ברכת הנהלת האקדמית גורדון
שלום רב,
האקדמית גורדון ,זוכת הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי ,נמצאת בתנופת עשיה מתמדת במרחבים הקהילתיים של
מחוז חיפה והצפון.
"חוגורדון"  -חוגי ההעשרה למחוננים ומצטיינים היא גולת הכותרת של פעילותינו החינוכית קהילתית לילדים ונוער.
החוגים בהנחיית מיטב המרצים ,מציעים חוויה לימודית מהנה ,מעמיקה ,מעשירה ומאתגרת.
לאור הצלחת התוכנית ,אנו נרגשים לספר שהשנה תיפתחנה שתי שלוחות חדשות של חוגורדון – שלוחת חוף הכרמל מיר"ב
ושלוחת נהריה בי"ס גולדה.
אנו מזמינים אתכם להתרשם מהעושר של תחומי הדעת מעוררי העניין וההשראה של החוגים ומאמינים ,כי התכנית מאפשרת
לכל ילד סקרן וצמא דעת למצוא בה אפיקי לימוד מרתקים.
אנו באקדמית גורדון מאמינים בלומד הצעיר ,וסבורים כי טיפוח המצוינות היא משימה חברתית ולאומית חשובה המהווה תשתית
מדעית ומקצועית לדור העתיד.
מתוך נאמנות לתפיסה זו ,מפעילה המכללה במקביל ,גם תכניות מקצועיות להכשרת מורים להוראת מחוננים.
השנה ,לאור התפשטות הקורונה ,ייתכנו שינויים קלים בחוגורדון חיפה ועם זאת ,אנו ערוכים לספק מענה בהתאם להנחיות משרד
הבריאות.
הצטרפו אלינו לנבחרת חוגורדון לחוויה חינוכית מעשירה מהנה!

ד"ר נטע ברנסקי
דיקנית לימודי המשך ומעורבות בקהילה
סגנית נשיא

פרופ' יחזקאל טלר
נשיא
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מי אנחנו?
חוגורדון  -מרכז לילדים מחוננים ועתירי כשרון באקדמית גורדון ,מציע כבר למעלה מ 21-שנה בית לילדים סקרנים ושוחרי דעת,
בו הם יכולים להכיר תחומי דעת חדשים ,להתנסות בסביבה לימודית מאתגרת ,באווירה חווייתית ומהנה.
חוגורדון פועל במטרה לטפח תלמידים ערכיים ,יוזמים ,יוצרים ותורמים לקהילתם .המרכז מעודד ומטפח חשיבה יצירתית רב
כיוונית בקרב התלמידים ,ופועל להעשירם בנושאים מגוונים ומעוררי אתגר בתחומי :המדע ,האמנות ,החברה וההומניסטיקה,
שאינם זמינים לתלמיד בבית הספר.
התכנית פותחת מרחב ליצירה אישית וקבוצתית ומגיעים אליה תלמידים מ 30-בתי ספר ויותר מהמגזר הממלכתי ,הממלכתי הדתי
ומהמגזר הערבי .התוכנית מציעה פעילות חווייתית המזמנת פיתוח כישורים חברתיים ואינטלקטואליים ומאפשרת מפגש בין ילדים
שוחרי דעת לבין עצמם ,בהנחיית טובי המורים והמדריכים.
לאור הצלחת התוכנית ,תיפתחנה השנה לראשונה שתי שלוחות חדשות של חוגורדון – שלוחת חוף הכרמל מיר"ב ושלוחת
נהריה בי"ס גולדה.

החוגים
לתלמידים מוצע מגוון רחב של חוגים מעניינים ומאתגרים ,מתחומי ידע שונים ,בחלוקה לשלוש קבוצות גיל :כיתה ב' ,כיתות ג'-
ד' וכיתות ה'-ו'.
בחוגורדון מבנה שנת הלימודים הינו דו -סמסטריאלי ( 13מפגשים בכל סמסטר).
בסמסטר א' חוג אחד לבחירה ובסמסטר ב' שני חוגים לבחירה.
בסך הכל ישתתף התלמיד בשלושה חוגים במשך השנה.
פתיחת כל חוג תלויה במספר הנרשמים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מנהלת חוגורדון :מורן שורצברד
טל' ישיר | 048590197 :דוא"ל | morans@gordon.ac.il :פקס04-8590158 :
היחידה ללימודי המשך ומעורבות בקהילה04-8590148/131 :
מרכזיית המכללה04-8590111 :
חוגורדון ,האקדמית גורדון ,רח' טשרניחובסקי  ,73חיפה 3570503
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חוגורדון
חיפה באקדמית גורדון
לתלמידי כיתות ב'-ו'
ימי א'
החוגים מתקיימים בימי א' במתכונת הבאה :
סמסטר א'  :חוג אחד בין השעות 16:30-18:00
סמסטר ב' שני חוגים :
חוג ראשון15:00-16:20 :
הפסקה:

