בית הספר פ.ל.א למחוננים ומצטיינים  ,הוא מהגדולים
והוותיקים בארץ .
לומדים בו מעל  1,150תלמידים מחוננים ומצטיינים שאותרו על
ידי משרד החינוך כבעלי הפוטנציאל הלימודי הגבוה ביותר .
חזון המרכז הוא בעצם ייחודו כקהילייה לומדת ,שבה תלמידים
ומורים שווים בסקרנותם ובמחויבותם לקחת זה את זה שוב ושוב
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 .
אנו מחויבים ליצירת סביבות למידה תומכות רגשית ,גמישות
ודינאמיות  ,שבהן יתאפשרו שיח מאתגר ויצירת -ידע חדש .
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
את פעילותם במסגרת מיוחדת – תכנית בוגרים  ,המיועדת
לתלמידי כיתה י' – צבא  ,מסגרת הפועלת בימי ו 'בשעות הבוקר.
כ–  46מורים מלמדים בתוכנית והם מומחים בתחומי הדעת
אותם הם מלמדים ,לרוב בעלי תארים מתקדמים וגישה רב-
תחומית.

אני שמחה ונרגשת לפתוח את שנת הלימודים תשפ"ב.

אנו מאמינים במיצוי ומצוינות ,בעשייה חברתית ,שיתופי פעולה
וטיפוח היחיד .מיצוי היכולות הרבות ,השונות והמגוונות של
תלמידינו בתחומי הדעת השונים ,טיפוח הכישורים החברתיים
והאישיים תוך סקרנות ,התלהבות ומתוך בחירה.
לחלום...ליזום...להעז...לצאת מהקופסא...
"פ.ל.א – מרכז למחוננים ומצטיינים" הוא בי"ס מוביל ומחדש בעשייתו ,כאשר
השנה יושם דגש על פרויקטים ייחודיים בתחומים שונים ומגוונים .אנו מעודדים
את תלמידנו לקחת חלק בפרויקטים ,לצמוח ולגדול יחד איתם.
השנה ממשיכה בצל נגיף הקורונה .במהלך חודשי הקיץ עמלו רבות צוות
המורים וההנהלה כדי להכין את בית הספר בצורה מיטבית לקראת פתיחת
שנת לימודים .התארגנו לכל תרחיש אפשרי ,חידשנו את צוות הרכזות
בשכבות ,המחנכים המחנכות והיועצים.
נמשיך להנהיג להוביל וללמד בפדגוגיה חדשנית ,נמשיך לחזק את הקשר עם
הקהילה ונמשיך לעסוק באחריות חברתית בסובלנות תוך שיח נקי ומכבד.

זה המקום להודות לצוות המדהים והמסור שנרתם למשימה ,שיפר
ודייק במתן מענה לימודי המותאם לכל התרחישים ,בדרכי
הוראה מתקדמות.
באתר של בית הספר תוכלו לראות להכיר ולהיות שותפים לתכניות
הייחודיות שהמרכז מציע .תכניות פדגוגיות ערכיות בהן אנו עוסקים ,את
המבנה הארגוני של בית הספר ואת הצוות החינוכי האחראי על כל העשייה
הלימודית.
סטיב ג'ובס בנאומו בפני בוגרי סטנפורד ביוני  2005אמר:
"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
שלכם .והכי חשוב ,שיהיה לכם אומץ ללכת בעקבות הלב והאינטואיציה
שלכם .הם ,איכשהו ,כבר יודעים מה אתם באמת רוצים להיות .כל
השאר ,משני".

