
מבנה הלימודים  
בחטיבה העליונה



תעודת הבגרות



תעודת הבגרות

ציונים חיצוניים

מקצועות חובה7

מקצוע מוגבר אחד לפחות

ציונים פנימיים

מקצוע מדעי

השכלה כללית

ג"חנ

חברתיתמעורבות 



"ישראל עולה כיתה"רפורמת 



"ישראל עולה כיתה"רפורמת 

מקצוע  : ציונים חיוביים ביחידות הלימוד הפנימיות•

מקצועות השכלה כללית2, מדעי

קהילתית-מחויבות חברתית•

חינוך גופני•

ציון בחינת  
הבגרות 
במקצוע

49%
ציון הגשה 
לבחינת 
הבגרות

21%

ציון פנימי
30%

הרכב הציון במקצוע

ציון בחינת הבגרות 
במקצוע

ציון הגשה לבחינת  
הבגרות

ציון פנימי

ספרות , (2)לשון והבעה , (2)ך "תנ: בחינות החובה•

(  3-5)אנגלית , (2)אזרחות , (2)היסטוריה , (2)

(3-5)ומתמטיקה 

ל"יח5מקצוע התמחות אחד לפחות ברמה של •

55)בציונים חיוביים ( ומעלה)ל חיצוניות "יח21•

(ומעלה



מתמטיקה ואנגלית

מתמטיקהאנגלית

שאלוןשאלון

A–26%3 183ל"יח–

25%

ל"יח 3

B–27%381–

35%

C–27%4382ל"יח–

40%

D-26%481–

65%

ל"יח4

E–27%5482ל"יח–

35%

F–26%581–

60%

ל"יח5

G–27%582–

40%

20%–בכל הרמות , פ באנגלית"בחינה בע
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'מבנה הלימודים בכיתה י

כיתות אם הטרוגניות•

(מסלול בגרות רגיל)ר"מבכיתת •

מקצועות בסיס

'ש4-6מתמטיקה•

'ש4-5אנגלית•

'ש2לשון•

'ש2ספרות•

'ש3היסטוריה•

'ש1תעבורה•

'ש2ג"חנ•

תפריט טעימות

פיסיקה•

כימיה•

ביולוגיה•

ח"מדה•

תקשורת•

אמנות•

(סימסטריאליות' ש3-4–כל מקצוע )



מגמות במסלול הטכנולוגי

הנדסת תוכנה

מקצוע מדעי•

מדעי המחשב•

פרויקט•

רפואה

מקצוע מדעי•

מדעי הבריאות•

פרויקט•

לימודי המגמה נמשכים שלוש שנים

מקצועות מורחבים3

תעודת בגרות טכנולוגית
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מבנה ההיבחנות בבחינות הבגרות

/  שכבה 
מקצוע 

'יבשכבת 'שכבת יא'שכבת י

382בגרות . ב–' יח3שאלון פנימי–' יח3מתמטיקה
481בגרות . ב–' יח4
581בגרות . ב–' יח5

381בגרות . ב–' יח3
482בגרות . ב–' יח4
582בגרות . ב–' יח5

Aבגרות . ב–' יח3למידה רגילהאנגלית
Cבגרות . ב–' יח4
Eבגרות . ב–' יח5

Cבגרות . ב–' יח3
Eבגרות . ב–' יח4
Gבגרות . ב–' יח5

יחידה פנימית+ 
פ"בע+ 

בגרות. ב30%לשון

בגרות. ב30%ספרות

(חורף)פנימית יחידה -30%היסטוריה
(קיץ)פתוח בגרות חומר . ב-

בגרות. בלמידה רגילה30%ך"תנ

מטלת ביצועלמידה רגילהאזרחות
בגרות. ב

בגרות. ב30%'מקצוע מורחב א

בגרות. ב30%'מקצוע מורחב ב



'מקבץ א–מגמות לבחירה 

מחשבים

רפואה

תקשורת

אמנות

מ"חנג

ביולוגיה

פניעלונפרשיםל"יח10שלבהיקףהלימודים

:שניםשלוש

.#Cבשפתהתכנותיסודות-'יכיתה-

שלברמהחיצוניתבגרותבחינת-א"יכיתה-

.ל"יח5

5שלברמהסיוםפרויקטהגשת-ב"יכיתה-

.וסייברמערכותתכנותבנושאל"יח

נוסףמדעיבמקצועבחירה-



'מקבץ א–מגמות לבחירה 

מחשבים

רפואה

תקשורת

אמנות

מ"חנג

ביולוגיה

פניעלונפרשיםל"יח10שלבהיקףהלימודים

.שניםשלוש

ל"יח5ברמתהבריאותמדעי-

ל"יח5ברמתחקרפרויקט-

הרפואהלעולםהתלמידיםחשיפת-

הבריאותבתחוםחקר-

שעות80שלבהיקףא"מדקורס-

העשרהפעילויות,בניתוחיםצפייה,סיורים-

נוסףמדעיבמקצועבחירה-



'מקבץ א–מגמות לבחירה 

מחשבים

רפואה

תקשורת

אמנות

מ"חנג

ביולוגיה

מעולםעדכניותותיאוריותמרכזייםמושגים-

.התקשורת

.תקשורתייםמסרים-

בציודוהדרכההכשרה,מעשיתהתנסות-

.ומתקדמיםמקצועייםועריכהצילום

ארציותסרטיםבתחרויותהשתתפות-

אנשיעםומפגשיםבאולפניםלימודייםסיורים-

תקשורת

גמרופרויקט(50%)פנימיתבגרותבחינת-

(50%).



