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 .Edugate –אדיוגייט לחינוך שם הארגון:    

 .023157894 עוסק מורשה –רוחאנא חנא                         

 .Gate 4 – "מנהיג מוביל"שם התכנית:  

 , הנו עורך דין חנא רוחאנא, המתמחה   Edugateהמייסד והבעלים של רקע על הארגון: 

   הוא בעל תואר שני  בחינוך בהדרכה ובניהול בתחום החינוך.בהוראה,                                

 הל עסקים,  נמתמטי, תואר ראשון במשפטים, ותואר ראשון בכלכלה ומ                               

 מאוניברסיטת חיפה. בעל תואר מוסמך להוראת המתמטיקה מהמכללה   כולם                               

 בנוסף, הוא התחיל את לימודיו לתואר שלישי בחינוך   האקדמית הערבית.                               

 המתמטי באוניברסיטת חיפה.                               

 ניהל את חברת קידום פסיכומטרי   ,ייסד וניהל את חברת סיגמאמר רוחאנא                                

 ניהל את תחום הפסיכומטרי במגזר הערבי בחברת אנקורי.ו במגזר הערבי,                               

   בתחום הפסיכומטרי ובתחום בחינות המיון לאוניברסיטאות עוסק ומתמחה                               

 .1999עורך דין ומשפטן משנת הוא גם . 1992משנת                                

 עוסק בהוראת המתמטיקה, מלמד בתיכון אורתודוכסי ערבי   מר חנאכיום,                                

 חיפה, ומלמד במכללה האקדמית גורדון בחיפה.  ב                               

 מטרה עיקרית של התכנית:

היא לפתח אצל התלמיד את היכולות האישיות הדרושות כדי של התכנית המטרה העיקרית 

איונות אישיים עם רלהתמודד ו, והבחינה הפסיכומטרית בפרט בחינות מיון למיניהןלהתמודד עם 

מיומנויות  לתלמידלהקנות  כמו כן, התכנית שואפת. התעסוקהשוק המיוחדות של דרישות הועם 

עם לגדל דור חדש  במטרהאישית ה תוהעצמשואפת ל, ובתחום התעסוקה ובחירת המקצוע העתידי

 המחויב לקהילה ולחברה.שאיפות בתחום הלימודים ו

 

 



 
 רציונל: 

אין עוררין כי הבחינה הפסיכומטרית מהווה היום אחד המכשולים העיקריים העומדים בפני 

התלמיד הערבי בדרכו להשכלה הגבוהה ואחריה לשוק התעסוקה. גם כאשר התלמיד מצליח לעבור 

מכשול זה הוא נתקל במכשול נוסף בדמות בחינת מו"ר או הריאיון האישי. מטרתה של תכנית זו 

התלמידים להתמודד עם הבחינה הפסיכומטרית והראיונות האישיים באמצעות היא להכין את 

הקניית מיומנויות אישיות ושיפור הכישורים הבינאישיים של התלמיד. התכנית תשאף להגביר אצל 

התלמיד את מידת המוטיבציה להצליח בלימודים, לטפח אצלו את יכולות התקשורת הבינאישית 

, וכן, את כישורי המנהיגות, את הרגשת השייכות לקהילה והרצון שהוא מקיים עם הסובבים אותו

 לתרום ולהוביל. 

התלמידים יתמודדו במהלך התכנית עם בעיות מורכבות הדורשות התייחסות וניתוח. הבעיות ידמו 

. כאחדמורכבים ו פשוטיםבחן יכולת ההתמודדות עם מצבים יסיטואציות יומיומיות ובהן ת

בתכנית יושם דגש מיוחד על פיתוח חשיבה הגיונית ויכולות שכנוע. התכנית כוללת סדנאות ועבודה 

בקבוצות, סרטונים ומצגות, סימולציות וראיונות אישיים, וכן הרצאות בנושאי הכוון מקצועי 

התכנית והדרכה לקראת ההשתלבות בלימודים בהשכלה הגבוהה ולאחריה בשוק התעסוקה. 

