
לקראת המעבר לתיכון

פ"תש



ספריים לקראת המעבר-המהלכים הבית

מפגשים כיתתיים עם מנהלת בית הספר•

שיחות אישיות עם מנהלת בית הספר•

ערבי הורים3•

בוקר פתוח•

ערב פתוח•

מחנכות ורכזת שכבה, יועצת תיכון, ב"יועצת חט–שיחות אישיות •



למידה משמעותית



...המשך–למידה משמעותית 



כיתות ייחודיות

הקניות מורשת יהודית  עםהדגש במגמה הושם על פיתוח חשיבה יצירתית עם –ת"מופכיתת 

ותרבות אוניברסלית

:  כיתה שמאפייניה הם–מגמה מדעית טכנולוגית 

ל"יח4-5מתמטיקה ואנגלית •

ביולוגיה, כימיה, פיזיקה: מגמות מדעיות •

רובוטיקה-ומכנטרוניקההנדסת תוכנה –מגמה מדעית טכנולוגית •

מפתח ומטפח דפוסי פעילות והתנהגות גופנית  , החינוך הגופני מעצב–כיתת אתלטיקה קלה

.ספורטיבית במסגרת הפוטנציאל האישי

בגרות עיונית מלאה–עיוני –ר"מבכיתת 

לא במקצועות החובה–עד שני שליליים -ר"למבתנאי קבלה 

בגרות טכנולוגית  מלאה במסלול ייחודי לתלמידים מתקשים  –טכנולוגי –כיתת אתגר

.מבחינה לימודית

עד חמישה שליליים-תנאי קבלה לאתגר



ל  "יח3,4,5שיבוץ לימודים לרמות מתמטיקה 

:  פי החלוקה הבאה-יקבע על, הציון  לקבלה לרמת הלימוד 
מבחנים דיאגנוסטיים50%+ ציון החטיבה 50%

ל"יח3ל"יח4חדשהל"יח5ותיקהל"יח5כיתה

'  הקבצה אמופת

80-85

'הקבצה א

75-84

'  הקבצה אט"מד

80-85

'הקבצה א

75-84

'הקבצה א'אהקבצות

85-90

'הקבצה א75-8465-74

ומטה64

'הקבצה ב'הקבצות ב



ב"שיבוץ מגמות לפי רמת לימוד במתמטיקה חט

'  הקבצה ב'הקבצה אט"מדמופתמגמות

ומעלה79-מ

'  הקבצה ב

55-69

הנדסת  

תוכנה

858590

808085מכטרוניקה

808085פיזיקה

757580כימיה

707075ביולוגיה

-תקשורת ניו

מדיה

תקשורתתקשורת

עסקיניהולניהול עסקיניהול עסקי

אתלטיקהאתלטיקהאתלטיקה

משאבי אנוש

ר"מבכיתות 

אתגר

אנושמשאבי



ל"יח3,4,5שיבוץ לימודים לרמות באנגלית 

:  פי החלוקה הבאה-יקבע על, הציון  לקבלה לרמת הלימוד 

.  מבחנים דיאגנוסטיים50%+ ציון החטיבה 50%

פי ציוני בחנים ומבחנים-יורכב על(  50%)הציון של החטיבה  

ל"יח3ל"יח4ל"יח5רמת לימוד

–' הקבצות א
ט"ועמכולל מופת 

ומטה75-10060-7459

מציון  ' הקבצה ב75-100'הקבצה ב

ומטה  74



תוכנית הבגרות החדשה

'ללא בגרות חיצונית בכיתה י•

ספרית כחלק מציון הבגרות-הערכה בית•

הערכה פנימית•

אירוע בחינה חיצוני•

2,3רמה –ללא התאמות •

הארכת זמן–1רמה 

מעורבות חברתית במהלך שלוש שנים•











הרכב בחינות הבגרות

.בחינות הבגרות מורכבות ממקצועות חובה ומקצועות בחירה

.ל"יח3-5במקצועות החובה ניתן ללמוד מתמטיקה ואנגלית בהיקף של 

.ל ומעלה"יח5-במקצועות הבחירה ניתן ללמוד מקצוע מוגבר החל מ

19-21: ה מינימום יחידות לימוד "סכ

:ב"י-'פירוט מקצועות החובה הנלמדים בכיתות י

מקצועות  

חובה  

הערות

הערכה  30%יחל2ך"תנ

חלופית  

אירוע בחינה  70%

חיצוני  

הערכה  30%ל"יח2לשון והבעה 

חלופית  

אירוע בחינה  70%

חיצוני  

הערכה  30%ל"יח2ספרות עברית

חלופית  

אירוע בחינה  70%

חיצוני  

הערכה  30%ל"יח2אזרחות

חלופית  

אירוע בחינה  70%

חיצוני  

הערכה  60%ל"יח2היסטוריה

חלופית  

אירוע בחינה  40%

חיצוני  

ל"יח3,4,5אנגלית

ל"יח3,4,5מתמטיקה



המשך  -הרכב בחינות הבגרות 

מקצועות הערכה  

פנימית  

הערותמקצוע

מדעי הטכנולוגיה

מחשבת ישראל  

השכלה כללית

חינוך גופני  מקצועות פנימיים  

מעורבות חברתית  



מגמות/ מקצועות בחירה 

.ל ומעלה"יח5-במקצועות הבחירה ניתן ללמוד מקצוע מוגבר החל מ

:ב"י-'פירוט מקצועות הבחירה הנלמדים בכיתות י

ל"יח10רובוטיקה-מכטרוניקה

ל"יח9מדיה  -ניו–תקשורת 

ל"יח5אתלטיקה–חינוך גופני 

ל"יח5ביולוגיה

ל"יח5פיזיקה

ל"יח5כימיה

ל"יח10(מ"טכ)הנדסת תוכנה 

ל"יח7ניהול עסקי

ל"יח5מדעי החברה

ל"יח5(מ"חנ)תקשוב 

ל"יח21-35-מקצועות חובה כולל מקצועות בחירה –סיכום יחידות הלימוד 

תלמידים15פתיחת מגמה מותנית במספר תלמידים העומד על 



סודו של חינוך נכון "

הוא הזמן והמקום  

בהם נותנים לילד  

"הן מהיד והן מהלב
(יואב סנטו)•


