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 תוכניות העשרה
לתלמידות ולתלמידי החטיבות

לפרטים נוספים ניתן להשאיר הודעת ווטסאפ לרינת נונה, מנהלת חינוך משלים חטיבות בטל' 050-6581581

תוכניות איכותיות במגוון תחומים בהדרכת המפעילים הטובים בארץ בתחומם. 
פיתוח אישי, יצירת קשרים חברתיים, הכוונה לקראת המגמות בתיכון ועוד.

לחץ/י להרשמה אינטרנטית <

סדנאות תיאטרון בהדרכת תיאטרון ענתות 
)ליד   4 גלר  זאב  רח'  ונוער,  לילדים  ח'-ט' 18:00-20:00 באקדמיה  כיתות  ז': 16:30-18:00   כיתות  ימי חמישי, 
מושגי מפתח מעולם התיאטרון  מורי התיאטרון. הקניית  מיטב  בהדרכת  גבוהה  ברמה  לימוד מקצועות הבמה  חטיבת אלון(. 
באמצעות אימפרוביזציה וכניסה לדמויות. דגש על עבודת השחקן/ית, שחרור פיזי, קול ותנועה. היכרות עם ג'אנרים שונים: קומדיה, 
ותלבושות.  יעלו המשתתפים מופע סיום מקצועי בשילוב תפאורה, תאורה  טרגדיה, סאטירה, עבודה עם טקסטים. בסוף השנה 

עלות: כיתות ז' 240 ש"ח לחודש | כיתות ח'-ט' 290 ש"ח לחודש. 
לשאלות מקצועיות, תיאטרון ענתות 08-9729727 | ענת זהר: 052-2594130

מבוא לסייבר בהדרכת סייבר סקול ישראל
במעבדות המחשבים של החטיבות בשעות תום הלימודים, ימים ושעות יימסרו בהמשך.

חשיפת התלמידים/ות לעולם הסייבר ואבטחת המידע תוך תרגול התגוננות מפני תקיפות סייבר, בניית מערך הגנתי רשתי, טכניקות 
התקפה וחשיפה למערך המודיעין בתחום. הקורס הינו מעשי ומשלב בכל שיעור תרגולים מעשיים. קורס הבסיס לקורסי ההמשך 

בתחום הסייבר. עלות: 260 ש"ח לחודש. לשאלות מקצועיות, סייברסקול 077-7781383 .
סייבר האקינג בהדרכת סייבר סקול ישראל

ימי חמישי 18:00-19:30 באשכול פיס 
נועד להקנות לחניכים/ות כלים מעשיים להתמודדות עם מצבי סייבר מורכבים ברשת ולימוד עקרונות הסייבר ההתקפי. במהלך 
 pen testing הקורס ירכשו התלמידים/ות כישורי תקיפה ובדיקת חדירות ויתנסו בטכניקות תקיפה מתקדמות שיקנו להם כישורי
– בודק/ת חדירות מקצועי. נלמד על חולשות המערכת ופרצות אבטחה אפשריות, ידע אסטרטגי הכרחי עבור כל פרט או ארגון 

המעוניין לשמור על המידע שלו. מיועד לבוגרי מבוא לסייבר או תכנות פייתון.
עלות: 260 ש"ח לחודש. לשאלות מקצועיות, סייברסקול 077-7781383 

 Teach in תגבור ותרגול במתמטיקה בהדרכת חברת
לבחירה ימי שלישי או חמישי, 18:00-19:30, 16:30-18:00, 15:00-16:30 באקדמיה לילדים ונוער, רח' זאב גלר 4 
)ליד חטיבת אלון(. תוכנית ייחודית במתמטיקה הפועלת בהתאם לתוכנית הלימודים ובאישור משרד החינוך, בהתאמה אישית לכל 
תלמיד/ה. התמקדות בסגירת פערים, הקניית מיומנויות למידה והעשרה ופיתוח תחושת מסוגלות אישית. ליווי וסיוע על פי הצורך 

גם מחוץ לשעת הקורס. עלות: 380 ש"ח לחודש. לשאלות מקצועיות: רועי רוזנפלד, טל': 054-9953319
ציור וקומיקס בהדרכת קומיקסאי ומאייר )טבע הדברים, Jerusalem post ועוד( בעל ניסיון רב בהדרכת 

אמנות לבני נוער. 
ימי חמישי 15:30-17:00 באקדמיה לילדים ונוער, רח' זאב גלר 4 )ליד חטיבת אלון(. 

וצל, פרספקטיבה,  יסודות הקומיקס: אור  לימוד  ליצירת קומיקס תקשורתי תוך  בואו לתת חיים לציורים שלכם! הענקת כלים 
הבעות פנים וגוף, קווי תנועה ועוד. בנוסף, הקניית מיומנויות ציור במגוון טכניקות. עלות: 220 ש"ח לחודש. רינת: 050-6581581

קורסים מקוונים  - בואו ללמוד מהבית!
קורס מקוון: אנימציה ממוחשבת בהדרכת מאיירת ואנימטורית מקצועית. 

