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 דבר המנהל 

 

 נתניה שלום, מטמוןלכל באי מרכז 

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

 .תוך תרומה לקהילה" דים של תלמידים מחונניםחהמיולצרכים 

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

  נול  מאפשרת. חלוקה זו  בשלושה בקרים בשבועפועלים  ביה"ס שז"ר וממוקמים באנו   .חינוך בעיריית נתניהה  ומינהל   נתניה

 מיטבי. אישי  יחסלכל ילד  תתל

והומניסטיקה ב  מתמקדיםמרכז  בהלימודים   אומנויות  מדעים,  נושאיים:  צירים  יכולות  לוובש  שלושה  אישיים:  צירים  שה 

בכל נושא לאורך שנות הלימוד    מתרחבתמשתנה ו,  הלמידה מעמיקה , מיומנויות חברתיות ומיומנויות רגשיות.תקוגניטיביו

לומד את עצמו, את החברה בו התלמיד    חשיבה רפלקטיבית  במיומנויותתהליכים אלו מלווים    .'וועד כתה    'גתה  ככז מבמר

 . עולםסביבו ואת ה

עם   בהצלחה  התמודדנו  בה  שנה  בפנינולאחר  הציבה  הקורונה  שמגפת  החיוביים    ,האתגרים  הדברים  את  לאמץ  החלטנו 

בתוכניתשהל ישתלבו  והם  אפשרה  מרחוק  במרכזית.  תהשנ  מידה  למפגשים  נבנוסף  לסיורים  ,  דעתצא  נגוון  מרחיבי   ,

ימשיכו  במקביל התלמידים    .וההוריםף עם הקהילה  ת ם נשאותם ג  ים משמעותייםונייצר תוצרבפעילויות שוברות שיגרה,  

ורגשי  לרכוש חברתיות  זה    ותמיומנויות  את  נמשיך  השנה    .מנהיגות  כישוריו  ן ניסיו ובכלל  עם  ונחזק  הפעולה  שיתוף 

נויות,  ממיו  המאפשרים הקנייתקטנים  פרויקטים  גוגיה במרכז תתבסס על  הפד  החלל.סטרונומיה ו האהפלנתניה בכל נושא  

 .ועיסוק בערכים  היגותנמ, עבודת צוותניהול עצמי,  ביקורתית ומדעית, ,חשיבה יצירתית

 

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

נ יקדב  גר  אני.  רביעיתה לסוזןמה.  בנים  שוי  לשני  והשני    צבאימשירות  השתחרר  האחד    ,ואבא  בחטיבת    מפקדבצנחנים 

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

שנים  ת"א.  יברסיטתמאונ לפ  לאחר  ועבודת שטח כארכיאולוג עשיתי,  רים שנה, הסבה מעיסוק  שעכ  נישל מחקר אקדמי 

מנהל שכבה,  ויים ויזמות,  י בגף לניסמוביל ניסובודתי 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 ותמחוננים ומצטיינים בל ף אגכמדריך ארצי ב

שנעשה מתחייבים  י  אנו  מוכככול  על  ומאותגרים  נתלתנו  אהובים  שייכים,  בטוחים,  ירגישו  תלמידינו  בכל   שכל  וזאת 

  .סיטואציה שתציב המציאות בפנינו

, ומאחל להם םם הוותיקיכמובן גם את התלמידיו  למרכז  נה הש' המצטרפים  את תלמידי כיתות גחמה  בברכה    םאני מקד

 . יםוהמקצועי יםהמסור  מורי ועובדי מטמון בהצלחה לצוות הצלחה מרובה.

