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 תוכן עניינים
 

 מבוא 

כניות הלימודים בתחומי  הדעת ותקציר התאמת ת: 1פרק 

 מידה המשמעותית למדיניות הל

 היחס בין מרכיבי ההערכה במקצועות הלימוד: 2פרק 

כניות הלימודים בתחומי הדעת וסמלי ותקציר ת: 3 פרק

השאלונים בחלוקה להערכה חיצונית ולהערכה בית 

 ספרית
 

 רוח וחברהאגף   3.1
 )ספרות )ממלכתי, ממ"ד, ערבי 

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

 אזרחות 

 אדם וסביבה –גרפיה גאו 

 מדעי החברה 

 לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה 

 פילוסופיה 

 תקשורת 

   

   מורשתאגף   3.2
 

     )תנ"ך )ממלכתי וממ"ד 

 )תלמוד )ממ"ד 

 )תורה שבעל פה )ממ"ד וממלכתי 

  ישראל )ממ"ד וממלכתי(מחשבת 

 מורשת איסלם 

 מורשת נוצרית 

 רוזיתד מורשת 

 

 שפותאגף   3.3

 (דרוזים, ערבים, ודיםיה) עברית 

 (עברית ודוברי דרוזים, ערבים) ערבית 

 אנגלית 

 והאסלאם הערבים עולם 
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 צרפתית 
 יתרוס 

 ספרדית 

 אמהרית 
 איטלקית 
 גרמנית 
 סינית 
 יידיש 

 

 מדעיםאגף   3.4

  יח"ל בלבד 3 –מתמטיקה 

 מדע וטכנולוגיה לכל )מוט"ל( בנתיב העיוני 

 פיסיקה 

 ביולוגיה 

 כימיה 

 מדעי הסביבה 

 מדעי כדור הארץ 

 חקלאות 

 

 ויותאמנאגף   3.5

 אמנות חזותית  

 מוסיקה 

 מחול 

 קולנוע 

 תאטרון 

 

 אגף א' לפיתוח פדגוגי  3.6

 חינוך גופני 

 מקצועות החובה למגזר החרדי 
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 מבוא
 
 

כניות ומטרתו של מסמך זה הוא לסייע למנהלי בתי הספר להתמצא בת

שמעותית ולהבין את הקשר בניהן לבין הלימודים המעודכנות ללמידה המ

כנית ההיבחנות בבחינות הבגרות.  המסמך הינו כלי עבודה עבור מנהלי ות

כניות הלימודים וארגון והחטיבות העליונות בבואם ליישם בפועל את ת

 הערכה.  - למידה -ההוראה 

 

 פרקים:  3המסמך מכיל 

מי הדעת כניות הלימודים בתחוורציונל ותקציר התאמת ת .1פרק 

ובו הנחיות מעשיות לבחירת פרקי  למדיניות הלמידה המשמעותית

 כניות הלימודים הבית ספרית.  וההרחבה וההעמקה בת

מובא  היחס בין מרכיבי ההערכה במקצועות הלימוד .2פרק 

ובהן חלוקת תחומי הדעת בנתיב העיוני למרכיב ההערכה  כטבלאות

 שקלם היחסי.החיצונית ולמרכיב ההערכה הבית ספרית ומ

כניות הלימודים בכל תחומי הדעת וסמלי ותקציר ת .3פרק 

ובו   השאלונים בחלוקה להערכה חיצונית ולהערכה בית ספרית

 של שאלוני הבגרות.   כניות הלימודים המלאותוהפניות לת

 



 

 

5 

כניות ו:  תקציר התאמת ת1פרק 

הלימודים בתחומי הדעת למדיניות 

 הלמידה המשמעותית
 

ניות הלימודים )ת"ל( מהווים תשתית תיאורטית ומעשית להוראת כומסמכי ת

תחומי הדעת. אלו הם מסמכים מכוננים המגדירים מהם התכנים והמיומנויות 

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

 הערכה )ה.ל.ה(. -למידה-והמלצות לדרכי הוראה

 .דה המשמעותיתות הלמילמדיני הותאמוכניות הלימודים ות

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

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

כנית והרחבה וההעמקה בתהמהווים  30% –של תחום הדעת, ו  הפועם'

ספרית. -ה ביתהספר ולהערכ-הלימודים מתוך סל נושאים ופרקים לבחירת בית

 (1)ראה תרשים 

 כנית לימודים מותאמתומבנה ת – 1תרשים 

              
 100%)לאחר הלימה(  תוכנית לימודים             
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 כניות הלימודיםועקרונות ת

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

הנושאים הנלמדים ההרחבה וההעמקה, יהוו סל שמתוכו ניתן לבחור את 

 וכן את דרכי הה.ל.ה. 

 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 

יים למידה כנית )פרקי החובה ופרקי הבחירה( תתקובהוראת כל פרקי הת .3

משמעותית שתכלול טקטיקות הוראה מגוונות, כגון: דיונים בסוגיות 

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

 

 מודלים לבחירת התכנים להערכה בית ספרית
 

כנית להערכה בית ספרית, קיימים מספר מודלים ובמסגרת יישום הת

 בחירתם של המורים ושל בתי הספר.אפשריים להרחבה ולהעמקה ל

כנית הלימודים תהיה זיקה בין היקף ובמרכיב ההרחבה וההעמקה של ת

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

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

מיקות, כגון: למידה ( בדרכי ה.ל.ה חלופיות מע15-20%-חומר חלקי )כ

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

 

 

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

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

 ה.משעות ההורא 30%מהיקף החומר על פני 

 

 

 
 
 

 תוכנית הלימודים בתחום הדעת )לאחר הלימה(                                        

 

  
 חובת הלמידה בתחום הדעת –הידע והמיומנויות של תוכנית הלימודים  מרכיב בסיס

 
 
 

 ה בתוכניתנושאים/פרקים מוצעים לבחיר -מרכיב הבחירה וההרחבה של תוכנית הלימודים
 
 
 
 

 פרקים נבחרים ע"י מורה/בית ספר להרחבה
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לימוד פרקי הבחירה תוך שימוש בדרכי ה.ל.ה  –מודל ב' 

 חלופיות 

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

ודים, תוך כנית הלימובנושא/ים מתוך סל הבחירה המוצע במסגרת ת

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

 שמעמיקים יותר, היקף החומר מצטמצם. 

 

 תוכנית הלימודים בתחום הדעת )לאחר הלימה(                                              

 

 

בחלק מתחומי הדעת, ניתן לבחור נושאים להרחבה ולהעמקה 

 מנושאים ספרית( בתחום דעת גם-בית להערכה –צא מכך )וכפועל יו

 ובלבד (,70%-)קרי, ה במרכיב בסיס הידע והמיומנויות שנמצאים

( 30%-ממרכיב ההרחבה וההעמקה )קרי, ה ים/נושא גם שיכלול

 .)ראה מודל ג'(כנית הלימודים ומתוך ת
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לימוד פרקי הבחירה בנושא/ים ממרכיב ההרחבה  –מודל ג 

 בנושא/ים ממרכיב בסיס הידע והמיומנויות וההעמקה וגם

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

מתוך פרקי בסיס הידע והמיומנויות, בנוסף על הרחבת הלמידה והעמקה 

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

 החומר הנלמד למידת ההעמקה. 

 תוכנית הלימודים בתחום הדעת )לאחר הלימה(                                                 

 

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

כנית הלימודים, וספרית(, אשר אינם מוצעים בת-להערכה בית –מכך 

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

 )ראה מודל ד'(. כנית הלימודיםו( מתוך ת30%

 תהיה טעונה הנמקה של בית וכנית הלימודיםבחירת נושאי לימוד מחוץ לת-

ואישור של הוועדה ספר )כגון נושאים המתאימים לקהילת הלומדים( 

 .המלווה בהתייעצות עם גורמי המקצוע

 להיות נושאים בעלי  וכנית הלימודיםעל נושאי לימוד שייבחרו מחוץ לת

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

 כנית הלימודיםוממרכיב ההרחבה וההעמקה וגם בנושא/ים מחוץ לת

כנית הלימודים, בנוסף על והרחבה והעמקה משמעותית בנושא/ים מחוץ לת

חבה וההעמקה, בכפוף להנחיה הרחבה  והעמקה בנושא מתוך מרכיב ההר

ולבחינה של גורמי המקצוע ולאישור של הוועדה המלווה הבית ספרית תוך 

 שמירה על זיקה בין היקף החומר הנלמד למידת ההעמקה. 

 

 תוכנית הלימודים בתחום הדעת )לאחר הלימה(                                      

 

 

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

קיימת אפשרות שמורים יהיו שותפים בבניית סל הנושאים לבחירה 

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

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

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

(, במקצועות שבהם המפמ"ר בחר 30%-כנית הלימודים )מעבר לובת

להציע היקף גדול יותר של נושאים לבחירה. בין נושאים אלה יוכל 

כנית הלימודים במסגרת והמפמ"ר לכלול פרקים ויחידות שהוצאו מת

 וד. תהליך ההלימה, נושאים ויחידות שהוצעו ע"י מורים וע

 

 תוכנית הלימודים בתחום הדעת )לאחר הלימה(                                         

 

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

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

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

אין חשיבות לסדר הלמידה וההיבחנות, סדר הלמידה  שבהםדעת אחרים, 

: במקצוע מדעי לדוגמההספר )-ידי בית-וההיבחנות בתחום הדעת ייקבע על

החברה, נלמדים תחומי דעת שונים, כך שלמידת תחום אחד אינה תלויה 

 בלמידת התחום השני(.
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י ההערכה : היחס בין מרכיב2פרק 

 במקצועות הלימוד
 

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

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

בהתאם לשיקולים פדגוגיים מקצועיים. בטבלאות שלהלן מוצגים היחסים בין 

בי ההערכה הבית ספריים במקצועות מרכיבי ההערכה החיצוניים למרכי

  העיוניים.

 

 חשוב לציין:

  לפני שקלול עם הציון  מרכיב ההערכה החיצונית מובא בטבלאות אלו

 .השנתי

  :ציון  70%ההערכה החיצונית בכל המקרים  משתקללת על פי היחס

 ציון שנתי )ציון הגשה( בית ספרי. 30%הבחינה החיצונית  ו 
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 ועהרכב הציון הסופי במקצ
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 מקצועות חובה -טבלה א' 

 הערכה בית ספרית  30%  -הערכה חיצונית*  70% 

 )פרט לחריגים הצבועים בתכלת(

 חרדי דרוזי ערבי חמ"ד ממלכתי
 יח"ל   2עברית  

 חלופה א'
 

 חלופה ב' 
 )מיזם כתיבה( 

 50%- 50% 

 יח"ל 2עברית 
 
 

 חלופה ב' 
 )מיזם כתיבה( 

50%- 50% 

 יח"ל 3ערבית 
 1שפה+  2

 ספרות
 

 
 

 יח"ל 3ערבית 
 1שפה+  2

 ספרות
 
 
 
 

  יח"ל 2עברית 
 
 

 חלופה ב' 
 )מיזם כתיבה(  

50%- 50% 

  יח"ל 3עברית   יח"ל 3עברית   
 

 2היסטוריה 
 יח"ל

 
 חלופה ב'  

60%- 40% 

 2היסטוריה 
 יח"ל

 2היסטוריה 
 יח"ל

 היסטוריה
 יח"ל 2 

 2היסטוריה 
 יח"ל

 

 יח"ל  1ספרות  יח"ל 2ספרות 
מחשבת ישראל 

 יח"ל 1

 
 

 
 

 יח"ל 2ספרות 

 יח"ל 2תנ"ך 
 

 יח"ל 3תנ"ך 
 

 יח"ל 3תושב"ע 

 1דת אסלם 
 יח"ל

 
 1דת נוצרית 

 יח"ל
 

 מורשת דרוזית 
 יח"ל 1

 יח"ל 3תנ"ך 
 חיצוני 40%
 בית ספרי 60%

 יח"ל 3יהדות 
 חיצוני 40%
 בית ספרי 60%

 ה בית ספריתהערכ 20%הערכה חיצונית,  80%, -יח"ל  2אזרחות 
 

 יח"ל  3,4,5אנגלית 
 ספרות:  תלקיט או בחינה 30%

For the 30%: 3 points is only the log 
4 and 5 point is the log or a test 

 בית ספרי 25%(,  40%, 35%בשני אירועי בחינה חיצוניים ) 75%  -יח"ל  3מתמטיקה 

 חיצוני בשני אירועי בחינה 100% –יח"ל  4מתמטיקה 

 חיצוני בשני אירועי בחינה 100% –יח"ל  5מתמטיקה 
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 טבלה ב' הרחבה של מקצועות חובה
 הערכה בית ספרית  30%  -הערכה חיצונית  70% 

 )פרט לחריגים בתכלת(

 

 ערבי חמ"ד ממלכתי
 

 חרדי דרוזי

 
 

 2עברית  יח"ל 2עברית  
 יח"ל

 

 
 

 יח"ל 2ערבית  
 

אופציה ב' 
 )ספרות(:

 חיצוני 40%
בית  60%

 ספרי

 2ערבית 
 יח"ל

 

יח"ל  2תנ"ך  יח"ל 3תנ"ך 
)מבנה ההערכה 

 5של כל 
 היחידות

 חיצוני, 50%
 בית ספרי( 50%

דת ומורשת 
 יח"ל 4אסלם 

 
 

מורשת 
 1דרוזית 

 יח"ל

 יח"ל 2תנ"ך 
 
 

 
 

 מחשבת ישראל
 יח"ל 3 

 חיצוני, 30%
 בית ספרי 70%

 יח"ל 2יהדות   
 
 

 
 

 יח"ל 2תושב"ע 
 

   

 יח"ל 3ת ספרו
 

    יח"ל 4ספרות 

 3היסטוריה 
 יח"ל

 

 3היסטוריה 
 יח"ל

 3היסטוריה 
 יח"ל

 3היסטוריה 
 יח"ל

 

 יח"ל 3אזרחות 
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 מקצועות בחירה -טבלה ג' 

הערכה חיצונית,  70%מקצועות הנלמדים על פי חלוקה של 

 הערכה בית ספרית 30%

 

                                                                                                    

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

מספר  תחום הדעת
יחידות 
 הלימוד

 הערות

 צרפתית
 

5  

 אמהרית
 

5  

 ערבית למגזר היהודי
 

5  

 ביולוגיה 
 

מבחן  55%בשני אירועי בחינה חיצוניים:  5
 מעבדה 15%בכתב, 

 פיזיקה
 

מבחן  55%בשני אירועי בחינה חיצוניים:  5
 מעבדה 15%בכתב, 

 כימיה
 

מבחן  55%בשני אירועי בחינה חיצוניים:  5
 מעבדה 15%בכתב, 

מדע וטכנולוגיה לכל 
 ט"ל()מו

 בנתיב העיוני 

מבחן  30%בשני אירועי בחינה חיצוניים:  5
חקר מדעי ותיכון  -מבחן בע"פ  40%בכתב, 
 הנדסי

 מחול
 

5  

 אומנות
 

5  

 קולנוע
 

5  

 תאטרון
 

5  

 פילוסופיה
 

 שאלון בית ספרי באישור מפמ"ר 70% 5
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מקצועות בחירה בהם יתקיים מבנה הערכה בדגם  -טבלה ד' 

 ייחודי

 (בכתום מודגש )הערכה בית ספרית           

40 - 60 50 - 50 60 – 
40 

 הערות ונימוקים 30 – 70

 בוחן חיצוני בעל פה 30% יידיש   
 יח"ל 5שאלון בית ספרי,  70%

 שאלון חיצוני 60%    סינית
 יח"ל 6הערכה בית ספרית,  40%

 שאלון חיצוני )מפמ"ר( 60%    איטלקית
 יח"ל 6הערכה בית ספרית,  40%

 שאלון חיצוני )מפמ"ר( 60%    גרמנית
 יח"ל 6כה בית ספרית, הער 40%

 שאלון חיצוני )מפמ"ר( 60%    ספרדית
 יח"ל 6הערכה בית ספרית,  40%

  –אנגלית 
דיפלומטיה 

ותקשורת 
 בינלאומית

 יח"ל בכתב )מפמ"ר( 5   

 בחינה חיצונית בכתב  60%    רוסית
 יח"ל 5הערכה בית ספרית  40%

עולם   
הערבים 

 והאסלאם

 40%עבודת חקר,  20%ית )הערכה חלופית בית ספר 60% 
בחינה חיצונית הנכתבת על ידי  40%בחינה בית ספרית( 

 יח"ל 5מכון סאלד 
מחשבת    

ישראל 
 ממלכתי

 יחידות 5
 בחינה חיצונית 30%
בחינות  40%הערכה בית ספרית המחולקת על פי :  70%

 הערכה חלופית 30%באישור המפמ"ר ו  בית ספריות
תורה שבעל  

פה ומשפט 
 –עברי 

 )ממלכתי(

 יח"ל 5  
 הבחינה עצמה( 35%שאלון חיצוני )מתוכו  50%
 ספרית-הערכה בית 50%

    תקשורת 
גיאוגרפיה 

 אדם וסביבה
 בחינה חיצונית  60% –יח"ל  5   

 הערכה בית ספרית 40%
 מדעי החברה   

 יח"ל( 5) 
מאחד  70%יח"ל ) 2מקצועות של  2מורכב מצירופים של 

חלופת הערכה +  30%יצונית + המקצועות בהערכה ח
יח"ל בעבודת  1הערכה בית ספרית (+  100%מקצוע נוסף 

 חקר
לימודי ארץ    

ישראל 
 וארכיאולוגיה

 (30%יח"ל בהערכה חיצונית ) 1
( ומתוכן יחידה 70%יח"ל נוספות בהערכה בית ספרית ) 4

 אחת כעבודת חקר.
 יח"ל 5    חינוך גופני

 נישאלון חיצו 60%    מוסיקה
 הערכה בית ספרית 40%

 יח"ל 5
מדעי 

 החקלאות
 יח"ל 5   

 שאלון חיצוני 60%
 ספרית-הערכה בית 40%

מדעי 
 הסביבה

 יח"ל 5   
 שאלון חיצוני 60%
 ספרית-הערכה בית 40%

מדעי כדור 
 הארץ

 הערכה חיצונית 60%   
 הערכה בית ספרית  40%

 )פירוט בפרק העוסק במדעים(
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כניות הלימודים ות: תקציר 3פרק 

בתחומי הדעת וסמלי השאלונים 

להערכה חיצונית ולהערכה  בחלוקה

 בית ספרית
 

כניות הלימודים וסמלי השאלונים בנתיב העיוני ופרק זה מכיל את תקצירי ת

כניות מופיעים בטבלאות וכניות הלימודים המלאות. נושאי התווהפניות לת

ת ולנושאים המוערכים ומחולקים לנושאים המוערכים בהערכה חיצוני

 בהערכה בית ספרית ולצדם משקלם היחסי וסמל השאלון.

