
א"ידיעון בית הספר למחוננים ביבנה לשנת תשפ



דבר המנהל  
שהקימה את מרכז  , תמי בן שבת, 2003בשנת 

ביקשה ממני להגיע ולהצטרף  , המחוננים ביבנה

אז עוד . כמורה לתהליך ההתנעה של המרכז

באותה שנה אריק . הייתי וטרינר במשרה מלאה

אילן רמון נספה באסון  , שרון זכה בבחירות

מעבורת החלל קולומביה וירוס קורנה היה  

כן אנחנו הווטרינרים היינו  )וירוס של עופות 

גנבו מאתנו  בני אדם החלוצים והרופאים של 

(.לאחרונה את הבכורה המפוקפקת

התפיסה שלי בעולם הרפואי של חיות המחמד  

ומהר  , "חתולים הם לא כלבים קטנים"הייתה ש

מאוד זיהיתי את התבנית הזו גם בהוראת 

.  עוד נחזור לזה בהמשך. המחוננים

המרכז היה אחד ממספר מרכזים  2012בשנת 

באגף  פדגוגיותשהובילו שינוי בתפיסות ה

.לתלמידים מחוננים ומצטיינים

של   DNA-מאז ועד עצם היום הזה חלק מה

המרכז כולל שיתופי פעולה בין מורים ושימוש 

.קונסטרוקטיביסטיותבמגוון פדגוגיות 

יש . השנה סגרתי מעגל והייתי למנהל המרכז
שיגידו שבחרתי לי שנה לא פשוטה להתחיל  

אבל מבחינתי התקופה היא  , לנהל מרכז
.יצירתית ומהפכנית, מרגשת

בשנה האחרונה המרכז המשיך את פועלו על  
,  פי המתווה שהה קיים בשנים האחרונות

ובמקביל מינואר האחרון צוות המרכז ואני  
של  )נמצאים בתהליך אינטרוספקטיבי 

בו אנו בוחנים את פועלנו  ( התבוננות פנימית
ביחס למטרות האגף ולתפיסת הזהות שלנו  

.כמרכז

הקורונה תפסה אותנו באמצע הדרך והוסיפה 
.זוויות חדשות

במהלך תקופת הקורונה עסקנו במגוון  
זו התנסות  היתה. התנסויות של למידה מרחוק

היינו  . ראשונה לרוב המורים ובטח לתלמידים
צריכים להתנהל במצב משתנה של חוסר 

וודאות ולנוע ממצב של למידה מרחוק למצב  
.של חזרה לעבודה במרכז בתנאי התו הסגול

3-לקראת השנה הקרובה אנו  נערכים ל
, למידה פנים מול פנים)תרחישים אפשריים 

(.למידה מרחוק ולמידה היברידית

חתולים הם לא כלבים  "ש, אם נחזור לתפיסתי

אולי זה נשמע לא כל כך טוב כדימוי -" קטנים

ואף כהסתכלות אליטיסטית על אוכלוסיית 

(  מחקרית ומעשית)אבל בפועל , המחוננים

לאוכלוסיית המחוננים צרכים ייחודיים הן ברמה  

.הקוגניטיבית והן ברמה הרגשית

הוראת תלמידים מחוננים הינה התמחות  

היא דורשת מגוון יכולות קוגניטיביות  . מקצועית

,  ורגשיות וגם עיסוק מתמיד במחקר

.  אינטרוספקציה ולמידה מתמדת

יש , יותר מבכל תקופה אחרת, כיום, לתפיסתי

חשיבות רבה לקיום המרכז כאי של שפיות עבור  

וכמקום שיכיל פרמטרים כמו המפגש  . ילדיכם

,  עם קבוצת השווים( גם אם הוא מרחוק)

מנחים בעלי שיעור קומה ותכונות  /מורים

המאפשרות להם להיות מבוגרים משמעותיים  

עבור ילדכם ללא קשר לתחומי העניין אותם הם  

אתגרים קוגניטיביים ועיסוק במגוון  , מעבירים

ובעיקר  , מיומנויות והרגלי חשיבה שהמרכז מקנה

של שייכות ושל הבנה שיש -"בית"תחושה של 

מקום שבו רואים אותי באמת ויודעים גם להבין  

.אותי

https://gifted.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=629f1310-4419-4fe3-99e2-4b00e8a09d16&lang=HEB
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%96%D7%9D_(%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94)


?אז איפה החלק שלכם בכל הסיפור הזה

בתקופה הקרובה אני מתכוון , ראשית
חשוב לי לחזק  . להקים את הנהגת ההורים

את הדיאלוג ואת הקשר אתכם ולהיעזר 
איכותית של הורים לקידום  באוכלוסיה

המרכז כבית וכעוגן רגשי וקוגניטיבי 
.לאוכלוסיית המחוננים

. אנו עומדים בפני שנה לא פשוטה, שנית
קשה לחזות כיצד תראה הלמידה במרכז ואני  

חלקה  , מניח שהיא תתקיים באופן היברידי
אנחנו כמובן  . מרחוק וחלקה פנים מול פנים

נערכים לכל התרחישים ולמעשה במקום  
לצאת לחופש צוות המורים משתלם  

באמצעים דיגיטליים ומפתח כלים ללמידה  
.מרחוק

, אנחנו זקוקים לכם כעוגן עבור הילדים
,  צריכים אתכם כדי שתחזקו את השורות

תוודאו שהם נכנסים , תתמכו בילדים
, לשיעורים גם אם הלמידה תתקיים מרחוק

תעדכנו במידה ויש קשיים כדי שאסתי  
.היועצת ואני נוכל לסייע

ובעיקר תשמרו על תחושת סולידריות  
.והמשכיות



:תוכן עניינים

oתפיסת בית הספר לתלמידים מחוננים ומצטיינים ביבנה.
oתאריכי מפגשים
o  מערכת השעות
o המנחים+פירוט הקורסים השונים
o הוירטואליתסביבת הלמידה
oמחוננים בלילה
oהרשמה ותנאי תשלום
o  מועדי רישום
o  מלגות



