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 ,תלמידים יקרים, הורים יקריםתלמידות ו

 

 ולמרותקמפוס המחוננים בלוד שם לו למטרה להפוך לבית ספר מוביל העומד ברשות עצמו, 

 אירועי השנתיים האחרונות, אתגרים וקשיים אובייקטיביים, ממשיכה תכנית המחוננים

 .לצמוח, להיות משען לתלמידים, ולהדגיש את ערכי הלמידה וההעמקה

 ,מסירות הצוות לתלמידים, והצבת הקשר האישי והלמידה כערכים שהם בלב הארגון

דנו תוך הקפדה על חשיבות עמדתן לצ ,המשפחות ,את חוסן תכנית המחוננים. אתן המחישו

 .הלמידה וכללי

 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 אלץ,אנו מייחלים לשגרת למידה, אך גם אם נ

 .מענה המגיע לתלמידנולדרישות הזמן, ולתת את ה

 ,לשנה טובה ובריאה, מלאה בלמידה והעשרה

 

 ,שלכם

 ר עופר קרן"ד

 מנהל בית הספר.

 

 

  



  

 

 

 

 הורים, תלמידות ותלמידים,

 

לוד של בית הספר למחוננים ע"ש  קמפוסבנוספת  פעילותשנת בשמחה רבה אנחנו פותחים 

גדל אף הוא,  בית הספר וצוותמספר התלמידות והתלמידים גדל משנה לשנה רון ורדי. 

 כולנו תקווה שמגמת הצמיחה תמשיך עמנו גם בשנים הבאות. בהתאמה.

יצאנו מהשנה שחלפה עם תובנות רבות. הצוות עמל במהלך הקיץ על המשך התאמת הלמידה 

השנה שלפנינו מגוונת יותר, מעמיקה יותר ומגבשת יותר. תוך  .בהתבסס על השנה שחלפה

ווה בין כל הילדות והילדים שבאים/ות בשערינו ללמידה שימת דגש על הדומה והש

 משמעותית.

 את כל המידע והפרטים אודות שנת הלימודים הנוכחית.  /ןבחוברת זו ריכזנו עבורכם

באופן אישי, בטלפון ובדוא"ל ונעשה כל מאמץ על  /ןלרשותכםואני, עומדים  הקמפוסצוות 

 פניה. בכלמנת לתמוך ולסייע 

                                                                 

 ,שנת לימודים מוצלחת בברכת

 הקמפוס מנהלת, צור-טלי לקס

  



  

 

 

 

 תלמידות ותלמידים הורים יקרים,

 

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

וגם לכך  הקרבהיכרות ול תלהעמקלחיבורים חדשים,  ברוכה, נינוחה ומספקת. תקווה

 .כאחד הלמידה יהיה מסע של מפגש אנושי מעצים לתלמידים ולמורים שתהליך

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

 התגלות.ל שמחכים ,ונגלה עוד ועוד כוחות ויכולות

ביחד מתהליכי הלמידה  את ההיכרות עם התלמידים ולהנות אני מצפה ומחכה להעמיק

 .המרגשים אשר בפתח

 

 ,חברתי-נושא רגשי אני כאן לרשותכם הורים ותלמידים בכל שאלה ולהתייעצות בכל

 בקמפוסכתובת משמעותית במסע המשותף שלנו  שיעסיק אתכם. מבקשת להיות עבורכם

 .רון ורדי בלוד

 

,בברכה  

 יעל רובינזון מלמד

 יועצת חינוכית

 

  



  
 

 
 מבנה תכנית הלימודים

 30-שנת הלימודים מורכבת מ בשבוע. ראשוןביום באשכול פיס לוד, הלימודים מתקיימים 

 :*המפגשים, יתקיימו 30ובמניין  במהלך השנהמפגשים, המחולקים לשני סמסטרים. 

 ספרית.-פעילות חוץ בית/סיור -

 יום למידה משותף עם ההורים, בשעות הבוקר. -

 פנימיים. שיא מיי -

 כנס סיום בשעות אחר הצהריים. -

 נחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות.בכפוף לה*

 מבנה יום הלימודים

 שיחת בוקר 08:30-15:08

 רצועה ראשונה -שעור  54:09-08:30

 ארוחת בוקר בכיתות 00:10-54:09

 ההפסק 010:3-00:10

 רצועה שניה -שעור  00:21-010:3

 הפסקה 512:1-00:21

 רצועה שלישית -שעור  13:45-512:1

 שכר לימוד:

 ₪ 1600על ידי אגף המחוננים של משרד החינוך ועומדת על  תעלות שנת הלימודים נקבע

ראשון )יש לבחור בעיר " או בקישור .03-9560741אשראי בטלפון מספר: בנה. ניתן לשלם לש

 : (רון ורדיבית ספר:  – ת.ז ילד/ה ואבהזנת  –המשך לתשלום  –תשלומי הורים  – לציון"

/OpenCityPayhttps://city4u.co.il/PortalServicesSite/cityPay/999999  

 .052-5643213: 'בטל, טליקשר עם  צרו ,הורים אשר מעוניינים להגיש בקשה למלגה

על פי מספר המפגשים. לאחר  31.12.20במידת הצורך, החזר שכ"ל יתבצע עד לתאריך 

 תאריך זה לא יתבצע החזר.

 .מטעמי ביטוח יש לשלם לפני המפגש הראשון

 בקישור: לפני תחילת שנת הלימודים,יש למלא, אישורי בריאות וצילום 

-yYj0k--https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe

Q/viewform-VYrbQmpMtubIVv6GnDUSDQ5TQG90ODDgHYRqk 



  
 

 הסעות:

מספקת ם יום הלימודים עיריית לוד ובאופן עצמאי. בת מתבצעתבבוקר  הקמפוסההגעה אל 

: בית ספר התלמידים/ות ברחבי העירב בפריסת בהתחשהסעות לתחנות קבועות מראש, 

הראל, בית ספר אלראזי, רחוב הפרחים, רחוב שפירא, בית ספר גני יער, בית ספר מעפילים, 

, לפני תחילת השנהבאחריות ההורים לעדכן את טלי,  .בית ספר נעם נריה ובית ספר גני אביב

  שינוי.אם הילד/ה עולה על ההסעה ולאיזו תחנה וכמובן, אם יש עדכון או 

 לכל שאלה בנושא ההסעות יש לפנות למחלקת החינוך בעירייה.

