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 31.1.21חשיפת מגמות וירטואלי יתקיים ביום ראשון  ערב
 18:00בשעה 

 

 אורט שמיר -מגמות הלימוד

                                                            

 עיצוב גרפי/תקשורת חזותיתמגמת 

השפה . התלמידים רוכשים כלים להבנת בתחום אומנויות העיצובהלימודים במגמה מקנים ידע 
החזותית ואמצעים ליישומה בעבודה היצירתית, תוך הבנת תפקידם של החומרים בתהליך 

 הטכנולוגי.

 

 ?למי מיועדת המגמה

 המגמה מיועדת לתלמידים בעלי נטייה לאומנות ולמקצועות טכנולוגיים.

 

 ?למה כדאי ללמוד במגמה

פתרונות מגוונים ויצירתיים, התלמידים רוכשים בסיס ידע רחב, שיאפשר להם להציע 
המתבססים על שיקולים מתחומי הנדסת אנוש, אקולוגיה ואיכות חיים. ניתן דגש על השמירה 
והטיפוח של הסגנון הייחודי של התלמידים. הם רוכשים ידע על העולם החזותי, כלים להבנת 

כי הייצור, השפה החזותית ואמצעים ליישומה בעבודה היצירתית, ידע בחומרים והכרת תהלי
 וזאת כדי להבין את תפקידם בתהליך הטכנולוגי.

 

 ?מה כוללים הלימודים

 הלימודים כוללים לימודים עיוניים, עבודה מעשית ופרויקט גמר בתחום העיצוב.

 

 ?למה זכאים הבוגרים

הבוגרים העומדים בהצלחה בבחינות הבגרות יוכלו להמשיך בלימודים אקדמיים, או לחילופין 
 לקראת תעודת הסמכה להנדסאי.בלימודים 
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 בקרה ואנרגיהפיקוד ומערכות  -חשמל  מגמת

הלימודים במגמה מקנים ידע בתורת החשמל, בהמרת אנרגיה, במערכות ספרתיות, בבקרה 
מאפשרים השתלבות בשוק העבודה ובמערך ומערכות ממוחשבות ובמערכות הספק. הם 

 הטכנולוגי בצה"ל.

 

 על המגמה

 הלימודים מעניקים בסיס ידע בתחום הנדסי מרתק ומאתגר, המתחדש ללא הרף.

 

 ?למה כדאי ללמוד במגמה

הלימודים מהווים בסיס הן להמשך לימודים במכללה ובאקדמיה, והן להשתלבות בשוק העבודה 
 ובמערך הטכנולוגי בצה״ל. 

 

 ?מה כוללים הלימודים

התלמידים בונים דגם המדמה מערכת מבוקרת  .פרויקט גמר והגשתלימוד עיוני והתנסותי 
הכוללת את מערך הבקרה הדרוש לפעולתה, תוך שימוש ברכיבי פיקוד ובבקרים מתוכנתים. הם 

 מיישמים את הידע שצברו במערכות הספק, בהמרת אנרגיה ובמערכות פיקוד ממוחשבות.

 

 ?ה זכאים הבוגריםלמ

הבוגרים זכאים לקבל רישיון חשמלאי. צבירת ניסיון בעבודה מעשית תאפשר העלאה בדרגת 
הרישיון לחשמלאי מעשי וחשמלאי מוסמך, בהתאם למספר יחידות הלימוד שנצברו במהלך 

הבוגרים הזכאים לתעודת בגרות יוכלו להמשיך את לימודיהם באקדמיה. הם אף  הלימודים.
יוכלו להמשיך את לימודיהם לקראת תעודת הסמכה להנדסאי או לטכנאי במסגרת העתודה 

 הטכנולוגית, טרם גיוסם לצה״ל. 
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                                              מגמת תיירות ופנאי 

היא ענף כלכלי חשוב ביותר בעולם ובישראל. הפוטנציאל התיירותי הגבוה  21-התיירות במאה ה
של ישראל כולל מגוון אתרים היסטוריים, דתיים, תרבותיים בשילוב עם אקלים ים תיכוני ונוף 

מותאמת לידע   מגמת תיירות ופנאיב אנושי ייחודי במדינה מתקדמת. תכנית הלימודים
האקדמי המצטבר ולמהות התעשייה בשטח ומעודדת מימוש של מטרות לאומיות הקשורות 

 בפיתוח התיירות בישראל. 

