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תיכון עירוני "אורה מודיעים"

המנהלת: סימה מאור
רח' אורה 6 )ע"י כופר היישוב(

טלפון: 03-6722109, טלפקס: 03-6701029
קווי תחבורה: כל קו שמגיע לביאליק  או לכופר היישוב

 www.oramo.co.il :אתר אינטרנט

חזון:
תיכון אורה מודיעים  שואף לחנך ולהוביל   את תלמידיו  להיות אזרחים 

היודעים לפעול  מתוך אחריות  מוסרית  הומנית  ובד בבד  לעצב לומד חושב וסקרן המוכן  
למציאות העכשווית והעתידית. 

הייחודיות שלנו:  
• בי"ס  קטן ואינטימי  )3 כיתות לשכבה( 

• מזמן  יחס אישי תוך ראיית האדם שבכל תלמיד

• מאפשר מעבר חלק ומהיר מבי"ס היסודי לתיכון 

• מזמן  תחרות בריאה בסביבה תומכת ומעודדת 

• משרה אווירה בטוחה מחבקת ונעימה התורם לחוסן והעצמה אישית 

איתך בשביל ההצלחה
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מטרות  בית הספר

במישור הלימודי:
קו מנחה – כל אחד יכול 

הובלת  כל תלמיד לתעודת בגרות  איכותית 
הצמחת  לומד עצמאי הפועל  בתחומי החיים השונים  תוך מיצוי ומימוש  הפוטנציאל האישי 

במישור החברתי ערכי:
הטמעת ערכים  של  כבוד,  סובלנות  ורגישות לסביבה 

חיזוק הקשר לעם ואהבת המולדת 
טיפוח מעורבות חברתית ותרומה לקהילה 

מגמות הלימוד:
ביה"ס מציע 10 מקצועות  לימוד ברמה של 5 יחידות. ניתן לשלב בין התחומים 

תחום מדעי ריאלי:  ביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב
תחום מדעי הרוח והחברה: סוציולוגיה פסיכולוגיה, ספרות,  גיאוגרפיה, משפט עברי 

תחום שפות: ערבית, צרפתית
תחום טכנולוגי – תקשוב. מסלול  ייחודי - התמחות בניהול מערכות מידע וידע
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תכניות חיזוק והעצמה 

מערך תומך למידה:
מערך זה מופעל במטרה להביא את התלמידים לידי מיצוי מקסימלי של יכולתם . השיעורים 

משולבים  במערכת השעות הכיתתית  
שיעורי עזר באנגלית לשון ומתמטיקה 

שיעורי תגבור ותרגול במקצועות  הבגרות : לשון היסטוריה ואזרחות 
שיעורים פרטניים – הניתנים על ידי כל מורי ביה"ס במסגרת "עוז לתמורה" 

מרתונים לפני מבחני בגרות 
מיקודיות -  בהוצאה פנימית של ביה"ס . המיקודיות נכתבות   על ידי מורי ביה"ס בהלימה  

לתכנית הלימודים  והנחיות  המפמרים  ומותאמות לצרכי התלמידים.

העשרה למצטיינים:
הקורס  באנגלית.  מצטיינים  לתלמידים  מיועד  לביה"ס.  ייחודי  פרויקט   – עסקית  אנגלית 
ובסיומו מקבלים תעודה  ידי מרצה המכללה העיסקית מטעם לשכת המסחר  מועבר על 

מטעמם. התלמידים בקורס רוכשים מיומנות קריאה וכתיבה  עסקית בשפה האנגלית. 
אוניברסיטה לנוער – לימודים לקראת קדם תואר באוניברסיטת ת"א

נוער שוחר משפט עברי - לימודי משפט עברי ברמה של 5 יחידות באוניברסיטת ת"א
פעילות חברתית ערכית: 

הנבחרות   – אתלטיקה(  רגל   קט  כדורסל  )כדורגל  ובנות  בנים  ספורט  נבחרות  ספורט: 
מייצגות את ביה"ס התחרויות עירוניות ומחוזיות.

אומנות הבמה: להקת זמר, להקת מחול, קבוצת תיאטרון - חברי הלהקות נפגשים אחת 
לשבוע. ומנוהלות על ידי אנשי מקצוע – במאי מפיק וכוריאוגרפית. 

ועריכת  כתבות  לאיסוף  לניהול,  אחראים  העיתון  מערכת  חברי   – עיתון  מערכת  כתיבה: 
העיתון הבית ספרי היוצא פעמיים בשנה. 

לו. משתתפת בפעילויות   ומחוצה  יוזמת  פרויקטים בביה"ס   – מנהיגות: מועצת תלמידים 
עירוניות ומחוזיות.

מסע לפולין: תכנית הכנה ייחודית 

תכניות ייעוציות חינוכיות:
צוות המחנכים, יועצת ביה"ס וצוות החינוך החברתי מפעילים תכניות  מניעה רב שנתיות 
כישורי  שיפורי  לחץ,  במצבי  התמודדות  אישית,  זהות  והסתגלות,  מעברים  כמו  בנושאים 

למידה, קבלת החלטות, מניעת התמכרויות, מניעת אלימות, הכנה לצה"ל ועוד. 
התכניות מתקיימות בכיתות במסגרת שיעורי החינוך ומלוות בהרצאות סדנאות מועברים 

על ידי אנשי מקצוע חיצוניים.

איתך בשביל ההצלחה


