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תיכון חדש ע¢ש אלון ≠ מרגישים קרוב¨ מגיעים רחוק
תיכון חדש ע¢ש יגאל אלון הוא בית ספר עם ניחוח ייחודי¨ המציע לימודים עם יחס אישי במלוא מובן המילהÆ
כל תלמיד שמתקבל לבית הספר הוא יחיד ומיוחד וכך מתייחסים אליו∫
מקבלים אותו בחום כשהוא נכנס בשער מדי בוקרÆ
מעניקים לו מרחב למידה אופטימלי בכיתה קטנה של עד  ≤µתלמידיםÆ
מספקים לו את מיטב תכני הלימוד ב“תפירה אישית“ עפ¢י יכולותיוÆ
מעצימים אותו במגוון תכניות חינוכיות וחברתיותÆ
תומכים בו¨ מלווים אותו ונותנים לו מענה בכל רגעÆ
מנתבים אותו במקצועיות ובאהבה למצוינות¨ בשאיפה להצלחה מרבית בבחינות הבגרותÆ

זהו תיכון שמצד אחד מעניק¨ מעודד ומחבק כל תלמיד¨ ומצד שני מציב אתגרים
ואינו מוותר על עמידה בסטנדרטים הגבוהים של הלמידהÆ

דלת להצלחה ≠ מי יכול להיכנסø
ביה¢ס פותח את דלתותיו לתלמידים מרחבי העיר¨ עם ציון התנהגות טובה מאוד בתעודה¨
ובעלי מוטיבציה ורצון להצליח ולהתפתח לימודית וחברתיתÆ

חזון בית הספר ≠ בגרות מלאה בכל המישורים
תיכון חדש ע¢ש אלון עולה מדי שנה באחוז המסיימים הזכאים לבגרות Æיחד עם זאת¨ בית הספר רואה את בוגריו לא רק
כמצליחים בבחינות הבגרות אלא כבוגרים בכל הווייתם ≠ אחראים¨ אכפתיים¨ ערכיים¨ מעורבים בחיי הקהילה¨ אזרחים טובים עם
זיקה חיובית למדינת ישראל ומכבדים תרבויות שונות Æחזון ביה¢ס הוא להצמיח בוגרים כאלה¨ שישאפו להמשיך ולרכוש השכלה
על תיכונית¨ וישתלבו במשק ובחברה בישראל כפרטים תורמים לעצמם¨ למשפחתם ולחברה בה הם חייםÆ

איך ביה¢ס מגשים את חזונוø
ביה¢ס שם דגש גם על הדרך המובילה לתוצאה¨ לפיכך הוא מצויד בכל הנדרש
כדי לספק לתלמידים חוויה לימודית נעימה בדרך להגשמת החזון∫
אמונה ביכולתו של כל תלמיד להצליח ≠ זה הבסיסÆ
צוות מקצועי מיומן ומסור¨ רגיש ואכפתי¨ המנהל דיאלוג עם כל תלמידÆ
מערכת חוקים ונהלים ברורה ועקבית¨ השומרת על שגרת לימודים תקינהÆ
סל מגמות לימוד מגוון¨ המאפשר לכל תלמיד למצוא את המשבצת המתאימה לוÆ
היכרות מעמיקה לימודית וריגשית עם כל תלמיד ומיפוי צרכיו למימוש יכולותיו בהווה ובעתידÆ
מסגרות תומכות למידה ומרכזי העצמה במגוון תחומיםÆ
פעילויות חברתיות מגוונות ואטרקטיביותÆ
לצד המענה הלימודי ניתן מענה ריגשי על ידי צוות מקצועי רב תחומיÆ

מגמות ומסלולי לימוד

תלמידי תיכון חדש ע¢ש אלון לומדים במסלול ארבע שנתי¨ המקנה להם תעודת בגרות מלאה Æהחל מכיתה י© ßלמעט מגמת אמנויות
העיצוב ≠ אותה ניתן לבחור החל מכיתה ט ®ßהתלמידים בוחרים במסלול הלימודים המתאים להם לפי רצונם ועניינם¨ כישוריהם
והישגיהםÆ
מגמת הנדסת תעשייה וניהול ©על אזורית®
תלמידי המגמה לומדים ניהול הייצור¨ הנדסת ארגון ושיטות ¨ניהול מערכות ייצור וכלכלה הנדסיתÆ
במסגרת השיעורים המרתקים הם רוכשים כלים לניתוח אנליטי של תופעות כלכליות במפעלים
ובארגונים Æלבוגרי המגמה יש אפשרות להמשיך ללימודי תעודה לתואר טכנאיØהנדסאי Æביכולתם
להשתלב במקצועם בשירות הצבאי כהנדסאים ובחייהם האזרחיים הם יכולים להמשיך ללמוד
באוניברסיטת בר≠אילן לתואר ראשון בכלכלה ולוגיסטיקה¨ ולהשתלב בענפי המשק השוניםÆ