16:20-16:40

חוג שני:

16:40-18:00

מועדי המפגשים:
סמסטר א'

סמסטר ב'

8.11.20
15.11.20
22.11.20
29.11.20
6.12.20
20.12.20
27.12.20
3.1.21
10.1.21
17.1.21
24.1.21
31.1.21
7.2.21

14.2.21
21.2.21
28.2.21
7.3.21
14.3.21
21.3.21
11.4.21
18.4.21
25.4.21
2.5.21
9.5.21
23.5.21
30.5.21

חופשות
חוגורדון פועל בהתאם ללוח החופשות של מערכת החינוך
במועדים הבאים לא יתקיימו חוגים:
חנוכה13.12.20 :
פסח4.4.21 ,28.3.21 :
שבועות16.5.21 :
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שכר הלימוד
עלות שכר הלימוד לחוג אחד בסמסטר א' הינה  ₪ 220לחודש וסה"כ כ ₪ 880 -עבור  13מפגשים.
בסמסטר ב' –  ₪ 100דמי רישום (עלות החוגים תימסר בהמשך).
התשלום ייעשה באמצעות המחאות ,מזומן או כרטיס אשראי.

הסעות
בסמסטר א' לא תתקיימנה הסעות לחוגים ובסמסטר ב' בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,מידע יינתן בהמשך.

מדיניות ביטול הרשמה  /הפסקת לימודים:
הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים תתקבל בכתב בלבד לדוא"לmorans@gordon.ac.il :

בכל מקרה של ביטול הרשמה ינוכה סכום של  200ש"ח  -דמי הרשמה.
ביטול ההרשמה בכתב עד שבועיים לאחר מועד פתיחת כל סמסטר ,יזכה בהחזר כספי עבור הסמסטר בניכוי  200ש"ח דמי
הרשמה .לאחר מועד זה לא יינתן החזר כספי בגין ביטול הלימודים בסמסטר.
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מערכת שעות חוגורדון חיפה תשפ"א
ימי א'
סמסטר א' בשעות 16:30-18:00
כיתות ב'

כיתות ג' – ד'

כיתות ה' – ו'

אילוף כלבים | נעמה זילבר

מסע בעולם המדע | רבית אביטן

מולטימדיה וצילום בכיתת העתיד | קארן

מולטימדיה מהסרטים | גלי בנין

אומנות ויצירה עם חומרים | יעל דמרי

גרינברג

סופרים צעירים  -סדנת כתיבה יוצרת

סופרים צעירים  -סדנת כתיבה יוצרת |

| עומר בן דוד (כיתות ד' ,ה' ,ו)

עומר בן דוד (כיתות ד' ,ה' ,ו)

מבוכים ודרקונים | רועי דניאל
(כיתות ג' ,ד' ,ה' ,ו)

מבוכים ודרקונים | רועי דניאל
(כיתות ג' ,ד' ,ה' ,ו)
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סמסטר ב'
שיעור שני 16:40-18:00 :

