
ך"בתנתמרתוכניות
ממלכתי

ך"התנהוראתעלהפיקוח



ידעתםלאשאולידבריםחמישה

דברלכלחיצוניבגרותלציוןנחשבהתכניתציון
ועניין

השאלוןסמל 1288

תמתוכנית " בעבודתבחירהנושאישניהמרתשלמפיילוטהתחילהר

ממיריםהאחרונותובשניםחקר מלאותלימודיחידות 2 .  

ממלכתיך"בתנספרבתי 50-כמשתתפיםהערכהוחלוציר"תמבתוכנית

!בלמידהוענייןמשמעותילימודעלמדווחיםהתלמידים



 ?התוכניתמיועדתלמי

לומדיםשיטפחו ,ך"בתנעצמאיתלמידהתהליכילהובילהמעונייניםספרלבתי✔
 .אוטונומיים

–הוראה)ה"הלתהליכילהובילורצוןמעוףבעליך"לתנומוריםלמורות✔
(הערכה–למידה

 .(ב"וכיואתגר ,ר"מבלכיתותלא)מצטיינותולכיתותרגילותלכיתות✔

בכלבלבדכיתותשתי /אחתכיתהעדר"תמתכניתאתללמדרשאימורה✔
 .שנה



-ר"תמתכניתמבנה ל"יח 2

 :פנימיתיחידה–ראשונהיחידה

פנימיתהיבחנות  50%

שמותספרבנושאשנייםאומבחן
בחירהנושאיושני

לפחותהמבחןאתלאשריש✔
טרםשבועותשלושה

המדריכיםמולההיבחנות
.הארציים

 :פנימיתיחידה–שנייהיחידה

בראשיתספרבנושאיחקרהערכת  50%

-הונושאי 30% 

המרכיביםאתרקכוללהבגרותציון✔

מרכיביושאר ,תלמידאות .במחווןהמצוינים

בציוןיכללולאספרית-ביתתעודהציון

בית/מגן/הגשהציוןאיןכן-כמו .הבגרות

.מתכונתבחינתלקייםצורךואין ,ספרי



ר"תמבתכניותעבודהתכניתלכתיבתהצעה

ההוראהתכניתציוןתוך ,סמסטריםלארבעההעבודהתכניתחלוקת  .1
.סמסטרבכלוהלמידה

בעבודתמידלהתחילמומלץלא ,'יבכיתהמתחילההלמידהאם  .2
.פרוייקט/חקר

לכלהמיועדיםהלמידהחומרימצוייניםשבה ,הלימודיםותכניתמחווןב"מצ  .3
.ההמרהתכניתמחלקיאחד

מועדיםציוןתוך ,סמסטריםלפיהלמידהוחומריתכניתאתלערוךמומלץ  .4
.ההערכהאירועישלמשוערים



דוגמא
'אסמסטר ,'אשנה

פרקיםשל (וחקרפורמלית )משולבתלמידה-

בסיסיותחקרמיומנויותויישוםלימוד-

פרקיםשלחלופיתהערכהבמסגרתחקרלמידת-

עמיתיםוהוראתבזוגותחקרמיניעבודת :מומלץ-

'אסמסטר ,'בשנה

פרקיםלימוד-

חקרומיומנויותחקרלמידתוהעמקתיישום-

פרוייקט/החקרלעבודתעבודהתכניתכתיבת-

(סמסטרסוף)עבודהטיוטתהגשת-

 'בסמסטר ,'אשנה

פרקיםשלפורמליתלמידה-

וכישוריחקרמיומנויותויישוםלימודהמשך-

גבוהמסדרחשיבה

?ר"מפמבחינת-

פרוייקט/חקרעבודתשלראשוניםשלבים-

'בסמסטר ,'בשנה

פרקיםלימוד-

?ר"מפמבחינת-

פרוייקט/עבודההגשת-

בלווית (עמיתיםהוראת)קצרותפרזנטציותהגשת-

(ב"וכיומצגת ,יצירה)היצירתיהתוצר



היבחנות   50% חקרלמידת   50%

כוללתפנימיתבחינה-

:או

בחינותשתי-

רפלקציה +ופרזנטציהתוצר +חקרעבודת  :בראשיתפרקי  .1

הלימודיםמתכנית 30%נושאישני :בחינהממירתהערכה  .2

.ב"וכיוסיור ,חידון ,עמיתיםהוראתאו/ולמידה ,דיבייט ,מדרשבית :למשל

40% 25% 25% 10%

.שמותפרקי-

בחירהנושאישני-

 (5-1מתוך)

