
 

 

2 
  

 
 
 
 

 חוברת מקצועות הבחירה 

 לתלמידי ט' 

 בתיכון "אהל שם"

 לקראת שנת תשפ"ד



 

 

 םענייניהתוכן 
  

 1 .................................................................................................. דבר המנהל

 2 ........................................................................... לקראת בחירת מסלולי לימוד

 3 ............................................................................................ אחד לפני...רגע 

 4 .......................................................................................... מושגים מרכזיים

 5 ............................................................................ תנאי הזכאות לתעודת בגרות

 7 ..................................................................................... הרכב לימודי הבגרות

 8 ............................................................................... דמיה בתיכון"תוכנית "אק

 9 ................................................................................ טכנולוגית-עתודה מדעית

 10......................................................................................... אשכול טכנולוגיה

 10 ......................................................................................................................................................... ביוטכנולוגיה

 11 .................................................................................................................................. ובוטיקהר -הנדסת מערכות 

 12 ....................................................................................................................................... אנדרואיד-הנדסת תוכנה

 13 .................................................................................................................................. הגנת סייבר –הנדסת תוכנה 

 14 ............................................................................................................................................................ מדעי המוח

 15 ........................................................................................................................................................ מדעי המחשב

 18............................................................................................... אשכול שפות

 18 ................................................................................................................................................................... סינית

 19 ................................................................................................................................................................ ספרדית

 22............................................................................................אשכול אמנויות

 22 ....................................................................................................................................................... אמנות חזותית

 23 ................................................................................................................................................................. מוזיקה

 24 ................................................................................................................................................................ תיאטרון

 25.................................................................................................עבודות גמר

 26.................................... חישוב הממוצע ושיטת הבונוסים במוסדות להשכלה גבוהה

 27.................................................................................... עם מי ניתן להתייעץ?

 

file:///C:/Users/User/Desktop/חוברת%20מגמות%20לתלמידי%20ט%20-לקראת%20תשעד.docx%23_Toc127526523
file:///C:/Users/User/Desktop/חוברת%20מגמות%20לתלמידי%20ט%20-לקראת%20תשעד.docx%23_Toc127526530
file:///C:/Users/User/Desktop/חוברת%20מגמות%20לתלמידי%20ט%20-לקראת%20תשעד.docx%23_Toc127526533


1 

 

 

 דבר המנהל
 

 טבת תשפ"ג

 2023ינואר  

 תלמידים והורים יקרים, תלמידות, 

 בעיצומה. פ"ג שנת הלימודים תש

 פ"ד.לשנת הלימודים תשהמקצועות הטכנולוגיים את  ה ט'תלמידי שכבחלק מבקרוב יבחרו 

משמעות הנובעת מתחומי עניין ומרצון להרחיב דעת וכישורים אישיים -הבחירה היא בחירה רבת

מתוך התחשבות בהשפעה חברתית ומשפחתית. הבחירה משפיעה על אופי הלימודים, על רמת הקושי 

 שלהם ואף על מספר שעות הלימוד בשבוע.  

 רבעה מקצועות טכנולוגיים שונים:מציעים אאנו 

 ביוטכנולוגיה

 אנדרואיד –הנדסת תוכנה 

 סייבר –הנדסת תוכנה 

 רובוטיקה

, ולאלה מכם שרוצים מדעי המח –בנוסף, אנחנו מציעים גם מקצוע שתופס מקום גדל והולך במדע 

 .  חינוך גופני מורחב -לשלב כושר עם לימודי מדעים 

: משימות 21 –אלה מקצועות שיקדמו אתכם קדימה וילמדו אתכם את מיומנויות המאה          ה 

חקר, עבודה בקבוצות ולמידה שיתופית, עמידה מול קהל, טיפוח לומד עצמאי, יצירתי וסקרן, חשיבה 

 ביקורתית ועוד. 

מדעים. ברור לי אלה גם מקצועות הדורשים התמדה ולמידה רציפה, אליהם מתלווה חובת לימודי 

 שלימוד מקצועות אלה יפתח לכם דלתות בהמשך דרכיכם בשירות הצבאי ובלימודים האקדמיים. 

. תמצאו בה הסבר על טכנולוגייםבחוברת זו תמצאו כללים מנחים לבחירה מושכלת של המקצועות ה

מהות תעודת הבגרות, הסבר על המקצועות השונים ואף הסבר ראשוני על שיקול הדעת 

 האוניברסיטאי בקריאת תעודת הבגרות.

 אני מאחל לכם הצלחה מלאה ובטוח כי תממשו בבחירתכם את המעניין והקרוב ללבכם. 

 

 בברכת המשך למידה נעימה ופורה,

 ישראל וילוז'ני

 מנהל בית הספר
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 לקראת בחירת מסלולי לימוד
 

כל אחד של רוט של כל הנתונים והדרישות יפ וזו תמצאבחוברת  שנים הבאות.ב כםלבחור את הרכב לימודי ובקרוב תתבקש

בסיס להבנת  שמששאלות. מידע זה מ וושאל צו, התייעתכםאת מידת התאמ דקוו את החומר, ב  קרא ממסלולי הלימוד.

או בכל שאלה כם להחליט באיזה מסלול לימוד לבחור. אנו עומדים לרשות כםוהוא יסייע ל ,המבנה של ארגון הלימודים

 .ותהתלבט

 

 :את השיקולים הבאים בחשבון הביאלאנו ממליצים לכם לפני הבחירה 

 ?עניין שלכםהותר את תחומי יהם המקצועות ההולמים במ 

 ?עניין שלכםהוכישרונותיכם הולמים את תחומי  תום הלימודיכיתואיזו מידה יכולב 

המורים השונים בהערכת  לשובחוות הדעת  – ציונים במקצועות השונים –עד כה  בהערכות על הישגיכם וזרעיה 

 .כםיתויכול

 בתעודת בגרות טובה ככל שניתן. םכתיזכו או יבואו בהם לידי ביטוי ם ויכולותיכםכונותירישכשבמקצועות  וחרב 

 כפי שמפורט בהמשך. ,במקצועות השונים ףסלב לתנאי ה ימוש כןלו ,תנאי לאישור בחירתכם םה 'ישגי הלימוד בכיתה יה 

 

ומתוך עניין, סקרנות ואתגר. במרבית  נטיות לבכם פי-עלאת הרכב הלימודים תבחרו  ,נויתלמיד ,שאיפתנו היא שאתם

אין ההישגים מאפשרים את שיבוצו  , בחלק מן המקריםאולםו. 'י כיתהבסוף לבין הישגיכם  והמקרים יש התאמה בין כל אל

הכוונה למסלול לימודים אחר ומתאים יותר עשויה לפתוח בפני ש מלמד ניסיוננו .בה הוא חפץ ללמודששל התלמיד במגמה 

 התלמיד שער לעולם חדש ולאפשר לו הצלחה רבה יותר.

 

 :האלההעקרונות  פי-עלעשה ייים שיבוץ התלמיד

 .'הציון הממוצע של התלמיד בכל המקצועות בכיתה י .1

 דרישות קבלה ספציפיות לכל מסלול/מקצוע כמפורט בחוברת זו. .2

 לימוד במתמטיקה.הרמת  .3

 

 פרבקבוצה, מס המקסימליהתלמידים  פרמס כגון ,ים נוספיםיבחשבון גם נתונים אובייקטיבמובאים בשיבוץ  :חשוב לזכור

 .מערכת השעות ועודשל המצדיק פתיחת קבוצת לימוד, מגבלות  התלמידים המינימלי

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 !בחירה טובה ומוצלחת כםאנו מאחלים ל

 

  

לקראת סיום  כםתימסר להיא ו ,נתונה בידי המועצה הפדגוגית כםלבקשת בנוגעההחלטה הסופית 

 השנה.

ם תכם והתאמכם, כישוריכעל יסוד הישגי כםלהיענות לבקשת רצוןהמועצה תדון בכל בקשה מתוך 

 .בית הספרומתוך התחשבות באילוצי  למסלול
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 רגע אחד לפני...
 

תסכולים מ ולהימנע לכםלהגיע לבחירה המתאימה  . על מנתכםעשויה להשפיע על עתידהבפני החלטה חשובה  ים נמצא םאת

לעשות  . עליכםהלבמתוך קשב פנימי לנטיות מושכלת החלטה ולגבש אחריות נהוג בל כםבחירה שאינה מתאימה, עליעקב 

 ,כםהיא ייעוד כםאם בחירתלענות על השאלה  תתקשויתכן שבשלב זה י. לאחר בדיקה מעמיקה של האפשרויות השונות זאת

 .כיום ובטווח הנראה לעין כםל מהמתאיבה  םבחרתש מגמהטחון שהיבב וחשוב שתחוש עם זאת,אין צורך בכך.  ואולי אף

  :לכם עצות שאולי תוכלנה לסייע כמהלהלן 

 

ויש  ,ניין. ליודים אינם דבר של מה בכךעוך תבראש ובראשונה מ היעשותלחירת מסלול לימודים צריכה ב :נייןע 

ואין לתת לעובדה  ,פחות מעניינים נושאיםכי גם במקצוע המרתק ביותר יהיו  לזכורלחשוב היטב לפני שמתחילים. יש 

עניין  כםיסב לש יהיה מקצוע הקרובות יםתישנאליו ב יםמתמסר םשאת. חשוב שהמקצוע כםזו לשבור את רוח

כתבה בבמאמר או  ותקליבעיתון ות פואם תדפד: פשוטהבדיקה ף בסיון העבר או אילבחון זאת לפי נ ותוכל והנאה.

