
 



  

.  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 השב, 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 יםמחויב 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 יתתכנ –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 וריםה

 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 ורוהמס 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 יהחינוכ 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

 עקבותב 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

 



 

 

 " שלהם ההתקדמות את מלהאיץ בחיים יותר יש"

 (גנדי מהטמה)  

 ימי הם כשהימים, א.ל.פ והמצטיינים המחוננים במרכז א"תשפ הלימודים שנת פתיחת לקראת

, החדשים' ג שכבת – היקרים תלמידנו כל את, המסור המורים צוות את מברכת ,קורונה

 .לנו השותפים ההורים ואת הגיל שכבות בכל זלמרכ המצטרפים ואלה הממשיכים התלמידים

 אליו מקום - המחוננים הילדים עבור וחווייתי משמעותי מקום מהווה במרכז ההעשרה יום

 השגרה משבירת ונהנים מיטבית וחברתית קוגנטיבית להעשרה ובציפייה בשמחה מגיעים
 . השבוע במהלך

 לימוד לתחומי נחשפים התלמידים. דיותוייחו איכותיות תלמידים מקבוצות נהנים אנו, שנה מדי

 למידה המלמדים ולמורים, להם הדומים גבוהים כישורים בעלי לחברים, ומאתגרים מגוונים

 .למחוננים המותאמת

 המגיעים ילדים בין שנרקמים היפים החברתיים הקשרים את לראות רצון שביעות מלאי אנו

, והסביבה מרחובות, וחטיבות יסודיים, םדתיי וממלכתיים ממלכתיים - ספר בתי ממגוון למרכז

 . וערים מושבים, מקיבוצים

 חברתיים, לימודיים צרכים המחוננים לילדים כי לעובדה ער, במרכז המלמד, החינוכי הצוות

 . אלו לצרכים הולם מענה ונותן ייחודיים ורגשיים

 חטיפו לצד רגשית - החברתית הסביבה את לטפח נמשיך, השנה גם, שנה בכל כמו

, סקרנות יחדיו משולבים שבו כמקום העשרה יום את ולשמר להמשיך ונשאף, האישית המצוינות

 . ושייכות סובלנות הדדי כבוד, מצוינות

 הצוות כל ובשם בשמי!  למחוננים העשרה יום למרכז הבאים ברוכים  -' ג שכבת תלמידי

 בתחילת הן, רבות כךב משקיעים אנו. למרכז ומהירה מוצלחת והסתגלות קליטה לכם מאחלת

 .הולם מענה לכם שנותן ומיטיב מצוין מקום במרכז שתמצאו מאמינה ואני, במהלכה והן השנה

 שיתופי ואת המרכז את המזינים ס"בתיה עם הקשר את לחזק נמשיך הקרובה בשנה גם

 הרגשיים, הקוגניטיביים לצרכים והרגישות ההבנה את להעמיק במטרה, הפעולה

 .הילד של החינוכיות המסגרות בשתי מענים מתן על ולחשיבה, המחונן דהיל של והחברתיים

 תוכלו שאליה כתובת בנו ולראות רלוונטי מידע בכל לעדכן, יקרים וילדים הורים, אתכם מזמינה

לשילוב  רבות מסייע, להורים המרכז צוות בין פעולה שיתוף. היוועצות או שאלה בכל לפנות

 .למחוננים העשרה יום רתבמסג של הילדים מיטביו מוצלח

 טובה שנה תהא זו ששנה לכולנו מאחלת

 איתנה ובריאות הגשמה, עשייה שנת

 קפלינסקי ענת

 המרכז יועצת



 

 דמויות להיות יכולות וכפית כף האם

 ?בהצגה

 ?נעל בבלדו יכולים תלמידים האם

, הנפשה על נלמד חפצים תאטרון בקורס

 .ביתיים חפצים באמצעות רגשות ביטוי

 .נכונה והפעלה ודיבוב קול בחירת

 התחלה עם קצרה הצגה מכינים כיצד

 .וסוף אמצע

 חשיבה מעודד, קהל פחד שובר הקורס

 הילדים את ומלמד מודרך ודמיון יצירתית

, מובנית בצורה קהל בפני להתבטא

 קשה כי, רגשיים קשיים על חשי מעודד

, למשל חרם עליו שעשו ילד על לדבר

 במגירת חרם עליה שעשו כפית אבל

 .קל יותר זה ם"הסכו

 יתחלקו התלמידים הקורס במהלך

 עם קצרות הצגות ויכינו קטנות לקבוצות

 . ביתיים חפצים

. בובות עם לעבוד גם נלמד בכיתה

 הבובה של מבט מיקוד, נכונה הפעלה

 . קאסט טייפ מויותד ובניית

 עבודה, פעולה שיתוף ילמדו הילדים

 קצרים פרויקטים סביב ועבודה בצוות

 . וממוקדים

 ונכין. צלליות תאטרון נכין וגם נלמד

 .משלנו קצרה צלליות הצגת

 ועל קיימות על נלמד, גרוטאות עם נעבוד

 .אותנו המקיפים החפצים עם יחסינו

, הבעהו יצירה קורס הינו החומר רוח הקורס

 וציור פיסול של יצירה תהליכי משלב אשר

 על מבוסס הקורס. רגשית הבעה עם

 יכולותיו והעצמת פיתוח לצד כי התפיסה

 חשיבות יש, המחונן הילד של הקוגניטיביות

 לפיתוח, הפנימי עולמו לטיפוח רבה

 . החברתיים קשריו ולחיזוק שלו היצירתיות

 של היכולת את לפתח: הן הקורס מטרות

 תשומת להפנות, להתבונן, לעצור דיםהיל

 קולם ואת אותו ולבטא הפנימי לעולמם לב

 ביקורתיות להפחית. יצירה בעזרת הייחודי

 היכולת ואת היצירתיות את לפתח, עצמית

 תלות ללא, היצירה מתהליך להנאה

 ולהרחיב האמנות שפת את לפתח. בתוצריו

 הגלומות האפשרויות עם ההכרות את

. מקוריות בדרכים, ניםשו יצירה בחומרי

 בין פעולה ושיתוף קרבה, הכרות ליצור

 .  התלמידים

, מסע עוברים הילדים, הקורס לאורך

, אינטואיטיבי ציור של בטכניקות שמתחיל

 ביקורתיות ולהפחית להשתחרר שעוזרות

, מימד בתלת עבודות עם וממשיך

 שפת ואת היצירתיות את שמרחיבות

. יצירתי עצמי ביטוי ומאפשרות האמנות

 המפגש על דגש מושם השיעורים במהלך

 ומשולבים היצירה חומרי של והחקירה

 הקשיבות מעולם ועקרונות יצירה משחקי

 (.מיינדפולנס)
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 ותופעות תהליכים לנו מזמן הארץ כדור

 . ומורכבות עוצמתיות

 בו דעת תחומי וןמגו עם רותהכ מזמנים והבנתם ניתוחם

 ניתוח ונתרגל הללו לתופעות נחשף בקורס. זמנית

 .גבוה מסדר חשיבה הדורשות מורכבות תופעות

 ?בקורס נפגוש מה 

 טקטוניקת – הליטוספירה מעולם תופעות 

. געש הרי, הארץ כדור מבנה, הלוחות

 סביבת – הידרוספירה, אטמוספירה

 .ועוד האוקיינוסים

 .ערכי פן גם יש לקורס ל"לנ בנוסף

 והדרישות המחוננים למרכז מתוודעים בעצם הילדים 

 מתדיינים אנו הלכוובמ הראשונה בפעם שלו הערכיות

 . אלו ערכים בנושא

, פעולה לשתף, בצוות לעבוד תביכול בחשיבות דנים

. וחסרונות יתרונות– לצוות יםחבר לכבד ביכולת

 בכלל חשובות להיות שיכולות נותבתכו דנים אנו

 .בכלל ממדענים שובנדר

 



  