 החולפת. כפי שנתתם במהלך השנהכולי תקווה כי תמשיכו לתת אמון בצוות המרכז 

 

   ,הפוריינה בברכת ש

   המרכז מנהל – ועמית רומנ
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 ב תשפ" שנה"ל   –  קנון מרכז מטמון ת

 , שכונת נאות שקד, נתניה.7רחוב ד"ר סטופ , שז"ר בביה"ספעול  המרכז  מיקום המרכז: .1

הלימודים:   .2 במרכז  שנת  הלימודים  הלימודים   "ל.הנש  ךרואל  מפגשים  28-30  תכולל  מצטייניםלתלמידים  שנת 

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

בין השעות:30/09/21,  חמישי תחל ביום    למצטיינים  שימו לב לשינוי בשעות )  15:30-18:30  . הלימודים מתקיימים 

 הפסקה בת רבע שעה.  םוביניהיום למידה במרכז כולל שני שיעורים בני שעה וחצי  .(שנים עברולעומת 

חדשים:   .3 חדשיםתלמידים  ותלמידים  ג'  כתה  ה   נוספים  תלמידי  מבחן  את  לאחר   צטייניםמשעברו  למרכז  יקלטו 

את המסמכים שהוגשו  למזכירות  ר  . תלמידים שנבחנו בתנאים מותאמים מתבקשים להעביביצוע רישום ותשלום

חוות דעת של ביה"ס(. כמו כן, תלמידים אחרים בעלי לקויות למידה או  ,  לוועדת ההתאמות )כגון: אבחון מקצועי

 ים מיוחדים אחרים נודה מראש על מסירת מידע שיסייע לשילובם המיטבי במרכז.צרכ

הורים:   .4 תלמידי  ערב  להורי  הורים  תלמידי  שכבהערב  והורי  )הג'  חדשים  והמרכז  ם  הצוות  להכרת  בלבד(  ורים 

 נרשמים בהמשך.הזמנה תשלח ל  .בזום 19.00ה  שעב 19/9/21 ראשון יתקיים ביום 

ם וכוללים שיטות המצטייניינים הייחודיים של  הלימודים במרכז מטמון מותאמים לצרכים והמאפי  אופן הלימוד: .5

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

כיתתי חוץ  למידה  וטיולים(,הרצאות,  )סיורים  אך  ת  מבחנים  או  בית  שעורי  במרכז  אין  מרחוק.  לעיתים למידה   ,

 בבית כחלק מדרישות הקורסים השונים.    או להשלים ים להכיןשעל התלמיד משימותיש  רחוקות,

של משרד החינוך. אנו    מוסד לימודים רשמינו  טמון הימרכז מ  למידה במצבי חירום ובכלל זה בתקופת הקורונה: .6

ירום בהתאם להוראות הפעולה המפורסמות ע"י משרד החינוך. אי לכך, יש סיכוי  שיגרה וח  מחויבים לפעול בעתות

המפגשים  במספר  נכללים  אלו  לימוד  ימי  היברידי.  ו/או  מקוון  באופן  נלמד  המתמשך  הקורונה  משבר  שבעקבות 

וראה משמעותית . מורי המרכז נערכים להשינויים במערכת הרגילה ובשעות הלימודכנן ויהיו  השנתי, על אף שית

וה מענה מרחוק  למתן  ורגשית  חברתית  תוכנית  נבנית  בנוסף,  מרחוק.  ללמידה  השונים  הקורסים  של  תאמה 

 לאספקטים אלו גם במצב של למידה מרחוק. 

 וון באתר מאובטח שכתובתו:כולו באופן מקתבצע השנה לראשונה, לנוחותכם, הרישום והתשלום למרכז מ רישום: .7

 https://www.hughug.co.il/?customer=eldd    המצורפים. יש המסמכים  כל  על  ולחתום  הפרטים  כל  את  למלא 

 מזכירות בשעות הפעילות.טלי בבכל בעיה או שאלה יש לפנות ל

₪    50שקלים שכר לימוד +    ₪0041  )   4501סך של  על    נקבע  בלשנת הלימודים תשפ"  תשלום הורים:  שכר לימוד  .8

התשלום בכרטיס .  1202באוגוסט    20שלם עד לתאריך  ₪ תינתן לכל מי שירשם וי 50הנחה נוספת של  .  דמי הרשמה( 

מכסה  ההורים  תשלום  לידיעתכם,  .  )לא ניתן לשלם בהמחאה(  אשראי ברישום מקוון או במזומן בהגעה למשרדנו

