


וטרינריה – ד"ר יעל ניסים
מיועד לתלמידי כיתות ה-ט

יעל מתגוררת בעין חצבה ואמא ל-3 בנים, כלב, חתול, 2 אוגרים ודגים, אוהבת בעלי חיים מאז ומתמיד. משמשת רופאה וכירורגית בכירה במרפאה 
בירושלים, ופתחה לאחרונה קליניקה פרטית בעין חצבה. 

בקורס נכיר את עולם הווטרינריה. נלמד על אנטומיה וסביבות מחייה, נכיר את ציוד המרפאה ואת עבודת הווטרינר, נלמד מהו רנטגן, 
ומספר  תיאורטית  מלמידה  בנוי  הקורס  שונים.  ובטיפולים  בדיקות  בחבישות,  נתנסה  ומחלות,  הדם  תאי  העצבים,  את מערכת  נכיר 

התנסויות מעשיות. כל תלמיד יקבל ערכת וטרינר.

בניית אפליקציות – אסף בוקיש
מיועד לתלמידי כיתות ה-ט

אסף מתגורר עם משפחתו בצוקים, ועובד כמתכנת במו"פ. 
הקורס יאפשר לתלמידים לעשות את צעדיהם הראשונים בעולם התכנות. במסגרת הקורס ילמדו התלמידים לתכנן ולבנות אלגוריתם, 
תרשים זרימה, יפתחו חשיבה לוגית סדורה, וילמדו לתכנת ולעצב באמצעות תוכנה ייחודית מגוון רחב של אפליקציות, החל ממשחקים 

.gmail ועד לאפליקציות שימושיות. על כל תלמיד להצטייד במכשיר טלפון – אנדרואיד, ובכתובת

רובוטיקה FLL  – תומר רוזנשטיין ושקד לב
מיועד לכיתות ז-ט

תומר רוזנשטיין – חקלאי ממושב פארן, מתכנת ותיק, מלמד רובוטיקה בערבה זו השנה השלישית. 
שקד לב עבר לאחרונה לגור בספיר, הנדסאי מים, חשמל ואלקטרוניקה. חובב אתגרים, ושמח להצטרף להובלת תחום הרובוטיקה בערבה. 

באמצעות אוטונומי  רובוט  ולתכנת  לבנות  התלמידים  על  השנה   .FIRST עמותת  של  השנתי  האתגר  לפי  יפעל   הקורס 
®LEGO MINDSTORMS ולפתור סדרה של משימות במשחק הרובוט. במסגרת פרויקט החקר על התלמידים לתכנן פתרון חדשני 

לבעיה מהסביבה שלנו העוסקת במפגש בין בעלי החיים לבני האדם. הקבוצה תשתתף בתחרות המחוזית )ואם תזכה – אז גם בארצית...(.

רובוטיקה ג'וניור – תומר רוזנשטיין ושקד לב
מיועד לתלמידי א-ג

הקורס יחשוף את הילדים לעולם הרובוטיקה. הילדים יעצבו, יבנו ויפתרו אתגרים תוך שימוש ברכיבי לגו נעים, ילמדו על גלגלי שיניים, 
גומיות ומנועים, וילמדו לעבוד בצוות ולהציג את הפתרונות שגיבשו.

צילום – אלכס ליבק
מיועד לתלמידי כיתות ד-ט

אלכס הוא צלם המתעד שנים רבות את החברה הישראלית דרך צילום ישיר שאינו מבוים. אלכס פרסם מספר ספרים של צילומיו, וזכה ב 2005 
וישמח  ונוקבת, לעיתים אירונית, של החברה הישראלית". אלכס עבר להתגורר בערבה לפני כשנה,  בפרס ישראל לצילום על "ראיה מקורית 

להדביק את הדור הצעיר בהתבוננות אומנותית ויצירתית דרך עדשת המצלמה. 
על כל תלמיד להצטייד במצלמה עם יכולת שליטה במהירות התריס ובצמצם. )מומלץ לא למהר לרכוש, אלא להשאיל משכנים וחברים(.

סריגה – נורית אייל
מיועד לתלמידי כיתות א-ו

נורית היא חקלאית ותיקה ממושב עין יהב. נורית שימשה במשך כ-40 שנה מורה למתמטיקה! לכל אורך שנות ההוראה עסקה גם בעבודות יד,  
ובשנים האחרונות העמיקה בתחומי האומנויות השונים: תחרת פרגמנט, סריגה, ויצירה בצבעים ומפיות.

בקורס נלמד מושגי יסוד בסריגה, נתנסה בסריגה במסרגה אחת ובשתיים. נסרוג משטח מלבני, עיגול ותלת מימד, וניצור צעיפים, בובות ועוד.  

