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דברי פתיחה

תכניתשלהתכניותקטלוגאתבפניכםלהציגשמחיםאנו

.ז"תשעהלימודיםשנתלקראת,קרב

מהותאתבשיעוררואהקרבתכניתשלההעשרהתפיסת

..וילדותילדיםעםוהחברתיתהחינוכיתהעבודהומרכז

עםמפגשדרךולילדותלילדיםליצורמטרתוהקרביהשיעור

מסוגלותשלחוויה,אישילביטויהזדמנות,משמעותימבוגר

דרךלמידהוכמובןהשוויםקבוצתעםחברתימפגש.והצלחה

.והתנסותחקר,חוויה

הספרבית.חינוכיוחזוןעולםתפיסותולבססלפתחס"לביהמאפשרתהתכניותשלמושכלתבחירה

לבחירהמציגשלנוהתכניותקטלוג.וההוריםס"ביהעםודיאלוגלקשרנוספתפלטפורמהליצריכול

והערכההדרכהשלמקצועיותיחידותעומדותמאחוריהןכאשרוביתחוץ,ותכניותתוכןתחומישלמגוון

.הספרבבתיעבודתןאתהמלוות

הפעלתןזמינותאתלכן.אזוריבהיקףעובדותמהתכניותחלקאך,ארציתתכניתאנוכילצייןחשוב

.היישוביהרכזעםלבדוקכדאיספרכםבבית

של50-הבשנותבשיקגומיוחדיםספרבתימייסדת,אמריקאיתמורהשהייתה)שנוקולינסמרווה

המאמינההבסיסיתהתפיסהאתניסחה(ולמידהחינוךבנושארביםפרסיםזוכת,הקודמתהמאה

".מבריקילדנצורתלמידכלבתוך"-ילדבכלהטמוןבפוטנציאל

אתלגלותילדלכלשתאפשר,והנאהדעתמרחיבת,כוללתתכניתשתצורולכםמאחלתאני

.הספרביתוחייההוריםגםאלאוהילדותהילדיםאתרקלאשתעשירבוהטמוןהפוטנציאל

יעקובוביץיונית

בחינוךלמעורבותקרבתכניתלית"מנכ



דבר המנהל הפדגוגי הארצי
,יקריםוחבריםשותפים

.ז"תשעהפעילותלשנתהתכניותקטלוגאתבפניכםלהציגשמחיםאנו

ונבנוהותאמואשר,וחברותביתתכניותשלרחבמגווןמרכזהקטלוג

.העשרהתכניותשלביותרוהאיכותיהמקצועיהמגווןאתלתתמנתעל

של,פיתוחושלחשיבהשלומתמשךארוךתהליךשלשיאואלא,חוגעודלאהואבקרבהעשרהשיעור

.גאוותנוכךועלחיפושושלשיפורשלסופיאיןבתהליךנמצאיםאנו.והדרכההערכה

החשיבהגירוי,התפתחות,ללמידההתלמידיםעבורנפלאההזדמנותמהוותאלושתכניותיודעיםאנו

.לחייהםהלאהאותםשילווענייןתחומיומציאת

.במסגרתכםהחינוכילרצףהמשךיהווהאשרופדגוגיחינוכיעושרתמצאוזהשבקטלוגבטוחיםאנו

,בברכה

גטלובסקיאדי

דבר מנהלת תפעול פדגוגי ארצית
.לכםשלום

במסגרתהפועלותהתכניותעלהמידעאתריכזנושלפניכםבקטלוג

המידע,לראותשתוכלוכפי.ז"תשעהלימודיםבשנת,קרבתכנית

,יעדלאוכלוסייתהתייחסותאלאעצמההתכניתעלקצרהסקירהרקלאכולל

.איתנוההתקשרותודרכיהארץברחביהפעולהאזורי

תכניתבמסגרתלפעולראויותשנמצאוהתכניותמגווןעםהארץברחביהאזוריםלכללהגיעלנוחשוב

והגניםהספרלבתיקרבתכניתביןשנוצרהפעולהושיתוףמהשיחחלקבקטלוגרואיםאנו.קרב

.השותפיםבעזרתוהרחבתולהעמקתוומקווים

ליצורוביחדלרשותכםלעמודנשמח-ומושכלתמעשירהלבחירהלעזרתכםהיישובייםהרכזים

.וחווייתיתמגוונת,העשרתיתלמידהולתלמידותלתלמידים

.פעולהשיתוףוהמשךטובהשנהולכולנוומשמעותיתמוצלחתבחירהלכםמאחלתאני

גלילימיכל
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(2502)סיפורטרון

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ב-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

שלרחבמגווןעםחווייתימפגשבאמצעותקריאהעידודשמטרתהבובותותיאטרוןילדיםבספרותתכנית

ומגווניםרביםבאמצעיםמשתמשתהתכנית.הילדשלהאישיהביטויויכולתהדמיוןפיתוח,ספרותיותיצירות

פעילויות.צלליותותיאטרוןפעילותספרוני,ספריםשלסטים,בובותתיאטרון:הסיפוריתהחוויהלהעברת

”שליהצבעיםקופסת“,ובשירבציורבעירטיול–”רחובשפת“:יוצריםבעקבותפעילותספרי:מיוחדות

.משורריםשיריבעקבותילדיםאיוריתערוכת–”הקסםמכחול”ו,גוטמןנחוםשל

ת
אוריינו

(2504)קוראיםמועדון

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ו-הכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

מספרמקריאהמדריךשיעורכלשלבתחילתו.ילדלכלספר–הספריםאתמקבליםהילדיםזובתכנית

המדריך,הספרעלמשוחחים,(קוליתקריאה)משותפתבקריאהממשיכיםהבאבשיעור.הספרמתוךפרקים

כותביםהםשבו,אישייומןמנהליםהילדיםבבד-בד.כיתתישיחויוצרהנקראהטקסטמתוךמשפטיםמאיר

,(בבית)עצמאיתקריאה,משותפתקריאהמשלביםאנואלובמפגשים.הקריאהבעקבותשלהםהמחשבותאת

.התכניתשלהפעילותבספריופעילותיצירה,כתיבה

ז"תכניות העשרה תשע

(2575)ערבימגזר–ותיאטרוןמשחק,סיפורשעת

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלצפון:אזור

.العربيللوسطمخصصالبرنامجהערבילמגזרמיועדתהתכנית

,בובותתיאטרון,תיאטרוןכגוןאמצעיםומגווןילדיםספרותביןמפגשחווייתיבאופןמשלבתהתכנית

.לקריאהאותםולעודדהספריםעםהילדיםהכרותאתלהעמיקהתכניתמטרת.יצירה,ודיאלוגדיון,משחקים

.חברתייםערכיםהקנייתועלהילדיםשלהחשיבהפיתוחעלמיוחדדגשמושם,בנוסף

.ובינלאומיתערביתספרותוכוללתמגוונתבתכניתהילדיםספרות
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(1715)לילדיםיוגה

דקלגיא:ספק

ד-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלצפון:אזור

תנוחותאתלתרגללומדיםהילדים.ומרתקתחווייתיתבדרךהיוגהעולםעםהילדיםאתמפגישההתכנית

.ועודמוסיקה,משחקים,הטבעמןדימוייםבאמצעותוהרפיהנשימהתרגיליומבצעיםהעיקריותהיוגה

התכנית.ורעננותבריאותלגוףומעניקותנכונהויציבהגמישותמשפרות,לילדיםמותאמותהיוגהתנוחות

תרגולידי-על.ההרגשהעלומהשפעתהמוויסותהולהנאההנשימהתהליךעםלהיכרותהילדיםאתחושפת

.מרגיעהמוסיקהבליוויפשוטולדמיוןלתחושות,השוניםהגוףלחלקיאותוומכווניםהריכוזאתמעצימים

בי
טי

רנ
לט

א

(1703)לשקטתנועה

מונטיפיוריויפיתחנןתמר:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלודרוםירושלים,מרכז:אזור

לשיפורוגםולחציםכעסיםעםלהתמודדות,הריכוזלהעלאתמודרךודימיוןמגע,יוגהמשלבתהתכנית

להפגת-נכונהונשימה(רייקיבסיסעל)מגע;והנפשיתהפיסיתהבריאותלשיפור-יוגה.והנשימההיציבה

.ובפחדיםבחרדותלטיפולככלי’דימיוןסיפור’ומדיטציה-מודרךדימיון;ופחדיםכעסים,מתחים

.הילדיםובבתיהספר-בביתוהאווירההאקליםלשיפורהספר-ביתולצוותלגננות,למורים,לילדיםהדרכה

(1702)והשקטהלמידהמיומנויות

מונטיפיוריויפיתחנןתמר:ספק

ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

.האחרעםמכבדודיאלוגלשיחבסיסומייצרתוחיצוניותפנימיותהקשבהמיומנויותבפיתוחעוסקתהתכנית

.הילדשלהחייםובסביבתבגןהחברתיתהאקליםלשיפורככליוריכוזפנימהבתנועהדוגלתהתכנית
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(160)אוריגאמטריה

בישראלאוריגאמימרכז-מיריגאמי:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

.(ניירקיפולי)האוריגאמיאמנותבאמצעותגיאומטריההוראת-למידהתומכתתכנית

הנושאיםאתלומדיםזוובדרך,ועודהצומח,החימעולםאוריגאמידגםיוצריםהתלמידיםשיעורבכל

.ונהניםמיומנויותמחזקים,ידערוכשיםהתלמידים.ועודמצולעיםזיהוי,זוויותמדידתכדוגמת,הגיאומטריים

ת
אמנו

(167)וגיאומטריהניירקיפולי–אוריגמי

אורוןיואב:ספק

ג-בכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

יםיצורי,פרחים,ציפורים,קישוטיםכגוןיצירותמגווןלקפלמנתעלניירבפיסתמשתמשיםבאוריגמי

.ועודמסכות,ויבשה

עזרכליבכלאובדבק,במספרייםשימושללא,בלבדהניירקיפוליבעזרתמתבצעותבאוריגמיהצורותכל

.וגיאומטריההנדסהכגוןהפורמלייםהלימודלנושאיהשקהעםפנאיחוגשלאלמנטיםמשלבהשיעור.אחר

(162)ממוחשבתאנימציה

מרוםקיטו:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלודרוםירושלים,מרכז:אזור

תוכנותלימוד,וכמובןסיפוריםכתיבת,ציור,צילום:מגווניםבחומריםיצירהבאמצעותהאנימציהעולםהכרת

.ויכולותיהםרמתםפי-עלאנימציהסרטיליצורלתלמידיםשתאפשרנהייחודיותמחשב

אלה.Lightwaveכמווהמתקדמיםהחדישיםועדמהבסיסיים,מחשבובכליבתוכנותעובדיםהתלמידים

.הממוחשבתהאנימציהבעבודתמירביתשליטהלהםלאפשראמורים
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(165)קלאסיתאנימציה

מרוםקיטו:ספק

ד-אכיתות:היעדקהלודרוםירושלים,מרכז:אזור

ויזואלייםסיפורים)הקלאסיתהאנימציהבתחוםסרטיםויצירתהאנימציהשלהרחבהעולםעםהיכרות

שונותבדרכיםהדמויותאתמכינים,תסריטממנויוצרים,סיפורכותביםהילדים.(מגווניםבאמצעים

.ועורכיםמצלמים,(’קולאז,ציור,פלסטלינה)

(2102)הערביבמגזראמנות–בענןקשת

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ב"חט,ו-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלצפון:אזור

.العربيللوسطمخصصالبرنامج.הערבילמגזרמיועדתהתכנית

.ובינלאומייםמקומייםאמניםבהשראתחזותיתאמנותבלימודימתמקדתהתכנית

והבנההתבוננות,באמנותיסודומושגימיומנויותלימוד,האישיוהביטויהדימיוןפיתוחעלדגששמההתכנית

.הספר-בביתהנלמדיםהמקצועותעםואינטגרציההקרובהבסביבהלגירויים

(170)קומיקסחושבים

משיחכנרת:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלודרוםירושלים,מרכז:אזור

המשמש,למידהכליהינו,כמתודההקומיקס.לילדיםהקומיקסשפתללימודתכניתהינה"קומיקסחושבים"

המוסכמיםהסימניםבאמצעות.והבעהלביטוימצויןכליהינוהקומיקס.נושאיםמגווןשלללימודפלטפורמה

גורמיםהקומיקסציורי.רביצירתימרחבמאפשריםאשרואישייםחברתיים,רגשייםמסריםלהעבירניתן,

.הילדשלהעצמיתוהמודעותהביטחוןלחיזוקותורמיםלילדיםמרובההנאה
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קרבבתכניתהאמנותתחום

קרבבתכניתהאמנותתחוםמנהלת-שטריתבןאורנה

.והבעהחברה,חינוךשלבשאלותתמידיבאופןהעסוקודינאמיעכשוויתחוםהואקרבבתכניתהאמנותתחום

מדימפתחהתחום.וביקוריםבהשתלמויותהתחוםומדריכימדריכותאתהמלוותצוותנשותעשרמונההתחום

בנושאיםמתמידדיוןתוךאמנותבחומריחווייתיתהתנסותולילדותלילדיםהמאפשרותלימודיםתכניותשנה

,והעולמיתהיהודיתהפלסטיתהאמנותשלהעשירהעבראלהתבוננותמעודדהתחום.ופרשנותביקורתשל

לבנייהבולהיעזרספר-ביתלכלמציעהאמנותתחום.ורלוונטיתמקומיתבלמידהחזותייםדימוייםוקושר

.אמנותיתחוויהאוחומר,נושאסביבספריים-ביתפרויקטיםשלולפיתוח

(2170)י”גנפלסטיתאמנות

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

גדולמידהבקנהפרויקטיםשלויישוםעיצוב,לתכנוןמפגשיםשלסדרותעלמבוססתהילדים-לגניהתכנית

,ניירבעיסתעבודה,קירציורי,קירפסיפסי,חצרפסליליצירתמפגשיםמציעההתכנית.הקהילהובשיתוף

התכנית.הוריהםבשיתוףצעיריםלילדיםמותאמותהעבודות.ועודחצרעציצי,ביציקהמדרךאבנייצירת

.שנהחצישלבמודללעבודהאפשרותישנה.הצוותורצונותהגןצרכיפיעלונבניתמודולרית

(2160)ס"בתיהפלסטיתאמנות

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ב"חט,ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

.אמנותבחומריחווייתיתהתנסותתוךועכשוויותקלאסיותאמנותיצירותעםמפגשיםמציעההתכנית

ואירועיםחגים,עונתייםנושאיםשלשילובםתוךלילדיםהמתאימיםנושאיםשלמרצףבנוייםהמפגשים

ולהביעליצירתיותדרורלתתיכוליםוילדותילדיםבומרחבלהיותלמטרהלעצמהשמההתכנית.לאומיים

רגשייםביטוייםעלדגשושמהבכיתהחברתיותלסוגיותמתייחסתהתכנית.מגוונותבדרכיםעצמםאת

פסליםויצירתתערוכות,וילדיםהוריםערביומציעהספריים-ביתפרויקטיםמעודדתהתכנית.הילדבאמנות

.סביבתיים
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(2105)ערבימגזר–סיפורושעתבובותתיאטרון

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ב-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלודרוםירושלים,מרכז:אזור

.العربيللوسطمخصصالبرنامج.הערבילמגזרמיועדתהתכנית

עמוקהוהיכרותקריאהלעודדומטרתה,הערביבמגזרלילדיםבובותותיאטרוןסיפורשעתמפעילההתכנית

חשיפת.והבינלאומיתהעברית,הערביתמהספרותרביםילדיםסיפוריכוללתהתכנית.הספרעולםעם

לפיתוחהמביאים,חברתייםוערכיםתכניםשלעולםעםמפגשיוצרתולסיפוריםלתיאטרוןהתלמידים

.החשיבה

My(175)קומיקס

העשרהבינדראפרת:ספק

ו-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלצפון,ירושלים,מרכז:אזור

תוך,וחברתיאישילביטויוככלילימודיככליהמשתלבת,עולמיתתקשורתשפתבהקנייתעוסקתתכנית

,חברתייםבנושאיםשוניםתכניםהרוכשיםהילדיםמעורבותאתמעמיקההתכנית.וכתיבהאיורכישוריפיתוח

