






לשון  
(הבנה והבעה)

ך"תנמתמטיקה
ביולוגיה

אגרואקולוגיה

היסטוריהספרותאנגליתאזרחות



פיזיקה כימיהאלקטרוניקה

ביולוגיה
מדעי המחשב

תהליך  -סייבר
בקשה

מערכות  
-בריאות

ביורפואה



הומניסטיקה

י"לימודי א•

משפט עברי-ע"תושב•

עולם הערבים והאסלם•

היסטוריה•

אגרואקלוגיה•

ספרות•

מדעי החברה

סוציולוגיה*

פסיכולוגיה* 

קרימינולוגיה* 

שפות

ערבית,  רוסית  *

דיפלומטיה ופתרון סכסוכים•

אומנויות

וטלויזיהקולנוע *

ספורט* 

מחול•

אמנות•



קולנוע  ביולוגיה  
–וטלוויזיה 
תקשורת

כימיה

אלקטרוניקה  

אגרואקולוגיה  

ומנהיגות ירוקה

לימודי ארץ 

ישראל  

קרימינולוגיה  

,פסיכולוגיה
סוציולוגיה  

אזרחות
עבודות גמר

מערכות  
בריאות





מערכות חשמלמערכות בקרה

מחשבים  

מעבדיםומיקרו

אלקטרוניקה 

ספרתית

'ל במערכות אלקט"יח5'ל בהנדסת אלקט"יח5

ל"יח1פיסיקה פעימה / ל "יח5פיסיקה 



כפר הנוער מוסינזון עם הפנים לעתיד

הכפר פותח את שעריו למגמה טכנולוגית איכותית  , להרחיב את תחומי ההשכלה וההשפעה של בוגריו, מתוך שאיפה

.ויוקרתית חדשה

ביו רפואה-מגמת מערכות רפואיות

המגמה מכשירה את בוגריה לעסוק בתחומי הבריאות והרפואה וחושפת את תלמידי המגמה לעולם הרפואה ולמגוון 

.מקצועות בריאות

לימודי הבריאות והרפואה מאפשרים לתלמידי המגמה חוויות למידה והתנסות המגבירה את המודעות לרפואה ומשפיעה  

.על בוגריה כצרכני בריאות וחוקרים לעתיד

".תל השומר"א ובית החולים "מד, המגמה פועלת בשיתוף עם חיל הרפואה

.הרפואה והמחקר, המגמה מיועדת לתלמידים בעלי יכולת לימודית גבוהה והישגים טובים המתעניינים בתחומי הבריאות

.לבוגרי המגמה ניתנת העדפה בקבלה לחיל הרפואה ולעתודה צבאית במקצועות הבריאות

ן "הסמכה לעבודה עם נט, ן"הסמכה לעבודה עם רופא בתער, תלמידי המגמה מקבלים הסמכה כמגישי עזרה ראשונה

.הסמכות אלו מאפשרות לתלמידים להיות חלק פעיל ממערך ההתנדבות בקהילה ועזרה לזולת(. ניידת טיפול נמרץ)

:מבנה הלימודים במגמה

כימיה/ פיזיקה/ ביולוגיה-ל"יח5

מדעי הבריאות-ל"יח5

מערכות רפואיות  , פרוייקט גמר-ל"יח5







הסרט התיעודי ועלילתו* מושגי יסוד בצילום סטילס* 

הפקת סרט גמר לבגרות* הקלטת סאונד ועריכת פסקול      * 

וידאו קליפ* צילום וידאו דיגיטאלי                   * 

מבנה תסריט*עריכה ממוחשבת* 

הדמות הקולנועית*עיצוב הפריים                                * 

צילום*הפקה                                              *



ל"יח1–מבע קולנועי * 

ניתוח סצנות* 

ל"יח2–אומנות הקולנוע * 

הוליווד* 

אנרים                       'ז* 

במאים* 

קולנוע עולמי                  * 

השפה הקולנועית* 





"תלפיות"האקדמית -בחסות תוכנית העלית הצבאית 

פיתוח נוער-"יום נחשון"

