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דבר המנהל

תלמידים, הורים וקהילת בית הספר,

בית הספר ברנקו וייס ע"ש אנה פרנק חרט על דגלו חינוך ערכי ופדגוגיה מגוונת ומשמעותית בכל 
תחומי הלמידה בבית הספר.

בחוברת שלפניכם תוכלו להעמיק ולקרוא על הכיוונים והגוונים הרבים שבית הספר מציע לתלמידיו 
ולתלמידותיו. 

אני מזמין אתכם להיחשף לאותם כיווני עשייה ולמידה שונים ומגוונים: לקרוא, לשאול ולברר את כל 
אשר תראו לנכון. הצוות החינוכי ואנוכי, זמינים לתת מענה לכל שאלה ולכל  צורך שיעלה בשלב 

ההכרות עם בית הספר ובמהלך השנה.
החוברת היא "חלון הצצה" קטן, אל עשייה חינוכית רחבת היקף ובהתאם לאופיו הדיאלוגי של בית 
הספר, נשמח להיות קשובים לקולות, לרעיונות, לכיווני חשיבה חדשים ולתובנות של תלמידים ושל 

הורים כאחד. 
ומכאן גם השאיפה  ולהתחדשות תמידית  והלמידה המשותפים הם בעינינו המפתח לשינוי  השיח 

להמשיך ולחתור קדימה במטרה להשתפר ולצמוח.
על ההצלחה הבלתי מעורערת של בית הספר, חתום הצוות החינוכי המופלא שהתברכנו בו המקדם 

עשייה ולמידה מתוך מסירות ועם ניצוץ בעיניים. 
תודה גדולה לתלמידים הנפלאים שלנו שנותנים לנו יום יום את כל הסיבות לאהוב ולהרגיש מיוחדים. 

התברכנו!
מאחל לכם קריאה נעימה וחווית למידה משמעותית.

שלכם, 

יגאל כהן מנהל בית הספר 
בשם הצוות החינוכי.



מידע כללי על בית הספר

בית הספר אנה פרנק 

מגיעים  הספר  לבית  תרבותי.  ורב  קטן  ספר  בית  הינו  פרנק  אנה  ע"ש  וייס  ברנקו  הספר   בית 
הספר  לבית  פועל.  הספר  בית  שבתוכו  האזור  מתוך  שונים  וישובים  דתות  מתרבויות,   תלמידים 
מגיעים תלמידים יהודים, מוסלמים ונוצרים מיישובי מרום גליל, גליל עליון, מעלות וישובים נוספים 

באזור. 
חברתיים,  ממדים   - ספרית  הבית  העשייה  של  השונים  ברבדים  ביטוי  לידי  באה  תרבותיות   הרב 
לנגד  אחד.  לשלם  הנארגות  התלמידים,  של  השונות  ביכולות  מכך  פחות  לא  אך   ערכיים. 
 עינינו עומד הרצון לאפשר לכל תלמידה ותלמיד לחוות חוויה של הצלחה: הצלחה בלמידה, בעשייה 
וביצירה. שלושה עקרונות מנחים את העשייה שלנו בבית הספר: למידה משמעותית שיוצרת שייכות, 

זהות ושיח.
העשייה החינוכית בבית הספר הפכה את ההכלה לדרך חיים תוך  שימת דגש על שיח אישי  ב"גובה 

העיניים" עם כל תלמיד ותלמידה.

השייכות הזהות והשיח, הפכו להיות נר לרגלינו בעשייה החינוכית היומיומית ואת עקבותיהם ניתן 
לזהות בתהליכי הלמידה ובאירועי השיא הבית ספריים.

ומגוונים,  שונים  ובתחומים  במקצועות  ובחט''ע  בחט''ב  מתרחשים  משמעותיים  למידה   תהליכי 
במטרה ליצור למידה מותאמת ומגוונת, המקדמת כל תלמיד ותלמידה  אל המקום המיטבי עבור 

כל אחד ואחת מהם.



לחינוך החברתי מקום מרכזי בחיי ביה"ס ובהתאם 
 לעקרונות שהוזכרו כאן, אנחנו מזמינים את 

התלמידים, לקחת חלק ולהיות שותפים בהתבוננות, 
בגיבוש עמדה ובמעורבות בחברה שסובבת אותם. 

