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 ,הורים יקרים

במסכת אבות למדנו בשמו של רבן גמליאל בנו של רבי יהודה: "יפה 
תלמוד תורה עם דרך ארץ", ובספר משלי מלמד אותנו שלמה המלך: 

פועלים "חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה". אנחנו 
לעידוד והכוונת בנותינו למצוינות אישית ולימודית לצד  בבית החינוך

 י לאהבת הזולת והארץ. חינוך ערכי ותורנ

צוות בית החינוך יעשה כל מאמץ לאפשר לכל בת למצוא את דרכה 
ולהתקדם בדרך המתאימה והייחודית לה ולמצות את הפוטנציאל 

 הטמון בה וזאת במסגרת הפעילות הלימודית, החברתית והערכית.
לחינוך והצלחת הבנות וכן רואים  צוות בית החינוך רואה עצמו מחוייב

בכם ההורים שותפים הכרחיים וחשובים למשימה זאת. תפישת 
החינוך שלנו דוגלת ביצירת רצף נוכחות הורי ומורי לאורך כל חיי 
התלמידה בבית הספר ומחוצה לו, והיכולת לקיום הרצף מושתת על 
 היכולת לקיים מערכת דיאלוג רציפה ופתוחה ביננו ובינכם. אנו

מעודדים אתכם לבוא ולהשמיע הארות והערות בכל נושא שתראו 
לנכון ולעשות זאת בדרכי נועם ותוך הבנה כי כולנו שותפים ומעוניינים 

 בהצלחת הבנות.
 

 "ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, 
 )סידור התפילה(לשמור ולעשות ..."

שהוא מלמד ומחנך ילמד, תקוותו, תפילתו של כל מחנך היא שכל מה 
יופנם וייושם בקרב תלמידיו. הלמידה יכולה להיעשות בדרכים רבות 

 דרך שניהם גם יחד.  - דרך הלב, דרך המוח - ומגוונות
וכשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם, כך גם דרכי הלמידה של כל 

 תלמידה ותלמידה.
ינוך נצליח כי בשותפות מלאה של ההורים וצוות בית הח ותאנו מאמינ

 לקדם כל בת ובת וביחד נעשה ונצליח.
 

ה ישלח ברכה במעשה ידינו ויסמכנו לעשות את "ויהי  רצון שהקב
 עבודתנו נאמנה.

 בברכה,                                        

 עפרה פאר,       אסתי פרידמן,                      מלי מכלוף,        
 נהלת בית החינוךממנהלת חט"ב                    סגנית מנהלת חט"ב  



 
 
 
 
 
 

בימים אלו אנו נערכים לבואן של בוגרות בנות ו' מכל בתי הספר 
 מיועדות ללמוד בבית חינוך אמי"ת רננים.ה
 

חינוך מאמין בהתחדשות פדגוגית ובמימוש הפוטנציאל האישי הבית 
מימוש מטרות בית החינוך ל מהווה צוהרשל כל בת ובת. חוברת זו 

 ולתכניות הלימודים השונות.
 

 כניות הייחודיות של בית החינוך:בחוברת זו יוצגו בפניכם הת
 

 מסלול דרש ומסלול פשט .1

 לימודי קמפוס .2

 לוגיתומסלול עתודה מדעית טכנ .3

 מרכז מהו"ת  .4

 שיתוף פעולה עם בית מתן .5

 היקליטת עלי .6

 מגמות לימוד בחטיבה עליונה .7

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 מסלול דרש 

 מסלול פשט
  
 

 מסלול דרש ומסלול פשט :
 

ולרצונה של  מסלולי "פשט" ו"דרש" נועדו לתת מענה ליכולותיה
 התלמידה להשקיע ולהתפתח גם מעבר לתכנית הלימודים.

 
 

מסלול "דרש" מציע לתלמידה העמקה והרחבה במקצועות השונים. 
מעבר לשעות חלק ניכר מהלמידה נעשה באחריותה של התלמידה 

 הנלמדות בבית החינוך.
 
 

מסלול "פשט" מציע לתלמידה תכנית לימודים הכוללת את תכנית 
 הלימודים הבסיסית של משרד החינוך במקצועות השונים. 

במסלול זה חלק גדול מהלמידה נעשה בכיתה במסגרת למידה 
 משמעותית, אליה מחויבים כל הצוות המורים.

 
 
 
 



 
 

 מסלול דרשנתיב מואץ  - תנ"ך
 
 

 *** רציונל:

חברתי של התלמידה.                                             -הבאת התנ"ך ונגישותו לעולמה האישי והדתי

והבנת מסריו  שילוב של ידע ובקיאות, הכרת דמויות וסיפורים יחד עם חיזוק התפיסה האמונית

 העמוקים, החברתיים והדתיים שרלוונטיים לנו בימינו מתוך הטקסט הכתוב.

