
23

חוגי העשרה ופנאי - כפר סבא
אומנות DIY - יפעת רותם

מסע שנתי בין עבודות יד וטכניקות אומנותיות, במהלכו ניצור עשרות יצירות שימושיות ומרהיבות: אקססוריז לחדר, מוצרי חזרה 
לבית הספר, תכשיטים, חפצי נוי ועבודות טקסטיל.

במקביל ללימוד המיומנויות החשובות המתבצע בשיטות ייחודיות שפיתחה יפעת רותם, מנחת החוג, לומדים הילדים גם מיומנויות 
חשובות נוספות: ניהול זמן, אסטרטגיות עבודה, שיתוף ועבודת צוות, סבלנות והכלת האתגרים וההצלחה עם עצמי ובתוך קבוצה.

אילוף כלבים - פבלו טבלב
ויכולת מנהיגות באופן חוויתי  ידע והבנה על הכלב והתנהגותו. פיתוח מיומנויות למידה של משמעת, חוקים, הקשבה  רכישת 

באמצעות כלבים. הזדמנות לילדים שאינם בעלי כלב ללמוד על הכלבים ולילדים בעלי כלב לחזק את היחסים עם כלבם.
אלקטרוניקה

המכשירים  והבנת  סדר  דיוק,  עדינות,  מוטוריות  יכולות  פיתוח  באלקטרוניקה,  יסוד  במושגי  ידע  המקנה  חדשני  טכנולוגי  חוג 
מיוחדים  מעשיים  פרויקטים  בניית  ע"י  המתפתח  האלקטרוניקה  לעולם  נחשפים  הילדים  החוג  במהלך  יומי.  היום  בשימושנו 
ומרתקים הנשארים ברשות התלמידים. החוג מועבר באמצעות הלוח החכם המאפשר למידה בשיטת הקרנה ניידת של מהלכי 

השיעור.
אנגלית - גילי מרגי

שיטה ייחודית להקניית אנגלית לילדים מכיתה א' ועד גילאי החטיבה, המשלבת למידה וחוויה - מתמקדת בקריאה למתחילים 
)מכיתה א'( בשיטת 'אורה בן פז' והעשרה שפתית של שיחות, דיאלוג, עם שימת דגש על מבטא, שימוש באמצעי למידה שונים - 
ספרים, חוברות עבודה, דיסקים לשמע, צפייה וכתיבה. הלימוד מחולק לרמות וגילאים, כשבכל שנה קבוצה מתקדמת לרמה גבוהה 
יותר. הקבוצות קטנות עד 9 ילדים, יחס אישי, מורות מקצועיות וניסיון רב עם תוצאות של הצלחה. בנוסף, קשר רציף עם ההורים 

ועדכוני למידה כל שיעור. 
חדש! השנה אנו מוסיפים ספריית אנגלית דיגיטלית ותוכנית העשרת אנגלית מדוברת בשיטת imitation לכל הרמות!!

בובנאות ומלאכת יד - ענת זהבי
בחוג ניצור מגוון רחב של בובות, דמויות ויצירות במלאכת יד. באמצעות עיצוב בובות/דמויות מתפתחות אצל הילדים מיומנויות 

רגשיות מוטוריות, דימיון וחשיבה החשובות מאוד להתפתחות.
בחוג נלמד לתפור ולעצב בחומרים שונים. נכיר מגוון חומרי יצירה - בד, ספוג, נייר, עץ ועוד.

נכיר את העולם הקסום של הבובנאות. ניצור בובות גרב מקסימות, בובות דאגה, כריות במגוון דמויות: חדי קרן, ינשופים, פינגווינים 
ועוד ועוד...

דרמה ותיאטרון - מיכל רייכמן 
בחוג נציג הצגות שהילדים ממחיזים – אין טקסט כתוב, הילדים מציגים תוך כדי אלתור. החוג כולל משחקי תפקידים, פנטומימה 
ועוד. החוג מחזק את הביטחון העצמי, משפר את הריכוז, כושר הביטוי ועמידה מול קהל. כמו כן, מפתח את הדימיון והיצירתיות. 