פסיפס – אסתי הירש
מיועד לתלמידי א-ד

אסתי הירש – חברת מושב צופר, מורת דרך, רוכבת אופניים, מורה למשחקי חשיבה ויוצרת ומלמדת פסיפס. 
בקורס נלמד את טכניקת העבודה עם פסיפס הדורשת סבלנות, תכנון, הרכבה של חלקים לשלם, התאמה של צבעים ועוד. ניצור 

שלטים, מסגרות, תמונות ומראות, חיות, חפצי נוי, ועוד. 

רשימת קורסים



פסיפס וחשיבה יצירתית – דליה מטמון 
מיועד לתלמידי ה-ט

דליה מטמון – חברת מושב עין יהב, אומנית רב תחומית ומרפאה בעיסוק, אוספת כל מה שהיא מוצאת ברחוב, ויוצרת מנדלות ענקיות ויצירות 
אומנות מיוחדות. 

בקורס נלמד את טכניקת העבודה עם פסיפס הדורשת סבלנות, תכנון, הרכבה של חלקים לשלם, התאמה של צבעים ועוד. ניצור 
שלטים, מסגרות, תמונות ומראות, חיות, חפצי נוי, ועוד. כמו כן ניצור ביחד פרויקט קהילתי תוך דגש על חברות, עזרה לזולת ועבודת 
צוות. לשם יצירת פסיפס ססגונית נשתמש בקשת עשירה של חומרים: אריחי קרמיקה, זכוכיות, צדפים, כלים שבורים, אבן טבעית, 

חלוקי נחל,  מחזור חומרים מהסביבה, כיד הדמיון הטובה.

מכונאות – ינון לוריא
מיועד לתלמידי כיתות ז-ט

ינון לוריא מנהל מוסך במושב עין יהב, בעל ניסיון של 30 שנה. ינון עסק בהוראת מכונאות בעבר, וישמח לחשוף את הדור הצעיר לעולמו הפנימי 
של המנוע ולעבודת כפיים יצירתית ומאתגרת.

התלמידים ירכשו הבנה בסיסית בפעולת מנוע, שריפה פנימית וישולבו בפרויקטים של שחזור מכונות. על כל תלמיד להצטייד במכנסי 
עבודה ארוכים ונעלי עבודה סגורות. הקורס יתקיים במוסך של ינון בעין יהב. 

נגרות – יגאל גל
מיועד לכיתות ב-ז

יגאל גל – חקלאי ותיק ממושב עין יהב, למד נגרות לפני הרבה שנים, ואף עבד בהוראת נגרות לנוער בסיכון. יגאל בונה ויוצר בשעות הפנאי עבודות 
נגרות בנגריה המאובזרת בחצר ביתו, והסכים בשמחה להירתם ללימוד רזי הנגרות את בני הדור הצעיר.

בקורס ילמדו התלמידים על סוגי עץ שונים, יכירו כלי עבודה, ילמדו למדוד ולתכנן, ויצרו בעץ בשיטות מודרניות ומסורתיות. רוב העבודה 
תתבצע עם כלים ידניים שמעודדת הכרות אינטימית עם החומר, תוך דגש על איכות, התמדה, סבלנות וכמובן בטיחות. )הקורס יותאם 

לגילאי התלמידים(.  

חלל – שמוליק רבין
מיועד לתלמידי כיתות ג-ו

שמוליק רבין- חקלאי ותיק ממושב עין יהב, מוכר ודאי להורים כמורה לגאוגרפיה ולחקלאות. שמוליק היה מדריך בחברה להגנת הטבע, מורה דרך 
המתמחה בגאוגרפיה, היסטוריה, צמחיה ובעלי חיים, ובעל עניין וידע רב בחלל ובכוכבים.

בקורס נציץ לעולם החלל, נלמד על גרמי השמיים המנצנצים בשמי הלילה, נכיר מעט את מערכת השמש והיקום, נשמע סיפורים 
מרתקים על אסטרונומים מהעבר, ונחלום להגיע לירח... 

רוקחות – אמילי נורמנדי
מיועד לכיתות א-ו

אמילי גרה עם משפחתה בספיר, בעלת "קמומילי" – קליניקה לטיפולים וקוסמטיקה טבעית.
נלמד  ביומיום.  ועל דרכים בטוחות להשתמש בהם  נלמד על תכונותיהם המרפאות  נכיר את הצמחים בסביבתנו המדברית,  בקורס 

לרקוח משחות עם סגולות מרפא, פצצת אמבט, מלח אמבטיה, ותכשירים טבעיים אחרים. הקורס מיועד גם לבנים וגם לבנות.

ליצנות ותאטרון – רעות שיפמן צורף
מיועד לכיתות א-ו

רעות – בת מושב פארן, אומנית תאטרון רחוב וליצנות, ליצנית רפואית במקצועה, בעלת תואר ראשון בתאטרון ובסיעוד.
בקורס נתרגל משחקי תאטרון וליצנות, נפתח דמיון, היתוליות ויצירתיות.  

החלוקה לקבוצות תעשה לפי גילאי וכמות הנרשמים. פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים מינימלי, 
מצד שני - מספר המשתתפים בקורסים מוגבל. מהרו להירשם.
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