
כיתת אמנויות
ייחודית,  מצוינות  מסגרת  היא  אמנויות  כיתת 
עם  הפורמאלית  ההוראה  מערכת  את  המשלבת 
לתלמידים  מיועדת  זו  מסגרת  אמנויות.  הוראת 
מחול,  האמנות:  מתחומי  באחד  כישורים  בעלי 

תיאטרון ועיצוב.

מחול
כישורים  בעלי  לתלמידים  מיועדת  המחול  כיתת 
אמנותיים בתחום הריקוד המעוניינים להרחיב את 
לשיפור  תורם  המחול  בתחום.  והבנתם  השכלתם 
והמוסיקה,שיפור  הקצב  הקואורדינציה,  התנועה, 
גמישות, יציבות, שליטה על הגוף, תפיסת מרחב, 
זיכרון תנועתי, זיכרון ויזואלי, ביטחון עצמי ויכולת 

ריכוז.

תיאטרון
כיתת התיאטרון מיועדת לתלמידים שאוהבים את 
הלימודים  במסגרת  והבמה.  המשחק  עולם 
התלמידים יכירו את כל עולם התיאטרון (תפאורה, 

תלבושות ואביזרים, מוסיקה ותאורה).
על  (עבודה  משחק  בעבודת  יתנסו  התלמידים 
עם  ועבודה  אלתור  בשותפות,  עבודה  דמויות, 

טקסט).
בהצגות/מופעים  יצפו  התלמידים  השנה  במהלך 

בתיאטרון.

עיצוב
את  שאוהבים  לתלמידים  מיועדת  עיצוב  כיתת 
ראיה  בעלי  הפלסטית,  והאמנות  העיצוב  תחום 
ייחשפו  הלימודים  במסגרת  ויצירתיות.  מרחבית 
התלמידים לעולם העיצוב ולשפת האמנות, יילמדו 
בתחומי  ויתנסו  המעצב  של  העבודה  תהליך  את 
עיצוב המוצר והעיצוב הגראפי, תוך שימוש בציוד 

מתקדם כגון: מדפסות תלת מימד וחיתוך בלייזר.

כיתת ספורט
מצוינות  מסגרת  היא  בביה"ס  הספורט  כיתת 

ייחודית, המיועדת לתלמידים בעלי כישורים בתחום 

הספורט. הכיתה מבוססת על שלושה ענפי ספורט 

עיקריים: כדורעף, כדורסל וכדורגל.

בענפי  שבועיות  העשרה  שעות  כוללת  התוכנית 

באנטומיה  עיוניים  שיעורים  השונים,  הספורט 

ופיזיולוגיה, ושיעורי ימאות במועדון הימי.

את  להעמיק  תלמיד  לכל  מאפשרת  התוכנית 

את  לחזק  אותם,  ולפתח  הספורטיביים  כישוריו 

ולאמץ  החברתיים  כישוריו  ואת  העצמי  הדימוי 

משמעת עצמית גבוהה.

כיתת יזמות וחדשנות בעידן הגלובלי
היא  העתיד  את  לחזות  ביותר  הטובה  הדרך   "

להמציא אותו" פיטר דרוקר

מיועדת  הגלובלי"  בעידן  וחדשנות  "יזמות  כיתת 

תהליכים  ולהוביל  ליזום  המעוניינים  לתלמידים 

את  מכשירה  התוכנית  ויצירתיים.  חדשניים 

אכפתיים  דרך,  פורצי  יזמים  להיות  התלמידים 

ומעורבים בקהילה. התוכנית עוסקת במגוון תחומי 

חיים: חברה, כלכלה, בריאות וטכנולוגיה.

המתמקדים  מיזמים  לפתח  לומדים  התלמידים 

 - חדשניות,  בטכנולוגיות   ,  12 ה  המאה  באתגרי 

 IOT  - וה  העיצוב  בעקרונות  עסקיים,  במודלים 

ורוכשים מיומנויות של ניהול דיון ועמידה מול קהל,

משלבת  בכתה  ההוראה  מסרים.  והעברת  שיווק 

למידה מבוססת פרויקטים תוך שזירה של

עקרונות תיאורטיים והתנסות מעשית.

ידיעון
לשנת הלימודים

תשפ"ב

בית הספר הרב תחומי
למדעים ולאמנויות

ע"ש קלמן צוהר
חטיבת הביניים א' חדרה

”מצוינות כערך ואהבה כדרך“

תלמידים והורים יקרים,

אתכם  מקדם  הספר  בבית  והעובדים  המורים  צוות 
בברכה ומאחל לכם הצלחה עם הצטרפותכם למשפחת 

בית הספר הרב תחומי למדעים ולאמנויות.
לצד  המצוינות  טיפוח  את  דגלו  על  חרט  הספר  בית 
ורמת לימודים גבוהה.  שמירה על אקלים חברתי תומך 
אנו מאמינים, כי שילוב כישורים אישיים עם גורמי סביבה 
את  מאפשרים  ויצירתית,  מעשירה  תומכת,  לימודית 
פעיל  וכיוצר  כאדם  התלמיד  של  והתפתחותו  צמיחתו 

ומעורב.
כדי לאפשר טיפוח תלמידים מצטיינים, פתחנו בחטיבת 
כישורים  בעלי  לתלמידים  ייחודיות  כיתות  הביניים 
מיוחדים בתחומים הבאים: מתמטיקה ומדעים; אמנויות: 

מחול, תיאטרון ועיצוב;
חממה  ישמשו  אלו  כיתות  וספורט.  ותקשורת  מנהיגות 
ייחודית  במסגרת  המעוניינים  לתלמידים  לימודית 
למצוינות  שאיפה  לעודד  הספר  בית  מטרת  ואתגרית. 

אישית, חינוכית, ערכית וחברתית.
האדיר  בפוטנציאל  מכיר  חינוך  בית  בהיותו  הספר  בית 
הטמון בכל תלמיד ותלמיד, ומאמין כי השקעה בעידודו 
בהישגים  מימוש  לידי  זה  פוטנציאל  יביא  ובחינוכו 

המשמעותיים לו.
בית הספר שם לו כמטרה לפתח בקרב התלמידים את 
כישוריהם, מוקדי העניין והסקרנות שלהם, להיות מודע 

לנקודות העוצמה ולחזקן בתחומים השונים.
הכולל  ותומך,  חם  באקלים  מתאפיין  ספרנו  בית 
עם  פתוחה  ותקשורת  תלמיד  לכל  אישית  התייחסות 
מאפשרת  הלימודים  מסגרת  והקהילה.  הוריו  התלמיד, 
ומגמות.  דעת  תחומי  של  בחירה  אפשרויות  מגוון 
הפעילות החינוכית, הערכית והרגשית מגוונת ומאתגרת.

אבני  שלוש  בין  פורה  פעולה  שיתוף  כי  מאמינים,  אנו 
ביה"ס  צוות  היקרים,  תלמידינו  הספר:  בית  של  היסוד 
למימוש  יוביל  התומכים,  וההורים  והאיכותי  המסור 

היעדים ולהצלחת כלל התלמידים.

