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יוםחמיש
לכבוד,
מוריהתנ"ךבחינוךהממלכתי,
שלוםרב,
הנדון:הוראהלמידהוהערכהבתחוםהדעתתנ"ךתשפ"א
תקופה מאתגרת ניצבת בפנינו המורים ,בה נדרש מאתנו המשך תהליכי הלמידה ,ההוראה וההערכה
במסגרת אחרת וייחודית לעת הזו .כבכל אתגר ,אתגר התקופה יכול להוות עבורנו הזדמנות ,מורים
ותלמידיםכאחד,ליצורוליזוםתהליכיהוראהלמידהוהערכה,שייחלנולהםבמהלךהשנים.
ביןאלהניתןלמנותתהליכיםשלהוראהולמידהבקבוצותקטנות,גיווןבדרכיהוראהולמידה,כגוןאלה
היכוליםלהתרחשפניםמולפנים,במפגשיםסינכרוניים ומפגשיםא-סינכרוניים,ביצירתמרחבילמידה
מגוונים ,ב אפשרות לגוון באופי הלמידה המתבצעת בקבוצות או בלמידה יחידנית ,או  השימוש במדיה
ובכליםדיגיטלייםלהעשרהוהרחבתתהליכיםאלה,וכלהבהעשרהובגיווןדרכיההערכה.
מספרעקרונותמנחיםלתהליכיההוראההלמידהוההערכה:
.1
.2
.3

.4

ישללמדאתכלתכניתהלימודים,עלמיומנויותיהוערכיה,כפישנקבעבמיקודלשנהזוובהלימה
למטרותהוראתתחוםהדעת.
בנייתתכניתעבודההמבוססתעלתכניתהלימודיםוהמיקודבתחוםהדעת.
בתכנוןההוראהוהלמידהשלפרקיהלימודהנדרשים,ישלתתמענהלהוראהולמידההתואמים
זמן ומקום ,למידה אישית אל מול קבוצתית ,למידה מרחוק ולמידה פנים מול פנים .כל אלה,
יקבעובתכניתהעבודה,בהתאםלמתווהשקבעביתהספר.
על מנת לעודד למידה עצמאית של התלמידים ,יש להפיק מהלמידה הא-סינכרונית את המידע
מפרקיהלימוד.במפגשיםפניםמולפניםאוהסינכרוניים,יעסוקהמורהבהבנייתהידע,בהבנה,
הרחבהוהעמקהבפרקיהלימוד.
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.5

.6
.7
.8

.9

יש להעמיד לרשותו של התלמיד ולחשוף בפניו את מגוון חומרי הלמידה ללמידה העצמית.
המשאביםשניתניםלרשותושלהתלמידהם:השידורים המוקלטים שלתכניתהלימודים, אתר
תנ"ך ממלכתי ללמידת הפרק ,ההשמעה שלו והפקת המידע הנדרש ממנו ,אתר  929ללימוד
הפרקיםהרלוונטיים.הפניהלמשאביםאלה ,מחייבתהנחיהמכוונתשלהמורהלהפקתהמידע
הנדרשמפרקיהלימוד.
השימושבמדיה(פודקאסט,טד,יוטיובסרטוניםהקלטותהרצאות) ,מאפשרלתלמידמנעדרחב
ומגווןשלמרחבילמידהעצמיתלאיתור,בנייהועיבודהמידע.
הלמידההעצמיתיוצרתאחריותושותפותבתהליכיההוראהוהלמידהביןהמורהלתלמיד.
מומלץ לקיים אירועי הערכה ממוקדים ,הבודקים את המידע והבניית הידע הנרכש והנצבר
במהלך השוטף של ההוראה והלמידה .אלה יסייעו בידי המורה לאיתור חוזקות ואתגרים של
התלמידים.כמוכןאירועיהערכהאלהיהווחלקממרכיביההערכההמסכמתבתחוםהדעת.
הלמידה מרחוק ובאמצעות המדיה ,מאפשרת מתן מענה וגיוון בדרכי הערכה ,המסכמת
והמעצבתכאחד.

