
 
 

 

 בס"ד

 , תשפ"ב "ח אלולר                                                                                                             

 2022אוגוסט,  28                                                                                                             

 

 איגרת משולחן המפמ"ר 

 תשפ"ג   - 1מס' 

 

 והמחנכים להיסטוריה בחמ"ד מחנכות  אל: ה

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

 

 שלום רב! 

 אנחנו ממש לקראת פתיחתה של שנה חדשה. שנה של התחלות חדשות לצד המשך הקיים. 

 במקביל. להחזיק עולם ישן לצד עולם חדש ולנהל את שניהם  נה שבה נידרשש

של קהילת המחנכות והמחנכים להיסטוריה  -בכוחות המשותפים שלנו  כולי תקווה שבעז"ה

 באופן המיטבי ביותר לטובת תלמידותינו ותלמידינו היקרים.נשכיל לעשות זאת  –בחמ"ד 

 בהצלחה לכולנו. 

 :הבאים נושאיםה  יגרת זו אני מבקשת להתייחס לשלושתבא

 ההדרכה בשנה"ל תשפ"ג  .1

 נתיב הלמידה המתחדשת  .2

   התקשורת בקהילת היסטוריה חמ"ד ערוצי .3

 

 הדרכה  .1

 החל משנה זו.  שינוי   ידוע לכם, מודל ההדרכה עוברכ

, צריך היה לרכוש הדרכה דרך  הדעת-תחום ממדריך/הצמוד  פדגוגי בית ספר המבקש לקבל ליווי 
 מדובר במודל הדרכה חדש שיילמד על ידי כולנו תוך כדי תנועה.  מערכת הגפ"ן. 

 לבתי הספר שרכשו הדרכה שובצו מדריכים שילוו אותם באופן שוטף וסדיר. 

 בהדרכה אקסטנסיבית, שתפורט להלן.  וות המדריכיםבתי הספר שלא רכשו הדרכה ילוו על ידי צ



 
 

 

ובדרך כלל  באופן וירטואלי יתקיימו עם המדריך המחוזי   מפגשי ההדרכה החל משנה"ל תשפ"ג, .1
 . 1ת ות זום קבוצתיובשיח

  בשעותבכל שבוע יפתחו חדרי זום מדי יום רביעי במחוזות השונים היסטוריה חמ"ד  כל מדריכי 

על פי צרכיכם  של המחוז שלכם בלבד  להיכנס לחדר הזום. אתם מוזמנים 15:00-13:00

 בהמשך המסמך יש טבלת קישורים לחדרי הזום.תיאום מראש. . אין צורך בהפדגוגיים

תדירות  בשבועות הראשונים של שנת הלימודים ייפתחו חדרי הזום מדי שבוע ובהמשך אודיע על ה
 תעדכן עם הזמן. שת

שבהן יינתן מענה לשאלותיכם, זאת בנוסף   זיותקבוצות ווטסאפ מחוהמדריכים ינהלו  במקביל,  .2
לקבוצות הארציות שבהן יינתן מענה על ידי עמיתיכם, על ידי המדריכים ועל ידי, כפי שמתקיים  

 גם כעת.  

התאם לבקשות המחוז  בבבתי ספר או שיחות יזומות עם מורים  ייתכנו ביקוריםיחד עם זאת, .3
 או המפמ"ר.  

 :בתכניות מיוחדות. ההדרכה  4

שמות המדריכים  ריכים ייעודיים שמונו לכך. רים המלמדים בתכנית באר יקבלו הדרכה ממדהמו
 תכנית באר'.   –יישלחו בקבוצת 'הודעות פיקוח מפורטים באיגרת זו אך השיבוצים 

ובנתיב שותפי פיתוח ימשיכו לקבל הדרכה מהמדריכה רחלי   המורים המלמדים בתכנית תמ"ר
 שיינר כבעבר. 

 המורים המלמדים את יחידות ההגבר ימשיכו לקבל הדרכה מהמדריכה אבישג פרידמן כבעבר. 