:קדימה לעבודה



:בוגרי התכנית

בטוחים  , בעלי מודעות חברתית וסביבתית, הצמיח בוגריםאנו  שואפים ל
(  ,(Skillsומיומנויות( (habits of mind)ובעלי הרגלי חשיבה , ביכולותיהם

.21שיאפשרו להם לממש את עצמם ולהצליח בעולם המשתנה במאה ה 
אשר מקדמים נושאים  , מובילי דעת קהל, אנו מבקשים לראות מנהיגים צעירים

.חברתיים וערכיים



(Habits of Mind & Heart)הרגלי חשיבה 

.לפעול על מנת להשיג את התוצר הטוב ביותר האפשרי: מקצוענות

לפעול יחד עמם בעבודת צוות כדי  ,שבקבוצה ובשותפיםהכחלהבין את : שותפות

לבסס תקשורת  , לכבד את הזולת. לגלות אחריות חברתית ומנהיגות, להגביה עוף

.חברתית על קשב

.להיות חקרן מתמיד, לחדש ולהתחדש, לפעול בכדי להשיג ידע משמעותי: חקרנות 

להכיר ביכולותיי כמו גם  , חשוב לי לקדםמה,אותילהבין מה מניע :ייחודיות 

.במגבלותיי

.לכוון ליעדים ולמטרות מוגדרות, לחשוב חשיבה מוטת אופק: מצפן

.להקשיב פנימה והחוצה, להתבונן: התבוננות



(skills)רכישת מיומנויות  

עמידה מול  , אישית-תקשורת בין, צוותעבודת ,ביטוי עצמי: מיומנויות תקשורת

.שיתוף, קהל

.להיות תושב ״העולם הדיגיטלי״ ולא תייר: התמצאות במרחב הדיגיטלי

.התמצאות במרחב, תבונת כפיים, ידיים-חיבור מח: התמצאות במרחב הפיזי

…כי אין ברירה בעולם של היום: המצאתית/חשיבה יצירתית

.תהליך וצוות, ניהול משאבים, ניהול זמן, ניהול עצמי: ניהול

,  הפשטה, זיהוי דפוסים, פרוק לגורמים: (Computational thinking)פתרון בעיות 

יצירת אלגוריתם





מערכת סמסטר א׳ 

(SPBL)רצועת למידה חברתית מבוססת  פרויקט *



מערכת סמסטר ב׳  



רשימת הקורסים  



בניית עולמות ופנטזיה

ואיך ניתן ? האם בין שייקספיר וטולקין יש משהו משותף? מה הקשר בין מיתולוגיה ופנטזיה
?לברוא עולמות חדשים

בעזרת  ספרים , בקורס  נחקור מקרוב את המקורות והיסודות הבסיסיים של עולם הפנטזיה
את הידע ניישם על ידי יצירת עולמות דמיוניים משלנו  . אנר המרתק'וסרטים השייכים לז

.עולמות קסומים בעלי חוקים משלהם–שסיפוריהם מתרחשים בזמנים אחרים 
גיבורים עזי  ,  שפות חדשות, מפות עולם קדומות–כל שיעור נפגוש וניצור מאפיין אחר מעולם זה 

.כוחות רשע ומסעות, נפש ויצורים קסומים
.ובעזרת סיעור מוחות בקבוצה נגבש את העלילותבורדוסטורינתכנן ציר זמן סיפורי 

קונפליקט חברות והרפתקאות, יחד נבנה ונאייר ספר וסיפור פנטסטי המשלב בתוכו קסם ודמיון



תמר ורסנו

בעבר הרחוק בוגרת הפקולטה  . ואמאמנחה , יוצרת, מעצבת
.לחקלאות

לימודי עיצוב  -בוגרת מכון אבני וסמינר הקיבוצים –בהמשך 
.עיצוב תכשיטים והוראת אמנות, איור וצילום, גרפי

מעצבת פעילה ומנחה ילדים בתהליכים יצירתיים לאורך שנים  
והן בבתי ספר ומרכז , רבות הן בבית הספר לאמנויות בתל אביב

.מגדלת ילדה וכלב חמוד. מחוננים

היצירתיות וכושר ההמצאה של הילדים מתוך  מאמינה בפיתוח
ביצירת חיבורים בין השפה  , חיבור רגשי ואישי לעולמם

עיצובית ובלמידת יכולת ההבעה  /המילולית לשפה האמנותית
.  העצמית בשני המישורים תוך בחינה והסתכלות



עוסק זעיר  

חלקן יומיומיות ופשוטות וחלקן , במהלך חייו נתקל כל אדם באינספור החלטות כלכליות
הילדים מקבלים דמי כיס ומתנות כספיות ומבקשים לעשות  , כבר בגיל צעיר. מורכבות יותר

, פותחים חשבון בנק, בגיל מעט מבוגר יותר בני נוער רבים עובדים ומקבלים שכר. בהם שימוש
.מוציאים כרטיס אשראי ומתחילים את דרכם הפיננסית

,  לאחר איסוף מידע ובחינת חלופות מול צרכים והעדפות, היכולת לקבל החלטות כלכליות
דעות והבנה  , מוגדרת כמצבור ידע" אוריינות פיננסית. "הינה כלי חשוב בחיים המודרניים

מוטיבציה וביטחון עצמי הנחוצים לקבלת , מיומנויות, ובכלל זה מודעות. בתחום הכלכלי
.החלטות פיננסיות מושכלות

את  , ...(דיונים, סרטונים, ספרים, תוך שימוש במשחקים)במהלך הקורס אנו נלמד באופן חוויתי 
צרכנות  ; ניהול תקציב: הנושאים המהותיים לקבלת ההחלטות הכלכליות שאדם נדרש להן 

...שכיר או עצמאי; שוק ההון; הלוואות ואשראי; אפיקי חיסכון; אמצעי תשלום ובנקים; נבונה

התלמידים  . האמיתיכאילו היה זה העולם , פרויקט הסיום הוא הקמת עסק במרכז שלנו
שבו הם , מקומי" כסף"כל ילדי המרכז מקבלים . עסקיתתוכניתמתחלקים לקבוצות ובונים 

