
 

 

מידעון מגמות לבוגרי ט'  

לקראת שנת הלימודים 

 תשפ"א



 

 

 

 שבט, תש"ף 

 2020פברואר,  

  

 "יהיו אשר יהיו האתגרים והמכשולים שיציבו בפנייך החיים,

 זכור תמיד להביט אל ראש ההר,

 שבעשותך זאת תביט אל הגדולה...משום 

 זכור זאת ואל תיפול ברוחך בגלל שום עניין, ולא משנה עד כמה חשוב הוא נראה.

 ."לשום דבר, מלבד ראש ההר, להסיח את דעתך אל תיתן

 (1939אורטיז,  .א)

 

 תלמידים יקרים,

 ה העליונה. צוות קריית החינוך "פארק המדע" נרגש עם הגעתכם לשלב המעבר מחטיבת הביניים לחטיב

 בחירת מגמות הלימוד שלכם.  –שתלווה אתכם בשלוש השנים הבאות בחטיבה העליונה  ,בחירה משמעותיתאתם ניצבים בפני 

  הצורך לבחור מעמיד בפניכם, התלמידים, לבטים רבים המחייבים איסוף מידע ומחשבה מעמיקה.

 ההתבגרות. השאלות שתשאלו והקשיים עימם תתמודדו, הם נדבך חשוב בתהליך 

יעשה את  ,המחנכים, היועצת, רכזת השכבה, צוות המורים המקצועיים וההנהלה - וות בית הספר המלווה אתכם בשלב זהצ

המיטב כדי לכוון אתכם למקום הנכון והמתאים ביותר עבורכם, המקום בו תצליחו למצות את יכולותיכם בצורה המיטבית 

 להצליח גבוה.והמקום בו הסיכוי שלכם 

התלמידים, תתרום להצלחתכם  הטמונים בכם,שהתאמה נכונה בין מקצועות הבחירה לבין הנטיות והכישורים  ,אנו מאמינים

 ותפתח בפניכם חלון הזדמנויות לעתיד אקדמי ומקצועי.

ם, דרך החל ממקצועות מדעיים וטכנולוגיי ,החוברת שלפניכם מראה את מגוון מקצועות הבחירה הקיימים בקריית החינוך שלנו

מקצועות בתחומי מדעי החברה העוסקים בחקר החברה האנושית, וכלה במקצועות האומנות, התיאטרון, המאפשרים 

 הטמונים בהם. הכישרונותלתלמידים לבטא את 

ערך בד בבד עם קידום ערך הנתינה ו בחטיבה העליונה ניתנת תשומת לב רבה ללמידה משמעותית, להישגים ולמצוינות

 , אישית וקבוצתית במהלך שלוש שנות לימודיכם בתיכון.ה. קבלת תעודת בגרות מותנית במעורבות חברתיתהתרומה לקהיל

 להגיע להחלטה הנכונה עבורכם בידיכםשחוברת זו והפעילויות הנערכות לקראת קבלת ההחלטה, תסייענה  ,אני מקווה

 המקצועות המורחבים. בבחירת

 כוונה.צוות בית הספר עומד לרשותכם בייעוץ ובה

 בשמי ובשם צוות בית הספר,

 אני מאחלת לכם בחירה מושכלת,

 תמר מאיר

 מנהלת קריית החינוך
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 בגרותהתעודת 

שעמד בהצלחה בכל הדרישות  ,תעודת הבגרות מוענקת במדינת ישראל לכל בוגר חטיבה עליונה או נבחן חיצוני

 אם עמד בתנאים הבאים: ,בוגר יהי זכאי לתעודת בגרות כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך בישראל. ,הלימודיות

 מקצועות הבחירה ועמד בהצלחה במטלות ובבחינות החיצוניות.את למד את מקצועות החובה ו .א

 עמד בהצלחה בלימודי השכלה כללית, לימודי מדעים ולימודי חינוך גופני. .ב

ל אחת משנות הלימוד קהילתית בכ-עמד בהצלחה בתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית .ג

 שעות. 180בחטיבה העליונה בסך של 

 