בית הספר מקדיש מידי שבוע, שעתיים בהן הוא עוצר 
 את הלימודים הפורמאליים ומזמין את תלמידיו 

 לבחור בחירה ערכית, אישית ומשמעותית.  
 שעתיים אלה נושאות את השם "רצועה חברתית" 

ובמהלכן בוחרים ומשתתפים תלמידי חטיבת הביניים 
 בחוגים שונים ומגוונים: יוגה, הישרדות, חממה, 

בישול,  מערכת עיתון ועוד. 
התנדבותית  לפעילויות  יוצאים  י'  שכבת  תלמידי 
במקומות  או  מיוחדים  צרכים  בעלות  אוכלוסיות   אצל 
תלמידי  הסביבה.  וביישובי  בקהילה  סיוע,   שנדרש 
ובסדנאות  בקורסים  חלק  לוקחים  יא'-יב'   שכבות 
תלמוד,  הלחם,  דרך  ומגדר,  מין  כמו    בנושאים 
ועוד.  דיבייט  מונעת,  נהיגה  בינאישית,   תקשורת 
גם  בשנה  פעמים  מספר  מתקיימים  אלו   בשעתיים 
מופעי התרבות והאירועים השונים, לכלל תלמידי בית 

הספר.
בתכנון  האחריות  לקיחת  התלמידים,   שותפות 
ובארגון האירועים הבית ספריים, בטקסים ובסמינרים, 

היא לתפיסתנו עשייה חינוכית שאינה נופלת מכל 
הצלחה לימודית ואנו מעודדים אותה בכל הזדמנות.

בבית הספר פועל להקמת הנהגת תלמידים, מועצת 
היום  סדר  על  להעלות  לדאוג   שתפקידה   תלמידים, 

נושאים החשובים לתלמידים.

רכזת חינוך חברתי: נופר שנייר

חינוך חברתי ערכי



של"ח וטיולים

בבית הספר קיימת מסורת של טיולים, גיחות וימי שדה, במסגרתה התלמידים מתנסים בטיולים 
 "כמו פעם". התלמידים לנים בלינת שטח, מבשלים בעצמם את הארוחות וחווים חוויה ערכית, 

המכינה אותם לחיי שיתוף, אחריות, עזרה וערבות הדדית. 

רכזת של"ח וטיולים: שני ארגמן



 עזרה תמיכה ומערך פרטנות

תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה זוכים למערך נרחב של תמיכה ועזרה ולמתן מענה אישי 
לכל תלמיד. מסגרת מערך הסיוע הפועל בבית הספר הוא מרכז הלמידה.

שלהם,  הלימודיות  היכולות  את  למצות  לתלמידים  לסייע  למטרה  לו  שם  בביה"ס  הלמידה   מרכז 
ולהקנות להם ביטחון ומיומנויות למידה על מנת שיגיעו לרמת ההבנה, ההבעה בכתב וההישגים 

הנדרשים מבני כיתתם ויעמדו בהצלחה במבחני הבגרות.   
מרכז הלמידה בביה"ס משרת ומסייע לאוכלוסייה מגוונת של תלמידים: החל בתלמידים המאובחנים 
כליקויי למידה, עבור דרך תלמידים שאותרו כזקוקים לחיזוק בתחומי הבנת הנקרא וההבעה בכתב, 

וכלה בתלמידים הזקוקים לסיוע הממוקד במקצוע ספציפי, כהכנה לקראת בחינות הבגרות.
לתלמידים  המאפשרת  תומכת,  ובאווירה  קטנות  בקבוצות  מתנהלת  הלמידה  במרכז   הלמידה 
את  לאתר  הלמידה  מרכז  למורי  מאפשרת  זו  אוירה  קשייהם.  את  מביקורת,  חשש  ללא   לחשוף, 
נקודות החזקה והקושי של כל תלמיד ותלמידה וללמד אותם מיומנויות ודרכי למידה אלטרנטיביות.

ו"עוז לתמורה", אליהן הצטרף ביה"ס, מקיימים מורי ביה"ס מערך  כחלק מרפורמות "אופק חדש" 
פרטנות. זו הזדמנות לקדם הן את המתקשים והן את אלה הזקוקים לאתגר נוסף.

רכזת מערך התמיכה: רותם סלע-אדמוני

 



לקראת הלימודים בחטיבת הביניים עזרה ותמיכה

לחטיבת הביניים מגיעים תלמידים מבתי ספר שונים ובמהרה מתגבשים לשכבה הטרוגנית 
ומאוחדת. במעבר לכיתה ז' אנו מקדישים שעות לגיבוש והסתגלות וליצירת אקלים חברתי לימודי. 

בחטיבת הביניים תרגישו ביחס חם, מכיל ותומך לצד עשייה חינוכית עשירה ומעצימה הכוללת 
בתוכה מערך עזרה ותמיכה לימודיים, אירועים בית ספרים, מפגשים וסמינרים, תכניות העשרה 

ומצוינות, לימודי האמנויות ומדעים חווייתיים.

