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מסלול שביט -
למצוינות מדעית
כיתה מדעית ייחודית מז‘ ועד י“ב ,ומתמקדת בטיפוח המצוינות .תלמידים
אשר מאותרים כמצוינים בתחום המדעים ,בכיתות ז‘-י“ב נהנים מתוכנית העשרה צומחת.

מכון ויצמן למצוינות מדעית  -קפיצת מדרגה בלימודי המדעים
מסלול שביט למצוינות מדעית הוא מסלול ייחודי מבית מכון דוידסון  -המכון המוביל בארץ
לחינוך מדעי ,והזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע .המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים.

אופי הלימודים במסלול
יום לימודים ארוך הכולל הרחבה והעמקה במתמטיקה ,במדע ובטכנולוגיה ,בדגש על פיזיקה ומדעי המחשב.
הוראת המסלול מבוצעת על ידי מורי בית הספר תוך הכשרה וליווי אישי רציף ומתמשך מטעם צוות המסלול.
הפעילויות המדעיות מתבססות במידה רבה על עבודת מעבדה עצמית וקבוצתית של תלמידים .המסלול מתמקד
ברכישת מיומנויות חקר בדרך של למידה חווייתית תוך עמידה בדרישות המצוינות ,עידוד הסקרנות ,פיתוח
היכולת המתמטית וחשיבה מסדר גבוה.

המסלול כולל:
 .1תוכנית לימודים ייחודית במדעים.
 .2חוברות עבודה ייעודיות  -בעלות דגש בביצוע ניסויים איסוף תוצאות וניתוחן.
 .3ימי שיא במכון ויצמן  -הכוללים סדנאות מדעיות במעבדות מכון דוידסון ומכון ויצמן למדע.
 .4ערכות למידה ייחודיות  -לטובת הפעילויות המדעיות שהתלמידים מבצעים בכיתה.
 .5תכנית הערכה ובקרה להערכת המסלול ואופן הפעלתו בבית הספר של מכון דוידסון הכוללת
שאלוני עמדות של תלמידים ,מורים ,מנהלים והורים והערכת הישגי תלמידים ע"י מבחנים מסכמים.
 .6תעודת בגרות איכותית (מתמטיקה ואנגלית מוגברים ושתי הרחבות מדעיות נוספות לבחירה:
ביולוגיה ,פיסיקה ,כימיה ומדעי המחשב).

תנאי קבלה לתוכנית:
ממוצע ציונים  90ומעלה בתעודת כיתה ה' מחצית ב' ובתעודת כיתה ו' מחצית א'.
ציונים במתמטיקה אנגלית ומדעים  85ומעלה.
ציון בעברית  80ומעלה.
התנהגות טובה מאוד.
עמידה בהצלחה במכינה הכוללת מבחנים וראיונות אישיים.
בנוסף ביה“ס מאומץ ע“י כי“ח (כל ישראל חברים) ,שייך לרשת בתי הספר של ”שער“ ונהנה ממשאבים עבור
פרויקטים ייחודים ,הן בתוכניות העוסקות בצמצום פערים לימודיים והן בטיפוח המצוינות בעיקר במדעים:
אימוץ ע“י חברת ההיטק ”אלביט אל-אופ“.
”סודקות את תקרת הזכוכית“  -סדרת העצמה לבנות שמטרתה לפרוץ דרך לנערות מוכשרות בעלות
פוטנציאל להצליח בתחום המדעים.
סדרת מפגשים עם יזמת הייטק  -מיקרוסופט.
ביקורים בחברות הייטק ובתאגיד .Google
החל מכיתה י‘ תלמידי הכיתה המדעית בוחרים  2מגמות מדעיות ברמת  5יח“ל בנוסף למתמטיקה ואנגלית מוגברים.
הלימודים במגמות השונות מקנים  5יח“ל ובונוס בקבלה לאוניברסיטה כמקצוע מוגבר.