 פירוט –חובת ההיבחנות 

 חובת למידה והיבחנות חיצונית – לימודי חובה

  יח"ל 5עד  3מתמטיקה בהיקף של 

  יח"ל 5עד  4אנגלית בהיקף של 

  יח"ל 2תנ"ך בהיקף של 

  יח"ל 2היסטוריה בהיקף של 

  יח"ל 2ספרות בהיקף של 

  יח"ל 2בהיקף של לשון והבעה 

  יח"ל 2אזרחות בהיקף של 

  מקצועות 2יבחר בבית ספרנו המקצוע ניתן לבחירה. כל תלמיד  –יח"ל  5מקצוע מורחב ברמה של -  

 .יח"ל 5אותם ילמד בהיקף של 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מצטייני משרד החינוך

 אם יעמדו בכל הדרישות המצטברות האלה: ,תלמידים יקבלו תעודת הצטיינות ממשרד החינוך

 קהילתית.-הצטיינו בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית    -

 יח"ל. 5ונבחנו ברמה של אנגלית  למדו    -

 יח"ל לפחות. 4ברמה של  מתמטיקה ונבחנולמדו     -

 ומעלה. 90ממוצע ציוניהם בתעודת הבגרות הוא     -

   

 הטכנולוגי והמקצועיתעודות בחינוך 

 3-שעמד בהצלחה ב ,יסודי-תעודת הסמכה טכנולוגית מוענקת במדינת ישראל לכל בוגר בית ספר על   א. 

)מקצוע בחירה א', מקצוע מוביל, מקצוע  מקצועות מתוך אחד המסלולים של החינוך הטכנולוגי

 התמחות(.

לקבלת תעודות הסמכה משמעותיות לשוק תכנית הלימודים הטכנולוגית מאפשרת לתלמידים להגיע  .  ב

 העבודה.

 

 תעודת גמר

שאינם זכאים לתעודת  ,והיא תונפק לבוגרים ,שנות לימוד 12המעידה על סיום  ,תעודת גמר היא תעודה

מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה ועמדו  80%-נכחו בש . בוגריםבגרות מלאה או לתעודה טכנולוגית

 מקצוע אחד לפחות.בהצלחה בהיבחנות חיצונית ב

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :בקריית החינוך "פארק המדע"  מסלולי התמחות ומגמות הלימודבחירת 

 הבאים: ם מסלוליהבין שני כל תלמיד ייבחר באחד מ

                 )אחד מבין שלושת המסלולים הבאים(:  מסלול טכנולוגי:. 1

  מגמת הגנת סייבר

 בריאותמגמת מערכות 

 או: 

 מסלול דו תחומי: . 2

 מקצועות בחירה משני אשכולות שונים.  מקצועות הבחירה מוצגים בחוברת שלפניכם. שני בחירת 

 האשכולות המוצעים:

אשכולות, בשל צרכי  שני-יח"ל. המקצועות מרוכזים ב 5מקצועות מורחבים ברמה של  שניכל תלמיד ילמד 

 המערכת.

 אחד. האשכולות לשנת תשפ"א הם:מכל אשכול יבחר מקצוע 

 אשכול ב'    אשכול א'

 פיזיקה     סייבר 

 ביולוגיה    מדעי המחשב

 תקשורת     רפואה

 אומנות חזותית     *כימיה

 ערבית*     *ערבית

 כימיה*     חנ"ג

 תיאטרון

 מדעי החברה

 

 הערות כלליות:

 תלמידים(.  20)לפחות  הנרשמיםפתיחת מגמה/ מקצוע בחירה מותנה במספר התלמידים שימו לב :  -

)בכפוף לסכומים המאושרים ע"י משרד  במקצועות הבחירה ייגבה תשלום נוסף עבור פעילות ייחודית -

 פירוט התשלומים יימסר עם אגרת תשלומי ההורים. החינוך(

 . מהאשכול הנוסף באשכולות יקבע בהתאם לבחירת המקצועותוהכימיה ת הערבית ושל מגמ ן* מיקומ

 



 

 

 

  תהליך קבלת ההחלטה על ידי התלמיד/ה:

 בחירת מסלולי הלימוד.קראת התלמידים יעברו שיעורי חינוך בנושא קביעת יעדים ל .1

 התלמידים יקבלו הדרכה ממנהלת בית הספר על מבנה תעודת הבגרות ותהליך הבחירה.   .2

בו יוצגו  - ' ת טויתקיים בוקר הסברה לתלמידי שכב יתקיים ערב הסברה להורים ינואר במהלך חודש  .3

   לתלמידים המגמות השונות הקיימות בבית הספר.

