
 והערכים   חינוךאגף העיריית הרצליה                        

541169מס' ביה"ס תיכון היובל הרצליה              

  

       

 46100ה מיקוד  הרצליי  ,  5556, ת.ד.  27תיכון ה"יובל" הרצלייה, רחוב דוד שמעוני              
 09-9553423, פקס:  09-9567587,  09-9542529,  09-9541055,  09-9503604טל:             

 http://hayovel.co.ill:   אתר     Hayovel_highschool@walla.co.il:   א"לד  

 

 

 עופר אילות : מנהל

 , הרצליה  27 : רח' דוד שמעוניכתובת

 09-9567587,  09-9503604: טלפון

 hayovelrishum21@gmail.com לשאלות בנושא רישום: דוא"ל

   https://hayovel.co.il " תיכון היובל הרצליה": אתר בית הספר
 

 

 אור כללי: ית

מקדם ערכים ברוח כבוד האדם, מתחדש ה  בית חינוךהוא  תיקים והמובילים בהרצליה,  ו, מהתיכונים הו תיכון היובל •

 . 21  -חדשנית, עניין ולימודים המקדמים את התלמידים למיומנויות המאה המשמעותית וומוביל מצוינות, פדגוגיה 

ירה ו אוצד  לכל זאת    ,תרומה לקהילהו  בחינות הבגרות, גיוס משמעותי לצה"ליותר בכאות גבוהה במתאפיין בזהתיכון   •

 מוגנות ואכפתיות. כבוד הדדי, של 

מקדם דיאלוג משמעותי ויחס אישי. שיעורי החינוך מתקיימים במסגרת של חצאי כיתות ומאפשרים   היובל  תיכון •

 ית.שיח אמיתי וקידום כל תלמיד ברמה הרגשית והחברת

 לצד  מדעים אומנויות, ספורט ומגמות    ,ידעאס"מ הביה"ס שם את הדגש על פיתוח  ולכן,    כל תלמיד הוא משמעותי •

 מתחום מדעי החברה.  מגמות הומניסטיות

 . באופן מיטבי למצות את הפוטנציאל האישי שלו את הקרוב ללבו וללמוד   דלכל אח הרב מאפשר  מגוון המקצועות •

הקהיל • שתחושת  מאמינים  הלימודית  אנו  האווירה  את  שמקדמת  זו  היא  והוריהם  התלמידים  של  והשייכות  ה 

גודלו.   למרות  הספר,  בבית  שמתקיימת  ה  החיבורים ו  האנושיות והמשפחתית  יוצרים  ,  חברתיוה  רגשי ה  פדגוגיבין 

 אווירה שהופכת את שנות התיכון לחוויה מעצימה לחיים.

קם של התלמידים חברי תנועות הנוער שלהם אנו נותנים מענה,  בשנים האחרונות )עם פתיחת שבט צופי ארד( גדל חל •

 מטפחים ומעודדים את פעילותם.

 

והכרת  ציונות  שותפות,  נתינה,  של  הערכים  חידוד  בזכות  הערכי.  בתחום  פועלו  על  רבה  להערכה  זוכה  היובל  תיכון 

. גאוותנו על פיתוח החשיבה  השבטים השונים בחברה הישראלית, זכה בית הספר בתעודת הוקרה מטעם נשיא המדינה

 הביקורתית של תלמידינו והפלורליזם המתבטא בקבלת והכלת השונה.

 

 על אזוריות:האמנות שלנו הן מגמות מגמות 

 לבחירה: 

וניים וסדנאות וכוללים לימודים עי  רתיתיויצלתלמידים למידה חווייתית    הלימודים במגמה מקנים   -אמנות ועיצוב •

ציור,   כמו:  ועוד.צילום,    ,עיצוב,  רישוםמעשיות  ממוחשבת  ובגלריות,   גרפיקה  בתערוכות  מבקרים  התלמידים 

 משתתפים בסדנאות חיצוניות של רישום ויצירה ומבצעים פרויקטים שונים עבור הקהילה. 

mailto:hayovelrishum21@gmail.com
https://hayovel.co.il/
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היא    -מחול • המחול  בארץמגמת  המצטיינות  המגמות  זו    .אחת  המאפשרים   מגמה  חווייתיים  לימודים  מציעה 

המח  בתחום  ייחודיות  התפתחות  סדנאות  מחול,  במופעי  צפייה  משלבים  במגמה  הלימודים  בעתיד.  גם  ול 

