
 

 

 
 
 
 
 

 

 פתיחת  שנה"לחוברת 

 לתלמידי והורי

  בפ"שכבת ד' תש 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 תלמידים והורים, שלום רב! 

 

, לתלמידי השנה השנייה בבית ספרנו וגם לתלמידים החדשים שנה טובה ומתוקהבברכת  

 . בפ"שאך זה הצטרפו, אנו פותחים את שנה"ל תש

לנו חווייתית,  ,בפעילויות מגוונותשנה מאתגרת    מצפה  הכרויות חדשות, סקרנות,    למידה 

 משותפת במרכז רון ורדי. והנאה 

הלימודים:  שנת  לתחילת  הדרושים  והפרטים  המידע  כל  את  עבורכם  ריכזנו  זו   בחוברת 

, והשני  של סבב הלימוד הראשון  שעות  מבנה תכנית הלימודים, תקצירי הקורסים, מערכת

 המרכז. ומורירטי התקשרות עם הנהלת לוח מפגשים שנתי, ופ

באמצעות אתר האינטרנט    ,אנו, צוות המרכז, עומדים כאן לרשותכם באופן אישי, בטלפון

 .לכל פניהלסייע לתמוך ו והדוא"ל ונעשה כל מאמץ על מנת 

          

 . שנה טובה, צוות מרכז רון ורדי      

  



 

 

 

 

 

 

 דבר המנהל 

 

 תלמידים יקרים, הורים יקרים, 

 

כשהערכים והעקרונות חזקים וברורים לכולם, חוסר הוודאות נדחק לשוליים, ומשבר  

 הופך להזדמנות.  

 

 .קיימא הערכים והעקרונות שלנו הוכיחו עצמם בתקופה אחרונה כברי

 הצוות שלנו הראה השתנות מהירה והתחדשות, תוך פיתוח והתאמת דרכי הוראה.

סביבות הלמידה שלנו מפגישות את קבוצת השווים לקשר ושייכות שמייצרים שיתופי  

פעולה ועבודת צוות. עקרון הרשתיות מתחזק גם כן, כשמומחים מחברות שונות לוקחים  

 חלק גדול יותר בהעשרה. 

 

חוזרים לבית ספרנו כשאנו נמצאים בתהליך של התרחבות. דווקא  ',ד שכבה תלמידי

החלטנו על הוספת קורסים, תכניות העשרה ודרכים נוספות לחיזוק זו,  בתקופה מאתגרת

הקשר עם התלמידים והמשפחות. אנו ממשיכים להוביל את פיתוח החשיבה, הכלים  

והמיומנויות, וכל זאת תודות לצוות המורים המסור ולשדרת הניהול שאינם חדלים 

 נית ולמשרד החינוך.  ת משמעות מהרשות העירו במלהמציא ולגוון, תודות לתמיכה ר

 הלוקחות עמנו חלק במלאכת הלמידה וההעמקה. ,לכן המשפחות ,אך יותר מכל

 

 לשנה טובה ובריאה, מלאה בחוויות למידה, 

 

 ד"ר עופר קרן 

 .      מנהל בית הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 דבר היועצת  

 

 תלמידים והורים יקרים  שלום,  

 

העומדת בפתח, נושאת עמה צורך עז ביצירתיות ובגמישות על מנת לייצר  בשנת תשפ"

 שגרה חדשה, בריאה ומצמיחה עבור כולנו, במסגרת תנאי אי הודאות הקיימים.

המרכז משקיע את מיטב כוחו ומרצו בפיתוח מרחב למידה חיוני   מסיבה זו, צוות מורי

פה  זו.  משמעות הדבר היא ומסקרן עבור ילדכם תוך התייחסות עמוקה לצרכיהם בתקו

שהלימודים במרכז שלנו אינם רק הזדמנות ייחודית לסיפוק צרכים של סקרנות, יצירתיות,  

פיתוח יכולות חשיבה גבוהות ורכישת ידע רב תחומי מגוון  אלא גם מרחב נוסף לבסס בו  

תחושת שייכות חברתית, לחזק תחושת ערך עצמי ולמלא צרכים רגשיים של מסוגלות  

 טונומיה.  ואו

אנו מבינים שילדים ומתבגרים צעירים זקוקים לקשר, למקום בטוח ולשייכות על מנת  

להתמיד בלמידה ולשגשג בתוכה גם במציאות המשתנה. ולכן השנה נעמיק עוד בחיבור  

התלמידים בינם לבין עצמם ובהעמקת היחסים בינם לבין המורים תוך כדי הלימודים 

 בשיעור עצמו.  

נו יחד  ) צוות, הורים וילדים(  נצמיח השנה כישורי גמישות והסתגלות אל  בנוסף  , כול 

שינויים ותנועות בתהליך הלמידה. הדוגמה המרכזית היא ביכולת לנוע מלמידה פנים מול  

פנים במרכז ללמידה מרחוק דרך מחשבים. תנועה זו תתאפשר אף היא, בזכות ליווי אישי 

 הם לתהליך הלימוד עצמו, למורים ולחברים.  של התלמידים בתהליך והעצמת הקשר של

 אנו בטוחים ביכולתנו להוות עבור ילדכם מרחב משמעותי דווקא בימים אלו. 

