
 



 

 ., הוא מהגדולים והוותיקים בארץלמחוננים ומצטיינים פ.ל.א מרכז

תלמידים מחוננים ומצטיינים שאותרו על  1,150לומדים בו מעל 

 .ידי משרד החינוך כבעלי הפוטנציאל הלימודי הגבוה ביותר

שבה תלמידים  ,כקהילייה לומדתחזון המרכז הוא בעצם ייחודו 

ומורים שווים בסקרנותם ובמחויבותם לקחת זה את זה שוב ושוב 

. כך תיפתחנה למורים ולתלמידים בלתי ידועים ,לשדות חדשים

למתן ביטוי  ,אפשרויות חדשות להעצמת מכלול היבטיה תודעה

לכישוריהם הייחודיים וליצירת דפוסי לימוד וחינוך הולמים תוך 

 .ת מתמדתהתחדשו

גמישות  ,אנו מחויבים ליצירת סביבות למידה תומכות רגשית

 .ידע חדש , שבהן יתאפשרו שיח מאתגר ויצירתודינאמיות

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

 , עבודת צוות ויצירתיות. ומיומנויות

כאשר כל יום עד ט',  'למידים לומדים במרכז החל מכיתה גהת

 לומדת במרכז שכבת גיל אחרת. 

בשעות הבוקר לומדים התלמידים שאותרו כמחוננים במסגרת ימי 

 שליפה מבית הספר המזין שלהם . 

קורסי אחר הצהריים מגיעים התלמידים שאותרו כמצטיינים ל

 ביותר. העשרה ברמה לימודית גבוהה 

ים מהתלמידים המסיימים את לימודיהם במרכז, ממשיכים את רב

המיועדת לתלמידי  תכנית בוגרים :ם במסגרת מיוחדתפעילות

 שעות הבוקר. ב 'מסגרת הפועלת בימי ו – צבא עדכיתה י' 

מורים מלמדים בתוכנית והם מומחים בתחומי הדעת אותם  46-כ

 תחומית. -הם מלמדים, לרוב בעלי תארים מתקדמים וגישה רב



  

לפתוח את שנת הלימודים תשפ"ב.  שמחה ונרגשת אני  

שכבת  את תלמידי ובמיוחד המחוננים והמצטיינים,אני מברכת את כל באי מרכז 

ומשפחותיהם, העושים את צעדיהם הראשונים בבית הספר שלנו. ג'  

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

 בתחומי הדעת ל תלמידינומיצוי היכולות הרבות, השונות והמגוונות ש

בחירה.ותוך סקרנות, התלהבות מ החברתיים והאישיים םהכישורי טיפוח השונים,  

 לחלום...ליזום...להעז...לצאת מהקופסא...

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

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

ויקטים, לצמוח ולגדול יחד איתם.תלמידנו לקחת חלק בפר  

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

לקראת פתיחת שנת לימודים.  בצורה מיטבית כדי להכין את בית הספר  וההנהלה

התארגנו לכל תרחיש אפשרי, חידשנו את צוות הרכזות בשכבות, המחנכים 

   המחנכות והיועצים.

הקשר עם  נמשיך לחזק את חדשנית, בפדגוגיה וללמד להוביל ך להנהיגנמשי

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 הספר תוכלו לראות להכיר ולהיות באתר של בית

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

העשייה הלימודית. על כל הצוות החינוכי האחראי הארגוני של בית הספר ואת  

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

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

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 

אמת רוצים להיות. כל השאר, משני".ב  

  מוצלחת ומלאת עניין. שנה טובה, מאחלת לכולנו שתהא

 שלכם,

   קדמי פז



 

 "אי אפשר ללמד אדם דבר, ניתן רק לעזור לו לגלות זאת בעצמו"

 (גליליאו גליליי, אסטרונום, ממובילי המהפכה המדעית)

כתומכת הוראה  שנים 8לפני  נעים להכיר, אודין זינגר, התחלתי את דרכי במרכז המחוננים והמצטיינים

 בתקופת לימודי לתואר ראשון בהוראה. 

 כולה. תכנית המצטיינים ארכז אתבשנת הלימודים תשפ"ב 

 בעלת התמחות בשיקום לב ריאה, בהוראת חינוך גופני Be.dבוגרת 

כל תלמידי תכנית המצטיינים, שנה מוצלחת, מעניינת ומאתגרת. ללקראת שנת הלימודים תשפ"ב מאחלת 

 שנה של בריאות, למידה וחוויות חדשות.

