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בעיצובו  גלויה  הזה:  בכדור  "מעלות" 
מרכז  ה'.  כיתה  תלמיד  יצחקי,  אורי  של 
"מעלות" שבמודיעין בחר להירתם השנה, 
האקולוגי  למשבר  המודעות  להגברת 
בתקשורת  פרויקט  באמצעות  העולמי, 
של  ה'  וכיתות  ד'  כיתות  תלמידי  חזותית. 
המרכז, עיצבו סטיקרים וגלויות, שמטרתן 
להדגיש את הצורך הדחוף להתגייס למען 

השמירה על הסביבה שלנו.

צוות תלמידים מהמרכז למחוננים ביבנה 
זכה במקום הראשון  בתחרות הרובוטיקה-

FLL על עבודת צוות לתלמידים מהמרכז 
למחוננים ביבנה. התלמידים בהדרכתו של 
המורה לרובוטיקה, רמי חדאד, התמודדו 
להתמודד  המסוגלים  רובוטים  בניית  על 

עם בעיות של אסונות טבע קשים.

משלחת ובה 12 תלמידי מרכז חינוך "ליאו 
פסלר,  דני  המרכז,  מנכ"ל  בליווי  באק" 
שהתה  הרן,  דפנה  פדגוגיה,  תחום  וראש 
הספר  בית  של  כאורחת  יום   12 בתאילנד 
המדעי הלאומי למחוננים ליד אוניברסיטת 

"מהידול" שבעיר סלייה ליד בנגקוק.

זכתה  חפר  עמק  של  הרובוטיקה  נבחרת 
 Rookie Allstar-ב הראשון  במקום 
ראשונה  פעם  שמשתתפת  )קבוצה 
הטובים  הביצועים  את  והראתה  בתחרות 
של  הארצית  הרובוטיקה  בתחרות  ביותר( 
ייצגה  הנבחרת   .2008 לשנת   FIRST ארגון 
שנערכה  העולמית  בתחרות  ישראל  את 

באטלנטה בארצות הברית באפריל 2008.

תמונה אחת שווה אלף מילים...

בראשל"צ,  הריאלית  הגימנסיה  תלמידי 
ומורותיהם,  גרי  ואופיר  ירושלמי  ערד 
והצטיינות  הערכה  תעודות  קבלת  בטקס 
מנציג השגרירות האמריקאית בישראל על 

חיבורים שכתבו בנושא:
“What democracy means? "

מביה"ס  ח'טיב  אחמד   )M.D( ד"ר 
לתלמידים מחוננים ומצטיינים - טמרה 

ותלמידיו בפרוייקט "ניצני רפואה". 
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פורום מנהלי המרכזים ומנהלי בתי הספר *
שנערך  תש"ע  לשנת  הראשון  במפגש 

בכפר הירוק.

בהשתלמות  המחוננים  מרכזי  מנהלי 
יציב"  ב"בית  ימים  שלושה  בת  מרוכזת 

בבאר שבע. 

מנחים-עמיתים  תכנית  של  הפתיחה  כנס 
נשיא  זייפמן,  דניאל  פרופ'  בהשתתפות 
מכון וייצמן, המנחים, התלמידים והוריהם 

ומכובדים נוספים.

אור- בעיר  למצטיינים"  "המרכז  פתיחת 
ראשונה  פיילוט  תכנית  במסגרת  יהודה 
עירוני- מהלך  האגף  מוביל  בה  מסוגה 
פדגוגי בקידומם של תלמידים מצטיינים. 

פורום מנהלי מרכזי מחוננים במפגש אחרון 
בגבעת  ב"טכנודע"  שנערך  תשס"ט  לשנת 
ד"ר  של  מהרצאתו  נהנו  המנהלים  אולגה. 

אילן מנוליס  "400 שנות אסטרונומיה".

שלומית רחמל, מנהלת האגף,
מרצה בכנס בנושא "הוראת מחוננים 
ומצטיינים" שנערך במכללת אורנים. 
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"עושים    - תלפיות  במכללת  ידי"ד  מרכז 
סיפור"- תלמידי המרכז מחלצים סיפורים 
חדשים  עולים  הגן,  מילדי  וציורים 

מאתיופיה,  ומציגים אותם.

