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 דבר מנהלת בית הספר 

 תלמידים יקרים !
 מחט"ב לחט"ע. מעבר משמעותי  בימים אלה, אתם ניצבים בפני  ושינויים.  חייו של אדם רצופים מעברים  

 המעבר כרוך בקבלת החלטה לגבי מסלול לימודיכם בחט"ע ובחירת מגמות הלימוד בהן תלמדו. 

ובאישור  תנאי סף בחירת המגמה תלויה בתחומי החוזק ותחומי העניין שלכם והיא מותנית בעמידה ב

 המועצה הפדגוגית.

על פי  משרד החינוך הציב אבני דרך מרכזיות אשר מחוללות שינוי משמעותי במבנה בחינות הבגרות.  

שתאפשר למידת רוחב מעמיקה ודרכי הערכה   ( 30%בית ספרית ) מתווה הרפורמה תשולב הערכה 

חור ולקבל החלטה אשר תשפיע  ב לבימים הקרובים תתבקשו    ( 70%מגוונות יחד עם הערכה חיצונית )

 על עתידכם. 

 לבחירה נכונה ומושכלת: עבורכם  בחוברת זו תוכלו למצוא את כל המידע הרלוונטי  

 ואבני הדרך בתהליך ההכוונה לחט"ע.   תכנית המעברים •

 מבנה תעודת הבגרות ותנאי הסף לקבלת תעודות הבגרות. •

 מסלולי הלימוד בחט"ע.  •

 ה. ומקצועות הבחירמקצועות החובה  •

 . תנאי הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה •

 המלצתי לכם:  

 יעצו עם הצוות החינוכי ועם הוריכם. יהשקיעו זמן וחשיבה בקבלת ההחלטות, הת

 שאלו את עצמכם מה מתאים לכם, מענין אתכם ומה יאפשר את הצלחתכם. 

 . עומד לרשותכם הצוות החינוכי ליעוץ, הדרכה והכוונה

 להגיע למיצוי אישי  ואחת מ מאמינה ביכולת של כל אחד אני 

 בהמשך הדרך.והצלחה  מושכלתלכם בחירה נכונה ו מאחלת 

  "אי אפשר ללמד אדם דבר, ניתן רק לעזור לו לגלות זאת מתוך עצמו".

 )גלילאו גליליי(

 בברכה, 

 סבג   עליזה 

  מנהלת בית הספר 
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 והחטיבה העליונה   ת חטיבת הביניים ו בר מנהל ד

   לבחור נכון

 יבה עליונהקראת המעבר לחטתהליך הבחירה ל

 נכון  לבחור   אלמד מתי"

 שטוב  לראות ,  להאמין

 לאחור   שוב להביט בלי

 נכון  לבחור

 

 אליי מדבר  הקול אותו

 בלילות  בי  פוגש

 לאן   להבין  מבלי  הולך

 לחזור  אדע  האם 

 

 אליי  מתחבר  הכול  בסוף

 חלומות   של עניין

 בזמן  בדיוק אתעורר אם 

 לזכור   אוכל אולי

 

 ודי   במסבי  חטוף מבט

 אפול   לא כבר יותר

 עליי  שמסתכל ילד יש

 לגדול  לזה קוראים 

 

 עליי   ששומר מי יש אומרים 

 הכוחות  את  לי נותן

 אבל  תשובה מצאתי לא  עוד

   "  לחיות לזה קוראים 

 ( ציטרין  אלעד  ,דדון אמיר )

 

 

 

 

 

 



   אשדוד  הקריה ' ז מקיף     • • •                           בס"ד

 
 

 בלקראת שנת הלימודים תשפ" מעבר מחטיבת הביניים לחטיבה עליונה
5 

 

 תלמידים יקרים, 

 ניצבים  ט  שכבה  תלמידי – א  יתמחצ של בעיצומה  מתמיד רלוונטי נמצא " נכון לבחור" דדון אמיר  של  שירו

 בחירות   מול  יום   יום   עומדים   מאיתנו  רבים   .העליונה   לחטיבה  המעבר  לקראת  המתאים   במסלול  הבחירה  בפני

 מהעובדה  להתעלם  יכולים  לא ואנו שלנו מהחיים  אינטגרלי חלק הן החלטות. פחות וגורליות יותר גורליות

 .  יותר ו לנ חשובה  שההחלטה ככל  קשה תהיה   החלטות   שקבלת

,    קירקגור הפילוסוף   טען ", להתנסות צריך שבה מציאות אלא , פתרונה על לבוא שצריכה בעיה אינם  החיים "

 ללכת , דרכו לעבור  שיש  תהליך אם  כי, לכאן או  לכאן, ההכרעה של  הרגע רק  לא  היא החלטה  כי מציע הוא

 צריכים   לא   אנו,  בידינו  ורק  אך  נמצאת  ושלנ  לבחירות   האחריות  כי  למדנו  כבר .  תעופה   כדי  תוך  להחליט ,  בתוכו

 את  ולארגן  השאלות  את  לשאול,  ובהכוונה  בייעוץ  להיעזר  כדאי,  בחיים   מכריעים   בצמתים .  לבד  זה  את  לעבור

 תוך   ב" חט צוות עומד  והוריהם  ט תלמידי לרשות.  הנכונה ההחלטה את לקבל מנת על לנו הדרוש המידע

 הסבר ,  החלטות  קבלת   בנושא   תלמידים -  הורים   סדנאות ,  החלטות  קבלת   בנושא   חינוך   שיעורי:  פעילויות  מגוון 

, ס"ביה  באתר מידע חוברת, להורים  מגמות  ערב, החטיבה מנהלת י"ע בכיתות והמגמות  המסלולים  על

 השאלות   לכל  התשובות  את  למצוא   כדי  אלו  כל-  לכיתות  מגמות  רכזי  כניסת  ,  השונות  במגמות  התנסות  שיעורי

 .  יעההמכר  ההחלטה לפני

 . אישית   לנו   שנכון   מה   רק   ולבחור   אישי   באופן   שלנו   והיכולות   הכישורים   על   ההחלטות   את   לבסס   ביותר   חשוב 

  את  התואמות בחירות לבצע כדאי. תועלת  או חברה, יוקרה של  משיקולים  זאת בדרך  לבחור כדאי לא

 .   שלי  ולרצונות לכישורים ,  ליכולת  ולהתאימה להגיע  שואף אני  אליה התכלית

. משתבשת המקורית והתוכנית במקרה לפחות אחת צריך תמיד. לבחירה  אופציות כמה לקחת ובשח

  -  החלום  – המקורית מהאפשרות פחות לא טובה אפשרות לנו להשאיר נרצה החלטות קבלת בתהליכי

 . ידינו בהישג

 נסו . עצמו הבחירה תהליך את  הוקירו . וחושב בריא מוח עם  אדם  בן כל שקיבל  מתנה  הוא  הבחירה  תהליך 

 את ולאהוב הנכונה לבחירה להגיע ביכולתכם  יש כי להאמין , חיובי באור  בחייכם  הבחירות על  להסתכל

 . היא באשר בחירתכם 

 ( :  לקריאה  מומלץ" )   האלכימאי" בספרו  קואלו פאולו  של בדבריו סיים נ

  למקומות   אותו  שיישא   חזק  זרם   לתוך   קופץ  בעצם   הוא,  החלטה  מקבל   כשמישהו.  ההתחלה   רק  היא  החלטה "

 ." שהחליט  בשעה עליהם   חלם  לא   שכלל

 בהצלחה 

 ימית צור                יפעת שרף
 החטיבה העליונהמנהלת            ת חטיבת הביניים ו מנהל 
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 ההכוון מכיתה ט' לכיתה י'תהליך 

 הליך ההכוון כולל מספר שלבים הקשורים באיסוף נתונים על התלמיד וקבלת החלטות.ת

 ה לתלמידים ולהורים ברהסשלב א' : 

 

 ישיבות המועצה הפדגוגית שלב ב' :  

מורכבת מ : מנהלת חט"ב, יועצת השכבה, רכזת השכבה, המחנכת והמורים המקצועיים   המועצה הפדגוגית 

 המלמדים את הכיתה. 

ראשוני ונמסר לתלמידים באלו מקצועות עליהם  שיבוץ  מתקבל בישיבות פדגוגיות  בסיום מחצית א' 

 ל מנת להתקבל למסלול הרצוי להם. להשתפר ע

ההחלטה הסופית של המועצה הפדגוגית, ההחלטה בתום תמסור מחנכת הכתה להורים את   בתום שנה"ל 

 השנה היא סופית ומחייבת.

 במקרים חריגים תינתן אפשרות לערער על ההחלטה. •

 16/202/02במזכירות ביה"ס עד לתאריך    בכתב ערעורים יתקבלו   •

 חר מכן לא יתקבלו. ערעורים שיגיעו לא  •

 ההורים לבקשה ותעודה של סוף כיתה ט'. יש להגיש מכתב ערעור מכובד ומנומק ולצרף את חתימת   •

.החלטותוקבלתמקצועבחירתבנושא•
,הלימודרמות,ולמגמותלמסלוליםהחלוקה,העליונההחטיבהמבנהלתלמידיםיוסבר•

.ומגמהמסלוללכלהקבלהותנאי

חינוךשעורי

.ע"לחטהמעברעלב"חטמנהלתי"עמקווןבאופן/בכיתותהסבר•
.העליונהלחטיבההמעברבנושאהסברהלערבמוזמניםההורים•
החטיבהעלהמידעכלנמצאזובחוברת,ולהוריםלתלמידיםדיגיטליתהסברחוברת•

.העליונה

ולהוריםלתלמידיםהסברה

'יח5שלברמההנלמדיםההרחבהלמקצועותהתלמידיםאתיחשפוהמגמותרכזי•
לאפשרמנתעללמגמותחשיפהיוםיתקיים'גברבעון.מגמהבכלהקבלהולדרישות

הדעתמתחוםטעימהלתלמידים
מוצלחלשיבוץנוסףמדדמתןויאפשרהרביעיברבעוןיתקייםשונותבמגמותמקווןקורס•

.במגמה

המגמותחשיפת

השניםשלושבמשךילמדבהםהלימודמקצועותואתהמסלולאתיבחרהתלמיד•
.העליונהבחטיבה

הבחירהטופסמילוי
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 ארגון הלימודים בחטיבה העליונה 

 

הלמידהמהות

והתייחסותחשיבהמיומנויותופיתוחהעמקההמאפשרתמשמעותיתלמידה•
.מרובותלאינטליגנציות

הלמידהארגון

מעמיקהללמידהזמןפנוי•
'יבכיתההבגרותבחינותביטול•

המעריךהגורם

.חיצוניתהערכהעםמגוונתספריתביתהערכהשלשילוב•

הערכהדרכי

'וכדומתוקשבותבחינות,תלקיט,פרויקטים,חקרעבודות:מגוונותהערכהדרכי•
ולאנגליתלמתמטיקהפרטהמקצועותבכלבלבדאחתחיצוניתבחינה•

הנלמדהחומרהיקף

.חיצוניתהערכה–הדעתבתחוםוהמיומנויותהידעלרכישתתכניות70%•
.ספריתביתהערכה-ולהעמקהלבחירהתכניות30%•

למדעיםמבוא

.לבגרותלזכאותסףתנאי•

כלליתהשכלה

.והרוחחברהמדעי/האומנויותמתחומימקצועותשניללמודחובה•

קהילתית–חברתיתומעורבותאישיתהתפתחות

שניםשלושבמשךקהילתיתחברתיתלמעורבותמחויביםהחינוךמערכתתלמידיכלל•
.הבגרותלתעודתמזכאותכחלק
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 מתווה ההיבחנות בבחינות הבגרות על פי הרפורמה של משרד החינוך  

ידה משמעותית בבית הספר, באפשרות ליצר למ –מתווה ההיבחנות החדש נועד לתמוך במהות העיקרית 

 ודיאלוג משמעותי בין המבוגרים לצעירים. להגביר אמון, אוטונומיה, בחירה 

 זכאות לתעודת בגרות 

 

 : מרכזיות  דרך  אבני  להלן 

. שאר החומר  רק בחינה חיצונית אחתבכל מקצועות החובה )להוציא מתמטיקה ואנגלית( תהיה   .1

 מוערך על ידי הערכות בית ספריות. 

פיזיקה, כימיה וביולוגיה יתקיימו שני אירועי בחינה חיצוניים , האחד    – מדעים קצועות ה בשלושת מ  .2

 כבחינת מעבדה והשני כבחינה עיונית. 

באנגלית    (.3,4,5יתקיימו שני אירועי בחינה חיצוניים לכול רמת לימוד )  במתמטיקה ואנגלית .3

 תתקיים גם בחינה בע"פ בהערכה בית ספרית. 

