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40%הערכהביתספרית

585381

58528360%שאלוןהיבחנותחיצוני



 דקות( 180) שלוש שעות משךהבחינה

משקל

השאלוןמציון

הבגרות

40% (20%+20%) 60% 

 י"ב-י"א-כיתות  י"ב  -י"א-כיתות י"משךהלימוד
 (20%תלקיט ) פרקיהלימוד

  המטלות מתבצעות על פני שנתיים לפי החלטת
 י"ב(-י"א או י"א-ביה"ס )י'

 (       2יומני קריאה)  נתכה 

 (2הגשת פרויקטים) 
   

(20%מבחןבע"פ)
 המבחן בכתב אך לפניונערך באותה שנה עם 

 שיח על ספרים -דו
 (10%)שנקראו

  :היסטוריה    תרבותדיאלוג בנושאי/

 (10%) נהגים/מ אתרי מורשת ותיירות/
 
או


מבחן בע"פ   בספרות רוסית  

לעולים חדשים ותלמידי נעל"ה
 




  

 הבנת הנקרא 

 הבנת הנשמע 
 אוצר מילים ודקדוק 

 תחביר 
 חיבור 

 
 



דרכיהערכה
חלופיות

  יומני  נתכה תלקיט הכולל
קריאה, הגשת פרויקטים 

על תרבות, היסטוריה, 
 אתרי מורשת ותיירות,

 מנהגים.  
  ניתנת אפשרות לעבודות

יצירתיות, עבודה 
 בקבוצות, מצגות וכו'   

  חומר הלימוד במסגרת
מפורט בתוכנית   40%

 וכולל כלי הערכה

  ציון בית ספרי הנו ציון
משוכלל המורכב מתוצאות 
למידה משמעותית ומבחן 

 בע"פ
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משנה. רק לתלמידים אקסטרנים ונבחני מיועד חיצוני(  40%)  585282שאלון  

 לפרטים נוספים ודוגמאות של מבחנים כנסו לקישור:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/Bag

rut/Rusit.htm 

עמ"ר) ערכים,  החל משנת הלימודים תשע"ז, ברוב בחינות הבגרות תהינה שאלות* **

שהן שאלות חשיבה מסדר גבוה הנוגעות לחיי הלומדים  ראו נספח (   -מעורבות , רלוונטיות

נקודות.  5או עוסקות בערכים מתוך תכנית הלימודים של תחום הדעת, בהיקף של לפחות 

תוך דיאלוג עם  מדודיורחב היקפן באופן  –בבחינת הבגרות בהן קיימות שאלות מסוג זה 

.2016ר המורים. דגמים לשאלות אלו יפורסמו בחודשים אוקטובר/נובמב

 



מידהעלההשתלמותהארציתלמורים

תתקיים השתלמות  קרובה בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה הפתוחה במהלך השנה

למורים לרוסית. מועדים מדויקים של המפגשים יפורטו בהודעות של האוניברסיטה 

 הפתוחה.

 

עלפרויקטיםותחרויותלתלמידיםומוריםמטעםהפיקוחמידע

ומרכזתרבותרוסיהתבשיתוףעםשגרירותעלהוראתרוסי

 י"א –שפה הרוסית עבור תלמידי כתות ז' אולימפיאדת ה. 1

. תחרות בין מורים )מבנה שיעור, שיטות לימוד מודרניות, שימוש בטכנולוגיות 2

 .וכו'( בשיתוף עם מרכז תרבות רוסיה

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/Bagrut/Rusit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/Bagrut/Rusit.htm


 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 אגף השפות
הרוסיתהפיקוח על הוראת   

 
 נספח

 
 למידה מצמיחה אדם -החממה הפדגוגית 

 
 
 

במסגרת הלמידה המשמעותית, המזכירות הפדגוגית צועדת צעד נוסף ופותחת "חממה פדגוגית" המהווה 

 מרחב לפיתוח רעיונות ויוזמות לגיוון ההערכה בבחינות הבגרות. 

במסגרת ה"חממה הפדגוגית" ישולבו שאלות חשיבה, ערכים, מעורבות, ורלוונטיות בבחינות הבגרות. כמו 

ורחבו התוכניות ממירות הבגרות ומורים יוכלו להציע או להצטרף ליוזמות מחליפות כן, במסגרת החממה, י

  בגרות על פי תנאי סף ועמידה בדרישות מחייבות כפי שמפורט לעיל.

 להלן הערוצים בחממה הפדגוגית:

    . הטמעת פריטי בחינות מקדמי חשיבה ועמ"ר )ערך, מעורבות, רלוונטיות( בבחינות החיצוניות1 

משנת הלימודים תשע"ז, ברוב בחינות הבגרות תהינה שאלות שהן שאלות חשיבה מסדר גבוה החל 

 5הנוגעות לחיי הלומדים או עוסקות בערכים מתוך תכנית הלימודים של תחום הדעת, בהיקף של לפחות 

רים. תוך דיאלוג עם המו מדודיורחב היקפן באופן  –נקודות. בבחינת הבגרות בהן קיימות שאלות מסוג זה 

 .2016דגמים לשאלות אלו יפורסמו בחודשים אוקטובר/נובמבר 

  

 . בחינות בגרות מקוונות2

בשנים הבאות יורחבו בהדרגה תחומי הדעת שיש להם בחינות מקוונות, עתירות מדיה, כולל התאמה 

 ללקויות למידה ]לבתי ספר שיבחרו יוכלו להצטרף כבר בתשע"ז[.

  

 תכנית ממירה היבחנות במקצועות החובה  -תמ"ר  . הרחבת תכנית3 

)חקר, תלקיט,  50%ערכה הממירה וחלופה בה 50%תכנית זו משלבת הבחנות בית ספרית ב היקף של 

PBL  .)מטלת ביצוע והצעות נוספות , 

  

 . הרחבת היקף תוכנית "חלוצי הערכה" 4

 בשיתוף והובלת הגף העל יסודי במנהל הפדגוגי.

  

 . הרחבת תכניות לימודים ייחודיות5

שבתי הספר או גופים מוכרים מפתחים  מוגבריםבמקצועות   התכניות מאפשרות למידה בינתחומית

 בהנחיה ובליווי של המזכירות הפדגוגית.

  

 . תכניות מקוונות מחליפות בגרות6
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בשנה הקרובה יפותחו ניסויים בכמה תחומי דעת ללמידה מקוונת ממירה בגרות ]הניסוי יכנס בפועל 

 .שנה"ל תשע"ח לבתי ספר שיבחרו בכךב

 

 . יוזמות חדשות של תחומי דעת7 

בחודשים הקרובים יצא קול קורא מפורט המזמין מורים וצוותי הוראה מהשטח לשלוח רעיונות והצעות 

יפנו למפמ"ר הרלוונטי לשם  –המתאימות לרוח החממה ויכולתם להשתלב בה. המעוניינים להציע חלופות 

 התייעצות וקבלת אישור.

 

   


