
בבית חינוך סורקיס, אנו מאמינים ביכולות של כל תלמיד ותלמידה ובכישוריהם.

מתוך אמונה זו, הכנסנו את הרעיון של שיעורי בחירה, כחלק מצמיח ומעצים, התורם

להתפתחות, העצמה והנאה. חוברת שיעורי הבחירה שלפניכם, הינה תוצר של שיתוף

פעולה מפרה של צוות ביה"ס. 

החוברת מכילה מגוון רחב של אפשרויות, מתוך הבנה כי לבני האדם אינטליגנציות מרובות,

בתחום הקוגניטיבי, גופני, חברתי, אומנותי ועוד...

השיעורים עצמם הם הזדמנות מלהיבה להעשרה ולהעמקה בתחומי עניין שונים.

תהליך הבחירה מחייב הכנה ולמידה, שהרי כל בחירה באפשרות אחת מהווה ויתור על

אפשרות אחרת. באמצעות שיח, התלבטות והתנסות בקבלת החלטות, אנו מאמינים, כי

רוכשים הילדים אחריות, עצמאות  ומיומנויות שילוו אותם בצמתים שונים בחייהם.

הייחודיות שלנו, "פיתוח אישי וקהילתי" בו כל אחד מאתנו מוצא את דרכו הייחודית לפתח

את האפשרויות הטמונות בו, ולהיות הטוב ביותר שהוא יכול להיות.

השיעורים ילמדו במסגרת שעה שבועית במערכת השעות בכתות א-ד  ובכתות ה-ו כל ילד

יבחר 2 שיעורים - שפה לבחירה ושיעור קמפוס. 

במהלך השנה נקיים שני סבבים .

 

בהצלחה,

ניצה אורלי אבידר מנהלת בית החינוך והצוות החינוכי

 

חוברת מידע בנושא 
שיעורי הבחירה

ס לפיתוח רקי ך ע"ש מרדכי סו נו בית חי
וקהילתי שי  אי



סיפורים מתבשלים עם אורטל 
בשיעור זה ישמעו הילדים סיפורים במגוון נושאים.

בזיקה לספרים, התלמידים יבשלו/יאפו מגוון רחב של
מאכלים וכפועל יוצא יחזקו את הקשר החברתי :

עזרה הדדית והכנה משותפת, שיפור תיאום עין יד,
הקניית דפוסי עבודה ומעקב אחר טקסט מפעיל

וילמדו גם על אלמנטים מדעיים מתמטיים. 
 

שכבה א'
אומנות ממחוזרת עם דוחא 

שיעור בו התלמידים יתנסו בשימוש חוזר של חומרים
נגישים מהסביבה הקרובה, יפתחו חשיבה יצירתית,

ילמדו מהו מחזור, מהי קיימות וישתמשו בחומרים על
מנת ליצור. 

 

אוריגמי עם אבנר 
שיעור בו התלמידים ילמדו על אוריגמי  - אומנות
קיפולי הנייר. במהלך השיעורים ילמדו הילדים על

צורות הנדסיות , דיוק, יצירתיות ואתגר טכני ויכינו
אורגימי במגוון צורות. 

 



שכבה ב'
חינוך סביבתי וחינוך לקיימות עם יסמין 
בשיעור זה ילמדו הילדים מהו חינוך סביבתי ויעמיקו
את הכרותם עם הסביבה הפיזית והאנושית סביב

בית הספר, יכירו את מאפייני הטבע העירוני, השפעת
האדם על העצים, תועלתו של העץ לאדם, צריכה
מושכלת ומודעת בשימוש בחומרי גלם ומשאבים

וילמדו על הגינה האקולוגית ומאפייניה. 
 

מחול עם טלי
שיעור בו התלמידים ילמדו ריקודים שונים ונושאים

שונים הקשורים לעולם המחול: שיתוף פעולה,
יצירתיות, אימפרוביזציה, זכרון תנועתי ועוד. הילדים

יפתחו יכולות שונות בדרך של תנועה וריקוד. 
 

