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 הנחיות כלליות – 'חלק א

 

 ?ר"מת  -החקר  מהי תכנית .1

 

להמיר את בחינת הבגרות , המאפשרת לבתי ספר המעוניינים בכך, יוזמה של המזכירות הפדגוגית אהי ר"תמ

 . בלימוד על דרך החקר, החובהביחידות 

זאת הן על ידי הקניית  .להסטוריון בעצמו" לומד הסטוריה"להפוך את התלמיד מ הוא ליבה של תכנית החקר 

לה ) עבודת חקרוהן על ידי התנסות בכתיבת , (להן מוקדשת השנה הראשונה בתכנית) מיומנויות החקר

 (.מוקדשת השנה השניה

על מנת לאפשר למידה מעמיקה , (ראו להלן)הינה מצומצמת יותר   יתתכנהתכנית הלימודים במסגרת 

חוקרים התלמידים . לימודים תוך הדגשת ההיבט המחקריהתלמידים לומדים את תכנית ה . יותר' חקרנית'ו

איתור והערכת מקורות , השערת השערות, שאילת שאלות: תוך שימוש במיומנויות חקר כגון נושא שבחרו

התלמידים עושים שימוש  .הסקת מסקנות וכתיבת עבודה, ות מידע ראשוניים ואקדמייםקריאת מקור, מידע

ידה והוראת המשלב למ, מושם דגש גם על עבודת צוות ושיתוף פעולה בין התלמידים. בכלי מחקר מגוונים

 .התהליך מלווה בהנחיה צמודה של מורה הכיתה במהלך השיעורים .עמיתים

על האתגרים הכרוכים , חקרוטיבציה לסחוף את תלמידיהם אל תוך מסע של התכנית מיועדת למורים בעלי מ

 .הרווחים החשובים הטמונים בובו ועל 

 

  "ר"תמ"מבנה הלימודים ב .2

  לשתי יחידות החובהמלאה התכנית בנויה על הערכה חלופית . 

    מות המופיעים במסמך ההתאהחובה מנושאי  61% -נושאי הלימוד הם בהיקף של כ            

 ל"קישור לתכ :2114שפורסם ביוני            

 

  תוך התבססות שוטפת על מקורות  ,ההוראה מוקדשות להוראת הנושאים המחייביםשעות

 .וכתיבת עבודת החקר חקרה מיומנויותהקניית לוכן  ,ראשוניים

  ורך השנה לאהתלמיד בונה לשם כך . על התלמיד לרכוש את מיומנויות החקרבשנה הראשונה

ראו  פירוט התלקיט. המיישמות את המיומנויות על החומר הנלמד, שלוש עבודות פחותבו ל, תלקיט

 1מסמך מספר , להלן

המורה ציון על ידי  על העבודה ניתן. דת חקר רחבת היקףה על התלמיד לכתוב עבויבשנה השני

 .ראו על כך להלן .מחייביםבנוסף לכך נמשכת הוראת נושאי לימוד . מעריך חיצוניהמלמד ועל ידי 

  יה יעל השנה השנהציון , (25%)הציון על השנה הראשונה סטוריה מורכב מיבההסופי ציון הבגרות

 .(51%)על עבודת החקר הציון ו( 25%)

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5iuGluh5OC1TXM4ME9sT0p1QW8/view?usp=sharing
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 תנאי סף להצטרפות לתכנית. 3

  יהיש בשנה השנ"ש 4 -ראשונה וש בשנה ה"ש 3 דהיינו, ל"י חוזר מנכ"עפ תקניותמספר שעות הוראה. 

