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  מנכ"ליתדבר 

   משרד החינוך
 

שנת הלימודים הנוכחית, תשע"ו, נפתחה בסימן של הטמעת שינויים 

מהותיים וחשובים במסגרת  התכנית המערכתית "למידה 

ם של משמעותית". השינויים מורכבים, והם  מעוררים, כטבע

שינויים, תהיות ושאלות רבות. נשתדל לתת מענה לכל הסוגיות 

העולות מן השטח ובשיח משותף נוביל יחד את התכנית בתוך בתי 

הספר. את המהלך כולו נוכל להעריך כולנו באופן מיטבי לאחר 

השלמתו. הוא דומה  למסע ארוך, אשר באמצע הדרך נראה בלתי 

 והחוויה. אפשרי, אך בסיומו חשים את הסיפוק

השנה לראשונה, ייגשו תלמידי כיתות י"א )המחזור הראשון של 

הרפורמה( לבחינות הבגרות במתכונתן החדשה. יתקיים שאלון 

חיצוני אחד לרוב המקצועות, המבוסס על חלק מחומר הלימוד, 

ובנוסף למידה והערכה בדרכים חלופיות  המוערכת בבתי הספר תוך 

 תהליכי הלמידה.  שימת  דגש רב יותר על הערכת

במסגרת המפגשים הרבים אשר קיימתי עם מנהלים ומורים, וכן 

בביקוריי בבתי הספר נחשפתי לעולם עשיר, יצירתי ומעניין של 

הערכות חלופיות. חלקן המשך של פעילות ענפה שנעשתה בבתי 

 ספר בעבר, וחלקן האחר 
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גובשו בעקבות הרפורמה. לכולן כאחד תרומה גדולה וחשובה 

 למערכת ולתלמידים עצמם. 

הכלים המרכזיים שנבנו לאפשר את הלמידה המשמעותית קשורים 

להתאמת תכניות הלימודים ותכניות ההיבחנות. לקראת קיומן של 

בחינות הבגרות, החלטנו לרכז עבורכם את מסגרות הלימוד 

וההיבחנות בכל תחומי הדעת. המסמך שלפניכם, בא לתת תמונה 

ימודים בחטיבה העליונה בתחומי הדעת השונים מלאה על תכניות הל

ולסייע בארגון הלימודים וההיבחנות. מטרתו להנגיש לכם באופן 

ידידותי את השינויים שנערכו לאחרונה על מנת להתאים למבנה 

 ההיבחנות החדש.

אני מבקשת להודות לכל אנשי המזכירות הפדגוגית והמינהל הפדגוגי 

ים ותכניות ההיבחנות למבנה שעמלו על התאמת תכניות הלימוד

החדש, והיו שותפים להכנת המסמך, וכן מודה למנהלים ולמורים 

 שמגשימים את מה שראינו בחזוננו.

 בתקווה שיהיה לכם לעזר ביישום  הלמידה המשמעותית. 

 בברכת המשך עשייה פורייה

 גברת מיכל כהן

 מנכ"לית משרד החינוך
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 דבר מ"מ יו"ר 

 המזכירות הפדגוגית
   

דימוי הפרפר, בהתפתחותו מביצה לגולם ואחריו לפרפר, ממחיש לנו 

את האפשרויות הטמונות בצורות התפתחות, גלגולים, של אנשים, 

קבוצות, מנהיגים וארגונים. כשהגולם הופך לפרפר, הוא עובר, 

למעשה, שינוי מהותי, טרנספורמציה, מפרק אחד של חיים לפרק 

 שונה במהותו מקודמו. 

בין שהם מנהיגים או מונהגים, בין שחווית  –וקבוצות  גם אנשים

הקיום שלהם היא להשפיע ולשנות רק את עצמם או גם את סביבתם 

והסובבים אותם, גם הם יכולים לעשות טרנספורמציות מהותיות 

 במהלך חייהם.

כל פרפר, כל אדם, מתלבט בין המקום המוגן הישן בו היה גולם, 

הקיימות במעופו. רובנו לא פעם חשים  לבין החופש וריבוי הבחירות

מבולבלים מול הסופרמרקט העשיר של החיים, המוצג לפנינו כל 

הזמן. מרוב שפע, מרוב פחד או מחוסר ידע או כוח, מבקשים אנו 

אנחנו לחזור אחורה. אבל... איננו יכולים לחזור עוד לשם... 

 . הסביבה השתנתה, השתנינו

לבחינות הבגרות במתכונת החדשה  תלמידי כיתות י"א השנה, ייגשו

שמשמעותה איחוד שאלונים, התמקדותם רק בחלק מתכנית 

הלימודים ושינויים מהותיים בסוג השאלות, שאמנם עדיין לא 

התחלנו להטמיעם, אך כבר סימנו את קריאת הכיוון. כל אלה הם 

 חידושים עוצמתיים.
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ם את כולנו שותפים להתחדשות. אנשי המטה שעמלו רבות לתרג

החזון של למידה משמעותית לתכנית היבחנות ואנשי השדה, מנהלים 

ומורים, שהיו צריכים להיערך מחדש ולעשות שינוי בכל מערך 

 למידה והערכה. –ההוראה 

ללא ספק , ההתחדשות מעוררת חששות , התלבטויות, חוסר וודאות 

 לגבי ההצלחה, אך היא גם מעוררת תקוות ותחושת התרעננות.

שלפניכם  הוכן בשיתוף פעולה של המזכירות הפדגוגית על המסמך 

אגף הבחינות והאגף לחינוך על יסודי.  –כל אגפיה  והמינהל הפדגוגי 

הוא בא לתת לכם תמונה מקיפה ומעודכנת על מערך ההיבחנות 

ולאפשר לכם לתכנן ולהתארגן ליישום המתכונת החדשה של בחינות 

 הבגרות. 

  

ו בברכה: "הזורעים בדמעה ברינה אני רוצה לברך את כולנ

 יקצורו". 

 דליה פניג

 מ"מ יו"ר המזכירות הפדגוגית
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 תוכן עניינים

 
הדעת  תקציר התאמת תכניות הלימודים בתחומי רציונל ו . 1פרק 

 למדיניות הלמידה המשמעותית 

 היחס בין מרכיבי ההערכה במקצועות הלימוד  . 2פרק 

וסמלי השאלונים בתחומי הדעת  תקציר תכניות הלימודים . 3פרק 

 :להערכה חיצונית ולהערכה בית ספרית בחלוקה

 

 רוח וחברה  3.1

 )ספרות )ממלכתי, ממ"ד, ערבי 

 )היסטוריה )ממלכתי, ממ"ד, ערבי, דרוזי 

 אזרחות 

 אדם וסביבה – גאוגרפיה 

 מדעי החברה 

 לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה 

 פילוסופיה 

 תקשורת 

   

 מורשת  3.2

 ממלכתי וממ"ד() תנ"ך 

  ממ"ד(תלמוד( 

 )תורה שבעל פה )ממ"ד וממלכתי 

 ממ"ד וממלכתי( מחשבת ישראל( 

 מורשת איסלם 

  נוצרית  ודתמורשת 

 מורשת דרוזית 
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 שפות  3.3
 יהודים, ערבים, דרוזים( עברית( 

 ערבים, דרוזים ודוברי עברית( ערבית( 

 אנגלית 

 עולם הערבים והאסלאם 

 צרפתית 

 רוסית 

 ספרדית 

 ריתאמה 

 איטלקית 

 גרמנית 

 סינית 

 יידיש 
 

 מדעים   3.4

  יח"ל בלבד 3 –מתמטיקה 

 פיסיקה 

 ביולוגיה 

 כימיה 

 מדעי הסביבה 

 חקלאות 
 

 אמנויות  3.5

 תאטרון 

 מוסיקה 

 אמנות חזותית 

 קולנוע 

 מחול 
 

 אגף א' לפיתוח פדגוגי  3.6

 חנ"ג 

 החרדיחובה למגזר ה מקצועות  
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 מבוא
 

 

 