 יתקיים ערב מגמות בבית ספר. 23.2.20בתאריך  .4

ת /נךיחולקו לתלמידים דפי בחירת מגמות. את הדפים יצטרכו התלמידים להחזיר למח 24.2.20בתאריך  .5

 .28.2.20הכיתה עד 

מבחני קבלה/ראיונות קבלה למגמות: סייבר, מדעי הבריאות, תיאטרון, אומנות, חנ"ג  ותקשורת יתקיימו ביום  .6

 .14:30בשעה  27.2חמישי 

 .באמצע חודש  מרץ יםמסר לתלמידיעל קבלה למגמה י אישור ראשוני  .7

 . מודיםמסר בסוף שנה הליייהוא ו ,להחלטת המועצה הפדגוגית נתון האישור הסופילידיעתכם,   .8

  



 

מעשי כבר בתקופת באופן הלימודים במגמה מהווים הזדמנות נדירה להיחשף למקצוע הרפואה באופן תיאורטי ו

התיכון. המגמה משלבת לימודי אנטומיה, פיסיולוגיה, קליניקה ורפואה מונעת. כהשלמה מעשית ללימודים 

התיאורטיים, מגיעים התלמידים לסיורים בבתי חולים, שם הם שומעים הרצאות מומחים, מסיירים במחלקות 

 בכירים.  השונות בהתאם לחומר הלימוד, ומלווים בהרצאות של אנשי מקצוע

יחידות מערכות רפואיות ( ובנוסף מקצוע מדעי  5יחידות מדעי הבריאות,  5יחידות לימוד ) 10הלימודים במגמה כוללים 

לעבור קורס מד"א. ההתנדבות במד"א חושפת  מחויביםיחידות לימוד. במסגרת לימודי המגמה, התלמידים  5ברמה של 

לים הסמכה בעזרה ראשונה ואף יכולים להרחיב את הסמכתם. התלמידים מקב. תייםיאמאת התלמידים למקרים 

לימודי י"ג, י"ד באוניברסיטת אריאל להכשרת בבוגרי המגמה זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית ויכולים להמשיך 

 פרמדיקים.  

  !( )בכפוף לפרסומי האוניברסיטה התלמידים מקבלים בונוס  על  המקצוע באוניברסיטאות נבחרות בארץ

 

 :תנאי קבלה

  ראיון אישי

 מבחן כניסה הכולל קריאת מאמר ומענה על שאלות הקשורות למאמר

 .ומעלה 85מתמטיקה ואנגלית הקבצה א' מציון 

 ומעלה.  85מקצועות מדעיים בממוצע 

 ציון התנהגות: א' 

 

 

 

 

 



 

מגמת הגנת סייבר היא חלק ממגמת הנדסת תוכנה. תכנית הלימודים, שנכתבה ע"י משרד החינוך בשיתוף מטה 

יחידות לימוד(   5מדעי המחשב )ברמה של   -, משלבת לימודי מקצוע מוביל 8200יחידת המודיעין הלאומי ו הסייבר 

(.  הלימוד במגמה מחייב לימוד של מתמטיקה יחידות לימוד 5הגנת סייבר )פרויקט גמר ברמה של  -ולימודי התמחות

 יחידות.   5ברמה של  גיה(ו)פיזיקה או ביוליח"ל ובנוסף לימודי  5בהיקף 

משמש בסיס ידע לכל מקצועות המדע, ה ,במסגרת לימודי מדעי המחשב, התלמידים רוכשים ידע עדכני ורלוונטי

ומדים במבחן הזמן ומקנה ללומדים יכולת של פיתוח הע ,תכנית הלימודים מדגישה עקרונותוהטכנולוגיה. ההנדסה 

ובסביבת האינטרנט. במסגרת  Cחשיבה אלגוריתמית, מושגי יסוד בתכנון מערכות ממוחשבות ותכנות בשפת #

