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 בקריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט 
 אתם דור ההמשך...  

 

 

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

 
 

 שלום לך,
 

 לקראת המעבר לכיתה י"א מוגשת לך חוברת המפרטת את מגמות הלימוד והתוכניות השונות לשנה

הבאה. המטרה העיקרית שלנו היא לצייד אותך בערכים שיסייעו לך בפיתרון דילמות ויבהירו לך מה מותר 

ואסור, טוב ורע. בנוסף אתה מתכונן לקראת העתיד. העתיד שלך ושל כולנו. מיומנות וכישורים שונים 

התכונן כראוי לאתגר מהמוכר לך ידרשו כדי להצליח להוביל ולהשתלב בחברה. אנחנו כאן כדי לסייע לך ל

 החדשנות שלפניך. 

 

מרכיב חשוב הוא איכות תעודת הבגרות. יש תעודה שהיא נייר בלבד!! ויש תעודה איכותית, כזו שתפתח 

לפניך את שערי האוניברסיטאות. תאפשר לך יתרון משמעותי על אחרים בפקולטות היוקרתיות. לכן 

מגמות הלימוד. לבדוק היטב אילו שינויים על ת מוטלת עליך אחריות גדולה לבחון מחדש את ההחלטו

 ובאילו לדבוק ולא לשנות דבר., ומקצועות תלמד

 

 יש לשקול מה היתרונות לגבי הדברים החשובים לך באמת : עניין, סקרנות, כישרון, חדשנות וקריירה.

 תמטיקה יח"ל מ 4-5ד ומלבד הבחירה במגמות הנכונות )בשבילך!( יש לזכור שיש חשיבות עצומה ללמ

יח"ל אנגלית. מפתחי התוכנות המוכרות לך כמו: וואטסאפ, מסנג'ר, פייסבוק ואחרות לא יכלו לייצר  4-5ו 

כך מוכרות לנו ללא ידע נרחב במתמטיקה . כדי שתוכל להצטרף -לנו את התשתיות הטכנולוגיות הכול

  תמטיקה ברמה גבוהה.לדור המהנדסים והמדענים שיכינו את העולם שלך, חשוב שלא תוותר ותלמד מ

 גם כאומן, רופא או מורה יש לחשיבות לתעודה אקדמית ומדעית.

רכזת, לרויטל מנהלת החט"ע  או אלי. נשמח להקשיב ליועצת, ל, יםבכול שלב אתה מוזמן לפנות למחנכ

 ד.ולך לייעץ ולהסביר. זה הזמן לחלום, להעז  וללמ

 

 
 ובשם צוות המחנכיםבשמי , יוסף בשם רויטל בר

 בחירה טובה, חכמה ואמיצה!!! לךים מאחל
 

 
 
 

                יוסף                                                              אבי קיש                                                     רויטל בר          

 מנהל קריית החינוך                            מנהלת חט"ע                                             

 שליט-ע"ש עמוס דה                                                                 
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 ארגון הלימודים ותעודת הבגרות:
 

ארגון הלימודים ומבנה ההערכה בבית הספר, משקפים תפיסה חינוכית כוללת הנשענת על תשתית 

למידה ועל דמותם הרצויה של בוגרי ביה"ס. כל זאת -ה מתקדמת לתהליכי הוראהערכית, על גיש

 .2014בהלימה לתכנית "ישראל עולה כתה" אשר גובשה במשרד החינוך בשנת 

 .יצומצמו מספר שאלוני הבחירה ברוב המקצועות 

 .בעתיד יקבעו קריטריונים לשימוש בתעודת הבגרות כתחליף לפסיכומטרי 

 יםהנלמד תכניםמה %70גרות רק על התלמידים יבחנו בב. 

 על פי הערכה חילופית: תלקיט, עבודות, חקר, וכו.הציון מהתוכן יקבע  %30-ב 

 י"ב -בחינות הבגרות יתקיימו רק בכיתות י"א 

 

 

 

  :מהן חובות הלמידה וההיבחנות לזכאות לתעודת בגרות

 זכאות לתעודת בגרות מחייבת לענות על כל הדרישות המצטברות האלה:

קהילתית בכל אחת משנות -ולמעורבות חברתית בתכנית להתפתחות אישיתלעמוד בהצלחה     .א

 הלימוד  בחטיבה העליונה.

 שעות שבועיות במשך שנת לימודים אחת. 3בהיקף של  לעמוד בדרישות הסף בלימודי מדעים    .ב

 לעמוד בדרישות הסף בשני מקצועות של השכלה כללית ובחינוך גופני.    .ג

ספרית במקצועות אלה ולעמוד בהצלחה -, להשתתף בתכנית הביתליבהמקצועות י"ל  10ללמוד     .ד

 בבחינות החיצוניות.

