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דבר המנהלת

תלמידים והורים יקרים,

ביה"ס הרב תחומי למדעים ולאומנויות הינו בית ספר מקיף שש שנתי המגדיר 
עצמו כבית חינוך שתפקידו לחנך וללמד את הבאים בשעריו ולעזור בעיצוב 

דמותם כבוגרים משמעותיים וכבוגרים התורמים לעצמם ולחברה.
חט"ע  חט"ב,  חטיבות:  בשלוש  תלמידים   2,200 מ-  למעלה  לומדים  בביה"ס 

ומכללה לטכנאים והנדסאים.

אתגרי  עם  מתמודד  כולו  העולם  הקורונה  מגפת  בעקבות  האחרונה  בשנה 
החינוך והלמידה בדרך שונה מזו המוכרת לנו, וכך גם אנחנו. לפיכך לקראת 
שנת הלימודים תשפ"ב, תהליך ההכוון של תלמידי כיתות ט' התבצע באופן 
מקוון בשיעורי החינוך, וגם הבית הפתוח ייערך ב – 22/02/2021 באופן מקוון. 
אנו עושים ונעשה כמיטב יכולתנו כדי להנגיש גם בצורה מקוונת את מבנה 

הלימודים בחט"ע ואת מקצועות הבחירה על הצד הטוב ביותר.

אנו מאמינים כי הישגים לימודיים מהווים קרש קפיצה להצלחה בכל תחומי 
וזו הסיבה שאנו מאפשרים לכל תלמיד למצות את יכולתו  החיים הבוגרים, 
במבחר גדול של מקצועות בחירה ולשלב תחומי עניין שונים במטרה להגיע 
להישגים לימודיים מרביים. נוסף על כך, אנו מאמינים כי הצלחה אישית תהיה 
שלמה רק אם היא תלווה בהקניית השכלה רחבה לתלמידינו, ותלווה בעידודם 
להיות גורם התורם לסביבתם החברתית )בביה"ס, בבית, בקהילה ובמדינה(

תוך הכנתם לחיים הבוגרים במאה ה - 21.

תלמידים יקרים, אני מבקשת שבבואכם לבחור את מגמת הלימוד בחט"ע, 
לבוא. לעתיד  ויעדים  מטרות  לעצמכם  ותקבעו  תתייעצו  מחשבה,  תשקיעו 

השונים  הטכנולוגיים  המקצועות  או  המדעים  בתחומי  שבחירה  ספק  אין 
המוצעים לכם יפתחו בפניכם הזדמנויות אקדמיות, ויקנו לכם בונוסים גבוהים, 

במיוחד במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל ובעולם.

מתהליך  חלק  הם  שלכם  העניין  תחומי  ובחירת  האישית  היכולת  מיצוי 
ההתבגרות ולקיחת אחריות אישית, ואנו נהיה פה בשבילכם כדי לעזור לכם 

בהשגת המטרות שתציבו בפניכם.

" מצוינות כערך ואהבה כדרך "
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צוות המחנכים והמורים בביה"ס שמו לעצמם מטרות שבוגרי ביה"ס:
•   יהיו אנשים נאמנים לעצמם, עמם ומדינתם, בעלי יכולת ללמוד באופן

    עצמאי, סקרנים ושואלי שאלות.
•   יקבלו החלטות מתוך שיקול דעת ובחירה לאחר לימוד ובדיקת העובדות.

•   יכירו את מורשת העם היהודי, ארון הספרים היהודי, המנהגים, התרבות
    וההיסטוריה תוך פיתוח גאווה והרגשת שייכות ישראלית ויהודית.

•  יפתחו סובלנות לדעות האחר ויכירו בחופש הביטוי כחלק מהתשתית
    הדמוקרטית מתוך כבוד הזכויות וקבלה של בני האדם באשר הם.

•   יחונכו חינוך למיצוי המצוינות האישית של כל אחת ואחד בתחומים השונים 
   - לימודי, חברתי וערכי.

מתפיסה חינוכית ערכית זו נגזרות פעילויות רבות הקשורות לתחום החברתי: 
מחויבות אישית, לימודי של"ח, הכנה לצה"ל, חשיפה למופעי תרבות )בתחום 

התיאטרון, הקולנוע והמחול ובפעילויות נוספות(.

מבני ביה"ס נבנו מתוך חשיבה על רווחת התלמיד ומשתרעים על שטח של 
כ-50 דונם. לכל שכבת גיל מבנה עצמאי המשמש כבית שכבה.

בביה"ס אשכול פיס, אולם ספורט, מגרשי כדורגל וכדורסל, ספריה, מעבדות 
ביה"ס  של  גודלו  למרות  המאפשרים  ומרחבים,  חצרות  מזנון,  משוכללות, 
וידידותית לכל  לימודית תומכת  ליצירת סביבה  כך  כל  מרחב מחיה, הנחוץ 

אחד מהתלמידים.

בשעות אחה"צ מוצעות לתלמידים פעילויות העשרה רבות בתחומים שונים 
כשגולת הכותרת היא פעילות מרכז היזמות לתלמידים המתעניינים בתחומי 
ספורט  נבחרות  הן  נוספות  פעילויות  וניומדיה.  ביומד  אפליקציות,  פיתוח 

ותגבורים לימודיים.
  

ישמח  ביה"ס  וצוות  "מצוינות כערך ואהבה כדרך",  ביה"ס הוא  המוטו של 
לעמוד לרשותכם, לעזור ולייעץ בבחירת מסלולי הלימוד השונים, המוצעים 

בפניכם בחוברת זו.

בברכת בריאות טובה ובחירה מושכלת,     
אילנה שטרהל    
מנהלת ביה״ס    

לידיעתך!
ההנחיות בידיעון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לתלמידות 

ולתלמידים כאחד.
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דבר היועצות

הורים ותלמידים יקרים,

להגיע  לתלמידים  לעזור  מנת  על  נעשה  ט'  בכיתות  הנערך  ההכוון  תהליך 
להחלטה הנכונה והנבונה ביותר במטרה להשיג תעודת בגרות מיטבית, התואמת 
והתחשבות  יכולותיו של כל תלמיד תוך התבוננות מעמיקה  ואת  כישוריו  את 

באתגרי השעה.
לשם כך מועברות על ידי המחנכות ועל ידי היועצות במהלך כיתה ט' תכניות 

ופעילויות הכוללות:

• חיזוק החוסן האישי והתמודדות עם שינויים וחוסר ודאות .
• פיתוח כלים להתמודדות עם מורכבות בלמידה וזיהוי משאבים פנימיים  

  וחיצוניים של תמיכה.
• שלבים בקבלת החלטות על פי מודלים שונים.

• שיקולים שונים בבחירת מקצוע )הכרת נטיותיו וכישוריו של התלמיד ומידת
  התאמתו למקצועות השונים(.

• הקשר בין מסלולי הלמידה בחטיבה העליונה לבין בחירת מקצוע בעתיד.
• פירוט המבנה של תעודת הבגרות.
• מערך הלמידה בחטיבה העליונה.

• חשיפה למקצועות הבחירה השונים והסבר לגביהם.

הדגש הייחודי בתהליך זה הוא מתן אפשרות לכל תלמיד לשלב בין עולמות 
תוכן שונים מהמדעים ומהאמנויות, ובכך לממש את הכישורים הטמונים בו 
באופן המיטבי ביותר, שיאפשרו תעודת בגרות איכותית ככל שניתן. במהלך 
"הבית  במסגרת  השונים  הבחירה  למקצועות  התלמידים  נחשפים  ט'  כיתה 
ידי  ועל  מורים  ידי  על  המועברות  מצגות,  ידי  ועל  הרצאות  ידי  על  הפתוח" 

תלמידים מהחטיבה העליונה.
כמו כן, יערך מפגש בין צוותי הניהול של חטיבת הביניים והחטיבה העליונה 
עם ההורים. במפגש זה תינתן הזדמנות להיחשף למערך הלמידה ולתהליך 

בחירת מקצועות הלימוד השונים בחטיבה העליונה.

העליונה  לחטיבה  במעבר  העולים  ולחששות  לקשיים  לאתגרים,  ערים  אנו 
כי אנו נמשיך לפעול על מנת לאפשר  זו. חשוב להדגיש  בתקופה מורכבת 
לתלמידינו מעבר חיובי, בונה ומעצים ככל שניתן, מתוך הבנה וראייה כוללת 

של התלמידים ושל האתגרים הניצבים בפניהם.

ולהוריו  תלמיד  לכל  האפשרות  ניתנת  העליונה  לחטיבה  ההרשמה  לקראת 
צוותים  ועם  השכבה  יועצת  עם  הכיתה,  מחנכי  עם  אישי  באופן  להתייעץ 

מהחטיבה העליונה בתהליך בחירת מקצועות הלימוד השונים.

אנו מאחלות לכולכם הנאה והצלחה רבה בלימודיכם בחטיבה העליונה.

בברכה,     
                                     יועצות חטיבת הביניים

                                     סיון, חן ומיכל
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מטרות ביה״ס
)ה״אני מאמין״ הבית ספרי(

לעודד שאיפה למצוינות אישית, חינוכית, ערכית וחברתית.. 1

לטפח את האמון באיכותו המוסרית והלימודית של התלמיד.. 2

לחנך דור צעיר ועצמאי, המסוגל לקבל על עצמו אחריות לאומית וחברתית . 3

כמי שעתיד לקבוע את פני המדינה בעתיד.

ולהביא  . 4 השונות  ברמות  הבגרות  בחינות  לקראת  התלמיד  את  להכין 
האישית. וליכולתו  לכישוריו  בהתאם  יכולותיו  למיצוי 

לימודיים . 5 יכולת ההתמודדות עם אתגרים  ואת  לחזק את החוסן האישי 
החיים. אתגרי  ועם 

להכשיר את התלמיד לחיים במאה העשרים ואחת.. 6

לעודד אצל התלמיד את האוטונומיה ואת הסקרנות האינטלקטואלית.. 7

להכיר לתלמיד את מורשת העם היהודי תוך פיתוח גאווה והרגשת שייכות . 8

ישראלית ויהודית.

להגשמת המטרות עומדים לרשות ביה"ס האמצעים הבאים:

צוות מורים מיומן ומנוסה המעניק יחס אישי וחם בשילוב חוויה לימודית • 

ונעימה.

אוזן קשבת לטיפול מידי בפתרון כל בעיה אישית ולימודית.• 

גישה חינוכית מתקדמת ודינמית תוך שימת לב לכל תלמיד.• 

סביבה לימודים מטופחת, עתירת משאבים וטכנולוגיה.• 

אקלים חינוכי תומך.• 

ס
ה״

בי
ת 

טרו
מ
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ארגון ביה״ס

בביה״ס 3 חטיבות:

1.   חטיבת ביניים

2.   חטיבה עליונה

3.   חטיבה על תיכונית - מכללה לטכנאים ולהנדסאים )כיתות י״ג, י״ד(

הצוות הניהולי של ביה״ס

אילנה שטרהל מנהלת ביה"ס –      

רחל סבח מנהלת חטיבת ביניים-      

עירית חריס מנהלת אשכול הפיס וסגנית מנהלת –    

תמי נוימן סגנית מנהלת ורכזת פדגוגית חטיבה עליונה –  

מיכל שטרית סגנית מנהלת ורכזת מערכת חטיבה עליונה –  

איילת כהן סגנית מנהלת ורכזת פדגוגית חטיבת ביניים –   

איילת טויטו סגנית מנהלת ורכזת מערכת חטיבת ביניים –   

ראובן סופר מנהל המכללה ורכז חשמל ואלקטרוניקה –   

מיכל שטרית רכזת כיתות שח"ר –     

מריאלה שטיין רכזת תקשוב שש שנתית –    

אסתי זמיר רכזת חינוך חברתי חטיבה עליונה –   

ענבר מרום רכזת חינוך חברתי חטיבת ביניים –   

אורית ליזרוביץ' רכזת מצויינות וחדשנות –     

קטיה שמש רכזת הכלה והשתלבות –     

ס
ה״

בי
ן  

גו
אר
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רכזות שכבה ויועצות

רכזת כיתות ז' – נחמה צרפתי

יועצת כיתות ז' – סיון כץ

רכזת כיתות ח' – לימור גרינברג

יועצת כיתות ח' – הדס טוקטלי

רכזת כיתות ט' – בלה חתואלי

יועצת כיתות ט' – מיכל צור

רכזת כיתות י' – גלית שלימק

יועצת כיתות י' – ענבל גינת שלם

רכזת כיתות י"א – דקלה לב

יועצת כיתות י"א – עינת כהן הנדלס

רכזת כיתות י"ב – טלי אברהם

יועצת כיתות י"ב – יפעת סלוצקין

ס
ה״

בי
ארגון  
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מערך הלמידה הכללי בבית הספר

מערך הלימודים יתמקד בשלושה צירים מרכזיים:
     ציר המדעים, ציר האמנויות וציר כללי.

ציר המדעים

ציר האמנויות

ציר כללי

יח"ל.  5 ברמה של  לבחור בעצמו שני מקצועות  ניתנת לתלמיד האפשרות 
שיקראו להלן "מקצועות בחירה", ויפורטו בהמשך בשני מקבצים.

הבחירה היא רבה, ולמעשה, כל תלמיד ירכיב לעצמו תכנית לימודים העונה 
על יכולותיו, על כישוריו, על תכניותיו לעתיד ועל רצונותיו, כל זאת בהתאם 

להישגיו הלימודיים ולתפקודו בחטיבת הביניים.

פר
ס

ה
ת 

בי
 ב

לי
כל

ה
ה 

יד
מ

הל
ך 

ער
מ

פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, הנדסת תוכנה, מדעי הרפואה, 
הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה ואלקטרוניקה.

מחול, תיאטרון, תקשורת, דיזיין טק-עיצוב ואומנות.

מדעי החברה, גיאוגרפיה, תושב״ע, פיזיולוגיה, 
ערבית, דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית.
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•   כדי לקבל תעודת בגרות התלמיד חייב ללמוד את מקצועות החובה בהיקף
21  יח״ל בנוסף למקצועות הבחירה. הזכאות לתעודת הבגרות  – 16     של 

    מחייבת להיבחן ב- 21 יח״ל ומעלה.
•  עפ״י חוקת הזכאות החדשה, תלמיד יהיה זכאי לתעודת בגרות בתנאי

    שיעמוד בתנאים הבאים:

   ציון חיובי בחינוך גופני.
מקצועות שני   לומדים  שאינם  )לתלמידים  מדעי  במקצוע  חיובי  ציון    

     מדעיים מוגברים(.
  ציון חיובי בלימודי השכלה כללית שנלמדים בכיתה י׳.

  ביצוע מעורבות חברתית במלוא היקף השעות הנדרש לאורך שלוש
     השנים )י׳ - י״ב(. 

מקצועות חובה:

2 יח״ל הבעה עברית ולשון –  
2 יח״ל ספרות –   
2 יח״ל הסטוריה –   
2 יח״ל תנ״ך –    
2 יח״ל אזרחות –   

5/4/3 יח״ל * אנגלית –   
5/4/3 יח״ל * מתמטיקה –  

בהקבצות  הביניים  חטיבות  תלמידי  שיבוץ   – ומתמטיקה  אנגלית  לימודי   *
הלימוד באנגלית ובמתמטיקה ייעשה בהתאם להמלצות המורים המלמדים 
תלמידים אלו בחטיבת הביניים. תלמידי חוץ יוזמנו למבחן מיון לקראת תום 
חופשת הקיץ כדי לשבצם בקבוצת הלימוד המתאימה להם. במהלך כיתה י' 
יתקיימו מבחנים שכבתיים במתמ' ובאנגליֿת, שעל פיהם יתבצעו ההתאמות 

המתחייבות מהישגי התלמידים בפועל בחטיבה העליונה.

 פירוט מקצועות הבחירה:

כדי לאפשר גמישות מרבית בהכנת מערכת השעות וגם להציע אפשרויות 
חובה  על התלמיד חלה  לשני אשכולות.  חולקו המקצועות  מגוונות  בחירה 
הראשון )בחירה מחייבת(, ומקצוע  לבחור מקצוע בחירה אחד מהאשכול 
אשכול הבחירה השני. במסגרת טיפוח המצוינות בבית הספר  נוסף מתוך 
לתעודת  בדרך  טכנולוגיים   / מדעיים  מקצועות  בשני  לבחור  ממליצים  אנו 

בגרות איכותית המאפשרת עתיד אקדמי טוב יותר.
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מדעי 
החברה 

תושב״ע גיאוגרפיה 

5
יח״ל

5
יח״ל

5
יח״ל

ג. הבהרות והסברים

•   מקצועות לימוד המופיעים בשני האשכולות, נועדו לאפשר את הגיוון הרב

     ביכולתו של התלמיד לבחור לעצמו את תחומי הלימוד שבהם הוא מתעניין.

•   מודגש ומובהר כי אין אפשרות לבחור שני מקצועות מורחבים מאותו אשכול.

•   מובהר בזאת, כי ביה״ס אינו מתחייב לפתוח קבוצת לימוד המונה פחות מ - 20 תלמידים.