 בהנחיית המדריך הארצי רועי  מפגשים ארציים 2-השתתפות ב :למורים שכבר משתתפים בתכנית

 .מקום ומועד יישלחו בהקדם. הורן

מפגשים ארציים בהנחיית המדריך הארצי רועי  2-השתתפות ב :למורים החדשים המצטרפים לתכנית

 .ההשתלמות יישלחו בהקדםפרטי . 'ש 31בהיקף של  השתלמות חקרבחובת השתתפות וכן  ,הורן

 

 ו"לשנת תשע לוח זמנים. 4

  .לא את הטופס המקוון המצורף בהקדםימ, מורה המבקש להשתתף בתכנית החקר

 רישום לתכנית החקר :יש ללחוץ על הקישור

 או בטלפון roeehoren@gmail.com בכתובת המייל , ליצור קשר עם המדריך הארצי רועי הורן יש, במקביל

 . 151-6441666 נייד

 

למדריך ( 21.6.2116)דים יש לשלוח את הציון הסופי על השנה הראשונה עד סוף שנת הלימו :בשנה הראשונה

  .roeehoren@gmail.com הארצי רועי הורן 

 

 15.11.2115 , ו"כסלו תשע' יש לאשר את הצעות המחקר עם המדריך הארצי עד לג :בשנה השנייה

  .ואז יוכל התלמיד להתחיל בעבודתו, יתבקשו תיקונים/הצעת המחקר תאושר

 

בהתאם למחוון ובהתאם למידת השקעתו של התלמיד  להיות מוכנה ובדוקה על ידי המורה עבודת החקר על

בתאריך זה ישלח המורה את עבודות תלמידיו . 15.5.2116, ו"תשע, אייר' זעד לתאריך , במשך תהליך העבודה

 .על פי הנחיית המדריך הארצי לעבודות החקר, בוחן החיצוניל

 

הציון . 8566סטוריה על גבי טופס יל שתי יחידות הלימוד יתבצע ביום בחינת הבגרות בהע ד"דיווח למרבה

 ('להלן חלק גראו  –שקלול הציונים )וכן את הציון על עבודת החקר  ,שתי שנות הלימוד ם שלציוניהיכלול את 

 

 "החקר תכנית"יתרונות ההוראה ב

  לליבומורה להוראת נושאים הקרובים של האוטונומיה. 

 והרלוונטיים לחייהם להעמיק בנושאים הקרובים לליבםכולת להיענות לבקשות התלמידים הי. 

 תלמידים מתנסים בלימוד מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ובכתיבה אקדמיתה. 

 מירכוז הוראת ההסטוריה בבית הספר 

 ולכן המקצוע תופס מקום רחב יותר בעולמם שקעה רבה התלמידים נדרשים לה 

 יני ההורים ובמרחב בית הספרהצגת התוצרים לע 

  אזרחות, לשון, ספרות: כמו, נוספיםקרקע פוריה לשיתוף פעולה עם מקצועות. 

http://goo.gl/forms/PBsqp1DF5J
mailto:roeehoren@gmail.com
mailto:roeehoren@gmail.com
mailto:roeehoren@gmail.com
mailto:roeehoren@gmail.com
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  על מנת להכשיר את התלמידים לקראת האתגר  בכיתות נמוכות יותר לימודי היסטוריה השפעה על

 .חקר-של כתיבת עבודת

 

 (:שנה שניה של תכנית החקר) עבודת החקרדגשים להוראת 

 למשל)המורה יבחר נושא רוחב . עבודה הינו מתוך הנלמד בשנה השניה של התכניתנושא ה :

 . מתוכו והתלמידים יבחרו נושא ממוקד( 'שנות החמישים במדינת ישראל וכד/שואה

 מתוך ציון זה ניתן על ידי  41%: סטוריהיבה הסופי של שתי היחידותמן הציון  51% העבודה מהווה 

 .מעריך חיצוניציון זה ניתן על ידי מתוך  61% -המלמד ו המורה

 יש לה צדדים , תשובתה אינה פשוטה ואינה פשטנית, שאלה פוריה: שאלת חקרהצעת החקר יסודה ב

 .לכאן או לכאן

 די המדריךטעונה אישור על יו, מפורטת הצעת חקרעבודת החקר יסודה ב. 

