
ערב חשיפה למסלולים  
הטכנולוגיים 

-" שם-אהל"תיכון 
’שכבת כיתות ט

2023פברואר 



על סדר הערב  
ני'וילוזישראל , מנהל בית הספר–פתיחה✓

ענת ארנון, סגנית המנהל–מבנה תעודת הבגרות ובחירת בתים ✓

שירן אוסטרוב  , ט"עמרכז -?מהו ט"עמבוגר ✓

:  הצגת המגמות✓

מדעי המחשב✓

הנדסת תוכנה  ✓

ביוטכנולוגיה  ✓

רובוטיקה  ✓

מדעי המוח✓



3



4

.ס בו הוא למד"ועמד בדרישות ביהס התיכון "כל מי שסיים בהצלחה את לימודיו בביה•

.במשך שנה אחתש"ש3בהיקף של בלימודי מדעים עמד בדרישות הסף •

.להשכלה כלליתעמד בדרישות הסף •

.לחינוך גופני והבעה עבריתעמד בדרישות הסף •

לפחות במקצועות החובה  חיצוניותיחידות לימוד 21עבר בהצלחה בחינות בגרות בהיקף של •

.ל"יח5ברמה של (לא כולל אנגלית ומתמטיקה)מגמה –מקצוע אחד לפחות מוגבר . והבחירה

בכל אחת משנות  קהילתית –להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית עמד בהצלחה בתכנית •

.ע"בחטהלימוד 



5

:תעודת הבגרות מכילה

  נתונים מזהים של התלמיד

ס"שם ביה

מקצועות הלימוד של התלמיד
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ל"יחמקצוע

2עברית

2ך"תנ

2ספרות

2הסטוריה

2אזרחות

3,4,5מתמטיקה

4,5אנגלית

(פנימי)ג"חנ

17-20:כ"סה
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 של התלמיד( בחירה)מקצועות לימוד

חובה

בחירה
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:תעודת הבגרות מכילה

מדעים

השכלה כללית

חינוך גופני

  הערכת התכנית להתפתחות אישית

ולמעורבות חברתית
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קהילתית-בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית

בכל אחת משנות הלימוד בחטיבה העליונה

 במשךש"ש3בהיקף של בלימודי מדעים בדרישות הסף

שנת לימודים אחת

 בלימודי השכלה כלליתבדרישות הסף

 בלימודי חינוך גופניבדרישות הסף



מהן המגמות הטכנולוגיות 
? " אהל שם"ב 

הנדסת תוכנה+ מדעי המחשב  
רובוטיקהביוטכנולוגיה

מדעי המוח



אמנות



חינוך גופני מורחב



?  למה אנחנו נחשפים עכשיו 
המדעבתחומישמתעניינים'טכיתותתלמידי

12.3.23-העדלבחורצריכיםוהטכנולוגיה

',יבכיתהכברללמודיתחילואותהטכנולוגיתמגמה

הנוספיםלבתיםבמקביל

מקצועות מורחבים/שאר המגמות

('י-בחירה ב)א "י-ב



'בית ג'בית ב'בית א

סיניתביולוגיהאמנות

ספרדיתגיאוגרפיהביוטכנולוגיה

פילוסופיהביולוגיה

רוסיתחינוך גופני מורחבגיאוגרפיה

כימיה(אנדרואיד)מדעי המחשב 

מדעי המחשב(סייבר)מדעי המחשב 

מהותמדעי המח

מחשבת ישראלמוזיקה

ערביתפיזיקה

פיזיקהרובוטיקה

צרפתיתתיאטרון



ל"יח15-המסלול הטכנולוגי 

א"י/'מתחילים ללמוד בכיתה י

מקצוע התמחות

מקצוע מוביל

מקצוע מדעי

'מתחילים ללמוד בכיתה י

א"מתחילים ללמוד בכיתה י

הגשת פרויקט בסוף  
ב"כיתה י

מבחן בגרות חיצוני 
ובגרות פנימית 

ב"י-א ו"י', במהלך י

מבחן בגרות חיצוני 
ובגרות פנימית 

ב"י-א ו"במהלך י



ט"עמבוגר 

מתמטיקה ל"יח5

תעודת בגרות

(ביולוגיה/כימיה/פיזיקה)מדעימקצועל"יח5

ל"יח10אוטכנולוגי/נוסףמדעימקצועל"יח5

הנדסת+המחשבמדעי)טכנולוגיות

(רובוטיקה/ביוטכנולוגיה/תוכנה



ט"עמבוגר 

מתמטיקה ל"יח5
אנגליתל"יח5
לשון עבריתל"יח2

מקצוע מדעיל"יח5
מגמה טכנולוגיתל"יח10

תעודת בגרות עם הסמכה טכנולוגית

,  ביוטכנולוגיה, הנדסת תוכנה: מגמה טכנולוגית
רובוטיקה



? אז מה יוצא לי מזה 
.(במסלולתלוי)ל"יח10אול"יח5ברמתבגרותמקצוע✓

ספרייםביתמצויינותבמסלוליהשתלבות✓

(לקופסאומחוץמתמטיות,לוגיות)מתקדמותחשיבהיכולותפיתוח✓

אתגריםעםוהתמודדותפרוייקטיםהובלת✓

השכבהמכללות.תלמידיםעםהכרות✓

ולשוקל"לצההכנה;גבוההלהשכלהמהמוסדותבחלקמוגדליםבונוסים–בעתיד✓

העבודה

בית הספר מסייע בשיעורי תגבור לתלמידי המגמות הטכנולוגיות בהתאם  
להמלצת הצוות החינוכי



