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 תלמידים יקרים, הורים יקרים, תלמידות ו

 

 מסירותהתקופה האחרונה המחישה את חוזקו של מרכז רון. הצוות הקבוע פעל מתוך 

 והעניק קשר קרוב ולמידה בכל תנאי. גדלנו והתרחבנו, והמשכנו התלמידים ,ומחויבות לכם

 .להוביל את הוראת המחוננים והמצטיינים בארץ, ואף מעבר

 עמדתן לצידנו בנוכחות מלאה ובהקפדה על כללי הלמידה. הוכחנו ביחד ,המשפחות ,אתן

 .שערכים ועקרונות גוברים על כל אתגר וקושי

 צוות המורות והמורים מחכה לכם גם השנה עם תכניות ופעילויות חדשות, תוצר של למידה

 .צוותית, יצירתיות וחדשנות מתמדת

 ח, נדע כתמיד להמציא עצמנו בהתאם"חו אלץאנו מייחלים לשגרת למידה, אך גם אם נ

 .לדרישות הזמן

 

 ,לשנה טובה ובריאה, מלאה בלמידה והעשרה

 

 ,שלכם

 ד"ר עופר קרן 

  מנהל בית הספר.

 

 



  

 

 

 הורים, תלמידות ותלמידים,

 

 בית הספר.נוספת בתכנית המצטיינים של  שנת פעילותאנחנו פותחים רבה בשמחה 

כולי תקווה שבשנה הזו נזכה לראות את הילדות והילדים פנים אל פנים אצלנו במרכז 

ומעשירה מדי שבוע. התכנית השנה עולה מדרגה ומאפשרת, במקביל  ללמידה חוויתית

למעבר בין כל הקורסים הנלמדים בה, בחירה בקורס קצר לביצוע פרויקט, בשילוב עם למידת 

 עומק של קורס שנתי, שגם הוא יעמוד לבחירה.

כדי  ,מניפה של אפשרויותל חושפים את הילדים/ותאנחנו במסגרת תכנית המצטיינים 

להם/ן צוהר לחווית למידה  אותם/ן ופותחים ינים ומסקרניםם שמענימישיתמקדו בתחו

  .מרגשת, מפתיעה ומאתגרת

 את כל המידע והפרטים אודות שנת הלימודים הנוכחית.  /ןחוברת זו ריכזנו עבורכםב

שה כל מאמץ באופן אישי, בטלפון ובדוא"ל ונע /ןואני, עומדים כאן לרשותכם מרכזהצוות 

 כל פניה.בעל מנת לתמוך ולסייע 

          

 שנת לימודים מוצלחת בברכת     

 , רכזת התכניתצור-טלי לקס                                                               

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 הורים יקרים, תלמידות ותלמידים

 

לכך שנזכה לחוות שגרה  תקווהשנת הלימודים החדשה מביאה איתה את רוחות התקווה. 

שתהליך הלמידה יהיה גם מסע  ,ולהרגיש קרובים שנזכה להיפגש ,ברוכה, נינוחה ומספקת

 .כאחד צוותול /ותמעצים לתלמידים של מפגש אנושי

מכל אתגר נתפתח יחד  .אני יודעת ובטוחה שעם כל מה שצופנת לנו שנה זו נדע להתמודד

 .לגילוים שמחכים ,ונגלה עוד ועוד כוחות ויכולות

ביחד מתהליכי הלמידה  נותולה /ותעמיק את ההיכרות עם התלמידיםאני מצפה ומחכה לה

 .המרגשים אשר בפתח

 

וילדותיכם, כמו גם כם יוכמובן לרשות ילד ,ההורים ,גם לרשותכם כל שאלהלאני כאן 

 . /ןחברתי שיעסיק אתכם-להתייעצות בכל נושא רגשי

 .כתובת משמעותית במסע המשותף שלנו ברון ורדי /ןלהיות עבורכם מבקשת

 

 ,בברכה

 יעל רובינזון מלמד

  יועצת חינוכית

 

 

 

 

 



  

 מבנה תכנית הלימודים

 .בדיוק 19:00-ל 16:00בין השעות  רביעי מיבי, רון ורדיבמרכז מתקיימים הלימודים 

 .מפגשים 30-נת הלימודים מורכבת מש

 

 :, יתקיימוהבריאותוובכפוף להנחיות משרד החינוך  המפגשים 30במניין במהלך השנה, 

 .ת חוץ/ פעילו רסיו *

  .הוריםה עם ףלמידה משות יום* 

 פנימיים. שיא מי* י

 * כנס סיום משותף.

 

 מבנה יום הלימודים

 מפגש פתיחה 16:15-16:00

 שנתי קבוע בחירהשעור  25:17-16:15

 הפסקה 50:17-25:17

  סבבשעור  19:00-50:17

 

 ,שנתי בהנחיית מורה מלווהקורס  ינושיעור הבחירה ה ת.דו גילי בשכבהיתנהלו הלימודים 

תעבור שבתחום האחריות שלו/ה גם הגיבוש החברתי של הכיתה. ברצועה השנייה הכיתה 

בתום  .מפגשים 2 תימשך, כשכל יחידת לימוד של התכניתקורסים ה כללבין  בהרכב מלא

הסבב יבחרו התלמידים/ות נושא להתעמק בו עד סוף השנה וליצור בו פרויקט במקביל 

 לקורס הבחירה השנתי. 

