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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

הכרות עם מרכז המחוננים  •
הורים  -והמצטיינים אורנים 

.וילדים

התנסות קצרה בשתי פעילויות  •
.של מורי המרכז

-העברת מידע •
.  מנהלות ושאלות

.מיועד להורים בלבד



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

...לבדההטיסהאלנשואותהיועיניו, ןבמזוענייןכלהיה
אפילו.האחרותהציפוריםעלביותראהודאותךהופכתאינה, גילהכך, זומחשבהדרך

ובעריכתנמוכותגלישותמאותבביצועתמימיםימיםבילהאשרונתן'לגחששוהוריו
....ניסויים

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

."לדעתרוצהפשוטאני.הכולזה,מסוגלאיניומה

באךארד'ריצמאת"השחףליוינגסטוןונתן'ג":מתוך



?מהי מחוננות

o מחוננים מציגים רמות יוצאות דופן של יכולת חשיבה ולמידה או

.  כישורים בתחום אחד או יותר

oתלמידים נבחנים  , לפי הגדרת האגף למחוננים ומצטיינים בישראל

.  ידע כללי, מתמטיקה, שפה: בשלושה תחומים עיקריים

oי מכון קרני"המבחנים נערכים ע.

o  הילדים שמאותרים לתוכניות המחוננים הם בעלי הציונים הגבוהים

. העליונים מכלל אוכלוסיית התלמידים הנבחנת3%ביותר עד 



?דועמ-למחונניםהעשרה מרכז

:שוניםבתחומיםהעמקהוהעשרהלימודי•
חקר , מיומנויותפיתוח,תנועה,אמנויות,מדעים

.חשיבהו

.חברתי ורגשי, מתן מענה קוגניטיבי•

.חברתיתומחויבותמנהיגותכישורייתוחפ•

מחונניםתלמידים-קבוצת השווים עםמפגש•
.אחריםספרמבתי



אחרמסוגלמידה
.  למידה בכיתות קטנות•

.מורים מומחים להוראת מחוננים•

.  תהליכית, סדנאית, חוייתיתלמידה •

.דגש על חקר אישי וקבוצתי•

קורסים3כל סמסטר –קורסים 6לומדים •

י הצוות הניהולי בראייה פדגוגית חברתית  "שיבוץ המערכות ע•

.במטרה לחשוף לעולמות תוכן רבים ככל האפשר,  ורגשית

מפגשים בשנה30•

מענה גם לצרכים רגשיים וחברתיים בתוך הכיתה ובתהליכי  •

.   הלמידה



אחרמסוגלמידה
:המכללהומתקניבחדרישימוש

,תותוכנומחשביםחדרי•
תלת  , המולטימדירובוטיקה

.ומציאות רבודהמימד
מעבדהכיתות•
אורניםרדיו•
בוטניגן•
ספריה•
 .אוספיםוחדריחיותחדר•



'דכיתותתלמידי

אםבכיתות, מחציתבכלהעשרהקורסי3לומדים
.המגוריםאזוריפיעלהמחולקות

 .חובהקורסיהם'דותבכיתהקורסיםכל

.המנהליהצוותידיעלנעשיםוהשיבוץהמערכת

 'הכיתותתלמידי

'ו'-'גילאיות ה-דווצותבקבבחירהקורסי2+ חובהקורס

'וכיתותתלמידי

.סמסטרבכלבחירהקורסי3לומדים

'ו+'הגילאית-דובקבוצהקורסים2מתוכם

' ט-'תלמידי כיתות ז

.שנתייםבחירהקורסי3לומדים

הרב שנתיתלימודיםהתכנית



הלימודיםיוםמבנה

:הלימודיםליוםאישיציוד

פעמיתחדניירמפית,שתייה,אוכל•

מסכה +םאישיימגבונים•

כתיבהכלי,קלמר•

הדדיכבוד ,פתיחות ,נותסקרוהרבה•

.טוברוח-ומצב

.רישום נוכחות בכל שעה •

.בשעה הראשונה ברישום הנוכחות מיידעים על כל שינוי בהסעה חזרה•



לדוגמאמערכת

3ד2ד1דשיעור

מחצית במחצית אמחצית במחצית אמחצית במחצית א

8:30-
10:00

זואולוגיה
מרווהר"ד

שמואלי

מעשה
אמנותה

אורנעמה

ספרים
–וסופרים

-ברהדס
תנא

סודות
הצילום
קארן

גרינברג

וחללתעופה
נגריאלון

ספרים
–וסופרים

-ברהדס
תנא

10:30-
11:55

אוריגמי
דרורר"ד

קפוטא

המדען
הצעיר

בוריסר"ד
שטיין

מעשה
אמנותה

אורנעמה

אוריגמי
דרורר"ד

קפוטא

סודות
הצילום
קארן

זואולוגיה
מרווהר"ד

שמואלי

12:10-
13:30

וחללתעופה
נגריאלון

