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 ,לא נושא הלמידה עושה למידה אחת חשובה מרעותה"

 (ג'ון הולט)  שבה נלמדה" רוחהאלא 

סילבוס קורסי 

 בחירה

 

 

 'ה-'כיתות דל

 שנה"ל תשע"ט

אמור לי ואשכח, למד 

אותי ואזכור, שתף 

דאותי ואלמ  

 בנג'מין פרנקלין 

 בהנחיית תלמידי שכבה ו'

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%91%D7%A0%D7%92%27%D7%9E%D7%99%D7%9F+%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F%5D/1/1/0/
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 של כל תלמיד ותלמידה ביכולות בבית הספר "הביל"ויים", אנו מאמינים

, כחלק "קורסי בחירה"הם. מתוך אמונה זו, הכנסנו את הרעיון של ובכישורי

חות, העצמה, הנאה , טיפוח הקשר הבין אישי מצמיח ומעצים, התורם להתפת

 תלמיד.  -תלמיד ובין מורה -בין תלמיד

 צוותה בין מפרה פעולה שיתוף של תוצר היא  ,שלפניכם הבחירה קורסי חוברת

שכבה ו'. השנה פתחנו ביוזמה חדשה בה  ילתלמידהחינוכי בבית הספר 

ותפים. כל קבוצה התחלקו תלמידי כיתות ו' לקבוצות על פי תחומי עניין מש

לקחה על עצמה פיתוח של קורס הכולל בניית סילבוס ומערכי שיעור 

בהתאמה. התלמידים נפגשו בשעות אחה"צ ובשעות המיועדות לכך בזמן 

הלימודים ובהנחיית המורה המלווה פתחו קורס שלם אותו יעבירו במהלך 

ת המחצית הראשונה. כמו כן, התלמידים הם אלו שהיו אחראיים לחשיפ

 ה'. -הקורסים בפני שכבות ד'

 האדם לבני כי הבנה מתוך  ת,אפשרויו של רחב מגוון מכילה החוברת 

 מוסיקלי אומנותי  ,חברתי  ,גופני  ,הקוגניטיבי בתחום  מרובות, אינטליגנציות

 ר(.גרדנ הווארד פי)ל ד ועו

 ,שונים עניין בתחומי ולהעמקה להעשרה מלהיבה הזדמנות הם עצמם הקורסים

 אחת באפשרות בחירה כל שהרי ,ולמידה הכנה מחייב הבחירה תהליך ךא

 והתנסות  התלבטות , שיח באמצעות  .אחרת אפשרות על ויתור מהווה

 ומיומנויות עצמאות ,אחריות הילדים רוכשים יכ ,מאמינים אנו  ת,החלטו בקבלת

 .בחייהם שונים בצמתים אותם שילוו

 וונת אל הפרט והכלל כאחד בדרך של הקורסים מזמנים למידה רב גילית המכ

משחק, חקר משותף, למידת עמיתים , הערך המוסף: הרחבת מעגלי החברות/ 

 קשרים בינאישיים בין תלמידי ביה"ס.

 את מוצא מאתנו אחד כל וב דרך עם ערך " -"חינוך האני מאמין שלנו,

 רביות הטוב ולהיות ,בו הטמונות האפשרויות כל את לפתח הייחודית דרכו

 .להיות יכול שהוא

 3ג יום ראשון שעה -הקורסים ילמדו במסגרת שעה שבועית במערכת :כתות א

 סבבים  2קורסים , במהלך השנה נקיים  3כל ילד בוחר 

 בהצלחה רבה

 מנהלת ביה"ס והצוות החינוכי. -שלהבת בני
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 ?משמעות הבחירה בחירה? מה מהי

 מטרות? מהן מה?  לשם
 

 .לבחירה יותהאפשרו את חןב

 מהבחירות איזה מטרותיך, על שובח

 שבחרת יענו על מטרותיך?

