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 אלול תשע"ח,בס"ד                                                                                                                    כ"ב ב

2.9.18  

 "כי ראש האובדן הוא הפירוד,

 המחזיק ברכה הוא השלום וייחוד הלבבות"וכלי 

 )רבי חיים בן עטר, "אור החיים", דברים ל,ג, ה'(                           

  מורי ומורות אזרחות יקרים/ות

 

 בציפייה ובהתרגשות נכנסת אני לתפקידי החדש כמנהלת  תחום דעת אזרחות .

 שמי עינת אוחיון ואשמח להציג ולו במעט את עצמי...

בעלת תואר שני במדעי המדינה ותעודת הוראה במדעי החברה. מלמדת ומגישה לבגרות באזרחות מזה 

תיכון דתי לבנות בעיר כפר סבא.  -שמונה עשרה שנים. בתשע שנים האחרונות ניהלתי את אולפנית "הראל"

גרות ובמצויינות. תיכון שזכה בפרס חינוך מחוזי ופעמיים ברצף בתגמול דיפרנציאלי על הישגים בבחינות הב

בשנים האחרונות עסקתי גם בהדרכה וליווי של מנהלים חדשים ופרחי ניהול וכן הייתי שותפה פעילה במספר 

 מסגרות של "תקווה ישראלית בחינוך".

 

כמפמ"רית, אני רואה חשיבות רבה בלימודי מקצוע האזרחות ובעיקר בכם, המורים, המשמשים כשליחי ציבור 

חינוך לאזרחות , להוות את החוט המקשר בין התלמידים לחברה ולמדינה. לפתח בהם להוראת האזרחות ול

יכולת חשיבה, ביקורתיות, אכפתיות ומעורבות אזרחית מתוך הבנת מורכבות החיים והחברה. היכולת לראות 

 את הגוונים, הרצון והשאיפה לחיים משותפים במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

אמנם, התקופה הקרובה תהיה עבורי תקופה של למידה, הכרת התפקיד והשטח, ויחד עם זאת , אני מודעת  

 לכל העניינים הדורשים התייחסות וטיפול ,ולכן , אשתדל לתת מענה לעניינים אלו מוקדם ככל שניתן. 

 

 בשלב זה אתייחס לעניינים דחופים שעלו על הפרק:

 

  -. בחינת הבגרות בחורף תשע"ט1

רית היוצאת ועל פי החלטת וועדת המקצוע, "כפי שנכתב בחוזר המפמ"ר האחרון , שפורסם על ידי המפמ

נושא ה"רצפים"/"חלומות" יכנס כבר לבחינה הקרובה. ידוע לי כי יש חוסר וודאות הן לגבי מיקום השאלות 

 וחלוקת הניקוד והן לגבי התכנים הנדרשים להוראת הנושא.  'בפרק ד

 אני מבקשת לעדכן כי:  במכתב זה 

כיוון שנושא הרצפים חדש ועדיין לא הוטמע בקרב מורים ותלמידים , השאלות החדשות בנושא ה"רצפים" 

 יישאלו  במועד חורף תשע"ט בפרק רביעי של הבחינה , כשאלות רשות .
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 מבנה הפרק הרביעי יהיה ע"פ הדגם הבא: 

 

  -פרק רביעי

,  )לכל 20-21מן השאלות אחת ועל  16-19מן השאלות אחת בפרק זה עליך לענות  על שתי שאלות:  על 

 נק.( 11שאלה 

 שאלה בנושא הרצף  -16

 שאלה בנושא הרצף  -17

 שאלת אירוע )צד אחד( -18

 שאלת אירוע )צד אחד( -19

 שאלת עמדה -20

 שאלת עמדה  -21

על תשע שאלות כמו בעבר. השאלות בנושא הרצפים במועד החורף על תלמיד יהיה לענות  בסה"כ לסיכום: 

 הקרוב , תהיינה רשות . ולגבי מועד הקיץ ייצא עדכון נפרד . 

כמו כן בהמשך יישלחו חומרי עזר למורה ודוגמאות לשאלות, וזאת מתוך כוונה לסייע ככל שניתן בהטמעת  

 צוות ההדרכה המלווה את ביה"ס.הנושא ובאופן התשאול . הטמעת הנושא תלווה גם באמצעות 

 

. לאחר החגים נפיץ בקרב מורי האזרחות מסמך הבהרות מבחינת הקיץ תשע"ח. בהמשך גם אעבור בין 2

 הפסגות למפגשי הכרות עם המורים תוך התייחסות לבגרות הקיץ האחרונה.

 

 תתקיימנה הבחירות לרשויות המקומיות.  30.10.2018  . בתאריך 3

אלו, פותחו חומרי למידה והסברה ע"י המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים בשיתוף עם לקראת בחירות 

 (.11הפיקוח האזרחות. נושא הרשויות הינו אחד מאשכולות הבחירה בבחינת הבגרות )שאלה 

על מנת לעודד את המעורבות האזרחית של תלמידנו שחלקם בעלי זכות הצבעה בבחירות אלו, מומלץ מאוד  

 להעביר נושא זה בראשית שנת הלימודים. מצ"ב חומרי למידה לנושא זה.

 

 י הספר לקראת בחירות לרשויות המקומיות תשע"טהנחיות לבת

 רשויות חט"ב 

 הידעת?

 לקראת הבחירות –מצגת 

 

 מאחלת לכולנו שתהיה שנה נפלאה, פוריה והרבה הצלחה.

 שנה טובה,

 עינת אוחיון

 מנהלת תחום דעת אזרחות -ר"מפמ
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