למנהלי בתי הספר להתמצא בתכניות  הוא לסייע הז מסמךשל  ומטרת

ולהבין את הקשר בניהן לבין  הלימודים המעודכנות ללמידה המשמעותית

מנהלי  עבורכלי עבודה  המסמך הינו.  תכנית ההיבחנות בבחינות הבגרות

וארגון  תכניות הלימודיםבבואם ליישם בפועל את  החטיבות העליונות

  .הערכה - למידה - ההוראה

 

 פרקים:  3המסמך מכיל 

התאמת תכניות הלימודים בתחומי הדעת תקציר רציונל ו .1פרק 

לבחירת פרקי ההרחבה ובו הנחיות מעשיות  למדיניות הלמידה המשמעותית

  . הבית ספריתתכניות הלימודים וההעמקה ב

 מובא כטבלאותהיחס בין מרכיבי ההערכה במקצועות הלימוד  .2פרק 

מרכיב לחיצונית וההערכה ה מרכיבליוני חלוקת תחומי הדעת בנתיב הע ןובה

 ומשקלם היחסי. בית ספריתההערכה ה

וסמלי השאלונים תכניות הלימודים בכל תחומי הדעת תקציר  .3פרק 

הפניות לתכניות ובו  בחלוקה להערכה חיצונית ולהערכה בית ספרית 

  . של שאלוני הבגרות הלימודים המלאות ולדוגמאות
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כניות התאמת תתקציר  : 1פרק 
הלימודים בתחומי הדעת 

 למדיניות הלמידה המשמעותית
 

 

מסמכי תכניות הלימודים )ת"ל( מהווים תשתית תיאורטית ומעשית להוראת 

תחומי הדעת. אלו הם מסמכים מכוננים המגדירים מהם התכנים והמיומנויות 

ובכל שכבת גיל, ומכילים עקרונות פדגוגיים שיש ללמד בכל תחום דעת 

  .הערכה )ה.ל.ה(-למידה-דרכי הוראהוהמלצות ל

למדיניות הלמידה המשמעותית בתכנית תלת  הותאמו תכניות הלימודים

 שלבית : 

 בין היקף התכנית למסגרת שעות ההוראה  יצירת הלימה)א( 

למרכיב בסיס הידע והמיומנויות ולמרכיב של פרקי  חלוקת התכנית)ב( 

 הספר -הרחבה והעמקה לבחירת המורה/ בית

 בכל חלקי התכנית.  שילוב של היבטים המקדמים למידה משמעותית )ג(

 מרכיב בסיס הידע 70% -רוב תחומי הדעת חולקו לאחר ההלימה ל

והמיומנויות הכולל את ליבת הידע, הכשרים והמיומנויות המהווים את 'הלב 

המהווים ההרחבה וההעמקה בתכנית  30% –הפועם' של תחום הדעת, ו 

ספרית. -הספר ולהערכה בית-נושאים ופרקים לבחירת בית הלימודים מתוך סל

  (1)ראה תרשים 
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 מבנה תכנית לימודים מותאמת – 1תרשים 
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 עקרונות תכניות הלימודים

בסיס הידע והמיומנויות יהווה את חובת הלמידה בתחום הדעת. פרקי  .1

ההרחבה וההעמקה, יהוו סל שמתוכו ניתן לבחור את הנושאים הנלמדים 

 כן את דרכי הה.ל.ה. ו

 70%מהיקף החומר בת"ל( יילמדו על פני  70%פרקי החובה )כלומר,  .2

מהיקף החומר  30%מסגרת שעות ההוראה. פרקי הבחירה )כלומר,  ִמסך

 מסך מסגרת שעות ההוראה.  30%בת"ל( יילמדו על פני 

בהוראת כל פרקי התכנית )פרקי החובה ופרקי הבחירה( תתקיים למידה  .3

שתכלול טקטיקות הוראה מגוונות, כגון: דיונים בסוגיות  משמעותית

 שיג ושיח וכד'.  דיגיטליים, משמעותיות, משפט פומבי, שימוש באמצעים

 

 מודלים לבחירת התכנים להערכה בית ספרית
 

במסגרת יישום התכנית להערכה בית ספרית, קיימים מספר מודלים 

 ל בתי הספר.ם להרחבה ולהעמקה לבחירתם של המורים ושאפשריי

במרכיב ההרחבה וההעמקה של תכנית הלימודים תהיה זיקה בין היקף 

החומר לרמת ההעמקה. כלומר, ניתן לבחור ללמד היקף נרחב של החומר 

או לחילופין, היקף  א(, )ראה מודל( בדרכי ה.ל.ה מסורתיות 30%-)כ

( בדרכי ה.ל.ה חלופיות מעמיקות, כגון: למידה 15-20%-חומר חלקי )כ

תלקיט, וכד' פרויקטים,דרך החקר, למידה מבוססת ב
 
  )ראה מודל ב'(. 
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  לתרשימים מקרא

 

 

 לימוד פרקי הבחירה בדרכי ה.ל.ה מסורתית -מודל א 
 

 30%הוראת כלל פרקי הבחירה, תוך שימוש בדרכי ה.ל.ה מסורתיות כלומר, הוראת 

 משעות ההוראה. 30%מהיקף החומר על פני 
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פרקי הבחירה תוך שימוש בדרכי ה.ל.ה  לימוד –מודל ב' 

 חלופיות 

 
הרחבת הלמידה והעמקה משמעותית )שימוש בדרכי ה.ל.ה חלופיות( 

בנושא/ים מתוך סל הבחירה המוצע במסגרת תכנית הלימודים, תוך שמירה 

על זיקה בין היקף החומר הנלמד למידת ההעמקה. כלומר, ככל שמעמיקים 

 יותר, היקף החומר מצטמצם. 

 

 

 

 

העמקה )וכפועל יוצא ללבחור נושאים להרחבה ו ניתןבחלק מתחומי הדעת, 

במרכיב  שנמצאים מנושאים ספרית( בתחום דעת גם-בית להערכה –מכך 

 גם שיכלול ובלבד (,70%-)קרי, ה            בסיס הידע והמיומנויות 

( מתוך תכנית 30%-ממרכיב ההרחבה וההעמקה )קרי, ה ים/נושא

 .אה מודל ג'()רהלימודים 
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לימוד פרקי הבחירה בנושא/ים ממרכיב ההרחבה  –מודל ג 

 וההעמקה וגם בנושא/ים ממרכיב בסיס הידע והמיומנויות

 
הרחבת הלמידה והעמקה משמעותית )שימוש בה.ל.ה חלופיות( בנושא/ים 

מתוך פרקי בסיס הידע והמיומנויות, בנוסף על הרחבת הלמידה והעמקה 

מתוך פרקי הבחירה, תוך שמירה על זיקה בין היקף משמעותית בנושא/ים 

 החומר הנלמד למידת ההעמקה. 

 

 

  בחלק מתחומי הדעת, ניתן לבחור נושאים להרחבה ולהעמקה )וכפועל יוצא

ספרית(, אשר אינם מוצעים בתכנית הלימודים, -להערכה בית –מכך 

-ובלבד שיכלול גם נושא/ים ממרכיב ההרחבה וההעמקה )קרי, מתוך ה

 (.'ד )ראה מודל       ( מתוך תכנית הלימודים 30%

 ספר )כגון -בחירת נושאי לימוד מחוץ לת"ל תהיה טעונה הנמקה של בית

ואישור של הוועדה המלווה נושאים המתאימים לקהילת הלומדים( 

 בהתייעצות עם גורמי המקצוע

  על נושאי לימוד שייבחרו מחוץ לת"ל להיות נושאים בעלי זיקה ברורה אל

 תחום הדעת. 
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לימוד פרקי הבחירה תוך העמקה משמעותית בנושא/ים  – 'מודל ד

 ממרכיב ההרחבה וההעמקה וגם בנושא/ים מחוץ לתכנית הלימודים

הרחבה והעמקה משמעותית בנושא/ים מחוץ לתכנית הלימודים, בנוסף על 

הרחבה  והעמקה בנושא מתוך מרכיב ההרחבה וההעמקה, בכפוף להנחיה 

ל גורמי המקצוע ולאישור של הוועדה המלווה הבית ספרית תוך ולבחינה ש

 שמירה על זיקה בין היקף החומר הנלמד למידת ההעמקה. 

