
 

 



  

.  בארץ והוותיקים מהגדולים הוא, ומצטיינים למחוננים 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 במסגרת 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"תשפ 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 בתחומי 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 אנו. 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 לכל 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, התרחישים 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, לרשות 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 אז, 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 אתם 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

 



  

 

וחשובה. בתקופה זו ניתנת לנו הזדמנות לבקש,  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. להתמקד, להציב מטרות, לבחור במה חברתית והתנהגותית

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

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

 הספר.

במרכז למחוננים ומצטיינים ברחובות  זה הזמן להמשיך הצוות החינוכי עבורנו,  

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

 הולם עבור התלמידים וההורים.ו 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,  ללוותקידי תפ 

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

תוך פיתוח כישורים שאני מציבה הוא  הדגשקונפליקטים 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 עם צוותי בית הספר לצורך דיווח, התעדכנות ורציף 

 .יםוהתערבות משותפהתמודדות 

, למצוינות אקדמיתבדרך  המשמעותייםהשותפים מורים, הורים ותלמידים הם 

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

 וההצלחה המשותפת שלנו.ההצלחה 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

 פזית שלו

 כנית מצטייניםת ורכזתיועצת 

 



 



  

 .פתוח כשהוא רק טוב עובד הוא: מצנח כמו הוא מוחנו

 של הכיפית מהחוויה ראשונה טעימה נטעם בקורס

, מילוליות חידות מגוון באמצעות פעילה חשיבה פיתוח

, ומעשיות מוטוריות בנייה חידות, מרחביות, לוגיות

 חשיבה משחקי, ותעלומות חידות, חשיבה הרפתקאות

 .  הימלטות ואתגרי

 החידות - ייהנו שהתלמידים להבטיח מנת על

 .מרתקות והתעלומות משעשעות

 על שמבוסס, מקורי חומר הינו בקורס המועבר החומר

 מצטיינים עם בעבודה מצטבר סיוןינ שנות עשרות

 .ומחוננים

 בטחון צבירת, העזה יכולת מעודדת בקורס האווירה

 שתאפשר, התמדה יכולת ופיתוח הדרגתית

 היא הפעילות. ופרודוקטיביות אתגרים עם התמודדות

 ביחד יעברו בו והמשתתפים החברים עם בעיקר

 להקשיב, כישרונם את לבטא להם שתאפשר, חוויה

 ותעורר החשיבה חדוות את תשמר, מחבריהם וללמוד

 .לעוד חשק

 כעזרים לשמש יוכלו הסלולרי והטלפון המחשב

 היא הפעילות עיקר אך, רלוונטי מידע למציאת

עיקר הפעילות היא , החברים עם באינטראקציה

  .חברתיות יותומיומנ בפיתוח

 הסקרנות ושימור פיתוח: העיקריות מטרותינו

, אינטליגנציות מגוון פיתוח, המצטיינים של הטבעית

 לשתף כיצד למידה, אישיות ביכולות בטחון פיתוח

 .פעולה בשיתוף ועבודה פעולה

 העמידה יכולת פיתוח הוא הקורס של התוצרים אחד

 .צעיר מגיל כבר, קהל לפני



  

 חוויתי קורס הינו" שבתוכי הניצוץ את לגלות"

 דרך, אמנותית לעשייה מרחב לתלמידים המאפשר

 התלמידים. גאומטריות צורות המשלבות, מנדלות ציורי

 . פנימיים לניצוצות דרור כנתינת האמנות את ייפגשו

, במעגלים אינטואיטיביות חופשיות יצירות הן המנדלות

 הן זאת עם יחד. מוקדם לתכנון ניתנות בלתי כמעט

 מחוקים הנובעות גאומטריות מצורות מורכבות

 בטבע קיימת הגאומטריה. מראש ידועים, קבועים

 ועד מהפלנטות חומר של רכיב בכל אותן לזהות וניתן

 . מנדלה כל בתוך גם כמו, האטום

 והצורות המנדלה עקרונות מהן נלמד בקורס
. ומורכבות שכלול תוך, בציורן נתנסה, הגאומטריות

