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   8.1.23טו' טבת תשפ"ג, 

 מנהלים יקרים, 

 

 שלום רב,  

 אנו מתארגנים לקראת  יישום הנחיותיו של שר החינוך לגבי מתווה בגרויות  במקצועות המורשת החברה והרוח.  

 בהמשך לדברי שר החינוך, רפורמת המח"ר כפי שתוכננה לא תמשך.   •

 להלן הנחיות לגבי מתווה הלימודים בשכבות הגיל השונות:    •

   שכבת י' תשפ"ג:  •

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

   במכתב של אגף בחינות.כיתות י' תשפ"ג מצטרפות למתווה הקיים כיום בשכבה יא , כפי שהתפרסם  .1

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

 תכנית הלימודים תהיה זהה לתכנית הלימודים הנלמדת כעת בכיתות יא.   .3

 מבנה ההבחנות בכיתות י' תשפ"ג הינו כדלקמן:    -בהיבחנות פנימיתתחומי דעת    .4

וציון נוסף    ,ת יתבצע כבעבר, באמצעות התוכנות לניהול פדגוגי: ציון אחד עבור הערכה חלופידיווח הציונים 

 לחץ כאן לקישור לחוברת השאלונים  בהתאם למבנה ההבחנות במקצוע.   ,כחלופה להיבחנות החיצונית 

אנו ממליצים לבתי הספר להמשיך ולבצע את המשימות המקוונות ולשלב את הציונים בתוך ההערכה  

 הבית ספרית.  

ות הדיגיטליות כפי שהובטח, וניתן סיוע בהוראת  אנו נמשיך להעלות משימות בצוע לפלטפורמ

 משימות אלה ככל שנדרש, בהדרכה ובפיתוח המקצועי.   

תכלול גם מבחנים המבוססים  על  המהווה חלופה להיבחנות החיצונית,  מומלץ שההערכה הבית ספרית

 התבניות של המבחן  שפורסמו באתר המפמ"ר . 

   ,ת בגרות חיצוני  הבחנות בבחינת יהיה כבעבר: ההבחנות מבנה   - בהיבחנות החיצוניתדעת  ה תחומי  .5

ממומלץ שהערכה החלופית תכלול גם את  .  בהתאם למבנה ההבחנות במקצוע  כה  חלופית דיווח הערו

 וונות והמשימות הבית ספריות. קהמשימות המ 
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, כמו במתווה קורונה ויהיו שקולים להיבחנות  ממשיכים לעבוד כרגילמסלולי נתיב דיגיטאלי ושותפי פיתוח  .6

 חיצונית.  

הפיתוח המקצועי הכולל התמקצעות בלמידה עצמאית, הערכה באמצעות  משימות  בצוע ,  והוראה   .7

והערכה של מיומנויות  ימשך כרגיל. מומלץ  שהמורים ימשיכו וישתלמו. תהליכים אלו ימשיכו להיות חלק  

 ה.  מתהליכי הלמידה , הוראה והערכ

הנחיות  תשפ"ד יצאו  תשפ"ג. לגבי שנה"ל עד סוף   ממשיכים בתפקידםבבתי הספר המח"ר  רכזי .8

 מתווה החדש. מפורטות במסגרת הב

   שכבת י' בתשפ"ד :   •

מתווה הערכה ולמידה קבוע למקצועות המורשת החברה והרוח עבור התלמידים העולים לכיתה י' בשנה  

ה בחשיבות וברלוונטיות של מקצועות אלה , ומתוך רצון  לקדם  מתוך הכר עד סוף חודש מרץהבאה, יתפרסם  

 מיומנויות ולמידה עצמאית תוך שמירה על יציבות והדרגתיות.  

במהלך ינואר יתקיימו סבבי היוועצות עם שותפים שונים בתהליכי ההתחדשות של למידה, הוראה והערכה.  

ל מנת  לבנות חלופות טובות למבנה הוראה,  במסגרת סבבים אלה נשמח לקיים מעגל היוועצות עם מנהלים ע 

 למידה , הערכה במקצועות המורשת החברה והרוח.  על מועד מפגשי ההיוועצות תבוא הודעה נפרדת.  

מכתב למורים עם הנחיות לגבי מתווה ההיבחנות בכיתות י'. מומלץ לקיים שיח עם   יפורסםבמקביל למכתב זה 

 התארגן בצורה מיטבית לשינויים.  על מנת להללו, המורים של תחומי הדעת 

 נשמח להיות לעזר לכל דבר ועניין. 

 

 , בברכה

                                                         ד"ר טלי יניב                                                     ד"ר קרן רז נצר                    

 מנהלת אגף מורשת חברה ורוח                                                  יו"ר המזכירות הפדגוגית בפועל 

 

 העתקים: 

 גב' אינה זלצמן סמנכ"לית בכירה ומנהלת המנהל הפדגוגי  

 מנהלי מחוזות 

 ד גל, מנהל אגף בכיר בחינותי דו
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