 המעבר מבית הספר היסודי וההתאקלמות בחטיבת 
הביניים, עומדות במרכז העשייה בחודשים הראשונים של 

שכבת ז'. בתחילת השנה אנו מקיימים ימי פעילות חברתית 
להיכרות בין התלמידים והמחנכים, ובמהלכה מתקיימות 

 פעילויות חברתיות וסמינרים לגיבוש התלמידים 
ולהתאקלמות חברתית ולימודית נוחה וטובה. כתה ז' היא 

שנת בר המצווה, הנפתחת בטקס בבית הכנסת העתיק 
בבירעם ומסתיימת בערב שורשים, בו מוצגות העבודות 

שנכתבות במסגרת שעורי בר המצווה. 

 כל תלמידי חטיבת הביניים משתתפים ברצועות 
 האומנויות. המטרה היא לגרום לכל תלמיד ותלמידה 
 להתנסות בבחירה ולחוות תחושות הצלחה ומסוגלות 

בתחומי עניין שונים, מעבר לתוכנית הלימודים הרגילה.
 האומנויות שמוצעות הן: מוסיקה )נגינה בהרכב(, 
 אמנות, תיאטרון, צילום, נגרות, פיסול, ג'ודו ועוד.  

התלמידים מביעים את עשייתם בערב האומנויות השנתי 
ובאירועים השונים.

המעבר מביה"ס היסודי לחטיבת הביניים

רצועת האומנויות



בשיעורי המדעים בחטיבת הביניים הלימודים מתקיימים 
בהיקף של 5 ש"ש ובקבוצות למידה קטנות. מושם דגש על 

התנסות וחוויה אישית של כל תלמיד. בנוסף, מתקיימים 
ימי שיא, במהלכם התלמידים זוכים לחשיפה לתחומי מדע 

שונים ולהתנסות וייצור של מוצרים ותוצרים מדעיים. 

 בשכבות ז', ח' ו-ט', מתקיימות קבוצות מצוינות 
במתמטיקה ובמדעים..

 המטרה היא לאפשר התקדמות אישית ולפתח 
 חשיבה יצירתית וביקורתית, תוך ביצוע חקר של

תופעות מגוונות ומעניינות.

שיעורי מדעים 

קבוצות מצוינות 



בשכבת ט' מתקיימים לימודי תגבור למתקדמים במסגרת 
"קדם עתידים", באנגלית ומתמטיקה.

קבוצות למנהיגות בהן משתתפים 12 תלמידים נבחרים 
משכבה ח'. בקבוצה זו עוסקים בפיתוח מנהיגות ומצוינות 

בתחום החברתי תוך התנסות בפעילות חווייתית, אתגרית, 
הדורשת מחויבות. 

קדם עתידים

משצי"ם 

מנהלת חטיבת הביניים: רותי חמו
יועצת חטיבת הביניים: איה שמר



מועד הבחינה רמת הבחינה המקצוע

בחינה חיצונית בכיתה י"א 2 יח"ל לשון והבעה

בחינה חיצונית בכיתה י"א 2 יח"ל  היסטוריה

בחינה חיצונית בכיתה י"ב 2 יח"ל אזרחות

בחינה חיצונית בכיתה י"ב 2 יח"ל ספרות

בחינה חיצונית בכיתה י"ב 2 יח"ל תנ"ך

בחינות חיצוניות בכיתה י"א 
וי"ב

5  -  4 - 3 יח"ל אנגלית

בחינות חיצוניות בכיתה י"א 
וי"ב

5  -  4 - 3 יח"ל מתמטיקה

 1. על מנת לקבל תעודת בגרות צריך לצבור לפחות 21 יחידות, להשיג ציונים של 55 ומעלה 
במקצועות בהם נבחנים, ולהשיג ציון פנימי חיובי בחינוך גופני, מקצוע מדעי, מחויבות אישית ושל"ח.

2. על מנת לקבל תעודה של סיום י"ב כיתות, התלמידים נדרשים לעמוד במשימות הלימודיות עד פסח 
י"ב.

3. קיימת חובה להיבחן במקצועות הבאים, לפחות ברמה הבסיסית:

בנוסף למקצועות החובה, על כל תלמיד לבחור מקצועות נוספים.  מקצוע אחד צריך להיות ברמה 
של 5 יחידות לימוד לפחות, זהו מקצוע מורחב.   

מקצועות אלה מוצעים בבית ספרנו במסגרת ההרחבות. כל תלמיד בכיתה י' צריך לבחור שני 
מקצועות מורחבים.