 המנדלות  בין הגומלין קשר את נחקור במקביל

 לצורות, אישית פרשנות ומבטאות שנושאות

 זוהי למעשה. ביקום מובנות תכונות שהן גיאומטריות

 וכוחות עוגנים בין נעים אנו בהם לחיים המקבילה

 . ובחירה התפתחות, שינויים לבין פנימיים

 ועוסק ומורכבות פשטות בין במתח נע הקורס

 הדימוי העצמת, פנימית להקשבה היכולת בפיתוח

 נועד הקורס. מסוגלות של תחושות ומימוש העצמי

 עשייה ולעודד אמנותיים ביטוי לאמצעי כלים לתת

 שקט של חוויה תוך, חופשי ממקום אמנותית יצירתית

 סופי תוצר הפקת על דגש שמה הקורס תכנית. פנימי

 .קבוצתית עבודה לצד אישי למידה תהליך בתוך

 

 "שבתוכי הניצוץ את לגלות"
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 פיננסים כלים ומעניק הכלכלי לעולם צוהר פותח הקורס

 . יום היום לחיי שימושיים

, חיים מכישורי כחלק פיננסית באוריינות נעסוק במפגשים

  חדשניות מבט וזוויות ביקורתית חשיבה נפתח
, מקוונת ללמידה המותאמים עדכניים כלים ובאמצעות

 .וחברתית אישית מנהיגות, יזמות כישורי נפתח

 הכלכלי בעולם יסוד מושגי נגדיר השיעורים במהלך

 איך נלמד. ופיננסים בבנקאות נעסוק משחקים ובאמצעות

 טוב חוב, מינוף, סיכון מול סיכוי, הכסף עובד

, הוצאות מול הכנסות, הבנקים תפקידי, רע וחוב

 או ריווחי מקצוע, ופנסיה חסכון, וריבית הלוואה

, יעדים והצבת מטרות, ועצמאי שכיר? חלום

 קניות ,צרכנות מטרות מול אמצעים, בירוקרטיה

 . ועוד ופרסומות

 יצירת תוך וסוחף מהנה באופן מועבר הקורס

 בקרב יזמות ועידוד חוויה, מוטיבציה

 . המשתתפים

 ומקורות נושאים של תחומית רב הצגה משלבת התכנית

. עצמאית בצורה הידע הרחבת המשך את המעודד עניין

, ביקורתית חשיבה מאמנת, למידה מיומניות מפתחת

. אקטיבית השתתפות ומעודדת אחריות פיתוח

 מהתהליך והנאה פנימית הנעה נעודד במפגשים

 .התלמידים של כישוריהם את התואמת

, גוגל של הדיגיטלית הכיתה מרחב ילווה הקורס את

 -( היברידית) מעורבת למידה נייצר באמצעותו

 ישירה למידה, בכיתה פנים אל פנים למידה המאפשרת

 הדיגיטלי במרחב. עצמית ועבודה שונים ממקומות

  .התוצרים יועלו ואליו דיונים יתקיימו



 

 מלהיב פנטזיה משחק הוא ודרקונים מבוכים

 כגון כישורים ודורש, הדמיון את המפתח, ומאתגר

, בעיות ופתרון ניתוח, גבוהה חשיבה מהירות

 עבודה יכולות, מתמטית חשיבה, לוגיקה, יצירתיות

 וטקטיקה אסטרטגיה, ומתן משא ניהול, בצוות

 .ועוד

 את מגלמים הילדים בו בסיפור מדובר, למעשה

 קוסמים, סיירים או לוחמים להיות יכולים הם. הדמויות

 או מים, אדמה, אש: האלמנטים באחד השולטים)

, היכולות דמות לכל. קודש אבירי או נוכלים(, אוויר

 לעבוד צריכים והילדים, שלה והחוזקות הכישורים

 מתחיל הסמסטר. הדמות של מגבלותיה במסגרת

 נדרשות שבעקבותיה, דרמטית בסיטואציה

. לדרך ההרפתקה יוצאת וכך, מה דבר להשיג הדמויות

 סיטואציהל הדמויות נקלעות שיעור כל במהלך

 קסום מבוך(:  יותר או) מסוים אתגר הכוללת

 שעליהם חידה כתב, צפונותיו את לחקור שעליהם

 מפלצת או, להימלט עליהם שממנו כלא, לפענח

 דרכים למצוא צריכים הילדים. להביס שעליהם

 שיתוף על מקפידים שהם תוך, האתגר את לצלוח

 חברי של דותםהישר ועל צוות עבודת על, פעולה

 .כולה הקבוצה

 בשל מצטיינים לילדים במיוחד מתאים המשחק

 מציב שהוא השונים האתגרים, שלו הדינמיות

 בסיטואציה הילדים נתקלים שיעור שבכל והעובדה

, אחרים כישורים להפעיל מהם הדורשת, חדשה

 מתובל והכל. שונים מכיוונים הפתרון אל ולגשת

 .גדול וכיף הומור, במתח
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 בנק שוד או גניבה, כגון פשע מקרה פענוח

