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דבר המנהל הכללי של בית הספר

ברוכים	הבאים	והבאות	לסניף	“בית	בירם”,	סניף	הדגל	של	בית	הספר	הריאלי	העברי	בחיפה.	
חלקכם	יגיע	מסניפי	ביה”ס	בהדר,	במרכז	ובאחוזה,	ואחרים	-	מצטרפות	ומצטרפים	חדשים	יגיעו	מקרוב	ומרחוק.	
ברכות	מיוחדות	שלוחות		לשוחרות	ולשוחרי	הפנימייה	הצבאית,	המגיעים	אלינו	מכל	רחבי	הארץ.	אני	משוכנע	שנדע	
להפיק	מהפסיפס	האנושי	המגוון	של	תלמידי	“בית	בירם”	את	מיטב	ההזדמנויות	הטמונות	בו,	ויחד	נשכיל	ליצור	שלם	

הגדול	מסך	חלקיו.
–	להקדיש	את	 זמן	 –	לאורך	 נכונות	 ביותר	שיתקיים	כדי	להגיע	להישגים,	בכל	תחום,	הוא	 בעיני,	התנאי	החשוב	
המאמצים	הנדרשים.	הגם	שזה	אינו	התנאי	היחיד,	הוא	תנאי	הכרחי,	וזוהי	החלטה	פנימית	שכל	אחת	ואחד	מכם	
נדרש	לעשותה.	בית	הספר,	מצידו,	עשה	ויעשה	כל	שלאל	ידו	כדי	להעמיד	לרשותכם	את	התנאים	הטובים	ביותר	
וביצירת	סביבות	 ניכרים	בשדרוגו	 הושקעו	מאמצים	 הידיים,	שבשנים	האחרונות	 ורחב	 הייחודי	 להצליח.	הקמפוס	
לימוד	מודרניות	ומגוונות,	נועד	לאפשר	לכם	למצות	את	יכולותיכם	ולהביא	את	כישוריכם	לביטוי	מירבי,	באווירה	
פתוחה,	תומכת	ומכבדת.	במיוחד	אנו	גאים	בהרחבת	הספרייה	בבית-בירם	ע”ש	מנחם	)מלמל(	רייך,	המשמשת	מקום	

ייחודי	ללימוד	יחידני,	לעבודה	בקבוצות	ולניצול	מיטבי	של	משאבי	הלמידה.	
ומאתגר	של	 כדי	לאפשר	בחירה	ממגוון	רחב	 צוות	ההוראה	השקיע	מאמץ	מיוחד	 כפי	שתיווכחו	מעיון	בחוברת,	
מקצועות	לימוד.	אני	תקווה	שכל	אחת	ואחד	מכם	ימצא	מקצוע	הקרוב	ללבו,	שבו	יוכל	להעמיק	ולהצטיין	בו.	במיוחד	
לביטול	החלוקה	המגדרית	 ובכוונתנו	להמשיך	לפעול	 תלמידות	לבחור	במקצועות	המדעיים	 אנו	שואפים	לעודד	

בבחירת	מקצועות	הלימוד.
הנהלת	בית	הספר	וצוות	המורים	מצפים	לשותפות	פעילה	במתרחש	כאן	ולכיבוד הכללים	הנהוגים	בבית	הספר	תוך	
שמירה	על	אורח חיים תרבותי, סובלני	וממושמע.	כל	זאת	כדי	לאפשר	חיים	מספקים	ומהנים	בצוותא	והתמקדות	
בעיקר:	הרחבת הדעת	ורכישת כלים לחיים בוגרים,	תורמים	ובעלי	משמעות	בחברה	המודרנית	המתפתחת	סביבנו.

אני	מאחל	לכולנו	שנה	פורייה,	עשירה	ומרחיבת	דעת	ולב.
,

שלכם,		

ד”ר יוסי בן-דב
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דבר מנהל בית בירם

תלמידינו	היקרים,

עם	כניסתכם	אלינו	לפרק	החותם	את	מסכת	התחנכותכם	בבית	הספר,	אמליץ	בפניכם	לאמץ	שלושה	עקרונות	

יסוד	שיסייעו	בידכם	להפוך	תקופה	זו	למשמעותית	ביותר	עבורכם.

הראשון,	הציבו	עבור	עצמכם	את	הרף הגבוה	ביותר	כמטרה	ראשית.

השני,	חגגו	וממשו	את	כל	המגוון	הרחב	שמציע	לכם	בית	בירם.	עשו	זאת	באופן	מושכל	ומותאם	לעצמכם,	ולפני	

הכל	-	עבודה קשה.

והשלישי,	חגגו	את	האינדיבידואליות	שלכם,	עמלו	על	עיצוב	זהותכם	המוסרית	והמקצועית,	תוך	כדי	קבלה	

וסובלנות	כלפי	כל	הזהויות האחרות	הנוכחות	בחברה.	זכרו	שאינכם	לבד	בעולם,	ובמאה	ה-21	זה	נכון	כפליים.

מזכיר	לכם	את	ייעודכם	–	להיות	מעורבים	ומשפיעים	בחברה	הישראלית,	לאורם	של	עקרונות	המוסר	והצדק.

תיטיבו	עשות	אם	תכינו	עצמכם	לא	רק	אל	העתיד	אלא	גם	ובעיקר	–	כדי לשנות אותו.

                                                                                                                                                      

																																																																																																																													שלכם,

מנדי רבינוביץ שלכם,		

ד”ר יוסי בן-דב
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דבר מנהלת הפיתוח הפדגוגי

אנו	חיים	בעולם	של	למידה	לכל		אורך	חיינו	)life long learning(.	בבית	בירם	אנו	שואפים	ללמוד	היום	את	מה	

שעלינו	לדעת	לקראת	המחר,	ובראש	הדברים	-	כיצד	ללמוד!

אנו	יודעים	שהלמידה	מתרחשת	באופנים	רבים	ולכל	אחד	סגנון	למידה	הקרוב	יותר	לליבו.	

במהלך	שלוש	השנים	תתנסו	בלמידה	משלבת	פרויקטים,	כתיבת	עבודות	חקר,	מטלות	ביצוע,	משימות	לימודיות	

מגוונות	אלה	הן,	במסגרת	התוכניות	הלאומית	והבית	ספרית	ללמידה	“אחרת”	מכוונת	מיומנויות	המאה	ה-21. 

כיתתיות,	במסלולי	 ובהרצאות	אורח	במסגרות	שונות:	 לימודיים	 יפתחו	בפניכם	עולמות	חדשים	בסיורים	 כן	 כמו	

מקצועות	הבחירה,	בקבוצות	מצויינות	ועוד.

סביבות	הלמידה	שלנו	משוייכות	לתחומי	הדעת	השונים	והן	מרווחות,	מעוצבות	ומתוקשבות.	התלמידים	עוברים	

ביניהן	בכל	שיעור	עפ”י	תחום	הדעת	הרלוונטי.		שמותיהן	של	סביבות	הלמידה	מוצגות	בחוברת	זו	בשילוט,	המופיע	

ליד	כותרת	תחום	הידע.

בבית	בירם	נלמדים	מקצועות	שונים,	חלקם	מקצועות	חובה	)ליבה(	וחלקם	מקצועות	בחירה.

לימודים	 תוכניות	 הליבה(,	 ומקצועות	 הבחירה	 )מקצועות	 הנלמדים	 והנושאים	 המקצועות	 מגוון	 יוצגו	 בהמשך,	

משלימות	וערוצי	פעילות	לאלה	ש”רוצים	יותר”.

פתיחת קבוצות לימוד 

מותנית במס’ הנרשמים 

ושיקולים בית ספריים 

נוספים.

קבלה ללימודים במקצועות 
בחירה מותנית במבדקי התאמה 

ועמידה בתנאי סף. 
שיבוץ סופי - ע”פ שיקולי 

הנהלת בית בירם. 
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מספר	השילובים	האפשריים	ללמידה	-	רב	מאד,	והוא	פתוח	לבחירתכם.	ראוי	שבחירתכם	מתוך	המגוון	הרחב	של	

האפשרויות	תתבסס	על	נטיותיכם	ויכולותיכם.

יחד	עם	זאת,	עליכם	לזכור	כי	בחירתכם	מחייבת	אתכם	להשקיע	את	המאמץ	הנדרש.	אנו	נתבע	מכם	במשך	

השנים	לא	לוותר	לעצמכם	ולשאוף	למצויינות	אישית.	נלווה	את	מאמציכם	הלימודיים	לאורך	השנים	בתמיכה	של	

מוריכם	ומיפוי	מצבכם	לנוכח	היעדים	והאתגרים.	

במהלך	השנים	נדגיש	בפניכם	שוב	ושוב	את	חשיבות	הצבת מטרות	ובניית	מתווה	נחוש	להשגתן.

אפגוש	אתכם,	במהלך	שעות	החונכות,	לשיחת	היכרות	והתווית	כיוונים,	כבר	בתחילת	שנת	הלימודים.

אני	מאחלת	לכם	-	תלמידי	שכבת	ט’,	הבאים	בשערנו	בשנת	הלימודים	הבאה	-	בחירה	מושכלת,	חדוות	למידה,	

וכמובן	-	חווית הצלחה !

בהצלחה!

שלכם,

אורנה סרצ’וק

מנהלת	פיתוח	פדגוגי
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חינוך - חברה - תרבות
מטרת	התכנית	בתחום	החינוך	והחברה	בבית	בירם	היא:	

ומכוון	 מודעות	 על	 המבוסס	 באופן	 וקולקטיבית,	 אישית  זהות  תפיסת  לעיצוב	 הפרט,	 של	 להתפתחותו	 סיוע 

לשיפוט ערכי	ולבחירה במעגלי שייכות	רלוונטיים:	המעגל	הישראלי,	היהודי,	הלאומי-ציוני		והמעגל	ההומניסטי-

דמוקרטי.	תוצריה	-	מחוייבות	של	הפרט	לעצמו	ולמעגלי	השייכות.

בחברה  ומשפיעים  מעורבים  אדם,  בני  להיות  תלמידיו  את  המכוון  	...“ בית-הספר	 מחזון	 נגזרת	 זו	 מטרה	

הישראלית”. 

בניית	התכנית	בתחום	החינוך	והחברה	מיוסדת	על	שני	היבטים	בהתייחסות	אל	הנוער	המגיע	לבית	בירם	-	החטיבה	

העליונה	של	ביה”ס:	

א.	נוער	בגיל	ההתבגרות.	

ב.	נוער	שהוא,	למעשה,	העתודה	האזרחית	של	המדינה.	

שני	היבטים	אלה	טוענים	את	התכנים	הנדונים	בתחום,	הרואים	את	רצון	הפרט,	את	השאיפה	שלו	להגשמה	עצמית	

והמחוייבות	 הרגישות	 לצרכי	החברה,	העמקת	 לצד	הרחבת	המודעות	שלו	 	- למיצוי	עצמי	 ואת	המחוייבות	שלו	

האזרחית	והאנושית	שלו.	

תרבותי,	 להיצע	 חשיפה	 ש’עשו	מעשה’,	 דמויות	 עם	 מפגשים	 חונכות,	 שעות	 ומגוונות:	 רבות	 במסגרות	 אלה	 כל	

פעילויות	בקהילה,	סמינרים	ועוד.	

איריס ברלה

סגנית	המנהל	לחינוך	וחברה

חזון בית הספר
“להיות מוסד חינוכי איכותי, מוביל ומתווה דרך,

המכוון את תלמידיו להיות בני אדם,
מעורבים ומשפיעים בחברה הישראלית”
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תוכניות החינוך
תכנים העוסקים במישור של העצמה אישית וכישורי חיים	-	אלה	נוגעים,	בין	היתר,	בנושאים:	דימוי	עצמי	וערך	

עצמי,	מאינפורמציה	לטרנספורמציה	-	הפרשנות	שאנו	נותנים	למידע	-	העושה	את	כל	ההבדל	ביחס	לאופן	בו	אנחנו	

תופסים	את	עצמנו	ואת	היחסים	שלנו	עם	העולם,	נוכחות	משמעותית,	הגדרת	מטרות	אישיות,	מודעות	מוסרית	ועוד.

להתמודדות	 ה’יש’,	 לחידוד	 מושכלת,	 לבחירה	 פנימי,	 שליטה	 למיקוד	 עצמית,	 להתבוננות	 מכוונים	 הללו	 הנושאים	 כל	

‘בריאה’	על	יסוד	העצמת	הרגשות	החיוביים,	לאמון	בעצמי,	לדיוק	עצמי	ועוד.

אלה	מהווים	בסיס	לתכניות	למניעה	של	שתייה	אלכוהולית	ושל	שימוש	בסמים,	להתנהלות	זהירה	ברשתות	החברתיות	בכיתות י’.

לתוכניות	המכוונות	ליצירת	זוגיות	בריאה	וקשר	מכיל,	ולמניעתה	של	מציאות	בלתי	רצויה,	אלימה,	בזוגיות	בכיתות י”א.

לתכניות	הכנה	לשירות	משמעותי	בצה”ל,	לתכניות	המכוונות	לנהיגה	בטוחה,	ולתהליך	של	פרידה	)מביה”ס(	בכיתות י”ב.

תכנים העוסקים במעגלי השייכות ובמעורבות בקהילה -

סמינרים	-	מהווים	שיטת	לימוד	‘אחרת’,	המביאה	את	בני	הנוער,	ל’עין	הסערה’,	לראות	את	המציאות	בעיניים,	מחוץ	

לכותלי	ביה”ס.	לימוד	באתר.	לימוד	ייחודי,	חוויתי.		

ההתמקדות	בשכבת י’	היא	בנושא	החברה	הישראלית,	הזהות	הישראלית.	בעיסוק	בסוגיית	החברה	הישראלית	יש	כדי	

לאפשר	לנוער	בחינת	מקומו	בחברה	תוך	התלבטות	בסוגיות	ובשאלות	משמעותיות	במציאות	חיינו	בישראל.	

ההתמקדות	בשכבת י”א	היא	בנושא	הזהות	היהודית.	בירור	הזהות	היהודית	ברמה	האישית	-	מהו	‘כרטיס	הביקור’	היהודי	

שלי?	מהי	היהדות	עבורי?	מהם	הערכים	המכוננים	בחיי	שהם	תולדה	של	היותי	יהודי?	הכרת	הריבוי	תחת	הגדרה	‘יהדות’	

ודיון	בסוגיות	אקטואליות	תחת	הכותרת	-	דת	ומדינה.

ההתמקדות	בשכבת י”ב	מכוונת	למתחים	העולים	מתוך	הגדרת	המדינה	‘יהודית	ודמוקרטית’,	תוך	שימת	דגש	על	המתח	

שבין	הזהות	הלאומיות	והציונות	שלנו	לבין	הזהות	האוניבסלית	והדמוקרטית	שלנו.	

ביקור ב”יד ושם” והמסע לפולין	-	בסיום	כיתה	י”א	ועל	סף	הכניסה	לכיתה	י”ב,	יוצא	המסע	לפולין.	אנחנו	רואים	בו	

מסע	‘ֶאל	ַעְצִמי,	ֶאל	ַעִּמי,	ֶאל	ַאְרִצי,	ֶאל	ְּבִחירֹוַתי’.	מסע	העוסק	בעיצוב	הזיכרון	הקולקטיבי	ביחס	לשואה	ובזיקה	לכך	

-	עיצוב	הזהות	האישית.	המסע	כרוך	בהכנה	מקיפה,	תוכנית	ורגשית,	טרם	היציאה.	הנושאים	שיידונו	בהכנה	יתמקדו	

בדילמות	שהמציאות	דאז	מזמנת.	בין	היתר:	בין	תהליך	חינוכי	לאינדוקטרינציה;	הדרת	האֵחר	על	יסוד	גזענות;	המוסר	

האנושי	במבחן	המציאות...	ועוד.	הדיון	על	‘אז’	ו’שם’	יחזיר	אותנו	גם	להתבוננות	על	‘עכשיו’	ו’כאן’.		
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מועדונים חברתיים - לימוד - מעורבות - פעולה - השפעה	-	במטרות:	•	לחזק	את	מעגלי	המעורבות,	ההובלה	

וההשפעה	של	תלמידים/ות	בית	בירם	בקמפוס,	ומחוצה	לו,	•	לחזק	את	החשיפה	לתחומי	החברה	והרוח	ואת	ההעמקה	

בהם	•	ולחזק	את	הרגישות	האזרחית	והאנושית	של	הנוער.	המועדונים	עוסקים	בנושאים	מגוונים,	אקטואלים:	היבטי	

הדמוקרטיה	בישראל,	פוליטיקה	שימושית,	יחסי	יהודים-ערבים,	סוגיות	בתחום	המגדר,	בתחום	הצדק	החברתי	ומאבקן	

של	עמותות	לשינוי	חברתי,	הביקורת	והמחאה	באמצעות	האמנות,	התיאטרון	והקולנוע,	אקולוגיה	וקיימות	ועוד.

ימי עיון -	בנושאים	שונים	כגון:	יום	עיון	בנושא	זכויות	אדם	ואזרח	בישראל,	יום	העיון	לזכרו	של	ברוך	כהן	ז”ל,	העוסק	

במחוייבותה	של	מדינת	ישראל	לביטחונם	של	יהודי	התפוצות.

ימי התנדבות מרוכזים בקהילה	-	במסגרת	קבוצות	החונכות,	השכבה,	כדוגמת:	*	‘מדליקים	את	האור	בלבבות’	-	

פעילות	שכבתית	)י’(	בקהילה	לקראת	חנוכה,	*	‘קהילה	-	כיתה’	-	פרויקט	קבוצתי	)י”א(	-	יוזמה	של	תלמידי	הקבוצה	

ליצירת	קשר	עם	עמותה	נבחרת	ותיאום	ויישום	של	שלושה	מפגשי	פעילות	לטובתה.	והמשכת	פרויקטים	דומים	בי”ב.

פעילויות בזיקה ללוח העברי	-	כנסים,	טקסים,	מעגלי	שיח,	מפגשים	עם	דמויות	ציבוריות,	עניינית	למועדים	בלוח	

העברי	והלאומי.	במרבית	הפעילויות	הללו	הנוער	-	מועצת	התלמידים,	נציגי	קבוצות	החונכות/הכיתות	-	שותף	הן	ברמת	

התכנון	והן	ברמת	הביצוע.

מנהיגות תלמידים, משמעותית, מובנית בתודעה הבית-ספרית	-	זאת,	באמצעות	אגודת	‘גג’	-	מועצת	תלמידים,	

ועל	יסוד	שיתוף	פעולה	עם	נציגויות	השכבות.	בית	בירם	מזמן	לנוער	כר	פעולה	נרחב	בנושאים	הרלוונטים	לו,	לאורחות	

ביה”ס,	ליוזמות	חינוכיות,	חברתיות	-	הזדמנות	להגדיר	מישורי	למידה	ופעולה	ולבנות	תכנית	עבודה	שנתית	ליישומם.	

תכנים העוסקים בהיצע התרבותי -	

להיצע	התרבותי	אליו	אנחנו	חושפים	את	הנוער	שתי	מטרות	עיקריות:	

א.	להטמיע	בפרט	את	התשוקה	לתרבות,	להביא	אותו	להיות	צרכן	תרבות	השואף	להעמיק	ולהעשיר	את	עולמות	התוכן	

והדמיון	שלו,	להשביח	את	היכולת	להתבונן	]בחינת	התמונה	הגדולה	בצד	הפרטים	בה[	ואת	היכולת	להלך	בין	המופשט	

למוחשי,	לספק	מקום	ומקור	להרבות	הנאה.	

ב.	לסייע,	באמצעותו,	לחידוד	נושאים	הנדונים	במסגרת	תכנית	החינוך.	בהיצע:	הצגות	]בבית-הספר,	כמו	גם	בתיאטרון	

העירוני[,	מופעי	מוסיקה,	מופעי	מחול,	מפגש	עם	יוצרים	-	סופרים,	משוררים,	אמנים,	במאים/תסריטאים.	

בבית-ספרנו, מאז ומתמיד, מהווה תכנית החינוך, על כל האצור בה, חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה 
וההתחנכות. הפעילויות הן בגדר חובה. יחד עם זאת, מזמינים אתכם 

לראות בהיצע אתגר אישי ולהיות נוכחים במלוא המשמעות של המושג.
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מינהל ותשתיות
“בית	אינו	רק	גג	וקירות,	בית	אינו	סתם	מבנה	בטון“	-	בית	בירם	הוא	בית	שמעניק	הזדמנות!		

בית	בירם	שינה	בשנים	האחרונות	את	צורתו	הפיסית	והוא	שופץ,	חודש,	עוצב,	שודרג,	באופן	שעונה	לתפיסה	הפדגוגית	
המכוונת	ל’סביבות	למידה’	מחד,	ומאידך	מתאים	לאווירה	ולחוויה	של	‘קמפוס’.	שני	ההיבטים	הללו	מזמינים	את	הלומדים	

לפתח	את	יכולותיהם	האינטלקטואליות	ובד	בבד	מזמינים	אותם	לתהליכי	חיברות	והדדיות.	
מתחם	הבית	כולו,	על	המרחבים	הבנויים	והפתוחים	שבו	-	מאפשר	ביטוי	ויישום	בפועל	של	כל	אלה.	

התשתית	הפיסית	חובקת:	מרחבי	למידה	ועבודה	מרווחים,	מתוקשבים,	חדרי	למידה	יעודיים	לקבוצות	קטנות,	חדרים	
לשיחות	אישיות,	מעבדות	מדעים	מאובזרות	בציוד	מתקדם,	מעבדות	מחשבים,	אולמי	הרצאות,	ספריה	חדישה	ועשירה	
בה	גישה	גם	למקורות	מידע	אינטרנטיים	ופינות	לעבודה	עצמית,	אולם	כנסים	גדול,	מתחם	תקשורת,	מתחם	רובוטיקה,	

מתחם	אמנות,	מתחם	‘תיאטרלי’,	אולם	ספורט,	חדר	כושר,	בריכת	שחייה,	מגרשי	ספורט.	
ברחבי	בית	בירם	ענן	אינטרנט	אלחוטי	המאפשר	למידה	בכל	המרחב	הבית-ספרי.

	ובצד	כל	אלה:	מועדוני	תלמידים,	פינות	ישיבה	במרחבים	הפתוחים,	רחבה	מרכזית	המאפשרת	התכנסויות	ופעילויות	
חברתיות	מגוונות	ואינטראקציה	בלתי	אמצעית	בין	כל	באי	הבית,	קפיטריה,		מדשאות	מטופחות		בבחינת	“ריאות	ירוקות”.																																																																																																																																									
רשימה	ארוכה	זו	מהווה	“חבילת	תשתית”	העומדת	לשירות	הלומדים	והמלמדים,	ומספקת	תנאים	ואמצעים	ללמידה	-	

הוראה	איכותיות.
צוותי	השירות	והמינהל	הם	חלק	בלתי	נפרד	מההוויה	ומהדינמיקה	המעצבות	את	אורחות	החיים	בבית	בירם.	בצד	חינוך	
עם	חיוך	עומד	שירות	עם	חיוך,	על	יסוד	תפיסה	וערכים	המדגישים:	מקצועיות,	יעילות,	זמינות,	מחוייבות,	אחריות,	יוזמה,	

אמינות,	אדיבות	ואכפתיות.																											
מאחר	וכולנו	באי	הבית	-	ערך	חיוני	עבור	כולנו	הוא	שותפות.	אנחנו	זקוקים	לכם	בשמירה	על	הבית,	תוך	התנהלות	

תרבותית,	מכבדת,	ותוך	הקפדה	על	הניקיון	במרחביו.

 

שלכם,

לאה גוטמן

סגנית	המנהל	למינהל	וכספים
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מרכזי השכבות והחונכים 

מרכזי	השכבה	הם	הממונים	על	בניית	השכבה	וארגון	חייה	הפדגוגיים	והחברתיים.

המרכזים	מנהלים	באופן	שוטף	את	עבודת	החונכים	והיועצת	של	השכבה,	ואחראים	למענה	ולטיפול	מיטבי	בכל	

תלמיד.	הם	חברים	בהנהלת	בית	בירם,	שותפים	ומובילים	בהתווית	המדיניות	החינוכית	הכוללת.

בידיהם	 והמורים	של	ההשכבה.	 ההוריהם	 לתלמידים,	 הכתובת	המרכזית	 הינם	 מרכזי	השכבה	 ובראשונה	 בראש	

מסורות	סמכויות	הניהול	הישירות	של	השכבה	בתאום	מלא	עם	מנהל	בית	בירם.	

החונך	הוא	“המבוגר	המשמעותי”	עבור	תלמידיו,	נפגש	עימם	באופן	קבוע	ואחראי	על	תפקודם	הכולל.

מערך הטיפול בפרט – היועצות החינוכיות

צוות	הייעוץ	משמש	מקור	מידע,	תמיכה	מקצועית	ואוזן	קשבת	לתלמידים,	למורים,	להורים	ולמערכת	הבית	ספרית	

בכל	הקשור	לרווחה	הנפשית	של	אוכלוסיית	ביה”ס.

לכל	שכבת	גיל	יועצת	משלה	המעורה	בחיי	השכבה	ונותנת	מענה	לפרט	ולנושאים	כיתתיים	ושכבתיים.	

היועצות	מסייעות	לתלמידים	בתהליכי	שילוב	והשתייכות,	טיפוח	תחושת	המסוגלות	ומיצוי	הפטנציאל	האישי.	

דגש	מיוחד	ניתן	לסיוע	לתלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים,	ומענה	לתלמידים	ליקויי	למידה.

עם	צוות	הייעוץ	פועלת	גם	פסיכולוגית חינוכית	המסייעת	לו	בעבודתו.
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תוכניות לתלמידים בעלי התאמות לימודיות

במהלך	לימודיהם	בחטיבה	העליונה	תלמידים	מאותרים	על	ידינו,	כבעלי	התאמות	לימודיות	וזוכים	למערך	תמיכה	
בהיבטים	שונים-

שיעורי מיומנויות למידה	–	במסגרת	זו	התלמידים	רוכשים		אסטרטגיות	להבנת	הנקרא,	“פיצוח”	שאלות,	  .1
כתיבה,	זיכרון,	הכנה	לקראת	מבחן	ועוד	.	זאת,	על	בסיס	תכני	הלימוד	הנלמדים	באופן	שוטף	בכתה. 	

