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קודם כל, תודה רבה על 

ההתעניינות והדאגה. זה ממש לא 

 מובן מאליו ואני מעריכה זאת מאוד!

 מבסוט היה .... לומר מה אין ופהאל פשוט את

 ההשקעה על תודה!!! נהנה ומאוד שלך מהשיעור



  

 לכם ולומר לרגע לעצור רצינו, יקרים הורים

 ! גדולה תודה
 האמון על תודה, החמות המילים על תודה

  .הפעולה ושיתוף

 בהחלטות ולתמוך להבין םשלכ היכולת על תודה

 ובעיקר, איכותית למידה לקיים כדי מקבלים שאנו

 דמויות להיות אמון בנו נותנים שאתם על

 צמאי המקסימים ילדיכם עבור משמעותיות

 .הלמידה

    2020 נובמבר א"תשפ  א.ל.פ חדשות

 ...לאור יוצא ומצטיינים למחוננים א.ל.פ מרכז של הראשון החדשות עיתון

 ימי -וחדתהמי בתקופה והפרויקטים המיזמים, הלימודית העשייה את והתלמידים ההורים בפני מציג העיתון

 . הקורונה

 כלילות ימים עליו עובד המרכז שצוות הפדגוגית והחשיבה המגוונות התכניות את להכיר תוכלו א.ל.פ בחדשות

 .ומגוונת מעניינת, חווייתית בדרך הנלמד החומר את להנגיש במטרה

 .הזמן כל המתחדשת מתקדמת מקוונת לימודית יצירה מאתנו להוציא והצליחה אותנו אתגרה הקורונה

 . המרכז של היזמיות והתכניות מהפרויקטים חלק בפניכם להציג בחרנו הזה בעיתון

 .בעיתון והנאה ענין שתמצאו מקווים

 ...הבא בעיתון ונתראה

 רחובות והמצטיינים המחוננים מרכז מנהלת -קדמי פז

 המורים וצוות



 

 "משתפים מחוננים"

 עם הקשר את להדק במטרה

 חלק ולקחת הקהילה

 רחובות תלמידי בהעשרת

 של אלו בימים והסביבה

 .הקורונה

 י"ע מגוונים בנושאים העשרה

 .המרכז של ההוראה צוות

 תחרויות התקיימו ולאתגר לחזק, לעודד במטרה

 .הדעת תחומי במגוון לתלמידים

" קורונה זמן-יתר חשיפת" הצילום תחרות

, ציורים, יצירות, יומיומיים רגעים לתעד הצליחה

 הנפלאה  ליצירתיות ביטוי נתנה ובעיקר הומור

 !   מאתנו אחד ואחת שבכל

ומשתתפים  צילומים שלחו משפחות 50 -כ

 הטובה הרוח על הכבוד כל... המתקרבת בתחרות

 .ליוזמה המשפחות גיוס ועל

 משתתףה בארץ היחידי הוא פלא מרכז

 .רחפניים בתכנות בינלאומית בתחרות

 מיוחדים בפרויקטים חלק לקחת בחרנו

 ... למידה בעכל ולא הקורונה בימי

 חלק לקחת להחלטה הגענו כך מתוך

 סביבה ולייצר תובינלאומיו ארציות בתחרויות

 רחפניים בנושא ומאתגרת חדשה לימודית

 .ותכנות

 מאפשר זה בפרויקט והחוויה הלמידה רמת
 ...למעלה ולעוף לרחף לתלמידים

 

 ומצטיינים מחוננים חטיבה תלמידי משתתפים



  

SPEEDTED 

 מרכז עם שיתופית יוזמה על החלטנו השנה

, שיא יום, משותף פרויקט, א"ת עמי"ת המחוננים

 '.ו לשכבה

 מעבירים המרכזים מורי, מיוחדת  TED תכנית בנינו

 סיפור מתוך שונים דעת בתחומי' דק 7 של הרצאות

 . אישי

 ."אל בת"אני   הרצאה זה יום של שיאו

 א.ל.פ מרכז של יוזמה שכולו  פיילוט

 ייהנו  ומצטיינים מחוננים, השכבות כל

 במהלך "שגרה שוברות" מפעילויות

 .השנה

 היבטים, חוויה שמזמנות פעילויות

 ותהליכים אישיים וריםחיב ,רגשיים

 .קבוצתיים

 'וכו...סדנאות...הרצאות

 פיילוט מצטיינים –פרויקט  חקר ייחודי של המרכז 

“....It's a small world after all" 
 

