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 דבר המנהל 

  נתניה שלום, מטמוןלכל באי מרכז 

 מרכז מטמון בנתניה הינו מרכז המפעיל תוכניות העשרה למחוננים ומצטיינים, 

המ ברוח   לצרכים  הולם  מענה  "לתת  המרכז:  תוך  חזון  מחוננים  תלמידים  של  יוחדים 

 תרומה לקהילה". 

משרד בהמרכז פועל תוך שיתוף פעולה הדוק עם: האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים  

נתניה-החינוך, בתי נתניה.ה  ומינהל  הספר המזינים מהעיר  בעיריית  דוקטור סטופ  ממוקמים  אנו   חינוך  )בביה"ס   7ברחוב 

 לנו לתת לכל ילד יחס אישי מיטבי. מאפשרת. חלוקה זו בשלושה בקרים בשבוע פועליםו (נפרדת קומה ג' –שלהבות 

ב והומניסטיקה   מתמקדיםמרכז  הלימודים  אומנויות  מדעים,  נושאיים:  צירים  יכולות    בשלושה  אישיים:  צירים  ובשלושה 

בכל נושא לאורך  ספיראליוחוזרת באופן    מתרחבת,  הלמידה מעמיקה קוגניטיביות, מיומנויות חברתיות ומיומנויות רגשיות.

את   יםלומד  יםהתלמיד  דרכןחשיבה רפלקטיבית    פיתוחתהליכים אלו מלווים ב  .' ועד כתה ט'גשנות הלימוד במרכז מכתה  

 ואת העולם.  ה, את החברםעצמ

הנוכחית הלימודים  ופעלתנותבלמידה  לאתגר את תלמידנו  נמשיך    בשנת  יצירתיות  חקר,  הדורשות  חבר את  נ.  במשימות 

בכיתות  הנ נלמד  לקהילה,  שוברות  לתרומה  בפעילויות  נגוון  השונים,  הקורסים  של  התוכן  עם  שמתכתבים  לסיורים  צא 

תוצרים משמעותיים ונייצר  שנחווה  על תהליכים  רפלקציות  נכתוב  שונות,  בדילמות  נעסוק  עם   שיגרה,  נשתף  גם  אותם 

וההורים על  .הקהילה  הקורונה  מגפת  בהשפעות  לטפל  שנמשיך  לרכוש התלמידים    ,במקביל  התלמידים.  כמובן    ימשיכו 

שיתוף הפעולה עם  בנמשיך  השנה    מנהיגות, יוזמה ותרומה לקהילה.  כישוריניסיון ומיומנויות חברתיות ורגשיות ובכלל זה  

יפעילו    הפלנתניה. אותם  בלייזר  חיתוך  ומכשיר  ומימד  תלת  מדפסות  הכוללת  משוכללת  מייקרים  מעבדת  השנה  נפתח 

ומדעית,   התלמידים. ביקורתית  יצירתית,  חשיבה  מיומנויות,  הקניית  המאפשרים  פרויקטים  על  תתבסס  במרכז  הפדגוגיה 

 עבודת צוות, מנהיגות ועיסוק בערכים.ניהול עצמי,  

 . ליד הפלנתניה בשטח ש מרכז  צרכי ה ומשרד החינוך אישרו ופועלים להקמת מבנה חדש ומותאם ל   העיר שמח לבשר כי  

 
מנהל את המרכז זו השנה    .שמי עמית רומנו  .חשוב לי לספר מעט על עצמי  שעדין לא הכירו אותים,  החדשי  ,ולאילו מכם

  בחטיבת הנח"ל.   מפקדשירות צבאי בצנחנים והשני  לאחר  אני גר בקדימה. נשוי לסוזן ואבא לשני בנים, האחד  .  יתחמישה

בעל   ו  A.Bאני  חיפה  מאוניברסיטת  בארכיאולוגיה  מאוניברסיטת בהצטיי  A.M-בהצטיינות  בחינוך  ומנהיגות  במינהל  נות 

עשרים שנה, הסבה מעיסוק בעבר לטיפוח דור כשל מחקר אקדמי ועבודת שטח כארכיאולוג עשיתי, לפני    לאחר שניםת"א.  

פדגוגי,    העתיד. כרכז  שמשתי  החינוכית  עבודתי  ויזמות,  במסגרת  לניסויים  בגף  ניסוי  ומורה  מוביל  מחנך  שכבה,  מנהל 

כמדריך ארצי   שימשתי אזרחות וגאוגרפיה. חינכתי ולימדתי כיתות מצטיינים )תכנית נחשון( וכיתות מחוננים.    להיסטוריה,

 . וכיום זכיתי ב"מטמון" ובמנהלת התוכנית כנית נחשוןובאגף למחוננים ומצטיינים בת

  .ומאותגרים שכל תלמידינו ירגישו בטוחים, שייכים, אהובים ככול יכולתנו על מנת אנו מתחייבים שנעשה

מקד ובמיוחד  את חמה  בברכה    םאני  החדשים  התלמידים  ג  כל  כיתות  למרכזתלמידי  השנה  המצטרפים  את ו  '  גם  כמובן 

 .יםוהמקצועי  יםהמסור מורי ועובדי מטמון לצוותגם בהצלחה  , ומאחל להם הצלחה מרובה.התלמידים הוותיקים

 שנתתם במהלך השנה החולפת. בצוות המרכז כפי מלא כולי תקווה כי תמשיכו לתת אמון 

 

   ,פורייהבברכת שנה 

   המרכז מנהל – עמית רומנו
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 דבר היועצת 

 

במרכז יום העשרה למחוננים, ברצוני לקדם בברכה את צוות    ג"עם פתיחת שנת הלימודים תשפ

 המורים המסור ואת תלמידנו היקרים.  

מקום שהם מגיעים    -ונניםמרכז יום ההעשרה תופס מקום משמעותי וחוויתי עבור הילדים המח

זה   ביום  וייחודית!  איכותית  תלמידים  מקבוצת  נהנים  אנו  שנה,  מידי  ובשמחה.  בציפייה  אליו 

התלמידים נחשפים לתחומים מגוונים ומאתגרים, ושוהים בחברת ילדים נוספים בעלי כישורים  

שנרק היפים  החברתיים  הקשרים  את  לראות  גאים  אנו  בנוסף,  להם.  הדומים  בין  גבוהים  מים 

 ספר: ממלכתיים וממלכתיים דתיים, יסודיים וחטיבות. -ילדים הבאים ממגוון של בתי

ורגשיים ל  נזקקים לעיתים  ולפעמים אף ההורים,  הצוות החינוכי, המלמד במרכז, ער לעובדה כי הילדים   צרכים חברתיים 

, נמשיך לטפח ואולי אף במיוחד השנה  נה מענה הולם להיבטים אלו. כמו בכל שנה, גם השבמסגרת המרכז ניתן    ייחודיים.

רגשית לצד טיפוח המצוינות האישית ונשאף להמשיך ולשמר את יום העשרה כמקום שבו משולבים -את הסביבה החברתית

כבוד מצוינות,  סקרנות,  של  ערכים  כי  -יחדיו  מראים,  רבים  מחקרים  וסובלנות.  הילד  הדדי  של  הפסיכולוגית  המיטביות 

 מכאן חשיבותו והצלחתו הרבה של יום ההעשרה.   -ירת מסגרת שתיתן מענה הולם לצרכיו הייחודיים המחונן, תלויה ביצ 

תהא  שקליטתכם  לכם  נאחל  החינוכי  הצוות  כל  בשם  למחוננים!  העשרה  יום  למרכז  הבאים  ברוכים  ג',  שכבת  לתלמידי 

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

להתגבש  להם  ומסייע  ובינאישיות  אישיות  ומיומנויות  כלים  רכישת  התלמידים,  של  וקבוצתית  אישית  בהעצמה  עוסק 

 כקבוצה אחת.

הספר המזינים  -, עמית רומנו, ממשיך לפעול למען חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה עם בתיהמרכזצוות המרכז, ובראשו מנהל  

ביקורים בבתי הספר    נמשיך לקיים ויצירת דיאלוג עם הצוותים החינוכיים.    עימם  חיזוק הקשרל  נמשך לפעולכז.  את המר

והשונים,   ביקור  ועודנקיים  החינוכיים  לצוותים  עיון  לצרכים   .יום  והרגישות  ההבנה  את  לחזק  במטרה  זאת  כל 

המחונן   הילד  של  והחברתיים  הרגשיים  חש24/7הקוגניטיביים,  לערוך  לצרכיו  ,  הולמים  מענים  למציאת  משותפת  יבה 

 הייחודיים ולסייע לשילובו המיטבי של הילד המחונן בשתי המסגרות. 

כתובת שאליה תוכלו לפנות    נו לעדכן בכל מידע רלוונטי ולראות ב אתכם, הורים וילדים יקרים,    המזמינ  יבהזדמנות זו אנ

ולה בין צוות המרכז ואיתכם ההורים, מסייע רבות לשילובו המוצלח  לציין, כי שיתוף פע   נוחשוב ל  בכל שאלה או היוועצות. 

 . ומעבר לו והמיטבי של ילדכם/ילדתכם במסגרת יום ההעשרה למחוננים

 מאחלת לכולנו ששנה זו תהא שנה טובה! שנת לימודים משמעותית, מהנה ויצירתית.

 יועצת חינוכית  - ליאת עמית
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 ג תשפ"שנה"ל   –תקנון מרכז מטמון  

 , שכונת נאות שקד, נתניה. 7, רחוב ד"ר סטופ שלהבות ביה"סקומה ג' בבפעול  המרכז  יקום המרכז:מ  .1

הלימודים:   .2 כשנת  כוללת  מחוננים  לתלמידים  במרכז  הלימודים  הלימודים   30-שנת  שנה"ל.  לאורך  מפגשים 

על לתלמידי החטיבה,    08:00-13:00לתלמידי היסודי ובין השעות    08:15-13:45, בין השעות  מתקיימים אחת לשבוע

-הד' תחל ביום שלישי  -במרכז של כיתות ג'  שנה"לפי הלוח השנתי של המרכז ובהתאם לחופשות משרד החינוך.  