 באמצעות ,לעצמך שהצבת עדיםי

 ?יושגו קורסים איזה    

 המתאימות האפשרויות את שוםר

 סדר החשיבות. פי-על ודרג לך    

הקפד על משמעת והתנהגות  ה

נאותה, קורסי הבחירה הינם "מתנה" 
                    להעשרה ולמצוינות

 בהצלחה 

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Wprr1p_SnMWzWM&tbnid=2q5YbJVWsL-mKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.asimon.co.il/articlePage.aspx?AID%3D7214%26AcatID%3D17&ei=2nY9Up66B6PF0QWftoGICw&bvm=bv.52434380,d.d2k&psig=AFQjCNHlyJKOXA8gwYGikSG-MAXV81rIGQ&ust=1379846042902178
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 : 1קורס מס'  

 מנחות: אלה, נטע, טליה ויונתן כהן

 : מיטל לוי שלג מורה מלווה

מוזיקה תנועה וריקוד, נצא ומהנה המשלבת  תנועתית דרך ב
יחדיו למסע אנרגטי בריקודי היפהופ. במהלך השיעורים נפתח בחימום, הרקדה 

 ומשחק. במהלך הקורס נלמד יחד ריקוד משותף. 

 מטרות הקורס:

 עידוד התלמידים לפעילות גופנית באמצעות ריקוד ✓

 עבודה בשיתוף פעולה ✓

 פירוט המפגשים בקורס: ✓

 נעליים נוחות ובקבוק מיםלבוש ו* יש להצטייד ב

 

 

 נושא מפגש
מפגש היכרות באמצעות משחקים והתחלת עבודה על  1

 הריקוד
 הרקדה + המשך עבודה על הריקודחימום,  2
 הרקדה + המשך עבודה על הריקודחימום,  3
 הרקדה + ודה על הריקודהמשך עבחימום,  4
 תיקונים ניקוי תנועות )מתחילת הריקוד( +הרקדה 5
 הרקדה + המשך עבודה על הריקודחימום,  6
 הרקדה + המשך עבודה על הריקודחימום,  7
 מפגש מסכם 8

 הופ-היפ
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 : 2קורס מס'  

 ויה ונגהאבישג, תמר, עדי, גל, ירדן, נמנחות: 

  גלית וייס: מורה מלווה

בקורס ניפגש יחדיו ניצור ונעבוד באומנות בטכניקות שונות וחומרים שונים. נפסל 
 בחמר, עיסת נייר, אורגמי, ציור וכדומה. 

 מטרות הקורס:

 אומנותית, פיתוח היצירתיות עידוד התלמידים לפעילות  ✓

 עבודה בשיתוף פעולה ✓

 פירוט המפגשים בקורס: ✓

 

 , בלוק ציור וקלמר.B6* יש להצטייד בעיפרון 

 שאנו מפגש

 מפגש היכרות ויצירת ציור המאפיין אותי  .1

 בהנחיית אבישג פיסול בחמר  .2

 בהנחיית גל פיסול בחמר  .3

 בהנחיית תמר ועדי ציור פנים וגוף  .4

 בהנחיית תמר ועדי ציור פנים וגוף  .5

 ציור שמיים בשקיעה בהנחיית נגה  .6

 ציור בטכניקת צבעים ושמן בהנחיית נויה  .7

  תרגיל יצרתי -מפגש מסכם בהנחיית ירדן  .8

9.   

 אומנות 
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 : 3קורס מס'  

 ירדן ואורי עידו,  ,דניאל: מנחים

  ליאת רז: מורה מלווה

בקורס "חיים בסרט" נלמד ליצור ולהפיק סרטונים  באופן מקצועי באמצעות 
ון שהיא מצלמות וטלפונים ניידים.  בסוף הקורס כל קבוצה תיצור לעצמה סרט

מתאים לילדים יצירתיים, מקוריים ומצחיקים. אם  קורס ה יצרה באופן עצמאי. 
אי פעם רציתם לפתוח ערוץ יוטיוב או סתם להרשים את חבריכם בסרטון מצחיק, 

 .עבורכםמושקע ויצירתי זה הקורס 

 מטרות הקורס:

 להעצים את הביטחון העצמי של הילדים ✓

 עבודה בשיתוף פעולה ✓

 ת ומקוריתחשיבה יצירתי ✓

 יצור סרטונים בדרך הכי טובהלוכמובן ללמד את תלמידי הקורס איך  ✓

 פירוט המפגשים בקורס: ✓

 

