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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
ביולוגיה
מרכזת המקצוע :שירלי לייזרסון
תיאור המקצוע:
שנת  2020הייתה ,ללא ספק ,שנת הקורונה .וירוס הקורונה ,שהגיע מסין בסוף שנת ,2019
התפשט במהירות בעולם כולו ,וקטל עד כה כ 1.5-מיליון בני אדם.
אבל...כמה מכם באמת יודעים מה ההבדל בין וירוס לחיידק? למה וירוס הקורונה תוקף
את מערכת הנשימה בעיקר? ומה מכיל החיסון החדש לקורונה?
על שאלות אלו ורבות נוספות נענה בלימודי ביולוגיה .מקצוע הביולוגיה בהיקף של  5יח"ל
מורכב מלימוד עיוני בנושאים מגוונים :מערכות בגוף האדם ,גנטיקה ,מיקרוביולוגיה,
אקולוגיה ועוד .בנוסף ,התלמידים מתמחים בחלק מעשי של מעבדה ועבודת ביוחקר.
במסגרת זו התלמיד מתנסה בעבודת צוות ,פיתוח מיומנויות חקר ,תכנון וביצוע ניסויים,
יכולת ניתוח נתונים ,חשיבה ביקורתית ושימוש במכשור ואמצעים שונים במעבדת
ביולוגיה.

תנאי קבלה:
תלמידי  4-5יח"ל במתמטיקה.

ורציתי לומר ש...
ביולוגיה הוא מקצוע מדעי והוא מקצוע העתיד .לימודי ביולוגיה בחטיבה עליונה יפתחו
לכם שער ללימודי רפואה ,וטרינריה ,ביוטכנולוגיה ,הנדסת מזון וביו-רפואה.
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מספר מקומות מוגבל

מידע ונתונים Data Analysis
תיאור המגמה:
הקידמה והטכנולוגיה מציפים את העולם במידע רב .כמות המידע ,שארגונים אוספים היא
עצומה ,ובמגמת עליה כל הזמן .אנשים רבים בארגון צריכים את המידע כדי לייצר ערך
לחברה ,בין אם מדובר על דפוסי שימוש באפליקציה ,ביצוע של פרסומות או ניבוי רווח-
כל החלטה מגובה במידע ובנתונים .כדי להשתמש במידע ובנתונים ,הם חייבים להיות
מאורגנים וזמינים במהירות.
במסגרת הלימודים במגמה התלמידים לומדים ומתנסים במיומנויות של כריית מידע,
איסוף ,ארגון ,ניהול ,טכנולוגיות ניתוח ,אבטחת המידע ,שימור של מידע וייצוגו בדרכים
מגוונות באמצעות מערכות מתקדמות תוך היכרות עם העולם הדיגיטלי מקרוב.

למה כדאי ללמוד במגמה?
תחום מידע ונתונים הוא מהתחומים המבוקשים ביותר כיום בעולם ,הן בשוק העבודה והן
בזרועות הביטחון ,מקצוע העתיד .Data analyst -
אנליסטים הינם סוג של בלשי נתונים ארגוניים ,שצריכים להבין איך דברים עובדים ולעזור
לאחרים להבין את זה.

מה כוללים הלימודים?
ניהול מידע  -לימוד על בסיסי נתונים ,Bigdata ,ארכיטקטורת מידע .טכנולוגיות ניתוח.
ייצוג מידע – אינפוגרפיקה ,ניתוח שפה  ,אינפואתיקה ,חשיבה ביקורתית.
דיגיטל  -מדיה חברתית ,חכמת ההמון ,שיווק וקידום מסחר דיגיטלי.
אפליקציות דיגיטליות וטכנולוגיות חכמות  -חדשנות ,יישומי בינה מלאכותית .IOT ,
טכנולוגיות איסוף מידע וניהול ידע ( OSINT -מודיעין קוד פתוח),שימור ידע ,פיתוח ידע,
מעבר ממידע לידע.
עיצוב חוויות משתמש  -בניית אתר ,יסודות העיצוב .UI UX
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
למה זכאים הבוגרים?
הבוגרים זכאים לתעודת בגרות באיכות גבוהה ( 10יח"ל במגמה) ולתעודת הסמכה
טכנולוגית ברמה  3ומעלה.

מגמת מידע ונתונים

מק וע מבו
מקצוע מדעי
או
שפה זרה נוספת

מק וע התמחות
מידע וידע באינטרנט
יח ל

מק וע מוביל
מידע ונתונים
יח ל

לומדים בכיתה י
פרויקט פורטפוליו

סמל שאלון

בחינת בגרות
מתוקשבת בכיתה יא

סמל שאלון

פרוייקט גמר
יח ל
מתחילים כיתה יא
מגישים בכיתה יב
סמל שאלון

תנאי קבלה:
• מבדק קבלה
• מתמטיקה  4-5יח"ל
• אנגלית  5יח"ל
• ממוצע של  80במקצועות רבי מלל ושפת אם
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
מדעי החברה  -סוציולוגיה
המורה המלמדת :שרה ליאתים
המקצוע סוציולוגיה נלמד בצירוף פסיכולוגיה מקצוע מוגבר ב"מדעי החברה" ברמה של
 5יח"ל

