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 תשפ"א    2021ינואר 

  הבהרות למתווה הבחנות תשפ"א 

 2010 –מגמת אומנויות העיצוב 

 2020  -מגמת עיצוב אופנה ותלבושות 

 

 מקצוע מדף 

ברמת חמש יחידות  מדף ( הינו מקצוע816580תלמיד עיוני שמקצוע מוביל: "אמנות שימושית" ) ס.ש. ר 

  וההגבר היחידי שלו, האם הוא יבחן חיצוני?

מקצוע מוביל טכנולוגי כמקצוע מדף מורחב שאינו חלק ממגמה, יכול להבחן חיצוני וזאת בכפוף למתווה  

 .03/11/2020הבגרויות מיום 

 תש"פ: הציון נקלט כציון חיצוני 

 : 70%בתשפ"א:  קיימת אפשרות להזמין ולהבחן חיצוני בכל השאלונים 

 חלופות בהערכה –  816387/     תוכנית חדשה -8136361/          816381/      816371 

 מקצוע מוביל  כיתה שנה 
 אומנות שימושית

 שאלון 

 י"א  תש"פ 
 י"ב 

 816381 נחשב בתעודת בגרות ציון חיצוני
816371 
816387 

 י"א  תשפ"א 
 י"ב 

או   23/6בחינה חיצונית תתקיים בתאריך 
24/6 

816381 
816371 

 י"ב  תשפ"א 
 י"ב 

 יחשב חיצוני 
ספרית באשור מפמ"ר חובה לקבל בחינה בית 

 את אישור הפקוח לבחינה. 

816361  
 תלמידים הלומדים ויבחנו  

 בתוכנית חדשה 
 

 הערכה ביה"ס 30%ו  70%מורכב מ שקלול ציונים   816580יח"ל שאלון ראשי  5הערה: 

 (   816283) ס.ש    30%באחריות ביה"ס לדווח ציון בית ספרי עבור    

 מתייחס לסך הישגיו של התלמיד בסדנאות אמנות רב תחומית.  816283שאלון 

  https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/OmanutAitzuvמחוון באתר המגמה:

 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/OmanutAitzuv
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 גי של: תלמיד הלומד במסלול טכנולו

 2010 –מגמת אומנויות העיצוב 

 2020 –מגמת עיצוב אופנה ותלבושות 

 

 תלמיד בוגר כיתה י"ב, אשר סיים את לימודיו  בתש"פ

מקצוע   כיתה שנה 
 מדעי/מד"ט 

 מקצוע מוביל 
אומנות  

 שימושית
 

מקצוע   שאלון 
 התמחות 

 עיצוב 

 שאלון 

תלמיד למד   י"ב  תש"פ 
  90ונבחן  
 ש"ש 

 
 

 יח"ל   5או 
 
 

נחשב בתעודת 
 בגרות ציון חיצוני

816381 
816371 
816361 -  
תוכנית  
 חדשה 

 
816387 
חלופות  

 בהערכה

פרויקט 
  3גמר 

יח"ל 
נחשב 
 חיצוני

---------- 
עבודת  

  5גמר 
יח"ל 

נחשב 
 חיצוני 

891387 
 
 
 
 
 

891589 

 

 הערכה ביה"ס 30%ו   70%מורכב מ שקלול ציונים:   816580יח"ל שאלון ראשי  5הערה: 

 (   816283)ס.ש.  30%באחריות ביה"ס  לדווח ציון בית ספרי עבור  

 מתייחס לסך הישגיו של התלמיד בסדנאות אמנות רב תחומית.  816283שאלון 

  .gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/OmanutAitzuvhttps://cms.educationמחוון באתר המגמה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/OmanutAitzuv


3 
 

 תלמידי י"ב תשפ"א / תשפ"ב 

 כבר בכיתה י"א ?  70%מה מעמד הציון של תלמיד אשר למד ונבחן במקצוע מוביל 

/   816381/      816371:  תלמיד למד ונבחן כבר בתש"פ בהיותו בכיתה י"א את מקצוע מוביל , בשאלון

 .    ציון נחשב חיצוני . 816387/ 816361

 איך התלמיד ייבחן במקצוע התמחות: עיצוב?  

 יח"ל   5( או  891387יח"ל )  3עיצוב בהיקף   –התלמיד נדרש להיבחן בחינה חיצונית, במקצוע התמחות 

 ( על מנת לקבל תעודה טכנולוגית. 891589) 

 

 תשפ"ב ? / קצוע  מוביל וגם במקצוע התמחות בתשפ"אתלמיד י"ב שייבחן גם במ

יחידות לימוד בשנות הלימודים   5בהיקף  תלמיד הלומד את מקצוע ההתמחות: עיצוב  ומגיש עבודת גמר 

 ( חייב להבחן חיצוני.891589) ס.ש. תשפ"א / תשפ"ב 

 התלמיד יוכל להבחן פנימי במקצוע המוביל אמנות שימושית בתשפ"א. 

