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  ים בית ספריים  נוהל לקביעת ציונ

 תשפ"א  נתלש -היסטוריה 

המציאות המשתנה השוררת כעת, במסגרתה הלימודים אינם מתנהלים כסדרם, ניתנת בזאת לאור 

 הוראת שעה ייחודית, כלומר, הנחיה עדכנית התקפה לשנת תשפ"א בלבד. 

רכיבי ההערכה הבית ספרית ומשקלם בציון הכולל, ומחוון מפורט לכל אחד מהרכיבים. בית הספר יכין 

עם פירוט האירועים טבלת אקסל מסודרת של כל ציוני תלמידי הכיתה עם משקלם היחסי, וכן, נספח 

לפי נוהל והמשימות שניתנו לתלמידים. זאת, כדי לאפשר לקיים מעקב ובקרה שוטפים אחר מתן הציונים 

 זה, ובכלל זה לבדוק ערעורי תלמידים במידה ויוגשו. 

 על בתי הספר להודיע למורים ולתלמידים כיצד יחושבו ויקבעו הציונים הבית ספריים.

   281-030י נוהל למתן ציון בית ספרי בשאלון החיצונ

 ינמיקוד להערכה הבית ספרית בשאלון חיצו

 למבחן החיצוני, המופיע באתר המפמ"ר.יש להיצמד למיקוד שפורסם ע"י הפיקוח 

 

 אופן הערכה בית ספרית

 

 .יש שתי אפשרויות להערכת תלמיד לצורך מתן ציון להערכה פנימית

המקיף את החומר על פי המיקוד בהתאם למבנה בחינה בית ספרית במתכונת הבגרות  .א

 "מבחן הבגרות" 

 .אחרי פסח תשפ"א תאריך התחלה אפשרי למבחן זה:

 : חלופיתהערכה  .ב

. הפרוט, כאמור, יופיע במחוון ההערכה חייבת לכסות את כל החומר המוגדר לבחינה

 ההערכה הבית ספרית. מצורפים מודלים אפשריים להערכה חילופית.

אפשרי לקבוע את  .ניתן לשלב בין בחינה בית ספרית במתכות בגרות להערכה חילופית

 ה% היחסי.

הערכה חלופית( צריכה לעבור אישור מדריכת ו/או  כל דרך הערכה בית ספרית )מבחן

 המקצוע.

 

 

 

 

 

 



 בס"ד  
ת ישראל  נמדי                                                              

 וךנמשרד החי
 הפיקוח על המקצועות העצמאיים

 

 

 281-030אפשרות להערכה חלופית בשאלון 

 

 בחירת הערכה חילופית יש לתת את הדעת לכמה נקודות חשובות:ב

 של התלמידים בחומר הנלמד. וההבנהההערכה חייבת לבטא את הידע  .1

תלוי בהיקף החומר ביחס לחומר היחס של רכיב ההערכה הבית ספרית בציון הכולל,  .2

 היחידה כולה.

הערכה בית ספרית חייבת להיום עם דרישות ואפשרויות הצלחה שוויוניות לכל  .3

 תלמידי הכיתה. 

יש לשים לב, שכל תלמיד מוערך על כל חלקי היחידה שבהערכה החילופית, ולא רק  .4

 על החלק אותו הוא הכין. יש לבנות את מחוון ההערכה בהתאם. 

 

  כמה הצעות להערכה חילופית בהיסטוריה להלן

 מתוך החומר ההיסטורי עם זיקה לקהילה, לעדה או למשפחה:  עבודה מסכמת

 קווים לאפיון חצר חסידית / דרך מוסר / מסורת בארצות המזרח )ארצות מוסלמיות(.  •

אבות השושלת החסידית / המוסרית / העדתית / הקהילתית והשפעתם לדורם  •

 ונים הבאים: ולדורות לפי הנת

 תולדות חייהם     -

 משנתם )אמרות, ספרים וחיבורים(     -

 דרך הנהגתם )סיפורים(     -

 הזיקה לארץ ישראל של הרבנים מעצבי הדרך: בעליה / בתמיכה / בדברי השקפה.  •

 נשים גדולות שבאישיותן העבירו מסרים חינוכיים ומורשת ערכית לדורות.  •

 

כחלק מהתהליך לקראת אפשרי לבצע לגבי הרעיונות של בחינה במרחב הקולי ו/או חידון  •

 . 50%שערכה  הערכות להערכה חילופית

כמענה לשאלה  יבוצע אפשרי שהתהליך . תיאור של אירועים היסטוריים מתוך נושאי המיקוד •

 .ההיסטורי תיאורהשעליה תענה במהלך  ו/או  פוריה/או הבעת עמדה תלוית קטע היסטורי

 נושא רוחבי המקיף תקופה משמעותית בהיסטוריה כמו לדוגמא: 

 עד קום המדינה"  –"פרעות מתר"פ  -

 מהצהרת בלפור עד הספר הלבן השלישי? –"המנדט הבריטי  -

 העליות לא"י יחידים וקבוצות והשפעתם על ההתפתחות בארץ ישראל. -

במקביל לתיאור  –שיטת החת"ם ספר מול שיטתו של הרב הירש במלחמתם באירועי התקופה  -

 ההשכלה במערב ובמרכז. 

 התיאור יכלול:

 רקע היסטורי של האירוע, תיאור מפורט. -
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  :נייר עמדה של התלמיד על כל אירוע שתאר,  נייר עמדה יכלול 

 הצגת האירוע -

 גיה.הצגת העמדה העקרונית של הכותב לגבי הסו -

 ביסוס העמדה על פי מקורות שנאספו. -

 הסבר מפורט של התלמיד מדוע בחר באירועים אלו דווקא. -

 אפשרי גם שהתלמיד ימסור את השיעור בכיתה ו/או במרחב הקולי 

 חובת קריאה 

קריאת ספר/לקט חומרים בנושא היסטורי ועריכת עבודה או מבחן על תוכן הקריאה 

 במתווה שיקבע המורה.

 נדרש להציע רשימת ספרים וכן מחוון מה נדרש 

 הוא חלק מהתהליך של המחציתים נושאים שונה בנתלקיט עבודות יישום והב •

 הערה: 

 נוהל זה מתאים לבתיה"ס שבחרו מקצוע אחר כמקצוע להבחנות חיצונית.

 ברור שיש חשיבות רבה וערך גדול לבחור בבתי הספר שלנו מקצוע קודש בהיבחנות חיצונית.

מכלל הציון בהיסטוריה. 70% -שווה ל 281-030ערך הציון הסופי בשאלון   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 בס"ד  
ת ישראל  נמדי                                                              

 וךנמשרד החי
 הפיקוח על המקצועות העצמאיים

 ים המומלצת היא:נוסחת הציונ

 מרכיב ציון   משקל באחוזים  

 ה קודמת  נש 

 מחצית א'   

 מחצית ב'   

 

   בגרות להערכה חלופית.ה ונתבית ספרית במתכ נהיתן לשלב בין בחינ

 הערכה בית ספרית  

 

 

ניתן לפנות למדריכות המקצוע, לקבל הדרכה לחלוקה שונה, בהתאם למטלות 

 הניתנות.


