שאלות ותשובות – שינויים במסלולים ותוכניות לימוד תש"פ – 2019-2020
שאלות

תשובות

אילו הם השינויים במסלול  9שנות לימוד?

אין שינוי בהרכב תעודת מסלול  6( 9מקצועות 3 -חובה 3 +בחירה) השינוי היחיד הינו
במקצועות הבחירה .המקצוע כלים שלובים נמצא כבחירה ונלמד רק במסלול 9

אילו הם השינויים במסלול  10שנות לימוד?

החל מתש"פ נכנס מסלול  10חדש המורכב:
משישה מקצועות (במקום שבעה)
מארבעה מקצועות חובה (במקום שלושה) .מקצוע אנגלית נכנס כמקצוע חובה במסלול 10
החדש.
משני מקצועות בחירה (במקום ארבעה)
כלומר סך הכול  6מקצועות 6/יחידות לימוד ,במקום  7מקצועות 7/יח"ל במסלול הישן.

מתי יכנס לתוקף מסלול  10החדש?

מסלול  10החדש נכנס לתוקף החל מתש"פ .שנת תש"פ תהיה שנת מעבר .ניתן יהיה לבחור
בין מסלול  10ישן ,לבין מסלול  10חדש .שנת המעבר ,מטרתה לאפשר התארגנות עם הוראת
מקצוע האנגלית שנכנס כמקצוע חובה במסלול  10החדש.
החל משנת תשפ"א יהיה בתוקף רק מסלול  10החדש.

כיצד מוגדר מקצוע האנגלית במסלולי ?9-10

במסלול  9מקצוע האנגלית הינו בחירה ,במסלול  10החדש מקצוע האנגלית הינו חובה.
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תלמיד הלומד לתעודת  ,10ובמקביל לומד גם כאשר הלומד עובר ממסלול  10-למסלול למידה ב  12-שנות לימוד ,לא תונפק לו תעודת . 10
חלק מ
מקצועות  ,12האם תונפק לו תעודת  10במידה והנער לא הצליח לסיים את מסלול  ,12יהיה זכאי לתעודת  10או ( 11סוף מסלול)
שנות לימוד.
רק בדרישה של מנחה פדגוגי.
עברית מדוברת – האם יש קרדיטציה
למקצוע?

למקצוע עברית מדוברת יוקצו שעות למידה ,אך בשלב זה אין קרדיטציה.

במסלול  10החדש – ניתן להעביר  2מקצועות (כאלה הנלמדים ב )10-12-רק אחד מהם
כמה מקצועות עם קרדיטציה ניתן ללמוד
שנות
במסלול  10שניתן להעבירם למסלול 12
יעבור ויוכר כבחירה מחייבת במסלול  ,12השני יוכר לבחירה רגילה.
לימוד.
במסלול  10ישן – ניתן להעביר  3מקצועות (כאלה הנלמדים ב )10-12-רק אחד מהם יעבור
ויוכר כבחירה מחייבת במסלול  ,12המקצועות הנוספים יוכרו לבחירה רגילה.
מקצוע מוט"ל כהערכה בית ספרית

ציון של מקצוע מוט"ל איתו מגיע תלמיד כהערכה בית ספרית ,מוכר בהיל"ה רק ללימוד
במסלול הטכנולוגי.

נושא אישי  - 12אילו מסעות מזכות
לקרדיטציה של  2יחידות לימוד ?

מסע לאתיופיה ,מסע לפולין ,משואה לתקומה.

מדע וטכנולוגיה דוידסון  /קמ"פ

החל מתש"פ –  2019התוכנית מקבלת קרדיטציה של  2-יח"ל
 1יח"ל -מדווחת במדע וטכנולוגיה דווידסון קמ"פ
 1יח"ל מדווחת בנושא אישי ( 12כולל הערכה חיצונית מחוון)

מקצוע יישומי מחשב
כיצד מופיע בתעודה?

מקצוע יישומי מחשב  – 1--כלי אופיס - 2 ,כלים ללמידה מתוקשבת .כל יחידה מהווה
יחידת לימוד עצמאית וניתן ללמדה בנפרד .ניתן ללמוד את שתי היחידות.
המקצוע יופיע בתעודה בשתי שורות .כלומר כל מקצוע ביישומי מחשב מופיע בנפרד.
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אילו שינויים חלים במקצוע חינוך תעבורתי?

