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פרק א – תיאור כללי של התכנית
מבוא כללי
יישו הרפורמה בחינו הטכנולוגי בחטיבה העליונה החל משנת הלימודי תשס"ד במגמות
בנייה ואדריכלות חייב להתאי ולשנות את תכניות הלימודי ג בחטיבה העל תיכונית.
אנו מצויי בתקופה שבה שינויי טכנולוגיי ,חברתיי וכלכליי הנ תהלי דינאמי בלתי
פוסק ,ולכ עלינו ללמוד לחיות בתהלי מתמיד של שינוי.
החשיבות של שילוב התיאוריה בעבודה המעשית של הנדסאי רבה ביותר ,היות והעיסוק בחלל
ומרחב כולל את הסביבה הבנויה בכללה ועד לעיצוב פרטי בכל הקשור לפני המבנה ,על פי
הדרישות והצרכי של הלקוח ,לצד חישובי סטאטיי היבטי פיזיקאליי והגבלות התכנו של
הרשויות.
האדריכלות חייבת לשלב בי אסתטיות ,מבניות ופונקציונליות.
ויטרוביוס כותב" :פרקטיקה ותיאוריה ה ההורי .פרקטיקה היא המחשבה התכופה
והמתמשכת על אופ ביצוע העבודה ,או על הפעולה הפשוטה ביותר על מנת לשנות את החומר
בצורה הטובה ביותר .תיאוריה היא התוצאה של החשיבה הזו ,שמסבירה ומציגה כיצד החומר
שונה על מנת לענות על המטרה שאנו מעונייני בה"....
תכנית הלימודי במגמת אדריכלות ובנייה שמה למטרה להכשיר הנדסאי שיהיו ג תיאורטיי וג
פרקטיי .כאלה שיהיו מסוגלי לא רק להוכיח את טיב העיצוב והתכנו אלא ג לבצע אותו.
התכנית מבוססת על עקרונות הטכנולוגיה המודרנית העכשווית.
הלימודי מתקיימי בסביבה ממוחשבת תו שימוש בתוכנות מתקדמות.


תכנית הלימודי מיועדת לתלמידי כיתות י"גי"ד.



התכנית משלבת בי לימודי עיוניי ולימודי התנסות בסדנאות ממוחשבות.



בשנת הלימודי תשס"ח ילמדו תלמידי כיתות י"ג על פי מתכונת הלימודי החדשה וייבחנו
על פיה .בשנת תשס"ט יושל יישו מתכונת תכנית הלימודי החדשה ג בכיתות י"ד.

התפיסה הרעיונית של התכנית


האדריכלות במהותה היא רב תחומית הכוללת מתמטיקה ,מדע ,אמנות פסיכולוגיה,
טכנולוגיה ,מדעי החברה מדעי הסביבה ,פוליטיקה והיסטוריה וכדומה.



האדריכלות עונה על דרישות אסתטיות ,מבניות ופונקציונאליות.



בנייה טובה מאופיינת ביופי ,בעמידות וביעילות.

כל אלה עומדי בבסיס תכנית הלימודי.
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מטרת התכנית להקנות כושר חשיבה תכנונית ,לדרב ולהגביר מוטיבציה למחשבה עצמית
יצירתית,בד בבד ע העמקת היכולת הטכנית ,הבנת מערכות הבניי ,שליטה בחוק ותקנות
התכנו והבנייה.
תכנית הלימודי כוללת ג מקצועות תשתית המקני העמקה בתחומי רקע שוני כגו:
מתמטיקה ,אנגלית טכנית ,יישומי מחשב ,כלכלה ושיווק.
השילוב בי מקצועות התשתית ובי מקצועות ההתמחות מקנה ללומד ראייה הוליסטית שלמה
ההכרחית לצור תפקודו המקצועי ע סיו לימודיו.
תכנית הלימודי המעודכנת נבנתה בהתחשב במכלול האילוצי הקיימי של מערכת החינו
כגו :הרפורמה בחינו הטכנולוגי ,חוקת הזכאות לבגרות התקפה היו ,הרחבת הנגישות
להשכלה גבוהה ,דרישות וצורכי שלטונות צה"ל בנוגע לתהלי הכשרתו של הבוגר ,היק שעות
הלימוד ומפתח התקצוב.

