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.
רב ים 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 מאוד ,שמי מיכל סופר זמרני .בהוויתי ,אני סטורי -טלרית ,מספרת סיפורים .אני בוגרת תואר שני
בפסיכולוגיה ותקשורת ותואר שני בקולנוע ,ועוסקת בכתיבה ,עריכה ,עיתונות ותסריטאות .להוראת
מחוננים הגעתי כמעט במקרה ,לפני שבע שנים ,ונשארתי .השנה ארכז את כיתות ה'.
כמורה למבוכים ודרקונים וכחברה של כבוד (הכתרתי את עצמי) במסדר הגיקים ,חובבי המדע הבדיוני
והפנטזיה ,אני מאמינה גדולה בכוחו של הדמיון  .בדמיון אנחנו יכולים לברוא יקומים ולהחריב עולמות,
לטפס על פסגות ולכבוש ממלכות ,להילחם בדרקונים – או לזהות שהם במצוקה ולהציל אותם .בדרך,
נצטרך למצוא בתוך עצמנו יצירתיות ואסרטיביות  ,להפגין תחכום ומהירות מחשבה ,לפתור חידות
ולהתמודד עם אתגרים ,לגלות נכונות לקחת סיכונים ולעבוד בשיתוף פעולה .לא פעם נצטרך לצאת מאזור
הנוחות שלנו ,או נגלה שהמציאות הפוכה לחלוטין ממה שחשבנו או הנחנו .זו גם הראייה שלי לגבי
השיעורים במרכז פ.ל.א באופן כללי :הם כיף אדיר – אבל גם מעניקים למחוננות ולמחוננים מיומנויות
וכלים חשובים להמשך הדרך.
השיעורים שילמדו השנה בכיתות ה' יגעו במדע ובטכנולוגיה ,בכישורי חיים ,בהתמודדות עם עצמי ועם
הסביבה .אני מאחלת לכולנו שנה פורייה ומהנה ,מלאה אתגרים מסקרנים ומלהיבים.
שלכם,
מיכל סופר זמרני

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...

תקשורשת
אתם אוהבים לדעת הכל ורוצים להיות בעניינים?
החיידק העיתונאי חלק מכם? קורס "תקשורשת"
הינו קורס מעשי המעניק הצצה אל מאחורי הקלעים
של התקשורת הישראלית ומביא את הלומדים אל
הפרונט!
בקורס נחשף למושגים מעולם התקשורת הישראלית,
עיתונים מהעבר והדרך בה עיצבו את התודעה
הישראלית ,נתרגל כתיבת אייטם ,כתבת ראיון וכתבת
ווידאו .נתנסה בתחקירנות ועריכת דסק עיתונאי,
צילום עיתונאי ,צילום פפראצי' ,פרסום ועוד ,בדגש
על תכנים המותאמים לעולמם של הילדים.
נעבור יחד מסע מרתק ,דרך משחקי תפקידים,
משחקים דיגיטאליים חווייתיים וחדר בריחה "פגוש
את העיתונות" .זאת בשילוב תרגול בעבודה בקבוצות
והתנסות בכתיבת תחקיר ,כתיבת אייטם וכתבת
ראיון .כמו"כ ,הקורס נותן במה לתחום הצילום ושם
דגש על מיומנויות הצילום וצילום עיתונאי ,דרך
התנסות ותרגול בכתה.
מנחה :לבנת שלזינגר

TED
( TEDראשי תיבות באנגלית של:
;Technology, Entertainment, Design
טכנולוגיה ,בידור ,עיצוב)

ועידה אקדמית שנתית העוסקת במגוון רחב
של נושאים ,בהם מדע ,אמנות ,עיצוב,
פוליטיקה ,חינוך ,תרבות ,עסקים,
טכנולוגיה ועוד.
המוטו של הוועידה הוא " Ideas Worth

 ,'Spreadingכלומר רעיונות שכדאי
להפיץ.
בקורס נפליג אל מקומות שונים בעולם תוך
מסע אל עולמות המדע וההיסטוריה.
הילדים יתנסו בהרצאה קצרה בסגנון TED
שכולה תנוהל באנגלית תוך למידה בעבודה
עם מצגות וחומרי רקע שונים .נלמד
אסטרטגיות למידה המאפשרות הגברת
זיכרון וסדר תוך הרצאה מרתקת שהילדים
יכינו.
מנחה :אורי בכור