מאחלת לכולנו שתהא שנה טובה ,מוצלחת ומלאת עניין.
שלכם,

פז קדמי

נעים להכיר ,שמי רחלי הבדלה ,מלמדת במרכז פ.ל.א זו השנה הרביעית .מלמדת במרכזי
מחוננים מזה  15שנה ומרגישה שזה הבית .בהשכלתי אני בעלת תואר ראשון ושני בכימיה,
דוקטורט בהוראת מדעים ,ובעלת תעודת מטפלת בהבעה ויצירה עם התמחות בדרמה תרפיה
ממכללת תל חי .אני שחקנית תיאטרון פלייבק  15שנים ומנחה קבוצת פלייבק למבוגרים
ברחובות .בעבר הנח יתי קבוצות לבנות מחוננות ועסקתי בקידום בנות מחוננות בטכנולוגיה
ובמדעים.
כרכזת של שכבה ד' אני רואה חשיבות רבה בעידוד וחיזוק הקשרים החברתיים של התלמידים
במרכז ,וחיזוק תחושת השייכות למרכז ,אתגר לא פשוט בלמידה מקוונת ,אבל בהחלט אפשרי,
מניסיון .לאחר האתגר של ההשתלבות הראשונית במרכז ,שזה האתגר בשכבה ג' ,אני מוצאת
שהאתגר המשמעותי בשכבה ד' הוא ההשתייכות והמיומנויות החברתיות .החלוקה לקבוצות
עבודה קטנות במהלך השיעורים והאופי המיוחד של הלמידה במרכז שכולל גם עבודה סביב
פרויקטים ,מאפשרים לנו לגשת לנושא זה בדרכים רבות ומגוונות .וכל זאת ,כמובן ,תוך כדי
המשך טיפוח ועידוד הסקרנות והחקר של העולם הסובב אותנו .הצוות המופלא של השכבה,
מיומן ומנוסה במתן מענה קוגניטיבי ,בד בבד עם מענה רגשי וחברתי המותאם לצרכי
המחוננים ,ברמה הכיתתית ,וברמה האישית ,מתוך הקשבה לייחודיות של כל ילד וילדה.
מאחלת לנו שנה של שיתופים וחיבורים בכל הרמות

שלכם ,רחלי הבדלה

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב במרכז המחוננים והמצטיינים פ.ל.א ,כשהימים הם ימי
קורונה ,מברכת את צוות המורים המסור ,את כל תלמידנו היקרים – שכבת ג' החדשים,
התלמידים הממשיכים ואלה המצטרפים למרכז בכל שכבות הגיל ואת ההורים השותפים לנו.
יום ההעשרה במרכז מהווה מקום משמעותי וחווייתי עבור הילדים המחוננים  -מקום אליו מגיעים
בשמחה ובציפייה להעשרה קוגנטיבית וחברתית מיטבית ונהנים משבירת השגרה במהלך
השבוע.
מדי שנה ,אנו נהנים מקבוצות תלמידים איכותיות וייחודיות .התלמידים נחשפים לתחומי
לימוד מגוונים ומאתגרים ,לחברים בעלי כישורים גבוהים הדומים להם ,ולמורים המלמדים
למידה המותאמת למחוננים.
אנו מלאי שביעות רצון לראות את הקשרים החברתיים היפים שנרקמים בין ילדים המגיעים
למרכז ממגוון בתי ספר  -ממלכתיים וממלכתיים דתיים ,יסודיים וחטיבות ,מרחובות והסביבה,
מקיבוצים ,מושבים וערים.
מזמינה אתכם ,הורים וילדים יקרים ,לעדכן בכל מידע רלוונטי ולראות בנו כתובת שאליה תוכלו
לפנות בכל שאלה או היוועצות .שיתוף פעולה בין צוות המרכז להורים ,מסייע רבות לשילוב
מוצלח ומיטבי של הילדים במסגרת יום העשרה למחוננים.
מאחלת לכולנו ששנה זו תהא שנת עשייה ,הגשמה ובריאות איתנה

שלכם ,ענת קפלינסקי

כוון לירח,
אפילו אם תחטיא,
אתה תנחת
בין כוכבים...

הפנתאון
אוהבים הרפתקאות?
סיפורי מיתולוגיות?
....מצוין!

בקורס המשלב בין השניים נצא
להרפתקת משחקי תפקידים ותוך כדי
נלמד על מיתולוגיה מצרית ,יוונית,
נורדית ,קלטית ,הודית ועוד.
בנוסף נפגוש ונכיר אמונות ,נבין את
מהות הטקסים הנסתרים ,נחקור את
הדומה והשונה בין תרבויות מכל
קצווי העולם ,ונשתתף בסיפורים
המיתולוגיים של אלים ממגוון
תרבויות.

נעזר במיניאטורות ,לוחות,
קוביות ,והרבה דמיון.
מנחה :עומר בן ארי

מדע ,טכנולוגיה והמצאות
בקורס נעסוק בנושאים הנמצאים על הרצף

של :מדע  -טכנולוגיה -

המצאות.

נדבר על פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים
בתחום הרפואה ,תעשיה ,סביבה ,צבא ועוד.

נלמד על בינה

מלאכותית והשפעתה על

חיי היום יום ,לדוגמה :רובוטים ביתיים
בעלי יכולת תקשורת חברתית ,או איך
תוכנת המחשב 'אלפא גו' ניצחה לפני
מספר שנים את אלוף העולם במשחק הלוח
המורכב ביותר  -גו.

