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 ד' אלול, תש"פ

20אוגוסט  24  

 לכבוד

 מנהלי בתי הספר

 מרכזי מדעי המחשב וטכנולוגיות מידע/הנדסת תוכנה

 שלום רב, 

 במקצוע מדעי המחשב והנדסת תוכנה א"פשנת הלימודים תש  הנדון: 

 חטיבת ביניים וחטיבה עליונה

 המנהלים ומרכזי המגמות מתבקשים להפיץ חוזר זה לידיעת כל המורים הנוגעים בדבר. 

 כללי

 םלכל המנהלים, רכזים והמורים למדעי המחשב, הנדסת תוכנה וסייבר על אופן התנהלותם, התמודדותם והיערכות אנו מודים
לשנה מורכבת זו. ימים אילו דורשים מאיתנו אריכות רוח, סבלנות, יצירתיות ונחישות רבה על מנת לעמוד באתגרים הרבים 
שעומדים לפנינו. תקופה זו של חוסר ודאות קשה לא רק לתלמידים, אלא גם למורים, להורים ולכלל אזרחי המדינה. קצב 

צוות הפיקוח מעריך מאוד את פועלכם בתקופה אה והלמידה בבית הספר. וד על ההורהשינויים בהנחיות, מבלבל ומקשה מא
. תלמידי הנדסת תוכנה אשר לומדים השנה במקצועות השונים פרסמו הנחיות הנוגעות להיבחנותמאתגרת זו. בימים אילו, 

לקראת תעודת הסמכה טכנולוגית חייבים בבחינה חיצונית במקצוע המוביל )מדעי המחשב( ובבחינה חיצונית במקצוע 
 אפשר למצוא מידע אודות שנה מאתגרת זו. משרד החינוךההתמחות )תכנון ותכנות מערכות( . באתר 

במוקד מקצוע מופיעות הנחיות והמורים מתבקשים לעיין בהודעות לפחות פעם בשבוע. רק בהודעות במוקד מקצוע, או באתר 
 במשרד החינוך, יש את ההנחיות שבתוקף.המגמה 

 

 מדעי המחשב בחטיבת הביניים

 . החינוך למדעי המחשב, הנדסת תכנה וסייבר במשרד  המגמהבאתר כנית הלימודים נמצאת ת

הסתגל לתקופת הקורונה מביאה עמה לא מעט קשיים במישור הלימודי, והפיקוח על מדעי המחשב פועל באופן תמידי על מנת 
 וונותלמצב ולמצוא פתרונות. כחלק מכך, הוחלט שבשנה הבאה, שנת תשפ"א, בחינות המפמ"ר תהיינה מק

 

 הכשרה ודרישות

רשם באתר הבוחנים במקצוע 'מדעי המחשב יהלימודים בחטיבת הביניים, צריכים להמורים המועמדים ללמד את תכנית 
 ורובוטיקה בחט"ב' ולחכות לאישור המפמ"ר. 

 על המורים לעבור השתלמויות ייעודיות לתכנית. השתלמויות המורים מפורסמות באתר הפיקוח.

 ל שנת לימודים.בתי הספר שבתכנית מחויבים לבחון את תלמידיהם בבחינת מפמ"ר בסיום כ

 

 מיקוד הלמידה בחטיבת הביניים תשפ"א

 במוקד מקצוע -מיקוד הלמידה נמצא בקישור ב 

 הבאה:להלן פירוט נושאי הלימוד לשנת תשפ"א ועדכונים בנוגע לשאלות שיתקיימו בבחינת המפמ"ר בשנה 
 מה מלמדים? שכבת לימוד

 מבין שתי חלופות: אחתבסמכות המורה לבחור  כיתה ז'
 Scratchמבוא לאלגוריתמיקה באמצעות שפת  .1
 Javascriptמבוא לאלגוריתמיקה באמצעות שפת  .2

 
 חלק א Python - מבוא לאלגוריתמיקה באמצעות שפת כיתה ח'

 

 חלק ב - Pythonמבוא לאלגוריתמיקה באמצעות שפת  כיתה ט'
 שימו לב:

