מפגשי בחירה
סבב מספר 3
תש"ף

הורים יקרים,
"חלונות חדרי כיתה תמיד פונים אל העתיד" (יהודה עמיחי)

אנו שמחות לפתוח את סבב מפגשי הבחירה השלישי בבית הספר לשנה זו .מפגשים אלו משקפים את אחת
מאבני הדרך המרכזיות של בית הספר :מתן בחירה לתלמידים ולתלמידות.
בכל יום שני מוקדשים שני שיעורים ללמידה על-פי תחומי עניין של כל תלמיד ותלמידה .המפגשים שאנו
מציעות הינם מתחומי העניין של צוות בית הספר והורים מתנדבים .השונות והגיוון של שיעורים אלו הינם
העשרה לתוכנית הליבה של משרד החינוך.
בסבב זה כל תלמיד ותלמידה בחרו  4מתוך  18אפשרויות שהוצעו להם.ן ומתוכם קיבלו שני שיעורים בהם
הם משתתפים.ות .סבב זה כולל  5שיעורים ולאחריו ייערך תהליך בחירה נוסף לקראת סבב השיעורים הרביעי
והאחרון .השיעורים עצמם מתקיימים בקבוצות רב-גילאיות ,קטנות יותר מגודל הכיתה הרגיל .בכל שיעור
ישנם מספר משתתפים.ות מכל כיתה בבית הספר ,מה שמאפשר הכרות ופתיחות לקשרים חברתיים חדשים
מחוץ לכיתת האם.
אנו רוצות להודות לאימהות המתנדבות שהצטרפו אלינו לסבב זה ומעשירות את התלמידים.ות בתחומים
מרתקים:
•

אפרת פרבר – אמה של עלמה מכיתה ב' של דניס

•

מיכלי קורן – אמו של בן מכיתה ב' של שיר

•

נעמה פאר – אמא של דניאלה מכיתה ב' של שיר  ,שזהו הסבב השני שלה אצלנו

•

קרן מסר  -אמה של ירדן מכיתה ב' של דניס  ,שזהו הסבב השני שלה אצלנו

•

בנוסף הצטרף אלינו גם אריה שבי ,מתנדב עמותת "ידיד לחינוך"

מאחלות הנאה רבה ממפגשים אלו,
שירלי וצוות בית הספר

רשימת מפגשי הבחירה

שם המפגש

שם המורה

משך המפגש

1

אוריגמי

מאיה אילתי-שכטר

 45דק'

2

אפיה

אורית גודל וראשל בוסקילה

שיעור כפול

3

ביס בריא

ליהי וונטיק ולינוי דדון

שיעור כפול

4

בעקבות האומנים

מיכלי קורן

 45דק'

(אמו של בן מכיתה ב' שיר)
5

גינה בית ספרית

לירון ברגיג

שיעור כפול

6

הממשלה

נעמה פאר

 45דק'

7

המצאות

(אמה של דניאלה מכיתה ב' שיר)
אפרת פרבר

 45דק'

(אמה של עלמה מכיתה ב' דניס)
8

התעמלות קרקע

חן פלד

 45דק'

9

חברים לעט

דניס גנות

 45דק'

10

טיולים

מרינה זמיר

שיעור כפול

11

יוגה

טל בן טוב

 45דק'

12

יפן

אריה שבי (מתנדב ידיד לחינוך)

 45דק'

13

מציירים בשחור לבן

חבי קצ'לסקי

שיעור כפול

14

משחקי כדור קבוצתיים

שרון ויהודית (יועצות בהתמחות)

 45דק'

15

משחקי מחשב

נטלי כהן ושיר סכר

 45דק'

16

קומיקס

רהב שמע

 45דק'

17

קסם הקולנוע

קרן מסר

 45דק'

18

שיפוץ וצביעת רהיטים

(אמה של ירדן מכיתה ב' דניס)
קרן מאיר

שיעור כפול

מידע אודות המפגשים
שם המפגש :אוריגמי
•

מורה :מאיה אילתי שכטר

•

משך המפגש 45 :דקות

•

תיאור קצר :כל ילד ,ילדה או מבוגר שמחזיקים פיסת נייר יכולים ליצור ממנו דבר חדש .אומנות
זו (אומנות קיפולי הנייר) נקראת אוריגמי .בששת השבועות ביחד נבצע קיפולים שונים ונתרגל
דיוק ויצירה.