, להשתתף בתכנית מקצועות בחירה( 3)ועד  יח"ל 5ללמוד מקצוע מורחב אחד לפחות, בהיקף של     .ה

 ות ובמטלות.ספרית במקצוע זה ולעמוד בהצלחה בבחינ-הבית

 .מוד לפחות במקצועות החובה והבחירהיחידות לי 22לצבור סך של     .ו

 

 

 אנו מאחלים לכל תלמידינו הצלחה גדולה ומצויינות בכל התחומים!!!!
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 "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" -חינוך חברתי ערכי 

 

החל מכיתה י' ועד כיתה י"ב יפעלו התלמידים במסגרת התכנית "התפתחות אישית מעורבות חברתית" 

היא להביא את התלמידים לפתח נכונות  מטרת התכניתנאי לקבלת תעודת בגרות. תשעמידה בה מהוה 

להתנדב ולתרום מעצמם ולטפח ערכים של עזרה הדדית וראיית צרכי האחר בחברה. בד בבד להתנדבות 

זאת יעברו התלמידים תהליך התפתחותי ורכישת מיומנויות של ניהול עצמי, אחריות, מסירות, מודעות 

 ,תקשורת בין אישית, אמפטיה, איתור צרכים , תיעוד ועוד..   עצמית, הקשבה

 

 טבלת פריסת השעות במסגרת המעורבות בקהילה:

 

 כיתה יוד מרכיבים

 אני והקהילה

 כיתה י"א 

 אני והחברה

 כיתה י"ב 

 אני והמדינה

 שעות 30 שעות 30 שעות 60 פרטנית התנסות מעשית

 פרויקט חברתי

 אישי או קבוצתי

 יתהתנסות מעש

 )פרויקט( קבוצתית

 שעות 30 שעות 30

 שעות 30 שעות 60 שעות 90 180סה"כ 
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 :מגוון מקצועות הלימוד לבחירה ותנאי הקבלה

 אנו מאפשרים לתלמידינו מבחר מקצועות מוגברים ואפשרויות של צירופים מגוונים.

ות עם חייהם בעתיד. מימוש תהליך אנו רואים בתהליך הבחירה ערך מרכזי המכין את תלמידינו להתמודד

הבחירה מתאפשר בעזרת יצירת מערכת אשכולות הפותחת בפני התלמיד אפשרויות בחירה בין  מקצועות 

 רבים ועריכת שילובים מגוונים בין תחומי הדעת: בין מדעי הטבע, הרוח, האמנויות ומדעי החברה.

 . אשכול א'ך "ל מתוחי 5על התלמידים לבחור מקצוע מוגבר של  שלב א:ב

 . אשכול ב'מוגבר שני מתוך : לבחור מקצוע  שלב בב

 

"ל נוסף )כולל עבודת גמר( יכלל חי 5. כל מקצוע של "לחי 5מקצועות מוגברים של  שלושהעד  בחורניתן ל

 שעות, ללא יחידות הלימוד.  450  -בתעודת הבגרות בחלקה התחתון, ויכתב היקף שעות הלימוד 

סוציולוגיה, -בלבד מבין המקצועות: גיאוגרפיה, אמנות, פסיכולוגיה רו מאשכול א'יבח -מב"ר  תלמידי 

 תיאטרון, מגמת חנ"ג, תקשורת, מוסיקה.

 מבין שני האשכולות. מקצוע מדעי אחדיבחרו לפחות  -  תלמידי מופ"ת

 

 !שימו 

ומעלה  80יח"ל רק אם ציוניו  5 חדש של  תלמיד יוכל לבחור מקצוע
 ממשיך.מוגבר ההבמקצוע 
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 מקצועות ממשיכים:   

 

 מקצועות חדשים הנפתחים בי"א:

 
קצוע בסוף כתה יוד יח"ל באנגלית שציונם במ 5המקצוע מיועד לתלמידי 

 באנגלית. יראיון אישומעלה ומותנה ב 80הינו 

דיפלומטיה וקשרים בינלאומיים 

 חדש!!! – באנגלית

 ערבית ומעלה בערבית ביוד. עניין בשפה ובתרבות הערבית. 80ציון 

 צרפתית ומעלה בצרפתית ביוד.   80ציון 

 "ל(חי 2+3* ספרות וקולנוע ) ומעלה ברבי מלל. 80למתענינים בספרות עולם. תלמידים שציונם 

ומעלה בתנ"ך והם בעלי חיבה מיוחדת ועניין  80ציון תלמידים שהישגם 

 לטקסט המקראי.

