
 



 

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

 והוותיקים בארץ  . 

תלמידים מחוננים ומצטיינים שאותרו על   1,150לומדים בו מעל  

 הגבוה ביותר . ידי משרד החינוך כבעלי הפוטנציאל הלימודי 

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 

חדשות   הייחודייםואפשרויות  לכישוריהם  ביטוי  צירת לי  ,מתן 

 דפוסי לימוד וחינוך הולמים תוך התחדשות מתמדת . 

,גמישות  רגשית  תומכות  למידה  סביבות  ליצירת  מחויבים  אנו 

 ידע חדש .  -ודינאמיות , שבהן יתאפשרו שיח מאתגר ויצירת

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

 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 .  

לקורסי  כמצטיינים  שאותרו  התלמידים  מגיעים  הצהריים  אחר 

 העשרה ברמה לימודית גבוהה  ביותר. 

ממשיכים רב במרכז,  לימודיהם  את  המסיימים  מהתלמידים  ים 

מיוחדת   במסגרת  פעילותם  המיועדת   –את   , בוגרים  תכנית 

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

הדעת   46  –כ בתחומי  מומחים  והם  בתוכנית  מלמדים  מורים 

רב וגישה  מתקדמים  תארים  בעלי  לרוב  מלמדים,  הם  - אותם 

 תחומית.  



  

לפתוח את שנת הלימודים תשפ"ב.   שמחה ונרגשת אני  

שיתופי פעולה   ומצוינות, בעשייה חברתית,אנו מאמינים במיצוי 

וטיפוח היחיד. מיצוי היכולות הרבות, השונות והמגוונות של 

החברתיים   הכישורים טיפוח  בתחומי הדעת השונים, תלמידינו 

תוך סקרנות, התלהבות ומתוך בחירה. והאישיים  

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

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

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

 את תלמידנו לקחת חלק בפרויקטים, לצמוח ולגדול יחד איתם. 

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

לקראת פתיחת   בצורה מיטבית ת בית הספרכדי להכין א  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

בד. תוך שיח נקי ומכ  באחריות חברתית בסובלנות ונמשיך לעסוק הקהילה  

למשימה, שיפר   והמסור שנרתם לצוות המדהים זה המקום להודות

בדרכי  ודייק במתן מענה לימודי המותאם לכל התרחישים,

מתקדמות. הוראה  

  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  

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

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".

  עניין. מוצלחת ומלאת שנה טובה, מאחלת לכולנו שתהא

 שלכם, 

   קדמי  פז 



 

תשפ" הלימודים  שנת  פתיחת  המחוננים    בלקראת  במרכז 

קורונה, ימי  הם  כשהימים  פ.ל.א,  את   מברכת והמצטיינים 

היקרים   תלמידנו  כל  את  המסור,  המורים  ג'    –צוות  שכבת 

החדשים, התלמידים הממשיכים ואלה המצטרפים למרכז בכל  

 שכבות הגיל ואת ההורים השותפים לנו.

מקום מהווה  במרכז  ההעשרה  וחווייתי יום  עבור  משמעותי 

המחוננים  הילדי אליו  -ם  בשמחה מקום  ובציפייה  מגיעים 

ונהנים מיטבית  וחברתית  קוגנטיבית  משבירת  להעשרה 

 במהלך השבוע.  השגרה

איכותיות וייחודיות.   מדי שנה, אנו נהנים מקבוצות תלמידים

לימוד לתחומי  נחשפים  ומאתגרים,  התלמידים  מגוונים 

בעלי גבוהים לחברים  ולמור כישורים  להם,  ים הדומים 

 המלמדים למידה המותאמת למחוננים.

את לראות  רצון  שביעות  מלאי  הקשרים  אנו 

ילדים היפים החברתיים בין  למרכז  שנרקמים  המגיעים 

ספר   בתי  יסודיים   -ממגוון  דתיים,  וממלכתיים  ממלכתיים 

 וחטיבות, מרחובות והסביבה, מקיבוצים, מושבים וערים. 

