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בית הספר הרב תחומי אלון, מרגישים שזה בית!

8836 בוגרינו לא טועים 
מי אנחנומי אנחנו

החטיבה העליונה בקריית החינוך אלון, הנה החטיבה הוותיקה ביותר 

באזורנו.
ביה"ס נוסד בחודש מאי 1949, פחות משנה לאחר שחרור העיר רמלה. 
ביה"ס הינו חזון שהפך למציאות משגשגת. ביה"ס מעניק לבוגריו מזה 
עשרות שנים ידע טכנולוגי מתקדם לצד ידע עיוני נרחב ומכלול ערכי 
ערכים  של  לאורם  תלמידיו  את  לחנך  ושוקד  וחברה  תרבות  חינוך, 
מתוך  דרך  ומתווה  מוביל  איכותי,  חינוך  בית  ומהווה  חברתיים-לאומיים 

הערכת התלמיד ותמיכה בצמיחתו.
רבים מבוגרי ביה"ס שרתו ומשרתים כקציני צה"ל, משובצים במקומות 
מפתח במפעלי הייטק ובתעשיות ביטחוניות ואף בתקשורת ובידור. בית 
מרכזי  כערך  הלימודים  תפיסת  לערכים,  חינוך  דגלו  על  חורת  ספרנו 

בחיי התלמידים - כבסיס לפיתוח התלמיד כאזרח וכאדם.
הצמיחה"  בשביל  מאהבה  "חינוך  ביה"ס  של  בחזונו  המוביל  המשפט 
משקף בתמציתיות דרך חיים רחבת יריעה של כל באי ביה"ס. הישגים 
בגרות  מזה  ויותר  בגרות  תעודת  שכן  חשובה,  מטרה  הינם  לימודיים 
דווקא  התלמידים.  של  הקריירה  להמשך  חשוב  בסיס  מהווים  איכותית 
באוכלוסייה בה השכלה אינה מסלול ברור מאליו, ביה"ס רואה חשיבות 

רבה בחשיפת התלמידים לאקדמיה ולאפשרויות של לימודי המשך.

דבר מנהל בית הספר
קורה  זה  רגע  עוד  היקרים.  ט'  תלמידי 
זו  ולתיכון.  העליונה  לחטיבה  עולים  ואתם 
ואנחנו  שלכם,  האחרונה  הילדות  תקופת 

כאן כדי לעזור לכם לעצב את חייכם.
את  לתפור  ממש  תתחילו  הבאה  משנה 
חליפת העתיד שלכם, וכבר בשנה הבאה 
תתחילו לעצב את תעודת הבגרות שלכם.

בחטיבה העליונה תדרשו לבגרות ולא רק 
במוטיבציה  בהתנהגות,  במבחנים, 

ובשאיפות.
אנחנו מאמינים ביכולת שלכם לבחור את 

הבחירות הנכונות, להשקיע ולהצליח.
זכרו תמיד- כאב המשמעת פחות מכאב 

החרטה.
הכאב הוא רגעי והחרטה היא נצחית!

בהצלחה, ברק פרידמן בהצלחה, ברק פרידמן 



מבנה הלימודים בשכבה י' 

נורמות התנהגות ולמידה

הערכת התנהגות "טובה מאד״, 
ומעלה בתעודת מחצית א'. 

תלמידים שהערכתם בהנהגות אינה 
"טובה מאד", יוכלו להירשם לחטיבה 
העליונה על תנאי ויהיה עליהם לשפר 
התנהגותם במהלך המחצית השניה.

הישגים לימודיים

# תלמידים בעלי מוטיבציה מוצהרת 
ומוכחת להצלחה והשקעה בלימודים.

# תלמידים ללא בעיות ביקור סדיר.
לפי המלצת הצוות החינוכי של 

חטיבת הביניים.

תנאי הקבלה
לחטיבה העליונה

מקצועות
חובה בכיתה יוד

עברית, היסטוריה, תנ"ך, 
ספרות, מתמטיקה, 

אנגלית, תעבורה, של"ח, 
שעות מחנך, יחידה מדעית 

(מדעי הטכנולוגיה/
מבוא לביולוגיה/
מבוא לפיסיקה),
השכלה כללית.

מקצועות
בחירה בכיתה יוד
במסגרת "מקצועות הבחירה", 
חייב כל תלמיד לבחור   לפי 

הפירוט הבא

מקצועות
הבחירה באשכול א' 

טכנולוגי
מקצוע מוביל

אדריכלות
טכנולוגיות בנייה

תעשיה וניהול
מינהל וכלכלה

הנדסת תוכנה
מדעי המחשב

מערכות הבריאות
מדעי הבריאות

מקצועות
בחירה באשכול

המדעי

ביולוגיה

פיסיקה

מקצועות
הבחירה באשכול ב' 

טכנולוגי
מקצוע ההתמחות

אדריכלות
פרויקט גמר
תכנון אדריכלי
ועיצוב פנים

תעשיה וניהול
פרויקט גמר

התמחות שיווק
והתנהגות צרכנים

הנדסת תוכנה
עבודת גמר

תכנון מערכות מנהליות
אנדרואיד

מערכות הבריאות
עבודת גמר

מערכות רפואיות

תלמידים יבחרו עד שלושה  
מקצועות בחירה מתוך האשכול 

המוביל/ואשכול ההתמחות במגמה, 
ומתוך האשכול המדעי. 

