
 

 פאולו קואלו, האלכימאי-



 

 )בבלי, עבודה זרה יט, ע"א( אין אדם לומד אלא ממקום שליבו חפץ""

 ! תלמידים והורים יקרים

מקצועות הבחירה  -לקראת שנת הלימודים הבאה, אנו מביאים בפניכם מידע על מגמות הלימוד
 המוצעים לתלמידים בביה"ס.

ת מתן  המענה חוברת זו שלפניכם היא פרי מאמץ של צוות חשיבה שעבד כדי להבטיח א
 המקסימאלי לכל תלמיד.

בימים אלה אתם עומדים בפני הכרעה, אילו מגמות בחירה תלמדו במסגרת החטיבה העליונה. 
 .החלטה זו תשפיע על מהות תעודת הבגרות עמה תסיימו את לימודיכם במסגרת הבית ספרית

 כון אחד העם. ס תי“בחוברת זו אנו פורסים בפניכם את האפשרויות העומדות בפניכם בביה

הומניסטיים ואמנותיים כמו גם מגוון מסלולי  ,בבית הספר מגוון מקצועות מדעיים, טכנולוגיים
  .לימוד אשר נועדו להביא כל תלמיד לתעודת הבגרות הטובה ביותר עבורו

תסיירו עם הוריכם בין עמדות המגמות,  ,בערב מגמות, המהווה את שיאו של מסע אל הבחירה
 אל מהותן ואל הצוות המקצועי המוביל אותן.בהן תתוודעו 

אנו מאמינים שכל אחד מכם מזהה את כישוריו ואת העדפותיו, ועל פיהם הוא בונה את תכניותיו 
האישיות לעתיד. אנו, צוות בית הספר, נעזור לכם בתהליך קבלת ההחלטות ונפעל למען מימוש 

  .היעדים אליהם אתם שואפים

המגמה כפוף לעמידה בתנאי הקבלה של המגמות/המסלולים לידיעתכם, האישור לבחירת 
  .המוצעים ובהמלצות של הצוות הפדגוגי בבית הספר

  .כמו כן יש לדעת כי פתיחת המסלולים השונים מותנית במספר התלמידים הנרשמים

אנא קראו חוברת זו בעיון, התייעצו עם הוריכם ועם צוות בית הספר וקבלו את ההחלטה הנכונה 
  .םעבורכ

  .אנו מאחלים לכם הצלחה בהמשך לימודיכם בבית הספר

אם עדין תשארנה שאלות שאינן פתורות אתם מוזמנים לפנות ליועצת השכבה והיא תעביר לכם 
 את המידע הנכון ביותר.

 מנהלת קמפוס שש שנתי " אחד העם" -יעל בצלאל ז'לזני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תלמידים והורים יקרים

 שלום רב,

 

יבים המאפיינים את הבגרות האישית, היא היכולת לגבש את הרצון בהתאם ליכולת, אחד המרכ
 לבחור היטב ולהתמקד ביישום מיטבי של הבחירה.

 אלה ימים של התלבטות, מחשבה אחראית, ימים של בחירה!  לתלמידי כיתות י'

במקצועות קולנוע וכדורסל, ואיתן מגמות  אזוריות-בחטיבה העליונה שלנו, יש שתי מגמות על
 הרוח ובמקצועות המדעים.

 

 תעודת הבגרות!  –את התוצאה  הבחירה הנאותה מחייבת להבין את רפורמת הבגרויות, הבונה

 

יש את מקצועות החובה ולצידם המקצועות המשלימים. היריעה רחבה מאוד, מסקרנת ומחייבת 
 בדיקה יסודית.

 

הבחירה אינם צריכים  מה יהיה אם אטעה בבחירה... שיקולי –ושאלת השאלות 
 להיעשות בחופזה.

בחירה נבונה ויישום בהתאם, הם סלילת הדרך הקצרה והיעילה להמשך הדרך 
 במסלולים האקדמיים. 

 

לכם ההורים, יש ניסיון ואפשרות להביע דעה בוגרת. גם במקרה של חילוקי 
 דעות ניתן להתקדם באופן מושכל המאפשר שינוי תוך כדי תנועה.

 

 שלנו רחבה מאוד ותסייע לכם להגיע להחלטה הטובה ביותר: ערכת הכלים

  שיחות אישיות עם המחנכת, היועצת השכבתית והסגנית הפדגוגית. –במישור האישי 

  שעות חינוך המוקדשות לגיבוש תהליך קבלת ההחלטה; הסברה של  –במישור הכיתתי
ידי -השונים על הצוות הפדגוגי; הצגת המקצועות הנלמדים בכתה י' וחשיפת המקצועות

 רכזי המקצוע.

  חשיפת המגמות והמקצועות בערב הורים ייעודי. הייעוץ, המידע  –במישור ההורים
הספר, אינם סותרים את  -המודפס והאינטרנטי, ההכרה הראשונית עם המגמות בבית

 הצורך לשמוע חוות דעת מבוגרינו ומתלמידינו המיישמים את בחירתם עכשיו.

  במישור הבית ספרי 

  ההשכלה הגבוהה וההשתלבות –ביה"ס התיכון משלים את הכנת תלמידיו לאתגרי המחר
ערכית. טיפוחם המיטבי כחלק ממסגרות לימוד וחינוך מגוונות ודגש -בגישה דו –בחברה 

 על מיצוי אישי.

  הגבוהה של זכאי ביה"ס לתעודת בגרות, בחומש האחרון, נמצא מעל  שנתי-הממוצע הרב
 רי הדגש המתמקד בפיתוח החשיבה והנעה להצלחה.. ההצלחה היא פ90%

 בחוברת זו בדרך להחלטה הראויה.  אנא, עיינו

 הספר עושה ויעשה את המירב כדי לסייע כל תלמידה ותלמיד בבחירת המגמה המתאימה.-בית

הספר מוקד של רכישת -אני מקווה שתגיעו להחלטה המתאימה ביותר. תלמידים הרואים בבית
ים בשעריו ברצון ומתוך סקרנות והנעה, יצאו ממנו אל הקהילה מלאי טוב ערכים ודעת, הבא

 ויכולת הענקה.

 

 לינו בכל עניין, שאלה או ספק.אל תהססו לפנות א

 דורית ברק, סגנית מנהלת

 

 

 



 תלמיד/ה יקר/ה ,

על עתידך ויעזרו לכם בגיבוש הזהות האישית.    זהו מסע של שאלות רבות: מהם הכישורים שלי? 

אותי? במה אני מצליח? במה אני מתקשה ? מה אני רוצה מעצמי? איך מקבלים את  ענייןממה 

ההחלטה שהכי טובה עבורי? מי יכול לעזור לי? מה משמעות ההחלטה? שאלות אלו ועוד הן 

לגיטימיות ואף רצוי שתשאל/י אותן ואם תענו עליהן יש סיכוי גבוה שתקבל/י את ההחלטה 

 הנכונה עבורך.

תכם בכיתות על שני מוקדים עיקריים בבחירת נוכי מלווה אתכם במסע ושוחח אהחיהצוות 

ידע על תהליך קבלת החלטות ועל  -מודעות עצמית והמוקד החיצוני–מגמה: המוקד הפנימי 

אותך ושבהם סיכוייך  שמענייניםפרושו של דבר, לבחור תחומים -מקצועות הלימוד. לבחור נבון

עץ בכל אחד מהשלבים בתהליך. התייעצות עם מבוגר שאת/ה יתילהצליח גבוהים. אל תהסס/י לה

סומכ/ת עליו ומעריכים אותו כמו הורים, מורים, מחנכ/ת , יועצת עשויים להקל עליכם בקבלת 

ההחלטה. בחר/י מגמה מתוך ענין אמיתי שיובילך להנאה, התמדה ויצור אצלך מוטיבציה להצליח 

ביותר מכיוון שהיא מקנה תחושות של בטחון עצמי  ההצלחה בלימודים היא החשובה חוויתבו. 

 והשגיות. תחושות שילוו אותך לאורך חייך.

