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 ח' בתמוז תשפ"במעודכן  –בס"ד 

 

 

 גתשפ" חוזר מפמ"ר מחשבת ישראל ממ"ד לשנה"ל

 חוזר מפמ"ר תשפ"ג

 

 שלום רב למורי ומורות מחשבת ישראל היקרים, 

 

"מ תוכנית  במסגרת  המקצועות  אחד  הוא  ישראל  מחשבת  המורשת,  קצוע  במקצועות  הלמידה"  התחדשות 

מסתכלים בסיפוק על מה שנעשה עד היום בכיתות ובבתי הספר בהוראת מחשבת ישראל,  החברה והרוח. אנו  

תכנית   של  התאמה  היא  ההתחדשות  מטרת  המקצוע.  מורי  שלכם  רבה  והשקעה  העמקה  מסירות,  מתוך 

 ההוראה וההערכה לאתגרי דורנו.  כי הלימודים, דר

ים עכשיו עוסק בהתחדשות הלמידה  חוזר מפמ"ר שלפניכם מחולק לשני חלקים. החלק הראשון שאתם קורא

ומיועד למורי ומורות כיתות י' בשנת תשפ"ג. החלק השני בהמשך הוא חוזר מפמ"ר 'רגיל' והוא מיועד למורי  

י"ב הממשיכים את הלימודים וההיבחנות כרגיל ללא שינוי. אני מבקש לקרוא את שני    - ומורות כיתות י"א

 החלקים כי שניהם משמעותיים לכולם.  

 

 2 .................................................................................................... התחדשות הלמידה )למורי כיתות י' בתשפ"ג( 

 10 ................................................................................................... מתווה הלמידה למורי כיתות י'א י'ב בתשפ"ג 
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 התחדשות הלמידה )למורי כיתות י' בתשפ"ג( 
 תוכן העניינים:

 התחדשות הלמידה תשפ"ג בשלושה נתיבים לכיתות י'  •

 פיתוח מקצועי  •

 אוכלוסיות מיוחדות  •

 חומרי למידה חדשים )תכנית ניסוי( לחטיבות הביניים  •

 

מתוך דיונים רבים אשר ניסו לשמר את הטוב הקיים ולבנות קומה נוספת.    התגבשהתכנית התחדשות הלמידה  

מקצוע מחשבת ישראל הוא מקצוע מכונן זהות. אנו מאמינים מאוד בתרומת לימוד המקורות, נכסי צאן הברזל  

לתלמידנו ישראל  עם  היא  ,של  הלמידה  התחדשות  מטרת  התבגרותם.  של  המכריע  למורים    בשלב  להעביר 

סמכויות רבות יותר הקשורות לניהול דרך ההוראה וההערכה. לבגרות החיצונית היו יתרונות רבים. היא יצרה  

חומר   על  וחזרה  לימוד  של  בריא  ומתח  התלמידים  אצל  ללמידה  הנעה  גרמה  הדרישות,  של  סטנדרטיזציה 

בים את החופש להחליט מהם המקורות  הלימודים. אך הבגרות גם הכתיבה את דרך הלמידה ומנעה ממורים ר

שבהם ירצו לעסוק ביתר עומק, אילו מקורות ילמדו בקצרה ועל אילו מקורות יוסיפו מקור שאינו מופיע בתכנית  

מיומנויות   להקנות  בידע מבלי  בעיקר  לעסוק  אותם  רבים חשו שהבגרות מאלצת  מורים  כן,  כמו  הלימודים. 

 ך למידה אחרת.  חשובות שלעיתים דורשות יותר זמן, ודר

שהביא אתכם לבחור בהוראה. ומאמינים  לממש את החזון  לכם  אנו מתפללים שהתכנית החדשה, תאפשר     

ובנותינו  לחנך  שנצליח   בנינו  זהותם  את  את  ולבסס  מעורבות  לערכים  מתוך  הלימוד  מקורות  דרך  האמונית 

 ואחריות. 

  להרחבה על התחדשות הלמידה

 בית ספריות באתר המפמ"ר  משימותלהצעות למערכי שיעור, הרחבה, מבחנים ו

 

 התחדשות הלמידה תשפ"ג בשלושה נתיבים לכיתות י' 
 על מי חלה התחדשות הלמידה בשנה הבאה? 

על פני    ההמלצה היא לפרוס את למידת מחשבת ישראל  בשנת תשפ"ג תחול התכנית החדשה רק על כיתות י'.

ון שהיא  מאפשרת לנו להיות בשיח אמוני עם תלמידנו  (. פריסה זו חשובה כיותשפ"ד  –כיתות י וי'א )תשפ"ג  

בכל מקרה יש להקצות שלוש שעות לפחות במצטבר ללימוד ליחידת    .לאורך שנתיים לפחות בתקופת התיכון

כאמור בחלקו   כרגיל לפי התכנית הישנה של דרכי ההערכהבתשפ"ג  כיתות יא יב ימשיכו    אמונה וגאולה.  

https://pop.education.gov.il/renewal-of-learning/
http://machshevethalev.org.il/
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נוספים בהתאם להחלטת המורים  30%חלופית  . )הערכה  השני של החוזר , היבחנות פנימית ואירועי הערכה 

70%) . 

 

 שלושה נתיבים:  אפשרתהתחדשות הלמידה מ 

 נתיב למידה מתחדשת, נתיב למידה דיגיטלי ונתיב שותפי פיתוח. להלן פירוט הנתיבים:

 נתיב למידה מתחדשת א. נתיב למידה ראשון: 

תכנית   בהיקף  שינוי  הנדרשת.אין  את  הלימודים  ללמד  "אמונה    יש  חוברת המקורות  הבאים מתוך  הפרקים 
 : וגאולה"

 הפרק השני כפרק חובה  -

 שני פרקים ארוכים לבחירה )מתוך פרקים א, ג, ד, ו(   -

 פרק קצר אחד לבחירה )מתוך פרקים ה, ז(  -

שונות   בדרכים  יוערך  בכיתה  הלימוד  נושאי  להלן.  לימוד  המקורות  כמפורט  להוראת  המחוייבות  למרות 

אנו מאפשרים למורה להחליט על פי לשיקול דעתו, מהם יהיו תכני ההוראה והמקורות שבהם הוא  שבתכנית,  

הלימודים, ולפי שיקול   בתכנית יםמופיע  םשאינ ות. כמו כן ניתן להוסיף מקורובאילו פחות  רוצה להעמיק יותר

 להשלמת הנושא שאותו הוא מלמד.   יםחשוב  םדעת המורה ה

 הל"ה )הוראה, למידה, הערכה( תתכנית 

,  בלבד  המפורטת להלן כדוגמאהל"ה  חלק ניכר מההוראה בכיתה תלוי בהגדרת המטרות ובתכנון נכון. תכנית ת

מחשבת ישראל בכיתות. התכנית מצהירה  ב  הוראת כל אחת מהיחידותשיעזור לנו לתכנן את    עשויה להיות בסיס

ות,  משימ על הכוונות שלנו מבחינת השאלות הגדולות, או הרעיונות הגדולים שסביבם נרצה ללמד ולבנות את ה

כנה לשנה  כדאי מאוד לשבת בצוותי ההמשך ההוראה, ודרך ההוראה והלמידה שבה נבחר לכל אחת מהיחידות.  

הלימוד. תכנית הלמידה לכל השנה, או לכל אחת מיחידות  ולבנות את  ריק של תהל"ה מצ"ב    הבאה,    מסמך 

כבסיס לתכנון שלכם את תכנית ההוראה וההערכה. )כדי שתוכלו לערוך את המסמך היכנסו ל"קובץ" "יצירת  

 עותק" וכך יהיה לכם קובץ משלכם.(

   לתכנית תהל"ה של דוגמא בקישור להלן הצעה

 :כמפורט להלן אירועי הערכה או חמישה הארבע הציון הסופי של התלמיד ייקבע בהתבסס על 

 . בית ספרימשימה בית ספרית ומבחן מבחן מבוקר, , משימה מבוקרת

 

 מהציון הכללי  15%משימה מבוקרת  - ראשוןאירוע הערכה 

https://docs.google.com/document/d/1_UqslBuc5QtjJrbbb6BAwm0sdktSVW1m/edit?usp=sharing&ouid=105851151083973302407&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EC7RNwsf08BSwbJrGCia6nEbhNbwVRGo/edit?usp=sharing&ouid=105851151083973302407&rtpof=true&sd=true
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כרגע מפורסמת משימת הכנת דף  .  שיציע המפמ"רות  משימ מתוך מאגר  אחת    משימה מבוקרתהמורה יבחר  

שימו לב שתידרשו להזדהות    .זוובקרוב מאוד יפורסמו משימות חדשות בסביבת עבודה    מדרשיהלימוד הבית  

מטרת המשימות    .יפורסמו בהמשך  שאר המשימות   משרד החינוך לשם כניסה לסביבת העבודה של המשימה.

