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תשפ"במסמך מעודכן
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חלק א' – הנחיות כלליות

מהי תכנית תמ"ר?.1
החובהיחידותבשתיהבגרותבחינתאתלהמירבכך,המעונייניםספרלבתימאפשרתתמ"רתכנית

בהיסטוריה, בלימוד על דרך החקר.

ידיעלהןזאתבעצמו,להיסטוריוןהיסטוריה"מ"לומדהתלמידאתלהפוךהואהחקרתכניתשלליבה

.עבודת חקראותלקיט-חקרוהתנסות בכתיבתמיומנויות החקרהקניית

מעמיקהלמידהלאפשרמנתעללהלן),(ראויותרמצומצמתהינההתכניתבמסגרתהלימודיםתכנית

חוקריםהתלמידיםהמחקרי.ההיבטהדגשתתוךהלימודיםתכניתאתלומדיםהתלמידיםיותר.ו'חקרנית'

מקורותוהערכתאיתורהשערות,השערתשאלות,שאילתכגון:חקרבמיומנויותשימושתוךשבחרונושא

שימושעושיםעבודה. התלמידיםוכתיבתמסקנותהסקתואקדמיים,ראשונייםמידעמקורותקריאתמידע,

והוראתלמידההמשלבהתלמידים,ביןפעולהושיתוףצוותעבודתעלגםדגשמושםמגוונים.מחקרבכלי

השיעורים.עמיתים. התהליך מלווה בהנחיה צמודה של מורה הכיתה במהלך

האתגריםעלחקר,שלמסעתוךאלתלמידיהםאתלסחוףמוטיבציהבעלילמוריםמיועדתהתכנית

הכרוכים בו ועל הרווחים החשובים הטמונים בו.

לדאוג לסביבה טכנולוגית מתאימה.העבודות נכתבות בסביבת הקלאסרום, על כן בית הספר צריך

יתרונות ההוראה בתכנית תמ"ר:

אוטונומיה של המורה להעמקה בנושאים הקרובים לליבו●

לליבם והרלוונטיים לחייהםהיכולת להיענות לבקשות התלמידים להעמיק בנושאים הקרובים●

אקדמיתהתלמידים מתנסים בלימוד מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ובכתיבה●

מירכוז הוראת ההיסטוריה בבית הספר●

רחב יותר בעולמםהתלמידים נדרשים להשקעה רבה  ולכן המקצוע תופס מקום●

הצגת התוצרים לעיני ההורים ובמרחב בית הספר●
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קרקע פורייה לשיתוף פעולה עם מקצועות נוספים, כמו: ספרות, לשון, אזרחות●

השפעה על לימודי היסטוריה בכיתות חט"ב●

תמ"ר:בתכניתהלימודיםתוכנית.2
לשתי יחידות החובה.מלאההתכנית בנויה על הערכה חלופית●

ההתאמותבמסמךהמופיעיםהחובהמנושאי60%כ-שלבהיקףהםהלימודנושאי

כאןהקשי'-י"אבכיתותהלימודיםלתוכנית.2019ביונישפורסם

הלימודים.בתוכניתהמופיעיםמהנושאים50%ב-לפחותלהעמיקישתשפ"בבשנה"ל

מקורותעלשוטפתהתבססותתוךהמחייבים,הנושאיםלהוראתמוקדשותההוראהשעות●

החקר.ראשוניים, וכן להקניית מיומנויות החקר וכתיבת עבודת

תמ"ר:לתכניתספרביתלהצטרפותהסףתנאי.3
השניה.בשנהש"ש4ו-הראשונהבשנהש"ש3מנכ"ל:בחוזרהמתחייבפיעלשעותהקצאת.1

האחרונות.השניםשלושבמהלךהבחינותבטוהר'ירוק'ספרבית.2

בית-ספריים.בציוניםקבועההכרהקיימתלביה"ס.3

האחרונות.השניםשלושבמהלךשק"דהיהלא.4

האחרונות.השניםבשלוש60ציוןמעלהואבביה"סבהיסטוריההבגרותציוניממוצע.5

להוראהאישורשקיבלוהמוריםשלרקלשיבוץהתחייבותההפעלה.נהליעללשמירההתחייבות.6

בתכנית והתחייבותם להשתלב בפיתוח מקצועי ייעודי

לדאוגמחויבהספרביתכןעלהקלאסרום.בסביבתמתבצעיםהחקרותלקיטהחקרעבודות.7

לסביבה טכנולוגית מתאימה.

