
  

 
 

 

 נועם חורב /שנה רגילה

 שתהיה לנו שנה רגילה 

 כזאת שתחזיר אותנו להתחלה

 בלי בידודים, בלי מסיכות 

 רק בים של שמחות  -ואם כבר גלים  

 שתהיה לנו שנה שגרתית 

 ותקווה אמיתיתעם בוקר בהיר 

 שנדע להבחין בכל הפרטים

 שנחזור לבסיס, לדברים הפשוטים 

 שתהיה לנו שנה מאושרת

 בלי מבזקים או דרמה מיותרת

 שמדבר הדאגות יישאר תמיד שומם 

 שנשמח גם ביומיום הצפוי, המשעמם 

 שנשב עם קפה ועיתון במרפסת

 כל רגע כזה, הוא רגע של חסד 

 ובעיקר, שתהיה לנו שנה רגילה. שלא נמעיט בכוחה של תפילה 

 

 

  ,הורים ותלמידים יקרים

של    שנה ובעיקר ופורייה מוצלחת לימודים לשנת ברכותינו שלוחות,   "בתשפ ל"שנה פתיחת עם

 בריאות וביטחון. 

 הנושאים ואת מחד הלימודיים ההישגים קידום את עינינו לנגד להעמיד נמשיך,  עולמנו מתפיסת  כחלק 

 מלאה בגרות תעודת קבלת לקראת תלמיד כל לקדם במטרה יפעל החינוכי  הצוות .מאידך הערכיים

 תוכניות של פריסה תמצאו זו באגרת .גבוהה להשכלה למוסדות הכניסה בדרישות העומדת ואיכותית

  .פערים לצמצום תגבורים ומערך קורסים, למצוינות ייחודיות תוכניות, פדגוגיים פרויקטים, לימוד

 ועל ,לקהילה והתרומה החברתית המעורבות הטמעת על דגש לשים ךנמשי חברתי  הערכי בתחום

 .  חברתית בגרות לתעודת התלמידים הובלת

 



  

 
 

  צבאי שירות לקראת הבוגרים התלמידים הכנת על ונרחב מיוחד דגש  מושם "בתשפבשנה"ל  

  וסגי לקראת  הבוגרים בהובלת, ההורים עמכם  יחד, חשוב תפקיד  יש ס"לביה כי  מאמינים אנו .משמעותי

לתלמידים להתכונן כראוי לצו הגיוס   ויסייע ונציגי משרד הביטחון השכבה צוות  ולפיכך. לצבא משמעותי

 .ל"לצה גיוסם טרום בתקופת אותם וילווה צבאית  במסגרת  לעתידם בנוגע עמדות לגבשהראשון ו

 

נות לקראת בחי והישגי ממוקד למידה לאופי להסתגל לתלמידים לאפשר במטרה  יפעל השכבה צוות

  להבנות, הגיל לשכבת המתאימים  ותרבותיים חברתיים, ערכיים  לתכנים  להיחשף ,70%הבגרות 

 . והקהילה החברה במעגלי  ולהתגבש האוטונומי האישי בתחום ולהתפתח

 

 ולהיות לתלמידינו לסייע חותרים אנו זאת עם יחד. נוסף תחלואה גל של בסימן  נפתחת ב"תשפ  ל"שנה

 .  מאתגרים בימים גם וקשר יציבות, מוגנות של עוגן הניתן ככל עבורם

 .  יא כיתות  בכל הספר בבית   פיסית למידה מתאפשרת 70% מ  הגבוה ההתחסנות לשיעור תודות

 .  ושגרתי בטוח חיים לאורח לשוב מנת על התחסנות על ממליץ הבריאות משרד כי להדגיש חשוב

 על יקפידו השכבה שתלמידי חשוב  ס"בביה  ועקבית רציפה פיסית למידה לאפשר מנת על ,  כן כמו 

 .הבריאות משרד להנחיות בהתאם וינהגו חברתי ריחוק  על ישמרו, מסכות עטית

 :מרכזיים מסלולים בשני כיתות 7 -ב הלומדים תלמידים 228 מונה' יא שכבה

 ,(5  'יא, 4 'יא, 3 'יא) עיוניות כיתות 3(  2, יא' 1 ) יא' ,למצטיינים מדעית עיוניתכיתות  2 :עיוני מסלול ✓

 . (8' יא)  ץ"אומ כיתת, (7 ' יא) ר"מב כיתת

 . ניהול עסקי.  3,  וניהול תעשיה מסלול.  2, ביוטכנולוגיה. מגמת 1 : עיוני-טכנולוגי מסלול ✓

 

 בגרות  תעודת לקראת לומדות הכיתות כל

 

