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מחצית א'

מצטייני ד' - ימי ראשון

שיעור/הפסקה שעה

16:00-17:20 שיעור 1 כולל מפגש פתיחה עם המורה המלווה. 

הפסקה 17:20-17:40

שיעור 2 17:40-19:00

מערכת שעות

*בכל מחצית המורה של שיעור 1, הוא המורה המלווה
 של הכיתה.

*כל תלמיד.ה יחשפו לארבעה קורסים סמסטריאליים
 במהלך שנה"ל.

מחצית ב'



מראשית ההיסטוריה האנושית, עוסקים אנו כבני אנוש במבט שלנו פנימה
והחוצה בו בזמן. אותו חיפוש הוביל לנסיון לקבע דימוי ולהפכו לתמונה של רגע

שקפא בזמן. היום, מהירות הדימויים שקפאו בזמן וחולפים על מבטינו גבוה
בהרבה ממה שיכולנו לדמיין.

הקורס מזמין בעזרת הצילום לחקור את אותו "הרגע שקפא בזמן" לבחון זמן אור
וחומר והיחסים ביניהם. בין הנושאים עליהם נעבוד במהלך המפגשים-

קומפוזיציה, אור וצל, דו מימד אל מול תלת מימד, צילום דיגיטלי
 וצילום אנלוגי, דיוקן עצמי, ועל הקשר בין סיפור לדימוי. 

צילום/ זהר אלעזר

אמנית וצלמת. בוגרת תכנית התואר השני באמנות של בצלאל וביה"ס מוסררה
לצילום וניו מדיה. משלבת בין עבודה בסטודיו, הצגת תערוכות ומפגש יצירתי תמידי

עם ילדים ובני נוער.

זהר אלעזר 

רופאי.ות העתיד/ פייגי אנגלמן 
הקורס מהווה חשיפה לעולם הרפואה והביולוגיה ומשלב תכנים מתחום

הרפואה, האנטומיה והביולוגיה, יחד עם העצמה אישית ופיתוח מיומנויות.  
הלמידה בקורס היא חוויתית, נעשה זאת בעזרת עבודה בקבוצות, אתגרי

פרזנטציה ועמידה מול קהל, הרכבה ובניה של דגמי איברי הגוף ועוד. בנוסף
נכיר את  המכשור רפואי שקיים היום ונחשוב כיצד נוכל לשפר ולפתח את

מכשור העתיד.

 

בני טרילסקי
בוגר מדעי החיים, אוהב טבע, מדעים ובעלי חיים מושבע, שנהנה לשלב תחביב עם

עבודה. מזה כ- 15 שנים אני מדריך בעיקר במרכזי מחוננים, במגוון נושאים הקשורים
למדעים, בדגש על מדעי החיים. אני אוהב לפתח, להתפתח, ללמד וגם ללמוד דברים

חדשים במגוון שיטות ודרכים.
 

על הקורסים והמורים 

כל ילד או ילדה חלמו פעם לברוח להרפתקה!
בקורס שלנו התלמידים יוצאים לפתור תעלומה ייחודית בעולם פנטזיה מלא

באתגרים הדורשים תכנון וחשיבה על מנת להתגבר עליהם. ההרפתקנים יתנסו
בעבודת בצוות, יבינו מתי כדאי לשתף פעולה ומתי לאפשר לנציג אחד להוביל,

ילמדו כיצד לאגור ולהשתמש במשאבים וכמובן גם יפגשו עם יצורים קסומים,
ימלאו משימות, יפתרו תעלומות, יתחמקו ממלכודות, יפצחו קודים וחידות,

יחשפו דפוסים, יזהו צפנים ויתנו לדמיון להשתולל

הרפתקאות חשיבה/ בני טרילסקי

 
 

פייגי אנגלמן
מורה בקורסי הרפואה והפזיולוגיה במרכזי מצטיינים כבר שנה שלישית , סטודנטית

לסיעוד שנה שלישית.



ליאור דיויס
בעל תואר שני באקולוגיה (התמחות בתחרות בין עופות) ותואר ראשון בביולוגיה
ובהיסטוריה של המזה"ת מאוניברסיטת ת"א.  לימדתי בשנים האחרונות במגוון

מסגרות חינוכיות, לרבות במרכזי מחוננים. מאמין בשילוב למידה חווייתית,
מעמיקה וערכית. בנוסף להוראה, עוסק גם בייעוץ סביבתי. לומד ללא הפסקה

שלל נושאים, החל מזואולוגיה, דרך היסטוריה ועד יפנית. עוסק גם בכתיבה יוצרת.
גר ברמת גן.