 "ל(חי 2+3* תנ"ך מוגבר )

 מדעי החברה )מד"ח( ומעלה ברבי מלל. 75שנתיים! ציון 

 סוציולוגיה-פסיכולוגיה

 

 :לתשומת לבכם *

  
)תוספת של  נלמדים כהרחבת מקצוע הבסיסותנ"ך מוגבר  , היסטוריה וקולנועהמקצועות ספרות וקולנוע

 כמוגבר שני.  רקאלא אינם נפתחים כמוגבר יחיד, יח"ל( ולכן  3

 משתתפים. 15מינימום לפתיחת קבוצה הוא 

 "ל:חי 5מקצועות ברמת  תנאי קבלה:

 אמנות ומעלה באמנות ביוד. אהבה להרחבת אופקים ויכולת כתיבה. 75

 ביולוגיה "ל.חי 3ומעלה במתמטיקה  80ומעלה בביולוגיה ביוד.  80

 גיאוגרפיה ומעלה בגיאוגרפיה ביוד. 75

 י"ל( 10הנדסת תכנה ) נה ביוד.ומעלה בהנדסת תכ 80ציון 

מגמת חינוך גופני עיוני ומעשי:  ומעלה בחנ"ג. 80ומעלה במגמת חנ"ג.    75ציון 

 חדר כושר, או אירובי 

 כימיה "ל. חי 4-5ומעלה בכימיה ביוד. ציון חיובי במתמטיקה ברמות  80ציון 

 סוציולוגיה-פסיכולוגיהמד"ח:  ומעלה במבחן מעבר בסוציולוגיה על תכנים שנלמדו ביוד. 75ציון 

 מדעי המחשב ומעלה במדעי המחשב ביוד. 80ציון 

 מוסיקה כשרון ועניין בתחומי המוסיקה.  קריאת תווים חובה.

 פיסיקה "ל ובפיזיקה.חי 5ומעלה במתמטיקה  75

 80מבחן אודישן של מונולוג מהמחזאות הישראלית או העולמית, בציון של 

 ומעלה.

 תיאטרון

תרגילים  3הגשת  ומעלה בתקשורת עיונית ובתקשורת מעשית. 80 - ןציו

 רצינות, אחריות, השתתפות פעילה בשיעורים. -התנהגות  נבחרים.

 תקשורת המונים
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 אשכולות הבחירה

 

 תשע"ח  –פריסת מקצועות הבחירה בתשע"ז  -שכבת י"א 
 
 

 אשכול א':
 

 אשכול אומנויות וספורט אשכול מדעים

הנדסת 

 תכנה

מדעי 

 המחשב

 חינוך גופני תקשורת מוסיקה תיאטרון אמנות ביולוגיה כימיה

 
 
 
 
 

 
 
 ':באשכול 

 
 

 אשכול מדעי הרוח אשכול שפות אשכול מדעים
 

אשכול 
 ספורט

אשכול 
 חברה

דיפלומטיה  ערבית ביולוגיה כימיה פיזיקה
וקשרים 

 בינ"ל

ספרות 
 נוע**וקול

תנ"ך 
 מוגבר**

סוציולוגיה  חינוך גופני
 פסיכולוגיה

-מואץ י"א
 י"ב

 
 

 :(18:00-16:00)ילמד בין השעות  'גאשכול 
 
 
 

 
 
 2 –יח"ל הבחירה מצטרפות ל  3במקצועות ספרות וקולנוע, תנ"ך מוגבר, **

   ה בבונוס באוניברסיטה.י"ל המזכ 5יח"ל חובה, למקצוע מוגבר בן  
 

 משתתפים. 15מינימום לפתיחת קבוצה הוא 

 
 
 
 
 
 
 

 אשכול חברה וסביבה

 סוציולוגיה פסיכולוגיה

 )ממשיך(

אדם  גיאוגרפיה

 וסביבה

 אשכול שפות
 

 

 עבודת גמר צרפתית ערבית
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 לוח זמנים לבחירת מקצועות הלימוד

 . יש להחתים הורים בטופס המצורף, לצלם ולמסור למחנך הכיתה. 1

 פרטים יבואו.  –. הרשמה מקוונת באמצעות האינטרנט 2

 .7201למרץ  20 -תהליך זה יסתיים עד ה    

 על בסיס מקומות פנויים בקבוצות הלימוד. יענו מאחרים בקשות. 3

 
 

 

 "החיים, זוהי המלאכה שברצוני ללמדו...

 הוא יהיה קודם כל אדם,

 כל שאדם צריך להיות !!!"