תלמידי חינוך לפסגות/עמ"ט מכוונים 
ל-3 מקצועות בחירה מתוך שלושת 

האשכולות הנ"ל.
תלמידי כיתות שח"ר ילמדו בשני 

מסלולים:
לב עיוני (מב"ר),

מקצוע מוגבר גאוגרפיה.
לב טכנולוגי (אתג"ר), מגמת תקשוב.
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מבוא למדעים

מדעית  יחידה  התלמיד  חייב  הבגרות  תעודת  בתוך 
אחת לפחות, אותה ילמד בכיתה י'.

מקצועות בגרות בכיתה יוד

תכנית הלימודים בכיתה יוד כוללת תהליכי הוראה, 
בלתי  חלק  מהווים  אשר  מגוונים  והערכה  למידה 
התלמידים   .30% של  בהיקף  הבגרות  מציון  נפרד 
ויוטמעו  תלקיטים,  וביצוע,  חקר  למטלות  יחשפו 
ועידוד  ביקורתיים  כלים  פיתוח  חשיבה,  תהליכי 
חשיבה יצירתית. השינוי בדרכי ההערכה יתבסס על 
תלקיט,  גמר,  עבודת  חקר,  עבודת  כגון:  תוצרים 
תהייה  בהן  המקצועות  הרצאות.  ומתן  מעבדות, 
הערכה חלופית בכתה י' הן: עברית, היסטוריה, תנ"ך 

וספרות.

מתמטיקה ואנגלית

בקבוצות  נלמדים  והאנגלית  המתמטיקה  מקצועות 
את  מעודד  ביה"ס  הלימוד.  רמות  עפ"י  לימוד 
תלמידיו לגשת לבגרות ברמת 4-5 יח"ל במתמטיקה 
עפ"י  הרמות,  בין  ניידות  מתאפשרת  ובאנגלית. 

מבחני מעבר במהלך השנה.

מקצועות
ללא יחידות לימוד
המופיעים בתעודת 

הבגרות

• מבוא למדעים
• 2 מקצועות השכלה כללית

• חינוך גופני - 3 שנים
• מעורבות בקהילה 180 
שעות במהלך 3 שנות 

הלימוד.

מבנה תעודת הבגרות

10 יחידות חובה
• תנ"ך- 2 יח"ל 

• ספרות – 2 יח"ל
• הסטוריה – 2 יח"ל

• עברית – 2 יח"ל
• אזרחות – 2 יח"ל

• מתמטיקה – 3-5 יח"ל
• אנגלית – 4-5 יח"ל 

• 5 יח"ל לפחות
מקצוע מוגבר אחד

(ועד 3 מקצועות של 5 יח"ל)
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יח"ל  22 איכותית  בגרות  תעודת  לקבלת  תלמידיו  את  מעודד  הספר  בית 
נוסף. מדעי  ומקצוע  מתמטיקה  באנגלית,  יח"ל   4-5 לפחות  עם  ומעלה, 



האם אתם מוכנים לתכנית
שתקח אתכם לפסגות?

עמותת חינוך לפסגות היא חלק בלתי נפרד מקריית החינוך אלון,
אבל לא לכולם הזכות לקחת בה חלק!

התכנית מיועדת לסקרנים מביניכם,
למי שמוכן להשקיע הרבה ולשמור על רף ציונים גבוה.

אז מה מקבלים בתמורה
לכל ההשקעה הזאת?

חניכי  עבור  במיוחד  יום  בכל  בלימודים  ועזרה  תגבורים  מציעים  אנחנו 
התוכנית, בתחומי הלימוד המבוקשים ביותר - מתמטיקה, אנגלית, הנדסת 

תוכנה, פיזיקה וביולוגיה.
נלמד  שבהם  קדם-אקדמיים  קורסים  גם  בלימודים,  עזרה  רק  לא  אבל 
מקצועות ונושאים מגוונים שלא תלמדו בשום מקום אחר כמו כתיבה יוצרת, 
פרסום ושיווק, תזונה נכונה וכושר, מדעי המוח, מזרח תיכון ואסלאם ועוד!

אותנו  שמאמצות  הייטק  חברות  עם  פעולה  שיתופי  עורכים  גם  אנחנו 
התעסוקה  בשוק  להתנהל  איך  אתכם  ילמדו  והם  אצלם,  אותנו  ומארחות 
באנגלית  לדבר  איך  משכנע,  וטיעון  מסר  להעביר  איך  לרגע,  כשתגיעו 

עסקית, ואיך עושים יזמות.