.התוצריםג"עמרהיביםקומיקסציורייצירתי"עויישומםואקטואלייםערכיים

רגשותלהוצאתביטויככליהמשתמשיםהילדיםעולםמחייודמויותבסיפוריםומלוותמגוונותההוראהשיטות

.חווייתיותסדנאותשלבתהליךותחושות

(190)עכשוויתאמנות

חולוןמדיטק:ספק

ו-הכיתות:היעדקהלמרכז:אזור

באמנותהטמוןהפוטנציאלאתולגלותלחקור,להתנסותלתלמידיםתאפשרעכשווית׳׳אמנותתכנית

חשיפה,פרונטאלייםשעוריםשלמשילובבנויההתכנית.חייםאניבוהעולםלהבנתכאמצעיהעכשווית

תרבותיותולתופעותעכשוייםטכנולוגייםלכליםהתיחסותתוךזאתכל.אמנותיתועשייהאמנותלעבודות

.מקוריתחשיבההמעודדתביקורתיתפריזמהדרךעכשוויות
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(105)"זבנג"קומיקס

מ"בעהדרכותאתגרים:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

רגשותהבעתיכולתמפתחתהיאכךלצד.הילדיםשלוהדמיוןהאוריינותלפיתוחמכוונתקומיקסתכנית

שימושתוךזאת.הילדבעבורמתחיםופורקןלרגשותאלטרנטיביביטויאפיקמהווההתכנית.ותחושות

לתרגללומאפשרת,גםכמו,בכתבהילדשלהביטויכושראתמפתחתהתכנית.ואהוביםמוכריםבנושאים

שללאורכהמפתחהילד.וסדראסתטיקה,דיוקשלמיומנויותלילדמקנההתכנית.ומובניתרצופהחשיבה

הקסומותהקומיקסהרפתקאותבאמצעות.עדינהומוטוריקהיד-עיןקשר,קואורדינציהשלכישוריםהתכנית

ובטיחותאלימותכמניעתובבעיותושלוםהמיניםביןכשוויוןערכייםבנושאיםהילדיםעםנוגעתהתכנית

.ומיוחדתמקוריתבדרךבדרכים

10

ת
אמנו



(452)בובטרון

לבשמים:ספק

ב-אכיתות:היעדקהלודרוםמרכז:אזור

היומיוםמחייהלקוחיםבתכניםהעוסקתומודרניתקלאסיתילדיםספרותעםהילדיםאתמפגישההתכנית

.ועודמשאלותהבעת,הדימיוןעולם,משפחה,חברות:שלהם

הילדים.ישראללחגיוחיבורהספריםממצעדספריםבשילובהספרלעולםוחיבורקריאהמעודדתהתכנית

.ועודאימפרוביזציות,דרמה,תנועה,פלסטית:האמנותשלהשונותבשפותמתנסים

(405)בובנאות

ענתותתיאטרון:ספק

ג-אכיתות:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

תוך,בובותתיאטרוןבימתמאחוריוהפעלתן,ממוחזריםחומריםבכללם,שוניםמחומריםתיאטרוןבובותהכנת

וקלותפשוטותבובותמיצירתהחל,ותיאורטיתמעשיתעבודהכוללתהתכנית.שפהכישוריעלדגששימת

,מקלבובות,ספוגבובות,כפפהבובות:בובותלסוגידוגמאות.מורכבותבובותליצירתועדולהפעלהלהכנה

.ועודחיים-בעליבובות,מסכות,צלליות,מריונטהבובות

(420)דרמטיקה

למידהמרכז–אופק:ספק

ילדיםגני:היעדקהלדרום,צפון:אזור

הטומנותדרמהשלסיטואציותלילדיםמזמנתהתכנית.דרמהבאמצעותהחשיבהולטיפוחלפיתוחתכנית

סיפוריםעלומבוססת,וקוגניטיבייםאישיותיים,רגשיים,חברתייםלמסריםהקשורותלמידהאפשרויותבחובן

,מאוייריםגדוליםהמחשהסיפוריכגוןייחודייםהמחשהאביזריכוללתהתכנית.הקלאסיותהיצירותממיטב

.ועודתנועתיותלפעילויותייחודייםאביזרים,תחפושותמגוון
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(413)תיאטרוןעושים

תיאטרוןעושים:ספק

ילדים-גני:היעדקהלדרום,ירושלים:אזור

.שיעורבכלמגווניםהמחשהאמצעיעםילדיםסיפורישמשלבתלילדיםבובותותיאטרוןדרמהתכנית

באמצעותסיפוריםמתוךדמויותמציגיםהילדים.דמיונםלפיתוחהתורםבובותבתיאטרוןצופיםהילדים

.ססגוניתותפאורהמוסיקה,אביזרים,תחפושות

.בפעילותהילדיםכלשיתוףעלדגששמההתכנית

(2400)קרבבתכניתוהתיאטרוןהדרמהתחום

קרבבתכניתוהתיאטרוןהדרמהתחוםמנהלת-גריןליהי

נועזתהרפתקהשלומכילמאפשרכמקוםהבמהאתמציעיםוהתיאטרוןהדרמהתחוםומדריכימדריכות

התיאטרוןבמתשלבמעלההראשונהמטרתה.לטעותואפשרלנסותמותרבו,בטוחכמקוםגםאך,ומרגשת

שאינםלאלוגם,חוזרוהבלתיהייחודיהקולאתלהשמיע:ואחדאחתלכלביטוילאפשרשבכיתההמאולתרת

מפגש,קבוצהוגיבושהיכרותשלשנתימתהליךמורכבתהתכנית.”האמיץ”ו”מפורסם”ה,”יפה”הבהכרח

.בימתיתוצרעלועבודהוהתיאטרוןהדרמהיסודותעםחווייתי

(426)ודרמהתיאטרון

ענתותתיאטרון:ספק

ו-גכיתות:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

הדימיוןמעולםמצביםוהצגתאימפרוביזציותבאמצעותוהדרמההתיאטרוןמעולםמפתחמושגיהכרת

עלהשחקןשללתפקידוומתוודעיםטקסטיםעםעובדים,ילדיםלאגדותנחשפיםהילדים.המציאותומעולם

;כשפהמתפקדתהיאוכיצדתפקידהמהו,פניםהבעתמהי-כשפהמימיקה:מפתחלמושגידוגמאות.הבמה

,תפאורה:הבמהשעלבאלמנטיםשימוש;תיאטרוןמשחקיידי-עלומופשטותריאליסטיותדמויותעיצוב

.ועודמסכות,תלבושות,חפצים
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(445)ותנועהתיאטרון

יעקובוביץאריק:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

התכנית.ומאווייםתחושות,רגשותביטוילצורךהריכוזיכולתלשיפורוזיכרוןדימיוןבתרגיליעוסקתהתכנית

תהליכיבאמצעותשלהםהאלתורכושרואתהעצמיביטחונםאת,הילדיםביןהתקשורתאתמחזקת

.הבמהעולםוהכרתמשחקתרגילי,חברתיתדינאמיקה

.וביקורתימשכילקהללהיותאותםומחנכתלספרותהילדיםאתמקרבתהתכנית

(410)תיאטרוןפלאי

ספורטיגן:ספק

ילדיםגני:היעדקהלצפון:אזור

הפעילותאתומגוונתמשלבתשהיאבכךייחודה.הרךלגילוסיפורדרמהתכניתהינהתיאטרוןפלאי

.במרחבותנועהריקוד,משחק,הצגות,סיפורים:כמודרמתייםבאמצעים

הילדיםילמדו,והסיפוריםהפעילויותומתוך,ומודרניתקלאסיתספרותעםהילדיםאתמפגישההתכנית

בכל,וחרוזיםפתגמים,מושגיםהכרתי"עאוריינותבפיתוחהילדאתמעשירההתכנית.חברתייםערכים

,שוניםהפעלהאביזרי,ויזואלייםהמחשהאמצעי,תפאורה,תחפושות,באביזריםשימושיעשהשיעור

.הסיפורחוויתאתהמעמיקה,במוסיקהמלוויםהשיעורים.ולחקורלהתבונן,להזדהותלילדהתורמים

.ושמחהתומכתבאווירהבטוחבמרחבוהתנסותבלמידהמתאפיינתהחינוכיתהגישה

(440)התיאטרוןאמנות

חולוןמדיטק:ספק

ו-הכיתות:היעדקהלמרכז:אזור

שיטותעםוהיכרותמקוריתיצירה,בקבוצהעבודה,היצירתיתהחשיבהפיתוחעלדגששמההתכנית

מעצב,במאי)והיוצרהשחקןבעבודתחווייתיתהתנסותתוך,התיאטרוןאמנותשלשונותואסכולותשונות

,החברתיתברמהוהןהאישיתברמההןמעציםככליהתיאטרוןשלערכועליינתןנוסףדגש.('וכדתפאורה

.ערךולתחושתהצלחהשללחוויה,אישילביטויהזדמנותהתלמידיקבלהתיאטרוןשפתבאמצעות
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(1462)ומשפטחוק

מ”בעחדשיםאופקים:ספק

ו-הכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

זובדרךרוכשים,מבוימיםמשפטיםבאמצעותשלהםהיומיוםמחייחברתייםבנושאיםעוסקיםהילדים

.הרטוריתיכולתםאתמחזקיםואףטובהאזרחותשלערכים

(1414)צעיריםקוסמים

מ”בעחדשיםאופקים:ספק

ד-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

פיתוחתוךהקסםאתלחוותמאפשרתהתכנית.הבמהאמנויותשלמסתוריומעטיומיןעתיקחלקהםקסמים

.ועודקהלמולעמידה,וקבלתומשובמתן,סיפוריםסיפור:אישית-ביןתקשורתשלמיומנויות

כלאתומקבלים,קסמים2-3לבצעכיצדשיעורבכללומדיםהילדים,הקוסמיםשבועתאתשנשבעואחרי

.והחבריםהמשפחהבניבפניגםשלמדואתלהדגיםשיוכלוכדיהדרושיםהאביזרים

(1404)אגלינג’הגאמנות

קלות:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

בטחון,גופניתושליטהקואורדינציה,בחברותאעבודה,בינאישיתתקשורת,וסובלנותסבלנות,פנימישקט

,חברתיותמיומנויותלפיתוחהשוניםאגלינג’הגבכלישימושעושההתכנית!חייםשמחתהמון...ועצמי

מקלות,דיאבולו,כדורים)אביזריםשלרחבמגווןהשנהבמהלךפוגשיםהילדים.אישיתולצמיחהלהעצמה

לאלהוגם,שבינינולזריזיםגם:לכולםמתאימההתכנית.(ועודמשקלשיוויאביזרי,מסתובבותצלחות,פרח

...כאלהשהםיודעיםלאשעוד
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(3410)ואתהאני

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ו-דכיתות:היעדקהלדרום,מרכז:אזור

שינויהדורשיםבתחומיםוילדותילדיםשלוהשפעהיזמותלעודדהבאהפעילהלאזרחותחברתיתתכנית

גיבוש,צוותעבודתשלבנושאיםחווייתיתפעילותהתלמידיםעובריםהשנהשלהראשוןבחלקה.לטעמם

פיעלפרויקטשללמימושומוקדשהשנהשלהשניחלקה.ועודבמציאותשונהלהתבוננותהיכולת,חברתי

אקטואלייםחומריםומשלבתהתנסותמתוךלמידהתהליכימקדמתהתכנית.הילדיםשלובהובלתםבחירתם

.הילדיםשלמעולמם
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(1480)לחייםכלי–גישור

גביםקבוצת:ספק

ד-גכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

-ביתלסביבתהןהסכסוכיםופתרוןהגישורבתחוםישימיםכליםלתלמידיםלהקנותהיאהתכניתמטרת

שוניםתלמידיםלקהליוהפעילויותהשפההנגשתעלדגששמההתכנית.האישייםלחייהםוהן,הספר

,במהירותוליישמהללמודלתלמידיםומאפשרת,מובניתהינההנלמדתהגישורשיטת.הייחודייםוצרכיהם

רביםבתרגוליםמתנסיםהתלמידים,ומענייןחווייתיבאופןנלמדהתהליך.הספר-בביתאחרתשפהומייצרת

.החייםמעגליבכלשלהםהאישיותהגישורמיומנויותאתלשפרלהםמאפשריםאשר

(1481)הגישוריתהשפה

גביםקבוצת:ספק

ב-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

וללאכפיהללא,מרצוןלהסכםולהגיעומתןמשאלנהלמסוכסכיםלצדדיםלסייעשניתןמניחההתכנית

פועלתהתכנית.היומיוםבחייחדשהבשפהלהשתמשהתלמידיםאתללמדהיאהתכניתמטרת.אלימות

תקשורתומיומנויותומתןמשאניהול,קונפליקטבמצביהתנהלות,פעולהשיתוף:עיקרייםערוציםבארבעה

.אישיות-בין
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(1482)מתןשלמסע

גביםקבוצת:ספק

ו-הכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

בארץשוניםובמגזריםבמערכותמוטמעאשרומתןלמשאייחודימודלעלמבוססתאשר,דרךפורצתתכנית

.איכותייםופתרונותאפקטיבילדיאלוגהמוביל,מובנהתהליךמעודדתשלנוהייחודיתהתפישה.ובעולם

.לעתידכבוגריםוהן,כעתאתגריםעםהתמודדויותעבורהןהתלמידיםעבורחיונייםאלהמעשייםכלים

המעגל,הילדשלהשוויםקבוצות:מוקדיםבשלושהתרגוליםעלומתבססת,ודינמיתחווייתיתהינההתכנית

.בחייוסמכותיותדמויותמולוהתמודדות,המשפחתי

(2543)הבעות

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ד-אכיתות:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

שלהשיוםיכולתלפיתוח,שפתםלהעשרת,הילדיםשלהרגשיתהאינטליגנציהלטיפוחפועלתהתכנית

התכנית.’השוויםקבוצת’בבתקשורתהצלחהבחוויותולהתנסותהדיאלוגמיומנותלחיזוק,ותחושותרגשות

בניית,הקומיקסשפת,בגרוטאותבנייה,דרמה,יוצרתכתיבה,ציור,פיסול:מגווניםהבעהאמצעימפעילה

.יוםלאותוהיצירהכליאתמפגשבכלבוחריםהילדים.ועודבובותתיאטרון,סיפורים,משחקים

(2543)מתבגרים

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ב"חט,ו-הכיתות:היעדקהלדרום,מרכז:אזור

אישיתהעצמה,בינאישיתלתקשורתמיומנויותרכישת:הקבוצהבתוךהפרטבהעצמתעוסקתהתכנית

ספרית-ביתלהתמודדותאיכותימענהלתתהרצוןרקעעלצומחתהתכנית.בקבוצהחיוביותנורמותוהבניית

,קבוצהמהי:המפגשיםמנושאי.הספר-בביתמיטביאקליםיצירתעללהשפיעוהרצוןהחברתייםהתכניםעם

.ופרידהמעברים,ובנותבנים,חברתיתמחאה,הקבוצהכלפיהפרטאחריות,קבוצתילחץ,פעולהשיתוף

16



(2545)וחומרחוש

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

אתשמשניםורטוביםנוזליים,דביקיםחומריםעםמפגש.ילדים-בגנייצירהבחומרירגשי-חווייתימפגש

מאפשרתהתנסותשלבתהליךועיבודוהגולמיבמצבובחומרפעולה.ילדשלידיולמגעשלהםהצבירהמצב

,לצבוט:בחומרים”לטפל“הילדיםאתמעודדתהתכנית.החומרשלוהתכונותהשינוייםאתלחקורלילדים

יבשחימר:החומרים.ועודלסחוט,לצבוע,להשרות,לבנות,להמיס,לרסק,להדק,להכות,למרוח,למעוך

עיסת,סבון,נסורתעיסת,קצף,גבסתחבושות,גבסעיסת,בצקים,ידייםצבעי,למיניהןניירעיסות,ורטוב

