
 



 

למחוננים ומצטיינים , הוא מהגדולים  בית הספר פ.ל.א

 והוותיקים בארץ  .

תלמידים מחוננים ומצטיינים שאותרו על  1,150לומדים בו מעל 

 ידי משרד החינוך כבעלי הפוטנציאל הלימודי הגבוה ביותר .

חזון המרכז הוא בעצם ייחודו כקהילייה לומדת ,שבה תלמידים 

ובמחויבותם לקחת זה את זה שוב ושוב ומורים שווים בסקרנותם 

לשדות חדשים ,בלתי ידועים . כך תיפתחנה למורים ולתלמידים 

אפשרויות חדשות להעצמת מכלול היבטיה תודעה ,למתן ביטוי 

לכישוריהם הייחודיים וליצירת דפוסי לימוד וחינוך הולמים תוך 

 התחדשות מתמדת .

גשית ,גמישות אנו מחויבים ליצירת סביבות למידה תומכות ר

 ידע חדש . -ודינאמיות , שבהן יתאפשרו שיח מאתגר ויצירת

בית הספר שם לו דגש על תכני לימוד מגוונים , טיפוח כלים 

 ומיומנויות , עבודת צוות ויצירתיות. 

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

 לומדת במרכז שכבת גיל אחרת. 

בשעות הבוקר לומדים התלמידים שאותרו כמחוננים במסגרת 

 ימי שליפה מבית הספר המזין שלהם . 

אחר הצהריים מגיעים התלמידים שאותרו כמצטיינים לקורסי 

 העשרה ברמה לימודית גבוהה  ביותר. 

רבים מהתלמידים המסיימים את לימודיהם במרכז, ממשיכים 

תכנית בוגרים , המיועדת  –את פעילותם במסגרת מיוחדת 

 צבא , מסגרת הפועלת בימי ו 'בשעות הבוקר.  –לתלמידי כיתה י' 

מורים מלמדים בתוכנית והם מומחים בתחומי הדעת  46 –כ

-ים, לרוב בעלי תארים מתקדמים וגישה רבאותם הם מלמד

 תחומית. 



  

לפתוח את שנת הלימודים תשפ"ב.  שמחה ונרגשת אני  

את  ובמיוחד אני מברכת את כל באי מרכז המחוננים והמצטיינים,

ומשפחותיהם, העושים את צעדיהם הראשונים בבית הספר  שכבת ג' תלמידי

 שלנו.

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

בתחומי הדעת  מיצוי היכולות הרבות, השונות והמגוונות של תלמידינו

תוך סקרנות, התלהבות ומתוך  החברתיים והאישיים הכישורים טיפוח  השונים,

 בחירה.

צאת מהקופסא...לחלום...ליזום...להעז...ל  

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

בתחומים שונים ומגוונים. אנו מעודדים  פרויקטים ייחודיים על השנה יושם דגש

 את תלמידנו לקחת חלק בפרויקטים, לצמוח ולגדול יחד איתם.

במהלך חודשי הקיץ עמלו רבות צוות  השנה ממשיכה בצל נגיף הקורונה.

לקראת פתיחת  בצורה מיטבית כדי להכין את בית הספר  המורים וההנהלה

שנת לימודים. התארגנו לכל תרחיש אפשרי, חידשנו את צוות הרכזות 

   בשכבות, המחנכים המחנכות והיועצים.

 הקשר עם נמשיך לחזק את חדשנית, בפדגוגיה וללמד להוביל נמשיך להנהיג

תוך שיח נקי ומכבד. באחריות חברתית בסובלנות ונמשיך לעסוק הקהילה  

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

מתקדמות. בדרכי הוראה מענה לימודי המותאם לכל התרחישים,  

 לתכניות שותפים באתר של בית הספר תוכלו לראות להכיר ולהיות

בהן אנו עוסקים, את  ערכיות פדגוגיות תכניות שהמרכז מציע. הייחודיות

העשייה  על כל הצוות החינוכי האחראי המבנה הארגוני של בית הספר ואת

 הלימודית.

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

"זמנכם קצוב, אז אל תבזבזו אותו בלחיות חיים של מישהו אחר. אל 

תלכדו בדוגמה, כלומר: אל תחיו לפי תוצאות המחשבה של אנשים 

אחרים. אל תניחו לרעש של דעות האחרים להשתיק את הקול הפנימי 

ואיציה שלכם. והכי חשוב, שיהיה לכם אומץ ללכת בעקבות הלב והאינט

שלכם. הם, איכשהו, כבר יודעים מה אתם באמת רוצים להיות. כל 

 השאר, משני".

  מוצלחת ומלאת עניין. שנה טובה, מאחלת לכולנו שתהא

 שלכם,

   קדמי פז



 

מאוד, ים   נעים  לוטם  כנרת  א   הוד-שמי  .     היהוהשנה  מחוננים  ו'  שכבת  רכזת 

.     בהשכלתי אני בעלת תואר ראשון   13  בעלת בשפה וספרות אנגלית וצרפתית 

נ מורים  ישנות  חנכתי  תקשוב,  רכזת  הייתי  באנגלית,  הוראה  סיון 

משרד     ולאחרונה    חדשים של  מרכז  במחוז  אנגלית  מדריכות  לצוות  הצטרפתי 

  החינוך.

