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

במר הלימוד  ט  'גתה  ככז משנות  כתה  מלווים    .'ועד  רפלקטיבית  במיומנויותתהליכים אלו  התלמיד    חשיבה  לומד את בו 

 .  עולםעצמו, את החברה סביבו ואת ה

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

לחבר   . נמשיךליך החקרו בלימוד תהימשיכהתלמידים    ית. במקבילתהשנ  מידה מרחוק אפשרה והם ישתלבו בתוכניתשהל

צא לסיורים שמתכתבים עם התוכן של הקורסים השונים, נגוון בפעילויות שוברות  לה, נלתרומה לקהיאת הנלמד בכיתות  

תוצר ונייצר  שנחווה  על תהליכים  רפלקציות  נכתוב  שונות,  בדילמות  נעסוק  ג  ים משמעותייםשיגרה,  נשאותם  עם תם  ף 

מנהיגות, יוזמה    כישוריו  ןניסיוובכלל זה    ותמיומנויות חברתיות ורגשי  ימשיכו לרכושבמקביל התלמידים    .וההוריםהקהילה  

גוגיה במרכז הפד  החלל.סטרונומיה והאשיתוף הפעולה עם הפלנתניה בכל נושא  ונחזק את  נמשיך  השנה    .ומה לקהילהותר

על   הקנייתתתבסס  המאפשרים  יצירתיתנויות,  ממיו  פרויקטים  ומדעית,  ,חשיבה  עצמי,    ביקורתית  צוותניהול  ,  עבודת 

 .שיות והחברתיותמנויות הרגפיתוח המיול במקביל ועיסוק בערכים היגותנמ

 
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  שעכני  של 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 אגף כמדריך 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  השנה ' 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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 ת דבר היועצ 

 

לקדם בברכה את צוות המורים המסור ואת    וננים, ברצוניהעשרה למח  במרכז יום   ב"פם תשנת הלימודיעם פתיחת ש

 תלמידנו היקרים.  

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

לתחומים מגוונים ומאתגרים, ידים נחשפים  תלמ! ביום זה הית וייחודיתתהנים מקבוצת תלמידים איכונו נמידי שנה, א

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

ילדים בין  שנרקמים  בתי  היפים  של  ממגוון  וממלכתי  ר:ספ-הבאים  יסודייםממלכתיים  דתיים,  ה  ים  וות  צוחטיבות. 

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

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

ונטיפו יום השאח המצוינות האישית,  ולשמר את  יחדיו ערכים של סקרנות,   משולביםום שבו  כמק  העשרף להמשיך 

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

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

ליטתכם תהא בשם כל הצוות החינוכי נאחל לכם שקם!  שרה למחוננימרכז יום העלי שכבת ג', ברוכים הבאים  מידלתל

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

התגבש להם ל  סייע ות אישיות ובינאישיות ומויים, רכישת כלים ומיומנעוסק בהעצמה אישית וקבוצתית של התלמיד

 ה'.השנה הרחבנו את הקורס גם לתלמידי אחת.  כקבוצה

הספר  -ק הקשר ושיתוף הפעולה עם בתינו, ממשיך לפעול למען חיזורומ  עמיתצוות המרכז, ובראשו מנהל התוכנית,  

שר  קה   דינה היימן, שאחראית על חיזוק הגב'    ,)רכזת שילוב(  מקשרת   מונתה מורה   לצורך העניין המזינים את המרכז.  

כל   -כיים ועודחינוים הביקורים בבתי הספר השונים, יום עיון לצוות  מתקיימיםהצוותים החינוכיים.    יאלוג עם ויצירת ד

הילד המחונןזאת במטרה לחזק את ההבנ והחברתיים של  הרגשיים  הקוגניטיביים,  והרגישות לצרכים  , לערוך  /724  ה 

המסגרות.   טבי של הילד המחונן בשתיישילובו המולסייע ל  יםידחשיבה משותפת למציאת מענים הולמים לצרכיו הייחו

זו אנ הורי  ותמזמינ  ובהזדמנות  ויאתכם,  ביק  לדיםם  ולראות  רלוונטי  כתובת שאליה תוכלו   נורים, לעדכן בכל מידע 

ל חשוב  היוועצות.  או  שאלה  בכל  שיתוףלציין,    נולפנות  ו  כי  המרכז  צוות  בין  רבותאיתכם  פעולה  מסייע   ההורים, 

 .  ומעבר לו סגרת יום ההעשרה למחונניםי של ילדכם/ילדתכם במצלח והמיטבשילובו המול

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

  ליאת עמית

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

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

הלימודים:   .2 במרכז  שנת  הלימודים  מפגשיםכשל  תכולל  חונניםמ לתלמידים  שנת  הלימודים   "ל.הנש  ךרואל  ושים 

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  5/10/21ד' תחל ביום שלישי בתאריך  -כיתות ג'במרכז של  

 . 08:00-13:00  בין השעותט' -ת ז'תולתלמידי כי 01/10/21וביום שישי  08:15-13:45  תין השעוב 6/10/21רביעי 

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

יתקיימ  , לבדיקת התאמתם למרכז,לשיחות אישיות  דוא"לב הוריהם. השיחות    20209/0/14  ביום שלישי  ויחד עם 

להע מתבקשים  מותאמים  בתנאים  שנבחנו  תלמידים  אחה"צ.  בשיחביבשעות  שהוגשו    ותר  המסמכים  את  אלו 

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

 מרכז.קבלה ל שיחה זו היא תנאי כז.במר המיטבי ייע לשילובםסנודה מראש על מסירת מידע שיים מיוחדים צרכ

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

  05/10/21ביום שלישי    תקייםת  במרכז  הורים לתלמידים ותיקים  אספת.  19.00בשעה    04/10/21  ניתקיים ביום שת

 באתר מטמון. ודוא"ל שלח בי מפגש ר לקישו. ZOOMיחת בש 19:00בשעה  

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  וטיולים(, למידה מרחוק. אין  סיורים  יתתית )וץ כחדה  ות, למיהרצא

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

 פדגוגית של המרכז ולכן מחייבת את התלמידים. הה הערכית וסהיא חלק מהתפי

מרכז מטמון הינו מוסד לימודים רשמי של משרד החינוך. אנו    ת הקורונה:קופ ל זה בת חירום ובכל   י צב במ למידה   .6

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

ו/או היברידי. ימי  משבר   דרשווין  תכנעל אף שי  ,יתבמספר המפגשים השנ  נכלליםוד אלו  ימל  נלמד באופן מקוון 

 . מרחוקגם להוראה משמעותית   ערוכים. מורי המרכז  שינויים במערכת הרגילה ובשעות הלימוד

