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 2019-2020 –תש"פ  8-9-10-11-12 מסלולי פריסת מקצועות לימוד

 10-9-8מסלולי בפריסת מקצועות לימוד 

קוד  שם המקצוע
 במערכת 

מספר  מסלול
 יחידות

ציון  קטגוריה שפה
 מגן/פנימי

 הערות  ציון בחינה

 עברית חינוך לשוני
 (מארג שפה) 

 

  1.9.19 -החל מ נקודות 70 נקודות 30 חובה עברית 1 8 624

 ערבית 
  (שפה וספרות ערבית)
 

 1.9.19-החל מ נקודות  70 נקודות 30 חובה ערבית 1 8 68

  100 0 חובה ערבית-עברית  1 8 87 מתמטיקה

 עברית חינוך לשוני
 (מארג שפה )
 

 1.9.19 -החל מ נקודות  70 נקודות 30 חובה עברית 1 9 624

 ערבית 
  (שפה וספרות ערבית)
 

 1.9.19 -החל מ נקודות 70 נקודות 30 חובה ערבית 1 9 68

  100 0 חובה ערבית-עברית  1 9 87 מתמטיקה 

 עברית חינוך לשוני
  (מארג שפה)
 

 1.9.19 -החל מ נקודות 70 נקודות 30 חובה עברית 1 10 624
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 ערבית 
  (שפה וספרות ערבית)
 

 1.9.19 -החל מ נקודות 70 נקודות 30 חובה ערבית 1 10 68

   100 0 חובה ערבית-עברית  1 10 87 מתמטיקה

  נקודות  80 נקודות 20 חובה ערבית-עברית  1 9-10 409 אזרחות 

 9-בחירה ב עברית וערבית 1 9-10 62 אנגלית
 10-חובה ב

 נקודות 30
 -מבחן בעל פה

 אנגלית מדוברת

 החל משנת תש"פ  נקודות 70
-ישן ו 10)שנת מעבר למסלול 

 חדש(  10
 

 אנגלית 
 למסלול ערבית()

 9בחירה  ערבית -עברית  1 9-10 62
 חובה /בחירה

10 

 נקודות 30
 -מבחן בעל פה

 אנגלית מדוברת

במסלול דוברי השפה  נקודות 70
בחירה בין קיימת  -הערבית
 לעברית כשפה שנייה אנגלית

 לערביםעברית 
 

 לדוברי ערבית עברית 

עברית לדוברי  1 9-10 843
 ערבית

  9בחירה 
 חובה/בחירה 

10 

 נקודות  30
 -מבחן בעל פה

 עברית מדוברת

החל מתש"פ חובה/בחירה  נקודות  70
  10במסלול 

במסלול דוברי השפה 
קיימת בחירה בין  -הערבית

 אנגלית לעברית כשפה שנייה
 

  9מקצוע רק למסלול  נקודות 70 נקודות 30 בחירה ערבית-עברית  1 9 315 כלים שלובים

  נקודות  70 נקודות 30 בחירה ערבית -עברית  1  9-10 446 איכות הסביבה 

אדם גיאוגרפיה 
 וסביבה

 חובקים עולם

חובקים עולם או  ניתן ללמוד נקודות  70 נקודות 30 בחירה ערבית-עברית  1 9-10 42
 גיאוגרפיה.



3 
 

 גיאוגרפיה(זהה ל)קוד 
גיאוגרפיה אדם 

 וסביבה
גיאוגרפיה או  ניתן ללמוד נקודות 70 נקודות 30 בחירה ערבית-עברית  1 9-10 42

 חובקים עולם.

היסטוריה לתלמידי קידום  נקודות 80 נקודות 20 בחירה עברית 1 9-10 13  היסטוריה
 9-10נוער מסלול 

לימודי  -סטוריה יה
  שואה

13 9-10 
 

 9-10לימודי שואה במסלול  נקודות 70  נקודות  30 בחירה עברית 1
 מיועדים רק לחסות הנוער.

