
 

 



  

.  בארץ והוותיקים מהגדולים הוא, ומצטיינים חונניםלמ א.ל.פ הספר בית

 משרד ידי על שאותרו ומצטיינים מחוננים תלמידים 1000 מעל בו לומדים

 . ביותר הגבוה הלימודי הפוטנציאל כבעלי החינוך

 שווים ומורים תלמידים שבה, לומדת כקהילייה ייחודו בעצם הוא המרכז חזון

 בלתי, חדשים לשדות ושוב שוב זה את זה לקחת ובמחויבותם בסקרנותם

 מכלול להעצמת חדשות אפשרויות ולתלמידים למורים תיפתחנה כך. ידועים

 לימוד דפוסי וליצירת הייחודיים לכישוריהם ביטוי למתן, התודעה היבטי

 . מתמדת התחדשות תוך הולמים וחינוך

 ,ודינאמיות גמישות, רגשית תומכות למידה סביבות ליצירת מחויבים אנו

 על דגש לו שם הספר בית. חדש ידע ויצירת מאתגר  שיח יתאפשרו שבהן

 .ויצירתיות צוות עבודת, ומיומנויות כלים טיפוח, מגוונים לימוד תכני

 במרכז לומדת יום כל כאשר', ט עד' ג מכיתה החל במרכז לומדים התלמידים

 .אחרת גיל שכבת

 שליפה ימי גרתבמס כמחוננים שאותרו התלמידים לומדים הבוקר בשעות

 . שלהם המזין הספר מבית

 ברמה העשרה לקורסי כמצטיינים שאותרו התלמידים מגיעים הצהריים אחר

 .ביותר גבוהה לימודית

 פעילותם את ממשיכים,  במרכז לימודיהם את המסיימים מהתלמידים רבים

 ופועלת, צבא–'י כיתה לתלמידי המיועדת, בוגרים תכנית –מיוחדת במסגרת

 .הבוקר בשעות 'ו בימי

 הם אותם הדעת בתחומי מומחים והם בתכנית מלמדים מורים 40–כ

 .תחומית-רב וגישה מתקדמים תארים בעלי לרוב, מלמדים

  :לומדים הספר בבית

 'ט -'ג מחוננים תלמידים 650

 'ז –' ג מצטיינים תלמידים 350



 

 ,יקרים ותלמידים הורים

 באי כל את מברכת אני. א"שפת הלימודים שנת את לפתוח ונרגשת שמחה אני

 העושים, ומשפחותיהם' ג שכבת תלמידי את ובמיוחד, והמצטיינים המחוננים מרכז

 .שלנו הספר בבית הראשונים צעדיהם את

 במיצוי. היחיד וטיפוח פעולה שיתופי, חברתית בעשייה, ובמצוינות במיצוי מאמינים אנו

 הכישורים טיפוח,  השונים הדעת תחומיב תלמידינו של והמגוונות השונות, הרבות היכולות

 . בחירה ומתוך התלהבות, סקרנות תוך והאישיים החברתיים

 ...מהקופסא לצאת...להעז...ליזום...לחלום

 כאשר, בעשייתו ומחדש מוביל ס"בי הוא"  ומצטיינים למחוננים מרכז – א.ל.פ"

 תלמידנו את מעודדים נוא. ומגוונים שונים בתחומים ייחודיים פרויקטים על דגש יושם השנה

 .איתם יחד ולגדול לצמוח, בפרויקטים חלק לקחת

  וההנהלה המורים צוות רבות עמלו הקיץ חודשי במהלך. הקורונה נגיף בצל ממשיכה/מתחילה השנה

 תרחיש לכל התארגנו. לימודים שנת פתיחת לקראת מיטבית בצורה הספר בית את להכין כדי

 וללמד להוביל להנהיג נמשיך.  ויועצות ומחנכות מחנכים, שכבה כלל רכזות בצוות התחדשנו, אפשרי

 באחריות לעסוק ונמשיך הקהילה עם הקשר את לחזק נמשיך, חדשנית בפדגוגיה

 .ומכבד נקי שיח תוך בסובלנות חברתית

 לימודי מענה במתן ודייק שיפר, למשימה  שנרתם והמסור המדהים לצוות להודות המקום זה 

 . מתקדמות הוראה בדרכי, חישיםהתר לכל המותאם

 הייחודיות לתכניות שותפים ולהיות להכיר לראות תוכלו הספר בית החדש של באתר

 הספר בית של האירגוני המבנה את, עוסקים אנו בהן ערכיות פדגוגיות תכניות. מציע שהמרכז

 .הלימודית העשייה כל על האחראי החינוכי הצוות ואת

 מנהלת -צוקרמן אפרת, החינוך תיק מחזיק– בלום זהר למר, תלרשו להודות הזדמנות זוהי 

 והסיוע התמיכה על  והמצטיינים המחוננים אגף החינוך למשרד,  רחובות החינוך אגף

 .הלימודים שנת של המוצלחת פתיחתה לקראת להיערכות לנו שהעניקו

 :אמר 2005 ביוני סטנפורד בוגרי בפני בנאומו ובס'ג סטיב

, בדוגמה תילכדו אל. אחר מישהו של חיים בלחיות אותו תבזבזו אל זא, קצוב זמנכם""