בכל עת בעצה והדרכה בליווי צמוד  לרשותכםתלמיד/ה יקר/ה כל הצוות החינוכי עומדים  

 .בתהליך קבלת ההחלטה ובלמידה

, הנאה והצלחה אנו מאחלים לך בחירה מושכלת מתוך קשב לנטיות הלב ולאחר בדיקה מעמיקה 

 בתהליך הבחירה ובלמידה.

"ההחלטה היא רק ההתחלה. כשמישהו מקבל החלטה, הוא בעצם קופץ לתוך זרם חזק 

 שיישא אותו למקומות שכלל לא חלם עליהם בשעה שהחליט" . 

 "פאולו קואלו מתוך הספר "האלכימאי"                          

                            

 

 מוצלחתבחירה 

 עירית חנגל                                      אושרית עקיבא

 רכזת השכבה                                       ת השכבה ויועצ

  



 מושגים מרכזיים

מקצוע שחובה ללמדו בהקיף שעות מינימלי ולהיבחן בו בבחינה חיצונית כתנאי  מקצוע חובה:
לב למגזרים השונים ולסוגי פיקוח שונים יש מקצועות חובה  לקבלת תעודת הבגרות. יש לשים

 ם.שונים בהיקפי היבחנות שוני

חי"ל. מקצוע מורחב יכול להיות אחד ממקצועות  5מקצוע הנלמד ברמה של  מקצוע מורחב:
אנגלית( או החובה, הנלמד כמקצוע מוגבר ללימודים ולהיבחנות ברמה גבוהה)נוסף על מתמטיקה ו

 הבחירה.אחד ממקצועות 

 מקצוע שאינו אחד ממקצועות החובה. מקצוע בחירה:

ידי בית הספר בדרך ובשיטה שבית הספר בחר להעריך –ציון הניתן לתלמיד על  הערכה פנימית:
ע שלא מתקיימת בו הערכה ידי בית הספר במקצו–בהן את ידיעותיו. הערכה פנימית ניתנת על 

 חיצונית.

ידי בית הספר לקראת הבחינה החיצונית. הציון ישקף את  -ציון הניתן לתלמיד על ציון שנתי:
)שהוא הבחינה החיצונית(. מבנה הציון השנתי יתבסס על  70%-ידיעותיו של התלמיד בחלק של ה

מציון הבחינה שנעשתה  30%הנוהל המופיע בחוזר מנכ"ל. במרבית המקצועות ציון זה יהווה 
 היבחנות חיצונית.ב

התנסות במסגרת התכנית להתפתחות אישית ומעורבות  קבוצתית:התנסות אישית או התנסות 
 לשעות הלימודים.חברתית המתבצעת מעבר 

מבוא לתחום דעת או תכנית לימודים קצרה שאינה חלק מפרקי החובה,  מקצוע השכלה כללית:
 שבית הספר בוחר ללמד להעשרה בלבד.המקצוע מוערך בהערכה פנימית בלבד.

כך שהתלמיד למד שני מקצועות להשכלה כללית, ובית הספר דיווח הזכאות לתעודה מותנית ב
 ציוניו במקצוע זה .לאגף הבחינות על 

ציון שניתן לתלמיד במקצוע שמתקיימת בו גם היבחנות חיצונית. הציון הסופי הוא ציון סופי: 
 ון שנתי וציון הערכה הבית ספרית.שקלול של בחינות הבגרות, צי

ידי בית הספר בדרך שבחר להעריך בה את ידיעות -הניתן לתלמיד עלציון : הערכה בית ספרית
שתאושר לבית  פי הערכה בית ספרית אחרת,-פי מתווי ההערכה שיפורסמו או על-התלמיד על

מן הציון במקצוע המוערך בהיבחנות חיצונית. מתווה  30%הספר. ציון זה יהווה, בדרך כלל, 
 דה המלווה.ידי הווע-ההיבחנות הבית ספרית יאושר על

לפיכך  .יחידות ומעלה 4המוסדות האקדמיים מעודדים תלמידים להבחן ברמה מוגברת של  בונוס :
יח"ל בחישוב ממוצע תעודת הבגרות.  5או  4במקצועות בני ) בונוס מוענקות תוספות לציונים )להלן

ים לשינויים ונתונ הבונוסים באחריות האקדמיה, ואינם באים לידי ביטוי בתעודת הבגרות עצמה,
 מטעמה. 

מומלץ להתעדכן באתרי המוסדות האקדמיים כדי לבחון ולהכיר את הדרישות האקדמיות למסלולים 
 השונים כולל בונוסים.

  



 תנאי הזכאות לתעודת בגרות

 כדי לזכות בתעודת הבגרות עליך לעמוד בתנאים האלה:

 .החובהבבחינות הבגרות במקצועות  הצלחה .1

 
יח"ל )חובת למידה והיבחנות  5מורחב ברמה של  בחירהבמקצוע  בבחינות בגרות הצלחה .2

 חיצונית( אחד לפחות ושניים לכל היותר.
יח"ל  5הערות: תוכלו להיבחן בבחינות חיצוניות לכל היותר בשני מקצועות ברמה של 

במקצועות טכנולוגיים כולל שלושה מקצועות מורחבים. כל מקצוע נוסף שתבחרו ללמוד 
 יירשם כמקצוע פנימי ללא ציון יחידות הלימוד.ברמה מוגברת, 

 
אם עבודת הגמר תהיה מקצוע מורחב, נוסף על שני המקצועות המורבים, היא תיחשב 

 שעות לימוד( וללא  450צין ובהיקף הפעילות בשעות לימוד) בנפרד בתוספת
 אזכור של מספר יחידות לימוד.

 
 .מקצועות השכלה כללית ומדעיםהצלחה בלימודי החובה בכיתה י',  -הערכה פנימית  .3

 
 קהילתית.-ומעורבות חברתית התפתחות אישיתמילוי החובות בתכנית  .4

 
 , אף על פי שיחידות אלו הן פנימיות ואינן נמנותעוברחייב להיות ציון  בחנ"גהציון  .5

 במניין יח"ל.
 

מן  שניים במקצוע המוגבר. חובה עליך לבחור בחירתך בסיום כיתה י' תתמקד אך ורק .6
 מקצועות המוגברים .ה
 

ההיענות לבחירתך מותנית בעמידה בדרישות הקבלה, כפי שיובהר 
 בהמשך.

 
 שעות שבועיות במערכת. 3יחידת לימוד )יח"ל( היא  1
  

  



 

 

  

 

 

 

 

  



 הנחיות להרכבת ה"בגרות שלך"
 מנהלתבכל כיתה יתקיימו שיחות הסבר במהלכן תוצג שיטת ההרכב האישי ע"י ה .1

 .באינטרנט טופס בקשה מלא עם בחירתו ימלא כל תלמיד 15.03.20ראשון  עד יום .2

  .לשני מקצועות בחירהומעלה ירשם  75שסיים מחצית א' ומחצית ב' בממוצע  תלמיד/ה   .3

 תלמיד שלא השיג ממוצע זה יבחר מקצוע הרחבה אחד בלבד.

 להלן אפשרויות הבחירה:

ריונים המאפשרים מתוך המקצועות בהם התנסה בכתה י' וסיים בקריט .א

 קבלה למקצועות אלו ע"פ חוברת זו. 

 מקצוע חדש שלא נלמד )תנ"כ, חנ"ג( .ב

לבקש לעבור למקצוע אשר לא בחר בכתה י' ויעמוד בבחינת השלמה בהתאם  .ג

 לתנאי הקבלה.

 בתום שנת הלימודים, בהתאם לציונים השנתיים יימסר לתלמיד מהו ההרכב שאושר לו. .4

 אין הנהלת ביה"ס מתחייבת להגשים כלבחירה חופשית, עם כל הרצון לאפשר לתלמיד  .5

 בחירה של התלמיד מהסיבות הבאות:

 התלמיד לא עמד בדרישות הקבלה של המגמה. .א

מספר התלמידים אינו מצדיק פתיחת קבוצת לימוד )הגבלה של משרד החינוך או  .ב

 הגבלה תקציבית של מינהל החינוך בעירייה(.

