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 דבר המנהלת
ֲחנֹךְ לַנַּעַר עַל ּפִי ַדְרּכֹו גַּם ּכִי יַזְִקין לֹא יָסוּר ִמּמֶנָּה", תפישה :  "6שלמה המלך מציע במשלי כ"ב  

זו מביאה לידי ביטוי את המחשבה החינוכית כי לכל תלמידה ותלמיד תחומי עניין, כישרונות, 
שאיפות, רצונות ויכולות שונים. בחירת המסלולים בחטיבה העליונה היא אפשרות להביא את 

התלמיד לידי ביטוי. שעות הלימוד במסלולים מרובות, הדרישות הלימודיות אישיותו של 
גבוהות וחשוב מאוד לבחור מתוך עניין אמיתי תוך הכרה בכישורי הלומד ובהעדפות 

 הלימודיות. 

מעבר למגוון הרחב מאוד של מקצועות הלימוד המשקפים תחומי דעת רבים ישנו גיוון רב 
הבחירה היא ביטוי נוסף להתבגרות ולאמונה בכך שבסיום  בדרכי ההוראה ובדרכי ההערכה. 

שנים במערכת החינוך ולקראת השנתיים המסכמות אתם התלמידים מכירים כבר את   10
עצמכם ויכולים לבחור בחירה מושכלת מתוך שיקולים נקיים ולא מתוך שאיפות של יוקרה 

ודלו ממנה כמה שיותר  או רצון למלא אחר רצונותיו של אחרים. קיראו את החוברת בעיון
 מידע. 

התקופה יוצאת הדופן בה אנו נמצאים מזמנת עבור משפחות רבות זמן של התקרבות, שיחה 
ופנאי אמיתי. אנו מאמינים כי התייעצות עם ההורים, בירור בתוך המשפחה עם אחים גדולים  

ים או קרובים אחרים תאפשר את ההתאמה הטובה ביותר. ערבו את המבוגרים המשמעותי
 בחייכם, הקשיבו לעצות שלהם ונסו לראות את המגבלות הקיימות בכל מקצוע באופן שקול. 

במהלך השבועיים הקרובים יתקיימו מספר תהליכים שבסופם התלמידים יידרשו לבחור 
באופן סופי, המועצה הפדגוגית תתכנס, תשקול את בקשת התלמיד לצד היכולות שהביא לידי 

ים ושיקולים מערכתיים שונים והתלמידים יקבלו תשובה בתחילת ביטוי במהלך שנת הלימוד
 חופשת הקיץ. 

יתקיימו שיעורים לדוגמא בכל מקצועות הלימוד האפשריים  3-6/5/2020 בין התאריכים
לבחירה, על כל אחד מן התלמידים בשכבה להכנס לשני שיעורים לפחות, גם אם הם כבר  

שיך בשנת הלימודים תשפ"א, ניתן ואף לומדים מקצועות מורחבים אותם הם מתעתדים להמ
 רצוי להכנס ליותר. 

בתום שבוע החשיפה יתקיים שבוע ייעוץ לבחירת המסלולים, במסגרתו יקיימו המורים 
המלמדים את ההרחבה בהווה ובעבר שיחות אישיות עם התלמידות והתלמידים על מנת להבין  

  צל המורה את הבחירה.לעומק את משמעויות הבחירה, ולגבש גם אצל התלמיד וגם א
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יש למלא את טופס הבחירה על פי מספר המסלולים אליהם התלמידות  17.5-העד 
 והתלמידים נדרשים:

תלמיד שאינו נמצא באף מסלול בכיתה י' או שלומד במסלול שאינו מתכוון להמשיכו  .1
 בתשפ"א ידרג ארבעה מקצועות בחירה.

תלמיד הלומד במקצוע הרחבה אחד בכיתה י' (תלמידי אומנות או תלמידים עיוניים  .2
שימשיכו ללמוד אותה בתשפ"א יציינו את  המרחיבים מקצוע מדעי בחמד"ע או שפה)

 אותו הם כבר לומדים וידרגו שני מקצועות. המקצוע 
תלמיד הלומד בשני מקצועות הרחבה בכיתה י' (תלמידי אומנות הלומדים גם מקצוע  .3

מדעי בחמד"ע או שפה, תלמידים עיוניים הלומדים שני מקצועות מדעיים בחמד"ע או 
 מקצוע מדעי בחמד"ע ושפה) שימשיכו ללמוד אותם בתשפ"א יציינו את המקצועות. 

 תלמידים המיועדים לכיתה החד מסלולית ידרגו שני מקצועות הרחבה.    .4

 זיכרו את מאמרו של ליאונרדו דה וינצ'י:

דבר  -"למידה ללא תשוקה מקלקלת את הזיכרון, ושום
 ממה שנספג בו אינו נשמר ". 

 avigail@alepharts.orgניתן לפנות בכל עת: 

 בהצלחה רבה,          

 גייגר   –אביגיל בלוך         

 מנהלת החטיבה העליונה         

 

  

mailto:avigail@alepharts.org


5 

 

 תיכון עירוני א' לאמנויות תל אביב  
AlephArts.org 

 מסלולי מדעי הרוח ומדעי החברה
 היסטוריה, מדעי החברה, מחשבת ישראל, ספרות, פילוחשבת, פילוסופיה, תנ"ך  

 היסטוריה
לימודי היסטוריה הם כלי רב ערך להבנת העולם הרחב והתרבויות השונות שבו. מטרת הלימוד 

במסלול היסטוריה מורחב היא להרחיב את האופקים ולהעצים את יכולות הניתוח וההבנה שלנו. 

הנושאים מזמנים לנו הבנה של הגורמים לשינוי ולהמשכיות שהם מאבני היסוד של לימוד 

 ההיסטוריה.

הלימודים שבמורחב שואפת לספק תמונה מקיפה של התרבות המערבית מהיבטים שונים  תכנית

פוליטיקה, מגדר, תרבות וצבא ומאפשרת חשיבה באופן היסטורי וביקורתי המקנה יתרון   –

משמעותי. התוכנית מאפשרת בחירת שני נושאים הנלמדים בשיטות לימוד שונות והחוקרות את 

 נקודת מבט ייחודית.  אירועי העבר וההיסטוריה מ

בהיסטוריה מורחב נאפשר לתלמידים להכיר את ההיסטוריה של העולם המערבי, ואף את זו של 

חלקים אחרים בעולם [סין/יפן], בעיקר בעת העת החדשה המוקדמת, ועד העידן המודרני של 

יטיים, . מקצוע היסטוריה מורחב יאפשר לתלמידים ללמוד את העבר מכל צדדיו: הפול20-המאה ה

החברתיים, התרבותיים, האמנותיים, המגדריים  והמדעיים. הלימודים במסלול יחשפו בפניכם/ן 

רבדים שונים בחקר העבר ויאפשרו קבלת תמונה מלאה ומורכבת יותר של המציאות המשתנה עד 

 לימינו אנו.

