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15.07.2019 

 לכבוד 
 מנהלי המחוזות

 היסודיים ועל יסודיים.נהלות/ מנהלי בתי הספר מ
 רכזות / רכזי המקצוע 

 נוצריתמורשת ודת מורי   מורות /
 
 

 2020-2019 ף"תש לשנה"ל נוצריתמורשת ודת דעת הבתחום (  1)חוזר מפמ"ר הנדון: 

בתקווה שהשנה  .תלמידים הצלחההמורים והלכל אנו מאחלים  תש"ף עם פתיחת שנת הלימודים 
 והן במישור הלימודי. ערכי-הן במישור החינוכיוהישגים תהיה שנת עבודה פורייה 

הישנה שאושרה זמנית עד  תכנית הלימודיםעל  יתבססו של מורשת ודת נוצריתולמידה הוראה 
שעובדת עליה בימים האלה ועדת המקצוע  ,תוכנית הלימודים החדשההכנתה של לסיום 

 של האב ד"ר פאוזי חורי וחברי הועדה.  ואשותבר

על  יםעל עקרונות הלמידה המשמעותית המושתתהלימודים של מורשת ודת נוצרית בנויים 
 . 21תפקודי הלומד במאה  רוחערך, משמעות ורלוונטיות וב - ע.מ.ר.

צד התפיסה לגישות חינוכיות ופדגוגיות עדכניות הכוונה היא לשלב בהוראה ובלמידה 

 הדגשים מרכזיים: ידע, מיומנויות וערכים.       .ודת נוצרית ידאולוגיות של מורשתהא

 דגש על הוראת חינוך לשוני, כתשתית לכל תחומי הדעת בפיתוח תהליכי למידה.      בידע :

 חשיבה, מיומנויות רגשיות, מיומנויות חברתיות, חושיות, ותנועתיות. פיתוח מיומנויות:

 וח נורמות התנהגות בחברה. כתשתית לטיפ ערכים:

  פדגוגיה מוטת עתיד   

  מותאם והכלה

  21המאה  תתקשוב ומיומנויו

  סיסמה כל תלמיד מורשת ברשת

 http://matana.education.gov.ilקישור למתנ"ה תש"ף: 

 ,ד לשמר את המורשת התרבותיתחרים להתמודד עם שתי מגמות חשובות, מאמובעידן זה כולנו 

ומאידך הצורך לתת מענה ראוי לשינויים האדירים  ,נוצריתערכיה וצביונה הייחודי של החברה ה

 המתחוללים בחברה, כאשר החברה הפכה לחלק מהכפר הגלובלי.

נחשפים לתכנים ולמסרים בתקשורת  הנוצריםהתלמידים בחשבון ש קחתלמורים צריכים ה

סחף לרעיונות  ום לנתב את הלימודים כך שימנעה, ועליובאינטרנט הפתוחות וברשתות החברתיות

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/mop/pedagogy-disign/Pages/future-pedagogy.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/Pages/home-page.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/aknayat_oryanut_yesodi.pdf
http://www.sisma.org.il/Pages/homepage.aspx
http://matana.education.gov.il/
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הזהות ותחושת השייכות  חטיפו תוך מתן דגש על, באמונה הנוצרית שעלולות לפגועת וואידאולוגי

 .נאמנות למדינת ישראלהמחויבות לערכי הדמוקרטיה וותוך  לערכיה,ו לנצרות

 בחינוך היסודי והעל יסודימורשת ודת נוצרית הוראת 

 9-8בכיתה ב', ו  ש"ש מורשת ודת נוצרית 3-2חובה  : י ליסודיאבדוהערבי והשעות לימוד במגזר 

 ש"ש בין כיתה ג' לכיתה ו'.

 .בין כיתה ז' לכיתה ט' ש"ש  6   בדואי על יסודיהערבי והבמגזר לימוד שעות 

לנוצרים עם הערכים  יםהייחודיהערכים שלב את מ לימוד מורשת ודת נוצרית -

 ההומניסטיים האוניברסליים.

את עיקרי האמונה ויצעדו בדרכו של ישוע בארצנו תלמידים נוצרים יכירו תקוותי היא ש -

 שהינה גם ארצו.

