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תוכן עניינים

ברכת הנהלת האקדמית גורדון
שלום רב,
האקדמית גורדון היא מכללה אקדמית מובילה בהכשרת מחנכים ,מורים ומנהיגים
בתחום החינוך .המכללה מעודדת למידה ,מחקר ,חדשנות ומצוינות.

החוגים

"חוגורדון" הוא 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.
החוגים בהנחיית מיטב המרצים ,מציעים חוויה לימודית מהנה ,מעמיקה ,מעשירה
ומאתגרת.
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אנו מזמינים אתכם להתרשם מהעושר של תחומי הדעת מעוררי העניין וההשראה
של החוגים ומאמינים ,כי התוכנית מאפשרת לכל ילד סקרן ו"צמא דעת" למצוא
בה אפיקי לימוד מרתקים.
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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 תוכניות מקצועיות
להכשרת מורים להוראת מחוננים.
הצטרפו אלינו לנבחרת חוגורדון לחוויה חינוכית מעשירה מהנה!

13
13
14
14

ד"ר כלנית סגל לויט
דיקנית לימודי המשך ומעורבות בקהילה
סגנית נשיא
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עמ’
 3יום פתוח בחוגורדון
 5חוגורדון – מידע כללי

פרופ' יחזקאל טלר
נשיא
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מדעים
אילוף כלבים | מריה-אור
פיתוח חשיבה מתמטית | גילה ילוז
רפואה | צפי רוזן
מדע בחיי היום-יום | צפי רוזן
ביולוגיה ימית | ליאור בידרמן
מחשוב וטכנולוגיה
סייבר | לינומל
אנימציה ממוחשבת | מרים צורית
פיתוח משחקי מחשב | מרים צורית
מדעי הרוח והחברה
הכלכלן הצעיר | מפנה חוויה פיננסית
תגליות בעתיקות | רשות העתיקות
אנגלית | תימא ספדי
עיצוב אמנות ומשחק
צילום והתבוננות | אבישג אופריכטר
תיאטרון | מיכל דדון ,תיאטרון הסטודיו
אסקייפרום | מוטי איזן ,חברת לעניין
ציור | ויטליה מוחין
תלת מימד | ויטליה מוחין
מערכת שעות
תקנון חוגורדון
הסעות
הרשמה
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18.9.22

יום פתוח
לתלמידי ג'-ו'
18:00-15:00

מנהלת חוגורדון :שיר פרקיס אמיר
טל' ישיר 04-8561921 :דוא"לshirp@gordon.ac.il :
היחידה ללימודי המשך ומעורבות בקהילה04-8590168/197 :
מרכזיית המכללה 04-8590111 :פקס04-8590158 :
חוגורדון ,האקדמית גורדון ,רח' טשרניחובסקי  ,73חיפה 3570503

3

D

E4

מועדי המפגשים בחוגורדון ,תשפ"ג
החוגים מתקיימים בימי א' בין השעות 18:00-15:00
שיעור ראשון16:20-15:00 :
הפסקה:

16:40-16:20

שיעור שני:

18:00-16:40

סמסטר א'
		
20.11.22
		
27.11.22
		
4.12.22
		
11.12.22
18.12.22
		
1.1.23
		
8.1.23
15.1.23
		
22.1.23
		
29.1.23
		
5.2.23
12.2.23
		
19.2.23
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F

סמסטר ב'
5.3.23
12.3.23
19.3.23
26.3.23
16.4.23
23.4.23
30.4.23
7.5.23
14.5.23
21.5.23
28.5.23
4.6.23
11.6.23

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 ,האומנות ,החברה
וההומניסטיקה ,שאינם זמינים לתלמיד בבית הספר.
התוכנית פותחת מרחב ליצירה אישית וקבוצתית ומגיעים אליה תלמידים מכ30-
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.

החוגים מתקיימים באקדמית גורדון בימי א' ,בין השעות 18:00–15:00
מנהלת חוגורדון :שיר פרקיס ,דוא"ל shirp@gordon.ac.il :טל'04-8561921 :

החוגים

חופשות
חוגורדון פועל בהתאם ללוח
החופשות של מערכת החינוך
במועדים הבאים לא יתקיימו חוגים:
חנוכה25.12.22 :
חופשת סמסטר26.2.23 :
פסח9.4.23 1.4.23 :

לתלמידים מוצע מגוון רחב של חוגים מעניינים ומאתגרים ,מתחומי ידע שונים,
בחלוקה לשתי קבוצות גיל :כיתות ג'-ד' וכיתות ה'-ו' .מבנה שנת הלימודים הינו
דו -סמסטריאלי ( 13מפגשים בכל סמסטר) .כל תלמיד ישתתף בשני חוגים בכל
אחד משני הסמסטרים ,בסך הכל התלמיד ישתתף בארבעה חוגים במשך
השנה .פתיחת כל חוג תלויה במספר הנרשמים.