 להצטייד בטלפון/ במצלמה )למי שאין מעברי הקורס ישאילו לו מצלמה(* יש 

 נושא מפגש

 מבוא 1

 הכנת תסריט 2

 ומשחק אלתור 3

 צילום, זוויות ותאורה 4

 בימוי ולוקיישן 5

 פרויקט סיום 6

 פרויקט סיום 7

 םהצגת הפרויקטים של התלמידים בפני שאר התלמידי 8

 חיים בסרט 
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 : 4קורס מספר  

 Scratch  סקראץ

 Scratchבסיסי תכנות היא חושפת .ילדיםהמיועדת בעיקר ל סביבת פיתוח היא 
 .תכנות מונחה עצמיםשיכול לעזור גם לאנשים צעירים הרוצים ללמוד לתכנת ב

את  .לוגיקההנעזר בדמויות וב  (GUI)ממשק משתמש גרפי בסביבת פיתוח זו יוצרים
ההוראות לדמויות לא כותבים כמו ברוב סביבות הפיתוח, אלא גוררים באופן 

ויזואלי "בלוקים", צורות ובהן בדרך כלל הוראה לדמות, ומסדרים אותם אחד 
 .לדמות תסריט אחרי השני, וכך יוצרים

 מטרות הקורס: 

 נלמד איך להשתמש בסקראץ' ■

 נלמד לתכנת משחקים בסקראץ' ■

 ניצור חמישה פרויקטים שונים ■

  תצאו עם כלים לעתיד ■

 פרויקט סיום גדול לבחירתכם ■

, נועה רוט, פרי קירשן,  עשיר קייזרמן מעבירי הקורס:מנחי הקורס: 
 תאורי אפר, יאיר אבישר

 רה מלווה: נועה מנשהמו

 נושא מפגש
 הצגת הקורס והכרת התוכנה 1שיעור 

 פרויקט "משחק המספרים" 2שיעור 

 
 פרויקט  "תפוס את הכדור" 3שיעור 

 פרויקט "פונג" 4שיעור 

 "תופסת" פרויקט 5שיעור 

 סיום לבחירתכם פרויקט 6שיעור 

 סיום לבחירתכם פרויקט 7שיעור 

 רויקטים ושיעור חופשי עם ממתקיםוהשלמת פ 8שיעור 

 תלמידים יוכלו להשתתף בקורס זה 18רק  •

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9_%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98
https://scratch.mit.edu/projects/255459403/
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 : 5קורס מס' 

 מנחים: סהר, דרור, לביא, עידן, איתי ובר.

 מלוות  הקורס: אדווה לנדסמן פאר

בקורס "כדורגל" התלמידים ילמדו את חוקי המשחק, יהיו הרבה טורנירים, נלמד 
 אותם תרגילים, וטכניקות משחק.

 טרות הקורס:מ

 ללמד את הילדים לשחק כדורגל מקצועי ✓

 עבודה בשיתוף פעולה ✓

 חשיבה יצירתית ומקורית ✓

 וכמובן ללמד את תלמידי הקורס איך ליצור סרטונים בדרך הכי טובה ✓

 פירוט המפגשים בקורס: ✓

 

 * יש להצטייד בטלפון/ במצלמה )למי שאין מעברי הקורס ישאילו לו מצלמה(

 

  

 נושא מפגש

 מבוא 1

 הכנת תסריט 2

 אלתור ומשחק 3

 צילום, זוויות ותאורה 4

 בימוי ולוקיישן 5

 פרויקט סיום 6

 פרויקט סיום 7

 הצגת הפרויקטים של התלמידים בפני שאר התלמידים 8

 כדורגל
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 :6קורס מס'  

 כדורגל                
 יונתן, רוםל, מנחים: דותן, אריאל, פלג, יואב, יוב

 נדסמן פארמלוות  הקורס: אדווה ל

בקורס "כדורגל" התלמידים ילמדו את חוקי המשחק, יהיו הרבה טורנירים, נלמד 
 אותם תרגילים, וטכניקות משחק.

 מטרות הקורס:

 ללמד את הילדים לשחק כדורגל מקצועי ✓

 עבודה בשיתוף פעולה ✓

 חשיבה יצירתית ומקורית ✓

 וכמובן ללמד את תלמידי הקורס איך ליצור סרטונים בדרך הכי טובה ✓

 נושא מפגש
 הסברה לכולם על הקורס שלנו + משחק. 1

 דקות. 25+ טורניר קטן  15דקות + אימון מסירות  5מתיחות  2
 

 20דקות + טורניר קטן  20דקות +אימון בעיטות שטוחות  5מתיחות  3
 דקות.

