
עובדיהקדרי

אתשיתחילוהתלמידים

יל־לאהקרובהבשנההתיכון

יתוודעולאבבל,גלותעלמדו

אתיכירוולאכורשלהצהרת

הורדוס,המלךהחשמונאים,

ביתוחורבןברומאיםהמרד

הרפו־בחסותלמעשה,המקדש.

שתצאהבגרות,בבחינותרמה

יקוצץבספטמבר,ב–1לדרך

הלימודחומרניכרתבמידה

העוסקהפרקהתוצאה:בתיכון.

מתוכניתיוסרשניביתבימי

לגמרי.הלימודים

שתוכניתמראהההיסטוריה

מקי־סבלהבמקצועהלימודים

השנים.במרוצתנרחביםצוצים

הקרובההלימודיםומשנת

שלבתולדותיוחדשפרקייכתב

הספר.בבתיההיסטוריהמקצוע

בעמודהמשך

וברהורדוסבלי
בתיכוןכוכבא:
עלילמדולא
שניביתימי

הערה




ארליךואהרוןגלוזנוןצורמאשהועיצוב:עיבודקייס.דניאלצילום:

ההיסטוריהשלהאשפהלפחהושלכו
ומוריםבתיכון,עודיילמדולאשניביתימיהיהודי:העםלתולדותמגיעהקיצוץהלימודים,מתוכניתירדוכלליתבהיסטוריהשפרקיםאחרי

חדשותהזדמנויותלתלמידיםומזמנתמשתנההלימודשיטתבבד,בדהעותמאני.לשלטוןבלפורהצהרתביןלניל"י,הרצלביןלבחוריצטרכו
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קדרי־עובדיהשירה
יחידותחמשברמתבהיסטוריהלבגרותהניגשיםמספר

החינוךמשרדמקור:

מעמודהמשך

שהשיקהרפורמהבמסגרת
הב־בחינותיבוטלוהחינוךמשרד

גרות

$TS1$הבגרות$TS1$

$DN2$הבגרות$DN2$,בתנ"ךבספרות,בהיסטוריה

הציוןיתבססובמקומןובאזרחות,

המורים:שלחלופיתהערכהעל

עבודותכתיבתפנימיות,בחינות

הסכת.יצירתכמואחרותומטלות

במשךשיוגשוהמטלותמחצית
ואתלגמרי,פנימיותיהיוהשנה

התלמי־יתבקשוהאחרתהמחצית

דים

$TS1$התלמידים$TS1$

$DN2$התלמידים$DN2$שמאפ־ייעודילאתרלהעלות

שר

$TS1$שמאפשר$TS1$

$DN2$שמאפשר$DN2$לעקובהחינוךמשרדלמפקחי
משרדהחליטזהלצורךאחריהן.

