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 תלמידים והורים יקרים!
 
 
 
 

 המידע שלפניכם מציג מגוון אפשרויות לבחירת הרכב הלימודים.                                       
 

מחייבת שיקול  התחומים השונים מעוררים סקרנות ועניין, והבחירה
 דעת ותהליך קבלת החלטות ענייני.

 
בשבועות האחרונים נחשפתם לתחומי הדעת השונים, קבלתם מידע 

 המקצוע, ומשאב מידע נוסף הוא ערב יעוץ המגמה. -מרכזי
 

זכרו, כי הבחירה מורכבת מהעניין האישי, מאפשרת אתגרים חדשים 
 ותואמת את הישגי התלמיד ומצבו בלימודים.

 
החינוכי של ביה"ס יעמוד לרשותכם על מנת לספק לכם תשובות  הצוות

לשאלותיכם, ויהיה שותף ללבטים ולבדיקת הבחירה המותאמת ביותר 
 עבורכם.

 
 אנו מאחלים לכם תהליך בחירה משמעותי והצלחה בהחלטותיכם. 
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 למיד יקר ת



 ות, ובידיך הזכות והאחריות לבחור לעצמך את הרכב המקצועות היגעת לצומת  של החלט
 להמשך לימודיך.

  ,צוות ביה"ס נכון לעזור לך להגיע למיצוי הפוטנציאל שבך. העזר בהסברי יועצת השכבה
ועשה בחירה  המשךקרא בעיון את המידע שב , רכזי המקצוע והמורים המלמדים אותך.המחנך

 חסת ליכולות שלך ולהשגיך , י, מרחיבה אופקים ומתיין וסקרנותימושכלת, המשלבת ענ
 בחירה שתאפשר לשלב לימודים עם חיוך . 

 
 המחנכים והיועצת יסבירו על תהליך הבחירה והרכב תעודת הבגרות.

 
המורים ורכזי המקצוע יעבירו מידע מפורט על התכנים ותנאי הקבלה במקצוע עליו הם 

 אים.ראח
  .לאתר ביה"סהועלה  ,מקצועות המשך שאינם ,ם לבחירההמוצעי המקצועותל כהמידע על 

 
 המידע על : את קרא בעיון 

 .הרכב תעודת בגרות -

 תכנים ותנאי קבלה. -שלימודם מתחיל בכיתה י"א  פרוט מקצועות הבחירה -

 רופי המקצועות האפשריים עפ"י המערכת. יצ -
 למי מומלץ לבחור בשני מקצועות מוגברים .  -

 בחירת מקצוע נוסף.אלו מקצועות מחייבים  -

 באלו מקצועות לא ניתן לבחור יותר ממקצוע אחד. -

 
  את בחירתך יש להקליד . אתר ביה"סדרך הבחירה תהייה ממוחשבת 

 21.2.74 -' ההעד יום 
שכבה, רכזי מקצוע, מחנך ורכזת פדגוגית יבדקו את  תועדה בית ספרית הכוללת: יועצת, רכז

 המקצוע/ות שביקשת.  ההלימה בין השגיך, בקשותיך ודרישות
 

וכן את המקצוע  בעדיפות ראשונההקלד את המקצוע בו אתה מעוניין ללמוד  7בחירה במקצוע 
 ,למקרה שלא תיפתח קבוצות לימוד  במקצוע המבוקש. בעדיפות שניהבו אתה מעוניין ללמוד 

 . חובה לרשום שתי העדפות
 

 .2במקצוע בחירה המקצוע הנוסף , יקליד את שני מקצועות מוגבריםתלמיד המעונין ללמוד 
 

ללימוד המקצוע אך ההחלטה הסופית הינה של הועדה  תנאי מוקדםהוא  רכז מקצוע   אישור
 . הבית ספרית

 
 ל מקצוע/ות המגמה שאושר לך.ש הסופי ירשם האישורבתעודת סוף שנה, 

 
 :מי אינו בוחר מקצוע מוגבר

 ואומנות. ות ביוטכנולוגיהי' במגמ-תלמידים שהחלו ללמוד ב-
 תלמידי מב"ר ואתגר.-
 .אחדרק במקצוע מוגבר המעוניינים  תלמידי מחול ותאטרון-

וגם את המקצוע הנוסף  כעתקצוע נוסף, סמן את המגמה בה הינך לומד מבמידה ואתה מעוניין ב
 המבוקש.

