
הכנה לבגרות במחשבת ישראל
מועד קיץ תשע"ח – אמונה וגאולה
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אז מה יהיה כאן הערב?
דברי פתיחה קצרים מאת הרב יוחאי➢
 
  הכרות➢
 
  הכנה לשאלון הבגרות➢

  האתר החדש➢

  הוגי המזרח➢
  
  שאלות/הערות➢

 (הערכה חלופית)➢

https://padlet.com/dnraviv8/x482epmloiko
https://docs.google.com/document/d/19-swUSXXv3iwxQO6leCvmI0bJux_Sge221NLRT3ntHs/edit
http://amistorage.com/mafmar/
https://docs.google.com/document/d/1YMWDA7vgAxIfUD1wDWPj71bxrnrLDmTktzu3cw4hV7Y/edit
https://padlet.com/bela324/xv9hrbr6wdpx
https://docs.google.com/presentation/d/1kT5utXwp8s9C8JmYPrxQe1uD-D2WC-HifizwiOSUyo8/edit#slide=id.p41


תחילה-
נכיר את המורים במחוז שלנו

קישור ללוח מקוון

https://padlet.com/dnraviv8/x482epmloiko


.

הכנה לשאלון הבגרות - קישורים
קישור לבגרות חורף תשעח 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OeFS6yHLgSgHL4RLVWnWG3K7Jvqa7KaC
https://app.luminpdf.com/viewer/Yy4fTeSwY7EazDShb


 חוזר מפמ"ר
מעודכן - 

חובה ללמוד אותו 
היטב ולהתמצא 

בו...

תובנות ראשוניות מניתוח בגרות חורף
ניתוח כללי

בגרויות אחרונות [רגיל - חורף עח, הגבר עז] 

 קישור
 לדוגמא

שאלות עמ"ר

 הצעת מתווה
 להתמודדות

 עם שאלות
בגרות

הכנה לשאלון הבגרות - קישורים 

https://docs.google.com/document/d/1mX0v_WTlNkVgKjpNe_ilJsHBU0VpVltrUDnJSV4JlcM/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1mX0v_WTlNkVgKjpNe_ilJsHBU0VpVltrUDnJSV4JlcM/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1hkC9vpZUfck4-bEZ80JTzS_h0lLfUm6gSd5Yh7zsrio/edit
https://docs.google.com/document/d/1mciIv9z2PSb9QtVc3OwYSzvqDOu3HpjOucZB2D9CV7c/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OeFS6yHLgSgHL4RLVWnWG3K7Jvqa7KaC
https://docs.google.com/document/d/1YjcAWzsZIpKyXQfgdxzq6L_mlG2xHj-bEEYJZS1Lr5I/edit
https://docs.google.com/document/d/1YjcAWzsZIpKyXQfgdxzq6L_mlG2xHj-bEEYJZS1Lr5I/edit
https://docs.google.com/document/d/1YjcAWzsZIpKyXQfgdxzq6L_mlG2xHj-bEEYJZS1Lr5I/edit
https://docs.google.com/document/d/1G3tan6M_bsUju6YpNo_rqYL4ok3ZVVyHi5lcYjkaep4/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1G3tan6M_bsUju6YpNo_rqYL4ok3ZVVyHi5lcYjkaep4/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1G3tan6M_bsUju6YpNo_rqYL4ok3ZVVyHi5lcYjkaep4/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1G3tan6M_bsUju6YpNo_rqYL4ok3ZVVyHi5lcYjkaep4/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/19-swUSXXv3iwxQO6leCvmI0bJux_Sge221NLRT3ntHs/edit


 לבחינת הבגרות ילמדו 2 פרקים ארוכים מתוך פרקים 1 2 3 4 6 שהם
 (פרקי לימוד ארוכים (פרק 2 חובה

( ועוד פרק אחד קצר ( מתוך הפרקים הקצרים: 5 או 7 
 

סמל שאלון: 038181
:בשאלון זה התלמיד יענה על שלושה פרקים

 פרק 1: שתיים מתוך שלוש שאלות כל תשובה 18 נקודות= 36 נקודות, בפרק
 זה שאלות על הפרקים הארוכים 1 3 4 6

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

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

 התלמיד יענה אך ורק על הפרקים שנלמדו בכתה ולא היו בחלופות הערכה.
.משרד החינוך מפעיל מנגנון בקרה בנושא זה