ים עבודה  תלמידי היסטוריה מוגבר מתנסים בסדנת כתיבת עבודה, במהלכה הם לומדים כיצד כותב

איתור, מיון ביקורתי ושימוש במקורות מידע; בניית שאלות חקר; מיזוג טקסטים; עיגון   –אקדמית 

טיעונים במחקר הקיים; ארגון מידע וכתיבת עבודה אקדמית. רכישת מיומנויות אלה מקנה 

 לתלמידי היסטוריה מוגבר יתרון בולט בהגיעם ללימודים גבוהים. 
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 עפ"י הפירוט: יח"ל 5היקף של 

 יח"ל בהיסטוריה. 2-כל התלמידים נבחנים, כחלק מלימודי החובה, בבחינת בגרות ל

 יחידות לימוד:  3תלמידים המעוניינים ללמוד היסטוריה ברמה מוגברת, יוסיפו 

 .תעשה בכיתה י"א –: נושאה נבחר על ידי המורה והתלמידים עבודה – 1יחידה 

תילמדנה בכיתת לימוד מיוחדת של המסלול, ועליה ייבחנו בבחינת : יחידות נוספות 2

 נושאים שאושרו על ידי הפיקוח על היסטוריה. 8הבגרות. נושאי הלימוד נבחרים מתוך 

 

 הנושאים בלימודי היסטוריה מוגבר:

והעליות הגדולות  II-הפעילות הציונית בארצות האיסלם בימי מלחמת העולם ה -

 1967 – 1948מארצות האיסלם בשנים 

 קהילת יהודי קראקוב בתקופת השואה -

 מפגש התרבויות בין יהדות ואיסלם בימי הביניים -

 מלחמת העצמאות -

 לבטים ומגמות בעידן האמנסיפציה  –אל מול עולם חדש  -

 תולדות ארצות הברית -

 יפן המודרנית -

 סין המודרנית -
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 מדעי החברה

 יח"ל לבגרות. 5צירוף המקצועות: סוציולוגיה, פסיכולוגיה ועבודת חקר: בהיקף של 

 אדם במסגרות חברתיות שונות.-מדעי החברה עוסקים בחקר התנהגות בני. תיאור כללי: 1

המדינה, מנהל  -תחום מדעי זה כולל מגוון מקצועות: סוציולוגיה, פסיכולוגיה, כלכלה, מדעי 

אצלנו לומדים במסגרת המסלול המורחב את המקצועות   ואנתרופולוגיה. עסקים

סוציולוגיה ופסיכולוגיה. בנוסף, במהלך כיתה י"ב, התלמידים עורכים עבודת חקר 

 ("מיני מחקר") בנושא לבחירתם, כיחידת לימוד חמישית במסלול.  

 

 . המקצועות הנלמדים במגמת מדעי החברה:2

 יח"ל לבגרות)  2תורת החברה ( -סוציולוגיה 

להקנות לתלמידים מושגי יסוד בסוציולוגיה, להציג בפניהם תיאוריות בתחום  -מטרת הלימוד 

זה, להבין ולרכוש מיומנויות לניתוח תופעות חברתיות שונות ולהתנסות באסטרטגיית חשיבה 

 מסדר גבוה.

 הנושאים הנלמדים הם:

, תרבויות משנה, תרבות בני הנוער, מין ומגדר, החברה הישראלית מרכיבי התרבות -תרבות 

 כחברה רב גוניות ושוני תרבותי.

מהי קבוצה?, לאיזה קבוצות האדם שייך ומה תפקיד הקבוצות עבורו?, סוגי קבוצות,  -קבוצה 

מחקרים על יחסים בין קבוצות ובתוך קבוצות, המשפחה כקבוצה ראשונית של האדם, מיהו 

קונפורמיות והתמודדות עם לחץ  -וגי מנהיגות. נלמד גם על פסיכולוגיה חברתית מנהיג וס

 חברתי.

סוגי משפחות, המשפחה של פעם לעומת המשפחה של היום, מהם הגורמים   - משפחה 

 לשיעור גירושים גבוה.
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מה משפיע יותר על האדם? התפתחות הזהות של האדם, סוכני  -תורשה או סביבה  -חיברות 

 הליכי חיברות בחברות שונות ושינויים חברתיים והשפעתם על הפרט והקבוצה.חיברות ות

 

 בסוציולוגיה נעסוק בשאלות מהחיים:

 מדוע בנים משחקים במכוניות ובנות בבובות? ●

 מה מאפיין את תרבות בני הנוער? ●

 האם המוסד המשפחתי יתפורר בעתיד? ●

 מדוע שיעור הזוגות הגרושים עולה מדי שנה? ●

 סטייה חברתית?מהי  ●

טקסים: יום הולדת, טקס פתיחת שנה, טקס קבלת תעודת הצטיינות, חינה, חתונה  ●

 ועוד… 

 מהם המאפיינים שלהם ומהי תרומתם לחברה?

 מאפיינים, שינויים, הסברים. -גיל ההתבגרות  ●

 

 יח"ל לבגרות) 2תורת הנפש ( -פסיכולוגיה 

רכישת ידע מתוך תיאוריות פסיכולוגיות מגוונות,  -מטרת הלימוד 

הכרת מושגים ומחקרים מתחום הפסיכולוגיה. הבנת השפעת  

 הממצאים  על חיי היומיום.

 הנושאים הנלמדים הם:

 תיאוריות בפסיכולוגיה ושיטות מחקר.

סקסואלית (פרויד), -לפי הגישה הפסיכו  -פסיכולוגיה התפתחותית ותיאוריות של אישיות 

 פנומנולוגית (רוג'רס) וכו'. -וסוציאלית (אריקסון) והגישה ההומניסטית-הגישה הפסיכ 
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 כיצד מתרחשת למידה על פי הגישות התנהגותית, קוגניטיביות וחברתיות. -למידה 

 מודלים שמסבירים לחץ, התמודדות עם לחץ וכן התמודדות עם חרדת מבחנים. -לחץ 

 רכישת עמדות, סטיגמה, דעה קדומה, לחץ קבוצתי וכו'.  -פסיכולוגיה חברתית 

 כיצד פועלים תהליכי חשיבה, זיכרון, קשב. -פסיכולוגיה קוגנטיבית 

כיצד ניתן לשפר את חוויית החיים שלנו ואת האופן בו אנו חווים את  -פסיכולוגיה חיובית 

 המציאות.

 

 ם:בפסיכולוגיה נעסוק בשאלות מהחיי

 מה מניע אותנו בחיים? ●

 כיצד מתעצבת האישיות שלנו וממה היא מושפעת? ●

 למה אני בלחץ, איך ניתן להתמודד עם חרדת מבחנים? ●

 אני כל הזמן רב עם הורי, האם זה נורמלי? ●

 חלמתי חלום אתמול, מה המשמעות שלו? ●

 וכיצד מודדים אותה? IQמהי אינטליגנציה,  ●

 יח"ל לבגרות) 1מיני מחקר על נושא הנבחר ע"י התלמידים  ( -עבודת החקר 

 במהלך כיתה יב' התלמידים חוקרים נושא מתחום מדעי החברה לבחירתם.  -

התלמידים מנסחים שאלת מחקר, אוספים חומר ספרותי על הנושא הנבחר, לומדים  -

יה של מורה מהצוות. העבודה ומעמיקים בו, בונים כלי מחקר ומבצעים מחקר שדה, תוך הנחי

 תיעשה ע"פ קריטריונים של עבודה סמינריונית, תוך שימוש בשיטות המחקר המקובלות.
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 י"ב:-לכיתות י"א ו  -צירופים של יחידות לימוד לבגרות במדעי החברה 

יח"ל במקצוע זה  5תלמיד המעוניין להצטרף למסלול מדעי החברה חייב להגיע לצירוף של 

יח"ל עבודה: בסוציולוגיה או  1יח"ל פסיכולוגיה +  2יח"ל סוציולוגיה +  2עפ"י הפירוט: 

 בפסיכולוגיה ע"פ בחירת התלמיד.

