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מנהלתיצוות

והמצטייניםהמחונניםמרכזמנהלת-שוחטשושי•

פדגוגיתורכזתמנהלתסגנית-קמינסקילוטם•

יועצת-קלעדנה•

-מדריכה מחוזית בתחום הרגשי-בוסיעינת •
חברתי מטעם אגף מחוננים

אדמיניסטרטיביתמנהלת-הרשקוורדית•

מסלולורכזתהמחונניםמסלולמזכירת-בבלימורן•
מצטיינים

ניםומצטיימחונניםמסלולמזכיר-בחרגל•



?במפגשמה

המחונניםמרכזעםהכרות•
:אורניםוהמצטיינים

וילדיםריםהו

קצרהוהתנסותבמבנהסיור•
:המרכזצוותעםבפעילות

ילדים בלבד

מנהלות,מידעהעברת•
:  ושאלות

בלבדהורים



לגבי ...ביותרהפשוטותהטיסהעובדותלימודעללהוסיףטורחיםאינםהשחפיםמרבית
לא (ליוינגסטוןונתן'ג)זהלשחףאולם .בלבדהמזוןלמעןאלהחשובההטיסהאיןמרביתם

...לבדההטיסהאלנשואותהיועיניו ,במזוןענייןכלהיה
אפילו .האחרותהציפוריםעלביותראהודאותךהופכתאינה ,גילהכך ,זומחשבהדרך

ובעריכתנמוכותגלישותמאותבביצועתמימיםימיםבילהאשרונתן'לגחששוהוריו
....ניסויים

.אימושאלה "?מדוע ,ון'ג ,מדועאבל"
..."?העדהציפורייתרכמולהיותלךקשהכהמדוע"
באווירלעשותמסוגלאנימהלדעתרוצהפשוטאני .אמא ,ונוצותעצםלהיותליאכפתלא"

."לדעתרוצהפשוטאני .הכולזה ,מסוגלאיניומה

באךארד'ריצמאת"השחףליוינגסטוןונתן'ג" :מתוך



!המחונניםמבחןאתעברתי



?מחוננותמהי

oאוולמידהחשיבהיכולתשלדופןיוצאותרמותמציגיםמחוננים

 .יותראואחדבתחוםכישורים

oנבחניםתלמידים,בישראלומצטייניםלמחונניםהאגףהגדרתלפי

 .כלליידע, מתמטיקה,שפה:עיקרייםתחומיםבשלושה

oקרנימכוןי"ענערכיםהמבחנים.

oהגבוהיםהציוניםבעליהםהמחונניםלתוכניותשמאותריםהילדים

 .הנבחנתהתלמידיםאוכלוסייתמכללהעליונים 3%עדביותר



?מדוע-למחונניםהעשרהמרכז

:שוניםבתחומיםוהעמקההעשרהלימודי•
.וחשיבהחקר, מיומנויותפיתוח, תנועה, אמנויות, מדעים

