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 דבר מנהל בית הספר 

 תלמידים יקרים, 

 בחירת מגמה , היא שלב משמעותי ומכריע להמשך לימודיכם בבית הספר. 

 המגמה , והמקצועות המורחבים, הם בעלי משקל מכריע ביחס לאיכות תעודת הבגרות שלכם בעתיד. 

אלה הם תחומי הדעת , בהם תשקיעו את מירב ומיטב שעות הלמידה שלכם בבית הספר, ותהיה להם השפעה 

 כבירה על המשך לימודיכם במוסדות האקדמאים בהמשך הדרך. 

 מן , בברור פנימי על תחומי העניין המרתקים אותו. חשוב מאוד שכל אחד מכם ישקיע ז

הבחירה חייבת להיות מבוססת על החוזקות שלכם , ועל הסקרנות היתרה שאתם מגלים ביחס לתחום הדעת אותו אתם 

 מבקשים להרחיב , ולא להיות מונעים משיקולים חברתיים , או שיקולים של יוקרה וסטטוס. 

 בית הספר הרב תחומי בגין, מציע לכם מבחר עצום של מגמות ומקצועות בחירה להרחבה,  

 בכל אחד מהם ישנם מיטב המורים, המומחים בתחומי ידע השונים. 

 לכל מגמה או מקצוע בחירה ישנם תנאי סף , והם מכוונים לכישורים האישיים הטמונים בכל אחד מכם. 

ותכם כל העת, כדי לייעץ , לכוון ולהמליץ לכם בדרך לבחירה המיטבית לכל אחד רכזי המגמה והמקצוע , יעמדו לרש

 ואחת מכם. 

בכל מקרה חשוב לי לציין שזו גם תקופת מעבר , לא עוד לימודים משותפים עם החברים באופן כללי, כי אם 

 בחירה אישית , שלכל אחד ואחת מכם יש דרך משלו בתוכה. 

כזו שתמקם כל אחד מכם בתחום הדעת המתאים לו, מתוך הבנה שהדרך להצלחה אני מאחל לכם בחירה מושכלת , 

 טמונה בעבודה קשה , במאמצים ובהרבה מאוד שעות של למידה.  

 אין לי ספק שכל אחד מכם שיחליט שזו היא דרכו, ממתינה לו גם הצלחה בהמשך.... 

 בהצלחה גדולה! 

 עופר זפרני 

 מנהל בית הספר
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 בחירתכם...לקראת 

 

 תלמידנו היקרים ! 

בחירה הנכם עומדים בפני למסלול הבגרות בכיתה י', ולקראת כניסתכם  לקראת סיום כיתה ט' בבית התיכון

 משמעותית שתלווה אתכם בשלוש השנים הבאות בבית הספר.

 יקה.תהליך בחירת המגמה, מעמיד בפניכם התלמידים, לבטים רבים המחייבים איסוף מידע ומחשבה מעמ

יש לקחת בחשבון בבחירתכם את הכישורים, היכולות ותחומי העניין שלכם. בחירה נכונה תוביל ללמידה מתוך 

  עניין והצלחה.

ן אתכם חשוב שבתהליך שתעברו תעזרו בבעלי ניסיון: הורים, אחים ומורים ובעיקר תשאלו את עצמכם מה מעניי

 ובאילו מקצועות תצליחו למצות את יכולתכם?

שאיפתנו היא, כי תבחרו את הרכבי הלימוד שלכם על פי נטיות לבכם ומתוך עניין, סקרנות ואתגר. במרבית 

 הלימודיים. הישגכםישנה התאמה בין אלה לבין  המקרים

לכם בקבלת ההחלטה  המידע המצוי בחוברת יסייעבנינו עבורכם חוברת זו, על מנת לקבל החלטה מושכלת ונכונה 

  .המיטבית

 צוות ההנהלה, היועצת והמחנכים ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה ולאפשר ייעוץ אישי לכל המעוניין. 

 אנו מאחלים לכם מעבר מוצלח ומהנה והמשך לימודים פורה בחטיבה העליונה. 

 

 י' -ט', יועצת בית עינת עוזיאלי'                                          -נחמה הילה סאסי, מנהלת בית ט'
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 מעבר לחטיבה העליונהה

 תהליך ההכוון לבחירת מסלול

בבית הספר החל מכיתה י' , התלמיד ישובץ לכיתה על פי תהליך ההסללה, שנערך בסוף כיתה ט', למסלולים 

 הבאים:  

 מצוינות  .א

 ( במגמת אלקטרוניקה ומחשבים + פיסיקה )מצוינות  –שוחרות  .ב

 עיונית    .ג

 (תיאטרון / קולנוע וטלוויזיה / אומנות )מב"ר   .ד 

 ( אוגרפיהיג ) אומץ -אתגר  .ה

 

עם סיום מחצית א' התכנסה המועצה הפדגוגית, הכוללת את מנהל בית הספר, מנהלת הבית, יועצת השכבה, הרכזת 

 התלמיד .הפדגוגית, מחנכים ומורים מקצועיים המלמדים בכל כיתה , לקביעת שיבוץ ראשוני למסלול הלימוד של 

 בשלב זה השיבוץ הנו ראשוני וניתן לשינוי, ומופיע בתעודת סיום המחצית . 

בסיום הרבעון השלישי,  בוחנת שוב הוועדה את השיבוצים, ומאפשרת שינוי בהתאם להתקדמות התלמיד במהלך 

 הרבעון . 

למידים המעוניינים יעברו בשלב הבא יחשפו התלמידים והוריהם למסלול השוחרות  באמצעות אנשי חיל התקשוב, ת

ראיונות קבלה. במקביל מתקיים  ערב חשיפת מגמות בו מוצגים מקצועות הבחירה המוצעים לתלמידנו על ידי רכזי 

 המקצועות השונים . 

 לאחר ערב חשיפת מגמות, התלמידים יתבקשו למלא טופס מקוון ובו לציין את בחירתם לגבי מסלולי הלימוד 

 .  ( ון בעמוד האחרון של המידעוןראה דוגמת טופס מקו )

 בסיום השנה תתכנס המועצה הפדגוגית לשם קבלת החלטה סופית  באשר לשיבוץ . 

