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 שלום רב!

בלימודי היסטוריה בגרויות ה לקראת יישום הנחיותיו של שר החינוך לגבי מתווה נערכיםאנו 

 בחמ"ד. 

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

 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: 

בחנות חיצונית יה -, דהיינו א"י תמצטרפות למתווה הקיים כיום בשכב כיתות י' תשפ"ג .1

 במקצוע הומניסטי אחד והיבחנות פנימית בשלושת המקצועות הנותרים.  

שעות לימוד לכל  3תכנית הלימודים והיקף השעות יהיו בהתאם למתווה האמור של  .2

 יחידת לימוד. 

הנלמדת זהה לתכנית הלימודים תהיה שתילמד בשנה הבאה )תשפ"ד( תכנית הלימודים  .3

בשכבת י' )דהיינו בחטיבת  שנלמדיםלא יוכנסו שינויים בנושאים א. "י שכבתב השנה

 'מסורת ומודרנה' וחטיבת 'נאציזם ושואה'(. מסמך מפורט יישלח בהקדם האפשרי.

מבנה ההבחנות בכיתות י'  - בהיסטוריה בהיבחנות פנימיתלהיבחן שיבחרו לבתי ספר  .4

 כדלקמן: הינותשפ"ג 

דיווח הציונים יתבצע כבעבר, באמצעות התוכנות לניהול פדגוגי: ציון אחד עבור הערכה 

 . (70%) חלופה להיבחנות החיצוניתה וציון נוסף עבור (30%) חלופית

ב את הציונים אנו ממליצים לבתי הספר להמשיך ולבצע את המשימות המקוונות ולשל

 פרית. ס-בתוך ההערכה הבית

צוע לפלטפורמות הדיגיטליות כפי שהובטח, וניתן סיוע ילהעלות משימות באנו נמשיך 

 בהוראת משימות אלה ככל שנדרש, בהדרכה ובפיתוח המקצועי.  



 
 

 

תכלול גם מבחנים המבוססים על התבניות של  70%מומלץ שההערכה הבית ספרית בהיקף 

 .המבחן  שפורסמו באתר המפמ"ר

מבנה  :דיווח הציונים יהיה כבעבר  - היסטוריהב חיצוניתהיבחנות ב שיבחרולבתי ספר  .5

הערכה חלופית. מומלץ שההערכה החלופית  30%מבחן בגרות חיצוני  ו 70%הציון יהיה 

 .ספריות-והמשימות הביתתכלול גם את המשימות המקוונות 

 כרגיל, פעוללממשיכים ושותפי פיתוח ל( דיגיטלמידה מבוסס נתיב תכנית באר )מסלולי  .6

 כמו במתווה קורונה ויהיו שקולים להיבחנות חיצונית. 

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

תהליכים אלו  –משך כרגיל. מומלץ להמשיך ולהשתלם יוהוראה והערכה של מיומנויות  י

 . גם בעתיד ימשיכו להיות חלק מתהליכי הלמידה, הוראה והערכה

 

  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

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

 והדרגתיות.יציבות 

 

 חדרי הזום ייפתחו השבוע בהתאם לתכנית הקבועה.

 צוות ההדרכה ואני זמינים בכל דבר וענין.

יוקדם ממועדו המקורי. על המועד החדש אפרסם הודעה בימים זום המפמ"ר במפגש 

 הקרובים. 

 

יש לנו קהילה של מחנכות ומחנכים  כפי שכתבתי לכם בהודעה בקבוצה 'משולחן המפמ"ר',

נתעל את  -בכוחות משותפים  –כוחות אדירים וכולנו  ובה שיש לה בחמ"ד היסטוריהל

 ובעז"ה נעשה ונצליח. כעת למסלול החדש, העוצמה הזו

 בהערכה רבה

 בלהה
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