תנאי הסף להצטרפות מורה לתכנית תמ"ר:
הבגרות.לבחינתפעמיםשלושלפחותוהגישבהיסטוריההוראהרישיוןבעלהואהמלמדהמורה.1

האחרונות.השנתייםבמהלךחמ"דבהיסטוריההמפמ"רמהשתלמויותבאחתהשתתףהמורה.2
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ע"יהלימודיםשנתבמהלךשתתקייםבהשתלמותלהשתתףבתכניתהמלמדיםהמוריםהתחייבות.3

הפיקוח על היסטוריה בחמ"ד.

אחתבכלשעות30שלתמ"רלמוריחקרבהשתלמותמחויביםתמ"רמוריכיזה,בהקשרלהדגישחשוב

לאהשנתית,בהשתלמותישתתףשלאמורההתכנית.במסגרתבהוראהשלהםהראשונותהשניםמשלוש

במוריםיתחשבובתי-הספרשמנהליחשובכן,עלמכן.שלאחרבשנהתמ"רתוכניתבמסגרתללמדיוכל

בשנה.שעות30שללהשתלמותלצאתמערכתיתמבחינהלהםויאפשרואלו

עליהםאךשנה,מדיבהשתלמותמחויביםאינםהרביעיתמשנתםהחלתמ"רבתכניתהמלמדיםהמורים

אחת לשנתיים.לעמוד בתנאי הסף של התכנית שהוא השתתפות בהשתלמות זו

שלפניהשנהבמהלךשעות30שלמקוונתחקרהשתלמותיעברוהסף,בתנאיהעומדיםחדשיםמורים

תוכניתבמסגרתלהוראההנדרשותהחקרמיומנויותאתשירכשומנתעלתמ"ר,לתוכניתהצטרפותם

תמ"ר.

תמ"רבתוכניתמחייביםוזמניםנהלים.4
שנתסוףעדהראשונההשנהשלהסופיהציוןאתלשלוחישהחקרעבודתבמסלולהראשונה:בשנה

הלימודים

Rachelish161@gmail.comלמיילשיינררחליהארציתלמדריכה)20.6.2022(

הצעותשלוששלמדגםלשלוחהמורהעללמורה.החקרהצעותאתמגישיםהתלמידיםהשנייה:בשנה

Rachelish161@gmail.comלמייל:)7.12.21(תשפ"בטבתג'לעדהארציתהמדריכהלאישורבלבדחקר

הצעות3עלאישורתשלחשהמדריכהלאחררקהתלבטות).לגביהןשישחקרהצעותלשלוח(מוצע

שלבשלסיומוגמרעםלקריטריונים.בהתאםהחקרהצעותשאראתלאשרהמורהיוכלהמדגמיותהחקר

זה בתהליך  יוכלו התלמידים להתחיל בעבודתם.

לחץ כאןלטופס אישור הצעות החקר

ט'לתאריךעדלמחוונים,בהתאםהמורהידיעלובדוקיםמוכניםלהיותהחקרותלקיטיהחקרעבודותעל

התלמידיםכללציוניאתבמיילהארציתלמדריכההמורהישלחזהבתאריך.10.5.22תשפ"באייר

בטבלה עם פירוט כלל מרכיבי הציון.

ט'-הואלמיילהארציתלמדריכההחקרותלקיטיהחקרעבודותציונילשליחתאחרוןתאריךלב!שימו

.10.5.22תשפ"באייר

בחלק מבתי הספר.בקרה מדגמיתלאחר שליחת ציוני עבודות החקר וציוני תלקיטי-החקר תיערך
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לדווחשאיןלבלשיםישהבקרה.למדגםיישלחועבודותאילוהארציתמהמדריכההודעהיקבלוהספרבתי

תעשההבקרההספרמבתיבחלקהמדגמית.הבקרהתהליךלסיוםעדהבחינותלאגףהתלמידיםציוניעל

תלמידיכללבנוכחותהספרביתבתוךבקרהתערךהספרמבתיובחלקהקלאסרום,מערכתבאמצעות

תמ"ר.

ניתן ללמוד בשני מסלולים:

חקר:עבודתמסלול.1

כךלשם.כאןלחץנוספתלקריאההחקרמיומנויותאתלרכושהתלמידעלהראשונה,בשנה

עלהמיומנויותאתהמיישמותעבודות,שלושלפחותבותלקיט,השנהלאורךיבנההתלמיד

החומר הנלמד.

המורהידיעלציוןיינתןהעבודהעלהיקף.רחבתחקרעבודתלכתובהתלמידעלהשנייה,בשנה

המלמד. בנוסף לכך תימשך הוראת נושאי הלימוד המחייבים.