 לא יותר משלושה מקצועות מורחבים. מקצוע בחירה אחד, ובכל מקרה    תלמיד יוכל להרחיב .4

 ומתן ציון  יהוה תנאי סף לקבל תעודת בגרות.   לימוד מדעים  .5

 יהווה תנאי סף לזכאות לבגרות.  –  השכלה כללית   שני מקצועות לימוד   .6

 דרישות חובה נוספות: 

 . ונים הפנימיים הצי   כולל ומעלה( בציוני הבגרות,   55) ציונים חיובייםעל התלמיד להשיג   .1

במקצוע אחד בלבד  יהיה  על אף האמור לעיל, התלמיד יהיה זכאי לקבל תעודת בגרות אם ציונו הסופי  .2

 עברית.   – במקצוע חובה  , בתנאי שציון זה איננו 50

 תהווה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.   – ילות של מעורבות אישית חברתיתפע .3

. )כיתות מב"ר ', קיץ יב'חורף יב ',, קיץ יא'י היבחנות: חורף יאקיימים ארבעה מועד –  די ההיבחנות מוע  .4

  ואומ"ץ יוכלו להיבחן במועד חורף יא במקצועות חובה שיבחר ביה"ס(

כדי להיות  
זכאי  

לתעודת  
בגרות

על התלמיד  
למלא אחר  

:התנאים הבאים

.ל לפחות"יח22הבחינות יקיפו חומר של  . בחינות החובהבכללהיבחן 

עד  (. בנוסף לאנגלית ולמתמטיקה)ל "יח5של ברמה גבוההלהיבחן במקצוע אחד לפחות
.שלושה מוגברים לכל היותר

(.פנימייםבמקצועות)בבחינות בגרות אינו נבחןגם במקצועות בהם , חיובילהשיג ציון סופי 

.בחינוך גופני ובתעבורה,ציון חיובי בשני מקצועות השכלה כללית ובמקצוע מדעי

קהילתית-השתתפות בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית 

.ציון פנימי בתעודת הבגרות
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 הגדרות   - תעודת הבגרות 

 יחידות לימוד 

 בשבוע, בכל שנה. תוכנית הלימודים בנויה עפ"י יחידת לימוד המתורגמת לשעות לימוד  

 עיות במשך שנה אחת במקצוע מסוים.שעות שבו   3-למד ב כמות החומר הנ -  יח"ל   1

 

 )מורחב(  .מקצועות הבחירה ואת   מקצועות החובה תכנית הלימודים בחטיבה עליונה כוללת את  

 מקצוע פנימי וחיצוני 

 

 מקצוע חובה   

 יח"ל.   21יח"ל , מקסימום  17מינימום 

 

 בנוסף מבוא למדעים, שני מקצועות השכלה כללית, חנ"ג.  •

 ת אישית חברתית.רבו מעו  •

אך אינה תקפה למוסדות להשכלה  יח"ל באנגלית מזכה את התלמיד בתעודת בגרות,   3בחינה ברמה של  •

 . גבוהה 

 

ל"יח2

.רגילהמקצוע ברמה •

ל"יח3

.בינוניתמקצוע ברמה •

ל"יח5-4

.מוגברנחשב למקצוע •

:מקצוע פנימי

ובסופו לא ניגש  ס "כל מקצוע הנלמד בביה•
.התלמיד לבחינת בגרות חיצונית 

כציונים  ציונים אלה יופיעו בתעודת הבגרות •
.פנימיים

:מקצוע חיצוני

ובסופו ניגש  ס "כל מקצוע הנלמד בביה•
.התלמיד לבחינת בגרות חיצונית

מורשת  
ותרבות

2ך            "תנ•
ל"יח

,  ידע עם
מדינה ועולם

היסטוריה      •
ל"יח2
אזרחות         •

ל"יח2

עברית

ספרות          •
ל"יח2
הבעה עברית  •

ל"יח2

אנגלית

ל"יח4-5•

מתמטיקה

ל"יח3-5•



   אשדוד  הקריה ' ז מקיף     • • •                           בס"ד

 
 

 בלקראת שנת הלימודים תשפ" מעבר מחטיבת הביניים לחטיבה עליונה
10 

 בחירה   - מקצוע מורחב  

 

 מקצועות בחירה 

 

  

ל"יח5ברמה של 

יכול להיות אחד ממקצועות  •
(למעט אנגלית)החובה 

ל"יח5בהיקף של מקצוע בחירה •
ל"יח5בהיקף של עבודת גמר •

מקצועות3לכל היותר  

תלמיד יוכל להיבחן בבחינות •
בשלושה  לכל היותרחיצוניות 

ל"יח5מקצועות  ברמה של 
(.בנוסף למתמטיקה ולאנגלית)

כל מקצוע נוסף

כל מקצוע נוסף שהתלמיד יבחר •
או ברמה    , ללמוד ברמה מוגברת

יירשם פנימי  , שאינה מוגברת
ללא ציון יחידות הלימוד

מקצועות בחירה

ל"יח10ביוטכנולוגיה •

ל"יח10תעשיה וניהול •

ל"יח5מדעי המחשב •

ל"יח5ביולוגיה •

ל"יח5פיסיקה •

ל"יח5כימיה •

ל"יח5גיאוגרפיה •

ל"יח5מדעי החברה •

ל"יח5רוסית ,  צרפתית, ערבית•

ל"יח5אומנות •

ל"יח5קולנוע •

ל"יח5תאטרון •

ל "יח5-מחול •

מקצוע בחירה  

שלישי

ל"יח5" משואה לתקומה"•
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 מבנה תעודת בגרות 

 בגרות, תעודת הבגרות תכיל : לתלמידים הזכאים לתעודת  

 שם ביה"ס  ❖

 מחזור סיום  ❖

 תלמיד פרטים מזהים של ה ❖

רשימת המקצועות בהם נבחן התלמיד בבחינות המורכבות מהיבחנות חיצונית, ציון שנתי וציון הערכה   ❖

 בית ספרי ) ראה הגדרת "ציון סופי חיצוני"(. 

 רשימת מקצועות בהם הוערך בהערכה פנימית + ציון.  ❖

 הערה:  

ת : מקצוע העבודה ,  עבודת גמר שנכתבה בנוסף לשני מקצועות הרחבה , תירשם בתעודה בשורה נפרד

 שעות( וציון.   450היקפה בשעות לימוד )

 הינו נכון להיום. ייתכנו שינויים בהתאם להוראות משרד החינוך.    מבנה תעודת הבגרות המפורט לעי"ל ❖

 

 תעודת בגרות איכותית 

 

חלק תחתון
הערכה פנימית

חינוך גופני  ולימודי , השכלה כללית, מדעים
.תעבורה

הערכת התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות  
.קהילתית-חברתית

חלק עליון

נתונים מזהים 

.ס"של התלמיד ושם ביה

מקצועות חובה 

היקף כל בחינה ביחידות לימוד 
.ולצידה ציון

מקצוע מורחב 

היקף הבחינה . ל"יח5ברמה של 
.ביחידות לימוד ולצידה ציון

-עבודת גמר 

,  בנוסף לשני מקצועות מורחבים
היקף הפעילות בשעות לימוד  

(.הציוןלצידם)'ש450

תעודת בגרות איכותית

מתמטיקה ואנגלית

ל"יח4-5

שני מקצועות מוגברים 

ל"יח5
ציונים גבוהים
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 מבנה הלימודים בחטיבה העליונה 

 

 

 

 

 

 

  

נתיב עיוני

מסלול למצטיינים

כיתה עיונית  

מסלול בגרות רגיל-ר "כיתת מב

נתיב עיוני  
טכנולוגי

עתודה  /מסלול למצטיינים מופת
מדעית טכנולוגית ביוטכנולוגיה

בגרות עיונית טכנולוגית•

עתודה  /מסלול למצטיינים מופת
מדעית טכנולוגית תעשייה וניהול

בגרות עיונית טכנולוגית•

ב אתגר"ל-ץ "כיתת אומ
מסלול בגרות רגיל•

תעודת 

 בגרות

 לימוד מסגרות
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 1  -   זכאות לבוגרי כיתה ט'  – תעודת בוגר מופ"ת  

בסיום   תעודת בוגר מופ"ת במסגרת הלימודים בכיתת מופ"ת, יש באפשרות התלמידים לקבל 

 הלימודים בכיתה י"ב. לשם כך על התלמיד לעמוד בדרישות הבאות: 

 

או במגמת    ביוטכנולוגיה לבחור במגמת    אנו מציעים על מנת לקבל תעודת בגרות מדעית איכותית,  

יח"ל, מקצוע מדעי: פיסיקה, ביולוגיה, כימיה    5בגרות כוללות  במבנה תעודת ה  אשר  תעשיה וניהול 

 (. 90-ומאפשרת לתלמידי מגמות אלה להשיג ציונים גבוהים )למעלה מ 

 נולוגית טכ   - עתודה ומנהיגות מדעית  

מדינת ישראל ניצבת היום בחזית העולמית בתחומי המדע והטכנולוגיה. מרחבי העולם באים  

עתירת ידע וטכנולוגיה וחברות הייטק בינלאומיות מהמובילות   ללמוד כיצד נבנתה כאן תעשייה

 בעולם מקימות בישראל מרכזי מחקר ופיתוח. 

יות ברורה שתניב שכבה רחבה של תלמידים במשרד החינוך נענו לאתגר הטכנולוגי ומובילים מדינ

בבתי   טכנולוגיות-מצטיינים בתחומי המדע והטכנולוגיה, על ידי עידוד פתיחת קבוצות מדעיות 

 ספר.  

במסלול נכללים תלמידי מגמות ביוטכנולוגיה, תעשייה וניהול וכיתת מצטיינים המיועדים לגשת  

חות שלושה מקצועות מורחבים ברמה של  לבגרות מדעית טכנולוגית איכותית. המסלול כולל לפ 

 או מדעי נוסף או טכנולוגי.   – מתמטיקה, מקצוע מדעי ומקצוע שלישי    – יח"ל    5

לקבל שעות תגבור במקצועות המורחבים הללו ובהתאם לכך השעות  לול זכאים תלמידי המס 

 . ת תלמיד שנכנס למסלול מתחייב לעמוד בדרישות לימודיות גבוהו  ניתנות בקבוצות קטנות.

  

מכינת 
ת"מופ

.'ת בכיתה ז"להשתתף במכינת מופ•

.ל"יח5•אנגלית

.ל"יח4-5•מתמטיקה

אופיזיקה 
כימיה

ל "יח5•
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 הנתיב העיוני  

 
 תעודת בגרות איכותית   - כיתה מדעית למצטיינים  

יח"ל   5דיהם וייגשו לבחינות בגרות ברמה של בכיתה זו לומדים תלמידים מצטיינים אשר ירחיבו את לימו 

מקצועות  בשניתלמידי הכיתה המדעית בוחרים  ות מתוך מגוון מקצועות שיפתח בפניהם.בשני מקצוע

 ערבית נחשב למקצוע מדעי לצורכי הצבא .   (.מדעי המחשב ,)ביולוגיה, כימיה, פיזיקהמדעיים 

פשרת להם להתקבל לכל המסלולים המבוקשים מסלול זה מקנה לתלמידים תעודת בגרות איכותית המא

 יטאות ובטכניון. באוניברס

 ימוד נחלקים:במהלך שלוש שנות להמקצועות הנלמדים 

 

 תנאי קבלה לכיתה מדעית למצטיינים: 

 התנהגות ותלמידות למופת. . א

בביה"ס ובקהילה )השתתפות בתכניות  ערכיות  – ומחויבות לקחת חלק בפעילות חברתיות  נכונות   .ב

 חברתיות, בסיורים לימודיים, בטיולים שנתיים, בפעילות התנדבותית בביה"ס ובקהילה ועוד...( 

 הנדרשים למגמה המדעית למצטיינים.  בעלי כישורים והרגלי למידה מידים  לת . ג

 ציונים :  . ד

 ציון הקבצה  מקצוע 

 85 1א  מתמטיקה 

 85 1א  אנגלית 

 ומעלה   85  ממוצע כל המקצועות 

 הלימודים.   שקידה רבה ויכולת לעמוד בעומס נדרשת   . ה

תאפשר להם יישום עקרונות תלמידים בעלי יכולת להתמודד עם תכנים הדורשים חשיבה מתמטית, ש .ו 

 מדעיים במקצועות הנלמדים במגמה. 

 ם. המלצת מורי  . ז

 בגרות איכותיתתעודת  סיום המסלול:ב

 לימוד יחידות  מקצועות בחירה  יחידות  לימוד  מקצועות חובה 

 5 ביולוגיה  2 עברית 

 5 כימיה  2 היסטוריה 

 5 פיזיקה 2 תנ"ך 

 5 ערבית  2 ספרות 

 5 מדעי המחשב  2 אזרחות 

 4-5 מתמטיקה 
 

 5 אנגלית 
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 כיתה עיונית 

 בנתיב זה לומדים לקראת תעודת בגרות עיונית.   ❖

 לתלמידים במסלול העיוני מוצעת מתכונת לימודים רחבה מעבר למינימום הנדרש להשגת תעודת הבגרות.  ❖

ברמה גבוהה שאותם יבחר. המקצועות הנלמדים   שני מקצועותמקצועות החובה ובנוסף  ילמד אתהתלמיד  ❖

 במהלך שלוש שנות לימוד נחלקים: למקצועות חובה ולמקצועות בחירה. 

 פירוט מקצועות החובה ומקצועות הבחירה המרכיבים את תעודת הבגרות:

 יח' לימוד  מקצועות בחירה  יח' לימוד  מקצועות חובה 

 5 ביולוגיה  2 ת עברי 

 5 כימיה  2 היסטוריה 

 5 פיזיקה 2 תנ"ך 

 5 גיאוגרפיה  2 ספרות 

 10 תעשיה וניהול  2 אזרחות 

 5 שפה זרה שניה   

 5 אומנות  3-5 מתמטיקה 

 5 תיאטרון  4-5 אנגלית 

מדעי ושני  בנוסף ילמד מקצוע  

 בהשכלה כללית. תחומים  

 5 קולנוע 

 5 מדעי החברה: פסיכולוגיה + סוציולוגיה 

 5 לתקומה מגמה שלישית : משואה  

 תנאי קבלה למסלול העיוני :  

 ציונים חיוביים בכל המקצועות .1

 טובה מאוד  –התנהגות ותלמידות  .2

 המלצת המורים.  .3

 ציון הקבצה  מקצוע 

 לפחות  70 2  -, א  1א  מתמטיקה 

 לפחות   70 2  -, א  1א  אנגלית 

 ומעלה   75  ממוצע כל המקצועות 

 

 

 ת בגרותודתע סיום המסלול:ב
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 מסלול בגרות רגיל   –   כיתת מב"ר 

נועדה לטפח תלמידים ברמה הרגשית, הערכית והקוגניטיבית כך שיוכלו להשיג זכאות לתעודת   כיתת המב"ר 

 בגרות איכותית ומיטבית שתאפשר להם להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה. 