קבוצות העצמה –	מפגשים	קבוצתיים	שבועיים,	במהלכם	התלמידים	משתפים	את	חברי	הקבוצה	בדילמות,			  .2
		 קשיים	וקונפליקטים.	הם	רוכשים		כלים	להתמודדות	עם	חרדת	בחינות,		ניהול	זמן,	הגברת	מודעות	אישית,	 	

סינגור	עצמי	ועוד.	המפגשים	נערכים	בהובלת	אנשי	מערך	הטיפול	בפרט. 	
כיתת לשון מותאמת	–	תלמידים	אשר	יקבלו	אישור	מהוועדה	מחוזית	של	משרד	החינוך	לבחינה	מותאמת	  .3

בלשון	ילמדו	בכיתה	י”א	לשון	בכיתה	מיוחדת	)פתיחת	הכיתה	תלויה	במספר	התלמידים(. 	
שעות שילוב	–	תלמידים	אשר	קיבלו	שעות	שילוב	ועברו	וועדת	שילוב	בחטיבת	הביניים	יקבלו	שעות	  .4

שילוב	גם	בחטיבה	העליונה	במסגרת	פרטנית	או	בקבוצות	קטנות.	 	

סוגי ההתאמות הלימודיות 

במסגרת	בחינות	הבגרות	ישנן	מספר	רמות	של	התאמות	לדרכי	ההיבחנות:
רמה 1	–	התאמות	המומלצות	ע”י	מאבחן	דידקטי,	לדוגמה-	תוספת	זמן.	התאמות	אלה	מאושרות	על	ידי	ועדה	

מקצועית	בית	ספרית,	ללא	הגשה	לוועדה	מחוזית.	
רמה 2 –	ההתאמות	הן	הקראה ו/או הכתבה לבוחן ניטרלי בעברית, השמעה ו/או הקלטה באנגלית.	התאמות	
אלה		ניתנות	על	בסיס	אבחון	דידקטי	ומאושרות	רק	על	ידי	וועדה	מחוזית	במשרד	החינוך.	העברת	הבקשה	
למשרד	החינוך	נקבעת	על	ידי	ועדה	מקצועית	בית-ספרית	לאחר	בדיקה	מדוקדקת	ומעקב	אחר	ביצועים	

לימודיים	של	התלמידים	.
רמה 3	–	ההתאמות	הן	מבחן מותאם ומבחן בעל- פה, והתאמה כפולה באנגלית. 

אישור	זכאות	להבחנות	ברמה	3	ניתן	רק	על	בסיס	אבחון פסיכודידקטי או פסיכולוגי. ההתאמות	מאושרות	רק	
במסגרת	וועדה	מחוזית	במשרד	החינוך. 
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לתשומת לב הנוגעים בדבר –שימו לב!
לטובת	דיון	בוועדות	ההתאמה	של	משרד	החינוך,	תלמידים	בעלי	אבחונים	הכוללים	המלצות	להתאמות	 	•

ברמה	2	ורמה	3	בבחינות	בגרות	זקוקים	לרקע	ולנתונים	מכיתות	ט’	ו-י’	. 	
בוועדות	אלה	נקבע	בפעם	הראשונה	באופן	פורמאלי ומוחלט	האם	התלמיד	רשאי	להבחן	בעל-			 	

פה,	במבחן	מותאם	או	בהכתבה/הקראה	בעברית	ובאנגלית,	הכתבה	לבוחן	ניטרלי	ושיעתוק.	 	
זוהי ההזדמנות חד פעמית ויחידה שבה תקבע הזכאות להתאמות אלה בבחינות הבגרות. 

המלצה	למבחן בעל- פה	יכולה	להיות	רק	במקצועות	עתירי	מלל. 	•
המלצה	למבחן מותאם	יכולה	להיות	בכל	המקצועות,	אך	בדרך	כלל	מדובר	במקצועות	עתירי	מלל,	לשון,	אנגלית	ומתמטיקה. 	•

המלצה	למבחן מתוקשב באנגלית. 	•

ההתנהגות התלמידאית תקבע האם הוועדה תאשר או תדחה את ההתאמות   

תיק תלמיד הנשלח למשרד החינוך חייב להכיל-
 רמה 3 -

מבחנים במקצועות שבהם הומלצה ההתאמה.  א. 
אם מדובר בהמלצה למבחנים בעל- פה או למבחנים מותאמים במקצועות עתירי מלל, יש לצרף שמונה      

מבחנים ממקצועות שונים.  
		 דיווחים	ממורים	באותם	מקצועות	שבהם	הומלצה	ההתאמה.	הדיווחים	יעשו	בטפסים	מיוחדים	במקצועות	 ב. 

הבאים:	אנגלית,	מתמטיקה,	לשון	או	מקצועות	רבי	מלל.	 	
האבחון	שמצורף	לתיק	חייב	להיות	אבחון	משולב	)פסיכו	דידקטי(.	אבחון	תקף	הינו	אבחון	מכיתה	ז’	ואילך. ג. 

טופס	הפניה	של	חונך הכתה.  ד.	
חתימת	הורים	על	טופס	ויתור סודיות. ה.	

גיליון ציונים/תעודה	אחרון/ה. ו. 
מכתב פנייה	של	התלמיד	לוועדה	בכתב	יד,	בו	הוא	מסביר	מדוע	הוא	נזקק	להתאמות	הלימודיות	בזמן	בחינות. ז. 

 רמה 2 -
	בדומה	לרמה	3:	סעיפים	ב-ז	ובנוסף

מבחן עם הקראה וללא הקראה בשני מקצועות.  א. 
מבחן עם הכתבה וללא הכתבה בשני מקצועות. ב. 

האבחון שמצורף לתיק יכול להיות רק דדקטי. ג. 
 בתחילת שנת הלימודים תשע”ח יערך כנס להורי תלמידים מאובחנים ברמה 3 בהנחיית צוות הטיפול בפרט.

במהלך כיתה ט’ ובעיקר בכיתה י’ יערכו מבחנים מיוחדים )על פי ההתאמות המומלצות( על מנת לקבוע 
למי מהתלמידים יבנה תיק שישלח לוועדה מחוזית במשרד החינוך
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בעלי תפקידים בבית בירם

מנהל בית בירם

מנהלת פיתוח
פדגוגי )סגנית לפדגוגיה(

סגן המנהל
לחינוך ולחברה

סגנית המנהל
למינהל ותשתיות מרכזי שכבות

מינהל
פדגוגי

מחלקת
בחינות
בגרות

עובדיחונכים
מינהל

מרכזי 
מקצועות

יועצות
רכזי מעורבות

חברתית -
קהילתית

מנהל
אחזקה
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מבנה ההוראה
)פירוט מהי יח”ל ראו עמ’ 18( 	 	 בחטיבה העליונה	מתקיימים	לימודי	חובה	במקצועות	הבאים:	
אנגלית	)ברמות	שונות(,	היסטוריה, חינוך גופני, מתמטיקה	)ברמות	שונות(,	ספרות, עברית )לשון(, תנ”ך, מדעים, מקצועות השכלה 
כללית )חובה	לתעודת	בגרות(.	כמו	כן,	בוחרים	התלמידים	שני מקצועות ראשיים )מוגברים(	כחלק	מחובותיהם	לזכאות	לתעודת	

בגרות.	לקראת כיתה י’ על כל תלמיד לבחור שני מקצועות ראשיים			)במקרים	מיוחדים	–	מקצוע	ראשי	אחד(

הערות חשובות ! 
1. תלמידי מסלול טכנולוגי )מדעי המחשב מואץ, תקשורת, יזמות ועיצוב, הנדסת מערכות( אינם יכולים ללמוד במסלול טכנולוגי נוסף.

2. תלמידי מגמות תקשורת  יבחרו מראש את ההתמחות בקולנוע או סטילס.

יח”ל                                 הערות                      מקצועות 
 5 ביולוגיה	
 5 ביולוגיה	רפואית	

10+5 ביולוגיה	במסלול	מערכות	בריאות	
 5 גיאוגרפיה	במסלול	לימודי	סביבה	
5 גיאוגרפיה	במסלול	איזורי	אסון	ומצבי	חירום 

3	יח”ל	נוספות	על	2	יח”ל	חובה.	החל	מכיתה	י”א	כמקצוע	ראשי	3  5 היסטוריה	מורחב	
 10 הנדסת	מערכות	
10 יזמות,	עיצוב	ואומנות	
 5 כימיה	
 5 כלכלה	+	מינהל	עסקים	
 5 פסיכולוגיה	+	סוציולוגיה	
5 פסיכולוגיה	+	כלכלה	

5	או	10  מדעי	המחשב	
 5 מזרח	תיכון		-	דיפלומטיה		איזורית 

המקצוע	נלמד	החל	מכיתה	י”א 	5 מחשבת	ישראל		
קיים	גם	כמקצוע	ראשי	שלישי 	5 ערבית	

3	יח”ל	נוספות	על	2	יח”ל	חובה.	החל	מכיתה	י”א	כמקצוע	ראשי	3  5 ספרות	מורחב	
 )+5(	5 פיסיקה	)+פיסיקה	מועשרת+פיסיקה	מעשית( 

 5 תיאטרון	
3	יח”ל	נוספות	על	2	יח”ל	חובה.	החל	מכיתה	י”א	כמקצוע	ראשי	3  5 תנ”ך	)מורחב(	

 5+3/5 תקשורת	במסלול	מדיה	ופרסום	
5+3/5 תקשורת	בהתמחות	דיפלומטיה	ציבורית	

המקצוע	נלמד	בשפה	האנגלית 	5 תקשורת	בין	לאומית	

תלמיד	יכול	לבחור	ביולוגיה	או	ביולוגיה	רפואית.

מדעי	החברה	-	תלמיד	יכול	לבחור	רק	אחד	מהצירופים. 

תלמיד	יכול	לבחור	רק	אחת	מהאפשרויות.

פיסיקה	מעשית	החל	מכיתה	י”א
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לתשומת לבכם
בעקבות	ההסכם	שנחתם	בין	ביה”ס	למשרד	החינוך	ועל	פי	דרישת	המשרד,	יירד	שכר	הלימוד	בחטיבה	העליונה	של	ביה”ס	בהדרגה	

עד	לסכום	של	9,800	₪	לשנה	בשנת	הלימודים	תש”פ	)זו	שתיפתח	בספטמבר	2019(.	שעה	שאנו	עושים	כל	מאמץ	כדי	לשמר	את	

האיכות	המאפיינת	את	הסביבה	הלימודית	בבית	בירם	בתוך	המגבלות	החדשות,	אנו	נאלצים	לנקוט	במספר	צעדי	ייעול.	בהתייעצות	

עם	ועד	ההורים	של	בית-בירם	גיבשנו	מספר	מהלכים,	שאנו	מאמינים	ששומרים	על	האיזון	העדין	בין	שני	הצרכים	הללו:

		מספר	התלמידים	בכיתות	האם	–	בחונכויות	ובמקצועות	הליבה,	כמו	גם	במקצועות	הראשיים,	יירד	מ	36-37	ל-32    .1

  תלמידים  בכיתה	)מלבד	במקרים	חריגים(,	ולא	יפחת	מ-25	תלמידים	בכיתה	)מלבד	במקרים	חריגים(.

		 		לימוד	מקצוע	ראשי שלישי יותנה	בתשלום	שכר-לימוד	נוסף.	תכנית	הלימודים	מאפשרת	לתלמידים	להגיע,	במקרים	 .2

		 	 		מסוימים,	עד	ל-35	יחידות	לימוד	)יח”ל(	ללא	כל	עלות	נוספת	)הדבר	אמור	לגבי	אלה	הלומדים	5	יח”ל	באנגלית	

		 		ובמתמטיקה,	שני	מקצועות	ראשיים	בהיקף	של	5	יח”ל,	לומדים	אחד	מהמקצועות	הטכנולוגיים	או	כותבים	עבודת	גמר(.	

		רק	תלמידים	שירצו	ללמוד	תחומי	דעת	מעבר	לתוכנית	הזו	–	יחויבו	בתשלום	נוסף.

3.  פעילויות מחוץ למסגרת הלימודים	הרגילה	)להוציא	את	פעילויות	הגדנ”ע	והסמינרים	הייחודיים	של	ביה”ס	הכלולים	בעלות		

		הבסיסית(	–	יחויבו	בתשלום	נוסף.	לא	תחול	חובת	השתתפות	בפעילויות	הללו,	ומובן	שאי	השתתפות	לא	תפגע	ביכולתם	של		

		התלמידים	ללמוד	את	המקצוע	אליו	קשורות	אותן	פעילויות.

יודגש	שוב	כי	שינוי	מדיניות	ביה”ס	נעשה	מכורח	ההסדר	שנכפה	ע”י	משרד	החינוך,	והוא	יוצא	לפועל	בתום	דיונים	ממושכים	שקיימה	

הנהלת	ביה”ס	בחלופות	שונות	ובהסכמה	מלאה	עם	ועד	ההורים.
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“יחידת לימוד” – מהי?
הלימוד	נמדד	בקנה-מידה	של	איכות.	אף	על	פי	כן,	נוהגים	למדוד	אותו	גם	במונחים	של	כמות.	מדד	הכמות	

מצביע	על	היקף	שעות	הלימוד	המוקדשות	למקצוע,	אך	מתוך	כך	ניתן	גם	לאמוד	את	דרגת	היסודיות	וההעמקה	

שבלימוד	המקצוע.	המדד	הנהוג	במערכת	החינוך	הוא	“יחידת לימוד”	וזו	הגדרתה:

יחידת לימוד אחת ) 1 יח”ל( במקצוע = היקף החומר הנלמד במקצוע מסוים,

במסגרת של כ- 3 שעות שבועיות )3 ש”ש( במשך שנות הלימוד בשנים י’, י”א ו-י”ב.

מקצוע	הנלמד	בהיקף	של	2	יח”ל	הוא	מקצוע	הנלמד	בדרך	כלל	6	ש”ש. דוגמאות:				•	

מקצוע	הנלמד	בהיקף	של		5	יח”ל	הוא	מקצוע	הנלמד	בדרך	כלל	15	ש”ש. 	•                

סולם	יחידות	הלימוד	הוא	מ-1	עד	5.	יש	מקצועות	המזכים	ליותר	מכך	)עד	10	יחידות	לימוד(.

מבנה תעודת הבגרות

בתעודת	הבגרות	קיימים	שני	חלקים:

בחלק הראשון	–	מופיעים	הציונים	של	התלמיד	במקצועות	בהם	הוא	נבחן	בבחינת	בגרות,	כאשר	הציונים	מורכבים	

ע”פ	חוקת	הזכאות	החדשה	מ-70%	ציון	בגרות	)בחינה	+	מגן(	ו-30%	ציון	בית	ספרי	)ראה	עמ’	19(

בחלק השני	–		מופיעים	הציונים	של	התלמיד	במקצועות	בהם	לא	נבחן	בבחינות	הבגרות,	אלא	למד	אותם	

במהלך	כיתות	י’,	י”א,	י”ב	)“ציוני ספח”(.	חוקת	הזכאות	החדשה	מחייבת	לימודי	השכלה	כללית	)“העשרה”(	ומדעים	

שציוניהם	יופיעו	בחלק	זה.

                      כל המקצועות הנלמדים בכיתות י’, י”א, י”ב יופיעו בתעודת הבגרות או בספח.     

תלמיד	לא	יהיה	זכאי	לתעודת	בגרות	אם	יש	לו	ציון	“בלתי	מספיק”	)45	ומטה(	אחד,	או	אם	יש	לו	שניים	או	יותר	

ציונים	של	“מספיק	בקושי”	)55	ומטה(	כולל	ספח.	

הציונים	בהבעה עברית	)לשון(	ובחינוך גופני	חייבים	להיות	חיוביים	בכל	מקרה.
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שיקולים בבחירת המקצועות המוגברים
עניין ונטייה -	רצוי	לבחור	מקצוע	שמסקרן	ומעניק	סיפוק	והנאה.

התאמה ליכולת	-	מומלץ	לבחור	מקצוע	שיש	בידך	ביטחון	שתסיימו בהצלחה.

איזון בעומס הלימודים	-	מומלץ	לקחת	בחשבון	את	דרישות	המקצוע	אל	מול	פעילויות	נוספות	לטובת	ויסות	
העומסים.

איזון בין תחומי הדעת	-	אנו	ממליצים	לאזן	את	בחירתך	בין	תחומי	ענין	שונים,	כהזדמנות	לרכוש	השכלה	רחבה	
ומעמיקה.

כדי	לבחור	באופן	אחראי	ושקול,	אנו	מציעים	לך	להתייעץ	עם	סביבתך	הקרובה-	הורים,	חונכים,	מורים	מקצועיים,	
יועצת	השכבה,	מרכזי	השכבה.

כמו	כן	הינך	מוזמן	להתייעץ	עם	אנשי	החטיבה	עליונה.

בית	הספר	עושה	כל	מאמץ	על	מנת	לאפשר	לכל	התלמידים	ללמוד	את	המקצועות	המוגברים	אותם	יבחרו.	
יחד	עם	זאת,	אין	אפשרות	להבטיח	שכל	הבקשות	תתמלאנה	בשלמותן.

הנהלת	ביה”ס	שומרת	לעצמה	את	הזכות	למנוע	צירופי	מקצועות	מוגברים	מסוימים,	כפועל	יוצא	מאילוצי	
מערכת,	מכסת	קבוצות,	עומס	הלמידה	האישי.

קבלה למקצוע מוגבר אינה אוטומטית וכרוכה בעמידה בתנאי סף, במבדקי התאמה ובהחלטת ועדת 
שיבוץ פדגוגית. בחירה במקצוע מוגבר אינה מבטיחה שיבוץ.

פתיחת קבוצת לימוד במקצוע ראשי מותנית במספר מינימלי של תלמידים.

המעברים	לאחר	פתיחת	שנת	הלימודים	ועד	למועד	הקובע	ברבעון	הראשון	-	תלוים	במכסת	התלמידים	בקבוצות	
הלימוד,	בהשלמת	החומר	ועמידה	בדרישות	הסף.	לא	רצוי	לשנות	מקצוע	מוגבר	במהלך	שנת	הלימודים.

הערות חשובות – נא לקרוא בעיון !
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חוקת הזכאות החדשה

בהתאם	להחלטת	משרד	החינוך	החל	משנת	תשע”ה,	לומדים	התלמידים	על	פי	הנחיות	חוקת	זכאות	חדשה	כתנאי		

לקבלת	תעודת	בגרות.	תוקף	ההוראות-	1.9.2014.

מטרת	ההנחיות	החדשות	להתוות	מסגרת	התנהלות	בחטיבה	העליונה	המאפשרת	שיח	פדגוגי	וערכי,	שינוי	וגיוון	

בדרכי	ההוראה,	הלמידה	וההערכה.	

חמישה	חלקים	עיקריים	מהווים	את	עיקרי	חוקת	הזכאות	החדשה:

תכנית הלמידה וההבחנות.	בכל	מקצוע	נקבע	חלק	מהחומר	)30%	בד”כ(	כחלק	שבו	יש	לבית	הספר	 א. 

עצמאות	להגדיר	את	החומר/לפתח	יחידות	הוראה	ייחודיות/לפתח	דרכי	הערכה	המכוונות	למגוון	כישורים	ונטיות.	  

במסגרת	למידה	זו	מושם	דגש	על	הגברת	למידה	חוויתית,	מעמיקה	ומשמעותית,	ובהתאמה	למיומנויות	 	

הנדרשות	לחיים	במאה	ה-21,	לצרכי	החברה	ולאופי	הלימודים	במוסדות	להשכלה	גבוהה.	 	

הלמידה	מכוונת	להיות	רלוונטית	ובעלת	ערך	ללומד,	מגבירה	את	מעורבותו	של	התלמיד	בתהליך	ואת	שיתופו	 	

בהבניית	הידע.	 	

		 בית	הספר	קובע	את	הדרכים	והמרכיבים	של	ההערכה	בכל	מקצוע.	מבנה	הערכה,	המחוון,	ומדגם	עבודות	 	

מועברים	למשרד	החינוך.	בסיום	התהליך	הלימודי	נשלחים	הציוניהם	של	כלל	התלמידים	למשרד	החינוך.	 	

בכתה	יוד	תלמידינו	לומדים	ומסיימים	את	מסגרת	30%	במקצועות	הליבה-	לשון,	תנ”ך	וספרות.	 	

בשאר	מקצועות	הליבה	ובמקצועות	המוגברים,	על	פי	פריסה	שנקבעה	בבית	הספר,	לומדים	התלמידים	את			 	

מסגרת ה-30% בכל	מקצוע	במהלך	י’,	י”א,	י”ב.  

במקצועות	הלימוד	השונים,	נבחנים	התלמידים	בבחינת	בגרות	על יתרת 70%	מחומר	הלימוד	על	פי	מפרט	  

לימודים	המפורסם	על	ידי	מפמ”ר	המקצוע	)מפקח	מקצוע	ראשי(. 	

ברוב	המקצועות	בחינת	הבגרות	היא	בחינה	בגרות	“חיצונית”	בשאלונים	הנכתבים	על	ידי	משרד	החינוך. 	
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מספר אירועי בחינות הבגרות הופחת.  ב. 

*	לא	מתקיימות	בחינות	בגרות	“חיצוניות”	בכתה	יוד. 	

*		בכל	אחד	ממקצועות	הליבה	בהם	מתקיימת	הערכה	חיצונית,	מתקיים	אירוע	בחינה	אחד	בלבד.	 	

	למעט	מתמטיקה	ואנגלית	-	שבהם	מתקיימים	שני	אירועי	בחינה.	 	 	

חינוך	למעורבות חברתית	מבוסס	על	תכנית	חינוכית	להתפתחות	אישית	ולמעורבות	חברתית	קהילתית.	 ג. 

התכנית	מתפרסת	על	פני	3	שנים.	התכנית	תורמת	לטיפוח	בוגר	עצמאי,	מעורב,	בעל	תודעה	חברתית.	 	

בשכבות	יוד,	י”א	ו-י”ב	חייב	התלמיד	ל-30	שעות	בכל	שכבה	)סה”כ	90	שעות(	בהתנסות	קבוצתית חברתית.  	

בבית	בירם	פותחה	תכנית	סמינרים	ייחודית	לכל	שכבה,	העוסקת	בתחומים	חברתיים	שונים.	חובת	התלמידים	 	

להשתתף	בכל	אחד	מהסמינרים.	 	

במקביל,	בכתה	יוד	)60	שעות(	ובכתה	י”א	)30	שעות(	על	התלמיד	להקדיש	מזמנו	להתנסות	מעשית,	 	

לתרומה	ולמעורבות	פרטנית	בקהילה.	 	

לימודי המדעים	הם	מרכיב	בסיס	הנדרש	להשכלתו	של	התלמיד.	כל	תלמיד	שאינו	בוחר	ללמוד	שני	מקצועות	 ד. 

מדעיים	מוגברים	-	כימיה,	ביולוגיה	)ביו’	רפואית(,	מדעי	המחשב,	הנדסת	מערכות	ופיזיקה	–	ילמד	בכתה	יוד			 	

מקצוע	“מדעים”	בהיקף	של	3	שעות	שבועיות. 	

חובת	לימודי	השכלה כללית	בכתה	יוד.		 ה.	

בבית	בירם	לומדים	תלמידי	שכבת	יוד	מחצית	שנה	מחשבת	ישראל,	מחצית	שנה	סוגיות	באזרחות,	כמחצית	 	

שנה	חינוך	פיננסי.	הציונים	נשלחים	בסיום	כיתה	י’	למשרד	החינוך	תחת	אשכולות	לימודי	חברה,	רוח,	תרבות,		 	

מורשת,	שפות	וכו’. 	

מבנה ההוראה בחטיבה 

העליונה כפוף לשינוים 

במערך בחינות הבגרות 

ע”פ משרד החינוך.

הנהלת	ביה”ס	שומרת	לעצמה	את	הזכות	
לעדכן	ולשנות	את	מבנה	הלימודים	המוצג	
בחוברת	על	רקע	התפתחויות	ושינויים	בלתי	
צפויים.	בכל	מקרה	של	שינוי	יועבר	עדכון	

מלא	לידיעת	התלמידים	והוריהם.



22

)מקצועות בחירה - מוגברים(



מקצועות ראשיים
)מקצועות בחירה - מוגברים(
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ביולוגיה
עיקרי הלמידה:

הכרת	החוקיות	,	ההרמוניה,	הניגודים	והיופי	של	העולם	הסובב	אותנו.
פיתוח	אוריינות	מדעית	–	ביולוגית	באמצעות	הוראת	הרעיונות	המרכזיים	של	הביולוגיה	,	
מושגי	היסוד,	התופעות	והתהליכים	הבסיסיים	המתקיימים	באדם	וביתר	היצורים	החיים.

נושאי הלימוד המרכזיים הם:
ידע	תוכני:	הבנת	עובדות,	תופעות,	תהליכים,	עקרונות	ורעיונות	מרכזיים	עליהם			 	•

מבוסס	הידע	הביולוגי	בתחומי	הרפואה,	החקלאות,	הטכנולוגיה,	התעשייה	ושמירת		 	
הסביבה. 	

מהות	המדע:	הבנת	מהות	המדע,	דרכי	יצירת	הידע	המדעי	וצבירתו	והבנת	הקשר	 	•
מדע-טכנולוגיה-חברה. 	

פיתוח	עמדות:	טיפוח	מודעות	להיבטים	הקשורים	למדע,	לחברה	ולאחריות	האדם		 	•
לטבע. 	

		 פיתוח	כשרים	ורכישת	מיומנויות:	טיפוח	כשרים	בלמידה	ובחשיבה	מדעית	,	 	•
במיומנויות	ובעבודה	במעבדה	ובשדה. 	

מבנה ההוראה:

ווטסון וקריק

דרווין

החלק העיוני א.	
נושאי	חובה	-	התא	–	מבנה	ופעילות	)כיתה	י’(,	מבוא	לביולוגיה	של	האדם	–	בדגש		

										הומיאוסטזיס	)כיתה	י”א(,	אקולוגיה	)כיתה	י”א(.
נושאי	בחירה	-	ילמדו	2	נושאים	בי”ב	מתוך	הנושאים	הבאים:	

בקרה	על	ביטוי	גנים	והנדסה	גנטית. 	.1
פיזיולוגיה	השוואתית	בהיבט	התפתחותי:	מחד-תאים	ליונקים. 	.2

חיידקים	ונגיפים	בגוף	האדם. 	.3

דה
מי

ה 
קנ

ל 
רג

ס

חומצות אמינו שומןחלבון כלורוספט תאי צמחים ובע”ח ביצית צפרדע עכבר ורד בקטריותלוויתן כחול ביצית אנושית נמלה ביצת יען בן אדם וירוסעץ הסוקויה

0.1 nm 0.1 m 1 m 10 m 100 m 1 km1 nm 10 nm 100 nm 1 mm1 m 10 m 100 m 1 cm

Electron Microscope Unaided Eye

Light Microscope

אטום
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ב.	מעבדה	:
בלימודי	הביולוגיה	נערכת	מעבדת	חקר	דו-שבועית	בה	התלמיד	נחשף	לתופעה	ביולוגית	ולומד	לזהות	את	

התופעה,	לאתר	משתנים,	לנסח	השערה,	להציע	דרך	מחקר	בטכניקות	מעבדה	נלמדות,	לעבד	נתונים	במחשב	
)בתוכנת	אקסל(	ולנתח	תוצאות.