צוע השני (מקל בסוף כיתה י"א ניגשים לבגרות במקצוע אחד ובסוף י"ב ניגשים לבגרות במק

 על העומס) וליחידה החמישית. 

 המפתח לחוויה כדי לראות ולהבין את עצמי ואת המתרחש סביבי.  -מדעי החברה 

 כלומד/ת מדעי החברה תרוויח/י:

 הבנה טובה יותר של עצמך. ·

 הבנה טובה יותר של יחסיך עם הוריך, חבריך ובני המין השני. ·

הישראלית ממקום של כבוד, סובלנות וקבלת היכרות עם תרבויות המשנה בחברה  ·

 האחר.

יכולת התמודדות טובה יותר עם קשיי גיל ההתבגרות ועם מצבי לחץ שהחברה   ·

 המודרנית מזמנת.

 התנסות בעבודת חקר ("מיני מחקר") ובלמידה מהי כתיבה אקדמאית. ·

מגוונים, עיסוק בנושאים אקטואליים ובסוגיות חברתיות, תוך שילוב סגנונות הוראה   ·

 סרטים, שירים וסיורים לימודים.

 מבנה הציון:

מחומר הלימוד) לצד הערכה  70%תכנית הלימודים במדעי החברה כוללת בחינת בגרות (

י"ב -מהחומר הנלמד). במסגרת ההערכה החלופית תלמידי י"א ו  30%חלופית (בהיקף של 

בודה בקבוצות, למידה מעמיקים את הידע בנושאים מגוונים, מתנסים בלמידת עמיתים, ע

 חווייתית והצגת תוצרים לימודיים שונים.
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 מחשבת ישראל 

יהודים חילונים כיהודים דתיים,  -השייכת לכולנו  תרבותמגמת מחשבת ישראל רואה ביהדות 

רפורמים וחרדים, שומרי מצוות ושאינם שומרי מצוות. מתוקף תפיסת העולם כי היהדות 

עבר   -שייכת לכולם וכי היא מקור תרבותי עשיר אנחנו מבקשות לפעול בלימוד בשני ערוצים

 והווה.

החל מתנ"ך, תלמוד, פילוסופיה   –דית  אל כיוון העבר נלמד טקסטים עתיקים מן התרבות היהו 

יהודית של ימה"ב ועד לטקסטים עכשוויים של פוסקים בני דורנו והוגים מסורתיים וחילוניים 

כישעיהו ליבוביץ, חיים כהן, לאה גולדברג, אתי הילסום, מרטין בובר, א.ד גורדון ואהוד בנאי. 

עבר ואנחנו מבקשות אך שיעורי מחשבת ישראל אינם מסתפקים רק בהתבוננות אל ה

מהתלמידים להביע את עמדתם אל מול הטקסטים הקדומים. שיעורי מחשבת ישראל הינם 

אנחנו שואפות שכל תלמידה ותלמיד יעצבו את  -בבחינת "ראה וחדש" ולא ראה וקדש כלומר

זהותם ביחס לתרבות היהודית הענפה. על כן השיעורים רוויים בדיונים ופעילויות שמבקשות 

שאלות אקטואליות לחברה הישראלית בכלל ולחייהם של התלמידים בפרט וזאת על לשאול 

מנת שלימוד המקורות יהיה רלוונטי ויהווה קרקע לחשיבה מפרה ויצירה. הלימוד במגמה 

יעניק לתלמידים כלים של ניתוח טקסט, ביקורתיות ושיפוט עצמי שיאפשרו בסופו של דבר 

קומם בשרשרת המסירה היהודית, להמשיך ולהיות חלק לתלמידי המגמה ובוגריה למצוא את מ

מתרבות הדיון והפולמוס המאפיינים את היהדות ולעצב את השקפת עולמם כבני אדם,  

 כיהודים וכישראלים.

כאשר  -יח"ל 5מגמת מחשבת ישראל ייחודית בהרכב הבגרות שהיא מציעה בהיקף של 

בלבד מציון הבגרות ויתר ציונם  30%התלמידים נבחנים בבחינת בגרות חיצונית המהווה 

 !) נקבע על ידי הערכה פנימית המאפשרת דרכי היבחנות והערכה מגוונות!70%(
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 :בכיתה יא' לומדים התלמידים שלוש יחידות לימוד על פי הפירוט הבא

תעסוק בקריאה צמודה של "שמונה פרקים" לרמב"ם שדרכו נחשפים   יחידה וחצי

ה היוונית ולזרם הרציונאליסטי ביהדות. תחומי העיסוק הלומדים ליסודות הפילוסופי

על נושא זה נבחנים בבחינה  המרכזיים הם שאלות מוסריות ושאלות במטאפיזיקה. 

 חיצונית בהיקף יחידה וחצי.

נוספות, "את שאהבה נפשי", עוסקת בשאלות הקשורות באהבה, זוגיות  יחידה וחצי

ומיניות: מה זאת אהבה? האם ישנו גבול לאהבה? מהו היחס לאהבה? האם קנאה היא 

התלמידים רע הכרחי באהבה? האם יש קשר בין אהבה בין בני אדם לאהבת האל? 

יצירתיות, המהווה יחידה עובדים במהלך השנה ומגישים בסופה תלקיט עבודות, עיוניות ו

המשלים  סיור בן יומיים לצפון הארץבמסגרת לימודי האהבה יוצאים התלמידים ל וחצי.

 את הלימוד בכיתה.

החוקרות את משבר האמונה בעת החדשה,   בכיתה יב' נלמדות שתי יחידות לימוד

התפתחות הפילוסופיה המודרנית והשפעותיה על העולם המערבי בכלל ועל התרבות 

התלמידים יבחנו בבחינת בגרות פנימית הנכתבת ונבדקת על ידי מורות הודית בפרט. הי

בית הספר ולצד זה יקיימו בתי מדרש, יכתבו עבודות, יתנסו בעבודה יצירתית ויצאו לסיור 

 בן שלושה ימים בירושלים בעקבות גוונים ביהדות, בישראל של היום.
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 ספרות
 :יח"ל עפ"י הפירוט 5היקף של 

כל התלמידים לומדים, כחלק ממקצועות החובה, ונבחנים בבחינת הבגרות ברמה של  - יח"ל 2

 יח"ל. 2

 יחידות לימוד:  3תלמידים המעוניינים ללמוד ספרות ברמה מוגברת, יוסיפו 

 הערכה חלופית. -מיזם: עבודה או מיזם אמנותי ש"מתכתב" עם יצירה ספרותית – יח"ל 1

 יח"ל. 5-ל בחינה שמשלימה – יח"ל 2

 תכנית הלימודים ברמה המוגברת כוללת יצירות ונושאים נוספים על הנלמד בכיתה במסגרת החובה. 

היצירות הן מן הספרות הקלאסית, המודרנית, הספרות העכשווית, שירה, פרוזה ומסה, ספרות עברית 

 וספרות מתורגמת.