בארץ המוכרים קהילות והזרמים הנוצרים הותפת לכל שחשוב לתת ביטוי למורשת המ -

לסביבה הקשורות כל אחת מקהילות אלו  לשיחודיים לצד המאפיינים היובאזור 

 חיים במזרח התיכון ובעולם.אנו ולתרבות בה 

י על יסודהודים חדשה המיועדת לחינוך תכנית לימ כתיבת סיום לקראתבימים אלה, אנו  -

 .ומתחילים בכתבת תכנית ליסודי וקדם יסודי

מידה מגוונים וחדשניים תשאף לתכנון ויישום לתהליכי ל 30%ו  70%הלימודים  כנית ת -

 .אשר משלבים את תפקודי הלומד ומטמיעים אסטרטגיות חשיבה וחשיבה מסדר גבוה

שאלות עמ"ר שולבו כבר בשאלוני הבגרות בבחינות האחרונות בקיץ והם יהוו חלק   -

התשובות לשאלות העמ"ר  . 10% -ל 5% -ומשקלם יגדל מ בעתידגרלי מהשאלונים אינט

 ע משמעותי בחומר הלימוד.חייבות להתבסס על יד

שאלות חקר, למידה מבוססת  ,ביצועמטלת   30%במסגרת ה יבצעו חשוב שהתלמידים  -

כחלק  דיבור בציבור, פורטפוליו או פיתוח יחידות תוכן מתוקשבות , PBLפרויקטים 

 .מחוויית הלמידה המשמעותית

תכנים הדרושים את הלהשלים עד סוף כיתה  י, כדי  30%רצוי לשאוף לסיים את פרק ה  -

   י"א.בכיתה ולהיערך בהתאם  70%ב  תלבגרות החיצוני

 

 

 

 

http://matana.education.gov.il/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%95%D7%94%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99
http://matana.education.gov.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99_%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%95%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99
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 מורשת ודת נוצרית  073-181החומר הנדרש לשאלון מס מצ"ב התכנית : 

 נושאים מס'

שעות הוראה 

 מומלצות

 )שעור ותרגיל(

 תת נושאים

ة ساعשעות  9 نالكنيسة / الصالة ورسالة العلمانييהכנסייה, התפילה  ושליחות החילוניים.   1

 تعليمية

 שעות לימוד 3    

 ساعات تعليمية

 ".وكان جماعة المؤمنين قلبا واحدامقدمة، "

מבוא, קהילת המאמינים היו לב אחד. 

 (  15)الكنيسة ص  )הכנסייה(

 שעות לימוד 3    

 ساعات تعليمية

 של השליחות! )כרםל. גם הגיעו
 الى ايضا أنتم تعالوا(. םהחילוני המאמנים

مقارنة مع  (.نالعلمانيي رسالة! )رميك

 (80المكرسين. )العلمانيين ص 

 לימוד שעות 3  

 تعليمية ساعات

. הלב של התפילה השפתיים מן
. القلب صالة الى الشفتين صالة من(. תפילה)
 (.129ص  الصالة)

 يسةاالسرار السبعة : االسرار تبني الكن .סודות כדי לבנות את הכנסייההסודות: שבעת ה  2

 تعليمية ساعات לימוד שעות 30 

 שעות לימוד 2  

 ساعات تعليمية

הסקרמנטים  :הסקרמנטים שבעת
االسرار  .הכנסייה לבנייתהקדושים 

 (21السبعة : االسرار تبني الكنيسة )ص

 שעות לימוד 4  

 ساعات تعليمية

يا ايها  הטבולים ישמחו ! סקרמנט הטבילה.