 כל זאת יעשה בשילוב פיתוח מיומנויות למידה של המקרא ושל פרשניו.

ומתוך כך יתממש תהליך ברור ופיתוח הזהות היהודית של התלמידה במדינת ישראל בעידן 

 המודרני בעקבות הטקסט הכתוב.

 :*** מטרות

 אהבת הלמידה .1

 הבנת הנקרא .2

 הקניית מיומנויות למידה לעתיד .3

 פיתוח מוטיבציה ואמביציה בקרב התלמידה לצאת וללמוד באופן עצמאי ומעמיק יותר .4

 העשרה ופיתוח אפיקי מחשבה חדשים על הסיפור המקראי .5

 על שום מה?! -הכרה בתנ"ך כ"ספר הספרים" .6

בעידן המודרני בעקבות הטקסט פיתוח הזהות היהודית של התלמידה במדינת ישראל  .7

 הכתוב

 *** מהלך השיעורים:

 הבנת הנקרא -מפגש עם הכתוב, התמודדות עם הפשט .1

 שאילת שאלות בהנחיה או באופן אישי על המסופר וההבנה לעומק .2

 הכרת הדמויות המשתתפות בטקסט באופן עמוק וייחודי .3

 הבנת מקומו של הטקסט בציר ההיסטורי המקראי באופן רוחבי .4

 סטורי/חברתי/דתי לסיפור ומתוך כך הסתכלות שונה על הכתוביהרקע הה הבנת .5

מפגש עם פרשנים מסורתיים ומקובלים ופירוש הכתוב על ידם יחד עם פרשנות מודרנית  .6

 וחדישה על הכתוב ועימות בין השניים.

 קישור, השוואה ודמיון בין הטקסט הנלמד לבין טקסטים אחרים במקרא .7

 אמוניות מוסריות ודתיות מהטקסטמסרים, לקחים ותובנות  .8

 אקטואליה ורלוונטיות. -חיבור הכתוב לימינו ולזמנינו .9

 מנות, היסטוריה וכו'."ך למקצועות לימוד אחרים כגון: אחיבור התנ .11

 



 

 אמצעי עזר להעמקת הלימוד: - *** מטודות

 לימוד בחברותא .1

 התמודדות עצמית עם הכתוב -משימות/מטלות אישיות לתלמידה .2

 במה לשאלות בכל נושא ובכל עניין, בצורה מכובדת וראויהנתינת  .3

 ניהול דיונים פתוחים ועמוקים .4

 סיון למציאת פתרוןיהעלאת דילמות מוסריות וחברתיות מהכתוב ונ .5

 שימוש בלמידה מתוקשבת: סרטונים, מצגות ואינטרנט. .6

 שימוש בטריגרים כמו: סימולציות, משחקים, קלפי ארגון וכו'. .7

 מיומנויות חשיבה והבעה בכתב של התלמידה -משימות כתיבה .8

 מבחנים יצירתיים ומגוונים .9

 כל תלמידה מגישה עבודת חקר בסוף שנה בהנחיית המורה המלווה -פרויקט אישי שנתי .11

 ערבי לימוד הורים ובנות על נושאים מקראיים  .11

 ניתוח הטקסט הכתוב -חומר מקורי -מפגש עם מאמרים ומחקרים .12

 

 הלימוד הפורמליות: מעבר לשעות - *** העשרה

 מפגש עם דמויות משפיעות בתחום עולם לימוד התנ"ך בארץ .1

 סיורים 2 .2

 ביקור בספריה ללימודי היהדות בבר אילן .3

 ערב לימוד הורים ובנות  .4

 

 

 *** מדדי הערכה

 מבחן אחד בכתב בכל מחצית .1

 לכל השכבה -פרויקט יצירתי שנתי .2

 בלבד! מסלול דרש -כתיבת עבודת חקר .3

 

 ":דרש"למסלול קריטריונים לכניסה 

 בחירה של התלמידה. .1

 שאלון בכתב .2

 לימוד/ראיון בקבוצות בו נבחן את מיומנויות הלמידה, הרצון והמוטיבציה של התלמידה. .3

 ועמידה במחויבויות השונות. מסלולחתימה על הסכם )אמנה( של דרישות ה .4

 

 

 



 

 

 

 

 

  מוגבר  -מסלול "דרש" תנ"ך  -' כתות ז

 הערות פירוט תוכן הלמידה לימודתקופת 

  – 9.1-מ

 תשרי-אלול

מיומנויות למידה  'ד-'בראשית א

בסיסיות +בריאת 

העולם+ בריאת 

 האדם+ קין והבל 

למידה שכבתית לפי 

 כתות

 בראשית -ש"ש 2 ט"ו בשבט -חשוון

 שעויה -ש"ש 2

למידת חקר  -ש"ש 2

 -ולמידת עמיתים

 חברותא.