מדעי החברה  5יח"ל לבגרות אלפי יחידות לחיים
תיאור המקצוע:
סוציולוגיה הוא מדע העוסק בחקר מגוון יחסי הגומלין בין בני-האדם ,כפי שהם באים
לידי ביטוי במעשיהם ,ברגשותיהם ובעמדותיהם המוצהרות.
הסוציולוג מעוניין להבין כיצד האדם קושר קשרים עם הזולת ומדוע הוא מנתק אותם,
או משנה את טיבם.
הסוציולוגיה מסייעת לנו בהבנת המתרחש סביבנו ומיקומנו בעולם החברתי ויכולה
לספק לנו כלים להבין את בעיותינו החברתיות.
כיצד אוכל להשתמש בסוציולוגיה בעבודתי ובמקצוע שבו בחרתי?
לימוד סוציולוגיה יכול לשמש אותי לצורך קבלת החלטות יום יומיות ,שימוש בדימיון
הסוציולוגי ,הבנת עצמי והתנהגותי וכנה לקראת מקצוע וקריירה.
בנוסף ,לימוד סוציולוגיה יכולים להכין אותי ללימודי מינהל ציבורי ,שיווק בינ"ל ,יעוץ
ארגוני ,ייעוץ ליחסי עבודה ,ניהול מח' יחסי ציבור ,הוראת סוציולוגיה ,מחקר
סוציולוגיה באונ' או במכון חקר ,עבודה סוציאלית ,תכנון ערים ,ניהול מח' כוח אדם
ועוד.

מבנה הלימודים:
שכבת י'
• תרבות וקבוצה ,במסגרת נדון בשאלות כגון :כיצד התרבות משפיעה על חיינו?
• מהו ההרכב התרבותי של החברה הישראלית?
• מדוע אנשים מתגבשים בקבוצות?
• האם מנהיגות היא מולדת או נרכשת?
• מהי סטייה חברתית?
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
שכבת י"א
נתמקד בנושאים משפחה וחברות ,נלמד על דפוסים שונים של משפחות בחברה
המסורתית ומשפחות בחברה המודרנית ,נדון בשאלות כיצד לומד האדם את תרבותו?
מדוע שיעור הגירושין בחברה הולך וגדל? למה קיימים כל כך הרבה סוגים של משפחות?
מהם מאפייני גיל ההתבגרות?
שכבת י"ב
התלמידים יתנסו בכתיבת עבודה מחקרית .נושא העבודה נבחר ע"י התלמיד עפ"י העניין
האישי שלו.

ורציתי לומר ש...
סוציולוגיה המפתח שלך להצלחה .מקצוע מרתק ,שיעורי הצלחה גבוהים ,מאפשר להבין
את עצמנו בתוך החברה .כאן לומדים מתוך הנאה.

מדעי החברה  5יח"ל לבגרות אלפי יחידות לחיים
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מדעי החברה – פסיכולוגיה
תיאור המקצוע:
הפסיכולוגיה מורכבת משתי מילים :פסיכו -נפש ולוגוס-חקירה.
פסיכולוגיה מוגדרת כמדע שחוקר את ההתנהגות הגלויה והסמויה של האדם.
פסיכולוגיה מתקשרת למעשה לכל תחומי החיים מאחר והיא מתעסקת בנפש האדם
והשפעת הסביבה עליו.
העיסוק בפסיכולוגיה יפגיש אתכם עם תכנים מעוררי עניין ומאתגרים ,הקשורים
לעולמכם הרגשי והחברתי בעידן עתיר השינויים של המאה ה. 21-
אצלנו בשיעורי פסיכולוגיה נדון בין היתר בשאלות החשובות והמרתקות כגון:
• מה מלחיץ אותנו? כיצד מתמודדים עם מצבי לחץ?
• חשיבה חיובית  -איך היא משפיעה על חיינו?
• מהו אושר? האם אנחנו מאושרים?
• מהו זיכרון ?
• כמה סוגי זיכרון יש ולמה הם משמשים?
• האם ניתן לשכוח באמת?
• איך המוח תופס מידע? ומהם התוצרים שהמוח מפיק מהם?
• מהי ההשפעה של המדיה (אינטרנט ,טלוויזיה ,אפליקציות) על התפיסה והדימוי
העצמי שלנו?
• קשב -עד כמה אדם בעל בעיות בתחום הקשב והריכוז מקבל שוויון הזדמנויות כמו
אדם שאין לו בעיות בתחום זה?
• האם קונפליקט הוא מצב שלילי?
• ממה נובעים קונפליקטים בין קבוצתיים?
• איך אני יכול להתמודד עם ניסיונות להשפיע על דעתי?
• איך אנחנו מקבלים החלטות?
• למה אנחנו טועים לפעמים בפתרון בעיות פשוטות?
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מבנה הלימודים
לימודי הפסיכולוגיה הנלמדים בהיקף של  2יח"ל מצורפים ל -3יח"ל בסוציולוגיה
ויחד מהווים מקצוע מוגבר הנקרא "מדעי החברה" ברמה של  5יח"ל.
המקצוע נלמד בכיתות י"א-י"ב.

ורציתי לומר ש...
פסיכולוגיה מקצוע לחיים !!!!
אם אתה רוצה להבין את עצמך
ואת הזולת  .מקומך איתנו .
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ניהול עסקי וכלכלה
מרכזת המקצוע :איריס ארליכסון

תיאור המקצוע:
עולם העסקים המודרני מתאפיין ברמת תחרותיות גוברת ,שינויים תכופים בתנאי השוק
וצורך בראייה עסקית רב תחומית .בעולם זה הופך המשאב האנושי לנכס מרכזי בכל
פעילויות הארגון .הניהול העסקי תורם לפיתוח תרבות ארגונית.
מגמת ניהול עסקי מכשירה את התלמידים להתמודדות עם שינויים דינמיים בחברה
ובשוק העבודה ומאפשרת להם להשתלב בעתיד ובהמשך בלימודים אקדמיים או
מקצועיים.