 

 

 

 

 
 שיוחלט לגביהם על ידי המפמ"ר והמחוז  למעט מקרים חריגים 1



 
 

 

 טבלת צוות ההדרכה בהיסטוריה חמ"ד לשנה הקרובה: להלן 

טלפון   המדריך/ה  המחוז/התחום 
 נייד 

 דוא"ל

 

מדריכים  
 ארציים:

   

ריכוז נתיב הלמידה  
 המתחדשת 

אוכלוסיות 
 מיוחדות

-052 און -מוריה בר 
7503256 

mooriyale@gmail.com 

 תקשוב

ניהול אתר  
 המפמ"ר

-054 אוריאל אסולין 
5877565 

Orie17@gmail.com 

 

 תכנית באר 

 

-052 מיטל פרקוביץ' 
4251660 

meytalfarko@gmail.com 

נתיב מורים שותפי  
 פיתוח ותמ"ר

 רחלי שיינר 

 

054-
3320852 

rachelish161@gmail.com 

פיתוח מקצועי  
 ופרויקטים

 

-052-369 הדר ברודמן 
7889 

hadarbro@gmail.com 

 אבישג פרידמן  יחידות הגבר 

 

050-
8738255 

avishagfridman@gmail.com 

 חט"ב

  עבודות גמר

 

 

 

 

 

 

ד"ר מאיר בן  
 שחר

052-
5292957 

meir.bsr@gmail.com 

 

mailto:mooriyale@gmail.com
mailto:Orie17@gmail.com
mailto:meytalfarko@gmail.com
mailto:avishagfridman@gmail.com
mailto:meir.bsr@gmail.com


 
 

 

מדריכים  
 מחוזיים:

   

 מחוז צפון

 

-054 רחל אופיר 
7694121 

rachelulp@gmail.com 

 

 מחוז חיפה 

 

-052 רבקה אגינסקי 
5802707 

Rivkahammer@gmail.com 

 

 2מחוז מרכז 

 

-054 מיכל לוי 
4573237 

michal6levi@gmail.com 

 מחוז תל אביב 

 

-050 יעל זיק 
7335226 

zik.yaya@gmail.com 

 מנח"י 

 

-054 מלכי איזנבך 
9808640 

malkaeise@gmail.com 

 

 מחוז ירושלים 

 

-050 ורדה מאור 
8779589 

nakdimonoffice@gmail.com 

 

 3מחוז דרום

 

-054 אסתר קליין 
5485871 

esterk106@gmail.com 

 

 מינהל התיישבותי 

 

-054 עדנה ביתן 
6373755 

ednabi7@walla.com 

 

-054 בקי ינאי  
8061186 

zy.co.il-becky@pelech 

  –דובי כהן  מדריכי גפ"ן
 מחוז צפון 

  –אליה אהרוני 
מינהל  

 התיישבותי 

יישלחו לבתי הספר   פרטי מדריכי הגפ"ן 

 . הרלוונטיים

 

 
 

 

  

 
 כולל בתי הספר בתכנית באר  2
 כולל בתי הספר של תכנית באר  3

mailto:rachelulp@gmail.com
mailto:Rivkahammer@gmail.com
mailto:michal6levi@gmail.com
mailto:malkaeise@gmail.com
mailto:malkaeise@gmail.com
mailto:nakdimonoffice@gmail.com
mailto:esterk106@gmail.com
mailto:ednabi7@walla.com
mailto:becky@pelech-zy.co.il


 
 

 

 מדריכי תכנית באר:            
 

 דוא"ל  טלפון נייד  המדריך/ה  

 
מדריכה  

 ארצית 
 

 מיטל פרקוביץ' 
 

4251660-052 meytalfarko@gmail.com 

מדריכי  
באר  

 במחוזות 

   

 miriamenglman@gmail.com 054-5723284 מרים אנגלמן  

 

 בקי ינאי  
 
 

8061186-054 zy.co.il-becky@pelech 

 מעין דידי  
 
 

5685015-054 Yanchidd@gmail.com 

 מיכל לוי  
 
 

054-4573237 michal6levi@gmail.com 

 esterk106@gmail.com 054-5485871 אסתר קליין  

 

 
 

  
 

 

 

mailto:meytalfarko@gmail.com
mailto:miriamenglman@gmail.com
mailto:becky@pelech-zy.co.il
mailto:Yanchidd@gmail.com
mailto:michal6levi@gmail.com
mailto:esterk106@gmail.com


 
 

 

 להלן טבלת הקישורים לחדרי הזום: 