  

 אסתר -ש"ש 2 פורים -ט"ו בשבט

 כתיבת עבודה -ש"ש 1

בראשית+  -ש"ש 3

 מדרש רבה.

  

 -ערב שיא שכבתי 

  -"אסתר המלכה"

 בין אישה לעמה, 

 בין מלכה ליהודיה.

הנושא "אסתר" ילמד 

באופן רוחבי בכל 

המקצועות לתקופה 

של לפחות כחדש לפני 

הערב שיא, בהנחייתה 

 תמי אורון.

בערב יוצגו תערוכות 

ותוצרים, תכנית 

אמנותית ולימוד 

 בחברותא עם ההורים.

 בראשית -ש"ש 4 סוף שנה -פורים

כתיבת עבודת  -ש"ש 2

 חקר.

במטרה להגיע לפחות 

 עד פרק כ"ב.

 -* חדר מחשבים

מחשב לכל 

 תלמידה/זוג.

שיעורים  3* 

ראשונים; הנחייה 

 לכתיבת עבודת חקר.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 רגיל - מסלול "פשט"לימוד תנ"ך  -' כתות ז

 הערות פירוט תוכן הלמידה תקופת לימוד

  – 9.1-מ

 תשרי-אלול

מיומנויות למידה  'ד-'בראשית א

בסיסיות +בריאת 

העולם+ בריאת 

 האדם+ קין והבל 

למידה שכבתית לפי 

 כתות

 בראשית -ש"ש 2 ט"ו בשבט -חשוון

 שעויה -ש"ש 2

  

 אסתר -ש"ש 2 פורים -ט"ו בשבט

 בראשית -ש"ש 2

  

 - שכבתיערב שיא  

  -"אסתר המלכה"

 בין אישה לעמה, 

 בין מלכה ליהודיה.

הנושא "אסתר" ילמד 

באופן רוחבי בכל 

המקצועות לתקופה 

של לפחות כחדש לפני 

הערב שיא, בהנחייתה 

 תמי אורון.

בערב יוצגו תערוכות 

ותוצרים, תכנית 

אומנותית ולימוד 

 בחברותא עם ההורים.

במטרה להגיע לפחות  בראשית -ש"ש 4 סוף שנה -פורים

 עד פרק כ"ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 תכנית לימודים שנתית -מדע וטכנולוגיה 
 

 (אלברט איינשטיין) "הדבר החשוב ביותר הוא לא להפסיק לשאול"

 רציונל המקצוע 

התפיסה הרעיונית של הוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים מתבססת על ההנחה כי 

מדע וטכנולוגיה הם חלק מההשכלה הכללית הדרושה לכלל אוכלוסיית התלמידים על מנת 

 להכשיר אזרחים פעילים התורמים לתפקודה של החברה ולצמיחתה. 

 –: המדעי, טכנולוגי והחברתי המקצוע נלמד בגישה בין תחומית תוך מתן ביטוי להיבטים

 סביבתי.

 .בדרכי ההוראה מושם דגש על חקר ופתרון בעיות 

 מטרות הוראת מדע וטכנולוגיה

 . רכישת ידע והבנה של עובדות, מושגים, חוקים ועקרונות במגוון תחומי המדע והטכנולוגיה 1
 החיוניים לכל אזרח בעולם המודרני והמהווים בסיס להמשך לימודים בתחומי המדע     
 והטכנולוגיה.    

 . הכרת תופעות בעולם הסובב אותנו.2

 . פיתוח דרכי חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, הבנת דרכי חקר ופתרון בעיות.3

 ובטכנולוגיה.. פיתוח היכולת לאפיין ולהבין מערכות מורכבות במדע 4

 . הבנת ההשפעות ההדדיות שבין תחומי המדע, הטכנולוגיה והחברה.5

 . הבנת מיקומו, ייחודו ומעורבותו של האדם בטבע ובסביבה.6

 . פיתוח מודעות לצרכנות נבונה המערבת תהליכי קבלת החלטות הכרוכים בשיקולי בחירה 7
 מערכת, על בסיס של בחינה והערכה. של מוצר או של    

 . הכרת טבע הארץ על אזוריה, נופיה, תשתיתה הפיזית, צמחייתה ובעלי החיים שבה.8

 . פיתוח נכונות לטיפוח ערכי הטבע והשמירה על הסביבה.9

 . פיתוח ההתעניינות והרצון להרחבת הידע ולהעמקתו בתחומי המדע והטכנולוגיה.01
 

 שיטות ודרכי הוראה ולמידה

 יטות ודרכי הוראה מגוונות, למידה יכלול ש –תהליך ההוראה 

שיח, הדגמות, פעילות מעבדתית, -, הרצאות, דיון ורבלמידה בדרך החקר והגילויכגון: 

שימוש בסרטים ובתמונות, פעילות לימודית  סיורים ופעילות שדה, הכנת פרויקטים,

 ממוחשבת הכוללת שימוש בלומדות ובכלים ממוחשבים פתוחים, הדמויות וכיוצא בזה.