יעדי תוכניות הלימודים במגמה:
רכישת ידע מעמיק במקצועות :יסודות החשבונאות ,כלכלה ,ניהול ומשאבי אנוש.
• חינוך לערכים ופיתוח התנהגות אתית ומוסרית בתחומי ההתמחות השונים.
• הכרת מבנה הארגון והפעילויות הנחוצות לניהול ותפקוד שוטף ומוצלח\ .
• עידוד הסקרנות של הלומד לבחון את השיקולים הניהוליים ,המכוונים מערכות
ארגוניות לעבר יעדים מוגדרים.

מבנה הלימודים
כיתות י'-י"ב:
חשבונאות ,כלכלה ,ניהול ומשאבי אנוש.

ורציתי לומר ש...
כלכלה וניהול זהו מקצוע המוביל אותך ישר לעולם העסקים ,עולם מבטיח ומרתק!
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פיזיקה
מרכז המקצוע :גליה זכי

תיאור המקצוע:
הפיזיקה היא למעשה השפה של הטבע.
לימוד הפיזיקה מהווה אתגר אינטלקטואלי וחושף בפנינו דפוסי חשיבה לא שגרתיים.
תלמידים שרואים את עצמם בעתיד בעולם ההנדסה ,הטכנולוגיה ובלימודי הרפואה,
ימצאו בלמידת הפיזיקה ,חוויה מרתקת והכרחית לקראת האקדמיה.

מבנה הלימודים:
שכבת י'
למידת מכניקה – תנועה של גופים מאיצים בקו ישר וגופים באוויר ,חוקי ניוטון.
שכבת י"א
למידת מכניקה – תיאור וחקירת התנועה של גופים ,חוקי ניוטון ,תנועת פגזים ,אנרגיות,
התנגשויות ומסלולי כוכבי לכת.
שכבת י"ב
• לימודי חשמל – הכוח בין מטענים ,שדה חשמלי ,מעגלים חשמליים ומגנטיות.
• קרינה וחומר ,אופטיקה גיאומטרית ,גלים.
• הפיזיקה של המאה ה:20-
 חקירת תופעות גלויות. -תכונות ומבנה החומר.

תנאי קבלה
תלמיד  5יח"ל במתמטיקה.
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
אדריכלות
מרכזת המקצוע :יעל אביטל

מספר מקומות מוגבל

תיאור המקצוע:
מקצוע האדריכלות עוסק בתחום העיצוב ומשלב לימוד שפות האדריכלות העיצוב ,מקנה
יכולת לקרוא שרטוט עפ"י מרכיביו ,מפתח ראייה מרחבית וחשיבה תכנונית-שיטתית ,תוך
יישומן בתחום האדריכלות.
תהליך ההוראה עוסק בהקניית ידע אודות תהליך הקמתו של בניין ,מרכיביו השונים
ותפקידיהם ,התקנים השונים ,שיטות וטכנולוגיות בנייה שונות ,מרכיבים וחומרים
לעיצוב החלל ,עיצוב פנים וריהוט.
הלימודים משלבים לימודים עיוניים ולימוד עקרונות השרטוט האדריכלי תוך שימוש
בתכנת מחשב תלת ממדית מתקדמת והתנסות גרפית הדורשת שליטה בתכנית ה.REVIT-

מבנה הלימודים:
מקצוע מוביל :טכנולוגיית הבנייה המורכב משני חלקים:
א .תורת המבנים.
ב .יישומים בטכנולוגיית הבנייה.
מקצוע התמחות :אדריכלות
תנאי קבלה:
מבדק בראייה מרחבית.

ורציתי לומר ש...
תלמידים הלומדים את המקצוע יקבלו בנוסף לתעודת הבגרות ,תעודה טכנולוגית ,אשר
תאפשר להם להמשיך את לימודיהם בי"ג -י"ד ולקבל תואר הנדסאי.
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
מדעי המחשב
מרכזת המקצוע :חן פטל

מספר מקומות מוגבל

תיאור המקצוע:
אין לתאר חברה ,כלכלה ,תקשורת או אפילו בידור ללא מחשב ויישומיו ,לכן מיומנויות
הנלמדות בעת תכנות מחשב מהוות צורך הכרחי בהשכלתו של בוגר .מדעי-המחשב הוא
מדע העוסק בפיתוח פתרונות לבעיות ומשימות שונות בכל תחומי חיינו ,אשר ניתן
ליישמם ולהפעילם במחשב .פתרונות אלו מכונים "אלגוריתמים" ,אותם מתרגמים
לתוכניות מחשב.
לימודי מדעי-המחשב עוזרים בפיתוח חשיבה לוגית ,מופשטת ומדויקת ,אשר מסייעת
בכל מקצוע אליו אנו פונים והאתגרים המקצועיים תורמים לתחושת הישג וסיפוק רב.
במסגרת מקצוע מדעי-המחשב התלמידים מתעמקים בהיבטים מדעיים וטכנולוגיים של
תהליך התכנות של מערכות ממוחשבות ומכירים את השפה "ג'אווה" שהיא היום חוד
החנית של עולם התכנות המודרני.
בלימודי מדעי-המחשב עוסקים בשלושה סוגים של מורכבויות:
מורכבות חישוביות – חיפוש פתרונות לבעיות אלגוריתמיות – אלגוריתמים ,ניתוח
הסיבוכיות של בעיות אלגוריתמיות וחיפוש הפתרונות היעילים ביותר.
מורכבות תיאורטית – ניתוח ותכנון של מערכות תוכנה גדולות ומורכבות.
מורכבות קוגניטיבית – תכנון מערכות "אינטליגנטיות" ,בשילוב תחומי דעת שונים
במחקר על התנהגות האדם והמכונה.

