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לחנוך את נפשו של הילד זה לשחרר אותו מהמושכות ולתת לו לרוץ חופשי כדי "
שיחקור ויגלה במה הוא טוב ומה מעניין אותו ומה הוא רוצה. במלים אחרות, 

 ג'ויס קורטק פטרול -''.ימצא מי הוא

 

  ,ותלמידים יקרים תלמידות הורים

לשפר ולהתחדש בכל התחומים, הוחלט השנה להפעיל תכנית חדשה מתוך התפישה והרצון 
 ד'.-בשכבות ג' ''מפגשים מסוג אחר'', אשר תוטמע ותיושם

כישורים. מתוך אמונה זו, ממש ולמצות יכולות וזכאים לכל תלמיד ותלמידה כי אנו מאמינים 
את מגביר ו את הרעיון של "קורסי בחירה", כחלק מצמיח ומעצים, התורם להתפתחות, יזמנ

הקשרים  ומחזקהחברות ו מעגלי ההכרותמרחיב את  ,חווית ההנאה מתהליכי למידה
 .הבינאישיים בין תלמידי ביה"ס וצוות המורים

  :כל קורס יעסוק בתחום אחר אך העקרונות המנחים של הקורסים הם אחידים

 .פיתוח כישורי הלמידה העצמאית של התלמיד .א
 המאפשרת ביטוי עצמי בחירה .ב
 קבוצות לימוד דו גיליותלמידה ב .ג
 .השיעורים מהווים הזדמנות להעשרה, להתמחות ולהעמקה בתחומים שונים .ד

 

במסגרת מערכת השעות  1-2שיעורים בתתקיים בימי שני נושאים ו 4כוללת  התכנית 
                                                                                                                                                 השכבתית.

בימי שני. יוצא מכך שכל תלמיד/ה יתנסה/ בשנה  מפגשים 10התכנית תופעל בשני סבבים של 
 קורסים. 2-תתנסה ב

( ואנו נשתדל 4עד  1הילדים יבחרו לפי עדיפות)טופס בחירת קורס  –במייל  בקישור המצורף
 מאוד לשבץ הילדים והילדות בעדיפות הנמוכה ביותר.

התלמידים נחשפו היום לנושאים השונים )מצורפת מצגת( .מומלץ כי ההורים ישוחחו עם 
 הילד/ה  ויסייעו בתהליך התעדוף.

 בערב. 21/11/19 -יש למלא הטופס עד ליום חמישי ה

 . 4/12רביעי, ביום על ידי המחנכות השיבוצים הסופיים יפורסמו 

 .9/12/19הסבב הראשון יתחיל ביום שני 

 

  בברכת הנאה והצלחה,

 ד' וההנהלה-צוות ג'

 מפגשים מסוג אחר
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 ביומימיקרי –פלאי מדע 

 חדשנות בהשראת הטבע.

 הטבע הוא ספריה גדולה של רעיונות.

 הטבע הוא מקור להשראה, ללמידה 

 ולחיקוי.

 

 נושאים לבחירה -מפגשים מסוג אחר

 המרוץ מסביב לעולם

למידה של מדינות תוך ביקור מסע 

חוויתי המשלב משחק, חידונים 

 ואתגרים בעבודת צוות.

 מזמרים בשבילי ישראל

מטיילים בשבילי הארץ בעקבות 

 שירים ומשוררים

תוך שילוב פעילות חוויתית רב 

 .חושית ובתנועה

 לפצח את הקוד

                      לכל חובבי המתמטיקה 

 וחדרי בריחה.

מסע בין ערים בארץ, תוך פתרון 

חידות, פיצוח קודים ופתרון 

 תעלומות מתמטיות.
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