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 עדכון -ת תמ"ר אזרחות קיץ התש"ף וכניוהנחיות הערכות ת הנדון:

  לאור המצב החדש הוחלט לעשות שינויים במתכונת ההיבחנות בבחינת המפמ"ר ובהגשת עבודות החקר / מיזם 

   החקר בתכנית תמ"ר אזרחות.

 כניות לימודים ייחודיות ולמסלולי החקר ומיזם החקר. סעיף ג' מתייחס לתב' מתייחסים -סעיפים א' ו

  הערכה(. )חלוצי

 

 א. מבחן מפמ"ר תלמידי שנה ראשונה :

 חומר הבחינה לבחינת המפמ"ר המסכמת עודכן ויינתן מיקוד שירחיב את מספר הנושאים שלא יכללו  .1

 שינוי בפרק השני של המבחן שנועד להתאים אותו לבחינה)ראו בנספח המצורף(. כמו כן, יש   בבחינה     

 שאלות מורכבות עם אפשרות בחירה. 2שאלות אירוע צד אחד ו  2עם חומר פתוח והוא יכלול:      

 בחינת בית עם חומר פתוח. הבחינה תהיה 20.05.2020רביעי    . בחינת המפמ"ר תתקיים ביום 2

  במייל / משוב והוא יוחזר למורה הכיתה לבדיקה   pdfסינכרונית( .טופס הבחינה ישלח לתלמידים כקובץ  -)מטלה א    

 שעות.  24אחרי     

 וישלחו אותה 10.05.2020 –ה   . רכזי המקצוע הבית ספריים יקבלו את הבחינה במייל ביום ראשון3

 אים לניהול הבחינה , לבדיקה שלה על ידי המורים. הרכזים אחר20.05.2020לתלמידים ביום רביעי ה    

 ולמשלוח הציונים בסיום הבדיקה למדריך הבית ספרי.   

 21.05.2020. מחוון התשובות במבחן יפורסם למורים ביום חמישי ה 4

 . בתי ספר שכתבו בחינה פנימית באישור המפמ"ר צריכים לקבל אישור חוזר במידה והמבחן שלהם אינו 5

 ם חומר פתוח.מבחן ע    

 בחינה אישית בעל פה לתלמיד  –בחינה בעל פה  לתלמידים הזכאים לכך     . התאמות לימודיות :6

 באמצעים טכנולוגיים שונים. 

 . הבחינות ייבדקו על ידי מורי האזרחות בבית הספר המלמדים בתכנית, על פי המחוון שישלח לבית הספר7

  לאחר סיום הבחינה. 

 לאחר בדיקת הבחינה, כל מורה 10.06.2020בדיקת הבחינה לכל המאוחר עד תאריך . יש להשלים את 8

   (30%ישלח את רשימת הציונים של התלמידים למדריכ/ה. ציוני הבחינה ישוקללו כחלק מהציון הסופי ) 

   שיקבע בסיום כתיבת עבודת החקר / מיזם החקר בשנת הלימודים הבאה 

 ציונים(. )ישלח בהמשך קובץ אקסל להזנת ה 



 בחינות מכל כיתה שנבחנה 2מדגם של על מנת לאשר את הציונים ישלח רכז המקצוע  - בקרה. 9

 למדריך.  רק לאחר אישור הציונים על פי בחינות המדגם ניתן  )מבחן עם ציון גבוה ומבחן עם ציון נמוך(

 ציוני המורה וציונייהיה לפרסם את הציונים לתלמידים. במידה וימצא פער גדול בציונים בין 

 הציונים כמו שהם: תתקיים שיחה בין המדריך למורה בה יובהרו  המדריכ/ה, פער שאינו מאפשר אישור

 של הבחינות כולן. בי"ס שי  הפערים, ותידרש הערכה מחודשת

 מצאו אצלו פערים בהערכות גם במחזור

 שפ"ב(, ויחזור ללמד בתכניתהבא )תשפ"א(, לא יוכל לפתוח מחזור נוסף בתכנית החלופית )בשנת ת

 הרגילה לקראת בחינת בגרות חיצונית.

 

   

 ב. עבודות החקר / מיזמי החקר תלמידי שנה שנייה :

 נדרשים לבדוק את הבעיה הנחקרת. בעבודות מיזם החקר באזרחות הוחלט להקל על התלמידים והם 1

 הספיקו לראיין זה לא חובה(.)אם התלמידים לא  כלי מחקר אחד או שאלון או ראיון  באמצעות    

    של העבודה. התלמיד יקבל ציון אישי על פי הערכת המורה לא מחויבים לעשות פרזנטציה. התלמידים 2 

  את עבודתו במהלך השנה . מורים יכולים לבחור ולעשות עם התלמידים פרזנטציה באמצעות תוכנת הזום     

 )לשיקולם האישי(.   

 .31.5.2020לתאריך ה מיזמי החקר באזרחות לבדיקה תדחה  . הגשת עבודות החקר /3 

 )בדיקה פנימית( על פי המחוונים המתאימים. מורי הכיתה. בדיקת העבודות תעשה על ידי 4 

 20.6.2020. דיווח הציונים על העבודות יעשה באפליקציה על ידי המורים עד תאריך: ה 5 

 אירועי הערכה שהתקיימו באמצעות טבלת אקסל שתשלחלאחר שנעשה שקלול של הציונים על פי     

 למורים.    

 על פי הודעה שהם  בתי הספר יצטרכו לשלוח עבודות שנבדקו לבקרה למדריך הבית ספרי, – בקרה. 6 

 יקבלו מהמדריך הבית ספרי עם סיום הבדיקה.  

  

 :כניות בית ספריות ייחודיות )חלוצי הערכה(וג. ת

בתי ספר שנמצאים במסלול זה עובדים על פי תכנית לימודים בית ספרית ייחודית. אי לכך, בתקופה זו כל בית ספר 

אירועי הערכה. בתי ספר רבים נאלצים לעשות התאמות לאירועי הערכה ולפרמטרים השונים   נמצא בשלב אחר של

 .שור מהמדריכה הבית ספריתכל שינוי בתוכנית דורש איתוך ליווי צמוד של המדריכה האחראית. 

 אנו מאחלים לכל התלמידים והמורים בריאות והצלחה !

  

 בברכה,

 

 מפמ"ר אזרחות -עינת אוחיון  

 וצוות מדריכי תמ"ר אזרחות 

 מדריך מרכז תכנית תמ"ר אזרחות  –תמיר לוי סבג 

   מדריך מרכז תמ"ר אזרחות בחברה הערבית –שאדי הייב

 מדריכה מרכזת תמ"ר אזרחות – נעמה סורקיס קוניץ

 