שיעור ראשון 15:00-16:20 :
ב

קוראים ומשחקים עם צ'רלי הכלב | שרון ראפ

ב

אומנות ויצירה עם חומרים | יעל דמרי

ב -ג

מדע בחיי היום יום | צפי רוזן

ב -ג

 – Play & Learnאנגלית מדוברת למתחילים |

ג-ד

כלכלן צעיר | יהודה יזרעאלי,

ג-ד

ענבל פרנקו  -וייג
קוראים ומשחקים עם צ'רלי הכלב | שרון ראפ

מפנה חוויה פיננסית
ג-ד

קולנוע | אורטל סלמן

ג-ד

מסע בעולם המדע | רבית אביטן

ג-ד

בניית אתרים  | google sitesקארן גרינברג

ג-ד

קידוד ותכנות בסיסי | רותם אבאיו

ג-ד

אנימציה ממוחשבת | מרים צורית

ג-ד

רטוריקה ותקשורת בינאישית | ענת שטיינברג

ג-ד

אילוף כלבים | נעמה זילבר

ג-ד-ה

רפואה | צפי רוזן

ג-ד-ה

המסע אל העתיד :סדנת מדע בדיוני |

ג-ד-ה-ו

גו – משחק חשיבה אסטרטגי |
הלל רז

עומר בן דוד
ג-ד-ה

מבוכים ודרקונים | רועי דניאל

ה-ו

אילוף כלבים | נעמה זילבר

ה-ו

אומנות ויצירה עם חומרים | יעל דמרי

ה-ו

קולנוע | אורטל סלמן

ה-ו

קידוד ותכנות בסיסי | רותם אבאיו

ה-ו

חדשנות כלכלית | יהודה יזרעאלי,

ה-ו

 E-Landאנגלית בעולם וירטואלי |ענבל פרנקו -
וייג

ה-ו

פיתוח משחקי מחשב | מרים צורית

ה-ו

רטוריקה ותקשורת בינאישית |

ה-ו

בניית אתרים  | wixקארן גרינברג

מפנה חוויה פיננסית

ענת שטיינברג
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מידע על החוגים
אילוף כלבים
נעמה זילבר
כיצד כלבים חושבים? למה הם זקוקים? באילו שפות הם מדברים? והכי חשוב ,כמה רחוק יכול ללכת הקשר שלנו איתם?
בקורס נגלה את עולמם של הכלבים ,נלמד כיצד לגשת אליהם ולתקשר איתם ,נבין במה הם דומים לנו ובמה הם לגמרי
שונים ,ומדוע דווקא לכלבים מכל החיות יש קשר כ"כ משמעותי עם בני האדם .נפגוש כלבים מסוגים שונים ונלמד כיצד
הם לומדים .נשתמש בידע שלנו כדי ללמד כלבים פקודות חדשות.
הקורס כולל למידה תיאורטית משחקית ועבודה מעשית עם כלבים ,בדגש על סביבת עבודה מכבדת לכלבים ולתלמידים
בחוג .האילוף נעשה בשיטות וגישה חיובית.
נעמה זילבר ,מאלפת כלבים מוסמכת וכלבנית טיפולית ,עוסקת בחינוך ילדים ונוער על תחומיו השונים ומאמינה גדולה בפוטנציאל
הטמון בקשר שבין הכלב לאדם.

מולטימדיה מהסרטים
גלי בנין
בכמה סרטונים אתם צופים ביום? האם ידעתם שחוץ משחקנים וצלמים ,מאחורי כל סרטון יש גם עורכים שאחראיים
ליצירת הסרטון ? בחוג נלמד לייצר סרטונים תוך התנסות בכל השלבים עד שנגיע לתוצר הסופי  -תכנון הסרטון ,הכנת
אביזרים ,צילום ועריכה .כל זאת תוך שימוש באפליקציות ותוכנות פשוטות וחווייתיות .מהקורס תצאו עם סרטונים
מגניבים שתרצו להראות לכל החברים!
גלי בנין ,מנהלת גן בחיפה ,בוגרת תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה בהצטיינות יתרה ,סטודנטית לתואר שני.
בעלת ניסיון רב בהדרכה ובשימוש באמצעים טכנולוגיים עם ילדים.

מסע בעולם המדע
רבית אביטן
מה קורה כששני מגנטים נפגשים? כיצד פועלים השמרים? איך נוצרות בועות סבון? וכיצד פועל דיו קסמים? אם אתם
סקרנים ,אוהבים מדעים ורוצים להבין ולהתנסות בתהליכים ותופעות מדעיות המתרחשות בעולם הסובב אותנו ,הצטרפו
למסע בעולם המדעים .במהלך החוג ננדוד במדינות שונות בעולם ונגלה מדענים ,מגלים ,המצאות ותגליות .נתנסה ונחקור
את המדע בצורה חווייתית ומרתקת ,החל מרגע ההמצאה או התגלית ועד השימוש בה כיום .המפגשים ילוו בניסויים,
מחקרים ובבניית דגמים .נחשף לעקרונות מתחומי הכימיה ,הביולוגיה ,הפיסיקה והטכנולוגיה ונלמד על תפקידם בחיי
היומיום .הקורס יתקיים במעבדה תוך הקניית יסודות תהליך המחקר (שאלת חקר ,ביצוע מחקר ,איסוף נתונים והסקת
מסקנות).
רבית אביטן ,מורה למדעים ,רובוטיקה ומחשבים .בעלת ניסיון רב בהוראה בכלל ובהוראת מחוננים בפרט .מאמינה בלמידה חווייתית תוך
מחקר והתנסות .רואה בהוראת המדעים ,הטכנולוגיה והמחשבים שליחות למען יצירת דור העתיד של המדענים.
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אומנות ויצירה עם חומרים
יעל דמרי
בכל אחד מאיתנו טמונה היכולת לחשוב ,לדמיין ,להאמין וליצור .במהלך החוג נבדוק ונבחן את החומרים השונים ואת
עצמינו באמצעות חשיבה מחוץ לקופסא ,המצאות ומציאת פתרונות .נכיר שיטות עבודה וטכניקות שונות וניצור אומנות
עם חומרים שונים  :גבס ,בדים ,חוטים ,צבעים ,מתכות ועוד .בקורס למתקדמים נעמיק את הבחינה על החומרים תוך
מציאת פתרונות מעמיקים יותר.
יעל דמרי ,מעצבת ,עוסקת שנים בעיצוב תפאורות לטלויזיה ,עיצוב פנים וגרפיקה .בעלת ניסיון לימוד בתוכניות מחוננים בבתי ספר
יסודיים .מאמינה בשבירת מוסכמות וחשיבה חופשית ויצירתית.