.ורגשיחברתי, קוגניטיבימענהמתן•

.חברתיתומחויבותמנהיגותכישוריפיתוח•

.אחריםספרמבתימחונניםתלמידים-השוויםקבוצתעםמפגש•



אחרמסוגלמידה
 .קטנותבכיתותלמידה•

.מחונניםלהוראתמומחיםמורים•

.תהליכית ,סדנאית ,חוייתיתלמידה•

.וקבוצתיאישיחקרעלדגש•

קורסים 3סמסטרכל-קורסים 6לומדים•

פדגוגיתבראייההניהוליהצוותי"עהמערכותשיבוץ•

רביםתוכןלעולמותלחשוףבמטרה, ורגשיתחברתית

.האפשרככל

.בשנהמפגשים 30•

הכיתהבתוךוחברתייםרגשייםלצרכיםגםמענה•

.הלמידהובתהליכי



אחרמסוגלמידה
:המכללהומתקניבחדרישימוש

,ותוכנותמחשביםחדרי•
,  המולטימדירובוטיקה

רבודהומציאותמימדתלת
מעבדהכיתות•
אורניםרדיו•
בוטניגן•
ספריה•
אוספיםוחדריחיותחדר•



גכיתותתלמידי

אםבכיתות, מחציתבכלהעשרהקורסי 3לומדים
.המגוריםאזוריפיעלהמחולקות

 .חובהקורסיהםגבכיתותהקורסיםכל

.המנהליהצוותידיעלנעשיםוהשיבוץהמערכת

ה+דכיתותתלמידי

בחירהקורסי2+ חובהקורס: דבשכבה

קורסי בחירה בקבוצות  2+ קורס חובה : שכבה ה

ו+הגילאיות -דו

וכיתותתלמידי

.סמסטרבכלבחירהקורסי3לומדים

ו+הגילאית-דובקבוצהקורסים2מתוכם

שנתיתהרבהלימודיםתכנית



'לשכבת גהלימודיםיוםמבנה

'גשכבתזמניםלוח

8:30-9:00 בוקר .א +ת/מחנךעםבוקרמפגש

9:00-10:10 ראשוןשיעור

10:10-10:30 גדולההפסקה

10:30-11:45 שנישיעור

11:45-12:00 קטנההפסקה

12:00-13:15 שלישישיעור

להסעותוירידהיוםסוףהתארגנות 13:15

.שעהבכלנוכחותרישום•

.חזרהבהסעהשינויכלעלמיידעיםהנוכחותברישוםהראשונהבשעה•



ציוד אישי ליום הלימודים

מפית נייר חד פעמית, שתיה, אוכל•

כלי כתיבה, קלמר•

כבוד הדדי  , פתיחות, הרבה סקרנות•
.רוח טוב-ומצב



ג"תשפ'אמחציתמערכת

6ג5ג4ג3ג2ג1ג

קארן גרינברגדנה קלעשרה לויןיעל אברמסוןעינת בוסינועם כהןת/מחנכ

1רצועה 

מתמטיקה מתוכנתת אמנות ושיח  חושים בטבע  שחמטיסודות הצילום ארכיאולוגיה 

יעל אברמסוןעינת בוסינועם כהןגנדי בירגרקארן גרינברגשרה לוין

2רצועה 

מתמטיקה מזווית 
שחמט  ביוטכנולוגיה  אמנות ושיח  חושים בטבע  ארכיאולוגיה אחרת 

בירגרגנדי אירה רוזנבלאו  עינת בוסינועם כהןשרה לויןיעל אברמסון

דנה קלעקארן גרינברג

3רצועה 

ביוטכנולוגיהמתמטיקה מתוכנתת יסודות הצילום ארכיאולוגיה חושים בטבעשחמט  

רוזבלאואירה יעל אברמסוןקארן גרינברגשרה לויןנועם כהןגנדי בירגר



כללי
התנהגות

הגעה לשיעור בזמן○

התנהלות והתנהגות מכבדת לפי כללי המרכז○

אפס סבלנות לאלימות○

אין שימוש בטלפונים ניידים למעט בשיעורים  ○

הדורשים שימוש בנייד

:  פ מדרג"אירועי משמעת יטופלו ע○

פרידה מהמרכז, שיחה עם ההורים, אזהרה

14



...מרחוקלמידהשלבמקרה

הניתןככלנשמרתהמערכת•

שיעוריםביןוליכולותלגילמותאםשילוב•

 .סינכרוניים-ואסינכרוניים

.ציוד ,נוכחות ,חובהמצלמה :נהלים•

.בזוםגםחברתיותופעילויותאישיליווי•

–פניםאלפניםללמידהחזרה•

 .והבריאותהחינוךמשרדלהנחיותבהתאם

.....וסבלנותנשימהוהרבה



:  לילדים
חשיפהשיעור
במבנהוסיור

לסיורהמוריםצוותעםהולכיםהילדים

.חשיפהושיעור

.שעהכחציהינהפעילותה

באולםנשאריםההורים-שניחלק

.שאלותופאנלמנהלתימידעהעברתל



...מרחוקלמידהשלבמקרה

הניתןככלנשמרתהמערכת•

שיעוריםביןוליכולותלגילמותאםשילוב•

 .סינכרוניים-ואסינכרוניים

.ציוד ,נוכחות ,חובהמצלמה :נהלים•

.בזוםגםחברתיותופעילויותאישיליווי•

–פניםאלפניםללמידהחזרה•

 .והבריאותהחינוךמשרדלהנחיותבהתאם

.....וסבלנותנשימהוהרבה



חברתידגש

.חדשהשוויםקבוצתיצירת•

עמוקיםאישייםוקשריםחיבורים•

 .ומיוחדים

.והוריםתלמידיםליווי•



וחברתייםרגשיים, קוגניטיבייםהיבטים•

שלמהפנימיתכחוויהמחוננות•

למחונניםייחודייםוצרכיםמאפיינים•

 "המחוננותכתר"•

להוריםסדנאות•

מחוננות



...עובדוכשלא ,הולךכשלאומה



אפשרייםאתגרים

חדשיםילדיםעםהיכרות•

הספרבביתהלימודיהחומרהשלמת•

חברתי•

אצלנוהלימודיהאתגרעםהתמודדות•

מהתלמידיםלחלקארוכהנסיעה•

(היכרותשאלון)אישייםאתגרים•



הלימודיםשנתפתיחת

באורניםנפגשים

19/09/2022שנייוםב



ונוכחותהסעות
ההעשרהביום

ההוריםבאחריותהינהלמרכזהתלמידיםהגעת•

ההוריםביןהינהלהסעותבנוגעההתקשרותכל•
.המקומיותהרשויותנציגילבין

ליוםמגיעלאילדתכם/וילדכםבמידה•
אתדעילייש-שונותמסיבותההעשרה

.במיילהמרכז

.מראשלנותודיעואםנשמח•
 :בימיםבמשרדמענה

08:00-14:00חמישי-ראשון
04-9539686או 04-9838775בטלפון

במיילגםפשרא
mehunanim@oranim.ac.il



 ...ס'ותכל
(.הרשמהדמיח"ש 150מתוכם)לימודיםלשנת₪ 1600:  הלימודשכר•

(.מספורבגוגלהטופסאתלמלאלשכוחלא) 24/07/2022בתאריךההרשמהסגירת•

.השנהבמהלךיועברמייל. כלכלימצבבסיסעלהחינוךמשרדמלגות•

.ההוריםלביןבינןוהתיאוםולעיריותלמועצותעוברהתקציב!תלהסעוזכאימחונןילדכל: הסעות•

!איתנוישירהתקשורת, רוחאורךעםעבודה•

ת/מחנךעםמפגשוקביעתאםבכיתותהילדיםשיבוץוהתשלוםהרישוםלאחר, במיילההרשמהפתיחת•

.הכיתה



ניסיתילאמעולם"
,בעברזהאתלעשות

חושבתאניאז
"אצליחספקשללא

גרב-בתבילבי



19/09/2022בלהתראות

לימודיםשנתלכולנושתהיה
!ומהנהמאתגרת

למחונניםהמרכזצוות
ומצטיינים

 !בהצלחה"
 .היוםהגיע
יוצאאתה

!נפלאיםלמקומות
 "שלוםאז

מגיעיםיוצאיםאם–סוסדוקטור
נפלאיםלמקומות


