
 
 הפקוח על הוראת המקרא

בחינוך הממלכתי    

 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 

 07/12/20, שני כ"א כסלו תשפ"א יום

 תנ"ך ממלכתי   -יח"ל  2בחינת הבגרות   ות"ל  שינוי חוקי מענה  

   1261שאלון  

 א "השינוי המוצע חורף קיץ תשפ  בשגרה 
מספר   נושא   פרק 

 שאלות 
מספר  
 סעיפים 

 בכל שאלה  

מספר   ניקוד לכל שאלה 
 שאלות 

מספר הסעיפים 
 בכל שאלה 

 בשאלה  ניקוד לכל סעיף  ניקוד  לכל שאלה 

 בראשית   ראשון 
 

סעיפים    3 2
 חובה 

 

2 x20=40  2- 
 אין שינוי  

2 –  
 יש  שינוי 

2 x20=40  =   נק'  8סעיף א'  חובה 
 

 נק' 12= סעיף ב'/ג'
 

 שמות   שני 
 

סעיפים   3 1
 חובה 

 

1 x20=20    1-   
 אין שינוי

2 – 
 יש שינוי 

1 x20=20  =   ק'נ 8סעיף א'  חובה   
 

  נק'  12= סעיף ב'/ג'
 

 -סעיפים  2  2 נושאי בחירה  שלישי 
 סעיף א חובה 

סעיף נוסף  
 לבחירה  

2 x14=28 1- 
 יש שינוי  

נושא אחד   
 לבחירה  

2 – 
 אין שינוי 

1 x28=28 נק 12 חובה  -סעיף א' 
 

 נק' 16–סעיף נוסף  לבחירה 
 
 

קטע להבנה  רביעי 
 וניתוח 

 -סעיפים  2 1
-סעיף א

 חובה 
סעיף נוסף   

 לבחירה  

1 x12=12 1 – 
 אין שינוי 

2- 
 אין שינוי  

1x12=12 'חובה  -סעיף א 
 נק'  7 

 
 –סעיף נוסף לבחירה 

 נק' 5
 



 
 הפקוח על הוראת המקרא

בחינוך הממלכתי    

 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

   1264שאלון  

 א "חורף קיץ תשפ  השינוי המוצע בשגרה 
מספר   נושא   פרק 

 שאלות 
 מספר סעיפים
 בכל שאלה  

ניקוד לכל 
 שאלה 

מספר   מספר השאלות 
הסעיפים בכל  

 שאלה 

 בשאלהניקוד לכל סעיף  ניקוד לכל שאלה 

 בראשית   ראשון 
 

 סעיפים חובה    3 2
 

2 x24=48 2-   
 אין שינוי 

 

 נק'  10=סעיף א'  חובה    x24=48 2 יש שינוי   -2
 

 נק' 14סעיף ב'/ג'= 
 

 שמות   שני 
 

 סעיפים חובה   3 1
 

1 x24=24    1-   
 אין שינוי 

 

 נק'   10סעיף א'  חובה   =  x24=24 1 יש שינוי   -2
 

 נק'    14סעיף ב'/ג' = 
 

 -סעיפים  2  2 נושאי בחירה  שלישי 
 סעיף א חובה 

 סעיף נוסף לבחירה 
 

2 x14=28 1- 
 יש שינוי 

אחד   נושא 
 לבחירה 

 'נק 12 חובה  -סעיף א x28=28 1 אין שינוי 
 

 נק' 16–סעיף נוסף  לבחירה 
 

                                                          

                                   

 בברכה,                                                                                                                                                                                                            

 

 מנהלת תחום דעת תנ"ך ממ' 