הילדים מאוד נהנים לבנות הצגה בעבודת צוות.
לאורך כל השנה מוצגות מגוון הצגות החוג בפני ילדי הצהרון.

הייטק לגו
חוג העשרה חוויתי בו הילדים נחשפים לעולם המדע, הפיסיקה והטכנולוגיה באמצעות בניה בלגו הנדסי.  החוג מתאים לילדים 

סקרנים האוהבים לבנות, להמציא ולשכלל. בחוג נלמד ונבין כיצד פועלים כלים ומכונות המוכרים לכולנו מחיי היום-יום. 
בכל שיעור יבנו הילדים דגם אחר מלגו הנדסי וישכללו אותו. במהלך השנה ישפרו הילדים את יכולות הבניה וילמדו ליצור ולשכלל 

בלגו! בנוסף מחכות לכם הפתעות רבות וכיפיות.
 

עיצוב ותפירה - קרן ארגמן )אילון(
בחוג זה תבוא לידי ביטוי התשוקה לעיצוב אופנה, צבעים ובדים והחוג ממש מתאים למי ש״מדגדג לו״ להתחיל ליצור בידיים. נלמד 

להשתמש בחוט ומחט וכמובן להפעיל מכונת תפירה.
לאורך המפגשים יוצרים, עובדים ומעצבים אינסוף פריטים: כריות, מתלה מעוצב, תיקים, בובות ועוד.

תרפיית היוגה צחוק - גלית בן ישי
כיצד נדביק את ילדינו בחיידק האושר?

כיצד נטמיע בהם שמחה פנימית וגישה חיובית ונפתח חוסן נפשי להתמודדות בריאה עם החיים?
בוחרים אימון מוזיקלי צוחק בשיטת היוגה צחוק. אימון סוחף, מרתק ובריא המחבר בין הרציונל מחיי היומיום דרך החוויה, ריקוד, 

נשימה מודעת, ערכי חיים וכמובן אימון רפלקס הצחוק.
יצירה מהטבע ועוד - ואלרי שיקלי

החוג מתאים במיוחד לילדים שאוהבים ליצור, לצייר, לפסל, לגזור ולהדביק תוך כדי הפעלת הדמיון והידיים. זאת הזדמנות לפגוש 
בטכניקות ורעיונות יצירה שונים ומגוונים עם חומרים שהרבה מהם מהטבע ושניתן למחזר. חוויה חדשה בכל שיעור!

מבוכים ודרקונים
משחק מדהים שסוחף אחריו ילדים ומבוגרים מכל רחבי העולם. במהלך החוג נכנסים הילדים לסיפור הרפתקאות, כשכל אחד 
מהם בוחר לעצמו דמות שתייצג ותוביל אותו. הסיפור שולח את הילדים למחוזות מופלאים ומרתקים שמטרתם, בעזרת המדריך, 
ודינמיקה  אנגלית  לימוד  חשיבה,  משחקי  מתמטיות,  חידות  הגיון,  חידות  בעזרת  הרפתקאות  ולעבור  התעלומה  את  "לפצח" 

קבוצתית.
מהנדסי הדור הבא

והרובוטיקה.  כישורים בתחומי המדע, ההנדסה, החשבון  ופיתוח  למידה, העשרת הידע  לצד  והנאה,  תוכנית המשלבת משחק 
במהלך התוכנית מתכננים הילדים דגמים שונים - מתקנים בלונה פארק, כלי רכב, כלי תעופה, רובוטים ומתקנים שונים. במהלך 
החוג מקבלים הילדים ערכות למידה ועבודה המכילות חלקי הרכבה ידידותיים ואיכותיים, מנועים חשמליים, גלגלי שיניים ועוד 