 – Play & Learnאנגלית מדוברת למתחילים
ענבל פרנקו-וייג
קורס חווייתי להכרת ואהבת האנגלית ,יחד עם רכישת מיומנות ובטחון להבין ולדבר בשפה .במהלך הקורס נהנה ממגוון
פעילויות המערבות את כל החושים :שירה ,משחקים חברתיים ,תיאטרון ,משחקי קלפים ,ספורט במרחב ועוד .תוך כדי
הפעילות המשתתפים יטמיעו אוצר מילים מגוון ומשפטים שימושיים לחיי היומיום.
*אין צורך בידע מוקדם.

 E-Landאנגלית בעולם וירטואלי
ענבל פרנקו-וייג
מעולם לא היה כיף כל כך ללמוד אנגלית!  E-Landהוא מרחב וירטואלי חדשני ומאובטח ,בו כל משתתף נכנס לדמות (אוואטר)
ומוזמן לעוף  /לצלול  /לטייל במרחב וליהנות מפעילות חברתית עם חברים .בדומה לפלטפורמות מציאות מדומה אחרות ,כגון
 ,Minecraftגם ב Land-E-כל משתתף מקבל דמות אישית בה הוא שולט באופן מלא  -מראה חיצוני ,לבוש ,התנהגות ועוד.
האווטארים באתר יכולים לראות ולתקשר אחד עם השני ותוך כדי כך לתרגל את השפה בהדרכת מורה .בכל מפגש המשתתפים
נוטלים חלק במגוון משימות ופעילויות בשפה האנגלית .בין הנושאים בקורס :אוצר מילים של בנייה בתלת מימד ,הבנת ונתינת
הוראות ,שאילת שאלות ,התמצאות במרחב יחד עם דגש על דיבור תוך תרגול של מיומנויות השפה כולל זמנים ,יחיד/רבים,
חוקי השפה ועוד .הקורס מיועד לתלמידים בעלי יכולת קריאה ואוצר מילים בסיסי באנגלית.
ענבל פרנקו-וייג ,מורה לאנגלית למעלה מ 20-שנה ,בעלת ניסיון רב בהוראת אנגלית לגיך הרך ,מרכזת אנגלית במסלול מחוננים בביה"ס
גרץ בת"א ומדריכת מורים.

מבוכים ודרקונים
רועי דניאל
הצטרפו לעולם מרתק של אסטרטגיה ,פנטזיה ודמיון! במהלך הקורס כל משתתף בונה לעצמו דמות דמיונית ייחודית לפי
בחירה .המדריך מנחה את השחקנים ודמויותיהם בעולם קסום ,המוגבל רק על ידי הדמיון .חבורת הדמויות מתפתחת לאורך
המשחק ועוברת הרפתקאות שונות ,מאתגרות ומהנות .המשחק מבוסס על שיתוף פעולה בין השחקנים ואינטראקציה ביניהם
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לבין המדריך .מלבד ההנאה הרבה ,המשחק תורם לפיתוח מיומנויות חברתיות והביטחון העצמי של כל משתתף לצד פיתוח
הדמיון ,חשיבה מקורית ,יכולת הסתגלות למצבים משתנים ופיתוח יכולת אסטרטגית.
רועי דניאל ,בעל ניסיון בהדרכת ילדים ,נוער ובוגרים בתחומי המחשוב ובהדרכת חוגי מבוכים ודרקונים.

סופרים צעירים  -סדנת כתיבה יוצרת
עומר בן דוד
לבני האדם יש יכולת מופלאה – לדמיין .ללא כל מאמץ ביכולתנו להעלות במוחנו אנשים ,יצורים ועולמות שלמים שמעולם לא ראינו
בעינינו .בעזרת הכתיבה ,ניתן להפוך את הסיפורים שבראנו במוחנו לאמיתיים ,ולשתף בהם אנשים אחרים .בחוג נכיר סוגים שונים
של סיפורים ושירים ,נקרא בהם יחד ,נבין אותם לעומק ,ונכתוב בעצמנו בהשראתם .נלמד על מעשיות ,מיתוסים ומשלים ,נכתוב
שירים בחרוזים ונגלה כיצד מילה אחת מכילה בתוכה משמעויות רבות.

המסע אל העתיד :סדנת מדע בדיוני
עומר בן דוד
המדע -הבדיוני מאפשר לנו לבחון ,באמצעות הדימיון ,כיצד יראה העולם בעתיד .ההשערות אודות העתיד מאפשרות לנו לבחון באור
חדש גם את מי שאנחנו כיום ,בהווה ,וללשאול שאלות על העולם שסביבנו (גם זה שמחוץ לכדור הארץ) .במפגשי החוג נכיר כמה
מהיצירות הבולטות של המדע-הבדיוני בספרות ובקולנוע ,נבצע ניסויי מחשבה מרתקים ונתנסה בעצמנו בהמצאה וכתיבה של עולמות
עתידיים.
עומר בן-דוד ,יוצר ואיש חינוך ,בעל תואר ראשון בפילוסופיה וסטודנט לתואר שני בספרות ,במסלול לכתיבה יוצרת .מגיל קטן נמשך אחר
עולמות הדמיון ,המדע והיצירה ומנחה חוגים וסדנאות בתחומים אלו לילדים ובני נוער.