קוד נוסף  מקדמים הכנסת נקודות  80 נקודות 20 בחירה ערבית 1 9-10 343 היסטוריה ערבית 
שיבדיל בין מבחנים לערבים 

 ולדרוזים

מקדמים הכנסת קוד נוסף  נקודות  80 נקודות 20 בחירה ערבית 1 9-10 343 היסטוריה לדרוזים
שיבדיל בין מבחנים לערבים 

 ולדרוזים

  נקודות  80 נקודות 20 בחירה ערבית 1 9-10 55 מורשת דרוזית 

 30+ נקודות 70 בחירה ערבית-עברית  1 9-10 667 9-10נושא אישי 
 נקודות(

 פנימי 

ציון בחינה מנחה מכניס  100 
 ציון 

 הערכה חלופית )אין מבחן
 (כתוב

 עיין ערך אני ישראלי 
9-10 

 

  נקודות  70 נקודות  30 בחירה ערבית-עברית  1 9-10 630

 יהדות 
במורשת שערים 
 ישראל 

  נקודות  80 נקודות 20 בחירה עברית 1 9-10 22

 )תלמוד( גמרא 
 , בתראבבא 

 ברכותמסכת 

 ציון בחינה 100%   בחירה עברית 1 9-10 589
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היום הנהגות – הלכה
  יום.

 ציון בחינה 100%   בחירה עברית 1 9-10 227

  – 10תנ"ך דתי 
נביא )ספר איחוד בין 

לפרשת  שמואל(
 השבוע 

 ציון בחינה 100%   בחירה עברית 1 9-10 
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 10-12-קרדיטציה מזכאות ל – 9-10-11-12מסלולי במקצועות לימוד פריסת 

  9-10 202 1 יישומי מחשב
11-12 

, אינם בנפרדכל מקצוע עומד  נקודות 70 נקודות 30 בחירה ערבית-עברית  1
 תלויים ה בזה.

ניתן ללמוד את שני 
 .1+1 שתי יחידות -המקצועות

 2יישומי מחשב 
 

כלים ללמידה 
 מתוקשבת

370 9-10  
11-12 

אינם כל מקצוע עומד בנפרד.  נקודות  70 נקודות 30 בחירה ערבית-עברית  1
 תלויים זה בזה.

 המקצועותניתן ללמוד את שני 
 1+1יחידות  2 –

  9-10 534 חינוך תעבורתי
11-12 

  נקודות  70 נקודות 30 בחירה ערבית-עברית  1

 ניהול עסקי
 (חינוך פיננסי)