 דעות של לרעש תניחו אל. אחרים אנשים של המחשבה תוצאות לפי תחיו אל: כלומר

 בעקבות ללכת אומץ לכם שיהיה, חשוב והכי. שלכם הפנימי הקול את להשתיק האחרים

 כל. להיות רוצים באמת םאת מה יודעים כבר, איכשהו, הם. שלכם והאינטואיציה הלב

 ".משני, השאר

 .עניין ומלאת מוצלחת, טובה שנה שתהא לכולנו מאחלת

 ,שלכם

 קדמי פז

 רחובות ומצטיינים למחוננים מרכז מנהלת מ"מ

 



  

 

ניתנת לנו הזדמנות לבקש, וחשובה. בתקופה זו  משמעותיתתחילת שנה היא תקופה 

ויצירתיות, טיפוח חשיבה . תפקידו של המרכז הוא ולהתחיל מחדשלצפות, לרצות 

עבור   לעשייה. המצטייןהמעולה של התלמיד יכולת הלמידה שמתרגמות את 

התלמידים זה הזמן לבדוק עם עצמם, כיצד הם רוצים שהשנה תראה מבחינה לימודית, 

, להתקדם ולהצליח. להתמקדמטרות, לבחור במה , להציב חברתית והתנהגותית

שלהם עם היחסים  מערכות עבור ההורים וצוות ההוראה, זהו זמן נהדר להתבונן על

עם צוות בית  מעורבות, להיות שותפים ולשמור על להקשיבהילדים, לחזק את הקשר, 

 הספר.

להמשיך  במרכז למחוננים ומצטיינים ברחובות  זה הזמןהצוות החינוכי עבורנו,  

, מלמד, מכיל, מענה מדויקולהמשיך לתת להתפתח  , ללמוד,בעשייה המבורכת

 והולם עבור התלמידים וההורים. מחבק

גם תשומת הלב מופנית  האינטלקטואלי.המרכז שלנו אינו מסתפק בעשייה בתחום 

יכולותיהם החברתיות . אנו משתדלים לטפח את אישיותיים וחברתיים להיבטים

תורגש עוד  שתרומתם לחברהואת יכולתם להידבר עם סביבתם, כך  של תלמידינו

 בהיותם אנשים צעירים.

לטפח כישורי חיים ואינטליגנציה רגשית את התלמידים המצטיינים,  ללוותתפקידי  

ואמפתיה לצרכי האחר, פתרון מודעות עצמית של פיתוח  מיומנויותוחברתית על ידי 

תוך פיתוח כישורים שאני מציבה הוא  דגשהקונפליקטים ותהליכי קבלת החלטות. 

, מורים והורים ומתן מענה לתלמידיםאישיים ובינאישיים. מעבר לכך, אני מהווה כתובת 

הסתגלותם את  אלווהשעולים במהלך התוכנית.  צרכיםעם  בהתמודדות

הדוק  קשרעל ושל התלמידים המצטיינים בתוכנית ואקפיד על שמירה והשתלבותם 

לגבי דרכי וחשיבה משותפת י בית הספר לצורך דיווח, התעדכנות עם צוותורציף 

 .יםוהתערבות משותפהתמודדות 

, למצוינות אקדמיתבדרך  המשמעותייםהשותפים מורים, הורים ותלמידים הם 

ושכל אחד מאתנו יעשה את בשיתוף פעולה חשוב שנעבוד   תוך אישית ובינאישית.

 ה המשותפת שלנו.וההצלחההצלחה האישית למען הטוב ביותר 

, וחשוב שכולנו נגיע עם חיוך גדול  ביתהמרכז למחוננים ומצטיינים הוא  

התפתחות והישגים לצד מסורת של מצוינות ונשמור על סקרנות 

 . רגשית מיטבית

 אני כאן בשבילכם, מזמינה אתכם להיפגש, להכיר, להתייעץ ולשוחח.

 ,מבורכתשנה שתהיה לכולנו 

 ,מצפה לפגוש אתכם

 ית שלופז

 כנית מצטייניםת יועצת ורכזת



 



  

 ותופעות תהליכים לנו מזמן הארץ כדור

 . ומורכבות עוצמתיות

 תחומי מגוון עם הכרות מזמנים והבנתם ניתוחם

 הללו לתופעות נחשף בקורס. זמנית בו דעת

 הדורשות מורכבות תופעות ניתוח ונתרגל

 .גבוה מסדר חשיבה

 ?בקורס נפגוש מה 

 – הליטוספירה מעולם תופעות 

, הארץ כדור מבנה, הלוחות טקטוניקת

 – הידרוספירה, אטמוספירה. געש הרי

 .ועוד האוקיינוסים סביבת

 .ערכי פן גם יש לקורס ל"לנ בנוסף

 המצטיינים למרכז מתוודעים בעצם הילדים 

 הראשונה בפעם שלו הערכיות והדרישות

 . אלו ערכים בנושא מתדיינים אנו וובמהלכ

 לשתף, בצוות עבודל ביכולת שיבותבח דנים

 יתרונות– לצוות חברים לכבד כולתבי, פעולה

 להיות שיכולות בתכונות דנים אנו. וחסרונות

 .בכלל ממדענים ובנדרש ללבכ חשובות
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 כלים ומעניק הכלכלי לעולם צוהר פותח הקורס