יתבצעו בעבודה יחידנית או קבוצתית, במסגרת של קבוצות הטרוגניות, בהתאם  כל אלה

 לתנאים ולמתחייב מחומר הלימוד.

הפעילות המעבדתית, המהווה אבן יסוד בהוראת המקצוע, תשולב בלימוד העיוני, ולא 

 תהא הפרדה בין שיעורים עיוניים לשיעורי מעבדה.

 הסילבוס

ל בסיס הסילבוס בבית הספר היסודי, נועד להקנות ע בראייה ספירליתהסילבוס, נבנה 

 מושגי יסוד, דרכי חשיבה ופתרון בעיות במדע ובטכנולוגיה לכלל אוכלוסיית התלמידים. 

הסילבוס כולל הן את הגרעין שעליו ייבנו לימודי מדע וטכנולוגיה המיועדים לתלמידים 

תכנית מדע וטכנולוגיה שיעדיפו להתמחות אחרים )ושילמדו בחטיבה העליונה במסגרת ה

לכול( והן את המסגרת המאפשרת הקניית מושגים מתקדמים, מיומנויות חקר ופתרון בעיות 

מורכבות בתחומי המדע והטכנולוגיה. זאת עבור תלמידים שיבחרו להמשיך ולהתמחות 

 בתחומי המדע ו/או הטכנולוגיה בחטיבה העליונה.

 מדידה והערכה

 בכל מחצית , יבחנו בשני מבחנים 
 וכן יוגשו עבודות  ודוחו"ת מעבדה

 
 
 

 מוגבר – חקרמסלול מדעים 
 

 
 

 יורחבו נושאי הלימוד ויתווספו נושאי חקר נוספים חקרבמסלול 

.התלמידות ילמדו את אותם תכנים  הנדרשים ע"י משרד החינוך אבל בדרך החקר, כלומר 1
שונות. הן יזהו בעיה או ייחשפו לתופעה מתמיהה  התלמידות תעסוקנה בפתרון בעיות

ויצטרכו לתכנן ניסוי נכון ביתן מענה לשאלה. לעיתים לצורך מתן התשובה התלמידות יחפשו 
 )למידה עצמית( מדעית. במקורות כתובים ואלקטרוניים ויתמודדו עם אוריינות

 . התלמידות יעמיקו ובנוסף ילמדו נושאי העשרה 2
 ו עבודת חקר מדעית טכנולוגית.. התלמידות יבצע3
 
 

 קריטריונים לקבלה:

  מבחן הישגים על החומר הנלמד בתחילת השנה ובו יהיה מיפוי ראשוני) מבחן נוסף
 יתקיים לבנות המעוניינות(

 ראיונות אישיים 

 .המלצת המחנכת והמורה המקצועית 

 
 דרישות המסלול:

 יכול לימודית גבוהה ברמת יישום החומר 

 ת ידעקוהפ יכולת אירגון 

 עבודת חקר שנתית הגשת מיזם / 

 מוטיבציה לימודית 



 
 
 

 מדדי הערכה:

 מבחן בכל מחצית 

 הגשת דוחות ניסוי קבוצתיים 

  כתיבת עבודה לסיום למידה מבוססת פרוייקטים- PBL 
 

 
 'נושאי הלימוד כתה ז

 
 
 

תקופת 

 לימוד

 מיומנויות פירוט תוכן הלמידה

 ספטמבר

 אלול

 יריד תופעות

 וחומרגוף 

 מדידות נפח

 הדרה

 אמצעי מדידה

יחידות מידה 

 והמרת יחידות

 סקרנות

 תצפית

 אוקטובר

 תשרי

מדידת מסה, הבחנה 

 בין מסה ומשקל

 שאילת שאלות 

 נובמבר

 חשון

מצבי צבירה מקרו 

 מול מיקרו

הצגת המודל  -

החלקיקי עפ"י המודל 

 החלקיקי

בגישה  -' א סלולמ

 קונסטרוקטביסטית

למץ פעפוע ותרגול, 

 גז

תכונות מצבי -

 צבירה

דיון: מה מצב  -

 צבירה של ג'לי?

