
 

 

 

 

 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

 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 

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

 

 

  ותלמידים יקרים,הורים  

, שלוחות ברכותינו לשנת לימודים מוצלחת ופורייה ובעיקר שנה  פ"בעם פתיחת שנה"ל תש

 ושקטה. שגרתית בטוחה 

  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 ולהיות

 .  ס"בביה פיסית ללמידה שכבה י'  כיתותכל   מגיעות ההתחסנות נתוני לאור

 

  עטית :הנחיותה על יקפידו השכבה שתלמידי חשוב ס"בביה רציפה פיסית  למידה לאפשר מנת על

 . אישית היגיינהמסכות שמירת מרחק והקפדה על 

  ומעורבות ערכים טיפוח לצד לימודיים הישגים קידום  עינינו לנגד להעמיד  נמשיך  ב"תשפ  ל"בשנה

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

 .גבוהה להשכלה למוסדות הכניסה בדרישות העומדת ואיכותית

 



 

 

 

 קורסים , למצוינות ייחודיות תוכניות, פדגוגיים פרויקטים,  לימוד תוכניות של פריסה   תמצאו זו באגרת

 .פערים לצמצום  תגבורים ומערך

 

וככזאת היא מתאפיינת בשינויים רבים   שכבה י' הינה השכבה הצעירה בפתחה של החט"ע

ומחייבת הסתגלות לאופי למידה ממוקד ותובעני יותר תוך מכוונות לבחינות הבגרות. זוהי  

 ראשיתה של דרך בת שלוש שנים שבשיאה תעודת בגרות. 

צוות השכבה יפעל במטרה לאפשר לתלמידים להסתגל לאופי למידה ממוקד והישגי, להיחשף 

רתיים ותרבותיים המתאימים לשכבת הגיל, להבנות ולהתפתח בתחום האישי לתכנים ערכיים, חב

 האוטונומי ולהתגבש במעגלי החברה והקהילה.

 

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

 :מסלול עיוני .1

 3  ( 3, י'  2, י'  1) י' כיתות מצטיינים מופ"ת/ עתודה מדעית טכנולוגית 

 2  '(. 5-, י'  4-כיתות עיוניות )י 

 1  '(.7 -כיתת מב"ר )י 

 1  '(.    8 -כיתת אומ"ץ  )י 

 : עיוני-מסלול טכנולוגי .2

  .ביוטכנולוגיה 

   .מסלול תעשיה וניהול 

  מסלול מדעי המחשב 

  ניהול עסקי 

  כל הכיתות לומדות לקראת תעודת בגרות מלאה.

 

 :הקריטריונים לקבלת תעודת בגרות

 

 במקצועות החובה: . על התלמיד להיבחן  1

  יח"ל.   2  –תנ"ך 

  יח"ל.  2 –עברית 

   יח"ל.  2 –ספרות 

  יח"ל.  2 –היסטוריה 

  יח"ל.  2 –אזרחות 

  'יח"ל. 3-5  –מתמט 

  יח"ל.  3-5אנגלית 



  

 
 

 

 יח"ל:  5במקצוע מורחב ברמה של על התלמיד להבחן  . 2

 יח"ל  5בשלשה מקצועות ברמה של תלמיד יוכל להבחן בבחינות חיצוניות לכל היותר   ✓

 )בנוסף למתמטיקה ואנגלית(.        

 יכולה להיות אחד מהמקצועות המוגברים. –יח"ל  5ברמה של  עבודת גמר ✓

אשר   40%חלופית בהיקף של עד בכל המקצועות ) בחירה וחובה כאחד( קיים חלק של הערכה  ✓

 יוערך בהערכה פנימית של מורי ביה"ס.

 

בכל אחת משנות הלימוד  קהילתית –השתתפות בתכנית להתפתחות אישית למעורבות חברתית  . 3

התכנית מכוונת לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת ניהול   בחטיבה עליונה.

חברה ולמדינה ואחריות כלפיהן וכן, בוגר המוכן ליטול חלק בעיצובן עצמי, המרגיש שייכות לקהילה, ל

התכנית מקדמת תהליך של למידה משמעותית בהדגשת היבטים   .ובבנייתן של הקהילה והמדינה

התכנית תחל לפעול בכיתה י' ותתפתח לליווי    .עיוניים והתנסותיים של שירות משמעותי בקהילה

 יב' . -יא'התלמיד גם בשנות לימודיו בכיתות 

 התנדבות בקהילהשעות   60-בכיתה י' התלמיד מחויב ל

 שעות  התנדבות ) פרטנית וקבוצתית (  60 -בכיתה יא'  התלמיד מחויב ב

 שעות התנדבות מעשית ) פרטנית וקבוצתית( 30 -בכיתה יב' התלמיד מחויב ב

 . תכנית התנדבותית מהווה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות

 10/10/21למוקדי ההתנדבות יתקיים ב יום חשיפה 

 

 : ש"ש במשך שנה 3לימודי מדעים בהיקף של . 4

 ש"ש.  90כל תלמיד מחויב ללמוד מקצוע מדעי בהיקף של 

 –)ביולוגיה + כימיה, או פיזיקה + ביולוגיה וכו'(  שני מקצועות מדעייםתלמידים המרחיבים  ✓

 .המדעיפטורים מלימודי המקצוע 

 

 : לימודי השכלה כללית . 5

התלמידים  כל מקצוע נלמד במשך מחצית אחת.כל תלמיד מחויב ללמוד שני מבואות להשכלה כללית. 