הסבר כללי על הזכאות לתעודת הבגרות

לקראת הלימודים בחטיבה העליונה

החטיבה העליונה  מאפשרת לכם להיפתח אל תחומי עניין חדשים. כפי שתיווכחו לדעת, גם כאן 
האם  בכתות  מתקיימים  הלימודים  ומעורבות.  עניין  מתוך  מגוונת,  למידה  על  מוותרים  לא  אנחנו 
ובמקצועות ההרחבה השונים, בהם בוחרים התלמידים. במקביל ללמידה לקראת תעודת בגרות 
איכותית, מתקיימת בחטיבה העליונה פעילות ערכית מגוונת: התנדבות שכבתית, רצועה חברתית, 
מסע ישראלי, סמינר חברה ישראלית, עיסוק בשירות משמעותי, ועוד פעילויות נוספות, שנותנות את 

הטעם המיוחד והופכות את בית הספר לבית חינוך.



הרכב הרחבות בית הספר תשע"ח

מקצועות רצועה  אחת

תקשורת
לימוד עיוני

 3 יח"ל

לימוד מעשי
 2 יח"ל

ביולוגיה 

5 יח"ל

פיסיקה

5 יח"ל

טכנולוגיה 
תיב"מ

5 יח"ל התנסות 
תיאוריה

מוסיקה
לימוד עיוני

5 יח"ל 

רסיטל נגינה/
שירה
5 יח"ל

תיאטרון

תולדות התיאטרון 
3 יח"ל

תיאטרון מעשי
2 יח"ל

אומנות
תולדות האומנות 

2 יח"ל

 אומנות מעשית 
3 יח"ל

עיצוב 3 יח"ל

כימיה 

5 יח"ל

טכנולוגיה 
 מכניקה 
הנדסית

5 יח"ל

מקצועות רצועה  שניה

*ייתכנו שינויים במבנה ההרחבות וצפוייה הרחבה נוספת



אומנות

מגמת אמנות היא מגמה הומניסטית הרואה בחינוך לאמנות דרך חשובה ומפרה להתפתחות בני 
הנוער. העיסוק וההתנסות בתחומי האמנות, מאפשרות העמקת המודעות העצמית ומפתחות יכולת 

ביטוי אישית ומקורית. 

תולדות האומנות והבנתה – מקצוע עיוני אשר נלמד בשני פרקים:

פרק ראשון )יחידת לימוד אחת( מקצוע חובה בסיסי: הבנת משמעויות היצירה האמנותית, ולימוד 
שפת האומנות על רקע העולם המודרני. 

ה-20.  והמאה  ה-19  תולדות האומנות בתקופה המודרנית, המאה  לימוד(  יחידות  )שתי  שני   פרק 
הלימוד עוקב אחר סגנונות האמנות שעוצבו בהתאם לאישיותם ותפיסותיהם של האמנים, ובהקשר 

להתפתחויות  ולתהליכים כלליים, היסטוריים, חברתיים ופוליטיים שהתרחשו בעולם.
ובסיוע  והמחשב,  האינטרנט  באמצעות  ובמצגות,  בתמונות  ביצירות:  צפייה  תוך  נעשה   הלימוד 

ביקורים  בתערוכות. 

סדנא מעשית, ציור פיסול והתנסות בחומרים 

התלמיד מתנסה במשך שלוש שנים בטכניקות שונות ומגוונות של היצירה האמנותית ורוכש 
מיומנויות בתחומי הרישום, הציור בצבע, הפיסול וההדפס. "כלי עבודה" אלו מסייעים לתלמיד 

 לפלס את דרכו לקראת ביטוי אישי ומקורי. בכיתה י"ב, כל תלמיד בוחר נושא אותו הוא חוקר 
ומפתח במשך מספר חודשים, ומציג את עבודותיו יחד עם חבריו למגמה בתערוכה משותפת. 

פרויקט אישי זה, הוא הישגו האמנותי של התלמיד. 

עיצוב

ואסתטיים.  שימושיים  לצרכים  מוצר,  ויצור  תכנון  מחקר,  של  בתהליכים  עוסק  העיצוב   מקצוע 
הפנייה לעסוק במקצוע העיצוב בארץ הולכת וגוברת, עם עליית המודעות בדבר חשיבות העיצוב 

לתעשייה, לכלכלה ולאיכות החיים. מגמת האמנות מציעה עיצוב בתחום ההדפס האמנותי. 
ההתמחות בעיצוב היא בשני היבטים: 

א. סדנה מעשית )"יישומי עיצוב"(: יצירה בטכניקות מסורתיות לצד חדשות ומקוריות של הדפס. 
ב. יסודות העיצוב: לימוד עיוני של עקרונות ויסודות מתחום עיצוב המוצר. 

מרכזת: אביבה המאירי



תאטרון

מגמת התיאטרון שמה לה למטרה את טיפוח הכישורים האישיים של כל תלמיד ותלמידה ומתן 
הזדמנות לביטוי אישי ויצירתי במסגרת עולם התיאטרון. המגמה שמה דגש על פיתוח היצירתיות  

 וחידוד הקול הפנימי הקיים בתוכנו, וזאת מתוך הבנה כי היצירה האישית הינה מרכיב מהותי 
להצלחה בכל תחומי החיים.

