
 

 

 

חוברת מקצועות מורחבים             

תשע"חשנת לימודים      

 
"ברגע שהבנת איזו מכפות הרגליים היא כף הרגל הימנית, כבר אין לך הרבה 

הכף השמאלית ואז נותרה הבעיה באיזו מהן להתחיל התלבטויות מי מהן היא 

 לצעוד..." 

אלן אלכסנדר מילן, פו הדב()  

 

 

 

 

 



 

 תלמידי שכבת י' יקרים

עם תחילת דרככם בבית ספרינו , הנכם מתבקשים לבחור מקצוע מורחב שני ]שהוא נוסף 

,וזאת מתוך רצון לאפשר לכם להגיע הראשי שבו בחרתם במסגרת המגמה[על המקצוע  

 לתעודת בגרות מעשירה ומיטבית.

 , שתענה על תחום עניין נוסף,בות של בחירה נכונה של מקצוע מורחאנו מאמינים בחשיב

 שבה שובצתם. ,שברצונכם להעמיק בו מעבר ללימודי המגמה הראשית

מקצועות בחירה, שבאמצעותם ניסינו לשלב כמה  11בחוברת שלפניכם תמצאו מגוון של 

 .עות מדעיים ועד למקצועות הומנייםהחל ממקצו –שיותר תחומי עניין 

שילמד בשפה האנגלית  ,מטיה ופתרון סכסוכים"השנה הוספנו מקצוע מורחב חדש: "דיפלו

 ]פרטים ניתן למצוא בחוברת[.

נס ולכן אנו מאפשרים לכם במהלך השבוע הראשון להיכ ברור לנו שהבחירה היא קשה,

 השבוע הראשון יתבצע הרישום המקוון למגמות., ובסוף למגוון שיעורים לצורך התרשמות

ובמידה ותלמיד ירצה לשנות  ש,חילת החודבכל מקרה תבוצע חשיפת המגמות להורים בת

 את בחירתו, אנו נאפשר זאת  במהלך מס' ימים לאחר החשיפה להורים.

 ,ם בבחירת המקצוע המורחב של ילדכםאני פונה בבקשה להיות שותפי –לכם ההורים 

ולכן אתם מוזמנים ליום חשיפה  ך הבנה מלאה שאתם שותפים מלאים להצלחתו,וזאת מתו

לראות ולהכיר את מגוון הנושאים,  מיוחד, שבו תוכלו לעבור בין המגמות השונות,

 שבנכם/ביתכם צפוי ללמוד במהלך שנותיו בבית הספר.

 

 אני מאחל לכם ולילדיכם שנת לימודים פורייה

 

 

                                                      

 בברכה,

 רמי אגוזי                                                                                                    

 בית הספר  מנהל                                                                                                 

 

 



 

 תהליך בחירת מקצועות מורחבים
 

 

 

 שעור חינוך בנושא:  

 הסבר על מבנה תעודת הבגרות, משמעות המושג מקצוע בחירה והסבר על אופציות הבחירה.

 

 ערב חשיפת מקצועות בחירה:

 הערב מורכב משני חלקים: 

 

ישראל "הסבר להורים על מבנה תעודת הבגרות ומשמעות מקצועות בחירה, הסבר על  .א

 והסבר על מעורבות חברתית. "עולה כיתה

 

רכזי ומורי המגמה יציגו את מקצועות הבחירה ברחבי הבית ספר. הורים יחד עם  .ב

 ספר.הבית לו לשאול שאלות ולפגוש את צוותי התלמידים יוכ

 

 בועית:שעורי התנסות לפי מערכת ש

חובה על כל תלמיד להיכנס ולשמוע שעור במקצוע בו הוא מתעניין. השיעור יתקיים בשבוע 

 הראשון ללימודים על פי מערכת השעות.

 

 מילוי טופס אינטרנטי לבחירת המקצועות המורחבים על ידי התלמידים:

 הבחירה תעשה מתוך אשכולות שיפורסמו קרוב למועד הבחירה. 

