
תעודת זהות 
מנהלת: אורלי גרי

כתובת: רח' רפאל איתן 1, רמת אפעל (ליד הכניסה לבית היולדות במרכז הרפואי שיבא)
טל: 03-6749772 או 03-5373907 (אצל 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-BEING) כבסיס לחיים מלאים ומשמעותיים.

המשימה
להפוך את 4 שנות התיכון לתקופת התפתחות והתבגרות משמעותית בחיי התלמידות והתלמידים.

כזו שתיזכר לטובה ותהיה לכוכב הצפון, אשר לאורו ינווטו את המשך דרכם. 

הדמייה

Dummy Text



ייחודיות בית הספר
מוביל (מְאַמֵּנטור) - תפיסת חינוך חדשה 

אבן הבניין של התיכון: צוות של 15 תלמידות ותלמידים בעלי מכנה משותף כמו חברים ו/או תחומי עניין.
זו מסגרת השייכות הבסיסית לכל אורך שנות התיכון. כל צוות ילווה על ידי בעל.ת התפקיד החדש הקיים רק

בביה"ס שלנו: מחנך מוביל (מְאַמֵּנטור - 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 ( 2 קבוצות של 15)

כאשר כל  2 כיתות ישוייכו, על פי תחומי עניין ותשוקה של התלמידות והתלמידים, לאחד מ - 4 הקמפוסים 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 גורמי חוץ: אוניברסיטאות, אגודות ספורט ועוד

הדמייה



מגמות לימוד (י'-יב') קורסים (ט')
קמפוס מדעים וטכנולוגיות קמפוס מדעים וטכנולוגיות

כימיה מדעי המחשב 
פיסיקה חשיבה מיחשובית
ביולוגיה טכנולוגיה ואתיקה

מדעי המחשב במגוון התמחויות (Makers) מייקרים

קמפוס מדעי האדם קמפוס מדעי האדם
חינוך גופני מדעי המוח 

מדעי המוח (בתהליכי אישור) פרחי בריאות ורפואה
פרחי בריאות ורפואה

קמפוס מדעי הרוח
קמפוס מדעי הרוחתיכנון והתחדשות עירונית במאה ה-21 

תיכנון והתחדשות עירונית במאה ה-21  פסיכולוגיה
מדעי החברה יזמות

ערבית פילוסופיה 
ספרות (דרך רוח) דיפלומטיה

פילוסופיה (דרך רוח)
קמפוס אמנויות

קמפוס אומנויותאמנות 
אמנות ועיצוב עיצוב

תיאטרון תיאטרון
תקשורת תקשורת 

מוסיקה

ייתכנו שינויים בהרכב הקורסים והמגמות בעקבות בחירת התלמידות והתלמידים 



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.

הדמייה