ג.	עבודת חקר:
עבודת	חקר	מעשית	)ביוחקר(	במהלכה	התלמיד	מתנסה	בפעילות	מבוקרת	המתבצעת	במעבדה	על	כל	שלביה	

ובכתיבת	דו”ח	סיכום	על	סיור	לימודי	בטבע.	משך	ביצוע	העבודה	במהלך	כיתות	י”א-	י”ב,	בהנחיית	המורה,	בחינה	
“פנימית”.

כל	בחינות	הבגרות	תתקיימנה	בסיום	כיתה	י”ב	)עיוני,	חקר	ומעבדה(

תנאי קבלה:
1.	ציון	שנתי	בביולוגיה	בכיתה	ט’	85	ומעלה.

2. מתמטיקה	-ציון	בסיום	כיתה	ט’	בהקבצה	A		-	65	A	ומעלה	או

                                            בהקבצה	B		-	75	A	ומעלה.	
3.	המלצת	חונך	ט’.

4.	בדיקת	התאמה	ע”י	הצוות	המקצועי.



26

ביולוגיה רפואית
מסלול	ייחודי	של	ביה”ס.	מיועד	למתעניינים	ולמוכנים	להשקיע	בלימוד	נושאים	רפואיים	הקשורים	ישירות	או	

בעקיפין	ללימודי	הביולוגיה.
מבנה	המסלול	כולל:

תכנית	לימודים	עליה	נבחנים	בבגרות	דומה	בהרכבה	לזו	של	5	יח”ל	ביולוגיה	)ראה	עמ’	24-25(     	.1
ובהתאמות	למסלול	הייחודי. 	

לימודי	העשרה. 	.2

עיקרי הלמידה:
		 במסגרת	לימודי	הבחירה,	בחלק	העיוני	)כתה	י”ב(	ילמדו	פרקי	בקרה	על	ביטוי	גנים	והנדסה	גנטית,	 	•

חיידקים	ונגיפים	בגוף	האדם. 	
במהלך	לימוד	הנושאים	העיוניים	יושם	דגש	על	נושאים	רפואיים	)מחלות	ודרכי	מניעתן,	תרופות(. 	•

עבודת	חקר	בנושא	רפואי	–	ביומד	במקום	ביוחקר	)מותנה	מדי	שנה	באישור	משרד	החינוך(. 	•
לימודי העשרה במסלול כוללים:

קורס	עזרה	ראשונה	)חובה בכיתה י’(	מטעם	מד”א	בהיקף	60	שעות.	מקנה	תעודת	מגיש	עזרה	ראשונה		 	•
		 ומאפשר	התנדבות	כמגיש	עזרה	ראשונה	בסניפי	מד”א	)השתתפות	בקורס	כרוכה	בתשלום	בהתאם	 	

לתעריפי	מד”א,	נכון	להיום	כ-200	ש”ח(. 	

הרצאות	בנושאי	רפואה	שונים	מפי	סטודנטים	לרפואה	ורופאים	מומחים	–	כארבעים	הרצאות	במהלך	 	•
כיתות	י’	וי”א. 	

לדוגמא:	כירורגיה	והרדמה,	הריון	ולידה,	שיטות	הדמיה	ואבחון,	רפואת	ספורט,	כירורגיה	פלסטית	ועוד. 	
סיור	במחלקות	או	במכונים	של	בתי	חולים	–	כשמונה	פעילויות	בבתי	חולים	במהלך	כיתות	י’	וי”א.	 	•

הסיורים	כוללים	הרצאה	על	פעילות	המחלקה,	היכרות	עם	המכשור	הרפואי	ובמידת	האפשר	ניתנת	 	
חשיפה	קלינית	.	לדוגמא:	מכון	צנתור	לב,	מחלקת	פגים,	דימות,	מכון	דיאליזה	ועוד. 	

בכתה	י”א	או	י”ב	תתקיים	)אם	יתאפשר(	חשיפה	למקצועות	קדם	–רפואיים	ופרה-	רפואיים	בשיתוף	חיל	הרפואה	בצה”ל. 	•
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עבודת ביומד	–	עבודה	בתחומי	רפואת	האדם	ובעלי	החיים	וביישומי	המחקר	המדעי	
והטכנולוגי	בתחומים	אלו,	תוך	שימת	דגש	על	ההיבטים	הביולוגיים.

ביצוע	העבודה	מאפשר	לתלמיד	לקשר	וליישם	את	הידע	בתחומי	הביולוגיה	והמחקר	
המדעי	הנרכש	במהלך	לימודי	הביו-רפואה.	משך	ביצוע	העבודה	במהלך	כיתות	י”א-	
י”ב,	בהנחיית	מורה	הכיתה.	הציון	מבוסס	על	העבודה	הכתובה	וכן	על	בחינת	בגרות	

בע”פ	בכיתה	י”ב	בחינה	“פנימית”.

הלומדים במסלול זה לומדים בנפרד מתלמידי מסלול ביולוגיה.
הלימודים	במסלול	ביולוגיה	רפואית	בכיתות	י’,	י”א	כרוכים	בתוספת	של	שעות	לימוד	

הניתנות	בסיום	יום	הלימודים	הרשמי.
כל	תלמיד	במסלול	חייב:

להשתתף	בקורס	מד”א	)יערך	בסוף חופשת הקיץ	בין	כיתה	ט’	ל-י’(. א.	
להשתתף	בכל	ההרצאות	והסיורים	שמתקיימים	בכיתה	י’	וי”א. ב.	

לכתוב	עבודה	בסיום	כיתה	י’	-	י”א. ג.	
ציונו	של	תלמיד	שעומד	בכל	דרישות	המסלול	מורכב	מ:	100%	ציון	מורה	+	בונוס	

של	עד	10%	לציונו	השנתי	בי’	ובי”א.

תנאי קבלה:
1.	ציון	שנתי	בביולוגיה	בכיתה	ט’	85	ומעלה.

2. מתמטיקה	-ציון	בסיום	כיתה	ט’	בהקבצה	A		-	65	A	ומעלה	או

                                            בהקבצה	B		-	75	A	ומעלה.	
3.	המלצת	חונך	ט’.

4.	בדיקת	התאמה	ע”י	הצוות	המקצועי.
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ביולוגיה במסלול מערכות בריאות
מקצועות	הלימוד	במגמה	הם	:

מקצוע מוביל	-	מדעי	הבריאות	5	יח”ל	
מקצוע התמחות	-	מערכות	רפואיות		5	יח”ל	

מקצוע מדעי	-	ביולוגיה	5	יח״ל	

הלימודים	במגמה	משלבים	בין	ידע	תיאורטי	לבין	ידע	מעשי	בשדה	העשייה	הרפואית	העדכני	ביותר.	התלמידים	
במגמת	מערכות	בריאות	מיישמים	את	הידע	הנלמד	בכיתה	בהשתתפות	בסיורים	בבתי	חולים	ובמתקנים	רפואיים,	

הרצאות	מומחים,	ניתוחי	איברים	ובהתנדבות	פעילה	במד”א.
תהליך	הלמידה	כולל	טיפוח	מיומנויות	וכישורים	רלוונטיים,	הנדרשים	להשתלבות	בחברה	ובמשק	במאה	ה-21:		
חקר	מקרים	וניהול	מידע,	תקשורת	בין	אישית,	עבודת	צוות,	מעורבות	חברתית,	יצירתיות,	קבלת	החלטות	ותכנון	

תכנית	טיפול.

מדעי הבריאות:

במקצוע	מדעי	הבריאות	נחשפים	התלמידים	לשפת	המונחים	של	מקצועות	הבריאות	והרפואה.	לימודי	האנטומיה	
והפיזיולוגיה	של	גוף	האדם	מהווים	תשתית	ידע	להבנת	הקליניקה	והרפואה	מונעת.	הנושאים	הנלמדים:	
האדם	כמכלול,	קרדיולוגיה,	המטולוגיה,	פולמונולוגיה,	נפרולוגיה,	נוירולוגיה,	אנדוקרינולוגיה,	גניקולוגיה,	

גסטרואנטרולוגיה	ועוד.	
בכל	מערכת	נלמדת	האנטומיה-	פיזיולוגיה,	קליניקה	)מחלות,	גורמי	סיכון,	דרכי	אבחון,	טיפול,	סיבוכים	ועוד(,	

רפואה	מונעת.
חלק	מהנושאים	נלמדים	במסגרת	30%	הערכה	בית	ספרית,	במהלך	כיתה	י”א.

חלק	מהנושאים	נלמדים	במסגרת	70%	הערכה	חיצונית,	בחינת	בגרות	בסיום	כיתה	י”ב.

מערכות רפואיות :

הנושאים	הנלמדים:	תקשורת	ואתיקה	ברפואה,	בדיקות	דם	ומשמעותן,	פרמקולוגיה,	מחלת	הסרטן,	דלקת	וזיהום,	
פתולוגיה	של	מערכות	גוף	האדם	ועוד.

חומר	הלימוד	ועבודת	הגמר	יהוו	5	יח”ל,	מבחן	בגרות	חיצוני	בע”פ	עם	בוחן	חיצוני,	בסיום	כיתה	י”ב.
חובה	על	התלמיד	לעבור	קורס	מד”א	בהיקף	של	60	ש’	בכיתה	י’.	*

חדש
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מגמת מערכות בריאות משלבת מעורבות חברתית בקהילה: 

התנסות קלינית המשלבת התנדבות בקהילה	-	התנסות	קלינית	במד”א.	כל	התלמידים	עוברים	הכשרה	מקצועית	
של	60	שעות	מגישי	עזרה	ראשונה,	בסיומה	הם	מתנדבים	בתחנות	מד”א/	קופות	חולים/	בית	חולים/	מתקנים	

רפואיים	אחרים	)60	שעות	התנדבות(.	במסגרת	ההתנסות	התלמידים	רוכשים	ערכים	של	אחריות	חברתית,	ערכי	
ההתנדבות,	עזרה	לזולת,	מעורבות	ותרומה	לחברה.

חקר מקרים במערכות רפואיות תוך דיאלוג עם מטופלים ואנשי מקצוע -	במסגרת	הלימודים	מבצעים	
התלמידים	עבודת	גמר	ברמת	5	יחידות	לימוד.	הם		מתנסים		בחקר	מקרים	של	בריאות	וחולי,	שפתרונם	דורש	

אינטגרציה	בין	הידע	המדעי	למידע	המתקבל	בראיונות	עם		מטופלים	ועם	אנשי	מקצוע	בניהול	המצב	הבריאותי	
של	מטופלים.	התלמידים	משמשים	אוזן	קשבת	למטופל,	לומדים	את	אורח	חייו	ואת	מחלתו.	בהתאם	לכך	בונים	

תכנית	מומלצת	לאורח	חיים	בריא

סיורים לימודיים החושפים את התלמידים לעולם הרפואה	-	סיורים	לימודים	עיוניים	בבתי	חולים	ובמתקנים	
רפואיים	ומפגשים	עם	הצוות	המקצועי	הרפואי	והפרא	רפואי.	הסיורים	חושפים	את	התלמידים	לסוגיות	ולדילמות	
עדכניות	בהתמודדות	עולם	הרפואה,	עם	בעיות		טכנולוגיות,	מדעיות	ואתיות.	הרצאות	מומחים	ורופאים	מתחומים	

שונים.

תנאי קבלה:
1.	ציון	שנתי	בביולוגיה	בכיתה	ט’	85	ומעלה.

2. מתמטיקה	-ציון	בסיום	כיתה	ט’	בהקבצה	A		-	65	A	ומעלה	או

                                            בהקבצה	B		-	75	A	ומעלה.	
3.	המלצת	חונך	ט’.

4.	בדיקת	התאמה	ע”י	הצוות	המקצועי.

הערות:
1. קורס	מד”א	-	חובה.	)השתתפות	בקורס	כרוכה	בתשלום	בהתאם	לתעריפי	מד”א,	

																																	נכון	להיום	כ-200	ש”ח(.
2. לתלמידי	המגמה	פטור	מלימודי	מדעים	ללא	לומדי	מדעים	)3	ש”ש(.

3. התלמידים	יהיו	זכאים	לתעודת	בגרות	טכנולוגית.
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ללימודי	הגיאוגרפיה	–	מאפיינים	ייחודיים:
•	הלמידה	מגוונת,	מלווה	בשימוש	בטכנולוגיה	אינטרנטית	–			

		ממצגות,	סרטים,	סביבות	למידה	מתוקשבות	וסיורים.
•	בתחומי	לימודי	החבלים	)א”י,	מזה”ת,	נתי”ב(	משתמשים	

		בתבניות	דומות	המקלות	על	הלימוד.

עיקרי הלמידה:
קיומיות	 בבעיות	 עוסק	 הנושא	 והסביבה:	 הארץ	 כדור	  .1

טבע:	 אסונות	 כגון:	 הגלובאליים	 הכוח	 ובמאבקי	 העולמי	 הדיון	 במוקד	 העומדות	
רעידות	אדמה,	צונאמי,	התפרצויות	געשיות,	רוחות	הרס	והשלכותיהם,	זיהום	משאבי	
טבע	וסביבה:	זיהום	אוויר,	מים	וקרקע,	ההתחממות	הגלובלית,	ה”חור	באוזון”,	“אי	
תחליפים	 מציאת	 	, בהם	 הגובר	 המחסור	 טבע:	 אוצרות	 ועוד.	 חומצי	 גשם	 החום”,	
ואוזלים,	המתח	בין	פיתוח	אוצרות	הטבע	לקיימות	-	במסגרת	 למשאבים	הולכים	
זו	התלמידים	מכינים	פרוייקט	תיירותי	שמביא	ביטוי	למתח	דרך	עקרונות	התרבות	
האקולוגית	בארץ	ישראל.	חלק	זה	מהווה	את	מרכיב	30%	של	המקצוע.	נלמד	ומדווח	

למשרד	החינוך	בסיום	כיתה	י’.
ארץ	ישראל:		הנושא	עוסק	ב”בעיה	הדמוגרפית”,	בהגירה	מאפריקה	של	ספק	  .2
מחפשי	עבודה		ספק	פליטים,	ובודק	האם	בעוד	30	שנה	יהיה	רוב	יהודי	במדינת	
ישראל?	כיצד	תתנהל	ישראל	בעולם	הגלובלי	בו	המזרח	התיכון	מקצין	והולך,	המערב	

מגמגם	וכוחות	חדשים	מן	המזרח	הולכים	ומתחזקים?

גיאוגרפיה בהתמחות לימודי סביבה

לגלות עולם
אנו	ניצבים	באמצע	העשור	השני	של	המאה	ה-21.	כתושבי	ישראל	ו”הכפר	הגלובאלי”,	עלינו	
לקלוט	במהירות	תהליכים	וחידושים	בתחומים	מגוונים,	להתמודד	עם	אתגרים	חברתיים	–	
כלכליים	מורכבים,	להצליב	מידע	ולקבל	החלטות	מבוססות	בזמן	קצר.	לשם	כך,	אנו	נזדקק	
עיור	 כלכלה,	 חברה,	 בין	 הגומלין	 מהירה	של	קשרי	 ולהבנה	 בין-תחומית	 לראיה	מערכתית	

ופוליטיקה	ובין	אלה	לבין	התנאים	הפיסיים	בארץ	ובחבלי	עולם	שונים.

+6000

5000

4000

3000

2000

1000

500

200

0

צין

רדן
י

שקמה

לח
המ

ם 
י

לת
 אי

רץ
מפ

רדן
י

0 50

חסה

מוג'יב

זרקה

ירמוך

–417

פארן

THE MAP OF ISRAEL

עיר בירה
עיר בירה במדינה גובלת

שטחי A של הרשות הפלשתינית
שטחי B אחריות אזרחית פלשתינית 

ובטחונית ישראלית
הקו הירוק לשעבר

עיר/יישוב
עיר גדולה

עיר בינונית
עיר במדינה גובלת

גבול בין מדינות
גבול זמני/לא מוסכם

כביש מהיר

כביש רגיל
פסגה

אתר ארכיאולוגי

אי/איים

איזור ביצות
מלחה

ימים ואקיינוסים

מפרצים ומיצרים
ימות ואגמים

נחל איתן/נהר
נחל אכזב

גבול מנהלי פנימי

מפת ישראל



31

המשאבים	 ובהתמעטות	 המהיר	 האוכלוסייה	 בגידול	 עוסק	 הנושא	 התיכון:	 המזרח	  .3
לקיומה.	האם	“ההתפוצצות”	בלתי	נמנעת,	לנוכח	מהפכת	“האביב	הערבי”.

מדינות	הנפט	במפרץ	הפרסי,	שולטות	בכ-	50%	מעתודות	הנפט	בעולם,	כיצד	מנסה	
אם	 העולמית	 האנרגיה	 לאספקת	 יקרה	 מה	 בהן?	 תלותו	 את	 להקטין	 הגלובלי	 הכפר	

איראן	תשתלט	על	מיצרי	הורמוז?	התקדמותה	של	איראן	לנשק	גרעיני.
4. נתי”ב	)ניתוח	תופעות	ייחודיות	במרחב(	–	יחידה	מתוקשבת:	בחינת	הבגרות	ביחידה	זו	
מתוקשבת	ומצריכה	שימוש	במיומנויות:	ניתוח	חבלים	בעולם	)שאינם	נלמדים	בכיתה(	
	,Google earth	,תמונות	לוויין,	תצלומי	מפות,	אינטרנטיים:	אמצעים	במגוון	שימוש	תוך
נתונים	סטטיסטיים,	גרפים,	סרטים,	אנימציות,	טקסטים	לא	גיאוגרפיים,	מידע	בשכבות	

)ממ”ג-מערכת	מידע	גיאוגרפית(,	וידע	גיאוגרפי	רב–תחומי.

POLITICAL MAP OF THE WORLD
מפה פוליטית של העולם

סיורים לימודיים:
י’ –	סיור	לרמת	הגולן	-	וולקניזם.
קמפוס	מים	חיים	באגמון	החולה.

י”א	–	סיור	למרכז	הארץ	-	תחנות	כח,	
איכות	סביבה	)שפדן(,	התפלת	מים.

י”ב	–	סיור	עירוני	-	גוש	דן,
מטרופולין	ת”א.

תלמידי המסלול חייבים להצטייד במחשב אישי נייד שישמש אותם בלימודיהם בכיתה.
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גיאוגרפיה בהתמחות אזורי אסון ומצבי חירום

המציאות	בארץ	ובעולם	מכתיבה	התמודדות	עם	השלכותיו	של	תיעוש	הולך	וגובר,	ריבוי	אוכלוסייה	וטבע	קיצוני	
והפכפך.	אנו	עדים	לאסונות	רבים	בעולם,	חלקם	אסונות	טבע	כמו	רעידות	האדמה,	צונאמי,	הוריקנים	,	התפרצויות	
געשיות,	מחלת	ה-	SARS,	שפעת	העופות		וחלקם	אסונות	שהם	תוצאה	ממעשה	ידי	אדם:	שריפות,	זיהום	מקורות	

מים,	תאונות	תעשייתיות.	
מסלול	אזורי	אסון	ומצבי	חירום	ילווה	ויונחה	על	ידי	אנשי	פיקוד	העורף	במחוז	צפון	ואנשי	אקדמיה	מהחוג	לניהול	

מצבי	חירום	לתארים	מתקדמים	באוניברסיטת	חיפה.

עיקרי הלמידה:
לימודי אזורי אסון	-	הלימודים	יתמקדו	באזורי	אסון	-היכרות	עם	מבנה	כדור	הארץ	ומאפייניו	הפיזיים	והאנושיים.	

היווצרות	הרי	געש,	רעידות	אדמה,	צונאמי,	סופות	הרס,	שריפות	ואסונות	תעשייתיים.
בכתה	יוד	)40%	הערכה	חלופית(-	פרויקט	בנושא		איזורי	אסון		על	היבטיו	השונים-	גורמים	להיווצרותו,	השלכות,	

דרכי	ההתמודדות,	מסקנות.
במסגרת	זו	יתקיימו	גם	מפגשי	העשרה	לימודיים	שבועיים		לאחר	שעות	הלימודים.

לימודי גיאוגרפיה -	לימודי	גיאוגרפיה	מהווים	את	הבסיס	ללימוד	אזורי	אסון	.	במסגרת	זו		יילמדו	פרקים	ייחודיים	
למדינת	ישראל	ולמזרח	התיכון	כגון	נפט,	אוכלוסייה,	השינויים	והכוחות	הפועלים	במזרח	התיכון.

לימודי טכנולוגיה:	התלמידים	יתנסו	ב-	GIS	Geographic Information System((,	זו	מערכת	מידע	ממוחשבת	
המאפשרת	ניהול,	אחזור	וניתוח	מידע	גאוגרפי	תוך	שילוב	תכנים	ממספר	שכבות	
מידע.	המערכת	הינה		כלי	גיאוגרפי	חשוב	המהווה	בסיס	לכל	התוכנות	ואפליקציות	

המיקום	)google maps	waze,	ועוד(.
בנוסף	לכך,	התלמידים	ילמדו	על	מערכות	חישה	מרחוק	המאפשרות	חיזוי	מזג	

אוויר,	איתור	זיהום	אוויר	ואף	גילוי	נפט.	
במהלך	הלימודים	יעשה	שימוש	במיפוי	ממוחשב,	אמצעים	אינטרנטיים,	תמונות	

לוויין,	מידע	מרחפנים	ועוד.
בחינת	הבגרות		הינה	בחינה	מתוקשבת	המצריכה	ידע	ושימוש	במיפוי	ממוחשב.

חדש
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פעילויות ייחודיות למסלול איזורי אסון ומצבי חירום:

ימי	עיון	באוניברסיטת	חיפה	במסלול	לניהול	מצבי	חירום		של	החוג	לגיאוגרפיה. א.	
מפגשים	עם	בכירים	במשק	העוסקים	במצבי	חירום.	ועם		אנשי	מפתח	בפיקוד	העורף	 ב.	

סיורים	לימודיים. ג.	
שיאו	של	המסלול	-	קורס חילוץ והצלה	של	פיקוד	העורף	)סע”ר-	סיוע	עצמי	ראשוני(	 ד.	

הכולל	תרגול	באתר	הרס. 	

הלימודים במסלול גאוגרפיה של אזורי אסון כרוכים בתוספת של שעות לימוד בסיום יום הלימודים.

כל תלמיד במסלול חייב
להשתתף	בקורס	חילוץ	והצלחה. א.	

להשתתף	בכל	הפעילויות	בשעות	אחר	הצהרים	ובכל	ההרצאות	והסיורים. ב.	
לכתוב	פרוייקט	אזורי	אסון. ג.	

תלמידי המסלול חייבים להצטייד במחשב אישי נייד שישמש אותם בלימודיהם בכיתה.
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הנדסת מערכות / רובוטיקה
מגמת הנדסת מערכות מורכבת משני תחומים: 

המקצוע	המוביל	-	בקרה	במערכות	הנדסיות.
מקצוע	ההתמחות	-	הנדסת	מערכות	)מכטרוניקה(.

 מקצוע מוביל: בקרת מערכות הנדסיות 
תחום	הבקרה	מספק	את	הבסיס	לחשיבה	יצירתית	לצד	ידע	והבנה	הנדסיים,	תוך	שימוש	בסביבת	למידה	
עדכנית.	התלמידים	מתנסים	בתהליכי	תכן	מכני	והנדסי,	תכן	לוגי,	קידוד	והפעלת	בקרים	)כדוגמת:	בקר	

.)PBL(	פרויקטים	משולבת	בלמידה	זאת	כל		,)Arduino

למסלול	מוזמנות	ומוזמנים	בוגרות	ובוגרים	של	כיתה	ט’	להצטרף	אלינו	ולהוות	את	חוד	החנית	של	עתודת	
המחקר	בתעשיה	ובאקדמיה	בישראל.

בסיום כיתה י”ב	ניגשים	התלמידים	לבחינת	בגרות	בבקרת	מערכות	הנדסיות	בהיקף	של	5	יח”ל.

מרבית תלמידי המגמה מצטרפים לקבוצת FIRST העוסקת בבניית רובוט המשתתף בתחרויות אזוריות, לאומיות ובינלאומיות.

תנאי קבלה:
1.	מקצוע	בחירה	מדעי	נוסף.

2.	מתמטיקה	-ציון	בסיום	כיתה	ט’	בהקבצה	A		-	65	A	ומעלה	או
                                            בהקבצה	B		-	75	A	ומעלה.	

3.	סדנת	מיון	והתאמה.

לתלמידי המגמה פטור מלימודי מדעים ללא לומדי מדעים )3 ש”ש(.
התלמידים יהיו זכאים גם לתעודת בגרות טכנולוגית.

לא	ניתן	ללמוד	שילוב	מדעי	מחשב	מואץ/	הנדסת	מערכות/	יזמות	ועיצוב	/	תקשורת.
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עולם	הטכנולוגיה	מתפתח	בצורה	הקוראת	לשילוב	מקצועות	שונים:	הנדסת	מכונות,	פיסיקה,	ביולוגיה,	מדעי	
המחשב	ועוד.	הגבול	המסורתי	בין	התחומים	הולך	ומטשטש	ואנו	נדרשים	לאנשי	טכנולוגיה	ומהנדסים	בעלי	ידע	
ויכולת	ראיה	מערכתית	-	כזו	המאפשרת	פיתוח	מערכות	מתוחכמות,	כדוגמת:	כלי	טייס	ושייט	בלתי	מאויישים,	

רכבים	אוטונומים	ורובוטים	לשימושים	שונים.	

ההתמחות	בהנדסת	מערכות	מאפשרת	לתלמידים	סביבת	לימודים	מיטבית,	לקראת	השתלבותם	בעולם	
הטכנולוגי.	הלמידה	הינה	מבוססת	פרוייקטים	ומתקיימת	בצוותים	ובאווירה	מיוחדת.	

הטכנולוגיות	המתקדמות	)כלים	ידניים,	ממוחשבים,	חיתוך	לייזר	והדפסות	תלת	מימד(	והחשיבה	היצירתית,	אותה	
אנו	מעודדים	ומקדמים,	משמשות	לטובת	בניית	אבי	טיפוס	ומוצרים	סופיים	כדוגמת:	עזרי	הוראה,	משחקים	

לאוכלוסיות	בעלי	מוגבלויות,	מערכות	אזעקה	ופתרונות	סגירה	והבטחה.	
הכלים	והשיטות	הללו,	מאפשרים	ביטוי	עצמי	לכל	תלמיד,	תוך	שילוב	חקר	בתחומי	ידע	משיקים,	כמו:	ביולוגיה,	

פיסיקה,	כימיה	ומדעי	המחשב.

