חוברת סיכום רבע ראשון

תכנית המחוננים/ות
קמפוס לוד
תשפ"א2020-2021 ,

הורים ,תלמידות ותלמידים,

ראשית אני מעונינת להודות לכם/ן על האמון שאתם/ן נותנים/ות בנו ועל ההשתתפות הקבועה
והגבוהה בתכנית שלנו על אף התקופה המורכבת שאנו חווים/ות.
רבע שנה כבר מאחורינו ומצאנו לנכון לשתף אתכם/ן במקצת מהדברים שעשינו עד כה במהלך
הקורסים השונים .השיעורים הם פעילים ומגוונים והלמידה המקוונת מזמנת שיתוף של
התלמידים/ות מעולמם/ן האישי ומאפשרת התנסויות שונות מאלה שמתקיימות במרחב כיתתי.
אנחנו רואים/ות בלמידה המקוונת הזדמנות להביא את הידע ואת חווית הלמידה אל החדר האישי
של התלמידים/ות ולצאת החוצה מגבולות הקמפוס שלנו.

מדי יום ראשון המרחב שלנו שוקק חיים וסקרנות :אנחנו בונים/ות ,אנחנו חוקרים/ות ,אנחנו
יוצרים/ות ואנחנו מעמיקים/ות ידע והבנה.
כולי תקווה שנוכל לחזור להפגש באשכול שלנו במהרה ועד אז – נמשיך לתת את המיטב והמירב באופן
מקוון ,כשטובת התלמידות והתלמידים עומדת תמיד אל מול עינינו.

תודה על השותפות במסע
בשמי ובשם כל צוות התכנית

טלי לקס צור
מנהלת הקמפוס

כיתה ג:

שירי לב ארי – גיבורי העל של המאה ה20-
קורס גיבורי העל שלנו הינו במהותו קורס בהיסטוריה .אנו עוסקים בחקר ההיסטוריה המתמקד
בשינויים ובמהפכות הגדולות של המאה ה .20-בבסיסו של הקורס עומדת התפיסה ,כי העולם
התרבותי המיוחד במינו של הקומיקס וגיבורי העל ,מושפע באופן ישיר מתהליכים היסטוריים,
פוליטיים ,חברתיים ותרבותיים .גיבורי העל מאפשרים את החיבור בין התהליכים ההיסטוריים לבין
השינויים התרבותיים שהתחוללו .עד כה למדנו על הקמת חבר הלאומים והקמת האו"ם בעקבות שתי
מלחמות העולם .למדנו על הוגי הדעות היהודיים :ויקטור פרנקל ופרימו לוי ,ששרדו את השואה.
ראינו כיצד הוקמה התנועה לזכויות האזרח בארה"ב ולמדנו על מרטין לותר קינג שהוביל את התנועה.
תוך כדי גם חקרנו כיצד נוצרו קפטן אמריקה ,סופרמן ,הפנתר השחור ומגנטו ,שכפי שנאמר בהתחלה
נוצרו כולם בהשפעת הארועים והמהפכות של המאה ה.20-

יעל מלמד – התחלות
בתחילת הדרך חווינו מפגשים פנים מול פנים במרכז בלוד  -זמן להיכרות בין התלמידים ,גיבוש של
קבוצה והיכרות שלי עם המאפיינים הייחודיים של כל תלמיד ושל הקבוצה כמכלול .העבודה עם
הקבוצה נעשתה בעיקר דרך משחקים חברתיים שונים והתחיל להתהוות גם שיח קבוצתי על תכנים
שעלו במשחק .המעבר לזום העביר אותנו למרחב לימודי מסוג חדש ,שלתוכו היה צורך לצקת
משחקים מותאמים ותכנים חברתיים רגשיים ,שניתן לעבוד עליהם מרחוק .המפגשים התמקדו
בהקניית כלים שונים שיסייעו לנו להתמודד במצבים פחות נעימים ,כמו התמודדויות שונות בתקופת
הקורונה .כל מפגש עסק בכלי אחר למשל ,היכולת לפתח ראייה אופטימית ולזהות את חצי הכוס
המלאה ,היכולת לעזור לאחרים כדרך לחזק גם את עצמי ,היכולת להכיר ולהתחבר לחוזקות
האישיות שלי וכדומה .כל מפגש מתחיל במשחק חברתי לחיזוק הקשרים וההיכרות בין התלמידים,
ממשיך בפעילות סביב הכלי הנלמד ולרוב מסתיים בצפייה בסרטון רלוונטי המאיר לנו נקודת מבט
נוספת .התלמידים לומדים בהדרגה את מלאכת ההקשבה לאחר ,השיתוף בקבוצה וההתייחסות
התומכת אחד בשני.

