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 תיירות  רכזים ומנהלי בתי הספר במגמתהמורים,  בוד: הלכ

  

 שלום רב, 

 תיירות   תהנחיות פדגוגיות לבחינות לשנת הלימודים תש"פ במגמ  הנדון:

בתי  הנהלות תלמידים, המורים ו עימם ציבור ההמשמעותיים אנו מודעים היטב לאתגרים 
משבר הקורונה הינו משבר עולמי קשה הדורש מאתנו  מודד בימים אלה.  הספר נאלצים להת

לרתום את כל כוחותינו, לטובת שמירה ככל האפשר על שגרת הלמידה של תלמידנו. תקופה  
זו אינה קלה לכולנו, ודאי לא לתלמידים שנאלצים לחוות בגיל צעיר מאוד משבר עולמי,  

בתנאים שלא הורגלנו  הדורש מהם לגלות בגרות ואחריות כדי להמשיך את שגרת הלמידה 
  אליהם בעבר.  

מצב זה טומן בחובו הזדמנות גדולה ולמעשה מזמן לנו את היכולת להביא לידי ביטוי שימוש  
במושגים הנלמדים בתכנית הלימודים, לטובת הבנה טובה יותר של המשבר ודרכי הפתרון  

תחומי  המוצעים כרגע. תלמידנו נחשפים בכל יום באמצעי התקשורת השונים לנושאים מ
. הם נחשפים  כלכלהולונאות , משברים , מתעופה התיירות , גלובליזציה ,שיווק, פנאי,

להשפעות של תהליכים גלובאליים על המשק והתעשייה המקומית. נושאים אלו מהווים  
קרקע פורייה להבנת המציאות, תוך כדי רכישת מושגים מקצועיים מתחומי הלימוד. בהמשך  

רסמו למנהלי בתי הספר העל יסודיים, אבקש להעביר הנחיות פדגוגיות בכל  להנחיות שפו 
חשוב להדגיש שההנחיות במסמך זה נכונות  בתיכון.    במגמת תיירות   הקשור לבחינות הבגרות

  במידת הצורך  להיום, ויכולות להשתנות. נא המשיכו לעקוב אחר מסמכי הנחיות חדשים
 בהתאם למציאות המשתנה. 

 : תמצ"ב הנחיות היבחנות למקצועות בתיירו 

חינוך  ברוח החוזרים שמשרד ה לתשומת ליבכם ההנחיות מעודכנות ליום כתיבת מסמך זה
, יש להתעדכן בנוסף בהנחיות המתפרסמות ע"י אגף א' לחינוך על יסודי  שלח לבתי הספר

 ואגף הבחינות. 

   880387תיירות  : מקצוע בחירה

ייקבע הציון הסופי של התלמידים בהתאם  כפי שניתן ללמוד מהחוזרים של משרד החינוך, 
הגברת דסי  לציון השנתי שנקבע בהסתמך על הישגי התלמיד וע"פ המתווה שפורסם ע"י 

מיום ה   10ובאגרת  30.3.2020מיום ה  7בארי, מנהלת האגף לחינוך על יסודי (אגרת מספר 
). הציון השנתי יסתמך על הישגי התלמיד במהלך שנות לימודיו של המקצוע  6.4.2020

לקיים בחינת מתכונת  ובהתבסס על המיקוד שפורסם בפורטל עובדי הוראה. אנו ממליצים 
 בחן בית/או עבודה מסכמת. מרחוק ,באמצעות מ
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    – מיתווים מומלצים לשיקלולים להלן 
  

  במידה והמקצוע נלמד בשנה אחת : 
 

   50%- מחצית א' 
     %20 - מחצית ב'