 הפרק כולו מסודר על פי האגפים של המזכירות הפדגוגית:

 רוח וחברה

 מורשת

 שפות

 מדעים

 אמנויות

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

 

ועות תחת כל אגף, מופיעים מקצועות הלימוד השייכים לאותו אגף, כאשר מקצ

 החובה קודמים למקצועות הבחירה.

המלאה ולדוגמאות לשאלוני  כנית הלימודיםולכל מקצוע יש קישור לת

 .הבגרות
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 אגף רוח וחברה
 

 ספרות )ממלכתי, ממ"ד, ערבי(

 (היסטוריה )ממלכתי, ממ"ד, ערבי, דרוזי

 אזרחות

 אדם וסביבה –גאוגרפיה 

 מדעי החברה

 לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

 פילוסופיה

 תקשורת
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 ממלכתי -ספרות 

 מקצוע חובה -יחידות לימוד 2

 מרב בראוטבר פסטמפמ"ר: 
 

   באתר המפמ"ר כנית המפורטת ולקישור לת

 לחץ כאןלבחינה לדוגמה 

 (70%)נושאים בהערכה חיצונית 
 008281סמל שאלון 

 (30%)נושאים בהערכה בית ספרית 
 008282ני משנה לנבח 008283סמל שאלון 

 שירהפרק: 
 

 שירים 4 –שירת ימי הביניים 
 שירים 4 –שירי ביאליק 

 –שירת המחצית הראשונה של המאה העשרים 
 שירים 5
 

 תיתכן שאלה עם שיר שלא נלמד
 

 שירים 13סה"כ יש ללמד 

 שירהפרק: 
 

 –שירת המחצית הראשונה של המאה העשרים 
 שירים 4

אים המפורטים בחירה חופשית מתוך מגוון הנוש
 בחלק זה של תוכנית הלימודים

 סיפור קצרפרק: 
 

 סיפורים 2 –סיפורי עגנון 
סיפור עברי מהמחצית הראשונה של המאה 

 סיפור אחד –העשרים 
סיפור עברי מהמחצית השנייה של המאה 

 סיפור אחד –העשרים 
 סיפורים 2 –סיפור מתורגם 

 
 תיתכן שאלה עם סיפור שלא נלמד

 
 סיפורים 6ד סה"כ יש ללמ

 סיפור קצרפרק: 
 

 סיפור אחד לבחירת המורה

 רומן ונובלהפרק: 
 

רומן אחד או נובלה אחת )עברי/ת או 
 מתורגם/ת(

 ספרי קריאהפרק: 
 

 בחירה 1חובה +  1ספרי קריאה: 

 דרמהפרק: 
 

דרמה קלאסית, או דרמה מודרנית, ממחזה 
 אחד על פי בחירת המורה

 דרמהפרק: 
 

( או שני סיפורים 70% -מד במחזה אחד )שלא נל
 קצרים

 

 

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

 )כולל תלמידים עולים חדשים לקויי למידה(
להלן מבנה הבחינה המותאמת בספרות לחינוך הממלכתי המיועדת לתלמידים 

יח"ל  2) 008281שמספרו  על השאלון הרגיל  לקויי למידה. הבחינה מתבססת

. על התלמיד ללמוד את 008284ון לעולים שמספרו  ( או על השאל70% –

 כל תוכנית הלימודים, והשינוי הוא בבחינה בלבד על פי ההנחיות המפורטות:

”, רומן”, שאלה אחת מן הפרק שלוש שאלותעל הנבחן לענות בסך הכול על 

 ”.סיפור קצר”ו” שירה”ושתי שאלות מן הפרקים ” דרמה”או מן הפרק 

ומשקל כל ’ נק 40יהיה ’ דרמה’או ’, רומן’הפרק משקל התשובה לשאלה מ

 ’ נק. 100כ ”סה’, נק 30אחת משתי התשובות הנוספות יהיה 

על הנבחן לענות בפרק זה על . הפרק הראשון בבחינה הוא פרק חובה

אנר פרק החובה לא יהיה ’השאלה/השאלות, על פי ההנחיות בפרק. שימו לב, ז

 ות ממועד למועד.ידוע מראש לנבחנים והוא עשוי להשתנ

 .לנבחן את בחירותיו בפרקים הבאים’ מכתיב’שימו לב, פרק החובה 

הנבחן יענה על שאלה אחת מפרק זה. ’ רומן’כך למשל, אם פרק החובה הוא 

)על פי ההנחיות ’ שירה’בנוסף יוכל הנבחן לענות על שתי שאלות מהפרק 

הנחיות בפרק )על פי ה’ סיפור קצר’בפרק זה(, או על שתי שאלות מהפרק 

על ’, סיפור קצר’ושאלה אחת מהפרק ’ שירה’זה(, או על שאלה אחת מהפרק 

 פי בחירותו .

הנבחן יענה על שתי שאלות, על פי ’ שירה’דוגמה נוספת: אם פרק החובה הוא 

או מהפרק ’, דרמה’ההנחיות בפרק זה ובנוסף יענה על שאלה אחת מהפרק 

 על פי בחירתו .’, רומן’

 לחץ כאןהמותאמת באתר המפמ"ר  למבנה הבחינה

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/BehinutBagrut/TfasimNehalim/
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 ספרות ממלכתי
 לימוד יחידות 5-הרחבה ל -יחידות לימוד 3

 :באתר המפמ"רכנית המפורטת וקישור לת         
 

 נושאים בהערכה חיצונית
 008381סמל שאלון 

 נושאים בהערכה בית ספרית
 008382לנבחני משנה 008383סמל שאלון 

                                                                ()יחידה שלישיתת ית ספריביחידה  
                                                                                                                                                                                                  נ

שונים )שירה,  מז'אנרים יצירות נושא אחד ובו
בחירת המורה,  ( על פירומןרמה, דסיפורת, 

 הקצאת השעות. חהתאם למפתבו
 ))יחידה רביעית ת העולםרוצירות מספירק: פ
 

 ׳האודיסאה׳  וךפרק אחד מת -אפוס 
 ה' טפרקים מתון ׳דון קיחו 2-סיפורת 
 ני מודרה מחז אוקומדיה שייקספירית,  -דרמה  
 ורגמיםשירים מת 6-שירה 

 

 

 ת()יחידה חמישי ושאים לבחירהפרק: נ
 

 לבחירהנושאים מוצעים  6מתוך  דנושא אח
יצירות  נלמדותבמסגרתו  בתוכנית הלימודים,

רמה, רומן( דסיפורת,  שונים )שירה, מז'אנרים
ירת המורה, ובהתאם למפתח הקצאת חעל פי ב

 השעות שלהלן:
 
 
 

                                                 שיעורים 3           שיר                                   

 שיעורים 6סיפור קצר                                   

 שיעורים 17מחזה                                           

 שיעורים 20רומן                                             

 שיעורים 15                                 נובלה          

 שיעורים 4מאמר                                           

 שיעורים 5צפייה ודיון בסרט קולנוע            

 שיעורים 4ספר קריאה                                 

 

 

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"ר כנית המפורטתוקישור לת

 לחץ כאן בחינה לדוגמהל

 

 

  

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 ממ"ד

 מקצוע חובה -יחידת לימוד 1

 טלי יניבד"ר מפמ"ר: 

 
  כאן כנית המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

 כאן מאות לשאלוני הבגרות קישור לדוג

 

 

  

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 3

 הרחבה –מקצוע 
 

  כאן מ"ר כנית המפורטת באתר המפור לתקישו

 

 

 (70%)נושאים בהערכה חיצונית 
 009385סמל שאלון 

 (30%)נושאים בהערכה בית סיפרית 
 009383סמל שאלון 

 009382לנבחני משנה 
 

חטיבות נושאיות על פי בחירת  3
 המורה. 

בכל נושא יש לבחור יצירות ממבחר 
ז'אנרים: שירים, סיפורים, רומנים, 

 דרמה ועיון
 

הדרישות המדוייקות בכל ז'אנר 
בטופס  באתר המפמ"רנמצאות 

 .רשימת יצירות למגמה
 

הבחינה החיצונית היא בחינה בעל פה 
 .באתר המפמ"רשכלליה כתובים 

 

וסס על למידת  תלקיט אנסינים המב
 טקסטים מתוך התוכנית בלמידה עצמית. 

 
 -אנסינים העוסקים ב 6סה"כ יש להגיש 

 טקסטים מתוך התוכנית.  10 - 6
 

ניתן להמיר תיק אנסינים מורחב בתיק 
אנסינים מצומצם + תלקיט כתיבה יוצרת 

 או יומן מסע או מטלת ביצוע. 

 

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/HaskalaKlalit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/SifrutMmd/Bechinot/Teshuvot.htm
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  ערביה לבית הספרספרות 

-"ערבית לערבים" ח"ל י 3מתוך  -  "ליח 1

 מקצוע חובה

 

בלשון בהיקף משאלון מורכב "ערבית לערבים" המקצוע )

 1בהיקף של  ומשאלוןיח"ל המפורט באגף השפות  2של 

 ( יח"ל בספרות המפורט להלן

 מפמ"ר: מוחמד זידאן

 נית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רכוקישור לת

 באתר ניתן למצוא דוגמאות לשאלונים

:  األولى الوحدة – البجروت المتحان نموذجיחידה ראשונה פרקי חובה:  

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

 للُمْمَتَحنين البجروت المتحان نموذجיחידה ראשונה פרקי העמקה:

  %.30 الـ ماّدة:  األولى الوحدة: الخارجّيين

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
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 "ערבית לערבים"  -יח"ל   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'

 לבחירה בלשון המפורטת באגף השפות.

 

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

 מפמ"רבהערכה בית ספרית בתיאום עם ה
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 ערבית לערבים
  יחידת בחירה  –ספרות  
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  ספרות לבית הספר הדרוזי

-יח"ל "ערבית לדרוזים"  3מתוך  -יח"ל   1

 מקצוע חובה

 

 

    אגף השפות על יחידה זו במסגרת ראה פרטים
 

 

ים" מורכב משאלון בלשון בהיקף דרוזהמקצוע "ערבית ל)

 1ף של יח"ל המפורט באגף השפות ומשאלון בהיק 2של 

 ( לצידויח"ל בספרות המפורט 

 וופא מועדימפמ"ר: 



 

 

31 

  ספרות לבית הספר הדרוזי

הרחבה למקצוע ערבית לדרוזים המפורט במסגרת 

 אגף השפות

 יח"ל 5 -הרחבה ל –יחידות לימוד  2

 עבודת חקר( –יח"ל  1ספרות,  –יח"ל  1)  

 (70%)ושאים בהערכה חיצונית נ
 021-281סמל שאלון 

 (30%)רכה בית ספרית נושאים בהע
 021-283סמל שאלון 

 ماّدة وحدة األدب الّثانية:
 من كتاب الّصف العاشر

 معلّقة امرئ  القيس  -
 مدح بني أمّية -
 الّدالّية -
 من قصيدة اعتذار للّرسول -
 وصّية ذي اإلصبع العدوانيّ  -
 لوحتي أجمل اللّوحات -
 نظرة -

 من كتاب الّصف الحادي عشر:
 عتاب سيف الّدولة -
 غيثجادك ال -
 وصف اإلمام -
 معاذة العنبرّية -
 حكاية الّصّياد والمارد -
 كيف  نرّبي أنفسنا -
 غربة فّنان -

 من كتاب الّصف الّثاني عشر:
 محتارات من قصيدة شكوى وافتخار -
 المواكب -
 ماذا يقول الّنهر -
 نداء -
 المدينة والفجر -
 تحت األمطار -
 من هديل الحمامة المطّوقة -

 
 

 (-שפה)מבחן פנימי בית ספרי    
 

 כנית הלימודים בשפהוקישור לת

https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/drarabic/
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 היסטוריה ממלכתי

 מקצוע חובה –יחידות לימוד  2

   המפמ"ר: ד"ר אורנה כץ אתר  
 

  לחץ כאן כנית המפורטת באתר המפמ"רולת

 

 ראו גם את הקישורים הבאים:  ובה

 70%דגם בחינת בגרות, מרכיב 

 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

 יח"ל חובה 2נושאי הלימוד, 
  לחצו כאן כנית המלאהולת

 

 י' בתש"ף החל מתלמידי

  (30%)  נושאים בהערכה בית ספרית
 022282לנבחני משנה   022283סמל שאלון 

 (70%)  נושאים בהערכה חיצונית
  022281סמל שאלון 

 בית שני
 

 ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש :4פרק 
 רומי
 בין ייאוש לבניה :5פרק 

 
 או

 
 ערים וקהילות

 
 העיר בעולם המוסלמי והקהילה פרק ב':

 היהודית בה
 

 העיר באירופה הנוצרית והקהילה פרק ג':
 היהודית בה

 
 בגדד או פראג -: ערים מדגימותפרק ד'

 
 

 

 נאציזם, אנטישמיות מלחמת העולם והשואה
 

 המשטר הטוטליטרי :2פרק 
נאציזם, אנטישמיות ומלחמת העולם  :3פרק 

 1933-1939-השנייה
 ראשית המלחמה עד מבצע ברברוסה  :4פרק 
 'מלחמת העולם השנייה, חלק ב :5פרק 

 והפתרון הסופי
 היבחנות עם ספר פתוח

 
 הלאומיות בישראל ובעמים

: 2מאפייני תופעת הלאומיות פרק  :1פרק 
 ודית המודרנית )הציונות(התנועה הלאומית היה

 דפוסי הפעילות של התנועה הציונית  :3פרק 
התנועה הציונית והישוב בא"י בזמן  :4פרק 

 1-מלחמת העולם ה
: השווה בין התנועה הציונית לתנועות 5פרק 

 לאומיות אחרות
 

 בונים את מדינת ישראל
 

 : המאבק להקמת המדינה1פרק 

 : מדינת ישראל במזרח התיכון2פרק 

 : עלייה, קליטה ועיצוב החברה3ק פר

 

 

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

 יח"ל עולים חדשים 2נושאי הלימוד, 
  כנית המלאהולת

 לתלמידים הלומדים בכיתה י' בתש"ף

 

 

 נושאים בהערכה חיצונית:
 022284סמל שאלון 

 

 רכה חלופית:נושאים בהע
 022272סמל שאלון 

 הלאומיות בישראל ובעמים:
 תופעת הלאומיות ומאפייניה פרק א': 
 התנועה הלאומית הציונית פרק ב': 
דפוסי פעולתה של התנועה הציונית פרק ג': 

 בא"י
: התנועה הציונית והיישוב היהודי בא"י פרק ד'

 1-בזמן מלחמת העולם ה
 

 ולם השנייהנאציזם, אנטישמיות, מלחמת הע

 נבחרים מתוך הפרקים )סעיפים והשואה 

 הבאים(:
 מדמוקרטיה לנאציזם  -גרמניה פרק ב': 
 השנתיים הראשונות במלחמת העולם פק' ג': 

 התרחבות המלחמה העולמיתפרק ד': 
 

 בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון 
: המאבק של היישוב היהודי להקמת א'פרק 

 המדינה
ליטה ועיצוב החברה והתרבות עלייה, קפרק ג': 

 במדינת ישראל
 

 מדינת ישראל במזרח התיכון
 : מלחמות ישראלפרק א'

 עיצוב זיכרון השואה פרק ב':
: גלי העלייה לישראל בשלושים השנים פרק ג'

 20-האחרונות של המאה ה
 

 אפשרות א':

נושאים נבחרים באירופה, ארה"ב וביישוב בין 
 שתי מלחמות עולם.

 

 אפשרות ב':

נושאים נבחרים בעת העתיקה או בימי הביניים 
 בהלימה לתלמידי שכבתם.

 

 אפשרות ג': 

חקר קהילה ממנה עלו העולים תוך התמקדות 
ובתקופת  2-בתקופה שקדמה למלחמת העולם ה

 המלחמה.
 

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 
 

  כנית המלאהולת

 נושאים בהערכה חיצונית: 
 022381סמל שאלון 

 נושאים בהערכה חלופית:
 022382לנבחני משנה  022383סמל שאלון 

הפעילות הציונית בארצות האסלאם  .1
העליות מלחמת העולם השנייה ו בימי

הגדולות מארצות האסלאם בשנים 
1948-1567 

"מעיל תשבץ"_ מפגש התרבויות בין  .2
 לאסלאם בימי הביניים יהדות

  קהילת יהודי קראקוב ביו שתי מלחמות .3
 ובתקופת השואה

 מלחמת העצמאות .4
לבטים ומגמות  -"אל מול עולם חדש  .5

 בעידן האמנציפציה"
 הברית-תולדות ארצות .6
 יפן המודרנית .7
 ניתסין המודר .8
 

 הנושאים 8מתון  2על התלמידים לבחור 
 

 יח"ל. 1סדנת כתיבת עבודה בהיקף של 
 

 הנושא פתוח לבחירת המורים והתלמידים.
 