 מרחב שהוא  עוגן לתחושת בטחון, שייכות ופיתוח כישורי חיים מגוונים. 

כיועצת של השכבה אני מלווה את הילדים והצוות ונמצאת עבורם ועבורכם בכל 

 קושי או רצון לשיתוף. תלבטות, ה

 

 , מאחלת לכולנו שנה פורייה שנת עשייה ולמידה מבורכת

 יערה בן יצחק

 יועצת חינוכית ומדריכה בשפ"י, פסיכותרפיסטית מוסמכת. 

 
 

 

  
             

 

  



 

 

 

 

 

 דבר רכזת השכבה 

 

 תלמידים והורים יקרים שלום, 

 . בפ"אנו פותחים את שנה"ל תש והיערכות מאתגרת, בנימה של התחדשות

, בו הפרטים הולכים ונרקמים לכדי עלילה  כל שנה חדשה היא בבחינת סיפור אישי חדש

 המתפתחת לאורך הדרך אותה אנו חווים ועוברים במהלך השנה.   

כל שנה נצבעת בעלילה חדשה משובצת בדמויות, בנקודות שיא ושפל, נקודות מפנה  

   ובסיום.

, סיפור שיש לו כרגע התחלה אולם, סופו עדיין לוט  של עלילה חדשהאנו ניצבים בפתחה 

 וכולי תקווה:   בערפל

תטפח  תעודד בנו שוב ושוב את הסקרנות, ובריאה, תהיה טובהשהשנה הבאה עלינו 

 תאפשר לתקן ולשנות,  תפגוש מחדש את המוטיבציה והחקרנות,גמישות וסובלנות, 

תזמן לכולנו הפתעות  ו  חלון של ציפיות והתרגשות,תפתח עוד   תיתן מקום גם לטעויות,

 טובות והצלחות לא מעטות.

 

אותם תפגשו השנה נמצאים בחזית הפדגוגיה עם אסטרטגיות,  מחוננים ד'מורי שכבת 

 להוראה פרונטאלית והוראה מרחוק.   ושיטות עבודה דינאמיות ומתקדמות מקוונים כלים

  

חקר ולמידה  , העמקת הלמידה ,לתחומי ידע מגווניםהלמידה במרכז חשיפה גם השנה תזמן 

   העמקת ההיכרות ויצירת ,גםבכיתת הנבחרת ו בשיחת הבוקר, שיתופי פעולהעצמית, 

 חברויות חדשות. 

 מאחלת לכולנו ללמוד בחדווה ובסקרנות, לכבד האחד את השני ולהגשים חלומות. 

 

 ובשבילכם לכל שאלה, בקשה ועוד... כאן

 navao@roncenter.comמוזמנים ליצור איתי קשר בכתובת המייל שבאתר  

 . אשמח תמיד לעזור ולסייע ! או בהודעה למזכירות מרכז רון ורדי

 

 נאוה עוגן 
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 מבנה תכנית הלימודים

 

 

 7.10.21 -תשפ"ב תחל בתאריך ה  לשנה"

  08:00-13:45, בין השעות חמישיבימי מתקיימים מחוננים, הלימודים בשכבת ד' 

 יום הלימודים מורכב מ:  

   

  .מתחומי דעת שונים םקורסי 5   •

 פרויקט כיתת הנבחרת.      •

 כל הקורסים הינם קורסי חובה.

 

בפעילות חווייתית  במהלך יום הלימודים הראשון יפגשו התלמידים את המורה המלווה 

 י סבב א'.לאחריה יתחילו את הלמידה בקורס. לפתיחת השנה ) רצועה ראשונה(

 

 

 , ZOOM -לפתיחת שנה"ל תשפ"ב תתקיים ב אספת הורים
 20:30בשעה   10.217. -בתאריך ה חמישיביום 

 קישור ישלח בסמיכות למפגש.

 

 

 

ו' נבנתה תוך הסתכלות על הרצף הרב שנתי, הכולל עלייה  -תכנית הלימודים של כיתות ג'

נגזרה מתוך חזון דמות  ברמה, שכלול משנה לשנה וגיוון בין תחומי הדעת השונים, והיא 

 הבוגר שעוצבה ע"י האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך. 

מתייחסת   רון  במרכז  הרבההעשרה  התלמידים    למספר  נחשפים  אליהם  התחומים  של 

בתחומים מסוימים, מתוך השאיפה לפתח ולחזק את יכולותיו של כל    להעמיקולאפשרות  

 תלמיד. 

פיתוח החשיבה, ורסים במרכז כוללים גם היבטים של  מלבד העשרה בתחומי דעת שונים, הק

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

 אישיים, כישורי למידה וכישורים חברתיים. 

