
 מדינת ישראל 
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית 
 ף חברה ורוחגא

 הפיקוח על הוראת היסטוריה
 

 חלוצי הערכה ותמ"ר 

 יישום הע"ה בהיסטוריה ממלכתי 

 

 תחילת היישום: תשע"ט לכיתות י' ויא' 

 
 כללי 

בתכניות על הערכה  דרכי ההערכה  את  להבהיר  נועדו  בהיסטוריה    הנחיות אלה  ההמרה המלאה 

תמ"ר ו'חלוצי הערכה'. ההנחיות מהוות המשך למסמך אגף הבחינות, המינהל הפדגוגי    –ממלכתי  

  והמזכירות הפדגוגית, אשר נשלח לבתי הספר. במסמך זה נקבע:

 
 חלוצי הערכה 

בתכנית המלמדים  הספר  תלמידיהם  בתי  הישגי  את  יעריכו  הערכה',  'חלוצי  מלאה  פי   המרה  על 

  המבנה הבא:

מטלות על פי בחירת בית הספר,  2: בית שני/ ערים וקהילות בימי הביניים -מהציון  20% •

   ובאישור מדריך המפמ"ר.

וציונות  -מהציון    25% • מדריך    3:  לאומיות  ובאישור  הספר,  בית  בחירת  פי  על  מטלות 

  המפמ"ר.

מטלות אשר ייקבעו וייבנו על ידי    3  טוטליטריות, מלחמת העולם ושואה:  - מהציון    30% •

  מורי בית הספר, על פי תכנית הנבנית על ידי צוות בית הספר, באישור מדריך המפמ"ר.

: מטלה אחת ומבחן מפמ"ר אשר ייכתב על ידי בתי הספר, בונים מדינה   - מהציון    25% •

תכנית סחל"ב(. המבחן יהיה עם ספר פתוח, יכלול שאלות  באישור מדריך המפמ"ר )כנהוג ב

מסדר חשיבה גבוה וישקף הערכה של שימוש במיומנויות היסטוריות שנלמדו בכיתות י'  

וי"א. בתי ספר המכינים פרויקט מיוחד במסגרת חלק זה של התכנית )תערוכה, ראיונות(  

  ישלבו בבחינת הסיכום שאלה על פרויקט זה.

מדריכי המפמ"ר המלווים את בית הספר יבדקו מדגם של תוצרי המטלות  :  בדיקה מדגמית

ותנאי   הספר,  בית  צוות  מול  עבודה  ככלי  תשמש  המדריכים  הערכת  המפמ"ר.  ובחינות 

 מקדים להעברת הציונים לאגף הבחינות. 

 
 תמ"ר עבודת חקר 

וציונות  -  מהציון  25% • מדריכי  לאומיות  ידי  על  מאושרות  מטלות,  שלוש  התכנית,  : 

היסטורית   חשיבה  של  יסודות  והקניית  חקר  מיומנויות  רכישת  של  תהליך  המבטאות 

  לתלמידים.

: ציון על שתי מטלות המהוות שלבים בדרך לכתיבת  חטיבת עבודת החקר  -  מהציון  40% •

העבודה ואושרו על ידי מדריכי התכנית )כגון הגשת שאלת החקר וראשי הפרקים; סקירה  

 וציון על עבודת החקר והצגתה.  שת פרק ראשון(ביבליוגרפית או הג
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שתי  חטיבה שלישית )טוטליטריות, מלחמת העולם ושואה/ בונים מדינה(:    -  מהציון  25% •

והמיומנויות   ידי מדריכי התכנית, המבטאות את כישורי החשיבה  מטלות, מאושרות על 

 שנרכשו בהתאם למאפיינים של התכנית. 

ציון המבוסס על הערכת המורה את תפקוד התלמיד לכל אורך  :  תלמידאות  -  מהציון 10% •

תקופת הלימוד ומתייחסת להיבטים כגון הגשת מטלות בזמן, השתתפות פעילה בשיעורים, 

 עבודה עצמית ועבודה בקבוצה.

 5% לאומיות   1מטלה 

 5% לאומיות   2מטלה 

 15% מטלה מסכמת לאומיות 

 5% חטיבת חקר   1מטלה 

 5% חקר חטיבת    2מטלה 

 30% חיצונית   הערכה  - עבודת החקר

 5% חטיבה שלישית   1מטלה 

 5% חטיבה שלישית   2מטלה 

 15% 3חטיבה  מטלה מסכמת 

 10%  ציון תלמידאות

 

: מדריכי התכנית המלווים את בית הספר יבדקו מדגם של תוצרי המטלות  בדיקה מדגמית

עבודה מול צוות בית הספר, ותנאי מקדים ועבודות החקר. הערכת המדריכים תשמש ככלי  

 להעברת הציונים לאגף הבחינות. 

 תמ"ר תלקיט חקר 

: שתי מטלות, מאושרות  תקופה קדם מודרנית )בית שני/ערים וקהילות(  -  מהציון  15% •

על ידי מדריכי התכנית, המבטאות תהליך של רכישת מיומנויות חקר והקניית יסודות של  

  לתלמידים.חשיבה היסטורית 

וציונות  -  מהציון  25% • התכנית,  לאומיות  מדריכי  ידי  על  מאושרות  מטלות,  שלוש   :

היסטורית   חשיבה  של  יסודות  והקניית  חקר  מיומנויות  רכישת  של  תהליך  המבטאות 

  לתלמידים.

ושואה:   -מהציון    25% • העולם  מלחמת  ידי    טוטליטריות,  על  מאושרות  מטלות,  שלוש 

ת תהליך של רכישת מיומנויות חקר והקניית יסודות של חשיבה  מדריכי התכנית, המבטאו

  היסטורית לתלמידים.

: שתי מטלות, מאושרות על ידי מדריכי התכנית, המבטאות  בונים מדינה   -  מהציון  25% •

  תהליך של רכישת מיומנויות חקר והקניית יסודות של חשיבה היסטורית לתלמידים.

ותלמידאות  -  מהציון  10% • צרפלקציה  תהליך  :  את  התלמיד  של  הצגה  על  המבוסס  יון 

הלמידה שעבר על בסיס המטלות שהגיש לאורך תקופת הלימוד והערכת המורה את תפקוד  
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בזמן,   מטלות  הגשת  כגון  להיבטים  ומתייחסת  הלימוד  תקופת  אורך  לכל  התלמיד 

 השתתפות פעילה בשיעורים, עבודה עצמית ועבודה בקבוצה.

 5% מודרניתתקופה קדם  1מטלה 

 תקופה קדם מודרנית 2מטלה 
 

10% 

 לאומיות וציונות   1מטלה 
 

5% 

  לאומיות וציונות   2מטלה 
 

5% 

 אומיות וציונות ל מטלה מסכמת 
 

15% 

 והשואה   2-טוט', מלה"ע  1מטלה 
 

5% 

 10% והשואה   2-טוט', מלה"ע  2מטלה 

 10% והשואה   2-טוט', מלה"ע  3מטלה 

 בונים מדינה  1מטלה 
 

10% 

 15% בונים מדינה  מטלה מסכמת 

 10% ציון רפלקציה ותלמידאות 

 

מדריכי התכנית המלווים את בית הספר יבדקו מדגם של תוצרי המטלות. הערכת    בדיקה מדגמית:

 המדריכים תשמש ככלי עבודה מול צוות בית הספר, ותנאי מקדים להעברת הציונים לאגף הבחינות 

 
 בברכת שנה טובה,

 אורנה כץ אתר ד"ר 

 מפמ"ר היסטוריה

 וצוות המדריכים

 