כיתות ג+ד:

שירי לב ארי ומיכל יוסף – מה עושים עם בעיה?
בתמונה המפורסמת של רפאל מתוארים גדולי הפילוסופים והמדענים של העת העתיקה .התמונה
שימשה כנקודת פתיחה לדיון כיצד התמודדו אנשים במהלך ההיסטוריה עם מגוון בעיות ואילו
תהליכים מחשבתיים הובילו אותם למציאת פתרון ו/או להתמודדות עם כישלון .מכאן נחקור ונתבונן
בהוגי הדעות ,האמנים והמדענים של העת החדשה ונמשיך ללמוד מהם ולהסיק מסקנות לגבי
הסוגיה :מה עושים עם בעיה?

כיתה ד:

מיכל יוסף – מחשבים
עד כה למדנו -
 .1חשיבה מיחשובית :
התלמידים נחשפו למושג ולצורך בחשיבה חישובית :סט מיומנויות לפתרון בעיות מורכבות .הצגנו
את אתגר המטוס ,ולמדנו על מיומנויות החשיבה החישובית והדגמת המיומנות לפי אתגר .התלמידים
ביצעו את אתגר המטוס ותירגלו את  4המיומנויות של חשיבה החישובית בעזרתו .במפגשים הקרובים

נמשיך בהעמקה על מיומנויות החשיבה החישובית :מיומנות "פירוק לגורמים" בעזרת כלי של מפת
חשיבה ,יצירת אלגוריתם עם תרשים זרימה ומיומנות
"פישוט בעיות" עם כלי של מכונת מצבים.

 .2חידוני אלגוריתמים  :התלמידים התנסו בכתיבת קוד
ויזואלי במגוון פעילויות קוד בדרך חווייתית ומהנה.
בחודש דצמבר נשתתף בתחרות "שעת קוד" – בה יתווספו
פעילויות חדשות ומסקרנות אשר יותאמו גם ללמידה
מרחוק.

ראניה סאבא – כיתה מסתובבת בנושא שפה
במסגרת הקורס עסקנו בשפה ללא מילים במשחק ,תוך דגש על שפת גוף בתאטרון ובמשחק .צפינו
וניתחנו קטעי סרטים של צ'רלי צ'פלין וחנוך רוזן ותרגלנו בעצמנו משחק ללא מילים ושפת גוף.
בהמשך למדנו מהי אימפרוביזציה ותירגלנו אילתור מתוך סיטואציות נתונות .הכרנו את תאטרון
הפלייבק :תאטרון בו השחקנים לוקחים את הסיפורים מהקהל ועושים שיקוף על ידי משחק .עסקנו
בכמה טכניקות משחק מתאטרון זה :חלונות ,מקהלה ,קונפליקט ומסתובבים .אלה טכניקות משחק

שמבוססות על אילתור השחקן על הבמה .כל טכניקה היא צורה בימתית שמאפשרת לשחקן להציג
בצורה ותבנית מסוימת .התלמידים סיפרו סיפורים קצרים מהחוויות האישיות שלהם ותלמידים
אחרים עשו שיקוף לסיפורים והציגו אותם.

תום סיון  -כיתה מסתובבת בנושא שפה
בקורס זה התחלנו מלהכיר את המושג "משפחות של שפות" ,ולהכיר מעט יותר מקרוב את השפות
השמיות ,בהן עברית וערבית ,והקרבה המשפחתית שביניהן .למדנו להכיר שפות שמיות נוספות,
וראינו נקודות דמיון בין הארמית לעברית ולערבית וכיצד משלבים גבוהים של השפה משמרים את
הקשר בין השפות .התחלנו לערוך מחקר על המשפחות שלנו ,ולראות איך ממציאים מילים חדשות
בצורות של הלחם ,הכנסת מילה חדשה לתבנית ישנה או שאילת מילים משפות זרות והכנסתן
למשקלים ובניינים של השפה הקיימת.

