
 משרד החינוך
 מינהל החינוך הדתי

 הפיקוח על  היסטוריה ואזרחות בחמ"ד
 
 

  מחוון ציינון תיק עבודות (תלקיט)

  במסגרת תכנית תמ"ר (תכנית ממירה היבחנות)

 הסטוריה חמ"ד –מעודכן לתש"פ
 

 לפניכם מחוון ציינון לתיק עבודות (תלקיט) הנכתבות במסגרת תכנית תמ"ר.

 למחוון זה שתי מטרות:

 להנחות את התלמידים בתהליך יצירת תיק עבודות תוך שקיפות מלאה של רכיבי המחוון והניקוד עליהם.1.

 לסייע למורים בתהליך הערכת עבודת התלמידים לאורך תהליך הנחיית תיק העבודות.2.

 

 נכשל - חלש בינוני – טוב מצטיין

 פחות מ 65% 65%-80% יותר מ 80%
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 ציון פירוט התבחין  תבחין

 התלמיד
 הערות המורה

 
 מבנה ותוכן  50%

 
 

 התלמיד עמד בדרישות כל חלקי המטלה-

 התלמיד דייק בהצגת העובדות-

 התלמיד הוכיח ידע ובקיאות בחומר-

 הנלמד בכל חלקי המטלה

 התלמיד השקיע זמן וחשיבה בהכנת-

 המטלה

 העבודה מסודרת בסדר הגיוני ומנומק-

 בהתאם לנדרש במטלה זו.

  

 שאלה יצירתית

10% 

 - התלמיד יישם את החומר הנלמד בדרך

 יצירתית

 התלמיד שילב עובדות עם פרשנות, תוך-

 הבחנה בין המישורים בצורה יצירתית

 ומעניינת.

  

 התלמיד עמד בלוח הזמנים להגשת המטלה- 

 התלמיד היה בקשר לימודי עם המורה-

  

____________________________________________________________________________ 
  מינהל החינוך הדתי, משרד החינוך, ירושלים 9100201, טל' 02-5604119, פקס 02-5604120

http://www.gov.il :"כתובת אתר "שער הממשלה 
http://www.education.gov.il :כתובת אתר המשרד 

http://www.education.gov.il/hemed :אתר מינהל החמ"ד 
E mail: bilhagl@education.gov.il 

 

http://www.gov.il/
http://www.gov.il/
http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
http://www.education.gov.il/
http://www.education.gov.il/


 משרד החינוך
 מינהל החינוך הדתי

 הפיקוח על  היסטוריה ואזרחות בחמ"ד
 תהליך ותלמידאות

30% 
 

 התלמיד כתב לפי כללי הכתיבה המדעית-

 (הערות, עמודים, ביבליוגרפיה תקינה)

 ניסוח בלשון התלמיד ובעברית תקנית-

 עבודת צוות:

 חלוקת התפקידים הייתה הוגנת ומתחשבת.-

 התקיים תהליך לימוד הדדי והסתייעות בין-

  התלמידים.

 התלמידים נתנו זה לזה ביקורת בונה, קיבלו-

 ביקורת ויישמוה.

 הייתה אווירה נעימה וסובלנית בין חברי-

 הקבוצה.

 התלמיד כתב רפלקציה איכותנית למטלה רפלקציה 10%
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 פרזנטציה

 (רשות)

 מלווה במצגת

5%  

 הצגה מאורגנת כהלכה של הנושא, הכוללת:-

 פתיח, סיכום הרעיונות העיקריים, מסקנות

 במצגת.

 הצגה נאותה ומפורטת של הנושא (לפחות-

 במשך שתי דקות) הכוללת נקודת מבט

 אישית

 דיבור שוטף בלי קריאה מדף מוכן-
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