 5  – יהיה לגשת רק ל  ניתן  10 יחידות לימוד חובה. לא   – )1.(  הנדסת תוכנה 

המחשב. מדעי  לימוד  יחידות 

לבחור  מומלץ  הרפואה  מדעי  ללמוד  הבוחר  לתלמיד   – הרפואה  )2.(  מדעי 

ב'. מאשכול  נוסף  מדעי  מקצוע 

אינו  אלקטרוניות  מערכות  או  חשמל  מערכות  ללמוד  הבוחר  תלמיד    ).3(

צריך לבחור מקצוע מאשכול בחירה ב'. בסיום כיתה י"ב בהתאם לכישוריו 

יוכל התלמיד להמשיך ללימודי טכנאי/הנדסאי במכללה של ביה"ס הפועלת 

הטכנולוגית. העתודה  במסגרת 

פר
ס

ה
ת 

בי
 ב

לי
כל

ה
ה 

יד
מ
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ך 
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מ

כימיהביולוגיהתושב״עפיסיקה

5
יח״ל

5
יח״ל

5
יח״ל

5
יח״ל

דיזיין טקמחול תיאטרון
עיצוב 

דיפלומטיהתקשורתאומנות
ותקשורת
בין לאומית

חינוך
גופני

ערבית 

5
יח״ל

5
יח״ל

6
יח״ל

5
יח״ל

8/10
יח״ל

5
יח״ל

5
יח״ל

5
יח״ל

אשכול בחירה ב׳

אשכולות בחירה לקראת שנת הלימודים תשפ״ב

אשכול בחירה מחייבת

הנדסת ביולוגיהכימיהפיסיקה
תוכנה

מדעי
הרפואה

מערכות 
אלק׳ 

הנדסת חשמל
בקרה

ואנרגיה

5
יח״ל

5
יח״ל

5
יח״ל

10
יח״ל )1(

10
יח״ל )2(

10
יח״ל )3(

10
יח״ל )3(
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עתודה מדעית טכנולוגית
התכנית עתודה מדעית טכנולוגית היא תכנית המיועדת לתלמידים מצטיינים. 
מטרתה  שנים.  תשע  מזה  בביה"ס  וקיימת  שנתית,   – שש  הינה  התכנית 
לקדם את שיעור התלמידים המסיימים את ביה"ס התיכון עם תעודת בגרות 

– מדעית איכותית. טכנולוגית 

התכנית קיימת באחד מהמסלולים הבאים:
1. תעודת בגרות מסלול 5-5-5 

)1( 5 יח"ל מתמ׳.
)2( 5 יח"ל מקצוע מדעי – כימיה / פיזיקה / ביולוגיה.

3( 5 יח"ל מקצוע מדעי או טכנולוגי נוסף – כימיה / פיזיקה / ביולוגיה / מדעי  (
רפואה / מדעי המחשב / עיצוב / תקשורת.

2. תעודת בגרות הסמכה 3.3

)1( 10 יח"ל מגמה טכנולוגית – מדעי רפואה / מדעי המחשב / תקשורת.
)2( 5 יח"ל מתמ'.

)3( 5 יח"ל אנגלית.
)4( 2 יח"ל שפת אם בעברית.

הלימודים  למסלול  בהתאם  אוטומטית  היא  לתכנית  התלמידים  השתייכות 
מקצועות  עבור  תוספתיות  שעות  מקבלים  התלמידים  בביה"ס.  שלהם 
הלימוד שצוינו כדי לסייע להם לעמוד בהצלחה במחויבות שלקחו על עצמם 

בלימודים. תוספת השעות הינה מעבר לשעות התקן של ביה"ס.

שיבוץ כיתות
שיבוץ התלמידים בכיתות האם ייעשה בהתאם ליכולותיהם ומתוך התחשבות 
מירבית בבקשותיהם למקצועות הבחירה. כמו כן נתחשב ככל שניתן ברצונם 

ללמוד עם חבר זה או אחר.

הנהלת ביה"ס תעשה ככל שביכולתה להמשיך ולשמור על האווירה המלווה 
הפדגוגיים  העקרונות  על  שמירה  תוך  התלמיד  של  קליטתו  תהליך  את 
אישית,  למצוינות  ספרי  הבית  מאמין"  ה"אני  את  המבטאים  והחינוכיים, 

חינוכית, ערכית וחברתית.
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אישיותו,  לפיתוח  ופועלת  מגוונת  בבית ספרנו עשירה,  הפעילות החברתית 
כישוריו ותחומי התעניינותו של התלמיד והפיכתו לאזרח מועיל, מעורב ותורם 
לקהילה. התפיסה החינוכית העומדת ביסוד התכנית החברתית-ערכית דוגלת 
בשילוב בין הציר הלימודי לבין הציר הערכי ובחיזוק הקשר שבין רכישת ידע 
ולמידות  למוסר  לערכים,  חינוך  לבין  השונים  הדעת  בתחומי  ומעמיק  רחב 
טובות. העיסוק בסוגיות ערכיות מטפח כישורים אישיים, בין אישיים וחברתיים, 
ומקנה כלים שונים לחיים. החינוך הערכי מחבר את התלמידים להיסטוריה, 
ומכשיר  ותרבותית  חברתית  אישית,  זהות  מעצב  שלנו,  ולמורשת  לתרבות 

לאזרחות מועילה, מעורבת ותורמת לקהילה ולסביבה במדינה דמוקרטית.
חברתית-ערכית  פעילות  של  ומגוונת  עשירה  ארוכה,  מסורת  שלנו  לביה"ס 
הדדית,  בערבות  אחריות,  במימוש  הדוגל  ערכים  עולם  גיבוש  שמטרותיה 
ביוזמה ובנתינה, בדגש על כבוד האדם וחיזוק החוסן הנפשי, שיסייעו בקבלת 
הכרעות במגוון מצבים ויתרמו לצמיחתו החברתית והמוסרית של התלמיד, 
להעלאת תחושת המוטיבציה, לשיפור ההישגים ולהגברת תחושת העצמאות 

והשייכות.

עשירה  שנתית  חברתית-ערכית  תכנית  נגזרת  זו  ערכית  חינוכית  מתפיסה 
הכוללת: ומגוונת 

שיעורי חינוך בכל שכבה במגוון נושאים בהתאם לתוכנית הייעוצית, עיסוק • 
באקטואליה, בחגים ובמועדים הקשורים בתרבות ובמסורת ישראל.

שילוב שיח ערכי בתחומי הדעת השונים ובאורח החיים הבית ספרי.• 
השיתוף •  הוא  הנושא  בסיס  ואחדות".  "שותפות  השנתי  בנושא  עיסוק 

היסוד  אבני  חיזוק  וחלקיה.  גווניה  כל  על  הישראלית  בחברה  והאחדות 
הערבות  האחריות,  הלבבות,  קירוב  שלה:  המוסרי  והמצפון  בחברה 

זו. מיוחדת  בשנה  ובמיוחד  השייכות,  ותחושת  ההדדית 
הכנה לשירות משמעותי בצה"ל.• 
דגש על ערכים נבחרים: ערך המצוינות, ערך האחריות, ערך החוסן הנפשי • 

ומגוון ערכים נוספים שייבחרו.
טיולים להכרת חבלי הארץ השונים והחינוך לאהבת הארץ.• 
ימי שיא והפסקות פעילות במגוון נושאים.• 
חינוך למיניות בריאה ואחראית.• 
תכנית המאבק בסמים ובאלכוהול.• 
בטיחות בדרכים ומניעת תאונות דרכים.• 
התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית.• 
טיפוח קבוצת מנהיגות – מועצת התלמידים, מועצות שכבה.• 
מסעות לפולין - הכנות למסע, צפייה בסרטים, ביקור ביד ושם ומפגש עם אנשי עדות.• 
להקת זמר.• 
טקסים, הצגות, ימי גיבוש, ביקור במוזיאונים, סדנאות, הפסקות פעילות, • 

התרמת דם, קורס עזרה ראשונה, קורס חילוץ והצלה, מפגש עם אישים 
משמעותיים והרצאות במגוון תחומים.

כל הפעילויות מתקיימות בהתאם לרוח השעה ולהנחיות משרד הבריאות והחינוך.• 
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אלקטרוניקה ומחשבים

באחד מספרי האלקטרוניקה של שנות השישים כותב המחבר בהתלהבות 
מההמצאות  אחת  היא  זו  מכונה  כי  ומציין  קול",  המסריטה  "מכונה  על 
מהטייפריקורדר  המחבר  של  מהתלהבותו  מגחכים  בוודאי,  אתם,  הגדולות. 
המיושן לנוכח ההתקדמות הטכנולוגית האדירה שהתרחשה במהלך השנים. 
אנחנו חיים בתקופה שבה זינקה הטכנולוגיה האלקטרונית בצעדי ענק לכיוון 
האישי, התקליטון,  בדיוני: המחשב  מדע  בסרטי  רק  נראו  המצאות שבעבר 
מכשיר הטלפון הנייד, טלוויזיות עם צג דק, מכשירי הקלטה זעירים, מצלמות 

מכשירים   ,  GPS מקלטי  יד,  כף  מחשבי  ממוחשבות,  מכוניות  דיגיטאליות, 

המכשירים  לכל  המשותף  ועוד.   MRI ה-  סאונד,  האולטרא  כמו  רפואיים 
האלה ולרבים אחרים הוא התבססותם על רכיבים ועל מעגלים אלקטרוניים. 
רכיבי האלקטרוניקה השונים הפכו היום למהירים, לזעירים, לזולים, לנגישים 
שבהם  המכשירים  במרבית  אלקטרוניים  מעגלים  למצוא  תוכלו  ולאמינים. 
אתם משתמשים. השימוש הגובר באלקטרוניקה יצר מצב שבו האלקטרונאי 
לאחד  הפך  ההיי-טק  ותחום  ביותר,  המבוקשים  מהמקצועות  לאחד  הפך 

הישראליות. החברות  שולטות  שבו  התחומים 

נמצא  אתה  בחיים,  דרכו  את  שיתווה  כיוון  בחירת  בשלב  הנמצא  כתלמיד 
בוודאי בהתלבטות לא קלה. מצד אחד אתה מחפש מקצוע מעניין שיש לו 
מספר  בעוד  רק  העבודה  לשוק  לצאת  עומד  אתה  שני  ומצד  כעת,  ביקוש 
תמצא  שלא  יתרונות  מספר  משלבים  לך  מציעים  שאנו  המקצועות  שנים. 

בשום מקצוע אחר:

1. מקצוע מבוקש עם שכר גבוה המשלב חומרה ותוכנה.

2. המשך לימודים במסגרת העתודה הטכנולוגית. הלימודים במכללה יעניקו 

לך תואר הנדסאי.

"אינטל",  וביניהן  בשוק  הקיימות  הטכנולוגיות  החברות  מיטב  עם  קשר   .3

האוויר,  חיל  ידי  על  מאומץ  ספרנו   בית  ועוד.  אדלר"  "קצנשטיין  "ניסקו", 

ובמסגרת פרויקט שח"ק מובטח לסטודנטים שירות בחיל האוויר.

4. ממוצע ההצלחה במגמות החשמל והאלקטרוניקה בבית ספרנו הוא מבין 

הגבוהים בארץ.

5.  עזרה אישית הניתנת חינם על ידי הסטודנטים במכללה.
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6. רבים מבוגרינו משתלבים בתעשייה ובצבא וזוכים להערכה רבה. בין בוגרינו 

תמצא אנשי מפתח רבים העובדים בחברת החשמל ובמפעלי היי-טק שונים.

קודמים  בלימודים  הכרה  תוך  להנדסה  לימודים  להמשך  אפשרות  ישנה   .7

וקבלת בונוסים במקצועות שנלמדו ברמה מוגברת.

לשיעורים  זוכים  והתלמידים  מאוד,  מתקדמות  במגמה  ההוראה  שיטות   .8

הדגמות  מצגות,  כגון:  מגוונים  המחשה  באמצעי  נעזרים  המורים  מעניינים. 

מעשיות, ביצוע פרויקטים והתנסות מעשית.

9. במסגרת הלימודים תלמד 10 יח"ל. שיאפשרו לך להתקבל ללימודים במכללה.

רמת הלימודים :  10 יחידות לימוד

בתכנית הלימודים
במסגרת הלימודים תלמד מספר מקצועות:

מעגלים  הכרת  החשמל,  בתורת  יסוד  מושגי  למידת   - לאלקטרוניקה  מבוא 

ואלקטרוניים. חשמליים  רכיבים  חשמליים, 

מיתוג - למידת כללי היסוד של מערכות לוגיות ורכיבי היסוד של המחשב.

הנדסת מחשבים - למידת שפת C שארפ, ארדואינו.

יסוד כגון: מגבר  - למידת עיקרון פעילותם של רכיבי  אלקטרוניקה תקבילית 

ועוד. שרת, זמנן, מתנד 

מעבדת פרויקטים - תכנון, בנייה ובדיקה של פרוייקט המשלב חומרה ותוכנה. 

לעיוורים,  הליכה  מד מרחק, מקל  אלקטרונית,  כספת  להיות:  יכול  הפרוייקט 

ולבנות.  ועוד עשרות רעיונות שתוכל לבחור  חממה מבוקרת, חניון ממוחשב 

הפרוייקט מבוקר ע"י מערכת ארדואינו.
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למי מתאים להצטרף למגמה?

המסלול מתאים ומומלץ לבנות.
יתקבלו תלמידים בעלי הישגים גבוהים מאוד במתמטיקה ובאנגלית.

לבוא  לכם  קוראים  אנו  גבוהים,  הישגים  בעלי  טובים  תלמידים  אתם  אם 
להתרשם ולהירשם. השגרירים הטובים ביותר שלנו הם התלמידים במגמה. 
חמה  המלצה  מהם  שתקבלו  ספק  לנו  ואין  בהפסקה,  איתם  לשוחח  בואו 

ללמוד במגמת החשמל או במגמת אלקטרוניקה ומחשבים.

הוא  האלקטרוניקה  במגמת  ללמוד  בשיקולים  ומשמעותי  נוסף  היבט 
תוך  י"ד  ו-  י"ג  בכיתות  הטכנולוגית  העתודה  בלימודי  להמשיך  האפשרות 
דחיית השירות הצבאי. למסיימים מסלול זה מוענקת דיפלומה של הנדסאי 
אלקטרוניקה. המכללה נמצאת בקשר עם חיל האוויר, ורבים מהסטודנטים 
לומדים במסגרת פרויקט שח"ק. פרויקט זה מבטיח לסטודנט, כי ישרת בחיל 
אוויר באחד מהמקצועות הטכנולוגיים המובילים, וכן מעניק לו מלגת לימודים 

משמעותית.

לסיכום, בחירה בלימוד במגמת האלקטרוניקה תבטיח לך לימודים הכוללים 
אף  וייתכן  ימינו,  של  המתקדמת  הטכנולוגיה  לכל  בסיס  המהווים  נושאים, 
שתצטרף למאות בוגרינו, שקוצרים הצלחה מקצועית וכלכלית יוצאת דופן 

בחברות ההיי-טק המובילות. 

תנאי הקבלה למכללה

בבית ספרנו מתקיימים שני מסלולי לימודים:
• אלקטרוניקה ומחשבים בהתמחות מערכות אלקטרוניות

• חשמל, בקרה ואנרגיה בהתמחות מערכות הספק

משרד  ע״י  שייקבעו  בדרישות  לעמוד  יש  מהמסלולים  לאחד  להתקבל  כדי 
החינוך.

reuvensof@walla.co.il רכז המגמה: ראובן סופר 
נייד: 054-9933069
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אמנות
האמנות היא חלק מהחיים ונמצאת בכל מקום. היא מהווה חלק בלתי נפרד 
ומהותי בהתפתחות התרבות האנושית, וקיימת מאז ומעולם כעדות לפעילותה 

היצירתית, להשקפותיה ולצרכיה האישיים של החברה.
האמנות הפלסטית כוללת בתוכה יצירות בדו מימד, תלת מימד ווידאו. האדם/
ואת  האסתטית  תפיסתו  את  רגשותיו,  ואת  רעיונותיו  את  ומביע  יוצר  האמן 
מיומנותו הטכנית, וממחיש אותם בחומרים שונים ובכלים חזותיים, שהוא בוחר 

בהם ועומדים לרשותו.
למה חייכה המונה ליזה, ומי הוסיף לה שפם? למה ואן-גוך חתך את אזנו, ולמי 
בכל  "קשקושים"?  רק  וצייר  לצייר,  ידע  לא  פיקאסו  האם  אותה?  שלח  הוא 
נעסוק בשיעורי האמנות באווירה קלילה  ובעוד שאלות רבות  השאלות הללו 
ביותר  הטובה  בצורה  אתכם  שתכין  הרצינות,  חשבון  על  לא  אך  ומעניינת, 
לבגרות. צוות ההוראה הינו בעל ניסיון רב בהכנת התלמידים לבגרות, ויעידו על 

כך מאות הבוגרים שלנו.
התחומים  בכל  מעסיקים  ע"י  היום  מוערכים  אמנותיים  וכישורים  יצירתיות 
ביותר  המוכשרים  האנשים  את  מבדלים  בדיוק  שאלה  העבודה משום  בשוק 
בכל התחומים. מרבית בוגרינו ממשיכים בלימודים גבוהים במוסדות המובילים 
בארץ ללימודי האמנות כגון: בצלאל, שנקר, ויצו והמדרשה ומביעים בפורומים 

שונים את שביעות רצונם מהלימודים במגמה זו.

