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 רגיל מסלול  -שנות לימוד 12תעודת 

 :  סטטוס המקצוע
 חובה/  בחירה מחייבת

 בחירה  רגילה  /

 מסלול רגיל -  ת לימודשנו 12תעודת 
  פנימיותיחידות  10 -  מקצועות 8: לפחות כוללת

 
      

 חובה  קצועותמ       
 
 מקצועות ( 5)כולל       

 ערבים  יהודים

 ערבית עברית 

 מתמטיקה מתמטיקה 

 מטלת ביצוע - אזרחות  מטלת ביצוע –אזרחות 

כשפה  –עברית /אנגלית  אנגלית 
 שניה  

 בחירה בין :
 הגיאוגרפיבחקר 

   12נושא אישי 

 בחירה בין: 
  בגיאוגרפיה חקר

 12נושא אישי 

 
 

 מקצועות בחירה מחייבת
    

 יח' לימוד(   2)יש לבחור        
 
 
 

 גיאוגרפיה
 הפיתוח והתכנון המרחבי

 גיאוגרפיה
 הפיתוח והתכנון המרחבי

 : שואההיסטוריה
 

היסטוריה לערבים / 
 היסטוריה לדרוזים 

 12 ספרות 
 יחידת הרחבה. –ספרות 

  12לדוברי ערבית עברית 
במידה ולא נבחר כשפה 

 שנייה
 –עברית לדוברי ערבית 

 יחידת הרחבה. 
  12כללי  תנ"ך 

 יחידת רחבה. –תנ"ך כללי 
 12תנך דתי 

 יחידת הרחבה. –תנ"ך דתי 
 

 דת האסלם
 יחידת הרחבה  –שפה ערבית 

 –שפה ערבית לדרוזים 
  יחידת הרחבה

 10-12 -חינוך פיננסי 
 10-12     -מדעים  או
 

 10-12 -חינוך פיננסי 
 10-12     -מדעים  או
 

 בבא בתרא, -גמרא

 הלכות יום יום, -הלכה או

 לקט מצוות. או
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חירה ב מקצועות     
 רגילה

 
יח"ל(  10-)השלמה ל  

 יישומי מחשב 
 יישומי מחשב -1
למידה ל םכלי -2

 .מתוקשבת
 10-12למסלולי 

 יישומי מחשב
 יישומי מחשב -1
כלים ללמידה  -2

 מתוקשבת
  10-12למסלולי 

 10-12   חינוך תעבורתי 10-12   חינוך תעבורתי

 שנ"ל  12 –נושא אישי 
נבחר כמקצוע  במידה ולא

 .רגיל 12-מסלול חובה ב

 שנ"ל 12 –נושא אישי 
במידה ולא נבחר כמקצוע 

 .רגיל 12-מסלולחובה ב

 12עיין ערך "אני  ישראלי" 
 שנ"ל

 יין ערך "אני ישראלי"ע
 שנ"ל 12 

 – "שחקים"
 הכנה לעולם העבודה 

 10-12 למסלולי 

  -"שחקים"
 10-12  הכנה לעולם העבודה

  לקהילהתרומה 
 10-12   למסלולי

   תרומה לקהילה
 10-12   למסלולי

   אומנות
 10-12  למסלולי 

  אומנות
 10-12   למסלולי

 פיזיקה  פיזיקה 

 דוידסון / קמ"פ דוידסון / קמ"פ

 מורשת דרוזית  

 גמרא: 
 קידושין מסכת 

 מסכת סוכה. 

 

 מועדים. –הלכה 
 

 
 
כמקצוע בחירה  והכרהמיומנויות שקבלו קרדיטציה  

 שנ"ל :  12רגילה במסלול 

 תיקון מכשירי טלפון סלולרי ,      צלילה,      מע"ר 

 מוזיקה בביה"ס לאומניות "רימון"

12נושא אישי   

  יח"ל 2    מסע לאתיופיה  =

יח"ל  2         מסע לפולין  =  

  יח"ל 2  משואה לתקומה =

 נושא אישי 12 הינו מקצוע חובה במסלול לתעודת 12 רגיל. 

 ומקצוע בחירה רגילה  במסלול 12 מוגבר.

 


