
חוברת
המגמות

הייחודיות
לשנת הלימודים תשפ״ב



ערב חשיפה למגמות הייחודיות ייערך בזום

ביום ג׳, 2 בפברואר 2021, כ' בשבט תשפ"א,

בשלושה סבבים החל מהשעה 19:00 בערב.

 

מבדקי ההתאמה והראיונות האישיים יערכו

בין התאריכים 19-23 בפברואר 2021,

בהתאם להנחיות הקורונה באותה עת.

 

לוח הזמנים המדויק והקישור למפגשים

יפורסמו לקראת מועד החשיפה באתר בית

החינוך שלנו ובאתר העיריה.

 

 

 

 

בואו בשמחה ובאהבה!



לקריאה נוספת אפשר להיכנס לאתר המגמות שלנו

קראתם את החוברת ועדיין סקרנים?

www.galili-megamot.org.il

http://www.galili-megamot.org.il/


 המדעית
הרב-תחומית

המגמה

כיתת נחשון

לדעת. לחקור. להוביל.



בעשורים הקודמים שם העולם המדעי דגש על התמקדות המדען בתחום ספציפי
ממוקד עם מעט מאד נקודות ממשק ושיתופי פעולה בינו לבין התחומים האחרים.
מגמת המדעים הרב תחומית בגלילי פועלת מתוך אמונה, שתפקיד בית הספר
להתאים את עצמו לצרכים ההולכים ומתפתחים של החיים במאה העשרים ואחת.
במסגרת לימודי המגמה ירכוש התלמיד ידע, מיומנות וערכים שיהיו נחוצים לו כדי
שיוכל להוביל, להנהיג ולחיות חיים משמעותיים בעולם טכנולוגי, עשיר במידע
ומשתנה תכופות. תכנית הלימודים הייחודית שמה דגש על הרחבת האופקים,
חשיפה לתחומי המדע השונים תוך התייחסות להיבטים אתיים ופילוסופיים של

המדע בהקשר חברתי ותרבותי רחב.

בנוסף, בשנת הלימודים תשפ"א שולבה מגמה בתוכנית נחשון. תוכנית שנהגתה על ידי
יוצאי ׳תלפיות׳ שהעבירו את התוכנית "גיור" מהצבא לחינוך. תוכנית נחשון מבוססת על
שלושה בסיסי כוח: אקדמי, אישיותי וערכי ומכוונת למצוינות מקצועית במגוון כיווני
התפתחות, הנסמך על חשיבה מדעית, יכולות אישיות ותובנות חברתיות, על-מנת להיות
פרט תורם ומוביל בעם, במדינה ובחברה. במסגרת תכנית הלימודים הרגילה משולב יום
בשבוע ייעודי בו יתקיים לימוד אקטיבי, עבודה בצוותים, סיורים לימודיים ותכנית העצמה

אישית.

הלימודים במגמה יחלו בכיתה י' וילוו בתכנית עשירה הכוללת סיורים, סדנאות, וימי עיון כגון:
התנסות מעשית במעבדות באוניברסיטאות ומכוני מחקר במגוון נושאים כמו זיהוי פלילי,
הפקת DNA,השבחה גנטית, הנדסה חקלאית, שימור מזון, מדעי מוח ועוד, פעילויות
חווייתיות והתנסויות בתחומי הרפואה בנושאי צנתור, לידה, השפעת עישון סמים ואלכוהול,
הרצאות אקדמיות באוניברסיטאות בתחומים שונים כגון:  ביוטכנולוגיה, אסטרופיזיקה,
סודות ההצפנה וננוכימיה, חשיפה לחברות היי-טק בסיורים מודרכים, דיון בסוגיות שונות
בתחומי האתיקה של המדע, חשיפה להיבטים שונים של הפילוסופיה וההיסטוריה של
המדע, תרגילי פיתוח מנהיגות חברתית וסדנאות בירור עמדות, העצמה של מיומנות

תקשורת, רטוריקה ועמידה מול קהל.

