
הילדים של מחר
מתחילים היום

הילדים של מחר
מתחילים היום

משרד החינוך

הילדים של מחר
מתחילים היום.

רפורמת הבגרויות יוצאת לדרך!
התחדשות הלמידה במקצועות 



ללימוד  החדשה  התכנית  את  משיק  החינוך  משרד 
מקצועות המח״ר - מורשת, חברה ורוח. 

מתכונת הלמידה בתחומי הדעת: היסטוריה, אזרחות, 
ספרות ותנ״ך - מתחדשת!   

התכנית מקדמת למידה עדכנית, חדשנית, יצירתית ורב 
למידה  צוות,  לתלמידים עבודת  המאפשרת  תחומית 
שיתופית, מבוססת דיגיטל, חקר וחשיבה ביקורתית 
שיעניקו להם מיומנויות רלבנטיות לחייהם הבוגרים. 

כך נוכל להכין את התלמידים לאתגרי המחר, כבר היום! 

קורסי יסודמכינים את בוגרי המחר
3 נתיבים

עבודה מסכמת
רב תחומית

הערכה ומדידה 
פנימית וחיצונית

 למידה מתחדשת    למידה מבוססת דיגיטל    מורים מובילי פיתוח

 קורסי היסודי    עבודה מסכמת



ההוראה והלמידה תתבצענה במגוון של מטלות 
הערכה כגון: למידה פרונטלית, לימוד באמצעות 
משימות  מקוונות,  ומשימות  למידה  סרטונים, 
חקר כיתתיות, למידה עצמית, שיתופית, למידה 

חוץ כיתית

ההוראה והלמידה תתבצענה באמצעות קורסים 
דיגיטליים מוכרים על ידי משרד החינוך

ההוראה והלמידה תשענה על חומרים שיפתח 
המורה, אשר הוסמך לכך על ידי משרד החינוך

מבנה העבודה:
על  נפרדים  פרקים  ל-4  הנושא מחולק 
אישי  סיכום  ופרק  הדעת  תחומי   4 פי 

מתכלל

שלב קורסי יסוד
3 נתיבים

עבודה מסכמת
רב תחומית

הערכה 
ומדידה

לבתי הספר המעוניינים בכתיבת עבודה מסכמת במודל 
אחר מהאמור, ניתן יהיה להציע כתיבת עבודה במודל אחר

 תנ”ך   ספרות   היסטוריה   אזרחות

למידה מתחדשת  
דרכים מגוונות

למידה מבוססת דיגיטל  
קורסים דיגיטליים

מורים מובילי פיתוח  
משימות חקר

ליווי על ידי מורים:
4 מורים - כל מורה מלווה את כתיבת 

הפרק בתחום הדעת. 
מוביל המח“ר מלווה את מורי בית 

הספר

תלמידים:
2-3 שותפים לעבודה

על קורסי היסודי 
תתבצע:

הערכה ומדידה פנימית

בקרה חיצונית

על העבודה המסכמת 
הרב תחומית תתבצע:

הערכה פנימית

הערכה ומדידה חיצונית



איך תראה התעודה החדשה

ממלכתי

חרדי

ממלכתי 
ערבי 
ודרוזי

ממלכתי 
דתי

עבודה מסכמת רב-תחומיתתנ“ךאזרחותספרותהיסטוריה

עבודה מסכמת רב-תחומית

עבודה מסכמת רב-תחומית

עבודה מסכמת רב-תחומית

יחידות 
לימוד 1.5 יחידות 

לימוד 1.5 יחידות 
לימוד 1.5

יחידות 
לימוד 1.5 יחידות 

לימוד 1.5

יחידות 
לימוד 1.5 יחידות 

לימוד 1.5

יחידות 
לימוד 1.5 יחידות 

לימוד 1.5

יחידות 
לימוד יחידות 1.5

לימוד 2

יחידות 
לימוד 2

יחידות 
לימוד 2

יחידות 
לימוד 2

ספרות ומחשבת ישראלתנ“ך ותושב“עאזרחותהיסטוריה
יחידות 

לימוד יחידות 2.5
לימוד 1

שפה עבריתשפה וספרות ערביתאזרחותהיסטוריה
יחידות 

לימוד יחידות 2.5
לימוד 2.5

תנ“ך או יהדותאזרחותספרותהיסטוריה
יחידות 

לימוד יחידות לימוד1.5
למקצוע השני 3 יחידות לימוד

למקצוע הנבחר 2.5