 ט'.-לתלמידי כיתות ז' 7/10/2022וביום שישי  28/9/2022ו' ביום רביעי  -, למחוננים מכיתות ה'13/9/2022

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

אישיות  בדוא"ל למרכז,לשיחות  התאמתם  לבדיקת  שלישי    ,  ביום  יתקיימו  השיחות  הוריהם.  עם    6/9/2022יחד 

שהוגשו   המסמכים  את  אלו  בשיחות  להעביר  מתבקשים  מותאמים  בתנאים  שנבחנו  תלמידים  אחה"צ.  בשעות 

כן, תלמידים אחרים בעלי לקויות למידה או  -ון מקצועי, חוות דעת של ביה"ס(. כמולוועדת ההתאמות )כגון: אבח

 שיחה זו היא תנאי קבלה למרכז. צרכים מיוחדים נודה מראש על מסירת מידע שיסייע לשילובם המיטבי במרכז.

הורים:   .4 הצוואספת  להכרת  )הורים בלבד(  והורי תלמידים חדשים  ג'  כתה  להורי תלמידי  הורים  והמרכז  אספת  ת 

  15/9/22חמישי  ביום  תקיים  תהורים לתלמידים ותיקים במרכז    אספת.  19.00בשעה    15/9/22חמישי  תקיים ביום  ת

 שלח בדוא"ל. י מפגש קישור ל. ZOOMבשיחת  21:00בשעה  

הלימוד: .5 שיטות   אופן  וכוללים  המחוננים  של  הייחודיים  והמאפיינים  לצרכים  מותאמים  מטמון  במרכז  הלימודים 

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

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

. תרומה פעילה לחברה היא שעל התלמידים להכין גם בבית כחלק מדרישות הקורסים השוניםומשימות  עבודות  

 חלק מהתפיסה הערכית והפדגוגית של המרכז ולכן מחייבת את התלמידים. 

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

בעתות  החינוך. אי לכך,    מחויבים לפעול בעתות שיגרה וחירום בהתאם להוראות הפעולה המפורסמות ע"י משרד

וי  משבר ו/או היברידי. ימי לימוד אלו נכללים במספר המפגשים השנתי, על אף שיתכנן    דרשונלמד באופן מקוון 

 מרחוק. גם להוראה משמעותית   ערוכיםשינויים במערכת הרגילה ובשעות הלימוד. מורי המרכז  

למלא את כל הפרטים בו ניתן יהיה  ר מאובטח  הרישום והתשלום למרכז מתבצע כולו באופן מקוון באת  רישום: .7

 בשעות הפעילות.  מזכירת המרכזטלי ולחתום על כל המסמכים המצורפים. בכל בעיה יש לפנות ל

לימוד:   .8 )זו השנה הרביעית( למרות ההתייקרויות במשקשכר  שינוי  הלימוד נשאר ללא  הלימוד לשנת שכר  . שכר 

תשפ" המחוננים    גהלימודים  תוכנית  של  נקבעבור  סך  על  )   1700ע   ₪1600    + לימוד  שכר  דמי   100שקלים   ₪

התשלום בכרטיס אשראי   . 2202באוגוסט    ₪20 תינתן לכל מי שירשם וישלם עד לתאריך    100הנחה של  .  הרשמה(
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מעוניינים לשלם במזומן יעשו זאת בהגעה למשרדנו בתיאום מראש )לא ניתן לשלם בהמחאה(. הברישום מקוון.  

 יש מעלות תלמיד במרכז המחוננים כאשר השאר מסובסד ע"י משרד החינוך והעירייה. התשלום מכסה כשל

, ההנחה על התלמיד השני באותה תוכניתבמידה וישנם שני תלמידים או יותר בני אותה משפחה,    הנחת ילד שני: .9

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

 .matmonetanya@gmail.com : מזכירותלבקשת החזר 

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

ניכר למי  אינן מכסות את כל שכר הלימוד  לרוב  . מלגות אלו  ממשרד החינוך  מלגת תמיכה הן עוזרות באופן  אך 

. במידה שיקבלו  כלל שכר הלימודשנזקק להם וזאת עפ"י הקריטריונים המקובלים. בכל מקרה עליהם לשלם את  

 מלגה יוחזר להם חלק משכר הלימוד בהתאם לגובה המלגה. 

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

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

 יוחזר כל שכר הלימוד למעט דמי הרישום.   - 2022לאוקטובר   30במידה שתלמיד עוזב את הלימודים עד  . א

)עד    .ב יוחזר החלק היחסי    -(  31/01/2023התקבלה הודעה בכתב לגבי הפסקת לימודים במהלך סמסטר א' 

 תשלום דמי הרישום.   ללאמשכר הלימוד, מיום קבלת ההודעה, 

 לא יינתן החזר כלל.  -( 15מפגש מספר 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 

 וללמוד ממנה ולהיפרד באופן מכובד ומכבד.  , לנסות למצוא פתרוןעזיבהון להרצלעומק את סיבת 

   www.matmonetanya.comמרכז בכתובת:  ה אתר האינטרנט של   .12

מי  יב  . שעות פתיחה: שלהבותשל ביה"ס    העליונה המזכירות נמצאת בקומה  שעות פעילות המזכירות:    דרכי קשר: .13

, המזכירות משה"חבחופשות של    .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  -ג'

והשבועיי  ,סגורה הראשונים  השבועיים  הגדול.למעט  החופש  של  האחרונים  דוא"ל    09-8855623טלפון/פקס:     ם 

 , נתניה.7(, רחוב ד"ר סטופ שלהבותהספר -כתובתנו: מרכז מטמון )בבית  matmonetanya@gmail.comהמרכז: 

 בעלי תפקידים: .14

 054-3085200 –מנהל המרכז   –עמית רומנו 

 052-4584319 -יועצת תוכניות המחוננים -מית ליאת ע

 09-8855623 –שעות הפעילות בלבד( ימי ובשעות מזכירת המרכז )ב –טלי אביעזר 

 תקשוב  /תפדגוגי ת רכז – ענת הרגס

 רכזת טיולים  –שרה לוין 

 רכזת חברתית –קצלסקי חבי 

mailto:matmonetanya@gmail.com
http://www.matmonetanya.com/
mailto:matmonetanya@gmail.com
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 ד' -כיתות ג'   – שלישי* מערכת שעות יום  

 
 

  .ת הזכות המלאה לשנות את המערכות בהתאם לשיקול דעתו והצרכים המקצועייםמנהל המרכז שומר לעצמו א* •

 .מחצית ב'קורס שונה למבין אפשרויות הבחירה במחצית א' ו אחדיבחרו קורס  םתלמידיבשיעור השלישי ה •
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   ו' -כיתות ה'  –  רביעי* מערכת שעות יום  

 
 .ות בהתאם לשיקול דעתו והצרכים המקצועייםמנהל המרכז שומר לעצמו את הזכות המלאה לשנות את המערכ*  •

 המורה בשיעור הראשון הוא/היא המורה המלווה לכיתה.  •

 מחצית ב'קורס שונה למבין אפשרויות הבחירה במחצית א' ו אחדיבחרו קורס  םתלמידיבשיעור השלישי ה •

 )השיעור של טל מיועד רק לתלמידי ו'(.
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 ם  ט' מחונני -' ז כיתות  – * יום שישי שעות  מערכת  

 
 

 .והצרכים המקצועיים ת בהתאם לשיקול דעתווהמרכז שומר לעצמו את הזכות המלאה לשנות את המערכמנהל *  •

 המורה בשיעור הראשון הוא/היא המורה המלווה לכיתה.  •

. לא ניתן לבחור תלמידי שכבה ז' יבחרו קורס שונה מבין שלושת אפשרויות הבחירה במחצית א' ובמחצית ב' •

 ם. באותו קורס פעמי
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 שינויים בלוח זה( ויחולו  ן)יתכ ד'( -שלישי )כיתות ג' ימי     -לוח מפגשים  

 ' א   מחצית 

 תאריך  מפגש מס׳ 

1 06/09/22 

2 13/09/22 

3 20/09/22 

4 25/10/22 

 01/11/22 אין מפגש  –בחירות כלליות 

5 08/11/22 

6 15/11/22 

7 22/11/22 

8 29/11/22 

9 06/12/22 

10 13/12/22 

11   27/12/22 

12 03/01/23 

 10/01/23 ישבות צוות  –פגרת אמצע 

 17/01/23 טיול )יום ארוך(   13+14

15 24/01/23 

 מחצית ב' 

 תאריך  מפגש 

16 31/01/23 

17 07/02/23 

18 14/02/23 

19 21/02/23 

20 28/02/23 

21   14/03/23 

22 21/03/23 

 18/04/23 במרכז  אין פעילות –  שואהיום ה 

 25/04/23 במרכז אין פעילות –יום הזיכרון לחללי צה"ל 

23 02/05/23 

24 16/05/23 

 23/05/23 טיול )יום ארוך(  25+26

27 30/05/23 

 06/06/23 מפגש בוקר + ערב תוצרים 28+29

 15/06/23 סיום שנה  30
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 )יתכן ויחולו שינויים בלוח זה(  ו'( -רביעי )כיתות ה' ימי     -לוח מפגשים  

 ית א' מחצ 

 תאריך  מס׳ מפגש 

1 28/09/22 

2 19/10/22 

3 26/10/22 

4 02/11/22 

5 09/11/22 

6 16/11/22 

7 23/11/22 

8 30/11/22 

 07/12/22 )יום ארוך(  טיול 10+9

11   14/12/22 

12 28/12/22 

13 04/01/23 

 11/01/23 ישבות צוות  –פגרת אמצע 

14 18/01/23 

15 25/01/23 

 מחצית ב' 