.ועודקרטוןעיסת,חול

ת
בו

תר
ה ו

בר
ח

(1495)הצעירהמאלף

אנשיםבשירותכלבים–א”כבעמותת:ספק

מ"חכיתות/ספרבתי,ו-הכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

אמיתי,כןמקשרונהניםכלביםלאלףלומדיםהילדיםהתכניתבמסגרת.כלביםאילוףדרךילדיםשלהעצמה

הבטחוןהעלאת,פחדיםעםהתמודדותעלדגששימתתוךנעשיתהפעילות.האדםשלהטובחברועםוקרוב

הילדיםהשנהבמהלך.החברתייםהקשריםושיפורהתנהגותבעיותעםהתמודדות,המוטוריקהשיפור,העצמי

תלמידישארמולכלביםאילוףמופעומעליםארציותכללספורטיביותכלביםאילוףבתחרויותמשתתפים

.הספר-בית

(1407)המופלאהעולם

הדרכותדעת:ספק

מיוחדחינוך,ו-אכיתות:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

פותחתהתכנית.ולשפותללבוש,לאמונות,לטקסים,למנהגיםחשיפהתוךותרבויותארצות,יבשותאלמסע

לשונותחשיפהומעודדת,אחרותתרבויותשללעולמותהצצהידי-עלהילדשלהפנימיעולמואלצוהר

.האחרולקבלת
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ת
תרבו

חברה ו
(1457)אחרמסע

לבשמים:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

וחווייתיפעילבאופןהילדיםמתוודעיםהמסעבמהלך.אחריםוריחותצבעיםאל,רחוקותתרבויותאלמסע

העולםתרבויותשלהמסורתייםוהמאכליםהשפהמשחקי,והאמנותהמוסיקה,הלבוש,החייםאורחותאל

.האחרלקבלתכמפתחתרבותיות-לרבחלוןהמשתתפיםבפניפותחתהתכנית.ישראלארץותרבויותהרחב

(1456)למתבגרערכה

לבשמים:ספק

ב"חט,ו-הכיתות:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

,עצמיביטחון,עצמידימויכגוןהילדיםשלהיומיוםמחייהשאוביםחברתייםבנושאיםעוסקתהתכנית

לדיוןעוליםאלהנושאים.ועודאסרטיביות,גבולות,וילדיםהוריםתקשורת,מנהיגות,ותדמיתסטיגמה

התכנים.”לבדלאאני“בבחינת,המשתתפיםביןשותפותתחושתויוצרים”השוויםחברת”לברלוונטיות

.ועודסרטונים,תפקידיםמשחקי,חברתייםמשחקיםבאמצעותמועברים

(1466)תבל

מארגעמותת:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלצפון,מרכז:אזור

.מגווניםדידקטייםובאמצעיםחווייתיותבדרכיםורחוקותקרובותלתרבויותהילדיםאתחושפתהתכנית

אתהילדיםאצללפתחמבקשתהתכנית.ומייחדמאחד,ומוכרזר,ודומהשונהשלבנושאיםעוסקתהתכנית

חיבורגםכמו,האחרקבלתושלסובלנותשל,דיאלוגשל,הקשבהשלמיומנויותלטפח,הטבעיתהסקרנות

.תרבותםואלמשפחתםאל,עצמםאל
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(1492)שלנובטבעזהחברות–קשרים

חיהכלינשוף:ספק

ב"חט,ו-הכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

מסע?בשטחמהולמורשתלטבעוהאהבההחיבורעידודתוך,חברתייםוכליםחייםכישוריפיתוח?מהלשם

תוך,שוניםהישרדותוכלישונותתרבויותויחוויכירובומסע.הטבעואללכיתהמחוץהילדיםשלמרתק

ביןהפעולהושיתופיהקבוצתיתהעבודהאתלדגשלהשמההתכנית..משמעותיתקבוצתיתחווייתיתהתנסות

.ויעדיםמטרותבהשגתהקבוצהעוצמתאתהילדיםמגליםיחדיו.ומעשיתממשיתקשורתומאפשרתהילדים

מקל-הדיבורתרבות:כגוןבנושאיםוסביבהטבעואהבתעמלנות,מחנאות,השדאותבתחוםעוסקתהתכנית

...ועודמיםטיהור,בשטחהישרדות,בשטחוהתמצאותניווט,מחסותבניית,אינדיאני

ת
בו

תר
ה ו

בר
ח
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(2250)ערבימגזר–אלאלחאןבוסתאן

קרבבתכניתביתתכנית:ספק

ד-גכיתות,ילדיםגני:היעדקהלצפון:אזור

.العربيللوسطمخصصالبرنامج.הערבילמגזרמיועדתהתכנית

בסיסעלמתקיימתהפעילות.פעילהוהאזנהאורףבכלינגינה,ריקוד,דקלום,שירההמשלבתמוסיקהתכנית

קבועההדרכהמקבליםהתכניתמדריכי.מערביתמוסיקהעםערביתמוסיקההמשלבותמוסיקליותיצירות

חומריםמפתחיםהתכניתבמסגרת.המוסיקהבתחוםהרךבגילילדיםלהדרכתעבודהודרכימתודותלהקניית

.מוסברקונצרטכולל,הערביבמגזרילדיםעםלעבודהויצירות

חינוך מוסיקלי

קרבבתכניתהמוסיקהתחום

קרבבתכניתהמוסיקהתחוםמנהלת-אליאשדרורית

.הארץברחביילדיםגני700-וכספרבתי300-בכתכניותמפעילהמוסיקהתחום

ברמתוהןתוכןברמתהןהאמנותיתהמוסיקליתלשפההילדחשיפתביןמשלבתהחינוכיבשדהעבודתנו

התחום.והלמידההחינוךלתהליכיהמשמעותייםורגשייםחברתייםתהליכיםעלדגששימתלבין,תהליך

השתלמות,הכשרהמסלוליהובלת,המוסיקליבחינוךתכניותויישוםפיתוח:מרכזייםרבדיםבשלושהפועל

.ואזורייםעירונייםפרויקטיםוהובלתעמיתיםומפגשי

(2200)קאמריתכיתה

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ו-גכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

בחייושיפגושביותרהמעשירותהמוסיקליותהחוויותמןבאחתלהתנסותהתלמידאתמזמינההתכנית

לנגינההפרטשליכולתוכיהאמונהעומדתהתכניתבבסיס.התזמורתיתהמוסיקליתהעשייהחוויית:הבוגרים

עםהתלמידנפגש,לראשונה.זהפוטנציאלולממשלעזורעלינוחובהוכי,מולדתהינהמוסיקליתולהפקה

עץ)התזמורתיהכליםומערך,(מנדולינה)הפריטה,(חלילית)הנשיפהמתחומיהתזמורתייםהנגינהכלי

המוסיקהמקצועותבלמידתכרוכהוהתאמתה,(ומעלהשנתיים)שנתיתרבעבודהמחייבתהתכנית.(ומתכת

.היסודבכיתות
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ח (2215)במוסיקהלגעת

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ב-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלירושלים,צפון:אזור

האקדמיהיסודותעלמבוססתהתכנית.מגוונתלמוסיקהחווייתיתהאזנההמלמדשבועימוסיקהשיעור

.בשנהשנייםאואחדקונצרטמלוויםהתכניתאת.רוביןש”עלמוסיקה

(2214)גןמינואט

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

.משותףלצירוקשבחוויההממזגמסע,מרתקמוסיקלילמסעהגןילדיאתמזמינההתכנית

והתבוננותניתוח,חקריכולותפיתוח,אמנותילרפרטוארפעילההאזנה:כוללבתכניתהפעילותמערך

,הקשהבכליונגינהתזמור,במרחבועבודהתנועה,ושירהריתמידקלום,המוסיקליתלשפהבהתייחס

במערךמלווההתכנית.עצמיתוהבעהביטוייכולתפיתוח,גרפיתיוויבאמצעותוהסמלהשפה

.הילדים-לגןהמגיעקאמרייםקונצרטים

(2200)בוגרתסינקופה

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ו-הכיתות:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

,ארגון,סדר:משמעויותיועלהשעוןבומקוםאל,”זמןמעבדת“לתוךלהיכנסהתלמידאתמזמינההתכנית

דחיסות,מתח,עניין,הפתעה,השתנות:אומרהווה.הקצב,הריתמוסעםנפגש,ומונוטוניותחזרה,סימטריה

החל,עשירכליםממגווןמופקתהנגינהכאשר,קצבקבוצתהתלמידיםעםיוצריםאנובסינקופה...ושקט

.ועודריתמידקלום,יבריש’ג,ניירות,דליים,אפריקנייםמטאטאמקלות,תופיםמקלותדרךגוףמתיפוף

לביןהסדנאתלמידישלנגינהקטעיביןונשלבשוניםמסגנונותמוסיקלילרפרטוארנאזיןהמסעבמהלך

.המוסיקליתמהספרותקטעים
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(2200)צעירהסינקופה

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ד-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

,שירה,נגינה,בתנועההמוסיקהאתהמשלבאינטגרטיביבאופןהמוסיקהמדיוםעםנפגשיםהתכניתתלמידי

למוחשיממופשטמוסיקלייםוחוקיםצורות,מבניםמתרגמיםאשרגרפיםמודליםופענוחהמחזה,סיפור

.גרפי

שמקורם,מוסיקלייםגלםחומריעםהתלמידאתהמפגיש,מוסיקלילמסעהכיתהילדיאתלוקחתהתכנית

קוגנטיבייםכישוריםומפתחמזמןזהמפגש.ועודרומנטי,קלאסי,פולקלור,אז’גכגוןורחבמגווןברפרטואר

.בלבדכיתותבחצאישנתיברצףפועלתהתכנית.כאחדחברתיים-ורגשיים

22
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(0760)ס"בתיוחיוכיםחיותניצנים

וחיוכיםחיותניצנים:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

הילדיםאתמקרבתהתכנית.חקרולתכניותחיים-בעליעםלמפגשיםנחשפיםהילדיםהתכניתבמסגרת

חברתיות,רגשיותיכולותמפתחיםהחיים-בעליעםהמפגשים.חווייתילימודבאמצעותהחיים-בעלילעולם

.ניסוייםעריכתבאמצעותהילדיםשלהעצמיהלימודיכולותבפיתוחעוסקיםהחקרשיעורי.ולימודיות

(0745)י"גנוחיוכיםחיותניצנים

וחיוכיםחיותניצנים:ספק

ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

אתמקרבתהתכנית.חקרולתכניותחיים-בעליעםלמפגשיםנחשפיםהילדיםהתכניתבמסגרת

יכולותמפתחיםהחיים-בעליעםהמפגשים.חווייתילימודבאמצעותהחיים-בעלילעולםהילדים

הילדיםשלהעצמיהלימודיכולותבפיתוחעוסקיםהחקרשיעורי.ולימודיותחברתיות,רגשיות

.ניסוייםעריכתבאמצעות

(0771)י"גנערבימגזר–נחספינת

נחספינת:ספק

ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

.العربيللوسطمخصصالبرنامج.הערבילמגזרמיועדתהתכנית

.חיים-בעליעםאמצעייםבלתימפגשיםעלומבוססתערביתלדוברימיועדתהתכנית

תורםזהתהליך.כלפיוחיבהומפתחאודותיוידערוכש,החיים-בעלאתמכירהילדהחושיםבאמצעות

,אוגרכמוחיים-בעליעםנפגשיםהילדים.חקרמיומנויותולפיתוחהקבוצהלגיבוש,והשונההאחרלקבלת

.ועודארנבון,נחש,תוכי,צפרדע,קרפדה,אילנית,סלמנדרה,גרביל,חמוס,שרקן

23
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חינוך סביב

(0743)חידעת

הדרכותדעת:ספק

מיוחדחינוך,ד-אכיתות:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

האדםביןגומליןיחסישלשוניםבהיבטיםומתמקדתבטבעוהצומחהחישימורנושאאתמדגישההתכנית

שלהמרתקלעולמםהילדאתחושפיםחיים-בעלישלרביםסוגיםעםאמצעייםבלתימפגשים.לסביבתו

.האדם-לבניכמוממש,והתמודדויותפחדים,רגשות,תכונותישהחיים-לבעליגםכילומדהילד.החיים-בעלי

(0701)הסביבהואיכותחקלאות

הדרכותדעת:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

ואותותאכלממנוכיגרזןעליולנדחעצהאתתשחיתלאלתפשהעליהלהלחםרביםימיםעיראלתצורכי“

.הטבעלשמירתמודעותמפתחתהתכנית.(19'כדברים)”במצורמפניךלבואהשדהעץהאדםכיתכרותלא

הנויטיפוח,חקלאיתגינהשלוטיפוחהקמהבאמצעותהצומחלעולםהתלמידשלהקשראתמחזקתהתכנית

.הסביבהאיכותעלושמירההספר-בבית

(0796)שינוימוביליםילדים

הטבעלהגנתהחברה:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

והסביבההטבעעלוהשמירההקיימותנושאיאתלקדםומטרתהשנתית-רבהינההסביבתיהחינוךתכנית

סביבתיים,חברתייםערכיםלהטמיעהמעונייניםחינוךלמוסדותמאודמתאימהכןועל,הצעירהדורבקרב

ידיעלהמומלצותהלימודיםמתכניותלנושאיםבהתאמהנבניתהתכנית.בקהילהסביבתישינויוהובלת

.בנפרדגילשכבתולכלהיסודייםהספר-בבתיהנלמדיםהשוניםהלימודולחומריהחינוךמשרד
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(0706)החוצהיוצאהמוזיאון

הטבעמוזיאון:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלירושלים:אזור

לימודישלקלאסיתבתפיסהחינוכילימודיכמוזיאוןהבנויהטבעמוזיאוןתערוכותעלמבוססתהתכנית

:תחומיםבמגווןעוסקתהתכנית.ומרתקתחווייתיתבצורהושמירתםוהסביבההטבעוהתפתחותהכרה.הטבע

הדבשדבורת,החיעולםוהכרתמיון:התכניתמנושאי.ועודגיאולוגיה,פליאונטולוגיה,זואולוגיה,אקולוגיה

.ועודחיים-בעליאצלוהתגוננותהתאמה,ומרפאתבליןצמחי,דינוזאורים,והכוורת

תי
יב

סב
ך 

נו
חי

(0788)צעירוטרינר

חינוכיותיוזמותטלאור:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

לשעההופכיםהילדים.(הווטרינר)החיותרופאשלמבטומנקודתהחיעולםעםהיכרותמאפשרתהתכנית

באופןפועליםהילדים.החיים-בבעליהטיפולשלהמופלאלעולםונחשפים”צעיריםוטרינרים”לקלה

.החיים-בעליעםאמצעיבלתיומפגשיצירהשלמודליםבניית,עבודהדפיבאמצעותמעשי

(2763)חיים-בעליחקר

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ו-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

וזאת,הקרובהבסביבההטבעועםחיים-בעליעםוההיכרותהקשראתלהעמיקלמטרהלהשמההתכנית

תהליכישלמיומנויותרכישתלעודדיכולכןועל,ומרתקמסקרןהואהחיים-בעליעםהמפגשכיהנחהמתוך

לתלמידיםגםמאודקטנותבקבוצותעבודהומאפשרתחקרבחדריאוחיבפינותמתנהלתהתכנית.חקר

.מיוחדיםצרכיםבעלי

25



(2764)צפרות–חיים-בעליחקר

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

מודעותויצירתחקרמיומנויותפיתוחתוך,הספר-ביתבחצרהציפוריםלמגווןהילדיםאתחושפתהתכנית

תצפיתמקיימיםהילדים.הטבעלהגנתהחברהשלהצפרותמרכזעםבשיתוףנכתבההתכנית.לסביבה

,תזונה,רבייה:הצפרותמתחוםנושאיםשלרחבבמגווןועוסקים,ובסביבתוהספר-ביתבשטחקבועה

מנתעלהספר-ביתסביבתלשיפורופועלים,סביבתיבאקטיביזםמתנסיםהילדים.ועודנדידה,צבעוניות

.ציפוריםמושכותגינותונשתלותהאכלהופינותקינוןתיבותומוצבותנבנות.ציפוריםומושכתמזמינהשתהיה