 י"א.-המידעון הרצ"ב מתייחס רק למקצועות שלימודם מתחיל מ
 מפורטים באתר המקצוע, באתר ביה"ס. לימודי המשךכמקצועות הנלמדים 

 
 

 כתוב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים. מידעה. 1   :הערה 
 אוניברסיטאות ומכללות  –. מידע על דרישות המוסדות להשכלה הגבוהה 2               

 תמצא  באתר של כל מוסד.                   
 ב   ה   צ   ל   ח   ה                                                                 

 
 נחמה המברג                           

 ס/מנהלת ורכזת פדגוגית                               
 
 
 



 מבנה הלימודים בנתיב העיוני
 

מטרת הלימודים בחטיבה העליונה לאפשר לכל תלמיד לרכוש דעת בהתאם ליכולותיו ולנטיותיו 
שיסיים את לימודיו עם זכאות לתעודת בגרות מלאה וכך יבטיח את סיכוייו, להמשך מתוך רצון 

 תיכוני.-לימודים בחינוך העל
כמו כן , אנו רוצים ליצור יחד איתך  אקלים חינוכי שיאפשר לך להתפתח, ליהנות מחוויות גיל 

 ההתבגרות ולגבש לעצמך תשובות ערכיות, אזרחיות וחברתיות.
 

טיבה העליונה הוא תלת שנתי ובמהלכו ניגש התלמיד לבגרות במקצועות מערך הלימודים בח
 ברמה מוגברת. -החובה ובלימודי הבחירה 

                                                                                     
 מקצועות הליבה. –הכוונה למקצועות שכל תלמיד חייב ללומדם  –בלימודי חובה 

, שאותם בוחר התלמיד לפחותהכוונה למקצוע בחירה ברמה מוגברת, אחד  –ימודי בחירה בל
 ללמוד .

 
 א. מקצועות חובה 

 
 . מקצועות בהם חייבים להיבחן בבחינת בגרות : 7

 יח"ל  2 לשון,הבנה והבעה  יח"ל   2 תנ"ך
 יח"ל  3-4-5 מתמטיקה יח"ל  2 אזרחות

 *(יח"ל   3יח"ל )  4-5 שפה זרה )אנגלית( יח"ל 2 ספרות
 יח"ל  5 מקצוע בחירה מוגבר יח"ל  2 הסטוריה

 יח"ל   12-12בסכום  

 יח"ל ומעלה . 4באנגלית דרישות הכניסה לאוניברסיטאות הן של  *
 
 .  מקצועות חובה שאינם מסתיימים בבחינת בגרות: 2

מקצוע   ,או מזה"ת ניה שפה זרה ש , שעת חינוך, מחוייבות אישית, חינוך תעבורתי,חינוך גופני
  .מדעי  וכו'

 בבחינת בגרות. יםרק מי שבוחר ללמוד מקצוע מדעי ברמה מוגברת מסיימ
 
 :ברמה מוגברת  –. מקצוע בחירה 3

 מקצוע בחירה אחד. לפחות כל תלמיד חייב ללמוד 
(. 3ואשכול משני נוסף )אשכול  מקבילים עיקרייםמקצועות הבחירה חולקו לשני אשכולות 

 את  הצרופים האפשריים לתלמידים שירצו ללמוד שני מקצועות .ו הם מציגים יחדי
 מוגברים  .מקצועות לתלמידים שהשגיהם הלימודיים טובים מומלץ ללמוד שני 

בחירת שני מקצועות טעונה אישור ועדה בית ספרית שבה חברים יועצת השכבה, רכז השכבה, 
 רכז המקצוע, המחנך והרכזת הפדגוגית .

 
 צרופים אפשריים: -קצועות הבחירה ב. מ

 לא ניתן לבחור בשני מקצועות מאותו האשכול

 3אשכול  2אשכול  7אשכול  
 ביולוגיה

 מדה"ח : סוציולוגיה +
 פסיכולוגיה                 

 מנהל עסקים 
 ג"פ –ניהול משאבי אנוש 

 לימודי המשך   –פיסיקה 
 לימודי המשך  –כימיה 

 לימודי המשך –אומנות 
 מדעי המחשב 

 פילוסופיה 
 תקשורת המונים

 לימודי המשך -מחול
 לימודי המשך -ביוטכנולוגיה

 לימודי המשך-תיאטרון

  
       

  לימודי המשך       –ערבית  
 ספרות*

 *היסטוריה
 *תנ"ך

  
      

 
 
 
 
 



 

  יח"ל ולכן מחייב, בחירת מקצוע נוסף . 5ניתן להשלים ל 
 

כלשהו מספיק לפתיחת יותר מקבוצה אחת, המקצוע  במידה ומספר הבוחרים במקצוע
  !!!ילמד בשני האשכולות

 
יח"ל מוענק בונוס במוסדות להשכלה  5ברמה  של המוצעים לכל המקצועות , נכון להיום

 גבוהה.
 