תהליך הלמידה במגמה מתמקד בשלושה צירים מרכזיים:
א. ציר אחד הוא הציר התיאורטי בו לומדים ומתבוננים על התפתחות התיאטרון בתקופות שונות ועל 

מאפייניהם.
ב. הציר השני היא למידה של שפת התיאטרון בו צופים בהצגות ולומדים את מרכיביה השונים של 

הפקת הצגת תיאטרון.
דרך  אישי  מסע  עוברים  מהתלמידים  ואחד  אחת  כל  בו  משחק  לימודי  הוא  השלישי  הציר   ג. 
תפקידי  בכל  נושאים  התלמידים  בה  מקצועית  תיאטרון  להפקת  עד  וקול  תנועה  משחק,   תרגילי 
ביותר  גבוהה  מקצועית  ברמה  ויצירה  ביצוע  מיומנות  רוכשים  התלמידים  והמשחק.   ההפקה 
בתחומים הבאים: תורת המשחק, תורת בימוי, הפקת תיאטרון, פיתוח קול, תורת הדיבור, תפקידי 

המעצבים )תאורה, תלבושות, תפאורה( וכתיבה מחזאית.

מרכזת: לימור ברקו-מנגוני



ביולוגיה

בתוכנית רחבה ועשירה נלמדים שטחים רבים ממדעי החיים והביולוגיה, כאשר הדגש מושם על 
הבנת תהליכים ומושגים מרכזיים בעולם החי והצומח ועל דרך החקר.

תופעות  הבנת  האקולוגיה,  התא,  האדם  מגוף  מגוונים  לימוד  בפרקי  עוסקים  אנחנו   בשיעורים 
במשך  ואבולוציה.  מולקולרית  ביולוגיה  לגנטיקה,  ועד  והצמחים  החיים  בעלי  בעולם   מגוונות 
עיון,  ימי  וסטטיסטיקה,  מחשב  שימושי  מיושמים  במיקרוסקופ,  חקר  במעבדות  מתנסים   הלמידה 

סדנאות, מחנות ביולוגיים  וסיורים לימודיים.

ללימודי  להיחשף  הביולוגיה   תלמידי  לכל  ממליצים  אנו  לביולוגיה,  זיקה  בעל  מקצוע  הינו   כימיה 
הכימיה על מנת להבין את הרקע הכימי והביו-כימי של פעולות החיים, לפחות בכיתה י'. 

מקצוע הביולוגיה מעניק בונוס גבוה בחישוב ציון הממוצע של תעודת הבגרות ויכול להוות הרחבה 
נוספת גם לתלמידי מוסיקה, תיאטרון ואומנות.

ביוחקר ברשת, מחשב ועבודת גמר

מחקריים.  פרויקטים  משולבים  במגמה,  הלמידה  בשנות  וחקר  גילוי  של  שיטות  פיתוח  במסגרת 
בביולוגיה, בה  הלימודים  מיוחדת במסגרת  ניסויית  היא תכנית  לדוגמא,  תכנית הביוחקר ברשת, 
צוות  עם  שמתבצע  אישי  פרויקט  ובנוסף  לימודיים  וסיורים  חקר  מעבדות  מבצעים   התלמידים 

מקביל מבי"ס אחר באמצעות הרשת. 
ובחינה  סרטונים  באמצעות  מבוצעת  הצגתו  מחקר.  ומבצע  עבודות  תלקיט  מגיש   התלמיד 
 מקוונת חיצונית. התוכנית מעצימה את הלמידה האישית והמעצבת. גם העיסוק בפתרון בעיות חקר 
ועבודה  שיתופית  צוות  לעבודת  התלמיד  את  המכינה  מחקרית  בעבודה  מסייע  המחשב,   בעזרת 

מקוונת ברשת. הפרויקט משתלב בציון הבגרות הסופי ומהווה מתוכו 45%.  
מתוך  יהיה  המנחה  בביולוגיה.  גמר  עבודות  ולכתוב  לבצע  מוזמנים  המצטיינים  המגמה  תלמידי 
ליווי של מורה מבית הספר. עבודת  חיצוניים עם  וכן תתכן הפנייה למוסדות מחקר  צוות המורים 

הגמר מקנה 5 יחידות נוספות לתעודת הבגרות.

מרכז: דב לניר



כימיה

נושאים  של  מעמיקה   להבנה  כלים  ונותן  החומר,  ובעולם  הטבע  בחקר  עוסק  הכימיה   מקצוע 
העולם  על  מדעית  והסתכלות  חשיבה  כישורי  מפתחת  הלמידה  והפיסיקה.  הביולוגיה   בלימודי 

הסובב אותנו. 