 תלמידים אקסטרנים, נבחני משנה ותלמידים
 הלומדים בבתי ספר שאין להם אישור להגיש

 5על  30%ציונים שנתיים, נבחנים בבחינת 
 ההיסטוריוגרפיים. מאמרים

 
 א מתעדכן כל שנתייםהנוש

ראו פרסום נושא המאמרים באתר המפמ"ר, 
 .ראו קישור למעלה

 

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

  2927229282+מסמכי הלימה ומבנה לשאלונים 

 יחידות החובה 2 –נושאי הלימוד 
  

 לתוכנית הלימודים
 

 (70%)נושאים בהערכה חיצונית 
 029281סמל שאלון 

 (30%)ת ספרית נושאים בהערכה בי
 029282לנבחני משנה  029283סמל שאלון 

 הנאורות
 מאפייני הנאורות -
 המהפכה האמריקאית והמהפכה הצרפתית  -

 18-המיכון והתיעוש החל במאה ה
דיאולוגיות המודרניות כמחוללות שינויים התנועות האי

 חברתיים ומדיניים:
 19-לאומיות במאה ה .1
 סוציאליזםאו ליברליזם  .2

  אפשרויותלבחירה מתוך 
 

ועד  18-י המאה המעמד היהודים בעת החדשה משלה
 20-ראשית המאה ה

 תנועת ההשכלה היהודית
 20-וה 19-תנועות וזרמים יהודיים במאות ה

 התנועה הציונית

 

 ייחודה של האנטישמיות הנאצית נגד היהודים והיהדות
יהודית של הנאצים בגרמניה -שלבים במדיניות האנטי

1939-1933 
 מלחמת העולם השנייה

 השואה: -ם השנייהגורל היהודים במלחמת העול
 מדיניות הנאצים ושותפיהם נגד היהודים

 

 ישוב ישן, 
 החכם באשי, 

 החלוקה, 
 משה מונטיפיורי, 

 היציאה מהחומות.
 עליה ראשונה

 עליה שנייה
 הצהרת בלפור

 כינון המנדט הבריטי
 צמיחת הזהות הלאומית של ערביי ארץ ישראל

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historymmd/BchinotBagrut/mushne.htm
https://drive.google.com/file/d/19rBZZvgcx2rHjuzQzmOKtFykiahnDdaY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19rBZZvgcx2rHjuzQzmOKtFykiahnDdaY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5iuGluh5OC1SHNpYy14c0p4dFNSZGRJUTNaZUdSaEhxY1Zj/view
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historymmd/mafmar/halufot/
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 החלוץ הדתי, הפועל המזרחי, הקיבוץ הדתי, 
 אורעות תרפ"טמ

 תרצ"ט-מאורעות תרצ"ו
 התערערות מצב היהודים בארצות האסלאם

 ועדת פיל
 הצעת החלוקה והוויכוח עליה

 הוויכוח על דרכי התגובה, הקמת כוח המגן, חומה ומגדל
 3-ספר לבן 

 הישוב היהודי בארץ ישראל בזמן מלחמת העולם השנייה:
 הדילמה,  

 הקמת הפלמ"ח,
 הבריגדה,

 ת בתקופת המלחמה,שלוש המחתרו
 המוסד לעליה ב', ההעפלה מארצות המזרח. –ההעפלה 

 

 
 :1945-1947היישוב היהודי בארץ ישראל  -מדינה בדרך 

 גוש עציון
 הקמתה, פעולות  –תנועת המרי 

 השבת השחורה, 
 פיצוץ מלון המלך דוד.

 מאבק רצוף 
 מאבק צמוד 

המוסד לעלייה ב', הפלי"ם, מאבק  -מאבק ההעפלה
 יטים בהעפלה ותגובות מצד הישוב, הבר

 אקסודוס.
 המאבק באו"ם, 

 תמיכת בריה"מ, הצעת החלוקה, 
 סיום המנדט.

 

 הקמת מדינת ישראל:
המלחמה בדרכים כולל  –מלחמת העצמאות שלב א' 

כנית ד', מבצע נחשון, נפילת גוש והשיירות, נפילת הל"ה, ת
 עציון, נפילת העיר העתיקה.

ים ולחצים, פירוק המחתרות, לבט –הכרזת העצמאות 
 הקמת צה"ל.

החלק השני של המלחמה עד להפוגה הראשונה: כיווני 
 הפלישה, 

 פריצת המצור על ירושלים, 
 פרשת אלטלנה. 
יש ללמד על אחד מהמבצעים, עפ"י   -חידוש הקרבות 

 בחירת המורה : יואב, חירם וחורב.
 הגורמים לניצחון.

 הסכמי שביתת הנשק 
העצמאות על מצב היהודים בארצות  השלכות מלחמת

 האסלאם.
 מימוש הריבונות

 א. הקמת צבא ההגנה לישראל כצבא העם.
 ב. פירוק המחתרות. פרשת אלטלנה.

 החברה הישראלית:
 קונפליקטים מרכזיים:

 הסכם השילומים או משפט אייכמן או אירועי ואדי סאליב.
 סוגיות ביטחון במדינת ישראל

מים, המערכה הצבאית, מלחמת ששת הימים, גור -
 תוצאות
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 היסטוריה ממלכתי דתי     

 מקצוע חובה –יחידות לימוד לעולים חדשים  2

 לתוכנית הלימודים
 (70%)נושאים בהערכה חיצונית 

 029284סמל שאלון 
 (30%)נושאים בהערכה בית ספרית 

  029283סמל שאלון 
 הנאורות

 מאפייני הנאורות -
 המהפכה האמריקאית והמהפכה הצרפתית  -
 19-לאומיות במאה ה -

  יותאפשרולבחירה מתוך 
 

ועד  18-מעמד היהודים בעת החדשה משלהי המאה ה
 20-ראשית המאה ה

 תנועת ההשכלה היהודית
המענה האורתודוכסי לגווניו השונים ויחסו למודרנה 

 ולתיקונים בדת
 התעוררות הלאומית היהודית המודרנית

 התנועה הציונית

 

 ייחודה של האנטישמיות הנאצית נגד היהודים והיהדות
יהודית של הנאצים בגרמניה -דיניות האנטישלבים במ
1939-1933 

 מלחמת העולם השנייה
 השואה: -גורל היהודים במלחמת העולם השנייה

 מדיניות הנאצים ושותפיהם נגד היהודים

 

 עליה ראשונה
 עליה שנייה

 הצהרת בלפור
 כינון המנדט הבריטי

 צמיחת הזהות הלאומית של ערביי ארץ ישראל 

 

 אל:הקמת מדינת ישר
המלחמה בדרכים כולל  –מלחמת העצמאות שלב א' 

כנית ד', מבצע נחשון, נפילת גוש והשיירות, נפילת הל"ה, ת
 עציון, נפילת העיר העתיקה.

לבטים ולחצים, פירוק המחתרות,  –הכרזת העצמאות 
 הקמת צה"ל.

החלק השני של המלחמה עד להפוגה הראשונה: כיווני 
 הפלישה, 

 לים, פריצת המצור על ירוש
 פרשת אלטלנה. 
יש ללמד על אחד מהמבצעים, עפ"י   -חידוש הקרבות 

 בחירת המורה : יואב, חירם וחורב.
 הגורמים לניצחון.

 הסכמי שביתת הנשק 
השלכות מלחמת העצמאות על מצב היהודים בארצות 

 האסלאם.
 מימוש הריבונות

 הקמת צבא ההגנה לישראל כצבא העם. .א
 ה.פירוק המחתרות. פרשת אלטלנ .ב

 החברה הישראלית:
 קונפליקטים מרכזיים:

 הסכם השילומים או משפט אייכמן או אירועי ואדי סאליב.

 

https://drive.google.com/file/d/1splujB03MzPaKX6cpTKX1X_2WksPwz8n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1splujB03MzPaKX6cpTKX1X_2WksPwz8n/view?usp=sharing
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historymmd/mafmar/halufot/
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 היסטוריה ממלכתי דתי

 יח"ל 5 -הרחבה ל –יחידות לימוד  3 
 

 כנית הלימודים ליחידה השלישיתוקישור לת

  כנית הלימודים ליחידות הרביעית והחמישיתוקישור לת

 קישור לתוכנית הלימודים ברמה המורחבת

  

 
 (70%)נושאים בהערכה חיצונית 

 029381סמל שאלון 
 (30%)נושאים בהערכה בית ספרית 

 029382לנבחני משנה  029383 סמל שאלון
.     הפעילות הציונית בארצות האסלאם בימי 1

מלחמת העולם השנייה והעליות הגדולות 
  1967–1948מארצות האסלאם בשנים 

מפגש התרבויות בין  –"מעיל תשבץ"  . 2
 יהדות לאסלאם בימי הביניים

קהילת יהודי קרקוב בין שתי מלחמות  . 3
 ובתקופת השואה

 מת העצמאות מלח . 4
לבטים ומגמות  –"אל מול עולם חדש  . 5

 בעידן האמנציפציה" 
 הברית-תולדות ארצות . 6
 יפן המודרנית  . 7
 סין המודרנית . 8

 הנושאים  8מתוך   2על התלמידים לבחור         

 יח"ל. 1סדנת כתיבת עבודה בהיקף של 
 

 הנושא פתוח לבחירת המורים והתלמידים.
 

ים ונבחני משנה נבחנים תלמידים אקסטרנ
 .029382שסמלה  30%בבחינת 

 
 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/Yechedot4-5/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historymmd/hegber/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historymmd/hegber/
https://drive.google.com/file/d/1lMOTnaKKcawqsLSxkOPYWRL7X5YSSc9F/view
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

 אושה   מפמ"ר:  ד"ר קאסם דר
 

 בכתב  –הערכה בית ספרית 

  לחץ כאן כנית המפורטת באתר המפמ"רולת

  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 -הרחבה ל–יחידות לימוד  3

 
 בכתב  –הערכה בית ספרית 

  לחץ כאן -כנית המפורטת באתר המפמ"רולת

  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  
 

 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

 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 -הרחבה ל -יחידות לימוד  3
 

 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

 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
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 אזרחות

 חובהמקצוע  – יחידות לימוד 2

    עינת אוחיוןמפמ"ר: 
 מטלת ביצוע    –הערכה בית ספרית 

החיצונית יהווה באזרחות בלבד משקל הבחינה  הערכה החיצוניתב

  20%יהווה  מטלת הביצועומשקל  80%

    הקישור כאןכנית המפורטת באתר המפמ"ר:  וקישור לת

  לחצו כאן  :הלשאלוני בגרות לדוגמ
 

 (80%)נושאים בהערכה חיצונית 
 034-281סמל שאלון 

 (20%)מטלת ביצוע   –הערכה בית ספרית 
 034-282לנבחני משנה  034-283סמל שאלון 

 מת המדינההרקע ההיסטורי להק
 של האו"ם )החלטת החלוקה(. 181החלטת 

ניתן להכין מטלת ביצוע לגבי כל אחד מהנושאים 
 של תוכנית הלימודים.

 
לרשות המורים נמצא מגוון חלופות בהערכה 

 ומחוונים:
 מטלת ביצוע משותפת בין מגזרים .1
 מטלת ביצוע קלאסית .2
 מטלת ביצוע למעורבות חברתית .3
 המטלת ביצוע להכנת נייר עמד .4
 מטלת ביצוע לפרקטיקום של ארגון .5
 מטלת ביצוע "המוניטור המקומי" .6
 מטלת ביצוע תלקיט אזרחות .7

 הכרזת העצמאות
 הכרות עם תוכן ההכרזה כולה

הצדקות להקמת המדינה:  -: חלק היסטוריחלק ראשון
היסטורית, בינלאומית )הצהרת בלפור, כתב המנדט(, 

 אוניברסאלי -טבעית
הקמת המדינה )"לפיכך  -מעשי-: חלק אופרטיביחלק שני

 נתכנסנו.... אשר תיקרא בשם ישראל"(
אופי המדינה )מדינת ישראל  -חלק הצהרתי חלק שלישי:

תהא פתוחה...מגילת האומות המאוחדות(, ארבע פניות 
  .והתחייבויות לגורמים שונים

מאפייני מדינה יהודית ודמוקרטית הבאים לידי ביטוי 
 .בהכרזה

 
 הרעיון הלאומי

 התנאים ההכרחיים לקיומה של מדינה .א
סוגי  .לאומיות ומדינת לאום: קבוצה אתנית, לאום .ב

תרבותית, לאומיות  -לאומיות: לאומיות אתנית
יובהר  -משמעויות שונות של מדינת הלאום .פוליטית

-הרצף: מדינת לאום אתנית תרבותית, מדינה דו
מדינת לאום  ,לאומית -לאומית, מדינה רב

 כלל אזרחיה פוליטית/מדינת
ההצדקות למדינת הלאום )ילמדו שלוש הצדקות  .ג

 .)לבחירת המורה
 מדינה יהודית
 מדינה יהודית ודמוקרטית -מדינת ישראל 

מדינת ישראל, בהיותה מדינה יהודית, היא מקרה פרטי של 
מאפייניה וערכיה נגזרים  .מדינת הלאום המודרנית

 מהגדרתה כיהודית ודמוקרטית.
 

אופי  -לגבי אופייה הרצוי של מדינת ישראל עמדות שונות
 וזהות דתי ולאומי

תרבותית -רצף העמדות )"חלומות"( בנושא זהותה הדתית
הרצויה של המדינה: עמדה דתית חרדית, עמדה דתית 

http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/curriculum-high/Pages/silbushigh.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/MivchaneyBagrut/BehinotBagrut.htm
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היהדות  -עמדה מסורתית, עמדה חילונית ,לאומית
רצף  .הפרדת הדת מהמדינה -כתרבות, עמדה חילונית

בנושא זהותה הלאומית הרצויה של העמדות )"חלומות"( 
המדינה: מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית של כל 

אזרחיה, מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית אתנית, 
 .מדינת לאום פוליטית של כלל אזרחיה או של כלל לאומיה

 המאפיינים היהודיים של המדינה
נורמטיבי: לגבי כל חוק תוכן ומטרה -א. היבט משפטי

המצב  מבטא החוק את אופייה היהודי של המדינה()כיצד 
המשפטי המחייב: חוק השבות, חוק האזרחות )מופיעים 

שוב בנושא היסודות החוקתיים(. חוק יסוד מקרקעי 
ישראל, חוק חינוך ממלכתי )מטרות החינוך(, חוק שעות 

עבודה ומנוחה, חוק יסודות המשפט )המשפט העברי(, חוק 
חג המצות, חוק יום הזיכרון איסור גידול חזיר, חוק 

לשואה ולגבורה, החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, 
 חוק בתי הדין הרבניים ,חוק השידור הציבורי

מעמדה של השפה העברית כשפה  :ב. המרחב הציבורי
הרשמית, לוח השנה העברי, סמלי המדינה )סמל, דגל, 

 המנון(.
 .הסדר הסטטוס קוו :ג. בין הציבורי לפרטי

 מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות
האחריות והמחויבות ההדדית של מדינת ישראל והעם 

 היהודי בתפוצות
 המיעוטים בישראל

 .מעמד המיעוטים במדינת ישראל .א
סוציולוגי: הכרת קבוצות המיעוט -היבט דמוגרפי .ב

  .)השונות )ערבים, דרוזים ואחרים
 היבט המרחב הציבורי: מאפייני המיעוטים וביטוי .ג

 לתחומי השפה, התרבות, הדת
היבט מוסדי: מעמד וסטאטוס רשמי של מוסדות  .ד

 המיעוטים בתחומים: חינוך, מוסדות דת, בתי דין
 השסע הלאומי

השסע הלאומי; הצגת הקבוצות השונות, גורמים וביטויים, 
 ,דרכי התמודדות )אתגר החיים המשותפים לאור השסע

 .)לוקותהאפשרויות להסכמות, פשרות וצמצום המח
מהי דמוקרטיה? ערכים, עקרונות ומאפיינים של משטר 

 דמוקרטי
 'עקרון 'שלטון העם

 .דמוקרטיה ישירה, ודמוקרטיה עקיפה/ייצוגית, משאל עם
תנאי יסוד לבחירות דמוקרטיות: כלליות, חשאיות, 

שיטת  .מחזוריות, שוות, מאפשרות התמודדות חופשית
, יחסית, ארצית. הבחירות בישראל ומרכיביה: רשימתית

 ))ללא השוואה לשיטות בחירות אחרות
 תפיסות דמוקרטיות
אינדיבידואלית, גישה של דמוקרטיה -דמוקרטיה ליברלית

 .תרבותית-רפובליקנית, גישה של דמוקרטיה רב
 תרבות פוליטית דמוקרטית

תרבות פוליטית, עקרון הסובלנות, עקרון הפלורליזם, 
 .עקרון ההסכמיות

 כרעת הרוב ושמירה על זכויות המיעוטעקרון ה
 .עקרון הכרעת הרוב, עריצות הרוב

 זכויות האדם והאזרח
 רעיון הזכויות הטבעיות .חירות ושוויון כערכי יסוד
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: זכות לחיים זכויות האדם הבסיסיות -זכויות טבעיות
ובטחון, זכות לקניין, הליך הוגן, הזכות לחירות ונגזרותיה, 

העדפה מתקנת, הזכות  -הבחנה -יההזכות לשוויון; אפל
 לכבוד ונגזרותיה

: הזכות לבחור ולהיבחר, זכויות פוליטיות/ זכויות אזרח
 חופש ההפגנה והמחאה, חופש ההתאגדות הפוליטית

רמת  –: זכות לקיום בכבוד זכויות חברתיות וכלכליות
חיים בסיסית, זכות לבריאות וטיפול רפואי, זכות לדיור, 

 יות עובדים ותנאי עבודהזכות לחינוך, זכו
: יש ללמד דוגמאות לזכויות זכויות קבוצתיות/ תרבותיות

קבוצה שונות כגון: הזכות לשפה, הזכות לייצוג, הזכות 
 הזכות לקיום מצוות הדת וחופש פולחן ,לחינוך

 חובות האדם כאדם וחובות האדם כאזרח
 .זכויות מתנגשות. קשר בין חובות וזכויות

 חברתיות במדינה הדמוקרטית-גישות כלכליות
-יובהר הרצף בין הגישה הליברלית לגישה הסוציאל

 דמוקרטית
 גלובליזציה

 עקרון הגבלת השלטון
חוקה )לא  .עקרון הפרדת רשויות, עקרון הגבלת השלטון, 

מנגנוני פיקוח  כולל חוקה פורמאלית וחוקה מטריאלית(, 
 .מוסדיים-מוסדיים ומנגנוני פיקוח חוץ

ת הדמוקרטיה להגן על עצמה מפני איומים על שיטת זכו
כמדינה  –המשטר ועל אופי המדינה )במקרה של ישראל 

דמוקרטיה מתגוננת.יהודית ודמוקרטית(   
 ביטחון ודמוקרטיה

זכות המדינה להגן על עצמה ועל אזרחיה מפני איומים על 
 חקיקת חירום, מעצר מנהלי -הביטחון

 משטר במדינת ישראל
 ת חוקתייםיסודו

המעמד המשפטי של מגילת העצמאות: ערכית, משפטית, 
  .ביטוי בחוקי יסוד

 חוקי היסוד: מעמד, תוכן, צורה )בהשוואה לחקיקה רגילה(
יובהר ייחודם של חוקי היסוד העוסקים בזכויות האדם:  

 .חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק
 .חוק השבות. חוק האזרחות

 ות המחוקקתהרש
 .עבודת הכנסת: קואליציה, אופוזיציה, מליאה, ועדות

תפקידי הכנסת: כינון הממשלה, ייצוג האזרחים, חקיקה, 
 .פיקוח וביקורת, מינוי בעלי תפקידים, אסיפה מכוננת

 .חקיקה ראשית: תהליך החקיקה
 הרשות המבצעת

תפקידי הממשלה: קביעת מדיניות וביצועה, קביעת 
משנה, סמכות שיורית, חקיקת תקנות  חקיקת -תקנות

אחריות ממשלתית משותפת, אחריות  .לשעת חירום
 .מיניסטריאלית

 הרשות השופטת
 אי תלותה ועצמאותה של הרשות השופטת בישראל

  .סוגי משפט: משפט פלילי, משפט אזרחי
 .בג"ץ, ביקורת שיפוטית, אקטיביזם שיפוטי
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אילו  בחוררשאי לבנוסף לנושאי הליבה כל מורה 

 :מתוך האשכולות הבאיםאשכולות ללמד ולהעמיק 

 

בבחינה על התלמיד להשיב על שאלת חובה אחת מתוך חמש 

 חמשת האשכולותהמכסות את שאלות 
 
 

מקומה של מדינת ישראל בחיי העם  העולם היהודי
 היהודי

 
הדומה והשונה בחברה: הטרוגניות, 

 .פלורליזם, שסעים ֹשוּנות, 

רכיבי הזהות של יהודי יוצגו מכלול מ
התפוצות והדילמות איתן מתמודדות 

יוצגו מגמות בדמוגרפיה של  .הקהילות
 .העם היהודי בעולם

 
 השסע הדתי

תיאור הקבוצות השונות, השוני ביניהן  .1
 לצד המשותף להן.