 הלימודים אפשרויות בחירה מגוונות ומרתקות (שייעשו בשיתוף התלמידים). בתכנית

 תלמידי המסלול ייהנו מסדנאות העשרה וממפגשים עם יוצרים. 

מומלץ מאוד, שתלמידי המסלולים האמנותיים (קולנוע, תיאטרון, מוסיקה, מחול, אמנות פלסטית) 

יעשירו את חוויותיהם. (הלימודים יכללו יבחרו במסלול מוגבר בספרות, כדי שישלימו את השכלתם ו 

 גם ניסיון של שילוב אמנויות!).
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 פילוחשבת
הינו מסלול ייחודי בתחום מדעי הרוח שמשלב למידה של פילוסופיה ומחשבת  מסלול "פילוחשבת"

ישראל. המסלול מפגיש את התלמידים עם שני עולמות של הגות: עולם הפילוסופיה הכללית המקיף 

את הגות המערב, מיוון הקלאסית ועד ימינו, ועולם ההגות היהודית לגווניה, מהתנ״ך עד השירה  

ן כי עולמות אלו הפרו והשפיעו אחד על השני והלימוד יעסוק גם במפגשים  העברית המודרנית. מוב

 הטעונים והפוריים בין ההגות המערבית למחשבה היהודית.

במהלך הלימודים התלמידים יתנסו בקריאה וניתוח של טקסטים מסוגים שונים, יתוודעו למושגים 

 בסיסיים בעולם ההגות, להוגים ולעמדות מרכזיים. 

יתנהלו במתכונת מחולקת, לפיה שני מורים מתחומים שונים יעסקו בשאלות משותפות. השיעורים 

מתכונת זו תפתח את מיומנויות הביקורת ההשוואתית של התלמידים, כאשר במפגשים משותפים 

 מה הדומה והשונה בין שני עולמות ההגות הללו? -נשאל

רקים" לרמב"ם, שהוא לדעת רבים  "שמונה פ-במסגרת שיעורי מחשבת ישראל נתמקד ב -בכיתה י"א

גדול הפילוסופים היהודים בכל הדורות ואחת הדמויות המשפיעות ביותר בעולם הרוח היהודי. בספר 

דן הרמב"ם בקשת רחבה מאוד של סוגיות בתחומי המוסר, המטאפיזיקה (הנפש ושאלת הרצון 

יחידות  1.5צונית בהיקף של על נושא זה תבחנו בבחינת בגרות חיהחופשי), האמונה וקיום המצוות. 

 לימוד.

במסגרת שיעורי פילוסופיה נעסוק במושג הסובייקט המודרני. הלימוד המשותף שלנו, שיכלול, בין 

 היתר, קריאה צמודה ומודרכת בפרקים נבחרים מתוך שלושה חיבורים קלאסיים של הפילוסופיים 

"אני" או הסובייקט, כפי שהוא -היבקש להתחקות אחר מובנים שונים של  דקארט, קאנט וקירקגור,

בית ספרית על ידי  -מתנסח בתחנות יסוד של ההגות המערבית. על נושא זה תתקיים הערכה פנימית

 יחידת לימוד. כמו כן, נקיים בכיתה י"א סיור של תלמידי המגמה. 1תלקיט עבודות בהיקף של 

 ואל. אדם, מדינה -נעסוק בפילוסופיה פוליטית ותיאולוגיה -בכיתה י״ב
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הציון יקבע על ידי הערכה  בשיעורי הפילוסופיה נכיר מושגי יסוד ויצירות מופת בחשיבה המדינית. 

. בשיעורי יחידות לימוד 1.5בית ספרית שתכלול מספר עבודות קטנות ומבחן מסכם, זאת בהיקף של  

הגות מחשבת ישראל נתמודד עם אתגר הריבונות והמדינה במחשבה היהודית ונבחן ציוני דרך ב

יחידת  1בהיקף של  PBLהלימוד יעשה בצורה של פרויקט מתמשך והציון יקבע באמצעות הציונית. 

  .לימוד

 יהודית ודמוקרטית, הילכו השתיים יחדיו? -כמו כן, נצא לסיור בן שלושה ימים שיעסוק בשאלה
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 פילוסופיה
 לימוד לבגרות.יחידות  5תכנית הלימודים בפילוסופיה הינה תכנית לימודים בהיקף של 

התכנית בנויה באופן הדרגתי ותשתיתי ומטרתה להקנות כלים פילוסופיים לצד ידע פילוסופי. 

התוכנית ערוכה בהתאם לחלוקה מקובלת של הפילוסופיה לתחומים שונים כאשר בכל תחום ניתנת 

ן פילוסופי, לתלמידים הזדמנות להתנסות בקריאה וניתוח של טקסטים פילוסופים: זיהוי וניסוח הטיעו 

חשיפת המוטיבציה הפילוסופית  והתייחסות לביקורות אפשריות ולתשובות עליהן. במהלך שנות 

הלימוד מתוודעים התלמידים למושגים פילוסופיים בסיסיים ולהוגים ועמדות מרכזיים. קריאה וניתוח 

ים בכל  של הטקסטים יאפשרו לתלמידים להכיר את האופנים השונים בהם ניסחו ההוגים הגדול

הדורות את הבעיות שהתחבטו בהן ואת הפתרונות שגיבשו.  במהלך הלימודים יערכו התלמידים 

היכרות עם נקודות עיקריות בהתפתחות הרעיונות הפילוסופיים ויעמדו על חשיבותם של רעיונות אלה 

גישה  בימינו. במובן זה, הטקסט הפילוסופי משמש נקודת מוצא ועוגן לדיון רחב יותר תוך פיתוח

 ביקורתית לעמדות קיימות.

בשנים האחרונות משתפת מגמת הפילוסופיה פעולה עם החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב 

 במגוון דרכים: ביקור תלמידים בחוג, ביקור חברי סגל בתיכון ועוד. 

 מטרות 

 להפגיש את התלמידים פגישה ראשונה עם חטיבה מיוחדת של היצירה התרבותית האנושית. ·   

 לפתח ראשיתה של חשיבה ביקורתית מקיפה. ·   

 לטפח את יכולתם של התלמידים לחשוב מחשבה מופשטת ולהרגילם בניתוח מושגים כללים. ·   

יות בתחום העיון ובתחום להביא את התלמידים לידי הבנה של השיטתיות והדרישה לעקב ·   

 המדע.

 להביא את התלמידים לראיית הקשר שבין פילוסופיה לתחומי דעת אחרים. ·   

 יום. -לפתח רגישות לבעייתיות הפילוסופית שבתחומי ידע אחרים ובחיי היום ·   
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 מבנה תוכנית הלימודים:

 כיתה י"א נושאי חובה       

פילוסופיה? מה מאפיין את החשיבה הפילוסופית? מה הם ענפי מהי . מבוא לפילוסופיה: 1

 הפילוסופיה?

התמקדות באתיקה וקריאה בטקסטים הבאים: אפלטון (אפולוגיה), אריסטו (אתיקה . אתיקה: 2

ניקומכית), קאנט (הנחת יסוד למטאפיזיקה של המידות), מיל (על התועלתיות), ניטשה (מעבר לטוב 

 ולרוע).

