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 משרד החינוך 

 מנהל טכנולוגיה ומערכות מידע 

 הפיקוח על מגמת אמנויות העיצוב 

 

 2021באוקטובר  4יום שני  

 כ"ח תשרי תשפ"ב

 

 אמנות שימושית -מקצוע מוביל  - הבהרות למתווה הבחנות תשפ"ב

 2010 –מגמת אמנויות העיצוב 

 2020  -מגמת עיצוב אופנה ותלבושות 

 

 הבהרות ביחס למערך ההבחנות בתשפ"בבהמשך להנחיות משרד החינוך 

 

 מקצוע מדף

ברמת חמש יחידות וההגבר  מדף ( הינו מקצוע 816580תלמיד עיוני שמקצוע מוביל: "אמנות שימושית" ) ס.ש.ר 

  .היחידי שלו, יבחן חיצוני

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

 .03/11/2020מיום 

 חיצוני   70%התלמיד יבחן בשאלון 

 חלופות בהערכה  816387+  816371/816381: שאלונים

  .ל פורטאתר המגמה בב, הערה: כל השאלונים מתייחסים מתשפ"ב  לתוכנית החדשה אמנות שימושית

 מסמכי ההלימה ) מיקוד(–ה: חלק ב או ג בתוכנית הלימוד בבחינה חלק חובה: פרק א יסודות שפה חזותית. ובחיר

 .המפורסמים בפורטל 

 הערות

 ערכה ביה"ס ) סדנאות (ה 30%ו    70%מורכב משקלול ציונים:    816580יח"ל שאלון ראשי   5 .1

 (  816283) ס.ש   30%באחריות ביה"ס לדווח ציון בית ספרי עבור  .2

 מתייחס לסך הישגיו של התלמיד בסדנאות אמנות רב תחומית. 816283שאלון  .3

  חילופית  בחינות בגרות והערכה -חטיבה עליונה –אמנות שימושית  –מחוון מפורסם במרחב פדגוגי 

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megamat_Omanuiot_haitzuv/Hodaot_mafmar/hanhayiot/2021-22general_info_bagruyot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megamat_Omanuiot_haitzuv/Hodaot_mafmar/hanhayiot/2021-22general_info_bagruyot.pdf
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/omanut-shimushit/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/omanut-shimushit/chativa-elyona/tarbut-hazutit/matriculation-exams-alternative-assessment/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/omanut-shimushit/chativa-elyona/tarbut-hazutit/matriculation-exams-alternative-assessment/
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https://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megamat_Omanuiot_haitzuv/Hodaot_mafmar/hanhayiot/2

rkshop.pdf018MechvanMovillWo 

 

 

 :תלמיד הלומד במסלול טכנולוגי של

 2010 –מגמת אמנויות העיצוב 

 2020 –מגמת עיצוב אופנה ותלבושות 

 

 תלמידי י"ב תשפ"ב 

 תלמיד י"ב הנבחן  גם במקצוע מוביל וגם במקצוע התמחות תשפ"ב 

חייב להבחן  בשנה זו  (891589) ס.ש. יח"ל  5ומגיש עבודת גמר בהיקף  תלמיד הלומד את מקצוע ההתמחות: עיצוב 

 חיצוני במקצוע ההתמחות.

 מקצוע מוביל, אמנות שימושית בתשפ"א ובתשפ"ב:  ניתן להיבחן פנימי/ חיצוני .

 

( בשנה זו וגם מקצוע מוביל 891387) ס.ש יח"ל  3של תלמיד הלומד את מקצוע ההתמחות: עיצוב,  ברמת לימוד 

 של המקצוע המוביל. 70% - צוניתיחידות, חייב להיבחן בחינה חי 5ברמת 

 

 יח"ל בנוסף  למקצוע מוביל והתמחות 5תלמיד  אשר לומד מקצוע מדעי בהיקף 

 יח"ל:  5התלמיד יבחן חיצוני בשני מקצועות  בהיקף 

 חובה להיבחן חיצוני במקצוע מורחב מדעי. ●

 ( 891589חובה להיבחן חיצוני במקצוע התמחות: עיצוב ) שאלון  ●

 ( 816580מוביל: אמנות שימושית )ס.ש.ר   –להיבחן פנימי במקצוע שלישי התלמיד יוכל 

 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megamat_Omanuiot_haitzuv/Hodaot_mafmar/hanhayiot/2018MechvanMovillWorkshop.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megamat_Omanuiot_haitzuv/Hodaot_mafmar/hanhayiot/2018MechvanMovillWorkshop.pdf


3 
 

 2020תלמידי י"ב תשפ"ב  מגמת עיצוב אופנה ותלבושות 

 תלמיד י"ב שיבחן גם במקצוע מוביל וגם במקצוע התמחות בתשפ"ב

 5בהיקף  גמר  תלמיד הלומד את מקצוע התמחות: עיצוב אופנה ותלבושות בשנת הלימודים תשפ"ב ומגיש עבודת

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

 ניתן להבחן פנימי/ חיצוני .  :ע  המוביל אמנות שימושית בתשפ"במקצו

 

 יח"ל בנוסף  למקצוע מוביל והתמחות 5תלמיד  אשר לומד מקצוע מדעי בהיקף 

 יח"ל:  5התלמיד יבחן חיצוני בשני מקצועות  בהיקף 

 חובה להיבחן חיצוני במקצוע מורחב מדעי. ●

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

 ( 816580מוביל: אמנות שימושית )ס.ש.ר   –התלמיד יוכל להיבחן פנימי במקצוע שלישי 

 

 מענה לשאלות נוספות: 

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

  המוגבר האם הוא יבחן חיצוני?

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

 חיצונית.

 חנות חיצוני במגמה, האם הוא יכולגם במקצוע שלא הוכרז כמקצוע בהיבהאם תלמיד המעוניין להיבחן חיצוני 

  להבחן חיצוני?

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

בה על התלמיד חיצוניות מעבר למתווה רשאי לעשות זאת בתעודת הסמכה טכנולוגית. לדוגמה כאשר במתווה חו

 להיבחן חיצוני במקצוע ההתמחות והתלמיד מעוניין להיבחן חיצוני גם במקצוע המוביל המורחב רשאי להבחן חיצוני.

 -יח"ל לפחות  3תלמיד חייב להיבחן במקצוע התמחות בהיקף  1.1כדי לקבל תעודה טכנולוגית  ברמת הסמכה 

  חיצוני.


