
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   חדשהמידע ורישום לתיכון 
 ת הלימודים תשפ"א קראת שנל

 הרפוא-מדעי ביו

 חינוך גופני

 תקשורת

 ט' - ח' -ת ז' כיתו



 

 

 

 החינוך ואגףהמועצה המקומית גדרה 

 נרגשים לפתוח את הרישום 

 לתיכון החדש
 

בניין גדרה,  מזרח ב דבורה הנביאהתיכון צומח הממוקם ברחוב  

 לקליטת תלמידי חטיבת ביניים.מתקדם אובזר בציוד שי  חדיש

מגוון מגמות ייחודיות לצד חדשנות פדגוגית  התיכון מציע 

 ואפשרות לצמוח יחד איתנו להקמת תיכון מוביל ואיכותי.

 

תהיה בתחום לימודי  הייחודיות התיכון החדש ספר בית ב -ייחודיות 

 ביו רפואה, חינוך גופני ותקשורת. 

-חדשנית לפיתוח כישורי לומד במאה החינוכית תפיסה  -חזון שלנוה

בדגש על פיתוח יצירתיות, הסתגלות לסביבות משתנות, עבודת צוות,  21

, פיתוח אוריינות תקשורתית ומיומנויות רגשיות וחברתיות  שיתוף פעולה

 . להתמודדות מוצלחת עם אתגרי התקופה והשתלבות מוצלחת בחברה

 



 

 

 רפואה -ביו   תמגמ

, לעורר סקרנות למקצועות הרפואההיא  מטרת המגמה

והמחקר, לפתח חשיבה מדעית גבוהה ולהגדיל  הבריאות 

  .איאת מספר הפונים ללימודי רפואה ומחקר רפו

 

 הישגים טוביםמידים בעלי יכולת לימודית גבוהה, המגמה מיועדת לתל •

 .הרפואה והמחקר ,המתעניינים בתחומי הבריאות ומוטיבציה גבוהה

מסקרנת מודית שיש בה התנסות אישית וקבוצתית מאפשרת חוויה לי •

 .מרתקתו

רפואית, , ביולוגיה לימודי המגמה כוללים תחומים ממדעי הרפואה הבסיסיים •

 ,סיורים בבתי חולים תכלולהתוכנית  .ועוד )העולם הנסתר מהעין( מיקרו ביולוגיה

 לתעשייה בתעשיות הרפואה )במטרה לחשוף את התלמידים  מכוני מחקר,ב

הרצאות מרופאים מומחים לטכנולוגיות חדשות בטיפול בבעיות בריאות שונות(, ו

 . עולם הרפואה, המדעים והמחקר, חולים בתימואנשי צוות 

ים מחויבים לעבור קורס במסגרת המגמה התלמיד   •

ישתלבו  יקבלו הסמכה למגישי עזרה ראשונה,ו מד"א

ההתנסות הקלינית במערך ההתנדבות של  במסגרת

כאנשי צוות באמבולנסים, בניידות טיפול נמרץ  מד"א

 ות בריאות בקהילהבמסגריתנדבו ו ובבנק הדם

 .חוליםהת וקופו

 המשך לימודילומוטיבציה  השראה עוררהמגמה יכולה להוות הכשרה ראשונית  ול •

 , מדעים ומחקר.רפואת חירום בתואר ראשון, לימודי  רפואה, לימודי פרמדיק
 

יצוין כי כבר משכבת ז' יתקיימו בבית הספר שיעורים 

 רפואה - ביו תוספתיים הקשורים ל 

רפואה תלווה ע"י בית החולים  –מגמת הביו 

ובשיתוף  האוניברסיטאי אסותא אשדוד ע"ש סמסון 

 .רפואה-המחקר והביו בתחום נוספים גופים 

 

 



 

 

 גמת חינוך גופנימ
דפוסי פעילות  לעצב, לפתח ולטפח אצל התלמיד"היא  מגמהה מטרת 

והתנהגות גופנית וספורטיבית במסגרת עבודת צוות בגבולות הפוטנציאל 

כנית מציבה יעדים  והתו. האישי, להבטחת איכות חייו בריאותו ואישיות

 "החברתי, ההכרתי, ובתחום הרגש והאופיספציפיים בתחום הגופני, 

 (משרד החינוך המזכירות הפדגוגית הפיקוח הארצי על החינוך הגופני)
 

על ידי   מוכרו  יחידות לימוד "בחירה מתרבות כללית"  5  –מורכב מ  המקצוע המוגבר   •

  נק' . 20זכאים לבונוס  והאוניברסיטאות ובוגרי

 הכוללים את  עיוניתלימודים כנית ותהתוכנית מורכבת מ •

תולדות החינוך הגופני והספורט, פסיכולוגיה של 

הספורט, כושר גופני, פיזיולוגיה של המאמץ והיבטים 

כוללים ה מעשיתכנית לימודים ותומ ,בריאותיים

מיומנויות ספורטיביות נוסף לשיעורי החינוך הגופני 

כנית מציעה איזון בין החומר המקצועי והת .הרגילים

 .חומר המעשיוה –עיוני 
 

, "טעימות מצוינותשעורי "יתקיימו  ת הבינייםבחטיב

בתחומים שעורים רצועות כיתות ספורט רב ענפי , 

השונים של בריאות הגוף בהן תלמידים יוכלו לבחור 

 .ולהחליף בכל סמסטר

תלווה ע"י מוסד אקדמאי מוכר  חינוך הגופני ה מגמת 

 לחינוך גופני.

 

 



 

 

 מדיה ופרסוםניו  - מגמת תקשורת

 

נות בתקופת מלחמת העולם הראשונה " ביטוי המיוחס לעיתו"המעצמה השביעית •

 .ובחיינו של התקשורת בחברההמיוחד והחזק עיד עוד אז על התפקיד והמעמד מ

הפעלתן רדיו, האינטרנט המאפשר את הטלוויזיה, שהומצאו ההאמצעים הנוספים 

כל הרשתות החברתיות להעברת מידע, מסרים, של 

פרסומות בזמן גיוס המונים, סקרים, דיאלוגים ו

אמת מכל מקום בעולם  לכל נקודה בגלובוס רק 

ומחק יותר את התפקיד וההשפעה שיש מעצים 

 מדיה בחיינו. ונילתקשורת וה

רק  הנאיבעשור האחרון  תדיגיטליהתקשורת ה •

 .בתוכה ובאמצעותה יםחי אותנו תמוצא , אלאאותנו תמשתמש

חווייתית וביקורתית על המידע  התבוננות מקורית, כניות הלימודים מציעותות •

התקשורת השונים וברשתות החברתיות. תוכניות הלימוד  המתפרסם באמצעי

 .מחברות בין סוגה תקשורתית לבין מדיום טכנולוגי במגמה

, עיתונאות ניו מדיה, פרסום הפקות בתקשורת אלקטרונית) ההתמחויות השונות •

 והמקצוע המוביל יגובשו בהמשך.ויחסי ציבור במדיה, רדיו( 

 למי מיועדת המגמה?

נטייה למעורבות תקשורתית גבוהה,  תלת אורייניעם יכו המגמה מיודעת לתלמידים
, זיקה וגישה לתחום תות החברתיות חיבור לעולמות התוכן השונים ברש חברתית,

 הפרסום והשיווק.

  !המגמה תלווה ע"י גוף תקשורת
 

בואו לצמוח יחד איתנו להיות חלוצים ולהנות 
 מצוות מסור, חדשנות ואיכות