בסיום כיתה י”ב	מגישים	התלמידים	עבודת	גמר	בהיקף	של	5	יח”ל	בתחום	המכטרוניקה.

מקצוע התמחות: הנדסת מערכות )מכטרוניקה(
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יזמות, עיצוב ואמנות

והאמנות. המגמה תעניק  זיקה משמעותית לעולמות העיצוב  ובעלי  יצירתיים  יזמים,  המגמה מיועדת לתלמידים 
לתלמידיה מרחב פיסי-רעיוני ליישום פרוייקטים חדשניים המשלבים תחומי דעת שונים.

בכל  ויזמית  עצמאית,  חשיבה  יעודדו  בהם  אישית  להתפתחות  חופשית,  ליצירה  מרחבים  יחוו  במגמה  הלומדים 
תחומי ההתמחות בה: החדשנות, בעיצוב ובאמנות  בקשר לסביבת החיים, לשיתוף בין תחומי הידע וליישום בחברה 

ובקהילה.

במטרה  בירם,  בבית  שנבנה  החדש  המייקרים  במרחב  צוות  ועבודת  פרויקטים  מבוססת  חוויתית  למידה  תטופח 
להעשיר את הכלים, היכולות והתוצרים

מבנה המגמה:

המגמה תפעל בשני צירים מרכזיים:

 .)Design Thinking( - ’בגישה של ‘חשיבה עיצובית Y7 יזמות:  הקנייה והטמעה מעשית של  מודל 
זוהי מתודולוגיית חדשנות ומו”פ מחזית תהליכי הפיתוח בעולם הכוללת ניתוח והבנת צרכי הלקוח, הערכת חלופות, 
מחקר טכנולוגיות, מחקר משתמשים )כולל UX ו UI(, עיצוב אבטיפוס וכו’ בצד פיתוח ה”ויטמינים” והיכולות הרכות 
של היזם – חשיבה יוצרת, עבודת צוות, אתיקה יזמית, חשיבה עסקית ותפישה רחבה . התהליך יוביל לפיתוח קונספטים 

חדשניים לסטרטאפים בתחומים בעלי ערך חברתי.

 עיצוב:  גישות וכלים לעיצוב המוצר, ניתוח חווית המשתמש, הנדסת אנוש, פונקציונליות, מיומנויות תלת מימד, 
מגוונים  ובחומרים  ושימוש  וכו’(  פלוטר  לייזר,  חיתוך  מימד,  בתלת  )הדפסה  שונות  בטכנולוגיות  התנסות מעשית 

)פלסטיק, נייר, עץ, אלומיניום( לעיצוב מוצרים פורצי דרך במגוון תחומים, כולל בניית אבי -טיפוס מעשיים.

לצד המגמה תפעל תוכנית העשרה הכוללת מפגשים עם יזמים, סיורים וסדנאות כולל אופציה למשלחת לימודית 
לחו”ל )בתשלום(. 

חדש
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מבנה ההיבחנות:

מקצוע מוביל )5	יח”ל(:
   70%	-	מקצוע	“מפגשים	מהסוג	החזותי	בעידן	המודרני”	.

   30%	הערכה	בית	ספרית	-	סדנא	רב	תחומית.

מקצוע התמחות	)5	יח”ל(:
פרויקט גמר	יבוצע	בצוות	ויכלול:

1. חלק עיוני		-	שאלת	חקר	המגדירה	מטרה	ומתעדת	תהליך	היצירה..
2. חלק מעשי -	תוצר	טכנולוגי	יזמי	לרווחת	האדם.	

תנאי קבלה:
מתמטיקה	-	4	יח”ל	)3	יח”ל	-	בהמלצת	חונך	וראיון	אישי(  .1

ציון	בסיום	כיתה	ט’	בהקבצה	A		-	65	A	ומעלה	 	

				או	בהקבצה	B		-	75	A	ומעלה.	 	 	 	
ראיון אישי	אשר	יבחן	את	:  .2

		מידת	המוטיבציה	להשתלב	במגמה	חדשה,	  
		הערכת	כישורים	לעבודה	בצוות	  

		יכולת	למידה	פרטנית	ואחריות	אישית.  
עדיפות	למציגי	פרויקטים	ייחודיים	וייצוגיים	מהחטיבה. 	.3
מחויבות	לתהליך	תלת	שנתי	ודרישות	עבודה	גבוהות.	 	.4

יזמיים	המתבצעים	בצוותים,	בזיקה	גבוהה	לאקטואליה	ולאספקט	 יציגו	תערוכות	של	פרויקטים	 תלמידי	המגמה	
החברתי/קהילתי.		

פרוייקטים	אלו	הכוללים:	חקר,	תיעוד	התהליך,	ביצוע	תוצר	והנעה	של	תהליכים	יזמיים	)עסקיים	או	חברתיים(	
עד שלב הפצת המוצר לסביבה ו/או הקמת סטארטאפ/חממה.
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כימיה
הכימיה	עוסקת	בחקר	החומרים	-	מבנה	החומרים,	תכונותיהם	והשינויים	החלים	בהם.

הכימיה	היא	מדע	ניסויי,	אך	היא	גם	צומת	מדעים:	מצד	אחד	נשען	על	מדע	הפיזיקה	-	
מבנה	האטום,	מושגי	אנרגיה	ואנטרופיה,	הולכת	חשמל,	הולכת	חום	ועוד.	מצד	שני,	מדע	
הכימיה	הוא	אבן	היסוד	למדעים	רבים	אחרים:	רפואה	על	ענפיה	השונים,	תעשייה	כימית,	
תעשיית	הי-טק,	תעשיית	תרופות,	תחום	הביולוגיה	המולקולרית,	ביוטכנולוגיה,	מדעי	המוח.	

פרסי	הנובל	בכימיה	שהוענקו	בשנים	האחרונות	למדענים	ישראלים,	מיצבו	את	מקומה	של	
ישראל	כמעצמה	מדעית	חשובה	בתחום	הכימיה.

הן	עם	המדעים	 בגישה	המקשרת	את	הכימיה	 נבנתה	 יח”ל	  5 תכנית הלימודים בהיקף 
האחרים	והן	עם	תופעות	והקשרים	של	חיי	היומיום.

התלמיד	לומד	כיצד	מתרחשות	תופעות	שבסביבתו	הקרובה	ובחיי	היום-יום:	מהי	שריפה?	
מדוע	ברזל	מחליד,	ומדוע		זהב	אינו	מחליד?	מהם	אנטיאוקסידנטים?	כיצד	פועל	גופנו	כמעבדה	כימית?	מהו	גשם	
חומצי?	מדוע	יש	תגובות	המתרחשות	מעצמן,	ואילו	אחרות	“זקוקות	לעזרה”?	כיצד	פועלים	זיקוקים	ומה	מקנה	להם	

את	צבעיהם?
לאחר	שהתלמיד	יכיר	את	הקשר	בין	המבנה	החלקיקי	של	החומר	לבין	תכונותיו	הוא	יוכל	לענות	על	שאלות	כמו:	

כיצד	ניתן	לחזות	את	תכונותיו	של	חומר	לפי	הרכב	החלקיקים	שלו?	איך	אפשר	לבדוק	מה	
באמת	מכילים	מוצרי	המזון	שאנו	קונים?

גרפיט

יהלום
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מבנה ההוראה:
חלק	ה-70%		-	מבנה	וקישור,	סטויכיומטריה,	חימצון	חיזור,	חומצות	ובסיסים,	כימיה	של	מזון	)ויטמינים	ומינרלים,	

חומצות	שומן	וטריגליצרידים(.
כימיה	 ביוכימיה	פולימרים,	 נושא	בחירה	מתוך	 וקינטיקה,	 )סוכרים(,	שיווי	משקל	 כימיה	של	מזון	 	- חלק	ה-30%	

פיזיקלית	ועוד.	יחידות	הלימוד	העיוניות	נלמדות	תוך	שילוב	ניסויי	מעבדה,	הדגמות,	מודלים	ועבודה	מתוקשבת.	

מעבדת חקר:	ביחידת	לימוד	זו	רוכש	התלמיד	מיומנויות	חקר	מדעי.	התלמידים	
ובונים	 נחשפים	לתופעות,	אותן	הם	מסוגלים	להסביר	על	בסיס	החומר	העיוני,	
במערכת	 שונים	 שינויים	 ישפיעו	 כיצד	 בודקים	 הם	 בו	 מ”שלהם”,	 המשך	 ניסוי	

הניסוי,	על	תוצאותיו.

במעבדה	 העבודה	 במעבדה.	 התלמיד	 לעבודת	 רבה	 חשיבות	 יש	 הכימיה	 בלימודי	
מבטאת	את	מהותה	המדעית	האמיתית	של	הכימיה.	במהלך	הניסויים	התלמידים	

מתמודדים	בפועל	עם	העקרונות	התיאורטיים	שלמדו	בשיעורי	הכימיה. 
התנסות	מעבדתית	משולבת	גם	בשיעורים	השותפים.

חלק	ראשון	של	המעבדה	משתקלל	בהערכה	החילופית	“הפנימית”	)30%(,	החלק	
השני	משתקלל	בתוך	הערכה	“חיצונית”	)70%(.

פעילויות מיוחדות
תוכניות העשרה:		סיורים	לימודיים	במהלכם	נחשפים	התלמידים	ליישומים	התעסוקתיים	השונים	של	המקצוע	-     .1

איכות	סביבה,	טיפול	במים,	תעשיית	מזון,	תעשיית	תרופות	ומכוני	מחקר	שונים.	 	
הרצאות	חוקרים	מהאקדמיה	ומהתעשייה.	 	

ה”כימיאדה”:	תלמידים	מצטיינים	מכוונים	להשתתפות	בתחרות	הבינלאומית	בכימיה		 	.2
“הכימיאדה”.	בשנים	האחרונות,	תלמידי	המגמה	הגיעו	לשלבים	גבוהים	ומכובדים	בתחרות. 	

תנאי קבלה: 
1.	ציון	שנתי	בכימיה	בכיתה	ט’	-	75	ומעלה,	

2.	מתמטיקה	-ציון	בסיום	כיתה	ט’	בהקבצה	A		-	65	A	ומעלה	או
                                            בהקבצה	B		-	A75	ומעלה.	

3.	המלצת	חונך	ט’.
4.	בדיקת	התאמה	ע”י	הצוות	המקצועי.
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מדעי החברה: כלכלה ומינהל עסקים

חדר עסקאות
ריאלי

עיקרי הלמידה:
בחברה	הישראלית	חלו	בשנים	האחרונות	שינויים	חברתיים,	תרבותיים	וכלכליים	רבים.

בין	תפיסות	כלכליות	–	חברתיות	שונות.	 וויכוח	 שינויים	אלו	התרחשו	על	רקע	תהליכי	גלובליזציה	כלל	עולמיים,	
ולהתמצא	בתהליכים	הכלכליים	המתרחשים	סביבנו,	תוך	מתן	כלים	כלכליים	להתמודד	עם	 לפיכך,	חשוב	להבין	

מציאות	משתנה.
בנוסף	תופס	השיקול	הכלכלי	היום	משקל	גדל	והולך	בהחלטות	הפרט	מה	ללמוד,	במה	לעסוק	וכיצד	להקצות	זמן	

בין	עבודה	ופנאי.
מטרת	לימודי	הכלכלה	היא	הקניית	ידע	עיוני	וכלים	מתאימים	של	היחידות	לניתוח	והבנה	של	בעיות	כלכליות	ברמת	
המיקרו	והמאקרו.	מיקרו	כלכלה	עוסק	בלימוד	ההתנהגות	הכלכלית	של	היחידות	הקטנות	במשק	)צרכנים	ופירמות(.	

מאקרו	כלכלה	עוסק	בניתוח	הפעילות	המצרפית	במשק	ומתמקד	בתופעות	כלל	משקיות.

מבנה ההוראה:
2	יח”ל	בכלכלה	+	2	יח”ל	במינהל	עסקים	+	1	יח”ל	במשחק	עסקים.

2 יח”ל בכלכלה – כיתה י’, י”א
נושאי	הלימוד:	עקומת	תמורה,	תעסוקה	ואבטלה,	הון	אנושי	וצמיחה	כלכלית,	ביקוש	והיצע,	שוק	העבודה,	התערבות	

ממשלתית,	אי	שיוויון	ועוני,	תקציב	המדינה,	גלובליזציה.
התלמידים	ניגשים	לבחינת	בגרות	בסוף	כיתה	י”א.

2 יח”ל במינהל עסקים – כיתות י’ ,י”א
נושאי	הלימוד:	מטרות	ומבנה	ארגוני	של	פירמה,	הוצאות	פירמה,	דוחות	כספיים	של	פירמה,	שוק	ההון,	תכנון	פיננסי,	

מימון,	גלובליזציה	ותרבות	הצריכה,	ניידות	עובדים,	ניידות	הון,	גידול	בהיקף	הסחר	העולמי	ועוד.
התלמידים	ניגשים	לבחינת	בגרות	בסוף	כיתה	י”א.

חלק	ה-30%	-	הן	בכלכלה	והן	במינהל	עסקים	מתבסס	על	מטלות	ביצוע	הניתנות	במהלך	כיתות	י’	ו-י’”א.
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1 יח”ל במשחק עסקים – כיתה י”ב
נושאי	הלימוד:	הפנ”מ	–	פרויקט	לניהול	משק	מודרני	–	היא	סימולציה	של	תהליכים		המתרחשים	בחברה	תעשייתית	
הפועלת	במציאות	של	שוק	חופשי.	בשוק	תחרותי	זה	פועלות	כמה	חברות,	כאשר	כל	צוות	תלמידים	מייצג	חברה.	
כוח	אדם,	 ,	שיווק,	 ייצור	 ועליהם	לקבל	החלטות	בתחומים	שונים:	 התלמידים	הם	ההנהלה	הבכירה	של	החברה	
רכש	וכד’.	מוטל	עליהם	לנהל	את	החברה	לתקופה	של	שנת	פעילות.	התלמידים	חווים	את	הדינמיקה	של	השוק,	
ומתנאי	הסביבה.	 ומושפעות	מהחלטות	של	החברות	האחרות	 שכן	ההחלטות	שלהם	משפיעות	על	תנאי	השוק	
הסימולציה	קרובה	מאד	למצב	האמיתי	בו	פועלת	פירמה	במשק	וחושפת	את	התלמיד	לעולם	העסקים	ולתנאי	

השוק	המשתנים.
בנוסף,	יגישו	התלמידים	עבודת	חקר	בנושא	הקשור	למינהל	עסקים	לדוגמה:	שיווק,	קבלת	החלטות,	ניתוח	דוחות	

פיננסיים,	סגנונות	ניהול	ועוד.
תכניות העשרה

סיור	בבורסה	לניירות	ערך	בת”א. 	•
סיור	בחדר	עסקאות	של	סניף	בנק	מרכזי. 	•

סיור	במפעל	תעשייתי. 	•
צפייה	בסרטים	העוסקים	בנושאי	התכנית. 	•

הרצאות	של	מומחים	בתחומי	הכלכלה	והמשק. 	•
תנאי הקבלה:

מתמטיקה	-ציון	בסיום	כיתה	ט’	בהקבצה	A		-	65	A	ומעלה	או

                                         בהקבצה	B		-	75	A	ומעלה.	

כלכלה

מינהל עסקים

תחום הפעולה האנושית, המכוון להשגת האמצעים החומריים

תחום ידע אינטרדיספלינרי במדעי החברה
       העוסק בתורת הניהול של ארגונים בעלי מטרות רווח

הדרושים לאדם לצורך קיומו ורווחתו

)Demand( פונקציית הביקוש 
הכמות אותה רוצים הצרכנים לקנות בהינתן תנאי השוק ותנאי הצרכן.

)Supply( פונקציית ההיצע
הכמות אותה היצרן )הפירמה( רוצה למכור בהינתן תנאי השוק ותנאי הפירמה.

שיווי משקל כללי בשוק נוצר בנקודה בה רצונות הצרכנים ושאיפות היצרנים נפגשות.
בנקודת שיווי המשקל נקבעים הכמות המוצרים שתימכר והמחיר ליחידה של אותו מוצר.

מודל שיווי משקל

הצרכנים רוכשים Qo יחידות במחיר של Po ליחידה.
היצרנים מוכרים Qo יחידות במחיר של Po ליחידה.

לדוגמה אם נתבונן בשוק החלב נוכל לראות שתי עקומות:
עקומת הביקוש משקפת את רצונות הצרכנים לקניית חלב

ועקומת ההיצע מייצגת את שאיפות היצרנים בשוק זה.

נקודת שיווי המשקל היא מקום המפגש בין רצונות ושאיפות שני הצדדים.
למשל שבשוק זה נמכרות 100 יחידות של חלב אותם רוכשים הצרכנים,

במחיר של 5 ש”ח ליחידת חלב אחת.

Qo Q

Po

P

כמות

מחיר
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מדעי החברה: פסיכולוגיה וסוציולוגיה
עיקרי הלמידה:

מטרת	הוראת	מדעי	החברה	היא	להביא	את	התלמידים	ליכולת	לזהות	תופעות	
חברתיות,	להתייחס	אליהן	,	להבינן	ולנקוט	כלפיהן	עמדה.

הסוציולוגיה	והפסיכולוגיה	עוסקות	בחקר	היחסים	האנושיים.	הסוציולוגיה	ברמת	
החברה,	והפסיכולוגיה	ברמת	היחיד.	החקר	במקצועות	אלו	מסייע	בהבנת	בעיות	

ותהליכים	בחברה.	מקצוע	הפסיכולוגיה	עוסק	בחקר	נפש	האדם,	ברצונותיו,	בריגשותיו,	
בכישוריו	ובהתנהגותו.

החקר	הסוציולוגי	עוסק	בדרכי	פעולתה	של	החברה,	מנתח	ומנבא	במידה	לא	מבוטלת	
של	דיוק	כיצד	נתנהג	בעתיד.

מבנה ההוראה:
מבנה	המקצוע:	2	יח”ל	בפסיכולוגיה	+	2	יח”ל	בסוציולוגיה	+	1	יח”ל	עבודת	חקר.

2 יח”ל בפסיכולוגיה – כיתה י’, י”א
נושאי	הלימוד:	תופעות	בחיי	היום-	יום	כגון:	לחץ	והתמודדות	עמו,	עמדות,	דיעות	קדומות	

ודרכים	שונות	להשפעה	חברתית.
שלבים	בהתפתחות	האדם,	מבנה	האישיות,	תיאוריות	המתייחסות	לגיבוש	אישיות	הפרט	
)פרויד,	אריקסון,	פיאז’ה(	אינטליגנציה	ומדידתה,	גורמי	הנעה	וריגוש,	למידה	ותיאוריות	

בלמידה.
התלמידים	ניגשים	לבחינת	בגרות	“חיצונית”	

בסיום	כיתה	י”א.

אני במראה

סוציולוגיה

פסיכולוגיה
תחום במדעי החברה העוסק בחקר הנפש,

התפיסה וההתנהגות,
ומטרתו לחקור את התנהגות האדם )ובעלי החיים(

מקור השם ביוונית: “פסיכה” - נפש ו”לוגוס” - מדע 

תחום המחקר העוסק בחברה ובהתנהגות החברתית של האדם
“סוציו” - חברה ו”לוגיה” - תורה 

זיגמונד פרויד
1856-1939

“יתכן כי פרחי אהבתינו הנאים ביותר
                  צומחים על קרקע תגובתינו

      כנגד האיבה החבויה בנו”
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2 יח”ל בסוציולוגיה- כיתה י’, י”א
נושאי	הלימוד:	

תרבות	–	מהי	תרבות?	מדוע	יש	הבדלים	בין	התרבויות?	התרבות	הישראלית,	 	•
האם	יש	כזאת?	מהן	הקבוצות	המרכיבות	את	התרבות	הישראלית? 	

קבוצה	–	מדוע	חיים	אנשים	בקבוצות?	מהי	בכלל	קבוצה?	כיצד	משפיעה	הקבוצה	על	התנהגותנו?	כיצד	עוזרת	 	•
לנו	הקבוצה	לגבש	את	הזהות	האישית	שלנו? 	

משפחה	–	מהי	משפחה	כיום,	בעידן	שלנו?	מהם	הגורמים	להיווצרות	סוגי	משפחות	שונות?	מהן	הבעיות	 	•
והדילמות	של	משפחה	כיום? 	

חיברות	–	כיצד	מתפתחת	זהות	אישית?	תהליך	ההתבגרות	בחברה	המודרנית,	כיצד	להתנהג	כ”אישה”	או	 	•
כ”גבר”? 	

התלמידים	ניגשים	לבחינת	בגרות	“פנימית”	בסיום	כיתה	י”א.

חלק	ה-30%	הן	בסוציאולוגיה	והן	בפסיכולוגיה	מתבסס	על	מטלות	ביצוע	הניתנות	במהלך	כיתות	י’	ו-י’”א.

1 יח”ל עבודת חקר – כיתה י”ב
כל	תלמיד	יכתוב	עבודה	בהיקף	של	יחידת	לימוד	אחת	בנושא	המעניין	אותו.	

זוהי	עבודה	הכוללת	חלק	עיוני	וחלק	מעשי,	במהלכה	יתנסה	התלמיד	
בעריכת	מחקר	ראשוני.

תכניות העשרה
במהלך	הלימודים,	התלמידים	ייחשפו	להרצאות	של	גורמי	חוץ	בנושאי	הלימוד,	

יצאו	לסיורים	רלוונטיים	ויצפו	בסרטים.

דוד בן גוריון

בכל איש ואישה גנוזים כוחות אדירים
       יש רק לדעת כיצד להגיע למקורם, לגלותם ולהפעילם

“

“
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מדעי החברה: פסיכולוגיה וכלכלה
תכנית	ייחודית	במדעי	החברה	המשלבת	את	תחומי	הדעת	בפסיכולוגיה	וכלכלה.	הלימודים	משלבים	בין	התנהגות	
אישית	וכלכלית	של	בני	האדם	וההשפעה	של	התנהגות	זו	על	חיינו.	השילוב	בין	כלכלה	והפסיכולוגיה	יקנה	היכרות	

מעמיקה	עם	כלים	לניתוח	כלכלי	של	החברה	הישראלית	יחד	עם	מיומנויות	וטכניקות	בניתוח	נפש	האדם.
מדובר	בתכנית	עשירה	ומרתקת	הפותחת	את	הדלת	להבנה	מעמיקה	של	הפעילות	הכלכלית	במדינת	ישראל	תוך	

הבנת	המרכיבים	הפנים	אישיים	והחברתיים	המשפיעים	על	התנהגות	הצרכנים	והיצרנים	כאחד.

מבנה התכנית:
2	יח”ל	בכלכלה	+	2	יח”ל	בפסיכולוגיה	+	1	יח”ל	עבודת	חקר.

2 יח”ל בכלכלה- כיתה י’, י”א
נושאי	הלימוד:	עקומת	תמורה,	תעסוקה	ואבטלה,	הון	אנושי	וצמיחה	כלכלית,	ביקוש	והיצע,	שוק	העבודה,	התערבות	

ממשלתית,	אי	שוויון	ועוני	תקציב	המדינה,	גלובליזציה.
התלמידים	ניגשים	לבחינת	בגרות	בסוף	כיתה	י”א.

2 יח”ל בפסיכולוגיה-כיתה י’, י”א
נושאי	הלימוד:	תופעות	בחיי	היום-יום	כגון:	לחץ	והתמודדות	עמו,	עמדות,	דעות	קדומות	ודרכים	שונות	להשפעה	

חברתית.
שלבים	בהתפתחות	האדם,	מבנה	האישיות,	תיאוריות	המתייחסות	לגיבוש	אישיות	הפרט	)פרויד,	אריקסון,	פיאז’ה(,	

אינטליגנציה	ומדידתה,	גורמי	הנעה	וריגוש,	למידה	ותיאוריות	בלמידה.
התלמידים	ניגשים	לבחינת	בגרות	פנימית	בסיום	כיתה	י”א.

חלק	ה-30%	הן	בכלכלה	והן	בפסיכולוגיה	מתבסס	על	מטלות	ביצוע	הניתנות	במהלך	כיתות	י’	ו-	י”א.

1 יח”ל עבודת חקר-כיתה י”ב
כל	תלמיד	יכתוב	עבודה	בהיקף	של	יחידת	לימוד	אחת	בנושא	המעניין	אותו.	זוהי	עבודה	הכוללת	חלק	עיוני	וחלק	

מעשי,	במהלה	יתנסה	התלמיד	בעריכת	מחקר	ראשוני.
תכניות העשרה 

ויצפו	 רלוונטיים	 לסיורים	 יצאו	 הלימוד,	 בנושא	 חוץ	 גורמי	 של	 להרצאות	 ייחשפו	 התלמידים	 הלימודים,	 במהלך	
בסרטים.

תנאי הקבלה:

מתמטיקה	-ציון	בסיום	כיתה	ט’	בהקבצה	A		-	65	A	ומעלה	או

                                         בהקבצה	B		-	75	A	ומעלה.	
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תקשורת בינלאומית ודיפלומטיה באנגלית
International Communication and Diplomacy

זהו	מסלול	לימודים	חדש	ובין-	תחומי	הנלמד	כולו	בשפה	האנגלית.
במסגרת	המסלול	יפתחו	התלמידים	יכולות	אקדמיות	גבוהות	מאוד	באנגלית	,	בכתב,	בקריאה	ובשיחה.

כמו	כן,	התלמידים	יפתחו	מודעות	חברתית	וידע	מדיני,	מיומנויות	תקשורת	בין-	אישית,	חשיבה	ביקורתית	ויצירתית,	כישורי	
מנהיגות,	מיומנויות	גישור	ומשא	ומתן,	וכישורי	חקר	עצמאי.