בריאות? מדע?  ?אמנות? תקשורת? פסיכולוגיה ? כלכלה?הסטוריה ?דעת הוא ישתייך םלאיזה תחו, תכםא יםשמעניינ

 טק? -היי

 

אלו את עצמכם ש .כם משחר ילדותכםתלווים אמהתחביבים מסוימים  םכש לישהנאה? ייתכן  םכלה גורם מ :נאהה 

 ו בעתיד.ממנתתפרנסו אולי אף עיקרי בשנים הקרובות וה כםאם המקצוע יהיה עיסוק

 
גם לשאול:  ותוכל .םכלדעת מהם התחומים החזקים של םיכוליבר כ םעקבות הצלחות העבר אתב :וזקות וחולשותח 

מילים או תחום הב ?תחום ריאלי או הומניבהאם  י?הערכה על הצלחתמן הסביבה לקבל  אני נהנהבאילו תחומים 

 .תחוםמקצוע אחר מאותו באותו מקצוע או ב יכווהמש יותר עד כה םהצלחת םלו מהיאב וקבד? מספריםה

 
עם המשפחה, החברים,  וצתייעההמיוחדים.  םכמהם כישורי היטב םכתכירים אמי שמאת  ואלש :וצתייעה  

השכלתם ואולי מניסיונם, מ, כםבאמצעות נקודת מבט השונה משללכם . הם יוכלו לסייע ת הספרהמחנכים וצוות בי

 .עליהם םלא חשבתשגורמים נוספים  כםאף יעלו בפני

 
 לעתים משפיעים ריםזסיבות הנכונות )הרשומות מעלה(. גורמים ה ןבמגמה מ םכי בחרת ודאו :םכעם עצמ כנים ויה 

 והיצות אחרים, להיות דומה ל... ועוד. , לר  מגמה מסוימת ולא בהכרח לטובתנו: להיות עם חבר שבחר ,על בחירתנו

, כםלאנשים סביב כםבחירתאת  יםמסביר םנוחות רבה כאשר את-אי יםמרגיש םאם את .כםעם החלטת םמישל

 ...םכפי שסברת תכםבהחלט יםבטוח כםאיננראה כ

 
 

  !בחירה נבונה ומוצלחת לכם ותמאחלאנו 
 
 סגניות מנהל ביה"ס-ענת ארנון ועדי סגל

 
 

   
   

 
  

"אם ברצונך להצליח בכל תחום 
ת ּושהוא, ההצלחה חייבת לבוא ברּכ
ובמתינות. עליך לאמץ את כל 

כוחותיך אך ללא מתח, כפייה או 
 אובדן שליטה" 
 )קרלוס קסטנדה(
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 מושגים מרכזיים
 

  בהיקף שעות מינימלי, המחייב להיבחן בו בבחינה חיצונית כתנאי לקבלת תעודת הבגרות.הנלמד מקצוע : חובהמקצוע 
 

, הנלמד . מקצוע מורחב יכול להיות אחד ממקצועות החובהחמש יחידות לימוד: מקצוע הנלמד ברמה של מקצוע מורחב

קבלת תעודת  ו אחד ממקצועות הבחירה.א ,מתמטיקה ואנגלית( לעבחנות ברמה גבוהה )נוסף ימוגבר ללימודים ולהכמקצוע 

 . יחידות לימוד )למעט אנגלית(ת חמש מותנית בבחירה של מקצוע אחד ברמהבגרות 

 

 שאינו אחד ממקצועות החובה.ו יחידות לימוד חמשהנלמד ברמה של : מקצוע מקצוע בחירה

 

ת במקצועות ופעילויות חינוכיות, אשר הערכתם נעשית על ידי ביפעילה השתתפות  ,קבלת זכאות לבגרות מותנית בהיבחנות

 :והציון בהם מדווח לאגף הבחינות. המקצועות הפנימיים הם בהערכה פנימית בלבד, ,הספר

 

 שעות לכל מקצוע ( 30ני מקצועות בהשכלה כללית ) ש 

שאינה חלק מפרקי החובה, שבית הספר בוחר ללמד להעשרה בלבד מאחד  ,מבוא לתחום דעת או תכנית לימודים קצרה

 מתחומי החברה והרוח, התרבות והמורשת, המדעים והטכנולוגיה, השפות והאמנויות.או יותר 

 שעות ( 90בוא למדעים ) מ 

 יקה או ביולוגיה או כימיה זהיבחנות במקצוע פי

 אחת )כיתה י'(. שעות שבועיות במשך שנה שלושהיקף של  -דרישות הסף

יחידות לימוד )פיזיקה, ביולוגיה, כימיה,  חמשתלמיד אשר נבחן בשני מקצועות מדעיים  ברמת  -פטור ממבוא למדעים

 מדעי המחשב(.

  שעות ( 180ינוך גופני ) ח 

שנים. במקצוע יש שני מסלולים: סמל שאלון  שלוששעות לימוד מידי שנה במשך  60חובת למידה והשתתפות בהיקף של 

 עבור תלמידים שיגישו עבודה במקום בחינה עקב בעיות רפואיות. 10734עבור כלל התלמידים וסמל שאלון  10834

 שעות ( 180עורבות חברתית ) מ 

הכוללת התנסות אישית וקבוצתית  שנים של למידה משמעותית ומעורבות פעילה שלושתכנית המתפרסת על פני 

ויירשם כמלל בתעודה ולא  ארבעאחד עד מקודים  ארבעה. במקצוע ישנם בתרומה לקהילה, מחוץ לשעות הלימודים

 .התלמיד אינו זכאי לתעודת בגרות - )לא עבר(  אחד כציון. במידה ונבחר קוד

 

)במרבית ידי בית הספר בדרך ובשיטה שבית הספר בחר להעריך בהן את ידיעותיו -: ציון הניתן לתלמיד עלהערכה פנימית

 .( 50%אזרחות )  –מהציון במקצוע. יוצא מהכלל במקצועות החובה  30%המקצועות מהווה 

 

מהציון במקצוע. )במקצוע  70% מהווה בדר"כ, : ציון המשקלל את הציון הבית ספרי ואת ציון בחינת הבגרותהערכה חיצונית

 . במקצוע מתמטיקה השקלול בין השאלונים הוא בהתאם למספר יחידות הלימוד(.80%מהווה  , הואהחובה אזרחות

 

ידי בית הספר לקראת הבחינה החיצונית. הציון ישקף את ידיעותיו של -: ציון הניתן לתלמיד על(ציון הגשה) יציון בית ספר

יע בחוזר מנכ"ל. ציון זה )שהוא הבחינה החיצונית(. מבנה הציון השנתי יתבסס על הנוהל המופ 70%-ל ההתלמיד בחלק ש

במקצועות החובה: מתמטיקה ואזרחות, יהווה  ., במרבית המקצועותמציון הבחינה שנעשתה בהיבחנות חיצונית 30%יהווה 

 מהציון הסופי של הבחינה החיצונית. 50%הציון השנתי 
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 דת בגרותתנאי הזכאות לתעו

 

 
 

 :האלהלעמוד בתנאים  כםעליתעודת הבגרות ל היות זכאיםכדי ל

 

  במקצועות החובההצלחה בבחינות הבגרות  .1

 לפחות יחידות לימוד 16

 

לפחות  אחד (חובת למידה והיבחנות חיצונית) ל חמש יחידות לימודמורחב ברמה ש הצלחה בבחינות הבגרות במקצוע .2

. חובה עליכם לבחור לפחות אחד רחבתתמקד אך ורק במקצוע המו 'בסיום כיתה יבחירתכם  .לכל היותר שלושהו

 ההיענות לבחירתכם מותנית בעמידה בדרישות הקבלה, כפי שיובהר בהמשך.המורחבים .מן המקצועות 

 

 . חמש יחידות לימודשל  תוכלו להיבחן בבחינות חיצוניות לכל היותר בשני מקצועות ברמה :הערות

כל מקצוע נוסף שתבחרו ללמוד ברמה מוגברת,  .מקצועות מורחבים שלושהב תוכלו להיבחן  ,טכנולוגייםבמקצועות 

 רשם כמקצוע פנימי ללא ציון יחידות הלימוד.יי

היא תיחשב בנפרד בתוספת ציון ובהיקף  ,נוסף על שני המקצועות המורחבים ,עבודת הגמר תהיה מקצוע מורחבאם 

 שעות לימוד( וללא אזכור של מספר יחידות הלימוד. 450הפעילות בשעות לימוד )

 

 יחידות לימוד 21 מינימום של -מקצועות חובה ובחירה  סה"כ

 

  .מדעיםו השכלה כלליתמקצועות ב 'החובה בכיתה י בלימודי ההצלח – תהערכה פנימי .3

 .קהילתית-התפתחות אישית ומעורבות חברתיתמילוי החובות בתכנית  .4

 , אף על פי שיחידות אלו הן פנימיות ואינן נמנות במניין יח"ל.עוברחייב להיות ציון  הציון בחנ"ג .5
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 כיצד נראית תעודת הבגרות ?
 
