חוברת מגמות
דור החלוצים
מחזור א׳  -תשפ״א

בית הספר לאתגרי העתיד  -התיכון בחריש

לקראת בחירת המגמות
הצמיחה לתיכון היא נקודת ציון משמעותית מאוד עבור בית הספר שלנו .היא
מאפשרת רצף חינוכי עקבי ושלם ,מכניסה אותנו עמוק אל עולם הנעורים ומהווה
עליית מדרגה באחריות שאנו לוקחים.
בחודשים האחרונים השקענו עבודה רבה בהיערכות לתיכון ,בתהליך שכלל יחד
חניכים/ות וצוות ,ויצרנו פרישה מרשימה ואיכותית של מגמות .פרישת המגמות
נותנת מענה למכלול ההיבטים של הקיום האנושי  -גוף ונפש ,רוח וחומר ,ריאלי
והומני  -ומאפשרת מרחב בחירה מגוון ומעמיק.
החניכים שלנו מתבגרים וכבר חושבים מה יעשו בעתיד ,אך כיצד ניתן להיערך לעולם
שמשתנה כל כך מהר? בבית הספר לאתגרי העתיד אנו מאמינים שפיתוח זהות
עצמית ,תחומי עניין ,למידה מתוך הנאה וחופש ,גיבוש השקפת עולם ערכית ,עשייה
ורכישת כלים לחשיבה ופעולה בעולם  -הם הדברים החשובים ביותר שאפשר
להתרכז בהם בשנות הנעורים.
בבסיס ההחלטה באיזו מגמה לבחור צריכות לעמוד שאלות היסוד :מה מעניין אותי
ויהיה לי מהנה ללמוד? במה אני טוב/ה? מה התפקיד שלי בעולם?
אנחנו כאן איתכם בתהליך הבחירה ,סומכים עליכם/ן ומלווים אתכם/ן.
להקמת המגמות התגבשה חבורה איכותית ונדירה של אנשי חינוך ,מומחים
בתחומם ,שבאו לכאן כדי להגשים חלום ולהצטרף למסע ההקמה של בית הספר.
אנו בטוחים שזו תהיה חוויה מיוחדת ומשמעותית ומאחלים לכולנו ״חזק ואמץ!״
צוות מחנכי שכבת ט׳  -דן ,אורלי ,טלי וניב
טלי וליאור  -רכזי בית הספר לאתגרי העתיד בחריש

מה כוללת תעודת הבגרות?
תעודת בגרות כוללת לימודים במקצועות החובה (בלעדיהם לא ניתן לקבל את
התעודה) ובמקצועות בחירה (אלה המגמות ,יש לבחור אחת לפחות) .לכל מקצוע
מספר יחידות משתנה (עפ"י הגדרת משרד החינוך) ,כאשר בגרות מלאה כוללת
לפחות  21יחידות.
מקצועות החובה:
יחידות)
מתמטיקה (3-5
• תעודת בגרות
אנגלית ()3-5
• ציון פסיכומטרי
היסטוריה ()2
ציוני הבגרות והפסיכומטרי
לשון ()2
משוקללים לטובת עמידה
בתנאי הסף.
אזרחות ()2
ספרות ()2
תנ"ך ()2
 +מקצוע בחירה (מגמה) אחד לפחות בהיקף של  5יח׳ = מינימום  21יח׳
בנוסף ,ישנן מקצועות פנימיים שחייבים ללמוד ,הציון עליהם נכנס לתעודת הבגרות
והוא פנימי (ניתן על ידי מורי בית הספר) :מעורבות חברתית  -שעות אישיות ופרויקט
כיתתי ,חינוך גופני ,מבוא למדעים ,מקצוע השכלה כללית " :1השקפה"  -לעיצוב
השקפת עולם ערכית ,מקצוע השכלה כללית " :2מיניות ,מגדר והתבגרות".