המחלוקות, הגורמים לשסע  .2
 ולהתמשכותו, דרכי הביטוי של השסע.

 ,אתגר החיים המשותפים לאור השסע .3
שרויות להסכמות, פשרות האפ

 וצמצום המחלוקות
 

תקשורת 
ופוליטיקה 

 בישראל

מימוש הזכות לחופש הביטוי, לזכות 
 .הציבור לדעת ולפקח על השלטון

 
אמצעי התקשורת כמתווכים בין 

 השלטון והאזרחים.
 

 תלות של אמצעי התקשורת-עקרון האי
 צינורות מידע פתוחים -
ריבוי מקורות מידע בעלי אופי  -

 יסטי.פלורל
 

כוחם של אמצעי התקשורת אמצעי 
התקשורת כמעצבים את דעת הקהל 

 .וכמשפיעים על מקבלי ההחלטות

תיבחן סוגיית ההתנגשות בין מימוש 
הזכות לחופש הביטוי, לזכות הציבור 

לדעת והפיקוח על השלטון לבין זכויות 
  .אדם ואזרח ועקרונות אחרים

 
תיבחן מערכת הגומלין בין אמצעי 

השלטון, הארגונים  ,התקשורת
והאזרחים. תהיה התייחסות גם להיבטים 

 שליליים של מערכת יחסים זו.
 

תיבחן מידת המימוש של עקרון חופש 
אמצעי התקשורת ושאלת קיומה של 
 צנזורה פורמאלית ובלתי פורמאלית.

 
תיבחן מידת חשיפתו של הממסד הציבורי 

 לתקשורת.
 

תיבדק שאלת קיומה של תקשורת 
 .ית בישראלפלורליסט

 
תידון שאלת גיוס דעת קהל להשפעה על 
קבלת החלטות של הממסד, או לתמיכה 

 .בהחלטותיו
שיטות בחירות 

 ומפלגות
 :יוצגו שיטות ממשל שונות

 פרלמנטארית, נשיאותית, מעורבת
 

 שיטת הממשל הפרלמנטארי בישראל
 

תיערך השוואה לשיטת הממשל הנשיאותי 
וח על שיטת הממשל יוצג הוויכ .בארה"ב

 הרצויה בארץ
 

יוצג הוויכוח על שיטת הבחירות הרצויה 
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 בחירות
 

  תמורות בשיטת הבחירות בישראל
 חוק הבחירות –

 ת בחירה חלופיותהצעות לשיטו 
 

 דמוקרטיה פנימית במפלגות 
 

 מפלגתית בישראל -המערכת הרב– 
 יציבות ותמורות

 

  תמורות ביחס החברה הישראלית
 .למפלגות ולפוליטיקאים

 

 סוגי ממשלות קואליציוניות 
 

  הגורמים המשפיעים על הרכבתן
 של קואליציות

 
 

לישראל תוך בחינת היתרונות והחסרונות 
 של שיטות בחירה שונות.

יובהר נושא האידיאולוגיה והפרגמטיזם 
 במפלגות השונות.

 
תיבחנה שיטות שונות לגיבוש רשימות 
מועמדים במפלגות )למשל: פריימריס, 

 והוויכוח לגביהן. ו'( ועדה מסדרת, וכ
 

מפת המפלגות בישראל תוצג לפי רצפים 
של מאפיינים בסוגיות של חוץ ובטחון, 

 דת ומדינה. ,חברה וכלכלה
 תוצאות הבחירות. –הרכב הכנסת 

 
 

יובהרו הקשיים בכינון ממשלות בישראל 
בשל היותן ממשלות קואליציוניות ובשל 

חלוקת הכוחות השווה בין הגושים 
 (.80-)בשנות ה

 
 הממשלות יוצגו

  על פי מידת התמיכה בכנסת: ממשלות
 לאומית-רחבות, אחדות ,צרות

  על פי מידת הִק רבה האידיאולוגית
 בין מרכיבי הממשלה

 
ייבחן כוחן של מפלגות קטנות במו"מ 

 קואליציוני. 
מעורבות אזרחים 

ופיקוח על רשויות 
 השלטון

 מעורבות פוליטית של האזרחים
 

ם וחשיבותם של יובהרו משמעות
 ,מעורבות והשתתפות אזרחית

 כמשלימים להשתתפות פוליטית.
 
 
 
 
 
 

 פיקוח וביקורת על רשויות השלטון

 מבקר המדינה 

  נציב תלונות הציבור )בגופי שלטון
 שונים(.

  ועדות חקירה ממלכתיות
 ופרלמנטאריות

 מוסדות פיקוח ובקרה אחרים. 
 ממשלה מול המגזר השלישי

 

 ת ממוסדים: בג"ץ, פנייה לגופי ביקור
 .נציב תלונות הציבור

  השתתפות בהפגנות, בשביתות
 .פוליטיות וכיו"ב

 שימוש האזרחים באמצעי התקשורת 

  תגובות להתרחשויות פוליטיות
וחברתיות באמנות, בספרות 

 בתיאטרון ובקולנוע
 

תיבחן מידת השימוש באמצעים השונים 
קבוצות לחץ ויחידים ומידת  ,ע"י מפלגות
למפלגות וקבוצות לחץ ההשפעה ש

 הממסד.
תובהר מטרת התגובות: לעורר תודעה 
ציבורית ודעת קהל נגד השלטונות או 

 .בעדם
 

תיבחן דרך פעולתם של מנגנוני הביקורת 
בישראל וייערך דיון באפקטיביות של גופי 

 הביקורת השונים.
 

יוצגו גופי פיקוח ובקרה מבקר המדינה, 
בחנו בג"ץ, היועץ המשפטי לממשלה, ויי
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 .דרכי פעולתם
 

תידון יכולת של קבוצות שונות בחברה 
 :האזרחית להיאבק על זכויותיהן

 
יידונו המתח וההשלמה בין פעילות 

הממשלה לבין המגזר השני )העסקי( 
 .)והשלישי )האזרחי

חלוקת התפקידים והסמכויות בין   רשויות מקומיות
 השלטון המרכזי והמקומי

 .מבנה הרשויות המקומיות 
 וקרטיה המקומיתהדמ

תיבחן שיטת הבחירות למועצות 
 המקומיות ולראשות המועצה

יוצגו הנושאים שעליהם מתנהלים 
 בשלטון המקומי מאבקי כוח פוליטיים.
תידון הפעילות במועצה כקרש קפיצה 

 לפעילות פוליטית ארצית.
ייבחן ההבדל במעמד השלטון המקומי 
במגזר היהודי למעמדו במגזר הערבי, 

 ם לכך.והגורמי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

53 

 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 כאן"ר: כנית המפורטת באתר המפמוקישור לת

 

 

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


 

 

54 

 אזרחות
 

 בחינה עבור תלמידים אקסטרניים ונבחני משנה )20%(

034-282סמל שאלון:   

ס על מאמר דעה. התלמיד יענה על בבחינה קטע שלא נלמד )אנסין( המבוס

 : 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
  034-284 סמל 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

נושאי הלימוד, ספר הלימוד, ומבנה שינויים ב 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 –ה גיאוגרפי      

 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 מפמ"ר: פנינה גזית  
 אדם וסביבה –כנית המפורטת באתר המפמ"ר: גיאוגרפיה וקישור לת

 קישור לשאלון לדוגמה

 : ותהער

בעמודה המתייחסת להערכה חיצונית מופיעים כל הנושאים המוגדרים  -

הלימודים יפורסמו  בפרקי הליבה, אולם  מידי שנה לקראת פתיחת שנת

לחטיבה העליונה, הנושאים שלא  1באתר המפמ"ר ובחוזר מפמ"ר מספר 

  יופיעו בבחינת הבגרות באותה שנה.

בבחינה החיצונית אפשר להיבחן על אותו החומר גם בשאלון מתוקשב  -

 057387שמספרו 

החל משנת תשע"ז שולב מסלול "סייבר גיאוגרפי" בשיתוף חיל המודיעין  -

ת ההערכה הבית ספרית. בית הספר בוחר את התחום להעמקה במסגר

-)פיתוח ותכנון מרחבי / כדור הארץ והסביבה / האדם במרחב החברתי

   .תרבותי(

 

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 עבודת חקרו

 

  יח"ל 5מתוך  יח"ל 2 פסיכולוגיה

 מפמ"ר: דניאלה פרידמן  
 לחצו כאןכנית המפורטת באתר המפמ"ר: וקישור לת

  לחצו כאן הי בגרות לדוגמקישור לשאלונ

 

 

 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
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  מקצוע בחירה-מדעי החברה

 מדע המדינה 

 יח"ל  5מתוך  יחידות לימוד 2  

   מפמ"ר: דניאלה פרידמן
 

  לחצו כאן כנית המפורטת באתר המפמ"רולת 

 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
  לחצו כאן כנית המפורטת באתר המפמ"רולת

 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


 

 

62 

  מקצוע בחירה-מדעי החברה

   כלכלה

 יח"ל  5ד מתוך יחידות לימו 2

   ה פרידמןיאלמפמ"ר: דנ
  לחצו כאןלתכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר 

  לחצו כאןלשאלוני בגרות לדוגמה 
 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 70%נושאים בהערכה חיצונית 

 063281סמל שאלון: 

 30%נושאים בהערכה בית ספרית 

 מבוא ٠

 יתורומחסור, בחירה ו ٠

 עקומת התמורה ٠

 הון אנושי וצמיחה כלכלית ٠

שוק  –ביקוש והיצע  ٠

 המוצרים, 

 מט"ח ושוק הכסףשוק 

סוגי כשלי  –כשלי שוק  ٠

 התערבות הממשלההשוק 

 בכשלי שוק

עקומת  –אי שוויון ועוני  ٠

 לורנץ 

 ומדד ג'ני

מושגי יסוד במאקרו  ٠

 המודל -כלכלה

הקיינסיאני, מדיניות 

 מוניטרית, יבוא ויצוא.

מטרות  -תקציב המדינה  ٠

 התקציב.

 גלובליזציה ٠

שוק  -תעסוקת ואבטלה ٠

 עבודה, 

 הסוגי אבטל

השפעות  -כשלי שוק ٠

  חיצוניות, הפרטה, מוצרי זכות

תקציב ממשלה: סכמת  ٠

 התקציב, מדיניות פיסקלית

עוני כתופעה  -שוויון ועוני ٠

 כלכלית חברתית

מושגי יסוד במאקרו  -פרק ٠

  -כלכלה

 מקו״ש. חדו

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 

 לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה  

 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

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

  לחצו כאן לשאלוני בגרות לדוגמה
 

 (30%)נושאים בהערכה חיצונית   
 12381סמל שאלון  

 (70%)נושאים בהערכה בית ספרית  
 12382ולנבחני משנה    12383שאלון בהערכה חלופית  

 ירושלים מאז התקופה הצלבנית

מודים נכתבה מראש עבור תוכנית הלי
שעות. תוכנית ההלימה מותאמת  90
שעות, כאשר בכל שנה ישנן  70 -לכ

תקופות מתחלפות. התקופות 
המתחלפות מפורסמות באתר 

 .המפמ״ר

 :12383לנבחנים בשאלון 

 ירושלים עד התקופה הצלבנית

שעות. תוכנית ההלימה מותאמת  90תוכנית הלימודים נכתבה מראש עבור 
עות, כאשר בכל שנה ישנן תקופות מתחלפות. התקופות ש 70 -לכ

 המתחלפות מפורסמות באתר המפמ״ר

 עבודת חקר    
 בחירה: 

שני נושאים לבחירה מבין הנושאים הבאים, כאשר אחד מהם לפחות הוא 
 אזור רגיונלי: 

 .צפון הארץ, מישור החוף, ההר המרכזי והבקעה והנגב אוזרים רגיונליים:

ישראל    ארכיאולוגיה באחת מבין התקופות, ארץ: יחידות נושאיות 
 במחשבה  ובהלכה.

 
 צפון הארץ   

מתוך התוכנית המוצעת, ועל פי ההלימה יש ללמד את כל התוכנית המוצגת 
 וחלופה אחת מבין החלופות הבאות:

 שעות(.8שעה( והפסיפס האתני בצפון ) 1תקופת האבן ) .1
 2המוסלמית המאוחרת ) שעה(. התקופה 1התקופה המוסלמית הקדומה ) .2

 שעות(. 6) 20 -ותחילת המאה ה 19-שעות( והמאה ה
 מישור החוף

מתוך התוכנית המוצעת, ועל פי ההלימה יש ללמד את כל התוכנית המוצגת 
 וחלופה אחת מבין החלופות הבאות:

שעות( ותקופת  3התקופה המוסלמית הקדומה )התקופה הערבית( ) .1
 שעות(. 6המנדט )

שעות( וההתיישבות לאחר הקמת  3ית המאוחרת )התקופה המוסלמ .2
 שעות(. 6המדינה )

 ההר המרכזי והבקעה
מתוך התוכנית המוצעת, ועל פי ההלימה יש ללמד את כל התוכנית המוצגת 

 וחלופה אחת מבין החלופות הבאות:
שעות( והשנים  4) שעות(, התקופה הרומית המאוחרת 2שיבת ציון ) .1

 שעות(. 3ראל )הראשונות לאחר הקמת מדינת יש
שעות( וים  4שעות(, התקופות המוסלמיות ) 3התקופות הפרהיסטוריות ) .2

 שעות(. 2המלח )
 נגב     
מתון התוכנית המוצעת, ועל פי ההלימה יש ללמד את כל התוכנית המוצגת    

 וחלופה אחת  מביו החלופות הבאות:
 שעות(. 3שעות( ותקופת הברונזה ) 6אוצרות הטבע בנגב ) .1
שעות(,  3שעות(, הסתגלות האדם לחיים במדבר ) 3בנגב ) הדרכים .2

 שעות(.2גוריון ) -שעה( והנגב בחזון בן 1התקופות הפרהיסטוריות )
     

 :12382לנבחני משנה 
ירושלים מראשיתה ועד התקופה הצלבנית )תוכנית ההלימה מפורסמת באתר 

המרכזי  המפמ"ר(; ושלושה האזורים הבאים: צפון הארץ; מישור החוף; ההר
 (12383והבקעה לפי ההנחיות לעיל )לשאלון 

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

 מקצוע בחירה   -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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 תקשורת

 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

    מפמ"ר: דורית באלין 
 קישור לאתר המפמ"ר

 

 (50%)נושאים בהערכה חיצונית 
 056387סמל שאלון 

 (50%)נושאים בהערכה בית ספרית 
 056282לנבחני משנה  056283סמל שאלון 

 
 הפקת פרויקט גמר בוידאו 

 קריטריונים להערכה:
 הסרט כפרויקט גמר,

 תיק הפקה
 נייר עמדה

 פרויקט חצי גמר
 מפגש עם התלמיד/ה

 
 הפקת פרויקט גמר ברדיו

 קריטריונים להערכה:
 כניתוהקדמה והצגת הת

 הרפלקציהסיכום: ההפקה ו
 כניתוסגנון הגשה יצירתיות ומגוון: עטיפת הת

 כנית: תחקיר מקצועי ועריכהוגוף הת
 שיחה עם התלמיד/ה

 
 הפקה בעיתונות כתובה

 קריטריונים להערכה:
 נייר עמדה
 כתבת גמר

 פרויקט חצי גמר: ידיעה חדשותית ורפלקציה
 מאמר דעה

 ראיון עם התלמיד/ה
 

 הפקה בצילום סטילס
 להערכה:קריטריונים 

 פרויקט חצי גמר
 תיק הפקה

 תערוכה –פרויקט גמר 
 שיחה במעמד הבחינה

 נייר עמדה
 
 

 

 יחידה ראשונה:

