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"ב תמוז תשע"וי    

 העל יסודיים, למנהלי בתי הספר

   שלום רב,

   

  מסגרת "החממה הפדגוגית"ב ה היבחנות במקצועות החובהרמימכנית ת - תמ"רנדון: ה

   .בלמידה" לפיתוח רעיונות ויוזמות חממה פדגוגיתהמזכירות הפדגוגית צועדת צעד נוסף ופותחת " 

 . יח"ל  2  היקף שלבבחינת בגרות חיצונית בהיבחנות מיר שבמסגרתה ניתן לה המעמיק החלופהינה תמ"ר,  

יוביל בבית הספר יישום התכנית  המנחה לתלמידים.-ונבנה תוך דיאלוג בין המורה שלבי-רבתהליך הלמידה הוא 

 ה.        ..להמבוססת על גיוון בדרכי הבית ספרית  ליצירת קבוצת איכות של מורים שתהווה חוד חנית לפיתוח תרבות

 התכנית ניתנת כיום ליישום במקצועות: היסטוריה מ"מ, היסטוריה חמ"ד, אזרחות, ספרות מ"מ, תנ"ך מ"מ, 

 ין בתכנית אנא הפנו אותם.ישעשויים להתענ טוביםאם יש לכם מורים  .ומחשבת ישראל וספרות בחמ"ד

 
1:ללמידה, הוראה והערכה חלופות ארבע התכנית מתרחבת ותכלול החל משנה"ל תשע"ז, 

  
 [מהחלופותבחלק מתחומי הדעת עשויות להתקיים רק חלק ]

 (למידה בדרך החקר שתוצרה הסופי עבודה כתובה )עבודת חקר  
  פרויקטים למידה מבוססת(PBL) 
 תלקיט 
 או מיזם מטלת ביצוע 

     .פדגוגית מזכירות, פדגוגי לפיתוח' א אגף חלופות מרכזיות לתהליכי הוראה, למידה והערכה  :מידע נוסףל

  :2מאפיינים ודרישות התכנית

 ש"ש על פני שנתיים 7]בהיסטוריה הקצאה של  ש"ש בכל שנה 3 לפחות ,המקצוע נלמד במשך שנתיים[ 
  בלבד בשני תחומי דעתתלמיד יוכל להמיר היבחנות במסגרת תכנית תמ"ר 
 של המורים והדרכה , ליוויפיתוח מקצועי 
 בכל צוותתלמידים  2-3רוב בצוותים של העבודה נעשית ל 
  :יח"ל( 1) ית הלימודיםמן מתכנ 00%היבחנות בכתב )בחינה בית ספרית( על ההערכה 

 יח"ל 1 - 00%, תלקיט, מטלת ביצוע( תהיה בהיקף של PBLוהלמידה הייחודית )עבודת חקר, 
 תנאי סף:

  , לא מחייב בית ספר שלם ואף לא שכבה שלמה.של מוריםהיא הכניסה לתכנית  .1

  .בתחום הדעת בשנתיים האחרונות טוהר בחינותבעיה הקשורה ל ו /או  ד היה שק" לא .2

 .בתחום הדעת  תלמידים לבחינת הבגרות בהגשת ארבע  לפחות עם וותק של יהיה המורה  .3
 

  adaro@education.gov.ilלשאלות ניתן לפנות  ל .[בגוגל כרום] הצטרפות לתמ"ר בתשע"ז  להרשמה 

                                                                  

                         בברכה                                                              
 דליה פניג                                                                                                                               

 סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית
 מנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי

 העתק:
 ד"ר משה וינשטוק, יו"ר מזכירות פדגוגית

 לחשיבה וחקר, אגף א' לפיתוח פדגוגיעדה רוזנברג, חינוך 
 מנהלי אגפים רוח וחברה ומורשת

 מפמ"רים מקצועות חובה

                                                
1
 ינריתלרדיסציפעבודת החקר היא אינט –מחשבת ישראל + ספרות בחמ"ד   

2
    ,בהתאמה לתחומי הדעת השונים המאפיינים והדרישות המוצגים הם כלליים ועשויים להיות מעט שונים בתחומי הדעת. למבנה התכנית ודרישותיה  

 ראו באתר אגף א' לפיתוח פדגוגי או באתרי המפמ"רים.   
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