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 ,תלמידים והורים יקרים
 

. העליונה בחוברת זו תמצאו מידע מפורט על מסלולי הלימוד שאנו מציעים לתלמידינו בחטיבה 

התאם לנטיותיו ומאפשרים בחירה והתמחות ב ,מסלולי הלימוד מגוונים, כפי שתוכלו לראות

והטכנולוגיה והן הן בתחום המדעים , הן בתחום מדעי הרוח והחברה, האישיות של התלמיד

  .בתחום האומנויות

 

וכל אלה , רכשתם ידע ומיומנויות, בחטיבת הביניים נחשפתם למגוון תכנים ומקצועות לימוד

 . יאפשרו לכם לבחור את המסלול המתאים לכם ולהצליח בחטיבה העליונה

, אלא במסלול שמעניין אתכם, בחירה נכונה אינה בהכרח הבחירה במסלול שנחשב יוקרתי

 . שסיכויי ההצלחה שלכם בו גבוהיםו

עם הוריכם ועם , התייעצו עם הצוות החינוכי. השקיעו זמן ותשומת לב בקבלת ההחלטות

שאלו את עצמכם מה מתאים לכם ועד כמה אתם מוכנים . תלמידים בוגרים במגמות השונות

 .להשקיע בכיוון שבו אתם מתעניינים

 . ך קבלת ההחלטות והן בהמשך הדרךצוות בית הספר מוכוון לעזור לכם הן בתהלי

 

ייחודית המעצימה את הקשר האישי של הצוות החינוכי עם  הבאווירבית הספר עמי אסף מאופיין 

כולנו נכונים להשקיע מאמצים בכל תלמידה ותלמיד על . התלמיד ואת הקשר ההדוק עם הקהילה

י והמקצועי בעולם המשתלבים היטב בעתיד האקדמ, מנת להצמיח בוגרים אחראים וערכיים

לתרומה , משופעים בפעילויות המכוונות למודעות חברתית בית הספרחיי . המשתנה בקצב מהיר

מאמינים  אנו .תלמיד כל כישורים האישיים שלולמתן ביטוי ל ,לטיפוח מנהיגות צעירה, לקהילה

לידי ביטוי  כל אלה באים .חברתית ולימודית, כאורח חיים ופועלים למצויינות ערכית נותיבמצוי

, בשנת שירות, בדלתות הנפתחות לבוגרינו במסלולים השונים בשרות הצבאי, בהישגי בית הספר

 .במוסדות להשכלה גבוהה ובעולם התעסוקה

 
. ת להגיע להחלטות הנכונותאנו מזמינים אתכם לעיין בחוברת ולפנות אלינו בשאלות על מנ

 .עומדים לרשותכם הספרבית והנהלת  רכזי המגמות, היועצות, המחנכים

 
 

 
 !בבחירה ובהמשך הדרך בהצלחה

 
     

 מירב פרידלנדר
 בית הספרמנהלת 
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 הלימודים בחטיבה העליונה ומבנה תעודת הבגרות
 

 :על מנת להשתלב בהצלחה בחטיבה העליונה נדרשים התלמידים ל

 . התנהגות טובה מאוד בכל המקצועות .1

 .העיוניותומעלה לכיתות  07ממוצע ציונים   .2

 .ר"ומעלה לכיתת מב 56צע ציונים וממ        

 
 מבנה תעודת הבגרות     

 לפחות ( ל"יח)יחידות לימוד  21כדי להיות זכאי לתעודת בגרות על כל תלמיד לצבור סך של       

 .המחייבים היבחנות חיצונית או אישור הציון על ידי משרד החינוך, במקצועות החובה והבחירה      

 :ודת הבגרות בנויה מהמרכיבים הבאיםתע

 :מקצועות חובה .1

 ל"יח 2  - הבעה עברית

  .ל"יח 2  - ך"תנ

 ל"יח 2  - ספרות

 ל"יח 2  - היסטוריה

 ל"יח 2  - אזרחות

 ל"יח 6או  4או  3 -תמטיקה מ

 ל"יח 6או  4או  3 -אנגלית             
 

 :ל"יח 5מקצוע מורחב ברמה של  .2

 תלמיד שממוצע ציונים(. בנוסף למתמטיקה ואנגלית)ד מקצוע מורחב אחד כל תלמיד חייב ללמו      

 נלמדים מורחביםמקצועות  .ל"יח 6ומעלה יכול ללמוד מקצוע מורחב נוסף ברמה של  06שלו       

 ניתן לבחור מקצוע אחד .קצועותמבאותה שעה נלמדים במקביל מספר , כלומר, בשני אשכולות      

 :תחומים הלשלוש שייכים" עמי אסף"צעות מורחבים בהמק. מכל אשכול      

 .ספרות וערבית, משפט עברי, מדעי החברה, ופיתוח הסביבה גאוגרפיה: מדעי הרוח והחברה

 .הנדסת תוכנה והגנת סייבר, מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה: מדעים וטכנולוגיה

 .קולנוע ותיאטרון, מחול, אומנות: אומנויות

 

 

 

 

 

 

 :רכה חיצוניתכל מקצוע מחולק להערכה פנימית והע

  מציון 37%מתבצעת על ידי מורי בית הספר בהיקף של  –( הערכה בית ספרית)הערכה פנימית 

 .תלקיט ועוד, עבודת חקר, פרויקט: דוגמאות אפשריות להערכה פנימית. הבגרות הסופי

  בחינת בגרות חיצונית –( משרד החינוך)הערכה חיצונית. 
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בית  לצורך הזכאות לתעודת הבגרות קיימת חובת למידה והערכה, ל"נוסף למקצועות הנ .3

 :ספרית לפי פירוט הבא

. מבוא למדעים –' שעות שבועיות בכיתה י 3יש ללמוד מקצוע מדעי אחד בהיקף של  .א

 .תלמידים אשר מרחיבים שני מקצועות מדעיים פטורים מחובת מבוא למדעים

 .'ב-ו' השכלה כללית א –ש "ש 1כל אחד בהיקף , יש ללמוד שני מקצועות השכלה כללית .ב

ש לימוד מידי שנה במשך שלוש שנים "ש 2יש ללמוד חינוך גופני בהיקף  – חינוך גופני .ג

 (שעות 181כ "סה)

   מעורבות חברתית .4

 לתיתעל כל תלמיד להשתתף בתוכנית חינוכית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית קהי

