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 ' אדר תשפ"גכא

 2023מרץ  14

 

 

 (2024לתלמידי י' תשפ"ד )מתווה היבחנות חדש 
 

בהמשך לאיגרת השר והמנכ"ל, אנו מביאים בפניכם את מתווה ההבחנות החדש לתלמידי כיתה 

 י' תשפ"ד.

 : אנגלית,ואינם חלק מהמתווה בהיבחנות חיצונית בלבד שיישארו מקצועותנציין, כי 

 מתמטיקה, שפת אם וכלל מקצועות ההגבר.

 

עיקרי הבאה, מובאים להלן הלימודים החל מחודש אפריל לשנה  נערכיםבתי ספר מאחר ש

 :)תשפ"ד( שיש לקחת בחשבון בארגון הלמידה והערכות לשנה הבאה המתווה

 :מורשתהחברה וההרוח בבחירת המתווה בכל אחד ממקצועות  גמישות .1

לבחור להיבחן על פי בית הספר האפשרות רשות עומדת ל אלהבכל אחד ממקצועות 

 הישן.על פי המתווה  או החדשהמתווה 

 

יח"ל )אזרחות כלל המגזרים, היסטוריה כלל המגזרים, תנ"ך ממלכתי,  2למקצועות של 

 ספרות ממלכתי וחרדי(.

 35%בהיקף  –היבחנות חיצונית   מתווה חדש 

 2  35%בהיקף  –משימות מקוונות ומבוקרות 

  30%בהיקף  –הערכה חלופית 

 מתווה ישן:

 

  70%בהיקף  –היבחנות חיצונית 

  30%בהיקף  –הערכה חלופית 

 

סלאם, מורשת ישראל דתי, ספרות דתי מורשת דת איח"ל )מחשבת  1מקצועות של 

 דרוזית, דת נוצרית(

 50%בהיקף  –היבחנות חיצונית   מתווה חדש 

  20%בהיקף  –משימה אחת מקוונת ומבוקרת 

  30%בהיקף  –הערכה חלופית 

 

 מתווה ישן:

 

  70%בהיקף  –היבחנות חיצונית 

  30%בהיקף  –הערכה חלופית 
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 יח"ל )תנ"ך דתי וחרדי, תושבע"פ דתי, יהדות חרדי( 3מקצועות של 

 35%בהיקף  –חיצונית היבחנות   מתווה חדש 

 2  35%בהיקף  –משימות מקוונות ומבוקרות 

  30%בהיקף  –הערכה חלופית 

 מתווה ישן:

 

  70%בהיקף  –היבחנות חיצונית 

  30%בהיקף  –הערכה חלופית 
 

  )יישארו ללא שינוי –נתיב דיגיטלי ונשף )שותפי פיתוח, חלוצי הערכה ותמ"ר 

 של משרד  באמצעות אחת מהמערכות המקוונות תתבצענה ןוהערכת המשימות

 ."גוגל"ו "365מיקרוסופט ", "מודל" - החינוך על פי בחירת ביה"ס 

 

את אופן הרוח, החברה והמורשת כאמור, כל בית ספר יוכל לבחור בכל אחד ממקצועות 

המורים,  יההיבחנות )מתווה חדש או מתווה ישן( בהתאם לכוחות ההוראה, להעדפת צוות

 וכיו"ב.   לאמצעי הקצההכשרת המורים, 

אנו מכירים בעובדה כי נדרשת הטמעה הדרגתית, הכשרה וליווי ועל כן בשנה הראשונה ניתנת 

בכוונת המשרד להוביל את המערכת להבחנות בכלל  לבית הספר בחירה מלאה. יחד עם זאת,

ה כלל בתיה"ס על כן, בשנת תשפ". החברה והמורשת בהתאם למתווה החדש ,מקצועת הרוח

שנה לאור זאת אנו ממליצים להתנסות כבר בבמתווה החדש. חלק מהמקצועות ידרשו לבחור 

  הבאה, בביצוע משימות והגשתן.