ברכת איחולים רבים להצלחה
בשנת הלימודים תשפ"ב

רחל סבח
מנהלת חט"ב
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מצוינות  ונבחרות  העשרה  סביבות 
הספר  בבית  המתקיימות  נוספות 

בתום יום הלימודים:
- רובוטיקה

- מרכז יזמות

- נבחרת ארדואינו

- נבחרת אמנות

- נבחרת סינית

- להקת מחול

- להקת זמר

- נבחרת עיתונאים צעירים

- מנהיגות נוער

– בצוותא שותפות 2022

- נבחרות ספורט:

   כדורגל, כדורסל, כדורעף, אתלטיקה

ועוד ועוד

כיתת "טכניון בתיכון"
המחלקה  בחסות  פותחה  בתיכון"  "טכניון  תוכנית 

להוראת המדעים בטכניון ומיועדת לתלמידים

בעלי עניין רב בתחומי המדעים.

התוכנית משלבת למידה חוויתית תוך שימת דגש 

על פיתוח החשיבה המתמטית והמדעית ועל

חשיבה  עצמאית,  למידה  כמו:  מיומנויות,  הקניית 

המתמטיקה  בתחומי  מעמיקה  והבנה  מקורית 

והמדעים (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, 

רובוטיקה ואסטרונומיה).

במסגרת התוכנית, התלמידים ישתתפו בפרוייקטי 

תוך  והאסטרונומיה,  הטכנולוגיה  בתחומי  חקר 

סיורים  ויקיימו  משוכללות  במעבדות  שימוש 

וביקורים באקדמיה ובתעשייה.

כיתת מנהיגות ותקשורת
כיתת "מנהיגות ותקשורת" היא תוכנית בין תחומית, 

אביב  תל  אוניברסיטת  בחסות  שפותחה  ייחודית 

בתחומי  רב  עניין  בעלי  לתלמידים  ומיועדת 

המנהיגות והתקשורת. -

התוכנית משלבת למידה חוויתית תוך שימת דגש 

על הקניית מיומנויות ייחודיות של פיתוח

רטוריות  מיומנויות  הקניית  ביטוי,  כושר  מנהיגות, 

צילום,  רבים:  מהיבטים  התקשורת  עולם  והכרת 

טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט וקולנוע.

מתוכנית  ייהנו  התלמידים  התוכנית  במהלך 

אקדמאים  מפגשים  הכוללת:  עשירה  לימודים 

באוניברסיטת ת"א, למידה באולפן צילום טלוויזיה 

בבית הספר, סדנאות תקשורת,  משוכלל שנמצא 

סיורים וביקורים במרכזי תקשורת ותכניות טלוויזיה.
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כיתת אמנויות
ייחודית,  מצוינות  מסגרת  היא  אמנויות  כיתת 
עם  הפורמאלית  ההוראה  מערכת  את  המשלבת 
לתלמידים  מיועדת  זו  מסגרת  אמנויות.  הוראת 
מחול,  האמנות:  מתחומי  באחד  כישורים  בעלי 

תיאטרון ועיצוב.

מחול
כישורים  בעלי  לתלמידים  מיועדת  המחול  כיתת 
אמנותיים בתחום הריקוד המעוניינים להרחיב את 
לשיפור  תורם  המחול  בתחום.  והבנתם  השכלתם 
והמוסיקה,שיפור  הקצב  הקואורדינציה,  התנועה, 
גמישות, יציבות, שליטה על הגוף, תפיסת מרחב, 
זיכרון תנועתי, זיכרון ויזואלי, ביטחון עצמי ויכולת 

ריכוז.

תיאטרון
כיתת התיאטרון מיועדת לתלמידים שאוהבים את 
הלימודים  במסגרת  והבמה.  המשחק  עולם 
התלמידים יכירו את כל עולם התיאטרון (תפאורה, 

תלבושות ואביזרים, מוסיקה ותאורה).
על  (עבודה  משחק  בעבודת  יתנסו  התלמידים 
עם  ועבודה  אלתור  בשותפות,  עבודה  דמויות, 

טקסט).
בהצגות/מופעים  יצפו  התלמידים  השנה  במהלך 

בתיאטרון.

עיצוב
את  שאוהבים  לתלמידים  מיועדת  עיצוב  כיתת 
ראיה  בעלי  הפלסטית,  והאמנות  העיצוב  תחום 
ייחשפו  הלימודים  במסגרת  ויצירתיות.  מרחבית 
התלמידים לעולם העיצוב ולשפת האמנות, יילמדו 
בתחומי  ויתנסו  המעצב  של  העבודה  תהליך  את 
עיצוב המוצר והעיצוב הגראפי, תוך שימוש בציוד 

מתקדם כגון: מדפסות תלת מימד וחיתוך בלייזר.

כיתת ספורט
מצוינות  מסגרת  היא  בביה"ס  הספורט  כיתת 

ייחודית, המיועדת לתלמידים בעלי כישורים בתחום 

הספורט. הכיתה מבוססת על שלושה ענפי ספורט 

עיקריים: כדורעף, כדורסל וכדורגל.

בענפי  שבועיות  העשרה  שעות  כוללת  התוכנית 

באנטומיה  עיוניים  שיעורים  השונים,  הספורט 

ופיזיולוגיה, ושיעורי ימאות במועדון הימי.

את  להעמיק  תלמיד  לכל  מאפשרת  התוכנית 

את  לחזק  אותם,  ולפתח  הספורטיביים  כישוריו 

ולאמץ  החברתיים  כישוריו  ואת  העצמי  הדימוי 

משמעת עצמית גבוהה.

כיתת יזמות וחדשנות בעידן הגלובלי
היא  העתיד  את  לחזות  ביותר  הטובה  הדרך   "

להמציא אותו" פיטר דרוקר

מיועדת  הגלובלי"  בעידן  וחדשנות  "יזמות  כיתת 

תהליכים  ולהוביל  ליזום  המעוניינים  לתלמידים 

את  מכשירה  התוכנית  ויצירתיים.  חדשניים 

אכפתיים  דרך,  פורצי  יזמים  להיות  התלמידים 

ומעורבים בקהילה. התוכנית עוסקת במגוון תחומי 

חיים: חברה, כלכלה, בריאות וטכנולוגיה.

המתמקדים  מיזמים  לפתח  לומדים  התלמידים 

 - חדשניות,  בטכנולוגיות   ,  12 ה  המאה  באתגרי 

 IOT  - וה  העיצוב  בעקרונות  עסקיים,  במודלים 

ורוכשים מיומנויות של ניהול דיון ועמידה מול קהל,

משלבת  בכתה  ההוראה  מסרים.  והעברת  שיווק 

למידה מבוססת פרויקטים תוך שזירה של

עקרונות תיאורטיים והתנסות מעשית.