 
 

 סמסטר א' – ערכת שעותמ

 

 

 מערכת שעות – סמסטר ב'

 

 

  

 ז+ח(ו+כיתה בוגרת ) כיתה ה דוברי ערביתד,ה  כיתה ד כיתה ג 

 וביסאן ערן ,שירי יעל ארז אמר  תום נטלי 8:15-9:45

 הפסקת אוכל 9:45-10:00

 הפסקה 10:00-10:30

 וביסאן ערןום, ת נטלי ויעל  אמר ויעל ארז שירי ונטלי ושירייעל  10:30-12:00

 הפסקה 12:00-12:15

 ויעל ארז , ביסאןנטלי, תום קורס בחירה: שירי ואמר  ערן 12:15-13:45

 ז+ח(ו+כיתה בוגרת ) כיתה ה וברי ערבית,ה דד כיתה ד כיתה ג 

 וביסאן ערןשירי,  יעל ארז אמר  תום נטלי 8:15-9:45

 הפסקת אוכל 9:45-10:00

 הפסקה 10:00-10:30

 וביסאן ערןנטלי,  אמר ושירי תום ויעל ארז 10:30-12:00

 הפסקה 12:00-12:15

 מלמדרובינזון ויעל  , ביסאןיעל ארז תום אמר וערן נטלי שירי 12:15-13:45



  

 

2022-2021, ב"פתקצירי הקורסים בשנה"ל תש  

מלבד העשרה בתחומי דעת שונים, הקורסים כוללים גם היבטים של פיתוח במרכז רון ורדי, 

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

 אישיים, כישורי למידה וכישורים חברתיים.

 

 שיחת בוקר בכיתות האם

. ת האםכתו המורה המלווהדקות, במהלכה נפגשים  15יום הלימודים נפתח בשיחת בוקר בת 

בית הספר ותפקידו לתת מענה ולתמוך ב מלווה כיתתי דומה מאד למורה המחנך/ת

 .במגוון היבטים /ותבתלמידים

והעלאת נושאים  בקמפוסשיחת הבוקר נועדה לבדיקת נוכחות, עדכונים אודות המתרחש 

חברות ולכיתה. שיחת הבוקר היא הזמן להכרות עם יתר  /ותבעלי עניין וחשיבות לתלמידים

ים את עסיקחברי הכיתה, התייחסות לאירועים ומועדים, שיחות בנושאים אקטואליים המו

  הילדים, חגיגה צנועה של ימי הולדת, ומאפשרת פתיחה נעימה ומבטיחה של יום הלימודים.

 
 נטלי בירקן :מורה מלווה – כיתה ג

בירקןנטלי  –קידקוד   

התלמידים בצורה חוויתית את יסודות מדעי המחשב. התלמידות ובמהלך התוכנית ילמדו 

, סדרתיות, מקביליות, מכונת מצבים של דמות, ריבוי עולמות בין היתר ילמדו על ארועים

ויכירו מגוון אפשרויות תכנות רחב מאוד. במפגשים ייצאו להרפתקאות תכנותית עם דמויות 

מוכרות ואהובות ויעצבו עולמות תלת מימדיים. סביבת הפיתוח המרכזית היא הגרסה הכי 

 .מבית מייקרוסופט KODU עדכנית של

 

מלמדרובינזון יעל  – ה לפיתוח מיומנות רגשית חברתית(סדנ)התחלות   

המבקש לתת מענה  ,גש וייחודיהשנה למסע התפתחות ולמידה מר פים/ותמצטרהילדים/ות 

 אשר יספק את ,לו קשורים במענה אינטלקטואלי מתאים. צרכים אנים/ותמחונהם/ן כלצרכי

 .ויבסס בתוכו תחושת מסוגלות להתמודד עם אתגרים מחשבתיים ומרחיבי דעת סקרנותה

כל אחד ואחת לצד מענה זה קיימת חשיבות רבה בהבנת הצרכים החברתיים והרגשיים של 

ון יהתפתחות ובאופן ייחודי על רקע איפבתהליך  /ותילדים /ןמתוך עצם היותםמהם/ן 

 .המחוננות



  
 

ם היבטי גשי קבוצתי במהלכו נתמקד בשלושהתהליך חברתי רם שלנו נבקש לקיים במפגשי

 :מרכזיים

הערכת  -/ה הפנימי ועם רכיבים בזהותו /העם עולמו /ההעמקת ההיכרות של הילד .1

והחולשות, פיתוח תחושת מסוגלות עצמית ואופטימיות, שיום רגשות, בירור  העוצמות

 םהאופיינייהתבוננות אישית על דרכי התמודדות במצבי חיים  לצד וערכים אישיים מטרות

 .לגיל

יכולת , העמקת ההיכרות עם הקבוצה החברתית החדשה תוך פיתוח מודעות חברתית .2

העמקת  ,מרקע שונה, העמקת אמפתיה /ותהמגיעים /ותלהכיל עמדות אחרות של תלמידים

 .צבי קונפליקטמיומנות ההקשבה, שיתוף פעולה ויכולת להתמודד גם במ

 ? אילו אמונות/תמה זה אומר להיות מחונן - /תעיבוד אישי וקבוצתי של חווית המחונן. 3

מקום  שבו ניתן ,ותפיסות עצמיות מתפתחות מתוך החוויה הייחודית הזו? ניצור יחד מרחב

 עימם נפגשים לקולות ותחושות פנימיות, מרחב בו יתאפשר עיבוד של דילמות ואתגרים

 . בחיי היומיום במרחב האישי ובמרחב הבינאישים/ות מחונני /ותילדים

פיתוח של  הלמידה תתרחש באופן פעיל, תוך התנסות במגוון משימות ותרגילים המזמנים

 .כשירויות ממוקדות בכל מפגש

 

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

 שונים וזרמים שונים ונדוןבקורס זה נתמודד עם נושא הדיוקן באמנות. נכיר אמנים 

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

 שלמדנו. כמה מהטכניקות שיציג ,יקטבפרו נתמקדת שונים. בסיום הקורס בעצמנו דיוקנאו

 

 ערן מיטשל – אנימציה ממוחשבת

ממוחשבת. את הקורס נתחיל בהכרות עם בקורס נלמד טכניקות ועקרונות ביצירת אנימציה 

ההיסטוריה של האנימציה הקלאסית, ההתפתחות הטכנולוגית שהתחום עבר ונכיר גם כמה 

מהיצירות הקלאסיות ויוצרים מרכזים בתחום האנימציה. את המסע שלנו, כיוצרות 

שיאפשרו לנו להכיר כמה  ,וכיוצרים בזכות עצמנו, נתחיל ביצירה של אנימציות ידניות

 מעקרונות הליבה עוד בטרם נחשף לכלים הטכנולוגיים הקיימים.

מורכבים יותר ויותר  למד בהדרגה ליצור דמויות ורקעיםנמשם נעבור לעבודה במחשב ו

בעזרת התוכנה. נמשיך ביצירה של אפקטים מיוחדים, מעברים וחיתוכים בין סצנות, תנועת 

 מצלמה ועוד. כפרויקט גמר ניצור סרטון עלילתי קצר של אנימציה ממוחשבת.

 



  
 

 

תום סיון ויעל ארז –שיעור מסתובב   

מנקודות מבט  ל מושג נבחרשיעור מסתובב הינו מתודת הוראה הנעה סביב ניתוח ופירוק ש

, של חצי סימסטר כל קורסים בשניוהוא יבחן  "טבע ישראלי" . המושג בו נעסוק הינושונות

. הקורס ייערך מתחומי התמחות שונים שיועברו במתודות שונות על ידי מורות שונות אחד,

 .ד(-גיליות )ג, ו-בכיתות דו

 

 תום סיון – התמקדות על עולם הצומח ועל ממלכת הפטריות :טבע ישראלי

למה ואיך רוקדים זרעי שיבולת השועל? איך הצמחים מתמודדים עם החום הישראלי? מה 

מיוחד בטבע הישראלי, לעומת כל העולם כולו? אילו צמחים אפשר לאכול בסביבתנו 

פרי "הארי פוטר", הקרובה? מה עושים כשמוצאים פטריות? איזה צמח ישראלי מככב בס

 ולמה? מה הבעיה בצמחים פולשים?