מוזמנים להתנסות!
יום פתוח לתלמידי ג-ו' יתקיים ביום א'  18.9.22בשעות 18:00-15:00
ביום זה יערכו פעילויות קצרות להיכרות עם כל חוג ועם צוות המדריכים ,ניתן
יהיה להירשם לתוכנית ולהבטיח את מקומכם.

6
G

שכר הלימוד
עלות שכר הלימוד לחוגורדון הינה  ₪ 2000לשנה (ל 4-חוגים).
התשלום ייעשה באמצעות המחאות ,מזומן או כרטיס אשראי.
ניתן לפרוס את שכר הלימוד ל 7 -תשלומים שווים של  ,₪ 286מחודש נובמבר
 2022ועד חודש מאי .2023
שני אחים הלומדים במקביל בתכנית יזכו בהנחה של  7.5%לכל אחד מעלות
החוגים (לא כולל הסעות).
על מנת לקבל את ההנחה יש להעביר לרכזת חוגורדון או למדור שכר לימוד
העתק ספח תעודת הזהות של אחד ההורים ,בו מופיעים שמות הילדים
ומספרי תעודות הזהות.

הסעות
האקדמית גורדון מארגנת מערך הסעות מאורגנות לחוגים.
עלות ההסעה לשנה ,בנוסף לשכר הלימוד ₪ 1,000 ,הלוך ושוב או  ₪ 500לכיוון
אחד .ההסעות עוברות במסלולים קבועים מראש (תיבדק אפשרות לשינוי
המסלול בהתאם לצרכי התלמידים) .תלמיד המעוניין להשתתף בהסעה יציין
זאת בטופס הרישום ,תוך בחירת מסלול ההסעה המבוקש ותחנת האיסוף.

החוגים

מדיניות ביטול הרשמה  /הפסקת לימודים:
הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים תתקבל בכתב בלבד ,לדוא"ל:
.shirp@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.
הסעות :ביטול ההרשמה בכתב עד שבועיים לאחר מועד פתיחת כל סמסטר
יזכה ב  50% -מעלות ההסעה לסמסטר .לאחר מועד זה לא יינתן החזר כספי
בגין ביטול השתתפות בהסעה.
ההחזר יבוצע תוך שימוש באמצעי התשלום בו שולם השכ"ל ,תוך עד  60ימי
עסקים.
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מדעים
רפואה

לתלמידי ג'-ד'  /ה'-ו'

צפי רוזן

ליאור בידרמן

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.

פיתוח חשיבה מתמטית

אוהבי המתמטיקה מוזמנים לקורס מרתק בו נלמד איך להשתמש בכלים
מתמטיים לפיתוח החשיבה .נכיר את עולמם של המספרים בחיי היומיום והאופן
בו הם יכולים לשמש אותנו לפיתוח מיומנויות של חשיבה מחוץ לקופסה .איך
זוכרים מספרים ,מה הקשר בין גיאומטריה לאמנות ואיך ניתן להשתעשע
במספרים של תאריך הלידה ,תעודות הזהות ואפילו של לוחיות הרישוי של
מכוניות .נהנה מפתרון חידות מתמטיות וחידות הגיון ובהמשך נחקור סדרות
ולוחות מספרים .החוג תורם לפיתוח סקרנות ויצירתיות ,יחד עם פיתוח וטיפוח
מיומנויות של עבודה בקבוצות .הקורס יעניק
כלים ויעסוק בתכנים שהם מעבר לתוכנית
הלימודים בביה"ס.
גילה ילוז ,מורה למתמטיקה ומדריכת מורים מטעם
משרד החינוך .בוגרת השתלמויות להוראת מחוננים,
בעלת ניסיון וותק בהוראת תלמידים מצטיינים
ומחוננים במסגרות שונות.