בחירות קורסים במהלך השנה: האחת, בתחילת השנה, לקורס שנתי  2למעשה, תתבצענה 

 .להעמקה עד לסוף שנת הלימודים –והשניה, בתום החשיפה לקורסי הסבב 

 

 ניםמקוו יםנערוך מפגש 16:30-18:30)יום רביעי( בשעות  1/9-)יום שני( ו 30/8 כיםבתארי

. המפגשים יהיו זהים ותוכלו בחוברת זו מפורטמעבר להשנתיים,  קורסי הבחירהצגת הל

  ישלח במייל סמוך יותר למועד. למפגש החשיפהלבחור לאיזה מהם להשתבץ. קישור 

 

 



  

 הרשמה לתכנית

 

 :לפי הסדר בא שלבים 4 כוללתהרשמה ה

ולשריין מקום עבור  על מנת שנוכל להערך כראוי לשנת הלימודים – רישום ראשוני .1

. ילדים/ות שלא יירשמו 802/עד לתאריך  אנא מלאו את הטופס המצ"ב בנכם/בתכם,

מאוחר יותר רק על בסיס מקום פנוי )לא מדובר, בשלב זה, יוכלו להרשם  ,בשלב זה

 מועדפס זה תשתבצו לעל שיבוץ לקורסים, רק על שריון מקום בתכנית(. בנוסף, בטו

 בהתאם לבחירתכם/ן. חשיפת קורסים

-X6uM9d58owVza-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc

eFzdQ/viewform-FJ1xhRas5AN48QWVMDhXsDi32d 

 

 נקבעה על ידי אגף המחוננים של משרדעלות שנת הלימודים  - ₪ 1600 - תשלום שכ"ל .2

טלפון מזכירות בית הספר בכרטיס אשראי באמצעות ב מתבצעהחינוך. התשלום 

 או בקישור:  03-9560741מספר: 

rentsPayments/School/Default.aspx?customer=21&siteid=1https://www.citypay.co.il/Pa 

      

    על פיבאופן יחסי,  31.12.21במידת הצורך, החזר שכ"ל יתבצע עד לתאריך  שימו לב:     

 .. לאחר תאריך זה לא יתבצע החזרשהתקיימו עד לאותו התאריך מספר המפגשים     

 

 בקישור: - מילוי טופס אישור בריאות וצילום  .3

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclBxYBCaKMBOr1Gno6ijhc8AZc0k6F1jXr1C7QhkUGek5

iTw/viewform 

 

לאחר החשיפה  ,קישור לטופס בחירת הקורס השנתי יישלח – בחירת קורס שנתי .4

תיפתח אפשרות הבחירה (. 1/ה ברישום הראשוני )סעיף מספר למי שנרשם, לקורסים

ומילוי טופס אישור בריאות  תשלום שכר הלימוד , ותתאפשר רק לאחר2/9בתאריך 

 בתהליך ההרשמה(. טופס הבחירה ינעל לתגובות בתאריך 3-ו 2וצילום )סעיפים מספר 

6/9 . 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-X6uM9d58owVza-FJ1xhRas5AN48QWVMDhXsDi32d-eFzdQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-X6uM9d58owVza-FJ1xhRas5AN48QWVMDhXsDi32d-eFzdQ/viewform
https://www.citypay.co.il/ParentsPayments/School/Default.aspx?customer=21&siteid=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclBxYBCaKMBOr1Gno6ijhc8AZc0k6F1jXr1C7QhkUGek5iTw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclBxYBCaKMBOr1Gno6ijhc8AZc0k6F1jXr1C7QhkUGek5iTw/viewform


  

קורסים. נעשה מאמץ לשבץ בעדיפות הראשונה, אך  3לתעדף  תתבקשובזמן הבחירה 

חווית למידה  מאחר וחשוב לנו להעניק לילדים/ותאין לנו אפשרות להתחייב לכך. 

השיבוץ לא יושפע . טובה ואיכותית, אנו מקפידים על קבוצות למידה מצומצמות

 כי הרישום. טווח תאריתוך ממועד הבחירה ב

 כושייערנים, המקוו יםמידע מפורט יותר על אופן בחירת הקורסים יימסר במפגש

 .1/9-ו 30/8תאריכים ב

של השנה, יעלה אצל הילד/ה צורך בשינוי  שני המפגשים הראשוניםבמידה ובמהלך 

 .מעבר בין הקורסים יתאפשר בשלב זה בלבד ובכפוף למקום פנויהקורס שבחר/ה, 

 

 

 6/9ההרשמה תסתיים בתאריך שימו לב: 

 

 

ב"פתקצירי הקורסים בשנה"ל תש  
העשרה בתחומי דעת שונים, הקורסים כוללים גם היבטים של פיתוח מלבד במרכז רון ורדי, 

החשיבה, הקנייה ופיתוח של מיומנויות מחקר ולימוד, תוך דגש מרכזי של טיפוח כישורים 

 אישיים, כישורי למידה וכישורים חברתיים.

 

 מפגש פתיחה בכיתות האם

. מלווה הכתהו המורה המלווהדקות, במהלכה נפגשים  15בת  הלימודים נפתח בשיחיום כל 

לתת מענה ולתמוך  /המבית הספר ותפקידוכיתתי דומה מאד למורה המחנך/ת המוכרים 

 .במגוון היבטים /ותבתלמידים

נועד לבדיקת נוכחות, עדכונים אודות המתרחש במרכז והעלאת נושאים בעלי עניין  המפגש

חברי הכיתה, חברות ועם יתר מעמיקה הזמן להכרות  זהולכיתה.  /ותוחשיבות לתלמידים

, /ותם את הילדיםעסיקיבנושאים אקטואליים המהתייחסות לאירועים ומועדים, שיחות 

  פתיחה נעימה ומבטיחה של יום הלימודים.ות, חגיגה צנועה של ימי הולד

 



  

 שנתיים בחירהקורסי 

 דדי ונגר –איור ותקשורת חזותית 

הקורס מקנה תשתית באיור ותקשורת חזותית כערוצים להעברת מסרים, רעיונות, תחושות 

צבע, אות ודימוי. במהלך הלימודים נתנסה באיור סיפורים, שירים, צורה,  ומידע באמצעות

 .קריקטורה ואפילו פרסומות ונלמד איך לתקשר מסר ולספר סיפור גם ללא מילים

 .הקורס אינו דורש ניסיון בציור

 שחורעפרון/עט עפרון, צבעי עפרון, מחק, מחדד, סרגל, עט פיילוט  לקראת הקורס יש לרכוש:

גרם(. מומלץ להביא גם תיקיית קרטון או תיקיית  240או  180)לא עט מחיק(, בלוק ציור קטן )

 אומנות לשמירה על העבודות.