דוברי ודוברות ערבית:

אמר אלח'טיב  -עברית
במסגרת הקורס כל תלמיד למד להציג את עצמו ,לספר על משפחתו ומה התחביבים שלו וכו' .בנוסף,
למדנו מילים ומשפטים בסיסיים וחשובים בעברית על מנת לתקשר במרחבים השונים בקמפוס,
בכיתה ,בזמן ההפסקות ובין החברים .כמו כן ,הרחבנו את אוצר המילים על ידי צפייה בסרטונים

בשפה העברית בנושאים שונים .לאחר הצפייה התלמידים תרגמו את מה שהם הבינו והכירו מילים
חדשות.
במהלך הקורס אנחנו משחקים משחקים בשפה העברית ,שמצריכים מהתלמידים לתרגל את השפה
על ידי שיח בין חברים .ערכנו תרגיל מדרש תמונה בו התלמידים התבקשו לספר מה הם רואים
בתמונה ,מה דעתם ,מה הרגשות כלפי התמונה וכך התפתח שיח.
אנחנו משתמשים בגלגל הרגשות בכדי לעודד ילדים לשתף ברגשות שלהם ולפתח שיח וגם מחזקים
את הבנת הנשמע על ידי האזנה לסיפורים ומענה על שאלות הבנה ופירושי מילים.

תום סיון  -כיתה מסתובבת בנושא שפה
בקורס זה התחלנו מלהכיר את המושג "משפחות של שפות" ,ולהכיר מעט יותר מקרוב את השפות
השמיות ,בהן עברית וערבית ,והקרבה המשפחתית שביניהן .למדנו להכיר שפות שמיות נוספות,
וראינו נקודות דמיון בין הארמית לעברית ולערבית.
הכרנו תהליכי התפתחות של שפות ,ואת החשיבות האדירה של ילדים וילדות בתהליכי התפתחות של
שפות .המצאנו מילים חדשות ושימושיות ,למדנו על ילדים שגדלו ללא שפה אנושית ועל היכולת
האדירה של פעוטות ללמוד כמה שפות שרק יתנו להם.
למדנו מה קורה כששתי שפות נפגשות,
כיצד שפה חדשה יכולה להיווצר משתיים
קודמות ,וביצענו חקר בקרב המשפחות
שלנו.

הכרנו

את

שפת

הסימנים

הישראלית ,המשמשת את האוכלוסיה
של החרשים וכבדי השמיעה בישראל,
ערבים ויהודים גם יחד ,והתנסינו מעט
בלתקשר בה.
לסיכום ,הקבוצה התנסתה בפעילות של
הרפתקה לימודית ממוחשבת בנושא.

שירי לב ארי – כיתה מסתובבת בנושא שפה :שפה חזותית
כיצד נוצרת שפה? איך נבנים סימני השפה? מהי משמעות של סימן? האות כסימן וכיצד משתנים
הסימנים

בהתאם

לצרכים

החברתיים

והתרבותיים שמקיפים אותנו .אלו רק חלק
ממגוון השאלות ,בהן אנו עוסקים במהלך שיעור
"שפה" .בהמשך ניצור שפה של סימנים המשמשים
בין קבוצות אנשים מסויימות .נחקור את
ההשפעות התרבותיות והצורניות על הכתב,
באמצעות תרגיל  -איחוד פונטים ונלמד על הצורניות האמנותית של הכתב הערבי המשמש ליצירת
ערבסקות.

מה עושים עם בעיה? – ראניה סאבא
עסקנו בשאלה "מהו קונפליקט?" ,עשינו תרגילי משחק עם סיטואציות של קונפליקט בשילוב טכניקת
הקונפליקט בפלייבק ( טכניקה זו מציגה מצב שבו לאדם יש קונפליקט אישי בינו לבין עצמו ,שני
שחקנים מציגים את שני הקולות של הקונפליקט ,כל שחקן מביא את הצד השני ואז מתחלפים
בעמדות).
למדנו על סוגי קונפליקטים :קונפליקט חיצוני ( עם חבר ,הורה ,מעסיק ,מורה) וקונפליקט אישי ,איך
להתמודד עם קונפליקטים ולמצוא להם פתרונות .תלמידים הציגו קטעי משחק עם קונפליקט מתוך
סיפורים אישיים מהחוויות שלהם וסיפורים ידועים (סיפורי המלך שלמה).