 .2017ספטמבר  8פס והט תאריך אחרון למילוי

 

 קבלת החלטה ואישור הבחירה:

 רכזי המקצוע והמחנכים יבחנו את בקשת התלמידים.

 ת./על ידי המחנכ יינתן אישור בחירה

 

  



 

 ישראל עולה כיתה
 

 הרפורמה "ישראל עולה כיתה": פ"יעמבנה תעודת הבגרות 

 

 (17/18יח״ל ) 16 -א. מקצועות חובה

 

 בחינות הבגרות מתקיימות ב:

 

 מקצוע מספר יחידות לימוד

 תנ״ך יח״ל 2

 היסטוריה יח״ל 2

 אזרחות יח״ל 2

 ספרות יח״ל 2

 והבעהלשון  יח״ל 2

 מתמטיקה יח״ל 5יח״ל,  4יח״ל,  3

 אנגלית יח״ל 5יח״ל,  4יח״ל,  3

 

 יח״ל. 5יח״ל על התלמיד ללמוד ולהבחן במקצוע מוגבר ברמה של  21 –כדי להשלים ל 

 ביולוגיה, אגרואקולוגיהם: יפריימקצועות בית ס

 חינוך גופנימקצועות חובה נוספים: 

 

 בגרות:תנאים נוספים לזכאות לתעודת 

 למידה ועמידה בדרישות בלימודי מבוא למדעים. •

 למידה ועמידה בדרישות לימודי השכלה כללית. •

 למידה ועמידה בהצלחה בתכנית מחוייבות אישית. •

 אנגלית. ח"לי 4אנגלית. חשוב לציין שתנאי קבלה לאוניברסיטה מחייב מינימום יח"ל  3 •

 

 מקצועות מורחבים במוסינזון:

, ה, אגרואקולוגיה, מדעי החברעברי י, כימיה, ביולוגיה, ערבית, חוק ומשפטפיסיקה, לימודי א״

 .דיפלומטיהומנות, מדעי המחשב, א

 אנגלית בלבד. יח"ל 5-4רחבים, כמו כן, לומדים מקצועות מו 2 בלמידת מחוייבים עיוניות:  כיתות

 

 מבנה הציון של מקצועות החובה ומקצועות הבחירה משתנה ויהיה:

 .30/70מקצועות החובה והבחירה מתקיים מבנה של בכל 

 30%הערכה בית ספרית 

 70%הערכה חיצונית 

 

 

 



 

 

 משמעות של הערכה חלופית:ה

 שילוב של בחינות והערכה חלופית:

 פרזנטציה, הרצאה, חקר, עיתון קיר, קולאז׳, מצגת, תיק עבודות.

 חשוב לעמוד במטלות וזמני הגשה. לא ניתן להשלים!

 חובת הדיווח בסוף כל שנת לימודים למשרד החינוך. החל

 

 השכלה כללית:

 תלמיד חייב בשני מקצועות השכלה כללית.

 ש״ש במשך מחצית. 2כל מקצוע נלמד 

 

 .לימודי מגדר חוק ומשפט, ,קולנוע, כלכלה, קצועות מתוך מבחר: לימודי א״י, מ 2: כיתות עיוניות

 .מגדר וקולנוע: אתגרתות מב״ר ויכ

 .מגדר וקולנוע נעל"ה:

 שעות מנהיגות נחשבות לשני מקצועות השכלה כללית. :כיתת נחשון

 שעות אנטומיה נחשבות לשני מקצועות השכלה כללית. :מחול

 ך בשבוע הראשון של הלימודים.ה כללית תערבחירת מקצועות השכל

 

 מחויבות אישית:

 שנים. 3כל תלמיד מחויב בשעות תרומה לקהילה בפריסה של  

 שעות עיוניות. 21שעות קבוצתיות,  9שעות אישיות,  60-' ישכבת 

 שעות עיוניות. 15שעות קבוצתיות,  21שעות אישיות,  30 -'יאשכבת 

 שעות עיוניות  9שעות קבוצתיות,  27 -'יבשכבת 

 .מעורבות ההורים חשובה ביותרהמחויבות האישית בליווי המחנכים. 