שלל אביזרים אשר ישמשו אותם לתכנון ולבנייה.
יצירה ופיסול בבצק סוכר - כרמית זק

בחוג ילמדו הילדים להכיר בצק סוכר וכיצד לעבוד איתו. שיטת ההדרכה עובדת על חיזוק המוטוריקה העדינה ועל קואורדינציית 
עין-יד. החוג מעודד ביטוי יצירתי ופיתוח החשיבה ותורם להעצמה והעלאת הביטחון העצמי. הילדים ילמדו לפסל, לעצב ולקשט 

בבצק סוכר פיסולים שונים. הנושאים יבחרו מהעולם הקרוב לילדים: דמויות, חגים, עונות השנה, בעלי חיים ועוד.
פלאי מדע וחקר החלל

חוג איכותי ומתוחכם המעשיר את המשתתף ומספק לו חוויות בלתי נשכחות בתחומי מדעי החלל, מדעי הטבע, פיסיקה, כימיה 
ועוד. הילד ייחשף לתהליכים מדעיים מרתקים וירכוש ידע רב במגוון תחומי החיים, באופן חווייתי התורם רבות להבנת תהליכי 
הטבע באופן מוחשי וקרוב, לרבות עולם האסטרונומיה. הילדים יכינו משקפיים שבעזרתם ניתן לראות את כל צבעי הקשת, הרי 

געש מתפרצים, יצפו בטלסקופ ועוד.
משחק מול מצלמה / קולנוע וטלוויזיה - יובל קופרברג

אוהבים להופיע ולהציג? רוצים להופיע בסרטים? בואו לחוג משחק מול מצלמה. בחוג נצלם סרטונים קצרים, קליפים, פרסומות 
ועוד, לפי סיפורים מוכרים וסיפורים שנמציא ביחד. חוג המשפר את הביטחון העצמי, מלמד עבודה בקבוצה ומשלב המון צחוק 

והנאה. בואו לגלות את הכוכב שנמצא בכל אחד ואחת מכם.

חוג בישול – מיטל כהן
בחוג נאפה, נבשל, נחתוך, וניצור מגוון מאפים, סלטים ותבשילים. כמובן נכיר מאכלי עדות והכל והכל בכיף מתוך חוויה...



45

ציור ופיסול - יגאל זקרי
חוג בהנחיית יגאל זקרי, אשר בין היתר יצר את הג'ירפות בפארק. חוג אמנות חווייתי, מעשיר ומגוון. התלמידים יכירו שלל טכניקות 
ציור ופיסול במגוון חומרים גדול מאוד, ילמדו לפתח יחד חשיבה יצירתית ודרכה יזכו ליצור ולהגשים את היצירתיות החבויה בהם 
כקסם המתממש... מובטח מסע מגוון אישי וקבוצתי קסום ומרתק, כייפי, מצחיק, ומלא שמחה ואהבה לאמנות. בואו ליצור יחד 

שנה של יצירה, קסמים ונפלאות.
עיצוב ומיניאטורה - אילת רוטנברג 

קארדסטוק  דפי  באמצעות  שימושיים  וחפצים  מיניאטורות  מימדיים,  תלת  מעוצבים  מודלים  ונעצב  ניצור  במהלכו  מקורי,  חוג 
ייחודיים שעוצבו במיוחד למטרה זו. תהליך היצירה מהווה חוויה מרגשת ומהנה במיוחד, מעורר את הדמיון, מחדד את הראיה 

המרחבית, מפתח את תרגום המעבר מדו מימד לתלת מימד ומשפר לאין ערוך את מיומנות המוטוריקה העדינה.
תהליך היצירה המתמשך יסייע להטמיע ערכי איפוק וסבלנות בדרך אל התוצר הסופי. 

כל פריט תוכנן בקפידה רבה כך שישמש בסופו של תהליך תוצר קסום ומעורר גאווה עבור היוצרים הצעירים. החוג נולד מתוך 
האהבה ליצירה, לעיצוב, והרצון להעניק את ההשראה לדור הבא.

שחמט
השחמט משחק המלכים הינו משחק האסטרטגיה והתכנון המרתק והמוביל בעולם!