למלא את כל הפרטים   בו ניתן יהיהח  ר מאובטבאופן מקוון באת  כולוהרישום והתשלום למרכז מתבצע    רישום: .7

 .הפעילותת בשעות ירוכמזטלי ביש לפנות לבעיה כל ולחתום על כל המסמכים המצורפים. ב

לימוד:   .8 משבבעקבושכר  ה ת  באמצעותקורר  וזאת  הפעילות  עלות  את  להוזיל  החלטנו  רבים  בבתים  שפגע   ונה 

ועוד.בפעילוי צמצום   וחומרים  ציוד  רכישת  חיצוניות,  סדנאות  טיולים,  כגון  הלימודים   ות  לשנת  הלימוד  שכר 

הנחה    .שמה(₪ דמי הר  100  וד +לימ  שכר  קליםש   1600)   ₪    7001סך של  על    נקבעעבור תוכנית המחוננים  תשפ"א  

  .התשלום בכרטיס אשראי ברישום מקוון  . 1202באוגוסט    20לם עד לתאריך  ם ויש ₪ תינתן לכל מי שירש   100של  
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כסה לום מ. התשהמחאה(ב)לא ניתן לשלם  בתיאום מראש    בהגעה למשרדנויעשו זאת  במזומן    מעוניינים לשלםה

 בסד ע"י משרד החינוך והעירייה. השאר מסו ננים כאשרכז המחומיד במרלתמעלות  רק כשליש

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.  כל תלמידמשכר  הרישו  עבור  בקשת ם  ולאחר  במייל   לשלוח 

 .matmonetanya@gmail.com :המרכז מזכירותמהחזר 

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

פ"י ם וזאת עשנזקק להאופן ניכר למי  הן עוזרות בהלימוד אך    רמלגת תמיכה. מלגות אלו אינן מכסות את כל שכ

עליהם לשלם את  טריונים  הקרי יוחזר להם  ש. במידה  הלימודר  שכ  כללהמקובלים. בכל מקרה  חלק  יקבלו מלגה 

 משכר הלימוד בהתאם לגובה המלגה.  

לימודים: .11 לימודים תופנה    החזר כספים עם הפסקת  על בקשה להפסקת  לא ו)  א"ל המרכזדול  בכתב בלבדהודעה 

 וקדם. מקרה כולל מי שקיבל הנחת רישום מיוחזרו בשום  דמי הרישום לא(. וכדומה פבטלפון, בע"פ, ווטסא

 יוחזר כל שכר הלימוד למעט דמי הרישום.   - 2021לאוקטובר   29תלמיד עוזב את הלימודים עד שבמידה  . א

)עלגבי  התקבלה הודעה בכתב    .ב הי  -(  15/01/2022  דהפסקת לימודים במהלך סמסטר א'  חסי  יוחזר החלק 

 דמי הרישום.  התשלום  ללאה, מיום קבלת ההודע הלימוד, משכר

 . יינתן החזר כלללא  -( 15מפגש מספר ' )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 

 מכבד. מכובד ו וד ממנה ולהיפרד באופןוללמיבה  יבת העז סלעומק את 

בהודעות    אליו יש להיכנס ולהתעדכן מדי פעם   www.matmonetanya.comבכתובת:  מרכז  ה טרנט של  אתר האינ  .12

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

 -ג'ימי  ב  ה: חפתי  שעות  ."רשז  של ביה"ס  ה ניישה המזכירות נמצאת בקומה  ירות:  זכהמ  לותשעות פעי  דרכי קשר: .13

המזכירות משה"חשל  חופשות  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 והשבועייםם הר ייועלמעט השב ,רהסגו

      matmonetanya@gmail.comדוא"ל המרכז:   09-8855623טלפון/פקס:  

 שכונת נאות שקד, נתניה., 7הספר שז"ר(, רחוב ד"ר סטופ -ז מטמון )בביתמרכו: בתנכתו

 עלי תפקידים:ב  .14

 054-3085200 –מנהל המרכז   –ומנו עמית ר

 052-4584319 -יועצת תוכניות המחוננים -ליאת עמית 

 09-8855623  –ד( רכז )בשעות הפעילות בלבמזכירת המ –טלי אביעזר 

 054-4693323 –לבות רכזת השת –דינה היימן 

mailto:matmonetanya@gmail.com
http://www.matmonetanya.com/
mailto:matmonetanya@gmail.com
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 052-4838989 – ורכזת טיולים רכז חברתית –תו זמיר רובין 

 050-2419023 –תקשוב פדגוגי/רכז  –  ןעדו גול
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 ד'  -ג' כיתות    –  מערכת שעות יום ג' 

 

 

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

 המקצועיים   םצרכי הו  ת בהתאם לשיקול דעתוו הזכות המלאה לשנות את המערכ  המרכז שומר לעצמו אתמנהל    *
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   ו' -ה' כיתות    –  ' ד ת יום  מערכת שעו 

 
 

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

 המקצועיים   םצרכי הו  ת בהתאם לשיקול דעתוו לשנות את המערכ  המלאה  הזכות  המרכז שומר לעצמו אתמנהל    *
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 ט' מחוננים  -' ז כיתות  –שי  י יום ש שעות  מערכת  

 
 

 במחצית א' ובמחצית ב' מבין שלושת אפשרויות הבחירהשונה תלמידי שכבה ז' יבחרו קורס 

 המקצועיים   םצרכי הו  ת בהתאם לשיקול דעתוו הזכות המלאה לשנות את המערכ  המרכז שומר לעצמו אתל  מנה  *
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 זה(   ם בלוחשינוייויחולו  ן)יתכ ( ד' -תות ג' ישי )כיל ש ימי     -לוח מפגשים  

 ' א   ית צ מח 

 תאריך  מפגש  מס׳ 

 14/09/21 מפגש הכרות

1 05/10/21 

2 12/10/21 

3 19/10/21 

4 26/10/21 

5 02/11/21 

6 09/11/21 

7 16/11/21 

8 23/11/21 

9 07/12/21 

10 14/12/21 

 21/12/21 )תחילת שליש ב'(  11

12 28/12/21 

13 04/01/22 

14 11/01/22 

15 18/01/22 

 מחצית ב' 

 תאריך  מפגש 

 25/01/22 פעילות אין  –פגרת אמצע 

16 01/02/22 

17 08/02/22 

18 15/02/22 

19 22/02/22 

20 01/03/22 

 08/03/22 '(ג)תחילת שליש  21

 15/03/22 בביה"ס פורים מסיבות  –אין פעילות  

22 22/03/22 

23 29/03/22 

24 05/04/22 

25 26/04/22 

26 03/05/22 

27 10/05/22 

28 17/05/22 

 24/05/22 שנה  סיום ערב  –  29+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  גש פ מ מס׳ 

