
  

 
 

 

 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 

 עם בוקר בהיר ותקווה אמיתית

 הפרטיםשנדע להבחין בכל 

 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 

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

 

 

  הורים ותלמידים יקרים,

של בריאות,   שנה  ובעיקר  ופורייה  מוצלחת  לימודים  לשנת  ברכתנו  שלוחה,  תשפ"ב  ל"שנה  פתיחת  עם

  .ביטחון והצלחה 

 ובנושאים מחד הלימודיים ההישגים להתמקד בקידום העשייה החינוכית בשנה"ל תשפ"ב תמשיך

 .  החוסן תחושת  ובטיפוח החברתי המרקם  הערכיים מאידך, כמו כן, נדגיש את חיזוק

 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

 ב . "כיתות ימתאפשרת למידה פיסית בבית הספר בכל   70%לשיעור ההתחסנות הגבוה  מ  תודות

 



  

 
 

העומדת   ואיכותית מלאה בגרות  תעודת  קבלת לקראת תלמיד כל לקדם במטרה יפעל החינוכי הצוות

פרויקטים  ,  לימוד תכניות של פריסה תמצאו זו באגרת. גבוהה להשכלה למוסדות הכניסה בדרישות

 .פערים לצמצום תגבורים ומערך קורסים,  למצוינות ייחודיות כניותו ת, פדגוגיים

 הובלת ועל, לקהילה והתרומה החברתית המעורבות הטמעת על יושם דגש החברתי הערכי בתחום

 . בגרות חברתית לתעודת תלמידים

 

 .משמעותי צבאי שירות לקראת הבוגרים התלמידים  הכנת על ונרחב מיוחד יינתן דגש  במהלך השנה

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

  וילווה צבאית במסגרת לעתידם  בנוגע  עמדות לגבש לתלמידים יסייע השכבה צוות ולפיכך .לצבא

 .ל"לצה טרום גיוסם בתקופת אותם

 

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

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

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

 

 : כלליים מאפיינים

 הבגרות  לבחינות ניגשות   הכיתות כל. כיתות 8  – ב הלומדים תלמידים 238 מונה ב"י שכבה

 

 : צירים מרכזייםבאגרת זו נתמקד בשלושה 

 ציר לימודי:  .א

כל תלמידי השכבה סיימו בהצלחה את בחינות הבגרות תשפ"א בהיסטוריה ,בעברית, מתמטיקה  .1

יח"ל ובחלק מן המגמות המורחבות . הצוות החינוכי גאה בהישגיהם של התלמידים , בפרט   3

 לאור התמודדותם עם אתגרי התקופה . 

פיזור זה יאפשר מיקוד למידה    -מועדי חורף וקיץ בשנה"ל תשפ"ב נפזר את בחינות הבגרות ל  .2

 וחלוקת עומסים נכונה ובכך ישפר את הישגי התלמידים.

 בעמוד הבא. לשנה"ל תשפ"ב : 70%פריסת בגרויות  .3

 

 

 

 



  

 
 

 פריסת הבחנות תשפ"ב: 

  4-5מתמטיקה  אנגלית  ספרות  תנ"ך  אזרחות  כיתה

 יח"ל 

סיימו   6/1/22 סיימו בהצלחה  1יב' 

 בהצלחה 

 מועד קיץ  

9/5/22 

 16/5/22מועד קיץ  

סיימו   6/1/22 7/2/22 2יב' 

 בהצלחה 

 24/1/22 2/6/22 7/2/22 3יב' 

 24/1/22 6/1/22 12/5/22 4יב' 

 24/1/22 2/6/22 7/2/22 5יב' 

סיימו   2/6/22 סיימו  בהצלחה  6יב 

 בהצלחה

 24/1/22 6/1/22 12/5/22 7יב' 

 24/1/22 2/6/22 7/2/22 8יב' 

 כל מגמות ההרחבה במועד קיץ   

 

  לימודי חומר הספק  של למדידה ולהערכה אמצעי הנם משווים( הרוחב )  מבחני הערכה ומדידה: .4