 ?עולמינו של המרכיבים מקור מה

 ?לפה הגיעו הם איך

 ?חומר מהו

 ?זו פגישה אולי תיראה וכיצד חייזרים לפגוש כויהסי מה

 ?לשם נטוס טכנולוגיה ובאיזו אליהם להגיע לנו ייקח זמן כמה אותם מצאנו אם

 ?מתהווה הוא ואיך שחור חור מהו

 נחשב, גודל בסדרי נתחכך. גדולות שאלות של אוסף עם נתמודד בקורס

 ותופעות תהליכים להבנת היקום של והכימיה הפיזיקה על מעט ונלמד מרחקים

 את מעוררות מטבען אלו שאלות. מכירה שהאנושות ביותר העוצמתיות

 בהצגת יאותגרו התלמידים. התלמידים של והדמיון המעוף, היצירתיות

 כגון העדפתם לפי ווירטואליים דיגיטאליים באמצעות בקורס שנפגוש הנושאים

, האישית ברמה, ועוד תשבצים תכנון וירטואליות תערוכות בניית,  סרטים עריכת

  .ובמליאה קטנות בקבוצות

? אותו הגשים וכיצד חלומו היה מה? דיסני וולט היה מי: פעם עצמכם את שאלתם

 וולט הצליח דרך באיזו? ילד כל של הנכסף לחלומו דיסני אימפריית הפכה איך

 מסרים מעביר הוא כיצד? העולם ברחבי רבים ילדים של בליבותיהם לגעת

 ?של הילדים המודע תת תוך לא חבויים

 הקורס. חלומו והגשמת דיסני וולט של עולמו עם הלומדים ייפגשו בקורס

 יהיצפ: היתר בין הכוללת גבוה מסדר לחשיבה הלומדים את ויעודד שאלות יציף

 סרטים של רחב במגוון הלומדים יצפו הקורס לאורך. וניתוח השוואה, ביקורתית

 . 1937 מאז דיסני בהוצאת

 קוגניטיביות יכולות טיפוח על דגש ושם מחוננים תלמידיםל מיועד הקורס

 רפלקטיבית לחשיבה הנטייה, וביקורתי יעיל באופן מידע לרכוש היכולת: הכוללות

, כ"כמו. ידע ומפיקי מעולים מבצעים להיות התלמידים של יכולתם, ומטהקוגניציה

 והקשבה קשב: על בדגש אישי וטיפוח חברתיים ערכים טיפוח על דגש שם הקורס

 לבטא עזההו סקרנות, וחדשנות מקוריות, רפלקטיבי ומשוב מקדם שיח, לזולת

 . שגרתיים בלתי רעיונות

-א ומשימות במצגת ומלווים מקוונת להוראה גם מותאמים השיעורים כל* 

 .סינכרוניות

 "והחלל הארץ מרחבי"

 ?"   מאוס, מיקי"



  

 "  דמיונית מציאות"

 דמויות ונברא הדמיון עם נעבוד זה בקורס

 הדמיון בפיתוח נעסוק. חדשים ועולמות

. ותיאטרון אמנות, כתיבה דרך והיצירתיות

 דרכים מספר ונכיר שונות דמויות נמציא

 העיקריים המרכיבים את נכיר. דמות לבנות

 דרך ודמויות סיפורים ונמציא סיפור של

 עם נעבוד. ומשחק אמנות, ציור, כתיבה

 מהדרכים כמה ונכיר, קבוצתיים סיפורים

 ומתפתח מתגלגל סיפור בהן השונות

 נכיר הקורס של השני בחלק. בקבוצה

 הם כיצד ונראה מחוננות של שונים מאפיינים

. ובספרים יםבסרט אמנותי באופן מתבטאים

 תוך, והסיפורים הדמויות בניית אופן את נבחן

, עצמנו של יותר עמוקה והבנה אישי מבט כדי

 במהלך. הפלייבק מתיאטרון טכניקות דרך גם

 לקבוצתית אישית עבודה בין נעבור הקורס

 .פעולה ושיתוף בצוות עבודה ונתרגל

: עיקריים תחומים שלושה דרך יועבר הקורס

 מהשיעורים חלק. יאטרוןות אמנות, כתיבה

 שלושת את ואף אחד מתחום יותר ישלבו

 היא הקורס של העיקרית המטרה. התחומים

 הרחבה כדי תוך, והדמיון היצירתיות פיתוח

 החופשי המעבר. האישי הסיפור של והרחקה

  של הרחבה מאפשר יצירה אופני מספר בין

 בין החופשית התנועה דרך גם והדמיון היצירה

 . וניםהש התחומים

 אשהו רציתי המדע קורס את כשבניתי

 הבנתי הזמן עם. ומשכיל מעניין יהיה

 צריך שיעור כל זאת להשיג מנת שעל

, מראות, ניסויים של ייחודית חוויה להיות

 . וריחות קולות

 על לומדים התלמידים הקורס במהלך

 עם מעשית בעבודה מתנסים, בעירה

 יבש קרח דוגמת, מאוד קרים חומרים

 ניסיונית בדרך חוקרים, נוזלי וחנקן

 ניסויים ועורכים בפיזיקה סודי מושגי

 . בכימיה וריחניים צבעוניים

 מדעיים סיפורים משולבים בקורס

 גדולי של לעבודתם נחשפים והתלמידים

 אלברט, קירי מארי כמו, המדענים

 . לבואזיה-דה ואנטואן איינשטיין

 בקורס משולבים שיעורים כמה מדי

 המחקר מתחומי מתקדמים נושאים

 יותר עוד עודדל במטרה וזאת החדשני

 .התלמידים של הסקרנות את

 שיופעל מקוון חלק לקורס הוספתי השנה

 של זה בחלק. מרחוק למידה של במקרה

 עם מתמיד קשר אנהל הקורס

 הם, דיגיטליים באמצעים התלמידים

 מלהיבות ביתיות חקר משימות יקבלו

 המקוונות ובפגישות מקורי קריאה וחומר

 כמו. ווניםמג ביתיים ניסויים יחד נערוך

 מול הופעה של לתרגול זמן נקדיש כן

 .הרטורית היכולת ושיפור קהל

 "   המדע הרפתקאות"



  