דקות + משחק הנקרא מלך  20דקות + אימון בעיטות גבוהות  5מתיחות  4
 דקות. 20הפנדלים 

 .11דקות + משחק הנקרא  20דקות + אימון של קרנות  5מתיחות  5

דקות + משחק שבו מותר  15דקות + אימון של נגיחות  5מתיחות  6
 דקות 25להבקיע רק עם הראש והברך 

 דקות. 15דקות + טורניר אחרון  25דקות + אימון של שוערים  5מתיחות   7

 ת סיכום.זמן חוויות מהקורס + מה הכי אהבו ומצג 8
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 : 7קורס מס' 

 מנחים:  אוהד, עידו, שון, רון ואיתן

 מורה מלווה: לילך אייזן

בקורס "כדורסל" נלמד טכניקות ומיומנות קליעה לסל, נלמד שליטה בכדור, 
 תרגילים, סגנונות משחק ועוד...

 מטרות הקורס:

 להעצים את הביטחון העצמי של הילדים ✓

 עבודה בשיתוף פעולה ✓

 צירתית ומקוריתחשיבה י ✓

וכמובן ללמד איך לשחק כדורסל כמו מייקל  ✓

 ג'ורדן

 פירוט המפגשים בקורס:

 * יש להצטייד בגדים נוחים, נעלי ספורט, בקבוק מים ומצב רוח ספורטיבי

  

 נושא מפגש

 היכרות עם הילדים ומשחק 1

 מיומנויות קליעה לסל ומשחק           2

 מיומנויות כדרור ושליטה בכדור ותחילת הטורניר 3

 לימוד סוגי חדירות  והמשך הטורנירים 4

 עבודה על סיומות והמשך הטורנירים 5

 לימוד פוסטאפ והמשך הטורנירים           6

 יתרון מספרי והמשך הטורנירים 7

 גמר הטורנירים וסיכום           8

 כדורסל
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 :8קורס מס'  

 קובייה הונגרית

  א פז, דניאל אשל, אורי בשקין.שי ניניו,  שגי :יםמנח

 מורה מלווה: מיה אלבכרי

  מטרת הקורס:

 .3על  3-ו 2על  2 של הונגריות קוביות לפתור ידעו הילדים: הקורס מטרות

 ...שחמט, פרח: כגון, הונגרית בקובייה מעוצבות פאות לסדר ידעו הילדים

  

 פירוט המפגשים בקורס

 נושא מפגש תאריך

 גרית ולימוד שיטת הכתיבה של מהלכים.הכרת קובייה הונ 1 

 לימוד פתירת פאה באופן שבו הצלעות מסביב לפאה שלמות. 2 

לימוד פתירת פינות בפאה הנגדית לפאה הפתורה בלי לפרק את הפאה  3 
 השלמה.

 זמנית. –פאות בו  2פתירת  4 

 פתירת קובייה שלמה. 5 

 .2על  2פתירת קובייה  6 

 רויות.השלמת חומר ותח  7 

 השלמת חומר ותחרויות. 8 

 

 דרישות הקורס:

 .2על  2-, ו3על  3קובייה של לכל שיעור יש להגיע עם 

 מה מצופה?בסיום הקורס...

 ..3על  3 -ו 2על  2לפתור קובייה הונגרית של כל תלמיד יהיה מסוגל  .1

קובייה הקובייה ההונגרית יוכל ללמד את בני משפחתו וחבריו לפתור כל תלמיד באמצעות  .2
 הונגרית.
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 : 9קורס מספר  

  אוריגמי

יסמין צור, יעל בן יוסף, שלי גזיאל, יעל פוגל, נויה סלמן, ליעד : ותמנח
 קוזניץ

 מורה מלווה: יסמין בן לולו

  מטרת הקורס:

קיפולי הנייר. מקור האוריגאמי הינו ביפן הרחוקה. במהלך המפגשים ניצור  -בקורס נלמד על האוריגאמי

יצירה באורגאמי תורמת להקניה ויישום תחום  , בעלי חיים ודוממים שונים מקיפולי נייר.דמויות