 : בחינות הבגרות  .1

, ך" תנ,  פרותס, עברית) החובה במקצועות 30% ה במסגרת  נבחנו השכבה תלמידי   תשפ"א  ל"בשנה

בנוסף, כלל   .המורחבות המגמות במסגרת 30%  מהיקף בחלק נבחנו  וכן((, ל"יח 3) מתמטיקה

 . ומקצוע מדעי , תעבורההתלמידים סיימו את חובותיהם בלימודי שני מקצועות השכלה כללית

 התוכנית מבנה במסגרת מחויבותם י"עפ  בקהילה להתנדבות השעות  מכסת  את מלאו התלמידים כל

 . חברתית ומעורבות אישית תחותלהתפ 

  בהיקף חיצוניות בגרות בחינות  עם להתמודד לראשונה נדרשים'  יא שכבה תלמידי "בתשפ  ל"בשנה

 .החברתית והמעורבות האישית ההתפתחות תוכנית במסגרת  ולפעול להמשיך נדרשים  וכן 70% של



  

 
 

 

 :ט"תשע  ל"לשנה 70% במסגרת ,  קיץ-חורף  בגרות  בחינות  פריסת. א

 תאריך  קיץ תאריך  ורףח מקצוע 

   13/1/22   1,2,3,4,5,7,8 יא 70% עברית

  30%היסטוריה  3/2/22   1,2,3,4,5,7,8 יא 70% היסטוריה

 12/5/22 1,2יא'    80%אזרחות 

 23/6/22   1,2,3,4,5,7,8 יא   70%  ספרות

 9/5/22 יח"לe (4,5 ) מודל/ c מודל   1-8 'יא אנגלית

 9/5/22 )פנימי(  bתלקיט  ,aמודל    8  יא'  אנגלית

 מתמטיקה 

 

 16/5/22 1,2,3,4,5 יא 20/1/22 7,8' יא 381

 16/5/22 1,2,3,4,5,7,8' יא   382

 16/5/22 יחידות( 5ו   4)  1,2,3,4,5' יא   481,581

כימיה,   ,פיזיקהפסיכולוגיה,     70% במסגרת – קיץ מועד-מגמות

, גאוגרפיהתעשיה וניהול, 

   עסקי ניהול

 

ביולוגיה, ביו חקר, ערבית,   30%  במסגרת גמותמ

  מדעי המחשב, ביוטכנולוגיה

 

 

   קהילתית-החברתית והמעורבות האישית  ההתפתחות תוכנית. ב

 לחברה , לקהילה שייכות המרגיש, ומשמעות ערך תחושת  בעל, ערכי בוגר  לטפח  מכוונת  התוכנית

 .והמדינה הקהילה  של ובבנייתן עיצובןב חלק  ליטול המוכן בוגר וכן  כלפיהן  ואחריות ולמדינה

  וזאת חברתית בגרות  לתעודת זכאים יהיו השכבה תלמידי  שכלל לכך המכוון השכבה של מרכזי יעד ✓

 . ולמדינה לחברה, לקהילה שייכות המרגיש ערכי בוגר לטפח  במטרה

 שעות  60 של בהיקף אישית  מחויבות לבצע השכבה תלמידי כל עלנכון למתווה הלמידה הנוכחי  

 .  התנדבות 

 

 

 
  



  

 
 

 

 : הישגי-הלימודי בתחום  ותי תוכנ .2

  הינם) מבחנים משווים(  רוחב מבחני: הבגרות מקצועות בכל( משווים מבחנים) רוחב מבחני קיום. א

 . בדגם של שאלוני הבגרות הלימודים בתוכנית ועמידה לימודי חומר  הספק של ולהערכה למדידה אמצעי
 

 כל  לאורך דינמיים מיפויים לקיים  מקפיד החינוכי הצוות -הדינמי מיפויה: ובקרה שיפור מיפוי דרכי.  ב

 לצרכים מענה ניתן המיפוי  בעזרת. בסיכון התלמידים את אמת בזמן לאתר  מסייעים המיפויים, השנה

 .התלמידים של השונים
 

  התלמידות נושא  אחר מעקב.  ג

 בבית  לימודיות מטלות הכנת, עוריםלשי בזמן והגעה השיעורים בכל סדיר ביקור  :כוללת התלמידות

 .בתעודה המחצית ציון בשקלול נכלל התלמידות מרכיב, אחידה תלבושת, לימודי ציוד הבאת, ובכיתה
 

 :ללומדים ופרטני קבוצתי סיוע מתן.  ד

 . הבגרות לקראת התלמידים לתגבור' קב יפתחו   וקיץ חורף בגרויות לקראת – ומרתונים תגבורים ✓