 חקירה כלי י"ע להיעשות יכול בנק שוד או גניבה, כגון פשע מקרה פענוח

 מדעיות בשיטות משתמש במיוחד מוצלח פלילי זיהוי. מגוונים משטרתיים

 א"דנ פרופיל לקביעת מולקולרית ביולוגיה כגון, שונים מתחומים וטכנולוגיות

 . סמויות אצבע ביעותט לזיהוי ובכימיה

 לפעמים, שנים עשרות לפני שבוצעו פשע מקרי לפענח יכול הפלילי הזיהוי

 ! סנטימטר חצי של באורח שערה בעזרת

 אחרים ובמוצגים בשערות מיקרוסקופ דרך נצפה, משטרתיות חידות נפתור

 כל – אצבע לטביעות סדנה. פיזיקה, כימיה, ביולוגיה נלמד, פשע מזירות

 בסרטונים נצפה. שלו האצבעות טביעות תבניות את  בעצמו וקיבד תלמיד

 קצרים סרטונים וכן הפלילי לזיהוי תרומתם ואת מדעיות תופעות המסבירים

 שיכינו פשע בזירות נשחק. והמומחים המעבדות עבודת את המראים

 התלמידים(. ועוד גנבים כובע, זהב מטילי, מפלסטיק אקדחים)  התלמידים

 .  אותם ויבדקו ממצאים יאספו, פשע זירת וכחוקרי כפושעים ישמשו

 מעשית והתנסות שונים תוכן בתחומי מדעי ידע משלב' צעיר ארכיאולוג' קורס

 האנושית בהתפתחות מתמקד הקורס. הקדומות ובאומנויות בטכנולוגיות

 שחלו והמדיניים החברתיים התהליכים דרך, שותהאנו מראשית והטכנולוגית

 מטרתו. דופן יוצאי ממצאים וניתוח שכנות תרבויות לחקר ועד הקדום במזרח

 ולהובילם וכקהילה כחברה לעברינו ומחויבות למודעות התלמידים את לעודד

 . ישראל עתיקות ובחקר בשמירה הצורך להבנת

, גמישות, אכפתיות, יוזמה, יצירתית חשיבה ומעודדת מאפשרת הלמידה סביבת

 .ויצירתיות מאתגר שיח, צוות עבודת, דינאמיות, אחריות, וחקר התעמקות

-הארץ הארכיאולוגיה של הזמן ציר למעשה הוא הקורס של הדידקטי הציר

 יבקש מפגש כל. הביניים לימי ועד האנושית ההיסטוריה משחר ישראלית

 המשתתפים בפני הציגול הארכיאולוגיה עולם מתוך נושא בתת להתמקד

 על הופעתם סדר פי על קדומות ואומנויות טכנולוגיים פיתוחים, מושגים, רעיונות

 .ההיסטורי הזמן ציר

 כיתתי שיח עידוד(, בסדנאות מעשית התנסות) עשייה דרך מתבצעת הלמידה

 . החקר בדרך ולמידה בסרטונים מודרכת צפייה(, דילמה או בעיה סביב דיון)

 .משחק דרך למידה, חווייתית למידה על דגש

 

 "צעיר ארכיאולוג"

 "  המשטרה בשירות מדע" 
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 כלים ומעניק הכלכלי לעולם צוהר פותח הקורס

 . יום היום לחיי שימושיים פיננסים

, חיים מכישורי כחלק פיננסית באוריינות נעסוק במפגשים

  חדשניות טמב 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

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

 הלוואה, הוצאות מול הכנסות, יםהבנק תפקידי

 שכיר? חלום או ריווחי מקצוע, ופנסיה חסכון, וריבית

 מול אמצעים, בירוקרטיה, יעדים והצבת מטרות, ועצמאי

 . ועוד ופרסומות קניות, צרכנות מטרות

, מוטיבציה יצירת תוך וסוחף מהנה באופן מועבר הקורס

 . המשתתפים בקרב יזמות ועידוד חוויה

 ומקורות נושאים של תחומית רב הצגה שלבתמ 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 במרח ילווה הקורס את

 המאפשרת -( היברידית) מעורבת למידה נייצר באמצעותו

 ממקומות ישירה למידה, בכיתה פנים אל פנים למידה

 דיונים יתקיימו הדיגיטלי במרחב. עצמית ועבודה שונים

  .התוצרים יועלו ואליו



 

 "  הזרקור באור"

 ??השאלה זאת להיות לא או להיות

 ? להיות יכול אני מה

 ?שלי הייחודיות מה

"  הזרקורים אור"שכ בטוחים מרגישים אנחנו האם

 ?עלינו

 שלנו וליצירתיות לרגשות לתת מסוגלים אנחנו האם

 ?החיים תחומי בכל ביטוי לידי לבוא

 עולם, התיאטרון עולם עם התלמידים יפגשו בקורס

 .לקרות יכול הכול שבו ומרתק קסום

 המשחק יסודות את נחקור הקורס מסגרתב

 . במה על לעמוד כדי לנו הדרושים והכלים

 תנועות, מימיקה: כמו משחקיים כלים באמצעות

, פרטנר עם לעבוד, דמויות ליצור נלמד קול, גוף

 כאנסמבל תיאטרון כקבוצת יחד ולעבוד לשחק

 . וכיחידים

, משחק וסגנונות שחקנים יכירו התלמידים

" שחקנים להיות"ב ויתנסו בארץ יםשונ תיאטראות

 המשלבים תיאטרון ומשחקי תרגילי: באמצעות

, דמויות יצירת, אלתור, פרטנר עם עבודה, תנועה

 .  ועוד טקסט עם עבודה, מוסיקה, תלבושות

, אביזרים, תלבושות, במוסיקה ישתמשו התלמידים

 .  ועוד  מחזות

 מגוונים תיאטרון בסגנונות ונתנסה נבקר

 מחזות נכיר(, ועוד אבסורד, דרמה קומדיה)

 !!!מופע ונעלה משחקי תפקיד נקבל שונים ומחזאים

: על דגש ושם מחוננים לתלמידים מיועד הקורס

, הבמה באמצעות ורגשיות החברתיות מיומנויות

 וביטוי הקשבה פיתוח, חדשנות, מקוריות

 .שגרתיים בלתי לרעיונות



 

 

י הרפואה"  התלמידים  יחקרו בקורס "פלא

 הרפואה.  נושאים שונים מעולם

 : תמקדויוניים בקורס יהתכנים הע

חיידקים, נגיפים,  - מחלות זיהומיותב

תאיים, תולעים -פטריות, טפילים חד

הביולוגיה שלהם ונראה  עלופריונים. נלמד 

חלקם נצפה במחלות הנגרמות על ידם, 

 . מיקרוסקופדרך עדשת ה

 נדירות מחלות על נדבר – נדירות מחלות

 זקנה – פרוגריה כגון", יתומות" הן ולכן

 .הילדות בגיל

 חוקרים ואיך שינה מהי - שינה מחלות

 (.ועוד נרקולפסיה) שינה מחלות, אותה

 באופן יתרגלו התלמידים –  ראשונה עזרה

, בפצעים שונות בתחבושות חבישות מעשי

. ועוד הכשות של יםרבמק יטפלו, כוויות

 תאורטי ברקע ילווה המעשי להתרגו

 .מתאים

יקבלו  תלמידיםה – שיעורי חידה רפואית

נתונים רפואיים של חולה ויצטרכו לחקור 

 ע"י המורה.את המחלה באופן מונחה 

 

 תפקידים משחק הוא ודרקונים מבוכים

, אלתור כמו רבים כישורים המפתח

, צוות עבודת, החלטות קבלת, דמיון

 מצב ניתוח, בעיות פתרון, יצירתיות

 .ועוד

 משחק תלמיד כל ודרקונים במבוכים

 עליהם ויחד, פנטזיה בעולם דמות

 במהלך. שונים אתגרים עם להתמודד

 רחב מגוון על ילמדו התלמידים הקורס

 ימי של מהיסטוריה, תחומים של

 יצורים של לפולקלור ועד הביניים

 .העתיקה ביוון אגדיים

 חונניםלמ במיוחד מותאם הקורס

 יותר גבוהות רמות ומכיל ומצטיינים

, היגיון וחידות מתמטיות חידות של

 הנוגעות ומוסריות אתיות סוגיות

 של ופיתוח יצרו שהשחקנים לדמויות

 רגשיים.-חברתיים כישורים

 

 "21-ה במאה הרפואה "פלאי

 "מבוכים ודרקונים"



  

 תרבות תוצרי דיסני במותגי רואים העולם ברחבי הורים

 אך, ילדיהם של ולטעם לצרכים המותאמים אידיאליים

 מחקרים. דייה מבוקרת לא לעיתים והטהורה הנקייה התדמית

 התנהגותו עיצוב על רבה השפעה בסרטים לצפייה כי, מראים

 . והמתבגר הילד של עולמו ותפיסת

 בשיח עוסק?" אשליה או מציאות – דיסני" הקורס, כן על

 לילדים המועברים המסרים על התלמידים לגיל מותאם ביקורתי

. חברתי-הרגשי לעולמם המסרים ועל, אלו בסרטים צעירים

 דיסני סרטי 40 מ ביותר ביקורתיות בעיניים צפייה דרך זאת

 . היום ועד 1937 מאז

 יכולות טיפוח על דגש ושם מחוננים לתלמידים מיועד הקורס

 יעיל באופן מידע לרכוש היכולת: הכוללות יביותקוגניט

, ומטהקוגניציה רפלקטיבית לחשיבה הנטייה, וביקורתי

–אי בתנאי לחשוב והיכולת, תחומית–ורב כיוונית–רב חשיבה

 .מורכבות בעיות עם ולהתמודד ודאות

 קשב כמו חברתיים לערכים מיומנויות על דגשניתן  קורסב 

 יכולת, לקטיבירפ ומשוב מקדם שיח, לזולת והקשבה

 .הקבוצה ערך והכרת בצוות עבודה

 ברעיונות ביטוי לידי באים, והחדשנות המקוריות פיתוח

 המסוגלות תחושת וטיפוח למטלות מחויבות, שגרתיים בלתי

 עם התמודדות, להשפיע ביכולת הכרה, היכולות הכרת)

  (.סטריאוטיפים

 

"
ני

ס
די

 
– 

ת
או

צי
מ

 
 או

ה
לי

ש
א

"
?

