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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  כיתות ג':תכנית לתלמידי .

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 של רבעכשכל שיעור הינו שעה ו בשתי רצועות זמןהלימודים מתקיימים .

 דקות. 15

 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, במרכז

  ומתקני שתית מים.

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

  האזור ובחלוקה מותאמת של בנות ובנים. 

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

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

באופן שיאפשר מגוון של תחומים לכל תלמיד/ה, וישלבו גם קורסים הומניים וגם קורסים   המערכות נבנו

 מחונניםתלמידים מורים שעברו הכשרה בתחום הוראת כלל המורים המלמדים במרכז הינם   מדעיים.

 והינם מורים מוסמכים ממשרד החינוך, אוניברסיטאות, מכללות ומהטכניון. והמצטיינים

 הגעה לשיעורים בזמן, התנהגות והתנהלות מכבדת בהתאם לכללי הכיתה והמרכז, אפס רישות המסלולד :

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

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

  . פרידה מהמרכז .3.זימון ההורים לשיחה (שיחה טלפונית/ במרכז תיעוד שיחה והוצאת מייל בנדון) 2במשרד 

  

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

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

  .הקודמות בשנים גם שעשינו כפי, ביותר הגבוהה וברמה

    בברכת שנת לימודים מהנה, יצירתית ומפרה, 

    צוות המרכז למחוננים ומצטיינים.
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  יעל אברמסון: קסם המתמטיקה 

  

  המתמטיקהקסם 

  יעל אברמסון

  

הורגלנו שמתמטיקה דורשת מאתנו שעות של ישיבה מול ספרים ומחברות ופתירת 

תרגילים שיכולים לחזור על עצמם. אבל מתמטיקה לא צריכה להיות כזו, מתמטיקה 

  יכולה לפתוח את החשיבה, לעורר סקרנות ולפעמים גם להעלות חיוך. 

תה יבקורס נלמד להסתכל על המתמטיקה מזווית אחרת, לעבד נתונים, לשחק א

משחקים, לפתור חידות וקסמים, לפתח את החשיבה, לשאול שאלות ולקשר את 

  המתמטיקה לחיי היום יום. 

נחקור את עולם המספרים והמתמטיקה, בקבוצות 

ולעיתים גם באופן יחידני, ובסופו של תהליך נבדוק 

  למסקנות הנכונות. שכולם הגיעו 

בין עבודות החקר יחשפו התלמידים לחידות בהן 

דרושה חשיבה מחוץ לקופסא, משחקים בהם יש 

צורך להשתמש בחישובים מתמטיים או הסקת 

מסקנות מהירה, כל זאת כדי לעודד את התלמידים 

לחשוב בצורה קצת שונה ולקבל ידע בעזרת הפקת 

  לקחים מחקר מתמטי. 

  

ייך לעיתים לחטיבת הביניים, אבל בעזרת הכלים אותם נלמד, החומר הלימודי ש

התלמידים יוכלו להתמודד איתו בקלות רבה וכשיגיעו לחטיבה תהיה להם תובנה רחבה 

  יותר על הנושאים הללו. 
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  חשיבה יניב שמעוני: משחקי

  

  :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 –יכולת הכלה ועמידה בחוקי המשחק, 

 כושר אבחנה, זיכרון  : פיתוח יכולות משמעותיות התורמות להצלחה בחיים

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

  .חישובים טקטיים, חשיבה מתמטית ועוד

  

  ס?בקור מה נלמד

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

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

  .והכל תוך מתן תשומת לב לפרטים ,מרומזת

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

  .פיתוח מודעות לשיתוף פעולה להשגת יעדים ותוצאה מיטבית  .4

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

  .תוצאה מיטבית בהתבסס על סיכוי סטטיסטי

  .יכולת הובלה ומשא ומתן אל מול המשתתפים .6

 .ניהול משאבים בתנאי אי ודאות ותכנון אסטרטגי .7
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  חי-הראל וייץ: אקו

  חי -אקו

 הראל וייץ

  

חיים, ואקולוגיה.  -זואולוגיה ובעלי –קורס זה עוסק בשילוב של שני תחומי ידע 

  .בעולמות החי והסביבההמשתתפים של  במהלכו נעמיק את ההיכרות והידע 

ובפרט אהבת החי , יחסי אדם וסביבה, קיימא-הינה הטמעת ערכים ברימטרת הקורס 

  והסביבה. 

  

  מה נלמד?

 ?מהי מערכת אקולוגית והתאמה לסביבה 

  חרקים, נחשים, דבורים, צבים,  –נלמד על סביבות של בעלי חיים שונים

 ציפורים שונות, קרנפים, קיפודים, עטלפים. 

  .דלדול משאבי הטבע ובעלי חיים בסכנת הכחדה 

  יונקים שהיו ונכחדו בישראל  

 בעלי החיים החכמים בעולם 

  .בעלי החיים הארסיים בעולם 

  .זיהום משאבי הטבע, הצטברות פסולת והתחממות כדור הארץ 

  היצורים במעמקים 

  

  איך נלמד?