בקורס זה נכיר מעט מהטבע הישראלי, וגם נריח, נטעם ונחווה צמחי בר ישראליים מסביבת 

 בית הספר ומהאזור. 

 

 יעל ארז –סבתא בשלה דייסה  :טבע ישראלי

זה נלמד  בקורסמאז ומתמיד אנשים השתמשו בטבע שסביבם כדי לשפר את איכות חייהם.  

על היסודות המדעיים ברפואה העממית בשימוש צמחי ארצנו, בעבר ובהווה. נבין את 

 יחד מסעשנוצרו בטבע המקומי ונעבור  ,העקרונות שעומדים מאחורי "תרופות הסבתא"

 .ריותימסיפור נרטיבי לעובדות מדעיות אמפ

 

 שירי לב ארי –גיבורי העל של המאה העשרים 

חבויה רק בין דפי ספרים ובארכיונים  לא 20-מאה הסטוריה של הילהבדיל מקודמותיה, הה

על , שלטי חוצות, מסכי הקולנוע והטלוויזיה למתבונן הנבון היא גלויה על של מוזיאונים.

 .מסלולי תצוגות אופנה ובפלייליסטים של תחנות הרדיו המובילות

ם, אך גם ימיתי, לכל מהפכה יש גיבורים אהיא מאה של מהפכות ותהפוכות 20-ההמאה 

לסמל לכוח יוצא דופן ולדבקות במטרה. גיבורי  כאלו שנוצרו במוחם של אמנים והפכו

נכונה ניתן  מייצגים כל אחד ואחת מהפכות שונות ובקריאה ,20-שנוצרו במאה ה ,הקומיקס

 .ת ובתרבותהותהליכים הרי גורל בתולדות האנוש לעקוב בעזרתם אחר

 



  
 

 

דרך כלים של אוריינות חזותית, בשילוב  20-ההיסטוריה של המאה התרכז בחקירת הקורס י

הנוגעים לנושא הרלוונטי. נחקור את המהפכות והשינויים  טקסטים ומאפיינים תרבותיים

התוצר התרבותי המובהק  שהם ,דרך סיפורי הקומיקס וגיבורי העל 20-הגדולים של המאה ה

תית של ההיסטוריה האנושית. נשלב של מאה זו. נשאל שאלות המאפשרות חקירה ביקור

ספרות, אמנות, מוזיקה, אופנה ופילוסופיה, אשר בעזרתם נפענח את מאפייניה של  ,קולנוע

 .21-החזותית של המאה ה כל תופעה וניצור יחד את האוריינות

 

 תום סיון :מורה מלווה – כיתה ד

תום סיון – משחקי חשיבה וחשיבה משחקית  

בשנים האחרונות עולם משחקי הקופסא מתקדם בקצב מסחרר. קמה תעשייה עצומה ואיתה 

  מתפתחות קהילות עניין בארץ ובעולם, כנסים עולמיים ותחרויות של משחקים מצטיינים.

בקורס זה נתנסה במשחקי חשיבה ואסטרטגיה, נלמד מהם משחקי יורו, ומעט על הרקע בו 

יים מעולם משחקי הקופסא המתפתח, ננתח מה הופך הם התפתחו. נכיר מושגים מקצוע

 משחק למשחק טוב, איך אפשר להתאים משחקים לקהלים שונים ועוד.

נעבוד בקבוצות וננסה לשפר משחקים קיימים, ולבסוף גם להמציא משחק מקורי משלנו, 

תוך כדי התנסות בשלבי עבודה יזמית, מהתכנון, לגרסת האלפא והבטא, נלמד לתת ולקבל 

  קורת מקצועית ובונה מחברי קבוצות אחרות ולבסוף נשחק במשחקים שיצרנו.בי

 

 שירי לב ארי –מעבר לספורט הרבה  - אולימפיאדה

 הרעיון האולימפי בא ללמד על ערכים שעל פיהם יש להתנהג, על השתתפות ועל שאיפה

 ,חיוביתלמצוינות, על משמעת עצמית, אומץ לב, התמדה ודבקות במטרה, הערכה עצמית 

הקשבה,  דה סוגיות שלאימפיללידי ביטוי באו ות. אך כיצד באמשחק הוגן והתנהגות מוסרית

תקשורת, קבלת  ,תלות הדדית ועבודת צוות, התמדה מול אתגרים וקשיים שבדרך, מגדר

דה אמפיישהאול ליגנציות מרובות? בקורס זה נעסוק על ידי חקר והעמקה במההאחר, אינט

הסוגיות  בענפי –לספורט. היכונו למקצה הגמר בקרב רב בחשיבה מציעה לנו מעבר 

  התרבותיות, הלאומיות והמוסריות.

 

 

 



  
 

 

 נטלי בירקן – גיים מייקר

יחד נצא לדרך מרתקת של יצירת משחקי מחשב מרובי חדרים בהם הגיבור צריך לפתור 

המשחקים אתגרים ולהתקדם בשלבים. בקורס יש ביטוי רב ליצירתיות וחשיבה לוגית. 

ישלבו יצירה של גרפיקה ממוחשבת ואנימציה להמצאת דמויות. סביבת הפיתוח המרכזית 

 .ילדים סקרניםילדות ולהעשירה ביכולות ומתאימה ל Game Maker היא

  

 ואמר אלח'טיב שירי לב ארי – עיתון הקמפוס

כתיבה  עיתון דו לשוני העוסק במגוון נושאים של הבעה בכתב,במסגרת הקורס נפיק יחד 

 .ממש כמו במערכת עיתון אמיתית עריכה והוצאה לאור... ,עוד ודיווח חדשותיייוצרת, ת

 

תום סיון ויעל ארז –שיעור מסתובב   

מנקודות מבט  שיעור מסתובב הינו מתודת הוראה הנעה סביב ניתוח ופירוק של מושג נבחר

, של חצי סימסטר כל קורסיםבשני והוא יבחן  "טבע ישראלי" . המושג בו נעסוק הינושונות

מתחומי התמחות שונים. הקורס ייערך  שיועברו במתודות שונות על ידי מורות שונות אחד,

 .ד(-גיליות )ג, ו-בכיתות דו

 

 תום סיון – התמקדות על עולם הצומח ועל ממלכת הפטריות: טבע ישראלי

החום הישראלי? מה למה ואיך רוקדים זרעי שיבולת השועל? איך הצמחים מתמודדים עם 

מיוחד בטבע הישראלי, לעומת כל העולם כולו? אילו צמחים אפשר לאכול בסביבתנו 

הקרובה? מה עושים כשמוצאים פטריות? איזה צמח ישראלי מככב בספרי "הארי פוטר", 

 ולמה? מה הבעיה בצמחים פולשים?