מגמת אמנויות העיצוב ©החל מכיתה ט®ß
תלמידי המגמה מתמחים בגרפיקה ממוחשבת ועיצוב גרפי Æבמסגרת המגמה הם לומדים ציור
ותולדות האמנות Æהלימודים פותחים בפני בוגרי המגמה הזדמנויות לרכישת השכלה אקדמית
בלימודי גרפיקה ממוחשבת ועיצוב גרפי ובלימודי אמנות¨ ובהמשך ≠ להשתלבות עתידית בעולם
העיצוב והפרסום Æביה¢ס משתף פעולה עם מכללת שנקר¨ מוזיאון ת¢א ומוזיאון ישראלÆ
מגמת מערכות אנרגיה ובקרה ©פתוחה לבנים ובנות כאחד®
תלמידי המגמה נחשפים לתחום הטכנולוגיה המתקדמת והתעשייה עתירת הידע¨ דרך למידה
חווייתית בכיתה ובמעבדה Æבסיום י¢ב הם מקבלים תעודת טכנאי בנוסף לתעודת הבגרותÆ
המעוניינים יכולים להמשיך ללימודי תעודה לתואר הנדסאי Æבוגרי המגמה יוצאים מהלימודים
כשבידם מקצוע¨ שישרת אותם בשירותם הצבאי ובחייהם האזרחייםÆ

מגמת ניהול עסקי
תלמידי המגמה מתמחים בחשבונאות תוך למידת המערכת החשבונאית והכלכלית במשק Æכמו
כן¨ הם מבקרים בעסקים ומפעלים בארץ ונחשפים להתנהלותם ולמבנה הארגוני שלהם Æהבוגרים
מסיימים כשבידם תעודת בגרות מלאה ותעודה מקצועית בהנהלת חשבונות סוג ≤ Æבהמשך
ביכולתם להמשיך ללימודי חשבונאות במסגרות אקדמיות¨ ולהשתלב במקצוע מבוקש ורווחי
במשקÆ

מגמת גיאוגרפיה
מגמה עיונית המשלבת לימודי כלכלה¨ ביולוגיה¨ פיסיקה¨ סוציולוגיה¨ ידיעת הארץ ואקולוגיהÆ
הלימודים המעמיקים עוסקים ב≠≥ היבטים וביחסי הגומלין ביניהם∫ תופעות טבע כמו רעידות
אדמה¨ התפרצויות הרי געש ועוד ªסוגיות אנושיות כגון ריבוי טבעי¨ מחסור במזון ועוד¨ ולימודי
איכות סביבה Æהתלמידים דנים בדילמות תרבותיות ומדיניות¨ מפתחים מודעות לשימור משאבי
הטבע והתשתיות¨ ומתערים באקטואליה המקומית והעולמית Æהלימודים כוללים סיורים לימודיים
מגווניםÆ
מגמת תיירות ©על אזורית®
תלמידי המגמה מתמחים בתפעול משרד נסיעות ועבודת סוכן הנסיעות¨ לומדים אסטרטגיות
שיווק תיירותי ומכירים לעומק אתרי תיירות בארץ דרך לימוד תיאורטי ומעשי ©סיורים® Æבוגרי
המגמה שיעמדו בבחינת הסמכה מתאימה¨ יקבלו בנוסף לתעודת הבגרות גם תעודת סוכן
נסיעות מורשה מטעם התאחדות סוכני הנסיעות ותעודת מארגן תיירות נכנסת לישראל מטעם
משרד התיירות Æמכאן והלאה השמיים הם הגבול עבורם מבחינה מקצועית ≠ הן בשירות הצבאי¨
והן בהשתלבות בעולם התיירות¨ התעופה והמלונאותÆ