 רייה. חינוך והעיעלות כל תלמיד במרכז המחוננים כאשר השאר מסובסד ע"י משרד הרק כשליש מ

ל קשר בלבד )ללא כ  המצטייניםותה משפחה בתוכנית  במידה וישנם שני תלמידים או יותר בני א  ילד שני:הנחת   .9

משכר הלימוד. יש לשלם תשלום מלא עבור כל   10%( ההנחה על התלמיד השני תהיה על סך  נניםהמחועם תכנית  

 . matmonetanya@gmail.com -המרכז תלמיד ולאחר הרישום לשלוח במייל בקשת החזר ממזכירות 

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

. מלגות אלו אינן מכסות את כל שכר הלימוד אך הן עוזרות באופן ניכר למי שנזקק  של משרד החינוך  מלגת תמיכה

וזאת עפל את  "י הקריטריוהם  לשלם  עליהם  בכל מקרה  המקובלים.  הנים  שכר  מלגה  לימודכלל  במידה שיקבלו   .

 יוחזר להם חלק משכר הלימוד בהתאם לגובה המלגה.  

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

ווטסאפ בע"פ,  של  50(.  וכדומה  בטלפון,  רישום   דמי  ₪  הנחת  שקיבל  מי  כולל  מקרה  בשום  יוחזרו  לא  הרישום 

 מוקדם. 

https://www.hughug.co.il/?customer=eldd
mailto:matmonetanya@gmail.com
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 יוחזר כל שכר הלימוד למעט דמי הרישום.   - 2021לאוקטובר   28במידה שתלמיד עוזב את הלימודים עד  . א

)עד    .ב א'  במהלך סמסטר  לימודים  הפסקת  לגבי  בכתב  הודעה  יוחזר    -(  15מפגש מספר  לתאריך  התקבלה 

 ום.  התשלום על פעילויות מיוחדות ודמי הריש  ללאיום קבלת ההודעה, מ  הלימוד, חסי משכרהחלק הי

 לא יינתן החזר כלל.  -( 15מפגש עזב תלמיד במהלך סמסטר ב' )לאחר   .ג

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

 ומכבד. היפרד באופן מכובד ולוד ממנה יבה וללמלעומק את סיבת העז 

אליו יש להיכנס ולהתעדכן מדי פעם בהודעות    https://www.matmonetanya.com  :מרכז ה אתר האינטרנט של   .12

 והפרסומים השונים.  

 דרכי קשר: .13

-7:30  -, ימי שישי14:30-19:30  -, ימי חמישי 7:30-14:30  -י רביעי, ימ7:30-14:30  -ישילות: ימי שות המזכירשעות פעיל 

השבועיים הראשונים והשבועיים ורה. למעט  בחופשות על פי לוח החופשות של משרד החינוך, המזכירות סג  13:00

 האחרונים של החופש הגדול.

 09-8855623ס:  ן/פקטלפו

 matmonetanya@gmail.comדוא"ל המרכז: 

    https://www.matmonetanya.comאתר במרשתת: 

 , שכונת נאות שקד, נתניה.7ופ הספר שז"ר(, רחוב ד"ר סט-כתובתנו: מרכז מטמון )בבית

 ידים:תפק   בעלי  .14

 054-3085200 –מנהל המרכז   –עמית רומנו 

 יש לפנות למנהל( םייעוצייבנושאים עד למינוי יועצת לתוכנית )  יםמצטיינהיועצת תוכניות  - העוד לא נקבע

 09-8855623  –בלבד(  המרכז )בשעות הפעילותמזכירת  – טלי אביעזר

 054-4693323 –השתלבות   רכזת –דינה היימן 

 052-4838989 – וטיולים רתיתרכז חב –ין תו זמיר רוב

 050-2419023 –רכז פדגוגי/תקשוב  –עדו גולן  

 

 

 

https://www.matmonetanya.com/
mailto:matmonetanya@gmail.com
https://www.matmonetanya.com/
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 מצטיינים תשפ"ב    –  לוח מפגשים 