1 06/10/21 

2 13/10/21 

3 20/10/21 

4 27/10/21 

5 03/11/21 

6 10/11/21 

7 17/11/21 

 24/11/21 טיול 8+9

10 08/12/21 

 15/12/21 '( שליש ב )תחילת 11

12 22/12/21 

13 29/12/21 

14 05/01/22 

15 12/01/22 

 מחצית ב' 

 תאריך  מפגש 

16 19/01/22 

 26/01/22 פעילות אין  –פגרת אמצע 

17 02/02/22 

18 09/02/22 

19 16/02/22 

20 23/02/22 

 02/03/22 '(ג)תחילת שליש  21

22 09/03/22 

23 23/03/22 

24 30/03/22 

25 06/04/22 

26 27/04/22 

 04/05/22 פעילות אין  –יום הזיכרון 

27 11/05/22 

28 18/05/22 

29 25/05/22 

 01/06/22 שנה  וםיס–  30
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 וח זה( שינויים בלויחולו   ן)יתכ ט'( -כיתות ז' )   שישי ימי     -לוח מפגשים                         

 מחצית א' 

 ך רי תא  מפגש 

1 01/10/21 

2 08/10/21 

3 15/10/21 

4 22/10/21 

5 29/10/21 

6 05/11/21 

7 12/11/21 

8 19/11/21 

9 26/11/21 

10 10/12/21 

11 17/12/21 

12 24/12/21 

13 31/12/21 

14 07/01/22 

15 14/01/22 

 מחצית ב' 

 תאריך  מפגש 

16 21/01/22 

17 28/01/22 

18 04/02/22 

19 11/02/22 

20 18/02/22 

21 25/02/22 

22 04/03/22 

23 11/03/22 

24 25/03/22 

25 01/04/22 

26 29/04/22 

27 06/05/22 

28 13/05/22 

29 20/05/22 

 27/05/22 ידה משכבה ט'פרו  שנה  וםסי -  30
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 בתוכנית   החינוכי והקורסים   צוות ה 

ה ודרכי ההוראה  ההורא  אופני  ו,התמחותתחום    . 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  

תחומיים  הומניסטיקה בין  ל  וקורסים  ורגשיותבמקביל  חברתיות  מיומנויות  החינוכי  .טיפוח    הנהש  במהלךעובר    הצוות 

וקור שונים  השתלמויות  והמצטייתלמידים  הוראת  בסים  חלק  מחוננים  המחוננים  מהנים.  במרכז  עובד  ימי    שלושה צוות 

  .עניין רבים בתחומיבצד גיוון ת  ת והתקדמוהמשכיו, רב שנתי ףרציחס אישי בצד דבר המבטיח לתלמידים העבודה 

 .במידת הצורך  ם השונים לכךתאים את הקורסי יאף ראה מקוונת ווה הצוות השתלם ב

 

 לוין   שרה 

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

 יתבעברי עבד  מחוננים.תלמידים מלמדת רק האחרונות השנים   13-שנים, וב 23מלמדת . חיפה יברסיטתהאמנות מאונ

שעברתי ללמד  בירושלים. לפניאון ארצות המקרא יזבמוזיאון ארץ ישראל וכמו כן, עבדתי במו גוונים.פר שונים ומס-בבתי

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

 

   לכיתות ג'   :מיר רובין משותף עם תו ז קורס    –  ישראל על שביל    כיאולוגיה אמנות ואר

לטיו שבי  לנצא  ישראלעל  העברב  ל  מן  אוצרות  למצוא  על    מטרה  במ  הההוו ולחשוב  בי שלנו  וחשיבה  ונחים  קורתיים 

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

פצים של האדם הקדמון  ים וחדל, שבעוספיהת  ולזל מים, גלגמתים עתיקה בבית שערבעיר    מוביל, סרקופגים מאבןבצומת ה

יד זיכרון יעקב ובנימינה ומסתיים בעיר  סועף ואדיר של הרומאים שמתחיל באלונה, ממשיך לבמערות בכרמל, מפעל מים מ

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

 פרקטיקות של צילום, הדפס ומדיה דיגיטלית .ל ולכויות עכשו תואמנ

ה ובשטח: בכיתה נחקור, נשחק וניצור יצירות משלנו בהשראת הממצאים העתיקים שגילינו. מידי פעם עבר בכיתהקורס יו

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

  ת כבארהומל מעררכ ,פולג , חוףיהלונאפורעיונות לטיולים : 
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 ' ד   כיתות ל   –  תו זמיר רובין משותף עם  קורס    –חומרים חדשים    -  מלאכות עתיקות 

קורס זה יחשוף את התלמידים בפני כמה מן המלאכות   .םעכשווייחומרים ת עתיקות, בחיבור להקורס יעסוק במלאכו

נסה 'למחדש' בטכניקות נחקור את החומרים שבסביבתינו היומיומית ונטוריה. הקדומות שהאדם פיתח לאורך ההיס

להפעיל מיומנויות של  הקורס ידרוש מהתלמידים  יצירה מעשית:ותכונותיהם עם   ות. הקורס ישלב חקר חומריםעתיק

אבל נעשה  ומים. במהלך הקורס נכין חפצים במלאכת יד, כפי שעשו לפנינו אבותינו הקדשייה המערבת גוף, ראש ונפש. ע

משלב הכנת חוט ואריגה. נלמד כיצד באריגה קלמר או נלמד כיצד להכין תיק זאת בתוצרים של תרבות הצריכה והשפע, 

כיצד אנו חשים? כיצד  –. במקביל נבחן את עצמנו בעבודה  ס, ועוד ככל שיתיר לנו הזמןלקלוע סל נלמד כיצד להכין פסיפ

 אנו מתמודדים עם קושי? 

         

 

 

 2ו'   ה לכית :  זמיר רובין   עם תו   ף משות קורס    –  שלה ושלו באמנות   tory)(Sהסטורי  

  מניותושל האמנות תוך הבאת דוגמאות של א  ההיסטוריהסיפור  -מנקודת מבט נשיתשיעסוק בתולדות האמנות קורס 

  , להתבונןלחקור ,ויותשמעותיות לצד אמנים מוכרים. נתבונן ביצירות אמנות ונלמד כיצד לנתח יצירות למצוא בהן משמע מ

 .כולות אישיות בסדנאצירה מעשית ופיתוח יד י לצוזאת אליהן  ולהתחבר

        
 

 לכיתה ד'   דינה היימן קורס משותף עם  :  העולם העתיק סביב כדור הארץ 

ממצ חקר  העתיק.  העולם  על  במזרהתבוננות  אסיה,  במזרח  ארכיאולוגים  אמריקה אים  אוסטרליה,  אירופה,  התיכון,  ח 

ם, נחפש עקרונות מובילים נחשף למקורות מגוונים לשפות האנושיות, לאדריכלות ערים, מבני מגורים, ומקדשי ואפריקה.  