כן בכל מידע רלוונטי מזמינה אתכם, הורים וילדים יקרים, לעד

או   שאלה  בכל  לפנות  תוכלו  שאליה  כתובת  בנו  ולראות 

פעולה היוועצות. מסייע   שיתוף  להורים,  המרכז  צוות  בין 

רבות לשילוב מוצלח ומיטבי של הילדים במסגרת יום העשרה 

 למחוננים. 

זו ששנה  לכולנו  עשייה,  מאחלת  שנת  תהא 

 איתנה ובריאות הגשמה

   שלכם,

 קפלינסקי ענת  

 

 



  

 , כוון לירח 

 בין כוכבים... 

 אתה תנחת 

 , אפילו אם תחטיא



 

עליית   2040 על  המדענים  אזהרות  למרות 

ב   העולמית  בממוצע  2הטמפרטורה   ,מעלות 

,  גרמה להמסת קרחונים   ,ההתחממות הגלובאלית

ו  הים  פני  מפלס  שטח לעליית  מחייה הצפת  י 

  היבשה   חשש כבד להעלמותנרחבים. עד כי קיים  

ובעלי   צמחים  של  מינים  אלפי  להכחדת  ואיתה 

 על כדור הארץ.  חיים 

להצלה  התלמידים    על מחייה  מרחב  ליצור 

הצומח  החי,  מגוון  של  והעושר    הידע,  ושימור 

 .  התרבותי הקיים

הקורס  ב לדון ימהלך  מנת  על  בקבוצות  עבדו 

בפני  העומדות  המרתקות    סקרו י  .םהבסוגיות 

תח  מהעבר   אם ה  בחנוי  ,ומיםמגוון  ללמוד    ניתן 

המוסריות,  יו לסוגיות  בנוגע  הכרעות  קבלו 

הה העומדות  הנדסיות,  והפיזיקליות  טכנולוגיות 

 .הםבפני

תלמידים   עם  פעולה  בשיתוף  יתבצע  הקורס 

מחוננים  שלושה  מ מדע    -מרכזי  רחובות,  פ.ל.א 

   .נרתוכ ודעת כרמיאל,
 

The "Noah's Ark" 2040 

 

 אביחי גוטליב, יצחק מרמלשטייןמנחים: 

 



  

 האקדמיה לקומיקס 

   חשבתם פעם מה היה קורה אם....

מאוס ניקולא  היה  מיקי  עם  על    טסלה  מדבר 

כדי   תוך  בזמן  יחד  שנסעו  אחרי  האנושות 

פגישה של חייזרים ששולחים מסר לאנושות  

על   שמתלונן  נפוליאון  של  מהתקופה 

 הבריטים... 

הקומיקס בתולדות  עוסק  אגדות  ,  הקורס 

  .ומיתוסים עתיקים

  את הסיפור שלהם, דמויות ם יוצרים  תלמידיה

 . בתוך עולם חדש, וגיבורים

סיפור    מדויל  הם ולכתוב  בשפת  לצייר 

ממדיים,   לבנות,  הקומיקס תלת  דגמים 

להיסטורי הקשורים  מדע,  הבנושאים   ,

 ד. ועו פוליטיקה, אנושות, מדע בדיוני

לקומיקס הדמיון,    תמפתח   האקדמיה  את 

חשיבה גבוהה, ניתוח  :  כישורים כגון   תודורש

יצירתיות,   בעיות,  עבודה  ופתרון  יכולות 

   טקטיקה ועוד. עלילתית, אסטרטגיהבצוות, 

 
 

 מרסלו אפשטיין מנחה: 



 

 מילולוגיה

השפה העברית היא שפה מורכבת. היא 

 מכילה בתוכה רבדים נסתרים שאנו לא

אחת   ועל  היום,  במהלך  בהם  מבחינים 

בצורה   בה  משתמשים  לא  וכמה 

כפי שמתבקש מאיתנו לעשות   יצירתית

 כך.

זה   הטכניקות  נלמד  בקורס  את 

חידות   לבניית  היגיון הבסיסיות 

על השפה   המבוססות  של  לוגיקה 

המבוססות   חידות  ופיצוח  העברית, 

 אותיות.  אנגרמות או חילופי

התלמידים   להמציא  י על  היה 

שיעור   בכל  עצמם  את  מחדש 

את מהמציאות   ולנתק  עצמם 

 כולנו חיים.  הלוגית בה
 

 אורי בכור מנחה: 



 

         EV blocksתוכנית 

את  וחושפת    LEGOגובשה על ידי    EV3תוכנית   

למדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה    התלמידים

(STEM ,מהנה מעשית,  למידה  באמצעות   )

 ומרגשת. 