 . יום היום לחיי שימושיים פיננסים

, חיים מכישורי כחלק פיננסית באוריינות נעסוק במפגשים

 מבט וזוויות ביקורתית חשיבה נפתח

 המותאמים עדכניים כלים ובאמצעות  חדשניות

 אישית מנהיגות, יזמות כישורי נפתח, מקוונת ללמידה

 .וחברתית

 הכלכלי בעולם יסוד מושגי נגדיר השיעורים במהלך

 איך נלמד. ופיננסים בבנקאות נעסוק משחקים ותובאמצע

 וחוב טוב חוב, מינוף, סיכון מול סיכוי, הכסף עובד

 הלוואה, הוצאות מול הכנסות, הבנקים תפקידי, רע

 שכיר? חלום או ריווחי מקצוע, ופנסיה חסכון, וריבית

 אמצעים, בירוקרטיה, יעדים והצבת מטרות, ועצמאי

 . ועוד רסומותופ קניות, צרכנות מטרות מול

 יצירת תוך וסוחף מהנה באופן מועבר הקורס

 . המשתתפים בקרב יזמות ועידוד חוויה, מוטיבציה

 נושאים של תחומית רב הצגה משלבת התכנית

 בצורה הידע הרחבת המשך את המעודד עניין ומקורות

 חשיבה מאמנת, למידה מיומנות מפתחת. עצמאית

 תתפותהש ומעודדת אחריות פיתוח, ביקורתית

 והנאה פנימית הנעה נעודד במפגשים. אקטיבית

 .התלמידים של כישוריהם את התואמת מהתהליך

, גוגל של הדיגיטלית הכיתה מרחב ילווה הקורס את

 -( היברידית) מעורבת למידה נייצר באמצעותו

 למידה, בכיתה פנים אל פנים למידה המאפשרת

 במרחב. עצמית ועבודה שונים ממקומות ישירה

  .התוצרים יועלו ואליו דיונים יתקיימו גיטליהדי
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 לליבו שנוגע האתגר ואת מקומו את ימצא אחד כל בו הקורס

 . והנאה כייף באווירת

 סקרנים הם שכן, מצטיינים ילדים על במיוחד אהוב הקורס

 .שונים בתחומים לאתגרים וצמאים

, רחוקות ותצבאר קריםחו יהיו התלמידים הקורס במהלך

 שוטרים, ופושעים בלשים, מדע תעלומות שמפענחים מדענים

 עם שמתמודדים על וחוקרי טכנאים, מהנדסים, וגנבים

 חומר שמרביתן, תעלומות מגוון פתרון בעת זאת כל. מפלצות

 עם התנסות מתוך שנים עשרות במשך שנבנה מקורי

 ונותעקר ולהמחיש הילדים את לעניין במטרה התלמידים

 .שלהם הפוטנציאל למימוש לקדמם, מרכזיים חשיבה

, תעלומות, חשיבה אתגרי למגוון ייחשפו בקורס המשתתפים

 ולחוויה ומרחביות טופולוגיות חידות, והרכבה בנייה חידות

 להקשיב, כישרונם את לבטא להם שיאפשרו, אינטלקטואלית

 חשק ויעוררו החשיבה חדוות את ושישמרו מחבריהם וללמוד

 .עודל

 הם והמלהיבים המרתקים והמשחקים הפעילויות באמצעות

 ויבנו יפרקו, קשרים יתירו, היצירתית חשיבתם את יפתחו

 בתחומים ביכולותיהם שונים רבדים ויחשפו מבנים מחדש

 . ומרחביים לוגיים, לשוניים: מגוונים

 לפיתוח קפיצה קרש ישמשו הגבוהים השכליים הכישורים

 . גשייםר – חברתיים כישורים

, ההעמקה ויכולת הלמידה חדות פיתוח: העיקריות מטרתנו

, חברתי-הרגשי התחום ופיתוח חשיבה מיומנויות פיתוח

 .וכיתתיות קבוצתיות, אישיות פעילויות מגוון באמצעות

 תחומים ממגוון חידות חיבור: הקורס של התוצרים בין

 הכיתה בפני הצגתן(, ועוד לוגיות, מספריות, תעלומות)

 .מעמיתים משוב קבלת תוך, לפתרונן בדרך הכיתה נחייתוה
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 בסיסיים למושגים נחשפים התלמידים זה בקורס

