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 שלום רב,

 
כיוונים ב, ולהאיר את עיניכם ההערכהההוראה, הלמידה וודרכי  םתכניהליידע אתכם בדבר  חוזר זהשל  ועיקר

 הדעת. -ודגשים פדגוגיים בתחום

 
חושף את התלמידים לעקרונות  רבות היהודית. ככזה, הואהתיסוד בהוראת -מהווה מקצוע פה-שבעל תורהתחום 

מגוון הקולות תוך ייצוג  ,לאורך הדורות עם ישראל של הקלאסיותיצירות ולהברזל -לנכסי צאן ,המשפט העברי

 גם ואוניברסליים יהודיים, ומוסריים חברתיים בערכים ביקורתידיון  ןמזמהלימוד מזרח ומערב.  –והקהילות 

 . "הפתוח המדרש בית"ב לחיים המתעוררת ,ומתפתחת רציפה תפיסת היהדות כתרבות לאומית את ומדגיש יחד

 
חברתית אחריות  ושואפים לטפחחינוך הממלכתי הלתלמידי  מותאמיםפה ומשפט עברי -לימודי תורה שבעל

 מביא לידי מעשה".ש, בבחינת "תלמוד ועשייה קהילתית
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 וההערכה ארגון הלמידה .1

 ויסודות המשפט העברי פה-תורה שבעלחום בת"השכלה כללית"  .א

 הפנים ריבויעל  ישראלית-להכרת ולהוקרת התרבות היהודית פה תורמים-בתורה שבעל הכללית ההשכלה לימודי

מעודדים  ,מרכזיות סוגותלו יסוד-מושגיאת הלומדים ל חושפים  הדעת,-הבסיס לתחוםאת  הם מניחים שבה. 

  המקורות הנלמדים. מן יםהנובע ערכים םומבררי  משפטיות פתוח בדילמות שיח

                 )בהוצאת מכון שלום הרטמן(  "יחיד וחברה" מיחידת הבסיסללמד נושאי בחירה  מומלץלאור זאת, 

  -שעות כ"א 30שתי חטיבות של שהן  - ש"ש 2 -לכל תלמידי כיתות י' בביה"ס, בהיקף שלא יפחת מאופן שכבתי, ב

                       בסוגיות אקטואליות וחתירה ללמידה פעילה וחווייתית.ביקורתי  דיון ערכיים, נושאים הדגשת תוך

 .לימוד במסגרת זאת שעות 60 מושישליהמזכירות הפדגוגית מסייעת בשעות עידוד לבתי"ס 

 

 יח"ל 5לקראת  תכנית הלמידה וההיבחנות .ב

 שני שאלונים: מ בנויההמורחבת תכנית הלמידה וההיבחנות 

 יח"ל( 5, בשקלול של  50%של שאלון זה  משקלוהערכה בית ספרית ) -007-383שאלון  -

 (15%)( + ציון בית ספרי 35%בחינה חיצונית: ציון הבחינה ) -007-281שאלון  -

 
 יחידות לימוד 3בהיקף  ספרית-הערכה בית :  383-007שאלון 

 

 :בחלקים שווים המשוקללות, יחידות לימודבאופן מודולרי שלוש מאחד ומצרף שאלון ה: התכנים

 ערך חיי האדם, היבטים שונים של היחס בין הפרט לחברה בה הוא חי: :  "יחיד וחברה": יח"ל 1 -

   של הזולת, "לא תעמוד על דם רעך",  גופו ורכושומחוייבות חברתית, אחריות כלפי                                     

 תרבות המחלוקת ועוד.                                      

  עם וארצו, : החקיקה, גרות וגיור, אני וסביבתי )יחידה מתוקשבת(, רשות הרבים,נושאים לבחירהיח"ל:  2 -

  .ספרי-ביתנושא תהליך חקר, (, PBL) /מיזם"אבות ועוד", פרויקט", מדור לדור-"פסח                                    

 

ידי המורה המלמד )או מורה אחר מצוות המורים -, עלבהערכה בית ספרית ךיוער שאלון זה: ההערכהדרכי 

 בהתאם לדרכי הפעולה הבאות:, פה(-לתורה שבעל

 תהליך בנייתו (לכל יחידת לימודסוגיות  16-20בהיקף של )וגופי התוכן בחירת יחידות הלימוד : תכנון (1)

 אנו ממליצים על גיבוש כלים ומחוונים בהתאם למשימות, לתכנים  .וההערכה -הלמידה -ההוראה

מצוות  התייעצות עם מדריך/התוך ובשיתוף יתבצע  התכנוןיושמו בכיתה במהלך השנה. ילמיומנויות שו

 (.5ף המדריכים )להלן, סעי

 .מגווןו שונות תוך שימת דגש על ,ומותאמת )דיפרנציאלית( ערכה מעצבתהבתהליכי שימוש  הערכה: (2)

  .למידה והן בדרכי ההערכה-הן בתהליך ההוראהואת עקרונות החקר  כלים דיגטלייםלשלב מומלץ 