המשתתפים צוברים ניסיון בפתרון בעיות בעולם 

רובוטיקה,   תוכנית  באמצעות  המסייעת האמיתי 

 לבנות עתיד טוב יותר יחד.

ה ל  EV3תכני  השראה   תלמידים מעניקים 

להתנסות ולהגדיל את כישורי החשיבה, התכנות 

למידה   באמצעות  שלהם  החשובים  והעיצוב 

 ורובוטיקה.  STEMמעשית של 

ערכים  בה  למשתתפים  מקנה  התכנית  לכל,  מעל 

ע כגון  חשובים  שיתוף חברתיים  צוות,  בודת 

 פעולה ומעורבות בקהילה.

בקורס נלמד לפתח רובוטים מרמת האבטיפוס, עד  

לרמת פעולה מלאה, כולל תכנות ומכניקה. נלמד 

לפתור בעיות מכניות טכניות ונלמד להביא רעיון  

 למציאות.

הקורס   בתחרותבמסגרת  משתתפים   התלמידים 

עולמית  גם  ובתקווה  לגו    ארצית  חברת  בחסות 

 טכניון. ומתנהלת ב
 

 קיקו ידיד מנחה:  

 



  

 תרבות יפן 

יפן  ה  תרבות  ללימודי  באופן תכנית  ועוצבה  פותחה 

 . מחונניםמיוחד לתלמידים 

הק התלמבמהלך  בספרות ורס  מתעמקים  ידים 

עכשווית,   יפנית  אומנות  האיקו,  שירת  יפנית, 

היכרות עם אתרים  וקליגרפיה, אמנויות זן שונות,  

 .מפורסמים ביפן

שירה, מיתולוגיה, יצירתיות  ספרות,  בבנוסף, נתעמק  

רניים  על טקסים ופולחנים עתיקים ומודנלמד  יפנית,  

לחימה   באומנות  התנסות  על  ו  סומו,  –כולל  לימוד 

    זה ועוד.ורט ספהמקור העתיק ממנו נובע 

על  ניתן   והשפה  הדגש  יום  המנהגים  היפנית 

ביפן,  ,  יומייםה הנהוגה  הכבוד  יחסי  מערכת 

בזולת השונות    ,ההתחשבות  והברכות  הקידות 

יוצרים אווירה מיוחדת בכיתת  , ההמקובלות ביפן

 הלימוד. 

ננסה להבין כיצד שונים החיים אצל הילדים היפנים  

אצלנו. ך החשיבה היפנית ולאמץ  ומה ניתן ללמוד מדר

על   לימוד  יפן    ה ההיסטוריבצד  של    –העתיקה 

וכו' שירים    ,סמוראים  נכיר  יפנים,  משחקים  נשחק 

   ובעיקר נהנה.

 
 קסאדר ז מנחה:  



  

 מבוכים ודרקונים 

תפקידים  משחק  הוא  ודרקונים  מבוכים 

המפתח כישורים רבים כמו אלתור, דמיון,  

יצירתיות,   צוות,  עבודת  החלטות,  קבלת 

 פתרון בעיות, ניתוח מצב ועוד.  

במבוכים ודרקונים כל תלמיד משחק דמות 

בעולם פנטזיה, ויחד עליהם להתמודד עם  

אתגרים שונים. במהלך הקורס התלמידים 

מגוון על  תחומים,    ילמדו  של  רחב 

ועד   הביניים  ימי  של  מהיסטוריה 

ביוון  אגדיים  יצורים  של  לפולקלור 

 העתיקה.  

למחוננים   במיוחד  מותאם  הקורס 

יותר של   גבוהות  ומכיל רמות  ומצטיינים 

סוגיות  היגיון,  וחידות  מתמטיות  חידות 

לדמויות   הנוגעות  ומוסריות  אתיות 

כישורים   של  ופיתוח  יצרו  שהשחקנים 

 רגשיים.   -חברתיים

 . 