 

 

 

. 30%-בחלק מתחומי הדעת יוצעו מספר חלופות לפרקי הבחירה, מעבר ל

ית סל הנושאים לבחירה קיימת אפשרות שמורים יהיו שותפים בבני

יתווספו, על פי החלטת צוות המקצוע,  הגשת הצעות אשר על ידיוהרחבה, 

  )ראה מודל ה(.לסל הנושאים לבחירה ולהרחבה 
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 בחירה מתוך סל נושאים רחב    –מודל ה' 

הספר יבחר יחידות להרחבה מתוך סל נושאים רחב אשר הוצע -מורה/ בית

(, במקצועות שבהם המפמ"ר בחר 30%-בתכנית הלימודים )מעבר ל

ל נושאים לבחירה. בין נושאים אלה יוכל להציע היקף גדול יותר ש

המפמ"ר לכלול פרקים ויחידות שהוצאו מתכנית הלימודים במסגרת תהליך 

 ההלימה, נושאים ויחידות שהוצעו ע"י מורים ועוד. 

 

 

 

בתחומי דעת בהם יש הכרח ללמוד את בסיס הידע והמיומנויות לפני למידת 

ות(, סדר אירועי ההערכה פרקי ההרחבה וההעמקה )כגון בלימודי שפות זר

וחלוקתם על פני שנות הלימוד ייקבע על פי מדיניות תחום הדעת. בתחומי 

אין חשיבות לסדר הלמידה וההיבחנות, סדר הלמידה  בהםשדעת אחרים, 

: במקצוע מדעי לדוגמההספר )-ידי בית-דעת ייקבע עלוההיבחנות בתחום ה

ום אחד אינה תלויה החברה, נלמדים תחומי דעת שונים, כך שלמידת תח

 בלמידת התחום השני(.
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מרכיבי  היחס בין: 2פרק 
 ההערכה במקצועות הלימוד

 

 

בין מרכיב ההערכה החיצוני לבין מרכיב היחס  הלימוד, כאמור, ברוב מקצועות

אך בחלק מתחומי הדעת היה צורך בשינוי  ,30 – 70הוא ההערכה הבית ספרי 

 היחסים ביןבטבלאות שלהלן מוצגים  .בהתאם לשיקולים פדגוגיים מקצועיים

במקצועות בית ספריים מרכיבי ההערכה ההחיצוניים למרכיבי ההערכה 

  .נייםוהעי

 

 :לצייןחשוב 

  ציון הלפני שקלול עם  מרכיב ההערכה החיצונית מובא בטבלאות אלו

 .השנתי

  ציון 70% על פי היחס: משתקללת  המקריםההערכה החיצונית בכל 

 בית ספרי.)ציון הגשה( ציון שנתי  30%ו   תהבחינה החיצוני
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 הרכב הציון הסופי במקצוע
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 מקצועות חובה -טבלה א' 

 הערכה בית ספרית  30%  - *הערכה חיצונית 70% 

 צבועים בתכלת(ה)פרט לחריגים 
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 הרחבה של מקצועות חובה טבלה ב'
 הערכה בית ספרית  30%  -הערכה חיצונית  70% 

 בתכלת( )פרט לחריגים

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 

 מקצועות בחירה - טבלה ג'

הערכה חיצונית,  70%על פי חלוקה של מקצועות הנלמדים 

 הערכה בית ספרית 30%
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מקצועות בחירה בהם יתקיים מבנה הערכה בדגם  - טבלה ד'

 ייחודי

 (מודגש כתוםב )הערכה בית ספרית
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תקציר תכניות  :3פרק 
סמלי ו הלימודים בתחומי הדעת

להערכה  בחלוקה השאלונים
 חיצונית ולהערכה בית ספרית

 

בנתיב העיוני וסמלי השאלונים תכניות הלימודים  תקציריאת פרק זה מכיל 

מופיעים בטבלאות  נושאי התכניותוהפניות לתכניות הלימודים המלאות. 

ושאים המוערכים ומחולקים לנושאים המוערכים בהערכה חיצונית ולנ

 .וסמל השאלון רית ולצדם משקלם היחסיבהערכה בית ספ

 :על פי האגפים של המזכירות הפדגוגית מסודרהפרק כולו 

 רוח וחברה

 מורשת

 שפות

 מדעים

 אמנויות

 (ומגזר חרדי)חנ"ג  אגף א' לפיתוח פדגוגי

 

אגף, כאשר מקצועות אותו השייכים למקצועות הלימוד מופיעים , תחת כל אגף

 .הבחירההחובה קודמים למקצועות 

לכל מקצוע יש קישור לתכנית הלימודים המלאה ולדוגמאות לשאלוני הבגרות 

 הבנויים על פי תכנית ההיבחנות החדשה.
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 אגף רוח וחברה
 

 

 )ממלכתי, ממ"ד, ערבי( ספרות

 )ממלכתי, ממ"ד, ערבי, דרוזי( היסטוריה

 אזרחות

 אדם וסביבה – גאוגרפיה

 מדעי החברה

 לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

 ילוסופיהפ

 תקשורת
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 ממלכתי -ספרות 

 מקצוע חובה -יחידות לימוד 2

 : ד"ר שלמה הרציגמפמ"ר
 

   "רהמפמבאתר  ורטת פלקישור לתכנית המ

 לחץ כאןבחינה לדוגמה ל

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/TochniyotLimudim/elyona/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/BehinutBagrut/
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 בחינה מותאמת

 לתלמידים לקויי למידה

 

להלן מבנה הבחינה המותאמת בספרות לחינוך הממלכתי המיועדת לתלמידים 

  (:70% –ח"ל י 2על השאלון הרגיל ) לקויי למידה. הבחינה מתבססת

נבחן שאושרה זכאותו לבחינה מותאמת, יענה על שלש שאלות מן הפרקים 

'סיפור קצר' ו'שירה': שאלה אחת מן הפרק 'שירה', שאלה אחת מן הפרק 

פי בחירתו מהפרק 'שירה' או מהפרק 'סיפור -'סיפור קצר' ועוד שאלה על

נקודות  60נקודות. סה"כ  20קצר', משקלה של כל שאלה בפרקים אלה: 

(60=20X3  בפרק שירה הנבחן לא יוכל לענות על שני שירים של אותו  .)

 משורר/ת.

 

בנוסף לאלה יענה הנבחן על שאלה אחת, על פי בחירתו, מן הפרקים 'דרמה' או 

 נקודות.  40'רומן'. משקלה של השאלה יהיה 

 נקודות.  100=60+40חישוב הציון: 

דבקת מדבקת 'בחינה מותאמת' לתשומת ליבכם: מחברת בחינה שעליה מו

פי כללי ההתאמה הרלוואנטיים. תלמיד הרוצה -חייבת להיבדק ככזו, קרי, על

לוותר על זכאותו לבחינה מותאמת יכול כמובן לעשות זאת, אלא שביה"ס 

מחויב בהסרת המדבקה הנ"ל ובצירוף מחברת הבחינה לקבוצת המחברות 

 .פי חוקי המענה הרגילים-הרגילות הנבדקות על

 

 

 למבנה הבחינה המותאמת באתר המפמ"ר לחץ כאן

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/BehinutBagrut/TfasimNehalim/
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 ספרות ממלכתי

 יחידות לימוד 5-ל הרחבה -יחידות לימוד 3
 

  :באתר המפמ"רקישור לתכנית המפורטת 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/TochniyotLimudim/elyona/
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 ספרות ממלכתי

 יחידות לימוד  2

  מקצוע חובה -עולים חדשיםל

 
  :באתר המפמ"רקישור לתכנית המפורטת 

 לחץ כאןבחינה לדוגמה ל

 

 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/TochniyotLimudim/elyona/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/BehinutBagrut/
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 ספרות ממלכתי

מבנה הבחינה המותאמת לתלמידים עולים 

 לקויי למידה:חדשים, 

 
בחינה מותאמת לתלמידים עולים לקויי למידה שייבחנו בשאלון 

 (70%הבסיס )

נבחן שאושרה זכאותו לבחינה מותאמת, יענה על שלש שאלות מן הפרקים 

'סיפור קצר' ו'שירה': שאלה אחת מן הפרק 'שירה', שאלה אחת מן הפרק 

מהפרק 'סיפור  פי בחירתו מהפרק 'שירה' או-'סיפור קצר' ועוד שאלה על

נקודות  60נקודות. סה"כ  20קצר', משקלה של כל שאלה בפרקים אלה: 

(60=20X3  בפרק שירה הנבחן .)יוכל לענות על שני שירים של אותו  לא

 משורר/ת.