 

 אמיל רוסו()                                                        
 

 

 

 

 חלטה הנכונה.נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך לקבל את הה

, בפייסבוק או   www.deshalit.co.ilצור קשר באתר בית הספר באינטרנט

 או במייל למנהלת חטיבה עליונה,  08-9379999בטלפון: 

 revitalbj@gmail.com רויטל בר יוסף:

 

 

 

mailto:revitalbj@gmail.com
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   ליתדיפלומטיה וקשרים בינלאומיים באנג  

   ערבית 

 צרפתית    

  ספרות וקולנוע 

 תנ"ך מוגבר 

 מדעי החברה 

 עבודות גמר 
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  :דיפלומטיה וקשרים בינלאומיים באנגלית
 

Diplomacy and International Communication in English 
 

. במגמה יפתחו האנגליתהנלמדת בשפה תחומית -היא מגמה חדשנית ובין דיפלומטיה וקשרים בינלאומיים

יח"ל, בהבעה בע''פ, בכתב ובקריאה. כמו כן,  5-התלמידים יכולות גבוהות באנגלית, מעבר לרמה הנדרשת ב

אישית, חשיבה ביקורתית ויצירתית, כישורי מנהיגות, משא ומתן, יישוב -יפתחו מיומנויות כגון תקשורת בין

לאומית בשפה האנגלית יעשו זאת -ומטיה ותקשורת ביןדיפל תלמידים שיבחרו במקצועסכסוכים וגם תרגום. 

 בנוסף על בחינות בגרות החובה באנגלית. 

זהו המקום בו התלמידים ילמדו להכיר ולהבין את האחר ותרבותו, ליצור תקשורת  מדוע כדאי ללמוד במגמה?

ולם ציבור או עניין יעילה בסבלנות וסובלנות, להביע דעותיהם באנגלית בצורה חופשית ומשכנעת, ולייצג בק

תלמידים בחייהם האישיים בהווה ובעבודתם יועילו לאלה מיומנויות  ציבורי בצורה משמעותית ואפקטיבית.

  .בעתיד

יח"ל. היא מתאימה  5המגמה מיועדת לתלמידים הלומדים ונבחנים באנגלית ברמת  למי מיועדת המגמה?

את עצמם באנגלית, ותלמידים אשר מעוניינים להכיר לתלמידים בעלי רצון, יכולת עניין ומוטיבציה להביע 

 וללמוד תחומי דעת שונים כגון תקשורת, יחסים בינלאומיים, לימודי תרבות, דיבייט, מנהיגות ואתיקה.

  תנאי הקבלה למגמה:

      80בסוף כתה יוד הינו אנגלית שציונם ב ,יח"ל באנגלית 5תלמידי 

 ומעלה.

     ראיון אישי 

 

הלימודים יעשו באמצעים חווייתיים ופעילים באמצעות סדנאות, משחקי תפקידים,    דים:תוכנית הלימו

הדמיות, דיונים, עבודה בקבוצות, טיפוח עבודת צוות, מרצים אורחים ושיתופי פעולה עם בתי ספר אחרים 

 .בארץ ובעולם

הבסיס יתמקדו  לימודי - :Communication Skillsמיומנויות התקשורת יח"ל  3 –א. לימודי בסיס 
לאומיים. התלמידים ילמדו וישתלמו במיומנויות -תרבותיות, מדיה ויחסים בין-בנושאים הבאים: דיפלומטיה, רב

הלימודים יתחילו בכיתה יא' ויימשכו עד סוף כיתה י"ב. בחינת  .הדיון והדוברות, כישורי מנהיגות ועבודת צוות
 מהציון הסופי. 60%בגרות חיצונית תתקיים בכיתה י"ב. חלק זה הוא 

 
י"ב ילמדו התלמידים פרק הרחבה אחד בנוסף ללימודי -בכיתות י"א יח"ל נוספות( 2פרק הרחבה אחד )ב. 

יח"ל(. חלק  2. בסוף י"ב תתקיים הערכה בית ספרית )ניהול סכסוכים ויישובםאו  מיומנויות התרגוםהבסיס: 
 מהציון הסופי. 40%זה הוא 

 :'גום מיומנויות התר  אפשרות א- Translation -   בפרק זה התלמידים יפתחו הבנה מעמיקה של מבנה
השפה וילמדו על אמצעיה המגוונים. הם ירכשו ידע ומיומנויות בשפת המקור ובשפת היעד שיסייעו 

 .בתרגום טקסטים ויספקו למשתמש פתרונות תרגום מתאימים להקשר ולתרבות

 :'ניהול סכסוכים ויישובם אפשרות ב - – Conflict Management   בפרק זה ייחשפו התלמידים למגוון
הגורמים העומדים בבסיסו של סכסוך וילמדו עליהם. תהליך הלמידה והחקירה יכלול מרכיבים 

תרחישים. בחלק המעשי ילמדו התלמידים לגשר, לנהל וליישב סכסוכים.  תיאורטיים, ניתוח וייצור של
חברתיות מחוץ לבית הספר ושם יישמו את הידע -לתיותנוסף על כך, ישתתפו במגוון פעילויות קהי

  .שרכשו
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 !   مرحبًا بِكم      ערבית
 

חשיבות רבה נודעת ללימוד השפה הערבית ותרבותה באזורנו. מדינת ישראל 

מיליון דוברי ערבית שפת אם באזור  300-ממוקמת במרחב דובר ערבית )כ

ינה הם ערבים. מכאן שידיעת מתושבי המד 20%-יותר מהמזרח התיכון(, וכמו כן 

 השפה והכרת התרבות הינם, בראייתנו, חובה עבור כל ישראלי. 