יופיע שיבוצו הסופי של התלמיד לכיתה ולרמת  הלימודים, יום הלימודים האחרון לשנת ,ביום קבלת התעודות

 לימוד במתמטיקה ובאנגלית, בתעודת סיום השנה . 

 אנו מאחלים לכל תלמיד הצלחה בהמשך דרכו. 
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 תעודת הבגרות ומקצועות הבחירה 

 

תעודת הבגרות במדינת ישראל היא תעודה המוענקת לכל בוגר בית ספר תיכון, שעמד בהצלחה בכל הדרישות 

 הלימודיות והחוקיות של משרד החינוך בישראל. 

אקדמיים. מקצועות רבים הופכים למקצועות אקדמיים ,ולשם תעודת הבגרות היא תנאי לקבלה ללימודים על תיכוניים ו

 רכישתם יש צורך בתעודת בגרות. גם מקומות עבודה רבים דורשים שעובדיהם יהיו בעלי תעודת בגרות. 

 

 

 הרכב תעודת הבגרות 

 

 יח"ל .  21תעודת בגרות מלאה חייבת לכלול ציונים במקצועות שונים בהיקף של 

 יח"ל.  5יח"ל לפחות ומקצוע בחירה אחד לפחות בהיקף של  16 מקצועות חובה בהיקף שלות כוללות בחינות הבגר

 

 : מקצועות החובה

 יח"ל    2הבעה עברית  

 יח"ל  לפחות  2ספרות           

 יח"ל  לפחות  2היסטוריה       

 יח"ל  לפחות 2אזרחות         

 יח"ל  לפחות  2תנ"ך             

 יח"ל ,  5עד  4תלמידים ישובצו ברמות של )יח"ל  לפחות   3אנגלית          

 (בהתאם לחוות דעת הצוות המקצועי                                           

 

 יח"ל ,  5עד  4תלמידים ישובצו ברמות של )יח"ל  לפחות   3מתמטיקה      

 (המקצועיוות בהתאם לחוות דעת הצ                                          

 

 יח"ל חובה  16סה"כ 

מקצועות החובה נלמדים במסגרת הכיתה כולה, פרט לאנגלית ומתמטיקה, הנלמדים בהקבצות על פי רמות לימוד של 

יח"ל, שיקבעו בהתאם להישגי התלמידים בכיתה ט.' בנוסף, על התלמיד להשלים חובותיו במסגרת תוכנית  5-4-3

 המחויבות האישית. 
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 : מקצועות הבחירה

 

 אשכול א', אשכול ב', אשכול ג'.   : מקצועות הבחירה נחלקים לשלושה אשכולות

 .  'על כל תלמיד לבחור שני מקצועות : אחד מאשכול א' ואחד מאשכול ב

תלמיד שימצא מתאים ומעוניין ללמוד משפטים, ילמד את המקצוע בנוסף לאשכול א' ואשכול ב'.  תנאי קבלה 

 . 'לפחות , בסיום כיתה ט 85פטים : ממוצע ציונים למסלול מש

 מועדף.מקצוע אחד  בכל אשכולעל התלמיד לציין 

בית הספר שומר לעצמו את הזכות לאפשר לתלמיד ללמוד מקצוע בחירה אחד, בכפוף להישגיו. עם זאת, הנהלת בית 

 עשה כל מאמץ לקבל את עדיפותו של התלמיד. תהספר 

 

 

 

 אשכול א'  )מקצוע מוגבר(אשכול ב'  אשכול ג' 

 אומנות מגמת  ביולוגיה  (נלמד במכללת צפת) **משפטים

 קולנוע וטלוויזיה מגמת  פיסיקה  

 מדעי המחשב מגמת  כימיה  

 ןתיאטרומגמת  *ספרות 

 מערכות בריאות מגמת  *תנך 

 כימיה מגמת   

 שוחרות בחיל התקשוב מגמת   

 מגמת גיאוגרפיה בכיתת אומ"ץ  

 

 

 .רשום העומדים בדרישות פתיחת קבוצה ע"י משרד החינוך.ובתנאי החל מכיתה י"א * 

 ומעלה  85** לבעלי ממוצע 

 

 

 

 

שימו לב, כי שני המקצועות הנבחרים חייבים להיות מאשכולות שונים מכיוון שהמקצועות        

 בכל אשכול נלמדים באותן השעות.
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 :זכאות לתעודת בגרות 

 

 תלמיד זכאי לתעודת בגרות אם מילא אחר התנאים הבאים:  

  נבחן בכל מקצועות החובה 

  יח"ל אינן  5בחינות באנגלית ובמתמטיקה ברמת ) לפחותיח"ל במקצוע בחירה אחד  5נבחן ברמה מוגברת של

 . (יכולות להחליף מקצוע בחירה זה 

  יח"ל  21-הבחירה, גם אם במצטבר יבחן ביותר מעל התלמיד להשלים את כל יחידות הלימוד שנקבעו במקצוע

 סה"כ. 

 התלמיד השיג ציונים חיובייםבכל המקצועות בהם היה עליו להיבחן בבחינות הבגרות, על פי ההרכב בו לומד. 

  י"ב והסתיימו בציון פנימי , -התלמיד השיג ציונים חיוביים בכל המקצועות שנלמדו בכיתות י 

 בכפוף למדיניות הבית ספרית . 

  .התלמיד השתתף בפרויקט מחויבות אישית ועמד במלוא חובותיו 

 בחינוך גופני.  יהתלמיד השיג ציון חיוב 
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 ר"מב

 גילרגרות  בסלול  מ

 

הינה תכנית ייחודית של משרד החינוך להבאת תלמידים שטרם מימשו את הפוטנציאל הלימודי שלהם להשגת תעודת בגרות  מב"ר

 מלאה. 

תלמיד בוגר חטיבת ביניים, שהוא בעל פוטנציאל ללימודים לבגרות, ועונה על דרישות מסלול  זכאי ללמוד בכיתת מב"ר

 בגרותי בבית ספר מקיף, אך מסיבות שונות, ובעיקר בשל הרגלי למידה לקויים וחוסר עקביות, לא מימש את יכולתו. 