ישראליים מסביבת בקורס זה נכיר מעט מהטבע הישראלי, וגם נריח, נטעם ונחווה צמחי בר 

 בית הספר ומהאזור. 

 

 יעל ארז –סבתא בשלה דייסה  :טבע ישראלי

זה נלמד  בקורסמאז ומתמיד אנשים השתמשו בטבע שסביבם כדי לשפר את איכות חייהם.  

על היסודות המדעיים ברפואה העממית בשימוש צמחי ארצנו, בעבר ובהווה. נבין את 

 יחד מסעשנוצרו בטבע המקומי ונעבור  ,העקרונות שעומדים מאחורי "תרופות הסבתא"

 .ריותימסיפור נרטיבי לעובדות מדעיות אמפ



  
 

 אמר אלח'טיב :מורה מלווה – דוברי ודוברות ערבית כיתה ד+ה

טיב'אמר אלח –עברית   

לפתוח אינם דוברים כלל את השפה העברית, במטרה ש ,/ותתלמידיםמיועד לקורס זה 

ולתרום לשוויון הזדמנויות  כלי נוסף להרחבת אופקים מחד ותחושת שייכות מאידך בפניהם

 . בעתיד

  :הקורס יתחלק לשלושה חלקים

 אלו נפתח מיומנויות תוךבחלק הראשון נעסוק בהיכרות אישית וקבוצתית, במהלך מפגשים 

 .חברתיות וכישורי חיים תוך כדי לימוד השפה העברית ,אישיות

 .ל ספר בעברית מהספרייה העירונית בלודשאול .הבחלק השני של הקורס נבקש מכל תלמיד

פעילות . התלמידים יקראו ויתרגמו את הספר במהלך השיעור וישתפו את חבריהם בסיפורים

  ה.ול של שפה דבורמילים, הכרת מבנה תחבירי ותרג זו תאפשר לנו העשרת אוצר

 התלמידים יעבדו על פרוייקט אישי שבו כל תלמיד יבחר ,בחלק השלישי של הקורס ,לבסוף

 לעצמו נושא מעורר עניין עבורו. התלמידים יחקרו את הנושא, יבחרו כיצד להציגו בפני

 ,עצמאיתו ו בלמידה עצמיתחבריהם ולבסוף יציגו אותו בכיתה. בדרך זו התלמידים יתנס

ידע עולם ותרגול  מיומנות של עמידה מול קהל, קבלת משוב וגם תתאפשר הרחבת יתרגלו

 . השפה העברית )המצגת תבנה באופן שמשלב את שתי השפות(

קבועים  במהלך כל השיעורים התלמידים יעבדו עם מחברת אוצר מילים ויתקיימו תהליכים

 ן חוויתי ומשחקי. פבאורכש ייש ,של תרגול אוצר המילים

 

 יעל ארז –סבתא בשלה דייסה 

זה נלמד  בקורסמאז ומתמיד אנשים השתמשו בטבע שסביבם כדי לשפר את איכות חייהם.  

על היסודות המדעיים ברפואה העממית בשימוש צמחי ארצנו, בעבר ובהווה. נבין את 

 יחד מסעשנוצרו בטבע המקומי ונעבור  ,העקרונות שעומדים מאחורי "תרופות הסבתא"

 .ריותימסיפור נרטיבי לעובדות מדעיות אמפ

 

 *ואמר אלח'טיב שירי לב ארי – עיתון הקמפוס

עיתון דו לשוני העוסק במגוון נושאים של הבעה בכתב, כתיבה במסגרת הקורס נפיק יחד 

 .ממש כמו במערכת עיתון אמיתית עריכה והוצאה לאור... ,עוד ודיווח חדשותיייוצרת, ת

לקורסי הבחירה  ,בזמן זה ,רפותלמידות ותלמידי כיתה ה יצטד לתלמידות ולתלמידי כיתות ד בלבד. ע*השיעור מיו

 .המפורטים בהמשך



  
 

 

 ואמר אלח'טיב שירי לב ארי –" פנים וחוץ -מראה ודיוקן אמנות "

 שונים וזרמים שונים ונדוןבקורס זה נתמודד עם נושא הדיוקן באמנות. נכיר אמנים 

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

 שלמדנו. כמה מהטכניקות שיציג ,יקטבפרו נתמקדת שונים. בסיום הקורס בעצמנו דיוקנאו

 

 ואמר אלח'טיב ערן מיטשל – אנימציה ממוחשבת

ביצירת אנימציה ממוחשבת. את הקורס נתחיל בהכרות עם בקורס נלמד טכניקות ועקרונות 

ההיסטוריה של האנימציה הקלאסית, ההתפתחות הטכנולוגית שהתחום עבר ונכיר גם כמה 

מהיצירות הקלאסיות ויוצרים מרכזים בתחום האנימציה. את המסע שלנו, כיוצרות 

לנו להכיר כמה  שיאפשרו ,וכיוצרים בזכות עצמנו, נתחיל ביצירה של אנימציות ידניות

 מעקרונות הליבה עוד בטרם נחשף לכלים הטכנולוגיים הקיימים.

משם נעבור לעבודה במחשב ונלמד בהדרגה ליצור דמויות ורקעים מורכבים יותר ויותר 

בעזרת התוכנה. נמשיך ביצירה של אפקטים מיוחדים, מעברים וחיתוכים בין סצנות, תנועת 

 רטון עלילתי קצר של אנימציה ממוחשבת.מצלמה ועוד. כפרויקט גמר ניצור ס

 

 יעל ארז :מורה מלווה – כיתה ה

  יעל ארז – סטוריה של המדעיה

 "אם הרחקתי ראות זה משום שעמדתי על כתפי ענקים" ]ניוטון[.

היה מדען מפורסם או על התפוח שנפל לניוטון ש ,אלברט איינשטייןבוודאי שמעתם פעם על 

לפני? מה הפך את אותם אישים למפורסמים כל כך וכיצד הגיעו על הראש, אבל מה קרה רגע 

למסקנות שלהם, אותן אנו לומדים עד היום? בשיעור שלנו נלמד על עקרונות המחקר דרך 

חשיפה  - התהליכים שהובילו לרגעים הגדולים במדע, כוחה של עבודה עיקשת או לחלופין

 .ה שלנו את העולםאת דרך ההבנ שינוש ,ונשחזר יחד את הניסויים מקרית

 

 נטלי בירקן – גיים מייקר

יחד נצא לדרך מרתקת של יצירת משחקי מחשב מרובי חדרים בהם הגיבור צריך לפתור 

 אתגרים ולהתקדם בשלבים. בקורס יש ביטוי רב ליצירתיות וחשיבה לוגית. המשחקים

המרכזית ישלבו יצירה של גרפיקה ממוחשבת ואנימציה להמצאת דמויות. סביבת הפיתוח 

 .ילדים סקרניםילדות ולהעשירה ביכולות ומתאימה ל Game Maker היא



  
 

 