9

אנחנו יודעים יותר על פני הירח מאשר על המצוי בעומק הים .המים העמוקים
באוקיינוסים ברחבי העולם ,היו ונותרו המערכת האקולוגית הכי פחות ידועה לנו.
בסביבת החיים המסתורית הזו ,בה שוררת אפלה תמידית חיים אינספור מינים
שטרם ידועים למדע .באמצעות סדרה של ניסויים פשוטים אך משמעותיים,
תלמידי החוג יחשפו לתחום ביולוגיה ימית ברובד הכימי ,הפיזיקלי והאקולוגי של
הים ,כל זאת במטרה להבין התפתחות אבולוציונית של מינים שונים וההשפעה
הסביבתית והאנושית על כל הקשור לעולם הים.
ליאור בידרמן ,בעל תואר ראשון בביולוגיה ימית ותואר
שני בחינוך .מלמד תכניות מצטיינים ומחוננים בתחומי
המדעים עם דגש על למידה חווייתית ופעילה ,תוך
עידוד סקרנות שמהווה המפתח ללמידה משמעותית.

לתלמידי ד'-ו'

גילה ילוז

C

ביולוגיה ימית

לתלמידי ג'-ד'  /ה'-ו'

מדע בחיי היום-יום

ל

לתלמידי ג'-ד'  /ה'-ו'

צפי רוזן

תוכנית 'מדע בחיי היום יום' מכניסה אותנו לעולם המופלא של המדע ,שנמצא
בכל מקום שסובב אותנו .תגליות בכימיה ,בפיזיקה ,בביולוגיה ,בטכנולוגיה
ובאסטרונומיה ,הפכו את עולמנו לקסום .בתוכנית זו נכיר את התגליות המדעיות
בדרך מסקרנת וחווייתית של ניסויים ,בניית דגמים ופעילויות נוספות ,נכיר את
האנשים הגדולים שכילדים חלמו לשנות את העולם למהיר יותר ,בריא יותר ,צבעוני
יותר ,מתוחכם יותר .ואולי אחד מכם יהיה מגלה התגלית המדעית החשובה הבאה.
צפי רוזן ,מאסטר במדעי הרפואה וחינוך ,מנהלת
מרכז מדעים ומורה לביולוגיה ולכימיה .מאסטר
ב NLP-ואימון אישי של בני נוער להצלחה.
בעלת ניסיון רב בהוראה והנחייה בתחומי המדע
ובהדרכת ילדים ובני נוער.
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מחשוב וטכנולוגיה
קורסי סייבר

לתלמידי ג'-ד'  /ה'-ו'

לינומל

במקביל לעולם החומרי ,החיים שלנו נכנסו עמוק אל תוך העולם הדיגיטלי.
הילדים שלנו נחשפים כיום לאינטרנט בכל מקום דרך המחשבים והסמארטפונים
ומשתמשים תדיר במדיה חברתית ,אתרי למידה מקוונת ,מנועי חיפוש וכו'.
הקניית ידע באבטחת סייבר ומוגנות ברשת נחוצה על מנת לאפשר לילדים
שלנו לדעת טוב יותר כיצד להתנהל ברשת באופן עצמאי ובטוח .התכנים
כוללים הכרת עולם הסייבר ,אבטחה ,טכניקות תקיפה והגנה ,זיהוי תקריות ,איך
פועלים ההאקרים ומה הם מחפשים? זיהוי סיכונים באינטרנט ,למשל ,מידע
אישי ,פרטי בנק וכו' .איך להתנהג כשמזהים סיכונים מקוונים כלשהם?
למה כדאי ללמוד סייבר במכללת גורדון?
הצוות הפדגוגי מאחורי התכנים חזק .התוכניות שלנו משלבות ידע על רשתות,
מיומנויות (קידוד) ומקרי בוחן .התלמידים ילמדו התנהגויות חיוביות במדיה
החברתית ומוגנות ברשת .התלמידים יעבדו בצוות כדי למצוא פתרונות למקרים
בעולם האמיתי ,ויציגו בפני כל ההורים.
לינומל נוסדה על ידי נטלי ג'ינג ושני מהנדסי פיתוח בשנת  .2019לנטלי תואר  B.A.בחינוך
ו M.A.-בפילוסופיה מאוניברסיטת נאנג'ינג וניסיון מעל  13שנים בניהול ועסקים.
המשימה של לינומל היא לתמוך בפיתוח האישי של תלמידים ע"י פיתוח תחומי עניין
ותחומי לימוד יומיומיים הקשורים לתכני ביה"ס..

