ללמוד עם נוער
איכותי
בחטיבת הביניים ובתיכון
רנה קסין דרכא

הרבה מעבר לבגרות!
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תיכון רנה קסין דרכא
מוביל את תלמידיו להצלחה אדירה!
הישגי התלמידים בתיכון רנה קסין דרכא הם

מהגבוהים בארץ.

אנו מאמינים כי תלמידים מסוגלים לכול ,ועל כן
שואפים לאתגר אותם בלמידה משמעותית ברמה
גבוהה ,לפתוח בפניהם אופקים חדשים למדע,
טכנולוגיה ,תרבות ואמנות.

חינוך היא ההשקעה המשתלמת ביותר!
רשמו את ילדיכם לתיכון רנה קסין דרכא ,העניקו להם
קבוצת איכות חברתית ,והבטיחו את עתידם!
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הישגים לימודיים
הבטיחו את עתידכם בתיכון רנה קסין דרכא!
הישגיהם הלימודיים של תלמידי בית הספר הם פרי התפיסה החינוכית והערכית
של בית הספר ,שלפיה ,כל אדם יכול להצליח ואף להצטיין במידה ויזכה לתנאי גידול
המותאמים לאופיו ולצרכיו.

בוגרי תיכון רנה קסין דרכא משתלבים בתפקידי מפתח בחזית
החברה הישראלית -אנשי אקדמיה ומדע ,אנשי רוח ואנשי צבא.

בשנת תש"פ סיימו בוגרי בית הספר את לימודיהם עם 100
אחוזי זכאות לבגרות.

בשש השנים האחרונות נכלל בית הספר ברשימת בתי הספר
המצטיינים בארץ.

אחד מכל חמישה בוגרים בשנת תשע"ט זכה בתעודת בגרות
בהצטיינות!

 97אחוזים מתלמידי בית הספר מתגייסים לשירות משמעותי.
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התפיסה החינוכית
מעורבות אמתית של התלמיד בלימודיו ובחברה בה הוא חי נוצרת על ידי דיאלוג אותנטי
ופתוח בין התלמיד למוריו .למידה מבוססת דיאלוג מאפשרת הפנמה של ידע ,פיתוח
חשיבה ביקורתית ומעורבות רגשית עמוקה .למידה מעין זו היא תנאי להתפתחותו של
בוגר עצמאי האחראי על עולמו וסביבתו ושואף למעורבות חברתית ולתיקון עולם.
בכל צוותי המקצוע בבית הספר מתקיימת חשיבת מתמדת על תכני ההוראה ,ומועלות
שאלות על הרלוונטיות של נושאי הלימוד.
ברור לנו כי דווקא כיום ,במאה העשרים ואחת ישנו צורך הכרחי לשאול מחדש ובאומץ
מה מטרתה של מערכת החינוך?
שאלות אלו מצמיחות דרכי הוראה חדשות ומגוונות ,מובילות לפיתוח תכנים רלוונטיים
לעולמם של התלמידים ,ומשקפת את הדיאלוג המתרחש בבית הספר.

פעילות O.D.T
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מסלולי המצוינות
בבית הספר רנה קסין פועלים מסלולי מצוינות בתחומים שונים .אנו מאמינים כי
כל תלמיד יכול להצטיין בתחום כל שהוא ועל כן בבית הספר ישנם מסלולי מצוינות
בתחומים מגוונים ביותר:

מסלול מצוינות

מסלול מצוינות

מסלול מצוינות

ברובוטיקה

באנגלית

במתמטיקה

מסלול מצוינות

מסלול מצוינות

מסלול מצוינות

באמנות

מדע ורוח

בספורט

מסלולי המצוינות מקדמים את התלמידים לקראת הצלחה חסרת תקדים בלימודי 5
יח"ל באנגלית ,במתמטיקה ,ובמגמות מדעיות וטכנולוגיות הפותחות דלתות לאקדמיה.
כהשלמה למסלולי המצוינות מתקיימת תכנית של שילוב תלמידים באקדמיה בשיתוף
האוניברסיטה העברית.
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למידה אחרת
השינויים הטכנולוגיים במאה ה 21מחייבים התאמה של מערכת החינוך ,וגיבוש הוראה
חדשנית .הצוותים המקצועיים בבית הספר פועלים לפיתוח דרכי הוראה חדשות
ומגוונות הבאות לידי ביטוי בלמידה חווייתית וחדשנית:
ניסויים מדעיים

