יום שלישי  80מרץ 6802
לתלמידי שכבה ט והוריהם
שלום רב!

בשנת הלימודים הבאה עולים התלמידים לחטיבה העליונה.
מדי שנה אנו חושפים בפני ההורים והתלמידים של בוגרי שכבה ט' את מבנה הלימודים בחטיבה העליונה ,את פירוט
יחידות החובה ויחידות הבחירה לקראת תעודת הבגרות ,ונותנים הסברים על המגמות השונות.
התוכנית המוצגת לכם בנויה על פי הרפורמה החדשה של משרד החינוך" :ישראל עולה כיתה – עוברים ללמידה
משמעותית" – שהחלה בשנת תשע"ה.
רפורמה זו כוללת בתוכה שינויים משמעותיים בתפיסת ההוראה ,הלמידה וההערכה ,וכן ארגון חדש של הלימודים
בחטיבה העליונה .במסגרת התוכנית ישנה התייחסות למעורבות חברתית וקהילתית של התלמידים ,שינוי במבנה
תעודת הבגרות והפחתה במספר בחינות הבגרות שכל תלמיד אמור להיבחן בהן 08% .מציון הבגרות יתבסס על
הערכה פנימית של המורים בבית הספר.
אנו רואים בכם ההורים שותפים חשובים בהחלטות הנוגעות לבניכם/בנותיכם לגבי בחירת המגמות בשנה הבאה.
נשמח לענות על כל שאלה שלכם בעניין זה.

בברכה
הנהלת בית הספר

בית החינוך נופי

הבשור ,טלפון ,700-0919977 :פקס ,70-1102000 :דוא"לschool@nhs.org.il :
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תעודת הבגרות – הקדמה כללית:
תלמיד חייב להיבחן בבחינות-בגרות בהיקף של  60יחידות לפחות הכוללות את
כל מקצועות החובה  +בחינה אחת לפחות במקצוע מורחב ברמה של  5יחידות.
תלמיד יוכל להבחן בבחינות חיצוניות לכל היותר בשלושה מקצועות ברמה של  5יח"ל (נוסף למתמטיקה ואנגלית).
עבודת גמר בהיקף  5י"ל יכולה להיחשב כאחד ממקצועות ההרחבה.
כל מקצוע נוסף שהתלמיד יבחר ללמוד ברמה מוגברת ,או ברמה שאינה מוגברת ,יירשם כמקצוע פנימי ללא ציון
יחידות הלימוד 058( .שעות)
בכל מקצוע תהיה בחינה חיצונית אחת בלבד ,להוציא אנגלית ומתמטיקה.
הערכה בית ספרית
המקצועות שיילמדו ושייבחנו בהם בבחינות חיצוניות יתחלקו לפרקי חובה שתהיה עליהן בחינת בגרות חיצונית
( )08%לצד פרקי בחירה שיוערכו על ידי מורי בית הספר (.)08%

המרכיב

חלק החובה

חלק הבחירה

היקף החומר

כ07% -

כ07% -

תכנית הלימודים

מוגדרת מראש

בחירה מתוך תכנית שיציע מפמ"ר

דרך ההערכה

שקלול של בחינת בגרות חיצונית  +ציון בית-ספרי

הערכה מגוונת  -ציון בית ספרי בלבד

הרכב הציון בכל חלק

 07%ציון בחינה  07% +ציון בית-ספרי (ציון שנתי)

 077%ציון בית-ספרי

הרכב הציון הסופי

07%

07%

המקצוע

מועדי הבחינות:
הבחינות תתקיימנה ב  0מועדים :מועד קיץ בסוף כיתה י"א ,מועד חורף בכיתה י"ב ,מועד קיץ בכיתה י"א( .לכיתות
ל"ב ,מב"ר וחנ"מ ייפתח גם מועד נוסף – חורף י"א).
בכיתה י' לא יתקיימו בחינות בגרות חיצוניות אך יתקיימו בחינות ומשימות לימודיות שציוניהם הסופיים יישלחו
למשרד החינוך במסגרת .03%

\C:\Users\orna\Downloadsחוברת מעודכנת להורים.docx

-0-

מקצועות החובה לבגרות:
מקצועות חובה

מספר יחידות לימוד לבגרות (יח"ל)

היסטוריה

6

אזרחות

6

לשון והבעה

6

ספרות

6

מקרא

6

מתמטיקה

5 ,0 ,0

אנגלית

5 ,0 ,0

סה"כ

03 - 61

מקצוע מורחב ברמה של  5יח"ל
מקצועות הרחבה לבגרות

שעות שבועיות

יחידות לבגרות

ביולוגיה

5

5

גיאוגרפיה

5

5

כימיה

5

5

פיזיקה

5

5

מדעי-החברה

5

5

מחול

5

5

מחשבת ישראל

5

5

ערבית

5

5

מדעי החקלאות

5

5

ספרות

0

(5השלמה לחובה)