והיא , התוכנית מתפרסת על פני שלוש שנות הלימוד בתיכון. כתנאי לזכאות לתעודת בגרות

 .כוללת התנסות מעשית פרטנית והתנסות מעשית קבוצתית בליווי ופיקוח מטעם בית הספר

 חינוך גופני ומעורבות חברתית יכללו , מבוא למדעים, השכלה כללית: ציוני המקצועות

 .של הערכה בית ספריתבתעודת הבגרות בחלק 

 אפשרויות נוספות .5
 

  למקצועות החובה והבחירה אנו מציעים לתלמידים אפשרויות נוספות לטייב את תעודת  בנוסף  

 :הבגרות  
 

 יחידות לימוד 5 –עבודת גמר 

לעיתים שונים , סקרנים ואחראים המתעניינים בתחומים שוניםעבודת גמר מיועדת לתלמידים 

 .ל"יח 5ברמה של , מתחומי הידע הנלמדים לבגרות ועושים עבודת חקר אישית

 .יצירתי, העבודה מתבצעת בהנחיית מנחה אקדמי וכוללת חלק מעשי
 

 ל"יח 01-השלמה ל –פיזיקה מחקרית 

ל ומעוניינים להרחיב את הידע "יח 5של  מיועדת לתלמידים מצטיינים הלומדים פיזיקה ברמה

 .המחקר מלווה במנחה בית ספרי. ולחקור

 

 ובתוכניות ייחודיות בשיתוף עם מוסדות אקדמיים, בשפות, במוסיקה תכניות אישיות

בשפות שונות , לתלמידים המוכשרים במוסיקה ל"יח 5בית הספר מאפשר היבחנות ברמה של 

במעקב ובתיאום עם הסגנית , ההכנה לבחינות אלה הינה באחריות התלמיד. ובתוכניות ייחודיות

 .הפדגוגית

  .בית הספרי "ההתנהלות מול משרד החינוך היא ע
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מדעים 
וטכנולוגיה

ביולוגיה פיזיקה

מדעי 
המחשב כימיה

הנדסת תוכנה
הגנת סייבר

מדעי הרוח 
והחברה

גיאוגרפיה 
ופיתוח 
הסביבה

מדעי 
החברה

משפט 
עברי

ספרות

ערבית

מחול

אומנויות קולנועתיאטרון

אומנות
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 לפי אשכולות" עמי אסף"מורחבים בבית הספר מקצועות 

 

 
 'אשכול א

 (חובה לבחור מקצוע אחד)
 

 'אשכול ב
 (מקצוע מורחב נוסף)

 ערבית ופיתוח הסביבה גיאוגרפיה

 ספרות משפט עברי

 ביולוגיה*  מדעי החברה

 כימיה*  ולוגיהבי *

 פיזיקה כימיה *

 קולנוע מדעי המחשב

  רהגנת סייב/הנדסת תוכנה

  תיאטרון

  אמנות

  מחול
 

 

 

 : הערות

  בשני האשכולות מותנה במספר הנרשמים מורחבהשיבוץ של מקצוע. 

  (. פעילויות וסיורים)האופיינית למגמה  תייחודיבחלק מהמגמות נגבה תשלום עבור עשייה 
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 יקהזפימת  מג

מקבלים התלמידים  .במגמת הפיסיקה לומדים התלמידים פיסיקה קלאסית לצד פיסיקה מודרנית

מפתחים כישורי חשיבה , כלים לניתוח מערכות פיזיקאליות והבנה מעמיקה של עקרונות מדעיים

התלמידים נחשפים לניסויים החשובים ששינו את . ומטפחים את הצד האינטלקטואלי באישיותם

ובמקביל נחשפים לפילוסופיה ולהיסטוריה של , י הפיסיקה והשפיעו על התפתחות הטכנולוגיהפנ

, מחשבים, התלמידים עורכים ניסויים באמצעות מכשור מתקדם ביותר הכולל חיישנים. הפיסיקה 

 .צעצועים...ניתוח סרטי וידאו וגם

 :לימודי הפיזיקה  כוללים

 .ב"ובסוף כיתה י א"לבגרות בסוף כיתה יהתלמידים ניגשים 

 .אנו עורכים סיורים לימודיים ומשתתפים בתחרויות וטורנירים בפיסיקה ובאסטרונומיה

 

 :הנושאים המרכזים בתוכנית הלימוד

העוסק בתיאורית המכניקה הניוטונית שבעזרתה חוקרים את סוגי  מחומר הלימוד 37% – מכניקה

 .עת כוכבי הלכתהחל מתנועת מולקולות הגז ועד לתנו, התנועה השונים

העוסק בתיאוריה האלקטרומגנטית שבעזרתה מבינים תופעות  מחומר הלימוד 26% – חשמל

והיווצרות ברקים בשמיים ועד לתחנת הכוח של חברת " חשמל הסטטי"חשמליות ומגנטיות החל מה

 .החשמל

עו הכרות עם התופעות הקשורות לאור והתיאוריות שהוצ. מחומר הלימוד 37% – קרינה וחומר

מבנה האטום והגרעין , התוודעות לדואליות של האור והחומר. להבנת האור מניוטון ועד איינשטיין

 .ורדיואקטיביות

נבחנים התלמידים על הניסויים שביצעו במהלך שנות לימודי  ושב מחומר הלימוד 16% – מעבדה

 .הפיסיקה בתיכון

 ?למי מיועדת ההרחבה

בחינת . מדעי -ועדת לתלמידים המתעניינים בתחום הראלימגמת הפיסיקה הינה מגמה ייחודית המי

בהנדסה ובכל , הבגרות בפיסיקה עונה על דרישות הקבלה של כל המוסדות להשכלה גבוהה במדע

גם הצבא מכיר בפוטנציאל ובכישורים של לומדי . הפקולטות היוקרתיות והמבוקשות ביותר

 .יקההפיסיקה ומציע מגוון רב ומעניין הדורשים ידע בפיס

 

 :דרישות הקבלה

  .ל במתמטיקה"יח 6, ל"יח 4-6

 .במדעים ובפיזיקהומעלה  87ציון 
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 ביולוגיהמגמת 
 

של  בהתנהגותם, ברבגוניותם ,במקור החיים ,מדע העוסק בהרכבו של עולם החי - ביולוגיה

 .בינם לבין עצמם ובינם לבין סביבתם וביחסי הגומלין, החיים היצורים

אקולוגיה ומעורבות האדם , שורים לחיי היום יום כמו מערכות בגוף האדםנלמד על נושאים הק

היצור המאחסן ומכלול המיקרואורגניזמים שנמצאים  – מיקרוביוםוגם נושאים חדשים כמו 

 .איתו ביחסי גומלין כישות אחת

 

שילוב של קריאת מאמרי  .במגמה יש שילוב הוראה ולמידה בדרך החקר וביצוע ניסויים במעבדה

תוך כדי למידה יש  .והעמקה בנושאים המהווים את חזית המחקר, חקר עדכניים וניתוחםמ

 .שעל סדר היום הקשורות לחיי הפרט והחברה  התיחסות התורמת למעורבות ערכית  בסוגיות

 לימודי הביולוגיה כוללים חלק עיוני וחלק מעשי

  :החלק העיוני כולל

  (חובה)שלושה נושאי ליבה   .א

 מייצג את רמת האורגניזם השלם –גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס . 1      

