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מידעון רישום לכיתה ט' לשנת הלימודים תשפ"ג

דבר ראש העיר
תלמידים והורים יקרים,
תושבי העיר רמת-גן,
אני מברך אתכם לרגל כניסתכם לתקופה משמעותית בחייכם ,בחירת בית הספר התיכון ממנו
תצאו לבגרות ועצמאות!
רמת-גן מובילה בחינוך ,ויש בה מגוון עשיר של אפשרויות ובתי ספר לבחירתכם  -כולם מהטובים
שבמדינת ישראל! רק בשנה האחרונה ,נתוני משרד החינוך מעידים על עלייה (נוספת) במדדי
הזכאות לבגרות בקרב תלמידי רמת-גן ובמיוחד במספר תעודות הבגרות המצטיינות.
אין ספק שהכל הודות לצוותי החינוך המסורים ולאנשי אגף החינוך והעירייה אשר אמונים על
איכות הלמידה ,סביבת הלימודים הנעימה ובעיקר ,ההון האנושי אשר מלווה אתכם בצומת
משמעותי זה בחייכם.
בטוחני שבכל דרך אשר בה תבחרו ,תהיו חלק מהפסיפס החברתי המגוון של עירנו ותמצאו
עמכם בתפקידי מפתח בחברה הישראלית בעתיד.
עלו והצליחו!

שלכם למענכם ובשבילכם,
כרמל שאמה-הכהן
ראש עיריית רמת-גן
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דבר מנהלת אגף החינוך ,אורית
איתיאל
תלמידים והורים יקרים,
המעבר מהחינוך היסודי לחינוך העל יסודי טומן בחובו אתגרים רבים ,אך מזמן עמו גם הזדמנות
להתפתחות ,להתחדשות ולצמיחה .
מערכת החינוך העל -יסודית ברמת גן עברה השנה למערכת המאפשרת בחירה בין לימודים
בתיכון מקיף אזורי לבין תיכונים על -אזוריים בעלי מאפיינים ייחודיים ללא תלות בממוצע
הציונים ,זאת מתוך רצון לתת שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה.
הידע והמיומנויות שצברתם בבתי הספר היסודיים הם הבסיס עליו תמשיכו לבנות את המסלול
האישי שלכם לחיים הבוגרים .מטען זה ,יחד עם היכרותכם את חוזקותיכם יאפשרו לכם לממש
את זכות הבחירה באופן מושכל.
הנהלות וצוותי החינוך בכל תיכון ,יחד עם נציגות הורים ותלמידים ,גיבשו מענה מיטבי הייחודי
לכל מסגרת חינוכית.
בחוברת זו ניתן למצוא מידע רחב בנושא הייחודיות בכל תיכון.
כמו כן מפורטים תאריכי הימים הפתוחים ,הנהלים לקראת הרישום וימי הרישום.
אנו מזמינים אתכם ואת הוריכם להגיע לימים הפתוחים בבתי הספר התיכוניים בעיר רמת גן על
מנת להכיר את המסגרות החינוכיות ,את המגמות והמסלולים הייחודיים ,את הצוותים וה"אני
מאמין" החינוכי.
אגף החינוך ימשיך לפעול לקידום העשייה החינוכית ,פיתוח סביבות למידה מתקדמות וטיפוח
שיתוף פעולה פורה בין התלמידים ,הצוותים החינוכיים וההורים.
בהצלחה בדרככם החדשה.

מריאנה בן יוסף

אורית איתיאל

		

		 מנהלת המח' לחינוך על יסודי

מנהלת אגף החינוך
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נהלי רישום לתיכונים
הרישום לתיכונים יתבצע באמצעות אתר הרישום המקוון.

תקופת הרישום
רישום מקוון
החל מיום ראשון ג' באדר  6.3.22ועד ליום חמישי ז' באדר  10.3.22כולל.
רישום פיזי יתקיים בתיכונים החל מיום א' ב' בניסן  3.4.22ועד ליום חמישי ו' בניסן 7.4.22

הליך הרישום
הרישום יתבצע בשני שלבים:
א .שלב הרישום המקוון.
בשלב זה הנכם מתבקשים לבצע את הרישום באתר הרישום המקוון.
ב .שלב הרישום הפיזי בתיכונים.
שימו לב! בשלב זה תתבקשו להביא תעודות ומסמכים נוספים לרישום.

א .נהלי רישום מקוון
 .1יש להזין פרטים כמפורט באתר הרישום.
 .2הרישום לתיכון יהיה בהתאם לשיוך בתי ספר יסודיים
מסמכים נדרשים לצורך רישום:
• תעודת זהות של הורי התלמיד/ה  +ספח מלא מצורף.
• תמונת פספורט (תנתן אפשרות לשימוש במצלמת המחשב או הטלפון).
•	הורים שאינם חיים יחד (עצמאיים ,רווקים ,גרושים ,פרודים ,יחידניים) ,יש למלא במעמד הרישום טופס
"הצהרה של הורים עצמאים" המופיע באתר.
 .2ניתן להגיש בקשת העברה לבי"ס אחר במעמד הרישון המקוון ,אך ורק לאחר סיום תהליך הרישום המקוון.
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 .4א .הודעות בדבר שיבוץ
• שיבוצי התלמידים יפורסמו באתר הרישום במהלך חודש מרץ.
במקביל תישלח הודעת שיבוץ באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ,כפי שצוינה במעמד הרישום.
• במסגרת יישום חוזר מנכ"ל ,מכתב השיבוץ יישלח על ידי הרשות לכתובות הדואר האלקטרוני של הורי התלמיד/ה ,כפי
שידווח על ידכם במעמד הרישום.
ב .נהלי רישום פיזי
• השיבוץ אינו מהווה רישום סופי ,אם כי הינו תנאי הכרחי לצורך שיבוץ במוסדות החינוך העל יסודי.
שימו לב !
בסיום הליך הרישום המקוון ופרסום השיבוץ הסופי ,בתי הספר התיכוניים יצרו עמכם קשר להשלמת מסמכים
הדרושים לשם סיום הליך הקליטה בבית הספר .
לסיוע ברישום ניתן ליצור קשר עם מזכירות בית ספר התיכון אליו נרשמתם .
(פרטי ההתקשרות מפורטים במידעון ובדף הבית של הרישום המקוון )

בקשות העברה
• לצורך הגשת בקשת העברה יש לערוך רישום מקוון על פי אזור הרישום.
• במעמד זה ניתן להגיש בקשת העברה באופן מקוון בלבד!
• יש לציין את הנימוקים לבקשת ההעברה.
• יש להעלות חוות דעת מקצועית /מסמכים התומכים בבקשה ,בהתאם לצורך.
• הבקשה תידון בוועדת העברות עירונית ,בתנאי שבוצע רישום מקוון.
• במקרה של הורים פרודים/גרושים יש לקבל את הסכמת שני ההורים למעבר.

רישום לבעלי אזרחות זרה
• דרכון של הילד/ה.
• תעודת לידה של הילד/ה.
• לחסרי כל תעודה מזהה ימצאו פתרונות חלופיים בעזרת המוסד החינוכי.

רישום אפוטרופוס
אם הרישום מתבצע שלא על ידי אחד ההורים ,יש להצטייד בתעודת זהות של הרושם והחלטה שיפוטית.

הורים עצמאיים ,פרודים ,גרושים ,יחידניים
לצורך רישום הילדים למוסד חינוכי יש לקבל את הסכמת שני ההורים .במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה,
על ההורים לצרף הכרעה משפטית המפרטת את ההחלטות שהתקבלו ולהציגם בפני מחלקת הרישום בצירוף תצהיר הורים
עצמאיים חתום על ידי שני ההורים (קיים באתר).
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מסמכים נדרשים לצורך הגשת בקשת העברה
• כלל המסמכים הנדרשים לרישום
• טופס ויתור סודיות ,קיים באתר
• טופס ארנונה/חוזה שכירות/חוזה לרכישת דירה.
ככל שלא יוגשו מסמכים רלוונטיים או שלא ימסרו בזמן ,הבקשה תיחשב כמבוטלת ולא תידון בוועדה.
כל בקשת העברה שתימסר לאחר מועד הרישום יידונו בוועדת חריגים ,במהלך חודש יולי .2022
הגשת ערעור על החלטת ועדת העברות רשותית
• ניתן לערער על החלטת ועדת העברות בפני מנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך.
• הערעור יוגש באופן מקוון תוך  7ימים ,מיום קבלת תשובת הוועדה (הקישור יצוין במכתב התשובה להורים).

בקשה לאישור לימודי חוץ
אין לרשום תלמיד/ה ללימודים מחוץ לרמת גן ללא אישור הרשות.
בקשה ללימודי חוץ תוגש באופן מקוון בלבד ורק לאחר הרישום לבית הספר התיכון אליו התלמיד/ה שייכים.
הרשות תאשר בקשות אך ורק לתלמידים שלא נמצא עבורם מענה במוסדות החינוך בעיר.
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איזורי רישום
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אזור גיאוגרפי

תיכונים

בתי ספר מזינים

צפון העיר

אהל שם
כלל בתי הספר העל-
אזוריים

ניצנים ,המנחיל גבעולים ,הגפן יהל"ם ,בן גוריון,
הלל ,חשמונאים ,המתמיד ,אושא* ,זומר

דרום העיר

בליך
כלל בתי הספר העל-
אזוריים

עליות ,מורדי הגטאות ,אביגור ,עתיד ,קורצ'אק,
רמת חן ,הבילויים* ,זומר* ,נטעים

מזרח העיר

בגין
כלל בתי הספר העל-
אזוריים

מכל"ל ,ערמונים ,ארנון ,ויצמן ,רמת אפעל* ,זומר*,נטעים
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לימודי חוץ ייעוץ והדרכה
רישום תלמידים חדשים בעיר
תלמידים חדשים בעיר המעוניינים להרשם לאחד מבתי הספר העל יסודיים ברמת גן א מחלקת על יסודי לסיוע בהכוונה
למוסדות השונים.
על התלמיד להצטייד במסמכים הבאים:
א .ביטול רישום  -מהרשות אותה עוזבים.
ב .תעודת סוף כתה ח
ג .תעודת זהות של ההורה אשר בה רשום התלמיד/ה.
ד .חוזה קניה /השכרה מקורי של דירת המגורים בעיר +תשלום ארנונה עדכני.

רישום תלמידים מחוץ לעיר  -ברמת גן
הערה :הרישום הינו רק למגמות מוסיקה ,מחול ,או בודדים למגמת ספורט ,על פי תקנות משה"ח.
ניתן להיבחן למגמות רק עם:
א .הצגת אישור לימוד חוץ מהרשות שאליה התלמיד שייך.
ב .במידה ונותר מקום פנוי לאחר רישום כל תלמידי העיר.