דרכנו תוכלו גם להגיע ללמוד באוניברסיטה עוד בתיכון, לצאת לימי שיא 
אפילו  ואולי  ספורט  מרתוני  גיבוש,  פעילויות  וקיץ,  פסח  לטיולי  מיוחדים, 

להשתתף במשלחת לארה"ב מטעמנו! 
אז נשאר רק להגביר קצב ולבקש להכנס לכיתת מצויינות -

כל מי שיהיה בכתה הזאת יהיה גם חלק מתוכנית חינוך לפסגות! 
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החינוך החברתי 

מרכיבים

התנסות מעשית
פרטנית

התנסות מעשית
קבוצתית
(פרויקט)

סה"כ 180

כיתה יוד
אני והקהילה

60 שעות

30 שעות

90 שעות

כיתה י"א
אני והחברה

30 שעות

30 שעות

60 שעות

כיתה י"ב
אני והמדינה

30 שעות 
פרויקט חברתי 

אישי
או קבוצתי

30 שעות

5

במרכז הפעילות בשכבת
י' עומדים שלושה נושאים:

א. הסתגלות למעבר לתיכון ולעיצוב "לומד 
עצמאי".

ב. חיזוק תחושת המסוגלות העצמית  והביטחון העצמי.
ג. טיפוח סובלנות, הכלה, דרך ארץ ויצירת  אקלים 

חינוכי מיטבי.

למידה  של  תהליך  להוביל  החברתי  החינוך  של  מטרתו 
והתפתחות  ערכי  חינוך  לטפח  הספר,  בבית  חברתית 
אורח  על  שישפיע  כך  תלמידיו  של  חברתית  מוסרית 
חותר  החברתי  החינוך  הקצר  בטווח  ספרי.  הבית  החיים 
חיים  במצבי  התנסות  המאפשרת  נעורים  חברת  לכונן 
להיות  התלמיד  את  להכין  הארוך  ובטווח  ועכשיו",  "כאן 
מסייע  בפעילותו  בעתיד.  בחברה  ומעורב  פעיל  אזרח 
זהותם  את  לברר  למתבגרים  קהילתי  החברתי  החינוך 
שלהם  הערכים  סולם  את  לבחון  והחברתית,  האישית 
ואת יישומו במציאות ולחזק את תחושת השייכות לכיתה, 

לבית הספר, לחברה ולמדינה.

התפתחות אישית
ומעורבות חברתית

החל מכיתה י׳ ועד כיתה י"ב יפעלו התלמידים במסגרת 
חברתית"  מעורבות  אישית  "התפתחות  התכנית 
שעמידה בה מהווה תנאי לקבלת תעודת בגרות. מטרת 
נכונות  לפתח  התלמידים  את  להביא  היא  התכנית 
עזרה  של  ערכים  ולטפח  מעצמם  ולתרום  להתנדב 
יעברו  בבד  בד  בחברה.  האחר  צרכי  וראיית  הדדית 
של  מיומנויות  ורכישת  התפתחותי  תהליך  התלמידים 
ניהול עצמי, אחריות, מסירות, מודעות עצמית, הקשבה, 
תקשורת בין אישית, אמפטיה, איתור צרכים, תיעוד ועוד.

יתנדב  בהצטיינות  חברתית  בגרות  תעודת  לקבלת 
הבוגר 60 שעות מחויבות בכל שנה, י'-יב'.



מתמטיקה

יותר  נכון  זה  היום 
מוכח  וגם  מתמיד 

במסלול  הבחירה   - מחקרית 
לימוד  יחידות   5 של 
דלתות  פותחת  במתמטיקה 
יותר  נחשקים  לימוד  למסלולי 
ומשפיעה  יוקרתיים  ולתחומים 
השכר  וגובה  המקצוע  על 

העתידי בשוק העבודה.

רמת  בין  מובהק  קשר  קיים 
הצלחה  ובין  המתמטיקה  לימודי 
והגעה  האקדמיים  בלימודים 
בשוק  יותר  גבוהים  להישגים 
משמעית  חד  כיום  התעסוקה. 
לבגרות  לגשת  עדיף 
במתמטיקה ברמה מוגברת של 
מומלץ  והדבר  לימוד,  יחידות   5
ב-5  שתוציאו  הציון  אם  גם 
מהציון  יותר  נמוך  יהיה  יחידות 
שתקבלו ב-3 או 4 יחידות משום 
מעניקות  שהאוניברסיטאות 
נקודות   35 של  מוגדל  בונוס 
בחמש  הבגרות  ציון  בחישוב 

יחידות. 

מתלבטים  אתם  אם  בקיצור, 
בין 4 ל-5 יחידות חשבו לא רק 
על המאמץ של היום, אלא גם 
בהשקעה  מדובר   - המחר  על 

חכמה לטווח הרחוק.

נערך  כיצד  אז 
ללימודי  השיבוץ 
המתמטיקה בכיתות יוד?
נלמד  המתמטיקה  מקצוע 
בשלוש  העליונה  בחטיבה 
יח"ל)   3  ,4  ,5) שונות  רמות 
התלמידים  שיבוץ  כאשר 
סמך  על  ייעשה  אלו  לרמות 
ט'  בכיתה  מתמטיקה  הישגי 
מתמטיקה  צוות  והמלצת 

בחטיבת הביניים.

השיבוץ למתמטיקה בכיתה י'

המתמטיקה  לקבוצות  השיבוץ 
יבוצע בתחילת הלימודים בכיתה 
י' ויקח בחשבון שלושה מרכיבים:

א. הישגי התלמיד בכיתה ט'.
ב. הערכת המורה למתמטיקה

בכיתה ט'.
ג. מבחן מיון שיערך בתחילת

כיתה י'.