'מקבץ א–מגמות לבחירה 

מחשבים

רפואה

תקשורת

אמנות

מ"חנג

ביולוגיה

מעשיתהתנסותלצדעיונייםלימודים-

ימינוועדמראשיתההאמנותתולדות-

ומגווניםשוניםאמנותבתחומיהתנסות-

ופוגשיםובמוזיאוניםבגלריותלימודייםסיורים-

.שוניםמתחומיםאמנים

גמרופרויקט(50%)חיצוניתבגרותבחינת-

.(50%)מעשיתבאמנותאישי



'מקבץ א–מגמות לבחירה 

מחשבים

רפואה

תקשורת

אמנות

מ"חנג

ביולוגיה

והנאהספורטיביחייםלאורחמודעותיצירת-

.בספורטמהעיסוק

שלוהיסטוריהפסיכולוגיה,פיזיולוגיה-

הספורט

.שבועמדיכושרחדר-

.כושרבחדרמדריךלתעודתזכאות-



'מקבץ א–מגמות לבחירה 

מחשבים

רפואה

תקשורת

אמנות

מ"חנג

ביולוגיה

,ביוטכנולוגיה,רפואה,תזונה,גנטיקה-

.ווטרינריהחקלאות

.במעבדהוניסוייםעיונייםשיעורים-

חקרעבודת-



'מקבץ ב–מגמות לבחירה 

גמישות,ומגוונותגבוהותחשיבהמיומנויות-

תופעותחקירת,מערכתיתוראיהמחשבתית

.ואיכותיכמותיבאופןומדידתןהסברתן,טבע

,ומגנטיותחשמל,מכניקה:הלימודנושאי

.וחומרקרינה

והדגמותבמעבדהלימודים-

פיזיקה

ביולוגיה

כימיה

ח"מדה

גיאוגרפיה



'מקבץ ב–מגמות לבחירה 

פיזיקה

ביולוגיה

כימיה

ח"מדה

גיאוגרפיה

,ביוטכנולוגיה,רפואה,תזונה,גנטיקה-

.ווטרינריהחקלאות

.במעבדהוניסוייםעיונייםשיעורים-

חקרעבודת-



'מקבץ ב–מגמות לבחירה 

פיזיקה

ביולוגיה

כימיה

ח"מדה

גיאוגרפיה

הטבעומדעימדויקמדעביןשילוב-

אנאורגאניתוכימיהפיזיקליתכימיהעלדגש-

חומריםשלוהתנהגותםהיווצרותםאופן-

.שוניםכימיים

במעבדהלימודים-

מעבדה+עיוניתבגרות-



'מקבץ ב–מגמות לבחירה 

פיזיקה

ביולוגיה

כימיה

ח"מדה

גיאוגרפיה

פסיכולוגיה:דעתתחומישנישילוב-

.וסוציולוגיה

לחץ,האדםהתנהגותחקר-('יא)פסיכולוגיה-

מוטיבציה,סטריאוטיפים,בחינותוחרדת

.ולמידה

,והחברההאדםחקר-('יב)סוציולוגיה-

,קבוצה,משפחה,לעולםמסביבתרבויות

.וסוציאליזציהמנהיגות

מחקרעבודת-

,עצמיתמודעותבנושאיעיוןוימיסדנאות-

ורפלקסולוגיהגוףשפת



'מקבץ ב–מגמות לבחירה 

פיזיקה

ביולוגיה

כימיה

ח"מדה

גיאוגרפיה

המחקרבחזיתהנמצאיםותהליכיםתופעות-

ובעולםבארץהגיאוגרפי

המשמשיםמתוקשביםאמצעיםשילוב-

.וניתוחוהצגתו,מרחבימידעבאיסוף

תהליכים,גלובליזציה,אקלים:לימודנושאי-

פיתוח,ובעולםבארץוחברתייםכלכליים

מרחביותכנון

.השונותהמקומיותברשויותלימודייםסיורים-



'מקבץ ג–מגמות לבחירה 

ערבית
בנושאיםהתלמידיםשלעולמםהעשרת-

למסורת,לדת,לתרבות,לשפההקשורים

.ולהיסטוריה

המודיעיןבחילמשמעותילשירותהתמיינות-

.אחרותמובחרותוביחידות

הצגות,העשרההרצאות,מזרחנותע"גדנ-

.וסרטים



שני מקצועות מוגברים לכל תלמיד–בחירת המגמות 

אשכול שלישיאשכול שניאשכול ראשון

ערבית* פיזיקהמחשבים*

ביולוגיהרפואה* 

כימיהתקשורת

ח"מדהאמנות

גיאוגרפיהמ"חנג

ביולוגיה

מיועד לתלמידים ממשיכים בלבד *



תהליך בחירת מגמות

'פבר כיתה והצגת אפשרויות הבחירה של המגמות-שיח מנהל•

'פבר הפעלת שיקולי דעת בבחירת מגמה: שיעורי חינוך בכיתות•

מרץ הכוון לבחירת מגמות: ה/תלמיד-שיח מחנכת•

מרץ חלוקת חוברות מגמות לתלמידים•

מרץ חשיפת מגמות: ערב הורים•

מרץ מילוי טופס מקוון•

אפריל החלטות שיבוץ מגמה: מועצות פדגוגיות•

אפריל מחנכת ומתן שיבוץ-שיחות אישיות תלמיד: יום הורים•

יוני שיבוץ סופי למגמות: תעודות סוף שנה•



!תודה ובהצלחה


