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 2' מס ר"מפמ חוזר  
 
 
  

  הערבי והבדואי בחינוך היסטוריה להוראת המורים: אל
 

 , רב שלום
 

 "קורונה"  חירום בעת למידה": הנדון
 

אנו עדים להתפרצות נגיף הקורונה בישראל. מניעה או דחייה של התפרצות  בשבועות האחרונים
הנגיף היא משימה לאומית חשובה ולמענה נרתמות כל המערכות כולל מערכת החינוך. תפקידינו 
כמורים וכמחנכים הוא להשרות ביטחון על התלמידים, להפחית חרדות וליצור בקרבם תחושה 

א השמירה וודד עם המצב אליו נקלענו. הכלי הייחודי שלנו השל מסוגלות ואמונה בכוחנו להתמ
על שגרת הלמידה, תוך התאמות למצב המשתנה ותוך התייחסות אישית לתלמידינו ויצירת 
הזדמנויות לתלמידים להביע את רגשותיהם. שגרת הלמידה עשויה להוות עוגן יציב בימים אלה 

 של מתח, חרדה וחוסר יציבות. 

 
על פי ההתפתחויות, אנו בפיקוח המקצועי על הוראת היסטוריה נפעל באופן אינטנסיבי לזימון 

סינכרוניים ואסינכרוניים אשר יכסו במידה מקסימאלית את חומרי הלימוד הנדרשים שיעורים 
 למועד קיץ הקרוב.

 
 

 השנתיים הציונים לחישוב מיוחד הנחיות נוהל –שעה הוראת
 

 – החלופית ההערכה במשימות להתקדמות וכן
 

  הקורונה משבר עקב החירום מצב נוכח (בלבד 2020-ף"תש קיץ מועד )לקראת
 

 שנרשמו תלמידים לגבי בהיסטוריה המסכמת וההערכה הלמידה להמשך והכוונות המלצות להלן
  ף."בתש חיצוני בגרות במבחן ייבחנו לא בית הספר החלטת פי ועל הקרוב הקיץ במועד להיבחנות

 

 

 : החובה יחידות שתי
 

 יעשו לשנות המעוניינים ספר )בתי - ספרי הבית הבגרות ציון לקביעת עקרונות וההצעותה להלן
 : ר("המפמ עם בהתייעצות זאת

 
 23281 :שאלון הבסיס לבחינת הסופי הציון מרכיבי .א

 .25% ('י שכבה )' א שנה . ציון1

 .20% )שליש שני(  'ב מחצית,  40%)שליש ראשון( ' א מחצית: 60%א( "י )שכבת' ב שנה .2

 כיתה י"א( –)כיתה י' . שנה מכל לימודית התנהגות 10% מתוכם* 
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 לשאלוני דוגמאות. 15% בגרות לבחינת הדומה בהיקף סיכום משימת / בית מבחן. 3

 .בקישור בגרות בחינות

 מנת על להשלים שעליכם (15% של )בהיקף סיכום משימת או הבית מבחן לאופן הצעות מדף להלן
 , בית הספר בוחר את דרךשלהם הבגרות לתעודת שייכנס בהיסטוריה פנימי ציון לתת לתלמידים

 :ההערכה על פי שיקול דעתו
  

 
 הסבר הצעה 

 (: 15%בית ) . בחינת1
 

 עם, הבגרות לבחינת שפורסם המיקוד פי על החומר על בית בחינת
 שהמורה שאלות או קודמות משנים בגרות שאלות פתוח עם חומר
 לשעת הנחיות )עם מראש מוגדר בזמן, הבגרות בחינות ברוח יחבר

 בחינת פרקי במבנה להיות צריכה הבחינה .סיום( ושעת התחלה
 הדואר דרך או למורה הווטסאפ דרך התשובות שליחת. הבגרות

 . המורה בה שיבחר דרך כל או האלקטרוני
 

 או משימת סיכום
 :המחוונים עם החלופית ההערכה בעניין ודוגמאות להלן ההנחיות (15%. חלופות בהערכה )2

 ההוראה חומר של הפרקים מאחד נושא בתת לבחור ה/התלמיד על
 אחתמשימה  ולבצע, 2020 למיקוד בהתאם, להיבחנות חיצונית

 :המפורטות להלן ההערכה חלופות לבחירתו משתי בהתאם
 

 מתוך היסטוריות חקר שאלות של מאגר יכין המורה :חקרא. 
 המאגר מתוך באחת מהשאלות תלמיד בוחר כל. הלימוד נושאי

 .חקר מיני וכותב עבודת באתרים חיפוש יקיים והתלמיד
 

 כל. הלימוד נושאי מתוך דמויות של מאגר יכין המורה :תלקיטב. 
 דמות לכל ולכתוב המאגר מתוך דמויות היסטוריות 3 בוחר תלמיד

 .בחייה של הדמות אירועים 3 המתאר בלוג
  

 
 יש לשמור את אקסל הציונים ותיעוד של כלל מרכיבי ההערכה על פיהם נבנה הציון. * הערה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1BfkIo_AehTbzg_AkI5jK6OGt_zEVN2Ob/view
https://drive.google.com/file/d/1Xpxr1R4PMYIcgjczelKJTsCK8xjh15fO/view
https://drive.google.com/file/d/1jB8uudXPbOdNHIqgOdWIZgLgmn5q7lcM/view
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 : י"ב(-)כיתות י"א המורחב יחידות
 
 

 .23381 :שאלון המורחב לבחינת הסופי הציון מרכיב .ב
 
 כיתה י"ב( לכן הציון יהיה מורכב מ:  + רחב נפרשים על שנתיים )כיתה י"און שלימודי המו. כי1
 

 .60%א. ציון שנה א )כיתה י"א( 
 .25%ציון שנה ב' )כיתה י"ב(   ב.
 

