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' שבט תשפ"איא  

2021ינואר ב 24  
 :לכבוד
 נוער במחוזותחברה ו מנהלי

 במחוזות ממוני חח"ק
 

 
 תכניתצמצום היקף שעות ההתנסות בהקלות ו -6חוזר מס'     : הנדון

  "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" לשנת תשפ"א                  
 

 
" מכוונת לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, תכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתיתה

בעל יכולת ניהול עצמי, המרגיש שייכות לקהילה, לחברה ולמדינה והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן. 
למידה משמעותית בהדגשת היבטים עיוניים והתנסותיים של מקדמת תהליך של התכנית מעודדת ו

 שך.בתהליכים מובנים של שיח ערכי רפלקטיבי מתמ, ושירות משמעותי בקהילה

 
תכנית ך בכלל ולהחינוהציבה אתגרים חדשים למערכת  מגבלותיה,כל רונה, על הקופת מגתקופת 

 ביטויים של אחריות ומחויבות התלמידיםלאותם דווקא  ממשייצרה צורך  זאתיחד עם , בפרטמעורבות ה
 מילדי הגן ועד גיל הזהב.  - בקהילה כלפי כל שכבות הגיל

 
לראות שפע של  אנו זוכיםת ומיטבי תחברתי לעשייהחדשות הזדמנויות  למרות מגבלות התקופה, נוצרו

  והרשותי. יספרמרחב הבית ב  ורבים בתכניתכל המעבקרב  ,יותתחשובות ומשמעוחדשות, יוזמות 
 במגוון התנסויות פיזיותלקהילה  ותרומתם התלמידיםאת מעורבות  פעולות אלה העצימו מאוד

, חונכויות מרחוק ומקרוב ולמבודדים בודדיםסיוע לקשישים ל תו,חלוקו מזון אריזתכגון:  ותוירטואלי
יקה המענ -מפוארת ומרגשת ערבות הדדיתר של באו המאתגריםאת ימי הקורונה  .  עשייה זו האירהועוד

בעל חוסן ערכי, לעיצוב דמות בוגר  משפיעות ותורמותהתנסויות אלה  .כוחות לנותנים ולמקבלים כאחד
 מעורב, אכפתי, יוזם ותורם מזמנו וממרצו לאחר.נפשי, 

 
את פתיחת שנה"ל לקר המעורבות וכניתובו הנחיות והתאמות ת  5 'וזר מסחפורסם  2020בחודש אוגוסט 

יות זהתנסויות פי בתהליך בחירתתלמידים את ה להדריך. בתי הספר הונחו קורונההבמציאות  תשפ"א
  .שינוי יםהמחוללים מענ ויצירתצרכים , זיהוי תםהתבוננות בסביבהדרכתם לתוך כדי  מקוונותאו /ו

מקומות התנסות השנה אושרו  , וכמענה שיאפשר קיום תוכניות המעורבות גם בימי הסגר,בהתאם לזאת
 באתר המינהל.מפורטים ה רביםנים מקוו

 
 התוכנית דרישותתקופת מגפת הקורונה הוחלט על ביצוע התאמות בהחיים המורכבת ב מציאותלאור  

 גם במקצועות אחרים הנלמדים לבגרות.כפי שניתנו  לשנת הלימודים תשפ"א
 
 

, א"י', י   -לכל שכבת גיל בנפרד בהתייחסמפורטות דרישות התכנית  ' בנספח אבטבלאות המצורפות 
 קורונה. ה תקופתלההתאמות , על פי אתשפ"-תש"פ לשנה"ל  ב"י

 .דרישות תכנית המעורבות בשגרה ללא התאמות קורונהמופיעות בו ו נספח ב'מצורף כמו כן, 
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 : יש לתת את הדעת על הדגשים הבאים בנספח א' בנוסף למפורט בטבלאות 
 
 .לתמוך באחריםו סייעל ןשמטרת יות מקוונותהתנסויש לעודד את התלמידים לקיים  . 1
 על פי הנחיות משרד הבריאותאך ורק יתקיימו ביצוע התנסויות פיזיות  בכל זמן כילהקפיד  יש   .2

  באותה עת ובאופן שיבטיח את בריאותם של כל המעורבים.
  "טריביו"הבאפליקציית  )פיזי או מקוון(  ההתנסותשעות  ביצוע לדווח  חובה על התלמידים  . 3
 סיום הפעילות.)ו/או בהתאמה לדרישות המחוז(, עם     
  'שעות פרויקט' יתן להמירנבאופן חריג ממתווה התוכנית המקורי, בתקופת מגבלות הקורונה  . 4
  פך.יולה 'שעות התנסות אישית'ב   