כים, על הפן החברתי ועל  התכנית שמה דגש מרבי על התמדתם של התלמידים ושמה דגש על חינוך לער

 לטפח את אזרחי המחר כבוגרים אחראיים בעלי רצון לתרום לחברה. הקניית כישורי חיים בשאיפה  

הכיתה מיועדת לתלמידים שלא ענו על דרישת המסלול העיוני הרגיל ואשר רוצים להגיע לתעודת בגרות. 

בכיתה עיונית, ולכן עליהם להשקיע יותר הלימודים בכיתה זו הינם הזדמנות נוספת לתלמידים הרוצים ללמוד  

 קפיד על התנהגות הולמת וביקור סדיר. ולה בלימודים  

הכיתה הינה חלק מפרויקט, הפועל בהצלחה בכל בתי הספר בארץ ומטרתו לאפשר לתלמידים לעמוד 

,  ס חוזה בין התלמיד, הוריו והגורמים השונים בביה" עם הכניסה לכיתה, נחתם  בהצלחה בבחינות הבגרות.

 לא אחר כל התנאים. בו  מתחייבים התלמידים לעמוד בדרישת המסלול, ולמ

בכיתה זו מקנים לתלמידים דרכים כיצד ללמוד על מנת לשפר את הישגיהם הלימודים, והלמידה מתרכזת 

 במקצועות בהם ייגשו התלמידים לבחינות בגרות.  

 מאפייני הכיתה:

 . יחס אישי לכל תלמידאת על מנת לאפשר תלמידים בכיתה, וז 25ילמדו עד  בכיתת המב"ר  .1

 בכל המקצועות הנלמדים לבגרות, ומיקוד למידה לקראת בחינות הבגרות.  תוספת שעות מתן   .2

 אינטנסיביים של צוות המורים.  ליווי והדרכה  .3

רדת מבחנים, של התלמיד כגון: הגברת המוטיבציה, התמודדות עם ח  התייחסות לצרכים ספציפיים .4

 והקניית הרגלי למידה.  שיפור הדימוי העצמי

 של מקצועות הלימוד הניגשים לבגרות. לימוד אינטנסיבי .5

 התלמידים בכיתת המב"ר ילמדו את כל מקצועות החובה לבגרות: 

 יח ' לימוד  מקצוע  מורחב  יח' לימוד  מקצועות חובה 
 5 קולנוע /אטרוןי אומנות / גאוגרפיה/ת 2 עברית 

 2 היסטוריה 

 

 2 תנ"ך 
 2 ספרות 
 2 ת אזרחו

 3-4 מתמטיקה 
 4-5 אנגלית
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 תנאי קבלה לכיתת מב"ר : 

 ונים:צי . א

 

 

 

 

 מאמצים ולהתמיד כדי לשפר הישגים. תי להשקיע ימוטיבציה ורצון אמגילוי  .ב

 ר ייטלו חלק פעיל לקידום ילדם. צד ההורים, אש שיתוף פעולה מ . ג

 התנהגות נאותה וביקור סדיר.  . ד

 המלצת מורים.  . ה

 בסיום המסלול תעודת בגרות

  

 ציון הקבצה  מקצוע 

 60 2  -, א   1א  מתמטיקה 

 65 2  -, א   1א  אנגלית 

 ומעלה   65 הישגים חיוביים  ממוצע כל המקצועות 
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 ( ומוכן למאמץ   בעצמי    אומ"ץ )אמונה  - כיתת  ל"ב אתגר 

ל הצרכים האישיים שר מהווה מענה לתלמידים הזקוקים לליווי קרוב יותר וראייה ממוקדת יותר כיתת האתג

דגש על העמקה בתחומים ערכיים , חברתיים וקהילתיים ועל הישגים כיתה זו מושם בל אחד מהם . של כ

באמצעות תכנית לצמצום פערים לימודיים וחוויות    ,לימודיים כחלק מחיזוק תחושת השייכות והעצמה אישית

הרגשית ,  התכנית נועדה בעיקר לטפח את התלמידים ברמה   רציפות של הצלחות לימודיות וחברתיות. 

 גת תעודת בגרות.הערכית והקוגניטיבית ולהובילם להש

יתן לטפחו ולממשו. רציונל התכנית בכיתה זו מתבסס על האמונה , שבכל תלמיד קיים פוטנציאל להישגים שנ

כיתת אומ"ץ מכינה את התלמידים לקראת תעודת בגרות עיונית מלאה. תלמידי כיתת אומ"ץ הינם תלמידים 

לתעודת בגרות מלאה, ויחד עם זאת עדיין זקוקים לתמיכה ולסיוע נוסף. התלמידים לומדים   המסוגלים ללמוד

טרה למקד את הלמידה והמאמצים של ת, וזאת במבכל שנה רק את המקצועות בהם הם ניגשים לבגרו 

בכל המקצועות ישולבו מתרגלים ויערכו מרתונים  התלמיד במעט מקצועות ולהבטיח את הצלחתו בהם.

 בחינות הבגרות. לקראת 

בכיתה זו מקנים לתלמידים דרכים כיצד ללמוד על מנת לשפר את הישגיהם הלימודיים. עם הכניסה לכיתה, 

   ו ובית הספר בו הוא מתחייב לעמוד בדרישות המסלול, ולמלא אחר כל התנאים. נחתם חוזה בין התלמיד, הורי

ואליהם תת תל"מ והוכיחו התאמתם למסלול, לתלמידים שעברו את מכינה ט' בכי ניתנת עדיפותבכיתה זו 

 יצטרפו תלמידים חדשים שימצאו ע"י המורים כמתאימים לקבל הזדמנות נוספת בכיתת אומ"ץ. 

 מאפייני הכיתה:

 תלמידים בכיתה .   25קטנה עד  כיתה   .1

 , ומיקוד הלמידה לקראת הבגרות. תוספת שעות בכל המקצועות לבגרות מתן   .2

 ם.של צוות המורי  ליווי והדרכה  .3

 התייחסות לצרכים ספציפיים של התלמיד.  .4

 מתרגלים.סיוע וליווי של  .5

 תמיכה ומתן מענים ברמת הפרט והכלל.  מחנכת הכיתה נמצאת שעות רבות בכיתה לליווי, .6

 תכנית הלימודים :

 יח ' לימוד מקצוע  מורחב יח' לימוד מקצועות חובה
 5 מנהל וכלכלה  2 עברית  

 3 פרויקט גמר 2 היסטוריה 
 טכנולוגית -בגרות עיונית תעודת  2 "ך תנ 

 2 ספרות 
 2 אזרחות 

 3-4 מתמטיקה 
 4-5 אנגלית 

 1 הטכנולוגיה מדעי  
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 תנאי קבלה לכיתת אומץ : 

 בכיתה ט' רגילה.  60או ממוצע   -לפחות )בכיתה ט' תל"מ(  75ממוצע ציונים   -הישגים חיוביים  .1

 מוטיבציה ורצון אמיתי להשקיע מאמצים.  .2

 ה מצד ההורים. פעול  שיתוף .3

 התנהגות נאותה.  .4

 המלצת מורים.  .5

 

 בסיום המסלול: תעודת בגרות
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 הנתיב העיוני טכנולוגי 

 : מסלולים  בנתיב  זה קיימים שני  

  

מסלול למצטיינים  

ביוטכנולוגיה

מסלול למצטיינים  

תעשייה וניהול

 תעודת בגרות

 וטכנולוגית עיונית
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 של ניסויית-קריתהמח למהות  נכון ביטוי לתת  מנת על
 :מיוחד דגש  מושם  בפרט יישומי ומדע בכלל מדע

 ברמה מעבדתי ניסויי  בחקר  פעילה התנסות •
 במכוני או בתעשייה ,ס"ביה במעבדת ,מתקדמת

  .מחקר
- ביו מתוקשב חקר ב  פעילה התנסות •

  ה.ינפורמטיקא
 .מחקר ובמוסדות בתעשייה עיון  וימי  סיורים  •
 .ים רלוונטי תוכן בתחומי מדעית  קריאה  •

 מתוכנית  חזון  /המקצוע  יבת ל  1  

  החינוך משרד  של הלימודים 
 

 את  בתוכו  המאגד  מדעי  תחום  הוא  ביוטכנולוגיה 

 ,ביולוגיות  במערכות  והשימוש  הפיתוח , המחקר 

 הרפואה , התעשייה  בתחומי  ואנליזה  ייצור  לתהליכי 

 מדעי  בין  מרכזי  צומת  מהווה  זה  תחום . והחקלאות 

 הלימודים  מערך  . והתעשייה  ההנדסה ס, הבסי 

 לענף התלמידים  את חושף לביוטכנולוגיה במגמה 

הציבורית בימים  במרכז תשומת הלב מרתק מדעי

 תוך  ובמחקר בתעשייה לנעשה אותם  ומקרב, אלו

 את המאפיינת האינטרדיסציפלינריות הדגשת כדי

 .המקצוע

 הלימוד  נושאי      2

מערך הלמידה מושתת על התפיסה המדעית של  

א נדבך על הבסיס שבה מדע יישומי הו 21המאה ה 

ומהווה את חוד החנית להתפתחות התעשייה, הרפואה 

 והחקלאות. 

ההתפתחויות המואצות של תחום הביוטכנולוגיה, 

בארץ ובעולם הובילו להגדרה מחודשת של מערך  

 הלמידה במגמת ביוטכנולוגיה עפ"י המבנה הבא:  

 יח"ל   5ברמה של   -* תהליכים ביוטכנולוגיים 

  5עבודת גמר ברמה של  - לוגיהבביוטכנו* יישומים 

 יח"ל. 

יולוגיה(  * מקצוע מדעי לבחירה ) פיסיקה/ כימיה/ ב

 יח"ל.  5ברמה של 

במסגרת המקצוע תהליכים ביוטכנולוגיים, התלמידים 

לומדים בהרחבה תחומים כמו: הנדסה גנטית, תרביות 

הביו  . כן נלמד נושא הואימונו דיאגנוסטיקתאים 

דות מתקדמות ומשולבות מעב ה אינפורמטיק

בביוכימיה. כל אלה מהווים תשתית רחבה למקצוע 

 הגמר.    פרויקטלוגיה וכתיבת יישומים בביוטכנו

 הרצון מידת היא למצוינות השאיפה "
 ההשקעה מידת היא המצוינות הגשמת
  "ארץ דרך, והדרך הגבול הם השמים

 (בחינוך למצוינות הישראלי המרכז)
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 במקצוע  היבחנות  דרכי      3
 :הבא  הפירוט  פי  ל ע  התלמידים  ייבחנו  ביוטכנולוגיים  תהליכים  המוביל  במקצוע   

 

 ברמה  גמר פרויקט  התלמידים  יכתבו  ,בביוטכנולוגיה  יישומים  ,ההתמחות  במקצוע 

 :ל "יח 5 של 

 

 

 : ל "יח  5 של  ברמה  נוסף  מדעי  במקצוע  התלמידים  ייבחנו  אלו  מקצועות  לשני  בנוסף 

 .ביולוגיה  או  כימיה  ,פיזיקה 
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 למגמה  קבלה  תנאי     4
 מוכחת  יכולת  בעלי  מדעית  וסקרנות  ציה מוטיב  בעלי  לתלמידים  מיועדת  המגמה 

 .ומתמטיקה  מדעיים  במקצועות 

 ומעלה  90 – 'ט כיתה ציונים  ממוצע ✓

 לימוד  יחידות 5 של ברמה מתמטיקה ✓

 ומעלה  90 בציון מדעים  ✓

 מאומצת  וללמידה להשקעה נכונות ✓

  באוניברסיטה  הלמידה  נתיבי      5
 הטבה  מקדם  ת בללק זכאים , הבגרות בבחינות בהצלחה ומדים , העהמגמה  בוגרי 

נק' וקבלה   30- מוגדל בונוס   –  בטכניון )   גבוהה להשכלה למוסדות הקבלה בעת (בונוס)

 הם   בנוסף,.  תנאים להלן(ראה    –הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון  ללא פסיכומטרי לפקולטה ל

 .טכנולוגית עתודה במסגרת הנדסי תואר לקראת  לימודיהם  להמשיך יכולים 

 

  :המשך  לימודי 

-ביו  הנדסה  ,ביוטכנולוגיה  הנדסת  ,רפואה  :כגון  ,רלוונטיים  בתחומים  אקדמיים  לימודים 

  .ועוד  כימית  הנדסה  ,חומרים  הנדסת  ,פואית ר 

 

 : בסיום המסלול 

 + תעודה טכנולוגית תעודת בגרות איכותית
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 כיתה למצטיינים במסלול תעשייה וניהול  

  

 ליבת המקצוע / חזון    1

מרכזיותה של התעשייה בחיינו, השפעתה על אורח  
חיינו, תרומתה לפיתוח המשק הלאומי ומקומה  
בעולם העבודה, העלו את הצורך בחשיפת הנוער  

  - אליה, כבר במסגרת מערכת החינוך הפורמלי 
במהלך הכנתו לקראת היציאה מבית הספר לעולם  

השתלבותו בעולם של ההשכלה   הרחב ולקראת 
 האקדמית וסביבת העבודה. 

לימודי מגמת תעשייה וניהול נועדו לתת מענה הן  
לדרישות הגוברות של המשק הישראלי למקצועות  
המדעיים והטכנולוגיים והן לצורכי הלומד שירצה  

 ק מתקדמים.להשתלב בעולם של תעשייה ומש

ידע   לימודים במגמת תעשייה וניהול משלבים הקניית
תאורטי, שיעורים מעשיים תוך שימוש במעבדות  
מחשב, סיורים מקצועיים בארגונים תעשייתיים 

 בכיתה י"ב.   גמר מסכם  פרויקטוביצוע  

בוגרי המגמה זוכים לקבל בונוס בעת קבלתם  
ללימודים במוסדות אקדמיים בשני אשכולות  

 ניהול התפעול וניהול הייצור.   הלימוד:

 

 תכנית הלימודים  2
באחד  יח"ל  5תלמיד במגמה מחויב ללמוד  כל

 .  ממקצועות המדעים: פיזיקה, כימיה או ביולוגיה
במסגרת לימודי המגמה התלמידים משתלבים בשני 
אשכולות הבאים: ניהול התפעול וניהול הייצור.  