 תרבויות וקבוצות אוכלוסייה  יצירת קשר חברתי והיכרות עם

 , רוסיה, הודו..שונות בעולם.. ארגנטינה, ניו זילנד, ויטנאם

 

 תמקד בגיאוגרפיה, תרבות חיים, מאכלים, חינוך, פנאי וכו'החקר מ

את התקשורת בכתב  לשפרהמטרה  ,לידע הכללי שנצבר בקורסמעבר 
ודה וחשיפת התלמידים למיומנויות של עב ובעל פה בשפה האנגלית 

  Flipgrid  slides; Padletשיתופית באמצעים דיגיטליים לדוגמה: 

 
 בסיום הקורס יפיקו התלמידים סרטון המאגד

 את כל הפעילויות שנעשו במהלך הסמסטר.

 



 

 ותבהערכ שחל השינוי את לטובה ולציין תודה להגיד לי חשוב

 . מרחוק בלמידה השנה בפרויקט המפגשים ניהול על שלכם

 לשיעורי התחברה לא מאוד והיא המפגשים מאוד חסר היה ל...

 היו השיעורים( כמוה רבים ועוד) שעברה בשנה שעשו הזום

'.. וכו קבועים מורים, הקבועה הכיתה את שיש מבלי מאוד כללים

 .להשתתף בתוקף מסרבת היתה היא

 אמרה, ושיעור שיעור מכל נהנתה היא וםהי זאת לעומת

 מה בדיוק שזה הרגישה והיא נהדרת בצורה התנהלו שהשיעורים

 נדה'אג עם קבועה מקבוצה חלק להרגיש היכולת, לה חסר שהיה

 . ומאורגנת מסודרת

 (-: הבא לשבוע כבר מחכה שהיא ציינה היא

 

 ההשקעה על תודה ולהגיד הדברים את לציין בעיני חשוב

 .השנה הוהמחשב

 .הבא למפגש כבר ומחכה מהיום נהנה מאוד זיו. רבה תודה

 טוב שבוע המשך

 !לך תודה, אריה

 ...שולח שאתה הדברים על עפים אנחנו

 .ומעשיר מלמד

 .נהדר שבוע

 , במרכז חדשה יזמות תכנית

 "יזמות וחדשנות"

, רב ידע מקצועית הכשרה המעניקה יזמות תכנית

 הדרושות ומיומנויות, בשטח מעשית התנסות

 ועולם העבודה בעולם מיטבית להשתלבות

 .העסקים

 החטיבה לתלמידי פיילוט

 .... הארצית בתחרות השתתפות   'א שלב

 לאומיתבינ תחרות...היעד   'ב שלב

 שלמה קבוצת – המיזם ספונסר*                        

  מחוננים' ז שכבה מיזם

 מקטעים שיורכב מוקומנטרי סרט הפקת 

 . ארכיון קטעי בשילוב מצלמים שהתלמידים

 להם יש אבל הפרודיה לתחום שייכים המוקומנטרים הסרטים

 . אמיתי בתחקיר מלווים הם, יתרון

 בחירת, נושא על תחקיר עושים איך ללמוד היא המטרה

 פרודיה עושים איך במקביל, ידע סינון, מהימנים מקורות

 שונות הגשה יכולות, מידע של ועריכה חיפוש, ידע על

 שימוש, קריינות',  קולאז,  ראיונות, מידע של ומגוונות

 '.וכו חדשים לצד ארכיוניים בחומרים

 .בצוות עבודה יכולת פיתוח על דגש 

 נתראה בעיתון הבא.........


