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 עולים לחטיבה העליונה
 

ן לקראת המעבר לחטיבה העליונה. המעבר שנה זו מאופיינת בתהליך של חשיבה, עשייה ותכנו

לחטיבה העליונה בבית ספר שש שנתי הוא קל יותר מאחר והמרחבים והמורים ברובם  מוכרים. אף 

על פי כן, על החניכים, עליכם כהוריהם ועלינו כצוות חינוכי מוטלת האחריות להתכונן למעבר זה 

 עם אתגרים חדשים מאידך. שטומן בחובו הזדמנות לצמיחה והתפתחות מחד והתמודדות

המטרה המרכזית של הצוות החינוכי בבית החינוך, היא לאפשר לכל חניך/ה להגיע למסגרת 

הלימודית המתאימה לכישוריו ויכולותיו. אנו מכוונים את הבוגרים לערכים וכישורים כבני אדם, 

 שנות לימוד, בגרות מלאה ותעודה איכותית. 12לסיים תעודת 

מסגרת הלימודית המותאמת לצרכים ולרצונות, אנו רואים בדמות המחנך/ת דמות מנת להגיע ל-על

רכזת שכבה, מרכז למידה,  -משמעותית המובילה את התהליך, בשיתוף המשאבים העומדים לרשותו 

 פסיכולוגית, ייעוץ, רכזי מקצוע, מורים מקצועיים והורים כמובן.

 
שאילת שאלות  –צע בעזרת חקר מוקיר תהליך הלמידה לקראת המעבר לחטיבה העליונה מתב

 מאתגרות המזמנות להתמודדות, ומוקירות את העוצמות של החניך/ה.  
 

  מטרות תהליך הלמידה בשכבת ט'
 
 לעזור לחניך לחקור את פעולותיו באופן אובייקטיבי, להביאו לזהות את החסמים ולמצוא . 1

 דרכים להתגבר עליהם.

תו בתהליך בחירה, בו יהיה מסוגל לצייר באופן מדויק )עד כמה להדריך את החניך וללוות או . 2

 שניתן(, תמונת חלום של מצב עתידי רצוי בהתאם ליכולות ולמציאות.

 

 :תהליך הלמידה כולל
 

 התנסות בבחירת שיעורי העשרה. 

 שיעורי מחנך המתמקדים בבחירה. 

הלימודית במגמות  שיחות בכתות, הצגה כללית של המסגרת –הסבר על תהליך בחירת מגמה  
 ומסלולי הלימוד הייחודיים אתגר ומב"ר לצד המסלול העיוני. 

 חניך, בהשתתפות יועצת בהתאם לרצון החניך.  –שיח מחנך  
זיהוי ואיתור חניכים  -יח בצוות בין מקצועי עם מחנך כיתה, מחנכי מקצוע, יועצות, מנהלים ש 

היכרות עם החניך במהלך לימודיו למגמות ולמסלולי לימוד בהתאם להישגים, לתפקוד ול
 בשנות החטיבה הצעירה.

שיח עם הורים )אסיפת הורים, ימי הורים, ערב הורי ט', שיחות אישיות לקראת מסלולי לימוד  
 בהתאם לצורך(.

 חשיפה למגמות באופק ולמגמות השילוב. 

 הרשמה למגמות, ראיונות קבלה ומתן תשובות לחניכים. 

 ת וועדת הקבלה.רישום למגמה, בהתאם לתשובו 

 
 .ו/הלבחירה המתאימה ל ה/אנו מאמינים שתהליך משמעותי יוביל כל חניך

 
 
 

 יהודית גור               אורית קטן                מירב אלימלך )אוחיון(    זיו שר          
 לת פדגוגיתמנהלת חט"ב                       מנה                 מנהלת בית החינוך      מנהלת חט"ע 
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 ומבנה תעודת הבגרות הבוגרתמאפייני הלימודים בחטיבה 
 

 עם המעבר לחטיבה העליונה, נכנסים החניכים למסלול למידה יותר תובעני.

כחלק מהמאפיינים של הלמידה בחטיבה העליונה, ישנה האחריות על בחירת המגמה והתמודדות עם 

העליונה מערכת השעות עמוסה יותר, החניכים נדרשים קבלת החלטה ובחירה מחייבת. בחטיבה 

 ליותר עבודה בבית ובעיקר אחריות על הלמידה ויותר עצמאות.

הלימודים בכל מקצוע מוערכים בדרך של מבחנים, של עבודות ובדרכי הערכה חלופיות שונות, והם 

 מכוונים לאפשר לכל חניך את הזכאות לתעודת בגרות.

 
 לימוד בבית חינוך אופק?מהם ארבעת מסלולי ה   

 
 מסלולים: 4במעבר מהחטיבה הצעירה, בסיום כיתה ט', לחטיבה העליונה ישנם 

 
 מסלול בגרות עיוני 

 
 זהו מסלול בו ילמדו רוב החניכים.  הוא כולל שתי מגמות לימוד.