"תיעוד    - אדומים  מעלה  "שחקים" 
סיפורי תקופת השואה"- תלמידי המרכז 
נפגשים עם ניצולי שואה שאותרו מתוך 
הקהילה של תלמידי הקורס או ביה"ס, 
ומתעדים בצורות שונות את סיפוריהם.

תכנית היוזמה כוללת מפגש שבועי של 
שעה וחצי, וסיורים מחוץ לבית הספר.

"זכויות הילד   - מרכז יש"י בכפר סבא 
למדו  ז'  כיתה  תלמידי  ודרך",  כערך 
לוח  ועצבו  הילד"  "זכויות  נושא  את 
שנה המבטא את זכויות הילד בהתאם 
לאמנת הזכויות שפורסמה ע"י יוניצף. 
והכנסותיו  יוניצף  ע"י  יימכר  הלוח 
ילדי  למען  הארגון  לפעילויות  יתרמו 

העולם. 

מרכז יהל"ם בקרית אונו - שיח אמנותי בין 
יוצרים  התלמידים  דתות מונותאיסטיות- 
להפנמת  כאמצעי  פלסטיים  תוצרים 
ופתיחות  עמדות  שינוי  כמו   נושאים 
דתית,  מבחינה  והשונה  האחר  לקבלת 
מודעות  ופיתוח  וחברתית  תרבותית 
עצמית לחשיבות התרומה לקהילה - אני 

מקבל – אני נותן. 

אמנות  חקר   – שפרעם  למחוננים  מרכז 
תמונות  יוצרים  התלמידים  הפסיפס- 
פסיפס יפהפיות, בצורות ובגדלים שונים, 
על קרשי עץ, שיש, כדי- חימר,ועוד.  עוד 
ביוזמה- קישוט חזות מרכז ציבורי בעיר.

כנפי  "משק  קראנו  שבע  בבאר  שנערכה  המחוננים  מרכזי  מנהלי  של  השנתית  להשתלמות 
באמצעות  מחוננים  מרכזי  וקידום  לפיתוח  היא "כלי"  שהיוזמה  מסר  להעביר  כדי  היוזמה..." 

פדגוגיה חדשנית וייחודית.
התכנון, התכונה, ההתרגשות, המוטיבציה ועב' הצוות, מעצבים את רוחה ואיכותה של היוזמה, 

מרגע לידתה ועד להטמעתה - מעובר אורח לאורח חיים.
מספר היוזמות העולה וגדל במהלך השנים מלמד על צורך ומודעות הגדלה ומתפתחת לשמחת 

כולנו.
חילוץ מודלים מיוזמות קיימות, מחד גיסא, והעלאת רף הייחודיות, מאידך, מלמדים על היופי 

הטמון בחיפושנו אחר הדגם הייחודי המתאים לכל מרכז ומרכז.
 

חוברת  מתוך  היום  ועד  תשס"ו  השנים  בין  שפעלו  יוזמות  תוצרי  של  תמונות  לקט  לפניכם, 
יוזמות חינוכיות בהוצאה פנימית של משה"ח, האגף למחוננים ולמצטיינים, 2009.
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מרכז מחוננים חיפה - ארכיטקטורה *
- עיצוב ויצירתיות- פיתוח חשיבה 

יצירתית  ועיצובית ע"י בניית דגמנים 
ארכיטקטונים.

מרכז "מדע ודעת" כרמיאל -  לימודי חלל 
בחסות אקדמית של NASA- התלמידים 
לנושא  נחשפים  בפרוייקט  המשתתפים 
וכותבים  והעולמי  הישראלי  החלל  חקר 
הלימוד  משימות  בתחום.  חקר  עבודות 
והחקר נערכות בשיתוף עם בי"ס מקביל 

בארה"ב והמרכז ללימודי חלל בטורקיה.

*

*

*

"מתמונה   - השרון  בהוד  "תה"ל"  מרכז 
בין  אמנותי  ושיח  חיבור  יצירת   - לספר" 
בסדנת  הלומדות  יוצרות  קבוצות  שתי 
צילום ובסדנת כתיבה יוצרת והפקת אלבום 

משותף. 