 

  :תוכנית הלימודים

 שפת העיתונות והתקשורת.   .1

ספרות ערבית מודרנית, פרקי קוראן נבחרים ומסורת   .2

 אסלאמית.

 הפועל, הדקדוק והתחביר, כנדבך להבנת קטעי הקריאה.   .3

הערבית המדוברת, כחלק אינטגרלי משיעורי המגמה,   .4

 האדם ברחוב.  וככלי ליצירת קשר ויכולת הדברות עם

 גיבוש  אקטואליה, קטעי שמע, שירים וסרטים, וכן פעילויות  -תרבות ערבית ופעילות העשרה מגוונת   .5

פייה משותפת וחשיפה מחוץ לביה"ס, כמו: סיור לתלמידי המגמה בסביבה ערבית, הרצאות העשרה וצ

 בהצגה הקשורה בתרבות הערבית.  

  

       א מקיימים פעילות גדנ"ע , ". במסגרת זו תלמידי ישיתוף פעולה עם חיל המודיעיןביה"ס מקיים

 . וד"מודיעין באופק", כהמשך לגדנ"ע מזרחנים אליו יוצאים בכיתה י

      ב. חשוב לציין, שעמידה "י "ל, מתקיימת בסוף כיתהחי 5בשפה הערבית ברמת  בחינת הבגרות                           

 .אחוזים בחישוב הציון ללימודים גבוהים 25-20בונוס של "ל מקנה חי 5-בבחינת הבגרות ב 

 

 "ל?חי 5מהן האפשרויות הנפתחות ללומדי ערבית במסגרת 

 האישי והן  השכלה שפתית ותרבותית ו"הכרת האחר". ידיעת השפה הערבית עשויה לתרום הן בפן

 בפן שימושי עתידי )תעסוקה, טיולים, תקשורת בינאישית וכיו"ב(.

  ,שירות צבאי ביחידות מודיעין שונות בתפקידים מסווגים, רבי אחריות

אתגר ועניין. אפשרות להשתלב בתוכניות שירות יוקרתיות כדוגמת 

פרויקטים מתקדמים בצה"ל, המשלבים ערבית עם תחומי דעת שונים 

 למשל(.)מחשבים 

  השתלבות עתידית בתפקידים בעלי עניין בקהילת הביטחון והמודיעין ומשרדים ממשלתיים שונים

 )דוגמת משרדי החוץ והביטחון(.

 אינטרנט וכו'(, תרגום, מחקר -השתלבות בשוק האזרחי: תחום התקשורת )חזותית, כתובה

שא פילוח נתונים ואקדמיה, כמו גם חברות שונות הדורשות ידע בשפה הערבית, למשל בנו

 סטטיסטיים הנוגעים למגזר הערבי.

 ! وسهال  أهال 
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 צרפתית:

לכפר גלובלי, לימוד השפה הצרפתית מהווה עוד מפתח  ךבימנו, כאשר העולם הפ

 להתקדמות בעולם התקשוב, הפרסום וביתר תחומי החיים.

 

 ולם: זו השפהצרפתית היא שפה בינלאומית המשמשת לתקשורת, ומדוברת במדינות שונות בע                                                                                         

בארצות  ובמספר מדינות באירופה )בלגיה, לוקסמבורג....(, ברוב מדינות אפריקה,   רשמית של צרפתה 

 .המגרב ובקנדה

 ח לשפות לטיניות אחרות.צרפתית היא השפה הרשמית של האיחוד האירופאי ושפת מפת 

 ידיעת השפה הצרפתית היא נכס. השליטה בשפה מאפשרת יצירת קשרים מדיניים וכלכליים                                   

 ישירים עם אנשים במדינות דוברות צרפתית. 

 

 שליט מהווים המשך ללימודי הבסיס בחטיבת הביניים.  לימודי  השפה  הצרפתית  בתיכון דה

שימוש בטכנולוגיות  רכי הלימוד מגוונות ומשלבות בתוכן האזנה, צפייה בסרטים ובתכניות טלוויזיה,ד

 קריאה בעיתונים והעשרה בתחום תרבות צרפת. )תוכנות מחשב וסמרטפון(,

 . תוך דגש על מיומנויות התקשור בעל פה ובכתב הלימודים כוללים את הצד הלשוני, התחבירי והספרותי,

ערך... נסיעה לצרפת –ים התלמידים מפעילויות שונות, המזכות את הזוכים בפרסים יקרי נהנ-כמו כן

 ועוד...

