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צפייה  . שי בן בסט-גיימריומנו של "✓

בהרצאה מתוך פלטפורמת  
school safe.   בשיעור זה נעסוק

בהגשמה עצמית דרך היכרות עם 
ועם הייחודיות של כל  החוזקות

.תלמיד

חשיפה לקבוצת מצוינות בית ספרית  ✓
-תכנית חינוכית, במדעים ופעילות

' נתיב האור'בכיתות במסגרת תכנית 
.  קהילתית שמפעילה חברת החשמל

פעילויות מגוונות בכיתות בשילוב 
סרטונים וטקסטים המכוונים את השיח 

אמונה  , חריצות, התמדה: לערכים כמו
.והערכה עצמית

חשיפה לקבוצת מצוינות  " בוא נרקוד עד אור הבוקר"✓
"בית ספר רוקד"

חשיפה לקבוצת מצוינות  ..." על כוח רצון ועל התמדה"✓
על התמדה  , שיח על נחישות. בית ספרית באתלטיקה

.ועל כוח רצון כמובילים להצלחה

'  מצוינות ערכית'במה שבועית ל✓
בקרב התלמידים במסגרת  

להאיר  'התכנית הבית ספרית 
.'את הטוב

פעילות כתיבת  -"שלי-לעבור את הקיר""✓

יעדים אישיים בהתבסס על טקסט המספר על 
".ישראלה'נינג"מהתכנית , יובל שמלא

מתחו את  , חשיפה למפורסמים מוכרים ומובילים בעולם שהגשימו חלום✓
האמינו בעצמם וקטפו הצלחות על אף  , העזו, קצה גבול היכולת שלהם

?מה אנחנו יכולים ללמוד מכך. כישלונות ואתגרים, שחוו קשיים

זמן במה  .." הייחודיות שבי"✓
תחום , אישי להצגת כשרון

ה של /שקרוב ללבו
תחום אותו  . ה/התלמיד

ת באופן עצמאי או  /מפתח
.בחוג



מציין את " שער הנגבאלונים "בית ספר 
'שבוע המצוינות הישראלי'

8-12.5.22

עבודה בקבוצות בעקבות  "✓
חשיפה לנושאים אותם  

בחרו התלמידים חקר 
חקר , בתחום המשפט

קבוצות בנושאי  2, סופות
חקר  . בעלי חיים בהכחדה

אסטרואידים, בחללתופעות 

'  בין קבוצת מצוינות במדעים מכיתות חמפגשים ✓
הספרלתלמידי בית 

מפגשים בהם יערכו ניסויים משותפים  יתקיימו 
בתחום המדעים ובנוסף תתקיים פעילות עם תלמידי  

תכנות-הלומדים את שפת הקוד ' כיתות ד

נציגי קבוצת העשרה במתמטיקה  ✓
יחשפו  " קנגרו"תוכניתומצטייני 

לתלמידי בית הספר את נפלאות  
המתמטיקה ויאפשרו התנסות  

חוויתית

"  חדשות לילדים"תלמידי ✓
יכנסו לכיתות  ' מכיתות ה

ויספרו על שיתוף הפעולה  
הייחודי עם סטודנטים  

ספיר  לתבמכלתקשורת 
.במסגרת טיפוח מצוינות בשפה

בית הספר יקבלו במה בה  תלמידי ✓
ישתפו במצוינות אישית בתחומים 

,  ריקוד ועוד ספורט, יצירה: השונים
ריקוד ועוד, יצירה, מוזיקה

מנהיגות צעירה בבית הספר  נציגי ✓
במסגרת תכנית הנהגות יכנסו  

לחשיפה והפעלה בהתאם לנושא  
.ההנהגה

הנהגת מראה מקום בהובלת  ✓
4'שולה טנאי ובשיתוף ה

פרוייקטוהמחנכת הדי יציגו את 
.רים'הסווצ

מאפשר  המפגש ', ו-'מפגש פתוח לכל התלמידים מכיתות ג✓
לתשוקות שלהם  , אומריםשילדים הזדמנות להקשיב למה 

הפילוסוף  . שמדברות את עצמן בתהליך היצירה האמנותית
Deleuzeדלזיל'זהצרפתי  Gilles ) ) שהאמנות אומרת  הדגיש

זה אינו עוד יצירה  פרוייקטולכן , בדרכה את מה שילדים אומרים
אין אמנותית יותר מאמנות  ; אלא יצירה של ילדים, לילדים
ביופיה, ואין היא זקוקה לפרשנות כדי שנכיר בעושרה, הילדים

.ובמעמקיה



מציין את " שער הנגבבית החינוך "
'שבוע המצוינות הישראלי'

8-12.5.22

רובוטיקה מצוינות יום ✓
שתי קבוצות תכנות  

חוברות יחד ללמידה 
משותפת במרכז 

לחדשנות

-מפגשי מצוינות בנושא מעורבות חברתית ✓
המצטיינים במעורבות ע"חטתלמידי 

לגבי ' חברתית יחשפו את תלמידי ט
יתקיים לאורך . המסגרות בהן הם מתנדבים

.כל השבוע

תבצע את  מכטרוניקהמגמת ✓
הרחפןהטסת הבכורה של 

ב "תלמידי י. שנבנה במגמה
.אותויטיסו הרחפןשבנו את 

מגמת חלל תבצע תקשורת ✓
,  עם הלוויין שלה

והתלמידים יסבירו על אופן  
.הלווייןהעבודה עם 

מגמת מדעי המחשב יבקרו  תלמידי ✓
.עםבחממה הטכנולוגית בניר 

מצוינות  ✓
במתמטיקה 

תלמידים 
מלמדים 
, תלמידים

.לומדים כקבוצה

יחדיו סיפור ✓
ותיק  -ביום

יבוא  מיחדיו
לספר את 

.  סיפורו
סיפורים על 

על , התמדה
כוח רצון ועל 

!הצלחה

שעשועי מדע  ✓
תלמידי -וחקר

מצוינות  
'  משכבה ח
מעבירים  

ניסויים 
.'הבכיתות 

תבצע את  מכטרוניקהמגמת ✓
הרחפןהטסת הבכורה של 

ב "תלמידי י. שנבנה במגמה
.אותויטיסו הרחפןשבנו את 

הורים מספרים ✓
מצוינות  