המגמות:

 .1פילוסופיה
 .2חינוך גופני
 .3מייקרים ורובוטיקה
 .4הנדסת תוכנה וסייבר
 .5אומנות חזותית
 .6כלכלה חברתית
 .7מסלול לעבודת גמר במדעי הסביבה /
ביולוגיה בחממה האקולוגית בעין שמר

מגמת חינוך גופני
המגמה מורכבת מ 5-יחידות לימוד 4 :עיוניות במדעי החינוך הגופני :אנטומיה,
פיזיולוגיה של המאמץ ,תורת הכושר הגופני ,פסיכולוגיה של הספורט ותולדות
החינוך הגופני ,ויחידה  1מעשית ובה מתרגלים כושר גופני מעשי (מרכיבי הכושר
הגופני ,בניית תכניות וכו') ועוברים קורס עוזרי מדריך באחד מענפי הספורט המקנה
תעודה .בנוסף ,אנו עוברים קורס למגישי עזרה ראשונה (תעודת מע״ר).
המגמה מיועד למי שמעוניינים/ות לפתח או לשפר את היכולת הגופנית והאישית,
עם מוטיבציה גבוהה .במגמה נלמד את התהליכים הפיזיולוגיים והפסיכולוגיים
המתרחשים בכלל ובזמן פעילות גופנית בפרט ,וכך נשמור על בריאות הגוף והנפש.
למה כדאי ללמוד במגמה?
•הלימודים מאפשרים פעילות גופנית בנוסף לשיעורי החינוך הגופני ,ומקנים
שליטה טובה במיומנויות ספורטיביות מעשיות וביכולת לפתח כושר גופני אישי.
•הלימודים מקנים קורס עוזרי מדריך באחד מענפי הספורט (המקנה תעודה
מוכרת).
•הלימודים במגמה מקנים יכולת להבין תהליכים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים של
העוסקים בפעילות גופנית ובספורט.
•הלימודים במגמה מעניקים בונוס אוניברסיטאי בשווי  20נקודות.
מה לומדים?
•מבנה הגוף (מערכות הגוף ,הרכב הגוף ועוד).
•גורמי ההישג בספורט ומרכיבי הכושר הגופני.
•מערכת השרירים – מבנה ,אספקת אנרגיה ,והיבטים מכניים.
•מערכות מרכזיות התומכות בביצוע מאמץ גופני (נשימה ,דם ,עצבים).
•פיתוח מרכיבי כושר גופני (עקרונות האימון ,שיטות אימון לפיתוח :כוח ,גמישות,
סיבולת)
•היבטים בריאותיים ופעילות גופנית (תזונה ,השמנה ,מחלות לב וכלי דם)
•פעילות גופנית ותחזוקת גוף האדם (עקרונות בתכנון פעילות גופנית כמרכיב
בתחזוקת הגוף)
•פסיכולוגיה של הספורט ( מושגי יסוד ,האישיות ,עירור חרדה וביצוע ,מוטיבציה).
* בחינת הבגרות מתקיימת בסוף כיתה יא'

פעילויות נוספות:
•סיורים לימודיים
•פעילויות גיבוש
•השתתפות במירוצים ובפעילויות ספורט ארציות
•ארגון תחרויות ספורט וטורנירים לבית הספר ולקהילה

ניב הדר ( )34מגבעת חביבה 10 .שנים בתחום החינוך הבלתי
פורמלי ובתחום הכושר גופני .תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה
בחינוך גופני .מדריך חדר כושר מוסמך ,מאמן אישי ורצועות.
יסמין שחף ( )35מחריש .בוגרת תואר ראשון בוינגייט למדעי
הכושר הגופני ובעלת ניסיון של שנים בניהול ואימון נבחרות
כדורעף בליגת המועדונים ובאגודת הספורט בבנימינה  -גבעת
עדה .בעלת תעודת מדריכת כדורעף ,מדריכת חדר כושר ,מאמנת
שחייה ומגישת עזרה ראשונה.