 חשיבות לימודי השפה הצרפתית ותרבות צרפת
 

  לימודי הצרפתית ותרבות צרפת מרחיבים את האופקים של התלמיד ומכינים אותו לקראת האקדמיה

 ת(.)צרפתית מוכרת כשפה זרה שנייה בחלק מהאוניברסיטאו

  באוניברסיטאות השונות בארץ  ניתן להמשיך את הלימודים במסגרת לימודי השפה הצרפתית לקבלת

 או לתרגום.  B.A–תואר 

 בצבא,יחידות המודיעין מעוניינות בדוברי שפה זרה לתפקידים מעניינים ומאתגרים. 

 
מדות בכיתה. יות הנלספרותהמבוסס על יצירות יוגש תיק עבודות מהלך הלימודים בכיתה י''א ב

 התלמידים יבחנו בעל פה ובכיתה י''ב תעכך בחינת בגרות בכתב.

 
 בחינה בעל פה. 30% -בחינה בכתב   70%: מבנה הבגרות

אחוזים בחישוב הציון  20-25יח''ל מקנה בונוס של  5-חשוב לציין, שעמידה בבחינת בגרות ב

 ללימודים גבוהים.

 

BONNE CHANCE! 
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 ספרות וקולנוע:
 

 

יחידת לימוד זו מזמנת ללומד מפגשים עם דמויות  -"ל חי 1 –צירות מספרות העולם מבחר י

ועולמות גם מחוץ לגבולות הזמן והמקום. מפגשים מעין אלה עשויים להתרחש באמצעות קריאה ולימוד 

 ימינו: -של מבחר יצירות מן הקלאסיקה  ומספרות בת

  :הומרוס" מאת האודיסיאהפרק מתוך "אפוס. 

 :סרוונטס" מאת מ. דון קישוטשני פרקים מתוך " סיפורת. 

 גוגול" מאת האף" :נובלה. 

 :שקספירמאת  חלום ליל קיץ קומדיה. 

  :מאת משוררים ומשוררות המיצגים את המיטב  ששה שירים נלמדשירה

 שבתרבות  המערב.

 

הנושאים  מן מאחדהתלמידים ילמדו מבחר יצירות ספרות המתמקדות בשאלות  -"ל חי 1 -נושא בחירה  

 הבאים: 

כיצד מיוצגים נשים וגברים בספרות האם על ידי סטריאוטיפים, האם על ידי תפקידם במשפחה,  -  א. נשיות וגבריות

 בחברה או  בתרבות? 

מהם התהליכים המאפיינים את חווית ההתבגרות? באיזו מידה מצליחה דמות המתבגר  -  ב. התבגרות בראי הספרות

 לממש את עצמה?

 

 )כיתה י"א( "לחי 1 –חקר  עבודת

 ת בגרותבמסגרת יחידה זו נלמד נושא הקשור לעולם הספרות והקולנוע ובעקבותיו יכתבו התלמידים עבוד

 בנושא. 

 

 הלימוד ילווה בהקרנת סרטים הקשורים לעולם הספרות.
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 תנ"ך מוגבר:
 

 עדותיו. הוא התשתית התרבותית של עם ישראל על כל פלגיו, גווניו ו התנ"ך 

  מבוסס יסוד קיומנו כעם ובו מעוגנת זכותנו על הארץ.  התנ"ךעל 

 הוא הספר המפורש ביותר בעולם והמתורגם לכמעט כל שפות העולם.  התנ"ך 

  שלוש הדתות המונותיאיסטיות : היהדות, הנצרות והאסלאם.   מתבססות התנ"ךעל 

 

חקות אחר החידה מהו סודו של התנ"ך לימודי התנ"ך יאפשרו לתלמידים להתמהו סודו של התנ"ך? 

אהבות וניאופים ות, ולהיווכח כי הטקסט המקראי מזמן עיסוק בחומרים על זמניים: תככים ומזימות פוליטי

נכונה חוויה אינטלקטואלית ורגשית  ומדכאילו נלקחו מהעיתונות העכשווית. הטקסטים נבחרו בקפידה כך שלל

  . בלתי נשכחת
 

                                                                                                                  תוכנית הלימודים:

  שתי יחידות לבגרות חיצונית.לומדים כל התלמידים 

 תוכניות הלימוד ביחידות המוגברות:

 

עבודה כהערכה   "לטייל עם התנ"ך"שלישית: יחידה 

 בכיתה י"א.  בית ספרית חלופית בהערכה פנים

לנו הישראלים קיימת הזכות לטייל בארץ התנ"ך ולהכיר 
מקרוב את המקומות בהם התרחשו האירועים. כמו 

  לעמוד במקום בו עמד דוד כאשר כתב בתהילים: "ירושליים הרים סביב לה". במסגרת תכנית זו נלמד שני נושאים:
 שלים ומעמדה במקרא.ירו, והשני ארץ ישראל מהבטחה למימוש הראשון:

 :]הסיורים כרוכים בתשלום[  ארבעה סיורים לימודיים מודרכיםנצא לבמהלך השנה 

  לפני המצור האשורי השילוח אותה בנה חזקיהוהיכן הכל התחיל, נעבור בנקבת נראה  בעיר דוד. 