שקלול שלושת המרכיבים האלה 
יאפשר לנו להפנות את התלמיד 
לו  המתאים  הלימוד  מסלול  אל 

ביותר.
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אנגלית

מהי תוכנית 
הלימודים 
באנגלית?

באנגלית  הלימודים  תוכנית 
הבנת  בתחומי  בעיקר  מתמקדת 
והכתיבה  הנשמע  הבנת  הנקרא, 
כוללים  האנגלית  לימודי  לסוגיה. 
השפה  ומבנה  הדקדוק  הכרת 
המילים  אוצר  הרחבת  האנגלית, 
כשפה  האנגלית  עם  והתמודדות 

שימושית – מדוברת וכתובה.

מתמקדים  האנגלית  לימודי 
במסלולי 4 ו-5 יחידות לימוד, לשם 
גבוהים  ללימודים  התלמיד  הכנת 
ובמכללות,  באוניברסיטאות 
שמתאים  מענה  נותנים  כשאנחנו 
ותלמיד.  תלמיד  כל  של  לרמה 
כל  שכמעט  אותנו  לימד  הנסיון 
ל-4  לפחות  להגיע  יכול  תלמיד 
יח"ל, בהתאם לנכונותו להתמודד 

עם הקשיים והאתגרים.
אחד  לכל  לעזור  כדי  פה,  אנחנו 

להגיע הכי רחוק שהוא יכול.

מבנה ציון 
הבגרות באנגלית
לימודי האנגלית מורכבים משני 
נוסף  חלק  חיצוניים,  בגרות  מבחני 
של הערכה פנימית, ולבסוף, בכיתה 
המהווה  פה  בעל  בגרות  מבחן  יב', 
התלמידים  הסופי.  מהציון   20%
בהתאם  הבגרות,  למבחני  ניגשים 
החל  נערכות  הבחינות  לרמתם. 
יא'  בכיתה  החורף  ממועד 
ומסתיימות במועד הקיץ בכיתה יב'.

י' בכיתה  לאנגלית  השיבוץ 

השיבוץ לקבוצות האנגלית יבוצע 
בתחילת הלימודים בכיתה י' ויקח 

בחשבון שלושה מרכיבים:

א. הישגי התלמיד בכיתה ט'.
ב. הערכת המורה לאנגלית

בכיתה ט'.
ג. מבחן מיון שיערך בתחילת

כיתה י'.

הלימוד?  קבוצות  בין  מעבר 
אפשר, רצוי ואפילו משמח!

הספר  בית  של  השאיפה 
את  לדחוף  היא 

את  למצות  התלמיד 
הניתן,  ככל  יכולתו 
המעבר  לכן 
לימוד  מקבוצת 
הגבוהה  לקבוצה 

ממנה הוא דבר שאנו 
ומעודדים  בו  תומכים 

זמן.  נקודת  בכל  אותות 
מתקדמת  לימוד  לקבוצת  העליה 
התלמיד  להישגי  בהתאם  תאושר 
כשאנחנו  לגביו,  המורה  ולהערכת 
קבוצות  בין  מעבר  מאפשרים 

הלימוד עד לתחילת כיתה יב'.

ספר 
ת 

ת 
 ,
ר 
וד 
הה 

שאנו 
דדים

7

ENGLISH?ENGLISH?
speak

Do you



ספרדית

היא  הספרדית  השפה 
המדוברת  השנייה  השפה 

מספר  מבחינת  בעולם  ביותר 
כשפת  אותה  הדוברים  האנשים 

אם.

ללמוד  הבוחרים  תלמידים 
לימודיהם  במסגרת  ספרדית 
בבחינת  להבחן  יכולים  בתיכון, 

בגרות 5 יח"ל בספרדית.

בסביבה  מתקיימת  הלמידה 
בוגרים  לייצר  שמטרתה  נעימה 
יכולת  בעלי  ספרדית  דוברי 

ליצור שיח בשפה הספרדית.

שרוצה  מי  לכל  פתוחה  המגמה 
העולם  את  ולהכיר  בה  להשתלב 
תרבותו,  הנפלא,  ההיספני 
הנופים  האוכל,  המוסיקה, 

והאנשים שלו.

הלימודים,  תקופת  במהלך 
סיורים  עורכים  המגמה  תלמידי 
ומקיימים  במוזיאונים  מודרכים 

פעילויות פנאי.

הקשור  חומר  יוצרים  התלמידים 
מגוון  ומקיימים  הנלמדים  לתכנים 
לימודי  חיזוק  שמטרתן  פעילויות 
הספרדית - באמצעות משחקים, 

מוסיקה ואמנות ספרדית.

בית ספרנו נמצא בין בתי הספר 
ספרדית  המלמדים  הישראלים 
ומזמין אתכם להצטרף לתכנית.  
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אשכול מדעים
פיזיקה

האם מסקרן 
אותך לדעת....

למה גוף שנופל מגביר את מהירותו?
מדוע הירח מקיף את כדוה"א?

איך לתכנן רכבות הרים?
כיצד פועל מנוע רקטי?

המושלמת  הקליעה  את  לתכנן  איך 
לסל?

לזרם  גורם  מה  סוללה?  עובדת  איך 
חשמלי?

