
המצטיינים  תוכנית
במרכז הדו מחוזי לתלמידים  

מחוננים ומצטיינים

: טלפון

04-9838918

:ל"דוא

moran_b@oranim.ac.il

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/Pages/Default.aspx


מנהלתיצוות
שוחטשושי•

מנהלת מרכז המחוננים והמצטיינים  

קמינסקילוטם•

סגנית מנהלת ורכזת פדגוגית

קרטאלה•

יועצת

הרשקוורדית•

מנהלת אדמיניסטרטיבית

בבלימורן•

מזכירת מסלול המחוננים ורכזת מסלול  מצטיינים

בוסיעינת•

חברתי מטעם אגף מחוננים-מדריכה מחוזית בתחום הרגשי



?מה במפגש
.הורים וילדים-הכרות עם מרכז המחוננים והמצטיינים אורנים 

.התנסות קצרה בשתי פעילויות של מורי המרכז

-העברת מידע 

.  מנהלות ושאלות

.מיועד להורים בלבד



תלמידים מצטיינים
לכל  דוגלת בחינוך שוויוני , מדינת ישראל

רואה חשיבות  , תלמיד על פי צרכיו
היכולים  העצמת תלמידים מוכשריםב

.לתרום לחברה ולמדינה



“
תהליך האיתור של ילדים מצטיינים

. המתבצע בבית הספר' תהליך האיתור בישראל מתחיל במבחן שלב א

מהציונים הגבוהים ביותר מוזמנים לגשת למבחן  15%-ילדים שקיבלו ציון המצוי בטווח של ה
.לאיתור מחוננים' שלב ב

מבוססים על בדיקת כישורים קוגניטיביים כלליים באמצעות  ' המבחנים הנערכים בשלב ב
. מתמטיקה וצורה, שפה, בחינת ידע כללי

מהציונים הגבוהים ביותר של סף הקבלה הארצי מתקבלים  -3%-הילדים שהשיגו ציון הגבוה מ
.לתוכניות המחוננים

מתקבלים לתוכניות המצטיינים המתקיימות אחר  8%-ל3%ילדים שהשיגו ציונים בטווח שבין 
. הצהריים במרכזי העשרה יישוביים או אזוריים
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“
.הצטיינות ומצוינות שלובות זו בזו

מצוינות פירושה מכלול ההתנהגויות והפעולות החותרות לשיפור מתמיד ומאפשרות את  
. מיצוי הפוטנציאל האישי כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר שאפשר

אנשים בעלי נטייה למצוינות מאופיינים על פי רוב בכמה  . מצוינות היא אורח חיים
: סגולות

העדפה של גירויים , יצירתיות, סקרנות, מוטיבציה פנימית גבוהה המניעה אותם בהתמדה
תחושת ערך  , רצון להתעלות ולהתמקצע, העדפת מורכבות, חדשים על פני גירויים מוכרים

. עצמאות ומוקד שליטה פנימי, אחריותיות, עצמי

לומדים באופן יעיל ויודעים להפיק  , המצוינים מציבים לעצמם מטרות וחותרים להגשמתן
.רבות מהתנסויותיהם
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המצטייניםתוכנית

הכשרת מורים

לצרכים  הגברת המודעות 
של תלמידים  המיוחדים 

מחוננים ומצטיינים  
.הספר ובקהילה-בבתי

היכרות עם כלים  
דידקטיים  , פדגוגיים

ומתודולוגיים לפיתוח  
תכניות לימודים עבור  

.  תלמידים מצטיינים

עיצוב מודל הוראה דינמי  
לעבודה עם תלמידים                   

.ומצטייניםמחוננים

ייחודיות התוכנית שלנו

מפגש של תלמידים בעלי  
יכולות לימודיות מעל 

ילדים , הממוצע הכיתתי
כמוך ממקומות שונים  

.באזור הצפון

תכנית העשרה מיועדת  
,  לתלמידים סקרנים

וזקוקים  , החותרים לדעת
.להעשרה ולגיוון

קמפוס מכללת אורנים  
ובניין המחוננים החדש  
מאפשר שימוש בכיתות  

חדרי מחשבים  , מעבדה
המצוידים בתוכנות  

,  הגן הבוטני, ייחודיות
המרחבים  , הספרייה
.הירוקים

חזון התוכנית

דגש על ערכים של 
.מצוינות אישית ואנושית

אנו מחויבים ליצירת  "
סביבות למידה גמישות

בהן יתאפשר  , ודינאמיות
שיח פדגוגי מאתגר 

".ויצירת ידע חדש

קהילה  -קהילה לומדת 
בה תלמידים ומורים  

שווים בסקרנותם  
ובמחויבותם לקחת זה את 

זה שוב ושוב לשדות  
.חדשים בלתי ידועים
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?מדוע–צטייניםלממרכז

