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 1.10.20י,י"גבתשרי,תשפ"א,חמישיום

 לכבוד,

 מוריהתנ"ךבחינוךהממלכתי,

 שלוםרב,

 הנדון:הוראהלמידהוהערכהבתחוםהדעתתנ"ךתשפ"א

 נדרש בה המורים, בפנינו ניצבת מאתגרת וההערכהמאתנותקופה ההוראה הלמידה, תהליכי המשך

מורים הזדמנות, עבורנו להוות יכול התקופה אתגר אתגר, כבכל הזו. לעת וייחודית אחרת במסגרת

 ותלמידיםכאחד,ליצורוליזוםתהליכיהוראהלמידהוהערכה,שייחלנולהםבמהלךהשנים.

טנות,גיווןבדרכיהוראהולמידה,כגוןאלהביןאלהניתןלמנותתהליכיםשלהוראהולמידהבקבוצותק

יצירתמרחבילמידהב,סינכרוניים-ומפגשיםאסינכרונייםהיכוליםלהתרחשפניםמולפנים,במפגשים

 השימושבמדיהבמגוונים,  או בלמידהיחידנית, הלמידההמתבצעתבקבוצותאו באופי אפשרותלגוון

 םאלה,וכלהבהעשרהובגיווןדרכיההערכה.ובכליםדיגיטלייםלהעשרהוהרחבתתהליכי

 מספרעקרונותמנחיםלתהליכיההוראההלמידהוההערכה:

הלשנהזוובהלימבמיקודישללמדאתכלתכניתהלימודים,עלמיומנויותיהוערכיה,כפישנקבע .1

 הוראתתחוםהדעת.למטרות

 בתחוםהדעת.והמיקודםבנייתתכניתעבודההמבוססתעלתכניתהלימודי .2

ידהשלפרקיהלימודהנדרשים,ישלתתמענהלהוראהולמידההתואמיםבתכנוןההוראהוהלמ .3

כלאלה, פנים. למידהמרחוקולמידהפניםמול למידהאישיתאלמולקבוצתית, ומקום, זמן

 יקבעובתכניתהעבודה,בהתאםלמתווהשקבעביתהספר.

ישלהפיקמהלמידההא .4 למידהעצמאיתשלהתלמידים, ינכרוניתאתהמידעס-עלמנתלעודד

מפרקיהלימוד.במפגשיםפניםמולפניםאוהסינכרוניים,יעסוקהמורהבהבנייתהידע,בהבנה,

 הרחבהוהעמקהבפרקיהלימוד.

 

https://edu.929.org.il/news/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%aa%d7%a0%d7%9a-%d7%9e%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99-2-%d7%99/
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https://edu.929.org.il/news/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%aa%d7%a0%d7%9a-%d7%9e%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99-2-%d7%99/
https://edu.929.org.il/%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%9e%d7%a8/%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%9a/
https://edu.929.org.il/%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%9e%d7%a8/%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%9a/
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2020/08/15.7.20-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf
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 .5 מגוון את בפניו ולחשוף התלמיד של לרשותו להעמיד יש הלמידה העצמית.חומרי ללמידה

אתרשלתכניתהלימודים,המוקלטיםהשידוריםהמשאביםשניתניםלרשותושלהתלמידהם:

ממלכתי תנ"ך ממנו, הנדרש המידע והפקת שלו ההשמעה הפרק, ללימוד929אתרללמידת

להפקתהמידעהנחיהמכוונתשלהמורהמחייבת,הפרקיםהרלוונטיים.הפניהלמשאביםאלה

 ד.הנדרשמפרקיהלימו

מאפשרלתלמידמנעדרחבהשימושבמדיה)פודקאסט,טד,יוטיובסרטוניםהקלטותהרצאות(, .6

 בנייהועיבודהמידע.,ומגווןשלמרחבילמידהעצמיתלאיתור

 הלמידההעצמיתיוצרתאחריותושותפותבתהליכיההוראהוהלמידהביןהמורהלתלמיד. .7

הבודמומלץ .8 ממוקדים, הערכה אירועי ולקיים הנרכש הידע והבניית המידע את נצברהקים

של ואתגרים חוזקות לאיתור המורה בידי יסייעו אלה והלמידה. ההוראה של השוטף במהלך

 התלמידים.כמוכןאירועיהערכהאלהיהווחלקממרכיביההערכההמסכמתבתחוםהדעת.

הער .9 בדרכי וגיוון מענה מתן מאפשרת המדיה, ובאמצעות מרחוק המסכמתהלמידה כה,

 והמעצבתכאחד.