מטרות התכנית ועקרונותיה
מטרת הכשרת הנדסאי אדריכלות היא לצייד את הבוגר בכלי המעמידי בסיס להכשרתו
לתואר המקנה רישיו לתכנ "מבנה פשוט" )כהגדרתו בחוק התכנו והבנייה(.
אלה עקרונות התכנית:


תכנית הלימודי מבוססת על תפיסת התחו כדיסציפלינה אינטגרטיבית.



שילוב של הידע התיאורטימושגי ע הידע המעשיהתנסותי באמצעות גישה שמלמדת
כלי ושיטות ומלווה ביישומ המעשי.



תכני הלימוד מבוססי על עקרונות מתחו ההנדסה ,העיצוב ,התחיקה והטכנולוגיה.



שילוב של מקצועות חובה ומקצועות בחירה לש גיוו וגמישות.



איזו בי לימוד מושגי מרכזיי והצבת אתגרי אינטלקטואלי לתלמידי לבי הצור
להתאי את התכנית ליכולת של התלמידי.

עקרונות פדגוגיי דידקטיי להפעלת התכנית
דרכי הוראה
במהל הלימודי ייחשפו התלמידי לתהליכי ועקרונות של תכנו על כל מרכיביו ,באמצעות
כלי שוני ושיטות מגוונות .כמו כ יוש דגש ג על ההתנסות המעשית של התלמיד ביישו
כלי אלה באמצעות פרויקטי קצרי ובפרויקט גמר מסכ בסו כיתה י"ד.
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מורי והכשרת :המורי המלמדי הנדסאי אדריכלות חייבי להיות בעלי תואר אדריכל או
מהנדס למקצועות ההנדסה .בעקבות שינויי שחלו במקצוע זה ,חייבי המורי לעבור
השתלמויות מתאימות .ההשתלמויות מתמקדות ה בתכני החדשי המיוצגי בתכנית
הלימודי וה בהיבטי מתודיי בתכנית החדשה.
כדי להטמיע את התכנית ,יש להיער לתמיכה שוטפת באמצעות צוות הפיקוח שיסקור את כל
התכני של התכנית ואת היבטיה .כמו כ יש לוודא שלרשות המורי עומדת ספרות עזר
מתאימה.
דרכי ההוראה המגוונות הכוללות הרצאות ,סיורי ,ניתוח אירועי והתנסות מעשית נועדו
לעורר את הסקרנות של התלמיד לבחו את השיקולי התכנוניי של פרויקטי ולהקנות
לתלמיד כלי ומיומנויות לאיתור בעיות ופתרונ.
כמו כ דרכי ההוראה נועדו לעורר את המוטיבציה של התלמיד להשתלב בתו לימודי בעבודה
תכנונית בתחו האדריכלות.
מעבדות והתנסות מעשית :כאמור ,התכנית משלבת את הידע התיאורטימושגי ע הידע
המעשיהתנסותי .החלק ההתנסותי כולל שימוש בתוכנות יישומיות ,ניתוח אירועי
אינטגרטיביי וכ ביצוע פרויקט גמר.
השימוש בתוכנות יישומיות אינו תלוי בסביבה הטכנולוגית המשתנה מעת לעת ,וה ייבחרו
מתו שיקולי דידקטיי ועל בסיס שימוש בעול העסקי.

אוכלוסיית היעד
התכנית מיועדת לתלמידי החטיבה העל תיכונית בכיתות י"גי"ד שבמסגרת מסלול לימודי הרצ
המיועד לבוגרי מגמת בנייה ואדריכלות בנתיב הטכנולוגי.
לתכנית זו יתקבלו בעלי תעודת בגרות ותעודה טכנולוגית בעלת  7יחידות לימוד לפחות ,הכוללת
 3יחידות לימוד לפחות במקצוע המוביל )אדריכלות( של מגמת אדריכלות ובנייה ,שהמועמד
מבקש להמשי בה את לימודיו בכיתות י"גי"ד.
בעלי תעודת בגרות מלאה או חלקית ובה ציו  55לפחות במקצועות:
 3יח"ל
מתמטיקה
 3יח"ל
אנגלית
 3יח"ל
עברית/ערבית
הלימודי בתכנית זו משלבי לימוד של מקצועות מדעייטכנולוגיי ושל מקצועות מתחו
האדריכלות ,לפיכ אוכלוסיית היעד של התכנית כוללת תלמידי בעלי יכולת להתמודד ע
תכני הדורשי חשיבה טכנית שיאפשרו לה לייש עקרונות מדעייטכנולוגיי במקצועות
הנלמדי במסלול זה.
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