 תאריך  מפגש 

16 01/02/23 

17 08/02/23 

18 15/02/23 

19 22/02/23 

 01/03/23 טיול )יום ארוך(  20+21

22 15/03/23 

23 22/03/23 

24 19/04/23 

25 03/05/23 

26 10/05/23 

27 17/05/23 

28 24/05  /23 

29 31/05/23 

 07/06/23 סיום שנה  30
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 )יתכן ויחולו שינויים בלוח זה(  ט'( -כיתות ז' )   שישי ימי     -גשים  לוח מפ 

 מחצית א' 

 תאריך  מפגש 

1 07/10/22 

2 21/10/22 

3 28/10/22 

4 04/11/22 

5 11/11/22 

6 18/11/22 

7 25/11/22 

 02/12/22 טיול )יום ארוך(  8+9

10 09/12/22 

11 16/12/22 

12 30/12/22 

13 06/01/23 

 13/01/23 ישבות צוות  –ע פגרת אמצ

14 20/01/23 

15 27/01/23 

 מחצית ב' 

 תאריך  מפגש 

16 03/02/23 

17 10/02/23 

18 17/02/23 

19 24/02/23 

20 03/03/23 

21 10/03/23 

22 17/03/23 

23 24/03/23 

 14/04/23 אין פעילות במרכז –גשר 

24 21/04/23 

25 28/04/23 

26 05/05/23 

27 12/05/23 

28 19/05/23 

29 02/06/23 

 09/06/23 סיום שנה ופרידה משכבה ט' -  30
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 בתוכנית   החינוכי והקורסים   צוות ה 

מטמון  במרכז  החינוכי  מיומן    הצוות  צוות  בקפדנות  ומנוסה הוא  נבחר  את אשר  יש  מורה  לכל  התמחותו,  .  אופני    תחום 

את התכנים   ילמדו  המרכזחנו סמוכים ובטוחים כי תלמידי  אנההוראה ודרכי ההוראה המייחדים אותו. עם המורים הללו  

טיפוח מיומנויות חברתיות ל  בצד זאת יקדישו המורים זמן  .וקורסים בין תחומיים  הומניסטיקההמשלבים: מדע, אומנות,  

   .ורגשיות

עובד   השבוע  הצוות  ומתחדש  וכיתות מחונניםמחוננים    ימרכזכמה  בבמהלך  לומד  הזמן  כל    יםעובררים  המו  .  כך שהוא 

בהוראה    מיומןהצוות  הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים.  ל  םייעודייהשתלמויות וקורסים שונים  הדרכות,  במהלך השנה  

 מקוונת ואף יתאים את הקורסים השונים לכך במידת הצורך.

בכיתה מעשירה    הגיוון הרב במורים ובתחומי הדעת השונים כמו גם הוראה משותפת של שני מורים מתחומים שונים יחד

 את ההוראה והלמידה.  

  שפועל עימם לכל אורך השנה הקשר המיוחד עם המורים והעובדה שלכל כיתה יש מורה מלווה  האוירה הנעימה במרכז,  

  .ומגוונים רבים םתחומיחשיפה לבצד  המשכיות והתקדמות , יחס אישילתלמידים  המבטיח

 

 לוין   שרה 

ון בארכיאולוגיה ותולדות האמנות מהאוניברסיטה העברית ותואר שני בתולדות בעלת תואר ראש: סיון בהוראה י השכלה ונ 

השנים האחרונות מלמדת רק תלמידים מחוננים. בעברי עבדתי   14-שנים, וב 24האמנות מאוניברסיטת חיפה. מלמדת 

שעברתי ללמד  . לפניבירושליםספר שונים ומגוונים. כמו כן, עבדתי במוזיאון ארץ ישראל ובמוזיאון ארצות המקרא -בבתי

 במשרד החינוך עבדתי ברשות העתיקות, שם פיתחתי את מערכי השיעור ויחידות ההוראה של רשות העתיקות.

 

 לכיתות ה'   –  דינה הימן משותף עם  חצי שנתי  קורס    –יסודות החקר    -חקר בעלי חיים בסביבת האדם    -אדם וסביבה  

ועכ קדומות,  היסטוריות  תקופות  שבוחן  שנתי  ומחקרים קורס  היסטוריים  ארכיאולוגים,  ממצאים  באמצעות  שוויות 

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

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

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

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

טיים, הפרדה בין עיקר מתפל, התמקדות בנושא, עמידה בפני אקדמית, העלאת שאלה מחקרית, חיפוש חומרי קריאה רלוונ

 קהל, עריכה והבעה בכתב.
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   דינה הימן משותף עם    -  לכיתות ו' חצי שנתי  קורס    –מי הושפע ממי?  

האם השפעות בקצוות העולם הרחב הן פרי הגירת קבוצות אוכלוסין או פרי יצירה מקורית מקומית של המח האנושי?  

   ?האם הפירמידות במקסיקו הן פרי השפעה של הגירה ממצרים כפי ש"מסע הקונטיקי" ביקש להוכיח או המצאה מקומית

 תרי ארכיאואסטרונומיה יחשוף בפנינו את התחכום הגדול בהבנת גרמי שמיים שהיה בידי תרבויות קדומות.ביקור בא

  נתנסה ביצירות שמושפעות ממצאים קדומים ברחבי העולם. במקביל בנושאים כגון אלו יעסוק קורס זה

         

 

 

 ורי מלצר א 

בהוראה י ונ   השכלה  ראשון  בעל    :סיון  תלו  חברהבתואר  של  האקדמית  המכללה  שני-אבי-פוליטיקה,  ותואר  לימודי  ב  יפו 

במרכזי למידה לילדים    סיון רבי. בעל נמרצה ומדריך משחקי אסטרטגיה וחשיבה יצירתית  .תרבות, האוניברסיטה של לונדון

 למבוגרים. ובמסגרות פנאי שונות  ומצטיינים מחוננים

 

 לכיתות ג'  קורס בחירה  ל ו   ד' כיתות  ל   :למתחילים ולמתקדמים משחקי אסטרטגיה  

בקורס זה נלמד על תהליכי קבלת החלטות המבוססים על חישוב לטווח ארוך והבנה בעקרונות האסטרטגיה. נכיר משחקי  

ונבחן א והמזרח הרחוק,  ועתיקים שפותחו בישראל, ארה"ב, אירופה  ת אתגרי החשיבה השונים שהם  אסטרטגיה חדשים 

מניסיונם  ונלמד  טסו,  וסון  נלסון  חניבעל,  נפוליון,  של   ההיסטוריות  בדוגמאות  ניעזר  הקורס  במהלך  בפנינו.  מציבים 

 וחוכמתם באמנות האסטרטגיה.   
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 דינה היימן  
בעלת תואר שני באנתרופולוגיה, נוסעת במזרח אסיה למעלה משלושים שנה כמטיילת, כותבת  :סיון בהוראה י השכלה ונ 

בהוראה, בהרצאות לקהל הרחב ובכתיבה  בעלת ניסיון רב ומדריכת טיולים. מחברת הספר "צברים על דרך המשי". 

ין עולמות תרבותיים, ובוחנת מה אפשר ללמוד מן המפגש בין התרבויות. התבוננות בדרך החינוך של  מגשרת ב .במגזינים

מנת לשפר את חיינו. זכיתי לשהות במחיצת  -הילדים בארצות השונות,  מביאה אותי לבחון מה אפשר להביא אלינו על

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

 אופטימיות ואמונה בחינוך, כדרך לשיפור חיי יחידים ולהבראת החברה והסביבה כולה.

 

   לכיתות ג' קורס חצי שנתי  ילדים בעולם:  

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

ולמנהגים סביב העולם, נבחן את  ילדים כמוהם אש ושונים משלהם. באמצעות השוואה לתנאים,  ר חיים בתנאים דומים 

 עולמנו שלנו. המפגש עם תרבויות אחרות היא הזדמנות לפתח מודעות עצמית ורגישות לאחר.  

 יות רבות. מעלה לדיון סוגוהשיעור מקנה ידע רחב אודות העולם, התנאים הגיאוגרפים וחיי הילדים בארצות אלה 

לתלמידים הזדמנות לבחון נושאים כמו מעמדות חברתיים, עושר ועוני, דרכי חינוך,  

את  להרחיב  היא  המטרה  הצלחה.  של  ומדדים  שוויון  של  ערכים  החינוך,  חשיבות 

חדשנית  חשיבה  כי  תפיסה  מתוך  וסובלנות  לפתיחות  ולהביא  הרציונאליות  גבולות 

ורווחה.    האנושותידה את  היא אשר מצעעם הרבה כבוד למסורת,   לחיים של כבוד 

במהלך הקורס יבחרו הילדים  עבודה יצירתית הקשורה לנושא משולבת בכל שיעור.  

 נושאים שונים הקשורים לנושאי הקורס אותם יפתחו לתרומה לקהילה. 

 

 

 

 

   ' דלכיתות  קורס חצי שנתי  :  תרבות סין ויפן 

רס ננסה להבין איך המבנה הגיאוגרפי משפיע על ההיסטוריה, והתרבות, סיני או יפני? האם אנחנו יודעים את ההבדל? בקו

של סין ויפן, נלמד אודות ההשפעות של סין על יפן, נכיר מנהגים, נתבונן על מערכות החינוך הסיניות והיפניות ונשאל אם 

להבנת השפה הסינית  גם אנחנו היינו רוצים להיות תלמידים בסין או ביפן. נלמד אודות מבנה המשפחה, ונקדיש זמן

 .והיפנית. נתוודע לביטויים אומנותיים של הסינים והיפנים ונלמד כיצד אלו משקפים את התרבות
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 ' ה לכיתות    –קורס משותף עם שרה לוין    –קורס ביסודות החקר    -חקר בעלי חיים בסביבת האדם    -אדם וסביבה  

ומחקרים  היסטוריים  ארכיאולוגים,  ממצאים  באמצעות  ועכשוויות  קדומות,  היסטוריות  תקופות  שבוחן  שנתי  קורס 

ב  היסטוריות  מהפיכות  אודות  נלמד  נבחן  מההווה.   חיים,  לבעלי  האדם  שבין  בקשר  נתמקד  והסביבה.  האדם  של  הקשר 

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

ם יום כמו: מי שוות לבני אדם? האם לבעלי חיים יש חיי חברה. האם יש להם אמות מוסריות? ונשאל גם שאלות מחיי היו

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

עמידה בפני , העלאת שאלה מחקרית, חיפוש חומרי קריאה רלוונטיים, הפרדה בין עיקר מתפל, התמקדות בנושא,  אקדמית

 , עריכה והבעה בכתב.קהל

 

                               

 
 לכיתות ו'   –קורס משותף עם שרה לוין    –  ? מי הושפע ממי 

וסין או פרי יצירה מקורית מקומית של המח האנושי?  האם השפעות בקצוות העולם הרחב הן פרי של הגירת קבוצות אוכל

   האם הפירמידות במקסיקו הן פרי השפעה של הגירה ממצרים כפי ש"מסע הקונטיקי" ביקש להוכיח או המצאה מקומית.