בניית רובוטים
סיורים רבים מתקיימים במקצועות הלימודי ובמגמות.
מידי שנה יוצאים תלמידי מגמת הפיזיקה למאיץ החלקיקים בשוויץ .מאיץ החלקיקים
בשוויץ מהווה את המעבדה המורכבת ביותר בעולם כיום .מאיץ החלקיקים מהווה מרכז
של מספר רב של מעבדות בחזית המדע ,המממנות ע"י האיחוד האירופי וישראל היא
שותפה בכירה בפרויקט.
משלחת של תלמידי מגמת פיסיקה יוצאת למאיץ החלקיקים על מנת לפגוש את חזית
המדע ,לשמוע הרצאות של החוקרים המובילים בעולם ולראות את הפלא המדעי
האדיר.
פגש עם דמויות ואתרים -תלמידי בית הספר נפגשים עם מרצים מן האוניברסיטה
העברית במטרה לפתוח להם אופקים חדשים ,מסיירים בבית המשפט העליון ,מבקרים
באתרים היסטוריים ,ופוגשים דמויות מופת בחברה הישראלית.
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שיתוף הפעולה עם אינטל
בחזית המחקר והטכנולוגיה
החל מכיתה ט' ,מוזמנים תלמידי בית הספר להצטרף לפרוייקט אינטל ,וללמוד עם
מהנדסי אינטל .מידי יום ראשון בצהריים יוצאים תלמידי בית הספר למפעלי אינטל
בהר חוצבים ,נהנים מארוחת צהריים קלה ,ולומדים עם המהנדסים בקבוצות קטנות.
התכנית נועדה להכין תלמידים ללימודי מתמטיקה בהיקף של  5יח"ל ולסייע להם
במהלך ללימודיהם.

אנגלית ככלי הכרחי במאה ה21
מתוך הבנה שהשפה האנגלית הינה כלי בסיסי והכרחי במאה ה 21ומתוך רצון
לפתוח דלתות בעבור תלמידינו ,נהנים תלמידי חטיבת הביניים מתוספת שעות לימוד
באנגלית ,מעבר לשעות התקן ,בקבוצות קטנות המותאמות לרמתם .כתוצאה מתגבור
לימודי האנגלית ,בבית הספר לא מתקיימים מסלולי לימוד בהיקף של  3יחידות לימוד
באנגלית .תלמידי בית הספר מסיימים למודי  5יח"ל באנגלית כבר בכתה י"א!

צוות מורים תומך ומקצועי
בבית הספר נבחרת של מורים איכותיים ומקצועיים ,המעניקים יחס אישי לכל תלמידם,
ומלווים אתכם בדרך להצלחה :דוקטורנטים באוניברסיטה העברית ,מדריכים פדגוגים
מטעם משרד החינוך ,בעלי ניסיון רב שנים בהגשה לבחינות הבגרות.
תיכון רנה קסין דרכא הוא תיכון שש שנתי ,שבו מורי התיכון מלמדים גם בחטיבת
הביניים .המורים המגישים לבחינות הבגרות ברמת  5יחידות מלמדים גם בכיתות ז',
ומכינים את התלמידים לסטנדרט למידה גבוה כבר בתחילת הדרך.
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המעבר לחטיבת הביניים ולתיכון
אנו מודעים לחששות שמעורר המעבר לחטיבת הביניים ולתיכון ,ורואים מעבר זה
כהזדמנות ליצירת מעגלי שייכות חדשים ,ולהתפתחות אינטלקטואלית ורגשית .כדי
להקל את המעבר לחטיבת הביניים ,אנו מקיימים בחופשת הקיץ "מכינת שילוב",
שבמהלכה מכירים התלמידים את צוות השכבה ,את המחנכים ,את חבריהם לכיתה
ואת בית הספר.
ברור לנו כי יכולת הלמידה של תלמידינו נעוצה בתחושת ביטחון חברתי ובשקט נפשי,
ועל כן אנו רואים כחובה לדאוג לרווחה חברתית ונפשית של התלמידים .זו הסיבה
שבגללה קיים בבית הספר מערך ליווי ותמיכה משמעותי כל כך.
אנו מזמינים אתכם להיות בקשר עם הצוות החינוכי כבר לפני תחילת שנת הלימודים,
במטרה להיטיב את השתלבות ילדיכם בבית הספר.