כלים   הכנת  בחריטה,  מערות,  בציורי  שמשתקפת  האנושית  ביצירה 

נתנס שונות.  ואומנויות  נחקור  בפיסול  עתיקות,  יצירה  בטכניקות  ה 

 יצירות אדריכליות ונבנה דגמים שישענו על העקרונות שנחקור. 
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 ו'   כיתות ל   –  דינה היימן משותף עם  קורס    –ביסודות החקר  קורס    -  חקר בעלי חיים בסביבת האדם   -אדם וסביבה  

שנ היסטבוחש  תיקורס  תקופות  ועכשוויון  קדומות,  ממצאים  באמצעו  תוריות  היסטורייםארכיאולוגת  ים מחקרו  ים, 

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

לבעלי חיים זכויות  וסופיות כמו האם  יל פ  לותל שאנשא  ביחסם של תרבויות בעולם אל בעלי חיים שונים.  סמלייםהיבטים  

יים יש חיי חברה. האם יש להם אמות מוסריות? ונשאל גם שאלות מחיי היום יום כמו: מי עלי חאם לבהלבני אדם?    שוות

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

מחקשא  לאתעה קריאה  רית,  לה  חומרי  בין ,  םרלוונטיי חיפוש  מתפל,    הפרדה  בנושא,  מקהתעיקר  עריכה  פרזנטציה,  דות 

 הבעה בכתב.ו

 

                                                    
 

 

 ורי מלצר א 

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

  ה לילדים מחוננים במרכזי למיד סיון רבי. בעל נמרצה ומדריך משחקי אסטרטגיה וחשיבה יצירתית .ונדוןהאוניברסיטה של ל

 . םירבוגת למשונוסגרות פנאי ובמ ומצטיינים

 

 ד'כיתות  ל  :למתחילים ולמתקדמים   ירתית צ יה וחשיבה י משחקי אסטרטג 

משחקי    . נכירטרטגיהסת האעקרונוהבנה בך וארו  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 

במה בפנינו.  הק מציבים  ונלמדלך  טסו,  וסון  נלסון  חניבעל,  נפוליון,  של   ההיסטוריות  בדוגמאות  ניעזר  מניסיונם   ורס 

 יה.   אסטרטג ת המנואוחוכמתם ב
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 נועם כהן 

ונ  בהוראה י ס י השכלה  תואר    :ון  ובעל  וסביבתית בבבשני  ראשון  אבולוציונית  ויולוגיה  אורנים  חיפהמכללת   . אוניברסיטת 

לימדתי סטודנטים  מנחה מעגלי הקשבה.  .וך מיוחד והוראת מחונניםבחינוך האנתרופוסופי, חינ מנוסה ומחנך למדעים מורה

  אוהב לטייל, לשחק, לעבוד בגינה ולכתוב.   בע וידיעת הארץ.ועסקתי בחינוך בנושאים של יהדות, חשיבה יצירתית וכמובן ט

ולזהות את שירת הציפורים. אני משתדל לא לפספס את מעוף חיים  -את הילדים במרכז אני מלמד להתבונן בעקבות בעלי

 החילזון אחרי היורה.הכלולות של הנמלים, או את התעוררות  

 

   ' גקורס לכיתות    -  חושים בטבע 

זו עם  כיצד ציפורים משו והאם אנחנו   זו? מהי שפת הציפורים?חחות  בני מינו מתחת לאדמה  כיצד החולד מתקשר עם 

 כיצד שומע הצרצר קולות באמצעות ברכיו?  ולם דרך שמונה עיניו? וכיצד מביט העכביש על הע יכולים לדבר דרך קירות?

? האם אפשר לשוחח זה עם זה  מופיעים שובהחיים שאוהב יותר מכל להחליף תחפושות ואיך הצבעים נעלמים ו-מיהו בעל  

עולם דרך במהלך המפגשים ננסה  לראות, לשמוע ולחוש את ה   באמצעות הידיים, במגע בלבד, בלי לראות ובלי לשמוע?

סביבנ המצויים  בעלי החיים  של  ובכיתה.עיניהם  בטבע  חיים  בעלי  ונפגוש  נתבונן  נקשיב,  עקבות,  נתחקה אחר  נפגוש    ו. 

ומראות ש ונגלה דברים מפתיעים. נמצאים סביבקולות  נחפש רמזים  נחקור, נשאל,  כלל.  ושאיננו מבחינים בהם בדרך  נו 

 כך גם נלמד להקשיב ולהכיר טוב יותר את עצמנו. נכיר טוב יותר את העולם שסביבנו  ותוך כדי

 
 ' ד כיתות    -  פיזיקה בטבע 

, קולות  לתי נפרד מחיי היום יום שלנויקליות שהן חלק בנפגוש תופעות פיז בקורס זה נתבונן על העולם בצורה קצת אחרת, 

במעבדה   ,סויים בכל מקום: בטבענגלה שניתן לחקור ולערוך ניומראות שנמצאים סביבנו ושאיננו מבחינים בהם בדרך כלל.  

 חושאת    , את החום  )אופטיקה(  , את האור)אקוסטיקה(  נחקור את הקול  מתוך סקרנות, הקשבה ועבודת צוות  .וגם בבית

לעוד הרבה    קרובות  ובילות אותנו לעיתים נגלה ששאלות טובות מ  .החשמלהמגנטיות ושל    םייהמסתור  ותהכוחואת    המגע

אחרות ופח  לא  מפתיעות  ,שאלות  משחקים    צפויים.  בלתי  ולגילויים  למקומות ות  ניסויים,  נחווה  נערוך  דרכן  והדגמות, 

   .ונלמד באופן חוויתי
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 עדו גולן 

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

מאונ התוכ  ,ת"א  'הוראה  הדבוגר  ל-ונית  ומצטיישנתית  מחוננים  באונ הוראת  יצירתית    מלמד  ת"א.  'נים  חשיבה  פיתוח 

 ב. וצ סיון עשיר בעייבעל נ .מחונניםבמספר מרכזי 

                    

 ' ו   : לכיתות ( Coding To Learn)    כנות ללמידה ת   -קריאטיב ג'ים  

צור  האם חלמתם אי פעם לי  ות?צע פעילוילב  חשבתם פעם איך כתיבת מילים וסימנים שונים גורמים למחשב לפתעאם  ה

תיראה היא  איך  חלמתם  האם  משלכם?  אז   ?אפליקציה  כך  עב   אם  הקורס  הוא  תכנות  פקודות  רוקורס  נלמד  בקורס  כם. 