 קישור לחדר הזום  שם המדריך/ה והמחוז 

 il.zoom.us/j/2076059547-https://edu רחל אופיר    - מחוז צפון

 

 il.zoom.us/j/5819859022-https://edu רבקה אגינסקי   - מחוז חיפה

 

 il.zoom.us/j/3126599279-https://edu מיכל לוי   - מחוז מרכז

 

 il.zoom.us/j/87091538431-https://edu יעל זיק   - מחוז תל אביב

 

https://edu- אסתר קליין    - מחוז דרום
il.zoom.us/j/7939311544?pwd=VW5lV
TVTeWd4MXUyaDZJWnh2ZEhLdz0 

https://edu- מלכי איזנבך    - מנח"י
il.zoom.us/j/9790968912?pwd=RjFqU

mpYdXpOYlNUYkNWTGczbUZ5UT
09 

 

https://edu- עדנה ביתן    - מינהל התיישבותי
il.zoom.us/j/6455526754?pwd=amxCb3

Nmd1JIbm1iMHJyb3YyU0ZvQT09 

 

 zoom.us/j/81311779928il-https://edu. ורדה מאור    - מחוז ירושלים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://edu-il.zoom.us/j/2076059547
https://edu-il.zoom.us/j/5819859022
https://edu-il.zoom.us/j/3126599279
https://edu-il.zoom.us/j/87091538431
https://edu-il.zoom.us/j/7939311544?pwd=VW5lVTVTeWd4MXUyaDZJWnh2ZEhLdz09
https://edu-il.zoom.us/j/7939311544?pwd=VW5lVTVTeWd4MXUyaDZJWnh2ZEhLdz09
https://edu-il.zoom.us/j/7939311544?pwd=VW5lVTVTeWd4MXUyaDZJWnh2ZEhLdz09
https://edu-il.zoom.us/j/9790968912?pwd=RjFqUmpYdXpOYlNUYkNWTGczbUZ5UT09
https://edu-il.zoom.us/j/9790968912?pwd=RjFqUmpYdXpOYlNUYkNWTGczbUZ5UT09
https://edu-il.zoom.us/j/9790968912?pwd=RjFqUmpYdXpOYlNUYkNWTGczbUZ5UT09
https://edu-il.zoom.us/j/9790968912?pwd=RjFqUmpYdXpOYlNUYkNWTGczbUZ5UT09
https://edu-il.zoom.us/j/6455526754?pwd=amxCb3Nmd1JIbm1iMHJyb3YyU0ZvQT09
https://edu-il.zoom.us/j/6455526754?pwd=amxCb3Nmd1JIbm1iMHJyb3YyU0ZvQT09
https://edu-il.zoom.us/j/6455526754?pwd=amxCb3Nmd1JIbm1iMHJyb3YyU0ZvQT09
https://edu-il.zoom.us/j/81311779928


 
 

 

 נתיב הלמידה המתחדשת  .2
 

נכתבו ו/או התחדשו מסמכים )מסוגים שונים( הקשורים לנתיב הלמידה  במהלך חודשי הקיץ  
 המתחדשת.  

כבר  למסמכים אלו. שימו לב שחלק מן המסמכים שבה נמצאים קישורים  טבלה מרכזת לפניכם 
עברו עדכונים במהלך הקיץ ולכן מומלץ לעיין במסמכים מחדש. חלק מן    אך חלקם נשלחו אליכם

 במהלך חודשי הקיץ.  נכתבו חדשים ו  המסמכים

מומלץ לעקוב באופן שוטף אחרי הפרסומים המתעדכנים מעת לעת בהתאם לדיוקים שונים ככל  
צות  כל שינוי, עדכון או פרסום חדש יישלח אליכם על ידי בקבושיישום הרפורמה מתקדם.  

 השקטות של 'משולחן המפמ"ר'. 

 . קבוצה שקטה -משולחן המפמ"ר מוזמן להצטרף:  –מי שטרם נמצא באחת מהן  

ההנחיות מהאגפים הרלוונטיים לתלמידים המוגדרים כאוכלוסיות מיוחדות )עולים חדשים,  
הדעת  - ם פורסמו על ידם. כאשר נקבל אותם, נבצע את ההתאמות לתחוםשח"ר, חמ"דה( טר

 ונפרסם באופן מיידי. 