חוקי המשחק פשוטים, אך מספר האפשרויות בו עצום. השחמט מסייע לילדים לפתח תכונות רבות: ריכוז, זיכרון, חשיבה והגיון 
לצד יצירתיות, למידה והסקת מסקנות, בחירת אפשרויות, סבלנות והגינות! בחוג החוויתי ילמדו הילדים את החוקים והעקרונות 
של הפתיחות, תחבולות התקפה והגנה, ניצול יתרונות לניצחון ומשחקי אלופים. המדריכים הינם שחקני מועדון השחמט כפר 

סבא המוביל בארץ לילדים ונוער.
תכנות בכיף

  ScratchJR -כל ילד רוצה להיות באטמן וכל ילדה רוצה להיות וונדר וומן. שליטה בשפת תכנות היא כח על של המאה ה-21. תכנות ב
מאפשר לילדים ללמוד את דרך החשיבה של מתכנת ללא הצורך בהתמודדות עם  כתיבת שורות פקודה משעממות. הפקודות 

ב- ScratchJR  הן תמונות אותן גוררים ומחברים כמו לגו, ונשארים  עם החופש ללמוד, להבין, ליצור וליהנות. 
 . ScratchJR  שהיא ה"אחות הגדולה" של  Scratch  הילדים הבוגרים ילמדו בכיף את שפת התכנות

שפת התכנות לילדים  ScratchJR  פותחה ע"י אוניברסיטת  MIT  ונמצאת בשימוש פעיל של מיליוני ילדים  ברחבי העולם. 
חוג שפים צעירים – אורטל מלכה

חוג בישול ואפייה המפעיל את הילדים לעשייה, למידה והכנת תוצרים טעימים מעשה ידם של השפים הצעירים.
לחוג יתרונות רבים: פיתוח מיומנויות ומוטוריקה, הנאה וכיף, אינטראקציה חיובית עם מזון, פיתוח בטחון עצמי ועוד...

מיניאטורות – נאווה שטיינמץ
חוג ייחודי לעיצוב ובניית חדרים מיניאטוריים. פעילות המשלבת את תחומי היצירה במגוון רחב של טכניקות וחומרים בדגש על 

חיזוק שלל מיומנויות והרבה אוטונומיה של הילדים בתהליך.
יצירה ופיסול בבצק סוכר – אביבית קורן

חוג מקיף ומקצועי שכולו חוויה יצירתית, לצד לימוד מעשי והכרת בצק הסוכר, החל מהבסיס ועד לגימור הסופי. 
במהלך השנה נלמד לצפות עוגה בבצק סוכר, לפסל דמויות שונות בטכניקות בסיסיות ומתקדמות.

נכיר ונעבוד עם החומר Royal Icing המשמש לקישוט וציור על עוגיות ועוד הרבה פעילויות מרתקות.

מחשבים ואנימציה – יוסי שי
חוג מחשבים לילדים בכיתות א'-ה', המתאים למתחילים ולמתקדמים. נלמד כיצד להשתמש במחשב ככלי לביטוי עצמי וככלי חיוני 
להתנהלות יומיומית. החל מהכרת המחשב ומערכת ההפעלה, דרך יישומים חיוניים כמו WORD ,PowerPoint ו- Excel. ניצור 
עבודות במהלך השנה בעיצוב גרפי, נלמד לספר סיפורים באמצעות קטעי וידאו ואנימציה ולערוך את קטעי הוידאו. בתכנות נלמד 

עקרונות חשובים לבניית משחקי מחשב אינטראקטיביים.
אנגלית - סיגל אמיר

כהנאה,  או  כמטלה  שפה  לימוד  בין  ההבדל  יסודי.  ספר  ובית  חובה  גן  לגיל  מותאם  החושים  לכל  חוויתי  באופן  אנגלית  לימוד 
מותנה בחשיפה מוקדמת ותוכנית ייעודית. השיטה שפותחה על ידי סיגל אמיר מתבססת על ידע שנרכש במערכת החינוך הצפון 