 

 גרף עוגה

 

 גרף עמודות -

 ניסוח שאלת חקר -

 דצמבר

 כסלו

חום ושינוי מצב 

 צבירה

 חום טמפ'

שינוי מצב 

צבירה התכה/ 

הקפאה/ רתיחה 

 אידוי / עיבוי/

זיהוי מגמות 

 בדיאגרמת פאזות

 ינואר

 טבת

שבוע אחרון: שינוי 

 וקרורנפח בחימום 

 אנרגיה-

 

 

סוגי אנרגיה, 

שימור, העברה 

 והמרה

 



 פברואר

 שבט

 התא

 מגוון יצורים

-מאפייני חיים

 המיקרוסקופ

 מודעות לסדרי גודל

 סרטון

פער בין מודל -

 למציאות

 חלקי המיקרוסקופ

 מרץ

 אדר

 תרשים צרכי התא  הובלה

  -אפריל

 סוף ניסן

 גרף עוגה: חשיבות מע' הובלה

תכולת מים 

 באורגניזם.

 

 מאי

 אייר

 מבנה מע' הובלה

 כלי דם

 נוזל הדם ומרכיביו-

  

 יוני

 סיון

ויסות טמפ'  מאזן מים וחום

 בבע"ח

 הקשר בין -

תרגול גרפים 

 וטבלאות

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד

 

 בתושב"ע    PBLתכנית 
 

 )אור החיים הקדוש( "...כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם"
השנה בלימודי התורה שבע"פ בשכבת ז' נלמד בתכנית מגוונת החושפת את הבנות לכל 

 הטוב הטמון בתוך התושב"ע.

 –התכנית סובבת שלושה צירים מרכזיים 

נלמד סוגיות לאורך השנה ע"פ הזמן המשתנה. בכל עת נלמד סביב  – מעגל השנה .א

קביל להשתלשלות הנושא המתאים את המקורות הרלוונטיים בסדר כרונולוגי ) המ

התושב"ע(, החל מהתורה שבכתב דרך המשנה, ההלכה, והמחשבה. בנוסף נעמיק 

 ונלמד על חכמי התורה השונים לאורך הדורות.

נלמד על הסדר הלכות השכמה ותפילה, תוך דגש על העמקה וחיבור  – מעגל היום .ב

"תפילת  לברכות ולתפילות אותן אנו אומרים מדי יום ביומו. הלימוד מתוך הספרים

 נשים" הרב אליעזר מלמד, "קיצור שולחן ערוך" מקור חיים.

השנה זכינו ללמוד בשכבת ז ' גמרא כחלק אינטגרלי מהמערכת. נלמד  –גמרא  .ג

להכיר את היצירה התלמודית, את השפה הארמית ואת הלך המחשבה המיוחד, 

 מתוך סוגיות שנבחרו במס' בבא מציעא ובמס' פסחים.

סוגיות הרלוונטיות לחיי הבנות נרגיש את הקשר והקרבה נזכה בע"ה ומתוך ה

 .בין הגמרא בת מאות השנים אלינו

 ש"ש. 6ש"ש וסה"כ  2לכל ציר יוקדשו 

 דרכי הערכה

  מבחן 

  עבודת חקר 

 משימות יצירתיות המתאימות ליחידות השונות 

 .השתתפות ומעורבות בשיעור ובמשימות 

 

 

 תמר לזר,

 חצוות תושב"ע ז' תשע"

 

 

 

 



 נות ימצוי   קמפוס 
 
 שבבית החינוך פועל בהצלחה קמפוס מצוינות, בחטיבת הביניים.  לישיתהשנה הש וז

הודות לו ניתנת  לתלמידות הזכות להעשיר את ידיעותיהן ואת תכניות הלימוד שלהן 

 במקצועות נוספים, שאינם חלק ממקצועות החובה.

 הקורסים הניתנים לבחירה הם:

 הלוי-תהילה דחוחהמורה  –תקשורת                 המורה בנצי קופפר. - ערבית –שכבה ז'

 המורה רחל ג'יבלי. –מחשבים            .המורה מוריאל אשור - צרפתית               

 וקשי-חן כרמי-המורה בת –אמנות      ליאור סעדההמורה  - רובוטיקה              

 

 המורה בנצי קופפר. - ערבית –שכבה ח'

 .מוריאל אשור המורה - צרפתית               

 .המורה ליאור - רובוטיקה              

 אביטל כץ.המורה  -מחשבים     

 גב' לאה ג'ייקובסון. –אמנות ויהדות בשיתוף מת"ן               

 וקשי.-חן כרמי-המורה בת –אמנות     

 

 המורה בנצי קופפר. - ערבית –שכבה ט'

 . מוריאל אשור המורה - צרפתית               

 .המורה ענת לוי - מחשבים               

 .המורה ליאור -רובוטיקה                

 מנהיגות. –פרויקט ח"ן                

 .סוזן אבוקראטהמורה  - ריקוד     

 

האלה בתוך  בית החינוך רואה חשיבות גדולה בהעשרת התלמידות, ולכן משלב את הקורסים

 מערכת השעות.

