
 
 

 

 בס"ד

 "ו שבט, תשפ"בט                                                                                                                               

 2022ינואר,  17                                                                                                                                

 איגרת משולחן המפמ"ר

 תשפ"ב – 2מס' 

 ה בחמ"דיאל: המחנכות והמחנכים להיסטור

 מאת: בלהה גליקסברג, מפמ"ר היסטוריה בחמ"ד

 

 שלום רב!

מספר התייחס ל, ברצוני ל12.1.2022 י' שבט יום רביעיבעקבות מפגש המפמ"ר שהתקיים ב

  בצ'אט. עלושוהתייחסויות לשאלות כן במפגש ו נושאים שהוצגו

בימים כפי שעדכנתי במפגש וכהכנה לקראת התחדשות הלמידה בחט"ע, אפרסם בנוסף לכך, 

 ותועבר על קרובבחדשה 'למידה אחרת' שתיפתח אי"ה  הודעה מפורטת על השתלמות  הקרובים

 ידי המדריכות רחלי שיינר ונאוה פריד ומרצים אורחים.

 שימחתם בהשתתפותכם/ן. תודה לכל המורות והמורים שהשתתפו במפגש. ושוב...

 

 בהצלחה רבה ובשורות טובות

 בלהה

 

 

 



 
 

 

 אתרים ומאגרי מידע של הפיקוח על היסטוריה בחמ"ד: .1

 

 אתר הפיקוח על היסטוריה בחמ"ד: .א

  )education.gov.il(ד | מרחב פדגוגי | משרד החינוך"היסטוריה חמ

 משולחן המפמ"ר: .ב

  )edu.gov.il(ד"ר היסטוריה חמ"משולחן מפמ

 קבוצת הפייסבוק: .ג

   |Facebookד"חמ -מורים להיסטוריה 

 המארז הדינמי: .ד

https://oriel17.wixsite.com/maraz 

 :'משולחן המפמ"ר' –הצטרפות לקבוצה שקטה של  .ה

https://chat.whatsapp.com/LP96JkzeG1M3yeZImzv0P5 

 פ"ב:תש –צוות ההדרכה  .ו

 . Google Drive -pdfמדריכי היסטוריה חמד תשפב

 

 

 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya-hemed/
https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/history-hemed/Pages/inspector-desk.aspx
https://www.facebook.com/groups/1421216858135397
https://oriel17.wixsite.com/maraz
https://chat.whatsapp.com/LP96JkzeG1M3yeZImzv0P5
https://drive.google.com/file/d/1Dn5-Xs1yKZMiri6SqqM1tEleY2RtPI_y/view


 
 

 

 יבת הבינייםחט .2

ז'. בשנה הבאה אי"ה תיכנס התכנית החדשה -כפי שידוע, תכנית לימודים חדשה נלמדת בכיתות ו'

נית הלימודים מומלץ לכלל המורים )גם לאלו המלמדים בחט"ע( להכיר את תכגם לכיתות ח'.  

 ואת יחידות ההוראה המקוונותז' -, את ספרי הלימוד החדשים לכיתות ו'ח'-החדשה לכיתות ו'

 הנמצאות במרחב הפדגוגי היסטוריה חמ"ד.ט' -לכיתות ז'

 להלן קישורים:

 המרחב הפדגוגי חט"ב: .א

  )education.gov.il(ד לחטיבת ביניים | מרחב פדגוגי | משרד החינוך"היסטוריה חמ

 ח':-תכנית הלימודים החדשה ו' .ב

678newprogram.pdf (education.gov.il) 

 ט':-היחידות המקוונות לכיתות ז' .ג

 פורטל פדגוגי | משרד החינוךד חטיבת ביניים | "יחידות הוראה מתוקשבות | היסטוריה חמ

)education.gov.il( 

 המארז הדינמי: .ד

https://oriel17.wixsite.com/maraz 

 

 

 

 

 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya-hemed/junior-high/
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HistoryMmd/678newprogram.pdf
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya-hemed/junior-high/e-learning-units/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya-hemed/junior-high/e-learning-units/
https://oriel17.wixsite.com/maraz


 
 

 

 :החטיבה העליונה .3

 –ממירי הבגרות יצונית, הערכה בית ספרית ומסלולי היבחנות: בחינת הבגרות הח 3כיום קיימים 

במסגרת התחדשות הלמידה יורחבו ממירי הבגרות באופן משמעותי  תכניות תמ"ר ובאר.

 לי הממירים כדי להיערך לקראת העתיד. ים להכיר את מסלווהמורים מוזמנ

 ממירי הבגרות: .א

 מסמך 'אבני דרך' לתכנית תמ"ר:

 תמ"ר -אבני דרך 

 מסמך 'אבני דרך' לתכנית באר:

 באר -אבני דרך 

 יחידות ההגבר: .ב

 חטיבה עליונה | המרחב הפדגוגי | פורטל עובדי הוראה -יחידות ההגבר בהיסטוריה חמד 

)education.gov.il( 

 גמר:-עבודות .ג

 ד | מרחב פדגוגי | משרד החינוך"חטיבה עליונה | היסטוריה חמ -תוכניות לימודים 

)education.gov.il( 

 

 מסמכי עזר להוראה: .4

 חוברת 'מפגשים': .א

 שיעורים ברוח לב לדעת )מתוך תכנית באר( -מפגשים 

 חוברת 'הכל פתוח': .ב

material.pdf (education.gov.il)-open-exam 

https://docs.google.com/document/d/1JZTlxTG51Pa4D0kR0m3jTMswzOVYF5e388L_4oek8kU/edit
https://drive.google.com/file/d/1I6w68arls4rkN37D_ItNNgv2a0g3CdwS/view?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya-hemed/chativa-elyona/pedagogia-historia-hemed/extra-units/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya-hemed/chativa-elyona/pedagogia-historia-hemed/extra-units/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya-hemed/chativa-elyona/pedagogia-historia-hemed/syllabus/#pos_293006
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya-hemed/chativa-elyona/pedagogia-historia-hemed/syllabus/#pos_293006
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HistoryMmd/mifgashim.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/historya-hemed/Chativa-Elyona/pedagogya/exam-open-material.pdf

