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 ,אני עירית רוט ברגמן ,מלמדת במרכז פל"א  15שנה .לאורך השנים ריכזתי את
התחום החברתי -רגשי ,שימשתי כרכזת השתלבות מול ביה"ס המזינים והנחתי קבוצת הורים
לילדים מחוננים .בהשכלתי אני בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה ויעוץ חינוכי באונ' ת"א ,תואר
שני בטיפול באמנות ,לסלי קולג' ולימודי הנחיית קבוצות בת.ל.מ .בעבר הנחתי סדנאות של
ציור אינטואיטיבי למבוגרים .כיום רוב ימות השבוע אני עובדת כמטפלת באמנות במשרד
החינוך ובקליניקה פרטית ,בין השאר עם ילדים מחוננים .כל יום שלישי אני מחליפה בשמחה
את כובע המטפלת ועוברת לתפקיד של רכזת ומורה במרכז.
כרכזת של כיתות ג' אני רואה חשיבות רבה בקליטה מיטבית של התלמידים במרכז ,תוך מתן
דגש להשתלבות החברתית וליצירת תחושת השייכות של התלמידים ,במיוחד לנוכח אתגרי
הקורונה .זאת לצד טיפוח הסקרנות ,היצירתיות וחדוות הלמידה .צוות המחנכים/ות,
המורים/ות ,היועצת ואני מודעים לצרכים הרגשיים ,חברתיים ,קוגניטיביים של המחוננים ונפעל
בשמחה יחדיו לתת לתלמידים את המענה המתאים להם ביותר ,מתוך הקשבה לייחודיות של
כל ילד וילד.
מאחלת שתהיה לנו שנה של צמיחה משותפת!
שלכם,
עירית רוט ברגמן

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...

נפלאות כדור הארץ
כדור הארץ מזמן לנו תהליכים ותופעות
עוצמתיות ומורכבות.
ניתוחם והבנתם מזמנת הכרות עם מגוון תחומי דעת
בו זמנית.
בקורס נחשף לתופעות הללו ונתרגל ניתוח תופעות
מורכבות הדורשות חשיבה מסדר גבוה.
מה נפגוש בקורס? תופעות מעולם הליטוספירה – כגון
טקטוניקת הלוחות ,מבנה כדור הארץ ,הרי געש.
אטמוספירה ,הידרוספירה – סביבת האוקיינוסים
ועוד.
בנוסף לנ"ל לקורס יש גם פן ערכי .בעבודה אישית,
קבוצות קטנות ובמליאה הילדים בעצם מתוודעים
למרכז המחוננים והדרישות הלימודיות כמו גם
הערכיות שלו בפעם הראשונה.
אנחנו מתרגלים יכולת לעבוד בצוות ,שיתוף פעולה,
דנים ביכולת והחשיבות לכבד חברים לצוות – יתרונות
וחסרונות .אנו דנים בתכונות שיכולות להיות חשובות
לחיים בכלל ובנדרש ממדענים בפרט.
מנחה :משה ריבן

רוח החומר
הקורס רוח החומר הינו קורס יצירה והבעה ,אשר משלב
תהליכי יצירה של פיסול וציור עם הבעה רגשית .הקורס
מבוסס על התפיסה כי לצד פיתוח והעצמת יכולותיו
הקוגניטיביות של הילד המחונן ,יש חשיבות רבה
לטיפוח עולמו הפנימי ,פיתוח היצירתיות שלו וחיזוק
קשריו החברתיים.
המטרות לפתח את היכולת של הילדים לעצור ,להתבונן,
להפנות תשומת לב לעולמם הפנימי ולבטא אותו ואת
קולם הייחודי בעזרת יצירה .להפחית ביקורתיות
עצמית ,לפתח את היצירתיות ואת היכולת להנאה
מתהליך היצירה ,ללא תלות בתוצריו .לפתח את שפת
האמנות ולהרחיב את ההכרות עם האפשרויות הגלומות
בחומרי יצירה שונים ,בדרכים מקוריות .ליצור הכרות,
קרבה ושיתוף פעולה בין התלמידים.
הילדים עוברים מסע ,שמתחיל בטכניקות של ציור
אינטואיטיבי ,שעוזרות להשתחרר ולהפחית ביקורתיות
וממשיך עם עבודות בתלת מימד ,שמרחיבות את
היצירתיות ואת שפת האמנות ומאפשרות ביטוי עצמי
יצירתי .במהלך השיעורים מושם דגש על המפגש
והחקירה של חומרי היצירה ומשולבים משחקי יצירה
ועקרונות מעולם הקשיבות (מיינדפולנס).
מנחה :עירית רוט ברגמן