 .ניתנים ללא תשלום למעט רובוטיקה הקורסים כולם



 

 

 

 קמפוס ערבית ומזרחנות בת זמננו – תכנית לימודים שנתית
 

 

 (בסיסיים וכתיבה קריאה) הערבית השפה בבסיס בקיאות תגלה התלמידה:  המקצוע מטרת

    ושפעתן הערבי ובעולם באסלאם יסוד תועות הכרת –ערכים הטמעת

  בתולדות ציון נקודות וכן והאסלאם היהדות ערכי הקבלות, ועולמי המקומית                       

 .אלו לסוגיות הקשורות ישראל מדינת                       

 והמוסלמי הערבי בעולם שונים ומשטרים חברות סוגי שונים סגנונות הכרת

 .מערבי -הישראלי - היהודי לעולם והשוואתם                       

 .בעתיד מגמה לקראת כהכנה הערבית בשפה למידה מיומנויות הקניית

  ותהליכים תופעות והכרת חדשה שפה למידת עם עצמאית התמודדות

 .והאסלאם הערבים בעולם היסטוריים                      

 לפי פרט לקול ישלח השני במסמך) השנה במהלך שילמד הלימוד חומר:  במקצוע תכנים

 .ובכתב בדפוס זיהוין, ב"הא אותיות לימוד. 1(: השנה חודשי

 .בערבית הבסיסי המילים באוצר ראשונים עמודים שלושה של בערבית מילים אוצר לימוד. 2

 . الفندق في בסיפור הראשון העמוד מחצית קריאת לימוד. 3

 .והאסלאם הערבים בעולם זמננו בנות יסוד סוגיות לימוד. 4

  דוקומנטריים בסרטים צפיה, מוקלטים לטסטים האזנה, כתיבה, קריאה: הלימוד אופן

 .   ובכתב פ"בע ומבחנים בחנים לקראת בית שיעורי הכנת, אלו בסוגיות ודיון וניתוחם

 

 .בשיעור השתתפות ,נוכחות, בית שעורי, מבחנים, בחנים:  המקצוע חובת

 

 .תלמידאות %15, בשיעור השתתפות %15, בחנים %35, מבחנים %55 - הסופי הציון מרכיבי

 
 ,בברכה

 קופפר בנצי
  



 'תות זיתכנית שנתית לכ -קמפוס צרפתית 

 יעד ראשון :

 לפתח יכולת תקשורת במצבים שונים של החיים היום יומיים ולתקשר ברמה בסיסית.

 קריאה: אותיות וצירופי אותיות.

 אוצר מילים: הסביבה הבית ספרית.

 עצם זכר / נקבה לא מוגדרים.דקדוק: שמות 

 .הנחיות: ציווי

 השאלה מה זה? שיחה בסיסית, :תקשור

 יעד שני:

 .להציג מישהו נלמד להציג את עצמנו ,

 לאום ארצות. כתובת שם פרטי, שם, ,15אוצר מילים: מקצועות ,המספרים עד 

 קריאה: תרגול קריאה

, הפועל "להיות" ERב  דקדוק: גוף הנושא ,פעלים של הקבוצה הראשונה המסתיימים

:ETRE 

 תקשורת: השאלה מי זה , להציג את עצמנו ,להציג אדם אחר לשאול שאלות מה מי איפה

 יעד שלישי:

 לדעת להגיד מה שאוהבים, ולא אוהבים בבית הספר.

 .קריאה: ממשיכם לשפר

 השעון. אוצר מילים: מקצועות שלומדים בבית הספר ימי השבוע, חודשים,

 –הידיעה, שמות עצם זכר נקבה רבים הפעלים  אדקדוק: ה

Aimer ;detester ; etudier ;pseferer 

 יש לי יש לך –הפועל 

 תקשור: לדעת להגיד מה שאוהבים שונאים מעדיפים מעריכים

 שאלות חזרה +השאלה איך

 "premiers jours"בשנה ראשונה אנו רוצים להספיק את יחידת הלימוד הנקראת 

 .1-2ד וכן יחידות הלימו

 

 
 ,בברכה

 אשור מוריאל
 

 

  



 רובוטיקה -תכנית לימודים שנתית 

 
 .הכרות עם הרובוט – 1שיעור 

 .עקרונות בנייה מכנית -  2-4שיעור 

 .תכנות בסיסי לרובוט - 5-7שיעורים 

  בחירת נושא וחלוקת –התחלת עבודה על פרויקט החקר  - 8-9שיעורים 
 משימות.                    