אגף הבחינות ידגום מכל כיתה מספר משימות לצרכי בקרה וליווי. בתום תהליך הבקרה, המורה 

 המלמד יקבל משוב על תהליכי ההערכה שביצע. 

 

  במתווה החדש  הרכב הציון

 על ביצוע שתי משימותציון  35% -שת יהיה מורכב מרמוהחברה והרוח, ההסופי במקצועות הציון 

שיבוצעו  יםרועי הערכה הפנימיי)כולל כלל א הערכה חלופית 30% ( פותומתוק ות)מבוקר

בבחינה . לאור המשקל הגדול שניתן לציון הבית ספרי, הציון ציון בחינה חיצונית 35%-ו במקצוע(

 . ציון שנתייהיה ללא  תהחיצוני

 

 : הציון במתווה החדש פירוטלהלן 

 ציון בית ספרי

 35% משימות מבוקרות   2

 30%  ם(יהערכה חלופית )כולל כל אירועי הערכה הפנימי 

 65% סה"כ ציון בית ספרי 
 

 

 

   ללא ציון שנתי -ציון חיצוני  

 35% בחינה חיצונית   

  35% סה"כ ציון חיצוני 
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 מורשת:החברה והרוח, הת נושאי הלימוד במקצועות ספרי .2

 מתווה חדש:

 יחולקו לשניים( 70%) הרגילה נושאי הלימוד אשר נכללים בבחינה החיצונית ,

 .פירוט נושאי הלימוד יפורסם באתרי המפמ"רים

 מהן שכל אחת יעמדו שתי בחינות חיצוניות  בהתאם לכך, לבחירת בית הספר

 .35% -כ בהיקף של

  המצויים בה.להיבחנות חיצונית בהתאם לנושאים  באחת מהןבית הספר יבחר 

  ,באמצעות משימות יוערכוהנושאים בהם בית הספר לא בחר להיבחנות חיצונית 

 .35%בהיקף של   )מבוקרות ומתוקפות(

  החיצונית.לא ניתן לבחור למשימות את הנושאים בהם התלמידים נבחנו בבחינה 

 

 :מתווה חדש - דוגמא למקצוע היסטוריה )לצורך המחשה בלבד(

 אשכול א'

 22211 1נושא  :משימה מבוקרת ראשונה  

 22212 70%                                       2 נושא :שניה משימה מבוקרת 

 22215  3-4בחינה חיצונית: נושאים              

 22213  יח"ל 2מתוך  30%=  5-6הערכה חלופית: נושאים 

 או       
 אשכול ב'

 22221  3משימה מבוקרת ראשונה: נושא  

 22222 70%                                      4נושא  שניה: משימה מבוקרת  

 22225 1-2ים : נושאבחינה חיצונית  

 22223  יח"ל 2מתוך  30%=  5-6הערכה חלופית: נושאים 

 

 מתווה ישן:

  בהתאם להנחיות המפמ"ר תוכנית הלימודים תחולק לשני חלקים : הנושאים אשר

(. הפרטים 30%ופית )( והנושאים בהערכה חל70%יהיו בבחינה החיצונית )

 יפורסמו באתרי המפמ"רים.

 

  :מתווה ישן - דוגמא למקצוע היסטוריה )לצורך המחשה בלבד(

 22261   יח"ל 2מתוך  70%=  1-4בחינה חיצונית: נושאים 

 22283  יח"ל 2מתוך  30%=  5-6הערכה חלופית: נושאים 

 

במקצועות השונים בהמשך, המפמ"רים יפרסמו באמצעות חוזר מסודר את חלוקת הנושאים 

 לשני המתווים
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 :ארגון הלמידה ופריסת ההיבחנות .3

ש"ש  6יח"ל יהיו  2ש"ש,  3יהיו  1בשני המתווים שעות ההוראה למקצוע של יחידה 

 שצוינויש להקפיד ולשמור על שעות ההוראה כפי  ש"ש. 9יח"ל יהיו  3ולמקצוע של 

 לעיל.