 ' א   מחצית 

 תאריך  מס׳ מפגש 

1   30/09/21 

2 07/10/21 

3 14/10/21 

4 21/10/21 

5 28/10/21 

6 04/11/21 

7 11/11/21 

8 18/11/21 

9 25/11/21 

10 09/12/21 

11 16/12/21 

 23/12/21 טיול   12+13

14 30/12/21 

15 06/01/22 

  

 מחצית ב' 

 תאריך  מפגש 

16 20/01/22 

17 27/01/22 

18 03/02/22 

19 10/02/22 

20 17/02/22 

21 24/02/22 

22 03/03/22 

23 10/03/22 

 24/03/22 טיול    24+25

26 31/03/22 

27 28/04/22 

28 12/05/22 

29 26/05/22 

30 02/06/22 
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 ב תשפ"   –יום חמישי מצטיינים    –מערכת שעות 
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 בתוכנית   החינוכי והקורסים   צוות ה 

ה ודרכי ההוראה  ההורא  אופני  ו,ותמחהת תחום    . לכל מורה יש אתוסהומנהוא צוות מיומן    מטמון  זכינוכי במרת החוהצו 

אומנות, ים: מדע,  ם המשלבינאת התכ  ילמדו  המרכזאנחנו סמוכים ובטוחים כי תלמידי  המייחדים אותו. עם המורים הללו  

שונים  ם סיהשתלמויות וקור  הנהש במהלךעובר  הצוות החינוכי .טיפוח מיומנויות חברתיות ורגשיותבמקביל ל הומניסטיקה

ובמסגרות שונות    ומצטיינים שונים  מחוננים  יעובד במרכזהמורים המנוסה,  צוות  נים.  מחוננים והמצטייתלמידים  הוראת  ב

תאים יאף  ראה מקוונת ו וה הצוות השתלם ב  .ומקדםיחס אישי  מובטח אתגר בלמידה בצד הנאה ו לתלמידים  שנים רבות.  

 . במידת הצורך ם השונים לכךאת הקורסי

*    *     *      *     * 

 

 

 וחשיבה לוגית מתמטיקה    – אייל שני

בהוראה י ונ השכלה   האחרונות  :סיון  השנים  וקצת  וללמד   בשלושים  ללמוד  נינוח  ג'מרגיש  מכיתה  ומעבר –תלמידים  י"ב 

ואחרות פורמליות  ומ  .במסגרות  ואיש חינוך המתמחה בחינוך מחוננים  ועוד  כאדריכל  עוד  צטיינים מאמין שכדאי לפתוח 

 .טרמפולינות ולעודד קפיצות למחוזות לא מוכרים

 

 מתמטיקה זה לא רק מספרים: לכיתות ג' 

מוגדרת לעתים קרובות כלמידת הדפוסים והתבניות של  המתמטיקה היא מעשה אמנות, פסגת היצירות של האדם בעולמנו,

ומרחב, שינוי  בין    מבנה,  הקשר  את  להבין  ננסה  לחיים  ואפיונם.  לאחרים שלנוהמתמטיקה  להקשיב  סקרנים,  להישאר   ,

והמגוונים    .ומשימות מאתגרות  מגוונותתמודד עם חידות  להולנסות   יכירו את המתמטיקה מהיבטיה השונים  התלמידים 

תמטיים יקשרו בין מתמטיקה לנושאים שונים בחיי היום יום ולמושגים מ  הם  ולא בדרך המסורתית של מספרים ותרגילים.