כיתה ה:

ד"ר עידו שמיר  -מדעים
את השנה הספקנו לפתוח במפגשים פיזיים פנים אל פנים .במפגשים אלו יצרנו את הקורונה האישית
של כל אחד ואחת מאיתנו .כל תלמיד ותלמידה "ניצחו" את הקורונה והפכו לגיבורי על.

בלמידה המקוונת מדי שבוע אנו יוצאים לפיקניק בזום והילדים "אוספים" ציוד לפיקניק .בפיקניקים
האחרונים נכנסנו למעבדה מקוונת השייכת לאוניברסיטת צפון קרוליינה ,בה נחשפנו לסוגי תאים
שונים ,צמחים ,בע"ח ואפילו תאי דם אדם .התלמידים הכינו קולאז' אישי של תמונות אישיות שלהם
משולב בתמונות מיקרוסקופיות אמיתיות אותן צילמו מהמעבדה.
בפרויקט אחר הם קיבלו משימה לבנות מסלול גולות בכוחות עצמם תוך כדי עמידה בדרישות סף.
כדי לצלוח במשימה למדנו על פיזיקה ,כוח חיכוך ,גרביטציה ,נפילה חופשית ,שיפועים ואלמנטים
הנדסיים של בנייה.

שירי לב ארי  -כיתה מסתובבת בנושא שפה :שפה חזותית
כיצד נוצרת שפה? איך נבנים סימני השפה? מהי משמעות של סימן? האות כסימן וכיצד משתנים
הסימנים בהתאם לצרכים החברתיים והתרבותיים שמקיפים אותנו .אלו רק חלק ממגוון השאלות,
בהן עסקנו במהלך שיעור "שפה" .יצרנו שפה של סימנים המשמשים בין קבוצות אנשים מסויימות.
חקרנו את ההשפעות התרבותיות והצורניות על הכתב ,באמצעות תרגיל  -איחוד פונטים ולמדנו על
הצורניות האמנותית של הכתב הערבי המשמש ליצירת ערבסקות.

ראניה סאבא  -כיתה מסתובבת בנושא שפה
עסקנו עד כה בשפה ללא מילים במשחק ושפת גוף בתאטרון ובמשחק וצפינו בסרטונים של צ'רלי
צ'פלין וחנוך רוזן .עשינו תרגילי משחק ללא מילים ובעזרת שפת גוף .למדנו מהי אימפרוביזציה
ותירגלנו אילתורים מתוך סיטואציות נתונות אותן שיחקו התלמידים ואילתרו בהתאם.

ד"ר עידו שמיר – מה עושים עם בעיה?
נפגשנו עם לאונרדו (ההוא שהגיע מוינצ'י) והבנו מה הקטע שלו עם גשרים והבנו איך עושים את זה!!
וגם התוודענו לעוד כמה וכמה המצאות שלו....
למדנו איך גשר יכול לשאת משקל רב מצד אחד אך בו זמנית להיות קל ופשוט מצד שני .הבנו איך
צבאות נלחמו באירופה בשנות ה .1500 -אילו מכשולים יצרו לאויב וכיצד התגברו על מכשולי היריב.
הבנו שלחצות תעלות מים עם סוסים זה דבר לא פשוט.
נכנסנו לנעליו של לאונרדו ומצאנו פתרון לבעיות הצבא בשדה הקרב.