  כעבודת , רשהמרד גטו ו לסכם את מהלכו של, משלל, לא ניתן. אינה עבודה סיכומיתעבודת החקר

באיזו " –כגון , עליו לשאול שאלת חקר, רשהבחר על ידי התלמיד הוא מרד גטו ואם הנושא הנ. חקר

 . שאלה שיש לה תשובות לכאן ולכאן –" ?מידה השפיע מרד גטו וארשה על מהלך המלחמה

  (12בעמוד  להלן מחווןקישור לראו )בדיון המסכם העבודה עצמה חייבת לכלול רפלקציה 

 תלמידי על התלמידים להכין פרזנטציה קצרה ולהציג את ממצאיהם ל, ם תהליך כתיבת העבודהבתו

 .(ר"או המפמ/במפגש זה יתכן ויבקר גם המדריך ו. )הכיתה

  פריטים ביבליוגרפים אקדמיים 5העבודה בנויה על לפחות . עמודי תוכן 15-21היקף העבודה הוא.  

 יש להערך לכך בהתאם מראש. יתכתיבת העבודה דורשת נסיעה לספרייה אקדמ. 
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 לעבודת החקר' אבני דרך' –' חלק ב

 

וכן כלי עזר ( הנעשית בשנה השנייה של התכנית, מן הציון הסופי 51%המהווה ) עבודת החקרלהלן נהלים ל

 . למורה בהכוונת התלמידים

 

 שאלת החקר. 1

  ".שאלת החקר"ביסודה של עבודת החקר עומדת 

 .יבה את אופייה של העבודהשאלת החקר מכת

 ". פורייה"שאלה השאלה חייבת להיות 

  .מערערת-ואף חתרנית ,מעניינת ,מורכבת שאלה זו היא שובה להת. פתוחההיא שאלהפורייה שאלה 

 ".סגורה"ל" פתוחה"יש להבחין בין שאלה 

 :ה היאסגור"שאלה       

 .לא"ו "כן"שאלה שהתשובה עליה מסתכמת ב

 ?י העליה השלישית הושפעו מן הקומוניזםהאם אנש: לדוגמא

 או בחיפוש פשוט באינטרנט בקלות במקורות מידע ניתן למצוא את התשובה. 

 ?האם ספינות המעפילים הצליחו להעלות יהודים ארצה או שנתפסו בדרכם לארץ: לדוגמא

   (...ג(.. )ב(... )א": )רשימת מכולת" אלה הילשאהתשובה 

 ? קמת הגטאותמהם הסיבות לה(: א)לדוגמא 

 ?פרצו במחאה" הפנתרים השחורים"מדוע (: ב)לדוגמא 

 

ואינה מובילה לדיון , סגורה מכתיבה את אופייה של העבודה כעבודה סיכומית ועובדתיתשאלה 

 . מעמיק בסופה

 

 :לשאלה הסגורה" תמונת ראי"ה הינה שאלה פתוח       

 תשובה התשובה עליה אינה עובדתית ויש לחקור אותה  כדי לקבל. 

 התשובה לה מזמינה הבעת עמדה וחשיבה ביקורתית 

 ת ואינה חד משמעיתבהתשובה לה מורכ 

היא מציגה התלבטות אמיתית ומפתה את החוקר . ומתוך כך בקורא בתלמיד השאלה הפורייה מעוררת עניין

 . לחפש לה תשובה

 . מערערת-השאלה הפורייה עשוייה להיות גם חתרנית

 ? "גיבור מרד גטו וארשה' נילביץהאמנם א(: "א)לדוגמא 

 ? החלטה פוליטית או עניינית: הטבעת אלטלנה(: ב)לדוגמא 
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 :לבחון כמה היבטים יש, פורייה נסחים שאלהלאחר שמ

 ?האם השאלה ממוקדת בזמן ובמקום( 1

 ?במסגרת משאבי הידע הנתונים ביד התלמיד, לענות עליה האם אפשרי( 2

 