ביקור באתרי ארכיאואסטרונומיה יחשוף בפנינו את התחכום הגדול בהבנת גרמי שמיים שהיה בידי תרבויות קדומות. 

  יצירות שמושפעות ממצאים קדומים ברחבי העולם.נתנסה ב
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 ו' -ה' לכיתות    קורס בחירה חצי שנתי ?  מה אפשר ללמוד ממפגשים בין תרבויות 

עם מנהגים, טקסים, חגים, ומבנים חברתיים שונים משלנו. נערוך   בקורס נשאל את עצמנו מה אפשר ללמוד ממפגש

נפתח מודעות ליחסיות תרבותית, וננסה להשתחרר מסטריאוטיפים שאנו אוחזים   .השוואות, נמצא את המוכר וה"מוזר"

עזור  בהם. נחקור אירועים חברתיים המוכתבים על ידי תרבות, שניתן לפרשם בדרכים שונות. החשיבה האלטרנטיבית ת

 .לתלמידים לנתח בעיות, ולבחון אפשרויות שונות לפתרון 

 

 
 

 לכיתה ז'   שנתי . קורס  סוגיות ודילמות חברתיות   -הכנת פודקאסטים 

הכנת הסכת, פודקאסטים.   -לי חדשני המאפשר לכל אדם להפיק ולשדר תוכנית רדיו משלו כהתלמידים יתנסו בבקורס זה 

. ם ומענייניקרובים לליבם, יחקרו אותם ויבנו הסכתים מושכים ההתלמידים יבחרו נושאים חברתים במהלך הקורס 

  ?הסכמי שלוםי לחתום על מתי לפתוח במלחמה ומתזכויות אדם, כגון: בנושאי מורכבות דילמות  שייבחרו ייצגוהנושאים 

כתיבה במשלב  וכדומה. התלמידים יכינו הסכתים, יתרגלו מיומנויות טכנולוגיות,  ?תעשיית התיירות האם יש להגביל את

 קהל, וכמובן את הצגת נושא ההסכת. עמידה מול קרינות, לשוני גבוה, 
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 ח' -קורס חצי שנתי לכיתות ז'   –  מזון וצום סביב העולם 

סוגים שונים של גבינה. האמנם יש אמת בדבריו? בקורס נשאל עד  246ר שקשה לשלוט על עם שיש לו  שרל דה גול אמ

  ?צורכים ועד כמה התרבות? מה מותר לאכול? מה אסור? מה אוכלים עם מה ומתיאנו כמה הגיאוגרפיה משפיעה המזון ש

וך ההיסטוריה התזונתית של מדינת ישראל, נצלול אל ת בתרבויות שונות סביב העולם? מדוע מכריזים על תקופות של צום

נשאל מה אוכלת משפחה ממוצעת סביב העולם. כיצד משפיע המצב הכלכלי של מדינות ומשפחות על התזונה שלהן, ונלמד 

 וכמובן גם נטעם... אודות תרבות הצריכה הקשורה באוכל.

 
    

 שרית מכאלי  

והשכלה  ומדריכה בעלת מעל    :ניסיון בהוראה  והבלתי  40מורה  ניסיון בעבודה עם תלמידים בחינוך הפורמאלי  -שנה של 

 ת והמצאתית, חידות ואתגרים למוח. פורמאלי ובכלל זה תלמידים מחוננים ומצטיינים בפיתוח חשיבה יצירתי

 

   ד'-פיתוח חשיבה יצירתית: לכיתות ג'   -בכח המוח 

ישולבו   בקורס  מהקופסא.  היוצאת  חשיבה  לפיתוח  אותם  ומעודד  מאפשר  המשתתפים,  יצירתיות  על  דגש  שם  הקורס 

 משחקי חשיבה שונים ומגוונים שנראים לכאורה בלתי פתירים וחידות מאתגרות שונות.

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

שאינן מקובלות, שכן זו הסיבה העיקרית לעצירת היצירתיות בילדים. פירוט היסטוריה של משחקים, חומרים מהם יוצרו,  

 שחקי חשיבה, ועוד.מקורות המשחקים, מעבר למשחקים בדרגות קושי גבוהות, חידות, מ
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 סיון זגביב 
וניסיון בהוראה  חי ובעלת תעודת -יזמת, מפתחת תוכן ומורה לאסטרונומיה, מדעים ומייקרס. בוגרת מכללת תל  :השכלה 

גורדון. למדעים ממכללת  ע הוראה  בלמידה המערבת  )עוסקת  פרויקטים  ויצירת  חווייתית  הקניית P.B.Lשייה  תוך  וזאת   ),  

ה מיומנויות במאה  לחיים  החיוניות  וחברתיות  כגון:  21-תקשורתיות  מגוונים  טכנולוגים  וכלים  תוכנות  בשילוב  מלמדת   .

ם לקהילה.  מדפסות תלת מיימד, מכונות לעיצוב וחיתוך בלייזר. עוסקת בחיבור וההנגשה של תחום האסטרונומיה והמייקרי

 שנים בהוראה לאסטרונומיה ומדעים במסגרות שונות.   5-בעלת ניסיון של כ

 

 ד' -קורס שנתי לגילאי ג'   -מבוא לאסטרונומיה  

והגופים המתקיימים בה   היווצרותה של מערכת השמש שלנו  במסגרת הקורס נלמד נושאים מרתקים באסטרונומיה כמו 

הירח, ננסיים,  לכת  כוכבי  לכת,  ככבי  וטלסקופים   כמו:  לוויינים  של  שונים  סוגים  גם  נכיר  ועוד.  שביטים  אסטרואידים, 

ואף   החלל  וחקר  האסטרונומיה  מתחום  חשובים  חוקרים  על  ונלמד  לעבר  כבוד  ניתן  היקום.  את  לחקור  לנו  המאפשרים 

 נתכנן ונבנה בעצמנו דגמים של לוויינים מסוגים שונים. 

 
 

 לתלמידי ד'   חצי שנתי   -"מידול והדפסת תלת מיימד"  

"ייצור על פי    -יש הטוענים כי ההדפסה התלת מימדתית היא המהפכה התעשייתית הבאה ושהייצור הסדרתי צפוי להפוך ל

כלים שישמשו   ומתוך הרצון לתת לתלמידים  זו  רוב שכבות החברה. בהתאם לתפיסה  יוכלו לעשות שימוש  דרישה" שבו 

דפסה של דגמים בתלת מימד באמצעות תוכנה ידידותית בשם "טינקרקד". אותם היום ובעתיד, התלמידים יתנסו במידול וה

הראיה   שיפור  יצירתית,  חשיבה  לפיתוח  ותורמת  מוצר  ועיצוב  לפיתוח  בסיס  מהווה  ההדפסה  בטכנולוגיית  השימוש 

 המרחבית ותחושת המסוגלות והעצמאות. 
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 קורס בחירה לתלמידי ג':  -אתגרי מייקרס ועבודת צוות"    -"לכל בעיה יש פתרון  

עיצוב   תכנון,  באמצעות  שונים  בנושאים  לפתור  שיש  בעיות  שבבסיסם  מקרה  סיפורי  יקבלו  התלמידים  הקורס  במהלך 

ותו ימציאו. התלמידים יתרגלו פתרון בעיות, עבודת צוות מיטבית וילמדו נושאים מדעיים שונים. בכל ויצירה של מוצר א

 מספר שיעורים מתקבל תוצר המסכם את תהליך העבודה בכיתה ובבית המורכב מחומרים ממוחזרים שונים.

 

 
 

 ו' -קורס חצי שנתי לגילאי ה'   -מבוא לאסטרונומיה  

היקום   להיווצרות  שונות  תאוריות  נלמד  האסטרונומיה.  שבחקר  ביותר  והמרתקים  המעניינים  בנושאים  יעסוק  זה  קורס 

)שמשות(, נשאל מהם הגופים שנמצאים עמוק במרחבי היקום האינסופי ומי הם  נוצר, נגלה מהו מחזור החיים של הכוכבים  

 החוקרים שגילו אותם? נכיר את הכוחות השולטים ביקום ונגלה את הקשר בין מרחב, מסה, זמן וכוח משיכה!  