!עושים שימוש לרכוש בדוכנים של תלמידי הקורס 



יער מאכל  

סביבה מאוזנת  , שאנו מכירים בטבע היא יער גשם( סוקסציה) המערכת הפורה ביותר 
מערכת זו קיימת בטבע . המספקת בית גידול למיליוני יצורים חיים ומנציחה את שרשרת המזון

!קיימא -בשל כך היא נקראת מערכת בת, שנים רבות ואינה דורשת התערבות אדם

,  נחקור בגישה רב תחומית. הביוספירה, במהלך הקורס נלמד להכיר את המקום בו אנו חיים
היער . לבעלי החיים ולצמחים, נעצב ונקים מרחב מחיה לאדם, נתכנן. כיצד לייצר יער מאכל

...תיבות קינון, קומפוסטר, פינת ישיבה, ערוגת ירק, שיחי תבלין, צמחי מרפא, מכיל בוסתן

נצפה בסרטונים ונדון בתכנים מגוונים מעולם  , בנוסף לפעילות המעשית במרחב החיצוני
בעלי  , הצמחים, שיטת עבודה חקלאית אשר שמה דגש על חיבור הקרקע. האגרואקולוגיה

זני , טביעת רגל, חברת שיא: בין הנושאים הנלמדים . אישיים-האקלים ויחסים בין, החיים
.ירוק ועוד" זבל", האבקה ביולוגית/הדברה, תזונה בריאה, מכלוא/ מורשת 

דורית ואהבת  -אחראיות בין, אופי הפעילות והמושגים הנלמדים מחנכים לערכי קיימות
אחראיות  , הכלה, הקשבה, העבודה היא בצוותים ותורמת מאוד לגיבוש. הסביבה והטבע

.יצירתיות ועומק חשיבתי, אופי הלמידה מעורר סקרנות. אישית ומנהיגות



אלגזיירון 

.2+נשוי,1972יליד

,תכנותלמדתי:מגווןביצירתמשתעשעאניומתמידמאז

...ר'פרמקלצ,ההוןשוק,אומנות

הפחותבחללמהלך,הקצוותאתבוחןאניהאחרונותבשנים

.מזמניםאלהלאשרביצירתיותלהגיבולומד,לימוכר

עלהקיימותנושאאתולחיותלעסוק,לחקור,לקרואאוהב

,מתכנן,למעשההלכהאקולוגיהומלמדלומד-השוניםהיבטיו

סיירותחוגימדריך,ירוקיםומרחביםמאכלגינותומתחזקמקים

אתלומד,קהילתיותגינותרכז,ולנוערלילדיםוקיימות

.מתאפשרשרקהיכןאחרשימוש/חוזרשימושועושההסביבה



יורם גרניט ומשה ריבןווירטואליםפרויקט עולמות 

ורוצים  , ״ למה מבוגרים ״כועסים עלינו״ כשאנו מול מסך המחשב או הטלפון?״תהיה מציאותי: מה הכוונה שאומרים לנו
?האם קיימת מציאות אחת? מהי מציאות? שנתחבר למציאות

אנו מזמינים  . אמיתייםנגלה ונבנה עולמות וירטואליים , נפתח, וירטואלי בו נלמד/אנו רוצים להזמין אתכם למסע מציאותי
וביחד נזמין אחרים  –! ממציאים ויזמים, בנאים, יוצרים, ארכיטקטים, אלא כנהגים, אתכם להצטרף לא כנוסעים או שחקנים
.להשתתף ולקחת חלק בעולמות שנבנה

מי לא מכיר  )נשלב מציאות רבודה . ונוספים Thinklink, kodu, VR, מיינקראפט: נשתמש בפלטפורמות המוכרות לכם כשחקנים
.ועודמימד-נרכיב משקפי תלת!( ?את הפוקימונים

נתקשר  , ניזום, נתנהל בהם כדמויות בדיוניות או כעצמנו. נלמד ונפתח עולמות מורכבים, נפעל, ניצור גרפיקה, נתכנת, נשחק
.ממד ואפילו נפתח משחקים-נבנה בתלת, נייצר, נחקור תחומים חדשים, אלו עם אלו

?נראה לכם שנצליח לקומם עולם וחברה טובים יותר
מחלוקות  , ערכיים, חברתיים, קלקולים אקולוגיים-? האם נצליח לתקן את ״הקלקולים״ של העולם ״המציאותי״ כיום

.ושפע, טכנולוגיה, כמו רפואה: ולמנף מצד שני את הדברים הנפלאים הקיימים במקביל. ומלחמות
?  למה ואיך היו? מי היה? נחקור עולמות עתיקים וננסה להבין מה היה? מה נוכל ללמוד מההיסטוריה ומאלה שחיו לפנינו

בעזרת כלים ארכיאולוגיים ואחרים

וקיימת ביקורת על כך שאנו ״מבזבזים״ את זמננו בעולמות  . הטענות נגד משחקי מחשב ״ושימוש במסכים״ ותיקות*
אולי תוכלו  , בסוף הקורס... טוב? מי לא מכיר את זה. האמיתיהווירטואליים במקום לעשות דברים מועילים יותר בעולם 

מחקרים רבים מצאו כי למשחקי מחשב יש דווקא  , אגב. לספק תשובה מוחצת ולהוכיח כי יש משמעות ותוחלת גם ״במסכים״
הם תורמים לנו ומגדילים את סיכויינו להיות אנשים עצמאיים  -״ האמיתייםיתרונות לא מבוטלים בהתפתחות שלנו ״בחיים 

!!(  שמשחקים רק זמן מוגבל ביום, זה בתנאי כמובן… רגע על תעופו על זה, רגע. )ומאושרים יותר
…אבל עוד נדבר על זה