 למי מיועד?  

  .תלמידים בעלי מוטיבציה להצליח 

  .תלמידים הזקוקים לתגבור, בעלי סיכויים להתקדם לקראת תעודת בגרות 

  ספרית מצאה אותם מתאימים לשיבוץ בכיתת מב"ר.  –תלמידים שהמועצה הפדגוגית הבית 

 תלמיד במסלול זה לומד את כל מקצועות החובה, מתמטיקה, אנגלית ומקצוע התמחות אחד בלבד. 

 מגמות ההתמחות במסלול מב"ר:  

 וע וטלוויזיה קולנ 

  אומנות 

     תיאטרון 

 תלמידים לכל היותר !  25-27כיתת מב"ר תמנה  

 

 

 

 
 

 0508509383: . נייד שח"ר  כיתותרכזת , גלית בן לולו לפניות ובירורים : 
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 ץ"אומ -אתגר 

 ופה להישגיםצוכן למאמץ    ממונה בעצמי    א

 תכנית ייחודית של משרד החינוך שמטרתה למנוע נשירת תלמידים, ולהובילם להשגת תעודת בגרות מלאה . 

 יתרונות הלמידה במסלול זה:  

  . התלמידים לומדים בקבוצות קטנות עם מורים ומתרגלים, המסייעים להם 

  מבחני הבגרות בכל מקצוע  לקראת ,"מרתונים" - מתקיימים תגבורים לימודיים בשעות אחה"צ וימים מרוכזים

 ומקצוע. 

  תגבורים פרטניים לתלמידים מתקשים 

 

 הכניסה למסלול היא בהחלטת המועצה הפדגוגית של בית הספר. 

 תלמיד במסלול זה לומד את כל מקצועות החובה, מתמטיקה, אנגלית ומקצוע התמחות אחד בלבד. 

 ההתמחות במסלול אומ"ץ :  תמגמ

 עוסקת בחקר פני כדור הארץ והמרחב שבני האדם חיים בו ומאפשרת את הכרתו והבנתו על גיאוגרפיה  - גיאוגרפיה

לה  במאפיינים המייחדים אותה והמשותפים –ישראל ארץ המציאות הקיימת. הגיאוגרפיה עוסקת בהרחבה גם ב רקע

 , שינוי מהיריםולם הנתון לתהליכי לבוגר יכולת להבין ולפעול בע הלימודים במגמה מקנים ולמדינות העולם.

 להבין את הדילמות ואת תהליכי השינוי, להתמודד עם אתגרי החברה המודרנית

  המרכזיים ולהתוודע למגמות העתידיות ולתופעות הגיאוגרפיות המתרחשות בישראל ובעולם כולו. 

 .הלימודים במגמה יכללו טיולים וימי שדה 

  יח"ל 5 גיאוגרפיה מקנהמגמת. 

 תלמידים לכל היותר!   25-27כיתת אומ"ץ  תמנה  

 
 

 

 

 0508509383: . נייד רכזת כיתות שח"ר , גלית בן לולו לפניות ובירורים :       

 

  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94&source=images&cd=&cad=rja&docid=Cdn8iUji9N1IbM&tbnid=T3Y9xRIzR8omSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thesocialworkplace.com/2012/01/26/a-five-step-roadmap-to-internal-social-media/&ei=gVtyUaSFKerK0QW3x4BI&psig=AFQjCNFK9sWRDCBUf6q--mcOa6RMB0vKKQ&ust=1366535340944773
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 יל התקשוב חרות חשו

 טק -צעד ראשון לקריירה בעולם ההיי

 מסלול יוקרתי של חיל התקשוב, המיועד לבוגרי ובוגרות כיתות ט' בעלי העדפה למקצועות הריאליים. 

 מקנה תעודת בגרות טכנולוגית מטעם משרד החינוך. 

 

 ( י"ב –'י )  הלימודים נמשכים שלוש שנים

 ם , במהלכן נחשפים התלמידים לתכנים מקצועיים מרתקים , משתתפים בקורסים אזרחיים יוקרתיי

 זוכים לליווי וחניכה צמודים על ידי מדריכים של חיל התקשוב, בכל מקצועות הלימוד.

 השוחרים מרחיבים לימודיהם בתחומי הפיסיקה והאלקטרוניקה. 

 

 עם סיום הלימודים בהצלחה מצפה לבוגרים שירות מעניין ומאתגר בחיל התקשוב. 

קה של מערכות טכנולוגיות מתקדמות, בתחומי ההיי טק, בסביבות מחשב במסגרת השירות הצבאי יעסקו השוחרים בפיתוח ובתחזו

 מגוונות. 

 י"ד), במימון צה"ל. -קיימת אפשרות להמשיך במסלול עתודה לתואר מהנדס אלקטרוניקה או במסלול להנדסאים (כיתות י"ג

 

 במהלך השירות עתידים השוחרים לעסוק בנושאים "הכי חמים" בתחום התקשורת והטכנולוגיה:  

o תקשורת רחבת סרטo תקשורת המוניםoIP  תקשורת רדיוo מערכות בקרהo תקשורת

 ועוד oסלולרית 

 במהלך השירות צפויים השוחרים לעבוד במחיצתם של אנשים איכותיים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0546896451כהן, מפקדת פרויקט השוחרות והמכללה בבית הספר נייד: רס"ל אתי 

 

 

 



12 

 

 

 מגמת משפטים

 

 בחסות אגודת  "נוער שוחר משפט עברי"

Youth For Jewish Law 

  

 חוק ומשפט –מקצוע המגמה : חברה 

 הלימודים יתקיימו במכללת צפת פעם בשבוע בשעות אחה"צ .

 טרת התוכנית:מ

לבסס את תודעת כיבוד החוק בישראל, ולקרב את הציבור הישראלי ובני הנוער בפרט ליסודות 

 המשפט 

 רכיו: חירות, צדק, יושר, שלום ושלטון החוק .וע העברי

 נושאי לימוד מרכזיים:

מושגים בתורת המשפט, כגון : צדק, אמת, מוסר ויציבות, פרשנות משפטית, לאקונה, הסדר שלילי 

 ועוד.