 מייצג את הרמה התאית של האורגניזמים –מבנה ופעילות , התא. 2      

 מייצג את רמת הארגון של המערכת האקולוגית –אקולוגיה . 3      

 :בחירה מתוך הנושאים הבאים  –נושאי העמקה  .ב

 סה גנטיתבקרה על ביטוי גנים והנד. 1      

 פיזיולוגיה השוואתית. 2      

 חיידקים ונגיפים בגוף האדם. 3      

 : החלק המעשי     

 .וכל דרך הלמידה היא באמצעות ניסויים במעבדה, מעבדה כמבחן      

 

 הקניית הידע וההבנה בביולוגיה מתבצעת באמצעות דרכי הוראה מגוונות המעודדים       

 .יצירתית ומודעות להיבטים חברתיים ואתיים, ביקורתיתאצל התלמידים חשיבה     

 א"י -' יבמהלך כיתה  – הערכה בית ספרית 31%ביוחקר במסגרת  עבודת .1

 א"בחינת מעבדה נערכת בכתה י .2

 ב"בחינת בגרות עיונית מתוקשבת בכתה י .3

 

 ? למי מיועדת ההרחבה

ויכולת עמידה  אחריות, בעלי מוטיבציה, ההרחבה מיועדת לתלמידים סקרנים וחקרנים

 .במשימות אישיות

 

 :דרישות קבלה

 .במדעים ומעלה 87ציון של 
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 מגמת כימיה

בלימודי  .םהוראת הכימיה בתיכון נעשית בהקשרים רלוונטיים תוך התייחסות לחיי היומיו

מאחורי הכותרת הזו מסתתרים מרכיבים . 21 -מיומנויות המאה ההכימיה התלמידים נחשפים ל

מסימולציות , הוראה ולמידה מסרטונים, אינטרנט בהוראה ובלמידהשימוש בכלי : רבים

 .משימות אוריינות מתוקשבות והיד עוד נטויה, ומאנימציות

 

 :היבחנות חיצונית הם %01הנושאים הנלמדים לצורך 

ויטמינים  –כימיה של מזון , חומצות ובסיסים, חמצון חיזור, סטוכיומטריה, מבנה וקישור

אנרגיה בתגובות כימיות  – 1אנרגטיקה ודינמיקה . שומן וטריגליצרידיםחומצות , ומינרלים 

 .תיק מעבדות המיועד להיבחנות חיצונית –וקצב תגובה כימית ומעבדת החקר 

 

 :היבחנות פנימית  %31לצורך הנושאים הנלמדים 

, סוכרים בלבד –כימיה של מזון ,  תיק מעבדות המיועד להיבחנות פנימית – מעבדת החקר

 .פולימרים –מבנית בחירה , שיווי משקל אנטרופיה וספונטניות – 1גטיקה ודינמיקה אנר

 

 ?למי מיועדת המגמה 

שאלת : הבנת עולם הכימיה דורשת מהתלמידים שליטה טובה במיומנויות חשיבה מסדר גבוה

בניית , ניתוח נתונים המוצגים בגרפים ובטבלאות, הסקת מסקנות, ניסוח השערה, שאלות

 . פתרון בעיות ועוד ועוד, וגרפים מתוך אוסף של נתוניםטבלאות 

הן , הנדסת חומרים, הנדסה כימית, כימיה: כימיה הוא מקצוע פותח דלתות לכל תחומי הכימיה

כימיה הוא מקצוע נדרש בתחומי דעת סמוכים ומאפשר ללמוד , בנוסף. באקדמיה והן בתעסוקה

: לדוגמא. וך עומק של הבנת הכימיהאותם בהצלחה באקדמיה ולאחר מכן לעסוק בהם מת

הנדסת , הנדסת מזון, ננוטכנולוגיה, רפואת שיניים, רפואה כללית, רוקחות, ביוכימיה, ביולוגיה

בכימיה  תעודת בגרות הכוללת את בגרות .מדעי המוח ועוד, סיעוד, הנדסת מכונות, ביוטכנולוגיה

 .קודותנ 26מקנה באקדמיה בונוס של , יחידות לימוד 6בהיקף של 

 

 דרישות קבלה 

 .ל במתמטיקה"יח 4-6

  .ומעלה במדעים 87ציון 

 

 

 

 

 



9
9 

 

 

 מגמת מדעי המחשב
 

מדעי המחשב הוא . הינו תחום חובק עולם ובעל השלכות על תחומי חיים רביםמגמת מדעי המחשב 

 .ניתוח ויישום, יצירתי ועתידי המפתח מיומנות חשיבה, מקצוע יוקרתי

הוא מפתח . וים אתגר אינטלקטואלי מעניין ומהנה בתחום מובילהלימודים במדעי המחשב מהו

 .בעל יכולת עבודה עצמית ובקרה, תלמיד חושב ויצירתי

 

 

 :הנושאים המרכזים בתוכנית הלימודים

 . C#יסודות מדעי המחשב בשפת  – לומדים' כיתה י

 .אסמבלי/ אינטרנט +  #C בשפת המשך יסודות מדעי המחשב  א לומדים"בכיתה י

 .מבני נתונים ומודלים חישוביים –ב לומדים "כיתה יב

 

 ?למי מיועדת ההרחבה

יכולת חשיבה ומוטיבציה , ים בעלי כישורי למידהות ולתלמידהרחבת מדעי המחשב מיועדת לתלמיד

 .הרוצים להרחיב אופקים ולרכוש כלים שיאפשרו להם להתמודד עם בעיות חשיבה

 

 דרישות קבלה

 .במתמטיקה ל"יח 4-6

 .באנגלית ל"חי 6
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 מגמת הנדסת תוכנה

 
 Webבשרותי רשת מדעי המחשב ופרויקט התמחותמשלבת לימודי מגמת הנדסת תוכנה 

Services.  