תלמידים והורים יקרים,

אתכם  מקדם  הספר  בבית  והעובדים  המורים  צוות 
בברכה ומאחל לכם הצלחה עם הצטרפותכם למשפחת 

בית הספר הרב תחומי למדעים ולאמנויות.
לצד  המצוינות  טיפוח  את  דגלו  על  חרט  הספר  בית 
ורמת לימודים גבוהה.  שמירה על אקלים חברתי תומך 
אנו מאמינים, כי שילוב כישורים אישיים עם גורמי סביבה 
את  מאפשרים  ויצירתית,  מעשירה  תומכת,  לימודית 
פעיל  וכיוצר  כאדם  התלמיד  של  והתפתחותו  צמיחתו 

ומעורב.
כדי לאפשר טיפוח תלמידים מצטיינים, פתחנו בחטיבת 
כישורים  בעלי  לתלמידים  ייחודיות  כיתות  הביניים 
מיוחדים בתחומים הבאים: מתמטיקה ומדעים; אמנויות: 

מחול, תיאטרון ועיצוב;
חממה  ישמשו  אלו  כיתות  וספורט.  ותקשורת  מנהיגות 
ייחודית  במסגרת  המעוניינים  לתלמידים  לימודית 
למצוינות  שאיפה  לעודד  הספר  בית  מטרת  ואתגרית. 

אישית, חינוכית, ערכית וחברתית.
האדיר  בפוטנציאל  מכיר  חינוך  בית  בהיותו  הספר  בית 
הטמון בכל תלמיד ותלמיד, ומאמין כי השקעה בעידודו 
בהישגים  מימוש  לידי  זה  פוטנציאל  יביא  ובחינוכו 

המשמעותיים לו.
בית הספר שם לו כמטרה לפתח בקרב התלמידים את 
כישוריהם, מוקדי העניין והסקרנות שלהם, להיות מודע 

לנקודות העוצמה ולחזקן בתחומים השונים.
הכולל  ותומך,  חם  באקלים  מתאפיין  ספרנו  בית 
עם  פתוחה  ותקשורת  תלמיד  לכל  אישית  התייחסות 
מאפשרת  הלימודים  מסגרת  והקהילה.  הוריו  התלמיד, 
ומגמות.  דעת  תחומי  של  בחירה  אפשרויות  מגוון 
הפעילות החינוכית, הערכית והרגשית מגוונת ומאתגרת.

אבני  שלוש  בין  פורה  פעולה  שיתוף  כי  מאמינים,  אנו 
ביה"ס  צוות  היקרים,  תלמידינו  הספר:  בית  של  היסוד 
למימוש  יוביל  התומכים,  וההורים  והאיכותי  המסור 

היעדים ולהצלחת כלל התלמידים.

ברכת איחולים רבים להצלחה
בשנת הלימודים תשפ"ב

רחל סבח
מנהלת חט"ב

4 3 2

מצוינות  ונבחרות  העשרה  סביבות 
הספר  בבית  המתקיימות  נוספות 

בתום יום הלימודים:
- רובוטיקה

- מרכז יזמות

- נבחרת ארדואינו

- נבחרת אמנות

- נבחרת סינית

- להקת מחול

- להקת זמר

- נבחרת עיתונאים צעירים

- מנהיגות נוער

– בצוותא שותפות 2022

- נבחרות ספורט:

   כדורגל, כדורסל, כדורעף, אתלטיקה

ועוד ועוד

כיתת "טכניון בתיכון"
המחלקה  בחסות  פותחה  בתיכון"  "טכניון  תוכנית 

להוראת המדעים בטכניון ומיועדת לתלמידים

בעלי עניין רב בתחומי המדעים.

התוכנית משלבת למידה חוויתית תוך שימת דגש 

על פיתוח החשיבה המתמטית והמדעית ועל

חשיבה  עצמאית,  למידה  כמו:  מיומנויות,  הקניית 

המתמטיקה  בתחומי  מעמיקה  והבנה  מקורית 

והמדעים (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, 

רובוטיקה ואסטרונומיה).

במסגרת התוכנית, התלמידים ישתתפו בפרוייקטי 

תוך  והאסטרונומיה,  הטכנולוגיה  בתחומי  חקר 

סיורים  ויקיימו  משוכללות  במעבדות  שימוש 

וביקורים באקדמיה ובתעשייה.

כיתת מנהיגות ותקשורת
כיתת "מנהיגות ותקשורת" היא תוכנית בין תחומית, 

אביב  תל  אוניברסיטת  בחסות  שפותחה  ייחודית 

בתחומי  רב  עניין  בעלי  לתלמידים  ומיועדת 

המנהיגות והתקשורת. -

התוכנית משלבת למידה חוויתית תוך שימת דגש 

על הקניית מיומנויות ייחודיות של פיתוח

רטוריות  מיומנויות  הקניית  ביטוי,  כושר  מנהיגות, 

צילום,  רבים:  מהיבטים  התקשורת  עולם  והכרת 

טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט וקולנוע.

מתוכנית  ייהנו  התלמידים  התוכנית  במהלך 

אקדמאים  מפגשים  הכוללת:  עשירה  לימודים 

באוניברסיטת ת"א, למידה באולפן צילום טלוויזיה 

בבית הספר, סדנאות תקשורת,  משוכלל שנמצא 

סיורים וביקורים במרכזי תקשורת ותכניות טלוויזיה.



כיתת אמנויות
ייחודית,  מצוינות  מסגרת  היא  אמנויות  כיתת 
עם  הפורמאלית  ההוראה  מערכת  את  המשלבת 
לתלמידים  מיועדת  זו  מסגרת  אמנויות.  הוראת 
מחול,  האמנות:  מתחומי  באחד  כישורים  בעלי 

תיאטרון ועיצוב.

מחול
כישורים  בעלי  לתלמידים  מיועדת  המחול  כיתת 
אמנותיים בתחום הריקוד המעוניינים להרחיב את 
לשיפור  תורם  המחול  בתחום.  והבנתם  השכלתם 
והמוסיקה,שיפור  הקצב  הקואורדינציה,  התנועה, 
גמישות, יציבות, שליטה על הגוף, תפיסת מרחב, 
זיכרון תנועתי, זיכרון ויזואלי, ביטחון עצמי ויכולת 

ריכוז.

תיאטרון
כיתת התיאטרון מיועדת לתלמידים שאוהבים את 
הלימודים  במסגרת  והבמה.  המשחק  עולם 
התלמידים יכירו את כל עולם התיאטרון (תפאורה, 

תלבושות ואביזרים, מוסיקה ותאורה).
על  (עבודה  משחק  בעבודת  יתנסו  התלמידים 
עם  ועבודה  אלתור  בשותפות,  עבודה  דמויות, 

טקסט).
בהצגות/מופעים  יצפו  התלמידים  השנה  במהלך 

בתיאטרון.

עיצוב
את  שאוהבים  לתלמידים  מיועדת  עיצוב  כיתת 
ראיה  בעלי  הפלסטית,  והאמנות  העיצוב  תחום 
ייחשפו  הלימודים  במסגרת  ויצירתיות.  מרחבית 
התלמידים לעולם העיצוב ולשפת האמנות, יילמדו 
בתחומי  ויתנסו  המעצב  של  העבודה  תהליך  את 
עיצוב המוצר והעיצוב הגראפי, תוך שימוש בציוד 

מתקדם כגון: מדפסות תלת מימד וחיתוך בלייזר.

כיתת ספורט
מצוינות  מסגרת  היא  בביה"ס  הספורט  כיתת 

ייחודית, המיועדת לתלמידים בעלי כישורים בתחום 

הספורט. הכיתה מבוססת על שלושה ענפי ספורט 

עיקריים: כדורעף, כדורסל וכדורגל.

