
 מרחבי בחירה  

 2016פברואר 
 

 ו  "שנת תשע

 

 'תכנית ייחודית לכיתות ו







 "אבן חן"בית ספר  ליחודיותחלון  

 תרבויות ושפות  
  
אצלנו   , " ...זה עולם קטן מאוד"

באבן חן מגלים וחוקרים עולמות  

 .ושפות מדי יום ביומו
אם מסקרן אתכם ללמוד על  

תרבויות ושפות דרך , עמים

מוזיקה ומפגשים עם  , אומנות

אנשים מרתקים אנו מזמינים  

 .אתכם אלינו



 קורס החיים איתנו ולצידנו

בכל מפגש תפגשו אנשים  קורס מיוחד ומסקרן 

.  שיספרו לכם על חייהם איתנומיוחדים החיים 

 .חדשהמפגש הוא הפתעה כל 

   



 

 רקסים'הצצה לעולמם של הצ



 הצצה לעולמם של האתיופים



 .יצירתיתבדרך  בקורס זה תטיילו בעולם

  אחרת מפגש תפגשו תרבות ודת כל  

 .ותתנסו במגוון חומרי יצירה

 .יצירתימפגש הוא מפגש כל 

 תרבויותאומנות בראי 



 הנושאים 2הבוחרים בתחום זה יקבלו בכל מפגש את 

  בעולם ניסע  מסע מוזיקאלי  מרתק

ונסיים  הרחוק  במזרח לאפריקה נעבור 

 .באירלנד

  בקורס נלמד את עקרונות שיטת

ומי הוא האיש שהמציא אותה   הפילאטיס

מטרת הקורס להקנות כלים וידע ? ומדוע

על גופנו ולהבין כיצד הוא נע דרך עולם  

 .  הפילאטיס

 

 ופילאטיסמוסיקה סביב העולם 
 תנועה וקצב
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לימוד משחק הכדור עף תוך פיתוח  

,  ושיפור יכולת קואורדינציה ומוטוריקה

שילוב דינאמיקה אישית וקבוצתית קורס  

 חוויתי  

 כדור עף
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 מצפים לבואכם



 ס אבני חושן  "בי

בבית הספר מפתחים חשיבה שיש בה סקרנות  

פיתוח יזמות  , העלאת רעיונות , ושבירת תבניות 

 .ומסוגלות למצוינות והצלחה 
  



, ונכיר סוגי כלי נגינה נלמד בקורס 
 ברישום  נתנסה , מתקופות שונות

בצבעי אקריליק  ,  קנווסג "ונצייר ע
האזנה ליצירות  תוך , וחומרים נוספים

 .מוסיקליות

כשמוסיקה ואמנות  
 נפגשים



 תיבת מוח  

 משחקי חשיבה

 תוך כדי משחק פיתוח אסטרטגיות חשיבה 

משחקים משחקי חשיבה ולוח קלאסיים לעידוד  

 .פיתוח קשרים חברתיים

דרך המשחקים ניתן להעלות את  –חשיבה 

המחשבה לעומק והיכולת , רמת החשיבה

 .לבנות מהלכים מתוכננים

ניתן לתלמידים טכניקות  –פיתוח אסטרטגיה 

וכלים המועילים בהתמודדות על משימות שגם 

 .מחוץ למשחקי הלוח והכתה
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היא אמנות לחימה הניכרת   הקפוארה

שנוצרה בברזיל  ,בתנועות ריקוד ומשחק 

יש  .  אפריקניממוצא עבדים על ידי 

שכן המשחק , בקפוארה ריקודהרואים 

ישנם סגנונות  . שירה וקצב, מלווה בנגינה

בהם הדגש הוא על  , משחק שונים

, אקרובטיקה -מרכיבים שונים במשחק 

 .קצביים או אסטרטגיים, לוחמניים

 אישימקצב תנועות קפוארה  



המנהיגות המעצבת את העתיד ואת לימוד עקרונות 

שיטות העבודה של מנהיגים   צעירים שרוצים ליישם  

 .עקרונות אלו

בסרטים  נצפה , ננהל דיונים על עיצוב העתיד

 WIN" ) רווח לכל"טכניקת הונתרגל את ייחודיים 
WIN.) 