 .הגיאומטריה בדרך מוחשית וידידותית

 :פירוט על תוכן הקורס/רציונאל 

גאִמי", פיסת -אוריגמי אמנות קיפולי נייר. מקור השם "אוריגמי" בצירוף המילים ביפנית אֹוִרי", קיפול( ו 

האוריגמי משמעות תרבותית עמוקה בתרבות היפנית והסינית ששם החלה, הנפוצה ביפן. נייר. לאמנות 

התפשטה אמנות האוריגמי לעולם כולו והפכה  19-לאחר פתיחת גבולותיה של יפן למערב בסוף המאה ה

 לחלק מתרבות הפנאי.

סתטיקה ישנם סגנונות רבים של אוריגמי ודגמים חדשים של קיפולים מתפרסמים באופן תדיר. א

כלל נעשים הקיפולים ללא חתכים או הדבקות, על נייר ריבועי, צבעוני מצדו האחד ולבן -ומוסכמה, בדרך

 מצדו האחר.

 . 

 פירוט המפגשים בקורס

 נושא מפגש

 פירוש המילה אוריגאמי וההיסטוריה שלה.  1

 סימניות 2
 לב 3
 פרח 4
 , צפרדעפרפר 5
ו קופסת קסמים מה כל אחד ידמיין לו הייתה ל-קופסה 6

 היה מניח בתוכה, אלו משאלות..  
   פסנתר  7
 אוריגמי על פי הצעות הילדים 8

לכל שיעור יש להגיע עם קלמר מאובזר בצבעים, מספרים, דבק ומחברת  דרישות הקורס:
 חלקה
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 : 10קורס מס' 

 זיו, אוהד, מאור, ליאם, אופק, שני ועמיתמנחים: 

 לוי איריס: מורה מלווה

 ."EV3בעזרת התוכנה: " יםבקורס רובוטיקה נלמד לתכנת ולבנות רובוט

שנבנה, בעזרת התיכנות הרובוט יוכל לפעול תכנת את הרובוט תוך כדי הלמידה נ
 מחשב.עזרת חלקים מיוחדים של לגו ותוכנת בולבצע פעולות שנרצה, זאת  

  מטרות הקורס:

 למידה של תוכנה  ✓

 עבודת צוות ✓

 המחשב במיומנויות בשליטהשיפור  ✓

 בניית רובוטים ותיכנותם ✓

 פירוט המפגשים בקורס: ✓

 

 

 נושא מפגש

 "EV3הכרת התוכנה " 1

 חילוק לקבוצות והתחלת הבנייה של הרובוטים 2

 בניית רובוטים  3

 בניית רובוטים 4

 תכנון תכנות הרובוט 5

 תכנות הרובוט 6

 תכנות הרובוט 7

 ופעולותיהם במליאה רובוטיםהצגת השיעור מסכם:            8

 רובוטיקה
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 : 11קורס מספר  

 פנאי נופש ותזונה נכונה

  מאיה, שילת, שוהם, אופיר, עמית ט. :ותמנח

 ורה מלווה: לאה מרגליתמ

  מטרת הקורס:

אומנות הקומיקס. השיעורים יתבססו -לחשוף את התלמידים לסוגה חדשה של אומנות וספרות

, לאחר צפייה נקיים דיון על המשמעות שניתן להפיק על הפקת מידע ומשמעות מתוך סרטונים

לפתח לתלמידים דמיון והומור באמצעות  מהסרטונים בעקבות צפייה נלמד לצייר קומיקס.

לפתח לתלמידים את יכולת שימוש בקומיקס כאמצעי לפיתוח שפה בעקבות הצפייה .קומיקס  

 צורך בכשרון לציור. לטפח את ההבנה שכל אחד יכול לצייר קומיקס ואין בסרטונים.

 :פירוט על תוכן הקורס/רציונאל

 עם סוגת הקומיקס.תית ייוהקורס מזמין את הלומדים להיכרות מעשירה, מגוונת וחו 

קומיקס הוא בעברית עלילון. הוא סוג של אומנות בה הדמויות מצוירות ברצף. כל תמונה מייצגת אירוע 

 ור ועלילה שלמה.שבסופו של דבר תמונה לתמונה מצטרפת לכדי סיפ

רוב הקומיקסים משלבים מילים עם תמונות, באמצעות בועות או בלון שבתוכן ממלילים את התכנים 

 הרצויים. כל ציור נבנה מצורת בסיס אחת או יותר: מעגל,  אליפסה, משולש או מלבן.