אניטה לוי
זמרת יוצרת בוגרת רימון במגמה של זמרים יוצרים. מורה למוזיקה, פיתוח קול

וליווי פסנתר. מוזיקאית עם נסיון על במות ובהפקה.
 

הקורס חושף את התלמידים באמצעות דרך המשי אל עולם עשיר של תרבויות,
רעיונות, טכנולוגיות וטובין. ראשית הקורס יעסוק בהתנסות בכלים שעומדים

לרשותו של ההיסטוריון, הארכיאולוג וחוקר התרבויות. לאחר מכן, ילמדו הילדים
על מגוון תרבויות בדרך המשי וכן ילמדו על תופעות ומושגים רוחביים, לרבות
מסחר, ערי מדינה ונוודות. כל השיעורים יכללו מצגות וסרטונים שינגישו את

החומר בצורה בהירה ונעימה. בנוסף, השיעורים יכללו גם פעילויות קבוצתיות של
משחק ויצירה. 

הקורס ישים דגש על הקשרים בין התרבויות השונות שהתאפשרו באמצעות דרך
המשי. נבין את המקור לשוני בין תרבויות שונות וכן את הדמיון. נלמד ביחד שלצד
סחורות עברו בדרך המשי גם רעיונות וטכנולוגיות מהפכניות ולעתים גם מגיפות. 
לסיכום, נשתמש בדרך המשי כדי ללמוד על מגוון תרבויות מעניינות ועל תופעות

מרתקות.

דרך המשי/ ליאור דיויס

מאיה גומבוש
סטודנטית לרפואה, בעלת תואר ראשון בביולוגיה ותואר שני בגנטיקה של האדם.

אוהבת מאוד ביולוגיה, מתעסקת, חוקרת ומלמדת תלמידים בטווחי גילאים שונים את
נושאי הביולוגיה מספר שנים. אני נהנית ללמד ומקווה להעביר את הסקרנות ואת

ההנאה שאני שואבת מנושאים אלו גם לתלמידים.  
 

אם תמיד רציתם להבין כיצד פועלת המכונה יוצאת הדופן שנקראת גוף האדם,
אם סקרן אתכם לדעת מה מבדיל כל אדם מהסובבים אותו ואם תרצו להעמיק
וללמוד מגוון רחב של נושאים בביולוגיה ורפואה, אני מזמינה אתכם להצטרף

אליי לקורס חווייתי ומרתק. בקורס נלמד ביחד על מערכות גוף האדם: מערכת
הנשימה, מערכת ההובלה ומבנה הלב, מערכת החיסון, מערכת העצבים ועוד.

DNA -נתעמק במושגים בגנטיקה ותורשה של גנים מדור לדור, נלמד על מבנה ה
ונחקור את מבנה התא האנושי ואפילו נלמד קצת אקולוגיה, נכיר את החיידקים

והווירוסים השונים ונתנסה בחבישות שונות כחלק משיעור עזרה ראשונה.

נס, קסם או טבע? גוף האדם בפעולה/ מאיה גומבוש

מוזיקה/ אניטה לוי
עולם המוזיקה הוא עולם רחב מאוד ולכן בקורס זה נלמד קצת מכל חלק 

בעולם הזה. אנחנו נלמד את היסודות, נלמד על צלילים ותדרים, נבנה ביחד
כלי נגינה, נכתוב שירים, ננגן ועוד. ביחד נגלה את העולם הזה. 