 .ץ"ואומ ר"מב בכיתות – בגרויות  לקראת וממוקדת - ודיתייח לימודית מערכת ✓

 .הלימוד  בכיתת השיעור בזמן מתקשים לתלמידים מענה  לתת  שתפקידם ץ"אומ בכיתות  מתרגלים שילוב ✓

  תהליכי ושיפור קידום למען התלמידים צרכי לפי -תלמידים  של קטנות לקבוצות פרטני  מענה ✓

 ". הפרטניות השעות"  במסגרת ןיינת המענה. הערכה- למידה-הוראה
 

 גבוהה השכלה  לקראת תלמידים וקידום חשיפה.  ה

 .גבוהה השכלה לקראת התלמידים את וחושפות מצוינות המעודדות תוכניות  מספר מפעיל הספר בית

 לימודי, קבלה  תנאי, לימוד מסלולי, גבוהים לימוד מוסדות על מידע יקבלו התלמידים התכנית במהלך

 . הפסיכומטרי ןהמבח לקראת הכנה, עתודה

  ללימודיהם במקביל לומדים אלו  תלמידים -באוניברסיטאות  אקדמית במסגרת תלמידים שילוב ✓

 . לתואר זכות נקודות וצוברים קורסים של נוסף' מס באוניברסיטה

 

 מתקיימים סיורים לימודיים כחלק אינטגרלי מתכנית הלימודים במגמות השונות. - לימודיים סיורים  .ו
 

 .טכנולוגית המדעית העתודה  במסלול תלמידים לומדים א"י בשכבה  - טכנולוגית  – מדעית עתודה.  ז

 .ל"יח  5 של ברמה נוספים מדעיים מקצועות ושני מתמטיקה לומדים, בתוכנית  המשתתפים התלמידים

 . וכימיה פיזיקה, מתמטיקה  במקצועות קטנות בקבוצות ותרגול תגבורשעות  מקבלים התלמידים

  העשרה בתוכנית ומשתתפים, והרגשית האישית, הלימודית ברמה וליווי לתמיכה יםזוכ התלמידים

 .  טכנולוגי – המדעי בתחום מרתקות והרצאות ייחודיים סיורים הכוללת
 

 



  

 
 

  השנה זו הנושא את וללמוד להעמיק ממשיכים השכבה תלמידי 15 -"לתקומה משואה" מגמת. ט

 . לתלמידי המגמה  מסע משואה לתקומה בארץ יתקיים השנה . השנייה

 יח"ל.  5ברמה של  משולבת היסטוריה לסיים בבגרות מורחבת עתידים המגמה תלמידי כל
 

 מיוחד דגש יושם, הגיל  שכבות בכל החינוך משרד של האכיפה מדיניות פי   על - הבחינות טוהר .י

  לטוהר בנוגע האכיפה ואת הנהלים את יחדד  השכבה צוות. הבחינות טוהר על השמירה בנושא

 בתעודה  הציון על הן וישפיע ישוקלל והציון 0 יהיה בבחינה  נוציו, בהעתקה שייתפס תלמיד  הבחינות

 .השנתי הציון על והן
 

 לאחר שכבתי' ב  במועד להיבחן זכאי יהיה מבחינה נעדר אשר תלמיד - 'ב מועד  היבחנות נוהל. .אי

  רכז השכבה.ו הכיתה מחנכת אישור את ויקבל היעדרותו על רפואי אישור שיציג

 

 :ייעוצי – ערכי– החברתי בתחום .3

 חברתית בתוכנית גם החינוכית העשייה מתרכזת הישגי הלימודי בתחום האינטנסיבית העשייה לצד

 :הבאים בתחומים שמתמקדת  עשירה  ערכית

 : ל"בצה  משמעותי שירות  לקראת הכנה. א

 . 25/10/21ו  10/10/21כים בתארי הביטחון משרד מטעם שירות לקראת סדנאותערב הורים ו (1

 . 13/12/21" קדימה צעד" הראשון הצו לקראת וסימולציות הדרכה–  ראשון צו מבחני לקראת הכנה (2

 . 23-27/1/22שבוע התנסות בצה"ל בין התאריכים  –  גדנ"ע בשדה בוקר (3

 . 6-10/2/22בית ספרי    שבוע צה"ל (4

 . 15-16/2/22 –( 16.5)גילאי  צו גיוס אחוד (5

   .2/3/22בתאריך לבנות ובנים )חדש( ( והתאמה יתורא מיון) המאה יוםל הכנה (6

 

 בקהילה  והתנדבות מעורבות. ב

 חווייתית התנדבותית  לפעילות בשכבה שונה כיתה  תצא חודש מדי  . 