במרץ  26י אין לסיים את תהליך ההערכה )בחינות מסכמות, עבודות ומיזמים ומתן ציונים סופיים( לפנ

 .ף"תש, א' ניסן 2020

 ניתוח התוצאות, מסקנות ותובנות )בשיתוף המדריכים(. :ובקרה משוב  (3)

 .לאגף הבחינות ציון אחד ידווחו שלוש היחידותשל כל מרכיבי ההערכה ישקלל את  הספר-בית :דיווח (4)

 

mailto:http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=96228674%231.undefined.3.fitwidth
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 יחידות לימוד 2בהיקף  בחינת בגרות חיצונית בכתב  – 281-007שאלון 
 

 :מן הנושאים: משפט ויושר, דברים שבינו לבינה, הורים וילדים שנייםהספר יבחר -בית :התכנים
 

  .בקו התפר שבין המשפט למוסרו ,הצדקלבין במתח שבין הדין  תהעוסק יחידה -משפט ויושר (1)

   )הוצאת ת"ל, משרד החינוך( 

 ף"תשלשנה"ל  תכנית ההיבחנות
 

מגוון רחב של סוגיות והשקפות בנושא הזוגיות ומכלול היחסים   .חדשספר לימוד  – דברים שבינו לבינה  (2)

כתחום מתפתח ומשתנה  -חושף את הלומדים גם להיבטים במשפט העברי  הנושאשבין האיש לאישה. 

גם מקורות שהתחדשו  הובאו פה-בהתאם למקום ולזמן. לצד הספרות ה"קלאסית" של התורה שבעל

דין חדשים פרי החקיקה -, לרבות פסקיממזרח וממערב -ראל במהלך הדורות ועוצבו בקהילות יש

 הישראלית.

 )מהדורת ניסוי, משרד החינוך, תשע"ט(

 ף"תשלשנה"ל  ההיבחנותתכנית 
 

, לאור התפתחות בין הורים לילדיהםהמורכבת יחסים המערכת עיון מוסרי ומשפטי ב -ם וילדיםהורי (3)

 מזונות, "בן סורר ומורה" ועוד. : חובות וזכויות, כיבוד הורים, הקניית השכלה ומקצוע, ההלכה והמשפט

 )קובץ מקורות באתר המפמ"ר(

 ף"תשתכנית ההיבחנות לשנה"ל 
 

 

 : סוגי שאלותמשלבת שלושה הבחינה  :החיצונית בחינת הבגרות

 ידע בחומר הלימודים. ו , אוריינותבקיאות -

  הדעת.-בזיקה לתחום מסדר גבוה, והבנה חשיבהיומנויות מ -

 .ורלוונטיותמעורבות  ערכים, -שאלות עמ"ר -

 באתר המקצוע  -בגרותשאלוני  ומבחר מבנה הבחינה דוגמא ל

 

 

 מאגר משימות ומחווניםיוזמות, חלופות בהערכה,  .ג
 

להתעדכן בקביעות ולשלב  והצעות לחלופות בהערכה. מומלץ חומרי למידהם על פיתוח מאגר משימות, אנו שוקדי

כחלק מלמידת , קבוצתיותבאופנים שונים: במהלך השיעור, כשעורי בית, כמשימות  את המשימות והפעילויות

 .באתר המקצועחומרים לרשותכם מגוון  בשעות פרטניות  ועוד.עמיתים, בדיונים בחברותא, 

)עם יועלו לאתר  נבחרות. משימות כולה המוריםקהילת לשתף ברעיונות ובידע את ו הצעות נוספותנשמח לקבל 

 בר בשם אומרו מביא גאולה לעולם"(., בבחינת "כל האומר דקרדיט למפתחים

 

 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/tochnitLimudim/4_5/mishpatveyosher.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/tochnitLimudim/4_5/mishpatveyosher.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/tochnitLimudim/4_5/mishpatveyosher.htm
http://cmsedit.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/tochnitLimudim/4_5/beinoleveina.htm
http://cmsedit.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/tochnitLimudim/4_5/beinoleveina.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/tochnitLimudim/4_5/beinoleveina.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/tochnitLimudim/4_5/horimveyeladim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/tochnitLimudim/4_5/horimveyeladim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/meyda/degembehina.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/BagrutHitzonit/shelonimvetshuvonim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/haaracha/haaracha_beit_sifrit.htm
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 2. תקצוב ותמיכה

 

מקיים מספר , ויהדות בבתיה"ס הממלכתייםה מקצועותמעודד ותומך בהוראת  אגף מורשת במזכירות הפדגוגית
 :מסלולים לתקצוב ולתגבור

 פה-עלתורה שב שעות ה"השכלה הכללית" בכיתות י' ללימודי 60צירוף ואיגום שעות "השכלה כללית":  .א
 לכל כיתה. נוספת השע תקצובהספר בעדיפות ל-, יזכה את ביתומשפט עברי

 מגמהללימודי ה, ומשפט עברי פה-להוראת תורה שבעל תקנת שעות עידוד במזכירות הפדגוגית שעות עידוד: .ב
שעות עידוד לקבלת  זכאות)באתר המזכירות הפדגוגית. המתפרסמים , בהתאם לתבחינים י"ב-'בכיתות י