 

  



 

 

 

 

 

 בפ"תקצירי הקורסים בשנה"ל תש  

  

 "ללבקרוב " – שיחת הבוקר

 
וכיתתו.   המורה המלווה נפגשיםדקות, במהלכה  30יום הלימודים נפתח בשיחת בוקר בת  

ותפקידו לתת מענה    מלווה כיתתי דומה מאד למורה המחנך/מחנכת המוכרים מבית הספר

  .ולתמוך בתלמידים במגוון היבטים

 .  עם יתר חברי הכיתה להעמקת ההכרותהיא הזמן גם שיחת הבוקר 

במקביל לנושאים השוטפים בחרנו בשנה"ל תשפ"ב, לאחר שנתיים בה אנו מתמודדים עם 

תכנית חדשה  העמקת הקשרים החברתיים באמצעות  מגפת הקורונה, לשים את הדגש על 

לטפח את ההיבטים החברתיים בכל   שמטרתה  . תכנית חווייתית"קרוב ללב" העונה לשם:

 , עבודת צוות וגיבוש כיתתי.היכרות מעמיקה יותר, שיתופי פעולה לפתח כיתה,

  

 

 קורסי חובה : 

  

 שלי בן משה  –פיתוח משחקי מחשב 

 עיצוב, תוכנה פיתוח של מעשיים  ללימודים  תוכנית היא מייקר גיים עם המחשב מדעי

 . בעיות פתרון המחשב מדעי  של הרחב בהקשר והבנה

.  כאחד  ומקצוענים למתחילים המתאימה מחשב משחקי לפיתוח תוכנה היא מייקר גיים

  בעולם בסיס אבן מהווה אשר, תוכנה פיתוח לתחום חלון לתלמידים פותחים בשעורים

 חשיבה והפגנת  ליצירתיות נזקקים התלמידים המפגשים במהלך. והטכנולוגיה טק ההיי

 . בסיסית באנגלית שימוש תוך  שונות בעיות פתרון לשם - מתמטית לוגית

 . המשחק דמויות יצירת לשם ואנימציה  ממוחשבת בגרפיקה שימוש גם נעשה בקורס

 . מהירים תוצרים  קבלת תוך הדרגתית כישורים הבניית על דגש שמה התוכנית

 .וחווייתית  מעשית בצורה ידע וירכשו משחק  ויפתח מפגש בכל

  דמויות התנהגות את יתכנתו, מחשובית חשיבה  של בסיסיים עקרונות ילמדו מהנה בדרך

 את צעד אחר  צעד המסבירות אישיות דיגיטליות חוברות  בליווי נעשית הלמידה. המשחק

 .מלאה להצלחה עד השלבים

  



 

 

  

 

 

 

 

 נאוה עוגן –"לוגיבריין" 

גבוהה מזו שבה היינו  "כדי לפתור בעיה כבדת משקל, עלינו להגיע לרמת חשיבה

    כשיצרנו אותה" )אלברט איינשטיין(

קורס אינטגרטיבי, העוסק "באיבר החושב" , המוח, על היבטיו השונים, מאופיין 

וסגנונות החשיבה בהקשריות לתחומי תוכן שונים, רלוונטיות ומודעות לתהליכי הלמידה 

 של התלמידים.

במהלך השיעורים נעמיק את פיתוח המודעות לקשב באמצעות טכניקת מיינדפולנס,  

 התומכת בשיפור המיומנויות הקוגניטיביות. 

כמו כן, מפרט מערכים מאתגרים וחווייתיים, משחקי חשיבה מעוררי עניין, פתרון בעיות, 

, ישרתו את התלמידים בדרך לרכישת אתגרי חשיבה וכלים יצירתיים ,חידות הגיון

 מיומנויות ואסטרטגיות. 
  
 

 

 

 

 תום גל  –  חשיבה יצירתית 
 

קורס זה הוא המשכו של הקורס "חשיבה יצירתית" שניתן בשנה שעברה לתלמידי כיתות  

 תחומי, והוא מעין מעבדה לפיתוחה של היצירתיות.  - ג'. הקורס הוא רב

לאורכו התלמידים יפגשו משימות, בעיות ואתגרים ממגוון תחומים: אמנות, מלאכה,  

בעיות והאתגרים הוא קוסמות, מתמטיקה, ומדעים. המשותף לכל המשימות, ה

 שההתמודדות איתם תחייב יצירה של רעיונות חדשים, מגוונים ומקוריים. 

חשיבה   )או מה שנקרא בשם וטעיהבחלק גדול מהשיעורים נשתמש במתודולוגיה של ניסוי 

דדוקטיבית( וננסה ליצור מרחב שמאפשר טעות ואף מעודד אותה כחלק  -היפותטית

  מתהליך למידה.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 אתי טל  – מסע בין תרבויות/ ופולגיתאמנות אנתר

 

הקורס יחשוף את התלמידים לתרבויות שונות ברחבי הגלובוס. המסע שלנו מתחיל ביבשת 

אפריקה, צפון אמריקה, אוסטרליה ואסיה. בכל "עצירה"  נחשף ליחודיות התרבותית של  

המקום באמצעות: אמנות, טקסים, צבעוניות, מוסיקה ריקודים ועוד. לאורך כל תחנה במסע.  

