
        מדינת ישראל                                      
 משרד החינוך 

 החינוך הדתי מנהלהמזכירות הפדגוגית     
 בחמ"דהפיקוח על היסטוריה 

 

 . 91911ירושלים  משרד החינוך,, מינהל החינוך הדתי

                                                                                                                                                      בס"ד

 "ז אדר, תש"פי                                                                                                                                                 

                                                                                                                                     13.3.2020 

 

 וםלמידה בשעת חיר – (2/"ףחוזר המפמ"ר להיסטוריה חמ"ד )תש

 

 

 בחמ"דמחנכים להיסטוריה המחנכות והאל: 

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

 

 שלום רב!

 

כל בתי הספר עד להודעה  וות והמועצה לביטחון לאומי, נסגרבהתאם להחלטת ראש הממשלה, משרד הבריא

 חדשה.

שבועות ב רחוקלמידה משל  מערך קייםהיא למשרד החינוך התמונה הכוללת המתבהרת כרגע בהנחיית מנכ"ל 

 הקרובים.

 

לכיתות ישנן מספר זירות פעולה ליישום הלמידה מרחוק. בחוזר זה ברצוני להתמקד בזירת הלמידה מרחוק 

  י"א.

בהודעות  ונעדכן אתכם על כך לשכבות גיל נוספות,נפעיל זירות למידה  הלך הימים הקרוביםמניחה שבמאני 

 .שוטפות

 

י"ב( הלומדות -א שכיתות י"א )או י"ב בבתי ספר המלמדים היסטוריה בכיתות י"אההערכה הכללית שלנו הי

מדינת  –בתחילתה של חטיבת הלימוד כעת  ותבמועד הקיץ הקרוב, נמצאת בחינת הבגרות בהיסטוריה לקרא

תחילת הלימוד על מלחמת העצמאות על פי תכנית פר"ח. ולכן, התחלנו את ארגון חומרי ב. דהיינו, ישראל

  .()כולל ועד החברה הישראליתמנושא זה  מוד עבורכם ועבור תלמידיכםהלי

 הבאים.ושאים נלגם  פרסם חומרי לימודבמידה ויהיה צורך נ
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 :1הם לכיתות י"א ללמידה מרחוק הנושאים המטופלים בשלב זה במסגרת ההיערכות

 

 קישורים אופן הלימוד הנושא

ילמד על פי ערכת פר"ח שעברה הסבה י + שלב ב' 'שלב א –מלחמת העצמאות 

 .ללמידה עצמית של התלמידים

 

עליכם להנחות את התלמידים 

 .בכתיבת התשובות בדפי העבודה

מלחמת  -ערכת פר"ח לתלמיד 

ונח מלחמת העצמאות חלק א' כולל המ

 'העצמאות חלק ב

 

 תוצאות המלחמה -דף עבודה  דף עבודה  תוצאות המלחמה

 

יילמד ביחידת לימוד מתוקשבת מתוך  כינון השלטון במדינת ישראל

 . רתכנית בא

חשוב שתעברו על היחידה לפני 

 שתשלחו לתלמידים.

 

 

  תכנית באר

 

 ראשוני  על התלמידים לבצע רישום

לכניסה למערכת. להלן הנחיות 

 :2הרישום

 רישום באמצעות הזדהות אחידה

 50-העליות בשנות ה

 

יילמד ביחידת לימוד מתוקשבת מתוך 

. חשוב שתעברו על היחידה תכנית באר

 לפני שתשלחו לתלמידים.

 

 תכנית באר

יילמד על פי ערכת פר"ח שעברה הסבה  70-העלייה מברית המועצות בשנות ה

 .ללמידה עצמית של התלמידים

 

עליכם להנחות את התלמידים 

 בכתיבת התשובות בדפי העבודה.

העלייה  -יד ערכת פר"ח לתלמ

 70-מברית המועצות בשנות ה

 

יילמד על פי ערכת פר"ח שעברה הסבה  העלייה מאתיופיה

 .ללמידה עצמית של התלמידים

 

עליכם להנחות את התלמידים 

 בכתיבת התשובות בדפי העבודה.

ה יהעלי -ערכת פר"ח לתלמיד 

 מאתיופיה

 

הסכם  –החברה הישראלית 

כמן, אירועי יהשילומים, משפט אי

 ואדי סאליב, הפנתרים השחורים

יילמד ביחידת לימוד מתוקשבת מתוך 

. חשוב שתעברו על היחידה תכנית באר

 לפני שתשלחו לתלמידים.

 

 תכנית באר

 

                                                 
 על פי מסמך ההלימה קיץ תש"ף 1
בכל יום  072- 2532066או לטלפון  https://campus.gov.il/contactבמייל  במקרה של קושי ברישום יש לפנות אל התמיכה של קמפוס 2

 . 9:30-19:00מהשעה 

 

https://drive.google.com/file/d/1m0OZS0Vmb8QpY8ZjyxBIh1ZSvm4oZERg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m0OZS0Vmb8QpY8ZjyxBIh1ZSvm4oZERg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m0OZS0Vmb8QpY8ZjyxBIh1ZSvm4oZERg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PCOgSXzbUyLQZx1PdHDJ7-HcDSJYOydZ/view?usp=sharing
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu-016/
https://drive.google.com/file/d/1aVxrlQsChfAMX1Thvdf3INZ-o5Mse1AF/view?usp=sharing
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu-016/
https://drive.google.com/file/d/1NSASUbBNrrQT3xS6tqfdsuhKcCGneyu9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSASUbBNrrQT3xS6tqfdsuhKcCGneyu9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116BdHT7pOsAxnRcE5cyHH9IROd3wKDXW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116BdHT7pOsAxnRcE5cyHH9IROd3wKDXW/view?usp=sharing
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu-016/
https://campus.gov.il/contact
tel:072-2532066
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 אנו נערכים לצילום שיעורים בנושאים אלו.בנוסף לכך, 

 

 נשלח אליכם חומרים נוספים לשכבות הגיל השונות.בימים הקרובים 

 

 שימו לב!

יעמוד בקשר מתמיד עם תלמידיו, ינחה אותם לגבי דרכי הלמידה, יעקוב אחרי למידתם חשוב שכל אחד מכם 

 ו להם בתהליך הלמידה. יד בפניהם מטלות שיסייעויעמ

ים הרלוונטיים, לקיים להעביר להם את הקישורלוחות זמנים להתקדמותם הלימודית,  חשוב לקבוע לתלמידים

  מבדקים לפי שיקול דעתכם ועוד.

 ולוודא למידה.  התלמידיםללוות את  חשובש לזכור, שדרך לימוד זו אינה מוכרת לתלמידים ולכן י

 

 יכם. השליחות המוטלת על כולנו כעת היא , עיני התלמידים נשואות אלודאות, כפי שאנו חווים כרגעהאי  מצבב

 קיומה של שיגרת למידה חשובה ביותר לכך.. וברוגע עד כמה שניתן בביטחון ת התלמידים בתקופה זולהוביל א

 בים המשתנים.את דרכי הלמידה למצ ונתאים םתלמידיהבמצבם של  ניםמעודכ חשוב שנהיה

 צוות ההדרכה ואני עומדים לרשותכם בכל שאלה, בקשה והתייעצות.

 

 

 בתפילה בעז"ה לימים טובים ולבריאות איתנה לכולם.

 

 בלהה 

 וצוות ההדרכה