מדעי המחשב



ויעדיםנושאים
עיקריים

פתרון בעיות❖

זיהוי חוקיות מתמטית ופיתוח חשיבה אלגוריתמית❖

פיתוח חשיבה מופשטת❖

רכישת יכולת מעשית לכתיבה וקריאה של תכנית ❖

מחשב

[C#]שארפ -שליטה בשפת התכנות סי❖

[30%]פיתוח פרויקט תוכנה בהיקף בינוני ❖



מסלוליםשני

(ל"יח5)מדעי המחשב 

ב"ומסתיים בכיתה י[ בית ב]' מסלול זה מתחיל בכיתה י

(ל"יח10)הנדסת תוכנהמדעי המחשב ו

(ל"יח5)מדעי המחשבלימודי 

א"ומסתיימים בכיתה י[ בית א]' מתחילים בכיתה י

(ל"יח5)הנדסת תוכנהלימודי 

ב"א ומסתיימים בכיתה י"מתחילים בכיתה י



מדעימסלול
המחשב

מבחן חשיבה לוגית+ ומעלה במתמטיקה 80ציון : תנאי קבלה

שעות שבועיות3-' כיתה י

של מדעי המחשב1' יח

שעות שבועיות6-א "כיתה י

בסוף השנה בחינת בגרות חיצונית-של מדעי המחשב 2' יח

בסוף השנה בחינת בגרות פנימית-תכנות בסביבת אינטרנט ' יח

שעות שבועיות7-ב "כיתה י

בסוף השנה בחינת בגרות חיצונית-של מדעי המחשב 5+ 4' יח



הנדסתמסלול
תוכנה

תנאי קבלה

מבחן חשיבה לוגית+ ומעלה במתמטיקה 90ציון -לכלל השכבה

ר"ומעלה במבחן המפמ80ציון של -ט"לכיתות עמ

שעות שבועיות9-' כיתה י

של מדעי המחשב2+ 1' יח

בסוף השנה בחינת בגרות פנימית-תכנות בסביבת אינטרנט ' יח

שעות שבועיות7-א "כיתה י

בסוף השנה בחינת בגרות חיצונית-של מדעי המחשב 5+ 4' יח

א של הנדסת תוכנה"ללומדים במסלול זה שעות נוספות בכיתה י



הנדסת תוכנה



בחירת התמחות

אופי הלמידה

ה/מה נדרש מהתלמיד

:בחירת התמחות●

פיתוח אפליקציות אנדרואיד○

הגנת סייבר○

אופי הלמידה●
שיעורים המשלבים רעיונות תיאורטיים ויישום מעשי○

חווייתי והתנסותי○

הזדמנות לעבודה אישית אך גם בזוגות ובצוותים○

הרצאות בוגרים ואורחים, תחרויות, האקתונים, סיורים○

ה  /מה נדרש מהתלמיד●
סקרנות והתמדה○

חקירה וחיפוש באינטרנט○

קריאת מאמרים באנגלית○

השקעת זמן ומאמץ מעבר לשעות הלימוד בכיתה○

מוכנות ללמידה עצמאית○



פיתוח 

אפליקציות  

אנדרואיד

ת /ה המעוניינ/התמחות זו פונה אל תלמיד●

לחקור ולפתח מוצר, לתכנן, ליזום○

לשכלל את היכולת לכתוב תכנית מחשב מורכבת○

ההפעלה אנדרואיד' להבין את המנגנונים מאחורי הקלעים של מע○

להבין את הקשר בין האפליקציה לבין המכשיר עליו היא מותקנת○

נושאי הלימוד נוגעים בתכנים מגוונים●

[OOP]תכנות מונחה עצמים ○

תכנות מרובה תהליכים ותכנות אסינכרוני○

[DESIGN PATTERNS]תבניות עיצוב ○

מסדי נתונים○

ועוד○

JAVAשפת התכנות העיקרית היא ●



הגנת סייבר

ת  /ה המעוניינ/התמחות זו פונה אל תלמיד●
להבין איך המחשב האישי עובד○

להבין איך רשתות מחשבים עובדות○

להכיר את הפגיעויות שמקורן בתקשורת בין מחשבים○

צורך במרחב המקוון ולפתח פרויקט הנותן לכך מענה  /לזהות בעיה○

נושאי הלימוד נוגעים בתכנים מגוונים●
כיצד האינטרנט עובד○

פרוטוקולי תקשורת○

מבנה המחשב ושפת סף, מערכות הפעלה○

תכנות מרובה תהליכים○

ועוד○

PYTHONשפת התכנות העיקרית היא ●



ביוטכנולוגיהמגמת



? מהי ביוטכנולוגיה 

בפיתוח ובשימוש במערכות ביולוגיות לשירות האדם  , תחום העוסק במחקר

(חקלאות ואיכות הסביבה, רפואה, תעשייה)בתחומים שונים 



נושאים עיקריים בביוטכנולוגיה

הנדסה גנטית•

תרביות תאים•

אימונודיאגנוסטיקה ואימונותרפיה•

ביואינפורמטיקה•

פרויקט הגמר:יישומים•



שימושים בהנדסה גנטית

-משים  אורגניזמים או מרכיביהם שיוצרו או הושבחו בשיטות של הנדסה גנטית מש➢
לרוב למטרות של אבחון וריפוי מחלות -ברפואה

(PCRאבחון הקורונה באמצעות , למשל)

וכן לשם  , בטוחים וזולים יותר, יעילים, שיפור תהליכים ותוצרים כך שיהיו איכותיים-בחקלאות➢
יצירת צמחים טרנסגנים. פירוק חומרים או הפקת תוצרים



בשרהדפסת
י"עמלאכותי
תלתמדפסות

מימד

תרביות תאים



אימונותרפיה  
ואימונודיאגנוסטיקה

נוגדנים מופעלים נגד אנטיגן: בתמונה



לימוד  : ביואינפורמטיקה
העבודה עם מאגרי מידע  

כלים  -ממוחשבים
ממוחשבים מהשורה  

הראשונה



?ומה עושים בפועל -ל"יח10

היכרות מעמיקה עם היישומים הטכנולוגיים בחזית המדע והתעשייה•

במוסדות מחקרסיורים וימי עיון •

במאגרי מידע ובכלים ממוחשביםביואינפורמטיחקר •

ימים מלאים בנושאים יישומיים מתקדמים  3במשך ביצוע פרויקט גמר במעבדת מחקר של אוניברסיטה •

