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  תמנהלי מחוזו
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 מנהלי בתיה"ס העל יסודיים

 מרכזי מקצוע לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה בבתיה"ס

 מורות ומורים ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

 שלום רב,

 

 2, מס' גחוזר מפמ"ר בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה תשפ"

 :חוזר זה עוסק בנושאים הבאים

 על ערכים ואהבת הארץ. .1

שאלון ירושלים: מהתקופה הצלבנית ועד ימינו )שאלון חיצוני שינויים במבנה בחינת הבגרות לשנה"ל תשפ"ג:  .2
12281). 

 

 על ערכים ואהבת הארץ  .1

 לאהבת הארץ תוך דגש על פיתוח ערכים של מורשת הלימודים במגמת לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה מחנכים

בין העבר לבין ההווה, בין הארץ לבין תלמידיה ובין התלמידים לערכי מורשת ונכסי התרבות  יםמחבר הם. ותרבות

על הסביבה. מוד ולפתח ערכים של סובלנות אל הדרים בה תוך לקיחת אחריות ללהם מאפשרים של ארץ ישראל. 

להתנער ממחלוקות היכולת בימים בהם אנו נמצאים, אנו מבקשים לתת דגש מיוחד על ערך אחדותו של העם. 

 עתה עלינו מוטלת החובה להתלכד שובו ולהתלכד יחדיו ברגע האמת היא זו שהובילה להקמת המדינה ולהצלחתה

לקראת המועדים וימי הזיכרון אנו מבקשים לעצור ולתת ביטוי לסוגיה זו . למוד מן ההיסטוריה את חשיבותהול

בלימוד בכיתה ובפעילות השטח. כל אחד על פי בחירתו: הרחבת פעילות עם הקהילה ושיעורים משותפים מקוונים 

הקשיים ו על הקמת המדינה ליצירת שיח, הקדשת חזרה ולימוד על תקופת שלהי ימי הבית השני כמו גם

 .חינוך ערכיהתמודדות לאחר הקמת המדינה. עוד על פעילויות ערכיות ניתן לראות בקישור: הו

 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/israel-studies-archeology/high-school/israel-studies-archeology-pedagogy/value-education/#.YsaWdBwhX0c.whatsapp
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/israel-studies-archeology/high-school/israel-studies-archeology-pedagogy/value-education/#.YsaWdBwhX0c.whatsapp
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 12281שאלון לקיץ תשפ"ג: בחינת הבגרות מבנה ב שינויים. 'ב

 גם בשנה זו ההקלות הבאות:  ה(, תינתנ2022אשתקד )קיץ בהמשך לבחינת הבגרות 

 תשפ"ג קיץ שאלון שאלון קודם  

 סעיפים( 5) נשאר 2מתוך  1שאלה  שאלת נושא -חלק א

 שאלות מתוך חלקים ב וג' שתי 3מתוך  1שאלה  שאלה קצרה -חלק ב

 3מתוך  1שאלה  שאלת שטח -חלק ג 

לבחירה מבין חלקים ג  1שאלה  שלט -חלק ד
 וד

 בוטל

 נשאר 8מושגים מתוך  4 מושגים

 

 

 

 לכם ולבני משפחותיכם ימים שלווים וטוביםבברכת 

 ד"ר אפרת זילבר

 וארכיאולוגיהמפמ"ר לימודי ארץ ישראל 
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