רמת הלימודים: 5 יחידות לימוד

בתכנית הלימודים
עבודה מעשית בסדנא.• 

• הבנת האמנות בזיקה לאמנות מודרנית, פוסט-מודרנית ועכשווית.
• העמקה באחת מתקופות האומנות.

• פרויקט מחווה לאמן, פרויקט אוצרות וביקורים בתערוכות.
• פיתוח כושר התבוננות ורגישות חזותית למגוון הרחב של מרכיבי היצירה

  המודרנית ומשמעותיה.

המיוחד במגמה
בסדנא נפתח את היצירתיות ואת החשיבה מחוץ לקופסא. נלמד יסודות רישום 
וצבע, טכניקות עבודה בחומרים מגוונים, פיתוח השפה החזותית, טיפוח כושר 
ההבעה וטיפוח היכולות והכישורים הטבעיים. נעסוק ביצירה אישית באמצעות 
נלמד  המתאימים.  החומרים  ואת  הכלים  את  הניסוחים,  את  לבחור  היכולת 
חלק  הוא  ווידאו  צילום  כיצד  שאלות  ונשאל  מקצועית  במצלמה  להשתמש 
מעולם האמנות העכשווית. נבנה תיק עבודות המהווה תנאי בסיסי לקבלה לכל 

אחד ממוסדות הלימודים הגבוהים בתחום האמנות.

ת
מנו

א



22

עובדים  התלמידים  שבה  סטודיו,  במתכונת  מתקיימים  בסדנא  הלימודים 
במוזיאונים,  לסיורים  נצא  כן,  כמו  המורה.  ע"י  ומלווים  האישי  הפרויקט  על 
מלאים  ליומיים  לטיול שנתי  נצא  ואפילו  הטבע  בחיק  נצייר  אמנות,  גלריות 
של  ועכשוויות  קלאסיות  אמנות  לעבודות  נחשף  הסיורים  במהלך  ביצירה! 
מיטב האמנים, נתנסה בטכניקות חדשות ומעניינות ונחקור עולמות מרתקים 

בתחום האמנות.

למי מתאים להצטרף למגמה?
•     לבנים ולבנות כאחד.

•     לתלמידים שוחרי אמנות ותלמידים המעוניינים להרחיב השכלתם בתחום
      התרבות.

הנגזרים•  שונים  בנושאים  מעשית  הבעה  יכולת  בעלי   לתלמידים 

מעצם לימודי האמנות.
אין צורך בידע מקדים.• 

  

  :לעבודות תלמידים דוגמאות

 

    

   

   

  mannviki@gmail.comרכזת המגמה: ויקי מאן 
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mannviki@gmail.com רכזת המגמה: ויקי מאן
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ביולוגיה

ביולוגיה היא התחום המדעי ה"חי" ביותר מבין המקצועות המדעים שמשלב 
תחומי דעת רבים כגון: כימיה, פיסיקה , מדעי כדור הארץ ועוד. בראשית האלף 
השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי, והיא נוגעת בכל תחום של 
חיינו. תכנית הלימודים בביולוגיה מותאמת ללמידה משמעותית ומבוססת על 
שלושה צירים מרכזיים השלובים זה בזה: ציר התוכן, ציר אסטרטגיות חשיבה 

ולמידה וציר ערכים.

ורלוונטיים  יום  היום  לחיי  הקשורים  נושאים  נכללים  בתכנית  התוכן:   ציר 
לתלמידים, וכן נושאים מרתקים שחלקם נמצאים בחזית המדע. בתכנית ניתן 
דגש על רעיונות מרכזיים המשמשים כיסודות מארגנים של התכנית. רעיונות 

אלה באים לידי ביטוי בכל אחת מרמות הארגון.

עקרונות  מיושמים  התכנית  מרכיבי  בכל  ולמידה:  חשיבה  אסטרטגיות  ציר 
לתחומי  הייחודים  אלה  וכן  ולמידה  חשיבה  אסטרטגיות  פיתוח  של  כללים 
התוכן בביולוגיה. שילוב הוראה ולמידה בדרך החקר, בביצוע ניסויים במעבדה, 
בעבודת חקר ובקריאת מאמרי מחקר וניתוחם מאפשר להעמיק את הבנת 

התכנים תוך הבניית יידע על ידי התלמידים.

הארגון  רמות  בכל  השני  כחוט  עובר  ערכיים  היבטים  על  דגש  ערכים:  ציר 
שבתכנית הלימודים. עיסוק בהיבטים אלה בשילוב רכישת ידע רלוונטי עשוי 
לתרום לחינוכו של בוגר מעורב ובקי בסוגיות שעל סדר היום הקשורות לחיי 
הפרט והחברה. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם

שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת.

מקצוע הביולוגיה הוא מקצוע מדעי:
•   העוסק בתופעת החיים ובהבנתה.

•   הפורץ דרך להצלת חיים, למחקר רפואי, ומפתח להבנת החידושים
     הביוטכנולוגיים והמדעיים.

•   התורם להבנת נושאים אקטואליים שבהם עוסקים בעיתונות ובתקשורת
    מדי יום.
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• העוסק בחקר הטבע והיצורים החיים בו: בני אדם, בע"ח, צמחים, 
  חיידקים וכו'.

• המפתח כישורי חשיבה ונותן כלים להבנת הסובב אותנו.
• המתמודד עם שאלות ערכיות וחברתיות.

• המקנה את מיומנויות המאה ה – 21 .

רמת הלימודים: 5 יחידות לימוד

בתכנית הלימודים בבית ספרנו 2 חלקים מתוקשבים:
א.   חלק עיוני 55% - בחינה מתוקשבת. 

ב.   חלק מעשי 45% - ביוחקר ברשת שהוא מבחן חיצוני המכיל בתוכו גם את
     מבחן המעבדה החיצוני וגם את בחינת הביוחקר.

א.   בחלק העיוני שלושה נושאי חובה )ליבה( ונושא העמקה
נושאי הליבה:

התאים . 1 של  ובתפקוד  במבנה  שעוסק  פרק   - והפעילות  המבנה  התא, 
חיים.  כיחידת 

המתפקד . 2 השלם  ביצור  שעוסק  פרק   - הומיאוסטזיס  בדגש  האדם  גוף 
השונות. המערכות  בין  ותקשורת  תיאום  תוך  אחת  כיחידה 

 אקולוגיה - פרק העוסק בהכרת בתי הגידול, גורמים ביוטיים ואביוטיים,. 3
יחסי גומלין בין יצורים ובהשפעת האדם על הטבע.

נושאי העמקה: )מתוכם ייבחר אחד(
1.  בקרה על ביוטי גנים והנדסה גנטית.

2.  פיזיולוגיה השוואתית בהיבט התפתחותי.
3.  חיידקים ונגיפים בגוף האדם.

ב. החלק המעשי- ביוחקר ברשת
יוזמה חדשנית המשלבת עבודת חקר שיתופית של תלמידי ביולוגיה מבתי 

ספר שונים בסביבה דיגיטלית. 
נושא משותף לחקר ומשתפים פעולה באמצעות כלים  התלמידים בוחרים 
דיגיטליים. הבחינה בעל פה בסוף התהליך מתנהלת בדרך שיתופית בכלים 

דיגיטליים.

ה
ביולוגי
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המיוחד במגמה
•   מקצוע עם ״יד על הדופק״ הצועד עם הזמן ומתעדכן בחידושי המחקר.

•   תכנית לימודים גמישה ומגוונת.
•   לימודים עיוניים ומעשיים כאחד המשלבים עבודת מעבדה, עבודת צוות

    וישומי מחשב.
•   התמודדות עם סוגיות אתיות )מוסריות( הנובעות מהחידושים המודרניים

    )הנדסה גנטית(.
•   מקצוע המקנה בונוס בקבלה לאוניברסיטה כמקצוע מדעי.

מטרות הלימוד מחולקות לארבעה תחומים:
ידע תוכני - הכרת עובדות, תופעות, תהליכים, עקרונות ורעיונות מרכזיים • 

של הביולוגיה.
מהות המדע - הבנת מהות המדע ודרכי יצירת הידע המדעי והבנת הקשר • 

מדע-טכנולוגיה-חברה.
פיתוח עמדות- טיפוח מודעות להיבטים אתיים הקשורים למדע ולחברה.• 
פיתוח כישורים ורכישות מיומנויות - כישורים בלמידה ובחשיבה מדעית, • 

במיומנויות החקר בעבודה, במעבדה ובשדה.

הביולוגיה פותחת דלת להתמחות ברפואה ביוטכנולוגיה וביוכימיה, ברוקחות, 
בחקלאות, באיכות הסביבה, בווטרנריה ובהנדסה גנטית וביואינפרמטיקה.

תנאי קבלה:

ציון 75 ומעלה במדעים.. 1

המלצת מורי חטיבת הביניים.. 2

renan85@walla.com רכזת המגמה: רננה דרומר 
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גיאוגרפיה - אדם וסביבה

מקצוע הגיאוגרפיה- אדם וסביבה, עוסק בהבנה של התהליכים המתרחשים 
כלכליות  חברתיות  תופעות  להבין  המאפשרים  כלים  מעניק  והוא  סביבנו, 
וסביבתיות במרחב שבו אנו חיים. המקצוע מקנה ראייה מערכתית רב תחומית 
התנאים  לבין  ופוליטיקה  עיור  כלכלה,  חברה,  בין  הגומלין  קשרי  של  והבנה 
הפיזיים בחבלי ארץ ועולם שונים, מהעיר שבה אנו חיים, דרך ארץ- ישראל, 
המזרח- התיכון ואל העולם כולו. הסקרנות הטבעית של הגיאוגרפים והצורך 
להכיר מקומות ייחודיים מגובים כיום ע"י כלים חדשים דוגמת ממ"ג- מערכות 
וידאו  גוגל מפות"(, סרטוני  "גוגל ארץ",   ,GIS ,GPS )מפות,  גיאוגרפיות  מידע 
להשתלב  לתלמידים  מסייעים  אלה  כל  מרחוק.  חישה  באמצעות  והדמיות 
בעולם המורכב והדינמי הסובב אותנו. ראייה זו מקנה לתלמיד, תושב ה"כפר 
הגלובלי", את היכולת לקלוט תהליכים וחידושים בתחומים שונים ולהתמודד 

עם אתגרים חברתיים וכלכליים. 
ועד  והסביבה  הטבע  דעת ממדעי  תחומי  במגוון  עוסק  הגיאוגרפיה  מקצוע 
מדעי הרוח והחברה והוא משלב ערכים של אהבת הדעת, כבוד האדם, אהבת 
האדם וזכויות האדם, כיבוד ערכי המורשת והתרבות של מדינת ישראל ושל 
הקהילות השונות בתוכה, מחוייבות לערכי מדינת ישראל ולדמוקרטיה, צדק 
מקום  בכל  ולסביבה  לטבע  ומחויבות  ואזרחית  חברתית  מעורבות  חברתי, 

בעולם.

לידיעתך!

 בחינת הבגרות בגיאוגרפיה מתוקשבת.
 מקצוע הג״ג עוסק בטיפוח אוריינות מדעית טכנולוגית תוך הדגשת

        המיומנויות הנדרשות להכנת אזרחי העתיד.

 בתהליך הלימודי משולבים סיורים מגוונים.
 הלמידה במקצוע הג״ג היא למידה חוייתית המשלבת את כל החושים.

 המקצוע ג״ג מעניין ואקטואלי, עוסק בכאן ועכשיו .
 בגרות בג״ג מקנה קבלת בונוס של 20 נקודות באוניברסיטה.

לבסס  שונים  מקצועות  ללומדי  מאפשרים  הגיאוגרפיה  בתחום  והבנה  ידע 
את אופקיהם המקצועיים ע״י שימוש בכישורים הייחודיים שמקנה המקצוע. 
תואר בוגר בגיאוגרפיה )B.A( מאפשר לימודים לתואר שני )M.A ( ולהתמחות 
בתחום תכנון ערים, תכנון באמצעות מערכות שליטה מרחוק כמו: מערכות 

מידע גיאוגרפיות )G.I.S(, חישה מרחוק )R.S( ועוד.
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רמת הלימודים: 5 יחידות לימוד

% 60 בחינת בגרות 3 יחידות לימוד:
נושאי הלימוד: גיאוגרפיה של ארץ ישראל והמזרח התיכון + חבל ארץ שלא 
י׳  3 היחידות יתפרשו במהלך שנתיים בכיתות  נלמד )אנסין(. הלימודים של 

-י״א כולל סיורים. בחינת הבגרות תתקיים בסוף כיתה י״א.

% 40 הערכה חלופית 2 יחידות לימוד:
נושא הלימוד: הפיתוח והתכנון המרחבי. מורכב מציוני מחצית א׳ ומחצית ב׳ 
ומתלקיט עבודות הכולל: עבודת חקר, סיורים ודו״חות סיור, משימות צפייה 

בסרטים ותרגילים שונים המבוססים על כלים מתחום הסייבר הגיאוגרפי.

המיוחד במגמה
הסביבה  שמירת  לחשיבות  ואכפתיות  מודעות  מטפח  הלמידה  תהליך 
פעילה  ומעורבות  מחויבות  יצירת  תוך  והטבעי  היישובי  במרחב  ולמתרחש 
בהווה ובעתיד. כמו כן הוא מטפח סקרנות ויצירתיות תוך למידה חוייתית. זהו 
פעילות  ובמצגות,  קולנוע, בסרטונים  צפייה בסרטי  גם  הכולל  דינמי  תהליך 

חוץ כיתתית וסיורים גיאוגרפיים בהתאם לדגשים בכל שנה.
המחקר  בחזית  הנמצאים  ומגוונים  אקטואליים  נושאים  כוללת  התכנית 

הגיאוגרפי בארץ ובעולם כמו: התחממות כדור הארץ ושינויי אקלים.

למי מתאים להצטרף למגמה?
ולהשתבץ  העולם  את  להכיר  ומעוניינים  להשקיע  המוכנים  סקרנות  לבעלי 
בעתיד בתפקידים אחראיים בתחומים מגוונים כגון: מנהל, כלכלה, תכנון ערים, 
מזרחנות, תפקידים צבאיים ופוליטיים. תכני הלימוד מתאימים גם לתלמידים 

בעלי נטייה הומניסטית וגם לתלמידים בעלי נטייה ריאלית.

sasi8164@gmail.com רכז המגמה: שרון סאסי – 
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דיזיין טק - עיצוב

תחום העיצוב הטכנולוגי הוא חלק בלתי נפרד ממרקם החיים. החברה שבה 
אנו חיים מתפקדת כחברת שפע וצריכה המאופיינת במגוון ענק של מוצרים 

מעוצבים. כל מוצר עונה על צורך מדויק ופותר בעיה עבור קהל מסוים.
מגזין "טיים" קבע כי העיצוב יהיה המקצוע של המאה ה- 21 , מכיוון שבכלכלה 
באסתטיקה,  נמצא  והיתרון  לכל,  נגישה  הטכנולוגיה  העכשווית  העולמית 
בפונקציונאליות ובעיצוב. מאחורי המוצרים עומדים מעצבים. אלה משלבים 
הוא  לכולם  והמשותף  טכנולוגיות,  יכולות  עם  וצרכיהם  הקהל  דרישות  את 
הרצון לחדש ולהיות צעד אחד לפני כולם. כך הופך המעצב הטכנולוגי לאיש

מקצוע מבוקש בתעשייה.
תלמידנו מקבלים במגמה את כל הכלים הטכנולוגיים והמסורתיים, הדרושים 
אותו  המדויק  העבודה  בתהליך  הם מתנסים  העיצוב.  תחומי  בכל  להצלחה 
עובר כל מעצב מקצועי בדרך למוצר חדש ומקורי בתעשייה. כמו כן, תלמידנו 
מתקבלים למוסדות האקדמיים המובילים בתחומי העיצוב השונים: בצלאל, 
שנקר, טכניון, המכון הטכנולוגי חולון, ויצו ועוד, ואף מתמודדים ביתר קלות 

עם הלימודים שם.