 (27المعمدون افرحوا! )العماد(. )ص 

 שעות לימוד 4  

 ساعات تعليمية

"סקרמנט בפני העולם )של המשיח עדים 

شهود للمسيح امام العالم )التثبيت  (.האישוש"

 ( .34ص 

 שעות לימוד 4  

 ساعات تعليمية

של  ולחם הקודשהמילה  מסביב לשולחן 

  מיסה(.סקרמנט ה האדון )אויכריסטיה,

ا حول مائدة الكلمة وجسد الرب )االفخارستي

 (.41ص

 שעות לימוד 4  

 ساعات تعليمية

نحتفل بأعمال الخالص  ) الليتورجيا ליטורגיה 

  (. 49ص 

 שעות לימוד 4  

 ساعات تعليمية

 (וידוי וחרטההוא חזר לביתו ) סקרמנט ה

 ( 116فقام  ورجع الى بيته. )سر التوبة ص

 שעות לימוד 4  

 ساعات تعليمية

ט סקרמנ) חולה ובקרתם אותי  יהיית

كنت  (/משיחת החולים המשיחה האחרונה

 (123)مسحة المرضى ص يمريضا فزرتمون

 שעות לימוד 4  

 ساعات تعليمية

סקרמנט )משפחתנו כנסייה ביתית 

ر الزواج ساسرتنا كنيسة بيتية ) .(הנישואין

 (.95ص

 تعليمية ساعات לימוד שעות 14 االمثالהמשלים   3
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 נושאים מס'

שעות הוראה 

 מומלצות

 )שעור ותרגיל(

 תת נושאים

 שעות לימוד 2  

 ساعات تعليمية

 مقدمة عن االمثال.א למשלים מבו

 שעות לימוד 3  

 ساعات تعليمية

האיש הנבון אשר בנה את ביתו על הסלע 

 .אשר בנה ביתו על חול שוהאיש הטיפ

 مثل البيت المنيع. 

 שעות לימוד 3  

 ساعات تعليمية

 مثل االبن الشاطر. הבן האבוד  

 

 שעות לימוד 3  

 ساعات تعليمية

 ع.مثل الزار   הזורע משל

 שעות לימוד 3  

 ساعات تعليمية

 مثل الكرمة والكرام.הגפן האמתית והכורם 

 שעות לימודساعة تعليمية  13   االعياد المسيحية החגים הנוצרים  4

 שעה לימוד 1  

 ساعة تعليمية

مقدمة عن االعياد المسيحية מבוא לחגים 

 )الرئيسة( 

 שעות לימוד 2  

 ساعات تعليمية

 ة البشارהבשורה  

 לימוד שעות 2  
 تعليمية ساعات

כניסת המשיח אל ראש השנה ו ,הלידה

الميالد ورأس السنة الختان ختان   ההיכל

د تقدمة يسوع نالرب، ودخول السيد للهيكل /ع

 للهيكل. 

 לימוד שעות 2  
 تعليمية ساعات

معمودية السيد  اإللهي،الظهور     חג ההתגלות

 المسيح له المجد. 

 מודלי שעות 2  
 تعليمية ساعات

 Palms) ענפי הדקליום ראשון של 

Sunday)   دخول السيد المسيح الورشليم

 )الشعانين( 

 לימוד שעות 2  
 تعليمية ساعات

قيامة السيد المسيح له المجد חג הפסחא   

 )القيامة/الفصح( 

 לימוד שעות 1  

 تعليمية ساعات

 לשמיים ההעליי

 صعود المسيح الى السماء 

 לימוד עותש 1  

 تعليمية ساعات

 חג השבועות

 دةحلول الروح القدس على التالميذ وام هللا السي

)عيد  مريم العذراء بعلية صهيون بالقدس

 العنصرة( 

 סה"כ שעות 

المجموع الكلي لساعات  

 التعليم.

 שעות לימוד  66

 ساعة تعليمية
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 :073-182החומר הנדרש  לשאלון מס  

 : 073-182لنموذج رقم  المواد المطلوبة
 הרחבה לנבחנים אקסטרנים

 נושאים מס'
 עם הצאן של אלוהים! )הרשות הכנסייתית( 1

 .(لسلطة الكنسيةا)ارعو قطيع هللا!  

 מרובים )השתתפות( תעם אחד וכישרונו 2 
 شعب واحد ومواهب متعددة )المشاركة(. 