מה מציק לכדור הארץ? איכות הסביבה
עם אלאא

בשיעור זה ילמדו התלמידים על יחסי הגומלין בין
האדם לסביבה ובנושאים שונים הקשורים למחזור
ושמירה על כדור הארץ. בין הנושאים -הכנת נייר

ממוחזר, הכנת מסגרת תמונה מעיתונים ישנים, זמן
התפרקות סוגי אשפה, שימוש חוזר בפקקים, בכוסות

פלסטיק ובקרטון ועוד. 



חינוך סביבתי וחינוך לקיימות עם יסמין 
בשיעור זה ילמדו הילדים מהו חינוך סביבתי ויעמיקו
את הכרותם עם הסביבה הפיזית והאנושית סביב

בית הספר, יכירו את מאפייני הטבע העירוני, השפעת
האדם על העצים, תועלתו של העץ לאדם, צריכה
מושכלת ומודעת בשימוש בחומרי גלם ומשאבים

וילמדו על הגינה האקולוגית ומאפייניה. 
 

שכבה ג'
סיפורים מתבשלים עם ליאור  

בשיעור זה ישמעו הילדים סיפורים במגוון נושאים.
בזיקה לספרים, התלמידים יבשלו/יאפו מגוון רחב של
מאכלים וכפועל יוצא יחזקו את הקשר החברתי : עזרה
הדדית והכנה משותפת, שיפור תיאום עין יד, הקניית
דפוסי עבודה ומעקב אחר טקסט מפעיל וילמדו גם על

אלמנטים מדעיים מתמטיים.  

אוריגמי עם אבנר 
שיעור בו התלמידים ילמדו על אוריגמי  - אומנות
קיפולי הנייר. במהלך השיעורים ילמדו הילדים על

צורות הנדסיות , דיוק, יצירתיות ואתגר טכני ויכינו
אורגימי במגוון צורות. 

 



מחול עם טלי
שיעור בו התלמידים ילמדו ריקודים שונים ונושאים

שונים הקשורים לעולם המחול: שיתוף פעולה,
יצירתיות, אימפרוביזציה, זכרון תנועתי ועוד. הילדים

יפתחו יכולות שונות בדרך של תנועה וריקוד. 
 

שכבה ד'
חינוך סביבתי וחינוך לקיימות עם יסמין 
בשיעור זה ילמדו הילדים מהו חינוך סביבתי ויעמיקו
את הכרותם עם הסביבה הפיזית והאנושית סביב

בית הספר, יכירו את מאפייני הטבע העירוני, השפעת
האדם על העצים, תועלתו של העץ לאדם, צריכה
מושכלת ומודעת בשימוש בחומרי גלם ומשאבים

וילמדו על הגינה האקולוגית ומאפייניה. 
 

שרים באנגלית עם אפרת 
שיעור בו יחשפו התלמידים לשירים באנגלית של

מגוון יוצרים, יכירו את סיפור חייהם של הזמרים או
את הסיפור מאחורי השיר, ישפרו את קריאת
האנגלית דרך מוזיקה וישלבו ציור ואומנות.  



מחול עם טלי
שיעור בו התלמידים ילמדו ריקודים שונים ונושאים

שונים הקשורים לעולם המחול: שיתוף פעולה,
יצירתיות, אימפרוביזציה, זכרון תנועתי ועוד. הילדים

יפתחו יכולות שונות בדרך של תנועה וריקוד. 
 

שכבה ה'- קמפוס
חינוך סביבתי וחינוך לקיימות עם יסמין 
בשיעור זה ילמדו הילדים מהו חינוך סביבתי ויעמיקו
את הכרותם עם הסביבה הפיזית והאנושית סביב

בית הספר, יכירו את מאפייני הטבע העירוני, השפעת
האדם על העצים, תועלתו של העץ לאדם, צריכה
מושכלת ומודעת בשימוש בחומרי גלם ומשאבים

וילמדו על הגינה האקולוגית ומאפייניה. 
 