 שונים כגון: מתמטיקה ואומנות, גיאומטריה ושטחים, מושג האינסוף וכדומה. 
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 ופיתוח מחשבה יצירתית מחשבים    –  עדו גולן 

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

פיתוח  מזה זמן רב מחשבים ו  מלמד  ת"א.  'נים באונהוראת מחוננים ומצטיישנתית ל-ונית הדבוגר התוכ  ,ת"א  'הוראה מאונ

 מטמון. מרכז ברכז פדגוגי  ב.וצסיון עשיר בעייבעל נ .מחונניםחשיבה יצירתית במספר מרכזי 

  

 ' גיתות  : לכ מחשבים   -  קריאטיב ג'ים  

נלמד זה  בקורס     ?ובטאבלט, במחשב  נייד שבת מסתתרים מאחורי המשחקים  אוהבים לשחק? האם חשבתם פעם אילו סודו

בפיתוח  נעסוק    , (Computational Thinking)"ביתחשוימ  ”חשיבה  רא: תחום שנקנכיר    .פועלכיצד הוא  ו  להכיר את המחשב

לילדים  מותאמת  הנתמקד באתגרים בחשיבה    .מתוקשבתת בסביבה  חשיבה יצירתי  ונתמקד באתגרי  יםבסיסי  יתמיםאלגור

 יצירתית בסביבה המתוקשבת.מחוננים, הכוללת חשיבה 

)למידה מתוך   ובנוי ממשימות והפעלות, משולב משחוקחווייתי  קורס  הקורס הנו  

והנאה להנשמ  משחק  בתוכנות    .(עהובילה  ופוטושופפלא  :מקצועיותהנעבוד  .  ש 

  . מהקורס  הייהנ  לצחוקו  לשמוח, להתפתח   מוכן להתנסות,  מי שאוהב לשחק,  כל

 מובטח לכל תלמיד. יחס אישי מכיל וגמיש 

 

 

 

 

 

 ויות תרב חקר    –  דינה היימן 

ונ  ותבת ה משלושים שנה כמטיילת, כלמעל  לוגיה, נוסעת במזרח אסיהתואר שני באנתרופו  בעלת  :סיון בהוראה י השכלה 

טיולים.  יומדר "צברהמחברת  כת  דרספר  על  ובכתיבה  רב    ןניסיו בעלת    המשי".  ךים  הרחב  לקהל  בהרצאות  בהוראה, 

וך של  מגשרת בין עולמות תרבותיים, ובוחנת מה אפשר ללמוד מן המפגש בין התרבויות. התבוננות בדרך החינ  .במגזינים

בארצו לבחון  ת השונותהילדים  אותי  ל,  מביאה  אלינו מה אפשר  לשפר א-על  הביא  במחיצתמנת  לשהות  זכיתי  חיינו.   ת 

א בהשראה,  מאנשים  אותי  ממלאים  אלו  אנשים  שלהם.  בחברה  המקובלת  המסגרת  את  שפרצה  בדרך  שבחרו  יצים, 

 רכז השתלבות במרכז מטמון. ברה והסביבה כולה.אופטימיות ואמונה בחינוך, כדרך לשיפור חיי יחידים ולהבראת הח

 

   : לכיתות ג'עולם ילדים ב 

חייהם    באמצעות מפגש לחיי  עם  יתוודעו  התלמידים  מגוונות.  וחינוכיות  סוגיות חברתיות  נעלה  העולם  סביב  ילדים  של 

ושו ולמנהגים סביב העולם, נבחן את  ילדים כמוהם אשר חיים בתנאים דומים  נים משלהם. באמצעות השוואה לתנאים, 

ורגישות    היא הזדמנות לפתח מודעות עצמיתעולמנו שלנו. המפגש עם תרבויות אחרות  

 אחר. ל

יעור  שיה הילדים  מקנה  וחיי  הגיאוגרפים  התנאים  העולם,  אודות  רחב  אלדע    הבארצות 

רבות.  ו סוגיות  לדיון  חבמעלה  מעמדות  כמו  נושאים  לבחון  הזדמנות  יים, רתלתלמידים 

ועוני,   המטרה הצלחה.    ם שלדרכי חינוך, חשיבות החינוך, ערכים של שוויון ומדדיעושר 