 

בנוסף לאלה יענה הנבחן על שאלה אחת, על פי בחירתו, מן הפרקים 'דרמה' או 

 נקודות.  40'רומן'. משקלה של השאלה יהיה 

 נקודות.  100=60+40חישוב הציון: 

לתשומת ליבכם: מחברת בחינה שעליה מודבקת מדבקת 'בחינה מותאמת' 

פי כללי ההתאמה הרלוואנטיים. תלמיד הרוצה -חייבת להיבדק ככזו, קרי, על

לוותר על זכאותו לבחינה מותאמת יכול כמובן לעשות זאת, אלא שביה"ס 

חברת הבחינה לקבוצת המחברות מחויב בהסרת המדבקה הנ"ל ובצירוף מ

 פי חוקי המענה הרגילים.-הרגילות הנבדקות על

 

למבנה הבחינה מותאמת לתלמידים עולים חדשים, לקויי למידה, 

 באתר המפמ"ר- לחץ כאן 

 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/BehinutBagrut/TfasimNehalim/OlimLikuy.htm
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 ספרות ממ"ד

 מקצוע חובה -יחידת לימוד 1

 מפמ"ר: טלי יניב

 
  כאן קישור לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר

 כאןגמאות לשאלוני הבגרות נמצא קישור לדו

 

 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/SifrutMmd/TochniyotLimudim/Hataa/tochnit16.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/SifrutMmd/TochniyotLimudim/Hataa/tochnit16.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/SifrutMmd/TochniyotLimudim/Hataa/tochnit16.htm
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 ספרות ממ"ד

 יח"ל 5-משלים ל -יחידות לימוד 4

 הרחבה –מקצוע 
 

  כאןצא קישור לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר נמ

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/SifrutMmd/TochniyotLimudim/Hataa/tochnit16.htm
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  ערביה לבית הספרספרות 

-"ערבית לערבים" יח"ל  3מתוך  -  "ליח 1

 מקצוע חובה
 

בהיקף  בלשוןמשאלון מורכב "ערבית לערבים" המקצוע )

 1בהיקף של  ומשאלוןיח"ל המפורט באגף השפות  2של 

 ( יח"ל בספרות המפורט להלן

 מפמ"ר: מוחמד זידאן

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 באתר ניתן למצוא דוגמאות לשאלונים

الوحدة األولى  –نموذج المتحان البجروت יחידה ראשונה פרקי חובה:  

 %.70: فصول إلزامّية )أساسّيات المعرفة( : ماّدة الـ 

نموذج المتحان البجروت للُمْمَتَحنين :יחידה ראשונה פרקי העמקה

  %.30الخارجّيين: الوحدة األولى : ماّدة الـ 

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/adab_2/adab_bagrout_new/adab_bagrout_new_files/%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%90_%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D_70.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/adab_2/adab_bagrout_new/adab_bagrout_new_files/%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%90_%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D_70.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/adab_2/adab_bagrout_new/adab_bagrout_new_files/%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA_30.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/adab_2/adab_bagrout_new/adab_bagrout_new_files/%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA_30.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/adab_2/adab_bagrout_new/adab_bagrout_new_files/%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA_30.pdf?attredirects=0&d=1
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 בים" "ערבית לער -  "ליח 1
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 ערבית לערבים
 יח"ל 5 -הרחבה ל –יחידות לימוד  2 

 
 

 ,יחידות לימוד 5 -ל ת המקצוע קיימות שתי אופציות להרחב

יחידות החובה המשותפות לשפה ולספרות  3המתבססות על 

 הערבית.

 

 

 

יחידת לימוד  בספרות  המפורטת להלן + בחירה תיחיד  :אופציה א'

 ף השפות.לבחירה בלשון המפורטת באג

 

בספרות המפורטת להלן + יחידה נוספת   בחירה תיחיד אופציה ב':

 בהערכה בית ספרית בתיאום עם המפמ"ר
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 ערבית לערבים
  יחידת בחירה  –ספרות  
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 היסטוריה ממלכתי

 מקצוע חובה –יחידות לימוד  2

   המפמ"ר: ד"ר אורנה כץ אתר  
 

  לחץ כאן לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר

 

 ראו גם את הקישורים הבאים:  ובה

 70%מרכיב  דגם בחינת בגרות,

 30%דגם בחינת בגרות, מרכיב 

 70%דגם בחינת עולים, מרכיב 

  30%דגם בחינת עולים, מרכיב 

 הצעות למחוונים להערכה חלופית

 

כללי המענה לבחינת החובה )כולל בחינה מותאמת( וכללי המענה 

 לבחינת עולים חדשים )כולל בחינה מותאמת( 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/hativa_elyona/
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 היסטוריה ממלכתי

 חובה יח"ל 2נושאי הלימוד, 
  לחצו כאן לתכנית המלאה

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/hativa_elyona/
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 היסטוריה ממלכתי

 יח"ל עולים חדשים 2נושאי הלימוד, 
  לתכנית המלאה

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/hativa_elyona/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/hativa_elyona/
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 היסטוריה

 יח"ל 5 -הרחבה ל – ידות לימודיח 3 
 

  לתכנית המלאה

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/murchav5
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/murchav5
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 היסטוריה ממלכתי דתי

 מקצוע חובה –יחידות לימוד  2

 מפמ"ר: בלהה גליקסברג

 

  קישור לתכנית הלימודים ולשאלונים לדוגמה

 

 המסמך כולל:

 שאלונים השוניםל תכניות לימודים

 70%דגם בחינת בגרות, מרכיב 

 30%ם בחינת בגרות, מרכיב דג

 70%דגם בחינת עולים חדשים, מרכיב 

  30%דגם בחינת עולים חדשים, מרכיב 

 

 

, כולל םכללי המענה לבחינת החובה וכללי המענה לבחינת עולים חדשי

 .הנחיות לבחינות מותאמות

https://drive.google.com/file/d/0B5iuGluh5OC1SDdRTjhzMjZUQ1J4d3FQYTBzVU5QSnF2Z1Nv/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5iuGluh5OC1SDdRTjhzMjZUQ1J4d3FQYTBzVU5QSnF2Z1Nv/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5iuGluh5OC1RU5CWVZfUFZ4UlVXcGNOZWFXa0VEcmVaRWVB/view?pli=1


 

41 

 היסטוריה ממלכתי דתי

יחידות החובה 2 –נושאי הלימוד 
1

 
  
 

 

חמ"ד ועד
2 

   

                                                 
יחידות החובה )רגילה ועולים חדשים( תקפה למועדים הבאים: חורף וקיץ תשע"ו, חורף  2תכ"ל של  1

 תשע"ז.
 עם איש עדות ראיון 2

 חלופות בהערכה 3מסמך מספר 

 

 חלופות הערכה 2מספר  מסמך
 
 

 רכהבהע חלופות 1מסמך מספר 
 

חמ"ד ועד
2

 

https://drive.google.com/file/d/0B7xvCU1CjrfRNTdlV09Ua0JxZjg/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5iuGluh5OC1NzZFU3QySzE4SGlzRUFXWHZCMGJXZDNZXzhB/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5iuGluh5OC1NzZFU3QySzE4SGlzRUFXWHZCMGJXZDNZXzhB/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5iuGluh5OC1dDN2V2JPaUpMSW5pdXZPbDJEZHI1UjBkVzd3/view?pli=1
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 היסטוריה ממלכתי דתי 
 מקצוע חובה – לעולים חדשים יחידות לימוד 2
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 היסטוריה ממלכתי דתי