  לבחירה המבוקרות  ות  משימלהלן הבחינת יכולות הלמידה העצמאית והשיתופית של התלמידים.  היא קידום ו

 :אשר יפורסמו בהמשך

 כתיבת עיתון על הוגה מן העבר •

 הכנת פודקאסט  •

 הכנת תוצר חזותי  •

 פרזנטציה של מצגת על דמות הוגה במחשבת ישראל  •

 הכנת דף לימוד בית מדרשי  •

 הכנת נייר עמדה בנושא שנוי במחלוקת  •

 סיור לימודי  •

ות אלו מחוון  שימהמורה את התכנים שבחר. למ   יציגו תבניות למטלות, ולתוכן ייצוק  המבוקרות  ות משימה

אחיד.   יעלה  בדיקה  מהמורה  מתוך  התלמידים    שימותאת  מדגם  יבדוק  החינוך  משרד  המשרד.  למחשב 

, היא לגוון את דרכי ההערכה, אך גם את דרכי ההוראה. מדובר בהערכות מעצבות,  משימותמטרת ה  .שימותהמ

הלמידה  שאינ מתהליך  חלק  כלומר  ולהעמקתו.  ללימודו  תורמות  גם  אלא  החומר,  ידיעת  את  מעריכות  רק  ן 

 שימה בתהליך הלמידה עצמו. מיתבצע באמצעות יישום ה בכיתה

 קישור לסרטון על משימות ביצוע 

 :לרשותכם מסמך העשוי לסייע לכם להחיל את המשימה המבוקרת על התוכן שבו תבחרו

 מסמך להחלת משימה מבוקרת על תוכן נבחר 

 

 מהציון הכללי  30%מבוקר  מבחן – שני אירוע הערכה 

בשיתוף    נכתבו לשאלות שתבניות  בקרוב נפרסם  , רלוונטיות ושאלות חשיבה.  מיומנויות  , ידע  המבחן אמור לבחון 

לתוך תבניות אלו את התכנים המתאימים    המורה ייצוק   .בהן ישתמש המורה בזמן הכנת המבחןעם מכון סולד, ו

 בהתאם לפרקים שבחר ולמיומנויות שבאו לידי ביטוי בשיעורים.

 בית הספר יעלה את המבחנים לפלטפורמה הדיגיטלית שיקבע משרד החינוך והם יידגמו בבדיקה.  

 

 עקרונות לכתיבת מבחן 

https://sandbox.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=2289653
https://www.youtube.com/watch?v=KEGUY0vZP0Y
https://docs.google.com/document/d/10fLOwRuurx6222sR6e4dphjtU9Ox82i2/edit
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חשיבו מייחסים  אנו  מעמיקה.  למידה  ולהעריך  לעודד  היא  המבחן  ההבנה  מטרת  ברמת  המקורות  לידיעת  ת 

הבסיסית שלהם, וגם למיומנויות מתקדמות יותר של חשיבה. המבחן הוא סופו של תהליך למידה שבו המורה  

שהם   כפי  לתלמידיו,  להקנות  רוצה  שהוא  והערכים  המיומנויות  התכנים,  מבחינת  יעדיו  את  לעצמו  הגדיר 

, ואשר יבואו  חמ"ד    selו  במסמך דמות הבוגר  ,האסטרטגיות של אגף א' במזכירות הפדגוגית  פת במ  מופיעים

לידי ביטוי במבחן. המבחן כידוע, משפיע על אופי הלמידה במהלך השנה. יש ללמד גם במהלך השנה באופן זהה  

לדרישות במבחן. לדוגמא, לא תישאל במבחן שאלת השוואה, או שאלה הדורשת מיזוג מידע, אם התלמידים לא  

 ות מסוג זה.נחשפו במהלך השנה לשאל

ניתן לשלב במבחן שאלות בגרות משנים קודמות בתבנית שתוצע על ידי מכון סולד. מומלץ להכין את התלמידים  

לדוג ומבחנים  של שאלות  תרגול מקדים  הסופי.  מאלמבחן הסופי באמצעות  מורים המעוניינים    לפני המבחן 

לקיים מבחן עם ספרים פתוחים, יתבקשו להשתתף בהכנה מתאימה ולהשתלם בנושא. יש לפנות אל מפמ"ר  

 מחשבת ישראל בנושא. מטבע הדברים, מבחן בספרים פתוחים דורש יותר שאלות ברמת חשיבה גבוהה. 

 המבוקר היקף החומר למבחן

 משלוש החטיבות הבאות:  אחת עליתבצע לפי בחירת המורה    המבוקר  המבחן

. במבחן יש לבחון על חמישה תתי פרקים מתוך  חובת למידה של כל הפרקקיימת  .  הפרק השני-חטיבה ראשונה   

שישה. תת הפרק "ישראל מאמינים בני מאמינים" הוא יחידת חובה בהיבחנות. נוסף לו, המורה יבחר ארבעה  

אמונה? כיצד מגיעים לאמונה? אמונה ומימוש עצמי,    תתי פרקים מתוך חמישה. )חשיבות לימוד האמונה, מהי 

 הפרט והכלל בעולם האמונה(.

 ( , למשל פרק ראשון וחמישיפרק ארוך ופרק קצר )לפי בחירת המורה -חטיבה שניה 

 לפי בחירת המורה, למשל פרק שלישי ושביעי(פרק ארוך ופרק קצר )  -חטיבה שלישית 

 

 

 השאלות( חוקי מענה למבחן )ניקוד 

 נק'.  20. לכל שאלה  7שאלות מתוך  5 –חטיבה ראשונה פרק שני 

ופרק קצר   ארוך  על  –חטיבה שניה/ שלישית פרק  יענה  לכל שאלה    6שאלות מתוך     4בפרק הארוך התלמיד 
 נק'.  20. 2מתוך  1נקודות, בפרק הקצר התלמיד יענה על שאלה 20

 

 התאמות לבעלי אישור 

גם בעלי אישור    -מחומר הלימוד, ולכן על פי הוראת האגף ללקויי למידה    30%המבחן המבוקר הוא רק על כ

 התאמה ייבחנו כרגיל במבחן המבוקר.לא יתקיים מבחן מותאם. 

 

https://static.lnet.org.il/DEV/misrad_hachinuch/Strategies2/story_html5.html
https://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/Elementary-school/skills.pdf
https://view.genial.ly/62efa93f7fd56a001161b8e8
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הלמידה   התחדשות  רפורמת  במסגרת  המתבצעים  האחרים,  הפנימיים  ובמבחנים  המבוקרים  במבחנים  גם 
- השמעת שאלון הבחינה, מבחן בעל  ,ארכת זמן, הגדלת שאלון הבחינה, הקלדהיתאפשרו ההתאמות הבאות: ה

 .במסמך אגף לקויות למידה והפרעות קשבבהתאם לכתוב ה, פ

 משך המבחן: שעה וחצי 

 

 

בתי ספר שמחליטים בכל זאת ללמד את  .  אנו ממליצים לפרוס את הוראת מחשבת ישראל על פני שנתיים

   י', ידאגו שיוקדשו לפחות שלוש שעות הוראה שנתיות למחשבת ישראל.יחידת אמונה וגאולה בכיתה 

  רק   להתחיל במשימה המבוקרת כמו כן אנו ממליצים להתחיל עם התלמידים באירועי הערכה בית ספריים ו

 שבט )ינואר(.  -בטבת

המורה.    בחירתשניים או שלושה אירועי הערכה בהתאם ל  –)ואפשר גם חמישי(   ורביעי  הערכה שלישי  יאירוע

 מהציון הכללי  55%סה"כ 

 בית ספריות )הערכות חלופיות(  ותמשימקישור ל

שלושה אירועי הערכה הוא רוצה לבצע על חומר הלימודים שלא נכלל במשימה  המורה יחליט אילו שניים או  

  מבחן אירועי ההערכה השלישי והרביעי ואם בית הספר ירצה, גם החמישי, יכולים להיות  .  ובמבחן המבוקרים

בהתאם לבחירת בית הספר. כלומר ייתכן שבית הספר יבחר משימה בית ספרית ומבחן/   משימה בית ספריתאו 

בית ספריותשני   ה.  מבחנים/ שתי משימות  מוכר מההערכות החלופיות שאותן  משימסגנון  ות הבית ספריות 

בית  ניתן להוסיף גם פרמטר כמו תלמידאות במסגרת אירועי ההערכה הבית ספריים.  ביצעו תלמידנו בעבר.  

 הספר יכול לבחור משימה בית ספרית מתוך מאגר ההערכות החלופיות או לכתוב בעצמו.

ל כל אחד מארועי ההערכה הבית ספריים נתון לבחירת בית הספר, כסך כל אירועי ההערכה הבית ספריים  משק

 מהציון הכללי.  55%הוא כאמור 

לבצע   נערך    משימה נציין, שאין  חומר שעליו  כן,  מבחןעל  כמו  לבצע שתי  .  או  משימאין  חומר,  אותו  על  ות 

לבצע את המבחן המבוקר על פרק ארוך וקצר )ולא על אם מורה בחר  .  להשאיר פרק שנלמד ללא כל הערכה

 הפרק השני(, יש לבצע על הפרק השני שני אירועי ההערכה )וכך יגיע לארבעה אירועי ההערכה(. 

 

 נתיב למידה דיגיטלי  ב. נתיב למידה שני: 

בשעה טובה קיבלנו  בנתיב זה הלמידה נעשית באופן מתוקשב והמורה  מלווה את למידת התלמידים באופן אישי.  