 תפילה סדרי ליטורגיה 3
 جيا نحتفل بأعمال الخالص الليتور 

סקרמנט ההסכמה בשירות העם של אלוהים ) 4
 (להיות כוהן דת

 الكهنوت(.سر في خدمة شعب هللا ) 

 שלהם הפירות לפי אותם תזהה אתה  5
 من ثمارهم تعرفونهم  

 כנסיות נוצריות במזרח התיכון 6
 الكنائس المسيحية في الشرق 

 السيدية  المسيحية  األعيادהחגים  7

8 

   הזורע משל الزارع / הבן האבוד  ن الضال االمثال: االب
האיש הנבון אשר בנה את ביתו על البيت المنيع  /

/  אשר בנה ביתו על חול שהסלע והאיש הטיפ
      הגפן האמתית והכורם الكرمة والكرام

 

בחינוך נוצרית סוגיות הקשורים להוראת מורשת ודת בלעדכן אתכם בחידושים ו אנו מבקשים

 :ושנת הלימודים תשע"מ העל יסודי

 סמל השאלון  

 יחידת חובה 2016מקיץ תשע"ו 

 כנית הלימודים וההנחיותת

073-181 
 )לאינטרנטיים(

073-182 
 )לאקסטרניים( 

 ף"מועד חורף תש
2020  

 073-181  טבלת מועדי החורף 
 )לאינטרנטיים(

073-182 
 )לאקסטרניים( 

  073-181 טבלת מועדי הקיץ 2020 ףמועד קיץ תש"
 )לאינטרנטיים(

073-182   
  ()לאקסטרניים

-  

 

../../../../AppData/Downloads/Crist_TL2015_16%20מעודכן%202018.docx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/Pages/hp.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/Pages/hp.aspx
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בחינוך נוצרית מורשת ודת סוגיות הקשורים להוראת בוחידושים לעדכן אתכם ב אנו מבקשים

 :"ףבשנת הלימודים תש העל יסודי

 

 ( :073-181בשאלון מרכיבי עמ"ר )ערך, מעורבות, רלוונטיות(: ) 

מעורבות והרלוונטיות בלמידה, ההערך, חשיבות מרכיבי עמ"ר: את הדגשנו בשנה הקודמת 

נקודות  5 -אה ובהערכה. הדבר בא לידי ביטוי בפיתוח המקצועי, בשיח בכיתה, ובהכנסת כבהור

העוסקות בעמ"ר בבחינת הבגרות. בשנה זו נעמיק ונרחיב את השיח על המעורבות, הרלוונטיות 

 . והערכיות בתוך הלמידה, ובהערכה

ההוראה והשיח  וחשוב להתאים את אופיאנו מזכירים שעיקר מטרתנו היא הלמידה בכיתה, 

 בכיתה לתפיסה זו. 

 : במועדים קודמיםלהלן שאלות העמ"ר כפי שהופיעו בתחום הדעת שלנו בבחינות הבגרות 

 

  ?كيف يمكن ان تكون عائالتنا "كنيسة بيتية" ?להפוך את משפחותינו לכנסיה ביתית אפשראיך  .1

 הפוך את הלב לאדמה פוריה?מה צריך לעשות כדי ל صالحة؟ تربة قلبك يصبح لكي تفعل ماذا .2

  

 

 :על יתבססו הקרובה בשנה שבמחוון ר"עמ בשאלותהעיקריים  מרכיביםה התבחינים עיקר

 .מדויק באופן מופיעים מידע פרטי -

 .בשאלה המופיעה עמדה והצגת ,התלמיד י"ע עמדה נקיטת -

 .מתוך ידע מעמיק בתחום הדעת התלמיד בעמדת שתומכים נימוקים הבאת -

 

 ת לבחינה מותאמתהנחיו

לאחר שעברו אבחון פסיכודידקטי וקיבלו  3תלמידים שנמצאו זכאים לקבוצת התאמות מרמה 

 .את אישור וועדת התאמות מחוזית, ייגשו למבחן מותאם

 אך, הבגרות בבחינת הלמידה חומר כל את במורשת ודת נוצרית יכלול המותאם המבחן -

 .מטלות של מופחת למספר למענה ודרישה, מגוונת בחירה יאפשר

 אתר מורשתהנחיות יעודכנו באתר המקצוע לפני הבחינה: 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/Miktzoot/ChristianHeritage/DatNotzreit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/Miktzoot/ChristianHeritage/DatNotzreit.htm
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 תמונה ישראלית 

יכולים תלמידים  המעניק חוויות לימוד ייחודית, באמצעותו הוא מיזם חדשני ,תמונה ישראלית""

  ולהעמיק בהם. תםאודלחוות עשרות אירועים מרכזיים שעיצבו את המדינה, לחקור 

 המיזם כולל שלושה חלקים:

  . ציר זמן מודפס המיועד לתלייה בבית הספר.1

חכם ומיועדת לשימוש בקרבת ציר הזמן . אפליקציית מציאות רבודה, הניתנת להורדה לטלפון 2

 המודפס.