 .יל בכתיבת הצעת החקראם התשובה חיובית ניתן להתח

 

שאלות , המוביל אל השאלה( מן הכללי אל הפרטי –בשיטת המשפך )כוללת מבוא קצר  – הצעת חקר

ראשונית של החומר שבידי  ראשי פרקים וסקירה, ומאפשרות את התשובה לה משנה הנובעות ממנה

 .החקרשל מסמך זה מחוון לבדיקת הצעת ' ראו בחלק ג. הביבליוגרפיהלבסוף , התלמיד
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 ביצוע עבודת החקרמהלך תרשים .  2

 

 כללי: כתיבת הצעת החקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לתחום  (משמעותי ,מעניין)  מצומצם מתוך נושא העל שהציג המורה נושאבוחרים 
 (הדעת

 נושא ה את ממקדים ומנסחים, מתאיםקוראים חומר 

  מתאימה שאלת חקרמנסחים 

 לנושאממיינים בהתאם לרלוונטיות , פי ממקורות מגווניםאאוספים חומר ביבליוגר

 :  מגבשים ראשי פרקים

  נאסףהמידע שעל בסיס שאלות הנובעות משאלת החקר  5-6מציגים 

  לעבודה פרקיםי ראשהשאלות בסדר הגיוני ומנסחים כמארגנים את 

 מתוך מקורות המידע שנקראו עד כה ראשוניתסקירת ספרות כותבים 

 .לאישור המורהאותה ומגישים  חקרת הצעכותבים 

תוצרי ביניים ) תוצרים

 (ותוצר סופי
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 :מבחירת הנושא ועד הגשת העבודה: צעד בצעד עם התלמיד  .3

 : בסוף שנת החקר הראשונה

  (אפשרי בשיתוף התלמידים)בחירת הנושא הכולל על ידי המורה 

ההכנה -עבודת. בנושא הנדון( פרוזה)קריאת ספר  – כמו , הכהכנעבודת קיץ לתת לתלמידים : מומלץ

ומבחינת השאלות שברצונם , היכרות בכללית עם הנושא מבחינת ה, לתלמידים להגיע מוכנים תאפשר 

  ולברר לשאול 

 תוך הדגמה של שאלות  נבחררקע לנושא ה יהווה ש מרוכז על ידי המורה  בניית מערך שיעורים

שיעור המורה יעביר . ערך שיעורים זה יילמד במהלך חודש ספטמברמ. חקר הניתנות להישאל

 .(חשוב מאוד שהתלמידים יבינו שהעבודה איננה עבודה סיכומית" )שאלת חקר"תיאורטי בנושא 

 בחלק ד של מסמך זהראו  דפי עבודה אפשריים לשיעור זה

 ראשוני  משובייתן המורה . שאלת החקר –ובתוכו , חירה ראשונית של הנושא על ידי התלמידיםב

 ,  על הנושא הנבחר

 חיפוש חומרים בספרייה , חיפוש חומרים ברחבי הרשת, בחירה ממוקדת יותר של הנושא

 (הקדשת שיעור לחיפוש מקוון של חומרים בספריות –במידת הצורך ) המיועדת

 צילום החומרים, נסיעה לספרייה. 

 (בחלק ג של מסמך זה ראו להלןמחוון )הצעת החקר  כתיבת 

 במידה וזוהי השנה הראשונה בה בית הספר כותב עבודות . אישור הצעת החקר על ידי המורה

 . השאלות יאושרו בנוכחות המדריך הארצי לתכנית החקר, חקר בהסטוריה

 איחור באישור הצעת החקר .ו"בראשית חודש כסלו תשע הינתן ל צריך להצעות החקר האישור 

 .שלא יאפשר כתיבה והערכה ראויים זמן לחץעשוי לגרום ל

 ן היעד שהציב כשהתאריכים נגזרים אחורה מ, אחד אחד ,בניית לוח זמנים להגשות הפרקים

הגשת פרק  ואההמאפשר עמידה בלוח הזמנים הנידרש  נכוןקצב . המורה להגשת העבודות

 .בחודש

 ויחזיר , את העבודההמורה יבדוק  . ו"תשע הגשה של מכלול העבודה למורה בראשית חודש ניסן

