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  משרד החינוך

         מינהל החינוך הדתי    

  הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד

  
 

 פ"א , תשאלול                                                                                                                                          בס"ד

 איגרת משולחן המפמ"ר 
 
 

 ב פ"תש – 1איגרת מס' 

 

 בחמ"ד מחנכים להיסטוריה המחנכות והאל: 

 מאת: בלהה גליקסברג, מפמ"ר היסטוריה ומפ"א אזרחות בחמ"ד 

 

 שלום וברכה, 

חדשה. מאחלת לכולנו שבעז"ה תהיה לנו שנה טובה  ה  בשעה טובה, אנחנו ממש על סיפה של שנ

קדיש את כל כוחנו ומרצנו  משיך ולהובריאה, שנה שבה תחזור אלינו השיגרה הברוכה ונוכל לה

ממקום של פניות ושקט   ם מתוך שמחה, עין טובה ונפש חפצהלתלמידינו ותלמידותינו היקרי

 . נפשי

 כמה הודעות ועדכונים לקראת פתיחת השנה:

פורסם עוד בחודש יולי. מצורף קישור למי שהחמיץ את  שחוזר המפמ"רמזכירה לכם   .1

בחוזר המפמ"ר מופיעים . חוזר המפמ"ר תשפ"ב פרסומו ולמי שרוצה לקרוא אותו שנית:

 ספרית-חוקי המענה וההצעות להערכה בית כל מסמכי המיקוד לשנה"ל תשפ"ב, כולל 

 ונושאים נוספים. 

 

 החדש לכיתה ז' )כנראה בעז"ה לאחר החגים( עד להפצת הספרולתקופת הביניים   חט"ב: .2

 : ניתן להיעזר ביחידות ההוראה המקוונות שפרסמנו לכיתה ז'. ולהלן אפרט

בכיתות שתלמידיהן לא למדו היסטוריה בכיתה ו' ונדרש גישור לקראת תחילת לימוד  -

 E (education.gov.il)-Class כיתה ז' הוכנה יחידת גישור לשימושכם: לשתכ"ל 

בכיתות שבהן אין צורך ביחידת גישור וניתן להתחיל בתחילת השנה את תכ"ל לכיתה ז'  -

יחידות הוראה  ניתן לעשות שימוש ביחידות הבאות שפותחו, בהתאם לתכ"ל החדשה:

 . מקוונות

 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HistoryMmd/hozer2022.pdf
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/6049/lesson/11473/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya-hemed/junior-high/pedagogia-historia-hemed/teaching-units/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya-hemed/junior-high/pedagogia-historia-hemed/teaching-units/
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שיעורים  -חומרי לימוד לכיתה ז'  בנוסף לכך, במארז הלמידה הדינמי יש עושר רב של 

 .  )חינוך מיוחד( מצולמים, מצגות, מערכי שיעור ואף מערכי שיעור לכיתות חמ"דה

 .חומרי לימוד לחט"ב -מארז דינמי  להלן קישור למארז הלמידה:

 

  בלימודי היסטוריה בחמ"ד את תכנית פר"ח התחלנו לשלבשנה"ל תש"ף ב: ת פר"חתכני .3

של התכנית, נבחרו שלושה   הפעימה הראשונהבמסגרת כידוע לכם, . בתהליך של פעימות

הנלמדים בכיתה י"א: מלחמת   נושאים מתוך תכנית הלימודים בהיסטוריה חמ"ד

 והעלייה מאתיופיה.   70-העצמאות שלב א', העלייה מברית המועצות בשנות ה

 

שבמסגרתה נכלל אחד הנושאים   הפעימה השנייהאני שמחה להשיק במסמך זה את 

 הפועל המזרחי:  –המשמעותיים והרלוונטיים ביותר בלימודי היסטוריה בחמ"ד והוא 

. ערכה  זו שונה במעט מקודמותיה מאחר ובתקופה הנדונה  הפועל המזרחי -ערכת פר"ח 

ולכן הדגש הוא יותר על טקסטים חזותיים   ,מעטים הסרטונים שניתן לעשות בהם שימוש

 , כמו גם מסמכים כתובים.  ניםמסוגים שו

והיא תהיה חובה  הלימוד הרלוונטיים לנושא זה יהערכה מחליפה את העמודים בספר

 החל ממועד הקיץ תשפ"ב. 

 

 .  'היסטוריה על הבוקר' למאגר הפרסומים של מצרפת לשימושכם קישור  .4

 הלימודים שלנו שיכולים לסייע לכם.   יש פרסומים רבים המותאמים לנושאים בתכניות

 היסטוריה על הבוקר -מאגר 

 

רלוונטי לשנה הקרובה ומותאם   הנושא. יטהבריחה בנושא שמ-לחדרמצורף קישור  .5

 פולמוס השמיטה  -חדר בריחה   לנלמד בתכנית הלימודים שלנו:

 :  'לשמיטה 'המרוץ  -וכן קישור לסדנא מצולמת בנושא

 און- מוריה בר -השימוש הפדגוגי של חדרי בריחה  -סדנא 

 

 מאגרי מידע: ו , קבוצותאתרים .6

 . 1הודעות 'משולחן המפמ"ר' מתפרסמות על ידי בקבוצות שקטות 

 להלן קישור להצטרפות: 

https://chat.whatsapp.com/LP96JkzeG1M3yeZImzv0P5 

 או 

https://chat.whatsapp.com/K4nuWWSgSOIKvx2K8jpU0q 

 

