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 תשע"טריענון נהלים והנחיות לשנת  –ועדת מקוצרים  

שנות לימוד מקוצר הינו מסלול המיועד לנערים בוגרי יא' כיתות במערכת הפורמלית  שהינם  12מסלול 

 חשוב שיסיים את תקופת לימודיו ,בקביעת מסלול הלמידה המתוכנן לנער זכאי למידה  בתכנית היל"ה.

בלימודי המשך, , יעבור תהליך של למידה משמעותית שתסייע לו עם תעודה מיטבית ואיכותית  בהיל"ה

 ביותר.  הטובהבדרך היל"ה  בתכנית  הלמידה תהליךימצה את ו

חשוב שתבנה תשתית למידה המנצלת את כל מועדי ההיבחנות שעומדים לרשותו של הנער/ה בזמן שהותו 

להגיע להישגים משמעותיים במקצועות המובילים. )מתמטיקה, אנגלית, ביחידה. בזמן זה יוכל הנער /ה 

 מורחב( ולחוויית העצמה והצלחה אישית.

בחמש יחידות פנימיות או חיצוניות.  לכל הפחות במסלול מקוצר נדרש הנער לסיים למידה והיבחנות

 )בהתאם להישגיו הקודמים במערכת הפורמלית יקבעו מספר מקצועות ההשלמה(

 גשת בקשה לוועדת מקוצרים:נוהל ה

רים לאישור שנות לימוד מקוצר מחייב הפניית בקשה לוועדת מקוצ 12נער במסלול ה ו של שילוב

    .ולבנית תכנית לימודים

 הבקשה תוגש באופן אישי לכל תלמיד בנפרד!

 כל הגשת  פניה תכלול את המסמכים הבאים: 

 . אישור סיום לימודים לכיתה יא'.1

 ציונים של מחצית ראשונה ושניה בכיתת יא'.. גיליון 2

 main. במידה והמועמד ניגש לבחינת בגרות טרום כניסתו לתכנית היל"ה יש להוסיף צילום של 3

frame   עם הציונים שקיבל או אישור של ביה"ס בו למד המפרט את הבחינות שניגש אליהם, סמלי

 הסופי. השאלונים, ציוני ההגשה, ציוני בחינת הבגרות והציון

)סעיף חדש( יש לוודא ולקבל אישור מבית הספר שממנו הגיע התלמיד שהישגיו הקודמים  . 4

 הוזנו )ציוני ההערכות הפנימיות הוזנו( 

)ללא הזנת ציונים קודמים, איננו יכולים לטפל בבקשה, כי אנו עלולים להמליץ על מסלול לא 

  מיד(נכון, ובכך לגרום עוול לתל
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 .ף המצורעל פי טופס האקסל . מסמך הגשת בקשה/טבלת בקשה 5

לפני מועד כינוס הוועדה  שלושה ימים עד  לאילת כ"ץאת הבקשות לוועדת מקוצרים  יש להגיש 

 למייל הבא:

eilatk@matnasim.org.il 

 ה.למנחה הפדגוגי של היחידיל חוזר תשובת הוועדה תשלח במי

 

 מסלולי למידה ותוכניות לימודים מומלצות:

בהתאם להישגיו  באחד משלושת המסלולים הבאיםישולב שנות לימוד מקוצר  נער  12במסגרת מסלול .1
 :הקודמים

 .בוגר יא' כיתות ללא הישגים בבחינות חיצוניות –שנות לימוד מקוצר רגיל 12מסלול  -א

 . הערכות פנימיות  –וללא הישגים קודמים 

למידת חקר )+ אנגלית , מטלת ביצוע – אזרחות , עברית, מקצועות חובה : מתמטיקה 4 תכלולהלמידה 
 .(12נושא אישי או  בגיאוגרפיה

תלמיד המגיע עם הערכות פנימיות במקצועות החובה ידרש להשלים לחמש יח"ל במקצועות החסרים  
 .(12)למידת חקר בגיאוגרפיה או נושא אישי  +

 שנו״ל רגילה 12תעודת 

 יחידות פנימיות / גמר 5

 מקצוע חובה

 בחירה מחייבת או

 בחירה רגילה

 יהודים ערבים
 

 מ. חובה עברית ערבית

 מקצועות ( 4) כולל  מתמטיקה מתמטיקה

 אזרחות אזרחות
 

 אנגלית -אנגלית או עברית 
 

 כשפה שנייה

  

 עבודת חקר עבודת חקר
 

 נושא אישי/ נושא אישי/
 

 עבודת חקר בגיאוגרפיה עבודת חקר בגיאוגרפיה
 

  