מוכשר לעתודת

מנהיגות

סיורים לימודיים 

העשרה והתנסות

כיתה למצוינות

מדעית ומנהיגות

תכנית עלית–תלפיות 

צבאית אקדמית למצטיינים

שילוב במוסדות

להשכלה גבוהה



בלט קלאסי
מחול מודרני
כוריאוגרפיה

מוסיקה למחול
תולדות המחול

יישומי אנטומיה למחול





כדורעף בנות

כדורסל בנים

קט רגל  בנות

נבחרת השחייה



בניםכדורעף

כדורגל בנים

כדורשת בנות



כדורגל  כדורסל

מערך אימונים

חינוך גופני: ל"יח5
כמקצוע מורחב

כדורעף  

בנים ובנות

שחייה
בונוס בכל  + ל"יח5

האוניברסיטאות
קורס מדריכים*



{בונוס באוניברסיטאות}ל"יח5-נושאי הלימוד

.תורת הכושר הגופני* 

.כדורגל, סל.כ /עף .קורס מדריכים כ* 

. ג"אנטומיה והיבטים פיזיולוגיים וקינסיולוגיים בחנ* 

.היבטים פסיכולוגיים וחברתיים בחינוך הגופני* 

.קורס עזרה ראשונה* 

.פיזיולוגיה של  המאמץ* 

.  חינוך לבריאות, בריאות הציבור* 

.נופש פעיל  וחינוך לפנאי* 



חקר

לימוד חוויתי של נושא הקיימות בעיר

הבנה ומציאת האיזון  

בין פיתוח ושמירה על הקיים
הערכי ובעל ראיית המכלול, מתוך מקום אישי של התלמיד המבין

מסלול למצטיינים
ל בשיתוף עם  "יח5–הקיימות בעירכתיבת עבודת גמר בנושא 

מכון וולקני

ערכים  

הומאניים

עבודה







מסלול לבגרות מלאה* 

להצלחה מיטבית, בשילוב מיומנויות למידה-שנתית-ייחודית תלתתוכנית* 

כיתה קטנה עם תוספת שעות לכל מקצוע ותגבורים לקראת כל בחינת בגרות  * 

למידה בקבוצות קטנות* 

צוות חינוכי מקצועי המלווה את הכיתה-ריבוי סוכני הוראה* 

פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, סוציולוגיה–התמחות במדעי החברה * 

גיבוש כיתתי  * 

חלוקת בחינות הבגרות למועדי חורף וקיץ במטרה לאזן את רמות העומס בכפוף להחלטות  •
".ישראל עולה כיתה "משרד החינוך ותכנית 

!מתלמידי הכיתה מקבלים תעודת בגרות מלאה80%-למעלה מ



הרכבים מוסיקאליים

הרכבי נגינה•

הרכבי שירה•

הפסקה פעילה, טקסים, הופעות•



תכניות  
-אישיות

לימודים  
בשילוב בר  

אילן

שיעור פרטי  
מקוון מיזם 
חינוכי של  

משרד 
החינוך

קורסי  
איפרגן

בשיתוף עם 
העירייה

ריבוי סוכני  
הוראה  

,    מורות חיילות)
(בני שירות

שילוב  
מתנדבים 
מעמותת  

 M.S.D" פוש"
.שעור יחדיו

תגבורים  
ומרתונים  
לימודיים

שעות  
פרטניות



תעודת בגרות חברתית    * 

מתגייסים         100%–ל "בצהמשמעותי שרות •

מסיבות וחגים                                       , טקסים•

מועצת תלמידים* 

תנועות נוער*

התרמות לגופים שונים                    * 

מונעתנהיגה , חינוך תעבורתי * 

כישרונות צעירים, תחרות הנואם הצעיר* 

פעולה עם הנהגת הורים             שיתוף * 

הגיוס                       לשנת שירות לפני התנדבות *

עיתון בית ספרי   * 
ב"משלחת לפולין ולארה* 

שירה ונגינה   -הרכבים מוסיקליים•
בגרמניהוברנדבורגחילופי נוער עם מחוז ברלין * 

.מיני  חינוך , חינוך לחיי משפחה•

.ח וטיולים"לימודי של•

הרצאות וסדנאות       •

קידום  -מארג

,  ערכים של יהדות

ציונות ואזרחות



פרס השרים בתחום 

של זהירות הדרכים

כאורח חיים

פרס חינוך של 

ארגון המורים

מקומות ראשונים

בענפי הספורט

שחייה

קט רגל

טריאטלון

אגרוף

בית ספר ירוק 

ומרכז הדרכה ארצי 

בנושא קיימות

מגמת קולנוע

מקום שני 

פיצינגבתחרות 

ו"תשע

תעודות הוקרה 
ממשרד החינוך 

, כימיה, ג"חנ:במקצועות
ח"מדה,פיסיקה

.ע"ותושב

5קבלת פרס 

כוכבי יופי

פנימייה
מצטיינת

בנים-שחייה

אלופי הארץ

יוצאים לתחרות

בינלאומית

פרס חינוך גופני 

מחוזי וארצי
ב"בתשע

פרס הניתן פעם 
שנים10ב 

פרס קליטה מיטבית
של משרד החינוך







http://www.mosinzon.org.il