 ו של המשפט העברי במשפט הישראלי בחקיקה ובפסיקה  .יישומ

 סוגיות במשפט פלילי ובענישה.

 ענפי המשפט האזרחי : חוזים, נזיקין, עשיית עושר ולא במשפט, דיני שומרים, משפט מסחרי ועוד .

 מושגי יסוד בדיני משפחה .

 מושגי יסוד בדיני הראיות ובפרוצדורה הפלילית והאזרחית .

 ט הקונסטיטוציוני והמנהלי במשפט הישראלי ובמשפט העברי .עקרונות המשפ

 זכויות וחובות האדם : חירות הפרט, חובת הציות לפקודה מגבוה וכו'. רפואה, משפט ומוסר .

 התמצאות בספריה המשפטית הישראלית ובמקורות המשפט העברי .

 ין המשפט העברי .ההרצאות תינתנה תוך שימת דגש על השוואה בין המשפט הישראלי הנוהג לב

 מבנה תכנית הלימודים:

 , על פי הפריסה הבאה : 1+2+2במתכונת לבגרות ל"יח 5          

 יח"ל בחודש פברואר כיתה י"א2

 יח"ל בחודש אפריל כיתה י"ב 2

 ח"ל עבודה בין כיתה י"א לכיתה י"בי1

 כאשר במהלך השנה מתקיימותתכנית הלימודים מורכבת מפגישה שבועית אחה"צ, לאחר שעות הלימוד בביה"ס, 

 (.17:30-20:00 בדר"כ בין השעות ) שעות 3פגישות. כל פגישה תארך  30-כ

 .שעות 30כמו כן מתקיימים ימי עיון, סדנאות, סיורים בבתי משפט וכד' בהיקף של 
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 במוסדות האקדמיים. נק'   20במסגרת מקצוע הבחירה, ומקנה בונוס של  (י"ב-י') התוכנית נמשכת שלוש שנים

 

 

 

 

 

 דרכי ההוראה:  

הרצאות תינתנה ע"י סגל מרצים הכולל שופטים, אנשי אקדמיה ועורכי דין. כמו כן, במהלך הלימודים יתמודדו 

 התלמידים עם טקסטים משפטיים בהדרכת המרצים. 

 תנאי קבלה:  

אשר ממוצע  הלימודיות בה, התכנית מיועדת לתלמידים הטובים שבשכבהבשל רמתה הגבוהה של התוכנית והדרישות                    

 '.ומעלה בסוף כיתה ט 85ציוניהם הוא 

 בנוסף, הקבלה ללימודים כפופה תמיד לאישור וועדת קבלה של העמותה . 

 אישור סופי בדבר קבלת תלמיד ללימודים יינתן  אך ורק ע"י הוועדה הלימודית של העמותה. 

 

 ₪  270: א'  לשנהעלות לתלמיד 

 

 הרשמה ופרטים נוספים :  

כמו כן, ניתן לפנות גם  .(ניתן להוריד מהאתר טפסי הרשמה  www.yfjlaw.org.ilכתובתנו באינטרנט

 . 42126, נתניה ,2662כתובתנו: ת.ד .    09-8332237למשרד העמותה בטלפון 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.yfjlaw.org.il/
http://www.yfjlaw.org.il/
http://www.yfjlaw.org.il/
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 "היהלום שבכתר" -מגמה להנדסת תכנה 

 

 

 מדו"ח משרד החינוך לבחינת המגמות)"מגמה זו היא אחד היהלומים שבכתר החינוך"

 (והמקצועות

 25-קיימת בארץ יותר מ (טכ"מ לשעבר –טכנולוגיות מידע )מגמת הנדסת תכנה 
ביותר. בבית ספרנו המגמה שנים ונחשבת לאחת המגמות היוקרתיות 

 .  2001-בהוקמה 
 

רוב בוגרי המגמה ממשיכים בלימודים אקדמיים, לומדים במסלולים 
היוקרתיים והאתגריים באוניברסיטאות ובטכניון בתום שירות בצה"ל,  

 או תוך שירות, או מיד אחרי ביה"ס במסגרת עתודה מדעית טכנולוגית. 
 

בוגרי הנדסת תכנה משתלבים בצה"ל בתפקידים החשובים והרגישים 
מלחמת סייבר, תקשוב, )כי אתגריים בעידן הנוכחי ביותר בתחומים ה

 (.מודיעין
 

 יתרונות:

  בכל רשמיים מלאים ומוגבריםבוגר המסיים בהצלחה את כל הקורסים במגמה מקבל בונוסים

 . הפקולטות הנלמדות באוניברסיטאות ובטכניון

  .תוך תהליכי גיוס לצה"ל תלמידינו מוזמנים ומכוונים למסלולי תקשוב, מודיעין וסייבר 

  .במסלולים מסוימים בוגרי המגמה מתחילים לימודים אקדמיים תוך שירות בצה"ל 

  לפי סטטיסטיקה רב שנתית של משרד החינוך, לתלמידי מגמת הנדסת תכנה הישגים גבוהים יותר

 ם בשאר מקצועות הלימוד. ג

  במגמה שמים דגש רב על חשיבה עצמאית וביקורתית, על חינוך ערכי ועל פיתוח הרגלי למידה

 תואמים אקדמיה בעידן המודרני. 

  .תלמידי המגמה עובדים בסביבות פיתוח אמתיות מהמתקדמות והחדישות ביותר 

  .כל מורי המגמה בעלי תואר שני עם ניסיון רב בתחום 

 יח' נוספות בתעודת הבגרות.  15ד מגמה מקבל עד תלמי 

 

 לימודים במגמה מחייבים: 

  יחס רציני 

  משמעת עצמית 

  נוכחות קבועה בשיעורים 

 דביקות במטרה 

 יעוד: 

 מתאים הן לבנות והן לבנים במידה שווה  •

 לאנשים המעוניינים בהשכלה אקדמאית  •

 לחולמים על קריירה משגשגת בתחומים שונים   •

 פרנסה טובה בחיים  םלמחפשי •

 

 !!   כי זאת הדרך לעתיד !!!   INכי זה מאתגר!    כדי להיות  אז למה?    כי זה מעניין !
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 טק !!! -לפניך מסלול לעתיד מרתק בעולם ההיי

 

 

 מה לומדים? 

