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 'וכתות  -סקירת תכנים לימודיים
 ב"שנת הלימודים תשע סיכום

 
 כשורי חיים

הכרות עם שינויים : אים הקשורים לגיל ההתבגרותבמסגרת שעורי כישורי חיים עסקנו בנוש
 עצמית ומיכולת תקשורת בין המינים וחשיבה ביקורתית כחלק ממודעות, רגשיים וגופניים

הסבלנות  , מיומנויות התקשורת הבינאישיות בחיי היום יום פעלנו לשיפור .זיהוי סכנות ומסרים
 .לחברה בה אנו חיים והכבוד לאחר והתרומה

 .נה קיימנו פעילויות שכבתיות לגיבוש תלמידי השכבהלאורך הש
 .ביקרנו מספר פעמים בחטיבת הביניים, מתכנית המעברים כחלק

 

 
 ב"מפתח הל

 .חשובים לחיים בחברה "מפתחות" קיבלנוב "בשיעורי מפתח הל
 חשיבות אשר נתן דגש ל ערך התאמנולכל חודש בלוח השנה העברי 

 פועלים, היותנו אנשים חושבים לצורך ,שבפיתוח המיומנויות שלנו
  .ותורמים לעצמינו ולחברה

 

 
 חשבון

כמו גם . הקניה ויישום של חומר חדש, שיעורי חשבון מורכבים מתרגול ושימור ידע קודם
 .התמודדות  עם בעיות מילוליות מגוונות

. גותבלמידה אישית ובזו, הלמידה נעשית במליאה: במהלך השיעורים אנו לומדים באופנים שונים
 :השנה  עסקנו בנושאים הבאים

שיומם ומיקומם במבנה , (ממיליונים והלאה)המספרים הגדולים : שימור המספרים השלמים
 .וביצוע  פעולות חשבון, העשרוני

חיבור , צמצום והרחבה, דרכי השוואת שברים, משמעויות השבר הפשוט: שימור שברים פשוטים
 .וחיסור

 .מהויות הכפל והחילוק וחישובים: פשוטים הקניית נושא כפל וחילוק שברים
 אסטרטגיות חישוב ופתרון בעיות מילוליות: פיתוח תובנה חשבונית

 .פעולות כפל וחילוק: השבר העשרוני
עסקנו . אסטרטגיות לחישוב ופתרון בעיות מחיי היום יום, משמעותו, הכרת המונח אחוז: אחוזים

 .ון וממוצעחצי, שכיחות יחסית, שכיחות, בניתוח נתונים
 .הכרנו את המושגים ולמדנו למצוא יחסים בין כמויות: יחס וקנה מידה

 
 הנדסה

הכרנו . פאה וכדומה, מקצוע, פאון, תלת מימד, גוף: כגון,למדנו מושגים שונים הקשורים לגופים
 .גליל וחרוט, וחישבנו נפחים של מנסרות ופירמידות, ולמדנו לזהות גופים ואת פריסותיהם

הכרנו את המושגים השונים הקשורים במעגל והעיגול ולמדנו לחשב היקף ושטח של מעגל  : כמו כן
 .ועיגול
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 ך"תנ
התייחסנו , הזדהינו עם הדמויות, ניתחנו התרחשויות, ך למדנו את הסיפור המקראי"בשיעורי התנ

, כן כמו. והבנו את הרלוונטיות של הרעיונות והמסרים לחיינו אנו תבראייה ביקורתי ןאליה
במחצית זו למדנו על ממלכת . התוודענו ללשונו ולסגנון כתיבתו המיוחדת של הסופר המקראי

למדנו את מגילת רות ופרקים , כןכמו  .פילוג הממלכה וסיפורי הניסים של אליהו הנביא ,שלמה
 .ך מספר תהילים"נבחרים מתוכנית הלימודים בתנ

 
 גיאוגרפיה

 אקלים התמקדנו ב. במחצית זו העמקנו את הכרותינו עם צפון הארץ
 ים והיישוביםבענפי הכלכלה והכרנו את סוגי התושב, מיםב ,באזורינו
 .נחשפנו למגוון של מושגים גיאוגרפיים השייכים לחיינו . השונים

 

 
 כשורי שפה

, שיר: המשכנו לפתח את מיומנויות הבנת הנקרא דרך קריאה וניתוח של טקסטים מסוגים שונים
הבעת , תוך תרגול כתיבה בעקבות טקסט בהעשרנו את ההבעה בכת. סיפור וטקסטים מידעיים