 נושא בסיסי ספירה לא קיים בתכנית הלימודים החל מתשפ"א 
 ר שאלה בנושא תור"בבחינת המפמתהיה 

https://covid.education.gov.il/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/csit/TochnitLimudim/michlala/ig_id_hanhaiot_tl.htm
https://moked.education.gov.il/MafmarFiles/Mikud_K7_K9.docx
https://moked.education.gov.il/MafmarFiles/Mikud_K7_K9.docx
https://drive.google.com/file/d/11_J-MsHtiwu4qWFSET158nX_lar7b6BO/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bnab7GIrHvyv9Wzti9GDhf41993TMfweGjbyOLqRUYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MfaFpkRAldv_P58BXdI0xIe03qgn04wGWibDbdULgMI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/149W5PmaR3rrM0qcsE0sVSvqjzrvaLUge/view?usp=sharing
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 בחינת מפמ"ר 

 תאריך הבחינה נושא / חלופה שכבת גיל

 Scratchאלגוריתמיקה באמצעות סביבת  ז'
 או

 JavaScriptמבוא לאלגוריתמיקה באמצעות 
 

 בסמכות המורה לבחור את החלופה

 , י"ב בסיון, התשפ"א23/05/2021

 , י"ט בסיון, התשפ"א30/5/2021 חלק א - Pythonבאמצעות שפת מבוא לאלגוריתמיקה  ח'

 , כ"ב בסיון, התשפ"א2/6/2021 חלק ב - Pythonבאמצעות שפת מבוא לאלגוריתמיקה  ט'

 

 

 דפי עזר חדשים ומעודכנים לשירותכם

 הכנו דפי עזר לשימושכם האישי.בחינות המפמ"ר יהיו עם חומר פתוח. 

  כאן -ניתן למצוא את הקישור לדפים אלו בבלוג חט"ב. 

     דף עזר לבחינה בשפת פייתון לכיתות ח+ט 

     דף עזר לבחינה בסביבת סקראץ' בעברית לכיתות ז 

     דף עזר לבחינה בסביבת סקראץ' באנגלית לכיתות ז 

     דף עזר לבחינה בסביבת סקראץ' בערבית לכיתות ז 

      דף עזר לבחינה בסביבתHTML+JS לכיתות ז 

 

 כנסים

 במהלך השנה יתקיימו הכנסים הבאים: 
 

 יום עיון תחילת שנה 

 .ZOOM-במקוון ב 17:00יום רביעי, בשעה  ,28.10.2020יום העיון יתקיים בתאריך י' בחשון תשפ"א 

 התכנים שיוצגו ביום העיון:

o פירוט חלופות לימוד בהתאם לכל שכבת גיל 

o עדכונים בנוגע לתוכניות לימודים 

o הכנה להוראה היברידית  

o היערכות לבחינות מקוונות 

o פירוט השתלמויות המתוכננות השנה 

  

 יום עיון אמצע שנה 

 .ZOOM-במקוון ב 17:00יום ראשון, בשעה  7.3.2020כ"ג אדר תשפ"א יום העיון יתקיים בתאריך 

 התכנים שיוצגו בימי עיון הם:

o שאלות הכנה לקראת בחינות המפמ"ר לכל אחת משכבות הגיל 

http://blog.csit.org.il/MyBlog.aspx?BlogID=29&PageID=2349&node=2349
http://blog.csit.org.il/MyBlog.aspx?BlogID=29&PageID=2349&node=2349
https://docs.google.com/document/d/1tZ3kPM4U9Z0v9cDAZkSMOiy8Jh5OV3jqDaEJtuG4JS8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tZ3kPM4U9Z0v9cDAZkSMOiy8Jh5OV3jqDaEJtuG4JS8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kMQ5Qiarh3pLMwt2HfKYZposUNzX2I1q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kMQ5Qiarh3pLMwt2HfKYZposUNzX2I1q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122rlXbWmQ-PFrrzAEoBWQ0bcimUrO5OU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122rlXbWmQ-PFrrzAEoBWQ0bcimUrO5OU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5SrSgw0YGQog_xGrqfXQte69mtQfL5O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5SrSgw0YGQog_xGrqfXQte69mtQfL5O/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jvJvhsRBG5c96dR4cRaELIk32aBl9bV6Hn9owSITQuI/edit?usp=sharing
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o הצגת תכניות ניסוי 

o הכנה לקראת פסטיבל תכנות 

 

 , תחת לשונית אירועים)לאחר הזדהות(.מוקד מקצוע הרישום לימי העיון הינו לאחר הזדהות באתר

 

  יום שיא ארצי  -פסטיבל תכנותyJavascript Da-Scratch-Python 

האירוע יחולקו תיקים . בסיום נציגי הפיקוחהתלמידים ידרשו להגיע עם פרויקטים אותם הכינו מבעוד מועד, ולהציגם בפני 

ותעודות השתתפות. כמו כן, נוסף על הצגת הפרויקטים תתקיים הרצאת העשרה. כהכנה ליום השיא, מתוכננת השתלמות 

 הכנה למורים המעוניינים בכך.