  נעמוד נרגשים במקום בו מצאו שאול ובניו את מותם.  בסיור בגלבוע 

   בתקופת המקרא. הפלישתים שהיו האויב המר של ישראל אתונכיר מקרוב  בשפלת יהודהנבקר 

   "נרעה צאן, נשאב מים מבאר, נטחן חיטה, נשב באוהל אברהם ועוד. נאות קדומיםשמורה בנסיים "ביום מקראי.. 
 

 
 בחינת בגרות חיצונית בכיתה י"ב. חמש מגילות רביעית:יחידה 

 

 מצריים.אהוב לאהובתו ונשווה אותם עם שירי אהבה  : נעקוב אחרי שירי אהבה ביןשיר השירים 

 לבועז )מה קרה שם בגורן?( ועד להפיכתה לסבתא של דוד המלך.של רות : אהבתה מגילת רות 

 נלמד פרק בקינות על חורבן בית המקדש מגילת איכה :. 

 נלמד פרקים פילוסופים מספרות החכמה העוסקים בשאלת "מהי תכלית חייו של האדם"?קוהלת :  

 נכיר את המלך אחשורוש, כיצד נשלט ע"י משרתיו, כיצד על כולם גוברת אסתר המלכה בחכמתה מגילת אסתר :
 ויחד עם דודה מרדכי מסכלים עוד ניסיון להכחיד את העם היהודי. 

  דמות החכם העומד מול שליטי עולם ויכול לכל התלאות: בספר דניאלנכיר מספר פרקים 
 

 בחינת בגרות פנים בית ספרית בכיתה י"ב.  "היגות"מנהיג ומנ :יחידה חמישית

נושא המנהיגות הוא נושא אוניברסלי, המזמן דיון פורה ועשיר שיכול לשקף השקפות עולם והנחות יסוד של המקרא ושל 
. אחרי לימוד וניתוח קורותיהם של דודו משה –לומדיו. הכתובים מאפשרים עיון מעמיק בעולמם של שני מנהיגים 

 כמנהיגים עתידיים. שלנו משה ודוד נוכל להבין עקרונות חשובים בהנהגה ודרכים להימנע מכישלונות ם המנהיגי

 

 למה תנ"ך? כי תנ"ך לומדים באהבה !!!
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 פסיכולוגיה -מדעי החברה: סוציולוגיה 
 מקצוע מרתק

 שיעורי הצלחה גבוהים בבחינות הבגרות
 תנאי קבלה: סקרנות, מוטיבציה ואהבת אדם.

 .בבונוס באוניברסיטהמזכה 
 

 תוכנית הלימודים:
א, ובחינת בגרות חיצונית "שעות לימוד שבועיות בכיתה י 6 - יח"ל סוציולוגיה 2

במהלך השנה נצא לסיור לימודי להכיר  מחומר הלימוד. 70%בסוף השנה, על 

 הערכה חלופית. 30%תרבות משנה "מקרוב". על הסיור תוגש עבודה שתהווה 

ב .ציון הבגרות יורכב מההישגים "שעות לימוד במהלך י 6 -וגיהיח"ל פסיכול 2

 במבחנים במהלך השנה וכתיבת מטלת ביצוע על חומר הלימוד.

  ב."בהנחיית מורה במהלך כיתה י עבודת חקר עצמאית -יח"ל  1
 

  .הבנה טובה יותר של עצמו הלומד מרוויח:

                        המין השני. הבנה טובה יותר של יחסיו עם הוריו, חברים ובני      
 יכולת התמודדות טובה יותר עם קשיי גיל ההתבגרות ועם מצבי לחץ שהחברה המודרנית מזמנת.                    

 
 .המפתח לחוויה כדי לראות ולהבין את עצמי ואת והמתרחש סביבי

  :אצלנו תקבלו מענה לשאלות מהחיים
 עתיד?ב האם המוסד המשפחתי יתפורר 
 ?מדוע שיער הזוגות הגרושים עולה מדי שנה 
 .כוחה של קבוצה והשפעתה על התנהגותנו 
 ?מהם מאפייני תרבות הנוער הישראלי 
 ?איך הזהות האישית שלי מתפתחת 
 ?מהי סטיה חברתית 
 ?מדוע בנים משחקים במכוניות ובנות בבובות 
 .השפעת הגלובליזציה והטכנולוגיה הפוסט מודרנית על חיינו 

 

   בודת מחקרע
 תלמידי המגמה עורכים מחקר מדעי, כחלק מיחידה אחת  בבגרות על מנת ליישם את החומר הנלמד.