יית יכולות להתמודד עם הבחינה הפסיכומטרית, התכנים הייחודיים שלה והמבנה תתמקד בהקנ

            המצריך יכולות התמודדות בלחץ זמן.

 התכנית: יעדי

 להטמיע אצל התלמיד את הרצון ללמוד ולהמשיך ולהתקדם ללימודים אקדמאיים. •

 .כומטריתלפתח אצל התלמיד את היכולות האישיות כדי להתמודד עם הבחינה הפסי •

 בלימודים ובעבודה. האישי ןאיויהרלהקנות לתלמיד את היכולת להתמודד עם   •

 לפתח יכולת עמידה מול קהל. •

 לקהילה ולחברה. וטיפוח המחויבות שלוהעצמה אישית של התלמיד  •

 להקנות לתלמיד כלים לבחור את תחום הלימוד ואת תחום התעסוקה.  •

 :אוכלוסיית היעד

 להמשיך את לימודיהם אחרי התיכון. המתעתדיםתלמידי כיתות י' עד י"ב  •

 עם הישגיים לימודיים בינוניים ומעלה.ט' -תלמידי כיתות ז' •

 :תחום התוכן

תחום התוכן העומד בליבה של תכנית חינוכית זו הוא "הקניית מיומנויות תעסוקה". התכנית 

שואפת לעזור לתלמיד לעבור את המחסומים ולהתמודד עם המכשולים בדרכו לשוק העבודה 

חשוב להקנות לתלמידים  להשכלה גבוהה.והתעסוקה, דרך שעוברת באקדמיה ובמוסדות 

נו, חשוב לא פחות להקנות לתלמיד מיומנויות חיוניות כדי להצליח מיומנויות תעסוקה, אבל לדעת

 לשוק התעסוקה.תחילה ולהגיע 



 
 סילבוס:

 פירוט נושא פרק יםמפגש
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בחינות מיון, 
 ייחודיות ונתונים

 הרצאה וסרטונים בנושא בחינות המיון, ייחודיות וקשיים.
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 חשיבה אחרת..
בנושא "ההתמודדות" עם בעיות ושאלות סדנה ופעילות 

חדשות המצריכות כלים חדשים ויצירתיות, והשונות 
 מבעיות שהתלמיד נחשף אליהן בבית הספר.

 בעיות מורכבות

עם בעיות מורכבות הדורשות התלמידים יתמודדו 
התייחסות וניתוח. הבעיות ידמו סיטואציות יומיומיות 

מצבים מורכבים ובהן תבחן יכולת ההתמודדות עם 
 ופשוטים.

סיטואציות 
 מהחיים

התלמידים יבחרו בסיטואציה מחיי היומיום והרלוונטית 
לקהילה בה הם חיים, יחקרו וידונו וינסו להגיע למסקנות 

 או רעיונות חדשים.
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 תכנים
סקירת התכנים של הבחינה הפסיכומטרית, הדרכה 

 להתנסות.ולימוד, תרגולים ובחינות 
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Debate 
דיון, חלוקה לקבוצות וניהול שיח בנושא מחיי היומיום לפי 

בחירת התלמידים. תהיה חלוקה לקבוצת "בעד", קבוצת 
 "נגד", קהל ושופטים.

Debate 
דיון, עמידה מול קהל, הצגת טיעונים בעד ונגד, יכולות 

 שכנוע.
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התמודדות עם 
 לחץ זמן

סדנה, עבודה בקבוצות, סרטונים, ותרגילים לשיפר היכולת 
 להתמודד עם לחץ זמן ולחצי סביבה.

עקרונות  סדנה בנושא ריאיון, עמידה מול קבוצה. הריאיון האישי
 ההתמודדות עם ריאיון אישי.

צפייה בסרטונים, עקרונות ההצלחה בריאיון האישי, קיום  ריאיון אישי
 ראיונות להתנסות. 

