לתלמידי כתות י' והוריהם
במסגרת ההערכות לקראת שנה"ל תשע"ג ,מוגשת לכם בזאת חוברת תוכנית לימודי
הבחירה לכיתות יא'.
כידוע לכם ,תכנית הלימודים מורכבת ממקצועות חובה וממקצועות בחירה .כל
מקצוע נלמד בהיקף מתאים ומוגדר ,במספר יחידות לימוד (יח"ל).
התוכנית הינה דו שנתית לכיתות יא' ויב'.
הזכאות לתעודת בגרות מחייבת את התלמיד ב 03 -יחידות לימוד בלימודיו בחטיבה
העליונה.
 03יחידות הלימוד מחולקות למינימום של  22יח"ל ועמידה בהן בבחינת בגרות
חיצונית ועוד  9יח"ל אותן לומד התלמיד במסגרת בית הספר ונבחן בבחינות פנימיות.
אם בחר התלמיד בתכנית לימודים מורחבת יותר לבחינות הבגרות ,הרי שיצטרך
מספר יחידות פנים בית ספריות קטן יותר ובתנאי שהסה"כ יעמוד על  03יחידות
לימוד לפחות.
חינוך גופני הינו מקצוע חובה ורק מי שקיבל בו ציון "עובר" ,זכאי לתעודת בגרות.
מקצועות החובה הנלמדים בכיתות יא' – יב' הם:
תנ"ך ,לשון ,הבעה עברית ,ספרות ,היסטוריה ,אזרחות ,אנגלית ,מתמטיקה וחנ"ג.
מקצועות הבחירה:
ביולוגיה ,כימיה ,פיסיקה ,תנ"ך ,ספרות ,אומנות ,תאטרון ,ערבית ,צרפתית ,מדעי
החברה ( -סוציולוגיה ופסיכולוגיה) ,גיאוגרפיה ,מדעי המחשב.
במקצועות תנ"ך וספרות התלמיד לומד במסגרת הבחירה בהיקף של  0יח"ל
המתווספות ל 2 -יח"ל החובה – סה"כ  5יח"ל (לכל מקצועות הבחירה – מתווסף
בונוס בממוצע המשוכלל האוניברסיטאי).
לימודים על-אזוריים:
תלמיד שהחל ללמוד בכיתה י' לימודים על-אזוריים  -בוחר שני מקצועות בחירה נוספים
מוגברים בגימנסיה.
עם תום מחצית א ,של כיתה יא' ,תבחן האפשרות לשחררו מאחד המקצועות
הבחירה בביה"ס.
בתקופה הקרובה יתקיים מפגש להסבר אפשרויות הבחירה לתלמידים .כל תלמיד
יקבל ייעוץ אישי במהלך הבחירה וההורים יוזמנו לערב חשיפה.
הנכם מוזמנים לקרוא בעיון את תכני המקצועות השונים .חוברת זו תסייע לכם
להגיע לבחירה המתאימה.

מקצועות הבחירה
בחטיבה העליונה ניתנת לך הזדמנות לבחור מתוך מגוון רחב של אפשרויות ,מקצועות
התואמים את נטיותיך ,בהם תרחיב ותעמיק .במהלך לימודיך בחטיבה העליונה עליך
לבחור שני מקצועות בחירה בהיקף של  5יח"ל או השלמה ל 5 -יח"ל.

שני בתי המקצועות מחולקים לשני בתי בחירה על מנת לאפשר שילובי מקצועות רבים
ככל הניתן .כל המקצועות השייכים ל"בית" מסוים נלמדים בו זמנית ולכן ,מכל קבוצה
ניתן לבחור מקצוע אחד בלבד.
מקצוע שתסיים ללמוד בכיתה י' יזכה אותך ב 1 -יח"ל פנימית.
שיקולים לבחירת הרכב מקצועות הבחירה:
* עניין – רצוי שתבחר מקצוע שמעניין אותך ושייתן לך סיפוק והנאה מלימודיך.
* התאמה ליכולת – עליך לבחור מקצוע שתוכל/י לסיימו בהצלחה.
* איזון בעומס הלימודים – צריך לקחת בחשבון פעילויות נוספות ותחביבים
שלך ,באופן שהעול הכולל לא יהיה גדול מדי.
* איזון בין תחומי דעת – אנו ממליצים לך לאזן בחירתך באופן שיבואו לידי ביטוי
עניין שונים .זאת מכיוון שכאדם בוגר רוב המקצועות שתלמד יתאפיינו
תחומי
צרה ,וזוהי בעצם כמעט ההזדמנות האחרונה לרכוש השכלה רחבה
בהתמחות
ומעמיק.
באופן שיטתי
כדי להגיע לבחירה אחראית ושקולה אנו מציעים לך ולהוריך להתייעץ עם צוות בית
הספר :מורים מקצועיים ,רכזי מקצועות ,מחנכים ,יועצים וחברי צוות הניהול.
בחירתך תיבדק ותישקל .כל שינוי בבחירה במהלך שנת הלימודים מחייב אישור רכז
השכבה וההורים.
קבוצת לימוד תמנה  11תלמידים לפחות .במקרה שקבוצת לימוד לא תיפתח בשל מיעוט
בוחרים ,נבקש מן הבוחרים לשנות את בחירתם .נשתדל להיענות לפניה של קבוצה של 11
תלמידים ויותר שיבקשו לפתוח מקצוע בגוש בחירה אחר מהמוצע.
תלמיד אשר ירצה לשנות מקצוע בחירה יוכל לעשות זאת בתנאי שהדבר לא יפגע
בקבוצה אותה הוא עוזב מבחינת מספר התלמידים ובתנאי שיש מקום בכיתת הלימוד
המבוקשת .על התלמיד לעמוד בדרישות הקבלה להשלים את החומר שנלמד.
משמעות הבחירה:
* המקצועות שאתה עומד לבחור כעת ברמה מוגברת של  1יח"ל הם מקצועות
הנלמדים בתוכנית דו-שנתית .בחירתך כעת היא התחייבות ארוכת טווח.
* הבחירה צריכה להיעשות בתשומת לב ומתוך מחשבה.
* מספר מקצועות בחירה התחילו בכיתה י' ולפיכך החלפת מקצוע תחויב בהשלמות
שיהיו באחריותך