שם המפגש :אפיה
•

מורות :אורית גודל וראשל בוסקילה

•

משך המפגש :שיעור כפול

•

תיאור קצר :אנחנו מזמינות אתכם להנות משעות קסומות של יצירה וטעמים נפלאים בסדנת
אפייה חווייתית .נלמד להכין מאפים פשטידות ועוד...

שם המפגש :ביס בריא
•

מורה :ליהי וונטיק ולינוי דדון

•

משך המפגש :שיעור כפול

•

תיאור קצר :מהי ארוחת בוקר בריאה? מה זו פחמימה? איזה ויטמין יש במיץ תפוזים? נלמד,
נחקור ונכין בעצמנו.

שם המפגש :בעקבות האומנים
•

מורה :מיכלי קורן (אמו של בן מכיתה ב' שיר)

•

משך המפגש 45 :דק'

•

תיאור קצר :מה זה סוריאליזם? ומה זו אומנות הפופ ארט? נציץ לעולם האומנות .נכיר אומנים
וסגנונות מתקופות שונות של ההיסטוריה ותרבויות שונות מרחבי העולם .בכל שיעור נעסוק
באומן שונה ,והתלמידים.ות יתנסו ויצרו בעקבות האומן.

שם המפגש :גינה בית ספרית
•

מורה :לירון ברגיג

•

משך המפגש :שיעור כפול

•

תיאור קצר :נקים יחד את הגינה הבית ספרית הראשונה שלנו .נלמד על עבודת הגינה ,מהו
דשן ומהם כלי העבודה בגינה .בכל שבוע לפני השתילה נלמד על הצמח אותו נשתול ולאחר
מכן נצא לשתילה בגינה שלנו שליד שער בית הספר.

שם המפגש :הממשלה
•

מורה :נעמה פאר

•

משך המפגש 45 :דקות

•

תיאור קצר :במהלך המפגשים נלמד על תפקידיה השונים של הממשלה ,כיצד היא נבחרת
ומורכבת ,כיצד מתקבלות ההחלטות ,מהו חלקה ביחס לכנסת (כך נלמד גם על הכנסת ,על
האופוזיציה ועל ועדות הכנסת) ומהו חלקנו וכוחנו כאזרחיות ואזרחים במדינה דמוקרטית (וכך
נלמד גם מהי דמוקרטיה) .נקבל יחד החלטות ,באופן דמוקרטי ,כממשלת מדינת ישראל,
וכשרות ושרים של משרדים שונים (החינוך ,האוצר ,המשפטים ,הבריאות ואחרים) כשהכל
יחובר למציאות חיינו ולאקטואליה.

שם המפגש :המצאות
•

מורה :אפרת פרבר

•

משך המפגש 45 :דקות

•

תיאור קצר :במסגרת המפגשים נשוחח על מהי המצאה ,נסקור את התהליכים השונים ליצירת
המצאה ,רישום פטנט וכו' .נדבר על המצאות ששינו את יום היום שלנו ,ביניהן גם המצאות
ישראליות .כמו כן נתבונן קדימה ונשוחח על המצאות עתידיות.

שם המפגש :התעמלות הקרקע
•

מורה :חן פלד

•

משך המפגש 45 :דקות

•

תיאור המפגש  :הילדים יחשפו למגוון רחב של מיומנויות מוטוריות כגון :גלגול לפנים ולאחור,
עמי דת ידיים ,עמידת ראש ,גלגלון ,גשרים ,שימוש במכשירי עזר כגון :ספסלים .בנוסף ילמדו
על מבנים קבוצתיים :פירמידות בסיסיות בזוגות ,שלשות ורביעיות תוך למידה והכרה של
היסטורית ענף התעמלות הקרקע.