    10% -התנהגות לימודית  
 20%   -מבחן בית/דמוי בגרות  או עבודה מסכמת

  
 :במידה והמקצוע נלמד שנתיים 

   25%- שנה ראשונה 
   30%מחצית א' - שנה שנייה 

     %15 - מחצית ב'
    10% -התנהגות לימודית  

 20%  -מבחן בית /דמוי בגרות או עבודה מסכמת 
 

 אנו ממליצים להגביל את התלמידים בזמן, מרגע קבלת המבחן/עבודה מסכמת ועד להגשה. 
 של בחינה .  מספר נוסחיםכמו כן אנו ממליצים לחבר 

 
 ניתן להגיש ציונים לתלמידים שהזמינו בחינה באגף בחינות.   לתשומת לבכם

 לא ניתן לצרף תלמידים שלא הוזמנו בחינות עבורם.  
 קביעת הציון תתבצע גם עבור תלמידים ללא הכרה בציון המגן שהוזמנו עבורם בחינות. 

 
   898387/ניהול תיירותי  893387ניהול מלונאי  : מקצועות ההתמחות

 
פי של התלמידים בהתאם לציון השנתי שנקבע בהסתמך על הישגי התלמיד.  ייקבע הציון הסו 

ולהעלות למערכת    לקיים בחינת מתכונת מרחוק ,באמצעות מבחן בית או עבודה מסכמתיש   
 השילובית בהתאם להנחיות המפמ"ר וצוות המנחים . 

 
 ועד להגשה. אנו ממליצים להגביל את התלמידים בזמן, מרגע קבלת המבחן/עבודה מסכמת  

 של בחינה לכל תלמיד . נוסח אישי כמו כן אנו ממליצים לחבר 

במידה ויתאפשר תתקיים בחינה פנימית בבית הספר, אך במידה ולא יתאפשר תתקיים  
או כל כלי אחר   Zoomבחינה  פנימית מרחוק באמצעות תוכנת התקשרות מרחוק כדוגמת 

 המאפשר בחינה מרחוק לרבות שיחת טלפון. 

 – להלן מיתווים מומלצים לשיקלולים 

 והמקצוע נלמד בשנה אחת :   במידה 

   40%מחצית א' 
     25מחצית ב'% 

   10%התנהגות לימודית  
 25%מבחן בית או עבודה מסכמת  

 במידה והמקצוע נלמד שנתיים :   
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   30%- שנה ראשונה 

   20%מחצית א' - שנה שנייה 
     15מחצית ב'% 

   10%התנהגות לימודית  
 25%מבחן בית או עבודה מסכמת  

באחריות בית הספר להעלות את מבחן הבית או עבודה מסכמת למערכת השילובית ע"פ  
 ההנחיות ולוח הזמנים שיקבע ע"י אגף הבחינות. 

 בית הספר יעביר את הציונים לאגף הבחינות ע"פ ההנחיות שיתפרסמו ע"י אגף הבחינות. 

מי שיבוצע ע"י בית  לידיעתכם ! מבחן הבית, עבודה מסכמת , הציונים, ותהליך ההערכה הפני
 הספר יהיו נתונים לבקרה של הפיקוח ואגף הבחינות. 

ההנחיות מעודכנות ליום כתיבת מסמך זה, יש להתעדכן בנוסף בהנחיות   ,לתשומת לבכם
 המתפרסמות ע"י אגף א' לחינוך על יסודי ואגף הבחינות. 

לכם על השליחות החינוכית שאותה אתם ממלאים בגאווה גדולה תוך מאמצים   אנו מודים
רבים ושמירה על למידה רציפה , על הקשר החם עם התלמידים, תוך כדי הצורך לחלוק את  

, אך ברור כי  התיירות ללא ספק תמשיך ותפרח הזמן היקר שלכם בינם ובין משפחותיכם. 
 ומאתגר לנתח ולהבין את התופעות.   יהיה מענין כלומר,  –רנו  ענף שהכשונה מ יה גם תה   היא

  ובהצלחה באתגרים העומדים בפנינו.   בריאות איתנה לכולםמאחל אני  

 בברכה,  

  ,  ד"ר אלון גלבמן
  רות דעת תיימנהל תחום 

     
 