לנות מתוך תפיסה כי חשיבה  הרציונאליות ולהביא לפתיחות וסובלות  את גבויב  היא להרח

כבוחדשנית   הרבה  למסורת,  עם  את  ד  מצעידה  אשר  כבוד   האנושותהיא  של  לחיים 

יצירתיתורווחה.   שיעור.  עבודה  בכל  משולבת  לנושא  יבחרו   הקשורה  הקורס  במהלך 

 . הילהלק לתרומה אותם יפתחוס שורים לנושאי הקורהילדים נושאים שונים הק



 

 

 9 

 מנהיגות פיתוח    –  ר שני ני 

  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 אנוש ול אנגליה, התמחות בניהול משאביונ' דרבי ר שני בניהול, אואלחינוך, 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  סדנאו  . דודים  מנהיגותהנחיית  ונוער מחונן  ת  ומוכשר    לילדים מחוננים 

  .וכיתות מחוננים, מלמד במרכזי מחוננים  LEADרגון בא

 

 ' ו -' ד כיתות  לתלמידי    :מנהיגות 

ת של הילדים  ות המנהיגותיופתח את היכולנ  .הילדים  ר בקרב חברתבעיקהבנה לתופעת המנהיגות  את הפתח  נ  וז  בסדנא

וזאת באמצעות שילוב של משחק,   השפיע באופן חיובי על סביבתם בכל תחום שיבחרוואת הרצון של הילדים להוביל ול

  .ולימוד תאורטי התנסות

 

 

 

 אלקטרוניקה   -  זיו -ארז בר 

ונ  תואר   ,ילןחיים באונ' בר אמחלקה למדעי הדוקטורנט לחקר כדור הארץ במחלקה לגאוגרפיה וה  :ראה סיון בהו י השכלה 

או  שני אילן.    'נבמשפטים,  גן.  MCPDבר  רמת  מכללת  ומ  MBA  מייקרוסופט  בכלכלה  ויבהצטיינות  עסקים  ביצוע  נהל 

לקטרוניקה, חשמל, פיזיקה  מרצה מוסמך לתחומי מתמטיקה, אמורה ופרויקט מצוינות לחקר מדעי המוח מכללת נתניה.   

 תיות.התמ"ת ומגיש לבחינות ממשל מוסמך מטעם משרדמרצה  ולוגיה.מחשבים מיקרו מעבדים וטכנ

 

 לכיתות ג' ולכיתה ו'   קורס חשמל ואלקטרוניקה מעשי:

וחסר יתרונותיו  החשמל,  תופעת  את  מסביר  האלקטרוניקה הקורס  רכיבי  על  נלמד  בקורס  ואגירתו.  החשמל  הפקת  דרכי  ונותיו, 

( טרנזיסטוריהפופולאריים  וסוגיהן,  דיודות  קבלים,  נגדים,  וננסה  םסוללות,  הלוגי  ועוד(  את  סוג להבין  נכיר  שבאלקטרוניקה.  י  קה 

סוגי ונלמד על  גזים, משקל, לחץ(  אור, לחות,  ונתנסה בהתקנתם )טמפרטורה,  )  חיישנים  לדים,  seg-7תצוגות   ,LCD ותקשורת  )

כגון:  ים ושימושיים  ריצה המאפשרת בניה מהירה קלה ומהנה של מעגלים מעשימעגלים יישומיים בעזרת מט  ונלחים  נבנה  למחשב.

 כניות שונות, שליטה בעזרת לחצנים, צלילים וקולות.ודים רצים בתמעגלי פליפ פלופ, שורות ל  לד מהבהב,
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 חשיבה יצירתית פיתוח    –  כאלי מ   שרית

והשכלה  ו  :ניסיון בהוראה  נ  40בעלת מעל    מדריכהמורה  וה  בעבודה עם תלמידים  סיוןישנה של  -בלתיבחינוך הפורמאלי 

 . אתגרים למוחו  חידות ,והמצאתית בפיתוח חשיבה יצירתית דים מצטייניםובכלל זה תלמי פורמאלי

 

   ד'-: לכיתות ג' פיתוח חשיבה יצירתית   -ח המוח בכ 

יצירתי  על  דגש  שם  המשתתפים,  הקורס  אוות  ומעודד  חשיבה  מאפשר  לפיתוח  מהקופסאתם  ישולבו    .היוצאת  בקורס 