בשבוע,אחתשעהלייחדהחינוך

הלימודים.תוכניתחשבוןעל

עלהמבוססתמהערכההמעבר
למטלותחיצוניותבגרותבחינות

כברשהחלתהליךהואפנימיות

שיאו,החינוךשרכעשור.לפני

הלי־מחומרשלישהורידפירון,

מודים

$TS1$הלימודים$TS1$

$DN2$הלימודים$DN2$אתצמצםמקצועות,בכמה

לבססוהורההבחינותשלחלקן

תו־עלאועבודהעלמהציוןחלק

צר

$TS1$תוצר$TS1$

$DN2$תוצר$DN2$.אחר

למלכהאישיחיבור

שיע־שי,רןכתבכזאתעבודה

לה
$TS1$שיעלה$TS1$

$DN2$שיעלה$DN2$רגרבתיכוןי"בלכיתהבקרוב

אתסייםכברהואשבע.בבאר

בהיסטוריה,שלוהבגרותבחינות
שהטבי־שיעוריםכמהזוכראבל

עו

$TS1$שהטביעו$TS1$

$DN2$שהטביעו$DN2$אתזוכרהואלמשל,חותם.בו

עלבכיתהשהתפתחהערהדיון
בנז־בחיפהסאליבואדימהומות

סגרת

$TS1$בנזסגרת$TS1$

$DN2$בנזסגרת$DN2$בשנותהעוסקיםהשיעורים

מהעו־"חוץבישראל.וה-06ה-05

בדות

$TS1$מהעובדות$TS1$

$DN2$מהעובדות$DN2$,בנקודתגםעסקנוהיבשות
המז־מארצותהעוליםשלהמבט

רח,

$TS1$,המזרח$TS1$

$DN2$,המזרח$DN2$המ־יחסעללשיחהובילזה

דינה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$באוכלוסייהשונותלקבוצות

שי.אומרשוויון",זהומה

הת־שישלשהענייןייתכן

עורר

$TS1$התעורר$TS1$

$DN2$התעורר$DN2$האישיתהמעורבותבזכות

נבחרהואבפוליטיקהשלו

מו־יו"רלתפקידהאחרונהבעת

עצת

$TS1$מועצת$TS1$

$DN2$מועצת$DN2$זהוכןהארצית.התלמידים

עלעבודהלכתובאותושמשךמה
שמ־עבודההמלכהשלומציון

שקלה
$TS1$שמשקלה$TS1$

$DN2$שמשקלה$DN2$הואהסופיהבגרותבציון

למקםמתקשהאמנםשי.30%
מלכותהשנותאתהזמןצירעל

שניביתבימייהודהמלכתשל

אלכס־בעלהשלבשמולנקובאו

נדר

$TS1$אלכסנדר$TS1$

$DN2$אלכסנדר$DN2$,חי־לושהיהמספראךינאי"

בור

$TS1$חיבור"$TS1$

$DN2$חיבור"$DN2$"הניסיון"בזכותלמלכה.אישי
לאחותקבוצות,ביןלחברשלה

ממנהלקחתיבעם.הקרעיםאת

שי.אומרהרבה",

בחו־שעוליםאחריםתלמידים

דש

$TS1$בחודש$TS1$

$DN2$בחודש$DN2$יהיוי"באוי"אלכיתותהבא

לבחי־ייגשושעדייןהאחרונים

נות

$TS1$לבחינות$TS1$

$DN2$לבחינות$DN2$הספי־הםחיצוניות.בגרות

קו

$TS1$הספיקו$TS1$

$DN2$הספיקו$DN2$הלימודיםתוכניתלפיללמוד

שנ־שבועיותשעותששהקודמת:

פרסו

$TS1$שנפרסו$TS1$

$DN2$שנפרסו$DN2$למ־שנים,שלושפניעל

של,
$TS1$,למשל$TS1$

$DN2$,למשל$DN2$עדי׳בכיתותבשבועשעתיים

י׳-בכיתותשעותשלושאוי"ב

לעומתם,החדשים,י׳תלמידיי"א.
בלבד,שבועיותשעותחמשילמדו
מע־תיוחדהשישיתהשעהשכן

תה

$TS1$מעתה$TS1$

$DN2$מעתה$DN2$כךהמסכמת.העבודהלכתיבת
תנ"ךספרות,במקצועותגםיהיה
הזה,השינויבעקבותואזרחות.

חונזרהחינוך,במשרדמעריכים

צומ־האלהבמקצועותהלימוד

צם

$TS1$צומצם$TS1$

$DN2$צומצם$DN2$.%52-בכ

בתי־ומורותמוריםיכלוכהעד

כון

$TS1$בתיכון$TS1$

$DN2$בתיכון$DN2$החומראתללמדאםלבחור

קהילותעלאושניביתימיעל
המ־ורובםהביניים,בימייהודיות

כריע

$TS1$המכריע$TS1$

$DN2$המכריע$DN2$מעתהשני.ביתבימיבחרו

הלי־מתוכניתיוסרואלונושאים

מודים.