 יח"ל 5 -הרחבה ל – יחידות לימוד 3 
 

 קישור לתכנית הלימודים ליחידה השלישית

 חידות הרביעית והחמישיתקישור לתכנית הלימודים לי

  

 

 המאמרים מפורסמים באתר המפמ"ר

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historymmd/hegber/Yechida3/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historymmd/hegber/Yechida3/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historymmd/hegber/Yechedot4-5/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historymmd/hegber/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historymmd/hegber/
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  היסטוריה בחינוך הערבי

 חובה  -יחידות לימוד  2

 מפמ"ר:  ד"ר קאסם דראושה   
 

 בכתב  –הערכה בית ספרית 

  לחץ כאן לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר

  לחץ כאן קישור לדגמי בחינות הבגרות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historyArab/TochnitLimudim/tochnit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historyArab/TochnitLimudim/sheelonim.htm
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 היסטוריה בחינוך הערבי

 יחידות 5 -ל הרחבה–יחידות לימוד  3

 
 בכתב  –ת ספרית הערכה בי

  לחץ כאן -לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר

  לחץ כאן -לדגמי בחינות הבגרות

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historyArab/TochnitLimudim/tochnit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historyArab/TochnitLimudim/tochnit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/Haarha/Bhinot/SheelonimLedugma.htm
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 היסטוריה בחינוך הדרוזי

 יחידות לימוד חובה  2

 מפמ"ר: ג'יהאן פרהוד  
 

 נית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רקישור לתכ
 לשאלוני בגרות לדוגמה

 

https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/drhistory/home
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/drhistory/home
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/drhistory/home/slwnym-ltlmydy-y-ts-w
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/drhistory/home/slwnym-ltlmydy-y-ts-w
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 היסטוריה בחינוך הדרוזי

 יח"ל 5 -ל הרחבה -לימוד יחידות  3
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר
 לשאלוני בגרות לדוגמה

https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/drhistory/home
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/drhistory/home
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/drhistory/home/slwnym-ltlmydy-y-ts-w
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/drhistory/home/slwnym-ltlmydy-y-ts-w
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 אזרחות

 חובהמקצוע  – יחידות לימוד 2

 : יעל גוראון   מפמ"ר
 מטלת ביצוע    –הערכה בית ספרית 

באזרחות בלבד משקל הבחינה החיצונית יהווה  הערכה החיצוניתב

 (80%)שניהם יחד מהווים  50%ומשקל הציון השנתי יהווה  50%

    הקישור כאןקישור לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר:  

  לחצו כאן  :הלשאלוני בגרות לדוגמ

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/TochnitLemudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/MivchaneyBagrut/BehinotBagrut.htm
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56 

 אזרחות

 יח"ל 5-ה לרחבה יחידות לימוד 3
 

 מטלת ביצוע מורחבת – מיזם –הערכה בית ספרית 

בהערכה החיצונית באזרחות בלבד משקל הבחינה החיצונית יהווה 

 (80%)שניהם יחד מהווים  50%ומשקל הציון השנתי יהווה  50%

  הקישור כאןקישור לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר: 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/EzrachutMugbar/OdotHamegama.htm
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 אזרחות
 

 בחינה עבור תלמידים אקסטרניים ונבחני משנה )20%(

034-282סמל שאלון:   

נה על בבחינה קטע שלא נלמד )אנסין( המבוסס על מאמר דעה. התלמיד יע

 : ניקוד לכל שאלה( 50%)שלוש שאלות מתוך  תיש

 

 .ת באחד ממושגי היסוד המופיעים בקטעושתי שאלות ידע העוסק .1

 התלמידים נדרשים למשימות "הצג" ו"הסבר".  

 שאלה המתייחסת לעמדת הכותב.  .2
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 אזרחות

 מקצוע חובה עולים חדשיםליחידות לימוד  2
  034-284סמל שאלון: 

 

  לתוכנית הלימודיםקישורית 

   לדוגמה לשאלוןקישורית 
 

 50%בהערכה החיצונית באזרחות בלבד משקל הבחינה החיצונית יהווה 

 (80%)שניהם יחד מהווים  50%ומשקל הציון השנתי יהווה 

 

 

 

 

 הנושאים המחייבים לבחינה 

 לעולים חדשים

 

הלימוד, ומבנה שינויים בנושאי הלימוד, ספר  חליםבשנה"ל תשע"ו  לא 

זהים לנושאי הלימוד, ספר הלימוד  יםהבחינה לעולים חדשים, והם נשאר

 .שהיו נכונים בעברומבנה הבחינה  

בשנת הלימודים תשע"ז צפויים לחול שינויים בבחינה לעולים החדשים ויש 

 לעקוב אחרי ההנחיות באתר המפמ"ר שצוין לעיל. 

 

 

 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/OlimChadashim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/MivchaneyBagrut/BehinotBagrut.htm
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 אדם וסביבה –גיאוגרפיה 

 מקצוע בחירה –לימוד יחידות  5

 מפמ"ר: פנינה גזית  
 

 אדם וסביבה –קישור לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר: גאוגרפיה 

 קישור לשאלון לדוגמה

 הערה: 

בעמודה המתייחסת להערכה חיצונית מופיעים כל הנושאים המוגדרים 

בפרקי הליבה, אולם  מידי שנה לקראת פתיחת שנת הלימודים יפורסמו 

לחטיבה העליונה, הנושאים  1מ"ר ובחוזר מפמ"ר מספר באתר המפ

 יופיעו בבחינת הבגרות באותה שנה. שלא

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/elyona/TochniyotLimudim/TalMutaemet.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/Bchinot/SheelonLedugmaTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/Bchinot/SheelonLedugmaTashav.htm
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  יח"ל 5ברמת  בחירה מקצוע-מדעי החברה
 :מתוך הרשימה מורכב מצירופים של שני תחומי דעת

  , מדע המדינה, סוציולוגיה וכלכלהפסיכולוגיה

 באחד מהתחומים שנלמדו ועבודת חקר

 

  יח"ל 5מתוך  יח"ל 2 וגיהפסיכול

 מפמ"ר: דניאלה פרידמן  
 לחצו כאןקישור לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר: 

  לחצו כאן הקישור לשאלוני בגרות לדוגמ

 

 

 אין –בחינת עולים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Hevra/MiktzootHalimud/calcala/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Hevra/BchinotBagrut/bagrut11.htm


 

63 

  מקצוע בחירה-מדעי החברה

 מדע המדינה 

 יח"ל  5מתוך  יחידות לימוד 2  

   מפמ"ר: דניאלה פרידמן
 

  לחצו כאן לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר 

 לחצו כאןה לשאלוני בגרות לדוגמ

 אין –בחינת עולים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Hevra/MiktzootHalimud/medina/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Hevra/MiktzootHalimud/medina/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Hevra/BchinotBagrut/bagrut11.htm
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  מקצוע בחירה-מדעי החברה

 סוציולוגיה 

 יח"ל  5יחידות לימוד מתוך  2 

   ה פרידמןיאלמפמ"ר: דנ
  ןלחצו כא לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר

 לחצו כאןה לשאלוני בגרות לדוגמ
 

 אין -בחינת עולים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Hevra/MiktzootHalimud/sociology/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Hevra/BchinotBagrut/bagrut11.htm
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  מקצוע בחירה-מדעי החברה

   כלכלה

 יח"ל  5יחידות לימוד מתוך  2

   ה פרידמןיאלמפמ"ר: דנ
  לחצו כאן נית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רלתכ

  לחצו כאןלשאלוני בגרות לדוגמה 
 

    

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Hevra/MiktzootHalimud/calcala/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Hevra/BchinotBagrut/bagrut11.htm
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 לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 מפמ"ר: ד"ר אפרת זילבר  
  לחצו כאן  לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