על מנת לתת לתלמידים זמן , חופשת הפסחל לפני היציאה ( אחרונות)אותה מלווה בהערות 

 .ו"תשע במחצית הראשונה של חודש איירתיעשה הגשה אחרונה . לתקן ולטייב

  בכפוף לכך שתאריך ) .6152למאי  51, אייר ז :חיצונית הערכה העבודות ל שליחת תאריך

 (יהיהבאמצע יוני, ד"שהוא תאריך מסירת הציונית למרב ,הבגרות בהסטוריה

  על גבי טופס מיוחד , עד יום מבחן הבגרות בהסטוריה ייעשה ד"העבודות למרבציוני דיווח על 

ציון עבודת חקר , ציון השנה השניה, ציון השנה הראשונה: בו ארבעה תבחיניםאשר ( 8599)

 .חיצוניציון עבודת חקר , פנימי
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 מרצה , עם ההוריםיחד   העבודות עם הציוניםבביתץ הספר אשר בו יימסרו אירוע   לקיים :מומלץ

 . עודאורח ו

  כך גם , התלמידיםעבודות החקר של  ויעריכו את  כבוד ייתנו  מוריםשהנהלת בית הספר והככל

 .ואת לימודי ההיסטוריה יותר את עבודתםויעריכו התלמידים יכבדו 

 

 ל הציוניםלומחוונים ואופן שיק -'גחלק 

 

 (מציונו של המורה על העבודה %11) מחוון לבדיקת הצעת החקר .1

  ואלו מקורות יש , מה מתווה המחקר, שהתלמיד ידע מראש מה הוא חוקרמטרת הצעת החקר היא

 .בידו להכנת המחקר

 והן במבנה, הן במקורות, הן בשאלה –יתכנו שינויים , עם התקדמות המחקר. 

 לבדיקת המורה  לפני שהוא מגיש את הצעת החקר על התלמיד להכיר את המחוון. 

 של המורה )מן הציון הפנימי  11% –לל בציון הכללי על העבודה הציון הסופי על הצעת המחקר משתק

 .על העבודה( המנחה

  הקפדה על כל כללי הכתיבה כבר בשלב הצעת החקר תטמיע אצל התלמידים את האופן הראוי בו יש

 .לכתוב את העבודה בכללותה
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 מחוון לבדיקת הצעת החקר

 

 

 המרכיב 

 בהצעת

 החקר

סך הניקוד  קריטריונים

על 

 הקריטריון

השיג את 

 המטרה

 במלואה

 

השיג את 

 המטרה

 באופן חלקי

 

לא השיג 

את 

 המטרה

הישגיו )

 (נמוכים

דורשת  ,ניתנת לבדיקה השאלה שאלת החקר. 1

 עריכת מחקר על מנת לענות עליה

  .ומעוררת חשיבה

מתוחמת , סחת בברורהשאלה מנו

וממוקדת במידה  /במקום / בזמן 

 המתאימה למימדי החקר

31 21-31 11-21 1-11 

מקורות איסוף .2

 מידע 

על תוכן  קצרהסקירה 

הפריט והקשר שלו 

 לעבודה 

 , רלוונטייםהמקורות 

מקיפים את , עדכניים , מגוונים

מענה לשאלת הנושא ונותנים 

 החקר

 

