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  מבוא: מידע על תכנית המצטיינים 

   תלמידים והורים יקרים, 

 ברוכים הבאים למרכז המחוננים והמצטיינים אורנים.

 חודי המקביל ודומה בחלקו למסלול המחוננים. יתלמידינו המצטיינים זכאים למסלול י

  בימים הבאים ובאופן הבא:מסלול המצטיינים יפעל 

 :'השיבוץ של התלמידים לכיתות 14:15-17:00בין השעות   שניבימי תתקיים  תכנית לתלמידי כיתות ג .

ולשיעורים יתבצע על ידי צוות המרכז (הסבר על השיקולים ואופן השיבוץ יינתן ביום חשיפה להורים 

  ולתלמידים). 

 'הקורסים לשכבה ד' הם קורסי . 14:15-17:00בין השעות   בימי ראשון: תתקיים תכנית לתלמידי כיתות ד

  לפורטל שלהם על מנת לבחור קורסים. בחירה, ועל התלמידים להיכנס 

 'ו' הם -הקורסים לשכבות ה'. 14:15-17:00: תתקיים בימי רביעי בין השעות ו'-תכנית לתלמידי כיתות ה

  קורסי בחירה, ועל התלמידים להיכנס לפורטל שלהם על מנת לבחור קורסים. 

  בין שתי רצועות הזמן ישנה הפסקה רבעכשכל שיעור הינו שעה ו בשתי רצועות זמןהלימודים מתקיימים .

 דקות. 15של 

 שוביות.יהינה באחריות ובעלות ההורים, בארגון ההסעות הפרטיות או הי ההגעה והחזרה למרכז  

  והנחיות הממשלה. להנחיות משרד החינוך, התו הסגולהתוכנית תפעל בהתאם  

 פינות ישיבה נוחות ממוזגות ומוצללות , מיקרוגל לחימום מזון (חלבי ובשרי) עמדות לחיטוי ידיים, ז במרכ

  ומתקני שתית מים.

 את הילדים מאותו  , אנו משתדלים לשבץתלמידים 20מחולקים לכיתות המכילות עד ות ג' תלמידי שכב

  האזור ובחלוקה מותאמת של בנות ובנים. 

  דיסציפלינותתמהיל חשיפה והעשרה למגוון המערכת נבנתה מתוך ראייה והבנה של הצורך ביצירת 

המאפשרות הרחבת אופקים, העמקת ידע, גירוי, צורך בחשיבה ברמה גבוהה, עבודת צוות ומיומנויות 

 , באופן שיאפשר מגוון של תחומים לכל תלמיד/ה, וישלבו קורסים הומניים  המערכות נבנו נוספות.

מורים שעברו כלל המורים המלמדים במרכז הינם   .וקורסים מעולם היצירה והאמנות קורסים מדעיים

והינם מורים מוסמכים ממשרד החינוך,  והמצטיינים מחונניםתלמידים הכשרה בתחום הוראת 

 אוניברסיטאות, מכללות ומהטכניון.

 מכבדת בהתאם לכללי הכיתה והמרכז, אפס : הגעה לשיעורים בזמן, התנהגות והתנהלות דרישות המסלול

 .)למעט אם זו דרישת השיעור( סבלנות לאלימות, אין שימוש בטלפונים ניידים בזמן השיעור

  (הפרעות בשיעורים/ אלימות מילולית / אלימות פיזית) אזהרה 1:ע"פ המדרגיטופלו אירועי משמעת .

. פרידה 3רכז תיעוד שיחה והוצאת מייל בנדון) .זימון ההורים לשיחה (שיחה טלפונית/ במ2ורישום במשרד 

  מהמרכז .