יחידה המציגה את הרעיונות המרכזיים בתורת ההכרה תוך התמקדות  ורת ההכרה:. מטאפיזיקה ות3

בדיון בין רציונליזם ואמפיריציזם. הטקסטים הנלמדים: תורת האידאות של אפלטון (המדינה), דקרט 

 (הגיונות), יום (מסכת טבע האדם), קאנט (הקדמות), פופר (מדע, השערות והפרכות).

 בחירהכיתה י"ב נושאי 

יחידת הלימוד בכיתה י"ב כוללת יחידת הרחבה באחד הנושאים  . יחידת הרחבה או לימוד נוספת: 1

שנלמדו או יחידת לימוד נוספת בנושא שלא נלמד. השנה כוללת יחידת הלימוד הרחבת הלימודים 

וסו, בפילוסופיה פוליטית. נלמד יחידה בנושא הצדק ונקרא מכתביהם של אפלטון, אריסטו, הובס, ר

 רולס ואחרים.

השנה נושא הבחירה יהיה פילוסופיה אקסיסטנציאליסטית. נקרא . נושא בחירה להערכה חלופית: 2

את חיבורו של ז'אן פול סארטר: "האקסיסטנציאליזם הוא הומניזם". נקיים מפגש עם פילוסוף בנושא 

 זה.

ל שלביה החל בבחירת  התנסות בכתיבת עבודה פילוסופית אישית על כ . כתיבת עבודה אישית:3

הנושא, איתור חומרי הקריאה הרלוונטיים, התמודדות עם קריאה, הבנה והצגה של ספרות ראשונית 

 ומשנית בתחום המחקר ועד להצגת התוצרים בפני תלמידי המגמה.
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 מבנה הציון:

פית מחומר הלימוד) לצד הערכה חלו   70%תכנית הלימודים בפילוסופיה כוללת בחינת בגרות פנימית (

י"ב נושאים -מהחומר הנלמד). במסגרת ההערכה החלופית לומדים תלמידי י"א ו  30%(בהיקף של 

מגוונים נוספים כגון עליהם הם נדרשים לכתוב עבודות ולהציג תוצרים לימודיים שונים. כמו כן, 

את כותבים תלמידי כיתה י"ב עבודה בנושא פילוסופי לבחירתם ובהנחיית המורה. עבודה זו מהווה 

שיאם של לימודי הפילוסופיה ומאפשרת לתלמידים לחקור נושא או סוגיה פילוסופית אשר אינם 

 נכללים בחומר הלימוד.

 חלוקת הציון ע"פ אחוזים מחומר הלימוד: 

 כיתות י"א:

 )70%מתוך  23.3%יחידה לימוד אתיקה  ( ·

 )70%מתוך  23.3%יחידה לימוד הכרה ( ·

 כיתות י"ב: 

 )70%מתוך  23.3%באתיקה (יחידת הרחבה  ·

 )30%מתוך  7.5%יחידת לימוד הערכה חלופית א' ( ·

 )30%מתוך  7.5%יחידת לימוד הערכה חלופית ב' ( ·

 )30%מתוך  15%עבודה מסכמת ( ·

 מבנה הציון הסמסטריאלי:

 מבחנים ובחנים או תוצרים חלופיים (במסגרת הערכה חלופית) 70% ·

 עבודות בית או הערכה חלופית 20% ·

 תלמידאות (נוכחות, הגעה בזמן, תרומה לדיון) 10% ·
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 אירועים שנתיים של המגמה:

 בכל שנה מתקיים כנס תלמידים שנתי המפגיש את תלמידי מגמות הפילוסופיה מרחבי הארץ.    .1

בכל שנה מתקיימת אולימפיאדה פילוסופית לתלמידי תיכון באחת ממדינות אירופה ובנציגות  .2

סמוך לחודש פברואר יערכו מיונים ארציים לקראת התחרות: משלחת של תלמידים מישראל.  

 תלמידי המגמה המעוניינים מוזמנים לנסות להגיש חיבור לאולימפיאדה.

מפגש עם פילוסוף: במהלך השנה יפגשו תלמידי י"ב עם אחד (או כמה) מחברי הסגל של החוג  .3

בחירה בתוכנית לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. המפגש ייסוב סביב אחד מנושאי ה

 הלימודים. 

 יום לימודים בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב.  .4

 אירוע סוף שנה והצגת עבודות של תלמידי י"ב בהשתתפות כלל תלמידי המגמה.  .5
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 תנ"ך
 ספר הספרים של העם היהודי, אותו הוריש לאומות העולם.  

 ביחידות המורחבות נעמיק את הלמידה בתנ"ך. 

נבחן את השפעתו של ספר התנ"ך  על ההיסטוריה והחברה האנושית. נבחן את 

הדמיון בין  המנהיגים במקרא, למנהיגים היום. נכיר את ראשוני הפילוסופים. 

נכיר דרכים שונות להתמודדות חברתית ומחאה חברתית. נלמד על כוחן וחוכמתן 

ל התפתחות במעמד האישה, שניצניה מתחילים בתנ"ך ומגיעים עד ימינו. נכיר את של נשים. ע

 השפעת התנ"ך על התרבות והאומנות עד ימינו. 

 

 יח"ל עפ"י הפירוט: 5היקף של 

כל התלמידים לומדים, כחלק ממקצועות החובה, ונבחנים בבחינת הבגרות ברמה של  - יח"ל 2

 יח"ל. 2

 יחידות לימוד: 3נ"ך ברמה מוגברת, יוסיפו תלמידים המעוניינים ללמוד ת

משרד המגילות על פי תכנית הלימודים, כפי שנקבעה על ידי    5ביחידה זו נלמד את    –  מגילות .1

 החינוך. 

התלמידים  ייבחנו  במבחן חיצוני של משרד החינוך. משקל יחידת המגילות בשקלול הציון הסופי 

 .40%יהיה 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/Megilot.htm


21 

 

 תיכון עירוני א' לאמנויות תל אביב  
AlephArts.org 

 ובה שני נושאים:   ה המורחבת היחיד .2

 ודוד משה-במקרא מנהיגות .א

כוללת, בשילוב יצירות נושא זה ילמד על פי תכנית הלימודים שנקבעה ע"י משרד החינוך ו 

 אמנות, מאמרים, פרשנויות ועוד. 

 במקרא נשים .ב 

ל פי תכנית הלימודים שנקבעה ע"י משרד החינוך. וכוללת נושא זה נלמד ע

 הוספת יצירות אמנות, מאמרים, פרשנויות ועוד.

                        רכי ההערכה ביחידה המורחבת (יחידת המנהיגות במקרא ונשים במקרא)  ד .3

ההערכה על אחד משני הנושאים, לבחירת בית הספר, תהיה באמצעות מבחן מסכם ברמת  

בחינת בגרות. הנושא השני, יוערך באמצעות הערכה חלופית בית ספרית, ההערכה החלופית 

תכלול לפחות שתי בחינות במהלך הלימוד ועוד מספר אירועי הערכה חלופיים שיקבעו 

 מראש. 

 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/ManhigutMosheDavid.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/ManhigutMosheDavid.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/ManhigutMosheDavid.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/ManhigutMosheDavid.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/ManhigutMosheDavid.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/ManhigutMosheDavid.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/ManhigutMosheDavid.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/NashimBamikra.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/NashimBamikra.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/NashimBamikra.htm
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 מסלולים מדעיים 
 ביולוגיה, כימיה, פיזיקה ולימודי מדע חישובי (מ"ח) 

 ביולוגיה
 25יח"ל מדעיות אשר מזכות את הלומדים בבונוס של  5הלימודים במסלול הביולוגיה מקנים 

 נקודות המתווספות לציון הבגרות המשמש לחישוב ממוצע הבגרות.