הרצאה ולאחריה מפגש עם סטודנטים בנושא הכוון  הכוון מקצועי
 מקצועי, חשיפה לתחומי לימוד מגוונים, שאלות והסברים.
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פעילות קבוצתית לסיכום, התנסות בהתמודדות עם מטלות  מפגש מסכם
 חדשות, ריאיון, בחינה, עמידה מול קבוצה. 

 סיכום התכנית, פעילות קבוצתית. רפלקציה. מפגש סיום

 

 

 



 
 מבנה התכנית:

מספר  
 מפגשים

אורך 
 המפגש

סה"כ 
 שעות

מספר 
תלמידים 

 בקבוצה

 עלות לקבוצה
 מע"מ( ת)כולל

תכנית ה
  90 30 ט'-ז'לכיתות 

 ₪  15000 25עד  45 דקות

 

מספר  
 מפגשים

אורך 
 המפגש

סה"כ 
 שעות

מספר 
תלמידים 

 בקבוצה

 עלות לקבוצה
 מע"מ( ת)כולל

התכנית 
 י"ב-לכיתות י'

 שלב א'
30 135 

 ₪ 30500 25עד  70 דקות

 

 :כוח אדם ומדריכים ,צוות התוכנית

בתחום. רב הצוות המלווה את התוכנית כולל אנשי מקצוע ואנשי חינוך בעלי ידע וניסיון  •

מורה למתמטיקה ו, עורך דין פעיל, ומדריך פדגוגי במכללה לחינוךהצוות כולל: מרצה 

 . בבית ספר תיכון

)רפואה, משפטים, מחשבים,  מתחומי דעת שוניםוסטודנטיות המדריכים הם סטודנטים  •

, בעלי ציונים גבוהים בבחינה הפסיכומטרית ובעלי יכולת הדרכה פסיכולוגיה וכו'(

 ותקשורת בינאישית.

שלבי הכולל סימולציות, ראיונות וקורס הכשרה -המדריכים עברו תהליך מיון תלת •

 מקצועית אינטנסיבי ומקיף.

ש, מקבלים ליווי מקצועי מתמיד וגם המדריכים מקבלים מערכי שיעור ומערכים לכל מפג •

 תמיכה פדגוגית במהלך כל התכנית.

 

 :יכולת ההפעלה

להפעיל את התכנית בפריסה ארצית. צוות המדריכים כולל מדריכים מהמשולש  ערוכההמערכת 

 הדרומי, המשולש הצפוני, אזור נצרת, אזור הצפון וחיפה.

הניהול של התכנית מנוסה בהפעלת קבוצות בהיקפים מאוד גדולים, תוך שמירה על איכות צוות 

קבוצות במקביל ובפריסה  100-הצוות ניהל בעבר מערכת שהפעילה יותר מהתכנית ומטרותיה. 

  ארצית.

עם כל האמור, וכדי לשמור על איכות תכנית מרבית וכדי להשיג המשכיות, מספר הרשויות 

 רשויות. 40פעלת התכנית השנה הוא האופטימאלי לה



 
 :ציוד מיוחד –הערות ייחודיות 

 י"ב כל תלמיד יקבל ערכת ספרים, מבחנים וחומרי עזר שונים  -במסגרת התכנית לתלמידי י' 

 עמודים(. 2200 -חוברות מבחנים, סה"כ בהיקף של יותר מ 8-ספרים ו 10)

 )כולל מע"מ(.₪  435דקות( נקבעה על  60על כן, העלות לשעת פעילות )

 ט'  כל תלמיד יקבל ערכת ספרים, מבחנים וחומרי עזר שונים  -במסגרת התכנית לתלמידי ז' 

 עמודים(. 600 -חוברות מבחנים, סה"כ בהיקף של יותר מ 2-ספרים ו 3)

 )כולל מע"מ(.₪  333דקות( נקבעה על  60על כן, העלות לשעת פעילות )

 