 .בהשתתפות המורים בהשתלמות מטעם המפמ"ר( מותנית

)לדוגמה: סיורים לימודיים, סדנאות,  לתלמידי מגמהבפעילויות חווייתיות תמיכה : פעילויות העשרה .ג
 אירועי שיא וכו'(

 צוות המורים קידוםלהובלת ולטיפוח תחומי היהדות בביה"ס, שעות עבור "מורה מוביל תרבות ומורשת":  .ד
 ישראלית.-שבאתר תרבות יהודית תבחיניםבהתאם ל –יות והובלת יוזמות פדגוג

 

 3.  מעורבות חברתית-קהילתית - "תלמוד שמביא לידי מעשה"

 

 רעיונית, תכנית וערכית  עם "התכנית :מקיימת זיקות עמוקות ומשפט עברי פה-תכנית הלימודים בתורה שבעל

להעמיק ולהעשיר את ההקשרים הללו,  . ניתן"קהילתית –חברתית  ולמעורבות אישית להתפתחות החינוכית

-הספר, לא רק כתחום-זוהי הזדמנות פז לשילוב לימודי היהדות בחיי בית בבחינת "תלמוד שמביא לידי מעשה".

  .קהילהבהספר ו-ביתבדעת, אלא כבסיס חינוכי, ערכי ומשמעותי השזור בחיי התלמידים, 

 המקצועבאתר  -דוגמאות לשילוב בין הלימוד העיוני לעשייה חברתית

 הנכם מוזמנים להתייעץ ולהסתייע בצוות המדריכים.

 

 ועיהשתלמויות ופיתוח מקצ .4

 
מטעם בהשתלמות  נדרש להשתתף -ספרית לרבות הערכה בית -ממרכיבי ציון הבגרותמרכיב האחראי על מורה 

 .לפחות שעות 30בהיקף  ,ומשפט עברי פה-הפיקוח על הוראת תורה שבעל

 :ף"תשה'לשנה"ל  להלן תכנית ההשתלמויות

 :רהספ-בחופשות בתי וסיורים לימודיים ימי עיון מרוכזים  4 :השתלמות ארצית "במבט רחב" .א

 .2019באוקטובר  22, ף"תשיום שלישי, כ"ג תשרי  –חג" סוכות -"אסרו -

 .2019בדצמבר  30, ף"תש' טבת בי, שניום  –חופשת חנוכה  -

 .2020באפריל   1, ף"תש' ניסן ז, רביעייום  - חופשת פסח -

 .2020במאי  12, ף"תשי, י"ח אייר שלישיום   – ל"ג בעומר -

  .מחוזותבהשתלמויות אזוריות   -"קרוב לבית" .ב

 .למידה מרחוק – השתלמות מקוונת .ג

 .המקצועבאתר מעת לעת יפורסמו ועדכונים פרטים נוספים 

https://www.tarbuty.org.il/page/37804/0
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/haaracha/meoravut_hevratit.htm
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 הדרכה   .5

בהעמקה ביחידות הלימוד, לגבי תכנית הלימודים, צוות המדריכים המסור עומד לרשותכם ולעזרתכם: בהבהרות 

בכל  . אל תהססו לפנות אלינומחווניםודרכי ההוראה, בבניית בחינות  ובגיוון בגיבוש מערכי שיעור, בהעשרת

 התלבטות ובכל שאלה.

 תפקיד שם
 

 טלפון

  מדריך ארצי מרכז איציק רבי
 

050-8828314 

 מדריכה ארצית מלי נסים
 

054-7748480 

 ארצימדריך  יורם גלילי
 

052-6661735 

 מדריכה ארצית דפנה ג'רפי
 

052-3610473 

  אביב-במחוז תלמדריך  יאיר פויר
 

054-3099654 

  מדריכה במחוז הדרום אילנה פרץ
 

052-4800965 

 מדריכה במחוז חיפה רינה חודדטוב
 

054-5499846 

 מדריך במחוז ההתיישבותי אסף קרסיק
 

054-7588185 

  

 
  

 
 

ומוצלחת, היפורימהנה, ברכת שנת לימודים ב                                                             

 

 יוספה משולם                                                                               

    ומשפט עברי פה-מפמ"ר תורה שבעל                                                                                                        

 
 
 
 
 

 העתקים:
 יו"ר המזכירות הפדגוגית ,מירי שליסלד"ר 

 מנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגיויו"ר המזכירות הפדגוגית  ניתדליה פניג, סג
 מנהלי המחוזות

 יובל אוליבסטון, מנהל אגף א' מורשת
 בחינות  -דויד גל, מנהל אגף בכיר
 יסודי-חינוך עללא' דסי בארי, מנהלת אגף 

 ומשפט עברי פה-בעלשמדריכים לתורה 
 

 yosefame@education.gov.ilדוא"ל:      91911 , ירושלים2דבורה הנביאה רח' רם, -בניין לב
     050 -6289254: נייד  02-5604403 
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