לחניכים במסלול העיוני יש אפשרות לבגרות איכותית הן מבחינת היקף היחידות והן מבחינת 

, עתודה מדעית טכנולוגיתשגים. חניכים מצטיינים במתמטיקה ובמדעים יוכלו ללמוד במסלול של ההי

 ולסיים עם תעודת בגרות איכותית.

 

 מסלול בגרות רגיל  –מסלול מב"ר 
 

מסלול זה נועד לחניכים הזקוקים לתמיכה רחבה יותר בלמידה. בכל שנה נפתחת כיתת מב"ר אחת 

חניכים תעודת בגרות מלאה. מסלול זה מאפשר מכוון ומאפשר למסלול חניכים. ה 25בלבד, ובה עד 

פריסת  יח"ל במתמטיקה וללא אפשרות להרחבה נוספת במדעים או בערבית 3לבחור מגמה אחת, 

 הבגרויות במסלול זה מתבצעת גם בחורף וגם בקיץ כדי לאפשר הצלחה.

 יך/ה ולמשפחתו.ההחלטה על הצטרפות לכיתת מב"ר נעשית בתיאום בין ביה"ס לחנ

 

 מסלול אתגר
 

 ולעבודה בקבוצות קטנות. ידה המותאמת אליהם מסלול זה נועד לחניכים הזקוקים לתמיכה, ללמ

פריסת הבגרויות במסלול זה מתבצעת גם בחורף וגם בקיץ כדי לאפשר הצלחה ומבוססת על מיקוד 

 במקצוע מסויים והיבחנות. הלמידה היא לקראת בגרות מלאה.

 יח"ל במתמטיקה. 3עיצוב המוצר. חניכי אתגר ניגשים ל  לומדים במגמה טכנולוגית   במסלול זה

 

 מסלול חינוך מיוחד
 

. חניכי המסלול ילמדו לקראת תעודת זכאותם נקבעה בועדת השמהמסלול זה נועד לחניכים אשר 

 ת צילום.בגרות מלאה, אך כל חניך ייגש לבחינות הבגרות לפי יכולתו. המגמה למסלול זה היא סדנ
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 מהי תעודת בגרות?
 

הספר. לתעודת בגרות זכאי כל מי שעמד  –תעודת בגרות מוענקת במשותף ע"י משרד החינוך ובית 

בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות והחוקיות של משרד החינוך. התעודה מוענקת על ידי אגף הבחינות 

 די בית הספר.במנהל הפדגוגי, שאחראי על קיום בחינות הבגרות, ועל י

 

 בהמשך. –פירוט הדרישות לזכאות לתעודת בגרות 

 
 מהי יחידת לימוד?

 
 ש"ש בשנה אחת. 3בדרך כלל יחידת לימוד מוגדרת כהיקף החומר אשר יילמד במסגרת 

יחידות לימוד, המייצגות את רמת  3-5את מקצועות האנגלית והמתמטיקה ניתן ללמוד בהיקף של 

 ודי.הקושי וההעמקה בחומר הלימ

 יחידות לימוד כולל מגמה כדי להיות זכאי לתעודת בגרות. 21חניך חייב לצבור לפחות 
 

 מהו המבנה החדש של בחינת הבגרות?
 

החל ממחזור תשע"ה הנהיג משרד החינוך מבנה חדש של בחינות הבגרות. לפי מבנה זה, בכל מקצוע 

מהציון הסופי.  70%וערכה יהיה  לימוד, למעט אנגלית ומתמטיקה, תתקיים רק בחינת בגרות אחת,

נוספים תהייה "למידה משמעותית", תכנית לימודים עליה יעניק המורה ציון, אשר יועבר  30%

 למשרד החינוך ויחשב לציון בגרות לכל דבר.

 בגרות מתקיימים בכיתה י'. 30%רוב הלימודים לקראת 
 

 מהן דרישות הזכאות לתעודת בגרות? 
 

יחידות לימוד במקצועות עליהם יש בחינת בגרות חיצונית כמפורט  21ת על החניך/ה לצבור לפחו
 .לעיל, וכן לעמוד בדרישות ליחידות פנימיות

 
 מקסימום( –פירוט  המקצועות של הבחינות החיצוניות )מינימום 

 
 יח"ל המקצוע
 5-3 אנגלית

 5-3 מתמטיקה
 2 תנ"ך

 2 ספרות
 2 היסטוריה

 2 לשון הבעה והבנה –עברית 
 2 אזרחות

 5-15 אחד או שניים –מקצוע בחירה )מגמות( 
 21-35 סה"כ יח"ל חיצוניות

 
 פירוט המקצועות של היחידות הפנימיות

 
 בכיתה י'. ה זוכל החניכים ילמדו יחיד –  יחידה מדעית .1

 
בשני בבית ספרנו לומדים שני מקצועות בכיתה י': באחד נהוגה עבודת חקר, –השכלה כללית  .2

  נוך תעבורתי ובסופו ניגשים לבחינת תאוריה של משרד התחבורה.לומדים חי
      

 שלוש שנים. –לימודי חנ"ג  .3
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 זכאות לתעודת בגרות
 