 

https://app.luminpdf.com/viewer/Yy4fTeSwY7EazDShb


מבחן מותאם - יחידת אמונה וגאולה
 

חלק 1— התלמיד יענה על שאלה אחת מתוך שלוש לבחירתו

חלק 2 — התלמיד יענה על שתי שאלות מתוך ארבע

חלק 3 — התלמיד יענה על שאלה אחת מתוך שתיים לבחירתו

ערכה של כל שאלה יהיה 25 נקודות



סוגי שאלות 
 
שאלות ידע וזכרון •

ציטוטים והתייחסות אליהם•

שאלות חוזרות (מבגרויות קודמות)•

שאלות  עמ"ר (=ערך, מעורבות, רלוונטיות), בעיקר: - •
השוואת [החומר למציאות] לשם: יישום, הדגמה, הבעת 

עמדה מנומקת בהכרעה בין שיטות/אפשרויות 

שאלות משוות•

https://docs.google.com/document/d/1YjcAWzsZIpKyXQfgdxzq6L_mlG2xHj-bEEYJZS1Lr5I/edit


 - שאלה
הרב דסלר

 א) הסבר היטב את חמשת הדרכים להגיע .7
        .לאמונה לפי הרב דסלר        

 ב) ע"פ הרב דסלר, איזה דרך/דרכים היא/הן    
 הבסיס לאמונה, ואיזה מתייחסות למדרגות        

.הגבוהות של האמונה? נמק         
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:תשובה
  דרך חיצונית: ע"י הרגל, שאדם מרגיל את עצמו לומר דברים, ולעשות דברים, שקשורים [1   

 .באמונה בה' ובקיום מצוותיו       
  :דרך התבוננות [2   

      א] כאשר אדם מתבונן בפלאי הבריאה והטבע,ורואה איך הקב"ה מסדר       
.בחכמה רבה את הכל            

 ,ב] כאשר אדם מתבונן על עצמו, ורואה בתוכו טוב ורע       
.ומבין שמטרת כוחות אלה- לקדם אותו מבחינה רוחנית          
:דרך הקדושה: כדי להגיע אל הקדושה, קיימים 3 גדרים [3   

.א] מידת האמת: כאשר אדם נאמן לאמת הפנימית שלו, ואינו חי בשקר ובדמיונות       
  ב] שבירת היצר: כאשר אדם מתרחק מתאוות חומרניות של העוה"ז, ומגיע לשליטה של       

.השכל על הרגש           
 ג] עסק בתורה בהתלהבות: כאשר אדם נהנה מלימוד בתורה וקיום מצוותיה, ועושה זאת       

.בבחירה ולא מתוך הרגל           
 דרך הביטחון: ככל שאדם יותר בוטח בקב"ה, ויודע שיכול לתת לו צרכיו- כך אמונתו [4   

 .מתחזקת ומתבהרת       
 :דרך התעסקות תמידית בדבקות בקב"ה:  כאשר אדם משתדל לקיים את הכתוב [5   

.שויתי ה' לנגדי תמיד",  ובכל דבר שהוא עושה- משתדל להיות קשור אל הקב"ה"       

 ב) הדרך החיצונית- היא הדרך הבסיסית. כיוון שאדם עושה את הדברים רק מתוך הרגל, ולא
.מתוך הבנה ורצון. יתר הדרכים הן מתייחסות למדרגות גבוהות יותר של האמונה
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שאלות ממאגר בגרויות קודמות:

 הרב אלימלך בר שאול

א) תאר את אופיו של "איש החוץ" ואת אופיו של 
"איש הפנים".

ב) את מי משניהם תעסיק יותר שאלת משמעות 
החיים, ומדוע ?

 ג) "ואדם זה שהוא מצוי קרוב אצל נפשו, אפילו 
אם נפרמו קרומי נפשו מחמת סטיות של דעות 

ומעשים... אצל נפשו הוא. ולכן ירגיש מיד באותם 
פרימות ובאותם קרעים...."

במי עוסקת מובאה זו ? הסבר אותה.
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שאלת ציטוט :

אם כל ענייני הדת יושגו בחקירה ובעיון נכון כפי 
שהודיענו ה', מהי נקודת החכמה שנתנם לנו בדרך 
הנבואה, ועשה על כך מופתי האותות הגלויים, לא 

המופתים השכליים?"
הסבר שאלה זו, ואת תשובת רס"ג עליה.
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שאלות  עמ"ר:

  
:ר' נחמן ליקוטי מוהר"ן סימן רפ"ב.1

 עושה רושם שברקע לחודש אלול מאחורי החתירה לתיקון ולהתקדמות שוררת לפעמים תחושה'
.מרירה. ככל שמחטטים בפצעי החטא יש תחושת תסכול ומפח נפש

(מעובד מתוך:'מציץ מן החרכים ,ישיבת רמת גן, עמ'129-130) 

?כיצד מציע ר' נחמן להתמודד עם תחושת תסכול המוזכרת בקטע המוזכר

 הרב קוק – בקשת האני העצמי .2
:תלמיד טען

 ,המחנך המלומד שלי מכריח אותי ללמוד מקצועות שאינני מרגיש חיבור אליהם
.אבל אני מעדיף ללמוד נושאים אחרים שקרובים יותר לליבי
?האם לדעתך התלמיד יכול להסתמך בטענתו על הרב קוק "ר
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שאלה הדורשת ידע רוחבי של כמה מקורות:

שאלה הדורשת ידע ספציפי על מקור מסוים:
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 בזמן הבחינה-
איך בוחרים את השאלות שטובות לי?