אישור ללימודים מחוץ לתחומי רמת-גן
תלמידים המעוניינים ללמוד מחוץ לרמת-גן חייבים להצטייד באישור לימודי חוץ מאגף החינוך  -רמת גן .לצורך קבלת האישור
יגישו ההורים לאגף החינוך בקשה מנומקת.
על פי חוזר מנכ"ל ,לא יינתן אישור לימודי חוץ במקרה בו הרשות יכולה לתת מענה חינוכי הולם .אישור זה ינתן רק במקרה
חריג ביותר בו אין מענה ברשות המקומית.
פניות של תלמידים אשר נרשמו בבתי-ספר מחוץ לעיר ללא אישור מתאים ,לא יאושרו בדיעבד.
אין במתן האישור משום התחייבות מצד העירייה להשתתפות בהוצאות כלשהן בלימודים מחוץ לעיר.
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מועדי ימים פתוחים בתיכונים
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בי"ס

ערבים פתוחים

שעות

אהל-שם

28.2

18:00

בליך

17.2
23.2

18:00
18:00

אורט אבין

2.3

18:00

אורה מודיעים

20.2

19:00

זומר

24.2

19:30

אלון

27.2

19:00

איתן

ימים פתוחים – תיכון איתן
פגישות אישיות בתיאום מראש
וערבים קבוצתיים בחלוקה לפי בתי ספר יסודיים
טלפון לתיאום03-6760080 :
אינסטגרםeitan_highschool :
פייסבוק :תיכון איתן רמת-גן
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רשימת
בתי הספר
העל יסודיים
ברמת -גן
11
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"םש להא" ינוריעה ןוכיתה רפסה תי

בית הספר התיכון העירוני "אהל שם"
על בית הספר
תיכון "אהל-שם" ברמת-גן הוא תיכון ארבע שנתי (ט'-י"ב) יוקרתי ,עם מסורת מפוארת ,שורשית וארוכת שנים .מאות מבוגרינו
משמשים בתפקידי מפתח ביחידות מובחרות בצבא ,בתעשיית ההייטק ובמשרות אזרחיות וציבוריות מובילות.
תיכון "אהל-שם" שוכן בקמפוס רחב ידיים ,הטובל בדשא ובצמחייה .במתחם המטופח יש מגוון פינות ישיבה וסככות מוצלות
לצד מגרשי כדורגל ,כדורסל ,כדוריד וכדורעף ,מתחם כושר חדש ואולם ספורט.
תלמידינו נהנים במרחבי למידה איכותיים ומגוונים ,המאפשרים מיצוי הפוטנציאל האישי במסלולי הצטיינות שונים .כל כיתות
הלימוד מאובזרות באמצעים להוראה מתקדמת וטכנולוגית .בקמפוס גם ספרייה רחבת ידיים המצוידת במיטב הספרים ,בפינות
למידה נינוחות ובעמדות מחשבים .לימודי המדעים והאמנות נלמדים באשכול הפיס ,הכולל אודיטוריום ומעבדות משוכללות.
כחלק מתפיסתנו החינוכית הרואה בהצמחתכם התלמידים ,בקידומכם ובטיפוחכם יעד מרכזי ,פיתחנו את מודל
ה .)Age Group School( AGS-מודל ה AGS -יוצר בית-ספר אישי לכל שכבה .לכל שכבה מנהל.ת ,יועצ.ת ,סגן מנהל.ת שכבה,
וצוות מחנכות ומחנכים מחויבים ומסורים .בדרך זו אתם זוכים למערך תמיכה וליווי אקדמי ואישי .מערך התמיכה של בית-
הספר כולל גם פסיכולוגית בית-ספרית ,עובדי 'קידום נוער' ,רכז שח"ר ורכזת מהו"ת (מרכז למידה לבעלי לקויות למידה),
ובהתאם לצורך ולאפשרויות ניתן גם סיוע פרטני ואישי .סגל ההוראה של בית הספר כולל צוות מורים מגוון ומקצועי מהטובים
בארץ ,וכל אלו תורמים להצלחתכם התלמידים ,הבאה לידי ביטוי בתעודת בגרות מרשימה ואיכותית ,הפותחת בפניכם את שערי
הפקולטות היוקרתיות ביותר במוסדות להשכלה גבוהה.

חזון בית ספרי
ייחודיותו של בית-הספר מתבטאת בשילוב בין רכישת ידע להטמעת ערכים ,עידוד למידה רצינית המובילה לעניין ופיתוח
סקרנות .בית-הספר חורט על דגלו את ערך המצוינות והחדשנות ,ובהתאם לכך מיישם תכניות לימודים ,מיזמים ייחודיים וחינוך
חברתי-קהילתי מתקדם.
צוות בית הספר מסור ומחויב להצלחתכם ושוקד בהתמדה להעניק יחס אישי ואכפתי בסביבה בטוחה כדי ליצור עתיד בטוח
וערכי לקהילת התלמידים וההורים.

העקרונות המובילים אותנו
מצוינות
הכוונת כל התלמידים למיצוי מלוא היכולות ,מורים מקצועיים ומחויבים ,והצעת מגוון רחב של מסלולי הצטיינות.

נתינה ותרומה לחברה
תלמידי בית הספר מתנדבים ופעילים חברתית ,לאור תכנית חינוכית – ערכית ספירלית ארבע שנתית .אנחנו פועלים עם
השותפים שלנו בתנועות הנוער השונות לטובת הפנמה ויישום של ערכים חברתיים ,אישיים ולאומיים.

הכלה ויחס אישי
הדרישה למצוינות והגעה להישגים גבוהים משולבת בראיית האחר ומענה אישי לתלמידים השונים .אנחנו בודקים את צרכי
התלמידים ומנסים ככל האפשר להיענות לצרכים אלה ולאפשר "חליפה" אישית המותאמת לכישורים וליכולות.
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מסלולי מצוינות ייחודיים
מסלול מנהיגות מדעית-טכנולוגית – כיתת "נחשון"
תלמידי המסלול מתחילים את לימודיהם כבר בכיתה ט .המסלול נועד לטפח בקרב הבוגרים השכלה מדעית רחבה בצד השכלה
כללית ,וכן כישורי מנהיגות ,יזמות והובלה.

מסלול המחוננים
תלמידי כיתת המחוננים לומדים את המקצועות המדעיים וההומניים ברמה מורחבת ומעמיקה על-פי תכניות ייחודיות
המותאמות לכישוריהם .התלמידים נחשפים למגוון תחומים ,כמו קולנוע ,אמנות ,פילוסופיה ,רפואה וננו-טכנולוגיה ,ורוכשים
מיומנויות ,כמו חשיבה יצירתית ,ביצוע עבודות מחקר ,כישורי מנהיגות ותקשורת .התכנית כוללת סדנאות וימי עיון במוסדות
אקדמיים.

עתודה מדעית טכנולוגית
תכנית שמטרתה להוביל את התלמידים לסיים עם תעודת בגרות מדעית טכנולוגית איכותית .התעודה המדעית טכנולוגית
פותחת בפניכם אפשרויות רבות בצה"ל ובאקדמיה .התכנית מיועדת לכם התלמידים השאפתניים ובעלי מוטיבציה בלימודים.
אתם לומדים מתמטיקה  5יחידות ועוד שני מקצועות מדעיים (פיסיקה/כימיה/ביולוגיה) או מקצוע מדעי ומקצוע טכנולוגי
(הנדסת תוכנה/רובוטיקה/ביוטכנולוגיה) .בכתה ט' התלמידים מקבלים העשרה במתמטיקה ,פיסיקה ומדעי המחשב.

חינוך חברתי  -ערכי
ב"אהל-שם" אנחנו מובילים תהליך של למידה חברתית – קהילתית .דרך התכניות והמיזמים אנו מבקשים לסייע לכם התלמידים
לברר את זהותכם האישית והלאומית ,לבחון את סולם הערכים שלכם ואת יישומו במציאות ולחזק את תחושת השייכות לכיתה,
לבית הספר ,לחברה ולמדינה .ולכן יש לנו תוכניות ופעילויות למען צדק ושוויון חברתי ,שבוע דמוקרטיה והכנה לצה"ל .בחגים
ובמועדים לאומיים ובין-לאומיים מתקיימים בבית הספר אירועים חברתיים .בתוכנית החינוך החברתי גם טיולים שנתיים ,ימי
של"ח וסיורים לימודיים .ימים מיוחדים אנחנו מציינים במעגלים ספיראליים .כך למשל :פעילות ארבע-שנתית בנוגע לזיכרון
השואה ,הכוללת ימי עיון ,ביקור במוזיאון "יד ושם"" ,לוחמי הגטאות" ובית ווהלין ,הנחתמת במסע לפולין בכיתה י"ב.
כחלק ממימוש החזון הבית ספרי אנו מיישמים למידה חברתית – רגשית ( )SELותכנית "מכינה לחיים" שבאמצעותן אתם
רוכשים ומשתמשים ביעילות בידע ,בכישורים ,בעמדות ובמיומנויות הנדרשים כדי להתמודד עם אתגרי היומיום ,ומכינים
עצמכם לעולם התעסוקה והחברה של המאה ה.21-
במסגרת הפעילות החינוכית-ייעוצית מודגשים נושאים מגוונים ,וביניהם שיפור כושר הלמידה ,מניעת סמים ואלכוהול ,מניעת
תאונות דרכים ,מניעת אלימות ,אורח חיים בריא וחינוך לחיי משפחה.
פעילות ייחודית שלנו היא קשרי חוץ עם בתי ספר בחו"ל ,במסגרתם תלמידינו לוקחים חלק במשלחות נוער לארה"ב ,לגרמניה
ומשלחות מטעם ארגון "ליונס" הבין-לאומי.
אחת לחודש מוציא בית הספר את עיתון "אהל-און-ליין" ובו הוא מדווח על הפעילויות והאירועים הרבים והמגוונים המתקיימים
בתוך בית הספר ומחוצה לו.
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נבחרות ספורט
יש לנו  16נבחרות ספורט שונות לבנות ולבנים .ביניהן :כדורעף ,כדורגל ,כדורסל ,קטרגל ,ניווט ספורטיבי ,אתלטיקה ועוד.
הנבחרות שלנו זוכות להישגים מרשימים בתחרויות עירוניות ומחוזיות.
תלמידים רבים אצלנו מתחרים בענפי ספורט אישיים וזוכים להישגים ארציים ועולמיים .התלמידים מארגנים את מערכת
השעות עם צוות בית הספר כך שיתאפשר להם להתאמן ולהתחרות באופן סדיר.

מגמות טכנולוגיות
הנדסת תוכנה במסלול פיתוח אפליקציות או הגנת סייבר
מגמה מדעית טכנולוגית המזכה בתעודה טכנולוגית בנוסף לתעודת בגרות עיונית .התלמידים לומדים כבר בכתה י' מדעי
המחשב ברמה של  5יחידות .בכתה י"א מרחיבים התלמידים מקצוע מדעי נוסף (פיזיקה  /כימיה  /ביולוגיה) ברמה של  5יחידות.
בכתה י"ב משלימים מקצוע התמחות בפרויקט גמר .התלמידים במגמת הנדסת תוכנה צוברים למעלה מ  15 -יחידות מדעיות
לתעודת בגרות איכותית .בוגרי התוכנית מבוקשים לתפקידי מפתח בצה"ל.

רובוטיקה
המגמה מאפשרת לתלמידים ליישם את כישוריהם ,למצות את יכולתם ולהעצימם בסביבה טכנולוגית הדורשת דמיון ויצירתיות
יחד עם יכולת תכנון וקבלת החלטות מושכלת .התלמידים מתנסים בתהליכי תכנון ,פיתוח ובניית מערכות הנדסיות ממוחשבות.
הלימודים הם עיוניים ומעשיים במעבדות משוכללות .התלמידים לומדים בקרת מערכות  5 -יחידות ,מקצוע מדעי נוסף (פיזיקה
 /כימיה) ברמה של  5יחידות ,ומקצוע התמחות מכטרוניקה .התלמידים צוברים  15יחידות ריאליות לתעודת בגרות איכותית.
תלמידי המגמה משתתפים בתחרויות ארציות ובינלאומיות :תחרות רובונר ,רובוקאפ ותחרות רובוט מלצר.