של רשתות תקשורת )תוך הקניית שפת  רכישת ידעהתלמידים מתמקדים ב לימודי ההתמחות במגמת סייבר

 מידע. פייתון(, במערכות הפעלה ובאבטחת 

אפ וזוכים -התלמידים מבקרים בחברות סטארט. הלימודים במגמה מתקיימים במעבדות מחשבים מתקדמות

להרצאות ממיטב המנהלים ובעלי חברות המובילות טכנולוגיה מתקדמת בארץ. הלימודים משולבים בכנסים, 

 .ועוד( Skillzלאומית במדעי המחשב, -תחרויות )אולימפיאדה ביןובטק, -סיורים בחברות הייב

הלימוד במגמת הנדסת תוכנה פותח פתח להשתלב בתחומי מדעי המחשב בצבא, לאחר שהצבא מאתר את 

המאפשרת  ,התלמידים המוכשרים לתפקידים איכותיים. בוגרי המגמה זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית מדעית

 יד(. -המשך לימודים בעתודה הטכנולוגית )לימודי יג ו

 יח"ל כמקצוע בחירה.  5במדעי המחשב  רק *** ניתן לבחור

 תנאי קבלה: 

 .מעלהו 80הקבצה א בציון ואנגלית מתמטיקה 

 .ומעלה 80בציון   פיסיקה /מדעים 

 : א'ציון התנהגות

 ראיון אישי ומבדק טכני הבודק מיומנויות חשיבה לוגית ואנליטית.

   ברמה   או ביולוגיה(תלמידים הבוחרים במגמת הגנת סייבר מחויבים לבחור בלימודי מקצוע מדעי )פיזיקה

 יחידות לימוד. 5של 

 



 

 

 

. התהליכים המדיניים המתרחשים באזורנו בתקופה זו מדגישים יותר מתמיד את הצורך בלימוד השפה הערבית

לו להבין טוב יותר את ההתרחשויות האקטואליות  מאפשר, לימוד השפה הערבית מרחיב את השכלתו של התלמיד

התכנית מאפשרת לבוגרי המגמה .  פותח צוהר להכרת הספרות הערבית ותרבות האסלאםו הערביבעולם 

להצטרף למאגר האנושי והאיכותי המגויס למוסדות המודיעין והשרות הדיפלומטי של מדינת ישראל. שירות בחיל 

היעדים העיקריים . ותרומה חשובה לביטחון המדינה תוך עבודה בסביבה איכותית מודיעין מהווה אתגר אישיה

 םם להכשיר את התלמידים להבין ערבית תקשורתית, היכרות עם תרבות הערביבאיבלימוד השפה הערבית 

כרות עם אמצעי התקשורת יה כרות עם הספרות והשירה הערבית המודרנית. תכני הלימוד כוללים:ים והאוהאסל

 . "קוראן וערבית מדוברת" יים, תורת הפועל והתחביר, טקסטים בספרות ערבית מודרנית וקלאסיתרבהע

 תנאי קבלה:

  .ומעלה 75ציון בערבית 

 ציון התנהגות: א' 

 

 

 

 

 



 

 

הלימודים במגמה הם במסלול עיוני ומאפשרים לתלמידים בעלי יכולות אקדמיות וספורטיביות למצות את 

פסיכולוגיה של הספורט, אנטומיה,  והישגיהם הלימודיים בתחום הספורט. במגמה מבחר נושאים:יכולותיהם 

בריאותיים  היבטיםיולוגיה של המאמץ, מרכיבי הכושר הגופני, שיטות אימון, זתולדות החינוך הגופני והספורט, פי

ישלבו ייחודיים והם דים במגמה ותזונה נכונה. הלימודים משלבים אימונים מעשיים בתחומי הכושר הגופני. הלימו

 היבטים בדגש על רפואת ספורט ומעורבות  חברתית בתחום הספורט. 

 יחידות לימוד כוללת:   5בחינת בגרות בהיקף  

 .,  פסיכולוגיה של הספורט ותולדות החינוך הגופני פיזיולוגיהיחידות לימוד עיוניות במדעי החינוך הגופני: אנטומיה,  4

במסגרת לימודי היחידה המעשית תינתן האפשרות ללמוד לתעודת מדריך כושר גופני   - מעשיתיחידת לימוד  1

 במתקן הפתוח. )בכפוף לאישור משרד החינוך(. 