  שנה למדינה" המציע מידע נוסף להעמקה וכן פעילויות חינוכיות משלימות.70. אתר אינטרנט "3

 70-משרד החינוך, בהובלת המזכירות הפדגוגית פיתח את המיזם "תמונה ישראלית" לרגל שנת ה

                                                                                                                   למדינה.

ליהנות  המיזם נועד לשימוש בשנים הבאות, מזמינים את כולכם להשתמש ב"תמונה הישראלית",

 להרחיב ולהעמיק בנושאים רלוונטיים וגם לשלב אירועים נוספים. ממנה,

  "תמונה ישראלית" :לפרטים נוספים, בקישור הבא

 פיתוח מקצועי:

 .2019 חודש אוקטובר לכל המאוחר בתחילת מורשתלמויות מקוונות יפורסמו באתר תהש -

פיתוח יחידות  ,ח אסטרטגיות הוראה רלוונטית למקצוע המורשתדגש על פיתוהשנה יושם  -

 תוכן מתוקשבות והוראת למידה מקוונות.

 

   :בפסג"ותהשתלמויות 

לי לפיתוח סגבמרכזים " נוצריתתחום הדעת "מורשת ודת בתתקיימנה השתלמויות מקצועיות 

וז מרכז ודרום בבית )למחוז חיפה וצפון בפסגה בשפרעם ובמח  ( הקרובים אליכם)פסג"ות הוראה

 ספר טראסנטה רמלה(.

לעקוב אחרי פרסומי  ,לעודד את ציבור המורים אנו פונים למנהלי בתיה"ס ולרכזי המקצוע

הסילבוסים של  אליהן.ם להשתלמויות אלה ולהצטרף להירש, הפסג"ות והודעותיהן בנדון

עבורם  ויספקו נוצריתלמורשת ודת מענה לצרכיהם של המורים  נויתההשתלמויות נבנו באופן שי

דרכים וכלים לשיפור מיומנויות הוראה / למידה / הערכה אשר יהיו בהלימה לעיקרון הלמידה 

חודש  לכל המאוחר בתחילתההשתלמויות יפורסמו רשימות והסילבוסים של ה המשמעותית.

  .מורשתא' ובאתר אגף  ות"הפסגבאתר  2019 אוקטובר

 

http://edu.gov.il/mazhap/Development/educational-programs/interdisciplinary-programs/Pages/interdisciplinary-programs.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/Development/educational-programs/interdisciplinary-programs/Pages/interdisciplinary-programs.aspx
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 עם הכשרה מתאימה ללמד את המקצוע, מורות / יםמור לקבליש : מורות /הכשרת מורים

 להירשם להשתלמויותחשוב  .של מורי המקצוע מקצעותתההועל חובת ההתמחות  להקפידו

 .בתחום הדעת מורשת ודת נוצרית

מסלול הרחבת הסמכה להוראת מורשת לפתוח קיבלה אישור הערבית לחינוך בחיפה מכללה ה

מעודדים ומבקשים מכל מורה שאין לו הרחבת הסמכה  ואנו . המגמה תיפתח השנה,ודת נוצרית

אנא פרטים ל) ף"ת להירשם מידית לשנת הלימודים תשבמקצוע ומלמד בפועל מורשת ודת נוצרי

 פנו למזכירות המכללה(.

 :פרויקטים

לחיזוק המורשת וגיבוש הזהות במסגרת פרויקט "מסע ישראלי"  הנוצרינוער הפרויקט מסע  -

י ארץ ישראל המשלב לימודי מורשת והכרת הפסיפס התרבותי מסע ערכי ושורשי בנופ

 רההרשמה תהיה דרך טופס מקוון ישלח לבתי הספר בתחילת חודש ספטמב  הישראלי.