מטרת תכנית הלימודים בהנדסת תוכנה היא ללמוד מושגי יסוד של הנדסת תוכנה ומדעי המחשב 

 .וכן את עקרונות המבנה של מערכות ממוחשבות

מיומנויות לניתוח אלגוריתמי של בעיות , דים יכולת חשיבה אלגוריתמיתהמגמה מקנה לתלמי

 . ופתרונן ומושגי יסוד בתכנון ותכנות מערכות

התכנים . הלימודים מתקיימים  בסביבה ממוחשבת ובשימוש בתוכנות ומערכות מתקדמות

הנלמדים מבוססים על ידע ושימוש במתמטיקה ובעקרונות מדעיים ועל התנסות במערכות 

 .מתוחכמות

 .שיתוף פעולה בין התאחדות התעשיינים ומשרד החינוך –המגמה משולבת בפרוייקט תעשיידע 

 

 : במקצועות המחשביחידות לימוד  17המגמה היא מגמה מורחבת הכוללת 

 ל מדעי המחשב בנתיב העיוני"יח 6

 (שרותי רשת)ל התמחות בתכנון ותכנות מערכות "יח 6

 

 ?למי מיועדת ההרחבה

 בתחום הנדסת התוכנה הינה מגמה ייחודית המיועדת לתלמידים מצטיינים המתענייניםמגמת 

 .         מדעי-הריאלי

     . תלמידים יצירתיים בעלי יכולת הפשטה וכושר ניתוח לפתרון בעיות בעלי רצון ולחקור

   

 :דרישות הקבלה

 .ומעלה 86ממוצע כללי בתעודה 

 .'מעלה בהקבצה או 97ציון : מתמטיקה
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 מגמת הגנת סייבר
 
 

ל ולימוד נושאים בתחום הגנת סייבר "יח 6מגמת הגנת סייבר משלבת לימודי מדעי המחשב בהיקף 

/ פיזיקה )בנוסף לומדים התלמידים מקצוע מדעי . ל בתחומי המחשב"יח 17כ "סה, ל"יח 6בהיקף 

יקט סיום מעשי במסגרת המגמה מבצעים התלמידים פרו. ל"יח 6בהיקף ( ביולוגיה/ כימיה 

 .בתחום

משרד , משרד הביטחון המגמה הינה חלק מפרויקט הפועל  ממטה הסייבר הלאומי ושותפים  לו

כמו כן המגמה משולבת בפרוייקט  .ל"של צה 8277החינוך  והוא נתמך מקצועית על ידי   יחידה 

 .שיתוף פעולה בין התאחדות התעשיינים ומשרד החינוך –תעשיידע 

שפת התכנות , רשתות תקשורת, מבנה המחשב ושפת סף: יים הנלמדיםהתחומים העיקר

PYTHON ,בסיום הלימודים מבצעים התלמידים פרויקט סיום ונבחנים בהגנה . מערכות הפעלה

 .הצגתו לבוחן ומענה על שאלות הקשורות לפרויקט האישי: על הפרויקט

 

 ?למי מיועדת המגמה

עדת לתלמידים מצטיינים המעוניינים בתחום מגמת הגנת סייבר הינה מגמה ייחודית המיו

במשימות  ודבקותתלמידים סקרנים ובעלי יכולת לימוד עצמאית , טכנולוגי-מדעי-הריאלי

 .לימודיות מורכבות

 

 :דרישות הקבלה

 .ומעלה 86ממוצע כללי בתעודה 

 .'מעלה בהקבצה א 97ציון : מתמטיקה

 .'ומעלה בהקבצה א 86ציון : אנגלית

 .ל"יח 6סף ברמת מקצוע מדעי נו

 (.ובהתאם לצורך' לקראת סוף שנת הלימודים של כיתה י) ימבחן קבלה וראיון איש
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 פיתוח סביבהו גמת  גיאוגרפיהמ

 גיאורפיה ולימודי הסביבה  על פי תוכנית הלימודים החדשה
: מהווה תשתית בסיסית לתחומי ידע מרכזיים ואקטואלייםסביבה הופיתוח מקצוע הגיאוגרפיה 

 .העולם והסביבהידע , הארץ עיד

תוך התייחסות לסביבה הקרובה בארץ , בתהליך הלמידה נעשה שימוש בתכנים אקטואליים

אנימציות , תמצגו, סרטים: הלמידה נעשית תוך שימוש באמצעי המחשה מגוונים כמו. ובעולם

 . ומתקיימת כולה במחשב ואף בחינת הבגרות ממוחשבת, ולמידה באמצעות מחשב

טיפוח , חשיבות גדולה לחינוך הערכי של התלמיד בתחומי אהבת הארץהגיאוגרפיה למגמת 

ניתוח , תרשימים, קריאת מפות: המקצוע תורם לפיתוח מיומנויות יסוד .מעורבות ומודעות לסביבה

  .פיתוח מיומנויות שימוש במחשב, ותתמונ

הבנת תהליכים , דר גבוהבתוכנית הלימודים החדשה ובבחינת הבגרות יש שילוב מטלות חשיבה מס

 .הסקת מסקנות והבנת תהליכים מורכבים ומגוונים, מיומנויות: ושילוב של מידע מתחומים שונים

מקנה השכלה כללית , ואופקים עולם מרחיב ידע, המקצוע מקנה כלים רבים ומגוונים, לסיכום

 .מייצר לומד סקרן ואכפתי לסביבה הקרובה בה הוא חי ולעולם, ללומדיםרחבה 

 .מבנה תוכנית הלימודים ובחינות הבגרות

ב מתקיימים סיורים לימודיים בנושאים מגוונים באזורי "עד י' במסגרת לימודי המגמה י :סיורים

 .החופפים את תכני הלימוד במגמה, הארץ השונים

 :יחידות לימוד כוללת 5תוכנית הלימודים 

 :נושאי הבחינה. בחינת בגרות מתוקשבת –ל "יח 3 – (57%) תוכנית הליבה

 גיאוגרפיה של ארץ ישראל .א

 גיאוגרפיה של המזרח התיכון .ב

 ניתוח תופעות ייחודיות במרחב –ב "נתי .ג

 גם  בבחינת הבגרות משולבות. דורשת מיומנויות עבודה במחשב – בחינת הבגרות המתוקשבת

ניתוח , תמונות מקושרות למפות, סימון על גבי מפות, מפות שכבתיות: יכולות ייחודיות למחשב

 . תהליכים וחשיבה מסדר גבוה, דיאגרמות וגרפים וכן ניתוח תוכן טקסטים, סרטונים ,אנימציות

  (:בחירה של תחום התמחות אחד בלבד) תחומי התמחות( : %41)הערכה חלופית 

 . נופים וגיאומורפולוגיה, אקלים, תופעות ותהליכים בגיאולוגיה  –כדור הארץ והסביבה  .א

רמת פיתוח של , עירונית, יישובית, נושאים בגיאוגרפיה כלכלית –רחבי הפיתוח והתכנון המ .ב

כלכליים על  –תהליכים חברתיים הדגמה מאזורים שונים בכדור הארץ והשפעת  מדינות תוך

 .המרחב היישובי באזורים שונים בעולם

 :הציון הסופי מורכב מ – בחינת  הבגרות

 .(47%) א"י –' מתחומי ההתמחות בכיתות י הערכה חלופית

 .(57%) ב"ל בכיתה י"יח 3בהיקף של  -ב "נתי, ת"המז, י"א - בחינה מתוקשבת

 :דרישות הקבלה

 .ומעלה בגאוגרפיה 07ציון 
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 מגמת מדעי החברה
ביחס בין ההתנהגות האנושית לבין הגורמים : מדעי החברה עוסקים בחקר תחומי החברה האנושית