 משטרתיים חקירה כלי י"ע להיעשות יכול

 במיוחד מוצלח פלילי זיהוי. מגוונים

 וטכנולוגיות מדעיות בשיטות משתמש

 מולקולרית ביולוגיה כגון, שונים מתחומים

 לזיהוי ובכימיה א"דנ פרופיל לקביעת

 . סמויות אצבע טביעות

 פשע מקרי לפענח יכול הפלילי הזיהוי

 לפעמים, שנים עשרות לפני שבוצעו

 ! סנטימטר חצי של באורח שערה בעזרת

 דרך נצפה, משטרתיות חידות נפתור

 אחרים ובמוצגים בשערות מיקרוסקופ

, כימיה, ביולוגיה נלמד, פשע מזירות

 . פיזיקה

 יבדוק תלמיד כל – אצבע לטביעות סדנה

 האצבעות טביעות תבניות את  בעצמו

 תופעות המסבירים בסרטונים נצפה. שלו

 וכן הפלילי לזיהוי תרומתם ואת מדעיות

 עבודת את המראים קצרים סרטונים

 . והמומחים המעבדות

  התלמידים שיכינו פשע בזירות נשחק

 גנבים כובע, זהב מטילי, מפלסטיק אקדחים)

 וכחוקרי כפושעים ישמשו התלמידים(. ועוד

 .  אותם ויבדקו ממצאים יאספו, פשע זירת

 

 "  המשטרה בשירות מדע" 



  

 מבוא לחיים" -"ביולוגיה

 למושגים לראשונה נחשפים התלמידים זה בקורס

 . הביולוגיה בעולם יסודיים ולעקרונות בסיסיים

 על נלמד ומשחקים מטבח כלי, במצגת מצוידים

, מיקרוביולוגיה, תאית בביולוגיה ועקרונות מושגים

 . ועוד זואולוגיה

 לא עיר-ארץ במשחק מדוע נבין הדרך בראשית

 נבחר אלא, וירוס השלישית בעמודה לכתוב נוכל

 . בוולבי או בוומבט

 בשלל באמתחתנו מצוידים נהיה כבר הדרך במחצית

 . ותובנות ניסויים של רב

 נלמד, במאדים קטן ביקור לאחר, הקורס סוף לקראת

 כיאה. בישראל טבע שמירת ועל אקולוגיה על

 להעמיק נרבה, מצטיינים תלמידים עבור לקורס

 .בהנאה ללמוד נשכח לא ולעולם ולשאול

 ללמידה להיחשף לתלמידים יאפשר הלימוד אופן

 תצפיות, ניסויית התנסות עיונית בשילוב

 על מבוססים בקורס הניסויים. אחרות ופעילויות

 הצורך במידת ויוכלו ביותר פשוטים וכלים חומרים

 .מרחוק בלמידה התלמיד בבית גם להתקיים

 השני כחוט העוברים עקרונות על הן יושם רב דגש

 עקרונות על והן המשגה על הן, הביולוגיה בעולם

 .המדעי המחקר



 

 דמויות להיות יכולות וכפית כף האם

 ?בהצגה

 ?נעל לדובב יכולים תלמידים האם

, הנפשה על נלמד חפצים תאטרון בקורס

 .ביתיים חפצים באמצעות רגשות ביטוי

 .נכונה והפעלה דיבוב קול בחירת

 התחלה עם קצרה הצגה מכינים כיצד

 .וסוף אמצע

 חשיבה מעודד, קהל פחד שובר הקורס

 את מלמד ,מודרך ודמיון יצירתית

 בצורה קהל בפני להתבטא הילדים

 כי, רגשיים קשיים על שיח מעודד, מובנית

, למשל חרם עליו שעשו ילד על לדבר קשה

 ם"הסכו במגירת חרם עליה שעשו כפית אבל

 .קל יותר זה

 לקבוצות יתחלקו התלמידים הקורס במהלך

 חפצים עם קצרות הצגות ויכינו קטנות

 . ביתיים

 הפעלה. בובות עם לעבוד גם נלמד בכיתה

 ובניית הבובה של מבט מיקוד, נכונה

 . קאסט טייפ דמויות

 עבודה, פעולה שיתוף ילמדו הילדים

 קצרים פרויקטים סביב עבודהו ,בצוות

 . וממוקדים

 הצגת ונכין ,צלליות תאטרון על נלמד

 .משלנו קצרה צלליות

 ועל קיימות על נלמד, גרוטאות עם נעבוד

 .אותנו המקיפים החפצים עם יחסינו
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.  אוטומטי באופןחושבים וב שעות היממה אנחנו בר