 

 אורי בצאםמנחה: 



 

 תרחישי מציאות

מערכות    של  בהתפתחות  עוסק  הקורס  

מתצורות  החל  וחברתיות.  שלטוניות 

במערכות  סוגיות  ועד  קדומות  שלטון 

 שלטוניות בימינו.  

באמצעות   מבוצע  בקורס  הלימוד 

מצבים שונים שמונחים בפני    -תרחישים  

לפתור   עליהם  ושאותם  התלמידים, 

שונים:   לחץ  זמן  בתנאי  כנגד  לעתים 

קבוצה,   כנגד  קבוצה  לעתים  קצוב, 

 לעתים כנגד גורמים נסתרים.

על   נלמד  שכאלו  המחשות  באמצעות 

 מערכות שלטוניות כגון מועצות, 

כאשר  ועוד,  ייצוגי  שלטון  מלוכה, 

מקבלי הם  עצמם  ההחלטות    התלמידים 

 ומכווני המדיניות. 

וחידונים יאותגרו    –  חידות  התלמידים 

 בחידות וחידונים בנושאי רדיולוגיה.

 איתמר פארן מנחה:  



  

צילומים   אם  פעם  יכלו  חשבתם 

או   במייצג  פעם  השתתפתם  לדבר? 

  בתערוכה?

אפשר   בדיוק  מה  יודעים  אתם 

 לעשות עם מצלמה?

בקורס "רעש!!! מצלמים!!! תקבלו 

הזדמנות לחקור את המצלמה בזווית  

 קצת שונה. 

תמונות,   ובבימוי  בצילום  תתנסו 

 סרטונים ווידאו ארט. 

תלמדו על מערכת היחסים המעניינת  

י קבלת כלים  בין במה לצילום תוך כד 

טקסט   ועבודה  בימתית  לנוכחות 

 מילולי. -מילולי וא

אינטראקטיבית   תערוכה  יחד  תצרו 

כחלק   השחקנים  תהיו  אתם  שבה 

 ממיצג גדול ושכבתי. 

 . 

 

 !!!רעש!!! מצלמים

 לקס  ומורן רייסקי , אביבהצרפתי אבי: יםמנח 

 



 

 ם בפניכבעמודים הבאים מוצגים 

 מבחר קורסים לבחירה. 

 שימו לב 

 סמסטריאליים ים  ישנם קורסים שנתיים וקורס

 1/10/21במפגש החשיפה 

 בחירה  סתתבקשו למלא טופ 

 

 



  
 מרסלו אפשטיין ויצחק מרמלשטיין: מנחים

 

קומיקס  ציירתם  האחרונה  בפעם  מתי 

 באמצעות רובוט?  

 נשמע מוזר? 

בשבליכם   הקורס  הוא    – רובוקומיקס 

הפעם   רק  התשיעית"  "האומנות 

 באמצעות רובוטים!!! 

בה   ייחודית  להרפתקה  אלינו  הצטרפו 

נלמד אודות רזי הקומיקס, סוגי קומיקס,  

עד   קומיקס  ביצירת  אישית  התנסות 

גבולות  ליצירה   חוצת  ייחודית  מכאנית 

 ביצירת קומיקס באמצעות רובוטים!!!. 

הרובוטים בהם נשתמש כוללים רובוטים  

ייחודיים מפרקיים   -   מאוד  רובוטים 

וקלים   בתכנות  מינימאלי  ידע  דורשים 

להרכבה   שימוש   Clicbotמאוד  וכן 

"מדפסות"  ליצירת  ארדואינו  בלוחות 

Freehand  אנכיותDrawbot . 

 

RoboComics 

 



 

 עדשה ה מבעד

בקורס נכיר את עולם הצילום על  

היצירתי    בצד  ניגע  גווניו,   כל 

וכמובן   הצילום  של  והאומנותי 

של נ הטכנולוגי  הצד  על  למד 

, איך היא פועלת ואיך  מצלמה ה

בכלי   להשתמש  יכול  כצלם  אני 

כצלם  עצמי  את  להביע    כדי 

 .  ואומן

כל זאת נעשה בעזרת המצלמות  

נחקור    ,במרכזהחדשות שיש לנו  

אותן נלמד את כל הכלים שהיא  

 נותנת ובעיקר נצלם והרבה. 