רמת הלימודים: 6 יחידות לימוד  )5 יחידות לימוד חיצוניות ו- 1 יחידת לימוד פנימית( 

בתכנית הלימודים
יישומי עיצוב - פיתוח מוצרים ועיצוב גרפי - במהלך 3 שנות הלימוד בסדנת 
ודו-ממדיים בעזרת מכשירים  נלמד לתכנן מוצרים תלת-ממדיים  דיזיין טק 
מכשיר  לייזר,  חיתוך  מכשיר  עוצמתיים,  )מחשבים  מתקדמים  טכנולוגיים 
יחד נעבור את המסלול הנדרש ועוד(.  ואקום פורמינג, מדפסות תלת ממד 

המתחיל בהגדרת הבעיה, איסוף המידע הרלוונטי, הצגת הפתרונות השונים 
ומסתיים בהצגת הרעיון הסופי באמצעות מודל או תוצר דו-ממדי. הלימודים 
האישיים  הפרויקטים  על  עובדים  והתלמידים  סטודיו,  במתכונת  מתנהלים 
עשיר  עבודות  תיק  מתקבל  התהליך  בסוף  המורה.  של  ליווי  תוך  שלהם 

המתאים לתהליך הקבלה במוסדות האקדמיים בתחום.
תוכנות גרפיות – הלמידה כוללת תוכנות גרפיות מובילות בשוק העבודה. תוכנת 
וחיתוך בלייזר.  לוגו, איור  וקטורי, המאפשרת עיצוב  אילוסטרייטור לשרטוט 
תוכנת פוטושופ לעריכת תמונות, המאפשרת ליצור חיבורים ומניפלציות על 

תמונות. כמו כן, ניעזר בתוכנות תלת ממד להפעלת מדפסות התלת ממד.
יסודות העיצוב – בחלק עיוני זה נלמדת השפה המקצועית הנדרשת בתעשיה. 
דרך ניתוח מוצרים נלמד להשתמש במושגי יסוד של השפה הצורנית. נבין 
את הקשר בין תכונות החומר לטכנולוגיות הייצור הקיימות היום. בתהליך של 
וגורמים משתנים מביאים  כיצד שיקולים  לזהות  נלמד  בין מוצרים  השוואה 

לעיצוב מחדש של מוצר.
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המיוחד במגמה
אך  אינטנסיבית  עבודה  של  דופן  יוצאת  חוויה  מציעה  טק  דיזיין  מגמת 
מהנה. במגמה נשים דגש על יזמות, על פיתוח המקוריות, על חוש אסתטי 
ואת הכישורים הטבעיים של התלמיד  היכולות  נטפח את  יצירתיות.  ועל 
אחד  לכל  לקבלה  בסיסי  תנאי  המהווה  ומגוון  עשיר  עבודות  תיק  ונבנה 
ידע  בסיס  נבנה  כן  כמו  העיצוב.  בתחומי  הגבוהים  הלימודים  ממוסדות 
חזק בעבודה בתלת ממד ובתוכנות העיצוב המובילות בשוק, שבהן ניתן 
להשתמש בצבא, במוסדות הלימוד או לצרכים פרטיים. כל זאת באווירה 

שגרתית. ולא  מהנה  חופשית, 
כמו כן, נצא לסיורים מרתקים ומלאי השראה במוזיאון העיצוב, במפעלים 
של  מרשימים  עיצוב  לפרויקטי  נחשף  הסיורים  במהלך  עיצוב.  ובחברות 
ולשיטות  מעצב  של  והחשיבה  העבודה  לצורת  בעולם,  המעצבים  מיטב 

לרשותו. העומדות  המגוונות  הייצור 
מגמת דיזיין טק משתתפת בפרויקט ייחודי ויוקרתי- "ג'אם טק". פרויקט 
תחומית.  ורב  חווייתית  משמעותית,  בלמידה  דרך  פריצת  מהווה  זה 
במסגרת הפרויקט מתקיים שיתוף פעולה בין מגמות עיצוב ואלקטרוניקה 
זו  עבודה  צורת  עובד.  שבאמת  מקצועי  משותף  פרויקט  ליצור  במטרה 
בפרויקט  תפקיד  יש  מקצוע  איש  לכל  שבה  בתעשייה,  היום  מתקיימת 
וגדול. ההתנסות בעבודה מול אנשי מקצוע אחרים מקרבת את  משותף 
הלמידה לעולם האמיתי והאתגרים הטמונים בו. סדנת העיצוב מאובזרת 
הרעיונות  בביצוע  לעמוד  על מנת  טכנולוגי מהשורה הראשונה  במכשור 

שאפשר. ואסתטיים  מקוריים  מהפכניים,  הכי 
יש לציין שכמות המשתתפים בפרויקט מוגבלת, אך המכשור המתקדם 

פתוח לשימוש המגמה כולה.
שבו  בתעשייה"  תלמידים  "שילוב  בפרויקט  משתתפת  המגמה  כן,  כמו 
התלמידים מבקרים ומתנסים בעיצוב פרויקט במפעל. במסגרת הפרויקט 
התלמידים עובדים בשיתוף עם מעצבים בתעשייה ונחשפים לתהליך ייצור 

המוצרים.

למי מתאים להצטרף למגמה?

• המגמה מתאימה לבנים ולבנות כאחד.
• לתלמידים המעוניינים להיחשף לעולם מרתק זה תוך אפשרות להשתלב 
בכל אחד מתחומי העיצוב בעתיד )בצבא ו/או בעבודה(: עיצוב המוצר, עיצוב 
פנים, עיצוב גרפי, עיצוב אופנה, תקשורת חזותית, עיצוב בימה, עיצוב סביבה 

ואדריכלות.
• לתלמידים שמעוניינים להיות צרכני עיצוב טובים יותר.

סבלנות,  הדורשת  אינטנסיבית  בעשייה  לעמוד  המסוגלים  לתלמידים   •
השקעה ומחויבות.
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• לתלמידים בעלי ידע בסיסי באנגלית המסוגלים ללמוד תוכנה שתפריטיה באנגלית.

• לתלמידים בעלי ידע בסיסי בצורות הנדסיות, במדידה ובעלי ראייה מרחבית טובה.
לפתח  נמשיך  היצירתיות  )את  מפותח  דמיון  ובעלי  יצירתיים  לתלמידים   •

במהלך העבודה בסדנא(.
• לתלמידים שאוהבים לעבוד בחומרים שונים ובמכשירים מתקדמים.

 

תנאי קבלה
מעבר בחינות קבלה למגמה )תאריך יימסר לנרשמים(.

 •mannviki@gmail.com רכזת המגמה: ויקי מאן 

  

תקים ומלאי השראה במוזיאון העיצוב, במפעלים ובחברות עיצוב. במהלך כמו כן, נצא לסיורים מר
צורת העבודה והחשיבה של להסיורים נחשף לפרויקטי עיצוב מרשימים של מיטב המעצבים בעולם, 

  מעצב ולשיטות הייצור המגוונות העומדות לרשותו.

ה מהווה פריצת דרך פרויקט ז. "ג'אם טק" -מגמת דיזיין טק משתתפת בפרויקט ייחודי ויוקרתי
בלמידה משמעותית, חווייתית ורב תחומית. במסגרת הפרויקט מתקיים שיתוף פעולה בין מגמות 

עיצוב ואלקטרוניקה במטרה ליצור פרויקט משותף מקצועי שבאמת עובד. צורת עבודה זו מתקיימת 
בודה מול היום בתעשייה, שבה לכל איש מקצוע יש תפקיד בפרויקט משותף וגדול. ההתנסות בע

אנשי מקצוע אחרים מקרבת את הלמידה לעולם האמיתי והאתגרים הטמונים בו. סדנת העיצוב 
מאובזרת במכשור טכנולוגי מהשורה הראשונה על מנת לעמוד בביצוע הרעיונות הכי מהפכניים, 

מקוריים ואסתטיים שאפשר. יש לציין שכמות המשתתפים בפרויקט מוגבלת, אך המכשור המתקדם 
  לשימוש המגמה כולה.פתוח 

כמו כן, המגמה משתתפת בפרויקט "שילוב תלמידים בתעשייה" שבו התלמידים מבקרים ומתנסים 
בעיצוב פרויקט במפעל. במסגרת הפרויקט התלמידים עובדים בשיתוף עם מעצבים בתעשייה 

  ונחשפים לתהליך ייצור המוצרים.

  

  למי מתאים להצטרף למגמה?

 ת כאחד.המגמה מתאימה לבנים ולבנו 
  לתלמידים המעוניינים להיחשף לעולם מרתק זה תוך אפשרות להשתלב בכל אחד מתחומי

העיצוב בעתיד (בצבא ו/או בעבודה): עיצוב המוצר, עיצוב פנים, עיצוב גרפי, עיצוב אופנה, 
 .תקשורת חזותית, עיצוב בימה, עיצוב סביבה ואדריכלות

 ים יותר.לתלמידים שמעוניינים להיות צרכני עיצוב טוב 
 .לתלמידים המסוגלים לעמוד בעשייה אינטנסיבית הדורשת סבלנות, השקעה ומחויבות 
 .לתלמידים בעלי ידע בסיסי באנגלית המסוגלים ללמוד תוכנה שתפריטיה באנגלית 
 .לתלמידים בעלי ידע בסיסי בצורות הנדסיות, במדידה ובעלי ראייה מרחבית טובה 
 פותח (את היצירתיות נמשיך לפתח במהלך העבודה לתלמידים יצירתיים ובעלי דמיון מ

 בסדנא).
 .לתלמידים שאוהבים לעבוד בחומרים שונים ובמכשירים מתקדמים 

  

 :לעבודות תלמידים דוגמאות

  

  

תקים ומלאי השראה במוזיאון העיצוב, במפעלים ובחברות עיצוב. במהלך כמו כן, נצא לסיורים מר
צורת העבודה והחשיבה של להסיורים נחשף לפרויקטי עיצוב מרשימים של מיטב המעצבים בעולם, 

  מעצב ולשיטות הייצור המגוונות העומדות לרשותו.

ה מהווה פריצת דרך פרויקט ז. "ג'אם טק" -מגמת דיזיין טק משתתפת בפרויקט ייחודי ויוקרתי
בלמידה משמעותית, חווייתית ורב תחומית. במסגרת הפרויקט מתקיים שיתוף פעולה בין מגמות 

עיצוב ואלקטרוניקה במטרה ליצור פרויקט משותף מקצועי שבאמת עובד. צורת עבודה זו מתקיימת 
בודה מול היום בתעשייה, שבה לכל איש מקצוע יש תפקיד בפרויקט משותף וגדול. ההתנסות בע

אנשי מקצוע אחרים מקרבת את הלמידה לעולם האמיתי והאתגרים הטמונים בו. סדנת העיצוב 
מאובזרת במכשור טכנולוגי מהשורה הראשונה על מנת לעמוד בביצוע הרעיונות הכי מהפכניים, 

מקוריים ואסתטיים שאפשר. יש לציין שכמות המשתתפים בפרויקט מוגבלת, אך המכשור המתקדם 
  לשימוש המגמה כולה.פתוח 

כמו כן, המגמה משתתפת בפרויקט "שילוב תלמידים בתעשייה" שבו התלמידים מבקרים ומתנסים 
בעיצוב פרויקט במפעל. במסגרת הפרויקט התלמידים עובדים בשיתוף עם מעצבים בתעשייה 

  ונחשפים לתהליך ייצור המוצרים.

  

  למי מתאים להצטרף למגמה?

 ת כאחד.המגמה מתאימה לבנים ולבנו 
  לתלמידים המעוניינים להיחשף לעולם מרתק זה תוך אפשרות להשתלב בכל אחד מתחומי

העיצוב בעתיד (בצבא ו/או בעבודה): עיצוב המוצר, עיצוב פנים, עיצוב גרפי, עיצוב אופנה, 
 .תקשורת חזותית, עיצוב בימה, עיצוב סביבה ואדריכלות

 ים יותר.לתלמידים שמעוניינים להיות צרכני עיצוב טוב 
 .לתלמידים המסוגלים לעמוד בעשייה אינטנסיבית הדורשת סבלנות, השקעה ומחויבות 
 .לתלמידים בעלי ידע בסיסי באנגלית המסוגלים ללמוד תוכנה שתפריטיה באנגלית 
 .לתלמידים בעלי ידע בסיסי בצורות הנדסיות, במדידה ובעלי ראייה מרחבית טובה 
 פותח (את היצירתיות נמשיך לפתח במהלך העבודה לתלמידים יצירתיים ובעלי דמיון מ

 בסדנא).
 .לתלמידים שאוהבים לעבוד בחומרים שונים ובמכשירים מתקדמים 

  

 :לעבודות תלמידים דוגמאות

  

        

    

    

  תנאי קבלה

  מעבר בחינות קבלה למגמה (תאריך יימסר לנרשמים).

  mannviki@gmail.comרכזת המגמה: ויקי מאן 
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דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית 
בשפה האנגלית

מגמת הדיפלומטיה מסייעת לבוגר להשתלב בעולם המאה העשרים ואחת. 

הידע והמיומנויות שירכוש יהוו נכס צאן ברזל לאורך כל הדרך בחייו הפרטיים 

כלים  ירכשו  התלמידים  במגמה  הלימודים  במסגרת  שיבחר.  קריירה  ובכל 

לאומיים.  ובין  תרבותיים  בין  בין-אישיים,  בקשרים  לתועלת  להם  יהיו  אשר 

תכנית הלימודים במגמה מקנה מיומנויות הנדרשות בשוק העבודה כיום, כגון 

הצגת נושאים שונים בפני קהל עמידה בפני קהל, רכישת מיומנויות חשיבה 

ביקורתית וחדשנית, עבודת צוות ויצירת הבנות ומוסכמות וכן חשיפה לידע 

נרחב מאוד בתחומי הדעת.

רמת הלימודים: 5 יחידות לימוד

הלימודים מקנים לתלמידים 5 יח״ל נוספות באנגלית מעבר ל 5 יח״ל הנלמדות 

כמקצוע חובה. 

בתכנית הלימודים

הלימודים נחלקים ללימודי בסיס וללימודי הרחבה:

בינלאומית  ודיפלומטיה  התקשורת  מיומנויות  את  כוללים  הבסיס  לימודי 

גלובליזציה,  מנהיגות,  לתחומים:  התלמיד  נחשף  שבהם  יח"ל   3 של  בהיקף 

מודל  תרבויות,  עיתונאי,  צילום  בינלאומית,  דיפלומטיה  בינלאומיים,  יחסים 

האו"ם, דיבור בפני קהל, הצגת עמדה ) debate ( ושימוש יעיל בפלטפורמות

חברתיות.

לימודי ההרחבה כוללים ניהול סכסוכים ויישובם בהיקף של 2 יח"ל: רכישת 

באסטרטגיות  שימוש  סכסוכים,  וליישוב  בעיות  לפתרון  יישומיים  כלים 

לקונפליקטים  ומתן פתרונות  בונה  יצירת תקשורת  ולא מילוליות,  מילוליות 

אישיים, בינאישיים וקבוצתיים. קריאה ביקורתית , ניהול משא ומתן, מיומנויות

גישור ודיפלומטיה. רב תרבותיות ואמנות הדיון תוך דגש על פיתוח דיאלוג בין 

תרבויות שונות ויצירת כישורי שיח.
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מדוע כדאי ללמוד במגמה?
 קבלת בונוס של 20 נקודות באוניברסיטה.

 למידה במסלול "מואץ" וסיום לימודי 5 יח"ל אנגלית בסוף י"א.
ופיתוח  נאומים  מאמרים,  כתיבת  מתקדמות:  שפה  מיומנויות  רכישת   

    חשיבה ביקורתית .
 למידה חווייתית הכוללת מפגשים עם אנשי משרד החוץ במגוון תפקידים, 
מול  בתחרויות  השתתפות  זרות,  ממדינות  משגרירויות  תפקידים  בעלי     

    בתי ספר אחרים.
 חשיפה לפורומים ומפגשים מקוונים עם תלמידים ממקומות שונים בארץ 

    בנושאים שונים.
 רכישת כלים לניהול משא ומתן ויכולת עמידה מול קהל.

 בחינה וניתוח אירועים בקנה מידה עולמי.
 יכולות אינטלקטואליות ופיתוח תקשורת בין אישית וחברתית.

 חשיפה לפרויקטים ייחודיים בקנה מידה בינלאומי למשל: "מודל האו"ם".

למי זה מתאים?
המעוניינים  וסקרנות,  גבוהה  מוטיבציה  בעלי  לתלמידים  מתאימה  המגמה 
להרחיב דעת בתחומי תקשורת ויחסים בינלאומיים. תלמידים הרואים עצמם 
בעתיד משתלבים בתפקידי דוברות או במישורים הדיפלומטים, משרד החוץ 
בשפה  גבוהה  שליטה  הדורשים  וההייטק  העסקי  בעולם  תפקידים  ומגוון 

האנגלית. תלמידי המגמה יזכו ללמידה חווייתית מיוחדת ואחרת.

תנאי קבלה
ציון 85 ומעלה בהקבצה א׳ באנגלית.• 
ראיון קבלה באנגלית.• 

st5363@hd.amalnet.k12.il רכזת המגמה: שרון פלוס קרס

נייד: 052-2916424
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הנ הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה

דמיינו לרגע את עולמכם ללא אספקת חשמל. אין ספק שתתקשו בכך. קצת 

קשה לקלוט את החיים ללא חשמל מאחר שהתרגלנו אליו, ואנו רואים את 

קיומו כדבר מובן מאליו. נסו אם כן להיזכר באחת מהפסקות החשמל שקרו 

בביתכם. למעשה, כל הבית משתתק: אין אור בחדרים, המחשב אינו פועל,

שפועלים  הכיריים,  אפילו  לעבוד,  יכולים  אינם  השונים  החשמל  מכשירי 

באמצעות גז, אינם ניתנים להפעלה מהירה כי ניצוץ ההפעלה הוא חשמלי. 

הרמזורים  והתעשייתי:  הציבורי  בתחום  יותר  הפסקת החשמל משמעותית 

מפסיקים את פעולתם, ופקקי התנועה "חוגגים", תאורת הרחוב אינה פועלת,

נעים. בתחום התעשייתי  לא  בין הקומות. בקיצור, מאוד  נתקעות  המעליות 

אדיר.  כלכלי  לנזק  לגרום  עלול  והדבר  במפעלים,  הייצור  מכונות  מושבתות 

כפי שכבר הבנתם, החשמל הפך לחלק משמעותי בחיינו מלאי הטכנולוגיה. 