משה ריבן
ד"בס

תואר ראשון בגיאולוגיה עשיתי בגבעת רם תואר שני בהוראת  

שנים במרכזים שונים של ילדים 20מלמד כ . מדעים במכון ויצמן

חונך מורים . מחוננים ובשנים האחרונות בעיקר ברחובות ויבנה

הוראה  , סטוריטלינג ,SPBL)בשיטות הוראה חדשניות 

.באוניברסיטת באר שבע ובמגזר החרדי( באמצעות הרפתקה

אני . בשעורים נרתמים כלים שונים המעוררים עניין ומתח ערכי

להם , מלמד בעיקר על תופעות מתחום מדעי כדור הארץ

. השלכות דרמטיות על הטבע בכלל ועל האנושות בפרט

מערכות מורכבות שלהבנתם והבנת השלכותיהן נדרשת חשיבה  

כל תופעת מייצרת מחלוקות על דרכי פעולה  . מסדר גבוה

והתמודדות עם תופעות אלו מה שמייצר דיון ערכי ורלוונטי 

.לילדים שאין לו תמיד תשובה אחת נכונה



אורגימטריה

בא לפתוח דלת נגישה לאלה המתקשים בתחום  , האוריגמטריהקורס 

נעסוק בלימוד מחדש  . הנדסת המרחב ולהעצים את אלה החזקים בו

איתור זוויות נסתרות ללא עזרים , של בסיס הצורות ההנדסיות

בשלבים  . ובעיקר חיזוק החשיבה הלוגית וההבנה המתמטית

מאוחרים יותר נפתח יכולות הרכבה תלת ממדיות המבוססות על 

,  העשרת הידע במושגים מתמטיים. ערכים גיאומטריים מובהקים

,  הכרת גדולי המתמטיקאים היוונים ואת אופן ההתפתחות שלהם

שיפור מוכח ביכולותיהם של הלוקים בהפרעות קשב וריכוז וקשיים  

,  התמודדות עם עבודה לפי שלבים, )מיקוד עין יד(ביכולת מוטורית 

התמדה ובניית דימויי עצמי תוך כדי עמידה באתגרים הינם  , עקביות

כל זאת דרך אמנות קיפולי הנייר . האוריגמטריהאבני היסוד בקורס 

באווירת לימודים משוחררת ומרגיעה  , אמנות האוריגאמי-המסורתית

( לעיתים על קו הריפוי בעיסוק)



מיטל קוממי וירון אלגזי  ME-סוקולנט 
. הביוספרה, מסקרן להתבונן בגישה רב תחומית על הבית שלנו

אחד מהם הוא משפחת  , מערכת מאוזנת שמכילה מרכיבים רבים
.צמחים בעלי עלים וגבעולים בשרניים ואוגרי מים. הסוקולנטים

ויבחר הסוקולנטיםכל תלמיד יחקור את משפחת , במהלך הקורס
,  חושך/ מעדיף אור , מופנם/תקשורתי ) באחד שלדעתו מאפיין אותו 

, יתכנן את הכלי המתאים לסוקולנט הנבחר... (. חום/ אוהב קור 
יבחר התלמיד את חומרי , בהמשך. כמשל לבית שהיה רוצה לגור בו

.לסוקולנט" בית"היצירה ויבנה את ה

מבוסס  . יצירתיות ועומק חשיבתי, אופן הלמידה מעורר סקרנות
,  לקיחת אחראיות אישית: עבודה עצמית הדורשת מכל תלמיד 

בסיום הקורס כל תלמיד יציג את . ארגון זמן ועוד, מחויבות, בגרות
דף תיעוד אותו הוא מתבקש  ) התוצר שלו ויספר על התהליך שעבר 

(.למלא במהלך הפרויקט 

מיומנויות נרכשות
תכנון , (הבניית תהליך מתודולוגיית עבודה ) ניהול פרויקט 

, שימוש בכלי עבודה וחומרי יצירה מגוונים, במגבלות משאבים
,  הכלה, הקשבה, יכולת התבוננות פנימית, פרזנטציה אל מול קהל
...  אהבת הצומח והסביבה



מיטל קוממי ומשה  קנטאורילפרוקסימהמסע עיצובי 

ריבן  
, מערכות כדור הארץ קורסותבקורס נשחק תרחיש דמיוני בו 

.האנושות וכלל מערך החיים בסכנת הכחדה

״  קנטאוריפרוקסימההסיכוי היחיד להצלה נמצא סמוך לכוכב ״

שנות אור מכאן ועשרות  4.2השמש הקרובה ביותר למערכת שלנו )

בדמות כוכב לכת ( אלפי שנות טיסה בחללית רגילה מכדור הארץ

.המקיף את השמש שם

עלינו לתכנן יחד חללית  ולבנות מתקנים לתכנון המסע המסוכן  

אל היעד מהר ובבטחה מרבית  " תיבת נח המודרנית"ולהוביל את 

. תוך התחשבות בקשיים הצפויים להם במרחבי החלל

...



מיטל קוממי
כולל  ,HITבעלת תואר ראשון בעיצוב המוצר והתעשייה ב 

najiסמסטר באוניברסיטה לעיצוב  moholy  שבבודפשט הונגריה

.במסגרת סטודנטים מצטיינים

.דוגלת בשיטת הוראה המשלבת את ההומני והריאלי יד ביד

תעשייה ואמנית אוריגמי בעלת הסטודיו  /מעצבת מוצר

KAMIDORO(חימר=דורו, נייר=קאמי )-  בית לעיצוב מוצרים

שנות הוראת  13ובמקביל . בהשראת אמנות קיפולי הנייר

.מחוננים

כלי קרמיקה , חפצי אמנות, מעצבת ומייצרת גופי תאורה

ותכשיטים מחומרים שונים ומגוונים המתכתבים עם עולם 

מלמדת מגוון קורסים , הטכנולוגיה בשילוב מסורת עתיקה

שונים המשלבים את תחומי האמנות והיצירה לצד תחומי  

.ההנדסה המרחבית והמתמטית



"באור הזרקור"

האם  ? מה הייחודיות שלי? מה אני יכול להיות?? להיות או לא להיות זאת השאלה
האם אנחנו מסוגלים לתת לרגשות  ? עלינו" שאור הזרקורים "אנחנו מרגישים בטוחים כ