ביוטכנולוגיה
מגמה מדעית טכנולוגית המאפשרת לתלמידים הכרות עם תחום מדעי המאגד בתוכו את המחקר ,הפיתוח והשימוש במערכות
ביולוגיות ,לתהליכי יצור ואנליזה בתחומי התעשייה ,הרפואה והחקלאות .מערך הלמידה כולל תכנים עיוניים והתנסות מעבדתית
ברמה מתקדמת ובסביבה מתוקשבת,סיורים וימי עיון בתעשייה ובמוסדות מחקר.

תכניות מצוינות וחדשנות
מדעי המח
תכנית לימודים ייחודית ,חדשנית ורב תחומית מאושרת כמקצוע מורחב לבגרות ( 5יחידות) במסגרת התכנית ,ילמדו התלמידים
תחום מרתק המשלב את בסיס הידע לצד מחקרים עדכניים .ישתתפו בכתה הווירטואלית ,יתנסו בדרכי למידה חדשניות העושות
שימוש במדיות למידה מתוקשבות ויבצעו מחקרים עם מדענים במעבדות המחקר במכון דוידסון לחינוך מדעי.

אקדמיה בתיכון
תכנית של האגף למצטיינים במשרד החינוך .התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים לשלב לימודים אקדמאים במהלך לימודיהם
בתיכון .במסגרת זו יש אפשרות ללמוד קורסים אקדמאיים במקום בחינת בגרות ואף לצבור נקודות זכות לקראת תואר ראשון.
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בית חינוך למדעי הרוח באוניברסיטת בר-אילן דרך הרוח
תכנית לימודים בתחום מדעי הרוח (ספרות ,פילוסופיה ,היסטוריה ועוד) אשר מאושרת על ידי משרד החינוך כמסלול מוגבר
( 5יח”ל) לבגרות .זוהי מגמת בחירה שלישית ,שמקנה לתלמידינו ידע כללי נרחב ומיומנויות למידה חיוניות כמו קריאה וכתיבה
ברמה אקדמית ,ובמסגרתה יכתבו התלמידים גם עבודת גמר ברמה של חמש יחידות לבגרות.

פיתוח ועיצוב משחקים דיגיטליים -גיימינג
תוכנית ייחודית בשיתוף מכללת שנקר .התוכנית כוללת ניתוח חוויות משחקיות של התלמידים ,הבנת המדיום המשחקי
והדיגיטלי בתרבות ובאמנות ,ופיתוח משחקים באמצעות תוכנות גרפיות תלת ממדיות.

ננוטכנולוגיה
תכנית מצטיינים ייחודית של אוניברסיטת בר-אילן ,התלמידים לומדים במעבדות המחקר המתקדמות בבר אילן ,מתנסים
בתרגול הדרכה והכוונה על ידי דוקטורנטים ויכולים להמשיך ולכתוב עבודת גמר ברמה של חמש יחידות לבגרות.

מודל האו"ם M.U.N -
הדמיה של האו"ם .התלמידים מדמים את פעילות הוועדות השונות באו"ם ,מעשירים את ידיעותיהם בתחום היחסים
הבינלאומיים ומשפרים את יכולת הנאום ,השכנוע והעמידה מול קהל .התוכנית מבוססת על חינוך למצוינות ,רב-תרבותיות
ודיאלוג מתמיד לצד טיפוח סביבה ארגונית וחינוכית המעצימה את התלמידים.

ביכורי יצירה
קהילה יוצרת בתיכון בה שותפים תלמידים מוכשרים בתחומי הכתיבה ,האמנות והיצירה ומשתתפים במהלך השנה בסדנאות
כתיבה ,צילום וציור .בסוף השנה מתקיימת תחרות כישרונות צעירים.

פרקליטי התנ"ך
משפט פומבי לדמויות מקראיות בשיתוף מוזיאון ארצות המקרא ומשפטנים .למידה משמעותית רלבנטית ואקטואלית הכוללת
חיבור לשורשים עתיקים מצד אחד ,ומיומנויות המאה ה  21 -מהצד האחר.

בנות לתעופה
תכנית להעצמת בנות ועידודן ללמוד מקצועות טכנולוגיים באמצעות מפגשים עם טייסות אל-על והתנסות בסימולטורים
להטסת כלי טיס.

פרויקט ISDG
תוכנית ייחודית של משרד החינוך ,משרד החוץ וקק"ל שמטרתה לשתף את התלמידים במערך הבינלאומי להשגת יעדי פיתוח
בר-קיימא של האו"ם לשנת  .2030במסגרת התוכנית התלמידים חוקרים בעיות הקיימות בעולם השלישי ומתכננים מיזם
שיסייע במימוש אחד או יותר מהיעדים של האו"ם עבור אחת מהמדינות.
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מגמות אמנות (מתחילות בכיתה ט')
תיאטרון
מגמה חווייתית הכוללת התנסות בכל תחומי התיאטרון – משחק ,בימוי ,תפאורה ,תלבושות ,תאורה ,דיקציה ,איפור ,מוזיקה
ותנועה .במסגרת התוכנית צופים התלמידים בהצגות ,מעלים קטעי הצגות והצגות באורך מלא ,לומדים מחזות ,ז'אנרים
ותולדות התיאטרון ויוצאים מדי שנה למחנה אמנויות.

מוזיקה
מגמת המוזיקה היא מגמה בעלת אופי יישומי .התלמידים מנגנים יחד ,מופיעים יחד ועוסקים באופן שוטף בלימוד נגינה פרטני
בשעות אחר הצהריים .תלמידי המגמה לומדים יחד ארבע שנים ,ובכיתה י"ב הם נבחנים בבחינת בגרות בהיקף של  5יחידות
לימוד .המעוניינים בכך יכולים להרחיב את היקף הבחינה ל  10 -יחידות לימוד באמצעות רסיטל סולני.

אמנות חזותית
מגמה המאפשרת לימוד והתנסות במגוון תחומי האמנות וכוללת שיעורים עיוניים בשפת האמנות ,הרחבת יכולת הביטוי
האמנותית והאישית ,פיתוח כישורי חשיבה יצירתית ,ביקורתית ורפלקטיבית .הלימודים חווייתיים ומבוססים על התנסויות
מעשיות ,תהליכי חקר ואמצעי למידה מגוונים הכוללים סדנאות יצירה עם טובי האמנים בארץ ושיתופי פעולה עם מוזיאון
רמת-גן לאמנות ,והמחלקה לאמנות במכללת שנקר.
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תיכון עירוני אורה מודיעים
מנהלת בית הספר וצוות המורים רואים ומכירים באופן אישי כל תלמיד ותלמידה ונותנים מענה המאפשר הזדמנויות לבחירת
המסלול והתוצאה הרצויה עבור כל תלמיד ותלמידה .זאת תוך דגש על פיתוח האחריותיות חיזוק החוסן הרגשי והגברת
הביטחון העצמי.
תיכון ייחודי המוביל גיוון בדרכי הוראה ולמידה ,כיתות הטרוגניות היוצרות הזדמנויות לצמיחה לימודית וחברתית עבור כל
תלמיד ותלמידה .זאת על ידי אפשרויות בחירה במגוון רחב של מסלולי לימוד ותוכניות העשרה והעצמה אישית וחברתית.
אלו מאפשרים תהליכי מעבר וקליטה מהירים ,מזמנים לימודים באווירה בטוחה ונינוחה ,בסביבה תומכת ומעודדת ,היוצרת
אחריותיות משותפת ,חשיבה מוסרית ,ועולם ערכים הקשור לכל תחומי החיים – מטרות ,שאיפות ,תחומי עניין ,רגשות ,תרבות
פנאי ,ושימוש מושכל במדיה ובכסף.

הופכים את הטוב למצוין
ייחודיות ביה"ס בגודלו ,במנעד המסלולים לבגרות מיטבית ואיכותית ,ובאפשרויות הבחירה .כל המסלולים והמגמות פתוחים
בפני כל תלמיד ותלמידה

מסלולי הלימוד
 3מסלולי לימוד:
עיוני  5יח"ל | עיוני מדעי  5יח"ל | טכנולוגי  10יח"ל

מגוון תוכניות למצטיינים
אוניברסיטה לנוער | נוער שוחר משפט עברי | דרך הרוח בר אילן

מגמות לימוד ייחודיות
ייחודי ברמה עירונית
מגמת תקשוב -עתודה טכנולוגית יג'-יד' ,תעודת טכנאי/הנדסאי
ייחודי ברמה ארצית
מגמת חילוץ כבאות והצלה

מגמות לימוד נוספות
מדעי החברה (פסיכולוגיה סוציולוגיה) ,גיאוגרפיה ,משפט עברי ,רוסית ,ערבית ,מדעי המחשב ,כימיה ,ביולוגיה.

מסלולי העשרה והעצמה  -פתוחים בפני כל תלמידי ביה"ס
אומנויות הבמה – "מרימים מסך" הפקה מקצועית
קבוצת תיאטרון המורכבת מכל השכבות הגיל ועובדת עם מפיק מקצועי על מחזמר אותו מעלים לקראת סוף שנה"ל באחד
מאולמות התיאטרון בעיר.
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מנהיגות – "מועצת תלמידים"
פתוחה בפני כל תלמיד ותלמידה המעוניינים להוביל ולהשפיע .מועצת התלמידים יוזמת ומפעילה פרויקטים בביה"ס
ובקהילה .חברי המועצה רוכשים מיומנויות כמו מנהיגות ,עבודת צוות ,יזמות ,אחריות ועוד ..חברי המועצה הפעילים חברים
במועצת התלמידים העירונית.

נבחרות ספורט
תלמידי ביה"ס משתתפים בכל תחרויות הספורט העירוניות והמחוזיות ומגיעים להישגים וזכיות במקומות הראשונים.

כלים לחיים
סדנה אימון אישי/קבוצתי התומכת בלמידה ריגשית חברתית ( )SELומקנה מיומנויות וכלים יישומיים להגברת החוסן האישי,
בטחון עצמי ,עצמאות ,השגת מטרות אישיות ,ומוטיבציה פנימית.

קורסי העשרה
בשנה"ל תשפ"ג ביה"ס יפעיל קורסי העשרה לתלמידים בתחומים רלוונטים כמו "ניהול מדיה חברתית"" ,צילום בסלולר",
"רחפנים"" ,הגנה עצמית" וכו' ...הקורסים יפתחו בהתאם למספר הנרשמים.