י החברה מתקיימים בשיטות מגוונות החל הלימודים במגמת מדע. השונים הקשורים באדם

סיורים לימודיים והרצאות  תהתנסותית הכולל-מלמידה באמצעות חקר וכלה בלמידה חווייתית

 .העשרה

, מטרתה העיקרית של תכנית הלימודים במדעי החברה היא טיפוח מחשבה עצמאית וכושר ניתוח

מטרה נוספת היא . תוך שימת דגש על הבעייתיות של הנושאים השונים המעסיקים את חברתנו

תוך סובלנות , התייחסות אליהן ונקיטת עמדה, להביא את התלמיד לידי זיהוי תופעות חברתיות

לימוד מקצועות מדעי החברה מקנה בונוס המוכר בכל המוסדות להשכלה . מאידך מחד וביקורתיות

  .גבוהה בארץ
 

 :כולליםמדעי החברה לימודי 

 . א"גשים לבחינת הבגרות בכיתה יינ - בסוציולוגיהל  "יח 2

 .ב "גשים לבחינת הבגרות בכיתה יינ -בפסיכולוגיה ל  "יח 2

וליווי של התלמידים כותבים את העבודה בהנחיה . ל"ל  עבודה מחקרית באחד מהתחומים הנ"חי 1

  .מורי המגמה
 

 :יםם בתוכנית הלימודינושאים מרכזי

 ,מאפייניה ומידת השפעתה על הפרט, הקבוצה, על מהות התרבות ומשמעותה לומדיםבסוציולוגיה 

אותנו תהליך החיברות המעצב ב וכן, המודרני והפוסט מודרני, סורתימאפייני המשפחה במבנה המב

 .כיצורים חברתיים

התנהגות בוחרים והמערכת הפוליטית בישראל , מדע המדינה לומדים יסודות במחשבה מדיניתב

 .וחקר אירועים אקטואליים ניתוח, למידהתוך 

. התמודדותדרכי מקורות ללחץ ו, התפתחות האישיות, בגישות שונות ללמידה עוסקיםבפסיכולוגיה 

תחום מרחיבים ב .אריק אריקסוןוים כגון זיגמונד פרויד תיאורטיקנים מרכזימתוודעים ל

 .  הפסיכולוגיה החברתית העוסקת ביחסי הגומלין שבין הפרט לסביבתו
 

 ? למי מיועדת ההרחבה

ההרחבה  , לנו כבני אדםחיי היומיום שלרלוונטיים התחום מדעי החברה עוסק בתכנים מאחר ש

סקרנות , פ"ויכולת התבטאות טובה בכתב ובעבציה בעל מוטי, בנושא המתעניין תלמידמיועדת לכל 

 . להבין ולגלות את עצמו  ואת החברה בה הוא חי

 .הלימודים במגמה מקנים כישורי מחקר וכתיבה ברמה אקדמית
 

 :דרישות קבלה

להכיר את עצמם היטב , תלמידים בעלי רצון לדעת. תלמידים המחוייבים לקריאה רבה אך מהנה

תלמידים בעלי משמעת לימודית המסוגלים לעבודה . ים שמתקיימים בכיתהולקחת חלק פעיל בדיונ

  .ובהיסטוריה בספרות, באזרחות ומעלה 87ציון של  .ולמידה עצמאית
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 משפט עברי
 

יהודיים , לימודי משפט עברי מזמנים עיסוק פתוח וביקורתי בערכים חברתיים ומוסריים

-תחושת השייכות לתרבות ולזהות היהודיתותורמים לטיפוח ולחיזוק , ואוניברסליים גם יחד

 .ישראלי

העוסקים בנושאים , פענוח והבנה של טקסטים נבחרים, תכנית הלימודים מדגישה עיון

המקורות מזמנים דיונים משמעותיים וערכיים . משמעותיים ורלוונטיים לבני הנוער בימינו

 .המשכיות ושינוי, דושחי, תוף שילוב בין מסורת, ופותחים צוהר להעלאת רעיונות חדשים

כל דור של תלמידים מהווה חוליה חדשה בשרשרת הדורות הלומדים ותורם את תרומתו , לפיכך

 .לתרבות העברית המתחדשת

 :ל לבגרות כוללים"יח 5לימודי משפט עבר בהיקף של 

 ".משפט ויושר"ו" הורים וילדים" –א "ל בסוף י"יח 2בחינה חיצונית של 

 ".תלמוד גדול שמביא לידי מעשה" –ב "ל בסיום י"יח 3בחינה פנימית של 

 

 :הנושאים המרכזיים בתוכנית הלימוד

, מעמד האישה, זוגיות ומשפחה, ערך חיי אדם: כאן ועכשיו, נלמד נושאים הרלוונטיים לחיינו

ונעסוק בפער שבין החוק היבש לשיקולים , נלמד את יסודות המשפט העברי. לעני, לזר, היחס לגר

 .    צדק ויושר, של מוסר

. במהלך לימודנו נשלב את הלימוד העיוני בפעילות מעשית של מעורבות בקהילה ועשייה חברתית

 . נבקר בבית משפט ונתרשם מההליך השיפוטי בימינו

 

 ?למי מיועדת ההרחבה

בתכנים ובערכים , להעשיר את השכלתם במשפט עברי, לתלמידים אשר מעוניינים לדעת יותר

מי , בדרך ייחודית המפתחת את החשיבה הביקורתית ויכולת הלימוד העצמית ללמוד, יהודיים

שסקרנים ללמוד טקסטים המשלבים חשיבה רציונלית מבלי לאבד את הקסם של מילים 

 . המתגלגלות בספרות עתיקה

 

 :דרישות הקבלה

 .סקרנות ופתיחות מחשבתית ורצון ללמידה פעילה ומשמעותית

  .ך"בתנומעלה באזרחות ו 87ציון של 
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 ספרות מגמת

במגמת ספרות נחשפים התלמידים ליצירות ספרות קלאסיות לצד ספרות עכשווית ומקבלים כלים 

תלמידי המגמה  פוגשים את מיטב היצירות . לכתיבה מעמיקה ולפיתוח רעיונות, לניתוח ספרותי

החיים  מספרות העולם ומן הספרות הישראלית ומעמיקים בהתמודדות עם נושאים השאובים מן

יחסים בין הורים , אמונה וכפירה, נאמנות ובגידה, האהבה וייסוריה: ומחוברים אליהם כגון

קשרים ותקשורת מול ניכור ובדידות , מלחמה ושלום, נשיות וגבריות –מגדר , התבגרות, וילדים

 ...  ועוד

, ספרותאת שתי יחידות החובה ב" לשדרג"ההרחבה בספרות היא הזדמנות לתלמידים המתאימים 

ל בלבד לקבל מקצוע הרחבה נוסף "יח 3ועל ידי תוספת של , שבהן מחויב כל תלמיד בתעודת הבגרות