 אישור ליצירת נתיב למידה מתוקשבת, ואנחנו שוקדים על הקמתו. אך בשנת תשפ"ג הנתיב לא רלוונטי עבורנו.

 

http://machshevethalev.org.il/%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa-2/
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 נתיב מורים שותפי פיתוחג. נתיב למידה שלישי:  

תכנית   על  המבוססת  חדשנית  והערכה  למידה  הוראה,  תכנית  לבנות  המעוניינים  למורים  מיועד  זה  נתיב 

להרחבה על נתיב זה ועל הדרישות תוכלו  .  אך ייחודית לבית הספר ושונה מהנתיבים המתוארים לעילהלימודים,  

הנתיב מבוסס על הידע והניסיון    .בקישור זה  אות לתכנית במחשבת ישראל תוכלו לראות  דוגמ  לקרא בקישור זה.

כבר   המצויים  מורים  חדשות.  דרכים  לפרוץ  גם  היא  השאיפה  אך  הערכה,  וחלוצי  תמ"ר  בתכניות  שהצטברו 

אם נמצא שהמסלול של התחדשות הלמידה אינו    בתכניות תמ"ר וחלוצי הערכה יכולים להמשיך במסלול זה

המעוניינים להצטרף למסלול זה  מורים    .כניתםמאפשר להם את מידת החופש הנדרש להם כדי לממש את תו

ולהציג את תכניתם לאישור. )מועד ההצטרפות לתשפ"ג    בקישור זהמוזמנים למלא את השאלון  בשנת תשפ"ד  

, האם ומדוע הם  סביר מדוע תכניתם היא תכנית פורצת דרךעל מורים המשתתפים במסלול זה לה(.  סתייםה

שנת   תחילת  לפני  בנושא  להשתלמות  ולהירשם  הלמידה  התחדשות  נתיב  במסגרת  לקיימה  יכולים  אינם 

 הלימודים.  

  

 פיתוח מקצועי 
הבאות:   במסגרות  חדשות  השתלמויות  יתקיימו  מצפן,  בתשפ"ג  במסגרת  מערכת  עצמאיות  יחידות  למידת 

, השתלמויות מפמ"ר, איחוד מול ייחוד, השתלמויות מחוזיות ועוד. ההשתלמויות  )כמפורט בהמשך(   "כוורתה"

כמו כן תיפתח קהילת מורים  יעסקו בלמידה עצמאית ושיתופית ויתנו כלים להוראה בנתיב למידה מתחדשת.  

דרך המייל של מורי    המפמ"ר מעדכן על השתלמויות בתחום מחשבת ישראללמורי ההגבר בתכנית הניסויית.  

 מחשבת ישראל ודרך קבוצת הווטסאפ. 

 מערכת מצפן

בשנת הלימודים תשפ"ג, תיפתח מערכת מצפן, מערכת חדשה לניהול הפיתוח המקצועי. המערכת מחוברת  

למערכות ניהול ידע של המשרד ותאפשר תכנון וניהול תהליכי הפיתוח המקצועי מבוססי נתונים ומותאמים  

. כארגון ועובד ההוראה כפרטלצרכי בית הספר   

ההרשמה של כל מורה לתהליכי הפיתוח המקצועי תהיה דרך פורטל עובדי הוראה במרחב פיתוח מקצועי  

והדרכה. עובד ההוראה ייכנס באמצעות ההזדהות אחידה, ויוצע לו מגוון אפשרויות הלמידה המותאמות  

 לצרכיו, בהתאם למקצוע ההוראה, התפקיד והשיוך המוסדי.

 על יסודי  -ורת הכו

המח במקצועות  הלמידה  להתחדשות  הרפורמה  השקת  חט "לקראת  יסודי  העל  מורי  עבור  הוקמה  ב  "ר, 

 .והתיכונים, פלטפורמת למידה לפיתוח מקצועי, מקוונת חדשנית, במנות קטנות ובהתאמה אישית

עצמית בבית בכל זמן ומכל  שעות למידה    3סינכרוניות מקוונות, מושקעות וידידותיות, של  -בכוורת יחידות א 

 .מקום, והמורה יכול לבחור לעצמו את התכנים שהוא חושב שיסייעו לו באופן מקצועי, תוך צבירת גמול

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Hitchadshuthalemida/developmentpartners.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Hitchadshuthalemida/developmentpartners.pdf
https://edu.gov.il/mazhap/Development/education-thinking/tochniut-new/Pages/tamarnew1225-2984.aspx
https://survey.gov.il/he/shutafim22
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העוסקים   תכנים  ויותר  יותר  בה  עולים  ובהדרגה  עכשיו,  כבר  ההוראה  עובדי  כלל  עבור  פתוחה  הפלטפורמה 

יות ומיומנויות כמו: לומד עצמאי, למידה בינתחומית  בהענקת כלים למורים לעקרונות פדגוגיים, תפיסות חינוכ 

ות כתיבה, המורה כמנחה, מיומנויות  י תחומי הדעת, מיומנוב  SELולים,  ורב תחומית, חשיבה וחקר, רעיונות גד 

 .ועוד  2030

שעות דיסיפלינריות שיכולות להעשיר את    3לצד כלים בנושאים כלליים, יעלו יחידות קטנות של    ,ר"למורי המח 

 .רים ולסייע באתגרים, בהשראה ובעודהמו

יחידות מקוונות ללמידה עצמית המסבירות והמבהירות את הרפורמה   "כאן מתחילים"בנוסף במשושה המכונה  

 .בצורה מאירת עיניים ומדוייקת

 : ערוצים  4ניתן ללמוד באמצעות הכוורת באחד מ

הגמיש   .א ורצונות -הערוץ  רצונו  צרכיו,  לפי  יחידות  בוחר  בדרכו,  המורה  למורה  המסייע  מנטור  בליווי  יו, 

 !ומהווה כתובת אנושית לתמיכה, ועידוד. מסלול זה כבר פתוח ללמידה החל מתחילת יולי

מסלול המשלב בין יחידות ותכנים הנלמדים במסגרות אחרות )השתלמויות בית ספריות |   -הערוץ המשולב   .ב

יחידות לבחירת המורה בכוורת. ניתן יהיה לשלב יחידות   פסגות| מפמרים | אחר( ויחידות מתאימות בכוורת, או

 .מויות בית ספריות. המסלולים המשולבים יתחילו לפעול בשנת הלימודים הבאהלכוורת בהשת 

שעות, לפי נושא/מסלול או תוכן מוגדר. מידע בנושא    30השתלמויות מקוונות מונחות של   -הערוץ הממוקד   .ג

 .ר וצוות המדריכים"הערוצים הממוקדים בתחום הדעת ניתן לקבל מהמפמ 

 

 .24/7ימים בשנה  365פתוחה תמיד לכל מורה,   -  למידה עצמית, ללא גמול .ד

להיווצר ועוד ילך ויגדל, וחוויות למידה חדשנית    מוזמנים להיכנס ולהתרשם מהפלטפורמה והעושר שמתחיל

 .ומהנה

 לחצו כאן לסרטון הסבר 

 לחצו כאן  וצפיה בתכני מחשבת ישראל המתעדכנים להתרשמות מהסביבה

 לחצו כאן להרשמה למסלול הגמיש בסמסטר קיץ  

 

 תכנית גפ"ן 
גמישות ניהולית פדגוגית. בית   –מערכת החינוך הישראלית מטמיעה בשנת הלימודים תשפ"ג את תכנית הגפ"ן 

לימודית בבית ספרו, ויכול להתאים   – החינוכית  הספר, מקבל מעתה משאבים בסלים שונים לטובת העשיה
את הדגשים, הצטיידות בית ספרית ואת התכניות אותם יפעיל, לאוכלוסיית התלמידים והמורים ולקהילה  

 בהם הם פועלים .  

https://youtu.be/TJqeqFoThmc
https://hakaveret.education.gov.il/
https://www.easyform.co.il/?formId=a8a2de64-2bdf-ec11-ad2b-d4f5ef253abd
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אחד השינויים המרכזיים עבורנו הוא שינוי מתווה ההדרכה אליו היינו רגילים. ימי ההדרכה כפי שהתקיימו  
עוברים למתווה אחר, במסגרתו מנהל בית הספר רוכש את שעות ההדרכה המתאימה לבית ספרו  עד תשפ"ב, 

בהתאם לשיקול דעתו והתעדוף שלו. שינוי משמעותי נוסף הוא העברתם של הקולות הקוראים מן המטה אל  
 בחירת בתי הספר והרשויות מתוך תקציבם.  

בהרבה מורכבויות, חששות וצורך בתקון והתאמה  מדובר במהלך רחב מאד היוצא לדרך ומלווה באופן טבעי 
 תוך כדי תנועה.  