בענפי  שבועיות  העשרה  שעות  כוללת  התוכנית 

באנטומיה  עיוניים  שיעורים  השונים,  הספורט 

ופיזיולוגיה, ושיעורי ימאות במועדון הימי.

את  להעמיק  תלמיד  לכל  מאפשרת  התוכנית 

את  לחזק  אותם,  ולפתח  הספורטיביים  כישוריו 

ולאמץ  החברתיים  כישוריו  ואת  העצמי  הדימוי 

משמעת עצמית גבוהה.

כיתת יזמות וחדשנות בעידן הגלובלי
היא  העתיד  את  לחזות  ביותר  הטובה  הדרך   "

להמציא אותו" פיטר דרוקר

מיועדת  הגלובלי"  בעידן  וחדשנות  "יזמות  כיתת 

תהליכים  ולהוביל  ליזום  המעוניינים  לתלמידים 

את  מכשירה  התוכנית  ויצירתיים.  חדשניים 

אכפתיים  דרך,  פורצי  יזמים  להיות  התלמידים 

ומעורבים בקהילה. התוכנית עוסקת במגוון תחומי 

חיים: חברה, כלכלה, בריאות וטכנולוגיה.

המתמקדים  מיזמים  לפתח  לומדים  התלמידים 

 - חדשניות,  בטכנולוגיות   ,  12 ה  המאה  באתגרי 

 IOT  - וה  העיצוב  בעקרונות  עסקיים,  במודלים 

ורוכשים מיומנויות של ניהול דיון ועמידה מול קהל,

משלבת  בכתה  ההוראה  מסרים.  והעברת  שיווק 

למידה מבוססת פרויקטים תוך שזירה של

עקרונות תיאורטיים והתנסות מעשית.

תלמידים והורים יקרים,

אתכם  מקדם  הספר  בבית  והעובדים  המורים  צוות 
בברכה ומאחל לכם הצלחה עם הצטרפותכם למשפחת 

בית הספר הרב תחומי למדעים ולאמנויות.
לצד  המצוינות  טיפוח  את  דגלו  על  חרט  הספר  בית 
ורמת לימודים גבוהה.  שמירה על אקלים חברתי תומך 
אנו מאמינים, כי שילוב כישורים אישיים עם גורמי סביבה 
את  מאפשרים  ויצירתית,  מעשירה  תומכת,  לימודית 
פעיל  וכיוצר  כאדם  התלמיד  של  והתפתחותו  צמיחתו 

ומעורב.
כדי לאפשר טיפוח תלמידים מצטיינים, פתחנו בחטיבת 
כישורים  בעלי  לתלמידים  ייחודיות  כיתות  הביניים 
מיוחדים בתחומים הבאים: מתמטיקה ומדעים; אמנויות: 

מחול, תיאטרון ועיצוב;
חממה  ישמשו  אלו  כיתות  וספורט.  ותקשורת  מנהיגות 
ייחודית  במסגרת  המעוניינים  לתלמידים  לימודית 
למצוינות  שאיפה  לעודד  הספר  בית  מטרת  ואתגרית. 

אישית, חינוכית, ערכית וחברתית.
האדיר  בפוטנציאל  מכיר  חינוך  בית  בהיותו  הספר  בית 
הטמון בכל תלמיד ותלמיד, ומאמין כי השקעה בעידודו 
בהישגים  מימוש  לידי  זה  פוטנציאל  יביא  ובחינוכו 

המשמעותיים לו.
בית הספר שם לו כמטרה לפתח בקרב התלמידים את 
כישוריהם, מוקדי העניין והסקרנות שלהם, להיות מודע 

לנקודות העוצמה ולחזקן בתחומים השונים.
הכולל  ותומך,  חם  באקלים  מתאפיין  ספרנו  בית 
עם  פתוחה  ותקשורת  תלמיד  לכל  אישית  התייחסות 
מאפשרת  הלימודים  מסגרת  והקהילה.  הוריו  התלמיד, 
ומגמות.  דעת  תחומי  של  בחירה  אפשרויות  מגוון 
הפעילות החינוכית, הערכית והרגשית מגוונת ומאתגרת.

אבני  שלוש  בין  פורה  פעולה  שיתוף  כי  מאמינים,  אנו 
ביה"ס  צוות  היקרים,  תלמידינו  הספר:  בית  של  היסוד 
למימוש  יוביל  התומכים,  וההורים  והאיכותי  המסור 

היעדים ולהצלחת כלל התלמידים.

ברכת איחולים רבים להצלחה
בשנת הלימודים תשפ"ב

רחל סבח
מנהלת חט"ב

4 3 2

מצוינות  ונבחרות  העשרה  סביבות 
הספר  בבית  המתקיימות  נוספות 

בתום יום הלימודים:
- רובוטיקה

- מרכז יזמות

- נבחרת ארדואינו

- נבחרת אמנות

- נבחרת סינית

- להקת מחול

- להקת זמר

- נבחרת עיתונאים צעירים

- מנהיגות נוער

– בצוותא שותפות 2022

- נבחרות ספורט:

   כדורגל, כדורסל, כדורעף, אתלטיקה

ועוד ועוד

כיתת "טכניון בתיכון"
המחלקה  בחסות  פותחה  בתיכון"  "טכניון  תוכנית 

להוראת המדעים בטכניון ומיועדת לתלמידים

בעלי עניין רב בתחומי המדעים.

התוכנית משלבת למידה חוויתית תוך שימת דגש 

על פיתוח החשיבה המתמטית והמדעית ועל

חשיבה  עצמאית,  למידה  כמו:  מיומנויות,  הקניית 

המתמטיקה  בתחומי  מעמיקה  והבנה  מקורית 

והמדעים (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, 

רובוטיקה ואסטרונומיה).

במסגרת התוכנית, התלמידים ישתתפו בפרוייקטי 

תוך  והאסטרונומיה,  הטכנולוגיה  בתחומי  חקר 

סיורים  ויקיימו  משוכללות  במעבדות  שימוש 

וביקורים באקדמיה ובתעשייה.

כיתת מנהיגות ותקשורת
כיתת "מנהיגות ותקשורת" היא תוכנית בין תחומית, 

אביב  תל  אוניברסיטת  בחסות  שפותחה  ייחודית 

בתחומי  רב  עניין  בעלי  לתלמידים  ומיועדת 

המנהיגות והתקשורת. -

התוכנית משלבת למידה חוויתית תוך שימת דגש 

על הקניית מיומנויות ייחודיות של פיתוח

רטוריות  מיומנויות  הקניית  ביטוי,  כושר  מנהיגות, 

צילום,  רבים:  מהיבטים  התקשורת  עולם  והכרת 

טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט וקולנוע.

מתוכנית  ייהנו  התלמידים  התוכנית  במהלך 

אקדמאים  מפגשים  הכוללת:  עשירה  לימודים 

באוניברסיטת ת"א, למידה באולפן צילום טלוויזיה 

בבית הספר, סדנאות תקשורת,  משוכלל שנמצא 

סיורים וביקורים במרכזי תקשורת ותכניות טלוויזיה.