  לחצו כאן לשאלוני בגרות לדוגמה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Eretz/ThochniyotLimudim/al_hatochnit/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Eretz/Bagrut/Jerusalem113-14/mivnee_hashelonim.htm
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 פילוסופיה

 ה  מקצוע בחיר -יחידות לימוד  5

 מפמ"ר: ד"ר לאה שילה
 

 בחינת הבגרות בפילוסופיה היא בחינה בית ספרית
 באישור מפמ"ר

 

  לחצו כאן לתוכנית הלימודים באתר המפמ"ר

 

 

 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/philosophy/mishulchanamafmar/dvaramafmar.htm
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 קשורתת

 מקצוע בחירה –ידות לימוד יח 5

    מפמ"ר: דורית באלין 
 קישור לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tikshoret/ChativaElyonaTikshoret/TalTashah.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tikshoret/ChativaElyonaTikshoret/TalTashah.htm
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 אגף מורשת
 

 (ד"וממ ממלכתי) ך"תנ

 (ד"ממ) תלמוד

 (וממלכתי ד"ממ) פה שבעל תורה

 שבת ישראל )ממ"ד וממלכתי(מח

 איסלם מורשת

  נוצרית מורשת

 רוזיתד מורשת
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 תנ"ך ממלכתי 

 חובה מקצוע -יחידות לימוד  2

 ענת צידון   :מפמ"ר
 

 קישור לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר: 
   70 30תכנית הלימודים 

 
 שאלון לדוגמה:  הקישור לשאלוני בגרות לדוגמ

 
 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/TalTashah.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/Shelon70.pdf
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  תנ"ך ממלכתי
 יח"ל 5 -השלמה ל –לימוד יחידות  3

 
 קישור לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר: 

  היחידה השלישית – היחידות המורחבות
  היחידה החמישית היחידה הרביעית 

 ביחידה השלישית רביעית וחמישית   :קישור לשאלונים לדוגמה
 

 

 

. צירופן של הערה: המבנה לעיל,  יהיה תקף משנת הלימודים תשע"ו

לכדי שאלון עבור נבחנים אקסטרניים ,  השלישית והחמישיתשתי היחידות 

וועדת המקצוע. לכן השאלונים  אחד ,מחייב התייחסות שתובא לפתחה של

 הם  לפי המתכונת הקודמת.  ,בשנה זושל היחידות הללו 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/LimudimMurchavim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/LimudimMurchavim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/Yechida3AinD.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/Yechida4.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/Yechida4.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/Yechida5.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/BehinutBagrut/ShelomyBagrut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/BehinutBagrut/ShelomyBagrut.htm
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  תנ"ך ממלכתי
  עולים חדשיםליחידות לימוד  2

 מקצוע חובה

   ענת צידון:מפמ"ר 
 

 קישור לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר: 

  70 30תכנית הלימודים לעולים 

  המבנה ושאלון לדוגמ
 

 

 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/olim/Tochnit30-70.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/olim/Mivne70.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/olim/Mivne70.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/olim/Mivne70.htm
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 דתי-תנ"ך ממלכתי

 מקצוע חובה –יחידות לימוד  3

 פמ"ר: יהודה טרופרמ
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lilmod.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=632686
http://www.lilmod.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=632686
http://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=b56cf709-d8d7-4e74-8a9f-7275622e0121&lang=HEB
http://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=b56cf709-d8d7-4e74-8a9f-7275622e0121&lang=HEB
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 דתי -תנ"ך ממלכתי

 מקצוע מורחב –יחידות לימוד 5

 מפמ"ר: יהודה טרופר
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 תלמוד בחינוך הממלכתי דתי
 מקצוע חובה –יחידות לימוד  3

 מפמ"ר: הרב יהודה זולדן
 

  קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה ]יחידות חובה יהיו רק בתשע"ז[

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ToshbaMmd/Bagrut/Talmud/hadash11.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ToshbaMmd/Bagrut/Talmud/hadash11.htm
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 תלמוד בחינוך הממלכתי דתי

 יח"ל 5 -שלמה ליחידות לימוד ה 2
  

  קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ToshbaMmd/Bagrut/Talmud/hadash11.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ToshbaMmd/Bagrut/Talmud/hadash11.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ToshbaMmd/Bagrut/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ToshbaMmd/Bagrut/BagrutTashav.htm
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  תורה שבעל פה בחינוך הממלכתי דתי

 מקצוע חובה –יחידות לימוד  3

 מפמ"ר: הרב יהודה זולדן
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה ]יחידות חובה יהיו רק בתשע"ז[

 

 

 יח"ל 5 -השלמה ליחידות לימוד  2

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ToshbaMmd/Bagrut/MaslulToshba/hadash11.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ToshbaMmd/Bagrut/MaslulToshba/hadash11.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ToshbaMmd/Bagrut/MaslulToshba/hadash11.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ToshbaMmd/Bagrut/MaslulToshba/hadash11.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ToshbaMmd/Bagrut/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ToshbaMmd/Bagrut/BagrutTashav.htm


 

78 

 )ממלכתי(ומשפט עברי פה -תורה שבעל

 מקצוע בחירה –מוד יחידות לי 5

 מפמ"ר: יוספה משולם
 

 

  קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

  קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 

 
 
 

 
 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/TochnitLimudim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/TochnitLimudim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/MaagarBchinot/shelon_tashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/MaagarBchinot/shelon_tashav.htm
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 מחשבת ישראל ממלכתי דתי
  חובה -יח"ל  1

 יח"ל ( 2–יח"ל  1 בשילוב עם ספרות) 

 

 מפמ"ר: יוחאי רודיק
 

  קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

    ות לדוגמהקישור לשאלוני בגר

 

 

 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/mafmarmachshevetmmd/PinatMafmar/mafmar_tashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/mafmarmachshevetmmd/PinatMafmar/mafmar_tashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/mafmarmachshevetmmd/BchinotMatkonet/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/mafmarmachshevetmmd/BchinotMatkonet/BagrutTashav.htm
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  מחשבת ישראל ממלכתי דתי

 יח"ל 5 -יחידות לימוד השלמה ל 3
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 ממלכתי -מחשבת ישראל 
 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

   מפמ"ר: צילה מירון אילן

 שאלון בגרות לדוגמהול תכנית לימודיםקישורית ל

, סיורים לימודייםספרית: בנוסף לכך, דרכים מגוונות להערכה בית 

מגוון דרכים לחלופות בהערכה , ספרית-בחינה בית,  עבודות חקר

מידע מפורט על מבנה תחום הדעת, דרכים ללמידה   בנושאים שונים

 אתר המפמ"רמשמעותית וכלל דרכי ההערכה ב

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMachshevetIsrael/TochnitHalimudim/tochnitlimudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMachshevetIsrael/BchinotBagrut/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMachshevetIsrael/Seyoreim/Rezyonal.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMachshevetIsrael/AvodotCheker/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMachshevetIsrael/AvodotCheker/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMachshevetIsrael/BchinotBagrut/HanchayotZuraNosach.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMachshevetIsrael/TochnitHalimudim/haaracha_chalufit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMachshevetIsrael/TochnitHalimudim/haaracha_chalufit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMachshevetIsrael/TochnitHalimudim/haaracha_chalufit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMachshevetIsrael/Odot/
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 איסלםודת מורשת 
 מקצוע חובה –יחידת  לימוד  1

  : מחמוד עומרימדריך מרכז
   

 לדוגמת שאלוןמורשת איסלם ו כנית הלימודיםלתהקישוריות 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_P

edagogit/AgafMoreshet/Bagrut/DatIslam.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/Miktzoot/DatIslam.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/Bagrut/DatIslam.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/Bagrut/DatIslam.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/Bagrut/DatIslam.htm
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  נוצריתודת מורשת 
 מקצוע חובה –יחידת לימוד  1