 .המשפר את הממוצע המשוקלל של ציוני הבגרות

 :לימודי ההרחבה בספרות כוללים

ניגשים תלמידי , מלבד שתי יחידות החובה בהן נבחנים תלמידי המגמה עם שאר תלמידי כיתתם

 .כמפורט להלן א"ל בכיתה י"ולשתי יח 'ל אחת בכיתה י"ליחמגמת הספרות 

 

 :מבנה ההרחבה בספרות

תלמידי המגמה לומדים יחידות אלה עם תלמידי כיתתם וניגשים לבחינת הבגרות  -חובה  –ל "יח 2

 .כמו כולם

עיסוק  –" לדעת טוב ורע"יחידה בית ספרית המתמקדת ביצירות העוסקות בנושא  –ל "יח 1

 .חברתיות וביצירות ספרות, וסריותבדילמות מ

מבחר  –ויחידה נוספת , מיטב הקלאסיקה העולמית –" מספרות העולם"כוללות יחידה  –ל "יח 2

ספרות בעקבות , להיות יהודי להיות ישראלי, התבגרות בראי הספרות: יצירות באחד מהנושאים

 .   ייצוגי מגדר ועוד –נשיות וגבריות , ספרות פנטסטית, השואה

 ?מי מיועדת ההרחבהל

או למעוניינים באתגר אינטלקטואלי המחבר לכל מה /ההרחבה בספרות מיועדת לאוהבי הקריאה ו

תכונות אנושיות ותהליכים , חוויות אנושיות, רגשות אנושיים –שאנושי ולכן מופיע ביצירות ספרות 

 .בחיי בני אדם

 

 :דרישות הקבלה

  . בספרותומעלה  87ציון 
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 מגמת ערבית
 

 .חדשות לבקרים , ת חווה תהפוכות רבות"אזור  המזה, בימים אלה

משטרים רבים בארצות ערב נופלים  והמחר אינו ברור בין אם המשטרים החדשים שיקומו יהיו  

 .ידידותיים לישראל  או  לא
 

לעיסוקים  השפה הערבית וכל הידע הניצבר באשר לתרבותה בעבר ובהווה  משמשים קרש קפיצה

 .עים בנושא זהרבים הנוג
 

הדרוזים ובני מיעוטים  , השפה הערבית היא שפה רשמית בישראל ומשמשת שפת אם של הערבים

 .נוספים בארץ ובארצות השכנות

 .קשר  ומהווה נכס  רב ערך באזורנו -גשר  ל -שפה נחשבת כ
 

 .במגמת הערבית תוכלו לרכוש מיומנויות ותכנים בשפה הערבית ותרבותה

 .פ"כתיבה והבעה בכתב ובע, ות קריאההמיומנויות כולל

סמינר המתקיים במסגרת חיל המודיעין   , "מודיעין באופק"תלמידי המגמה לוקחים חלק ב

 . בתנאי פנימיה

י כוחות הביטחון ומשתלבים בקורסים ובתפקידים בעלי עניין "בוגרי המגמה נדרשים עמ רבים

 .בחיל המודיעין
 

 דרכי ההיבחנות בבחינות הבגרות

 .פ ובכתב ומבחן חיצוני בכתב"ן פנימי בעמבח

 

 נושאי   הלימוד 

 .וסיפוריםקוראן , וכן טקסטים קלאסיים( עיתונות )קריאת טקסטים אקטואליים   -

 .והתחביר שימוש במילון  כאמצעי עזר לקריאה ולהבעה בכתב תוך שימוש בכללי הדקדוק -

 .פיתוח כישורי שיחה בנושאים יומיומיים ואקטואליה -

     

 ?י מיועדת המגמהלמ

 .תלמידים  הרואים בלימוד הערבית לימוד חוויתי ומאתגר ומכירים בחשיבות השליטה בשפה

  

 :דרישות הקבלה

 .בערבית ומעלה 97ציון 

 .מבחן קבלה
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 מגמת תיאטרון
 

הפקות תיאטרון המשלבות  –בשיאן . שלש שנים חוויתיות של העצמה אישית ועבודת צוות הישגית

 . מוסיקה ובימוי יחודיים, עבודת משחק

יכולות ביטוי והקניית כלים להצליח בעולם , פיתוח מגוון, כישורי מנהיגות, עומק, הקניית בטחון

פיתוח חשיבה יצירתית ושכלול רעיונות עד שלב הפיכתם לפרוייקטים גדולים בעבודת צוות : המחר

 . יעילה ומהנה

 .רבדיועל כל " אני"שחרור וביטוי ל, מקום של שמחת חיים

 

 :לימודי התיאטרון כוללים

 'השתתפות בצוות המסייע להפקות בכתה י -

 א"הפקה מעשית במשחק י  -ל "יח 1 -

 PBL  –   Project based learningב בשיטת "הפקות תיאטרון בכיתה י –ל "יח 2.6 -

 בחינה עיונית ותרגילי הגשה מעשיים -ל "יח 1.6 -

 

 :שעות הלימוד

 . ב"י-א וב"ות הבגרות המעשיות גם מחוץ לשעות הפורמליות ביוהכנות להפק' י-צוות טכני ב

 

 :הנושאים המרכזיים בתוכנית הלימוד

 .עיסוק מרתק במציאויות חברתיות פסיכולוגיות ופילוסופיות שאת כולן משקף התיאטרון

 .שימוש ברעיונות קיימים ועיבודם למקומות של חדשנות והשפעה

חזרות , (מעולם הפואטרי סלאם)ספוקן וורד , בימוי, ודת גוףעב, מוסיקה –סדנאות , צפייה בהצגות

 !והפקות

 

 ?למי מיועדת ההרחבה

עניין באנושי על שלל , בעלי אהבת משחק,  תלמידים ברמה עיונית טובה המוכנים להשקיע מאמץ

 .מוטיבציה ואחריות, יכולת של שיתוף פעולה, גווניו

 

 :דרישות קבלה

 .ומעלה 06ממוצע כללי בתעודה 

 . המבחנים כוללים גם ראיון אישי. יערכו מבחני קבלה בשיטה חווייתית ומהנה

 . תועבר בהמשך –הודעה בנוגע לקטעים שיש להכין 
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 מגמת קולנוע
מעצם היותו כזה הוא מזמן אליו נגישות רבה . הקולנוע הוא מדיום תקשורתי ויזואלי זמין ומסקרן

 .ואינטנסיבית

, רעיונות חברתיים ופוליטיים, בנה ולהכרות עם תכנים הומנייםבלימודי הקולנוע נפתח צוהר לה

מהות . חוויות והתוודעות אמנותית ואסתטית, תהליכים היסטוריים ולאומיים בצד ריגושים

 .הרגש והמסר כערך מוסף, אירוע המשלב את האינטלקט -הלמידה דומה לצפייה בקולנוע   

 . עילויות  מיוחדות חוץ בית ספריותיתיים במגמה כוללים סדנאות ופויהלימודים החו

 