יח"ל   5י"א משלימים -במהלך לימודים בכיתות י'
 באשכול ניהול התפעול.  

ניהול הייצור ברמה של  בכיתה י"ב משלימים אשכול  
 יח"ל ע"י ביצוע  של פרויקט גמר.  5

 

 

 נושאי הלימוד 3
 הפקת מוצרים/שירותים תהליך ההמרה   •
 תכנון והקצאת משאבי הארגון •
 ניתוח כדאיות כלכלית •
הגיליון האלקטרוני ככלי לאיסוף נתונים   •

 ועיבודם 
 קביעת מחיר שיווי משקל   •
 תמחיר מוצרים  -מבוא חשבונות ניהולית •

 קבלה למגמהתנאי   4

 התנהגות ותלמידות למופת. .1
נדרשת שקידה רבה ויכולת לעמוד   .2

 .בעומס הלימודים 
 ציונים : 

 ומעלה  85 –ממוצע ציונים כיתה ט'  •
    1ומעלה  א  85מתמטיקה בציון של  •
 1ומעלה   א   85אנגלית בציון  •
 ומעלה      85בציון פיסיקה /  מדעים •
ודרישות חישוב הציונים    2ט,1לבוגרי כיתות ט •

הקבלה למגמה הם אחרים. השיבוץ בכיתות 
 אלה הוא בעיקר על פי המלצת המורים. 

 הלמידה באוניברסיטה נתיבי  5

לימודים אקדמאיים בתחומים: הנדסת תעשיה  
וניהול, מנהל עסקים, לוגיסטיקה, שיווק ,ניתוח  

 מערכות מידע וניהול ספינות.
בין מוסדות אקדמיים בהם ניתן להמשיך את  
הלימודים במסלולים הנ"ל: אוניברסיטת בן גוריון,  

 . אוניברסיטת ת"א, הטכניון ומוסדות לימוד אחרים 
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 : הכוללת   תעודת בגרות איכותיתמגמת תעשיה וניהול נותנת לבוגרי המגמה  

 יח'   מתמטיקה    4-5 ✓

 כימיה/ ביולוגיה  /יח'       פיסיקה  5 ✓

 יח'       אנגלית 5 ✓

 .  בנוסף לתעודת הבגרות, תעודה טכנולוגיתבוגרי המגמה מקבלים   ❖

בתחומי הנדסה,   במוסדות להשכלה גבוהה ה את בוגריה להמשך לימודים מכינ המגמה  ❖

 לוגיסטיקה, מחשבים,  כלכלה, מנהל עסקים ראיית חשבון ועוד. 

 

 :תכנית לימודים

מקצועות הלימוד במגמה זו כוללים לימודים טכנולוגיים עיוניים והתנסותיים בתחום תעשיה וניהול וכן לימודים  

 .כלליים עיונים 

 מגמה החוב

 יח"ל מקצועות יח"ל מקצועות 

 5 כימיה/ביולוגיה/פיזיקה  2 עברית 

 5 ניהול התפעול מקצוע מוביל 2 היסטוריה 

 5 ניהול היצור עבודת גמר 2 תנ"ך 

 2 אזרחות 

בכיתה י"ב התלמידים מגישים פרויקט גמר ברמה של 

המתבסס על יישום לימודים עיוניים  יח"ל 5

 ארגונים.והתנסותיים בפועל באחד ה
 

  2 ספרות 

5-4 מתמטיקה   
 
 5 אנגלית  

 

 : בסיום המסלול 

 + תעודה טכנולוגית תעודת בגרות איכותית
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 הלימודים  תכנית  2
 

 יסודות מדעי המחשב  •

 בניית אתר אינטרנט.   – יחידת התנסות במעבדה  •

 מבנה נתונים   •

  – . רה בנושאים תאורטיים במדעי המחשב פרקי בחי •

 תכנות מונחה עצמים. 

 .הלימודים בתכנית שינויים יתכנו •

 למצוא  ניתן הנושאים ופירוט פרויקטים ,מושגים  •

 .ר"מפמ באתר המקצוע של הלימודים  בתכנית

 למגמה  קבלה  תנאי     3

 לוגיקה.  בתחום  חשיבה מבחן  . א
 .לימוד יחידות 5 של ברמה מתמטיקה .ב

בכיתה   80. )מעל 1א במתמטיקה  85ציון מעל 
 בכיתת מופ"ת(   75המדעית ומעל 

  באוניברסיטה  הלמידה  נתיבי  4 

 להשכלה  מוסדותה ברוב ,מדעי המחשב  בתחום 
ים לתואר הבא המקצועות  נלמדים  בישראל גבוהה 
 . שני לתואר וגם ראשון 
 .אקדמאיות שנים  3 -מחשב  מדעי •
 .אקדמאיות  שנים  4 -תכנה הנדסת •

,  ויצמן מכון , בטכניון נלמדים  אלו  מקצועות
 . להנדסה  ומכללות באוניברסיטאות

 על המבוססים  מקצועות נלמדים  בהם  מוסדות ישנם 
 וישנם  ותקשורת מידע מערכות כגון   ,המחשב ימדע
 המשלבים  חוגיים  דו לימודיים  המאפשרים  כאלו

 .ועוד  חשמל  הנדסת פיזיקה ,מתמטיקה לימודי

 ? הידעתם 

בעלי בגרות טובה במדעי מחשב שעוברים מבחני קבלה 
או סייבר מודיעין   , ממר"םליחידות צבאיות כמו תקשוב

השכלה  תעודות על י שוק ההייטק גם ללא"ע" נחטפים"
 .גבוהה

  חזון / המקצוע  ליבת     1

 יותר  במחשב  עוסקים  אינם  המחשב  מדעי "
 .דייקסטרה .א   " בטלסקופ  עוסקת  משאסטרונומיה 

 כשפת  הנתפס  מרכזי תחום  הינו המחשב מדעי
 מידע  מבני והבנת לתיאור  המשמשת  הטכנולוגיה

 המחשב מדעי שפת .ותהליכים  קשרים  ,וידע
 של ופורמליזציה ידע ייצוג ,בעיות פתרון  שרת מאפ 

 ובפיתוח טכנולוגיה בהבנת תומכת  ולכן  תהליכים 
 לעבודה כיום  משמשים  ועקרונותיה  טכנולוגי-מדעי

 .רבים  בתחומים  והנדסית מדעית

 אלו לימודים  שמציבים  המחשבתי לאתגר בנוסף
 מסדר חשיבה  כישורי לקידום  שלהם  והפוטנציאל

 את להעמיק עשויה מחשבה  מדעי למידת ,גבוה
 הם  להם  שונות תופעות התלמידים  של הבנתם 

 בתחומים  ללימודיהם  ולתרום  ,בחייהם  עדים 
  .אחרים 

 רבות של בבסיסן ניצב המחשב  ומדעי היות
 עדים  אנו להן הטכנולוגיות מההתפתחויות

 והשלכותיו  התחום  הבנת  ,האחרונים  בעשורים 
 ,החברתית מודעותם  את  גם  להעלות עשויה

 .אותו הלומדים  תלמידים  של והתרבותיות אתיתה
 )ח"למד ר"מפמ  אתר פ"ע)

 :המקצוע  מטרות 

 ועקרונות   המחשב  מדעי  של  יסוד  מושגי  למידת 
 .ממוחשבות  מערכות  של  המבנה 

 ולוגיים  אלגוריתמיים  עקרונות   על  דגש  שימת 
 .שונות  ושפות  לטכנולוגיות  הרלוונטיים 

 ניתוח ל  ומיומנויות  ,חשיבה  אסטרטגיות  פיתוח 
 .בעיות  ופתרון 

 מודעות  ,גבוה  מסדר  חשיבה  בכישורי  התמקדות 
 להבנת  רפלקציה  כישורי  וכן  הפשטה  לרמות 
 הערכת  לצורך  ביקורתית  וחשיבה  הפתרון  תהליך 

 .הפתרון 
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  חזון / המקצוע  ליבת  1

 אלא  חובה  כאל  לימודיך  אל  תתייחס  אל  לעולם " 
 שם ל ... ולדעת  ללמוד  קנאה  מעוררת  כהזדמנות 

 תעבוד  שבתוכה  הקהילה  ולתועלת  שלך  אושרך 
 איינשטיין אלברט  -." בעתיד 

, ביותר הבסיסי למדע, ובצדק, נחשבת הפיזיקה
 המדויקים  המדעים  לכל רק לא ותשתית יסוד ומהווה

 סביבת  את להבין ניסיון לכל  גם  אלא, והטכנולוגיים 
 המשוער  לקצהו ועד ביותר מהקרובה – הפיזית חיינו
 לכל  חיוניים  זה  מדע של  היסודות  הקניית. היקום  של

 בסביבה  לתפקד  נדרשים  היותם  מעצם  התלמידים 
 והרצון  הצורך  בשל  ובמיוחד, טכנולוגיה עתירת

 מזמנת אתגרים  בחברה המוצלח לשילובם 
 .  21-ה המאה של טכנולוגיים 

 פיזיקה ר"מפמ, אריכא צבי ר"ד 

 ?כחולים  השמים  מדוע 
 ?חשמלי  זרם  מהו 

 ?להזיק  יכול  לולרי הס  הטלפון  האם 
 ?רדיואקטיבי  חומר  מהו 

, מחד , הסרטן  נגד  במלחמה  לשמש  יכול  הוא  איך 
 ?מאידך , הבריאות  את  ולסכן 
 ?מיקרוגל  תנור  פועל  איך 

 ?MRI  -ו  CT בדיקת , רנטגן  צילומי  מהם 

 על  התשובות  את  לדעת  לכם  יאפשרו פיזיקה לימודי
 . נוספות  רבות שאלות ועל האלה השאלות

 במשך  מאוד התפתחה ספרינו ביתב פיזיקה מגמת
 ושיעורים  תלמידים  20 היינו דרכנו בתחילת. השנים 

, מורים  4 כולל פיזיקה צוות כעת. בעיקר ולוח גיר עם 
 מצוידת  ומעבדה שנה כל פיזיקה בוגרי 70-ל  50 בין

 אשר  מעבדה הדגמות של שילוב. ומשוכללת 
 ואנימציות   הנלמד התיאורטי החומר את ממחישות

 במגמת  ההוראה דרך  זוהי  – מחשב והדמיות
 . הפיזיקה

מדי שנה משתתפים תלמידי הפיסיקה בתחרויות  
אולימפיאדה וטורניר הכספות של   –שונות ארציות 

 מכון ויצמן. 

 תכנית הלימודים  2 פיזיקה
 נושאי חובה : 

תיאור התנועה, חוקי ניוטון ויישומם,   –"מכניקה"   •
 אנרגיה ושימורה. 

חשמל סטטי, מעגלי זרם   –  "אלקטרומגנטיות" •
 חשמלי, מגנטיות ויישומם. 

 ביצוע ניסויים במגוון נושאים.  - "מעבדה"   •

 נושאי בחירה:  
אור וראיה, מראות ועדשות,   – "קרינה וחומר"  •

מבנה האטום והגרעין,  מודלים של האור, 
 קרינה.

קיימת אפשרות ביצוע עבודות חקר במרכז   •
 חל שורק. הפיסיקה העירוני או בכור הגרעיני בנ

 תנאי קבלה למגמה   3
ומעלה במסלול   80ציון שנתי בפיזיקה  ❖

+ טכנולוגית(-)מופת או עתודה מדעיתהמצטיינים 
 . 80ממוצע מעל 

בפיזיקה ומעלה במסלול הכיתה עיונית    85ציון  ❖
 .  85+ ממוצע מעל רגילה.

 יחידות.   4-5מתמטיקה ברמה של  ❖

 נתיבי הלמידה באוניברסיטה   4

הול, מנהל עסקים, לוגיסטיקה, שיווק, הנדסת תעשיה וני
 ניתוח מערכות מידע וניהול ספינות. 

בין מוסדות אקדמיים בהם ניתן להמשיך את הלימודים 
במסלולים הנ"ל: אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת 

 ת"א, הטכניון ומוסדות לימוד אחרים.

 אפשרויות שילוב בצבא   5

זו הצבא מאתר את התלמידים הלומדים במגמה 
ומציע להם קורסים מעניינים בהם יכול התלמיד 

 להשתלב במהלך שירותו הצבאי.  