 

 שירי לב ארי – אמנות וזהות

 –זהות אישית, משפחתית ולאומית – "סיפור משפחתי" נפתח את השנה בחבירה לפרויקט

תחרות בינלאומית , 26-מקיים זו השנה ה ,מוזיאון העם היהודי -' אנו' .וצבע ביטוי בחומר

 ב, אמריקה הלטינית, אסיה, דרום"ארה :משתתפים צעירים וצעירות מהעולם היהודי בה

 .אפריקה, אוסטרליה, אירופה וישראל

 חזותי הקשור בסיפור המשפחתי-התחרות מזמינה תלמידים ותלמידות ליצור מוצג אמנותי

ייחודה של  .עולם יהודי בארץ וברחבי העולם-קהילה-משפחהשלהם ותואמת את לימודי 

 מוזיאוני. בכך שהלימוד העיוני מקבל ביטוי אמנותי ונהיה למוצג סיפור משפחתי תחרות

תלמידות  הפרויקט מתקיים כבר שנים רבות במוזיאון ועד היום השתתפו בו מאות אלפי

 .ותלמידים

הישראלית של המשתתפים ויוצר קשר תורם רבות לזהות האישית, היהודית והפרויקט 

מתקיים תהליך למידה במסגרת הפרויקט בני המשפחה השותפים להכנת המוצג.  מיוחד בין

ובחירה מושכלת של אותו חלק מהסיפור המשפחתי האישי  סיפור המשפחתיהוחקר של 

פחות חשובה היא בחירת המדיום האמנותי למוצג, המאפשרת ביטוי  שירצו לבטא. לא

 .של המשתתפ/ת ים היצירתייםלכישור

יצירות  נחקור .סוגיות ודילמות בחברה הישראלית, בראי האמנותבהמשך השנה נעסוק ב

 אמנות של אמנים ישראלים העוסקים בישראליות ובזהות הישראלית על גווניה

הסוגיות  לידי ביטוי חזותי את ונביא ור תערוכה של יצירות במדיה שוניםומורכבויותיה. ניצ



  

העיסוק המעמיק  בשיעורים. העיסוק בזהות הישראלית ממשיך את יעלואשר  ,והרעיונות

בפרוייקט  ,החלק הראשון של הקורסמהלך ות האישית והמשפחתית, בו נתמקד בבזה

 ." סיפור משפחתי"

 

S/HEnglish Story – מיה אשכנזי 

She וה היא ז-He  ה הוא, אבלזWho  זה מי וMe - ?מבולבלים? או אוליזה אני! מבולבלות 

מבולבלימות? בקורס שינגליש סטורי נחקור את אופני החשיבה שלנו דרך שפה וסיפור, נשווה 

למי שייכת השפה הזאת בכלל? האם אנחנו  –עברית לאנגלית וננסה לענות על השאלה  בין

שנדמה לנו? והאם אנחנו באמת מספרים את הסיפור של כולם, בנים ובנות?  שוויוניים כמו

בין השאר גם בסיפורי אגדות שכולנו מכירים )כמו סינדרלה, שלגיה,  מהלך הקורס נתעמקב

אותם שוב אבל הפעם בדרך אחרת משלנו, מקורית, משעשעת  כיפה אדומה ועוד( וננסה לספר

במיוחד יוכלו להתנסות בהצגת הסיפורים באנגלית  ועם טוויסט מפתיע. אמיצים ואמיצות

ואנגלית )אנגלית  . הקורס יתקיים במתכונת משולבת עבריתבפני קהל בהצגת סוף השנה

    .ו(-ברמה ממוצעת של כיתות ה

 

 תום סיון – משחקי חשיבה וחשיבה משחקית

עולם משחקי הקופסא שינה את פניו ללא הכר בעשרים השנה האחרונות, והפך לתעשייה 

רחב של משחקי  עצומה אשר פונה לכל הגילאים. במחצית הראשונה של הקורס נכיר מגוון

קופסא ומשחקי קלפים. נלמד מושגים מעולם המשחקים, נלמד מהם משחקי יורו וננתח מה 

הופך משחק למשחק טוב. נכיר מגוון רחב של מכניקות: השמת עובדים, מכרז, בניית חפיסה 

ועוד. נראה איך ניתן להפוך משחק למאוזן כך שיתאים לכל המשפחה, איך מאזנים בין 

רותיות, איך משפרים את המשחקיות החוזרת של משחק ומה התפקיד של שיתופיות לתח

 הרחבות בעולם המשחקים של היום.

 במהלך הקורס נשפר משחקים קיימים ונמציא "חוקי בית" למשחקים מוכרים ואהובים.

