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ב"רגתוכנית מובילה –ק'בבציר ציפי "ד

במכללת לוינסקי

מנהלת מרכז מחוננים ומצטיינים  –פז קדמי 

רחובות, פלא 
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ביום,התלמידיםושלשלהםלתבונהמעוףונותנים,רחובותא.ל.פבמרכז,מחונניםבתוכניתמלמדיםסטודנטים-"לתבונהמעוף"

.ומאתגרמעשירחווייתילמידה

הולידזהרצון.ההוראהבמסלולבהכשרתםההוראהפרחישללמסעשותףלהיותרצוןמתוךשעריואתפותחא.ל.פהמחונניםמרכז

.לוינסקיממכללתלהוראהלסטודנטיםברחובותהמחונניםמרכזביןפעולהשיתוף

"התבונהנפלאות"ההתמקצעותתכניתאתמובילה,יק'בבצציפי.פעולהמשתפותקדמיפזויק'בבצציפיר"דשבההשנייההשנהזו

במטרהפעולהמשתפות,רחובותא.ל.פהמחונניםמרכזמנהלת,קדמיפזו,לחינוךלוינסקיבמכללתומצטייניםמחונניםתלמידיםהוראת

.בהוראההמחראלופיאתלהוביל

.ומצטייניםמחונניםתלמידיםבהוראתלמעשההלכהומתנסותמתנסיםוהסטודנטיותהסטודנטים

הייחודיההוראהצוותואתהתלמידיםאת,העינייםבגובהופוגשיםמלמדיםגםאלא,עללומדיםרקלא,מצטייניםסטודנטיםב"רגבמסלול

.א.ל.פבמרכזשישוהמגוון

"לתבונהמעוף"נותנים
פיתוח,אישיבאופןהסטודנטיםליווי,משותפתבעבודהומקדמתמעצימהלימודיםחווייתשכולההתנסותיצרההמשותףהמיזםיצירת

בעשייההאקדמיהאתולשלבלקרברצוןמתוךוהכל,תחומית-רבלמידהבשיעוריםויצירתשוניםדעתתחומיביןחיבורים,מיומנויות