בלה  יח"ל פיזיקה מהווים יתרון בתנאי הק 5לימודי 
 לקורס טייס, לתלפיות ועוד.          
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  חזון / המקצוע  ליבת  1

 בחזית  הביולוגיה  נמצאת  השלישי  האלף  בראשית  
. חיינו  של  תחום  בכל  נוגעת  והיא  המדעי  המחקר 
 הביאו  משיקים  ובתחומים  בביולוגיה  הדרך  פריצות 

 וירקות  פירות  על  מדובר  אם  בין . בחיים  אמתי  לשינוי 
 חקר  על  או  משוכפלת  כבשה  על , יותר  עמידים 
 את  להבין  לנו  מאפשרת  הביולוגיה , הסרטן  מחלת 
 . יותר  טוב  אחרים  חיים  בעלי  ושל  שלנו  הטבע 
במסגרת לימודי גוף   כאדם  עצמו  על  ידע יקבל הלומד 

במסגרת  . יבתושבסב האחרים  היצורים  האדם ועל
 ידע  ביישום  גם  כרוך זה לימודי אקולוגיה לימוד

 להבנת  והמתמטיקה  הפיזיקה, הכימיה מתחומי
 .  החיים  היצורים  עולם 

 בתחילת  בביולוגיה  הגדולים  וההישגים  ההתקדמות
 של  והגנומים  האנושי הגנום  חקר כגון 21 -ה המאה
, בטבע בתהליכים  להתערב  היכולת , אחרים  יצורים 

 של  ההשפעה  הבנת וגם , אורגניזמים  בוט שי כגון
 מעוררים  אלה כל – בטבע  המינים  מגוון על האדם 

, נכבדות  וחברתיות התנהגותיות, מוסריות שאלות
 . אליהן ייחשף  אזרח שכל

 ויישום  לימוד תוך ערכיות לשאלות מודעות נפתח
 הביקורתית  והחשיבה  המדעי המחקר עקרונות

. בפרט יולוגיהוהב בכלל הטבע מדעי את המאפיינים 
 מושכל  בשימוש וקשורה מעוגנת זו תפיסה

 . גבוה  מסדר חשיבה באסטרטגיות
 הביולוגיה  בתחום  ייחודיות חשיבה דרכי לימוד

 לתלמיד  להועיל יוכלו( דיסציפלינרית חשיבה)
 .  יום  יום  בחיי ובעיות נושאים  עם  בהתמודדותו

 לחי , הארץ לנוף חיובי יחס מפתח זה מקצוע לימוד
 להכיר  ללומד  ומאפשר , בכלל  ולטבע  שבה ח ולצומ
 בשמירת  האדם  של ואחריותו מעמדו את ולהבין

 . הטבע ערכי
 

 

 תכנית לימודים 2
נלמד על מערכות   – מבוא לביולוגיה של האדם •

שונות בגוף האדם כמו מערכת ההובלה העצבים  
. מערכת הנשימה , בייה מערכת הר, והמוח 

והבנת  , הנושא נלמד תוך קישור לחיי היום יום
 רמת האורגניזם השלם ב ,מושגים ברפואה ומדע  

מייצג את הרמה התאית   – מבנה ופעילות , התא  •
תהליכים המתרחשים בתא  . של האורגניזמים

תוך למידה על נושא גנטיקה  , פיעים על גופנו  ומש
 . והורשת תכונות  

יצג את רמת הארגון של המערכת  מי – אקולוגיה  •
לימודי האקולוגיה עוסקים  , האקולוגית

השפעת  , בהתאמות אורגניזמים לסביבתם 
 . האדם על הסביבה וכיצד ניתן להקטין את הנזק  

 קבוצתי  חקר-ביו  – עבודת מחקר  •
 מעבדה מעשית  •
תוך כדי הלמידה נתנסה בניתוח מאמרים   •

ונרחיב בנושא התפתחות מערכות   .מדעיים 
 ות במהלך האבולוציה   שונ

יתקיימו מספר סיורים  במהלך לימוד המגמה  •
 לימודיים בנושאים הנלמדים  

 תנאי קבלה למגמה  3

 . ומעלה 80מדעים בציון   ❖

 . ומעלה 80 –' ממוצע ציונים כיתה ט ❖

 . נכונות להשקעה ולמידה מאומצת ❖

  נתיבי הלמידה באוניברסיטה 4

, פואהלימודי הביולוגיה מהווים יתרון ללימודי הר
ריפוי  , ביוטכנולוגיה, תזונה, רוקחות, סיעוד

, הנדסה גנטית, וטרינריה, פיזיותרפיה/ בעיסוק
   .הנדסה רפואית, פסיכולוגיה

 

 ביולוגיה
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  חזון / המקצוע  ליבת  1

 מבנה  שבין  בחומרים ובקשר  העוסק  מדע  היא  כימיה 
 . לתכונותיו  החומר 
 משולבת  והיא  והדומם  החי  תחומי  בכל  נוגעת  הכימיה 

 . והטכנולוגיה  המדע  תחומי  בכל 

 ? כימיה  עם  עושים  מה 
 של תגובותיהם ואת תכונותיהם  את  לומדים .1

 .שונים חומרים
 הן וכיצד אלה תכונות נובעות ממה להבין מנסים .2

 .אחרים חומרים עם החומרים תגובות על משפיעות
 השונים  םלצרכי בהתאם חדשים  חומרים יוצרים .3

 .החברה של
 על  שונים חומרים של השפעתם את  בודקים .4

 . עליה להגן אפשר כיצד ובודקים הסביבה איכות
 מעניינות  תופעות על מחקרים מבצעים .5
 חדשים  חומרים יוצרים .6

 הגדולה  בתעשייה בחירה היא כימיה בלימודי הבחירה
 המדעים  בלב  נמצא הכימיה  שמקצוע מכיוון ,בעולם 

 כגון  תחומים  ובין פיזיקה בין מקשרת הכימיה-המדויקים 
 לכימיה  ,לכן. הנדסיים  מקצועות  ומגוון גיאולוגיה , ביולוגיה
 חומרים וחקירת חדשים  חומרים  בייצור קריטית חשיבות
 . ותופעות

 בישראל , טובים  תהיו אם  בעיקר, עבודה לכם  מובטחת
 התעשייה או הכימית התעשייה מחברות באחת, ובעולם 

 מיליארד  5 של בשווי מוערכת  זו התעשיי. התרופות של
 . בשנה דולר

 אחרות  וחברות כימיה חברות 200 מעל ישנן בארץ
, חקלאות, ביוטכנולוגיה, ביוכימיה, ננוטכנולוגיה בתחום 
, אלקטרוכימיה, ירוקה אנרגיה, הסביבה  איכות, תרופות

 .ביטחוניות וחברות דלק תאי

 במשרות  בכימיה  ראשון  תואר  בוגרי  נדרשים  בכולן 
 . דרך  פורץ  ופיתוח  רב  סיפוק , משתלם  רווח  שכוללות 

 תכנית הלימודים   2

70%                                             30% 

 שומנים                        חצי יחידת מעבדה -מזון  •
ותרמו   וקצב תגובה        שיווי משקלאנרגיה  •

 דינמיקה
 חומצות ובסיסים                  סוכרים וביוכימיה  •
 חמצון חיזור  •
 סטכיומטריה  •
 מבנה וקשור  •
 חצי יחידת מעבדה   •

 תנאי קבלה למגמה  3
 ' במתמטיקה בהקבצה א 85ציון  ❖
 במקצועות מדעיים   85ציון  ❖
 . 85ממוצע כללי  ❖

 נתיבי הלמידה באוניברסיטה      4

 :  רבים  אקדמיים  צועותבמק חובה מקצוע היא כימיה
 ביולוגיה , רפואה •
 ההנדסה  מקצועות כל •
 , ביוטכנולוגיה , המזון מדעי •
 רוקחות, סיעוד, וטרינריה •
 ,גיאולוגיה, אלקטרוניקה-מיקרו  •
 הסביבה ומדעי  ביואינפורמטיקה •

 

 כימיהסרטון מגמת 

https://www.youtube.com/watch?v=hNWzJd

PoR-8&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=hNWzJdPoR-8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hNWzJdPoR-8&feature=emb_logo
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 תכנית הלימודים .2
 המחקר  בחזית הנמצאים  נושאים  כוללת התכנית

 אקלים  שינויי כמו, ובעולם  בארץ הגיאוגרפי
 הגלובליזציה תהליך , הארץ כדור והתחממות

 ותרבותיים  כלכליים  ותהליכים  תופעות על  והשפעתו
 ופיתוח  תכנון של היבטים  ,והיישובי הפיזי במרחב
 שוויון - ואי שונות, קיימא-בר פיתוח זה ובכלל, מרחבי
 . והשלכותיהם  שונים  בתחומים  מרחבי

חקר   פרויקט- ל סייבר גאוגרפי"יח 2 י"ב כיתה 
הכרת  " )פיתוח והתכנון המרחבי"בהתמחות ה

 (.g.i.sמערכות 

המזרח התיכון  , ל ארץ ישראל "יח  3 – א"י-'כיתה י
 (במחשב)כל הבחינה מתוקשבת  60%   -ב"ונתי

 למגמהתנאי קבלה . 3

מוטיבציה ורצון להתנסות במגוון שיטות הוראה   •
 . ודרכי הערכה

מחויבות לקחת חלק בכל הסיורים המקצועיים  •
 . ובשיעורים סינכרוניים ובבחינות מתוקשבות

 נתיבי הלמידה באוניברסיטה.  4
 ( B.A)תואר בוגר בגיאוגרפיה  

 והתמחות ( M.A) שני וארלת לימודים  מאפשר •
 . הערים  תכנון בתחום 

: כמו מרחוק שליטה מערכות  באמצעות תכנון •
 מרחוק  וחישה( G.I.S) גיאוגרפיות מידע מערכות

(R.S .) 
 לחוג , וסביבה טבע למשאבי לחוג כניסה •

 ... ועוד ימיות לציוויליזציות

 בוגרי תואר ראשון בגיאוגרפיה  

רכות שליטה מרחוק  יוכלו לעסוק בתכנון ותכנות מע •
 (. G.I.S -מערכות מידע גיאוגרפי  )

שימוש ופענוח הדמאות ממוחשבות של תצלומי   •
למתמחים בתחום  (, R.S -חישה מרחוק )לווינים 

 ואר הראשון המחשבים שבשימוש הגיאוגרפיה בת
, הדרכת תיירות, מחקר והוראה, האווירבחיזוי מזג 

משרדים של  ב, ל "צהלבות בתחומים שונים בהשת 
רשות  , תכנון ורשויות מקומיות, איכות הסביבה

 ...והגנים  ועוד הטבע שמורות 

  

  חזון / המקצוע  ליבת  1

 . הזקן  האדון  אמר "  גיאוגרף  אני "
 ?"גיאוגרף   זה  מה "
, הימים  נמצאים  היכן  שיודע  מלומד  הוא  וגרף גיא "

 ."והמדבריות  ההרים , הערים , הנהרות 
 . הקן  הנסיך  אמר ". מעניין  כמה "
  ."אמיתי  מקצוע  סוף  סוף  הנה "
 (אקזיפרי סאנט אנטואן"/ הקטן הנסיך" מתוך)

 הגיאוגרפיה  מתחום  המרכזיות והסוגיות השאלות
 ולהבניה  החשיבה  לטיפוח  זו  בתכנית בסיס מהוות

 הלומדים  יתבקשו  הלמידה במהלך. הידע של
 ולשוֹנוּת  לפערים  והגורמים  הסיבות את להסביר

 עמדה  ולנקוט השלכותיהם  את לנתח, המרחבית
 דרכים  להציע וכן, ההשוואה לממצאי ביחס מנומקת
, הכלכלה  בתחומי בעיקר, השוויון- אי להקטנת
 . והרווחה  החברה

 יתלבני אפשרויות מגוון מזמנת שהתכנית מכאן
 למקצוע  ייחודי פוטנציאל בעלי למידה אירועי

 . גבוה מסדר חשיבה כישורי ולטיפוח

 התכנית  מכוונת הלמידה מתהליך  נפרד  בלתי כחלק 
 אכפתיות , ולאחר לשונה רגישות  כמו, ערכים  לטיפוח

 בסביבה  במתרחש הלומד של פעילה ומעורבות
 שזור  זה יעד. והיישובית הפיזית - והרחוקה הקרובה

 . התכנית ידותיח בכל

 ?בעתיד  הגיאוגרפיה  מקצוע  עם  לעשות  ניתן  מה 

כל מי שישתבצו בתפקידים אחראיים בתחומים 
, מזרחנות , תכנון ערים , כלכלה, נהל מ: מגוונים כגון

ופוליטיים יסתייעו בהשכלתם   תפקידים צבאיים 
מהירה ואיכותית של בעיות  בהערכה , הגיאוגרפית

 . ומצבים מורכבים ובקבלת החלטות נבונות

 

http://geo.haifa.ac.il/~geolab/
http://geo.haifa.ac.il/~geolab/
http://geo.haifa.ac.il/~geolab/
http://geo.haifa.ac.il/~geolab/
http://www.ims.gov.il/
http://www.ims.gov.il/
http://guide.walla.co.il/ts.cgi?path=53
http://www.idf.il/
http://www.environment.gov.il/
http://www.environment.gov.il/
http://www.environment.gov.il/
http://www.idf.il/hebrew/news/main.stm
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  תכנית הלימודים בסוציולוגיה  2
. עוסקת בקשר שבין האדם והחברה הסובבת אותו 

צריכה  שתי היחידות הנלמדות עוסקות בתרבות 
, במשפחה החדשה בעולם ובישראל, ונעורים 

והשפעתה על חברות ועיצוב    בתופעת הגלובליזציה
ובדינמיקה  אישיותו של האדם לאורך חייו 

. הקבוצתית כמרכיב חשוב בחיי הפרט והחברה 
 . ב"שעות בכיתה י 6שתי יחידות אלו נלמדות  

 תכנית הלימודים בפסיכולוגיה   3

מספקת טעימות המהוות בסיס ראשוני להיכרות  
: תופעות בחיי היום יום כגון. עם תחום דעת זה

דעות  , עמדות, לחץ והתמודדות עמו, שות וריגוש רג
, דרכים שונות להשפעה חברתית, קדומות

שלבים , פסיכולוגיה חיובית העוסקת בחקר האושר
מבנה האישיות ופסיכולוגיה  , בהתפתחות האדם 

דות בדרכי סוגיות אלה ונוספות נלמ. קוגניטיבית
לימוד חדשניות וחווייתיות תוך מתן דגש לפיתוח  

שתי יחידות אלו  . חברתית וקבלת השונהרגישות 
 . א"י-ו ' שעות בכיתה י 8נלמדות 

  עבודת מחקר   4
 עצמאי  באופן התלמידים  החמישית ביחידה

 לשימוש  מיומנות רוכשים , מחקר בכלי מתנסים 
 התאורטית  הרמה  בין ומקשרים  מחקר  במאגרי 

 בה  ולחברה לעולמם  הקרובים  בנושאים  למחקרית 
 ב "י בשכבה  נלמדת החקר  יחידת. חיים  הם 