 מלמדזון ינרוביעל  –מפגשים 

במסגרת המפגשים המשותפים שלנו נעסוק בהעמקת ההיכרות של התלמידים את עצמם 

עולמם הרגשי והאופן שבו הרגשות משפיעים על התנהגות והכוונה עצמית. בתהליך  בדגש על

מיומנויות של שיתוף,  נהתורגלתשל המפגש החברתי בין התלמידים וזה תתאפשר העמקה 

התלמידות ומשוב. במהלך המפגשים תיווצר גם היכרות אישית יותר של  הקשבה, אמפתיה

 נו פתח לקשר בטוח ופנייה לעזרה בעת הצורך.יבינ מתוך רצון לפתוח ,התלמידים איתיו

 

 ונטלי בירקן יעל ארז ,תום סיון –קורס בחירה 

תועמד לרשות התלמידים/ות זכות הבחירה ללמוד את מה שקרוב לליבם/ן. במסגרת זו 

ציג בפניהם/ן את הקורסים האפשריים והשיבוץ ייערך לקראת נהשיעור הראשון במהלך 

השיעור השני. נעשה את מרב המאמצים על מנת לשבץ כל תלמיד/ה באפשרות הראשונה 

 בצעו במתכונת רב גילית.בחר, אך אין ביכולתנו להתחייב לכך. השיעורים יתישת

 

 תום סיון – )בחירה( רטוריקה ודיבייט

תמיד רצית כלב או חתול, אבל ההורים לא הרשו? בואו לקורס רטוריקה ודיבייט ותלמדו 

 איך לשכנע אנשים!

עיסוק תחרותי ומהנה בתורת  -הוא ספורט רטורי  רטוריקה היא תורת הנאום, ודיבייט

 הנאום, אשר זוכה לפופולריות רבה במוסדות השכלה בארץ ובעולם.

איך לבנות טיעון משכנע? איך לבנות  :בקורס זה נלמד את יסודות הרטוריקה והדיבייט

יך נאום? איך לעמוד מול קהל? איך בנוי דיבייט פרלמנטרי, ואיך משתפים פעולה בקבוצה? א

 שופטים דיבייט, ואיך מעבירים ומקבלים ביקורת בונה?

 

 יעל ארז –סבתא בשלה דייסה )בחירה( 

זה נלמד  בקורסמאז ומתמיד אנשים השתמשו בטבע שסביבם כדי לשפר את איכות חייהם.  

על היסודות המדעיים ברפואה העממית בשימוש צמחי ארצנו, בעבר ובהווה. נבין את 

 יחד מסעשנוצרו בטבע המקומי ונעבור  ,העקרונות שעומדים מאחורי "תרופות הסבתא"

 .ריותימסיפור נרטיבי לעובדות מדעיות אמפ

 

 



  

 

 נטלי בירקן –פיתוח אפליקציות )בחירה( 

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

לתלמידים להיות יצרני טכנולוגיה. ביחד נלמד על עולם פיתוח האפליקציות המרתק ונפתח ו

 MIT App מגוון אפליקציות. השימוש בקורס הוא בסביבת התכנות המתקדמת

Inventor לא מצריכה ידע קודם ומאפשרת התקדמות תלמידיםתלמידות ולהמיועדת ל ,

 .בלטים או לטלפונים חכמיםאלטמותאמות אפליקציות ה מאוד מהירה.

 

 ואמר אלח'טיב שירי לב ארי –" פנים וחוץ -מראה ודיוקן אמנות "

 בקורס זה נתמודד עם נושא הדיוקן באמנות. נכיר אמנים שונים וזרמים שונים ונדון

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

 שלמדנו. כמה מהטכניקות שיציג ,יקטבפרו נתמקדת שונים. בסיום הקורס בעצמנו דיוקנאו

 

 תום סיון – מתמטיקה אחרת

בקורס זה נכיר צדדים של המתמטיקה שלא מגיעים אליהם בבתי הספר ב"טעימות" קצרות 

 , עם המון אפליקציות והפתעות בדרך!ובצורה משחקית וחוויתית

נכיר את היופי והפשטות מאחורי מילים מסובכות כמו: אריתמטיקה מודולרית, צפנים 

וקודים, אלגוריתמיקה, תורת הגרפים, תורת הקבוצות, קומבינטוריקה, תורת החבורות 

פרים, ועוד. נכיר את המתמטיקה כתחום יצירתי ומהנה, שברובו הגדול לא קשור דווקא למס

התלמידים ינסו התלמידות ואלא למציאת הגיון וחוקיות בעולם שסביבנו. בסיום הקורס 

 לפצח יחד כתב חידה מתמטי בסגנון חדרי בריחה, במטרה למצוא את האוצר המוחבא.

 

 שירי לב ארי :מורה מלווה – ז+ח(ו+כיתה בוגרת )

 שתתקיים בפועל ,ללמידהח, -ו,ז ו ותהכיתה הבוגרת משלבת את תלמידות ותלמידי כית

אינן בהכרח על פי חלוקה גילאית. שילוב זה בהרכבים משתנים וש בשתי קבוצות נפרדות,

 ,את דוברי ודוברות הערבית מאפשר בחירה בין קורסים וחשיפה לתחומי דעת רבים יותר.

 תלווה ביסאן.בכיתה זו, 

 

 

 



  

 

  – וצבע ביטוי בחומר -זהות אישית, משפחתית ולאומית  -סיפור משפחתי 

 שירי לב ארי וערן מיטשל

משתתפים צעירים  תחרות בינלאומית בה 26-מקיים זו השנה ה ,מוזיאון העם היהודי – 'אנו'

אפריקה, אוסטרליה, אירופה  ב, אמריקה הלטינית, אסיה, דרום"העולם; ארהכל וצעירות מ

חזותי הקשור בסיפור -אמנותיהתחרות מזמינה תלמידים ותלמידות ליצור מוצג  וישראל.

מוזמנים תלמידים מכל הדתות והמגזרים לקחת חלק בתחרות  - בישראל .שלהם המשפחתי

 הישראלית. ולשים זרקור על זהותם

 בכך שהלימוד העיוני מקבל ביטוי אמנותי ונהיה למוצג 'סיפור משפחתי' ייחודה של תחרות

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

 תלמידות ותלמידים.

 הוא תורם רבות לזהות האישית והישראלית של המשתתפים ויוצר קשר מיוחד בין בני

מתקיים תהליך למידה וחקר של המשתתפות באמצעותו המשפחה השותפים להכנת המוצג. 

רצו לבטא. לא המשפחתי ובחירה מושכלת של אותו חלק מהסיפור המשפחתי שי את סיפורן

חשובה היא בחירת המדיום האמנותי למוצג, המאפשרת ביטוי לכישורים היצירתיים  פחות

 המשתתפ/ת. של

 

 שירי לב ארי וערן מיטשל – יות בחברה הישראלית, בראי האמנותסוג

 מחצית השניה נעסוק ברבדים ובפנים השונים של החברה הישראלית. נחקורהבמהלך 

 ישראלים העוסקים בישראליות ובזהות הישראלית על גווניהיצירות אמנות של אמנים 

 מביאה לידי ביטוי חזותי אתהסוגי מדיה שונים, ומורכבויותיה. ניצור תערוכה של יצירות ב

העיסוק  בשיעורים. העיסוק בזהות הישראלית ממשיך את ידונואשר  סוגיות והרעיונות,ה

בפרוייקט  המחצית הראשונה, המעמיק בזהות האישית והמשפחתית, בו נתמקד במהלך

 .'סיפור משפחתי'

 

 )חצי סימסטר( תום סיון – מתמטיקה אחרת

בקורס זה נכיר  חושבים שיודעים את התשובה? חשבו שוב! כמה זה שתיים ועוד שתיים?