,  חינוך פיננסי, תקשורת, מחשבת ישראל, פסיכולוגיה שובצו ללימודי השכלה כללית בתחומים מגוונים כגון:

 .  תאטרון, צילום 

 

 : דרישות סף בלימודי חנ"ג. 6

 שנים כתנאי סף לזכאות.  3שעות לימוד מדי שנה במשך  60יש ללמוד חנ"ג בהיקף של 



  

 
 

 

 ' שכבה י    - תשפ"במקצועות בהם יתקיימו בחינות בגרות 

 הערות מקצוע  כיתה

,   ,7, 5,  4, 3 –י' 

8 

 יח"ל. 3יחידה אחת מתוך                  183  מתמטיקה שאלון

  30%בגרות בהיקף של    1-8 –י' 

 במקצועות: 

 תנ"ך 

 עברית

 ספרות 

 מערכות תפעול בארגון 

 קולנוע 

 תעשייה וניהול

 שפות 

הערכת מורים ע"י מבחנים, בחנים  

וכן ע"י הערכה חלופית )תלקיט,  

קבוצתית..(  עבודת חקר אישית או 

הערכת המורים משמעותית והיא 

מבחינת   30%קובעת את הציון של  

 הבגרות.

 

 

 : טוהר בחינות

על פי מדיניות האכיפה של משרד החינוך בכל שכבות הגיל יושם דגש מיוחד בנושא השמירה על 

טוהר הבחינות. צוות השכבה יחדד את הנהלים ואת האכיפה בנוגע לטוהר הבחינות לאורך כל השנה 

ציון והציון ישוקלל וישפיע הן על הציון בתעודה והן על ה 0תלמיד שייתפס בהעתקה, ציונו בבחינה יהיה 

 השנתי.

 

 התאמות הבחנות:  

בהתאם למסמך ההתאמות החדש )חוזר מנכ"ל  תשע"ה(, הצוות החינוכי יבחן את רמת הנחיצות  

והצורך בהתאמות היבחנות עבור תלמידים מאובחנים בעלי המלצות להתאמות היבחנות בבחינות  

  מות היבחנותבענה את הזכאות להתאוועדה המחוזית תקבכפוף להמועצה הפדגוגית  הבגרות.

 בבחינות הבגרות . 

  



  

 
 

 הישגי:  –תוכניות בתחום לימודי  ❖
 

תלמידים בשכבה,  ילמדו במסגרת תכנית   100-כ– טכנולוגית -. עתודה ומנהיגות מדעית 1 

  -"תעודת בגרות מדעית למצוינות מדעית/ טכנולוגית שתאפשר להם לסיים את לימודיהם עם 

 הכוללת מעבר לדרישות החובה את המקצועות: טכנולוגית איכותית" 

 יח"ל. 5 -מתמטיקה ברמה מוגברת    .א

 יח"ל.  5 -פיזיקה או כימיה או ביולוגיה   . ב

 יח"ל.  5  –תעשיה וניהול / ביוטכנולוגיה  מדעי המחשב/  .ג

התלמידים ייחשפו לתכנית מאתגרת ומעניינת וברמה לימודית גבוהה המהווה הרחבה, העמקה 

 .והעשרה בתכנים המדעיים, הטכנולוגיים והמתמטיקה 

 

 . קיום מבחני רוחב )מבחנים משווים( בכל מקצועות הבגרות 2

  ולהערכה של הספק חומר לימודי ועמידה בתוכנית הלימודיםמבחני הרוחב הנם אמצעי למדידה 

מבחנים אלה מסייעים לאתר תלמידים הזקוקים לתמיכה ולמענה . בהתאם לדרישות בחינות הבגרות 

 פרטני. 

 

הוא כלי המשרת את הצוות החינוכי בבואו לנתח   המיפוי הדינמי -. דרכי מיפוי שיפור ובקרה3

 הישגים, לבחון הטמעת חומר לימוד ולאתר קשיים וצרכים רלוונטיים.  

 

ביקור סדיר בכל השיעורים והגעה בזמן   התלמידות כוללת: -מעקב אחר נושא התלמידות. 4

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

 התלמידות נכלל בשקלול ציון המחצית בתעודה.