 .והפכים מילים נרדפות, בניינים, עסקנו בגופים, בתחום הלשון .יצירתיתדעה וכתיבה 
 

 
 סטוריהיה

פגשנו במנהיגים שעמדו במרכזם של אירועים מדיניים , במחצית זו המשכנו במסענו אל העבר
עסקנו בתולדותיה של האימפריה הרומית ושל . ת ומנהגים של אנשים ועמיםובחנו אמונווצבאיים 
נחשפנו לסיבות  . ולאחר חורבנו, בזמן שבית המקדש השני עמד על תילו בארץ ישראלהיהודים 

 .שהביאו להתפתחות הנצרות ולמרד הגדול
 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 
 , בברכה                                                                                                       

 'ו מחנכות שכבה                                                                                               
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 מורים מקצועיים       
 

 אנגלית
 קרן בואדר

 
השיעור לרוב . קריאה וכתיבה, שמיעה, דיבור, רכבים ממספר רב תרגוליםשיעורי האנגלית מו

, התחיל בהקנייה במליאה ואחר כך עבודה בזוגות או בקבוצות כאשר בזמן העבודה שולבו הקריאה
 .כמו כן שולבו שירים במהלך השיעורים וסרטונים עם משימות בעקבותיהם. הכתיבה והדיבור

הבנת הנקרא , אוצר מילים: שונים ומגוונים שכללו בתוכם  במהלך השנה למדנו מספר נושאים
 .דקדוק, והנשמע

 :הנושאים שנלמדו הינם
 :דקדוק

 .לפועל Sלמדנו את מבנה המשפט וחוקי איות נכונים בהוספת ה  -present simple -הווה פשוט
 .בעבר ופעלים לא רגלים. לפועל edחוקי האיות בהספת , מבנה המשפט -Past Simple -עבר פשוט

למדנו את ההבדל בין הווה ממושך לפשוט ולמדנו פעלים  -present progressive -הווה ממושך
 .והשימוש בזמן זה, שונים וחוקי האיות

כמו , למדנו את שמות התואר וכיצד אנו עושים השוואה בין שמות עצם -Comparative -השוואה
 לשם התואר erכן למדנו את חוקי האיות והוספת 

 : אוצר מילים
" ביקרנו", למדנו אוצר מילים הקשור לנושא , ערכנו סיור וירטואלי העיר, למדנו על העיר -לונדון

 .באטרציות שונות בעיר והגשנו משימת סיכום בנושא אתרים אחרים בלונדון
 . יצירות פורסמות ואף יצירות לא רגילות, ל"למדנו על ציירים מפורסמים בארץ ובחו -אומנות

בסוף היחידה  הצגנו . סיפורי עם ובלשים ,אגדות , למדנו על סוגים שונים של סיפורים  -ריםסיפו
 . בכיתות את הסיפור עמי ותמי

חיפשנו , וספרו הכולל מספר רב של דברים לא רגילים" גינס"למדנו על  -עובדות מדהימות
 . באינטרנט עובדות מדהימות אחרות והצגנו בכיתה

כמו כן צפינו בסרט , על שחקני קולנוע ותכניות מצחיקות במיוחד בעולם למדנו -אנשים מצחיקים
 ".רובין ויליאמס, דאוטפייר כחלק מהלמידה על שחקן מצחיק במיוחד' גב

 
 וחינוך סביבתי מדעים

 חוריחני 
למדנו על  תקשורת ומידעפתחנו את השנה בלימוד נושא מערכות . בשיעורי מדעים עסקנו במערכות

הכרנו את אמצעי התקשורת . האדם ולבעלי החיים בהשגת צרכי הקיום הבסיסייםחשיבותם לבני 
הכנו מצגות בהן הופתענו לגלות  .השונים שפותחו במרוצת הדורות ואת הצורך שהוביל לפיתוחם

. אך גם על החסרונות שבעקבות השימוש בה העל יתרונותי, על הסיפורים שמאחורי ההמצאה
בסיום ". כפר הגלובלי"ה, "כפר קטן"נט הפכה את כדור הארץ לבהמשך למדנו כיצד רשת האינטר

המערכת . שי וצפינו בסרטים בנושא הזיכרוןהנושא למדנו על תהליך עיבוד המידע במוח האנו
 למדנו עלמערכת השמש והכרנו את . "מערכת השמש והיקום"השנייה אליה נחשפנו השנה היא 

זריחה , יום ולילה: טבע ועל היווצרות תופעות כגוןלמדנו על מחזוריות ב. תנועת כדור הארץ בחלל
סדרם , שמותיהם, התמקדנו בכוכבי הלכת. ושקיעה והקשר בין גרמי שמיים ליחידות הזמן השונות

מאפייני הסביבה בהם ועל התנאים המיוחדים על פני כדור הארץ שבזכותם אנו , במערכת השמש
בה " ראיון עם השמש"צפינו בהצגה  -השמש וכמובן שאי אפשר בלי , למדנו גם על הירח. חיים