התלמידים יוכלו לבחור שני מקצועות מדעיים, או שילוב בין מקצוע מדעי (כימיה, פיזיקה וביולוגיה) ומקצוע
הרחבה אחר כמו מדעי המחשב, משפטים, פילוסופיה יהודית, אזרחות, היסטוריה ועוד. הלימודים בכיתה ישלבו
אלמנטים של טיפוח חשיבה ולמידה בדרך החקר- גם במקצועות המדעיים וגם במקצועות החובה העיוניים
בתכנית ייחודית של המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. בכיתה בכלל ובלימודי החקר בפרט יושם דגש גם על
עבודת צוות ושיתוף פעולה בין התלמידים, המשלב למידה והוראת עמיתים ומתן כלים יעילים לניהול הלמידה,

לתרגול, לביטוי אישי וליצירה.

תנאי קבלה: 
        ציון טוב מאוד בהתנהגות

        הקבצה א' במתמטיקה בציון שנתי
        של 85 ומעלה.

         ממוצע ציונים של 85 ומעלה.
         מבדק התאמה וראיון אישי.

         תיתנן עדיפות לתלמידות 
ותלמידים אשר מעורבים ופעילים

חברתית.

למידע נוסף

לחצו כאן

http://www.galili-megamot.org.il/%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%91-%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa/
http://www.galili-megamot.org.il/%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%91-%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa/


המגמה
המדעית-טכנולוגית

בהתמחות  הנדסת אווירונאוטיקה וחלל

ם י ש ד ח ת  ו מ ל ו ע ם  י ל ג מ



הלימודים במגמה מורכבים משלושה מקצועות:
       מקצוע מדעי: פיזיקה בהיקף של 5 יח"ל

       מקצוע מוביל: מדעי ההנדסה בהיקף של 5 יח"ל
       מקצוע התמחות: טכנולוגיה מוכללת – ביצוע פרויקט קבוצתי בהיקף של 5 יח"ל

מקצוע מדעי ההנדסה הינו מקצוע רב-תחומי שבו התלמידות והתלמידים לומדים שלושה תחומי תוכן: אלקטרוניקה,
אלגוריתמיקה ואווירו-חלל. מקצוע זהנבנה בראייה כי מהנדס מוצלח אינו יכול להסתפק בידע ממוקד בעולם תוכן
בודד, אלא נדרש לשלב בעבודתו ידע אינטרדיסיפלינרי. לכן, במהלך הלימודים התלמידים פותרים בעיות ובונים
במעבדה מערכות המשלבות את תחומי התוכן השונים. בתחום מערכות אלקטרוניות התלמידים ילמדו אלקטרוניקה
תקבילית וספרתית, כולל התנסות מעשית באמצעות מיני-בקר. בתחום האלגוריתמיקה התלמידים ילמדו תכנות

חומרה בשפת פייתון, ההופכת נפוצה יותר ויותר.
הנדסת אווירונאוטיקה וחלל הינה תחום הנדסי העוסק בפיתוח של לוויינים, כלי טיס ומערכות טכנולוגיות אוויריות
וחלליות. זוהי דוגמה למחקר בין-תחומי שעושה שימוש נרחב בעקרונות ההנדסה, המדעים המדוייקים, הניהול ועוד.
בתחום אווירו-חלל התלמידים ילמדו מגוון רחב של נושאים: הכוחות הפועלים על כלי טיס, הנעת כלי טיס וחלליות,

בקרה, אסטרופיסיקה ועוד.
 

במסגרת מקצוע ההתמחות עובדים התלמידים בצוותי פיתוח ומתמחים בתכנון ובבניית פרויקטים, משלב ההנבטה
ועד לבניית אב-טיפוס. העבודה הינה תוך לימוד עצמי, חשיבה מערכתית ויישום הכלים שנרכשו במסגרת הלימודים

במגמה.

ציון טוב מאוד בהתנהגות
הקבצה א' במתמטיקה בציון שנתי של 85 ומעלה.

ממוצע ציונים של 85 ומעלה.
מבדק התאמה וראיון אישי.

