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 פתוכנית תמ"ר באזרחות התש"
 

 מבנה ההערכה תכנית תמ"ר אזרחות  שנה א :
 

 
 התכנית:

 
 חקר

 
  מיזם חקר

 
 לומד עצמאי

נושאי לימוד עיוניים  נושאים
ומתודולוגיה באזרחות 

 מחקרית באזרחות
 "פ מסמך הלימה תמ"רע

 

נושאי לימוד עיוניים 
באזרחות ומתודולוגיה 

 מחקרית באזרחות
 ע"פ מסמך הלימה תמ"ר

 

 נושאי לימוד 
 ע"פ מסמך הלימה תמ"ר

מיומנויות חקר  מיומנויות וערכים
ומיומנויות לכתיבת 

 עבודה מחקרית באזרחות 
מיומנות איתור ובחירה 
של נושאים / מאמרים  
לכתיבת עבודות חקר 

 באזרחות  

מיומנויות חקר 
ומיומנויות איתור וניתוח 

 בעיות אזרחיות 
איתור ובחירה מיומנות 

של נושאים / מאמרים  
לכתיבת מיזמי חקר 

 באזרחות

מיומנויות וערכים של 
 לומד עצמאי

עיסוק בסוגיות ערכיות 
 ובעיות אזרחיות

 
 
 
 
 
 
 

דרכי 
 הערכה

 
 
 
 
 
 
 

מרכיב 
 ראשון
 
 
 

מבחן מפמ"ר / מבחן בית  איך?
ספרי באישור מפמ"ר 
המשלב נושאי לימוד 
עיוניים והיבחנות על 

מיומנויות חקר וביצוע 
הדרושים לכתיבת עבודת 

 חקר באזרחות 
)הנושאים לבחינה 
יפורסמו במסמך 
 ההלימה מראש(

 
המבחן נבדק ע"י המורים 

והציון טעון אישור 
  הפיקוח לאחר דגימה

מבחן מפמ"ר / מבחן בית 
ספרי באישור מפמ"ר 
המשלב נושאי לימוד 
עיוניים והיבחנות על 

מיומנויות חקר וביצוע 
הדרושים לביצוע מיזמי  

 חקר באזרחות
)הנושאים לבחינה 
יפורסמו במסמך 
 ההלימה מראש(

. 
המבחן נבדק ע"י המורים 

והציון טעון אישור 
 הפיקוח לאחר דגימה

מבחן בי"ס 
 מפמ"ר  באישור

הכולל נושאי לימוד, 
מיומנויות של לומד 

 עצמאי
 
 
 
 
 
 

המבחן נבדק ע"י המורים 
והציון טעון אישור 
 הפיקוח לאחר דגימה

 מתי?
 

עד מועד בחינת הבגרות 
 באזרחות באותה שנה

עד מועד בחינת הבגרות 
 באזרחות באותה שנה

עד מועד בחינת הבגרות 
 באזרחות באותה שנה

 30% 30% 30% משקל

 
 מי?

שנכתב על   מבחן מפמ"ר
ידי הפיקוח / מבחן 
שנכתב על ידי צוות 

ע"פ   המורים בבית הספר
הדרישות ומקבל אישור 
הפיקוח. המורה מעריך 

את הבחינות, שולח מדגם 
לאישור המדריכ/ה 
לקבלת אישור סופי 

 לציונים

שנכתב על   מבחן מפמ"ר
ידי הפיקוח / מבחן 
שנכתב על ידי צוות 

ע"פ   המורים בבית הספר
הדרישות ומקבל אישור 
הפיקוח. המורה מעריך 

את הבחינות, שולח מדגם 
לאישור המדריכ/ה 
לקבלת אישור סופי 

 לציונים

המורה כותב את הבחינה 
ע"פ הדרישות ומקבל 
אישור הפיקוח )בסבב 

קבל תיקונים אחד או מ
בחינת מפמ"ר(. המורה 

מעריך את הבחינות, 
שולח מדגם לאישור 

המדריכ/ה לקבלת אישור 
 סופי לציונים

 
 
 
 

מרכיב 
 שני

 
 איך?

הערכה פנימית של 
 משימות חקר
 בליווי הפיקוח

הערכה פנימית של 
 משימות חקר

 וביצוע בליווי הפיקוח

הערכה פנימית של 
מטלות לומד עצמאי 

 בליווי הפיקוח
 במהלך השנה במהלך השנה במהלך השנה מתי?
 20% 20% 20% משקל

 המורה המורה המורה מי?
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 : במבנה ההערכה תכנית תמ"ר אזרחות  שנה 

 

 לומד עצמאי  מיזם חקר חקר התכנית:
  חקר מעמיק באחד הנושאים נושאים

 אזרחות מתחום הדעת
 חקר בעיה אזרחית

 ופתרונה 
העמקה נושאית 

 באזרחות 
 באישור הפיקוח

+  וביצוע מיומנויות חקר מיומנויות וערכים
 רפלקציה

מיומנויות חקר וביצוע + 
 פרזנטציה

מיומנויות לומד 
עצמאי וערכים 

 לפי בחירת ביה"ס
 באישור הפיקוח

 
 
 
 
 
 
 
 
 

דרכי 
 הערכה
 

 
 
 
 
 

מרכיב 
 ראשון

 
 איך?

 

הצעה לעבודת חקר כתיבת 
באזרחות . קבלת אישור 

להצעה מהפיקוח.  בהמשך 
 ע"פ מחוון עבודת חקרכתיבת 

 

הצעה למיזם חקר כתיבת 
באזרחות. קבלת אישור 

להצעה מהפיקוח ובהמשך 
מיזם חקר כתיבה וביצוע  

 ע"פ מחוון
 

כתיבת מטלת 
הערכה ע"פ 
בחירת בי"ס 

בליווי ואישור 
 הפיקוח

 
 מתי?

עד חודש לפני בחינת  בחינת הבגרות עד חודש לפני
 הבגרות

עד חודש לפני 
 בחינת הבגרות

 20% משקל
ציון  5%ציון אישי +  15%)

 קבוצתי( 

20% 
ציון  5%ציון אישי +  15%)

 קבוצתי( 

30% 

 המורה המורה המורה מי?
 
 
 

מרכיב 
 שני

 
 איך?

 

 הערכה חיצונית של התהליך
  ושל העבודה על פי מחוון

 

חיצונית של הערכה 
 התהליך

  ושל העבודה על פי מחוון
 

הערכה חיצונית 
  של התהליך
 ושל העבודה

)כולל מפגש של 
 תלמידים(-מעריך

 סוף שנה ב' סוף שנה ב' סוף שנה ב' מתי?
 משקל
 

30% 30% 20% 

 מי?
 

 מעריך חיצוני מעריך חיצוני מעריך חיצוני

 
 
 
 