להבין אמנות ויצירתיות כתופעות חברתיות. נחקור את הקשרים   נוסף לכך נרכוש את היכולת

שבין: אמנות ואומנות ,אמנות ולאומיות, אמנות וסטטוס חברתי, אמנות ודת, אמנות ושינוי  

 חברתי, אמנות ומגדר. 

התלמידים ייצרו תיק פורטפוליו המציג את היצירות ותהליכי היצירה שהם ביצעו במהלך 

בת  יתנסו  כן  כמו  שונים  השנה,  מחומרים  ותוצרים  דיגיטאליים  תוצרים  הפקת  של  הליך 

ומגוונים בכיתת האמנות .  נוסף לכך התלמידים יתנסו בתהליך הפקת תערוכה של הקורס  

 כאמצעי לשיתוף במרחב הבית ספרי והדיגיטאלי וכדרך להעצמה אישית וחברתית. 

השונות. לאורך המסע התלמידים יפגשו   בתרבויותהתוכנית מתוארת כמסע של חקר האדם  

עם מאפייני התרבות, יחקרו את התרבות, תוך שימת דגש על האמנות של אותה תרבות.  

בסיום כל "עצירה" התלמידים יצרו בהשראת המקום בו הם ביקרו, תוך ישום הכלים והידע  

 שנרכש במהלך השיעור. 

 

 

 

 "אוהבים מדע"  –גרץ ורד 

 

מדע, הוא קורס שמיועד לחשוף את התלמידים לתופעות מדעיות ממגוון  קורס אוהבים  

 .. ביולוגיה ועוד., תחומים: כמיה, פיזיקה

באמצעות ניסויים המדגימים את  חווייתי, נשלב למידה רב חושית נלמד את התכנים באופן

הנסמכת על הדגמים הרבים המצויים במרכז   ,למידה מבוססת משחקכמו גם , הנושא הנלמד

 רון ורדי, בשתי הקומות במבנה. 

, עבודת צוות ושיתוף  מטרות הקורס הן שהתלמיד יפתח מגוון מיומנויות למידה חשובות

 ..... ועוד פעולה, מסוגלות עצמית, למידה עצמית, חשיבה עצמאית, דייקנות, חקר  

 ובעיקר אהבה למדעים.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 )מייקרים( לחלום בחומר" " –דינגר מרגילי 

בקורס לחלום בחומר נייצר יחד מרחב יצירה ולמידה שיתופי עם דגש על התנסות חומרית 

ונעבוד בשיתוף ועזרה הדדית. נטעם ממלאכות שונות   מהשנייהטכנית וחושית. נלמד אחד  

ונשלב טכנולוגיות ישנות וחדשות, למשל תפירה ידנית ויציקות גבס לצד מידול והדפסת  

 תלת מימד.  

על כל אחת.ד מאיתנו להוביל את העשייה   -דרך ההתנסות החומרית   -בפנינו משימה לא פשוטה 

אים וחומרים שמסקרנים אותנו אישית.  הזדמנות האישית שלנו.  לבחור, לחקור ולעסוק בנוש

 ״משחק״ ו״חקירה״.  -להמציא, לברוא ולפתח גמישות מחשבתית, דרך התנסות בחומר 

נפתח את השנה בתהליך של פירוק חפצים שונים שיביאו התלמידים.ות. נלמד כיצד לעבוד עם 

על כללי הבטיחות   חומרים שונים, להשתמש בכלי עבודה תוך פיתוח אחריות אישית ושמירה

 במהלך העבודה ועל כלי העבודה עצמם.  

חומרים ממוחזרים שנפלטו מחיי היום יום.   -עיקר החומרים איתם נעבוד הם ״זבל״ 

 הינכם.ן מוזמנים להביא חפצים וחומרים להעשיר את ספריית החומרים שנבנה יחד. 

 

 

 

 אפרת אילוז גורביץ'  – אסטרונומיה – "מס ע לקצה היקום" 

 מהו יקום ואיך מגיעים אל הקצה שלו ? מהי גלקסיה ? מה ההבדל בין כוכב ל פ לנטה ? 

 מתי נגיע למאדים ? כיצד  חוקרים את החלל ? ומה ההבדל בין חללית למעבורת חלל ? 

בקורס נתנסה בהיכרות עם מערכת השמש וקבוצות כוכבים, מפות שמיים בסיסיו ת ונלמד  

 כיצד משתמשים  בטלסקופ.

אך לפני הכל נבין כיצד ציפורים עפות ומטוסים כבדי -משקל ממריאים, נחשף ליסודות  

 התעופה ונבחין בקשר בין תעופה לחלל. 