תנאי קבלה: 

למידע נוסף

לחצו כאן

המגמה המדעית-טכנולוגית בהתמחות אווירונאוטיקה וחלל הינה מגמת
מצוינות, המיועדת לתלמידות ותלמידים בעלי יכולת לימודית גבוהה,
המתכננים להמשיך את לימודיהם באקדמיה בכלל ובתחום המדע,
הרפואה ו/או  ההנדסה בפרט. תלמידים המחפשים אתגר וענין וחולמים
"לגעת בשמים". מטרת המגמה היא להקנות בסיס מדעי איתן, המשלב
רמה גבוהה של מיומנויות למידה, חקר ותכנון בסביבות עתירות טכנולוגיה.

המגמה משלבת סיורים מקצועיים והרצאות אורח מתעשיית ההיי-טק, התעשיות הביטחוניות
ומהאקדמיה. ראוי לציין כי בוגרי המגמה זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית איכותית, המקנה בונוסים
בקבלה לאוניברסיטאות. לכן בוגרי המגמה מבוקשים במסלולי האקדמיה היוקרתיים ביותר ופתוחה

בפניהם קשת רחבה של לימודים אקדמאיים.

http://www.galili-megamot.org.il/%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99%d7%aa-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%aa/
http://www.galili-megamot.org.il/%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99%d7%aa-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%aa/


מגמת ממשל
ומשפט

להכיר את עולם המשפט והצדק



תכנית לימודים ייחודית, שפותחה במיוחד עבור תלמידי גלילי
המאפשרת ללומדים להבין את המציאות הפוליטית והחברתית
בעיניים משפטיות, לנתח אירועים ולגבש עמדות אישיות בקשר
לשאלות העומדות בראש סדר היום הציבורי בישראל. מדובר
בתכנית של 5 יחידות לימוד לבגרות, שקיבלה את אישור משרד
החינוך, והיא נפרשת על פני שלוש שנות לימוד. התכנית מיועדת
לתלמידים מצטיינים, ומקנה להם כלים לחשיבה משפטית ממגוון
תחומי המשפט, שיפור ועיצוב יכולות הטיעון, השכנוע והדיבור

בציבור.

במהלך שנות הלימודים בתיכון, נכיר את עולם המשפט הישראלי 
ונפתח כלים לחשיבה משפטית. נלמד לעומק את נושא המשפט
הפלילי ובכלל זה ניתוח העבירה, מהלך המשפט עד פסיקת השופט
וקביעת רף הענישה. בנוסף נעסוק בדילמות משפטיות המשפיעות
על כולנו, תוך עיסוק בשאלות יסוד על החברה והכלכלה כפי שבאות
לידי ביטוי בדיני חוזים, דיני עבודה ומשפט חוקתי. התכנית משלבת
עיסוק בנושאים מתחום הממשל, מנקודות מבט שונות, לרבות
דילמות בדמוקרטיה ביחס לנושאי ביטחון, מגדר, עסקים ופוליטיקה.
בנוסף ישולבו תכנים מלימודי מנהיגות, וכן מתחום הקרימינולוגיה.
במסגרת התכנית, בית הספר יזם גם שיתוף פעולה ייחודי עם המרכז

האקדמי שערי מדע ומשפט.

תנאי קבלה:
ציון טוב מאוד בהתנהגות

ממוצע ציונים של 85 ומעלה        
משימת הערכה       

ראיון אישי

הלימודים במגמה מגוונים, עדכניים וחווייתיים
וכוללים עריכת משפט מבוים, סיור לבית משפט, מפגשים עם נציגי
אכיפת החוק ועוד. זאת, על מנת לטפח אצל הלומדים ארגז כלים
לראייה רחבה ומושכלת של העולם הסובב אותנו, על רקע אתגרי
העתיד. התכנית מדגישה לא רק ידע, אלא גם יכולות וכישורים
קוגניטיביים, חברתיים ותהליכיים, המקדמים חשיבה יצירתית וניתוח
ביקורתי לצד פיתוח מצויינות וכישורים אישיים ובין-אישיים הנדרשים

כחלק ממיומנויות המאה ה- 21.