מולטימדיה וצילום בכיתת העתיד
קארן גרינברג
האם אתם יודעים לצלם ורוצים ללמוד גם לערוך? להעלות סרטון מגניב ליוטיוב ולחבר חבר לערוץ שלכם? או ליצור סרטוני
 STOP MOTIONיחד עם מוסיקה מקורית משלכם? הצטרפו לקורס חדשני שיתקיים בכיתת העתיד של המכללה .במהלך
הקורס נעבוד עם אייפדים ומגוון אמצעים טכנולוגיים מתקדמים .העבודה תתבצע בצוותי למידה בהנחיה אישית .בין
האפליקציות בהן נשתמש במהלך הקורס ,PODCAST ,MOTION-STOP :סביבת הלמידה תשלב מרחב ווירטואלי הכולל
שימוש ב TV APPLE -במקביל התלמידים יצאו לצילום פרויקטים במרחבים נוספים.

בניית אתרי Google Sites
קארן גרינברג
עולם האינטרנט מזמן לנו אפשרויות של משחק ,קבלת מידע ושיתוף עם כל העולם .בניית אתר אינטרנט משלכם יכולה
לשמש אתכם ואת חבריכם .בניית האתר תיעשה בשלבים :הכנת תכנים וקבצים ,עיצוב גרפי של האתר ,הטמעת סרטונים
מיוטיוב ,הפנייה לאתרים תומכים והזמנת חברים לצפייה באתר שלכם .העבודה נעשית בצוותים על גבי ממשק של
 sites googleכתיבת האתר נעשית בעברית .האתר יועלה לרשת ויהיה זמין במנועי החיפוש .תמיד תוכלו להמשיך לערוך
את האתר בביתכם וליצור אתרים חדשים משלכם.
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בניית אתרי WIX
קארן גרינברג
עולם האינטרנט מזמן לנו אפשרויות של משחק ,קבלת מידע ושיתוף עם כל העולם .בניית אתר אינטרנט משלכם יכולה
לשמש אתכם ואת חבריכם .בניית האתר תיעשה בשלבים :הכנת תכנים וקבצים ,עיצוב גרפי של האתר ,הטמעת סרטונים
מיוטיוב ,הפנייה לאתרים תומכים והזמנת חברים לצפייה באתר שלכם .העבודה נעשית בצוותים על גבי ממשק של WIX
ההשתתפות בחוג מחייבת ידע בסיסי בשפה האנגלית .כתיבת האתר נעשית בעברית .תמיד תוכלו להמשיך לערוך את
האתר בביתכם וליצור אתרים חדשים משלכם.
קארן גרינברג ,מורה מוסמכת לתקשורת ,בעלת ניסיון רב בהוראת והדרכת סדנאות לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

קוראים ומשחקים עם צ'רלי הכלב
שרון ראפ
כולנו יודעים כי קריאת ספרים מפתחת את הדמיון והחשיבה .ספרים הם כלי נהדר ללמוד על רגשות ולהתמודדות עם
מצבים .מחקרים מראים שבנוכחות כלב טיפולי הילדים שוכחים את ההיבט הטכני של הקריאה ,משתחררים מלחצים
ופשוט לומדים מתוך הנאה .לצ'רלי לא אכפת איך הילד נראה ,איך הוא מדבר או קורא .צ'רלי מתקשר ,מעורר רגשות ומולו
הילד משתחרר ממחסומים רגשיים.
במפגשים נלמד באופן חוויתי על גזעי כלבים ,תקשורת ,שפת גוף ,חושים ועוד .נקרא יחדיו סיפורים ,נשוחח עליהם,
נשחק ונהנה כשצ'רלי ילווה אותנו כל הזמן.
שרון ראפ ,בעלת תואר ראשון בספרות ואמנות ותואר שני באמנות ,מוסמכת בכלבנות טיפולית .ניהלה את הספרייה במכללת אוהלו ואת
הספרייה במועצה האזורית מגידו .אוהבת ספרים וכלבים ומאמינה כי יחד הם מהווים שילוב מנצח!