 .שונותמאתגרות  וחידות שנראים לכאורה בלתי פתירים שונים ומגוונים  משחקי חשיבה

להתבלט או לשאול שאלות בקורס יקבלו המשתתפים בעלי היכולות הגבוהות, לגיטימציה לפיתוח היצירתיות מבלי חשש  

ו,  היסטוריה של משחקים, חומרים מהם יוצר  רוטפי  שאינן מקובלות, שכן זו הסיבה העיקרית לעצירת היצירתיות בילדים.

 ועוד.ידות, משחקי חשיבה,  קים בדרגות קושי גבוהות, חחקים, מעבר למשחמקורות המש

 

 

                                          

 

 וחינוך פיננסי כלכלה    –  צחי שאולי 

ל שיווק ופיתוח עסקי. בעיזמות,  ,  ניהולב  וידע  בעל ניסיון  .ת"מדריך בחברת "מפנה חוויה פיננסי  :בהוראה סיון  י השכלה ונ 

בנ ילדים,  בהוראת  רב  פורמלית.ניסיון  ובלתי  פורמלית  במסגרת  ובוגרים  נוער  מגוונים   י  והוראה  הדרכה  בתפקידי    כיהן 

 הפיננסי. נרחב בתחוםקע . בעל רומצטיינים ומלמד במרכזי מחוננים

 

  ה' -לכיתות ד'  חוויה פיננסית:

כגון:  כלכליים  ואתגרים  בעיות  בפני  הנוער  ואת  אותנו  חושף  המודרני  כספי,  העולם  א  ניהול  בכרטיסי  שראי,  שימוש 

התמודדות עם פיתויים, מבצעים וקניות באינטרנט, ניהול תקציב מאוזן, ניהול מו"מ מסחרי, מושגי יסוד ביזמות, בנקאות, 

ועוד. פיננסים שימושיים    בורסה  כלים  אנו מקנים  באמצעותה  נוער,  לבני  המיועדת  תכנית  הינה  פיננסית"  "חוויה  תכנית 

ומנהיגות אישית. החוויה הפיננסית הינה תכנית ייחודית המיועדת להעצמה אישית   תוח כישורי יזמותם יום וכן פילחיי היו

 ופיתוח יכולת גבוהה יותר להתמודדות עם אתגרים כלכליים ואישיים 
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 לשכבה ו'   :פיננסית מתקדמת   ההון וכלים לחשיבה בורסה ושוק  

ילותם. שוק ההון יוצר את התווך  על מנת לממן את פעון מהציבור  שוק ההון מפגיש בין חברות ואף לממשלות בכדי לגייס ה

בעזרת   נדגים  אנו  המשקיע.  מהציבור  להון  הזקוקים  הממשלתיים  והגופים  החברות  ועם  המשקיע  הציבור  עם  החשוב 

משחקים, הדמיות והרצאת אורח את כללי המשחק בשוק ההון וניתן בקורס כלים לחשיבה פיננסית מתקדמת בתחומים 

 ם.פים ומגוונינוס

 ם הצעת השקעה במניות ו/או בכל מכשיר פיננסי אחר שילמד בו.*אין בקורס משו

 
 

 המוח וחקר    אישית העצמה    –  ל כפיר ט 

 . Growth Mindset מנחה סדנאות העצמה לפיתוח החשיבה ואימון המוח בגישת  סיון בהוראה:י השכלה ונ 

ב וריכוז,  ( עם התמחות בהפרעת קשCOACHINGללת תל חי, תעודת מאמן )תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך מטעם מכ

 תעודת מנחה סדנאות בפסיכולוגיה חיובית בחינוך מטעם אורט, ותעודת מנחה סדנאות 'חשיבה עיצובית' מטעם דיסקבר.