ם מן הימים בחזית החברה, המחקר והעשייה  אני מאמינה כי תלמידנו יעמדו ביו

הטכנולוגית ויהיו חוד החנית לקידום ופיתוח התעשייה, המחקר, המדע והחברה  

בישראל. לבית ספרנו, ניתנה הזכות להובילם קדימה, לאתגר אותם ולספק להם  

  את הכלים לפיתוח החשיבה, היצירתיות וההתפתחות האישית.

המאפשרת    תוחווייתיהקורסים שהתלמידים ילמדו השנה מועברים בצורה יצירתית  

אמיתית ש אמיתית   ה מטרתלמידה  להצלחה  הדרושים  בכלים  הילדים  את  לאמן 

 . 21-בעולמנו הדינמי של המאה ה

 שנה מוצלחת מלאת חוויות, סיפוק ואתגר.    אני מאחלת לכל תלמידנו,  

 שלכם, 

 כנרת 

 

 ,הורים ותלמידים יקרים

 נעים להכיר. שמי טל גינזבורסקי  

ליצור סביבה מוגנת ובטוחה של התלמידים,   Well Being-נפשית והרווחה  ב  אני מאמיןכיועץ  

 המאפשרת שיח פתוח וכן.  

במידת  מקצועי  מענה  ואתן  רגשית  אתמוך  קשבת,  אוזן  והורים,  תלמידים  עבורכם,  אהווה 

הצורך. אני כאן כדי לעזור להתגבר על האתגרים ועל הקשיים הרגשיים שעומדים בפני כל ילד 

 יבה מיטבית ללמידה ולצמיחה. ומתבגר, וזאת כדי לאפשר סב

תלמידים   קשר,  ליצור  אתכם  מזמין  אני  קלישאה.  אינה  בפניכם"  פתוחה  תמיד  שלי  "הדלת 

ועניין.     והורים, נושא  בכל  ולהתייעץ  שעה,  לי  בכל  לכם  לסייע  הפתרונות  לסייע  את  למצוא 

 הטובים ביותר עבורכם. 

 אני מאחל לכולנו שנה מוצלחת. שנה של למידה, צמיחה והתפתחות 

 טל

 



  

 , כוון לירח 

 בין כוכבים... 

 אתה תנחת 

 , אפילו אם תחטיא



 

עזר בכדור הארץ שלנו על מנת להבין רס נבקו
 לכאורה מה הסיכוי למצוא חייזרים ביקום. 

באותם  מסוימתאם אנו מחפשים גם תבונה 
חייזרים, כיצד זה ישפיע על הסיכויים 

 למציאה? 

ניתוח זה יוביל אותנו למסע בין תחומי 
)אינטרדיסציפלינרי( בו נדון על המערכת 

מכת בעצם העדינה המורכבת והתלותית התו
 . קיומנו

הילדים יתנסו עצמאית, בקבוצות קטנות 
ובמליאה בניסויים פשוטים וע"י שימוש בכלים 
דיגיטאליים שונים על מנת שיוכלו להציג 
בדרכים מעניינות ומגוונות אלמנטים שראוי 

  .וכדאי לשמר בכדור הארץ

תופעות מרשימות בו הרבה  זה יש תחום
הטבע  ומורכבות מכל תחומי מדעי

 )אינטרדיסציפלינריות(. 

פיענוח והבנת תהליכים ותופעות אלו נחשב 
בתחום הוראת המדעים להפעלת חשיבה 

 מסדר גבוה. 

במהלך הקורס נכוון את הילדים להציג את 
הנושאים ע"י בניית תערוכות וירטואליות, 
כתיבת סיפורים, עריכת סרטונים ובניית 

 .מודלים וזאת בהתאם לבחירתם

 מנחה: משה ריבן 
 

 תכדור הארץ הנדיר, קיום וקיימו



  

 ארזתם לבד....? 

 ?  כנפי הדמיוןטסתם פעם על 

 מצאתם את עצמכם שרים במחזמר?  

 ? חרטומיםכתב קראתם פעם 

מה אתם יודעים על אנדי וורהול?  
 בריקוד יפני סוער?    השתתפתם

 ?בטאג' מאהלבקרתם 

  )לא נשאיר אתכם  "ארזתם לבד?"בקורס 
 לבד(, 

נפליג לארצות רחוקות בהן ביקרו פוג  
ופספרטו במסע שלהם מסביב לעולם תוך  

 .האנגלית שימוש בשפה 

, נלמד עובדות חשובות על תרבויותנחקור 

הארצות השונות, נתנסה ביצירת פופארט,  

, נעלה סצנה  רוחניהודי נשתתף בטקס 

מחזמר מוכר, נפגוש תלמידים מארץ     מתוך

  Spoken Words רחוקה ,נתנסה בכתיבת 
 . ..שונות ומשונות תחוויו ועוד 

 

 מנחות: כנרת לוטם ואביבה רייסקי 



 

 מהתא ועד לאקוסיסטמה 

בסיסיים   למושגים  נחשפים  התלמידים  זה  בקורס 

 דיים בעולם הביולוגיה.  ולעקרונות יסו

עולם   החיים,  מאפייני  יהיו  הנלמדים  הנושאים  בין 

נשימה   התא,  אברוני  ארס,  החיידקים, 

בעולם    ,תאית  קשרים  החי,  עולם  מיון  פוטוסינתזה, 

 הטבע ושמירת טבע.  