$TS1$.הלימודים$TS1$

$DN2$.הלימודים$DN2$בחומרשנשארובנושאים

ומלח־הציונותובראשםהלימוד,

מת

$TS1$ומלחמת$TS1$

$DN2$ומלחמת$DN2$המוריםיבחרוהשנייה,העולם

עדשנלמדוהסעיפיםמקצתמעתה

להכ־יצטרכווהםבמלואםכה

ריע

$TS1$להכריע$TS1$

$DN2$להכריע$DN2$הר־עלללמדרוציםהםאם

צל,
$TS1$,הרצל$TS1$

$DN2$,הרצל$DN2$ארגוןעלאובלפורהצהרתעל

העות׳מאניבשלטוןלעסוקניל"י,

למל־הציוניתהתנועהביחסאו

חמת

$TS1$למלחמת$TS1$

$DN2$למלחמת$DN2$ולבחורהראשונה,העולם

בנזלח־אפריקהצפוןיהודיבין

מת

$TS1$בנזלחמת$TS1$

$DN2$בנזלחמת$DN2$הלוח־לביןהשנייההעולם

מים

$TS1$הלוחמים$TS1$

$DN2$הלוחמים$DN2$הברית.בעלותבצבאהיהודים

לאהפשיזםכן,השואה

למקצוע,ותיקיםמוריםבעיני
מתה־חלקהואהנוכחיהצמצום

ליך
$TS1$מתהליך$TS1$

$DN2$מתהליך$DN2$ונמש־הולכתירידהשלזוחל

כת

$TS1$ונמשכת$TS1$

$DN2$ונמשכת$DN2$.בי־לידיבאההירידהבמעמדו

טוי

$TS1$ביטוי$TS1$

$DN2$ביטוי$DN2$הבוח־התלמידיםבמספרגם

רים

$TS1$הבוחרים$TS1$

$DN2$הבוחרים$DN2$משתילימודיהםאתלהרחיב

מאןיהידות:לחמשהחובהיחידות

הניגשיםמספרברבעצנח2010

בדו־בהיסטוריה,מורחבתלבגרות

מה

$TS1$בדומה$TS1$

$DN2$בדומה$DN2$לב־הניגשיםבמספרלירידה

גרות

$TS1$לבגרות$TS1$

$DN2$לבגרות$DN2$.במי־עלהבבדבדבספרות

דה

$TS1$במידה$TS1$

$DN2$במידה$DN2$לבג־הניגשיםמספרניכרת

רות

$TS1$לבגרות$TS1$

$DN2$לבגרות$DN2$המדעים.במקצועותמורחבת

המקצועעלהממונה
כאן"ישהמינון:במשרד
שניתנתאחריותהמון

כיף"זהבעיניילמורה,

בתיכון,ללמד"כשהתחלתי
למדהשכבהכלה-08,בשנות

בשבועהיסטוריהשעותשלוש

סנדלרדפנהנזכרתשנה",בכל

קי־סבא.שבכפרגלילימתיכון

צוץ

$TS1$קיצוץ$TS1$

$DN2$קיצוץ$DN2$החינוךמשרדבתקציבנרחב
קי־גררהאלפייםשנותבתחילת

צוץ

$TS1$קיצוץ$TS1$

$DN2$קיצוץ$DN2$מק־בכמההלימודבשעותגם

צועות,

$TS1$,מקצועות$TS1$

$DN2$,מקצועות$DN2$מתשעהיסטוריהובהם

שח־בשניםבלבד.לששבמצטבר

לפו

$TS1$שחלפו$TS1$

$DN2$שחלפו$DN2$המ־החינוךמשרדפרסםמאז

לצה

$TS1$המלצה$TS1$

$DN2$המלצה$DN2$היסטוריהשעותשבעללמד

בהוראהמדוברלאאךבמצטבר,

המשי־הספרבתיורובמחייבת,

כו

$TS1$המשיכו$TS1$

$DN2$המשיכו$DN2$שעות.ששללמד

הלי־בשעותהקודםהצמצום

מוד

$TS1$הלימוד$TS1$

$DN2$הלימוד$DN2$נכבדנתחעלויתורגרר

היסטו־בעיקרהלימוד,בחומר

ריה

$TS1$היסטוריה$TS1$

$DN2$היסטוריה$DN2$.שלושלנו"כשהיוכללית

מקוםהרבההיהבשבועשעות
סנ־אומרתכללית",להיסטוריה

דלר.

$TS1$.סנדלר$TS1$

$DN2$.סנדלר$DN2$מל־ביןהעולםעל"לימדנו

חמות

$TS1$מלחמות$TS1$

$DN2$מלחמות$DN2$הפשיס־איטליההעולם

טית,

$TS1$,הפשיסטית$TS1$

$DN2$,הפשיסטית$DN2$הג־השפלואנגליה,צרפת

דול

$TS1$הגדול$TS1$

$DN2$הגדול$DN2$רענןגםבארה"ב".דילוהניו

להיסטוריהותיקמורהנוימרק,

ארוך־"תהליךמתארמרחובות,
שנים

$TS1$ארוךשנים$TS1$
$DN2$ארוךשנים$DN2$כו־זהנושאים.כיווץשל

רח

$TS1$כורח$TS1$

$DN2$כורח$DN2$."המציאות

מתוכ־אלונושאיםהסרתעם

נית

$TS1$מתוכנית$TS1$

$DN2$מתוכנית$DN2$,פרקיםבהנשארוהלימודים
ציונות,היהודי,העםמתולדות
והשואה.השנייההעולםמלחמת