 

 
 

  
  

 חלק עליון
 21מקצועות חיצוניים 

 יחידות לימוד )לפחות(

 תחתוןחלק 
 מקצועות פנימיים

 ,יחידות לימוד ארבע

 מעורבות חברתית

 והתפתחות אישית
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 הרכב לימודי הבגרות
 לימודי חובה .1

 

 הרכב מקצועות החובה

יחידות  מקצוע
 לימוד

יחידות  מקצוע
 לימוד

-חמש אנגלית 2 אזרחות
 ארבע

 3-חמש מתמטיקה 2 הסטוריה

   2 ספרות

   2 ולשון הבעה, הבנה: עברית

   2 תנ"ך

 יחידות לימוד 20-17סה"כ:  

 
 .הנרשמים פרולמס שעות הלימודיםלאילוצי המערכת, לבכפוף לתנאי הקבלה,  :לימודי בחירה .2

 .25-מספר הנרשמים יהיה קטן מפתחנה קבוצות לימוד אם י*שימו לב, לא ת

 הנבדלים זה מזה בשעות הלימוד.  ,'ובית ב 'בתים: המקצועות המורחבים משובצים בשני בתים: בית א *

מחוץ למערכת  או בשעות המתואמות עם המורה ספרה: מקצועות מורחבים הנלמדים שלא במסגרת בית 'בית ג *
  .שעות הבתים

 

 'בית ג 'בית ב 'בית א

 סינית ביולוגיה אמנות

 ספרדית גיאוגרפיה ביוטכנולוגיה*

 פילוסופיה)בר אילן( חינוך גופני מורחב ביולוגיה

 רוסית כימיה גאוגרפיה

  מדעי המחשב מדעי המח

  מהות )אנדרואיד( מדעי המחשב*

  מחשבת ישראל ב )סייבר(המחש *מדעי

  ערבית מהות

   פיזיקה מוזיקה***

  צרפתית פיזיקה

    *רובוטיקה

    ***תיאטרון

    
    

 

  .'הלימודים במקצוע זה מתחילים בכיתה י ., נוסףמקצוע מדעילבחור מחייב הוא ו ,מקצוע התמחותמקצוע זה הוא  *

 בחירה במסלול קבוע מראש: מחייבת מקצוע התמחותבחירת  -
 פיזיקה. או ביולוגיהאו ביוטכנולוגיה + כימיה  ✓

 כימיה. או פיזיקה+ סייבר + מדעי המחשב הגנת  ✓

 כימיה. או רובוטיקה )מכטרוניקה ובקרת מכונות( + פיזיקה ✓

 כימיה. או+ מדעי המחשב + פיזיקה אנדרואיד ✓
 .'הלימודים במקצוע זה מתחילים בכיתה י **

 .'כיתה טבהלימודים במסלול זה מתחילים  ***
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 כנית "אקדמיה בתיכון"ות
 ד"ר דורון זהר – תוכניתרכז ה

 

 
בחטיבה .ות עודד תלמידיםל תוכנית. מטרת האגף למחוננים ולמצטייניםב מצוינות תוכניתכנית "אקדמיה בתיכון" הינה ות

הישגים , מוטיבציה גבוהה .ותבעלי.ות מיועדת לתלמידים תוכניתהעליונה לשלב לימודים אקדמיים עם הלימודים בתיכון. ה

 ונכונות להשקעה והתמדה. גבוהים 

 

, לימודים אקדמיים בתקופת התיכוןבמוסדות להשכלה גבוהה, לשלב  התחיל ללמודל., .ותמאפשרת לתלמידיםזו  תוכנית

 ללמוד ולהעשיר עצמם.ן בתחומי לימוד שונים  ומגוונים תוך שמירה על המסגרת הבית הספרית. 

 

להמרת  קורסים הנלמדים  במקביל, זכות אקדמיות לקראת תואר ראשוןיכולים.ות לצבור נקודות  תוכניתהלומדים.ות  ב

 .מטעם משרד החינוך(לימודים )בהתאם לטבלת ההמרה המאושרת לאותו מוסד  בחינת הבגרותמקום ב

 

במגוון נושאים במדעים וטכנולוגיה )כגון מתמטיקה, מדעי  תוכניתתלמידים.ות מבית הספר ב 40-לומדים.ות כ גבשנת תשפ"

  סטוריה(.יהמחשב, כימיה( ומדעי החברה )כגון קולנוע, אזרחות, ה

 שלנו לומדים בארבעה מוסדות אקדמאיים:  מספר רב של מוסדות אקדמיים. כיום התלמידים.ות תוכניתב

 "האוניברסיטה הפתוחה –אקדמיה בתיכון "

 "אוניברסיטת תל אביב –מדעני העתיד  –אודיסאה  תוכנית"

 "אוניברסיטת תל אביב –בנו ארבל  תוכנית"

 "  אוניברסיטת בר אילן –הפקולטה להנדסה "

 
הקורסים הקיים, בתיאום ואישור בית הספר )במידה  עשעות הלימוד ובחירת הקורסים במוסדות הלימוד הינם בהתאם להיצ

 ושעות הלימוד מתנגשות במערכת שעות הבית ספרית(. 

 
באוניברסיטה הפתוחה, בכל שאר המוסדות/מסלולים הרישום ובחינות הכניסה  תוכניתלמעט המבדק הראשוני והרישום ל

 צעים מול המוסדות השונים. מתב

 
 זו.  תוכניתים שונים ורק חלקן משתייכות ליאנא שימו לב כי ישנן תכניות מצוינות רבות הנלמדות במוסדות אקדמ

 

 

  doronzoh@gmail.com תוכניתלרכז הלפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל 

  

https://www.openu.ac.il/young/pages/default.aspx
https://noar.tau.ac.il/future-scientists
https://exact-sciences.tau.ac.il/beno-arbel-home
https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/gifted-educational-frameworks/highschool-academy
mailto:doronzoh@gmail.com
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 טכנולוגית-מדעיתעתודה 
 
 \שירן אוסטרוברכז המסלול: 

 

נהל  תוכניתטכנולוגית", -"עתודה מדעית תוכניתית ספרנו הוא אחד מבתי הספר הראשונים בארץ המפעילים את ב הדגל של מ 

בבית הספר עם תעודת  .ןלסיים את לימודיהם .ותומטרתנו לסייע לתלמידים תוכניתמדע וטכנולוגיה במשרד החינוך. מטרת ה

 אפשרויות רבות בצה"ל, באקדמיה וכאזרחים בוגרים. .ןטכנולוגית איכותית, שתפתח בפניהם-בגרות מדעית
 

לפחות בעלי מוטיבציה הלומדים ים.ות יועדת לתלמידב ומבכיתה י" .ןעד סיום לימודיהם .ותמלווה את התלמידיםזו  תוכנית

 (:555מה מוגברת )שלושה מקצועות מדעיים וטכנולוגיים בר

 מש יחידות לימודח תברמ תמטיקהמ 

 מש יחידות לימודח  ת)פיזיקה/כימיה/ביולוגיה( ברמ קצוע מדעימגם ו 

 חמש יחידות לימוד.  תנוסף ברמ קצוע מדעימ ואמדעי המחשב / הנדסת תכנה / ביוטכנולוגיה / רובוטיקה( )קצוע טכנולוגי מגם ו 

 מצוינות זו. תוכניתהקבלה מצורפים אוטומטית להעונים על תנאי .ות כל התלמידים

 

 ולצורך כך לומדים:  3.3הסמכה טכנולוגית כנית מאפשרת להעמיק את הלימודים לצורך קבלת תעודת בגרות עם והתבנוסף 

 שר יחידות לימודעסה"כ  –רמה מוגברת ב גמה טכנולוגית הכוללת מקצוע מוביל והתמחות טכנולוגית )פרויקט(מ 

 מש יחידות לימודחקצוע מדעי ברמת מ 

 מש יחידות לימודח תתמטיקה ברממ 

 תי יחידות לימודש – )לשון( פת אם עבריתשו חידות לימודי משח תנגלית ברמא 

 
 

פי המלצת -טכנולוגיים על-שיעורי תגבור במתמטיקה ובמקצועות מדעייםזכאים לקבל  תוכניתתלמידים.ות הנוטלים חלק ב

לרוב שיעורי התגבור הם רשות וניתנים בקבוצות קטנות. אין חובה להשתתף בהם לאורך כל השנה, אלא רק  צוות החינוכי.ה

 ך. בעת הצור
 

, בחלק יחידות לימוד חמש, נוסף על הבונוסים הקיימים כיום על מיוחדים לבונוסים( צפויים לזכות 555בוגרי.ות התוכנית )

 מהמוסדות להשכלה גבוהה )פרטים נוספים בדפי הרישום למוסדות האקדמיים השונים(. 
 

במקום מקצוע מדעי  יחידות לימוד חמשערבית ברמת לשלב במסגרת עמ"ט גם תלמידים.ות הלומדים ניתן אישור בית ספרנו ל

ים לבונוסים המיוחדים הנוספים במוסדות טכנולוגי. עם זאת  תלמידים.ות במסלול זה אינם זכאבמקום מקצוע נוסף או 

 להשכלה כפי שפורט לעיל. 
 

חוששות לבחור המתעניינות בתחומי המדע והטכנולוגיה אנו למדים כי פעמים רבות תלמידות  :ופנייה אישית אליכן התלמידות

 תוכניתהזמן שלכן להיות חלק מזה בהחלט מיועדת לכן!  תוכניתה ...זאת אינה מיועדת להן תוכנית, ונדמה להן שים אלובתחומ

 טכנולוגית של העידן הבא.-פורצת דרך ולהוביל את המנהיגות המדעית
 

 shem.com-o@ohel-shiran -לרכז עמ"ט לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל 

 

  

file:///C:/Users/limor-r/Google%20Drive/ניהול%20פדגוגיה/תוכניות%20לימודים/ערב%20מגמות/תשפב/shiran-o@ohel-shem.com
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 ביוטכנולוגיה

 : יואב עברוןהמקצוע רכז
הדגימה באופן חד משמעי את חשיבותה העליונה של הביוטכנולוגיה  מגפת הקורונה העולמית

 המודרנית לרווחת האנושות, ע"י הייצור המהיר של החיסונים כנגד הנגיף.