 ל, מחנה אומנויות ועוד."בהשתתפות אומנים מהארץ ומחו 

לימודי משחק ותאטרון ברמה מקצועית גבוהה לתלמידים בעלי עניין באומניות הבמה ובעבודה קבוצתית   -תאטרון •

ה  משמעותית. התלמידים  מעלים  המגמה  שחקנים במסגרת  עם  ייחודיות  בסדנאות  מתנסים  מקצועיות,  פקות 

 ץ )רפרטוארי ופרינג'(. ובמאים מהתחום וצופים בהצגות במיטב התאטראות באר

מוסיקלי   • שיפעל    –הרכב  מוסיקלי  הרכב  הקמת  מתכננים  אנו  ומנגנים  ששרים  התלמידים  וריבוי  הביקוש  לאור 

 כתכנית העשרה לתלמידי בית הספר המעוניינים בכך. 

 

 ת וייחודי ותמגמ

והחקלאות.  זהו  -ביוטכנולוגיה • בתחום הרפואה, התעשייה  ופיתוח  יישומי, העוסק במחקר  הלימודים   ענף מדעי, 

. הלימודים מלווים ביוטכנולוגיהובנוסף    י )ביולוגיה או כימיה או פיזיקה(במגמה כוללים לימוד מקצוע בסיסי מדע 

 יח' לימוד מדעיות.  10מה מקנה  המגגמר.   ט פרויקל   מחקר במכון ויצמןבביצוע 

ואסלאם   • עולם הערבים והאסלאם, לדוברי עברית, מזמין את התלמידים להכרות מרתקת    –לימודי מזרח תיכון 

ויוצאת דופן עם התרבות, המיסטיקה, המנהגים וההיסטוריה של האסלאם לפלגיו השונים. מקנה לתלמידים ידע 

 מדינת ישראל.  ויכולת לגבש עמדה ביחס לנעשה סביב ובתוך

 

 לתלמידים מצטייניםמסלולים 

 תלמידים מצטיינים במסגרת כיתות ייחודיות:ביה"ס נותן מענה ל •

o  של קורסים מטעם   יום בשבוע מוקדש ללמידה חדשנית ומתקדמת  -(תיד ע  וצרים , יידמהק  ואים)ר  ע"רקי  מסלול

המקדמת חווייתית  למידה  הבינתחומי.  והמרכז  ת"א  היכולת    אוניברסיטת  ולעבוד  את  עצמאי  לומד  להיות 

 הכיתה מיועדת למצטיינים וסקרנים בלבד. בצוות. 

o של יחידתהנסמכת על התוכנית הערכית      העשרה  יום בשבוע לתוכניתכיתה ייחודית שבה מוקדש    -  נחשון  מסלול 

"תלפיות הצבאית  צוות.-"  העילית  ועבודת  מנהיגות  בתחומי    ערכים,  מצטיינים  לתלמידים  מיועדת  הכיתה 

 המדעים.

o  ומרכים  ע)  ס"עמו  מסלול בשבוע    -(  פורטסצוינות  יום  מוקדש  שבה  ייחודית  בתחומי כיתה  העשרה  לתכנית 

 , ולצדם תלמידי מגמת המחול. שהם תלמידים מצטיינים הכיתה מיועדת לספורטאים  פעילים .הספורט

o המצטיינים  וסקרנים  ערכיים,  נבונים  נוער   בני  ילמדו  תחומי  הרב  המצוינות   במסלול  -תחומי    –רב    מסלול 

  להרחיב   השואפים,  חברתית  מעורבות,  החברה  מדעי,  מדעים,  מחול,  ספורט,  שונים  בתחומים  ומתעניינים

, שלהם  החזקות  של  ביטוי  לתלמידים  תאפשר,  לשבוע  אחת  שתתקיים  העשרה  תכנית.  התעניינותם  תחומי 

  שירצה למי) יתאפשר זו  כיתה  במסגרת  .שונות ליוזמות עידוד תוך, ועצמאות נהיגותמ צוות עבודת, יצירתיות

 . עצמאי  באופן או במחול, הכדורסל קבוצת עם יחד להתאמן(  ויתאים

o   למצטייני  -  טעמ"מסלול החינוך  משרד  של  לאומית  תכנית  טכנולוגית(  מדעית  המדעים, )עתודה  בתחומי  ם 

 הטכנולוגיה והמתמטיקה. 
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 טכנולוגיההמדע ו הות בתחום מקצוע     

לימודים המקנים ידע מעמיק במקצוע, פותחים דלת להמשך   -)פיתוח אפליקציות(    והנדסת תוכנה  מדעי המחשב  •

 יח"ל.  10לימודים גבוהים בתחום ומהווים קרש קפיצה לשיבוץ ביחידות התקשוב וחיל המודיעין. 