(0762)נחתיבת–חיחקר

ארגנטרויעקבילד-חי:ספק

ו-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלדרום,מרכז:אזור

התכנית.חיים-בעליבאמצעותחווייתיבאופןחברתיותויכולותלמידהחקרמיומנויותמפתחתהתכנית

כדי,קבועהחיפינתעםעובדיםהתכניתבמהלך.חיים-בעליעםהתלמידיםשלהגומליןיחסיעלמבוססת

,ענייןלפתחכדיומיוחדיםאורחיםחיים-בעלימגיעים,בנוסף.החיים-לבעליהתלמידיםביןהקשראתלחזק

.הילדיםבקרבלמידהויכולותחקר

(0750)וסיוריםטבע

ויוזמותערכיםמקום:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

בדגשישראליים-הארץבתכניםועוסקת,בנוףוביטוייםהעבריהלוחתכני,ובמקוםבזמןמתמקדתהתכנית

צמחי,וקרקעותמים,אקולוגיה,אקטואלייםנושאים,אקלים,ואתריםמקומות,והצומחהחי:ויצירתיחווייתי

מאפשרתואף,מרתקתרבותילעולםצוהרפותחתהתכנית.וארכיאולוגיהאתרייםשמנים,ותבליןמרפא

.הקרובהבסביבהסיורים
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(0723)חוקרינשוף

מ”בעחיהכלינשוף:ספק

ד-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלצפון:אזור

תתנהגכיצד.וסביבהטבע,חיים-בעליאהבתעלהמושתתתחיים-בעליבאמצעותמיומנויותלפיתוחתכנית

שייכתמחלקהלאיזו?קולותמחקההתוכימדוע?טורףאוצמחוניהחמוסהאם?לכלובמחוץילה’ינצ’הצ

אתמעודדתהתכנית.החיים-בעליעםהמפגשיםבמהלךילדיםהעלוואחרותאלושאלות?הסלמנדרה

מקדמתהתכניתהחברתיבפן.הסקרנותאתומפתחתוחקרניתעצמאיתללמידההקוגניטיביבפןהילדים

.ריגשיוביטויאחריותתחושת,עצמיביטחוןמפתחתהאישיובפן,הקבוצהבתוךתקשורת

(0795)כזאתחיהיש

אהרוןדביר–זואולוגי:ספק

ילדיםגני:היעדקהלירושלים:אזור

.החייםלבעליהילדיםביןערכייםמפגשיםומאפשרת,החייםבעלישללעולמםצוהרפותחתהתכנית

השנהבמהלך.ותכונותיהםחייהםאורחעלולומדיםרביםחייםבעליפוגשיםהילדיםהתכניתבמסגרת

התכנית.ועודאיתםלתקשרכיצד,אותםולהחזיקללטףכיצד,החייםבעליאתלכבדכיצדהילדיםלומדים

.תחומיםבמגווןרביםילדיםעלומשפיעהחווייתית

(0765)טבעמפגשי

פטישיירמיהו:ספק

ו-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

שיטתהפעלתתוךחשיבהמיומנויותומפתחתחיים-בעליעםהילדיםאתהמפגישהייחודיתהעשרהתכנית

מדעילעולםהילדיםאתמקרביםותיעודמעקב,חקרפעילותבאמצעות.וחוקרתמוחשית,חווייתיתהוראה

.הלמידהולחדוותלחוויהתורמים,הגיללשכבותהמותאמיםעבודהודפישעשועים,תפקידיםמשחקי.הטבע

קומפוסט,מיחזור,טבעשמירת,האכלהתחנות,אווירמזג,גינהכגוןטבעבנושאיתכניםבתכניתלשלבניתן

.ועוד
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(0711)וחברהמדע-חייםבעלי

נחליאליחימרכז:ספק

ו-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

אילו?משחקיםהחיים-בעליהאם?בטבעההורותתפקידימהם?הכחדהבסכנתנמצאיםחיים-בעלימדוע

באמצעותולטבעחיים-לבעליילדיםמקרבתהתכנית?לילהפעיליחיים-בעליאצליותרמפותחיםחושים

ועדמחמדמחיותהחל,חיים-בעלישלרחבמגווןעםהילדיםנפגשיםהשנהבמשך.ומידעאישיקשר,מגע

בעולםתקשורת,חושים,בריאחייםאורחכגוןוחברתייםמדעייםתחומיםמשלבתהתכנית.נדירותברחיות

.הספר-בביתחיפינתלהקיםיכוליםהפעילותבהרחבתהמעונייניםספר-בתי.ועודתזונה,שנהעונות,החי

(0721)אקולוגיתגינה

נחליאליחימרכז:ספק

ו-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

במקום.!(בריאזה)בבוץונתלכלך(פשוטבאמתזה)קומפוסטנעשה,(אורגניים)ירקותבעצמנונגדלבואו

,העינייםאתלפקוחנלמד.החוצהונצאהמחשבאת,הכיתהאתלרגענעזוב.נעשהפשוטבואו...עללדבר

לימודנושאיעםהתלמידיםשלממשיתהתנסותנעבור.הקרובהמהסביבהלהתפעל,האדמהעללשבת

נולדלאהוא,לא)מלפפוןגדלאיךנגלהבואו.אחרתקצתבדרךרביםולמידהחקרתהליכינבצע,בסביבתם

טאבוןמבוץנבנה,מזיקיםנגדהרחהכריותנכין,ניירבעצמנוניצורבמקוםח"לבעמחסותנבנה,(בסופר

.הציפוריםלקולותונאזין

(0718)סביבהואיכותאקולוגיה

נחליאליחימרכז:ספק

ו-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

,שקטהסביבהמולרועשתסביבה,!למחזרכדאי,באשפהטובעים,אקולוגיתרגלטביעת,קיימא-ברפיתוח

מחייאקטואלייםנושאיםמשולביםשבהםשיעוריםממגווןחלקאלה.ויערותחורששמירת,מיניםמגוון

סביבהובאיכותבאקולוגיההנוגעיםותהליכיםמושגיםידידותיתבצורהמגישההתכנית.הילדיםשלהיומיום

והגננותהמוריםלסגלהשתלמויותלשלבניתן.בקהילה’ירוקיםשגרירים’ללהפוךהילדיםאתומזמינה

.ירוקתולקבלתכהסמכההסביבתיהחינוךולהחדרתהתהליךלהעצמת
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(2707)האקולוגיהמרחב

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ו-גכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

בעבודההילדיםיתנסוהפעילותבמסגרת.גינהלהקמתתשתיתקיימתבהםספר-לבתימיועדתהתכנית

הצנעת,ערוגותהכנת,שתילה,זריעה,עישובכגוןמקייםחייםאורחשלמיומנויותירכשובהןשונותבתחנות

,מסורתייםחקלאייםעיבודבתהליכיוהתנסותהכרות,מסורתיותידומלאכותבבוץבנייה,קומפוסטוהכנת

.סביבתיופיסוליצירה,שוניםעבודהכלישלבטיחותיתפעול,קטניםכליםעםעבודה,נגרות

.ועודבמשאביםמושכלשימוש,הצריכהתרבות,ביולוגימגוון,מחזורכגוןסביבתייםלתכניםייחשפוהילדים

(2707)לי-ימ

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ו-גכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

ורבמרתקיםלתכניםכיתתיתחוץבלמידהלהיחשףנדירההזדמנותלילדיםמזמןכמשאבהים

נוגעשבהןהרבותהדיסציפלינות.בארצנוונבחריםמעטיםליישוביםוייחודיםאותנטיים,תחומיים

סכנות,טבעתופעות,חדשיםיצורים)היםשלהקסוםעולמוהכרת:ללמידהנרחבכרמהוותהים

,ועודביולוגיים,היסטוריים,תרבותיים,חברתייםהתבוננות”משקפי“דרךהיםחוףהכרת,(ועוד

.והחושיםהרגש,והדימיוןהחשיבהגירויבאמצעותהיםבחוףאמצעיתבלתילמידה

(2708)בגןירוק

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

כילדולגדול,אותומהסובבפליאהלחוש,אותולאהוב,לטבעהילדאתלקרבשמטרתהסביבתיבחינוךתכנית

השנהעונותלאורךבההחליםהשינוייםאתולראותבסביבתולהתבונןלומדהילד.בסביבתוומעורבאכפתי

.והצומחהחיעלוהשפעתםהאווירמזגושינוייעונותחילופיבאמצעות

והפעלתהגןבסביבותהצומחהכרת,(ועודציפורים,פרפרים)לגןהקרובהבסביבההחיחקר:התכניתמנושאי

.(קדומיםטכנולוגייםבתהליכיםהתנסות)ישראלוחגיעתיקותמלאכות,הסביבהאיכות,פעילהלימודיתגינה
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(0712)ס"בתיערבימגזר–נחספינת

נחספינת:ספק

ב-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

.العربيللوسطمخصصالبرنامج.הערבילמגזרמיועדתהתכנית

.חיים-בעליעםאמצעייםבלתימפגשיםעלומבוססתערביתלדוברימיועדתהתכנית

תורםזהתהליך.כלפיוחיבהומפתחאודותיוידערוכש,החיים-בעלאתהילדמכירהחושיםבאמצעות

,אוגרכמוחיים-בעליעםנפגשיםהילדים.חקרמיומנויותולפיתוחהקבוצהלגיבוש,והשונההאחרלקבלת

.ועודארנבון,נחש,תוכי,צפרדע,קרפדה,אילנית,סלמנדרה,גרביל,חמוס,שרקן

קרבבתכניתוהסביבההטבעתחום

קרבבתכניתוהסביבההטבעתחוםמנהלת-יצחקלימור

אנו,בנוסף.בהולהתנסותלתרגלוישחייםאורחהיאקיימותכיאמונהמתוךמעשיתלקיימותבחינוךעוסק

לאפשר,אליוהקרובהבסביבהלסיוריםאותולחשוףיש,לסביבתוהילדביןהקשראתלחזקשבכדימאמינים

תהליכיעלמבוססותהתחוםתכניות.בסביבתוומעורבאכפתיכילדולגדול,אותומהסובבפליאהלחושלו

.התהליכיםמןכחלקחברתיתהתחדשותאףוכוללותועשייהחוויה,ולמידהגילוי

(2707)ביומימיקרי

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ו-גכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

,Bio=Life)ביומימיקרי Mimesis=imitate)ולמידהבחיקויהעוסקתתחומית-רבדיסציפלינההינה

שהפתרונותהיאהביומימיקריתהיסודהנחת.(Sustainable)מקיימותבדרכיםבעיותלפתרוןמהטבע

.בטבעמקיימתבדרךנפתרוכברהאדםנתקלשבהןהבעיותלמרבית

קידום,האנלוגיתהחשיבהפיתוח,ההבנהטיפוח,בעיותמבוססתלמידה,בינתחומיתלמידה:התכניתמטרות

.לרעיונותמקורבטבעהרואההמצאתיתחדשניתחשיבה
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(2765)חייםבעליחקר

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

עםהתלמידיםשלוההכרותהקשראתלהעמיקלמטרהלהשמה"וסביבתםחייםבעליחקר"תכנית

בחשיבותשלולמודעותוהןהאישילפיתוחולתלמידהןלתרוםיכוליםהםכיאמונהמתוךחייםבעלי

מסקרןהואהחיים-בעליעםהמפגשכיהנחהמתוךיוצאתהתכנית.והסביבההטבעשבשמירת

.וענייןסקרנות,רצוןמתוךולמידהחקרתהליכישלמיומנויותרכישתלעודדיכולכןועלומרתק

(0736)ילדיםגניוסביבהטבע

הטבעלהגנתהחברה:ספק

ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

בחצר,סביבםהמתקייםהמופלאהטבעאתלגלותמוזמניםהגןילדי,הבובהוגבעהמדריךעםביחד

,להתבונןיוכלוהילדיםבתכנית...ועודירקותגידול,חרקים,ברפרחי,פרפרים,ציפורים:הגן

.ומיםגידולבתי,בפסולתטיפול,ציפורים,אקולוגיתגינה:נושאיםמגווןעלוללמודלגלות,להתנסות

תוצרים.החינוךמשרדשלהרךלגילבחינוךלסטנדרטיםבהתאמהנעשההחינוכיתהתכניתפיתוח

,לציפוריםלהאכלהמתקניםהכנת,ותבליניםירקותערוגת,בורשדהיצירת:התכניתשלאפשריים

.פסולתהפרדתמרכזהקמת
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(1063)אלקטרוניקה

מ”בעטכנולוגיתהדרכהמרוםקיטו:ספק

ו-דכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

.ייחודייםוקבוצתייםאישייםפרויקטיםבנייתבאמצעותחווייתיבאופןויישומםטכנולוגייםעקרונותלימוד

עללומדהתלמיד.אלקטרוני-הטכנולוגיבתחוםעבודהומיומנויותידערכישתבשילובעוסקתהתכנית

ערכתמותאמתנושאלכל.דגמיםבנייתבאמצעותעבודהמיומנויותפיתוחתוךטכנולוגייםועקרונותתופעות

.פרויקטיםשללפועלובהוצאהבתכנוןעוסקיםהתלמידים.קבוצתיתאואישיתבניה

(1061)מדעים

מ”בעטכנולוגיתהדרכהמרוםקיטו:ספק

ג-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

בנייתעלמבוססתהתכנית.עבודהומיומנויותידערכישתבאמצעותטכנולוגי-המדעיבתחוםעוסקתהתכנית

בניהערכתמותאמתנושאלכל.מדעייםועקרונותתופעותומדגימההנלמדהחומראתשממחישהדגמים

.פרויקטיםשללפועלובהוצאהבתכנוןעוסקיםהתלמידים.קבוצתיתאואישית

(1051)בריאלהתחיל

צעיריםרופאים:ספק

ב-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

,נכונהתזונהשלעקרונותמטמיעההתכנית.הראשונותהחייםבשנותכברלבריאותמודעותהמפתחתתכנית

הרגליםומבססת,מזיקיםמהרגליםוהימנעותאישיתהיגיינה,שתייההרגלי,נכונהשינה,גופניתפעילות

פעילויות,הדגמות,סיפורים,ייחודיותהפעלות,משחקים,התנסויותשלבדרךמועברתהתכנית.בריאים

.מגוונותמוסיקליותוהפעלותבתנועה
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(1059)צעיריםחוקרים

מ"בעטכנוקידסמורן:ספק

ו-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

אניותבוניםאיךומגליםחוקריםהם.גילוייםלמסעיוצאיםהתלמידיםצעיריםחוקריםשלבשיעורים

ניסוייםעורכיםהם.גבישיםמגדליםואיךשינייםמשחתמייצריםאיך,סילונירכבבוניםאיך,וצוללות

לעולםסקרנותמעוררתהתכנית.מדעיתחשיבהשלמורכביםעקרונותלומדיםעשייהכדיותוךמעניינים

.אותםהסובבהעולםאלהמופשטיםהמדעייםהעקרונותשלהקשראתלילדיםוממחישההמדע
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(1090)ואלקטרוניקהטיסנאות