 עבודה על משימות משחק הרובוט. - 15-13שיעורים 

 קט החקר.עבודה על פרויהמשך  - 14-15שיעורים 

 קט החקר., שיפור משחק הרובוט, שיפור פרויהכנה לתחרות - 16-25שיעורים 

 תכנות מתקדם. - 21-23שיעורים 

 .עבודה עם שלט רחוק בעזרת טלפון נייד - 24שיעור 

 פרויקטים מורכבים.עבודה על  - 25-35שיעורים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מסלול עתודה מדעית טכנולוגית

 

פעולות אמ"ית  תכנית עבודה משרד החינוך רציונל משרד החינוך

 רננים

שיעור המצטיינים  —

בישראל נמוך באופן 

-משמעותי  במבחנים בין

 לאומיים

הרחבת תכנית הלימודים  —

מדעים  -בתחומי הדעת

ומתמטיקה בדגש על 

ומיומנויות הקניית כלים 

 למידה

ש"ש  2הוספת 

במתמטיקה 

ובפיזיקה, 

ובתכנית הסייבר 

ח.-לתלמידות ז  

מספר הבוגרים  שלהם  —

תעודת בגרות איכותית 

או תעודת בגרות הכוללת 

יח"ל וגם  5מתמטיקה 

מקצוע מדעי מוגבר עומד 

 על אחוזים בודדים.

הוספת שעות לימודים בתחומי 

המתמטיקה בדגש על  חיזוק 

יח"ל. 5-תלמידים המתקשים ב  

הוספת שעות 

מתמטיקה 

לקבוצות קטנות 

ע"מ לתת חיזוק 

ומניעת מעבר 

יח"ל. 4ל  

הוספת  -חט"ב ב

שעות לימוד 

במתמטיקה ע"מ 

להגדיל את 

מספר תלמידות 

יח"ל במעבר  5

.י'-ט' ל-מ  

-מדעיותפיתוח קבוצות  —

 טכנולוגיות

עידוד פעולות חברתיות 

חוויתיות בתחומי המדע, 

 מתמטיקה וטכנולוגיה

תכנון ביקורים 

טק, -יבחברות הי

סיורים לימודיים 

 במכון ויצמן.

 

 

 



 רננים  באמי"ת  מהו"ת  מרכז

 
 

בשעה טובה הקמנו השנה את מרכז מהו"ת, מרכז להתעצמות ותובנה  בבית חינוך 

 אמי"ת רננים.

 

מרכז מהו"ת ייתן מענה מקצועי לצרכיהן הייחודיים של התלמידות, באמצעות 

טיפול וחיזוק מיומנויות ותפקודי למידה ופיתוח תחושת המסוגלות העצמית, תוך 

 מתן תמיכה  לימודית, רגשית וחברתית.

 

יאפשר גיוון והתאמה של דרכי ההוראה, ויצור חווית למידה חיובית,  מרכז מהו"ת

 ושיפור בהישגי התלמידות.

 

יינתן דגש רב על יצירת אקלים של קבלה, סובלנות ואהבה, במטרה ליצור מקום  

שהתלמידות מגיעות אליו מתוך שמחה, חדוות למידה ותחושה של משמעותיות, 

 ך הלמידה.צמיחה אישית ולקיחת אחריות על תהלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ן"מתפעילות העשרה עם בית   

 

 "אין אדם למד אלא במקום 

 שליבו חפץ"
)עבודה זרה י"ט(                                              

 

מת"ן )מכון תורני לנשים( נבנה בצמוד למבנה שלבית המדרש החדש של   

רננים.-בית החינוך אמי"ת  

 

והאווירה התורנית אותה אנו רוצים להנחיל לתלמידותינוכחלק מהחינוך התורני   

 בחרנו לקיים קשר רציף עם בית מת"ן.

 

 תוכן הלימוד נקבע בשיתוף עם הצוות החינוכי של בית החינוך אמי"ת רננים

 וצוות מת"ן.

 
 הפעילויות המשותפות הן:

 ערבי לימוד אמהות ובנות

 תפילת ראש חודש בבית מת"ן

 לימוד בוקר במת"ן

ט'.-קמפוס יהדות בכיתות ח'  

 

 
 

 

 

 



 באמי"ת רננים קליטת עלייה -זינוק בעלייה 

 ",אני כל כך מרוצה שעליתי..." ב"ה יש מי שיקשיב לי ויעזור לי בביה"ס..."     
  "המורה, את מקסימה. תודה על כל העזרה..."             

אלה מקצת המשפטים שנשמעים חדשות לבקרים מצד עולות חדשות כוותיקות למרות 
 האתגרים שעומדים בדרך לקליטה מיטבית ולהצלחה. 

 
 קנדה,צרפת, ארה"ב,  :מכל ארצות הפזורה 'י-'ולות מכיתות זע 15זכינו וקיבלנו השנה 

-א וב"י-גם ב מתיי, כפי שקכיתת עולות חדשות תכיתה י' העולות נכנסוואנגליה. ב מקסיקו

בתיכון הבנות לומדות את מקצועות רבי מלל: תנ"ך, היסטוריה, ספרות, מחשבת ישראל  ב."י

 בכיתת העו"ח, ואת שאר המקצועות: מתמטיקה, אנגלית ומגמות יחד עם כל השכבה. 