בהמשך נכיר את העולם של משחקים לימודיים מהדור החדש, ונחשף למשחקים בנושא מדע: 

 , אטומיקה ועוד.WINGSPANפוטוסינתזה, 

נשלב פרויקט חקר על נושא אישי או קבוצתי, לבחירת התלמידים כפרויקט סיום לקורס 

 יכינו משחק לימודי בנושא שבחרו.שוהתלמידות, 

 



  

 וערן אסקרי סלבה קמינסקי –פיזימייק 

 בקורס נבחן ונלמד על תופעות פיזיקליות שונות, בעיקר במכניקה. נתכנן ונבנה דגמים, 

מתקנים ומכשירים שממחישים ומייצגים תופעות אלה. הקורס הוא מעשי במהותו  ,מבנים

בנייה ועבודה בידיים, תוך שימוש בכלי עבודה שונים ועבודה עם חומרים  ויושם בו דגש על

 .שונים

במסגרת הקורס יושם דגש גם על טיפוח חשיבה יצירתית, התבוננות וחקר תופעות 

ים בקורס ות והתלמידהן באות לידי ביטוי בחיי היומיום. התלמידוכיצד  פיסיקליות שונות

 .בנייה יתנסו בהתמודדות עם פתרון בעיות, דרך

 

 :מבנה הקורס

יחידות. כל יחידה עוסקת בנושא/עיקרון פיזיקלי אחר. היחידה  5עד  4 -הקורס בנוי מ

פיזיקלי פשוט,  יחידת מבוא ובה התלמידים יכירו את עולם הפיזיקה ועיקרון הראשונה היא

ויחוו את השימוש בהם דרך משימת בנייה בסיסית. היחידות  יכירו כלי עבודה בסיסיים

בפיזיקה, כמו: כוחות )גרביטציה, כוח צנטריפוגלי, עילוי  הבאות עוסקות בתחומים שונים

 ועוד.  , מנופים, תאוצה ומהירות, חוקי ניוטון'(וכו

משימת תכנון  יקבלול העיקרון הפיזיקלי וע ומדלי /ותבכל אחת מהיחידות התלמידים

מפגשים ובסופה  6-ל 5שקשורה לעיקרון הזה. כל יחידה בקורס נמשכת בין , ובנייה

כלשהו על פי המשימה שקיבלו. כל משימה מתחילה בשלב של  יגיעו לתוצר /ותהתלמידים

המשימה כל  לבנייה ובסוף ועברי /ותהתלמידים ,המורים תכנון, לאחר אישור התכנון על ידי

קורס ובפני שאר התלמידים ברון ורדי )במידת ה תלמידי בפני שאריוצג תהליך העבודה 

 .העבודה על המשימה הם נדרשים לתעד את עצמם האפשר(, כאשר במהלך כל תהליך

מקדחה  ,שימוש בכלי עבודה שונים, כמו: פטיש, מברגים, מברגה נעשהבמהלך המשימות 

 .עם חומרים שונים, כמו: עץ, מתכת, נייר, קרטון ועוד ונעבודנכיר ועוד. כמו כן, 

 

 :מיומנויות

גישת הקורס היא מעשית בעיקרה והתלמידים עובדים הרבה בידיים תוך כדי עבודה עם 

וכלים שונים. הקורס מעודד לחשיבה יצירתית ומאפשר לתלמידים התנסות  מכשירים

בקורס יינתן דגש על עבודה צוותית תכנון והוצאה אל הפועל.  משמעותית בתהליך של



  

משימה תתבצע בקבוצה/בצוות תוך כדי שיתוף של כלל  וקבוצתית במשימות השונות )כל

 הכיתה במהלך המשימה(.

 

 עוז מלול ואבנר תשבי – רובוטיקה

לנבחרת הרובוטיקה אלופת העולם של רון ורדי דרושות/ים מהנדסות ומהנדסי רובוטיקה 

 עתידיים!

. לשם כך תכירו מקרוב את אבני ז'מטרתנו להכין אתכם/ן להשתתף בנבחרת החל מכיתה 

מכונות בשם מעגלי בקרה, אשר מסוגלות להגיב עצמאית ובצורה  -הבניין של הרובוטיקה 

נלמד אתכן/ם לבנות ולהניע שלל מעגלים כאלה בעזרת בקר מסוג  חכמה לשינויים בסביבתן.

 שנים ומפעילים שונים.אליו תחברו חיי -ארדואינו 

בחצי הראשון של הקורס תלמדו דרך הידיים מכניקה, חשמל, אלקטרוניקה ותיכנות. תלמדו 

שליטה במיומנויות אלה בנפרד  גם לשרטט ולייצר את החלקים מהם תבנו את הרובוטים.

ובעיקר היכולת לשלב אותן יחד יכינו אתכן/ם להיות מהנדסות ומהנדסים צעירים ברמה 

 ביותר. הגבוהה

תוכלו לבחור מבין כמה  -בחצי השני של הקורס תבנו בעצמכן/ם רובוט מההתחלה ועד הסוף 

 סוגים שאנחנו נציע או להציע רעיון משלכם/ן.

זוהי ההזדמנות להשתלב במסלול מובחר שיביא אתכן/ם עד לרמה בינלאומית, ומשם אפילו 

 השמיים אינם הגבול! בואו!

 

 אושרת אדר –כימיה גרעינית 

 כימיה ופיזיקה. בקורס נבין את -תחומי דעת  2שילוב בין  .אין דבר כזה ?גרעינית כימיה

 ה.ינית נכיר תחילה את יסודות הכימיהקשר. כדי להבין פיזיקה גרע

 נכנס למגפי המדען החוקר ובאמצעות ניסויים נשאל שאלות למה? איך? האם אפשר לעשות

 .למה? נשער ונניח הנחות ובסוף אולי גם נסיק מסקנותזאת בחלל אם כן? איך? אם לא? 