נחקור גם על העתיד ועל
השינויים הטכנולוגיים האדירים
הצפויים לנו.
מנחה :אוהד בן גד

באור הזרקור
להיות או לא להיות זאת השאלה??
מה אני יכול להיות? מה הייחודיות שלי?
האם אנחנו מרגישים בטוחים כש"אור הזרקורים " עלינו?
האם אנחנו מסוגלים לתת לרגשות וליצירתיות שלנו לבוא לידי
ביטוי בכל תחומי החיים?
בקורס יפגשו התלמידים עם עולם התיאטרון ,עולם קסום ומרתק
שבו הכול יכול לקרות .בקורס נחקור את יסודות המשחק והכלים
הדרושים לנו כדי לעמוד על במה באמצעות כלים משחקיים כמו:
מימיקה ,תנועות גוף ,קול נלמד ליצור דמויות ,לעבוד עם פרטנר,
לשחק ולעבוד יחד כקבוצת תיאטרון כאנסמבל וכיחידים.
התלמידים יכירו שחקנים וסגנונות משחק ,תיאטראות שונים
בארץ ויתנסו ב"להיות שחקנים" באמצעות :תרגילי ומשחקי
תיאטרון המשלבים תנועה ,עבודה עם פרטנר ,אלתור ,יצירת
דמויות ,תלבושות ,מוסיקה ,עבודה עם טקסט ועוד.
הקורס

מיועד

לתלמידים

מחוננים

ושם

דגש

על:

מיומנויות החברתיות ורגשיות באמצעות הבמה ,מקוריות,
חדשנות ,פיתוח הקשבה וביטוי לרעיונות בלתי שגרתיים.
להיות "באור הזרקור" :נוכחים ,חופשיים ,משוחררים
ובטוחים בסיטואציות משתנות .יחד ניתן ביטוי ליצירתיות,
לספונטניות ולחופש שבנו .

מנחה :אביבה רייסקי

מדע יצירתי
"יש שאומרים שהם רואים שירה בציורים שלי; אני
ז'ורז' סרה.
רואה רק מדע"
מה הקשר בין ומדע לאמנות ?
ידעתם שהסיכוי שזוכה פרס נובל יעסוק בתחביב אמנותי
כלשהו הוא  95אחוז?
לאונרדו דה וינצי ,אלברט איינשטיין ועוד מדענים גדולים,
ברגעי קושי וסמני שאלה היו פונים לאמנות למצוא את
התשובות.
בקורס זה אנו נבחן את המדע מאחורי האמנות והאמנות
מאחורי המדע ,ממה מורכב צבע?
כיצד אנחנו רואים אותו ?
אילו חומרי פיסול קיימים ואיך תורם להם המדע?
מהי אנרגיה קינטית? ומהו פיסול קנטי ?
כיצד נוצרת תנועה? מגנטיות?
איך בנוי גוף האדם? איך נוכל להפעיל אותו באמנות ?

את כל השאלות האלו ועוד רבות ,נחקור ונלמד דרך
פיסול ,ציור ניסויים שונים ונביע בדרך יצירתית דרך
עולם האמנות.
מנחה :לימור סולטניק

פלאי הרפואה
בקורס "פלאי הרפואה" התלמידים יגעו בנושאים
שונים של עולם הרפואה ,שרובם לא נלמדים בבית
הספר ,תוך הפעלת חשיבה וחקירה .התכנים המועברים
בקורס מעלים את המודעות לחשיבות אורח חיים
בריא ,והידע הנלמד יכול לעזור בשגרה ובמצבי
חירום.
בקורס נתמקד בתחומים שונים,
מחלות זיהומיות  -חיידקים ,נגיפים ,פטריות ,טפילים
חד-תאיים ,תולעים ופריונים .נלמד על הביולוגיה
שלהם ונראה מחלות הנגרמות על ידם ,נצפה בחלקם
דרך עדשת המיקרוסקופ.
שיעורי חידה רפואית – התלמידים יקבלו נתונים
רפואיים של חולה ויצטרכו לחקור את המחלה באופן
מונחה ע"י המורה.
עזרה ראשונה – התלמידים יתרגלו באופן מעשי
חבישות בתחבושות שונות בפצעים ,כוויות ,יטפלו
במקים של הכשות ועוד .התרגול המעשי ילווה ברקע
תאורטי מתאים.
מחלות שינה  -מהי שינה ואיך חוקרים אותה ,מחלות
שינה (נרקולפסיה ועוד).
מנחה :מיקי אקשטיין