 .וכל בית ספר ירשם בתכונית במועד יתקבל  ,באחריות המדריכה גב' האלה אנדראוס

 )התקציב יהיה באחריות בית הספר(.

קרובים בתוך הישוב או  ( כנסיותומקומת קדושים ) י מורשתתלמידי היסודי יבקרו בשני אתר -

ו, יכיר  - אמו מפגשים עם תלמידים מתרבויות אחרות, ערבי ויהודיובישוב קרוב ובנוסף ית

 )הכנת התכנית והתקציב יהיו באחריות בית הספר(. ילמדו ויקיימו פעילות משותפת.

ליישוב ויקיימו שני מפגשים עם  מחוץ/ כנסיות  תלמידי חט"ב יבקרו בשני אתרי מורשת  -

 תלמידים מתרבויות אחרות ערבי ויהודי.

בם, אפשרויות גליל, תלמידי תיכון יקיימו מסע, יום או יומיים באתרי מורשת מרוחקים מיישו -

  , ויקיימו פעילות משותפת עם תלמידים מתרבויות אחרות.נצרת וירושלים

 .הכנת התכנית והתקציב יהיו באחריות בית הספר -

 .25.09.2019מנהל  בית הספר יגיש תכנית למפמ"ר לאישור עד  -

  .הפעילות יתואמו עם המפמ"ר -

 

 חלוצי הערכה ותמר : 

תמר וחלוצי הערכה בבגרות, מתבקשים  יותיכון המעוניינים להשתתף בהפעלת תוכנמנהלי הת

 .בקישורולעיין בהנחיות  99.10.1להודיעני לא יאוחר מ 

 

 :ףימי היערכות לתש"

רכזי וצוותי המורשת בבה"ס מתבקשים לקיים ישיבות במסגרת ימי היערכות לחשיפת תיק מורה 

                                          ל פיהם.                                               ותיק תוכנית לימודים כדי לפעול ע

http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/nohalhaluzty.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/nohalhaluzty.pdf
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 :תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה

תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה הוא כלי מקוון חשוב ומשמעותי ללמידה. התיק מציג את 

ות גיל ובכל המגזרים. הוא מאפשר לתכנן את כלל תוכניות הלימודים בכל תחומי הדעת, בכל שכב

 .התהליך הלימודי והחינוכי ביעילות מרבית תוך כדי יצירת קשרים בין ידע, מיומנויות וערכים

 :כולל את תיק תוכניות לימודים

 .ת הלימודיםוהידע הנדרש על פי תוכני .1

 .יות(מרכזיות בכל תחום דעת )קוגניטיביות, תוך אישיות ובין אישה המיומנויות  .2

 .תחומי הדעת השוניםהמרכזיים ב הערכים  .3

בנוסף, התיק כולל מגוון חומרי למידה, יחידות הוראה, סרטונים וכלי הערכה ומעודד ליזום, 

 .ליצור ולגוון את אופני הלמידה תוך כדי שימוש בכלים עכשוויים ברוח הלמידה המשמעותית

נועד להתאים את הלמידה לאתגרי התיק מהווה חלק ממהלך אסטרטגי לאומי רחב היקף, אשר 

 .21-המאה ה

  :נוצריתדת ו אתר מורשת

ולעקוב אחרי החידושים והערות המפמ"ר. דרך דת נוצרית  - אתר מורשתבחשוב מאוד לבקר 

 .אתר מורשתהקישור 

המוצגים באתר מורשת ודת  המצופיםגים הישוהנית הלימודים וכללמד לפי תחשוב מאוד 

 .נוצרית

 בברכה,

 גריס מנסור דיקאן

 האחראי על מורשת ודת נוצרית

 

 קים:העת

 .המזכירות הפדגוגית יו"ר  ,מירי שליסלד"ר 

 .סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית  ,גינגב' דליה פ

  .המזכירות הפדגוגית -מורשת א' מנהל אגף   ,יובל אוליבסטון  מר
 .מנהל אגף א' חינוך בחברה הערבית  ,מר עבדאללה ח'טיב