  שאלוני של הדגם פ "ע גדולים היקפי חומר על התלמיד את לבחון מטרתם. הלימודים בתוכנית ועמידה

 . בגרות

 הבחינות :  טוהר .5

צוות . הבחינות טוהר על השמירה בנושא מיוחד דגש יושם החינוך משרד של האכיפה מדיניות פי על

חינוך  שיעורי יערכו. השנה כל   לאורך הבחינות לטוהר בנוגע האכיפה ואת הנהלים את יחדד השכבה

 החדשים בנושא.  הנהלים  יובהרו וכן בנושא

 ע"פ הנהלים המחמירים של משרד החינוך. אכיפה בלתי מתפשרתתקוים 

 בזמן והגעה השיעורים בכל סדיר ביקור:  כוללת התלמידות התלמידות: נושא אחר  מעקב .6

  מרכיב, אחידה תלבושת, לימודי הבאת ציוד,  ובכיתה בבית לימודיות  מטלות  הכנת, לשיעורים

 .בתעודה המחצית ציון בשקלול נכלל התלמידות

  



  

 
 

 ובקרה: שיפור מיפוי דרכי .7

 לימוד  חומר  הטמעת לבחון, הישגים לנתח בבואו החינוכי הצוות את המשרת כלי הוא הדינמי המיפוי

 .התלמידים של השונים לצרכים מענה ניתן המיפוי  בעזרת. בסיכון התלמידים אמת את בזמן ולאתר

 :ללומדים ופרטני קבוצתי סיוע  מתן - תמיכה מסגרות .8

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

 קידום   תלמידים  למען  צרכי לפי -תלמידים של קטנות  לקבוצות פרטני מענה - שעות פרטניות ✓

 .  הערכה-למידה-הוראה תהליכי ושיפור

 השיעור בזמן מתקשים לתלמידים מענה  לתת שתפקידם ץ"אמ בכיתות – מורים/  מתרגלים שילוב ✓

 . הלימוד בכיתת

 . ץ"ואמ ר"מב בכיתות – בגרויות  ממוקדת לקראת לימודים מערכת ✓

  לעולם התלמידים חשיפת :  התכנית מטרת : גבוהה השכלה לקראת תלמידים וקידום חשיפה .9

 לימוד מוסדות על מידע יקבלו התלמידים התכנית  ועידודם למסלול אקדמי בעתיד. במהלך  האקדמיה

 קבלה.  תנאי, לימוד מסלולי, גבוהים

 טכנולוגית:  -מדעית -עתודה .10

יח"ל.   5תלמידים המשתתפים בתוכנית לומדים מתמטיקה ושני מקצועות נוספים ברמה של 

תלמידים אלה לומדים תוכנית תוספתית המהווה הרחבה והעמקה בתכנים המדעיים, הטכנולוגיים  

בתוכנית הלימודים הרגילה, וכן משתתפים בתוכנית העשרה הכוללת סיורים והמתמטיים הנלמדים 

 טכנולוגי. -ייחודים  והרצאות מרתקות בתחום המדעי

 מגמת "משואה לתקומה" :  .11

קבוצת תלמידים בשכבה ממשיכים להעמיק וללמוד נושא זה זו השנה השלישית ועתידים להכין  

משתתפים בסיורים ובתוכניות בית ספריות   יח"ל. כמו כן, התלמידים  5עבודת גמר ברמה של 

 הקשורות לנושאי השואה.

