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לחנך ולטפח אנשים שלמים: חרוצים
השואפים להשתפר ולומדים מטעויות,
בעלי חוסן נפשי ועצמאות. מחוברים
לעצמם ומכירים בעוצמות ובחולשות
שלהם מתוך ענווה וקבלה. חולמים אך
מפוכחים. בעלי איזון פנימי, כלים
ויכולות להתמודד עם החיים בגישה

של מצוינות.
 

˙כני˙ מˆוינו˙, ˙יכון חד˘
הרˆליה ˙˘פ"ב 

תכנית ייחודית ואיכותית שמקבלת 
אליה תלמידים ממגוון תחומי דעת 

ובכך מאפשרת למידה מגוונת, 
עשירה ואקטיבית.

המסלול נבנה מתוך תשוקה, ידע 
וניסיון של צוות מורי המצוינות תוך 
גמישות מרבית להתאמת התכנים 

בהתאם לצרכי התלמידים, 
במציאות המשתנה ומתוך כוונה 

להכשיר את התלמידים לחיים 
במאה ה – 21.

 

השיעורים בתכנית מבוססים על 
מערכי שיעור ותכנים מקוריים 

וייחודיים המועברים על ידי מנחי 
התכנית כאשר במהלך השנה 
ייערכו פעילויות חוץ, סדנאות, 
הרצאות וסיורים המתחברים 

לשיעורים הנלמדים. 

 
 

 - ב' י שכבה 
ת ו י ו ד ד התמו ו ם  י כל ז  ג אר

ם י החי י  ר אתג עם 



מהי מנהיגות/סוגי מנהיגיםמהי מנהיגות/סוגי מנהיגים

סוגי קבוצות בחברהסוגי קבוצות בחברה
הישראלית ואיפה אני בתוכןהישראלית ואיפה אני בתוכן

תנועות חברתיות ששינו אתתנועות חברתיות ששינו את
העולםהעולם

יוצרים שינוי- בתוך התיכוןיוצרים שינוי- בתוך התיכון
ובסביבה בה אני חיובסביבה בה אני חי

כדור הארץ- סדנת טבעכדור הארץ- סדנת טבע

ללמוד איך ללמוד- לקראתללמוד איך ללמוד- לקראת
בגרויות.בגרויות.

מפגש עם דמויות מעוררותמפגש עם דמויות מעוררות
השראההשראה בנושאים הנלמדים בנושאים הנלמדים

בשנה זו.בשנה זו.  

פרויקטיםפרויקטים

שכבת יא- אני והסביבה:שכבת יא- אני והסביבה:

  

  

  

  

  

  

  

  

ההתלמיד/ה במרכזתלמיד/ה במרכז

היכרות עם עצמי- מסוגלות,היכרות עם עצמי- מסוגלות,
אמונה, דימוי.אמונה, דימוי.  

תקשורת בינאישיתתקשורת בינאישית
  

רושם ראשוני וחקררושם ראשוני וחקר
עצמי-יומן מסעעצמי-יומן מסע

סטריאוטיפים ואידיאלים-סטריאוטיפים ואידיאלים-
ומה שבניהםומה שבניהם

התמודדות עם לחציםהתמודדות עם לחצים
ומשבריםומשברים

מפגש עם דמויות מעוררותמפגש עם דמויות מעוררות
השראההשראה בנושאים הנלמדים בנושאים הנלמדים

בשנה זו.בשנה זו.  

פרויקטיםפרויקטים

שכבת י'- שייכות/זהות/ערכים:שכבת י'- שייכות/זהות/ערכים:

  

  

  

  

  

  

  

רושם ראשוני הלכה למעשהרושם ראשוני הלכה למעשה

הכוונה תעסוקתית- כתיבתהכוונה תעסוקתית- כתיבת
קורות חיים והכנה לראיונותקורות חיים והכנה לראיונות

עבודהעבודה

תחקיר וחקר נושאיםתחקיר וחקר נושאים
משמעותיים בחברהמשמעותיים בחברה

היכרות עם תרבויות שונותהיכרות עם תרבויות שונות
וכללי התנהגותוכללי התנהגות

הכנה כלכלית- חינוך פיננסיהכנה כלכלית- חינוך פיננסי

מפגשים עם דמויות מעוררותמפגשים עם דמויות מעוררות
השראה בנושאים הנלמדיםהשראה בנושאים הנלמדים

ארגז הכלים שליארגז הכלים שלי

פרויקטיםפרויקטים

שכבת יב- פרקטיקה ויישום:שכבת יב- פרקטיקה ויישום:

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  