זה אומר שאנחנו כבר מכירים את רוב המצבים שאנו 

 .   להגיבנתקלים בהם ויודעים מה לחשוב ואיך 

ולא מוכרים? או חדשים אבל מה קורה במצבים 

 כשאנו נתקלים בבעיה?  

טי נדרשים להפסיק לחשוב באופן אוטומכאן אנו 

 לחשוב כמו בלשים!ולהתחיל 

במוח מיידי גירוי משחקי חשיבה וחידות יוצרים 

ולהבחין  לצאת מהאוטומטומלמדים אותנו איך 

 .  קטנים וחשוביםבפרטים 

יכירו מגוון רחב של משחקי חשיבה חלקם התלמידים 

 שנים, וחלקם חדשים:קלאסיים שקיימים אלפי 

, חידת סוגר שטחים, בשורה 4, רולית, הטחנה

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

 בלגן מאורגן, ועוד. 

השיעורים מורכבים ממשחקי חשיבה, חידות, 

, פאזלים, שניתנים למשחק הן ייחודייםתשבצים 

במרחב הפיסי  והן דרך הוראה מקוונת.  מטרת 

ולשפר מיומנויות כישורי חשיבה  לפתח הקורס

ושימוש היכרות , דרך משחקי חשיבה ודרך חברתיות

מחוללים כגון פאוורפוינט,  שוניםטכנולוגים בכלים 

חדרי משחק , קבצים שיתופיים, רנדומליים

 , אפליקציות וכד'. יםיוירטואל

לא רק את אופן החשיבה של יאתגר הקורס 

ת החברתי התלמידים, אלא גם את אופן ההתמודדו

איך מה קורה כשמפסידים?  והרגשי שלהם. 

חידה פותרים כשדילגו לי על התור? איך מגיבים 

 ?בשיתוף פעולה עם חברליחיד... 
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 תכנית המצטיינים בהתחדשות

 בשיעור  השני  ,בשנת הלימודים תשפ"א

 למדו התלמידים מגוון רחב של קורסים בתחומי דעת שוניםי

 ילמד בשלושה מפגשי שיאי כל קורס 

 סקרנותבמטרה להיחשף ולעורר עניין ו

 ברמה גבוהה לאורך כל הסמסטר.



  

מבוכים ודרקונים הוא משחק פנטזיה מלהיב ומאתגר, אותו ניתן להקביל 

לסיפור בו משחקים הילדים את הדמויות )לוחם, קוסם, נוכל וכדומה(, 

ויוצאים איתן להרפתקה מסעירה. מדובר במשחק המפתח את הדמיון, 

ודורש כישורים כגון מהירות חשיבה גבוהה, ניתוח ופתרון בעיות, 

יות, לוגיקה, חשיבה מתמטית, יכולות עבודה בצוות, ניהול משא יצירת

ומתן, אסטרטגיה וטקטיקה ועוד. המשחק מתאים במיוחד לילדים 

מחוננים ומצטיינים בשל הדינמיות שלו, האתגרים השונים שהוא מציב 

והעובדה שבכל שיעור נתקלים הילדים בסיטואציה חדשה, הדורשת מהם 

לגשת אל הפתרון מכיוונים שונים. והכל מתובל להפעיל כישורים אחרים, ו

                                   במתח, הומור וכיף גדול. 

 סופר זמרני מיכל

 

בקורס זה התלמידים מקבלים חשיפה ראשונה לעולם הביולוגיה. אופן 

הלימוד משלב למידה עיונית יחד עם התנסות ניסויית, משחקים 

ופעילויות אחרות. כיאה לקורס לתלמידים מצטיינים, המבואון לביולוגיה 

משלב למידה חווייתית ומהנה יחד עם העמקה ההתמודדות עם שאלות 

בקורס מבוססים על חומרים וכלים פשוטים ביותר מאתגרות. הניסויים 

 ויוכלו במידת הצורך להתקיים גם בבית התלמיד בלמידה מרחוק.