החל מתש"פ  2019-ניתן ללמוד חינוך תעבורתי בשני אופנים:
 -1כמו שהיה עד כה ,לימוד מקצוע חינוך תעבורתי כחלק מתוכנית לימודים  1-יח"ל.
 -2להצטרף לתוכנית של משרד החינוך המכינה את התלמידים לקראת מבחן בתיאוריה.
בסיום למידת התוכנית מתקיימת בחינה חיצונית (אינה נחשבת כיחידת בגרות) שציון
המעבר שלה הינו  . 80%הציון הינו שווה ערך ליחידת לימוד  1בחינוך תעבורתי למסלול 12
תלמיד שלא יעבור את מבחן התיאוריה החיצוני ,יצטרך להיבחן בחינוך תעבורתי  12כדי
לקבל  1יח"ל לתעודת .12

עברית  – 12חינוך לשוני

החל ממועד חורף יתקיימו מבחנים ב 2-רמות  :מבחן  12רגיל ומבחן  12מותאם (בעל
קריטריונים ברורים ומובחנים) מלווה בבקשה למבחן מותאם.

ערבית לערבים – שפה וספרות ערבית  ,שפה
וספרות לחברה הדרוזית .

החל ממועד חורף יתקיימו מבחנים ב 2-רמות  :מבחן  12רגיל ומבחן  12מותאם (בעל
קריטריונים ברורים ומובחנים) מלווה בבקשה למבחן מותאם.

התוכנית אחריות ישראל  = 2048לתרומה
לקהילה

כל תוכנית/מקצוע מזכה בקרדיטציה של  1יחידת לימוד .לא ניתן לקבל קרדיטציה כפולה.

כיצד מופיעים בתעודה מקצועות  12שיש
להם יחידת הרחבה?
תנ"ך ,תנ"ך דתי ,ספרות ,עברית לערבים,
ערבית לערבים.

בתעודה יהיו שני ציונים :ציון אחד של מבחן  30% = 12וציון שני של יחידת ההרחבה.
אין שקלול בין ציון מבחן  12וציון יחידת ההרחבה .כל ציון עומד בנפרד בפני עצמו.
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היסטוריה כללית  -היסטוריה  = 12הוראת
שואה.

החל מתש"פ  2019-תוכנית הלימודים בהיסטוריה כללית הופכת ליחידת לימוד בהוראת
השואה.
מוצעות ללמידה שתי אפשרויות -1 :מבחן בהיסטוריה  – 12שואה
 -2עבודה/תוצר כהערכה חלופית.
שתי האפשרויות מזכות לקרדיטציה של  30%כחלק מציון בחינת הבגרות.

מה משתנה בתוכנית הלימודים בחינוך
פיננסי ?

החל מתש"פ  2019-חינוך פיננסי הופך למקצוע הנלמד ב 10-וב( 12-עד כה המקצוע היה רק
למסלול  )10כמו כן ,המקצוע הינו מקצוע בחירה מחייבת במסלול ( 12ניתן ללמדו במסלול
 10והקרדיטציה תעבור למסלול .12

מקצוע מדעים – מסלולי 10-12
מקצוע חדש של בחירה מחייבת

מדעים -החל מתש"פ  2019נכנסת כתוכנית לימודים חדשה .מיועדת למסלולי – 10-12
כמקצוע בחירה מחייבת למסלול  .12התוכנית עוסקת ב :במדעי החיים ,מדעי כדור הארץ,
פיסיקה ,כימיה וטכנולוגיה.
זוהי פתיחת דלת לעולם המדע והרחבת ההשכלה הכללית של הלומד ,על מנת שיוכל להבין
תהליכים רלוונטיים מחיי היום יום המושתתים על עקרונות מדעיים.
המקצוע עוסק בלמידה של עקרונות ,פיתוח ידע והבנת מושגים מדעיים מחיי היום יום.
ופיתוח כשרים ומיומנויות מדעיות.

שינויים במסלול לתעודת  11שנות לימוד
(רשת ביטחון)

התעודה כוללת 7 :יחידות פנימיות.
מקצועות חובה :בחירה של ארבעה מקצועות מתוך חמישה ,והשלמה ל 7-מקצועות/יחידות
מכלל המקצועות.
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