כיתת אמנויות
ייחודית,  מצוינות  מסגרת  היא  אמנויות  כיתת 
עם  הפורמאלית  ההוראה  מערכת  את  המשלבת 
לתלמידים  מיועדת  זו  מסגרת  אמנויות.  הוראת 
מחול,  האמנות:  מתחומי  באחד  כישורים  בעלי 

תיאטרון ועיצוב.

מחול
כישורים  בעלי  לתלמידים  מיועדת  המחול  כיתת 
אמנותיים בתחום הריקוד המעוניינים להרחיב את 
לשיפור  תורם  המחול  בתחום.  והבנתם  השכלתם 
והמוסיקה,שיפור  הקצב  הקואורדינציה,  התנועה, 
גמישות, יציבות, שליטה על הגוף, תפיסת מרחב, 
זיכרון תנועתי, זיכרון ויזואלי, ביטחון עצמי ויכולת 

ריכוז.

תיאטרון
כיתת התיאטרון מיועדת לתלמידים שאוהבים את 
הלימודים  במסגרת  והבמה.  המשחק  עולם 
התלמידים יכירו את כל עולם התיאטרון (תפאורה, 

תלבושות ואביזרים, מוסיקה ותאורה).
על  (עבודה  משחק  בעבודת  יתנסו  התלמידים 
עם  ועבודה  אלתור  בשותפות,  עבודה  דמויות, 

טקסט).
בהצגות/מופעים  יצפו  התלמידים  השנה  במהלך 

בתיאטרון.

עיצוב
את  שאוהבים  לתלמידים  מיועדת  עיצוב  כיתת 
ראיה  בעלי  הפלסטית,  והאמנות  העיצוב  תחום 
ייחשפו  הלימודים  במסגרת  ויצירתיות.  מרחבית 
התלמידים לעולם העיצוב ולשפת האמנות, יילמדו 
בתחומי  ויתנסו  המעצב  של  העבודה  תהליך  את 
עיצוב המוצר והעיצוב הגראפי, תוך שימוש בציוד 

מתקדם כגון: מדפסות תלת מימד וחיתוך בלייזר.

כיתת ספורט
מצוינות  מסגרת  היא  בביה"ס  הספורט  כיתת 

ייחודית, המיועדת לתלמידים בעלי כישורים בתחום 

הספורט. הכיתה מבוססת על שלושה ענפי ספורט 

עיקריים: כדורעף, כדורסל וכדורגל.

בענפי  שבועיות  העשרה  שעות  כוללת  התוכנית 

באנטומיה  עיוניים  שיעורים  השונים,  הספורט 

ופיזיולוגיה, ושיעורי ימאות במועדון הימי.

את  להעמיק  תלמיד  לכל  מאפשרת  התוכנית 

את  לחזק  אותם,  ולפתח  הספורטיביים  כישוריו 

ולאמץ  החברתיים  כישוריו  ואת  העצמי  הדימוי 

משמעת עצמית גבוהה.

כיתת יזמות וחדשנות בעידן הגלובלי
היא  העתיד  את  לחזות  ביותר  הטובה  הדרך   "

להמציא אותו" פיטר דרוקר

מיועדת  הגלובלי"  בעידן  וחדשנות  "יזמות  כיתת 

תהליכים  ולהוביל  ליזום  המעוניינים  לתלמידים 

את  מכשירה  התוכנית  ויצירתיים.  חדשניים 

אכפתיים  דרך,  פורצי  יזמים  להיות  התלמידים 

ומעורבים בקהילה. התוכנית עוסקת במגוון תחומי 

חיים: חברה, כלכלה, בריאות וטכנולוגיה.

המתמקדים  מיזמים  לפתח  לומדים  התלמידים 

 - חדשניות,  בטכנולוגיות   ,  12 ה  המאה  באתגרי 

 IOT  - וה  העיצוב  בעקרונות  עסקיים,  במודלים 

ורוכשים מיומנויות של ניהול דיון ועמידה מול קהל,

משלבת  בכתה  ההוראה  מסרים.  והעברת  שיווק 

למידה מבוססת פרויקטים תוך שזירה של

עקרונות תיאורטיים והתנסות מעשית.

תלמידים והורים יקרים,

אתכם  מקדם  הספר  בבית  והעובדים  המורים  צוות 
בברכה ומאחל לכם הצלחה עם הצטרפותכם למשפחת 

בית הספר הרב תחומי למדעים ולאמנויות.
לצד  המצוינות  טיפוח  את  דגלו  על  חרט  הספר  בית 
ורמת לימודים גבוהה.  שמירה על אקלים חברתי תומך 
אנו מאמינים, כי שילוב כישורים אישיים עם גורמי סביבה 
את  מאפשרים  ויצירתית,  מעשירה  תומכת,  לימודית 
פעיל  וכיוצר  כאדם  התלמיד  של  והתפתחותו  צמיחתו 

ומעורב.
כדי לאפשר טיפוח תלמידים מצטיינים, פתחנו בחטיבת 
כישורים  בעלי  לתלמידים  ייחודיות  כיתות  הביניים 
מיוחדים בתחומים הבאים: מתמטיקה ומדעים; אמנויות: 

מחול, תיאטרון ועיצוב;
חממה  ישמשו  אלו  כיתות  וספורט.  ותקשורת  מנהיגות 
ייחודית  במסגרת  המעוניינים  לתלמידים  לימודית 
למצוינות  שאיפה  לעודד  הספר  בית  מטרת  ואתגרית. 

אישית, חינוכית, ערכית וחברתית.
האדיר  בפוטנציאל  מכיר  חינוך  בית  בהיותו  הספר  בית 
הטמון בכל תלמיד ותלמיד, ומאמין כי השקעה בעידודו 
בהישגים  מימוש  לידי  זה  פוטנציאל  יביא  ובחינוכו 

המשמעותיים לו.
בית הספר שם לו כמטרה לפתח בקרב התלמידים את 
כישוריהם, מוקדי העניין והסקרנות שלהם, להיות מודע 

לנקודות העוצמה ולחזקן בתחומים השונים.
הכולל  ותומך,  חם  באקלים  מתאפיין  ספרנו  בית 
עם  פתוחה  ותקשורת  תלמיד  לכל  אישית  התייחסות 
מאפשרת  הלימודים  מסגרת  והקהילה.  הוריו  התלמיד, 
ומגמות.  דעת  תחומי  של  בחירה  אפשרויות  מגוון 
הפעילות החינוכית, הערכית והרגשית מגוונת ומאתגרת.

אבני  שלוש  בין  פורה  פעולה  שיתוף  כי  מאמינים,  אנו 
ביה"ס  צוות  היקרים,  תלמידינו  הספר:  בית  של  היסוד 
למימוש  יוביל  התומכים,  וההורים  והאיכותי  המסור 

היעדים ולהצלחת כלל התלמידים.