ירת סביבת למידה ייחודית, חווייתית וחדשנית תוך כרכזת תכנית המצטיינים אני רואה חשיבות רבה ביצ

שיתוף התלמידים בעשייה השוטפת במרכז וזאת על מנת לאפשר לתלמידי התכנית למקסם את יכולותיהם 

 וכישוריהם.

את טובת התלמידים והצורך להעשיר את הידע שלהם, תוך שימת  עינינואני וצוות המורים שמים לנגד 

 דגש על צרכיהם כתלמידים מצטיינים ובשילוב מתן מענה דיפרנציאלי.

 אני מזמינה אתכם/ן להצטרף אלינו למסע של הגשמת חלומות והפיכת הבלתי אפשרי לאפשרי.

 והרפתקאות חדשות! שיתוף פעולהמאחלת לכולנו שנה של שגשוג, 

 אודין

 

 ,הורים ותלמידים יקרים

 נעים להכיר. שמי טל גינזבורסקי 

של התלמידים, ליצור סביבה מוגנת ובטוחה המאפשרת  Well Being-רווחה נפשית והב אני מאמיןכיועץ 

 שיח פתוח וכן. 

והורים, אוזן קשבת, אתמוך רגשית ואתן מענה מקצועי במידת הצורך. אני כאן אהווה עבורכם, תלמידים 

כדי לעזור להתגבר על האתגרים ועל הקשיים הרגשיים שעומדים בפני כל ילד ומתבגר, וזאת כדי לאפשר 

 סביבה מיטבית ללמידה ולצמיחה.

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

 למצוא את הפתרונות הטובים ביותר עבורכם.לסייע לכם שעה, ולהתייעץ בכל נושא ועניין. לסייע לי 

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

 טל

 



  

 ,כוון לירח

 בין כוכבים...

 אתה תנחת

 ,אפילו אם תחטיא



 

בקורס נעזר בכדור הארץ שלנו על מנת להבין 
 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 
העדינה המורכבת והתלותית התומכת בעצם 

 . קיומנו

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

אלמנטים שראוי בדרכים מעניינות ומגוונות 
  .וכדאי לשמר בכדור הארץ

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

 )אינטרדיסציפלינריות(. 

פיענוח והבנת תהליכים ותופעות אלו נחשב 
בתחום הוראת המדעים להפעלת חשיבה 

 מסדר גבוה. 

במהלך הקורס נכוון את הילדים להציג את 
ניית תערוכות וירטואליות, הנושאים ע"י ב

כתיבת סיפורים, עריכת סרטונים ובניית 
 מודלים וזאת בהתאם לבחירתם.

 מנחה: משה ריבן
 

 הנדיר, קיום וקיימותכדור הארץ 



  

 ״מדע, טכנולוגיה והמצאות״

נעסוק בנושאים הנמצאים על הרצף  בקורס

 המצאות. -טכנולוגיה  -של: מדע 

נחקור פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים בתחום 

 הרפואה, תעשיה, סביבה, צבא ועוד.

בינה מלאכותית והשפעתה על חיי נלמד על 

היום יום, לדוגמה: רובוטים ביתיים בעלי יכולת 

תקשורת חברתית, או איך תוכנת המחשב 

'אלפא גו' ניצחה לפני מספר שנים על אלוף 

 גו. -העולם במשחק הלוח המורכב ביותר 

נדבר גם על העתיד ועל השינויים הטכנולוגיים 

 האדירים הצפויים לנו.

ל את "חוש" הממציא שלנו בנוסף, נפעי

בתחום המוכר והמשעשע של משחקים 

ומשחקי לוח. נעלה רעיונות בסיעור מוחות, 

נערוך, נמיין, נתמקד ונבנה דגמים. תחילה 

נסקור רעיונות קיימים ונמשיך בפיתוח רעיונות 

למשחקים מקוריים משלב החשיבה ועד לבניית 

 התוצרים.

 מנחה: אוהד בן גד



 

 מהתא ועד לאקוסיסטמה

בקורס זה התלמידים נחשפים למושגים בסיסיים 

 ולעקרונות יסודיים בעולם הביולוגיה. 

בין הנושאים הנלמדים יהיו מאפייני החיים, עולם 

החיידקים, ארס, אברוני התא, נשימה 

פוטוסינתזה, מיון עולם החי, קשרים בעולם   ,תאית

 טבע.  הטבע ושמירת

קיימת אפשרות לבצע שינויים והרחבות בנושאי הלימוד 

בהתאם לעניין התלמידים ולנושאים שיתייצבו באור 

 הזרקורים של האקטואליה. 