האנשים  של  חשיבותם  ברורה  ולכן  "אבוד",  ממש  המודרני  האדם  בלעדיו 

השונות. החשמל  מערכות  ובתיקון  באחזקה  בייצור,  העוסקים 

נמצא,  בחיים, אתה  דרכו  את  שיתווה  כיוון,  בחירת  הנמצא בשלב  כתלמיד, 
שיש  מעניין,  מקצוע  מחפש  אתה  אחד  מצד  קלה.  לא  בהתלבטות  בוודאי, 
לו ביקוש כעת, ומצד שני אתה עומד לצאת לשוק העבודה רק בעוד מספר 
תמצא  שלא  יתרונות  מספר  משלבים  לך  מציעים  שאנו  המקצועות  שנים. 

במקצוע אחר בבית הספר:

1.  מקצועות החשמל והאלקטרוניקה מבוקשים כיום, ועומדים בראש סולם 

ייתכן מפעל ללא  )לא  השכר במשק הציבורי. מאחר שהם מקצועות בסיס 

חשמלאי או טכנאי(, הם יהיו מבוקשים גם בעתיד.

2.  תוכל להמשיך ללמוד במכללה במסגרת העתודה הטכנולוגית. הלימודים 

במכללה יעניקו לך תואר הנדסאי.

3.  בית ספרנו מאומץ על ידי חיל האוויר, ובמסגרת פרויקט "שחק" מובטח 

מיטב  עם  קשר  על  שומרים  אנו  כן,  כמו  האוויר.  בחיל  שירות  לסטודנטים 

"קצנשטיין  "ניסקו",  "אינטל",  וביניהן  בשוק,  הקיימות  הטכנולוגיות  החברות 

ועוד. נייר"  "מפעלי  אדלר", 

4.  ממוצע ההצלחה במגמות החשמל והאלקטרוניקה בבית ספרנו הוא מבין 

הגבוהים בארץ.
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5.  כתלמיד במגמות החשמל והאלקטרוניקה תזכה לעזרה אישית, הניתנת 

חינם על ידי הסטודנטים במכללה. זהו יתרון שלא תמצא בשום מגמה אחרת! 

6.  רבים מבוגרינו משתלבים בתעשייה ובצבא, וזוכים להערכה רבה. בין בוגרינו 

תמצא אנשי מפתח רבים העובדים בחברת החשמל ובמפעלי היי-טק שונים. 

לימודים להנדסה תוך הכרה בלימודים קודמים  ישנה אפשרות להמשך    .7

מוגברת. ברמה  שנלמדו  במקצועות  בונוסים  וקבלת 

לשיעורים  זוכים  והתלמידים  מאוד,  מתקדמות  במגמה  ההוראה  שיטות    .8

הדגמות  מצגות,  כגון:  מגוונים  המחשה  באמצעי  נעזרים  המורים  מעניינים. 

מעשית. והתנסות  פרויקטים  ביצוע  מעשיות, 

9.  במסגרת לימודיך תלמד 10 יח"ל שיאפשרו לך להתקבל ללימודי המשך 

במכללה.

רמת הלימודים :  10 יחידות לימוד 

בתכנית הלימודים
במסגרת הלימודים תלמד מספר מקצועות:

תורת החשמל  - קבלת מושגי יסוד בחשמל: מתח, זרם, התנגדות, הכרת 

מעגלים חשמליים ופתירתם, הכרת תופעות שונות של זרם ישר וזרם חילופין.

מיתוג  -  למידת כללי היסוד של מקצוע הבקרה והבסיס לבקרים המתוכנתים. 

מערכות הספק - הכרת כללי התכנון של מתקן חשמלי, כללי בטיחות, הגנה 

לדוגמא:  תעשייתי  חשמל  בתכנון  העוסק  פרוייקט  תכנון  התחשמלות.  נגד 

מסעדה, קונדיטוריה, מסגריה, נגריה וכו'.

פועלים מכשירים  וכיצד  מנוע חשמלי  פועל  כיצד  למידה   - אנרגיה  המרת 

שונים.  חשמליים 

לימודי מעבדה וסדנא - הרכבת מעגלים ביתיים, מעגלים הכוללים מנועים, 

נורות ומערכות בקרה מתוחכמות.

 A3 X 80 A  במהלך הלימודים התלמיד יתכנן מערכת חשמל בגודל חיבור של
שתכלול חישוב, שרטוט, בחירת הגנות ושטחי חתך.
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הנ למי מתאים להצטרף למגמה?
תלמידים  יתקבלו  ובאנגלית.  במתמטיקה  גבוהה  רמה  מצריכים  הלימודים 

ציונים טובים. ב' בעלי   – ו  א'  בהקבצות 

לבוא  לכם  קוראים  אנו  גבוהים,  הישגים  בעלי  טובים  תלמידים  אתם  אם 
להתרשם ולהירשם.

בואו לשוחח איתם  ביותר שלנו הם התלמידים במגמה.  השגרירים הטובים 
בהפסקה, ואין לנו ספק שתקבלו מהם המלצה חמה ללמוד במגמת החשמל 
או במגמת אלקטרוניקה ומחשבים. היבט נוסף ומשמעותי בשיקוליך ללמוד 
הטכנולוגית  העתודה  בלימודי  להמשיך  האפשרות  הוא  החשמל  במגמת 
בכיתות י"ג ו- י"ד תוך דחיית השירות הצבאי. למסיימים מסלול זה מוענקת 
דיפלומה של הנדסאי חשמל. המכללה נמצאת בקשר עם חיל האוויר, ורבים 
מהסטודנטים לומדים במסגרת פרויקט שח"ק. פרויקט זה מבטיח לסטודנט 
כי ישרת בחיל האוויר באחד מהמקצועות הטכנולוגיים המובילים, וכן מעניק 

לו מלגת לימודים משמעותית.

לסיכום, בחירה בלימודי מגמת החשמל מאפשרת לשלב לימודים מעניינים 

השכר  טבלת  בראש  הנמצא  מאוד  ומבוקש  חשוב  מקצוע  עם  ומרתקים 

במשק.

reuvensof@walla.co.il רכז המגמה: ראובן סופר 

נייד: 054-9933069
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הנדסת תוכנה

המגמה להנדסת תוכנה מכשירה את בוגריה לפרדיגמות חשיבה מערכתיות 
ויכולת יישום של אלגוריתמים ומערכות מורכבות בעולם של טכנולוגיה עילית 
ובכלים  בשיטות  שימוש  תוך  במגמה  הנלמדים  המקצועות  מגוון  )היי-טק(. 
מתקדמים לתיאור מערכות מידע משקף את התפתחות מדעי המחשב, שפות 
המיקרו  תוכנה,  הנדסת  בתחום  הטכנולוגיים  והחידושים  השונות  התכנות 
מחשבים, תקשורת נתונים, אינטרנט ונושאים נבחרים הקשורים לטכנולוגיות 
של שנות האלפיים. אחת ממטרות המגמה הינה לנווט את תלמידיה ולהוביל 
בצבא  באקדמיה,  הטכנולוגי  בעולם  ביותר  החדשות  בטכנולוגיות  אותם 

ובתעשייה.
במעבדה  עבודה  גם  וכוללים  גבוהה  ברמה  הם  במגמה  העיוניים  הלימודים 
נערכים במעבדה משוכללת הכוללת  ליישום החומר הנלמד. כל השיעורים 
בקהילה  משולב  חכם  אלקטרוני  לוח  מהיר,  אינטרנט  מחשבים מתקדמים, 
מתוקשבת ייחודית לתלמידי המגמה המאפשר עבודה שיתופית במהלך כל 

שעות היממה ומפגשים וירטואליים.

רמת הלימודים :   10 יחידות לימוד

הבחינה מורכבת מבחינת בגרות במדעי המחשב ברמת 5 יח״ל ובחינת בגרות 
בתכנון ותכנות מערכות )פרויקט( ברמת 5 יח״ל נוספות.

כל תלמידי המגמה נבחנים ברמה של 10 יח"ל - לא ניתן יהיה לגשת ל 5 יח"ל 
בלבד.

בתכנית הלימודים
י' – י"ב – 5 יח"ל: מושגי יסוד במדעי המחשב בשפת  מדעי המחשב: כיתות 

java, לימוד מושגי יסוד בתכנות מערכות מידע או רשתות אינטרנט, תכנות 
מונחה עצמים oop בשפת Java, הכרת הרובד התיאורטי של מדעי המחשב 

- מבני נתונים נפוצים, יעילות אלגוריתמים, תכנות פתרונות לבעיות ניתנות 

לפתרון על ידי המחשב, כלים ובסיס לעבודה עצמית ולימוד עצמי, להתפתחות 

בעתיד בהתאם לצורך.

הפרויקט יוגש בכיתה י"ב.
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 5 של  בהיקף  הבאות  באחת מההתמחויות  להתמחות  ניתן  י״א-י״ב  בכיתות 
לימוד: יחידות 

1. ההתמחות תכנות מערכות אפליקציות לניידים:
 java ב  אפליקציות  התלמידים  יתכנתו  זו  בחלופה   –  phones mobile
לאנדרויד. האפליקציות רצות על מכשירי טלפון - הנקראים מכשירים חכמים 

וכד'. יד  כף  מחשבי  פלאפונים,  כגון   )smart devices(
המטרה היא לאפשר לתלמידים לפתח תוכנה בממשק גראפי, בעיקר משחקים 
ע"י שימוש בממשק משתמש גראפי ברמה-גבוהה )שימוש ברכיבי ממשק 
משתמש גראפיים קיימים( וכן ע"י שימוש בממשק משתמש גראפי ברמה-
נמוכה המאפשר למתכנת ליצור פריטים גראפיים חדשים המעוצבים כרצונו, 
לשלוט בגרפיקה של רכיבים ע"י שימוש בספרייה הגראפית, לשלוט באירועי 
ולהשתמש  גבוהה  ברמה  אנימציות משחקים  יצירת  המקשים המאפשרים 
נדרשת התנסות  זו  בגרפיקה של משחקים. בהתמחות  בחבילות התומכות 
רבה של התלמידים בעבודה מעשית. השעות מוקדשות להתנסות במעבדה, 
להוראה במעבדה ולהנחיה אישית. בנוסף, התלמידים משתתפים בתחרויות 
אפליקציות. חלק משעות ההתנסות מוטמעות בתהליך ההוראה לפי נושאים 
וחלק מוקדשות להנחיית פרויקט. תלמידי המגמה מאומצים על ידי חברת היי 

טק מובילה, יוצאים לסיורים בחברה ושומעים הרצאות מהנדסים.
2. ההתמחות-שרותי רשת-סייבר ונתוני עתק:

בחלופה זו יתכנתו שרותי Web להגנה על רשתות תקשורת ומערכות הפעלה 
תוך ניהול נתוני עתק.

המטרה היא לתת לילדים כלים להגנת תשתיות הרשתות, הקניית כלים להגנת 
סייבר והקניית כלים לניהול ולניתוח נתוני עתק. זוהי תכנית שבבסיסה באה 
כצורך של מדינת ישראל החשופה למספר עצום של התקפות קיברנטיות 
אשר מסכנות את המדינה ואת אזרחיה על בסיס יומיומי. המטרה היא לתת 
לתלמידים כלים להפוך לאנשים אוטודידקטים ולאפשר להם להתקדם באופן 

מהיר וחפשי בטכנולוגיות החדישות ביותר.
מערכות  של  פעולה  ואופן  תקשורת  רשתות  של  הכרות  דורשת  התכנית 
הפעלה על מנת לזהות פריצות ולהגן עליהן. כמו כן, התלמידים ילמדו לנהל 

.)big data( נתוני עתק  ולנתח מערכות של 
מעצם טבעה של תכנית לימודים זו ההקניות קצרות  ונדרשת התנסות רבה 
של התלמידים בעבודת חקר אישית. השעות מוקדשות להתנסות במעבדה, 

להוראה במעבדה ולהנחיה אישית.
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למי מתאים להצטרף למגמה?

מוטיבציה  גבוהה,  עצמית  לימוד  יכולת  בעלי  סקרנים,  מצטיינים,  תלמידים 

מעולים. והישגים  גבוהה 

תנאי קבלה 

תלמידים  או   70 מעל   במתמטיקה  ציון  טל״ם  תלמידי   - במתמטיקה  ציון 

.85 מעל  במתמטיקה  ציון  א׳  בהקבצה 

פרופיל ציונים גבוה בכל המקצועות )מעל 80(.

תלמידים המיועדים לגשת לבגרות ברמת 5-4  יח״ל במתמטיקה.

אין צורך בידע מוקדם.

נדגיש – במקצוע זה חייבים לגשת ל 10 יחידות לימוד.

merielashtein@gmail.com רכזת המגמה- מריאלה שטיין 
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חינוך גופני

ונפש שימש ערך מרכזי בחיי האדם עוד בתקופות קדומות.  גוף  בין  הקשר 
גופנית הן בשל  בתקופה המודרנית עלתה החשיבות של העיסוק בפעילות 
היתרונות הבריאותיים של הפעילות הגופנית והן בשל היתרונות הפסיכולוגיים, 
"נפש בריאה בגוף בריא". ביחד עם ההתפתחות הטכנולוגית ההולכת וגדלה,
אורח חיים פעיל הוא הכרחי, ומחקרים הוכיחו כי מתבגר פעיל הופך להיות 

מבוגר פעיל ובריא.

פעולתם  אופן  האדם,  גוף  מערכות  בהכרת  עוסקים  הגופני  החינוך  מדעי 
והתהליכים המתרחשים בגוף בזמן מנוחה ובמאמץ. כמו כן המקצוע עוסק 
בהיבטים הפסיכולוגיים של העיסוק בספורט ובפעילות גופנית. בנוסף אפשר 
יחידות   5 בגרות  נבחר.  ספורט  בתחום  ולהתמחות  מעשי  באופן  להתנסות 

בחינוך גופני מוכרת לבונוס באוניברסיטה.

פעילויות העשרה במגמה:
ארגון ימי ספורט וימי בריאות בבית הספר.• 
נסיעות למשחקים.• 
השתתפות באירועי ספורט ארציים.• 
השתתפות בנבחרות בית הספר.• 
מפגש עם ספורטאים ואנשי מקצוע בתחום הספורט.• 
אימונים בחדר כושר.• 

רמת הלימודים:  5 יחידות לימוד

בתכנית הלימודים

א.  החלק העיוני )4 יח״ל(:
היבטים ביולוגיים ובריאותיים בחינוך הגופני:

1.  היבטים אנטומיים ופיזיולוגיים בחינוך הגופני.
2.  היבטים ביומכניים בחינוך הגופני.

3.  פעילות גופנית וחינוך לבריאות.
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היבטים פסיכולוגיים וחברתיים בחינוך הגופני:
1.  היבטים פסיכולוגיים בחינוך הגופני.

2.  היבטים חברתיים בחינוך הגופני.
3.  נופש פעיל וחינוך לבריאות.

מבוא לתורת החינוך הגופני ופרקים נבחרים בתולדותיו:
1.  תורת החינוך הגופני.

2.  תולדות החינוך הגופני.

כושר גופני עיוני ומעשי:
1.  הגדרת מושגים וניתוח צרכים הקשורים לכושר גופני.

2.  עקרונות האימון הגופני.
3.  גישות, שיטות ואמצעים לשיפור הכושר הגופני.

4.  כושר גופני מעשי.

ב. החלק המעשי )1 יח״ל(:
קורס בארגון מפעלי ספורט

הלימודים מתחלקים:
55% ציון חיצוני- בחינת בגרות בכיתה י"א המהווה 3 יחידות לימוד.

45% ציון פנימי בכיתה י"ב הכולל: 20% יחידת לימוד בפיזיולוגיה שהיא מבחן 
או עבודה.