והומור. בדיוני -הנושאים בעלילות הקומיקס יכולים להיות מגוונים: סיפורי הרפתקאות, מתח, מדע

 מעולמם של ילדים ישנם סיפורי קומיקס של באטמן, ספיידרמן והענק הירוק. 

 פירוט המפגשים בקורס

 נושא מפגש

 משחקי הכרות שונים בעזרת כדור. 1

סירטון של תום ומובי על תזונה  דרך מצגת  היכרות עם פירמידת המזון  2
 .נכונה. ומשחק בינגו על תזונה נכונה

 מחניים 3

 ,  חישוקים.(תחנות  ) חבל קפיצה, כדורי ספוג, באולינג, קביים 5 4

 י קבוצות.תדגלים חלוקה לש 5

 בניית פירמידת המזון בלווי מצגת ומשחק תזונה נכונה. 6

 .כדורגל אנושי ) קונוסים ומגרש(  7

 משחק חוויתי על פי בחירת התלמידים. סיכום הקורס. 8

 דרישות הקורס:

 בגדי ונעלי ספורט. לעיתים ידרשו התלמידים להגיע לכיתה עם קלמר.יע עם לכל שיעור יש להג
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 : 12קורס מספר 

 קומיקס

אופק נר, להב מור, אייל כהן, הדר חורש, אראל רחמים, עמית מנחים: 
 חסיד

 מורה מלווה: רבקה הדר

 מטרות הקורס

  יצירת קומיקס אישי

 למידת סגנון ציור קומיקס

 חשיבה על רעיון מוצלח

 מה זה קורס קומיקס

קורס שבו מכינים עלילון )קומיקס( בנושאים שונים כמו: גיבורי על, הרפתקאות 
ועוד...                                                                                                                    

 ת וסיפור רקע טוב.                         לימוד ציור בסגנון קומיקס, יצירת סצנות, דמויו

 מצגת +יצירה כדי להתנסות שיעור ראשון

סקיצות+ בועות דיבור, סוגי ציור,  שיעור שני

 התנסות.

איך לחשוב על סיפור מוצלח,  -עלילה שיעור שלישי

 דמויות.

 תחילת בניית הקומיקס. שיעור רביעי

 סבניית סצנה + המשכת הקומיק שיעור חמישי

עיצוב גיליונות+ המשכת הקומיקס,  שיעור שישי

 חלוקה לפרקים

שיא העלילה, איך לשמור עיניין,  שיעור שביעי

 המשכת הקומיקס

 איך לסיים את הקומיקס+ תוצר סופי שיעור שמיני

 קלמר + קורס מחברות חלקותה דרישות •
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 : 13קורס מספר  

Diy - עשה זאת בעצמך! -בעברית 

 קורן סקוב, ליאור כהן, נטע אהרוני, חן צברי מנחות: עדי תנעמי,

 מורה מלווה: ליאת בלומנפלד

 הקורס מטרות

 נלמד להכין יצירות יפות ומגניבות ✓

 נשתמש בשימוש חוזר  ✓

 חדש  diyכל שיעור תצאו עם  ✓

 ?diyאז מה זה בעצם  

D- do 

I – it 

Y- yourself 

 רציונאל הקורס:

גישת "עשה זאת בעצמך" כוללת היבטים רבים. היא 
מציינת למעשה התנהלות תרבותית וחברתית, המחשיבה 

 עשייה עצמאית ויצירתית.

 מה עושים? מפגש

 !!מקושט קטלוג+ היכרות 1

 !נופל ענן: לחדר קישוט 2

 !לטלפון מחזיק 3

 !יוניקורן, חלומות לוכד 4

 !!יוניקורן סימניה 5

 !מסטיקים מכונת 6

 קישוט אישי! -לוח מודעות 7

 !!והפתעה פרידה!!+ שם ותאותי 8
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 : 14קורס מספר 

  גיבורי על

 מנחים: איתי , ירין , סער , עידו , אורי.ב וגל.