מגמת פילוסופיה
פילוסופיה פירושה אהבת החוכמה ומגמת פילוסופיה מיועדת לאלה שאוהבות
שמַה' :לחשוב ,להבין ,לִתְהֹות ולפעמים
ואוהבים את החוכמה ,אוהבים/ות 'למידה ל ִ ְ
להישאר ללא מענה .המגמה מיועדת גם לתלמידים/ות עם נטייה ריאליסטית וגם
לאלו עם נטייה הומניסטית .הפילוסופים הגדולים היו בחלקם מתמטיקאים (לייבניץ,
שפינוזה) ,ובחלקם סופרים (קאמי ,סארטר).
למה כדאי ללמוד במגמה?
•המגמה מקנה כישורי חשיבה גבוהים :יכולות ניתוח והפשטה ,חשיבה ביקורתית
וכישורי כתיבה תוך שימת דגש על היכולת לנסח טיעון ולהציגו.
•המגמה מקנה למסיימים/ות  5יחידות לימוד בבחינת הבגרות אשר מקנות בונוס
מלא בקבלה.
מה לומדים?
במגמת פילוסופיה אנו משלבים למידה באווירה פתוחה וחופשית שהכרחית ליצירה
ולמחשבה-חופשית ,יחד עם אווירה רצינית ומחייבת שחיונית ל ַהעמקה הפילוסופית.
הלמידה במגמה מבוססת על סקרנות ועל יכולת למידה עצמאית.
תחומי הלימוד
•פילוסופיה כדרך חיים – מהם החיים הטובים? כיצד ניתן למצוא אושר והאם
בכלל אושר הוא מטרה ראויה?
•תורת המוסר (אתיקה) – מהי ההתנהגות הראויה? כיצד ראוי לחיות את החיים?
•תורת ההכרה (מטפיסיקה)  -כיצד אנו מכירים את העולם? איך אנחנו יודעים
מה קיים ומה אינו?
•פילוסופיה מדינית (פוליטיקה) – מהי החברה הטובה? כיצד ניתן להשיג צדק
חברתי? האם כדאי?
•נושא בחירה :הנושא יבחר על-ידי הקבוצה והמורה בהתאם לאופי ולרצון של
הקבוצה .לדוגמה :פילוסופיות הקיום (אקזיסטנציאליזם) ,צדק חברתי ,פילוסופיה
בודהיסטית ,פילוסופיה של החינוך.

הערכה ומבחני בגרות ע"פ התוכנית החדשה:
בסוף כיתה י"א ו-י"ב יערכו בחינות בגרות (בחינה פנימית).
במהלך כיתות י' ו-י"א יתקיימו אירועי הערכה חלופית (פרויקט).
במהלך כיתה י"ב נדרשים החניכים לכתוב עבודת-גמר מסכמת.
פעילויות נוספות:
בכל שנה מתקיים סמינר פילוסופיה של  3ימים מחוץ לבית הספר בנושא הנבחר ע"י
התלמידים/ות .במהלך השנה יערכו מפגשים עם תלמידים/ות פילוסופיה מכל הארץ
להיכרות ולמידה משותפת .בכל מחצית נקיים מפגש "שישי פילוסופיה" אליו תוזמן
כל קהילת בית הספר (תלמידים+הורים) ללמידה בחברותא.
אילה גדרון ( )34מגבעת חביבה .עוסקת בחינוך למעלה מ  15שנה.
מלמדת מזה  5שנים פילוסופיה בתיכון ובמכינה קדם צבאית .תואר
ראשון בחינוך וכעת לומדת לתואר שני בהוראת מדעי הרוח.

מגמת הנדסת תכנה וסייבר
(התמחות בתכנות מערכות)

המגמה משלבת ידע תיאורטי נרחב ביסודות המחשב ,יחד עם התנסות משמעותית
בכתיבת קוד ופיתוח תוכנה בשפות וטכנולוגיות חדשניות.
בתקופה זו בה אנו חיים ,ידע וניסיון משמעותי בתחום המחשבים יהיה יעיל ונדרש
בכל תחומי העיסוק בחיים .לא משנה אם תבחרו להיות רופאים ,עורכי דין או
מתמטיקאים ,הידע הזה ישרת אתכם עוד שנים רבות ויוכל לקחת אתכם למחוזות
נפלאים .תוכלו להיות ממציאים גדולים או יזמים בינלאומיים ,או גם וגם.
למי מיועדת המגמה?
אין צורך בידע מוקדם! כל מי שמעוניין להכיר ולהעמיק את ידיעותיו בתחומי
טכנולוגיה מגוונים ,להכיר איך עובד המחשב מקרוב ,איך כותבים תוכנה ,מה זה
אלגוריתם ,איך עובד האינטרנט ואיך עובדות רשתות התקשורת והסלולר.
נושאי הליבה ,פרקי בחירה ומעבדות במגמה
יסודות מדעי המחשב ,מבנה נתונים ,שפת אסמבלי ,חקר ביצועים ,מודלים
חישוביים ,תכנות מונחה עצמים ,אינטרנט ורשתות ,בסיסי נתונים ומערכות מידע
וגרפיקה ממוחשבת .צורת הלמידה – שילוב של למידה בכיתה וביצוע מטלות בית
ולמידה דרך פרויקטים משותפים ומורכבים.