 
 .מערכת מוקד מקצועיתבצע באמצעות לכנסים הרישום 

 
 
 

 ב בחטיבה העליונהמדעי המחש

. במהלך אלגוריתמיםומבוא ל מודלים חישובייםעל פי החלטת ועדת המקצוע, אנחנו מכינים שתי חלופות ליחידה החמישית: 
 30השנה יפורסמו התכניות ואתם קורסים מתאימים. חלק מהחלופות האחרות ביחידה החמישית יהפכו ליחידת מעבדה 

 אחוז.

 

 בכתב 70% – 899381 –בחינת הבגרות במדעי המחשב : סמל שאלון 

חינת הבגרות שתערך בקיץ תשפ"א עבור ב מיקודפורסם כדי להתמודד עם האתגרים הניצבים לפנינו )הידועים והלא ידועים(, 
. המיקוד חופף לתוכנית הלימודים, ומציג אילו פרקים ותתי פרקים יכולים להיכלל בבחינה ואילו פרקים ותתי פרקים 2021 -

, ודותנק 50 –, פרק ב' ודותנק 25 –כלומר : פרק א . מתכונת הרגילה של ניקוד השאלותבשנה תתקיים הלא יכללו בבחינה. 
 . ודותנק 25 –פרק ג' 

 

 ציון פנימי, בחינה בל עפה במעבדה 30% – 899283 –במדעי המחשב: סמל שאלון ההערכה חלופית, בית ספרית, 

 בסך של שבחר מול תכנית הלימודים,ייצור את המיקוד המלמד אחת מהחלופות,  כל מורהבחינה זו היא בחינה פנימית. 
המיקוד מתבצע מול  ." בתפריט הראשי(טפסים") רכזי המקצוע  ידווחו את המיקוד במוקד מקצוע. אחוזמקסימום עשרים 

יש לרשום את החלופה, הפרק, תת פרק, סעיף  . מגמת מדעי המחשב, הנדסת תכנה וסייברבאתר  תכנית הלימודים הנמצאת
 והנושא כפי שמופיע בתכנית הלימודים.

 אחוז מתכנית הלימודים! 20המיקוד לא יעלה על 

 

ההנחיות לגבי התלקיט  מספר התלמידים הניגשים למטלה הבית ספרית. שאראת במוקד מקצוע רק יש להגיש  :רישום נבחנים
 שיש להכין מפורט על פי הנחיות אגף הבחינות.

 

 , משנה וחיצוני30%בחינה בכתב,  – 899282 –בחינת ההשלמה )לנבחני משנה בלבד( : סמל שאלון 

במהלך כנית הלימודים עבור בחינת ההשלמה היא תכנות בסביבת אינטרנט שנמצאת באתר המגמה. )תשפ"א(, ת משנה זו
 . בחינה לדוגמההשנה תפורסם 

 

באותן בחינות שעבורם קיים שאלון בכתב. , לא תתקיימנה בחינות בעל פה במדעי המחשבבחינות בעל פה )הודעה חוזרת(: 
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הזכאים לבחינות בעל פה, יוכלו לגשת לבחינות מותאמות. הנחיות  למבנה שאלון מותאם ניתן 

 .מגמת מדעי המחשב, הנדסת תכנה וסייבר, במשרד החינוךתר למצוא בא

 

 

 

http://moked.education.gov.il/Default.aspx
https://moked.education.gov.il/
https://moked.education.gov.il/
https://covid.education.gov.il/w/uploads/covidedu/c/ce/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F_-_%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8_-_%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93.pdf
https://covid.education.gov.il/w/uploads/covidedu/c/ce/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F_-_%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8_-_%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93.pdf
http://moked.education.gov.il/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/csit/TochnitLimudim/tichon/TL_nativ_iuni.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/csit/TochnitLimudim/tichon/TL_nativ_iuni.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/csit/TochnitLimudim/tichon/TL_nativ_iuni.htm
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 תכנון ותכנות מערכות )ההתמחות במגמת הנדסת תוכנה(

תכנה צומצמו לארבע חלופות בלבד. נושאי הלימוד של החלופות לא השתנו אלא רק תכניות הלימודים בהתמחות בהנדסת 
 אוחדו.

