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

"אי אפשר ללמד אדם דבר ,ניתן רק לעזור לו לגלות זאת בעצמו"
(גליליאו גליליי ,אסטרונום ,ממובילי המהפכה המדעית)
נעים להכיר ,אודין זינגר ,התחלתי את דרכי במרכז המחוננים והמצטיינים לפני 8שנים
כתומכת הוראה בתקופת לימודי לתואר ראשון בהוראה .בשנת הלימודים תשפ"ב ארכז את
תכנית המצטיינים כולה .בוגרת  Be.dבהוראת חינוך גופני ,בעלת התמחות בשיקום לב ריאה.
לקראת שנת הלימודים תשפ"ב מא חלת לכל תלמידי תכנית המצטיינים ,שנה מוצלחת,
מעניינת ומאתגרת .שנה של בריאות ,למידה וחוויות חדשות .כרכזת תכנית המצטיינים אני
רואה חשיבות רבה ביצירת סביבת למידה ייחודית ,חווייתית וחדשנית תוך שיתוף התלמידים
בעשייה השוטפת במרכז וזאת על מנת לאפשר לתלמידי התכנית למקסם את יכולותיהם
וכישוריהם .אני וצוות המורים שמים לנגד עינינו את טובת התלמידים והצורך להעשיר את
הידע שלהם ,תוך שימת דגש על צרכיהם כתלמידים מצטיינים ובשילוב מתן מענה
דיפרנציאלי .אני מזמינה אתכם/ן להצטרף אלינו למסע של הגשמת חלומות והפיכת הבלתי
אפשרי לאפשרי .מאחלת לכולנו שנה של שגשוג ,שיתוף פעולה והרפתקאות חדשות!
שלכם,
אודין

הורים ותלמידים יקרים,
נעים להכיר .שמי טל גינזבורסקי
כיועץ אני מאמין ברווחה נפשית וה Well Being-של התלמידים ,ליצור סביבה מוגנת ובטוחה
המאפשרת שיח פתוח וכן.
אהווה עבורכם ,תלמידים והורים ,אוזן קשבת ,אתמוך רגשית ואתן מענה מקצועי במידת
הצורך .אני כאן כדי לעזור להתגבר על האתגרים ועל הקשיים הרגשיים שעומדים בפני כל ילד
ומתבגר ,וזאת כדי לאפשר סביבה מיטבית ללמידה ולצמיחה.
"הדלת שלי תמיד פתוחה בפניכם" אינה קלישאה .אני מזמין אתכם ליצור קשר ,תלמידים
והורים ,בכל שעה ,ולהתייעץ בכל נושא ועניין .לסייע לי לסייע לכם למצוא את הפתרונות
הטובים ביותר עבורכם.

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

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

מוטוריקה כף היד
בקורס התלמידים לומדים את מבנה ותפקוד כף
היד בראייה כוללנית ,ובפרטים הקטנים.

אנו לומדים בשלב הראשון על המבנה,
עצם ,שריר ,רקמות חיבור ,גידים ועיצבוב
כף היד.
בשלב השני הילדים חווים איך פועלת כף
היד סימולטנית עם הפראקסיס praxis
שבמערכת העצבים ,על כלל היבטים של
פעולה :עוצמה ,רכות ,חישה ,דיוק ,כיוון,
כיוונון ,מתח ,גמישות ,כאב ,טמפרטורה,
מנוף ,ומינוף בפעולה מוטורית.
על ידי שילוב כלי עבודה שונים מתנסים
התלמידים בהבנת האדפטציה של כף היד לכלי
עבודה ויצירה.
במהלך הקורס מתוכננת יציאה למרכז רפואי
בה יפגשו התלמידים כירורג כף יד
ופיזיותרפיה כף יד.
מנחה :איסי דוד