במקצוע זה נלמד:
ביוכימיה,  פולימרים,  של  כימיה  כימית,  תעשיה  אנאליטית,  כימיה  ואנ-אורגנית,   אורגנית   כימיה 

אלקטרוכימיה ותרמודינמיקה.

הנושאים  עדכניים.  ובמכשירים  בציוד  התנסות  תוך  קטנות  בקבוצות  מתבצעים  כימיה   לימודי 
נלמדים באמצעות מעבדות וניסויי הדגמה. 

מתקיימים סיורים במכון ויצמן, בכור הגרעיני בשורק ובתעשיית הכימיה.
כימיה נלמדת במסגרת מגמת המדעים ברמה של 5 יח"ל.  הלימודים משמשים רקע טוב להמשך 
בכל אחד מהמקצועות הקשורים למדעי החיים והטבע ובו זמנית מאפשרים המשך לימודים בכל 

אחד ואחד מן המקצועות האחרים הקיימים על מפת ההשכלה הגבוהה בארץ.  
ניתן לשלב את לימודי הכימיה עם כל מגמה אחרת מהרצועה השנייה. 

מרכזת: גלה קרסיק



פיסיקה

ענפי  כל  של  ביסודם  נמצאת   הפיסיקה  המדעים.  ענפי  מבין  הבסיסי  המדע   היא   הפיסיקה 
ומבנם  אור,  קול,  חום,  החומר,  אנרגיה,  כוחות,  תנועה,  כגון  הטבע  בחוקי  עוסקת  היא   המדעים.  

הפנימי של האטומים. 
צורת הלימוד במגמה מתבססת על דרך החקר. התלמידים חוקרים ומבצעים ניסויים רבים לאורך 
הפיסיקה  המסתוריים.  הטבע  חוקי  את  וישיר,  חוויתי  באופן  ומבינים,  מפצחים  הם  דרכם   השנה, 
מה  לא  הוא  העולם  עולמנו.  של  ומדויקת  שלמה  תמונה  ובונה  המדעית,  החשיבה  את   מפתחת 

שחשבתם!

בלימודי 5 יחידות פיסיקה נלמד על:
תופעות  לפגוש  נוכל  שנתבונן  מקום  בכל  יום.  היום  בחיי  אותנו  סובבת  האופטיקה   -  אופטיקה 
 ,iPhone ב  המצלמה  תאורה,  גופי  אופטיים,  סיבים  חורפי,  ביום  קשת  באופטיקה.   הקשורות 

טלסקופים משוכללים, וגם מדי בוקר כאשר אנו מתבוננים במראה.  
נעים?  שהם  כפי  הגופים  נעים  מדוע  נלמד  הפיסיקה.  של  היסוד  אבן  היא  המכניקה   -  מכניקה 
מהגופים הקטנים ביותר, האלקטרון והפרוטון ועד הגופים הגדולים ביותר, הכוכבים. מחוקי ניוטון 

ועד לתורת היחסות של איינשטיין.
את  הוא מסמר  נמצא בברק,  רבים סביבנו. החשמל  נמצא בבסיסו של דברים  - החשמל   חשמל 

שערות ראשנו כשאנו מסתרקים,  והוא הדבק המלכד אטומים ומולקולות. 

חלק  שיחליף  ייחודי  חקר  פרויקט  אישי,  באופן  אחד  כל  התלמידים,  יבצעו  וי"ב  י"א   בכיתה 
 מיחידות הלימוד.  פרויקטים אלו יתאפשרו בהיקף של 2 יחידות לימוד או 5 יחידות. בקבוצות קטנות 
ובתמיכה אישית צמודה יחקרו יחד התלמידים והמנחה נושא לפי בחירתם.  הנושאים נמצאים מחוץ 
לנושאי מסגרת הלימוד )או מהווים העמקה שלהם( ולוקחים את התלמידים והמנחה אל עבר אזורים 

לא נודעים בפיזיקה! 

מרכז: טל פאר



טכנולוגיה: מערכות ייצור ממוחשבות

במגמת  הלומד  תלמיד  חייו.  תחומי  בכל  האדם  צרכי  את  משרתות  מצויות   הנדסיות   מערכות 
בתחום  המתעוררות  לסוגיות  מענה  ולתת  לבחון  לנתח  מסוגל  יהיה  ממוחשבות   ייצור   מערכות 

ההנדסי.
במסגרת לימודיו התלמיד יכיר גישות שיטתיות שונות לפתרון בעיות הנדסיות.  הלומד ירכוש כלים 
טיפול  תת-מערכות,  אפיון  ויכולת  כוללת  מערכתית  גישה  הנדסיות,  מערכות  ניתוח  לו:   שיאפשרו 