  

 מקרוב – הלימוד ודרכי אופני לכל עצמו מכין שלנו המורים צוות ,מרחוק ללמידה לעבור וניאלץ במידה

 באופן הלמידה חווית ואת התכנים את לכם לתת מנת על אפשרי תרחיש לכל ערוכים ואנחנו, ומרחוק

  .הקודמות בשנים גם שעשינו כפי, ביותר הגבוהה וברמה המיטבי

    צוות המרכז למחוננים ומצטיינים. בברכת שנת לימודים מהנה, יצירתית ומפרה, 
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  אירה רוזנבלאו: ביוטכנולוגיה

  

 ביוטכנולוגיה

  אירה רוזנבלאו

  

 

 ?מה הקשר בין היצורים החיים לטכנולוגיה  

  ?אילו דברים מיוחדים יש בעולם  

  ?ממה מתחילות התגליות  

  עושים כדי לגלות דברים ואיך משתמשים בתגליותמה?  

  

  ?מה נלמד

 שיטות מחקר 

 יישומים השונים של הידע ה 

  .היצורים החיים והחומרים השונים לצרכי האדם והסביבה 

  פיתוחים שונים 

  

 חשיבה, משחקים ואוכל., יםיכל זה תוך ניסוו
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  נעם כהן: חושים בטבע

    

  חושים בטבע

  נעם כהן 

לראות, לשמוע ולחוש את העולם דרך עיניהם של בעלי החיים המצויים סביבנו.   בקורס זה ננסה

כיצד רואה זבוב שנקלע לאולם קולנוע סרט מתח קצבי? כיצד מביט העכביש על העולם דרך 

שמונה עיניו? או כיצד שומע הצרצר קולות באמצעות ברכיו?  במהלך השעורים נבחן את העולם 

ם השונים שלנו ושל בע"ח שסביבנו. נסתכל על בע"ח,  נכיר וניגע בצורה קצת אחרת, דרך החושי

  בהם בעדינות וננסה לפגוש עולם של שלם שאיננו מבחינים בו בדרך כלל.

  הנושאים שנלמד:

 כיצד ציפורים משוחחות זו עם זו? במפגש זה נכיר את שפת הציפורים   -שפת הציפורים

  ונתאמן בהקשבה לציפורים.

 אם יש בעלי חיים שקולטים את הקול דרך הבטן או דרך הרגליים?  ה  -אוזניים מוזרות

  במפגש זה נכיר דרכים שונות ומשונות של בעלי חיים להקשיב.

 האם ניתן לשוחח  זה עם זה מתחת לאדמה? במפגש זה נפגוש את  -שיחות מתחת לאדמה

 החולד ונכיר את הדרך בה הוא מתקשר מתחת לאדמה. נבחן ונתנסה בתקשורת באופן

  בלתי שיגרתי.

 בשיעור זה נצא לחפש רמזים להמצאות בעלי חיים בגן הבוטני. נכיר עקבות של  -עקבות

  בעלי חיים שונים ונפגוש בעלי חיים דרך הסימנים שהם מותירים אחריהם.

 בשיעור זה נצא להתבונן בטבע, נבחן ונחדד ראייתנו,. נגלה כיצד אנו  -ראיית צבעים

  כיצד נראים הצבעיםה דרך עיניהם של בעלי חיים שונים.קולטים צבע בעיניים שלנו ו

 מיהו בעל החיים המצטיין מכולם בהחלפת תחפושות? בשיעור זה נפגוש בע"ח  -הסוואה

  המצטיינים בהסוואה. נכיר תחפושות שונות ושיטות שונות של בע"ח להתחפש. 

 בשיעור זה נכיר בע"ח החיים מתחת לאבן. -החי מתחת לאבן  

  עד כמה ניתן ללמוד על העולם דרך הידיים בלבד? בשיעור זה נפגוש  -הידייםלראות עם

  את העולם דרך כפות הידיים. ונפגוש בע"ח שמכירים את העולם בעיקר על ידי חוש המגע.