 את בידכם יש וההוראה, הלמידה מקרובממלכתיך"תנאתרלהמשך הלמידה בניהול לסייע היכול ,

  .הגדולך"התנבדרייבבקישורועזריםנוספיםהנמצאים,המוקלטיםהשיעוריםומרחוק.כמוכן

 

מ להציע מבקשים אנו והוראה, הלמידה תהליך בתום מסכמת המורהלהערכה לבחירת הצעות ספר

ועקרונותמנחים היקףשלתכניתהלימודיםכנדרש, ביטוי הערכההמביאהלידי ובהתאמהלתלמידיו.

מיומנויות ידע, של הדעת הדעתבתחום תחום הוראת ומטרות ערכים ,, הבגרויותלמתווהבהשלמה

 שפורסםעלידיהאגףלחינוךעליסודי.

 כמתבתנ"ךממלכתי:להערכהמסהמומלציםלהלןהעקרונות

,בכלפרקפסוקים8-20פרקיםמגווניםובהתייחסותלהיקףשלשמונהעלההערכהלהיותמתוך .1

 שלהבגרות.המיקודמתוך

 .שבמיקודעלההערכהלהתייחסלידענצברונרכשמתוךהפרקים .2

העלה .3 מיגבוהמסדרחשיבהערכהלשלב השוואה, מיון, הסקה, שאילתשאלות, זוג,)לדוגמה:

 לבססלהתנגדלטענה.לנקוטעמדהאישיתמנומקתביחסלנלמד(.לנסחטיעון,להגן/להעריך/

 )ערכים,מעורבותורלוונטיות(.ר"העמעלההערכהלהתייחסלנושא .4
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מידהכנגדעלההערכה .5 שיטותגמול, לשלבשימושבמושגיםמתחוםהדעת)כגון:מילהמנחה,

 מידהוכו'(.

דרכים .6 שתי ולפחות אחר( או מחקרי )מסורתי, פרשני לקושי התייחסות לשלב ההערכה על

 התייחסותלאמצעיםספרותייםותרומתםלמשמעותהסיפור.אולפתירתו

ניתןלשלבבשאלות4אנלמד)לפחותעלההערכהלשלבהתמודדותעםקטעקצרשל .7 פסוקים,

 השוואה,שאלותפרשניותועוד(.

 החלטותעקרוניותשלהמורהטרוםהכנתהערכהמסכמת:

 האםהערכההמסכמתעםחומרסגוראופתוח.-בחירה .1

לכללהתלמידים)"נכונות"(,אועבודהמסוימותהאםהערכהתהיהעםצפייהלתשובותאחידות .2

 בנימהאישיתעםשונותבתוצרביןתלמידלתלמיד.

 .1 "נכונות" עםתשובותאחידות הערכה -בחינה/ סגור מחייבתהתמודדותעם-וחומר

 טוהרהבחינה.

שיש .2 לוודא יש הבסיסיים, הקריטריונים לפי ברורות הוראות מחייבת אישית עבודה

 םאתהיכולתלהתמודדעםהנדרש.בארגזכליהתלמידי

כניתהלימודיםאולשקףאתידיעותיובנלמדבמסגרתתשיידרעלהמורהלחשובהאםהתלמיד .3

 מעברלאלושנלמדובכיתה.,להעמיק/להרחיבאתידיעותיובתכניםשיידר

אגףשח"ר ❖ לתלמידי מיוחד מוגדרותוברורות)כמו-וחינוך מומלץלתתכמהמשימותקטנות,

 תלקיט(.

 לבחירתכםולעזרתכםמספרהצעותלאירועיהערכהמסכמיםלמידהוהוראה:

 מבחןברמהשלבגרות: .1

בחינהמסכמתעלפרקיהלמידה,בהתאםלתכניתהלימודיםובהתאמהלמיקודהלמידהלבחינת

 הבגרות.

המורהיחברבחינהבהתאםלפרקיהלימודהנדרשים,וההדגשיםבתהליךההוראה.1א.

 והלמידהשלועםכיתתו.

 או



 
 הפקוח על הוראת המקרא

  בחינוך הממלכתי 

 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

המורהיחברבחינהבהתאםלפרקיהלימודובהתאמהלמיקודהלמידהלבחינותהבגרות.2א.

 מוכנים.בגרותמשאלונימתוךשאלותבגרותמוכנות

 בבחירתהערכהזו,שלמבחןמסכם,ישלתתאתהדעתלקיומהתוךכדישמירהעלטוהרהבחינות.

 הגשתעבודה: .2

2,עדולמיקודהלמידההמורהיחברלכלאחדמנושאיהלימודלבחינתהבגרותבהתאםלפרקים .2

 שאלותמסדרחשיבהגבוה,שתשקפנההבנהרוחביתומעמיקהשלהתלמידבנושא.