חקרעבודת

:עמיתיםוהוראתיצירתיתוצר

 ,הלמידהאתשמבטאתוצר  .א

ומשקףהידעאתמייצג

.אישיותועמדותתובנות

.קצרהפרזנטציה  .ב

בגרותממירתהערכה

תכניתמתוךנושאעל

30%

אישיתרפלקציה

תהליךכללעל

הלמידה



עםאקסלטבלתלהכיןמומלץ) :הבגרותציוןמרכיבי
(הבאיםהנתונים

שקלול

-2עמודות

1

עמודותשקלול

7-4

ממוצע /שקלול

עמודות

3 + 8

1עמודה 2עמודה 3עמודה 4עמודה 5עמודה 6עמודה 7עמודה 8עמודה 9עמודה

היבחנות   50%

ציוןשקלול

היבחנות

חקרלמידת   50%

ציוןשקלול

חקרלמידת
בגרותציון

50%

 1בחינה

50%

 2בחינה

40%

חקרעבודת 25%

תוצר

25% 

נושאהערכת

10%

רפלקציה



למורהחשוביםדגשים

ההמרהתכניתמנחהלמורההנחיות

.ר"תמתכניתבמסגרתהלימודשנותשתילסדורהעבודהתכניתנדרשתובראשונהבראש(1)

 .מועדמבעודלאישורבחינהכללשלוחיש(2)

כולל ,שונותברמותעבודותשלוש :כיתהמכלעבודותמדגםלשלוחישהלמידהבתום(3)
.העבודהציון

.30%תכניתמנושאיאחדעלבגרותממירתלהערכהעבודהתכניתנדרשת (4)

המורהשםציוןתוך ,שלעילבטבלהערוכיםכשהם ,25.6עדר"תמציוניאתלשלוחיש(5)
.המנחה



ר"מפמבחינת–ראשונהיחידה
סופיתמרמציון 50%

בחינותשתיאואחתבחינה▪

הבחירהונושאישמות :נושאים▪

למיקודובהתאםט"תשעהלימודיםתוכניתפרקיעלמבוססלהיותחייבלבחינההחומר▪
 .(קורונהבשנת)

.הממוניםהמקצועמדריכיעםמועדמבעודלאשרישבחינהכל▪

בתנהחדשההלימודיםלתוכניתקישור " תשעך ט"

תשפהלימודיםתוכניתלמיקודקישור א"

מפמלחוזרקישור " תשפר א"

תמרלתוכניתגמישמחוון

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2020/08/15.7.20-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/HozerMafmar08.2020.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/MachvanTamarAT.pdf


:חקרהערכת–שנייהיחידה

:הבאותמהחלופותאחת

ך"בתנחקרעבודת▪

–פרוייקטיםמבוססתלמידה▪ p.b.l 

(תהליכיהותיעודלמידהתוצריובואוגדן)משולבתלקיט▪

.21-ההמאהלמיומנויותבהתאםחקרתהליכילכלולחייבתמהחלופותאחתכל ,לבשימו⮚

.הצוותועבודתהלמידהמיומנויותיוערכומהתכניותאחתבכל⮚



21-ההמאהמיומנויות



גבוהמסדרחשיבהאסטרטגיות
בעיהלפתרוןמגוונותאפשרויות▪

משתניםבידוד▪

מסקנותהסקת▪

מבטנקודותמגווןהעלאת▪

והערכתוהידעהצדקת▪

השוואה▪

השערה▪

טיעון▪

בדרכיםהידעאו/והמידעייצוג▪
מגוונות

מיון▪

והכללהמיזוג▪

מרכזירעיון▪

שאלותשאלת▪

http://sites.tzafonet.org.il/thought/ptyhh/121/home/gbwh/psrwywt
http://sites.tzafonet.org.il/thought/ptyhh/121/home/gbwh/bydwd
http://sites.tzafonet.org.il/thought/ptyhh/121/home/gbwh/hsqh
http://sites.tzafonet.org.il/thought/ptyhh/121/home/gbwh/mbt
http://sites.tzafonet.org.il/thought/ptyhh/121/home/gbwh/hzdqh
http://sites.tzafonet.org.il/thought/ptyhh/121/home/gbwh/hswwh
http://sites.tzafonet.org.il/thought/ptyhh/121/home/gbwh/hsrh
http://sites.tzafonet.org.il/thought/ptyhh/121/home/gbwh/tywn
http://sites.tzafonet.org.il/thought/ptyhh/121/home/gbwh/yyzwg
http://sites.tzafonet.org.il/thought/ptyhh/121/home/gbwh/mywn
http://sites.tzafonet.org.il/thought/ptyhh/121/home/gbwh/myzwg
http://sites.tzafonet.org.il/thought/ptyhh/121/home/gbwh/hqsrym
http://sites.tzafonet.org.il/thought/ptyhh/121/home/gbwh/slwt