  שפה ומציאות 

  שפות אמצעי התקשורת 

  ההיסטוריה של טכנולוגיות תקשורת 

  שפה וכוח (כאמור יש ללמד את הנושא בכיתה
 י"א בצמוד לנושא תקשורת ודמוקרטיה

 יחידה שנייה:

 ר בין דמוקרטיה לבין תקשורת מבוא: הקש 

  אתיקה וחופש ביטוי: איזונים והגבלות על
 חופש הביטוי 

  ,תכני התקשורת: תיאוריות סדר יום, מיסגור
  .ספירלת השתיקה

  מתווכי התקשורת 

  קהלי התקשורת וההשפעות ו. מוסד התקשורת
 במשטר דמוקרטי

 תקשורת ותרבות –יחידת בחירה 

 "בתקשורת גישות שונות למושג "תרבות 

  תרבות וטקסטים בתקשורת: בין חזרתיות
 לחדשנות

 תרבות, סולידאריות חברתית, כוח והתנגדות 
 תקשורת וניו מדיה –יחידת בחירה 

 ?מה חדש במדיה החדשים 

 אוטופיה ודיסטרופיה טכנולוגית 

 אוקיינוס המידע" ומנועי החיפוש ברשת" 

 אינטראקטיביות וחברתיות ברשת 

 סוגיית הפרטיות 

  ואלימותמדיה 
 

 הערכה:
 (40%הערכה חלופית ) –יחידה ראשונה  -כיתה י' 

 (60%שאלון בית ספרי באישור מפמ"ר )–כיתה י"ב 
ציון סופי: שקלול הציונים של הערכה חלופית 

 )מכיתה י'(  והבחינה )בכיתה י"ב(
 

 

https://pikuahblog.wordpress.com/
https://pikuahblog.wordpress.com/
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 אגף מורשת

 

 תנ"ך )ממלכתי וממ"ד(

 תלמוד )ממ"ד(

 תורה שבעל פה )ממ"ד וממלכתי(

 מחשבת ישראל )ממ"ד וממלכתי(

 מורשת איסלם

  מורשת נוצרית

 רוזיתד מורשת
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 תנ"ך ממלכתי 

 מקצוע חובה -יחידות לימוד  2

 מפמ"ר: ענת צידון  
 

 בשנת הלימודים תשע"ט: ים החדשהתוכנית הלימודהחלת 
תלמידי כיתה י' בתשע"ט, החלו ללמוד על פי תוכנית הלימודים החדשה, 

 ויבחנו  בשנת תש"ף במתכונת החדשה בלבד 
 

 .כנית המפורטתובתש"ף בלבד ילמדו ויבחנו על פי הת תלמידי י"ב
 

 קישור לתוכנית המפורטת באתר המפמ"ר: 
   70 30תוכנית הלימודים 

 
 מבנה השאלון

 
 שאלון לדוגמהת לדוגמה : קישור לשאלוני בגרו

 
 תנ"ך ממלכתי )החל מתשע"ט(  כנית הלימודיםות
 

  מופיע באתר תנ"ך ממלכתירציונאל  מבנה הבחינה ודוגמא לשאלות 
  יע באתר תנ"ך ממלכתימופרציונאל  מבנה הבחינה ודוגמא לשאלות 

 
 (70%)נושאים בהערכה חיצונית 

 001-261סמל שאלון 
 (30%) נושאים בהערכה בית ספרית

 001-262לנבחני משנה  001-263סמל שאלון 
  בראשית 

  שמות 

  נושאי בחירה 

  (15%חובה ) -עלילות ראשית 

 ( 15%בחירה מאחד הנושאים הבאים:) 
 רות ומשלי  פרקים משיר השירים-"על אהבה וחסד" 

 או
 ב'  -פרקים נבחרים משמואל א' ו -"בין שאול ודוד"

 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitLimudimMeudkan.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/BehinutBagrut/MivneVeshelon70.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/BehinutBagrut/MivneVeshelon70.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/Shelon70.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
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  תנ"ך ממלכתי

 יח"ל 5 -השלמה ל –יחידות לימוד  3
 

כנית הלימודים המפורטת ות ילמדו ויבחנו על פי  בלבד תלמידי י"ב בתש"ף 
 להלן.

  
כנית הלימודים החדשה ותלמידי י"א בתש"ף ילמדו ויבחנו בהתאם לת

 תפורסם באתר תנ"ך ממלכתי רחבות. ליחידות המו

 
קישור לשאלון לדוגמה לאקסטרנים המאחד בין היחידה השלישית 

  והחמישית
 קישור לשאלון לדוגמה ליחידה הרביעית

 

 

כנית הלימודים החדשה ליחידות ותלמידי י"א בתש"ף ילמדו ויבחנו בהתאם לת

 המורחבות 

 
 (30%) צוניתחי בהערכה נושאים

 001-1361סמל שאלון 

 (70%) ספרית בית בהערכה נושאים

 001-362-לנבחני משנה  1363סמל שאלון 
 מספרות נבחרים פרקים–"  הרוח נגד הולך" 

  המקרא
 מספרות נבחרים פרקים -"וזרות שייכות"

  המקרא

 
פרקים נבחרים מספרות -"מנהיגות במבחן"  

 המקרא 

 (30%)נושאים בהערכה חיצונית 
  001-381סמל שאלון 

 (70%)נושאים בהערכה בית ספרית 
 001-382לנבחני משנה  001-383סמל שאלון 

 
בחינה חיצונית תהיה על היחידה הרביעית 

 מגילות -
 

 
 –בית ספרית  היחידה החמישית היא יחידה

 נשים במקרא.
 

 היחידה השלישית, מנהיגותם של משה ודוד.
 

בית הספר יכול לקבוע את דרכי ההערכה 
כנית ואת ת וכחלופה   ביחידות אלה,

 .הלימודים ביחידה החמישית
 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/001382-06-17.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/001382-06-17.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/001381-06-17.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/001381-06-17.pdf
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 תנ"ך ממלכתי

 לימוד לעולים חדשים יחידות  2

 מקצוע חובה

   מפמ"ר :ענת צידון
החלת תוכנית הלימודים החדשה לעולים חדשים בשנת הלימודים תשע"ט: 

חלו ללמוד על פי תוכנית הלימודים החדשה, התלמידי  כיתה י' בתשע"ט 

 .במתכונת החדשה בלבד  בתש"ף  ויבחנו

כנית המופרטת והת תלמידי י"ב עולים בתש"ף בלבד, ילמדו ויבחנו על פי

 להלן.

  

 כנית הלימודיםותקישור לתוכנית המפורטת באתר המפמ"ר: 

  70 30כנית הלימודים לעולים ות

                               מבנה ושאלון לדוגמה 

 

 החדשה לעולים חדשים  כנית הלימודיםופי ת על  תלמידי י"א עולים בתש"ף ילמדו ויבחנו
  מופיע באתר תנ"ך ממלכתירציונאל  ומבנה הבחינה 

 
 (70%)נושאים בהערכה חיצונית 

 001-264סמל שאלון 
 (30%)נושאים בהערכה בית ספרית 

 001-252לנבחני משנה  001-263סמל שאלון 

  בראשית 

  שמות 

 נושאי בחירה 

 ( 15%עלילות ראשית  חובה) 

 ( 15%בחירה מאחד הנושאים הבאים:) 
פרקים משיר השירים -"על אהבה וחסד" 

 רות ומשלי
  או

פרקים נבחרים משמואל  -"בין שאול ודוד"
 ב' -א' ו

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
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
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
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 דתי-תנ"ך ממלכתי

 מקצוע חובה –יחידות לימוד  3

 הודה טרופרמפמ"ר: י
 

 כנית הלימודים וקישור לת

 ור לשאלוני בגרות לדוגמהקיש

 
 

 (70%)נושאים בהערכה חיצונית 
 002371וגם  002381סמל שאלון 

 (30%)נושאים בהערכה בית ספרית 
ולנבחני משנה  002383סמל שאלון 

002382 
מאדם עד אברהם, אברהם ושרה,  –בראשית 

 יעקב ועשיו, יוסף ואחיו 
המסע הראשון בשנה השניה  –במדבר 

 שנה הארבעיםוהמסע האחרון ב
 ספר יונה

 
 מלכות דוד בירושלים  –שמואל ב 

 מעוזיהו ועד חזקיהו  -מלכים ב 
 

 פרקי שלמה ופרקי אליהו –מלכים א 

הקדשה, מסע סנחריב, חזון הגאולה,  –ישעיהו 
 קרבנות וצומות

 

 מזמורי געגועים ובטחון –תהילים 
 

 

סוגיות הארץ הטובה, הברית, סוגיות  –דברים 
 שלטון )לבחירה(, מותו של משהחברה ו

 

 ממנשה ועד החורבן –מלכים ב 
 

 

 ערב החורבן –ירמיהו 
 

 

 סוגיות בשיבת ציון –עזרא ונחמיה 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=35637f4b-d966-401a-974d-695460f818ae&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=4dcf558c-3afc-49b7-b35d-7da32c0eafbd&lang=HEB
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 דתי -תנ"ך ממלכתי

 מקצוע מורחב –יחידות לימוד 5

 מפמ"ר: יהודה טרופר
 

 

 (50%)נושאים בהערכה חיצונית 
  2 -נושאים אלה ייבדקו ב

 (25%+  25%הערכה )אירועי 
 002571וגם  002581סמל שאלון 

נושאים בהערכה בית ספרית 
חלק זה בלבד משותף  (20%)

 יח"ל 3לרמת 
ולנבחני  002383סמל שאלון 

 002382משנה 

 ( 30%)נושאים בהערכה בית ספרית 
 
 

  002583סמל שאלון 
 002582ולנבחני משנה 

מאדם עד אברהם,  –בראשית 
ועשיו, יוסף אברהם ושרה, יעקב 

 ואחיו 

המסע הראשון בשנה  –במדבר 
השניה והמסע האחרון בשנה 

 הארבעים

יחידה הגמול )פרקי גמול בתורה, 
יחידת  –מזמור ע"ג וספר איוב( 

  חובה
  מלכות דוד בירושלים  –שמואל ב  ספר יונה

 מעוזיהו ועד חזקיהו  -מלכים ב 
 

פרקי שלמה ופרקי  –מלכים א 
 אליהו

 5יחידות מתוך  2יש לבחור 
  היחידות הבאות:

  קום והתהלך )לימוד תנ"ך
 בשילוב סיורים(

 דמויות מופת 

  ארבעה נביאים שהתנבאו
 באותו פרק

  מחשבת ארץ ישראל
 במקרא

  פרשנות רש"י ורמב"ן 

הקדשה, מסע סנחריב,  –ישעיהו 
 חזון הגאולה, קרבנות וצומות

 

 מזמורי געגועים ובטחון –תהילים 
 

 

סוגיות הארץ הטובה,  –דברים 
הברית, סוגיות חברה ושלטון 

 )לבחירה(, מותו של משה

 

 ממנשה ועד החורבן –מלכים ב 
 

 

 ערב החורבן –ירמיהו 
 

 

 סוגיות בשיבת ציון –עזרא ונחמיה 
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 תלמוד בחינוך הממלכתי דתי

 מקצוע חובה –יחידות לימוד  3

 יהודה זולדןד"ר מפמ"ר: הרב 
 

  כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

 

 (70%)נושאים בהערכה חיצונית 
  006-381סמל שאלון 

 (30%)נושאים בהערכה בית ספרית 
 006-383סמל שאלון 

 "ליח 2
 דפי גמרא עם מפרשים 22
 

 

 יח"ל  0.1
 מבוא לתורה שבעל פה

 יח"ל 0.9
 מהלכות ציצית ותפילין,-דינים

 10מהלכות משפחה, מהלכות שבת וחול המועד, 
 נושאים אקטואליים

}תשובה: תפילה בציבור, שמירת הגוף מסכות, 
זהירות בדרכים, לשון הרע ורכילות, העוני והעני, 

וות יישוב ארץ ישראל, קשרי עובד מעביד, מצ
 מלחמות ישראל, תקנת יום העצמאות{

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 -יחידות לימוד השלמה ל 2
  

  ימודים המפורטת באתר המפמ"רכנית הלוקישור לת

 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/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

 ה זולדןיהודד"ר מפמ"ר: הרב 
 

 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

 

 

 יח"ל 5 -השלמה ליחידות לימוד  2

 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

 ת לדוגמהקישור לשאלוני בגרו

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
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 פה בחינוך הממלכתי דתי-תורה שבעל

 יחידות לימוד לעולים חדשים 3
 
 

 (70%)נושאים בהערכה חיצונית 
 005-374וגם  005-384סמל שאלון 

 (30%)נושאים בהערכה בית ספרית 
  005-383סמל שאלון 

 
 הלכה ומבוא לתורה שבעל פה

 

 
 מתנאים עד פוסקי זמננו

 
 בית חינוך ומשפחה

 

 

 
 
 

 
 
 

 יח"ל לעולים חדשים 5 -יח"ל השלמה ל 2
 

 
 (70%)נושאים בהערכה חיצונית 

 005-284סמל שאלון 
 (30%)נושאים בהערכה בית ספרית 

  005-283סמל שאלון 
 
דפי גמרא עם רש"י או לקט מצוות מספר  6

 החינוך
 

 
אגדה או משנה או ספרות השו"ת או 

 תפילה כמפגש

 
ת או תפילה אגדה או משנה או ספרות השו"

 כמפגש
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 )ממלכתי(ומשפט עברי פה -תורה שבעל

 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 מפמ"ר: יוספה משולם
 

 פה ומשפט עברי-כנית הלימודים בתורה שבעלות
  קישור למידע על השאלון החיצוני

  קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 ספרית-הערכה בית למידע עלקישור 

 

 

 
 
 

 
 

 

 מחשבת ישראל ממלכתי דתי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/meyda/tochnit_limudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/tochnitLimudim/4_5/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/tochnitLimudim/4_5/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/meyda/degembehina.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/meyda/degembehina.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/tochnitLimudim/1_3/haarachabeitsifrit.htm
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  חובה -יח"ל  1

 יח"ל ( 2–יח"ל  1 ב עם ספרותבשילו) 

 

 יוחאי רודיקהרב הד"ר מפמ"ר: 
 

  כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

    קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 

 
 

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
 
 

 
 

 
 (30%)נושאים בהערכה חיצונית 

  038-381סמל שאלון 
 (70%)שאים בהערכה בית ספרית נו

  038-383סמל שאלון 
 038-382לנבחני משנה 

 
 :הרחבה -יחידה שלישית

 אחד מהנושאים הבאים:  
 תורה ומצוות

 עם ישראל עם סגולה 
 בחירה והשגחה

 
 

 
 אחד מהנושאים הבאים:  

 תפילה 
 אמונת חכמים

 דת ומדע
 

 יחידה רביעית:
ש לקבל כנית לימודים בית ספרית עליה יות

את אישור המפמ"ר )דוגמאות ליחידות 
לימוד בית ספריות: יחידת מידות, מעמד 

 האישה ביהדות, טעמי המצוות...(.
הנושא ייבדק בחלופות הערכה ומבחן פנימי 

 בית ספרי 
 
 

 יחידה חמישית:
כנית לימודים בית ספרית עליה יש לקבל ות

 .את אישור המפמ"ר
אופן בית הספר מעריך את תלמידיו, ב

 ובשיטה המתאימים לו.
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 ממלכתי -מחשבת ישראל 

 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 גרוסמן -טליה אפיק מפמ"ר: 

 שאלון בגרות לדוגמהול נית לימודיםכותקישורית ל

, סיורים לימודייםבנוסף לכך, דרכים מגוונות להערכה בית ספרית: 

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

מידע מפורט על מבנה תחום הדעת, דרכים ללמידה   בנושאים שונים

 ראתר המפמ"משמעותית 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
 תכנית הלימודים המעודכנת

 הערכהההיבחנות ו על דרכי מידע

  

 

 

 נושאים בהערכה חיצונית 
 (30%( / אקסטרניים )70%אינטרניים )

 (30%נושאים בהערכה בית ספרית )

 אינטרניים - 047183לון סמל שא – 1יחידה   047182/  047181שאלונים   - 1יחידה 
האמונה באל אחד, המלאכים, הנביאים, הספרים, יום הדין, 

 הגורל
הכרת מובן המילה קוראן בשפה הערבית, מושגים, היסטוריה, 

 כתיבה, מטרות
 הכרת מושגי יסוד בנושא, מקורות, כתיבה ושמירה

הכרת מאפייני ההלכה, יסודו האסלאם והמושגים טהרה 
 ותפילה

תכונות הצדק והנאמנות, קבלת השליחות, מהלך  חיי הנביא,
 התפתחות האסלאם

 חשיבות הערכים בחברה בריאה
תכונות המורה והתלמיד, יחסים ונימוסים, סובלנות ורחמנות, 

 נאמנות וצדק, נימוסי הכניסה למסגד

מושגים פילוסופיים על האמונה בנסתר, פרשנות, הפרת 
 האמונה

 , סוגי פרשנותבחירת טקסטים ספרותיים, דוגמאות
 פיתוח חשיבה, ניקוד והתפתחות נושאי הקוראן
 דוגמאות וטקסטים, פרשנות, מסקנות וחוקים

 תפילות בחירה, צום, צדקה, עלייה לרגל )חג(
חברי הנביאים המאמינים הראשונים, התנגדות קורייש 

 הסכם חודיביה... )שבטי מכה( בניית הכעבה פרשנות:
 קשרי משפחה וחברה

 והחובות כלפיוכבוד השכן 
 חוקי השמירה על הסביבה.

   47482/  47481 שאלונים 2-5יחידות 
תכונות, שמות קדושים, אחרית הימים,  –האמונה באל יתעלה 

 שכר ועונש
שפה, מושגים, מקורות  –מדע הפרשנות  –הקוראן ומדעיו 

 וסוגים
 חשיבות הקריאה הנכונה בקוראן ופירושיו  דינם ומעמדם,

 ריאה והיכרות עם סגנונן הקוראןיישום של הק
סורת הפתיחה וחשיבותה, פסוקים מתוך סורת הפרה )תכונות 

 הסבר, פרשנות ודינים וסורת האור. –בני אדם לסוגיהם( 

מחקר ניתוחי הנביאים המרכזיים והספרים הקדושים, 
 עקרונות וערכים העולים מהם

לימוד וניתוח של מחקרים  –מחקרים בנושא הקוראן 
 ם )לבחירה(בנושאי

 

 החדית' , מקורותיו, חשיבותו, מטרותיו, סוגיו ומדעיו. 
חדיתים נבחרים בנושאים: יהודים ונוצרים, נישואין מטעמי 

 דת, מעמד התפילה, ...