בקורס יפגשו התלמידים עם  ? וליצירתיות שלנו לבוא לידי ביטוי בכל תחומי החיים
במסגרת הקורס נחקור את  . עולם קסום ומרתק שבו הכול יכול לקרות, עולם התיאטרון

.יסודות המשחק והכלים הדרושים לנו כדי לעמוד על במה 

לעבוד , קול נלמד ליצור דמויות, תנועות גוף, מימיקה: באמצעות כלים משחקיים כמו
.לשחק ולעבוד יחד כקבוצת תיאטרון כאנסמבל וכיחידים , עם פרטנר

להיות  "תיאטראות שונים בארץ ויתנסו ב, התלמידים יכירו שחקנים וסגנונות משחק
, עבודה עם פרטנר, תרגילי ומשחקי תיאטרון המשלבים תנועה: באמצעות" שחקנים
התלמידים ישתמשו  . עבודה עם טקסט ועוד, מוסיקה, תלבושות, יצירת דמויות, אלתור

.מחזות  ועוד , אביזרים, תלבושות, במוסיקה

נכיר מחזות  , (אבסורד ועוד, קומדיה דרמה)נבקר ונתנסה בסגנונות תיאטרון מגוונים 
הקורס מיועד לתלמידים מחוננים  !!! ומחזאים שונים נקבל תפקיד משחקי ונעלה מופע

,  חדשנות, מקוריות, מיומנויות החברתיות ורגשיות באמצעות הבמה: ושם דגש על
, נוכחים": באור הזרקור"להיות . פיתוח הקשבה וביטוי לרעיונות בלתי שגרתיים

, יחד ניתן ביטוי ליצירתיות. משוחררים ובטוחים בסיטואציות משתנות, חופשיים
.לספונטניות ולחופש שבנו



לוירייסקיאביבה 
במאית ויוצרת תיאטרון

בעלת תואר ראשון ושני לבימוי והוראת התיאטרון

ובמסגרות  " אורנה פורת לילדים ולנוער"מביימת בתיאטרון 

שונות

מאמנת שחקנים וסטנדאפיסטים

נוער ומבוגרים ובתיאטראות  , מנחה סדנאות משחק לילדים

קהילתיים

כותבת ומפיקה מחזות שהשתתפו בפסטיבלים שונים בארץ 

.ל"ובחו



'ג–מבוא להיסטוריה 

אילו ?  מה ניתן ללמוד ממקור היסטורי בצורה ישירה ועקיפה? מהן גבולותיה? מהי היסטוריה

עובדות היסטוריות ניתן להוציא מסיפורי עמים ומיתולוגיות שונות לגבי אורח חייהם של 

הקורס יוצא מתוך הנחת היסוד שאין הרבה הבדל בין החיים כיום לאנשים שחיו  ? עמים קדומים

בצורה חווייתית יוצגו בפני התלמידים דילמות היסטוריות ובאמצעות חקר . לפני אלפיים שנה

.וניתוח נבין את השיקולים שעמדו מאחורי החלטות

יוציאו פרטי מידע , התלמידים ישוו לוחות שנה שונים וינסו להבין את משמעות ההבדלים

ליהודים )ישוו בין המצרים לוויקינגים , היסטורי אמין מתוך אגדות המיתולוגיה הנורדית

כמות משאבים  , עמים שכנים, השפעת סביבה)וינסו לגלות את מהות ההבדלים ( הקדומים

התלמידים ישאלו האם למלחמה יכול להיות צד חיובי ובעזרת משחק שחמט אנושי  (. ועוד

באמצעות משחק  (. טצו-סוןאמנות המלחמה מאת , יוון-מלחמת פרס)יכירו אסטרטגיות קדומות 

, לבסוף. יתרונותיה וחסרונותיה, יכירו התלמידים את משמעות השיטה הפיאודלית, הדמיה

.  האם מה שאנו חושבים על אינדיאנים נכון, נסיים באמריקה שלפני קולומבוס ונבדוק



סגלוביעקב גיא 

אני מורה במרכז המחוננים ביבנה מיומו  . סגלובשמי יעקב גיא 

עם התמחות  , בהכשרתי אני מורה להיסטוריה ואזרחות. הראשון

הויקטוריאניתתזה על אנגליה )בהיסטוריה אירופאית 

,  בהוראהבמישחוקמאמין נלהב (. באוניברסיטת בר אילן

בימים אלו לומד לתואר שני  )בשילוב מגוון אמצעים טכנולוגים 

.ובחשיבות ההנאה בלמידה( פ"בטכנולוגיות הוראה באו

.ר בבת ים"מחנך ורכז שכבה במקיף שז, מורה, תושב בת ים



יורם גרניט-פרנקנשטייןר "המעבדה של ד

י ניסויים ותרגילים  "״ נחקור את עולמנו הפנימי והחיצוני עפרנקנשטייןר "״במעבדה של ד

.שונים שיסייעו לנו להבין את עצמנו ואת מה שקורה סביבנו

.הבונה וממציא עולם חדש ושלם" פרנקנשטיין' לדר"יהפוך מאיתנובקורס כל אחד 

מדע  , עיצוב, אמנות, חשיבה יצירתית, סיפור סיפורים, המצאות, ״במעבדה״ נתאמן בבנייה

.גיבורים ואת אופיים, ניצור ונחקור עולמות שונים

נחקור את  . ואפילו אירועים מיוחדים שאירעו לדמות, עם סיפור חיים, נמציא דמויות דמיוניות

