
 



 

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 

אפשרויות חדשות להעצמת מכלול היבטיה תודעה ,למתן ביטוי 

צירת דפוסי לימוד וחינוך הולמים תוך  לכישוריהם הייחודיים ולי

 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 



 

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

 עית( )גליליאו גליליי, אסטרונום, ממובילי המהפכה המד

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

  כתומכת הוראה בתקופת לימודי לתואר ראשון בהוראה. בשנת הלימודים תשפ"ב ארכז את 

 .בהוראת חינוך גופני ,בעלת התמחות בשיקום לב ריאהBe.d בוגרת    כולה.  תכנית המצטיינים

מא תשפ"ב  הלימודים  שנת  מוצלחת,  לקראת  שנה  המצטיינים,  תכנית  תלמידי  לכל  חלת 

כרכזת תכנית המצטיינים אני    מעניינת ומאתגרת. שנה של בריאות, למידה וחוויות חדשות.

רואה חשיבות רבה ביצירת סביבת למידה ייחודית, חווייתית וחדשנית תוך שיתוף התלמידים  

ל התכנית  לתלמידי  לאפשר  מנת  על  וזאת  במרכז  השוטפת  יכולותיהם  בעשייה  את  מקסם 

את טובת התלמידים והצורך להעשיר את    אני וצוות המורים שמים לנגד עינינו  וכישוריהם.

מענה   מתן  ובשילוב  מצטיינים  כתלמידים  צרכיהם  על  דגש  שימת  תוך  שלהם,  הידע 

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

 והרפתקאות חדשות!  לת לכולנו שנה של שגשוג, שיתוף פעולה מאח אפשרי לאפשרי.

 שלכם, 

 אודין 

 ,הורים ותלמידים יקרים

 נעים להכיר. שמי טל גינזבורסקי  

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

 המאפשרת שיח פתוח וכן.  

במידת  מקצועי  מענה  ואתן  רגשית  אתמוך  קשבת,  אוזן  והורים,  תלמידים  עבורכם,  אהווה 

הצורך. אני כאן כדי לעזור להתגבר על האתגרים ועל הקשיים הרגשיים שעומדים בפני כל ילד 

 ללמידה ולצמיחה. ומתבגר, וזאת כדי לאפשר סביבה מיטבית 

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

לי     והורים, לסייע  ועניין.  נושא  בכל  ולהתייעץ  שעה,  לכם  בכל  הפתרונות  לסייע  את  למצוא 

 הטובים ביותר עבורכם. 

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

 טל 

 



  

 , כוון לירח 

 בין כוכבים... 

 אתה תנחת 

 , תחטיאאפילו אם 



 

 ביוכימיה 

הקורס יכלול את הבסיס לכימיה,  

חומרים   המחזורית,  הטבלה 

וימשיך   מכירים  שכולנו 

כדור   ברחבי  הכימיות  לתגובות 

הארץ, החל מגלעין כדור הארץ,  

ועד   הטקטוניים  הלוחות  דרך 

 לקצה האטמוספירה. 

כימיות   תגובות  על  נלמד 

בבעלי חיים וצמחים, היסודות  

גוף   ואיך  ביותר  הנפוצים 

האדם זקוק להם. נלמד איך גוף  

כמו   בחומרים  האדם משתמש 

אשל  ברזל,  ונתרן  חמצן,  גן 

שקשורים   דברים  המון  ועוד 

 לנושא. 
 

 אסף פלך מנחה: 



  

 מספרולוגיה

חשיבה  'מספרולוגיה'  הקורס   המפתח  קורס  הוא 

 מתמטית ומלמד על תורת ותובנת המספרים. 

חיבה   רבות  פעמים  יש  מחוננים  לתלמידים 

למתמטיקה, אבל לרוב היא נשארת "מקצוע של בית  

 הספר".  

ולייצר   לפתח  התקווה  טמונה  הקורס  של  במהותו 

המתמטי.   התחום  לגבי  סקרנות  התלמידים  עבור 

 למשל מתקיימים סימני ההתחלקות?   מדוע

יודעים שאם סכ נכון שאנחנו  מים את הספרות  וזה 

אז המספר מתחלק    0  3של מספר והסכום מתחלק ב  

 . 5ב 

 אבל מדוע? מה הקשר? 