וכן הכרנו את האמצעים הטכנולוגיים השונים ... גילנו עד כמה היא עצומה ומה יהיה בסופה
של חייזרים המותאמים לחיות על פני גרמי  הכנו דגמים, בסיום הנושא. המשמשים לחקר החלל

 "!מסע לקצה היקום"וצפינו בסרט מרתק שמיים שונים 
תחילה העמקנו באנרגיה . נושא האנרגיהעורי טכנולוגיה למדנו לאורך כל השנה את מסגרת שיב

ובאילו פחות וחבל )להפקת חשמל באילו מקורות אנרגיה משתמשים בני האדם למדנו  ,חשמלית
. למדנו על תהליך הפקת אנרגיה חשמלית בתחנות חשמל שונות והתנסינו בכך, בנוסף...(. שכך
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: כגון, ויים למדנו על כמה מתכונות האורבאמצעות ניס. גיית האורעל אנר למדנו לאחר מכן
. בניסוי בקרני לייזר בחנו את ההבדל שבין גופים אטומים למראות. בליעה וכדומה, החזרה, שבירה

מדנו על מבנה העין ותפקודה תוך ניסויים שונים בהם הבחנו בקשר שבין המבנה לתפקוד סיום לל
 . הראיהשבתעתועי " קסם"והבנו את ה

 
 אומנות

 ודגנית אלפרין מירב פליישר, אורנה בוכריס
השיעור נעשה בכתות מעורבות מכל ארבעת ,השנה שיעור אומנות הוא חלק מיום האשכולות

 .הכתות בשכבה
התלמידים רוכשים כלים ועזרים טכניים ’ עד ו’ בשיעורי האומנות במשך חמש השנים מכתה א

 .דים בסדנא כלומדים עצמאיםהשנה התלמידים עוב, ללמידה עצמית
 היו מספר הגשות עבודה בכל נושא היתה אפשרות להשתמש במגוון חומרים בסדנא פתוחה

 .עיסת נייר חימר ועוד, בנייה בתלת מימד, ציור באקריליק, ציור באקוורל,רישום
י העתיקה נושא אינטגרטיבי בו התלמידים יוצרים יצירה שההשראה נלקחת משיעור, פרוייקט יוון

לאחר עיבוד הנושא התלמידים בוחרים רעיון ליצירה ויוצרים במגוון טכניקות , ההסטוריה
 .וחומרים בדו ובתלת מימד על פי שיקול דעתם

 בתום ההכנות הקמנו תערוכה של כל היצירות בנושא יוון העתיקה
 .חוויה ויצירתיות, ביטוי אישי, התנסות, תכנון: העבודה נעשית תוך שימת דגש על

 
 ורטספ
 בן דוד אורי

, (עקב בניית האולם החדש)שיצר לנו בעיות במיקום ראוי לפעילות גופנית , אחרי חורף לא פשוט
אשר מתייחסים , ביצענו את מבדקי הכושר הגופני. סוף סוף הגיע האביב ואתו שפע של אפשרויות

כוח וכוח , שריריתסיבולת לב ריאה וסיבולת , זריזות, מהירות: לכלל המרכיבים בכושר הגופני כמו
 .גמישות ושיווי משקל, קוארדינציה, מתפרץ

, פעילויות אישיות עם או בלי אביזרי ספורט, ביצענו פעילויות נופש ופנאי למיניהם הכוללים
למדנו שחשוב , במשחקים קבוצתיים. הדגל ועוד, קונוסים, מחניים: כמו, ומשחקים קבוצתיים

כי כך התרומה של כולם ביחד תורמת , ים ולכבד אותםלשתף פעולה וחשוב לא פחות לפרגן לחבר
הקפדנו לקבל הפסד בהבנה וחזרנו על כמה חשוב לנצח . רבות להצלחת הקבוצה להנאה ולגיבוש

 .אני חושב שהצלחנו להתקדם בעניין הזה וכל הכבוד לכם, בכבוד
, עות האתלטיקהבמקצו. כדורשת, בייסבול, כדור יד, כדור סל, כדורגל: פעלנו במשחקי כדור כמו

בהתעמלות בצענו עמידת . הדפנו כדור ברזל, קפצנו למרחק, רצנו ריצות קצרות בינוניות וארוכות
 .עמידת נר ומאוזן קדמי, גלגול לפנים, ראש

 .חשוב לציין שישנה חזרה על פעילויות מהשנה שעברה רק בדרגת קושי ודרישות גבוהות יותר
 
 
 

 
 

 
 ,בברכה

 'שכבה ו םצוות המורים המקצועיי
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