הלמידה	חווייתית	ופעילה	באמצעות	סימולציות,		סדנאות,	משחקי	תפקידים,	הדמיות,	דיונים,	ועבודה	בקבוצות.
במסגרת	הלימודים	במגמה	יפגשו	התלמידים	עם	מרצים	אורחים,	נציגים	מהשגרירות	האמריקאית,	תלמידי	בתי	ספר	מקהילות	

שונות.	הם	ישתתפו	בתחרויות	דיבייט	וכנס	מודל	האומות	המאוחדות.	הם	יידרשו	גם	
.COURSERA	ו	EDX	מפלטפורמת	באנגלית	מקוונים	אקדמיים	קורסים	3	ללמוד

מבנה ההוראה:
תהיה	 עליהם	 י-י”ב	 בכיתות	 הנלמדים	 יח”ל	 	3 בסיס	 לימודי	 התקשורת-	 מיומנויות 
גוף,	 יכללו-	פרזנטציה	לפני	קהל,	שפת	 חיצונית.	התכנים	הלימודיים	 בגרות	 בחינת	
ומדיה,	 פרסומות	 מסרי	 של	 ביקורתי	 ניתוח	 תקשורת,	 בדפוסי	 תרבותיים	 הבדלים	
.Becoming a Changemaker	-פעילה	מנהיגות	י”ב	ובכיתה	אדם,	וזכויות	גלובלציה

מיומנויות ניהול קונפליקטים-	לימודי	הרחבה	בהיקף	2	יח”ל	אשר	יילמדו	בכיתות	י”א	וי”ב.
התכנים	יתמקדו	בהתפתחותם	של	קונפליקטים	ברמה	האישית,	הבינאישית	והבין	קבוצתית	ובמיומנויות	השונות	לניהול	אותם	
קונפליקטים	על	פי	מודל	שפותח	בבית	הספר	למשפטים	בהרווארד.	בכיתה	י”ב	יכתבו	התלמידים	מטלת	ביצוע	בה	יתמקדו	

בקונפליקט	המתקיים	בסביבתם	ויציעו	פתרונות	לניהולו.

תנאי קבלה
1.	ציון	90	ומעלה	באנגלית	בסוף	כיתה	ט’.

2.	המלצת	מורה	לאנגלית.
3.	ראיון	אישי.

שימו	לב-	זהו	מקצוע	ראשי	אשר	נלמד	במקביל	וללא	קשר	לאנגלית	ברמת	5	יח”ל	כמקצוע	החובה.
http://edu.gov.il/mazhap/IntlComm	המקצוע	אתר
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מדעי המחשב
אחת	ממטרות	הלימוד	במדעי	המחשב	בחטיבה	העליונה,		הינה	חשיפת	התלמידים	לתהליכי	פתרון	בעיות	החל	מניתוחן	
ועד	למימושן	באמצעות	תכנית	מחשב.	לשם	כך	על	התלמידים	ליישם	תהליכי	חשיבה	הן	ברמת	הפשטה	גבוהה	המתייחסים	
להבנת	הבעיה,	והן	ברמות	הפשטה	נמוכות	יותר	בדרך	לפתרונה	של	הבעיה.	בכך,	מאפשרת	תוכנית	הלימודים	פיתוח	

כישורי	חשיבה	מסדר	גבוה,	מודעות	לרמות	הפשטה	וכן	כישורי	רפלקציה	להבנת	תהליך
הפתרון	וחשיבה	ביקורתית	לצורך	הערכת	הפתרון.

עיקרי הלמידה:
מושגי	יסוד	במדעי	המחשב	ועקרונות	המבנה	של	מערכות	ממוחשבות.	התוכנית	מפתחת	יכולת	חשיבה	אלגוריתמית,	

מיומנויות	לניתוח	ופתרון	אלגוריתמי	של	בעיות	ומושגי	יסוד	בתכנון	מערכות	ממוחשבות.
במהלך	הלימודים	מתנסים	התלמידים	בפיתוח	עצמאי	של	תכניות	מחשב	לפתרון	בעיות	מסוימות	שחלקן	מוגדרות	על	

ידי	המורה	וחלקן	נבחרות	על	ידי	התלמיד.	דגש	מרכזי	מושם	על	פיתוח	תוכנה	עצמאי.

מבנה ההוראה:
כיתה י’-	הכרה	ראשונית	של	תחום	מדעי	המחשב	והשפעתו	על	תחומי	ידע	אחרים.	חשיפה	ראשונית	לחשיבה	אלגוריתמית	

וכתיבת	תכניות.	הכרה	ראשונית	של	מושג	העצם	ותכנות	מבוסס	עצמים.
הכרת	מושגי	יסוד	בתכנות:	משתנים,	טיפוסי	נתונים,	ביטויים	חשבוניים,	קלט	/	פלט,	חלוקת	קוד	לפעולות	עזר.	

המשך	עבודה	עם	עצמים	ממחלקות	מוכנות.
הבנת	ביטויים	בוליאניים,	מושג	התנאי,	הצורך	בביצוע	מותנה,	מבנה	הבקרה	if,	ותפקידם	בהקשר	הכללי	של	משימה	

חישובית	ומימושה,	העמקת	ההבנה	של	עבודה	עם	משתנים.
הבנה	ומימוש	של	אלגוריתמים	בסיסיים	לביצוע	חוזר,	לתרגול	ביצוע	חוזר	ככלי	לעידון	אלגוריתמים,	להבחין	בין	כתיבה	
אלגוריתמים,	 של	 ויעילות	 נכונות	 המושגים	 של	 בסיסית	 הכרה	 תכנות,	 בשפת	 מימושה	 לבין	 לולאה	 של	 אלגוריתמית	

העמקת	הידע	של	כתיבת,	תיעוד,	ותיקון	תכניות,	להשתמש	בלולאות	לאלגוריתמים	המצריכים	מנייה	או	צבירה.
הכרת	מערכים	כאוסף	לינארי	של	טיפוסים	מאותו	סוג,	עבודה	עם	מערכים	חד	ממדיים	-ודו	ממדיים.	הכרת	ומימוש	

אלגוריתמי	חיפוש,	מיון	ומיזוג.	מבוא	לתכנות	מונחה	עצמים	וכתיבת	מחלקות.	תלמידים	מממשים	אלגוריתמים	בשפת
.Java
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כיתה יא’ 	-	התלמידים	עוסקים	בבניית	ובעיבוד	מבני	נתונים	)מחסנית,	תור,	עץ	בינארי(,	בשימוש	מושכל	בהם	
ובמימושם	בעזרת	מערכים	ורשימות	מקושרות.	בנוסף	נלמדים	שימושים	במבנים	אלו	במטרה	לייצג	ולממש	טיפוסי	

נתונים	מופשטים	ומורכבים.
בנוסף	לכך,	נלמדים	שני	נושאים	בעלי	חשיבות	כללית	במדעי	המחשב	רקורסיה	ויעילות.	

נוספת	חושפת	את	התלמיד	לתחום	תאורטי	של	מדעי	המחשב,	המתאר	מכונות	חישוב	באמצעות	כמה	 יחידה	
מודלים	ומנתח	את	כוחם	ותכונותיהם	של	מודלים	אלה.

יחידה	זו	מקנה	לתלמידים	בהדרגה	כלים,	דרכי	החשיבה	בתחום	והמונחים	המקובלים	בו	תוך	עיסוק	במשפחת	השפות	
זה	הם	האוטומט	הסופי	הדטרמיניסטי,	 )באמצעות	האוטומטים	הסופיים(.	המודלים	שמוצגים	בחלק	 הרגולריות	

האוטומט	הסופי	הדטרמיניסטי	הלא	מלא	והאוטומט	הסופי	הלא	דטרמיניסטי.
חלק	זה	עוסק	במשפחת	השפות	חופשיות	ההקשר	ומציג	אותה	באמצעות	מודל	אוטומט	המחסנית	ומציג	מודל	

לתכנית	מחשב	בעזרת	מכונת	טיורינג	ונערך	בו	דיון	על	התיזה	של	צ’רץ‘	וטיורינג	ועל	מגבלותיו	של	המחשב.

כיתה יב’ 	-	התלמידים	מבצעים	פרויקט	בשפת	פייטון	המהווה	30%	מהציון	הסופי	שלהם	)הערכה	חלופית(.

תנאי הקבלה:
מתמטיקה	-ציון	בסיום	כיתה	ט’	בהקבצה	A		-	65	A	ומעלה	או
                                         בהקבצה	B		-	75	A	ומעלה.	

מסלול לימודים מואץ המיועד לתלמידים מצטיינים )מקצוע מוגבר ראשי 3 - החל מי”א(
במסלול	לימודים	זה	לומדים	בכיתה	י”א	ו-י”ב.	בכיתה	י”א	נבחנים	בבחינת	בגרות	בהיקף	5	יח”ל,	ובכיתה	י”ב	לומדים	

5	יח”ל	נוספות	)סה”כ	10	יח”ל(.
לימודי	מחשבים	במסלול	מואץ	בכיתות	י”א	–	י”ב	כרוכים	בתוספת	של	שעות	לימוד	ובהשקעה	רבה.	

בסיום	כיתה	י”ב,	מגיש	התלמיד	פרויקט	אישי	בתחום	של	מערכות	מומחה,	המאפשר	לתלמידים	לערוך	היכרות	עם	
תחום	בינה	מלאכותית.	על	הפרויקט	נבחנים	בבחינת	בגרות	נוספת	בהיקף	5		יח”ל.

תנאי קבלה:
ציון	שנתי	95	לפחות	במחשבים	בסיום	כיתה	י’,	המלצת	צוות	ההוראה	ואישור	המנהלת	הפדגוגית.

בסיום כיתה י’ תתקבל ללימודים במסלול המואץ מכסת תלמידים מוגבלת. 
יתקבלו תלמידים בעלי ההערכות הגבוהות ביותר לגבי התאמתם.

עם	סיום	הלימודים	התלמידים	יהיו	זכאים	גם	לתעודת	בגרות	טכנולוגית	)במידה	שלומדים	גם	מקצוע	מדעי(.

לא ניתן ללמוד שילוב מדעי מחשב מואץ/ הנדסת מערכות/ יזמות ועיצוב/ תקשורת.
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לימודי המזרח התיכון ודיפלומטיה איזורית

בימים	אלה,	מזמנות	התהפוכות	חסרות	התקדים	במזרח	התיכון	עבורנו	עיסוק	מרתק	במרחב	הסובב	אותנו.
תלמידי	המסלול	רוכשים	מיומנויות	ידע,	הבנה	וניתוח	הקשורות	לתחומי	הידע	של	העולם	הערבי	והמוסלמי.

מיומנויות	אלה	עשויות	לסייע	לתלמידים	בעתיד	)חיל	המודיעין,	זרועות	הביטחון,	תקשורת	אלקטרונית,	מחקר	
והוראה	באקדמיה(.

לימוד	המקצוע	מורכב	משני	נדבכים:	
1.	עולם	הערבים	והאיסלאם.

2.	דיפלומטיה	איזורית.

עיקרי הלמידה- עולם הערבים והאיסלאם:
מיהו	ערבי?	מיהו	מוסלמי?	מהו	מזה”ת?	מיהו	דרוזי? 	•

מי	היה	הנביא	מוחמד?	מדוע	הצליח	כל	כך? 	•
מה	כתוב	בקוראן?	במה	הוא	דומה	לתנ”ך? 	•

מהן	מצוות	היסוד	של	המוסלמים? 	•
מיהם	השיעים?	מה	ידוע	לנו	על	הדרוזים? 	•

מדוע	קדושה	ירושלים	למוסלמים? 	•
מהו	הפונדמנטליזם	האיסלאמי?	מה	הוא	רוצה? 	•

מהן	הבעיות	המעסיקות	את	מנהיגי	מצרים,	ירדן,	תורכיה,	איראן	ומדינות	המפרץ? 	•
מה	דומה	ומה	שונה	בין	היהדות	והאיסלאם? 	•
מה	רוצה	חיזבאללה?	מה	רוצה	החמא”ס? 	•

מדוע	נחתמו	הסכמי	השלום	עם	מצרים	וירדן? 	•
מבנה ההוראה:

כיתה י’	:			לימודי	יח’	ראשונה.
כיתה י”א	:	בחינת	בגרות	“חיצונית”	בהיקף	2	יח”ל.	

														תחילת	כתיבת	עבודת	חקר	בהיקף	1	יח”ל	)הגשת	העב’	בכיתה	י”ב(.
כיתה י”ב	:	בחינת	בגרות	פנימית	בהיקף	2	יח”ל.
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לימודי העשרה - דיפלומטיה איזורית 
1.	מפגשים	עם	דיפלומטים,	אנשי	תקשורת	מקומית	ובינלאומית	או	דמויות	העוסקות	ביחסי	ישראל	והעולם	הערבי.

2.	הרצאות	העשרה	אקטואלית	-	דאע”ש,	תנועת	החרם	על	ישראל,	פרויקט	הגרעין	האיראני.
3.	השתתפות	בכנסים	אקדמיים.

4.	סיורים	במוזיאונים,	מכוני	מחקר	ומשרד	החוץ.
5.	עדיפות	בהשתתפות	במשלחות	כלליות	או	יעודיות	בחו”ל.

6.	לימודי	רטוריקה	בנושאי	מזרח	תיכון.

הערה חשובה
המקצוע	נלמד	בשפה	העברית	בלבד.	גם	תלמידים	הפטורים	מלימוד	השפה	הערבית	יכולים	ללמוד	את	המקצוע.
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מחשבת ישראל )ראשי החל מי”א(

עיקרי הלמידה:

סוגיות אקטואליות בזהות יהודית:	יהדות-	דת,	לאום	ומה	שביניהם,	גיור,	נישואים,		 	•
זרמים	ביהדות,	שאלות	על	אלוהים,	הזיקה	לארץ	ישראל. 	

“חלונות חג”-	בירור	הערכים	והרעיונות	שעומדים	מאחורי	החגים	בלוח	השנה	העברי. 	•

אהבה וזוגיות במחשבת ישראל:	מה	זאת	אהבה?	אהבה	וזוגיות,	אהבה	ומיניות,	קנאה	ופיתוי. 	•

		 “שמונה פרקים לרמב”ם”:	מבט	פילוסופי	על	נפש	האדם	ועל	מטרות	האדם	בחייו:	נפש	האדם	וכוחותיה,	חולי	 	•
הנפש	ורפואתה,	אופן	שינוי	התכונות	וההרגלים	שלנו,	הבדלים	בין	סוגי	האנשים	והטבע	האנושי. 	

הטוב והרע בעולם: גורל	או	בחירה	חופשית,	יצא	הרע	באדם	ע”פ	חז”ל,	האם	קיים	רע	בעולם?	דיון	פילוסופי	של			 	•
הרמב”ם,	הסכנה	שבעצבות	בראי	החסידות,	התמודדות	עם	הסבל	בעידן	המודרני,	התמודדות	תיאולוגית	עם	השואה.  

הלימוד	נעשה	בדרך	של	דיאלוג	המעלה	שאלות	ערכיות	הנוגעות	לזהות	עצמית	ולהוויה	היומיומית	באווירה	ליברלית	
ואינטראקטיבית.

מורה נבוכים

היסטוריה יהודית: העת החדשה
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מבנה ההוראה:
בכתה י’	לומדים	כל	תלמידי	השכבה	מחשבת	ישראל	במסגרת	לימודי	השכלה	כללית.

תלמידים	שבחרו	במחשבת	ישראל	כמקצוע	ראשי	לומדים	5	יח”ל	בכיתה	י”א,	י”ב.
בכיתה י”א	לומדים	3	יח”ל	“אהבה	וזוגיות	במחשבת	ישראל”,	“שמונה	פרקים	לרמב”ם”	ושני	

פרקים	מתוך	“מעגלי	שייכות”.	הלמידה	משלבת	הערכה	חלופית	ובחינת	בגרות	“פנימית”	בסוף	
כיתה	י”א.	

בכיתה י”ב	לומדים	2	יח”ל	“הטוב	והרע	בהגות	היהודית”.	התלמידים	נבחנים	בבחינת	בגרות	
“חיצונית”.

תכניות העשרה:
צפייה	בסרטים	העוסקים	בנושאי	התכנית. 	•

שיעורים	חווייתיים. 	•
הרצאות	אורח. 	•

סיורים	לימודיים. 	•
השתתפות	בכנס	תלמידים	ארצי. 	•

תנאי קבלה:
אהבה	למקצוע	ונכונות	להשתתף	בלמידה	משלבת	פרוייקטים.

ציון	75	במקצוע	מחשבת	ישראל	בכתה	י’.
תלמידים	בעלי	הישגים	גבוהים	במחשבת	ישראל	ובעלי	זיקה	לתחום	זה	כבר	בכיתה	ט’.	

הרמב”ם 
רבי משה בן מימון

1138-1204

הרמב”ם זכה להכרה מצד כל קהילות ישראל כמנהיג וכסמכות רוחנית. הוא נקרא 
הנשר הגדול. עליו נאמר: “ממשה ]רבנו[ עד משה ]בן-מימון[ לא קם כמשה”. 
עם זאת, עוררו כתבי הרמב”ם גם תגובות של התנגדות קשה בקרב קהילות 
יהודיות באירופה - בעיקר בשל השימוש שעשה בפילוסופיה היוונית. רמב”ם 
נחשב לדמות נערצת גם בקרב יהודים וגם בקרב לא-יהודים בעולם המערבי.

ומקור  האנושית  התבונה  שמקור  שכיוון  הייתה,  התאולוגית  טענתו 
הטקסט המקודש הוא אחד - האל, לא תיתכן סתירה אמיתית ביניהם.

מגדולי הפוסקים בכל הדורות, מחשובי הפילוסופים בימי הביניים, איש מדע, 
חוקר ומנהיג.

ציון דרך משמעותי ביותר הוא ספרו הפילוסופי-הדתי 
הידוע מורה נבוכים )בערבית: “דלאלת אל-חאירין”(, 
שהפך לנכס צאן ברזל של הפילוסופיה היהודית.

מסכת אבות פרק ג’, י”ז

דרך ארץ קדמה לתורה

“

“
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ערבית )ראשי	ראשון	או	ראשי	שלישי(

אנו	חיים	במרחב	המזרח	התיכון,	שמרבית	תושביו	דוברים	את	השפה	הערבית.	שפה	משקפת	תרבות,	אורחות	
חיים	והשקפות	עולם.	לפיכך,	חשוב	להתמצא	בשפה	הערבית	ולהכיר	את	רבדיה	כהזדמנות	למפגש	תרבותי	

ולתקשורת	עם	דובריה,	הנמצאים	סביבנו	ובקרבנו.
התלמיד	הלומד	במסלול	זה	יהיה	מסוגל	לתקשר	בשפה	הערבית,	יתוודע	לתרבות	ערב	על	מאפייניה	השונים	
ויעמיק	את	הבנתו	במתרחש	במרחב	המזה”ת	באמצעות	היכרות	עם	הלשון	הערבית,	דת	האסלאם		והחברה	

הערבית	ותרבותה.

עיקרי הלמידה:

רכישת	שליטה	טובה	באוצר	המילים	ובמבנים	הלשוניים	של	הערבית	השימושית	והתקשורתית. 	•
לימוד	קטעים	נבחרים	מהספרות	והשירה	הערבית	בת	זמננו. 	•

לימוד	וניתוח	קטעים	נבחרים	מהעיתונות	הערבית,	המתפרסמת	במדינה	ובמדינות	השכנות. 	•
לימוד	קטעים	נבחרים	ממקורות	האסלאם:	קוראן,	ספרות	קלאסית	ומסורת. 	•

הכרת	נושאים	ומושגים	מרכזיים	הקשורים	בתרבות	ובחברה	הערבית. 	•
עיסוק	בסוגיות	אקטואליות	וניתוח	אירועים	בחיים	המדיניים	והתרבותיים	של	המזה”ת. 	•

פיתוח	מיומנויות	ההבעה	בע”פ	ובכתב. 	•
פיתוח	מיומנויות	הבנת	הנשמע	והנקרא	תוך	שימוש	מושכל	במילונים. 	•
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כביטוי	לחשיבות	שביה”ס	רואה	ברכישת	השפה	והתרבות	הערבית	ניתן	לבחור	ללמוד	ערבית	מוגברת	בשני	
מסלולים:	

א.	ברמת	5	יח”ל	כמקצוע	ראשי	רגיל.
ב. כמקצוע ראשי שלישי בנוסף לשני מקצועות ראשיים אחרים 

בכיתה י’ 
ערבית		ראשי		)6	ש”ש-	בגרות	ברמה	של	5	יח”ל(.	תלמידי	הראשי	לומדים	גם	ערבית	מדוברת. 	.1

ערבית	ראשי	שלישי	)4	ש”ש-	בגרות	ברמה	של	5	יח”ל(. 	.2
בכיתות י”א/י”ב: 7	ש”ש	למסלול	ראשי,	6	ש”ש	למסלול	ראשי	שלישי.

חלק	ה-30%	מבוסס	על	כיתה	י’	-	בחינה	בע”פ	ופרויקט	כתיבה	מצומצם.
כיתה	י”א	-	פרויקט	כתיבה. 	 	 	

כיתה	י”ב	-	בחינה	בע”פ. 	 	 	
חלק	ה-70%	בחינת	בגרות	“חיצונית”	בסיום	כיתה	י”ב.

תוכניות העשרה:
פעילות	“מודיעין	באופק”	בת	שלושה	ימים	בכיתה	י”א. 	•

פעילויות	העשרה	בנושאי	שפה,	תרבות,	מזה”ת	ומודיעין. 	•

תנאי הקבלה:
יתקבלו	תלמידים,	שציונם	בערבית	במועד	הקובע	בכתה	ט’,	עומד	על	80	ומעלה.
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פיסיקה
עיקרי הלמידה:

השפעות	 עקב	 בודד	 גוף	 בתנועת	 העוסקים	 החוקים	 את	 הכוללים	 המכניקה	 פרקי 
חיצוניות	)תנועת	קלעים,	קרוסלה,	נדנדה(,	ואלו	המתקיימים	בפעולת	הגומלין	בין	שני	

גופים	או	יותר	)התנגשויות,	לוויינים,	רקטות...(
זרמים	 סוללות,	 סוללות,	 קבלים,	 חשמליים,	 שדות	 סטטי,	 חשמל	 ומגנטיות:	 חשמל 

חשמליים,	מגנטיות	וזרמים	מושרים	ועוד...
ראייה.	 ומדומות,	תעתועי	 דמויות	ממשיות	 החזרה	ממראות,	 האור:	 תורת	 	– אופטיקה 
התנהגות	האור	בעוברו	מחומר	לחומר,	דרך	מנסרות	ועדשות,	הבנת	העין,	משקפיים,	

זכוכית	מגדלת,	טלסקופ	ומיקרוסקופ.	
גלים:	התפשטות	הגלים,	התאבכות,	עקיפה.

פיסיקה מודרנית:	מבנה	האטום,	רדיואקטיביות	והקשר	שבין	קרינה	וחומר.
יחידת מעבדה	המהווה	סיכום	של	חלקים	מהלימוד	התיאורטי	ושל	שיעורי	המעבדה.	

חלק	ניכר	של	שיעורים	אלה	מתקיים	במתכונת	מעבדת	חקר.
מבנה ההוראה:

כתה י’	–	מכניקה	ואופטיקה	גיאומטרית	
כיתה י”א	–	מכניקה	וגלים

כתה י”ב	–	חשמל	ומגנטיות,	פיזיקה	מודרנית	ומעבדת	חקר	–	בחינת	בגרות	עיונית	
ובחינת	מעבדה	.

תנאי קבלה:
1. מתמטיקה	-ציון	בסיום	כיתה	ט’	בהקבצה	A		-	A 80	ומעלה,	
2.	ציון	בפיסיקה	במועד	הקובע	בכיתה	ט’	העומד	על	80	ומעלה.

3.	בדיקת	התאמה	ע”י	הצוות	המקצועי.
	תלמידים	המעוניינים	ללמוד	פיסיקה	מועשרת	ויעמדו	בתנאי	הסף	ישבצו	למסלול	ההתמחות	המדעית.

איינשטיין

ניוטון
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בכיתות	י”א	ו-	י”ב	מתקיים	מסלול	לימודי	ייחודי	בפיסיקה	למעוניינים	להעמיק	בתחום	לצורך	
השתלבות	עתידית	בעולם	המדע	והטכנולוגיה	בישראל.

הלימודים	מתמקדים	בפיתוח	יכולת	לימוד	עצמי,	מקיף	ומעמיק,	לצד	הקניית	תחומי	ידע	
רחבים	בשילוב	חשיבה	יצירתית,	מעבר	לתכנית	הלימודים	הרגילה.

חלק	מהתלמידים	משלבים	לימודים	במסלול	זה	יחד	עם	לימודים	אקדמיים.
את	 שלימד	 לפיסיקה	 המורה	 בהמלצת	 מותנית	 מועשרת”	 “פיסיקה	 למסלול	 הצטרפות	

התלמיד	בכיתה	י’	ובתוצאות	מבחן	קבלה	המתקיים	במהלך	כיתה	י’.

פיסיקה מעשית )מקצוע מוגבר ראשי 3 - החל מי”א (
ללימודים	 בנוסף	 יכולים	 יח”ל	 ל-10	 הפיסיקה	 לימודי	 את	 להרחיב	 המעוניינים	 תלמידים	
עיוניים	להצטרף	למסלול	חדש,	“פיסיקה מעשית”,	בו	הם	יעמיקו	במחקר	מעבדה	ויבצעו	

פרויקט	מחקרי.	
החשיפה	למסלול	והצטרפות	אליו	יתקיימו	במהלך	הלימודים	בכיתה	י’.

פיסיקה מועשרת )מסלול התמחות מדעי(
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תיאטרון
עיקרי הלמידה:

לימודי	התיאטרון	בבית	הספר	משלבים	פיתוח	יצירתיות	,	הבעה	אישית,	מיומנויות	משחק	ובמה,	ולימודים	עיוניים.
כל	אלה	משקפים	את	מקומו	של	התיאטרון	בחברה	ככלי	ביטוי	אומנותי	ותקשורתי.

הקבוצה	המתגבשת	יוצרת	קירבה	ודינאמיקה,	בונה	התומכת	בתחושת	הביטחון	העצמי	מול	קהל	ומאפשרת	ביטוי	
ריגשי	בדרכים	מגוונות.