מדעי  –מקצוע מוביל  המחשב:
 אלגוריתמיקה •

 יסודות תכנות •

 תכנות מונחה עצמים •

(OOP) 

 נתוניםמבנה  •

 שפת תכנות  עילית  •

יסודות  •

 HTML5))ינטרנטא

עבודה עם מסדי   •

 SQL))נתונים

  –פיתוח אתר אינטרנט דינאמי  •

 הגשת מיזם  •

 

 עבודת גמר בתכנון ותכנות מערכות חלופות: –התמחות 

 

 ( Web Services) שירותי רשת אינטרנט •

 מערכות מנהליות  •

 Androidח בסביבת יישומים לטלפונים חכמים ומחשבי לו •

 

 תנאי קבלה: 

  עמידה בדרישות המגמה 

  המלצות מורים ויועצים 

  או  4מתמטיקה ואנגלית ברמה של

 יח"ל  5

 

 למה זה טוב? 

 שפת טכנולוגיה עילית. "  –"מדעי המחשב 

 

"מדעי המחשב משמש כתשתית למקצועות מדעיים אחרים והכרחי לקיום חברה מדעית 

 טכנולוגית ,  ולכן חייב להילמד מגיל צעיר". 

 

מדעי המחשב הפכו למקצוע חובה בכל הפקולטות המדעיות והטכנולוגיות 

 .  )ולא רק(

 

 מעבר ליחידות בגרות, בוגרי המגמה זכאים לתעודה טכנולוגית. 

 

 י"ד.  –תעודה טכנולוגית מקנה אפשרויות להשתלב במכללות וכתות י"ג 

 

 טק. -בוגרי הנדסת תכנה מסיימים י"ב  עם התמחות בתחום ההיי

 

 לבוגרי המגמה העומדים בדרישות צה"ל סלולה דרך ליחידות סייבר, מודיעין, תקשוב. 

 

 
 aleck@zahav.net.il, 5805391-050כס חודירקר, נייד : לפניות ובירורים: רכז המגמה אל                           

 

mailto:aleck@zahav.net.il
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מזה שנים רבות, מקצוע הרפואה הינו אחד המקצועות המבוקשים והיוקרתיים ביותר בארץ ובעולם. 

המגמה שלנו פותחת בפני תלמידיה פתח לעולם המרתק של הרפואה, כבר בשלב המוקדם של לימודי 

 התיכון. 

ת עולם הרפואה מציע מגוון רחב של תחומים מרתקים, החל מחקר ולימוד מבנה המערכות השונו

בגוף ותפקודן ,דרך הבנת המנגנונים של מחלות כגון : סרטן, איידס, מחלות לב וכלי דם, וכלה 

 .בעיסוק בטיפולים החדשניים במחלות אלה, הניצבים בקדמת הטכנולוגיה

 
 

 מקצועות המגמה:

 יח"ל.  5 -מדעי הבריאות  •

 יח"ל.  5עבודת גמר ברמה של  -מערכות רפואיות  •

 יח"ל: ביולוגיה, כימיה אופיזיקה .  5בנוסף כל תלמיד יבחר ללמוד אחד מהמקצועות המדעיים הבאים ברמה של  •

 

 תכנים לימודיים:

 מדעי הבריאות

הלימודים במקצוע זה מחולקים לפי תחומי הרפואה השונים כפי שהם נלמדים באקדמיה, 

 ומיושמים על ידי הרופאים בבתי החולים: 

 חלות לב וכלי דם. מ –קרדיולוגיה  •

 ומחלות מין.  (בריאות האישה)גניקולוגיה  •

 מדעי המוח, ומחלות מוח ועצבים.  –נוירולוגיה  •

 אנדוקרינולוגיה )מחלות בלוטות, הפרשה פנימית( •

 ועוד.  •
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 מערכות רפואיות

במסגרת מקצוע זה התלמיד יתנסה בחקר בעיה בריאותית. כל תלמיד יעבוד עם מטופל הסובל 

ויעסוק באיסוף מידע, ראיונות עם המטופל ובני משפחתו ופגישות עם רופאים , ממחלה מסוימת

 יח"ל.  5מומחים. התוצר הסופי של החקר הינו עבודת גמר בהיקף של 

 כל תלמיד נבחן בבחינה בע"פ עם בוחן חיצוני.

 

 

  המגמה פועלת בשיתוף עם המרכז הרפואי על שם רבקה זיו, ועם הפקולטה

 אה של אוניברסיטת בר אילן בצפת. לרפו

 

  קורס חובשים, קורס (לבוגרי המגמה יתרון בקבלה לתפקידים רפואיים בצה"ל

 .)'פרמדיקים וכו

 

  לבוגרי המגמה יתרון בקבלה ללימודים במסגרת פרויקט "עתודה

מסלול עתודה אקדמית ללימודי רפואה, רפואת שיניים, סיעוד, רפואת )לרפואה"

 .(הרפואהחירום או מדעי 

 

  בקבלתם לקורס מד"א  ולפעילות קהילתית במד"א . יתרוןלבוגרי המגמה 

 

 

 

 

 

 

 

 052-8670729:  רכזת מגמת מערכות בריאות. נייד לפניות ובירורים : אירנה סמינסקי,                                  
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 מגמת אלקטרוניקה ומחשבים

 מיועד לתלמידי שוחרות בלבד

 ההיי טק שלך לעתיד בטוח           

 

הלימודים במגמה זו מקנים לך מקצוע מבוקש לעולם המחר, מקצוע לעתיד שיאפשר לך 

 להשתלב בעולם ההיי טק . 

 הלימודים במגמה עונים על מספר צרכים מרכזיים:

חינוך מדעי וטכנולוגי כחלק מן המטען התרבותי של  

 התלמיד 

 משך בתחומי ההנדסה והמדעההשכלה טכנולוגית רחבה לקראת לימודי  

חשיפת התלמידים לכלים מודרניים שיאפשרו תפקוד בסביבת הייטק רב  

 תחומית  

 תלמיד המסיים לימודיו במגמת אלקטרוניקה זכאי ל: 

  תעודת בגרות איכותית ותעודה טכנולוגית המקנה לתלמיד כרטיס כניסה לפרויקטים לימודיים של

 צה"ל ,במימון מלא . 

