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?מתי 
שישי אקדמי "ב

בשעה השנייה
המחזור הראשון

12/11/21מתחיל ביום שישי בתאריך 

14/1/22מסתיים ביום שישי בתאריך 
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?מה בקורס ועם מי



2'כיתה ה–מיקום 

: שם הקורס.1

לחומרים בטבע תכונות רבות

אנו כבני אדם משתמשים בתכונות אלו  

כדי להמציא המצאות שונות וכדי לקדם את  

.העולם

בקורס שלנו נלמד  

כיצד הקוסמים משתמשים בתכונות החומרים

נבצע קסמים מוכרים ואף ננסה להמציא  

חדשים

מחכה לכם

2'בכיתה ה

דרורית

בסיליאןדרורית : שם המורה

http://www.hhds.org.il/announcements/hgygtpsh/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%94_%D7%93_.jpg?attredirects=0
http://www.hhds.org.il/announcements/hgygtpsh/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%94_%D7%93_.jpg?attredirects=0
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKe4_4-F9McCFYY5FAod8voHuA&url=http://www.zoomkids.co.il/202053/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%A7%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D&psig=AFQjCNG6Oqc8fnt4ibfwfy6xeer2C5LVnw&ust=1442234678708377
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKe4_4-F9McCFYY5FAod8voHuA&url=http://www.zoomkids.co.il/202053/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%A7%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D&psig=AFQjCNG6Oqc8fnt4ibfwfy6xeer2C5LVnw&ust=1442234678708377
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? שם הקורס. 2

?מה בקורס
למידה חכמה באמצעות משחקים  

,ושירים מיוחדים
...הנאה וכיף וגם ריקודים

-בקורס תגלו עד כמה פשוט
.ללמוד ספרדית בקלי קלות

!!!!בוחרים במיכל-זה פשוט וקל

נעדכן בהמשך:  מקום 

http://www.inbarcelona.co.il/?categoryId=55843&itemId=113211
http://www.inbarcelona.co.il/?categoryId=55843&itemId=113211


"ספרים וסרטים": שם הקורס. 3

במהלך הקורס נצפה בסרטים ונערוך השוואה בתכנים של  

.הסרט לעומת הספר

האם הבמאי הצליח להביא לידי ביטוי את כל העלילה אם 

.  לאו

.צפייה מהנה

פרוימוביץדפנה : שם המורה

ספריה: מקום



"פאםעם –ריקודי עם ": שם הקורס. 4

(ריקודי עם ושורות)? אוהבים לרקוד. 1

רוצים ללמוד לרקוד וליהנות מכל דקה של מוסיקה  . 2

?ותנועה

?  חושבים שתוכלו להעביר את זה גם הלאה. 3

אם . הקורס מיועד לקבוצה מצומצמת של בנים ובנות

...עניתם בחיוב על שלוש השאלות אז

.הקורס הזה הוא בדיוק בשבילכם

פמלה דורי: שם המורה

אולם הספורט: מקום
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ך "גיבורי התנ: שם הקורס. 5
...מתעוררים לחיים

אברבךרות מלאכי : שם המורה

1'כיתה ו: מקום 

:מה בקורס
?ך האהובים עליכם"מי גיבור או גיבורת תנ

,  באו לקורס ותלמדו עליהם בצורה מעניינת בסיפורים

...  שירים ובסרטים
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נלמד ערבית בכיף: שם הקורס. 6
نتعلم العربية بمتعة

אביבה יצחק: שם המורה

?מה בקורס

נכיר את השפה הערבית שהיא אחות של  

ישנן מילים בעברית  . השפה העברית

נלמד את ימי  . הזהות למילים בערבית

הלמידה .  חיות ועוד, מספרים, השבוע

סיפורים  , שירים, סרטונים: חוויתיתתהיה 

.            ואף יצירה

שמס1'ה: מיקום

https://sites.google.com/a/nizanim.tzafonet.org.il/arabic/
https://sites.google.com/a/nizanim.tzafonet.org.il/arabic/
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קרמיקה :  שם הקורס. 7

ורוניק: המורה המנחה

:מקום הקורס

חדר אמנות

:  מה החג

בעזרת חומרים  

ממוחזרים נפסל  

בעיסת נייר  

וניצור עבודות  

יפות תלת  

.ממדיות
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נוימן-עפרה אלמגור: שם המורה
?מה בקורס

את  לשחרר, את היכולת המילוליתלשפרמעוניינים 

חשיבה מהירה  לעודד, את ההקשבהלחדד, היצירתיות

!?את כושר העמידה מול קהל לפתחואסוציאטיבית ו

בו נתנסה במשחקי  " על הבמה"הצטרפו אלינו לקורס 

(.אילתור)שיח אסוציאטיבי  ואימפרוביזציה , תפקידים

2'ו: מיקום
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חלילית לאוהבי הנגינה: שם הקורס. 9

רותי שטרק: המורה המנחה

חדר מוסיקה:מקום הקורס

:תמונה 

:מה בחוג

המפגשים מיועדים  
,  לילדים שיודעים לנגן 
אוהבים לנגן ורוצים  

.להמשיך להתקדם 
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טופס בחירה

מלאו טופס זה גזרו אותו והחזירו אותו  –הורים יקרים אנא סייעו לילדכם בבחירת הקורסים  

.למחנכת הכיתה

______  : כיתה _________________________        : ה/שם התלמיד

:את בחירתךי/נמקי שלוש אפשרויות שונות לקורסי בחירה בהם היית רוצה להשתתף /כתוב

:  אפשרות שנייה: אפשרות ראשונה

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

:  אפשרות שלישית

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________: חתימת ההורים__________                   : חתימת התלמיד



-לתשומת ה

את טופס הבחירה 

יש להחזיר 

עד יום ראשון הקרוב  

24/10/22

ולא יאוחר מיום שני 