 זכאות לתעודת בגרות מותנית בעמידה בתנאים הבאים:

 יח"ל לפחות. 16הצלחה בבחינות במקצועות החובה בהיקף של  ●

 יח"ל לפחות. 5של  הצלחה בבחינה במקצוע מורחב או במגמה בהיקף ●

 הצלחה במקצועות חובה הנערכים בהערכה פנימית. ●

 שעות. 180עמידה בתוכנית להתפתחות אישית ותרומה לקהילה בהיקף של  ●

 

 
 יחידות לימוד לפחות 21 –מקצועות חובה 

 היבחנות חיצונית
 

 מקצועות חובה
 בהערכה פנימית בית ספרית

 יח"ל 2 –תנ"ך 
 יח"ל 2 –היסטוריה 

 יח"ל 2 –אזרחות 
 יח"ל 2 –ספרות 

 יח"ל 2 –לשון והבעה 
 יח"ל 5עד  3 –מתמטיקה 

 יח"ל 5עד  3 –אנגלית 
 יח"ל 10עד  5 –מגמה 

 שעות 180 –חינוך גופני 
התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית 

 שעות 180 –
 שעות 30 –חינוך תעבורתי 

 שעות 90 –שיעורי מחנך 
 שעות 90 –חובת מדעים 

 

 וספת במסלול העיוני בלבדהרחבות נ
 יח"ל  5–ערבית 

 
 רק לחניכים במסלול העיוני -יח"ל 5פיזיקה 

 רק לחניכים במסלול העיוני -יח"ל 5ביולוגיה 
 

 
 מהו ציון הגשה ומהו ציון בהערכה חלופית? 

 

 המקצועות בהיבחנות חיצונית כוללים:

 ופית"ציון הערכה חל "למידה משמעותית" עליה מעניק המורה " %30* 

) בעבר נקרא ציון מגן או ציון בית ספרי(  "ציון הגשה"בחינת בגרות חיצונית. המורה מעניק  %70* 

ספרי משקף -מוענק לחניכים על ידי המורה המקצועי שמלמד במקצועות הבגרות השונים. הציון הבית

 ורים. פקוד ונוכחות בשיענלמד במשך שנה או שנתיים, כולל תאת הישגי החניך/ה במקצוע ה

הוא ציון משוקלל של ציון ההגשה עם ציון בחינת הבגרות באותו מקצוע. הציון  ציון הבגרות הסופי

 משתקלל כלהלן:

 ציון של הערכה חלופית - 30%

 (.30%( ושל הציון ההגשה )70%ציון משוקלל של בחינת הבגרות ) - 70%

 ה לבחינת הבגרות./ךבית הספר רשאי לא להגיש את החני -היעדרות ממקצוע   30%מעל 

 

 מהי בחינת מתכונת?
 

בחינת מתכונת היא מבחן הנערך לפני בחינת הבגרות, והוא מקיף את כל חומר הבגרות במקצוע מסוים. 

 .20-30%הבגרות ומשקלו בשקלול ציון ההגשה -הוא מתקיים כשבועיים לפני בחינת

 
 מהי תעודת בגרות איכותית?

 יח"ל אנגלית. 5 .1

 יח"ל מתמטיקה לפחות. 4 .2

 שעות בתכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית. 180 .3

 .90ממוצע מעל  .4
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 עתודה מדעית טכנולוגית

 תלמידי העתודה המדעית טכנולוגית הם תלמידים המרחיבים:

 יח"ל במתמטיקה 5 .1

 יח"ל במקצוע מדעי 5 .2

 יח"ל במגמה טכנולוגית  5 .3

 

 
 מוסדות האקדמיים?אילו מקצועות זוכים בבונוס בקבלה ל

 
 המוסדות האקדמיים מחשבים ממוצע בגרות משוקלל בתהליך הקבלה ללימודים אקדמיים.

 פרסם ועד ראשי האוניברסיטאות כי המקצועות הבאים יזכו לבונוס בציון המשוקלל: 6.12.16 -ב

 נ'. 35תוספת של  –יח"ל  5ברמה מתמטיקה  .1

תוספת  – יח"ל 5ברמה של "ך, היסטוריה וערבית אנגלית, כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, ספרות, תנ .2

 נ' לציון המשוקלל. 25של 

 נ'. 20תוספת של –)כל שאר המגמות(  יח"ל 5ברמה של כל שאר המקצועות  .3

 נ' לציון המשוקלל. 10-20תוספת של  – יח"ל 4ברמה של אנגלית ומתמטיקה  .4

 נקודות או יותר. 60את הבונוסים האלה מקבל רק מי שציונו הוא  .5

כל אוניברסיטה יש אפשרות להוסיף מקצועות מסוימים לרשימה המוסכמת, בהתאם ל .6

 לתחומי לימוד שונים.
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 דוגמה לתעודת בגרות
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 מהן מגמות? מהו "אשכול"?
 