למידע נוסף

לחצו כאן

http://www.galili-megamot.org.il/%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94/%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%95%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c/
http://www.galili-megamot.org.il/%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94/%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%95%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c/


מגמת

אמנות

חזותית
המקום שלך

לסקרנות,
לביטוי

וליצירה חדשה



הלימודים מקנים 5 יח"ל:  3 יח"ל בתולדות האמנות והבנתה + 2 יח"ל
באמנות המעשית. תכנית הלימודים המעשיים מתרכזת בתחומים המסורתיים
כמו ציור, רישום ופיסול לצד סדנאות ייחודיות במדיה עכשווית כמו אנימציה,
צילום ואמנות במרחב הציבורי. התכנית העיונית כוללת שיעורים בתחום
תולדות האמנות והבנתה. בשיעורים נרכוש מושגים ומתודות שיעזרו לנו לגשת
ליצירות אמנות ולהעניק להן משמעות, ונכיר יצירות ואמנים מרכזיים בדגש על

תקופה היסטורית נבחרת, אמנות מודרנית ועכשווית.

התלמידים יחשפו לעולם האמנות העכשווית דרך סיורים בתערוכות,
הרצאות וסדנאות אמן, המחברות בין החומר העיוני הנלמד לתהליכי
יצירה בסדנה. במהלך שנת הלימודים מציגים התלמידים מיצירותיהם
בחללי בית הספר בדרך קבע ובתערוכות שנתיות. במהלך כיתה י"ב
מתרכזים התלמידים בפרויקט הגמר האישי, בהנחיה ובליווי אישי.
פרויקט הגמר יתבטא בתערוכה עצמאית ומגובשת של כל אחד
מהתלמידים, המוצגת בסוף השנה כתערוכת גמר חגיגית בבית האמנים

בעיר.

תנאי קבלה:   
       עמידה בתנאי הקבלה לבתי הספר התיכוניים (הישגים לימודיים וציון טוב מאוד בהתנהגות).

       מבחן קבלה - תרגיל מעשי שמגישים בראיון קבלה. (הנחיות לתרגיל יינתנו בערב מגמות).
       הצגת תיק עבודות המשקף יצירתיות וניסיון מוקדם בתחומי האמנות השונים (ציור, פיסול, רישום, צילום).

המגמה לאמנות חזותית מבקשת לטפח סקרנות, עניין וחשיבה ביקורתית כלפי התרבות
החזותית וכן להעניק לתלמידים כלים לביטוי אישי בשפת האמנות.

המגמה מציעה קרקע להתפתחות אמנותית מתוך תפיסה השמה דגש על דיאלוג
מתמיד עם אמנים ומסורות אמנותיות, לצד טיפוח יכולת ההבעה האישית של כל

תלמיד/ה.

במהלך הלימודים ירכשו התלמידים מיומנויות, כלים ומושגים שבעזרתם תהיה הבעה זו
משמעותית ואיכותית. תכנית הלימודים כוללת לימודי אמנות בתחום העיוני והמעשי.

למידע נוסף

לחצו כאן

http://www.galili-megamot.org.il/%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%96%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%aa/
http://www.galili-megamot.org.il/%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%96%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%aa/


מגמתמגמתמגמת
המוסיקההמוסיקההמוסיקה

אם אתם אוהבים לשיר, לנגן בחצוצרה, או
לנגן סולואים בגיטרה כמה שיותר

אם אתם אוהבים לנגן גרוב מקפיץ על
התופים או לאלתר על הפסנתר

         
אם  אתם  אוהבים  פופ , רוק , ג'אז , קלאסי  

או כל  סגנון  אחר...
              

אם   אתם   חיות   במה שגם  אוהבים 
 להלחין ולכתוב  כמו  משורר

              
     מקומכם  במגמת  המוזיקה  בגלילי  -  

 שלוש  שנים  של  חוויה  מוזיקלית, תוך
למידה והתנסות במגוון סגנונות מוזיקליים!



מגמת המוזיקה בגלילי מיועדת לתלמידים שמוצאים עניין מרכזי במוזיקה ומבקשים לרכוש כלים
מעשיים ועיוניים בתחום זה. או  בקיצור ובפחות  רשמיות - לאנשים  שחיים  מוזיקה  בנפשם!