 : דיקאן ג'ריס מנסור   מדריך מרכז
 

 הולשאלון בגרות הערכה חיצונית לדוגמ לתכנית הלימודיםקישורית  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/Miktzoot/DatNotzreit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/Bagrut/DatMoreshetNotzritTashav.htm
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 מורשת דרוזית
 מקצוע חובה -יחידת לימוד  1

 מפמ"ר : עלי אלמן
   :הבאתר המפמ"ר הכוללת שאלון לדוגמ לתכנית המפורטתקישור 

 

 

 
 

 

https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/moreshet/
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 אגף שפות

 

 (דרוזים, ערבים, יהודים) עברית

 (עברית ודוברי דרוזים ,ערבים) ערבית

 אנגלית

 והאסלאם הערבים עולם

 צרפתית

 יתרוס

 ספרדית

 אמהרית

 איטלקית

 גרמנית

 סינית

 יידיש
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 עברית

 חובהמקצוע  –יחידות לימוד  2

 מר תומר בוזמןמפמ"ר: 
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/Mshulchan/mafmar_tashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/Mshulchan/mafmar_tashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/Bechinot/BhinotBagrut/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/Bechinot/BhinotBagrut/BagrutTashav.htm
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 עברית

 מקצוע חובה –יחידות לימוד לעולים חדשים  2

 
 קישור לתכנית הלימודים המפורטת

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/SafaShniya/Safa2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/SafaShniya/Safa2.htm
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 הספר הערבי-עברית לבית
 מקצוע חובה – יחידות לימוד 3

 ד"ר האני מוסאמפמ"ר: 
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Marzev/TochnitChadasha/Mfrat.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Marzev/TochnitChadasha/Mfrat.htm
https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/etstaba/home/bhenot/phnotpagrotklale
https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/etstaba/home/bhenot/phnotpagrotklale
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 הספר הערבי-עברית לבית

 יחידות 5 -הרחבה ל – יחידות לימוד 2

 
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 
 
 
 
 

 

https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/etstaba/548
https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/etstaba/548
https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/etstaba/home/bhenot/phnotpagrotklale
https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/etstaba/home/bhenot/phnotpagrotklale
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 דרוזיםבתי ספר עברית ל

 מקצוע חובה – יחידות לימוד 3
 הבנה והבעה בכתב,  –יח"ל  1) 

 ספרות( –יח"ל  1לשון,  –יח"ל  1

 מר סאלח ח'טיבמפמ"ר: 
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/TochnyotLimudim/DruzimTalTashah.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/TochnyotLimudim/DruzimTalTashah.htm
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 עברית לבתי ספר דרוזים

 יח"ל 5 -הרחבה ל – יחידות לימוד 2
 עבודת חקר( –יח"ל  1ספרות,  –יח"ל  1) 

 
 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 

 
 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/TochnyotLimudim/DruzimTalTashah.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/TochnyotLimudim/DruzimTalTashah.htm
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 ערבית לערבים 

 מקצוע חובה  -  "ליח 3

 יח"ל 2 - הבנה, הבעה ודקדוק
 

הבנה, הבעה )המקצוע "ערבית לערבים" מורכב משאלון ב

יח"ל המפורט להלן ומשאלון בספרות  2 בהיקף של ודקדוק

 יח"ל המפורט באגף רוח וחברה(  1בהיקף של 

 ד"ר ראויה בורבארהמפמ"ר: 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 
 
 
 

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabicToArabs/Chata/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabicToArabs/Chata/BagrutTashav.htm
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יח"ל   5 -המקצוע "ערבית לערבים" ניתן להרחבה ל

באגף במקצוע ספרות האחת מפורטת  –בשתי דרכים 

 כאןוהשנייה מפורטת  חברה ורוח

 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/manshorat/mktbte-mlfat-mnshwrat/Manshoor_mafmar_2_lashoon5_2016_2015.pdf
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 ערבית לדרוזים
 חובהמקצוע  –יחידות לימוד 3

 (ספרות יח"ל 1 + הבנה, הבעה ולשון יח"ל 2) 
 

 גב' וופא מועדימפמ"ר: 
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 ולדוגמאות נוספות    קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 יח"ל הבנה, הבעה ולשון  2
 
 

 
 

https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/drarabic/home/lwhte-alalanat/afttahmwqaltftyshlytlymallghtealrbytefyalwstaldrzy
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/drarabic/home/lwhte-alalanat/afttahmwqaltftyshlytlymallghtealrbytefyalwstaldrzy
https://sites.google.com/site/almahararabic/home/amthanat-bjrwt/nmadhj-jdydte
https://sites.google.com/site/almahararabic/home/amthanat-bjrwt/nmadhj-jdydte
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/Bagrut/AravitDruzi.htm
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 ערבית לדרוזים

 יחידה אחת ספרות 
 ולדוגמאות נוספות    קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 
 

 
 

https://sites.google.com/site/almahararabic/home/amthanat-bjrwt/nmadhj-jdydte
https://sites.google.com/site/almahararabic/home/amthanat-bjrwt/nmadhj-jdydte
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/Bagrut/AravitDruzi.htm
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 ערבית לדרוזים
 יחידות 5 -יחידות לימוד הרחבה ל 2

 כוללות ספרות, לשון ורטוריקה
 
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 

  לשון ורטוריקהספרות 
 יח"ל( 5 -יח"ל השלמה ל 2)

 
 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/drarabic/
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/drarabic/
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/drarabic/
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/drarabic/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/Bagrut/AravitDruzi.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/Bagrut/AravitDruzi.htm
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 ערבית למגזר היהודי

 מקצוע בחירה – יחידות לימוד 5

 גב' סיגלית שושןמפמ"ר: 
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/TochnitLimudim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/TochnitLimudim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/BechinutBagrut/Tashav/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/BechinutBagrut/Tashav/BagrutTashav.htm


 

99 

 אנגלית
 מקצוע חובה –יחידות לימוד  3-4-5

 , בחינה, יוזמהתלקיט –הערכה בית ספרית 

 מפמ"ר: ד"ר ג'ודי שטיינר
 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

   לוני בגרות לדוגמה )בסוף חוזר המפמ"ר(קישור לשא

  קישור לעדכונים באנגלית
 

 יחידות לימוד: 4-5

 
 :יחידות לימוד 3

 

 

 להלן סמלי השאלונים באנגלית

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/English/Curriculum/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/English/Curriculum/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/English/InspectoratesDesk/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/English/InspectoratesDesk/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/English/InspectoratesDesk/
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 והאסלאםעולם הערבים 

 מקצוע בחירה – יחידות לימוד 5

 גב' סיגלית שושןמפמ"ר: 
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/TochnitLimudim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/TochnitLimudim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/BechinutBagrut/Tashav/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/BechinutBagrut/Tashav/BagrutTashav.htm
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 צרפתית
 מקצוע בחירה – יחידות לימוד 5

 גב' דוריס עובדיהמפמ"ר: 
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/FrancaisHebrow/Tochnyut_Limodim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/FrancaisHebrow/Tochnyut_Limodim/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/francais/quoideneuf.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/francais/quoideneuf.htm
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 רוסית

  ות לימודיחיד 5 – מקצוע בחירה

 גב' מריה ויניארמפמ"ר: 
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה
 
 

 
 
 
 
 

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

 מקצוע בחירה – יחידות לימוד 5

 גב' ביאטריס כ"ץמפמ"ר: 
 

 ים המפורטת באתר המפמ"רקישור לתכנית הלימוד

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/espanol/HozerMafmar20152016.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/EspanolHebrow/BechinotBagrut/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/EspanolHebrow/BechinotBagrut/BagrutTashav.htm
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 אמהרית
 מקצוע בחירה – יחידות לימוד  5ו  3

 פרהד"ר אנבסה טמפמ"ר: 
 

   : קישור לתכנית הלימודים המפורטת ולשאלוני בגרות

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Amharit/Tochnit_Limudim/dogmaa+amhart.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Amharit/Tochnit_Limudim/dogmaa+amhart.htm
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 איטלקית
 מקצוע בחירה – יחידות לימוד  5