,  חיצונית טרם פורסמו על ידי המזכירות הפדגוגית. גם במקרה זה קרות להערכההמשימות המבו 
 שר יפורסמו אעדכן באופן מיידי.  כא

חוזר המפמ"ר שבו מפורטים כלל  את אינם מייתרים  בה כוז המסמכיםורישלפניכם  הטבלה
 וחשוב לקרוא אותו ולהכיר את תוכנו.   הקשורים ללימודי היסטוריה בחמ"ד הנושאים

 אני מקווה שהצגת המסמכים באופן הזה תסייע לכם ותמקד אתכם באתגרים השונים. 

מסמכים  
 כלליים 

  

 חוזר המפמ"ר תשפ"ג  1חוזר המפמ"ר תשפ"ג/ 

  –מארז הלמידה הדינמי  
 חט"ע 

 - ע"חט -ד "היסטוריה חמ  - מי מארז למידה דינ
Google Docs 

המרחב   –אתר המפמ"ר  
 הפדגוגי היסטוריה חמ"ד 

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

  –שו"ת התחדשות הלמידה  
 מסמך דינמי 

 - ד"היסטוריה חמ  -ת התחדשות הלמידה "שו
Google Docs 

 

דרייב שיתופי של חומרי   
למידה של המורים  

המתפרסמים בקבוצות  
 השונות 

 

http://6170384f94903.site123.me/ 

 0101סיסמא: 

https://chat.whatsapp.com/K4nuWWSgSOIKvx2K8jpU0q
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HistoryMmd/hozer2023.pdf
https://docs.google.com/document/d/16TPmXzgwo6D6ob7EzmM3E_gti-C7A_94OhoFNzctV6w/edit
https://docs.google.com/document/d/16TPmXzgwo6D6ob7EzmM3E_gti-C7A_94OhoFNzctV6w/edit
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya-hemed/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya-hemed/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya-hemed/chativa-elyona/
https://docs.google.com/document/d/1x3fDZtnC23poYorHQhoxsfgEGCslzShb2Wnf8N7q0SI/edit
https://docs.google.com/document/d/1x3fDZtnC23poYorHQhoxsfgEGCslzShb2Wnf8N7q0SI/edit
http://6170384f94903.site123.me/


 
 

 

 

נתיב  
הלמידה  

 המתחדשת 

  

מצגת המתארת את נתיב   
   הלמידה המתחדשת

 נתיב הלמידה המתחדשת תכנון הלמידה
(canva.com) 

תכנית הלימודים   
לרפורמה  המותאמת  

 לכיתות י' 

halima81reforma.pdf (education.gov.il) 

תכנית הלימודים   
המותאמת לרפורמה  

 עולים חדשים  –לכיתה י' 

 תכנית לימודים עולים 

 

מצגת הסטנדרטים לכתיבת   
 שימת ביצוע בית ספרית מ

  (genial.ly)התחדשות הלמידה

מסמך   –סגור או פתוח  
  הסטנדרטים לחיבור בחינה

 ספרית -מבוקרת ובית

 pdf.- סטנדרטים לחיבור בחינה -סגור או פתוח 
Google Drive 

מצגת   –סגור או פתוח  
הסטנדרטים לחיבור בחינה  

 מבוקרת ובית ספרית 

 מצגת מבחנים 

 

מאגר   –סל המפמ"ר  
- משימות להערכה בית

 4ספרית 

  (genial.ly)סל מפמר

לתכנון  עזר חשוב -כלי 
ערכה במהלך של  ה אירועי ה

 שנתיים 

 י עזר לתכנון ארועי הערכהכל

 

 

 

 

 

 

 