תכניות למידה¨ העצמה ותגבור
ביה¢ס מאמין בכל תלמיד¨ ולכן ערוך לספק את הערך המוסף הנדרש לתגבור לימודי ולהעצמה אישית Æפעילות זו
נעשית בשתי זרועות מרכזיות∫ מסגרות תומכות למידה¨ ומרכזי העצמה בהם תלמידים יכולים להביא לידי ביטוי את
כישוריהם ומצוינותםÆ
שעות הוראה פרטניות שבועיות הניתנות ע¢י כל מורה במסגרת ¢עוז לתמורהÆ¢
סיוע לימודי בשיעורי תגבור הניתנים ע¢י מתנדבים וסטודנטיםÆ
אסטרטגיות למידה ליווי לפי צורך באסטרטגיות למידהÆ
מערך מסייע לימודי מורכב מקצינים וחיילים מיחידות מובחרות בצה¢לÆ
אימון אישי וכיתתי להעצמהÆ
¢זיו נעורים ¢שיעורי ימאות לטיפוח כישורי מנהיגותÆ
מבל¢ל ©מנהיגות לביטחון לאומי לנוער® חינוך למנהיגות והתנדבות פעילה בקהילהÆ
אמנים צעירים קורסי העשרה במוזיאון ת¢א בציור¨ צילום ופיסולÆ
¢פרחי שנקר ¢לתלמידים המתעניינים בעיצובÆ
סדנת אמן מפגשים חווייתיים עם אמנים מובילים בתחומםÆ
¢ביכורי יצירה ¢תכנית לקידום כישרונות צעירים בספרות¨ שירה וציורÆ
להקת זמר פיתוח וביטוי לכישורי השירהÆ
עיתונאים צעירים סדנאות כתיבה עיתונאית¨ שתוצריהן מפורסמים בעיתון ביה¢סÆ
נבחרת כדורגל בית ספרית חיזוק כישורי הכדורגל ©כולל נסיעות לטורנירים בחו¢ל®Æ
לימודי מגדר להעמקת המודעות לשוויון בין המינים ולהדגשת חוזקות כל מיןÆ
בית ספר להורים הדרכת הוריםÆ
לימודי ברידג ßבמסגרת כיתת ותיקים ≠ תכנית לקהילהÆ
תחרות צילום שנתית בית ספריתÆ
קבוצות רגשיות התמודדות עם מצבי לחץ וחרדת בחינות¨ תעול רגשות וכד‘Æ

פעילויות חברתיות≠ערכיות
כבית ספר המאופיין באנושיות¨ חינוך לערכים ושילוב קהילתי¨ תיכון חדש ע¢ש אלון מציע לקהילת התלמידים וההורים
קשת ססגונית ומעניינת של פעילויות חברתיות≠ערכיותÆ
תכנית חברתית
תרומה לקהילה¨ טעימות מסורת יהודית¨ של¢ח ≠ לימודים¨ ימי שדה וטיולים¨ חוגי העשרה ≠ ספורט¨ שירה¨ ימאות ושיטÆ
תכנית תרבותית
מופעים ≠ מוסיקה¨ תיאטרון¨ מחול¨ קולנוע ואקטואליה¨ הפקת עיתון ביה¢ס¨ פרויקטים אמנותיים¨ פעילויות ספורטÆ
תכנית ערכית
מחויבות אישית¨ משלחת לפולין¨ מועצת התלמידים¨ הכנה לגיוס לצה¢ל¨ כישורי חיים¨ מפגשים עם אוכלוסיות חינוך מיוחד
וצרכים מיוחדים¨ קשר בין דוריÆ
תכנית ייעוצית
קידום הרווחה הנפשית של באי בית הספר¨ אקלים מיטבי וכישורי חיים¨ שוויון בין המינים¨ אורח חיים בריא וזוגיות בריאה ועודÆÆÆ
מערך הספורט
ביה¢ס מודע לתרומתו של הספורט להעצמה אישית¨ לתחרותיות¨ לגיבוש ולעיצוב ¢גאוות יחידה ¨¢ומטפח תחום זה בהתאםÆ
ביה¢ס גאה בהישגי נבחרותיו בכדורגל¨ קטרגל¨ כדורסל ואתלטיקה קלה בליגות מחוזיות וארציות¨ לרבות זכייה באליפויות ר“גÆ

הורים ותלמידים¨
צוות ביה¢ס מחכה לכם¨
פותח זרועות לרווחה
ומאחל לכם

בהצלחה°

לפרטים נוספים ולקביעת פגישה אישית עם המנהלת
פנו למזכירות ביה¢ס בימים א≠ßה ßבין ∞∞∫∏∞ ≠ ∞≥∫±µ
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