ספורט  מפעלי  בארגון  קורס  עוברים  התלמידים  שבה  לימוד  יחידת   25% ו- 
ומתנסים בארגון טורנירים בית ספריים בכדורגל, בכדורסל, בכדור רשת, ימי 

גיבוש. וימי  ספורט 

למי מתאים להצטרף למגמה?
הוא  אם  בין  הספורט,  ו/או  הגופני  החינוך  בתחום  עניין  בעל  תלמיד  כל 
יכול להשתלב במגמה. התחום מיועד  ובין אם הוא אינו ספורטאי  ספורטאי 
לתלמידים המעוניינים לפתח או לשפר את היכולת הגופנית והאישית ובעלי 
מוטיבציה גבוהה, וכן תלמידים המעוניינים להבין את התהליכים הפיזיולוגיים 
וכך  בפרט,  גופנים  פעילות  ובזמן  בכלל  בגוף  המתרחשים  והפסיכולוגיים 

והנפש. הגוף  בריאות  על  לשמור 

תנאי קבלה:
ציון מעל 70 במדעים בכיתה ט׳

shlimakgalit@gmail.com רכזת המגמה: גלית שלימק 

פני
חינוך גו
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כימיה

מתכות  להפוך  שניסו  האלכימאים,  מימי  יומין  עתיק  מקצוע  הינו  הכימיה 
פשוטות ונפוצות לזהב ולמצוא את השיקוי לחיי נצח, ועד לכימאים המודרניים 
ימינו. ראשיתו אפילו מוזכרת בתנ"ך )במדבר ל"א, כ"ב(: "אך את הזהב  של 

ואת הכסף ואת הנחושת את הברזל את הבדיל ואת העופרת". 
זהו מדע העוסק בחקר מבנה החומרים שמהם מורכב העולם ותכונותיהם. 
מגוון  של  פיתוח  מאפשר  שונים  חומרים  בין  והתגובות  התכונות  לימוד 
חומרים למטרות ולשימושים שונים שעושה בהם האדם: שימושים יומיומיים, 
תעשייתיים וטכנולוגיים. במקצוע הכימיה משולבים תחומי מדע שונים כגון: 
הכימי  המדע  וביוכימיה.  ביולוגיה  רפואה,  הסביבה,  מדעי  גאולוגיה,  פיסיקה, 
מזון,  ננו, הנדסת  רוקחות, הנדסת חומרים,  רפואה,  ללימודי  משמש כבסיס 

ועוד. אלקטרוניקה  הנדסת  ביוטכנולוגיה, 

בשנים האחרונות הוענקו 6 פרסי נובל )מתוך 12( בתחום הכימיה לחוקרים 
מישראל על מחקרים פורצי דרך שתורמים לחברה. בין החוקרים פרופ' יונת 
שהגדיר  שכטמן  ופרופ'  חלבונים,  של  בקריסטלוגרפיה  הביוכימיה  בתחום 
מבנה גבישי חדש קוואזי – מחזוריים. לכימאי תפקיד מוביל במגוון תעשיות 
פיתוח   – הייטק  בחברות  לדוגמה:  ייחודיות,  תכונות  בעלי  חומרים  בפיתוח 
איפור  רכיבי  פיתוח   – הקוסמטיקה  בתעשיית  חיישנים,  למחצה,  מוליכים 
וטיפוח. בתעשיית הפלסטיק – חקר וייצור של חומרים המיועדים לכל תחומי 
וזיהוי  פיתוח   – ובמשטרה  תרופות,  וייצור  פיתוח   – התרופות  בחברות  חיינו. 

פלילי. באירוע  חומרים 
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כימיה

כללי
העולם  מורכב  שמהם  החומרים  מבנה  בחקר  העוסק  מדע  זהו  כימיה 
ותכונותיהם. לימוד התכונות והתגובות בין חומרים שונים מאפשר פיתוח של 
שימושים  האדם-  בהם  שעושה  שונים,  ולשימושים  למטרות  חומרים  מגוון 
מדע  תחומי  הכימיה משולבים  במקצוע  וטכנולוגיים.  יומיומיים, תעשייתיים 
כבסיס  משמשת  ואף  ביוכימיה  ביולוגיה  רפואה  גאולוגיה,  בפיסיקה,  שונים 
ללימודי רפואה, רוקחות המשך הנדסת חומרים, הנדסת מזון, ביוטכנולוגיה, 

ועוד. כימיה  אלקטרוניקה,  הנדסת 

לידיעתך!
מישראל  לחוקרים  הוענקו   )12 )מתוך  האחרונות  בשנים  נובל  פרסי  ששה 
ולילדי ישראל בתחום הכימיה. לכימאי תפקיד מוביל במגוון תעשיות בפיתוח 
מוליכים  פיתוח   - הייטק  בחברות  לדוגמה  ייחודיות,  תכונות  בעלי  חומרים 
וטיפוח.  איפור  רכיבי  פיתוח   - הקוסמטיקה  תעשיית  חיישנים,  למחצה, 
וייצור של חומרים המיועדים לכל תחומי חיינו.  בתעשיית הפלסטיק - חקר 
חומרים  וזיהוי  פיתוח   - במשטרה  תרופות.  וייצור  פיתוח   - תרופות  בחברת 

פלילי. באירוע 
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שכבה חד מולקולרית של שרשרות פחמניות על גבי משטח סיליקון )בתכלת( הקרנה של 
המולקולות בקרן אלקטרונים חלשה )במרכז( גורמת לשינויים כימיים וליצירת קשרים כפולים 

בין אטומי הפחמן )מימין בירוק( כתוצאה מכך חל שינוי במעבר האלקטרונים דרך המולקולות , 
והזרם החשמלי מוגבר פי 10 עד 100
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רמת הלימודים:  5 יחידות לימוד

ישירה  התנסות  עם  בכיתה  הנלמדת  תיאוריה  משלבים  הכימיה  לימודי 
במעבדות חדישות. כמו כן נעשה שימוש מסייע בתוכנות ובלומדות במחשב 
הדורשות ידע במתמטיקה והבנה מתמטית. התלמיד לומד להכיר את תהליך 

והתהליך. החקר המדעי ברמת המאקרו, המיקרו, הסמל 

בתכנית הלימודים
70% היבחנות חיצונית:

55% הליבה והבסיס של הכימיה שכוללים בחינה חיצונית בכתב בסוף כיתה 
י"א.

תיק  על  שנתיים  במהלך  עובד  התלמיד  שבה  חקר,  במעבדת  בחינה   15%
בע"פ. חיצוני  בוחן  ע"י  י"ב  כיתה  בסוף  אישי  באופן  ונבחן  מעבדה  עבודות 

30% היבחנות פנימית:
20% התלמיד ייבחן בנושאים שלא נכללים בחלק השייך להיבחנות החיצונית 
 – נושאים  שלל  מתוך  בחירה  בנושא  וכן  ותרמודינמיקה,  משקל  שיווי  כגון: 
סביבתית,  כימיה  מתקדמת,  אורגנית  כימיה  פולימרים,  פיזיקלית,  כימיה 

מתקדמת. ותדמודינמיקה  ביוכימיה 
להיבחנות  הציון  עבודת מעבדת החקר שנכללת במסגרת  10% חלק מתוך 

פנימית.

המיוחד במגמה
מקצוע מדעי ראלי - בגרות יוקרתית ברמה של 5 יח״ל.• 
מקנה בונוס של 25% בכל האוניברסיטאות.• 
מאפשר מגוון רחב ומעניין של תפקידים בצבא ובאזרחות.• 

למי מתאים להצטרף למגמה?
אם ברצונך לדעת כיצד הדברים אכן פועלים במציאות, ואם יש לך שאלות 
רבות כיצד עובדים חוקי העולם המדעיים שבו אנו חיים, מגמת הכימיה היא 

בדיוק המקום הנכון בשבילך.

תנאי קבלה
ציון 75 ומעלה במתמטיקה בהקבצה א'.

amal.yuv@gmail.com רכז המגמה: יובל טריפמן מאור 
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מדעי החברה

אם אתה שואל את עצמך שאלות כמו: מה דוחף אנשים להתפתח? מדוע יש 
אנשים שחייהם כל כך מוצלחים ואחרים אינם מצליחים? מדוע אוהדי כדורגל 
מתנהגים במגרשים כמו שהם מתנהגים? מדוע יש מתנדבים ליחידות קרביות 
ואחרים משתמטים? במסגרת הלימודים במדעי החברה ננסה לברר סוגיות 

כאלה ואחרות. אתה לומד מדעי החברה כדי להבין את עצמך.

שני תחומים מקצועיים נלמדים במדעי החברה:
א. פסיכולוגיה

חרדים  אנו  מדוע  לומדים,  אנחנו  איך  להבין  לך  יסייעו  הפסיכולוגיה  לימודי 
כל  יש  כך מקסימה, מדוע  כל  הוא תקופה  גיל ההתבגרות  ומדוע  מבחינות 
 IQ מהו  אוהבים.  כך  כל  אותם  אנחנו  והרי  ההורים,  עם  ויכוחים  הרבה  כך 
והאם נולדתי איתו או רכשתי אותו. מה קורה לנו בזמן לחץ  ומהם מנגנוני 
הגנה. נלמד להבין מדוע כל כך קשה לקבל את השונה, ומדוע אנחנו מוכנים 
לשלם על ג'ינס כל כך הרבה. מהי פסיכואנליזה, פרדיספוזיציה, פנומנולוגיה, 

להתבהר... עומד  הכל  להיבהל  לא  ואינטלקטואליזציה.  סוציאליזה 

ב. סוציולוגיה
סוציולוגיה תסייע לך להבין את החברה שבה אתה חי. סוף סוף תוכל לקבל 
תשובות מדוע יש תרבות שנחשבת גבוהה, ותרבות אחרת שנחשבת נמוכה. 
מדוע מוזיקה קלאסית היא מוזיקה מכובדת ומוזיקת טרנס פחות... מדוע יש 
חברות אלימות ובחברות אחרות יש שלווה ושלום. נלמד מהי זהות, איך היא 
מתפתחת ומדוע בחברה המודרנית אנשים בני 30 עדיין מחפשים את עצמם. 

איך מבצעים שינוי חברתי, וכיצד מוציאים קבוצה חברתית ממעגל העוני.

רמת הלימודים :  5 יחידות לימוד

2 יחידות סוציולוגיה בכיתה י״ב

2 יחידות פסיכולוגיה בכיתה י״א

יחידת אחת - עבודת מחקר בפסיכולוגיה או בסוציולוגיה
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אותו  שמעניין  בנושא  אישית  מחקר  עבודת  כותב  תלמיד  כל  י"ב  בכיתה 
ממגוון הנושאים שבהם עוסקים לימודי הסוציולוגיה או לימודי הפסיכולוגיה. 
תלמיד שמסיים את לימודיו במדעי החברה יכול להשקיף על חייו ועל החברה 
עבודה  יכתוב  תלמיד  כל  י"א  כיתה  במהלך  ומושכל.  מבין  במבט  חי  שהוא 
הלימודים  מתכנית  יופחת  זה  חומר  הלימוד.  מחומר   30% שתקיף  יצירתית 
במקצוע. בעבודה זו התלמיד יכול לתת ביטוי להתעניינותו האישית בתחומי 
הפסיכולוגיה או הסוציולוגיה באמצעות כתיבת עבודת מחקר בנושא שמעניין 
לאור  אותה.  בודק  שאף  המגמה,  מצוות  אישית  בהדרכה  המלווה  אותו, 
הרפורמה האחרונה בבחינות הבגרות התלמידים ייבחנו בבחינה חיצונית רק 
באחד המקצועות )פסיכולוגיה או סוציולוגיה(, ובמקצוע השני ייבחנו בחינה 

בית ספרית שציונה כציון בחינת בגרות.

בתכנית הלימודים
לימודי הסוציולוגיה יכללו נושאים שקשורים להבנת תופעות חברתיות ברמה 
הגלובלי  בעידן  הצרכנית  החברה  הנעורים,  גיל  תרבות  כמו:  החברה  של 

השונים. גווניה  על  החדשה  והמשפחה 
תהליכים  של  להבנה  יותר  שקשורים  נושאים  יכללו  הפסיכולוגיה  לימודי 
זיכרון,  האושר,  מדד   – חיובית  פסיכולוגיה  כמו:  הפרט,  אצל  שמתרחשים 
תפיסת קשב. השפעה חברתית, הבנה של רגשות, קבלת החלטות ותיאוריות 

האישיות. של  בהתפתחותה  חדשניות 

למי מתאים להצטרף למגמה?
שעוברים  האישיים  ובתהליכים  אותו  המקיפה  בחברה  שמתעניין  אחד  כל 
עליו יכול להצטרף למגמה ולהשתמש בידע שהוא יקבל גם כאשר הוא יסיים 
את לימודיו. המגמה תיתן כלים לעזרה בכל תחומי חייך בעתיד, במשפחה, 

בעבודה, עם חברים ועוד..

eli48@gmail.com רכז המגמה: אלי בן לולו
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מדעי הרפואה

מדעי הרפואה היא מגמה יחודית וחדשנית החושפת את התלמידים לתחומי 
רפואית  והכשרה  התנסות  תוך  חדישות  ולטכנולוגיות  הרפואי  המחקר 

באמצעות סיורים בבתי חולים וקורסים של מד"א.
במטופליו  יטפח  אלא  תרופות  מתן  על  יתבסס  לא  העתיד  של  "הרופא 
המעודדים  הגורמים  ולמכלול  האדם  לתזונות  הקיום,  למשמעות  אכפתיות 

בריאות ומונעים חולי" )תומאס אלווה אדיסון(.
"שמעתי את תפילתך ראיתי דמעתך, הנני רופא לך" )מ"ב, כ'(

מדעי הרפואה הוא מקצוע מדעי:
העוסק בהכרת מערכות גוף האדם הבריא ורפואה מונעת.• 
התנסות קלינית ופתולוגית- למידה על מחלות והטיפול בהן.• 
הפורץ דרך להצלת חיים ולמחקר רפואי.• 
החשוב להבנת נושאים אקטואליים שבהם עוסקים בעיתונות ובתקשורת • 

מדי יום.
המפתח כישורי חשיבה ונותן כלים להתנהגות בריאותית והצלת חיים.• 
המחזק את הפן החברתי של ההתנדבות והתרומה לחברה.• 

מומלץ לבחור מקצוע מדעי נוסף ברמה של 5 יח״ל )ביולוגיה, כימיה, פיסיקה(.

רמת הלימודים: 10 יחידות לימוד

בתכנית הלימודים
בתכנית 2 חלקים:

חלק עיוני – )5 יח״ל( א. 
חלק מעשי - פרוייקט גמר )5 יח״ל( ב. 
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א. החלק העיוני: )5 יח״ל(
ויסות לחץ הדם -
1.  האדם כמכלול

2.  קרדיולוגיה
3.  המטולוגיה

4.  פולמונולוגיה *

ויסות ובקרה כלליים בגוף האדם -
נפרולוגיה  .1

נוירולוגיה *  .2
אנדוקרינולוגיה  .3

ויסות מטבולי בגוף האדם -
מערכת המין הזכרית והנקבית  .1

גאסטרואנטרולוגיה *  .2
אנדוקרינולוגיה  .3

*הערכה בית ספרית )30%(

ב.  החלק המעשי: )5 יח״ל(

אדום(  דוד  )מגן  מד"א  של  מע"ר  קורס  לעבור  התלמידים  על  חובה  מד"א- 

י'. התלמידים משתלבים במערך ההתנדבות של מד"א כאנשי צוות  בכיתה 

כחלק  מוכרת  )ההתנדבות  הדם  ובבנק  נמרץ  טיפול  בניידות  באמבולנסים, 

מההתנדבות האישית בתכנית "מעורבות חברתית וקהילתית"(.

מעבדות וסיורים- התלמידים משתתפים בפעילות שבועית ביחידה לסימולציה 

שונות.  בריאות  בבעיות  בטיפול  בפועל  הם מתנסים  בטכנודע. שם  רפואית 

כמו כן, התלמידים משתתפים בסיורים מודרכים בבתי חולים. עבודת מחקר 

ניהול בעיה בריאותית של מטופל: התלמיד יעקוב אחר חולה והטיפול בו.
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המיוחד במגמה
למידה והסמכה במד״א לדרגות השונות )מע״ר, תער״ן ואט״ן(.• 

מקצוע עם יד על הדופק, הצועד עם הזמן ומתעדכן בחידושי המחקר.• 

לימודים עיוניים ומעשיים כאחד, המשלבים עבודת מעבדה וסיורים.• 

התמודדות עם סוגיות אתיות )מוסריות( הנובעות מהחידושים המודרניים • 

)הנדסה גנטית(.

מקצוע המקנה בונוס בקבלה לאוניברסיטה כמקצוע מדעי.• 

העדפה לקבלה לעתודה האקדמית במקצועות הבריאות.• 

מטרות הלימוד
הבנת הקשר בין האדם, הטכנולוגיה והחברה.• 

התמודדות עם בעיות טכנולוגיות, מדעיות, רפואיות ואתיות .• 

הקניית ידע רפואי על בסיס מדעי עדכני.• 

פיתוח כישורים ורכישת מיומנויות.• 

מדעי הרפואה פותח דלת להתמחות ב:
רפואה• 
ביו-רפואה• 

ביוטכנולוגיה וביוכימיה• 

רוקחות• 

וטרינריה• 
הנדסה גנטית וביואינפורמטיקה• 

תנאי קבלה
1 . ציון בביולוגיה לפחות 80.

2 . המלצת מורי המדעים בחט"ב.
3 . תלמידים שבחרו 5 יח"ל מדעים: כימיה או פיזיקה או ביולוגיה.

4 . ראיון אישי

shulyk@gmail.com רכזת המגמה: שולמית קוצר 
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מחול

הכרה  מתוך  החינוך  במערכת  מרכזי  אומנותי  כמקצוע  נחשב  המחול 
בתרומה העצומה של לימודי המחול להתפתחות האינטלקטואלית, הרגשית 
והחברתית של התלמיד ולחשיפתו לעולם התרבות והאמנות. מחול הוא לא 
"עוד מקצוע לבגרות", אלא הוא אורח חיים. מגמת המחול מיועדת לתלמידים
שאוהבים, רוקדים ומחויבים למחול. המטרה והאתגר של מורי המגמה לחשוף 
יהיו להם כלים  ולרוח המחול כך שבסוף הלימודים  את התלמידים לתכנים 
יכולות  עם  אחרים  תוכן  לעולמות  להמשיך  או  בתחום  מקצועית  להתפתח 

משוכללות ללמידה ולהצטיינות בכל תחום.