מהירות   חישוב  לשיטות  הסבר  יש  בקורס  בנוסף, 

 . 199*199)בעיקר לכפל( עד 

בכל שיעור נלמד שיטה חדשה שתועיל לנו בחשבון  

מהיר בליווי סיפורים וחידות. הקורס רצוף בחידות  

את   שמחברים  ל"חיים  ומשחקים  המתימטיקה 

הסברים   וכן  בזיכרון  נשארים  גם  ולכן  עצמם" 

 בתורת ההגיון. 

 אמיר פורת מנחה:  



 

 העצמה אישית 

 מקווה שאתם מוכנים למסע משמעותי...  

 . מנהיגות"העצמה אישית" הינו קורס ייחודי להעצמה ו

להוביל אנשים או תהליכים אל עבר  היכולת  האם לכולם   

   ?חזון או מטרה משותפת

 של האנשים...? הגורם המצית את המוטיבציה מה 

 מה מניע אנשים...? 

כי   האומרים  ויש  טבעי  באופן  זו  בתכונה  ניחנו  כולנו  לא 

של   נרחב  מגוון  בעלי  גם  להיות  צריך  בה,  להחזיק  בכדי 

,  לייעל  במטרהמגוון תכונות    נפתחקורס  בתכונות נוספות.  

ולחזקלשפר מטרה  ולהנהיג  להוביל  כם  את  ,  אל  אנשים 

 .מסוימת

, אינדיבידואל בתוך קבוצהנתמקד ונמנף את עצמנו בחזקות  

אמנות   מנהיגות,  צוות,  עבודת  פרפקציוניזם,  גישור, 

 הדיבייט, חלום ודמיון, ביטוי עצמי והקשבה.

נלמד  אתגרים,  בהמון  המשולב  חוויתי  מסע  ביחד    נעבור 

חברתיות כלים    ,מיומנויות  באמצעות  חשיבה  אסטרטגיות 

רעיונות מעולם    ונפתח  כם, ניצור דגמיםמעולם התוכן של

   . ועוד טכנולוגיה  ,טוריההיס האקטואליה, , המדע

כי   תמיד  אינה  נזכור  תפקיד  עקב  מוענקת  אשר  סמכות 

  .מעידה על מנהיגות

הזאת  "  בדרך  הולך  הדרך,  את  שיודע  אדם  הוא  מנהיג 

 "ומראה אותה לאחרים

 אפריקאי  - סופר דרום -ג'ון סי מקסוול

 

 גלית סרן מנחה: 



 

 מדע יצירתי

שירה בציורים שלי; אני "יש שאומרים שהם רואים 

 .ז'ורז' סרה                                            " רואה רק מדע

  ?מה הקשר בין ומדע לאמנות

ידעתם שהסיכוי שזוכה פרס נובל יעסוק בתחביב אמנותי  

 אחוז?     95כלשהו הוא 

מדענים   ועוד  איינשטיין  אלברט  וינצי,  דה  לאונרדו 

קושי   ברגעי  לאמנות  גדולים,  פונים  היו  שאלה  וסמני 

 .למצוא את התשובות

בקורס זה אנו נבחן את המדע מאחורי האמנות והאמנות  

 ? צבעממה מורכב  ,מאחורי  המדע

   ?אנחנו רואים אותוכיצד 

 ?המדעקיימים ואיך תורם להם פיסול אילו חומרי 

  ?קנטיפיסול ? ומהו קינטיתאנרגיה מהי  

 ?  מגנטיותכיצד נוצרת תנועה? 

אותו  להפעיל ? איך נוכל גוף האדםאיך בנוי 

   ?באמנות

את כל השאלות האלו ועוד רבות, נחקור ונלמד דרך 

פיסול, ציור ניסויים שונים ונביע בדרך יצירתית דרך 

 . עולם האמנות
 

 סולטניק  לימורמנחה: 



  

 רואים עולם

בפירמידות  ביקרתם  האחרונה  בפעם  מתי 

בהם  הבמצרים?   חגים  יש  שבהודו  ידעתם 

מדליקים נרות וזיקוקים למען גירוש החושך  

הפרה   באבנים  מיוחד  מה  המתגבר? 