727 9-10  
11-12  

בחירה  ערבית -עברית  1
 מחייבת

החל מתש"פ מוכר לקרדיטציה  נקודות 70 נקודות 30
מקצוע  11-12גם למסלולי 

 בחירה מחייבת. ל

 תרומה לקהילה
 2048אחריות ישראל 

514 9-10 
11-12 

 ציון בחינה 100%   בחירה ערבית-עברית  1
הערכה חלופית )אין מבחן 

 כתוב(

 9-10 679 שחקים
11-12 

 ציון בחינה 100%   בחירה ערבית -עברית  1
הערכה חלופית )אין מבחן 

 כתוב(

מדע וטכנולוגיה 
 דוידסון / קמ"פ

434 9-10 
11-12 

 ציון בחינה 100%   בחירה ערבית-עברית  1
 יח"ל 1= הערכה חלופית 

 יח"ל 1תוצר =  – נושא אישי

 9-10 252 אמנות
11-12 

 ציון בחינה 100%   בחירה ערבית-עברית  1
הערכה חלופית )אין מבחן 

 כתוב(



6 
 

 10 315 )חדש(מדעים 
11-12 

בחירה  ערבית-עברית  1
 מחייבת

בתוקף החל מקצוע חדש  נקודות 70 נקודות 30
 מתש"פ 

 10-11-12 י מיועד למסלול

)עזרה  -מע"ר 
 ראשונה( 

513 9-10 
11-12 

 ציון בחינה 100%   בחירה ערבית-עברית  1
 מיומנות עם קרדיטציה

 -שיט וספורט ימי
 צלילה 

159 9-10 
11-12 

 ציון בחינה 100%   בחירה ערבית-עברית  1
 מיומנות עם קרדיטציה

 םמכשיריתיקון 
 יםסלולרי

752 9-10 
11-12 

 ציון בחינה 100%   בחירה ערבית-עברית  1
 מיומנות עם קרדיטציה

 מוזיקה 
 בית ספר רימון 

107 9-10 
11-12 

 ציון בחינה 100%   בחירה ערבית -עברית  1
 מיומנות עם קרדיטציה

 
  .31.7עד לתאריך  כל השנה הלךאינם תלויי תאריך, ניתן להזמינם במ 8-9-10מבחני  -1
שנות לימוד במערכת  10 הבחינה מתבצעת דרך מסלול, הזמנת 11-12נלמדים במסלולי למקצועות שאינם תלויי תאריך המבחנים  -2

 . 31.7ניתן להזמינם במהלך כל השנה עד לתאריך הממוחשבת. 
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  2019-2020 –תש"פ  -12 -11במסלולי  פריסת מקצועות לימוד

קוד  שם המקצוע
 במערכת 

מספר  מסלול
 יחידות

ציון  קטגוריה שפה
 מגן/פנימי

 הערות  ציון בחינה

חינוך לשוני  -עברית 
12 

החל מחורף תש"פ שתי בחינות: רגילה  50% 50% חובה עברית 1 11-12 624
 ומותאמת 

 – 12 לערבים ערבית
 (לשון והבעהערבית )

 =30% 
 

מחורף תש"פ שתי בחינות: רגילה החל   50% 50% חובה ערבית 1 11-12 342
 ומותאמת

 – 12לערבים  ערבית
 לשון והבעה )ערבית 

 חברה דרוזית
 =30% 

  50% 50% חובה ערבית 1 11-12 347

 –ערבית לערבים 
  ()ערבית לשון והבעה

 יחידת הרחבה.
 

בחירה  ערבית 1 11-12 342
 מחייבת

50% 50%  

 -ערבית לערבים 
 )ערבית לשון והבעה

 . חברה דרוזית(
 יחידת הרחבה.

 

בחירה  עברית 1 11-12 347
 מחייבת

50% 50%  

  50% 50% חובה ערבית-עברית  1 11-12 87 12 מתמטיקה

 מטלת ביצוע  אזרחות
12  =30% 

 פנימי נקודות 50 חובה ערבית-עברית  1 11-12 507
10 +40 

   נקודות 50
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 .חובהמקצוע  ערבית-עברית  1 11-12 62 12 אנגלית
 מקצוע בחירה

בחברה 
 ערביתה

 בעל פה - 20%
 ציון פנימי - 40%

 

 מבחן בעל פה 20%  40%

 12 לערביםעברית 
 לדוברי ערבית עברית 

 

 10% בחירה/חובה  ערבית  1 11-12 843
45% 

 מבחן בעל פה 10%  45%

 עברית לערבים
עברית לדוברי ערבית 

 יחידת הרחבה.  –
 

בחירה  ערבית  1 11-12 843
 מחייבת

לא ניתן להיבחן ביחידת הרחבה ללא  50% 50%
 יחידת בסיס

 חובה ערבית  -עברית  1 11-12 667  12נושא אישי 
 12במסלול 

רגיל. בחירה 
בשאר מסלולי 

12. 

רגיל . בחירה בין  12חובה במסלול  נקודות 40 נקודות 60
לעבודת חקר גיאוגרפיה  12נושא אישי 

. 
הערכה חיצונית מתבצעת ע"י מנחה 

פדגוגי, או מעריך חיצוני שהוכשר לכך. 
 )רשימת מעריכים(

עבודת חקר 
 12 בגיאוגרפיה

961 
 

12  
למידת 

חקר 
 בגיאוגרפיה

חובה במסלול  ערבית -עברית  1 11-12
רגיל.  12

בחירה בשאר 
 12מסלולי 

רגיל . בחירה בין  12חובה במסלול  נקודות 40 נקודות 60
לעבודת חקר גיאוגרפיה  12נושא אישי 

. 
 הערכה חיצונית מתבצעת ע"
 מעריך חיצוני שהוכשר לכך. 