המועצה הפדגוגית הינה מוסמכת לקבל החלטה לגבי עמידה בחובות התכנית או תלמידי י"ב:  . 5
  : לא ומהו הציון שינתן לתלמיד

 חובותיו כשהיה בכתה י' ו/או י"א, יש לשקול האם לאפשר לו לסיים. ב שלא סיים"א. תלמיד י
ן: ישוב ב.  ככל שהמתווה אינו תואם למציאות הבית ספרית או הישובית מסיבות ייחודיות )כגו

  אדום(.
אישורי מקום ההתנסות, סיכומי במעורבות כגון:  יש לשמור את כל מסמכי התלמיד . 6

 וכל מסמך רלבנטי אחר  ב"תיק תלמיד במעורבות".הרפלקציה, החלטות הועדה הפדגוגית, 
 
 
 
 

  "כשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים"                             
 אברהם יצחק הכהן קוקהרב 

 ,בריאות איתנה ו הצלחה ברכת ב                                                   
 

 אברהם בן שושן                יעל נזרי                                                                            
 ס' מנהל מינהל ח"ן               חח"קממונה ארצית                                
 תמעורבות חברתי                                 

 
 :העתקים

 מנכ"ל משה"ח –מר עמית אדרי 
 מנהלת המינהל הפדגוגי משה"ח –אינה זלצמן גב' 
 על יסודי לחינוך 'א מנהלת אגף -דסי באריגב' 
 משה"חבגרות בחינות  בכיר אגף מנהל -דויד גל מר 

 מנהלי מחוזות
 ."דממונה ארצית חח"ק וחמ –שי שפיגל ושגב' 

 במחוזותמפקחים 
 מנהלי בתי ספר

 "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"תכנית מרכזת  מדריכה ארצית  -סיגל שיינמן גב' 
 לתכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" רפרנטיות מחוזיות

 מדריכי חח"ק במחוז
 בבתי הספרחינוך חברתי ומעורבות רכזי 

 בחינוך םימנהלי התנדבות רשותי
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  נספח א

 

 המעורבות לתלמידי י"ב המסיימים לימודיהם בתשפ"א:תכנית  דרישות

 תשע"ט–תה י' כ ציון
מתווה תכנית רגילה 
 ללא התאמות קורונה

 תש"פ-תה י"אכ
 מתווה קורונה

 תשפ"א–תה י"ב כ
 מתווה קורונה

 סה"כ שעות 
 שנים 3במהלך 
 תשפ"א-תשע"ט

 לא סיים

1 

ביצע פחות שתלמיד 
שעות התנסות  60-מ

 אישית
שעות  9-ופחות מ

 פרויקט

ביצע פחות שתלמיד 
שעות התנסות  30-מ

 אישית
שעות  10-ופחות מ 

 פרויקט

 
תלמיד לא ה

השלים מינימום  
ות התנסות שע 90

ו/או אישית 
 3במהלך קבוצתית 

 ב"י-'השנים י

 סיים

2 

 60ביצע שתלמיד 
ות אישית שעות התנס

שעות פרויקט  9+ 
והגיש עבודה 

 2 בהיקףרפלקטיבית 
 עמודים לפחות

 30ביצע שתלמיד 
שעות התנסות 

 אישית +
 שעות פרויקט  10

והגיש עבודה 
 בהיקף רפלקטיבית 

 עמודים לפחות 2
 

ניתן בשנה זו להשלים 
 את השעות הנדרשות.