אפליקצי נפתח  ובעזרתן  אמיתי  בקוד  ונתתכנות  נלמד  האמיתי,  בעולם  כמו  מחשובית"  אמןות  "חשיבה  בתהליכי 

(Computational Thinking)   ,ונתכנת  נבננתכנן וירטוה  בריחה  ומשחקי  גרפיקה למראה מעוצב,  חדרי  ונשלב  ניצור  אליים, 

גו ואיך  בריחה  בונים חדר  איך  לו להיות מרתק? מהם הסודות שמאחורי הקלעים?מרנלמד  לעו  ים  לם אחר  איך נשאבים 

ו מרתקת  לחוויה  המשתתפים?מסעונסחפים  על  רושם  שמשאירה  ומתח  ריגוש  אתגר,  של   ירה 

קורס מלא "אקשן" בו נגלה עולמות   .ושיתופי פעולה בקבוצת השווים, אינטראקציה בין אישית  לבת משחוקמשוהלמידה  

 .ומכילתומך יחס אישי בקלילות ובהומור, ב ת. כל זאות וסיפוריםומושגים, סוד

 

 
  

 ' 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   ובנוי ממשימות והפעלות, משולב משחוקחווייתי קורס  הקורס הנו  

ש  פלא  :מקצועיותה נעבוד בתוכנות    . (עהובילה להנשמ  מתוך משחק והנאה

  לצחוקו  לשמוח, להתפתח  מוכן להתנסות,  מי שאוהב לשחק,  כל.  ופוטושופ

 מובטח לכל תלמיד.יחס אישי מכיל וגמיש  .מהקורס הייהנ
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 )קורס שנתי(   2: לכיתה ג' קריאטיב ג'ים: פיתוח חשיבה יצירתית 

 האם אתם אוהבים משחקים? חדרי בריחה? משחקי בריחה? אז זהו הקורס עבורכם...

ניתן לשלב   כיצד  ?כשמתכנניםשוב  צריך לחמים להם להיות מדליקים? על מה  משחקים או חדרי בריחה ואיך גוראיך בונים  

עם   ממש   מדעים?משחקים  וממש  באתגרים  עסוקים  משחקים,  כשאנחנו  לפעילות  נמשכים  כך  כל  שאנחנו  קורה  איך 

  "שוכחים את עצמנו"?

"אקשן"   מלא  חדשים,  קורס  ומושגים  עולמות  נגלה  ובהומובו  בקלילות  וסיפורים,  ומכילסודות  אישי  בייחס  ניגע  .ור, 

נבנה משחקי בריחה, דגמי חדרים ו  , נתכנןנחקור, נשחק ונתנסה (,Computational Thinkingחשיבה מחשובית" )בתהליכי "

  ואף יותר...

 הנה ונתפתח.ננופתע, נצחק,  מורכבים יותר. נתחיל מהיכרות ושליטה ביישומי מחשב ומשם נתקדם לאתגרים

 

            

 

 

 : לכיתות ד' מחשבים   -  קריאטיב ג'ים 

 , (Computational Thinking)"ביתחשוי מ  ”חשיבה  רא:תחום שנקנכיר    .פועלכיצד הוא  ו  נלמד להכיר את המחשבזה  בקורס  

אלגורנעסוק   באתגרי  סייםבסי  יתמיםבפיתוח  בס  ונתמקד  יצירתית   .מתוקשבתביבה  חשיבה 

מנל כיצד  ומעצבים  מד  במשחקים  תכננים  במסכים,  בדוגמאות  ועוד.גרפיקה  והסברים,  שונות  נצפה  טיפים  על   נקבל 

השונים הקלעים  .המחשבים  מאחורי  אל  המחש  נציץ  עולם  מרהיבים. ביםשל  ועיצובים  איורים  רקעים,  ניצור   , 

נעבוד    .(עהובילה להנשמ  )למידה מתוך משחק והנאה משחוק  ימות והפעלות, משולבובנוי ממשחווייתי  קורס  רס הנו  הקו

  . מהקורס  הייהנ  לצחוקו  לשמוח, להתפתח  מי שאוהב לשחק, מוכן להתנסות,  כל.  פלאש ופוטושופ  כמו  מקצועיותבתוכנות  

 מובטח לכל תלמיד. יחס אישי מכיל וגמיש 
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   ה'   ות ת כי   : לכיתות ושופ פוט   קריאטיב ג'ים:

יצ  פיתוח פ  במחשב.  פוטושופ תוכנת  ירתית באמצעות  חשיבה  אי   ?עם חלמתם לשנות את המציאות בלחיצת עכברהאם 

מפורסמת,  ל תמונה  חןשנות  נקודת  אותומעצבנת  להוריד  לחפוף  בלי  השיער  את  לסדר  או  מצחיק  משהו  לעשות   , ? 

ומתוך  פוטושופ נלמד  בקורס עיצוב ב ו  גר,אתעניין    יבה היצירתית באופן חוויתי, את החש  תחנפבהומור.  באווירה קלילה 

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

תרגל שיתופי פעולה  נ  ,כמו כן  .רתיתנלמד שיטות לשיפור יכולתנו היציו ותמהנמגוונות ו  ות יבפעילונשתתף    .נחלום ונתפתח

 .בינאישיים

מונות וכן רקעים ועיצובים מרהיבים. נקבל ת, נעבד תצירתיות ומוח, נתנסה בטכנולוגיות חדשות, ניצור הדמיונשמע על י

וגמיש,  תומךיחס אישי   כיצד עובדים אומני   .מכיל  יותר  נבין   . פוטושופ  והמובילה    הפוטושופ   נעבוד בתוכנה המקצועיות 

 בעבודה הטכנית בתוכנה. יסודות  נרכושו

                     
 

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

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

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

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

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

 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, 

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

 מעלה לדיון סוגיות רבות. ו הבארצות אלדע רחב אודות העולם, התנאים הגיאוגרפים וחיי הילדים מקנה יעור שיה

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

ומדדי שוויון  של  ערכים  החינוך,  שלחשיבות  להרחהצלחה.    ם  היא  את יב  המטרה 

וסובלות  גבו לפתיחות  ולהביא  חדשנית הרציונאליות  חשיבה  כי  תפיסה  מתוך  לנות 

ורווחה.    האנושותהיא אשר מצעידה את  ד למסורת,  עם הרבה כבו לחיים של כבוד 

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

 . הילהלק לתרומה אותם יפתחוס שורים לנושאי הקורנושאים שונים הק 
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 ' ג לכיתות    ? חשיבה רפלקטיבית פיתוח    –  מבט חוזר 

שונות  בעולם. נבחר סוגיות חברתיות  מסע של מודעות חברתית ועצמית באמצעות התבוננות רפלקטיבית על התנהלותנו  

ונבדוק כיצד בוחנים אותם מנקודות מבט שונות. כיצד מתנה כיצד בנויה  לים טקסים? כיצד מתנהל חינוך?  סביב העולם 

 אדם? -בני? כים? כחבריםכלומד נועל עצמ יםלומד ובעקבות הלמידה נשאל את עצמנו מה אנמשפחה? 