 

 / יחידות לימוד בשנות הלימודים תשפ"א 3את מקצוע ההתמחות: עיצוב,  ברמת לימוד של  תלמיד הלומד 

יחידות, נדרש לקיים בחינה חיצונית במסגרת   5( ומשלים מקצוע מוביל ברמת 891387תשפ"ב ) ס.ש 

 המקצוע המוביל.  70%ההיבחנות על ה 

 

 מקצוע מוביל והתמחות? יח"ל בנוסף  ל 5מה לגבי תלמידים אשר לומדים מקצוע מדעי בהיקף 

 חובה להבחן חיצוני במקצוע מורחב מדעי. 

 (  816580במקצוע אמנות שימושית )ס.ש.ר   70%התלמיד יוכל להבחן פנימי 

 (  891589או   891387חובה להבחן חיצוני במקצוע התמחות: עיצוב ) שאלון 

 מקצוע שלישי.  -מקצוע זה מוגדר במתווה 
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 2020ב אופנה ותלבושות תלמידי י"ב תשפ"א מגמת עיצו

 כבר בכיתה י"א ?  70%מה מעמד הציון של תלמיד אשר למד ונבחן במקצוע מוביל 

 .  816387/  816361/   816381/   816371תלמיד למד ונבחן כבר בתש"פ בהיותו בכיתה י"א בשאלון  

 ציון נחשב חיצוני .   

 איך התלמיד ייבחן במקצוע התמחות: עיצוב אופנה ? 

 (   863589יח"ל )   5עיצוב אופנה בהיקף   -להבחן בחינה חיצונית, במקצוע התמחות חובה  

 על מנת לקבל תעודה טכנולוגית. 

 

 תלמיד י"ב שייבחן גם במקצוע  מוביל וגם במקצוע התמחות בתשפ"א? 

עבודת תלמיד הלומד את מקצוע התמחות: עיצוב אופנה ותלבושות בשנת הלימודים תשפ"א / תשפ"ב ומגיש 

 ( חייב להבחן חיצוני. 863589עיצוב אופנה )ס.ש.  -במקצוע התמחות  יח"ל 5בהיקף  גמר 

 התלמיד יוכל להבחן פנימי במקצוע המוביל אמנות שימושית בתשפ"א. 

 

  יח"ל בנוסף  למקצוע מוביל והתמחות? 5מה לגבי תלמידים אשר לומדים מקצוע מדעי בהיקף 

 ב מדעי. חובה להבחן חיצוני במקצוע מורח

 (  816580במקצוע אמנות שימושית )ס.ש.ר   70%התלמיד יוכל להבחן פנימי 

 ( 863589חובה להבחן חיצוני במקצוע התמחות: עיצוב  אופנה ) ס.ש  

 מקצוע שלישי.  -מקצוע זה מוגדר במתווה 
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 מענה לשאלות נוספות: 

הטכנולוגי ברמת חמש יחידות הינו המקצוע היחידי האם תלמיד טכנולוגי שמקצוע מדע וטכנולוגיה לכל, בנתיב 

  המוגבר האם הוא יבחן חיצוני?

יח"ל הינו המקצוע המוגבר היחיד יבחן בהערכה   5תלמיד שמקצוע מדע וטכנולוגיה לכל בנתיב הטכנולוגי ברמת 

 חיצונית. 

  

ל בכיתה יא' יבחן על  תלמיד יב' תשפ"א שלא נבחן, מכל סיבה שהיא, יחד עם כיתתו שנבחנה במקצוע המובי 

 .פי מתווה תשפ"א

  

 

האם תלמיד המעוניין להיבחן חיצוני גם במקצוע שלא הוכרז כמקצוע בהיבחנות חיצוני במגמה האם הוא יכול  

  להבחן חיצוני?

תלמיד חייב להיבחן על פי מתווה הבגרויות, במידה ותלמיד מעוניין להוסיף מקצועות בחירה הכוללות בחינות  

עבר למתווה רשאי לעשות זאת בתעודת הסמכה טכנולוגית. לדוגמה כאשר במתווה חובה על  חיצוניות מ

התלמיד להיבחן חיצוני במקצוע ההתמחות והתלמיד מעוניין להיבחן חיצוני גם במקצוע המוביל המורחב רשאי  

 להבחן חיצוני. 

  

 

הבחן במקצוע ההתמחות . שבו אין שום מקצוע מוגבר, האם עליו ל1.1האם תלמיד הלומד ברמת הסמכה 

  בהערכה חיצונית?

 יחידות בהיבחנות חיצונית.  3נדרשים להשלים פרויקט  1.1תלמידים הלומדים במסלול הסמכה 

  
 

 בהצלחה 

 

 

 