 . (נולוגי מזכים בבונוס בעת הקבלה לטכניוןלימודים במסלול מדעי טכ), יח"ל  5ברמת  -פיזיקה, כימיה •

של יח"ל,    5ברמת    –ביולוגיה   • שילוב  התא.  וחקר  גנטיקה  וקיימות,  אקולוגיה  מיקרוביולוגיה,  בתחומי  לימודים 

 וסיורים לצורך למידה פעילה.  מעבדות חקר

 מפורט לעיל כמגמה ייחודית.  -ביוטכנולוגיה  •

 

 :החברה והרוחמקצועות בתחום 

מצטיינים ברמה של    כנית ייחודית המקנה לתלמידיםת-ויחסים בינלאומיים בשפה האנגלית  ומטיהלימודי דיפל •

שוב סכסוכים, יצירת תקשורת בונה ומקדמת, יבעיות וי רוןפתהלימודים כוללים  יח"ל נוספות.  5יח"ל באנגלית,   5

 ( ועוד. Debateאמנות הדיון )

, עם שילוב של  21-חומי הכלכלה ועולם העסקים של המאה ה תכנית ייחודית העוסקת בת -עסקים  כלכלה ומנהל •

 רתית. ילמידה מעשית בתחומי היזמות העסקית והחשיבה היצ

אקטואליים ולמדיה הכתובה והדבורה, כגון:  הלימודים חושפים את התלמידים לנושאים  - המונים תקשורת •

  עריכה,ים בהפקת סרטים, צילום, התלמידים מתנס הקשר בין פוליטיקה ותקשורת, פרסום ואתיקה עיתונאית.

   בימוי ועוד.

  הפעלתו ופיתוחו של המשאב האנושי  ,ניהול עובדיםכגון:  עוסקת בנושאיםש טכנולוגית תכנית   -משאבי אנוש  •

אותו יגיש התלמיד   גמר פרויקטיח"ל בתחום וזאת באמצעות  10. התכנית מאפשרת לתלמיד להשיג ועוד  בארגון

 שנות לימוד.  3בתום 

חטיבת הביניים  שנלמדו בהמגמה פונה לתלמידים המעוניינים להמשיך את לימודי השפה הערבית  - יתערב •

 יח"ל. הלימודים מאפשרים השתלבות ביחידות המודיעין של צה"ל.   5ולהתמקצע בלימודים אלה ברמה של 

 מפורט לעיל כמגמה ייחודית.  – מזרחנות ואסלם •

   .יח"ל 5מסלול לכתיבת עבודות גמר ברמת  •

 

 לתלמידים הזקוקים לסיוע לימודי 

באמצעות הוראה פרטנית, הקניית אסטרטגיות למידה, תגבורים, שעות שילוב ומתנדבים.   לתלמידיםביה"ס מסייע  

 הסיוע נקבע בהתאם למסלול אליו משובץ התלמיד. 

וטיבציה  ת לתלמידים בעלי מ ומיועדהכיתות    .לבגרות מלאה לימודים  - כיתות מב"ר ואתגר / שח"ר מסלול •

 בקבוצות למידה קטנות. ,ת הוראהומוקדהכיתות מגבוהה.  

מהו"ת • ותובנה  -מרכז  התעצמות  לימודי    מרחב  מענה  נותן  למידה(  המרכז  לתלמידים מענה  ו)אסטרטגיות    רגשי 

 שאובחנו כלקויי למידה.  
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אשר  ותלמידי החוץ   לכל תלמידי העירלחטיבות המזינות )בן גוריון ורעות( ו יםפתוח   יםערב

  21.2.21 ביום ראשון מויתקיי, מעוניינים להשתלב במגמות האמנות השונות שהן על איזוריות

 פרטים נוספים באתר תיכון היובל. –  21:00 – 19:00בשעה  22.2.21וביום שני 

 

מועדים לאודישנים למגמות האמנות העל אזוריות, לכיתת הספורט  ופרטים בדבר קבלה  

   מופיעים בלו"ז לרישוםת השונות למסלולי המצטיינים ולמגמו

 

 

 

 