בנוסף, נבצע פעילויות חקר וניסויים המדגימים טכנולוגיות שונות אשר הובלו את האדם 

אל החלל כמו: טילים, מעבורות חלל ורכבי חלל. כמו כן, התלמידים יצרו דגמים ומודלים 

פעילים של מבנים וכלי תחבורה חלליים, רחפנים. את המפגשים ילוו סימולציות מתקדמות  

 של כיפת השמיים.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 סמסטר א'   – בפ"ערכת שעות שכבת ד' תשמ     

 

 

 

  

 6ד' 5ד' 4ד' 3ד' 2ד' 1ד' 

 08:00-

08:55 

 שיחת בוקר 

 נאוה 

 "קרוב ללב" 

 6כיתה 

 שיחת בוקר 

 אתי

 "קרוב ללב" 

 3חדר 

 שיחת בוקר 

 תום

 "קרוב ללב" 

 חדר אומנות  

 שיחת בוקר 

 ורד 

 "קרוב ללב" 

 מעבדה מדעית 

 בוקר שיחת 

 אפרת

 "קרוב ללב" 

  5כיתה  

 

 שיחת בוקר  

 גילי 

"קרוב 

 ללב" 

 2כיתה 

 

09:00-

10:00 

אומנות   "לוגיבריין"  

    אנתרופולוגית 

חשיבה 

 יצירתית 

 מייקרים   אסטרונומיה אוהבים מדע 

10:00-

10:10 

  הפסקת אוכל בכיתות 

10:10-

10:40 

  הפסקה בחצר, תורנים : 

10:40-

12:00 

 גילי 

   מייקרים

מעבדת  

 מייקרים 

  

 שלי 

 גיים מייקר 

 2כיתה 

 אתי

אומנות  

 אנתרופולוגית 

     3חדר 

 תום

חשיבה 

 יצירתית 

 חדר אמנות 

 ורד 

 אוהבים מדע

 מעבדה מדעית 

 אפרת

  אסטרונומיה

    5כיתה 

  

12:00-

12:25 

  הפסקה בחצר, תורנים : 

12:25-

13:45 

 אפרת  

  אסטרונומיה

   5כיתה 

  

 גילי 

   מייקרים

מעבדת  

 מייקרים 

 שלי 

 גיים מייקר 

 2כיתה 

 אתי

אומנות  

 אנתרופולוגית 

     3חדר 

 תום

חשיבה 

 יצירתית 

 חדר אמנות 

 ורד 

אוהבים 

 מדע 

מעבדה  

 מדעית



 

 

 

 

 

 

 סמסטר ב'   – ב פ"מערכת שעות שכבת ד' תש

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 6ד' 5ד' 4ד' 3ד' 2ד' 1ד' 

 שיחת בוקר  08:00-08:55 

 נאוה 

 "קרוב ללב" 

 6כיתה 

 שיחת בוקר 

 אתי

"קרוב 

 ללב" 

 3חדר 

 שיחת בוקר 

 תום

 "קרוב ללב" 

 חדר אומנות  

 שיחת בוקר 

 ורד 

 "קרוב ללב" 

מעבדה   

 מדעית  

 שיחת בוקר  

  אפרת

 ללב" "קרוב 

 5כיתה 

 שיחת בוקר 

גילי "קרוב  

 ללב" 

 4כיתה 

 נבחרת גילי  אפרתנבחרת  נבחרת ורד  נבחרת תום  נבחרת אתי נאוה   נבחרת 09:00-10:00

  הפסקת אוכל בכיתות  10:00-10:10

  הפסקה בחצר, תורנים :  10:10-10:40

 ורד  10:40-12:00

 אוהבים מדע

 מעבדה מדעית 

 אפרת  

  אסטרונומיה

   5כיתה 

 גילי 

   מייקרים

מעבדת  

 מייקרים 

 שלי 

 גיים מייקר 

 2כיתה 

 אתי

אומנות  

 אנתרופולוגית 

     3חדר 

 תום

חשיבה 

 יצירתית 

 חדר אמנות 

  הפסקה בחצר, תורנים :  12:00-12:25

 תום 12:25-13:45

חשיבה 

 יצירתית 

 חדר אמנות 

 ורד 

אוהבים 

 מדע 

מעבדה  

 מדעית

 אפרת   

  אסטרונומיה

   5כיתה 

 גילי 

   מייקרים

מעבדת  

 מייקרים 

 שלי 

 מייקר  גיים

 2כיתה 

 אתי

אומנות  

 אנתרופולוגית 

     3חדר 



 

 

 

 

 

 לוח מפגשים –  שכבת ד' –תש פ"ב
 

 

 הלימודים לשכבה ד', במרכז רון ורדי, מתקיימים ביום ה' בשבוע

 

 

 