מגמות טכנולוגיות בהיקף של  01ש"ש
מגמות טכנולוגיות לבגרות

שעות שבועיות

יחידות לבגרות

תקשורת :טלוויזיה וקולנוע
תקשורת וחברה

06
08

9
9

מגמות עיצוב :אופנה

08

9

אמנות פלסטית

08

9

צילום

08

9

מכונות

08

9

מוסיקה

08

5+5

הנדסת תוכנה (מגמה חדשה) :פיזיקה או 05
ביולוגיה +מדעי המחשב +פרויקט
(המגמה פתוחה לתלמידי  5י"ל מתמטיקה בלבד)
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מערכת הבחירה לשכבה י' – תשע"ו
ניתן לבחור באחת משתי אפשרויות:
א .מגמה טכנולוגית של  08ש"ש (מטבלה א').
ב .שני מקצועות מורחבים  -אחד ממקבץ א' ואחד ממקבץ ב' (מטבלה ב').

טבלה א' – מגמות טכנולוגיות
אמנות

עיצוב

פלסטית

אפנה

 63ש"ש

 63ש"ש

צילום

 63ש"ש

מכונאות

 63ש"ש

תקשורת

 63ש"ש

קולנוע

הנדסת תוכנה

מוזיקה

וטלויזיה

(פיזיקה/ביולוגיה+מדעי

(אינה מגמה

המחשב +פרויקט)

טכנולוגית)

פתוח לתלמידי  5יח"ל

לתלמידי כפר

מתמטיקה בלבד

"ביכורים"

 65ש"ש

 60ש"ש לפחות +

 60ש"ש

העשרה

טבלה ב'  –-מקצועות מורחבים
מקבץ א'

מקבץ ב'



מחשבת ישראל

כימיה

מחול**

ספרות מורחב

ערבית

 5ש"ש

 5ש"ש

 5ש"ש

 0ש"ש

 5ש"ש

ביולוגיה

גיאוגרפיה

מדעי החברה

פיזיקה

מדעי החקלאות

 5ש"ש

 5ש"ש

 5ש"ש

 5ש"ש

 5ש"ש

פתיחת מגמה מותנת במינימום  0נרשמים!
** מגמת מחול פתוחה לתלמידי אולפן המחול שרוקדים לפחות  0שנים .ייתכן שהשעות העיוניות ילמדו
מחוץ למערכת  .יקבע סופית עם התלמידים ואולפן המחול.
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תכנית הלימודים בשכבה י
תכנית הלימודים לשכבה י' תכלול לימודים מתוך לימודי החובה וכן לימודים במגמות.
היקף השעות והמקצועות יימסרו בשלב מאוחר יותר לאחר תכנון תלת שנתי של התוכנית החדשה בשיתוף עם הנהלת
בית הספר ועם רכזי המקצוע.
לימודי חובה נוספים בשכבה י':
בכיתה י' חייבים כל התלמידים ללמוד מבוא למדעים בהיקף של  0ש"ש.
פטורים מחובה זו תלמידים המרחיבים מקצועות מתוך הבאים :ביולוגיה ,כימיה ,פיזיקה ,הנדסת תוכנה ,חקלאות
וכן כל התלמידים הלומדים מדעי הטכנולוגיה במסגרת מגמה טכנולוגית.
בנוסף ,התלמידים ילמדו שני קורסים בתחום ההשכלה הכללית בהיקף של  08ש"ש כל אחד.
(תכנית מפורטת תפורסם בהמשך).
כל התלמידים חייבים ללמוד חינוך גופני בהיקף של  28שעות מידי שנה בכל שנות החטיבה.
כל התלמידים בשכבה י' ישתתפו בתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית קהילתית בהיקף של  98שעות28( .
אישיות ועוד  08קבוצתיות) .תכנית זו תמשך בכל שנות הלימודים בחטיבה העליונה במטרה לטפח בוגר מעורב ,בעל
תודעה חברתית ,אכפתי ,אחראי ,ורואה את המעורבות החברתית כדרך חיים.
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דף הרשמה למגמה לשנת תשע"ז:

שם התלמיד______________________:
כיתה___________________________:

הבחירה שלי היא:
עדיפות ראשונה_________________________________:
עדיפות שניה__________________________________ :

אישור מחנך____________________:
חתימת ההורים____________________:

יש להחזיר את הדף החתום למחנך עד ( 66/0/02לפני היציאה לחופשת פורים)

בברכה
הנהלת בית הספר
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