קעקועים בראי , הגורמים לבחירת בן זוג, לשירות בצבא המוטיבציה :אתה בוחר את הנושא שמעניין אותך

 ! דומא גבוהים   –בעבודת המחקר  שיעורי הצלחה ...התרבות

       

 
  היינו רוצים לדעת ולהבין מה מניע אותנו בחיים ואיך מתפתחת האישיות. כולנו 
 ? מה עובר עלינו בגיל ההתבגרות 
 ?למה אני בלחץ, איך ניתן להתמודד עם חרדת מבחנים 
 ?אני כל הזמן רב עם הורי, האם זה נורמאלי 
 ?חלמתי חלום אתמול, מה המשמעות שלו 
  ,מהי אינטליגנציהIQ .וכיצד מודדים אותה 

 

 תלמידים מספרים על מדעי החברה:

 "אחר, שונה ומיוחד, מאד מומלץ."         

 "בזכות מדעי החברה סוף סוף הצלחתי"         

 "הלימודים במדעי החברה עזרו לי מאד גם במקצועות אחרים: אזרחות, חיבור, ספרות."

  "תמקצוע שמאפשר לך להסתכל על החיים והסובב אותם בצורה אחר"            

 "מעניין, מעניק נקודות מבט אחרות להבין דברים שמתרחשים בתוך נפשנו."         
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 י"ל: 5עבודת גמר בהיקף של 

 

 
חשבתם פעם כי הנכם יכולים להיות חוקרים צעירים? כי אתם יכולים לפתח מיומנויות של חוקר כבר 

פשרות במסגרת עבודת גמר בתיכון? לתלמידים סקרנים ובעלי מוטיבציה להרחיב אופקים ניתנת הא

 יחידות לימוד נוספות.  5לחקור  נושא שאינו בתכנית הלימודים, בהיקף של 

עבודת הגמר היא מטלה לימודית המיועדת לתלמידים עצמאיים ומעמיקים המעוניינים לחקור ברמה 

 אוניברסיטאית ולחוות את חווית המחקר העצמאי, בנוסף ללימוד מקצועות הבחירה שלהם. 

ליך של עבודת הגמר מפוקח על ידי משרד החינוך, מודרך על ידי מנחה אקדמי בתחום החקר, התה

 ומלווה על ידי מורה מבית הספר המרכז את פרוייקט עבודות הגמר.

 

 

 

  :שלבים חשובים בתהליך העבודה

 רכזת עבודות גמר. יש לגבש נושא למחקר ולהוועץ במריה נוטקין, –סוף כתה יוד ב

תחילת השנה תלמיד המעוניין לעשות עבודה יפנה למורה המרכז את עבודות הגמר בבית ב – כתה י"אב

, בליווי מנחה צעת המחקרה  .(עליו להקדים ולבחור תחום חקר ולקרוא ביבליוגרפיה רלבנטית לנושא)הספר. 

ר התלמיד יקבל אישו בהתאם לדרישות הפיקוח על עבודות הגמר.בשנת ה י'א מהאקדמיה, תוגש בינואר 

 ממשרד החינוך ויחל בעבודת החקר. מומלץ להקדיש זמן למחקר בחודשי החופש הגדול בין כתה י"א לי"ב.

 סוף דצמבר.עד  ,השלמת עבודת החקר והגשתה לפי הוראת הפיקוח על עבודות הגמרתיערך  – כתה י"בב

 : ניתן לבחור בין שני מסלולי עבודת גמר

י"ל( שלו.  5-3בחירה )ה נושא בתחום מקצוע אחד ממקצועות בה התלמיד חוקר –עבודת חקר "צמודה"  א.

 ציון העבודה יחליף את ציון בחינת הבגרות באותו מקצוע.

  י"ל בנוסף למקצועות הבחירה שלו. 5בה חוקר התלמיד נושא בהיקף של  – עבודת חקר "לא צמודה" ב.

 

תירשם בתעודה בנפרד )בתנאי  עבודת גמר שכתב התלמיד בנוסף לשני מקצועות מורחבים: לתשומת לבכם

 יסודי(. -שהעבודה אושרה מראש על ידי הפיקוח על עבודות הגמר באגף לחינוך העל

 שעות לימוד( והציון שהתלמיד קיבל. 450בתעודה ייכתב נושא העבודה, היקף הפעילות בשעות לימוד )
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 קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט

 עיריית רחובות

 
 

 
 
 
 כתה : _______  ם התלמיד/ה : __________________ש
 
 
 
 

 : חלהלן המקצועות שבחרתי לתשע"
 

 הציונים :____________-עמידה בתנאי קבלה                   ________________  : אשכול א'
 

 הציונים :____________-עמידה בתנאי קבלה                    _______________   : אשכול ב'
 
 

 ______________________________________________________ בקשות מיוחדות :
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
 
 

  חתימת ההורים ____________                                   חתימת התלמיד : ___________      
 
 

               
 תאריך ____________                       

 
 