 .החינוך הדרוזי והצ'רקסיגב' איה חיראלדין, הממונה על  
 .ל החינוך הבדואיהממונה ע, ד"ר מוחמד אלהיב

 .בחינותבכיר מנהל אגף   ,מר דויד גל 

 .חינוך על יסודיא' מנהלת אגף   ,גב' דסי בארי

  .מפקחים מחוזיים
 קחות / מפקחי בתי הספרמפ

 

https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/
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15.07.2019 

 حضرة 

 ينالمحترم مدراء األلوية

 مدير/ة المدرسة الثانويّة المحترم/ة

ز/ة   وع في المدرسة المحترم/ةوضلمُمَرّكِّ

 في المدرسة  المحترم/ة المسيحيالتراث والدين مدّرس/ة 

 

لسنة لفي المدارس العربيّة  المسيحي التراث والدين اعلى موضوع لتّفتيش ل  (1)المنشور الموضوع: 

 .2020-9201الدراسيّة 

 

نة سجاح والتوفيق آملين أن تكون بنا الن، نتمنّى لكم، لمدّرسينا ولطاّل 2019 – 2020مع افتتاح السنة الدراسيّة 

  .والتعليمّي/ التعلّميّ  القيمي  خير وإنجازات على الصعيدين التربويّ 

 اث والدينروع التّ تدريس موضحول والمالحظات الهاّمة التوضيحات وقد ارتأينا بهذه المناسبة أن نوافيَكُم ببعض 

 ام:في المدارس الثانويّة العربيّة لهذا العالمسيحي 

رقم  2016 هي وحدة الزامية ابتداء من موعد صيف مسيحيفي موضوع التراث والدين ال الوحدة االولى .1

تشمل  (%100) 073-182 للخارجيين %(30) 183-073( + رقم نموذج %70) 073-181 النموذج

  .جميع المواد

 

الثاني  وأ حادي عشرطاّلب الصّف اليمكن تقديم : 2019موعد شتاء   المسيحيالتراث والدين بجروت  .2

 073182او  073181لزامية فقط نموذج رقم في الوحدة اإل بجروت في موعد الشتاءالالمتحان  عشر

 

 

كور في إمتحان البجروت، المرّكب المذ (ערך, מעורבות ורלוונטיות)  עמ"רإدخال مرّكب جديد  .3

  الِقيَم، التداخل والقابليّة للتطبيق: يتعلّق بجانب 

من األسئلة  رعفعلى صياغة  تعديلٌ ماسوف يطرأ  2017 شتاءإلى أنّه ابتداًء من انتباهكم نودّ أن نلفت 

ذلك تنفيذًا و، 073181 ةاإللزامي ةنموذج الوحدفي المسيحي تّراث والدّين ونوعها في امتحان بجروت ال

 في او)ج(و )ب(أ( )أ  ودللتوجيهات العليا للوزارة، بحيث سيشتمل االمتحان على مرّكب واحد في احد البن

، للسؤالموع الدرجات الكلّّي درجات من مج 10 – 5لهذا الجانب  وّسع(. وت5-1اسئلة االمتحان ) كل

ح مالئمة لطرويشّكل تربة خصبة  المسيحيّ التراث والدين مع العلم أّن موضوع ، جبارياإويكون السؤال 

رة، واضحة ومتاحة مثل هذا النمط من األسئلة، وسنعمل على وضع معايير مالئمة،  ذا تقييم هلُميَّسِّ

اقم طوير طوتمراكز سوف نتطّرق لهذه األسئلة في استكماالت المعلّمين الموجهة والمقامة في الجانب. 