אנו נסייע בתהליכי ההוראה הלמידה והערכה אותם אתם מפעילים, תוך התאמה למסגרות החדשות. הפיתוח  
המקצועי וקהילות המורים ימשיכו לתת מענה פדגוגי למורים ולתמוך בהם. ביחד נבין את האתגרים וננסה  

 ת לשנה הקרובה בפרט, ולשנים הבאות בכלל.  למצוא להם פתרונו

 

 חומרי למידה חדשים )תכנית ניסוי( לחטיבות הביניים 

. חומרי למידה  אשר הצטרפו לתכנית הניסוי  בימים אלו נשלחים חומרי למידה חדשים לעשר חטיבות ביניים

לדעת',   'לב  עם  בשיתוף  שפיתחנו  האלו  השיח  של  וערכו  תפילה  אמונה,  בנושאי  ומלווים  עוסקים  משותף, 

התלמידים   בלבבות  הלמידה  חומרי  את  ולהפנים  להחדיר  שנועדו  ויפות  מגוונות  למידה  באסטרטגיות 

שאר הקבצים ישלחו לבתי   קישור לקובץ שיעור לדוגמאוהתלמידות. להלן קישור לאחד הקבצים של תכנית זו:  

 הספר בניסוי חומרי הלמידה לחטיבה. 

 התאמת התכנית לאוכלוסיות מיוחדות 

 עולים חדשים 

 הפרק השני כפרק חובה ועוד פרק ארוך אחד לבחירה.חומר הלימוד של העולים החדשים הוא 

על שני    )כמו שאר התלמידים( על העולים לקיים ארבעה אירועי הערכהג: -תלמידים ברמה בהוראות לתשפ"ג ל

יש לקיים שני    .: מבחן מבוקר, משימה מבוקרת ושני אירועי הערכה בית ספרייםהפרקים שעליהם הם נבחנים

   אירועי הערכה מבוקרים על כל פרק לבחירת המורה. 

 משימות ביצוע 

 1.בשנת תשפ''ג המשימות כתובות עברית.  

 2.התלמיד רשאי לענות על המשימות  בשפת האם, ובלבד שיש מורה בבית הספר שיכול לבדוק את התוצר. 

 שאלון עולים )מבחן מבוקר( 

      1.   אם יש בבית הספר מורה שיכול לתרגם את המבחן עבור התלמיד, ניתן לכתוב את השאלות בשפת האם. 

 האם ובלבד שיש מורה  בבית הספר שיכול לבדוק את   המבחן. . התלמיד רשאי   לענות על  המבחן  בשפת  2

 

https://docs.google.com/document/d/1wDPOrCRJl3AWiBIYLt1IgcMfVSCfUUkT/edit?usp=sharing&ouid=105851151083973302407&rtpof=true&sd=true
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 לרשותכם קישורים למסמכים המתייחסים למגוון האוכלוסיות:

 א. תלמידים עם לקות למידה ו/או הפרעת קשב 

 ב. תלמידים עם מוגבלויות הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים

 ג. תלמידים עולים ותושבים חוזרים 

 . הנחיות אגף שח"ר לתלמידי מב"ר אתג"ר מח"טים ומפתנים ד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתווה הלמידה למורי כיתות י'א י'ב בתשפ"ג 
 מורים ומורות יקרים! 

  בעיון.לקראת שנת הלימודים החדשה אני שולח לכם הנחיות ועדכונים. אבקש לקרוא 

, לאחר התמודדות ומאמץ גדול של כולנו להגיע ללמידה מיטבית,  ב"בימים אלו סיימנו את שנה"ל תשפ •
להודות לכולכם מעומק הלב, אני מבקש    מגפת הקורונה.למרות האתגרים המורכבים שהציבה בפנינו  

בסוף    על המאמץ שהשקעתם בשנה החולפת, הן במסגרת הלמידה מרחוק והן במסגרת דרכי ההערכה 
אנו מתארגנים במספר מסלולים הכוללים למידה פנים אל פנים ולמידה    גהשנה. לקראת שנה"ל תשפ" 

קישורים להעשרת חומרי הלמידה: מצגות, סיכומים,  הנחיות כלליות ומרחוק. בחוזר זה תוכלו למצוא  
  סרטונים ומערכי שיעור.

https://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/smadar/meyomanoyot-lemida.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/smadar/reformat-hamahar.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/smadar/haaracat-talmidim.pdf
https://mosdot.education.gov.il/students/at-risk-students/mahar
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י"א • שכבות  על  תחול  ולא  תשפ"ג  י'  כיתות  משכבת  תתחיל  הלמידה  התחדשות  י"ב.  -רפורמת 
 י"ב בלבד. -לפיכך, החוזר שלהלן מיועד לשכבות י"א

ובמקרה   • החוזר(  בסוף  מצורפת  המדריכים  )רשימת  המסור  ההדרכה  בצוות  להיעזר  מוזמנים  אתם 
   הצורך להיות איתי בקשר.

הטל • מספר  בקשה.  לכל  לעזור  שלי:  אשמח  הנייד  בצבע  הכתובות    השורות 050–6283216פון 
  מציינות את החידושים במקצוע בשנים האחרונות.  אדום

דפי עבודה ומצגות לכל   : הודעות שוטפות, רעיונות לשיעורים,עושר רב  תמצאו  –  הלב"מחשבת "באתר   •
,  חלופיות, מידע ותוכן למבחניםאחד מהמקורות בחוברת "אמונה וגאולה" הנחיות והצעות להערכות  

 אתר החדש ב  –מתכונות וסיכומים של חומרי הלימוד 

 
 אנחנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומשמעותית. 

 
 באהבה רבה 

 
 הרב ד"ר יוחאי רודיק 

 ישראל מפמ"ר מחשבת 

  

http://machshevethalev.org.il/
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 בחינות הבגרות:מועדי  .1
 

ג  בשנה"ל  תשפ"   יפורסם בחוזר זה לאחר שנדע פרטים בנידון.  ג מידע על בחינות הבגרות לשנה"ל תשפ"

)שאלון   הבסיס  ההגבר  038181יחידת  שאלוני  חיצונית.  בהיבחנות  ולא  ספרית  בית  בהיבחנות  תהיה   )

 . (, יהיו בהיבחנות חיצונית038382, 038381)

 . אגף הבחינותל ידי וספים יתפרסמו עאופן ההיבחנות בשאלונים נ

 

 [ 038180יחידת אמונה וגאולה ]סמל ראשי:  .2
 

  יחידת "אמונה וגאולה" היא יחידת חובה בכל מוסדות החמ"ד.

ילמדו   הבגרות  פרקים    2לבחינת  מתוך  ארוכים  )פרק    6  4  3  2  1פרקים  ארוכים  לימוד  פרקי    2שהם 
 .  ( 7או   5הפרקים הקצרים: ועוד פרק אחד קצר ) מתוך   חובה(

 
 038181סמל שאלון: 

 : בשאלון זה התלמיד יענה על שלושה חלקים 

זה שאלות על הפרקים    36נקודות=    18כל תשובה  שתיים מתוך שלוש שאלות     -1   חלק נקודות, בפרק 
הפרק הנלמד    -שביחידת הלימוד 'אמונה וגאולה'. הנבחן עונה על פרק אחד מארבעתם    6  4  3  1הארוכים  

 בכיתתו. 

  – נקודות. בפרק זה שאלות על הפרק השני    48נקודות=    16כל תשובה    שלוש מתוך ארבע שאלות  2  -חלק  
 )פרק זה הוא חובה לכולם(  -"אני מאמין" 

  7  5נקודות. בפרק זה שאלות על הפרקים הקצרים:  16=  שאלה אחת מתוך שתיים -  3חלק 

. משרד החינוך מפעיל מנגנון  למדו בכיתה ולא היו בחלופות הערכההתלמיד יענה אך ורק על הפרקים שנ
 בקרה בנושא זה. 

  :גהערות חשובות לקראת שנת הלימודים תשפ"

תשפ"ג .א בשנת  לעיל  בשאלון    כאמור  המורים    038181ההיבחנות  כל  ספרית.  בית  היבחנות  תהיה 
 וחלופות ההערכה. והמורות מחויבים לשמור על רמה נאותה ומכובדת של הלמידה, ההיבחנות 

מערך הפיקוח וההדרכה של מחשבת ישראל עומדים לרשות המורים בכל נושא וישתדלו בע"ה לשמור  .ב
 על קשר אישי עם כל אחד מהמורים.

כל המורים והמורות מתבקשים ללמוד עם התלמידים את קטעי המקורות השונים בתוך הספר ובשום   .ג
הבגרות, משרד החינוך מחויב אך ורק לספר הלימוד "אמונה  אופן לא להסתפק רק בסיכומים לקראת  

ולא לסיכומים, ככל שיהיו משובחים מורה ימצא את    ,וגאולה"  כל  בין כתלי בתי הספר.  המופצים 
  .הדרך היעילה ביותר עבור תלמידיו להבנת והפנמת החומר הנלמד

 

 ממ"ד –מחשבת ישראל   : אתר מפמ"רא. קישור ל .3

   . לאתר "מחשבת הלב":  קישור  .ב

about:blank
file:///C:/Users/HOME/Downloads/.http:/machshevethalev.org.il/2017/11/05/%25D7%2597%25D7%2595%25D7%2596%25D7%25A8-%25D7%259E%25D7%25A4%25D7%259E%25D7%25A8/
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  קובץ הוגי יהדות המזרח .4
 
תלמיד   שכל  הוא  היישום  מטרת  ביטון(.  )ועדת  השלם  הסיפור  ועדת  יישום  במדיניות  ממשיך  החינוך  משרד 
גם את העושר התרבותי, החברתי וההיסטורי של   יכיר את הסיפור הישראלי השלם הכולל  במערכת החינוך 

תשפ"  הלימודים  בשנת  והמזרח.  ספרד  יהדות  )ועדת    בקהילות  השלם  הסיפור  ועדת  יישום  בהעמקת  נמשיך 
 ביטון(. בתחום הדעת שלנו, באמצעות שילוב שאלות על הוגי יהדות המזרח בבחינות הבגרות. 