אילו מקורות אני יודע הכי טוב?1.

איזה סגנון שאלות יותר מתאים לי- ידע, הבנה או הבעת דעה?2.

מתחילים תמיד עם מה שקל לי, עם מה שאני יודע הכי טוב3.

 הרבה פעמים בשאלה מופיעים שני מקורות בשני סעיפים שונים. 4.

אם אני יודע רק אחד מהם טוב יש להפעיל שיקול דעת על פי 

הניקוד לכל סעיף.
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דף מסכם נושא
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 איך  עוד מומלץ לחזור לקראת הבחינה במיוחד
?עם תלמידים לקויי למידה

ימים מרוכזים•

מצגות מסכמות•

דפי עזר מיכל מרמור•

סיכומים•

 שאלות תשובות •

מצגות מסכמות•
                                       

 תרגול שאלות בגרות•

משחקים מסכמים-קהוט וכדו'•

מעבר בחוברת - בכל פרק או מקור על:•
    כותרות, דברי מבוא ומעבר מנושא לנושא,
    סיכומים, שאלות שבצד ושורות מודגשות



מחשבת הלב אתר שיתופי למורי מחשבת ישראל

http://amistorage.com/mafmar/


התייחסות להוגי המזרח



תוספת: הוגי עדות המזרח 
פרק שני- אני מאמין

("הרב יוסף חיים מבגדאד* (ה"בן איש חי

משלי הבן איש חי
מעשה שהיה בבן אחד פיקח יושב על השולחן בין אביו ובין אמו ויאמר לאביו: מיהו המלמד דעת 

ותבונה ומצווה לבן, אביו או אמו? ויענהו האב שהאב הוא המלמד, אבל האם עסוקה בעסקי הבית... 

ויען הבן ויאמר אם כן יש לי פליאה גדולה, כי לימד אותי היום רבי בבית הספר פסוק בספר משלי: "כי 

ִאם לבינה תקרא", והורה לי אל תקרי ִאם בחיריק, אלא ֵאם בצירי, שהתורה נקראת ונחשבת אם 

לאדם, ואני תמה למה נקראת ֵאם דראוי שתקרא אב כי האב הוא המורה בינה ודעת לבנו והוא 

המלמדו הדרך אשר ילך בה?

#_ftn1


 
 ויענהו האב ויאמר לו שאלה גדולה שאלת... ויתבונן הבן בדעתו, ולא עברו יותר 
מעשר דקות וישיב תשובה נכונה. ויאמר לאביו: אני מהיכן באתי? אמר לו: ממני 
ומאמך, כי אני אביך וזאת אמך. אמר לו: מי הוא ברור ודאי יותר, האב או האם, אמר לו: 
האם ברורה וודאית יותר כי הכל רואין שיצא הבן מבטנה, והכל מעידין שהיא אמו, על 
פי ראות עיניהם, אבל האב נקרא אב מצד השערת השכל. ויאמר: אם כן מצאנו תשובה 
לאותה שאלה, כי השם יתברך כשנתן לנו את התורה, לא שלח את משה רבנו עליו 
השלום אצל ישראל לאמר להם שהקדוש ברוך הוא שלח לכם תורה על ידי וכך וכך 
משפטה ועניניה וכך הן הלכות שלה. ואנחנו קבלנו דבריו מכח שהראה לנו אות ומופת 
שהוא נביא אמת, לא כך היה מעשה ולא קבלו ישראל התורה בדרך זו ובאפן זה אלא 
באמת הקדוש ברוך הוא הרכין השמים ושמי השמים על הר סיני. וכל אחד מישראל 
מקטן ועד גדול איש ואשה נער וזקן כלם ראו כבודו יתברך בעיניהם שכלם נתנבאו 
באותו היום כשעמדו לפני הר סיני. וראו כמראה הנביאים שרואים בעיניהם, ושמעו 
באזניהם קול הקדוש ברוך הוא שאמר: אנכי ה' אלקיך וכו' לא יהיה לך וכו', ועוד שמעו 
באזניהם שאמר להם הקדוש ברוך הוא: הנה אנכי נותן לכם תורה שיש בה תרי"ג 
מצוות על ידי משה שלוחי, וכל מה שיאמר לכם תעשו ותאמינו בו, כי הוא שלוח מאתי, 