–העשרהלימודי•
.ס"מביהשוניםונושאיםשיעורים

                                                      :שוניםבתחומיםהעמקה•
 ,טכנולוגיה,אמנויות ,מדעים

מיומנויותופיתוחבתקשו

 .גבוהמסדרוחשיבהחקר

 .אתגריםעםהתמודדות•

ומחויבותמנהיגותכישוריפיתוח•

.חברתית

.אחריםספרמבתימצטייניםתלמידיםעםמפגש•



אחרמסוגלמידה
:המכללהומתקניבחדרישימוש

ותיכנותמחשביםחדרי●
3D-ומולטימדיה ,רובוטיקה

וכימיהפיזיקה :מעבדהכיתות●
אורניםרדיו●
בוטניגן●
ספריה●
בית-אוספיםוחדריחיותחדר●

 .מרגולין
אמנותסדנאת●



מערכת שעות 

ב"תשפ
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צוות מורים 

. בעלי התמחות בהוראת מחוננים מהאקדמיה ומאגף המחוננים של משרד החינוך

צוות משותף למסלול המחוננים בבוקר

'מחצית א

8ד7ד6ד5ד4ד3ד2ד1ד

:1שיעור 

14:15-15:30

צילום סטילס

אילן לוז

משחקי חשיבה

יניב שמעוני

ארכיאולוגיה  

למתחילים

שרה לוין

רובוטיקה

ר אלכס  "ד

פולישוק

תעופה וחלל אלון  

נגרי

רפואה וגוף האדם

ר עירית חוף  "ד

נהור

אגלינג'ג
קסם המתמטיקה  

יעל אברמסון

: 2שיעור 

15:45-17:00

משחקי חשיבה

יניב שמעוני

צילום סטילס אילן  

לוז

רובוטיקה

ר אלכס  "ד

פולישוק

ארכיאולוגיה שרה 

לוין

רפואה וגוף האדם

ר עירית חוף  "ד

נהור

תעופה וחלל אלון  

נגרי

קסם המתמטיקה  

יעל אברמסון
אגלינג'ג



מרכיבי הצלחת הילד  
בתוכנית

תמיכת  
ההורים בבית

שיטות הוראה  
ייחודיות

ליווי אישי

סקרנות
וחדוות למידה
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כללים 
ונהלים

דגל למצטייניםתוכנית
הגעה לשיעור בזמן

התנהלות והתנהגות מכבדת לפי כללי הכיתה והמרכז

אפס סבלנות לאלימות

אין שימוש בטלפונים ניידים למעט בשיעורים הדורשים 

שימוש בנייד

: פ מדרג"אירועי משמעת יטופלו ע

.פרידה מהמרכז, שיחה עם ההורים, אזהרה
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מכללת אורנים
48בית 

מבנה חדש שנבנה  
במיוחד עבור המרכז  
למחוננים ומצטיינים

:נוהלי הגעה וכניסה לשיעורים

14:15-13:45-זמן ההגעה  

.רישום  נוכחות בכל שיעור

:שעות השיעורים

14:15-15:30

'דק15הפסקה 

15:45-17:00

יש מים חמים  –זמן לאכול 
גל בבניין המחוננים-ומיקרו

אין יציאה ורכישה בקפיטריה

13



14

לשגרהחזרהמתווה *

כיתותשיבוצי ,מורים-נשמרתהמערכת *

חובההינםציוד ,נוכחות ,מצלמה   *

חברתי ,אישיזמן *

.....וסבלנותנשימהוהרבה

...מרחוקלמידהשלבמקרה



!?מתי
יום ראשון

3/10/2021

לוח ימי הפעילות השנתי

נמצא באתר



!!!המרכזצוותעםלפעילותדק 40

מפגש  להפעילותלאחרחזרהנתכנס
הורים בלבד–המשך

.שאלותופאנלמידעהעברת



17

 .ההוריםבאחריותהינהלמרכזהתלמידיםהגעת

ההוריםביןהינהלהסעותבנוגעההתקשרותכל
.המקומיותהרשויותנציגילבין

–שונותמסיבותמגיעלאילדתכם/וילדכםבמידה
!לדעתלנוחשוב

.מראשלנותודיעואםנשמח
 :בימיםבמשרדמענה

10:00-16:00ד בשעות , ב,א 
:במיילגםואפשר04-9838918בטלפון

moran_b@oranim.ac.il

ונוכחותהסעות
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.מפגשים28-הרשמהדמיח"ש 150לימודיםלשנתח"ש1450–הלימודשכר•

באחריות ההורים בלבד–הסעות•

.21/08/2021סגירת ההרשמה בתאריך ,במיילההרשמהפתיחת•

.בכיתותהילדיםשיבוץוהתשלוםהרישוםלאחר•

 ...ס'ותכל
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שתהיה לכולנו שנת לימודים 

!מאתגרת מהנה ובריאה

צוות המרכז למחוננים ומצטיינים 