ישתמשו   וגם  כוכבים  קבוצות  יכירו  הלילה,  בשמי  ניווט  באפליקציות  שימוש  יתרגלו  התלמידים  הקורס  בחוקים  במהלך 

בסיסיים לצורך צפייה אסטרונומית עם או בלי טלסקופ. במהלך הקורס התלמידים יעצבו ויבנו מכשירים אופטיים שונים  

 ויציגו אותם.
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 ו' -קורס שנתי לתלמידי ה'   -"יזמים צעירים עושים שינוי" 

וקבוצתי   יעברו תהליך אישי  יעסוק ביזמות חברתית בה הלומדים  יצירת  הקורס   חדשני  וצרים הנותנים מענהתשמטרתו 

לצורך מסוים של אוכלוסייה בקהילה. הקורס מבוסס על עקרונות התוכנית הבינלאומית "עושים שינוי". התוכנית חותרת 

יזמות, אינטגרציית ידע, חשיבה ביקורתית, יצירתיות וכל זאת תוך תרומה לקהילה. נעשה   לפתח אצל התלמידים יכולות 

ים טכנולוגיים חדשניים ונשכלל את מיומנויות עבודת הצוות שלנו. התוכנית פועלת בארבעה שלבים ליצירת  שימוש בכל

 שינוי:  

 ."להרגיש" לזהות צורך בקהילה מתוך האמפטיה לאחר. 1

 למצוא פתרון לבעיה או הצורך באמצעות פיתוח מוצר או פרויקט חברתי.-. "לדמיין" 2

 עיון או הפתרון החברתי בקהילה. לממש ולהטמיע את הר -. "לעשות"3

 להעביר הלאה את הרעיון ולעודד יזמות שמטרתה ליצור עולם טוב יותר.   -. "לשתף"4

 הפרויקטים ישתתפו בתחרות הארצית של "יוצרים שינוי" בה הקבוצה הזוכה נוסעת לייצג את ישראל בתחרות העולמית.

 

   
 

 

 ו' -קורס חצי שנתי לתלמידי ה'   –יטה והדפסת תלת מימד"  עיצוב באמצעות חיתוך וחר   -"הופכים למייקרים 

ומכונת  מימד  והדפסת תלת  עיצוב  באמצעות  אישית  מותאמים  עיצובים  ליצור  כיצד  ילמדו  התלמידים  הקורס   במסגרת 

 חיתוך לייזר. 

. את העיצובים  באמצעות כלים חדשניים אלו ניתן ליצור כמעט כל דגם העולה על הדמיון בקלי קלות וכמובן בבטיחות רבה

 היצירתיים שלהם יתלו התלמידים במרחבי המרכז כחלק מפרויקט שידרוג וקישוט מרחב הלמידה. 
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 ו' -קורס בחירה לתלמידי ה'   –קורס משותף עם חבי "אתגרי מייקרס"  

כוחות   כמו:  שונים  מדעיים  נושאים  וילמדו  בקבוצה  ובניה  תכנון  באמצעות  מהנים  מייקרס  אתגרי  יפתרו  התלמידים 

שיעור בכל  ועוד.  טבע  תופעות  וקרינה,  אור  אלקטרוניקה,  מיומנויות    פיזיקליים,  ויתרגלו  בצוותים  יעבדו  התלמידים 

מספר   בכל  בעיות.  ופתרון  משותפת  מטרה  השגת  לצורך  פעולה  ושיתוף  צוות  בעבודת  הקשורות  ותקשורתיות  חברתיות 

על   רפלקטיבית  כתיבה  בקורס תשולב  המורכב מחומרים ממוחזרים.  העבודה  תוצר המסכם את תהליך  שיעורים מתקבל 

 התהליך. 

 
 

 ענת הרגס   

בהוראה  וניסיון  חינוכיות    : השכלה  במסגרות  פדגוגית  מדריכה  והדרכה.  בחינוך  שני  ותואר  בכימיה  ראשון  תואר  בוגרת 

ות, מנחה לפיתוח חשיבה ולמיומנויות חקר. מאמינה בהוראה  ומנחת ציוותי הוראה. מורה במרכזי מחוננים מזה שנים רב

 מגוונת, המותאמת למאפייני הילד/ה ונותנת מענה לסקרנות ולצרכים רגשיים חברתיים.

 

 ' דקורס בחירה לתלמידי    –מה השאלה? צ)ו(מחים במדע  

ים ותהליכים מתחום הכימיה,  דרך ניסויים והתנסות בחומרים נלמד מושגקורס לילדים שאוהבים לחקור ולטפח מצוינות.  

חומרים   מסיסות,  הצמח,  של  החיים  במעגל  מולקולות  להתקיים,  לצמחים  המאפשרים  תהליכים  והביולוגיה;    –הפיזיקה 

 מינרלים, סוכרים ועוד. בנוסף נכיר מושגים מדעיים, שאלת חקר, השערות, איסוף נתונים, מסקנות ועוד.  

קוגניטיבית, חשיבה מדעית   –: מיומנויות חשיבה מסדר גבוהה, חשיבה מטה  ללושיכלדרכי חשיבה מגוונות  יחשפו  הילדים  

 וחשיבה יצירתית. בנוסף הקורס מחזק מיומנויות של שיתוף פעולה, התבוננות והקשבה.  
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 קורס לתלמידי ג'   –חושבים מדע  

הפיזיקה והביולוגיה. בנוסף נכיר   קורס לילדים מחוננים ומצטיינים האוהבים לחקור ולטפח מצוינות. בקורס נלמד כימיה,

 מושגים ותפיסות מתחום ההיסטוריה והפילוסופיה של המדע. 

באמצעות  ניסויים מדעיים  הילדים ייחשפו לדרכי חשיבה מדעיות.  דרכי חשיבה של פילוסופים והוגי דעות אשר הבנו את  

ן, אריסטו, איבן סינא, הרמב"ם, פרנסיס בייקון,  תהליכי החקר והגילוי המדעי, לאורך ההיסטוריה. ביניהם: סוקרטס, אפלטו

 המפל, דיואי, מנדלייב, עדה יונת, חוקרים ופילוסופים נוספים

 

 
 

 

 ד' -קורס לתלמידי ג'   –עולם של חיבורים    -  כימיה 

לילדים   מטה  שקורס  חשיבה  גבוהה,  מסדר  חשיבה  מיומנויות  שיכלול  באמצעות  מצוינות  ולטפח  לחקור    –אוהבים 

מדעית. וחשיבה  ההשלכות   קוגניטיבית  על  ונדון  נחשוב  והביולוגיה.  הפיזיקה  הכימיה,  מתחום  מושגים  נלמד    בקורס 

 החברתיות של תוצרים/חומרים, תהליכים ביוכימיים ופיזיקליים בעולמנו.  

 בקורס זה נכיר את הטבלה המחזורית של היסודות בכימיה ומולקולות מגוונות.

וניסויים   בחומרים  התנסות  האטום,  מבנה  הכרת  דרך  שונים  באטומים  הנמצא  המופלא  העולם  את  ילמדו  התלמידים 

ועוד. נזהה עולם של חיבורים של אטומים   –במעגל החיים   יםמדעיים. בנוסף נכיר תהליכ ויטמינים, ברזל במערכת הדם 

 שונים, המשתלבים בעולם בו אנו חיים. 
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 חבי קצ'לסקי 

שנות ניסיון    20-מחנכת לאמנות, בוגרת תואר ראשון ושני באמנות, במדרשה לאמנות בית ברל. כ  :השכלה וניסיון בהוראה 

במס לאמנות,  שברמתבחינוך  המחוננים  ובמרכז  ברל  בית  מצטיינים  בתוכנית  הרגיל,  בחינוך  שונות:  רכזת  -גרות  השרון. 

חברתית, חונכת מורים חדשים, ומנחת קהילת מורים חונכים. עוסקת בחיבור שבין אמנות ומיחזור, טבע, צילום, מוזיקה,  

 וחשיבה יצירתית. 
 

 ידי ג' לתלמ   שנתי   קורס   –רדי מייד, חפץ מצוי חפץ מן המוכן  

יומי ראוי להיקרא אמנות? ready madeהרדי מייד )רעיון   יום  ( שנולד במאה העשרים, העלה שאלות חדשות, האם חפץ 

? בקורס נחשף לאמנים.יות והאחר לא   ליצירה המוצגת במוזיאוןאחד  ראוי לתואר חפץ אמנותי? מה הופך חפץ  האם הוא  

 מימד, תלת מימד וצילום. -נתנסה במדיומים של דו .מהעולםרדי מייד מראשית המאה העשרים ועד ימנו, מהארץ ו

 הקורס משלב משחקיות, חיבורים בלתי צפויים בין חפצים, ובעיקר חשיבה יצירתית והזדמנות לביטוי אישי לכל ילד. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         

 

 ו' -ה'   קורס לתלמידי   –  "דלות החומר" סוד הצמצום באמנות 

רצון  רוב  חלף כל הזמן, קיים בזבוז של משאבים ולכן אפשר להתבלבל וללכת לאיבוד מבעולם של שפע בו הכל נגיש ומת

להשתמש בכל מה שהעולם מציע. בקורס זה אנחנו נאט על מנת להתקדם. נבדוק יחד האם ניתן להפיק הרבה ממעט? כיצד 

מצומצמת, במטרה להפיק  לתהליך עבודה מעניין ומקורי? בקורס נלמד להתמקד במשימה  דווקא  צמצום במשאבים יתרום  

ודרכם  ינועו על פני שלושה צירים: חומר, צבע וטקסטורה,  מגוון רחב ככל האפשר של פתרונות לכל משימה. המשימות 

 . וקצת על עצמנו נלמד מושגי בסיס באמנות

פתח  בדרך נחשף לאמנים.יות שמצאו את הדרך להתמקד ולהפיק יצירות בעלות משמעות. נשאל את עצמנו, איך אפשר ל

 על החברה הצרכנית בה אנו חיים. ונקיים דיונים  נפתח חשיבה ביקורתיתבמקביל  .תהלכי עבודה שונים בכל פעם מחדש
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 ה'   קורס לתלמידי   –  אמנות ככלי לשינוי חברתי 

גדל  ממ  יםיוצא  אומנים אלושנות.  השפיע ולמנת ל-ומתערבת בה על  , מבקרת אותה אמנות חברתית משקפת את המציאות

. הקורס יעסוק באקטיביזם אמנותי, עם הקהל  לשינוי באמצעות דיאלוג  יםהפועל  יםחברתי  מיםליז  כיםהופו השן בסטודיו  

