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 קיץ תש"ף )שעת חירום(מועד  – תכנית תמ"ר 

 

  אל: מורי תכנית תמ"ר

 מאת: בלהה גליקסברג, מפמ"ר היסטוריה בחמ"ד

 

 יקרים,ומורות ורים ממועדים לשמחה 

 

כמקצוע להיבחנות  יםתמ"ר מוגדר לימודי היסטוריה במסלול תכניתשהיא  ההחלטה שהתקבלהפורסם, כפי ש

של , ככל שזוהי תכנית ההיבחנות מאשכול הומניסטיקה נוסף שאלון חיצוניים מהצורך לבחור חיצונית ופוטר

 התלמידים למועד הקיץ תש"ף ודווח על כך לאגף הבחינות.

 

המותאמות לנסיבות הזמן והן  חקר מרחוק, להלן מספר הנחיותעולים בהנחית ה האתגריםלאור הבנת 

 :למועד קיץ תש"ף בלבדרלוונטיות 

 

 בלמידה מרחוקלעבוד על עבודת החקר  להמשיךהתלמידים על  – עבודת חקרמורים המגישים במסלול  .1

ד התלמיעל . מרשתתמיים רלוונטיים במקורות אקדועזרתו בכל הנוגע לאיתור תוך הנחיית המורה 

ים כפי שהיה עד על לפחות ארבעה מקורות אקדמיים )ולא על חמישה מקורות אקדמיבעבודה להתבסס 

 עתה(. 

 .10-מטלות מתוך ה 9להגיש התלמידים על  –תלקיט חקר מורים המגישים במסלול  .2

 

מן החומר  %50ידים על לפחות מורים שלא הספיקו לבחון את התלמ -מן החומר  %50על  בחינת החובה .3

 . בית-בחינת הםהנלמד, יכינו לתלמידי

 

 

 

 



 ראלדינת ישמ
 משרד החינוך 

 החינוך הדתי מנהל
 בחמ"דהפיקוח על היסטוריה 

 

 
 . 91911נהל החינוך הדתי, משרד החינוך, ירושלים מ

 

 

 באחד משני מתווים: רחלי שיינר המדריכה הארציתבאישור  בחינת ביתניתן לקיים  

 כל התלמידים נבחנים באופן מקוון באותו הזמן. –סינכרוני  ●

במסגרת זמן נתונה  הםאופן מקוון בזמן המתאים לבתלמידים נבחנים הכל  – סינכרוני-א ●

 שעות(. 48)לדוגמה 

 

בעבודות החקר ובתלקיט  פייםהגשת הציונים הסותאריך  דחינו את, מתוך הבנה לנסיבות שהשתנו .4

על מנת לתלמידים זמן נוסף ובכך יינתן  21.6כ"ט סיון עד  ניתן להגיש סופייםהציונים את ה .החקר

 דחייה של חודש וחצי על מנת שיוכלו לסיים(.ו לב! מדובר בשימ) לסיים את העבודות

 

יפורסם לאחר  - מסמך המפרט את אופן הדיווח של ציוני בגרות במסגרת לימודי תמ"ר לשנת תש"ף

 הפסח.

 

 בכל שאלה, התייעצות וכד' אתם מוזמנים לפנות למדריכה הארצית רחלי שיינר.

 

 

 

 בשורות טובות

 בלהה