 883589שאלון עבור סמל פגש בוחנים מבמהלך השנה ובהתאם למגבלות הקורונה נודיע על תאריך ומיקום  מפגש בוחנים:
 .883387וסמל שאלון 

 

הניגשים לבחינה. הרישום נועד לאפשר המלצה הוגנת של מספר התלמידים את במוקד מקצוע רק יש להגיש  :רישום נבחנים
 בוחנים לבית הספר. שאר העלאת ההצעות, ספרי הפרויקט ועבודת הגמר הטכנולוגית על פי נהלי אגף הבחינות.

 

בסך  שבחר מול תכנית הלימודים,ייצור את המיקוד המלמד אחת מהחלופות,  כל מורה: בחינה זו היא בחינה חיצונית. מיקוד
המיקוד מתבצע מול  .)"טפסים" בתפריט הראשי( רכזי המקצוע  ידווחו את המיקוד במוקד מקצוע. אחוזמקסימום עשרים  של

יש לרשום את החלופה, הפרק, תת פרק, סעיף  . מגמת מדעי המחשב, הנדסת תכנה וסייברבאתר  תכנית הלימודים הנמצאת
המיקוד יועבר לבוחן מבעוד מועד לפני הבחינה. הבוחן ימלא טופס אחר שבו ירשם  והנושא כפי שמופיע בתכנית הלימודים.

רכז שלא ימלא את טופס המיקוד כראוי, או לא ימלא כלל, הלימודים יהיו ללא מיקוד  המיקוד שהועבר לו על ידי בית הספר.
 למידה.

  אחוז מתכנית הלימודים! 20א יעלה על בהוראה השנה ל לייכל שלאשל חומר הלימוד  המיקוד

 

)סמל שאלון  יח"ל 3יש להיבחן ברמת  )הודעה חוזרת(:מקצוע מוביל  –במגמת הנדסת תכנה וסייבר לימודי מדעי המחשב 
יח"ל( ב"תכנון ותכנות מערכות". תלמיד שלא  5יח"ל( או עבודת גמר ) 3לפחות במדעי המחשב לפני הגשת פרויקט ) (899381

 להיבחן בתכנון ותכנות מערכות. יוכללמד מדעי המחשב לא 

 

, יש פירוט באשר מגמת מדעי המחשב, הנדסת תכנה וסייברבאתר  :עבודת גמר במדעי המחשב )המכונה "עבודה לא צמודה"(
טכנולוגית ב"תכנון לא יאושרו עבודות החופפות את תכנית הלימודים ועבודת הגמר ה לאופן ההגשה ורמת עבודת הגמר.

 ותכנות מערכות" )ההתמחות(.

 

 :)הודעה חוזרת( נהלי נבחני משנה

 תלמיד יוכל לגשת כנבחן משנה לבחינה במקצוע "תכנון ותכנות מערכות" רק אם יתקיימו התנאים הבאים: .1

 אם לא לומדים באותה  לומדים את המקצוע בבית הספר באותה שנה שהתלמיד מבקש להיבחן כנבחן משנה.  .א
יש צורך בציוד  -הבחינות )אולי בבית ספר אחר  יש להפנות את התלמיד להשלמה על פי הנחיות אגף -שנה 

 שהבחינה לא תתקיים(. קולו להחליטימעבדה. אגף הבחינות רשאי על פי ש

דווח במערכת )כלומר  התלמיד למד במגמת הנדסת תוכנה וסיים את לימודיו בכיתה יב` בהיותו תלמיד במגמה .ב
 וח של החינוך הטכנולוגי(.הדיו

 (. 899381סמל בחינה: יח"ל לפחות במדעי המחשב ) 3התלמיד נבחן ברמת  .ג

מערכות )בפרק הבחירה  נהלי הבחינה הם על תוכנית הלימודים הנלמדת בשנת הבחינה בבית הספר במקצוע תכנון ותכנות .2
 הנלמד באותה שנה בבית הספר(.