חקרהערכת

נושאישלוההבנההקליטהעלמקליםתמאטייםבמבניםהלימודחומרישארגוןמוכיחיםפסיכולוגייםמחקרים
מתאימיםוהאירועיםהשונותהדמויות ,המקראיבטקסטהלימודפרקיבין (נושאיים)תמאטייםחיבורים .הלימוד
.הצעיריםללומדיםיותר

נושאסביבתיבנההחקרהערכתשיחידתרצוי -

כיתתיעל בספריחסיםומערכותדמויות :למשל ,

בראשיתבספרהאנושיהטבעשאלת ,שמואל

.'וכו

ללמידהנושא-תתתבחרלימודקבוצתכל

תלקיט / pbl  /החקרבמסגרתוהעמקה

 .פורייהשאלהאו ,חקרשאלתעבורוותנסח

החקרשאלת הפורייההשאלהאו , , 

הלמידהאתהמובילה אחדבהיבטתעסוק ,

נושאשל .העל-

2

1

3



ך"בתנחקרעבודת

.חקרמינילעבודתר"מפמהנחיות▪

 .מלאבהיקףחקרלעבודתר"מפמהנחיות▪

https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%A7%D7%A8-30-%D7%9C%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%A7%D7%A8-30-%D7%9C%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%A7%D7%A8-30-%D7%9C%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Qg-teTsqTAbcNvG4EAwq_FbZj-5DrXcV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qg-teTsqTAbcNvG4EAwq_FbZj-5DrXcV/view?usp=sharing


p.b.lפרוייקטיםמבוססתלמידה

 ?פ"למלמה

:שהםמשוםמשמעותייםהפרויקטים✔

ומוריהםהתלמידיםבקרבללמידהמשותפתהתלהבותמציתים✔

בעיותופתרוןשיתופיתעבודה ,זמןניהוללמשל)מיומנויותשלרחבמגווןמטפחים✔
 .21-ההמאהלדרישותהמותאמות (אמתיות

שללימודייםוצרכיםיכולותשלרחבולמגווןהכיתהלאופיפרויקטיםהתאמתמזמנים✔
 .התלמידים

 .ומשפחהקהילהמשתפיםפרוייקטים✔

כפיהקריטריוניםחמשתובוהמחווןי"עפולהיבדקמצוינןלהיותפרויקטכלעל❖
 .ר"מפמבחוזרשמופיע



או)גמורותעבודותשלמכווןאוסף"
התקדמות ,מאמץהמציג (בתהליך
"יותראואחדבתחוםוהישגים

Paulson, Paulson and meyer, 1991

 .והלמידהההוראהלשיפוראמצעימהווההתלקיט✔

.להערכהכליהואהתלקיט✔

.מסכמתולהערכהמעצבתלהערכהמשמשהתלקיט✔

תלקיט



?בתלקיטמה

o(אחתלפחותחובה)חקרמיניעבודת

oטקסטעלפרשניתעבודה

oעמיתיםהוראת

oסוגיהעלבדיוןפעילההשתתפות
מקראית

oביצועמשימת

אישיתורפלקציההלמידהתהליכיאתהמייצגיםפריטיםלצדנבחרותמוגמרותעבודותיכילהתלקיט

משובי ,משוביםהכוללותטיוטות ,התקדמותמשקפותהלמידהתהליכישלשוניםמשלביםעבודות)

.(ועודרפלקציה ,עמיתים

o('וכומסעיומן ,דמותשלבלוג)קבוצתיאואישיבלוג

oשיתופיתמצגת /מצגת

oהיצירהאתהמתארת (זרימהתרשים)חשיבהמפת

פרקיםחטיבתאוהמקראית

oלמקראיצירתיתתגובה

oתחומית-ביןלמידההמשלבתיצירתיתאו/ועיוניתעבודה

oב"וכיוטקטסטיםמיזוג ,טקסטפיצוחמשימות



 :פ"תשבגרותממירותתוכניותחוזרמתוך
(פדגוגיתמזכירות)



סףתנאי



התוכניתבהפעלתשלבים



?נדרשמה ,לסיכוםאז

מסודררישום▪

מחוון +מפורטתתוכניתהכנת▪

 +הפדגוגיתהמזכירותשלגנריתשעות 30השתלמות▪
 (נכוןמרוחחלק)ך"תנ-תמרבהשתלמותשעות 30

שלושהלפחותהמדריכיםמולר"מפממבחנילאשר▪
.ההיבחנותמועדטרםשבועות

ייעודיר"מפממדריךבליוויעבודה▪


