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 לקראת שנת הלימודים תשפ"א חידודים והנחיות

 תעודה(: )ראה נספח מבנה ואילך תשפ"אמ,שנ"ל 12חדש לתעודת  נבנה מתווה .1

 .יח"ל 2-מקצוע שפת אם שווה ל .א

 .(מקצועות קודש, )למעט חינוך פיננסי, מדעיםיח"ל  2-מקצועות בחירה מחייבת שווים ל .ב

 מתווה תשפ"א חל גם על תלמידים ממשיכים. .2

"א )לדוגמה: יוכרו בהתאם למתווה תשפחדשים וממשיכים תלמידים בית ספריות של הערכות  .3

 .יח"ל( 2רית בהיסטוריה תוכר כ הערכה בית ספ

 .חריגי גיל(: יחול עליו מתווה תשפ"אועדת להמשך למידה ) נער שאמור היה לסיים בתש"פ ואושר .4

בכל יח"ל  1-ל"א זכאים שנבחנו במקצועות הבחירה המחייבת לפני שנת תשפ ממשיכים תלמידים .5

  .יח"ל בתשפ"א 2מקצוע שהורחב ל 

יח"ל מתוך כלל  10 -יוכלו להשלים  יח"ל 1בחירה מחייבת בהיקף של מקצוע ו בתלמידים שנבחנ .6

 הבחירה הרגילה. מקצועות

ו בשנת נבחנבמידה ו יח"ל. 2-נחשב ל :ואילך פשנת תש"ב ונבחנאם  - שפת אם )עברית או ערבית( .7

 . יח"ל 1-לנחשב  כן:תשע"ט או לפני 

 1 -לזכאי  – יה()שפה שנ נבחן בעברית לערבים כמקצוע חובהשנער לחברה הערבית/דרוזית בלבד:  .8

 - חובה(מקצוע כבמידה ונבחן בעברית לערבים כמקצוע בחירה מחייבת )ונבחן באנגלית  "ל.יח

 יח"ל. 1-להמקצוע יחשב 

 רגילה.הבחירה כחלק ממקצועות היח"ל  1 של מקצועיים יקבלו קרדיטציהים קורס .9

 ת לימוד: מארג שפה ומורשת. שנו 10 הלימודים במסלולשינויים בתוכניות נערכו לבכם: לתשומת  .10

 שנות לימוד. 10תנ"ך  התבטל ובמקומו מקצועמקצוע מורשת  .א

 במקום שיר )אנסין( נוסף חלק בהבנת הנקרא. -מארג שפה .ב

 

 בחינות והערכה

במתכונת הרגילה, בכפוף להנחיות ים יחזרו להתקי 10-12 י ובחינות משותפות למסלול 8-10בחינות  .11

 משרדי החינוך והבריאות.

)בהתאם  או בזוםפא"פ התקיים הערכות של מטלות ביצוע, מטלות חקר ג"ג ונושא אישי ימשיכו ל .12

 .(לצרכי הנער והיחידה



מהציון  60%-יט השווה לתלקמשנות לימוד יורכבו  12שנות לימוד: כל מקצועות  12מקצועות  .13

 מהציון.  40%-בחינה השווה למו

 "רגיל"ה חומר הלמידהבנוי מ תלקיטה יח"ל )למעט ג"ג(, 2-ל יםהשוו במקצועות בחירה מחייבת .14

 -. הבחינה השווה ל(60%יחד במהציון ) 20%-השווה ל הערכה חלופית+מהציון 40% -השווה ל

 .של התלקיט הלמידה ימהציון מורכבת מחומר 40%

 לצורךבמרוכז נתן ע"י המורה ביחידה. העבודות ישמרו ביחידות יי ההערכה החלופיתעבודות ציון  .15

   בדיקות מדגמיות שיערכו בכל מועד היבחנות.

שעות  15-ל 10יח"ל מצריכה בין  2-ההערכה החלופית בכל מקצועות הבחירה המחייבת השווים ל .16

 לימוד.

ביחידות  (10%-ל ת)השוו את הבחינות הפנימיות יש לשמורמספטמבר תשפ"א ואילך,  -אזרחות .17

 .במרוכז לצורך בדיקה מדגמית

 

 

 בהצלחה לכולם!