 



 

 מה? בימתי קונספט מהו? לבדיה המציאות בין המ

 איך?  תפקיד יש שלנו לקהל גם האם? הבמאי של תפקידו

 ?תיאטרונית ביצירה שלנו ייחודי רעיון מנגישים

 שונים למחזות מחזות עיבודי נחקור הקורס במסגרת

 בוחר שהבמאי והקונספט המרכזי הדימוי מהו יחד ונברר

 .להדגיש

 שחקנים להנחות ונלמד שחקנים בלהיות נשחק

 .שונים תיאטרון ותרגילי משחקי כדי תוך בימתית לפעולה

 הנבחרים המחזות לאחד עיבוד בעצמנו וניצור נתנסה

 התנסות כדי תוך ועמדה מיקוד, בחירה, מסר לגבש ונלמד

 .ית/והשחקן ת/הבמאי בתפקיד

 המצב את שמקצין יותר דרמטי למקום המרה נעשה

 של האישית הפרשנות י"עפ הסצנה של הדרמטי

 .התלמידים

 סצנות על נעבוד, נאלתר, נשחק הקורס במהלך

 הקונספט עבור שניצור ואביזרים תלבושות באמצעות

, קומדיה: כמו שונים בסגנונות בטקסטים ונשתמש הנבחר

 'וכו סאטירה, גרוטסקה, פארודיה

 מחקר כלי, לבמה הכרחיים כלים ירכשו התלמידים

, קונספציה, השראה :הבמאי נזקק להם ועיון

 לצורת ולהביאם במה עיצוב, קונפליקט, אקספוזיציה

 .מופע

 מודעות, ביקורתיות תפיסות לפתח מיועד הקורס

 הקשבה על דגש מתוך עצמאיות והחלטות לבחירות

 סקרנות פיתוחו ליישומו רעיון של טרנספורמציה, וריכוז

 .האחר של לעולמו



  

 "כנהר זורם, כהר חזק"

אסיאתיות מזרמים אומנויות לחימה בקורס נכיר 

ושיטות שונות, כגון קונג פו, טאקוונדו, ג'ודו וקרטה. 

שהן מקנות בקרבות פנים  נחקור את היכולות

אל פנים, המיומנויות הגופניות של הלוחמים 

 , הפילוסופי האומנותיהעוסקים בהן, הערך 

 שלהן. ההיסטוריו

הקורס יועבר בעזרת מצגות, תמונות, סרטונים, 

באחת  מאסטרתרגולים מעשיים, והופעה של 

נפתח משחק בחלק גדול מהקורס  האומנויות.

 קופסא הדורש ידע באומנויות לחימה.

 פחד הוא מחוננים ילדים בקרב שכיח מכשול

 עם מלהתמודד מהם למנוע הנוטה, מכישלון

 ברורה אינה לפתרון הדרך בהן מורכבות בעיות

, ותרגולם בעיות של ניתוח כלי הכרת. מראש

 תעצים וכן מכישלון החשש על להתגבר להם תעזור

 .שלהם הטבעיות היכולות את

מותאם לתלמידים מחוננים והוא מפתח קורס ה

רגשיים. התלמידים -כישורים לימודיים וחברתיים

, שמירה סבלנותיתנסו בלמידה חווייתית, ריכוז, 

נעימה קבוצתית  במסגרתוקים ופעילות על ח

 ובטוחה.

 



 

 קשה". הפאזלים מלך" היא ההונגרית ובייההק

 את לסובב ניסה שלא הארץ כדור פני על אדם למצוא

 ארנו פרופסור המציא שאותה, הצבעונית הקובייה

 שפתרו אנשים למצוא קשה יותר עוד. מהונגריה רוביק

 אחת מפאה יותר לפתור שכן, ידיהם במו הקובייה את

 .טריוויאלית לא משימה זוהי, שלה

 לפתרון שיטה, עצמנו בכוחות נפתח הזה בקורס

 הגדול האתגר עם להתמודד מנת על! הקובייה

 ונכיר הקובייה של תכונותיה את ננתח, הזה והמרתק

 שימוש כדי תוך, בעיות לפתרון שונות גישות

 בשיטת נעזר. נלמד אותם ולוגיים מתמטיים בכלים

 מהלכים של וסדרות, למהלכים פורמאלית רישום

 תגליות נגלה ואף, השיטה שלבי את לרשום בכדי

 מספר את נחשב, למשל) הקובייה אודות מעניינות

 יצירות ניצור, לקינוח(. שלה האפשריים המצבים

 .שנרכוש הכלים בעזרת קוביות עם אומנותיות

(, PBL) פרויקט מונחת למידה של סוג הנו הזה הקורס

, מסוימת מטרה השגת לשם מתבצעת הלמידה בה

. עניין ומוסיף ללמוד המוטיבציה את המגביר דבר

 את לשמש יכולים, הנרכשים והניסיון הכלים אולם

 . דרכם בהמשך רבים בתחומים התלמידים

 לנסות לא מומלץ ואף, לקורס כלשהי בהכנה צורך אין

 "! פתוח ראש" עם להישאר בכדי להתכונן

 !ממכרת מאוד ההונגרית הקובייה! אזהרה

 

 "  לקובייה מחוץ לחשוב"



 

 לפתע אך, להיכנס החלטתם. אבודה צוללת וגיליתם אוקיינוסים חוקרי אתם

 דקות 60 לכם יש. הים קרקעית אל לטבוע התחילה והצוללת הדלתות ננעלו

 ? המתח את מרגישים! להיחלץ כדי בלבד

 חשיבה ומעודד המפתח יזמי קורס הוא" מדומה אותבמצי בריחה חדרי" קורס

 יצרו בקורס. דיגיטאליים בכלים שימוש תוך לוגית חשיבה לצד יצירתית

 ובכל זמן בכל זמינים שיהיו דיגיטאליים בכלים בריחה חדרי שני  הלומדים

 .ספרם בבית להצגה אותם וישמשו מקום

 לצד ויצירתיות זמהיו פיתוח על דגש ושם מחוננים לתלמידים מיועד הקורס

 ללומד המותאמות מיומנויות פיתוח של מסע יחוו הלומדים. בטכנולוגיה שימוש

 בעיות ופתרון בזיהוי התנסות, רעיונות העלאת התנסות:  ניהםיוב 21 -ה במאה

 במגוון וקבוצתי אישי ביטוי עידוד, חדשנות עידוד, ללומד ורלוונטיות מגוונות

 מאתגרות שאלות לתישא, דעות להבעת לגיטימציה מתן, ואמצעים דרכים

 רפלקטיביים חשיבה תהליכי בשילוב יתנסה הלומד כ"כמו. מטעויות ולמידה

 וביצוע לימוד של מיומנויות פיתוח, ב משימות מביצוע נפרד בלתי כחלק

 עולם ממשי ובעולם וירטואלי.ב ,בצוות משימות

 לעשות אפשר כדורים כמה אם? אופן-מחד נופל לא לוליין מדוע

 יו-יו לבין טילים לייצוב מערכת בין הקשר מה?! הירח על...  אגלינג'ג

 ?בעצמכם ללהטט ללמוד רוצים? סיני

 שווי ותרגילי קרקס להטוטי של במגוון נתנסה, הזה תחומי-הבין בקורס

 התרגילים פיהם על הפיסיקאליים והחוקים העקרונות הכרת כדי תוך, משקל

 ועקרונות חוקים נכיר בו תיאורטי חלק ישנו שיעור בכל. עובדים

 ובאומנויות בטכנולוגיה, בטבע התבטאותם את נראה, פיזיקאליים

 סיבובית תנועה, ודינמי סטטי משקל שווי: כגון מושגים נלמד. הקרקס

 נתאמן השיעור בהמשך. ועוד ניוטון חוקי, יירוסקופי'ג כח, ומעגלית

 המיומנות את נשפר. קודמים בשיעורים שהכרנו ובאלו חדשים בלהטוטים

 דרך, למעשה הלכה הפיזיקה את נחווה העת ובאותה, הקואורדינציה ואת

 !ומהנה מאתגרת, אטרקטיבית פעילות

 