 

 מתן סיוע קבוצתי ופרטני ללומדים: - מסגרות תמיכה.  5

במסגרת "השעות הפרטניות" ב"עוז לתמורה" יוענק מענה פרטני   -מענה פרטני לקבוצות קטנות ✓

למידה   -תהליכי ההוראהקטנות של תלמידים לפי צרכי התלמידים למען קידום ושיפור   לקבוצות

 והערכה לקראת בחינות הבגרות.

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

 . מענה  ייחודי לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים ✓

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

 הלימוד.



  

 
 

 

 :חשיפה וקידום תלמידים לקראת השכלה גבוהה. 6

 

    ללימודיהם במקביל לומדים אלו  תלמידים -באוניברסיטאות  אקדמית במסגרת תלמידים שילובא.     

 . לתואר זכות  נקודות וצוברים  קורסים  של נוסף'  מס באוניברסיטה        

והכשרת דור העתיד לתפקידי פיקוד ומנהיגות  תכנית ייחודית ללימודי סייבר,  -כנית "מגשימים" ת .ב

 בצה"ל.

 תלמידי השכבה יצאו לימי עיון במוסדות אקדמיים ויחשפו להרצאות אקדמיות.   – ימי עיון  .ג

 תכנית בני נוער עירונית לפיתוח מנהיגות וייצוג מדינת ישראל בעולם. –" תכנית "שגרירים צעירים .ד

 

השתתפות בתחרויות בתחומים שונים: אולימפיאדת פיסיקה, דיבור בציבור,  -שאיפה למצוינות. 7

 נבחרת כדורסל בנים, נבחרת כדורשת בנות, נבחרת צילום ועוד.  

 

 מעשיים. בביה"ס קיימת מגמת מחול ייחודית המשלבת לימודים עיוניים לצד לימודים -מגמת מחול. 8

 

 מסגרת לימודים ייחודית המאפשרת הרחבה בנושא זיכרון השואה  -מגמת "משואה לתקומה". 9

ימים העוסק בשואה           4יח"ל . תלמידי המגמה יצאו לראשונה למסע מרתק בארץ בן  5בהיקף של  

 .בחברה הישראלית

 

רואה בחינוך לבטיחות בדרכים משימה לאומית ואתגר   הנהלת בית הספר –חינוך תעבורתי . 01

כלל תלמידי השכבה ילמדו   .שמטרתם להכשיר את הדורות הבאים להתנהגות בטוחה בדרךחינוכי 

 שעורי תעבורה במערכת ויוכשרו לקראת מבחני התאוריה במסגרת ביה"ס.

 

 7/3/22-6עזרה ראשונה  סדנאות כיתתיות בנושא. 11

  



  

 
 

 : תחום ייעוצי ❖
 

נעסוק בתכנים ייעוציים מגוונים   , כמו כן  בהסתגלות לחט"עהתכנים הייעוציים יתמקדו בשנה זו 

 בהלימה לגיל הכרונולוגי. 

מעברים ושינויים בחיים בדגש על הסתגלות ומתן כלים להתמודדות עם  –המעבר לחטיבה עליונה   .א

 הלימודים בחט"ע. 

 מניעה והתמודדות.  –מניעת שימוש בחומרים מסוכנים  . ב

 .עיצוב הזהות המינית ולפתח יחסים עם בן הזוג העתידי  זוגיות וחברות ללא אלימות .ג

 . מין בטוח ומניעת מחלות  .ד

 חברתיות. סכנות ברשתות  -אינטרנט בטוח .ה

 ערך הנתינה.  -העצמה אישית בנושא מחויבות אישית .ו

 .  מיומנות למידה והתמודדות עם לחץ במבחנים .ז

 

   ערכי:   –תוכניות בתחום חברתי  ❖

        

במסגרת לימודי של"ח יתקיימו שיעורים בכיתה אשר ילוו בפעילויות ערכיות וחברתיות  –לימודי של"ח 

 על מורשת קרב.שונות מחוץ לכותלי ביה"ס, בדגש 

 9-11/11/21ביתקיים  -מסע להרי אילת ✓
 

   :) נכון להיום, צפוי להשתנות בהתאם להנחיות ( סל תרבות ואירועים בית ספריים ✓

 "נשיקה סטירה", רות גנאל הצגה  ✓

 מופע שירים בהפקת חבורת הזמר הבית ספרית  ✓

 הצגה "הנחשול" משכן לאומנויות הבמה   ✓

 ערב שירי לוחמים  ✓

 שבוע "ואהבת לרעך כמוך" ✓

 שבוע צה"ל  ✓

✓  

תלמידים והורים מוזמנים   – mekifz.edu2.org.ilלביה"ס פורטל אינטרנט שכתובתו  – פורטל ביה"ס 

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

        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 פורייהבברכת שנת לימודים 

 ות י'צוות מחנכ          אלה רזניק           יפית אברג'יל     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

! בברכת שנה טובה   