 . הביולוגיה בעולם יסודיים ולעקרונות

 עולם, החיים מאפייני יהיו הנלמדים הנושאים בין

, תאית נשימה, התא אברוני, ארס, החיידקים

 הטבע בעולם קשרים, החי עולם ןמיו, פוטוסינתזה

 שינויים לבצע אפשרות קיימת. טבע ושמירת

 התלמידים לעניין בהתאם הלימוד בנושאי והרחבות

 .האקטואליה של הזרקורים באור שיתייצבו ולנושאים

 הוא. מחוננים תלמידים עבור במיוחד תוכנן זה קורס

-הבית הלימוד לתכני מחוץ רבים תחומים כולל

 ומתקיים גבוה מסדר חשיבה דמעוד, ספריים

 .חווייתית למידה המעודדת נעימה במסגרת

 החיים מאפייני על בלמידה הקורס את נפתח אנו

 והמולקולרית התאית הביולוגיה את נסקור ומשם

 .ובאקולוגיה בזואולוגיה הלימוד את ונחתום

 השני כחוט העוברים עקרונות על הן יושם רב דגש

 עקרונות על והן שגההמ על הן, הביולוגיה בעולם

 .המדעי המחקר

 ללמידה להיחשף לתלמידים יאפשר הלימוד אופן

 תצפיות, ניסויית התנסות בשילוב עיונית

 על מבוססים בקורס הניסויים. אחרות ופעילויות

 הצורך במידת ויוכלו ביותר פשוטים וכלים חומרים

 .מרחוק בלמידה התלמיד בבית גם להתקיים

 "לאקוסיסטמה עד מהתא"
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.  זה אוטומטי באופןחושבים וב שעות היממה אנחנו בר

אומר שאנחנו כבר מכירים את רוב המצבים שאנו נתקלים 

 .   להגיבבהם ויודעים מה לחשוב ואיך 

ולא מוכרים? או כשאנו חדשים אבל מה קורה במצבים 

 נתקלים בבעיה?  

טי נדרשים להפסיק לחשוב באופן אוטומכאן אנו 

 תחיל לחשוב כמו בלשים!ולה

ומלמדים במוח מיידי גירוי משחקי חשיבה וחידות יוצרים 

קטנים ולהבחין בפרטים  לצאת מהאוטומטאותנו איך 

 .  וחשובים

יכירו מגוון רחב של משחקי חשיבה חלקם התלמידים 

 לפי שנים, וחלקם חדשים:קלאסיים שקיימים א

, חידת סוגר שטחים, בשורה 4, רולית, הטחנה

, בלגן מגדלי האנויעיגול, -איקס-הצפרדעים, מנקלה, מגה

 socialמשחקים מסוג  על ילמדוהם  מאורגן, ועוד.

deduction  ,)משחקים בעלי שאלו )אין לכך תרגום בעברית

, וכן שפתישמבוססים על חשיבה יצירתית, כושר אופי חברתי 

 קבוצתיתאסטרטגית וחשיבה העמדת פנים כישורי 

השיעורים מורכבים ממשחקי חשיבה, חידות, תשבצים 

, פאזלים, שניתנים למשחק הן במרחב הפיסי  והן ייחודיים

כישורי חשיבה לפתח  דרך הוראה מקוונת.  מטרת הקורס
, דרך משחקי חשיבה ודרך ולשפר מיומנויות חברתיות

כגון פאוורפוינט,  שוניםטכנולוגים ושימוש בכלים היכרות 

חדרי משחק , קבצים שיתופיים, מחוללים רנדומליים

 , אפליקציות וכד'. יםיוירטואל

לא רק את אופן החשיבה של התלמידים, אלא יאתגר הקורס 

מה קורה גם את אופן ההתמודדות החברתי והרגשי שלהם. 

כשדילגו לי על התור? איך מגיבים איך כשמפסידים?  

 ?בשיתוף פעולה עם חברחידה ליחיד... פותרים 

 



 

 את לשכלל הזמן הגיע. לכתוב אוהבים מחוננים

 בקורס. למגירה רק לא,  הכתיבה יכולות

 של העשיר האסוציאטיבי העולם את ניקח

 ותבניות מסגרות לתוך אותו ונכניס המצטיינים

 ולעזור" סדר לעשות" נוכל כך, כתיבה

 הרעיונות שפע את לבטא ות\לתלמידים
 . ונגישה קומוניקטיבית בצורה שלהם

 הכתיבה ומורות מורי של בעקבותיהם נלך

 קריסטופר, פילד סיד, מקי רוברט: הגדולים

 .ועוד שימבורסקה ויסלבה, בוקר

 הארי למה". עובד זה איך" ונבין נתרגל

 יי'ג את שזרקו שנים אחרי) מצליח כך כל פוטר

 של הקסם סוד מה..( המדרגות מכל רולינג קיי

 נשכחת בלתי דמות מייצרים ואיך קסון'ג פרסי

 .סוייר טום כמו

 ויכולת ההבעה ליכולת רבות תורם הקורס

 תמיד הוא. התלמידים של הרגשית ההבעה

 מכאלה תלמידים והופך עוד של טעם משאיר

 לכאלה לכתוב וחולמים הרבה שקוראים

 .בפועל שכותבים

, כתיבה מחסומי על מתגברים כיצד נלמד

 מול נכון עובדים וכיצד מביקורת נשברים לא כיצד

, רגשית בעהה של בצדדים גם ניגע. משוב

 סיפור. לסיפור שלי הרגשות את הופכים איך

 .פנטזיה סיפור שמא או ריאלי
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 ארץ באיזה?  בוקר לארוחת סויה פולי אוכלים ארץ באיזה