זה. נחשף לא ולתרום לחברה באופן  ניתן לקחת אחריות כאזרחים במדינה,  כיצד  ומעצבים הפועלים בשדה  והבודק  מנים 

 רה.החברתי, ונשאל כיצד יכולים ליצור שינוי לטובה בחב

בקורס נתרגל כיצד מגבשים רעיון לפרויקט המתמודד עם דילמה או אתגר חברתי. נתנסה בבניית פרויקט באמצעות מתודה 

עיצובית.   חשיבה  פעולה   התלמידיםשל  בשיתופי  בקבוצה  יעבדו  עבודה  מיומנויות  על  דגש  חברתיים תוך  צרכים  יזהו   ,

 .למציאותקרובים לליבם, יחלמו על פתרון, ויהפכו את החלום ה

 

 

 ' דלכיתה    מירי שיינפלד קורס משותף עם    –"רואים כפול אמנות", צילום ומה שביניהם  

האם אפשר לראות אחרת? האם אפשר לשנות את המציאות? איך משפיעים האור והצל על נייר מקומט? איך נוכל לספר  

גורמים ל וצבעים  בין צורות  צירופים שונים  וכיצד  נו להרגיש? כשאנחנו מצלמים, מציירים,  על עצמנו באמצעות חפצים 

רוקמים או מפסלים אנחנו משתמשים בעיניים, בדמיון, בחומרים שונים וגם במה שאנחנו מרגישים. בקורס זה נחבר בין  

ועולם  יש ביניהם גם לא מעט הבדלים. דרך ההכרות עם עולם האמנות  שני עולמות שיש להם הרבה מן המשותף, אבל 

יים דו ותלת מימדיים שביחד יתחברו למשחק קלפים שיהיה כולו פרי יצירתנו. על מנת ליצור אותם נכיר הצילום ניצור דימו

 מושגים משני העולמות כמו קומפוזיציה, נקודת מבט, קולאז' ואחרים, וכמובן נתוודע לאמנים מוכרים. 
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 ' לכיתה ג   מירי שיינפלד קורס משותף עם    -  יצירה בטקסט ובתמונה "  שיחה בשניים " 

יש דברים שנאמרים במילים ויש דברים שנאמרים בתמונה, אבל מה קורה כשאנחנו מחברים בין טקסט לתמונה? בקורס זה  

ילוו אותנו   היא להביע את עצמנו באמצעותם. מן הצד החזותי  יצירה משני התחומים כשהמטרה  ואפשרויות  כלים  נכיר 

ומן הצד המילולי מ והצילום  וקטעי חיבורים שנכתוב בעצמנו או שכתבו  כלים משפת האמנות הפלסטית  ילים, משפטים 

יהיה המנוע   ביניהם  פיסול. החיבור  או  ציור  צילום,  בהשראת  נכתוב  ולפעמים  הכתיבה  בהשראת  ניצור  לפעמים  אחרים. 

שלנו לכל אורך הקורס, כשמדי פעם נרצה לבחון ולשאול את עצמנו מה משותף ביניהם. אולי נגלה שהחיבור ביניהם חזק  

 יותר מכל אחד מהם לחוד, אבל מה שבטוח הוא שנצא למסע שמאפשר לנו ללכת בכמה שבילים בו זמנית.

 

 

 

 מירי שיינפלד 

וניסיון בהוראה  ואשת ח  :השכלה  כותבת  ורואה  צלמת,  ומכון כרם. מתמחה בהוראת מחוננים  בוגרת מכללת הדסה  ינוך. 

בצילום כלי לביטוי אישי, העברת מסרים, ביקורת והבעת רעיונות מקוריים. כצלמת מתמחה בעיקר בצילום אנשים. מנהלת 

ם כעיתונאית האישית על הרחוב והמרחב הישראלי. רואה עצמי ג  י את הפוטובלוג "דיוקן מקומי" שמביא את נקודת מבט

מקומית,   )שיחה  ופעילה    ההטלוויזי מתחילה  אקטיביסטית  הבאות.  בשנים  ויגבר  ילך  הכתיבה  שקצב  ומקווה  החברתית( 

  חברתית )נשים עושות שלום(.

 
 קורס צילום לתלמידי כיתות ג'   -"בעיני המתבונן"  

שנות את המציאות, את התחושה  האם חשבתם שכל מה שאנחנו רואים יכול להיראות לגמרי אחרת? שיש באפשרותנו ל

מבלי להזיז דבר? אם עשיתם עמידת ראש או ידיים, אתם בטח  וזאת  שדברים יוצרים ואפילו את האווירה במקום מסוים  

זווית. אבל יש עוד דרכים רבות בהן ניתן לשנות מראה  יודעים שמראה הדברים יכול להשתנות בן רגע כשאנחנו משנים 

אחרת. נלמד על בצורה  שבו נשתמש בעינינו ובמצלמה כדי לשנות את המציאות ולחוות אותה  מוכר. בקורס זה נצא למסע  

דרכי פעולה של צלמים, איזה כלים משמשים אותם כשהם מצלמים, איך אור, צל, חדות, טשטוש ועוד כלים רבים אחרים  

ונלמד שבעצם כל דבר יכול להיות    יכולים לייצר עבורנו מראות לא שגרתיים. נשאל את עצמנו מה הופך תמונה למעניינת,

 האם זה נכון גם לגבי הדרך בה כל אחד מאיתנו רואה את העולם? מעניין. הכל תלוי בנו ובדרך שבה אנחנו מתבוננים. 
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 ד'   ות כית לתלמידי    בחירה   קורס   -    מרגש לתמונה   -  " צילומים מספרים " 

לומר   נלמד  בו  חזותי,  למסע  נצא  זה  שלםבקורס  בהם    סיפור  למחוזות  הדמיון  כנפי  על  אותנו  שלוקחת  אחת  בתמונה 

תמ  לצלם  נרצה  זה.  לצד  זה  והרמוניה  מתח  תמונות מתקיימים  כי  מעצבנות  ואפילו  מצחיקות  מרגשות,  מסקרנות,  ונות 

על  נלמד  השראה.  נקבל  מהם  ושירים  סיפורים  במסע  אותנו  ילוו  לתאר.  יוכלו  לא  מילים  שאלף  מה  את  לספר  יכולות 

לתמונה טקסט  בין  במ  .המשותף  נאיר,   ןתנתנסה  נציץ,  המצלמה  בעזרת  להתבונן.  וכמובן  ומילים  לרגשות  חזותי  ביטוי 

 נסתיר ונחבר דברים זה לזה. נגלה שצילום הוא בעצם שפה.

משמשים צלמים בעבודתם. הבמהלך המסע שלנו נכין ביחד ארגז כלים, טכניים וחזותיים  

על   משפיעים  והטשטוש  הצבעים  והצל,  האור  הצילום,  זווית  התמונה,  חיתוך  איך  נלמד 

ור", "דמויות משנה", "ניגוד" תחושת המתבונן. בעזרתם ובעזרת מושגים כמו "האנשה", "גיב

על   נעבוד  לבסוף  סיפור.  צילומים שמספרים  נצלם  נכין ספר   פרויקטואחרים  שבו  מסכם 

 משותף המספר רגשות באמצעות תמונות. 

 

 

 

 ' דלכיתה    משותף עם חבי קצ'לסקי   קורס   –  , צילום ומה שביניהם " רואים כפול אמנות "

ציאות? איך משפיעים האור והצל על נייר מקומט? איך נוכל לספר  האם אפשר לראות אחרת? האם אפשר לשנות את המ

לנו להרגיש? כשאנחנו מצלמים, מציירים,   גורמים  וצבעים  בין צורות  צירופים שונים  וכיצד  על עצמנו באמצעות חפצים 

נחבר בין    רוקמים או מפסלים אנחנו משתמשים בעיניים, בדמיון, בחומרים שונים וגם במה שאנחנו מרגישים. בקורס זה

ועולם  יש ביניהם גם לא מעט הבדלים. דרך ההכרות עם עולם האמנות  שני עולמות שיש להם הרבה מן המשותף, אבל 

הצילום ניצור דימויים דו ותלת מימדיים שביחד יתחברו למשחק קלפים שיהיה כולו פרי יצירתנו. על מנת ליצור אותם נכיר 

 ודת מבט, קולאז' ואחרים, וכמובן נתוודע לאמנים מוכרים. מושגים משני העולמות כמו קומפוזיציה, נק
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 קורס משותף עם חבי קצ'לסקי לכיתה ג'   -  יצירה בטקסט ובתמונה "  שיחה בשניים " 

יש דברים שנאמרים במילים ויש דברים שנאמרים בתמונה, אבל מה קורה כשאנחנו מחברים בין טקסט לתמונה? בקורס זה  

יציר  ואפשרויות  כלים  ילוו אותנו  נכיר  היא להביע את עצמנו באמצעותם. מן הצד החזותי  ה משני התחומים כשהמטרה 

וקטעי חיבורים שנכתוב בעצמנו או שכתבו   ומן הצד המילולי מילים, משפטים  והצילום  כלים משפת האמנות הפלסטית 

פיסול. הח או  ציור  צילום,  בהשראת  נכתוב  ולפעמים  הכתיבה  בהשראת  ניצור  לפעמים  יהיה המנוע  אחרים.  ביניהם  יבור 

שלנו לכל אורך הקורס, כשמדי פעם נרצה לבחון ולשאול את עצמנו מה משותף ביניהם. אולי נגלה שהחיבור ביניהם חזק  

 יותר מכל אחד מהם לחוד, אבל מה שבטוח הוא שנצא למסע שמאפשר לנו ללכת בכמה שבילים בו זמנית.

 

 

 גר רי גנאדי ב 

תואר ראשון במנהל עסקים ממכללה למנהל ותואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת בן   בעלהשכלה וניסיון בהוראה:  

קורס "הדרכת שחמט לילדים מחוננים"    גוריון בנגב. מדריך מוסמך לשחמט מטעם איגוד השחמט הישראלי, סיים בהצטיינות

 מטעם משרד החינוך אגף לפיתוח מקצועי. סיים קורס "ניהול מועדון שחמט" מטעם איגוד השחמט הישראלי. 

