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 תלמידים והורים יקרים! 

"ס ראשוני על מבנה הלימודים בביה מידעבפניכם אנו מביאים  הבאהלקראת שנת הלימודים 

 .לתלמידיםן ועל מסלולי הלימודים המוצעים התיכו

בסמוך למועד פרסם מידע נרחב יותר על ביה"ס, יחודו, ועל המגמות השונות בו, יימצא בחוברת שנ

 הרישום.

 .ובחירה נכונה הצלחהכם לאנו מאחלים 

 להלן מסלולי הלימוד המוצעים לתלמידינו:

 מסלול מחוננים

כיתת המשך לכיתת המחוננים  בחנו ואותרו כמחוננים ומהווהמיועד לתלמידים אשר נהמסלול 

וילמדו במקבצים  . מקצועות ההרחבה יהיו מהתחום העיוני, הריאלי וההומאני בחטיבת שז"ר

 בתיאום עם אגף המחוננים.  ויינתנהעשרה  ייחודיות  תכניות שכבתיים. 

וזמנו בה, ימלאו שאלון ויתלמידים הלומדים בכיתת המחוננים ורוצים להמשיך  - תנאי כניסה

מבחן מטעם האגף יצטרכו לעמוד בהמעוניינים להצטרף לכיתה  אחרים ראיון. תלמידים  ל

 למחוננים.

 המדעית מסלול

בעלי הישגים גבוהים במיוחד וכאלה בעלי אוריינטציה ריאלית, מיועד לתלמידים  המסלול

 .מדעיים   ולהתמחות בשלושה מקצועות ידיעותיהם  מקד את ינים ליהמעונ

מטעם  ת התאמההקבצה א' במתמטיקה ובחינב 90ציון ומעלה,  90ממוצע ציונים    -תנאי הכניסה 

 )תלמידים המשובצים בלימודי מתמטיקה באוניברסיטה פטורים מבחינת התאמה(. מכון קרני.

 חברתי -ריאלימסלול בגרות 

 80ממוצע ציוניהם הוא מסלול זה מיועד לתלמידים בעלי הישגים טובים בכל המקצועות, ש

 ומעלה.

 התלמידים ילמדו בכתות האם את מקצועות החובה:

 וחנ"ג.  מדעי הסביבה ביולוגיה, מתמטיקה, אנגלית, סטוריה,יה לשון, ספרות, תנ"ך,

 הם:ילפי נטיות  , במקבציםבנוסף ילמדו התלמידים 

מהמקצועות  מקצועות שניהתלמידים בוחרים )במעמד הרישום( ללמוד  -במסלול הריאלי

 . מחשבים פיסיקה, כימיה,הבאים: 

  .ומדעי החברה  גיאוגרפיהבמסלול החברתי התלמידים לומדים את שני המקצועות: 

לפחות ו המדעיים, במקצועות  80  ציון ממוצע נדרש – במסלול הריאלילתשומת לבכם, לשילוב 

וד השונות מפורטים תנאיי השילוב במתמטיקה לרמות הלימ . במתמטיקה הקבצה א' 75ציון 

 בקובץ נפרד.

 אותם הם מבקשים להרחיב.במעבר לכתה י"א יבחרו התלמידים את המקצועות 

 בהתאם להישגיהם. מקצועות שניהרחיב לימודים  ברוב תלמידי מסלול זה יוכלו ל

 אומנויות או טכנולוגיות חברתי-ריאלימסלול בגרות 

ת המורחב, לפיכך, הממוצע הנדרש לקבלה כתות האמנות והטכנולוגיה הן חלק ממסלול הבגרו

. לתשומת ומעלה 80כלומר ממוצע ציונים , לול הבגרות המורחב זהה לנדרש במס ,למסלול זה

 המדעיים, במקצועות  80 ציון ממוצע  נדרש –כימיה, פיסיקה, מחשבים  לבכם, לשילוב במקצועות

ה לרמות הלימוד השונות תנאיי השילוב במתמטיק . במתמטיקה הקבצה א' 75לפחות ציון ו

 מפורטים בקובץ נפרד.

 



 תנאי קבלה הכרחי במסלול זה הינו הצלחה בבחינות ההתאמה למגמות האומנותיות.

 הם: או הטכנולוגיה  ,מתחום האומנויות  הנלמדים ים המורחב ות במסלול זה המקצוע

 , ביוטכנולוגיהאדריכלות, ספורטתיאטרון, מוסיקה, מחול, אומנות הקולנוע,  ועיצוב, אומנות 

 החל מכתה י'.התלמידים מתחילים להתמחות במקצוע שבחרו  .ודיפלומטיה

ת יוילמדו בנוסף למקצועות החובה והאומנו אומנותיהמנותבים למסלול הריאליים  תלמידים ה

 . מחשבים  /  כימיה /  פיסיקה : עפ"י בחירתם אחד מקצוע נוסף

 למדו גאוגרפיה.התלמידים במסלול החברתי י

במקביל למקצוע  במעבר לכיתה יא' יבחרו תלמידי המסלול את המקצוע הנוסף אותו ירצו להרחיב

המקצועות העומדים לבחירתם הם: גאוגרפיה, כימיה, מחשבים, פיסיקה  האומנותי או הטכנולוגי.

 .ה י'()שנלמדו בכית )בהתאמה למקצוע שבחרו בכיתה י'( וכן ביולוגיה , היסטוריה וספרות

 אומנויות חברתי מסלול בגרות 

תלמידי מסלול זה יתמקדו במקצועות המקנים תעודת בגרות ויתמחו באחד ממקצועות האומנות 

 או הטכנולוגיה.

 ומעלה ועמידה בבחינות התאמה למגמה.  72ציון ממוצע   –תנאי הכניסה למסלול 

 חברתימסלול בגרות 

  מקצועה .בניהול עסקיו תעודת בגרות ויתמחתלמידי המסלול יתמקדו במקצועות המקנים 

 מנהל וכלכלה. במסלול זה הוא מוביל ה

 ומעלה. 72ציון ממוצע  -תנאי הכניסה למסלול 

 מב"רמסלול 

 על פי תנאי הקבלה הבאים:למסלול זה יבחרו התלמידים 

מנה בחטיבת הביניים וראיון אישי. כתה זו ת  ומעלה, מבחני התאמה, המלצת המורים 65ממוצע 

 תלמידים. 25עד 

 גמר עיונימסלול 

. טכנולוגית במסלול בגרות ילמדוומעלה, אשר  60-64 במסלול זה ישובצו תלמידים בעלי ממוצע

 .בגרות ע"פ תוכנית מודולרית  יח"להתלמידים יצברו 

מטרת הלימודים להקנות  .להכין את התלמידים לתעודת גמר תיכונית גם המסלול נועד 

 ין שונים.   ימגוון נושאים ותחומי ענ בפניהםלי ולחשוף לתלמידים ידע כל

 שגיהם הלימודייםים ולהיהתולבחינות פנימיות ולבחינות חיצוניות  בהתאם ליכוליוגשו תלמידים 

  במקצועות השונים.

 תלמידים. 25. כתה זו תמנה עד ראיון אישי ומבחני התאמה –  תנאי הקבלה

 

 מותנית במס' מינימאלי של נרשמים בכל  ייחודיות מגמות מסלולים ופתיחת  *

 מסלול ומגמה.   

                                                                                   
 

 בברכת  הצלחה,                                                                                                
 ציפי רוזנבוים                                                                                                

 מנהלת ביה"ס                                                                                    
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