   "ומהמד במציאות בריחה חדרי"

 "הקרקס ואומנויות פיזיקה"



 

 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 מיון, 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 מעודד, ספריים

 .חווייתית למידה המעודדת נעימה סגרתבמ

 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 המשגה על הן, הביולוגיה בעולם

 .עיהמד 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"



 

 ? הולמס כשרלוק לחשוב פעם ניסיתם האם

 האמת את והבנתם חקרתם, מסתוריות תעלומות פתרתם האם

 "? הגיוניות לא" תופעות שמאחורי

 איינשטיין כמו והמצאתי יצירתי באופן לחשוב ניסיתם האם

 ?ואגיסון

 חשיבה אתגרי של רחב במגוון המשתתפים ייפגשו זה בקורס

 מתחומים, מחוננים עם עבודה שנות עשרות של איסוף פרי, מקוריים

 הם. ועוד מרחביים, צורניים, לוגיים, כמותיים, מילוליים: שונים

 של והרכבה פירוק בחידות, הולמס שרלוק בתעלומות יתנסו

 חלק כאשר, ועוד שנונים חברתיים במשחקים, שונים מבנים

 וחלק קטנים עבודה בצוותי חלק, אינדיבידואליות יהיו מהפעילויות

 .כיתתי במבנה

 המצאת, והנחייתן תעלומות כתיבת למנות ניתן התוצרים בין

, מורכבים מבנים של דגמים בניית, והצגתם חשיבה אתגרי

 . ועוד פעולה שיתוף המחייבים

 יסודית לעבודה בקורס המשתתפים את מרגילות החשיבה פעילויות

 את לקבל להם שאל לומדים הם. ביקורתית ולחשיבה ומעמיקה

 עוד ולבדוק להמשיך כדאי אלא, ועולה שצצה הראשונה המסקנה

 לומדים הם. וחקר למידה הרגלי לעצמם ורוכשים מפתחים הם. ועוד

 אין"ש מגלים הם. שיטתי באופן ולעבוד לרשום, מידע לאסוף איך

 מידע מקורות על להסתמך ושניתן" הגלגל את פעם עוד להמציא צורך

 הם בתהליך. תחילה אותם ולבדוק להיזהר יש בעת בה אבל, קודמים

 . לקבוצה מחבריהם ונתרמים תורמים

 שהם לכך מביא אינדיבידואלית בחשיבה מחוננים של היחסי היתרון

 השאר בין, זו משיכה את לנצל מוטל עלינו. חשיבה פעילויות אוהבים

 ניתוח. חברתיים נושאים שכוללות, קבוצתיות חשיבה ילותלפע

 הדינאמיקה את להבין למשתתפים יאפשר בקבוצה התהליכים

 ולרכוש רגשיות-החברתיות המיומנויות את לפתח, שלהם בקבוצה

 מטרת. שונות חברתיות סיטואציות עם להתמודדות כלים

 וביללה היא, וכמובילים כעמיתים, השונות בסיטואציות ההתנסות

, נמצאים התלמידים בהן בקהילות חברתית ומעורבות עניין ליותר

 .השיעורים במהלך שתינתנה הדוגמאות גם תהיינה זו וברוח

 ? לרגשות אחראי מי? לב או מוח

 כדי. ורגשות התנהגות, חשיבה כמו במוח פעילויות הכולל המדע בעולם עובר הסיור

 תמונה לנו שיעניקו מגוונות מחקר שיטות נכיר מתפקדים אלו חלקים כיצד להבין

 לשפה העולם את מתרגם המוח איך נלמד דרכו - זה מרתק איבר של רחבה

 .לו ייחודית

 רגש מרגישים כשאנו לנו קורה מה: שלנו הרגשות עולם עם להכרות ימשיך סיורה

? לחץ בזמן קורה מה? לנו עוזרים רגשות האם? רגשות מזהים אנו איך? מסוים

 אנו איפה להבין לנו ועוזר שלומנו מה לנו שמסמן, פנימי המצפן, הרגש את נכיר

 .חיצונייםו פנימיים גירויים מול ולהתנהל להגיב ואיך עומדים

 מופע זהו, אליה מודעים אנו תמיד לא, העת כל ענפה פעילות מתרחשת במוחנו

 המוח. השונים חלקיו בין מושלם בתיאום הפועל ומורכב מתוחכם, מרהיב זיקוקים

 .ומשתנה גמיש איבר להיות למוח שגורם מה – שלומדת מכונה גם הוא

 שנוצרת התודעה למעשה והיז, נתון רגע בכל חשים שאנו חוויה היא הקיום חווית

 מודעות. שונים ומתכנים מתהליכים מורכבת והיא במוח עצבית פעילות באמצעות

 עולם עם להתמודד היכולת. בהדרגתיות נרכשת והיא הרגשות הבנת היא רגשית

 .במוח מבניים בתהליכים קשורה, שקולה בצורה ברגשות ולשתף הרגשות

, ממחקרים שעלו כפי, המוח מבנה – פיזיולוגיות מערכות על נלמד זה בקורס

 וכן לגירוי החשיפה בזמן בפרט ובמוח בכלל בגופנו שמתרחשים התהליכים הם מה

 תפיסה מתוך, שלנו לרגשות יותר מודעים להיות במטרה שלנו בהתנהגויות נתמקד

 .ובשליטה עצמית במודעות לנו לעזור יכול,  הרגשות מנגנון שהבנת

, ותרגילים שיחות, רלוונטיים סרטונים המשלבות תיותאורט מצגות משלב הקורס

 עמדות בפיתוח ורחבה מעמיקה  עצמית והבנה ידע שיקנו וסימולציות משחקים

 אישי חוסן, מחשבתית גמישות פיתוח, אישי ויסות, עצמית ואמונה חיוביות

 והבנת ורגשות מחשבות ניהול של מודלים משלב הקורס. בינאישיים קשרים  הבנת

 .CBTה, המיינדפולנס מעולם תרגילים, רגשית אינטליגנציה לש היבטים



 

