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הנושא :חט"ב
מחנכות ומחנכים להיסטוריה בחט"ב,
שלום וברכה,
אני מבקשת לעדכן אתכם בכמה נושאים הקשורים לשנת הלימודים הבאה,
להיערכותכם המיטבית.
בעקבות סיום תהליך כתיבתה של תכנית לימודים חדשה לכיתות ו'-ח' ,החל תהליך
ההטמעה שלה במערכת באופן מדורג .בשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"א) החלה
להילמד התכנית בכיתה ו' .1בשנה הקרובה אי"ה – תשפ"ב – תעלה התכנית לכיתה
ז' ,ובשנה שלאחר מכן – תשפ"ג – היא תעלה בעז"ה לכיתה ח' .בכך יושלם המהלך
הגדול של החלפת כל תכניות הלימודים בהיסטוריה חמ"ד (כולל יחידות ההגבר).
במהלך השנה החולפת קיימנו מספר מסגרות של פיתוח מקצועי למורי חט"ב שבהן
השתתפו מורים רבים .בהשתלמויות אלו ,כמו גם במפגשי הדרכה שהתקיימו על ידי
המדריכים ,נעשה תהליך החשיפה וההיכרות עם התכנית החדשה על תפיסתה,
עקרונותיה ותכניה .התהליך יימשך בעז"ה גם בשנה הקרובה ,ואתם מוזמנים לקחת
בו חלק.
במקביל להחלפת תכנית לימודים מתבצע תהליך החלפת ספרי לימוד .ספר לימוד
חדש לכיתה ו' בשם 'המאבק על הרוח' יצא כבר לאור על ידי הוצאת מכון הר ברכה.
 1אם כי אנחנו מודעים לכך שבשנת הקורונה היה מאתגר להטמיע תכנית לימודים
חדשה

בימים אלו אנו עסוקים בתהליך אישורו של הספר החדש לכיתה ז' שנכתב על ידי
הוצאת מכון הר ברכה ומכללת הרצוג .חשוב לנו שהספר יהיה חדשני ,איכותי
ומותאם לתלמידים בגילאים אלו ולכן נעשית השקעה רבה מאוד בספר – בכתיבה
ובעיצוב.
אני מודעת היטב לצורך שלכם לקבל את הספר עוד לפני פתיחת שנת הלימודים ואני
מאוד מעריכה את המורים שנערכים מבעוד מועד ,אולם גם ההוצאה וגם אני לא
מוכנים להתפשר על איכותו של הספר החדש .ולכן אני לוקחת בחשבון שייתכן
עיכוב מסוים (ויתכן גם שלא .)...במקרה כזה ,עומדים לרשותכם ,לצורך ההיערכות
לקראת השנה הבאה ,חומרי לימוד רבים ומגוונים שעמלנו עליהם רבות בשנתיים
האחרונות ,ובמיוחד יחידות ההוראה המקוונות .אני ממליצה מאוד להכיר את
יחידות ההוראה המקוונות ולעשות בהן שימוש (המרחב הפדגוגי – היסטוריה
חמ"ד) .יחידות ההוראה המקוונות מקיפות את התכנים הנלמדים בחודשי השנה
הראשונים ויותר מכך .בנוסף לכך ,לרשותכם יש גם את מארז הלמידה הדינמי של
חט"ב שבנוסף לחומרים שהועלו בו על ידי הפיקוח ,יש בו גם קישור לדרייב חומרים
של מורים שפורסמו בקבוצות .אם יהיה צורך ,אני שוקלת פנייה להוצאת הספרים
לפרסם כקובץ מספר פרקים מתחילתו של הספר על מנת לסייע עד כמה שניתן .גם
אם לתלמידים לא יהיה ספר לימוד ממש עם פתיחת השנה ,בטוחני שניסיונכם
והתמיכה שלנו יסייעו לצלוח את הימים האלה בטוב.
את ההלימה של התכנית החדשה של כיתה ז' נפרסם בהקדם
בתחילת חודש יולי מתוכנן להתקיים מפגש חד-פעמי למורי חט"ב (המעוניינים בכך)
שבו נעסוק בתכנית החדשה וביחידות ההוראה המקוונות .פרטים יתפרסמו
בהמשך .לחילופין או בנוסף ,אתם מוזמנים לצפות בהקלטות של המפגשים
שהתקיימו בהשתלמות למורי חט"ב הנמצאות במארז הלמידה של חט"ב.
במקרה של שאלה או בירור כלשהו ,אני ממליצה לפנות אל המדריך/ה להיסטוריה
שלכם או אלי .תשובות הניתנות על ידי מורים (ולא מדריכים) בקבוצות הווטסאפ
אינן מוסמכות ולעיתים אף מטעות.
תהליך החלפת תכנית לימודים וספרי לימוד הינו תהליך מורכב והוא מצריך אורך-
רוח .דחיית הכנסת התכנית החדשה אינה רלוונטית ונדרש מכולנו לעשות את
המיטב בכוחות משותפים.
בהצלחה רבה

בלהה