מסלולים למצוינות לימודית
מתמטיקה –  5יחידות לימוד לימודים בקבוצה קטנה
אנגלית –  5יחידות לימוד לימודים בקבוצה קטנה
משפט עברי –  5יחידות באוניברסיטת תל אביב
דרך הרוח –  5יחידות באוניברסיטת בר אילן :ספרות ,פילוסופיה ,תנ"ך
אוניברסיטה לנוער – לומדים לקראת לימודי קדם תואר ראשון ברפואה ,משפטים ,סוציולוגיה,מטעם אוניברסיטת תל אביב

אחוז גבוה מהבוגרים שלנו זוכרים את ביה"ס ואת תקופת התיכון כחוויה ומעידים על תקופה נפלאה של התפתחות
וגדילה בסביבה תומכת ומאפשרת הרואה כל תלמיד ותלמיד.
לשאלות ,לתיאום פגישה עם המנהלת ו /או היועצת השאירו הודעת ווטסאפ ונחזור אליכם
טלפון | 054-816-4717 :מייל( Sima-m@ramat-gan.info :המנהלת סימה מאור)
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התיכון העל אזורי  -אורט אבין
חממה למצוינות מדעית טכנולוגית
ביה"ס "אורט אבין" נמנה עם בתי הספר המובילים של "אורט" ושל רמת גן .מאז הקמתו ולאורך שנות קיומו ,יש לביה"ס
מוניטין של בי"ס מצטיין ומוביל בתחום המדעים ,הטכנולוגיות והאומנויות .ביה"ס הוא מקום מעצים לתלמידיו ומוביל אותם
למצוינות ערכית ולימודית בסביבה תומכת וחדשנית .בית הספר פועל להעצמת התלמידים ,פיתוח מסוגלות עצמית ומימוש
עצמי ורואה כערך עליון את הקשר האישי המבוסס על כבוד ,ערכיות ודאגה לזולת.
רותם לצטר מנהל בית הספר:
"עלינו כמחנכים להאמין ביכולות תלמידנו להן אין גבולות ,לפתח את החוסן שלהם ולהכין אותם לעולם שמחוץ לבית הספר .לכל
תלמיד ותלמידה מגיעים יחס אישי ,אהבה ותשומת לב מירבית".

כיום "אורט אבין" מוביל ברמת גן:
 #באחוזי הזכאים לבגרות (.)99%
 #באיכות תעודת הבגרות -תעודת בגרות מצטיינת מדעית טכנולוגית.
 #בהוראה חדשנית ,המבוססת על יזמות וטכנולוגיה מתקדמת.
 #בלמידה במחשבים ניידים ,ספרים דיגיטליים ובגרויות מתוקשבות.
 #בשיעורי אסטרטגיות למידה להקניית מיומנויות.

חממת המצוינות שלנו:
 #מסלולי מצטיינים – בגרות מדעית טכנולוגית  5כפול  5( 5מתמטיקה 5 ,אנגלית 5 ,מדעים 10 ,יחידות טכנולוגיות).
 #מסלולי מצטיינים באקדמיה -שילוב מוסדות אקדמיים בהרכב הלימודים.
 #לימודי כתיבת קוד לכל התלמידים בשפות תכנות שונות לפי רמת התלמיד.
	#לימודי עיצוב "מייקרים" -סדנת המייקרים המעודדת יזמות ,יצירתיות ועבודת צוות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים
מתקדמים כגון מדפסות ותוכנות .D3
 #לימודים מדעיים טכנולוגיים במעבדות חדישות ומשוכללות.
 #לימודי ננו – טכנולוגיה במעבדות בר אילן.
	#לימודי אומנויות ותקשורת בשימוש פלטפורמות טכנולוגיות מתקדמות -רכישת רישיונות לתלמידים לעבודה מהבית עם
התוכנות המתקדמות ביותר לעיצוב ועריכה.
 #כיתת עתודה מדעית טכנולוגית -לימודים החל מכתה ט' :פיסיקה ,מתמטיקה  5יח"ל וסייבר.
 #לימודי אנגלית מואצת למתקדמים.
 #זכיה במקומות ראשונים בתחרויות מובילות במדעים ואומנויות.
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התלמיד במרכז
 #מרכזי למידה במתמטיקה לתגבור ותמיכה אישית בתלמיד.
 #מעטפת פדגוגית פרטנית של צוות מורים מתגבר.
 #חדר מוזיקה ,להקת בית ספר.
 2 #מחנכים בכתה ט' לחיזוק הקשר האישי.
 #כתות קטנות עד  30תלמידים בממוצע – רואים כל תלמיד ותלמידה.
 #שעות דיאלוג מורים ותלמידים בשיח מכובד "בגובה העיניים".
 #שיתוף תנועות הנוער במרחב הבית ספרי ועידוד מעורבות חברתית בקהילה.
 #שיחות חתך שבועיות עם מנהל בית הספר.
 #משלחת חילופי בני נוער ישראל – גרמניה.
 #גינה אקולוגית -טיפוח גינה קהילתית וחיבור לטבע.
 #מועצת תלמידים פעילה ומשמעותית המובילה את קהילת התלמידים.
	#איתכם עד הגיוס לצה"ל -צו ראשון ביחד עם החברים ,הכנה למיונים ,מסעות בעקבות לוחמים ,ימי חשיפה למכינות קדם
צבאיות ושנת שירות.
 #סיורים וימי שלח ,מסעות לפולין ,טיולים שנתיים ,גיחת שטח ובישולי שדה.
 #נבחרות ספורט -כדורגל ,מרוצי שדה ,כדורעף ,כדורסל.

מסלולים מדעיים טכנולוגיים
מסלול רובוטיקה ,מכטרוניקה והנדסת מכונות  10יחידות לימוד
במגמה לומדים מקצועות הנדסיים כגון לוגיקה ,מכניקה ,בקרה והנדסת חשמל בשילוב עיצוב תעשייתי .התלמידים נחשפים
לתחומים מתקדמים כגון מדפסות תלת מימדיות ,רחפנים ומסכות למציאות מדומה .למגמת הרובוטיקה ציוד חדשני ביותר
כגון ארדואינו ,רספברי פיי ,ערכות לגו מתקדמות ,ערכות וקס ועוד .סביבת הלמידה מעודדת יצירתיות ,השתתפות בתחרויות
ארציות ובינלאומיות .העבודה נעשית במעבדות חדשניות ,הכוללת חותך לייזר ומכונות  CNCמתקדמות.

מגמת הנדסת תוכנה /מסלול סייבר
הלימודים במסלול מדעי המחשב/הנדסת תוכנה מקנים לבוגרי התיכון יכולת מעשית וידע תיאורטי ,שמאפשרים להם להשתלב
בשירות הצבאי במקצועות טכנולוגיים ,בלימודי המשך באקדמיה ,ובעבודה בתעשיית הטכנולוגיה הגבוהה.
במסלול יכירו התלמידים את מושגי היסוד במדעי המחשב בשילוב עקרונות מבנה של מערכות תקשורת והגנת סייבר .התלמידים
ירכשו כלים וניתוח ופתרון בעיות באלגוריתמים ותכנון מערכות תוכנה וידע בשפות תכנות שונות .תלמידי המגמה משתתפים
בפעילויות העשרה שונות ,תחרויות ואולימפיאדת מדעי המחשב ,הרצאות העשרה וימי עיון ,וסיורים בחברות הייטק מובילות
כגון.Google, Amazon, Oracle :
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מגמת ביוטכנולוגיה
תחוםהביולוגיהפותחשעריםלכלתחומיהחייםהמודרניים.הביוטכנולוגיהמגייסתמערכותביולוגיותומנצלתאותןלצרכיוהמשתנים
של האדם ומשפרת את חיינו .במגמה יכירו התלמידים את תחומי הנדסת התא ,חיסונים  ,RNAמיקרובוטים ,תיקון תאי עצב ועוד.
במסגרת מגמת הביוטכנולוגיה מבצעים התלמידים פרויקט גמר ברמה מורכבת של  5יח"ל .בעבודתם התלמידים משתתפים
במחקר הנערך במוסדות כגון :בר -אילן ,מכון וייצמן ,המכון הוולקני ועוד .תלמידי המגמה מעמיקים בלימוד הרקע למחקר,
משלבים מיומנויות עבודה עם מכשור אוניברסיטאי מתקדם תוך הכרת מערכת המחקר ושיטות העבודה ומשתפים את הקהילה
בהשלכותיו.

מסלול העתודה המדעית הטכנולוגית
ייחודו של המסלול – מעניק לתלמידים תעודת בגרות איכותית 5 :יח"ל מתמטיקה 5 ,יח"ל מדעים :פיסיקה ,כימיה או ביולוגיה.
ו 10 -יח"ל טכנולוגיה :מדעי המחשב  /סייבר או רובוטיקה או ביוטכנולוגיה.
התוכנית חושפת את התלמידים לנושאים מתקדמים במדע ובטכנולוגיה :התלמידים מקבלים תוספת שעות לימוד במתמטיקה,
בפיסיקה ובסייבר על פי תוכנית לימודים ייחודית .הלימודים מתבצעים בצורה חווייתית ,למידה מתוך התנסות .התלמידים
מקבלים תוכנית העשרה מגוונת הכוללת סיורים ,הרצאות פעילויות המחזקות את הקשר שלהם והעניין שלהם בתחומים
הרלוונטיים .בוגרי תוכנית זאת מתקבלים ליחידות הטכנולוגיות המתקדמות בצה"ל.

מגמת תקשורת
פייסבוק ,אינסטגרם ,ווטסאפ ,טיקוטוק ,טוויטר ,קולנוע ,טלוויזיה ,חדשות ,פרסומות ...במאה ה 21-חלות תמורות
מהירות בטכנולוגיה ובעולם התקשורת בארץ ובעולם .ככל שנדע לבחון בעין ביקורתית את המדיה הסובבת אותנו ,כך נהיה
צרכני תקשורת נבונים יותר ואזרחים המודעים לנעשה סביבם ,ואזרחים פעילים ומשפיעים על החברה ועל מוסדותיה.
התוכנית החדשה והמגמה נמצאת ב"נבחרת החלוץ" כפיילוט של משרד החינוך כמגמה מובילה בארץ .התלמידים במגמה
לומדים להגיש עבודות חקר ולערוך מצגות בפני הכיתה .כמו כן החלק המעשי כולל הפקות סרטים תיעודיים ועלילתיים ,הסרטים
הטובים מתחרים בתחרות ארצית וזוכים כמעט בכל שנה.

מגמת אמנות ועיצוב גרפי
האמנות הפלסטית היא שפה חזותית ,המזמנת חוויה לימודית ייחודית ,המפתחת את יכולת ההתבוננות של התלמידים על
העולם .את שפת האמנות לומדים התלמידים בדרך של התבוננות וחקירה בסדנא .התלמידים מתנסים בטכניקות שונות:
רישום ,ציור בחומרים שונים ,פיסול ,הדפס וצילום .בכיתה יב' ,במסגרת הבגרויות ,התלמידים עובדים במשך כחצי שנה על
פרויקט אישי שאותו הם מציגים בסוף השנה בתערוכה.
מגמת העיצוב משלבת את לימודי שפת העיצוב ,לימודי תוכנות גרפיות ופיתוח חשיבה יצירתית .התלמידים לומדים את
התוכנות הגרפיות :פוטושופ ואילוסטרייטור ,ומתנסים בעיצוב כרזות ,קטלוגים ,לוגואים ,אתרי אינטרנט ועוד .במהלך הלימודים
התלמיד בונה תיק עבודות במגוון תחומים ונדרש להכין פרויקט גמר מעמיק ואיכותי .לרשות המגמה עומדת מעבדת מחשבים
משוכללת וסדנת אמנות .במסגרת המגמה התלמידים יוצאים לסדנאות שונות ,כגון :הדפס רשת ,יציקת גבס ,צילום ,רישום
מודל ,רישום בטבע ולסיורים במוזיאון העיצוב בחולון ,במוזיאון הרצליה ,במוזיאון תל אביב ובמוזיאון ירושלים.
מגמות לימוד נוספות בבית הספר  5יחידות לימוד :מדעי החברה סוציולוגיה ופסיכולוגיה ,ערבית וספרדית
לפרטים:
רח' שלם  ,3רמת-גן .טלפון | 03-6304111 :פקס03-6304118 :
אתרwww.ebin.ort.org.il :
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בית ספר בליך
אודות בית הספר
בית הספר 'בליך' הוא תיכון עירוני שלומדים בו  2,200תלמידים ב 65 -כיתות ,ומלמדים בו כ 220 -מורים.
תיכון 'בליך' הוא תיכון בעל מסורת של ערכים ושל מצוינות.
התיכון שם דגש על דמות הבוגר היוצאת משעריו ,בוגר "אוהב מוסר – אוהב דעת" ,ותכניות העבודה בבית הספר ,הן הפדגוגית
והן החברתית-ערכית ,מבוססות על ערכים אלה .מטרתנו היא לתת לבוגרינו כלים להתמודדות עם אתגרי המאה ה ,21-והיא
באה לידי ביטוי בסיסמה" :המתנה הגדולה ביותר שאתה יכול להעניק לילדים היא שורשי האחריות וכנפי העצמאות".
אצלנו התלמיד נמצא במרכז ,והצוות שלנו עמל על פיתוח היכולות האישיות של כל תלמיד ותלמידה .אנו מתמקדים בבית
הספר בהקניית ערכים ובעידוד יצירתיות כדי להביא את התלמיד לצמיחה אישית ואינטלקטואלית מאתגרת.