ברכת איחולים רבים להצלחה
בשנת הלימודים תשפ"ב

רחל סבח
מנהלת חט"ב

4 3 2

מצוינות  ונבחרות  העשרה  סביבות 
הספר  בבית  המתקיימות  נוספות 

בתום יום הלימודים:
- רובוטיקה

- מרכז יזמות

- נבחרת ארדואינו

- נבחרת אמנות

- נבחרת סינית

- להקת מחול

- להקת זמר

- נבחרת עיתונאים צעירים

- מנהיגות נוער

– בצוותא שותפות 2022

- נבחרות ספורט:

   כדורגל, כדורסל, כדורעף, אתלטיקה

ועוד ועוד

כיתת "טכניון בתיכון"
המחלקה  בחסות  פותחה  בתיכון"  "טכניון  תוכנית 

להוראת המדעים בטכניון ומיועדת לתלמידים

בעלי עניין רב בתחומי המדעים.

התוכנית משלבת למידה חוויתית תוך שימת דגש 

על פיתוח החשיבה המתמטית והמדעית ועל

חשיבה  עצמאית,  למידה  כמו:  מיומנויות,  הקניית 

המתמטיקה  בתחומי  מעמיקה  והבנה  מקורית 

והמדעים (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, 

רובוטיקה ואסטרונומיה).

במסגרת התוכנית, התלמידים ישתתפו בפרוייקטי 

תוך  והאסטרונומיה,  הטכנולוגיה  בתחומי  חקר 

סיורים  ויקיימו  משוכללות  במעבדות  שימוש 

וביקורים באקדמיה ובתעשייה.

כיתת מנהיגות ותקשורת
כיתת "מנהיגות ותקשורת" היא תוכנית בין תחומית, 

אביב  תל  אוניברסיטת  בחסות  שפותחה  ייחודית 

בתחומי  רב  עניין  בעלי  לתלמידים  ומיועדת 

המנהיגות והתקשורת. -

התוכנית משלבת למידה חוויתית תוך שימת דגש 

על הקניית מיומנויות ייחודיות של פיתוח

רטוריות  מיומנויות  הקניית  ביטוי,  כושר  מנהיגות, 

צילום,  רבים:  מהיבטים  התקשורת  עולם  והכרת 

טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט וקולנוע.

מתוכנית  ייהנו  התלמידים  התוכנית  במהלך 

אקדמאים  מפגשים  הכוללת:  עשירה  לימודים 

באוניברסיטת ת"א, למידה באולפן צילום טלוויזיה 

בבית הספר, סדנאות תקשורת,  משוכלל שנמצא 

סיורים וביקורים במרכזי תקשורת ותכניות טלוויזיה.



כיתת אמנויות
ייחודית,  מצוינות  מסגרת  היא  אמנויות  כיתת 
עם  הפורמאלית  ההוראה  מערכת  את  המשלבת 
לתלמידים  מיועדת  זו  מסגרת  אמנויות.  הוראת 
מחול,  האמנות:  מתחומי  באחד  כישורים  בעלי 

תיאטרון ועיצוב.

מחול
כישורים  בעלי  לתלמידים  מיועדת  המחול  כיתת 
אמנותיים בתחום הריקוד המעוניינים להרחיב את 
לשיפור  תורם  המחול  בתחום.  והבנתם  השכלתם 
והמוסיקה,שיפור  הקצב  הקואורדינציה,  התנועה, 
גמישות, יציבות, שליטה על הגוף, תפיסת מרחב, 
זיכרון תנועתי, זיכרון ויזואלי, ביטחון עצמי ויכולת 

ריכוז.

תיאטרון
כיתת התיאטרון מיועדת לתלמידים שאוהבים את 
הלימודים  במסגרת  והבמה.  המשחק  עולם 
התלמידים יכירו את כל עולם התיאטרון (תפאורה, 

תלבושות ואביזרים, מוסיקה ותאורה).
על  (עבודה  משחק  בעבודת  יתנסו  התלמידים 
עם  ועבודה  אלתור  בשותפות,  עבודה  דמויות, 

טקסט).
בהצגות/מופעים  יצפו  התלמידים  השנה  במהלך 

בתיאטרון.

עיצוב
את  שאוהבים  לתלמידים  מיועדת  עיצוב  כיתת 
ראיה  בעלי  הפלסטית,  והאמנות  העיצוב  תחום 
ייחשפו  הלימודים  במסגרת  ויצירתיות.  מרחבית 
התלמידים לעולם העיצוב ולשפת האמנות, יילמדו 
בתחומי  ויתנסו  המעצב  של  העבודה  תהליך  את 
עיצוב המוצר והעיצוב הגראפי, תוך שימוש בציוד 

מתקדם כגון: מדפסות תלת מימד וחיתוך בלייזר.

כיתת ספורט
מצוינות  מסגרת  היא  בביה"ס  הספורט  כיתת 

ייחודית, המיועדת לתלמידים בעלי כישורים בתחום 

הספורט. הכיתה מבוססת על שלושה ענפי ספורט 

עיקריים: כדורעף, כדורסל וכדורגל.

בענפי  שבועיות  העשרה  שעות  כוללת  התוכנית 

באנטומיה  עיוניים  שיעורים  השונים,  הספורט 

ופיזיולוגיה, ושיעורי ימאות במועדון הימי.

את  להעמיק  תלמיד  לכל  מאפשרת  התוכנית 

את  לחזק  אותם,  ולפתח  הספורטיביים  כישוריו 

ולאמץ  החברתיים  כישוריו  ואת  העצמי  הדימוי 

משמעת עצמית גבוהה.

כיתת יזמות וחדשנות בעידן הגלובלי
היא  העתיד  את  לחזות  ביותר  הטובה  הדרך   "

להמציא אותו" פיטר דרוקר

מיועדת  הגלובלי"  בעידן  וחדשנות  "יזמות  כיתת 

תהליכים  ולהוביל  ליזום  המעוניינים  לתלמידים 

את  מכשירה  התוכנית  ויצירתיים.  חדשניים 

אכפתיים  דרך,  פורצי  יזמים  להיות  התלמידים 

ומעורבים בקהילה. התוכנית עוסקת במגוון תחומי 

חיים: חברה, כלכלה, בריאות וטכנולוגיה.

המתמקדים  מיזמים  לפתח  לומדים  התלמידים 

 - חדשניות,  בטכנולוגיות   ,  12 ה  המאה  באתגרי 

 IOT  - וה  העיצוב  בעקרונות  עסקיים,  במודלים 

ורוכשים מיומנויות של ניהול דיון ועמידה מול קהל,

משלבת  בכתה  ההוראה  מסרים.  והעברת  שיווק 

למידה מבוססת פרויקטים תוך שזירה של

עקרונות תיאורטיים והתנסות מעשית.

ידיעון
לשנת הלימודים

תשפ"ב

בית הספר הרב תחומי
למדעים ולאמנויות

ע"ש קלמן צוהר
חטיבת הביניים א' חדרה

”מצוינות כערך ואהבה כדרך“

תלמידים והורים יקרים,

אתכם  מקדם  הספר  בבית  והעובדים  המורים  צוות 
בברכה ומאחל לכם הצלחה עם הצטרפותכם למשפחת 

בית הספר הרב תחומי למדעים ולאמנויות.
לצד  המצוינות  טיפוח  את  דגלו  על  חרט  הספר  בית 
ורמת לימודים גבוהה.  שמירה על אקלים חברתי תומך 
אנו מאמינים, כי שילוב כישורים אישיים עם גורמי סביבה 
את  מאפשרים  ויצירתית,  מעשירה  תומכת,  לימודית 
פעיל  וכיוצר  כאדם  התלמיד  של  והתפתחותו  צמיחתו 

ומעורב.
כדי לאפשר טיפוח תלמידים מצטיינים, פתחנו בחטיבת 
כישורים  בעלי  לתלמידים  ייחודיות  כיתות  הביניים 
מיוחדים בתחומים הבאים: מתמטיקה ומדעים; אמנויות: 

מחול, תיאטרון ועיצוב;
חממה  ישמשו  אלו  כיתות  וספורט.  ותקשורת  מנהיגות 
ייחודית  במסגרת  המעוניינים  לתלמידים  לימודית 
למצוינות  שאיפה  לעודד  הספר  בית  מטרת  ואתגרית. 