כיתה ומגמת מוסיקה
“מוסיקה היא חוק מוסרי -היא נותנת כנפיים לשכל ,נפש
ליקום ,מעוף לדמיון ,קסם לעצבות וחיים לכול“ אפלטון

מגמה ייחודית מכיתה ז’ ועד י"ב ,לתלמידים מוכשרים בתחום המוסיקה .הלימודים הינם עיוניים
ומעשיים ומשלבים שותפות רב גילית.
תלמידי מגמת המוסיקה מופיעים בכל האירועים הבית ספריים ובאירועים קהילתיים בשיתוף
הקונסרבטוריון העירוני של בת-ים .בנוסף התלמידים נחשפים למופעי מוסיקה ,לסדנאות
מגוונות ולמחנה מוסיקלי בין  3ימים ובו כיתת אומן ,סדנאות והופעות מוסיקליות.
במסגרת המגמה התלמידים המצטיינים נגשים ל 10-יחידות בגרות תוך עידוד לימודים מוגברים
במקצועות נוספים כולל מדעים (פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה ומחשבים).

תוכנית הלימודים
הכרת סגנונות מוסיקאליים ,תקופות במוסיקה.
פיתוח מקצב ומלודיה.
פיתוח החשיבה הרב-כיוונית.
פיתוח היצירתיות.
טיפוח השירה והנגינה האינדיבידואלית.
טיפוח השירה והנגינה בצוותא.

הרכבי ביצוע
במגמת המוסיקה הרכבי ביצוע מגוונים הכוללים:
הרכב קולי.
הרכב קלאסי.
הרכב רוק.
הרכב ג’אז.
“מבלי מוסיקה,
הרכב פופ.

החיים היו טעות”

פ .ניטשה

תנאי קבלה
תלמידים המנגנים או שרים ומוכנים להשקיע כדי להיות חלק מצוות מיוחד במינו.
מבחן מעשי בנגינה או בשירה.
התנהגות טובה מאוד .ממוצע ציונים .75

“

”

מגמה ייחודית מכיתה ז׳ ועד י״ב שמטרתה פיתוח וטיפוח של ספורטאים בענפי
הספורט הייחודיים לביה״ס :כדורסל ושחייה ,הכוללים אימונים ענפיים.
תלמידי הכיתה משתתפים בנבחרות ייצוגיות של ביה״ס ונחשפים לפעילויות
ספורט ייחודיות ומגוונות כמו :ספורט אתגרי ,קיר טיפוס ,ספורט ימי ,אופניים,
ניווט שטח ועוד .כמו כן ,מחנות אימונים במכון וינגייט ,ניר דוד וכפר בלום,
וסיורים לימודיים בחוויה האולימפית.
הלימודים במגמה מקנים  5יח״ל לבגרות ( 4יח״ל עיוניות ויח״ל אחת מעשית).
מטרת הלימודים להקנות לתלמידים ידע רחב ומעמיק בנושא מדעי החינוך
הגופני ,הספורט והאימון הגופני.
הרישום למגמה מותנה:
* מבחנים מעשיים
* ממוצע ציונים 75
* התנהגות טובה מאוד

חדש

כדורעף חופים
ואולמות
במסגרת מועדון
הספורט

אליפות בת ים
בכדורסל
בעשרים וחמש
השנים האחרונות
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כיצד יראו הלימודים בשנת ?2021
תוכנית לימודים ייחודית שמטרתה לדמות כיצד ילמדו התלמידים בעשור
הקרוב .במסגרת התוכנית אנו מטשטשים את גבולות זמן ומקום הלימוד,
מקנים פעילויות חשיבה ייחודיות ודרכי הערכה מגוונות.
תוכנית  2021הינה תוכנית הדגל של “רשת ערי חינוך” ורק כיתות נבחרות בארץ
מתקבלות לתוכנית.
במסגרת התוכנית התלמידים מעמיקים ומרחיבים תחומי תוכן מגוונים באשכול
מדעי הרוח והחברה .הם מתנסים בבחירת תחומי העמקה ,חקר עצמי או
בקבוצה ,חשיפה למגוון חומרים והצגת תובנות בדרכים שונות.

עיקרי התכנית:
למידה רב תחומית באשכול תרבות ורוח.
התנסויות בחקר ,שאילת שאלות ,משוב ורפלקציה על תהליכי עבודה
ותהליכי חשיבה.
פיתוח מיומנויות המתאימות לאתגרי העתיד.
שינוי והגמשה של התייחסות לזמן ולמקום.
שילוב טכנולוגיה המקדמת פדגוגיה חדשנית.
במסגרת התוכנית יתקיימו לימודים של הוראה חדשה ,התנסויות מגוונות
להנגשת מידע לתלמידים בהתחשב בשונות וביכולות התלמידים.
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איך בונים ספינה?