ע. הידע בתחום  ביולוגיה היא אחד מהמקצועות המדעיים הבסיסיים הנמנה עם מדעי הטב 

הביולוגיה מהווה תשתית למקצועות כגון רפואה, ביוטכנולוגיה, חקר הסביבה, גנטיקה, רוקחות 

 ועוד. 

 אם אחת השאלות הבאות מעניינת אתכם, מקומך איתנו:

 מהו אפקט החממה וכיצד ניתן להתמודד עם ההתחממות הגלובאלית? ●

 , האם זה רעיון טוב? מהו הגנום האנושי? האם ניתן "לערוך" גנים? ואם כן ●

 מהי מחלת האיידס? ●

 כיצד פועלת גלולה למניעת הריון? ●

 מדוע אנחנו כל כך חוששים מנגיף הקורונה? ●

במהלך לימוד ביולוגיה בחטיבה העליונה לומדים תכנים מגוונים, רוכשים מגוון מיומנויות 

תלמידים למידה וחשיבה, ובכל אלה משולב דיון בשאלות אתיות הנוגעות לתחום הדעת. ה

מבצעים ניסויים במעבדה, יוצאים לסיורים בטבע, קוראים מאמרים מדעיים ומבצעים עבודת  

 חקר.

 הלימודים במגמת הביולוגיה נמשכים שנתיים לפי חלוקת הנושאים הבאה:

נלמד על העקרונות הבסיסיים של פעילות התאים, נכיר את מנגנוני הפקת האנרגיה, בכיתה יא'  

בנה וחשיבות קרום התא, התפקיד המכריע שיש לתהליך הפוטוסינתזה פעילות האנזימים, מ
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בחיי הצמח ובחיי המערכת האקולוגית. בגוף האדם נלמד על פעילות מערכת ההובלה ועל 

הקשר בין המערכות השונות בגוף האדם. כלל הנושאים נלמדים תוך התייחסויות 

ים והאביוטיים המרכיבים את בתי אבולוציוניות. באקולוגיה נכיר את מגוון הגורמים הביוטי

גידול, נלמד על התאמות של יצורים חיים לתנאים אלה תוך התייחסות אבולוציונית לאופן בו  

 התפתחו התאמות אלה. 

 30%בכיתה יא' ההוראה מתבצעת תוך כדי שילוב של מעבדות החקר. עבודת הביוחקר מהווה  

וכוללת עבודת חקר קבוצתית במגוון מציון הבגרות בביולוגיה מעשית אף היא בכיתה יא' 

 נושאים אקטואליים לפי בחירת התלמידים.

נלמד על המורכבות של גרעין התא, נכיר את העקרונות של הגנטיקה ונלמד על בכיתה יב' 

החוקיות שעומדת מאחורי הורשת תכונות בין לדור. בגוף האדם נלמד על מערכת הרבייה, 

לפעילותו של גוף האדם כיחידה אחת שלמה. באקולוגיה   העצבים, החיסון ועוד תוך התייחסות

נלמד על יחסי גומלין בין יצורים חיים ועל השפעת האדם על כל בתי הגידול על פני כדור 

 הארץ. 

בכיתה יב' נשלב מחנה מדעי במכון ויצמן, סיור ברמת הנדיב ומעבדות חקר כהכנה לבגרות 

ת בגרות, בגרות עיונית ובגרות מעבדה מעבדה. בשנה זו התלמידים נבחנים בשתי בחינו

 מעשית. 

 תנאי סף

 יח"ל מתמטיקה. 4-5במבוא למדעים הנלמד בכיתה י' ועדיפות לתלמידי  80ציון מעל 
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 כימיה
כימיה מכונה לעיתים "המדע המרכזי", עקב היותה חיונית בתחומים רבים ומקשרת ביניהם: 

ביולוגיה, רפואה, מדעי הסביבה, ננוטכנולוגיה ואלקטרוניקה, מדע החומרים, אסטרונומיה 

 וחקר החלל, ספורט ואף אמנות.

עוזרת להגדיל כימיה תמלא תפקיד קריטי בפתרון הבעיות שניצבות בפני המין האנושי. כימיה  

את ייצור המזון, להמציא תרופות, לנקות את האויר והמים שלנו, לאכסן או לייצר מקורות 

 אנרגיה ועוד.

לימודי הכימיה, כמו לימודי הפיזיקה והמתמטיקה, מחדדים את יכולת החשיבה המופשטת, 

דים הבנת הכלים המדעיים, יכולת הסקת מסקנות ויכולת לוגית בכלל. זאת הסיבה שהלימו 

 בהרבה פקולטות יוקרתיות מותנים בידע מוקדם של כימיה.

מעניקים לתלמידים את הכלים האלה במשולב עם הכנה מעולה לימודי הכימיה בחמד"ע 

 לבחינות הבגרות.

תכנית הלימודים בחמד"ע מתאפיינת בדגש על עבודת החקר במעבדה: החל מכיתה י' רוכשים 

רויקט סיום עצמאי בכיתה י"ב. לקראת סיום התלמידים כלים שיאפשרו להם להגיע לפ

לימודיהם בכימיה מתכננים התלמידים מערך ניסויים בנושא לבחירתם: החל מטיהור מים 

באמצעים מודרניים ועד מעקב אחרי פירוק תרופות. תכנית החקר בחמד"ע היא מן המתקדמות 

 בארץ ומעניקה לתלמידים גישה לציוד מתקדם.

, שבה הם נחשפים  תכנית סיוריםים בכימיה זוכים התלמידים לבמהלך שלוש שנות הלימוד

 לתהליכים טבעיים, מלאכותיים ותעשייתיים.

כגון בישול מולקולרי או פיזיקה  קורסי העשרהבנוסף, תלמידים מתעניינים יכולים ליהנות מ

 ורפואה, וגישה למעבדת המייקרים שבה הם יכולים לבנות התקנים שונים.
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"כימיה ניסויית מתקדמת", שמאפשרת לתלמידים מתעניינים,  -חדשה  בתש"ף נפתחה תכנית

שרוצים להעמיק ולהרחיב את ידיעותיהם בכימיה ולבצע ניסויים ברמה אקדמית תוך שימוש 

 בציוד ברמה אוניברסיטאית. 

 נושאי הלימוד:

שפת הכימאים, מבנה האטום, מבנה ותכונות של החומרים. יחידת לימוד מיוחד כיתה י': 

 עוסקת באיכות הסביבה "כימיה ירוקה". התחלה של תוכנית החקר.ה

חיזור,   –מבנה וקישור, חומצות ובסיסים, תגובות חמצון  –תכונות החומרים כיתה י"א: 

 חישובים בכימיה, כימיה של מזון. המשך של תוכנית חקר.

רמודינמיקה. אנרגיה בתגובות כימיות. קצב תגובות כימיות. שיווי משקל כימי ות כיתה י"ב:

 פרויקט חקר מסכם.