תעניק למשתתפים הבנה , ברובה סדנאית, הפעילות

וידע בתחומי המנהיגות האישית והקהילתית וכלים  

 .על המתרחש בסביבתםלהשפעה 

בעלי   , (יחסית לגילם)מיועד לתלמידים המגלים בגרות הקורס  

,  תרומה לקהילה והתנדבות, רגישות וזיקה לנושאי חברה

 .ובעלי מוטיבציה להוביל שינוי, מגלים סקרנות, רציניים 

 

 מנהיגים את העתיד



 .  משחקבאמצעות התכנות לימוד יסודות 

נותנת מענה גם לתלמידים ללא  הסדנה  

 רקע וגם למתקדמים

   תכנות סדנת מחשב



 ו"תשע –מרחבי בחירה 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ה    .ב.ה.מדברים ב א" ניצנים"ב

 ספרהריאות בבית ברגלי הימוץ א



 "תזונה מנצחת -מהטבע לצלחת"
 



 :נושאי המפגשים
 חשיבות הגיוון בתזונה-גיוון זה הכיוון

 ?האם כל המזונות בריאים -תוויות המזון 

 .נכין יחדיו כריכים בריאים ומאוד צבעוניים

 .נשבור מיתוסים ואמונות כוזבות סביב נושא התזונה
ויטמינים  , חלבונים שומנים פחממות: אבות המזון

 .ומינרלים ותרומתם לבריאות האדם
  .חשיבות ארוחת הבוקר והכנת כריכים מחייכים



 מדריכת הקורס

 דיאטנית קלינית



 

 אמנות במיחזור



 

 במיחזוראמנות 
 

צורת פרופיל  )נלמד על יצירת הצללית של הצדודית  

 .  האישית( הפנים 
 .  מנייר ממוחזר" ארכיאולוגיה" -אמנות בשיטת ה

 



 

 במיחזוראמנות 



   דיוקןצילום   
 ׳סלפי למתקדמים -פוקוס עלי׳-

ניתוח   לטכניקותחשיפה , מבוא לצילום, הכרות

  , צפייה בדוגמאות ,תמונה

התנסות ראשונה  , למקורות השראהחשיפה 

שימוש נכון בתאורה  , (בזוגות)בצילום דיוקן 

משוב  , ואביזרים רקעיםעבודה עם , טבעית

 .שיפוריםאישי ומקצה 

,  עם תוכנות עריכה ועיצוב מתקדמותהכרות 

 עבודה על תוצר סופי
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 נכיר מושגים בסיסיים מעולם התיאטרון

 נלמד לעמוד מול קהל עם טקסט

 נשחק וננוע

 נשפר את הביטחון העצמי

 .סדנה זו תקנה לנו העזה וספונטניות

 

 הצחוק טוב לבריאות



 בריאה בגוף בריא  נפש     

 גופנית לאורח חיים בריא  פעילות 

 "אורח חיים בריא"
 הנעה בהנאה
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,  הכרת משחקי ספורט  רבים ככל האפשר

ידיעת חוקים ותנאי משחק תוך טיפוח  

הגינות ספורטיבית כבילוי  וניצול יעיל  

 .  בשעות הפנאי
ההבדלים  , הכרת  מרכיבי הכושר הגופני

עם התנסות עצמית  , ביניהם וחשיבותם

וביצוע מיטבי אישי של  פיתוח וטיפוח  

הכושר הגופני  לפי היכולת בדרך  

 .ידי מכשירים-חווייתית ועל
 

 

 

 

 

 

 





  מרחבי בחירה בצוקים

ארץ ישראל בראי  

 האומנויות



 ? האם אתם חובבי קולנוע

האם אתם מעוניינים ללמוד מושגים 
 ?מעולם הקולנוע

האם חשבתם כיצד נראה הקולנוע  
 ?הישראלי בתחילת דרכו

בואו הצטרפו אלינו למסע קסום דרך  
החוקרים , סרטי קולנוע ישנים וחדשים

את התפתחות הקולנוע בארץ ישראל 
 .על תקופותיה השונות

 

 מפגש מהסרטים



 "ימס בארץ הקודש'מסעות ג"מתוך הסרט 

 בקולנוע ביקור והסברה



 מפגש מהסרטים



חוג זה מיועד , בריקוד חשקה נפשכםאם 
 ...המעוניינים בריקודים.... עבורכם

בצד לימודים מעשיים של צעדי מחול  
 ,  עממיים ואומנותיים

כל  . נלמד ריקודי הורה וריקודי עדות ישראל
 .זאת בשילוב מחול מודרני עכשווי

נקשיב להרצאות והסברים בליווי קטעי 
 .וידאו מעניינים

כך נשלב בין העיוני למעשי בקורס סוחף  
 .ומלא חיים

  
 

 מחול ישראלי מהורה ועד דיסקו







במקרא נזכר הזית לראשונה בסיפור המבול כאשר  

היונה ששלח נוח מהתיבה חזרה ובפיה ענף זית  

כבודו של הזית הוא השמן המופק  (. 'בראשית ח)