מערך של ליווי רגשי ותמיכה
המפתח ללמידה ,הוא שקט נפשי ותחושת ביטחון חברתי .בבית הספר קיים מערך
ליווי ותמיכה לימודי ורגשי הכולל פסיכולוגית ,עובדים סוציאלים ,מטפלים מוסמכים,
סטודנטים מהאוניברסיטה העברית המלווים את התלמידים.
מידי שנה מופעלים בבית הספר פרויקטים חברתיים המעצימים את התלמידים :גלישת
גלים ,אילוף כלבים ,קבוצות דינמיות ועוד.

חיי חברה וימי פעילות
תלמידי רנה קסין דרכא נחשפים מידי שנה לעושר תרבותי מגוון ואיכותי .לאורך עשרות
שנים פועלת בבית הספר תכנית של ימי פעילות לכל שכבה פעם בשבוע .בכל יום
שלישי בשעה  11:00מסתיימים הלימודים השגרתיים ומתחילה פעילות חברתית
תרבותית מגוונת ועשירה הכוללת צפייה בסרטי קולנוע בסינמטק ,צפייה במופעי
מוזיקה ,צפייה בהצגות בתיאטרון החאן ,צפייה במופעי מחול .כמו כן מתקיימים
מפגשים וסדנאות בנושאי צבא ,נהיגה ,מיניות ,חברה וכלכלה ,ערכים ועוד.
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מספר דוגמאות לימי פעילות שהתקיימו בבית הספר:
•מופעים של זמרים ולהקות מובילים בארץ  :חנן בן ארי ,קובי עוז ,להקת מיומנה,
מירה עוואד
•מפגש עם אנשי תקשורת :ברהנו טגניה ,רינה מצליח
•פעילות לגיבוש חברתי O.D.T
•סדנאות תיאטרון
•פעילות הכנה לשירות משמעותי בצה"ל
•צפייה בהצגה בוסתן ספרדי בביצוע שחקנים בעלי מוגבלויות
•מפגש עם השחקנית ליה קניג
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ההרכב המוסיקלי רנה קסין
בבית הספר פועל הרכב מוסיקלי בניהולו האמנותי של שחר כהן .ההרכב מתמקצע
בשירה ובנגינה ,מייצג את בית הספר באירועים שונים ,ובמהלך השנה הקרובה יפיק
דיסק עם שירים המבוצעים על ידי תלמידי ההרכב.

טיולים ומסעות
בית הספר רואה במסורת הטיולים ובמסעות חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים
האקדמית והחברתית .הטיולים השנתיים של בית הספר נודעים ברמתם הגבוהה,
מסלולים מאתגרים ,לינת שטח ,צלילה בחופי אילת ועוד.
בכל שכבה נבנה תהליך מלווה של טיולים וסיורים המאפשר העמקה בחומר הלימודים
ומותאם לצרכי השכבה.
סיורי של"ח וימי שדה מכינים את התלמידים לאתגרי הטיולים והמסעות בתיכון כבר
בחטיבת הביניים.
משצ"ים -נבחרת מתלמידי החטיבה עוברת הכשרה ומתפקדת כסיירת משצ"ים
המדריכה טיולים וסיורים בבית הספר .אנו מזמינים אתכם להיות חלק מנבחרת זו.
המסע לפולין -כל תלמיד מוזמן להצטרף למשלחת בית הספר בפולין ,שבה מבקרים
התלמידים והצוות באתרים היסטוריים מתקופת מלחמת העולם השנייה ,נפגשים עם
ניצולי שואה וחסידי אומות עולם ,וחווים תהליך רגשי עמוק המחבר אותם למורשת
עמם ולערכי אהבת האדם.
לימודים דרך הרגליים  -בתחומי דעת שונים מתקיימת הלמידה חווייתית הכוללת
סיורים .כך למשל סיורים ברחבי ירושלים במסגרת לימודי ההיסטוריה ,ביקור בגן החיות
התנכ"י במסגרת לימודי ביולוגיה  ,סיור בנאות קדומים  -במסגרת לימודי תנ"ך ואפילו
ביקור במאיץ החלקיקים בשוויץ במסגרת לימודי הפיזיקה .אנו מזמינים אתכם להיות
חלק מלמידה חווייתית זו.

בית לפרחי הוראה
בית הספר רנה קסין הינו בית לפרחי הוראה מהאוניברסיטה העברית וממכללת דוד
ילין .הטובים שבפרחי ההוראה נשארים בבית הספר ,ומצטרפים לצוות ההוראה
האיכותי .הבחירה בתיכון רנה קסין דרכא כבית לפרחי הוראה נובעת מהכרה באיכות
המורים בבית הספר ובתפיסה החינוכית המגובשת.
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