 מס' מפגש סבב א' תאריך מס' מפגש סבב ב' תאריך

27.1.22 16 7.10.21 1 

3.2.22 17 14.10.21 2 

10.2.22 18 21.10.21 3 

17.2.22 19 28.10.21 4 

24.2.22 20 4.11.21 5 

3.3.22 21 11.11.21 6 

10.3.22 22 18.11.21 7 

24.3.22 23 25.11.21 8 

31.3.22 24 9.12.21 9 

28.4.22 25 16.12.21 10 

12.5.22 26 23.12.21 11 

26.5.22 27 30.12.21 12 

2.6.22 28 6.1.22 13 

9.6.22 29 13.1.22 14 

16.6.22 30 20.1.22 15 

 

 

 בכל מקרה של שינוי בלוח מפגשים זה תימסר הודעה נפרדת. •

  



 

 

 

 

 מידע כללי 

 

פעילות ביה"ס רון ורדי לפיתוח וטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים מתקיימת יום בשבוע 

 שכבה(, במהלך שנת לימודים. )שונה לכל 

 

 לוח מפגשים 

מפגשים שנתיים, משך  שנת לימודים בתוכנית "יום העשרה    30  –בלוח זה באים לידי ביטוי  

שבועי". מיקום המפגשים במהלך השנה לוקח בחשבון ימי זיכרון ממלכתיים )יום הזיכרון  

ליצחק רבין, יום השואה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל( וחופשות מוסדות חינוך )בהן  

ים גם בבית ספרנו(. בימי הזיכרון וציון החגים, מוזמנים תלמידי ביה"ס  לא מתקיימים לימוד

 ספרם.    -לקחת חלק בפעילות המתקיימת בבית

 

 טיולים וימי סיור ועיון

חלק מתוכנית הלימודים כוללת ימי סיור ועיון. השכבה תצא ליום עיון במהלכו התלמידים 

ד. לקראת יום הסיור ישלח מייל של תחום התוכן הנלמ  והרחבה  יחוו למידה בלתי אמצעית 

 להורים.  

 יציאה ליום סיור ועיון כרוכה בתשלום תשלומי הרשות. 

   הורה שאינו מעוניין ביציאת בנו/בתו ליום זה מוזמן לשולחם ליום לימודים רגיל בביה"ס.

אנו ממליצים להתעדכן באופן שוטף וקבוע יום לפני כל מפגש בהודעות ואירועים 

 .יה"סהמפורסמים באתר ב

 קיום ימי הסיור בשנת תשפ"ב כפוף למתווה ולהנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות. 

 

 שכר לימוד

 נשלח אלכם במייל.קישור שה₪ לשנה. ניתן לשלם דרך    1600שכר הלימוד הינו 

ניתן לשלם במזומן או בצ'קים )עד ארבעה חודשים עוקבים, כל אחד מהם לאחד או 

 במזכירות בית ספר. לעשרה לכל חודש( 

. לאחר מכן לא ניתן יהיה שעברולפי מספר המפגשים  31.12.21ניתן לבצע החזר עד 

 לקבל החזר. 

 

 סידורי הסעה ויציאה מבית הספר

 ההסעות לבית הספר מאורגנות על ידי ההורים ובאחריותם מול הרשות המקומית. 

 בית הספר אינו אחראי להתנהלות מול חברת ההסעות.

על מנת שילדכם יעלה להסעה, יש לעדכן את רכזת השכבה בתחילת השנה במייל מסודר  

navao@roncenter.com))  יעקב  ובו שם הילד, כיתה, ויעד ההסעה )נס ציונה, באר

 וכולי(. 



 

 

 

 

 

במידה ותלמיד לא חוזר בהסעה באופן חד פעמי )הורה בא לאסוף אותו/הולך   שימו לב!

נעימויות.  -, על מנת למנוע אי חובה לעדכן בתחילת היום את המורה המלווהלחבר/אחר(, 

כן יש לעדכן את צוות בית הספר בשינויים קבועים במהלך השנה )ביטול ההסעה על  –כמו  

 הורי התלמיד לדוגמא(.ידי 

 תלמיד החוזר באופן עצמאי ללא ליווי מבוגר

ולשאת    בית הספר ולמזכירות לרכזת השכבהיש להעביר אישור חתום על ידי ההורים 

 אופן קבוע! ב בתיק עותק של האישור 

  



 

 

 

 

 

 רשימת ציוד  

  

 בביה"ס.  מתקנון התלמידיםהבאת ציוד בהתאם לרשימה, הינה חלק 

 בתחילת כל שיעור, יבדקו המורים האם התלמידים הביאו את הציוד הנדרש. 

 

 ציוד כללי: 

ובתוכו: עפרון, מחק, מחדד, עט, סרגל, מספריים, דבק )סטיק וסלוטייפ(, ערכת   קלמר

 טושים.

 בתיק לכל מקרה.   ושתיים נוספותאחת על הפנים  –  מסיכת פה ואף

 

 חומרי לימוד:

מחברת אחת   -נושאים(  4-3) משבצות/ מחברת "נושאים" שורהקלסר עם דפדפת או 

לא  ,שמיועדת לכלל המקצועות. )אפשר גם מחברת לכל שיעור אם זו ההעדפה אבל 

 נשתמש במחברת שלמה בקורס(. 