הקובץ מכיל הוגים אלו:    לכל המורים נשלח בשעתו קובץ הוגי יהדות המזרח )בהמשך להחלטות ועדת ביטון(
)"בן איש חי"(, הרב אליהו בן אמוזג, הרב    — יוסף חיים מבגדאד    )"מניטו"(, הרב  –הרב יהודה ליאון אשכנזי  

בן ציון מאיר חי עוזיאל, הרב משה כלפון מסווגים לפי הפרקים השונים בספר. הקובץ נמצא באתר המפמ"ר  
 בקישור. 

מבחנים מותאמים והתאמות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת   .5
 קשב

התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב נועדו לפצות על הקשיים ממקור נוירולוגי,  
להפרעת למידה שאינה מאפשרת את הבעת הידע הקיים. ההתאמות מאפשרות לתלמידים אלו לעקוף  הגורמים  

את תחומי הקושי ללא המגבלות הנובעות מהלקות ולתת ביטוי הולם לידע שרכשו. חשוב שהמורה המלמד את  
ן עצמאי ככל  התלמיד יערוך היוועצות בצוות החינוכי בנוגע להתערבות לימודית שתסייע לתלמיד להתקדם באופ 

 שניתן. הקניית אסטרטגיות למידה, ארגון ותכנון מסייעות במרבית המקרים ללמידה עצמאית. 
קשב,   והפרעת  למידה  לקויות  עם  תלמידים  בעניין  החלטות  לקבל  הספר  בבית  החינוכי  מהצוות  מצופה 

ת על ידי אבחון  כשהחלטות אלה נשענות בראש ובראשונה על חוות דעת מקצועית של מורי בית הספר ונתמכו
ולא להיפך. האבחון הוא חלק ממכלול, הנבדק לגבי נחיצות ההתאמות. נוסף לכך, יש חשיבות רבה לפתח את  

 כישורי התלמיד לאורך כל השנים. כלומר, ההתאמות לא מאושרות אוטומטית בעקבות אבחון.
זמן, הגדלת שאלון,    התאמות בסמכות הוועדה הבית ספרית )מתייחסות לשינויים בתנאי הבחינה(: הארכת 

  התעלמות משגיאות כתיב.
  : המתייחסות לשינויים בתנאי הבחינה, דרך ההצגה, במתן תגובה ובתוכן(התאמות בסמכות הוועדה המחוזית )

 ותאם.הקראה על ידי בוחן ניטרלי, הכתבה לבוחן ניטרלי, בחינה בעל פה, מבחן מ שעתוק הבחינה,
למצוין   • בהתאם  תקפות  יהיו  התלמיד,  עבור  ספרית/מחוזית/ערר(  )בית  בוועדה  שיאושרו  ההתאמות 

באישור ובכפוף לנהלי האגף ללקויות למידה המתעדכנים מידי שנה. תוקף האישור הינו עד תום לימודיו  
 .25של התלמיד בתיכון ועד גיל  

 
  :למידע נוסף ומפורט בנושא הערכות, בדיקה ובקרה

למסמך התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב במקצוע מחשבת    : 1קישור 
 . לקראת בחינות הבגרות הערכות בדיקה ובקרה  -ישראל ממ''ד  

 העבודה למול חשד ללקויות למידה.  למסמך המתאר את מֹודל : 2קישור 

 
 אופן המענה על המבחן המותאם במחשבת ישראל:

החינוכי   הצוות  עדּות  על  המבוססות  המלצות  לאור  הניתנת  היבחנות  בדרכי  התאמה  הוא  המותאם  המבחן 
ים  ומגובות באבחון פסיכודידקטי. מידע זה עובר לדיון ואישור ועדת התאמות מחוזית. "מבחני הבגרות המותאמ

יכללו את כל חומר הלמידה בבחינת הבגרות. הבחירה המתאפשרת בבחינה מותאמת, לא תאפשר להוריד מחומר  
 הלימוד לבחינה" )מתוך הנחיות המזכירות הפדגוגית(.

 
 יחידת אמונה וגאולה  -מבחן מותאם   •
 מתוך שלוש לבחירתו  שאלה אחתהתלמיד יענה על   :1חלק 
 מתוך ארבע  שתי שאלותהתלמיד יענה על   :2חלק 
 מתוך שתיים לבחירתו  שאלה אחתהתלמיד יענה על   :3חלק 

 נקודות   25ערכה של כל שאלה יהיה 

 

http://machshevethalev.org.il/2017/11/05/%d7%94%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97/
about:blank
about:blank
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 מבחן מותאם לעולים חדשים ביחידת אמונה וגאולה •
  שאלות. 5שאלות מתוך   3עולים חדשים הזכאים למבחן מותאם יענו רק על  

 

 

   038182שאלון   –ביחידת אמונה וגאולה    –[ 038180ראשי: נבחנים אקסטרניים ]סמל  •
 )ניקוד לשאלון מותאם( 

  2התלמיד יענה על    –שאלות כמפורט להלן: חלק ראשון    5: התלמיד יענה על    038182שאלון    –מבחן מותאם  
חלק שלישי  נקודות.    X 2 = 40  20שאלות לכל שאלה    2התלמיד יענה על    –נקודות. חלק שני    X 2 = 48  24שאלות.  

 נקודות.  100נקודות. סה"כ   12התלמיד יענה על שאלה אחת ויקבל  -

 
 מבחן בע"פ: •

ובאחוזים בלבד. הוראות מפורטות בעניין הבוחנים בעל פה יתפרסמו    9544ציון המבחן בעל פה יירשם על טופס  
ההשלמה   ותכנות  המנב"סנט  באמצעות  לדווח  יש  שנתיים  ציונים  הבחינות.  אגף  ידי  קיום    24על  לפני  שעות 

 הבחינה. 

 

 ומדגם שאלות עמ''ר : שאלות עמ"ר .6
 

( בלמידה, בהוראה ובהערכה. הדבר בא לידי  בשנים האחרונות העמקנו את הערך, המעורבות והרלוונטיות )ֹעמ"ר
הערכה. אנו מבקשים  -למידה-ביטוי בפיתוח המקצועי ובשיח בכיתה. בשנה זו נעמיק ונרחיב את הנושא בהוראה

   .לשלב את השיח הזה בלמידה ובכיתותמכם 

ע מתחום  , ושתשובה נכונה תהא רק תשובה המבוססת על ידאנו מזכירים שעיקר מטרתנו היא הלמידה בכיתה
 הדעת. 

 . כאןלמאמרים בנושא שאלות הֹעמ"ר ולשאלות נוספות בכלל תחומי הדעת ראו 

 במחשבת ישראל  תשע"ח-במועדי קיץ תשע"ז שנשאלו  במבחני הבגרות  קישור לשאלות עמ"ר להלן  

אנו  ובהערכה.  הלמידה  בתוך  והערכיות    הרלוונטיותהמעורבות,  על  השיח  את   ונרחיבנעמיק  הקרובה  בשנה  
את    כן, כמו  ובכיתות.בלמידה  הזה  השיח  את  לשלב  מכם  מבקשים   לשאול  נמשיך 

 וערכים.  ידע סעיפי הבגרות. שאלות העמ"ר בבגרות יכללו גם במבחני העמ"ר אלותש
תחו  של ידע  על המבוססת תשובה רק  תהא נכונה ושתשובה בכיתה, הלמידה היא מטרתנו  שעיקר מזכירים אנו

 הדעת.  ם
  כאן ראו תחומי הדעת השוניםהעמ"ר ועל שאלות שנשאלו בבחינות הבגרות ב בכדי ללמוד עוד על תפיסת 

  

 038183 שאלון:  -  נהלים וחלופות הערכה .7
 

יפורסמו בהמשך. ככלל, יש לשמור את אקסל הציונים ואת    גהנחיות כלליות לגבי ההערכה הבית ספרית בתשפ"
התיעוד של כלל מרכיבי ההערכה שעל פיהם נקבע הציון. כמו כן, על בית הספר לשמור מגוון של עבודות    -המחוון  

 ברמות ביצוע שונות לצורכי בקרה ומשוב, כפי שיקבע ויפורסם בהמשך.  
 