ידיעליחוברהמבחןהשנתיים.במהלךהנלמדמהחומר50%עלמסכםמבחןייערךבנוסף,

הסופי של התלמיד.המורה המלמד וייבדק על ידו, וציונו יהווה חלק מהציון

תלקיטכוללהראשונה-השנהשלהשנתימהציוןמורכביהיהבהיסטוריההסופיהבגרותציון●

)20%(מסכםמבחן),10%(השנייההשנהשלשנתיציון),20%(הראשונההשנהשלהעבודות

).50%(החקרעבודתעלוהציון

בבתימדגמיתבקרהותערך),50%(שמהוותהחקרעבודותציוניאתייתןהמורהלבשימו●

ספר לאחר שליחת הציונים אל המדריכה.
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דגשים להוראת עבודת החקר (שנה שניה של תכנית החקר):

(למשל:רוחבנושאיבחרהמורההתכנית.שלהשנייהבשנההנלמדמתוךהינוהעבודהנושא●

כילבלשיםחשובמתוכו.ממוקדנושאיבחרווהתלמידיםוכד')ישראלבמדינתהחמישיםשנות

שאלת החקר תהיה שאלה הדורשת מחקר היסטורי בלבד.

בהיסטוריה.היחידותשתישלהסופיהציוןמן50%מהווההעבודה●

להישפשטנית,ואינהפשוטהאינהתשובתהפורייה,שאלה:חקרשאלתביסודההחקרהצעת●

צדדים לכאן או לכאן.

מפורטת.הצעת חקרעבודת החקר יסודה ב●

כעבודתורשה,גטומרדשלמהלכואתלסכםלמשל,ניתן,לא.סיכומיתעבודהאינההחקרעבודת●

–כגוןחקר,שאלתלשאולעליוורשה,גטומרדהואהתלמידידיעלהנבחרהנושאאםחקר.

שאלה שיש לה תשובות לכאן ולכאן."באיזו מידה השפיע מרד גטו ורשה על מהלך המלחמה?" –

למחוון להלן)העבודה עצמה חייבת לכלול רפלקציה בדיון המסכם (ראו קישור●

ממצאיהםאתולהציגקצרהפרזנטציהלהכיןהתלמידיםעלהעבודה,כתיבתתהליךבתום●

המפמ"ר).לתלמידי הכיתה. (במפגש זה יתכן ויבקרו גם המדריכה ו/או

אקדמיים.ביבליוגרפיםפריטים5לפחותעלבנויההעבודהתוכן.עמודי15-20הואהעבודההיקף●

תוכן.עמודי12לפחותיהיההעבודההיקףהקורונה)להתאמות(בהמשךתשפ"בבשנה"ל●

אקדמיים.ביבליוגרפייםפריטים4לפחותעלבנויההעבודה

לכך בהתאם מראש.כתיבת העבודה דורשת נסיעה לספרייה אקדמית. יש להיערך●

לכלליהרוח.למדעיבמחלקותשנהוגכפיאקדמיתעבודהכתיבתבכללילעמודצריכההעבודה●

לחץ כאןכתיבה אקדמית

קישור למחוון המחודש החל משנת תשפ"א בקובץ המצורף
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חקרתלקיטמסלול.2

לאורךיבנההתלמידכךלשםהחקר.מיומנויותאתלרכושהתלמידעלוהשניה,הראשונהבשנה

אתהמיישמותזה)במסמךבהמשךהמופיעהמפתחפי(עלעבודות10ובותלקיטאלושנתיים

המיומנויות על החומר הנלמד.

וייבדקהמלמדהמורהידיעליחוברהמבחןהנלמד.מהחומר50%עלמסכםמבחןייערךבנוסף,

על ידו. ציון הבחינה יהיה חלק מהציון הסופי של התלמיד.

פרקים מרכזיים.בדומה לתוכנית הלימודים 'הרגילה', התוכנית נחלקת לארבעה

מסורת ומודרנה●

נאציזם ושואה●

מישוב למדינה●

מדינת ישראל●

ושעותהחובהיחידותלשתימלאהחלופיתהערכהעלבנויההחובה)מנושאי60%כ-של(בהיקףהתכנית

מקורותעלשוטפתהתבססותתוךהמחייבים,הנושאיםלהוראתמוקדשותתהיינהההוראה

וכתיבת עבודות.ראשוניים, מקורות משניים וכן על הקניית מיומנויות החקר

הפרקים,מארבעתאחדלכלדו-שנתיתעבודהתכניתלבנותיידרשוזו,תכניתפיעלהמלמדיםהמורים

ועל פיהם יכתבו התלמידים תיק עבודות.