 
הלימודים במגמה מעשירים את עולמם התרבותי של התלמידים, מפתחים את כישוריהם
כמאזינים, כמבצעים וכיוצרים, תוך חשיפה לקשת מגוונת של סגנונות מוזיקליים. מגמת המוזיקה
בגלילי קיימת  למעלה מ-30 (!) שנים והצמיחה דור של מוכשרים ומפורסמים בכל העולם בתחומי

השירה והנגינה (בין בוגרינו: הראל סקעת, לי בירן, עידו זלזניק, גלעד אברו, ועוד...).
 

המגמה מוכרת ומפוקחת על ידי החינוך המוזיקלי במשרד החינוך, ותלמידיה זכאים להיבחן ברמת
5 יח"ל. תכנית הלימודים כוללת: תיאוריה, הרמוניה, פיתוח שמיעה וסולפז', אקוסטיקה, תוכנות
מוזיקה במחשב, תרבויות מוזיקה, תולדות המוזיקה (פופ-רוק, מוזיקה מערבית) ועוד. תלמידי
המגמה זוכים להצלחה בבחינת הבגרות במוזיקה ברמה של 5 יחידות.  תלמידים המעוניינים
בלימוד נוסף ואתגר המצריך יכולת מוזיקלית גבוהה, יכולים להרחיב ולהיבחן ב-5 יחידות נוספות

באמצעות רסיטל חיצוני (שירה או נגינה).
 

במסגרת הנגינה בהרכבים, שמה המגמה דגש על חשיבותה של הנגינה בקבוצה וכן על הקשבה
ותמיכה הדדית תוך פיתוח הכישרון העצמי (במוזיקה רוק, פופ, ג'אז, קלאסית ועוד). 

לרשות התלמידים עומד חדר חזרות עצמאי ומאובזר בכל הכלים הדרושים. כמו כן, תלמידים
שיהיו מעוניינים לעבור סדנת סאונד והגברה לאירועים יהיו מסוגלים לכך.

 
רבים מבוגרי בית הספר מתקבלים ללהקות הצבאיות ומופיעים בארץ ובעולם בכל תחומי

המוזיקה.

סיורים ומפגשים עם אמנים.
טיול סמינר בן יומיים הכולל סדנאות-חוץ, אימונים, גיבוש והופעות התלמידים.

תכנית 'מפתח' - מפגש מגמות ארצי עם התזמורת הפילהרמונית (יכלול גם מפגש עם
נגני התזמורת בנפרד).

תכנית קונצרטים של היכל התרבות בכפר סבא.
סדנאות מוזיקה וגיבוש.

סיור ב'רימון' - בית הספר הגבוה לג'אז ולמוזיקה בת-זמננו.
מופעים וערבי מגמה רבים בהם לכל תלמיד שפע של הזדמנויות להופיע ולהתמקצע

בתחומי מוזיקה רבים.
ביקור באולפן הקלטות חדשני ובו ניתן לקיים הקלטות וחזרות בצורה מקצועית.

הכנה להצלחה בבחינות ללהקות צבאיות, תזמורת צה"ל או מסלול של מוזיקאי מצטיין.

לצד הלימודים העיוניים והמעשיים יוצאים תלמידי המגמה לפעילויות העשרה הכוללות: 

עמידה בתנאי הקבלה לבתי הספר התיכוניים (הישגים לימודיים וציון טוב מאוד בהתנהגות).
ראיון ומילוי שאלון אישי. 

עמידה במבדק קבלה והתאמה - המבדק כולל בחינה מעשית ובחינה עיונית, המקיים אפשרות להעמיק את
ההיכרות עם הנבחן ולקבל תמונה מדויקת ככל האפשר על יכולותיו. פרטים נוספים יותר לכל נגן / זמר  -
באתר ביה"ס. במבדק תיבדק רמתכם המעשית והעיונית (תאוריה) והאם יש צורך במכינה, כולל מיון לרמות
במקצועות הליבה המוזיקלית: הרמוניה / פיתוח שמיעה / פיתוח שמיעה ריתמי / מקלדת ובדיקת רמת

ביצוע.