  :רישוקב מגוון חלופות הערכה ומחוונים ניתן למצוא
 -http://machshevethalev.org.il/%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94n

2-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa / 
  בהערכה ביחידת אמונה וגאולה ומאגר מטלות לדוגמהדף נהלים לבניית חלופות ללהלן קישור  

דוגמאות לחלופות ההערכה ניתן לראות במצגת חלופות ההערכה שנשלחה בעבר ומופיעה באתר מפמ"ר מחשבת  
  לחץ כאן אנו ממליצים לבנות את חלופת ההערכה בהתייעצות עם מדריך בית הספר    לחץ כאן למצגתישראל.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://machshevethalev.org.il/%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa-2/%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa-2/
http://machshevethalev.org.il/2022/05/08/%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%aa/
about:blank
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שנים לצורך בקרת אגף הבחינות. ציוני חלופת ההערכה יש    3. ביה"ס ישמור את תיק החלופות במשך  לנהלים
למועד הדיווח וניתן     אין מגבלה מוגדרת  נט(.- )כניסה דרך המנב"ס   038183מקוון לשאלון     9545לדווח בטופס  

 החיצונית. לדווח גם אחרי הבחינה 

הכנת     לדוגמה:  השקולות למטלת ביצוע,שכר על הובלת חלופת הערכה או בדיקתה יינתן רק לחלופות הערכה  
: כל מטלת  הערה חשובהטקס, יצירת סרט, עבודת חקר. המאפיין חלופות אלו הוא ביצוע מורכב ועבודת שטח.  

  . ביצוע מהסוג הנ"ל ודומים לו חייבים להיות מלווים במחוון מדויק

. )מורים שהובילו חלופות הערכה  על עבודת חקר   9588המורים הנ"ל המעוניינים בשכר על עבודתם ימלאו טופס  
 (. 9545  ולא אמורים לקבל שכר ירשמו את הציון על טופס

 שילוב המעורבות החברתית בהערכה החלופית בתחומי הדעת  .8
 

ומינהלה הפדגוגי  המינהל  הפדגוגית,  ונוער  מזכירות  משותף  חברה  מסמך  המעורבות    הפיצו  "שילוב  בנושא 
  החברתית בחלופות בהערכה". המסמך נכתב כחלק מהתפיסה המערכתית לחינוך ערכי.

מסמך זה מחזק את התפיסה המדגישה כי הוראת תחומי הדעת תוך שילוב העיסוק בערכים תורמת ללמידה  
החומר הנלמד לעולמו של התלמיד, למידה המשלבת חוויה  משמעותית. הוראה המתבססת על חיבור רלוונטי בין  

 ערכית וחשיבה ביקורתית. 
    השילוב בין החלופות בהערכה בתחום הדעת למעורבות החברתית יכול להעמיק את הלמידה המשמעותית.

התוכן   עולם  של  הרלוונטיות  ראיית  מתוך  הדעת  תחום  את  היטב  וללמוד  להבין  לתלמידים  תסייע  התוכנית 
ביצירת  הלימ  רב  חינוכי  ערך  יש  החברתית  למעורבות  בהערכה  החלופות  בין  לשילוב  החיים.  למציאות  ודי 

מוטיבציה למעורבות אזרחית וחברתית כתוצאה מלמידה המחברת בין עולם התוכן הלימודי למציאות החיים.  
צמי, השייכות  בדרך זו נסייע לתלמידים בהתפתחותם האישית ובבנית זהותם ונחזק בהם את תחושת ערך הע

 והמחויבות לקהילה, לחברה ולמדינה. 
אנו ממליצים למורים למחשבת ישראל ליישם בבית ספרם את המהלך על בסיס   ג בשנת הלימודים תשפ"

 קישור למסמך   העקרונות שבמסמך המצ"ב. 

 038184סמל שאלון:  -[ 038180עולים חדשים ]סמל ראשי:  .9
 

יהיה    גבשנת תשפ"  וגאולה"  ביחידת הבסיס "אמונה  והן לתלמידים  בית ספריהמבחן  , הן לעולים החדשים 
 הישראלים. דרכי ההערכה עבור הציונים ישלחו בהמשך בהתאם להנחיות המזכירות הפדגוגית והמפמ"ר. 

 נוסף ארוך בחלופת הערכה. העולים החדשים ייבחנו על פרק שני )פרק חובה( ופרק 

)שאלון   לעולים  במבחן המיוחד  שיבחנו  חדשים  לכך  038184עולים  ובנוסף  חובה(,  )פרק  שני  פרק  על  ייבחנו   )
  " להלן.מבנה המבחןתן להם ציון על פרק נוסף ארוך בחלופת הערכה כפי שיוסבר ב"יי  המורה

נקודות.    10(, יהיו זכאים לתוספת של  038180)שאלון  תלמידים שהם עולים חדשים ואשר יבחנו במבחן הרגיל  
 במידת הצורך יש לוודא עם אגף הבחינות.

במסגרת המבחן העולים יענו, במידת הצורך, גם על שאלות המתייחסות להוגה דעות אחד המופיע בפרק השני  
 בקישור  ה"בן איש חי(   –)ר' יוסף חיים מבגדאד   "הוגי יהדות המזרח" בקובץ 

נים עליה.  יש לענות על ארבע שאלות מתוך חמש. יש להשיב על שני הסעיפים בכל שאלה שעו  מבנה המבחן:
השאלות הן בסגנון הבגרויות הרגילות של השנים האחרונות ולכן אפשר בהחלט לתרגל שאלות עם התלמידים  

  מבגרויות רגילות. הציון הסופי בבגרות עולים ייקבע כך: )מדווחים עבור העולים שני ציונים(:
  המקוון.  9545בטופס   038183( כמו לשאר הכיתה שאלון 30%. ציון הערכה חלופית )1
 יינתן לעולים ציון שנתי[.  -  (. ]כאמור לעיל 70%)  . ציון המבחן החיצוני2

  

about:blank
about:blank
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 מבחן מותאם לעולים חדשים ביחידת אמונה וגאולה:

 שאלות.  5שאלות מתוך   3עולים חדשים הזכאים למבחן מותאם יענו רק על  

  

  (038180מל ראשי: יחידת אמונה וגאולה לעולים בבתי ספר ללא הכרה בציון שנתי ) ס

התלמידים יבחנו רק על הפרק השני )אני    ,038172שאלוני עולים לבתי ספר ללא הכרה בציון שנתי, סמל שאלון:  
ויענו על     13ראו פירוט להלן בסעיף    -  038372עולים חדשים ברמת הגבר  שאלות.    6שאלות מתוך    5מאמין( 

  )עולים חדשים רמת הגבר(.

 

  נבחני משנה  .10

 הערה חשובה:     

 יש לבדוק בפרסומי אגף הבחינות את ההנחיות ביחס לנבחני משנה.     

 
  203818יחידת בסיס  .1

פרקים ארוכים )ראשון, שני, שלישי ,    3ויענו על    038182נבחני משנה ייבחנו על שאלון    בשנת תשפ"ג
 חובה. בפרק אחד קצר )הפרקים הקצרים: חמישי ושביעי.(.  - רביעי, שישי(. פרק שני 

 
 ]'מקבילת הגבר'[   038106 –נבחני משנה שנבחנו בעבר ביחידת   .2

 038106, 038108לא יהיו יותר שאלוני התכנית הישנה   להזכירכם:
נבחני המשנה שנבחנו בעבר    038106   לאור העובדה שלא יהיו בקיץ שאלוני יחידה שנייה מהתכנית הישנה

 )תורה ומצוות, בחירה והשגחה, עם סגולה(  סוגיות ארוכות.  3על  ויענו    038382בשאלון זה , ייבחנו בשאלון  

ולא על    3נבחנים על  נבחנים אקסטרניים  נא לשים לב לשינוי משנים שעברו.   ועונים על כל   2סוגיות  סוגיות 

 .038382הסוגיות בשאלון 

 
 

שאלון    – ביחידת אמונה וגאולה    – [  038180נבחנים אקסטרניים ]סמל ראשי:    .11
038182    

  ופרק אחד קצר.התלמידים יענו על שלושה פרקים ארוכים )פרק שני חובה( 

של התלמידים האינטרניים, אלא שהתלמידים נדרשים לענות בו על    038181השאלון לאקסטרניים זהה לשאלון  
, במקום רק על אחד, כי אין להם חלופת הערכה( .  6  4  3  1יענו על שני פרקים מתוך    1פרק ארוך נוסף )בחלק  

  X 1  13נקודות. חלק שלישי:    X 3 = 39  13. חלק שני  נקודות   X 4 = 48  12)הניקוד יינתן כדלהלן: חלק ראשון:  
 נקודות(. 100סה"כ  –

  2התלמיד יענה על    –שאלות כמפורט להלן: חלק ראשון    5: התלמיד יענה על    038182שאלון    –  מבחן מותאם
נקודות. חלק שלישי    X 2 = 40  20שאלות לכל שאלה    2התלמיד יענה על    –נקודות. חלק שני    X 2 = 48  24שאלות.  