חינוך לשינויי אקלים עם דליה
בשיעור זה יפתחו התלמידים ערכים ומיומנויות תוך

עיסוק ישיר בשינויי אקלים. התלמידים ילמדו על
מעורבות האדם בטבע, מהם הגורמים לשינויי אקלים

וכיצד ניתן להתמודד איתם. 



שיעור ספרדית עם דליה
בשיעורי ספרדית נתמקד בלימוד השפה והקניית

יכולת דיבור בסיסית. נרחיב את אוצר המילים, נלמד
דקדוק וכן נכיר את הדיאלקט השונה בין דוברי השפה

המגיעים ממדינות שונות.

שיעור ערבית עם דוחא
הלימוד יהיה חווייתי ויתבצע בעיקרו בשפה הערבית
המדוברת בנושאים שונים ובהכרת התרבות הערבית.
נתמקד במיומנות ההבעה בעל פה וישולבו בו שירים,
משחקים, סיפורים, סרטונים, משחקי תפקידים ועוד,
במטרה להגביר את ההנאה מלימוד השפה ולהגביר
את המוטיבציה של הלומדים הצעירים ללמוד את
השפה הערבית, וגם לטפח בהם את אהבת השפה

ואת הסובלנות כלפי דוברי שפות אחרות.
 

שכבה ה' - שפות
שיעור איטלקית עם רונית 

התלמידים יחשפו לתרבות האיטלקית תוך חיבור
לעולם התוכן שלהם, ילמדו אוצר מילים בכל תחום בו

נתמקד בשיעור באמצעות משחקים, סרטונים
ושירים. 



מתכנון לביצוע בכלים דיגיטליים עם מיכל
שיעור בו התלמידים ילמדו לעבוד עם כלים דיגיטליים

כגון canava, padlet, genially ועוד. 
התלמידים יתכננו שיעור בן 20 דקות באחד מהכלים
הללו וכפועל יוצא יתרגלו עבודת צוות ופיתוח יכולת

הדרכה ועמידה מול קהל.
 

שכבה ו' - קמפוס
מחול עם טלי

שיעור בו התלמידים ילמדו ריקודים שונים ונושאים
שונים הקשורים לעולם המחול: שיתוף פעולה,

יצירתיות, אימפרוביזציה, זכרון תנועתי ועוד. הילדים
יפתחו יכולות שונות בדרך של תנועה וריקוד. 

 

חינוך לשינויי אקלים עם דליה
בשיעור זה יפתחו התלמידים ערכים ומיומנויות תוך

עיסוק ישיר בשינויי אקלים. התלמידים ילמדו על
מעורבות האדם בטבע, מהם הגורמים לשינויי אקלים

וכיצד ניתן להתמודד איתם. 



שכבה ו' - שפות
שיעור איטלקית עם רונית 

התלמידים יחשפו לתרבות האיטלקית תוך חיבור
לעולם התוכן שלהם, ילמדו אוצר מילים בכל תחום בו

נתמקד בשיעור באמצעות משחקים, סרטונים
ושירים. 

שיעור ערבית עם דוחא
הלימוד יהיה חווייתי ויתבצע בעיקרו בשפה הערבית
המדוברת בנושאים שונים ובהכרת התרבות הערבית.
נתמקד במיומנות ההבעה בעל פה וישולבו בו שירים,
משחקים, סיפורים, סרטונים, משחקי תפקידים ועוד,
במטרה להגביר את ההנאה מלימוד השפה ולהגביר
את המוטיבציה של הלומדים הצעירים ללמוד את
השפה הערבית, וגם לטפח בהם את אהבת השפה

ואת הסובלנות כלפי דוברי שפות אחרות.
 

שיעור ספרדית עם דליה
בשיעורי ספרדית נתמקד בלימוד השפה והקניית

יכולת דיבור בסיסית. נרחיב את אוצר המילים, נלמד
דקדוק וכן נכיר את הדיאלקט השונה בין דוברי השפה

המגיעים ממדינות שונות.