אנו נפתח את הקורס בלמידה על מאפייני החיים ומשם נמשיך 

 למיקרוביולוגיה ונחתום את הלימוד בזואולוגיה.

 ליאור דיוויס

 

 "מבוכים ודרקונים"

 "תות ומדוזה נפגשו בזום.. "–ביולוגיה 



 

בקורס נכיר אומנויות לחימה אסיאתיות מזרמים ושיטות שונות, כגון 

קונג פו, טאקוונדו, ג'ודו וקרטה. נחקור את היכולות שהן מקנות 

בקרבות פנים אל פנים, המיומנויות הגופניות של הלוחמים 

 העוסקים בהן, הערך האומנותי, הפילוסופי  וההיסטורי שלהן.

 למנוע הנוטה, מכישלון פחד הוא מחוננים ילדים בקרב שכיח מכשול

 אינה לפתרון הדרך בהן מורכבות בעיות עם מלהתמודד מהם

 להם תעזור, ותרגולם בעיות של ניתוח כלי הכרת. מראש ברורה

 הטבעיות היכולות את תעצים וכן מכישלון החשש על להתגבר

 .שלהם

 מיקי אקשטיין

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 

תוצר הקשור  נשאף ליצורהחצר האחורית של תרבות הצריכה. 

 לצרכנות נבונה.

סיפורים מעוררי , משחקים כלכליים ייחודים משלבתהתוכנית 

ומבוססת על הפעלות ועבודה  עוד.ו דוגמאות מהחיים, השראה

בקבוצות המעודדת את התלמידים להיות אקטיביים בתהליך 

 הלמידה. 

  קציר יואש

 

 "כנהר זורם, כהר חזק"

 "חוויה פיננסית"



  

 את מדמיין אני, חיה או, עץ או, בית לצייר רוצה כשאני. ציור אינה המנדלה

 של מקום לא. אחר ממקום. אחרת היא העבודה המנדלות עם. ומצייר הדבר

 . תוצאה

 עשייה כדי תוך שנוצרת תנועה זוהי. שנצייר המנדלה את לתכנן אפשר אי

 יוצרים ממנו הניצוץ את נגלה יחד. הכוח שם. מהמרכז תמיד היא והתחלה

 . מנדלה

 בעבודה נתנסה, המנחים והעקרונות המנדלות עולם את נכיר השיא במפגשי

 בחיים כיצד היצירה דרך נבין, בנוסף. מיוחדות מנדלות וניצור, מחוגה עם

 למרכז פנימה תוכנו אל לרגע לחזור אפשרות .להגיב מיד לאו לבחור אפשר

 .  שקט לתוך, שלנו

 שלו     עירית

 "בתנועה סיבובית"

 ? 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

 עצמם את ימצאו התלמידים!  גבוה ואדרנלין במתח מאופיינים מזל משחקי

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

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

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

  !תכריע יהיהקוב רק?  יצדק מי. להתווכח צפויים הטיפוסים ושני

 דקל נוי   

 "חכמת המזל"



 

  ..?.ביתייםמנפישים חפצים איך  ,נלמד על האנשה

איזה סוג של משל זה על  ?מהן הבעיות ש"מטרידות" חפצים בחייהם

)צעצוע שלא משחקים בו כמשל על ילד עם קשיים  של ילדים חייהם

 ?חברתיים וכן הלאה(

 דמות בסיסית. נעצב

 דיבוב דמות.נלמד איך לבחור את הקול הנכון ל

נתרגל ונמחיז מחזות קצרים בדגש על קונפליקטים שונים שהם המנוע של 

 כל קטע דרמתי. 

 רענן  זיו

 

 " חפצים תאטרון "

 ? הולמס כשרלוק לחשוב פעם ניסיתם האם

 שמאחורי האמת את והבנתם חקרתם, מסתוריות תעלומות פתרתם האם

 "? הגיוניות לא" תופעות

 איינשטיין כמו והמצאתי יצירתי באופן לחשוב ניסיתם האם

 ?יסוןואד

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

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

 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 קטנים עבודה

 עמוס  וולף

 

 " לוגיקה  "



  

 דעת  במגוון ייחודים    פרויקטים



 