קחו בחשבון כי הלמידה לא   ומצלמה תקינים. ןמיקרופומחשב עם  – בזמן למידה מרחוק 

 יכולה להתבצע במלואה ובאופן מיטבי במכשיר סמארטפון.  

בחלק מהקורסים יחולקו לתלמידים ערכות למידה. יש להביא את הערכות   –ערכות למידה 

 בכל יום לימודים ולקחת אותן בחזרה בסוף יום הלימודים.

 

 )גם בקיץ( .לזמן השהייה במזגן בכיתה בתיק קפוצ'ון/ז'קט/מומלץ להביא חולצה ארוכה •

 נא להביא בקבוק מים, בבית הספר ישנן ברזיות למילוי הבקבוקים. •

אנו ממליצים כי התיק שעמו באים התלמידים לביה"ס רון ורדי, ישמר למטרה זו  •

 בלבד, וכך הציוד יוכל להישמר באופן מסודר ועקבי. 
  



 

 

 

 

 

 

 תקנון התנהגות - מרכז רון ורדי למחוננים ומצטיינים 
 

 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 

 לגלות מרחבים חדשים של דעת ויצירה. ביטחון וכבוד 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  

 הלימודים הייחודית, הנעימה והפורה של המרכז.   לאווירת

התגובות להפרות כללי ההתנהגות בנויות במדרג המאפשר לתלמידים הזדמנות שלא לחזור  

 על התנהגותם.

 כללי ההתנהגות מנוסחים בלשון זכר אולם פונים לתלמידות ותלמידים כאחד.

 הופעה:

 יש להגיע ללימודים במרכז בלבוש הולם.  

 בטן, חולצות גזורות, מכנסונים וכדומה. -עם חולצתאין להגיע 

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

 ציוד:

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

 בתחילת שנת הלימודים. 

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

 כגון "קיפודור", ספוג, כדורי ים וכד'.

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

 השיעור.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  .ד

 

 

 

  טלפונים סלולריים ומכשירים אלקטרוניים:

בהתאם לנוהלי משרד החינוך נאסר על התלמידים להשתמש בטלפון נייד במהלך יום  

) טאבלטים,  או כל מכשיר אלקטרוני אחרהלימודים. תלמיד המביא מכשיר סלולרי 

מכשירי שמע ומשחקים אלקטרוניים למיניהם( חייב לכבותו ולהכניסו לתיק מתחילת היום 

 ועד סופו!  

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

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

 רק להוריו של התלמיד. 

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

המורים וזאת בכדי  הודעות מסוג שהוא בין התלמיד להוריו יועברו דרך צוות 

 לאפשר לסייע לתלמיד בהתאם לצרכיו בזמן המתאים.

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

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

מהווה  מצולמים בהם מופיעים אנשי צוות או תלמידים ללא ידיעתם ואישורם 

 פגיעה בפרטיות ובמקרים מסוימים, גם עבירה על חוקי המדינה.

 

 שמירה על שלמות, סדר וניקיון 

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

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

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

 ים טרם ההשחתה.הרכוש שהושחת במטרה להשיב את המצב לזה שהתקי

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

 או לגשת לציוד זה אלא ברשות המורה! 

תלמיד שישתמש במעלית ללא רשות, הדבר  -השימוש במעלית אסור לחלוטין  .ה

 ידווח להוריו ותישקל הרחקה מיום הלימודים. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 התנהגות 

התלמידים והצוות מחויבים להתייחס בצורה מכבדת ומכובדת לכלל האנשים  .א

 במרכז ולאורך כל שעות היום.

 התנהלות בשיעור:   .ב

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

 ומתן כבוד לאחר.  

אין לצאת מהכיתה ללא אישור המורה ואין להימצא מחוץ לכיתה בשעת השיעור 

 אלא לצרכי הלימודים ובאישור המורה. 

 

 תלמיד אשר יפר כללים אלו: 

 

האזהרה תסומן ביומן  ת זו. יוזהר ויתבקש לחדול מהתנהגו - בפעם הראשונה

 הכיתה לצורך מעקב של המורים האחרים. 

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

 ולשיחת עדכון טלפוני מול הוריו. 

הוריו יוזמנו לשיחת מנהל ויישקלו צעדים משמעתיים כולל   - בפעם השלישית

 הרחקה מיום לימודים. 

 

 בהפסקה: התנהלות  .ג

מסדרונות, כיתות, אולמות דגמים וכו'. תלמיד   -אין לרוץ בתוך שטח המבנה  -

 שיוזהר יותר מפעם אחת, ישב ליד המורה התורן למשך ההפסקה. 

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

 יציאה לשתייה ושירותים לאחר תחילת השיעור. 

