
 ישראל מדינת
 משרד החינוך 

 מינהל החינוך הדתי
 מחשבת ישראלעל הוראת  הפיקוח

 ב"ה

 ,ראלשיבמחשבת  יח"ל 2תכנית הניסויית להמרת מורי מחשבת ישראל המשתתפים ב

 שלום וברכה,

 למשתתפים בפיילוט חקר ותשע"שנה"ל הערכות להנדון: 

הייתה השנה הראשונה בתכנית הניסויית ובה נלמד חלק מחומר הלימודים  השנת תשע"כזכור, 

מהספר "אמונה וגאולה" בשיטת למידה בדרך החקר שכללה שימוש בכלי למידה משמעותית 

 וחקר והגשת מטלות תקופתיות הכוללות שימוש במיומנויות חקר.

 יהיה ציון משוקלל של (והכולל שיוגש למרב"ד משרד החינוך בסוף השנה )תשע" ציון הבגרות

הערכה חיצונית  ב.הערכה פנימית )ע"י המורה( של תהליך ועבודת החקר.  א.: מרכיביםארבעה 

 מבחן.  ד.. הערכה חלופית תלקיט ג.של עבודת החקר. 

 

 א. עבודת החקר

(, תעמוד הדרכת התלמידים בכתיבת עבודת החקר ובמרכזה של שנת הלימודים הקרובה )תשע"

מציון הבגרות של שתי יחידות  50%הציון הכולל של עבודת החקר יהווה  במחשבת ישראל.

 הלימוד.

 הערכת העבודה תתבצע בדרך הבאה:

 10% ע"י המורה הערכת תהליך החקר שביצע התלמיד

 15% הערכת התוצר הסופי ע"י המורה

 25% של תוצר סופי הכוללת בחינה בע"פ חיצוניתהערכה 

 50% סך הכל

 

שינוסח ע"פ הקריטריונים  הלך החופששישלח אליכם במה על ידי מחווןההערכה תתבצע 

כתיבת הדרכה שוטפת בתהליך  .)ראו מסמך מצורף( המצורפים לעבודת חקר במחשבת ישראל

 במהלך השנה ע"י מדריך החקר.לבתי הספר תינתן העבודה 

אליכם שם של בוחן שאתו תצטרכו ליצור קשר לשם הערכה חיצונית של לקראת סוף השנה נשלח 

העבודה. כמובן שהבוחן יהיה מורה שיש לו ניסיון בהדרכת תלמידים בעבודת חקר במחשבת 

 ישראל. 



 ומבחן הערכה חלופית ב. תלקיט

 מרכיבים בציון הבגרות יקבעו ע"י תלקיט ומבחן על פרקי הספר "אמונה וגאולה" שיאושרשאר ה

 ע"פ המפתח הבא:, ע"י המפמ"ר

 25% )כולל הציון על התהליך(תלקיט 

 25% )כולל ציון ה"מגן"( מבחן מפמ"ר

 50% סך הכל

 

ולמידה  שמשלבות מיומנויות חקר מטלות ארבעיכלול מטלות התלקיט  - הערכה חלופית תלקיט

, מעין המטלות שנשלחו אלינו כדוגמאות שעשיתם בכיתה וכן הרעיונות למטלות משמעותית

נעשו  שלוש מהן –שנשלחו אליכם במהלך השנה בנספחי החקר לפרקי הספר "אמונה וגאולה" 

מטלות להיות גם  ותתלקיט יכול. המטלות ב(ובשנייה )תשע" ואחת (ההראשונה )תשע" בשנה

תיעוד התהליך  ויכללווכדומה שהופקו על ידי התלמידים  וניםטסרוכגון יישומי אינטרנט מקוונות 

 התלקיט יוערך ע"י המורה. ניתן להגיש תלקיט משותף לשני תלמידים.שנעשה ע"י התלמידים. 

 ניתן להיעזר בחוזר הערכה חלופית שחולק בכנס הקיץ בבנייני האומה.

בספר "אמונה וגאולה". החומר  שנתיים במשך שנלמד החומר על ר"מפמ בחינת -מבחן מפמ"ר 

 אוד( -)פרקים א כים"ארו"ה אחד מהפרקיםו, )חובה!(" מאמין אניב' " לבחינה יכלול את פרק

על המבחן לעבור אישור ע"י מפמ"ר  .בחירתכם לפיז( -שניים מהפרקים "הקצרים" )פרקים ה

 ( ה)תשע" אם התלמידים נבחנו על חלק מהחומר השנה המקצוע. המבחן יוערך ע"י המורה.

אנו שולחים את המרכיבים הנדרשים כעת כדי שצוותי המורים יתכננו את שנת הלימודים בצורה 

מיטבית. כמובן שיש להימנע מלהשאיר את כל המטלות לנקודת זמן אחת, אלא מומלץ לפזר את 

שלושת אירועי השיא )הגשת עבודת החקר, תלקיט, מבחן המפמ"ר( על פני נקודות זמן שונות 

 יתקייםעד סביבות חנוכה, מבחן המפמ"ר תעשה הגשת התלקיט . אנו ממליצים שך השנהבמהל

 .  תושלם ותוגש למורה עד חג הפסח, כדי שהבחינה תערך לאחר החגפורים ועבודת החקר עד 

 ה,יולרשותכם לכל פני בברכת הצלחה רבה

 הרב ידידיה הכהן      הרב יוחאי רודיק          

 מדריך חקר במחשבת ישראל          בחמ"דמפמ"ר מחשבת ישראל 

 

 העתקים:
 הפדגוגית המזכירות ר"יו סגן, פניג דליה' הגב
 ד"החמ מינהל ראש, ליפשיץ אברהםד"ר  הרב
  פ"המזב לחשיבה חינוך תחום אחראית, רוזנברג עדה' הגב

 רכזת תכנית הניסוי למידה בדרך החקר בחט"ע ד"ר אסתי שלדצקי, 
 מנהל הלמידה במינהל החמ"ד, ד"ר מוישי ויינשטוק

 מחשבת ישראל מדריכי
 