 

  



 

 המחשב - מגמת מדעי        

 מדוע כדאי ללמוד מדעי המחשב בתיכון?

מקצוע עכשווי, , המקצוע מעניין ומפתח כישורי חשיבה

ימוד משולב בעבודה במעבדה, . הלדינמי, מתפתח

לימוד המקצוע מהווה , עבודת צוות ואתגרים מעניינים

 קרש קפיצה להצלחה בתחומים מגוונים

  מבנה תוכנית הלימודים:

מתפרסת על שלוש שנים, וכוללת תוכנית הלימודים 

 בחינה עיונית ובחינת מעבדה

 הלימודים נערכים בכיתת המחשבים •

 סגנון הלימוד הוא בעבודה על המחשב באווירת סדנא •

 התלמידים מקבלים בנוסף העשרה במגוון נושאים הקשורים לעולם המחשבים •

 נושאי הלימוד המרכזיים כפי שמופיעים בתוכנית הלימודים:

# , Cשפת התכנות בה נלמד היא -פיתוח ויישום של אלגוריתמים   – סודות מדעי המחשבי •

 בחומר הלימוד: משתנים, ביצוע מותנה, ביצוע חוזר, מחלקות ועוד.

מבוא למערכות מידע )אקסס( או תכנות בסביבת אינטרנט )בניית  – מעבדה במדעי המחשב •

 אתרים( 

 יתוח ועיצוב של טיפוסי נתונים כמו תור, מחסנית, ועוד. רקורסיה, יעילות, פ – מבני נתונים •

 תכנות המשתמש ב"עצמים" )אובייקטים(  - תכנות מונחה עצמים •

 למי מיועד המסלול במדעי המחשב ?

 לכל תלמיד סקרן ובעל הישגים טובים )אין צורך בידע קודם במחשבים( •

 .בעצמו ישמח לפתח תוכניותושלא חושש מאתגרי חשיבה, למי  •

 .לתלמידים המסוגלים לפתח מערכת יחסים ידידותית עם המחשב •

 לימוד. יח"ל 4/5מתמטיקה  -תנאי קבלה 

 המחשב עוזרים בפיתוח החשיבה הלוגית,-לימודי מדעי

 והאתגרים שיש בהם תורמים לתחושת הישג וסיפוק רב

  



 

 מגמת ערבית

תיכון! תמיד נכון לבחור ערבית במזרח ה  

 השפה הערביתתחום לימוד 

ערבית בבתי ספר מזמנים לתלמידים, הבוחרים בערבית הזדמנות יוצאת דופן הלימוד השפה 

 להעמיק את הידע בנושאים רבים ומגוונים הקשורים קשר הדוק למציאות היומיומית בה אנו חיים.

היא שפת המזרח התיכון והיא שפה רשמית שניה בישראל בשל היותה לשון  ,השפה הערבית

האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל. ידיעת השפה הערבית מעניקה ללומד תחושת ביטחון ומהווה 

את הגשר לקשר, שיכול להירקם בינינו לבין שכנינו. ידיעת השפה ערבית ותרבותה מכשירה את 

 בלנות הדדית ולהכרות האחר.לבבות התלמידים לסבלנות, לסו

 למי מיועד תחום הלימוד?

מגמת הערבית מיועדת לתלמידים המכירים ביתרונות של רכישת שפה נוספת, המעוניינים להכיר 

 -את השפה הערבית ותרבותה לעומק והמבינים את חשיבות השפה הערבית במרחב הישראלי

 מזרח תיכוני.

מעותית, מגמת הערבית מיועדת למאמינים בלמידה מש

 חווייתית, רגשית, אותנטית, ערכית ואקטואלית.