כיתה ו:

ראניה סאבא  -תיאטרון
במסגרת הקורס הבנו מהו אירוע תיאטרוני שכולל :שחקן ,דמות ,במה ותלבושות .ערכנו תרגילי
תיאטרון כגון תרגיל "כן לפרטנר" – תרגיל שמטרתו להעביר את המסר שבאימפרוביזציה צריך לזרום
עם הפרטנר ולא לחסום אותו ,כלומר לקחת את הדברים שלו ולהוסיף עליהם תוכן .זוהי עבודה על
אינטראקציה בין השחקנים ועל שיתוף פעולה שניתן להעתיק גם אל מחוץ לבמה.
למדנו על מאפייני דמות :גוון קול ,תנועה ,טמפרמנט .תרגילי עבודה על דמות ושימוש בחפצים
ותרומתם לדמות ,בהקשר זה צפינו בסרטון "הנעל" של צ'רלי צ'פלין .התלמידים למדו איך ליצור
דמות ולתת לה איפיונים.
לאחרונה התחלנו לעבוד על מונולוג ובחירת טקסטים לקראת מערכונים ומיני הצגות שיתמקדו
בעולמות התוכן של הילדים ובמה שמעסיק אותם בתקופה זו .במסגרת הקורס הילדים מפתחים
יכולת להתבונן על עצמם ועל החוויות שלהם תוך הרחקה – מה שמאפשר פתיחות רבה יותר ומתוך
התרגילים והאלתורים עולים לעתים פתרונות ותשובות למצבים אמיתיים בחייהם.

מיכל יוסף  -עיצוב דיגיטאלי ופיתוח אתרים רספונסיביים
עד כה למדנו את הנושאים הבאים :
 .1הכרות ועיצוב לוגו  -התלמידים נחשפו למושגים והצורך בעיצוב מוצר דיגיטלי  .למדנו לייצר לוגו
עם מחולל לוגואים.
 .2הכרנו את אתר  - WIX -והכרת הרכיבים בפיתוח אתר זה .התלמידים יצרו אתר בסיסי תוך למידה
עצמאית ויישום הרכיבים באתר.
 .3עיצוב תמונה -למדנו על עקרונות עיצוב ומרכיבי תמונה דיגיטאלית וזיהוי צבעי  .RGBהתלמידים
עיצבו תמונה בעזרת תוכנת .Pixlr

במפגשים הקרובים נלמד לתכנת בשפת
 .htmlהתלמידים ילמדו לכתוב קוד בסיסי
בשפת .html
הלמידה ויצירת קוד בשפה זו תהיה דרך
חוברות תירגול וכן באופן עצמאי.

תום סיון – מה עושים עם בעיה?
בקורס זה התנסינו בפתרון בעיות בעולמות פיזיים
ווירטואליים.
הצלנו יצורים קטנים על ידי הטלת משימות על חלקם בתזמון
הנכון ,וניסינו ליצור מכונות מורכבות שהכניסו את הכדורים
לסלים תוך שימוש בחוקי הפיזיקה ובאביזרים רבים
ומגוונים .הכרנו את המושג אנרגיה וראינו איך היא מתגלגלת
מביטוי אחד שלה לביטוי אחר שלה .הכרנו חומרים אלסטיים
ופלסטיים ,וראינו איך הם מגיבים ללחצים ולמתיחה ,ואיך
נוכל לנצל זאת לפתרון הבעיות שלנו .התנסינו במעגלים
חשמליים וירטואליים ולמדנו על חיבורים קוויים וטוריים,
על מתח חשמלי ועל זרם.
במקביל לפעילויות הממוחשבות ,בנינו מכונות רוב גולדברג
קטנות מחפצים שהיו לנו בבית .מכונות רוב גולדברג הן
מכונות מורכבות שמעבירות אנרגיה בין מספר רב של חפצים,
ובעצם מבצעות פעולות פשוטות בצורה מסובכת ככל האפשר,
אך אלגנטית ,משעשעת ודורשת תכנון מדוקדק ומדויק.