 ? הולמס כשרלוק לחשוב פעם ניסיתם האם

 האמת את והבנתם חקרתם, מסתוריות תעלומות פתרתם האם

 "? הגיוניות לא" תופעות שמאחורי

 איינשטיין כמו והמצאתי יצירתי באופן לחשוב ניסיתם האם

 ?ואגיסון

 חשיבה אתגרי של רחב במגוון המשתתפים ייפגשו זה בקורס

 מתחומים, מחוננים עם עבודה שנות עשרות של איסוף פרי, מקוריים

 הם. ועוד מרחביים, צורניים, לוגיים, כמותיים, מילוליים: שונים

 של והרכבה פירוק בחידות, הולמס שרלוק בתעלומות יתנסו

 חלק כאשר, ועוד שנונים חברתיים במשחקים, שונים מבנים

 וחלק קטנים עבודה בצוותי חלק, אינדיבידואליות יהיו מהפעילויות

 .כיתתי במבנה

 המצאת, והנחייתן תעלומות כתיבת למנות ניתן התוצרים בין

, מורכבים מבנים של דגמים בניית, והצגתם חשיבה אתגרי

 . ועוד פעולה שיתוף המחייבים

 יסודית לעבודה בקורס המשתתפים את מרגילות החשיבה פעילויות

 את לקבל להם שאל לומדים הם. ביקורתית ולחשיבה ומעמיקה

 עוד ולבדוק להמשיך כדאי אלא, ועולה שצצה הראשונה המסקנה

 לומדים הם. וחקר למידה הרגלי לעצמם ורוכשים מפתחים הם. ועוד

 אין"ש מגלים הם. שיטתי באופן ולעבוד לרשום, מידע לאסוף איך

 מידע מקורות על להסתמך ושניתן" הגלגל את פעם עוד להמציא צורך

 הם בתהליך. תחילה אותם ולבדוק להיזהר יש בעת בה אבל, קודמים

 . לקבוצה מחבריהם ונתרמים תורמים

 שהם לכך מביא אינדיבידואלית בחשיבה מחוננים של היחסי היתרון

 השאר בין, זו משיכה את לנצל מוטל עלינו. חשיבה פעילויות אוהבים

 ניתוח. חברתיים נושאים שכוללות, קבוצתיות חשיבה ילותלפע

 הדינאמיקה את להבין למשתתפים יאפשר בקבוצה התהליכים

 ולרכוש רגשיות-החברתיות המיומנויות את לפתח, שלהם בקבוצה

 מטרת. שונות חברתיות סיטואציות עם להתמודדות כלים

 וביללה היא, וכמובילים כעמיתים, השונות בסיטואציות ההתנסות

, נמצאים התלמידים בהן בקהילות חברתית ומעורבות עניין ליותר

 .השיעורים במהלך שתינתנה הדוגמאות גם תהיינה זו וברוח
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 להבין מנת על שלנו הארץ בכדור ניעזר בקורס

 אם. ביקום חייזרים למצוא הסיכוי מה לכאורה

 באותם מסוימת תבונה גם מחפשים אנו

? למציאה הסיכויים על שפיעי זה כיצד, חייזרים

 תחומי בין למסע אותנו יוביל זה ניתוח

 העדינה המערכת על נדון בו( אינטרדיסציפלינרי)

 .קיומנו בעצם התומכת והתלותית המורכבת

 אנו שונים דיגיטאליים בכלים שימוש באמצעות

 חשיפה בעקבות זאת, עשייה לעודד מעוניינים

 .רץהא בכדור לאנושות רלוונטיות לבעיות

 הילדים. בלימוד העמקה תגרור העשייה עצם 

 ומגוונות מעניינות בדרכים להציג יאותגרו

 – הארץ בכדור לשמר וכדאי שראוי אלמנטים

 מרשימות התופעות  כל לא אם הרבה בו תחום

 הטבע מדעי תחומי מכל מורכבות
 (. אינטרדיסציפלינריות)

 מדעי בתחומי ותופעות תהליכים והבנת פיענוח

 המדעים הוראת בתחום נחשב הארץ כדור

 הקורס במהלך. גבוה מסדר חשיבה להפעלת

 בניית י"ע הנושאים את להציג הילדים את נכוון

 עריכת, סיפורים כתיבת, וירטואליות תערוכות

 .לבחירתם בהתאם וזאת מודלים ובניית סרטונים

 



 

 ?קיים אני משמע? אותי שומעים? אותי רואים

 ? נשמע קולי זמנית ובו בקבוצה עובדים כיצד

 ?גדולתו ומה אנסמבל זה מה

 ?יצירה מהי

 ?ודמיון אינטואיציה מפתחים כיצד

 כדי תוך משותפת תיאטרונית יצירה ניצור הקורס במסגרת

 . אנסמבל תיאטרון קבוצת גיבוש

, סאטירה, רודיהפא", וורדס ספוקן: "תיאטרון סגנונות נחקור

 מערכונים יצירת, באימפרוביזציה נתנסה... ועוד קומדיה

, מימיקה, כתיבה: כמו משחקיים כלים באמצעות, קומיים

 .וקול  גוף תנועות

 ולהיות מוצגת לתוצאה עד חזרות תהליך לבנות כיצד נלמד

 .לזה זה וקשובים נוכחים להיות מסוגלים

 נגיעה כדי תוך בקבוצה העבודה שפת מהי יחד נגלה

, אביזרים, תלבושות, מוסיקה: כמו תיאטרוניים באלמנטים

 עבודה כדי תוך ...ועוד דרמטים-וא דרמטים טקסטים

 . ומקוריים אישיים חומרים על דינמית

 מופע וניצור ודיאלוגים מונולוגים ,מערכונים, סצנות נעלה

 .קהל בפני נציג אותו ייחודי

 פיתוח על דגש ושם מחוננים לתלמידים מיועד הקורס

 עם עבודה, אנסמבל בתוך לעבוד ויכולת חברתיות מיומנויות

 כדי תוך ורגשיות פיזיות, הבעתיות יכולות לחדד, פרטנר

 להפיק מנת על ובטוחים משוחררים להיות, עצמית הקשבה

 .שגרתיים והבלתי היצירתיים רעיונותיהם את

 

 



 

 והנואמים, המנהיגים, הפוליטיקאים לכל  משותף מה

 תפסידו לא שלעולם להבטיח תוכלו איך? ביותר הטובים

 ?בוויכוח שוב

 .השכנוע אמנות הוא, דיבייט

 ויכוח של, מאורגנת לעיתים, פעילות הוא דיבייט במהותו

 כאמצעי םבפרלמנטי בעיקר נהוג הוא. פה-בעל פורמלי

 ובבתי גבוהה להשכלה במוסדות וכן, פוליטיות סוגיות לליבון

 .והלוגיקה הרטוריקה יכולות לפיתוח ככלי, תיכוניים ספר

 תרגול, החשיבה בפיתוח התלמידים יתנסו הקורס לאורך

 ואלתור זריזות, מנצחים טיעונים לבניית מוצקה לוגיקה

 קודיו מיקוד שיפור מבטיחה ההשתתפות. אמת בזמן

 חשיבה. מסרים וחידוד שכנוע כושר, ההתבטאות ביכולת

 .מצבים והבנת מעמיק לניתוח וביקורתית אנליטית

 לנאום עולים אשר, נואמים צותוהתלמידים יחולקו לקב

(. חלילה וחוזר, מהאופוזיציה נואם, מהממשלה נואם) לסירוגין

 מענה מספק, קבוצתו טיעוני את מציג בתורו נואם כל

 בצדקת הקהל את ומשכנע, היריבה הקבוצה ונילטיע והפרכות

 . יחד גם והופעה חשיבה כישורי הפגנת תוך, עמדתו

 :עיקריים תחומים שני פיתוח על דגש ניתן הדיבייט בשיעורי

, לעומק ניתוחם, רלוונטיים טיעונים מציאת - הדברים תוכן

 .וקוהרנטית לוגית בצורה ביסוסם

 בקול שימוש, גוף תשפ, קהל בפני עמידה - הדיבור סגנון

 . ובשפה

 עם והתמודדות, יעצמ ביטחון לגיבוש אמצעי הוא הדיבייט

 קורס. מכישלון פחד של מחוננים ילדים בקרב השכיח המכשול

 העצמה, האישי הביטוי כושר את לחזק לתלמיד יאפשר זה

 יצירת – לחיים מעשיים כלים מתן תוך, וקבוצתית אישית

 .מסוגלות ותחושת טחוןבי פיתוח, חיובי ראשוני רושם

 

 "שלך ברעיונות אנשים לשכנע -טדיביי"



 

 לתכנת כיצד לומדים התלמידים בו ייחודי קורס

 עם היכרות לצד Microbit כמו תכנות לוחות

 וכן Pixhawx, Raspberry pi כמו אחרים כרטיסים

Arduino . 

