
 

 

 שכבה ו–שיעורי בחירה 

 יזמות חברתית

  .נלמד מהי יזמות חברתית ומהם השלבים להוצאה לפועל של יוזמה חברתית

 נזהה את צרכי הסביבה, נכתוב חזון, נערוך סקר שוק, נבנה תכנית עסקית, נגייס הון, 

 .נשווק ונפרסם את היוזמה

 המיזם שנחליט עליו ! ביחד נהפוך לפעילים ויזמים ונוציא אל הפועל את

 עושים היסטוריה

 "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" )יגאל אלון(

ציונית בחברה הישראלית. -בשיעור זה נצא למסע מרתק כדי ללמוד מקרוב על מעצבי התרבות היהודית

רון הספרים היהודי. במהלך מסענו חז"ל, הרמב"ם, רחל, ש"י עגנון, ועוד. נכיר יוצרים ויצירות מתוך א

 נתעמק בתרבות, במסורת, במנהגים ובערכים של שורשינו.
 משחקים במספרים

השיטה ההודית, פי שיטות שונות ביניהן -לתרגילים ע אסטרטגיות שונות בפתרוןבשיעור זה תתנסו ב

בתחומי חיים מתם תרולו , לעבודתםמתמטיקאים מפורסמיםסיפור חייהם של ל עוד. תחשפוהיפנית ו

 דס, גאוס, פיתגורס, פיבונצ'י ארכימ - שונים

 פי עקרונות מתמטיים.-ות ותלמדו ליצור חידות משלכם עלחידות מתמטיות שונבמהלך השיעורים תפתרו 

 תאטרון

 .במסגרת השיעורים נתנסה בחווית התיאטרון באמצעות גוף, קול ותנועה

נלמד כיצד עובדים עם הקול על במה  באמצעות עבודה בזוגות ובקבוצות,נלמד איך מציגים בפני קהל 

באמצעות חימום ודרך טקסטים, נלמד איך לעמוד על במה באמצעות עבודה על מערכות יחסים של 

 .דמויות ונעבוד על דיאלוגים בין דמויות

 נחכי ערבי –מדברים ערבית 

 מדוברת? כיצד סופרים בערבית?איך אומרים: " שלום, נעים מאוד" בערבית 

 מה ההבדל בין השפה הערבית המדוברת לערבית הספרותית? 

 מהם קווי הדמיון בין השפה העברית לשפה הערבית? 

ערבית היא השפה השנייה המדוברת בארץ. בשיעור זה נלמד אוצר מילים בסיסי בנושאים שונים בשילוב 

 שירים ומשחקים ונתרגל שיח.

 בית: נלמד על דת האסלאם, על חגים ומנהגים.ניחשף לתרבות הער

 



 

 

 פיתוח קול

ובשפות ושונות. במהלך השיעורים נלמד תרגילים לפיתוח יכולת שירה נכונה. נשיר שירים בכל הסגנונות 

נלמד ונכיר יצירות של אומנים מעולם המוסיקה ונלמד לבטא את היצירות בשפת הגוף. נכיר כלי מוסיקה 

 שונים ונלווה בעזרתם יצירות מוסיקליות.
 

 אומנות הקוולינג'

 טכניקת גלגולי נייר, בה מגלגלים רצועות נייר  -אומנות היצירה בנייר מהו קווילנג'? 

 , ניצור דמויות, מהם עבודות יצירה ואומנות. נלמד טכניקות שונות וניצור דמויותויוצרים 

 כיד הדמיון הטובה. דמויות תלת מימדיות  ונבנה נקשט כרטיסי ברכה
 

 חוקרים צעירים

  .במהלך השיעורים נזהה תופעות מעניינות ומרתקות מחי היום יום שלנו

 יים.ונערוך ניסויים מדע ונלמד על נושא הקרוב לליבנו, נחקור אות

  ם. ונהפוך לחוקרים צעירי ,נלמד ונבין איך עובדים חוקרים מקצועיים

 

 

 

 

 

 

 

 המשך

 שיעורי בחירה ב"נתן יונתן"

את נושא הלימוד בשנת הלימודים הקרובה יתקיימו שיעורי בחירה בהם ניתנת לכם האפשרות לבחור את 

 נושאים.  4עליכם לבחור על פי תחום המעניין אתכם.



 

 לשני נושאים. אחד בכל מחצית. מבין הארבעה תשובצו 

  

 שמי ______________

 כיתה ___________

 

 כתבו את הנושאים שבחרתם:

 אני בוחר _________ כי  ______________________________________ .1

 ______________________________________אני בוחר __________כי  .2

 אני בוחר __________כי ______________________________________ .3

 אני בוחר __________כי ______________________________________ .4

 

 

 


