
 
 

 מהו מאזן?

מאזן מפרט את כל חובות התלמיד המסוים לתואר. המאזן מבוסס על חוגי הלימוד של התלמיד 

 והשנה שבה התחיל את לימודיו. לכן מאזן הוא ייחודי לכל תלמיד.

התקדמותו  חשוב מאוד שתלמיד יכיר את מאזן הלימודים שלו ויבין אותו כדי שיוכל לעקוב אחרי

 .הלימודית ותכנון ההמשך

כיום במערכת המידע האישי אין אפשרות לתלמיד להפיק בעצמו מאזן. על מנת לקבל מאזן מעודכן 

 יש לפנות ליועצי הלימודים.

 

 במדריך זה יוצג מבנה המאזן על פי חלקיו.

 פרטים אישיים: –חלק א' 

 

 חלק זה כולל פרטים אישיים, שנת לימודים, חוגי הלימוד.

בחלק המילולי בפסיכומטרי  ובהיעדרו על פי ציון העברית   נקבעת על פי הציון רמת העברית

 בתעודת הבגרות.

 נקבעת על פי ציון האנגלית בפסיכומטרי או ציון אמי"ר / אמיר"ם.ההתחלתית  רמת האנגלית

 

טורים  4המשך המאזן הוא טבלה אחת רציפה המפרטת את חובות הלימודים לפי תחומים. בטבלה 

 :שיש לשים אליהם לב במיוחד

 

 .היקף השעות הנדרשות בתחום/ שיעורנדרש= 

 .קורס שנלמד והתקבל ציון עבר נלמד= 

. גם קורסים שבהם התלמיד לא עבר או על התלמיד ללומדו בשנים הבאות -קורס שטרם נלמדנותר= 

כאשר בטור זה מופיע מספר שלילי, המשמעות היא שהשעות  בהם יש בעיית נוכחות יופיעו בטור זה.

. יש לפנות ליועצי הלימודים לבדוק האם ניתן להעביר את השעות המיותרות למקום במקומן מיותרות

 אחר.



 
 

 או שהתלמיד לומד כעת.קורס שנלמד אך טרם התקבל ציון  נרשם=

 נלמד + נרשם + נותר = נדרש

 

 סיורים פדגוגיים התנסות בהוראה +

 

בצורה מדויקת את החובות חשוב להדגיש שהמאזן אינו משקף כאן רשומות שנות ההתנסות. 

 בתחום זה, ולקבלת תמונת מצב עדכנית יש לפנות למחלקת הכשרה מעשית.

מכאן והלאה, יש להבחין בין קורסי חובה בהם אין בחירה לתלמיד אלא חובה לקחת קורס מסוים. 

 הקורס יופיע בשמו במאזן גם אם הוא בסטאטוס 'נותר'.

יצוינו מספר הקורסים שנותרו  התחום בסיכוםלעומת זאת קורסי בחירה לא יופיעו במאזן אלא 

 לתלמיד ללמוד.

 לדוגמה: ביטחון ובטיחות הוא קורס חובה ולכן מופיע גם אם לא למדת אותו. 

 

 לימודי יסוד והעשרה:

היהודי | עברית יסוד | עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות | מקורות החינוך היהודי / ארון הספרים 

 אנגלית יסוד

על חובת מקורות החינוך היהודי / ארון הספרים היהודי אפשר לקבל פטור על פי לימודים בישיבה / 

 מדרשה. פרטים אצל יועצי הלימודיםב

 חובהקורסי  –חינוך 

 בחלק זה כל הקורסים הם חובה ולכן מופיעים בשמם.

 

 

 מתודיקה -חינוך 

ש"ש בכל חוג.  2ש"ש(.  6ש"ש מתודיקה )למעט החוג לאנגלית שלומד  4וד כל תלמיד חייב ללמ

ברוב החוגים הקורסים נקראים דרכי הוראת.... קורסים אלה הם חובה אך לא מופיעים בשמם כי הם 

 תלויי החוגים.



 
 

 

 

חובות נוספים לפי סדר התחומים: המשך תחום חינוך, חוג ראשון ,חוג שני.  ובהמשך המאזן יופיע

 וף כל תחום יש סיכום של מספר השעות, ובסוף המאזן סיכום כללי.בס

זו תקלה של המערכת ויש לפנות ליועצי ברוב המקרים לעתים יופיעו בסוף המאזן שיעורים ללא שיוך. 

 הלימודים לשיוך נכון של כל השיעורים במקומם במאזן.

 

 

 