 נחשבות פרות מדוע? ומדוע הלאומית החיה היא היוניקורן

 ? בהודו קדושות

 נפגוש, בעולם שונות בארצות וירטואלית" נטייל" זה  בקורס

 המבנים, הגיאוגרפיה את להכיר נלמד, זרות ותתרבוי

 נלמד ואפילו בה שנבקר ארץ בכל והמטבח  החגים,  המפורסמים

 .בשפתה מילים מספר

 רב – עיקרים צירים בשלושה פעילויות לתלמידים יזמן הקורס

 .מתוקשבים בכלים ושימוש אנגלית, תרבותיות

 עם באנגלית וישוחחו בעולם וירטואלית יסיירו התלמידים

 מתוקשבים כלים יכירו התלמידים. אחרות בארצות תלמידים

 סקרים יערכו הם,  השאר בין.  מידע ושיתוף לייצוג שונים

 ,מתוקשבים ושאלונים

 יכינו,   דיגיטליתה במפה ביקרו בהם מקומות ינעצו 

 ויכינו  הארצות בין ושונים דומים מאפיינים יבדקו,  סרטונים

 .ביקרו בהם ארצותה את המתעד מסע יומן

 האם הדעת את לתת ננסה, אחרת תרבות עם מפגש בכל

 ?  מזה זה שונים כ"כ באמת אנחנו

 טיפוח  כגון, חשובות מיומנויות רכישת מאפשר הקורס

 שימוש, ויצירתיות סקרנות טיפוח, בצוות עבודה, אמפתיה

 . באנגלית המילים אוצר העשרת עם בבד בד תקשוב בכלי

 מספר בין קשרים היוצרת תחומית-רב הלמיד לבסס: מטרה

 . ס"לביה שמחוץ לעולם חיבור תוך דעת תחומי

 באנגלית שימוש באמצעות תתאפשר היעדים השגת

 .התלמיד של עצמי וחקר  לימוד על דגש תוך ובתקשוב
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והארכיאולוג האנתרופולוג גילה  18בסוף המאה ה

רפתי שמנפוליאון את "אבן הרוזטה" במצרים. גילוי הצ

"כתב  -של הכתב הנסתרפענוח זה יצר מרוץ 

קריפטוגרף ותוך כך נולד המקצוע החרטומים" 

 )"מגלה/מפענח השפות"(. 

לאורך ההיסטוריה השפיע על  קריפטוגרףמקצוע ה

היסטוריים אירועים תוצאות המלחמות השונות, 

חשיבת ם היא שונות. הידועה שבהותרבויות 

הקריפטוגרפיה במלחמת העולם השנייה ופענוח 

 ".אניגמה"

שונות ושפתם תוך תרבויות בקורס זה נלמד על 

אינטר ושיעורים גיוון שימוש במשחקים חידות 

 . אקטיביים

 אינדיבידואלית בחשיבה מצטיינים של היתרון
 אני בקורס. חשיבה פעילויות אוהבים שהם לכך מביא

 חשיבה לפעילות השאר בין, זו משיכה מנצל

 .שוניםפיענוח נושאי  שכוללות, קבוצתיות

 היסטוריים אירועים התלמידים בפני חושף הקורס

 כמו, הלימודים מתכנית חלק מהווים לא כלל שבדרך

 האזרחים ומלחמת ב"ארה של העצמאות מלחמת

 עולמות לגלות לתלמיד מאפשר הקורס מבנה. בה

 המודרנית טוריהבהיס סיור תוך ומגוונים שונים

 ובסיפורת שונים בעזרים שימוש תוך. והקדומה

.בנושא שונים בסרטונים וצפייה  וקלאסית מודרנית

 

 

 "ההצפנה סודות -לרצון אתון "בין



 

 ללמוד מישראל שהוזמנה הראשונה הילדים לקבוצת הצטרפו

 ועברו, "ולקוסמות לכישוף הוגוורטס" הספר בבית

 ואתגרים דמיוניות הרפתקאות רצוף סמסטר אתם גם

 לפתור, סתר כתבי לפצח, במפלצות להלחם – ממשיים

. המכושף המגדל סוד את ולפענח, הסוגים מכל חידות

 שנבנה, להפעלה ופשוט ללימוד קל תפקידים במשחק זאת כל

 .כאחד ולמתחילים למנוסים ומתאים הקורס לצורך במיוחד

 משחק מכל יותר הדמיון את םמפתחי תפקידים משחקי

, אחר משחק מבכל פחות בהם מוגבלות והאפשרויות, אחר

. אותם לשחק ילדים לעודד העיקרית הסיבה איננה זו אבל

 ילדים של סביבתם, מאוד תחרותית שלנו החברה

 . וכמה כמה אחת על מצטיינים

 מול אחד של במשחקים מתחלפים הקבוצתיים המשחקים

 בינארית בצורה לחשוב נוטה הזה והאחד, אחד

 כל קודם משחקים בו משחק, לכן. סיליקון שבבי ובאמצעות

 . מבורך שינוי הוא" נגד, "בכלל אם, כך אחר ורק", עם"