 להלן העיקריות: - בחטיבת הביניים יש לנו מסגרות שונות

, התקבצו באולפן 'ט-'זבכיתות , האחרוןבקיץ ארצה כל העולות שהגיעו  -אולפן עולות חדשות

רוב השעות בשבוע. בכיתות האם הן לומדות ושם הן  נילי קרדשללמוד עברית עם המורה 

 לומדות חינוך, אמנות, ספורט, אנגלית ומתמטיקה.  

ת אולפן לומדות גם הן בכית שזו השנה השנייה שלהן בארץ, עולות חדשות –אולפן עולות 

 סטוריה בהתאם לתכנית הלימודים בכיתה. יהו תורהספרות, תושב"ע,  ,עבריתבמקצועות 

סטוריה, ימדעים, ה צרכיהן:העולות בכל שכבה מקבלות עזרה לימודית לפי  -עולות ותיקות

השיעורים ניתנים על ידי מורות ביה"ס ונלמדים על פי תכנית  –תנ"ך, מתמטיקה, ספרות ועוד 

 הלימודים הרגילה.

העולות זוכות לליווי ותמיכה ע"י פסיכולוגית המיועדת לעולות החדשות פעם  – עזרה רגשית

 בשבוע באולפן.

ט'.  במסגרת התמיכה בעולות החדשות, -לכיתות ז' חרתאימודית לעילות פתכנית פל"א: 

מנת -ש' נוספות במהלך השבוע במקצועות: לשון, היסטוריה, מדעים, על 7 לומדות הבנות

לתת להן בסיס איתן יותר להמשך לימודיהן.  בנוסף לכך, במסגרת תכנית פל"א יוצאות 

 רכזת תכנית פל"א הינה אריאן אלמלך. הבנות פעם בחודש לפעילות העשרה חברתית.

במסגרת שיתוף פעולה עם תנועת הנוער "בני עקיבא" העולות משתתפות בפעילות  – עמישב

 הספר.-משותפת עם מדריכות "בני עקיבא" ובנות ישראליות במסגרת שעות בית

ת  יוכל קבוצות העולות החדשות מכל השכבות יצאו לפעילו -י"ב-שכבות ז' פעילויות חברתיות

ואף משתלבות בפעילויות החברתיות של כל השכבה: שבתות, סמינריונים, טיולים, יציאה 

 לפולין, פעילויות גיבוש ועוד. 

שזה עתה נחתו בארץ  הבנות והאמהות  בעשרת ימי תשובה יצאו –טיולי בנות ואמהות 

קראת ול "נאות קדומים"לסיור במערת המכפלה בחברון עיר האבות, בהמשך ייצאו לטיול ל

 -מ"יד ושם" ל"הר הרצל"  -יום הזיכרון לחללי צה"ל תצאנה לצעדת "השביל  המחבר"

 כמנהגנו מידי שנה בשנה.

 רננים" הוא בית לכל תלמידה ובוודאי לכל עולה חדשה ולבני משפחתה. -אכן, "אמי"ת

 בברכה,

 ,צילה עמוסי
 י"ב.-רכזת עולות חדשות ז'

 



 

 מגמות לימוד בחטיבה העליונה

 מקצועות בבית החינוך                  

המגמות בבית החינוך נותנות מענה למגוון כישורים ותחומי ענין של 
 התלמידות:

 
 מחשבים. : פיסיקה, כימיה, ביולוגיה,מדעי 0מקצוע מוגבר 

: אמנות, מדעי החברה )סוציולוגיה + פסיכולוגיה(, הומני 0מקצוע מוגבר 

 צרפתית.פסיכולוגיה התפתחותית, 

  יצוב גרפי, ספרות, ביוטכנולוגיה,: אמנות וע 2מקצוע מוגבר 

 וערבית. בר )מחשבים(יסי

 

יח"ל, וברמה זו ניגשות  5בכל המגמות מתקיימים הלימודים ברמת 

 התלמידות לבחינות הבגרות.

 .במתמטיקה ובאנגלית משובצות התלמידות על פי הישגיהן הלימודיים 

  תלמידות לפחות. 05פתיחת מקצוע מוגבר מחייבת הרשמה של 

 

 מקצועות מוגברים

 

 

 

 2מקצוע מוגבר  0מקצוע מוגבר  

 עיצוב גרפי מסלול הומני מסלול מדעי

 מחשבים סייבר מדעי החברה פיזיקה

 ערבית אומנות כימיה

פסיכולוגיה  ביולוגיה

 התפתחותית

 ביוטכנולוגיה

 ספרות  צרפתית מחשבים

 ערבית 



 

 

 
 
 
 
 

בן אדם, עלה למעלה עלה . . .                  
 ! יש לך כנפי רוח

 

 )הרב קוק(        

 

 

 

 

 

 

 