תכנית הלימודים:
התוכנית מקנה ללומדים חשיבה אלגוריתמית ,מיומנויות לפתרון בעיות ומושגי יסוד
בתכנון ותכנות מערכות ממוחשבות.
התלמידים לומדים את "יסודות מדעי המחשב" בו עוסקים במושגי יסוד ,בפתרון בעיות
באמצעות אלגוריתמים ,כתיבת תוכניות בשפת ג'אווה והרצתן במחשב.
בנוסף לומדים מבנה נתונים ומודלים חישוביים שמטרתם לפתח את החשיבה המופשטת
על ידי היכולת להגדיר כלים מורכבים הניתנים על ידי שפות התכנות (על כך יבחנו
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
בבחינת הבגרות החיצונית בכיתה י"ב – .)70%
כמו כן לומדים יחידה יישומית במעבדה" :תכנות בסביבת האינטרנט" במסגרתה בונים
פרויקט העוסק בטיפול במאגרי מידע בסביבת האינטרנט (הערכה חלופית בכיתה י"א –
.)30%
מערכת החינוך חייבת להכין את בני הנוער לאתגרים החדשים של המאה ה.21-
לימודי מדעי-המחשב מעניקים את הכלים הנחוצים לתלמידים לקראת שילובם
במערכות טכנולוגיות מתקדמות.
לימודי מדעי-המחשב בתיכון מאפשרים לתלמידים להכיר את התחום ולקבל החלטות
לגבי השתלבותם בו בעתיד.
כדאי לדעת – ללימודי מדעי-המחשב לא נדרש כל ידע קודם .מי שיש לו כישורי למידה,
יכולת חשיבה ומוטיבציה יצליח!
תנאי קבלה:
• מבדק בראייה מרחבית.
•  4-5יח"ל במתמטיקה (עם עדיפות לתלמידי  5יח"ל)
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
גאוגרפיה אדם וסביבה
במסלול סייבר
מרכזת המקצוע :אריאלה שטיינברג
תיאור המקצוע:

מספר מקומות מוגבל

בעולם הגלובלי והטכנולוגי בו אנו חיים ,כמעט כל טכנולוגיה אפשרית נשענת על תשתית
גיאוגרפית .מה שהופך את המקצוע למאוד רלוונטי ,חשוב ואף הכרחי .כדי שאפשר יהיה
לחיות בעולם המתקדם הזה  -צריך להכיר אותו !

תכנית לימודים:
סייבר גאוגרפי :סייבר הוא כל מה שמתנהל על גבי רשתות מחשבים ובעיקר ברשת
האינטרנט .אחת מתשתיות הסייבר החשובות ביותר היא מערכת GIS
Geographic Information System
))

מערכת זו מכילה נתונים גיאוגרפיים בכל התחומים האפשריים וממערכת זו שואבים
נתונים כדי לבנות מפות וירטואליות אשר משמשות את כל מערכות התכנון:
 GPS .1כגון:

Waze, Google Maps, Facebook

 .2מערכות נשק התקפי כגון" :טיל החץ" ונשק הגנתי מתקדם ,כגון" :כיפת ברזל".
 .3פיתוח ותכנון מרחבי עתידי כגון :תכנון מתאר ארצי ,עירוני ,צבאי ועסקי.
בסייבר הגאוגרפי התלמידים לומדים לעבוד בסביבת ה  , GISלאסוף נתונים  ,להשתמש
בנתונים קיימים ולבנות מפות וירטואליות על תוכנה מיוחדת .תכנית הלימודים לסייבר
הגאוגרפי נכתבה על ידי חיל המודיעין והוא גם מלווה אותה מכיוון שיש לו עניין לאתר
בוגרים מצטיינים בתחום .היקפו  2יחידות לימוד ( )40%מהחמש יחידות והתלמידים
יגישו פרויקט  .GISבמהלך השנה אף יתקיים סיור באגף  GISתכנוני צבאי ,או ממשלתי,
או אוניברסיטאי.
ניתוח נתונים גיאוגרפיים :לאחר שהתלמידים למדו לבנות מפות ,הם ילמדו לנתח
אזורים רק באמצעות ,מפות קיימות ,תצלומי לוויין ונתונים סטטיסטים .יחידה זו
משלימה את הידע שנצבר בכיתה י' ומעלה את רמת המומחיות בתחום.
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
ישראל והמזרח התיכון :אנו חיים בישראל ובמזרח התיכון ,מיקומה האסטרטגי של
מדינת ישראל במזרח התיכון מהווה חלק מאוד חשוב מתכנונה העתידי של מדינת
ישראל .התלמידים ילמדו לעומק את כל התחומים הגיאוגרפים ויכירו את מדינת ישראל
והמזרח התיכון במבט על העבר ,ההווה והעתיד.
בשני הנושאים הן ניתוח הנתונים והן ישראל והמזרח התיכון התלמידים ייגשו לבחינת
בגרות חיצונית ממוחשבת של  3יחידות לימוד בסוף יב' (.)60%
תנאי קבלה:
• מבדק קבלה.