אישית, חינוכית, ערכית וחברתית.
האדיר  בפוטנציאל  מכיר  חינוך  בית  בהיותו  הספר  בית 
הטמון בכל תלמיד ותלמיד, ומאמין כי השקעה בעידודו 
בהישגים  מימוש  לידי  זה  פוטנציאל  יביא  ובחינוכו 

המשמעותיים לו.
בית הספר שם לו כמטרה לפתח בקרב התלמידים את 
כישוריהם, מוקדי העניין והסקרנות שלהם, להיות מודע 

לנקודות העוצמה ולחזקן בתחומים השונים.
הכולל  ותומך,  חם  באקלים  מתאפיין  ספרנו  בית 
עם  פתוחה  ותקשורת  תלמיד  לכל  אישית  התייחסות 
מאפשרת  הלימודים  מסגרת  והקהילה.  הוריו  התלמיד, 
ומגמות.  דעת  תחומי  של  בחירה  אפשרויות  מגוון 
הפעילות החינוכית, הערכית והרגשית מגוונת ומאתגרת.

אבני  שלוש  בין  פורה  פעולה  שיתוף  כי  מאמינים,  אנו 
ביה"ס  צוות  היקרים,  תלמידינו  הספר:  בית  של  היסוד 
למימוש  יוביל  התומכים,  וההורים  והאיכותי  המסור 

היעדים ולהצלחת כלל התלמידים.

ברכת איחולים רבים להצלחה
בשנת הלימודים תשפ"ב

רחל סבח
מנהלת חט"ב

1 6 5

מצוינות  ונבחרות  העשרה  סביבות 
הספר  בבית  המתקיימות  נוספות 

בתום יום הלימודים:
- רובוטיקה

- מרכז יזמות

- נבחרת ארדואינו

- נבחרת אמנות

- נבחרת סינית

- להקת מחול

- להקת זמר

- נבחרת עיתונאים צעירים

- מנהיגות נוער

– בצוותא שותפות 2022

- נבחרות ספורט:

   כדורגל, כדורסל, כדורעף, אתלטיקה

ועוד ועוד

כיתת "טכניון בתיכון"
המחלקה  בחסות  פותחה  בתיכון"  "טכניון  תוכנית 

להוראת המדעים בטכניון ומיועדת לתלמידים

בעלי עניין רב בתחומי המדעים.

התוכנית משלבת למידה חוויתית תוך שימת דגש 

על פיתוח החשיבה המתמטית והמדעית ועל

חשיבה  עצמאית,  למידה  כמו:  מיומנויות,  הקניית 

המתמטיקה  בתחומי  מעמיקה  והבנה  מקורית 

והמדעים (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, 

רובוטיקה ואסטרונומיה).

במסגרת התוכנית, התלמידים ישתתפו בפרוייקטי 

תוך  והאסטרונומיה,  הטכנולוגיה  בתחומי  חקר 

סיורים  ויקיימו  משוכללות  במעבדות  שימוש 

וביקורים באקדמיה ובתעשייה.

כיתת מנהיגות ותקשורת
כיתת "מנהיגות ותקשורת" היא תוכנית בין תחומית, 

אביב  תל  אוניברסיטת  בחסות  שפותחה  ייחודית 

בתחומי  רב  עניין  בעלי  לתלמידים  ומיועדת 

המנהיגות והתקשורת. -

התוכנית משלבת למידה חוויתית תוך שימת דגש 

על הקניית מיומנויות ייחודיות של פיתוח

רטוריות  מיומנויות  הקניית  ביטוי,  כושר  מנהיגות, 

צילום,  רבים:  מהיבטים  התקשורת  עולם  והכרת 

טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט וקולנוע.

מתוכנית  ייהנו  התלמידים  התוכנית  במהלך 

אקדמאים  מפגשים  הכוללת:  עשירה  לימודים 

באוניברסיטת ת"א, למידה באולפן צילום טלוויזיה 

בבית הספר, סדנאות תקשורת,  משוכלל שנמצא 
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כיתת אמנויות
ייחודית,  מצוינות  מסגרת  היא  אמנויות  כיתת 
עם  הפורמאלית  ההוראה  מערכת  את  המשלבת 
לתלמידים  מיועדת  זו  מסגרת  אמנויות.  הוראת 
מחול,  האמנות:  מתחומי  באחד  כישורים  בעלי 

תיאטרון ועיצוב.

מחול
כישורים  בעלי  לתלמידים  מיועדת  המחול  כיתת 
אמנותיים בתחום הריקוד המעוניינים להרחיב את 
לשיפור  תורם  המחול  בתחום.  והבנתם  השכלתם 
והמוסיקה,שיפור  הקצב  הקואורדינציה,  התנועה, 
גמישות, יציבות, שליטה על הגוף, תפיסת מרחב, 
זיכרון תנועתי, זיכרון ויזואלי, ביטחון עצמי ויכולת 

ריכוז.

תיאטרון
כיתת התיאטרון מיועדת לתלמידים שאוהבים את 
הלימודים  במסגרת  והבמה.  המשחק  עולם 
התלמידים יכירו את כל עולם התיאטרון (תפאורה, 

תלבושות ואביזרים, מוסיקה ותאורה).
על  (עבודה  משחק  בעבודת  יתנסו  התלמידים 
עם  ועבודה  אלתור  בשותפות,  עבודה  דמויות, 

טקסט).
בהצגות/מופעים  יצפו  התלמידים  השנה  במהלך 

בתיאטרון.

עיצוב
את  שאוהבים  לתלמידים  מיועדת  עיצוב  כיתת 
ראיה  בעלי  הפלסטית,  והאמנות  העיצוב  תחום 
ייחשפו  הלימודים  במסגרת  ויצירתיות.  מרחבית 
התלמידים לעולם העיצוב ולשפת האמנות, יילמדו 
בתחומי  ויתנסו  המעצב  של  העבודה  תהליך  את 
עיצוב המוצר והעיצוב הגראפי, תוך שימוש בציוד 

מתקדם כגון: מדפסות תלת מימד וחיתוך בלייזר.

כיתת ספורט
מצוינות  מסגרת  היא  בביה"ס  הספורט  כיתת 

ייחודית, המיועדת לתלמידים בעלי כישורים בתחום 

הספורט. הכיתה מבוססת על שלושה ענפי ספורט 

עיקריים: כדורעף, כדורסל וכדורגל.

בענפי  שבועיות  העשרה  שעות  כוללת  התוכנית 

באנטומיה  עיוניים  שיעורים  השונים,  הספורט 

ופיזיולוגיה, ושיעורי ימאות במועדון הימי.