 מה כוללים הלימודים?

 מגמת הערבית מעמידה בוגרים השולטים בארבע מיומנויות השפה:

פיתוח יכולת האזנה  -מיומנות האזנה. שיח בין אישי יומיומי בשפה המדוברת -מיומנות הדיבור

 מלאה ביכולת הקריאה בערבית ספרותיתשליטה  -מיומנות הקריאה. לטקסטים בערבית והבנתם

 .שליטה מלאה ביכולת הכתיבה הערבית ספרותית -מיומנות הכתיבה

במגמת הערבית קיימת הערכה חלופית מגוונת, המאפשרת לכל תלמיד לבחור את הדרך על פי 

 נטיית ליבו.

 מתקיימים סיורים לימודיים המחברים את התלמידים לשפה הערבית ותרבותה.

חידון ותחרות כרזות כדי לחזק הפיקוח על הערבית מקיים לאורך כל השנה תחרויות מגוונות, כמו: 

 השפה ואת יוקרת המקצוע. את גאוות היחידה של לומדי

המזרח התיכון אל חלוןפותחת  מגמת ערבית  

 

 



 

 מגמת לימודי ארץ ישראל

 

 בתקופות השונות.במסגרת לימודי ארץ ישראל יכיר התלמיד את הארץ, נופיה ואתריה 

התלמיד יעמוד על הזיקה שבין עם  ישראל לארצו, תוך תשומת לב לתקופות, שבהן מילא העם 

 תפקיד משמעותי בקביעת צביונה ואופייה של הארץ.

כמו כן יכיר הלומד תהליכים היסטוריים, פוליטיים, כלכליים, חברתיים ותרבותיים בתקופות שונות 

 יה.ואת מידת השפעתם על האוכלוסי

תוכנית הלימודים תאפשר לתלמיד לזהות בשטח תופעות הנלמדות, על סמך עקרונות השילוב הבין 

 תחומי, של מקצועות לימוד שונים.

 הלימודים כוללים טיולים וסיורים בארץ להעמקת הקשר בין הלומד לבין הארץ. 

 

 תוכנית הלימודים:

בכל חבל מתמקדת התוכנית בנושאים  אזורית(.הרגיונלית ) תוכנית הלימודים בנויה על הגישה

המייחדים אותו, נושאים שאינם נלמדים במסגרת חבל 

 אחר.

 מישור החוף וצפון הארץ- בכיתה י׳

 ירושלים מראשיתה ועד התקופה הצלבנית - בכיתה יא׳

 ירושלים מהתקופה הצלבנית ועד ימינו - בכיתה יב׳

 איוטופ(עבודת חקר )

אשית שנת הלימודים ובר א"במהלך שנת הלימודים בי

ביב׳ יכתוב התלמיד עבודת חקר בנושא כלשהו בלימודי 

 ארץ ישראל.

 נושא החקר חייב לקבל את אישור המפמ״ר.

 התלמיד יונחה וייעזר במורה המקצועי או בסיוע מנחה חיצוני.

 

 

 

 

 

 

 



 

 מגמת פיזיקה

 

 תנסו לחשוב איך היו נראים חיינו בלעדיהם......

 

     

 תומס   

 ןאדיסו

אלברט 

 אינשטיין

 אריסטו רוברט מקסוול אייזיק ניוטון

 
 

למידת פיזיקה תורמת להבנת העולם שסביבנו. בעולם המודרני הבנת פיזיקה תורמת לכל אדם: 

 לחוקר, למהנדס, לרופא ולטכנאי.

במגמת פיזיקה נלמד לפתח את יכולת החשיבה המופשטת ואת הבנת התופעות המתרחשות 

לימודי הפיזיקה משלבים פיתוח והבנת הרקע התאורטי, תוך התנסות ובדיקת הממצאים בסביבתנו. 

 במעבדה וניתוחם בעזרת מחשב.