תנאי קבלה:

הלימודים במגמה
כוללים מסלולי

התמקצעות
בתחומים הבאים:

במגמה
מתקיימים הרכבי

נגינה ושירה
מגוונים:

שירת יחיד
ושירת מקהלות

פיתוח שמיעה
ופיתוח שמיעה ריתמי

לימודי תיאוריה,
סולפז׳ והרמוניה

תזמּור

עיבוד

פופ, רוק

ג׳אז וקלאסי

ועוד!

הרכבי קלידים
וסינתיסייזרים

הרכבי גיטרות

הרכבים אתניים,
בוסה-נובה ואירי

הרכב א-קפלה מגמתי

הרכבי שירה ונגינה של
פופ, רוק, ג'אז וקלאסי

למידע נוסף

לחצו כאן

http://www.galili-megamot.org.il/%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%94/
http://www.galili-megamot.org.il/%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%94/


חינוך
גופני

מצוינות - אחריות - קהילה

מגמת



4 יחידות לימוד עיוניות במדעי החינוך הגופני: אנטומיה, פיזיולוגיה של המאמץ, תורת הכושר הגופני,
פסיכולוגיה של הספורט ותולדות החינוך הגופני.

יחידה מעשית בה מתרגלים כושר גופני מעשי (מרכיבי הכושר הגופני, בניית תכניות וכו').

בשנת הלימודים תשעט נפתחה בבית החינוך ע"ש י. גלילי מגמה  לבגרות בחינוך גופני.

המגמה  מורכבת מחמש יחידות לימוד מהן:

במסגרת הלימודים יעברו התלמידים קורס שבסופו יקבלו  תעודת מדריך outdoor fitness שתאפשר להם
לאמן קבוצות ויחידים בשטח בשיטות האימון המתקדמות והחדישות ביותר. בנוסף, מחויב כל תלמיד מגמה

לעבור קורס עזרה ראשונה.

הלימודים במגמה מאפשרים לתלמידים פעילות גופנית בנוסף על זו המתבצעת בשעות החינוך הגופני בבית
הספר. פעילות זו תורמת להתפתחות התקינה של הגוף והנפש בגיל ההתבגרות.

הלימודים המעשיים במגמה מקנים לתלמידים שליטה טובה במיומנויות ספורטיביות מעשיות וביכולת לפתח
כושר גופני אישי.

הלימודים במגמה מקנים לתלמידים יכולת להבין תהליכים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים של העוסקים בפעילות
גופנית ובספורט. 

הלימודים במגמה מאפשרים לתלמידים לעסוק בנושא הקרוב לליבם.
הלימודים במגמה מקנים 5 יחידות בלימודי בחירה כחלק מחוקת הזכאות לתעודת בגרות ומעניקים בונוס
אוניברסיטאי (שווה 20 נקודות על ידי האוניברסיטאות). בנוסף,  תלמידים המרחיבים מקצוע זה מקבלים

העדפה בהרשמה ללימודי הוראה במכללות לחינוך גופני.
הלימודים במגמה תורמים לבריאותם הגופנית והנפשית של התלמידים ומחנכים אותם להיות אזרחים מעורבים

ומובילים בקהילה בה הם חיים.

הלימודים העיוניים כוללים היבטים פיזיולוגיים ובריאותיים,
פרקים בתורת הכושר הגופני, היבטים פסיכולוגיים וחברתיים
ופרקים נבחרים בתולדות החינוך הגופני. הלימודים המעשיים
כוללים יחידת לימוד מוגברת (מכיתה י' ועד לכיתה י"ב)
המורכבת מכושר גופני וארגון מפעלי ספורט. במסגרת
הלימודים מתכננים ומפיקים תלמידי המגמה אירועי חינוך
גופני ואורח חיים בריא, תורמים לקהילה ויוצאים לימי סיור

לימודיים ולפעילות אתגרית.