 נקודות.  100נקודות. סה"כ   12התלמיד יענה על שאלה אחת ויקבל  -

 

 

 



 
  

18 
 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
  החינוך משרד

 הפיקוח על הוראת מחשבת ישראל
 

 

 [ 038580יחידות ההגבר ]סמל ראשי:  .12
 

 מציון הבגרות.  30%  038381 -סמל שאלון חיצוני 
 מקוון.  9545ידווח על טופס  038383 –סמל הערכה חלופית 

 מבנה כולל של בחינות הבגרות ברמת הגבר: 
 ההערכה החלופית(  -30%מבחן הבגרות החיצוני;   - 70%הציון של יחידת הספרות: ) - יח"ל   1
 ( ההערכה החלופית -30%מבחן הבגרות החיצוני;   -70%הציון של יחידת אמונה וגאולה: ) —יח"ל  1
  2 - שקלול ההערכות החלופיות על היחידה הקצרה ו -70%מבחן הבגרות החיצוני;   - 30%רמת הגבר: ) – יח"ל  3

היחידות הבית ספריות(. משקל הציונים של התוכנית הבית ספרית יחסית לסוגיה הקצרה ייקבע על ידי בית  
 יחידה בית סיפרית הספר. דוגמאות ליחידות בית ספריות ניתן לראות בקישור: 

הלימה בהגבר מחשבת ישראל  ההלימה בחומרי הלמידה של יחידות ההגבר נמצאת באתר המפמ"ר בקישור: 
 ממ"ד

 יחידת הגבר חדשה –  תורה ומצוות )יחידת ניסוי( 
בתי ספר ובדקנו במסגרת הניסוי את יחידת הלימוד    22בשנתיים האחרונות זכינו לקיים ניסוי שהשתתפו בו  

'תורה ומצוות'. יחידת לימוד זו מורכבת משלושה פרקים: חגים, תפילה ותורה ומצוות. בע"ה זכינו   החדשה 
 להצלחה רבה וחוות דעת טובות.

 לשמחתנו, חומרי הלמידה  החדשים ביחידת הגבר זו אושרו על ידי הגורמים המוסמכים.
 לאור זאת, שנת תשפ"ג תהיה "שנת מעבר". במהלך שנה זו יהיו שני מסלולים:  

 . מסלול התכנית הישנה ובה יבחנו על הסוגיות הישנות )בחירה והשגחה, עם ישראל עם סגולה, תורה ומצוות( 1
 ת החדשה ובה יבחנו על יחידת הלימוד החדשה 'תורה ומצוות'.  . מסלול התכני2

 שני המסלולים יבחנו בסוף השנה בבחינה חיצונית של מכון סולד.  
בשנת תשפ"ד יהיו רק חומרי הלמידה  בתי ספר ועדיין שנת תשפ"ג תהיה שנת ניסוי.    40לתכנית החדשה נרשמו  

 להיבחן בחומרי הלמידה הישנים.  החדשים )יחידת 'תורה ומצוות'( ולא יהיה ניתן עוד 
 בתי ספר שנרשמו לניסוי הגבר תשפ"ג יקבלו בימים הקרובים את חומרי הלמידה החדשים.

 

 038381-השאלון החיצוני 

 
לא תהיה  התלמיד יענה על סוגיה אחת מתוך שלוש סוגיות ארוכות: תורה ומצוות, עם ישראל, בחירה והשגחה.  

בשתי הסוגיות האחרות,    הלימה בסוגיית "בחירה והשגחה" במסגרת ההגבר. המבחן יהיה על כל החוברת.
התלמיד יענה  ם קודמות.  הארוכות יותר, )"תורה ומצוות" ו"עם ישראל עם סגולה"( ההלימה תהייה כמו בשני

  נקודות, לא תהיה חלוקה לפרקים בשאלון זה. 20שאלות לכל שאלה  7שאלות מתוך   5בכל סוגיה על 

 

שאלות. על כל תשובה    5שאלות בלבד מתוך    4העונה לבחינה מותאמת יענה על     תלמיד   שאלון מותאם:
 נקודות.  25יקבל 

 

 מהציון הכולל(  70%) 038383 –חלופות הערכה 
כדי שלא  על תהליך הלמידה    אנו ממליצים לשלב גם מבחן פנימילק זה של ההגבר יתבצע בחלופות הערכה.  ח

 להעמיס על התלמידים חלופות הערכה. 
  תפילה, אמונת חכמים, דת ומדע(.מהסוגיות הקצרות )אחת התלמידים ילמדו 

חלופות ההערכה אינן באות להחליף את הלמידה הן בסוגיה הקצרה והן ביחידות הבית ספריות.  -יש להדגיש
לפיכך התלמידים ילמדו הן את הסוגיה הקצרה והן את היחידה הבית ספרית והמורה יחליט על איזה חומר  

 . לימוד מתוך יחידת הלימוד תתבצע חלופת הערכה
 חלופת ההערכה תהיה כדלהלן:

 א. חלופת הערכה על סוגיה קצרה) החלופה איננה באה בשום אופן למלא את לימוד הסוגיה כנ"ל(.
בית ספריות יחידות  על שתי  חלופות הערכה  לימוד  )  ב.  אופן להחליף את  בשום  באה  איננה  ההערכה  חלופת 

 . היחידות הבית ספריות אלא רק להוות חלופה לנושא מסוים בתוך היחידה(

about:blank
http://machshevethalev.org.il/2022/02/11/%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a8/
http://machshevethalev.org.il/2022/02/11/%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a8/
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הערכה יהיה שקלול של סעיפים א' +ב'. משקלן של שתי היחידות הבית ספריות יהיה גבוה יותר  הציון בחלופות  

. מורים המעוניינים לקבל שכר על  9545ממשקל הסוגיה הקצרה. את ציוני חלופת ההערכה יש להזין על טופס  
, יצירת סרט,  תלמידיהם יעשו חלופת הערכה הכוללת עבודת שטח ומחקר כגון: עבודת חקר  -חלופת ההערכה  

. יש להזין את הציון על  6עיין לעייל סעיף    -המאפיין יצירות אלו הוא ביצוע מורכב ועבודת שטח    -הכנת טכס  
 . 9588טופס 

 [   038340רמת הגבר ]סמל ראשי:  -עולים חדשים    .13

 
 038384סמל השאלון לרמת ההגבר )עולים(  

 הציון ברמת ההגבר יהיה מורכב מהרכיבים הבאים: 
המבחן יהיה על סוגיה אחת ארוכה     . המבחן יישלח לבתי הספר ע"י אגף הבחינות על פי הזמנה.מבחן מפמ"ר .1

הסוגיות: תורה ומצוות, עם ישראל עם סגולה, בחירה והשגחה( המבחן ייבדק בבית הספר )משקל    3)מתוך  
 מהציון הכולל( והציונים ישלחו אל המרב"ד. 30%הבחינה יהיה 

 ידני )באישור המפמ"ר(.  9544ה על טופס  יהידיווח המבחן  .2
חלופות הערכה על חוברת אחת קצרה )מתוך הסוגיות: תפילה, אמונת חכמים, דת ומדע( ושתי יחידות בית   .3

מהציון הכולל(. מומלץ לקיים מבחן פנימי כחלק מתהליך ההערכה ולא רק חלופות כדי שלא   70%ספריות. )
 מקוון.   9545 על טופסלהעמיס על התלמידים חלופות הערכה. הציון ידווח 

 . 9588חלופת ההערכה הייתה מטלת ביצוע הציון ידווח על טופס במידה ו  .4

ספר בבתי  לעולים  הגבר  שנתי, שאלון:    שאין להם הכרה  יחידת  וייבדק  038372בציון  חיצוני  יהיה  , המבחן 
  5שאלות מתוך    4סוגיות. בכל סוגיה יענו על    3סוגיות ארוכות מתוך    2במרב"ד. תלמידי בתי ספר אלו יענו על  

 שאלות. 

 בתי ספר הנבחנים בהגבר הן במחשבת ישראל והן בספרות.  .14
 

  ילמדו: -תלמידים שירחיבו ללימודי הגבר בספרות ומחשבת ישראל ) הגבר בשני המקצועות (  
הגבר במקצוע המדובר. המקצוע    3מקצוע אחד במבנה רגיל, משמע, יחידות החובה בספרות ומחשבת ישראל +  

עם אגף תכניות ייחודיות. הבחירה מה ללמוד כתכנית ייחודית ומה ללמוד  השני יהיה תכנית ייחודית בתיאום  
 כבגרות רגילה עם בחינות חיצוניות תישאר בידי הנהלת בית הספר. 

ומדווח בטופס מקוון;   02083סמל שאלון   –השכלה כללית לכתות י'   .15
9545. 

 
חזון החמ"ד בראי מחשבת  "  :את יחידת הלימוד החדשה תלמידים 6000  -כלמדו   במהלך השנתיים האחרונות

 הנ"ל.   כללית. יחידת הלימוד מופיעה באתר המפמ"ר. מדריך למורה בקישור במסגרת השכלה ישראל" 
החמ"ד חזון  יחידת  את  ללמוד  המעוניינים  ספר  עם    בתי  אישי  קשר  ליצור  מתבקשים  ישראל  מחשבת  בראי 

 .  0506283216המפמ"ר בטלפון נייד: 

בתי ספר המעוניינים ביחידת השכלה כללית שנבחרה בעבר על ידי בית הספר יוכלו להמשיך ביחידה זו. הערכת  
נוס הערכה  חלופות  ליזום  יוכל  הספר  בית  הערכה.  חלופת  באמצעות  תתבצע  כללית  להשכלה  פות  הלמידה 

ומגוונות על פי שיקול דעתו. דוגמאות לחלופות הערכה ומחוונים לחלופות הערכה אפשריות ניתן לראות בסעיף  
  9545ה ותדווח בטופס  חלופת ההערכה תיבדק על ידי המור  מדף וירטואלי",   – "מחשבת הלב  בחוזר זה ובאתר    7

  מקוון. 