 'כיצד נחש הפיתון מתחקה אחר טרפו בלילה חשוך? האם גם לנו יש יכולת   -חוש הטמפ

חן את יכולתנו להבחין בין קור וחום ונפגוש את לחוש בטמפרטורות שונות? בשיעור זה נב

  הפיתון המתכדרר.

 כיצד ציפורים צעירות יודעות לנווט במסען הראשון החוצה יבשות?  -התמצאות במרחב

 בשיעור זה נבנה מפות ננווט מנקודה לנקודה ונכיר דרכים בהם בע"ח מתמצאים במרחב.

 כיצד בע"ח מתקשרים בלי מילים? בשיעור זה נכיר תקשורת בלתי מילולית  -בלי מילים

  בין בע"ח שונים ונתנסה בכך גם בעצמנו.
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  שרה לוין: ארכיאולוגיה

  

 ליםלמתחיארכיאולוגיה 

  שרה לוין

כיצד עובד ארכיאולוג? האם אנחנו צריכים ארכיאולוגיה, ולמה? כיצד 

ת'? איך נראה ספא בתקופה חי האדם הקדמון? מה הן 'גולגולות מכוירו

  הרומאית? מה היה הנשק הכבד של הצלבנים? 

  כל השאלות הללו ועוד רבות אחרות יקבלו מענה בקורס 'ארכיאולוגיה'. 

תוך כדי כך, נתבונן בחפצים עתיקים שהקדמונים לנו יצרו, נשמע 

סיפורים, נכיר תגליות מרעישות ששינו את ההיסטוריה ונציץ במטמונים 

ונתגלו. נדבר אודות גיבורים, תרבויות עתיקות ואוצרות שהוחבאו 

 אבודים.

בעזרת מצגות, שיחות, ויצירות משלנו נספר את סיפורם של האנשים 

  שחיו כאן בעת העתיקה, ושלנו עצמנו.

  

  

  

  

·   

·   
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  אלון נגרי: תעופה וחלל 

    

    תעופה וחלל

   אלון נגרי

 הטכנולוגי בהיבט והחלל התעופה בתחום נושאים מגוון בלימוד נעסוק בקורס
 דרך, באוויר תנועתם דרך ראשוניים תעופה מכלי. האנושית ההתפתחות וצעדי

 ביסודות נעסוק. חלל ומעבורת טילים ועד ציודם על חדישים סילון מטוסי
 המטוס מבנה, הטיסה על המשפיעים הפיזיקאליים הכוחות :באווירודינמיקה

    עוד.ו

 ניסוי ערכותנתנסה ב וכן למורכב הפשוט מן, קושי דרגות לפי טיסניםבנוסף נבנה 
    .בתעופה נוספות ויצירה

והסקת  , עריכת ניסוייםהנלמדים בנושאים התלמידים של הלימוד ייערך דרך חקר
    מסקנות. 

  מה נלמד?

 ועוד כנף פרופיל ,מהו" עילוי כוח," אווירודינמיקה – בתעופה יסודות. 

 בתעופה מתקדמת טכנולוגיה.   

 מטוס דגם בניית. ביניהם והקשר הסונר, הרדאר, החמקנות נושא לימוד 
   .שטס" החמקן"

 חלקיו, הטיל מבנה לימוד - ושיגורם טילים בניית - וחלל טילים בליסטיקה 
    .ושימושו

 מצנח טיל של ובנייה פיתוח תכנון" ומפתח חושב צוות"  – בטילים פרויקט 
    . גובה' מ 80 מתקדם אוטומטי

 ופתרונות בעיות(  בחלל והחיים  תפקידן,  החלל ומעבורת חלליות 
   ).טכנולוגיים

 המדחף על לימוד: מדחף עם כנף דאון בניית - מתקדמים וטיסנים דאונים 
    .ומקורו
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  אילן לוז: צילום סטילס

  

  צילום סטילס

  אילן לוז

  

לפתח חשיבה יצירתית שתאפשר לתלמיד לראות את  :מטרת הקורס

בצורה שונה ותאפשר לו לצלם בצורה המתחשבת במאפייני העולם סביבו 

  .הצילום

  

  

  

  .ר בצורה סדנאיתועבהקורס י

נפתח נושאים שונים נלמד טכניקות שונות בצילום,  במהלך הקורס נצלם, 

על הסובב אותנו ונצא לצילומים בליווי והדרכה  , נלמד להסתכללצילום

  של מרצה הקורס.