 
 ספרית  יש משימות חדשות להערכה בית 4

https://www.canva.com/design/DAFFZcDs3II/Mygp2qVcwvPVHkU4WcGwqg/view?utm_content=DAFFZcDs3II&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
https://www.canva.com/design/DAFFZcDs3II/Mygp2qVcwvPVHkU4WcGwqg/view?utm_content=DAFFZcDs3II&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
https://www.canva.com/design/DAFFZcDs3II/Mygp2qVcwvPVHkU4WcGwqg/view?utm_content=DAFFZcDs3II&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
https://www.canva.com/design/DAFFZcDs3II/Mygp2qVcwvPVHkU4WcGwqg/view?utm_content=DAFFZcDs3II&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HistoryMmd/halima81reforma.pdf
https://drive.google.com/file/d/1RfpOyRtQNppbhrG7EN7wevQp3GkAq06N/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/62c20b1b9313470019590afe
https://view.genial.ly/62c20b1b9313470019590afe
https://view.genial.ly/62c20b1b9313470019590afe
https://drive.google.com/file/d/1oTB6cLUz82X_OoAQXg5bf7L3wxVg09yc/view
https://drive.google.com/file/d/1oTB6cLUz82X_OoAQXg5bf7L3wxVg09yc/view
https://view.genial.ly/62ea1774a43cd60011f68acf/interactive-content-
https://view.genial.ly/62cd3d623db93e0018fb717d/interactive-image-
https://view.genial.ly/62cd3d623db93e0018fb717d/interactive-image-
https://view.genial.ly/62cd3d623db93e0018fb717d/interactive-image-
https://docs.google.com/document/d/1_nkftG-VZ3ckEJGRAVwAZrScSNb6pit81zNrE9YUg7w/copy
https://docs.google.com/document/d/1_nkftG-VZ3ckEJGRAVwAZrScSNb6pit81zNrE9YUg7w/copy
https://docs.google.com/document/d/1_nkftG-VZ3ckEJGRAVwAZrScSNb6pit81zNrE9YUg7w/copy


 
 

 

 אפיקי התקשורת בקהילת היסטוריה חמ"ד:  .3

 להלן פרטי ההתקשרות עמי לטובת המורים החדשים:  

 . עדיף לשלוח הודעת ווטסאפ. 050-6282363טלפון נייד: 

 bilhagl@education.gov.il  דוא"ל: 

 

 בוצות הווטסאפ השונות:להלן קישורים לק

 מוזמנים להצטרף לפי צרכיכם הפדגוגיים.  

 .  בקבוצות השונות צוות ההדרכה ואני עונים בשמחה על כל שאלה

 הקישור  שם הקבוצה 

 

משולחן 
 –המפמ"ר 

 קבוצה שקטה

https://chat.whatsapp.com/K4nuWWSgSOIKvx2K8jpU0q 

 

 https://chat.whatsapp.com/F3NSCaCxgq01qmCX4v6Kqf 'מורי כיתה ו

 

 https://chat.whatsapp.com/Ex4tSTVm7nnFToDKXdwhx1 מורי חט"ב

 

https://chat.whatsapp.com/BfYgyY6bnnhJGoZ6CoGEpI 

 

 https://chat.whatsapp.com/FGRUXRlELAlHGk2BHVKJWd כיתה ט'מורי 

 

 https://chat.whatsapp.com/HanInaBa0gmLUh5ZCaSjzd חט"עמורי 

 

atsapp.com/D2UyC9GVR7PGTKWuDWuVWuhttps://chat.wh 

 

https://chat.whatsapp.com/G0z834mHIQED7cF8PkyKhd 

 

2UUNY5jhttps://chat.whatsapp.com/FzseUELp9WS9DBw 
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מורי עולים 
 חדשים 

https://chat.whatsapp.com/LMyZhtOifMBJ4TOTb76bFZ 

 

מורי חמ"דה  
 )חנ"מ( 

https://chat.whatsapp.com/G2yZn8QThHu91wRXLGM2G1 

 

 https://chat.whatsapp.com/EgOkzD1Zkt5KjxrQZozi43 רכזי היסטוריה 

 

מורי עבודות 
 גמר

https://chat.whatsapp.com/IlgQMxvZ3xTCpAOFGpZogv 

 

, מורי  מורי תמ"רפיילוט הגבר, קיימות קבוצות נוספות של מורי ההגבר,  
נתיב שותפי פיתוח ומורי באר שההצטרפות אליהם היא למורים המלמדים  

 במסלול זה ודרך המדריכות הארציות.  

 

 ד'. מוזמנים להצטרף: חמ"  – מורים להיסטוריה ' –להלן קישור לקבוצת הפייסבוק -

  Facebook |ד"חמ -מורים להיסטוריה  

 

 בהצלחה רבה ושנת לימודים טובה ומבורכת 

 בלהה 
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