בעתיד  גבוהים  הישגים  מנבאת  ההתבגרות  בגיל  המחול  בתחום  מצוינות 
בתחום זה ובתחומים אחרים. לעובדה זו ביסוס מדעי מחקרי. צוות המגמה 
מעודד את שאיפת התלמידים לרמת הישגים גבוהה, ומכשיר אותם לגישה 
התלמידים  כאחד.  והיצירתיות  הביצוע  יכולת  פיתוח  תוך  במחול  מקצועית 
יכולתם  את  מפתחים  גבוהה,  עצמית  משמעת  למידה,  הרגלי  רוכשים 
להבעה אישית, לשיתוף פעולה בצוות ולהתמודדות עם משימות. השילוב בין 
המקצועות העיוניים ובין הלימודים המעשיים במחול מביא להתפתחותו של 

בוגר בעל דימוי עצמי גבוה, יצירתי, הישגי וצרכן תרבות רגיש ומשכיל.

רמת הלימודים: 5 יחידות לימוד

בתכנית הלימודים
תכנית הלימודים מורכבת מנושאים מעשיים ועיוניים:

ג׳אז ויצירה,  אילתור  קלאסי,  בלט  מודרני,  מחול  הם:  המעשיים  הנושאים 
והיפ הופ.

הנושאים העיוניים הם: תורת המחול- ניתוח יצירות, דגש על הכרת המחול 
הישראלי, תנועה וקצב, אנטומיה – בדגש על נושא הבריאות לתלמידי מחול 

ההתבגרות. בגיל 
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העשרה  פעילויות  המגמה  מקיימת  הקבועה  הלימודים  למערכת  בנוסף 
כגון: נוספות 

יציאות מאורגנות לצפייה במופעי מחול.• 
סדנאות רפרטואר-לימוד יצירות חשובות מרפרטואר הלהקות המובילות בארץ.• 
סדנאות אמן-מפגשים וסדנאות בהדרכתם של רקדנים ושל כוריאוגרפים • 

מקצועיים.
ועוד.•  מגמות  מפגשי  ארציים,  מחול  ימי  כגון:  באירועים   השתתפות 

* לתלמידים מצטיינים תינתן אפשרות להרחיב את יחידות הלימוד ב – 5 יחידות 
נוספות. הרחבת היחידות יכולה להתבצע ע"י רסיטל לתלמידי מחול מצטיינים 

באמצע כיתה י"ב או ע"י כתיבת עבודת חקר המתחילה בכיתה י"א.

המיוחד במגמה
ייחודה של מגמת המחול הוא בהשקפתה החינוכית והמקצועית המאפשרת 
לכל תלמיד למצות את מכלול כישוריו ולהתפתח על פי יכולותיו ועל פי נטיותיו. 
בסקרנות,  ההתמדה,  ביכולת  בעיקר  ותלוי  אינדיבידואלי  ההתקדמות  קצב 

בריכוז, כמו גם בנתונים הפיזיים, המנטליים והרגשיים של כל תלמיד.

בוגרי המגמה - היכן הם היום?
מגמת המחול בבית ספרנו נחשבת לאחת המגמות המצטיינות בארץ בזכות 
זכו  מהמגמה  תלמידים  תלמידיה.  של  הגבוהים  ההישגים  ובזכות  ייחודה 
במלגות קרן התרבות אמריקה ישראל, חלקם הגיעו למעמד של רקדן מצטיין 
בצה"ל והתקבלו מיד בסיום הלימודים ללהקות המקצועיות המובילות בארץ.
אנו יכולים למצוא את בוגרינו משתלבים במסגרות השונות של עולם אמנויות 
בתיאטרון  שחקנים  המובילות,  המחול  בלהקות  צבאיות,  בלהקות  הבמה: 
ובסדרות טלוויזיה, כוריאוגרפים, בעלי תארים אקדמאיים במחול או בתיאטרון 
ומורים בסגנונות מחול השונים. אלו שלא המשיכו בכיוונים אומנותיים עושים 

חיל בתחומים אחרים, כגון: רפואה, אדריכלות, עריכת דין, הייטק ועוד.

תנאי קבלה
1 . המגמה מתאימה לבנים ולבנות כאחד.

2 . כשרון טבעי למחול, משמעת עצמית ונכונות להתמיד ולהצליח!
3 . מעבר בחינות קבלה למגמה )תאריך יימסר לנרשמים(.

נולדת לרקוד?
אם כן, מקומך איתנו!

micmic131@gmail.com רכזת המגמה: מיכל קרייסברג
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ערבית

20% מהאזרחים במדינת ישראל הם ערבים, כל המדינות שמקיפות את ישראל 
במזרח התיכון הן מדינות ערביות, ומכאן באה החשיבות ללמוד את השפה 
הערבית והצורך בה כדי להכיר את האחר ולהגיע לפשרה, לשלום ולדו-קיום 

לטובת כלל האזרחים. ערבית ועברית הן שפות אחיות ויש ביניהן דמיון רב.

הדגש במגמה הוא בעיקר על השפה הספרותית. במקצוע הערבית רוכשים 

יכולת הבנה וקריאה עצמית בטקסט ערבי מודרני ובעיתונות יומית תוך שימוש 

במילון ערבי-עברי. כמו כן לומדים לנהל שיחה על נושאים אישיים בערבית.

מבחן הבגרות מתקיים רק בסוף י״ב.• 

הציון הסופי נחלק ל- 30% הערכה חלופית ו- 70% ציון בגרות.• 

ההערכה החלופית נמדדת במהלך 3 השנים ע״י כלי הערכה מגוונים כמו: • 

עבודות ופרויקטים אישיים. בסוף י״ב יתקיים מבחן בע״פ.

רמת הלימודים: 5 יחידות לימוד

בתכנית הלימודים

הרחבת הידע בתחום הדקדוק והתחביר.• 

הסופרים •  גדולי  של  יפה  ספרות  מקטעי  מהעיתונות,  טקסטים  לימוד 

מהקוראן. וגם  וקלאסיים(  )מודרניים 

יכולת הבעה בכתב.• 

מיומנות שימוש במילון ערבי-עברי.• 
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המיוחד במגמה

הקניית ידע על התרבות הערבית )חגים, מנהגים, חתונות, קבלת האורח, • 

מעמד האישה(.

הקניית ידע על האסלאם )הקוראן והמבנה שלו, קורות חיים של הנביא • 

וכו׳(. מוחמד, שיעה, השנה ההג׳רית 

הרצאות אורחים במגוון נושאים תרבותיים ואקטואליים.• 

ביקור במוזיאונים שונים )מודיעין או האסלאם(.• 

למי מתאים ללמוד במגמה?

באותיות  ושולטים  ביניים  בחטיבת  הערבית  השפה  את  שלמדו  לתלמידים 

מבחינה גרפית ופונולוגית. כמו כן לתלמידים שיש להם יכולת קריאה בסיסית 

ואוצר מילים בערבית.

ולהכיר  ולרכוש שפה אחרת  ליכולות הלימודיות חשוב מאוד לאהוב  מעבר 

חדשה. תרבות 

 mona.fondak@gmail.com    רכזת המגמה:  פונדק מונה
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פיזיקה

עולם  ובהסבר  המציאות  בתיאור  עוסקת  היא  היסודי.  המדע  היא  פיזיקה 
התופעות שסביבנו בעזרת תאוריות פיזיקליות. לרבות מהתאוריות הפיזיקליות 
חיינו.  אורח  את  משמעותי  באופן  ששינו  חשובים,  טכנולוגיים  יישומים  יש 
הפיזיקה תרמה לקידום עולמנו מהסוסים אל תעופת הסילון, מהנר אל הלייזר 
ומיונת הדואר אל הדואר האלקטרוני. מדי יום ביומו אנו מתמודדים עם שאלות 
כגון: מה משמעותו של כור אטומי ליד הבית? האם טלפון סלולרי יכול להזיק 
גיסא, לשמש במלחמה  יכול מחד  ואיך הוא  למוח? מהו חומר רדיואקטיבי, 
נגד הסרטן, ומאידך גיסא, לסכן את הבריאות? האם המיקרוגל הוא מכשיר 
מסוכן? מה משמעותם של הנתונים הרשומים על מכשירי החשמל הביתיים,
להבנת  עוזרת  בפיזיקה  השכלה  שלנו?  החשמל  חשבון  על  השלכתם  ומה 
השייכות  להרגשת  ותורמות  הציבורי  היום  סדר  על  העומדות  רבות,  סוגיות 

לעולם הטכנולוגי שבו אנו חיים.

תחומי העיסוק של פיזיקאים הם רבים ומגוונים: חקר היקום ומבנה החומר, 
מכשירים  בניית  ויותר,  יותר  ומהירים  זעירים  אלקטרוניים  מעגלים  יצירת 
רפואיים אשר מסוגלים לאבחן מחלות או לרפא אותן: פיתוח דלקים נקיים 
ופיתוח  ויעילים  מהירים  תקשורת  אמצעי  פיתוח  הים,  עוצמת  ניצול  יותר, 
חיישני מדידה לתעשייה. לימודי הפיזיקה מקנים מיומנויות חשיבה, ובמהלכם 

נרכשות יכולות כגון גמישות מחשבתית וראייה מערכתית.

רמת הלימודים: 5 יחידות לימוד

בתכנית הלימודים
מבחנים חיצוניים- 70%

השונים  התנועה  סוגי  את  מתארים  הניוטונית  המכניקה  לימודי  במסגרת 
וחוקרים אותם: תנועה קצובה, תנועה שוות תאוצה, תנועה בליסטית, תנועה 
מקום,  ביותר:  הבסיסיים  המושגים  את  מכירים  תנודות.  ותנועת  מעגלית 
חוקי  את  מכירים  וכן  אנרגיה,  מתקף-ותנע,  כוח,  תאוצה,  מהירות,  העתק, 
השימור: שימור התנע ושימור האנרגיה. בלימודי האלקטרומגנטיות, מכירים 
מתארים  תכונותיו.  ולמרבית  החומר  למבנה  האחראי  החשמלי  הכוח  את 
תופעות חשמליות ומגנטיות וחוקרים אותן: החל בחשמל סטאטי ועד ליצירת 

זרם חשמלי בעזרת תופעות מגנטיות.
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הערכה פנימית- 30%
ועד  מניוטון  החל  המודלים  את  מכירים  ובחומר  בקרינה  חקר  מעבדות 
לאיינשטיין, לומדים את הקשר בין קרינה לחומר במבנה האטום ובתופעות 
החשיבה  את  מכירים  בנוסף,  גרעיניים.  וכורים  רדיואקטיביות  כגון  גרעיניות 

המודרנית אשר ביסודותיה של תורת הקוונטים.

בלבד  ואלקטרוניקה  חשמל  לתלמידי  המיועד  בפיזיקה  פנימי  מבחן  ישנו 
בהיקף יחידת לימוד אחת, הכולל בתוכו את הנושאים הבאים: מערכות חשמל 
פשוטות, אנרגיה והספק, מבנה של מכונית, לחץ אוויר בנוזלים, מושג הכוח 
לויין בחלל, מושג  והתגובה, עיקרון של טיל, תנועת  והעבודה, חוק הפעולה 
ההמסה ומושג המשקל, מבנה דוד השמש, קרינה, הסעה והולכה של חום, 
התפשטות קווית, קרינת אור נראה ולא נראה, החזרה, בליעה ושבירת אור, 
עדשה מרכזת ומפזרת, עקרון הפעולה של המצלמה, מבנה הטלפון, מהירות 
צנטרפיטאליים  כוחות  במעגל  תנועה  ניוטון,  חוקי  והאטה,  האצה  קבועה, 

וצנטרפוגליים.

המיוחד במגמה
הצבא מציע הן לבנים והן לבנות מגוון רחב ומעניין של תפקידים הדורשים • 

עדיפות  יש  שבהם  ותפקידים  מסלולים  קיימים  בפיזיקה.  בגרות  בחינת 
אחד  לטיסה.  הספר  בבית  לדוגמה  מוגברת.  ברמה  הפיזיקה  ללומדי 
במקצועות  האקדמית  העתודה  מסלול  הוא  מציע  שהצבא  המסלולים 
בפיתוח  חלק  לוקחים  העתודה  בוגרי  הישומיים.  והמדעים  ההנדסה 
ובאחזקת מערכות הנמצאות בחזית הטכנולוגיה המתוחכמת. מסלול זה 
מבטיח שיבוץ במקצוע ומאפשר פיתוח קריירה מקצועית תוך כדי שירות 

צה"ל מעניק תנאים משופרים. זה  צבאי. למצטרפים למסלול 
המוסדות להשכלה גבוהה נותנים עדיפות ראשונה ללימודי פיזיקה בתיכון. • 

כמו כן, 5 יח"ל פיזיקה מקנות ללומדים בונוסים גבוהים, ובכך משפרים את 
הסיכויים להתקבל למקצועות השונים.

פיזיקאים מבוקשים בצוותי פיתוח.• 

למי מתאים להצטרף למגמה?
המגמה מיועדת לבעלי יכולת למידה גבוהה המעוניינים להשתלב בעתיד בשוק 

העבודה: בתעשייה עתירת הידע, במעבדות של בתי חולים ובאוניברסיטאות.

תנאי קבלה
תלמידים ברמה של 4-5 יחידות לימוד במתמטיקה.

bodik@walla.com רכז המגמה: ולדימיר בודיק 
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תורה שבעל-פה

היהודית מימי המקרא  הרובד המרכזי של התרבות  היא  התורה שבעל פה 
ועד ימינו. היא שימשה מקור לקביעת ערכיו של עם ישראל, ובכך עיצבה את 

אורחות חייו, את זהותו וכן את אופיו של העם.
חשוב  לערך  התורה  לימוד  את  הפך  השני,  הבית  בשלהי  החל  ישראל,  עם 
ומרכזי בחייו. עיקר הלימוד היה ספרות התורה שבע"פ. בכל דור ובכל מקום 
למדו ועדיין לומדים את מקורותיה תוך תרגומם לזמנים, למקומות, לצרכים 
ולערכים המשתנים. באמצעות הלימוד והעיון המתחדש במקורות נוסף נדבך 

חדש לספרות התורה שבעל פה.

רמת הלימודים: 5 יחידות לימוד

בתכנית הלימודים
•   בכיתה י׳ תיעשה למידה משמעותית בהיקף של יחידת לימוד אחת בנושא   

    ״יחיד וחברה״.
•   בכיתה י״א יוגשו התלמידים לבחינה חיצונית ברמה של 2 יח״ל בנושאים  

     ״משפט ויושר״ ו״משפחה״.
•   בכיתה י״ב יוגשו התלמידים לבחינה פנימית בהיקף של 2 יח״ל בנושא 

    ״מיזם בית ספרי״.

התלמידים נדרשים לדעת:

א.   מושגים בסיסיים של תחום הדעת והבחנה ביניהם.

ב.   סוגות )ז׳אנרים( שונות בספרות התורה שבעל-פה על פי מאפייניהן.

ג.   מונחי הדיון הבסיסיים בספרות חז״ל.

ד.   דמויות מרכזיות של תנאים, של אמוראים, של גאונים ראשונים ואחרונים, 

     מקום פעילותם והתקופה שבה פעלו.

ה.   מבנה דף הגמרא בתלמוד הבבלי דפוס וילנא והרבדים השונים של הסוגיה 

     התלמודית.

ו.   כתב רש״י ופרשנותו לתלמוד הבבלי.

ז.   מדרשי הלכה ומדרשי אגדה.

ח.  פסק הלכה ומקורותיו.

ט.  שו״ת )שאלות ותשובות(.
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המיוחד במגמה

א.   חיזוק הקשר של היחיד למשפחה ולקהילה.

ב.   טיפוח זיקה של שייכות ושל כבוד למסורת של העם היהודי.

ג.   חיזוק הזיקה לארץ ישראל.

ד.   עמידה על הקשר שבין התרבות היהודית לתרבויות שאיתן היא באה

     במגע ועמידה על הנסיבות ההיסטוריות, הגיאוגרפיות והחברתיות שבהן

     התרבות היהודית התהוותה.

ה.  היכרות עמוקה עם רבדים עשירים של השפה העברית ועמידה על אופיה 

     הפרשני ריבודי - והפלורליסטי של התרבות היהודית.

ו.   פיתוח חשיבה לוגית מורכבת וחינוך לחשיבה ביקורתית.

ז.   מפגש עם רעיונות, עם ערכים ועם אורחות חיים של העם היהודי תוך

     יצירת דיאלוג עימם ויכולת לגבש עמדות כלפיהם.

ח.  טיפוח הלמידה העצמית.

ט.  השתתפות בדיון אקטיבי תוך כדי פיתוח תרבות דיבור וויכוח ענייני והוגן.

י.   חינוך לאחריות ולשמירת חוק. חיזוק תחושת הצדק הטבעי, היושר ודרכי

     השלום לפתרון מחלוקות.

יא.  טיפוח כבוד לזולת ולרכושו ודאגה לדורות הבאים.