גר מב"ר וחנ"מ. במסלול מגמה היא מקצוע בחירה מורחב. כל חניך לומד במגמה אחת במסלול את

העיוני בוחר החניך בשתי מגמות מתוך ההיצע המפורט בהמשך. חניכי כיתות ט' נקראים להשקיע 

מחשבה בבחירת המגמות, תוך התחשבות ביכולותיהם הלימודיות ובשטחי ההתעניינות שלהם. חניכים 

ורים בקבלת רבים בוחרים מגמות בהתאם לשאיפותיהם לעתיד, לכן חשובה מאד מעורבות הה

 ההחלטות בנוגע לבחירת מקצועות מורחבים.

אנו מחייבים כל חניך במסלול העיוני לבחור ללמוד בשתי מגמות. בחירה כזאת תעשיר את עולמו 

  .יותר לאיכותיתוהשכלתו של החניך, ותהפוך את תעודת הבגרות שלו 

אי לכך, לא ניתן ללמוד בשתי  זמנית.-המגמות מחולקות לשני אשכולות. כל המגמות באשכול נלמדות בו

 מגמות מתוך אותו אשכול.

 
 א"שפמקצועות ההרחבה והמגמות המוצעים לחניכי בית חינוך אופק בשנת ת

 
 אשכול א' -הרחבות 

 
 רק לחניכים במסלול העיוני. –יח"ל  5 –פיזיקה 

 רק לחניכים במסלול העיוני. –יח"ל  5 –ביולוגיה 
 סלול העיונירק לחניכים במ –יח"ל  5 –ערבית 

 יח"ל. 5 –מקצוע הומניסטי 
 

 אשכול ב' –מגמות אופק 
 

 יח"ל. 5 –מנות ו.מגמת א .1
 יח"ל. 10 –מגמת רפואה  .2
 יח"ל. 5 –מגמת מנהיגות חינוכית לשינוי חברתי  .3
 יח"ל. 8 – 10 –מגמת עיצוב המוצר  .4
 יח"ל. 8 – 10 –מגמת צילום  .5
 יח"ל. 5 –מגמת חנ"ג  .6
 יח"ל. 5 –מגמת תיאטרון  .7

 
 

 תינתן חוברת בנפרד.-אשכול ב'  –ות בשילוב האיזורי מגמ
 

 סולם צור
 

 יח"ל. 10 –מדעי המחשב  .1
 יח"ל. 10 –אלקטרוניקה ומחשבים  .2
 יח"ל 5 –מדעי הסביבה  .3
 יח"ל. 5 –כלבנות  –חקלאות  .4
 ניהול השיווק . .5

 
 מגמות כברי

 
 יח"ל. 5 –מוסיקה  .1
 יח"ל. 5 –מחול  .2
 יח"ל. 5 –קולנוע  .3
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 ם באופקמגמת הצילו

 
 

בעולם שבו המדיה משחקת תפקיד משמעותי ובזמן שלכל ילד יש סמארטפון עם מצלמה, אנחנו 
 במגמת הצילום מחזירים לשימוש את היכולת להתבונן לעומק. 

התלמידים שלנו לומדים להעריך מחדש את משמעות הדימוי המצולם ואת ערכו.  בניגוד לטכניקה 
מסך ויצירת דימוי סתמי תוך שבריר שנייה, תלמידי מגמת  העכשווית והרווחת, של  לחיצה על

 הצילום מחזירים לפעולה פרקטיקה נשכחת: יכולת ההתבוננות. 
תהליך לא קצר עובר הדימוי מרגע הגייתו ועד להדפסתו ותלייתו על קיר ואנחנו מלמדים את 

 תלמידינו  להתעכב על כל שלב ושלב בו. 
 

 שאים הבאים :תלמידי המגמה מתמקצעים בעיקר בנו
 * צילום במצלמות אנאלוגיות )מצלמות נגטיב(

 * פיתוח תמונות ידני  )מעבדת שחור לבן( 
 * הכרה מעמיקה של המצלמה הדיגיטאלית 

 )תכנה מקצועית לעיבוד תמונה ( ” " photoshop* תכנת ה
 * צילום סטודיו )צילום מוצר, צילום אפנה, צילום פרסומת ועוד..(

בהם לומדים הצלמים הצעירים להשתמש בכדי להביע את עצמם, את אישיותם ואת כל אלו הם כלים 
 דעותיהם השונות. 

אנחנו מאמינים כי הצילום הוא אמצעי נפלא ויצירתי לביטוי אישי ומעודדים את התלמידים 
 להשתמש בו.