הדרכותקולוידע:ספק

ב"חט,ו-גכיתות:היעדקהלירושלים,מרכז:אזור

;טיסניםובנייתהתעופהחוקיעקרונותלימודבאמצעותאווירודינמיקהחוקילימוד:הטיסנאותתחום

.מגווניםאישייםפרויקטיםבנייתבאמצעותוהאלקטרוניקההחשמלתחומילימוד:האלקטרוניקהתחום

(1050)צעיריםרופאים

צעיריםרופאים:ספק

ו-גכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

.בריאחייםלאורחומניעההרפואהשלהמרתקלעולםהתלמידיםאתחושפתהתכנית

ומופעלת,משלימהורפואהנכוןלחיות,ומשפחהרפואה,מיוןחדר:פרקיםארבעהכוללתהתכנית

ערכות,השארבין,הכוללרבציודעםמדריךמגיעהספר-ביתאל.בשבועדקות90שלבמסגרת

אמצעי,החייאהבובות,אלונקות,ומשקלגובהמדי,חוםמדי,סטטוסקופים,דםלחץמדי,דםלבדיקת

משחקים,אנטומייםדגמים,ניתוחחדרוביגודציוד,כירורגיותערכות,ראשונהעזרהתיקי,חבישה

.ועודסרטים,ייחודיים

33



חקר ומדע
(1026)כימיה

חי-תלאקדמיתמכללה:ספק

ב"חט,ו-גכיתות:היעדקהלצפון:אזור

הפנימיתהסקרנותעידוד,הכימיהבעולםוחוויההתנסות,חשיפהעלמתבססתהצעירותבשכבותהתכנית

.אישיתוהעצמהפיתוחתוךאישייםדגמיםויצירתבניה,משחקמשלבתהלמידה.שונותתופעותשללחקר

מגוונותבדרכיםלחקורלתלמידיםהמאפשרתחקרניתמדעיתבפעילותמתמקדתהגבוהותבשכבותהפעילות

בסביבתסיוריםבאמצעותמתבצעתהלמידה.טבעיתסקרנותוטיפוחמדעיתחשיבהפיתוחהמעודדות

תחומילהמחשתדגמיםובנייתיצירהסדנאות,ובמצגותבמדיהשימוש,הדגמות,מעבדתיתפעילות,ס"ביה

.שוניםמדע

(1055)במטבחמדע

מ”בעחדשיםאופקים:ספק

ד-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

.ומלהיביםמענייניםותוצריםהפעלות,משחקים,ניסוייםבאמצעותהמדעלתחוםמתוודעיםהילדים

:לילדיםמעניקההתכנית

;דרכםבהמשךבמדעולעסוקללמודמסוגלותתחושתהיוצרחווייתי-רגשיבסיס

;קפדניתמדעיתבשיטתיותתופעותהבוחןחשיבתיבסיס

.חייהםבמהלךהילדיםאתשישמשומדעייםיסודומושגישפהשלבסיס

(1010)ויצירהמדע

ברארנון–ויצירהמדע:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלמרכז:אזור

.פועלטכנולוגיתוצרילדכליוצרשבהוייחודיתיצירתיתבגישהוהנדסהטכנולוגיה,מדעמלמדתהתכנית

בניסוייםאותוולנסותלבדוק,שלהםהאישיהתוצראתלתכנןשביכולתםמגליםהילדיםהתהליךלאורך

.היצירהויכולתהחקריכולתאתומחזקיםפתרונותמגווןישטכנולוגיתשלבעיהלומדיםהם.מדעיים

איכות,כימיה,הנדסה,תעופה,מגנטיות,מנופיםכמובנושאיםוחומריםשיטותבמגווןליצורנהניםהילדים

.סביבהועיצובהסביבה

34



(1025)מדעים

חי-תלאקדמיתמכללה:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלצפון:אזור

עידוד,הפנימיתהסקרנותעידוד,המדעלעולםוחוויההתנסות,חשיפהעלמתבססתמדעיםתכנית

באמצעותומתבצעתוחוויהמשחקמשולבתהלמידה.שונותתופעותולחקורלבדוקהצעיריםהתלמידים

ובנייתיצירהסדנאות,ובמצגותבמדיהשימוש,הדגמות,מעבדתיתפעילות,הספרביתבסביבתסיורים

.הסביבהומדעיהתזונהמדעי,ביולוגיה,כימיה,פיסיקה:שוניםמדעתחומיהממחישיםפעיליםדגמים

חכמולוגי

מ"בעהעשורקבוצת–צעיריםמהנדסים:ספק

ילדיםגני:היעדקהלדרום:אזור

!וכיפיתמאתגרת,חוויתיתבנייהבאמצעותשוניםמדעייםבתחומיםוכליםידעהקניית

לאחר.התכניתבמהלךאישילשימושצעיריםמהנדסיםשלהייחודיתס'הקנקערכתאתמקבלמשתתףכל

דגםשלבבנייהיחלוהילדים,החייםאוההנדסהמתחומיעקרוןולהמחישלהדגים,לספריסייםשהמדריך

.ועודתחבורהכלי,חיותמגוון,שעשועיםמתקני:ייבנושהילדיםהדגמים.הנלמדהחומראתהממחיש

בעיותפתרון,מסוגלותותחושתעצמיביטחון,מרחביתתפיסה,מוטוריתיכולת:התכניתשלהמוספיםהערכים

.ועודאופקיםהרחבת,יצירתיתוחשיבה

(1052)י"גנבריאלהתחיל

צעיריםרופאים:ספק

ילדיםגני:היעדקהלירושלים,מרכז:אזור

התכנית.הראשונותהחייםבשנותטמונהלבריאותמודעותלפיתוחשהתשתיתיודעיםאנו,מתמידיותר,היום

פעילות,נכונהתזונהשלעקרונותלהטמיעמטרהמתוך,הדרכהואנשיתזונאים,רופאיםצוותידי-עלנבנתה

,וחוליבריאות:ידעיחידותמארבעבנויההתכנית.הילדשלהחשיבהמפיתוחכחלקאישיתוהיגיינהגופנית

שיאואירועיילדים-הוריםפעילויותמקיימיםאנומהתכניתכחלק.ראשונהועזרהתזונה,הגוףמערכות

פארה,מדעיים,הרפואייםהתחומיםממגווןהבאיםלבריאותוחינוךרפואהאנשיהםהתכניתמדריכי.מקוריים

.הילדים-בגניילדיםבהדרכתרבניסיוןבעליוכולם,רפואיים-וביורפואיים
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(1099)רובוטיקה

מ”בעופיתוחיעוץ,הדרכה–בינה.ש.א:ספק

ו-גכיתות:היעדקהלירושלים,מרכז:אזור

,מכניקה,אלקטרוניקה:המגווניםמרכיביועםהיכרותתוךהרובוטיקהלעולםהתלמידיםאתחושפתהתכנית

הערכהשלייחודה.התלמידיםשלהטבעיתהסקרנותאתולעוררהבנהליצורבמטרה,ולוגיקהתכנות,בנייה

שפהמיומנויותלפיתוחהוליסטיתוהתנסותלמידהחווייתיוצרתאלאבלבדברובוטיקהמתמקדתשאינהבכך

ראיית,המוטוריקה,השפהבתחומימיומנויותמגווןומפתחיםחדשיםומושגיםמיליםלומדיםהילדים.וחשבון

.ועודאלגוריתמיקה,חברתייםכישורים,המרחב

חקר ומדע
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(1260)דיגיטאליתתקשורתארכיטקט

קורןאילןרשת:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

והוראהלמידהכליומעצבתמארגנת,ממוחשבתבסביבהדיגיטאליתתקשורתתכנית-מולטימדיהארכיטקט

התכנית.הספרביתבאישלוהעצמהלפיתוח,ופדגוגיותחברתיותלמטרות,שונותבמדיות,ס"ביהבסביבת

עיצוב–ספיראליתבתכניתנוספיםמולטימדיהותחומיואחתעשריםהמאהתקשובדרישותאתמקיפה

.ואנימציהקומיקס,צילום,ארטוידאודיגיטאלי

(1250)ולומדיםמחשבים

מרוםקיטו:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

ידי-על,המחשביםבכיתות,הלימודיםתכניתשלוהתוכןהדעתתחומיומועצמיםנתמכיםהתכניתבמסגרת

,אתריםבניית,גרפיקה,טכנאות,תכנות:המחשבמקצועות.מתוקשבותלימודבסביבותמקצועייםמדריכים

.בפלאשאנימציה,דיגיטאליצילום,סרטוניםעריכת,מולטימדיה

(1255)דיגיטליתתקשורת

מרוםקיטו:ספק

ב"חט,ו-דכיתוד:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

עריכה,העדשהבעיןהמחשה,ולרגשותלתחושותויזואליכביטויצילום.ווידיאוסטילסועריכתצילוםתכנית

,בנוסף.המצלמהעדשתבאמצעותוהבעהבצילוםיסודמושגיעםהיכרות,דיגיטאליתוכןגלריותויצירת

.תמונותועיבודצילוםבאמצעותמסריםהעברת,צילוםזויות,מיטבילצילוםועקרונותטכניקותלימוד

.דיגיטאליתתקשורתבכלישימושתוךוידיאוסרטונישלוהפקהצילום,משחק,תסריטכתיבת,בימוי,המחזה
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(1237)טלרום

מ”בעמחשובפתרונותטלרום:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

תהליכיומשלבתמתוקשבתבסביבהויחידניתשיתופיתלמידההמעודדתבחינוךטכנולוגיותלשילובתכנית

לכלוייחודיתמותאמתלימודיםתכניתמפתחיםאנו.החינוךמשרדשלהסטנדרטיםלמסמךבהלימהמידענות

אתרמוקםהתכניתבמסגרת.נלוויםטכנולוגייםובכליםבמחשבמושכלשימושתוךלצרכיובהתאם,ספר-בית

.התקשובבתחוםביותרהמתקדמיםהכליםומוטמעיםספרי-ביתאינטרנט

(1265)המחשבמדעייסודות

מ"בעפאדגורו:ספק

ד-גכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

.!!(וההדרכההאייפדיםציאתמביאיםאנחנו)אייפדיםמשולבתשיטתיתוחשיבההמחשבמדעיבתכנית

אתגריםעםיתמודדוהם.21-ההמאהשלהמרכזייםהכליםאחדאתוחוויהמשחקדרךירכשוהתלמידים

יכתבוהם.ומשתניםפרוצדורות,אירועים,לולאות,תנאימשפטי,תכנותירצףעםמחשבתוכנותוייצרו

ויחלקובעיותלפתרוןטכניקותיחקרו,משמעותייםאחריםעםפעולהישתפו,יומיומיותלמשימותאלגוריתמים

ותחושתהעצמיביטחונםלחיזוקלהצלחותויזכוקשותמשימותלנוכחלהתמידילמדוהם.הכיתהכלעםידע

רכישתאתולהעמיקלהשתפריכולילדוכל,שלובקצבלהתקדםיכולילדכלפאדגורובשיטת.המסוגלות

.בביתגםלעבודהבסיסייםהכלים

קרבבתכניתורובוטיקההמידעטכנולוגייתתחום

קרבבתכניתורובוטיקההמידעטכנולוגייתתחוםמנהלת-פורתרותם

בבתיוילדותילדיםשלמעולמם,ותוכןטכנולוגיותשלבשילוב21-ההמאהמיומנויותלקידוםפועליםאנו

.הביניים-ובחטיבותהיסודייםהספר

התרבותילעולםהקרובה,מאתגרתסביבהלהביאמנסיםואנו,במהירותמשתניםהמידעבעידןחייםכישורי

הרלוונטיים,ולהעשרהללמידהותכניםכליםלספק,הספר-לביתגם,בביתהילדיםשוהיםבווהתקשורתי

.העתידייםוההשכלההעבודהלעולם
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(3226)רובוטיקה

קרבבתכניתביתתכנית:ספק

ב"חט,ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

חשיפהמציעההתוכנית.הרובוטיקהבעולםתחומיתרבטכנולוגיהשלחוויתילימודהמספקתהעשרהתכנית

,רובוטיםותכנוןבניה-מיומנויות.ועודתכנות,אופטיקה,תכנה,חומרה,מכניקה:טכנולוגיעולםעםוהכרות

,ב"וחט'ו-'דכיתות.לגושלWEDOרובוט'ג-'אכיתות.צוותבעבודתבעיותופתרוןמתכננת,לוגיתחשיבה

.טכנולוגיפתרוןוגיבוש,שלנובקהילהבעיהאוצורךאיתור-המצאתיתחשיבה.לגושלNXTרובוט

.ובישובהספרבביתותחרויותתערוכותבאמצעותהילדיםתוצריהצגת-שיאוימיתחרויות

(3224)ה.ט.י.ש

קרבבתכניתביתתכנית:ספק

ב"חט,ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

טכנולוגיהבשילוב21-ההמאהכישוריאתומקדמתולמידהבהוראההמידעטכנולוגיותאתמשלבתהתכנית

.ותוכן

.המתוקשבתוהגרפיקההמדיהבעולםטכנולוגיותומיומנויותמושגיידע:מולטימדיה

.שוניםותוכןמשחקובסוגימגוונותבטכנולוגיותמחשבמשחקייצירת:צעיריםמפתחים

.ונטיקהבטוחאינטרנטנושאקידום,מקווןמידעניחידון,במידעהשימוששלמושכלתלמידה:מידענות
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(3100)ילדים-בגניגופניוחינוךמחול,תנועה

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

ונתנסהנחווה,לגוףהמודעותאתנפתח,גופניותמיומנויותנחזק,בגןהגופניוהחינוךהמחול,התנועהבשיעורי

בתכניםעוסקתהתכנית.ויצירההבעהלשםהמחולבמרכיבילהשתמשונלמדוהזמןהמרחבבמרכיבי

וחוויהלמידהוליצורהגןבחייהפעילותאתלשלבכוונהמתוך,הרךבגילהילדיםשללעולמםהמתקשרים

ריקודיםיצירת,ואביזריםמשחקדרךיסודמיומנויותעלעבודהמשלביםהשיעורים.מעצימהחברתית

.וילדיםהוריםופעילויותהשוניםהגןלאירועיהמתאימים

(3105)ערבימגזר–בחברהתנועה

קרבבתכניתביתתכנית:ספק

ד-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלצפון,ירושלים,מרכז:אזור

.العربيللوسطمخصصالبرنامج.הערבילמגזרמיועדתהתכנית

הבעהומזמנת,ילדיםשלהמוטוריתההתפתחותעקרונותעםחברתיתתפיסההמשלבתבתנועהתכנית

החיוביהעצמיהדימויאתמטפחת,הריכוזאתמשפרתהתכנית.הגוףלבריאותהתורמותעצמיתויצירה

לעבודהערביתדוברילמדריכיםמיוחדתהכשרהמתקיימתהתכניתבמסגרת.חברתיותמיומנויותומחזקת

.הערביהמגזרתלמידישלהייחודייםלאפיוניםהמותאמת

(1104)בקצבתנועה

מ”בעבקצבתנועה:ספק

ג-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

.וחברתיותרגשיות,קוגניטיביות,מוטוריותיכולותהמפתחתבריאחייםואורחגופניתתנועהבתחוםתכנית

באמצעותהילדיםשלהעצמיהדימויאתומעצימהבריאחייםואורחתנועהבנושאוהרגליםידעמקנה

הגוףדימויאתמשפרת,הילדיםאתמעצימההתכנית.מציאותיוצרתוחשיבהבריאהתזונה,גופניתפעילות

.ולסביבתםלעצמםבריאותשללשגריריםאותםוהופכתהעצמיתהערכתםאתמשפרת,שלהם
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מ (1102)רוקדגן