למה לפעמים חוטפים "זרם" חשמלי?
מהו קול? איך עובדת גיטרה? כינור? 

חליל? חצוצרה?
ומדוע  האנושית?  העין  עובדת  כיצד 

אנשים שונים זקוקים למשקפיים?
מהי קרינה רדיואקטיבית?
מה קורה בפצצת אטום?  

פיזיקה לימודי 
דלתות לפתוח  יכולים 

בוגרי מגמת הפיזיקה מאותרים ע"י 
חיל  של  העילית  ליחידות  הצבא 
המערך  התקשוב,  מערך  המודיעין, 
הטכנולוגי, וכמובן, העתודה האקדמית 
פסגות  כמו  מיוחדים  ומסלולים 

ותלפיות.

בונוס  מקנים  יח"ל   5 פיזיקה  לימודי 
לרישום ללימודים גבוהים.

בטכניון קיים בונוס של 30% לציון.
בפיזיקה  גבוה  ציון  בנוסף 
קבלה  מאפשר  (ובמתמטיקה) 
בבחינה  צורך  ללא  לאוניברסיטה 

פסיכומטרית בחוגים מסוימים.
בסיס  הם  יח"ל   5 פיזיקה  לימודי 
האקדמיים  בלימודים  חובה  ולעיתים 

של המקצועות הבאים: 
תעשיה  חשמל,  תוכנה,  הנדסות: 
רפואה,  כימיה,  ביולוגיה,  וניהול, 

ביוטכנולוגיה ואדריכלות

אז בוא ללמוד פיזיקה!אז בוא ללמוד פיזיקה!

תלמידי כיתה י"א לומדים
על חוק שני של ניוטון

במתחם המתח של ביה"ס

תלמידי כיתה י' מסבירים על ההמצאות
של איינשטין במסגרת יום ה-π הבינלאומי

תלמידי כיתה י"ב לומדים על יישומי
פיזיקה ברפואה בזמן ביקור בביה"ח קפלן ברחובות

פעילות חדר בריחה בנושא
מכניקה לתלמידי כיתה י"א
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כיצד אתם
קוראים עכשיו?

הכיתוב,  את  שקוראות  העיניים 
בתאים  האור  קרני  את  קולטות 
למוח  חשמלי  אות  מעבירות  מיוחדים, 
בזיכרון  ומאפסנו  המידע  את  המעבד 

– זו ביולוגיה.
פגישה  לפני  שמואץ  הדופק  גם 

חשובה או גיחוך כשנאמרת מילה.
בשחפת  החזירים,  בשפעת  המלחמה 
שנוצר  העובר  ביולוגיה.  זו  ובסרטן 
והופך לתינוק בתוך האישה זו ביולוגיה. 
כליות  חולה  בתוך  המושתלת  הכליה 

ונותנת לו חיים חדשים זו ביולוגיה.
משפחה  ולבני  להורים  דומים  אתם 
והנדסה  שיבוט  ביולוגיה.  זו   – אחרים 

גנטית – זו ביולוגיה.

תכנית הלימודים
יחידות  חמש  מקנה  הביולוגיה  מגמת 
וחלק  עיוני  לחלק  המתחלקות  לימוד 

מעשי.

מדוע ללמוד ביולוגיה?מדוע ללמוד ביולוגיה?
• לימודי הביולוגיה מקנים לנו ידע והבנה 
על עצמנו ועל היצורים החיים בסביבתנו. 
המקצוע מאפשר לנו להבין את התופעות 
בעולם שסביבנו, לחיות בצורה נבונה יותר 

ובריאה.
להקנות   בא  הביולוגיה  מדע  לימוד   •
של   רחב  בסיסי  ידע  מטען  לתלמיד 
האדם  גוף  על  בדגש  החיים  תהליכי 
אותו  שישמשו  ולמידה  חשיבה  ומיומנויות 
וכסטודנט  יום  היום  בחיי  כאזרח  בעתיד 
הביולוגיה  גבוהה.  להשכלה  במוסדות 
רפואה,  כגון:  רבים  בתחומים  נדרשת 
התזונה,  מדעי  ביוטכנולוגיה,  וטרנריה, 

מדעי הסביבה ועוד..
לתלמידים  הבגרות  בתעודת  בונוס   •

המסיימים בציון מעל 75.

החלק העיוני
(3 יחידות לימוד) 

1. נושאי ליבה
גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס – מייצג 

את רמת האורגניזם השלם
התא, מבנה ופעילות – מייצג את הרמה 

התאית של האורגניזמים
של  הארגון  רמת  את  מייצג   – אקולוגיה 

המערכת האקולוגית
2. נושאי העמקה

בחירה של אחד מתוך הנושאים:
גנטית והנדסה  גנים  ביטוי  על  בקרה 

פיזיולוגיה חיידקים ונגיפים בגוף האדם 
לימוד) יחידות   2) המעשי  החלק 
זו  ביחידה  לימוד)  יחידות  מעבדה (1  א. 
עריכת  של   במיומנויות  מתנסים 
של  ניתוח  ויכולת   ניסוי  תכנון  הניסויים, 
גם  משולבים  זה   בחלק  הממצאים. 

