
 

  

 מדעי טכנולוגי

מסלול מצוינות לימודי עם פיתוח אישי 

 וערכי
-הינה מיזם משותף של תכנית תלפיות, אוניברסיטת תלתכנית נחשון 

 אביב והאגף למחוננים במשרד החינוך ומטרתה:

פוטנציאל לעתודה מובילה פיתוח וטיפוח נוער מוכשר וערכי ליצירת 
 למדינת ישראל

 

 ערכי

 
 ישיותיא

 

 השכלתי

 

 הם העצמת שלושת בסיסי הכוח: עקרונות התוכנית 

 עם, מדינה, -ישראל 

 חברה 

 אוניברסלי

 הנעה עצמית והובלה יהודי, ציוני

 כלי הבעה



  

 מחויב לקיומה 

 ולקידומה של מדינת 

 ישראל כמדינה יהודית

 דמוקרטית מתקדמת

 מעולה בעל פוטנציאל 

 למצוינות מקצועית

  במגוון כיווני התפתחות 

 מגובה ביכולות 

 ותובנות אישיות

  שונות חברתיות 

 אחראי, יוזם, תורם 

 , ומוביל בעם, במדינה

 על בסיס ערכיבבחברה ו

  מוצק

 אשר ממנו נגזרים ערכי התוכנית 

 



 

 

  

 התנהגות ערכית 

 .חתירה מתמדת למצוינות אישית ומקצועית 

.הובלה ותרומה לעם, למדינה ולחברה 

 ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית מתקדמת. ארץמחויבות לקיומה ולקידומה של 

 

 ערכי תוכנית נחשון נגזרים באופן ישיר מדמות הבוגר

 
 שלבים 3יושם על תוכנית לפיתוח מנהיגות המבוססת על הדגש בתיכון 

 
 פיתוח תפיסות ובניית תחושת מסוגלות על ידי ליווי

 אישית/ פרטני וקבוצתי במהלך תהליך פיתוח יוזמה
 קבוצתית.

 

 הקניית כלים ומיומנויות

 

 מתן ידע

 



השכלתי

אישיותיערכי

 

  

 למעשה בימי נחשון?התוכנית הלכה כיצד מתבצעת 

 
שעות לימוד רצופות במהלך  6הפעילות בתכנית נחשון מתקיימת במסגרת של 

 .ע הלימודיםשבו
 עוסקים בנושאים מדעיים משמעותיים המתמקדים

 ב"נוף המחקר המדעי העכשווי" בכימיה,

 פיסיקה וביולוגיה המהווים העשרה

 מעבר לתוכנית הלימודים המדעית הנלמדת

 בבית הספר , כגון : אנרגיה , ננוטכנולוגיה ועוד.

 

 מתמקדים בהעצמת כישורי רטוריקה 

 והבעה, בפיתוח תהליכי מודעות במסגרת

 תהליכי "אימון אישי". התלמידים מתנסים  

 מעמיק של תכנים, בבנייה בלימוד

 והנחיה של תהליכים מתאימים  

 ומעבירים אותם במסגרת "ימי נחשון".

 התלמידים עוסקים בדילמות ערכיות

 המלוות את חייהם במעגלים  

 שונים, יוזמים ומובילים תוכניות

 התנדבות ייחודיות בבית הספר ובקהילה. 



 

  

 יוזמה והתנדבות

 למידת חקר

 עבודה בקבוצות

 חניכה אישית

 הובלת צוות
 סיורים וסמינרים

 תחווייתיוסדנאות 
 התנסות בהדרכה



 

 

  

 - יסודי לחטיבהמתנאי הקבלה 

 
 התנהגות טובה מאוד. 

 סיום מחצית א' ומעלה בתעודת  90 ממוצע ציונים             

 כיתה ו'.ב

 90מעל  עבריתבגלית ו, אנציון במתמטיקה. 

 .ריאיון קבלה 



 

  

 - ח' ומח' לט'ל  מכיתה ז'  בחטיבה

 
  התנהגות טובה מאוד. 

  ח'כיתה ז'סיום ומעלה בתעודת  85 ממוצע ציונים ,. 

  ומעלה 80 -הקבצה א'ב גליתאנוב ציון במתמטיק. 

   80ציון בעברית מעל. 



 

 - חטיבה לתיכוןמתנאי הקבלה 

 
  התנהגות טובה מאוד. 

  בתעודת מחצית א' בכתה ט'ומעלה   90ממוצע. 

  יח"ל 4-5ציונים באנגלית ומתמטיקה המתאימים ל. 

   80ציון בעברית מעל. 

 ריאיון קבלה. 

 .המלצת מחנך 