ב"טעימות" קצרות ובצורה  ,שלא מגיעים אליהם בבתי הספר ,צדדים של המתמטיקה

: אריתמטיקה מודולרית, צפנים וקודים, אלגוריתמיקה, תורת הגרפים, משחקית וחוויתית

נכיר את המתמטיקה כתחום יצירתי ומהנה, שברובו  קומבינטוריקה ועוד.  תורת הקבוצות,

   הגדול לא קשור דווקא למספרים, אלא למציאת הגיון וחוקיות בעולם שסביבנו.



  
 

 ערן מיטשל )חצי סימסטר( –חשיבה יצירתית 

בקורס נלמד טכניקות וכלים, שיסייעו לנו לחשוב באופן יצירתי ושובר תבניות חשיבה 

קיימות. נפעיל את הכלים שנלמד לצורך פיתוח רעיונות ופרויקטים במבחר רב של תחומים: 

 המצאות, כתיבת סיפורים מפתיעים, מודעות פרסומת, פיתוחים טכנולוגיים ועוד. 

 

 ויעל ארזבירקן , נטלי תום סיון –קורס בחירה 

במסגרת זו תועמד לרשות התלמידים/ות זכות הבחירה ללמוד את מה שקרוב לליבם/ן. 

במהלך השיעור הראשון נציג בפניהם/ן את הקורסים האפשריים והשיבוץ ייערך לקראת 

השיעור השני. נעשה את מרב המאמצים על מנת לשבץ כל תלמיד/ה באפשרות הראשונה 

 להתחייב לכך. השיעורים יתבצעו במתכונת רב גילית. בחר, אך אין ביכולתנוישת

 

 תום סיון –)בחירה( רטוריקה ודיבייט 

תמיד רצית כלב או חתול, אבל ההורים לא הרשו? בואו לקורס רטוריקה ודיבייט ותלמדו 

 איך לשכנע אנשים!

עיסוק תחרותי ומהנה בתורת  -הוא ספורט רטורי  רטוריקה היא תורת הנאום, ודיבייט

  הנאום, אשר זוכה לפופולריות רבה במוסדות השכלה בארץ ובעולם.

איך לבנות טיעון משכנע? איך לבנות  :בקורס זה נלמד את יסודות הרטוריקה והדיבייט

איך נאום? איך לעמוד מול קהל? איך בנוי דיבייט פרלמנטרי, ואיך משתפים פעולה בקבוצה? 

 שופטים דיבייט, ואיך מעבירים ומקבלים ביקורת בונה?

 

 נטלי בירקן –פיתוח אפליקציות )בחירה( 

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

לתלמידים להיות יצרני טכנולוגיה. ביחד נלמד על עולם פיתוח האפליקציות המרתק ונפתח ו

 MIT App אפליקציות. השימוש בקורס הוא בסביבת התכנות המתקדמתמגוון 

Inventor תלמידים, לא מצריכה ידע קודם ומאפשרת התקדמות תלמידות ולהמיועדת ל

 .בלטים או לטלפונים חכמיםאלטמותאמות אפליקציות ה מאוד מהירה.

 

 יעל ארז –סבתא בשלה דייסה )בחירה( 

זה נלמד  בקורסמאז ומתמיד אנשים השתמשו בטבע שסביבם כדי לשפר את איכות חייהם.  

 על היסודות המדעיים ברפואה העממית בשימוש צמחי ארצנו, בעבר ובהווה. נבין את 



  
 

 יחד מסעשנוצרו בטבע המקומי ונעבור  ,העקרונות שעומדים מאחורי "תרופות הסבתא"

 .ריותימסיפור נרטיבי לעובדות מדעיות אמפ

 

 ערן מיטשל – מימד-דו מחשב משחקי עיצוב

בקורס נלמד עקרונות בפיתוח אלמנטים ודמויות למשחקי מחשב בטכניקת הפיקסל ארט. 

נלמד ונכיר מגוון שיטות באנימציה, בעבודה עם גרפיקה במחשב ובמאפיינים גרפיים של 

נכיר לעומק מודלים של צבע במחשב, טכניקות  .סגנונות שונים בעולם משחקי המחשב

 למרגש ולחוויתי. קאנימציה מתקדמות ויצירה של אפקטים מיוחדים כדי להפוך את המשח

 
Design Fanfic – נטלי בירקן 

ומעריציה של  שהיא יצירה הנוצרת על ידי חובביה, Fan Fiction שם הקורס נגזר מהצירוף

העשרת היצירה החדשה  תוך', ספר, סרט, סדרת טלוויזיה וכו יצירה מקורית כלשהי כגון

 מהיצירה המקורית.  באמצעות שימוש באלמנטים ,המחבר מפירות רוחו של

 ממציאים ,נחשפו עד כה התלמידים כלל לימודי היצרנות הטכנולוגית לה בקורס המסכם את

העולם יבחרו  שהם בוחרים. לאחר המצאת ,מקורית המשתתפים עולם המבוסס על יצירה

בעזרת משחק מחשב,  ים שלהם לידי ביטוי באופן טכנולוגהעול טכנולוגיה יצרנית ויביאו את

 לנכון לעשות בו שימוש.  ימצאוש ,אתר או כל כלי אחר ,אפליקציה

 ,כמו ספרות, קולנוע, אמנות מתחומים ניעזר בתיאוריות שונותום ידיונ בקורס נקיים

העבודה הדמות המרכזית ביצירת המקור.  בכדי להבין את ,תיאוריות קוגנטיביות ועוד

 .בצוותים נהלתת

 

 זון מלמדיניעל רוב –מפגשים 

שנים.  בקורס זה ניתן מקום לתהליך המלווה את התלמידים בשכבה הבוגרת לאורך מספר

קוגניטיבית וחברתית,  ,המעבר מילדות לבגרות. תקופה בה ילדינו מתפתחים פיזית, רגשית

 .בוש זהות נפרדתומתחילים תהליכים של גי

השונים של  במרחב הלימודי שנייצר בקורס נאפשר שיח רגשי, חברתי ופרקטי על ההיבטים

, נזהה כל אחד המעבר מילדות לבגרות, נעמיק היכרות עם מערך הכוחות האישיים של

ובאתגרים של הגיל.  גורמים חיצוניים תומכים בחיינו ונקיים סדנאות העוסקות בהזדמנויות

 . מה המשמעות האישית המחונן ידונו תוך שילוב נקודת המבט הייחודית של התלמידכל אלו י

 

 



  
 

ההשפעה של המחוננות על מערכות יחסים  של המחוננות בתוך מערך הזהות האישית? מהי

תסכול או כישלון? נושא המחוננות יהיה שזור באופן  ,, על היכולת להכיל אי ודאותחברתיות

 .מקום כחלק חשוב אך לא יחיד בזהות התלמידים לו רגיש במהלך המפגשים ויינתן

 

  יעל ארז – סטוריה של המדעיה

 "אם הרחקתי ראות זה משום שעמדתי על כתפי ענקים" ]ניוטון[.