  

http://machshevethalev.org.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%aa/
http://machshevethalev.org.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%aa/
http://machshevethalev.org.il/
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 038188 - סמל שאלון תמ''ר  תכניות תמ"ר וחלוצי הערכה:  .16
  

וחלוצי הערכה הן תוכניות הערכה ממירות בגרות. אלו תוכניות חינוכיות פורצות דרך המקדמות    תוכניות תמ"ר
מותאמת   מהתוכניות  אחת  כל  הערכה.  חלופות  של  ייחודיות  בדרכים  הקיימת  הלימודים  תכנית  של  הערכה 

  משמעותית.לצרכיהם השונים של בתי הספר, והן מבוססות על תפיסת עולם חינוכית ייחודית המקדמת למידה  
 פרטים על הצטרפות על תכנית תמ"ר יפורסמו בע"ה במהלך תשפ"ב.  

   

 

  תכנית לימודים במחשבת ישראל ממ''ד למתגיירים  .18
  

   . 38161 –יח"ל מתגיירים  1סמל השאלון  
תכנית  מורכבת ממבחר הוגי דעות שנלקחו מהפרקים של יחידת הלימוד "אמונה וגאולה". בקישור:    התכנית

נאותה של המבחן,  המ      .לימודים למתגיירים על רמה  ואף שומרים  קורות הותאמו לרמתם של המתגיירים 
הכל   בסך  נבחרו  המתגיירים  עבור  בגרות.  למבחן  מתוך    30כראוי  בחוברת    180מקורות  שנמצאים  מקורות 

המבחן יהיה מבחן  "אמונה וגאולה". כל אחד מהתלמידים חייב ללמוד במהלך שנת תש"פ את כל המקורות.  
 . ימפמ"ר חיצונ 

  
 להלן הנחיות אגף הבחינות:

 על סמך    תיקבע   יחידת לימוד,  1רשימת התלמידים הזכאים להיבחן במחשבת ישראל ממ''ד ברמת   .א
 . אישור מנהל בית הספר ומפקח בית הספר

 שאלון המפמ''ר יהיה בחינה בכתב במועד הבחינה הרגיל שנקבע ע"י אגף הבחינות. . ב
 מחברות הבחינה יועברו אל המרב"ד לבדיקה חיצונית בהערכה אחת.  .ג
)בשאלון    יחידת לימוד  1פוטרת את הנבחנים מהיבחנות במחשבת ישראל    38161ההיבחנות בשאלון   .ד

 הרגיל(. 

  

 כניסה לאתרים: .19
 

 .ממ"ד –מחשבת ישראל הקלדה בגוגל:  אתר מפמ"ר:
 1425סיסמה:   )ללא רווחים(. מחשבתלבמורה: שם משתמש: מחשבת הלב  אתר

בימים אלו אנו עובדים על אתר אינטרנטי חדש ב"מחשבת ישראל" שיסתיים בע"ה בקרוב. תישלח   לידיעתכם:
 הודעה מיוחדת בנידון למורים.

 לכניסה לאתר החדש  - עם חומרי ההוראה יש ללחוץ לאתר החדש
)נא לא   המבחנים נועדו למורים בלבד. מאגר מבחנים, בגרויות ומתכונותהחדש הולך ונבנה  ר האינטרנטיתבא

 . מאגר מבחנים, המאגר בקישור: 1234בסיסמה: מבחןולכן כדי להיכנס אליהם יש צורך להעביר לתלמידים(. 
גב' מיכל    -מבחנים נוספים יעלו בקרוב. ניתן לשלוח מבחנים שעשיתם לתלמידים אל מדריכת מחשבת ישראל  

 מרמור, שתעלה אותם לטובת כולם. 

 

  השתלמויות וימי עיון:  .20
 

תתקיימנה בע"ה השתלמויות מקוונות בנושאים שונים ומגוונים. הודעה תישלח בהקדם.  ג  במהלך שנה"ל תשפ" 
 כולם מתבקשים להירשם להשתלמויות השונות כדי להעשיר את עולמם וידיעותיהם וגם לקבל גמול... 

  

http://machshevethalev.org.il/2020/08/28/%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9b/
http://machshevethalev.org.il/2020/08/28/%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9b/
http://machshevethalev.org.il/
http://machshevethalev.org.il/%d7%9e%d7%90%d7%92%d7%a8-%d7%9e%d7%91%d7%97%d7%a0%d7%99%d7%9d/
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 ג קישור לתיק תכניות לימודים במחשבת ישראל תשפ" .21
 

  ממ'ד חט''ע  -מחשבת ישראל    -תיק תכניות לימודים לעובדי הוראה  כל המורים והמורות מתבקשים לפתוח את הקישור:  
ים הבאים בהקשר ליחידת הלימוד אמונה וגאולה: ידע, ערכים, מיומנויות ודרכי בתוך תיק זה תוכלו למצוא את הנושא

 מומלץ מאד!ההוראה. בתוך סעיף דרכי ההוראה תוכלו למצוא מגוון פעילויות מסודרות על פי הנושאים הנלמדים. 

  רשימה ודרכי התקשרות עם מדריכי מחשבת ישראל .22
 

אזור  מייל  טלפון  שם המדריך 
ההדרכה  
 ותפקיד

 מפמ''ר  
 הרב ד"ר  

 יוחאי רודיק 

0506283216 yohairu@education.gov.il   מפמ"ר 
מחשבת  
 ישראל 

 ד"ר
 חנה ריקלין 

0548038982 hanariklin@gmail.com  התיישבותי  
+ 

 מנח"י.
 הרב ד"ר 

 חגי שטמלר 
0547551903 Hagay.shtamler@gmail.com    +ארצי

ת"א +  
 מרכז

 הרב
 אלחנן פרינץ 

0523477358 rabbiprins@gmail.com  מרכז 

 
 אורן דמארי 

0523121578 orendamari@gmail.com   :דרום
אשדוד  
 ודרומה 

 oraharon26@gmail.com 0525202637 גב' אור אהרן 
 

מחוז  
 ירושלים 

 צפון  kaharonit@gmail.com· 054-4434002 גב' חגית כהרון 

 הרב
 ברק שלוש 

 

0527254343 barak3ush@gmail.com 
 

 ת"א 

 ד"ר  בילא 
 בנפרדג' 

0506944666 bela324@gmail.com   דרום 

 ד"ר 
 ישראל לוינגר 

0545698730 Israel.levinger@gmail.com 
 

 ארצי

 מחוז חיפה  revitalher@gmail.com 0525113383 גב' רויטל הרמן 

 
 

 
 

 
 

 י השאלונים במחשבת ישראל:מל ס. 32

https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/Judaism-studies-hemed/Pages/High-School-Judaism-studies-hemed.aspx
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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 אמונה וגאולה מבחן חיצוני )נבדק במרב"ד(  038181

 אמונה וגאולה לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה )נבדק במרב"ד( 038182

ומדווח    038183 המורה  ידי  על  )נבדק  חלופית  הערכה  וגאולה  הזכאים  מקוון  9545בטופס  אמונה  ספר  בתי   ,
 (6כמפורט בסעיף   9588טופס לתשלום עבור חלופות ההערכה ימלאו 

 אמונה וגאולה מבחן חיצוני לעולים. )ייבדק במרב"ד( 038184

 אמונה וגאולה מבחן חיצוני לעולים בביה"ס ללא הכרה בציון שנתי )ייבדק במרב"ד( 038172

 יחידת הגבר חיצונית )ייבדק במרב"ד(  038381

 038106שאלון לנבחני משנה מחליף את שאלון   – 038382

 ( מקוון  9545בטופס  )ייבדק על ידי המורה ומדווח הערכה חלופית של יחידת ההגבר  -038383

 ידני )באישור המפמ"ר(  9544ידווח על טופס   שאלון לרמת ההגבר לעולים. 038384

 יחידת הגבר לעולים בבתי ספר שאין להם הכרה בציון שנתי )ייבדק במרב"ד( -038372

 שך בהתאם להנחיות אגף הבחינות. עדכונים בהמ –בגרות תכנית ישנה יחידת ראשונה )ייבדק במרב"ד(  38106

 עדכונים בהמשך בהתאם להנחיות אגף הבחינות.  –  בגרות תכנית ישנה יחידת הגבר )ייבדק במרב"ד( 38108

 מקוון(  9588בטופס  עבודת חקר )ייבדק על ידי המורה וידווח  -038188

 מקוון( 9545בטופס השכלה כללית בכיתה י' )ייבדק על ידי המורה וידווח  – 02083

 יח"ל מתגיירים. 1 -  38161

 סמל שאלון תמ''ר – 038188

 

** 

 אנו מאחלים לכם לימוד פורה ומשמעותי 

 מעריכים את ההשקעה והמסירות של כולכם.

 מאחלים לכל תלמידנו הצלחה במבחני הבגרות 

 הלמידה אל דרכם בחיים. ובעיקר בהפנמת 

 יוחאי רודיק וצוות ההדרכה 
 

** 