 כמו פשוט נותתכ לוח על ללמוד היא הקורס מטרת

Microbit על ללמוד בכדי בחיישנים משתמשים כיצד 

 את מהווה שהוא הקורס של השני בחלקו. הסביבה

 עובד רחפן כיצד ללמוד הוא הקורס שיא

 . Microbit תכנות לוח בשילוב רחפן בניית באמצעות

 תכנות בתחום מסרטונים החל, רבים הידע מקורות

 Kit תשמפתחו פיתוח לחברות ועד הרחפנים

 . אוטונומיים רחפנים לבניית

 :שלבים בשלושה יתקיים הקורס

 וכן שפותחו מוצרים להם אציג הראשון בשלב  

 אסביר שני שלב, זאת ביצעו כיצד שיסבירו מומחים

 תכנית ובניית לביצוע הרלוונטית המשימה את

 מסקנות והסקת הביצוע הוא האחרון השלב. עבודה

. 

 שאלות לתישא, הפעיל התבוננות מאפשר הקורס

 רחב מגוון נותן הקורס, למעשה! וחקר לקופסא מחוץ

 לכדי עד השונים החיישנים אודות בלמידה מיידעים של

 שנרכש הידע כל את משלבים בו מוצר בניית

 בכל לתכנת או/ו שרוצים רובוט כל לבנות ניתן. בקורס

 בכדי בידע להשתמש היא המטרה. שרוצים דרך

 .קיימים מוצר או קוד כלללש או/ו חדש משהו לייצר
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. למגירה רק לא,  הכתיבה יכולות את לשכלל הזמן הגיע. לכתוב אוהבים מחוננים

 לתוך אותו ונכניס המחוננים של העשיר האסוציאטיבי העולם את ניקח בקורס

 את לבטא ות\לתלמידים ולעזור" סדר לעשות" נוכל כך, כתיבה ותבניות מסגרות

 . ונגישה קומוניקטיבית בצורה שלהם הרעיונות שפע

, פילד סיד, מקי רוברט: הגדולים הכתיבה ומורות מורי של בעקבותיהם נלך

 .ועוד שימבורסקה ויסלבה, בוקר קריסטופר

 שזרקו שנים אחרי) מצליח כך כל פוטר הארי למה". עובד זה איך" ונבין נתרגל

 מייצרים ואיך קסון'ג פרסי של הקסם סוד מה..( המדרגות מכל רולינג קיי יי'ג את

 .סוייר טום כמו נשכחת יבלת דמות

 הוא. התלמידים של הרגשית ההבעה ויכולת ההבעה ליכולת רבות תורם הקורס

 לכתוב וחולמים הרבה שקוראים מכאלה תלמידים והופך עוד של טעם משאיר תמיד

 .בפועל שכותבים לכאלה

 עובדים וכיצד מביקורת נשברים לא כיצד, כתיבה מחסומי על מתגברים כיצד נלמד

 שלי הרגשות את הופכים איך, רגשית הבעה של בצדדים גם ניגע. משוב ולמ נכון

 .פנטזיה סיפור שמא או ריאלי סיפור. לסיפור

, דמיון, אלתור כמו רבים כישורים המפתח תפקידים משחק הוא ודרקונים מבוכים

 .ועוד מצב ניתוח, בעיות פתרון, יצירתיות, צוות עבודת, החלטות קבלת

 להתמודד עליהם ויחד, נטזיהפ בעולם דמות משחק תלמיד כל ודרקונים במבוכים

, תחומים של רחב מגוון על ילמדו התלמידים הקורס במהלך. שונים אתגרים עם

 .העתיקה ביוון אגדיים יצורים של לפולקלור ועד הביניים ימי של מהיסטוריה

 מתמטיות חידות של יותר גבוהות רמות ומכיל למחוננים במיוחד מותאם הקורס

 ופיתוח יצרו שהשחקנים לדמויות הנוגעות ומוסריות ותאתי סוגיות, היגיון וחידות

 רגשיים-חברתיים כישורים של

, חוקים ויצירת התפקידים משחקי עולם של התיאוריה על בקורס ילמדו התלמידים

בפרויקט  ויתכננו הקוביות של הסטטיסטיקה את יותר טובה בצורה יבינו

 .למשחק להוסיף חדש שאותו ניתן יהיה חוקים ספר משותף
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 על הזרקור את ושם' ט כיתות לתלמידי מיועד זה קורס

 שזוהי כך ועל א.ל.פ מרכז של הבוגרת השכבה היותם

 בשני עוסק הוא. רשמי באופן האחרונה הלימודים שנת

 התלמידים במהלכו, ותיאטרון צילום – אמנות תחומי

 ביניהם שמשיק ובמה הללו התחומים שני ביסודות יעמיקו

 .עצמי וחקר פעילה התנסות תוך

 וצילומים צלמים ונכיר נפגוש השיעורים במהלך

 בו למקוםו לתקופה התייחסות תוך, הצילום מתולדות

  רעיונית, טכנית מבחינה אותם ננתח, צולמו

. שהם לצילומים אותם הופך מה נשאל,  ואומנותית

 תוך שרכשו בתובנות וישתמשו צילומים ייצרו התלמידים

 אישים לתוצרים אותם ויעבדו וניתוח התבוננות כדי

 משחק תרגילי דרך ונחווה נלמד, בנוסף. וקבוצתיים

 נתעמק, הדרמה של התווך עמודי את ואימפרוביזציה

 מהתחומים אחד בכל התלמידים של אישית ביצירה

 . ביניהם ובשילוב

 סיום בפרויקט נתמקד השנה של יהיהשנ במחצית

 סיום את לציין שמטרתו, התלמידים בחירת לפי קבוצתי

 . ומהנה יצירתית בדרך' ט כיתה

 מסכם תוצר ויפיקו ייצרו, יצלמו, יתכננו התלמידים

 לפתח ת/המחונן ת/ללומד מאפשר הקורס.  בהנחייתנו

 למידה עם יחד האוטודידקטיות ה/יכולותיו את

 מיומנויות הדורשים באתגרים להתנסות, שיתופית

 ביטוי המאפשרים ובתרגילים השווים קבוצת עם חברתיות

 .ורגשי אישי

 פיתוח, פעולה שיתוף: בקורס מרכזיות מיומנויות

 פיתוח, ציפלינריתאינטרדיס חשיבה פיתוח, יצירתיות

 .יוזמה עידוד, ושיתופית עצמאית למידה יכולת
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 נעבוד בה ולחוויה חדשה להרפתקה נצא ולחוד ביחד