להמשך הלמידה וההוראה ,יש בידכם את אתר תנ"ך ממלכתי ,היכול לסייע בניהול הלמידה מקרוב
ומרחוק.כמוכןהשיעוריםהמוקלטים,ועזריםנוספיםהנמצאיםבקישורבדרייבהתנ"ךהגדול.

להערכה מסכמת בתום תהליך הלמידה והוראה ,אנו מבקשים להציע מספר הצעות לבחירת המורה
ובהתאמה לתלמידיו .הערכה המביאה לידי ביטוי היקף של תכנית הלימודים כנדרש ,ועקרונות מנחים
בתחום הדעת של ידע ,מיומנויות ,ערכים ומטרות הוראת תחום הדעת ,בהשלמה למתווה הבגרויות
שפורסםעלידיהאגףלחינוךעליסודי.
להלןהעקרונותהמומלציםלהערכהמסכמתבתנ"ךממלכתי:
.1
.2
.3
.4

עלההערכהלהיותמתוךשמונהפרקיםמגווניםובהתייחסותלהיקףשל8-20פסוקיםבכלפרק,
מתוךהמיקודשלהבגרות.
עלההערכהלהתייחסלידענצברונרכשמתוךהפרקיםשבמיקוד.
על ההערכה לשלב חשיבה מסדר גבוה (לדוגמה :שאילת שאלות ,הסקה ,מיון ,השוואה ,מיזוג,
לנסחטיעון,להגן/להעריך/לבססלהתנגדלטענה.לנקוטעמדהאישיתמנומקתביחסלנלמד).
עלההערכהלהתייחסלנושאהעמ"ר(ערכים,מעורבותורלוונטיות).
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על ההערכה לשלב שימוש במושגים מתחום הדעת (כגון :מילה מנחה ,שיטות גמול ,מידה כנגד
מידהוכו').
על ההערכה לשלב התייחסות לקושי פרשני (מסורתי ,מחקרי או אחר) ולפחות שתי דרכים
לפתירתואוהתייחסותלאמצעיםספרותייםותרומתםלמשמעותהסיפור.
עלההערכה לשלבהתמודדותעםקטעקצרשלאנלמד (לפחות 4פסוקים ,ניתןלשלבבשאלות
השוואה,שאלותפרשניותועוד).