חט"ב   – במרחב הפדגוגיוחומרי הלמידה נמצאים כן  המעודמזכירה לכם שכל המידע 

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

 
 אין צורך להצטרף ליותר מקבוצה אחת משולחן המפמ"ר. ההודעות הנשלחות על ידי בכל הקבוצות הללו זהות   1

 ובתזמון אחיד.  

https://docs.google.com/document/d/1v-hhKZIF0Rh6ZXij1Nx9_C3fn_HC52nCzm3UXk-CDIE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgKxnczPM0vn9dXL0Ex759xa5oNp_Qv3/view?usp=sharing
https://photos.google.com/share/AF1QipOhvzaRk_UFD7fwMVaec0o4npR3ZV_Q1RlSUlrrQiEkkYEyNegcm8R1fRgWsaaauw?key=aUM4a0wyVDlGai1VUnhELVFRRnVvelcyQjFTNl9B
https://view.genial.ly/601aacbe9dd02f100339215e/game-
https://youtu.be/53wbBIiqFlY
https://chat.whatsapp.com/LP96JkzeG1M3yeZImzv0P5
https://chat.whatsapp.com/K4nuWWSgSOIKvx2K8jpU0q
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya-hemed/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya-hemed/
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  )לחט"ב ולחט"ע( במארז הלמידה הדינמיבנוסף לכך, חשוב להכיר ולעשות שימוש 

שמתפרסמים בו רק חומרים שנכתבו על ידי הפיקוח על היסטוריה בחמ"ד או שעברו  

 יש ללחוץ   -מארז למידה דינמי  :תהליך אישור

ם המותאמים לתלמידי חמ"דה משמעותי בחופשה ונוספו אליו מערכי המארז עבר עיבוי 

 )חינוך מיוחד( ועוד.  

 

 בנוסף לכך, חשוב שתצטרפו לקבוצות הווטסאפ השונות, כל אחד לפי צרכיו הפדגוגיים. 

לים ועו   )חינוך מיוחד( חט"ב, חט"ע, חמ"דהכיתה ו', להלן קישורי הצטרפות לקבוצות 

 :חדשים

 https://chat.whatsapp.com/F3NSCaCxgq01qmCX4v6Kqfכיתה ו': 

 https://chat.whatsapp.com/BfYgyY6bnnhJGoZ6CoGEpIחט"ב: 

 https://chat.whatsapp.com/G0z834mHIQED7cF8PkyKhdחט"ע: 

 hat.whatsapp.com/LMyZhtOifMBJ4TOTb76bFZhttps://cעולים חדשים: 

 https://chat.whatsapp.com/G2yZn8QThHu91wRXLGM2G1חמ"דה: 

 

 חומרי הלימוד העולים בקבוצות מתמיינים בתיקיות שיתופיות לשימושכם.  

ומרים שנכתבו על ידי מורים ולא על ידי הפיקוח על שימו לב שבתיקיות אלו נאגרים ח

 היסטוריה בחמ"ד.  

 . תיקיית חט"בלהלן קישור ל

 )שתעבור שדרוג בימים הקרובים(  תיקיית חט"ע להלן קישור ל

)שמצפות לחומרים   חט"ע - חמ"דה ,  חט"ב -חמ"דה  ת חמ"דה: ולהלן קישור לתיקי

 שלכם(.

 

  Facebook |ד"חמ -מורים להיסטוריה    –ק שלנו מומלץ להצטרף לקבוצת הפייסבו

 

 יתפרסמו בהקדם. הפיתוח המקצועימסגרות  .7

 

 תשפ"ב -צוות ההדרכה היסטוריה חמ"ד תשפ"ב:  – להלן טבלת המדריכים להיסטוריה  .8

להיכרות ותחילת קשר או   מדריכים והמדריכות ישלחו אליכם הודעה בימים הקרוביםה

 להמשך הקשר מהשנים הקודמות. 

 

 , שנת הצלחה ובשורות טובותטובה ובריאה ת לימודיםמאחלת לכולכם שנ

   בלהה

 

https://oriel17.wixsite.com/maraz
https://chat.whatsapp.com/F3NSCaCxgq01qmCX4v6Kqf
https://chat.whatsapp.com/BfYgyY6bnnhJGoZ6CoGEpI
https://chat.whatsapp.com/G0z834mHIQED7cF8PkyKhd
https://chat.whatsapp.com/LMyZhtOifMBJ4TOTb76bFZ
https://chat.whatsapp.com/G2yZn8QThHu91wRXLGM2G1
https://drive.google.com/drive/folders/1rKIZ4HZmL-kppLuHcKYZiuoScynYw04i?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HgPX6k34lD3a3jFaiAXgoM5e3ZfcBR4vaWYAXAmcHhQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F51owamckWQG603hvVn87A17vT0PepG_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pQ1U_qWBYE5O6tfRqrEb1LYsUq3q-1Sj?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/1421216858135397
https://www.facebook.com/groups/1421216858135397
https://drive.google.com/file/d/1Dn5-Xs1yKZMiri6SqqM1tEleY2RtPI_y/view?usp=sharing