ורציתי לומר ש...
מדינת ישראל צריכה דור המשך שחשוב לו להיות חלק ממתכנני העתיד של המדינה!
מגמת גאוגרפיה – אדם וסביבה מתמקדת בדיוק בנושא זה!

04-8412228

tkh@haifa365.org.il

הגדוד העברי , 48קריית חיים

תיכון עירוני מקיף קרית חיים
כימיה
המורה המלמדת :ד"ר גבריאלה הוטנר-שוורץ
תיאור המקצוע:
כימיה הוא מדע בסיסי ומרכזי העוסק בחומרים ומהווה תשתית למדעים אחרים .מדע
הכימיה נשען מצד אחד על מדע הפיסיקה ומצד שני הוא אבן יסוד למדעים רבים אחרים
כגון :ביולוגיה מולקולארית ,ביוכימיה ,ביוטכנולוגיה ,רפואה ,תרופות וכיו"ב .תכנית
הלימודים בכימיה הינה בהיקף של  5יח"ל ובה תיחשפו להיבטים תיאורטיים ויישומיים
בגישה חוקרת תוך כדי קישור לתופעות מוכרות מחיי היום-יום.
כימיה היא מדע ניסוי ,שבו הלמידה נעשית באמצעות ניסויים ( ,)Hands-onהן במעבדות
מחקר מתקדמות והן במעבדת בית-הספר במהלך לימודיכם בתיכון .חלוקת התכנים
להיבחנות הינה  70%היבחנות חיצונית במסגרתה נלמד את בסיס הידע של המקצוע ,ו-
 30%היבחנות פנימית בהם נעמיק ונרחיב תכנים המשמשים צומת למדעים אחרים.
כימיה היא מקצוע פותח דלתות למגוון רחב של תחומים ותעשיות ,ובו בנוסף לידע כימי
תיאורטי ויישומי ,תרכשו מיומנויות כגון עבודת צוות ,ניתוח ועיבוד נתונים ,אסטרטגיות
חשיבה מתקדמות ומיומנויות מעבדה.

תנאי קבלה:
תלמידי  4-5יח"ל במתמטיקה.
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
ספרות מורחב –
תיאטרון וקולנוע בראי הספרות
מרכזת המקצוע :אילנה שטרן

מספר מקומות מוגבל

תאור המקצוע:
"החיים הם אוסף הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו"...מדעי הרוח מאפשרים נגיעה
בתחומי עניין שמעסיקים את כולנו ,בני האדם.
מגמת תיאטרון וקולנוע בראי הספרות מציבה במרכזה למידה חווייתית במסגרת של
סדנה אליה מגיעים התלמידים כדי לדון ,להתרגש וליצור מחדש יצירות שונות ,במסגרת
זו אנו לומדים את שפת התיאטרון ושפת הקולנוע ,בנוסף ליצירות נוספות בתחומי
הספרות והאומנויות.
הדגש במפגשים אלה הוא על יצירות רלוונטיות לחיי התלמידים ודיון בנושאים שונים
כמו :התבגרות ,מגדר ובעצם – החיים עצמם וכיצד הם באים לידי ביטוי במדיומים
שונים.
במסגרת מגמה זו ,צופים התלמידים בהצגות תיאטרון לאורך השנה ,משתתפים בכיתות
אמן עם שחקנים שונים וכן משתתפים ביום מגמה חוויתי הכולל נסיעה אל בתי הספר
למשחק ותיאטרון בארץ כמו הסטודיו של יורם לווינשטיין ,בית צבי ועוד ושם חווים
סדנאות שונות כמו  :משחק מול מצלמה ,אימפרוביזציה ,מסיכות ועוד ועוד....
לידיעתכם – חברות הייטק רבות מחפשות אנשים מתחום מדעי הרוח כיון שהם יודעים
לחשוב "מחוץ לקופסה" – אנחנו במגמה מפתחים ומעודדים חשיבה זו !!
בנוסף לתרומתה של המגמה להרחבת אופקי התלמידים ,לימודי התיאטרון והקולנוע
בראי הספרות יכולים לסייע לתלמיד להעלות את ממוצע הבגרות שלהם כמוסבר להלן :
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
מבין שני המקצועות המורחבים שנלמדים ,נכנס לממוצע רק ציון מקצוע אחד עם בונוס
נלווה.
זהו יתרון עבור תלמידים המוכשרים והמתעניינים במדעי הרוח ,בתיאטרון קולנוע
וספרות ,שכן יוכלו להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה – גם במקצועות מדעיים עם בונוס
מוגדל!!!.
הבוגרים שסיימו לימודי הרחבה בספרות זכאים לבונוס מורחב של  25נקודות בקבלה
ללימודים גבוהים !!

ורציתי לומר ש...
האומנויות השונות והספרות משקפות את החיים על כל גווניהם .לימודי תיאטרון
וקולנוע בראי הספרות משלבים הנאה אסתטית וחוויה עם פיתוח דמיון ויצירתיות .גם
תלמידים שלומדים מקצועות מדעיים יכולים לשלב לימודים אלה עם מדעי הרוח –
להעשיר את עולמם הפנימי ופתח חשיבה מקורית ,רעננה שתמיד נמצאת "מחוץ
לקופסה"
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
קולנוע ותקשורת
מרכזת המקצוע :שרונה קדוש

מספר מקומות מוגבל

תיאור המקצוע :
בתיכון קרית חיים יוצרים סרטים עם ציוד חדש ומתקדם ,שמכין את התלמידים לעולם
המחר.
בעידן הנוכחי שבו אנו חיים ,התקשורת הפכה לזירה דומיננטית המשפיעה על כל תחום
בחיינו .הילדים מבלים זמן רב מול מסכים אלקטרוניים ודיגיטליים ,הם חיים בעולם
שבו קנייה היא בילוי ,מתנהלים בחברה שבה בעלות על מותג מאשרת מעמד חברתי,
מנהלים שיח עם בני גילם ועם אחרים הנמצאים מאות ואלפי קילומטרים מביתם,
יוצרים ,מפיקים ומפיצים תכנים תקשורתיים ואינם רק צרכנים פאסיביים שלהם ועל כן
חשוב להקנות להם כלים להתבוננות שונה וביקורתית באמצעי המדיה השונים.