 מגבלות מערכת השעות. .ג

 באשכולות הלימוד.חוסר התאמה  .ד

 תתפות בהן כרוכה בתשלום .ההשקיימות מגמות אשר  .6

 להבחן במבחן דרשוה מבקשים ללמוד מגמה שלא התנסו בה י/במקרה שבו תלמיד .7

. ציון הסף במבחן זה בהתאם לקריטריון שנקבע בכל מגמה כפי שכתוב בדף השלמה 

 המגמה בחוברת זו .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 עודת הבגרותכיצד מורכבת ת

 
 בהיקף יחידות קבוע ובלתי ניתן לבחירה. -מקצועות חובה .1

 מקצועות חובה בהיקף יחידות משתנה.   .2

  .יח"ל 5מקצועות בחירה: התלמיד חייב לפחות מקצוע מורחב אחד לפחות ברמה של  .3

 מספר יחידות קבוע.–מקצועות חובה  קבוצה ראשונה
 יח"ל 10

 (סך הכל)

 קבוצה שניה
 בעלות מספר יחידות משתנה: -החובמקצועות 

 אנגלית ומתמטיקה
 יח"ל 5-4-3

 יח"ל 5 מקצועות בחירה 2-1 קבוצה שלישית

  

 הסברים
 חובה ואין אפשרות לשנותם. ,נלמדים במסגרת הכיתה כולה :מקצועות הקבוצה הראשונה

 סוף כיתה י'. נלמדים בהקבצות בהתאם להישגי התלמיד עד מקצועות הקבוצה השניה:

 יח"ל. 5: מקצוע אחד לפחות ברמה של עות הקבוצה השלישיתמקצו

  



 

 

 מקצועות הלימוד בתעודת בגרות
 

 הרכב מקצועות החובה

 יח"ל מקצוע

 2 הבעה עברית

 2 תנ"ך

 2 ספרות

 2 תולדות עם ישראל והיסטוריה כללית

 2 אזרחות

 5-3 מתמטיקה

 5-4 אנגלית

 20-17 סה"כ

 

 קבוצה השניה: אנגלית ומתמטיקה.פירוט הבחירה של מקצועות ה

 אנגלית
 לימוד באנגלית. להזכירכם: יחידות 5או  4 ,3החל מכיתה י', ילמדו התלמידים בקבוצות לימוד של 

 גבוהה. להשכלהקבלה למוסד  יח"ל באנגלית מקנות זכאות לתעודת בגרות אך אינן מאפשרות 3

 מתמטיקה
יח"ל  3יח"ל לפחות. רמת לימוד של  3של  חובה על כל תלמיד להבחן במתמטיקה ברמת לימוד

 3-במתמטיקה מאפשרת להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה . ישנן פקולטות הדורשות למעלה מ 
 יח"ל במתמטיקה. יש לבדוק את המידע באתרי האוניברסיטה השונים.

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 אשכולות
 טכנולוגיה:

 הנדסת תוכנה

 

 מדעים:

 מדעי המחשב
 יהביולוג

 כימיה
 פיזיקה

 מסלול מיוחד:

 חינוך גופני

 

 רוח וחברה:

 כולוגיהיפס

 סוציולוגיה

 גיאוגרפיה
 מזרחנות

 שפות זרות:

 ערבית

 רוסית

 הומני:

 משפט עברי

 ך"תנ

 אמנויות:

 תיאטרון

 קולנוע

עתודה מדעית 
 טכנולוגית

 



   

 

 

 

 טכנולוגית" )עמ"ט(-לימודים במסלול "עתודה מדעית

מדעית טכנולוגית )עמ"ט( הינה תכנית מצוינות יוקרתית אשר חרטה על דגלה והציבה את תכנית עתודה 
יחידות לימוד מתמטיקה ושני  5-היעד של העלאת מספר התלמידים והתלמידות הניגשים בהצלחה ל

 .טכנולוגיים מוגברים נוספים\מקצועות מדעיים

ם והטכנולוגיים בבתי הספר והיא תספק תכנית זו מהווה שינוי מגמה חיובי בבחירת המקצועות המדעיי
למדינת ישראל מנהיגים בתחום המדע, חוקרים, רופאים, מהנדסים ומומחים בתחומים טכנולוגיים 

מספר הבוגרים הלומדים מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה ברמה גבוהה תוך הקניית  הגדלת .ומדעיים נוספים
 .יטק בישראלמהווה חלק משמעותי בחיזוק תעשיית ההי מיומנויות,

השאיפה  .3.3 העלאת מספר בוגרי הסמכה אחת המטרות העיקריות בתכנית עמ"ט בשנים הקרובות הינה
. תעודת בגרות עם הסמכה ב 555. תעודת בגרות א היא כי תלמידינו יסיימו עם אחת מהחלופות הבאות:

 .3.3טכנולוגית 
כימיה/  :רות את אוסף המקצועות הבאיםתעודות אלו כוללות, מעבר לדרישות החובה לזכאות לתעודת בג

יקבל את  -הנדסת תוכנה-פיזיקה/ ביולוגיה/ מדעי המחשב. כאשר תלמיד הבוחר גם במקצוע הטכנולוגי 
 כמפורט בתרשים.  3.3ההסמכה 

 

בתיכון התכנית מספקת שעות תגבור במתמטיקה ובמקצועות המדעיים טכנולוגים השונים. מדובר על 
עות הלימוד הרגילות ואין מדובר על שעות פרטניות, כך שתלמיד עמ"ט בתיכון מקבל תוספת שעות מעבר לש

 .שעות תגבור, אשר מסייעות לו לצלוח בצורה טובה יותר את לימודיו

 מימוש התוכנית בתיכון אחד העם:

 .'חשיפת התלמידים למספר רב של המקצועות המדעיים בכיתה י 
 המדעים והטכנולוגיים שעות תגבור ללימודי המתמטיקה והמקצועות 
 פעילויות העצמה וגיבוש -קבוצת מצוינות 
 דרישות גבוהות מהתלמיד תוך מתן תמיכה ברמה האישית 

לימודי מדע וטכנולוגיה, אף שהם תובעניים, מציגים אתגר ומספקים הנאה. תלמידים הלומדים במסלולים 
של מכשירים אלקטרוניים וכותבים  הללו מתנסים בלמידה מעשית במעבדה, מבצעים מחקרים, בונים דגמים

 תוכנות מחשב מורכבות. 

 

הטכנולוגי הסובב -טכנולוגיים מאפשרת להבין טוב יותר את העולם המדעי-הבחירה במסלולים המדעיים
אותנו. הבחירה במסלולים אלה מציעה לימודים מעניינים ומאתגרים ומעבר לכך סוללת את הדרך להשתלב 

 בתעשייה ובמחקר בישראל.

 
 אורית ויצמן
 רכזת עמ"ט

  



  
 
 
 

התלמידים לומדים שפות תכנות שונות . המגמה מכשירה את בוגריה לעסוק בתכנות מחשבים
המגמה מיועדת  .ונחשפים לחידושים טכנולוגיים בתחום הנדסת התוכנה והמיקרו מחשבים

  ,לתלמידים מצטיינים בעלי חשיבה מופשטת ובעלי יכולות גבוהות בתחומי מדע והנדסה
 .המגלים נכונות לעמוד באתגרים

 
התלמידים יתנסו בחיפוש פתרונות לבעיות אלגוריתמיות, ניתוח ותכנון של מערכות תוכנה גדולות 

 .ומורכבות, כל אלה תוך כדי שימוש בשיטות וכלים מתקדמים ביותר
 
 

 תנאי קבלה למגמה:
 כלל תלמידי המגמה מחוייבים בתנאי הנ"ל:

 יקהיח"ל במתמט 5תלמידי  ‹
 או 

 ומעלה 85יח"ל במתמטיקה בציון  4תלמידי  ‹
 
 
של שתי המחציות  מוצעציון מבעלי  ,ףתש" הלימודים תלמידי י' שלמדו מדעי המחשב בשנת ‹‹

 .80מעל 
 
יתקיים מבחן במועד שיקבע ע"י  ,תש"ףשנת הלימודים לתלמידי י' שלא למדו מדעי המחשב ב ‹‹

 .75ובו עליהם לקבל מעל  בית הספר
  
  