המיקרוסקופ והמחשב.
ב. ביוחקר (1 יחידות לימוד) עיקרה של 
החקר.  עבודת  היא  הלימוד  יחידת 
התלמיד  בוחר  אותו  ביולוגי,  בנושא 
וכן סיור  בע"פ)  (עבודה כתובה ובחינה  
לימודי בשדה עליו יש  להגיש דו"ח סיור.

10 אשכול מדעים
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מגמת
ביו רפואה זו  מגמת 

אפשרות  פותחת 
המתעניינים  לנער/ה 

והרפואה,  הבריאות  בעולם 
בתחום  שלהם  הידע  את  להעשיר 

ולסיים את שנות לימודיהם במסלול זה 
עם תכנים רבים מעולם הבריאות.

בבית  לעבודה  נחשפים  התלמידים 
ולציוד  החולים  בית  לצוות  החולים, 

מקצועי, ולומדים תחומים אלו לעומק.
מגע זה עם עולם הרפואה יכול לפתוח 
עולם  של  ותפיסה  ידע  לתלמידים 
לגבי  בהחלטה  להם  ולסייע  הרפואה, 
במקצועות  אקדמיים  לימודים  המשך 

הבריאות השונים.

רציונל המגמה
אחריות  ולקיחת  למודעות  אנשים  לחנך 
ידע  להם  ולתת  ובריאותם  גופם  על 

בהבנת המערכות השונות של הגוף. 
גורמת  לבריאות  המודעות  הגברת 
לרופאים להיות טובים יותר, ולמטופלים 

להיות מעורבים יותר.

פעילויות נוספותפעילויות נוספות
במערך  והשתלבות  במד"א  קורסים   •

ההתנדבות של מד"א.
קורס  עוברים  התלמידים  י'  כיתה  במהלך 
תעודת  להם  המקנה  שעות   60 של  מד"א 
להם  ומאפשר  ראשונה  עזרה  מגיש 
צוות  כאיש  ולהשתלב  במד"א  להתנדב 

באמבולנסים. 
• סיורים במתקני בתי החולים.

רופאים,  הנוער  בני  פוגשים  בסיורים 
להם  הנותנת  רפואיים  לתהליכים  ונחשפים 
המתקדמים  היישומיים  להיבטים  טעימה 

של עולם הרפואה.
• התנדבות במרכז יום לקשיש.

במסגרת הקשר הרב דורי תלמידי המגמה 
ע.  קשרים  ויוצרים  היום  במרכז  מתנדבים 
להיות  לומדים  השלישי,  לגיל  נחשפים  הם 
איתם  ועורכים  חייהם  לסיפור  קשובים 

פעילויות בריאותיות וחוויתיות. 

מבנה המגמה
• מקצוע מדעי 

המשתתפים   – לימוד)  יחידות   5)
מדעי  מקצוע  ללמוד  נדרשים  במגמה 

מורחב, ביולוגיה או פיזיקה.

• מקצוע מוביל
(5 יחידות לימוד) – החלק העיוני. 

התכנים כוללים רפואה מונעת וקליניקה 
המתבססות  השונות,  הגוף  במערכות 
אותן  של  אנטומיה-פיזיולוגיה  על 

המערכות.

• עבודת גמר
(5 יחידות לימוד) - עבודת הגמר עוסקת 
במצבם הבריאותי של שניים עד שלושה 
ובבית  בבית  במשפחה,  מטופלים 
רפואי  מצב  חוקרים  בעבודה  החולים. 
רעיונות  מציעים  ואף  טיפולו  את  מסוים, 

לשיפור הטיפול.

הרחבה  לימוד  יחידות   15 הכל  סך 
בתעודת הבגרות.
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מה נלמד:

כיתה י׳
מדעי   - תוכנה  הנדסת  של  בסיס 

המחשב, תכנות אינטרנט.

כיתה י״א
ו/או  המחשב  במדעי  יחידות   5 בגרות 

לימודים לפרויקט.

כיתה י״ב
פרויקט גמר 5 יחידות

מקצוע מדעי לבחירה:
פיסיקה או ביולוגיה - 5 יחידות

סה״כ 15 יחידות לימוד
במגמת הנדסת תכנה

בוגרי המגמה:

• משרתים ביחידות מובחרות של צה״ל.
• ממשיכים באקדמיה.

• עובדים בחברות מובילות בארץ 
  ובעולם.

12

למד:

 י׳
מדעייי   - תוכנה  הנדסת  של 

שב, תכנות אינטרנט.

מגמת
הנדסת תכנה



מגמת
הנדסת בנייה
ואדריכלות

ה  צ ו ר
ף  ת ת ש ה ל

בבניית העתיד?

אותך  מזמינה  אדריכלות  מגמת 
וחדשנות  עיצוב  בו  בתחום  חלק  לקחת 

משנים את המקום בו  אנו חיים.
עם  התלמידים  את  מפגישה  המגמה 
תחומי הבניה והעיצוב ומקנה להם כלים 
הענפים  באחד  מקצועית  להתפתחות 
המובילים, הכלכליים והיצירתיים ביותר.

מטרות הלימודים במגמה:
• רכישת ידע על העולם החזותי.

