1

11/90/22
לתלמידי שכבת ט' ולהורים ,שלום רב.
(המכתב מנוסח בלשון זכר ,אך כוונתו לשני המינים)

כיתה ט' היא האחרונה בכיתות חטיבת הביניים ובה אנו מניחים את היסוד ללימודי המתמטיקה בחטיבה העליונה.
במהלך שנת הלימודים ייבחנו התלמידים על פי דרישות החומר והרמה ,לפי תוכנית הלימודים ,אותה הגדיר משרד
החינוך .לתלמידים יינתנו מבחנים ,בחנים ,עבודות ושיעורי בית ,להם חשיבות רבה ,שכן הם מאפשרים לנו לדעת
בכל עת ועת את מצב התלמיד ולמנוע מצב בו הוא " נופל בין כסאות ".
הודעה על כל מבחן תינתן שבוע מראש והחומר הכלול בו יימסר לתלמידים ויפורסם במשו"ב.
תלמיד יהיה זכאי להבחן במועד מיוחד ,רק אם נעדר מסיבה מוצדקת כמפורט בחוזר מנכ"ל.
מניסיוננו ,תלמיד המשובץ בהקבצה המתאימה לו זוכה לחוויה לימודית מהנה ומועילה .לעומת זאת ,שיבוץ בהקבצה
שאינה מתאימה לתלמיד גורר חוויות למידה מתסכלות.

עבור התלמידים השואפים ללמוד בהקבצה גבוהה מזו בה שובצו תנאי המעבר לרמה גבוה הם:
 .2ממוצע ציוניו ,ברבעון ,ברמה הנוכחית עומד על ציון  58לפחות.
 .2ייבחן בבחינת מעבר ,להשלמת חומר הלימוד ,של ההקבצה הגבוהה יותר.
ציון עובר מינימלי יהיה .88
תלמיד אשר עמד בתנאים אלו ,ישתלב בהקבצה גבוהה יותר לתקופת ניסיון ,עד המבחן הראשון בהקבצה חדשה .אם
יעבור מבחן זה ,יוכל להמשיך וללמוד בהקבצה הזו .בדרך זו אנו מבטיחים זמן להשלמת החומר ומבחן ברמה
מתאימה.
תלמיד שממוצע ציוניו במהלך רבעון כלשהו יהיה שלילי ,יוזמן לשיחה עם המחנך והמורה (בידוע ושיתוף
ההורים) ,כדי למצוא פתרונות לקידומו ולהצלחתו בבחינות .במידה ולא יצליח לשפר את הישגיו בתום הרבעון,
ו/או יכשל בשלושה מבחנים רצופים ,יומלץ על מעברו להקבצה נמוכה יותר.
אנו מברכים את אורית ידין עם קבלת ריכוז המתמטיקה בחטיבה הביניים ,במקומה של טניה טרופימוב,
שתמשיך בריכוז המקצוע בחטיבה העליונה .בהצלחה !
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בסוף כיתה ט' ישובצו התלמידים להקבצות מתמטיקה בכיתה י' לפי הקריטריונים הבאים:
שם הרמה

 3יח"ל  4 ,יח"ל  8 ,יח"ל

שיבוץ ראשוני

תלמידי קבוצת מצוינות :

לרמות

שציונם השנתי נמצא בתחום של  79-299ישובצו לרמת  1יח"ל.
שציונם השנתי נמצא בתחום של 11-77

ישובצו לרמת  7יח"ל.

שציונם השנתי נמצא בתחום של 9 -17

ישובצו לרמת  3יח"ל.

תלמידי הקבצה א' :
שציונם השנתי נמצא בתחום של  51-299ישובצו לרמת  1יח"ל.
שציונם השנתי נמצא בתחום של 11-57

ישובצו לרמת  7יח"ל.

שציונם השנתי נמצא בתחום של 9 -17

ישובצו לרמת  3יח"ל.

תלמידי רמה ב' ו – ג' :
ישובצו לרמת  3יח"ל .
עליה להקבצה
גבוהה יותר

מבנה בחינות הבגרות המודולרי במתמטיקה ,מאפשר עליה להקבצה גבוהה יותר רק בכיתה י' ,לפי הפירוט הבא:
עליה מ 4 -יח"ל ל  8 -יח"ל ,תתאפשר לתלמיד:
 .2שממוצע ציוניו עומד על  51לפחות.
 .1הוא ייבחן בבחינת מעבר ,להשלמת חומר הלימוד של  1יח"ל ,ויעבור בציון מינימלי של .11
עליה מ  3 -יח"ל ל  4 -יח"ל  ,תתאפשר לתלמיד ,אם יקיים את התנאים הבאים:
 .2ציונו השנתי בכתה ט' היה חיובי –  51לפחות.
 .1ייבחן בבחינת מעבר ,להשלמת חומר הלימוד ,של  7יח"ל ויעבור בציון מינימלי של .11
כל התלמידים ששובצו לרמות של  3יח"ל ו 7 -יח"ל ,יוכלו לעלות לרמה של  7יח"ל ו 1 -יח"ל ,בהתאמה ,במידה
ויעמדו בהצלחה במבחן שיתקיים בסוף אוגוסט ,על פי הפירוט הבא:
אם ציון התלמיד בבחינה ימצא בתחום של  299 - 51ישובץ לרמה של  1יח"ל.
אם ציון התלמיד בבחינה ימצא בתחום של  57 - 51ישובץ לרמה של  7יח"ל.

ירידה להקבצה

תומלץ ירידה מ 8-יח"ל ל 4-יח"ל ומ 4-יח"ל ל 3-יח"ל במקרים הבאים:

נמוכה יותר

 .2תלמיד שממוצע ציוניו ,ברבעון כלשהו ,יהיה שלילי ,ולא יצליח לשפר את הישגיו מיד
לאחר מכן (במבחן הבא) ו/או יכשל בשלושה מבחנים רצופים.
 .1תלמיד שנכשל בבחינת הבגרות ,המתקיימת בסוף כל שנה ו/או במועד ב'.

דיווח על המעברים

הדיווח ,למשפחתו של התלמיד ,על כל מועמדות לשינוי בשיבוצו של התלמיד ,היא באחריות רכז/ת מקצוע

בין ההקבצות

המתמטיקה ובשיתוף המחנך/ת.

בעלי התפקידים

המורה המלמד/ת ,מחנך/ת הכיתה ,יועץ/ת השכבה ורכז/ת המקצוע.

השותפים לתהליך
שינוי ההקבצה.

בברכת המשך שנת לימודים פורייה ,משמעותית ומוצלחת !
צוות מתמטיקה – "עמקים תבור"
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