מדע בחיי היום יום
צפי רוזן
החוג יכניס אותנו לעולם המופלא של המדע ,הנמצא בכל מקום הסובב אותנו .תגליות בכימיה ,בפיזיקה ,בביולוגיה,
בטכנולוגיה ובאסטרונומיה ,הפכו את עולמנו לקסום .בתוכנית זו נכיר את התגליות המדעיות בדרכים מסקרנות וחווייתיות
של ניסויים ,בניית דגמים ופעילויות נוספות ,נכיר את האנשים הגדולים שכילדים חלמו לשנות את העולם למהיר בריא,
צבעוני ומתוחכם יותר .ואולי אחד מכם יהיה מגלה התגלית המדעית החשובה הבאה.

רפואה
צפי רוזן
תוכנית הרפואה לילדים יוצרת הזדמנויות ייחודיות להיכנס אל העולמות המרתקים של הרפואה ובריאות.גוף האדם לימוד
הנושאים המגוונים תוך הקניית מושגים מעולם הביולוגיה ,הכימיה והטכנולוגיה ,בדרך חווייתית מעורר דמיון וסקרנות
ומודעות לבריאות הגוף של הילד ובני המשפחה .בין הנושאים הנלמדים  -עזרה ראשונה ,כלי הרופא ,הגוף כמכונה
המתואמת בכל פעולותיה ,כישורי חיים רפואיים ,הכנת תרופות והבנת רזי המערכת החיסונית.
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צפי רוזן ,מאסטר במדעי הרפואה וחינוך ,מנהלת מרכז למדעים ומורה לביולוגיה ולכימיה .בעלת ניסיון רב בהוראה בתחומי המדע
ובהדרכת ילדים ובני נוער מחוננים ומצטיינים ,מרצה לסטודנטים בתוכנית רפואה משלימה סטודנטים בתחומי האנטומיה ,פיזיולוגיה
ופתולוגיה ומנחת טרילותרפיה וחוכמת המזרח.

כלכלן צעיר
יהודה יזרעאלי ,מפנה – חוויה פיננסית
איך לנהל ולהתנהל עם דמי כיס? עד כמה הפרסומות משפיעות עלינו? האם אנחנו קונים חכם? מה עושה בנק? ואיך עובד כסף? בואו
להכיר את עולם הכלכלה המניע את חיינו .במהלך הקורס ירכשו התלמידים כלים פיננסים שימושיים לחיי היום יום ויפתחו כישורי יזמות
ומנהיגות אישית .הפעילות בקורס מושתתת על משחקים סוחפים ,חוויה והדמיה מעשית ומשלבת משחקי עסקים ,משחקי קופסה
ייחודיים של "מפנה" ,משחקים מרחבי העולם ,הפעלות דינמיות ,משחקי מחשב ,סרטים ,דינמיקה קבוצתית ודוגמאות מהחיים .נעסוק
בהיסטוריה של הכסף ,איך התחיל השימוש בסחר חליפין ,ניהול תקציב ,מבצעים וקניות ,ואיך משקיעים כסף תוך כדי היכרות של
מושגים כמו :בנק ,ריבית ,הוצאות והכנסות ,שוק חופשי ,משכנתא ,נדל"ן ועוד.

חדשנות כלכלית
יהודה יזרעאלי ,מפנה – חוויה פיננסית
למה חדשנות כלכלית? איך העולם משתנה ולאן הוא הולך? איך נכין את עצמנו היום לעולם של המחר? מהן התכונות הנדרשות? מהו
הידע ,הכלים והטכנולוגיה הנדרשת? איך החינוך צריך להשתנות ואיך הקורונה זירזה את התהליך?
יחד נבין את המעבר הכלכלי המהיר ,את הטכנולוגיה התומכת בשינוי ,נלמד על הכלכלה החדשה ואיך היא עובדת .מהו המודל העסקי
של החברות המובילות כגון  Uber ,Airbnb ,TikTok ,Waze ,Twitter ,Facebook ,Youtubeועוד .נבין מה זה שיווק שותפים ,שיווק
רשתי ואיך הכלים האינטרנטיים יכולים להעצים אותנו וממה חייבים להיזהר .מהן התכונות הנדרשות להצלחה בעולם החדש ואיך יזמים
פורצי דרך חושבים.
הראש הוא כמו מצנח ,עובד טוב כשהוא פתוח.
יהודה יזרעאלי ,בוגר תואר ראשון בהנדסה ותואר שני במנהל עסקים .בעל ניסיון עשיר בניהול פרויקטים .מרצה ומעביר סדנאות לילדים
ומבוגרים בנושאים פיננסיים שונים .הקורס מבית היוצר של "מפנה – חוויה פיננסית" העוסקת בהקניית ידע כלכלי באמצעות חווית
המשחק.