תערוכת    נציגהסמסטר    בסיום 

   שתסכם את הקורס. צילומים 

 
 צרפתי, אביבה רייסקי, מורן לקס אבי: יםמנח 



 

 יזמים צעירים

בשטחמשלב  הקורס   ומקורית  מעשית    , התנסות 

רב, העצמה   הכשרה  ידע  בשילוב  מקצועית, 

  2030אישית וקבוצתית ובדגש על דמות הבוגר  

 מיטבית להשתלבות הדרושות פיתוח מיומנויותו

 .העבודה והעסקים העתידי בעולם

עסקים"   "עושים  הבינלאומית  מהתוכנית  כחלק 

של "יזמים צעירים ישראל", בתמיכת "קבוצת  

", בליווי מנטור מקצועי מהחברה ומנחה  שלמה  

תהליך  מ נעבור  בארץ,  האוניברסיטאות  אחת 

 מתודי, מגבש ומעצים. 

נהפוך רעיון למציאות, נתנסה במחזור חיים שלם  

הקמת   משלב  החל  משלנו.  עסקית  חברה  של 

תפקידים,   בעלי  ומינוי  הון,  החברה  גיוסי  דרך 

היתכנות שוקו  בדיקות  ייצור סקרי  פיתוח   ,

שונות   ותחרויות  בכנסים  הפתרון  הצגת  ושיווק, 

 ועד לפירוק החברה וחלוקת רווחים.  

לאתגבמסגרת   נדרש  גמישות  הקורס  רבים,  רים 

אחריות,   חלוקת  משימות,  ריבוי  מחשבתית, 

 עבודת בקבוצות ועמידה בלוחות זמנים.  

 
 אביחי גוטליב : מנחה

 קורס 

 שנתי 



  

 פילוסופיה

של  בסיסה  היא  לכל,  המקור  היא  פילוסופיה 

המדע, המתמטיקה וההיסטוריה. הליכה בשבילי 

מוסרית  לוגית,  לחשיבה  מובילה  הפילוסופיה 

 וערכית.  

הווית  של  פילוסופיות  בסוגיות  מתמקד  הקורס 

 וקיום הידע המדעי )תחום האפיסטמולוגיה(. 

הקורס נותן טעימה פילוסופית מההוגים הגדולים  

החשיבה  ה של  והבנ  ההחשיבה והדעת. חקיר של  

הפילוסופית, טועמת את אופיו של הילד המחונן  

מידה ובעל  אל    ,כסקרן  להיפתח  לו  ומאפשרת 

 הסובב אותו. 

במהלך הקורס נקרא טקסטים פילוסופיים שונים  

הם. נטעם קצת  יעל הידע, הרגש ומה שבינ ונדון 

מלמדים   הם  מה  לראות  וננסה  ושירה  ספרות 

 אותנו.  

תהליך של  "סינתזה"   בסופו  מהי  ללמוד  ננסה 

שלמה" "דעה  מנסחים  מהדורה   וכיצד  ונפרסם 

בנוגע  פילוסופית  אסופת מאמרים  דיגיטלית של 

  לנושאים יומיומיים.

 אורי בכור : מנחה 



 

 אתם קוראים נארוטו? 

 סאקורה?  שמעתם על 

בסדרות   אומרים  הם  מה  להבין  רוצים 

 הקומיקס והאנימה הכי מפורסמות בעולם?  

 ? J-popאו שאתם מכורים ל 

מבנה   את  נלמד  למתחילים  יפנית  בקורס 

היפני  המשפט בשפה  שימוש  הבסיסי  ת, 

לבנות   יכולת  עצם,  ושם  תואר  בפועל 

בסיסית.   ברמה  תשובה  ולענות  שאלה 

תפקידי  חיי המשפחה,  התמצאות בשטח, 

התייחסות   תוך  )בשפה(  המשפחה  בני 

הקיימת   המסועפת  הכבוד  יחסי  למערכת 

כתב   מערכת  ולכתוב,  לקרוא  נלמד  ביפן, 

 סימנים ובעיקר נהנה!  46אחת בת  

סיום כגון כין פרוייקט  ף השנה נלקראת סו

הצגה ביפנית עם תלבושות או נתחקה אחר  

 סצנה מעולם האנימה.