חינוכיותיוזמותאדיר:ספק

ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

ישניםריקודיםבאמצעותהארץאהבתשמחתאתהילדיםאצלמחזקתהתכנית.הרךבגילעם-ריקודילימוד

פעולהשיתוףכגוןחברתייםערכיםמקנההתכנית.ועדכנייםחדשיםריקודיםבצדלחםנסשלאוטובים

.אימוןויכולת,ומקצביםמחולצעדי,במרחבהתנועהתחוםאתומפתחתבקבוצההיחידכלפיוסובלנות

.השנהכלבמהלךירקדושהילדיםמנתעלגןלכלדיסקבהשאלהנותנתהתכנית

(1103)בעםרוקדים

חינוכיותיוזמותאדיר:ספק

ב-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

,לחםנסשלאוטוביםישניםריקודיםבאמצעותהארץאהבתשמחתאתהילדיםאצלמחזקתהתכנית

ומפתחת,וסובלנותפעולהשיתוףכגוןחברתייםערכיםמקנההתכנית.ועדכנייםחדשיםריקודיםבצד

לכלדיסקבהשאלהנותנתהתכנית.אימוןויכולת,ומקצביםמחולצעדי,במרחבהתנועהתחוםאת

.ובהפסקותהשנהכלבמהלךירקדושהילדיםמנתעלכיתה

(1120)חייםכאורחהתנועה

אפריםנעמן:ספק

ילדיםגני:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

פיתוח:התכניתמטרות.הילדים-בגניהגופניתהפעילותשילובבאמצעותומיומנויותערכיםלטיפוחתכנית

מסופקות,מוטורימרכזנבנההתכניתבמסגרת.והתנהגותיותחברתיות,קוגניטיביות,רגשיות,מטוריותיכולות

.חכמהחצרומטופחתתחומיות-רבלימודערכות
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(1110)מחולות

ולמחוללתנועההמרכז–מחולות:ספק

ב"חט,ו-אכיתות:היעדקהלמרכז:אזור

,מודרני,הופהיפ,אז’ג,ישראלי)הספר-ביתלצרכיהמותאמיםהמחולבעולםשוניםסגנונותשילובבתכנית

,התלמידיםשלאישיותוהביןהחברתיותהיכולותאתמפתחתהתכנית.(ועודמחולתיאטרון,גוףתיפוף,תנועה

יכולותאתהמשפריםמקצועייםריקודשיעוריבתכנית.ותלמידהתלמידכלשלאישיתהעצמהשילובתוך

.קהלמולעמידהויכולתקבוצתיתעבודה,קואורדינציה,מוסיקליתושמיעהקצבפיתוח,במרחבהתנועה

.שנהסוףואירועיספריים-ביתאירועים,טקסיםלקראתמיוחדותתוספותלשלבניתן

תנועה
מחול ו

קרבבתכניתוהתנועההמחולתחום

קרבבתכניתוהתנועההמחולתחוםמנהלת-מיכאליהרשקוביץמיכל

,גופניתולעבודהלתנועההחינוךלצדכאמנותהמחולתפיסתמתוךפועלהתחום-גופניוחינוךתנועה,מחול

,מגווניםמחולסגנונותהמלמדיםומדריכיםמדריכותמאותפועליםבתחום.ובריאפעילחייםמאורחכחלק

לתחום.הצלחהחווייתוחוויםולמידההנאהמתוךמתנועעיםהילדים.שוניםספורטוענפיסוגיהעלתנועה

מפגשי,ספורטימי,טורנירים,אזורייםמחולכנסי,פעילותהפסקות:הכוללגופניובחינוךבמחולהעשרהסל

.מוריםולחדרילגננותוסדנאותוילדיםהוריםפעילויות,שיאימי,במחולאמן
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(1105)גןנוע

ילדיםגני:היעדקהלמרכז:אזורמחולות:ספק

המטפחיםהעשרהמפגשיבאמצעותהפוטנציאלאתולממשלחזקהגןלילדילסייעכדישפותחהתכנית

הגןשללימודית–החינוכיתהשנתיתהתכניתעםבידידמתנהלתהתכנית.הגןבמרחבתנועהשלחוויה

,במרחבבתנועההגןילדייתנסוהשנהבמהלך.תנועתיועושרמושגיםשלשלםעולםלילדיםומתווה

.ומימושוילדכלשל"אני"העלדגששימתתוךתנועתימגווןולימודקואורדינציהבפיתוח



(3130)יוגה

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ב"חט,ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

השיעורים.היוםהמולתבתוך’לנשום’ולהירגעלילדיםומאפשרתובריאגמיש,חזקגוףמפתחתהיוגה

קבלה,נתינה,גופניתמודעותעלדגששימתתוך,ביוגההמתמחיםמדריכיםידיעלחווייתיבאופןמועברים

.פעולהושיתוף

(3100)ביניים-לחטיבותמחול

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ב"חט:היעדקהלארציכלל:אזור

אישיתהתנסותומאפשרתבתנועהיצירהלביןעכשווייםמחולסגנונותשלמובנהלימודביןמשלבתהתכנית

:שלישיםלשלושהמתחלקתהתכנית.חייהםשלזהבשלבהנוערבניאתהמעסיקיםנושאיםעםוקבוצתית

ומאפשריםהעכשוויתהתרבותסגנונותאתהסופגים,ומשתניםדינאמייםסגנונותעםהיכרות:ראשוןשליש

:שלישישליש;והבעהלתקשורתאמצעיהמהווהבתנועהיצירה:שנישליש;חברתיתוחוויהאישיביטוי,הנאה

.וקבוצתייםאישייםתוצריםוגיבושהתהליךסיכום

(3100)שלבית-רבמחולתכנית–צעדים

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

יסודותלימוד:(’אכיתות–גנים)”צעדצעד“:הגילשכבותלפיומתמקצעתהמתפתחתשלביתרבתכנית

”קטניםצעדים“;זהלגילהמותאמיםריקודיםויצירתיצירתיתתנועהדרךמחולבמשחקיהתנסות,המחול

;מגווןריקודיםורפרטוארתנועהמשחקי,יצירתיבמחולהתנסות,גילמותאמתטכניקהלימוד:(’ג-’בכיתות)

כגוןשוניםסגנונותעםהכרות,במהומיומנויותתנועתיותיכולותשכלול:(’ו-’דכיתות)”גדוליםצעדים“

.השוניםבסגנונותריקודיםולימוד,הופהיפ,גוףתיפופי
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(1118)ערבימגזר–הרךלגילוחוויהתנועה

ריםדכווארטנוס:ספק

ב-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלצפון:אזור

.العربيللوسطمخصصالبرنامج.הערבילמגזרמיועדתהתכנית

פיתוח:התכניתמטרות.הילדולהתפתחותללמידהובתנועהבמשחקהטמוןהפוטנציאלאתמממשתהתכנית

חשיבהועידודהתנועהבביצועהעצמיהביטחוןוחיזוקחיוביעצמידימויפיתוח,בילדהטבועההתנועהאהבת

רביםמושגיםנלמדיםבאמצעותהאשרבמוסיקהמלווההתכנית.בחירההמאפשרותבמשימותעצמית

.התנועהמתחום

תנועה
מחול ו
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(0004)לעולםמסביבטבחים

מ”בעטכנולוגיתהדרכהמרוםקיטו:ספק

ו-דכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

אשרמאכליםהכנתבאמצעותוהיסטורייםגיאוגרפייםבהיבטיםשונותתרבויותעםהיכרותמזמנתהתכנית

במסגרת.שוניםעמיםשלוהתרבותיהגיאוגרפי,ההיסטורילרקעהתלמידיםנחשפיםהכנתםכדיתוך

היםמדינותעללומדיםהם.והאוקיינוסיםהמדינות,היבשות,העולםמפתאתהתלמידיםמכיריםהתכנית

והתרבותהשורשיםחקרעלדגששמההתכנית.הרחוקוהמזרח”החדשהעולם“,הקלאסיתאירופה,התיכון

.החגיםובמאכליבמנהגיםביטוילידיבאיםשהםכפיבישראלשונותעדותשל

(0003)צעיריםטבחים

מ”בעטכנולוגיתהדרכהמרוםקיטו:ספק

ד-בכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

והכישוריםהידע.מאכליםהכנתבאמצעותנכונהותזונהבריאותהרגלילתלמידיםמקנההתכנית

התלמידיםעורכיםהתכניתבמסגרת.והפעלותניסויים,סיפורים,מעשיתעבודהבאמצעותמועברים

מאפשרתהמאכליםהכנת.והיגיינהבטיחותעלבדגשעבודהלדפוסיונחשפיםהמטבחעםהיכרות

,המזוןאבותעללומדיםהם.ואפייהטיגון,בישול:השוניםההכנהאופניעםהיכרותלתלמידים

.מאכלשיעורמדיומכינים,חגיםומאכליעדותמאכליעלוכן,ויטמינים

(2001)ובריאותתזונה

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ב-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלצפון,מרכז:אזור

.العربيللوسطمخصصالبرنامج.הערבילמגזרמיועדתהתכנית

,מזוןבחירת,וכלליתאורליתהגיינהכמובנושאיםוכליםידעוחוויההתנסותבדרךלתלמידיםמקנההתכנית

בוקרארוחתחשיבותעלמלמדיםומלאכותייםטבעייםמאכלצבעי,חלבמוצרי,ופירותירקות,מזוןפירמידת

.ועודמזוןובחירת
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(15)כלכליתאחריותמגליםילדים

מ”בעטכנולוגיתהדרכהמרוםקיטו:ספק

ו-הכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

,ידע–פיננסיתאוריינותלהעניקשמטרתהכיתהמפגשיסדרתהיא"כלכלית,אחריותמגליםילדים"תכנית

הבאותהשניםולקראתאותוחוויםשהםכפי'ו-'הכיתותילדיאתהסובבהפיננסיבעולםוהתנסותכלים

,מודעותזהובכללהפיננסיבתחוםוהבנהדעות,ידעכמצבורמוגדרת"פיננסיתאוריינות".חייםאנובובעידן

אישיתכלכליתרווחהלהשגת,מושכלותפיננסיותהחלטותלקבלתהנחוציםעצמיובטחוןמוטיבציה,מיומנות

.הכלכלייםבחייםולהשתתפות

:מעגליםבשניאחראיצרכני-כלכליחייםאורחלקייםמשתתףלכלאפשרותמתן:התכניתשלהעלמטרת

חלקשהואהמשפחתיתלכלכלהשותף-כצרכן,ובשנייהבחברהפעילחלקהלוקחפרטיכאדםבראשונה

.ממנה

ת חיים
מיומנויו
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(0947)הצעיריםהספורטאים

פרששי:ספק

ילדיםגני:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

.גופניתושליטהמודעותבקידוםמתמקדתהתכנית.הרךבגילהמוטוריתהיכולתלפיתוחתנועהתכנית

מיומנויותשלנרחבללימודומכווניםהילדיםשלהמוטוריתההתפתחותלרצףבהתאםמתוכנניםהשיעורים

.מקצועילמידהבציודומועשרותחווייתיותהפעילויות.ביצועןאיכותושכלולגופניותיסוד

(0997)הכחולותהרשתות

מ”בעש.אהכחולותהרשתות:ספק

ו-בכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

,התפתחותית-תחומיתרבחוויהלתלמידיםמזמנתשולחןלטניסהתוכניתבמסגרתהפעילויות

וחיזוקפיתוח:עלהדגשמושםובפעילויותיהבתכנית.ובטיחותיתמהנה,מאתגרת,וחינוכיתלימודית

קבלת,משחקאסטרטגיותפיתוחכדוגמתקוגניטיביותמיומנויותפיתוח.ומוטוריותגופניותמיומנויות

והאינטראקציההאישיבתחוםוערכיםהתנהגותדפוסיהקניית.למצוינותוחתירהמושכלותהחלטות

לחזוק,המוטיבציהלהגברת,החיוביהעצמיהדימוילטיפוחהפעילויותמופנותהאישיבפן.החברתית

.לאתגריםוהשאיפהקשייםעםלהתמודדהיכולת
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(2950)קרבבתכניתהספורטתחום

קרבבתכניתהספורטתחוםמנהלת-מיכאליהרשקוביץמיכל

,גופניתועבודהלתנועהחינוךלצדספציפייםספורטבענפיוהתמקצעותהעמקהמאפשרהספורטתחום

עלדגששימתתוךמתמשךחוויתיתהליךעלבנויותבתחוםהתכניות.ובריאפעילחייםמאורחכחלק

מגווןהמלמדיםמוריםמאותפועליםבתחום.וחוויההנאה,הישגיותלחציהפחתת,ההשתתפותחשיבות

אמנויות,(שולחןוטניסטניס)מחבטמשחקי,(כדורשת,כדורעף,כדוריד,כדורסל,כדורגל)כדורמשחקי:ענפים

באמצעותחברתייםכישוריםלפיתוחחברתיוספורט,(קפוארה,מגעקרב,עצמיתהגנה,ודו'ג,קרטה)לחימה

,שיאימי,ספורטימי,טורנירים,פעילותהפסקות:הכוללגופניבחינוךהעשרהסללתחום.ומחשבהתנועה

מוריםולחדרילגננותוסדנאותילדיםהוריםפעילויות



(0906)המגרשדרך

א”תהפועלשלהכדורגלמועדוןבשיתוףוחברהחינוךמפעלות:ספק

ב"חט,ו-גכיתות:היעדקהלדרום,צפון,מרכז:אזור

והספורטהכדורגלעולםמתוךהלקוחערכי-חברתימפגשבשילובמקצועניםכדורגלאימוניכוללתהתכנית

,בריאחייםאורח,לקהילהתרומה,צוותעבודת,מנהיגותכגוןשוניםלערכיםהנחשפים,הילדיםלחייומקביל

.ועודהוגנות,אחריות

ובהישגיהםבהתנהגותםלשיפורבפעילותהילדיםהשתתפותביןישירלקשרעדיםאנוהתכניתבמסגרת

.ספרי-הביתבאקליםולשיפורהלימודיים

(0907)החייםמשחק

א”תהפועלשלהכדורגלמועדוןבשיתוףוחברהחינוךמפעלות:ספק

מיוחדחינוך:היעדקהלארציכלל:אזור

ובסיטואציותבספורטשימושהעושהחברתיתתכניתלצדמקצועייםכדורגלאימוניעלבנויההתכנית

הזדמנותמספקתהתכנית.חייםכישורילרכישתככליהילדיםלחייוהעברהלשיקוףהמגרשעלשנוצרות

מפגשוכוללת,מיוחדיםצרכיםעםלקבוצותומותאמתמהנה,נורמטיביתכפעילותהכדורגלמשחקאתלחוות

לפעולאפשרותישמיוחדחינוךכיתותישנןבהםספר-בבתי.מקצועיכדורגלואימוןקבוצהשיחתובושבועי

.מיוחדיםצרכיםללאוילדיםמיוחדיםצרכיםעםמילדיםהמורכבתמשותפתקבוצהשלשנתיתבמתכונת

(0957)ביחדנעים

ספורטיגן:ספק

ב-אכיתות:היעדקהלצפון,ירושלים,מרכז:אזור

אתגריםעםלהתמודדות,ספורטיביותחברתיותמיומנויותלשיפור,קואורדינציהלפיתוחספורטיביתפעילות

רכישת,תנועתיתחווייתיתפעילותבאמצעותוהביטויההבעהדרכיאתמרחיבההתכנית.מטרותולהשגת

לתעלמבקשתהתכנית.יצירתיותעלדגשתוךוהקולקטיביתהאישיתהמודעותופיתוחהרגעה,להרפיהכלים

אופיואתומעצבתוחברתיחינוכי,ספורטיביניסיוןמקנה,חיובייםלכיווניםפורקיםשהילדיםהאנרגיותאת

.יחדיויחברווגופושנפשוכדיהילדשל
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(0943)ספורטיגן

ספורטיגן:ספק

ילדיםגני:היעדקהלצפון,ירושלים,מרכז:אזור

.וקבוצתייםאישיים,מגווניםבאביזריםמשתמשיםהילדים.הרךבגילמוטוריותמיומנויותושיפורלימוד