לימודי משחק:
לימוד	מיומנויות	המשחק	והבמה	)מעשי(:

פיתוח	דימיון,	ביטוי	משוחרר,	עבודת	קול	ותנועה. 	-
עבודה	על	דמויות,	יחסים	ומורכבותם,	שימוש	בחלל,	מרחב	ומקום. 	-

יכולת	אילתור	מחד,	ומאידך	ביטוי	בימתי	דרך	מחזות. 	-
הכרת	שיטות	משחק. 	-

לימודי שפת תיאטרון )עיוני ומעשי(:
הבנת	מרכיבי	ההצגה	היוצרים	חוויה	משולבת	והרמונית. 	-

צפייה	בהצגות	–	ניתוח	עיוני	המעצים	את	החוויה	וההבנה. 	-
פרויקטים	בהם	התלמידים	יוצרים	את	השפה	התיאטרונית	)טקסט,	סגנון	וביצוע(. 	-

ניתוח	מחזות	ופרקים	מתולדות	התיאטרון	)גם	עיוני(. 	-
עיון	בביטוי	התיאטרוני	בפרקים	משמעותיים	לאורך	ההיסטוריה	האנושית:	יוון	–	התקופה	הקלאסית,	ימה”ב,		 	-

תקופת	הרנסנס,	התפתחות	התיאטרון	המודרני	עד	הפוסט	מודרניזם. 	
הכרת	הסגנונות	והז’אנרים	על	ומאפייניהם:	קלאסי,	ריאליזם,	תיאטרון	אפי,	תיאטרון	אבסורד	ועוד. 	-

תלמידי תיאטרון בכיתה י”א יומלצו להשתתף במשלחת חילופי תלמידים לגרמניה ולשם הכרות עם התיאטרון הברלינאי העכשווי.
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מבנה ההוראה:
כתה י”א –	בניית	והצגת	מונולוג	או	דיאלוג	ופרויקט	נוסף	מהווים	את	חלק	ה-	30%.

כתה י”ב –	הפקה	בהשתתפות	מספר	שחקנים	באורך	30-40	דקות.	
														התלמידים	נושאים	בכל	התפקידים	החל	מבימוי,	תפאורה,	מוסיקה,	

				תאורה	ומשחק.בחינת	בגרות	מעשית. 	
כתה י”ב	–	מבחן	עיוני:

שפת	התיאטרון	–	ניתוח	וביקורת	הצגות	שנצפו. 	-
סוגות	)ז’אנרים(	וסגנונות	תיאטרוניים	–	קלאסיקה	,קומדיה	וטרגדיה. 	-

סגנונות	במאה	ה-20		מודרניזם	,	פוסט	מודרניזם. 	-
דרמה	ישראלית	ותיאטרון	ישראלי. 	-

העשרה ופרויקטים ייחודיים לתיאטרון בבית הספר:
צפייה	בהצגות	תיאטרון	מקצועי. 	-

סדנאות	ומפגש	עם	אמנים	מתחום	התנועה	,	פנטומימה,	מסכות	ועוד. 	-
הופעות	בפני	קהל	התלמידים	בבית	הספר	וההורים	במסגרת	החינוך	החברתי. 	-

תנאי קבלה:
בסוף	הקיץ	מתקיים	יום	גיבוש	ומבחן	לתלמידים	הבוחרים	ללמוד	תיאטרון	כמקצוע	בחירה.	התלמידים	מתבקשים	

להכין	שני	קטעים	ולהשתתף	בסדנה.
החודש	הראשון	ללימודים	בכיתה	י’	מהווה	תקופת	ניסיון	נוספת.

מכסת התלמידים במסלול זה מוגבלת.
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תקשורת - מסלול מדיה ופרסום
מטרת	המסלול	הנה	פיתוח	יכולות	הקשורות	ביצירתיות,	חדשנות,	חשיבה	ביקורתית	והבנת	תהליכי	העברת	מסר		בעולם	
לימוד	תחומי	דעת	הקשורים	בתקשורת,	כלכלה,	חברה,	 בין	 ייחודו	של	המסלול	בשילוב	 התקשורת	של	המאה	ה-21.	
הטלוויזיה,	 הווידאו,	 בשוק	 הקיימים	 ביותר	 המעודכנים	 במקצועות	 מעשיות	 מיומנויות	 פיתוח	 ובין	 ופסיכולוגיה	 אומנות	
הקולנוע	והרשתות	החברתיות.	לימודי	המסלול	מאפשרים	לתלמיד	לפתח	כלי	ניתוח,	הערכה	וביקורת	של	תכנים	מערוצי	
התקשורת	הכתובים	והאלקטרוניים.	במרכז	המקצוע	עומדת	חווית	העשייה	היצירתית	והמקצועית	המבוססת	על	ידע	

מעמיק	והבנת	המשמעות	של	המדיום.	
במהלך	הלימודים	נחשפים	התלמידים	לתכנים	כגון	תקשורת	ומציאות,	פוליטיקה,	סדר	יום	וחדשות,	פרסום	ועוד	נושאים	

רבים	ומגוונים	הנסובים	סביב	עולם	המדיה.

מסגרות הלימוד
1.	תקשורת	מדיה	ופרסום,	5	יח”ל	–	עיוני.

2.	הפקות	קולנוע/צילום,	3-5	יח”ל,	מעשי.	

תכניות העשרה
פגישות	עם	מומחים	מתחומים	שונים	בתחומי	המדיה	והפרסום.	בין	המומחים	עורכי	
עיתונים	יומיים,	מנהלי	תחנות	רדיו,	עיתונאים,	בימאים,	תחקירנים	פרסומאים,	מעצבים,	

פרסומת	דיגטאלית,	אנשי	שיווק	וצילום.	
–	בימוי	 וקולנוע	 סדנאות	מקצועיות	עם	אנשים	מובילים	בתעשיית	הפרסום,	הצילום	

דוקומנטרי,	בימוי	עלילתי,	בימוי	שחקנים	מול	מצלמה,	סאונד,	צילום,	עריכה	ועוד.
סמינרים	בנושאי	תקשורת,	חשיבה	יצירתית,	פרסום,	צילום,	מדיה	ופרסום	

המדיה	 באמצעי	 מסר	 בהעברת	 העוסקות	 ובתערוכות	 במקומות	 וביקורים	 סיורים	
השונים.

משלחת	תלמידים	בנושא	אומנות	ומדיה.

תנאי קבלה 
מבחני	מיון	בסיום	שנה”ל	הנוכחית.	יתקיימו	ביום	מרוכז	ויכללו	תתי	מבחנים	הבודקים	

יכולת	הבעה	בע”פ	ובכתב,	יצירתיות,	מקוריות	ויכולת	עבודה	בצוות.

/http://www.hmegama.com :אתר המגמה
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תקשורת - מסלול דיפלומטיה ציבורית

לימודי	תקשורת	במסלול	‘דיפלומטיה	ציבורית’	נכללים	במסגרת	תכנית	“גרשון	אבנר	לשגרירים	צעירים”.	
מסלול	זה	משלב	חקר	ולימוד	על	מדינת	ישראל	והחברה	הישראלית	תוך	עיסוק	בחזקותיה	ואתגריה.	מסגרת	הלימודים	
במסלול	מאפשרת	לתלמידינו	לבחון	תפיסות	בתחומים	שונים	באמצעות	סדנאות,	התנסויות,	חקר,	שיח	ודיונים	בתוך	
קבוצת	הלימוד.		במסלול	זה	התלמידים	שותפים	לבניית	חלקים	מתכנית	הלימודים,	וזאת	מתוך	תפיסתם	כחלק	מעתודה	

של	מנהיגות	חברתית	בדמוקרטיה	הישראלית.	
ודיפלומטיה.	פיתוח	 בין-לאומיים	 יחסים	 ידע	בתחומי	תקשורת,	 כוללים	רכישת	 ציבורית	 ודיפלומטיה	 לימודי	תקשורת	
מיומנויות	תקשורת	בינאישית	ובין	תרבותית,	והצגה	עצמית	בשפת	המדיה	הויזואלית.	התוכנית	מזמנת	מעורבות	ואקטיביזם	

חברתי	-	תקשורתי,	ופיתוח	יכולת	העברת	מסר	מול	קהלים	שונים	בארץ	ובעולם.

מסגרות הלימוד
1.	תקשורת	ודיפלומטיה	ציבורית,	5	יח”ל,	עיוני.	

2.	הפקות	קולנוע/צילום	-	פרסום	ואקטיביזם	תקשורתי,	3/5	יח”ל,	מעשי.

תכניות העשרה
מסלול	‘תקשורת	ודיפלומטיה	ציבורית’	משלב	לצד	הלימוד	הפרונטלי	גם	תשתית	
בהובלת	 חוץ	 ולימודי	 איכותיים	 סמינרים	 הכוללים	 שטח’	 ‘לימודי	 של	 רחבה	
מומחים	 הרצאות	 הישראלית,	 בחברה	 מפתח	 דמויות	 עם	 מפגשים	 התלמידים,	
בתחום	התקשורת	והדיפלומטיה	הישראלית	והעולמית,	סמינרים	בנושאי	מנהיגות	

והיבטים	בחברה	הישראלית	ועוד.	
השתתפות	במשלחות	נוער	תוך	יצירת	קשר	עם	בני	נוער	בארץ	ובעולם	באמצעות	

כלי	התקשורת	השונים.

תנאי קבלה 
מבחנים	 כוללים	 הנוכחית.	 שנה”ל	 סיום	 לקראת	 מרוכזים	 יומיים	 	- מיון	 מבחני	
הבודקים	יכולות	תקשורת	בין	אישיות,	מידת	סקרנות,		יצירתיות,	מקוריות,	יכולת	

עבודה	בצוות,	כושר	הבעה	בע”פ	ובכתב.		

/http://www.hmegama.com :אתר המגמה
המהוות	 כאמנויות	 והצילום	 הקולנוע	 אמנויות	 את	 המגמה	 פיתחה	 הקמתה	 למן	
בין	 המגשר	 ביטוי	 כלי	 מהוות	 אלו	 אומנויות	 חברתית.	 ועשייה	 אישי	 לביטוי	 במה	

עולמות	רבים	ונותן	להם	נראות	שנשארת	לאורך	שנים	וממשיכה	להשפיע.	
עד	שנה	זו	הופקו	במגמה	כ	-	400	קליפים	מוסיקאליים,	כתבות	תיעודיות	וסרטי	גמר	עלילתיים	ותיעודיים,	

כמו	כן	הוצגו	תערוכות	צילום	בנושאים	תיעודיים	ומבוימים.
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 International student film( ובעולם	 בארץ	 בפרסים	 זכו	 המגמה	 סרטי	
Hollywood,	פסטיבל	ואן	ליר	בירושלים,	פסטיבל	הסרטים	בחיפה	ועוד(.

אנשי	 של	 צוות	 בהנחיית	 גבוהה	 מקצועית	 רמה	 משלבים	 במגמה	 הלימודים	
קולנוע	וצילום	פיתוח	היצירתיות	וניהול	פרויקטים	תוך	עבודה	קבוצתית.	במגמה	
נעשה	שימוש	במגוון	רחב	של	כלים	מקצועיים	ועדכניים	)מצלמות,	מערכות	

הקלטת	קול,	מערכות	עריכה,	תאורה,	תורת	סטודיו	ועוד(.
המגמה	היא	בית	ומשפחה	עבור	הלומדים	בה	ולצד	המקצועיות	אנו	נותנים	

דגש	ליחס	האישי	ותחושת	השייכות.

מבנה הלימודים

כל	תלמידי	תקשורת	)מדיה	ופרסום	ודיפלומטיה	ציבורית(	מחוייבים	ללמוד	
באחד	משני	ממסלולי	ההתמחות	הנוספים	-	הפקות	קולנוע	או	צילום	סטילס.

הלימודים	הינם	תלת	שנתיים	כשכל	שנה	בנויה	כהמשכה	ופיתוחה	של	השנה	הקודמת	לה.	
בכיתה י’	-נלמדת	השפה	הקולנועית	והתלמידים	מפיקים	קליפים	מוסיקאליים.	
בכיתה י”א	-עוסקים	התלמידים	ביצירות	תיעודיות	)בקולנוע	ובצילום	סטילס(	

ומפיקים	כתבות	וסדרות	צילום	תיעודיות.	
בכיתה י”ב -	מפיקים	התלמידים	את	סרטי	הגמר	שלהם	בז’אנרים	עלילתיים	

ותיעודיים	ומצלמים	סדרות	של	צילום	אמנותי,	מבויים.
בסיום	שלוש	שנות	הלימוד	מציגים	התלמידים	את	סרטי	הגמר	ואת	תערוכת	

הצילומים	בערב	חגיגי	בסינמטק	חיפה.
הלימודים	משולבים	בסדנאות	מקצועיות,	בסיורי	צילום,	ביקור	בתערוכות,	

מפגש	עם	יוצרים	מובילים	מתחומי	הקולנוע	והצילום	וסדנאות	אמן.

הלימודים	מקנים	3-5	יח”ל.	)הרחבה	ל	5	יח”ל	באמצעות	עבודת	חקר(.

התלמידים	יהיו	זכאים	גם	לתעודת	בגרות	טכנולוגית	)במידה	ולומדים	גם	מקצוע	מדעי(.

בחירת המסלול קולנוע או צילום סטילס תעשה בעת בחירת המגמה בכיתה ט’

/http://www.hmegama.com :אתר המגמה

הפקות קולנוע / צילום סטילס

“הידעת הסרט “בעיניו הכחולות” 
מוקרן באתר האינטרנט של ידיעות 

אחרונות ובאתרים נוספים ויש לו מעל 
60,000 צפיות.”

“הידעת אחוז גבוהה מתלמידי המגמה 
משרתים ביחידות ההסרטה ובדובר 
צה”ל ומשתלבים בלימודים גבוהים 

בתחום, חלקם משולבים כיום בתעשיית 
הקולנוע והטלוויזיה.” 

“הידעת צלמי הסטילס יוצאים לסיורי 
צילום, מבקרים בתערוכות ופוגשים 
צלמים מובילים בתחומם בסדנאות 

צילום עיתונאות וצילום סטודיו.”
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היסטוריה מורחב )מקצוע מוגבר ראשי 3 - החל מי”א (
עיקרי הלמידה:

אנו	חיים	בתקופה	של	שינויים	מתמידים	“מוסכמות”	מתנפצות,	משטרים	יציבים	לכאורה	קורסים,	עולם	כבר	“לא	
כמנהגו	נוהג”.	קצב	השינויים	הינו	גבוה	יותר	מיכולתה	של	האנושות	להכיל	ולהפנים.

מול	כל	זאת,	כפי	שלימד	אותנו	אבי	ההיסטוריה	העתיקה,	תוקידידס	–	לבני	אדם	שעושים	את	ההיסטוריה	השונה	
–	תכונות	דומות.	גם	בעולמנו	הכאוטי	–	עדיין	יש	מקום	לקלאסי.

החינוך	ההיסטורי	עוסק	בלימוד	מעשי	בני	האדם	על	עיצוב	פני	דורם	והדורות	הבאים.
העברת	הזיכרון	ההיסטורי,	הבנת	משמעויותיו,	דרכי	עיצובו	והפקת	הלקחים	ממנו	למען	העתיד	–	הם	תכלית	תחום	

הדעת	המורחב.

מבנה ההוראה:
כתיבת	עבודה	)1	יח”ל(	בתולדות	מדינת	ישראל	)כיתה	י”א(.

2	יח”ל	נוספות	-	ילמדו	שני	נושאים	מתוך	השלושה	)כיתה	י”ב(:
א. מלחמת העצמאות:	מלחמה	קיומית	שהיא	אבן	יסוד	בהבנת	דמותה	של	מדינת	ישראל	כיום.

ב. סוגיות נבחרות בתולדות ארה”ב:	ארה”ב	היא	המעצמה	העולמית	המובילה	והשפעתה	על	דרך	התנהלות	העולם	
ניכרת	בכל	תחומי	החיים.

ג. תולדות סין המודרנית:	כיצד	הפך	הדרקון	המנומנם	מהמזרח	לענק	יורק	אש	המאיים	על	ההגמוניה	האמריקאית	
העולמית	בעשורים	האחרונים.

מקצוע	זה	נלמד	בכיתות	י”א	ו-י”ב,	כמקצוע	ראשי	שלישי	בהיקף	3	יח”ל,	משלים	ל-	5	יח”ל	את	לימודי	הליבה	
בהיסטוריה.
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ספרות מורחב )מקצוע מוגבר ראשי 3 - החל מי”א (

עיקרי הלמידה:
הלמידה	מעניקה	ללומדים	כלים	להתבוננות	בספרות	והבנתה,	מעניקה	להם	מפגש	עם	נכסי	התרבות	הכתובה	
של	עולמנו.	התלמידים	חווים	את	עומק	ההשראה	הספרותית	דרך	עולמם	של	הסופרים	והמשוררים,	פותחים	

צוהר	לנפש	האדם	ובעיקר	אל	נפשם	עצמם	ואל	כוחות	היציקה	והדמיון	הגלומים	בכל	אחד	מהם.

מבנה ההוראה:
1 יח”ל	-	יצירות	מספרות	העולם:	

שירים	מאת	אלזה	לסקר-שילר,	ברטולד	ברכט,	וולט	ויטמאן,	ויסלבה	
שימבורסקה,	סיפורים	מאת	גוגול,	קפקא	ואחרים,	מחזות	שונים.

2 יח”ל נוספות	-	נושא	נבחר	מתוך	שישה	מוצעים	)להיות	יהודי	–	
להיות	ישראלי	–	קולות	וזהויות,	נשיות	וגבריות	–	ייצוגי	ִמגָדר	בספרות,	
התבגרות	בראי	הספרות,	ספרות	בעקבות	השואה,	יצירות	העוסקות	

בעצם	פעולת	הכתיבה	)סוגיות	ארספואטיות(,	לא	הכל	ריאליסטי	)מן	המיתולוגי	אל	הפנטסטי(.

הלימודים	במסגרת	זו	יכללו	מפגשים	עם	יוצרים	ואנשי	רוח,	צפייה	בסרטי	קולנוע	ובהצגות,	
הרצאות	ומפגשי	שיח	מרחיבי	דעת	והתנסות בכתיבה ובפרזנטציה מול קהל.

מקצוע	זה	נלמד	בכיתות	י”א	וי”ב	כמקצוע	ראשי	שלישי,	משלים	ל-	5	יח”ל	את	לימודי	הליבה	
בספרות.	

כיתה י”א	-	1	יח”ל.
כיתה י”ב		-	2	יח”ל	)ביחידה	אחת	בחינת	בגרות	חיצונית	וביחידה	שניה				

																									הערכה	חילופית(
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תנ”ך מורחב )מקצוע מוגבר ראשי 3 - החל מי”א (

עיקרי הלמידה:
ולהעמיק	 להרחיב	 הבוחרים	 לתלמידים	 מיועדים	 העליונה	 בחטיבה	 הרחבה	 לימודי	
בסוגיות	ובנושאים	מן	המקרא,	מעבר	לתכנית	בהיקף	שתי	יחידות	לימוד,	שהיא	חובה	

על	הכול.
ומשלב	 מקראיים	 כתובים	 על	 מבוסס	 התנ”ך,	 בלימודי	 ההרחבה	 ביחידות	 הלימוד	

מקורות	חוץ	מקראיים,	מאמרים	ופירושים	שונים.

מבנה ההוראה:
נלמדות	שתי יחידות. 

“יחידת המגילות”	)40%(:		
כתובים.	ספרים	אלה	משקפים	שלב	של	 ואסתר	כלולות	בקובץ	 רות,	איכה,	קהלת	 חמש	המגילות:	שיר	השירים,	
כתיבה	מאוחרת	או	של	עריכה	מאוחרת	המתבטאת	בלשון,	בפואטיקה	)דרכי	הכתיבה(	ובעולם	האמונות	והדעות	
)המישור	הרעיוני(.	במסורת	היהודית	מקובל	לקרוא	את	שיר	השירים	בפסח,	את	רות	בשבועות,	את	איכה	בתשעה	

באב,	את	קהלת	בסוכות	ואת	אסתר	בפורים.
עם	סיום	יחידת	המגילות	)בסוף	כיתה	י”א(,	תתקיים	בחינת	בגרות	“חיצונית”.

“היחידה	המורחבת”	)60%(,	ובה	שני	נושאים:

מנהיגות במקרא-משה ודוד:
אחר	 בשלב	 לתפקידו	 צמח	 מהם	 אחד	 כל	 שונה.	 הנהגה	 דפוס	 מייצג	 	- ודוד	 משה	 	– המנהיגים	 משני	 אחד	 כל	
בתהליך	ההיסטורי	של	גיבוש	העם	והתפתחותו.	העובדה	שהמקרא	בחר	לספר	בהרחבה	על	מנהיגים	אלה,	מאפשרת	
ללומדים	להכיר	אותם	במצבים	שונים,	ולעמוד	על	תהליך	התפתחותם	לאורך	זמן.	כמו	כן	מאפשר	ריבוי	הסיפורים	

השוואה	בין	התנהגותם	ותגובתם	במצבים	דומים.
תוצא	פעילות	מיחודת	עם	רשות	העתיקות	כהעשרה	לימודית	וחוויתית	)פעילות	שתוכר	במסגרת	הערכה	חלופית(.

נשים במקרא: 
נשים	מקראיות	רבות	פועלות	בעוצמה,	בחכמה	ובמוסריות	יוצאות	דופן.	יחידה	זו	עוסקת	בסיפורים	העוסקים	בנשים	

מצילות	חיים,	בנשים	בעת	מלחמה,	בנשים	הנאבקות	על	פרי	בטן	וכן	בנשים	בהקשרי	אירוסין	ופיתוי.
על	אחת	מהיחידות	תתקיים	בחינת	בגרות	פנימי,	ועל	השנייה	תינתן	הערכה	חלופית.

*	מותנה	במספר	נרשמים.
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מקצועות חובה
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אזרחות )2 יח”ל(
עיקרי הלמידה:

בלימודי	האזרחות	אנו	מתמקדים	בלימוד	מושגים,	עובדות	וערכים	במטרה	
לגבש	עמדות	מבוססות	ידע	באשר	לדילמות	פוליטיות,	חברתיות	וערכיות	

הנמצאות	על	במת	האזרחות	במדינת	ישראל.
האזרחות	 שבבסיס	 הערכים	 להפנמת	 לחינוך	 מחנכים	 אנו	 לידע	 מעבר	
בחברה	 השונות	 הקבוצות	 עם	 ולדיאלוג	 ישראל	 במדינת	 המשותפת	

הישראלית.
דוגמאות	לסוגיות	שנדון	בהן:	מקור	הזכות	על	הארץ,	ערכיה	המרכזיים	של	
מדינת	ישראל,	עקרונות	הדמוקרטיה	)זכויות	האדם,	שלטון	העם	,	פלורליזם	
וסובלנות,	הכרעת	רוב,	שלטון	החוק,	הערך	שבביקורת	וגבולות	הדמוקרטיה(	
	– דתיים	 יחסי	 המדינה,	 של	 היהודי	 לאופייה	 שונות	 גישות	 חברתי,	 צדק	
יסודותיה	החוקתיים	של	 –	ערבים,	סוגיות	מגדריות,	 יהודים	 יחסי	 חילוניים,	

המדינה	ורשויות	השלטון	על	היחסים	ביניהן.
במהלך	הלימוד	אנו	משלבים	נושאי	אקטואליה	שוטפת	ומתייחסים	לטקסטים	

רלוונטיים:	חוקים,	פסיקות	משמעותיות,	מאמרי	עיתונות,	סרטים	ועוד.
מבנה ההוראה:

י”א	 י’,	 בכיתות	 הלימוד	 שנות	 על	שלש	 בביה”ס	מתפרש	 האזרחות	 לימוד	
וי”ב.

ייחודית	 תכנית	 כללית,	 השכלה	 לימודי	 חובת	 במסגרת	 נלמדת	 י’  בכיתות 
שעוסקת	בנושאי	כלכלה	וחברה.	

זו	 תכנית	 יח”ל.	 	2 של	 בהיקף	 לימודים	 תכנית	 נלמדת	 י”ב	 י”א-  בכיתות 
מתבססת	על	נושאים	הנלמדים	לבחינת	הבגרות	ועל	מטלת	ביצוע	)שהיא	

חלק	מהמחויבות	לציון	הבגרות(.	
משמעותה	של	מטלת	הביצוע	היא	לימוד	בקבוצה	של	בעיה	אזרחית	אותנטית	תוך	ניסיון	להציע	פיתרון	

ולממש	באופן	מעשי	מעורבות	חברתית	ומעשית.	
בחינת	הבגרות	בסיום	כיתה	י”ב.

מרטין לותר קינג
 Martin Luther King

מהטמה גנדי
 Mahatma Gandhi

נלסון מנדלה
 Nelson R. Mandela

סוזאן ב. אנטוני
 Susan B. Anthony

““
סימון דה בובואר

זו לא נחיתותן של הנשים שגרמה לחוסר החשיבות שלהן בהיסטוריה,
זה חוסר החשיבות ההיסטורית שלהן שחרץ את דינן כנחותות
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אנגלית

מבנה ההוראה:
כיתה י’:	בשנה	זו	לומדים	בכיתות	ממויינות	על	פי	הישגי	התלמידים	בכיתה	ט’	ומבחן	משווה.	

כל	הכיתות	לומדות	ברמה	מותאמת	לתלמידיהן.	
ספר	הלימוד	נכתב	עבור	תלמידי	ביה”ס	הריאלי	והוא	כולל	ספרות	אנגלית,	הנחיית	כתיבה	וקריאת	טקסטים	מגוונים.

בשנה	הזאת	התלמידים	מתחילים	חלק	מתכנית	ההערכה	החלופית-30% 
 .Internal School Assessment )Program(

במסגרת	זו	על	התלמידים	לכתוב	שני	יומני	קריאה	ולהבחן	במבחן	מבוסס	ספרות	אנגלית.

בכיתה י”א קיימים שלושה מסלולי לימוד:

מסלול מואץ – 5 יח”ל:	מסלול	זה	מיועד	לתלמידים	מצטיינים	באנגלית,	מסלול	זה	ייחודי	ומועשר	ותלמידי	המסלול	
הזה	מסיימים	במחצית	כיתה	י”ב	את	כל	דרישות	המקצוע	כולל	30%	וכל	שאלוני	בחינת	הבגרות.

על	מנת	להתקבל	למסלול	המואץ	על	התלמידים	לקבל	המלצה	מהמורה	לאנגלית	וציון		מעל	92	בתעודת	סיום	י’	
וכמו	כן	לעבור	בחינת	מיון	שתיערך	לקראת	סיום	כיתה	י’.

מסלול 5 יח”ל:	בשנת י”א התלמידים	מסיימים	את	תכנית	ה30%.	בסופה,	התלמידים	נבחנים	בשאלון	הבגרות	-	ה’.	
בשנת י”ב	התלמידים	נבחנים	על	שאלון	הבגרות	-	ז’.

על	מנת	להתקבל	למסלול	לימודי	אנגלית	בהיקף	5	יח”ל	נדרש	ציון	מעל	80	בתעודת	סיום	כתה	י’.	

מסלול 4 יח”ל:	בשנת י”א	התלמידים	מסיימים	את	תכנית	ה30%.	בסיומה	התלמידים	נבחנים	בשאלון	הבגרות		ג’.	
בשנת י”ב	התלמידים	נבחנים	בשאלון	הבגרות		-	ה’.

בכל הרמות באנגלית- התלמידים נבחנים גם בבחינת בגרות בע”פ, בסיום כיתה י”ב.