 
 מערך היבחנות

 בחינה בכתב/בע"פ למידה משמעותית כיתה

 ,30%עותית למידה משמ י"א
 יחידת מעבדה,

 תכנות בסביבת האינטרנט

 פנימיים במהלך כל מחציתובחנים מבחנים 

על כל החומר הנלמד  70%בגרות בכתב  י"ב
 במהלך השנתיים

 במהלך כל מחציתפנימיים ובחנים מבחנים 

 
 נושאי לימוד

 סביבת עבודה למידה משמעותית תהכי

 + #cשפת תכנות יסודות מדעי המחשב ב י"א
 אלגוריתמיקה

 
 תכנות בסביבת האינטרנט

 ויזואל סטודיו של מיקרוסופט
 
 

 ויזואל סטודיו
 notepad++ 

 מבחני נתונים י"ב
 מונחה עצמיםמודלים חישוביים/ תכנות 

 ויזואל סטודיו

 
 

  



 

 

כזו את מבנה החומרים, את תכונותיהם ואת השימושים השונים, שעושה בהם מקצוע הכימיה מעמיד במר

שימושים יומיומיים, תעשייתיים וטכנולוגיים. הכימיה משמשת כבסיס לתחומים שונים בעולמנו.  –האדם 

חקר התהליכים הכימיים השונים המתרחשים בגוף,  – ברפואהחקר תרופות וחיסונים.  –ברוקחות לדוגמא, 

חקר התהליכים המתרחשים בסביבה ויחסי  –באקולוגיה נזימים, הוויטמינים וההורמונים. פעילות הא

חקר ניצול הקרקע ושימוש בדשנים שונים על מנת להגדיל ולשבח את היבולים.  – בחקלאותהגומלין ביניהם. 

חקר תהליכים המתרחשים במעבה האדמה, התפרצויות געשיות, תיארוך של תקופות  – בגיאולוגיה

בהנדסת זיהוי ותיארוך של ממצאים ארכיאולוגיים שונים.  –בארכיאולוגיה אולוגיות ואיתור מחצבים. גי

יצירת  – בתעשיית הטקסטילפיתוח חומרים בעלי תכונות ייחודיות, כמו פולימרים מוליכים.  – חומרים

ל חומרים שונים הארכת זמן "חיי מדף" ש – בהנדסת המזוןבדים בעלי תכונות מיוחדות וגוונים חדשים. 

חקר וייצור של חומרים המיועדים לכל  – בתעשיית הפלסטיקוייצור של מגוון רחב של מוצרי מזון חדשים. 

חקר וייצור של פוטוריסטיים, מרכיבים  – תעשיית האלקטרוניקה והמיקרואלקטרוניקהתחומי חיינו. 

 חשובים בייצור השבבים האלקטרוניים.

מדע שונים כפיסיקה מודרנית, הנדסה, אקולוגיה ומתמטיקה. הכימיה  במקצוע הכימיה משולבים תחומי

אף משמשת כבסיס ללימודי ביולוגיה מולקולרית , ביוכימיה, ביוטכנולוגיה , רפואה , תעשיית התרופות 

 הנדסת וחומרים וכיו'.

 .הכימיה ( הוענקו לחוקרים מישראל ולילידי ישראל בתחום  12ששה פרסי נובל בשנים האחרונים )מתוך 

 תנאי קבלה למגמה:
 .ומעלה בכיתה י' בכימיה 85ציון שנתי  ‹‹
 .80יח"ל מתמטיקה ציון  4יח"ל מתמטיקה או תלמידי  5תלמידי  ‹‹
במבחן  80יתקבל על סמך סף ציון של  ,שלא למד באשכול כימיהתלמיד  ‹‹

 ההשלמה .
 

 מערך היבחנות

 בחינה בכתב/בע"פ למידה משמעותית כיתה

 55%  י"א

 15% 30% י"ב

 

 נושאי לימוד

 בחינה  למידה משמעותית כיתה

מבנה וקישור, סטויכיומטריה )חישובים   י"א
בסיס, -חיזור, חומצה-בכימיה(, חמצון

אנרגיה, קצב תגובה, אוריינות כימית, שומנים 
 וויטמינים

תרמודינמיקה, ננוכימיה, סוכרים, מעבדות  י"ב
 בסיס ביחידת מעבדת החקר

מעבדת חקר )על כל הנושאים שנלמדו  יחידת
 במהלך יא ויב(

 

 ₪. 120הלימוד במגמה כרוך בתשלום של: 

  

 

  

  



 
 
 

  
 

 לימוד פיסיקה מקנה ללומד ידע כיצד פועל העולם מסביבנו ועל חוקי הטבע   «

הגדלת מספר הלומדים את מקצוע הפיזיקה הוגדרה כיעד לאומי עקב המחסור הגדול  «

ים. כחלק מהמאמץ להגדיל את מספר לומדי הפיזיקה ובשל בפיזיקאים ובמהנדס

הצורך לתווך את המקצוע גם לתלמידים שאינם מצטיינים החליט השר להחריג את 

מקצוע הפיזיקה בעת הזו ולאפשר היבחנות בשני שאלונים. החלטה זו תאפשר למגוון 

לימודי תלמידים להיבחן ולעמוד בתנאי הסף הנדרשים לקבלה לפקולטות ההנדסה ול

 פיזיקה ומבלי להתפשר על רמתה הגבוהה של הבחינה.

ובכישורים של לומדי פיזיקה ומציע מגוון רחב ומעניין של תפקידים, הן  הצבא מכיר בפוטנציאל «

 לבנים והן לבנות, הדורשים ידע בפיזיקה.

 5של כל המוסדות להשכלה גבוהה בחינת הבגרות בפיזיקה בהיקף של  הדרישות  הקבלה בהנדסה «

 יח"ל 

 מסלולי עתודה מיוחדים כגון ברקים ותלפיות. מחייבים ידע בפיסיקה  «

בהוראת הפיסיקה משלבים  ידע תכני עם הקניית מגוון מיומנויות )כגון, מיומנויות חקר  «

וחשיבה ביקורתית, מיומנויות איתור מידע ועיבודו( וערכים חשובים )כגון, כבוד האדם, 

 ('עבודת צוות, למידת עמיתים וכו

 פיסיקה הינה חוד החנית של  מקצועות המדעיים.  «

 מה בתוכנית הלימודים?

 הנושאים שילמדו הם במגוון תחומים:

 קינמטיקה -בכיתה י' :  אופטיקה ) חלק מהערכה פנימית(, מכניקה

 דינמיקה, תנע, אנרגיה, כבידה , הרמונית  -בכיתה י"א :  המשך מכניקה   

לקטרוסטאטיקה ,מעגלי זרם, קבלים, מגנטיות, השארה א –בכיתה י"ב:  חשמל ומגנטיות 
  אלקטרומגנטיות.

 תנאי קבלה למגמה:

 .ומעלה באופטיקה( 70ומעלה ) 80ציון שנתי במכניקה בכיתה י'  «

 .90יח"ל מתמטיקה בציון מעל  4או  75יח"ל מתמטיקה  בציון מעל  5 «

 .ה במבחן השלמהומעל 80, יוכל להתקבל עם ציון תלמיד שלא למד פיזיקה בכיתה י' «

 יוכל לגשת למבחן מעבר.כיתה י' במכניקה  70-80תלמיד שקיבל בין  «
 מערך היבחנות כיתה

 10% –למידה משמעותית  י
 למידה לבחינה החיצונית 

 מעבדות ובחנים באופטיקה 

 30% –מכניקה-בחינה עיונית  י"א
 10%-למידה משמעותית 

  מבחנים , היבחנות חיצונית
 דף עבודה , בוחן

  25% חשמל ומגנטיות-בחינה עיונית י"ב
 

 בחינה בכתב היבחנות חיצונית

 15%מעבדה 
 

 היבחנות חיצונית בע"פ-ניסוי  

 הרצאות, דף עבודה , בוחן  10% –למידה משמעותית  

 

 שקלים 100הלימוד במגמה כרוך בתשלום של: 
 



 
 
 
 

  
 

  במיוחד היום כדאי להתמחות בביולוגיה מפני ש:
ביולוגיה מקנה ללומד ידע על עצמו כאדם, על מהות קשריו עם  לימוד «

 הסביבה בה הוא חי ועל יחסי הגומלין שבינו לבין סביבתו.