 .שימחישו את התהליכים וההתרחשויות ,ניסויים וסרטונים להסברים יתלוו

 אין לתוך-את הגרעין ואת הכוחות הפועלים בתוך האטום. נעשה זום במסגרת הקורס נפצח

יואקטיביים, מה קורה בתוך הגרעין. מושגי יסוד ואפיונים של יסודות רדונגלה האטום 

 .סוגי קרינות השפעתם על הסביבה והשימושים ברפואה ובתעשייה, איזוטופים

 נלמד על תהליכי ביקוע גרעיני ומיזוג גרעיני ושרשרת התפרקויות רדיואקטיביות, על כורים



  

 גרעיניים ועל המבנה שלהם. מה תפקידו של מאיץ החלקיקים? תורת הקוואנטים ומה העתיד

 .צופן לנו

 בניית טבלה ,הסיום יהיה שילוב כלים טכנולוגיים כמו אנימציה של ביקוע גרעיניפרויקט 

בניית חדר בריחה בנושא כימיה  ,(או בדרך יצירתית אחרת)מחזורית אינטראקטיבית 

 ו.קטיביות ועוד רעיונות שנעלה יחדיצגות אינטרא, מגרעינית

 

 גלעד פטרנקר – הכדור הכחול

מערכת השמש, בעיקר על כוכבי לכת וירחים הדומים בקורס נלמד על כדור הארץ ועל 

)והשונים( מכדור הארץ. נעשה ניסויים ונצא לסיורים, נצייר ונלמד איך עובדים הרי געש, 

שעליו בנוי בית הספר,  ,נבנה דגמים של בארות ושל שרשראות הרים, נחפש את מקור החול

 .חדוננסה להבין איך החלקים השונים של כדור הארץ עובדים בי

הקורס כולל כמה יחידות שבהן נעסוק, למשל: מחזור הסלעים, מחזור המים ומי תהום, 

הפנימי של כדור  מקור החומרים במערכת השמש ובכדור הארץ, רעידות אדמה, המבנה

על הגופים הקרובים אלינו כמו ירח וכוכבי  בקורס נצא גם לתצפיות שמיים ונתצפת הארץ.

 כמו שמשות אחרות. לכת, ועל גופים רחוקים יותר

 

 פיתוח אפליקציות – כפיר דרעי

תלמידות אנו חיים בעולם בו הטכנולוגיה יוצרת מהפכה בכל תחומי החיים ומאפשרת גם ל

של טלפון, מחשב, הם תלמידים להיות יצרני טכנולוגיה. הסמארטפונים משלבים יכולות ול

כך שאפשר לתכנת אותם ליצור שירותים  ,ומכילים מספר סוגי תקשורת שונים בעלי חיישנים

ל עולם פיתוח האפליקציות המרתק ונפתח מגוון משלנו עבור כל העולם. ביחד נלמד ע

 MIT App Inventorאפליקציות. השימוש בקורס הוא בסביבת התכנות המתקדמת 

המיועדת לתלמידים, לא מצריכה ידע קודם ומאפשרת התקדמות מאוד מהירה. איזו 

 אפליקציה תמציאו?

 

  



  

 סבב: יחידות

של כלל יחידות  . בגמר הסבביחידות הבאותמה שיעורים מכל אחת 2למידים/ות יחוו כל הת

 .)בנוסף לקורס הבחירה השנתי( יבחרו בנושא אחד להתעמק בו עד לסוף השנה הלימוד,

 

 דדי ונגר –איור ותקשורת חזותית 

קנה תשתית באיור ותקשורת חזותית כערוצים להעברת מסרים, רעיונות, תחושות ת היחידה

ונלמד איך לתקשר  שיריםותנסה באיור סיפורים נצורה, צבע, אות ודימוי.  ומידע באמצעות

 .מסר ולספר סיפור גם ללא מילים

 

 אמנות: "מראה ודיוקן – פנים וחוץ" – שירי לב ארי

 נתמודד עם נושא הדיוקן באמנות. נכיר אמנים שונים וזרמים שונים ונדון ביחידה זו

 במשמעות הדיוקן בכל תקופה. נתנסה במגוון טכניקות אמנותיות, במגוון של חומרים וניצור

נתנסה בפרוייקט סיום המתמקד של יחידה זו  הבחירה קורסבבעצמנו דיוקנאות שונים. 

 שלמדנו.  בכמה מהטכניקות

 

HEnglish StoryS/ – מיה אשכנזי 

She ה היא וז He זה הוא, אבל Who זה מי ו Me זה אני! מבולבלות? מבולבלים? או אולי 

של שינגליש סטורי נחקור את אופני החשיבה שלנו דרך יחידה המקוצרת מבולבלימות? ב

הזאת למי שייכת השפה  –וסיפור, נשווה בין עברית לאנגלית וננסה לענות על השאלה  שפה

אנחנו שוויוניים כמו שנדמה לנו? והאם אנחנו באמת מספרים את הסיפור של  בכלל? האם

 ?כולם, בנים ובנות

תלמידים ותלמידות שיהיו מעוניינים להעמיק בנושא יוכלו לחזור לקורס לקראת סוף השנה 

חלק בהצגה באנגלית שתתבסס על אגדות ילדים מוכרות עם טוויסט מפתיע. הקורס  ולקחת

 (.ו-הבמתכונת משולבת עברית ואנגלית )אנגלית ברמה ממוצעת של כיתות  תקייםי

 

 תום סיון – כתיבת מדע בדיוני ופנטזיה

נכיר מעט את התחום של הספרות הספקולטיבית, הכוללת בתוכה מדע בדיוני  וז ביחידה

  ופנטזיה, ונתנסה בכמה תרגילי כתיבה שמדגישים את המיוחד בסוגה ספרותית זו.