 תנאי קבלה:

 ומעלה 80ציון  -ציון סופי  –פיזיקה 

 ומעלה 75ציון  –יח"ל  5מתמטיקה 

 ומעלה 85ציון  –יח"ל  4מתמטיקה 

 

 

  



 

 החברה מדעימגמת 

 סוציולוגיהה כוללת את המקצועות גמת מדעי החברמ

  .פסיכולוגיהו

תית: סיורים, תצפיות, סרטים, יהנושאים נלמדים בשיטת לימוד חווי

 רועים ועוד.יעבודה קבוצתית, ניסויים, ניתוח א

 סוציולוגיה

תורת החברה, עוסקת בחקר החברה האנושית, מתחקה אחר 

החוקיות בהתנהגות האנושית, מנתחת את ההתנהגות האנושית 

בהקשרים חברתיים שונים וחוקרת את השפעת המבנה החברתי על עיצוב דמותם, אמונותיהם 

 נושאי הלימוד:  תרבות, קבוצה, משפחה, חיברות. ומעשיהם של בני אדם בחברה. 

מנסה להבין מדוע קיימת סטייה חברתית וכיצד יתכן שהחברה, מחד, מפעילה לדוגמא, גיה הסוציולו

 אמצעי פיקוח חברתי, ומאידך, מעוניינת בסטייה!

 

 פסיכולוגיה

מחשבות ורגשות(. הפסיכולוגיה התנהגות גלויה וסמויה ) -מדע החוקר את התנהגות האדם״ ״

האדם כיחיד, כחבר  -הקרובה והרחוקה יותרמאפשרת הבנה טובה יותר של האדם את סביבתו 

 במשפחה וכחלק ממערכת חברתית כגון: בית הספר, תנועת הנוער, צבא.

הלימוד במגמה מקנה לתלמיד מושגי יסוד ייחודיים למקצוע, שמהווים שפה מקצועית המשמשת 

ה סיכולוגיפאינטליגנציה, נושאי הלימוד: למידה, זכירה, חרדה ולחץ,  לתקשורת בין אנשי מקצוע.

 התפתחותית, פסיכולוגיה חברתית .

 

 כל תלמיד יבחר נושא הקשור לאחד מתחומי הלימוד, ובהדרכת המורים  - עבודת חקר

 המלמדים יכתוב עבודה, שחלקה עיוני וחלקה מעשי )יישום אחת משיטות המחקר של 

 מדעי החברה(.

 

  



 

 אומנותמגמת 

שבו  - ה, שהגיע הזמן לשיעורש/לפסל, לכל מי שמרגית /לרשום, למי שאוהב ת/לכל מי שאוהב

 והופכים לעיקר. - רבוטים יוצאים משולי המחברתהש

במגמה השנה נפסל, נצייר, נצא לסיורים בתערוכות ומוזיאונים, נפגוש אמנים מצליחים ונשמע את 

ם ולכאלו הסיפורים שמאחורי העבודות שלהם. נחשף ליצירות בארץ ובעולם, לכאלו מלפני מאות שני

על מה בעצם מדברת  -שהוצגו ממש לפני שבועיים. נראה סרטים וננהל דיונים, נלמד לחשוב בעצמנו

 - עבודת אמנות, ונתחיל לנסח שפה אישית של כל אחד ואחת, במדיום המרגש והאינסופי הזה

 אמנות.

 "איך מגמת אמנות תתרום לי בעתיד?" 

קודם  - ה בשנה האחרונה, והתשובה שלנו היאמתעניינים במגמהשאלה מצוינת שנשמעה הרבה מ

ולחפש משהו שאתם אוהבים. החישוב הפרקטי לא בורח. נוסף על כך, לכל  , נותלה -כל, הכי חשוב

ה, טקסטיל, תפאורה וכו' וכו' אופנמי שרוצה להמשיך בעתיד למקצוע יצירתי )עיצוב, ארכיטקטורה, 

דנה מעשית, שתיתן נקודת פתיחה מצוינת לכל מי העבודה במגמה תקנה ניסיון בחומרים ובס -וכו'(

שימשיך בנתיבים הללו בבתי הספר המובילים לכך בארץ ובעולם. צוות המורים ישמח לעזור, לייעץ 

 ולהדריך כל תלמיד שיזדקק לעזרה בנושא.