קיימת אפשרות לבצע שינויים והרחבות בנושאי הלימוד  

באור   שיתייצבו  ולנושאים  התלמידים  לעניין  בהתאם 

 הזרקורים של האקטואליה.  

מעודד  קורס זה תוכנן במיוחד עבור תלמידים מחוננים. 

   .חשיבה מסדר גבוה 

אנו נפתח את הקורס בלמידה על מאפייני החיים ומשם  

ת והמולקולרית ונחתום את  נסקור את הביולוגיה התאי 

 הלימוד בזואולוגיה ובאקולוגיה.  

השני   כחוט  העוברים  עקרונות  על  הן  יושם  רב  דגש 

עקרונות   על  והן  המשגה  על  הן  הביולוגיה,  בעולם 

לתלמידים   יאפשר  הלימוד  אופן  המדעי.  המחקר 

ניסויית,   התנסות  בשילוב  עיונית  ללמידה  להיחשף 

ים בקורס מבוססים על  תצפיות ופעילויות אחרות. הניסוי

הצורך   במידת  ויוכלו  ביותר  פשוטים  וכלים  חומרים 

 .להתקיים גם בבית התלמיד בלמידה מרחוק 

 ליאור דיוויס מנחה: 



  

 מבוכים ודרקונים 

תפקידים   משחק  הוא  ודרקונים  מבוכים 

דמיון,   אלתור,  כמו  רבים  כישורים  המפתח 

יציר צוות,  עבודת  החלטות,  תיות,  קבלת 

 פתרון בעיות, ניתוח מצב ועוד.  

במבוכים ודרקונים כל תלמיד משחק דמות  

עם   ויחד עליהם להתמודד  בעולם פנטזיה, 

 אתגרים שונים.  

מגוון   על  ילמדו  התלמידים  הקורס  במהלך 

ימי   של  מהיסטוריה  תחומים,  של  רחב 

אגדיים   יצורים  של  לפולקלור  ועד  הביניים 

 ביוון העתיקה.  

במי מותאם  למחוננים  הקורס  ומכיל  וחד 

מתמטיות   חידות  של  יותר  גבוהות  רמות 

ומוסריות   אתיות  סוגיות  היגיון,  וחידות 

ופיתוח   יצרו  שהשחקנים  לדמויות  הנוגעות 

   .רגשיים -של כישורים חברתיים 

 אורי בצאםמנחה: 



 

 מדע מהאגדות 

מהאגדה" בקורס   את  "מדע  מזמינים  אנו   ,

ומיתוסים   האגדות  עולם  אל  לצלול  הילדים 

ההיסטוריה,    ממקומות ולאורך  בעולם  שונים 

כאשר בכל אחד מהמקרים בהם נעסוק, נחקור  

מדעית מנקודיחד   מבט  כלשהו  ת  חלק 

 בסיפור.  

את   לעורר  הזדמנות  לנו  נותן  האגדה  סיפור 

גם   אך  אחד  מצד  והסקרנות  הדמיון 

ולחפש   לשאול לתופעות  שאלות  הסברים 
 שונות.  

תחומי  ביחד.  לצעוד  יכולים  ומדע  פנטזיה 

בהם ניגע לאורך הקורס מגוונים וכוללים  המדע  

 .  ביולוגיה ואסטרונומיה ,כימיה, פיזיקה

 ושאלות חקר.  מחקר לב עקרונות נש

בהיבטים   רחב  מענה  שייתן  כך  נבנה  הקורס 

החברתיים,   וגם  האישיותיים  הקוגניטיביים, 

 הייחודיים לתלמידי המחוננים.  

איפה   אך  מתחיל,  הקורס  איפה  יודעים  אנחנו 

 יובילו.  תלוי בכיוון אליו התלמידים -יסתיים
 

 מזעקי-שרון טלמנחה:  



  

  משחק תפקידים היסטורי –מסע בזמן 

מסע בזמן אפשרי ומתבצע כבר שנים  

 רבות.  

את זה אתם  איך אתם לא יודעים 

 שואלים?  

 סוכני הזמן.    – זה בעיקר בזכותנו 

מה תפקידנו? לאתר שיבושים בקו הזמן  

משפיעים על   ולמנוע אותם לפני שהם 

 המציאות שלכם ושלנו.  

, אנחנו נשלחים לתקופות מעבר

לפקח על אירועי מפתח ולהגן על אישים  

שעשו שינוי ובכך עיצבו את העולם שאנו  

 חיים בו.  

למשימה הבאה אנחנו זקוקים לסוכנים  

 וסוכנות נוספים.  

 האם תצטרפו אלינו? 
 

 ליאור הלפרין מנחה: 



 