  

יתנהל כסדנת כתיבה, שבה נתרגל תרגילים למציאת ופיתוח יחידה ההבחירה של קורס 

רעיונות, נחשף לפתיחות של סיפורים וספרים, נלמד לבנות ולאפיין דמויות מרכזיות בסיפור 

שלנו, נתנסה בכתיבה שיתופית ונשתמש בכוחה של הקבוצה כדי לשפר את הרעיונות ואת 

  רס נפיק חוברת של סיפורים מפרי עטי התלמידים והתלמידות.הסיפורים שלנו. בסיום הקו

 

 וערן אסקרי סלבה קמינסקי –פיזימייק 

נכיר תופעה פיזיקלית מעניינת, נראה איך צמחים עושים שימוש בחוקי הפיזיקה  ביחידה זו

שעובד על עקרונות  ,וננסה גם אנחנו לחקות את השיטות הללו על ידי בניית מתקן/מכשיר

נכיר טכניקות של עבודה עם נייר  .הלמידה היא בעיקר דרך עשייה ועבודה בידיים .דומים

 .נגלה שפיזיקה יכולה להיות מהנה וגם שימושיתו ועם חומרים נוספים

בסוף השנה נבחר עיקרון או עקרונות פיזיקליים נוספים שקיימים בטבע וננסה לחקות אותם 

 .עיקרון או העקרונות הללושמדגים את ה ,באמצעות בנייה של מתקן או מכשיר

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 עוז מלול ואבנר תשבי – רובוטיקה

 adafruitתכנות והבקרה הבסיסים בעזרת הדמיית הבקר הנלמד את עקרונות ביחידה זו 

circuit playground. יחשפו וישתמשו בהדמיה לעקרונות חישה באמצעות  /ותהתלמידים

הפעלה חשמלית של רכיבים פעילים שונים דוגמת ו סנסורים שונים: אור, חום, מגע, ועוד.

 מנועים, רמקולים ועוד.

לבנות עצמים אינטראקטיביים  /ותאת המשתתפים הבחירה של יחידה זו יכשירקורס 

 יבינו את יסודות /ותדואינו. התלמידיםבהתבסס על פלטפורמת חומרה/תוכנה הפתוחה אר

פרויקט  ביצירתיתרגלו בניה של רובוטים פשוטים ו שפת התכנות המשמשת את הארדואינו

 אינטראקציה חדש ומקורי מרמת העיקרון ועד לרמת המימוש.מודל  בעל

 

 אושרת אדר – משחקים בכימיה

נמדוד ונגרום לתגובות , נתנסה, נגלה ונחקור עולם של חומרים. נערבבבמסגרת היחידה 

תערובות  בין חומרים. ניצור עולם של צבעים ומרקמים במפגש קסום בין תרכובות שונות

 ויסודות.



  

מה כדאי תוך ביקורת מדעית של יתבסס על ניסויים שערכנו של קורס הבחירה קט הפרוי

יים גניסוי באמצעים טכנולו הסברשיהיה בעוצמות גדולות יותר או  על מנתלשנות בניסוי 

 .ויזואלים

 

 גלעד פטרנקר –הכדור הכחול 

הר געש. נעשה ניסוי  - במפגשים נכיר תופעה מרתקת שקיימת בכדור הארץ )אבל לא רק...(

פעילות של הר געש ונלמד איך נראים ופועלים הרי געש בכדור הארץ ובעוד כוכבי  שמדמה

המקומות שבהם מוצאים את  ,שמאחורי הפעילות של הרי הגעש ,לכת. נכיר את העקרונות

 והסיבות למיקומים אלה. הרי געש פעילים וכבויים במערכת השמש

בפרויקט הסיום נכין דגם של הר געש, בצורה ובחומרים שאתם תבחרו, על בסיס מה שלמדנו 

נחקור מעט יותר לעומק את התופעות הגעשיות ואת  בשני המפגשים, ובמהלך ההכנה

 .סלעים מגמטיים -התוצרים שלהם 

 

 פיתוח אפליקציות – כפיר דרעי

. השימוש אחת משלנוונפתח ל עולם פיתוח האפליקציות נלמד ע במסגרת יחידת הסבב

ות המיועדת לתלמיד MIT App Inventorבקורס הוא בסביבת התכנות המתקדמת 

 מהירה. , לא מצריכה ידע קודם ומאפשרת התקדמות ולתלמידים

 

 

 

 

  



  

 לוח מפגשים תשפ"ב, 2021-2022

1 6/10  
2 13/10  
3 20/10  
4 27/10  
5 3/11  
6 10/11  
7 17/11  
8 24/11  
 חנוכה 1/12 

9 8/12  
10 15/12  
11 22/12  
12 29/12  
13 5/1  
14 12/1  
15 19/1  
16 26/1  
17 2/2  
18 9/2  
19 16/2  
20 23/2  
21 2/3  
22 9/3  

 פורים 16/3 
23 23/3  
24 30/3  
25 6/4  

 פסח 13/4 
 פסח 20/4 
 ערב יום השואה 27/4 
 יום הזכרון 4/5 

26 11/5  
 לג בעומר 18/5 

27 25/5  
28 1/6  
29 8/6  
30 15/6  

 

 השנה. המשךיחולק בוימי הפעילות עם ההורים שנתי ה מידע אודות הסיור 

  בלוח מפגשים זה תימסר הודעה נפרדת.בכל מקרה של שינוי 



  

 מרכז רון ורדי למחוננים ומצטיינים -תקנון התנהגות 

 כללי ההתנהגות מנוסחים בלשון זכר אולם פונים לתלמידות ותלמידים כאחד.

 

 כללי

יום הלימודים במרכז רון ורדי מתאפיין בלמידה המבוססת על אתגרים של חקירה עצמית 

וחוויה של יצירה וגילוי, של התלמידים והמורים כאחד. היכולת להעמיק ולהתמסר ללמידה 

מסוג זה אינה מובנת מאליה ונדרשת לכך סביבת לימודים היוצרת תחושה של ביטחון וכבוד 

 לגלות מרחבים חדשים של דעת ויצירה. הדדי, ממנה ניתן לצאת ו

הלימודים במרכז רון ורדי הינם זכות ובחירה השמורים לתלמידים והמורים שנמצאו 

מתאימים לרוח המרכז. לכן, באחריותו של כל מורה וכל תלמיד להקפיד על כללי ההתנהגות 

 הללו, הכתובים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ובכך לתרום לאווירת

 הלימודים הייחודית, הנעימה והפורה של המרכז.  