השתתף בעבר בתחרויות שחמט עירוניות, מחוזיות וארציות באוקראינה, הגיע לדרגה מועמד לאומן. כיום מלמד שחמט  

נים, בבתי הספר יסודיים וחטיבת ביניים, הקים ומנהל יחד עם שופט שחמט בינלאומי במרכזים לילדים מחוננים ומצטיי

 מועדון בעיר בת ים ובמסגרתו מלמד בחוגי שחמט. 

 

   ט' -לכיתות ה'   –שחמט למתחילים ומתקדמים  

מידים . לימוד שחמט מסייעים לפתח אצל התל(ד"ר זיגבראט טאראש)"שחמט כמו אהבה ומוזיקה יכול לגרום לאדם אושר"  

חשיבה אסטרטגית, תחכום, קבלת החלטות ולקיחת סיכונים. אך גם רצון ללמוד, להכיר כל פעם משהו חדש, לפתח סבלנות  

ולהתגבר על כישלונות. אחת המטרות של לימוד השחמט היא לגרום לילדים להפנים שבשחמט )וגם בחיים( אי אפשר רק  

מות. לימוד שחמט, זו לא מטרה בפני עצמה, אלא זה כלי לימוד אשר לנצח. ישנם גם הפסדים, זה חלק בלתי נפרד מההתקד

לא  התנסותית  למידה  ידי  על  מועבר  הלימוד  שלו.  והאישי  האינטלקטואלי  הפוטנציאל  את  ולממש  לפתח  לילד  מאפשר 

מט רגילים, לומדים "על" אלא לומדים "על ידי" ו"תוך כדי" התנסות. הלימודים מועברים בעזרת לוח הדגמה גדול, לוחות שח

 הרבה משחקים ומטלות מאתגרות. את הקורס נגוון מפעם לפעם בחידות ובמשחקים אסטרטגיים שונים.

 

 



 

 

 29 

 ו' -קורס בחירה לכיתות ה'   –אסטרטגיה  חשיבה ו משחקי  

בקורס זה    ופחות המזל.  מכריעה את הכף שהיא    ניםהאינטלקטואלית של השחק  םשבו יכולת  ים משחק  הם משחק חשיבה  

ישנם מחקרים המעידים  יכי קבלת החלטות המבוססים על חישוב לטווח ארוך והבנה בעקרונות האסטרטגיה.  נלמד על תהל

מפותחים מאוד  ניהול  בכישורי  יאופיינו  קבוע,  בסיס  על  זוגיים  חשיבה  במשחקי  לשחק  נוהגים  אשר  אנשים  אצל  . כי 

מיומנויות: מגוון  ומפתחים  למוח"  התעמלות  "תרגילי  מהווים  העצמאית החש  המשחקים  המתמטית,  האנליטית,  יבה 

יצירתית ומחוץ לקופסה,  והאסטרטגית בין אישית,  זיכרון, ריכוז, חשיבה    -  וטעיה ניסוי  ,  אינטראקציה חברתית ותקשורת 

היכולת להשתמש בהיגיון לפתור ,  היכולת להגיב בזמן קצר ובהצלחה למצבים חדשים,  היכולת ללמוד או להבין מן הניסיון

 לרכוש ידע וליישמו באמצעות החשיבה וההיגיון  היכולת, בעיות

ועתיקים  בקורס   ועוד.נכיר משחקי אסטרטגיה חדשים  בינלאומית  גו, רברסי, דמקה  גומקו,  בין   כמו:  על ההבדלים  נלמד 

 .   , חשיבה לטווח קצר וארוך, ניהול סיכונים אבל בעיקר נלמד להכיר את עצמנואסטרטגיהטקטיקה ו

 

                                                         

 
 ניר שני 

  כון להיסטוריה , המת"אימודי תואר שני, אונ'  , מדעי המדינה ופילוסופיה, לת"אתואר ראשון, אונ'    סיון בהוראה:י השכלה ונ 

אונ'   שני,  תואר  לימודי  הקליניים,  המדעים  של  בפילוסופיה  התמחות  והרעיונות,  המדעים  של  ביה''ס ת"אופילוסופיה   ,

ה לחינוך, תואר שני בניהול, אונ' דרבי אנגליה, התמחות בניהול משאבי אנוש ולומד כעת לדוקטורט בחינוך, אונ' דרבי אנגלי

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

פיקוד קורסי  ולסגלי  למפקדים  מנהיגות  סדנאות  ומוכשר    . פיתוח  ונוער מחונן  לילדים מחוננים  מנהיגות  סדנאות  הנחיית 

  .מחוננים וכיתות, מלמד במרכזי מחוננים  LEADבארגון 

 

 ט' -' ה לתלמידי כיתות  מנהיגות:  

אצל  ו  בכלל  פתח הבנה לתופעת המנהיגותבקורס זה נמרכז מטמון שם לו כמטרה לפתח מנהיגות בקרב תלמידים מחוננים.  

בפרט.  ילדים המנהיגות,  ונוער  פיתוח  מעולם  מדעיים  מושגים  היכולתנ  נכיר  את  של    והמיומנויות  פתח  כל המנהיגותית 

וכל זאת בדרך    להוביל ולהשפיע באופן חיובי על סביבתם בכל תחום שיבחרו  נם והאמונה ביכולתםואת רצו  למידות  תלמיד

 דיון, משוב ורפלקציה ע"י התלמידים והמורה. משימות, של משחק, 
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   רויטל טופיול 

ונ  בהוראה י השכלה  )  :סיון  לאמנות  המדרשה  מ  B.Edבוגרת  הצילום(,  ובהוראת  בצילום  "דרך התמחות  הספר  בבית  ורה 

, מוצר, עיצוב  אירועיםפורטרטים,    סיון הוראה בחוגים פרטיים לאמנות, צילום ונגינה. מתמחה בצילוםיצילום" בתל אביב. נ

מטמון ובכיתות    מלמדת במרכזחיים.  -מתנדבת למען בעלי  מאמינה בכוחו של הצילום לפיתוח מודעות חברתית.  ותעשייה.

 . מזה מספר שנים מחוננים

 

 לכיתות ז' קורס  אומנות הצילום:  מבוא ל  -יסודות הצילום  

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

המצלמה, הצמצם, התריס והעדשה, והשפעותיהם השונות על התוצר הסופי. בקורס נלמד מושגים מעולם הצילום בכלל,  

עולם הצילום הדיגיטלי בפרט. נכיר את זירת הצילום, את הצילום כשפה אמנותית בעולם של הקשרים ויזואליים, דרך ומ

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

 

 
 

 ' ח פרויקט: לכיתות  ו   חברתי ככלי  צילום    –תיעודי    צילום 

במסגרת הקורס יכין    .מתקדם בצילום העוסק בצילום תיעודי ובצילום ככלי חברתי להעברת מסרים וביקורת חברתיתקורס  

 כל תלמיד פרויקט סיום אישי בנושא אשר יוצג בתערוכת סוף השנה. 
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 לילך צפרוני 

חטיבה   ,הוראה בגילאי יסודי  ןינוך ואמנות המדרשה לאמנות בית ברל. ניסיובוגרת תואר שני לח  :השכלה וניסיון בהוראה 

ואוהבת לעשות   ואוצרת תערוכות  יוצרת  ובמגמת אמנות לבגרות בתיכון. אמנית  ותיכון. מלמדת במרכזי מחוננים שונים 

מנות תחום דעת בעל  יוגה. מאמינה בכוחה המיטיב של האמנות להשפיע על הנפש, על החברה ועל איכות חיינו. רואה בא

 חשיבות גדולה, להרחבת אופקים, ללימוד חשיבה ביקורתית, לפתח יצירתיות ובעיקר כלי לבטא את הנפש במלואה.

 

 כיתה ז'  ל קורס שנתי    -"  מהאומנות ובאומנות   "חברות וחברה 

להתייד כדי  הכרות.  מתוך  נוצרת  עלי  דחברות  מאיתנו  ואחרים  שונים  שהם  סביבנו  בחברה  חלקים  אותם עם  להכיר  נו 

והאמנות היא דרך נהדרת לעשות הכרות. בקורס זה נחשף אל עולם האמנות החברתית. אמנות שנוגעת בנושאים חברתיים 

ומציפה אותם מעל פני השטח. אמנות חברתית עוסקת במגוון רב של נושאים, נותנת קול וביטוי לאוכלוסיות שקולן מודר 

כ שלנו,  בחיים  מרכזיות  בשאלות  נעסוק  ונוגעת  בקורס  אזרחי.  ושוויון  אדם  זכויות  מגדר,  אלימות,  פמיניזם,  גזענות,  מו 

בסוגיות עכשוויות דרך הכרות עם אמנים שעוסקים באמנות חברתית, נצא לפגוש אותם, נפגש עם חברי קבוצת "תרבות" 

חב הציבורי. מתוך הכרות  בעיר נתניה, נלמד על הפעילות האמנותית והחברתית שלהם, נצא לסיורים של אמנות בעיר ובמר

נתניה  בעיר  חברתי  אמנותי  פרויקט  על  ביחד  נחליט  החברתי,  במרחב  אמנות  עם  לפעול  ניתן  בהן  הרבות  הפעולות  עם 

 וניצור ביחד יצירה למען העיר והחברה בה אנחנו חיים. 

