
 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 משרד החינוך  -מדינת ישראל
 אגף חינוך דרוזי וצ'רקסי  -אגף מורשת

 הפיקוח על המורשת הדרוזית 
 י"ד ניסן תש"פ 

8.4.2020 

 לכבוד ,

 על יסודי  -מנהלי מוסדות החינוך

 רכזי מורשת דרוזית 

 א.ג.נ.

 הנדון : בגרות מורשת דרוזית 

  ףתש"

 

עמיתים יקרים בחינת הבגרות השנה לא נמצאת באשכול היבחנות חיצונית ועל כן הציון  -
יקבע ע"פ נוהל מתן ציון שנתי שישוקלל עם מרכיבים נוספים לכל ציון סופי לכל ציון 

 סופי בשאלון בהתאם לתוכנית היבחנות הבית ספרית . 
 

שנבנתה בתיאום עם אגף בחינות ואגף ע"י תהווה המתווה הבסיסי   7אגרת מס' יצוין כי  -
  .קישור המתווה נשלח לבתי הספר להלן  .להיבחנות

 
 שאלון הבחינה יבנה ע"י צוות מורשת בבה"ס יאושר ע"י מנהל בה"ס .  -

 
אפשרות לבנות את השאלון והמחוון לפי המיקוד שפורסם באתר הפיקוח על המורשת יש  -

הדרוזית , צוינו נושאים , לכן לא צוינו עמודים כדי שהמורים והתלמידים יפתחו ספרים 
 יעיינו ויציינו . 

 
יש אפשרות שצוות בה"ס יבנה שאלון ומחוון ע"פ החלטתם ובאישור המנהל , כמובן לפי  -

להערכה חלופית ,  תבחשבון , הספק החומר , התייחסו וספרית , יילקח מדיניות בית
 למשימות השונות ע"פ הנוסחה שתבנה בבה"ס . 

 
יצוין כאן כי עדכון יישלח למפמ"ר המורשת , למפקח הכולל , לעדכן את התלמידים  -

 ולפרסם גם להורים , יש לשמור עותקים מהשאלון ומהמחוון ומהציון לבקרה . 
 

ברור כי יתקבלו עוד עדכונים והצעות לסוגיית ההיבחנות שיפורסמו ע"י האגפים השונים  -
במשרד החינוך , בתי הספר יעודכנו והם יועלו לאתר הפיקוח ולאתר אגף מורשת במשרד 

 החינוך . 
 

 והנחות ערובה להצלחה .  םקות בנוהליידב -
 

 להלן קישורים :  -

  לאתר הפיקוח על המורשת הדרוזית

 לאתר אגף מורשת  

 המפמ"ר וצוות ההדרכה יעמדו לרשותכם  -
 

 מאחל לכולם בריאות וחזרה לשגרה 
 

 כבוד רב ,ב
 מפמ"ר מורשת דרוזית  -ג'מיל חטיב

https://drive.google.com/file/d/1r3RY2xg33uiUhDk1zdIR4KuvOg2h8g25/view
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/moreshet/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/
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 העתק :
 מר יובל אוליבסטון , מנהל אגף מורשת  -
 גב' איה חיראלדין , מנהלת אגף חינוך דרוזי וצ'רקסי -
 מר גלאל אסעד , מפקח מחוז  -
  מפקחים כוללים  -

 


