות כלים שונים מילוליים  ים יועברו באמועוד. כל הנושא  שפת הגוףשל 
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 תו רובין 

מנות באוניברסיטה העברית, לצילום והכשרת מורים בא בוגרת בצלאל במחלקה  מנות,מחנכת לא   סיון בהוראה:י השכלה ונ 

  10רתי ומנחת מורים בחינוך חברתי. ניסיון של מעל שני בחינוך לאמנות במדרשה לאמנות, מדריכת חינוך חב בוגרת תואר

 תיות וצבע. עוסקת בחיבור שבין אמנות וקהילה, צילום וכתיבה, בישול, יציר .שנים בחינוך לאמנות

 

 מדע ואמנות   –  'הקורס הירוק'   בשיתוף עם ד"ר אירית זורר בבאי :  לכיתות ג' 

הסביבתי והמצב  בחומרים  יעסוק  בהכרות  -הקורס  נעסוק  חומריות  עם אקולוגי,  יצירתית  -דילמות  וחשיבה  סביבתיות 

 . ניםהשו תכונות החומרים חקר משותף שלתוך כדי  )שימוש משני( חדושחזור ומלשימושים חוזרים, מ

אמניםנ ונתנס  ותואמני  כיר  מהזבל  ואפילו  מהתעשייה,  מהטבע,  מיוחדים,  בחומרים  שעבדו  בחומרים מיוחדים  ביצירה  ה 

 .ונקיים יריד החירייהפסולת נצא לסיור באתר  בשימוש חוזר.

                                
 

 

 ' לכיתות ה   על מתמטיקה ואמנות :

יחד  נחקור    .אמנותיים במתמטיקה-בהיבטים מתמטיים באמנות ופואטיים  –תמטיקה לאמנות  הקורס יעסוק בקשר שבין מ 

והגדרות מתמטיות, נכיר מתמטיקאים גורמים  יות שהושפעו  ואמנ  , ואמניםת חשובים מההיסטוריהומתמטיקאיו  מושגים, 

 ת המתמטיקה.בהשראכלים שונים ומגוונים  בואז נתנסה ביצירה אמנותית   ממספרים, צורות או נוסחאות
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   : לכיתות ה' על אוכל, צבעוניות ויצירתיות 

דגש על  ונשים ם ייחודייים  מזונות צבעונינחקור שילובים . יחד ואף נבשל נכיר ונתנסה בתיאוריית הצבע, באמנות, ובבישול

 טעימה. אסטטית ומאד ותזונה בריאה  

 

 
 

 

 

 

 

   יתות ז' : לכ ילה באמנות היבטים של מעורבות בקה   –אמנות בפעולה  

הקורס יעסוק בקשר שבין אמנות וחברה במתח בין האמן הבודד לבין הקהילה וברב תרבותיות כפי שהיא יכולה לבוא לידי 

בהכרות   נעסוק  באמנות.  הלביטוי  'לקובייה  מחוץ  אמנות  אמנות עם  רחוב,  ואמנות  ברחוב  אמנות  בכיכר,  אמנות  בנה': 

  אמנותי.  –וננסה לפתח מיזם חברתי של אמנות ועוד. נצא לטיול גרפיטי, קהילתית וקהילות 

' וDesign Thinkingנכיר את המתודולוגיה  ערנות  ' לפיתוח רעיונות לטובת פתרון בעיות ממוקדות אנשים ונפתח מודעות 

 לם הגלובאלי מתוך עידוד של מעורבות אישית, אכפתיות ומחויבות חברתית.לחברה הישראלית ולעו
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 ט' -יומן אישי ויזואלי: קורס בחירה לכיתות ח' 

זה  הקורס   בבחירה  עצמיתיעסוק  בחומריםבאמצעות    אישיתהבעה  ו  התבוננות  וטקסטיםכתיבת  ,  שונים  יצירה   דימויים 

   אישיים.

י ויזואלית שתמצאו לנכון לבחור בהומנבכל דרך או  ומנים אישייםנבנה  נכיר טכניקות שונות של עבודה בחומרים,   .תית 

עצמית בחקירה  של    יתרפלקטיב  נעסוק  רחב  במגוון  והעמקה  חופש  מתוך  ניצור  שלנו.  האישי  העולם  עם  הכרות  לצד 

וה  חומרים. ההתבגרות  על  יצירה,  על  עצמינו,  על  שאלות  נהנה   השתנותנשאל  ובעיקר  חווים  החומר   שאנחנו  אל  לחזור 

                               והחוויה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   הודה קולטון י 

יהודה קולטון אומן בעץ ואוטודידקט שפיתח דרכי הוראה באמצעות חפצים מעץ וחומרים אחרים.    סיון בהוראה:י השכלה ונ 

 . יצירתית בכל הארץומפעיל סדנאות חשיבה  ר נתניההעיונני ומחאת מצטייני  מספר שנים היהודה מלמד ז

   פיתוח חשיבה יצירתית   -לצאת מהפלונטר 

האמן. של  והמצאה  פיתוח  מחקר,  פרי  יד,  עבודת  מעץ,  ומרהיבים  גדולים  חשיבה  למשחקי  על    קורס  דגש  שם  הקורס 

זה. מעין  חשיבה  לפיתוח  אותם  ומעודד  מאפשר  המשתתפים,  המשתת  יצירתיות  יקבלו  לפיתוח  פים  בקורס  לגיטימציה 

זו הסיבה העיקרית לעצירת או לענות תשובות  להתבלט או לשאול שאלות  היצירתיות מבלי חשש   שאינן מקובלות, שכן 

יוצרו, מקורות המשחקים, מעבר למשחקים בדרגות ההיסטוריה של  ב  נעסוק  היצירתיות בילדים. משחקים, חומרים מהם 

ן בחשיבה  פיתוח מתק  ,חזור, תיבת מטמוןונים, מ, מבוכים מסוגים שקי חשיבה,  , משחי לשוןוחידד  קושי גבוהות, חידות

 ועוד. יצירתית למען רווחת הקהילה

 