 
 יחל'. 10מגמת צילום מובילה את תלמידיה ל בגרות של 

 ולים:תכנית הלימודים מורכבת משני מסל
 יחל' 5"אופטיקה יישומית" : תיאוריה וטכניקה =  .1
 יחל' עבודה עיונית. )למצטיינים( 2יחל' +  3"מערכות צילום" : צילום מעשי )תערוכות(= .2

 
 

 תנאי קבלה: 
 

 מגמת הצילום היא מגמה חוויתית המעצימה מאד את תלמידיה אך היא אינה מגמה פשוטה.
 ל עיוני ומגוון .מסלול ה"אופטיקה היישומית" הוא מסלו

מסלול הצילום המעשי דורש מן התלמידים יצירתיות, אחריות ומשמעת עצמית גבוהה מאד. יכולת 
 לעבודה עצמאית ולעמידה בלוח זמנים. 

 
לפיכך אנחנו מקפידים לקבל למגמה  תלמידים אשר תעודות כתה ח' ו ט' שלהם מעידות על כך שרמת 

 ית מאפשרים את שילובם במגמה. התלמידות שלהם, והיכולת לעבודה עצמא
 

 מה להביא לראיון הקבלה ?
 לראיון הקבלה חובה להביא:
 גיליון ציונים של סוף כתה ח'

 גיליון ציונים של מחצית כיתה ט'
 תיק עבודות : עליו יקבלו התלמידים הנחיות בהמשך

 
יא אוסף צילומים בנוסף תוכל/י להציג לפנינו כל צילום שלך שאת/ה מעוניינ/ת שנראה. )ניתן להב

 בדיסק נשלף(
 

 **על כל תלמיד במגמה להצטייד במצלמה מקצועית ובחצובה כבר בראשית כתה י'.
 

 בכל שאלה ניתן לפנות אל מיכל רונן )מרכזת המגמה(
Michallronen1@gmail.com 

 
 בהצלחה ולהתראות 
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 מגמת עיצוב מוצר באופק
 

 התחומים החדישים והמרתקים היום. שנים אל עומקו של אחד  3מסע יצירתי של 

כבית ספר לחדשנות וכאינטליגנציה  –'עיצוב המוצר'  -יש המגדירים  את התחום 
 נראית לעין, המשמשת את האדם דרך מוצרים שמשתמשים בהם ביום יום.

לימודי עיצוב תעשייתי במגמה מכשירים ומטפחים את הלומדים/ות בה כמעצבים צעירים בשיטת 
ועם אמירה אינטליגנטית, גמישות מחשבתית וכישורים מקצועיים טכניים. מיומניות החקר האישי 

המסייעות בביצוע הכנת מודלים בחומרים שונים, שרטוטים ופרזנטציה הכוללת חומרים דו ממדיים 
 או שרטוטי ,תלת מימד שמלווים כל הגשת פרויקט. 

ירתיות, קשר לסביבה המקומית והעולמית : הינו תאורטי, מעשי, פיתוח דמיון, יצ הידע הנרכש במגמה
 בה אנו חיים, אכפתיות אזרחית וחברתית עם עשייה מתוך השראות מעוף ואהבה.

כל תלמיד מתמודד עם אתגרים רבים ומגוונים במהלך פיתוח וביצוע פרויקטים, כשבכל אחד ואחד 
יצובי, לייצר כיוון מהם עליו להבין את האובייקט, החלל והמסר התקשורתי, להגדיר את האתגר הע

מחשבה ראשוני, לבחון ולבחור תהליכי פיתוח מתאימים ולהעריך את כל מרקם ההקשרים האפשריים 
בין המוצר, הצרכן ולתוצר הסופי. הפרויקטים נתמכים בחומר גרפי מלווה )דו ממד( ומתרחב למדיות 

הספר האלקטרוני ועוד  שונות. השילוב של האינטרנט, מכשיר הטלפון החכם, הג'י.פי.אס, הטאבלט,
ממשקים חדשים המומצאים כל רגע, יצר עולם ויזואלי ותקשורתי חובק כל, הנמצא בכל מקום ובכל 
זמן ואת כל הכלים האלה נרתום ונשתמש בהם על פי הצורך להצגת הפרויקטים בצורה הטובה והנכונה 

 ביותר. 

ם והעיצוביים של המציאות. לכל תלמיד אנו מעודדים יצירתיות, מקוריות ורגישות למאפיינים הצורניי
ניתנת  בפרויקטים, הזדמנות לפיתוח עצמי כיוצר ייחודי, תוך כדי התייחסות לסביבה בה הוא לומד וחי 

 ולבטא דרכם, דעה אישית ואמירה ייחודית על הדברים.

ממפעלי המגמה הינה חלק מתוכנית רחבה של שיתוף פעולה בין חינוך ותעשייה מקומית בה נרתמו מס' 
 האזור לתמיכה ולווי צמוד לתלמידים במטרה לייצר קשר רב דורי, בין מעגלי העבודה ודור העתיד.