 גב' תמר קהתמפמ"ר: 
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/TochnyotLimudim/Italkit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/TochnyotLimudim/Italkit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/TochnyotLimudim/Italkit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/TochnyotLimudim/Italkit.htm
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 גרמנית
 מקצוע בחירה – יחידות לימוד  5

 גב' תמר קהתמפמ"ר: 
 לימודים המפורטת באתר המפמ"רקישור לתכנית ה

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/TochnyotLimudim/German.htm
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 סינית
 מקצוע בחירה – יחידות לימוד  5

 גב' תמר קהתמפמ"ר: 
 תר המפמ"רקישור לתכנית הלימודים המפורטת בא

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/TochnyotLimudim/Sinit.htm
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 יידיש
 מקצוע בחירה – יחידות לימוד  5

 גב' דבורה קאסמאןמפמ"ר: 
 

 מפמ"רקישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר ה

  קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

  

 

 

 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/TochniyotLimudim/CativaElyuna/Yidish.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/Bagrut/Yidish.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/Bagrut/Yidish.htm
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 אגף מדעים
 

 

 יח"ל בלבד 3 –מתמטיקה 

 פיסיקה

 ביולוגיה

 כימיה

 מדעי הסביבה

 חקלאות
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 מתמטיקה

 ת לימוד יחידו 3

 מפמ"ר: נרית כץ
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Mivne.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Mivne.htm
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 פיזיקה
 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 מפמ"ר: ד"ר צבי אריכא
 

   קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

   קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Phizika/TochnitLimudim/tochnitlimudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Phizika/TochnitLimudim/tochnitlimudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Phizika/BchinotHabagrut/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Phizika/BchinotHabagrut/BagrutTashav.htm
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 ביולוגיה
 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 מפמ"ר: רותי מנדלוביץ'
 

   מ"רקישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפ

   קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Biology
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/BchinotBagrut/Aiyuni/bechina+jadasha.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/BchinotBagrut/Aiyuni/bechina+jadasha.htm
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  כימיה
 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 מפמ"ר: ד"ר דורית טייטלבאום
 

   קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/Tochnit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/Tochnit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/HaarachatTalmidim/BchinotBagrutRagil/shelonim2016.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/HaarachatTalmidim/BchinotBagrutRagil/shelonim2016.htm
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 מדעי הסביבה
 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 ד"ר אירית שדהמפמ"ר: 

 בשנת תשע"ומ"מ מפמ"ר  –שרה זאווי 

   קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

   קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudimChadash/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudimChadash/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/ShelunEyuni/shelonim_11.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/ShelunEyuni/shelonim_11.htm
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 לאותמדעי החק

 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 מפמ"ר: אבי אלקיים
 

  קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

   קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 
 במקצוע קיימים שלושה תחומים, ולכל תחום בחינה שונה
 )הפרקים המצוינים בטבלאות לקוחים מתוך תכנית הלימודים(

 

 

 תחום התזונה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chaklaut/Chativa_Elyona/TochnitLimudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chaklaut/Chativa_Elyona/TochnitLimudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chaklaut/Chativa_Elyona/Bagrut/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chaklaut/Chativa_Elyona/Bagrut/
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 מדעי החקלאות

 יםתחום בעלי החי
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 מדעי החקלאות

 תחום צומח
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  אגף אמנויותאגף אמנויות
 

 

 אמנות חזותית 

 מוסיקה

 מחול

 קולנוע

 תאטרון
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 אמנות חזותית
 מקצועות בחירה  -יחידות לימוד 5

 ד"ר סיגל ברקאי: מפמ"ר
 

 לתכנית המפורטת באתר המפמ"רקישור 

 "רקישור לבחינת דוגמה באתר המפמ

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Omanut/TochnyotLimudim/HativaElyonaEyuni/tochnitlimudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Omanut/AvodotGemerBechinotBagrut/BechinotBagrut/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Omanut/AvodotGemerBechinotBagrut/BechinotBagrut/BagrutTashav.htm
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 מוסיקה
 מקצוע בחירה -יחידות לימוד 5

 מפמ"ר: בצלאל קופרווסר
 

  קישור לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר

 

 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/MegamotMuzika/TalTashah.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/MegamotMuzika/TalTashah.htm
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 מחול
 ירהמקצוע בח -יחידות לימוד  5

 מפמ"ר: ד"ר נורית רון
 

 קישור לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר

 בכתב וביצוע    –הערכה בית ספרית 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/TochnoyotLimudim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/TochnoyotLimudim/
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 קולנוע
 מקצוע בחירה -יחידות לימוד 5

 ת באליןמפמ"ר: דורי
 

 קישור לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר

    בכתב/ בעל פה/ ביצוע –הערכה בית ספרית 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tikshoret/ChativaElionaKolnoa/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tikshoret/ChativaElionaKolnoa/
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 תאטרון
 מקצוע בחירה -יחידות לימוד 5

 לוי-מפמ"ר: אפי וישניצקי
 קישור לתכנית המפורטת באתר המפמ"ר:

הלימה בין תכנית הלימודים למסגרת שעות הלימוד במקצוע: אמנות 

 התאטרון

 

 
 
 
 
 
 
 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/HalimaTashad/teatron.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/HalimaTashad/teatron.pdf
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 אגף א' לפיתוח פדגוגי

 
 

 חינוך גופני

 חובה למגזר החרדיה מקצועות
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 חינוך גופני
 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 מפמ"ר: אברהם זוכמן
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 אלוני בגרות לדוגמהקישור לש

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Bagrut/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Bagrut/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Bagrut/SheelonTashav.htm
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  חובה ה מקצועות

 למגזר החרדי
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 תנ"ך עצמאי
 חובה –יחידות לימוד  3

 אחראית: רות אלמליח
 

 לימודים המפורטת באתר המפמ"רקישור לתכנית ה

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה 

 
 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Tanach/TochnitLimudim1/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/MaCadash/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/MaCadash/BagrutTashav.htm
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 תנ"ך עצמאי
 מקצוע חובה מורחב –יחידות לימוד  5

היחידה הראשונה משותפת לשתי  המקצוע עומד בפני עצמו ורק

 רמות הלימודים. 

 אחראית: רות אלמליח
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Tanach/TochnitLimudim1/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Tanach/TochnitLimudim1/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/MaCadash/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/MaCadash/BagrutTashav.htm
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 יהדות עצמאי
 חובה –יחידות לימוד  3

 אחראית: רות אלמליח
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Yahadut/TochnitLinud.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Yahadut/TochnitLinud.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/MaCadash/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/MaCadash/BagrutTashav.htm
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 יהדות עצמאי
 מקצוע חובה מורחב –יחידות לימוד  5

המקצוע עומד בפני עצמו ורק היחידה הראשונה משותפת לשתי 

 רמות הלימודים. 

 אחראית: רות אלמליח
 

 הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר קישור לתכנית

  קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Yahadut/TochnitLinud.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/MaCadash/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/MaCadash/BagrutTashav.htm
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 סטוריה עצמאייה
 חובה –יחידות לימוד  2

 אחראית: רות אלמליח
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

  קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/History/TochnitLimudim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/History/TochnitLimudim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/MaCadash/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/MaCadash/BagrutTashav.htm


 

135 

 אזרחות עצמאי
 חובה –יחידות לימוד  2

 : רות אלמליחאחראית
 

 המפורטת באתר המפמ"רקישור לתכנית הלימודים 

  קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Ezrachut/Tohnit/TochnitMutemet.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/MaCadash/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/MaCadash/BagrutTashav.htm
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 עברית עצמאי 

 חובה –יחידות לימוד  2

 אחראית: רות אלמליח
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה
 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Evrit/Tochnitt/TalTashah.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Evrit/Tochnitt/TalTashah.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/MaCadash/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/MaCadash/BagrutTashav.htm
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 ספרות עצמאי
 חובה –יחידות לימוד  2

 אחראית: רות אלמליח
 

 קישור לתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Sifrut/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Sifrut/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/MaCadash/BagrutTashav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/MaCadash/BagrutTashav.htm