 :לימודי הקולנוע כוללים

 כבעליעריכה וסאונד  ,תאורה, קומפוזיציה, צילום. יתהקולנועהיכרות עם יסודות השפה   –ל "יח 1

 .אשר בונים צפיה ביקורתית בקולנוע, כוונות ומסרים

 ל  עיוניות"יח 2  -ל "יח 4

  ל  בהפקה קולנועית"יח 2   

עבודה מעשית לצורך צילומים והפקות מחוץ לשעות כוללות לבד מלימודים עיוניים וד שעות הלימ

 . הפורמליות

 

 :הנושאים המרכזים בתוכנית הלימוד

 :נושאים מרכזיים לאורך השנים 3במגמה נלמדים 

 .קודים להבנת המדיום הקולנוע –שפת הקולנוע  -

 .לל קולנוע ישראלימראשית הקולנוע ועד היום כו –כרונולוגיה ובימאי מופת  -

לאורך שלוש השנים  התלמידים מפיקים קולנוע החל מתרגילים קצרצרים ועד  - עבודה מעשית -

צילום , הפקה, בימוי: הם מתמחים במקצועות הקולנוע המרכזיים .ב"רט גמר במהלך  כיתה יס

 .שרונוילככל תלמיד מוצא תחום ביטוי אשר בו הוא מגלה ביטוי . ועריכה

 

 ?ההרחבהלמי מיועדת 

 . לתלמידים  בעלי עניין וסקרנות במדיום הקולנועי ובעשייה הקולנועית

 .המוכנים להשקיע מאמץ תלמידים ברמה עיונית טובה

פתיחות ושיתוף הן , עזרה הדדית, מתלמידי המגמה נדרשות נורמות התנהגות נאותות של אחריות

 .ת מעצם העיסוק בקולנועבשל הציוד היקר שבמגמה והן בשל אופי עבודת הצוות המחוייב
 

 :דרישות קבלה

 .ומעלה 06ממוצע כללי בתעודה 

 .מבחן קבלה
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 מגמת אמנות
 

לימודי האמנות פותחים בפני התלמיד חלון אל עולם האמנות ורכישת שפה תקשורתית ייחודית  

שבאמצעותה יכול התלמיד להתבונן ולתקשר עם העולם התרבותי הסובב אותו  כמו עם 

 .תרבויות העבר

רב  ,הומאנית ,שילובם של לימודי האמנות בבית הספר הינו צעד חשוב ביצירת חברה פתוחה

התמודדות עם מטלות  ,לקיחת אחריות ,תרבותית המחנכת את התלמידים לחשיבה עצמאית

 .שיתוף פעולה והקשבה לזולת ,מאתגרות

סיפוק וגאווה ליצירת חווית הצלחה הכוללת  ,האמנות היא כלי מופלא לפיתוח בטחון עצמי

מיומנויות טכניות וחשיבה מארגנת המסייעת לתלמיד גם בתחומי  ,יצירתיות, במעשה ידיך

  .לימוד אחרים

באתרי אמנות , במסגרת לימודי האמנות התלמידים מבקרים בתערוכות חשובות במוזיאונים
 .או סדנאות אמן

 
 :לימודי האמנות כוללים

וידיאו  ,צילום ,פיסול ,ציור, רישום: ון טכניקותסדנה והתנסות בתחומי אמנות שונים ומגו

 .מיצב וטכניקות מעורבות, מיצג, ארט

ב בו מבצע התלמיד סדרת עבודות "סיכומה ושיאה של הסדנא הוא פרויקט אישי בכיתה י

מנות ברחבי עבודות מצטיינות מוצגות בשיתוף עם בתי ספר לא. המוצגות בתערוכה קבוצתית

 . הארץ בגלריה בתל אביב

 
אמנות חברתית , אמנות אישית וביוגרפית, לימוד עיוני  הכולל התבוננות והבנת יצירות אמנים

 .ניתוח וביקורת יצירות, שיחה, וקשרים תרבותיים דרך לימוד פיתוח שפה חדשה

 

ציורים קבוצתיים ברחבי בית : במסגרת לימודי האמנות נערכים פרויקטים מיוחדים הכוללים

 .קמת תערוכותסדנאות אמן וה, ספרה

 
 ?למי מיועדת ההרחבה

יצירתיים ואוהבי אמנות הרוצים להעשיר את  ,לימודי האמנות מיועדים לתלמידים מתעניינים
לפתח את כישרונם ולרכוש כלים ייחודיים והתנסות בסדנאות  ,הידע וההשכלה הכללית

 .מגוונות
 

צלמים או , מעצבים, יםגרפיקא: בוגרי מגמת האמנות יכולים להשתלב במגוון תחומי מקצוע
 .אמנים

פרסום ותקשורת וכאנשי , משחקי מחשב ,אינטרנט: מפתחי תוכן חזותי בתחומי מדיה שונים
 .פנאי ותרבות, צוות במוסדות חינוך

 
 : דרישות קבלה

 .ומעלה 06ממוצע כללי בתעודה        

 .או תיק עבודות/מבחן קבלה מעשי ו
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 מגמת מחול
 

הלימודים במגמה יכינו . בית הספריוניים בבים עם הלימודים העל במגמה משתללימודי המחו

-יחידות לימוד ולמצטיינים תינתן אפשרות ל 6את התלמידים לבחינות בגרות במחול ברמה של 

 .ל"יח 17

המגמה תקנה לתלמידיה ידע מעשי ברמה גבוהה בבלט , כמו התלמידים בכיתות העיוניות

רפרטואר , (תורת חיבור ריקודים) קומפוזיציה – קלאסי ומחול מודרני בסגנונות שונים

 .ואנטומיהמוסיקה , בתולדות המחול, לצד ידע עיוני, וסדנאות עם כוריאוגרפים שונים

 .להופעות על הבמה ולצפייה במופעי מחול, התלמידים ייחשפן למפגשים עם כוריאוגרפים שונים

הוא דרך נוספת לחנך  ,אמנותייםד היותו ערך אומנותי המכשיר רקדנים להישגים במל ,הריקוד

 .ומצויינותעצמית  חשיבה, משמעת, לתרבות

 :המורים במגמת מחול הינם ברמה הגבוהה ביותר

 .מורה לבלט קלאסי, שנים סולנית בלהקת הבלט הישראלי 12בעבר  –תמרה רובין 

" דוד כינור"זוכה , מורה לבלט מודרני, שנים סולן בכיר בלהקת בת שבע 13בעבר  –חיים און 

 .שבניו יורק" מנהטן בלט"ורקדן אורח בלהקת , כרקדן השנה בישראל וקומפוזיציה

 