.תכונות האופי הנובעות מסיפור החיים שבראנו

.תכונות והתנהגות, ופסיכולוגיים ונחקור אופיתסריטאייםנכתוב סיפור על בסיס עקרונות 

על הממצאים והתצפיות ע״י , כסוכנים לעולם החדש שלנו ונדווח משם חזרה לבסיסנשוגר

.אפילו נבחר פסקול שילווה את הסיפור. ציורים והמחשות שונות, מפות



גרניט( יויו)יורם 

.ל חברות הייטק"מייסד ומנכ, יזם סדרתי
.איש חינוך ופיתוח יצירתי,  בשנים האחרונות

מאורגנות  ,  מומחה בהקמה ובעיצוב סביבות יצירתיות חדשניות
.ושיטתיות

האקדמיה למוזיקה ושיטות טיפול , בצלאל, בוגר לימודי עסקים
.שונות

שיטה לעבודה  -"דרך העבודה"מפתח . מורה ומדריך מורים
פרטנית עם ילדים ונוער

.קואצ׳ר
"ילד למבוגרים, מבוגר לילדים"



קורס בלשות-הרמז 

ולפתור , בתוכנית אנחנו נותנים לתלמידים הזדמנות להיכנס לנעליים של חוקרים ובלשים

במהלך המפגשים  . תעלומות מסקרנות הנוגעות לתחומי העניין שלהם ונוגעות בעולמם

לומדים כיצד מנוהלת  , מעלים השערות, פ"פותחים עמדת מז', זירות פשע'הם  מנתחים 

,  מגלים כיצד מפענחים מניעים, בודקים ממצאים כגון טביעות אצבע, חקירה מקצועית

יפריכו תאוריות ויבינו את , התלמידים יעלו השערות. ואיך פוסלים או מאששים חשדות

באמצעות חקירה אותה מנהלים התלמידים  , כל זאת. הנדרש על מנת לבסס תיק ראייתי

, הקורס פועל גם בזום באופן חוויתי. עצמם על בסיס מידע הנחשף במסגרת השיעורים

.משימות ופעילויות אינטראקטיביות, מצגות, סיפורי ומהנה תוך שימוש בעזרים



מבוכים ודרקונים

הדמויות . יכולות ונתונים שונים, ידע, מטרות, התלמידים ישחקו דמויות בעלות סט כישורים

המנחה שם מול התלמידים  . מתואר ומופעל על ידי המנחה, פועלות בעולם דמיוני שמתווך

.מצבים ומשימות שעליהם לפתור על מנת להתקדם במסגרת המשחק, אתגרים

שיתוף  , הומור, [עם דגש על חשיבה תהליכית]הקורס משמש כאמצעי לפיתוח יכולות חשיבה 

.יכולות ורבליות ועוד, מוסר, שימוש במשאבים, חשיבה מתמטית, יצירתיות, פעולה

הקורס עושה  . מצגות ועזרים, קלפי כוחות, לוחות קרב, הפעילות מועברת בעזרת מיניאטורות

קוביות , אווטרים, התומך במשחקי תפקידים ובעזרתו ניתן להעלות מפות20שימוש באתר רול 

.ועזרים רבים



ליאור הלפרין שושני  

מלמד מחוננים ומצטיינים  דרך חברת . ואב לשניים33בן 

הוא מתמקד בהוראת  תחומי משחקי  .  כבר מספר שנים' אורורה'

בזמנו הפנוי . קרימינולוגיה ובלשות  ונהנה מכל רגע, התפקידים

הוא נהנה להנחות משחקי תפקידים ( אב לשני זאטוטים)המועט 

.ולקרוא ולבלות עם משפחת, לשחק משחקי קופסא, לחבריו



מילוליות ויצירתיות  -פיתוח מיומנויות תקשורת בינאישיות א

בתנועה
מפגשים בהם יחוו התלמידים המחוננים את עולם התנועה והפוטנציאל  15הקורס יהיה בן 

יחקרו ויגלו את האפשרויות לביטוי עצמי בגוף ובמרחב ואת , באמצעות התנועה. הגלום בה
.היכולת לתקשר ללא מלים

כך ירכשו את  . ולמלל את החוויה התנועתית שלהם ושל עמיתיהםלהמשיגילמדו , במקביל
שיעור זה מחזק ומפתח מיומנויות בין אישיות ותוך  . באופן בונה, (משוב)היכולת להיזון חוזר 

פיתוח הקשבה לעצמי ולסביבה פיתוח מיומנויות חשובות  . אישיות באמצעים לא מילוליים
...התמודדות במצבים של עמימות ועוד, עבודת צוות, תקשורת, כמו אמפטיה

:דרכי עבודה
.בקורס נתנסה בדרכים של תקשורת תנועתית מגוונת

נעסוק בפיתוח היצירתיות והבעה אישית
נשתמש באביזרים כדי לייצר הזדמנויות לחקור כיווני מחשבה חדשים  ושימושים בלתי  

.שגרתיים
.נשים דגש על תקשורת בינאישית וקבוצתית תוך שימוש במשחקי תנועה

:המטרות
התלמידים יוכלו לפתח מודעות עצמית לעצמם ולסביבה דרך תנועה.
יכולת העמקה בעבודה עצמית  ובעבודת צוות.



מירית ברמן

אוניברסיטת מרילנד , בוגרת סמינר הקיבוצים, בעלת תואר שני

.ואוניברסיטת לסלי בתחום המחול ואמנויות

מורה . יחידות5-10רכזת מגמת מחול בתיכון  מובילת לבגרות  

,  חונכת מורים צעירים למחול, יוצרת עצמאית, ל כוריאוגרפיה

מובילת  , מדריכה ארצית בפיקוח על המחול במשרד החינוך

.פרויקטים ומופעים בתחום המחול האמנותי

, מבוגרים, מלמדת מחול לקהילות בעלות צרכים מיוחדים

בעבר מקימה  . ובשנים האחרונות לקהילת ילדים מחוננים

,  ל"השתתפה בקבוצות מחול בחו, ומנהלת מרכז  גדול למחול

.ל"והעלתה מופעי מחול עצמאיים בארץ ובחו



מסע בין תרבויות  -מסביב לעולם

קשה לדמיין הבנה עמוקה של  . אנחנו חיים בתוך עולם של הקשרים ואפילו יחסיות תרבותית

ההבנה הזו של  . הדתי והחברתי, ללא הבנת ההקשר התרבותי, רעיונות או אירועים, מושגים

.ומורכבויותהמודע להבדלים , שונות מצמיחה אדם חושב

שיאפשר לנו , המסע שנערוך הוא מסע בין תרבותי. ההבנה הזו עומדת בבסיס הקורס שלנו

להכיר עולמות חדשים והמשימות שנבצע יסייעו לנו לראות את החיים והעולם שלנו בתוך  

.הקשרים שונים

נפגש עם דמויות פורצות דרך מתחומים שונים , ובכל מדינה, יוון, סין, בין היתר נבקר ביפן