קורס זה תוכנן במיוחד עבור תלמידים מחוננים. מעודד 

  .חשיבה מסדר גבוה

אנו נפתח את הקורס בלמידה על מאפייני החיים ומשם 

נסקור את הביולוגיה התאית והמולקולרית ונחתום את 

 הלימוד בזואולוגיה ובאקולוגיה. 

דגש רב יושם הן על עקרונות העוברים כחוט השני 

בעולם הביולוגיה, הן על המשגה והן על עקרונות 

המחקר המדעי. אופן הלימוד יאפשר לתלמידים 

חשף ללמידה עיונית בשילוב התנסות ניסויית, להי

תצפיות ופעילויות אחרות. הניסויים בקורס מבוססים על 

חומרים וכלים פשוטים ביותר ויוכלו במידת הצורך 

 .להתקיים גם בבית התלמיד בלמידה מרחוק

 ליאור דיוויסמנחה: 



  

 חקר מעמקים

 את כלליים בקווים נתאר התוכנית במהלך

 מימיים יצורים עברו אשר, הדרמטיים השינויים

 והענקת שאלות עידוד י"ע האבולוציה במרוצת

 .עימן להתמודדות מדעיים כלים

 

 איבוד את נתאר ,בקלילות אך יציבה מדעית ביד

 במים החיים היצורים של המוחלטת התלות

       חייםאת ה המאפיינת, בלבד חלקית לתלות

 . היבשה על גבי

, משולבים שיעורים התלמידים יעברו, בתוכנית

, פילוגנטיקה, זואולוגיה, גנטיקה, באקולוגיה

 וזאת התפתחותית וביולוגיה התא של ביולוגיה

 .חקירה מתוך ולמידה אישית התנסות דרך

 

 בצלאלאורי מנחה: 



 

 טריק-עולם הרובוט

תפקידים בשנים האחרונות רובוטים ממלאים 

משמעותיים בחיי היום יום שלנו, כל שנה אנו 

נפעמים מחדש מרובוט ייחודי שטרם הכרנו. 

בקורס זה נלמד להכיר רובוטים שונים ומשונים 

 מקרוב וכן נלמד לבנות ולתכנת אותם. 

 אינטגרליהרובוטים שנבנה ונתכנת לוקחים חלק 

 בעולם בו אנו חיים. 

ניים , רחפWonderBotנבנה רובוטים כמו: 

 ,Freenove CyberDogייעודיים וכלים גלגליים כמו 

Clicbot, DJI Robomaster   . 

לבין עולם ה  Tech Hiהקורס מגשר בין עולם התכנות 

Tech Low  הכולל את בניית שלד הרובוט וחיישניו. על

ידי התנסות בשני עולמות אלו תתאפשר התבוננות 

. פעילה, שאלת שאלות מחוץ לקופסא ובעיקר חקר

נה מחודשת של לבסוף, הקורס יאפשר הבנה ובחי

וכן  ביתנותפקידי הרובוטים במרחב הפרטי בין כתלי 

 במרחב העירוני. 

הקורס מעודד מאוד עבודת צוות, שוויון מגדרי, 

 התמדה, סקרנות והעצמה אישית.

 יצחק מרמלשטיין מנחה:

  



  

  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 

ולמנוע אותם לפני שהם משפיעים על 

 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 הלפריןמנחה: 



 

 ממשחק למשחק

יכול לגלות טוב יותר את אופיו של אדם במשך שעה  "אתה

                                                  "אחת של משחק, מאשר במשך שנה שלמה של שיחה

 ז'אק רוסו-ז'אן תבכ                                                                        

 

הקורס "ממשחק למשחק" יפגיש את התלמידים עם המשחק 

שהוא חוט השדרה של התיאטרון ויוצר הבדלה ברורה בין 

המעבר ממשחק למשחק (. acting( למשחק )gameמשחק )

מזמן עבור התלמידים מפגש עמוק וחקר עם האני העצמי 

שלהם. תוך כדי עבודת השחקן על עצמו נדרשים התלמידים 

רגשותיהם אישית של מחשבותיהם, חשיפה עם להתמודד 

 ועבודתם וכן עם קבלת משוב. 

רבות הזדמנויות הלומדים על ידי יצירת להעצמת הקורס מכוון 

לביטוי גופני, קולי, ורגשי כל זאת באמצעות תרגילים הקשורים 

לעבודת השחקן בתיאטרון. עיקר הידע שירכשו התלמידים הוא 

, על היכולת שלהם לעמוד במצבים חדשים ולהתבטא עצמםעל 

 בשפת התיאטרון כצופים ושחקנים.
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תינתן לכם מתוכם קורסים  םבפניכבעמודים הבאים מוצגים 

 אותו תלמדו ברצועה השנייה.קורס אחד לבחור  האפשרות

  

 שימו לב כי ישנם קורסים סמסטריאליים וקורסים שנתיים.