אנימציה ממוחשבת

לתלמידי ג'-ד'

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 בחוג:
ABCya, Pivot, Kodu, Scratch

פיתוח משחקי מחשב

לתלמידי ה'-ו'

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, SCRATCH :
המיועדות 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.
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מדעי הרוח והחברה
הכלכלן הצעיר

לתלמידי ג'-ד'  /ה'-ו'

מפנה חוויה פיננסית

תימא ספדי

כיום ,רווחת הדעה כי יש להפגיש את הדור הצעיר עם מושגים שונים מתחומי הכלכלה
היומיומית ,כחלק מחינוך לצרכנות נבונה ,והכרת העולם בתחום זה .באמצעות
משחקי קופסה מרחבי העולם ,דינמיקה קבוצתית ,משחקי מחשב ,הפעלות דינמיות,
סיפורים מעוררי השראה ודוגמאות מהחיים ייפגשו הילדים עם עולמות כלכליים
שונים .כל משחק מביא תפיסת עולם כלכלית אחרת ומאפשר להתבונן מזווית שונה
ומאתגרת .מטרת התוכנית להקנות כלים פיננסים שימושיים לחיי היום יום ופיתוח
כישורי יזמות ומנהיגות אישית .התוכנית ייחודית ,מיועדת להעצמה אישית ופיתוח
יכולת גבוהה יותר להתמודדות עם אתגרים כלכליים ואישיים.
נעם נדב ,בעל תואר ראשון במנהל עסקים וסוציולוגיה,
תואר שני בחינוך .מפתח המשחקים הבנק ואני ,שר
המטבעות ,כוכב הבורסה ,המאעושרים ,מכירה פומבית,
שופינג ,עסקים לשחקים ועץ הכסף .ניסיון עשיר בניהול
פרויקטים ,ניהול חברת הדרכה ,שיווק ופיתוח עסקי.
ניסיון רב בהוראת ילדים ,בני נוער ובוגרים במסגרת
פורמלית ובלתי פורמלית.

אילוף כלבים

אנגלית

לתלמידי ג'-ד'  /ה'-ו'

לתלמידי ג'-ד'  /ה'-ו'

מריה אורי

לפני למעלה מ 10,000שנים הצטרף לחיינו הכלב ,ייצור קסום על ארבע רגליים
בעל יכולת מופלאה לתקשר עם בני האדם .הכלבים רגישים מאוד למסרים
אנושיים ולהבעות פנים ,ומקפידים על קשר עין עם בעליהם .אז מה מקורו של
הכלב אותו אנו רואים כיום? אלו תפקידים חשובים הכלב ממלא בחיינו? נלמד
להכיר את שפת הכלב ,ההבדל בין הגזעים השונים ומהו בכלל כלב מאולף.
פעילות חווייתית ,מעשירה ומעצימה לילדים שאוהבים כלבים.

הדרך לשפר את האנגלית נמצאת כאן! התלמידים יוכלו לטוס למקום קסום,
הממלכה הקסומה של האנגלית .בקורס זה ,נתמקד בכישורי הדיבור של עולם
האנגלית עם תרחישים שונים כמו דיונים ,מצגות ,ראיונות עבודה ועוד רבים אחרים.
בנוסף ,נעבוד על מיומנויות כתיבה מתקדמות.
במהלך קורס זה ,ילדיכם יפעילו את כישורי החשיבה
הגבוהים שלהם כגון יצירתיות ,ביקורת וניתוח.
תימא ספדי ,בוגרת מכללת גורדון ,מורה לאנגלית
מקצועית ובעלת ניסיון בלימודי האנגלית.

תגליות בעתיקות

ג'-ד'  /ה'-ו'

שחר הרשקו – רשות העתיקות

בואו לחפור ולגלות את העבר! במהלך הקורס ייפגשו המשתתפים עם עולם קדום
ומרתק הנקשר למורשת העבר בארץ ישראל וברחבי העולם ,וייחשפו אל ממצאים
עתיקים אותנטיים יחד עם דוגמאות מעבודות השטח של רשות העתיקות בחיפה
וסביבתה .התלמידים יתחקו אחר דרך עבודתו של הארכיאולוג ,ייהנו מסדנאות
יצירה ,משימות משחק אישיות וקבוצתיות
וישתתפו בסיור הכולל התנסות בעבודה
ארכיאולוגית בשטח אתר עתיקות.
שחר הרשקו ,מדריכת מרכז ארכיאולוגי רשות העתיקות,
בעלת ניסיון רב בהדרכת תלמידים מחוננים ומצטיינים.