 )רשימת מעריכים(

גיאוגרפיה אדם 
 12 וסביבה

 

בחירה  ערבית  –עברית  2 11-12 42
 מחייבת

50% 50%  
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-עבודת חקר כללית 
 מסע

 מסע לאתיופיה
 מסע לפולין

 משואה לתקומה

לתת קוד 
961 – 

עבודת 
 חקר כללית 

 למסעות

 בחירה ערבית -עברית  2 
 12מסלול -ב

רגיל יכול 
 להיות חובה 

מי שעושה מסע לא יכול לעשות   
 נושא אישיבנוסף עוד 

כוללים: הכנה , יציאה המסעות 
  .הוהשתתפות במסע, תיעוד ורפלקצי

 שואה - היסטוריה
 מבחן – שואה -12
=30% 

בחירה  עברית  1 11-12 13
 מחייבת 

תוכנית למידה ומבחן זהה ליחידות  50% 50%
קידום נוער וחסות הנוער. ניתן לבחור 

 או במבחן או בהערכה חלופית.

 –שואה לימודי 
הערכה עבודה 
 30%=  12 חלופית

בחירה  עברית 1 11-12 408
 מחייבת

תוכנית למידה זהה והערכה אחידה  נקודות  40 נקודות 60
נוער והן לחסות  הן ליחידות קידום

ניתן לבחור במבחן או  הנוער.
 בהערכה חלופית.

 היסטוריה לערבים 
12 

בחירה  ערבית 1 11-12 343
 מחייבת

50% 50%  

היסטוריה לדרוזים 
12 

בחירה  ערבית 1 11-12 343
 מחייבת

50% 50%  

בחירה  עברית 1 11-12 621  12ספרות 
 מחייבת

50% 50%  

יחידת  –ספרות 
 הרחבה 

בחירה  עברית 1 11-12 621
 מחייבת

לא ניתן להיבחן ביחידת הרחבה ללא  50% 50%
 יחידת בסיס

  12 תנ"ך כללי
 

בחירה  עברית 1 11-12 477
 מחייבת

50% 50%  

יחידת  –תנ"ך כללי 
 הרחבה

בחירה  עברית 1 11-12 477
 מחייבת

לא ניתן להיבחן ביחידת הרחבה ללא  50% 50%
 יחידת בסיס
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  12תנ"ך דתי 
 

בחירה  עברית 1 11-12 508
 מחייבת

אחד ממקצועות החובה,  -במסלול תורני 50% 50%
 בחירה מחייבת  – 12בשאר מסלולי 

יחידת  –תנ"ך דתי 
 הרחבה

בחירה  עברית 1 11-12 508
 מחייבת

אחד ממקצועות החובה,  -במסלול תורני 50% 50%
 בחירה מחייבת – 12בשאר מסלולי 

הרחבה ללא לא ניתן להיבחן ביחידת 
 יחידת בסיס

בחירה  ערבית 1 11-12 52 12דת האיסלם 
 מחייבת

50% 50%  

הנהגות  – 12הלכה 
 היום יום

בחירה  עברית  1 11-12 227
 מחייבת

50% 50%  

 חינוך למצוות
  (לקט מצוות)

בחירה  עברית 1 11-12 599
 מחייבת

50% 50%  

 גמרא: 
 בבא בתרא

 מסכת קידושין 
 מסכת סוכה.

589 
 

  50% 50% בחירה  עברית 1 11-12

  50% 50% בחירה עברית 1 11-12 227 מועדים –הלכה 

  50% 50% בחירה  ערבית 1 11-12 55 מורשת דרוזית 

עיין ערך אני ישראלי 
12 

  נקודות 70 נקודות 30 בחירה ערבית -עברית  1 11-12 630

  50% 50% בחירה  ערבית-עברית  1 11-12 89 12פיסיקה 

 


