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 הספר בתי מנהליו מנהלות:  לכבוד

 "רהמח ומורי"ר המח רכזי            

 ,רב שלום

 הספר בבתי הלמידה התחדשות רפורמת ביישום: עדכונים הנדון                      

' י בשכבת ובפרט הספר בבתייישום רפורמת התחדשות הלמידה  תהליךשל  בעיצומו נמצאים אנו

 "ג.תשפ

 הערכה אירועיתשפ"ג שנה"ל לשלב ב  יש כיהוגדר  –בנתיב הלמידה המתחדשת בלימודי היסוד , כידוע

 .  מבוקר מבחן, מבוקרות: משימות מתוקשבים

קשובים לקולות העולים מכם ומהצוותים בבתי הספר וערים לכך שתהליך ההכרות והעבודה עם  אנו

 הוחלט, לפיכך .ותרגול הסתגלות זמן שדורש תהליך הנו המבוקר והמבחן המקוונותמשימות ההערכה 

 :בהטמעה שיסייעו מקווים שאנו שינויים מספר על

 :מבוקר מבחן .א

יתקיימו על פי התבניות שנבנו על ידי  מבוקריםמבחנים תשפ"ג, שנת הלימודים  מהלךב

 הבחינות את לקיים יוכלו ,המורים .שלהם מתוקשבת העלאה דרשית לא המפמ"רים, אולם

מדגמית  בקרה לצורך הספר בתיבמחברות הבחינות ישמרו . מתוקשב לא באופןאותן  לבדוקו

 עד לסוף שנת תשפ"ד. "ס בביהיש לשמור את מחברות הבחינה . בקיץ תשפ"ג

 .הניתן המקצועי ובפיתוח בהדרכות ויוצגו"רים המפמ באתרי יפורסמו המבחנים*תבניות 

 .שלהם לתהליך המיועד נפרד מכתב יקבלו 'א במחצית הפיילוט בקבוצתהספר השותפים  בתי

 –מתוקשבת  תהיהההערכה  אירועיהלימודים תשפ"ד, כל מערכת  שנתמ החללהדגיש כי  חשוב

 לכך מבעוד מועד. להיערך, ויש יחד גם והבחינות המשימות

 :מקוונות משימות .א

ודל משרד החינוך למערכת מ אלה בימים ועולותהמיועדות לבקרה פותחו  המקוונות המשימות

 (. הספר בבתי דיגיטלית למידה –משימות באתר להכיר ולהתנסות ב–)ניתן כבר עתה 

https://edu.gov.il/tech/mbl


 

  
 בתי .365 ומיקרוסופטמשרד החינוך  גוגל לסביבות גם המשימות, יועלו הקרובה בתקופה

 להעלותניתן יהיה שבחשבון  ייקחו, 365 מיקרוסופט בסביבת לעבוד המעוניינים הספר

   .שנתיים הקרובותבמהלך ה רקבשלב זה, בסביבה זו  מקוונות משימות

 המשימות את להעלות ויש בהנחיות שינוי אין"ל הנ במערכות המקוונות המשימות הגשת לגבי

 . השנה סוף עד המקוונות בסביבות

 

  - עוליםה לאוכלוסיית הלמידה התחדשות רפורמת התאמת .ב

 

 יעמדו לרשות המורים שתי אפשרויות: לתת מענה מיטבי לאוכלוסיית העולים,  כדי

 

 במקרה זה,  – ונות המיועדות לכלל תלמידי הכיתהיבצעו את המשימות המקו העולים .1

תוספת  אפשראת המשימה וי לבצעהמורה יפעיל שיקול דעת בדבר מסוגלות התלמיד 

   .('לרמה ג נק' 15-ו 'ב-'נק' לרמה א 10) לציון נקודות

 

 במשימות המעוניינים ספר בתי"ד, בתשפ יעלו לעולים ייחודיות מותאמות משימות .2

 בבתי -"דמתשפ החל זאת לבצע יוכלו, השנה רסמותוהמפ אלו במקום מותאמות מקוונות

 המבחן ואת ספריות הבית המשימות כל את לבצע השנה ניתןספר הבוחרים מסלול זה, 

 .המבוקר

 

ליישם את השלב הראשון של הרפורמה  –מנהלים ומורים  -לכם  זו תאפשר הדרגתיותמקווים כי  אנו

 בנוחות רבה יותר ולקדם את המערכת לקראת יעדי המח"ר. 

 ,בברכה                                                                        

 גל  דויד                               נצר רז קרן"ר ד"ר טלי יניב                                             ד

 בחינות בכיר אגף מנהל א'  על יסודי        אגף מנהלת"מ מא' חברה ורוח                      אגף מנהלת

                         המנהל הפדגוגי                                          נהל הפדגוגי      המ        ת                           פדגוגי מזכירות     

  

 : יםהעתק

 הגב' דלית שטאובר –מנכ"לית משרד החינוך 

 ד"ר מירי שליסל  –יו"ר המזכירות הפדגוגית 

 הגב' אינה זלצמן  –סמנכ"לית בכירה ומנהלת המנהל הפדגוגי 

 מנהלות ומנהלי מחוזות 

 

 