פעילות.אישיביטויומפתחתהשיעורלנושאהמותאמת(ושיריםריקודים)במוסיקהמלוויםהשיעורים

מספקתהתכנית.תחרותיתגישהללאולהנאהללמידה,פרטניתעבודהעלדגששימתתוךקבוצתית

פעילותנערכתבשנהפעם.ומשוביםחיזוקים,עידודמתןתוךמגוונותמטלותעםלהתמודדותהזדמנויות

.משותפתוילדיםהורים

(0902)דרוםטניס

בישראללטניסהמרכז:ספק

ב-אכיתות,ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

תפיסתומייצגת,הגופניהחינוךעלהארציהפיקוחבהנחייתבישראללטניסהמרכזידיעלפותחההתכנית

הרךבגילשלתנועההיאהתכניתשלהיסודהנחת.הרךבגילהגופניהחינוךלהוראתערכיתחינוכיתעולם

להיבטיםבהתייחסוהןהמוטורייםלהיבטיםבהתייחסהן,הילדיםשלהתפתחותםתהליךעלהשפעה

.והשפההחשיבהלכישוריואף,והקוגניטיבייםהחברתיים,הרגשיים
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(3602)י”באעתיקותמלאכות–ארכיאולוגיה

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ב"חט,ו-גכיתות:היעדקהלצפון,ירושלים,מרכז:אזור

.לחגיםמיוחדותופעילויותעתיקותמלאכות,הארכיאולוגעבודת:עיקרייםמוקדיםשלושהביןמחברתהתכנית

.בההמצוייםוהחומריםהסביבהעםהיכרותתוך,שכבהאחרשכבההעברסודותאתיחשפוהילדים

אוצרותחשיפת,באדמהחפירה:הכוללתהארכיאולוגשלבעבודתוהילדיםיתנסו,צעיריםכארכיאולוגים

כגוןעתיקותמלאכותמגווןבביצועיתנסו,בנוסף.שבוריםחרסכלישלברפאותוהתנסותמיון,קדומיםוכלים

.חווייתיארכיאולוגיבהקשרילמדוהחגיםעל.אותנטייםבכליםשימושתוךואריגהפסיפסים,קדרות

שראל
עם וארץ י

(3602)העתיקבעולםומהפכותתגליות–ארכיאולוגיה

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ו-גכיתות:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

התקופהדרךונמשיךהפרהיסטוריתמהתקופההמסעאתנתחיל:הזמןצירעלקסוםלמסענצאזובתכנית

ועמיםתרבויותנכיר,הארכיאולוגיהמדעעלנלמדהמסעבמהלך.הכתבהמצאתעםשראשיתהההיסטורית

האדםאתששימשווהכליםהחומריםאתונכירטכנולוגיתמבחינההאנושיתההתפתחותאחרנעקוב,קדומים

אנתרופולוגיה,אקולוגיה,ך”תנ,גיאוגרפיה,היסטוריהכגוןבנושאיםהידעאתנרחיב.הקדומותבתקופות

.וקבוצתיותאישיותיצירהעבודותוכולליםחווייתיתבצורהמועבריםהשיעורים.וקיימות

(3605)מצווהולבנילבנות–באתמאיןדע

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ב"חט,ו-הכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

התכנית.מצווהבר\בתגילאילקראתמתבגריםלילדיםהיהודיתהזהותבתחוםייחודיתחווייתיתהעשרה

.חילונייםישראליםכילדיםלחייהםורלבנטיפלורליסטיבאופןיהודיותסוגיותעםהילדיםאתמפגישה

המעגל,יהודיובצלילבזוויתואחריותהתבגרות–האישיהיהודיהמעגל:מימדיםלשלושהמתייחסתהתכנית

היהודיוהמעגל,(לכךשנלוותוסוגיותמצווהובניבנותטקסי)וחידושהמשכיות–ומסורתכתרבותהיהודי

,וילדיםלהוריםיוצרמדרשבית,שיאימי,מורשתבאתרילימודייםסיוריםמשלבתהתכנית.לאומיהחברתי

.ועודכנסתבבתיביקור
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ע (1602)בעברלגעת

העתיקותרשות:ספק

ו-גכיתות,ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

מןסודותלפענחניתןמרתקתבלשיתהרפתקהבאמצעות.בעברלגעתילדיםמזמיןהארכיאולוגיהתחום

סביבתשלעברהאתלהכיר,הקדוםהעולםשליומיומיותבפעילויותלהתנסות,רמזיםאחרלחפש:העבר

אתמעשיריםהנושאים.אמצעיתבלתיבדרךהעבראלולהתחברהמורשתאתלהבין,הקרובההמגורים

,יצירתיותהפעלות,סדנאות,ויזואלייםהמחשהאמצעיהכוללתחווייתיתבצורהומועבריםהלימודיםתכנית

.ועודבחצרפעילות,משחקים

(1605)ישראלישיר–י"ש

בצוותא-צפרירמלי:ספק

ה-דכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

השירים.מגוונותהוראהושיטותבציבורשירהבאמצעות,ישראלוארץעםמורשתללימודיחוויתימסע

התכנית.אחראמצעימכליותרטובואנשיהנופיה,הארץשלסיפורהאתמספריםזולתכניתשנבחרו

שיילמדושוניםלימודנושאיבהוראת,העכשוויתהטכנולוגיהבאמצעותההווהלביןההיסטוריהביןמשלבת

,וערכיםמסורת,הטבעאהבת-ואתריההארץאהבת,האדםואהבתחברות,השפההעשרת-השנהבמהלך

.ועוד,היסטורייםאירועים
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(1575)י”גנ-השחמטלעולםמסע

אחרתבשיטהשחמט–אלתרמן:ספק

ילדיםגני:היעדקהלצפון,ירושלים,מרכז:אזור

תלמידכלוקידום,ומעניינתפעילהבצורההשיעוריםהעברתאתומאפשרתאמצעיתרבהינההשיטה

כגוןומרתקיםלחווייתייםהשיעוריםאתההופכיםמגווניםאמצעיםלתכנית.התקדמותווקצביכולתולפי

,שחמטיצירת,שחמטמדבקות,ענקריצפתיפאזל-לוח,מקורייםשחמטסיפורי,ענקריצפתישחמט

.ועודתלמידלכלאישיתחוברת,בתנועהשחמטמשחקי

שיבה
תוח ח

פי

(1570)ס”בתי-השחמטלעולםמסע

אחרתבשיטהשחמט–אלתרמן:ספק

ד-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

.תלמידלכלומעניינתחווייתית,פעילהבצורההשיעוריםהעברתאתומאפשרתאמצעיתרבהינההשיטה

בשארהתלמידיםשלהלימודייםההישגיםאתמעלהלימודיתבתכניתהשחמטלימודיכיהוכיחוהמחקרים

להאמיןולומדים,עצמיוביטחוןבחשיבהביטחוןהילדיםמקבליםהשחמטמשחקבאמצעות.המקצועות

.בעצמם

(1518)חושבתכיתה

חשיבהאשכולות:ספק

מיוחדחינוך,ב"חט,ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

להקנייתחשיבהכליארגזמקנהאשכולות.משחקיםבאמצעותחייםוכישוריחשיבהמיומנויותפיתוח

חווייתעומדתהתכניתבבסיס.חייםכדרךוהתחדשותחדשנותעלהקפדהתוך,21-ההמאהמיומנויות

מבוססתשלפיההתפיסה.ללמידהחזקהמוטיבציהמעוררתולכן,ומרתקתסוחפת,מהנהחוויה–המשחק

להעמקת,קוגניטיביותמיומנויותלשיפורעוצמהרבכלימהוויםחשיבהשמשחקיהיאאשכולותשיטת

התכנית.חברתיותסיטואציותועםהרגשעולםעםיותרטובהולהתמודדותחשיבהלתהליכיהמודעות

.ועודערכים,מנהיגות,תקשורת,מתמטיקה,חברה,לוגיקה:תחומיםשלרחבמגווןמשלבת
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וח

ת
פי (1517)הקסוםהמשחקיםגן

חשיבהאשכולות:ספק

ילדיםגני:היעדקהלארציכלל:אזור

חוויה–המשחקחווייתעומדתהתכניתבבסיס.משחקיםבאמצעותחייםוכישוריחשיבהמיומנויותפיתוח

היאאשכולותשיטתמבוססתשלפיההתפיסה.ללמידהחזקהמוטיבציהמעוררתולכן,ומרתקתסוחפת,מהנה

חשיבהלתהליכיהמודעותלהעמקת,קוגניטיביותמיומנויותלשיפורעוצמהרבכלימהוויםחשיבהשמשחקי

תנועהפעילויותמשולבותמפגשבכל.חברתיותסיטואציותועםהרגשעולםעםיותרטובהולהתמודדות

.חשיבהמשחקי,וכמובןאטרקטיבייםבעזריםשימוש,והבעה

(1537)מחשביםאוחושבים

מ”בעחדשיםאופקים:ספק

ה-בכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

,המצאתיתחשיבהשלמתיחותנעשה,לוגית-מתמטיתחשיבהשלמשקולותנריםהמוחשלהכושרבחדר

האימוניםבתכניתלהצליחכדי.ויצירתיתמרחביתבחשיבההרפיהונעשההמילוליתהחשיבהבמסלולנרוץ

ומשחקיםעזריםבשללמשתמשתהתכנית.ביכולתווהאמונההמסוגלותתחושתאתילדכלאצלליצורנקפיד

.לתרגולחשיבהפינתהספר-בביתומקימה

(1506)ערבימגזר–זעטוטיםפסיכו–החשיבהפיתוח

אלערבאלאקאדימיוןמכון:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלצפון:אזור

.العربيللوسطمخصصالبرنامج.הערבילמגזרמיועדתהתכנית

,פסיכומטריותמיומנויותמקנההתכנית.הערבילמגזרחשיבהמשחקיבשילובחשיבהלפיתוחתכנית

,לוגיקה,החלטותקבלת,קדימהמתכננתחשיבה,ואסטרטגיהלתכנוןכלים,והסתגלותלמידהמיומנויות

,”אלערבאלאקאדימיון“ממכוןחשיבהומשחקיספריםערכתמקבליםהתלמידים.ועודהזיכרוןשיפור

.חווייתיתבצורהנעשהוהלימוד
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(1514)שחמט

מ”בעשחמטשלו:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

השחמטמשחק.מקצועייםמדריכיםבהנחייתאינטלקטואליואתגרמהנהלימודיתחוויהמציעההתכנית

השחמט.ומאתגרתמהנהמשחקפעילותכדיתוךנוספיםוכישוריםחשיבהלפיתוחחכמהמתכונתהוא

לשיפור,עצמיוביטחוןיוזמהלעידוד,ויצירתיתאנליטיתחשיבהלפיתוח,האישיותהיכולותלפיתוחתורם

במשחקההוריםעםהקשרהידוקמאפשרתהתכנית.הפסדמצביעםלהתמודדותומחנךהריכוזיכולת

.הפנאיבשעותמשותף

(1544)מדעהופ-גלילאו

מ"בעהדרכותאתגרים:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

מיהו?אורקרןמהי?סבוןבועתמהי?אותםהמציאוואיךהתחבורהכלימהם?כימיההמילהפירושמה

אחרותרבותשאלותועלאלהעלעונה"מדע-הופ"תכנית?המטוסאתהמציאואיך?דמיוןמהו?אינשטיין

בניית:מרוביםויצירההנאהתוךובחשיבהבמדעהיסודמושגיאתמגליםהילדים.וייחודיתחווייתיתבדרך

,הדמיוןבשבילי.ואורמגנטים,בכימיהמדהימיםניסויים,גםכמו,מצנחים,פורחיםכדורים,רחפותשלדגמים

גילםבניילדיםשניאורהואחותואורי–מצוירותדמויותשלושבתכניתהילדיםאתמלוויםוהמדעהמחשבה

מופלאותהרפתקאותתוך.גדולמפוזראךגאוןמדעןטנגרם'פרופוסבםהתכניתאתהלומדיםהילדיםשל

.והחשיבההמדעעקרונותאתואורהאורימגליםסבםבבית
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(0846)!משדריםשקט–ורדיותקשורת

תקשורתאפיקי:ספק

ב"חט,ו-הכיתות:היעדקהלירושלים,מרכז:אזור

רדיותחנתהספר-בביתמקימיםהתלמידים.המשודרתהעיתונאותרזיאתלומדהתלמידהתכניתבמסגרת

ואףכתבהבכתיבת,בקריינות,בעריכהומתנסיםרדיותכניותמפיקים,ולהפעילובציודלהשתמשולומדים

,וקבוצתיתיחידניתעבודהביןשילובמאפשרההפסקהבמהלךהרדיותכניתשידור.בהפסקותמשדרים

.מעולמםולתכניםחברתייםלנושאיםחדשהביטוידרךהתלמידיםבפניופותח

(0816)ואנימציהקולנוע,תקשורת

תקשורתאפיקי:ספק

ב"חט,ו-דכיתות:היעדקהלדרום,ירושלים,מרכז:אזור

התכניתמטרת.והטלוויזיההקולנוע,האנימציהתחומיבשילובתקשורתלימודיבהדרכתעוסקתהתכנית

בסרטיםוביקורתיתאורייניתצפייהיכולתפיתוחתוךהתקשורתבתחוםמקצועיידעלתלמידיםלהקנות

,צילוםכגוןשוניםבתפקידיםהתנסותוכוללתומעשיתתיאורטיתלמידהמשלבתהתכנית.טלוויזיהובתכניות

יהיההסיוםפרויקט.שוניםמסוגיםסרטיםיפיקוהתלמידים.המצלמהמולומשחקתסריטכתיבת,בימוי

.הספר-בביתשנבחרבנושאאוחברתיבנושאקליפ/סרט

(2831)משדרתכנרת

בחינוךלמעורבותקרבתכנית:ספק

ב"חט,ו-גכיתות:היעדקהלצפון,ירושלים,מרכז:אזור

שלועריכהצילום,תסריט,הפקה:הוידיאותחום:התקשורתבתחומילימודאפיקימספרמציעההתכנית

:סטילסהדיגיטאליהצילוםתחום.ופרסומותספרי-ביתמגזין,קליפים,בטלוויזיהאנרים’ז,עלילתייםסרטים

התחוםבמסגרת.ישראליוצילוםומשפחתיעצמידיוקןצילום,תיעודיצילום,ונוףטבעצילום,עיתונותצילום

קמפייןמיצירתכחלקולצילוםלגרפיקההתייחסותתוךממוחשבתמונהעיבודלומדיםהתלמידיםהדיגיטאלי

.מצולםספרי-בית
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(0805)המוניםתקשורת

מדיההכל:ספק

ו-דכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

.ובפרסוםברדיו,באנימציה,בקולנוע,בטלוויזיה,בעיתונותעוסקתהתכנית

הפעילויות.ויצירתיתחווייתיתהתנסותשלבתהליךהמדיהעולםשלהקלעיםמאחוריאלנחשפיםהילדים

.נבונהוצרכנותביקורתיתגישהמפתחתהתכנית.צוותעבודתעלדגששימתתוךאישיפיתוחמאפשרות

בעשייהשמשתלביםשוניםוסרטיםפרסומות,קליפיםוידיאו,עיתוניםמפיקיםהילדיםהתכניתבמסגרת

.וחברתייםלימודייםלנושאיםובזיקהספרית-הבית

(0864)וחברהתקשורת

מ”בעחדשיםאופקים:ספק

ב"חט,ו-דכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

:תקשורתייםתוצריםמגווןמפיקיםהילדים.תקשורתשלובררניםנבוניםצרכניםלחנךמבקשתהתכנית

תקשורתביןהחיבוראתמדגישההתכנית.ועודעיתונאיותכתבות,פרסומות,קליפים,קצריםסרטים

.ועודחדשותמהדורות,שוניםבפורמטיםספריים-ביתעיתוניםהפקתבאמצעותהיתרבין,ואקטואליה

(810)הקולנועיסודות

חולוןסינמטק:ספק

וכיתות:היעדקהלמרכז:אזור

שלעברוואתהתפתחותואתלהבין,כצופיםהקולנועתחוםאתלהכירהןלתלמידיםכליםנותןהקורס

תפקידםאתלהבין,המעשימהצדהקולנועאתלהכיראפשרותוהן,מסרלהעבירשלוהאמצעיםואתהמדיום

לצפייהכליםלתתהינההמטרה.התחוםשלהיסודבמושגימעטולהתנסותהסטעלבמלאכההעוסקיםשל

להעריך,היומיוםבחייהרףללאואותןאותםמקיפיםהשוניםשהמסכיםתרבותכצרכניוביקורתיתמושכלת

יחפצושאולילאלוראשונהחשיפהולתת,חדשיםרבדיםלגלות,בוהצפייהחווייתאתולהעשירהקולנועאת

...כמקצועאוכתחביבבתחוםלעסוקבעתיד

צילום
 ,

וידאו וקולנוע

56



(0880)ערבימגזר–וידיאותקשורת

והדרכההפקותסוהאנאטור:ספק

ו-גכיתות:היעדקהלצפון:אזור

.العربيللوسطمخصصالبرنامج.הערבילמגזרמיועדתהתכנית

,בתסריטאות,בהפקהמתנסיםהילדים.וטלוויזיוניתקולנועיתליצירהמעשייםכליםלילדיםמספקתהתכנית

