
 

 

 
 

 

 
  

 תשפ"א

 !בברכה חמה

אדם  –פנינה גזית,  מנהלת תחום דעת )מפמ"ר( "גאוגרפיה 

 וסביבה" ו"מולדת, חברה ואזרחות" מפמ"ר

 

 מורים יקרים וחשובים!

עם פרוס שנת הלימודים תשפ"א ברצוני ראשית להודות לכם על המעבר המהיר לשגרה של למידה מרחוק 

חדשה וחדשנית, ביצירתיות ובנכונות ללמידה מתמדת, מתוך רצון לשמר את איכות ההוראה והקשר עם 

 ביניכם.תלמידינו באופן מיטבי תוך שיתופיות רבה 

המורים והמדריכים, היו בקשור שוטף, פורה, מפרה ותומך בקהילת מורי "גאוגרפיה אדם וסביבה" 

, ובקהילות הייעודיות. שפע של שיעורים מצולמים וחומרי למידה והערכה התחדש WhatsAppבקבוצות 

ת, בהצעות כל אלה סייעו מאד בקבלת מענה מהיר על שאלות, בשיתוף ברעיונו -והתעצם בתקופת זו 

לפעילויות, בהכנת מערכי שיעור, בחינות ועוד. הוראת תחום הדעת עלתה מדרגה, בשימוש המורים בכלי 

 תודה והוקרה! –הלמידה מרחוק. ועל כך 

אדם וסביבה"  הינו מקצוע המבנה חשיבה מרחבית ומקנה ידע, מיומנויות וערכים להבנת  –"גאוגרפיה 

ם באמצעות ניתוח ההקשרים הגאוגרפיים שלהם. במערכת החינוך תופעות ותהליכים מקומיים ועולמיי

המקצוע מנחיל את ערכי אהבת הארץ והסביבה, מפתח  -בישראל ללימודי תחום הדעת חשיבות רבה 

מודעות לערכי סביבה ונוף, מטפח ערכים חברתיים והומניים, מעודד לאזרחות פעילה, ללקיחת אחריות, 

רתית. כל זאת תוך פיתוח כישורי חשיבה מסדר גבוה, עידוד לומד עצמאי למעורבות בקהילה ולחשיבה ביקו

 .21-הערכה לטכנולוגיות של המאה ה -למידה  –בדרך החקר והתאמת תהליכי ההוראה 

 -תחום הדעת רלבנטי, אקטואלי ודינמי ונותן כלים להתבוננות ולהבנה של יחסי הגומלין אדם וסביבה 

, את התלמיד להפוך לאזרח יודע יותר, מבין, מודע, בוחן, חושב, מנתחומעודד  -מהמקומי ועד הגלובלי 

 ומעורב. מגלה איכפתיות ואחריות

 -למידה-אדם וסביבה" לקדם שינויים בדרכי הוראה –בשנת הלימודים תשפ"א נמשיך במסגרת "גאוגרפיה 

ההיברידית, בה  ולעקוב עם התלמידים אחר אירועים המתרחשים בארץ ובעולם, נעמיק ונבסס את ההוראה

התחלנו בשנת הלימודים תש"ף ונגביר את למידת העמיתים והפיתוח המקצועי באופן רלבנטי למציאות 

 המשתנה.

אדם  –ברצוני לאחל למנהלים, למורים ולכל השותפים והמתעניינים בהוראת "גאוגרפיה 

, שנה וסביבה"  שנה מבורכת, בריאות טובה, שנת צמיחה והתחדשות,  שנת שלום ובטחון

 של עשייה פורייה ומעצימה והנאה בעבודה לנו ולתלמידינו.

 



 אדם וסביבה" בתעודות ובמסמכים רשמיים  – גאוגרפיהש להקפיד ולרשום "י

 

 

 

 א?"אז מה חדש בפתחה של תשפ

 חדש בסביבת המרחב הפדגוגימפמ"ר אתר  

 

 וסביבה אדם גאוגרפיה הפדגוגי המרחב 

 העליונה לחטיבה א"תשפ ר"מפמ חוזר 

 הביניים לחטיבות  א"תשפ ר"מפמ חוזר 

 

 
 מתעדכן באופן שוטף   אתר המפמ"ר  ▪
באתר המפמ"ר החדש תמצאו את כל המידע המקצועי, קישורים   ▪

 , וקיצורי דרך שימושיים למרחב הפדגוגי חשובים  
  למידה מתוקשבים , מצגות וחומרי  שיעורים מצולמים מאגר מצוין של   ▪

 במרחב הפדגוגי   י"ב עומד לרשותכם   - ה'  לכיתות  
לקראת בחינת הבגרות     אדם וסביבה" - מיקוד הלמידה ב"גאוגרפיה  ▪

 שנת הלימודים  מהלך  ואבני דרך לתכנון ההוראה ב   פ"א בקיץ תש 
לווה ויסייע לכם לאורך כל  הארצי והמחוזי י   ההדרכה הפיקוח ו צוות   ▪

 השנה 
 

 

 ?  עדיין לא הצטרפתם 

 וסביבה   אדם   לגאוגרפיה   המורים   קהילת ל מוזמנים להצטרף  
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