יחידות לימוד לבגרות, הכרות ושליטה בתוכנות  10יסיים בוגר המגמה עם :   -בסיום מסלול הלימודים 
 פרויקטים בעיצוב מוצר המוגשים כבחינות בגרות. 2מחשב מקצועיות, 

 תנאי קבלה:

בו תבחן בשיחה  -  מפגש התנסות של ביצוע משימה אצלנו בכיתת העיצוב + ראיון אישי .1
התאמת התלמיד על פי רמת מוטיבציה, רצון ללמוד את התחום, רמת סקרנות גבוהה ואחריות 

 אישית לביצוע למידה עצמית. 
 נתוני תעודות: סיום כיתה ח' ומחצית ראשונה של כיתה ט'. .2
בו יהיו עבודות שנעשו ע"י התלמיד מכל תחום  –( 10מי עבודות )עד יש אפשרות להביא צילו .3

 רעיונות להמצאות 2,  ו / או  שהוא, אותו ייבחר התלמיד להביא אתו לבחינה
אפשר לשרטט אותם בסקיצת רישום פשוטה המסבירה את  – שיש לו לעיצוב מוצרים חדשים

 נות במילים.או ברישום מושקע יותר ולכתוב תיאור של הרעיו –הרעיון 
 

 מתקן למשהו....בגד שתפרתי....משחק שהמצאתי. דוגמאות למוצרים:         
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 באופקספורט מגמת 
 

 : המגמה מיועדת
 

 לכל תלמידה או תלמיד שרואים בספורט תחום עניין משמעותי. 
לספורטאים וספורטאיות פעילים לשלב לימודים מסגרת לימודית שתתמוך ותאפשר בלהיות  

 ועיסוק אינטנסיבי בספורט.
 

המגמה מגמה  נעמיק את הידע העיוני והמעשי במדעי הספורט, הפעילות הגופנית והאימון. בוגרי ב
והלימודים במגמה מוכרים לבונוס אקדמאי, בנוסף! העומדים  יחידות לבגרות 5זכאים ל

  .מדריך מוסמך למשחקי כדור ומחבט מתאם ווינגיטך חיצונית, בקריטריונים יזכו לתעודת מדרי
                   

 יח"ל( 3נושאי לימוד עליהם ניגשים לבחינת בגרות בסוף יא) 
 

אנטומיה,  פסיולוגיה של המאמץ.  פסיכולוגיה של הספורט..  תולדות החינוך הגופני והספורט.  תורת 

 כושר גופני.

 (1צונית +יחידה לימוד מסלול מעשי )תעודה חי

 .    outdoorכושר ודת מדריךתע, אפשרות א. מדריכי כושר גופני

 אפשרות ב. תעודת מדריך חיצונית ממוסד מוסמך)העלות על חשבון התלמיד(

 לתלמידים שבוחרים באפשרות ב תהיה אפשרות לא להשתתף בשיעורים המעשיים.

 ב("ייחידת לימוד ב 1או פסיכולוגיה ) הרחבה בפיזיולוגיה

 ילוב עבודת חקר בנושא נבחר.בש

 מידע נוסף 

 .בנוסף ללימודים הרגילים יקבלו תלמידי המגמה כלים לעבודה בסביבה מתוקשבת 1

 ושימוש בתכונות אופיס וסביבות העבודה של גוגל.

 הרצאות, פעילות ימית פעילות אתגרית. . במסגרת פעילות המגמה ישולבו סיורים לימודיים,2

של המגמה יתקיימו בקנטרי בעברון מתוך רצון לחשוף את התלמידים  . השיעורים המעשיים 3

 לפעילויות כושר מגוונות.

 .במסגרת לימודי המגמה יצפו התלמידים בסרטים העוסקים בספורט ובספורטאים. 4

 .מערכת המגמה מותאמת לספורטאים פעילים.5

 
 תנאי קבלה

 
  עיסוק ואהבה לספורט. 
 יכולות הדרכה ועבודת צוות 
 גופנית ומיומנות בתחומי ספורט מגוונים. יכולת 
 או הוכחה להתקדמות משמעותית בלימודים במחצית השנייה של ט. 75ציון ממוצע מעל  
 המלצות מחנכים ומאמנים. 
 ומעלה בחינוך גופני בכיתה ט'  85ציון  
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 מגמת תיאטרון באופק

 
 

י המדיה התיאטרונית, מתוך רצון מגמת התיאטרון שואפת לפתח מודעות, סקרנות והבנה של מאפיינ
 לכוון את התלמידים להיות צרכני תרבות ערניים ומעורבים.                                                   

לפתח את הכישורים האישיים של כל תלמיד ולתת ביטוי אישי וקבוצתי במסגרת הכיתה )כקבוצה 
 אטרון.תומכת( תוך דגש על שיתוף פעולה בעבודת התי

התיאטרון הוא כלי עבודה נפלא, המכיל בתוכו את כל סוגי האמנויות, ובכך פותח אפשרויות רבות 
להתנסויות שונות ומגוונות לכל אדם , לכל תלמיד, ומאפשר צמיחה אישית דרך חקר אמיתי של האישי 

 ושל האחר.
 