לבחירה:    חקר ניתוחי של מלומדים מתחום החדית' 
 וכתביהם

 ניתוח מקורות החדית', חשיבותם ומטרותיהם
 דית'יםחקר ניתוחי בנושא שלושה ח

 מקורותיה וחשיבותה, שפה ומושגים. –ההלכה האיסלאמית 
מקודות החקיקה האסלאמית והיכרות עם טקסים וחלק 

 מהדינים.
 עמודי האסלאם )עבודת האל( הלכה ומצוות

 חובות וזכויות בני הזוג בהסכם נישואין. –דיני המשפחה 

 לבחירה:
 ואת ליפים'הח ארבעת דמויות את ומנתחים חוקרים

 שלהם או נושאים נבחרים בהלכה ההלכתיות כולותהאס

לבחירה:   חקירה וניתוח של ציווי הידוע ואיסור המגונה;  ערכים ותכונות -טיהור הנפש והתיקון ]אלתהד'יב[ 
 מלחמת האסלאם למען חידוש בהלכה 

 או
השוויון החברתי: חשיבותו וסוגיו; תפקיד השיפוט 

 באסלאם
 הפטירה עד מהילדות אירועים ניתוח-הנביא של החיים קורות

  התפתחות לאסלאם הקריאה שלבי -
 במדינה המוסלמי השלטון יסודות

 לבחירה מחקרים בנושא:
 קורות החיים של הנביא והתפתחותם 

 סיבות, תוצאות ולקחים -קרבות 
 כערש ערב האי מחקר ניתוחי    בנושאים הבאים בחירת

 בין רבה; הקש החניפיה ושאריות אהליה'האסלאם; הג
 משמיים הקריאות

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/IslamCurrirulum_2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/IslamCurrirulum_2018.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/Miktzoot/IslamicHeritage/evaluation.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/Miktzoot/IslamicHeritage/evaluation.htm
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 נוצריתודת מורשת 

 מקצוע חובה –יחידת לימוד  1

 : דיקאן ג'ריס מנסור   מדריך מרכז
 

  כנית הלימודיםולת קישור 

 שאלון בגרות הערכה חיצונית לדוגמה

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
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/Bagrut/DatMoreshetNotzritTashav.htm
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 מורשת דרוזית

 מקצוע חובה -יחידת לימוד  1

 חטיב ג'מילמפמ"ר : 
 

 באתר המפמ"ר  כנית המפורטתולתקישור 

ואת זה המהווה  70%כולל את חומר הלימוד המהווה  027182שאלון 

30%  

 (70%)נושאים בהערכה חיצונית 
  027181סמל שאלון 

 (30%)נושאים בהערכה בית ספרית 
ולנבחני משנה  027183סמל שאלון 

027182 
 קדמה מי הם הדרוזיםהה
 

 אחדות בורא עולם

 המצוות והאיסורים פדאאל-שבעת העקרונות 
 אואמר ונואהי

 דתיים וחילוניים סגירת מדהב אלתווחיד
 עוק'אל וג'והאל

 מקורות מדהב אלתווחיד
 מאפיינים והשתלבות

 בחירת נושא במורשת 
 לכתיבת מטלת ביצוע, פורטפוליו ואחר

 העדה הדרוזית בישראל
 

 

מקאם הנביא  -מקומות קדושים בישראל
 שועייב. 

 

 

 -תלמידים דרוזים שלומדים בבתי ספר שאינם דרוזים נדרשים להשלים יחידה נוספת 

 . באתר הפיקוחהמפורטת  027-162שאלון 

 (100%)נושאים בהערכה חיצונית 
 027-162סמל שאלון 

 
 מעמד המקומות הקדושים וחשיבותם לדרוזים

 
 

 דמויות ומנהיגים
 
 

 הנביא חדר ונביא סבלאן -מקומות קדושים בישראל

https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/moreshet/
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/moreshet/
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 אגף שפות
 (דרוזים, ערבים, יהודים) עברית

 (עברית ודוברי דרוזים, םערבי) ערבית

 אנגלית

 והאסלאם הערבים עולם

 צרפתית

 יתרוס

 ספרדית

 אמהרית

 איטלקית

 גרמנית

 סינית

 יידיש
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 עברית

 מקצוע חובה –יחידות לימוד  2

 בוזמןמפמ"ר:  תומר 
 

 כנית הלימודים המפורטת וקישור לת

 רות לדוגמהקישור לשאלוני בג

 

 נושאים בהערכה חיצונית

 

70% 

 11281סמל שאלון 

נושאים בהערכה בית 

 ספרית

 

30% 

 11283סמל 

נושאים בהערכה חיצונית 

 לנבחני משנה ואקסטרניים

 30% 

 11282סמל שאלון 

 הבנה והבעה

קריאת מאמרים הבנה: 
וניתוחם על פי ממדי ההבנה 
השונים, לרבות מיזוג מידע, 

המפמ"ר כמפורט בחוזר 
 לחטיבה העליונה.

כתיבה ממזגת לצורכי  הבעה:
סקירת ספרות, כמפורט בחוזר 

 המפמ"ר לחטיבה העליונה.

 הבנה והבעה

קריאת מאמרים הבנה: 
וניתוחם על פי ממדי 

ההבנה השונים, לרבות 
מיזוג מידע, כמפורט בחוזר 
 המפמ"ר לחטיבה העליונה.

כתיבת טיעון  הבעה:
תהליכית, המבוססת על 

ים ותשתיות ידע, מאמר
 והצגתה בתלקיט

 הבנה והבעה

קריאת מאמרים הבנה: 
וניתוחם על פי ממדי ההבנה 
השונים, לרבות מיזוג מידע, 

אוצר מילים ואמצעים 
רטוריים כמפורט בחוזר 

 המפמ"ר לחטיבה העליונה.

כתיבת טיעון בזיקה  הבעה:

 לטקסטים.

 לשון

  שם המספר, אותיות
השימוש ונטיית מילות 

 היחס

 הוראה מקיפה  –חביר ת
ומעמיקה כמפורט בחוזר 

 המפמ"ר.

 או

  הוראה  -מערכת הצורות
מקיפה ומעמיקה כמפורט 

 בחוזר המפמ"ר.

 לשון

 הוראת  – תחביר
פרקים נבחרים 

כמצוין בחוזר 
 המפמ"ר

 או
 

 מערכת הצורות – 
הוראת פרקים 

נבחרים כמצוין בחוזר 
 המפמ"ר

http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/hebrew-7-12.pdf
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_havana_habaa_lashon/chativa-elyona/bhinot-bagrut-umesimot/
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 עברית
 מקצוע חובה –יחידות לימוד לעולים חדשים  2

 
 קישור לתוכנית הלימודים המפורטת

נושאים בהערכה 

חיצונית לעולים 

 ב-חדשים רמה א

70% 

 סמל שאלון

 11284 

נושאים בהערכה 

חיצונית לעולים 

 שים רמה גחד

70% 

 11274סמל שאלון 

נושאים בהערכה 

 בית ספרית

 

30% 

 סמל

 11273 

נושאים בהערכה 

חיצונית לנבחני משנה 

 ואקסטרניים

 30% 

 סמל שאלון

 11272 

 הבנה והבעה
קריאת הבנה: 

מאמרים וניתוחם על 
פי ממדי ההבנה 

השונים, כמפורט 
 בחוזר המפמ"ר

סיכום ממזג הבעה: 
 של שני מאמרים

 והבעה הבנה
קריאת הבנה: 

מאמרים וניתוחם על 
פי ממדי ההבנה 

השונים, כמפורט 
 בחוזר המפמ"ר

כתיבה הבעה: 
בסוגות שונות 

ולמטרות מגוונות 
כמפורט בחוזר 

 המפמ"ר

 הבנה והבעה

קריאת הבנה: 
מאמרים וניתוחם 

על פי ממדי ההבנה 
השונים, כמפורט 

 בחוזר המפמ"ר

כתיבה הבעה: 
בסוגות שונות 

מגוונות ולמטרות 
כמפורט בחוזר 

 המפמ"ר

 הבעה בעל פה:
ריאיון, שיח 

מתוכנן או דיון, 
הרצאת דברים 

 )פרזנטציה(

 הבנה והבעה
קריאת הבנה: 

מאמרים וניתוחם על 
פי ממדי ההבנה 

השונים, כמפורט 
 בחוזר המפמ"ר

כתיבה בזיקה הבעה: 

למאמרים או שאינה 

 בזיקה אליהם

 לשון

 תחביר 

 שם המספר 

 הפועל 

 השם 

 ות היחסמיל 

 לשון

 השם 

 הפועל 

 מילות היחס 

 תחביר 
 שם המספר

 לשון

 תחביר 

  מערכת
 הצורות:

 הפועל והשם

 לשון

  :מערכת הצורות
 הפועל והשם

  שם המספר
 ומילות היחס

 תחביר 
 

 

 

 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_havana_habaa_lashon/chativa-elyona/havana-habaa-olim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_havana_habaa_lashon/chativa-elyona/havana-habaa-olim/
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 הספר הערבי-עברית לבית

 מקצוע חובה –יחידות לימוד  3

 מפמ"ר: ד"ר האני מוסא
 

  קישור לתוכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 014381קישור לשינויים בשאלון 

  קישור לשאלוני בגרות לדוגמה
  

 (70%נושאים בהערכה חיצונית )
 014-381סמל שאלון 

 (30%נושאים בהערכה בית ספרית )
 014-385סמל שאלון 

 סוגי טקסטים 

  הבנת הנקרא 

  שירה וסיפורת 

 הבעה בכתב 

 דרכי גזירה, צורנים, נטיית ידע לשון :

השם, שם המספר,  הפועל, נטיית

מילות קישור, מילות יחס ותיקוני 

 לשון

 הבעה בעל פה:

  )הרצאות דברים )פרזנטציה 

  קריאה בקול של טקסטים

 ספרותיים

 ראיון 

 ארגון תלקיט ורפלקציה 

  שיחה 

 משחקי תפקידים 

  דיון בציור, בצילום, במשדר רדיו או

 טלוויזיה

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1LP_J8F4WySkWIlUnP1kpkD6re0NcTjNl/view
https://drive.google.com/file/d/1LP_J8F4WySkWIlUnP1kpkD6re0NcTjNl/view
https://drive.google.com/file/d/178CJoDJwrune6L2swSYxvcv8jC7Fngq3/view
https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/phenotpagrot/home
https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/phenotpagrot/home
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 הספר הערבי-עברית לבית

 יחידות 5 -הרחבה ל –ד יחידות לימו 2

 
  קישור לתוכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

  וגמהקישור לשאלוני בגרות לד
  

 (70%נושאים בהערכה חיצונית )
 014-281סמל שאלון 

 (30%נושאים בהערכה בית ספרית )
 014-282 נבחני משנה, 014-283סמל שאלון 

 טקסטים מן המקורות 

 אגדות 

 סיפורת 

 שירת ספרד 

 שירת דור תש"ח 

 שירה צעירה 

  נטיית הפועל,  :)*(ידע לשון

, תורת משמעויות מבנה, תחביר

 ההגה והצורות

 מאמרי הגות 

 סיפורים קצרים 

 שירת אלתרמן וזך 

 שירת נשים 

 מילונאות 

 
 ייתכנו שינויים *

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LP_J8F4WySkWIlUnP1kpkD6re0NcTjNl/view
https://drive.google.com/file/d/1LP_J8F4WySkWIlUnP1kpkD6re0NcTjNl/view
https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/phenotpagrot/home
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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

 איאד מוהנאמפמ"ר: 
 

 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

89 

 עברית לבתי ספר דרוזים

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

 
 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת  

 
 
 

 (70%)נושאים בהערכה חיצונית 
 015-285סמל שאלון 

 

 (30%)נושאים בהערכה בית ספרית 
 015-282נבחני משנה  015-283סמל שאלון 

 
הבחינה תיערך בעברית מדוברת בכל 

 .סוגות הדיבור
 

 
 

 

 
עבודה בתחום הספרות בנושא המעניין את 

התלמיד ובהנחיית המורה, כגון: ז'אנר, 
תקופה, יצירה משמעותית, מוטיב, השוואה 

 בין יצירות וכדומה.
העבודה תיכתב בהתאם לכללי הכתיבה 

 האקדמית. 
 

ול אף הצגה של העבודה יחידה זו תכל
 והרצאה עליה. 

 
 
 

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

 מקצוע חובה  -יח"ל   3

 יח"ל 2 - הבנה, הבעה ודקדוק

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

יח"ל המפורט להלן ומשאלון בספרות  2בהיקף של  ודקדוק

 יח"ל המפורט באגף רוח וחברה(  1בהיקף של 

 יה בורבארהמפמ"ר: ד"ר ראו

 קישור לתוכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 לדוגמהקישור לשאלוני בגרות 

 
 (70%נושאים הערכה חיצונית )

 020-381סמל שאלון: 
 (30%ספרית )-נושאים בהערכה בית

 020-383סמל שאלון 
 קריאה והבנה פרק ראשון:

 תת נושאים: •
 טקסט עיוני •
 מכתב רשמי •
 מכתב אישי •
 מכתב רשמי •
 טקסט נרטיבי •
 טקסט שירי •

 הבעה בכתב פרק שני:
 תת נושאים

 טקסט עיוני •
 מכתב רשמי •
 אישימכתב  •
 מכתב רשמי •

 דקדוק פרק  שלישי:
  קישור לנושאים •

 

 : 20%חלופות ההערכה הבית ספרית המאושרות 
 מיזם כתיבה •
 מטלת ביצוע •
 עבודת חקר •
 פורטפוליו •

ריינות דיגיטליות ועבודה על יחידותו או
10% 

 נושאים בדקדוק: המסומנים בירוק
 

 קישור לנושאים •

 
 

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/
https://docs.google.com/document/d/18Vw7BkDt98F0KysxR13OMGo0WOTpVCQ5j4ndkP7o1VE/edit
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/bagrut-exam-materials/home/language-materials
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/bagrut-exam-materials/home/language-materials
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/bagrut-exam-materials/home/language-materials
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/bagrut-exam-materials/home/language-materials
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 יח"ל: 5 -המקצוע "ערבית לערבים" ניתן להרחבה ל

-020ן: יח"ל בלשון סמל שאלו 2: יח"ל החובה 3 .א

+  020181יח"ל בספרות סמל שאלון:  1. + 381

 020-383ספרית סמל שאלון -הערכה בית

או 020-273 : עבודת חקר בספרות יח"ל בחירה 2 .ב

+ בחינה חיצונית בלשון סמל  020-283בלשון 

-020או בחינה חיצונית בספרות  020-281שאלון: 

271. 

 קישור לנושאים בלשון 

 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/bagrut-exam-materials/home/language-materials
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/bagrut-exam-materials/home/language-materials
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 ערבית לדרוזים
 מקצוע חובה –יחידות לימוד 3

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

 מפמ"ר: וופא מועדי
 

 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

 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/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

 רות, לשון ורטוריקהכוללות ספ
 

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה
 
 

 
 
 
 

 (70%)נושאים בהערכה חיצונית 
 021-281סמל שאלון 

 (30%)נושאים בהערכה בית ספרית 
 021-283סמל שאלון 

 :الّثانية األدب وحدة ماّدة
 العاشر الّصف كتاب من

  القيس  امرئ معلّقة -
 أمّية بني مدح -
 الّدالّية -
 للّرسول اعتذار قصيدة من -
 العدوانيّ  اإلصبع ذي وصّية -
 اللّوحات أجمل لوحتي -
 نظرة -

 :عشر الحادي الّصف كتاب من
 الّدولة سيف عتاب -
 الغيث جادك -
 اإلمام وصف -
 العنبرّية معاذة -
 والمارد الّصّياد حكاية -
 أنفسنا نرّبي  كيف -
 فّنان غربة -

 :عشر الّثاني الّصف كتاب من
 وافتخار شكوى قصيدة من محتارات -
 المواكب -
 الّنهر يقول ماذا -
 نداء -
 والفجر المدينة -
 األمطار تحت -
 المطّوقة الحمامة هديل من -

קישור ( -מבחן פנימי בית ספרי  ) שפה 
 כנית הלימודים בשפהולת

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
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/
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 ערבית למגזר היהודי

 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 מפמ"ר: סיגלית שושן
 

 רטת באתר המפמ"רכנית הלימודים המפווקישור לת

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

onCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/TochnitLimudim/tochnitlimudim.htm
onCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/TochnitLimudim/tochnitlimudim.htm
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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 אנגלית

 מקצוע חובה –יחידות לימוד  3-4-5
 בחינה, יוזמה תלקיט, –הערכה בית ספרית 

 ציונה לוימפמ"ר: ד"ר 
 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

   קישור לשאלוני בגרות לדוגמה )בסוף חוזר המפמ"ר(

  קישור לעדכונים באנגלית

 יחידות לימוד: 4-5

 
 (30%)נושאים בהערכה בית ספרית  (70%)ת נושאים בהערכה חיצוני

 .הבנת הנשמע1

 . הבנת הנקרא2

 . כתיבה3

 . דיבור4

 תוכנית הספרות משולבת
 עם מיומנויות חשיבה

A. תלקיט 

B. בחינה בית ספרית 

C. יוזמה בית ספרית 

 
 יחידות לימוד: 3

 

 לנבחנים אינטרניים באנגליתהכתובים להלן סמלי השאלונים 

 
 "ליח 5 יח"ל 4 יח"ל 3

 016481 ה 016382 ג 016381 א

 016582 ז 016481 ה 016382 ג

 

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/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/English/InspectoratesDesk/
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 להלן סמלי השאלונים לבחינות בעל פה באנגלית לנבחנים אינטרניים
 
 

 יח"ל 5 יח"ל 4 יח"ל 3

16385 16485 

 16487או: 

 )מתוקשב(

16585 

 )מתוקשב( 16587או: 
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 עולם הערבים והאסלאם

 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 "ר: סיגלית שושןמפמ
 

 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/Olam_Aislam/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/Olam_Aislam/
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

 מפמ"ר: דוריס עובדיה
 

 ית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רכנוקישור לת

 
 

 

 נושאים בהערכה חיצונית

70% 

 017381סמל שאלון 

 נושאים בהערכה בית ספרית

30% 

 017283סמל 

יחידות לימוד  5טקסט  לא ידוע ברמה של 

 :הכולל

  שאלות הבנה 

  מטלת  כתיבה 

  מחסן  באמצעות תיאור של תמונה
 מילים

 עמ"ר   תשאל 

  כתיבה מודרכת של פיסקה 
 הקשורה לתמונה

 תרגילי שפה ודקדוק 

 בהבנת הנשמע  תרגיל 
 

ספרותיים  טקסטים 3עבודות שונות  על  3

 : שנלמדו במהלך השנה

 

טקסטים ספרותיים  2המורה המלמד יבחר 

מתוך רשימה המוצעת מטעם הפיקוח 

 להוראת הצרפתית. 