מריה אורי ,כלבנית טיפולית ומאלפת כלבים ,בעלת
ניסיון רב בהדרכת ילדים ונוער.
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עיצוב ,אמנות ומשחק
אסקייפרום

לתלמידי ג'-ד'  /ה'-ו'

מוטי איזן ,חברת "לעניין – פעילויות עם תוכן"

על פי מחקרים ככל שאנחנו גדלים אנחנו פחות ופחות יצירתיים .מה מונע
מאתנו להיות יצירתיים? כיצד אפשר לגלות את היצירתיות מחדש בכל גיל
ובכל זמן? בבית הספר ומחוץ לו .הצבת בעיות ואתגרים מחושבים הם כלי
מעודד יצירתיות ,שמאפשר למידת דרכים לפתרון בעיות וחשיבה מחוץ לדרכים
המקובלות .מטרת תוכנית "אסקייפ" היא לעורר ,לחדד ולפתח את החשיבה
היצירתית והמיומנויות בפתרון אתגרים ובעיות .בתוכנית ,אנו מביאים את
קונספט חדרי הבריחה המוכר ומתאימים אותו לסביבה הכיתתית ,באמצעות
מצגות ,סיפורים וכלים שונים היוצרים דינמיקה קבוצתית בשילוב פיתוח היכולות
האישיות של כל אחד ואחת מהמשתתפים היכולים לבוא לידי ביטוי בתחומי
כשרונותיהם.
הדגש הוא על ניצול משברים והפיכתם להזדמנויות ,ועיסוק בערכים באמצעות
חוויה משמעותית .בכל מפגש ,התלמידים יוצאים לסיפור חדש ומאתגר ,ובמהלכו
מתחדדות נקודות שונות כגון :טיפוח הסקרנות ,הפיכת חולשות לחוזקות ,יצירת
סביבה יצירתית ,יצירת חוויות הצלחה מתמשכות ,חיבור והחסרה של מידע,
שאלת שאלות ועוד.
מוטי אייזן ,מנכ"ל חברת "לעניין – פעילויות עם תוכן" .איש חינוך ,מורה במשרד החינוך.
מאמן מוסמך בתחום .life & business coaching
מרצה וכותב תכניות בתחום חשיבה יצירתית והעצמה .מעביר סדנאות ומלווה תהליכי
אימון לחשיבה יצירתית בקבוצות ,במוסדות ובארגונים מעל  15שנה .מנחה סדנאות ODT
לילדים ,בני נוער ומנהלים.

צילום

לתלמידי ג'-ד'/ה'-ו'

אבישג אופריכטר		
אוהבים ליצור? להתבונן? רוצים ללמוד איך לצלם תמונות מדהימות באמצעות
הטלפון הנייד? בקורס נכיר מקרוב את מצלמת הסמארטפון שלנו ,ודרכה נלמד
מונחי מפתח ביסודות הצילום .נצא למסע מרתק בו נשים דגש על הבעה
עצמית ,עבודת צוות ,צילום אומנותי ,בימוי הצילום המושלם תוך שימוש בתאורה
טבעית ומלאכותית ,פיתוח היצירתיות ויצירת דימויים מעניינים ומקוריים ,ונפתח
שפה צילומית אישית ,תוך היכרות עם צלמים מפורסמים ויצירה בהשראתם.
במהלך הקורס נעסוק בפרוייקטים מגוונים :קומפוזיציה ,אור וצל ,זויות ,יצירת
סרטון סטופ מושן ,אפליקציות למציאות רבודה ,וכמובן נלמד שיח מקצועי של
ביקורת עבודות תוך כדי .בסיום הקורס
נציג תערוכה המורכבת מצילומים
שצילמתם במהלך הקורס בחללי המכללה
אבישג אופריכטר ,מפתחת החוג ,בעלת תואר
ראשון בעיצוב וחינוך ממכללת ויצ״ו חיפה,
מעצבת גרפית וצלמת

תיאטרון

לתלמידי ג'-ד'/ה'-ו'

מיכל דדון  -תיאטרון הסטודיו
בקורס נפתח את דלת הקסמים לעולם התיאטרון .נתנסה במשחקי תיאטרון
חווייתיים ,נלמד את יסודות המשחק ועבודת השחקן ,נתנסה בתרגילי אילתור
ועבודה על דמויות ונפתח מיומנויות משחקיות כגון :עבודה עם קול ,תנועה,
דמיון ,עבודה עם שותף ומול קהל.
מיכל דדון ,שחקנית ,במאית ומורה לתיאטרון.
בוגרת לימודי המשחק בתיאטרון שלומי .מורה
מקצועית ללימודי התאטרון בחטיבת כיתות
היסוד "ליאו-באק" חיפה .שיחקה בהצגות "ריקוד
השמחה והעצב" ו"הבובה של דודה לילי".
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עיצוב ,אמנות ומשחק
ציור

לתלמידי ג'-ד'/ה'-ו'