ר לתלמידים הזדמנות שלא לחזור התגובות להפרות כללי ההתנהגות בנויות במדרג המאפש

 התנהגותם. על

 

 הופעה:

 יש להגיע ללימודים במרכז בלבוש הולם. 

 בטן, חולצות גזורות, מכנסונים וכדומה.-אין להגיע עם חולצת

 מטעמי בטיחות אין להגיע עם כפכפים, קבקבים, קרוקס וכד'.

 

 ציוד:

יש להגיע למרכז עם ציוד לימודי מלא כפי שמפורט ברשימת הציוד שתימסר בתחילת  .א

 שנת הלימודים.

 אין להביא כדורים קשים כגון כדורי רגל, סל, עור וכד'. ניתן להביא כדורים רכים כגון .ב

 ומשחקי קופסה. וכד'"קיפודור", ספוג, כדורי ים 

 על כל תלמיד חובה להביא בקבוק מים בכדי להימנע מיציאה לשתייה בזמן השיעור. .ג

 

 

 



  

  טלפונים סלולריים ומכשירים אלקטרוניים:

הלי משרד החינוך נאסר על התלמידים להשתמש בטלפון נייד במהלך יום בהתאם לנ

טאבלטים, מכשירי ) אלקטרוני אחראו כל מכשיר הלימודים. תלמיד המביא מכשיר סלולרי 

 שמע ומשחקים אלקטרוניים למיניהם( חייב לכבותו ולהכניסו לתיק מתחילת היום ועד סופו! 

מכשיר אשר יימצא פועל או מחוץ לתיק במהלך יום הלימודים: בפעם הראשונה  .א

יוזהר בעליו, בפעם השנייה יוחרם עד לסוף היום ובפעם השלישית יוחרם ויימסר רק 

 להוריו של התלמיד.

בזמן הלימודים נמצאים הילדים תחת אחריותו של צוות המרכז. לפיכך, כל הודעות  .ב

מסוג שהוא בין התלמיד להוריו יועברו דרך צוות המורים וזאת בכדי לאפשר לסייע 

 לתלמיד בהתאם לצרכיו בזמן המתאים.

עו מראש אין לצלם איש צוות או תלמיד, במהלך השיעור או ההפסקה, ללא יידו .ג

וקבלת הסכמה מפורשת בכתב מאיש הצוות או מהורי התלמיד. פרסום חומרים 

מצולמים בהם מופיעים אנשי צוות או תלמידים ללא ידיעתם ואישורם מהווה פגיעה 

 בפרטיות ובמקרים מסוימים, גם עבירה על חוקי המדינה.

 

 שמירה על שלמות, סדר וניקיון

שלמות וניקיון הכיתה בה הם לומדים. שיעור  באחריות התלמידים והמורה לשמור על .א

 לא יחל ולא יסתיים עד שכיתת הלימוד תהיה נקייה ומאורגנת כנדרש.

בתום יום הלימודים באחריות התלמידים להרים את הכיסאות על מנת לאפשר את  .ב

 ניקיון הכיתה וכן לוודא שלא שכחו דבר.

 השחתה של ציוד, הן של המרכז והן ציוד פרטי, היא מעשה אלימות!  .ג

תלמיד שייתפס במעשה השחתה, מעבר לפעולה המשמעתית, יאלץ לפצות את בעל 

 הרכוש שהושחת במטרה להשיב את המצב לזה שהתקיים טרם ההשחתה.

במרכז קיים ציוד מחשובי וציוד הקרנה המיועד לצרכי הוראה בלבד. אין להשתמש  .ד

 לגשת לציוד זה אלא ברשות המורה! או

 

 התנהגות

התלמידים והצוות מחויבים להתייחס בצורה מכבדת ומכובדת לכלל האנשים במרכז  .א

 ולאורך כל שעות היום.



  

 התנהלות בשיעור:  .ב

התלמידים יקפידו על כללי תרבות דיון ועבודה אישית או קבוצתית תוך הקשבה ומתן 

 כבוד לאחר.

שור המורה ואין להימצא מחוץ לכיתה בשעת השיעור אלא אין לצאת מהכיתה ללא אי

 לצרכי הלימודים ובאישור המורה.

 

 תלמיד אשר יפר כללים אלו:

האזהרה תסומן ביומן הכיתה יוזהר ויתבקש לחדול מהתנהגות זו.  -בפעם הראשונה 

 לצורך מעקב של המורים האחרים.

מול הרכז/מנהל ולשיחת יישלח בצירוף מכתב הסבר לשיחת בירור  -בפעם השנייה 

 עדכון טלפוני מול הוריו.

הוריו יוזמנו לשיחת מנהל ויישקלו צעדים משמעתיים כולל הרחקה  -בפעם השלישית 

 מיום לימודים.

 

 התנהלות בהפסקה: .ג

עפ"י שיקול המורה, לא תתאפשר  -יש לנצל את זמן ההפסקה לשתייה ושירותים 

 יציאה לשתייה ושירותים לאחר תחילת השיעור. 

 במהלך ההפסקה אין להימצא בכיתות ובמסדרונות העליונים. 

 

 איחורים

 תלמיד אשר יאחר להגיע בתחילת יום הלימודים: 

 יוזהר. -בפעם הראשונה 

 ם שיחה טלפונית עם הוריו.תתקיי -בפעם השנייה 

 

 תלמיד אשר יאחר להגיע מהפסקה:

 יוזהר. -בפעם הראשונה 

 יידרש לשבת במזכירות בהפסקה הבאה. -בפעם השנייה 

יידרש לשבת במזכירות למשך מספר הפסקות ובמקביל תתקיים שיחה עם  -בפעם השלישית 

 הוריו. 



  

 אלימות!