שלים השתלמיד 
שעות של  90

     אישיתהתנסות 
 ו /או קבוצתית
והגיש עבודה 

רפלקטיבית בהיקף 
 עמודים לפחות 2

 
 סיים

 בהצלחה

3 

ביצע יותר שתלמיד 
שעות התנסות  60 -מ

 9-ית ויותר מאיש
 שעות פרויקט 
והגיש עבודה 

 2 בהיקףרפלקטיבית 
 עמודים לפחות

ביצע יותר שתלמיד 
שעות התנסות  30 -מ

 -ויותר מ אישית + 
 שעות פרויקט  10

והגיש עבודה 
 בהיקףרפלקטיבית 

 עמודים לפחות 2
 

  -ביצע מעל לשתלמיד 
אישי  ת  פרויקטשעו 15

 או קבוצתי
הגיש עבודה ו

רפלקטיבית בהתייחסות 
 בהיקףתקופת הקורונה ל

 עמודים לפחות 2

 השליםשתלמיד 
שעות  90 -יותר מ

התנסות אישית 
שעות  34 -ויותר מ

 בפרויקטים
והגיש עבודה 

 בהיקףרפלקטיבית 
 עמודים לפחות 2

סיים 

 בהצטיינות

4 

 3תלמיד שסיים בציון 
בהצלחה יכול 

להשתלב במסלול 
 ההצטיינות.

 

יותר ביצע שתלמיד 
שעות התנסות  40 -מ

שעות  10אישית + 
פרויקט לפחות ב

והגיש עבודה 
 בהיקףרפלקטיבית 

 עמודים לפחות 2

 -ביצע יותר משתלמיד 
ש' התנסות אישית +   15

לפחות  שעות  15
אישי או  פרויקטב

והגיש עבודה  קבוצתי
רפלקטיבית בהתייחסות 

 בהיקףלתקופת הקורונה 
 עמודים לפחות 5

 השליםשתלמיד 
שעות  115 -יותר מ

התנסות אישית 
 34 -ויותר מ

שעות של 
 . פרויקטים

במהלך שלוש 
 השנים

והגיש עבודה 
 בהיקףרפלקטיבית 

 עמודים לפחות 5
 פטור

5 

ע"פ הנחיות חוזר 
 מנכ"ל

ע"פ הנחיות חוזר 
 מנכ"ל

ע"פ הנחיות חוזר  ע"פ הנחיות חוזר מנכ"ל
 מנכ"ל

 'שעות התנסותב'שעות פרויקט'   בתקופת מגבלות הקורונה להמיריותר באופן חריג ממתווה התוכנית המקורי, *
 .ולהיפךאישית'  

 .בדרכים חלופיות את העבודה הרפלקטיבית גם * ניתן להגיש 
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 בתשפ"א: כתה י"א  המעורבות לתלמידי התאמות תכנית

 

 א"א תשפ"כתה י
 מתווה קורונה

 פ"תש 'כתה י
 מתווה קורונה

 ציון

שעות התנסות  20-פחות מביצע שתלמיד 
 פרויקטשעות   10 -אישית ופחות מ

שעות  36-פחות מביצע שתלמיד 
 התנסות אישית

 לא סיים

1 

שעות בהתנסות אישית +  20ביצע שתלמיד 
שעות פרויקט והגיש עבודה רפלקטיבית  10

 עמודים לפחות 2בהיקף 

שעות התנסות  36ביצע שתלמיד 
 אישית

 2 בהיקףוהגיש עבודה רפלקטיבית 
 עמודים לפחות

 סיים

2 

בהתנסות שעות  20 -ביצע יותר משתלמיד 
והגיש  פרויקטשעות    10 -אישית ויותר מ

עמודים  2עבודה רפלקטיבית בהיקף 
 לפחות

שעות  36 -ביצע יותר משתלמיד 
והגיש עבודה  התנסות אישית

עמודים  2רפלקטיבית בהיקף 
 לפחות

 סיים

 בהצלחה

3 

בהתנסות שעות  40 -ביצע יותר משתלמיד 
והגיש  פרויקטשעות ב 10 -אישית  ויותר מ

עמודים  5עבודה רפלקטיבית בהיקף 
 לפחות

( יכול 3תלמיד שסיים בהצלחה )ציון 
 להשתלב במסלול ההצטיינות.

. 
 

סיים 

 בהצטיינות

4 

 פטור ע"פ הנחיות חוזר מנכ"ל ע"פ הנחיות חוזר מנכ"ל
5 

 
    'שעות ב'שעות פרויקט'   להמירבתקופת מגבלות הקורונה יותר באופן חריג ממתווה התוכנית המקורי, *          

 .ולהיפךהתנסות אישית'              
 בדרכים חלופיות את העבודה הרפלקטיבית גם * ניתן להגיש 
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 בתשפ"א: כתה י'  המעורבות לתלמידי התאמות תוכנית

 

 א"תשפ 'כתה י
 .מתווה קורונה

 ציון

 פרויקט/שעות התנסות אישית 36-פחות מביצע שתלמיד 
 

 לא סיים

1 

 פרויקט/שעות התנסות אישית 36ביצע שתלמיד 
 עמודים לפחות 2 בהיקףוהגיש עבודה רפלקטיבית 

 סיים

2 

פרויקט /שעות התנסות אישית 36 -ביצע יותר משתלמיד 
 עמודים לפחות 2והגיש עבודה רפלקטיבית בהיקף 

 סיים

 בהצלחה

3 

במסלול  ( יכול להשתלב3תלמיד שסיים בהצלחה )ציון 
 ההצטיינות.