 . האוניברסיטאותקצוע מורחב המוכר ע"י מקצוע חינוך גופני הוא מ

 

 תנאי קבלה: 

 .בדיקת מיומנויות אישיות ויכולות טכניות

 וך גופני ומעלה בחנ 85ציון 

 במדעים 70ציון  

 ראיון אישי 

 ציון התנהגות: א' 

 

 

 סינית



 

 

, וכן אפשרות מטרת המגמה לאפשר לאוהבי האמנות הפלסטית ביטוי עצמי, פיתוח יכולות, ידע ותהליכים אמנותיים

 ולמקצועות נוספים כדוגמת העיצוב והאדריכלות. בתולדות האמנות, ללימודים גבוהים באמנות פלסטיתלהמשיך 

כלים אמנותיים מקצועיים. הדרך ליצירת שפה אמנותית עוברת דרך יסודות על האומנות ויפתחו התלמידים ילמדו 

 רישום, צבע, קומפוזיציה, צורניות תוכן ועוד. 

המגמה מתפרשת על פני שלוש שנים של יצירה מגוונת בהתנסויות וחקירה אישית. התלמידים ניגשים לבחינת 

 (. התולדות האמנות( ומעשית )סדנבגרות באמנות עיונית )

במרחבי ביה"ס הן במגמת האמנות ניתנת הזדמנות לתלמידים לעסוק בעולם הפרטי, לחקור אותו ולבטאו ביצירה 

 .במרחב העירוני הןו

הבנת האומנות בזיקה  יח"ל, מורכבת  מלימודים עיוניים בשני חלקים מרכזיים: 5תכנית הלימודים בהיקף של 

, והעמקה בתקופה או נושא מסוים. הלימודים המעשיים כוללים סדנאות  ועכשוויתת, פוסט מודרנית לאומנות מודרני

ציור, פיסול, צילום, רישום ,מדיה דיגיטלית ועוד. במסגרת הלימודים התלמידים ייצאו לסיורים במוזיאון  בתחומים:

 סדנאות עם אומנים. יחוו ו

 

 

  תנאי קבלה:

 ראיון אישי 

 (עבודות שנוצרו בשנה האחרונה  5עבודות )הגשת תיק 

 ציון התנהגות: א' 

 



 

יחידות לימוד. המגמה מיועדת לתלמידים סקרנים הרוצים לחקור  5מדעי החברה הוא מקצוע בחירה עיוני ברמה של 

חווה הפרט במהלך חייו. הלימודים מקנים ידע במקצועות  םאות - ומתעניינים בתהליכים הפנימיים והסביבתיים 

בפקולטה למדעי החברה בתחומי פסיכולוגיה,  הכלליים בתואר הראשון )מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה(

 עבודה סוציאלית, ייעוץ ועוד. 

 הרכב המקצועות והתכנים הנלמדים:

 והמניעים לכך. רצונותיו, כישוריו, התנהגותו : חקר נפש האדםיחידות לימוד: מקצוע העוסק ב 2פסיכולוגיה ברמה של 

יחידות לימוד: מקצוע המפגיש את התלמידים עם מגוון תופעות הקשורות בעולם של בני  2סוציולוגיה ברמה של 

  כלל וישראל בפרט.כמאפייני החברה יחד עם הנוער 

שא אישי בתחום הפסיכולוגיה או הסוציולוגיה יחידת חקר ברמה של יחידת לימוד: במסגרת זו התלמיד ייבחר נו

 ויעמיק את הידע שלו בעזרת מחקר והתנסות מדעית. 