היה מדען מפורסם או על התפוח שנפל לניוטון ש ,אלברט איינשטייןבוודאי שמעתם פעם על 

על הראש, אבל מה קרה רגע לפני? מה הפך את אותם אישים למפורסמים כל כך וכיצד הגיעו 

למסקנות שלהם, אותן אנו לומדים עד היום? בשיעור שלנו נלמד על עקרונות המחקר דרך 

חשיפה  - התהליכים שהובילו לרגעים הגדולים במדע, כוחה של עבודה עיקשת או לחלופין

 .את דרך ההבנה שלנו את העולם שינוש ,ונשחזר יחד את הניסויים מקרית

 

  ת מרכז רוןונבחר

שתלמידות ותלמידי רון ורדי מתחרים/ות בתחרויות ארציות ועולמיות מזה מספר שנים 

לכלל תלמידות ותלמידי  ת פתוחהונבחרהשתתפות בוכים/ות במקומות הראשונים. הוז

רמת למידה פלטפו ומהווה ,המעוניינים/ות בכך ,ת הבינייםבגיל חטיבמרכז ה

בהשקעת זמן  כרוכהלקיחת חלק בנבחרת . בתחומים שונים לקראת תחרויות והתמחות

 במסגרת שכר הלימוד השנתי.  לשעות הלימודים הפורמליות וכלולה מעבר

)לקראת  14:00-15:30מדי יום שני בין השעות , בראשון לציוןרון במרכז  הפעילות מתקיימת

  נושא.ב והן מונחות על ידי מורים/ות מומחים/ות אירועי שיא אין תיחום לשעות הפעילות(

 

 בשנה"ל הנוכחית תהיינה בתחומים הבאים: הנבחרות שתפעלנה

ייצוג העיר והמדינה בתחרויות עולמיות )זוכי פרסים( - רובוטיקה  

יח"ל בכיתה ט' המקנה בונוס 5בגרות  -מדעי כדה"א   

חידוד המחשבה והאנגלית בדרך לייצוג העיר בתחרויות - דיבייט  

יוניטי כנתואלגוריתמיקה ופיתוח משחקי מחשב בת -מדעי המחשב   

 

.12:00 שעה ב תחל, למעט המגמה למדעי כדור הארץ ש14:00-שני מ מיבי יתקיימוהלימודים   

 :מעוניינים באחת מהאפשרויות, אנא ענו על הטופס המצורף בקישור הנכםבמידה ו

https://forms.gle/tZdCfJ4DpWQsNVpcA 

https://forms.gle/tZdCfJ4DpWQsNVpcA


  

 

 לוח מפגשים 

1 /921   
2 19/9  
 סוכות 26/9 
3 3/10  
4 10/10  
 יום הולדת הנביא מוחמד 17/10 
5 24/10  
6 31/10  
7 7/11  
8 14/11  
9 21/11  
10 28/11  
 חנוכה 5/12 

11 12/12  
12 19/12  
 חופשת חורף 26/12 
חורףחופשת  2/1   

13 9/1  
14 16/1  
15 23/1  
16 30/1  
17 6/2  
18 13/2  
19 20/2  
 עליית הנביא השמיימה 27/2 

20 6/3  
21 13/3  

22 20/3  
23 27/3  
 חופשת אביב 3/4 
 פסח 10/4 
 פסח 17/4 

24 24/4  
 עיד אל פיטר 1/5 

25 8/5  
26 15/5  
27 22/5  
 יום ירושלים 29/5 
 שבועות 5/6 

 מפגש בוקר + כנס סיום אחהצ 12/6 28+29
30 19/6  

 

 בכפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות ,השנה המשךלוח טיולים/סיורים שנתי יחולק ב. 

 .בכל מקרה של שינוי בלוח מפגשים זה תימסר הודעה נפרדת 

 



  

 

 

 מרכז רון ורדי למחוננים ומצטיינים -תקנון התנהגות 

 ההתנהגות מנוסחים בלשון זכר אולם פונים לתלמידות ותלמידים כאחד.כללי 

 

 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

 

 عام مركز رون فيردي للموهوبين والمتفوقين -قواعد السلوك 

بدا  البحث عن الذات وتجربة اإل في التعلم القائم على تحديات تميز اليوم الدراسي في مركز رون فارديي

  على حد سواء. واالكتشاف ، للطالب والمعلمين

ًرا وتتطلب بيئة تعليمية تخلق شعومفهوم ضمنا القدرة على تعميق هذا النو  من التعلم وتكريسه ليس  

 باألمان واالحترام المتبادل ، من خاللها الكتشاف مساحات جديدة من المعرفة واإلبدا .

 وجدوا مالئمين لروح المركز.الذين  للطالب والمعلمين  المحفوظحق واختيارهو في مركز رون  التعليم

لمنشور ا وفقًا لتعليمات ةمكتوبال لذلك ، تقع على كل معلم وطالب مسؤولية التقيد بقواعد السلوك هذه ،

 .للمركزمثمرة ممتعة ووبالتالي المساهمة في أجواء فريدة من نوعها ،  التربية والتعليمالوزاري جهاز 

 بنيت في نطاق يتيح للطالب فرصة عدم تكرار سلوكهم. الردود على االنتهاكات السلوكية

 البات .تتم صياغة قواعد السلوك في اللغة الذكورية ولكن نداء لكل من الطالب والط



  
 

 

 הופעה:

 יש להגיע ללימודים במרכז בלבוש הולם. 

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

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

 

 المظهر:

  في المركز بالزي المناسب.  تعليملل المجيئيجب 

 وما شابه ذلك. بناطيل, باليز ممزقة بطن،نص بلوزة    ال تأتي مع

 زنوبة او قباقيب وكروكس او ما الى ذلك. ألسباب تتعلق بالسالمة ، ال تأتي مع

 

 ציוד:

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

 בתחילת שנת הלימודים.

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

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

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

 

 لوازم :

  اللوازم التي في قائمة  كما هو محدد كاملةلوازم مدرسية يجب الوصول إلى المركز مع

 ة السنة الدراسية.في بداي ستعطى 

  ، كيبدور، إلخ.كرات ناعمة مثل " جلدال تحضر كرات صلبة مثل كرات القدم ، السلة ، "

 .تفكيرية وألعاب  اإلسفنج ، كرات البحر ، إلخ

 لتجنب الخروج للشرب أثناء الحصة.   يجب على كل طالب إحضار زجاجة ماء 

 

 



  
  טלפונים סלולריים ומכשירים אלקטרוניים:

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

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

 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

מורים וזאת בכדי לאפשר הודעות מסוג שהוא בין התלמיד להוריו יועברו דרך צוות ה

 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 

ווה פגיעה מצולמים בהם מופיעים אנשי צוות או תלמידים ללא ידיעתם ואישורם מה

 בפרטיות ובמקרים מסוימים, גם עבירה על חוקי המדינה.