הארצית עד לתחילת שנת הלימודים.יש לשלוח את תוכנית העבודה הדו שנתית לאישור המדריכה

לשנההתלקיטאתהמרכיבותהמטלותכלאתלצרףיששנתית,הדוהעבודהלתוכניתבנוסף

הקרובה לאישור המדריכה הארצית.

מבנה תלקיט החקר:
להיותהתכניתהפעלתבמהלךההערכהאמצעיעלההערכה.אירועימספריתקיימוהלימודבמהלך

והתייחסותחשיבהמטלותיצירתיים,מרכיביםעצמית,עבודההכוללותשונותמטלותולכלולמגוונים

התלמידיםבקיאותאתרקלאלשקףאמורותהשונותההערכהמטלותשונים.היסטורייםלמקורות

החשיבה שהתפתחו במהלך הלמידה.בנושאים שנלמדו אלא גם את המיומנויות שרכשו ואת כישורי

מיומנויותלמתווהבהתאםהתכניתמוריידיעלייכתבוהלימודתקופתלאורךהשונותההערכהמטלות

רכישתשלתהליךישקפוההערכהמטלותיפורט).(להלןהמקצועהוראתעלהפיקוחידיעלשייקבע
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משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

הפיקוח על  היסטוריה ואזרחות בחמ"ד

מידעמקורותוהערכתאיתורחקר,שאלתניסוחנושא,בחירתשאלות,שאילתביניהן:חקרמיומנויות

חקר,מהלךתכנוןעצמאית,וכתיבהמקורותשילובאקדמיים,ומאמריםהיסטורייםמקורותניתוחשונים,

על כל מטלה שיכתבו.הצגת ידע ודיבור בפני קהל. כמו כן, יכתבו התלמידים רפלקציה

).תלמידים2מעלשלבקבוצותולא(יחידני.באופןאובזוגותתתבצענהההערכהמטלות

הדוהעבודהתוכניתעםיחדהארציתהמדריכהלאישוריוגשוהקרובהלשנההמתוכננותההערכהמטלות

של המטלה האמורה.שנתית. יש לצרף דף מטרות ברור המפרט גם את המטרות הדידקטיות

יידרשובהןהערכהמטלותשלושיתבצעו-ומודרנהמסורתהראשון,הפרקלימודיבמסגרת●

ראשונייםמקורותניתוחחקר,ושאלותשאלותניסוחכגוןראשוניותחקרלמיומנויותהתלמידים

ומיזוג טקסטים.

והתנועההרצלבנושאועוסקתבקלאסרוםמובניתמטלההינהאחתמטלההמטלות,שלושמתוך

הציונית.

יידרשובהןהערכה,מטלותשלושיתבצעו-ושואהנאציזםהשני,הפרקלימודיבמסגרת●

מקורותשלרחבמגווןניתוחמידע,מקורותוהערכתאיתורכגוןנוספותחקרלמיומנויותהתלמידים

זיהוי,הדגשהסיכום,מיומנותהנקרא;הבנתמאמר:שלביקורתיתקריאהשוניםהיסטוריים

מגמת הכותב; הבחנה בין טענה לראיה וחשיבה ביקורתית.

נגדהצעדיםבנושאועוסקתבקלאסרוםמובניתמטלההינהאחתמטלההמטלות,שלושמתוך

.1933-1939בשניםגרמניהיהודי

יידרשוובהןהערכה,מטלותשתייתבצעו-למדינהמיישובהשלישי,הפרקלימודיבמסגרת●

כתיבהמאמרים,שילובאקדמיים,מאמריםעםהתמודדותכגוןנוספותחקרלמיומנויותהתלמידים

מחקריתטענהביןמחקריתהשוואהנרכש.היסטוריידעבסיסעלעצמאיבאופןמסקנותוהסקת

כללית לבין מקור ראשוני.

יידרשוובהןהערכה,מטלותשתייתבצעו-ישראלמדינתהרביעי,הפרקלימודיבמסגרת●

כתיבהמידע,מקורותאיתורחקר,שאלתעלהמבוססחקרתכנוןכגוןחקרלמיומנויותהתלמידים

עצמאית והצגת הידע ועמידה מול קהל.

שלמדוהחקרמיומנויותכלאתיישמוהתלמידיםשבהחקרמינימטלתהיאהאחרונההמטלה

עד כה.