 

הטקסט השלישי ניתן לבחירתו של המורה 

סרטים  2וניתן להמרה לניתוח  המלמד

  .מתוך הפרויקט קולנוער

  3  מבדקים )מבחנים( הקשורים ליצירות

 שנלמדו

 

דף משוב המשקף את תהליך הלמידה של 

 התלמיד.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/FrancaisHebrow/Ma_Hadash/
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 רוסית
 יחידות לימוד  5 –מקצוע בחירה 

 מפמ"ר: גב' מריה ויניאר
 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

חיצוני( מיועד רק לתלמידים  40%)  585282שאלון  

 רנים, נבחני משנה ותלמידים בודדים.  אקסט

 

 (40%)נושאים בהערכה בית ספרית 
585283 

 י"ב-י"א-כיתות י' 

 (60%) נושאים בהערכה חיצונית
585381 
   י"ב-כיתות י"א

 ( 20%תלקיט) 
י"א -המטלות מתבצעות על פני שנתיים לפי החלטת ביה"ס )י'

 י"ב(-או י"א

 (2הכנת  יומני קריאה   ) 

 (2ם)הגשת פרויקטי 
   

 (20%מבחן בע"פ )    
 נערך באותה שנה עם המבחן בכתב אך לפניו

 (10%שיח על ספרים שנקראו)-דו 

  :אתרי מורשת ותיירות/היסטוריה    תרבותדיאלוג בנושאי/ 
 (10%) /מנהגים

      או                                                                                       

 מבחן בע"פ בספרות רוסית לעולים חדשים ותלמידי נעל"ה

 הבנת הנקרא 

 הבנת הנשמע 

 אוצר מילים ודקדוק 

 תחביר 

 חיבור 
 

 הערכה חלופית:

  תלקיט הכולל  הכנת יומני קריאה, הגשת פרויקטים על
 תרבות, היסטוריה, אתרי מורשת ותיירות, מנהגים.  

 ת, מצגות ניתנת אפשרות לעבודות יצירתיות, עבודה בקבוצו
 וכו'   

  מפורט בתוכנית וכולל כלי   40%חומר הלימוד במסגרת
 הערכה

  ציון בית ספרי הנו ציון משוכלל המורכב מתוצאות למידה
 משמעותית ומבחן בע"פ

 

 

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

 גולדפר צ'רניצקי סאלימפמ"ר: 
 

 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/espanol/jozer_mafmar_2019.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

 מפמ"ר: ד"ר אנבסה טפרה
 

  כנית הלימודים המפורטת ולשאלוני בגרותוקישור לת

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 קהת -כהן מפמ"ר: תמר 
 

 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

 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
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 גרמנית
 מקצוע בחירה –יחידות לימוד   5

 ליאורה אללימפמ"ר: 
 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 קהת -כהן מפמ"ר: תמר 
 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 מפמ"ר: דבורה קאסמאן
 

 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

  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 

 נתיב העיוניב מדע וטכנולוגיה לכל )מוט"ל(

 פיסיקה

 ביולוגיה

 כימיה

 מדעי הסביבה

 מדעי כדור הארץ

 חקלאות
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 מתמטיקה

 יחידות לימוד  3

 מפמ"ר: נרית כץ
 

 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Mivne.htm
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         מדע וטכנולוגיה לכל )מוט"ל(

 בנתיב העיוני

 יחידות לימוד  5

 רונית פרץמפמ"ר: 
 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

 (70%)בהערכה חיצונית  םנושאי
 704361סמל שאלון בכתב 
 704385סמל שאלון בע"פ  

 (30%) בהערכה בית ספרית םנושאי
 704283סמל שאלון 

 מדע והנדסה .1

שאי נו 6לבחירה** מתוך  שלושה נושאים .2
 :  החובה

 כוחות ותנועה  .א
 קרינה וגלים  .ב
 מיקרואורגניזמים וביוטכנולוגיה. .ג
 האדם ובריאותו: מערכת ההובלה   .ד
 האדם ובריאותו: מוח ומערכת העצבים .ה
 חומרים  .ו

 
  אחד לפחות ממדעי החיים ואחד לפחות **

 ממדעי החומר
 

 הערכה על ידי מבחן חיצוני בכתב
 

ם ומדעי ממדעי החיי * שלושה נושאים נוספים
החומר וביטויים במטלות ביצוע דיגיטליות, 

משולבות רעיונות מדעיים מיומנויות חשיבה 
 .בתלקיט הדיגיטליוייצוגם 

 

 *שלא נבחנו עליהם בכתב

 

 תהליכי החקר המדעי והתיכון ההנדסי 

בתהליך חקר מדעי או תיכון מעשית התנסות 

 .הנדסי

 הערכה על ידי בוחן חיצוני בעל פה

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Motav/TocnitLimodim/mivne/
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 הפיזיק

 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 מפמ"ר: ד"ר צבי אריכא
   כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רוקישור לת

   קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 (30%)נושאי הלימוד בהערכה בית ספרית  (70%)נושאי הלימוד בהערכה חיצונית 
 036283סמל שאלון 

 משקל הנושא

)%( 

 
 הן:אחת מהאפשרויות הבאות או צירוף של

 

 :אפשרות א'

 ", מהתכנים:קרינה וחומרב"חלופת הערכה 

תופעות יסודיות של האור, ייצוג מהלך האור 
באמצעות קרניים; גלים מכניים 

 -ואלקטרומגנטיים; מבוא לתורת הקוונטים 
המודל הדואלי של האור; מבנה האטום; הגרעין 

 ומבוא לחלקיקים יסודיים
 
 :או אפשרות ב'ו/
 

 , באישור מדריך מפמ"רית"כנית בית ספרו"ת
 
 

 :ו/או אפשרות ג'
 

פרויקט בפיזיקה במסגרת "פיזיקה בגישה 
 מחקרית"

מכניקה )כולל נבחני משנה 
 ואקסטרניים(:

קינמטיקה; דינמיקה; התנע ושימורו; 
אנרגיה מכנית ושימורה; תנועה 

 הרמונית פשוטה; כבידה.

30 

חשמל )כולל נבחני משנה 
 ואקסטרניים(:

ן והשדה החשמלי; פוטנציאל חוק קולו
קיבול וקבלים; מעגלי זרם ישר; 

השדה המגנטי; השראה 
 אלקטרומגנטית. 

25 

 מעבדה

 אחת מהאפשרויות הבאות:

 15 מעבדה "רגילה" או פרויקט

 15 מעבדת חקר

שאלון חקר )לנבחני משנה 
 ואקסטרניים(

15 

 כתבשאלון ב –לנבחני משנה ואקסטרניים  30%נושאי לימוד 
 036282סמל שאלון 

 "קרינה וחומר":
תופעות יסודיות של האור, ייצוג מהלך האור באמצעות קרניים; גלים מכניים ואלקטרומגנטיים; מבוא 

 המודל הדואלי של האור; מבנה האטום; הגרעין ומבוא לחלקיקים יסודיים -לתורת הקוונטים 

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

 ר אירית שדהד"מפמ"ר: 
 

   קישור לתוכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

   לדוגמהקישור לשאלוני בגרות 

 (70%)נושאי הלימוד בהערכה חיצונית 
 043-387או  043-381 -( 55%סמל שאלון עיוני )

 043-386 -( 15%סמל שאלון מעבדה )

 (30%)נושאי הלימוד בהערכה בית ספרית 
 043-283סמל שאלון 

 043-282לנבחני משנה 
 נושאי ליבה:  3

 גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס,  -

 התא מבנה ופעילות,  -

 אקולוגיה -

 נושאי העמקה  3

 המורה בוחר נושא אחד מתוך שלושה:   

 פיזיולוגיה השוואתית -

 בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית -

 חיידקים ונגיפים בגוף האדם -

אותם נושאים מהווים בסיס לבחינת המעבדה, 
 הבודקת גם מיומנויות חקר ומיומנויות טכניות.

 הערות: 

לבחינה  אפשר לבחור להגיש את התלמידים -
 עיונית בגרסה רגילה או בגרסה מתוקשבת.  

לתלמידים הלומדים ביוחקר ברשת,  -
פה כחלופה לבחינת  -מתקיימת בחינה בעל

 המעבדה.

 עבודת חקר מעשי בנושא ביולוגי 
 )בד"כ מבוסס נושאי ליבה(:

 תכנון העבודה, ביצוע וכתיבת עבודה.
 
 
 

סיור אקולוגי מבוסס הכרת בית גידול, 
מים החיים בו, יחסי גומלין האורגניז

 והתאמות.
 
 
 
 

 :ותהער
 
סמלי השאלונים לביוחקר ברשת שונים  -

 מפמ"רהומפורטים באתר 
 

נבחני משנה ייבחנו במבחן עיוני בדגש  -
חקר במקום ביצוע עבודת החקר. פירוט 

 התכנים באתר המפמ"ר
 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/TochnitLimudim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/TochnitLimudim/
http://edu.gov.il/special/students/Pages/SheelonimPtr.aspx
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  כימיה
 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 מפמ"ר: ד"ר דורית טייטלבאום
 

 כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר  וקישור לת

 שור לשאלוני בגרות לדוגמהקי

 

 

 

 

https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/students-evaluation-main.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/students-evaluation-main.aspx
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 מדעי הסביבה
 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 סאמיה אבו חיטמפמ"ר: 
   מ"רכנית הלימודים המפורטת באתר המפוקישור לת

   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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 מדעי כדורי הארץ
 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 מפמ"ר: פרופ' ניר אוריון

 

 

  כנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר וקישור לת

 

 (60%)נושאים בהערכה חיצונית 
 062-381סמל שאלון: 

 062-382סמל שאלון לנבחני משנה: 
 

 (40%)ת ספרי-נושאים בהערכה בית
 062-283סמל שאלון: 

 062-282סמל שאלון לנבחני משנה: 

 נושאי הליבה: 
 מחזור חומרי כדה"א ומערכות כדה"א -  
מבנה כדה"א, תיאורית הלוחות  -  

 ומערכות כדה"א
 

 הערכה:
 בחינת שדה -  
 בחינה עיונית -  
 תיק עבודות -  

 

 נושא הליבה:
 מערכות כדה"א והפלנטות -  
 

 הערכה:
 מחקר זוטא בשדה ובמעבדה -גיאוטופ  -  

 מצגת מחקר אישי -  

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafMadaim/Tochnit_Limodim_kadurhaaretz.doc
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 מדעי החקלאות

 מקצוע בחירה –יחידות לימוד  5

 יואל אבנימפמ"ר: 
 

  ית הלימודים המפורטת באתר המפמ"רכנוקישור לת

   קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 
 במקצוע קיימים שלושה תחומים, ולכל תחום בחינה שונה

 כנית הלימודים(וחים מתוך ת)הפרקים המצוינים בטבלאות לקו

 

 תחום התזונה

 

 

 ערכה חיצוניתה
 46388סמל שאלון: 

 46283סמל שאלון  -הערכה חלופית
 ערכה חיצוניתה 46282 -לנבחני משנה

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

 בעלי החיים ענף

 
 46283סמל שאלון  -הערכה חלופית 46381סמל שאלון  -הערכה חיצונית

 46282 -לנבחני משנה

 ה. נושאים כלליים

 . מבוא 1ה.

 גידול בעלי חיים בתנאי אקלים שונים  2ה.

 . החקלאות כספק מזון 3ה.

 -עלי חיים במשק החקלאי . גידול ב4ה.
 מטרות נוספות

 . היבטים סביבתיים 6ה.

 . מחלות, ודרכי מניעה וטיפול8ה.
 

 ה. נושאים כלליים

 . כלכלת הענף החקלאי5ה.

 . הגיינה, תברואה, חיסונים7ה.

 ו. מערכות ותהליכים
 . רבייה1ו.
 . הזנה ומערכת העיכול2ו.

 . תהליך החקר המדעי ותהליך התיכון3ו.

שאים לבחירה בהתאם לענף נו ז.
 ההתמחות

 . עופות1ז.

 . בקר וצאן 2ז.

 . דבורים 3ז.

 .  סוסים4ז.

 . כלבים5ז.

 . מחלות1ז.

 . מחלות2ז.

 . מחלות3ז.

 . מחלות4ז.

 . אילוף כלבים, מחלות5ז.
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 מדעי החקלאות

 צומחהתחום 

 
 הערכה חיצונית

 46371סמל שאלון 

  תהערכה חלופי

 46282בחני משנה לנ   46283סמל שאלון 

 א. נושאים כלליים 

 . מבוא  1א.

 .  אזורי גידול חקלאיים בארץ 2א.

 . הקרקע כבית גידול לצמח3א.

 . כלכלת המשק החקלאי5א.

 . הדברת עשבים 8א.
 

 א. נושאים כלליים 

 סוגי סלעים: מוצא ומאפיינים

 . החקלאות כספק מזון 4א.

 . היבטים סביבתיים6א.

 ודרכי טיפול. מחלות מזיקים 7א.
 

 
 ב. ענפי שדה 

 . התפתחות הענף בארץ ובעולם1ב.

 . מיון צמחים2ב.

 . תנאי אקלים   3ב.

 . הכנת קרקע    4ב.

 . מחזור זרעים5ב.

 . זריעה ושתילה7ב.

 ריבוי אל זוויגי -. ריבוי וגטטיבי  8ב.

 . השקיה9ב.

 . יצירת הפרי10ב.

 . גיזום11ב.

 . דילול עצים במטע12ב.

 וף יבול ושיווק. איס13ב.

 ב. ענפי שדה 

 . דישון וזיבול6ב.

 . תהליך החקר המדעי ותהליך התיכון14ב.

 ג. ענפי גן ונוי
 . ענפי הנוי בארץ ובעולם1ג.
 ים. מיון צמחים לפי מדדים שונ2ג.
 . הגן ואיכות הסביבה3ג.
 . תפקידי הגן4ג.
 . בתי צמיחה לגידול צמחים5ג.
 . מצעי גידול6ג.
 ע לגן. הכנת הקרק7ג.
 . שתילה ונטיעה8ג.
 . השקיה9ג.
 . ריבוי זוויגי11ג.
 זוויגי-ריבוי אל –. ריבוי וגטטיבי 12ג.
 . גיזום בצמחי גן13ג.
 . המדשאה14ג.
 . תוצרת ושיווק15ג.

 ג. ענפי גן ונוי
 . דישון וזיבול10ג.
 . תהליך החקר המדעי ותהליך התיכון16ג.
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  אגף אמנויותאגף אמנויות
 

 

 אמנות חזותית 

 מוסיקה

 מחול

 קולנוע

 תאטרון
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 אמנות חזותית
 צועות בחירה מק -יחידות לימוד 5

 מפמ"ר: ד"ר סיגל ברקאי
 

 כנית המפורטת באתר המפמ"רולת

 קישור לבחינת דוגמה באתר המפמ"ר

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Omanut/TochnyotLimudim/HativaElyonaEyuni/tochnitlimudim.htm
http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2018/6/HEB/50381.pdf
http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2018/6/HEB/50381.pdf
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 מוסיקה
 מקצוע בחירה -יחידות לימוד 5

 מפמ"ר: בצלאל קופרווסר
 

  המפמ"ר קישור לחוזר

 50% משימות להערכה בית ספריות )יחב"ס( 50%     בחינה חיצונית

 15% ליבה תורת המוזיקה )+פ"ש(  -

 15% ליבה תולדות היצירה המוזיקלית  -

 10% התמחות תורת המוזיקה  -

 10% התמחות תולדות היצירה המוזיקלית  -

 5% התמחות תורת המוזיקה  -

 8%פיתוח שמיעה   -

 10% התמחות היצירה המוזיקלית תולדות  -

 17%ביצוע   -

 10%הרחבה לבחירת הרכז   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/DvarHamafmar/HozreyMafmar.hm
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 מחול
 מקצוע בחירה -יחידות לימוד  5

 פנחסי-הילה קובריגרומפמ"ר: 
 

 כנית המפורטת באתר המפמ"רולת קישור

 בכתב וביצוע    –הערכה בית ספרית 

 

 

 

 

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

 איבנה רטנרמפמ"ר: 
 קישור לאתר המפמ"ר

 (50%נושאים בהערכה חיצונית )
 061387סמל שאלון 

 (50%ת )נושאים בהערכה בית ספרי
 061282לנבחני משנה  061283סמל שאלון 

 הפקת פרויקט גמר בוידאו 
 קריטריונים להערכה:
 הסרט כפרויקט גמר,

 תיק הפקה
 נייר עמדה

 פרויקט חצי גמר
 מפגש עם התלמיד/ה

 
 

 יסודות השפה הקולנועית )כיתה י' (
 צילום , תאורה וקומפוזיציה

 תיאוריות
 פס הקול

 עריכה
 הנרטיבי הקולנועיהתסריט, הסיפור 
 הדמות הקולנועית

 עיצוב אמנותי
 תהלך ההפקה

 פרקים מתולדות הקולנוע:
 קלנוע אילם

 קולנוע רוסי 
 

 י"ב ( –אמנות הקולנוע )כיתה י"א 
 תחנות יסודי בקולנוע

 קולנוע ותיאוריה
 קולנוע ישראלי
 קולנוע תיעודי

 ז'אנרים בקולנוע
 תיאורית האות'ר/היוצר

 נושא בחירה
 

 הערכה:
עבודת חקר: שוט    –הערכה חלופית  –כיתה י' 

 (30%ביי שוט )
 בחינה בית ספרית באישור מפמ"ר –כיתה י"ב 
 (70%ציון סופי )

שקלול בין הערכה חלופית )כיתה י'( לבין ציון 
 הבחינה )כיתה י"ב(

 

https://pikuahblog.wordpress.com/
https://pikuahblog.wordpress.com/
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 תאטרון
 מקצוע בחירה -יחידות לימוד 5

 לוי-מפמ"ר: אפי וישניצקי
 טת באתר המפמ"ר:כנית המפורוקישור לת

כנית הלימודים למסגרת שעות הלימוד במקצוע: אמנות והלימה בין ת

 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

 

 ינוך גופניח

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

 גיא דגןמפמ"ר: 
 

 המפורטת באתר המפמ"רכנית הלימודים וקישור לת

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 שימו לב, במסמך זה:

*חלו שינויים בהרכב המשקלות של פרקי הלימוד השונים החל 

 משנה"ל תש"ף.