• רכישת כלים להבנת השפה החזותית.
• רכישת אמצעים ליישום השפה 

החזותית בעבודה יצירתית.
 

התחומים באים לידי ביטוי:
• הקניית ידע בתהליך הקמתו של בניין, 

בהבנת מרכיביו ותפקודו.
• הכרת חומרים ושימושם בבניין.

• תכנון מבנים ועיצובם בעזרת תכנת 
מחשב.

מבנה הלימודים במגמה

מקצועות הלימוד:
• יסודות התכנון.

• יישומים בטכנולוגיה.
• יישומים באדריכלות - עיצוב פנים.

• תורת המבנים.

התלמידים נבחנים במקצוע התמחות - 
ובמקצוע  יח"ל   3 של  ברמה  פרויקט 
עיונית  מבחינה  המורכב  מוביל 

ומפרויקט ברמה של 5 יח"ל.

 8 מקנים  במגמה  הלימודים  סה"כ 
יח"ל.

המוענקות  התעודות 
הנדסת  מגמת  לתלמידי 

בנייה ואדריכלות:

1. תעודת בגרות הכוללת את מקצועות 
החובה ואת מקצועות המגמה.

2. תעודה טכנולוגית.

רבות  אפשרויות  המגמה  לבוגרי 
ללימודי המשך:

א. הנדסאים - במסגרת העתודה 
הטכנולוגית (כיתה י"ג-י"ד) או לאחר 

סיום השירות הצבאי.
ב. לימודים אקדמיים בפקולטות 

לאדריכלות.

תפקידי  ממלאים  אדריכלות  הנדסאי 
גורם  מהווים  והם  וביצוע,  פיקוח  תכנון, 
מהענפים  הבנייה,  בענף  חשוב 

המובילים בכלכלה הישראלית.
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מגמת
ניהול עסקי רוצים להיות 

בעניינים ולהבין 
בעסקים?

במגמה  ללמוד  אתכם/ן  מזמינים  אנו 
מגמת   - בתיכון  רלוונטית  הכי  שהיא 

ניהול עסקי.

ניהול  מגמת  על  מילים  כמה 
עסקי:

המשלבת  תוכנית  היא  עיסקי  ניהול 
ומפתחת   והתנסותיים  עיוניים  לימודיים 
עולם  של  ההבנה  את  הלומד  אצל 

העסקים.
אצל  יוצרים  במגמה  הלימוד  מקצועות 

הלומד ראייה רחבה בניהול עסקים.
כלים  לרכוש  מאפשרים  הלימוד  פרקי 
בחייהם  התלמידים  את  שישמשו 

הבוגרים.

למי מיועדת המגמה?
החיבור  את  לעשות  שרוצה  מי  כל 
לבין  העסקים  עולם  שבין  המרתק 
מיועדת  המגמה  בתיכון  הלימודים 

עבורו.

למה כדאי ללמוד במגמה?
השיווק  ניהול  בתחום  ידע  רכישת 

וקידום מכירות.
משלבים  המקצוע  לימודי  רלוונטיות 

עניין ורלוונטיות לחיי היומיום.
מאפשרים  הלימודים  ומיומנויות  חקר 
ושירותים  מוצרים  חברות,  לחקור 
למאה  הנדרשות  מיומנויות  ולרכוש 

ה-21.
לימודים  להמשיך  יכולים  הבוגרים 
ובעיקר  גבוהה  להשכלה  מוסדות  בכל 
בתחומים: כלכלה, ניהול, מינהל עסקים 

וראיית חשבון.
מתאים לכולם.

מה כוללים הלימודים

משני  מורכב  עסקי   ניהול  המקצוע 
חלקים:

פרק ה- 30% (עבודת חקר),
ופרק ה- 70% (בחינת בגרות חיצונית).

הלימודים  מקצועות  בין   70% ה–  בפרק 
הנכללים:

ניהול עסקי
ארגוני,  מבנה  הארגונים,  סוגי  כל 
החלטות,  קבלת  הפעלה,  מנהיגות, 
אתיקה  ארגוני,  שינוי  צוות,  עבודת 
וניהול  עבודה  יחסי  ארגונית,  ותרבות 

משאבי אנוש.
כלכלה ומימון

הכלכלית  הפעילות  דרכי  את  מדגישים 
בהבנת  מתנסה  התלמיד  במשק. 
הן  שונים  בהיבטים  כלכליות  תופעות 
של מקרו כלכלה ומיקרו  מנקודת מבט 
כלכלה, גלובליזציה, תקצוב ומימון וכו'.  

יח"ל   5 ברמה  וכלכלה  מינהל  מקצוע 
הטבה  במקדם  הבוגרים  את  מזכה 
ללימודים  קבלתם  בעת  (בונוס) 

במוסדות להשכלה גבוהה.
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מגמת
תקשוב

אופי הלימודים:
במשך  נלמד  התקשוב  מקצוע 
תעודת  לתלמידים  ומעניק  שנים   3

בגרות ותעודה טכנולוגית. 
הלימודים במגמה עיוניים ומעשיים ברמה 
נלמדים  המגמה  לימודי  בנוסף  גבוהה. 
החומר  ליישום   – מחשבים  במעבדת 

הנלמד

מבנה תוכנית הלימודים:
כיתה י'

הערכה פנימית (30%)  - מתוך 5 יח"ל
כיתה יא'

בחינה חיצונית (70%)  -  מתוך 5 יח"ל
כיתה יב'

פרוייקט גמר ברמת 5 יח"ל

אפשרויות ללימודי המשך:
מערכות  בתחום  המגמה  למצטייני 
התקשורת ניתנת האפשרות להמשיך את  

הלימודים לכיתות יג' ו- יד'.
נושא  את  לעומק  לומדים  במכללה 
התקשוב בדגש על אבטחת מידע, ניהול 

בסיסי נתונים ועוד.  