חזון בית הספר
תיכון בליך שואף לחנך את תלמידיו לאחריות ולמצוינות אישית בתחום הלימודי ,הערכי-חברתי והתנהגותי.
בהתאם לרוח החדשנות והתקופה תוך הטמעת מיומנויות טכנולוגיות.
אנו רואים חשיבות עליונה לפתח לומד עצמאי ולחזק את הקשר האישי המשמעותי בין צוות בית הספר לתלמידים גם
באמצעות כלים טכנולוגים.
צוות בית הספר מטפח בוגר בעל זהות יהודית ,ציונית ,דמוקרטית ,מחנך למעורבות משמעותית בקהילה ולשירות משמעותי
בצה"ל.

מצוינות בתחום הפדגוגי
בית הספר מציע מגוון עשיר של מסלולי לימוד ומגמות המאפשרים לכל תלמיד להתחבר לנקודת החוזק שלו.

מגוון מסלולי לימוד
לימודים מוגברים במדעים :מתמטיקה במסלול מואץ ,פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה ,מדעי המחשב ,הנדסת תוכנה ,סייבר ולימודי רפואה.
לימודים מוגברים במדעי החברה :סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ,כלכלה וניהול עסקי.
לימודים מוגברים בשפות :צרפתית ,ערבית ,ספרדית וסינית .בנוסף מתקיימים לימודי אנגלית במסלול מואץ לדוברי השפה
ברמת שפת אם
לימודים בדגש על התרבות והמורשת שלנו :תנ"ך ,משפט עברי ,לשון והבעה ,אזרחות ,היסטוריה ,ספרות וגיאוגרפיה.
מתוך מחשבה קדימה לעתיד פיתחנו מסלולים המשלבים לימודים אקדמיים וכן פרויקטים למצטיינים הכוללים הרצאות ,ימי
עיון בטכניון ובמכון ויצמן ,השתתפות באולימפיאדות (כימיאדה ,מתמטיקה ,אולימפיאדה וירטואלית ,פיזיקה ומדעי המחשב)
וכן תחרויות וחידונים.
מגוון מסלולי אמנויות :מחול  -בהנחיית טובי הכוריאוגרפים (כולל הופעות) ,מוזיקה ,תיאטרון (כולל הופעות) ומגמות
קולנוע ותקשורת.
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אקדמיה בתיכון
תלמידי בית הספר המעוניינים להעשיר אף יותר את ידיעותיהם לומדים במסגרות אקדמיות כגון ,אוניברסיטת בר אילן,
אוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן בשיתוף בית הספר במקצועות :פילוסופיה ,תוכנית אודיסיאה ,תוכנית אלפא ,תוכנית
אידיאה ,מדעי המוח ועוד.

עתודה מדעית טכנולוגית (עמ"ט)
"המחקר המדעי והישגיו אינם עוד עניין אינטלקטואלי מופשט בלבד ,המספק בעיקר צורכי הרוח והמחקר של יחידי
סגולה ,אלא גורם מרכזי ,יומיומי ,אשר יחד עם יגיע הכפיים ...הוא תנאי ראשון וראשי להתקדמותו של עם תרבותי",
דוד בן גוריון.
המטרה
מטרת התכנית 'העתודה המדעית טכנולוגית' – טיפוח מצוינות מדעית טכנולוגית במסלול יוקרתי המוביל לקידום עתידם של
התלמידים דרך תעודת בגרות איכותית בתחומי המדע והטכנולוגיה להשתלבותם בשוק העבודה.
התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי יכולות ומוטיבציה גבוהות המעוניינים ללמוד מעבר לדרישות החובה בשני המסלולים
הבאים:

מסלול 5+5+5

מסלול 5+5+5+5+5

מתמטיקה  5יח"ל

מתמטיקה  5יח"ל

פיזיקה/כימיה/ביולוגיה –  5יח"ל

אנגלית  5יח"ל

מדעי המחשב/פיזיקה/כימיה/ביולוגיה –  5יח"ל

פיזיקה/כימיה/ביולוגיה –  5יח"ל
הנדסת תכנה/מערכות בריאות –  5יח"ל
פרויקט גמר –  5יח"ל

במסגרת התוכנית תלמידים מקבלים:
>>

שעות תגבור במקצועות העמ"ט כבר בכיתה ט'.

>>	הרחבה והעשרה (סיורים ,הרצאות וסדנאות) בתחומי המדע ,הטכנולוגיה והמתמטיקה וחשיפה לנושאים נוספים
והרחבת אופקים.
>>

מיומנויות להמשך במסלול אקדמי בתחומי המדע והטכנולוגיה אשר הינם בעלי ביקוש גבוה בשוק העבודה.

התוכנית מוכרת בטכניון ובאוניברסיטה חיפה ומקנה בונוסים נוספים על שילוב המקצועות הנ"ל בתעודת הבגרות.
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תכנית נחשון
מטרות התוכנית טיפוח ופיתוח נוער מוכשר וערכי ליצירת פוטנציאל לעתודת מנהיגות מובילה למדינת ישראל ,במסגרת של
כיתת מצוינות ייעודית "נחשון" .הכיתה מוכוונת מסלול מדעי – טכנולוגי.
תוכנית נחשון פותחה במסגרת התכנית הצבאית "תלפיות"  -תכנית מצוינות צבאית אקדמית להכשרת מנהיגות ביטחונית -
טכנולוגית מעולה לליבת מערכי המו''פ והאמל''ח של מערכת הביטחון.
התוכנית הוקמה כפיילוט בשנת הלימודים תשס"ט בשלוש כיתות י' בשלושה בתי ספר ,כיום מפותחת ככיתת מצוינות
בעשרות בתי ספר ברחבי המדינה.
התוכנית קיימת בבי"ס "בליך" החל משנת תשע"ד.
ההכשרה מבוססת על פיתוח מקבילי בשלושה בסיסי כוח:
מדעי טכנולוגי
ישראל  -עם ,מדינה ,חברה

השכלתי
ערכי
אוניברסלי

אישיותי
הנעה עצמית ,חלק מחברה ,הובלה
מיומנויות רכות  -כלי הבעה ,ניהול

יהודי ,ציוני
עקרונות התוכנית

כיתת דגל לימודית וחברתית ,המיועדת לתלמידים בעלי אוריינטציה מדעית – טכנולוגית ורצון לתרום ,להשפיע ולפתח את
יכולותיהם האישיות והמנהיגותיות.
במסגרת תכנית הלימודים הרגילה משולב יום
בשבוע ייעודי לבניית בסיסי הכוח .יום זה כולל
מגוון פעילויות כגון הרצאות ,סיורים ,סדנאות
ועודות חקר.
>>	המחנך הינו מנהיג המוביל את הכיתה
בתהליך ארוך ורציף.
>>	פיתוח סדור של שלושת בסיסי הכוח בכל
הפעילויות כרכיב מהותי בבניית מנהיגות
מובילה ומחויבת.
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>> לימוד אקטיבי.

>>

סיורים לימודיים.

		
>> עבודה בצוותים.

>>

תכנית העצמה אישית.
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תכנית רמון – ע"ש אסף רמון
״חונכנו ,אחיי ואני ,לשאוף להגשמת חלומותינו על בסיס האמונה שכל אחד
צריך למצוא את ייעודו בעצמו״.
תוכנית רמון היא תוכנית ייחודית של תיכון בליך לתלמידים מצוינים ומצטיינים
בתחום הלימודי והחברתי ,אשר בנויה על תפיסת למידה רב-ממדית
ואינטרדיסציפלינרית.
תלמידי התוכנית עוברים במשך ארבע שנים תהליך פיתוח אישי המאפשר להם
לגבש את זהותם והגדרתם העצמית ,שילוב של למידה מבוססת חקר ,פרויקטים
קבוצתיים והתנדבות בקהילה.
התוכנית נועדה לתלמידים רב תחומיים המחפשים לשלב בגרות ריאלית
והומאנית ,ובעלי רצון וכוונה לקחת חלק משמעותי בחברה הישראלית.
בית ספר בליך חרט על דגלו את החינוך החברתי ,ותוכנית רמון היא יוזמה בית
ספרית שמטרתה לסייע לתלמידים יוצאי דופן להיות המנהיגים של דור העתיד.
על התוכנית
התוכנית קרויה ע"ש אסף רמון ,בוגר בית ספרנו ,ונבנתה בשיתוף קרן רמון; קרן אותה ייסדה אימו של אסף -חברת הקהילה,
רונה רמון -שמפעל חייה עסק בעשייה חברתית למען החינוך
דרישות קבלה ארבע שלבים:
ממוצע ( )  >-כתיבת נייר עמדה  >-מיון קבוצתי  >-ראיון אישי
מסלול לימודי
בשנים הראשונות של התוכנית התלמידים ילמדו באמצעות למידה אינטרדיסציפלינרית -המקצועות מחולקים לאשכולות
לימודיים ובכל אשכול חברי צוות המורים המקצועיים עובדים יחד לבניית תכנים המשלבים בין מקצועות ההוראה השונים
באשכול ,לתכנים של התוכנית.
הלמידה בתכנית הינה למידה חווייתית מבוססת פרויקטים ,המשלבת סיורים לימודיים ,שיתופי פעולה עם אנשי מקצוע,
ומיישמת עקרונות בלתי-פורמליים בציר הפיתוח האישי.
בשנות הבגרות ,התלמידים ילמדו במסלול ייחודי
המשלב בגרות ריאלית והומאנית.
>>	 5יח"ל מדעי -מקצוע מדעי לבחירה
>>	 5יח"ל חברה ורוח -תוכנית ייחודית ללימודי
פילוסופיה ,סוציולוגיה ואזרחות
>>	 5יח"ל אסטרונומיה וחלל -מגמה חדשנית
ששמה דגש על חלל בלימודי הפיזיקה
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מצוינות בתחום החברתי-ערכי
החינוך החברתי-ערכי אצלנו הוא חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים ,והוא מתמקד הן בפרט והן בכלל .בית הספר מעוניין לסייע
לכל תלמיד לברר את זהותו ואת זיקתו למעגלי השייכות השונים שבהם הוא חי ולכוונו למעורבות חברתית ,קהילתית ואזרחית.
לשם השגת מטרה זו בית הספר מפעיל ,לצד לתכנית הלימודים הרגילה ,גם פרויקטים מגוונים בתחום החינוך החברתי כמו
דיונים ציבוריים ,תרגיל להדמיית בחירות ,הרצאות לתלמידי השכבות ,פעילויות של מועצת התלמידים והפסקות פעילות.
פעילויות אלה חושפות את התלמידים לדיון חינוכי בסוגיות ערכיות ואקטואליות ,מעודדות אצלם סקרנות אינטלקטואלית,
מזמנות להם היכרות עם צורכי החברה ודורשות מהם התמדה ,לקיחת אחריות ופיתוח תקשורת בין-אישית.
נוסף על כך ,בבית הספר מופעלת התכנית להטמעת ערכים בלימודים ,המבוססת על התפיסה שפדגוגיה
וחינוך ערכי שזורים זה בזה .כל מורה הוא איש חינוך ,והאחריות לחינוך הערכי מוטלת עליו ,בין שהוא מחנך ובין
שאינו מחנך .אנו מעודדים את המורים לזמן במהלך השיעור שיח ערכי המסייע להשגת מטרות-העל בחינוך.
במילים אחרות ,כולנו "מדברים ערכים"!
עוד פעילויות חינוכיות המתקיימות בבית הספר :טיולים שנתיים ,טקסים ,ימי גיבוש ,הרצאות אורחים במגוון נושאים ,תכניות
מניעה ,ימי תיאטרון ,מוזיקה ומחול ,משלחות נוער לחו"ל ועוד.
כל זה לצד שעות חינוך ,שבהן המחנכים עוסקים בסוגיות אקטואליות ,בנושאים חברתיים וכד'.
אנו שואפים אפוא למצוינות אישית וחינוכית ,ערכית וחברתית ,ואנו מחנכים את תלמידינו לקבל עליהם אחריות
חברתית ולאומית.
בית הספר רואה חשיבות גם לטיפוח הקשר עם הקהילה שבתוכה הוא נמצא .לשם כך אנו מקיימים ערבי עיון בספרייה ,שאליהם
מוזמנים תושבי השכונה ,ואנו מקיימים איתם גם קשר באמצעות פעילות הספורט.