 

  :הבחנות חיצונית בכיתה י' – מתווה חדש

מומלץ לפרוש את  בלבד. 35%ניתן להיבחן בבחינה החיצונית בהיקף של החל מקיץ י' תשפ"ד: 

 .ההוראה וההערכה במקצוע על פני שנתיים

 

 :מתווה ישן

 בדומה למה שהיה נהוג עד כה.ללא שינוי ו

 30%ניתן ללמד ולדווח את הציונים עבור הערכה חלופית  בכיתה י':

 .70%ניתן להיבחן בבחינה החיצונית  החל מחורף י"א:

 

 :, פיתוח מקצועי והדרכהתמיכה, ליווי .4

ך הבנה כי נדרשת הכשרה של הצוותים הטמעה מיטבית של המתווה החדש ומתולצורך 

הפדגוגיים לשינוי הנדרש, יעמדו לרשותכם מספר מעגלי תמיכה אשר ילוו את התהליך 

 בצדדים הטכניים שלו לצד ההכשרה הפדגוגית הנדרשת:
 

 :מקצועיופיתוח  הכשרה .א

  בית ספריפיתוח מקצועי 

 ןמקוו פיתוח מקצועי  

  במרכזי הפסגה.פיתוח מקצועי 

 ימי עיון מרוכזים באמצעות מרכזי פסגה או באמצעות פיתוח מקצועי ב

 מפמ"רים.

  פיתוח מקצועי דיסציפלינרי 

  מקצועיותקהילות  –קהילות  
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 לסיכום
 

  מתווה ישן.או בכל אחד ממקצועות ההומניסטיקה בית הספר בוחר מתווה חדש 

  החדש, עליו לבחור את הנושאים בהם יבחן בבחינה ככל שבית ספר בחר במתווה

 החיצונית ובהלימה את הנושאים המשלימים בהם יבוצעו המשימות המבוקרות.

  בית ספר יכול לבחור את כל מקצועות החברה המורשת והרוח במתווה החדש, או

 את כולם במתווה הישן, או לחילופין, חלק במתווה הישן ואת היתר במתווה החדש.

 בחלק ( כלל בתי הספר ידרשו לבחור 2025נת הלימודים תשפ"ה )החל מש

 .היבחנות על פי המתווה החדשבמהמקצועות 

 

 

 

 

 

 גב' אינה זלצמן
 

 סמנכ"לית בכירה 
 הל הפדגוגי נומנהלת המ

 ד"ר טלי יניב
 

 (יו"ר המזכירות הפדגוגית )בפועל

 

 

 

 

  העתק:
 מר יואב קיש, שר החינוך

 מר אסף צלאל, המנהל הכללי
 מנהלי מחוזות  

 מפמ"רי מקצועות רוח, חברה ומורשת
 גב' מירי נבון, סגנית בכירה למנהלת המנהל הפדגוגי

 מר דויד גל , מנהל אגף בכיר בחינות 
 ואסטרטגיה  גב' מיכל צדוקי, סמנכ"לית, ומנהלת  אגף בכיר תכנון

 סמנכ"ל ומנהל  מינהל )עובדי הוראה(מר אייל רם , 
 מר יובל אוליבסטון, סגן יו"ר המזכירות הפדגוגית 

 )חינוך טכנולוגי(  נהל מינהלממר מוהנא פארס, סמנכ"ל ו
 גב' גילה כרמל, מנהלת מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע 

 גב' חיה מאור , סגנית מנהלת אגף בכיר בחינות
 מרי למידהוגב' סמדר אופיר, ממונה עבודות גמר , פיתוח ח

 קה זקן, מנהלת תחום ארגון בחינות גב' רב
 

 

 