, מפגש עם בעלי חיים בחדר חיות – המפגשים כוללים מצגות, סרטונים, חוויה מעשית

  ומתנהלים בדיאלוג עם הילדים. ההתקדמות בנושאים בהתאם לקצב עם הילדים. 
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  שרה לוין: ארכיאולוגיה

  

 ליםלמתחיארכיאולוגיה 

  שרה לוין

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

האדם הקדמון? מה הן 'גולגולות מכוירות'? איך נראה ספא בתקופה 

  הרומאית? מה היה הנשק הכבד של הצלבנים? 

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

קים שהקדמונים לנו יצרו, נשמע סיפורים, תוך כדי כך, נתבונן בחפצים עתי

נכיר תגליות מרעישות ששינו את ההיסטוריה ונציץ במטמונים שהוחבאו 

 ונתגלו. נדבר אודות גיבורים, תרבויות עתיקות ואוצרות אבודים.

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

  כאן בעת העתיקה, ושלנו עצמנו.

  

  

  

  

·   

·   
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  אלכס פולישוק: רובוטיקה

  

 רובוטיקה

 אלכס פולישוקד"ר 

 מרכיבי מודלים הרכבתב התעניינות: דרישות קדם

  .ותת מחשב בסיסייומיומנוו לגו טכני

הקורס מתמקד בחקר ויצירת התנהגות של 

  רובוטים פיזיים ווירטואליים. 

נעלה מידע וסיפורים קצרים על  בתחילת כל מפגש

. )התנהגות, תקשורת(חישה,  בעל חיים מסוים

   .בעל חיים ואותדמוי  מודל רובוטי ירכיבו התלמידים לאחר מכן,

" את יאלפו" הם. Lego WeDoהתלמידים ישתמשו בערכת רובוטיקה לימודית 

תוכנה זו תשמש . גראפית ידידותיתה תוכנויתכנתו התנהגותם באמצעות  הרובוטים

. בכך, משתתפי הקורס הרלוונטיות לרובוט ליצירת דמויות אנימציהולתכנות הרובוט 

: פיזי (של רובוטים) ה"הרפתק עולמות"שני יוכלו לממש את דמיונם באמצעות הפעלה ב

   ווירטואלי (של דמויות אנימציה).

 גלגלי שיניים ,רצועה תמסורותמנועים, ישתמשו ב התלמידים, פיזיים מודלים להנעת

 םבחיישני התלמידים ישתמשו גירויים חיצוניים זיהויל .נוספים מכניים מנגנוניםו

 מודלים רובוטיים שוניםיבנו ויתכנתו התלמידים במהלך הקורס . מסוגים שונים

   .חיים-ממחלקות של זוחלים, יונקים ודו

יתכננו ויישמו אלגוריתמים לניווט במפגשים עם רובוטים וירטואליים, התלמידים 

  . הרפתקה אינטראקטיבית הרובוט בסביבת

 חווייתיות של רובוטיםהרפתקאות בסוף הקורס התלמידים ישתתפו בהדגמת 

  .חייםבעלי דמויי  מתקדמים

  

רובוטים ביצוע משימות הרכבה ותכנות של והשתתפות בדיונים : דרישות הקורס

   .פיזיים ורובוטים וירטואליים של לגו
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 מרווה שמואלי: זואולוגיה 

   

    זואולוגיה

   ד"ר מרווה שמואלי

    
חקירה ומפגש עם מגוון  -בקורס נגלה את נפלאות הטבע 

במעבדה, באקווריום בפינת החי ובגן  –חיים -של בעלי

איך התחילו החיים הראשונים ואיך הם הובילו  –הבוטני 

  להתפתחות ועושר כפי שניתן לראות בעבר ובהווה. 

חיים ונכיר אותם בתכונות ובהכרות אישית -נחזיק בעלי

  בים ביבשה ובאוויר.  –חיים -של בעלי עם קבוצות שונות

  

  נושאי הקורס:

  תאיים, צמחים, פטריות -חיידקים, חד –יצירת כדור הארץ והופעת היצורים החיים

  חיים.-ובעלי

  עור-רגליים, רכיכות, צורבים, קווצי-פרוקי –מערכות של חסרי חוליות  

  חלזונות שמסתגלים לחיים ביבשה –רכיכות בים ושבלולים  

 ערכת המיתרניים בים והעלייה שלה ליבשה:הופעת מ  

 גרם-מחלקות דגי סחוס, דגי  

 חיים-מחלקת דו  

  דינוזאורים, איכטיוזאורים,  –עידן הזוחלים המפואר  –מחלקת זוחלים

  פטרוזאורים, תנינים, צבים, קשקשאים ועוד..

  החידה והתעלומה.. והמחקר המרתק!! –הכחדת הקריטקון  

  בעידן היורה החליפו את הפטרוזאורים בשמים...עופות שהתפתחו מדינוזאורים  

  התפתחה בעידן היורה מזוחלים דמויי יונקים בעלי פרווה  –מחלקת היונקים

  ופעילי לילה...
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  לון נגרי: תעופה וחלל א 

    

    תעופה וחלל

   אלון נגרי

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

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

 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

 


