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  לתשומת לב המנהלים והמורים

(א) ל"תקנות חינוך ממלכתי (סדרי פיקוח) 3לפי האמור בסעיף 

 ", הוראות המנהל הכללי המופיעות בחוזרי1973-התשל"ג

המנכ"ל מחייבות את המנהלים ואת המורים, ועליהם לנהוג 

  לפיהן.

חוברת זו מרכזת לנוחותכם את ההוראות שהתפרסמו בחודש 

שבו היא יצאה לאור. עם זאת, מאחר שחלים מזמן לזמן 

שינויים ותיקונים בהוראות המנכ"ל, על המשתמש בחוברת 

ים מוטלת האחריות לבדוק באתר משרד החינוך אם חלו שינוי

בהוראות ממועד פרסום החוברת. יש לפעול בהתאם להנחיות 

 המעודכנות ביותר בכל נושא.
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PK   ארגון ומינהל 

PKN  ארגון העבודה הפדגוגית  

תהליך ההכרה במוסד חינוך משלב      3.1-2(עג)   
תזכורת  -לקראת שנה"ל התשע"ד 

     ולוחות זמניםלגבי שלבים 

  
מועד הגשת הבקשות של מוסדות החינוך לממונה לגבי שנת הלימודים התשע"ד הם 

  כדלקמן:

מוסד חינוך רשאי להגיש בקשה להיות מוסד חינוך משלב עד יום א' בכסלו   א. 
. בסמכות הממונה לדחות את מועד הגשת הבקשה 2012בנובמבר  15התשע"ג, 

  למבקשי ארכה מנימוקים סבירים.

הממונה יידרש להחליט בבקשות של מוסדות החינוך להיחשב כמשלבים בתוך   ב. 
 ימים מיום בקשתן. 30

מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית יודיע על החלטות הממונה לגבי   ג. 
הבקשות להורים, למנהל מוסד החינוך ולראש הרשות המקומית בתוך שבועיים 

 מיום קבלתן.

ודיע לסגל הפדגוגי במוסד החינוך על הפיכתו למשלב המפקח על מוסד החינוך י  ד. 
 בתוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה.

  

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' מירי נבון, מתאמת פעולות המינהל הפדגוגי, 
  .02-5603099טל' 
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PKS  טכנולוגיית המידע ומחשוב  

אתר  -חדשות ועדכונים ב"אוח"     3.6-2 (עג)
 האינטרנט של המשרד ובאתרי

  היחידות

  
  ל"אוח" S5עלון מקוון  –או"חודשי     .1

נשלח לכל העוסקים בחינוך. העלון עוסק בחגי  Fkewsietter (65עלון מקוון 
תשרי. כמו כן אפשר למצוא בעלון גם ידיעות, חדשות ועדכונים שעלו  לאתר 

  בחודש האחרון. 

  

   כתובת האתר:                                                
wwwKeduKgovKil/owl/owlnewsS5Khtm 

  

  אתרי היחידות    .2

 אתר בתי ספר בניהול עצמי  א.

אתר בתי הספר בניהול עצמי מאפשר לגולשים לצפות בעקרונות     
המדיניות ובמתווה היישום של השינויים המוצעים בניהול בתי הספר. 
באתר מונגשים כלי עבודה יישומיים במעבר לניהול עצמי, הן עבור 
הרשויות המקומיות והן עבור בתי הספר, וכן מוצגים בו רעיונות לפעילות 

  דה, מאמרים, עדכונים על כנסים וימי עיון ועוד. מהשטח, ניירות עמ

  

  כתובת האתר:
 wwwKeduKgovKil/kihulAtzmi 

   

http://www.edu.gov.il/owl/owlnews65.htm
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  אגף א' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה  ב.

עלה לאוויר האתר החדש של אגף א' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה 
המופקד על גיבוש המדיניות ויצירת הבסיס הנדרש לקידום איכות 

 ההוראה ורמתה. 

אתר החדש מחליף שני אתרים שהורדו מהרשת: אתר השתלמויות ה
 אגף המרכזים לפיתוח  צוותי הוראה. -והדרכה ואתר מרכזי פסג"ה 

  

 

  כתובת האתר:
 wwwKeduKgovKil/mituachMiktzoie  

 

  חינוך מוכר שאינו רשמי (חינוך חרדי)   ג.

אתר חינוך מוכר שאינו רשמי מעוצב בגרפיקה חדשה וכולל חדשות 
ועדכונים. באתר מידע מינהלי ומידע על פיקוח ופדגוגיה ועל רישוי 

  מוסדות.

 

  כתובת האתר:
 wwwKeduKgovKil/ChinuchMukar  

 
  חוות הדעת (לשעבר "קישורים לעתיד")ד.   