 בתחומי מוצרים ייצור לצורך ביולוגי מחקר של יישומי פיתוח הוא הביוטכנולוגיה מדע 

 םמיקרואורגניזמינגיפים,  הם גהביוטכנולו של" העבודה כלי" .והחקלאות הרפואה, התעשייה

 .ואנזימים צמחיםבעלי חיים,  של תאים, פטריות, שמריםו חיידקים כמו

 מחקר מכוני ,אוניברסיטאות וכולל בעולם המתקדמיםן מ הוא בארץ יהביוטכנולוג המחקר

 . טק-היי ותעשיות

 , ויין בירה הכנת כמו ,מסורתיים תהליכים נכיר הביוטכנולוגיה בלימודי

, הנדסת רקמות ובניית איברים גנטית בהנדסה שימוש, שנעשה בהם דישיםח תהליכיםו

, שצובר עוצמה אטאד-במדפסות תלת מימד. בנוסף, ייחשפו התלמידים לתחום הביואינפורמטיקה, המתחבר לעולם הביג

 ויוקרה בתחומי הרפואה והמדע. 

 .ב"י כיתהומסתיימים ב 'י בכיתה מתחילים הלימודים

 הניסויים תוצאות , יעבדו אתמעבדהב התלמידים יתנסו ימודיםהל במהלך

כ"כ יבצעו פרויקט מחקר  .הנלמד החומר להמחשת בתעשייה סיורים ויערכו במחשב

 במוסד אקדמי

 :עשר יחידות לימודהלימודים במגמה מקנים 

 .יחידות לימוד חמש –מערכות ביוטכנולוגיות 

 .לימודיחידות  חמש –יישומים ביוטכנולוגיים 

 :תנאי קבלה

או  (תמטיקהמ חידות לימודי רבעא-ב ותנהמ) ימיהכו א יולוגיהב לומדיםה למידיםת 

 מתמטיקה(. יחידות לימוד חמש-פיזיקה )מותנה ב

 .ומבחן הנלמד החומר השלמתלאחר  א"י בכיתה להצטרף אפשרות יש 

 יאיון התאמה אישי .ר 

 בתמונה, וירוס הקורונה 
 

 (70%נושאים בהערכה חיצונית ) (30%פנימית )נושאים בהערכה  

  י"א-י'
: ביוקטליזה, הנדסה גנטית, מערכות ביוטכנולוגיות

 מהציון הסופי 30%פרוייקט חקר ל 
 

 

 : הנדסה גנטית, תרביות תאים, מערכות ביוטכנולוגיות  י"ב 
 אימונודיאגנוסטיקה

 מעבדה
 (יחידות לימוד חמש) ביואינפורמטיקה 

 (יחידות לימוד חמשפרויקט גמר )יישומים ביוטכנולוגיים:  י"ב

  

 אשכול טכנולוגיה
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 רובוטיקה -הנדסת מערכות 

 דורון דנגור: המקצוערכז 
 המגמה הראשונה בארץ להנדסת רובוטיקה נפתחה 

 החלוץ בשטח זה. – "שם-אהל"בתיכון  1994בשנת 
בקרת  –לומדים בה שני מקצועות: מקצוע מוביל תלמידיםוה ,ויוקרתית ייחודיתמגמה  היא הנדסת מערכות מגמת

 .מכטרוניקה –ומקצוע התמחות  מערכות הנדסיות

הם מפתחים    Project-based Learningיוצרים מערכות רובוטיות מגוונות, ובמהלך שלוש שנים של  התלמידים

חשיבה מסדר גבוה בעבודת צוות הדורשת יצירתיות רבה בבניית הרובוטים ובכתיבת תוכנה להפעלתם. תלמידי 

 משתתפיםבכך  התלמידים המעונייניםהנדסת מערכות משתלבים ביחידות עילית של תכנות ופיתוח בצה"ל, ו

 .רובוטיםה בתחום ביותר היוקרתיות לאומיות-ןביהו ארציותה בתחרויות

 
 .רשם לזכותו זכיות רבות בפרסים מיוחדים בתחרויות רובוטיקה מגוונות בארץ ובעולם "שם-אהל"תיכון 

 יחידות בגרות ברמה מוגברת: עשרהמגמה מאפשרת לתלמידיה לצבור 
 במכטרוניקה יחידות לימוד חמש-בבקרה במכונות ו יחידות לימוד חמש

 

 

   :קבלה תנאי

 תמטיקה.מ חידות לימודי מש או ארבעח למידית 

 או כימיה.  קצוע מדעי מורחב: פיזיקהמ 

 

 

 

 (70%נושאים בהערכה חיצונית ) (30%נושאים בהערכה פנימית ) 
מס' 

יחידות 
  לימוד

 י'
 

 למידה מבוססת פרויקט

 

 לימוד ושימוש בכלים מכניים, חשמל
 תכנות בקר ממוחשב,  מעבדת חיישנים,

 פיקוד ובקרה
 

  י"א

בחינת מעבדה בבקרת מערכות עם מרכיב 
 בכתב  בנושאים הנלמדים:

 לוגיקה ספרתית  -
 בקרת מערכות  -
 תכנון הנדסי באמצעות מחשב -

 של אנדרואיד Cתכנות בשפת  -
 רובוטים ובקרים -
 פרק הנדסה ומדע -

 
3 
 
 

 י"ב

 

 בחינה בכתב  בנושאים הנלמדים:

 בקרת תהליכים ממוחשבת -
היבטים פיזיקליים  -

 ומתמטיים בבקרת תהליכים
 הנדסיות מערכות תכנון -

 2 

 ב"י

 
 עם מרכיב בכתב בנושאים הנלמדים:  מכטרוניקהפה על עבודת גמר ב-בחינה בעל

 אלקטרוניות/ממוחשבות/מכניות: משולבות מערכות של הנדסי תכן -

 בנייה ותכנות מודולים מכניים ואלקטרוניים מורכבים -

 פיקוד ובקרה של מערכת רובוטית מסדר גבוה -

 חמש

 אשכול טכנולוגיה
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 אנדרואיד-הנדסת תוכנה

 המקצוע: אמיר חנדלי  רכז

  

 
 
 

 מגמה המחייבת לימוד של המקצועות הבאים: אנדרואיד היאהנדסת תוכנה בהתמחות 

 יח"ל. 5מתמטיקה ברמה של 

 יח"ל. 5ברמה של או ביולוגיה( פיזיקה או כימיה מקצוע מדעי )

 יח"ל. 5מדעי המחשב ברמה של 

 תכנית הלימודים מתמקדת בפיתוח יישומים בסביבה של מכשירי טלפון חכמים.

 מחקר של בעיה, ניתוח מספר פתרונות אפשריים לבעיה, החל -הלמידה מבוססת על תהליך של פיתוח מוצר 

 אפיון פתרון נבחר ויישום שלו כאפליקציה המותקנת על מכשירים עם מערכת הפעלה אנדרואיד.

 תכנות אפליקציות אנדרואיד הוא תחום דינאמי, המשתנה ומתעדכן באופן תדיר. כפועל יוצא גם נושאי הלימוד

 לשנה.במסלול משתנים ומתעדכנים משנה 

עבודה אסינכרונית, תבניות , multithreading: במהלך הלימודים התלמידים נחשפים לתכנים מתקדמים בהנדסת תוכנה

 עיצוב, עבודה עם סביבת ענן, מפות, לימוד מכונה ועוד.

רי הסלולא התלמידים לומדים להכיר את מערכת ההפעלה אנדרואיד, ומשלבים בפרויקטים עבודה עם רכיבים של המכשיר

 .טלפון ועוד, GPS, כגון מצלמה, חיישנים

את  השיעורים נערכים במעבדת מחשבים מתקדמת, וחלקם העיקרי מוקדש להתנסות מעשית בה התלמידים מיישמים

 הרעיונות והעקרונות שלמדו.

 ב ובה התלמידים נבחנים בעל פה על פרויקט הגמר שכתבו והגישו."בחינת הבגרות מתקיימת בסוף כיתה י

 google הלמידה מניעים אתגר, הנאה, יצירתיות ועניין, כאשר בהמשך ניתן להעלות את התוצר לחנות האפליקציותאת 

play. 

 בנוסף, הלימודים במסלול פותחים פתח להשתלבות ביחידות הטכנולוגיות בצבא או לפנות להמשך לימודים בעתודה
 הטכנולוגית.

 
 תנאי הקבלה:

 יח"ל.  5מתמטיקה ברמה של 
 יח"ל. 5ברמה של או ביולוגיה פיזיקה או כימיה 

 .ומעלה בסמסטר א' והמלצת מורי מדעי המחשב 85השלמת לימודי מדעי המחשב בכיתה י', ציון של 

 

  
 נושאי לימוד מרכזיים

  

 העמקה בתכנות מונחה עצמים, עקרונות הנדסת תוכנה, תבניות עיצוב, ארכיטקטורות תוכנה י"א

באנדרואיד: פיתוח אפליקציות, פיתוח שירותים, מסדי נתונים בענן, אבטחת מידע, ריבוי  תכנות טלפונים י"ב

 תהליכים ועוד

 

 אשכול טכנולוגיה
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 הגנת סייבר – תוכנה נדסתה
אמיר חנדלי: המקצוערכז   

 
 סייבר היא מגמה המחייבת לימוד של המקצועות הבאים:הנדסת תוכנה בהתמחות הגנת 

 יח"ל. 5מתמטיקה ברמה של 

 יח"ל. 5פיזיקה או כימיה ברמה של 

 יח"ל. 5מדעי המחשב ברמה של 

, ומתמקדת ברשתות תקשורת, 8200ידי משרד החינוך בשיתוף מטה הסייבר ויחידת המודיעין -תכנית הלימודים נכתבה על

 מידע.במערכות הפעלה ובאבטחת 

 

 התלמידים והתלמידות לומדים תכנות ברמה גבוהה ומשכללים בהדרגה את היכולת לפצח "קופסאות שחורות". 