ימי שני 17:30-19:00 בזום
נלמד להפוך את הרעיונות שלכם לאיורים ולהנפיש אותם עפ"י עקרונות האנימציה. בין הנושאים שילמדו: עיצוב דמויות ורקעים, 

וידאו ואפקטים. פרוייקט  סגנונות באיור דיגיטלי, קומפוזיציה, קומיקס וסטוריבורד, עריכת 
סיום: יצירת סרטון אנימציה משלב הרעיון ועד לעריכה הסופית. 

עלות:  220 ש"ח לחודש. לשאלות מקצועיות, ניתן להתקשר לטל המדריכה: 050-7895911
בוגרת  מקצועית  קונדיטורית  בהדרכת  חודשים   3 בן  מקוון  אפייה  קורס 

התוכנית "משחקי השף" וביה"ס לקונדיטוריה "אסטלה"
ימי רביעי 17:30-19:00 בזום

הכנת מאפי שמרים מתוקים ומלוחים, עוגות, טארטים ועוגיות בהדרכה מקצועית שלב אחר שלב תוך מענה לשאלות המשתתפים. 
לימוד טכניקות אפייה שונות במגוון חומרים. קבלת המתכונים במלואם. עלות: 270 ש"ח לחודש. רינת: 050-6581581

תכנות פייתון בהדרכת סייבר סקול ישראל 
ימי ראשון 18:00-19:30 בזום. פייתון היא אחת משפות התכנות המבוקשות ביותר בעזרתה יכירו המשתתפים/ות את עולם 
התכנות מונחה העצמים. הקורס מקנה מיומנויות פיתוח ופתרון בעיות לוגיות באמצעות כתיבת קוד יעיל, קל לתחזוק ומודולארי 
לזהות מפגעים  ברשת,  על עצמם  להגן  כלים שיסייעו למשתתפים  יינתנו  בקורס  בנוסף,  תוכנה.   בכל  בקלות  להשתלב  שיכול 
ולהימנע מהם. נלמד על משתנים, לולאות, רשימות, פונקציות, ספריות מתקדמות וכמובן תכנות מונחה עצמים. עלות: 260 ש"ח 

לחודש. לשאלות מקצועיות, סייברסקול 077-7781383
קורסי פיתוח אפליקציות מקוונים בני 4 חודשים בהדרכת חברת פיתוח תוכנה והדרכות מהמקצועיות בתחום

קורס למתחילים: ימי שלישי 16:30-18:00 בזום | קורס למתקדמים: ימי שלישי 18:15-19:45 בזום
 App הפיתוח  סביבת  עם  והיכרות  התכנות  יסודות  לימוד  ע"י  טכנולוגיה  יצרני  להיות  לתלמידים  מאפשר  המתחילים  קורס 
Inventor. נבנה אפליקציות באופן מעשי: תכנון, פיתוח, עיצוב והעלאה לחנות גוגל תוך התנסות במסך עיצוב ומסך הלוגיקה, 

פלטת הקומפוננטות ועוד. הקורס אינו מצריך ידע קודם. איזו אפליקציה תמציאו אתם/ן?
עלות: 260 שח לחודש. לשאלות מקצועיות, גלעד 054-4486268    

בוגרי/ות הקורס יוכלו להמשיך לקורס מקוון: פיתוח אפליקציות למתקדמים בו נתנסה ביצירת אפליקציות שיתופיות 
מבוססות מיקום בסביבת פיתוח App Inventor תוך כדי היכרות מעמיקה עם ארכיטקטורת שרת-לקוח, קישוריות ל- web ומבני 

נתונים מתקדמים, GPS ועוד. פרויקט גמר אישי בסיום: פיתוח אפליקציה עפ"י החזון האישי של כל תלמיד/ה.
קורס בניה ועיצוב אתרים מקוון בן 4 חודשים בהדרכת חברת פיתוח תוכנה והדרכות מהמקצועיות בתחום

ימי רביעי 18:00-19:30 בזום  
יחד  לסמארטפון.  וגם  למחשב  גם  אוטומטי  באופן  עצמם  שמתאימים   wix בפלטפורמת  אתרים  ויעצבו  יבנו  המשתתפים/ות 
נתנסה בהוספת מרכיבים מהמארקט, שילוב סרטונים, עקרונות עיצוב דף, התאמת תפריט, יצירת עוגנים בדף, אפקטים ויזואלים 
מרשימים ועוד. אנשים בכל העולם מקימים אתרים, בלוגים ודפי נחיתה מקצועיים. מוזמנים/ות ללמוד לנהל ולקדם את האתר 

שלכם/ן באופן עצמאי מבלי להיות תלויים/ות באף אחד. עלות: 260 שח לחודש. לשאלות מקצועיות, גלעד 054-4486268.

merkazs@ksaba.co.il :בשבילכם גם במרכז השרות בטל': 09-7640881 בימים א'-ה', 12:00-9:00 | 19:00-16:00 ובדוא"ל
להסדרי נגישות ניתן לפנות לרינת: 050-6581581

הרשמה לשיעור ניסיון <

https://onecity.co.il/kfarsaba/chugs/
https://forms.kfar-saba.muni.il/1538/