 מבנה הבחינה:

 בגרות חיצונית בכתב על חומר עיוני ובגרות חיצונית בעל פה על יחידת החקר.כיתה י"ב: 

 תנאי קבלה:

 המגמה מתחילה מכיתה י'.

 יח"ל בעלי מוטיבציה גבוהה לעבוד ולהשקיע. 5-4 –המגמה מתאימה לתלמידי מתמטיקה 
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 פיזיקה
 פיזיקה?למה 

פיזיקה הוא מקצוע העוסק בהבנת העולם הסובב אותנו ומאפשר להבין איך דברים עובדים:  

האטומים הזעירים ביתר ועד לחורים שחורים הקורסים במרכזי הגלאקסיות. פיזיקה מגרעיני 

מהווה מקצוע בסיסי בתחומי מדעים מדויקים, מדעי הטבע וטכנולוגיה עילית. הפריצות 

 הגדולות בתחומים אלה התבססו על שיטות ותיאוריות שפותחו על ידי פיזיקאים. 

מנגנונים של המציאות היומיומית (מכניקה, חשמל מעבר לתכנים הנלמדים בתיכון, העוסקים ב

ומגנטיות, קרינה וחומר), לימודי הפיזיקה מקנים לתלמיד יכולות חשיבה מדעית: חקר תופעות 

הפיזיקה מקנים כלים חשיבתיים כמו   טבע, ניסוח תיאוריה מדעית ובחינתה בניסוי. לימודי

ד תהליכים של הסקת מסקנות ושימוש בניית טיעון, בחינתו בכלים מדעיים (ניסויים), לימו

מתמטי, ייצוג גרפי וייצוג שגיאות. תובנות -בשיטות ייצוג שונות: ייצוג מילולי, ייצוג אנליטי

ייחודיות אלה מוקנות לתלמידים במהלך לימודים תיאורטיים המשולבים בניסויים רבים  

 ד"ע. והדגמות כיתה. גישה משולבת זו מהווה את ליבה של שיטת הלימוד בחמ

יח"ל מהווים מפתח ללימודים בפקולטות יוקרתיות: פיזיקה הוא  5לימודי פיזיקה ברמה של 

מקצוע חובה לכל נרשמי הטכניון. לימודי הנדסה וחשמל בכל הפקולטות בארץ, כמו גם בתי  

הספר לרפואה, מחייבים ידע בפיזיקה ברמה מורחבת. חברות התעשייה העילית (היי טק) 

לי תארים גבוהים בפיזיקה. גם המתעתדים ללמוד עריכת דין או כלכלה  מקדמות בברכה בע

 ימצאו בפיזיקה מקצוע יסוד המחדד חשיבה מוסדרת ויכולת פתרון בעיות.
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 למה פיזיקה בחמד"ע?

המרכז לחינוך מדעי של תל אביב יפו: חמד"ע הוא מודל  -לימודי הפיזיקה מתקיימים בחמד"ע

דעים. בחמד"ע נמצא ריכוז של כוח הוראה מעולה בשילוב עם ייחודי בעולם של לימודי מ

טכנולוגיה מתקדמת המאפשרים לימוד איכותי של מדע והכנה לבחינות הבגרות ברמה  

הגבוהה ביותר. ההוראה מתבצעת בכיתות קטנות, במעבדות תוך חשיפת התלמידים לאתגרים 

ה, איכותית, מעניינת וחווייתית. מחשבתיים ומעשיים וביצוע ניסויים ייחודיים: הלמידה מעמיק

לרשות התלמידים עומד מערך תמיכה וסיוע של מורי חמד"ע הכולל שיעורי השלמה (ללא 

תשלום) וקשר אינטרנט דרך אתר חמד"ע (לצורך לימוד מרחוק, ציונים). מורי חמד"ע נותנים 

, קוסמולוגיה). קורסי העשרה מגוונים לבחירה (תורת היחסות, כאוס, לייזרים, פיזיקה ורפואה

התלמידים משתתפים בתחרויות ייחודיות לחמד"ע (הליכה על המים, צילום) ובתחרויות 

 בינלאומיות וכן בהרצאות מדענים ואורחים (אסטרונאוטים מנאס"א) ועוד. 
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 מ"ח -לימודי מדע חישובי 
 מהו מדע חישובי?

שובות ביותר לא היו יכולות המדע המודרני תלוי היום באופן הדוק במחשב. פריצות הדרך מהח

להתרחש ללא שימוש במחשב. המדע החישובי רותם את המחשב לפתרון בעיות שאין דרך  

אחרת לפצחן. המדען החישובי עוסק בהדמיית הדמיות, חקירתן והשוואתן לניסוי. אין כיום 

 גוף מחקרי או טכנולוגי בעולם שלא זקוק לאנשים בעלי ידע במדע חישובי.

 מ"ח? -דע חישובימהי תכנית מ

התכנית ללימודי מ"ח פותחה בחמד"ע במטרה להעניק לתלמידי תיכון מצטיינים ויצירתיים 

יפו -במיוחד כלים לפתרון בעיות באמצעות מחשב. מורי חמד"ע מלמדים את המקצוע בת"א

 טכנולוגי אישי.-ובמכון ויצמן למדע. הלימודים מציעים הזדמנות ייחודית בעולם לקידום מדעי

יחידות לימוד המוכר ע"י האוניברסיטאות בישראל   5ח הוא מקצוע מדעי לבגרות בהיקף של  מ"

כמקצוע מוגבר המקנה בונוס. הלימודים מתקיימים במסגרת תלת שנתית מכיתה י' ועד לסיום 

י"ב. הציון הסופי נקבע על סמך עבודות גמר שנתיות ועבודה שוטפת בכיתה. העבודה מתבצעת 

ת תוך רכישת ניסיון ומיומנויות מחקר הנדרשות בפרוייקטים מדעיים בקבוצות חקר קטנו

 טכנולוגיים.

תלמידי מ"ח מקבלים כלים המעניקים להם יתרון בלימוד 

מקצועות שונים כמו הנדסה, רפואה, כלכלה ומחקר 

 מדעי באוניברסיטאות ובתעשייה עתירת הידע.

למידי ט' מצטיינים המקבלים תלמידי מ"ח הם נבחרת מובילה של תלמידים מצטיינים. ת

המלצה מביה"ס עוברים מבחני קבלה וסדנת הכנה בקיץ. במהלך כל שלש שנות הלימוד 

 יחידות לימוד.  5תלמידי מ"ח חייבים ללמוד מתמטיקה וגם פיזיקה או כימיה ברמה מוגברת של  
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 מסלולי שפות זרות 
 גרמנית, ספרדית, ערבית וצרפתית

 גרמנית
מיליון בני אדם,   120-ידיעת שפה זרה היא בעלת ערך לכל אזרח. גרמנית היא שפת האם של כ

היא השפה המדוברת ביותר באירופה והיא אחת השפות הרשמיות של האיחוד האירופי. 

השפה הגרמנית היא שפה שפותחת שערים להשכלה. היא שפת המשוררים והוגי הדעות, 

 וסופים והמדענים. שפתם של המלחינים הגדולים, הפיל

לימוד השפה הגרמנית יאפשרו לתלמידים שליטה בשפה, יכולת לתקשר בע״פ ובכתב  

ולהתוודע למורשת התרבותית העשירה של המדינות דוברות גרמנית, להכיר דוברי השפה,  

 מנהגיהם ואורחות חייהם ולייצר עמם קשרים בין אישיים ואחרים. 