מבנה המגמה :
מגמת קולנוע ותקשורת הינה מגמה טכנולוגית המקנה למסיימים שלה תעודת בגרות
טכנולוגית בהיקף של  8יח"ל .הלימודים במגמה משלבים לימודים עיוניים והתנסותיים
כולל יחידה טכנולוגית .מקצוע עיוני " -תקשורת וחברה" ומקצוע התמחות מעשי
"הפקות בתקשורת וקולנוע"  -המקנה לתלמידים ידע מעשי בהפקות קולנוע וטלוויזיה
(סוגה דוקומנטרית) .במסגרת הלימודים העיוניים התלמידים ניגשים לבחינת בגרות
מתוקשבת בכיתה יב' ובמסגרת הלימודים המעשיים  -התלמידים מגישים פרויקטים
במהלך הלימודים ופרויקט גמר בסוף כיתה יב'.
 5יח"ל עיוני

 3יח"ל מעשי

יב' – 70%בחינת בגרות
04-8412228

 1יח"ל טכנולוגית

יא'  30%-הערכה חלופית

tkh@haifa365.org.il

סה"כ  9יח"ל

הגדוד העברי , 48קריית חיים

תיכון עירוני מקיף קרית חיים
נושאי הלימוד :
• תוכנית הלימודים ב"תקשורת וחברה" מציעה התבוננות שונה וביקורתית על
לימודי התקשורת באמצעי המדיה השונים .התלמידים רוכשים כלים לניתוח,
להערכה ולביקורת של הידע המופץ בערוצי התקשורת הכתובים והאלקטרוניים
וכן ,יצירת בלוגים ושימוש מושכל ברשתות החברתיות .התלמידים לומדים מגוון
רחב של נושאים בתחום התקשורת העיונית ,כגון :התרבות הדיגיטלית ,חדשות
בטלוויזיה ובאינטרנט ,קולנוע תיעודי ,צילום עיתונאי ,קליפים מוזיקאליים,
הומור סאטירה וביקורת ,תוכניות ריאליטי ,גלובליזציה ,עיתונות הספורט,
פרסומות וקמפיינים חברתיים ,פרסום סמוי וחבות התקשורת.
• תכנית הלימודים בהפקות בתקשורת וקולנוע מציעה לתלמידים לרכוש כלים
ומיומנויות של כתיבה ,תסריטאות ,הפקה ,צילום סטילס ,צילום ווידאו ועריכת
ווידאו.

למי מיועדת המגמה ?
המגמה מיועדת לתלמידים בעלי יכולות מילוליות גבוהות ,חוש אסתטי ונטייה למעורבות
חברתית וכן לכל התלמידים שהנושאים בתוכנית הלימודים מדברים אליהם ,מתעניינים
באקטואליה ומעוניינים להפסיק להיות צרכני תקשורת ממוצעים ולהפוך לביקורתיים
כלפי החומר אליהם הם נחשפים ובשלב מסוים גם להפוך ליוצרי תקשורת וקולנוע.
 הלימודים במגמה כרוכים בתשלום שנתי של  180ש"ח עבור שימוש ואחזקה
שוטפת של ציוד המגמה ,חדרי עריכה ,מצלמות סאונד והתאורה וכן פעילות
העשרה במסגרת לימודי המגמה.
המגמה הזו בשילוב עבודת הצילום ,העריכה והווידיאו ,תפתח לכם עולמות חדשים .
בואו לפרוץ איתנו אל העתיד ,מחכים לכם !

04-8412228

tkh@haifa365.org.il
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים

ורציתי לומר ש...
מקצוע התקשורת הינו תחום ייחודי ,אך גם בינתחומי ולכן כל אחד יכול להתחבר ,לחוות
ולהיות "צרכן ביקורתי" ונאור של כלי התקשורת

04-8412228

tkh@haifa365.org.il
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
ערבית
מרכזת המקצוע :כוכבה רוזנצוויג
תיאור המקצוע:
ערבית היא שפה בעלת מעמד מיוחד במדינת ישראל .לימודי השפה מבוססים על רכישת
מיומנויות ויכולות תקשורת בכתב ובע"פ תוך לימוד נושאים בתחומי תרבות ,הווי,
מנהגים ,ספרות ,חברה ודת.