בנושא מלחמת העצמאות.בפרק זה מטלה אחת הינה מטלה מובנית בקלאסרום ועוסקת

רפלקציה לכל מטלה.כל מטלה תכלול גם שאלה יצירתית. בנוסף, התלמיד יגיש

שלחווןומהתלמידשלרפלקציהדףמצורףמטלהכשלכלמטלות,עשרלכלולאמורהתלקיט

במערכתלהיותאמורהמסודרהמחווןגם.זולמטלההציוןרכיביאתהמפרטהמורה

לכל מטלה בנפרד).. כל עשר המטלות הנ"ל יבדקו בהתאם למחוון (מחווןהקלאסרום
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משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

הפיקוח על  היסטוריה ואזרחות בחמ"ד

3ולפחותי'בכיתהמטלות5לפחותיגישוהתלמידיםהקורונה)להתאמות(בהמשךתשפ"בבשנה"ל

שנה. אבל המטלה האחרונה בתלקיט-מטלות בכיתה י"א. להחלטת המורה איזו מטלה להוריד בכל

ביטוי.לידייבואוהחקרמיומנויותכלשבהחקרמינימטלתתהיה-8מטלה

תשפ"א בקובץ המצורףקישור למחוון בדיקת מטלה בתיק העבודות החל משנת

שלוהציוןהעבודהשםאתלפרט(ישאקסלטופסעלהתלמידציוניידווחוהתכנית,לימודיסיוםעם

הארצית.למדריכהישלחוואלוהמסכם)המבחןציוני+השונותהמטלותלעשרהחלוקהפיעלהתלמיד

אישורלאחרבחמ"ד.ההיסטוריההוראתעלהפיקוחשלמדגמיתבקרהתיערךהציוניםקבלתלאחר

.9588טופסגביעלבית-הספרידיעלהציוניםידווחומפמ"ר,ואישורהבקרה

10יששבהרגילה(בשנההבאההטבלהפיעלתהיההשוניםההערכהמרכיביביןהציוןחלוקת

מטלות בתלקיט):

15%מטלהומודרנהמסורת

25%מטלה

35%מטלה

15%מטלהוגבורהחורבן

25%מטלה

35%מטלה

110%מטלהלמדינהמישוב

210%מטלה

110%מטלהישראלמדינת

20%חקרמינימטלת-2מטלה

20%הנלמדמהחומר50%עלמסכםמבחן

תשפ"גבשנתהמסיימיםתשפ"בי'לתלמידיבתלקיט-מטלותלעשרהציוניםדיווחלטבלתקישור
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משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

הפיקוח על  היסטוריה ואזרחות בחמ"ד

ההערכה השונים תהיה על פילשנת תשפ"ב בלבד- למסיימי י"א - חלוקת הציון בין מרכיבי

מטלות):10במקוםמטלות8סה"כעשושהם(כיוןהבאההטבלה

5%י'כיתה1מטלהומודרנהמסורת

5%י'כיתה2מטלה

5%י'כיתה3מטלה

5%י'כיתה4מטלהוגבורהחורבן

10%י'כיתה5מטלה

15%י"אכיתה1מטלהלמדינהמישוב

15%י"אכיתה2מטלהישראלמדינת

20%חקרמינימטלת-י"אכיתה3מטלה

20%הנלמדמהחומר50%עלמסכםמבחן

תשפ"בבשנתהמסיימיםי"אלתלמידיהציוניםדיווחלטבלתקישור
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משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

הפיקוח על  היסטוריה ואזרחות בחמ"ד

סיכום לוחות הזמנים המחייבים בתוכנית תמ"ר

לוח זמנים למסלול עבודת חקר
הערותמועד ההגשה

שנהשלסופיציון:א'שנה

ראשונה של כל תלמיד

עד סוף שנת הלימודים

3שלמדגםשליחת:ב'שנה

הצעות חקר

עד ג' טבת תשפ"ב

7.12.21

חקרהצעותלשלוחמומלץ

שיש לגביהן התלבטות

החקרעבודות:ב'שנה

המורהע"יובדוקותמוכנות

בהתאם למחוון.

עד  ט' אייר תשפ"ב

10.5.22.

אתזהתאריךעדלשלוחיש

כלשלהחקרעבודותציוני

התלמידים.

לוח זמנים למסלול תלקיט החקר
הערותמועד ההגשה

דועבודהתוכניתשליחת

המטלותכל+שנתית

המתוכננות לשנה הנוכחית.

שנתיתהדוהעבודהתוכניתעד תחילת שנת הלימודים

המטלותנושאיאתתכלול

בכלהנלמדותוהמיומנויות

מטלה.

ע"יובדוקמוכןהחקרתלקיט

המורה בהתאם למחוונים.

עד ט' אייר תשפ"ב

10.5.22.

אתזהתאריךעדלשלוחיש

כלשלהתלקיטיםציוני

הציוניםפירוטעםהתלמידים

במטלות השונות.
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