      

mailto:eilatk@matnasim.org.il
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  זכאות לעד שלוש יחידות שהגיע עם נער בוגר כיתה יא' – שנות לימוד מקוצר מוגבר 12מסלול  -ב 

 )יח"ל בגרות(לימוד חיצוניות           

   או  שנות לימוד( 12)מבחני  השלמה לחמש יחידות לימוד פנימיות תכלול במסלול זה  הלמידה          

 .מחייבת בחירהבבמקצועות החובה וחיצוניות            

 .אנגלית ביצוע,מטלת  – מקצועות חובה : מתמטיקה ,עברית , אזרחות 4           

 למקצועות שחסרים לו.בהתאם  המחייבת הבחירה   יחידות הלימוד שלאחד מ -ובנוסף           

    

 

 

 

 

 שנו״ל מסלול מוגבר 12תעודת 

 יח״ל ברמת גמר 5 -השלמה ל

מקצוע חובה בחירה 
מחייבת או בחירה 

 רגילה

* אם נבחן ביחידת בגרות אחת 

עד שלוש יחידות במקצוע 

כלשהו שאינו באחד ממקצועות 

החובה, ישלים תחילה מקצועות 

חובה על פי הסדר המופיע 

 בטבלה.

זכאי ליחידת אחד אם לדוגמא: 

בבגרות במתמטיקה, יידרש 

ללמוד ולהיבחן בבחינות 

פנימיות/ גמר בשלושת מקצועות 

החובה הנוספים + אחד 

 ממקצועות הבחירה המחייבת .

 יהודים ערבים

 מ. חובה

בחינה פנימית/ 
 גמר

 עברית ערבית

 מתמטיקה מתמטיקה

 אזרחות אזרחות

 אנגלית עברית ש. שניה

גיאוגרפיה א״י ומזרח 

גיאוגרפיה א״י  תיכון

 ומזרח תיכון

מ. בחירה מחייבת 
בחינה פנימית 

 גמר/

 היסטוריה היסטוריה

עברית למגזר כשפה 

 שנייה

 ספרות

 תנ"ך / תנך ד. דת האסלם
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  שלוש יחידות לימוד  מעללנער בוגר כיתה יא' בעל זכאות  –  שנות לימוד מקוצר מוגבר 12מסלול  - ג 

 במקרה זה קיימות שתי אפשרויות : .חיצוניות              

  תלמיד המגיע עם ארבע יחידות לימוד חיצוניות עליו להשלים לחמש יחידות הכוללות

החובה או יחידות לימוד מהבחירה המחייבת  בתוכן  לפחות   שני מקצועות ממקצועות

 בהתאם להישגיו  הקודמים.

  שהגיע עם חמש יחידות חיצוניות ומעלה עליו להשלים לפחות שני מקצועות תלמיד

 ממקצועות החובה  או יחידות לימוד מהבחירה מחייבת בהתאם להישגיו הקודמים.
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 שנו״ל מסלול מוגבר 12תעודת 

 יחידות בגרות, 3-9לבעלי זכאות של 

 יח״ל פנימיות/ גמר 2תחייב השלמה של 

 סטטוס מקצוע :

בחירה מחייבת / בחירה חובה / 

 רגילה

 

 יהודים ערבים
 

-3-. אם נבחן וזכאי ל1
 יח״ל בגרותיות 9

ישלים שתי יח״ל פנימיות/ 

גמר בהתאם למה שחסר לו 

ממקצועות החובה או 

 .הבחירה המחייבת 

 עברית ערבית

 מ. חובה

 בחינה פנימית

 ברמת גמר

 מתמטיקה מתמטיקה

 אזרחות אזרחות

 . סדר השלמת2

 המקצועות:

או עברית /אנגלית

 שפה שנייה

 אנגלית
 

 עברית

 מתמטיקה

 אזרחות

גיאוגרפיה א״י 

 ומזרח תיכון

גיאוגרפיה א״י 

 ומזרח תיכון

 

 אנגלית

 :בחירה מחייבת

 גיאוגרפיה

 היסטוריה

 ספרות

 תנך

 דת האסלם

 היסטוריה היסטוריה
 מ. בחירה מחייבת

עברית כשפה 

 שנייה

 בחינה פנימית ספרות

 גמרברמת 

 תנ"ך / תנך דתי דת האסלם

  

 שואה )חסות(
 

 

 

 ,בכבוד רב

  ועדת מקוצרים יו"ר –יואב שניאור 

 מטה תכנית היל"ה ,מדריך פדגוגי

  – אילת כ"ץ

 מתנ"סים–תכנית היל"ה  12בחינות רכזת 