במערכות ובמנגנונים הנדסיים.
תכנית הלימודים  במגמה מייצגת קשת של מקצועות, החושפים את התלמידים למגוון רחב של 
של  בעולם  ויישומי  חשוב  חלק  שהם  ובתחומים  בנושאים  מדובר  טכנולוגיים.  ותחומים   נושאים 
טכנולוגיה מתקדמת, טכנולוגיית היי-טק, המקנים לבוגר ראייה מערכתית מקיפה ומעמיקה סביב 

מערכות בקרה, אוטומציה, חומרים ועיבוד ממוחשב .
לתלמיד  המקנות  טכנולוגית  ותעודה  בגרות  תעודת  לתלמיד  מקנה  מלאה  לימודים   תכנית 
אפשרות להמשך לימודים בעתודה טכנולוגית במסלול  לטכנאים  והנדסאים ובמוסדות להשכלה 

גבוהה. מקצועות המגמה מקנים לתלמיד בונוס בעת קבלה למוסד להשכלה גבוהה.
המגמה הינה בעלת אופי מדעי טכנולוגי המהווה אתגר לכל תלמיד המעוניין ללמוד בה. הלימודים 
יחידות הלימוד  במגמה מתקיימים תוך כדי ביצוע פרויקטים מעשיים במחשב  עליהם  מבוססות 

אותם הוא צובר.
תלמיד המגמה לומד שלושה מקצועות ראשיים:

מקצוע מדעי: פיזיקה , או כימיה או ביולוגיה או מדעי הטכנולוגיה. ברמה של 1 יח"ל או 5 יח"ל
מקצוע מוביל: מכניקה הנדסית ברמה של 5 יח"ל.

מקצועות התמחות: מערכות תיב"ם /סיב"ם ברמה של 3 או 5 יח"ל
ופרקי  חומרים  חוזק  סטטיקה,  במכונות,  בקרה  לימודי  משלבת   הלימודים  תכנית  כן,   כמו 
ומערכות  ויכולת המחשה ממוחשבת של מודלים  רובוטים, בחירת חומרים  ובניית  לימוד   מכונות. 
 הנדסיות. יכולת זו מאפשרת המחשת מכלול המערכת על כל חלקיה בעודה בשלב התכנון. המשכה 

.CNC וסופה בייצור ממוחשב במכונת ייצור CNC בהמרת מידע גרפי מהמחשב לתכנית

מרכז: שמואל כהן

טכנולוגיה: מערכות ייצור ממוחשבות



תקשורת

 הרחבה זו מציעה 5 יח"ל המורכבות מבחינה עיונית בתקשורת המונים ומהתנסות מעשית 
בתחום הקולנוע התיעודי )דוקומנטרי(. הרחבה זאת מאפשרת לתלמידנו ותלמידותינו "התכתבות" 

עם קהילת בית הספר המגוונת, עם המציאות שסובבת אותם/ן בישובים, באזור ובמדינה, ועם 
זהותם/ן.  אנחנו מאמינות כי שפת התקשורת מייצרת את מה שאנחנו מכוונים/ות אליו בחינוך: 

ערנות אישית וחברתית, חשיבה ביקורתית, גיבוש אמירה ועמדה אישית. 
להם/ן  ומאפשרת  העיניים  בגובה  התלמידים/ות  אל  שמדברת  מגמה  היא  תקשורת   מגמת 
 לשוחח עם המציאות ועם עצמם/ן, בעידן שמצד אחד "מציף" אותם/ן בתקשורת ומן הצד השני הולך 
על  מבוססים  התקשורת  לימודי  י'  בכתה  ערכים.  ועל  אתיקה  על  מסרים,  על  השיח  בו   ומתמעט 
הלימודים  במהלך  שונים.  תקשורת  ובאמצעי  בצורות  סדנאית  התנסות  ועל  עיונית   למידה 
 יתנסו התלמידים/ות בצילום, תאורה, כתיבת תסריט ועריכה. מכתה יא' מתחילים/ות התלמידים/ות 

להתנסות ביצירת סרטים.

מרכזת: אנה הס



מגמת המוסיקה מציעה 5 – 10 יח"ל ומיועדת לתלמידים הלומדים נגינה או פיתוח קול.
הלימודים במגמה תורמים לרמת הנגינה, מאפשרים לתלמידים להעמיק את ידיעותיהם והבנתם.

מקצועות הלימוד במגמה: 
א. תורת המוסיקה- תולדות וספרות המוסיקה המערבית.

ב. ידיעת המוסיקה- תיאוריה, הרמוניה, סולפג'. 
ג. תכנית ייחודית – "הזמר העברי".

ד. הרכבי נגינה / שירה.

ביצירת מוסיקה שלהם, במקביל להשתתפות בהרכבים  במסגרת הלימודים מתנסים התלמידים 
וקוליים במגוון סגנונות.  התלמידים גם  נוסעים יחד להופעות מוסיקה, פעילות  מוסיקליים, כליים 

נוספת התורמת לאווירה החמה והידידותית המאפיינת את המגמה.