ויטלינה מוחין

מה זאת אמנות? לפני הכל אמנות היא יצירה ,ואף נחשבת לשפה בינלאומית
חזותית שניתן ללמוד אותה ולהשתמש בה .בחוג הילדים יקבלו בסיס ,כלים
והשראה שאותם יקחו להמשך חייהם ויוכלו להמשיך להתקדם בתחום.
בחוג הילדים ילמדו את יסודות הציור והרישום ,תורת הצבעים ,נפח ,אור וצל,
עומק ,כתם ,קו ומגוון טכניקות ביצוע .נלמד לאחוז בעיפרון ובמכחול נלמד לצייר
ולהרכיב קומפוזיציות מצורות קלאסיות,
נלמד מהיא פרספקטיבה ,נתנסה ונבין
פרופורציות קלאסיות של פורטרט וגוף
האדם .נצייר בעיפרון ,עפרונות צבעוניים,
אקריליק ואף נתנסה באוריגמי וקליעה
בחבלים.

חשיבה תלת מימדית

לתלמידי ג'-ד'/ה'-ו'

ויטלינה מוחין

חוג זה הוא חוג אמנותי שמלמד את הילדים לחשוב בצורה תלת מימדית נכונה
ונותן כלים נכונים לאלה שרוצים לצייר נכון ,לחשוב מרחבית ,להבין מהיא
קומפוזציה נכונה מה הוא עומק ,נפח ופרופורציות ומלמד איך להתקדם בתחום
הפיסול .הילדים יפסלו בפלסטלינה ,חימר-קל ,חוטי ברזל מקלות עץ ונייר וא,
יתנסו בקלייה בחבלים.
ויטלינה מוחין ,ציירת ,מאיירת ,אוצרת תערוכות
ומעצבת גרפית בעלת סטודיו לעיצוב ,מיתוג
ואמנות .מלמדת ציור אקדמי קלאסי מקצועי
ומעבירה סדנאות יצירה לילדים ומבוגרים,
ליחידים ולקבוצות.
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מערכת שעות
סמסטר א'

סמסטר ב'

שיעור ראשון15:00 :

שיעור שני16:40 :

שיעור ראשון15:00 :

שיעור שני16:40 :

תיאטרון (ג-ד)

אסקייפרום (ג-ד)

תיאטרון (ג-ד)

צילום (ג-ד)

צילום (ג-ד)

אנימציה ממוחשבת (ג-ד)

אסקייפרום (ג-ד)

אנימציה ממוחשבת (ג-ד)

אנגלית (ג-ד)

אילוף כלבים (ג-ד)

אנגלית (ג-ד)

אילוף כלבים (ג-ד)

מדע בחיי היום יום (ג-ד)

הכלכלן הצעיר (ג-ד)

הכלכלן הצעיר (ג-ד)

רפואה (ג-ד)

תגליות בעתיקות (ג-ד)

ביולוגיה ימית (ג-ד)

סייבר (ג-ד)

תגליות בעתיקות (ג-ד)

סייבר (ג-ד)

אומנות – תלת מימד (ה-ו) (ג-ד)

פיתוח חשיבה מתמטית (ד-ו)

ביולוגיה ימית (ג-ד)

אומנות  -ציור (ה-ו) (ג-ד)

תיאטרון (ה-ו)

אומנות  -ציור (ה-ו) (ג-ד)

אומנות – תלת מימד (ה-ו) (ג-ד)

פיתוח חשיבה מתמטית (ד-ו)

אנגלית (ה-ו)

צילום (ה-ו)

תיאטרון (ה-ו)

אסקייפרום (ה-ו)

מדע בחיי היום יום (ה-ו)

פיתוח משחקי מחשב (ה-ו)

אסקייפרום (ה-ו)

פיתוח משחקי מחשב (ה-ו)

סייבר (ה-ו)

פיתוח חשיבה מתמטית (ד-ו)

אנגלית (ה-ו)

אילוף כלבים (ה-ו)

תגליות בעתיקות (ה-ו)

אילוף כלבים (ה-ו)

הכלכלן הצעיר (ה-ו)

הכלכלן הצעיר (ה-ו)

רפואה (ה-ו)

סייבר (ה-ו)

ביולוגיה ימית (ה-ו)

תגליות בעתיקות (ה-ו)
ביולוגיה ימית (ה-ו)
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הרשמה
תקנון

הסעות

הקורסים מתקיימים בימי א' בשעות 18:00-15:00

קיום ההסעות מותנה במספר מינימלי של תלמידים בכל מסלול.
ייתכנו שינויים במסלולי ההסעות ובתחנות השונות בהתאם לביקוש.
ביטול ההרשמה בכתב עד שבועיים לאחר מועד פתיחת כל סמסטר יזכה
ב 50%-מעלות ההסעה לסמסטר .לאחר מועד זה לא יינתן החזר כספי בגין
ביטול השתתפות בהסעה.