  מקצועית לצילומי התלמידים העמיתים.נלמד לתת ביקורת בנוסף, 

  .חלק מהשעורים יוקדשו ללימוד עריכת תמונה בתוכנת הפוטושופ

  

  מצלמה וכבל או קורא כרטיסים להורדה למחשב :דרישות הקורס
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  אביטל שרוני: פרקליטים צעירים 

  

  יםפרקליטים צעיר 

  עו"ד אביטל שרוני

  
  ושיטת המשפט בישראל.עם מערכת המשפט חווייתית במהלך הקורס נערוך היכרות 

  

 המשפט החלוקה לענפי נלמד על   

 נכיר את שלוש הרשויות ונתמקד בתפקידי הרשות השופטת   

 ? נשאל מתי פונים לבית משפט  

 נלמד מהן הזכויות המגיעות לנו: 

  הזכות להיות מוגן ואהוב והאחריות לגלות אכפתיות כלפי הזולת ולהגן על

  מי שזקוק להגנה.

 .הזכות לשמור על הפרטיות והאחריות לכבד פרטיות של אחרים  

  הזכות להביע דעותיי, מחשבותיי ורצונותיי ואחריותי להביע דעותיי בלי

  לפגוע באחר.

  

   איך נלמד?

במהלך השיעורים נצפה יחד בסדרות טלוויזיה, ובקטעי סרטים , נזהה את הבעיה 

ה  ונציע דרכי פעולה המתבססות  המשפטית שעולה, נשאל כיצד ניתן היה למנוע אות

  על הידע והכלים שרכשנו במהלך הקורס.
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  יניב שמעוני: משחקי חשיבה

  

  :משחקי חשיבה

  פיתוח מיומנויות חשיבה וכישורי חיים 

  באמצעות משחקי קופסה 

  יניב שמעוני

  :מטרות הקורס

 שיתוף פעולה, פיתוח מעגלים : עבודה על ערכים חברתיים וכישורי חיים

חברתיים, הקנייה של ערכי כבוד הדדי, עבודת צוות למען יעד משותף, קבלה 

  .ניצחון/ הפסד –ועמידה בחוקי המשחק, יכולת הכלה 

 כושר אבחנה, זיכרון  : פיתוח יכולות משמעותיות התורמות להצלחה בחיים

יד, יכולות הרכבה, ראייה -חזותי, הסקת מסקנות, זריזות, קשר עין

  .קטיים, חשיבה מתמטית ועודמרחבית, חישובים ט

  

  ס?בקור מה נלמד

  .כניקות של משחקיםמהיכרות עם משחק קופסה, שיתופי אל מול תחרותי,  .1

עולם הדימויים ויכולת , עבודת צוות והעברת מסרים -שיח חברתי  .2

  .והכל תוך מתן תשומת לב לפרטים ,התבטאות מרומזת

  ./ קשר עין יד והתמצאות במרחב םידיימוטוריקה עדינה, זריזות  .3

  .פיתוח מודעות לשיתוף פעולה להשגת יעדים ותוצאה מיטבית  .4

 -ניחוש מושכל  , שימוש מהיר בפעולות חשבוניות פשוטות כלים מתמטיים: .5

  .תוצאה מיטבית בהתבסס על סיכוי סטטיסטי

  .יכולת הובלה ומשא ומתן אל מול המשתתפים .6

 .ותכנון אסטרטגיניהול משאבים בתנאי אי ודאות  .7

 