 Maya Angelou  Emily Dickenson  Langston
Hughes

 William
 Shakespaere
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היסטוריה )2 יח”ל(
עיקרי הלמידה:

ואילו	לפי	 למושג	היסטוריה	הגדרות	רבות:	לפי	קאר	“ההיסטוריה	היא	תהליך	חקירת	עברו	של	האדם	בחברה”	
“הידע	 כי	 פוסק	 אריאלי	 יהושע	 ועיצוב	מחדש”.	 עיצוב	 אינסופי	של	 תהליך	 היא	 העולמית	 “ההיסטוריה	 שפנגלר	
ההיסטורי	הופך	מכשיר	לשם	קיום	וקידום	עמדות,	אינטרסים	ומאבקים	בהווה.	הידע	על	העבר	לא	זו	בלבד	שבא	
להסביר	את	ההווה	על	ייחודו,	אלא	אף	לשפוט	אותו.	ההתבוננות	ההיסטורית	היא	מעין	דיאלוג,	דו	שיח	של	ההווה	

עם	העבר”.
מבנה ההוראה:

לימודי	ההיסטוריה	מתפרשים	על	פני	שנתיים	י’	וי”א.
נושאי הלימוד:

תולדות	עם	ישראל	בימי	הבית	השני.
הלאומיות	בישראל	ובעמים	ראשית	הדרך	עד	1920,	נאציזם,	אנטישמיות,	מלחמת	העולם	

השנייה	והשואה,	בונים	את	מדינת	ישראל	במזרח	התיכון.
התכנית	מכוונת	ליצירת	למידה	משמעותית,	תוך	צמצום	מיומנויות	זיכרון	ושינון,	לפיתוח	

החשיבה	ברמות	שונות	ולהעמקה	בתכני	הלימוד.
במסגרת	הלמידה	בכיתות	מתקיימת	הערכה	חלופית	ולמידה	פעילה	של	התלמידים	אשר	

חוקרים	ועוסקים	בשאלות	היסטוריות	ובהערכת	ארועים	היסטורים.
בכיתות	יעודיות	-	עבודת	חקר	בהמרה	מלאה	ל-2	יח”ל.

תכניות	הלימודים	הייחודיות	בהיסטוריה	מלוות	ומודרכות	ע”י	משרד	החינוך	ובאישורו.

“ללא ידיעת עברו, לא יבין האדם את ההווה שלו,
מאחר שכל ההווה מעוצב על ידי מעבר“
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מוריאל ברברי / “אלגנטיות של קיפוד”

...הדקדוק מאפשר לנו גישה ליופי.

 לדעת דקדוק זה לדעת לקלף את השפה, לראות איך היא בנויה, לראות אותה במערומיה במובן מסוים. 
כשאנחנו מדברים, קוראים או כותבים, אנחנו יודעים להבחין שיצרנו משפט יפה או קראנו משפט יפה... 

וזה מה שמקסים...
“

“



חינוך גופני )2 יח”ל(
תלמיד.	 לכל	 בשבוע	 שעתיים	 ליבה,	 כמקצוע	 בירם	 בבית	 נלמד	 הגופני	 החינוך	 מקצוע	
לאורח  כלים	מתאימים	 ונועדו	לתת	 הלימודים	החדשה	 תכנית	 לפי	 השיעורים	מתנהלים	
חיים בריא,	כושר	גופני	ומיומנויות	לחיים,	תוך	דגש	על	חינוך	לבריאות	ותחת	העיקרון	של	
פעילות	–	למידה	–	הנאה.	שיעורי	כושר	גופני	)בעיקר	בי”ב(	כוללים	הכנה	לצה”ל,	מיומנויות	

שונות,	משחקי	כדור,	אתלטיקה	וכיו”ב.
תלמיד ללא ציון חיובי בחינוך גופני אינו זכאי לקבל תעודת בגרות.

בבית	בירם	פועל	מערך	רחב	של	נבחרות	כדורסל	וכדורגל,	אתלטיקה,	ניווט,	ריצות	שדה	
ועוד.	תלמידינו	משתתפים	ומתחרים	דרך	קבע	ברוב	האירועים	והתחרויות	המאורגנות	ע”י	

משרד	החינוך	וע”י	התאחדות	בתי	הספר	לספורט.

בנוסף	לנבחרות,	פועל	בבית	בירם	חדר	כושר	ארבע	פעמים	בשבוע	בהדרכת	מדריך	מוסמך,	
נערך	חוג	כושר	קרבי	כהכנה	לצה”ל,	מתקיימות	הפסקות	ספורט	ואירועי	ספורט	שונים.
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לשון, הבנה והבעה )2 יח”ל(
עיקרי הלמידה:

טיפוח	הכשירות	הלשונית	של	התלמידים	–	השליטה	בלשון	ברמת	המילה,	הצירוף,	המשפט	והמבע. 	•
שימוש	תקין	בלשון,	בהגייה	ובכתיב,	במשמעות	ובנטיית	השמות	והפעלים,	הכרת	 	•

החוקיות	בלשון	ובתחומיה	השונים:	מבנה	הפועל,	מבנה	שם	עצם	ודרכי	תצורתו,	שם	המספר. 	
טיפוח	תלמידים	קוראים	וכותבים	עצמאיים. 	•

שיפור	כתיבת	התלמידים	על	ידי	כתיבה	תהליכית	של	טיוט,	שכתוב,	רפלקציה	ותוצר	כתיבה. 	•
למידת	עמיתים. 	•

עידוד	למידה	פעילה	וחוויתית	ועידוד	חקר	פעיל. 	•
פיתוח	חשיבה	ביקורתית.	 	•
טיפוח	אוריינות	דיגיטלית.	 	•

מבנה ההוראה:
לימודי	הלשון	מתפרשים	על	פני	שנתיים.

בכיתה י’	-	נלמדת	תוכנית	לימודים	בית	ספרית	בלשון,	בהבנה	ובהבעה.	התוכנית	מוערכת	בהערכה	
חלופית,	במסגרתה	מקבלים	ציון	שערכו	30%	מהציון	הסופי	שיופיע	בתעודת	הבגרות	)הציון	מדווח	

בסיום	כיתה	י’	למשרד	החינוך(.
ההבנה	 חלק	 הלשון.	 של	 בחלק	 רק	 “חיצונית”	 בגרות	 בבחינת	 נבחנים	 התלמידים	 	- י”א	 בכיתה 
וההבעה	מוערך	בהערכה	פנימית	באמצעות	“מיזם	כתיבה”.	התלמידים	כותבים	מאמרים	בכתיבה	

תהליכית	שיש	בה	טיוט	ושכתוב.	
בגרות	 מבחן	 ו-50%	 חיובי(	 ציון	 )חובת	 כתיבה	 מיזם	 	20% י’,	 כיתה	 מ-30%	 מורכב	 הבגרות	 ציון	

“חיצוני”.	
תוכנית לימודים חדשה -

כחלק	מלימודי	העברית	בשנת	הלימודים	תשע”ח	התחילו	שתי	כיתות	י’	ב”קורס	ממיר	בגרות”.
קורס	זה	מקדם	למידה	עצמית,	משלב	מיומנויות	אורייניות	דיגיטליות	של	המאה	ה-21. 

הוא	משמש	חלופת	הערכה	בסביבה	מתוחשבת.	כיתות	אלה	תמשכנה	בתוכנית	גם	בכיתה	י”א.
בשנת	הלימודים	תשע”ט	תורחב	התוכנית	לכיתות	נוספות	בכיתות	י’.	

החל מתשע”ט כל התלמידים בקורס ממיר בגרות יתבקשו להצטייד במחשב נייד אישי.

השפה העברית היא שפה עתיקה שהתפתחה במשך 
אותן  כל  לאורך  תרבות  כשפת  ונשמרה  שנים  אלפי 
השנים. בדורות האחרונים - בדרך שאין לה אח ורע 
ונהייתה שפה חיה המשמשת בכל  - חזרה העברית 

הנסיבות גם בדיבור וגם בכתב.

מתוך “באור התכלת העזה” / עמוס עוז

במרכזו של הבול - שתיל רענן שהעלים שלו רושמים 
את המילה עברית. הוא מייצג את העברית המתחדשת 

היונקת מכל רובדי הלשון הקודמים.

התקופה העכשווית מיוצגת על-ידי מקלדת מחשב.
המילים העת החדשה כתובות בגופן עכשווי. 

תקופת חז”ל מיוצגת על-ידי גווילים ועליהם קטע 
מן המשנה. כתב היד משמר קווים מקוריים של 

לשון המשנה, שחיותה הייתה בארץ ישראל במאה 
הראשונה והשנייה לסה”נ. המילה חז”ל כתובה בגופן 

האופייני לכתב יד זה.

תקופת המקרא מיוצגת על-ידי שבר חרס, שהתגלה 
במצד חשביהו, מדרום לקיבוץ פלמחים, ובו מכתב 

של קוצר. הכתובת-בכתב העברי העתיק, כתב דעץ, 
מתוארכת למאה השביעית לפנה”ס - תקופת מלכותו 
של יאשיהו מלך יהודה. המילה מקרא כתובה בגופן 

שמשתמשים בו סופרי סת”ם.

המשפט לשון עתיקה במציאות חדשה, המופיע על 
השובל, מבטא בתמציתיות את ייחודה של העברית.

תקופת ימי הביניים מיוצגת על-ידי ספרים כרוכים.
המילים ימי הביניים כתובות ב”כתב רש”י”, הכתב 
בו נדפס לראשונה פירוש רש”י לתורה כדי להבדילו 

מן הטקסט של התורה. כתב זה היה נהוג בקרב יהודי 
ספרד בתקופת ימי הביניים.

עיצוב: דוד בן-הדורבול השפה עברית
בעצה אחת עם האקדמיה ללשון העברית

“העברית שלנו החדשה,
חצייה סלע מוצק וחצייה חולות נודדים.

הסלע אינו מונוליטי:
יש בו שכבות של “סלעי בראשית” תנ”כיים,

ויש אבנים רכות יותר, משנאיות,
ויש לשון התפילה,

ואחר כך באות התרכובות המאוחרות:
לשון הפייטנים, לשון משוררי ספרד,

לשון סיפורי יראים,
מנדלאית, ביאליקאית, עגנונית.

והלאה - החולות הנודדים:
אקספרימנטים “קולוקוויאליים”,

זרמי תחביר מאת היידיש, הרוסית, הגרמנית, האנגלית,
ושוב - כבימי הביניים - הערבית.

יש ויש.“

פניני לשון

מסע בין מילים

כוחן של מילים

רגע של עברית
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השפה העברית היא שפה עתיקה שהתפתחה במשך 
אותן  כל  לאורך  תרבות  כשפת  ונשמרה  שנים  אלפי 
השנים. בדורות האחרונים - בדרך שאין לה אח ורע 
ונהייתה שפה חיה המשמשת בכל  - חזרה העברית 

הנסיבות גם בדיבור וגם בכתב.

מתוך “באור התכלת העזה” / עמוס עוז

במרכזו של הבול - שתיל רענן שהעלים שלו רושמים 
את המילה עברית. הוא מייצג את העברית המתחדשת 

היונקת מכל רובדי הלשון הקודמים.

התקופה העכשווית מיוצגת על-ידי מקלדת מחשב.
המילים העת החדשה כתובות בגופן עכשווי. 

תקופת חז”ל מיוצגת על-ידי גווילים ועליהם קטע 
מן המשנה. כתב היד משמר קווים מקוריים של 

לשון המשנה, שחיותה הייתה בארץ ישראל במאה 
הראשונה והשנייה לסה”נ. המילה חז”ל כתובה בגופן 

האופייני לכתב יד זה.

תקופת המקרא מיוצגת על-ידי שבר חרס, שהתגלה 
במצד חשביהו, מדרום לקיבוץ פלמחים, ובו מכתב 

של קוצר. הכתובת-בכתב העברי העתיק, כתב דעץ, 
מתוארכת למאה השביעית לפנה”ס - תקופת מלכותו 
של יאשיהו מלך יהודה. המילה מקרא כתובה בגופן 

שמשתמשים בו סופרי סת”ם.

המשפט לשון עתיקה במציאות חדשה, המופיע על 
השובל, מבטא בתמציתיות את ייחודה של העברית.

תקופת ימי הביניים מיוצגת על-ידי ספרים כרוכים.
המילים ימי הביניים כתובות ב”כתב רש”י”, הכתב 
בו נדפס לראשונה פירוש רש”י לתורה כדי להבדילו 

מן הטקסט של התורה. כתב זה היה נהוג בקרב יהודי 
ספרד בתקופת ימי הביניים.

עיצוב: דוד בן-הדורבול השפה עברית
בעצה אחת עם האקדמיה ללשון העברית

“העברית שלנו החדשה,
חצייה סלע מוצק וחצייה חולות נודדים.

הסלע אינו מונוליטי:
יש בו שכבות של “סלעי בראשית” תנ”כיים,

ויש אבנים רכות יותר, משנאיות,
ויש לשון התפילה,

ואחר כך באות התרכובות המאוחרות:
לשון הפייטנים, לשון משוררי ספרד,

לשון סיפורי יראים,
מנדלאית, ביאליקאית, עגנונית.

והלאה - החולות הנודדים:
אקספרימנטים “קולוקוויאליים”,

זרמי תחביר מאת היידיש, הרוסית, הגרמנית, האנגלית,
ושוב - כבימי הביניים - הערבית.

יש ויש.“

מתמטיקה

יח”ל	 	4 יח”ל,	 	3 מקצוע	המתמטיקה	נלמד	בבית	בירם	בשלוש	רמות	שונות	לפי	תכנית	הלימודים	של	משרד	החינוך:	
אנליטית,	 גיאומטריה	 אוקלידית,	 גיאומטריה	 אלגברה,	 מגוונים:	 בנושאים	 עוסקת	 הלימודים	 תכנית	 יח”ל.	 	5 או	

טריגונומטריה,	הסתברות,	אנליזה	של	פונקציות	ממשיות	ועוד,	בהתאם	לרמות	השונות.
בשנת	הלימודים	תשע”ט	תכנס	לבית	הספר	תוכנית	לימודים	חדשה	במסגרת	ניסויית.

בכל	אחת	מרמות	הלימוד	מודגשים:
חשיבה	מתמטית 	•
חינוך	לדייקנות 	•

קישוריות	בין	תחומים	וקישור	לחיי	יומיום 	•
אוריינות	מתמטית 	•

ברמת	5	יח”ל	קיימות	גם	שתי	תכניות	בית	ספריות	מיוחדות:	כיתה מועשרת וכיתה מתמטית

הכיתה המועשרת:
בכל	שכבה	בבית	בירם	נפתחת	כיתת	מתמטיקה	ברמת	5	יח”ל	מועשרת.	בכיתה	זו	לומדים	
בחשיבתם	 התעניינותם,	 במידת	 במתמטיקה,	 בהישגיהם	 מיוחד	 באופן	 שבלטו	 תלמידים	

היצירתית	ובנכונותם	להשקיע	במקצוע	זה.
העשייה	 העצמת	 היא	 הבגרות,	 בחינות	 למבחני	 ההכנה	 בצד	 זו,	 בכיתה	 ההוראה	 מטרת	
המתמטית.	הדבר	מתבצע	על	ידי	למידה	תוך	שאילת	שאלות,	השערת	השערות,	הצדקתן	על	
ידי	הוכחות	מתמטיות	או	הפרכתן	על	ידי	בחינת	דוגמאות	נגדיות	–	ביצוע	חקירה	מתמטית.	
	– ההיבחנות	 הרגילות.	 בכיתות	 להוראה	 במקביל	 מתבצעת	 ההוראה	 בנושאי	 ההתקדמות	

במשותף	עימן.
הכיתה המתמטית:

והחלו	את	הלימודים	בתכנית	בסניף	 ז’	 לקראת כיתה  זו	לומדים	תלמידים	שאותרו	 בכיתה	
הדר.	הכיתה	לומדת	בקצב	מואץ,	מסיימת	את	הלימודים	ונבחנת	בבחינת	הבגרות	בכיתה	י’.

רבים	מתלמידי	התוכנית	משתתפים	בתוכניות	ייחודיות	לתלמידים	מצטיינים:	תוכנית	הנשיא	
למדעני	העתיד,	תוכנית	אתגר	באונ’	חיפה,	תוכנית	חוקרים	צעירים	במכון	ויצמן.	

בוגרי	התוכנית	משתלבים	בלימודים	אקדמיים	באוניברסיטת	חיפה	ובטכניון	במהלך	לימודיהם	
התיכוניים.

תלמידים	הלומדים	בתוכניות	מואצות	מקבילות	)תכנית	“בר	אילן”(	ישולבו	במערך	המטלות	והבחינות	
של	כיתות	י”א,	י”ב,	על	פי	נהלי	התוכנית.

הכל בפרופורציה

המסע לאינסוף

דע מאין באת

יומיומטיקה
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החדר הנעלםעולם המספריםהאמנם וכיצד?קצת מעבר

אופן השיבוץ לרמות הלימוד:

השיבוץ	לרמות	הלימוד	מתבצע	בהתאם	לציון	השנתי	של	סיום	כיתה	ט’,	כמתואר	להלן:

 
עד	64 עד	75	 עד	100	 3	יח”ל	
65-79  75-100 	------ 4	יח”ל	
 80-100 	------ 	------ 5	יח”ל	

ציון	שנתי	ברמת	הלימוד	 	
)C	)מתמטיקה	הבסיסית

ציון	שנתי	ברמת	הלימוד	
)B	)מתמטיקה	הרגילה

ציון	שנתי	ברמת	הלימוד	
)A	)מתמטיקה	המורחבת

הבהרה חשובה: 
המצויינות	 מתפיסת	 כחלק	 הלימוד	 ברמות	 מיטביים	 וכישורים	 יכולות	 מיצוי	 מעודד	 הספר	 בית	

הכוללת.
אנו	מכוונים	את	התלמידים	לרמות	הלימוד	השונות	בהתאם	למיטב	ניסיוננו	ושיפוטנו.

יחד	עם	זאת,	אנו	מאפשרים	לתלמידים,	החפצים	לאתגר	את	עצמם	להשתתף	ברמה	גבוהה	יותר.	
במקרים	מסוג	זה	נעניק	לתלמידים	תקופת	תנאי	מוסכמת	ותחומה	בזמן.	במידה	ולא	יעמדו	בהישגי	

המינימום	-	יעברו	במהלך	המחצית	הראשונה	של	שנת	הלימודים,	ללמוד	ברמה	אחרת.	

היו זהירים ואחראים בבחירת מסלול הלימודים במתמטיקה
לאחר	המעבר	לקבוצת	הלימוד	החדשה	המתאימה	לתלמיד,	השלמת	החומר	תחול	על	התלמיד!
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ספרות )2 יח”ל(

עיקרי הלמידה:
נחמן	 )חיים	 לפיקדון”  שומר  שהוא  במה  אלא  לצרכיו,  מכלה  שהוא  במה  עשיר  האדם  “אין 

ביאליק(

תלמידינו	עורכים	מסע	בין	יצירות	ספרות	ונעים	במרחבי	השירה,	הסיפורת	והדרמה	)כך	גם	
לומדים	את	מאפייני	הז’אנרים(.	אנו	קוראים	ומפרשים	יצירות	מקור:	משירת	ח.נ.	ביאליק,	רחל,	
נתן	אלתרמן,	נתן	זך,	דליה	רביקוביץ,	סיפורים	קצרים	של	ש.י.	עגנון,	אתגר	קרת	ועוד,	ויצירות	
מתורגמות:	סיפורים	קצרים	של	אידה	פינק,	רימונד	קארבר,	טרגדיה	מאת	סופוקלס,	רומנים	

שונים,	מחזאות	מודרנית,	מחזאות	האבסורד	ועוד.

הדגשים	בלמידה	הם	–	קשב	לטקסט	הבודד	שבמרכז	הקריאה	והדיון,	
ערנות	להקשר	שבו	נכתב,	לחיי	היוצר	שכתב/ה	אותו	ולאופן	שבו	הקורא/ת	
נותן	לטקסט	משמעות	ומקשר	אותו	לטקסטים	אחרים	במרחב	התרבות	

והשפה.
אחרות	 פרשנויות	 עם	 ובמפגש	 פרשנות	 בהעמדת	 מתנסים	 התלמידים	
של	חברי	הקהילייה	הפרשנית	)תלמידי	הכיתה	והשכבה,	מבקרי	ספרות,	
חוקרי	ספרות(.	התלמידים	לומדים	פרשנויות	טקסט	בזיקה	לתחומי	ידע	
אחרים	כגון	זיקת	השירה	לזמר	העברי	ולפזמון,	קריאת	הטקסט	הספרותי	

בהקשרים:	פסיכואנליטי,	חברתי-אזרחי	וכיו”ב.
מלבד	הלימוד	בכיתות	מוצעים	לתלמידים	ּבקרי ִשירה וספרות,	מועדון	
קוראים	וסדנת	כתיבה	בהם	מתארחים	בבית	בירם	יוצרים,	כותבים	ואנשי	

רוח.
 

מבנה ההוראה:
תחום	הידע	ספרות,	כתיבה,	פרשנות	ותרבות	נלמד	במהלך	שלוש	שנות	

לימוד.	
30%	מהציון	 י’	לומדים	התלמידים	במסגרת	הערכה	חלופית	ומקבלים	ציון	המהווה	 בכיתה 

הסופי	בתעודת	הבגרות	)הציון	מדווח	בסיום	כיתה	י’	למשרד	החינוך(.
בכיתה י”א ו- י”ב	לומדים	התלמידים	את	המשך	התוכנית	ומוערכים	על	70%	בבחינת	בגרות	

חיצונית	המתקיימת	בסיום	כיתה	י”ב.

בית שירה

החדר

סיפור פשוט

חדר משלך
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תנ”ך )2 יח”ל(

עיקרי הלמידה:
בהוראת	הנושאים	השונים,	מושם	דגש	על	קירוב	התלמידים	לעולם	התנ”ך	על	מסריו	

המגוונים,	השקפות	העולם	הבאות	בו	לידי	ביטוי	והשפה	המיוחדת.
נושאי	לימוד:

מבחר	פרקי	מלכים	א’	ו-ב’,	עמוס	ישעיה,	ירמיה	ודברים. 	•
נביאי	אמת	ונביאי	שקר. 	•

תגובות	לחורבן	ושיבת	ציון. 	•
חוק. 	•

חכמה. 	•
סיפורי	ראשית	העולם	והאנושות. 	•

סיפורי	האבות. 	•

מעבר	לתכנית	הלימודים	לבגרות	משולבים	גם:
מקורות	חוץ	מקראיים,	המזרח	הקדום. 	•

מקורות	ממחשבת	חז”ל	ומפרשנות	ימה”ב. 	•
ספרות	יפה	לדורותיה,	המתייחסת	לנושאים	ולמוטיבים	מקראיים. 	•

יצירות	אמנות	שיש	בהן	משום	פרשנות	או	זיקה	לכתובים	מקראיים. 	•
פעילות	למידה	חוץ	–	בית	–	ספריות	כמו	טיולים	באתרים	בעלי	משמעות	לתקופת		 	•

המקרא	)סיור	בעיר	דוד(. 	
מבנה ההוראה:

תחום	הידע	תנ”ך	נלמד	בכתות	י”	עד	י”ב.
מהציון	 	30% שערכו	 ציון	 ומקבלים	 חלופית	 הערכה	 במסגרת	 התלמידים	 לומדים	 י’	 בכיתה 

הסופי	בתעודת	הבגרות	)הציון	מדווח	בסיום	כיתה	י’	למשרד	החינוך(.
בכיתה י”א ו- י”ב	לומדים	את	המשך	התוכנית	ומוערכים	על	70%	בבחינת	בגרות	המתקיימת	

בסיום	כיתה	י”ב.

בראשית
“בראשית ברא אלוהים
את השמים ואת הארץ”

בראשית א, 1

ברית
“...והייתי להם לאלוהים

והמה יהיו לי לעם”
יחזקאל ל”ז, 27

שיבת ציון
“שיר המעלות, בשוב ה’ את
שיבת ציון, היינו כחולמים”

תהילים קב”ו, 1



תוכניות חינוך
משלימות
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הגדנ”ע – “דרך, ארץ ומה שביניהן”:

)גדוד הנוער העברי( נוסד בבית הספר הריאלי העברי בשנות ה-30 של המאה העשרים, כדרך לחינוך  הגדנ”ע 
הנוער למחויבות לעם ולארץ ולאהבתה.

הגדנ”ע בבית ספרנו ממשיך במאה העשרים ואחת את המסורת ומחנך את תלמידיו לתודעת שייכות ולמעורבות 
פעילה ומשפיעה בארץ, בעם ובמדינה. דרכנו היא דרך הארץ.

תלמידי	בית	הספר	חווים	במסגרת	הגדנ”ע	פעולות	המעצימות	את	היכרותם	ותחושת	שייכותם	לארץ,	לעם	ולמדינה.	
במהלך	לימודיהם	פועלים	התלמידים	במגוון	פעילויות	לאורכה	ולרוחבה	של	הארץ,	הנוטעת	בהם	את	הרצון	להכיר	

יותר	לעומק	את	מדינת	ישראל	ולהיות	מעורבים	ומשפיעים	בחיים	כאן.
ומלווים	את	פעילויות	 במסגרת	הגדנ”ע	פועלים	מש”צים	)מדריכי	של”ח	צעירים(,	תלמידי	בית	הספר	המדריכים	

השטח	של	השכבות	הצעירות	יותר.	בבית	בירם	מתקיימים	שיעורי	גדנ”ע	בכיתות	י’.
במהלך	השנה	מוביל	הגדנ”ע	אירועים	מרכזיים	בחיי	בית	הספר	–	יום	הזיכרון,	מרוץ	הלפיד	בחנוכה	ועוד.
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דרכי ההוראה:
ידיעת	הארץ	באמצעות	הרגליים. 	•

חשיפה	למסורת	ולהיסטוריה	של	העם	בארצו	באופן	בלתי	אמצעי. 	•
החוויה	–	שבאה	מהשינוי	באווירת	הלימודים	יחד	עם	כלים	חברתיים	 	•

מהחינוך	הבלתי	פורמאלי. 	
תפיסה	קוגניטיבית	–	הבנת	המכלול	של	אדם	–	עם	–	חברה	–	מדינה,	 	•

בתוך	נוף	טבעי	ואנושי,	במבט	על	עבר	–	הווה	–	עתיד. 	
פיתוח	המודעות	לחברה	ולסביבה	תוך	פיתוח	מיומנויות	טיול. 	•

עשייה	ותרומה	למען	העם	והארץ	במגוון	של	דרכים	ומיומנויות. 	•

במהלך	הלימודים	בחטיבה	העליונה	יוצאים	התלמידים	למספר	פעילויות	שטח,	
הכוללות:

מסעות	רב	יומיים,	ימי	שדה,	פעילות	תורמת	וגיחות	שטח	קצרות.