 תנאי הקבלה:

 מלל. רביבמקצועות  75ממוצע מעל 

 ציון התנהגות:  א' 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברתיות והתרבותיות המרכזיות בעולם.תקשורת היא אחת מהזירות הח

הרשתות החברתיות והאינטראקטיביות של אמצעי תקשורת  וכן  הטלפונים הניידים והחכמיםבשנים האחרונות 

שונים, שינו לחלוטין את האופן שבו נוצרת, מופצת ונצרכת התקשורת. עברנו מעידן שבו היינו "צרכני" תקשורת, 

 י תקשורת אקטיביים. וכיום אנו חיים בתקופה בה בני אדם בכל העולם יכולים להיות יצרנ ,"משתמשי" תקשורתל

מועברים בתקשורת ערכים כגון שפה, תרבות, קבלת האחר,  לבדוק, כיצדלימודי התקשורת מהווים הזדמנות חשובה 

 ,מעורבות ואחריות חברתית, דמוקרטיה ועוד. מצד שני,  מאפשרת התוכנית לחנך לצריכה ביקורתית של תקשורת

 שלעיתים מציגה ערכים הסותרים את אלה שנמנו לעיל.

 . לימודים מעשיים לבין לימודים עיונייםהלימודים משלבים בין 

בלימודי התקשורת העיוניים אחד מהיעדים המרכזיים הוא להקנות כלים לקריאה, לצפייה ולהאזנה ביקורתית 

 :ים של העוסקים במדיה. שילוב בין שני המישוריםהמאפשרים זיהוי של אינטרסים אידיאולוגיים, מקצועיים וכלכלי

, וכיוצרים מחד גיסא  העיוני והמעשי במטרה לאפשר לתלמידים להיות צרכנים ביקורתיים של אמצעי התקשורת

 . מאידך גיסא הנותנים ביטוי לעמדותיהם באמצעי התקשורת השונים

 

 נושאי הלימוד העיוניים

 וכוח.תקשורת ומציאות, שפות התקשורת, שפה  .1

 תקשורת ודמוקרטיה. .2

 ניו מדיה. .3

בלימודי התקשורת המעשיים התלמידים מתנסים בתהליכי ההפקה בווידיאו ובאמצעי תקשורת שונים, ומפתחים 

 את היכולת התקשורתית והאמנותית שלהם ליצור בכלים אלו יצירה עצמאית. 

 נושאי הלימוד המעשיים:

 שפה חזותית .1

 צילום ועריכה .2

 תאורה וסאונד .3

 בימוי והפקה  .4

 תנאי קבלה:

 ומעלה במקצועות עתירי מלל. ציון התנהגות א'  75ממוצע 

 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, נכונות לעבוד בצוות. 

 מבחני קבלה הכוללים ראיון ושאלון 

 באמצעות קליפים, סרט תיעודי 

  תקשורת 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקשור כמעט לכל תחומי החיים, ומהווה בסיס להבנת נושאים אקטואליים שבהם עוסקים הביולוגיה היא מדע 

הם פרי  וחקלאות חידושים שונים בתחומי הגנטיקה, התזונה, הרפואה, ביוטכנולוגיה  .בעיתונות ובתקשורת מידי יום

מפתחים כישורי חשיבה ונותנים  והבנתם שונים בביולוגיההנושאים ה למידת  .מחקרים בתחומים שונים בביולוגיה

עם שאלות  ויתמודדונושאים שונים  התלמידים יכירובמסגרת הלימודים במגמה   .אותנוכלים להבנת העולם הסובב 

בקריאת מאמרים מדעיים  התלמידים יעסקוערכיות וחברתיות הנובעות מההתפתחות המדעית בתחומים אלו. 

  .בתחום הביולוגיהמחקרים מדעיים וחידושים יכירו  ,וניתוחם

  תכנית הלימודים במגמת ביולוגיה כוללת:

תהליכים בתא, תורשה,  גוף האדם  :חובה לימוד נושאי .1

 ואקולוגיה

 נושא העמקה: מיקרואורגניזמים: חיידקים ונגיפים . 

 . התנסות במעבדה  .2

     ביצוע חקר על ידי התלמידים  –ביוחקר  .3

 מדעיים.קריאת מאמרים  .4

 מותי של נתונים ודיווח עליהם.עיבוד כ .5 

 :תנאי קבלה

 .ומעלה במדעים 80ציון 

 ומעלה 70 - 'הקבצה אמתמטיקה: הציון ב

 ומעלה  90 - הקבצה ב'הציון ב                  

 ציון התנהגות: א' 

 

 

 

 ביולוגיה

 סינתזת חלבונים בתא



 

 

 

  

 

 

 

 

 

