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 לכבוד

 בתיכון מורי החקלאות

 

 תשפ"א -בחקלאות חלופות הערכה

במקום היבחנות חיצונית ובהתאם  ,למקרים בהם יוחלט על ביצוע הערכה בית ספריתהחלופות מוצעות 

 למתווה הבגרויות לשנת תשפ"א.

 בכפוף להנחיות הבריאות. -פנים אל פנים מסכמות בחינותהו האגרוטופים ביצועיש ערך רב ל

, במגוון אפשרויות בהם להיעזר מוזמנים - ולמידה הוראה חומרי מגוון מופיעים החקלאות מורי באתר

 .רחוקמ שיפור הוראת החקלאות לטובת ההדרכה ובצוות הפיתוח המקצועי שפירסמנו

 

 חלופות הערכה תשפ"א הערכה בשגרה סמל שאלון

46371/46381 

 בע"ח/צומח

בהתאם להנחיות המטה, מומלץ  ,לצד שקלול מרכיבי הערכה של הלמידה בגרות חיצונית

 הציון יתבסס על: ש

התמודדות שסמוכה  -הערכה שוטפת שמלווה את הלמידה מרחוק .1

 .קושי במידה ויש, לימודי לתלמידים-ענה חינוכיתן מללמידה ומ

 ביצוע שתי בחינות מתכונת  .2

שיתבסס על שאלות ברמת בגרות  -ירוע בחינה מסכם בית ספריא .3

לבחינה מסכמת,  הצעהבהתאם לנושאים שהתפרסמו במיקוד. 

שלח על ידי תי -שתכלול שאלות מפרק א' )נושאים משותפים(

 מורה הענף.ידי פרק ב' )הענפים( יצורפו על . שאלות המפמ"ר

46388 

 תזונה

לצד שקלול מרכיבי הערכה של הלמידה, בהתאם להנחיות המטה, מומלץ  בחינת מפמ"ר

 שהציון יתבסס על: 

התמודדות שסמוכה  -הערכה שוטפת שמלווה את הלמידה מרחוק .1

 .קושי במידה ויש, לימודי לתלמידים-ענה חינוכיתן מללמידה ומ

 ביצוע שתי בחינות מתכונת  .2

שיתבסס על שאלות ברמת בגרות  -אירוע בחינה מסכם בית ספרי .3

לבחינה מסכמת,  הצעהבהתאם לנושאים שהתפרסמו במיקוד. 

  .תישלח על ידי המפמ"ר

46263 

 ת"ל ייחודיות

 בהתאם להנחיות המזכירות הפדגוגית בחינה בי"ס

46283 

 הערכה חלופית

 אגרוטופ

 מעקבו

 במקביל ,החקר במסגרת הלמידה המקוונתהוראת עקרונות : גרוטופא

את  שיבוצע עם החזרה ללימודים פנים אל פנים. קצר טווחתכנון ניסוי ל

 ההצעות לניסויים יש לשלוח לאשור המדריך. 
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לאור עיכוב חזרה ללמידה פנים  ,במידה ויהיה צורך בשינוי סוג גידולים

נאפשר הגשת נושאים חדשים. במידה ולא תהיה אפשרות כלל  -אל פנים

 .עם מדריך.ת התחום נאפשר חלופות, תוך תיאום -ללמידה פנים אל פנים

  .: ציון על בסיס העבודה בשטח לאורך השניםמעקב

46589 

 עבודת גמר

 היבחנות מרחוק בוחן חיצוני

להיות בקשר מול  -שתבש ולא הושלםוניסוי של תלמיד י"ב ה במידה

 .אביחי בנימיניהמדריך 

תעודת גמר 

 חקלאית

 -צע את הבחינה המעשית וזו שנת הלימודים האחרונהיוכלו לבבמידה ולא  בחינה בי"ס

 העשייה בשטח לאורך השנים+תלקיט.ציון על בסיס 

 

 

 בברכה,        

 יואל אבני            

 מפמ"ר חקלאות         
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