ההיסטוריהלימודיעלהממונה

כץ־אורנהד"רהחינוך,במשרד

אתר,

$TS1$,כץאתר$TS1$

$DN2$,כץאתר$DN2$החומרזהושאכןמסבירה

לדב־אולםלבגרות,כהעדשנלמד

ריה

$TS1$לדבריה$TS1$

$DN2$לדבריה$DN2$רציונלעלמבוססת"התוכנית

עללומדיםו׳בכיתהכרונולוגי:
עלהבינייםבחטיבתורומי,יוון
הבינייםימיהאיסלאם,ראשית

מגיעיםובתיכוןהחדשה,והעת

ה-02".למאה

בתיכון,המוגבלהשעותסל
מאיתנו"דורשכץ־אתר,מבהירה

היאלכן,נושאים".עללוותרגם

מלח־עלללמדהבחירהמוסיפה,

מת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$היאוהשואההשנייההעולם

כמוהשואהעלילמד"מיטבעית.

עדי־ישאנחנו?לאאםשצריך

פות

$TS1$עדיפות$TS1$

$DN2$עדיפות$DN2$בתו־מכונניםלאירועים

לדות

$TS1$בתולדות$TS1$

$DN2$בתולדות$DN2$מדי־כלוהמדינה.העם

נה

$TS1$מדינה$TS1$

$DN2$מדינה$DN2$אומרת.היאזה",אתעושה

לטענ־בנוגעשספקניםמוריםיש
תה

$TS1$לטענתה$TS1$
$DN2$לטענתה$DN2$חשו־פרקיםכיכץ־אתרשל

בים

$TS1$חשובים$TS1$

$DN2$חשובים$DN2$נלט־הכלליתבהיסטוריה

דים

$TS1$נלטדים$TS1$

$DN2$נלטדים$DN2$אנח־התיכון.שלפניבשנים"

נו

$TS1$אנחנו"$TS1$

$DN2$אנחנו"$DN2$כשאומריםעצמנועלעובדים

פניעלשנפרסתתוכניתשזו

ותיקמורהאומרשנים",הרבה

מלמדיםבאמת"כמהלהיסטוריה,

החטי־בתקופתובחטיבה?ביסודי

בה

$TS1$החטיבה$TS1$

$DN2$החטיבה$DN2$שדורשיםדבריםהרבהעודיש

צרכיםשנתי,טיולשלהםאת

שצ־דבריםואחדאלףרגשיים,

ריך

$TS1$שצריך$TS1$

$DN2$שצריך$DN2$.לתחתיתנדחקזהלעשות

העדיפויות".סדר

צמצוםבעקבותמקום,מכל

כמההוסרוכהעדהלימודשעות

כלליתהיסטוריהשלפרקים

התפש־הלימודיםמתוכנית

טות

$TS1$התפשטות$TS1$

$DN2$התפשטות$DN2$,וייט־מלחמתהקומוניזם

נאם,

$TS1$,וייטנאם$TS1$

$DN2$,וייטנאם$DN2$נושאים.ועודהברזלמסך

היאשניביתימינושאהסרת

חשובפרקשבההראשונההפעם

מחו־יורדהיהודיהעםבתולדות

מר

$TS1$מחומר$TS1$

$DN2$מחומר$DN2$.וינטרוב,רועיד"רלפיהלימוד

הלי־תוכניתתולדותאתשחקר

מודים

$TS1$הלימודים$TS1$

$DN2$הלימודים$DN2$,בשי־מדוברבהיסטוריה

נוי

$TS1$בשינוי$TS1$

$DN2$בשינוי$DN2$.הש־הבית"תקופתדרנזטי

ני

$TS1$השני$TS1$

$DN2$השני$DN2$הלי־מחומרחלקתמידהיתה

מוד

$TS1$הלימוד$TS1$

$DN2$הלימוד$DN2$תרדוהיאבתיכון,בהיסטוריה

הערה




המדי־הקמתמאזלראשונהממנו

מו־הופמן,איציקאומר.הואנה",
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