בצומח ובדומם סביבנו, מתרחשים תהליכים כימיים ללא בגוף החי, . הכימיה נוגעת בכל תחום בחיי היומיום שלנו

לתלמידים הבוחרים בכימיה, מסע מרתק בהתפתחות מדע הכימיה והבנה מעמיקה  לימודי הכימיה מציעים .הרף

טק  -רוקחות, היי הלימודים מהווים בסיס ללימודי המשך בתחומים רבים כגון: רפואה,. יותר באבני היסוד של חיינו

מושגי יסוד בכימיה,    . נושאי הלימוד העיקריים במגמה הם:כנולוגיה, הנדסה כימית וביוכימית ועודבכימיה, ביוט

מבנה וקישור, חומרים ותגובות כימיים ונושאי בחירה נוספים. הלימודים במגמה משלבים לימודים עיוניים ולימודי 

 חקר במעבדה. 

 :תנאי קבלה

 ומעלה במדעים 80ציון 

 ומעלה 70 - 'הקבצה אמתמטיקה: הציון ב

 ומעלה  90 -הציון בהקבצה ב'                   

במתמטיקה נמוכים מהנדרש, יוכלו להגיש בקשה לקבלה והיא תידון  ם בעלי ממוצע לימודי גבוה, שציונםתלמידי

 במועצה הפדגוגית. 

 ציון התנהגות: א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כימיה 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משמש   ובהתנהגות שלהם. המדע החומרים והאנרגיות במצבים סטטיים ודינמיים מדע הפיסיקה עוסק בהרכב של

במהלך לימודי הפיסיקה לומדים התלמידים שיטות חשיבה לוגיות ומתמטיות טכנולוגיים נוספים. לתשתית למדעים ו

 לפתרון בעיות מדעיות, מכירים שיטות חקירה ועיון ומתנסים בתצפיות ובניסויים.

 הנלמדים: מבנה החומר, כוחות, חוקי תנועה, עבודה ואנרגיה, כבידה, אלקטרומגנטיות ועוד.בין הנושאים 

 .  רייסמן במכון וויצמן-לימודי הפיסיקה מתקיימים במרכז שוורץ

 תנאי קבלה: 

 במקצועות מדעיים 85ממוצע מעל 

 יחידות מתמטיקה  4-5רמה של לשיבוץ 

  

 פיסיקה  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 מגמת התיאטרון הינה מגמה תלת שנתית, המשלבת לימודים עיוניים עם לימודים מעשיים, 

 תיאטרון. לימוד ב יחידות 5מקנה ללומד בה בגרות מורחבת של ו

 כחלק מלימודי המגמה, תלמידי המגמה מתרגלים מיומנויות משחק ובימוי , לומדים 

 ז'אנרים בתיאטרון,  מכירים את המרכיבים התיאטרוניים המגוונים, מפתחים מיומנויות 

 של חשיבה יצירתית, ריכוז, זיכרון, עמידה בפני קהל, פיתוח מיומנויות בינאישיות וכן מיומנויות

 תיאטרון.ב השתלבותשל עבודה בצוות, יוזמה והובלת צוות, הנדרשות ל 

 תלמידי המגמה מעלים יחד הצגות כחלק מהבגרות המעשית, קוראים ומנתחים מחזות, 

 המובילים בארץ. ונים משתתפים בסדנאות אומן ויוצאים לצפות באופן שוטף בהצגות של מיטב התיאטר

 מקומכם אתנו. ,דים עיוניים ומעשייםאם אתם יצירתיים ורוצים לשלב לימו

 מטרות הלימוד:

 .להפגיש את התלמיד עם אמנות התיאטרון על כל מרכיביה 

 .להקנות לתלמיד ידע של מושגי יסוד בשפת התיאטרון והבנה של תהליכי היצירה 

 .לפתח את יכולתו של התלמיד לבקר תיאטרון כצופה וכצרכן תרבות 

  .לאפשר לתלמיד להתנסות במיומנויות התיאטרון המגוונות 

 .לטפח את חווית היצירה של התלמיד 

  

 תנאי הקבלה: 

 ומעלה. 70ממוצע ציונים 

 ציון התנהגות: א'.

 

 

 

 

תיאטרון



 

 



 

 

 

 