 . שעות  3 לה ומוקצבות

 תנאי קבלה למגמה  5
. יכולת טובה של הבנת הנקרא והבעה בכתב 

' במקצועות ההומניים בסוף כיתה ט 75ממוצע 
 . ונכונות ללמוד וליהנות

  נתיבי הלמידה באוניברסיטה  6

הכנה ללימודים אקדמאיים עתידיים במדעי  
, נולוגיהקרימי, פסיכולוגיה, החברה כמו כלכלה

 . משפטים ותקשורת, סוציולוגיה
בוגרי תואר ראשון במדעי החברה יוכלו לעסוק  

ייעוץ  , במגוון של מקצועות כמו עבודה סוציאלית
מנהל עסקים ומקצועות  , ניהול משאבי אנוש , ארגוני

 .רבים נוספים 

 חזון  / ליבת המקצוע  1

הסוציולוגית היא ביסודה הכרה בכך  התבונה "
, שהעולם החברתי מכוון את מעשינו והכרעותינו 

כשם שחילופי עונות משפיעים על האופן שבו אנו  
ומאחר שהסוציולוגים יודעים  . מתלבשים או מבלים 

הם יכולים  , רבות על דרכי פעולתה של החברה 
מבוטלת של דיוק כיצד  לנתח ולנבא במידה לא 

 (.ון'מישוניס ג) "נתנהג בעתיד 

נועדו להעשיר את עולמם   ,לימודי מדעי החברה
רגשי  , החינוכי של התלמידים באופן חוויתי

לפתח לומד עצמאי בדגש על למידת  . וקוגניטיבי
חשיבה מדעית ולקשר בין הרמה התאורטית , חקר

מחקרית לבין אירועים ותופעות בחיי הפרט  
מגוון  לימודים אלו חושפים את התלמיד ל. והחברה 

תיים ודינמיים תהליכים חבר, של תרבויות שונות
 . בקבוצות ולנפש האדם 

הלימודים במסגרת זו פותחים למתבגר פתח לעולם  
שלם של מושגים תיאוריות ורעיונות מופשטים  
שתכליתם מתן רעיונות שיהוו בסיס לתפיסות  

 .לאמונות ולסדרי חיים אותם יגבש כאדם בוגר

 : אלברט איינשטיין אמר 
  ,  נסו לא להיות אנשים של הצלחה " 

 ."נסו להיות אנשים של ערך אלא  

הערכים אותם אנו מנחילים לתלמידינו במסגרת   
, בצד עולם הידע והמושגים , הוראת מדעי החברה

, מספק כלים בהפיכתם לאזרחים אכפתיים 
 (.ר"משולחנו של המפמ)מובילים ותורמים , מעורבים 

 

 מדעי החברה
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 ליבת המקצוע /חזון   1

מדינת ישראל. היא  ראל. ידיעתה היא בעלת ערך רב לכל אזרח בהשפה הערבית היא השפה הרשמית השנייה ביש

 שפה של תרבות עשירה, פותחת שערי מדע, מוסיפה השכלה ודעת ללומדיה ומרחיבה את אופקיהם. 

יח"ל לבגרות. כאשר הציון הממוצע הארצי בבחינת הבגרות הוא מבין הגבוהים  5לימודי הערבית הם בהיקף של 

 בארץ.  

 כולת התמודדות עם טקסט ערבי מודרני וכן יכולת לנהל שיחה בשפה. קנים לתלמידיהם יהלימודים במגמה מ

הלקוחים מתוך העיתונות הערבית היומיומית, יבין תלמיד שיבחר במגמה ייחשף לטקסטים אותנטיים ואקטואליים 

 מהדורת חדשות יומית ויקרא סיפורים יפהפיים של מיטב הסופרים הערבים המודרניים.

  

 אפשרויות השתלבות בצבא  5

 בבחינות ועומד במגמה לימודיו המסיים תלמיד •
 בחיל מובחרים לתפקידים מתקבל, מסוימות
 .ביותר וסודיים מעניינים תפקידים – המודיעין

, וייחודיים חדשים פרויקטים קיימים ל"בצה •
, מעניינים תפקידים ערבית לבוגרי המציעים

 מחקר לצרכי ומחשבים ערבית המשלבים
 חיל בוגרי השתלבות וכן המודיעין בחיל ופיתוח

 .מצליחות הייטק בחברות המודיעין
 יוכלו עתודה במסלול שמעוניינים תלמידים •

  קורסים במגוון להשתתף וכן זו  אפשרות לממש
 צבאיים קדם

 אפשרויות השתלבות נוספות  6

 וצעירות צעירים מגייסת כיום ישראל משטרת  •
 ידע הדורשים, וחקירות מודיעין לתפקידי

 .הערבית בשפה
 ולעבוד להמשיך מוזמנים המודיעין חיל בוגרי

 .הביטחון דובמשר במוסד, כ "בשב כאזרחים
 דלתותיו את פותח החוץ  משרד  שנה מדי •

 .בשפה השולטים המודיעין חיל יחידות לבוגרי
 וכן ותיירותיות כלכליות בחברות להשתלב ניתן •

 תפקידים במסגרת המשפטים במשרד 
 . בתרגום  הקשורים 

 מעמיק  ידע הדורשים  נוספים  תפקידים  •
 התקשורת  ברשתות  מצויים  בשפה

 תקשורת  וחברות ויזיהטלו , רדיו: השונות
 . הערבי למגזר גם  שירותים  המציעות 

 

  

 תכנית הלימודים 2
השפה:    הלימודים כוללים שליטה בארבע מיומנויות  •

 דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה. 
ואקטואליה, מודרנית,  הנושאים הנלמדים הם: עיתונות   •

 שירה, קוראן תחביר ופועל. 
 הציון כולל:   •

o   '70%  – בחינה חיצונית בכיתה יב   
o  30%)עד כיתה יב'(    בית ספרית   חלופית   הערכה 

 

 תנאי קבלה למגמה  3

 ומעלה בערבית והמלצת המורות  80ציון של  ❖
 
 

 נתיבי הלמידה באוניברסיטה  4

באוניברסיטאות  ניתן להמשיך את לימודי המגמה  •
 השונות בארץ. 

ניתן לשלב לימודי שפה וספרות ערבית עם לימודי   •
 .  B.Aהמזרח התיכון לקראת תואר  
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 פתית ר צ

 !" צרפתית זו תרבות   - צרפתית היא לא רק שפה "

 ליבת המקצוע 

לימודי השפה הצרפתית משלבים בהנאה את לימוד התרבות הצרפתית שהשפיעה ומשפיעה על  

העולם. התלמידים נחשפים בפני שפה בינלאומית עשירה וחשובה ביותר , זוהי השפה הרשמית ב 

פתחות בפניו דלתות  עי תקשורת) שפה נוספת(, כך נ ככול שהבוגר מצויד ביותר אמצ ארצות.   33

ידיעת השפה הצרפתית פותחת בפני התלמיד מגוון רחב של תחומים:  להצלחה.רבות יותר בדרך 

 פרסום, שיווק, יחסים בין לאומיים, יחסי ציבור, תקשוב, מסחר ותיירות. 

ובים ביותר : תלמיד שברשותו השפה הצרפתית מקבל עדיפות להיכנס לתפקידים חשבצה"ל

 תפקידים הדורשים ידע גם בשפה הצרפתית.   בצבא, לא רק למודיעין אלא גם לחיל האוויר שבו ישנם

 נושאי הלימוד 

 מיומנות תקשורת מילולית  -'כתה י •

o פרקים נבחרים בתרבות צרפת 

o .הבנת טקסט לא מוכר, מודעות בעיתון, סיפורים קצרים, שירה 

 למסור ולבקש מידע – כתה י"א •

o פה.–ועים בכתב ובעל ונה /אירתיאור תמ 

o .דו שיח ברמה מתקדמת 

o פה, הכוללות שימוש בכללי הדקדוק.-מיומנות טובה בכתיבה ובעל 

 ניהול שיחה חופשית בנושאים שונים.  -כתה י"ב •

o הכרת טקסטים קלאסיים -העמקת למידת הדקדוק והבעה בכתב. ספרות צרפתית

 ת. הכנת תלקיט על היצירות הנלמדו מהספרות הצרפתית.

 לפחות.  80ן תלמידים שמסיימים כתה ט בציו -תנאי קבלה למגמה

 נתיבי הלמידה באוניברסיטה  

 . יחידות, מעניקים את הבונוס בממוצע האוניברסיטאי 5לימודי המגמה  ברמת  •

  יחידות לימוד בצרפתית מאפשרת פטור משפה זרה בהמשך תואר שני. 5רמת  •

 שמעותית לכניסה לאוניברסיטה. יחידות בצרפתית נחשבת יוקרתית ומ  5רמת  •
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נדרשת השקעה ואנו לא תמיד יודעים  , למידת שפה נוספת היא כמו פתיחת תכנית חיסכון
 .אך כשזה קורה אנו מבינים שזו החלטה טובה ומשתלמת, מתי נזדקק לה

 ?למה ללמוד רוסית 

 .הזדמנויות חדשות הנובעות מידיעת שפה נוספת פתיחת •

 .ספרות ומדע, אומנות, הכללי ולמידת דברים חדשים בנושאי תרבותהרחבת הידע  •

 .ברוסיה ובשאר העולם, למידה על אתרים מעניינים בארץ ישראל •

העצמת היכולת לתקשר בשפה הרוסית עם בני המשפחה הקרובים והעמקת הקשר  •
 .עמם

  ?מה לומדים 

  ....צבא  ,אומנו, אתרים, מדעים, טלוויזיה, תאטרון, קולנוע : ם רבים כגון נושאי  •

 . סיפורים וקטעי קריאה וביצוע מטלות הקשורות אליהם, קריאת מאמרים •

 . שימוש במידע מרשת האינטרנט •

 .רכישת מיומנויות הבעה עצמית הכתב ובעל פה •

  ?מי יכול לגשת לבחינת הבגרות ברוסית 

  .א וכתוב בשפה הרוסיתכל תלמיד אשר יודע קרו  •

 

 

 

 

 

 רוסית

 שיטת הלימוד

קריאת מאמרים•
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 תכנית הלימודים  2

 הדרך , האמנות  שפת נלמדת – 'י  בכיתה  ❖
 . והבנתה ביצירה להתבוננות

 המודרנית  האמנות תולדות – ב "י – ו  א "י  בכיתות  ❖
 האמנות  כולל  היום  ועד 19 -ה  מהמאה החל 

 . הישראלית

 תנאי קבלה למגמה   3
 .אומנותית נטייה, למקצוע אהבה •
 . גבוהה יבציהמוט •
 . עבודות תיק הצגת+  לאומנות  המורה עם  שיחה •
 .לאומנות המורה של המלצה •
 הלימודים במגמה כרוכים בתשלום נוסף.  ❖

 נתיבי הלמידה באוניברסיטה   4

 . לימודי אומנות באוניברסיטה או כל נתיב במדעי הרוח
המטרה הכללית של המגמה היא להכשיר תלמידים 

ת הפלסטית ובתולדות אמנות  ללימודים גבוהים באמנו
 : דגש על הנקודות הבאות תוך  

בהקשרה   ידיעה והבנה של אמנות פלסטית ❖
, תפיסות, סגנונות, תולדות אמנות: התרבותי הרחב

ת אחרות ומקומו של האמן  קשר עם אומנויו, רעיונות
 . בתרבות

, מהעבר ומהווה יכולת ניתוח וביקורת של אמנות  . ב
 .עצמית וקבוצתיתבצד יכולת ניתוח וביקורת  

, המוצגות במוזיאון  עי עם יצירות קשר חי ובלתי אמצ  . ג
 . סיורים וביקורים בגלריות , ם שיחות עם אומני

  התנסות והשגת מיומנות בביצוע של יצירות  . ד
כמו )בטכניקות שונות בתחום האמנות הפלסטית 

 ..(טכניקות מעורבות ועוד, רישום, פסול, ציור

בד בבד עם  , ש אישי ויצירה אישיתפירו   – ביטוי אישי . ה
הכלים והחומרים , לבחור את הניסוחים , תהיכול

 .המתאימים 

 . רגשית ואסתטית, אינטלקטואלית  הנאה וחוויה .   ו 

 

 

  חזון / המקצוע  ליבת  1

 נראית  שהיא  כפי  הטבע של פינה היא  האמנות "
 אמיל זולה  ."האישי  המזג  דרך 

ב  המגמה נועדה לתלמידים המבקשים להרחי
למוכשרים  ומאפשרת , ידיעותיהם במקצוע זה 

, ליהנות משלוש שנים של עשייה, ולאוהבים ליצור 
ושל סיורים לימודיים במוזיאונים שיעורים , יצירה
 . הארץבכל  

 חלופית  בהערכה  נמדדת הלמידה  החדשה  בתכנית
 מלמדים  התלמידים . ובחנים  מבחנים  בעזרת רק ולא
 ולומדים  חקר  עבודת  מכינים , החומר את זה  את זה

 סרטים , סיורים  של חווייתית בצורה המקצוע את
השונות ובעיקר   בטכנולוגיות  ביצירות וצפייה

 . מיישמים את הנלמד בשיעורי הסדנא

 בהם  ל "יח  3 של  חיצונית בחינה  נערכת ' יב בסוף  
 ידיעת , יצירות לנתח  יכולתם  על  התלמידים  נבחנים 

 בים ר לאמנים   התוודעות, האמנות של ההיסטוריה
 וה  19ה במאה מתמקדים  אנו. שונים  יצירה וסגנונות

החומר העיוני מהווה   .הישראלית באמנות וכן 20 –
 . מהציון הסופי 70%

 של  היחידות 2 היא  זו  מגמה  של הכותרת  גולת
 בעצמם  ביצירות מתנסים  התלמידים . הסדנה
 כשבסופם  המגמה  לימודי של  השנים  3 כל במהלך