סודות
הצילום
קארן

גרינברג

זואולוגיה
מרווהר"ד

שמואלי

וחללתעופה
נגריאלון

מעשה
אמנותה

אורנעמה

המדען
הצעיר

בוריסר"ד
שטיין



: 'ו-'שכבות  ד

–בשבועפעםנפגשים

.בהתאם לאזור מגורים

שלישיבימי
:היישוביםשלהספרבתיתלמידי

קיבוץ ,ביאליקקריית ,מוצקיןקריית ,ים-קריית
.יוקנעם,אפק

רביעיבימי
:והמועצותהיישוביםשלהספרבתיתלמידי

,ןזבולוהאזוריתהמועצה,מגידוהאזוריתהמועצה
.העמקמגדל,ישירמת, טבעון,נשר

חמישיבימי
עמקהאזוריתהמועצהשלהספרבתיתלמידי
.יזרעאל



...מרחוקלמידהשלבמקרה

ככל הניתן  נשמרתהמערכת•

שילוב מותאם לגיל וליכולות בין שיעורים  •

.  סינכרוניים-ואסינכרוניים 

.ציוד,נוכחות,חובהמצלמה: נהלים•

.ליווי אישי ופעילויות חברתיות גם בזום•

–חזרה ללמידה פנים אל פנים •

.  בהתאם להנחיות משרד החינוך והבריאות

.....וסבלנותנשימהוהרבה



...מרחוקלמידהשלבמקרה

ככל הניתן  נשמרתהמערכת•

שילוב מותאם לגיל וליכולות בין שיעורים  •

.  סינכרוניים-ואסינכרוניים 

.ציוד,נוכחות,חובהמצלמה: נהלים•

.ליווי אישי ופעילויות חברתיות גם בזום•

–חזרה ללמידה פנים אל פנים •

.  בהתאם להנחיות משרד החינוך והבריאות

.....וסבלנותנשימהוהרבה



דגש חברתי

.חדשהשוויםקבוצתיצירת•

עמוקיםאישייםוקשריםחיבורים•

.  ומיוחדים

.הוריםותלמידיםליווי•



שיעורי חשיפה
.סבבים של פעילות בחדרים2•

.דק20כל סבב פעילות הינו כ 

:חדרי הפעילות

ארכיאולוגיה•

טעימות מתמטיקה•

חידות הגיון•

זואולוגיה•

מציאות רבודה•

מפגש הורים  –חזרה לאחר פעילות

(לילה טוב לילדים ) 

.חלק שני כולל מידע מנהלתי ופאנל שאלות



רגשיים וחברתיים, היבטים קוגניטיביים•

מחוננות כחוויה פנימית שלמה•

מאפיינים וצרכים ייחודיים למחוננים•

"  כתר המחוננות"•

סדנאות להורים  •

מחוננות



...עובדוכשלא ,הולךכשלאומה



אפשרייםאתגרים
חדשיםילדיםעםהיכרות•

הספרבביתהלימודיהחומרהשלמת•

חברתי•

אצלנוהלימודיהאתגרעםהתמודדות•

מהתלמידיםלחלקארוכהנסיעה•

(טופס היכרות)אתגרים אישיים •



הלימודיםשנתפתיחת

סוכותחופשתלאחרבאורניםנפגשים•

5/10יום שלישי •

6/10יום רביעי •

7/10יום חמישי •



ביוםונוכחותהסעות
ההעשרה

.ההוריםבאחריותהינהלמרכזהתלמידיםהגעת

ההוריםביןהינהלהסעותבנוגעההתקשרותכל
.המקומיותהרשויותנציגילבין

ליוםמגיעלאילדתכם/וילדכםבמידה
יש לידע את –שונותמסיבותההעשרה

.המרכז במייל

.מראשלנותודיעואםנשמח
 :בימיםבמשרדמענה

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

 :במיילגםואפשר
mehunanim@oranim.ac.il



 ...ס'ותכל
(.הרשמהדמיח"ש150מתוכם )לימודיםלשנת₪ 1600: הלימודשכר•

(לא לשכוח למלא את הטופס בגוגל פורם)21/08/2021סגירת ההרשמה בתאריך •

.השנהבמהלךיועברמייל . כלכלימצבבסיסעלהחינוךמשרדמלגות•

התקציב עובר למועצות ולעיריות והתיאום בינן לבין  ! כל ילד מחונן זכאי להסעות: הסעות•

.  ההורים

!איתנוישירהתקשורת ...כרגעהעמימותעםבעיקר,חרואורךעםעבודה•

וקביעתםאבכיתותהילדיםשיבוץוהתשלוםהרישוםלאחר,במיילההרשמהפתיחת•

.הכיתהת/מחנךעםמפגש



ניסיתילאמעולם"
,בעברזהאתלעשות

אני חושבת אז
"אצליחספקללאש

גרב-בילבי בת



סוכותלאחרלהתראות

לימודיםשנתלכולנושתהיה
!ומהנהמאתגרת

למחונניםהמרכזצוות
ומצטיינים

 !בהצלחה"
.היוםהגיע
למקומותיוצאאתה

!נפלאים
"שלוםאז

למקומותמגיעיםיוצאיםאם–סוסדוקטור
נפלאים