 לשנתיים אלו. 85%סך הכל 
 

 . שנה מכל לימודית התנהגות 10% מתוכם*
 
 

. 15% הבגרות לבחינת הדומה בהיקף לעיל 3סיכום כמצוין בטבלה בסעיף  תמשימ / בית מבחן .2
 . בקישור בגרות בחינות לשאלוני דוגמאות

 
 
 
 
 

 מרחוק( הלמידה בעת גם )חובה ומורחב 30% החלופית ההערכה במשימות התקדמות
 
 

חשוב מאוד להמשיך וללמוד את פרקי הבחירה להערכה חלופית ולהתקדם עם התלמידים 

 בלמידה לקראת סיום המטלות.

אופן חישוב הציון: במידה ובית הספר לא סיים להכין את תלמידיו להערכה החלופית יש לבקש  

 מהתלמידים לסיים ככל שניתן את המשימות בלמידה מרחוק ולשקלל את הרכיבים שכבר נעשו. 

יש לאפשר לתלמידים שלא השלימו את כל ההערכה החלופית, להשלים באמצעות משימות 

כמו למשל: ראיון מוקלט, תוצר יצירתי, הצגת משימה עיונית בעל פה,  הניתנות לביצוע מרחוק

 לחלק בהערכה אותו התלמידים לא הספיקו לבצע. -בהיקף המקביל 

 יש לשמור את אקסל הציונים ותיעוד של כלל מרכיבי ההערכה על פיהם נבנה הציון.  :הערה*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hK2E78Zdw5K_uQXZAxJQKTlQWEVnJh8x/view
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  מקוונת ללמידה הוראות
 

 
טואלית. קישור לחדר הווירטואלי ישלח לפני . הלמידה תיעשה באמצעות המערכת הוויר1

 השיעור. 
 
ע את התלמידים ולהעביר להם את הקישור. כמו כן חובתו לוודא כי י. באחריותו של המורה ליד2

. ניתן להיכנס לחדר הווירטואלי לפני השיעור הלימודהתלמידים בדקו ויכולים להיכנס לחדר 
 באמצעות טלפון חכם.  ממחשב או

 
לשיעור כל תלמיד ירשום את שם בית הספר ומיד אחר כך את שמו. כך יוכל המורה . בכניסה 3

נוכחות התלמידים בשיעור. פירוט התלמידים בכל בית ספר יופיע במערכת כקבוצה של  לבדוק את
 בזה אחר זה.  -בית ספר אחד 

 
אחריות ב –. בדיקת הנוכחות של התלמידים בשיעורים וקביעת מידת השפעתה על הציון הסופי4

 לרשום נוכחות.  ,בדומה לשיעור רגיל ,ובתי הספר. אנו ממליצים לכל מורה המורים
 
. יש להבהיר לתלמידים כי קיימים כללי התנהגות גם בשיעורים הווירטואליים. תלמיד שיפריע 5

 למהלך השיעור באמצעות הצ'ט או בכל דרך אחרת תירשם לו הפרעה והמשך השתתפותו בשיעור 
 תימנע. 

 
. באחריות המורים ללוות את ההוראה הווירטואלית במטלות לימודיות שיימסרו לתלמידים 6

וייבדקו על ידי המורים. יש לזכור, שדרך לימוד זו אינה מוכרת מספיק לתלמידים ולכן המורים 
צריכים ללוות את תלמידיהם בכל צעד ולוודא למידה. מומלץ כי המורה יעביר בתום כל שיעור 

 המייל, המשוב באמצעות, זאת. הבא השיעור למועד עד יגישו הם אותה לתלמידים קצרה מטלה
 . הקבוצתי הווטסאפ או
 
 הלמידה את להעמיק כדי שימוש לערוך ניתן שבהם מקוונים כלים עומדים מורה כל לרשות .7

 : ובהם
 

 Classroom ב   google  
 סביבת  zoom  

 לתלמידים להעביר ניתן בהם ועוד פייסבוק, וואטסאפ כמו פתוחות חברתיות רשתות 
 .שונות בצורות לימוד חומרי

 
 

  למידה תהליך במסגרתן ויבצע תלמידים עם ואטסאפ קבוצות יפתח מורה שכל ממליצים אנו. 8
 . הבגרות בחינת לקראת וחזרות

 
 

 המורים לרשות עת בכל עומדים המדריכים וצוות יואהערבי והבד בחינוך היסטוריה על הפיקוח
 . מצב ובכל נושא בכל והכוונה הדרכה, בייעוץ

 
 

  ושלווה שלמה בריאות לכולם איחולינו עם
 
 
 
 
 

 ,בברכה
 ד"ר קאסם דראושה

 בחינוך הערבי והבדואי בבתי הספר יסטוריההמרכז על הוראת ה-מפקח 
 
 

 