הלמידה במסלול מספקת הזדמנויות רבות לעבודה אישית וצוותית לשם חקירה ופתרון בעיות מורכבות, וכתוצאה מכך 

 גלות של התלמיד/ה.מתפתחות הסקרנות והתשוקה אל תחום הסייבר כמו גם הרגשת המסו

 הלימוד בבית הספר מתקיים במעבדת מחשבים מתקדמת, והשיעורים מאתגרים ויצירתיים.

 במהלך השנה מתבצעות פעילויות שונות כגון תחרויות תכנות, הרצאות, סיורים, ימי עיון, כנסים, ועוד.

ם בלמידה השוטפת ומלווים את בוגרים שלנו העוסקים בתחום הסייבר בצבא והתעשייה מגיעים לשיעורים, מסייעי

 התלמידים והתלמידות בעת בניית פרויקט הגמר.

 מהתלמיד/ה במסלול לימודים נדרשת סקרנות, השקעה רבה, משמעת עצמית גבוהה וניהול זמן.

 תכונות אלו ישרתו את התלמיד/ה בכתיבת והגשת פרויקט גמר, עליו בסוף כיתה י"ב מתבצעת בחינת בגרות בע"פ.

 

 

 הקבלה:תנאי 

 יח"ל.  5מתמטיקה ברמה של 

 יח"ל. 5פיזיקה או כימיה ברמה של 

 .ומעלה בסמסטר א' והמלצת מורי מדעי המחשב 85השלמת לימודי מדעי המחשב בכיתה י', ציון של 

 
 

 נושאי לימוד מרכזיים

 wiresharkרשתות תקשורת ומערכות הפעלה: שפת פייתון, מודל השכבות, סוקטים,  א"י

מערכות הפעלה ופרוייקט גמר: קונספטים במערכות הפעלה, ריבוי תהליכים, הגנה, אבטחת מידע, שליטה מרחוק,  ב "י

 , אתגרי סייבר ועוד מגוון רחב של נושאים והעשרות בתחום.low levelתכנות 

 

  

 אשכול טכנולוגיה
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 מדעי המוח

 מכון דוידסון לחינוך מדעי 
 

 כרונות שלנו.יבגופינו, הוא מבקר ומייצר את המחשבות, הרגשות, החושים, התנועה והזהמוח הוא האיבר המורכב ביותר 

יכולוגיה, סהמדעי ומשלב מחקר רב תחומי מתחומי הביולוגיה, הפ רבשנים האחרונות חקר המוח נמצא בחזית המחק

 הרפואה, הפיזיקה, המתמטיקה, ומדעי המחשב.

בתחומים מגוונים, מרמת תא העצב הבודד עד הרמה המערכתית בה מיוצגים תחום מרתק זה נוגע בשאלות מסקרנות רבות 

 כרון ולמידה, קשב, מודעות, שפה, חושים ותפישה.יבין השאר ז

יר את חלקיו השונים ואת תפקודם, נלמד כיצד פועל המוח ברמה כ, נערוך מסע מרתק אל המוח האנושי, נתוכניתבמסגרת ה

 שובית. העצבית, ברמה התפקודית וברמה החי

כנית נתוודע למקרים מרתקים, נצפה בהדגמות ונבצע ניסויים. נבחן ונחשוב כיצד הידע על  דרך פעולת המוח ובמהלך הת

    בתחומים הקוגניטיביים התפישתיים והמניעתיים יכול לגרום לנו להסתכל על העולם מזוית אחרת.  

 דרכי למידה

סינכרוני ותערך באמצעים מגוונים: סרטונים, הרצאות  -כרוני ואתעשה במודל למידה דרך הרשת באופן סינ הלמידה

 דיונים וסיורים במעבדות מחקר מתקדמות. ,יערכו ניסוייםיימי עיון וסמינרים בהם  ,אקדמאיות, עבודות חקר בקבוצות

 יחידות לימוד חמשהלימודים במגמה מקנים 

 תנאי קבלה:

 מתמטיקה. חידות לימודי משחאו  רבעאלמידי ת 

 פיזיקה כימיה או ביולוגיה. –קצוע מדעי מורחב מ 

 בחן קבלה מטעם מכון דוידסון לחינוך מדעי.מ 

 קרנות מדעית ומשמעת עצמית גבוהה.ס 

 

 )%( משקל הציון נושאים בהערכה פנימית  

 20% .ייה וקריאה מדעיתאהמוח והנוירון, השפעת סמים על המוח, חישה ותפישה, ר י'

 

 

 40% ., מחקר התנהגותי(EEGהמוח החברתי, רישום חשמלי מהמוח )כרון, רגשות, יז י"א

מחשב -ית מוחקציאלמידת מכונה, אינטר ,לוגיותואטריות ונוירישינה, הפרעות פסיכ י"ב 

 מחקר הדמייה מוחית.

40% 

 

  

 אשכול טכנולוגיה
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 מדעי המחשב

 לימור קליין: המקצוערכז 
 

לתיכון פותחה על ידי קבוצת חוקרים בכירים מהאוניברסיטאות המובילות בישראל,  ובמרכזה פתרון בעיות  תכנית הלימודים

  מושגי יסוד בתכנון מערכות ממוחשבות.והקניית  חשיבה אלגוריתמיתבאמצעות 

כל  .משלבים הקנייה של רעיונות תיאורטיים עם התנסות מעשיתם במעבדות מחשבים מתקדמות ומימתקייהלימודים 

 לוגית ברמה גבוהה. כישורי חשיבהעל  ושמות דגש, כולל בחינת הבגרות, מתקיימות עם חומר פתוח הבחינות במדעי המחשב

צוות מורי מדעי המחשב מלווה ומספק תמיכה והכוונה לתלמידי ותלמידות המגמה בפעילויות מגוונות: סיורים בחברות 

( skillzתחרויות כתיבת תוכנה כגון אליפות הסייבר הארצית ) גיה, מנהלי חברות טכנולואפ, הרצאות של -סטארט

ופעילויות בית ספריות מאתגרות מקוריות של הצוות.  המצטיינים מייצגים את בית הספר בתחרויות בינלאומיות כגון 

  .ומשרד החינוך אולימפיאדה למדעי המחשב בהנחיית האקדמיהה

 

 במסגרת בית ב'- מסלול של מדעי המחשב בלבד -מסלול א 

 

 * הלימודים במסלול זה מתחילים בכיתה י' ומסתיימים בכיתה י"ב

 לפחות +מבחן חשיבה לוגית. 80בציון * תנאי הקבלה למסלול זה הוא מתמטיקה 

   80* על מנת להמשיך במסלול זה בכיתה יא' נדרש כי לתלמיד/ה יהיה בסוף כיתה י' ציון שנתי של 

 

 

 

 מסיימים בי"ב -מסלול  מדעי המחשב בלבד – נושאי לימוד מרכזיים
 

 (70%נושאים בהערכה חיצונית ) (30%נושאים בהערכה פנימית )

 'י
 

משתנים,  – יח"ל( 1)  יסודות מדעי המחשב

  לולאות, מבני בקרה, פעולות
 

תכנות בסביבת אינטרנט )1 יח"ל( –  הכרת טכנולוגיות צד  א"י

.לקוח וצד שרת הנחוצות להקמת אתר אינטרנט בסיסי  

 – יח"ל( 1)   יסודות מדעי המחשב

 .מערכים, מחלקות ועצמים
 

מבני נתונים : רשימות,  -יח"ל(  1) מבני נתונים  י"ב 

 מחסנית, תור, עצים בינאריים, רקורסיה, ויעילות.

רשה, הוהכלה,   - יח"ל( 1) תכנות מונחה עצמים

 ממשקיםו  פולימורפיזם

 
  

 אשכול מדעים
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 במסגרת בית א'-התמחות בהנדסת תוכנה מסלול מדעי המחשב בשילוב  -מסלול ב 

 

 אבמסלול זה מתחילים בכיתה י' ומסתיימים בכיתה י" מדעי המחשב * לימודי

 ומעלה+ מבחן חשיבה לוגית. 90בציון * תנאי הקבלה במסלול זה הוא מתמטיקה 

 לפחות במבחן המפמ"ר. 80ציון  *תנאי הקבלה לתלמידי כתות עמ"ט : 

 ובפרויקט האינטרנט.מדעי המחשב בומעלה  80 בסוף כיתה י' :* על מנת להמשיך במסלול זה בכיתה יא' נדרש ציון שנתי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מסיימים בי"א – מסלול  מדעי המחשב והנדסת תוכנה – נושאי לימוד מרכזיים
 

 (70%נושאים בהערכה חיצונית ) (30%נושאים בהערכה פנימית )

הכרת טכנולוגיות   – יח"ל( 1תכנות בסביבת אינטרנט ) 'י

צד לקוח וצד שרת הנחוצות להקמת אתר אינטרנט 

 .בסיסי

משתנים, לולאות,  – יח"ל( 2) יסודות מדעי המחשב

, מערכים, מחלקות )פונקציות( מבני בקרה, פעולות

 .ועצמים

 הבחינה על יחידות אלו מתבצעת בסוף כיתה י"א.