 

ן לפתח שפה אישית יצירתית, להיחשף לחומרים חדשים ולטכניקות של עבודה /אם רציתםאז.....

לגלות מה קורה ומה קרה בעולם האמנות, וללמוד ולהבין את השפה החמקמקה של בחומר. 

באמנות, בקולנוע, בוידאו קליפים  -של מה שאנחנו רואות ורואים סביבנו כל הזמן - האסתטיקה

ולמה בעצם , אז אנחנו כאן, -ובאפליקציה האחרונה שהורדתם/ן, ולהבין ולנתח איך הדברים נראים

 מחכים לכם. 

 

 

  )רישום של דיוויד שריגלי שאנחנו אוהבים(.

 

 

 

 

  



 

 מגמת כימיה

 

  

 



 

 מגמת אגרואקולוגיה

 נושאי הלימוד: 

   ,בהם הצמח ותפקידו, גידול צמחים והשימוש חקלאות:

 .המים והשקיקרקע ומצעי גידול, 

 גידול צמחים על קירות, גגות,  עירונית: חקלאות

  פוניקה,-הידרו ואקווה

 ועל האנושות, השפעות החקלאות על כדור הארץ

 השפעת המזון שאנו צורכים על חיינו.

 עולם הטבע, יחסי האדם עם הסביבה, שימוש מושכל  אקולוגיה:

 באנרגיות ומשאבים.

 שיטת תכנון למערכות מקיימות תוך  פרמקלצ׳ר:

  כדי שימוש במשאבים קיימים.

 אופן הלימוד:

 הלימודים במגמה משלבים למידה עיונית המועשרת בהצגות, סרטים, 

 יתית במשק בית הספר.יניסויים וחקר. לומדים גם בצורה חוו

 בנוסף, בסיורים נחשפים למחקרים ושיטות גידול חדשניים.

 במגמה אנו רואים חשיבות בקיום קשרים עם הקהילה המקומית ומרבים 

 לעבוד בשיתוף פעולה עם מגמות אחרות, גני ילדים, בתי ספר בעיר ומחוצה לה.

 יםשנ 3 תכנית לימודים:

  בסיום יוד מגישים תלקיט עבודות המסכם את השנה.

 גיהונבחנים בבגרות בנושא חקלאות ואקול 'בסיום יא

גיה, קיימות ונבחנים בנושא אקול יבסיום יב

 וגידול מזון בעיר.

 

  

לומדים איך לגדל את המזון שלנו 

 ובמקביל לחיות בצורה מקיימת

 

 

 

 הי

 ראיתי שיש במוסינזון מגמת אגרואקולוגיה

 מה זה אגרואקולוגיה בכלל?!?

חקלאות –זה שילוב של אגרו   

מדעי הסביבה –ואקולוגיה   

לא הבנתי, אז מה לומדים שם?      



 



 

  עברי חוק ומשפטמגמת 

וב תכנים תרבותיים. לשיל מארג מוסינזון פועל ברוחכפר הנוער 
במוסינזון מזה כשלושים שנה, כמקצוע מורחב לחמש  למדמקצוע זה, נ
 , עם הישגים גבוהים במיוחד.יחידות בגרות

 

 

 מטרות המגמה

o  היכרות עם המשפט הישראלי תוך השוואה למקורות המשפט העברי. התלמידים יעמדו על
 הקשרים  בין המשפט העברי לבין המשפט הישראלי בחקיקה ובפסיקה. 