בליכ'פת לי – מעורבות חברתית ללא הפסקה
>> ימי של"ח

>> ימי גיבוש

>> צעדות

>> טיולים

>> מסע לפולין

>>	בחירות/דיון ציבורי

>> נבחרות ספורט

>> משלחות נוער

>>	חינוך לציונות
ולדמוקרטיה
>> הרצאות שכבתיות

>> חינוך לערכים
>> תכניות מניעה

>>	תלמידי המגמות הייחודיות מתנדבים בבי"ס ויצמן בתל-השומר ומעבירים פעילויות חווייתיות לתלמידים מאושפזים
פעילות "שישי שמח" בבית חולים תל-השומר
>> פעילות ענפה של מועצת התלמידים -הפסקות פעילות
>> פעילות הסברתית בשיתוף עם הבינתחומי בהרצליה
>> יום כישרונות צעירים
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תיכון על שם בגין  -תעודת זהות
מנהלת :אורלי גרי
כתובת :רח' רפאל איתן  ,1רמת אפעל (ליד הכניסה לבית היולדות במרכז הרפואי שיבא)
טל 03-6749772 :או ( 03-5373907אצל )6
קווי תחבורה :כל קו שמגיע לכניסה המערבית של המרכז הרפואי שיבא

החזון
התיכון הוא מרחב בו התלמידים ,התלמידות והצוות החינוכי יוצרים לעצמם מציאות של הווה ועתיד ,משפיעים על הלמידה
ועל שלומותם ( )WELL-BEINGכבסיס לחיים מלאים ומשמעותיים.

המשימה
להפוך את  4שנות התיכון לתקופת התפתחות והתבגרות משמעותית בחיי התלמידות והתלמידים .כזו שתיזכר לטובה ותהיה
לכוכב הצפון ,אשר אורו ינווטו את המשך דרכם.
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ייחודיות בית הספר
(מ ַא ֵּמנטור)  -תפיסת חינוך חדשה
מוביל ְ
אבן הבניין של התיכון :צוות של  15תלמידות ותלמידים בעלי מכנה משותף כמו חברים ו/או תחומי עניין .זו מסגרת השייכות
(מ ַא ֵּמנטור
הבסיסית לכל אורך שנות התיכון .כל צוות ילווה על ידי בעל.ת התפקיד החדש הקיים רק בביה"ס שלנו :מחנך מוביל ְ
 גם מאמן וגם מנטור)יחס אישי זה יאפשר בניית תכניות אישיות ,יצירת מגוון התנסויות וקשר אישי הדוק.

הקמפוסים  -תפיסת שייכות חדשה
כיתות הלימוד בהן ילמדו המקצועות השונים יורכבו מ 30 -תלמידות ותלמידים (  2קבוצות של  )15כאשר כל  2כיתות ישוייכו,
על פי תחומי עניין ותשוקה של התלמידות והתלמידים ,לאחד מ  -4הקמפוסים הייחודיים לביה"ס  -קמפוס אמנויות ,קמפוס
מדעים וטכנולוגיות ,קמפוס מדעי הרוח וקמפוס מדעי האדם.

שותפויות  -תפיסת אקוסיסטם חדשה
• עבודה משותפת ורצופה עם מגוון גורמי ידע מקצועיים מעצימים (דוגמת המרכז הרפואי שיבא ,בית צבי ,מכון וינגייט ועוד)
• למידה בין תחומית (שילוב בין מקצועות לימוד סביב רעיונות ונושאי ליבה)

תכניות לימוד  -שילוב בין המוכר לחדש
• בגרויות בתחומי עניין רחבים בנוסף למגמות הקלאסיות והטכנולוגיות.
• תכניות מצויינות במרחב התיכון :נחשון ,מצויינות אישית בשותפות עם גורמים חוץ  :אוניברסיטאות ,אגודות ספורט ועוד.
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קורסים (ט')

מגמות לימוד (י'-יב')

קמפוס מדעים וטכנולוגיות:

קמפוס מדעים וטכנולוגיות

מדעי המחשב

כימיה

חשיבה מיחשובית

פיסיקה

טכנולוגיה ואתיקה

ביולוגיה

מייקרים ()Makers

מדעי המחשב במגוון התמחויות

קמפוס מדעי האדם

קמפוס מדעי האדם

מדעי המוח

חינוך גופני

פרחי בריאות ורפואה

מדעי המוח (בתהליכי אישור)

קמפוס מדעי הרוח

פרחי בריאות ורפואה

תיכנון והתחדשות עירונית במאה ה21-

קמפוס מדעי הרוח

פסיכולוגיה

תיכנון והתחדשות עירונית במאה ה21-

יזמות

מדעי החברה

פילוסופיה

ערבית

דיפלומטיה

ספרות (דרך רוח)

קמפוס אמנויות

פילוסופיה (דרך רוח)

אמנויות

קמפוס אמנויות

אמנות העיצוב

אמנויות ואמנות העיצוב

תאטרון

תאטרון

תקשורת

תקשורת

מוסיקה

*ייתכנו שינויים בהרכב הקורסים בעקבות בחירת
התלמידות והתלמידים

*ייתכנו שינויים בהרכב המגמות בעקבות בחירת
התלמידות והתלמידים
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הערכים שלנו ומשמעותם
>> קשר ושימת לב לאדם באשר הוא אדם
>> בחירה  -מעודדת פרואקטיביות ,חשיבה וקבלת החלטות מתוך עניין
>> קהילתיות  -בית הספר הוא חלק ממרקם קהילתי וישגשג בזכות קשרי הקהילה שיווצרו.
>> שגרת חדשנות  -מחקר ופיתוח תכנים ודרכי הוראה פנים בית ספרי ,עידוד יזמות וחדשנות ,חשיבה יצירתית וביקורתית
>> שייכות וגאוות יחידה

פעילות חברתית-תרבותית-ערכית
בתהליכי גיבוש יחד עם צוות תלמידות ותלמידים שמוקם במיוחד ואשר ייקח חלק משמעותי בהובלת הפעילות במהלך השנה.
לדוגמה ,שת"פ עם בית אקשטיין אשר יפעל בסמוך לתיכון.
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תיכון זומר
מידע כללי
מנהל :רלי פיגנבלט
כתובת :שדרות למדן 1
טלפון | 03-7585430 :פקס | 03-7585431 :דוא"לwaldorfhigh@gmail.com :
אתר בי"סhttp://www.waldorf.org.il/Waldorf/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=84&FID=834 :
פייסבוק/https://www.facebook.com/zomer.high.school :

מי אנחנו?
תיכון זומר קיים כבר  11שנים ,וסיימו בו בהצלחה כבר  7מחזורים .רוב התלמידים שלנו מגיעים מבית הספר היסודי זומר ,אבל כל
שנה אנחנו קולטים לכיתה ט'  20עד  25תלמידים מבתי ספר אחרים .אנחנו יושבים בשדרות למדן ,שדרה ירוקה וחמודה ממש
קרוב להרצל וביאליק .אנחנו בית ספר קטן ואינטימי 2 -כיתות בשכבה של  36תלמידים ,תיכון של כ 300-תלמידים.
רבים לא יודעים כי בית ספר זומר הוא למעשה מכיתה א' עד י"ב .זוהי דרך חינוכית שמלווה את הילדים מילדות לבגרות ,מגן
ועד לי"ב.
זומר הוא בית ספר ייחודי מהזרם האנתרופוסופי ,או חינוך וולדורף.

מה זה חינוך וולדורף?
העקרונות שלפיהם פועל התיכון הם אותם העקרונות שמלווים את חינוך ולדורף מגיל הגן ועד לי"ב ,וניתן לציין כאן שלושה
מרכזיים:
תפיסה התפתחותית של הילד :תוכנית הלימודים נבנית בכל שנה לפי צרכי הגיל ולפי צרכי הכיתה .בכל גיל נדרש מאיתנו לתת
דבר מה אחר לנערים ולנערות ,בהתאם להתפתחות שלהם.
רוחב יריעה :החינוך מכוון לפיתוח אדם מאוזן ושלם -בגופו ,בנפשו וברוחו .לכן ניתן דגש לא רק להישגים האקדמיים של
התלמידים ,אלא גם לפיתוח יכולותיהם הגופניות ,האמנותיות והחברתיות.
להכיר את העולם :החינוך מכוון להיכרות של האדם עם עצמו ועם העולם ,על פי תוכנית לימודים רחבה הנוגעת בכל תחומי
היצירה האנושית .לכן אנחנו מבקשים לא לצמצם אלא להרחיב .אצלנו הם גם ילמדו מדעים וגם הומניסטיקה וגם אמנויות .גם
יעשו בגרויות ברמה גבוהה וגם יעלו הצגה כיתתית ופרויקט גמר בסוף כיתה י"ב.
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מה זה אומר בפועל?
ללמוד אחרת
היום שלנו נראה אחרת .את היום עצמו מתחילים בפתיחת בוקר עם המחנכים -בפעילות גופנית או משחק כדי להתחיל את
היום .אחר כך לומדים כל יום בבוקר את אותו הנושא במרתון רצוף של  3עד  4שבועות ,מרתון שנקרא תקופה וכותבים במחברות
מיוחדות ,מחברות תקופה .את מקצועות התרגול (מתמטיקה ,אנגלית ,לשון וכו') לומדים בשעות האמצע ,ומסיימים בדרך כלל
בתקופה אמנותית .אצלנו האמנות משולבת לתוך מהלך היום -שירה ,ציור ,תיאטרון ,פיסול ועוד ,כולם נלמדים אצלנו.