 א"י
 

מבני נתונים : רשימות,  -יח"ל(  1) מבני נתונים

 מחסנית, תור, עצים בינאריים, רקורסיה, ויעילות.

רשה, הוהכלה,   - יח"ל( 1) תכנות מונחה עצמים

 ממשקיםו  פולימורפיזם
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 מורחבחינוך גופני  

 מיכל פיינבלט: המקצוע תרכז
חינוך גופני הוא תחום רלוונטי המתחדש כל הזמן, בהבנת צרכי האדם, התמודדות עם אורח החיים המודרני, התזונה 

המשתנה, הצרכים הפיזיולוגים וההיבט המנטלי. הגברת הידע בתחום, תגביר את המודעות האישית לפעילות ספורטיבית 

 בנת התמונה הפנימית והחיצונית של גופנו. תחרותית וחובבנית, בה

 ?מדוע כדאי להירשם למגמה

 .חידות לימודי משחקצוע מוגבר בהיקף מ 

  .נקודות 20כאות לבונוס של ז 

 .קורס  מדריכי כושר במרחב הפתוח -מסגרת היחידה המעשיתב 

 נושאי הלימוד ומבנה בחינת הבגרות 

 יחידות לימוד ארבע -לימודים עיוניים
 יבטים פיזיולוגיים: אנטומיה, פיזיולוגיה, פיזיולוגיה של המאמץ. ה 

עילות גופנית וחינוך לבריאות: תזונה, יציבה, פציעות בספורט, מחלות והדרך למניעתן, עישון, אלכוהול, סמים פ 

 בספורט. 

רדה ומוטיבציה על יבטים פסיכולוגיים, חברתיים ובריאותיים בחינוך הגופני: מבנה אישיות הספורטאי, השפעה חה 

 ביצועים בספורט, מנהיגות בספורט, נופש ופנאי. 

 ורת הכושר הגופני ת 

 ולדות החינוך הגופני: היסטוריה של הספורט.ת 

 יחידת לימוד אחת -לימודים מעשיים

 קורס מדריכי כושר במרחב הפתוח

 :תנאי הקבלה

 ומעלה בחינוך גופני. 80יון ציון התאמה אישי ואיר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (55%נושאים בהערכה חיצונית ) (20%בהערכה פנימית )נושאים 

 פרמס
יחידות 
  לימוד

 -י'
 י"א

 

 פיזיולוגיה •
 פסיכולוגיה של הספורט •

 תורת הכושר הגופני  •

 תולדות החינוך הגופני  •

 שלוש

 פיזיולוגיה של המאמץ • י"ב

 אקלום חום •

 נזקי עישון וסמים בספורט •
 מערכות אנרגיה •

 

 
 אחת
 
 

  (25%יחידה מעשית ) 

-י'
 י"ב

מדריכים מיומנים ומקצועיים בתחום הכושר הגופני הכללי לרמות  הכשרת •

 וקבוצות גיל שונות. 

פיתוח אחריות אישית ומנהיגות באמצעות מתן כלים באימון כושר גופני  •

 במרחב הפתוח לקבוצות וליחידים תוך התנסות מעשית בתחום. 

מדעי האימון הגופני  הפיכת הידע העיוני הנלמד במגמה לידע יישומי בתחום •

 כציר מרכזי בלימודי המגמה.

 אחת

 אשכול מדעי החברה
 אשכול הומאני
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 סינית

 : אנה משולםהמקצוערכזת 

中文 

שכלכלתה מה אנחנו בעצם יודעים על שפתה ועל תרבותה של המדינה בעלת האוכלוסייה הגדולה בעולם, 

לאומית הולכת וגדלה והיא שועטת אל עבר העתיד, אך -ןהמתפתחת צוברת תאוצה, שחשיבותה בזירה הבי

 שורשיה הדתיים והתרבותיים נטועים בתקופות עתיקות לפני אלפי שנים?

מעמדה של סין כמעצמה פוליטית וכלכלית העלה בשנים האחרונות את חשיבות לימודי השפה הסינית 

 .ב, וישראל בכללןבמדינות המער

את השפה הסינית המודרנית )הלהג  בבית הספרלומדים וכבר מעל עשר שנים שם" נענה לאתגר, -תיכון "אהל

אנחנו מאמינים כי לימוד השפה, המשולב  הרשמי בסין, המכונה גם "סינית מנדרינית"( במסלול לבגרות.

לתלמידים להתוודע באופן בלתי אמצעי  בתכנים העוסקים בהיסטוריה, חברה, פולקלור ופוליטיקה, מאפשר

 התרבות המערבית המוכרת להם.ן לתרבות העתיקה והעשירה שנוצרה בשפה זו, השונה במידה רבה מ

לימודי הסינית פותחים בפני התלמידים צוהר לדרכי החשיבה של דוברי השפה, עוזרים להם להכיר את 

 בלימודים אקדמיים ובשוק העבודה בעתיד.כלי עזר  לשמשאורחות חייהם ואף יכולים את מנהגיהם ו

 

 תנאי הקבלה:

 .'בכיתה ט 80יון צ 

 .תלמידים אינם נדרשים לידע מוקדם בסיניתה 

 

 (60%נושאים בהערכה חיצונית ) (40%נושאים בהערכה פנימית ) 

 לימודי השפה לבגרות י"א

 מבחן בכתב

 

 לימודי השפה לבגרות מטלת סיום י"ב

 

 והצגת מטלת סיום פה-בגרות בעל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשכול שפות



19 

 

 

 

 

 ספרדית

 
 מוראלס רוסיני: המקצוערכזת 

הידעתם שספרדית היא השפה השנייה המדוברת ביותר בעולם אחרי אנגלית? ארצות אמריקה 

 ההיספאנית

 מיליוני מטיילים אינם טועים! דרום אמריקה, מרכז –הן מהמרתקות והמעניינות ביותר 

 אמריקה, ארה"ב, אירופה, צפון ומרכז אפריקה ואיים רבים ברחבי הים והאוקיינוסים,

 צמחו תרבות, אמנות, דת, ,את חותמהבו הספרדית הותירה  הסטוריההשבכל מקום 

 ייחודיות ועשירות  במיוחד. הסטוריהפילוסופיה ו

אלא גם לעולם תרבותי עשיר  ,חשפו לא רק לשפה הספרדיתיתמגמת ספרדית במסגרת הלימודים ב

 .יתייםיולתכנים חוו

 

שלהן, יצירות הקולנוע,  הסטוריהנלמד על מדינות דוברות ספרדית דרך הכרת הבמסגרת לימודי המגמה 

; מנהגים ספרדייםו נכיר חגים וטקסים בעמים, בתרבויות ובדתות אחריםמנות; הספרות, המוזיקה והא

נתעדכן באקטואליה בארץ, בעולם בכלל לות יהודיות דוברות ספרדית בעולם; קהי -היהודים בספרד

תחומי התרבות השונים בעולם ההיספני: ציור ב עיתונותונקרא קטעי  ובארצות דוברות הספרדית בפרט

 ;האטרון וטלוויזייופיסול, ספרות, קולנוע, ת

  הספרדית מרחבי הארץפגש עם תלמידי מגמת יניר את מטעמי המטבח הדרום אמריקאי; נכ

 וניצור קשרים באמצעות האינטרנט עם תלמידים בחו"ל.

 

 

 קבלה:התנאי 

 חות חיים שונים של דוברי שפה זו.רוטיבציה גבוהה ורצון להכיר תרבויות, מנהגים ואומ 

 .וכחות פעילה בשיעוריםנ 

 שתתפות בסדנה ועמידה בהצלחה במבדק שיתקיים לאחר הסדנה.ה 

 

 (60%נושאים בהערכה חיצונית ) (40%פנימית )נושאים בהערכה  

 

 –א "י

 ב"י

 

 

 

 

 נהגים חברתיים בארצות דוברות ספרדית

 שירים עממיים, עלילונים ופרסומות

שימוש בביטויים ובמשפטים פשוטים 

 לתיאור הסביבה הפיזית והאנושית

 שונות תרבותית

 שירה וסיפורים קצרים

חיבור טקסטים הקשורים לתכנים שנדונו 

 בכיתה

 

 הצגת פרויקטים

 פה-בחינה בעל

אקטואליה ותרבות בארצות דוברות ספרדית 

)ציור ופיסול, ספרות, קולנוע, תיאטרון 

 (וטלוויזיה

טקסטים עיתונאיים, טקסטים אינפורמטיביים 

וביוגרפיות של דמויות היסטוריות וסופרים 

מתוך התייחסות ליצירותיהם )ח"ל בורחס, ג"ג 

 (ועוד מרקס, חוליו קורטזר

 

 אשכול שפות זרות



20 

 

 

 

 צרפתית

 רכז המגמה: מר. בארז ניקולס

 
 מדינות והרביעית הכי מדוברת בארץ. 36-השפה הצרפתית הינה השפה השנייה הרשמית בעולם, מדוברת ב

 מעבר לרשימה של מילים או מערכת כללים, לימוד צרפתית קשור גם לתרבות הצרפתית ומנהגיה.

,  עולה המחשבה על עולם שלם שבין היתר מורכב מ: תיאטרון, "Français"  -כאשר משתמשים במונח "צרפתית" 

שירה, ספרות מוזיקה,  אמנות, אפנה, בישום, מוזיאונים, כיכרות, ארמונות, אדריכלות, מסעדות, בתי קפה, יין גבינות 

 ובגט וכמובן )ואיך אפשר שלא( קרואסון.

