
ב"לקראת תשפ-ע"לחטהמעבר 
מסלולים ומגמות

,חינוך למצוינות 
.ולערכיםלהצטיינות 

החיים שואלים את האדם שאלות מכריעות"
(ויקטור פרנקל)" והתשובות שעונה האדם יוצרות את משמעות חייו



תעודת זהות 
בית ספרית

דגשים פדגוגיים

מסלול עיוני

דגשים ערכיים

מסלול מצטיינים

נתוני הבגרויות  

ץ"אומ-ר"מב



כללי: 'פרק א

'שער למקיף ז



פרס ארגון המורים 
על חינוך 
למעורבות  

חברתית קהילתית

ס זוכה  "ביה
תגמול דיפרנציאלי

פ"לשנת תש
2דרוג -



משרד החינוך
מחוז דרום

תעודת זהות בית ספרית

ס המטפח  "ביה

מנהיגות נוער 

–ס ערכי  ציוני"בי
, מורשת קרב, מסעות

מופעים שנתיים

–בית ספר למדעים 
, כימיה, פיזיקה, ביוטכנולוגיה

מדעי המחשב, ביולוגיה

-בית ספר לאומנויות 

,  תיאטרון, מחול, קולנוע

צילום, אמנות

ס המעודד  "בי

יזמות מורים

ס המפתח תוכניות  "בי

לימוד ייחודיות

ס המטפח אוכלוסיות  "בי

ערך השילוב-מיוחדות

ס מטפח סביבות  "בי

למידה ומרחבי למידה  

ייחודיים

ס המעודד את  "ביה

תלמידיו לעשיית  

חברתית קהילתית



למידה והישגים
פ"תש–נתוני בגרויות 



זכאות לתעודת בגרות98%

.ל מתמטיקה"יח5-לזכאים 33%❖

.ל מתמטיקה"יח4-לזכאים מהתלמידים 16%❖

.אנגליתל "יח5-לזכאים 59%❖

.ר"מבכיתת זכאות לבגרות ב100%❖

.ץ"בכיתת האומזכאות לבגרות 95%❖

ף"תשנתוני זכאות לבגרות 

.  ב סיימו בהצטיינות את בחינות הבגרות"מתלמידי שכבה י17%



הקורונהמתווה הלמידה בעידן עקרונות 
אדום/מיפוי הרמזור כתוםבהתאם ללמידה מרחוק .1

(שעות ייחודיות/כולל פרטניות)פיזיים /סינכרוניים שיעורים : היברידיתמערכת .2

סינכרוניים-שיעורים א

לחיזוק החוסן הנפשיקשר אישישמירה על . 3

חברתיות  /פעילויות ייעוציות . 4

:עלשימת דגש 

. מלאה בשיעורים פיסיים ומקווניםנוכחות❖

.פעילה בשיעוריםהשתתפות❖

.במועדןהגשת משימות❖

.מוטיבציה ואחריות❖



:ע"בחטדגשים ערכיים 

-חברתיתמעורבות

תנאי לתעודת בגרות  

ערכים לבני אדם הם כמו 

, ללא שורשיםשורשים לעצים

עצים נופלים ברוח עזה

א נופלים "בנ, ללא ערכים

.כשמכים בהם משברי היקום

(ריילסקרלוס )



מעורבות–סרטון 



ל"שרות משמעותי בצה
.ל"האדם הוא מקור עוצמתו של צה"

