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 )שיר השירים, ד', ט"ו(                                                                                                            

 לכבוד 

 הספר   תיב ת /מנהל

 היסטוריה  ת/רכז

 

 שלום רב, 

 

   בחמ"דהיסטוריה לימודי קורס ממיר בגרות ב -תכנית "באר"נדון:  ה

 

 ריה בחמ"ד., קורס ממיר בגרות בלימודי היסטו''באר תכניתלהגיש מועמדות לאנו מזמינים אתכם 

בהיסטוריה חמ"ד, אך באופן שונה   תכנית הלימודיםעל פי  וההערכה  הלמידה, ההוראה  ותמתקיימ באר בתכנית 

 .  מהרגיל

בכלים  מקוונים שבהם ייעשה שימוש  שיעוריםבאופן המשלב בכיתה למד נשא המופיע בתכנית הלימודים  כל נו

בליווי משמעותי של  מול מסך המחשב  מבוקרתלמידה ) חוויה לימודית משמעותיתדיגיטליים לשם יצירת  

לידי ביטוי עקרונות 'לב   באים  םבהש של המורה עם תלמידיו פנים-אל-פניםמפגשים המורה בזמן אמת( יחד עם  

 , ערכים ועוד(.תחיבור אישי, רלוונטיו, דהיינו) לדעת'

 

 .וערכיםמסדר חשיבה גבוה    מיומנויות  יחד ידע,  יםלמידה המשלבתהליכי  דים  מיתלה  חוויםדה  הלמי  בתהליך

   חווייתית ואינטראקטיבית.  קומה נוספת של למידה מייצרהשימוש ביתרונותיה של רשת האינטרנט 

מ ש  תאפשרהתכנית  המזמן  שלמרחב  ערכי  ובירור  המורה    יח  בין  האישי  הקשר  העצמת  גם  כמו  התלמיד, 

אישי שהם עושים בתוך החומר ההלימודי והחינוכי במסע  וללוות את תלמידי הוא  תפקידו של המורה לתלמידיו.

 הנלמד.  

 )כולל השיעורים המקוונים(. בכיתה  תקיים במסגרת שיעורי היסטוריהמהלמידה כל תהליך 

   .תבבחינת בגרות חיצוניהיבחנות את הממירה התוכנית 

 ל תהליך הלמידה. רך כלאו ממטלות מצטברות  ורכבומ  ת הערכה פנימיקבע ב ציון הבגרות נ

 . 1בשנה הראשונה נאפשר פתיחת כיתה אחת למורה 

 

 

 
קשובית הקיימת בבית על מנהל/ת בית הספר לוודא שהתשתית התכן, -כמוורה אחד. אם מדובר ביותר ממתתאפשר פתיחת יותר מכיתה אחת   1

 ת. הספר מותאמת ליותר מכיתה אח



 דינת ישראל מ
   משרד החינוך

 החינוך הדתי  מנהל
 ד בחמ"הפיקוח על היסטוריה  

 

 
 .  91911נהל החינוך הדתי, משרד החינוך, ירושלים  מ

 

 קישור ליחידת הדגמה.   הלןל  להתרשמותכם,

 .להלן הנחיות הרישום. AMPUSCל  ישום קצרצפות ביחידת ההדגמה, עליכם לעשות תהליך רעל מנת ל

  IL (campus.gov.il)קמפוסכתובת הקמפוס: 

 יחידת הדגמה  -חטיבת מדינת ישראל  ניסה ליחידת ההדגמה:קישור כ

 

 להלן  תנאי הסף  המחייבים: 

 שעות בכיתה י"א.  4-שעות בכיתה י' ו  3   -ה הקצאת שעות היסטורי  .1

 "ירוק" מבחינת טוהר בחינות. ס  "יהב .2

 יים.  ביה"ס בעל הכרה קבועה ממשרד החינוך להגשת ציונים בית ספר  .3

 ל מועדי ההיבחנות.במהלך שלוש השנים האחרונות בכ)שק"ד( לא הופעל שקלול דיפרנציאלי היסטוריה  . במקצוע  2

במהלך שלוש השנים האחרונות, בכל מועדי   06הוא מעל בהיסטוריה נות הבגרות בבחי הבחינה ניציו. ממוצע 3

   ההיבחנות.

יתות לימוד להבחנות חיצונית כ, הגיש 2ה ת הוראה בהיסטורי אשון ותעודתואר ר בעלתכנית הוא ילמד המורה שי. 4

   .אחרונותשנתיים הבהשתלמות מפמ"ר ב השתתףו  וך שלוש השנים האחרונותשנתיים מתב לפחות  בהיסטוריה  לבגרות

 תמיכה טכנית זמינה.  בבית הספר ו אינטרנטחיבור ל  חובת ,אזניותו מחשב יםנדרש בכיתה לכל תלמיד. 5      

   .חודש יוניסוף  בתיפתח . ההשתלמות  zoom שתתקיים ב  מרוכזתמה השתתפות המורה בהשתלמות מטרי חובת  . 6 

 

  תומכת של הפיקוח על היסטוריה בחמ"ד,  ייהנו ממעטפת מקצועית תכניתלושר הצטרפותם תאספר שהבתי 

 .  השתלמות מלווהבתי הספר ו ב צמוד למורים הכוללת הדרכה וליווי פדגוגי 

רים ייהנו מהרחבת  אנו בטוחים כי המו  יה חלק מקהילת מורים לומדת, חדשנית ויצירתית.המורה המוביל יה

 ו. ז תכניתתרמו רבות מהצטרפותם ליה והשיח, ויההנחי, ההוראהכישורי  

 

 . 1220.5.14 סיוון  'גשישי  בהקדם ולא יאוחר מיוםיש למלא  להלן קישור לטופס הרשמה. 

 ב"ל תשפ"לשנה -ד "קורס מקוון ממיר בגרות בלימודי היסטוריה בחמ-הגשת מועמדות לתכנית באר טופס 

(google.com) 

 

  יישלח למנהל/ת בית הספרבמייל ש  נית יקבלו תשובה סופיתבתי הספר שיגישו בקשת מועמדות להצטרפות לתכ

 . 27.5.2021סיון  ט"ז עד

 

 nava12frid@gmail.comלהתייעצות ניתן לפנות אל המדריכה הארצית נאוה פריד  

 

 ברכהב

 בלהה גליקסברג 

 ד בחמ"מפמ"ר היסטוריה 

 
 המפמ"ר יידונו על ידימקרים חריגים  2

https://drive.google.com/file/d/1_GiJIORuLtUGVffLKV-scuowy_69TxBd/view?usp=sharing
https://campus.gov.il/
https://campus.gov.il/
https://campus.gov.il/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu-016/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHUIgdAoe8rfp4zlBfZPm4V099PdGhouE3c7OOHVpX1cNKsQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHUIgdAoe8rfp4zlBfZPm4V099PdGhouE3c7OOHVpX1cNKsQ/viewform
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