כיתה בוגרת:

תום סיון – פילוסופיה של המוסר במדע הבדיוני
בקורס זה אנו חוקרים שאלות יסודיות בפילוסופיה של המוסר דרך סיפורי מדע בדיוני.
התחלנו בשאלה "מהו אדם" ,דרך הסיפור "הוכחה" של אייזיק אסימוב .התחלנו ליצור הגדרות
ל"אדם" ול"אנושי" ,שבעיני הקבוצה הם מושגים שונים ומובחנים זה מזה .דנו בניסויי מחשבה,
ובתוכם :מבחן טיורינג ,החדר הסיני ,אנשים ביוניים והחלפת הנוירונים במוח בסיבים מלאכותיים,
אחד אחר השני .הכרנו את חוקי הרובוטיקה וראינו כיצד הם בונים מערכת מוסרית ,המקבילה
למערכת המוסרית המקובלת בקרב החברה האנושית המערבית המודרנית .במקביל ,דנו במושג של
"הוכחה" ,מבחינה מדעית ,וראינו למה קל לוגית להפריך טענה ,ולפעמים כמעט בלתי אפשרי להוכיח
טענות ,ואיך התהליך של חקירה מדעית עובד .דנו בשאלות של גוף ונפש ,דואליזם מול מטריאליזם,
ועדיין לא היינו בטוחים אם הרובוט היה אנושי או לא.

המשכנו לפרק הראשון של "עולם חדש מופלא" ,של אלדוס האקסלי ,דרכו המשכנו לעסוק בסוגיית
האדם והאנושי ,אך במקביל דנו במקומה של החברה מול האדם היחיד :האם האדם משרת את
החברה ,או החברה את האדם? איפה נוותר על החירות האישית שלנו ,ועד כמה?
משם המשכנו לקריאה עצמאית של "מקצוע" ,שוב של אסימוב ,ומקביל קריאה משותפת של "הזן
השמח" ,מאת ג'ון ט' סליידק .המשכנו לדון בשאלות הקודמות שלנו ,ובמקביל התחלנו לדון במהו

טוב ורע ,ואיך נדע אם משהו הוא טוב או רע .למדנו על זרמים שונים בחשיבה הפילוסופית ,ובעיקר
דנו במוסר של תוצאות מול מוסר של כוונות ,ובמוסר אבסולוטי מול מוסר נסיבתי .הכרנו את המדרג
המוסרי של קולברג ואת הביקורת של קרול גיליגן עליו .התחלנו לדון בשיטות ממשל שונות ,להבין
את שתי המשמעויות השונות של המושג "ליברליזם" ,ולבדוק את מרכיבי החירות ,חופש הבחירה
והאינדיבידואליות בהגדרת האנושיות של הקבוצה ,ואת התלות בין היחיד לחברה שבה הוא מתקיים.

ד"ר עידו שמיר  -הידרופוניקה
במהלך הקורס דיברנו על מערכות גידול לצמחים ,תנאי גידול ,דרישות גידול ,אור וחושך .כל אחד
התבקש לחשוב על ניסוי בתחום .הבחירה היא חופשית של התלמידים מתוך רצון לאפשר להם בחירה
אל הנושא אליו התחברו ומצא חן בעיניהם.
אז גילינו שיש בינינו כאלו שרוצים לבדוק השפעת דשן ארנבות על קצב צמיחה וגידול ,יש כאלו שבונים
חדר חושך לצמחים וישנה אפשרות לגידולים הידרופוניים מנותקי מצע.

טלי לקס צור – מה עושים עם בעיה?
במסגרת הקורס אנחנו פועלים/ות כקבוצת מחקר בעולם האקדמי .ראשית – היה עלינו למצוא שדה
מחקר שמקובל על כולנו .חקרנו מהם הנושאים שטרם נפתרו בעולם המדע ,החל מבנייה רוויה בעיר
שדורשת תשתיות מותאמות וכלה בבעיות מתמטיות שנותרו פתוחות .ערכנו הצבעה אנונימית ושדה
המחקר שלנו נבחר פה אחד" :החומר האפל".
לאחר שבחרנו את שדה המחקר התחלנו לקרוא מאמרים על מנת להבין עם אילו בעיות מתמודדים/ות
החוקרים/ות העוסקים/ות בנושא זה ומה עושים איתן .גילינו כי עולם המדע נחלק לשתי אסכולות
עיקריות :האחת סבורה שהחומר האפל הוא הוא הפתרון לסוגיות שונות בחלל ,לעומתה האסכולה
השנייה טוענת כי חומר זה אינו באמת קיים .בימים אלה אנחנו נחשפים/ות לשאלות מחקר שונות
בתחום ומגבשים/ות את שאלת המחקר שלנו .במהלך הקורס נארח גם מרצים/ות מומחים/ות
בתחום.