שבאנגליה?   בטאג     היסטוריות  ביקרתם 

מאהל? ראיתם פנדות בגן החיות בניו יורק?  

  מה דעתכם על הלבוש המסורתי ביפן?

במהלך הקורס נצא לסיורים מקוונים בעולם  

בפארקים   נבקר  מפתיעות,  עובדות  ,נגלה 

מוזיאונים בעלי שם עולמי , נלמד  רחוקים,  

של   והמאכלים  הלבוש  החגיגות,  על  גם 

ואף נאזין למוזיקה  אנשים בארצות רחוקות, 

  המקומית.

שלנו   התלמידים  כי  לנו  שנראה  פי  על  אף 

אמצעים   יש   , ביד  הסמארטפון  עם  נולדו 

אינם  שהם  רבים  דיגיטליים  טכנולוגיים 

בעולם   המסע  את  נשלב  זה  בקורס  מכירים. 

 עם מסע בלמידת מיומנויות דיגיטליות . 
 

 הוד -כנרת לוטם ים מנחה:  



  

Smart blocks"בלוקים חכמים /" 

 
לפגוש   ובמרחב?  בזמן  למסעות  לצאת  רוצים 

לעומק   להכיר  ידועים/ות?  וממציאות  ממציאים 

ומדע? פיזיקה  חשמל,  של  לבנות    עולמות  רוצים 

 בלגו ועל הדרך ללמוד ולהתפתח?? 

יכולות   ולהעצים  לפתח  יכולה  בלגו  בנייה 

מרחבית,   תפיסה  יכולת  ביניהן  רבות,  קוגניטיביות 

בעיות ושיפור יכולות זיכרון העבודה.  -יכולת פתרון

מוטוריות  -השימוש בלגו משפר במיוחד יכולות ויזו

מתמטית חשיבה  יכולת  וסינתזה,  עדינות,  אנליזה   ,

בק המופשטת.  החשיבה  של  היסוד  אבני  ורס  שהינן 

נעשה שימוש במודלים שונים, ממונעים, נלמד תוך כדי  

משחק ובנייה בלגו על עקרונות פיזיקליים שונים כמו כח  

 הכבידה, תנועה וחשמל.  

בתחילת הקורס נלמד כיצד נוצרת תנועה באמצעות  

המכניקה,   לעולם  נחשף  פיזיקליים,  עקרונות 

לתמסורות שונות ולמנועים. בשלב העוקב, נלמד על  

אנרגיה ם שונים של אנרגיה וכיצד אנו ממירים  סוגי

את עולם החלל, ודרכו  דרך תנועה, בסוף הקורס, נגלה 

נלמד על כח המשיכה והכבידה, אסטרונאוטים ועל  

 הנחיתה הראשונה על הירח. 

 

   
 אדון -טל בן  מנחה:



 

 אקשן...מצלמים

מטרת התוכנית הינה הקניית ידע  

  .מקצועי בתחום הקולנוע והניו מדיה 

הילדים ילמדו על עולם הקולנוע  

והניו מדיה, באמצעות לימוד  

  .חוויתי - תיאורטי ומעשי 

הילדים יכירו את ההיסטוריה של  

המדיום הקולנועי, מהסרטים 

הראשונים בהיסטוריה ועד לסרטוני  

 טיוב של ימינו.    -היו 

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  

בימוי, משחק, הפקה,   - נועי הקול

תוך דגש על עבודת   ,צילום ועוד

 .צוות

 אמיר ארמל מנחה: 



  

פותח   פיננסית"  חוויה   " הקורס 

עוסק   הכלכלי,  לעולם  צוהר 

בכישורי חיים ומטמיע אוריינות  

 פיננסית.   

במהלכו נבין את משמעות הכסף  

השונים הכוונה    , ושימושיו  תוך 

נעסוק בידע,    2030לדמות הבוגר  

 מיומנויות וערכים.  

נפתח חשיבה ביקורתית, אחריות,  

 כישורי יזמות ומנהיגות.  

ומשחקים   הפעלות  באמצעות 

יסוד   מונחי  ניטע  כלכליים, 

כלכליים, נעודד חשיבה עצמאית  

 ולקיחת אחריות פיננסית. 

 יואש קציר מנחה: 

 חוויה פיננסית 



 