o  וגישה לספרות חז"ל, ותרבות ישראל על בסיס "ארון הספרים היהודי".להקנות לתלמידים הבנה 
o  ,עיסוק בערכים חברתיים ומוסריים, יהודים ואוניברסאליים: חירות, שוויון וכבוד האדם, זוגיות

 מרכזיות ארץ ישראל בתרבות היהודית, המוסר כיסוד המשפט, שלטון החוק ועוד.
o  של מילים, מושגים וביטויים בלשון ימינו. יעשירו את שפתם וידעו יותר את משמעותם 

 מבנה בחינות הבגרות

ניתן  ציון פנימינבחנים ביחידה אחת בנושא "יחיד וחברה" ו"דילמות מוסריות".  בכתה י'
ב"הערכה חלופית". קורס יסוד במשפט הישראלי תוך השוואה למקורות המשפט העברי. 
הקורס מועבר על ידי נציגי הפקולטה למשפטים מאוניברסיטה תל אביב, ונקרא "מבואות 

 משפט". 
יח"ל  בהערכה חלופית )עבודת חקר, עבודה יצירתית וכו'( גם  2נבחנים בהיקף של  בכתה י"א

 . ציון פנימיועבר קורס המשך מטעם הפקולטה למשפטים.  בשנה זאת  י
 נבחנים בהיקף של שתי יחידות בכתב )יחידות "חיצוניות"(. בכיתה י"ב

 

 :פעילויות מיוחדות

ביקור ב"נאות קדומים"; ציפורי; בית שערים; קברי תנאים ואמוראים בגליל; אברי; צפת; מרכז  •
 ית משפט מחוזי ועוד.דוידזון בירושלים; מערות הכותל; ביקור בב

 הרצאות הניתנות על ידי מיטב המרצים בפקולטות למשפטים. •

לימודי "חוק ומשפט" במסגרת קורס "מבואות משפט" המועבר על ידי אוניברסיטת תל אביב,  •
 וכולל משפט מבויים.

 ביקור בבית המשפט המחוזי בתל אביב וביקור נוסף כאורחי הפקולטה למשפטים בת"א. •
  



 

 
 

 

 

 

 

העולם  בכף 

...!ידך  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה לומדים ?  

 .יתוח, הערכה ובנייה של חומרי תקשורתנ ✓

לשיתוף פעולה למטרות משא ומתן וקביעת החלטות דרך  רכישת אסטרטגיות ✓

 .סימולציות ומשחק תפקידים

 םותרגילים יצירתיים על מנת לחקור פתרונות לנושאים אקטואליייישום דרכי חשיבה  ✓

 גלובליים.

 

 

 

 

אם אתה שואף להיות דיפלומט?ה  

חקור, לפגוש ולהוות השראה בעתיד?ל אתה שואף אם  

ת המגמה המתאימה לך.זא  

  דעל מנת שבעתיתן לך את הכלים הדרושים יבמגמה זו נ

 תוכל להגשים את שאיפותייך.

 

 

   לחקורמעוניינים 

 סרקו את הקוד!

 תנאי קבלה:

 יחידות  5. אנגלית 1 

 (85)הקבצה א' ממוצע שנתי 

 . ראיון אישי באנגלית.2

 *המגמה אינה פתוחה לתלמידי נחשון 

 רפואה . -וביו 
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What do we learn? 

✓ analyze and evaluate media texts and construct media texts adapted to audience and 

purpose. 

✓ acquire effective collaborative strategies to negotiate and make decisions through role 

play and simulation. 

✓ apply thinking skills and creativity exercises to explore solutions to current issues of 

global concern. 

 

 

 

 

 
 

Three reasons to study Diplomacy: 

1. Diplomacy in English will encourage you to 

Inquire 

2. Diplomacy in English will challenge you to 

Engage.  

TO INQUIRE  

FOR MORE 

INFORMATION  

SCAN THE QR 

CODE! 

Prerequisites:  

1. 5 point English  

2. Personal interview in English. 

* The elective is not open to Nachshon or Bio-

Medical students 
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