31 21-31 11-21 1-11 

- בנה העבודהמ.3

 ראשי פרקים

לפי סדר  הצגת תהליך העבודה 

הגיוני המוביל לתשובה לשאלת 

סיכום קצר של עיקרי . החקר

 .התוכן של הפרק

21 16-21 11-15 1-8 

כתיבה תקנית.4 כתיבת הערות שוליים  

 וביבליוגראפיה

 לפי כללי הכתיבה האקדמיים

11 6-11 4-7 1-3 

אישית רפלקציה .7

י של כל אחד מחבר

מדוע : הקבוצה

 ?בחרתי בנושא

התייחסות רצינית וחשיבה 

 משמעותית על תהליך החקר

11 6-11 6-6 1-5 

 

 

 

2 
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 מחוון לבדיקת עבודת החקר. 2

  המחוון מספק דגשים חשובים לתלמיד  .המחוון קודם שהוא מגיש את העבודהעל התלמיד להכיר את

 . האם כתב באופן הנכון את עבודתו –בבחינת עצמו 

 יכול לעבור, הכותב עבודה בעלת אופי סיכומי ולא מחקרי, חוון בנוי כך שגם התלמיד המתקשההמ. 

  

 לבדיקת עבודת החקר( ו"תשע)קישור למחוון המחודש 

 

 לול הציון על שתי היחידותאופן שק. 3

 

 :הלימוד יחידותאופן חישוב ציון שתי 

 ציון על השנה הראשונה לתכנית החקר - 25%

 פים בשנה השניה לתכנית החקרהלימודים השוט ציון על - 25%

 :ציון על עבודת החקר - 51%

  המנחה של המורה  21%

 (:111%מתוך )ציונו של המורה על העבודה מורכב כך 

 11% - הצעת החקר 

 21% - השקעה כללית, ז"עמידה בלו 

 71% מחוון על התוצר הסופי 

 

 (על סמך המחוון בלבד) ציון של מעריך חיצוני 31% 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5iuGluh5OC1UVJ3WmprSkV3TjdlNVNoYkctd3ZPQVRnRjBr/view?usp=sharing
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 דפי עבודה לתלמיד: 'דחלק 

 

 :לתלמיד 1דף מספר 

 

 "טובה"שאלת חקר 

 :השלימו את המשפטים הבאים בעזרת מילות שאלה מתאימות .א

 ?התחילה מלחמת העולם השנייה ________  .1

 ?גרו רוב היהודים ערב המלחמה________  .2

 ?פרץ מרד גטו ורשה________  .3

 ?ורשההיה ליהודים סיכוי לנצח במרד גטו ________  .4

 ?ניצלו היהודים בשואה ________  .5

 ?רוב היהודים שניצלו על ארצה________  .6

 (גוגל/ מתוך ידע אישי )נסו לענות בקצרה ובזריזות על השאלות  .ב

לאלו מן השאלות התשובה להן ? לאלו מן השאלות היתה תשובה ברורה וחד משמעית .ג

 ?מורכבת

 .לשאלות חקר טובות נסו להפוך את השאלות הפשטניות .ד
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 לתלמיד 2דף מספר 

 

 בחירת נושא ושאלת חקר

 .להתמקד י את הנושא הכללי בו הנך רוצה/בחר .א

 הנוגעות לנושא שבחרת!( פתוחות)= שאלות חקר   4 י/חבר. ב

1  .___________________________________________________ 

2 .___________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

          4.____________________________________________________ 

 : י את עצמך/בדק. ג

 ? (אינה רחבה מדי)האם  השאלה ממוקדת . 1

 ?האם מדיניות ארצות הברית ליהודים בתקופת השואה היתה נגועה באנטישמיות(: 1)למשל 

 ?היתה נגועה באנטישמיות 1844-1843שנת ב ב"בארה' מחלקת המדינה'האם התנהלות : למיקודאפשרות 

 ?מה היה יחס רבני המזרח לציונות(: 2)למשל 

זו דוגמא לשאלה ]?  (1662-1814)לציונות בשנותיה הראשונות מה היתה עמדתם של הרבנים : יקודאפשרות למ