 בתחום האלקטרוניקה ורכישת ניסיון בתחום.  שיבוץ בצה"ל 

  לכל מקצועות המגמה בעת הרשמה ללימודים אקדמיים.  25%בונוס של 

 המקנה דיפלומה של הנדסאי אלקטרוניקה,  במימון מלא של  (י"ד –י"ג )אופציית המשך לימודים

 חיל האוויר 

 

 

 מקצועות המגמה:  

 יח"ל  3או  1פיזיקה  

 יח"ל 5אלקטרוניקה ומחשבים  

 יח"ל  5מערכות מחשבים  
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 תכנים לימודיים:  

 

 יח"ל פרויקט  2יח"ל +  1פיזיקה 

 

 אלקטרוניקה ומחשבים:  

 מבוא להנדסת אלקטרוניקה   •

 מערכות ספרתיות  •

 מבוא להנדסת מחשבים  •

  FPGA/CPLDתכנות רכיבים מתכנתיים •

 מעבדות פיתוח  •

 

 

 

 מערכות מחשבים: 

  SILAB / ORCARD  / EWBמעבדים / שרטוט אלקטרוני  בתוכנותמיקרו  •

 חומרת מחשבים  •

 Cשפת תכנות עילית •

 ASM–שפת תכנות אסמבלר  •

 מעבדות פיתוח •

 פרויקט גמר / עריכת מעגל מודפס לפרויקט •

 מצפים לכם ! בהצלחה !

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 054-4523153 נייד: לפניות ובירורים : אוריאל אלקבץ, רכז מגמת אלקטרוניקה ומחשבים.             
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 מגמת אמנות       
 

 

 

 מקצועות האמנות מציעים לימודים עיונים בתולדות האמנות,

 מעשיים של התנסות בציור ולימודי התמחות בעיצוב גרפילימודים 

 תחומים אלו מספקים לתלמידים/ות  אמצעים לביטוי עצמי , 

 להעשרה בתכנים תרבותיים ולהענקת כלים לתפיסה אסתטית. 

 תהליכי הלימוד נעשים בדרך של חוויה יצירתית, תוך כדי מפגש עם עולם האמנות. 

 

 פירוט תכנית הלימודים:

 

 יח"ל, המתפצלות לעבודה מעשית וללמידה עיונית.  8אמנות מקנה  מגמת

 המקצוע מורכב מ :  

 יח"ל  3 –תולדות האמנות  •
 יח"ל  2  -אומנות שימושית/התנסות בחומרים •
 יח"ל  3 –עיצוב גרפי  •

 

 תולדות האמנות והבנתה

 מקצוע עיוני, בו לומדים את שפת האמנות, כדי להכיר סגנונות אמנות שונים . 

 הלימוד נעשה תוך כדי צפייה ביצירות אמנות מן התקופה המודרנית. 

במשך שלוש שנים, התלמידים נחשפים ליצירות אמנות רבות אשר מייצגות את עולמנו החברתי והתרבותי. לימוד 

תולדות האמנות מאפשר לנתח יצירה, להבחין במשמעויות ובמניעים שלה, ולהבין מה היא אומרת על חיינו. מהלך 

 שיעורים מלווה בהקרנת יצירות אמנות. כמו כן, נעזרים בתמונות מספרים, בביקור במוזיאון ובחומרים מן האינטרנט. ה

 סדנא מעשית של התנסות בחומרים, עם דגש על תחום הציור

מוד מקצוע מעשי הנמשך שלוש שנים. התלמידים רוכשים מיומנויות של רישום, ציור בצבע וטכניקות יצירה נוספות. הלי

 נעשה בתמיכת המורה, תוך התייחסות לאישיותו ולאיכותו המיוחדת של כל תלמיד . 

 במהלך היצירה, התלמיד מפלס לעצמו דרך ביטוי אישית ומקורית, בהתאם לכישוריו ולהתפתחותו . 
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 בסוף כיתה י"ב, כל אחד מתלמידי המגמה יציג בתערוכה מספר עבודות, כפרויקט אישי לבחינת הבגרות. 

 

 

 

 

 

 

 

 עיצוב גרפי

 העיסוק בתחום העיצוב הגרפי בארץ הולך וגובר עם עליית המודעות לחשיבותו של מקצוע זה לתעשייה,

 לכלכלה ולאיכות החיים.       

 קצוע העיצוב הגרפי נעשית בשתי דרכים: ההתמחות במ      

 ועבודת מחשב.  התלמיד/ה מתנסה בתחום הגרפיקה בעבודה ידנית -דרך מעשית של עבודה בסדנא  .א

 לימוד בסיסי ביסודות העיצוב.  -דרך עיונית  .ב

 תנאי קבלה

 לימודי האמנות פתוחים לכל אחד אשר מגלה רצון לעסוק בתחום יצירתי זה. 

 ההנחה היא כי מי שבוחר מרצונו תחום שמעניין אותו יגלה יחס רציני ואחראי למקצוע שבחר. 

 ות ולעבוד  בתחום חוויתי זה . דרישות המקצוע כוללות חריצות ורצון להתנס

לפתח, לשכלל, דר כשרון אינו מכשול בקבלה ללימודי אמנות. עם זאת, המוכשרים יכולים למצוא מסגרת בה ניתן היע

 .ולהגיע להישגים יפים ומלאי סיפוק אישי

____________________________________________________________________ 

 052-6287408אסנת מרקוביץ' , רכזת מגמת אמנות . נייד: לפניות ובירורים : 
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 מגמת קולנוע וטלוויזיה              
 

 ...בואו ללמוד אצלנו במגמת קולנוע

 

המגמה מציעה למידה בתחומים רבים ומגוונים, כגון : בימוי, עריכה, הפקה וצילום. במגמה צוות מורים 

צעיר ודינמי, המובילים את תלמידי המגמה ומפיקים עמם עשרות סרטים מדי שנה, ולאחרונה נהנים 

 תלמידינו מאולפן טלוויזיה חדש אשר נבנה לשימושם. 