כל תלמיד בעל עניין בתחום החינוך הגופני ו/או הספורט, פעיל גופנית, יכול ויכולה להשתלב במגמה. התחום מיועד
לתלמידים המעוניינים לפתח או לשפר את יכולתם הגופנית והאישית, בעלי מוטיבציה גבוהה. וכן לתלמידים
המעוניינים להבין את התהליכים הפיזיולוגיים והפסיכולוגיים המתרחשים ובזמן פעילות גופנית ובכלל, וכך לשמור על

בריאות הגוף והנפש.

ציון טוב מאוד בהתנהגות 
ציון 85 בחנג ומעלה

ציון 75 בביולוגיה ומעלה 
מבחן יכולות אתלטיות

פעילות  בענף ספורט כלשהו (לא
חובה באגודה) בשעות הפנאי

למי מיועדים הלימודים במגמה?

למה כדאי ללמוד במגמת החינוך הגופני?

מה כוללים הלימודים?

תנאי קבלה

למידע נוסף

לחצו כאן

http://www.galili-megamot.org.il/%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99/
http://www.galili-megamot.org.il/%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99/


נבחרת

הכדורעף



נבחרת הכדורעף פועלת בבית חינוך תיכון גלילי למעלה מעשרים שנה. 
מטרת הלימודים בנבחרת היא לאפשר צמיחה והתפתחות אישית דרך העיסוק
בספורט. במסגרת הנבחרת יעבדו התלמידים על טיפוח ערכים כמו מחויבות,
קבוצתיות, עזרה לזולת, מוסר עבודה, התמודדות עם הצלחה או אי הצלחה
ועוד. כל אלה תוך שימת דגש על עשייה חינוכית וליווי אישי ומכיל של כל תלמיד

ותלמידה.

תלמידי נבחרת הכדורעף לומדים בכיתת אם אחת וכך ניתן לקיים את אימוני
הנבחרת בשעות המערכת הלימודית. אימוני נבחרות בית הספר (ליגת העל)

מתקיימים בתום יום הלימודים.
 

בנוסף לאימונים הבית ספריים, משתתפים התלמידים באימונים במסגרת
קבוצות הפועל כפר-סבא ובתחרויות בליגות השונות של איגוד הכדור-עף

בהתאם לגיל ולמגדר.
 

מלבד האימונים והלימודים מתקיימות פעילויות נוספות כמו: שילוב תלמידי
המגמה בפעילויות שונות בקהילה, קורס שופטי כדורעף, קורס רשמי כדורעף,
פעילות ספורט אתגרי, פעילות ספורט ימי,  ביקור ב"בית הלוחם" והתנסות
בספורט נכים, מחנות אימונים, השתתפות בטורניר הארצי לבתי הספר בכדורעף

חופים, השתתפות בטורנירים בינלאומיים ועוד.

במסגרת אליפות בתי הספר העל-יסודיים, זכו נבחרות הבנות והבנים במספר רב של אליפויות וייצגו את ישראל באליפויות העולם.
שחקניה הבכירים של נבחרת הכדור-עף משתתפים דרך קבע בנבחרות ישראל השונות ובוגריה נמנים על עילית השחקנים

בקבוצות הבוגרים המשתתפות בליגת הכדורעף בישראל.

עמידה בתנאי הקבלה לבתי הספר התיכוניים (הישגים לימודיים וציון טוב מאוד בהתנהגות).
מבחן קבלה הכולל מיומנויות יסוד ויכולת טיפול בכדור.

עדיפות לשחקנים ושחקניות פעילים באחת מאגודות הספורט.

תנאי קבלה:

למידע נוסף

לחצו כאן

http://www.galili-megamot.org.il/%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%a2%d7%a3/
http://www.galili-megamot.org.il/%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%a2%d7%a3/


galili@galili-ks.org.il

www.galili-ks.org.il

09-7601740

אז"ר 41, כפר סבא

רוצים להרגיש קצת אווירה? צפו בקליפ הקורונה של מגמת המוסיקה שלנו

https://youtu.be/CfsFe-IZsdU
http://www.galili-ks.org.il/
https://youtu.be/CfsFe-IZsdU