ספר, רכז של מרכז בבית  הן בעולם הפורמאלי והן בעולם הבלתי פורמאלי. בין היתר: מורה לדייביט  -ניסיון עשיר בהדרכה

מתבגרים,  -כמו: תרבות ישראלית, תקשורת הורים  ך נוער, מנחה סדנאות בנושאים)בעמותת חינוך לפסגות(, מדרית מצוינו

שמתעסק בשינוי דפוסי   Growth Mindsetהמרכז לפיתוח  -לפני כשלוש שנים הקמתי את ספירלה אלכוהול ומיניות ועוד.

 וננים.מחבמרכזי מחוננים וכיתות  מלמד חשיבה באמצעות אימון המוח.

 

 ' ו -' ד לכיתות  :  אישית מנהיגות    –  המדריך למשתמש במוח 

מנהיגות מתחילה בניהול עצמי ובחיזוק היכולות  מרכז מטמון שם לו כמטרה לפתח מנהיגות בקרב תלמידים מחוננים.

 במהלך הקורס נלמדחינוך. ולם הקורס ייחודי לפיתוח החשיבה המשלב את עולם חקר המוח בע לכן פותח האישיות 

: מה זו אינטליגנציה וכיצד היא מתפתחת? מה אמצעות משחקים, התנסויות ודיוניםב

הם דפוסי חשיבה וכיצד הם נוצרים? כיצד משחררים דפוס חשיבה שלילי? מה זו  

חה? מה זו  'למידה' ואיך מאיצים אותה? מה זה 'כישלון' והאם הוא באמת ההפך מהצל

משברים? איך מוצאים את ה'מקום  מ מפתחים אותה? איך יוצאים'יצירתיות' ואיך 

התלמידים יפתחו במהלך הקורס  הנכון' לי? מה זה 'אושר' ואיך מגבירים אותו?

   וחשיבה יצירתית ויזמית.  יכולות רפלקטיביות
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 ם מדעי   –  ירון וייסמן 

ונ  בהוראה:י השכלה  ומנהיגות    סיון  במנהל  שני  תואר  בנגב,  גוריון  בן  אוניברסיטת  מטעם  מכונות  בהנדסת  ראשון  תואר 

סיון של מעל עשר שנים  ינ  בעל תעודת הוראה כמורה למדעים בבתי ספר יסודיים.אביב.  -חינוכית מטעם אוניברסיטת תל

 .FLLוכמנטור לקבוצת רובוטיקה בתחרות   6-8סיון של חמש שנים כמדריך רובוטיקה לגילאי ינ.  כמורה למדעים ומחנך כיתה

כא לפני  כך הקמתי  ולצורך  לי למטרה להרבות בהתנסויות מעשיות  הוראת המדעים שמתי  רבע שנים את מיזם במסגרת 

 שמאפשר התנסות מעשית של תלמידים במגוון דרכים בקצב האישי שלהם ובאופן עצמאי.  "הינשוף הרעב

 ' ו -' ד לכיתות  :  מדעים ונהנים   –  בעקבות מדענים פורצי דרך 

דרך"    בקורס פורצי  מדענים  מדענים  התלמידים  יחשפו "בעקבות  של  שמחקרי  ומדעניות  לסיפוריהם  הם מפורסמים, 

עולמם   אחר  להתחקות  לילדים  מאפשרת  התכנית  אחריהם.  שבאו  למדענים  דרך  ופרצו  לאנושות  הועילו  והמצאותיהם 

 ולבצע באופן מעשי את המחקר פורץ הדרך. ומדעניות והמצאותיהם של אותם מדענים

מלי. הם  כנית הילדים יכירו את אלסנדרו וולטה, ממציא הסוללה החשמלית ואת מייקל פאראדיי ממציא הגנרטור החשובת

יטיסו רקטות בעקבות אייזק ניוטון ויבינו מדוע חשוב לפסטר מוצרים )לואי פסטר(. הילדים יכירו את עדה יונת, הישראלית 

 ה.ויציר  , ניסוייםפעילותב הקורס משל  זוכת פרס הנובל ויבינו מה קורה בריבוזום, הם יטיסו מטוסים עם האחים רייט ועוד.

 

 
 

 