(לשעבר קישורים לעתיד) התרענן בגרפיקה חדשה.   אתר חוות הדעת 
באתר "ענן חינוכי" שמשרד החינוך הקים עבור מוסדות החינוך. ה"ענן" 
מאפשר אספקה של תשתית תקשוב חזקה ובעלת שרידות גבוהה, 
כשהתשלום עבורה מחושב לפי צריכה בפועל. השירות כולל גם שירותי 

  לבתי הספר. iast Mileתקשורת 

 

  כתובת האתר:
http://cmsKeducationKgovKil/bducationCMp/rnits/Manbas/hishurimKhtm  

 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Manbas/Kishurim.htm
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הנחיות להתאמה בין אמצעי קצה     3.6-3(עג) 
לתלמידים לבין התשתיות הפיזיות 

    והפדגוגיות  בבתי הספר

  כללי    . 1

" משרד 21-במסגרת התכנית הלאומית "התאמת מערכת החינוך למאה ה
החינוך מניח את התשתית הפדגוגית והפיזית ליישום טכנולוגיות מתקדמות 
בבית הספר: אינטרנט בפס רחב, מקרן, מחשב נייד לכל מורה, טכנאי ורכז 
תקשוב, תכנים דיגיטליים המותאמים לתכניות הלימודים, השתלמויות, 

כגון מחשבי  –ועוד. משרד החינוך אינו מספק אמצעי קצה לתלמידים הדרכות 
אולם הוא רואה  – FkotebookEומחשבים ניידים  FTablet mCEלוח 

בהצטיידות בתי הספר באמצעים אלו פעולה מבורכת שיש בה כדי להשלים את 
הפעולות המבוצעות על ידי המשרד במסגרת התכנית להתאמת מערכת החינוך 

  .21-למאה ה

החל משנת הלימודים התשע"ג ייושמו הנחיות המשרד בנוגע לספרי לימוד 
. אמצעי 6.3-1, סעיף 1דיגיטליים שהתפרסמו בחוזר "הודעות ומידע" ע"ב/

הקצה בבתי הספר יאפשרו לתלמידים שיצוידו בהם לוותר על רכישת ספרי 
לימוד "קשיחים", ובכך להוריד הן את המעמסה הכלכלית והן את המעמסה 

  הפיזית וליהנות מן היתרונות הרבים של ספרי לימוד דיגיטליים.

מנהלי בתי ספר, רשויות מקומיות ובעלויות החינוך המצטיידים באמצעי קצה 
  יקפידו על ביצוע ההנחיות האלה, המבטלות כל הנחיות שניתנו בעבר:

 התאמה בין אמצעי הקצה לתשתיות הפיזיות הקיימות בבית הספר   א.
  התשתית הפדגוגית הדרושה לשימוש יעיל באמצעי הקצהביסוס   ב.

  עמידה בסטנדרטים שמגדיר משרד החינוך (בנספח להודעה זו)   ג.

פעולה בהתאם לעקרונות המרכזיים לבחירת אמצעי הקצה לתלמידים   ד.
  להלן 2כמפורט בסעיף 

שילוב ציוד תקשורת והתקני  –ה.     לעמידה בדרישות ובתנאי חוזר מנכ"ל 
השלכות בריאותיות ובטיחותיות כפי שיודגש בפרק  –בתי הספר קצה ב

  הבא וכן בנספח להודעה זו.

מתן אמצעי קצה לתלמידים במקום שבו לא הונחו התשתיות המתאימות 
(פדגוגיות ופיזיות) לא יביא לניצול יעיל של משאבים, והוא מגדיל את הסיכוי 

  הספר. שהציוד היקר לא יביא לשיפור ההוראה והלמידה בבית
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  עקרונות מרכזיים בבחירת  אמצעי הקצה לתלמידים ובהפעלתם    .  2

יש לוודא כי קיימת אפשרות לבצע בעזרת אמצעי הקצה, בצורה שוטפת   א.
ונוחה, את הפעולות האלה: גלישה באינטרנט, שליחת דוא"ל, העלאה 
והורדה של קבצים בפרק זמן קצר, עבודה בסביבות שיתופיות (כדוגמת 

מייקרוסופט), עיבוד תמלילים, עריכת מצגות וסרטים ועבודה  גוגל או
  בגיליון אלקטרוני.

יש להבטיח כי מרבית החומרים הנמצאים בפורטל התוכן החינוכי יוכלו   ב.
  להיטען ולפעול באמצעי הקצה.

. יש FciApeEרבים מספקי התוכן משתמשים בסרטים מבוססי פלאש   ג.
  וססי פלאש.לבדוק שמכשיר הקצה תומך בתכנים מב

על ההתקן להיות קל ככל האפשר, אולם אין לטעות ולקנות מכשיר   ד.
  קצה קל וזול בעל ביצועים גרועים.

  על ההתקן לתמוך בחיבור למסך ומקלדת חיצוניים.  ה.

