
 התאמות לזרמי חינוך שונים

  דתי-הממלכתיהחינוך 

תוך שמירה על ההתאמות בד יהיה כמו מתווה החינוך הממלכתי "מתווה הלמידה וההערכה בחמ

 .הקיימות מאז ומעולם בתחומי הלימוד ובהיקפי הלמידה

 : ד ישנם שני אשכולות"בחמ

 

  התורה שבעל פ ,ך"הכולל את תחומי הדעת תנ אשכול הקודש .1

הערכה  + למד ויוערך בהיבחנות חיצוניתיי( בית הספרעל פי בחירת )באשכול זה תחום אחד 

בדומה למוסבר בקורסי  -ר"למד ויוערך במסגרת התחדשות לימודי המחיתחום שני י , חלופית

אירועי ההערכה ומשך הלמידה יותאמו להיקף הלמידה ויתקיימו גם במהלך כיתה  מספר. היסוד

 . ל"יח 2.5יילמדו בהיקף של תנ"ך ותושב"ע שני תחומי הדעת (. א"יסתיימו בסוף כיתה יולא )ב "י

  שני התחומים )גם הפנימי וגם החיצוני(העבודה המסכמת הרב תחומית תכלול פרק מכל אחד מ

הכנה  ותשמשל "יח 0.5תתקיים בהיקף מצומצם של , במקצוע החיצונישקיימת ההערכה החלופית  *

 . הפרק המסכםלקראת כתיבת 

 

(, ל"יח 1.5)ד "היסטוריה חמ(, ל"יח 1.5)הכולל את תחומי הדעת אזרחות  ר"אשכול המח .2

תחומים אלו כולם נלמדים במתכונת קורסי (. ל"יח 1)ומחשבת ישראל (, ל"יח 1)ד "ספרות חמ

היסוד.  ספרות ומחשבת ישראל נלמדים רק במתכונת של קורסי היסוד ללא הבחנות חיצונית.  

 קורסי יסוד ופרקים בעבודה המסכמת הרב תחומית כפי שמצויין בטבלה.  –אזרחות והסטוריה 

לול את ארבעת תחומי ותכ, ל"יח 2בהיקף של , במודל המוצג לעיל תכתבהעבודה המסכמת 

בו תשולב זיקתו שבמסגרת העבודה יוקדש פרק . אזרחות, היסטוריה, רה שבעל פהתו, ך"הדעת תנ

 ".תורת חיים"דתית -של הכותב לתפיסת העולם הציונית

ד יהיו דומים למתואר לעיל בהתאם לשלושת "ר בחמ"תהליכי הבקרה וההערכה בתחומי המח

 .יעבוד על פיהם בית הספרשהנתיבים 

 עבודה מסכמת לימודי יסוד אשכולות הדעת 

שעות אשכול 

 ר"מח

בכל יח"ל   1.5 -שעות 5

שני תחומי דעת אחד מ

 3 ( +היסטוריה ואזרחות)

 3ול ספרות "יח 1 -ש"ש

 1 -היסטוריה וש"ש במקצוע  1

   אזרחות ש"ש במקצוע 



ל מחשבת "יח 1־ש"ש 

 .ישראל

שעות אשכול 

 קודש

במקצוע  יח"ל( 2.5) שעות 8

הערכה בית ' )קודש א

ספרית במתכונת לימודי 

 ( ר"מח

במקצוע  יח"ל(  2.5) שעות 8

בחינה + חלופות ' )קודש ב

  (חיצונית

  

ש"ש מכל אחד ממקצועות  1

מצטרפות לעבודה הקודש 

 .המסכמת

 

 

 

   

 יח"ל: 2עבודה מסכמת בהיקף   

 0.5 -יח"ל, היסטוריה 0.5-אזרחות

 -תושב"עיח"ל,  0.5 -יח"ל, תנ"ך

 יח"ל 0.5

מנגנון בקרה משרדי הדוגם  בקרה

משימות הערכה מתוך 

מערכות דיגיטליות להוראה 

 .ולמידה

ציון שנתי על  –בקרה בית ספרית 

ידי המורים המובילים את 

ציון חיצוני על ידי בוחן . הכתיבה

  .מאגף הבחינות

  

 