אנימציה ממוחשבת
מרים צורית
האמנות הממוחשבת מהווה כלי תקשורתי שמקיף אותנו מכל עבר ומשולב בכל מדיה .במהלך הקורס נכיר את עקרונות
העיצוב ,קצב ,בימוי ופרספקטיבה ,יחד עם טכנולוגיית הגרפיקה והאנימציה הממוחשבת .ניצור סרטוני אנימציה,
משחקונים ועוד .שיטת הלמידה בקורס מבוססת על הנחייה ולמידה בקצב אישי .התכנית מתאימה לתלמידים בעלי רמת
חשיבה גבוהה וחשיבה יצירתית .בקורס ניתן דגש על יישומי מחשב חופשיים ,בכדי שהתלמידים יוכלו לפתח ולשכלל את
המיומנויות שנרכשו בקורס גם בבית .בין יישומי המחשב והתכנות הנלמדים בחוגScratch ,Kodu ,Pivot ,ABCya :
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פיתוח משחקי מחשב
מרים צורית
רוצים לבנות משחקי מחשב? לתכנן לבד ,לעצב ולהגדיר הוראות למשחק מקורי משלכם? הצטרפו לקורס מעשי וחווייתי במהלכו
נלמד לתכנן משחקים .במהלך הקורס התלמידים עוברים תהליך של תכנון משחק בכלים מגוונים ,תוך הקבלה בין תהליכי פיתוח
משחק לתהליכי פיתוח תוכנה .התלמידים יתנסו בתכנון תסריט ,איסוף חומרים וארגונם ,בניית צעדי המשחק ,עיצוב (רקעים
ודמויות) ,שילוב תוכן רלוונטי (מוסיקה) ,כתיבת הוראות והצגת המשחק הגמור .הלימוד הינו חוויתי ומאפשר התנסות בעקרונות
תכנות ועיצוב ברמות שונות ובשילוב תכנים וחשיבה יצירתית .כלי הפיתוח הם לרוב תוכנות חינמיות כגוןGame Maker ,KODU, :
 SCRATCHהמיועדות לפיתוח משחקים וניתנות להורדה מהאינטרנט .הקורס מעודד חשיבה יצירתית ומעניק הזדמנות לכל
תלמיד לבטא את עולמו האישי.
מרים צורית ,בוגרת תכנית להוראת מחוננים ,עוסקת שנים רבות בהוראת מחשבים לתלמידים מחוננים ומצטיינים .מאמינה בלמידה פעילה
באמצעות עשייה ומשחק.

קידוד ותכנות בסיסי
רותם אבאיו
איך מתכנתים רובוט באמצעות משחק? כיצד ניתן לגרום למחשב ליצור צורות הנדסיות מורכבות? ואיך אפשר ללמד את אנה
ואלזה ללכת על הקרח בלי ליפול? קידוד ( )codingמהווה היום כלי בסיסי להתנהלות בעולמנו הטכנולוגי .אם בעבר קריאה
וכתיבה היוו מפתח כניסה לעולם הרי שהיום קידוד הפך להיות חיוני באותה המידה .במהלך הקורס נכיר מושגי יסוד בקידוד
ונתנסה בעבודה עצמאית בתכנות עם אייפדים .נעזור ל BEE-BOT-רובוט חיפושית להגיע אל הפרח ,נלמד את הרובוטים
 DASH & DOTלרקוד וננסה להכיר ולהבין את העולם מנקודת מבטו של רובוט .החוג כולל למידה שיתופית בעבודת צוות
ופיתוח חשיבה יצירתית וחשיבה ביקורתית .הקורס מתקיים במרחב למידה חדשני ומתוקשב וכולל שימוש באפליקציות
מתקדמות.
רותם אבאיו ,מורה מוסמכת בהוראת הלשון העברית וחינוך מיוחד .בוגרת האקדמית גורדון .בעלת ניסיון בעבודה עם תלמידים מחוננים
ומצטיינים.
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רטוריקה ותקשורת בינאישית
ענת שטיינברג
רוצים להעביר הרצאה לחברים? להציג מצגת בפני הכיתה? או לשכנע שאתם צודקים? הצטרפו לחוג במסגרתו נלמד איך לדבר
מול קהל ולהעביר מסרים באופן יעיל .נשחק יחד ונלמד איך לבנות מסרים בצורה שתשפיע ותשכנע .נכיר בחוזקות האישיות
של כל אחת ואחד ,נלמד להתאים את שפת הגוף למסר ,נפתח מיומנויות הקשבה שונות ,נלמד לזהות כשלים בתקשורת ונבין
כיצד ניתן למנוע אותם .הפעילות בקורס כוללת משחקים ,שימוש בתחפושות ,הפעלות דינמיות ,סרטונים ,דוגמאות והרבה
חוויות .נעבוד על ביטחון ,שפת גוף ואינטונציה במקביל לניסוח משכנע ובר השפעה .כל משתתף יתנסה בתכנון וכתיבת נאום
קצר והצגתו בפני קהל.
ענת שטיינברג ,בוגרת תואר ראשון בתקשורת ותואר שני במנהל ציבורי .מרצה ,מאמנת ומנחת קבוצות בנושאי קריירה ,שפת גוף ורושם
ראשוני.