ענף התיירות מציע מקומות תעסוקה בעלי אתגר ועניין. הענף מבוסס בעיקר על שמירת רמת 

לאור זאת קיימת חשיבות רבה מאוד לפיתוח  .ואטרקציותשירותים גבוהה, ועל פיתוח יוזמות 

   .הולהכשרה של כוח אדם בעל רמת ידע ומיומנות גבוה

 

 ?למה כדאי ללמוד במגמה

תחומי, ולכן הוא נלמד ונחקר הן כדיסציפלינה עצמאית והן כתחום התמחות -זהו נושא רב
  ת.ות שונויבמסגרת מחלקות אוניברסיטא

 ים, מהווים חוויה מרתקת לתלמיד ותתיירהלימודים במגמת  

 מעודדים מימוש של מטרות לאומיות הקשורות בפיתוח התיירות,

 תורמים ליצירת זיקה אקדמית וטכנולוגית של הלומדים 

  .ומקנים בנוסף לתעודת הבגרות גם הסמכה מקצועית 

 

 

 ? למה זכאים הבוגרים

 בלימודי תעודה מקצועיים נוספים,הלימודים במגמת תיירות מהווים בסיס להמשך 

 כמו מורה דרך או מלווה קבוצות, או להמשך בלימודים אקדמיים.

 הם מקנים לעומדים בהצלחה בבחינות, תעודת מפעיל תיירות נכנסת לישראל

 ותעודת סוכן/יועץ נסיעות ותיירות. 

רגנים תיירות בוגר התמחות ניהול מלונאי יכול להשתלב כפקיד קבלה במלון וכן במשרדים המא
 נכנסת לישראל.
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 ואיפור מקצועי לטלוויזיה ולתאטרוןעיצוב שיער מגמת  

המקצועות הללו, תופסים מקום  ובאיפור מקצועי.הלימודים במגמה מקנים ידע בעיצוב השיער 
 מרכזי בעידן החדש, שבו המצלמה, המדיה הדיגיטלית ותרבות הבידור נגישים לכול.

 

 על המגמה

עיצוב שיער ואיפור שייכים למקצועות האופנה והיופי. האיפור אינו רק צבע, אלא הרמוניה של 
 צבעים ויצירה אישית של המעצב. 

 

 ?למה כדאי ללמוד במגמה

איפור ועיצוב שיער הם מקצועות נדרשים בארץ ובעולם. המקצועות הללו, תופסים מקום מרכזי 
בעידן החדש, שבו המצלמה, המדיה הדיגיטלית ותרבות הבידור נגישים לכול. הם מאפשרים 

 הצצה אל התרבות החזותית ואל עולם האופנה בארץ ובעולם.

 

 ?מה כוללים הלימודים

הקשורים לעיצוב שיער, וכן מתנסים ביסודות עיצוב השיער. הם התלמידים נחשפים לענפים 
יוצרים תספורות, תסרוקות וצביעה מקצועית. בנוסף לכך, הם נחשפים ליזמות עסקית, לשיווק 

 ולפרסום.

 

 ?למה זכאים הבוגרים

התלמידים יכולים לגבש שפה מקצועית ייחודית, שתבטיח את עתידם המקצועי. הם יוכלו 
שיער ותסרוקות או באיפור לתיאטרון, לקולנוע, לטלוויזיה ולאירועים. הם אף לעסוק בעיצוב 

 יוכלו להקים עסק עצמאי עבור נשים, גברים, ילדים, כלות ודוגמניות בתצוגות אופנה.
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