 תנועת, לתת, ם"משצי,  ם"מדצי, א"מד :מגוונים התנדבות במרכזי להתנדב ממשיכים תלמידים  

 .  יות נוספות שלא היו בשנה קודמתד'. בהתאם למצב הקורנה יפתחו אפשרווכ הנוער

 השנה גם בפעילותם ימשיכו השונות הנוער  תנועות . 

  



  

 
 

 

  מנהיגות פיתוח. ג

  הלוקחים צעירים ח"של כמדריכי ומשמשים הכשרה עברו מהשכבה נבחרים  תלמידים –  ם"משצי ✓

 . ספריים בית וטיולים  סיורים  ובהדרכת שונות חברתיות   בפעילויות חלק

  ובית שכבתיות פעילויות  בתכנון  חלק  תיקח, השכבה מתלמידי נבחרת  וצהקב - תלמידים מועצת ✓

 .ס"ביה הנהלת בפני השכבה  צרכי את ותייצג ספריות

 

 

 יצאו במהלכו המולדת ואהבת הארץ להכרת המיועדת חווייתית ערכית חינוכית  תוכנית :שנתי מסע. ד

 .17-19/10/21 -ה  םהמסע יתקיים בתאריכי. להרי אילת למסע ימים 3 במשך התלמידים

 

   :חברתית ופעילות תרבות סלה. 

 

 . 17.11.21בנושא חשיבה חיובית והתמודדות עם מצבי סיכון  -"מפתחות ומנעולים" סדנאות ✓

 3.1.22בנושא התמודדות עם מצבים מאתגרים .רות גנאל  –הצגה  "סאטלה מהחיים"  ✓

 .דודבאש הצבאי העלמין בבית מודרך סיור  – "געגועים לפעמים הם חופים" ✓

  הזיכרון יום ערב – לוחמים שירי  ערב ✓

 

 : ייעוציות  תוכניות. 4

הבניית הכיתה כקבוצה חברתית, העמקת ההיכרות בין התלמידים וקיום מפגשי  -שיח רגשי חברתי  .א

  שיח  המחזקים את החוסן  ואת תחושת השייכות של התלמידים.

 מתן. ל"לצה הכניסה ומהלך  הגיוס תהליך. לשירות ומוטיבציה הצבאי השירות  מהות : ל"לצה  הכנה ב.

   היבטים רגשיים, קוגניטיביים והתנהגותיים בתהליך ההכנה לקראת גיוס. .וחששות קשיים,  לציפיות ביטוי

   .באינטרנט בטוחה גלישה שבוע: באינטרנט בטוחה גלישה. ג

  ומצוקה. לחץ עם והתמודדות למידה מיומנויות. ד

 . פסיכואקטיביים בחומרים ושימוש התמכרות מניעת, ונהיגה אלכוהול ":משמעות" תוכנית .ה

 . סימנים לקשר לא בריא, מצבי סיכון לפגיעה מינית : זוגיות ומיניות בריאה. ו

 

תלמידים והורים מוזמנים   – mekifz.edu2.org.ilאינטרנט שכתובתו פורטל לביה"ס  – ביה"ס  פורטל

לאתר ולהתעדכן באירועי ביה"ס, הודעות ייחודיות, לוח מבחנים, מערכת ולמידה בשעת  כנס ילה

        חירום.



  

 
 

 תשלומי הורים 

לאחר חופשת סוכות תחולקנה אגרות תשלומי ההורים לתשפ"ב. במידת הצורך, ניתן להגיש בקשה עבור 

הנחה   ספרית תאשר  הבית  המלגות  וועדת  משה"ח.  ע"י  למלגה  קריטריונים  נקבעו  לימוד.  בשכר  הנחה 

 לעומדים בקריטריונים.

.  אנא הקפידו  להגיש טפסי מלגה עד לתאריך אשר ייקבע ע"י הנהלת ביה"ס  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,ומוצלחת פורייה בברכת שנת לימודים 

 צוות מחנכי י"א        אילנה גמזו           אורן קשטן       ימית צור        עליזה סבג      

 יועצת השכבה       רכז השכבה      מנהלת חט"ע   מנהלת ביה"ס                

 דבר וועד ההורים 
,תלמידים יקרים   

לנצל כל רגע ללימוד ולהנאה בפעילות הענפה של ביה"ס הכוללת העשרה   נאחל לכםבפרוס שנת הלימודים החדשה  

הצלחה   מאחלים שנת לימודים פורייה ומוצלחת שתרבו שיחות על אהבה, עזרה לזולת,    . ותרומה לקהילה בה אנו חיים 

  . והישגים

! שנה טובה בברכת   