אני מנהיג את עצמי
מטרות הקורס  -פיתוח ושימור
הסקרנות הטבעית של התלמידים
מגוון
פיתוח
המצטיינים,
בטחון
פיתוח
אינטליגנציות,
ביכולות אישיות ,למידה כיצד
לשתף פעולה ועבודה בשיתוף
פעולה.
הקורס עוסק בפיתוח היכולת
להקשבה פנימית ,העצמת הדימוי
העצמי ומימוש תחושות של
מסוגלות.
האווירה בקורס מעודדת יכולת
העזה ,צבירת בטחון הדרגתית
ופיתוח יכולת התמדה.
הילדים יבצעו במהלך הקורס
משימות אישיות וצוותיות.
מנחה :יואש קציר

לגלות את הניצוץ שבתוכי
הקורס הינו קורס חוויתי אמנותי המאפשר
לתלמידים מרחב להבעה ויצירה דרך
ציורי מנדלות המשלבות צורות
גיאומטריות.
חופשיות,
יצירות
הן
המנדלות
ואינטואיטיביות
אינידבידואליות
במעגלים ,לא ניתנות לתכנון מוקדם אך גם
מורכבות מצורות גאומטריות הקיימות
בטבע עם חוקיות של סימטריות ידועה
מראש.
התלמידים ינועו בתוך הדואליות הזו
וייפגשו את האמנות כנתינת דרור
לניצוצות פנימיים.
הקורס נועד לתת כלים לאמצעי ביטוי
אמנותיים ולעודד עשייה יצירתית
אמנותית ממקום חופשי ,תוך חוויה של
שקט פנימי והפקת תוצר סופי בסוף תהליך
הלמידה.
מנחה :עירית שלו

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

בובה של קורס
תיאטרון בובות הוא תחום באמנות
התיאטרון בו משתמשים בבובות להצגת
הצגה .קיימים סוגים רבים של תיאטרוני
בובות ,ומגוון גדול של בובות המופיעות
בהם .בדרך כלל ,הבובות מפוסלות או
יצוקות ,לעיתים אלה בובות פשוטות ביותר
ולעיתים יצירות מורכבות.
מפעיל הבובות עשוי להפעילן ישירות על
ידי אחיזתן בידיו ,בעקיפין בעזרת חוטים,
בעזרים מכניים אחרים ואף בשלט רחוק
אלקטרוני.
נכין בובות תיאטרון מעיסת נייר ובד.
נלמד איך מפעילים בובה .נלמד על האנשה
והנפשה ועל איך מכינים הצגה עם התחלה
אמצע וסוף.
נתחלק לקבוצות נכין הצגות קצרות ונקבל
משוב .נלמד איך לתת ולקבל ביקורת
אמנותית.
מנחה :רענן זיו

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

ביוכימיה
הקורס יכלול את הבסיס לכימיה,
הטבלה המחזורית ,חומרים
וימשיך
מכירים
שכולנו
לתגובות הכימיות ברחבי כדור
הארץ ,החל מגלעין כדור הארץ,
דרך הלוחות הטקטוניים ועד
לקצה האטמוספירה.

נלמד על תגובות כימיות
בבעלי חיים וצמחים ,היסודות
הנפוצים ביותר ואיך גוף
האדם זקוק להם .נלמד איך גוף
האדם משתמש בחומרים כמו
חמצן ,ברזל ,אשלגן ונתרן
ועוד המון דברים שקשורים
לנושא.
מנחה :אסף פלך

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

חקר מעמקים
במהלך התוכנית נתאר בקווים כלליים
את השינויים הדרמטיים ,אשר עברו
יצורים מימיים במרוצת האבולוציה
ע"י עידוד שאלות והענקת כלים
מדעיים להתמודדות עימן.

ביד מדעית יציבה ,אך בקלילות
נתאר את איבוד התלות המוחלטת
של היצורים החיים במים לתלות
חלקית בלבד ,המאפיינת חיים על
גבי היבשה.

בתוכנית ,יעברו התלמידים
שיעורים משולבים ,באקולוגיה,
גנטיקה ,זואולוגיה ,פילוגנטיקה,
ביולוגיה של התא וביולוגיה
התפתחותית וזאת דרך התנסות
אישית ולמידה מתוך חקירה.
מנחה :אורי בצלאל