    

 

 לתלמידי ז'   קורס בחירה חצי שנתי   -  "מבוא להמצאת מיתולוגיות" 

לכל חברה יש מיתולוגיה משלה. מיתולוגיה היא אוסף של סיפורים עם דמויות מרהיבות וגיבורים ללא חת שמספרים סיפור 

שהט בשאלות  עוסקים  גם  כלל  נוצרו  ובדרך  תרבותיות  חברות  של  ההיסטוריה  כל  לאורך  בתקופתם.  האדם  בני  את  רידו 

שאין קץ ליופיין. אנחנו נעשה הכרות עם העולם המופלא הזה. נחקור ונכיר חברות קדומות כאלה שכבר נכחדו    תמיתולוגיו

י וגיבוריהם  גדולים. סיפורים אלה  על מיתוסים  ונלמד  נקרא סיפורים  קיימות.  ליצירה אישית  וכאלה שעוד  היו ההשראה 

שלנו ונשתמש במגוון טכניקות אמנותיות: ציור, פיסול, כתיבה, קומיקס, וסטופ מושן. בקורס זה אני מזמינה אתכם לחקור 

ולגלות אגדות מרתקות וגיבורי על בעלי כוחות דמיוניים. הקורס מתאים לכל מי שסקרן וחקרן ואוהב סיפורים. ומי שאוהב  

 קור ולדמיין.  בסופו של הקורס ניצור מיתולוגיה קטנה משלנו. ליצור ולהמציא לח
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 לתלמידי ז' וקורס חצי שנתי לתלמידי ט'   קורס בחירה חצי שנתי   " עולם הפיסול " 

אל עולם הפיסול להכיר אותו, את עקרונותיו ואת ייחודו. בקורס נפסל בטכניקות שונות.     סמציע הזדמנות להיכנ  קורס זה

בהשראתם.  ונעבוד  גדולים  אמנים  נכיר  ובעץ.  רך(  )פיסול  בבדים  ברזל  בחוט  )איטונג(,  באבן  נייר,  בעיסת  בקרטון,  נפסל 

ג, נחום גאבו, דוריס סלסדו, ברנקוזי ועוד רבים מעוררי השראה,  אמנים כמו קאלדר, מירו, מרסל דושאן, קלאס אולדנבור

דמיון ויצירתיות. אני מזמינה אתכם להביא את כל הדמיון, כושר ההמצאה, היצירתיות והמיוחדות שלכם ולהביא את כל זה  

 לידי ביטוי בשיעורי הפיסול וביצירת פסלים אישיים. 

 

 

 

 ליאת עמית 

אוניברסיטת  מאוניברסיטת בר אילן. תואר שני בייעוץ מאר ראשון בייעוץ ותעודת הוראה בעלת תו :סיון ביעוץ והוראה ינ 

עוסקת  רבות ת ביניים. במהלך  שנים ו וחטיב םייספר יסוד-למחוננים במרכזים, בתית וחיפה. ניסיון רב במתן ייעוץ במסגר

 . חינוך תו, ייעוץ לפרט וייעוץ למערכבתחום החינוך גם בתפקידי הדרכה

 

 : לכיתות ג' רת במעגל תקשו 

יושם דגש על גיבוש ושיפור התקשורת האישית    -של התלמידים  והחברתית  הקורס יעסוק בטיפוח האינטליגנציה הרגשית

 והתקשורת בין חברי הקבוצה.

בין  לתקשורת  הקשורים  ולתכנים  למיומנויות  התלמידים  ייחשפו  הקורס  יצירתית,  -במסגרת  בדרך  אישית  ותוך  אישית 

. במהלך המפגשים נעבוד בתוך המעגל  על פיתוח המודעות העצמית של כל פרט כלפי תכונותיו ואופיו  וייתיתוחומגוונת  

אפיקי   לקיום  וקבוצתיות  אישיות  יכולות  בפיתוח  נעסוק  כן  כמו  אישיים.  ומחשבות  תחושות  רגשות,  של  ביטוי  ונעודד 

בין החבר-תקשורת  קשריהם  את  לחזק  לתלמידים  לסייע  העשויים  בחברה. אישית  החשובים  ערכים  ולהקנות  תיים 

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

 ) קלפים, דיונים, משחקים וכד'(. של שפת הגוף ועוד. כל הנושאים יועברו באמצעות כלים שונים מילוליים ובלתי מילוליים
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 ר א ד"ר יואב ברוי 

בהוראה: וניסיון  סאב   השכלה  אדפטיבים  אלגוריתמים  התזה:  נושא  ת"א.  מאוניברסיטת  המחשב  במדעי  -דוקטורט 

בגרף   ליניאריים צביעה  בעיות  התזה:  נושא  הפתוחה.  מהאוניברסיטה  המחשב  במדעי  שני  תואר  צפופים.  גרפים  לבחינת 

מאז   ופיסיקה.  במתמטיקה  העברית  מהאוניברסיטה  ראשון  תואר  בית  1995אינטרוולים.  גמביט,  את  הפועל  -מנהל  עסק 

ם. מלמד שנים רבות בכמה מרכזי מחוננים, במספר תחומים. מחלקת הלימודים של גמביט עוסקת בחינוך מחוננים והוראת

בין השאר: מתמטיקה, מדעי המחשב, לוגיקה, בישול, קונג והן כיתות מסלול. תחומי ההוראה כוללים  ימי העשרה  פו  -הן 

 .וביקורת ספרותית

 

 ט' -: לכיתות ז' מתמטיקה ולוגיקה   -  אליס בארץ המתמטיקה 

חומים מהם הוא שואב את נושאיו נלקחים מלוגיקה קלאסית, תורת הקורס נועד לפתח יכולת לוגית וחשיבה מתמטית. הת

הקבוצות, תורת המשחקים והתיאוריה של מדעי המחשב. השיעורים מהווים תפריט טעימות לעולם המתמטיקה הגבוהה  

 ומותאמים לרמת הקבוצה. 

בווריאציות מספר וריאנטים   עיגול-המשולבים בחידת שיבוץ. איקס T/F בין הנושאים הנלמדים בקורס: היכרות עם מבנים

לימוד  האינסופיות.  הקבוצות  לתורת  הילברט מבוא  של  המלון   . אנליטית  לגיאומטריה  לימוד בסיס  תוך  המוכר,  למשחק 

 טרנספורמציות, חח"ע, לוגיקה תלויית קבוצות, עוצמות ועוד.

ציות ביניהן. התנסות בקריפטוגרפיה ועריכת רדוק NPC לינארית. רדוקציות היכרות עם בעיות-גמל במדבר חידת תכנון אי

מעשית על בסיס צופן חח"ע. פיצולים לוגיים, סתירת הנחות, עצי הנחות. אוטומטים סופיים היכרות עם אוטומטים של 

 קוניונקציה ודיסיונקציה, רישא, סיפא ורצף, אוטומט בינארי. 

               
 

 : לכיתה ט' פרויקט פרידה 

. ות שלכם להשאיר משהו משלכם למרכזמנההזד מטמון.זה הקורס שלכם! הקורס שמסכם את התקופה שלכם ב  -יקיםנט'ת

זה להיות  ההזדמנות   יותר  מחונןשלכם לספר לעולם מה  שלכם להכין את הסרטון של   ותנההזדמ.  ואיך ללמד אותו טוב 

לתכ שלכם,  המתנהשכבה  את  להשאיר  שלכם,  הסיום  טיול  את  שתנן  ולהיכנה  במרכז  אתכם  של    סנציח  התהילה  להיכל 

והשק מטמון! טוב  רצון  הרבה  שמצריך  גדול,  ראש  של  קורס  גיבוש,  עה  זה  לכם  שייתן  קורס  גם  זה  חברים הנאהאבל   ,

 .להנציח את מי שאתםות נוהזדמ
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 טל כפיר 

 . Growth Mindset מנחה סדנאות העצמה לפיתוח החשיבה ואימון המוח בגישת  השכלה וניסיון בהוראה:

( עם התמחות בהפרעת קשב וריכוז,  COACHINGוחינוך מטעם מכללת תל חי, תעודת מאמן )תואר ראשון בפסיכולוגיה  

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

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

מתבגרים, -כמו: תרבות ישראלית, תקשורת הורים   מצוינות )בעמותת חינוך לפסגות(, מדריך נוער, מנחה סדנאות בנושאים

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

 מון המוח. מלמד במרכזי מחוננים וכיתות מחוננים.חשיבה באמצעות אי

 

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

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

חק  האישיות עולם  את  המשלב  החשיבה  לפיתוח  ייחודי  קורס  פותח  החינוך.  לכן  בעולם  המוח  נלמד  ר  הקורס  במהלך 

באמצעות משחקים, התנסויות ודיונים: מה זו אינטליגנציה וכיצד היא מתפתחת? מה הם דפוסי חשיבה וכיצד הם נוצרים?  

כיצד משחררים דפוס חשיבה שלילי? מה זו 'למידה' ואיך מאיצים אותה? מה זה 'כישלון' והאם הוא באמת ההפך מהצלחה? 

'י זו  ואיך  מה  'אושר'  זה  יוצאים ממשברים? איך מוצאים את ה'מקום הנכון' לי? מה  ואיך מפתחים אותה? איך  צירתיות' 

 במהלך הקורס התלמידים יפתחו יכולות רפלקטיביות וחשיבה יצירתית ויזמית.   מגבירים אותו?

 

 
 

 : לכיתות ו' מבטא ליזמות   –  יזמים צעירים 

  יםיכול  םל וכיצד הופכים חלום או רעיון למיזם מניב? כיצד מנהלים סיכונים? האם כמה הופך יזם למצליח?  מיהי יזמית?  

התמחות, מכירה פומבית,  רונות היזמות. נעסוק במושגי יסוד כמו: צורך,  בקורס זה נלמד באופן פעיל את עק  ם?מילהיות יז

פרסום, אחריות אזרחית, צרכן, יזם, צורך, שוק, רווחים, יזמות חברתית    יצירתיות, חדשנות, אמונה עצמית, תכנית עסקית,

ורתית, ניתוח ויישום מידע,  הקשבה פעילה, סעור מוחות, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקומה. נתרגל ונשפר מיומנויות של וכד

במקביל כל תלמיד יפתח   .הסקת מסקנות, קבלת החלטות, ביצוע הוראות, עבודת צוות, פתרון בעיות, הערכה עצמית ועוד

 לבד או בצוות מיזם משלו. 

 


