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 7.1.19    ,תשע"ט שבטב א'בס"ד                                                                                                           

 
 

 מורי ומורות אזרחות, שותפים יקרים,

 

 הארץ לעבור בכל . עם כניסתי הצבתי לי יעד ראשוני והואכמפמ"ר אזרחות כנסתי לתפקידיחודשים נ לפני כשלושה

 .אזרחותכוון הכי נכון ומדויק את מקצוע הל במטרהד ווללמ בכל המגזרים על מנת לשמועו

 פר צרכיםעלו מס ,ועוד , מפגשים עם תלמידיםבמסגרת מפגשי מורים , השתלמויות, יום עיון, שולחן עגול עם המנכ"ל

  .בתקופה הקרובה את הדעתלתת רך טשעליהם נצ ואתגרים

 חוסר היציבות.ו דאות, השינויים הדחופיםחוסר והדבר המרכזי שחזר ועלה בכל מקום הוא תחושת 

 ת שלו, וכן יוצר תחושה של חוסר ביטחון.יועודברים אלו פוגעים במעמד המורה, ביכולות המקצ

 . וחורף תש"פ ישארו גם לקיץ תשע"טא כי חומרי הלמידה כפי שהיו למועד החורף הקרוב היעל כן, ההחלטה המיידית 

 :מצורף קישור לכלי העזר 

  כלי העזר בעברית -

 כלי העזר בערבית  -

 

גדולה ביחס לנושאי הלימוד המשקפים ישות רגרלוונטי ועדכני. כמו כן, קיימת שאר ימקצוע האזרחות חייב לה עם זאת, 

 מות.תאונים והאת הלך הרוחות בחברה ועל כן, אנו נדרשים לעדכונים ש

צוות  ועדת המקצוע ומובילים אותה  ת עבודה מסודרת. העבודה היא בשיתוף מלא עםכרגע אנו עובדים על תוכני

פדגוגיה של מויות יעסקו בתוכניות הלימודים, השתלה ר.המפמ"יות השתלמו תהמדריכים שגם יובילו בשנה הבאה א

 .הוראה רכייות, חשיבה ודוהמקצוע, תכנים, מיומנ

 

 / חלומות רצפים

 קישור למסמך
 'ד פרקההבחנות בלהלן מבנה  . שתי שאלות בנושא רצפים תיכנסנההחל מבחינת החורף הקרובה  – תזכורת

 :בבחינה

 (נק. 11שאלה  לכל)  21-20ועל אחת מן השאלות  19-16לענות על שתי שאלות: על אחת מן השאלות  ישבפרק זה 

 תרבותי.-הדתי שאלה בנושא הרצף- 16

 הלאומי. שאלה בנושא הרצף- 17

 (צד אחד)שאלת אירוע - 18

 (צד אחד)שאלת אירוע - 19

 שאלת עמדה- 20

 שאלת עמדה- 21

 תלמיד לענות בסה"כ על תשע שאלות כמו בעבר. הלסיכום: על 

  חורף תש"פ –קיץ תשע"ט  –מבנה זה יהיה נכון למועדים חורף תשע"ט 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Ezrachut/ezer2018a.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Ezrachut/ezer2018a.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/ezer1920arab.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/ezer1920arab.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/rezafim119.docx
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/rezafim119.docx
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 ביצועהמטלות 

  .יקציה פשוטה וזמינהאנו נעבור השנה לדיווחי ציונים על מטלות הביצוע באפל ,"דעם אגף הבחינות והמרב בשיתוף. 1

 נדרשת מכם.הדה הטכנית הרבה ובעל הע ויקלע יבטוחה כי מהלך זה יסיאני 

 אגף הבחינות.ע"י ההסבר על השימוש באפליקציה יועבר בהמשך 

 6.6.19ביצוע יש לסיים עד תאריך את המטלות .2

 )בבקשה לעדכן את הגורמים האחראים על כך בבתי הספר( 15.7.-על הציונים לאגף הבחינות יש לעשות עד ה דיווח

שלחו יע"י הפיקוח על האזרחות והמרב"ד. הודעות לבתי הספר יו החל מחודש מאי מיוחיצוניות יתקיבקרות פנימיות .3

 בהמשך.

 

 עדכונים מחוזר מנכ"ל

 ים בע"פבוחנ .1

)הודעה מה לתלמידים שכבר הגישו מטלות ביצוע ומעוניינים לשפר את הציון. 34282הבחנות בשאלון  .2

28.11.18) 

 34282חומרי הלמידה לשאלון  .3

 

 

 החל מקיץ תשע"ט 18234מבחן מותאם לשאלון 

 

 בונוס.  נקודות 2 עוד יקבל   התלמיד  .98 – הנקודות  סך  שאלות. 8  על  יענה  התלמיד

 

 ניקוד עבור כל שאלה שאלות שעל התלמיד לענותמספר  פרק בבחינה

סעיפים מתוך שתי השאלות או  2 פרק ראשון

 שאלה אחת במלואה

10 

 13 2 שאלות ידע קצרות-פרק שני

 13 1 אשכול -פרק שני

 13 1 קטע אנסין -פרק שלישי

 13 1 שאלות אירוע צד אחד -פרק רביעי

 13 1 שאלות עמדה -פרק רביעי

 100נקודות בונוס= 2+ 98 שאלות 8 סף הכל

 

 חשוב לדעת:

  חובה להוריד את המדבקה של "מבחן מותאם" ,אם תלמיד מוותר על הזכות למבחן מותאם

 ולשלוח את המחברת כמחברת רגילה לכל דבר או להכניס את המחברת  ממחברתו של התלמיד,

 לחבילת מחברות רגילות.

 אין התאמת מותאם. -שנהלתלמידים אקסטרנים ולנבחני מ 20%לשאלון 

 

  

http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=89&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018/10&UTM_CAMPAIGN=MNK
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/inspector/news/Pages/news.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/new_externy_olim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/new_externy_olim.pdf
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 לתאריכים נוספים למפגשים עם המפמרי"ת

 16:00-17:30 מרכז פסג"ה אשדוד   - 7.1.19

 16:30-18:00 מרכז פסג"ה ירושלים   - 8.1.19

 16:00-17:30  עמק החולה  –13.1.19

 

  רשימת המדריכים עפ"י מחוזותלהלן צוות ההדרכה עומד לרשותכם בכל דבר ועניין. 

 

 בהערכה גדולה,

 עינת אוחיון

 וכל צוות המדריכים

http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/Community/guides/Pages/national-guides.aspx

