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הכפר הירוק, רמת השרון

הקורסים שלנו

כתות ה-ו כתות ג-ד כתות א-ב גן חובה

ימי רביעי | 2-4 קורסים בשנת פעילות

ישנם קורסים שמשכם שני סמסטרים

16:20-17:30 קורס ראשון | 17:30-18:00 ארוחת ערב | 18:05-19:15 קורס שני

סמסטר ב' סמסטר א' שעות פעילות

חדש!סדנת מנהיגות - אתגרי ניווט -

קורס הנפרס על-פני שני סמסטרים אימפרוביזציה ותיאטרון (ד'-ו') -

קורס ראשון

ביום הפעילות

קורס הנפרס על-פני שני סמסטרים לוחמי סייבר  - 16:20 - 17:30

עולמם הפנימי של בעלי החיים חדש!קורס הנפרס על-פני שני סמסטרים-

משחקי תיאטרון א' -

קורס הנפרס על-פני שני סמסטרים מהגלגל עד לחלל -

קורס שני

ביום הפעילות

משחקי תיאטרון ב' -

חדש! קורס הנפרס על-פני שני סמסטרים החוקר הצעיר- מז"פ - 18:05 - 19:15

חדש!מעבדה לחשיבה יצירתית -

חדש!

ג'-ד'

 ניווט הוא ענף תחרותי המשלב פעילות גופנית, פיתוח האינטיליגנציה

 על כל מתחרה למצוא מספר המרחבית, עבודת צוות ובעיקר הנאה צרופה. 

תחנות הממוקמות בשטח, תוך הסתייעות במפת קוד ובמצפן...

אתגרי ניווט

מר עודד ורבין

בסדנת המנהיגות נתמודד עם אתגרים חברתיים וסביבתיים: נחדד את יכולתנו

לשאול שאלות, להציג טיעונים ורעיונות ולגייס את הסובבים אותנו. כל אחת

ואחד יזכו להוביל את הקבוצה במשחקים וסימולציות מרובי משתתפים וירכשו

כלים מגוונים להובלה ולקבלת החלטות.

סדנת מנהיגות

מר ערן מוסקוביץ

לסילבוס

בקורס יחשפו התלמידים לעולם המחשב באופן שמעולם לא נחשפו אליו. נלמד 

כיצד מתכננים עולמות וירטואליים, נפתח חשיבה יזמית ונפתור בעיות. נכיר את

עולם אבטחת המידע ואמצעי התקיפה הנפוצים. לבסוף, נקים מספר אתרי

אינטרנט משלב הרעיון ועד שלב הביצוע.

לוחמי סייבר

העולם הדיגיטלי

תוכנית חדשנית ומקורית לפיתוח מיומנויות המאה ה-21. בכל מפגש נתמודד עם

משימות מאתגרות ומורכבות מתחומי הקהילה, הסביבה, המדע והטכנולוגיה.

נלמד טכניקות חדשות שיאפשרו לנו לפרוץ את גבולות המחשבה ולהמציא את

עצמנו מחדש. עבודת צוות, חקר עצמי, חשיבה ביקורתית ושימוש במקורות מידע

הם רק חלק מהכלים בהם נעשה שימוש במעבדה. 

מעבדה

לחשיבה יצירתית

מר ערן מוסקוביץ
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נצא למרחבי הכפר הירוק, אל הטבע ואל בעלי החיים השוכנים בו להיכרות

 מדיטציה על מנת לאפשר לילדים להגיע קרובה ומרתקת של עולמם. נשלב

לרווחה, שיפור במצב הרוח, ביכולות קשב, בויסות רגשי, במתח, בחרדה ועוד.

עולמם הפנימי של

בעלי החיים
גב' עינב אופיר

תיאטרון הוא ענף של אומנויות הבמה. התלמידים נדרשים "לספר סיפור"

 הקורס מכוון  שימוש באינטיליגנציה הגופנית-תנועתית שלהם.  תוך לקהל,

להיכרות עם שפת זו בדרך של התנסות וחוויה, ובמקביל משפר במידה רבה את

הבטחון העצמי וכושר הביטוי של התלמידים.

משחקי תיאטרון
מר אבי יוסף

בקורס נלמד על ממציאים, מדענים, רעיונאים, מפתחים ואנשים שהמציאו
דברים נפלאים. נלמד על המצאות, על פיתוחים מדעיים ונכיר פטנטים מגניבים.
נכיר המצאות משמעותיות ששינו את פני העולם והמצאות מגוחכות שהרעיון
בהן הוא ההמצאה עצמה (איג' נובל). נכיר גם את האדם שהפך את האסלה
הביתית להמצאה אמנותית, נפיח בחפצים רוח חדשה ונמציא מכונות בהשראת

רוב גולדברג.

מהגלגל עד לחלל

גב' אושרית יקנה

נכיר את יחידה המז"פ שהיא היחידה המובחרת ביותר במשטרת ישראל. נפענח

מקרים אמיתיים, נעבוד עם ציוד משטרתי, נכיר את "הזירה", נרחיב בנושא

הזיכרון וטביעת האצבע והרגל. נעסוק בהצפנה וגם נשמע על כוחות העזר של

המשטרה. במסגרת התרגילים בקורס ננתח מספר זירות אירוע עפ"י תסריטי

משטרת ישראל.

החוקר הצעיר- מז"פ

-

התלמידים ייתנסו במרכיבי התיאטרון תוך שימוש במשחקי תפקידים מהחיים

ובכלל. יבטאו רעיונות ורגשות בתנועה ובקול, ייפתחו מיומנויות של ריכוז

והקשבה, יצירתיות ועבודת צוות. בנוסף יעבדו על קריאה ופענוח...

אימפרוביזציה

ותיאטרון
מר אבי יוסף

תקנון ונהלי המרכז:

לחצו כאן להורדה

צרו קשר:

052-3797700

לחצו לשליחת הודעה                    
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