 

 מה לומדים?

בו אנו חיים ומעניקה להם בסיס הבנה וידע לטובת פיתוחם  המגמה מציעה לתלמידים חשיפה לעולם הגלובלי

כמנהיגים במדינות דוברות צרפתית בזירה הבינלאומית.  תלמיד היוצא ממגמת הצרפתית הוא אדם העולם הגדול, 

 המבין היטב את האחר ואת השפעות הגלובליזציה על חיינו.

 ל:יח"ל, במסגרתה נשים דגש ע 5במקביל, לימודים לקראת בגרות 

 ,קשורת מילולית בדגש על שפה דבורהת 

רכישת מיומנויות למידה לרבות הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, הבעה בעל פה ובכתב, אקטואליה תרבות  

 ,וספרות צרפתית

 ,וליטיקה גלובליתפ 

  לכלה גלובלית ויזמות בינלאומית ודיפלומטיה.כ 

 

 מה נרוויח לעתיד קדימה?

 ,פה שימושית ויפהש 

 ,וניברסיטאיותאקודות בונוס נ 

 ,ופציה להתגייס ליחידת מודיעין מובחרתא 

 ,אקדמיה בתיכון –כנית תמר ת 

 ופציה להשתלבות  כמנהיגים במדינות  דוברות צרפתית בעולם הבינלאומי.א 

 

 תנאי קבלה:

 וטיבציה להצליחמ 

 מעולים נושא חסיי 

 ומעלה בתעודה 80מוצע מ 

 יאיון אישר 

 

 

 (70%נושאים בהערכה חיצונית ) (30%בהערכה פנימית )נושאים  

 י"א
 פרויקט אישי

  בגרות פנימית בע"פ

 י"ב
 

 

בגרות בכתב: הבנת הנקרא, הבנת 
הנשמע, תרגילי דקדוק, כתיבת חיבור 

 קצר על סמך תמונה



 
 גן-עיריית רמת
 אגף החינוך

 שם"-התיכון העירוני "אהלבית הספר 
 יד לישראל ארצי
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 רוסית

 : בטי קז'דןהמקצוערכזת 

  
ידיעת שפות שונות מעשירה כל אדם. בעזרת לימוד שפה נוספת נוכל להרחיב את אופקינו, לשפר את הזיכרון, לפתח את 

 ת חדשות . בבתי הספר התיכוניים בישראל לומדים כמה שפות זרות , לרבות השפה הרוסית.יוהחשיבה ולגלות ספרות ואמנו

 

 הרוסית שייכת לשלוש השפות הנפוצות . רוסיה הינה מדינה בעלת השטח הגדול בעולם. השפה

 היא ידועה כשפה רשמית במוסדות בינלאומיים.

תיושם באמצעות  אשר ,יה משלושה מעגלים מתרחבים. שיטת הלימוד עשירה ומגוונתתוכנית לימודי השפה הרוסית בנו

 .יחידות לימוד חמש'. בסיום הלימודים נתן יהיה להבחן ברמה של סדנאות, הרצאות, דיונים, מפגשים, קולנוע רוסי וכו

 
 

 אשכול שפות
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 תנאי הקבלה:

 .איון התאמה אישיר 

 
 

 אמנות חזותית

 רכזת המקצוע: ענבר גולדברג

 "האמנות היא תשוקת האדם להביע את עצמו,
       לרשום את תגובת אישיותו לעולם שבו הוא חי."                                

 איימי לואל -                                     

 המשלבת ביןעשירה לימוד מעשית  תוכניתציעה מגמת האמנות החדשה בתיכון אהל שם מ
 לצד לימודים תיאורטיים מרתקים ותוססים !, אמנות דיגיטליתל אמנות פלסטית 

 אוירה אחרת! בימודים ל 

 !ועוד הארט, אנימצי-דפס, צילום, אמנות דיגיטלית, וידאוה יור, רישום,צמעשיים:  יעורי סדנהש 

 להקשרים התרבותיים והחברתייםויענוח ופירוש יצירות אמנות תוך הבנת הקשר שבין השפה החזותית לתכנים פ :עיוניים יעוריםש 

 ה ובפרויקט הגמרנחייה וליווי אישי של כל תלמיד בשיעורי הסדנה 

 ביקורתית ו בינתחומיתכישורי חשיבה יצירתית, טיפוח , ואישיסגנון פיתוח  ,הרחבת יכולת הביטוי האמנותית 

 כולת השתלבות במקצועות העתיד המבוססים רובם ככולם על עיצוב חוויה ותקשורת חזותיתי 

 מה עוד מחכה לכם כאן? 

 אמן ופעילויות יצירה מגוונות דנאותסיורי אמנות רחוב, סתערוכות במוזיאונים וגלריות, בביקור  –מי מגמה י 

 יציאה לפעילות אמנותית בפארק הירקון, בקריית המוזיאונים ובסביבה האורבנית הסמוכה –למידה מחוץ לכיתה  

 קהילתי-חברתי-בעל ערך סביבתי קבוצתי רויקט אמנותיפיצירת  –רטיביזם א 

 בפני קהילת בית הספר צוגות עבודות התלמידיםערוכות ותת 

 תי ספר גבוהים לאמנותבפעולה עם  ףיתוש 

 שתתפות בתכניות מצוינות לתלמידים מתאימיםה 

 כנית הלימודים:ות

 :יחידות לימוד חמששל לימודים מעשיים ועיוניים בהיקף של ים שלוש שנפני על ת מתפרש באמנות חזותית תוכניתה
 בחינת הבגרות העיונית באמנות חזותית –הערכה חיצונית  - יחידות לימוד חמש.2
 תערוכת גמר אישית והצגת תלקיט עבודות + שני פרוייקטי הערכה חלופית  –הערכה פנימית  - יחידות לימוד חמש.2

ודת באמנות, בכתיבת עב יחידות לימוד עשרלתלמידים מצטיינים שיראו יכולת במחקר וכתיבה תוצע אפשרות להרחיב ל ✓

 המלווה בעבודת אמנות מעשית )החל מכיתה י"א(. אקדמיתגמר 

 תנאי הקבלה:

 למידים יצירתיים וסקרנים שאוהבים ומתעניינים באמנותת 

 גשת יצירה מעשית בהתאם לדף הנחיהה 

 גשת משימת כתיבה יצירתית קצרה בהתאם לדף הנחיה ה 

 עבודת ת בהשלמת חומרים והגשת יהמגמה מתחילה בכיתה י', הצטרפות מאוחרת למגמה בי"א מותנ 

 השלמה עד תום מחצית א'.

 
 
 
 
 
 
 
 

 (50%נושאים בהערכה חיצונית ) (50%נושאים בהערכה פנימית ) 

  (10%פרויקט חקר אמן ) "אי/י

 (10%פרויקט אוצרות ) י"ב

 (30%פרויקט גמר מעשי + תיק עבודות )

 (50%) בחינה עיונית 

 בתולדות האמנות והבנתה

 אשכול אמנויות
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 מוזיקה

 יעל מינץ : המקצוערכזת 
 

מופיעים יחד בצוותא, מנגנים כל תלמידיה . גמת המוזיקה היא מגמה בעלת אופי יישומימ

 הצהריים שוטף בלימוד נגינה פרטני בשעות אחר ועוסקים באופן

הם נבחנים בבחינת בגרות בהיקף ובכיתה יב תלמידי המגמה מתחילים את לימודיהם במגמה כבר בכיתה ט, 

באמצעות רסיטל  יחידות לימוד לעשר . המעוניינים בכך יכולים להרחיב את היקף הבחינהיחידות לימוד חמששל 

 .סולני בהתאם להנחיות משרד החינוך

 .זמננו, נגינה בהרכבים שונים-תיאוריה של המוזיקה, תולדות המוזיקה, מוזיקה בת: מקצועות הלימוד

 

  ף:פעילויות המגמה מלבד הלימוד השוט

יציאה , העלאת מופעים לאורך שנת הלימודים, השתתפות בטקסי בית הספר, ייצוג בית הספר במעמדים עירוניים

סדנאות העשרה בבית הספר, פגישה , למופעים של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, מופעי ג'ז, האופרה הישראלית

 .תחום המוזיקה ועודעם אמנים, מרצים ייחודיים מ

 

 ב(."י-': שלוש שנים )ימשך זמן הלימוד במגמה לצורך זכאות לבגרות

 .המגמה תא לאחר בירור הנושא עם רכז"במקרים מסוימים ניתן יהיה לקבל תלמיד למגמה גם בכיתה י

 

 תנאי הקבלה:

 .איון התאמה אישיר 

 .ידי רכזת המגמה-חינה מעשית עלב 

  

 

 (50%נושאים בהערכה חיצונית ) (50%נושאים בהערכה פנימית ) 

 א"נושא בית ספרי: מקבץ עבודות מכיתה י א"י

 בחינת ביצוע בהופעות המגמה

 

 העמקה בתקופה נוספת בתולדות המוזיקה ב "י

  בחינת שמיעה

 ב"נושא בית ספרי: מקבץ עבודות מכיתה י

 בחינת ביצוע בהופעות המגמה

 תרבויות המוזיקה

 תורת המוזיקה

 

 
 
  

 אשכול אמנויות
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 תיאטרון

 : יובל ששוןהמקצוערכז 

 
 איתי פלאוטו יובל ששון מורים:

 שאלו את אלברט כהן, שחקן התיאטרון הקאמרי, מה דעתו על מקצוע השחקן, והוא ענה: 

 בו נהדר! יש רק שני דברים שאני שונא: את החזרות ואת ההצגות." ל"מקצוע נפלא! הכו

 זאת כל התורה. נשמע פשוט, לא?שחקן מגלם דמות אל מול קהל. 

