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 תש"ף  – 3איגרת מס' 

 בס"ד

 מחנכות ומחנכים להיסטוריה יקרים! 

 שלום וברכה, 

 ול'...ו של 'החופש הגדמעוד בעיצו אני מבקשת לעדכן אתכם בכמה נושאים

 .  בקרובחוזר המפמ"ר יפורסם בעקבות שאלות, חשוב לי לעדכן ש  .1

עיתוי הפרסום נקבע על ידי הנהלת המזכירות הפדגוגית ולא על ידי כל  

   היום בכל תחומי הדעת.וכל המידע יפורסם באותו   דמפמ"ר בנפר

 

  מארז הלמידה הדינמיתקופה האחרונה אנחנו עובדים בקדחתנות על עיבוי ב .2

 ט"ע.  לחט"ב ולח

שניתן לעשות  ברידייםהיא של מערכי שיעור הי בחט"עהתוספת העיקרית 

ר שימוש ללמידה משולבת מקרוב ומרחוק. אני מקווה שמערכי שיעו בהם

בדיוק לפי מידות  ם תפורים גם מי שהמערכים אינ .אלו יהיו לכם לעזר

 תלמידיו, יכול לעשות בהם שימוש תוך כדי ההתאמות הנדרשות.  

המותאמים לתלמידים עולים בימים הקרובים יעלו גם מספר מערכי שיעור  

 בשלב זה.    רבע הראשון של השנהם לפחות לחדשי

 ראה מקוונות למוריםממחצית אוגוסט יועלו יחידות הוהחל   –  חט"בלגבי  

 שישולבו במרחב הפדגוגי.   ט'-' לכיתות ז

 , אשלח לכם קישור ישיר להתרשמות ולשימוש כמובן.  כאשר הם יעלו

נה  ו ש ראאולי אפילו למחצית התבו יחידות הוראה לשליש הראשון וכרגע נכ

וכמובן במקביל נמשיך בפיתוח יחידות הוראה  ,  ט'-בשכבות הגיל ז'של השנה 

 נוספות.  

 יש ללחוץ   -מארז למידה דינמי 

https://oriel17.wixsite.com/maraz


 

בנושא ההיערכות   ערב-מפגשי שני  רוב בקמזכירה לכם שאנחנו מקיימים  .3

מורים שנרשמו לכל   200-ה מ. יש כבר למעל למתחיליםידה מרחוק מלל

מורים בכל מפגש.  250חשוב להירשם כי מספר המקומות מוגבל עד מפגש. 

נרשם אינו צריך להירשם שנית ומי שנרשם ויודע שלא ישתתף בסופו  מי ש

 יש ללחוץ  -מפגשי ערב  של דבר מתבקש לשלוח אלי הודעה. 

 

, יכול להיכנס  השנהמי שמעוניין ללמוד ולהיערך יותר ביסודיות לתחילת   .4

תקיימה בחודש יוני והועברה על ידי  להקלטת מפגשי ההשתלמות שה

 . און-המדריכה מוריה בר 

 ה )חט"ב וחט"ע(.הקישורים לכל מפגשי ההשתלמות נמצאים במארז הלמיד

 

מי שטרם צפה בסרטון שהפקנו לכבוד השקת תכנית הלימודים החדשה   .5

   מוזמן: –ח'  -לכיתות ו'

 יש ללחוץ  -להלן קישור לסרטון על תכנית הלימודים החדשה 

 
 . אעדכן ממש בקרוב. אתר מפמ"ר חדשבקרוב נשיק  .6

 

 

 בהצלחה רבה 

 ואל תהססו לפנות בכל שאלה. 

 לרשותכם עד סוף חודש אוגוסט.  נוכחי  הצוות המדריכים 

מצטרפים לצוות שלנו  חדשים ה בחוזר המפמ"ר תכירו את המדריכים ה 

 .  בשנה"ל תשפ"א

בית ספר יקבל הודעה מי   וכל 1.9תחילו את עבודתם ב המדריכים החדשים י 

 המדריך שלו. 

 

 

 לכם ולמשפחותיכם, כל טוב ובריאות איתנה

 בלהה 

https://drive.google.com/file/d/1vsV_Tw2XlmxjFIMheHfiXpj3TQZQPgFW/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2OoI6WI_jn0&feature=youtu.be