 

על הקורסים והמורים 



רותי דה פריס
(נ. 1989 ,תל אביב) חיה ועובדת בתל אביב, ישראל. בעלת תואר MFA מהאקדמיה

לאמנות ועיצוב בצלאל, 2015 ,ובעלת תואר ED.B באמנות וחינוך מהמדרשה לאמנות בית
ברל, 2012 .הציגה תערוכות יחיד וקבוצתיות במשכן האמנים הרצליה; קרית האמנים

הסיטה,פריז, שימל פרוג'קטס, דרזדן, גרמניה; מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, מוזיאון
בת ים, מוזיאון ינקו- דאדא, עין הוד; מוזיאון פתח תקווה; הביאנלה ה-6 לרישום, ירושלים בין
היתר. היא זוכת פרס אמן צעיר 2016 מטעם משרד התרבות והספורט, קבלה מענקים

מטעם קרן רבינוביץ' לאמנות, מפעל הפיס, והשתתפה בתכנית לקידום אמנים של ארטיס,
אסיילום וארטפורט. מרצה במנשר, מוסררה ומרכזי מחוננים.

 

על הקורסים והמורים 

בקורס אמנות נלמד מגוון רחב של טכניקות יצירה. נעבוד בדו מימד ותלת מימד,
ונחקור את המנעד ביניהם. נעבוד על פיתוח רעיון ויצירת שפה אישית. נשתמש
בכלים ומאפיינים שונים להבין מהי אמנות ואיך אנחנו יכולים להביע את עצמנו

דרכה. נגלה את יכולות הידיים של כל אחד מאיתנו, ובאילו דרכים נוכל לעבוד איתן.

אמנות/ רותי דה פריס

האם אפשר להגדיר את נגיף הקורונה כיצור חי? מה הדבר המשמעותי ביותר
שמשותף לו ולנו? מה ההבדל בין וירוס לחיידק? וכיצד הדבר משפיע על הטיפול

במחלות שנגרמות מהם? מה הם הכוחות העיקריים שמניעים את עולם החי
לאורך מיליארדי השנים מאז שנוצר? 

במסגרת הקורס ננסה לענות על שאלות רבות ומגוונות שהעסיקו את המדע
מאז ומעולם. נבין ונחקור התנהגויות שונות של בעלי חיים, נעמוד על המשותף

לצד ההבדלים ביניהם ונתוודע לתופעות מופלאות המתרחשות סביבנו,
שבמקרים רבים עולם המדע כלל לא היה מודע לקיומן. 

בשיעורים ישולבו חידונים, משימות ומשחקים קבוצתיים, תרגילי המחשה וכתבי
חידה. יושם דגש על יצירת חיבור בקרב התלמידים לנושאים של שמירת טבע
וסביבה, עולם החי ייחשף בפני התלמידים באופן מגוון ומאתגר תוך פיתוח

הסקרנות והדחף לדעת, להעמיק, לחקור, ליצור ולהשפיע.

זואולוגיה/ ירון גרינברג

 

ירון גרינברג 
בוגר מדעי החיים, אוהב טבע, מדעים ובעלי חיים מושבע, שנהנה לשלב תחביב עם

עבודה. מזה כ- 15 שנים אני מדריך בעיקר במרכזי מחוננים, במגוון נושאים הקשורים
למדעים, בדגש על מדעי החיים. אני אוהב לפתח, להתפתח, ללמד וגם ללמוד דברים

חדשים במגוון שיטות ודרכים.
 

מטרת הקורס הינה הקניית ידע מקצועי בתחום הקולנוע והניו מדיה. התלמידים
ילמדו באמצעות לימוד תיאורטי ומעשי - חוויתי, יכירו את ההיסטוריה של המדיום

הקולנועי, מהסרטים הראשונים בהיסטוריה ועד לסרטוני היו - טיוב של ימינו.
דרך המסע בזמן, נחקור את יסודות השפה הקולנועית, שפה אליה חשופים

הילדים על בסיס יום יומי.
באמצעות תרגילי הצילום נכיר את התפקידים על הסט הקולנועי - בימוי, משחק,

הפקה, צילום ועוד, תוך דגש על עבודת צוות.

מבוא לקולנוע/ אמיר ארמל

אמיר ארמל
בוגר לימודי קולנוע באיטליה. יוצר עצמאי, בין עבודותיו, הסרט "הירידה", זוכה פרס

דב הכסף בפסטיבל ברלין. מזה כעשור אמיר מורה לקולנוע ובעליה של קייטנת
קולנוע - "כל יום סרט", פיתח שיטה ייחודית לעבודה עם ילדים בתחום הקולנוע.