גות וסגנונות בתיאטרון נלמדים הנושאים: שפת התיאטרון, תיאטרון ישראלי, קומדיה טרגדיה וסו
 ריאליזם, תיאטרון אפי, אבסורד, תיאטרון פוסט מודרני ועוד. -20המאה 

 
נלמדות מיומנות משחק בסיסיות דרך סדנאות מעשיות של "עבודת השחקן על עצמו".. בכל כתה נתמקד 

 שילמד דרך חקר נושא מתחילתו ועד הפקתו לפני קהל. 30בפרוייקט ייחודי אחר השייך %ל

ה י"ב בוחרים התלמידים במחזה אותו הם יפיקו בעצמם. הם יקחו על עצמם תפקיד בהפקה, הן בכת

כשחקנים והן כבעלי תפקידים הפקתים כגון: בימוי, הפקה, כוריאוגרפיה, סאונד, תאורה, עיצוב 

 תלבושות ועוד.על הפקה זאת יבחנו בבחינה חיצונית )בגרות(.

ידים בסדנאות נבחרות אשר מועברים על ידי אמנים בנוסף לשיעורים השוטפים, ישתתפו התלמ
מהתחום במסגרת בית ספרית או בימי תיאטרון מרוכזים. הסדנאות באות להעשיר את התלמידים עם 

 גישות, עבודה משחקית ודעות נוספות.
התלמידים צופים במבחר הצגות ממיטב הרפרטואר והפרינג'  בארץ, זאת לאחר הכנה מוקדמת לצפייה 

 זוכים להיפגש עם השחקנים והיוצרים של ההצגות.בהצגה ו
 

 יחידות. 5סה"כ 
 

מרצון, התמדה, השקעה, כבוד הדדי, פתיחות ומוכנות להתנסות בחוויות  בחירה מיומנות נדרשות:
 חדשות. יכולת הבעה בע"פ ובכתב.

 
יים והגשתם נוכחות חובה, צפייה בהצגות, ביצוע תרגילים מעשיים, אישיים וקבוצת דרישות לימודיות:

 בזמן. הגשת עבודות עיוניות ומבחנים.
 

 .: סדנת משחק וראיון אישיתנאי קבלה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



16 

 

 
 מגמה חדשה לחניכים פורצי דרך

 מגמת מנהיגות חינוכית לשינוי חברתי
 

מגמה חדשה בארץ ובאופק מבוססת על תכנית לימודים ייחודית שמפותחת באופק ומשלבת את לימודי 

 יולוגיה עם חינוך והובלת פרויקט התערבות חינוכי חברתי בקהילות הסובבות את בית החינוך.הסוצ

יחידות של חקר והובלת  3יחידות עיוניות בסוציולוגיה,  2יח"ל:  5המגמה מציעה בגרות בהיקף של 

 פרויקט חינוכי חברתי בקהילה.

 
 מטרות המגמה:

 
 די התערבות חינוכית ואקטיביזם חברתי.התנסות של התלמידים בהובלת שינוי חברתי על י 

 יכולת של התלמידים להתבונן במציאות החברתית, לזהות ולהמשיג בעיה או אתגר חברתי. 

 יכולת לפתח תכנית התערבות, ליישם את התכנית תוך מדידה והערכה שלה. 

 י. רכישה ופיתוח של כישורי מנהיגות תוך גיוס צוות לפעילות אקטיבית של שינוי חברת 

 חיבור בין ידע עיוני ליישום הידע הלכה למעשה בחברה. 

 התנסות בלמידה בצוותי מחקר ובמליאת הכיתה. 

 העצמה של הערך העצמי והאמפטיה לזולת. 

 רכישה של מיומנויות אקדמיות של מחקר ופעולה. 

 

 מבנה המגמה:
 ום המנהיגות.בכיתה י' ילמדו מבואות בסוציולוגיה בחינוך ובנושאים הקשורים לתח

 בסוף כיתה י' יוכלו התלמידים לבחור בין שני מסלולים:

תלמידים שיפגינו יכולות עיוניות גבוהות ויביעו רצון יוכלו להגיש הצעת מחקר ולכתוב עבודת  .1

 יח"ל במסלול מדעי החברה.  5מחקר צמודה ברמה של 

ציולוגיה בסוף כיתה תלמידים שיבחרו במסלול הפרויקט החינוכי יבחנו בבחינת הבגרות בסו .2

 יב'.  -יא' וימשיכו לתכנון וביצוע הפרויקט ביא'

 
 תכנים ודגשים

 
תכנית הלימודים היא תלת שנתית, בכיתה י' ילמדו יסודות בסוציולוגיה, הגות חינוכית, מנהיגות, חברה 

ניות וקהילה. ביא' ילמדו נושאים הקשורים לאיתור צרכים ובעיות חברתיות, דרכי פתרון, פיתוח תוכ

 התערבות, מדידה והערכה, צדק חברתי ורב תרבותיות. 

 הכיתה תחולק לצוותים שיזהו בעיה חברתית ויתכננו מענה לבעיה. 

 ביב' יוציאו התלמידים את התכנית לפועל דרך גיוס כוח אדם.

 מכיתות ט', י', יא', הכשרה וליווי החניכים לביצוע המשימה. 