 לימודיים כחלק מתכנית הלימודים. סיורים .12

   הפקות מגמת תאטרון , מגמת קולנוע, מגמת מחול  ומגמת האומנות -ערבי אומנות .13

 

  ערכי -ציר חברתי . ב

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

הבאים. התאריכים המתוכננים נכונים להיום ,ועשויים להשתנות  בתחומים שמתמקדת ערכית עשירה

 :בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך  



  

 
 

 : ל"בצה  משמעותי שירות לקראת הכנה  .1

 נושא תאריך

 שירותסדנאות כיתתיות בנושא מכינה קדם אקדמית ושנת  17/9/21

 סדנאות משרד הביטחון  4/10/21

 יום בעקבות לוחמים מלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן 12/10/21

 שבוע בית ספרי בנושא שרות משמעותי בצה"ל 6-11/2/22

 ל"בצה מפתח בתפקידי כיום המשמשים ס"ביה בוגרי  פאנל 11/2/22

 הפנינג שנת שרות ומכינה קדם אקדמית  21/11/21

 סדנאות "פורשים כנפיים" רות גנאל   4/4/22

 

לקראת   נפשי חוסן פיתוח, ל"בצה מסוגלות אישית, הסמכות: בנושאים יעסקו  אשר חינוך שיעורי ✓

 . ועוד מינית הטרדה ,בצבא ואלכוהול סמים, הגיוס

  בקהילה :  והתנדבות מעורבות .2

  זכאים לתעודת בגרות חברתיתיעד מרכזי של השכבה המכוון לכך שכלל תלמידי השכבה יהיו ✓ 

 וזאת במטרה לטפח בוגר ערכי המרגיש שייכות לקהילה, לחברה ולמדינה. 

  . שעות 60מחויבות אישית בהיקף של על כל תלמידי השכבה לבצע  (1

בהתאם למתווה הזכאות בעידן קורונה זכאות לתעודת בגרות חברתית תינתן לתלמידים   (2

  30-שעות התנדבות אישית ) שכבה י  140שנות התנדבות מלאות הכוללות  3אשר מסיימים 

 שעות (. 60 -שעות , שכבה יב  50  –שעות , שכבה יא 

  ייצאו 3-, ויב6, יב  8, יב 1- יבכיתות  תלמידי -הקהילה למען שמיניסטים –   "נלך לאורו"  תכנית ✓

  משובצים התלמידים בקהילה התנדבותית לפעילות , הלימודים במסגרת תוכנית לשבוע אחת

 . לקהילה ותורמים מזמנם אשדוד בעיר התנדבות מוקדי' במס

 . בשיתוף מד"א  -דם התרמת ✓

 , אחריי  , א"מד:  כמו  בעבר התנדבו בהן  במסגרות להתנדב ממשיכים רבים תלמידים  ✓

 . ועוד אישית חונכות

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

 .וסיורים טיולים ובהדרכת שונות בפעילויות חברתיות חלק הלוקחים

  



  

 
 

 ישראלי מסע: שנתי מסע .3

 התלמידים   יצאו  במהלכו  המולדת  ואהבת  הארץ  להכרת  המיועדת  חווייתית  ערכית  חינוכית  תוכנית

 ורוחנית   מעשית,  חברתית,  אישית  חווייתית  להכרות,  הארץ  ברחבי(   שבת  כולל)  ימים  6  למסע בן

-10-25  התאריכים  בין  יתקיים  המסע(.  בהמשך  יימסר  נפרד  פירוט)  השייכות  ותחושת  הזדהות  מתוך

29/10/2021 

 

 –ציר ייעוצי  .ג

 במסגרת שיעורי החינוך ובפעילויות העשרה שכבתיות יועברו סדנאות בנושאים מגוונים: 

 ללמידה לקראת בגרויות חורף. מיומנויות למידה והגברת המוטיבציה •

 והשפעתו על הנהיגה. אלכוהול סכנות שבשתייתה •

 .  איידס ומניעת  מיני חינוך, בריאה זוגיות •

  צאתם לקראת השונים מהמעגלים פרידה  בנושא נעסוק  השנה סוף לקראת: מעגל סגירת •

 . החדשה בדגש על בחירת מקצוע ולימודים באקדמיה  לדרכם

 

 תשלומי הורים 

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

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 

 בצוות מחנכי י"          נטלי זייתוני           מאיר בן נתן      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 לכם בפרוס שנת הלימודים החדשה  

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

  . והישגים

! בברכת שנה טובה   