אוספים אנשים ונוטעים בהם את האהבה והכמיהה אל הים הרחב ,הגדול
האינסופי ,ולא אוספים אנשים ואומרים להם לאסוף עצים ,להכין
תוכניות ולבנות ספינה.

(אנטואן דה סנט-אכזופרי)

בית ספר מקיף “רמות” מטפח אקלים של דרך ארץ וכבוד הדדי בין כל באי ביתו ,לקיחת
אחריות ומעורבות חברתית .ביה”ס מאמין במתן מענה אישי לצרכי התלמידים השונים.
“רמות” נוסד בשנת  .1965כיום ,זהו בית ספר מקיף ,שש שנתי ,בו לומדים כ 1300-תלמידים.
אוכלוסיית התלמידים מגוונת וכוללת תלמידים המתמחים במגמות השונות ,בנתיב העיוני
והטכנולוגי :מדעים ,מדעי המחשב ,תעשייה וניהול ,מדעי החברה ,אומנות ,תקשורת ועוד.
בביה”ס מגמות ייחודיות :נחשון  -מנהיגות והצטיינות מדעית וערכית ,מסלול שביט למצוינות
מדעית ,מוסיקה וספורט המתחילות מכיתה ז’.
כל התלמידים ניגשים לבגרות מלאה ורובם לומדים אנגלית ומתמטיקה ברמה מוגברת .רוב
תלמידנו מגבירים שתי מגמות לימוד ,עובדה ההופכת את תעודת הבגרות שלהם לאיכותית.
בית הספר שואף להקנות לתלמידיו ,בנוסף לידע וההישגים הלימודיים ,גם מורשת יהודית
וערכים .מקיים פעילויות חינוכיות ותרבותיות ,פרויקטים שכבתיים ועוד.

הצלחות מוכחות ברמות

זכאות לבגרות  -מעל .92%
מצוינות במקצועות המדעיים  -כיתות מדעיות ייחודיות שש שנתיות.
מצוינות במוסיקה  -לימודים עיוניים ,הרכבי נגינה ושירה ,רסיטל.
מצוינות בשחיה וכדרוסל.
פעילות חברתית ענפה ועשירה.

מדעי
החברה

תעשיה
וניהול

(סוציולוגיה
ופסיכולוגיה)

תקשורת

מדעים
(כימיה ,פיזיקה,
ביולוגיה ,מדעי
המחשב)

אומנות

מגמות לבגרות
במקיף רמות
המאפשרות בחירה והתאמה אישית
מתוך מגוון אפשרויות

מדעי הרוח
(ספרות ופילוסופיה)
בשיתוף
אוניברסיטת ת"א

שפות
ערבית ורוסית

ספורט
כדורסל,
שחייה

מוסיקה

עם הפנים לקהילה
הקשר עם הקהילה מתחיל כבר בשכבות הצעירות וממשיך לאורך כל השנים.
תלמידיי החטיבה שותפים במעורבות חברתית למען הקהילה ומקיימים פעילות חברתית בבית הספר.
מועצת תלמידים:
מועצת התלמידים השש שנתית פועלת למען תלמידי
בית הספר ,מקיימת ימי שיא ,הפסקות פעילות ,ימי
גיבוש ועוד.
מועדון בית ספרי:
במסגרת יום הלימודים מתקיימים חוגי העשרה
בתחומים שונים.
משלחות נוער:
משלחת תלמידים היוצאים למסע לפולין .חילופי נוער
ישראלי/גרמני .למידה משותפת בכל הקשור ליסודות
הדמוקרטיה וחשיבותה.

מש”צים:
קבוצות מדריכים בתחום ידיעת הארץ,
מובילה במחוז תל אביב.
מטרות חברתיות קהילתיות  -בשכבות ח'-ט’
כל קבוצת חינוך בוחרת לעצמה מטרה קבוצתית
הפועלת למען תלמידי בית הספר כגון :חינוך להתנהגות
נבונה בדרכים ,איסוף מצרכי מזון וחלוקתם לפני החגים
למשפחות נזקקות ,תחנות ספורט וטורנירי כדורגל.
מנהיגות צעירה  -שכבה ט'
סמינר מנהיגות  -בשיתוף מורשה.
התנדבות למען הקהילה :קשישים ,בתי חולים וכו’.