15 רוצים לעמוד 
בחזית הטכנולוגיה?

אוהבים אתגרים וחידושים?
הנכון  במסלול  נמצאים  אתם 

שיבטיח לכם עתיד עם קריירה יציבה. 
המגמה מכשירה את תלמידיה להשתמש 

בטכנולוגיות מחשוב ותקשורת. 
תלמידים  עבור  נועדה  תקשוב  מגמת 
ההי-טק.  בעולם  להשתלב  שרוצים 
המגמה מאפשרת לתלמידים לרכוש ידע 
בתחום ה-IT יחד עם התמחות המתאימה 
התמחויות  שלוש  במגמה  לכישוריהם. 

הפונות לתחומים שונים בתקשורת:

תקשורת
תחום העוסק בבניית מערכות תקשורת 
מערכות  תקשוב,  תשתיות  עבור 

אבטחה, חוות שרתים וכו'. 
מערכות הפעלה קוד פתוח

הכרת מערכות ההפעלה בתחום הקוד 
(התקנה,  אלו  במערכות  וטיפול  הפתוח 

אבטחה ותחזוקה).
מערכות הפעלה קוד קנייני

כלומר קוד השייך לחברות שבהם הקוד 
את  יכירו  התלמידים  פתוח.  אינו 
יישומים  והתקנת  ההפעלה  מערכות 

התואמים את הדרישות.
מערכות יישומים גרפיים

תוכנות  הגרפי,  העיצוב  עולם  הכרת 
הגרפיקה הממוחשבות השונות.

התלמיד ישלוט בתוכנות נבחרות
יפתח  התלמיד  ביה"ס).  בחירת  פי  (על 

יכולת לימוד עצמי.



חזון בית הספר

קריית החינוך אלון
ע"ש יגאל אלון ברמלה

תהיה בית חינוך איכותי, מוביל ומתווה דרך,תהיה בית חינוך איכותי, מוביל ומתווה דרך,
מתוך הערכת התלמיד ותמיכה בצמיחתו.מתוך הערכת התלמיד ותמיכה בצמיחתו.

מטרתנו העיקרית
התלמיד  של  דמותו  את  לעצב 
ויהיה  שישפיע  תורם,  וכאזרח  כאדם 

מעורב בחברה הישראלית.

ייעודינו
1. הענקת חינוך מיטבי לתלמידים מתוך 

אהבה, בשביל הצמיחה.
2. בגרות ייעודית איכותית, הממצה את 

יכולותיו של כל תלמיד ותלמיד. 
3. טיפוח התלמידים, המורים והעובדים 

לעידודם למצות כישוריהם.
4. מתן כלים ומיומנויות לכל תלמיד 

להצלחה בחיים.

החלום שלנו
לבית  בשמחה  יגיעו  אשר  תלמידים 
וענין,  סקרנות  מתוך  וילמדו  הספר, 
את  ימצו  הספר  בית  צוות  ובעזרת 
אחד  בכל  המצוי  העצום  הפוטנציאל 

ואחת מהם.

לימודית  סביבה  ינהיג  ספרנו  בית 
נהלים  על  שמירה  תוך  וחברתית, 

שמניעים  למוטיבציה ולמחויבות.

חדשנות  ישלב  ספרנו  בית 
מותאמת  בהוראה  פדגוגית 

לאתגרי העתיד.

החינוכית  דרכו  את  ישתית  ספרנו  בית 
הומניזם,  של  עקרונות  על  והלימודית 
וכיבוד  סובלנות  והשונה,  האחר  אהבת 
והערכים  היהודית  המורשת 

הדמוקרטיים.

הרגלי  לתלמידיו  יקנה  ספרנו  בית 
למידה נכונים ועצמאיים.

מוטיבציה  בתלמידיו  יעורר  ספרנו  בית 
דעת  בתחומי  לימודיים  יעדים  להשגת 
אותם  יעודד  החברתי,  ובתחום  רחבים 
יצירת  תוך  יכולותיהם,  את   לממש 
מסגרת לימודים תומכת להשגת יעדים 

אלו ומתוך לקיחת אחריות אישית.

חינוך  דגלו:  על  חורת  ספרנו  בית 
כערך  הלימודים  תפיסת  לערכים, 
מרכזי בחיי התלמידים, כבסיס לפיתוח 
ספרנו  בית  וכאדם.  כאזרח  התלמיד 

יחבר פועלו לקהילה.

ייחודו של בית ספרנו יהיה בהיותו בית 
לאתגרי  תלמידיו  ומכין  המאמן  חינוך 

החיים, ליזמות ומיצוי המצוינות שבהם.
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