הערכה ומבחני בגרות ע"פ התוכנית החדשה:
סוף י"א  5 -יח"ל ביסודות המחשב בהם לומדים אלגוריתמיקה ,יסודות התכנות
ותכנות מונחה עצמים ,מבני נתונים ומעבדות פיתוח.
סוף י"ב  5 -יח"ל של בניית פרויקט שנתי בתחום לבחירה  -תכנות טלפונים ,הגנת
סייבר ,תכנות רשתות ואינטרנט ,מערכות הפעלה או מערכות בינה מלאכותית
המגמה מקנה תעודת הסמכה טכנולוגית.
ערן נחום ( ,)37ירושלמי במקור .למדתי הנדסת מחשבים ואני
מלמד טכנולוגיה בחינוך הבלתי פורמלי כבר מעל עשור .בזמני
הפנוי עוסק ביזמות חברתית ,תקשורת מקרבת וריפוי עצמי.

מגמת מייקרים ורובוטיקה
מטרת המגמה  -לחשוף בפני החניכים עולם מרתק של למידה והתנסות בחזית
הטכנולוגיה ולגרות את דמיונם בנושאי הבקרה ועולם הנדסת המערכת .עולם חדש
ומרתק .ענפי הרובוטיקה והמכונות החכמות תופסים יותר ויותר מקום מרכזי בחיינו.
כוח אדם הנדסי ,אשר יוכל לפתח יכולות הנדסיות ולהתמודד עם אתגרים עתידיים
הוא בראש סדרי העדיפות הלאומית.
במהלך הלימודים ירכשו החניכים כלי חשיבה שיאפשרו להם להבין טוב יותר את
אופן פעולתן של מערכות הנדסיות מתוחכמות.
למי מיועדת המגמה?
לכל מי שלא חושש/ת לחלום ולהגשים ,לכל מי שאוהב/ת לעבוד עם הראש והידיים,
לכל מי שרוצה ומאמין/ה בעבודת צוות ,לכל מי שמאמין/ה בפריצת גבולות ואמנות
היצירה ,לכל מי שרוצה להתפתח ולהגיע רחוק .אנו חושבים ,מתכננים ,בונים
ומוציאים לפועל פרויקטים ,מיזמים וחלומות! אין צורך בידע או ניסיון מוקדם – אנו
פתוחים לכל מי שרוצה להעז ולגעת בחלום .בוא/י להיות שותפים.
מה לומדים?
•עיצוב מוצר  -הלכה למעשה
•עבודה עם מדפסות תלת-ממד
•שרטוט הנדסי באמצעות תוכנות עיצוב
•תכנות
•אלקטרוניקה ומכניקה
•בקרים ומיקרו-מעבדים (ארדואינו)

למה כדאי ללמוד במגמה?
•למידה התנסותית חווייתית
•עבודה בצוותים
•שילוב מגוון תחומים
•תעודת הסמכה טכנולוגית
•הכרות עם התעשיה והשתתפות בתחרויות

פעילויות נוספות:
סיורים לימודיים ,פעילויות גיבוש ,השתתפות בתחרויות ארציות ,ביקור בתעשייה
ועוד.
קובי יעקובוביץ ( )55ממושב גן יאשיה .שירתתי כ  30שנים
במערכת הבטחון בתפקידים טכנולוגיים מגוונים .הנדסאי
אלקטרוניקה ,תואר ראשון במדעים מדויקים ותואר שני בניהול.