קולנוע
אורטל סלמן
מי אוהב לצפות בסרטים? כמעט ואין אחד שלא צופה בסרטים מדי יום ,בטלוויזיה ,בבתי הקולנוע ובאינטרנט .חשבתם
לעשות סרט משלכם? לבחור רעיון מעניין ולהפוך אותו לסרט? במהלך הקורס נלמד איך הופכים רעיון התחלתי לסרט.
התלמידים ירכשו כלים לצילום ועריכה תוך גיבוש רעיון ופיתוחו .במהלך הקורס נעבוד על מספר פרויקטים וביניהם צילום
סרט בקבוצות ,יחד עם קליפ שילווה את ההפקה מאחורי הקלעים .בין הנושאים שנעסוק בהם :מושגי יסוד בקולנוע ,זוויות
צילום ,מוזיקה בסרטים ,צילום וידאו ,עריכה וכתיבה.
אורטל סלמן ,מורה מוסמכת לקולנוע ,בוגרת ויצ"ו חיפה ,בעלת ניסיון רב בהוראה ויוצרת סרטים דוקומנטריים.

גו – משחק חשיבה אסטרטגי
הלל רז
אוהבים משחקי חשיבה? רוצים להכיר משחק מאתגר ומרתק? מוזמנים להצטרף לחוג בו תכירו ותחוו את משחק הגו –
משחק לוח סיני עתיק ,בן למעלה מ 2,500 -שנה .המשחק נפוץ ביותר במזרח ולאחרונה צובר פופולריות הולכת וגדלה
בארצות המערב .המשחק מפתח חשיבה עמוקה יחד עם יצירתיות ,אינטואיציה ויכולת הפשטה .כללי המשחק פשוטים אך
מהלך המשחק מצריך אסטרטגיה וטקטיקה ברמה גבוהה ביותר .כמו כן ,המשחק מקנה רכים חשובים כגון נימוס ואתיקה,
למידה משותפת ,שליטה עצמית איזון והתמודדות נאותה עם ניצחון והפסד  .במהלך החוג נלמד את חוקי המשחק ,מטרתו
ושלביו ונכיר אסטרטגיות וטקטיקות בסיסיות ומתקדמות .נתוודע לרעיונות העומדים בבסיסו ונבין את עומקו ויופיו.
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שכר לימוד
סמסטר א' לתלמידי ב'-ו' – חוג אחד  ₪ 220לחודש ,סה"כ  ₪ 880עבור  13מפגשים
התשלום ייעשה באמצעות המחאות  /מזומן  /כרטיס אשראי  /הוראת קבע
ניתן לפרוס ל 4-תשלומים שווים למועדים1.1.21 | 1.12.20 | 1.11.20 | 1.10.20 :
סמסטר ב' לתלמידי ב' – ו' – שני חוגים ,עלות תימסר בהמשך ובהתאם למצב.
ע"מ לשריין מקום יש לשלם דמי רישום ע"ס .₪ 100

מדיניות ביטול הרשמה/הפסקת לימודים
הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים תיעשה בכתב בלבד לדוא"ל.morans@gordon.ac.il :
בכל מקרה של ביטול הרשמה ינוכה סכום של  200ש"ח  -דמי הרשמה.
ביטול ההרשמה בכתב עד שבועיים לאחר מועד פתיחת כל סמסטר ,יזכה בהחזר כספי עבור הסמסטר בניכוי  200ש"ח דמי
הרשמה .לאחר מועד זה לא יינתן החזר כספי בגין ביטול הלימודים בסמסטר.
ההחזר יבוצע לאמצעי התשלום בו שולם השכ"ל ,תוך עד  60ימי עסקים.
לברורים נוספים 04-8590197 / 131 :דוא"לmorans@gordon.ac.il :

הנחיות קורונה


לפני כל מפגש ,על ההורה לחתום על הצהרת בריאות עבור ילדו באמצעות אפליקציית התו הסגול (יימסר בהמשך).



כל תלמיד חייב להיות עם מסיכת פנים לאורך כל הפעילות .תלמיד שיגיע ללא מסיכה ,לא יוכל להשתתף.



תלמיד שיש לו אחד מהסימפטומים הבאים :צינון ,שיעול ,חום ,מתבקש שלא להגיע לפעילות.



יש לעדכן במידה והתלמיד שהה ליד חולה מאומת  /נכנס לבידוד.



איסוף לחוגים בזמן ההגעה – יתבצע ע"י צוות חוגורדון בכניסה למכללה ,פיזור מהחוגים בתום החוגים – יתבצע ע"י
ההורים מהכניסה למכללה.

רישום לחוגורדון
הרישום יתבצע באתר האקדמית גורדוןwww.gordon.ac.il :
ההרשמה תיפתח ב13.9.20 -
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