נים בשפה הגרמנית. באפשרותם של תלמידי מגמת המקצוע מיועד לכל התלמידים המעוניי

גרמנית להשתתף במשלחת לגרמניה. זאת חוויה בלתי נשכחת. בנוסף לכך, מדי שנה  

מתקיימות תחרויות שונות בשפה הגרמנית בהן התלמידים יכולים לזכות (בין היתר) במילגות 

 לגרמניה. 

ה ט׳. ניתן ללמוד גרמנית ברמה תלמידים יכולים להתחיל ללמוד את השפה הגרמנית כבר בכית

 יח״ל ולהיבחן בבחינת הבגרות בכיתה י״א וי״ב. 5של 
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 ספרדית
 למה ספרדית?

 21ספרדית היא כיום אחת מהשפות החשובות ביותר בעולם. היא השפה הרשמית של 

לאומיים. היא השפה -מדינות. היא אחת השלוש השפות הרשמיות שנקבעו בארגונים בין

מיליון אנשים בעולם  400-יותר מ –פוצתה בעולם אחרי סינית, אנגלית והינדית הרביעית בת

הם דוברי ספרדית. בעידן של גלובליזציה ותקשורת דיגיטלית הפכה הספרדית, יחד עם  

האנגלית, לאחת משתי השפות המרכזיות הנהוגות בתקשורת הבין לאומית. בנוסף לכך ידיעת 

שובה שנוצרה בשפה זו וממשיכה להיווצר בתחומי השפה מאפשרת להכיר תרבות עשירה ח

 הספרות, המוזיקה, הקולנוע, הטלוויזיה, העיתונות ועוד.

 שנתית-תכנית לימודים תלת

 כיתה י׳:

מבוא לעולם הדובר ספרדית, יסודות דקדוקיים, תיאור אנשים ומקומות, ביטוי של רצונות  
ותחביבים. קריאת טקסטים ספרותיים פשוטים. בתום השנה תהיו מסוגלים להציג את 

 עצמכם ואת סביבתכם הקרובה והרחוקה יותר בזמן הווה.

 כיתה י"א: 

ם ההיספני, קריאה והבנת קטעי עיתונות שימוש בזמני עבר, תכנים תרבותיים, אושיות מהעול

וטקסטים ספרותיים עכשוויים. בתום השנה תהיו מסוגלים להבין רעיונות המובאים בשיחה 

 בהירה ולנסח סיפור קצר.

 כיתה י"ב: 

פה ובכתב, קריאת טקסטים ספרותיים במשלב גבוה וקטעי עיתונות. דקדוק: זמן -הבעה בעל 

דרך התלוי. פיתוח ארבע מיומנויות למידת השפה: קריאה, עתיד, ציווי, מותנה והווה של 

 פה.-כתיבה, הבנת הנשמע והבעה בעל
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 דרישות המקצוע:

במהלך שלוש שנות הלימוד, ועל בסיס הנושאים שנלמדו, התלמידים יכינו פרויקטים שונים, 

תחייבות המהווים חלק עיקרי של תהליך הלמידה והערכה קיים תהליך למידה המושתת על ה

הלומד והדרכת המורה, תוך שימת לב לעבודת צוות בה כולם לומדים, משתתפים ומסייעים זה  

 לזה.

 יחידות לימוד : 5מבנה בחינת הבגרות  

 מהציון הם ההישגים במהלך שלוש שנים של תהליך הלמידה.  – 40% 

 .מהציון הוא בגרות בעל פה בפני בוחן חיצוני, כולל הצגת פרויקטים  – 60% 

  

 .ספרדית ר”המפמ באתר פרטים נוספים, תוכנית הלימודים, פעילויות ועוד

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/EspanolHebrow/Ma_Hadash/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/EspanolHebrow/Ma_Hadash/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/EspanolHebrow/Ma_Hadash/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/EspanolHebrow/Ma_Hadash/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/EspanolHebrow/Ma_Hadash/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/EspanolHebrow/Ma_Hadash/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/EspanolHebrow/Ma_Hadash/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/EspanolHebrow/Ma_Hadash/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/EspanolHebrow/Ma_Hadash/
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 ערבית 
אנחנו נמצאים בלב המזרח התיכון, באזור בו ערבית היא השפה השלטת, וחלק מתושבי ישראל 

 ערבים.הם 

לימודי הערבית יקנו לתלמידים שליטה בשפה, יכולת קריאת ושמיעת תקשורת ואמצעי מדיה 

בערבית, הכרת הספרות והשירה הערבית, יביאו להבנת התרבות של העמים והאזרחים 

הסובבים אותנו, ויזכו את התלמידים במפגש עם בני נוער דוברי ערבית והיכרות עמם ולהכיר 

 , בה הם חיים. את הסביבה והתרבות

 המקצוע מיועד לתלמידים, שלמדו ערבית בחטיבת הביניים והגיעו להישגים נאים. 

המקצוע כולל הערכות חלופיות המשלבות תרבות וסיפורי ילדים, שיח בינאישי בערבית 

 מדוברת, קריאת עיתונים ערביים ושילוב המדיה בערבית, לימוד פתגמים והעשרה.

פגשים עם דמויות מפתח בתחום הערבית מהאקדמיה, אנשי בשיעורי ערבית מתקיימים מ

תרבות ורוח, נצפה בהצגות הקשורות לעולם הערבי והאסלאם ואף נערוך סיורים. התלמידים 

 משתתפים בכנסים ארציים באוניברסיטאות.

 יח"ל ולהיבחן בי"ב. 5ישנה אפשרות ללמוד לימודי אסלאם בהיקף של 

 וגרי בית הספר ניתן לראות בקישור הבא:לעלון מידע וחוויות אישיות של ב

 היום וגם מחר-  الِحَوار غَةلُ  - .ערבית לתלמיד מידע עלון

 

  

  

https://drive.google.com/file/d/1wR1IMsoX4ptx7DG-1XKb6BE_aoTPvoiy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wR1IMsoX4ptx7DG-1XKb6BE_aoTPvoiy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wR1IMsoX4ptx7DG-1XKb6BE_aoTPvoiy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wR1IMsoX4ptx7DG-1XKb6BE_aoTPvoiy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wR1IMsoX4ptx7DG-1XKb6BE_aoTPvoiy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wR1IMsoX4ptx7DG-1XKb6BE_aoTPvoiy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wR1IMsoX4ptx7DG-1XKb6BE_aoTPvoiy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wR1IMsoX4ptx7DG-1XKb6BE_aoTPvoiy/view?usp=sharing
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 צרפתית
 שליטה בשפה זרה היא נכס תקשורתי ופתח להבנת עולם התרבות של אותו עם.

בשפה הצרפתית וביסודות התרבות הצרפתית מטרתנו לפתח את שליטתו של התלמיד 

 וספרותה.

 ולהיבחן בבחינת הבגרות בכיתה י"א  ובי"ב,   יח"ל 5ברמה של ניתן ללמוד צרפתית 

 המקצוע מיועד לתלמידים סקרנים, שמעוניינים ללמוד שפה חדשה ומעניינת בהתמדה. 

 תלמידים שיש להם רקע בשפה ולא הצטרפו עד כה למגמה מוזמנים להצטרף. 
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