.מבנים מיוחדים ועוד, נטעם מאכלים אופייניים, תלבושות, נכיר מנהגים, ומגוונים



שעשועי מדע  

לכלי העבודה  . הביולוגי והכימי, ההיבט הפיזיקלי. אנחנו מוקפים בעולם על כל היבטיו

המושגי והפרקטי שפיתחה האנושות כדי להכיר את האספקטים הללו אנחנו קוראים בשם  

פיזיקה : אנחנו עושים את זה בתכנים שונים. בעזרת המדע אנחנו לומדים את העולם. מדע

כל אלה  . למשל, ניסוי אמפירי ויצירת תיאוריות והפרכתן: ובאופנים שונים, למשל, וכימיה

, בקורס אנחנו משתעשעים במדע. ניתן להתחיל כבר בגיל צעיר ובאופן מותאם לגיל הילדים

נשחק  , נתנסה. וחלקן מופרכות, חלקן יתבררו כנכונות. ותוך כדי כך לומדים לייצר תיאוריות

. ובעיקר נלמד

, מתח פנים, נכיר מושגים ככוח ציפה? מי היה ארכימדס? האם קיים קשר בין ביצה לניוטון

אטומים ועוד והכל בדרך חווייתית בה התלמידים צופים ומשתתפים  , חשמל סטטי, מרכז מסה

. באופן פעיל בניסויים מדעיים



מיכל מור

בעלת,ברחובותלחקלאותהפקולטהבוגרתקליניתדיאטנית

הטיפולייםהקלפיםמפתחת,בצליאקלטיפולקליניקה

FEEDאימוניים YOUR MIND.

באגףומדריכהלוינסקימכללתמטעםבהוראהשניתוארבעלת

.ומצטייניםלמחוננים

.  ילדים3ל ואמאנשואה , מתגוררת בנס ציונה

מכירה את עולם המחוננים מהבית ומחוצה לו בעבודה עם 

. ילדים מחוננים

. ספרים וגם יוגה, טיולים משפחתיים, חובבת משחקי קופסא



משחקים היברידיים לכיתות ג׳-מיקרוביטמחשוביתחשיבה 

. העולם הופך להיות משובץ במערכות חכמות וגם צעירים יכולים ללמוד לבנות אותם

המפגשים מקנים לילדים התנסות עם עולם המייקרים ומאפשרים להפוך רעיון למציאות  

נפוץ בעולם ופותח במיוחד לצורכי לימודי תכנות  המיקרוביטכרטיס . דיגיטאלית

בקורס זה הדגש על בניית משחקים ומערכות העושות שימוש בחיישנים. ואלקטרוניקה



מע׳ מרובות משתתפים  -מיקרוביטמיחשוביתחשיבה 

לכיתה ה׳

העולם הופך להיות משובץ במערכות חכמות וגם תלמידים יכולים לקחת חלק פעיל בבנייה  

המפגשים מקנים לילדים התנסות עם עולם המייקרים ומאפשרים  . שלהם והמצאות חדשות

נפוץ בעולם ופותח במיוחד לצורכי המיקרוביטכרטיס . להפוך רעיון למציאות דיגיטאלית

בשלבים המתקדמים של הקורס יוצרים מערכות המתקשרות  . לימודי תכנות ואלקטרוניקה

.כך נוצרים מוצרים שיתופיים מתקדמים. ביניהן בתקשורת רדיו



צייריףאנה 

,הנדסאית אדריכלות ומעצבת פנים

.והדמייהמדריכה מקצועית לתוכנות שרטוט 

.התפתחות וחינוך, חייה ואוהבת את החדשנות

.מתנדבת  בבית ספר און לילדים עם שיתוק מוחין

.סטודנטית לתעודת הוראה



ענת גור  ריבה  

,  מהנדסת כימיה בתואר שני: באקדמיה(:  חלקי)לימודים פורמליים 
,  (ש"ב, בן גוריון' אוני)בעלת תואר במנהל עסקים , (חיפה, הטכניון)

סיימתי את הקורס בהתמקצעות בהוראת  , בעלת רישיון הוראה
,  נגרות-, שליהעכשוויםבין התחביבים (. תל אביב' אוני)מחוננים 
במהלך  : הוראת מחוננים ומצטיינים. ועוד, ים'הכנת ויטראז, צורפות

מתוך  , במרכזי מחוננים ומצטיינים, עבדתי, השנים האחרונות16
בעלי יכולות  , חושבים ועקשנים, שלילדים סקרנים, מחשבה

עושים אחרת  , מגיע להיפגש עם אנשים שחושבים אחרת, מיוחדות
מחשבות  "לימדתי שיעורי כלכלה ,  בתחילת דרכי. ושמחים על כך

למה עדיין יש , של הכסףהכחמתוך הכוונה להבין מה הוא , "בארנק
-"הכימיה של היום יום"לימדתי את ? 21מה יקרה במאה ה , כחלו 

שאנו עושים ומהו הרעיון  , קורס שנכתב על פעולות יומיומית
בשילוב קבוצת מורים ומנהלים  , במהלך השנים. שמאחוריהן, המדעי

למידה  "אני שותפה ליוזמות וקורסים בשיטת , (ובהובלת אבינועם)
.בדגשים של למידה ועשיה אישית וקבוצתית, "באמצעות פרויקטים

בהעצמה בעזרת כלי  , אני מאמינה גדולה בשילוב למידה ועשייה
פטיש מסמר בשילוב  )וכלי עבודה חדשים , "קלאסיים"עבודה 