 ן חיצוני( באחריות בית הספר ולא באחריות התלמיד. הזמת הבוחן וטיפול בתהליך הבחינה )בוח .3
 המלצה לפתיחת מגמת הנדסת תוכנה מותנית בקיום כל הסעיפים הבאים: בקשות לפתיחת מגמת הנדסת תוכנה:

  (.899283+  899381 ניםיח"ל )שאלו 5בביה"ס לימדו מדעי המחשב ברמה של 
  הבגרות.התלמידים ברמה נאותה, כפי שבא לידי ביטוי בבחינות 
 .בית הספר הקצה למדעי המחשב את כל השעות הנדרשות בהתאם לתכנית הלימודים 

 .בבית הספר יש מורה שיכול ללמד את אחת החלופות של תכנון ותכנות מערכות 
 .בשנת הקורונה לפי הנחיות הנהלת משרד החינוך. ציוד: מחשב לכל תלמיד בקבוצת לימוד 
 

 יד(-הנדסת תוכנה במכללות )יג

הלימודים תשפ"א מעמידה בפני סגל ההוראה , התלמידים והמנהלים אתגרים לא קלים. הלימודים בהשכלה שנת 
ילמדו השנה בהתאם להנחיות משרד החינוך שיינתנו מפעם לפעם בהתאם למצב המתרחש  'יד –' על תיכונית יג
 : הנחיות פדגוגיות לשנה מאתגרת זו בישראל. להלן

http://moked.education.gov.il/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/csit/TochnitLimudim/tichon/TL_nativ_iuni.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/csit/TochnitLimudim/tichon/TL_nativ_iuni.htm


מדינת ישראל 

 משרד החינוך 

 מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע 

 את מדעי המחשב, הנדסת תכנה וסייברהפיקוח על הור
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 ללא שינוי. המגמההלימודים יתבססו על הסילבוסים המפורסמים באתר  .א

 
 : הן 'הבחינות החיצוניות בכיתה יג .ב

 ( 4תכנות מערכות ושפת סף  )714001שאלון  –שעות 
 ( 4מבני נתונים ויעילות אלגוריתמים  )714911אלון ש –שעות 

  714915אלון  ש –הנתונים. בחינת מעבדה )בחינה פנימית מוכרת(. הבחינה תכיל את בסיסי 

  714917שאלון  –עבודת גמר לתואר טכנאי 
 

  :הן 'הבחינות החיצוניות בכיתה יד .ג

 ( 4אלגברה לינארית  )714003שאלון  –שעות 

 ( 4מערכות הפעלה  )714913שאלון  –שעות 
  .714916שאלון  –בחינת מעבדה )בחינה פנימית מוכרת( במקצוע חישוב מקבילי ומבוזר 

 714918שאלון  -ר לתואר הנדסאי  עבודת גמ 
 

המבצעים ביחידות צהל  פרויקטיםלקראת הסמכה לטכנאי /הנדסאי הנדסת תוכנה )כולל  פרויקטיםהצעות  .ד
דרך השילובית על פי הנחיות אגף הבחינות. במוקד מקצוע יש לרשום את מספר התלמידים בלבד השונות( יישלחו 

 על בוחנים. כדי שנוכל לדעת לאילו בתי ספר יש להמליץ

יום בטרם יקבע  14לקראת בחינות המעבדה בכיתה יג ובכיתה יד , הסטודנט יכין ספר פרויקט שישלח לבוחן כ  .ה
 מועד הבחינה 

ספר עבודת הגמר לקראת תואר "טכנאי הנדסת תוכנה" והן לקראת תואר "הנדסאי הנדסת תוכנה" יכתבו על פי  .ו
  .המגמהבאתר תוכן העניינים שפורסם 

  

 בברכה,

 ד"ר אבי כהן, מפמ"ר מדעי המחשב וממונה מגמות עתירות ידע 

 מר ארז סיני, מדריך מרכז חטיבה עליונה  

  ה מרכזת, חטיבת הבינייםכריגב' רחל פרלמן, מד 

   ד"ר נילי נווה, אחראית על הוראה במכללות 
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