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?מתי 

המחזור הראשון

12/11/21מתחיל ביום שישי בתאריך 

14/1/22מסתיים ביום שישי בתאריך 
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?מה בקורס ועם מי
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כיף וטעים במטעמים : שם הקורס. 1

זהבי איריס: המורה המנחה

נעדכן בהמשך:מקום הקורס

אם אתם  : מה בחוג

,  אוהבים לאפות ולבשל

הגעתם לקורס הנכון

נאפה ונבשל מטעמים  -בקורס 

....שונים וזאת כמובן 

בעזרת שימוש במרשמים  

.במאסטרשףומתכונים ממש כמו 

נעבוד בצוות על פי הנחיות  

ברורות ונהנה מהטעמים והריחות  

.שאנו נכין

.......אז קדימה למלאכה
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ממנדלותכיף ליהנות : שם הקורס. 2

לימור:   מורה מנחה
? מה בקורס

לקורס מנדלות כל מה שאתם צריכים  
כדי להגיע וליהנות זה

. וחשיבה יצירתית דמיון

היא ציור מעגלי שמורכב " מנדלה"
מכמה נקודות עיקריות שחוזרות  

. על עצמן

בקורס אנו ניצור מנדלות בעזרת  
,  כמו עלים מהטבע: חומרים שונים

.... אבני פסיפס ועוד, קרעי נייר

בית שקד :מיקום
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חיות ביצירה: שם הקורס. 3

שביט זקן:   מורה מנחה

?  מה בקורס

בקורס נכיר ונהנה  

,  מסיפורי חיות

נשלב יצירה וניצור  

חיות

בעקבות הסיפור  

.במגוון חומרים

'כיתה ב:מיקום
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:שם הקורס. 4

2'כיתה ב: מקום 

:  מה בקורס

בהנאה, לומדים אנגלית בחכמה
שירים  ,ובכיף באמצעות משחקים 

...מיוחדים וגם ריקודים
-בקורס תגלו עד כמה פשוט
.ללמוד אנגלית בקלי קלות

!!!!בוחרים במיכל-זה פשוט וקל



ספרים ומאכלים: שם הקורס. 5

פרוימוביץדפנה : שם המורה
.  במהלך הקורס נערוך הכרות עם ספרים העוסקים במאכלים

אנו נקרא את הספרים ובעקבותיהם נכיר מתכונים של מאכלים  

,הר של קצפת, קציפת תותים, מרק דלעת : שונים כמו 

כדורי פלאפל והכי חשוב נהנה  , כדורי שוקולד

.הילד שאהב לאכול ספריםמספרים כמו 

..........יאמי

ספריה: מקום
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ממספרים לציורים:  שם הקורס.6

ורוניק: המורה המנחה

חדר אמנות: מקום הקורס

:מה בקורס

איך , כל מי שרוצה לדעת 

הופכים מספרים לכל מני  

?ציורים מצחיקים

מוזמן להגיע לקורס שלי 

ליצור וליהנות, לעשות
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תמונות וצלילים: שם הקורס. 7

רותי שטרק: שם המורה

חדר מוסיקה: מקום 

תמונותבתערוכתנטיילבקורס:בקורסמה

בעקבותשנוצרהלמוסיקהונקשיבוירטואלית

תמונותאלבוםוניצורשוניםבכליםננגן.התערוכה

.מגווניםמחומריםאישי

אהבתי את היצירות שהכנו:הילדים מספרים 

לנגןונהנתיהמנגינות היו יפות 
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גלילונה: שם הקורס. 8

בבית זית? איפהדבי  כהן     :   המורה המנחה

בית זית :מקום הקורס

?מה בקורס
כל מה שאנחנו  גלילונהלקורס 

צריכים זה הרבה גלילי נייר  

.מספריים וצבעים, טואלט

נגלה ביחד איך מכינים מהם  

.בעלי חיים ועוד יצורים

נקרא את השיר המתאים ליצירה 

!וניצור בהנאה
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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 