 

 

 

 ויפן: לכיתה ד'   תרבות סין 

תרבותה אל  עולה  סין,של    המרתקת  מסע  עולמית  האסטרטגית,    מעצמה  החשיבה  ההמצאות,  האמונות,  הסמלים,  אל 

אשר הושפעה מסין, ופיתחה דרך משלה להכיל וגם  ארץ השמש העולה,  -יחודית של יפן  ימכאן נצא אל התרבות ה   .והשפה.

במהלך    אל עיצובו.הבת הטבע, והמחושבת והספונטנית, אל א  טיקההאסת,  הצמצוםלהבדיל את עצמה. נצלול אל סודות  

 נפתח חשיבה יצירתית., ניצור יצירות בהשראת נושא השיעור והקורס נבחן גם את עצמנו לאור המידע החדש שרכשנו

     

 

 לכיתה ד' קורס משותף עם שרה לוין  :  העולם העתיק סביב כדור הארץ 

אמריקה  אוסטרליה,  אירופה,  התיכון,  במזרח  אסיה,  במזרח  ארכיאולוגים  ממצאים  חקר  העתיק.  העולם  על  התבוננות 

עקרונות מובילים   ם, נחפשנחשף למקורות מגוונים לשפות האנושיות, לאדריכלות ערים, מבני מגורים, ומקדשי ואפריקה.  

יצירה   בטכניקות  נתנסה  שונות.  ואומנויות  בפיסול  כלים  הכנת  בחריטה,  מערות,  בציורי  שמשתקפת  האנושית  ביצירה 

 עתיקות, נחקור יצירות אדריכליות ונבנה דגמים שישענו על העקרונות שנחקור.  
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 שך המ קורס    –  ' ה : לכיתות  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  

לגדואישיות אחת שלא   גדול. התלמידאבל    ,להעלתה  שינוי  יבחוללה  תרומתם של אישים אלו, באילו   הייתהחנו מה  ים 

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

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

 תחומים נוספים. נמשיך ונחקור בשנה זו ידים אודות הדרך בה פועל אדם לקראת מצוינות בתחומו. לתלמ אלו יהוו דוגמא

 

 

 

 ' ה   כיתות ל   –  שרה לוין משותף עם  קורס    –ביסודות החקר  קורס    -  חקר בעלי חיים בסביבת האדם   -אדם וסביבה  

שנ היסטבוחש  תיקורס  תקופות  קדומות,  ן  ארכיבאמצעו  תועכשוויווריות  ממצאים  היסטורייםת  ים מחקרו  אולוגים, 

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

יות  לבעלי חיים זכווסופיות כמו האם  יל פ  לותל שאנשא  ביחסם של תרבויות בעולם אל בעלי חיים שונים.  סמלייםהיבטים  

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

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

עמידה בפני התמקדות בנושא,    עיקר מתפל,  הפרדה בין ,  םוונטיירלחיפוש חומרי קריאה  רית,  לה מחקשא  לאתעה,  אקדמית

 הבעה בכתב.עריכה ו, קהל

 

                                               

 
 ' ו   כיתות ל   –  לוין   שרה משותף עם  קורס    –  הושפע ממי מי  

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

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

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

  פעות ממצאים קדומים ברחבי העולם.נתנסה ביצירות שמוש
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 גר ר גנאדי בי 
בן גוריון  בעל תואר ראשון במנהל עסקים ממכללה למנהל ותואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת  :השכלה וניסיון בהוראה 

ל מוסמך  מדריך  איגבנגב.  מטעם  מחוננים"  שחמט  לילדים  שחמט  "הדרכת  קורס  בהצטיינות  סיים  הישראלי,  השחמט  וד 

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

וארציות באוקר עירוניות, מחוזיות  מט  כיום מלמד שח  אינה, הגיע לדרגה מועמד לאומן.השתתף בעבר בתחרויות שחמט 

וחטיבת ביניים, הקי יסודיים  יחד עם שופט שחמט בינלאומי במרכזים לילדים מחוננים ומצטיינים, בבתי הספר  ם ומנהל 

 מועדון בעיר בת ים ובמסגרתו מלמד בחוגי שחמט. 

 

 ( לכיתות ז'   קורס בחירה )   ט' -' ה   כיתות ל   –למתחילים ומתקדמים    שחמט 

י ומוזיקה  אהבה  כמו  אושר"  "שחמט  לאדם  לגרום  זי  –כול  טאראש. ד"ר  אצל   גבראט  לפתח  מסייעים  שחמט   לימוד 

ת, תחכום, קבלת החלטות ולקיחת סיכונים. אך גם רצון ללמוד, להכיר כל פעם משהו חדש, התלמידים חשיבה אסטרטגי

שחמט )וגם בחיים( א לגרום לילדים להפנים שבלפתח סבלנות ולהתגבר על כישלונות. אחת המטרות של לימוד השחמט הי

לא מטרה בפני עצמה, אלא זה   נצח. ישנם גם הפסדים, זה חלק בלתי נפרד מההתקדמות. לימוד שחמט, זואי אפשר רק ל

שלו. והאישי  האינטלקטואלי  הפוטנציאל  ולממש את  לפתח  לילד  לימוד אשר מאפשר  למידה   כלי  ידי  על  מועבר  הלימוד 

מודים מועברים בעזרת לוח הדגמה גדול, לוחות ל ידי" ו"תוך כדי" התנסות. הליומדים "על" אלא לומדים "עהתנסותית לא ל

 את הקורס נגוון מפעם לפעם בחידות ובמשחקים אסטרטגיים שונים. קים ומטלות מאתגרות.שחמט רגילים, הרבה משח
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 שפץ   רוני 

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

יה. ים בנתנננשנים במרכז למחו ששעובדת  י. בטיפול קוגניטיבי התנהגות  פסיכותרפיסטית. ילדים תוהורא תניסיון בהדרכ