יחידות הלימוד: 
ניתן להגיע ל- 5  יחידות לימוד לבגרות במוסיקה. תלמידים בעלי הישגים גבוהים ביותר בנגינה או 
בפיתוח קול יכולים להבחן ברסיטל המקנה 5 יחידות לימוד נוספות. סך הכל ניתן להגיע ל-10 יחידות 

לימוד לבגרות.

מוסיקה



ואחד עם  וקבוצתית למפגש עם הצדדים הפחות מוכרים של כל אחת  אישית  הוא הזמנה  המסע 
ועם המציאות החברתית הסובבת אותנו, על פניה השונים.  עצמה\ו, עם הכיתה אליה משתייכים  
ומנסה לבחון  ומקום הנוגעת במעגלים שונים של שייכות  זמן  פני  דינמית על  חווייה   ה"מסע" הוא 

סוגיות חברתיות מתוך האספקט האישי.
להם  שיש  נושאים,  או  תופעות  ערכים,  עומדים  יום  כל  במרכז  ימים:   5 פני  על  נפרש   ה"מסע" 

משמעות בחייהם של אנשים צעירים בישראל.                   
במקביל לתהליך הערכי מושם ב"מסע" דגש על הצד החברתי ועל העמקת ההכרות, בין תלמידי 

הכיתה, על שיתוף ועל אחריות אישית וקבוצתית.       

מסע ישראלי



פרוייקט בין תחומי המשלב בין מגמות ומהווה הזמנה לעיסוק בתרבות ישראלית.
בוזגלו המתגוררת  אי שם בפריפריה, מתמודדת משפחת  "פרח השכונות".  השנה עלה המחזמר 
התגלית  ועם  קשה  כלכלי  מצב  עם  ואהבה,  פרידה  הצלחה,  עם  עצב,  ועם  שמחה  עם   בשכונה, 
"פרח  על  המבוסס  מחזמר  לעלות  הבחירה  הדמיון.  את  שמציתה  בחצר,  ערק  באר  של   הפלאית 
השכונות" של קובי אוז, הייתה בחירה טבעית עבור מגמות המוסיקה והתיאטרון של בית ספר אנה 

פרנק – בית הספר שהוא עצמו פריפריה צבעונית ומגוונת רוויית קבלה, יצירה ואהבה.
       

מחזמר



סמינר חברה ישראלית

פרויקט עורכי דין

רגע לפני שיוצאים תלמידי י''ב אל העולם, יוצאים התלמידים למפגשים עם הצדדים המורכבים 
 של החברה בישראל. ביומיים של סמינר הם נחשפים לבעיות שיש לאוכלוסייה המתגוררת 

בפריפריה, לקשיים של הריחוק מהמרכזים הרפואיים והתרבותיים הנמצאים במרכז, לחצר 
האחורית של תל אביב בה מתמודד נוער עם הזנחה, עוני, חיים מופקרים וניצול. לאור כל אלה 

הם בוחנים את הרצון שלהם לתרום ולהיות מעורבים.  

"הדמוקרטיה היא יותר התהוות מאשר הוויה. ניתן לאבד אותה בקלות ואף פעם לא משיגים אותה 
באופן מלא. מהותה היא מאבק מתמיד" )וויליאם ה. הייסטי(

חינוכית  תכנית  פרנק  אנה  ע"ש  וייס  ברנקו  הספר  בבית  מתקיימת  זה  משפט  של   לאורו 
בשכבת י"א בשיתוף עם משרד עורכי הדין "גרוס, חודק, הלוי ושות'". השותפות בין משרד עורכי הדין 
 לבית הספר היא שותפות שצמחה לאחר מלחמת לבנון השנייה והעמידה במרכזה עיסוק בערכי

ומונחים  השנה  במהלך  המתקיימים  מפגשים  חמישה  עומדים  התוכנית  בבסיס  ובדמוקרטיה.  ם 
בשפה  שונים  בנושאים  פעילויות  הכוללים  הדין,  עורכי  משרד  של  והמתמחים  הדין  עורכי  ידי   על 

"מעוררת" ושונה מהשפה ה"בית-ספרית" המקובלת. 
את  מייצגים  יא'  תלמידי  בוערת.  חברתית  בסוגיה  העוסק  ציבורי",  ב"משפט  הפרויקט  של   שיאו 
הצדדים המתדיינים, את צוות השיפוט מרכיבות דמויות מרכזיות מעולם המשפט הישראלי, לרבות 

שופט/ת מבית המשפט.

מנהלת חטיבה עליונה: אורלי גל
יועצת חטיבה עליונה: חופית כהנא