, אני גם. ובעיקר בחשיבה ועבודת צוות,  ...(מדפסת תלת ממד
אבל לא מוותרת  , שבגני תקווה, מנהלת את מרכז המחוננים מרום

אימא לשלושה בנים  . על חווית העשייה במרכז של יבנה



גולדפלדאסתי 

יועצת  חינוכית ומשפחתית מומחית בייעוץ בחינוך מיוחד 

.ובמחוננים

פסיכותרפיסטית ומטפלת זוגית ומשפחתי

.  בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית ויעוץ חינוכי

הבנת מערכת  -כישורים לחיים מאושרים "מחברת הספר 

".  יחסים במשפחה בעידן החדש

,  רואה  חשיבות עליונה בפיתוח וביסוס שפת כישורי החיים

,  מתוך מטרה להרחיב את מאגר הכישורים הרגשיים

מסוגלות  , הקוגניטיביים וההתנהגותיים ביניהם פיתוח חוסן

"  הבנת הצרכים והרגשות של ה, יכולת ויסות רגשות, אישית

אלו -פיתוח הדדיות וניהול קונפליקטים , ושל הזולת" עצמי

.  דרושים לתפקוד יעיל באירועי חיים משתנים



ר אבינועם לוין"ד

.נשוי ואב לשני ילדים,  תושב ראש העין, יליד מושב מזור

.חתולים וילדים מחוננים, מתמחה בכלבים, וטרינר במקצועו

עוסק בהוראת מחוננים ובפיתוח תפיסות הוראה  2001משנת 

.מרכזי מחוננים בארץ7-מבוססות פרויקט ב

עוסק בליווי בתי ספר ובהנחיית מורים בתחומי  2015משנת 

והחקלאות האורבנית ובפדגוגיות  , האקולוגיה העירונית

פ ניסויים ויוזמה של "מבוססות פרויקט מטעם האגף למו

.משרד החינוך

יועץ מלווה לעיריית רמת גן בהקמת מרחבי מייקרים בבתי  

.הספר היסודיים

מורה בבית הספר לתלמידים מחוננים ומצטיינים ביבנה 

מנהל את בית הספר מתחילת  . להיווסדומהשנה הראשונה 

.  פ"תש



!(מנצחים את הקורונה)סביבת הלמידה הוירטואלית שלנו 

מעבר ,בשלבים בהם נלמד מרחוק נעבוד בסביבת למידה ייחודית שפותחה עבורנו 

הסביבה מהווה מסדרון לימודי אינטראקטיבי  . לשיעורים המותאמים לעבודה מרחוק

.  ווירטואליםומתחמי הפסקה 



מחוננים בלילה

לפני שנתיים מנהלת מרכז המחוננים בשוהם ואני הגשנו יוזמה לאגף למחוננים  

כשנכנסו  15/3ב , שכללה צוותי עבודה בין מרכזיים שישתפו פעולה מרחוק

ימים נולד ערב מחוננים בלילה ונוצר שיתוף  3לסגר הערנו את היוזמה ובתוך 

לאחרונה התבשרנו שהאגף קיבל , מרכזים מכל הארץ20פעולה התנדבותי בין 

החלטה לממן את היוזמה ואנחנו כבר עובדים  על בניית התכנית שתכלול  

בקורסים ישתתפו מורי , א"קורסים מקוונים שיתקיימו במהלך שנת תשפ

מחוננים ותלמידים ממרכזי מחוננים ברחבי הארץ והם יהוו חלק ממה שיוצא  

.  מעבר לפעילות במרכז, לילדים שלכם במהלך השנה



הרשמה ותנאי תשלום

.ה\לכל תלמיד₪ 1650א הינו "שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ

:מעטפה מסודרתיש להכין , להרשםבבואכם 

:על המעטפה יש לרשום

טלפון נייד של שני ההורים ושם  , כתובת מעודכנת, כיתת לימוד , שם ושם משפחה

. הקורסים

.הקרן לקידום החינוךק לפקודת 'ח או בצ"ש1650התשלום יתבצע במזומן 

ח"ש550על סך 10.10.20: ק ראשון'צ

550₪על סך 10.11.20: ק שני'צ

.550₪על סך 10.12.20: ק שלישי'צ

(  ניתן למלא לפני או אחרי התשלום)רישוםטופס 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRRyqPTd4oxwBv0LxLPWWGJR4Cr3sTPyIb92orA-o0xyL6kg/viewform


:מועדי רישום

08:30-12:00בין השעות 1-2/9

8:30-11:30בין השעות 4/9

.א אנו נערכים גם למצב בו נצטרך לשלב למידה מרחוק"בשנת תשפ

.לפי הנחיות משרד החינוך, זאת  במידה וכל מערכת החינוך תעבור ללמידה מקוונת

.  הלימודים יתבצעו ביום הלמידה הקבוע 

.א מהווה הסכמה לתנאים האלו"רישום התלמיד לשנת הלימודים תשפ

הפסקת לימודים והחזר שכר לימוד

.תלמיד שיפסיק את לימודיו בתוכנית יהיה זכאי להחזר שכר בתנאים הבאים

eshkolyavne@gmail.comעל הודעת הפסקת לימודים יש להודיע בכתב למייל 

יתאפשר עד לתום המפגש הרביעי  ( בקיזוז דמי רישום,החלק היחסי )ביטול וקבלת החזר 
.

.לאחר תאריך זה לא יתאפשרו ביטולים או החזרים כספיים

mailto:eshkolyavne@gmail.com


מלגות

:בקשת מלגות

.משרד החינוך מסייע למשפחות העומדות בקריטריונים הכלכליים המתאימים לסיוע

.י  משרד החינוך"הסיוע מיועד אך ורק לתלמידים המאותרים כמחוננים או מצטיינים ע

הקושי  , יש לצרף מכתב בו מצוין מספר הנפשות, על מנת להגיש בקשה לסיוע כספי 

כגון )שלושה תלושי משכורת אחרונים של כל או הורה או אישור רלוונטי אחר , הכלכלי

('אישור מהרווחה וכד, אישור מביטוח לאומי