 [אך לא שאלה פתוחה, ממוקדת

 ?דעות שונות או שהיא חד מימדית האם יש לגביה. 2

 ?י השפיעה על החלטת הבריטים לסיים את המנדט"ל והלח"האם פעילות האצ(: 1)למשל 

 ...ל על החלטת הבריטים"י והאצ"באיזו מידה השפיעו פעולות הלח: אפשרות להפיכתה לשאלה פתוחה

 ?מה היו המניעים למבצע ברברוסה(: 2)למשל 

באופן שכזה על ]? מה היה המניע המשמעותי ביותר למבצע ברברוסה: האפשרות להפיכתה לשאלה פתוח

 [החוקר לעמת בין הסטוריונים שונים ולהגיע לכדי מסקנה מי מהם משכנע יותר-התלמיד

 

 :שאלה מובילה י/בחר, מתוך השאלות שכתבת לעיל .ד

 .השאלה המובילה היא השאלה שמתוכה משתלשלות שאלות המשנה

 ?הוא גיבור מרד גטו וארשה' ביץהאמנם מרדכי אניל: למשל

 

 : שאלות משנה      

 ?מהם הכוחות שפעלו בגטו ערב המרד

 ?ומה היה שיתוף הפעולה בינהם, אלו כוחות ביצעו את המרד

 ?ומדוע, מי הוכתר כגיבור, כיצד הונצח המרד

 ?ראוי להחשב כמנהיג העיקרי של המרד' האם אנילביץ: ולסיכום
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 לתלמיד 3ף מספר ד

 הצעת החקר תכנון 

 

 בחירת נושא לכתיבת העבודה ותיחומו. א

 . תהליך החקר מתחיל בכך שתבחרו נושא מעניין ומשמעותי עבורכם מתחום הדעת

  .המורה שלכם יכוון אתכם – נושא העבודה שבחרתםבקראו מידע מתאים 

 . שעליה תוכלו לבסס את מחקרכם מספקתבדקו אם קיימת בנושא ספרות מקצועית 

  .ת בתכניתומידת ההעמקה הנדרשבהנושא ונסחו אותו כך שיתאים לעבודה בהיקף ומקדו את 

 

 החקרניסוח שאלת . ב

המתוחמים בזמן  מהעבר אירועים או אישים  ,םיתהליכ, תופעות בחוןא ניסיון ליה  סטוריהשאלת חקר בהי

 . ה או קבוצות שונותעל קבוצ שונים ומקום זמן בטווחי של אלו  השלכותההשפעות ובדוק מהן הולובמקום 

התשובה על השאלה  (.'דרישות וכדו,אורך)במידה המתאימה למימדי החקר  ממוקדתהשאלה צריכה להיות 

 . (תופעות או תשובה חד מימדית, ולא תשובה שבעקבותיה ינתנו רשימת גורמים)צריכה לעורר דיון 

, תלוות אליה שאלות והבהרות נוספותלה וצריכות, בבהירות באופן כללי כל שאלת חקר צריכה להיות מנוסחת

 .שאלות שבעזרתן ניתן לענות על שאלת החקר

 

  וומיונ יביבליוגראפמידע מקורות איסוף . ג

 קלטות ועוד, סרטים, אינטרנט, אנציקלופדיות מדעיות, כתבי עת, ספרים: אספו מידע ממקורות מגוונים

 .התחוםעם חוקרים מ, אם תוכלו, והתייעצו, (בהתאם לתחום הדעת)

 .או על פי היבטים שונים של הנושא/ חקר ומידת הרלבנטיות שלו לשאלת הל בהתאםמיינו את המידע שנאסף 

 .כתבו את רשימת המקורות בהתאם לכללי הכתיבה האקדמית

 

 ראשי פרקים גיבוש. ד

אלו שאלות . וארגנו אותן בסדר הגיוני, וממקורות המידע חקרהנובעות משאלת ה שש שאלות-כתבו  חמש

  .ראשי פרקים לעבודהוהן מהוות בסיס ל, להיבטים המרכזיים של השאלה הנחקרתצריכות להתייחס 