 או

המורהיבחראתאחדהנושאיםבפרקיבחינתהבגרותלבחירתו:ספרבראשיתאושמותאונושא .3

אושאלתחקר,ויבקשמהתלמידלענותעליה,עלסמךהבנתו,חומריפוריהשאלהחתך,יחבר

 הלימודלפניו,ומקורותמידעוידענוספים,בהנחיתושלהמורה.

 או

התלמידיחברמבחןעלפרקיהלימודבהתאםלמבנהבחינתהבגרות.שתישאלותמבראשית, .4

אלהאחתמנושאהחתך,בהיקףשלשישהפרקיםמכלאחדשתישאלותמספרשמות,וש

מהנושאים.לכלשאלהשניסעיפים.האחדמתייחסלידעוהשניבוהתייחסותלהיבטפרשני/

 קושי/אמצעיםספרותיים/שאלתעמ"ר/שאלותבסדרחשיבהגבוהוכדומה.

 התלמידיצרףלמבחןתשובוןלשאלוןשחיבר.

 או

תוךהתייחסותרוחבית,וחנתסוגיה/דילמה/תהליךבהיקףשלעדשלושהעמודים,הבהעבוד .5

,להבנותחקרשאלתעלהתלמידלהציג .למיקודלבחינתהבגרותובהתאםמתוךפרקיהלימוד

 בעבודה.אתהידע,ליישמוולהסיקמסקנותכפישנדרש

 

 או

מספרבראשית, כנדרשבבחינתהבגרותהכנתתלקיטעלשמונהפרקיםמפרקיהלימודוהמיקוד .6

 שמותונושאיהחתך.

הוהשנייהאחתמתייחסתלידעשאלות.שתיהתלקיטיכלולארבעמשימותשבכלמשימהתהיינה

וברמתיישום./עמ"רבסדרחשיבהגבוה

 

 או

משימהיצירתיתהמביאהלידיביטויידעשלהתלמידוהבנהרחבהשלאחדמהנושאיםלבחינת .7

הבגרותובהתאםלפרקיהלימודוהמיקודלבחינתהבגרות.התוצרצריךלהיותמלווהבעבודה

https://edu.929.org.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa/
https://edu.929.org.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa/
https://edu.929.org.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa/
https://edu.929.org.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa/
https://edu.929.org.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a0434HgHTo63urpaZKfgkYJxmi77Kv_F
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a0434HgHTo63urpaZKfgkYJxmi77Kv_F
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a0434HgHTo63urpaZKfgkYJxmi77Kv_F
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a0434HgHTo63urpaZKfgkYJxmi77Kv_F
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a0434HgHTo63urpaZKfgkYJxmi77Kv_F
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a0434HgHTo63urpaZKfgkYJxmi77Kv_F
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a0434HgHTo63urpaZKfgkYJxmi77Kv_F
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a0434HgHTo63urpaZKfgkYJxmi77Kv_F
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a0434HgHTo63urpaZKfgkYJxmi77Kv_F
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a0434HgHTo63urpaZKfgkYJxmi77Kv_F


 
 הפקוח על הוראת המקרא

  בחינוך הממלכתי 

 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

מילים(המבססתומסבירהאתעיגונהשלהיצירהבכתוביםואתהשיחשלה600עיונית)מינימום

 אןישלהביאלידיביטויידע,חשיבהמסדרגבוהועמ"ר(.עמהם)גםכ

סוגיהפרשנית/קושי/דילמהועוד.העבודהיכולהלהציג

 

 או

מורהיכוללבחורלבנותהערכהאחרתבהתאםלרצונווצרכיוובתנאישיעמודבשבעתהעקרונות .8

כפישהוצגולעיל.הערכהזותבנהבהדרכתהמדריךמתחוםהדעת,ותובאלאישורהפקוחעל

 הוראתתחוםהדעת.

 

 

אתשבעתשקפנהכלאחתמההערכותהמוצעות,מומלץכיבלבד.אישית ההערכהזותעשהבמסגרת

ביטוילידע,מיומנויותוערכיםוכןלדעתוומסקנתוהאישיתשלהתלמידתתנההעקרונות,כפישהוצעולעיל,ו

 באתרתנ"ךממלכתי.במחווןבמקוםשהואנדרשלהן.ניתןלהיעזר

 עלידיהפקוחעלהוראתתחוםהדעת.ששתידרישלשמוראתהעבודותבביתהספר,לכלבדיקהעתידית

 

 

 

 בהצלחה,

 ענתצידון

 מנהלתתחוםדעתתנ"ךממלכתי

 

  



 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/HarachaChalufit/Machvan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/HarachaChalufit/Machvan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/HarachaChalufit/Machvan.htm