.ברחובותהמרכזשלהייחודית

מתאפשרים הודות  , ולרענן... לחדש... לשנות... והרצון לעשות, חלומות מתגשמים

.המחוננים והמצטיינים במשרד החינוךהחינוך בעיריית רחובות בשילוב אגף לתמיכת אגף 





"רוקדים עם רובוטים.  "1

? ...שיש שפות שונות....הידעתם

. שפות תכנות ועוד, שפות גוף, ורבליות

לכל שפה יש את המטרה 

.שלההייחודיתוהדרך 

: שוניםבתחומיםהשפה אפשר לממש סגנוןאת 

, ספורט, בשיח עם חברים, מחשבים

.לקות שמיעתית וקשר בין אישי עמוק עם בן אדם

נתמקדשיעור שלנו ב

. שפהשלנו דרך המסרבהעברת 

שחר אופיר
מחדרה46בן 

טכנודעבוגר 

שירתי בצבא בגבעתי

סטודנט במכללת  

לוינסקי

,  במסלול חינוך מיוחד

מתמטיקה ומצוינות

חתולים וכלבה4-אב ל

...בזמני החופשי 

אני אוהב לתכנת

גלעד קליימן
אביב-מתל25בן 

שירתי  כקצין במערך  

הגנה אווירית

סטודנט במכללת  

לוינסקי במסלול חינוך 

מיוחד ומצוינות

אוהב לעסוק בצילום 

,  בספורט ותנועה, טבע

לטייל  , לימוד שפות

. בארץ הנפלאה שלנו



"אל תגלה לי.  "2

?...חושי' על'אתנו למסע מוכנים לצאת 

, לגלותנצאבשיעור 

?  ...החושיםמה אפשר לעשות עם 

...נטעם ונריח, ניגע, נשמע, נראה

, חברתית חווייתיתפעילות 

.על חושיתפעילות 

רותם גולן  
'  סטודנטית שנה ב

במסלול מתמטיקה 

בתוכנית , יסודי-על

המצוינות במכללת  

.   לוינסקי לחינוך

מתנדבת בחטיבת 

ביניים ומתגברת  

תלמידים מתקשים  

.במתמטיקה

אוראל קוממי  
' סטודנט שנה ב

במסלול מתמטיקה 

בתוכנית , יסודי-על

המצוינות במכללת  

.לוינסקי לחינוך

מתגבר במקצועות  

.  המתמטיקה והמדעים

בזמן הפנוי אוהב ללמוד  

ולחקור על נושאים 

.שונים במתמטיקה



"היחס האלוהי.  "3

היחס האלוהי הוא הכינוי 

. ליחס שאנו רואים סביבנו בכל מקום

?האם אתם יודעים על מה מדובר

? ...סקרנים

, בשיעור נגלה את נפלאות הטבע

.הגוף והסביבה שלנו, האומנות

!!!הכול עניין של יחס

קורנבלאואדוה 
סטודנטית במסלול 

,  מתמטיקה 

בתוכנית המצוינות  

במכללת לוינסקי  

. לחינוך

אוהבת לחקור  

ולגלות דברים  

מעניינים במתמטיקה 

המשתלבים בחיי 

.היומיום

רותם כהן  
סטודנטית לחינוך 

והוראת מתמטיקה 

במכללת לוינסקי  

בחרה במקצוע  

החינוך משום 

שאוהבת לעבוד עם  

.ילדים

בזמנה הפנוי אוהבת 

לבשל ולהמציא 

.מאכלים מיוחדים



"דמות על ידי.  "4

.חווית למידה המשלבת אומנות ותיאטרון

. יד-ניצור דמות בבובת 

נאפיין את הדמות בעזרת

.שילובי צבעים וחומרים שונים

, י כלים מיוחדים ניצור קול ייחודי לדמות"ע

. בעל מאפיינים פיזיים

נפיח חיים בדמויות ונציג אותן

.בתיאטרון בובות ייחודי

נועם בן נון
סטודנטית במסלול 

, " חינוך לגיל הרך"

בתוכנית המצוינות  

במכללת לוינסקי  

. לחינוך

מאפרת ומסרקת  

.מקצועית

.  עובדת כגננת משלימה

בשעות הפנאי אוהבת 

להיות עם משפחה  

.לבשל ולרקוד, וחברים

רחלי אלבז
סטודנטית לחינוך 

מוסיקלי במכללת  

, 4לאמא.לחינוךלוינסקי 

,  כותבת, שחקנית

מחברת ספרי  , במאית

הילדים ׳עמית ונדב 

,  מחפשים את השינה׳

מעצבת  . הצב׳ו׳נדב

.  גרפית ומעצבת פנים

מלמדת תיאטרון ופיתוח 

.  קול במסגרות שונות



5"  .400,6,4,10,8,5---40,6,10"

אחת ההנאות הכי גדולות שלנו

.לפתור חידותהיא 

.בשיעור נשתף אתכם בחוויית למידה אחרת

, מורכבותשאלות ... פתרון עובר דרךההמסע אל 

.משימות מיוחדות ומאתגרותחשיבה אחרת וביצוע 

, נפתור ביחד ולחוד חידותבשיעור 

.נפתח את החשיבה ואת היצירתיות

ליפרוליאת 
סטודנטית במסלול 

התמחות אנגלית רב  

, גילאי שנה ב׳

בתוכנית המצוינות  

במכללת לוינסקי  

. לחינוך

נהנית בזמנה הפנוי 

חובבת אפייה , לקרוא

אוהבת בעלי  , ובישול

.חיים וכלבים בפרט

וולוחוברומן 
אדם רציני וקצת עצלן

אשר מבין את חשיבות 

.הזמן

סטודנט במכללה

.ומסיים שנה שנייה

. מלמד מתמטיקה

נפלאות  "לומד בקורס 

"התבונה

שמטרתו שילוב מחוננים  

.בלמידה



"שפת הסימנים.  "6

?  אפשר לדבר או לשמועכשאי מה עושים 

?כיצד נוכל להבין האחד את השני

?...האם יכולה להיות שפה אוניברסלית

?  ...ועל שפת הסימנים ידעתם

אלינו למפגש קסום ועוצמתי  הצטרפו 

!בשפה אחרתבו נלמד ונדבר יחד 

שקד אברהם, טאוברגל 
לוינסקיבמכללתוהוראתלחינוךסטודנטיות

יסודי-עלולשוןלמקראבהוראהמתמחה,גל

,חונכתדמות,לשעברשירותתנאיקצינת

קבוצתמדריכת.ומבקרתיוזמת,מדריכה

."קרמבושלכנפיים"הנוערבתנועתבוגרים

היהודיתהסוכנותשלבמשלחתהשתתפה

.לאפריקה

עלך"בתנבהוראהבהתמחותבחרהשקד

בסיכוןנוערעםעבדהשירותהבמהלך.יסודי

.החינוךבעולםהתאהבהומאז,מיוחדוחינוך



"B-C-ם.  "7

שחרנוי,סודריקארין,נעיםבןשירז
,לוינסקיבמכללתוהוראתלחינוךסטודנטיות

בהוראתבהתמקצעותב"רגמצטייניבתכנית

.ומצטייניםמחונניםתלמידים

אתמאודאוהבת.ביולוגיהבהתמחות,שירז

מקומותולגלותבעולםלטייל,החיעולם

.חדשים

חובבת,במתמטיקהבהתמחות,קארין

.ובישולנגינה,ספורט

.יסודיעלמתמטיקהבמסלולסטודנטית,נוי

השיעור יעסוק בנושא הוויטמינים וחשיבותם  

.  כחלק מתזונה בריאה

מהי חשיבותם ובאילו  , נלמד מהם ויטמינים

.  מקורות מן הטבע הם מצויים

ניחשף לסוגי הוויטמינים השונים ונדבר גם  

.  צריכה מומלצתכמויות על 

.לבסוף נקיים פעילות בריאה וטעימה