 פעולה לשיתוף הילדים נדרשים בהם מצבים יוצר הקורס

 והן קטנות בקבוצות הן, החלטות קבלת מערכת ויצירת

 לפתח קורסה מנסה, בנוסף. הקבוצות כל של על בקבוצת

 מתוך, מגלם שהילד, בדיונית דמות עם הזדהות יכולת

 .מכך להתעשר עשויה הזולת עם להזדהות שהיכולת אמונה

 של רחב מגוון עם הילדים את הקורס מפגיש, התוכן מצד

, פיגורטיביות חידות, צפנים ,סידורים בעיות: חידות

 מדע חידות, היגיון חידות, לשון חידות, מתמטיות סדרות
 .ודוע

 יש שבה מסגרת ליצור הוא והרציונל, קלות אינן החידות

 .אותן לפתור בניסיונות להתמיד מוטיבציה לילדים

 התמדה, צוות עבודת של מיומנויות מקנה הקורס, לסיכום

" גדולה תמונה" והרכבת בעיות פתרון, ואתגר קושי לנוכח

 .ומהנה חווייתי באופן והכל – קטנים מפרטים
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 כיצד לומדים התלמידים בו ייחודי קורס

 לצד Microbit כמו תכנות לוחות לתכנת

 ,Pixhawx כמו אחרים כרטיסים עם היכרות

Raspberry pi וכן Arduino .הקורס מטרת 

 כמו פשוט תכנות לוח על ללמוד היא

Microbit בכדי בחיישנים משתמשים כיצד 

 . הסביבה על ללמוד

 שיא את מהווה שהוא הקורס של השני קובחל

 באמצעות, עובד רחפן כיצד נלמד הקורס

 תכנות לוח בשילוב רחפן בניית

Microbit . 

 וכן פרונטלי באופן להתנהל יכול הקורס

 .מתוקשבת למידה דרך

 שאלת, פעילה התבוננות מאפשר הקורס

 הקורס, למעשה! וחקר לקופסא מחוץ שאלות

 אודות בלמידה עיםמייד של רחב מגוון נותן

 מוצר בניית לכדי עד השונים החיישנים

. בקורס שנרכש הידע כל את משלבים בו

 לתכנת או/ו שרוצים רובוט כל לבנות ניתן
 להשתמש היא המטרה. שרוצים דרך בכל

 לשכלל או/ו חדש משהו לייצר בכדי בידע

 .קיימים מוצר או קוד

 

 

 התכנות" שבלוחות הקסם"



 

 תכנית המצטיינים בהתחדשות

 בשיעור  השני  ,בשנת הלימודים תשפ"א

 ילמדו התלמידים מגוון רחב של קורסים בתחומי דעת שונים

 ילמד בשלושה מפגשי שיאי כל קורס 

 סקרנותבמטרה להיחשף ולעורר עניין ו

 ברמה גבוהה לאורך כל הסמסטר.



  

 מהי ללמוד צריך מדען וכל המחזורית הטבלה מהי לדעת צריך מדען כל

 . מולקולה

 ? בחיינו חשובה כה הכימיה למה? קרה זה כל איך אך

 -ראיתם לא שמעולם ייחודי באופן המחזורית הטבלה על נלמד זה בשיעור

 חשיבה רוץבמ ואפילו עצמם החומרים עם בפגישה, מדימי תלת בתוכנות

 .מיוחד כימי

 את המעודד עניין ומקורות נושאים של תחומית רב הצגה משלבת התכנית

 פיתוח, למידה מיומנויות מפתחת. עצמאית בצורה הידע הרחבת המשך

 .אקטיבית השתתפות ומעודדת אחריות

 אורי בכור  

 

 

 עוצמות, עצמי בטחון שמקנה חברתית יכולת היא קלהצחי היכולת האם

 ?זו יכולת ולשכלל ללמוד ניתן האם? אישי וקסם חברתיות

 ועד אפלין'צ ארלי'מצ" עובד זה איך" להבין ננסה. ובגדול כן היא התשובה

 סיטואציה כל להפוך שיכולים הקטנים הדברים מהם. אסייג שלום

 .ואופטימית למשעשעת

 פינס דה לואי דרך לואיס רי'מג הקומי הטיפוס וומה מיהו להבין ננסה

 . קופיקו ואפילו

 חשיבה לבין גדולים קומיקאים של עבודותיהם בין הדוק קשר  ישנו

 לשלל לקופסה מחוץ פתרונות על ונחשוב הזה הקשר על נעמוד. יצירתית

 .בעיות

 שובר. קהל מול עמידה יכולת ומשכלל קהל פחד שובר הקומי התרגול

 .טובה וברוח בפרופורציות דברים לקחת ומאפשר זםפרפקציוני

 רענן זיו 

 "הכימיה ותסוד"