.5
.6
.7

החלטותעקרוניותשלהמורהטרוםהכנתהערכהמסכמת:
 .1בחירה-האםהערכההמסכמתעםחומרסגוראופתוח.
 .2האםהערכהתהיהעםצפייהלתשובותאחידותמסוימותלכללהתלמידים("נכונות"),אועבודה
בנימהאישיתעםשונותבתוצרביןתלמידלתלמיד.
 .1בחינה /הערכה עם תשובות אחידות "נכונות"  -וחומר סגור  -מחייבת התמודדות עם
טוהרהבחינה.
 .2עבודה אישית מחייבת הוראות ברורות לפי הקריטריונים הבסיסיים ,יש לוודא שיש
בארגזכליהתלמידיםאתהיכולתלהתמודדעםהנדרש.
 .3עלהמורהלחשובהאםהתלמידיידרש לשקףאתידיעותיובנלמדבמסגרתתכניתהלימודיםאו
יידרשלהעמיק/להרחיבאתידיעותיובתכנים,מעברלאלושנלמדובכיתה.
❖ לתלמידי אגף שח"ר וחינוך מיוחד  -מומלץ לתת כמה משימות קטנות ,מוגדרות וברורות (כמו
תלקיט).
לבחירתכםולעזרתכםמספרהצעותלאירועיהערכהמסכמיםלמידהוהוראה:
 .1מבחןברמהשלבגרות:
בחינהמסכמתעלפרקיהלמידה,בהתאםלתכניתהלימודיםובהתאמהלמיקודהלמידהלבחינת
הבגרות.
א.1.המורהיחברבחינהבהתאםלפרקיהלימודהנדרשים,וההדגשיםבתהליךההוראה
והלמידהשלועםכיתתו.
או
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א.2.המורהיחברבחינהבהתאםלפרקיהלימודובהתאמהלמיקודהלמידהלבחינותהבגרות
מתוךשאלותבגרותמוכנותמשאלוניבגרותמוכנים.
בבחירתהערכהזו,שלמבחןמסכם,ישלתתאתהדעתלקיומהתוךכדישמירהעלטוהרהבחינות.
 .2הגשתעבודה:
 .2המורהיחברלכלאחדמנושאיהלימודלבחינתהבגרותבהתאםלפרקיםולמיקודהלמידה,עד2
שאלותמסדרחשיבהגבוה,שתשקפנההבנהרוחביתומעמיקהשלהתלמידבנושא.
או
 .3המורהיבחראתאחדהנושאיםבפרקיבחינתהבגרותלבחירתו:ספרבראשיתאושמותאונושא
חתך,יחברשאלהפוריהאושאלתחקר,ויבקשמהתלמידלענותעליה,עלסמךהבנתו,חומרי
הלימודלפניו,ומקורותמידעוידענוספים,בהנחיתושלהמורה.
או
 .4התלמידיחברמבחןעלפרקיהלימודבהתאםלמבנהבחינתהבגרות.שתישאלותמבראשית,
שתישאלותמספרשמות,ושאלהאחתמנושאהחתך,בהיקףשלשישהפרקיםמכלאחד
מהנושאים.לכלשאלהשניסעיפים.האחדמתייחסלידעוהשניבוהתייחסותלהיבטפרשני/
קושי/אמצעיםספרותיים/שאלתעמ"ר/שאלותבסדרחשיבהגבוהוכדומה.
התלמידיצרףלמבחןתשובוןלשאלוןשחיבר.
או
 .5עבודהבהיקףשלעדשלושהעמודים,הבוחנתסוגיה/דילמה/תהליך,תוךהתייחסותרוחבית
מתוךפרקיהלימודלבחינתהבגרותובהתאםלמיקוד .עלהתלמידלהציגשאלתחקר,להבנות
אתהידע,ליישמוולהסיקמסקנותכפישנדרשבעבודה.
או
 .6הכנתתלקיטעלשמונהפרקיםמפרקיהלימודוהמיקודכנדרשבבחינתהבגרות מספרבראשית,
שמותונושאיהחתך.
התלקיטיכלולארבעמשימותשבכלמשימהתהיינהשתישאלות.האחתמתייחסתלידעוהשנייה
בסדרחשיבהגבוה/עמ"רוברמתיישום. 
או
 .7משימהיצירתיתהמביאהלידיביטויידעשלהתלמידוהבנהרחבהשלאחדמהנושאיםלבחינת
הבגרותובהתאםלפרקיהלימודוהמיקודלבחינתהבגרות.התוצרצריךלהיותמלווהבעבודה
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עיונית(מינימום600מילים)המבססתומסבירהאתעיגונהשלהיצירהבכתוביםואתהשיחשלה
עמהם(גםכאןישלהביאלידיביטויידע,חשיבהמסדרגבוהועמ"ר).
העבודהיכולהלהציגסוגיהפרשנית/קושי/דילמהועוד. 
או
 .8מורהיכוללבחורלבנותהערכהאחרתבהתאםלרצונווצרכיוובתנאישיעמודבשבעתהעקרונות
כפישהוצגולעיל.הערכהזותבנהבהדרכתהמדריךמתחוםהדעת,ותובאלאישורהפקוחעל
הוראתתחוםהדעת.

ההערכהזותעשהבמסגרת אישיתבלבד.מומלץכיכלאחתמההערכותהמוצעות,תשקפנהאתשבע
העקרונות,כפישהוצעולעיל,ותתנהביטוילידע,מיומנויותוערכיםוכןלדעתוומסקנתוהאישיתשלהתלמיד
במקוםשהואנדרשלהן.ניתןלהיעזרבמחווןבאתרתנ"ךממלכתי.
ישלשמוראתהעבודותבביתהספר,לכלבדיקהעתידיתשתידרשעלידיהפקוחעלהוראתתחוםהדעת.

בהצלחה,
ענתצידון
מנהלתתחוםדעתתנ"ךממלכתי