 מהווה  אשר רחב יקף בה פרויקט  תערוכת  מעלים  הם 
 זו  משותפת תערוכה הקמת.  הבגרות בחינת את

 בו  ומופלא  חגיגי לאירוע הופך הרחב לקהל ופתיחתה 
 .בהישגיה מתגאים  התלמידים 

 

 

 אומנות
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  חזון / המקצוע  ליבת  1

 מולייר ". להיראות  כדי  אלא  עשוי  אינו  התיאטרון "

 מהתיאטרון  החל, שנים  ואלפי מאות של מסורות פרי, עשיר  תרבותי לעולם  צוהר פותחים  התיאטרון לימודי
 לפיכך . ולמקום  לזמן  בהתאם  צורה ופושט שלובש  עולם , אנו  לימינו ועד  הספירה לפני החמישית במאה היווני

 . התלמידים  של הרוחני עולמם  ואת השכלתם  את להרחיב בכוחם  יש

 על  המועלות בהצגות כצופים : ואסתטיות רגשיות חוויות ללומדים  ומזמנים  ליצירה עיון  בין שלבים מהלימודים 
 עיוניים טקסטים  וכקוראי, ובהפקה במשחק  כמתנסים , שונים  ומזרמים  אנרים 'מז מחזות כקוראי, הבמה

 . התיאטרון לאמנות הקשורים 

 יחסי בניהם  המקיימים  מרכיבים  המשלבת  שפה, התיאטרון  שפת  עם  הכרות  לתלמידים  מזמנים  הלימודים 
 אירועים יצירת לכדי יחד נשזרים  והבימתיים  הדרמטיים  המרכיבים . החזותי והטקסט יהמילול הטקסט: גומלין

 . לעולמם  ופיסי, רגשי, מילולי ביטוי נותנים  התלמידים  בהם  וסיטואציות

 ביטוי מתן תוך , השונות  האינטליגנציות פיתוח את  מעודדים  הם  הקליטה אופני לריבוי ביטוי  נותנים  הלימודים 
, באחר  התחשבות  מחייבת דרמטית פעילות  כל . השונים  גווניה על לחברה  מודעות  תוךומ האישי לפוטנציאל

 תחום  של המשמעות בהבנת עצומה חשיבות ישנה לכן. האחר של ודעותיו מניעיו עם  ואמפטיה הזדהות
 ל הקה ובין היוצרים  בין דיאלוג, היוצרים  בין דיאלוג – ושיתוף דיאלוג על המתבססת חזותית כאמנות התיאטרון

 . עצמו לבין הקהל ובין

  אלימות, סובלנות, רגשות : כמו כלליים  מושגים , ערכיים , חברתיים  נושאים  בין הקשרים  מזמן  לתיאטרון החינוך 
 .ובימתית דרמטית התרחשות לבין

 לבטא  ללומדים  מאפשר – והחזותיים  הקוליים , הלשוניים , הרעיוניים  – התיאטרון תחום  של המרכיבים  מכלול
 . וסובלנות הדדי כבוד ומתוך  צוות בעבודת השונות ונטיותיהם  הם יכולותי את

 תכנית הלימודים 2
במגמה נלמדים מגוון מקצועות מעולם התיאטרון: משחק, בימוי, שפת התיאטרון, תולדות התיאטרון,   ❖

 ניתוח מחזות, כתיבה יוצרת, הפקה, תנועה ועיצוב )תפאורה, תאורה ותלבושות(. 
 ב של הצגות בתיאטרון הרפרטוארי ובפרינג'.  התלמידים צופים במספר ר ❖
ללים עבודה בהפקות, אם בתפקיד צוותים טכניים ואם במגמה ניתן דגש ללימודים מעשיים הכו  ❖

 כשחקנים, כשהשיא הוא הפקות הבגרות של שכבת י״ב.

 תנאי קבלה למגמה  3 
 אהבה לתאטרון, רצון לעלות על הבמה.  ❖
ת מונולוג מתוך מחזה )יש לדעת את המונולוג בע"פ ולקרוא את  מבחן קבלה המורכב מראיון אישי + הצג ❖

 במלואו(. המחזה 

  נתיבי הלמידה באוניברסיטה 4
 יתרון לקבלה לחוג לתאטרון באוניברסיטאות השונות ובבתי ספר למשחק. 

 

 תאטרון
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  חזון / המקצוע  ליבת  1
 באזאן  אנדרה -"תשוקותינו  את  התואם  בעולם  שלנו  המבט  את  מחליף  הקולנוע "

 לימודי . התלמידים של והתרבותית  החברתית בסביבה  המרכזיות מהזירות אחד הוא הקולנוע

, סובלנות כמו ערכים בקולנוע מועברים ובש האופן לבירור חשובה הזדמנות מהווים הקולנוע

 וערכים ; ועקרונותיה דמוקרטיה; ואזרחית חברתית ערבות, אחריות; מוסר; האחר וקבלת פלורליזם

 . אלה לערכים לחינוך חשובה הזדמנות מהווים הקולנוע לימודי. סביבתיים

 ביקורתיים  צופים פוחי ט: הקולנוע בלימודי  המרכזיים המישורים שני בפיתוח חשיבות רואה התכנית

  פיתוח גם  כמו, גיסא מחד הקולנוע של  ההיסטוריה מתוך  קולנועיים לטקסטים חשיפה באמצעות

 . קולנועית והפקה יצירה באמצעות האישי, הפנימי לעולמם ביטוי הנותנים יוצרים

 תכנית הלימודים 2
 כיתה י':  

 עיוני: יסודות השפה הקולנועית.  •

 פקידי ההפקה השונים.מעשי: לימודי תסריטאות ות •

 כיתה י"א:  

 עיוני: תולדות הקולנוע, ז'אנרים קולנועיים.  •

 צילום, בימוי ועריכה.הפקה,מעשי: תסריטאות,  •

 כיתה י"ב:  

 וקולנוע ישראלי. קולנוע תיעודי עיוני: יוצרים פורצי דרך בקולנוע,  •

 י מעשי: הפקת סרט גמר תיעודי/עלילת •

 תנאי קבלה למגמה  3
 .  בכתב טובה הבעה ויכולת יצירתית חשיבה, נועהקול לעולם זיקה •
 . עלילתית או תיעודית קולנועית יצירה באמצעות להתבטא רצון •
 .הלימודים לשעות מעבר קולנועיות להפקות זמינות •

 . אישי ראיון •

  נתיבי הלמידה באוניברסיטה 4
 תואר ראשון, שני ושלישי בקולנוע במגוון אוניברסיטאות ומכללות  •
 במגוון מוסדות להשכלה גבוהה בחינוך. וראת הקולנוע תואר ראשון בה •

 

 קולנוע
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  ליבת המקצוע /חזון 1

   בשיעורים אלה יושם דגש על 

 הכרת התנועות הבסיסיות וסגנונות מחול שונים במסלול.  ❖
 הרכבת קומבינציות  תנועה  ותרגילים ובניית כוריאוגרפיה לריקודים. ❖
פיתוח   בשפת המחול.ח יכולת הבעה עצמית  בשיעורי קומפוזיציה נעבוד על נושאים שונים ונפת  ❖

 ושכלול שפה אישית ונלמד ליצור יצירה עצמאית. 
 פיתוח היצירתיות בבניית כוריאוגרפיה ובחירת מוסיקה מתאימה.  ❖
 בניית רפרטואר שישמש למופעים וטקסים במסגרת בית הספר ולאירועים עירוניים. ❖
די התקדמות באיכות  ,חיזוק שרירים תוך כפיתוח יציבה נכונה, התמצאות במרחב, גמישות מפרקים  ❖

הטכניקה במחול מודרני  קואורדינציה, שמיעה מוסיקלית, התמצאות במרחב פיתוח ודיוק  התנועה.
 ובלט קלאסי. 

 מטרות המגמה  

 להפגיש את התלמידים עם עולם המחול.  ❖
 .להקנות הבנה וידיעה  של מושגי היסוד ושל תהליכי יצירת המחול ❖
 .וקוגניטיביות במחולויות מעשיות  התלמיד יפתח מיומנ ❖
 .לאפשר לתלמיד לפתח יכולת ביטוי עצמי כרקדן ❖
 לחנך למודעות אסתטית וטעם אישי.  ❖

 מופע סיום מרהיב 

 בכל שנה מתקיים מופע סיום מרהיב של כל קבוצות המחול הלומדות במגמה. 

 תכנית הלימודים 2

 יח"ל   2תולדות המחול   ❖
 יח"ל,   1/2מוזיקה למחול   ❖
 יח"ל    1/2ומיה למחול י אנט יישומ ❖
 יח"ל  1בלט קלאסי)יסודות(   / בלט מודרני  ❖
 יח  1קומפוזיציה    - כוריאוגרפיה ❖

 תנאי קבלה למגמה  3

 רקע בסגנון מחול, התעמלות אומנותית וכד',  ❖
 משמעת עצמית גבוהה  ❖
 מבחן כניסה למגמה  ❖
ת מצד  א השתתפות כספייכולה לפעול לל כמו מגמות מחול הפועלות בארץ גם המגמה במקיף ז' אינה   •

 ההורים של תלמידי המגמה
התקציב נדרש לפעילות השוטפת בתוך ומחוץ לבית הספר, יציאה למופעים , הסעות , כרטיסים,  •

 רכישת והשכרת תלבושות , סדנאות של אמנים אורחים פסנתרן ועוד. 
 נית הלימודים.בלתי נפרד מתוכהפעילות העשירה והמגוונת הינה חובה לכל התלמידים ומהווה חלק  •
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 תכנית הלימודים  2

עבודת הגמר התלמידים ירכשו מיומנויות  במסגרת הכנת 
 . שאלת חקר וסינתזה של מאמרים , כתיבה אקדמית 

 :תחומים  בשלושה  עוסקים  במהלך שלוש השנים  הלימודים 

 אירופה  יהודי של השואה  ת בידיע  והעמקה  הרחבה  •
 .אפריקה וצפון

 שייקחו  איכותיים  תלמידים  של ספרי בית  מאגר  בניית  •
 ולהנחילו  השואה זיכרון  דגל את לשאת  עצמם  על 

 .הבאים  לדורות
 בהיקף  לשואה בהקשרים  איכותית גמר  עבודת  כתיבת  •

 . ל"יח 5 של
 'שכבה ט  –הפעלת מרחב ללמידה משמעותית   •
 . בנושא זיכרון השואהריות  שותפות בפעילויות בית ספ  •
 . בנושא זיכרון השואהבניית תכניות ייחודיות   •

 תנאי קבלה למגמה   3

והצגת חוברת במרחב ללמידה  ראיון אישי  . א
 .משמעותית חווייתית

המעוניינים להגיש , קשר וזיקה לנושא ענין בעלי .ב
 . עבודת גמר

 . ומעלה 75ממוצע  .ג
 . עדיפות לבעלי יכולות הדרכה והנחייה .ד

  הלמידה באוניברסיטה  נתיבי   4

הכנה ללימודים אקדמאיים במדעי החברה ובפרט עדיפות   
 . ללימודי השואה באוניברסיטת בר אילן

 

  חזון / המקצוע  ליבת  1

 היהודית  מזהותנו  נפרד  בלתי  חלק  היא  השואה  זיכרון 
: נכתב " העצמאות  מגילת "ב  . שלנו  הקיום  חרדות ומ 

 בה , האחרון  בזמן  ישראל  עם  על  שנתחוללה  השואה "
 מחדש  הוכיחה , באירופה  יהודים  מיליונים  לטבח  הוכרעו 
 מחוסר  היהודי  העם  בעיית  בפתרון  ההכרח  את  בעליל 

 היהודית  המדינה  חידוש  ידי - על  והעצמאות  המולדת 
 אומה  של  מעמד  היהודי  לעם  ותעניק, ... ישראל - בארץ 
 ". העמים  משפחת  בתוך  זכויות - שוות 

:  4 במטרה , בחוק  נכתב  ממלכתי  חינוך  לחוק  בתיקון 
, ישראל  תורת  את  ללמד : ...הן  הממלכתי  החינוך  מטרות "

, היהודית  והמסורת  ישראל  מורשת , היהודי  העם  תולדות 
 ".  לכבדם  ולחנך  והגבורה  השואה  זכר  תודעת  את  להנחיל 

 לתלמידים  ייחודית מסגרת  לבנות כון לנ מצא ספרינו  בית
 .בנושא  להרחיב המעוניינים 

 במרכז  מסע  התלמידים  עוברים ', ט בכיתה  בהיותם 
 – השואה בנושא חווייתית העוסק משמעותית ללמידה

 התלמידים  נוגעים  במהלכו ".להנציח - להזכיר - לזכור "
 עם  נפגשים , בסרטים  צופים , לשואה  הקשורים  בנושאים 

 .נאותבסד ומשתתפים  עדים 
 " יד ושם "י בית הספר של  "התוכנית תלווה ע 

 : וההתנסות של התלמידים  הלימוד  דרכי 

 עד ויתרחבו שילכו בהיקפים עבודה כתיבת -
 הגשת דבר של ובסופו חקר שאלת לבניית
 . העבודה וכתיבת הצעה

 תכנים להעברת ומתודות העברת סדנאות -
 . טקסים  וארגון

 לוחמי  בית", ושם יד" כגוןסיורים וימי עיון  -
 '(.וכו משואה, הגטאות

 במטרה  בכיתותיהם הללו  עיסוק בתכנים -
 בנושא  התלמידים התעניינות את להגדיל

 .ספרי הבית לפולין למסע וביציאה
  עמיתים  למידת,תאופן הלמידה בין תחומי -

 . התנדבותית ועשיה
 
 אפשרות ישנה במסלול הלימודים במסגרת -

 חילופי  למשלחת להצטרף המסלול לתלמידי
 עם  ומפגש היהודי במוזיאון ביקור, לברלין רנוע

 . בגרמניה השואה בזיכרון העוסק גרמני נוער
 

מסגרת לימודים ייחודית 



   אשדוד  הקריה ' ז מקיף     • • •                           בס"ד

 
 

 בלקראת שנת הלימודים תשפ" מעבר מחטיבת הביניים לחטיבה עליונה
40 

  

 תכנית הלימודים  2

במסגרת הכנת עבודת הגמר התלמידים ירכשו  
שאלת חקר וסינתזה של  , מיומנויות כתיבה אקדמית 

 . מאמרים 

 בשלושה עוסקים במהלך שלוש השנים ודיםהלימ
 :תחומים

ספרד ויהדות  יהודי בידיעת  והעמקה  הרחבה  ❖
 .צפון אפריקה

 איכותיים תלמידים של ספרי בית  מאגר  בניית  ❖
להוביל את נושא זה ונושא  עצמם על שייקחו

 .כתיבה אקדמית

הצעה לעבודת גמר על פי כל הכללים   כתיבת  ❖
 של משרד החינוך 

בכל תחום דעת  איכותית גמר  כתיבת עבודת  ❖
או נושא בליווי מנחה אישי וליווי קבוצתי. 