(ל"יח5)בנושא המחקר עם ליווי צמוד של מורי המגמה כתיבת עבודה מקיפה •

(ל"יח5)בגרות חיצונית •



? איך מתקבלים למסלול 

תלמידים בעלי ציון גבוה במדעים

ומעלה80מתמטיקה בעלי ציון ל"יח4,5

רצוי ציונים גבוהים בשאר המקצועות

תלמידים המעוניינים בשילוב הבין  
כימיה , תחומי בין ביולוגיה

ומעבדות חקר

,  סקרנותבעליתלמידים
התמדהומוטיבציה

לעבודהאוהביםתלמידים
במעבדה



...סיבות טובות לבחור במגמה2ועוד 

שעריםהפותח,מובהקמדעימקצועהואביוטכנולוגיה•

המדעים,הרפואהבתחומיללימודיםהשונותבאוניברסיטאות

וההנדסה

5לכלהבגרותממוצעבחישובנוספותנקודות25תוספת•

!בנפרדיחידות

מחכים לכם באשכול לשאלות  

נוספות



רובוטיקה



Present of Robots .......היום

חללשירות שילוחהסיעודי

תעשייהרכבים אוטונומייםייצור



?איך נגדיר את התואר רובוט
,היא מערכת משולבת אוטונומית/רובוט הוא

המיועדת לבצוע פעולות פיזיות עם יכולת לשחזור פעולה ותכנות חוזר

בקר אוסף מידע 
מהחיישנים ומייצר 

מידע חדש



כיתת לימודמרחב הלימוד–מגמת רובוטיקה 

מעבדת פרוייקטים

מעבדת חיישנים



?מה לומדים במגמת רובוטיקה 

מכניקה

תיכנותתוכנת שירטוט

חשמל

ואלקטרוניקה
חשיבה

אסטרטגית

בקרה

לומדים בכיף: והכי חשוב

:  ל"יח10
בגרות 
+ חיצונית 
פרויקט



?איך אנחנו לומדים רובוטיקה

ניסויים

למידה וחשיבה  

קבוצתית

למידה  

עצמית

השקעה בלימוד  

חומר תיאורטי

לימוד אשר מבוסס על פרויקטים שנבחרים על ידי  

התלמידים

כך תוכל  , ככל שתלמד יותר" ידע זה כוח"
לקבל החלטות טובות יותר לגבי כיוון חייך



תכנון וייצור זרוע רובוטית



ההצלחות של התלמידים וזכיות בתחרויות



חוהממדעי
–הכיתה הארצית למדעי המוח 
מכון דוידסון לחינוך מדעי



?  מהי המגמה 

לבגרות  ל"יח5מגמה ייחודית ברמת •

המגמה מאפשרת למידה והתנסות  •

מחקרית משמעותית לתחום שנמצא  

!בחזית המחקר המדעית

מטלות  , הציון לבגרות מורכב ממבחנים•

מחקריים שתבצעו במהלך  ופרוייקטים

שנות הלימודים3



?איך לומדים במגמה 

שיעור שבועי מקוון בשעות אחר הצהריים•

הזדמנות ללמוד עם , מורה וכיתה קבועים•

תלמידים ותלמידות מכל הארץ

משימות שבועיות מקוונות שניתן לבצע •

ן/בקצב שלכם

מספר ימי מפגש פרונטליים במכון דוידסון  •

ברחובות



:פרטים נוספים

(  ביולוגיה/כימיה/פיזיקה)חובת לימוד מקצוע מדעי נוסף •

לבגרותל"יח5ברמת 

מעבר מבחן מיון מקוון שאינו דורש הכנה מראש•

לשנת לימודים₪ 3500-כ: עלות ההשתתפות בתוכנית•

ח"ש1000השתתפות בית ספרית 

בגוגל " הכיתה הארצית למדעי המוח"חפשו 

לפרטים נוספים  או סרקו את הברקוד 

והרשמה למבחני המיון



על התלמידים  
לבחור עד לתאריך  

12.3.2023