קליעת סלים בכיתה י'

מגוון רחב :איך נראית השנה?
לא רק היום נראה אחרת .גם השנה נראית אחרת ,וכוללת פעילויות מרובות ומגוונות.

טיולים
יוצאים לטיולים ארוכים בטבע .בכל שנה יש לנו טיול תיכון ,שבו
כל התיכון מטייל ביחד .זהו טיול בן שבוע ,שבו ישנים בשטח
והולכים הרבה ברגל .מעבר לטיול המרוכז הזה ,כל כיתה מקבלת
אתגר משלה .בכיתה ט' עורכים ניווטים בשטח ,בכיתה י' סדנת
הישרדות ,ובכיתה י"א טיול אתגר ,שכולל הליכה מרובה עם כל
הציוד על הגב .הטיולים מהווים אפשרות לתלמידים להכיר את
עצמם ואת חבריהם ,בתנאים מאתגרים ושונים מסביבת בית
הספר הרגילה.

טיול אתגר בכיתה י"א
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הצגות והופעות כיתתיות
יש לנו מגמת תיאטרון ,אבל חוץ ממנה
כלל התלמידים מתנסים בעבודה
דרמטית ומוזיקלית באופן שוטף.
בכיתה י' ובכיתה י"ב התלמידים מעלים
הצגות כיתתיות .כל התלמידים שותפים
לעבודה -מבחירת המחזה ,דרך הקמת
התפאורה וכמובן -העלייה על הבמה.
בכיתה י"א הכיתה מעלה מופע מוזיקלי,
שאת שיריו הם בוחרים ,וחלק מהם הם
גם כותבים ומלחינים בעצמם .העבודה
הקבוצתית האינטנסיבית מביאה לשיא
את היכולת לשתף פעולה עם אחרים
ולהרים פרויקט משותף ביחד.

תמונה מתוך הצגת כיתה י'

עבודה חברתית והתנדבותית
תרומה לקהילה היא ערך אצלנו .שבוע בכל שנה הכיתות יוצאות לשבוע התנדבות .שכבת ט' בדרך עושה משהו פיזי -מפלסת
שביל או עובדת בחפירות ארכיאולוגיות .שכבת י' בדרך מתנדבת בעזרה לאנשים ובמקום לאנשים עם מוגבלויות ,ובכיתה י"א
עליהם למצוא מקומות התנדבות בכוחות עצמם ולהתנסות בהתנדבות עצמאית .זאת מעבר לעבודה התנדבותית שעושים
בשגרה ,הכוללת פרויקטים שונים.

עבודת גמר
בכיתה י"ב התלמידים מגישים עבודת גמר -גם עיונית וגם אמנותית .עבודת הגמר מתחילה בשאלה שמעניינת את התלמיד.
מה הוא היה רוצה לחקור או לגלות? התלמיד ,בעזרת מנחה ,חוקר את הנושא ,מראיין אנשים ומנסה לגלות מה לעולם יש לספר
לו על השאלה .במקביל התלמיד עובד גם על עבודה אמנותית ,שבדרך כלל קשורה לשאלה אותה הציב בעבודה .לעתים עבודות
אלו משתלבות גם בבגרויות ,ומוגשות כעבודות גמר המזכות ב 5-יח"ל נוספות.

מצוינות אקדמית
כל העושר הזה מגיע לצד עבודה אקדמית ברמה גבוהה .כל
התלמידים ניגשים ל 5-יח"ל בגרות באנגלית .כשליש בוחרים
לגשת ל 5-יח"ל במתמטיקה ,ויש לנו  93.3%זכאות בבגרות .אנחנו
מציעים  5מגמות :פיסיקה ,מחשבת ישראל ,אמנות חזותית,
תיאטרון וגיאוגרפיה או מדעי כדור הארץ .תלמידים רבים בוחרים
ללמוד באוניברסיטה במקביל ולהעשיר את עולמם האקדמי.
התלמידים עומדים בכל הדרישות של מקצועות הליבה ומצליחים
בבחינות הבגרות .אחוזים גבוהים מסיימים בגרות בהצטיינות ועם
בגרות איכותית.

תלמידים מתכוננים ביחד לבגרות  5יח"ל מתמטיקה

למי זה מתאים?
נשמח אם תבואו אלינו -מתוך ידיעה שמדובר בבחירה של מסלול ייחודי ומאתגר .האתגר הוא ברב התחומיות של הלימודים ,מה
שאומר מחויבות לעבודה משמעותית בתחומים רבים במקביל .אם זה אתגר שמעניין אתכם -נשמח להכיר!
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תיכון אלון
מנהל בית הספר :עירן ירושלמי
רח' :עוזיאל  ,106טל | 03-6775026 :פקס | 03-5743614 :אתר | alonrg.com :דוא"לalonramatgan@gmail.com :
תחבורה ציבורית.34 ,63 ,67 :
תיכון אלון הוא בית ספר ייחודי ,המציע לימודים עם יחס אישי במלוא מובן המילה.
כל תלמיד ותלמידה שלומדים בבית הספר הם יחידים ומיוחדים.
צוות בית הספר מעניק להם מרחב למידה אופטימלי בכיתה המונה עד  25תלמידים,
מעצים אותם במגוון תוכניות חברתיות ולימודיות
תומך בהם בכל אתגר שניצב בדרך
ומסייע להם במקצועיות רבה להצלחה מרבית בבחינות הבגרות.
לצוות בית הספר יש יכולת לתת מענה לכל תלמיד ותלמידה ,מתוך היכרות עם עולמם האישי .המענה ניתן בתחום הלימודי,
הרגשי והחברתי.

חזון בית הספר
• תיכון "אלון" הוא מוסד חינוכי השואף להציב את בוגריו בחזית העשייה הטכנולוגית והחברתית בארץ.
• אנו מובילים את תלמידי ביה"ס לעבר תעודת בגרות ותעודה טכנולוגית ,תוך דגש על מיומנויות המאה ה– .21
•	בתיכון אלון מאמינים בערכי היסוד:
כבוד האדם ,שוויון ,דרך ארץ ותרומה לקהילה ושואפים לחזק בקרב התלמידים את תחושת השייכות לארץ ולמדינה.
•	אנו מטפחים את חוזקות הפרט ומקפידים על סובלנות ,הקשבה ותחושת המוגנות בביה"ס ומציעים לתלמידים מסלולי
למידה מגוונים במטרה לתת מענה מדוייק מבחינה לימודית וחברתית לכולם.
להגשמת חזון בית הספר עומדים לצידכם:
• צוות מורים מקצועי ,מנוסה ,רגיש ואכפתי המעניק יחס חם ויוצר חוויה לימודית חיובית במהלך שנות הלימודים בבית הספר.
• תקנון בית ספר ברור ועקבי המאפשר שיגרת לימודים מכבדת ותקינה.
• אוזן קשבת ומתן מענה מיידי בפתרון כל בעיה אישית ולימודית וכל זאת בדרך של:
>>

דיאלוג מתמיד בין המורה לתלמיד.

>>

צמיחה מתוך חוזקות.

>>

בניית תוכנית לימודים אישית ע"פ הישגי התלמיד.

הענקת מסגרות תומכות למידה ומרכזי מצויינות.
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סיוע לימודי ניתן לכלל התלמידים במספר דרכים:
• שעות פרטניות ע"י מורי בית הספר
• שעות חונכות אישיות וקבוצתיות
• חונכות אישית וקבוצתית ע"י חיילים מחיל טכנולוגיה
• חונכות אישית וקבוצתית ע"י בוגרי יחידת ( 81היחידה הטכנולוגית של מערך המבצעים המיוחדים – חיל המודיעין)
• שעות מתי"א
• קורסי קיץומרתונים לקראת בחינות הבגרות

מגמות הלימוד בבית הספר
בסוף כיתה י"ב זכאים התלמידים לתעודת בגרות ולתעודה טכנולוגית ע"פ ההתמחויות השונות.
מסלולי לימוד עיוניים וטכנולוגיים המאפשרים  4יח"ל במתמטיקה ו 5-יח"ל באנגלית.

מגמת אומנויות העיצוב ( 8יח"ל)
לימוד מקצועות העיצוב בבית הספר התיכון מקנה לתלמידים ידע על העולם החזותי ,כלים להבנת השפה החזותית ואמצעים
ליישומה בעבודה היצירתית.
תכני הלימוד באים לידי ביטוי בארבעה תחומים:
יצירות אומנות ,אדריכלות ועיצוב ,הדגמים והצורות ,המרכיבים את העולם החזותי.
תוכנית הלימודים מתמקדת בציור ובתולדות האומנות לצד עיצוב גרפי וגרפיקה ממוחשבת בהתמחות .בוגרי המגמה יכולים
להמשיך בלימודים בלימודים באוניברסיטאות ובמכללות השונות ,ולהשתלב בעולם העיצוב והפרסום.

טו"ב ( -טכנאות ובגרות) מערכות אנרגיה ובקרה
הלימודים בתחום הטכנולוגיה המתקדמת והתעשייה עתירת הידע ,מתקיימים בכיתה ובמעבדה .במהלך שנות הלימוד ,מסיים
תלמיד כיתה י"ב עם תעודת בגרות ותעודת טכנאי .הלימודים במגמה מהווים תשתית ללימודים אקדמיים (לבעלי תעודת
בגרות) וללימודי המשך לדיפלומת טכנאי ולדיפלומת הנדסאי (י"ג-י"ד) .במסלול זה משלימים התלמידים את ההשכלה
הנדרשת לצורך קבלת רישיון חשמלאי טכנאי וחשמלאי הנדסאי בהתאמה.
במסגרת לימודי ההתמחות  -מערכות הספק ,פיקוד ובקרה' אנרגיה מתחדשת ,חשמל חכם (בית חכם) ,מכין התלמיד פרויקט
בו הוא בונה דגם המדמה מערכת מבוקרת הכוללת את מערך הבקרה הדרוש לפעולתה ,תוך כדי שימוש ברכיבי פיקוד ובבקרים
מתוכנתים.

תיירות ופנאי ( 5יח"ל)
במסגרת לימודי המגמה ,לומדים התלמידים להכיר להכיר את המאפיינים התיירותיים ,תיירות נכנסת ,ניהול השיווק התיירותי,
לימודי הפנאי ,תכנון תיירות ,וכן את ארצות התיירות ,ניהול וייעוץ תיירותי במשרד נסיעות ,ניהול חשבונות ,הזמנות וקבלת
אורחים במלון ,ניהול מלונאי ויישומי מחשב בבתי מלון ובתיירות.
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סייבר גיאוגרפיה ( 5יח"ל)
תכנית הלימודים המחייבת ב"גאוגרפיה אדם וסביבה" כוללת מגוון סוגיות נבחרות בנושאים הבאים:
הגאוגרפיה של ארץ ישראל ,הגאוגרפיה של המזרח התיכון ,הפיתוח והתכנון המרחבי ,כדור הארץ והסביבה ,האדם במרחב
החברתי תרבותי ,נתי"ב – ניתוח תופעות יסוד ותהליכים גאוגרפיים במרחב הגלובלי.