 "קומדיה  קורס -מצחיק העולם "



  קומדיה קורס -מצחיק העולם 

 הסיכוי מה לכאורה להבין מנת על שלנו הארץ בכדור ניעזר בקורס

 באותם מסוימת תבונה גם מחפשים אנו אם. ביקום חייזרים למצוא

 אותנו יוביל זה ניתוח? למציאה הסיכויים על ישפיע זה כיצד, חייזרים

 העדינה המערכת על נדון בו( אינטרדיסציפלינרי) תחומי בין למסע

 .קיומנו בעצם התומכת והתלותית המורכבת

, עשייה לעודד מעוניינים אנו שונים דיגיטאליים בכלים שימוש באמצעות

 .הארץ בכדור לאנושות רלוונטיות לבעיות חשיפה בעקבות זאת

 בדרכים להציג יאותגרו הילדים. ודבלימ העמקה תגרור העשייה עצם

 תחום – הארץ בכדור לשמר וכדאי שראוי אלמנטים ומגוונות מעניינות

 מדעי תחומי מכל מורכבות מרשימות התופעות  כל לא אם הרבה בו

 (.אינטרדיסציפלינריות) הטבע

 משה רייבן

 "וקיימות קיום, הנדיר הארץ כדור"

 "צמרת המוח"

 ? הולמס כשרלוק לחשוב פעם ניסיתם האם

 שמאחורי האמת את והבנתם חקרתם, מסתוריות תעלומות פתרתם האם

 "? הגיוניות לא" תופעות

 ?ואדיסון איינשטיין כמו והמצאתי יצירתי באופן לחשוב ניסיתם האם

 פרי, מקוריים חשיבה אתגרי של רחב במגוון המשתתפים ייפגשו זה בקורס

, מילוליים: שונים מתחומים, מחוננים עם עבודה שנות עשרות של וףאיס

 שרלוק בתעלומות יתנסו הם. ועוד מרחביים, צורניים, לוגיים, כמותיים

 חברתיים במשחקים, שונים מבנים של והרכבה פירוק בחידות, הולמס

 בצוותי חלק, אינדיבידואליות יהיו מהפעילויות חלק כאשר, ועוד שנונים

 .כיתתי במבנה וחלק ניםקט עבודה

 עמוס וולף 



  

 אופן. הביולוגיה םלעול ראשונה חשיפה מקבלים התלמידים זה בקורס

 ופעילויות משחקים, ניסויית התנסות עם יחד עיונית למידה משלב הלימוד

 למידה משלב לביולוגיה המבואון, מצטיינים לתלמידים לקורס כיאה. אחרות

. מאתגרות שאלות עם ההתמודדות העמקה עם יחד ומהנה חווייתית

 במידת ויוכלו ביותר פשוטים וכלים חומרים על מבוססים בקורס הניסויים

 .מרחוק בלמידה התלמיד בבית גם להתקיים הצורך

 נמשיך ומשם החיים מאפייני על בלמידה הקורס את נפתח אנו

 .בזואולוגיה הלימוד את ונחתום למיקרוביולוגיה

 ליאור דיוויס

 "תות ומדוזה נפגשו בזום.. "–ביולוגיה 

 

, כללים של מוגנת מסגרת בתוך המתקיימים שמשחקים מראים מחקרים

, עצמם את ולאתגר להעז, להסתכן, חלק םבה הלוקחים להלא מאפשרים

 . התוצאות מן לחשוש מבלי

 המשחק, למוח ודופמין אדרנלין מזרימה המשחקמ שההנאה לכך בנוסף

 חירות של תחושה מתוך, ואותנטית רלוונטית ללמידה הזדמנויות יוצר

 פתרונות ליצור, שונים תפקידים למלא, לאלתר, ליזום ללומד המאפשרת

 .וכישוריו ייחודיותו את ביטוי לידי ולהביא בעיותל

 יהיו הם, מתוקשבים משחקים לצור ילמדו התלמידים,  שלנו קורס במיני

 בשאילת יסתכנו, בעיות יפתרו, ויוזמה אחריות עצמם על יקבלו, מעורבים

 .לתקן והזדמנות מיידי משוב יקבלו,  ובטעויות שאלות

 של מיומנות לפיתוח מסייעים( םמחוללי באמצעות) מתוקשבים משחקיםה

 .והתמדה סבלנות כמו חברתיים בכללים עמידה ,תקשורת

 . ידע וייצוג למידה של גבוהה רמה משקף משחקים ופיתוח תכנון 

 כנרת לוטם

 "תכנון ופיתוח משחק מתוקשב"

 



 