 

יח'  10 -ובה יבחנו התלמידים ב (י"ב –'י )פני שלוש שנים תכנית הלימודים במגמה נפרסת על 

 למוד!

 

 

 התחומים הנלמדים: 

 דוקומנטרייםו לילתייםע רטיםס בימוי–בימוי 

 תפעול מצלמות וידאו מתקדמות ורכישת ידע מקצועי ואמנותי –צילום  

תפעול מערכות עריכה נפוצות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה  –עריכה  

 בארץ 

ניתוח סרטים מהיבטים שונים ברמת הצילום, העריכה,  –מבע קולנועי  

 הבימוי וכו' 

 חקר וניתוח המכשור השמיש בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה –טכנולוגיה  

 הכרת התפתחות הקולנוע מראשיתו ועד היום  –תולדות הקולנוע  
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 בסיום הלימודים מה ניתן לעשות ? ? ? 

 

 

 

  .תלמידים המסיימים ללמוד במגמה מוכשרים לעבוד בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בתפקידים שונים 

 

 (י"ד -י"ג ) ניתן להמשיך בלימודי הנדסאי במסלול עתודה . 

  ,בצה"ל קיים ביקוש אדיר לבוגרי מגמות קולנוע וזאת על מנת לשלבם ביחידות הסרטה, דובר צה"ל 

 בתחומים נוספים העוסקים בתעשיית הקולנוע. ויחידותהסברה 

 

 

 

 

 

 

 
 

 0523229766 מגמת קולנוע וטלוויזיה. נייד : תז, רכשירלי גרוסמןלפניות ובירורים : 
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 מגמת תיאטרון

 

אם את/ה בעלי רצון ועניין להתנסות בחוויה התיאטרונית, אני מזמינה אותך למסע היכרות אינטימי 

 וחוויתי עם עצמך, עם יכולותיך, עם רגשותיך ועם עולמם הפנימי של חבריך לעשייה. 

קריאת מחזות וצפייה בהצגות מפגישות אותך התלמיד עם קשת רחבה של דמויות מתרבויות שונות, 

זדהות עמן או לקיים עמן דיאלוג, וכך להטביע בתוכך היבטים מגוונים של קונפליקטים שניתן לה

 אנושיים מהותיים. 

 כללי:   

 בלימודי התיאטרון הלמידה חווייתית ונוצרת דינאמיקה חברתית מיוחדת . 

הלימודים מתנהלים בסדנאות תיאטרון מעשיות העוסקות במקצועות הבמה,  בתקשורת בין אישית 

 ובתהליכים פנימייםובמקביל מתקיימים לימודים עיוניים. 

 

 כוללים:  יחי'( 5) לימודי אמנות התיאטרון                       

 לימודים עיוניים:.  1

 שפת התיאטרון: ההבדל בין התיאטרון לחיים, הסימנים המוסכמים בין במה לקהל.  .א

 מרכיבי התיאטרון: משחק, בימוי, תפאורה  ,תאורה, תלבושות, מוסיקה וכולי.  .ב

ז'אנרים תיאטרוניים: טרגדיה, קומדיה, דרמה יוונית רומית, ימי הביניים, תיאטרון  .ג

 שייקספירי. –אליזבתני

 ריאליזם, אבסורד, תיאטרון אפי. : 20 -תיאטרוניים: תיאטרון המאה ה –סגנונות אומנותיים  .ד

הוא הלך בשדות/משה שמיר , מחזות של חנוך לוין, )תיאטרון ישראלי מקורי לתקופותיו  .ה

 . (יהושע סובול ואחרים
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 צפייה בהצגות: .2

, דרכן נלמד (באזור ומחוצה לו)הצגות   15-20 -נבקר ונצפה ב (י"ב –י')במשך שלוש שנות הלימוד 

 לנתח את ההצגה ומרכיביה ולהיות צופים פעילים . 

 **הביקור בהצגות כרוך בתשלום.  

 

 : (סדנאות תיאטרון)תיאטרון מעשי  .3

בניית דמות ע"י שיטות עבודה שונות, עבודה עם פרטנר,   –מיומנויות השחקן  א.

 משחקי תיאטרון ואימפרוביזציה  ב.טקסט וכו' 

 יסודות הבימוי  ג.

 תיאטרון תנועה  ד.

תפאורה, תלבושות  –יצוב ע ה.

 ומסכות

 הצגההפקת  ו.

 

במהלך שנת לימודים זו. *הקבלה למגמה מותנית באודישן  

לימודים אלה מומלצים לתלמידים המעוניינים לשלב עניין, ידע, התנסות, יצירה וחוויה אישית וקבוצתית 

 מיוחדת. 

 

 בהצלחה!

   

 052-6176708לפניות ובירורים : מורן מרואני, רכזת מגמת תיאטרון. נייד : 
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 ביולוגיה

 
מאוד : רבייה, גנטיקה, הובלה, אקולוגיה ועוד. תכנית הלימודים בביולוגיה עוסקת בנושאים רבים ומגוונים 

מדע המתפתח בשנים אלה בקצב  –נלמדים נושאים הפותחים אשנב אל הביולוגיה והביוטכנולוגיה , כמו כן

 ובהיקף שלא ידענו כמותם בעבר. 

 יח"ל .  5לימודי ביולוגיה נלמדים בהיקף של 

 חקר, הכוללת סיורי שטח. -תלמידי המגמה עובדים במעבדות ובעבודה ביו

בצד הידע וההבנה של עקרונות ביולוגיים אנו משתדלים להקנות לתלמידים דרך חשיבה מדעית ושיטות 

 עבודה מדעיות שיעניקו להם כלים להתמודד עם חומר מדעי בכל תחום שהוא בעתיד. 

 

 050-5586057, רכזת ביולוגיה. נייד : נטלי סמירנובבירורים : לפניות ו                     
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 פיסיקה

 רוצה להיות מהנדס ? הנדסאי ? רופא ? טכנאי?

לימודי הפיסיקה נחשבים ללימודים מאתגרים, המכשירים את התלמיד לחשוב באופן ביקורתי 

 ויצירתי . 