לימוד ביולוגיה מאפשר לראות את החוקיות, ההרמוניה, הניגודים והיופי של העולם  «

 הסובב אותנו ועשוי להכשיר את הלומד לחיות בתבונה, לשמור על סביבתו וליהנות ממנה.

בהוראת הביולוגיה משולב ידע תכני עם הקניית מגוון מיומנויות )כגון, מיומנויות חקר  «

ת איתור מידע ועיבודו( וערכים חשובים )כגון, כבוד האדם, וחשיבה ביקורתית, מיומנויו

 קדושת החיים, אהבת הארץ ונופיה(.

פריצות הדרך המשמעותיות שהתפרסמו לאחרונה, כמו פענוח גנום האדם ויצורים  «

 אחרים,  מצביעות על כך שהמאה הנוכחית תהייה המאה של הביולוגיה!!

המדעיים. מדי יום מתפרסמים בארץ  כבר היום הביולוגיה ניצבת בחזית המקצועות «

ובעולם הישגים חשובים במחקר הביולוגי ואלה מיושמים ברפואה, בחקלאות ובתעשייה 

 הטכנולוגית והביוטכנולוגית.

 מה בתוכנית הלימודים?

הנושאים שילמדו הם במגוון תחומים, לדוגמה: מבנים ותהליכים בתאים בכלל 

דקים(, אקולוגיה, אבולוציה, רבייה בצמחים ובבעלי חיים ובמיקרואורגניזמים בפרט )נגיפים וחיי

בדגש על האדם, תורשה )גנטיקה( כולל חידושים בתחום ההנדסה הגנטית ויישומם בכל תחומי 

 החיים.

לימוד והבנה של מרכיבי החקר יתבצע תוך קריאת מאמרים וניתוחם, ביצוע תצפיות בשדה 

 חקר. -חקר במעבדה במסגרת עבודת הביוועריכת ניסויים במעבדה. תידרש הכנת עבודת 

 
 תנאי קבלה למגמה:

 .ומעלה 85בכיתה י' שנתי בביולוגיה  ציון «

 יח"ל מתמטיקה.  5-ו  4וכל תלמידי  ,ומעלה 95יח"ל מתמטיקה עם ציון  3תלמידי  «

 מערך היבחנות כיתה

 30% -למידה משמעותית י"א
 חקר-ביו

 בחינה בע"פ )היבחנות פנימית(

  55%יונית בחינה ע י"ב
 

 בחינה בכתב )היבחנות חיצונית(

 15%מעבדה 
 

 ניסוי + בחינה בכתב )היבחנות חיצונית(

 
 שקלים 250הלימוד במגמה כרוך בתשלום של: 

 

 

  



 
  

 
 
 

בעידן של שינויים תכופים באזור בו אנו חיים, גובר הרצון להכיר מקרוב את העמים השכנים, אלה 
ות שונות: פוליטיקה, היסטוריה, תרבות וכו'. כמו כן, להכיר את היושבים במדינות ערב, מזווי

 הערבים אזרחי מדינת ישראל. –שכנינו 
 

הכרת העמים הקרובים אלינו והאזור המקיף אותנו. מערך הלימוד ישלב נושאים מטרת המגמה: 
ו ליצור שונים ובהם: תרבות, דת, ספרות, היסטוריה, גיאוגרפיה ועוד. לימודי המזרח התיכון נועד

בקרב התלמידים מידה ניכרת של סקרנות והתעניינות באורחות החיים של שכנינו ובאקטואליה 
של מערכת היחסים המורכבת בין ישראל לבין מדינות ערב והעולם המוסלמי. בתקופה בה אנו חיים 

 אסור להתעלם מהכוח העצום של האסלאם העולה מבחינה פוליטית, כלכלית ודתית בעולם.
 

חנים", בוגרי מגמת מזרחנות, יוכלו למצות את כישוריהם האינטלקטואליים והמחקריים "המזר
אותם ירכשו במהלך שנות לימודיהם בקשת רחבה של תפקידים ומקצועות בישראל ובחו"ל: 

אמ"ן, מוסד, שב"כ, שב"ס ומשטרת ישראל(, משרדי  –במערכת הביטחונית )קהילת המודיעין 
המגזר הערבי, משרד החוץ, מערכות תקשורת למיניהן אשר זקוקות הממשלה השונים העובדים עם 

לכתבים, עורכים ופרשנים בתחומי המזרח התיכון, המערכת האקדמית לסוגיה )מרצים ועובדי 
 מחקר( וכן ארגונים העוקבים אחר התפתחויות אקטואליות במזרח התיכון.

 
 נלמדת השפה הערבית.אין חובה לצרף הרכב זה ללימודי הערבית. במסגרת המגמה לא 

 
 תנאי קבלה:

 
 ומעלה. 70שנתי ציון  – ם שלמדו בכיתה י' את המגמהלתלמידי

 
 ומעלה . 70מבחן כניסה למגמה מציון  –לתלמידים חדשים 

 
 מערך היבחנות

 בחינה בכתב למידה משמעותית כיתה

 יח"ל 2בחינת בגרות ברמה של  יח"ל 1כתיבת עבודת חקר ברמה של  י"א

  יח"ל 2נת בגרות בית ספרית ברמה של בחי י"ב

 
 נושאי לימוד

 בחינה  למידה משמעותית כיתה

תולדות הערבים והאסלאם, דת, תרבות  כתיבת עבודת חקר בנושא שהתלמיד בוחר י"א
 ומדינות האזור

, דאע"ש, חיזבאללהירושלים, דרוזים, חמאס,  י"ב
 המיסטיקה באסלאם ועוד.
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 היחידה החמישית היחידה הרביעית היחידה השלישית
  :במבחןמנהיגות 

אהוד, דבורה וברק, דוד 
המנהיג המצוי  -ושלמה 

 והרצוי
האם צריך מלך 

  בישראל ?

 :שייכות וזרות
מגילת אסתר ורות, 

רחב, שמשון, 
 השומרונים והגבעונים.

יש לנו זהות  האם
 משותפת ?

 :ללכת נגד הרוח
תמר, בת פרעה, מרים, 

, רחב, אבשלום, אליהו
האם הם  המרגלים

 ? מורדי התנ"ך

הערכה חלופית 
 פנימית

בחירת בגרות 
 חיצונית

הערכה חלופית 
 פנימית

   
 

 יחידות חובה של כלל התלמידים 2-שלוש היחידות הן תוספת  ל
 25י"ל מקנה בונוס של  5לימוד תנ"ך ברמת  -ניברסיטאות לפי החלטת ועד ראשי האו

 נקודות.
 י"ל בלבד! 3הבונוס ניתן לאחר תוספת של 

 

 

 הייתה? או לא הייתהיציאת מצרים, 

 ? הייתה 

 

 

התנ"ך הוא הנכס התרבותי המשותף לעם ישראל לדורותיו. יופיו של התנ"ך משתקף בדילמות 
                    בערכים המועלים בו ובסיפוריו שאינם מתעלמים מחולשות אנוש.המוסריות ו

בשיעורים נעסוק בשאלות אודות המסרים הערכיים שבטקסטים השונים, שאלות ביקורתיות אודות 
המנהיגות במקרא ובהשוואה לימינו, נדון בשאלות אודות מעמד האישה, ושאלות פילוסופיות אודות 

 . יציאה נגד נורמות חברתיותות, חיפוש אחר זהו
ללומד תנ"ך מוגבר מזומנת חוויה לימודית אינטלקטואלית הנוגעת בתחומים שונים: היסטוריה, 

ספרות, פילוסופיה, פסיכולוגיה ואקטואליה. דרכי ההוראה מגוונות בשילוב טכנולוגיות חדשניות, 
 ויציאה לסיורים בעקבות סיפורי התנ"ך.

 בסדרות טלוויזיה, בסרטים ובשירה. –קור גם את הופעת התנ"ך במדיה בשנה הקרובה נחחדש! 

 

 התנ"ך קורא לכם! 

◼ 
בואו להתחבר לסיפורים שעיצבו את 

 ההיסטוריה

 ◼ 
חוויה אינטלקטואלית המשפרת את 
יכולת ניתוח הטקסטים ואת כישורי 

 הכתיבה
 

 
 

 



 

 

 

 

 הסבר על המגמה:
 מדעי החברה עוסקים בחקר הנפש, וההתנהגות של האדם בינו לבין עצמו, ושל האדם בחברה.  