."ולא רק חובה חוקיתזה הרואה בשרות הצבאי ערך וזכות

דני חלוץ~ 



:ע"בחטהנחות היסוד והעקרונות המנחים 

בוגרי כיתה  ,ס מאמין ביכולתם של כלל התלמידים "ביה

לעמוד בהצלחה בדרישות בחינות הבגרות , ט

ס מחויב להשקיע את כלל המשאבים על מנת  "ביה

להוביל את תלמידיו לבגרות מלאה ואיכותית

,  אשכול מדעי: ס פותח מגוון מגמות בפני תלמידיו "ביה

.אשכול  מדעי החברה  והרוח,אשכול אומנויות 



:  מהות הלמידה

למידה משמעותית  

המאפשרת פיתוח  

מגוון והעמקה של 

מיומנויות חשיבה  

ומגוון  

אינטליגנציות  

רגשיות 

הערכה  דרכי 

:מגוונות

בחינה  , חקר, תלקיט

.  מתוקשבת

חיצונית אחת  בחינה 

בכל מקצוע למעט  

.אנגלית ומתמטיקה

ע"בחטארגון הלמידה 

פרקי רשות  30%

ס  "ביהלבחירת 

להרחבה והעמקה המיועדים 

בתוכנית הלימודים במסגרת 

הערכה  )ספרית הערכה בית 

(.פנימית

:ארגון הלמידה

הידע  בסיס -70%

והמיומנויות בתחום  

(   פרקי החובה)-הדעת 

אחת  -בבחינה חיצונית ייבחנו 

בכל מקצוע למעט אנגלית 

.  ומתמטיקה



ציון סופי חיובי במקצועות  
פנימיים

קורס  -השכלה כללית
סמסטריאלי ובסופו בחינת  

בגרות פנימית

חינוך גופני

חינוך תעבורתי

מקצועות מורחבים  2
(מגמות)

להיבחן בשני מקצועות מורחבים  
בנוסף  ל"יח5בהיקף של 

לאנגלית ומתמטיקה

אם לא נבחרו שתי מגמות  
מדעיות יש להיבחן במקצוע  

.ל"יח1בהיקף ל"מוטמדעי 

ץ"אומ-ר"מב

מגמה אחת

בחינות חובה בכל 
המסלולים

,  להיבחן בכל מקצועות החובה
מתמטיקה  , אנגלית

(.  ל"יח22בהיקף של )