למי מתאים להצטרף למגמה?
לכל תלמיד סקרן, הרוצה להכיר מקורות יהודיים חדשים ומרתקים שעדיין לא 
נחשף אליהם. לכל תלמיד הרוצה להכיר את עברו העשיר והייחודי של העם 

היהודי ומוכן לקרוא טקסטים מאתגרים מהמשנה ומהגמרא.

rinahudi@gmail.com רכזת המגמה: רינה חודדטוב
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תיאטרון

אדם  והוא  המילה,  מובן  במלוא  אדם  שהוא  בשעה  רק  משחק  "האדם 
במלוא מובן המילה רק בשעה שהוא משחק". פרידריך שילר

תיאטרון הוא הזדמנות לחוות את החיים מנקודת מבטו של אדם אחר, לגרום 
לקהל שלך להרגיש משהו יחד איתך, לשאול את הקהל שלך שאלות, לצאת 
מעצמך ולהכיר את עצמך. תיאטרון הוא מלאכת מחשבת של עבודת צוות, 
והנאה מהמשחק על הבמה.  הבעת רגשות, ביטחון להיות עצמך מול קהל 
אמנות,  חברתי,  לשינוי  כלי  מתקיים,  הוא  שבה  החברה  ראי  הוא  תיאטרון 
ולתלמידות  לתלמידים  שער  פותחת  תיאטרון  מגמת  שלם.  עולם  מקצוע, 
 – ובעיקר  צפייה,  עיוניים,  לימודים  באמצעות  הזה  העולם  לתוך  להיכנס 

התנסות מעשית.

מטרות מגמת התיאטרון הן:
העצמת התלמידים והתלמידות ופיתוח יכולות הביטוי העצמי.• 
פיתוח יכולות עבודת צוות ושיתוף פעולה יצירתי.• 
הכרות עם אמנות התיאטרון על כל מרכיביה.• 
הקניית הבנה, ידע וניסיון במושגי היסוד של תהליכי יצירת התיאטרון.• 
הקניית הבנה, ידע וניסיון במיומנויות היצירה של אמנות התיאטרון.• 
פיתוח יכולת לדון באמנות התאטרון ובקרתה כצופה וכצרכן תרבות פעיל.• 
טיפוח עצמאות מחשבתית ומעשית.• 

דרכי ההוראה במגמה הן:
ימינו,  ועד  התיאטרון מהתקופה הקלאסית  אמנות  תולדות   - עיונית  הוראה 
של  מושכלת  והבנה  השונים  בתיאטראות  בהצגות  צפייה  מחזות,  ניתוח 

ומנגנוניה. התיאטרונית  היצירה  תהליכי 
שונות,  ובימוי  משחק  בשיטות  והתנסות  מעשי  לימוד   - אישית  התנסות 
קול  בפיתוח  בתנועה,  מחזה,  של  מלאה  בהפקה  בדיאלוגים,  במונולוגים, 

קהל. מול  ובהצגה 
חשוב לציין כי הלימודים העיוניים והמעשיים משתלבים זה בזה ותומכים זה 

בזה לאורך כל שנות הלמידה במגמה.

רמת הלימודים: 5 יחידות לימוד
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בתכנית הלימודים
1 . שפת התיאטרון.

2 . שיטות משחק ובימוי.
3 . ההפקה התיאטרונית ומרכיביה.

4 . פרשנות של מחזות מהקלאסיקה: טרגדיה וקומדיה.
5 . התאטרון המערבי במאה ה- 20 וה- 21 .

6 . סוגיות חברתיות בדרמה הישראלית ובתיאטרון הישראלי.
7 . פיתוח קול ותנועה לשחקנים.

אופן הערכה:
70% הערכה חיצונית, המורכבת מהפקה מלאה של מחזה והצגתו במסגרת 

עבודת חקר בשיטת )50% ( P.B.L וממבחן עיוני )20%( .
30% הערכה פנימית, המורכבת מאירועי הערכה המחולקים במהלך 3 שנות 

הלמידה )העלאת סצנות, עבודת חקר, תלקיט דו"חות צפייה וכיוצ"ב(.

המיוחד במגמה
ומי שהוא  להיות מי שהוא בכיתה,  לכל תלמיד  מגמת התאטרון מאפשרת 
שלכם  הכלים  הם  והגוף  הקול  התאטרון  במגמת  הבמה.  על  להיות  חולם 
ולכן הלימודים תמיד מגובים בהתנסות מעשית. הלימודים במגמה  ליצירה, 
ועל המציאות, מפתחים את  על עצמכם  משכללים את ההתבוננות שלכם 
המגמה  בגוף.  שלכם  השליטה  ואת  היצירתיות  את  הדמיון,  את  החשיבה, 
ומעניקה  עוזרת להם לפתח את הביטחון העצמי  מעצימה את התלמידים, 
כלים לעמידה מול קהל. במגמה תלמדו גם על "מאחורי הקלעים" ותתנסו 
תפאורה,  תלבושות,  עיצוב   – בתאטרון  שקיימים  השונים  ההפקה  בתפקידי 

מוזיקה, תנועה, דרמטורגיה, תאורה והפקה.

ומעל הכל – מגמת תיאטרון היא בית בטוח שבו אפשר לגלות מי ומה את או 
אתה, וכמו כן היא חממה שבה תוכלו לטפח את היצירתיות שלכם ושלכן.

למי מתאים להצטרף למגמה?
לימודי התיאטרון מיועדים לתלמידים ולתלמידות אשר רוצים לגלות את עולם 
הבמה, צמאי דעת לחקור את עולם התיאטרון ולהתנסות בו, ולכל מי שרוצה 

"לשחק" בדרך לבגרות.
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מה נדרש מתלמידי המגמה?
הלימודים,  לשעות  מחוץ  חזרות  עריכת  השיעורים,  במהלך  פעילה  נוכחות 

הגשת מטלות בזמן, גילוי יוזמה ואחריות אישית ועבודה בשיתוף פעולה.

תנאי קבלה 

הגשת מונולוג בע״פ והשתתפות בפעילות סדנאית ביום האודישנים

)תאריך יימסר לנרשמים(.

shirbrandes@gmail.com רכזת המגמה: שיר ברנדס 
נייד: 052-6119993
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  מגמה:המיוחד ב

על הבמה.  חולם להיותבכיתה, ומי שהוא  מי שהואמגמת התאטרון מאפשרת לכל תלמיד להיות 
ולכן הלימודים תמיד מגובים בהתנסות  ,הקול והגוף הם הכלים שלכם ליצירה במגמת התאטרון

מעשית. הלימודים במגמה משכללים את ההתבוננות שלכם על עצמכם ועל המציאות, מפתחים את 
, היצירתיות ואת השליטה שלכם בגוף. המגמה מעצימה את התלמידיםאת הדמיון, את החשיבה, 

כלים לעמידה מול קהל. במגמה תלמדו גם על  ומעניקהעוזרת להם לפתח את הביטחון העצמי 
עיצוב תלבושות, תפאורה,  –"מאחורי הקלעים" ותתנסו בתפקידי ההפקה השונים שקיימים בתאטרון 

  רגיה, תאורה והפקה.  מוזיקה, תנועה, דרמטו

 כמו כן היא, ובו אפשר לגלות מי ומה את או אתהשמגמת תיאטרון היא בית בטוח  –ומעל הכל 
  בה תוכלו לטפח את היצירתיות שלכם ושלכן.שממה ח

  למי מתאים להצטרף למגמה?

תלמידות אשר רוצים לגלות את עולם הבמה, צמאי דעת ללימודי התיאטרון מיועדים לתלמידים ו
   לכל מי שרוצה "לשחק" בדרך לבגרות. ו ,קור את עולם התיאטרון ולהתנסות בולח

                     

  מה נדרש מתלמידי ותלמידות המגמה?

 גילוימטלות בזמן,  הגשתחזרות מחוץ לשעות הלימודים,  עריכתנוכחות פעילה במהלך השיעורים, 
  בשיתוף פעולה. ועבודהיוזמה ואחריות אישית 

  קבלה תנאי

  הגשת מונולוג בע"פ והשתתפות בפעילות סדנאית ביום האודישנים (תאריך יימסר לנרשמים).

  

    shirbrandes@gmail.comרכזת המגמה: שיר ברנדס 

 052-6119993נייד: 
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תיירות - לתלמידי כיתת אתגר בלבד

תיירות במאה ה- 21 היא ענף כלכלי חשוב ביותר בעולם ובישראל.
הפוטנציאל התיירותי הגבוה של ישראל כולל מגוון אתרים היסטוריים, דתיים 
ותרבותיים בשילוב עם אקלים ים תיכוני ונוף אנושי ייחודי במדינה מתקדמת.

תעודה  בהצלחה  ונבחנים  בה  הלומדים  לתלמידים  מקנה  התיירות  מגמת 
ובמקצועות  קבלה  בפקידות  לעסוק  ויכולת  תיירות  מפעיל  של  מקצועית 

נוספים בתחום המלונאות.

מטרות מגמת התיירות
•   להבין את חשיבות התיירות לישראל.

•   להכיר את חבלי הארץ השונים ואת אתרי התיירות שבהם.

•   לבנות מסלולי תיור בארץ.

•   לדעת את סוגי בתי המלון ואת שירותי האכסון.

•   להכיר את המחלקות השונות במלון ובעיקר את הקבלה ואת תפקידי
     פקיד הקבלה.

•   לפתח יכולת עבודה עם קהל לקוחות מגוון.

•   להכיר את סוגי התיירות הקיימים.

•   להכיר את הגורמים המשפיעים על התיירות בישראל.

•   להכיר ולהשתמש במושגים מקצועיים בתחום.

•   לחשב מחירונים של סיורים ובתי מלון בתחום תכנון וארגון תיירות.

רמת הלימודים: 8 יחידות לימוד

בתכנית הלימודים
וחוץ,  פנים  תיירות  התיירותיים,  המאפיינים  את  להכיר  לומדים  התלמידים 
ניהול השיווק התיירותי, לימודי הפנאי, תכנון תיירות ניהול חשבונות, הזמנות 
וקבלת אורחים במלון, ניהול מלונאי ויישומי מחשב בבתי מלון ובתיירות. בוגר 
במשרדים  וכן  במלון  קבלה  כפקיד  להשתלב  יכול  מלונאי  ניהול  התמחות 

המארגנים תיירות נכנסת לישראל או כעובד כללי בתחום המלונאות.
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בירידי  בארץ,  תיירותיים  באתרים  לסיורים  התלמידים  יצאו  השנה  במהלך 

תיירות, בבתי מלון וייפגשו עם אנשי מקצוע מתחום התיירות.

נלמד  העיוני  החומר  עיונית.  ומהוראה  מסיורים  מורכבת  המקצוע  הוראת 

וכוללת צפייה  ודפי עבודה. הלמידה היא מגוונת  בעזרת ספרי לימוד, מפות 

לימוד  מחשב,  מול  בעבודה   , הקבלה  בעבודת  מעשית  התנסות  במצגות, 

תוכנה, משחקי תפקידים, משימות מתוקשבות, משחקים ועוד...

למי מתאים להצטרף למגמה?

לימודי התיירות מיועדים לתלמידי כיתת אתגר.

bencarbh@gmail.com רכזת המגמה: כרמית בן חיים 

ד
ב

בל
ר 

תג
א

ת 
ת

כי
די 

מי
תל

 ל
- 

ת
רו

יי
ת



62

תקשורת

" דור המסכים": מסכי מחשב, מסכי טלוויזיה, מסכי טלפונים ניידים ומסכים 
של משחקי מחשב. זמן הצפייה של אדם ממוצע במסכים ביום אחד עולה על 
הזמן הכולל של כל הפעילויות האחרות שלו . האם התכנים הויזואליים. הרבים 
שעוטפים אותנו משפיעים עלינו? על תפיסתנו את המציאות ? משפיעים על 
התנהגותנו? על גיבוש הזהות שלנו ? מה מניע את 'תרבות השפע'? )שפע של 
מה??( האם אנו מודעים לכוחם של פרסומת או קליפ? מהם 'גיבורי התרבות'? 
)האומנם גיבורים??( האם ישנה שקיפות במדיה או שמה מניפולציה ואפילו 
'עיתונות  יש  עדיין  האם  "הון-שלטון-עיתון"?  בין  הקשר  מה  קונספירציה? 

לוחמת'?

התקשורת  אמצעי  שלל  עם  מעמיקה  היכרות  תתקיים  תקשורת  במגמת 
וצריכה  מושכל  לשימוש  ותביא  ניו-מדיה,  של  בעידן  המפה  את  המרכיבים 
ייחודית  אפשרות  מזמן  התקשורת  במגמת  הלימוד  המדיה.  של  ביקורתית 
לשלב לימוד עיוני לצד חווייתי, הומניסטי לצד אומנותי – יצירתי ויחדיו לקדם 

ערכים.

"מגמת תקשורת ואתם בסרט אחר". תלמידי המגמה יוצרים סרטים, לומדים 
להביע רעיון ואמירה אישית בדרך יצירתית ומקצועית ומעלים לדיון שאלות 

ותהיות בנושאים רבים.

"הטלוויזיה יכולה ללמד, יכולה להאיר עיניים: כן, אפילו לעורר השראה. אבל 
היא יכולה לעשות זאת רק אם בני אדם נחושים להשתמש בה למטרות אלה.  
מכריע  ואולי  גדול  בקרב  נמצאים  אנו  בקופסה.  ואורות  חוטים  רק  זה  אחרת 
כנגד בורות, אי סבלנות, ואדישות. הטלוויזיה יכולה להיות נשק יעיל בקרב זה".   

אד מורו מחלוצי העיתונות המשודרת בארה"ב.

המיוחד במגמה
שמעצימה קבוצתית  ועשייה  למידה   – בצוות"  "עובדים  שלנו  במגמה   .1

    ומפתחת את אישיותו של היחיד.
סרט'? 'לעשות  חלם  לא  מאתנו  מי   – חלום  מגשימים  שלנו  במגמה   .2

    למידה מתוך חוויה ויצירה. 
השונות. צה"ל  דובר  מיחידות  באחת  בצבא  לעסוק  יוכלו  המגמה  בוגרי   .3
בפנינו חשפו  במגמה  הלימודים  בחום:  ממליצים  רבים  מגמה  בוגרי   .4

   ידע-עולם וכישורי חיים שסייעו במסגרת הצבאית והאקדמית.
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רמת הלימודים: 10/8  יחידות לימוד

בתכנית הלימודים
התכנית עוסקת בשני תחומי לימוד:

הראשון  - מקצוע מוביל "תקשורת וחברה" ברמת לימוד של 5 יח"ל. מקצוע 
משלב מקצועות הנוגע בתחומי ידע רבים, מקצוע המכשיר את התלמידים 
להיות צרכני תקשורת ביקורתיים ורחבי – דעת . הקניית כלי ניתוח, הערכה 
והכתובים  האלקטרוניים  התקשורת  מערוצי  הפורץ  המידע  על  וביקורת 
בטלוויזיה  הצפייה  חווית  עומדת  המקצוע  במרכז  החברתיות.  והרשתות 
ובמדיומים דומיננטים המשקפת ומעצבת את ההוויה התרבותית, החברתית 

והפוליטית בארץ .

להלן פירוט חלק מהתכנים הנלמדים: 
חדשות, עיתונות כתובה – משודרת - אינטרנטית, ההיסטוריה של הטלוויזיה, 
רייטינג , חופש ביטוי בתקשורת, רב-תרבותיות, ריאלטי, צילום עיתונאי, אתיקה 
בתקשורת, קולנוע דוקומנטרי, וידאו-קליפ, ייצוגי מרכז - פריפריה, ייצוגי בני 
זה  במקצוע  ופוליטיקה.  תקשורת  פרסום,  ספורט,  עיתונות,  סאטירה,  נוער, 
מבוססת  בלמידה  המשולבים  עיוניים  במבחנים  יח"ל   5 של  ברמה  נבחנים 

פרויקטים.

 3 או  יח"ל   5 לימוד של  - מקצוע התמחות "הפקות תקשורת" ברמת  השני 
יח"ל– המטרה להכשיר את התלמיד כך שיהיה באפשרותו ליישם את הידע 
במעשה היצירה. השאיפה היא לספק גירוי מתמיד שיעורר בקרב התלמידים 

רצון לחקור ולהתנסות בחוויה הקולנועית הדוקומנטרית.

להלן פירוט חלק מהתכנים הנלמדים:
צילום, עריכה, סאונד, תסריטאות, בימוי, הפקה, תאורה, שפה קולנועית ועוד. 
יביימו  יפיקו,  יצלמו,  תסריטים,  יכתבו  התלמידים  המקצוע  לימודי  במסגרת 

ויערכו וידאו-קליפים וסרטים דוקומנטרים.

במסגרת מקצוע זה יבחנו התלמידים ברמה של 5 יח"ל עפ"י הפרוט הבא:
פרוייקטון מעשי בכיתה יא' – הפקת סרט באורך 7 דקות. 

 פרוייקט גמר מעשי בכיתה יב' – הפקת סרט באורך 12 דקות המלווה בעבודת 
חקר מקיפה.
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למי מתאים להצטרף למגמה?

מי שחלם תמיד ללמוד משהו אחר וחוויתי.• 

מי שרוצה ומחפש הזדמנות להכיר עולם שונה ואחר בבית הספר.• 

מי שרוצה להבין את עולם התקשורת .• 
ובעתיד •  הפנאי  בשעות  אותו  שישרתו  מקצועיים  כלים  שמחפש  מי 

מקצועי.
בתהליכים •  להתנסות  וחולם  אותו  מעניין  והטלויזיה  הקולנוע  שעולם  מי 

זה. בעולם  המתרחשים 

תנאי קבלה

מוטיבציה גבוהה• 

נכונות להשקיע • 

ראש פתוח וחשיבה יצירתית• 

סקרנות• 

tikiwork1@gmail.com רכזת המגמה: תיקי הראל 
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