שימושיו של  . כי בו מכבדים אלוהים ואדם, ממנו

,  לסיכת הגוף, למאור, שמן למאכל: הזית הם רבים

. הזיתים משמשים גם למאכל. לריפוי פצעים  ועוד

נותן עלים  , מלבד צילו ונופו הנהדרים, העץ

 .המשמשים להסקה וענפים לקליעת סלים

נתחבר דרך האומנות לזית וחיבורו  , במהלך הסדנא

,  נכיר אומנים שציירו את עץ הזית. לארץ ישראל

נכין כלים לשמן , נכין מחמר כלי לזיתים וחרצנים

  .נקלע מענפי הזית ונצייר את גזע עץ הזית, זית

 

 הזית באומנות





 טיול מתוקשב

לעולם  " דלת הכיתה"אתם מוזמנים לצאת מ

 .אחר של למידה חווייתית
בקורס זה נצא למסע מרתק במסגרתו נחבר  

את עולם האומנות לטכנולוגיה העכשווית של  

בשילוב סביבות לימודיות  , 21 -המאה ה 

 .מתוקשבות
נפליג בדמיוננו למקומות בילוי אטרקטיביים  

בהם היינו רוצים להיות ואף למקומות בילוי  

 .דימיוניים
נחקור אודות מקומות בילוי אלה ונמליץ עליהם 

 .כיד הדמיון, לחברינו
 .נעים" טיול מתוקשב"לכם שיהיה                 

 
 



 ספורט ארץ ישראל

במסגרת הפעילות נסקור את     

ההתפתחות של ענף הקראטה 

 ,  לאורך השנים במדינת ישראל

התלמידים ילמדו על החשיבות של      

כאומנות  , הקראטה כענף ספורט

ספורט ובעיקר ישתתפו  

בפעילויות ובתרגילים מהתחום  

 .באולם הקראטה

 





  

אל צוקים באים 

 !!!ונהנים



 ייחודיות בית הספר במדע וטכנולוגיה  
 וחינוך לקיימות לימודי מדעים ומדעי הסביבה

 '  מרחבי בחירה כיתות ו
 ו"תשע
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 משחקים של פעם
 תנועה בשכונה

 .נשחק משחקים ישנים וחדשים

המשחק נכיר ונשלב מיומנויות  דרך 

 .חברתיות בפעילות חווייתית 

כל אחד ירגיש שדרך המשחק הוא חלק  

 .מקבוצה 
 .המשחקים יתקיימו בגן החבל



,  הצילום הוא כלי מרכזי בחיינו למטרות תיעוד

 .אמנות ועוד

צילום  , זוויות שונות לצילום? למה אנו מצלמים

 .טכניקות בסיסיות ועוד, פורטרט

.  בקורס נפתח את הצילום ככלי לביטוי עצמי

דרך הצילום נגלה שלכל אחד יש מבט מיוחד  

על העולם ונדע לכבד אותו ולראות את היופי  

 .דרך עיניהם של ילדים שונים

 .לצילומי חוץמצלמה לצורך הצילום נצא עם 

 

 צילום בטבע



 בישולים מהטבע

היכרות עם עולם הצומח מתחת לאף  

 .והשימוש בצמחים לתועלת האדם

נכיר צמחים הגדלים בגינות ציבוריות ובשדה   

 .כגון צמחי התבלין

 מצמחי חרדל" פלפל של הטבע "הכנת ה

 .לגלוטןהפעילות אינה מתאימה לרגישים 





 טיסנאות
ספורט מהנה  , חשיפה לספורט הטיסנאות

המשלב עבודת כפיים עם צבירת  , ותחרותי

 .ידע טכנולוגי ופיתוח חשיבה יוצרת

יציבות כלי  , למידת יסודות האווירודינמיקה

 .טייס ושיקולים בתכנון

 .בניית טיסנים



 טניס שולחן
משחק קצבי ומהיר   –טניס שולחן 

תרגול , כושר גופני, המצריך מאמץ

ממושך ואימונים על מנת לרכוש 

 .מיומנות גבוהה





 תחיםפמ..ולמים ח......קטש

   יצירתיות

שיש לכל אחד  , היא תכונה טבעיתהיצירתיות 

את  תלמדו לזהות . כמו שריר, וניתן לאמן אותה

את  תתרגלו , שלכםהיצירתיות הטבעית 

כחלק מצורת  ותטמיעו אותה השימוש בה 

 .שלכם החשיבה 

יצירה : שימוש במגוון טכניקותבמפגשים תעשו  

,  תנועה, כתיבה, בנייה, המצאה, מסוגים שונים

היצירתיות והשימוש  מגילוי  תהנומשחק ובעיקר 

 . בה



להתראות בתכנית  

מרחבי הבחירה  

 היישובית

14.2.16 