 

 סיים בהצטיינות

4 

 פטור ע"פ הנחיות חוזר מנכ"ל

5 

 

 בדרכים חלופיות את העבודה הרפלקטיבית גם * ניתן להגיש 
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 נספח ב
 

 
 
 
 

 דרישות תכנית המעורבות בשגרה ללא התאמות קורונה

 

סה"כ שעות  תה י"בכ תה י"אכ תה י'כ ציון

 שנים 3במהלך 

 לא סיים
1 

פחות תלמיד שביצע 
שעות התנסות  60-מ

 9-פחות מואישית  
 שעות פרויקט

פחות תלמיד שביצע 
התנסות  שעות 30-מ

 אישית
שעות  21 -ופחות מ

 פרויקט

-מפחות תלמיד שביצע 
פרויקט אישי שעות   26

 או קבוצתי

 90 תלמיד לא השלים 
שעות התנסות אישית 

 56 -ופחות מ  וביצע
 שעות פרויקטים

 סיים
2 

 ש' 60ביצע שתלמיד 
 9התנסות אישית + 

 שעות פרויקט
והגיש עבודה 

רפלקטיבית בהיקף 
 עמודים לפחות 2

ש'  30ביצע שתלמיד 
 21התנסות אישית + 

 קטשעות פרוי
והגיש עבודה 

 2רפלקטיבית בהיקף 
 עמודים לפחות

שעות  26ביצע שתלמיד 
אישי או  פרויקט

 קבוצתי
והגיש עבודה 

 2רפלקטיבית בהיקף 
 עמודים לפחות

 90תלמיד השלים 
שעות התנסות אישית 

שעות פרויקטים               56+   
עבודה והגיש 

 2 בהיקףרפלקטיבית 
 עמודים

 סיים בהצלחה
3 

ביצע יותר שתלמיד 
ש' התנסות  60  -מ

 9 -ויותר מאישית 
 שעות פרויקט
והגיש עבודה 

רפלקטיבית בהיקף 
 עמודים לפחות 2

ביצע יותר שתלמיד 
ש' התנסות 30-מ

 21 -ויותר מאישית 
 שעות פרויקט
והגיש עבודה 

 2רפלקטיבית בהיקף 
 עמודים לפחות

-מ ביצע יותרשתלמיד 
אישי  שעות פרויקט 26

 או קבוצתי
והגיש עבודה 

 2רפלקטיבית בהיקף 
 עמודים לפחות

 -תלמיד השלים יותר מ
שעות התנסות  90

 56  -ויותר מאישית 
     פרויקטים שעות 

עבודה והגיש 
 2 בהיקףרפלקטיבית 

 עמודים
 

סיים 
 בהצטיינות

4 

תלמיד שסיים 
 (3בהצלחה )ציון 

יכול להשתלב 
במסלול 

 ההצטיינות.
 

 ביצע יותרשתלמיד 
ש' התנסות  60 - מ

 21 -ויותר מאישית + 
 שעות פרויקט
והגיש עבודה 

 2 רפלקטיבית בהיקף
 עמודים לפחות

 -ביצע יותר משתלמיד 
ש' התנסות אישית  60
שעות  26  -יותר מו

אישי או  פרויקט
 קבוצתי

והגיש עבודה 
 5רפלקטיבית בהיקף 

 עמודים לפחות

התלמיד השלים יותר 
שעות התנסות 180 -מ

 56 -ויותר מאישית 
שעות פרויקטים.         

עבודה והגיש 
 5 בהיקףרפלקטיבית 

 לפחות עמודים

 פטור

5 

ע"פ הנחיות חוזר 
 מנכ"ל

ע"פ הנחיות חוזר 
 מנכ"ל

"פ הנחיות חוזר ע ע"פ הנחיות חוזר מנכ"ל
 מנכ"ל

 

 בדרכים חלופיות את העבודה הרפלקטיבית גם * ניתן להגיש 

 

 