את  להעמיק  תלמיד  לכל  מאפשרת  התוכנית 

את  לחזק  אותם,  ולפתח  הספורטיביים  כישוריו 

ולאמץ  החברתיים  כישוריו  ואת  העצמי  הדימוי 

משמעת עצמית גבוהה.

כיתת יזמות וחדשנות בעידן הגלובלי
היא  העתיד  את  לחזות  ביותר  הטובה  הדרך   "

להמציא אותו" פיטר דרוקר

מיועדת  הגלובלי"  בעידן  וחדשנות  "יזמות  כיתת 

תהליכים  ולהוביל  ליזום  המעוניינים  לתלמידים 

את  מכשירה  התוכנית  ויצירתיים.  חדשניים 

אכפתיים  דרך,  פורצי  יזמים  להיות  התלמידים 

ומעורבים בקהילה. התוכנית עוסקת במגוון תחומי 

חיים: חברה, כלכלה, בריאות וטכנולוגיה.

המתמקדים  מיזמים  לפתח  לומדים  התלמידים 

 - חדשניות,  בטכנולוגיות   ,  12 ה  המאה  באתגרי 

 IOT  - וה  העיצוב  בעקרונות  עסקיים,  במודלים 

ורוכשים מיומנויות של ניהול דיון ועמידה מול קהל,

משלבת  בכתה  ההוראה  מסרים.  והעברת  שיווק 

למידה מבוססת פרויקטים תוך שזירה של

עקרונות תיאורטיים והתנסות מעשית.

ידיעון
לשנת הלימודים

תשפ"ב

בית הספר הרב תחומי
למדעים ולאמנויות

ע"ש קלמן צוהר
חטיבת הביניים א' חדרה

”מצוינות כערך ואהבה כדרך“

תלמידים והורים יקרים,

אתכם  מקדם  הספר  בבית  והעובדים  המורים  צוות 
בברכה ומאחל לכם הצלחה עם הצטרפותכם למשפחת 

בית הספר הרב תחומי למדעים ולאמנויות.
לצד  המצוינות  טיפוח  את  דגלו  על  חרט  הספר  בית 
ורמת לימודים גבוהה.  שמירה על אקלים חברתי תומך 
אנו מאמינים, כי שילוב כישורים אישיים עם גורמי סביבה 
את  מאפשרים  ויצירתית,  מעשירה  תומכת,  לימודית 
פעיל  וכיוצר  כאדם  התלמיד  של  והתפתחותו  צמיחתו 

ומעורב.
כדי לאפשר טיפוח תלמידים מצטיינים, פתחנו בחטיבת 
כישורים  בעלי  לתלמידים  ייחודיות  כיתות  הביניים 
מיוחדים בתחומים הבאים: מתמטיקה ומדעים; אמנויות: 

מחול, תיאטרון ועיצוב;
חממה  ישמשו  אלו  כיתות  וספורט.  ותקשורת  מנהיגות 
ייחודית  במסגרת  המעוניינים  לתלמידים  לימודית 
למצוינות  שאיפה  לעודד  הספר  בית  מטרת  ואתגרית. 

אישית, חינוכית, ערכית וחברתית.
האדיר  בפוטנציאל  מכיר  חינוך  בית  בהיותו  הספר  בית 
הטמון בכל תלמיד ותלמיד, ומאמין כי השקעה בעידודו 
בהישגים  מימוש  לידי  זה  פוטנציאל  יביא  ובחינוכו 

המשמעותיים לו.
בית הספר שם לו כמטרה לפתח בקרב התלמידים את 
כישוריהם, מוקדי העניין והסקרנות שלהם, להיות מודע 

לנקודות העוצמה ולחזקן בתחומים השונים.
הכולל  ותומך,  חם  באקלים  מתאפיין  ספרנו  בית 
עם  פתוחה  ותקשורת  תלמיד  לכל  אישית  התייחסות 
מאפשרת  הלימודים  מסגרת  והקהילה.  הוריו  התלמיד, 
ומגמות.  דעת  תחומי  של  בחירה  אפשרויות  מגוון 
הפעילות החינוכית, הערכית והרגשית מגוונת ומאתגרת.

אבני  שלוש  בין  פורה  פעולה  שיתוף  כי  מאמינים,  אנו 
ביה"ס  צוות  היקרים,  תלמידינו  הספר:  בית  של  היסוד 
למימוש  יוביל  התומכים,  וההורים  והאיכותי  המסור 

היעדים ולהצלחת כלל התלמידים.

ברכת איחולים רבים להצלחה
בשנת הלימודים תשפ"ב

רחל סבח
מנהלת חט"ב

1 6 5

מצוינות  ונבחרות  העשרה  סביבות 
הספר  בבית  המתקיימות  נוספות 

בתום יום הלימודים:
- רובוטיקה

- מרכז יזמות

- נבחרת ארדואינו

- נבחרת אמנות

- נבחרת סינית

- להקת מחול

- להקת זמר

- נבחרת עיתונאים צעירים

- מנהיגות נוער

– בצוותא שותפות 2022

- נבחרות ספורט:

   כדורגל, כדורסל, כדורעף, אתלטיקה

ועוד ועוד

כיתת "טכניון בתיכון"
המחלקה  בחסות  פותחה  בתיכון"  "טכניון  תוכנית 

להוראת המדעים בטכניון ומיועדת לתלמידים

בעלי עניין רב בתחומי המדעים.

התוכנית משלבת למידה חוויתית תוך שימת דגש 

על פיתוח החשיבה המתמטית והמדעית ועל

חשיבה  עצמאית,  למידה  כמו:  מיומנויות,  הקניית 

המתמטיקה  בתחומי  מעמיקה  והבנה  מקורית 

והמדעים (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, 

רובוטיקה ואסטרונומיה).

במסגרת התוכנית, התלמידים ישתתפו בפרוייקטי 

תוך  והאסטרונומיה,  הטכנולוגיה  בתחומי  חקר 

סיורים  ויקיימו  משוכללות  במעבדות  שימוש 

וביקורים באקדמיה ובתעשייה.

כיתת מנהיגות ותקשורת
כיתת "מנהיגות ותקשורת" היא תוכנית בין תחומית, 

אביב  תל  אוניברסיטת  בחסות  שפותחה  ייחודית 

בתחומי  רב  עניין  בעלי  לתלמידים  ומיועדת 

המנהיגות והתקשורת. -

התוכנית משלבת למידה חוויתית תוך שימת דגש 

על הקניית מיומנויות ייחודיות של פיתוח

רטוריות  מיומנויות  הקניית  ביטוי,  כושר  מנהיגות, 

צילום,  רבים:  מהיבטים  התקשורת  עולם  והכרת 

טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט וקולנוע.

מתוכנית  ייהנו  התלמידים  התוכנית  במהלך 

אקדמאים  מפגשים  הכוללת:  עשירה  לימודים 

באוניברסיטת ת"א, למידה באולפן צילום טלוויזיה 

בבית הספר, סדנאות תקשורת,  משוכלל שנמצא 

סיורים וביקורים במרכזי תקשורת ותכניות טלוויזיה.
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