אמריקאית בהנגשת לימוד האנגלית כשפה שניה. 
ועד  לילדים  ותכנות  העולם הטכנולוגי שמסביבנו דורש שליטה באנגלית כתנאי להתפתחות אישית והצלחה, החל מרובוטיקה 

הבנת העולם הגלובלי. 
עיצוב תכשיטים – מיכל ניב 

ודרך  המתכת,   – עבורם  חדש  לחומר  חשיפה  כדי  תוך  והמרתק  החדש  התכשיטים  עולם  עם  היכרות  לילדים/ות  פותח  החוג 
היכרות עם הכלים האמיתיים איתם עובד הצורף בסטודיו שלו. המשתתפים לומדים להכיר את המתכת על תכונותיה השונות, 
לומדים להשתמש בכלים הנכונים כדי להגיע לצורות שהם רוצים ליצור, לומדים לתכנן את התכשיט אותו הם רוצים ליצור ויוצרים 
תכשיטים פרי דמיונם מתוך החומר הנלמד. בנוסף למתכת, נצרף חומרים כגון שלל חרוזים צבעוניים וגם כאלה שניצור בעצמנו.  
כל זה בשילוב חשיפה לעולם הפולקלור המיוחד הקשור בתכשיטים ולמקורות השראה מתרבויות שונות בעולם. החוג הוא ייחודי 

מסוגו, מטפח חשיבה יצירתית, מוטוריקה עדינה ועזרה הדדית. ההנאה מובטחת.
Teach-In מתמטיקה

תוכנית בוטיק ייחודית במתמטיקה לתלמידי יסודי, המאושרת ופועלת בהתאם לתכני משרד החינוך.
התוכנית פועלת בתוך בית הספר ובשיתוף מלא עם צוות ביה"ס ומתאימה לתלמידים הרוצים לחזק ולבסס את הידע וגם לתלמידים 
מתקדמים לצרכי קידום והעשרה. למידה פרסונלית עם מורה קבוע המשמש כחונך אישי, שרואה ומלווה את הילד לאורך כל 
 MPC-הדרך על ידי יצירה ופיתוח תחושת מסוגלות, כחלק מקבוצה קטנה )4-6 תלמידים(, בשפה אימונית מעצימה, בשיטת ה

)המתאימה לתלמיד ולשפת החשיבה שלו( ותוכנית לימוד אישית העושה את ההבדל!
Teach-In שפה )אסטרטגיות(

תוכנית בוטיק ייחודית בשפה ואסטרטגיות לתלמידי יסודי המאושרת ופועלת בהתאם לתכני משרד החינוך.
שיפור התהליכים בעולם השפתי, כגון הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, קריאה נכונה, הבנת טקסטים, שאילת שאלות, הסקת מסקנות 
ומענה נכון ומנומק וכמו כן הבנת משימות ותהליכים. התוכנית פועלת בתוך בית הספר ובשיתוף מלא עם צוות ביה"ס ומתאימה 
וגם לתלמידים מתקדמים לצרכי קידום והעשרה. למידה פרסונלית עם מורה קבוע  ולבסס את הידע  לתלמידים הרוצים לחזק 
המשמש כחונך אישי, שרואה ומלווה את הילד לאורך כל הדרך על ידי יצירה ופיתוח תחושת מסוגלות, כחלק מקבוצה קטנה )4-6 
תלמידים(, בשפה אימונית מעצימה, בשיטת ה-MPC )המתאימה לתלמיד ולשפת החשיבה שלו( ותוכנית לימוד אישית העושה 

את ההבדל!
חוג אומנות פיסול ציור ובובנאות - קטרין שרים

חוג מיוחד לפיתוח היצירתיות והאהבה לתחום האומנות והיצירה באמצעות רישום, ציור, תורת הצבעים, פיסול, בובנאות, קולאז', 
אומנות, טקסטיל ועוד.

פיתוח מוטוריקה וחשיבה יצירתית בהנחיית אומנית רב תחומית ומורה מוסמכת לאומנות.

חוגי העשרה ופנאי - כפר סבא


