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בס"ד

תכנית 'חמ"ד ועד' – תשפ"א
אל :המחנכים והמחנכות להיסטוריה בחמ"ד
מאת :בלהה גליקסברג ,מפמ"ר היסטוריה בחמ"ד
שלום וברכה,
בהתאם למצב החדש בו אנו נמצאים ,אנחנו נדרשים לתת מענה לאופן הביצוע של תכנית חמ"ד ועד.
ליבת תכנית חמ"ד ועד היא המפגש הבלתי אמצעי של התלמידים עם איש העדות .המטרה של המפגש הבלתי
אמצעי הוא לאפשר לתלמיד לחוות אירוע בהיסטוריה מהמקום האותנטי ביותר ,דרך סיפורו של אדם שחי
באותם הימים והיה שותף פעיל בכתיבתו של 'הסיפור' ההיסטורי.
בנסיבות הימים האלה ,לצערנו אין לתלמידים את האפשרות להיפגש עם אנשי העדות ונדרשת קבלת החלטה
שמבצעת את האיזון המיטבי בין ליבת התכנית ומטרותיה לבין שמירה מוחלטת ומוקפדת על שלומם ובריאותם
של התלמידים ואנשי העדות.
ולכן ,באופן חריג לשנה"ל תשפ"א ,ניתן לכתוב את תכנית 'חמ"ד ועד' על בסיס סרטים ,ספרי עדויות או ריאיון
טלפוני או ב  zoomעם אנשי העדות במסלולי העדות הקיימים.1
כתיבת העבודה תיעשה בקבוצות של  1-2תלמידים (ולא יותר).
מחוון מותאם להנחיות החדשות מופיע בעמוד הבא.
להלן קישור למסמך 'חמ"ד ועד' המלא הכולל את ההנחיות המפורטות:
https://drive.google.com/file/d/1vZX1y0qQHWMTfr9MW_uedaev5iw6K793/view?usp=sharing
נשמח לעמוד לרשותכם בכל דבר ועניין.
בשורות טובות
בלהה
 1ניצולי שואה או בני הדור השני ,אסירי המחתרות ,לוחמי תש"ח ,עליה קליטה והתיישבות בשנות ה ,50-60-עלייה מאתיופיה ואסירי ציון
ומסורבי עלייה.
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מחוון מותאם:
המרכיב בעבודה

קריטריונים

חלוקת הניקוד לפי הקריטריונים (טווח
מינימום ומקסימום)

ראיון /סיפור העדות

סיפור העדות מובא בצורה
מסודרת מבחינה
כרונולוגית ,ומנוסח ברצף
סיפורי ברור

 0-30נקודות

 30נקודות

גוף העבודה  /ניתוח התלמיד ציין  4מרכיבי
ארבעת מרכיבי עדות עדות.
 +מקור מידע
התלמיד הרחיב על כל 4
ראשוני
מרכיבי העדות בהיקף
הנדרש
 42נקודות

עיצוב וכללי כתיבה
אקדמיים
 10נקודות

ציון אישי –
 18נקודות

 3נקודות לכל מרכיב עדות (סך הכול עד 12
נקודות)
 5נקודות לכל הרחבת מרכיב עדות (סך
הכול עד  20נקודות)

התלמיד איתר מקור מידע
ראשוני

 3נקודות

התלמיד הרחיב על מקור
המידע הראשוני בהיקף
הנדרש

 0-7נקודות

כותרות ,כתיב,
תוכן עניינים ,הערות שוליים
וביבליוגרפיה תקינה ,שימוש
בשפה ברורה ותקנית

 5נקודות

צורה חיצונית :עימוד,
הגשת מסמך רציף ,כתב
דויד ,גודל  ,12יישור
לצדדים.

 5נקודות

התלמיד ענה על כל שאלותהרפלקציה

 4נקודות

התלמיד זיהה ערך והסביראת יישומו לחייו

 4נקודות

הגשת מטלות בזמן

 3נקודות

עריכת שינויים בטיוטת
העבודה בהתאם להנחיות
המורה

 4נקודות

עבודת הצוות

 3נקודות
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