 המעורבות החברתית. עבודת חניכים אלו תוכר כחלק משעות

במהלך שלושת השנים יתקיימו במגמה סיורים לימודיים להכרת הזירות והקהילות, יוזמנו מרצים 

אורחים בעלי ניסיון שיצרו שינוי חברתי על ידי מנהיגות ופעולה. יתקיימו סדנאות להעמקת הידע 

 והמיומנויות שנרכשו בכיתה. 

 
 פרופיל התלמידים ותנאי קבלה:   

 
תאימה לתלמידים מובילים וסקרנים, בעלי יכולות עיוניות שמעוניינים לקחת אחריות המגמה מ

ולהוביל לשינוי חברתי. לקראת ההרשמה יערך יום ראיונות שבו תינתן משימה קצרה ותערך שיחה  עם 
 מורי המגמה. יש להביא תעודות של מחצית ב' של כיתה ח' ומחצית א' של כיתה ט.'
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 אה בשיתוף בי"ח נהריה באופקמגמת מדעי הרפו
 

בבסיס התפיסה הרעיונית של המגמה עומדת ההכרה בחשיבות החשיפה של בני נוער לעולם הרפואה 
המתקדם של שנות האלפיים. הלימודים וההתנסות הקלינית ישפיעו על התנהגות בני הנוער כצרכני 

מונעת ואת המודעות  בריאות וכחוקרים לעתיד, יגבירו בקרב הלומדים את המודעות לרפואה
להתנהגות בריאותית והצלת חיים, ויחזקו את הפן החברתי של ערך ההתנדבות והתרומה לחברה. 

התלמידים במסגרת ההתנסות הקלינית יתנדבו במסגרות רפואיות שונות על פי בחירתם כמו מד"א, 
 בית חולים, קופות חולים וכ"ו.

ם, תוך שימוש בחשיבה רפואית ובהתנסות התלמידים ילמדו נושאי לימוד מורכבים ומתקדמי
במצבים שונים כגון: ניתוח מידע, דרכי מיון, דרכי דיון, הבחנה בין עיקר לטפל, בניית סדר עדיפויות, 

 חשיבה יצירתית, והתמודדות במצבי לחץ.
התלמידים ירכשו ידע בסיסי במדעי הבריאות והרפואה ויוכלו לנתח אירועים רפואיים, להגדיר בעיות 

 לנסחן תוך העלאת פתרונות מקוריים.ו
התלמידים ילמדו לפתח חשיבה יצירתית וביקורתית, תוך ראייה מערכתית, תכנון קפדני, מקצועיות, 

 מסירות ודייקנות.
התלמידים ילמדו עם קבלת החלטות, לגבש לעצמם ערכים חברתיים ואישיים, ולהתמודד עם דילמות 

 אקטואליות בתחום הבריאות והרפואה.
 למידים ייחשפו לטיפולים חדשניים, מנגנוני פעולה טכניים, ושיטות אבחון.הת

התלמידים יכירו את מהות המדע היישומי, תוך חשיפה לשימושים קיימים ומתפתחים באמצעות 
לימוד השימוש בבדיקות ביוכימיות פשוטות ומורכבות, הסבת טיפול כירורגי לתרופות, שיטות אבחון 

 ה.וטיפול מתקדמות ברפוא
 התלמידים יסיירו במחלקות הרלוונטיות בבית חולים נהריה וישמעו הרצאות מפי רופאים.

 
 

 מקצועות הלימוד:
 

  –: הכרת מערכות גוף האדם מדעי הבריאות
 אנטומיה, פיסיולוגיה, קליניקה ורפואה מונעת.

 
 : כתיבת פרויקט גמר העוסק מערכות רפואיות

 בחקר מחלה.
 

 מבנה בחינות הבגרות:
 

 יח"ל. 5מדעי הבריאות 
 יח"ל. 5סה"כ יב'.  -יח"ל הגשת פרויקט והגנתו ב 5מערכות רפואיות 

 
 חובות נוספות:

 
 יח"ל:  ביולוגיה או פיסיקה שילמד בבית הספר האם.  5מקצוע מדעי נוסף ברמה 

 שעות במד"א ויש אפשרות להתנדב. 60התלמידים עוברים קורס בן 
  ומות נוספים הנוגעים לרפואה.ישנה אפשרות של התנדבות גם במק

 
 תנאי קבלה:

 
 יח"ל לפחות. 4שיבוץ בהקבצת מתמטיקה ברמה 

בדיקת התאמה ללימוד החומר העיוני והפעילות המעשית, באמצעות ראיון אישי ובאמצעות המלצתם 
 של מורי הביולוגיה והפיסיקה של התלמיד בכיתה ט'.

 יח"ל. 5לימוד מקצוע מדעי )ביולוגיה/פיסיקה( 
 

 בחירה במגמת מדעי הרפואה מתאימה לתוכנית עתודה מדעית טכנולוגית.
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 דברים שרציתי לשאול:
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 בהצלחה רבה בבחירה...

 בית חינוך אופקת צוו

 