מגמת אמנות חזותית
אומנות היא שפה שעוסקת בכל מה שאנושי – נפש האדם ,היסטוריה ,פוליטיקה
ואפילו מדע .במגמת האמנות נלמד לקרוא את השפה :להבין יצירות אמנות ולהבין
את העולם דרכן ,ובמקביל נלמד להתבטא בשפה הזו ,למצוא את קולנו האישי
ולהשמיע אותו ,כל אחד/ת בדרכו הייחודית.
הלימודים במגמה מתחלקים לשני חלקים:
 .1תולדות האומנות – עיוני:
נלמד על התפתחות האמנות לאורך ההיסטוריה האנושית .נתבונן דרך האמנות על
ההיסטוריה ,החברה ,נפש האדם ופילוסופיה .נכיר אמנים וטכניקות ונלמד לזהות
תקופות וסגנונות אמנותיים שונים מתוך התבוננות וחקירה .החלק העיוני הוא
בהיקף של  3יחידות והבחינה בו היא בחינה חיצונית.
 .2סדנא מעשית:
תהליך ההתפתחות של כל אמן מתקיים בשני ערוצים:
•הכרות עם טכניקות וחומרים ,עבודה על קשר עין יד ושחרור היד ליצירה.
•גיבוש השפה והקול הייחודיים לכל אחד/ת – נלמד לבטא מחשבות ,רגשות
ורעיונות באמנות .גיבוש 'האני האומנותי' שלנו.
פעילויות מיוחדות במגמה:
כחמש פעמים בשנה יתקיימו בימי שישי סיורים בגלריות ומוזיאונים ברחבי הארץ.
בכל מחצית יתקיים "מרתון" לילה לבן של עבודה בסדנא סביב נושא :ציור מודל ,ציור
לילה או עבודה על פרויקט אישי.
נושאי הלימוד:
איך נולדת יצירת אמנות? איך קוראים אותה? מה אומרת שפת הצבע ,הקו
והקומפוזיציה? רכישת כלים להבנה וניתוח יצירות אמנות וסגנונות שונים.
התוכנית המעשית:
נכיר את השפה האמנותית ,תוך פיתוח יכולות ומיומנויות .נתמודד עם תהליכי
עבודה בסדנא ,תוך התנסות בהבעה אישית בחומרים שונים :ציור ,רישום ,פיסול
צילום .תולדות האמנות מהרנסנס עד האמנות המודרנית  -המאה התשע עשרה
והמאה עשריםֿ.

הנושאים ילמדו בהקשרים שמהם מושפעת האמנות (מציאות פוליטית ,חברתית,
כלכלית ,דתית אישית ועוד) ויעסקו באמנים\יות שבלטו בחשיבותם\ן .פרק נוסף
יעסוק באמנות הישראלית.
מגמת אמנות לא דורשת כישרון או ידע מוקדם .כל מי שסקרן/ית כלפי העולם
והאדם ,מתעניין/ת באמנות ורוצה להתנסות בדברים חדשים מוזמנ/ת להיות חלק
מהמגמה.

נועה ליבל ( ,)35אמא לדניאל .מאז שאני זוכרת את עצמי שתי
האהבות הגדולות שלי הן האמנות והחינוך .לאורך השנים עבדתי
עם ולימדתי בני נוער ומבוגרים בבתי ספר ובמסגרות חינוך בלתי
פורמליות .יוצרת בציור ובקולאז׳ ובמהלך השנים האחרונות הצגתי
בתערוכת יחיד ובמספר תערוכות קבוצתיות.
חגי רגב-אוחנה ( )35מחריש .עוסק בחינוך לשוויון מגדרי ,מיניות
מיטיבה ומניעת אלימות מינית .מדריך מסעות לפולין .עוסק
באומנות פלסטית ,לומד בסטודיו "חדר עבודה" של האמנית מאיה
כהן-לוי

מגמת כלכלה חברתית
(התמחות בשיווק עסקים חברתיים)