*חלו שינויים בחלק מספרי הלימוד בפרק "תולדות החינוך הגופני 

והספורט", בתוקף החל משנה"ל תש"ף לכיתות י' )כלומר, בשנה"ל 

תשפ"א הבחינה החיצונית לכיתות י"א תכלול שאלות מפרקי הלימוד 

 החדשים(. נשלח מכתב מפורט אל בתי הספר על כך.

 (55%נושאים בהערכה חיצונית בכיתה י"א )
 041-381מל שאלון ס

 (:45%נושאים בהערכה בית ספרית בכיתה י"ב )
 (20%הערכה חלופית עיונית ) 041-263סמל שאלון 
 (25%הערכה חלופית מעשית ) 041-273סמל שאלון 

 (041-282)לנבחני משנה 
 
 

 תולדות החינוך הגופני והספורט

 %20 –עיוני 
 

יים היבטים פיזיולוגים קינסיולוג – בחירה להרחיב
 ובריאותיים בחינוך גופני

 
 מעורבות מסלולי אספקת האנרגיה במנוחה ובמאמץ יוון הקלאסית

 חומרי הדלק למסלולי אספקת האנרגיה הספורט באסלם ובנצרות
ישראל בתנועה האולימפית: היבטים היסטוריים, מדיניים 

 וספורטיביים
 אספקת אנרגיה וצריכת חמצן

 מרבי, במאמץ מרבי ובהתאוששות-צריכת חמצן במאמץ תת ימפיים היהודייםמשחקי המכביה: המשחקים האול
 סף חומצת החלב ספורטאים יהודים בולטים במשחקים האולימפיים

 הערכת רמת התפקוד של המערכות האנאירוביות ספורט הנשים בישראל: עבר הווה ועתיד
 הערכת רמת התפקוד של המערכת האירובית פסיכולוגיה של הספורט

 התעייפות והתאוששות של המסלולים לאספקת אנרגיה אבני דרך בפסיכולוגיה של הספורט
 אפקט אימון של אימוני כוח אישיות

 אפקט אימון של אימוני מהירות מוטיבציה
 מאפייני הפעולה של היחידה המוטורית והשריר השלם לחץ כאמצעי להצלחה

 תורת הכושר הגופני
 

 סמים בספורט

 עישון סיגריות בספורטגורמי הישג 
 מאמץ גופני באקלים חם ובאקלים קר מרכיבי הכושר הגופני

 בפסיכולוגיה של הספורט ותורת הפנאי – או בחירה להרחיב מרכיבי הכושר הגופני הפסיכו מוטוריים
 

 קבוצת הספורט כצוות עקרונות אימון
 נשים בספורט שיטות אימון לפיתוח כוח
 היבטים קוגנטיביים ולתשיטות אימון לפיתוח סב

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Bagrut/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Bagrut/Dogmaot_Lebhinot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Bagrut/Dogmaot_Lebhinot.htm
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היבטים ביולוגיים, קינסיולוגיים ובריאותיים בחינוך 
 גופני

 

 מסוגלות עצמית

 פעילות גופנית ואיכות חיים הרכב הגוף: הגוף הרזה ושומן הגוף
 פעילות גופנית לאנשים עם מוגבלות מפרקי הגוף

 הפסיכולוגיה של פציעות הספורט מחלות לב וכלי דם
 הגישות השונות לנושא הפנאי מערכת העצבים

עקרונות בתכנון פעילות גופנית כמרכיב בתחזוקת גוף 
 האדם

 עשר דרכים להטמעת חינוך לפנאי במערכת

 הפנאי כהזדמנות שנייה –מחינוך לחניכה  שרירי השלד: היכרות, מבנה וסוגי התכווצות
 פנאי ופוליטיקה תאוריית ההחלקה –מנגנון ההתכווצות 

 (25%מעשי ) קת אנרגיהמסלולי אספ
 

 כושר גופני מערכת הנשימה
 ענף ספורט נבחר או ריקודי עם או קורס עוזרי מדריך מערכת הדם

העמקה בענף ספורט נבחר וארגון אירועי חינוך גופני וספורט  
או קורס מדריכים פנימי בענף ספורט נבחר או קורס 

 מדריכים חיצוני בענף ספורט נבחר
בהדרכה או בארגון אירועי חינוך גופני תרומה לקהילה:  

 וספורט
 קורס עזרה ראשונה 
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  חובה ה מקצועות

 למגזר החרדי
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 תנ"ך עצמאי
 חובה –יחידות לימוד  3

 אחראית: רות אלמליח
 

 קישור לתוכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור למבחני הבגרות לדוגמה

 

 

 
 

 

 

 40%נושאים בהערכה חיצונית 
 003381סמל שאלון 

 60%נושאים בהערכה בית ספרית 
 003373, 003383סמל שאלון 

חומש שמות פרשיות: בא,  תורה עיון:
 בשלח, יתרו, משפטים )ענין מתן תורה(

חלופות חלופה אחת  שתייש לבחור 
מחלופות א' , ב' וחלופה שניה מחלופות ג', 

 ד':
חלופה  פרקי עיון בספר ישעיה

אחת 
 מתוך: 

ורה חלופה א': עיון בת
 בחומשים בראשית ודברים

חלופה ב': בקיאות בספרים   פרקי עיון בספר יחזקאל 
בראשית, שמות, במדבר, 

 דברים.
חלופה  פרקי עיון בספר ירמיה

אחת 
 מתוך:

 חלופה ג': נביאים ראשונים

מגילות,  –חלופה ד': כתובים   פרקי עיון בספר תהלים
 קהלת משלי, עזרא ונחמיה.

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://cmsedit.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Tanach/BagrutTashav.htm
http://cmsedit.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Tanach/BagrutTashav.htm
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 יתנ"ך עצמא

 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 לתוכנית

 קישור למבחני הבגרות לדוגמה

 

 
 
 

 60%נושאים בהערכה חיצונית 
 )שאלון חיצוני משותף לשתי הרמות:

 (40%יח"ל הגבר  2+  30%ל יח" 5יח"ל ו 3 
 40% 00328140  20% 003381סמל שאלון 

 40%נושאים בהערכה בית ספרית 
 20% 003573, 20% 003583סמל שאלון 

חומש שמות פרשיות: בא, בשלח, יתרו,  תורה עיון:
 משפטים )ענין מתן תורה(

לפחות אחת מהן  –חלופות  שלוש יש לבחור 
 מחלופות ד' או ה'

עיון בתורה בחומשים בראשית  :חלופה א' בספר ישעיהפרקי עיון 
 ודברים

 : חומש ויקראחלופה ב' פרקי עיון בספר יחזקאל 

:  בקיאות בספרים בראשית, שמות, חלופה ג' פרקי עיון בספר ירמיה
 במדבר, דברים.

 : נביאים ראשוניםחלופה ד' פרקי עיון בספר תהלים

 שית לך לך. תורה עיון: חומש בראשית פרשיות: ברא
חומש דברים: פרשיות: דברים, ואתחנן, ראה, 

 שופטים.

מגילות, קהלת, משלי,  –כתובים  :חלופה ה'
 עזרא ונחמיה.

  פרקי עיון בספר מלכים.

  פרקי עיון בספר ישעיה

  פרקי עיון בתרי עשר

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

 אחראית: רות אלמליח
 

 קישור לתוכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 40%ם בהערכה חיצונית נושאי
 004-381סמל שאלון 

 60%נושאים בהערכה בית ספרית 
-004, 004-373פריים יסמלי שאלונים בית ס

383 
 004-382סמל שאלון לנבחני משנה 

 הכל חוץ מהנ"ל ביחידה החיצונית  –שבת  פרקים ה', יב', יג'. –שבת 

 חגים תפילה

 מצוות התלויות בארץ  ברכות

 שמיטה  הלכות יום טוב

 פרק ב' עם ברטנורא –פרקי אבות  כשרות  

 הלכות תשובה –רמב"ם  בן אדם לחברו

 קטעי רמב"ן מצוות שונות

 מסילת ישרים 

 ספר החינוך: הקדמה + מצוות 

 המבי"ט, שער התפילה 

 מאמר הכרת הטוב –שיחות מוסר  

 קונטרס החסד 

 שער התשובה –חובות הלבבות  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Yahadut/tochnit_tasha.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Yahadut/tochnit_tasha.htm
http://cmsedit.education.gov.il/EducationCms/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bE429E595-C7CF-4A85-9B93-BA44F5664818%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fMazkirut_Pedagogit%2fMikzootAzmaeem%2fYahadut%2fBagrutTashav%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://cmsedit.education.gov.il/EducationCms/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bE429E595-C7CF-4A85-9B93-BA44F5664818%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fMazkirut_Pedagogit%2fMikzootAzmaeem%2fYahadut%2fBagrutTashav%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
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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 לתוכנית

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 
    60% נושאים בהערכה חיצונית

 )שאלון חיצוני משותף  לשתי הרמות:
 (40%יח"ל הגבר  2+  20%יח"ל   5יח"ל  ו 3 

 004-281, 004-381סמלי שאלונים 

 40%נושאים בהערכה בית ספרית 
 004-583, 004-573פריים יסמלי שאלונים בית ס

 004-582סמל שאלון לנבחני משנה 

 הכל חוץ מהנ"ל ביחידה החיצונית  –שבת  פרקים ה', יב', יג'. –שבת 
 חגים תפילה
 מצוות התלויות בארץ  ברכות

 שמיטה הלכות יום טוב 
 תמצוות שונו כשרות  

 פרק ב' עם ברטנורא + רבינו יונה –פרקי אבות  בן אדם לחברו
 עד פרק ג' )הלכה ו'( –הלכות תשובה  –רמב"ם  מצוות שונות
 יח"ל  3 –מקביל ל  –קטעי רמב"ן  הקדמה, ומצוות בנושא תפילות וברכות. –ספר החינוך 

ספר החינוך: שבת, חגים, כשרות, מצוות התלויות בארץ,  הכוזרי
 יח"ל. 3 -מורחב מ –ת שבין אדם לחברות מצוו

 המבי"ט, שער התפילה רמב"ם, הקדמה לפירוש המשנה
 מאמר הכרת הטוב –שיחות מוסר  רמב"ם, שמונה פרקים

 יח"ל  3 –מורחב מ  –קונטרס החסד  רמב"ם, י"ג עיקרי אומנה
ח"ל שער עבודת י 3 -מקביל ל–שער התשובה  –חובות הלבבות  רמב"ם, הלכות יסודי התורה פ"ה

 האלוקים
 פ"ב עם ברטנורא + רבינו יונה –פרקי אבות  ח' –פרקים ה'  –רמב"ם הלכות תשובה 
  רמב"ם, הלכות מלכים

רמב"ן על התורה: הקדמה, חוקים, שילוח הקן, 
 חשיבותה של ארץ ישראל.

 

  דרשות הר"ן 
  ט'. –מסילת ישרים, הקדמה ופרקים א' 

  מהר"ל, דרך חיים
  ב מאליהו, קונטרס הבחירהמכת

  קובץ מאמרים, מאמר על אמונה
  חזו"א, אמונה ובטחון א' )מסעיף י'( ב'

  נתיבות שלום, טהרת המידות
  מאמר על השבת  –הרב חיים פרידלנדר 
  מאמר על הצניעות  –הרב חיים פרידלנדר 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Yahadut/tochnit_tasha.htm
http://cmsedit.education.gov.il/EducationCms/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bE429E595-C7CF-4A85-9B93-BA44F5664818%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fMazkirut_Pedagogit%2fMikzootAzmaeem%2fYahadut%2fBagrutTashav%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://cmsedit.education.gov.il/EducationCms/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bE429E595-C7CF-4A85-9B93-BA44F5664818%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fMazkirut_Pedagogit%2fMikzootAzmaeem%2fYahadut%2fBagrutTashav%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
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 סטוריה עצמאייה
 חובה –יחידות לימוד  2

 אחראית: רות אלמליח
 קישור לתוכנית הלימודים באתר המפמ"ר

 שור לשאלוני בגרות לדוגמהיק

 
 

 70%נושאים בהערכה חיצונית 
 030-281סמל שאלון 

 30%נושאים בהערכה בית ספרית 
030-283 

מדיניות שנאת ישראל בתקופת שלטון הצארים  תנועות ושיטות בעמ"י במאות הי"ח והי"ט

 ברוסיה, היהודים בתקופת השלטון הקומוניסטי.

ותחילת  19-אנטישמיות מודרנית מסוף המאה ה ישן מול חדש. –ארץ הקודש  –אל ארץ ישר

 20-המאה ה

מלחמת העולם השנייה והפתרון הסופי: מהלכים  ארץ ישראל תחת שלטון המנדט הבריטי

 עיקרים.

המדיניות נגד היהודים, דרכי  התמודדות, קידוש 

 ה' בחיים ובמוות. העולם היהודי לאחר החורבן.

 2-הדילמה של הישוב בתקופת מלחמת העולם ה התפוצות יהדות

הפעילות המדינית והחרפת המאבק בברטים 

 - 1945לקראת עצמאות מדינת ישראל בשנים 

1948 

מדינת ישראל מהכרזת המדינה עד מלחמת יום 

 הכיפורים

 מלחמת השחרור

 

 

 

 

 

 

 

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/History/BagrutTashav.htm
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 אזרחות עצמאי
 חובה –יחידות לימוד  2

 : רות אלמליחאחראית
 

 קישור לתוכנית הלימודים המפורטת באתר המפמ"ר

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


 

 

136 

 עברית עצמאי 

 חובה –יחידות לימוד  2

 אחראית: רות אלמליח
 המפורטת באתר המפמ"ר קישור לתוכנית הלימודים 

 קישור לשאלוני בגרות לדוגמה

 

 
 

 )לבתי ספר שבפיילוט בלבד(

 
 

 החלופות
 

 פרקי בחירה - 30%
 הערכה בית ספרית )כיתה י'(

 075-283סמל שאלון 

 בחינה חיצונית 70%
 )כיתה יא', יב'(

 075-281סמל שאלון 
 

 אפשרות א'
 ציר טקסטואלי

 הבעה והבנה
 פרקי הבחינה ציר לשוני

 15%  
 הבעה והבנה

כתיבת טיעון בזיקה 
 לכמה מקורות מידע.

 שניהתמקדות ב
מהלכי כתיבה ארוכי 

 טווח.
 

15% 
 -לפי תוכנית מצומצמת  תחביר

 בשירות ההבנה וההבעה
 
 

כל השנים  מערכת הצורות תילמד
 (70%לצורך המבחן החיצוני )

  – הבנה והבעה
שאלות בממדי הבנה 
שונים וסיכום ממזג 

 למטרת סקירה
 

ברמה  מערכת הצורות
 מעמיקה

 
שם המספר, אותיות 

השימוש ומילות 
 היחס

 
 בלי תחביר

  15% אפשרות ב'
 הבעה והבנה

כתיבת טיעון בזיקה 
 לכמה מקורות מידע.

 שניהתמקדות ב
בה ארוכי מהלכי כתי

 טווח.
 

15% 
ברמה  –לפי תוכנית  תחביר:

 מעמיקה
 

לפי  –פועל  ושם  מערכת הצורות
 תוכנית מצומצמת.

)בשירות  יסודות תורת ההגה
 התקינות(: שוואים ודגשים

 –הבנה והבעה 
שאלות בממדי הבנה 
שונים וסיכום ממזג 

 למטרת סקירה
 

 ברמה מעמיקה תחביר 
 

 בלי מערכת הצורות

 שילוב מיזם בהערכה  אפשרות ג'

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

 אחראית: רות אלמליח
 

 המפמ"ר קישור לתוכנית הלימודים המפורטת באתר

 קישור לשאלוני הבגרות לדוגמה
 

 
 

 

 נושאים בהערכה חיצונית
 70% 

 010281סמל שאלון 

 נושאים בהערכה בית ספרית
 30% 

 010283סמל שאלון 
 שירי קדש ופיוטים:

 הפיוט הקדום בארץ ישראל וסביבותיה. -
 הפיוט המאוחר בספרד -
 שירי ציון  -
 שירי אומה -
 שירי יחיד -
 שירים בשבח הבריאה -

 ספרות בנושא השואה
 פרוזה, שירה

 עברית חדשה שירה 
 שירה דידקטית מחשבה והגות  -
 שירה אלגורית -
 שירה לירית -
 שירה העוסקת בבין אדם לחברו -
 שירה העוסקת בבין אדם למקום -
 (שירה ארס פואטית )האמנות בשירה -

 המשל
 בפרוזה, ובשירה

 

 הסיפור הקצר העברי
 סיפורים חסידיים -
 סיפורי עלילה, התמודדויות אישיות וחברתיות. -
 .סיפורי אופי -
 סיפור ארס פואטי האמנות בסיפור. -
 נובלה. -
 סיפורים מתורגמים   -

 נושא זמן
 שירה

 רשימות )פלייטונים(
 ביקרות חברתית  -
 ביקורת אישית -
 מוסר וערכים -

 

 דרמה עברית 
 קריאה מונחת מחזה אלגורי -

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