 מורה מלווה: מירי יעקב

 מטרות הקורס

נלמד ונסביר על ההיסטוריה של גיבורי על וסיפורו האישי של כל   .1
 גיבור ונבל על.

 נצייר קומיקסים הקשורים לגיבור על מסוים. .2

 רציונאל: 
 בעל לרוב, אנושית כלל בדרך, בדיונית דמות הוא על - יבורג

ושה שימוש לטובת הכלל. ברוב ע הוא בהן אנושיות- על יכולות
בקורס זה בחרנו  .על-המקרים הגיבור נפגש בסכנות ונבלי

להתמקד בכמה דמויות מוכרות, להכיר את תכונותיהם וליצור 
 בעקבות הייחודיות שלהם.

 

 

 

  מה עושים? מפגש

 : סיפור רקע היכרות+ ספיידרמן 1

 + ציור :  סיפור רקעדדפול 2

 + קומיקס : סיפור רקע ציור תאנוס 3

: מן הסרטון  טוני איירון מן 4
 הכנת מסכה

 : הכנת כפפה : סיפור רקעוולברין 5

 : פעילות יצירה אלמנה שחורה 6

 : הכנת המגן קפטן אמריקה 7

 + הפתעה פעילות סיכום+ 8
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 : 15מספר ורס ק

 אומנות בטבע

 עדי דדון, מאי ברובין, אווה אלשנסקי, לינוי ויינר ויהב עמירה: ותמנח

 מורה מלווה: גלית טל

  מטרת הקורס:

  מצריכה קניית חומרים.שלא  של אומנות לחשוף את התלמידים לסוג חדש  √

 .בעזרת האומנות לפתח לתלמידים דמיון√ 

 .מולדשרון יואין צורך בכוליצור לצייר ההבנה שכל אחד יכול  טיפוח√ 

 :פירוט על תוכן הקורס/רציונאל

 .האומנות  עםתית ייוהקורס מזמין את הלומדים להיכרות מעשירה, מגוונת וחו 

 . קורס זה הוא סוג של אומנות בה אנו לומדים להעשיר את הדמיון 

 פירוט המפגשים בקורס

 נושא מפגש

משתתפים בקורס ונצייר ציור שהחומר פתיחה והכירות עם התלמידים ה 1
 הבולט בו הוא עלה

חשוב להגיד שאם לא נסיים את היצירה מהשיעור הקודם לא נוכל  2
עושים שרשרת אצטרובלים שאפשר לקשט אותם להתחיל ביצירה הזו 

 בעזרת נצנצים וצבעים וכמובן שאפשר לתלות בחדר

המובייל בחדר או  מובייל מנורה שבפנים שמים עלים ואפשר לתלות את 3
 בכל מקום אחר

חשוב להגיד שאם לא נסיים את היצירה מהשיעור הקודם לא נוכל   4
להתחיל ביצירה הזו נכין מתלה מאצטרובלים וענפיים שאפשר לתלות 

 עליך תיקים ומה שבא לכם

חשוב להגיד שאם לא נסיים את היצירה מהשיעור הקודם לא נוכל  5
 עץ מענפים שאפשר לתלות עליו תמונותמכינים  להתחיל ביצירה הזו

ממשיכים את היצירה של שיעור שעבר מפני שהיצירה לוקחת שלושה   6
 שיעורים

 יוצרים מסגרת מענפים לתמונה שהילדים מביאים מהבית 7

ועושים  יוצרים מסגרת מענפים לתמונה שהילדים מביאים מהבית 8
ליצור כל מיני  מסיבת סיום קטנה עם פירות וירקות שבעזרתם אפשר

 דברים
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 דרישות הקורס:

  .דבקו לכל שיעור יש להגיע עם קלמר מאובזר בצבעים, מספרים

 מה מצופה?בסיום הקורס...

 ליצור יצירות מהטכניקות שלמדנו בקורסשכל תלמיד יהיה מסוגל  .1

 של יצירותכל תלמיד ייחשף למגוון ש .2

 יד והקבוצה.תלמיד יעשיר את יכולת הביטוי שלו בנושא של היחשכל  .3

 מצפה שהשיעורים יהיו חווייתיים ויעוררו את עולם הדמיון אצל התלמידים.  .4

 כל תלמיד בסיום הקורס ייצא עם מגוון תוצרים. .5

 