לך ההפסקה אין להימצא בכיתות ובשני המסדרונות העליונים. לטובת  במה -

התלמידים המעוניינים בכך, תוקם פינת מנוחה שבה יתאפשר לאכול, לקרוא או 

 לעסוק בכל פעילות שקטה אחרת. 
 

 איחורים 

 תלמיד אשר יאחר להגיע בתחילת יום הלימודים:  

 יוזהר.  - בפעם הראשונה

 תתקיים שיחה טלפונית עם הוריו.  - 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   - בפעם השלישית

 עם הוריו. 



 

 

 

 

 

 אלימות! 

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

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!!! 

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

האלימות תחזור על  ובמקביל יעודכנו הוריו במעורבותו במקרה ובאזהרת השעיה במידה ו

 עצמה. 

 מעורב פעם שנייה במקרה אלימות יורחק מידית מיום הלימודיםתלמיד אשר היה  -

 ויוכל לחזור למרכז רק לאחר שיחת בירור מנהל עם הוריו. 

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

 הלימודים ותישקל הרחקתו לכל שנת הלימודים. 

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

 . בירור מנהל

  



 

 

 

 

 

 תקנון לשימוש בדגמים 

 
 

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

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

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

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

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

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

והלימוד, להמשיך לטפח את הדגמים ולשמור עליהם כדי שנוכל להמשיך להשתמש בהם 

 בעתיד וכדי שאורחים שבאים לבקר מכל הארץ יוכלו להשתמש בהם. 

 לשם כך עלינו להקפיד על מספר כללים חשובים: 

להתנסו • רצוי  ואף  החקירה מומלץ  את  ולהעמיק  בהם  לשחק  בדגמים,  בשימוש  ת 

או  חינוכית  פעילות  בזמן  ולא  ההפסקות,  בזמן  יתאפשר  בדגמים  המשחק  וההתנסות. 

מספר   יוקדשו  שכבה  בכל  המורה(.  של  מפורש  אישור  לכך  ניתן  אם  )אלא  שיעור 

 שיעורים ייחודיים להכרות ולעבודה עם הדגמים. 

. יש לפנות למורה התורן בכל  1+2קומות    –גמים  בהפסקות יהיה מורה תורן באזור הד •

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

 נכון שנעשה בהם. אין להשתמש בדגמים ללא השגחת מורה. 

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

לנסות להפעיל    איןים כאלה יסומנו בצורה ברורה בשלט או בסרט בולט.  ומסוכנים. דגמ

 דגמים אלה.

השימוש בדגמים ייעשה באופן ראוי ומכבד. ליד כל דגם מצוי שלט הסבר, יש לנהוג  •

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

 לשאול את המורה התורן. 

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

יסכן את עצמו ואת האחרים, ינקטו נגדו צעדים משמעתיים, ע"פ תקנון המשמעת של  

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

 התיקון. 

  



 

 

 

 

 

 

יונח דף בטיחות וליקויים הנוגעים לדגמים. תלמיד או מורה  במזכירות    דף בטיחות וליקויים:

אם  במזכירות.  הנמצא  הדף  את  למלא  מתבקשים  בעיה  איזושהי  בו  שיש  בדגם  הנתקלים 

 יש לקחת סרט סימון מהמזכירות ולסמן את הדגם כ"לא תקין".   –הבעיה היא בטיחותית 

 

 הדגמים הם שלכם ובשבילכם, שמרו עליהם. 

 

 

 מהנה ופורייה   , בריאה,לימודים בטוחהבברכת שנת 

 צוות מרכז רון ורדי 

  

  

  



 

 

 

 

 

 צוות מרכז רון ורדי 

 

 oferk@roncenter.com  מנהל מרכז רון ורדי  –עופר קרן 

 aarab@roncenter.comy   יועצת שכבת ד' -יערה בן יצחק 

 

 navao@roncenter.com 1ומלווה ד' "לוגיבריין" -ל מורה  רכזת שכבת ד' –נאוה עוגן 

 tomg@roncenter.com 3מורה לחשיבה יצירתית ומלווה ד' –תום גל 

 iluzefrat@gmail.com 5לאסטרונומיה ומלווה ד'מורה  –רת אילוז גורביץ' אפ

 veredg@roncenter.com 4מורה למדעים ומלווה ד' –ורד גרץ 

 etital21@gmail.com 2מורה לאמנות ומלווה ד' –אתי טל 

 shelb1@outlook.co.il מורה למחשבים –שלי בן משה 

 gilim@roncenter.com 6מלווה כיתה ד' –מורה למייקרים   –גילי מרדינגר 

 diklaa@roncenter.com   מנהלת חשבונות – דקלה אשכנזי 

 efratb@roncenter.com  מזכירה   –אפרת בקיש  

  03-9560741/6אפרת(:    דקלה, )  המרכז    מזכירות

 03-9669784פקס: 

 office@roncenter.com 

 

 ניתן להשאיר הודעה טלפונית לצוות המרכז.    •

 www.roncenter.co.ilאתר המרכז: 

 

 

 

http://www.roncenter.co.il/

