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 משרד החינוך 

 מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

 הפקוח על מגמת אמנויות העיצוב 

 2017 ספטמבר 12 שלישי יום 

 ז"תשע אלול א"כ 

 

                                  תשע"ח  -הנחיות ללמידה והבחנות   במסגרת הרפורמה ללמידה משמעותית

  2030למגמה מספרי שאלונים המופיעים בטבלאות מתייחסים 

 

 חוזר זה מסכם ומבהיר הנחיות בכתב ובעל פה שהוצאו לבתי הספר במשך השנתיים האחרונות בעקבות הרפורמה ללמידה משמעותית.
 ( א4חוזר מנכ"ל ללמידה משמעותית תשע"ו/)ראה  

 .ך בתיאום מלא מול אגף הבחינותמסמך זה מחליף את כל ההנחיות שניתנו טרום הרפורמה, ונער

 

 (;20כולל שלושה מקצועות )סמל מגמה  טכנולוגית  מבנה מגמת 

  מדע וטכנולוגיה לכל( \ביולוגיה  \פיסיקה \כימיה ) יח"ל 5 / 3 מקצוע מדעי.  בחינה חיצונית        – מקצוע בסיס    מקצוע בחירה א' -
 בחינה פנימית  - ש"ש 90או                                                              

 יח"ל 5 / 3 בחינה חיצונית   ,אמנות שימושית      – מקצוע מוביל   מקצוע בחירה ב'  -

                                                  (  2010)סמל התמחות:  עיצוב      –מקצוע התמחות   מקצוע בחירה ג'  -
                     (  2020 : עיצוב אופנה ותלבושות ) סמל התמחות                                                                      

             3 – 2ראה עמוד          (.  2030 : )סמל התמחותעיצוב שיער וטיפוח החן                                                                        -

-                                    

-  

 יח"ל 3/5 בהיקף  פרויקט גמרהתלמיד יגיש לפיכך  .  PBL ברוח  למידה  –ההוראה   במקצוע ההתמחות                                      -
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 2030סמל:  -עיצוב שיער וטיפוח החן  מגמת 

מקצוע 
 מוביל 

   816 אמנות שימושית 

 

 ש"ש  90היקף למידה  –אפשרות   א : עבור תלמידים אשר לומדים ונבחנים בחינה פנימית בלבד בכיתה י 

סמל  מקצוע
 שאלון

טופס דיווח לאגף  אופן הבחנות שם שעות
 הבחינות

 דווח ציון לאגף הבחינות

מקצוע 
 מוביל 

 שפת האמנות  ש"ש  90  816183
 

 עד  תאריך אחרון לדווח  ציונים 9544 כיתה י'  . פנימית 
 20/6 ל
 בהתאם להנחית אגף הבחינותו

 יח"ל  ככלי או מגזר דתי או מגזר חרדי  5אפשרות   ב : עבור תלמידים אשר לומדים ונבחנים בהיקף 

מקצוע 
 מוביל כללי

הערכה 30%+בחינה חיצונית  70% יח"ל  5 816580
 בית ספרית

   

   ב"א או י"כיתה י .  חיצוני בחינה עיונית  70% 816381 

  +     

  20/6עד ל תאריך אחרון לדווח ציונים 9588 ב"א או י"כיתה י.  בית ספרי (תלמיד אינטרני )סדנהעבור  30% 816283 
 בהתאם להנחית אגף הבחינותו

     או   

 816282 30% 
 נבחני משנה

 ב"א או י"כיתה י .  חיצוני  בחינה עיונית 
 

  

 או

מקצוע 
מוביל מגזר 

 חרדי \דתי

 בחינה חיצונית  70% יח"ל  5  816580
 הערכה בית ספרית30%+

   

   ב"א או י"כיתה י .  חיצוני בחינה עיונית חיצונית 70% 816371 
  +     
  20/6עד ל תאריך אחרון לדווח ציונים 9588 ב"א או י"כיתה י  .בית ספרי (עבור תלמיד אינטרני )סדנה 30% 816283 

 בהתאם להנחית אגף הבחינותו
     או   
 816272 30% 

 נבחני משנה
   חיצוני  בחינה עיונית
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  2030מקצוע התמחות : עיצוב שיער וטיפוח החן  

מקצוע 
 התמחות

796 

 20/6עד ל תאריך אחרון לדווח  ציונים 9588 כיתה י"ב בלבד  –פרויקט גמר   ליח" 3 796387 
 בהתאם להנחית אגף הבחינותו

 20/6עד ל תאריך אחרון לדווח  ציונים 9588 כיתה י"ב בלבד  -עבודת גמר   יח"ל 5 796589 
 בהתאם להנחית אגף הבחינותו

 