" /"Smart blocksבלוקים חכמים
רוצים לצאת למסעות בזמן ובמרחב? לפגוש ממציאים
וממציאות ידועים/ות? להכיר לעומק עולמות של חשמל,
פיזיקה ומדע? רוצים לבנות בלגו ועל הדרך ללמוד
ולהתפתח??
בנייה בלגו יכולה לפתח ולהעצים יכולות קוגניטיביות רבות,
ביניהן יכולת תפיסה מרחבית ,יכולת פתרון-בעיות ושיפור
יכולות זיכרון העבודה .השימוש בלגו משפר במיוחד יכולות
ויזו-מוטוריות עדינות ,יכולת חשיבה מתמטית ,אנליזה וסינתזה,
שהינן אבני היסוד של החשיבה המופשטת .בקורס נעשה שימוש
במודלים שונים ,ממונעים ,נלמד תוך כדי משחק ובנייה בלגו על
עקרונות פיזיקליים שונים כמו כח הכבידה ,תנועה וחשמל.
בתחילת הקורס נלמד כיצד נוצרת תנועה באמצעות עקרונות
פיזיקליים ,נחשף לעולם המכניקה ,לתמסורות שונות ולמנועים.
בשלב העוקב ,נלמד על סוגים שונים של אנרגיה וכיצד אנו
ממירים אנרגיה דרך תנועה ,בסוף הקורס ,נגלה את עולם החלל,
ודרכו נלמד על כח המשיכה והכבידה ,אסטרונאוטים ועל הנחיתה
הראשונה על הירח.

לאורך הקורס ,נפגוש ממציאים וממציאות ונכיר את
תרומתם הנכבדת למדע ,לקידמה ולמאה ה .21-כמו כן,
נרחיב את הידע ההיסטורי שלנו ונתמקד בעיקר את באופן
בו התפתחו כלי לחימה כמו טנקים תותחים ומנגנוני קפיץ.
מנחה :קיקו ידיד

כל זאת באמצעות בנייה של מגוון מודלים של

קסם של פיזיקה ומדע
הקורס יפתח בפנינו בצורה מהנה וחווייתית אשנב
לעולם הפיזיקה והמדעים.

נענה על שאלות כמו :כיצד אנחנו לא נופלים
ברכבת הרים בסיבוב של  360מעלות? מזה קול?
וכיצד אנו שומעים? כיצד אנחנו רואים צבעים?
איזה קשר קיים בין דאון לפיזיקה?
ועוד הרבה שאלות שיחשפו עקרונות וחוקים
יסודיים בעולם הפיזיקה ובמדע .הכרת התופעות
והתנהגויות פיזיקליות ומדעיות יתבצעו באמצעות
חקר ,והדגמות בהן התלמידים ייקחו חלק פעיל,
ניסויים ויצירות הממחישות את החומר הנלמד.
בין היתר ניווכח כי אינטואיציה היא כלי נפלא במדע
(ובכלל) ,אך היא גם עלולה להוביל אותנו להנחות
מוטעות .האתגר החינוכי הוא לעודד אינטואיציה
ובקרה מדעית ,מבלי שהאחת תפגע באחרת ,שהרי
שתיהן נדרשות למדע חי ,מלהיב ופורה .נתנסה
בעבודה בצוות ,נטפח את הסקרנות הטבעית שלנו,
ונתרגל להתבונן לשאול שאלות ,היסודות להתפתחות
מדען או מהנדס.
מנחה :ורד גרץ

מציאות דמיונית
בקורס זה נעבוד עם הדמיון ונברא
דמויות ועולמות חדשים.
נעסוק בפיתוח הדמיון והיצירתיות דרך כתיבה,
אמנות ותיאטרון.
נמציא דמויות שונות ונכיר מספר דרכים לבנות
דמות .נכיר את המרכיבים העיקריים של סיפור
ונמציא סיפורים ודמויות דרך כתיבה ,ציור,
אמנות ומשחק.
נעבוד עם סיפורים קבוצתיים ,ונכיר כמה
מהדרכים השונות בהן סיפור מתגלגל ומתפתח
בקבוצה .במהלך הקורס נעבור בין עבודה
אישית לקבוצתית ונתרגל עבודה בצוות ושיתוף
פעולה .נפתח את יכולת היצירה האישית שלנו,
ואת היכולת ליצור בצוות.

הצטרפו אלי למסע אל הדמיון!
מנחה :רחלי הבדלה

