המחלקה לחינוך

המחלקה לשרותי רווחה וקהילה

הזמנה להשתתפות בקורסים בהשכלה כללית תשע"ט
הגמלאים חוזרים ללמוד!

אנחנו מזמינים אתכם גמלאי "לב השרון" ,לחזור לספסל הלימודים וליהנות
ממגוון קורסי העשרה הניתנים במסגרת לימודי השכלה כללית לכיתות י' .אין
תנאי קבלה ,אין צורך להגיש עבודות ומבחנים (אלא פשוט לבוא ,ללמוד,
להרחיב את הדעת עם מיטב המורים שלנו ,לבלות עם תלמידינו ולתרום מניסיון
החיים שלכם.
 הרישום הינו במסגרת פיילוט ,מספר המקומות מוגבל מאד ולכן כל
הקודם זוכה.
 ההרשמה אצל הדסה רוסו רכזת תרבות הפנאי לגמלאים:
בטלפון 050-8882730
להלן פירוט לגבי הקורסים שיתקיימו בימי שלישי 10:15- 8:45
 - 3.4.19 – 6.2.19סבב ראשון ( 7מפגשים)
שם הקורס
שוק העבודה
בעידן הגלובלי-
דיגיטלי
החלום הופך
למציאות –
הדפסה בתלת
מימד
היצורונים – מנוע
החיים ,נזק מול
תועלת
ערבית מדוברת
תולדות
המשחקים
האולימפיים
ממשחקים לתורת
המשחקים

שם המורה
איריס רשף

פרטים
תהליכי הגלובליזציה התפתחותה המואצת של הטכנולוגיה
והשפעתם הרבה על שוק העבודה העתידי ,סביבת העבודה,
מיומנויות נדרשות ומקצועות העתיד .
תכנית ייעודית לתכנון תלת מימד והדפסת מוצרים

רות פחימה

מיקרואורגניזמים התועלת והנזק.
ניקח חלק בתהליך ייצור יין ,בירה ,גבינות ,יוגורט וחמוצים.

אודי ג'רמון

היכרות עם השפה הערבית העממית הבסיסית ,הכרות עם התרבות
והשירים.
הכרת ההיסטוריה של המשחקים האולימפיים ,תהליכים חברתיים,
פוליטיים -מדיניים וכלכליים שהשפיעו על המשחקים עצמם.

אפרת זילבר

פתרון קונפליקטים וסכסוכים באמצעות משחקים.

ניצן פאר

אלון מולד

להלן פירוט לגבי הקורסים שיתקיימו בימי רביעי 12:15 – 10:45

 – 2.4.19- 5.2.19סבב ראשון ( 8מפגשים)

שם הקורס
שוק העבודה
בעידן הגלובלי-
דיגיטלי
החלום הופך
למציאות –
הדפסה בתלת
מימד
כימיה במטבח
"שטח אש"
תולדות
המשחקים
האולימפיים

שם המורה
איריס רשף

פרטים
תהליכי הגלובליזציה והתפתחותה המואצת של הטכנולוגיה
והשפעתם הרבה על שוק העבודה העתידי ,סביבת העבודה,
מיומנויות נדרשות ומקצועות העתיד .
תכנית ייעודית לתכנון תלת מימד והדפסת מוצרים

מרינה כגן-
אילוז /חגית
שפאק
אילת יגר
אלון מולד

הכרת עקרונות מדעיים בכימיה במטבח.

ניצן פאר

קרבות מפורסמים בתולדות הארץ
הכרת ההסטוריה של המשחקים האולימפיים ,תהליכים חברתיים,
פוליטיים -מדיניים וכלכליים שהשפיעו על המשחקים עצמם.

 הסבב השני של הקורסים יתחיל בתאריך – 1/5/2019פרטים לגבי
ההרשמה יימסרו בהמשך.
 ההגעה עצמאית
 במקרה של ביטול שיעור –תימסר הודעה לנרשמים בלבד

בהצלחה ובהנאה,

צוות חטיבה עליונה

רונית רופא הדרי

קרית חינוך "דרור"

מנהלת המחלקה לחינוך

צוות פיתוח משאבי קהילה
המחלקה לשירותי רווחה וקהילה