הכלכלה מעצבת את עולמנו .תעסוקה ,מכירות ,רווחים ,שיווק  -מושגים שהפכו
לחלק בלתי נפרד מחיינו ,אך עד כמה אנו מבינים אותם? במגמת כלכלה חברתית
נלמד את הפרקטיקה של ניהול עסקי בדגש על גיבוש תפיסה כלכלית וחברתית.
נושאי הלימוד במגמה:
במסגרת המגמה נפגש ,נלמד ואף נתנסה יחד עם בעלי עסקים בחריש; נשמע
הרצאות מאנשי ונשות עסקים צעירים/ות ונבין מהו סוד ההצלחה שלהם; נבקר
בבנק ונבין איך פותחים חשבון בנק ומה זה אומר ,כיצד משלמים מס ,כותבים
קורות חיים ,או בונים תקציב; נתנסה ביצירת תהליך שיווק למוצר או לעסק חברתי,
נבין איך עובדת הבורסה ,נקים עסקים חברתיים בבית הספר (כדוגמת הפזייה או
הקואופרטיב); נגבש השקפת עולם ערכית על תחום הכלכלה והתעסוקה  -צדק
חברתי ,זכויות עובדים ,שוויון ועוד .לסיום ,במסגרת המגמה נלמד מבוא ל״מאקרו
כלכלה״  -נכיר תיאוריות כלכליות שונות וכיצד הן מעצבות את חיינו ביום יום.

המגמה מקנה:
•מיומנויות של ניתוח שוק ,תכנון עסקי והוצאה לפועל של תהליך שיווק ומכירות.
•הבנה טובה של תחום ה״מאקרו כלכלה״ וגיבוש השקפת עולם ערכית על סוגיות
כלכליות בישראל ובעולם.
•תעודת הסמכה טכנולוגית.

פעילויות נוספות:
הקמת עסק חברתי; ביקור בבנק ,בבורסה ובועדת הכספים בכנסת; התלוות ולמידה
מקרוב מבעלי עסקים בחריש; מפגש עם אנשי עסקים צעירים ולמידה מסיפורי
ההצלחה שלהם.
למי מיועדת המגמה?
לחניכים/ות שתחום הכלכלה מעניין ומושך אותם ולמי שמעוניינים לעבוד קשה
ולהתנסות בהקמת עסק חברתי בשנות התיכון .לא נדרש רקע מוקדם.

מגמת מדעי החיים

(מסלול עבודת גמר בחממה האקולוגית בעין שמר)

מסלול נוסף יפתח לחניכים/ות המעוניינים/ות ללמוד ביולוגיה או מדעי הסביבה
ולכתוב עבודת גמר בהיקף של  5יחידות .המסלול יתקיים בחממה האקולוגית
בעין שמר  -מרחב חינוכי ולימודי מעורר השראה ועטור פרסים ,עם טובי המנחים
בתחום.
במסגרת הלמידה מתנסים בביצוע מחקר מדעי על שלביו השונים הכוללים :תכנון
ניסוי והגשת הצעת המחקר ,ביצוע של ניסוי מדעי מבוקר ,עיבוד וניתוח הנתונים
והסקת המסקנות .כל זאת תוך התבססות על רקע תיאורטי מדעי רלוונטי.
תחומי הלימוד:
עבודות הגמר המוגשות בחחמה עוסקות במקצועות החקלאות ,מדעי הסביבה או
הביולוגיה ,ויש גם עבודות במקצועות נוספים כגון כימיה או פיזיקה ,כאשר שאלות
החקר של העבודות נוגעות בתחומי התוכן בהן עוסקת החממה ,בעיקר בחקלאות
מתקדמת ואקולוגיה.

עבודות הגמר בחווה מתבצעות בשיתוף פעולה בין החווה לבין בית הספר .החווה
אחראית על הנחיית התלמידים באופן מעשי ועיוני ,מתן התשתית לביצוע המחקרים
והפרויקטים ואספקת הציוד הנדרש .בית הספר אחראי על עזרה לחניכים בכתיבה
(ההנחיה העיונית נעשית בשיתוף פעולה של מנחה החווה) המורה מבית הספר
אחראי על הגעת התלמיד לחווה ,על הקשר למשרד החינוך ועל הגשה לתחרויות.
לאורך השנים ,מאות תלמידים ביצעו עבודות גמר בחממה ,רבים מהם זכו בפרסים
בארץ ובחו"ל .אנו מאמינים כי עבודות הגמר הנה גולת הכותרת של העשייה
החינוכית-אקדמית של תלמיד בתיכון ,ומהווה אמצעי למימוש למידה משמעותית
וליישום פדגוגיה מוטת-עתיד.

בית הספר לאתגרי העתיד חריש
מקום שטוב לגדול בו,
להרגיש אהובים ובעלי ערך,
ללמוד מתוך הנאה ,סקרנות וחיבור לעולם
ולהיפגש באמת.