 

מילוי העדפה שלכם  לטופסקישור עם מייל בקרוב יישלח לכם 

 לקורס. 

 .העדפות 3עליכם למלא 

 שבץ אתכם לפי בקשתכם.אנו נעשה את מירב המאמצים ל 



 

של המאה הקודמת התחולל המרוץ  50בשנות ה 

לחלל. לאחר ניצחון הרוסים האמריקאים ניצחו 

. היום מתחולל 1969במרוץ לירח ונחתו עליו ב 

מרוץ חדש. אנחנו מזמינים אתכם להשתתף 

 בצורה פעילה במרוץ הזה.  

המרוץ לשליחת משלחת מאוישת שתנחת על 

 מאדים. 

בימים אלו התמקמו במצפה רמון קבוצת מדענים 

מהאיחוד האירופי והם חיים שם בלב המדבר 

בתנאים שמזכירים בצורה מסוימת את החיים 

והאתגרים שיחוו חוקרים שינחתו בעתיד על 

מאדים. האתגר שלנו להציע להם במהלך השנה 

ניסוי או ניסויים שאם נשכנע אותם כרלוונטיים 

הן במצפה רמון והן על וחשובים יערכו באמת 

אדמת מאדים מספר חודשים מאוחר יותר ע"י 

 צוותים של נאס"א. 

בקורס נלמד לעשות מיפוי בעזרת רחפנים, נבין 

את תצורות הקרקע והשלכות שלהן בהבנה של 

מערכות ותהליכים שמתקיימים במצפה רמון 

ובמאדים וזאת ע"י תוכנות ייעודיות מתקדמות 

נים לקידום ניסויים ונרתום את יכולות הרחפ

 ..בשטח

 מנחים: משה ריבן, יצחק מרמלשטיין

 "מארס )מאדים( ישראלי"



  

הקורס חושף את התלמידים באמצעות דרך המשי 

אל עולם עשיר של תרבויות, רעיונות, טכנולוגיות 

 וטובין. 

ראשית הקורס יעסוק בהתנסות בכלים שעומדים 

לרשותו של ההיסטוריון, הארכיאולוג וחוקר 

התרבויות. לאחר מכן, יחשפו התלמידים לתופעות 

ולמושגים רוחביים, לרבות מסחר, ערי מדינה 

 נוודות. ו

את  שינגשוכל השיעורים יכללו מצגות וסרטונים 

החומר בצורה בהירה ונעימה. בנוסף, השיעורים 

 יכללו גם פעילויות קבוצתיות לרבות משחק. 

דגש על הקשרים בין התרבויות השונות  שםהקורס 

שהתאפשרו תודות לדרך המשי. נבין את המקור 

שלצד לשוני בין תרבויות וכן את הדמיון. נגלה 

בדרך המשי גם רעיונות מהפכניים  סחורות עברו

מגיפות.  םוטכנולוגיות פורצות דרך ולעתים ג

בקורס נרבה להשתמש בחשיבה מסדר גבוה כדי 

להגיע לתובנות על תופעות אנושיות בכוחות עצמנו 

לסיכום, ניעזר בדרך וכן לנתח מגוון מקרי בוחן. 

ת ועל המשי כדי ללמוד על מגוון תרבויות מעניינו

 תופעות מרתקות. 
 

 דרך המשי

  : ליאור דיוויסמנחה



 

בן , שם כל חלומותייך, במרומים, אי שם מעבר לקשת"

 דורותי מתוך הקוסם מארץ עוץ                   ..." רגע מתגשמים

אז מי אתם רוצים להיות? דורותי מהקוסם מארץ עוץ 

 שחולמת על מעבר לקשת? או אולי קוזט או גברוש

מעלובי החיים שמנסים לשרוד את המהפכה הצרפתית? 

או שאתם בכלל חתול מחתולים בצמרת? או שאתם 

סימבה ממלך האריות שמפחד להיות מלך? פאנטום 

האופרה? ילדי הפרחים בשיער? או שאתם בכלל 

 קזבלן? יא קאזה!