, חופשי באופן להתבטא יוכל משתתף כל. ובצוותים כולה כקבוצה

 והן כעמית הן יכולותיו את לפתח יוכל אחד כל. פעילויות ולפתח ליזום

 .הבקבוצ כמוביל

, מילוליים אתגרים מגוון לכתה מובאים בקורס השיעורים כל במהלך

 כמצבים נתפסים שכולם להם שהמשותף ומרחביים כמותיים, מעשיים

 מתמודדים התלמידים הזמן עם אך, בהתחלה פתרון חסרי שנראים

 מקורי חומר הינו החומר. וחדשניים יצירתיים פתרונות להם ומוצאים

 קבלת תוך, מחוננים לאלפי והועבר שנים תעשרו משך שנאסף, ושנון

 .שלו מתמיד ושדרוג משוב

, אקטואליות תעלומות יהיו התלמידים ייפגשו בהם האתגרים בין

 ממדיות תלת בניות, כמותיים אתגרים, מעשיות והרכבה פירוק חידות

 .ועוד

 הפוטנציאל את וימצו יתפתחו בכללותה והקבוצה משתתף כל

 . הםשל והרגשי החברתי השכלי

 על להשקיף למשתתפים שיאפשר בפרוטוקול תועדי הפתרון תהליך

 ששמשו אסטרטגיות לנתח, חשיבה תהליכי  לשחזר, מבחוץ עצמם

 . הבעיות פתרון מיומנויות את ולשפר הצעות להציע לפתרון להגעה

 יסודית לעבודה בקורס המשתתפים את מרגילות החשיבה פעילויות

 את לקבל להם שאל לומדים םה. ביקורתית ולחשיבה ומעמיקה

. ועוד עוד ולבדוק להמשיך כדאי אלא, ועולה שצצה הראשונה המסקנה

 איך לומדים הם. וחקר למידה הרגלי לעצמם ורוכשים מפתחים הם

 אין"ש מגלים הם. שיטתי באופן ולעבוד לרשום, מידע לאסוף

 מקורות על להסתמך ושניתן הגלגל" את פעם עוד להמציא צורך

 בתהליך. תחילה אותם ולבדוק להיזהר יש בעת בה אבל, מיםקוד מידע

 . לקבוצה מחבריהם ונתרמים תורמים הם

 באופן מתועדים התהליכים, עולה קושי ברמת מתוכננות הפעילויות

 בכל. לקחים מהן ולהפיק הנרכשות המיומנויות את ליישם וניתן שיטתי

 רמתמ ולהתקדם ספיראלי באופן לעבוד היא המטרה הפעילויות

 ויש בכתה לדינאמיקה בהתאם", העמקה" לרמת" חשיפה"ה

 שכלתניים מתחומים החל, רבים בתחומים פעילויות מגוון על מיוחד דגש

 . חברתיים-רגשיים בתחומים וכלה

 המחייבים) מורכבים מבנים ובניית תכנון: למנות שניתן התוצרים בין

 ויכולת תהליכים תיעוד(, קבוצה של פעולה ושיתוף מוחות סיעור

 .והנחייה הנהגה
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הקורס המתקדם נועד להעניק לתלמידים חוויה מדעית תוך 

. הניסויים המחקר הפיזיקליכדי עיסוק בנושאים מחזית 

במטרה נבחרו בקפידה המלווים את החומר הנלמד 

ולספק עניין לגרות את הסקרנות של המשתתפים 

 . והנאה

, דוגמת חנקן נוזלי, חומרים קריוגנייםבין השאר נחקור 

, נלמד על פעולת נערוך ניסויים מתקדמים בחשמל

 . ניסויים עם גלי קולהלייזר ונערוך 

בנוסף לכך, התלמידים ייחשפו במהלך הקורס לנושאים 

ו את עקרונות וילמדמתחום הקוסמולוגיה מרכזיים 

נערוך . בפעילויות העשרה מיוחדות תורת הקוונטים

מאכלים בשיטות מתקדמים בכימיה ונכין ניסויים 

 גסטרונומיה מולקולרית"(.)“חדשניות מדעיות 

השנה הוספתי לקורס חלק מקוון שיופעל במקרה של 

למידה מרחוק. בחלק זה של הקורס אנהל קשר מתמיד עם 

, הם יקבלו משימות לייםבאמצעים דיגיטהתלמידים 

חקר ביתיות מלהיבות וחומר קריאה מקורי ובפגישות 

. חלק ניסויים ביתיים מגווניםהמקוונות נערוך יחד 

תעלומה מדעית מרכזי בקורס המקוון יוקדש לעבודה על 

)למידה מבוססת  PBL-והעבודה תתנהל לפי גישת ה

עם האתגר  ההתמודדותפרויקטים(. בשלב הראשון, 

 שאותן אדריך.  בקבוצותאופן מקוון תתנהל ב

במהלך העבודה התלמידים יקבלו משימות שבסיומן הם 

יציגו את התוצאות באופן מקורי. בשלב הבא נחליט יחד 

ולהציג אותה לקהלים גדולים למנף את העבודה כיצד 

יותר. תוך כדי כך נקדיש זמן לתרגול של הופעה מול קהל 

  .ושיפור היכולת הרטורית
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 ההבדלים על, והחי הדומם, תיאטרון ועל צילום על

 .החיבור נקודות על בעיקר אך

 עוסק הוא, 'ח כיתות לתלמידי מיועד זה קורס

 במהלכו.  ותיאטרון צילום – אמנות תחומי בשני כאמור

 את, התחומים שני של היסוד מושגי את יחד נחקור

, סדנאי הוא הקורס. ביניהם ההשקה נקודות

 מעשית התנסות תוך ידע הקניית שלבומ דיאלוגי

 . עצמי וחקר

 וצילומים צלמים ונכיר נפגוש השיעורים במהלך

 ולמקום לתקופה התייחסות תוך, הצילום מתולדות
  רעיונית, טכנית מבחינה אותם ננתח, צולמו בו

 . שהם לצילומים אותם הופך מה נשאל,  ואומנותית

 תוך שרכשו בתובנות וישתמשו צילומים ייצרו התלמידים

 לתוצרים אותם ויעבדו וניתוח התבוננות כדי
 תרגילי דרך ונחווה נלמד, בנוסף. וקבוצתיים אישים

, הדרמה של התווך עמודי את ואימפרוביזציה משחק

 אחד בכל התלמידים של אישית ביצירה נתעמק

 הקורס של השני בחלק.  ביניהם ובשילוב מהתחומים

 צילום המשלב אישי פרויקט יצרו התלמידים

 . ודרמה

 ה/יכולותיו את לפתח ת/המחונן ת/ללומד מאפשר הקורס

 להתנסות, שיתופית למידה עם יחד האוטודידקטיות

 קבוצת עם חברתיות מיומנויות הדורשים באתגרים

 .ורגשי אישי ביטוי המאפשרים ובתרגילים השווים

 פיתוח, פעולה שיתוף: בקורס מרכזיות מיומנויות

, אינטרדיסציפלינרית חשיבה יתוחפ, ודמיון יצירתיות

 .ושיתופית עצמאית למידה יכולת פיתוח

 "תיאטרונתמונה"



 

 ןלהתאמ צריך ולמה מיומנות מהי? לה להיערך ריךצ יךוא נותעתיד מהי

 ? עתידה נול ופןצ מה ?עליה

 'דק 30 מ פחות לטוקיו יורק מניו –? העתידי בורהחהת םלעו יראה איך

 ?לכוכבים מסביב ומושבות חלל תיירות –? לבחל נגיע לאן

 ? המגורים וסביבת? שלנו הבית האיר איך ?רנגו ואיפה

 בית םע מה ותגידו מהגג... מלפפונים לאסוף ותצא, לומד יתב! לא ?םחכ בית

 ?מחר של החינוך םלעו יהיה המ? הספר

 שיטות ותעבאמצ. האנושות של עתידיים התפתחות תחומי רפסמ רסקונ בקורס

 את תוחזל ננסה. עבודה בקבוצות חקר עבודת בצענ, ניותכעד מחקר

? לשם להגיע בכדי חסר עוד מה? להגיע צריך לאן נמפה ?היקר זה ימת, הכיוון

 ?הפער על רנגש ואיך

 שהחיזויים בכדי לטפח צריך, וחברתיים אישיים כישורים אילו נחקור במפגשים

 .עליהם ונתאמן אותם נבין 21 ה במאה הכרחיות מנויותוימ גדירנ. יתממשו

 ומותאמת עניין ומקורות נושאים של תחומית רב הצגה משלבת התכנית

 הנעה, לקטואליתאינט סקרנות, חקר מעוררת היא. התלמידים למאפייני

-סיבה יחסי והבנת, עצמאית, ביקורתית חשיבה מאמנת. פנימית ומוטיבציה

 ייצור, אקטיבית השתתפות, מעמיקה התבוננות מעודדת היא. תוצאה

 .הבקבוצ תלמיד כל של החוזקות והבלטת סינתזה

 מעורבת למידה נייצר באמצעותו, גוגל של הדיגיטלית הכיתה מרחב ילווה הקורס את

 יאפשר הז כלי. התוצרים יועלו ואליו דיונים יתקיימו הדיגיטלי חבמרב( היברידית)

 .משמעותית מלמידה וליהנות עתיד תמוט הדלמי, לייצר ולנ



 

 דעת  במגוון ייחודים    פרויקטים