מרכז למחוננים טייבה - "מרצים צעירים" 
של  סדנאות  עוברים  המרכז  תלמידי   -
נושאים  על  ומרצים  ופרזנטציה  משחק 
מדעיים שלמדו במרכז בפני כיתת האם 

שלהם. 

נקי  "חוף   - אילת-אילות  למחוננים  מרכז 
לתת  נתבקשו  התלמידים   - שלי"  בדרך 
לעיר  ייחודית  אקולוגית  לבעיה  פתרון 
אשר  החוף  על  הנותרת  פסולת  אילת: 
מוצאת  דרכה לים ומזיקה לסביבה הימית. 
התלמידים למדו את הנושא, פיתחו ועיצבו 

מוצרים ידידותיים לסביבה. 
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ג'  מכתה  "אמירים"  תלמידת  אומיילה, 
במקום  זכתה  ביפו  ערפה  חסן  בביה"ס 
הראשון במצעד הספרים של מחוז תל-

כתבה  היא  הזוכה  היצירה  את  אביב. 
במסגרת קורס "כתיבה יצירתית". 

  LabVIEW תלמידים לומדים את התוכנה
בישיבה  לרובוטו-טכניקה"  "מבוא  בקורס 

התיכונית "בני בנימין" בבית אל.

תלמידי בי"ס "סביונים" בנס ציונה מציגים 
את קורות חייו של הסופר והמאייר "ד"ר 
סוס" כשהם לבושים באדום-לבן וחובשים 

את הכובע המיוחד של "חתול תעלול". 

*

תוצרי תכנית "אמירים" למצטייני בתיה"ס מתוך חוברת "צמרת פורצת מסגרת" בהוצאת 
משה"ח, האגף למחוננים ולמצטיינים , 2009.

*

*

הקימו  מתמטית"  "גינה  הקורס  במסגרת 
תלמידי בי"ס א.ד. גורדון בקרית חיים גינת 

מבוכים דרכה למדו מושגים מתמטיים.

"חינוך  בקורס  תלמידים  עבודות 
סביבתי", בי"ס השלום במבשרת ציון. 

צורות  "חקר  בקורס  תלמידים  עבודת 
הנדסיות בשילוב האוריגאמי", בי"ס סיני 

באשקלון.



*

* – בסיפור  "לגעת  בקורס  לימוד  במסגרת 
והציגו תלמידי  ותאטרון" המחיזו  ספרות 
בי"ס "מגדים" במעלה אדומים את הסיפור 

"אליעזר והגזר". 

בבאר  "גבים"  מבי"ס  א-ב  כיתות  תלמידי 
הגנים  ילדי  עם  משותפת  בפעילות  שבע 

במסגרת הקורס "חשים חושים".

בי"ס * אמנות,  בקורס  תלמידים   יצירות 
ניתנה  לתלמידים  ציונה.  בנס  התומר 
הנחייה לצייר לעצמם כיסא שייצג אותם 

או משהו אחר בחייהם.

*

*

*

תלמידי אמירים בקורס "האם יש תנועה 
סנא"  "אבן  בי"ס  הארץ?",  כדור  בתוך 
תהליכים  בחקירת  עסק  הקורס  ברהט. 
ותופעות גיאולוגיות המתרחשות בקרום 

כדור הארץ.

א'  ממלכתי  בבי"ס  "אמירים"  תלמידי 
והפעילו  לימדו  בו  שיא"  ב"יום  ג'לג'וליה 

את תלמידי בית הספר.

הכרזה הזוכה בקורס "תקשורת חזותית", 
את  שמש.  בבית  בנות"  "אורות  בי"ס 
זכריה  שקד  התלמידות  עיצבו  הכרזה 
התלמידות  רכשו  בקורס  דואק.   ונחמה 
כלים להעברת מסר חזותי. הן למדו להציב 
ולחקור  היעד  לקהל  להתאימה  מטרה, 

מהם הכלים היעילים ביותר להשגתה.
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