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הנחות יסוד

  מדע וטכנולוגיה יהיו כלי עבודה בסיסיים במאה הקרובה
כמו שקריאה וכתיבה היוו כלי עבודה בסיסיים במאות  

.והם עדיין כאלו, האחרונות

  עליונות מדעית טכנולוגית היא קריטית לביטחונה הלאומי
במיוחד  , אופן ישיר ועקיףב–הכולל של מדינת ישראל 
.פוליטי הייחודי-בהתחשב במצבה הגיאו

 על התשתית  בראש ובראשונה עליונות כזו נשענת
שבישראל של המאה הקרובה מערכת החינוך  , האנושית

.היא כנראה המקור הבלעדי שלה

תרבויות מסוימות  , מרחקים מתקצרים: הכפר הגלובלי
.  מתקרבות

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.haemet.net/media/video/atom_2.jpg&imgrefurl=http://www.haemet.net/media/video/index.htm&h=370&w=341&sz=35&tbnid=hb_ko8S0NZ-RNM:&tbnh=122&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3D%25D7%25AA%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2594%2B%25D7%259E%25D7%2593%25D7%25A2&hl=iw&usg=__rUi2LlJkIGg1gi8DE1gYG8YoVXY=&ei=FHphS6qKBtui_Aa8wPn4Cw&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&ved=0CBEQ9QEwBQ
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מתווה בסיסי

 לא  ו–" פת המקורש"–הקניית כלים בסיסיים לכל

:מיומנויות בלבד
"שפה על כל . פ ברמה הגבוהה ביותר"קריאה ויכולת ביטוי בכתב ובע": שפה

להרחבת דעת ובמיוחד ליצירה , היבטיה היא יסוד קריטי לכל לימוד מתקדם

.חדשה

 צורך קריטי  : לכולםבסיסיות דגש רב על הקניית מיומנויות מתמטיות

לצורך ההתפתחות בתחומי  , בהתמודדות עם העולם המתקדם סביבנו

אלא כיצד , מדעים ולא טכנולוגיה ספציפיתלא–והחשיבה האנליטית , המדעים

.ללמוד

אנגלית.

הרחבה במעלה הפירמידה.

  מיקוד משאבים בפיתוח פוטנציאל לקאדר מוביל המחובר

.לחברה ולמדינה, היטב לעם
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מתווה בסיסי

אנגלית, מתמטיקה בסיסית,שפה

,  פיסיקה, מתמטיקה מוגברת
מדעים, כימיה, ביולוגיה

מובילים

מנהיגים
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 כמודלתלפיותתכנית:
וערכי( אישי ובין אישי)מנהיגותי ,השכלתי: שלושה בסיסי כוח.

לימוד אקטיבי.

 גוף אחד–קבוצה אחת.

מנהיגות חינוכית.

"מחויב יותר, רחב יותר, עמוק יותר."

 אך יכולה  , הומצאה במערכת הביטחון–התפיסה גנרית

.ח ולאחרים"למשה, להתאים לרפואה

 כמשל, במערכת החינוך" נחשון"תכנית.
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מילה על תכנית תלפיות

אקדמיתצבאיתמצוינותתכניתהינהתלפיותתכנית

מעולהטכנולוגית-ביטחוניתמנהיגותלהכשרת

.הביטחוןמערכתשלח''והאמלפ''המומערכילליבת
 ינהל מחקר ופיתוח אמצעי לחימה מ–ת''מפאי''עמובלת ומנוהלת

.1973משנת , ותשתית טכנולוגית שבמשרד הביטחון

.אחראית למימוש ההכשרה( א"ח)והחלל האוירזרוע 

המהווים אבן יסוד במערכת הביטחון, בוגרים700-עד היום כ  ,
.  האזרחית ובאקדמיה, הביטחוניתבתעשיה

 בשירות6בהכשרה ועוד 3–מתוכו כ , שנים9מסלול של.

מיון מקצועי ואישיותי מהמובילים במדינה.

 חזרה.                        חניכים בשלושה מחזורים140–כיום כ
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תכנית נחשון
עצה אלו באלו  ונוטליןעומדיןמתוך שהיו "

"קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה
(רלדפרשת בשלח , ילקוט שמעוני)

  תכנית נחשון הינה תכנית לטיפוח ולפיתוח נוער מוכשר וערכי ליצירת
במסגרת של כיתות  , פוטנציאל לעתודה מובילה למדינת ישראל

.בבתי ספר תיכון מובילים בישראל-תות נחשון כי–ייעודיות 

  התכנית שמה דגש על טיפוח ופיתוח היכולות השונות והמגוונות של
, לצד פיתוח מודעות חברתית ומחויבות עמוקה לסביבה, התלמידים

.  והכשרה מקצועית רוחבית מעולה מבוססת מדע, לקהילה  ולמדינה

  תפישת החינוך וההכשרה בתכנית נחשון מושרית מתפישת ההכשרה
ומבוססת על פיתוח מקביל ומאוזן של שלושה  , "תלפיות"של תכנית 
יוצרים ביחד שלם הגדול ה–אישיותי–ערכי–השכלתי–בסיסי כוח 

.מסכום חלקיו
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בסיסי הכוח בכיתת נחשון

השכלה

חברתי–אישי  ערכי  

פוטנציאל 
לעתודה 
מובילה

מודעות עצמית ומיצוי עצמי  
כפרט תורם ומוביל בחברה

מדעי-אפיק מתמטי
אפיק עם חברה ומדינה

דגש ליכולות כתיבה והבעה

מחויבות עמוקה לקיומה ולקידומה של מדינת ישראל כמדינה  
יהודית דמוקרטית מתקדמת

חתירה למצוינות אישית
צדק ויושר

תרומה
מחויבות לעם ולמדינה
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הקשר עם תכנית תלפיות

כיתת נחשון מוקמת בשותפות עם תכנית תלפיות.

חינוך והכשרה כפי  , כל כיתה שמוקמת חייבת לעמוד בסטנדרט מיון

.שייקבע וייבחן מעת לעת

תכנית תלפיות מספקת:
 תפישה כללית של חינוך והכשרה.

בבנייה ובהובלת הכיתה, ליווי והנחיה שוטפים בהקמה.

הנחיה של בניית תכנית העבודה השנתית לכל כיתה.

ייעוץ ותיאום לסדרות הכשרה, מתווה:

בשותפות עם , סדרת מפגשי מדע וטכנולוגיה לאורך שלוש השנים•

.האוניברסיטאות ומרכזי המחקר המובילים בארץ

.ערכים ומודעות: סדרות ייחודיות לגיבוש הזהות כפוטנציאל לעתודה מובילה•

.  מפגשים עיתיים עם חניכים ובוגרים של תכנית תלפיות•

ייעוץ לקראת השירות הצבאי .
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סיכום

  התשתית האנושית היא המשאב העיקרי עליו יכולה

.להישען מדינת ישראל

  מערכת החינוך היא המשאב העיקרי להובלת וטיפוח

.התשתית האנושית

תורמת  , כמי שנהנית ממשאב זה, מערכת הביטחון

.לפיתוחו

"נחשון"מהנאמר על 
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מכתבה של תלמידה בנחשון