מבנה הלימודים:
שכבת י'
במהלך השנה יחשפו התלמידים לטקסטים מגוונים ואקטואליים מתוך העיתונות
הכתובה ,רשת האינטרנט וספרי הלימוד .התלמידים יתרגלו שימוש במילון ערבי-עברי
שישמש להם כלי עבודה חשוב במהלך שלוש שנות לימודיהם.
שכבת יא'
התלמידים ימשיכו ויעמיקו את הידע בשפה כשהמטרה היא להעשיר ולהגדיל את אוצר
המילים שלהם על מנת שבסופו של התהליך ,תתאפשר להם קריאה בטקסטים ערביים
והאזנה לכלי התקשורת בשפה הערבית.
שכבת יב'
בנוסף לאמור לעיל התלמידים ילמדו פרקים נבחרים מהקוראן וקטעי ספרות ושירה
מודרנית .התלמידים יבחנו בבחינת בגרות אחת ברמה של  5יח"ל בסוף לימודיהם
בכיתה יב' .ציון בחינת הבגרות יהווה  70%מציון הבגרות .בחינת הבגרות נחלקת לשני
חלקים  50%ערבית ספרותית ו 20%ערבית מדוברת 30% .יהיו מבוססים על פרויקט
שיהיה מורכב ממספר משימות ,שאחת מהן תהיה גם בחינה בע"פ כדי לתרגל שיח
בשפה.

ורציתי לומר ש...
בימים אלה שמספר המדינות הערביות שנחתמים עימם הסכמי שלום הולך וגדל,
השליטה בשפה הערבית היא נכס .בנוסף לכך  ,כמובן ,כל אזרח ישראלי במדינת ישראל
חשוב שישלוט בשפה הערבית שלה מעמד מיוחד .השפה היא כלי לדו קיום ומנגד
משמשת גם ככלי חשוב בשמירה על בטחון המדינה.

04-8412228

tkh@haifa365.org.il
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים

מגמות לימוד
כיתות נבחרת
מגמות לבחירה
תקשורת וחברה
גיאוגרפיה אדם וסביבה

04-8412228

tkh@haifa365.org.il
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
תקשורת וחברה
מרכזת המקצוע :שרונה קדוש
תיאור המקצוע :
בעידן הנוכחי שבו אנו חיים ,התקשורת הפכה לזירה דומיננטית המשפיעה על כל תחום
בחיינו .הילדים מבלים זמן רב מול מסכים אלקטרוניים ודיגיטליים ,הם חיים בעולם
שבו קנייה היא בילוי ,מתנהלים בחברה שבה בעלות על מותג מאשרת מעמד חברתי,
מנהלים שיח עם בני גילם ועם אחרים הנמצאים מאות ואלפי קילומטרים מביתם,
יוצרים ,מפיקים ומפיצים תכנים תקשורתיים ואינם רק צרכנים פאסיביים שלהם ועל כן
חשוב להקנות להם כלים להתבוננות שונה וביקורתית באמצעי המדיה השונים.

מבנה המקצוע :
לימודים עיונים ברמה של  5יח"ל.

תיאור המקצוע:
תוכנית הלימודים ב"תקשורת וחברה" מציעה התבוננות שונה וביקורתית על לימודי
התקשורת באמצעי המדיה השונים .התלמידים רוכשים כלים לניתוח ,להערכה
ולביקורת של הידע המופץ בערוצי התקשורת הכתובים והאלקטרוניים וכן ,יצירת
בלוגים ושימוש מושכל ברשתות החברתיות.
התלמידים לומדים מגוון רחב של נושאים בתחום התקשורת העיונית ,כגון :התרבות
הדיגיטלית ,חדשות בטלוויזיה ובאינטרנט ,אלימות ובריונות ברשת ,צילום עיתונאי,
קליפים מוזיקאליים ,הומור סאטירה וביקורת ,תוכניות ריאליטי וקולנוע תיעודי,
גלובליזציה ,תקשורת וספורט ,פרסומות וקמפיינים חברתיים ,פרסום סמוי וחבות
התקשורת.

למי מיועד המקצוע ?
המקצוע מיועד לתלמידים בעלי יכולות מילוליות גבוהות שהנושאים שבתוכנית
הלימודים מדברים אליהם ,מתעניינים באקטואליה ומעוניינים להפסיק להיות צרכני
תקשורת ממוצעים ולהפוך לביקורתיים כלפי החומר אליהם הם נחשפים .
תכנית לימודים זו מעניקה אפשרות לתלמידים להפיק את המירב מלימודי התקשורת
בבית הספר ,מסייעת בעיצוב דמותם של בוגרים מיומנים ובקיאים בשפת המדיה
החדשנית המקדמת תרבות של שיח וסובלנות על בסיס הערכים הדמוקרטיים.

04-8412228

tkh@haifa365.org.il
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
גאוגרפיה אדם וסביבה
מרכזת המקצוע :אריאלה שטיינברג
תיאור המקצוע:
בעולם הטכנולוגי והגלובאלי בו אנחנו חיים כאשר גבולות בין מדינות ותרביות איבד
משמעות וכל העתיד תלוי ביכולת שלנו לעבוד בסביבה טכנולוגית אפילו עבור מעסיקים
הנמצאים במדינות אחרות דורש ידע מאוד נרחב על העולם .ללא ידע כזה מאוד קשה
יהיה להשתלב בכלכלה המודרנית .יותר מזה בגלל הפיתוחים הטכנולוגיים מיקום הוא
בעל משמעות רבה .גאוגרפיה אדם וסביבה הוא המקצוע היחיד העוסק בסביבה בה כל
אחד מאתנו יצטרך לחיות ולעבוד בעתיד .מי שלא יכיר את העולם יתקשה להשתלב
בשוק העבודה המתקדם .כמעט כל תחום היום דורש מאתנו להבין את הסביבה בה
אנחנו צרכים לתפקד.