,  ך"תנ, ספרות, עברית
מתמטיקה  , אזרחות , היסטוריה

,  ל"יח3לפחות 

ל"יח4אנגלית לפחות 

זכאות לתעודת בגרות מחייבת עמידה 
:  בתנאים הבאים





קבלת החלטות–סרטון 



:  תהליך קבלת ההחלטה

האפשרויות העומדות בפניי

תנאי קבלה למגמות השונות

הכרות עם עצמי  

שיתוף הורים ומבוגרים  
משמעותיים בקבלת ההחלטה

קבלת החלטה



:תהליך ההכוון לחטיבה עליונה 

חינוךשיעורי 
תהליך קבלת  

תנאי  , החלטות
הקבלה למגמות  

חשיפה  
למסלולים  

תנאי –ומגמות
למגמות  הקבלה 

ב"מנהלת חטי "ע

ערב הסברה  
מקוון להורים  

-ולתלמידים 
לאשכולות  חשיפה 

מדעי ,אומנות,מדע
והרוחהחברה 

ערב מגמות מקוון  
הורים ותלמידים  -

הצגת מסלולי  
,  ע"בחטהלמידה 

מגמות ייחודיות



שיבוץ ראשוני למסלול  
בתום מחצית א

מילוי טופס מקוון 
: לבחירת מגמות
שתי עדיפויות 

בחודשים  
מרץ  -פברואר

קורס 
מבחן מיון /מקוון

במגמות  

אישור  סופי 
'  בתום מחצית ב

י המועצה  "ע
הפדגוגית

: המשך תהליך ההכוון 



מקצועות מדעיים, המחשבמדעי -מצטיינים נתיב עיוני 

הכיתות העיוניותכלל -עיוני נתיב 

מסלול בגרות רגיל  -ר"מב

נתיב טכנולוגי

(מנהל וכלכלה)אתגר לב -ץ"אומ

וניהול תעשייה , ביוטכנולוגיה: מצטייניםנתיב טכנולוגי 

: מבנה הלימודים בחטיבה העליונה 



ויחד עם  , תלמידים המסוגלים ללמוד ולהגיע לתעודת בגרות מלאה❖

.  זאת זקוקים לתמיכה ולסיוע נוסף

.חתימה על חוזה . כניסה לכיתה כרוכה במחויבות לעמידה בדרישות הכיתה❖

.  תלמידים המחויבים להתמדה ולהשקעה25❖

לב אתגר  ץ"אומ–ר"מבמסלול 

:הכיתהמאפייני 



תעודת בגרות מלאה❖

יחס אישי לכל תלמיד-תלמידים בכיתה25❖

תוספת שעות למידה בכל מקצוע❖

למידה ממוקדת מקצועות בגרות❖

ליווי והדרכה של צוות המורים  ❖

לקראת בגרותותגבורים מרתונים ❖

.בכיתהמתרגלים –ץ "בכיתת האומ❖

לב אתגר  ץ"אומ–ר"מבמסלול 
:מאפייני הלימוד בכיתות הייחודיות 



אתגרלב ץ"אומ–ר"מבמסלול 

אמונה בעצמי ומוכן למאמץ-ץ"אומ

ל"יח5מקצוע מגמה מנהל וכלכלה  ל"יח3פרויקט -גמרעבודת 

:  בחירה של מגמה אחת

גאוגרפיה אומנות קולנוע תיאטרון  

מסלול בגרות רגיל -ר"מב



ץ"אומ-ר"מבתנאי קבלה לכיתות 

ביקור סדיר תקין

נכונות להשקעה ולהתמדה

מוטיבציה גבוהה

התנהגות נאותה

חתימה על חוזה

שיתוף פעולה עם ההורים  



מאפייני הלימוד:מסלול עיוני 

מתמטיקהאנגליתחובהמקצועות 

מגמות אמגמות ב



:עיוניתתנאי קבלה לכיתה 

ציונים חיוביים בכל המקצועות ❖

לפחות  75ממוצע ❖

1בקבוצה א70ציון / 2בקבוצה א80מתמטיקה ציון /אנגלית ❖

מוטיבציה ונכונות להשקעה והתמדה❖

התנהגות טובה מאד❖

המלצת המועצה הפדגוגית  ❖



למגמותאשכולות הבחירה 

אשכול אומנויות  

אומנות 

תיאטרון

קולנוע

מחול



:  למגמותאשכולות הבחירה 

אשכול מדעי 

כימיה  

פיסיקה

ביולוגיה

מדעי המחשב



: אשכולות הבחירה למגמות 

אשכול טכנולוגי  

ץ"אוממנהל בכלכלה לכיתת 

ביוטכנולוגיה  

מקצוע מדעי לבחירהבשילוב 

תעשיה וניהול

בשילוב מקצוע מדעי לבחירה



:  למגמותאשכולות הבחירה 

והרוחשפות , אשכול מדעי החברה

רוסית  

צרפתית

ערבית

גיאוגרפיה

מדעי החברה



:סיכום מגמות לבחירה

מקצועות חובה

עברית

ספרות

היסטוריה

ך"תנ

אזרחות

ל"יח3-5מתמטיקה 

ל"יח4-5אנגלית 

אשכול א

ביוטכנולוגיה

כימיה

פיסיקה

ביולוגיה

גאוגרפיה

תיאטרון  

אומנות

קולנוע

תעשיה וניהול

מדעי המחשב

באשכול 

מדעי החברה

כימיה 

פיסיקה

ביולוגיה

צרפתית

ערבית

רוסית

מחול

גיאוגרפיה



המצטייניםמסלולי 

מדעי המחשב

ל"יח5-המחשב מדעי 

:  מקצוע מדעי לבחירה

כימיה/פיסיקה/ביולוגיה

תעשייה וניהול

ל  "יח5-הייצור ניהול 

ל"יח5-התפעול ניהול 

:  מקצוע מדעי לבחירה

כימיה/פיסיקה/ביולוגיה

ביוטכנולוגיה

–ביוטכנולוגיים תהליכים 

ל"יח5

5-ביוטכנולוגיה יישומי 

ל"יח

:  מקצוע מדעי לבחירה

כימיה/פיסיקה/ביולוגיה

ל"יח4-5אנגלית ,ל"יח4-5בכל מסלולי המצטיינים מתמטיקה 



:דרישות קבלה למסלולי המצטיינים

כישורים והרגלי למידה מצוינים

ומעלה85' ממוצע שנתי כיתה ט

לפחות80בלבד בממוצע 1פיסיקה לבוגרי קבוצה א

לפחות85ציון ממוצע -מדעים

.לפחות85בממוצע 1בוגרי א-אנגלית ומתמטיקה

מקוון/ס באופן פיסי "חברתיות בביה-השתתפות בכלל הפעילויות הערכיות



2021בחירת התלמיד בחודש ינואר 

טופס בחירה  
:מקוון 

שתי עדיפויות  
שונות,ברורות 

: שלישיתמגמה 
משואה לתקומה  

בתום השנה 

!!!בהצלחה