שם המפגש :חברים לעט
•

מורה :דניס גנות

•

משך המפגש 45 :דקות

•

תיאור המפגש :נכתב יחד מכתבים לתלמידים.ות בבוסטון (ארה״ב) .נלמד איך כותבים מכתב,
באנגלית או בעברית ,ונכיר חברים חדשים ממדינה אחרת! נשווה יחד בין החיים שלהם והחיים
שלנו כאן בארץ.

שם המפגש :טיולים
•

מורה :מרינה זמיר

•

משך המפגש :שיעור כפול

•

ציוד נדרש :בגדים נוחים

•

תיאור המפגש :בשיעור זה נחשף לתופעות טבע שונות בהתאם לעונת השנה .נכיר צמחים,
בעלי חיים ועוד .נערוך תצפיות ונתאר את תופעות הטבע שנכיר במילים ובציור.

שם המפגש :יוגה
•

מורה :טל בן טוב

•

משך המפגש 45 :דקות

•

ציוד נדרש :בגדים נוחים

•

תיאור המפגש :הילדים יתנסו בתנוחות יוגה בסיסיות ,בעבודה שקטה עם הגוף מתוך הקשבה
ליכולות שלהם .בנוסף הילדים ייחשפו לתרגילי מיינדפולנס שנועדו לפתח שלווה פנימית וחיבור
לעולם הפנימי שלהם.

שם המפגש :יפן
•

מורה :אריה שבי ,מתנדב "ידיד לחינוך"

•

משך המפגש 45 :דקות

•

תיאור קצר :במהלך המפגשים נלמד קצת מילות ברכה יפניות ,פתגמים לערכים יפים (ניקיון,
אדיבות ,נדיבות ,אחריות מחויבות ,חריצות למצוינות) המהווים דוגמה לעולם .נדבר קצת על
אגדת ההיסטוריה של יפן ,על פסטיבלים ייחודיים בה ,וייחודה :פריחת הדובדבן ,הר פוג'י
ותכונות הסמוראי.

שם המפגש :מציירים בשחור-לבן
•

מורה :חבי קצ'לסקי

•

משך המפגש :שיעור כפול

•

תיאור המפגש :נצייר בשחור ולבן על קנבס בטושי ארטליין ונראה איך בשני צבעים והמון
דמיון נייצר ציורים מיוחדים ומגוונים.

שם המפגש :משחקי כדור קבוצתיים
•

מורות :שרון ויהודית (יועצות בהתמחות)

•

משך המפגש 45 :דקות

•

תיאור קצר :נשחק יחד משחקים חברתיים ,של פעם ,נצחק ונהנה יחד עם חברים וחברות .דרך
המשחקים נגלה את נקודות החוזק שלנו ונעצים אותם.

שם המפגש :משחקי מחשב
•

מורה :נטלי כהן ושיר סכר

•

משך המפגש 45 :דקות

•

תיאור המפגש :נלמד על ההיסטוריה של משחקי המחשב ,איך התחילו והתגלגלו עד למשחקים
של ימינו .נדבר על משחקים פורצי דרך מהעבר ועד ימינו ונתנסה במשחקים נוסטלגיים
מהעבר.

שם המפגש :קומיקס
•

מורה :רהב שמע

•

משך המפגש 45 :דקות

•

תיאור קצר :בואו ניתן לדמיון להשתולל ,נלמד לצייר מגוון דמויות מגניבות :פיראטים ,חיות,
בוב ספוג מכנס מרובע וסיפורי קומיקס קצרים.

שם המפגש :קסם הקולנוע
•

מורה :קרן מסר (אמה של ירדן מכיתה ב' של דניס)

•

משך המפגש 45 :דקות

•

תיאור קצר :נצלול לתוך עולם הקולנוע ,מימיו הראשונים בהם הוצגו תנועות נעות .נכיר את
התפתחותה של עיר הסרטים הוליווד מימי הקולנוע האילם ,כניסתם של הסרטים עם פסי
הקול והצבע ,סרטי האנימציה ועולם התלת ממד.

שם המפגש :שיפוץ וצביעת רהיטים
•

מורה :קרן מאיר

•

משך המפגש :שיעור כפול

•

תיאור קצר :במסגרת השיעורים נראה איך נוכל לשפץ שרפרף או להפוך גליל כבלים לשולחן?