כל תלמיד משתתף בשני קורסים בכל סמסטר.

קורס ראשון16:20 -15:00 :
16:40 -16:20
הפסקה:
18:00 -16:40
קורס שני:

כללי ההתנהלות בחוגורדון
התלמיד יגיע בשעה היעודה לכל חוג.
באחריות ההורים להודיע על היעדרות התלמיד מראש למזכירות
חוגורדון ,טל'  04-8561921או למיילshirp@gordon.ac.il :
האקדמית גורדון אחראית לליווי התלמידים בהסעות .התלמידים
המגיעים בהסעות ילוו ע"י סטודנטים מגורדון מרגע עלייתם להסעה
ועד הגעתם ליעד.
במהלך החוג על התלמיד להישמע להוראות המדריך וצוות חוגורדון.
על התלמיד להקפיד על התנהגות נאותה במהלך החוג ,אין לאכול
במהלך החוג ואין להשתמש בטלפונים ניידים ,למעט בזמן ההפסקה.

הסעות הלוך – תחנות עליה
מסלול 1

מסלול 2

מסלול 3

בי"ס אהרון
הרא"ה בנים

נשר
בי"ס אינשטיין
בי"ס נופים
בי"ס זכרון יוסף

בי"ס הפתוח
בי"ס פיכמן
בי"ס אלון
בי"ס הבונים

בי"ס אהרון
הרא"ה בנות
בית ספר
דגניה

מסלול 4
בי"ס בן גוריון
שכונת נאות פרס
בי"ס רמת הנשיא
בי"ס אילנות
בי"ס ראלי מרכז

הסעות חזור – תחנות ירידה

על מנת לשמור על בטיחותם של התלמידים ,במהלך ההפסקה ישהו
התלמידים בכיתות ו/או באזורים המוגדרים לשהייה .במשך כל שעות
הפעילות אין לצאת מתחומי המכללה.

מסלול 1

מסלול 2

בי"ס דגניה

על מנת לשמור על בטיחותם של התלמידים חל איסור על שימוש
במעליות.

בי"ס אהרון
הרא"ה בנות

בחוגים הכוללים עבודה במעבדה התלמידים יתחילו את העבודה
במעבדה אך ורק באישור המדריך .יש להגיע בלבוש מתאים לעבודה
במעבדה ,לאסוף שיער ארוך ולשטוף ידיים במים וסבון בתום העבודה.

בי"ס אהרון
הרא"ה בנים

מרכז הכרמל
צומת כרמליה
כיכר ורידה
מרכז זיו
נווה שאנן

מסלול 3
רמת הנשיא
בי"ס נופים
בי"ס אינשטיין
צומת דניה
בי"ס הבונים
צומת ספיר

המשך השתתפותם של תלמידים אשר לא יצליחו להשתלב במסגרת
כללי ההתנהגות תישקל ע"י הנהלת חוגורדון.
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הרשמה
הרשמה לחוגורדון תשפ"ג

בחירת חוגים

ניתן להירשם באתר המכללה www.gordon.ac.il :או באמצעות משלוח טופס הרשמה
לדוא"לshirp@gordon.ac.il :

כל תלמיד ישתתף בשני קורסים בכל סמסטר (סה"כ  4בשנה)
יש לרשום לפחות שלוש עדיפויות לכל סמסטר*.

מומלץ להירשם ביום הפתוח על מנת להבטיח את מקומכם בחוגים!

סמסטר א'

פרטי התלמיד/ה
שם משפחה
שם פרטי
בית ספר
ת.ז.
חינוך מיוחד :אפיון כיתה/סוג לקות
טל' נייד
טל' בבית
עיר
רחוב

מגדר:
כיתה

זכר

נקבה

טל' נוסף
מיקוד

פרטי ההורים
שם האם
שם האב

טל' נייד
טל' נייד

דוא"ל
דוא"ל

האם התלמיד/ה עבר/ה את שלב א' במבחני איתור מחוננים של מכון סאלד? כן  /לא
האם התלמיד/ה עבר/ה את שלב ב' במבחני איתור מחוננים של מכון סאלד? כן  /לא

שכר לימוד:
חוגורדון תלמידי ג'-ו' ( 4חוגים בשנה) ₪ 2000 :לשנה.
התשלום ייעשה באמצעות המחאות  /מזומן  /כרטיס אשראי.
ניתן לפרוס ל 7-תשלומים שווים של  286ש"ח ,מחודש נובמבר  2022ועד חודש מאי .2023

שיעור ראשון

שיעור שני

עדיפות 1
עדיפות 2
עדיפות 3

סמסטר ב'

שיעור ראשון

שיעור שני

עדיפות 1
עדיפות 2
עדיפות 3
* פתיחת כל קורס מותנית במספר הנרשמים.
* השיבוצים ייעשו תוך התחשבות מרבית בבחירת התלמיד יחד עם שיקולי חוגורדון.