 المعلّمين.
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 :حسب رقم النموذج نموذج مبنى امتحانات البجروت .4

 073-181مبنى امتحان بجروت التراث والدين المسيحي نموذج 
 .ساعة ونصف :االمتحانمدة 

 :مبنى النموذج وتوزيع العالمات
 في هذا النموذج فصالن

 .يشمله 4حتى سوال رقم  1من سؤال رقم  االول:الفصل 

 .درجة 35على الممتحن ان يجيب عن سؤالين فقط بالقسم االول. لكل سؤال 
35×2 = 70 

 .بنود 3كل سؤال يحتوي 
 

 9حتى سؤال  5من سؤال  الثاني:الفصل 
 .درجات 10اسئلة فقط لكل سؤال  3حن االجابة عن على الممت

10×3=30 
 :مجموع الدرجات لالمتحان

 .درجة 2=70×35الفصل االول: 
 .درجة 3=30×10 الثاني:الفصل 

_________________________ 
 .درجة 100المجموع 

 

 73-182مبنى امتحان بجروت التراث والدين المسيحي نموذج 
 

 .مدة االمتحان : ساعة ونصف
 :مبنى النموذج وتوزيع العالمات

 
 6حتى  1اسئلة من سؤال رقم  3على الطالب ان يجيب على  :االولالفصل 

 .درجه 24لكل سؤال 
 .درجه 72=24×3 

 73-181اسئلة من نموذح  4نقل اول 
 .73-181يشمل كل المادة المطلوبه بنموذج 

 :الثانيالقسم 

 13حتى سؤال  7اسئلة من سؤال  4على الطالب االجابة على 
 درجات 7لكل سؤال 

 .درجة 28=7×4 
 :التاليهوالتي تضم المواضيع  30مالحظة القسم الثاني من االمتحان اعاله هو من مادة %

 .)السلطة(ارعو قطيع هللا!  .١
 .نحتفل باعمال االخالص الليتورجيا .٢
 .في خدمة شعب هللا )سر الكهنوت( .٣
 

 : 182-73مجموع العالمات لنموذج 
 :االوللقسم ا

 .درجه 72=24×3 
 القسم الثاني
 .درجة 28=7×4
 .درجة 100 المجموعة:

 

 كل الدفاتر تسلم لمركز االستيعاب المرباد كأي امتحان بجروت عادي.  -

 تصلح الدفاتر من مصلحين خارجيين. 
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عن  اإلعالن يتمّ ، سمع بداية السنة الدراسيّة الجديدة: في مراكز تطوير طواقم المعلّمين االستكمال دورات .5

 يبة منكمفي مراكز تطوير طواقم المعلّمين القر  المسيحيالتراث والدين افتتاح دورات في موضوع 

الّرجاء ، فة( )للواء الشمال وحيفا مركز شفاعمرو  وللواء المركز والجنوب في مدرسة التراسنطا الرمل

ل لهذه لى التسجّ اكز بهذا الصدد وحثّهم علديكم لمتابعة إعالنات هذه المر الدين  لفت انتباه  مدّرسي 

من  م، والتيتياجاتهتطلّعات المدّرسين وتوقّعاتهم واح االستكماالت التي تّم بناؤها وإعدادها  لتجيب على

يّة التعليم عمليّةشأنها أن تطّور لديهم مهارات في التدريس وتكسبهم موارد إضافّية أخرى لتحسين جودة ال

 التعلّميّة. /

 

تكمال بأنه من المهم تعيين معلم/ة متخصص/ة وقدير/ة لتعليم الموضوع، ونوصي بواجب االسنذكر  .6

 المستمر للمحافظة على المهنية والمستوى المالئم للموضوع. 

 

 

 مع خالص احترامنا وتقديرنا،                                   

 الشماس جريس منصور 

 المسؤول عن التراث والدين المسيحي 

 خ نس

 .السكرتارية التربويّة ةرئيس ، ريلميري شيليد. 

 .القائمة بأعمال رئيس السكرتاريا التربويّة ،السيّدة دالية فينيج

  .لسكرتاريا التربويّةا -مدير قسم التراث ،يوفال الوبيستون  السيّد

  .مدير قسم أ للتعليم في المجتمع العربيّ  ،األستاذ عبد هللا خطيب

 مسؤولة عن التعليم الدرزي والشركسي. لدين،ية خير اآالسيدة 

 .مدير قسم االمتحانات ،السيد دافيد جالمسؤول عن التعليم البدوي.  ،السيد محمود الهيب

 .مسؤولة قسم التعليم فوق االبتدائيّ  ،السيّدة داسي باري

 .مفتّشي األلوية

 العربية والدرزية والبدوية.مفتّشي/ ات المدارس 

 