 וגיה וסוציולוגיה.במסגרת המגמה נלמדים שני מקצועות מרתקים ונחשקים : פסיכול
 בפסיכולוגיה לומדים על:

 

 במסגרת הלימודים נענה על השאלה: האם אנחנו כל כך שונים אחד מהשני? במה אנחנו אישיות האדם :
דומים? מה משפיע יותר על האישיות שלנו : תורשה או סביבה? נלמד תיאוריות שונות העונות על שאלות 

 אלה.

 ענישה יעילה ללמידה? האם חיקוי הוא צורת למידה?: כיצד אנחנו לומדים? האם הלמידה 

 איך מתמודדים עם לחץ?  -: מדוע אנחנו נלחצים? מה מלחיץ אותנו? מהי חרדת בחינות ו....כמובןלחץ 

  נלמד על שינויי האדם לאורך החיים בתחום הרגשי, החברתי והשכלי. נבחן פסיכולוגיה התפתחותית :
כל בני הנוער חווים את אותן תחושות? האם ילדים נולדים עם  שאלות כמו: מהו גיל ההתבגרות? האם

ידע בתחומים מסוימים או שהם רוכשים הבנה באמצעות הניסיון? האם ילדים פחות חכמים ממבוגרים 
 או שפשוט חסר להם הניסיון של המבוגרים? מהות ההתקשרות בין התינוק לדמות המטפלת.

 שר שבין האדם לחברה. עמדות ודעות קדומות: נענה על : בפרק זה נלמד על הקפסיכולוגיה חברתית
שאלות כמו:  מדוע אנחנו מפתחים דעות קדומות?  כיצד אנחנו מגבשים עמדות? האם ניתן לשנות דעות 

 קדומות ועמדות ? וכן את נושא העזרה לזולת.

 
 בסוציולוגיה לומדים על:

 יות שונות, על סמלים, שפת גוף : נלמד מה מבדיל בין תרבויות: על טקסים שונים בתרבותרבות
 ומשמעותה בתרבויות שונות, ערכים ועוד.

 מדוע אנשים מתקבצים לקבוצות? מדוע בכל קבוצה יש מנהיג? מהם תכונותיו של מנהיג? מהם קבוצה :
 תנאי הקבלה לקבוצות שונות? מדוע יש תחרות בין קבוצות?

 צד השינויים בחברה משפיעים על : מדוע  שיעור הגירושים עולה בשנים האחרונות? כימשפחה
 היווצרותם של סוגים שונים של משפחות? האם השוויון בין המינים באמת קיים במשפחה המודרנית?

 חברות זהו תהליך של השפעה חברתית שבאמצעותו רוכש האדם את תרבותו ,  מפתח זהות חברות :
של האדם. במסגרת פרק זה נלמד ועצמאות. תהליך זה נמשך לאורך כל החיים והוא מעצב את האישיות 

כיצד בני הנוער משפיעים על חבריהם בני אותו הגיל, כיצד המשפחה מעבירה לנו את התרבות שלנו? 
 האם לבית הספר יש תפקיד חשוב בעיצוב הזהות שלנו? מה לכל זה ולתקשורת?

 
 

 מבנה מסלול המגמה
 חלקים: 3-לימודי מדעי החברה נחלקים ל

 
 יח"ל. 2יה בהיקף של . לימודי סוציולוג1
 
 יח"ל. 2. לימודי פסיכולוגיה בהיקף של 2
 
יח"ל, בהתאם לבחירת התלמיד ובאישור משרד   1. עבודת מחקר באחד משני התחומים הנ"ל בהיקף של 3

כל תלמיד כותב עבודת מחקר בקבוצה  בליווי אישי צמוד של מורה מהמגמה בנושא המעניין אותו  -החינוך
 ודה מעניקה לתלמיד כלי ניתוח והתנסות בעריכת מחקר.ממדעי החברה. העב

 
 , בפסיכולוגיה או בסוציולוגיה לפי שיקול ביה"ס.אחתסה"כ ייבחן התלמיד בבחינת בגרות חיצונית 

 
 , בהנחיית המורה.חקר קבוצתית תעבוד התלמיד יכתובבכיתה י"ב 

 
 –ייחודי למגמה  

 
במצגות, סרטים, תרגילי משחק ומחקרים חדשים  כל הנושאים נלמדים בצורה חווייתית ומלווים· 

 ומעניינים.
 
התלמידים מקבלים ממורי המגמה ומהחומר הנלמד כלים ללמידה, תכנון הלמידה באופן יעיל וליווי צמוד · 

 על מנת להגיע להצלחה באופן יעיל.
 
נים, סיור בבית כגון: סיור בחברה החרדית, תרבות השומרו הלימודים מלווים בהרצאות וסיורים שונים·

 הגלגלים ובבית שיח נשים. 



 
 
 
 

 תנאי קבלה למגמה:
 סקרנות וברק בעיניים‹‹ 
 מוטיבציה ורצון להכיר עולמות חדשים ‹‹
 יכולת קריאה וניתוח של מחקרים ‹‹
חן מסכם על החומר שנלמד בכיתה י' ולקבל ציון יהיה מב -י' -לתלמידים שלא למדו מד"ח ב ‹‹
 ומעלה. 70
 .ומעלה 70בעלי ציון שנתי של  כיתה י',שלמדו מד"ח ב תלמידים ‹‹
בחן מסכם על החומר ידרשו לעבור מ ,70-נמוך מובעלי ציון תלמידים שלמדו מד"ח בכיתה י'   ‹‹

 .שנלמד בכיתה י'
 

 מערך היבחנות

 בחינה בכתב/בע"פ למידה משמעותית כיתה

 בחינת בכתב   סוציולוגיה י"ב /י"א

 י"א /י"ב
 *בהתאם

 בחינה בכתב כולוגיה פסי

 
 נושאי לימוד

 בחינה  למידה משמעותית כיתה

,  רוג'רסתיאוריית האישיות של -אישיות פסיכולוגיה
של ההתפתחות  יתתיאורי -התפתחותית

  ,אריקסון
, עמדות, דעות אלטרואיזם -חברתית

 קדומות, סכימות
מודלים ודרכי התמודדות                                -לחץ

, אופרנטיתלמידה קלאסית,  -מידהל
 חברתית.

ההערכה החלופית תתבצע באמצעות משימות 
אישיות/קבוצתיות, 

עבודות/סרטונים/משחקים/ראיונות/כרזות 
 סיור לימודי

תרבויות משנה ומיעוטים בחברה  סוציולוגיה
הישראלית, יחסי תרבות בחברה 

הטרוגנית, הגורמים לשינוי תרבותי, 
 תחברוהמשפחה כסוכן 

ההערכה החלופית תתבצע באמצעות משימות 
אישיות/קבוצתיות, 

עבודות/סרטונים/משחקים/ראיונות/כרזות , 
 סיור לימודי

  עבודת חקר קבוצתית י"ב

 
 לסיורים והרצאות₪  150הלימוד במגמה כרוך בתשלום של: 

 
 

 

  



  

  
 
 

ה התיאטרונית הסבר על המגמה: המטרה של המגמה היא לטפח בלב התלמידים אהבה ליציר
היבטיה העולמית  )ולאומנות בכלל(,תוך  הענקת כלים לפענוח השפה התיאטרונית על כל

 והישראלית, ותוך התנסות אישית ביצירה.
 הפקות תיאטרון בכיתה י"א וכיתה י"ב ,בימוי  -א. התנסות במשחק  -הדגש בלימודים יושם על 

 הכנת תפאורה, תלבושות ועיבוד קטעי דרמה.                                                        
 למידה עיונית של מחזות ותיאוריות מהקלסיקה והמודרנה         ב.                                             

 העולמית והישראלית.                                               
 כל  5-6ג. צפייה מודרכת במבחר הצגות העולות על במות התיאטרון )                                             

 שנה (                                               
                                    

 
 תנאי קבלה למגמה:

 מבחן קבלה של הצגת קטע משחק דרמטי/קומי ואחריו שיחה  «

 י'.המגמה החלה עבודתה כבר בכתה  «

 מערך היבחנות כיתה
 הערכה חלופית והיבחנות שפת התיאטרון ולימוד משחק י'

 הערכה חלופית הפקת תיאטרון י"א י"א

  הפקות תיאטרון י"ב

 

 בחינה מעשית

 

 נושאי לימוד

 תכני הלימוד דרך ההבחנות כיתה

  י"א
  הערכה חלופית

 

 שפת התיאטרון
 קומדיה/טרגדיה

 תיאטרון אפי -21 20סגנונות של המאה 
  י"ב

 מ בחינת בגרות -הערכה משמעותית
 טרגדיה ופרשנות
 הוא הלך בשדות -תיאטרון ישראלי

 תיאטרון אפי -21 20סגנונות של המאה 
 

 ש"ח  750הלימוד במגמה כרוך בתשלום של: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

 
 
 

מות בו מקצוע זה חוקר את המרחב בכדור הארץ, את התופעות הפיזיות והאנושיות הקיי
במסגרת ומחפש את הקשרים בין מכלול התופעות, תוך שימוש בידע ממדעים שונים. 