 .ולא כמשפטי שאלה, חיווי-את ראשי הפרקים יש לרשום כמשפטי, שימו לב

 .מהם הגורמים לפרוץ מרד גטו ורשה ולאהגורמים לפרוץ מרד גטו ורשה  :לדוגמא

 

 סקירת ספרות ראשונית.  ה

שקראתם ובהתאם לראשי  םמתוך המקורות הביבליוגראפיי( כחצי עמוד)ירת ספרות מצומצמת כתבו סק

 .םהפרקים שניסחת

 

 כתיבת רפלקציה אישית של כל תלמיד בנפרד.ו

 ?מאיזה חלק של התהליך הוא נהנה במיוחד עד  כה .1

 ?שהוא שונה מהלימוד בכתה, מה הדבר המיוחד שלמדת מהתהליך..2
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 ?שלך במהלך העבודהמה היו הקשיים ..3

 

 חקרה תהצע כתיבת. ז

 .חקרההצעת את  וכתב -על בסיס עבודתכם עד כה 

 .הצעת החקר תכלול הערות שוליים בהתאם לכללי הכתיבה האקדמי

 

  מבנה הצעת החקר.ח

 :חקר על פי הסעיפים הבאיםהכתבו את הצעת 

 העבודהתחום  .1

 נושא העבודה .2

 שאלת החקר .3

 רשימה ביבליוגרפית ראשונית .4

 אשי הפרקים ר .5

 סקירת ספרות ראשונית .6

 של כל תלמיד בנפרד אישית תהתייחסו .7

 

 :אישיים  של כותב העבודה ושל המורה המנחהפרטים 

 :שם כותב עבודת החקר

 :שם בית הספר

 :שם המורה

 

 אורכה של הצעת החקר יהיה עד שני עמודים . 

 הצעת החקר תעבור תהליך בדיקה ואישור של מורה הכיתה . 

  בשנתם הראשונה ישלחו את הצעות החקר גם למדריך החקר הארצימורי חקר . 

 לאחר שיתקבל האישור להצעת החקר ניתן להמשיך בכתיבת העבודה. 
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 :למורה 1מסמך מספר 

 תכנון הוראת השנה הראשונה בתכנית החקר

 

 :החקר מיומנויותייעודה של שנת החקר הראשונה הינה הכירות ותרגול 

, מה מידת המיהמנות, מה ההקשר, מי הכותב, הבנת הנקרא: אשונייםמקורות רקריאה עצמאית ב .א

 ב"וכיו, איזה מידע הסטורי אפשר להפיק מן הטקסט

; זיהוי מגמת הכותב'; הדגשה וכו, מיומנות סיכום; הבנת הנקרא: של מאמר ביקורתית קריאה .ב

 ?האם משכנע –חשיבה ביקורתית ; הבחנה בין טענה לראיה

 ראיוןעבודת  –ה מחקרית כללית לבין מקור ראשוני בין טענ השוואה מחקרית .ג

 מיזוג טקסטים; הפניות להערות שוליים; הסתמכות על מקורות: אקדמית כתיבהמיומנויות  .ד

 

 .עבודות 3בתלקיט לכל הפחות . על המורה להכין עוד בראשית השנה שלד לתלקיט בו יתורגלו המיומנויות

רצוי מאוד שלא לתת לכל הכיתה . ירה בחומרים בהם הוא עובדשיהיה לתלמיד בח, יש לתכנן את העבודות כך

 . אלא בנק מקורות מהם בוחרים התלמידים, מאמר/ את אותו המקור 

 

 נושא העבודה
 תכני העבודה

 (ראיון/מקורות/מאמרים)
 ואלמנט הבחירה בחומר

 מיומנויות החקר
 והאופן בו יופעלו בעבודה
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 .שחלק מהמסמכים נוסחו על ידה, תודה לשרה שאנני ברכת

 

 