ר את התלמיד לשמחה ההתעסקות העקבית עם העקרונות הפשוטים של הטבע יש בה כדי לעור

 והשתוממות נוכח החוכמה הרבה והמופלאה, החבויה בבריאה, וכמאמר רבי תנחומא :  

 " דעה חסרת מה קנית, דעה קנית מה חסרת" ?  

 

יח"ל על פי החלוקה  5לימודי המגמה נלמדים בהיקף של 

 הבאה: 

 יח"ל   2 –כיתה י"א  –מכניקה 

 יח"ל  1.5 - כיתה י"ב  –חשמל 

 יח"ל  0.5  -כיתה י"ב  –קרינה וחומר 

 יח"ל  1 –כיתה י"ב  –מעבדה 

 

  

 יתרונות המקצוע:  

 מקצועות אלו מהווים תשתית ללימודי ההנדסה, המדעים והרפואה. 

 מקצוע הפיסיקה מוערך מאוד על ידי הפקולטות המדעיות, ופעמים רבות לימודי הפיסיקה נכללים בדרישות הסף. 

 

 תנאי הקבלה למגמה:  

 ( יח"ל 5-4) כל תלמיד במגמה זו נדרש ללמוד ולהיבחן בלימודי מתמטיקה מתוגברים

 

 

 בהצלחה, צוות פיסיקה 

 

 

 

 

 052-3978773, רכז פיסיקה. נייד : איליה גורודינסקילפניות ובירורים : 
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 כימיה

 ...לגלות מדע מוביל ומאתגר

 פרסי נובל שניתנו לישראלים הם בכימיה?  ? ? 12מתוך  4הידעת כי 

 למה כדאי לי לבחור כימיה ?  

  .  חלק עיקרי בשיעורים הוא ביצוע ניסויים, צפייה בסרטונים ובניית מודלים 

  .הכימיה היא בסיס ללימודים אקדמיים שונים וביניהם רפואה ונלמדת ברמה גבוהה מאוד 

  ברישום לטכניון.  25%בגרות בכימיה מקנה בונוס של 

 לכימאים בענפים שונים: מזון וביוטכנולוגיה, הייטק, תעשיית התרופות ועוד.  רב קיים ביקוש 

  .האווירה במגמה היא של קבוצה מגובשת שרוצה ללמוד בכיף ולהשקיע בכדי להצליח 

 

 

 מה לומדים ?  

כוללים תחומים רבים ומגוונים, הקשורים לחיי היומיום  (י"ב –'י ) נושאי הלימוד לאורך שלוש השנים

 . כמו כן, נדרשת חשיבה מתמטית טובה לפתרון בעיות. (פצצת אטום –למשל )

 תנאי הקבלה למגמה:  

 ( יח"ל 5-4) כל תלמיד במגמה זו נדרש ללמוד לימודי מתמטיקה מתוגברים

 

נושאי הלימוד: הכרת מושגי יסוד בכימיה, חלקיקי האטום ,רדיואקטיביות ,הקשר בין מבנה חומרים   -בכתה י'                          

 ותכונותיהם .

נושאי הלימוד : חישובים כמותיים בכימיה, חומצות ובסיסים ,חמצון חיזור , ההיבטים   -בכתה י"א 

 סוכרים, חלבונים ושומנים .  -הכימיים במזון 

וד: היבטים אנרגטיים של תגובות כימיות, קצב תגובה, שיווי משקל ותרמו דינמיקה. נושאי הלימ  - בכתה י"ב

 אלקטרוכימיה .  –בנוסף, יילמד אחד מנושאי הבחירה הבאים : ביוכימיה והדנ"א או ננו כימיה 

במסגרת הלימודים יגישו התלמידים תיק דוחות על מיומנויות שונות של ניסוי וחקר, וישתתפו בפעילויות 

 בתחום הכימיה.  תייתיוחוו

 
  050-9235678נורית רשלבך, רכזת כימיה. נייד :לפניות ובירורים :              
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 ך"תנ

ההיסטורית של עם ישראל ,וכן מהווה תשתית לזהותו  -המקרא, ספר הספרים, הינו המורשת התרבותית

 היהודית. 

מטרת לימודי התנ"ך היא להנחיל לתלמידים ערכים בסיסיים, הנשענים על כבוד, עזרה לזולת, הגנה על 

ערכים המהווים גרעין של החברה   -השכבות החלשות, הליכה בדרך הצדק, מתן צדקה, מוסר ועוד 

 הישראלית ומאפשרים העמקה והרחבה של תפישת עולמם האישי וכן תפישת העולם הסובב אותם. 

ופיו של התנ"ך בא לידי ביטוי דרך ז'אנרים שונים הכוללים : ספרות עתיקה, שירה, חוק, נבואה, משלים י

 ודברי מוסר, המבטאים עולם רעיוני שלם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנית הלימודים:  

 יח"ל .  2תנ"ך הינו מקצוע חובה, הנלמד בכל המסלולים ברמה של 

 יח"ל על פי החלוקה הבאה:   5ךכמקצועמוגברוללמודברמהשל"תלמידיםהמעונייניםיכוליםלבחורבתנ               

 2 א"כיתהי–(חובהלכללתלמידיהתיכון)יחידותראשונות 

  כיתה י"א . – (תלמד בדרך של עבודת חקר),עוסקת במנהיגותם של משה ודוד  (מוגברת)יחידה שלישית 

  כיתה י"ב .  –ילות : שיר השירים, רות, איכה, קהלת ואסתר , עוסקת בחמש המג(מוגברת)יחידה רביעית 

  עוסקת בשני נושאים מרכזיים : הקרבה עצמית במקרא והנס במקרא (,  פנימית –מוגברת )יחידה חמישית 

 כיתה י"ב. -

הלמידה נעשית בדרך חווייתית, תוך כדי דיונים מעמיקים עם התלמידים, חשיפה למאמרים ברמה אקדמית, 

למידה רב תחומית : היסטוריה, ספרות, אומנות, תוך הקשה לטקסט המקראי. החומר הנלמד מגוון, מחייב 

 למידה עצמאית ומאפשר העמקת הידע. 

 נו!  נשמח לראותכם ולשתף אתכם בחוויית הלמידה של

 

_______________________________________________________________

______ 
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