.ובקולנועבטלוויזיהביקורתיתצפייהומעודדתמפתחתהתכנית.ובהקלטהבתאורה,בעריכה,בצילום,בבימוי

להםומקנההפרטילעולמםביטויכאמצעיהוויזואליבמדיוםלהשתמשהילדיםאתמעודדתהתכנית

.טכניותמיומנויות

(0881)צעירצלם

גולדשטייןדורית:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלוצפוןירושלים,מרכז:אזור

ווידאוסטילסצילום–הויזואליתהשפהבאמצעותהסביבהעםהקשרופיתוחהעצמיהדימויוטיפוחחיזוק

הדיאלוגיכולתאתלפתחהתכניתמטרת.פלסטיתואמנותטקסט,תנועה,מוסיקה,דרמה:אמנויותבשילוב

חוויהמתוךללמוד,הפנימילאניחיצוניביטוילתת,המבטנקודתשלוהרחבהחידודתוךהבחירהיכולתואת

,עבודתושלפורטפוליויצורילדכלהתכניתבמהלך.והתרבותיהקהילתי,החברתי,האישילמרכיבחיבורתוך

לאוכלוסיהבמיוחדמתאימההתכנית.מצולםסיפור/וידאוסרטון/תערוכההפקתעלהקבוצהתעבודובמקביל

.הפריפריהולאזורימיוחדיםצרכיםלבעלי,תרבותיתרב

(820)השוניםבמדיומיםסיפור

חולוןמדיטק:ספק

דכיתות:היעדקהלמרכז:אזור

האמצעיםשללאתלהציגומנסההמועבריםהסיפוריםאתולזהותלהעריךלתלמידנוספיםכליםנותןהקורס

למדיוםבהשוואהחוזרדגשעם–סיפורלהעביר(המספרלרשותוהעומדים)בהםלהשתמששניתןהשונים

וקולמוסיקה"הסאונד)האחריםהמדיומיםשלהיכולותאתבתוכושמאגדככליהקולנועולאמנותהקולנועי

כגון,מהאמצעיםחלקחסרגםאך(תמונות/והספרההמחזהשלהוויזואליות,והמוסיקההרדיושל

כליםיינתנוגםהקורסבמסגרת.הספרשלהמילוליתהלינאריותאוהמחשבמשחקישלהאינטראקטיביות

באמצעיםחסרונותיועללפצותמדיוםכלשלוהאפשרויות,בסיפוריםהחוזריםהמבניםאתלזהותלילדים

.אחרים
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(883)אורנגיעות

אורנגיעות-פרידדודו:ספק

מיוחדחינוך,ב"חט,ו-דכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

.והעצמהחיובילשינויבוהמתנסהאתהמביא,חינוכי-טיפולככליבצילוםשימושעושה"אורנגיעות"תכנית

עובראותההחוויהעלדגשושמה,צילוםבאמצעותטיפול–הפוטותרפיהיסודותעלמבוססתהתכנית

והערכהמודעות:שונותוחברתיותאישיותסוגיותבוחןהואבותהליךעוברבתכניתהמשתתף.כצלםהתלמיד

הםהתכניתמוביליאךילדלכלמתאימההתכנית.ועודרגשיתהבעהיכולות,הסביבהעםיחסים,עצמית

.מיוחדיםצרכיםעםאוכלוסיותבקרבבהעברהניסיוןבעלי

צילום
 ,

וידאו וקולנוע
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ש (1325)האנגליתבארץ

לבשמים:ספק

ב-אכיתות:היעדקהלדרום,מרכז:אזור

אתלקרבהתכניתמטרת.חווייתיבאופןהאנגליתהשפהראשיתאתללמודהילדיםאתמזמינההתכנית

באמצעותמתבצעהלימוד.והנאההצלחהתחושתוליצורעליהםאותהלחבב,האנגליתהשפהאלהילדים

.ועודגדוליםצבעונייםספרים,שירים,משחקים

GrowingWith ABC(1330)

מ”בעליפשיץריקי(ABC)ליניב:ספק

ו-אכיתות:היעדקהלארציכלל:אזור

התכניתבבסיס.(בראון’פרופ)”השכלמעורבותללארגשותואין-רגשללאאינטלקטואליתלמידהאין“

ביכולתולתלמידעצמיביטחוןהקנייתעםמשמעותיתלמידהמשלבתהתכנית.ולמידהחוויהשלשילוב

התכנית.עשירמיליםאוצרבאמצעותשלמיםבמשפטיםעצמםלבטאלומדיםהתלמידים.שפהלרכוש

.בהמשךהאנגליתהשפהללימודיאיתןבסיסמהווה
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הלימודיםהעשרה ביום 
פעילותערוצי

ובגניהיסודייםהספרבבתיחדשיםויצירהלמידהותחומיומרתקותחווייתיותהוראהדרכי,ייחודיותהעשרהתכניות

מאפשרת,הלימודיםיוםאתמאריכה,למידהתומכותפעילויותהתכניתמקיימת,בנוסף.הלימודיםיוםבמסגרתהילדים

.חינוךוצוותיהוריםפעילויותומקיימתעזרציודרכישת

?בתכניתמה

;הלימודיםתכניתאתומעשיריםהמשלימיםחדשיםהעשרהלתחומיחשיפה•

;הילדיםשלאישייםוכישוריםיכולותביטוילידילהביאהזדמנויותמתן•

;קטנותבקבוצותכללבדרךהפעלה•

;קרבתכניתשלהפדגוגיתהיחידהידי-עלוליווייןהתכניותאישור•

;עולמוותפיסתצרכיופי-עלמוסדלכלאוטונומיהמאפשרתהתכניתהפעלת•

;מוסדיתהיגויועדתידי-עלומלווהנקבעתהתכניתפעילות•

.בפועלביצועואחרבקרהועריכתתקציבואישור,החינוכיהמוסדשלהעבודהתכניתקביעתהינםהוועדהתפקידי•

הרשת החברתית
פעילותערוצי

ספרבבתיהתמקדותתוך,לעבודהבמעלההראשוןכיעד’וילדותילדיםשלמצוקתם‘נושאאתמציבההחברתיתהרשת

.הערביבמגזרספר-ובתיעוליםילדיקולטים,(עירוניתאוארצית)בפריפריהנמצאים,מצוקהאוכלוסייתהמשרתים

?בתכניתמה

;הספר-לביתמשמעותיבהיקףמבוגריםחונכיםשלכניסתםעלמתבססהרשתשלהעבודהמודל•

ילדיםעםומערכתיתפרטניתבעבודהמתרכזותפקידם,צמודהבהנחייהומלוויםמאסיביתהכשרהעובריםהחונכים•

’משמעותימבוגר‘שלבקיומוהעצומההאפקטיביותאתלהדגיםניסיוןתוך,הספר-ביתצוותועםבמצוקהוילדות

;במצוקההנמצאיםלילדהאולילד

עובדים,פסיכולוגים)חיצונייםמקצועלאנשי,(מורים)הספר-בביתנוספיםלמבוגריםלאפשרהואהנוסףתפקידם•

,ולעיתים,ביותרהטובהצדעלתפקידםאתלממש,(הורים)והילדותהילדיםבחייאחריםומבוגרים(סוציאליים

;משמעותייםלמבוגריםבעצמםלהפוך

;(ח”משהשלייעוצי-פסיכולוגישירות)י”שפשלבתמיכתומתבצעתהרשתעבודת•

;ההערכהיחידתשלמקצועיתבהערכהומלווה(חופשותכולל)כולההשנהבמהלךמתקיימתהרשתעבודת•

chenl@karev.org.il/052-8385515/למפרטחן:קשראיש
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הרשת הירוקה
פעילותערוצי

הנושאאתלהציבכדי,סביבתיתולמנהיגותלחינוךהשלמרכזבשיתוףהוקמההירוקההרשת

בארץומחריףההולךהסביבתיהמשברלאור.והקהילההספר-בתישלהיוםסדרעלסביבתי-החברתי

ולהגברתלסביבההאזרחיםמודעותלהעלאתופעילרלבנטיסביבתיבחינוךהצורךגובר,ובעולם

.בתחוםומעורבותםאחריותם

?בתכניתמה

,מוריםשלפעולה-לשיתופיספר-בתימספרהמאגדתאזוריתאויישוביתירוקהרשתהקמת•

;סביבתייםבפרויקטיםירוקיםוגופיםהורים,ילדים

השתלמויות,הכשרהקורסיבאמצעותחינוכייםצוותיםשלסביבתית-חינוכיתמנהיגותפיתוח•

;עיוןוימי

;סביבהפעיליילדיםרשתוהקמתסביבהבענייניילדיםשלמנהיגותפיתוח•

;אקטיביסטיותסביבתיותתכניותבפיתוחחינוךצוותישלוהנחיהליווי•

.אזורית-עירוניתברמהסביבהפעיליילדיםכנסיקיום•

hagit@reshet-yeruka.net/052-4888556/גפןחגית:קשראשת

גישור בין תרבותי
פעילותערוצי

אתיופיהיוצאי,העוליםהתלמידיםשלהמוצאתרבותבןמגשרמשלבתתרבותי-הביןהגישורתכנית

מעורבותמתוךוהקולטיםהנקלטיםאוכלוסיותביןמתווךהמגשר.החינוכיבמוסד,העמיםחבראו/ו

.והקהילההמשפחה,החינוכיהמוסד:השונותבמערכות

?בתכניתמה

העוליםהתלמידיםשלוהלימודיהחברתישילובםאתהמאפייניםלקשייםמענהנותנתהתכנית•

;משפחותיהם-בניושל

ממחויבותהכחלק,העוליםקליטתלנושאקרבתכניתשלמחויבותהאתמבטאתהתכנית•

;מיוחדיםצרכיםעםלאוכלוסיות

;ותרבותו”השונההאחר“קבלתלמעןפועלתהתכנית•

;החינוכיבתהליךהעוליםההוריםמעורבותאתמגבירההתכנית•

.הקהילהלצרכיומותאמתגמישהזאתועם,מובניתהמגשרעבודת•

ellavit@karev.org.il/052-7492652/ויטרבואלה:קשראשת
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המידע והמדיה, ההערכהיחידת 

.והמדידהההערכהבתחוםפעילויותבמגווןעוסקתקרבתכניתשלוהמדיההמידע,ההערכהיחידת

?בתכניתמה

כולל,קרבבתכניתשוניםלגורמיםההערכהבתחוםמענההמספקתפנימיתיחידההיאוהמידעההערכהיחידת•

ההערכהמדיניותגיבושועל,ופרוייקטיםתכניותהערכתעלאחראיתהיחידה.חינוךומוסדותרכזים,תכניות,הנהלה

.קרבבתכנית

:מבצעתהיחידהבנוסף•

ולתהליכיםהספר-ביתובגילהרךבגיללימודיםלתכניות,חברתי-החינוכיבתחוםלפרויקטיםהערכהמחקרי•

;חינוךלצוותיההערכהבתחומיהשתלמויות;הממצאיםוניתוחממוחשביםסקרים;מקומיותברשויותארגוניים

;ובהפעלתןמערכתיותהערכהיחידותבהקמתוליוויהכשרה•

ניסיוןובעל,ומדידההערכה,מחקרבשיטות(שניתוארמינימום)גבוההאקדמיתהשכלהבעלהמקצועיהצוות•

.חברתי-החינוכיבתחוםמקצועי

ilans@karev.org.il/052-3351347/שינהאילן:קשראיש

של  בתי ספר פעילויות קיץ במסגרת /העשרה
החופש הגדול

בכלוילדותילדיםשלוהעצמההעשרהשמטרתהחברתית-חינוכיתהתערבותתכניתהינהבחינוךלמעורבותקרבתכנית

בהם,תוכןתחומיבמגווןולהתנסותלחוותוהילדותהילדיםאתמזמיניםאנו,מגוונותהעשרהתכניותבאמצעות.הארץרחבי

הםההעשרהמפגשי.ועודוטכנולוגיתמדעיתחשיבה,סיפור,דרמה,וסביבהטבע,אמנות,ומחולתנועה,מוסיקה

.ולצרכיהםהילדיםלגילומותאמיםמגוונים,חווייתיים,התנסותיים

במסעלהשתתףאותםומזמינותויצירהדמיוןשללעולמותוהילדותהילדיםאתחושפותהעשרהבפעולותההשתתפות

.המיוחדיםוכישרונותיהםכוחותיהםאתיגלובווקבוצתיאישי

.ילדיםעםבעבודהוניסיוןידעבעליוהםוהכשרהליוויהמקבליםמנוסיםמדריכיםמוביליםההעשרהפעילותאת

:איכותיותהעשרהפעולותומציעים,ובקייטנותהקיץשלהספרבתיבפעילותרבהחשיבותרואיםאנו

.קרבשיעוריבמסגרתהלימודיםשנתבמהלךהילדיםשחוולפעילותהמשכירצףהמהוות.א

.עבורםחדשיםתוכןבתחומילהתנסותוילדותלילדיםהמאפשרות.ב

.ומרתקתהפגתית–קיץפעילותשלהייחודילאופיהמתאימות.ג
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-ירושליםאזור 
92622ירושלים , בית הנוער, 105הרצוג ' רח

02-5612151: ראשינתב 
074-7309720: פקס

מגןאורן כהן -מנהל אזור ירושלים
שולה כהן-מנהלנית

shulac@karev.org.il: ל"דוא
074-7309746: טלפון

-מרכזאזור 
7110601לוד , 573. ד.ת, (5קומה ), 4המלאכה ' רח

073-287-2000: נתב ראש
03-6721332: פקס 

ענבלאסנת דגן -מנהלת אזור מרכז
רותם יאיר-מנהלנית

rotem@karev.org.il: ל"דוא
073-2872034: טלפון

-צפוןאזור 
20164נ משגב "ד, מושב שורשים

04-9887503: נתב ראשי
04-9887502: פקס

קלרנדב -מנהל אזור צפון
עמית שר-מנהלנית

amits@karev.org.il: ל"דוא
073-2872057: טלפון

-אזור דרום
שבע  -באר, 3ל"יחיחיים ' רח

08-6272099: ראשינתב 
08-6278717:    פקס

'ג'שלום חג-מנהל אזור דרום
מן'תורגטלי -מנהלנית

TaliT@karev.org.il: ל"דוא
073-2872101: טלפון

-אשדודמשרד 
15257ד "ת, אשדוד, 1הקליטה ' רח

088552303: נתב ראשי
08-8552350: פקס

שולי גנזיה-מנהלנית
shulamitg@karev.org.il: ל"דוא

073-2872091: טלפון

-אילתמשרד 
לויןשרה -יישוביתרכזת 

052-6365749: נייד
saral@karev.org.il: ל"דוא


