
    * במערכת החינוךתוכנית הלימודים לאחר הרפורמה

  

   נערי האוצר ורקדנית הפלמנקו הנועזת יולי תמירי"הוכן ע

  

  : קורסי חובה

התוכנית ". כוכב נולד"בקורס זה יילמדו היסודות הבסיסיים של ההצלחה ב".  כוכב נולד" למבוא  

 דרישות .ננה'את הג  למרגול ומה מביא,תכלול נושאים מרכזיים כגון מה מצחיק את צביקה הדר

קורס זה הוא דרישת . הרבה כשרון וחברים שמוכנים להשקיע במיסרונים: הקדם של הקורס

 ". נולד לנאוף"ו, "נולד לרקוד"קדם לקורסים 

. קורס בסיסי למעוניינים בקריירה מכניסה בתחום הפוליטי או הכלכלי". תורת התחמון"מבוא ל  

, "טובה תחת טובה", "?כמה זה במזומן", "יהיה בסדר", "לוכאי"בקורס זה יילמדו יסודות ה

 ".לי זה עולה יותר, תאמין לי"ו" ?בשביל מה יש חברים"

יילמדו נושאים . קורס זה יעניק ידע בסיסי במדעי המוח והזיכרון האנושי.  הזיכרון האנושי  

ת אמיתיות של הקורס יתבסס על דוגמאו". תעתועי הזיכרון" ו"שכחה סלקטיבית"בסיסיים כגון 

 .גדולי האומה בחקירות משטרה או כאשר הם משחזרים את ההיסטוריה שלהם

סודות בקורס זה יילמדו י. קורס זה מהווה דרישת קדם למדעי המדינה".  חפש את המטמון"  

השתלמות מתקדמת . עברייני צמרתברונים ו, החיפוש והליקוק באחוריהם של מיליארדרים

  .תתאפשר לתלמידים המצטיינים" שלטוןאין קשר בין הון ל"בנושא 

 קורס מתקדם בשיטות אלטרנטיביות לגיוס כספים עם טובי –" חפש את המטמון למתקדמים"  

 . אתי אלוןו, בועז יונה, המרצים וביניהם שר האוצר לשעבר אברהם הירשזון

ילמדו בקורס י. קורס מבוא עם סדנה יישומית". הטרדה מינית מפרספקטיבה פוסט מודרניסטית"  

 איך למצוא את עורכי ,איך להטריד בלי להשאיר סימנים. שיטות ההטרדה המינית הקלאסית

 כיצד לשכנע את היועץ המשפטי שאתה בעצם ,תפשו אותך עם המכנסיים למטהכשהדין הנכונים 

אתה ,  מטרידות אותךשלמרות שכל הנשים , וכיצד לשכנע את אשתך,קורבן של עלילת סחיטה

 .אוהב רק אותה

הכנה לבגרות לפי תכנית הלימודים החדשה ". ב"מי יותר חכם מתלמיד כתה י"קורס הכנה ל  

המדענים של משרד החינוך הוכיחו  ).באמצעות מחשבון(חלטת בלוח הכפל הכוללת שליטה מו

כמו , פ עלה אחוז הזכאים לבגרות בצורה מדהימה"שמאז שבוטל הצורך לדעת את לוח הכפל בע

הבנה  הקורס כולל. מלוח הכפל בשל אחוז הטעויות הגבוה שהיא גורמת 8*7כן הוצאה המכפלה 

 מאשר 30-זה יותר קרוב ל ₪ 29.99למשל ש  (99מתמטית של מספרים שמסתיימים בספרות 

לימודי היהדות ". אחרי החגים"או " בעזרת השם"שימוש מושכל בפניני לשון כגון , ) 20₪ל

 .ושליטה בטקסי נישוק מזוזות וקברים קדושים" לא צולם בשבת"וגבלו להבנת משמעות התגית י



כיצד . בקורס זה יילמדו היסודות הבסיסיים לרכישת תארים מתקדמים. מבוא לתארים מתקדמים  

מוכרות תארים ללא צורך לבזבז בעולם איזה אוניברסיטאות , ניתן לרכוש תארים וכמה זה עולה

 עבודות מוכנות על כל נושא נמכרותט באילו אתרים באינטרנ,  ומבחניםזמן מיותר על שיעורים

 .ויאיר פרץ  אסתרינה טטרמן: בין מורי הקורס.אקדמי

 סקירה של תרומת המדענים הישראליים לתחומים ך בקורס זה תיער–" כי מציון תצא תורה"  

על רקע זה גם תוסבר הסיבה מדוע . מדעי החברה והרוח, הטכנולוגיה, רבים וביניהם הרפואה

ישראלים יעזבו את הארץ ויהגרו לתפוצות וכיצד מדינת ישראל מעודדת יעד חשוב שהמדענים ה

 .חשוב זה

  

  :קורסי בחירה

דרישות הקדם . מתוגמלים ספורטאיםבקורס זה ילמדו עקרונות החוזה הספורטיבי וכיצד . ספורט  

מאחר ובקורס תלמד ההוכחה המתמטית למה ספורטאי , של הקורס כוללות ידע בלוח הכפל

 . ממדען ישראלי בעל שם עולמי100 מרוויח פי כושל בארץ

 . לא זוהו תכנים משמעותיים. אהבת הארץ  

יכשיר את התלמידים לתרום , קורס זה שמומלץ במיוחד לעומדים בפני גיוס. צבא וביטחון  

יפרט באופן שיטתי את כל הדרכים הקורס .  השירות הצבאיבמקוםתרומה משמעותית למדינה 

בין המרצים בר .  לא מתאים לוכרגע ממש  שהשרותל "יר לצהשבהם התלמיד יכול להבה

 .  אחרותקו אייזנברג ודמויות מחנכות בולטות'ג, רפאלי

  

  

  

  

 .א"אבי שדה מאוניברסיטת ת' י פרופ"נחשף לראשונה מאמצעי התקשורת הגלויים והסמויים ע* 

 

 


