
הבגרויות רפורמת 
ר "במקצועות המח

אזרחות, ספרות, היסטוריה
ובאחד מתחומי הקודש  

מקצועות עצמאיים

ד "בס



:   ר"עקרונות מרכזיים בתכנית המח

שילוב בין ציפיות  •

וציפיות  הידעבתחום 

המיומנויות  בתחום 

רלוונטיתלמידה •

לעולמם של התלמידים  

גמישות בבחירת•

תהליכי הוראה למידה  

והערכה

סטנדרטיםהגדרת •

ארציים לידע ומיומנויות  

התלמידים  

על תהליכי  בקרה•

ההערכה

מערכת החינוךמורים תלמידים 



המגזר החרדי -מבנה הרפורמה 

עבודה מסכמת
תחומיתרב 

ר"המחמקצועות 
קורסי יסוד

בהיקף של אזרחות , ספרות, היסטוריה
יחידות לימוד 2

ל"יח1.5בהיקף של 
בכל אחד  

מתחומי הדעת 

מקצועות  3פרקים ב
ר"המח

 +
פרק במקצוע קודש

מקצועות הקודש
,  ך"תנ

ע"תושב/ יהדות 

:לפי בחירה
נלמד כולו  –מקצוע אחד 

חיצוני במתכונת הנוכחית  
ל"יח3היקף 
נלמד כולו  –מקצוע שני 

פנימי במתכונת החדשה  
ל"יח2.5בהיקף של 



ג"מתשפהחל עתידיג"מתשפהחל 

זה כרגע)מתחדשתלמידה . א
(הנתיב

מורים מובילי פיתוח  . גדיגיטללמידה מבוססת . ב

הלמידה והערכה בנתיב זה  , ההוראה•
לפי בחירת  , תתבצענה במגוון דרכים

המורה
לרשות המורים יעמוד אוסף רחב של •

מטלות הערכה שתהיינה בהלימה  
.  למיומנויות שעל התלמידים לרכוש

ההוראה והלמידה תתבצענה  •
באמצעות קורסים דיגיטליים שפותחו  

,  על ידי משרד החינוך

יפותחו קורסים מותאמים  בהמשך•
למגזר החרדי

ההוראה והלמידה ישענו על חומרים  •
,  שיפתח המורה

הבחירה במסלול זה תעשה כפוף •
.  לאישור של משרד החינוך

נתיב זה מיועד למורים אשר הוכיחו  •
חלוצי : כגון, קידום למידה אחרת

וכן למורים אשר  ר"ותמהערכה 
. מעוניינים למידה במתכונת זו

יסודורסי ק
יחידות לימוד 1.5

הדעתתחומי 3-בכל אחד מ
במקצוע אחד ממקצועות הקודש  2.5ו

נתיבים3



:  נתיב למידה מתחדשת
המורהלפי בחירת , הלמידה והערכה בנתיב זה תתבצענה במגוון דרכים, ההוראה

מבוסס על בחינות הבגרות–חיצוני מבחן מבוקר 

בחינות מבוקרות2יהדות / ך"בתנ

מטלות גנריות בבקרה חיצונית  2

פי החלטת המורהפנימיות על מבחנים ומטלות 3-5

המטלותהרכב 



סוגי מטלות-מטלה גנרית מבוקרת

סיור 
לימודי

עיתון  
שיתופי

תוצר 
יצירתי 
חזותי

פודקאסט
נייר 
עמדה

דף  
מקורות





-נתיב מורים שותפי פיתוח

וחלוצי הערכהר"תמ–כמו ייחודיייםמורים שהתנסו בתהליכים •

מסוגלים לייצר תהליכי הוראה והערכה ייחודיים  / מורים המעוניינים•



עבודה מסכמת רב תחומית-שלב למידה מתקדמת 

:העבודהמבנה

3פיעלנפרדיםפרקיםשלושההתלמידיםכותביםועליושנבחראחדנושא
:דעתתחומי

ספרות1.

היסטוריה2.

אזרחות3.
(יהדות/ך"תנ)הקודשבתחוםנוסףפרקהתלמידיםכותביםבנפרד

:מוריםידיעלליווי
.הדעתבתחוםהפרקכתיבתאתמלווהמורהכל–מורים4•
העבודהחלקיכללשלמשוקללציון•

ניתן יהיה לבנות את העבודה  , לבתי ספר שיהיו מעוניינים בכךלעבודהשותפים2-3:תלמידים
.באופן שיאפשר מיזוג בין תחומים

על העבודה 
תתבצע  

פנימיתהערכה

הערכה ומדידה  
חיצונית  









מסלולי פיתוח מקצועי למורים  

לבחירת –מסלול עצמאי 
מסלול בשילוב למידה  כל מורה בין קורסים 

מרחוק

'  ש30מסלול ממוקד 
בנושא



המלצות לארגון הלמידה

את מלוא השעות ר"המחיש להקפיד להקצות בכל אחד מתחומי הדעת בלימודי •
לצורך כתיבת העבודה המסכמת  ש"ש1ש לקורסי היסוד ו"ש5: לפי החלוקה

8במתכונת התחדשות הלמידה יש להקפיד על להלמדבתחום הקודש שנבחר •
.  לצורך כתיבת פרק בעבודהש"ש1בלימודי היסוד וש"ש

מתווים אפשריים לארגון הלמידה נמצאים באתר•





רכז מקצוע מכהן
יכולת להוביל תהליכים מורכבים  

(בינתחומי ושינוי, תחומי)
רכז  , יכולת לעבוד בצוות עם רכז פדגוגי

תקשוב ורכז הערכה
שותף בצוות ניהול בית ספרי

ביסוס שגרות ארגוניות תומכות
,  אחריותו, ר"המחהגדרת צוות 

שותפיו ודרכי פעולתו
איתור אנשי צוות בעלי יכולת לחנוך  

אנשי צוות אחרים

מיפוי צרכים ההכשרה של חברי  
הצוות 

קבוצתית  / הבניית תכנית אישית 
לתכנית למידה  ר"המחלצוות 

מהכוורות