להעצמה וחיזוק החוסן הנפשי והרגשי של הקורס מיועד 

לתלמידים שאוהבים לשיר ולשחק. נתחיל התלמידים 

ולרפרטואר העצום של מחשיפה לעולם מחזות הזמר 

דמויות ושירים. בהמשך כל תלמיד יחקור וימצא לעצמו 

דמות ושיר מתאימים. בהתחלה נתייחס אל השירים 

ונעבוד עליהם כשחקנים ובהמשך נשלב  םכמונולוגי

בשיעור פסנתרן ונלמד איך מגישים שיר על במת 

התיאטרון. בסופו של תהליך נתחיל להתכונן למופע בו 

 ים את התוצר הסופי שלהם בפני קהל.יציגו התלמיד
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 הערב מחזמר



 מנחה: אוהד בן גד  

 פרויקט יזמות

כדי עשייה". צעירים חולמים, יוזמים  למידה תוך"

  .ועושים עסקים

אינספור אפשרויות לאפיקי  הפרויקט פותח בפני הנוער

עשייה, פיתוח יכולות וכישורים אישיים, השתלבות 

בעבודת צוות, פיתוח רעיונות ומימושם ויצירת קשרים 

 .עסקיים עם חברות פעילות במשק

התלמידים מתנסים במחזור חיים מלא של חברה 

חל משלב של גיוס הון ראשוני, גיבוש עסקית משלהם. ה

רעיון למוצר או שירות, מינוי של בעלי תפקידים, פיתוח, 

ייצור שווק פרסום ומכירות ועד לפירוק החברה וחלוקת 

פרי יוזמה , תכנון   רווחים. המוצרים והשירותים הינם

מודל   של התלמידים במסגרת חופשית של  ופיתוח

 .תעשייתי

 כגון:ורים אירועים וסיב משולב הקורס

  ימי גיבוש

  סיורים מודרכים במפעלים, בסניפי בנקים

 ביקורים בחממות טכנולוגיות ברחבי הארץ

 ירידים אזוריים

 תצוגת אב טיפוס תחרויות גמר אזוריות

  תחרות גמר ארצית

  בינלאומיים השתתפות קבוצות מצטיינות באירועים

  הכול בהתאם להנחיות אגף החינוך בתקופת

 הקורונה



 
 ליאור הלפריןמנחה: 

  אורי בצלאל: מנחה

 פרויקט חקר ימי

קלאות ימית וביו טכנולוגיה ימית הם ענפי ייצור צעירים ח

וחדשניים העוסקים בגידול של דגים ויצורים ימיים אחרים 

המשמשים למאכל ולפיתוח מוצרים ביולוגיים ייחודיים 

מיצורים ימיים. ענפי ייצור אלה המתפתחים בקצב מהיר 

 .ימים במיוחד לתנאי האקלים של ישראלברחבי העולם, מתא

הים התיכון הוא עורק החמצן של מדינת ישראל, ברז המים 

לצורך כך שני איים  .שלה ומאגר האנרגיה שלה לעתיד

ומצפה תת  בפרויקט מנורה איילנד ישמשו לצורך חקר ימי 

ימי אשר יתרמו להעלאת המודעות לסביבה הימית, לחקר 

ים שונים של ימאות והתנסות הים ולהכשרת מומחים בתחומ

 .בהם

 השינויים את כלליים בקווים נחקור התוכנית במהלך

 האבולוציה במרוצת מימיים יצורים עברו אשר , הדרמטיים

 ,עימם להתמודדות מדעיים כלים והענקת שאלות עידוד י"ע

 .ימית ביולוגיה בתחום אישי ופרויקט מעשי חקר ונבצע

 התלות איבוד את נתאר בקלילות אך, יציבה מדעית ביד

 , בלבד חלקית לתלות במים החיים היצורים של המוחלטת

 . היבשה ג"ע חיים המאפיינת

, באקולוגיה, משולבים שיעורים התלמידים יעברו, בתוכנית

 התא של ביולוגיה, פילוגנטיקה, זואולוגיה, גנטיקה

 ניסויים, אישית התנסות דרך וזאת התפתחותית וביולוגיה

 .ומחקר

 



  

 לברוח פעם חלמו ילדה או ילד כל

 ! להרפתקה

 לפתור יוצאים התלמידים שלנו בקורס

 מלא פנטזיה בעולם ייחודית תעלומה

 מנת על וחשיבה תכנון  הדורשים באתגרים

 . עליהם להתגבר

 יבינו, בצוות בעבודת יתנסו ההרפתקנים

 לנציג לאפשר ומתי פעולה לשתף כדאי מתי

 ולהשתמש לאגור כיצד ילמדו, להוביל אחד

 יצורים עם יפגשו גם וכמובן במשאבים

, תעלומות יפתרו, משימות ימלאו, קסומים

, וחידות קודים יפצחו, ממלכודות יתחמקו

 לדמיון ויתנו צפנים יזהו, דפוסים יחשפו

 .להשתולל

 

 בריחה משחקי וחידודים חידות
 להרפתקנים

 ליאור הלפריןמנחה: 



 