 

 :الهواتف المحمولة واألجهزة اإللكترونية

 منع الطالب من استخدام الهاتف المحمول خالل اليوم الدراسي. وفقا لإلجراءات وزارة التربية والتعليم

واأللعاب  ,أجهزة الصوت ,تابلتأي جهاز إلكتروني آخر ) او الذي يحضر هاتف محمول لبالطا

 يجب إيقاف تشغيله ووضعه في الحقيبة من بداية اليوم إلى النهاية! .أنواعهابجميع  اإللكترونية

 أو خارج الحقيبة أثناء اليوم المدرسي:  مشغلتم العثور عليه يالذي جهاز 

 سيتم مصادرة حتى نهاية اليومالمرة الثانية ألول مرة ، سيتم تحذير أصحابها ،

 فقط ألولياء أمور الطالب. ته وسيعطى وللمرة الثالثة ، سيتم مصادر  

 المركز. طاقمتحت مسؤولية  والد ، يكون األ دراسي خالل اليوم ال 

 علمين الم طاقمسيتم تمريره من خالل  رسائل من نو  ما بين الطالب ووالديهال كل  لذلك ،

 في الوقت المناسب.هذا لتمكين الطالب من المساعدة في تلبية احتياجاته 

  دون إشعار مسبق  خالل الدرس أو االستراحة ،  أو طالب ،طاقم ,تصوير أي ممنوع 

 . اهل  الطالب  منأو  طاقموالحصول على موافقة كتابية صريحة من ال

دون علمهم وموافقتهم ، يعد انتهاًكا للخصوصية  أو الطالب طاقمنشر مواد فوتوغرافية التي يظهر فيها ال

 دولة.بعض الحاالت انتهاًكا لقانون الوفي 



  

 

 שמירה על שלמות, סדר וניקיון

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

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

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

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

 או לגשת לציוד זה אלא ברשות המורה!

 

 

 الحفاظ على النزاهة والنظام والنظافة

 نتهي لن يبدأ الدرس أو يصف الذي يتعلمون به.الحفاظ على سالمة ونظافة ال  الطالب والمعلم بمسؤولية

 وتنظيمه كما هو مطلوب.الصف حتى يتم تنظيف 

 تأكد و  الصفتنظيف تمكن من من أجل ال   رفع الكراسي  مسؤولية الطالب نهاية اليوم المدرسي في

 من أنهم لم ينسوا شيئًا.

  تدمير طالب وقع في عمل  خاصة ، هو عمل عنف! دواتأو ا مركز، سواء من ال  أدواتتدمير 

 إلى ما قبل التخريب. بعد اإلجراء التأديبي ، يجب تعويض مالك العقار لغرض إعادة الوضع    

  يحتوي المركز على معدات الحوسبة ومعدات اإلسقاط لألغراض التعليمية فقط. ال تستخدم هذا الجهاز

 أو تصل إليه إال إذا طلب المعلم ذلك

 

 

 

 

 

 



  
 

 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.

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 הכיתה יוזהר ויתבקש לחדול מהתנהגות זו.  -בפעם הראשונה 

 לצורך מעקב של המורים האחרים.

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

 עדכון טלפוני מול הוריו.

כולל הרחקה  הוריו יוזמנו לשיחת מנהל ויישקלו צעדים משמעתיים -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. 

 

 السلوك
 
 لجميع الناس في المركز وعلى مدار محترمة وكريمة أن يعامل بطريقة طاقم ملتزمون الطالب وال

 اليوم.

 السلوك في الصف: 

 أو مجموعة أثناء االستما  واحترام اآلخرين. والعمل الشخصي واعد ثقافة المناقشةبق تقيدال الطالبعلى 

 الدرسأثناء  صفوال ينبغي أن يكون خارج ال إذن المعلمممنو  الخروج من الصف بدون 

 وموافقة المعلم. تعليم الحتياجات ال فقط 

 سيُطلب منك إيقاف هذا السلوك.يحذر و األولىالمرة  الطالب الذي ينتهك هذه القواعد:

 



  

 

 لتتبع المعلمين اآلخرين. صفسيتم وضع عالمة التحذير في سجل ال

ف مع الهات وتحديث المدير تفسير للمحادثة توضيح مع المركز/  مكتوبسيتم إرسال   -المرة الثانية 

 والديه.

سيتم دعوة والديه إلى دعوة المدير وسينظران في الخطوات التأديبية بما في ذلك استبعاد  -للمرة الثالثة 

 يوم المدرسة.

 السلوك في االستراحة:

ال يسمح الخروج للشرب والمرحاض  وفقا لتقدير المعلم، -استغالل االستراحة للشرب ومرحاضيجب 

 خالل االستراحة ممنو  التواجد في الصفوف والممرات العليا.بعد بداية الدرس. 

 

 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 

 במזכירות בהפסקה הבאה.יידרש לשבת  -בפעם השנייה 

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

 הוריו. 

 

 التأخير

 الطالب الذي يصل متأخرا في بداية اليوم الدراسي:

 تحذير -ألول مرة 

 ستجري محادثة هاتفية مع والديه. -المرة الثانية 

 :االستراحةمن الطالب الذي يصل متأخرا 

 .تحذير -ألول مرة 

 لالستراحة القادمة.  السكرتيرةعند سوف تكون هناك حاجة للجلوس  -المرة الثانية 

لعدد من االستراحات وفي نفس الوقت  عند السكرتيرة سيكون من الضروري الجلوس -المرة الثالثة 

 إجراء محادثة مع والديه.



  
 

 אלימות!

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

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

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

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

 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.

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

 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.

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

 .בירור מנהל

 

 عنف!

نتعامل  ,نتاج تجربة تعليمية سلمية وآمنة اوالهدف  لوزارة التربية والتعليم المنشور الوزاري وفقًا لتعليمات 

مع العنف دون تسامح. أي عمل أو تورط في حالة العنف الجسدي واللفظي والممتلكات سيؤدي إلى العقوبة 

 بأقصى درجة من الشدة.

بقاء بعيدا بال ملتزم  –ويمكن أن تسحبه األمور إلى التصرف بعنف  يؤذون / يضايقونهب الذي يشعرطالب 

سيتم إبعاد الطالب الذي شارك في قضية عنف ثانية فوًرا من  القريب. مسؤولوالتوجه لطاقم المعلمين و

 المدرسة ولن يتمكن من العودة إلى المركز إال بعد استشارة المدير مع والديه.

إبعاد الطالب الذي شارك في قضية عنف للمرة الثالثة على الفور من اليوم المدرسي وسيتم اعتباره سيتم  -

 مستبعدًا طوال العام الدراسي.

في حالة حدوث عنف شديد ، سيتم إبعاد الطالب على الفور من اليوم المدرسي وستتم دعوة والديه إلى  -

 مكالمة مدير.
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 bisanzbarks@gmail.com 058-7278437 ביסאן אזבארקה

  03-9560741/6 מנהלת חשבונות ,דקלה אשכנזי

 03-9669784פקס: 

  diklaa@roncenter.com 

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

 

 

באמצעות הדוא"ל וקבוצות הווטסאפ הכיתתיותנשלחות להורים הודעות   

 