תכנית לימודים:
שכבה י'
הנושא אשר ילמד הוא "התכנון והפיתוח המרחבי" והוא עוסק בהתנהגות אנושית
בהרבה מאוד תחומים אשר בסופו של דבר יקבעו רמת פיתוח של מדינות ,ואזורים .נושא
זה מהווה  2יחידות מתוך ה 5והוא יסתיים בסוף י' .נושא זה ילמד בהערכה פנימית של
בית הספר והציון ב  2היחידות יקבע כבר בסוף י' והוא יורכב ממטלות ומבחנים.
שכבה יא' ויב
הנושאים אשר ילמדו הם גאוגרפיה של ישראל והמזרח התיכון ובנוסף ילמדו התלמידים
לנתח מפות ,גרפים ,נתונים ועוד...
בנוסף בבחינת הבגרות יישמו התלמידים את מיומנות ניתוח כדי לענות על פרק שבו מוצג
אזור מסוים בעולם שלא נלמד ידע מאוד חשוב היום כדי לדעת כמה שאפשר על אותו
אזור.
בסוף כיתה יב' ייגשו התלמידים לבחינת הבגרות החיצונית בנושאים אלו והבחינה היא
על ה 3יחידות לימוד .הבחינה בסוף יב היא בחינה מתוקשבת (על מחשב) בסביבה עתירת
מדיה וכוללת טקסטים ,מפות ,נתונים ,תמונות וסרטונים.
כמו כל מקצוע מורחב של  5יחידות תלמידם זכאים מציון מסוים ומעלה לבונוס שמעלה
את הממוצע כאשר ירצו להתקבל ללימודי המשך באוניברסיטה.

04-8412228
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים

מגמות לימוד
כיתות שח"ר
מגמות לבחירה
אדריכלות
ניהול עסקי וכלכלה

04-8412228
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
אדריכלות
מרכזת המקצוע :יעל אביטל
תיאור המקצוע:
מקצוע האדריכלות עוסק בתחום העיצוב ומשלב לימוד שפות האדריכלות העיצוב ,מקנה
יכולת לקרוא שרטוט עפ"י מרכיביו ,מפתח ראייה מרחבית וחשיבה תכנונית-שיטתית ,תוך
יישומן בתחום האדריכלות.
תהליך ההוראה עוסק בהקניית ידע אודות תהליך הקמתו של בניין ,מרכיביו השונים
ותפקידיהם ,התקנים השונים ,שיטות וטכנולוגיות בנייה שונות ,מרכיבים וחומרים
לעיצוב החלל ,עיצוב פנים וריהוט.
הלימודים משלבים לימודים עיוניים ולימוד עקרונות השרטוט האדריכלי תוך שימוש
בתכנת מחשב תלת ממדית מתקדמת והתנסות גרפית הדורשת שליטה בתכנית ה.REVIT-

מבנה הלימודים:
מקצוע מוביל  :טכנולוגיית הבנייה המורכב משני חלקים-
א .תורת המבנים.
ב .יישומים בטכנולוגיית הבנייה.
מקצוע התמחות :אדריכלות
תנאי קבלה:
מבדק בראייה מרחבית.

ורציתי לומר ש...
תלמידים הלומדים את המקצוע יקבלו בנוסף לתעודת הבגרות ,תעודה טכנולוגית ,אשר
תאפשר להם להמשיך את לימודיהם בי"ג -י"ד ולקבל תואר הנדסאי.

04-8412228
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תיכון עירוני מקיף קרית חיים
ניהול עסקי וכלכלה
מרכזת המקצוע :איריס ארליכסון

תיאור המקצוע:
מגמת "ניהול עסקי" מקנה לבוגריה השכלה רחבה בהבנת הארגון ,ניהולו ומקומו במשק
הכלכלי.
עולם העסקים המודרני מתאפיין ברמת תחרותיות גוברת ,שינויים תכופים בתנאי השוק
וצורך בראייה עסקית רב תחומית.
בתוכנית זו יכירו התלמידים מושגי יסוד בכלכלה ,במימון ובניתוח כדאיות וירחיבו את
אופקיהם בנושאים כלכליים מתוך הבנת הקשר בין תחומים כלכליים לתחומים
חברתיים והבנתן של תופעות כלכליות מהמציאות הישראלית והכלל-עולמית .כמו כן
יְפתחו התלמידים מיומנויות של קבלת החלטות מתוך בניית סדר עדיפויות ובחירה
מושכלת בין חלופות ,ומודעות להתנהגות צרכנית נבונה.

נושאי הלימוד במגמה:
במקצוע ניהול עסקי וכלכלה נלמד נושאים כגון :יסודות החשבונות ,שיווק ,תמחיר,
ניהול הארגון ,סביבה כלכלית ,משאבי אנוש ,קבלת החלטות בארגון ,מנהיגות ,יזמות,
גיוס ומיון עובדים ,קליטת עובדים והדרכתם ועוד.

מבנה הלימודים
מנהל וכלכלה [ 5יח”ל]
המורכבים מ 30%-מטלת ביצוע -ו 70%בגרות חיצונית.
עבודת חקר משאבי אנוש ( 3יח"ל)
מקנה לתלמיד  8יחידות לימוד לתעודת בגרות +תעודה טכנולוגית.

ורציתי לומר ש...
אם יש לך את הרצון והנכונות ואתה רוצה להצליח בעולם הניהול והעסקים  -מקומך
איתנו במגמה!
"התלמיד של היום הוא המנהל של מחר" !

04-8412228

tkh@haifa365.org.il

הגדוד העברי , 48קריית חיים