והוא נביא אמת, 



 
 

:הסבר המקור

:הבן איש חי פותח בשאלה

?בן שואל את אביו: מי מחוייב ללמד אותי תורה ומצוות

.עונה האב: האבא. לאמא אין פנאי. היא עסוקה בצרכי הבית

 שואל הבן: אם כך, למה התורה נקראת אם לאדם? היא היתה צריכה להקרא אב-
.כי הוא המלמד את דרך התורה בה צריך ללכת

 הבן חושב ועונה בעצמו על הקושיה כך: ברור שילד שייך לאמו כי כולם ראו שהוא
 היה בבטנה ויצא ממנה- זה משהו ודאי. מוכח. הבן שייך לאביו רק מתוך השערת

 .השכל

 כך זה גם עם התורה: הקב"ה נתן את התורה לא רק באמצעות משה.  הוא בעצמו,
 במעמד הר סיני- נתן את התורה. כל מי שהיה שם ראה את נתינת התורה. כולם

 זכו להתנבאות ביום הזה. כולם שמעו מפי הגבורה את עשרת הדברות. הם גם
 שמעו את הקב"ה אומר שהוא נותן את התורה הכוללת את תרי"ג המצוות ע"י משה

 .ושצריך להאמין לכל מה שמשה יאמר כי הוא נביא אמת



לאחר מתן תורה ספרו את הדברים מדור לדור. כך נוסדה האמונה החזקה של עם ישראל. 

מכאן- אם התורה היתה ניתנת רק ע"י משה- היינו מאמינים בה מכוח השכל. כמו שיודעים שאב הוא 
אבא לבנו- רק מכוח השכל.  

אבל  מתן תורה היה מאת ה' ע"י משה- זה משהו וודאי. לכן האמונה שלנו בה' היא וודאית. (כמו 
הוודאות בכך שתינוק שייך לאמו)  לכן כתב שלמה המלך במשלי : "כי אם לבינה תקרא" אם בצירה- 

מכאן:
בינה= תורה= אמא= וודאות

התורה היא וודאית לאדם המאמין כמו הוודאות לילד מי היא אמו. לכן התורה נקראת אם.
האב הוא אב לילד מכוח השכל (אין הוכחה לכך שהוא האב) והוא זה שמלמד את הילד תורה (ולא 

האם) כי הוא פועל מכוח השכל. 
 

הערה: דברים אלו מהווים חיזוק לדברי הריה"ל בכוזרי פרק א. 
(על כך שהאמונה מתחילה ממעמד הר סיני ולא מבריאת העולם)

 



שאלות ותשובות הוגי המזרח

קישור לשאלות לדוגמא  (מאת המורה שנדורפי יפתח יצחק)

https://docs.google.com/document/d/16_fLH40xRvpw7mwkh2hSImjPXWY38ojbTf1HBkKj9z8/edit#heading=h.gjdgxs


שאלות לקראת הבחינה
קישור ללוח מקוון

https://padlet.com/bela324/xv9hrbr6wdpx


סיכום וקישורים
ניתוח תשובות בגרות חורף להפקת לקחים•
דגשים בבגרות: כגון איך להבין שאלה - מה נדרש (סוגי •

שאלות)  ומבלי לפספס תתי סעיפים, איך לחזור...
קישור לבגרות חורף תשעח•
קישור למאגר מבחנים•
קישור לחוזר מפמ"ר אחרון אדר•
אתר מפמ"ר מחשבת ישראל•
מחשבת הלב•
מחשבת הלב אתר שיתופי מעודכן למורי מחשבת ישראל•
קישור להוגי המזרח•
חלופות הערכה•

https://app.luminpdf.com/viewer/RJBjT8MkKw74BPEXW
http://amistorage.com/mafmar/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://docs.google.com/document/d/13bSEJS-yefa-6CZ1eMdQqMNKhPBxUn54ThtE59vQCO0/edit
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/mafmarmachshevetmmd/PinatMafmar/
http://machshevetlev.cet.ac.il/
http://machshevethalev.org.il/
https://docs.google.com/document/d/1YMWDA7vgAxIfUD1wDWPj71bxrnrLDmTktzu3cw4hV7Y/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1kT5utXwp8s9C8JmYPrxQe1uD-D2WC-HifizwiOSUyo8/edit#slide=id.p41


בהצלחה
רבה!