 



חגי בן שלום 
מדריך בתוכנית "טאולי" מזה כ- 24 שנה, בתחילה כמדריך ומנהל במסגרת "תוכנית

קרב" ובהמשך באופן עצמאי בבתי ספר רבים במרכז הארץ.
תלמיד ומדריך מוסמך בעל חגורה שחורה באומנויות לחימה – אייקידו.
מאמין גדול בכוחו של החינוך וממשיך להנות מהמפגש עם התלמידים.

בעל קליניקה לרפואה אלטרנטיבית,
נשוי לעינת ואבא לאור-יה , עומר וענבר.

בתוכנית "טאולי" אנו משתמשים בדמיון מודרך ובסיפורים הלקוחים מתרבות
המזרח, כדי להנגיש ולהמחיש את נושא החקירה העצמית-פנימית ואת יכולת

ההקשבה באופן חויתי ומהנה. בתוכנית מלמדים את החניכים שפה אחרת.
שפה של הדברות בוטחת, מאמינה , מכבדת ,נטולת אלימות וללא תחרות.

שיאצו- היא אומנות ריפוי יפנית המבוססת על לחץ בנקודות מפתח בגוף.
יוגה- איחוד הינה טכניקה ,המשלבת תנוחות גוף ותרגילי דמיון והרפיה לשיפור

הגמישות והריכוז בכל הרמות.
אייקידו- היא אומנות לחימה יפנית הדוגלת בהתפתחות פנימית בדרכי שלום

ובאי תחרותיות.

טאולי/ חגי בן שלום 

קליוסטרו
יליד המאה ה-18. חי בישראל. שירת בצה"ל כקצ"ר ((קוסם צבאי ראשי). נמלט ממיכל

המוות, מכלוב נעול בבריכה וממיכל מלא במבה.
העלים אנשים ומכוניות. כתב הפיק והופיע בפסטיבלים, מופעים ותוכניות טלוויזיה. מלמד

קסמים לילדים ומבוגרים ומומחה לחיבור של קסם
וטכנולוגיה. בשנים האחרונות הופך מוזיאונים שלמים לחדרי בריחה מאתגרים ביניהם :

Amsterdam Museum Rijks , מוזיאון ישראל בירושלים ועוד.

קוסמים חושבים מסתבר, אחרת. הם יודעים למשל למצוא את ה'בליינד ספוט'
של הצופה, הם יודעים להסיח את הדעת, לגרום להאמין אפילו בדברים שאינם.
במהלך מפגשי הלימוד נלמד את עקרונות החשיבה של הקוסם, נפצח ונפתח
קסמים, נתעסק בדינמיקה של חדרי בריחה מנקודת המבט של הקוסם, נלמד

ונתנסה בעקרונות מתמטיים קלאסיים והשפעתם על עולם הקסמים, נבין
עקרונות פיסיקליים ואפילו ניגע בעולם הנסתר, זה שמעבר.

בואו ללמוד לחשוב אחרת, להקסים, להדהים ולשמח, בכל שיעור נלמד ונקבל
לפחות קסם אחד.

קוסמות/ קליוסטרו

נופר סיגל
מורה לחינוך מיוחד והוראת אנגלית, בוגרת תואר ראשון במכללה האקדמית בית ברל.

גדלתי בקיבוץ דביר שבנגב וגרתי שנתיים בארצות הברית. אוהבת לטייל ולהכיר תרבויות
חדשות. מאמינה שהלמידה הטובה ביותר מתבצעת מתוך סקרנות וחיבור לעולמו האישי

של התלמיד.
 
 

על הקורסים והמורים 

למה ללמוד אנגלית? איפה היא פוגשת אותנו בחיי היום יום? מתי בפעם
האחרונה יצא לך לדבר אנגלית כמו שצריך? עד כמה אנחנו חשופים לשפה
שנייה? בקורס נתמקד בחיזוק ושיפור מיומנויות הדיבור באנגלית תוך שימוש

באמצעים שונים - שירים, הצגות, דיונים ומשחקים. לרוב, ילדים ומבוגרים
מבססים את הידע באנגלית בקריאה וכתיבה ונושא הדיבור נדחק לצד. בקורס
זה נדבר בצורות שונות על נושאים שאנחנו נתקלים בהם במהלך היום יום ובכך

נתרגל ונעשיר את הביטחון של התלמידים לדבר באופן רציף, מדויק ומובן.

TIK TALK מדברים אנגלית/ נופר סיגל

נופר סיגל