הערה חשובה

ההשתתפות בכל פעילויות הגדנ”ע הינה חובה לכל התלמידים. 
העדרות תחייב פעילות משלימה כחלק מהזכאות לתעודת בוגר בית הספר.
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מעורבות חברתית קהילתית

החל	מכיתה	י’	תלמידי	בית	הספר	משתתפים	בתוכנית	הארצית	“התפתחות האישית ומעורבות חברתית-קהילתית”. 
הלמידה	במסגרת	התכנית	היא	פעילה	וחווייתית,		בדרך	המעצימה	את	התלמידים	ומעודדת	אותם	לאחריות	אישית	
כלפי	הקהילה	והחברה	וחותרת	ליצירת	חברה	המושתתת	על	עקרונות	של	סולידריות.	מטרת	התוכנית	היא	לטפח	
בוגר	עצמאי,	מעורב,	בעל	תודעה,	רגישות	חברתית	וחוסן	נפשי.	אדם	אכפתי	ואחראי,	הרואה	במעורבות	חברתית	

ערך	ודרך	חיים.	התכנית	מתפרשת	על	פני	שלוש	שנים	)י’-י”ב	עפ”י	חוקת	הזכאות	החדשה(.	
העמידה בתנאי התוכנית היא תנאי לזכאות לתעודת בגרות. )בכלל זאת השתתפות בכל הסמינרים!(

)משצ”ים(,	 ובגדנ”ע	 נוער	 מעורבות	חברתית	אישית	בקהילה,	מתבצעת	על-פי	בחירת	התלמיד:	הדרכה	בתנועות	
מד”א,	חניכה	של	ילדים	הן	במועדוניות	והן	בחינוך	המיוחד,	מנהיגות	צעירה,	חלוקת	מזון	למשפחות	נזקקות,	מפגש	
ניצולי	שואה,	עשייה	חברתית	משותפת	של	 יום,	פעילות	משותפת	עם	 ומרכזי	 ותיקה	בבתי	אבות	 עם	אוכלוסייה	

	 יהודים	וערבים	בבית	הגפן	ועוד	מסגרות	שונות	ברחבי	חיפה	ובסביבתה.		
היקף הפעילות	-	60	שעות	מעשיות	אישיות	בכיתה י’,	30	שעות	מעשיות	אישיות	בכיתה י”א 

ו-30	שעות	)אישי	או	קבוצתי(	בכיתה י”ב.		כמו	כן	תתקיים	פעילות	קבוצתית	בהיקפים	שונים	בכל	שנה.
בתחילת	כיתה	י’	ייערך	יום	חשיפה	שבו	תוצג	התוכנית	על	מרכיביה	וגם	חלק	מהמסגרות	המשתתפות	בתוכנית.	

סמינרים	בני	3	ימים	לשלוש	השכבות	הם	מרכיבי	התכנית	העיונית	כיתתית/שכבתית	)30	שעות	בכל	שנה(	–	
בכיתה י’	–	החברה	הישראלית	–	בין	חיבור	לשסע,	

בכיתה י”א	–	החברה	הישראלית	–	זהות	יהודית,
בכיתה י”ב	–	החברה	הישראלית	–	ועכשיו	תורנו...	

את	התוכנית	מרכזים	שי שחר 
וחן פרום,	רכזי	התפתחות	אישית	

ומעורבות	חברתית	בשיתוף	
פעולה	עם	מרכזי	השכבות	

והחונכים.	
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משלחות חילופי נוער
למפגשים	בין	תלמידינו	לנוער	מקהילות	יהודיות	שונות	יש		השפעה	משמעותית	על	שני	הצדדים	הן	בהעצמת	הקשר	לישראל	

והן	ביצירת	תחושת	שייכות	לעם	היהודי.	בנוסף,	אנו	רואים	חשיבות	בהצגת	מדינת	ישראל	על	היבטיה	השונים	גם	בפני	נוער	
וקהילות	שאינן	יהודיות	ברחבי	העולם.	ההשתתפות	במשלחות	כרוכה	בתשלום	נוסף,	ואיננה	מהווה	חלק	מתוכנית	הלימודים.

ארה”ב חוף מזרחי	–	משלחת	מגמת	תקשורת	וקולנוע,	מסלול	דיפלומטיה	ציבורית	. א. 
חילופי	נוער	עם	תלמידי	בית	ספר	פרוזדור	בבוסטון.	 	

מטרת התוכנית:	עיסוק	בסוגיות	הכרוכות	בזהות	ישראלית	והקשר	בינה	לבין	דת	ומקום.	במרכז	התכנית	יעמדו	מפגשים		  
תלמידנו	לבין	בני	נוער	המתגוררים	בארצות	הברית.	ומפגשים	עם	שגרירים	ואנשי	סגל	דיפלומטי.	התלמידים	יבקרו			 בין		 	

בבתי	ספר	יהודיים	המייצגים	זרמים	שונים	ביהדות	ויסיירו	באתרים	המרכזיים	בבוסטון,	ניו	יורק	וושינגטון. 	
ארה”ב חוף מערבי	-		חילופי	נוער	עם	תלמידי	בית	הספר	“תרבות	ותורה”	בארווין	קליפורניה,	ובסן	דיאגו. ב. 

מטרת התוכנית:	היכרות	עם	הקהילות	היהודיות,	לימוד	על	יחסים	בינלאומיים,	הצגת	ישראל	בעולם	ובעיקר	מפגשים	  
עם	בני	נוער	מהקהילה	היהודית	והלא	יהודית. 	

ארגנטינה ואורוגוואי	-	חילופי	נוער	עם	בי”ס	INTEGRAL	במונטיווידאו,	ובי”ס	TARBUT	בבואנוס	איירס.	 ג. 
		 מטרת התוכנית:	היכרות	עם	הקהילות	היהודיות.	לימוד	על	התרבות	הדרום	אמריקאית	ואורח	החיים	של	הקהילות	  
		 היהודיות	במקום.	סיורים	באתרים	המרכזיים	בערים	אלה	ולמושבות	הברון	הירש	שבמחוז	אנטרה	ריוס	וביקור	בפארק	 	

הלאומי	אל	פאלמר. 	
גרמניה	–	חילופי	נוער	עם	בית	הספר	Maria Montesori	בקרפלד	גרמניה. ד. 

		 מטרת התוכנית: היכרות	והידוק	הקשרים	בין	בני	נוער.	התלמידים	מבתי	ספר	אלה	יגיעו	לביקור	בישראל.	לאחר	מכן,	  
יתקיים	ביקור	גומלין	בגרמניה.	במהלכו	תלמידינו	ילמדו	על	העבר	וההווה	היהודי	בגרמניה.	 	
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השתתפות בתכניות אלו – רק לתלמידים העומדים בכל הדרישות הפדגוגיות והחינוכיות של ביה”ס.

גרמניה -	חילופי	נוער	עם	ביה”ס	otto schott	במיינץ.	 ה. 
מטרת התוכנית: חיזוק	הקשר	בין	בני	נוער	תוך	שימת	דגש	על	ערכים	משותפים.	התלמידים	יסיירו	בעיר	מיינץ	ויכירו	  

את	ההיסטוריה	שלה,		במחנה	הריכוז	בוכנוולד	ובברלין.	 	
מערב פולין  ו. 

מטרת התוכנית:	הכרות	עם	פולין	המודרנית	וחיי	הצעירים	בה.  
זיהוי	החיבורים	ההיסטוריים	–	הכואבים,	כמו	גם	היצירתיים	בין	שני	העמים.	המשלחת	בחסות	המועצה	לחילופי	נוער	 	

של	משרד	החינוך	בישראל	ומשרד	החינוך	הפולני.		 	
שוויץ	–		מאיץ	החלקיקים	בצרן ז. 

		 מטרת התוכנית:	משלחת	תלמידים	המתעניינים	במחקר	מדעי	בדגש		חקר	הגרעין.	התלמידים	מבקרים	במאיץ	  
	 החלקיקים	הגדול	בצרן.	התלמידים	נפגשים	עם	מדעני	גרעין	העובדים	במקום	פוגשים	בני	נוער	בעלי	תחומי		 	

ענין	דומים,	ומשלבים	פעילויות	לימודיות	וחברתיות	במסגרת	הביקור.. 	
סלובניה	–		משלחת	מגמת	תקשורת	וקולנוע,	מסלול	צילום	סטילס. ח. 

חילופי	נוער	עם	בית	הספר	התיכון	“גימנסיה	מריבור”	סלובניה. 	
מטרת התוכנית:	דיאלוג	בין	בני	נוער	מרחבי	אירופה	דרך	אמצעים	מילוליים	ואומנותיים.  

		 התלמידים	לוקחים	חלק	ב’פסטיבל	האביב’,	הכולל	התנסות	בסדנאות	אמנות	ובסיורים	משותפים	יחד	עם	תלמידים	 	
מכל	רחבי	אירופה.	באמצעות	המפגש	בין	תרבותי	מתקיים	דיאלוג	בו	נדרשים	תלמידינו	ליישם	ערכי	מנהיגות	בתחום	 	

התקשורת	האישית	והבינאישית	ולקיים	דיאלוג	דרך	אמצעים	רטוריים	וחזותיים. 	
דרום אפריקה	–		משלחת	חילופי	נוער	עם	בית	ספר	“הרצליה”	בקייפטאון. ח. 

		 מטרת התוכנית:	היכרות	עם	התרבות	בדרום	אפריקה	ועם	אורח	החיים	של	הקהילה	יהודית.	במהלך	הביקור	תלמידים	  
משתתפים	בשיעורים	ובפעילויות	עם	עמיתיהם.	הם	יציגו	את	ישראל	בבית	הספר	ובקהילה,	ויסיירו	באזור	קייפטאון. 	
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הספרייה הריאלית
הספרייה	הריאלית	בבית	בירם	מהווה	מרכז	משאבים	ללימוד,	לתרבות	ולפנאי	ומספקת	מידע	עדכני	של	ספרים,	

כתבי	עת,	עיתונים,	מאמרים	ומקורות	מידע	מקוונים	בכל	התחומים.
או	 עצמאית	 לעבודה	 ותלמידים	 מורים	 אליה	 מזמינה	 והיא	 הלמודים	 יום	 שעות	 כל	 לאורך	 פעילה	 הספרייה	

קבוצתית.
לקראת	שנת	הלימודים	תשע”ז	עברה	הספרייה	הרחבה	ו’מתיחת	פנים’.	הספרייה	התחדשה	במרחבים	מודרניים:	

‘חדרים	שקופים’	לעבודה	בקבוצות	ו’חדר	שקט’	בו	עמדות	מחשב	לעבודה	עצמאית	שקטה.
במרחב	הספרייה	עמדות	עבודה	אישיות	רבות,	עם	מחשבים	ניידים	ונייחים.

אוספי	הספרייה	תומכים	בתוכנית	הלימודים	ועונים	גם	על	הצרכים	הבלתי	פורמליים	של	התלמידים	והמורים.

בספרייה הריאלית:

אוסף ספרים:	כ	20,000	כותרים.	ביניהם:	ספרי	יעץ	וספרי	עיון	מגוונים	ומעודכנים,	אוספים	ספרי	קריאה	ומחזות 
בעברית	ובאנגלית	לצורכי	קריאה	במסגרת	הלימודים,	להעשרה	ולפנאי.

אוסף ספרי לימוד: ספרי	הלימוד	הנמצאים	בספרייה	מיועדים	לעיון	ועבודה	בספרייה	בלבד.

כתבי עת:	הספרייה	מנויה	על	35	כתבי	עת	אקדמאיים	ופופולריים	במגוון	נושאים.

700	עבודות	גמר	בתחומים	שונים	)מדעים,	מדעי	 אוסף עבודות גמר:	לרשות	התלמידים	אוסף	מקוטלג	של	כ-	
החברה,	מדעי	הרוח(	שנכתבו	על	ידי	תלמידי	בית	הספר	בשנים	קודמות.
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עזרים מקונים:	במסגרת	כתיבת	עבודות	במקצועות	השונים,	התלמידים	עורכים	הכרות	עם	אתר	הספרייה	והקטלוג	
המקוון	שלה.	האתר	זמין	דרך	רשת	האינטרנט	ובקישור	בסביבת	‘ריאלידע’.

)http://reali-beitbiram.librarues.co.il(.	הספרייה	מנויה	למגוון	מאגרי מידע:	‘מפתח	חיפה’	למאמרים	בעברית	
מתוך	כתבי	עת,	‘מאגר	מידע	במדעי	החברה	של	מכון	סאלד’,	ספריה	מקוונת	‘כותר’	של	מט”ח	וכו’.

עבודות חקר ולימודי המרה:	בבית	הספר	נלמדות	תכניות	המרה	שונות	)במסגרתן	נכתבות	מטלות	שונות,	ביניהן	
 30% )במסגרת	 ידע	 נכתבות	בהיקפים	שונים	במגוון	תחומי	 עבודות	חקר	במקום	בחינת	בגרות(.	עבודות	החקר	
הערכה	חלופית	או	במסגרות	נוספות(.	העבודות	מבוססות	שאלת	חקר.	על	התלמידים	לאתר	מקורות	מידע	כתובים	
או	מקוונים,	להעריכם,	לאסוף	נתונים,	לעבד	ולארגן	את	החומר	הרלוונטי	לקראת	כתיבת	התוצר	הסופי	שיענה	
וגם	לשם	הכוונתם	להיות	לומדים	 וכלים	לכתיבת	העבודות	 על	שאלת	החקר.	על	מנת	לספק	לתלמידים	מידע	
עצמאיים,	נערכות	בספרייה	הדרכות	כיתתיות,	קבוצתיות	ופרטניות	בחיפושי	מידע	במקורות	כתובים	ומקוונים	וכן	

בתהליך	איסוף	וכתיבה	של	רשימה	ביבליוגרפית.

פעילויות נוספות:	הספרייה	היא	מרכז	פעיל	בקמפוס	בית	בירם	והיא	מציעה	גם	מגוון	רחב	של	העשרה:	פגישות	של	
סופרים	ומשוררים	בבוקרי	ספרות,	תצוגות	ספרים	חדשים	בחזית	הספרייה	המתחדשות	אחת	לכמה	ימים	ותערוכות	

מתחלפות	של	רפרודוקציות	ממוזאון	תל	אביב	לאמנות	בנושאים	שונים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



לאלו הרוצים יותר



84

תוכנית לטיפוח מצויינות מדעית

תוכנית	מצויינות מדעית	-	מיועדת	לתלמידים	מובילים	ומצטיינים	במדעים	ובמתמטיקה.	במסגרת	תוכנית	זו	נמצאים	
הכתה	 ותלמידי	 תלמידי	אקדמיה	 או	מדעים,	 בתחומי	המתמטיקה	 לימודים	 להגביר	 	שבחרו	 תלמידים	מצטיינים	
המדעית.	תלמידים	אילו	מתאפיינים	ביכולות	גבוהות	בתחום	הלימודי		ובעיקר	בסקרנות	אינטלקטואלית	ורצון	לקדם	

ולהעשיר	את	עצמם,	וברצון	לפיתוח	אפשרויות	לימוד	ועניין	עתידיות.	
קבוצת	המצויינות	מונה	כמאה	תלמידים	משכבות	י’,	י”א,	י”ב.	

מובילות	התכנית	הן	ד”ר	יעל	זפקוביץ-מלאכי	מובילת	תחום	המצויינות	ואורנה	סרצ’וק	המנהלת	הפדגוגית	בבית	
בירם.

התלמידים	נפגשים	אחת	לחודש	עם	דמויות	מופת	בתחומים	שונים.
בשנים	האחרונות	נפגשה	קבוצת	המצוינות	עם		פרופ’	ניר	ברזילי	מומחה	בעל	שם	עולמי	בחקר	ההזדקנות.	עם	
יונתן	ויינטראוב	מוביל	הקבוצה	הישראלית		SPACE IL	אשר	שמה	לה	יעד	להיות	הראשונה	שתצליח	לשגר,	להטיס	
ולהנחית	חללית	רובוטית	על	הירח.	עם	עמוס	לויטוב	טייס	חיל	האויר		“לצנוח	או	לצמוח”-	לקחים	מהשבי	המצרי,	

פרופ’	גל	ריכטר	על	תגליות	אחרונות	בחזית	חקר	המח,	ד”ר	קירה	רדינסקי	ממציאת	תוכנה	לחיזוי	מגמות	עתידיות,	
אליעזר	שקדי	מפקד	חיל	האוויר	לשעבר	ושמעו	ממנו	על	התכונות	היוצרות	מנהיג,	עם	דורון	הראל	מטפס	הרים	
בהרצאתו	“שעה	על	גג	העולם	-	המדריך	להגשמת	יעדים”.	וכן	נפגשו	עם	פרופ’	אלון	וולף	מהטכניון	ושמעו	ממנו	

על	הקשר	בין	רובוטים	לחיות	בטבע.
בשנת	הלימודים	תשע”ז	נפגשו	התלמידים	בין	היתר,	עם	תא”ל	יוסי	אלדר	-	סיפור	אישי	של	עוז	וגבורה	במלחמת	יום	
כיפור,	פרופ’	מורן	ברקוביץ’	-	על	תחום	התמחותו	-	מיקרוזרימה	וכיצד	הפך	למרצה	הבכיר	הצעיר	ביותר	בטכניון.

סא”ל	במיל’	יאיר	רובין	על	אתגרי	הסייבר	של	ישראל	והאלוף	במיל’	דורון	אלמוג,	חתן	פרס	ישראל	ובוגר	ביה”ס	על	
סיפור	חייו,	תקופת	שירותו	הצבאי	והתמודדות	בגידול	ילד	בעל	צרכים	מיוחדים.

במהלך	 נחשפים	 אינם	 הם	 בהם	 בתחומים	 התלמידים	 של	 והשכלתם	 ידיעותיהם	 את	 מרחיבה	 המצוינות	 תוכנית	
לימודיהם	הפורמליים	בבית	הספר,	מעמידה	בפניהם	אתגרים	של	קריאת	מאמרים	מדעים,	חושפת	אותם	להרצאות	

מגוונות	ומעשירה	את	עולמם.	
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תוכנית לטיפוח מצויינות הומניסטית

קבוצת	המצוינות	מיועדת	לתלמידים	בעלי	אוריינטציה	הומניסטית-	תלמידים	בעלי	זיקה	למדעי	הרוח	מכיתות	י’	
ו-י”א.		

המטרה:	הרחבת	אופקים	והרחבת	ידע	ודעת	במדעי	הרוח.	פתיחת	צוהר	להכרה	והבנה	אחרת	בנושאים	מתחום	
מדעי	הרוח.

במהלך	השנה	נפגשים	התלמידים		עם	אנשי	רוח	ומופת	בתחומי	היסטוריה,	ספרות,	מחשבת	ישראל	ותנ”ך	ושומעים	
מפיהם	הרצאות.	ההרצאות	משולבות	בשעות	הפעילות	הלימודית	של	ביה”ס.	

התלמידים	נפגשו	בין	היתר	עם	פרופ’	פניה	עוז	זלצברגר	-	“מהי	הנאורות”,	
פרופ’	רות	לורנד	-	“מהו	יופי”,	פרופ’	מנחם	קלנר	-	“היחס	לזר	במשנת	הרמב”ם”,	

פרופ’	שולמית	וולר	-	“מעמד	האישה”	ואחרים.	
בשנת	הלימודים	הנוכחית	שמעו	את	ד”ר	קרן	אור	חן,	תקשורת	בין	אישית	ושפת	הגוף,

פרופ’	צביה	ולדן	-	השפה	העברית	כסטרטאפ	הישראלי	הראשון,	
פרופ’	אברהם	מלמד	-	זרמים	ביהדות	בת	זמננו,
גיא	בן	דור	-	העצמה	לבעלי	מוגבלויות	בחברה.	

“אדם חכם ליבו ומוחו הם כמו הים והיבשת: הים צר צורה ליבשת, 
אך היבשת נותנת גבולות לים”. 	)יצחק	אורפז-	חתן	פרס	ישראל	לספרות	לשנת	2005(
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עבודות גמר )“החיבור השנתי”(

עבודת	הגמר	היא	משימה	לימודית		המאפשרת	לתלמיד	–	לימוד	נושא	וחקירתו	על-פי	בחירה		ועניין	אישיים.
המטרה	המרכזית	של	עבודת	הגמר	היא	להביא	את	התלמיד	לידי	השלמת	פרויקט	מחקרי,	שגובש	והוכן	על-	פי	
קריטריונים	אקדמיים.	העבודה	מקנה	לתלמיד	דרכי	חשיבה,	הרגלי	למידה,	שיטות	למיון	ידע	ולארגונו,	מיומנויות	

כתיבה,	הבעה	ועריכה	של	מאמר	מדעי.
וגם-	מקנה	אפשרות	ללמידה	אחרת:	למידה	מעמיקה	שאינה	מוכוונת	בחינת	בגרות	אלא	התעניינות	אישית.

אתגר	בהתמודדות	עם	נושא	נחקר	מחוץ	למסגרת	הכיתה.
אפשרות	לפגוש	איש	מקצוע	מעניין	ובקיא	בנושא,	המלווה	את	העבודה.

שני	הסוגים	של	עבודת	הגמר	–	הן	עבודה	“צמודה”		ועבודת	ש”אינה	צמודה”-	שתיהן	בהיקף	5	יח”ל				
)כמו	מקצוע		מוגבר(.

עבודה לא צמודה	-	עבודה		זו		נכתבת		על	–	פי		בחירתו		של		התלמיד	על		בסיס	ידע		וספרות		מקצועיים.	היא	
מקנה		5	יחידות	לימוד	נוספות	לבגרות.	עבודה	זו	אינה	מלווה	בציון	שנתי	ויכולה	להכתב	במגוון	גדול	של	תחומים	

ע”פ	בחירת	התלמיד.

עבודה צמודה	-		עבודה	זו	ממירה	בחינת	בגרות	באחד	ממקצועות	הבחינה	של	התלמיד	והיא	נכתבת	באותו	תחום		
דעת.	עבודה	צמודה	מלווה	בציון	שנתי.	תנאי	מקדים	לכתיבת	עבודה	מסוג	זה	הוא	ציון	של	75	לפחות	במקצוע	בכל	
אחד	משנות	לימודיו	בחטיבה	עליונה	)וישוקלל	עם	ציון	העבודה	ביחס	1:1(.                                                                                                   

שנ
בשנה”ל הקרובה יוצע לכל התלמידים הכותבים עבודת גמר להשתתף לסדרת מפגשים חדש

עם מרצים בכירים באוניברסיטת חיפה.
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ניתן	לכתוב	עבודות	גמר	בתחומים	מגוונים	כמו	-	היסטוריה,	היסטוריה	צבאית,	תנ”ך,	ספרות,	אזרחות,	מדעי	
החברה,	כימיה	פיזיקה	ביולוגיה	ותחומי	ידע	נוספים.

לכל	תלמיד	הכותב	עבודה	מוצמד	מנחה	שמלווה	אותו	בבחירת	הנושא	ובכתיבת	העבודה	עד	להגשתה.

בבית	בירם	שני	מרכזים	לעבודת	גמר	–	בתחום	מדעי	הרוח	והחברה	ובתחום	מדעים	מדוייקים.	תפקידם	ללוות	את	
התלמיד	בבחירת	נושא	לעבודה,	באיתור	מנחה	אישי,	בכתיבת	הצעת	המחקר	לאישור	משרד	החנוך,	ובכל	מהלך	

כתיבת	העבודה	עד	להגשתה.

דוגמאות	רבות	ומגוונות	של	עבודות	גמר	מוצגות	באגף	מיוחד	בספרית	בית	בירם.		

כתיבת עבודות גמר במקצועות ליבה:	תנ”ך,	ספרות,	היסטוריה,	אזרחות,	 	- מסלול כתיבת עבודות גמר חדש 
יתאפשר	החל	מאמצע	כיתה	י’.	

הצעת	המחקר	תוגש	למשרד	החינוך	בסיום	כיתה	י’	ועבודת	הגמר	-	בסיום	כיתה	י”א.
עם	סיום	כתיבת	העבודה	והגשתה,	יהיה	התלמיד	פטור	מלימודי	המקצוע	הסדירים	בבית	הספר.
היקף	המקצוע	ירשם	בתעודת	הבגרות	כ-	5	יח”ל	)מקצוע	מוגבר(	במקום	2	יח”ל	)מקצוע	ליבה(.

חדש
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MUN – Model United Nations 

כ-15	תלמידים	מצטיינים	מכיתות	י”א	וי”ב	משתתפים	כל	שנה	בתכנית	לימודים	
גוף	של	תלמידי	 הוא	 	MUN-ה ארגון	האומות	המאוחדות.	 המדמה	את	פעילות	
תיכון	וסטודנטים,	הפועל	בהשראת	האו”ם	ובסבסודו.	תלמידינו	מתכנסים	בוועידות	
פועלים	 האו”ם.	הם	 עולמיות	המעסיקות	את	 לבעיות	 ומציעים	פתרונות	 אזוריות	

בוועדות	וכנסים	יחד	עם	מאות	תלמידים	מהארץ	ומהעולם.
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נבחרות הספורט

נבחרות בית הספר:
הן	 הספר	 בית	 של	 הספורט	 נבחרות	 ענפה,	 ספורטיבית	 פעילות	 קיימת	 בירם	 בבית	

מהמובילות	בארץ:	
ריצות	שדה	לבנות	ובנים,	אתלטיקה	קלה	לבנות	ובנים,	קט	רגל	בנים,	כדורסל	בנות	

וכדורסל	בנים	)ליגת	העל(,	ניווט	ספורטיבי	בנות	ובנים.
הנבחרות	פתוחות	לכל	תלמידי	בית	בירם,	ההצטרפות	בתאום	עם	מורי	החינוך	הגופני.
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מנהיגות תלמידים

עבור	תלמידים	המעוניינים	לבטא	ולפתח	את	כישורי	המנהיגות,	להוביל	ולהשפיע	בבית	בירם	ומחוצה	לו,	
פועלות:

•	אגודת התלמידים	הרשמית	הנבחרת	בבחירות	כלליות.
•	מנהיגויות השכבה	הפועלות	בשיתוף	מרכזי	השכבה,	לעיצוב	הפעילויות	החברתיות	-	ערכיות	בשכבתם.

חזון בית הספר
“להיות מוסד חינוכי איכותי, מוביל ומתווה דרך,

המכוון את תלמידיו להיות בני אדם,
מעורבים ומשפיעים בחברה הישראלית”