 תהגומלין וההשפעות ההדדיולימודי הגיאוגרפיה מושם דגש על פעולת 
שיש לסביבה על האדם ולהיפך, השפעת האדם על הסביבה והיכולת שלו לשנות את הנעשה 

  GIS .נוסף,סייבר גיאוגרפיבמגמת הגיאוגרפיה לומדים בעל פני כדור הארץ.

תלוית המיקום לבין המרחב באיתור  -הסייבר הגיאוגרפי מחבר בין המציאות הגיאוגרפית
 –ואיסוף מידע, במדידה, בעיבוד ניתוח והצגת המידע החדש במערכות מידע גיאוגרפיות 

GIS.תחקורו ותשאולו , 

ישראלי. במשרדי תכנון בענפים רבים במשק ה יםמבוקש GIS-והממ"ג מקצוע הגיאוגרפיה 
אזורי  פיתוח, בתוכניות מתאר ובינוי ערים. במשרדי הממשלה: בחקלאות, תעשיה,  

  .ומו"פ תחבורה , תיירות
 נלמדים נושאים הנמצאים בחזית המחקר הגיאוגרפי בארץ ובעולםבתוכנית הלימודים 

 
 : ייחודו של מקצוע הגיאוגרפיה

 מקצוע אקטואלי  •

 מערכתיתמקנה ראיה רב תחומית  •

 אדם וסביבה הבנת קשרי גומלין •

 בסרטים וסיורים  הצפיילמידה משמעותית אינטראקטיבית: עבודות חקר,  •

יחידת המיפוי של חיל וסייבר בשיתוף עם ) ממ"ג( מערכות מידע גיאוגרפיות G.I.S לימוד תוכנת  •
 עין.תינתן עדיפות לתלמידי המגמה במיונים ליחידת המיפוי של חיל המודי .המודיעין

 

 יחידות לימוד ומזכה בבונוס. 5* גיאוגרפיה הוא מקצוע המקנה 
 

 תנאי קבלה למגמה:

, בעלי במרחב ואנושיות יותפיס ותופעות תהליכים להבין שרוצים לתלמידים מיועדת המגמה «

 גישה לעבודה עם מחשבים.

  שלמדו גאוגרפיה. תלמידי כיתה י' «

 ומעלה. 70שלא למדו בכיתה י', ידרשו למבחן השלמה בקבלת ציון  תלמידים «

 מערך היבחנות כיתה

 לות הגשהומט )היבחנות פנימית( בכתבבחינה  40%למידה משמעותית  י"א
 ועבודת חקר

  60%בחינה עיונית  י"ב
 

 )היבחנות חיצונית(מתוקשבת  בחינה 
 

 
 נושאי לימוד

 בחינה  למידה משמעותית כיתה

 בהנחיית חייל מודיעין מיפוי,- GIS-ממ"ג  י"א
הפיתוח והתכנון המרחבי, וכדור הארץ 

 וסביבתו.

ועבודת  מטלות הגשה, בחינה פנימית בכתב
 חקר

 –-,בכדור הארץוח תופעות יסוד במרחב נית י"ב
  Google Earth  בשילוב

 לימודי ארץ ישראל ומזרח תיכון
 

 בחינה מתוקשבת  – בחינה חיצונית בכתב

 
 ש"ח לסיור לימודי. 120הלימוד במגמה כרוך בתשלום של: 

  



 

 
 
 

  
 המכונה המופלאה –גוף האדם 

תאורטים וישומם בתחומי הכושר,  מקצוע בו לומדים על הפיזיולוגיה של המאמץ,הבטים -
 .הביצוע הגופני השמירה על הבריאות והפסיכולוגיה 

מקצועי של מדריכי בריאות וחדרי  התלמידים בשיתוף מכללת וינגייט לומדים קורס -
 .כושר 

 יוזמות של תלמידים בנושאים הקשורים בחינוך גופני, -
  .רומה לקהילהות ה יאות, פעילויות הקשורות במוטיבציהרצאות בנושא בר

 .השתתפות במפעלי ספורט -

 משותפת עם אוכלוסיות בעלות צרכיםפעילות גופנית  -
 .מיוחדים

  .סיורים לימודיים -

 תנאי קבלה למגמה:
 עיסוק בפעילות גופנית בחיי היומיום  ‹‹
 ומעלה במקצוע חינוך גופני 75ציון  ‹‹
 ומעלה 75ממוצע ציונים כללי  ‹‹
 ראיון אישי‹‹ 
 
 
 

 מערך היבחנות

 בחינה בכתב/בע"פ למידה משמעותית כיתה

ארגון ימי ספורט לאוכלוסיות עם צרכים  י"א
 מיוחדים

 יח"ל 3 -בחינה חיצונית 

 קורס מדריכי חדרי כושר/כדורסל  י"ב
 למידת חקר

 בחינה
  יח"ל 2

 
 נושאי לימוד

 בחינה  למידה משמעותית כיתה

אוכלוסיות עם -השתתפות בימי ספורט  י"א
 יוחדיםצרכים מ

 פיזיולוגיה של המאמץ
 פסיכולוגיה של הספורט

 השתתפות בארועי ספורט י"ב
 שיפוט במפעלי ספורט

 פיזיולוגיה של המאמץ

 
 הלימוד במגמה כרוך בתשלום של: 

עבור קורס חיצוני של מדריכי ₪  400,2של מדריכי חדרי כושר או  עבור קורס חיצוני₪  500,2
נגייט הקורס הינו חיצוני ובסופו תינתן לתלמידים תעודת התשלום עבור מכללת וי)כדורסל 

 מדריכים חיצונית של משרד העבודה(

 *ייתכנו שינויים בנושאי הקורס והסדרי התשלום 

 .לשנה עבור סיורים והרצאות ₪ 250

  



 
  

 
 הסבר על המגמה: 

 ללמוד את השפה הערבית? כדאי למה
 

 ה רשמית שנייה בישראל בשל היותה לשון השפה הערבית היא שפת המזרח התיכון והיא שפ
 האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל.

 .ידיעת השפה הערבית מהווה את הגשר לקשר, שיכול להירקם בינינו לבין שכנינו 

  זימונים למבדקי התאמה לחיל המודיעין המגמה תלמידיכל י"א מקבלים כיתה לקראת סיום. 