 ?המגמהלמי מיועדת 

 .המגמה מיועדת לתלמידים ולתלמידות בעלי רקע קודם במחול

 

 :דרישות המגמה

 .ומעלה 06ממוצע כללי בתעודה 

 .התלמידים יתקבלו למגמה לאחר מבדקי התאמה ומיון
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 רישום לתיכון ובחירת מגמות 
 

 . 1:710-20700בין השעות , 11.2.11', ביום ב יתקיים ערב חשיפה למגמות
 .ההזמנה עם פירוט הסבבים תישלח שבוע לפני

 . התלמידים יקבלו טופס רישום למגמות, לאחר ערב חשיפה למגמות

 .  22.2.22יש למלא את הטופס המקוון עד 

 

 

 "עמי אסף"חדשים יתקיים בבית הספר הרישום לתיכון לתלמידים 

 .20:11-22:11בין השעות , 22.3.22 -' וביום ב 21.3.22 -' ביום א
 

 :במעמד הרישום יש להביא

 (מקורית)' תעודת סיום כיתה ח 

 (מקורית)' כיתה ט' תעודת סיום מחצית א 

 2 תמונות פספורט 

 כולל הספח, תעודת זהות של אחד ההורים 

 ה רשומים עליו/אנא הביאו עותק במעטפה סגורה ששם הילד, יםבמידה וקיימ – אבחונים . 

 
 :מבחנים למגמות/מועדי אודישנים       

ומועדים . קולנוע ומחול, תיאטרון7 נפרסם את מועדי האודישנים למגמות, בערב חשיפה למגמות

 .אומנות וערבית7 למבחני קבלה למגמות

 

 : גבוהה יותרמבחני מעבר לתלמידים המעוניינים לעבור לרמה 

 .הפרטים ימסרו בהמשך. פ"יתקיימו בתחילת שנת הלימודים תש  -  אנגלית

 .הפרטים ימסרו בהמשך. 2011יתקיימו בחודש יוני   -מתמטיקה 

 

 
 

 !!!מצפים לכם
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 :נספחים
 קריטריונים לשיבוץ באנגלית ובמתמטיקה  .1

 
 'שיבוץ באנגלית לכיתה י

 

 ל"יח
 תלמיד הקבצה

 'כיתה ט

 ציון שנתי

 'בכיתה ט
 הערות

 ל"יח 5
 ומעלה 06 האצה

 
 ומעלה 55 'הקבצה א

 55-54 'הקבצה א  ל"יח 4

 . ל"יח 5לרמה של מעבר  להבחן בבחינתניתן 

 .ומעלה 06 -ציון מעבר : קבוצת האצה

 .ומעלה 06 –ציון מעבר : ל"יח 5

 ל"יח 3
 . ל"יח 4לרמה של מעבר  להבחן בבחינתניתן  ומטה 54 'הקבצה א

 55-06 'בהקבצה  .ומעלה 06 –מעבר ציון 

  ומטה 55 'בהקבצה  ל"יח 3

 
 

 ' שיבוץ במתמטיקה לכיתה י
קבוצות מגשרות ומשלבות  בית הספר מקיים, םעל מנת לאפשר לתלמידים למצות את יכולותיה

 .ומאפשר היבחנות במבחני מעבר במספר מועדים, בין הרמות
 

 
 ל"יח

 תלמיד הקבצה

 'כיתה ט

ציון שנתי    

 'בכיתה ט
 הערות

 ל"יח 5

 75-100 (ט"עמ) 1'תלמידי כיתה ט

 80-100 תלמידי מצוינות 

 86-100 'הקבצה א

 ל"יח 4-5

 "אופק"

להבחן במבחן מעבר בסוף ניתן  55-54 (ט"עמ) 1'תלמידי כיתה ט

         .ל"יח 5השנה לקבוצת 

 .ומעלה 55 - מעברציון 

 56-50 תלמידי מצוינות

 06-05 'הקבצה א

 ל"יח 3-4

 "גשר"

להבחן במבחן מעבר בסוף ניתן  55-00 תלמידי מצוינות

 .ל"יח 4-5השנה לקבוצת 

 .ומעלה 55 - מעברציון 
 56-50 'הקבצה א

 ל"יח 3

להבחן במבחן מעבר בסוף ניתן  55-00 'הקבצה א

 .ל"יח 3-4השנה לקבוצת 

 .ומעלה 55 - מעברציון 
 06-166 'בהקבצה 

 ומטה 55 'בהקבצה  / 'הקבצה א ל"יח 3

מבחן מסכם על החומר ביבחנו 

          . 'שנלמד בכיתה ט

 .בסוף אוגוסטהמבחן יתקיים 
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 ריכוז קריטריונים למגמות .2

 

 ' אשכול ב 'אשכול א מקצוע
 (ומעלה 57ממוצע )

  פיזיקה
 ל"יח 5 ,4-5 :מתמטיקה

 ומעלה 08: מדעים
 ומעלה 08: פיזיקה

 ומעלה 08: מדעים ומעלה 08: מדעים ביולוגיה

  ומעלה 08: מדעים כימיה
 ל"יח 4-5: מתמטיקה

  ומעלה 08: מדעים
 ל"יח 4-5: מתמטיקה

 תוכנה הנדסת
 ומעלה 05: ממוצע כללי

  ומעלה 08' הקבצה א  :מתמטיקה
 

 

 סייבר

 ומעלה 05: ממוצע כללי
  08-088' הקבצה א  :מתמטיקה

 'הקבצה א 05-088: אנגלית
 ל"יח 5מקצועי מדעי נוסף ברמה של 

 מבחן קבלה וראיון אישי 
  

 

 ל"יח 4-5 :מתמטיקה מדעי המחשב
  ל"יח 5  :אנגלית

  מעלהו 08: גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה גיאוגרפיה

 :יסטוריהספרות וה, אזרחות מדעי החברה
 ומעלה 08 

 

 ומעלה 08: אזרחות משפט עברי
 ומעלה 08: ך"תנ

 

 ומעלה 08: ספרות  ספרות

  ערבית
  ומעלה 08 :ערבית

 מבחן קבלה
 

 תיאטרון
 ומעלה 05 :ממוצע כללי

 מבחן קבלה 
 

  קולנוע
 ומעלה 05 :ממוצע כללי

 מבחן קבלה 

 אומנות
 ומעלה 05 :ממוצע כללי

 ו תיק עבודות/מבחן קבלה מעשי או 
 

 מחול
 ומעלה 05 :ממוצע כללי

 מבחן קבלה 
 

 



ל ר ב - ת י ב
0 9 - 7 4 5 1 3 3 3  . ל ט
0 9 - 7 4 5 1 3 3 7  : ס ק פ
amiasafs@gmail.com

בית עם שורשים ועם כנפייםבית עם שורשים ועם כנפיים
בי�ס על יסודי מ.א. דרום השרון