הסעות:
במידה והתלמיד/ה מעונינן/ת בהסעות יש לסמן את האפשרות הרצויה:
 הלוך בלבד  חזור בלבד  הלוך ושוב
עלות ההסעה ₪ 1,000 :לשנה הלוך ושוב  ₪ 500 /לכיוון אחד.
מס' מסלול ההסעה שנבחר ________ :שם התחנה________________________ :
טקסט חופשי (במידה ולא קיימת נק' איסוף רלוונטית)________________________ :
_______________________________________________________________
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מה חשוב לכם שנדע על ילדיכם?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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הרשמה

הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים תיעשה בכתב בלבד ,לפקס  04-8561921או לדוא"ל:
 .shirp@gordon.ac.ilבכל 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.
ביטול ההרשמה להסעות :יתבצע בכתב עד שבועיים לאחר מועד פתיחת כל סמסטר ויזכה ב50%-
מעלות ההסעה לסמסטר .לאחר מועד זה לא יינתן החזר כספי בגין ביטול השתתפות בהסעה.
ההחזר יבוצע לאמצעי התשלום בו שולם השכ"ל ,תוך עד  60ימי עסקים.

אישור הורים (נא לסמן )V
הננו מאשרים לבני/בתי להשתתף בכל פעילויות חוגורדון כולל פעילויות חוץ

מדיניות הפסקת הלימודים:
הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים תיעשה בכתב בלבד ,לפקס  04-8561921או לדוא"ל:
 .shirp@gordon.ac.ilבכל 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.

דון
ר
וגור
ע
חנו

נוחו
ג
ו
ער
ביטול הרשמה/הפסקת לימודים:
מדיניות רד ןו

ביטול ההרשמה להסעות :יתבצע בכתב עד שבועיים לאחר מועד פתיחת כל סמסטר ויזכה ב50%-
מעלות ההסעה לסמסטר .לאחר מועד זה לא יינתן החזר כספי בגין ביטול השתתפות בהסעה.
ההחזר יבוצע לאמצעי התשלום בו שולם השכ"ל ,תוך עד  60ימי עסקים.

לפרטים נוספים 04-8561921 :דוא"לshirp@gordon.ac.il :

הננו מצהירים כי מצב הבריאות של בני/בתי תקין ,וכי אין מניעה להשתתפותו/ה בפעילויות החוגים
הננו מאשרים לצלם את בני/בתי במהלך הפעילות ולפרסם תמונתם בפרסומי חוגורדון
הננו מאשרים לבני/בתי לצאת לסיורים לימודיים במסגרת חוגורדון .ידוע לי כי בשל ההשתתפות
בסיור בני/בתי לא ישתתפו בקורס הנוסף באותו יום
הננו מאשרים לחוגורדון למסור את מספר הטלפון להורים המבקשים לארגן הסעות משותפות
הננו מצהירים כי הבאנו לידיעת בננו/בתנו את תקנון חוגורדון
אנו מאשרים כי קראנו והבנו את נהלי חוגורדון לרבות מדיניות ביטול ההרשמה.
אנו מסכימים לכך שההתקשרות עם המכללה תתבצע באמצעות דוא"ל ובאמצעות מסרונים
בהתאם לפרטים שמסרתי בטופס זה.
אנו מסכימים לכך שהמכללה תשמור את הפרטים שמסרתי לצורך התקשרות.
חתימת ההורים _______________ תאריך_____________
אנו אחראים לשלומם ולבטיחותם של התלמידים בחוגורדון.
במידה ואתם מעוניינים כי התלמיד/ה יחזור הביתה ללא ליווי אנא חתמו על האישור:
הננו מאשרים לבני/בתי לצאת מהמכללה בתום הפעילות ללא ליווי מבוגר
חתימת ההורים _______________ תאריך_____________
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* כל הזכויות שמורות לחוגורדון * הזכות לשינויים בחוברת שמורה למארגנים * ט.ל.ח