מבוכים ודרקונים
מבוכים ודרקונים הוא משחק פנטזיה
מלהיב ומאתגר ,אותו ניתן להקביל
לסיפור בו משחקים הילדים את
הדמויות (לוחם ,קוסם ,נוכל וכדומה),
ויוצאים איתן להרפתקה מסעירה.
מדובר במשחק המפתח את הדמיון ,ודורש
כישורים כגון מהירות חשיבה גבוהה ,ניתוח
ופתרון בעיות ,יצירתיות ,לוגיקה ,חשיבה
מתמטית ,יכולות עבודה בצוות ,ניהול משא
ומתן ,אסטרטגיה וטקטיקה ועוד.
המשחק מתאים במיוחד לילדים מחוננים
ומצטיינים בשל הדינמיות שלו ,האתגרים
השונים שהוא מציב והעובדה שבכל שיעור
נתקלים הילדים בסיטואציה חדשה ,הדורשת
מהם להפעיל כישורים אחרים ,ולגשת אל
הפתרון מכיוונים שונים .והכל מתובל במתח,
הומור וכיף גדול.
מנחה :מיכל סופר

לחשוב מחוץ לקובייה
הקובייה ההונגרית היא "מלך הפאזלים" .קשה למצוא אדם
על פני כדור הארץ אדם שלא ניסה לסובב את הקובייה
הצבעונית ,שאותה המציא ארנו רוביק ההונגרי בסוף שנות
השבעים .גם קשה למצוא אנשים שפתרו את הקובייה במו
ידיהם ,שכן לפתור יותר מפאה אחת שלה זוהי משימה בכלל
לא טריביאלית.
הקורס הזה הוא מסע לוגי לפיתוח שיטה לפתרון הקובייה
ההונגרית ,המבוסס על השיטה ששוקה פיתח .נכיר בו גישות
שונות לפתרון בעיות .נלמד על תכונותיה של הקובייה ,וננצל
אותן כדי להתקדם במסע לעבר הפתרון .נעזר בכלים
מתמטיים ,לוגיים ואינטואיטיביים ,ואף בשיטת רישום בכדי
לרשום את שלבי הפתרון.
פיתוח פתרון לקובייה מהווה מודל לפתרון בעיה מורכבת,
הדורשת ניתוח של הבעיה ,חלוקתה לתת בעיות ,פתירת תת
הבעיות בדרכים שונות ,ולבסוף הרכבתן לפתרון אחד כולל
(כדוגמת פיתוח תוכנה או הנדסת בניין).
אין צורך בהכנה מוקדמת כלשהי לקורס ,ומאוד מומלץ
להימנע מהכנה מכל סוג שהוא! (בעבר תלמידים שבאו
"מוכנים" נטו להיות יותר מקובעים בחשיבתם ,פחות פתוחים
ללמוד ולתרגל חשיבה לוגית נוספת ,והפיקו פחות מהקורס).

אזהרה :הקובייה ההונגרית ממכרת!
מנחה :שוקה ברגמן

משחקי בריחה
בקורס שלנו התלמידים יוצאים
לפתור תעלומה ייחודית בסגנון
פנטזיה.
הם יתקלו באתגרים הדורשים תכנון
וחשיבה על מנת להתגבר עליהם.
ההרפתקנים יתנסו בעבודת בצוות,
יבינו מתי כדאי לשתף פעולה ומתי
לאפשר לנציג אחד להוביל ,ילמדו כיצד
לאגור ולהשתמש במשאבים ,ימלאו
משימות ,יפתרו תעלומות ,יתחמקו
ממלכודות ,יפצחו קודים וחידות,
יחשפו דפוסים ,יזהו צפנים ויתנו
לדמיון להשתולל.
מנחה :סתיו מורג

פלאי הרפואה ב'
בקורס "פלאי הרפואה ב" התלמידים יחקרו
נושאים שונים של תחום הרדיולוגיה
הרפואית ,והוטרינרית.
נלמד על אומנות צילום הרנטגן ,ובעיקר נדון
בשימושים של קרינת רנטגן ככלי לדימות
(הדמייה) במצבים רפואיים שונים ,כגון אבחון
שברים בעצמות ומעקב אחר החלמתם.
ניתוח צילומי רנטגן דורש הפעלת חשיבה
ויישום ידע שנלמד או שיש לחפשו במקורות
מידע שהתלמידים יכוונו אליהם.
בניתוח צילומי רנטגן התלמידים לומדים
אנטומיה ,פיזיולוגיה ופתולוגיה של גוף האדם.
בנוסף ילמדו רדיולוגיה – סקירת השיטות
הרדיולוגיות המשמשות ברפואה והבסיס
הפיזיקלי שלהן.
צילומי רנטגן בוטרינריה – נדון כיצד עוזר
הרנטגן בוטרינריה.

.

מנחה :מיקי אקשטיין

