
רפורמת הפעלת  -  כנס מורים

 הלמידה המשמעותית במגמות
 

ו  "ט תשרי תשע"כ, חדרה

(12.10.15) 

 



 ברוכים הבאים

 נא לכבות טלפונים סלולאריים



 מושגים שיועלו

 טרום רפורמה

 מיקוד

 הלימה

 רפורמת הלמידה המשמעותית

 מקצוע מוביל

 30%+70%-חלוקת תכנים ל

 מקצועות התמחות

 הסמכה



 טרום רפורמה

  מצב טרום רפורמה חל על תלמידים שהחלו לימודיהם

ב  "ולומדים בכיתה י ד"התשעל "בשנה' בכיתה י

   ו"התשעל "בשנה

 :עבור תלמידים אלו

 ב נשאר ללא שינוי"י-'מערך הבחינות לכיתות י1.

 נשארו ללא שינוי –בחינות המעבדה 2.

, בחינות המעבדה: כל הטפסים הדרושים לשם3.

 פרויקטים ועבודת גמר נותרו כמקודם

התעודה הטכנולוגית נותרה כמקודם והרכבה קובע  4.

כיתות  –את האפשרות להמשך הלימודים במכללה 

 ד"י -ג "י



 הלימה

ל  "שהחל בשנה, ביטול המיקוד בבחינות הבגרות

וצמצום היקף הנושאים שיש ללמוד , ה"התשע

בתכניות הלימודים במקצועות השונים מהיקפן  

 הלימה –המקורי נקרא בשם 

 מספר השעות הלימוד של כל מקצוע נשאר

כמקודם כך שהיקף השעות עבור כל נושא 

 בתכניות החדשות גדל



 רפורמת הלמידה המשמעותית

 המשמעותית חלה על תכניות הלימודים  רפורמת הלמידה

 הלימהלאחר שעברו במקצועות המובילים בלבד 

פרושו 30%+  70%-חלוקה ל: 

מהנושאים בתכנית הלימודים של  70%שהציון עבור 1.

 –המקצועות המובילים יינתן באמצעות ההערכה חיצונית 

 בחינת בגרות

מהנושאים בתכניות הלימודים   30%והציון עבור יתרת 2.

 יינתן באמצעות ההערכה בית ספרית

תכניות הלימודים  חלה על  30%-ו 70%-החלוקה ל

 הלימהלאחר שעברו במקצועות המובילים בלבד 

 



הקשר בין יחידות הלימוד לבין  

 30%-ו 70%-החלוקה ל

  תלמיד שעומד בהצלחה בהערכה החיצונית

 ל במקצוע המוביל"יח 3-זכאי ל( 70%)

 ( 70%)תלמיד שעמד בהצלחה בהערכה החיצונית

ל  "יח 5-זכאי ל( 30%)וגם בהערכה הפנימית 

 במקצוע המוביל

  תלמיד שעומד בהצלחה בהערכה הבית ספרית

( 70%)ולא זכאי לציון בהערכה החיצונית ( 30%)

ובתעודה יצוינו מספר השעות , ל"אינו זכאי ליח

 . שלמד והציון שקיבל



 מקצועות התמחות

70%-במקצועות ההתמחות לא קיימת החלוקה ל 

 +30% 

  במקצועות ההתמחות תתבצע ההערכה חיצונית

(  ל"יח 5)או עבודת גמר ( ל"יח 3)על פרויקט גמר 

 בלבד

לא תתקיים בחינת בגרות במקצועות אלו 



 זכאות להמשך לימודים במכללות

  זכאות להמשך לימודים במכללות תיקבע

ולא באמצעות תעודה טכנולוגית  הסמכה באמצעות 

 כפי שהיה עד היום

הנדרשת להמשך לימודים   המזערית ההסמכה

 2.1במכללה היא 