ל בתחום הדעת "יח 5 העבודה תקנה לבוגר
 .שבו נכתבה העבודה

 תנאי קבלה למגמה   3

, תלמידים המעוניינים להרחיב בנושא זה .ה
יכולים להצטרף , בקריטריוניםוהעומדים 

  . למסלול לימודים זה
תלמיד ראיון אישי הבוחן את יכולות ה .ו

להשתלב במסגרת זו שברובה נעשה באופן 
 עצמאי בשעות שמעבר לשעות הלימוד

המעוניינים להגיש , בעלי קשר וזיקה לנושא . ז
 .עבודת גמר

 .ומעלה 85ממוצע  .ח
 .עדיפות לבעלי יכולות הדרכה והנחייה .ט

  נתיבי הלמידה באוניברסיטה 4

הכנה ללימודים אקדמאיים במדעי החברה ובפרט  
 .י השואה באוניברסיטת בר אילןעדיפות ללימוד

 

  חזון / המקצוע  ליבת  1

 ייחודית מסגרת לבנות לנכון מצא ספרינו בית
בנושא יהדות  להרחיב המעוניינים לתלמידים

ספרד וצפון אפריקה כיסוד מארגן הפותח 
לתלמידים אפשרות של כתיבת עבודת גמר  

 .יח' בכל תחום או מקצוע  5בהיקף של 
וף את התלמידים בבסיס המגמה הוא לחש

לסיפורה של יהדות ספרד תוך דגש על יהדות צפון 
אפריקה לפני ואחרי קום המדינה. דרך העיסוק 
בנושא התלמידים ילמדו את הכלי החשוב של 

 כתיבה אקדמית.
 : וההתנסות של התלמידים  הלימוד  דרכי 

 חשיפת התלמידים לנושא  •
 חשיפת התלמידים לכתיבה אקדמית •
 עד ויתרחבו שילכו בהיקפים עבודה כתיבת •

 חקר. שאלת לבניית
הכרות עם אתר עבודות הגמר ובחירת נושא  •

 באופן מיטבי
זיהוי עקרונות של הצגת מידע באופן  •

 מממוקד, תמציתי ומעניין  
 ביקורת בונה –למידת עמיתים  •
 בחירת בעיה •
דיון בצוות קבוצתי שחוקר את הבעיה מן  •

 ההיבט המסוים
ונים הקשורים דיון בצוות המורכב מגורמים ש •

 לבעיה
 גיבוש פתרון המוסכם על כולם •
הצגת הפתרון בדרך יצירתית: פוסטר,  •

 תרשים, מצגת, סרטון  ועוד
 תכנים להעברת ומתודות העברת סדנאות •

 .TEDבשיטת 
ויכתוב  תהליך התלמיד יגיש הצעה של בסופו •

 .העבודה את
במכון דהאן בבר אילן העוסק  שנה ביקור כל •

 צפון אפריקה. בחיזוק מורשת יהדות
ליווי מנחים מהאקדמיה במהלך כתיבת  •

 .אן(ההצעה והעבודה )בשיתוף עם מכון דה
לימוד עמיתים , אופן הלמידה בין תחומי •

 .ומערכת התנדבותית
 

 מסגרת לימודים ייחודית
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 לימודי המתמטיקה בחטיבה עליונה ע"פ מדיניות משרד החינוך 

תגבור במטרה לפתוח בפני התלמידים את הרמות הגבוהות ביה"ס בהלימה למדיניות משה"ח נותן שעות 

 יח"ל.   4-5של  

 . המורה המלצת י"פוע', ט כיתה סוף  של השנתי הציון לפי יקבע במתמטיקה הלימוד לרמות הסופי השיבוץ ❖

 . התלמיד של  השיבוץ רמת תצוין ' ט כיתה סיום בתעודת ❖

 : השונות הקריטריונים על פי הציונים השנתיים בהקבצות  

 : הערה 

 לשיבוצו כתנאי מעבר  במבחן להבחן האפשרות נתןית בדרישות עומד  שאינו 1' א ברמות תלמיד לכל

 . ל"יח  5,  4 ברמה 

 לחטיבה עליונה   שיבוץ לרמות לימוד באנגלית במעבר 

 :על פי שני קריטריונים  שיבוץ סופי לרמת הלימודים באנגלית יקבע

 ציון שנתי בסוף כיתה ט'.  ❖

 המלצת המורה  ❖

   : התנאים לשיבוץ לרמות השונות 

 

 

 
 
 
 
כתנאי   במבחן מעברנתן האפשרות להבחן  ישאינו עומד בדרישות ת  1א'    הלומד בקבוצות  לכל תלמיד  : ערה ה 

 "ל. יח  5ברמה   לשיבוצו

ל"יח5רמה 
במתמטיקה

1' תלמידי קבוצה א
ומעלה  85שציונם השנתי •
.השתתפו בשיעורי המצויינות•
.  1השתתפו בשעורי תגבור א•

2' ט, 1' תלמידי ט
.ומעלה75שציונם השנתי •

ל"יח4רמה 
במתמטיקה

תלמידי קבוצה  
1' א•
ומעלה  65ציונם השנתי •
.1שעורי תגבור א•

ל"יח5רמה 

2' וט1' תלמידי ט

.ומעלה85ציון 1' תלמידי קבוצה א

:  ל"יח4רמה 

.ומעלה75ציון 1' תלמידי קבוצה א
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 כרטיס הכניסה לאקדמיה   – תעודת הבגרות החדשה  

משרד החינוך ומוסדות ההשכלה הגבוהה קבעו , כי מתווה הקבלה החדש יאפשר כניסה   •

 גם על סמך תעודת הבגרות בלבד. לאקדמיה 

, ובכך הופך אותה    הופך את תעודת הבגרות לכרטיס הכניסה לאוניברסיטהמתווה הקבלה החדש   •

 . ומכריע  משקל גבוה לבעלת 

בפרט, שכן הוא מעודד  המצוינות המדעיתל ואת בכל המצוינות הלימודיתהמתווה מעמיק את  •

 תלמידים להבחן במתמטיקה ובמדעים ברמה מוגברת.

 על פי המתווה: 

אחד מכל שלושה תלמידים יוכל להתקבל לאוניברסיטאות בעזרת תעודת הבגרות וקרוב   •

 לות.למחצית מהבוגרים יוכלו להתקבל למכל

 תכנית "חשיפה לאקדמיה" 

ות ומגוונות אשר מטרתן לקרב את ההשכלה הגבוהה אל התלמידים וליצור בקרבם ביה"ס מפעיל תכניות רב

תחושה כי הלימודים הגבוהים נמצאים בהישג ידם. זאת על ידי יצירת חוויה לימודית אקדמית חיובית, הצצה  

ות מרתקות בתחומים ייחודיים הנלמדים באקדמיה,  אל העולם האקדמי באמצעות ימי עיון שונים, הרצא

 ודים במסגרות אקדמיות הן בתכניות העשרה והן לצבירת קורסים אקדמיים. ולימ 

 ביה"ס חושף את תלמידיו לאקדמיה באמצעות המסגרות הבאות: 

  ."תכנית "אקדמיה בתיכון 

  .מכינה קדם אקדמית של אוניברסיטת ת"א 

  .ימי עיון באוניברסיטת ת"א 

  דוד.   ת דן תחרו 

  חשיפה לנושא באמצעות סיורים, סדנאות והרצאות בנושאים מגוונים הקשורים   –  וע אקדמיה שב

 בחשיבת ההשכלה הגבוהה והעולם האקדמי. 

  .פרחי הנדסה במכללת סמי שמעון 

 : מכינות באוניברסיטת תל אביב 

ואה, משפטים,  התוכנית מכינה ומשלבת תלמידי תיכון מצטיינים בלימודים מתחומי דעת שונים: רפ

 , הנדסה ועוד. הלימודים מתקיימים באוניברסיטת תל אביב. פסיכולוגיה

 תלמיד שיסיים את שנת המכינה בהצלחה יוכל ללמוד קורסים אקדמיים בשנים המתקדמות. 

 תוכנית "אקדמיה בתיכון".   – האוניברסיטה הפתוחה  

ם האגף למחוננים ולמצטייניתוכנית זו הינה תוכנית ארצית המופעלת בשיתוף עם משרד החינוך, 

והאוניברסיטה הפתוחה. במסגרת התכנית ניתן יהיה, במקצועות מסוימים, להמיר למידה בביה"ס והיבחנות 
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בבחינות בגרות בלמידה בקורסים אקדמיים. הקורסים האקדמיים יזכו את התלמידים בציון בתעודת הבגרות 

 ובקרדיטציה אקדמית לקראת תואר ראשון. 

 . קרדיטציה על פי בחירה   –תל אביב  אוניברסיטת  

צבירת קורסים אקדמיים מתוך סל קורסים המיועדים לתלמידי תיכון. התוכנית מאפשרת לתלמיד לצבור  

 שנים.   7נקודות זכות שנשמרות לו  

הלימודים באקדמיה דורשים מהתלמיד לעמוד במטלות כמו כל סטודנט מן מניין. הלימודים מתקיימים 

ם ואחר הצהריים. תלמידי התיכון מלווים על ידי היחידה לנוער שוחר  שעות הצהריירסיטת ת"א בבאוניב

 מדע של האוניברסיטה. 

 שבוע אקדמיה 

שבוע בית ספרי בנושא וכולל פעילויות יזומות של בתי הספר לתלמידים הורים ולסגל החינוכי. מטרת השבוע  

 לל הרמות. לחשוף ולהעלות את המודעות להשכלה גבוהה בפני כלל השכבות וכ 

 

 במוסדות אקדמיים: אונ' ת"א, אונ' בן גוריון, מכללת אפקה.. ימי עיון  

 , במהלכו נחשפים התלמידים להרצאות מתחומי דעת שונים אשר נבחרו. יום העיון מתקיים באוניברסיטה

 ת סמי שמעון ל פרחי הנדסה במכל 

ה תוך שילובם בלימודי  ון של הנדסלעולם המגו , מוטיבציה ורקע מתאים ,חשיפת תלמידי תיכון בעלי עניין 

 (.  B.sc) תואר ראשון בהנדסה 

 :התכנית תכלול שני שלבים 

המדע והטכנולוגיה  , מעולם ההנדסה " טעימות"התכנית תכלול   - שלב המכינה ללימודים  אקדמיים  .1

 ותדרוש מהתלמידים הכנת מטלות ונוכחות מלאה 

חומי ההנדסה השונים הנלמדים תב, ת שנתיתתכנית לימודית תל –שלב הקורסים האקדמיים  .2

 (קרדיטציה )שבמהלכה יצברו התלמידים נקודות זכות לתואר , במכללה
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 מילון מושגים מרכזיים 

 

 מקצוע חובה :  

מקצוע שחובה ללמדו בהיקף שעות מינימלי מחייב ולהיבחן בו בבחינה חיצונית כתנאי לקבלת 

ישנם מקצועות חובה שונים סוגי פיקוח שונים למגזרים השונים ולתעודת הבגרות. יש לשים לב כי 

 בהיקפי היבחנות שונים. 

 מקצוע מורחב:  

יח"ל. מקצוע מורחב יכול להיות אחד ממקצועות החובה כמוגברים  5מקצוע הנלמד ברמה של 

 ללימודים ולהבחנות ברמה גבוהה או אחד ממקצועות הבחירה.

 מקצוע בחירה:  

 ממקצועות החובה. מקצוע שאינו אחד 

 מקצוע השכלה כללית:  

מבוא לתחום דעת או תכנית לימודים קצרה שאינה חלק מפרקי החובה , שבית הספר בוחר ללמד 

להעשרה בלבד. המקצוע מוערך בהערכה פנימית בלבד. הזכאות לתעודה מותנית בכך שהתלמיד 

 ה.הבחינות ציונים למקצוע זלמד שני מקצועות להשכלה כללית ,  ובית הספר דיווח לאגף 

 הערכה חיצונית: 

הבחינות החיצוניות מנוהלות , נכתבות ומוערכות על ידי אגף הבחינות של משרד החינוך. בית הספר נותן ציון  

 שנתי )מגן( המשוקלל עם ציון בחינת הבגרות. 

 הערכה בית ספרית :  

יו, על פר בחר להעריך את ידיעותציון הניתן לתלמיד על ידי בית הספר, בדרך ובשיטה בהן בית הס

שיפורסמו, או על פי הערכה בית ספרית אחרת שתאושר לבית הספר. ציון זה פי מתווי ההערכה 

 מהציון במקצוע המוערך בהיבחנות חיצונית.   30%יהווה בד"כ 

 ציון סופי: 

ל של ציון ציון שניתן לתלמיד במקצוע שמתקיימת בו גם היבחנות חיצונית. הציון הסופי הינו שקלו

 )ציון מגן( ועם ציון הערכה בית ספרית. החיצונית עם הציון השנתיבחינת הבגרות 