ומתוך מטרה לייצר חווית לימודים שלווה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך 

ובטוחה, נתייחס לאלימות באפס סובלנות. כל פעולה או מעורבות במקרה של אלימות הן 

 פיסית, הן מילולית והן אלימות כלפי רכוש תוביל לענישה במלוא החומרה.

 -תלמיד אשר חש כי פוגעים בו/מציקים לו והדברים עלולים לגרור אותו לנהוג באלימות 

 מחויב להתרחק ולפנות לאיש הצוות האחראי הקרוב!!! 

תלמיד אשר היה מעורב במקרה אלימות, יישלח מיד לשיחת בירור מול רכז/מנהל ובמקביל  -

 יעודכנו הוריו במעורבותו במקרה ובאזהרת השעיה במידה והאלימות תחזור על עצמה.

ית מיום הלימודים ויוכל תלמיד אשר היה מעורב פעם שנייה במקרה אלימות יורחק מיד -

 לחזור למרכז רק לאחר שיחת בירור מנהל עם הוריו.

תלמיד אשר היה מעורב במקרה אלימות בפעם השלישית יורחק מידית מיום הלימודים  -

 ותישקל הרחקתו לכל שנת הלימודים.

במקרה של אלימות חריפה יורחק מידית התלמיד מיום הלימודים והוריו יוזמנו לשיחת  -

 .ר מנהלבירו

 

 תקנון לשימוש בדגמים

הדגמים הפזורים ברחבי הבניין של ביה"ס רון ורדי, הם חלק בלתי נפרד מהבית החדש שלנו. 

הם נבנו במטרה שנוכל לשחק באופן חופשי וללמוד מהם, במחשבה רבה ובעבודה קשה 

ומדוקדקת. אנחנו מזמינים אתכם להעמיק, לחקור, לשאול, לבדוק, ולהעשיר את עולם הידע 

ים מצויים ליד כל דגם, קראו אותם, הקריאה תעשיר את והחוויה שלכם. הסברים קצר

ותסייע לכם להבין את פעולת הדגם. אתם מוזמנים להוסיף ולהעשיר גם אותנו  םחווייתכ

בהתנסויות שצברתם מהחוויה עם הדגמים. יחד עם זאת, חשוב לנו ביחד אתכם, לצד ההנאה 

ל להמשיך להשתמש בהם והלימוד, להמשיך לטפח את הדגמים ולשמור עליהם כדי שנוכ

בעתיד וכדי שאורחים שבאים לבקר מכל הארץ יוכלו להשתמש בהם. לשם כך עלינו להקפיד 

 על מספר כללים חשובים:

מומלץ ואף רצוי להתנסות בשימוש בדגמים, לשחק בהם ולהעמיק את החקירה וההתנסות. 

 יעור )אלא אם המשחק בדגמים יתאפשר בזמן ההפסקות, ולא בזמן פעילות חינוכית או ש

 



  

ניתן לכך אישור מפורש של המורה(. בכל שכבה יוקדשו מספר שיעורים ייחודיים להכרות 

 ולעבודה עם הדגמים.

. יש לפנות למורה התורן בכל בעיה 1+2קומות  –בהפסקות יהיה מורה תורן באזור הדגמים 

נכון שנעשה  שמתעוררת וליידע אותו על ליקויים ששמתם אליהם לב בדגמים או בשימוש לא

 בהם. אין להשתמש בדגמים ללא השגחת מורה. 

מדי פעם קורה שדגמים מסוימים יוצאים מכלל שימוש ו/או הופכים להיות לא בטיחותיים 

ומסוכנים. דגמים כאלה יסומנו בצורה ברורה בשלט או בסרט בולט. אין לנסות להפעיל 

 דגמים אלה.

ד כל דגם מצוי שלט הסבר, יש לנהוג בדגם השימוש בדגמים ייעשה באופן ראוי ומכבד. לי

ע"פ ההנחיות בשלט ההסבר. תלמיד שלא יודע איך מפעילים דגם מסוים מוזמן לשאול את 

 המורה התורן.

תלמיד שלא יישמע להוראות, ישתמש בדגמים בצורה לא ראויה, יפגע בדגמים, ו/או יסכן 

קנון המשמעת של ביה"ס רון את עצמו ואת האחרים, ינקטו נגדו צעדים משמעתיים, ע"פ ת

 ורדי. כמו כן, ילד שייתפס כמי שגרם לנזק בזדון לדגם, הוריו יחויבו בעלות התיקון.

  



  

 

 

 

 ו-הומצטיינות ינים מצטי – צוות מרכז רון ורדי

 

 oferk@roncenter.com  9560741/6-03 מנהל מרכז רון ורדי, עופר קרןד"ר 

   talil@roncenter.com 5643213-052 רכזת ,צור-טלי לקס

 yaelm@roncenter.com 6289197-050 יועצת  ,מלמדרובינזון יעל 

 avnert@roncenter.com 052-3278998 תשבי אבנר

 adaroshrat@gmail.com 052-3777228 אושרת אדר

 petranker@gmail.com 054-3290553 גלעד פטרנקר

 dedivanger@gmail.com 052-3475057 ונגר דדי

 Kfirdery7@gmail.com 054-2697338 כפיר דרעי

 mayash@roncenter.com 052-9212004 מיה אשכנזי

 slavak@roncenter.com 052-7588293 סלבה קמינסקי

 ozmalul@gmail.com 050-4752712 עוז מלול

 erana@roncenter.com 052-8700607 ערן אסקרי 

 shiril@roncenter.com 052-8204705 שירי לב ארי

 tomsivanim@gmail.com 058-7368079 תום סיון

  03-9560741/6 מנהלת חשבונות –דקלה אשכנזי 

 03-9669784פקס: 

 diklaa@roncenter.com 

 office@roncenter.com מזכירות המרכז )דקלה, אפרת(

 

 

הכיתתיות וקבוצות הווטסאפבאמצעות הדוא"ל נשלחות להורים הודעות   

 

 