 קבוצת לימוד תיפתח אך ורק אם יבחרו במקצוע       לתשומת לבכם:
 תלמידים. 12לא פחות מ                      

 
 ג. שינוי מקצוע  מוגבר

 
 הרבעוןאם התחלת ללמוד את המקצוע ומסתבר שטעית בבחירתך, תוכל לפנות )בכתב( עד סיום 

 ליועצת השכבה בבקשה לשנות את מקצוע הבחירה. הראשון 
  

 בקשתך תידון בחיוב אם:
 

 הנך עונה על דרישות המקצוע אותו אתה מעוניין ללמוד. .1
גירת קבוצת הלימוד בגלל הפחתת מספר עזיבתך את המקצוע לא תגרור ס .2

 תלמידים  מתחת למינימום הנדרש.
 יש מקום בקבוצת הלימוד אליה אתה רוצה להצטרף. .3
)עד  שעליך להשלים במקצוע המבוקשתעמוד בהצלחה במבחן כניסה על החומר   .4

 לזמן הצטרפותך(.
 

  לבוחרים שני מקצועות  -אחד ד. ויתור על מקצוע מוגבר
 

. לימוד המקצוע בשנה הראשונה  יחשב רק בסוף שנה"לע מוגבר תתאפשר עזיבה של מקצו
 כחלק מיחידות הלימוד הפנימיות בתעודת הבגרות .

במקרים חריגים יש לפנות אל הרכזת הפדגוגית לקבלת אישור להפסיק את הלימוד לפני סוף 
 שנה.

 
  שיטת הרישום ובדיקת הזכאותה. תעודת הבגרות : 

 
 ת הרישום בתעודת בגרו .1

 
 צד שמאל צד ימין

 ציונים בבחינות חיצוניות
 )מקצועות החובה והבחירה (

  ציונים במקצועות שלימודם הסתיים
בכיתה י', ללא בחינת בגרות חיצונית 

. 
  . ציון בחינוך גופני 
  ציון במחוייבות אישית 
  ציון בחינוך תעבורתי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 :זכאות לתעודת בגרות  . 2

 
 תנאים הבאים : היח"ל ) יחידות לימוד( וחייבים להתמלא  82לפחות  תלמיד חייב

 
 בציון חיובי. )כולל יחידות פנימיות ללא בחינות בגרות(.   לימודי החובהסיים את  .א
במקצוע אחד, בתנאי  שזה לא  50בכל בחינות החובה  או שיש לו ציון  בהצלחהנבחן  .ב

 בלשון, הבנה והבעה .
 מקצוע בחירה  )בנוסף לאנגלית(. –יח"ל  5נבחן בבחינה אחת לפחות ברמה של  .ג
 יחידות לפחות. -21 -נבחן בבחינות בגרות חיצוניות  ב .ד
 בחינוך גופני. ציון חיוביקיבל  .ה
 קיבל ציון חיובי  ב"מחויבות אישית". .ו

 
 כיצד תחשב את מספר יח"ל שלך בתעודת הבגרות?. 3
 

 לבחינות חיצוניות. יחידות החובהמופיעות מספר  1בטבלה א'   .א
 .21-25בהתאם לרמת לימודך  באנגלית ובמתמטיקה  ינועו יח"ל שלך בין 

)המינימום הנדרש( יצטרפו המקצועות שלמדת ב י' או תילמד  -22לשאר היחידות עד ל  .ב
    ציון חיובי.ב י"א  שאין חובה להיבחן בהם בבגרות חיצונית,   ויש לך בהם 

 כמו כן בצד שמאל יופיע ציון בחינוך גופני . .ג
 

 
  - מקצועות הבחירהמידע על 

יח"ל  2 ות ברמה שלמקצוע
  שלימודם מתחיל מכיתה י"א.

לפי סדר ים פיעהמקצועות מו
 .הא"ב

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


