
 
 

 

 2023, פברואר   , תשפ"גשבט                                                                                            בס"ד

                                                                                                                 

 אל: המחנכות והמחנכים להיסטוריה בחמ"ד

 מאת: בלהה גליקסברג, מפמ"ר היסטוריה בחמ"ד

 

 מכתב מעודכן

 שלום רב!

 .17.1.2023שהתקיים ב  לפניכם מכתב מעודכן בעקבות מפגש המפמ"ר

בלימודי היסטוריה בגרויות הלקראת יישום הנחיותיו של שר החינוך לגבי מתווה  נערכיםאנו 

 .משךיבהמשך לדברי שר החינוך, רפורמת המח"ר כפי שתוכננה לא תבחמ"ד. 

 נחיות לגבי מתווה הלימודים בשכבות הגיל השונות: הלהלן ה

 שכבת י' בתשפ"ג:

 עבור שכבה י' תשפ"ג שהחלה השנה במתווה המח"ר ייעשו ההתאמות הבאות: 

 -)מתווה קורונה(, דהיינו  א"י תמצטרפות למתווה הקיים כיום בשכב כיתות י' תשפ"ג .1

באשכול  מקצועות הנותריםסטי אחד והיבחנות פנימית בבחנות חיצונית במקצוע הומנייה

 .  הומניסטיקה

שעות לימוד לכל יחידת  3 ,בהתאם למתווה האמור ,השעות יהיותכנית הלימודים והיקף  .2

 לימוד. 

לא יוכנסו שינויים בנושאים הנלמדים השנה בשכבת י' )דהיינו בחטיבת 'מסורת ומודרנה'  .3

 וחטיבת 'נאציזם ושואה'(. 

הנלמדת תהיה זהה לתכנית הלימודים שתילמד בשנה הבאה )תשפ"ד( תכנית הלימודים 

 א. "י שכבתב השנה

 מותאמת לשכבת י' תשפ"ג 29281תכ"ל להלן קישור ל

 עולים חדשים – מותאמת לשכבת י' תשפ"ג 29284תכל  להלן קישור ל

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1uuUGvJaegmS3Pq-TI2fRyfqlAWoTrxGF/edit?usp=sharing&ouid=100363887067548162045&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1UKeLHNXSsINa2VH9J-001lx7bkMOlK92/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UKeLHNXSsINa2VH9J-001lx7bkMOlK92/view?usp=sharing


 
 

 

 -בהיסטוריה  להיבחן בהיבחנות פנימיתשיבחרו בתי ספר  .4

 .חלופיתה ערכהלה 30% -ו חלופה להיבחנות החיצוניתל 70% –מבנה הציון יהיה 

 

  – (70%בחלופה להיבחנות חיצונית ) -

ובהצעות נוספות של הפיקוח, כולל  ההמלצה היא לעשות שימוש במדף ההצעות

 משימות הביצוע המקוונות.

 
 : הן (30%) להערכה חלופיתהאפשרויות      -

 1פנים אל פנים או בזום -, חמ"ד ועד לשכבת י' תשפ"ג

   2החקר קהיל או

 (. 15X2שתי משימות ביצוע מקוונות ) או

צוע לפלטפורמות הדיגיטליות כפי שהובטח, וניתן סיוע יאנו נמשיך להעלות משימות ב

ניתן יהיה לעשות שימוש בהוראת משימות אלה ככל שנדרש, בהדרכה ובפיתוח המקצועי. 

 בפלטפורמות הדיגיטליות השנה )אך ללא בקרה(.

 

  - בהיסטוריה בהיבחנות חיצונית שיבחרובתי ספר  .5

 הערכה חלופית.  30%ו מבחן בגרות חיצוני 70% - מבנה הציון יהיה

 שאלות מכל פרקי הבחינה. 6 –הוא  29281אופן התשאול בבחינת הבגרות שאלון 

 שאלות מכל פרקי הבחינה. 5 –הוא  29284אופן התשאול בבחינת הבגרות שאלון 

 

 : הן (%30)להערכה חלופיתהאפשרויות 

  פנים אל פנים או בזום -, חמ"ד ועד לשכבת י' תשפ"ג

  חקר קהילה או

 (. 15X2שתי משימות ביצוע מקוונות ) או

 

 פעוללממשיכים שותפי פיתוח מסלול ול( דיגיטלמידה מבוסס נתיב תכנית באר )מסלולי  .6

המורים במסלולים . כפי שהיה במתווה קורונה חיצוניתויהיו שקולים להיבחנות  כרגיל,

 הללו קיבלו מכתבי עדכון. 

 

                                                           
 יש ללחוץ על הקישור 1
 יש ללחוץ על הקישור 2

https://drive.google.com/file/d/1NiMWSy4xZcFlkhPGC8rKORhyr4aLx016/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HistoryMmd/kehilot2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NiMWSy4xZcFlkhPGC8rKORhyr4aLx016/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HistoryMmd/kehilot2022.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HistoryMmd/kehilot2022.pdf


 
 

 

צוע  יהכולל התמקצעות בלמידה עצמאית, הערכה באמצעות משימות ב הפיתוח המקצועי .7

תהליכים אלו  –. מומלץ להמשיך ולהשתלם משך כרגילייוהוראה והערכה של מיומנויות  

 . גם בעתיד הוראה והערכהימשיכו להיות חלק מתהליכי הלמידה, 

 

  שכבת י' בתשפ"ד :

מידים העולים מתווה הערכה ולמידה קבוע למקצועות המורשת החברה והרוח עבור התל

ות עד סוף חודש מרץ מתוך הכרה בחשיבבעז"ה יתפרסם  )תשפ"ד( לכיתה י' בשנה הבאה

ת תוך שמירה על ומתוך רצון לקדם מיומנויות ולמידה עצמאי, וברלוונטיות של מקצועות אלה

 יציבות והדרגתיות.

 

 

 בהערכה רבה

 בלהה

 

 