מספרולוגיה
הקורס 'מספרולוגיה' הוא קורס המפתח חשיבה
מתמטית ומלמד על תורת ותובנת המספרים.
לתלמידים מחוננים יש פעמים רבות חיבה
למתמטיקה ,אבל לרוב היא נשארת "מקצוע של בית
הספר".
במהותו של הקורס טמונה התקווה לפתח ולייצר
עבור התלמידים סקרנות לגבי התחום המתמטי.
מדוע למשל מתקיימים סימני ההתחלקות?
זה נכון שאנחנו יודעים שאם סכומים את הספרות
של מספר והסכום מתחלק ב  0 3אז המספר מתחלק
ב .5

אבל מדוע? מה הקשר?
בנוסף ,בקורס יש הסבר לשיטות חישוב מהירות
(בעיקר לכפל) עד .199*199
בכל שיעור נלמד שיטה חדשה שתועיל לנו בחשבון
מהיר בליווי סיפורים וחידות .הקורס רצוף בחידות
ומשחקים שמחברים את המתימטיקה ל"חיים
עצמם" ולכן גם נשארים בזיכרון וכן הסברים
בתורת ההגיון.
מנחה :אמיר פורת

סיפורים ומדעים
בקורס "סיפורים ומדעים" ,אנו מזמינים את
הילדים לצלול אל עולם האגדות והמיתוסים
ממקומות שונים בעולם ולאורך ההיסטוריה.
בכל אחד מהמקרים בהם נעסוק ,נחקור יחד
מנקודת מבט מדעית חלק כלשהו בסיפור.
סיפור האגדה נותן לנו הזדמנות לעורר את הדמיון
והסקרנות מצד אחד אך גם לשאול שאלות ולחפש
הסברים לתופעות שונות.
פנטזיה ומדע יכולים לצעוד ביחד.
תחומי המדע בהם ניגע לאורך הקורס מגוונים
וכוללים פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה ואסטרונומיה.
הקורס נבנה כך שייתן מענה רחב בהיבטים
הקוגניטיביים ,האישיותיים וגם החברתיים,
הייחודיים לתלמידי המחוננים.

אנחנו יודעים איפה הקורס מתחיל ,אך
איפה יסתיים -תלוי בכיוון אליו
התלמידים יובילו.
מנחה :שרון טל-מזעקי

האקדמיה לקומיקס
הקורס עוסק בתולדות הקומיקס ,אגדות
ומיתוסים עתיקים תוך כדי שיעורי
מלאכה בהם יוצרים (הילדים) את הסיפור
האישי שלהם ,דמויות וגיבורים  ,בתוך
עולם חדש של יצירה המאפשרת להם
לפתח את היכולת לדמיין.
מעבר לרכישת מיומנויות של חשיבה
יצירתית ,התלמידים לומדים לצייר
ולכתוב סיפור דרך הציור .כל זאת
בהדרכה צמודה על פי שיטות עתיקות
ומודרניות.
בנוסף לומדים הילדים על האומנות של
המאה ה .21-הם מפתחים כישורים
בינאישיים ,יצירת קהיליית לומדים,
שתזמן תקשורת מכבדת ,עבודת צוות
,ומחויבות לתוצאות משותפות.
מנחה :מרסלו אפשטיין

חוויה פיננסית
הקורס " חוויה פיננסית" פותח
צוהר לעולם הכלכלי ,עוסק
בכישורי חיים ומטמיע אוריינות
פיננסית.
במהלכו נבין את משמעות הכסף
ושימושיו השונים ,תוך הכוונה
לדמות הבוגר  2030נעסוק בידע,
מיומנויות וערכים.
נפתח חשיבה ביקורתית ,אחריות,
כישורי יזמות ומנהיגות.
באמצעות הפעלות ומשחקים
כלכליים ,ניטע מונחי יסוד
כלכליים ,נעודד חשיבה עצמאית
ולקיחת אחריות פיננסית.
מנחה :אביחי גוטליב

אקשן...מצלמים
מטרת התוכנית הינה הקניית ידע מקצועי
בתחום הקולנוע והניו מדיה .
הילדים ילמדו על עולם הקולנוע והניו
מדיה ,באמצעות לימוד תיאורטי ומעשי -
חוויתי .
הילדים יכירו את ההיסטוריה של המדיום
הקולנועי ,מהסרטים הראשונים בהיסטוריה
ועד לסרטוני היו  -טיוב של ימינו.
דרך המסע בזמן ,נחקור את יסודות השפה
הקולנועית ,שפה אליה חשופים הילדים על
בסיס יום יומי .
באמצעות תרגילי הצילום והפקת סרט נכיר
את התפקידים על הסט הקולנועי  -בימוי,
משחק ,הפקה ,צילום ועוד ,תוך דגש על
עבודת צוות.
מנחה :אמיר ארמל