 .החינוך משרדמאיירת, יוצרת ומטפלת באומנות ב

  

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

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

וקים  נלמד את הח  תרגל בקורס.את נלמד ונאיך עושים אותו? ז  ?הקסם הזה  מד מאחוריב לסביבה. מה עוונע במרחב ומגי

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

 . יסיפור אישו ומעבירים מסר ור סרטוני הנפשה המספרים סיפורניצ .סמארטפוןהטאבלטים או אמצעות ב

  ולנוע והאנימציה.ת ולמידה של מושגי יסוד בעולם הק די עידוד חשיבה ביקורתיונים תוך כהקורס יכלול גם צפייה בסרט

 

 
 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 ולאנגליה, התמחות בניהול משאבי ונ' 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

 

 ט' -' ה כיתות  לתלמידי    :מנהיגות 

אצל  ו  בכלל  היגותפתח הבנה לתופעת המננ  זה  בקורסמרכז מטמון שם לו כמטרה לפתח מנהיגות בקרב תלמידים מחוננים.  

מענכ  פרט.ב  ונוער  ילדים מדעיים  מושגים  המנהיגות,  ולםיר  אנ  פיתוח  היכולתפתח  של  המנהיגותי   והמיומנויות  ת  כל ת 

וכל זאת בדרך    וסביבתם בכל תחום שיבחרלהוביל ולהשפיע באופן חיובי על    נם והאמונה ביכולתםרצוואת    ותלמיד  תלמיד

 קציה ע"י התלמידים והמורה. , משוב ורפלדיוןמשימות, של משחק, 
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   ויטל טופיול ר 

בהוראה י ונ השכלה   ה  :סיון  )מדבוגרת  לאמנות  בהתמ  B.Edרשה  ובה חות  בבצילום  מורה  הצילום(,  "דרך וראת  הספר  ית 

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

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

 . זה מספר שניםמ מחוננים

 

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

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

  לום בכלל,מושגים מעולם הציפי. בקורס נלמד  התוצר הסו  ת עלצלמה, הצמצם, התריס והעדשה, והשפעותיהם השונוהמ

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

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

    

 

 

 ט' -' ח יתות  לכ :  פרויקט ו   חברתי צילום    –תיעודי    צילום 

ן  במסגרת הקורס יכי   .לום ככלי חברתי להעברת מסרים וביקורת חברתיתקורס מתקדם בצילום העוסק בצילום תיעודי ובצי

 סוף השנה. אשר יוצג בתערוכת  שאבנו אישי כל תלמיד פרויקט סיום
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 ליאת עמית 

הוראה באוניברסיטת בר אילן. תואר שני בייעוץ באוניברסיטת   בעלת תואר ראשון בייעוץ ותעודת :ץ והוראה עו סיון בי ינ 

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

  .חינוך תורכ, ייעוץ לפרט וייעוץ למעךבתחום החינו הדרכה בתפקידיגם 

 

 )יחד עם טל כפיר(   : 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  במסגרת התלמידיםהקורס  הקשורלמיומנ  חשפו  ולתכנים  לתקשורתויות  ותוך  -בין   ים  בדראישית  יצירתית,  אישית  ך 

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

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

ביןתקש לסייאי -ורת  העשויים  לתלמידישית  הע  ערכים  ולהקנות  החברתיים  קשריהם  את  לחזק  בחברה. ם  חשובים 

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

 ים וכד'(.נים, משחק) קלפים, דיו לייםובלתי מילוים שונים מילוליים  צעות כלים יועברו באמכל הנושא ועוד.  שפת הגוףשל 
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 תו רובין 

 בבצלאל, מחלקה לצילוםוהן, גלי צה"ל, בוגרת תלמה ילין במגמת תיאטרו מנות,מחנכת לא   סיון בהוראה:י השכלה ונ 

 .ני בחינוך לאמנות במדרשה לאמנותתואר ש בעלת הכשרת מורים באמנות באוניברסיטה העברית,

כותבת  .מחוננים בפרט לו בכלל שנים בחינוך לאמנות 10מדריכת חינוך חברתי ומנחת מורים בחינוך חברתי. ניסיון של מעל 

צילום   אמנות, טבע ואיכות סביבה, מוסיקה ישראלית, וסקת בחיבור שבין אמנות וקהילה, עינה 'יצירת אמנות מדי פעם', הפ

 וכתיבה, בישול, יצירתיות וצבע.

 

 לכיתות ה' על מתמטיקה ואמנות :  קורס מישחוק  

יחד נחקור  .ים במתמטיקהאמנותי-תמטיים באמנות ופואטייםבהיבטים מ –הקורס יעסוק בקשר שבין מתמטיקה לאמנות 

יות שהושפעו  ואמנ ואמנים ת חשובים מההיסטוריהומתמטיקאיו ם, גורמים והגדרות מתמטיות, נכיר מתמטיקאיםמושגי

ניצור משחקים שמשלבים בין מתמטיקה לאמנות ונצא אל הקהילה לשחק  . בכל שיעור גםותממספרים, צורות או נוסחא

 . כתרומה חברתית איתם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : לכיתות ז' מעורבות בקהילה באמנות היבטים של   –אמנות בפעולה  

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

ות קהילתית וקהילות  אמנות ברחוב ואמנות רחוב, אמנ  אמנות מחוץ 'לקובייה הלבנה': אמנות בכיכר,  נכירביטוי באמנות.  

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

' ' לפיתוח רעיונות לטובת פתרון בעיות ממוקדות אנשים ונפתח מודעות וערנות  Design Thinkingנכיר את המתודולוגיה 

 פתיות ומחויבות חברתית.וך עידוד של מעורבות אישית, אכלחברה הישראלית ולעולם הגלובאלי מת
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאוריץ קורניליוס אשר     2021רענן חרל"פ 

   , טבעון פסטיבל שייח אבריקפרויקטים מתוך 
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 ' ד   כיתות ל   –  שרה לוין משותף עם  קורס    –חומרים חדשים    -  מלאכות עתיקות 

קורס זה יחשוף את התלמידים בפני כמה מן המלאכות   .םעכשווייהקורס יעסוק במלאכות עתיקות, בחיבור לחומרים 

דש' בטכניקות נסה 'למח סביבתינו היומיומית וננחקור את החומרים שבהיסטוריה. הקדומות שהאדם פיתח לאורך ה

הקורס ידרוש מהתלמידים להפעיל מיומנויות של   יצירה מעשית:ותכונותיהם עם   ות. הקורס ישלב חקר חומריםעתיק

אבל נעשה  הקדומים. במהלך הקורס נכין חפצים במלאכת יד, כפי שעשו לפנינו אבותינו עשייה המערבת גוף, ראש ונפש. 