 

 " יפנית אני מדברת אליך"
 

 קסאדר ז : מנחה



  

בקורס זה התלמידים נחשפים לעקרונות  

ממה מורכבת   -במשפט וחקירה פליליים  

נפשי[,  רכיב  ]מעשה/הימנעות,  עבירה 

מנוהלת   כיצד  חשוד,  של  זכויותיו  מהם 

חקירה משטרתית, איך בודקים ממצאים  

מפענחים   כיצד  אצבע,  טביעות  כגון 

או  פוסלים  איך  בסיסיים,  צפנים 

ת מכינים  וכיצד  חשדות,  יק מאששים 

 אישום. 

, באמצעות חקירה אותה מנהלים  אלהכל  

התלמידים עצמם על בסיס מידע הנמסר  

התלמידים   השיעורים:  במסגרת  להם 

חשודים,   יחקרו  אצבע,  טביעות  יבדקו 

יבדקו ממצאים, יסיקו מסקנות ממצאים, 

להעלות  ילמדו  לוגיות,  חידות  יפתרו 

תיאוריות,   להפריך  או  ולבסס  השערות 

למצ במטרה  או והכל  האשם  את  וא 

 האשמים בפרשיות אותן נחקור. 

 

   ובלשות קרימינולוגיה
 

 איתמר פארן : מנחה



 

 בונים עתיד בלגו

  ילמדו תלמידים  הבו  שנתי    פרויקט

לגו,   קונסטרוקציה  דרך  אמנות    , על 

 .  מכניקהו

ידי יבנו    םביניההשילוב    על 

החופשי עולם    הדמיון כיד    התלמידים

פנטזיות   של  עולם  חדש,  עתידני 

בתוכוהמשל וחלומות   טכנולוגיה    ב 

 . ופסלי לגו מתקדמת

הפרויקט  ומטר של  העל   פיתוח  הןת 

למידה  יצירתית  חשיבה  טכנולוגית  , 

והתנסות    זמנים  ותעמידה בלוחמעשית,  

של  ב גודל  בסדר  אירוע  תערוכה הפקת 

 .  אזורית

ת למתחמהתערוכה  מתחם  כל  .  םיחולק 

של לגו   יםפסלב  וילווהאחר נושא ביהיה 

 . יםמכני ערכים יבעל

 . ארבעה מייצגים גדולים ןהקבוצה תכי

 ו ידיד קיק:  מנחה 



  

בקסם   הפנטזיה שימוש  מספרות  בסיסי  חלק  היה  תמיד 

שונה   השימוש  טכניקת  אולם  תפקידים,  וממשחקי 

 ממהדורה למהדורה ומעולם לעולם:  

 למידה לחשים על ידי שינון מספרי לחשים 

 שימוש באנרגית בעלי חיים וצמחייה 

 שאיבת כוח ממישור הקסם 

 סיוע מאלי הקסם 

 רבות עוצמה   ממדיותעזרה מישויות חוץ 

 ח ל כטוטמים ש

 יצירת רצף רונות 

 שימוש במילות עוצמה

 שימוש במאגר מאנה קיים ותחזוקו 

 ועוד שיטות רבות אחרות. 

מספר   נכיר  קלאסיות  בקורס  קסם  על שיטות  ונלמד 

בהתנהלות   ביניהן  וההבדלים  שלהן  הייחודיות  התכונות 

 השוטפת, יתרונות וחסרונות. 

נה ונבשיטת קסם חדשה  לאחר מכן נבנה בעבודה משותפת  

לה חוקים והגבלות שיאפשרו להשתמש בה בצורה מאוזנת 

 -   במהדורות של משחק התפקידים הפופולרי ביותר בעולם

 מבוכים ודרקונים.

 אורי בצאם: מנחה 

 פיתוח קסם  - פרויקט מבוכים ודרקונים 
 



 