כן, אבל... מה זה שחקן? מה זו דמות? למה החוויה של התיאטרון מתרחשת רק ברגע שיש בו 

 גם קהל?

 

התיאטרון, מראשיתו ביוון העתיקה, הוא המקום שמותר לבדוק בו את הגבולות ומותר למתוח בו ביקורת. האדם יכול להפוך 

 המקום שאפשר להניח בו את הכול בצד לרגע אחד קצר ולתת לעצמך לעוף. בו להיות כל מה שהוא רוצה, והוא 

 מה צריך על מנת להיות חלק ממגמת התיאטרון?

 חובה –צון ר 

 עוזר –עוזה ת 

 מומלץ –כונות לעבודה נ 

 אפשר, אבל ממש לא הכרחי  –ישרון כ 

משנה מי אתה, תמיד יימצא לך מקום  ההבנה שלאו 

 על הבמה אם רק תרצה.

 

 מ: הלימוד מורכבת תוכנית

 .בחינה פנימית, מעשית ועיונית יחידות לימודשתיים וחצי 

 הפקה. -בחינה חיצונית  יחידות לימודשתיים וחצי 

משחק, בימוי, תפאורה, תלבושות, תאורה, דיקציה, איפור,  –וכוללת התנסות בכל תחומי התיאטרון  תחווייתי תוכניתה

מוזיקה ותנועה, צפייה בהצגות, העלאת קטעים שונים והצגות באורך מלא, למידה חווייתית של מחזות, תולדות התיאטרון, 

 ז'אנרים, סגנונות ותפיסות תיאטרוניות, מחנה אמנויות ועוד.

 הקבלה:תנאי 

 .איון התאמה אישיר 

 .ודישן מעשיא 

 ניתן להצטרף למגמה גם בסוף כיתה י'
 

 (50%נושאים בהערכה חיצונית ) (20%+30%נושאים בהערכה פנימית ) 

 שפת הסימנית התיאטרונית א"י

 תיאטרון ישראלי: סוגיות חברתיות

 פרשנות למחזאות קלאסית )קומדיה(

 

מחזאות קלאסית ומודרנית,  –תולדות התיאטרון  ב "י

ריאליזם, אבסורד, ניתוח מחזות, הצגות צפייה, 

  תיאטרון ישראלי

 בחינה עיונית בכתב

 הצגה באורך מלא  –הפקות הגמר 

 

 אשכול אמנויות
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 ת גמרועבוד

 רכזת עבודות הגמר: חנה מזלה
 

 מהי עבודת גמר?
 הכותב בחמש יחידות לימוד לבגרות.עבודת גמר היא עבודה מדעית המזכה את 

עבודת הגמר עוסקת בנושא מצומצם שתגלו בו עניין ותבחרו לחקור אותו. מטרתה להכשיר אתכם לקראת לימודים אקדמיים. 

דרך העבודה תלמדו שיטות מחקר, דרכי חשיבה מובנות ושיטות עבודה מדעיות. העבודה דורשת השקעה, אך היא פותחת פתח 

 אקדמי, הבנתו, ניתוחו ויישומו.-של היכולת להתמודד עם קריאת חומר מדעי לשכלול ולהעמקה

 
 מהם סוגי עבודות הגמר?

עיוני ובסיס של ידע וספרות -פי בחירת התלמיד בתנאי שלנושא הנבחר יש בסיס מדעי-עבודה הנכתבת על עבודה לא צמודה:

 מקצועיים.

 ם דעת הנלמד בכיתה.עבודה הממירה בחינת בגרות ועוסקת בתחו עבודה צמודה:

העבודה מלווה בציון שנתי )הגשה(. התלמיד חייב להמשיך ללמוד את המקצוע בכיתה ולעמוד במטרות הנדרשות מכל תלמיד, 

(, יחידות לימוד חמשפרט לבחינת מתכונת ולבחינת בגרות. עבודת גמר היא כלי להערכה חלופית )במקום בחינת בגרות בהיקף של 

 לאומיות נושאות פרסים.        -להשתתף בתחרויות ארציות וביןוהיא מאפשרת לתלמיד 

 
 שלבים בהכנת עבודת גמר:

 בחירת תחום דעת, נושא לעבודה ואיתור מנחה לעבודה )חופשת הקיץ הקרובה(. .1

 העלאת שאלת חקר וניסוח ראשי פרקים )אוקטובר, כיתה יא(. .2

 הגשת החומר לאישור בית הספר )נובמבר, כיתה י"א(. .3

 .(, כיתה י"אהצעת העבודה לאישור משרד החינוך ) ינוארהגשת  .4

 .ב(") ספטמבר, כיתה י ת טיוטה ראשונהאיסוף החומר, כתיב .5

 .(, כיתה י"ב) אוקטובר ואישורו הגשת העבודה לבדיקת המנחה .6

 .(, כיתה י"ב) נובמבראחרי עריכה, הדפסה וכריכה  הגשת העבודה לבית הספר .7

 .(, כיתה י"בצמברהגשת העבודה למשרד החינוך ) ד .8

 , כיתה י"ב)בין מרס לאפריל , להגנה על העבודההתלמיד מוזמן לבחינה בעל פה .9

 

 :ה בתחרויות יזכי
 .כותבי עבודות גמר יכולים להשתתף בתחרויות נושאות פרסים בארץ ובעולם
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 חישוב הממוצע ושיטת הבונוסים במוסדות להשכלה גבוהה
 
 
 

( כל המוסדות יחידות לימוד ארבעאו  חמשלעודד תלמידים ללמוד ולהיבחן ברמה מוגברת ) כדי

 הטבה לציוני הבגרות במקצועות נבחרים. מעניקים יםיהאקדמ

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ציונים  ידי הזנת-על (פי שיטת הבונוסים הישנה-)על כםלבדוק מה יהיה ממוצע תעודת הבגרות של ותוכל

 מתוך אתרי האוניברסיטה: תוכניתשונים והיקף יחידות שונה. ניתן להגיע ל

 

 http://www.ims.tau.ac.il/md/ut/bagrut.aspx          :         אביבל אוניברסיטת ת .1
 https://dory.os.biu.ac.il/EnrollmentChances/pages/input_bagrut.jsp              אילן:      -אוניברסיטת בר .2

  https://candidate.haifa.ac.il/irj/portal/EnrollmentChances                 אוניברסיטת חיפה:         .3
    /u.bgu.ac.il/html/average_calcארבעhttp://bgu            גוריון:        -בן אוניברסיטת .4
 http://ug3.technion.ac.il/admissions/calc/sehem.htm                                     הטכניון:      .5
 BAGRUT-ller/getinfo/TLMhttp://www.huji.ac.il/dataj/contro  האוניברסיטה העברית בירושלים: .6
 
 
 
 

 ההטבות הן על דעת האוניברסיטאות ובאחריותן בלבד. 

 .האוניברסיטאות רשאיות לשנות את התנאים

  

בגרות לצורך קבלה  הבונוסים בציוני דן בשינויועד ראשי האוניברסיטאות  
 לאוניברסיטאות.

שיזכו בבונוס   ,מקצועות בלבד עשרהשל  רשימה מצומצמתקבע יפי ההחלטה ת-על
 .מקצועות אחרים יזכו בבונוס מופחת מרבי.

http://www.ims.tau.ac.il/md/ut/bagrut.aspx
https://dory.os.biu.ac.il/EnrollmentChances/pages/input_bagrut.jsp
https://candidate.haifa.ac.il/irj/portal/EnrollmentChances
http://bgu4u.bgu.ac.il/html/average_calc/
http://ug3.technion.ac.il/admissions/calc/sehem.htm
http://www.huji.ac.il/dataj/controller/getinfo/TLM-BAGRUT
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 מי ניתן להתייעץ?עם 
 

 :כםלרשות שמח לעמודנשאלות, מתלבטים או יש לכם  עדייןאתם אם לאחר הקריאה וההתייעצות עם ההורים והחברים 

 ועדי סגל ארנוןענת   – ת המנהלוסגני .א

 יהורם לרר  – שכבהה מנהל .ב

 עירית שליט –בגרויות הרכזת  .ג

 

  ו כן, ניתן להיעזר ברכזי המקצועות:כמ

 שירן אוסטרוב –טכנולוגית -עתודה מדעית •

 אשכול טכנולוגיה •

o  יואב עברון–ביוטכנולוגיה 

o  דורון דנגור  –רובוטיקה  -הנדסת מערכות 

o אמיר חנדלי – אנדרואיד-הנדסת תוכנה   

o אמיר חנדלי – סייבר-הנדסת תוכנה 

o  ענת ארנון –מדעי המוח 

 אשכול מדעים  •

o  לימור קליין –מדעי המחשב  

 חברהה מדעיאשכול  •

o  מיכל פיינבלט –חינוך גופני מורחב 

 אשכול שפות •

o  נירית מלאכיו אנה משולם –סינית 

o  רוסיני מוראלס –ספרדית 

o  בטי קז'דן –רוסית 

 אשכול אמנויות •

o  ענבר גולדברג –אמנות חזותית 

o יעל מינץ – מוזיקה 

o יובל ששון – תיאטרון 

 חנה מזלה –עבודות גמר  •

 