 ני מחקר בארץ ובעולם, בתחום המסחר השפה הערבית מבוקשת באוניברסיטאות, במכו
גונית -והתעשייה, בענפי התיירות, בתקשורת ועוד. מגמת הערבית מכשירה את בוגריה לעשייה רב

 הממשלה השונים ובזרועות הביטחון. במשרדי

  תלמידי המגמה נהנים מפעילויות מיוחדות, כגון: יציאה לסיורים בכפרים ערביים בארץ, האזנה
 מודיעין ושל מומחים בתחום המזרח התיכון, צפייה בהצגות ועוד. להרצאות של אנשי 
 !במזרח התיכון תמיד נכון לבחור ערבית 

 ?הלימודים כוללים מה
 

 מגמת הערבית מעמידה בוגרים השולטים בארבע מיומנויות השפה:
 שיח בין אישי יומיומי בשפה המדוברת.  –מיומנות הדיבור 
  זנה לטקסטים בערבית והבנתם.פיתוח יכולת הא –מיומנות האזנה 

 .שליטה ביכולת הקריאה בערבית –מיומנות הקריאה 
 .תשליטה ביכולת הכתיבה בערבי –מיומנות הכתיבה 

 
התלמידים חווים את השפה דרך קשת רחבה של נושאים מגוונים, כמו: ספרות מודרנית, ספרות קלאסית, 

 .שירה, עיתונות, מאמרים, אקטואליה, תחביר ופועל
 
 נאי קבלה למגמה:ת
 מוטיבציה גבוהה ויכולת התמדה ‹‹
 .בכיתה י' במקצוע הערבית 85 מעל ציון ‹‹ 
 .ומעלה במבחן השלמה, לתלמידים שלא למדו ערבית בכיתה י' 80 ציון‹‹ 
 

 

 

 
 : של בתשלום כרוך במגמה הלימוד
    ₪ 200 א"י בכיתה

  
 

 

 מערך היבחנות

 בחינה בכתב/בע"פ למידה משמעותית כיתה

 בתחום ופרויקט העיתונות בתחום פרויקט י"א
 (20%) הספרות

 

 (70%בגרות חיצונית ) (10%)בחינה בע"פ    י"ב

 שיף



 

 

 

  המקצוע הקרוב ביותר ללימודי משפטים בתיכון.

חמשת  ומפתח דרכי חשיבה יעילות. והערכי, התלמיד במגמה רוכש ידע רב בתחום המשפטי

 מיד במגוון של רעיונות ומושגים חשובים בתחומים רבים.להיחידות הנבחרות מעשירות את הת

 ה להיות עורך דין?ואם אני לא רוצ

דרך הלימוד האופיינית למקצוע, הלוגיקה התלמודית המפורסמת, מחדדת את המחשבה ומקנה 

מיומנויות חשיבה שהם המפתח להצלחה בכל מקצוע עיוני. לדעת פרופ' ישראל אומן )חתן פרס נובל 

ת מן לכלכלה( הסיבה לכמות העצומה של פרסי נובל שקבלו יהודים במקצועות המדעיים נובע

העיסוק האינטלקטואלי אצל היהודים, עיסוק זה יסודו בתלמוד. מיומנויות החשיבה שמקנה 

התלמוד יועילו מאוד גם בכל מקצוע אחר. כמו כן, הלומד נחשף גם ללשון חז"ל, לארמית ולמושגי 

 .ובהיסטוריהיסוד ביהדות, ומחזק ידיעתו בשפה העברית, בתנ"ך, בספרות עברית 

 צורת הלימוד

חלק משמעותי מן הלמידה מתבצע ומשמעותיות. מה נלמדות חמש יחידות מרתקות במג

" )=למידה בזוגות( בעזרת דפי הכוונה. בשלב מוקדם מאוד בשנה מתמודדים עם מבחני חברותות"ב

יחים ציוני הבגרות לאורך בגרות ופותרים אותם יחד. צורת לימוד זו מוכיחה את עצמה כפי שמוכ

 בכיתה, בלמידה העצמית עם ה"חברותא"  -עיקר העבודההשנים. 

 תנאי קבלה למגמה:
 .מוטיבציה ויכולת התמדה ‹‹

 .לתלמיד שלמד משפט עברי בכיתה י' 80ציון  ‹‹

 למי שלא למד בכיתה י', עמידה במבחן סף. ‹‹

 מערך היבחנות

 בחינה בכתב/בע"פ  כיתה

 בחינה בכתב  'י

 חיצונית בכתבבחינה  יח"ל 2 י"א

 תב ופרוייקט אישי/זוגיבכ/בחינה פנימית בע"פ יח"ל 3 י"ב

 
 נושאי לימוד

 בחינה בכתב/בע"פ למידה משמעותית כיתה

 בחינה חיצונית בכתב יח"ל( 2הורים וילדים, משפט ויושר ) י"א

 בחינה/ עבודה פנימית יח"ל( 1יחיד וחברה ) י"א

מהות ופנימיות, היבטים של לימוד תורה )או  י"ב
 יח"ל( 2נושא אחר( )

 פבחינה פנימית בע"

 לסיור לימודי₪  100הלימוד במגמה כרוך בתשלום של כ 
 
 
 
 
 
 

 שיף



 
 
 
 
 
 
 

 פירוט חומר לבחינה רכז מקצוע

איריס  פיזיקה
  פולק

  . תנועה שוות מהירות שוות תאוצה -מכניקה
  אור וצל .החזרת אור ושבירת אור -אופטיקה

 שי דרורי מזרחנות

 חיי מחמד
 מצוות היסוד

 השיעים
 מזרח התיכוןהכרות בסיסית של מפת 

משפט 
 עברי

אברהם 
 .48-55 ,40-43 ,32-34 ,27-31 ,20-21 ,14-16 'חוברת יחיד וחברה עמ שיף

מדעי 
 זיו יהלום המחשב

 ,כולל 2-7מתוך הקישור המצורף, פרקים 
 אלגוריתמיקה ותרשימי זרימה

  תהליכי קלט פלט חישוב
 משפטי תנאי ותנאי מורכב

  for לולאות
 while לולאות

 לולאות מקוננות
  ...נותניתן גם להעזר בספר יסודות מדעי המחשב בהוצאת מבט לחלו

https://www.tau.ac.il/~csedu/yesodotoop/yesodot_csh_main.html 

חדווה  ערבית
 נחום

, 117א.אוצר המילים וקטעי העיתונות המופיעים בספר הלימוד בעמודים: 
118 ,121 ,122 ,123 

ניתוח צורות דקדוקיות לפי  -(9ללא  10 -1גזרת השלמים )בניינים -ב. הפועל
 .וגוףשורש, בניין זמן 

אותיות שמש, כינויי השייכות, סימן הנקבה, חוקי התאמת הפועל  -ג. תחביר
 )א"במשפט, ריבוי שאינו מציין בני אדם )רשמב

רונית  גאוגרפיה
 מרקוביץ

 .מתוך קובץ שיהיה ניתן להעביר מבנה כדור הארץ. .1
מהספר כדור הארץ והסביבה של  7-41התחממות גלובלית יחידה א עמוד .2

 .ח"מט
.מתוך 195-230.עמוד 3פרק שני יחידה  -שימושי קרקע במרחב העירוני  .3

 .ח"הספר הפיתוח והתכנון המרחבי של מט

דורותה  כימיה
 רקי'צ

על פי נושאי הלימוד שנלמדו באשכולות בכיתה יוד. יישלח קובץ מסודר 
 .לתלמידים שיירשמו למגמה ולא למדו כימיה בכתה יוד

מדעי 
 החברה

מיכל 
 קריאל

בוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית, אריקסון, מודל לחץ: מודל מ
  .תגובה, מודל גירויים, מודל אינטראקציה, דרכי התמודדות

 
 

  ר לחומר מפורט יישלח במשוב.שוקי



 
 
 
 

 

 

 תלמיד הלומד מגמת מזרחנות וערבית ישלם רק על מגמה אחת.

 תלמידי מגמת חינוך גופני ישלמו עבור קורס חיצוני של מדריכי כושר

 

 שכבת י"א רכז המגמה שם המגמה
 עלות לתלמיד

 750 אורית ויצמן עתודה מדעית טכנולוגית

 750 אור-ר מאור גל"ד מגמת קולנוע

 750 אפרת ברזילי אומנות התיאטרון

 300 זיו יהלום הנדסת תוכנה

 300 זיו יהלום מדעי המחשב

 250 דורין גולדשטיין ביולוגיה

 150 מיכל קריאל מדעי החברה

 100 פולק איריס פיסיקה

 250 ליאת פיינגולד  חינוך גופני

 200 שי דרורי מזרחנות

 200  חדווה נחום ערבית

 100 אברהם שיף ומשפט עברי ע''תושב

 150 רונית מרקוביץ גאוגרפיה

 170 דורותה צ'רקי כימיה

 250 בר טל חגית תנ״ך