קורס זה פותח צוהר ללמידה והבנה אודות לוחות תכנות באמצעות למידה 

אמצעות לוחות חוויתית ויצירת מוצרים. בשיעור המבוא נלמד מה ניתן ליצור ב

  .Microbit ו Raspberry pi תכנות כמו

לזיהוי עצמים כבר במפגש השני וזאת  IP בקורס מזורז זה ניצור מצלמת

בשיעור השלישי נעלה מדרגה וניצור מד  .Raspberry pi באמצעות לוח תכנות

וחיישנים  microbit דיגיטלי לבדיקת לחות הקרקע בעציצים באמצעות לוח

 .ייעודיים

משוכנע שבאמצעות שני פרוייקטים אלו נוכל ללמוד על האפשרויות האין  אני

סופיות שניתן ליצור באמצעות הכרטיסים המיוחדים הללו וכן נענה על השאלה 

 .החשובה ביותר מה התועלת האמיתית של המוצרים הללו למפתח ולסביבה

 איציק מרמלשטיין

 

 "כל אחד יכול -להיות מייקר ומתכנת בשלושה מפגשים "

 "מיתוסים"

 מרתקים, מסקרנים הם שכאלה ובתור, סיפורים כל קודם הם מיתוסים

, אחד מצד. מהם ללמוד מה גם יש, לכך מעבר. הדמיון את ומפתחים

 עליהן לומדים ושלא, אתן קשר לנו שאין, אחרות לתרבויות פתח הם מיתוסים

 שתרבויות, לדעת בלי לימוד שנות 12 לסיים אפשר, למעשה) הספר בבית

 על אותנו מלמדים שהם כך(, התיכון ולמזרח לאירופה מחוץ גם צמחו גדולות

 הבסיסיים הפחדים ועם השאלות עם מתמודדים המיתוסים, שני מצד. השונה

 לבעיות ייחודים פתרונות בגדר הם שכאלה ובתור, האדם בני של ביותר

 .הדומה על אותנו ומלמדים, אוניברסליות

 ונבחר, אותו מאפיין ומה מיתוס מהו להבין ננסה יחד שלנו הראשון במפגש

, יפן, העתיקה יוון: במרחב או/ו בזמן - מאתנו מרוחקת תרבות באיזושהי יחד

 בשני. מהאפשרויות חלק יהיו והאצטקים הודו(, הויקינגים) הנורדיים העמים

 שבחרו התרבות של מהמיתוסים מבחר לילדים אציג הנותרים המפגשים

 .שלה המיתוסים מתוך הזו התרבות על ללמוד אפשר מה יחד להבין וננסה

 יניב מסינגר



  

 "חכמת המזל"

סדנת הטעימה תתמקד בצרכנות, נגדיר מיהו צרכן וממה הוא משופע, 

 נעסוק במבצעים ונבין מי מרוויח מהם. 

נדון "בתרבות הצריכה", נטעם מעולם הפרסום ואף נרגיש את החצר 

תוצר הקשור לצרכנות  נשאף ליצורהאחורית של תרבות הצריכה. 

 נבונה.

, סיפורים מעוררי השראה, משחקים כלכליים ייחודים משלבתהתוכנית 

ומבוססת על הפעלות ועבודה בקבוצות  עוד.ו דוגמאות מהחיים

 המעודדת את התלמידים להיות אקטיביים בתהליך הלמידה.

  גוטליבאביחי 

 

 "חוויה פיננסית"

 ? מזל לכם שיש אומרים הייתם

 שנקראת שלמה מתמטית תורה עומדת המזל משחקי שמאחורי הידעתם

 ?  לזכות שלהם הסיכויים את להעריך לשחקנים עוזרת והיא", הסתברות"

 הטלת משחקי על שמבוססים ביותר חווייתיים שיעורים שלושה נעבור זו ברצועה

 המזל את להטות נוכל האם. הקוביות ריוחשמא הסודות את ונלמד, קוביות

 לתוצאות יגיעו בקוביות תוצאות אותן את שקיבלו שחקנים שני האם?  לטובתנו

 לצפות אפשר שהכל או", מזל" כזה דבר בכלל יש והאם?  במשחק לגמרי שונות

 ? מראש

 ". פיקומינו" או" פרודו"ו", מעצורים ללא", "יאצי" המשחקים את נלמד זו ברצועה

 - לב שימו

 במצבים עצמם את ימצאו התלמידים!  גבוה ואדרנלין במתח מאופיינים מזל משחקי

 לקבל הצורך עם יתמודדו הם. שבר לזעקות שמחה שאגות בין שנעים רגשיים

 מהתלמידים חלק". הבטוח במקום" הישארות או סיכון לקיחת בין ולהכריע החלטות

 ושני –" רווח אוהבי"כ יתגלו אחר וחלק", סיכונים שונא" אופי כבעלי יתגלו

  !תכריע יהיהקוב רק?  יצדק מי. להתווכח צפויים הטיפוסים

               דקל נוי                                                                    
 



 

 דעת  במגוון ייחודים    פרויקטים