ניהול עסקי ( 10יח"ל)
תהליך הלמידה משלב תכנים עיוניים לצד התנסות מעשית במספר רב של תחומי ידע ומיומנות .התלמידים כותבים עבודות
ומבחנים מבוססי ידע שרכשו בתהליך ההתמחות ,ומפתחים את החשיבה החברתית והביקורתית שלהם.
הלימודים מקנים תעודת בגרות ותעודה טכנולוגית מקצועית (הנהלת חשבונאות סוג  .)2במהלך הלימודים נחשפים התלמידים
למערכת החשבונאית והכלכלית במשק .באמצעות סיורים לימודיים ומפגשים עם אנשי מפתח מתחום הכלכלה ,נחשפים
התלמידים לאופן ההתנהלות והמבנה הארגוני של עסקים ,מפעלים ועוד.

מגמת הנדסת תעשיה וניהול ( 10יח"ל)
הלימודים במגמה מפתחים אצל בוגריה הבנה וידע של תהליכים המתרחשים בארגונים תעשייתיים ,כמו גם בארגונים נותני
שירות .כמו כן ,הלימודים מקנים ללומדים ידע והבנה של תהליכים בתעשייה יחד עם כלי ניהול הנדרשים להובלת תהליכים אלו.
התלמידים רוכשים כלים לניתוח אנליטי של תופעות כלכליות במפעלים ובארגונים שונים.
במסגרת לימודי ההתמחות בתחום “ניהול הייצור” לומדים התלמידים את יסודות הנדסת הייצור וניהולו ומבצעים פרויקט גמר
בהתאם לתכני הלימוד והארגון אותו הם חוקרים.
בוגרי המגמה הזכאים לתעודת בגרות יוכלו להמשיך את לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה והם יוכלו גם להמשיך את לימודיהם
לתואר טכנאי או הנדסאי תעשייה וניהול בהתמחות “מערכות תפעול".

מרכזי העצמה
בבית הספר פועלות תוכניות חברתיות ופדגוגיות שמטרתן להעצים את התלמידים ברמה האישית והחברתית .כל אחד ואחת
מהתלמידים ,יכולים למצוא את מקומם באחת התוכניות ,ובעזרת המנחים השונים ,לרכוש כלים להגשמת החלומות.

הנהגת תלמידים
מסלול מואץ לתלמידים מצטיינים  -טיפוח מצויינות לימודית במתמטיקה ואנגלית בקרב שכבת ט' וי'.

"זיו נעורים"
טיפוח כישורי מנהיגות דרך הימאות

"צהלה"
מנהיגות והכנה לחיים

"ללמוד ללמד"
קורס לתלמידי  4יח"ל במתמטיקה המקנה כלים להעברת שיעורים פרטניים.
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נ.מ.ש (נוער מוביל שינוי)
תוכנית העצמה המובילה לשיוויון ולהקניית מיומנויות ערכיות וחברתיות.נבחרת כדורגל בית ספרית
חיזוק כישורים בתחום הכדורגל ע"י מאמן נבחרת ומורה לספורט.

Chat away
מפגשי זום עם מתנדבים דוברי אנגלית מרחבי העולם.

חדר משלך
סדנא לכתיבה יוצרת

ספורט בבית הספר
בית הספר מעודד את העיסוק בספורט ומטפח אותו .נבחרות בית הספר הגיעו להישגים נכבדים בתחום הכדורגל ,הכדורסל
והאתלטיקה הקלה בליגות מחוזיות.
כחלק מתפיסה זו ,אחת לשבוע מתקיים אימון כדורגל בבית ספר המועבר ע"י מאמן מקצועי ומורה לחינוך גופני.

הורים ותלמידים,
אתם מוזמנים לערב פתוח שיתקיים בזום בתאריך  ,27.2.22כ"ו אדר א' ,תשפ"ב.
נשמח לצעוד איתכם בדרך החדשה.
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תיכון איתן
בית קטן – שינוי גדול
תיכון איתן הוא בית ללמידה אחרת .בית הספר מונה  100תלמידים ,שנהנים מחינוך אחר ,חינוך מעורר עניין ,עשייה לימודית
חברתית וערכית של התלמיד עצמו.
בית הספר מהווה כלי סיוע ,העוזר לכל תלמיד לסלול את דרכו להצלחה.
תלמיד שמגיע לבית הספר מנהל דיאלוג מתמשך עם הצוות החינוכי במטרה לסמן לעצמו את המטרה ,תוך הכרת חזקותיו
וחולשותיו לצד בניית מענים רגשיים ,פדגוגיים וחברתיים שיתמכו בבניית עמוד השדרה שלו כאדם בוגר .תלמיד שמסיים אצלנו
את  4שנות הלימוד יוצא לעולם עטוף באהבה ומצויד בארגז כלים שיאפשרו לו לממש כל מטרה .הוא כבר התנסה והוכיח לעצמו
שמסוגל.

איך נוצר הקסם?
הצלחה בדרך שלך
סיפרו לך שאתה לא יכול? שאתה לא יודע? לא מסוגל? שהלימודים גדולים עליך? תן לנו לספר לך סיפור חדש אותו נכתוב יחד.
אצלנו מאמינים כי אתה מסוגל להצליח ולהשתמש בחזקות שלך ,כשאתה עטוף באחרים המסייעים לך ולוקח במקביל ,אחריות
והובלה של הדרך בה אתה צועד .אנחנו מאמינים כי בחשיבה ועשייה משותפת ,שלך ושלנו נמצא את הדרך היצירתית ,הגמישה,
הדינמית .זאת המתאימה בדיוק לך.
לאן נושבת הרוח?
כשאתה מצטרף אלינו אתה בוחר לפתוח דף חדש בחיים .אתה בוחר לחשב מחדש את מסלול חייך .אתה מלא העוצמה ,רוח,
ערכים .אנחנו מספקים את הדלתות דרכה תעבור כדי להוציא את כל הטוב שבך ,החוצה .היכולת והבחירה שלנו להתמקד בטוב
שבך ,יובילו אותך להסתכל על עצמך בעיניים שלנו.
החלום הישראלי
תמיד חלמת על בית עם חצר? על שמחה ,צחוק והרבה פעילות? אצלנו זאת המציאות היומיומית .בית הספר קטן (מבחירה),
כך שתמיד יש מבוגר שרואה אותך ,מבחין אם אתה בטוב או שפחות ,מסייע ומכוון .אתה תמיד תהיה שבע ,כי אנחנו מאמינים
שאושר מתחיל בבטן – ולכן חיבוקים וארוחת בוקר טובה מוגשת כל יום .ספורט פעילו לשחרור האנרגיות והמתחים בין השיעורים
הכרחי כדי שתגיע רגוע ואסוף ללמידה ולכן חצר בית הספר מלאה באפשרויות לספורט מהנה .הקהילה התומכת של בית הספר
מורכבת מהורים ,מורים ,אנשי טיפול וחינוך כך שלעולם לא תרגיש לבד.
מכל מלמדי השכלתי
במטרה להחזיר אותך ובגדול אל תפקיד הלומד שמסוגל להכל תבנה לך תוכנית אישית להשלמת פערים לימודיים ,שיעורי
הוראה מותאמת יעזרו לך להתגבר על קשיים במקצועות השונים ולהקנות לך כלים כלומד עצמאי .תכיר ותתנסה בדרכי למידה
אחרות ,מעניינות .למידה במקומות שונים ,למידה שבחלקה תלמד אתה אחרים .תוך כדי הלמידה תיחשף לתחומי דעת רבים
ולקבוצות חברתיות שונות .תאמץ תחומי עניין חדשים למדת פעם לנגן? להילחם קרב מגע? להדפיס במדפסת תלת מימד?
ללמוד לצלם או לבטא עצמך באומנות? אצלנו כולם יכולים! והכי חשוב :אנחנו לא מאמינים בשיעורי בית או בשיעורים פרטיים.
אצלנו את התרגול ואת התגבור ,עושים בתוך בית הספר!
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כל העושר הפנימי והכלים שתרכוש יובילו אותך אל תעודת בגרות טובה ומכבדת .כרגע מוצאות בבית הספר שתי מגמות:
תקשוב ותיירות .מגמות נוספות ייפתחו בהתאם לביקוש ולצרכים.
כשיש לנו את עצמנו אנחנו אף פעם לא לבד
בכל שעה ,בכל מקום תמיד תמצא אוזן קשובה ותומכת .מעבר לצוות המורים שתמיד פנויים להקשיב ולתת עצה ,תוכל לקבל
גם תמיכה רגשית ממטפלים בעלי הכשרה מגוונת .נעזור לך לדייק את אופי הטיפול שמתאם לך ואת המטפל ,שיעיף אותך
לשמים .כל הטוב הזה קורה בתוך בית הספר ,לא צריך לנסוע לעולמות רחוקים כדי להגיע אליו.
Friends
כשתגיע ל"בית" הקטן שלנו ,תרגיש ישר שייך .מעט תלמידים ,כולם מכירים את כולם .אין משמעות לגיל (ממש כמו בעולם
האמיתי) .הרב קרליבך אמר" :אתה צריך לאהוב אנשים שהפוכים ממך ולא רק אנשים שדומים לך" .אצלנו ,בלי לשים לב תגלה
שזאת המציאות שלך ,בלי שאתה צריך להשקיע ביצירתה .תוך כדי למידה בקבוצות קטנות ,משחק טניס שולחן ,כדורגל ו – tech
 ballבהפסקה וארוחה משותפת כל בוקר ,אתה מגלה שאתה עטוף חברים ודווקא טוב לך עם השוני ביניכם.
הכיוון שלך בחיים
אצלנו תוכל לבחור האם לגשת לבגרות עיונית-טכנולוגית או ללימודי תעודה טכנולוגית שתאפשר לימודי המשך .כרגע אנו
מציעים לימודי מגמת תיירות (בהיקף של  8יחידות לימוד) ,או לימודי מגמת תקשוב (בהיקף של  11יחידות לימוד) .בשתי
המגמות הללו הלימודים הם בחלקם עיוניים ובחלקם מעשיים .לדוגמה :את לימודי התיירות לומדים גם בשטח ,תוך ביקור
בבתי מלון וחשיפה לבעלי התפקידים השונים בתחום התיירות ,סיורים באתרים רבים ומגוונים בארץ ועוד .במגמת התקשוב אנו
מתנסים בהקמת מערכות תשתית וחומרה ,נחשפים לעבודה בחברות ההיי טק ובוחנים את האפשרות ללימודי המשך במסגרת
כיתות י"ג וי"ד ,שנותנים יתרון חשוב בצבא וגם מקצוע לחיים.

לשנה הבאה ,אנחנו מחפשים את  40המאושרים ,שכל הטוב הזה מחכה להם!
נפתח שתי כיתות ,של עשרים תלמידים בכיתה.
מתאים לך? רוצה להיות חלק? הזדרז/י להירשם (בוא/י קודם להתרשם)!
מנהלת בית הספר :נועה אבניאל בר-און
כתובת :פנחס רוטנברג  ,89רמת גן
טלפון 03-6760080 :פקס03-6760008 :
דוא"לnoa@eitan-rg.com :
אתר בית-הספר/https://mekif-eitan.tik-tak.net :
אינסטגרםeitan_highschool :
פייסבוק :תיכון איתן רמת-גן
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