משלב הכנת חוט ואריגה. נלמד כיצד באריגה קלמר או כיצד להכין תיק נלמד של תרבות הצריכה והשפע,  זאת בתוצרים

כיצד אנו חשים? כיצד  –. במקביל נבחן את עצמנו בעבודה  לקלוע סל נלמד כיצד להכין פסיפס, ועוד ככל שיתיר לנו הזמן

 אנו מתמודדים עם קושי? 

         

 

 

   ו'   לכיתות   :שרה לוין משותף עם  קורס    –:  שלה ושלו באמנות   (Story)ורי  הסט 

 מניותוות תוך הבאת דוגמאות של אשל האמנ ההיסטוריסיפור  ב שיעסוק  קורס איפה הנשים בתולדות האמנות? 

משמעויות לחקור ולהתחבר  שמעותיות לצד אמנים מוכרים. נתבונן ביצירות אמנות ונלמד כיצד לנתח יצירות למצוא בהן מ

 פיתוח יכולות אישיות בסדנא תוך  דיו פתוח בסטו לצד יצירה מעשיתאליהן 

                         
 

   לכיתות ג'   :שרה לוין משותף עם  קורס    –  ישראל על שביל    כיאולוגיה אמנות ואר

לטיו שבי  לנצא  ישראל  על  העברבל  מן  אוצרות  למצוא  על    מטרה  במ  הההוו ולחשוב  בי שלנו  וחשיבה  ונחים  קורתיים 

יתגלו לעי נפארכיאולוגית. בדרך  ומבנים  לייצור  לאינינו חפצים  ראשי חץ של האדם הקדמון  ם: פסיפסים בציפורי, מפעל 

פצים של האדם הקדמון  ים וחד, שלבעוספיהת  ולזל ממתים עתיקה בבית שערים, גלגבעיר    מוביל, סרקופגים מאבןבצומת ה

ים בעיר  סתירון יעקב ובנימינה ומיד זיכסועף ואדיר של הרומאים שמתחיל באלונה, ממשיך לבמערות בכרמל, מפעל מים מ

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 .כויות עכשו תואמנ
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יקים שגילינו. מידי פעם העתשלנו בהשראת הממצאים  ה ובשטח: בכיתה נחקור, נשחק וניצור יצירות מעבר בכיתהקורס יו

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

  ת כבארהומל מעררכ ,פולג , חוףאפולוניהלטיולים :  אפשרויות

 

 
 

 

   כיתות ו': ל ותבים ומעצבים ספר אישי כ   -כתיבה יוצרת  

 ש . הקורס יעסוק בעולמות הכתיבה היוצרת, הסיפור, האיור, הקולאז'

יר, ן שת כתיבה שונים כגוונונתנסה בסגנ  ן.נלמד איך כותבים סיפור, איך מעצבים דמות ונרטיב וכיצד עושים שיהיה מעניי

ועוד.   עיתונאית  כתבה  כל  נסיפור,  ורישום  קולאז'  צילום,  של  לעולמות  ונצלול  ומאיירים,  איורים  פי  כיר  על  ואחת  אחד 

 .כך שבסיום השנה לכל תלמיד יהיה ספר פרי עטו  בחירתו

 

 
 

 3' : לכיתה דחשיבה יצירתית ויזמות חברתית 

 חשיבה יזמית נתרגל ננתח הזדמנויות, ?איך יוזמים ולמהי ועל מת .פעולה ליצירה של ערך .למד על יזמותנבקורס זה 

 . ונבצע אותם כתרומה לקהילה מודלים לפרויקטים קבוצתיים יחד נתכנן .לעשיית טובונפתח חשיבה יצירתית 
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   : קורס בחירה לכיתה ז' תלת מימד באמנות 

 וי משקל. יו ר וש גודל, פרופורציות , חומתלת מימד, רס יעסוק בפיסול, ובהיבטים של הקו

חומרים טכניקות ועם התנסות בממצריים העתיקה ועד פיסול עכשווי בן ימינו נשלב ידע תיאורטי בתולדות האמנות 

 עיסת נייר, קרטון,  גבס, מלט ואדמה.   -שונים

 כל תלמיד יעבוד על פסל משלו.    במודל של סטודיו  פתוח. לבחירת התלמידים

 

                               
 

 

 

 לכיתות ט'   :פרויקט סיום אישי   –מחקר ויזואלי  אוצרות ו   -מחברות השראה  

  כל תלמיד/ה יאצור תערוכה אישית .מחקר והעבודה של אוצריםה, הנבין את דרכי הפעול .את מקצוע האוצר נלמד ונכיר

 , לצד התנסות בעבודה חומרית מגוונת במחברת השראה. בנושא לבחירתו
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 ר א יואב ברוי ד"ר  

-זה: אלגוריתמים אדפטיבים סאב הת ב מאוניברסיטת ת"א. נושאדוקטורט במדעי המחש  סיון בהוראה:י השכלה ונ 

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

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

בכמה מרכזי מחוננים,   מלמד שנים רבותשל גמביט עוסקת בחינוך מחוננים והוראתם.  דיםספר תחומים. מחלקת הלימובמ

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

 .וביקורת ספרותית

 

 ט' -לכיתות ז' :  יקה ליס בארץ המתמט א   -יקה ולוגיקה  מתמט 

כולת לוגית וחשיבה מתמטית. התחומים מהם הוא שואב את נושאיו נלקחים מלוגיקה קלאסית, תורת עד לפתח ינו הקורס

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

 ומותאמים לרמת הקבוצה. 

עיגול בווריאציות מספר וריאנטים  -לבים בחידת שיבוץ. איקסהמשו T/F ניםדים בקורס: היכרות עם מבבין הנושאים הנלמ

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

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

ועריכת רדוקציות ביניהן. התנסות בקריפטוגרפיה  NPC יכרות עם בעיותקציות ה רדולינארית. -חידת תכנון איגמל במדבר 

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. 
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 טל כפיר 

 . 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 -' ה 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 הם דפוסי חשיבה וכיצד הם נוצרים?  אמצעות משחקים, התנסויות ודיוניםב

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

משברים? איך מוצאים את ה'מקום הנכון' לי? מה זה 'אושר' ואיך  מ מפתחים אותה? איך יוצאיםמה זו 'יצירתיות' ואיך 

   וחשיבה יצירתית ויזמית. התלמידים יפתחו יכולות רפלקטיביותבמהלך הקורס  מגבירים אותו?

 

 