מכשירי הקצה עוברים הטענה במהלך הלילה, ולכן הדרישה היא   ו.    
 6-5לימודים בן  ליכולת עבודה עצמאית ללא חיבור לחשמל במהלך יום

שעות לפחות. חשוב לדעת שמכשירי הקצה צורכים חשמל במידה שונה 
בהתאם לסוג המשימה המופעלת בהם, וכן שאורך החיים של סוללה 

    משתנה מיצרן ליצרן. לכן יש להקפיד על רכישת סוללות באיכות טובה.

ידים. אין לאפשר טעינת התקני קצה מכל סוג בכיתה, כולל טלפונים ני  ז.    
יש להגדיר אזורים מיוחדים לטעינת מכשירים מחוץ לכיתה, כאשר 

מטרים   3המרחק בין עמדת הטעינה לעוברים והשבים יעמוד על 
  לפחות.

  יש לבדוק את האחריות ושירות התיקונים  המוצעים על ידי הספק.  ח.

יש להבטיח שבמערכת ההפעלה באמצעי הקצה קיימת תמיכה מלאה   ט.
  בכתיבה מימין לשמאל וכן בשפה העברית והערבית. 

יש להקפיד ולבדוק שצורת הצגת הטקסט במכשיר היא בגודל ובצורה   י.
נוחה וראויה לקריאה. יש לבדוק שמכשיר הקצה מציג תכנים 
בפורמטים שונים בצורה ברורה, כולל מצבים שבהם התוכן לא מעובד 

  , וכדומה).mac(עמודים סרוקים, 

ם בחינוך, לשאלות ולבירורים אפשר לפנות אל מר סמי קפלן, מנהל גף מחשבי
,                                                     02-5603811/0מינהל מדע וטכנולוגיה, טל' 

  .sammyca@educationKgovKilדוא"ל  
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  סטנדרטים מומלצים לאמצעי קצה לתלמידים    נספח

  

  Tablet mCE(סטנדרט מומלץ לאמצעי קצה נייד מסוג מחשב לוח   .1

  חומרה  1.1

אינץ' ומעלה. בשל קיום טקסטים לא  8.9-מ –ל מסך גוד  1.1.1
, עמודים סרוקים וכד') מומלץ לרכוש מכשיר macמעובדים (

  אינץ ומעלה. 9.7בעל מסך בגודל 

, רב מגע. מומלץ עם הגנה מטביעות MultiJTouch –סוג מסך   1.1.2
 אצבעות.

זמן פעולה: לפחות שש שעות; מומלץ לרכוש מכשיר  –סוללה   1.1.3
  שר להחליף בו סוללה.שאפ

  גרם, כולל הסוללה. 800עד  10למסכי " –משקל   1.1.4

  ._16dלפחות  –זיכרון   1.1.5

 NNbIgIn with.802תמיכה בתקני תקשורת:  –קישוריות   1.1.6
support for tbmI tmA and tmAO security using 

password authenticationK  

  Micro rp_K-אפשרות ל –כניסות   1.1.7

  eaMfKרצוי מסוג   –יציאת וידאו לחיבור למסכים או מקרנים   1.1.8

רמקולים ומיקרופון מובנים. יציאת אודיו לרמקולים/  –אודיו   1.1.9
  מ"מ. 3.5אוזניות 

  תמיכה במסך ומקלדת חיצוניים.   1.1.10

אין להשתמש בהתקן קצה מכל סוג לשימוש במסגרת    1.1.11
  בחיבור לרשת חוטית. הלימודים בבית הספר שאינו תומך

  לפחות.  Ndez aual Coreמעבד  –מעבד   1.2

  תוכנה  1.3

 מערכת הפעלה חוקית מבית היוצר של אחת מהחברות  האלה:  1.3.1
Microsoft Idoogle IApple IofM IklhfA Ifntel  מהגרסה

  העדכנית ביותר. 

  תמיכה מלאה של מערכת ההפעלה בעברית ובערבית.  1.3.2

  eTMiRKומך בתקן דפדפן שת  1.3.3
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  תוכנת אנטי וירוס חוקית המאפשרת עדכונים אוטומטיים.  1.3.4

תמיכה בהפעלת תכנים מסוגים שונים של קבצים  –תוכן   1.4
 mac IalC IalCu ImmT ImmTu Iuip Iuipu Igmbdובכללם:,

Idfc Imkd I_Mm IklkJaoM AAC IMmP Mfaf ldd ItAs 
Mm4 IsmU IeTMi ciApe.  

אחריות מלאה לשלוש שנים לפחות, כולל פריסת  –שירות אחריות ו  1.5
מרכזי שירות רחבה ברוב הערים הגדולות בקרבה לבתי הלקוחות, או 
לחלופין מתן אפשרות של איסוף מבית הלקוח/ בית ספר וכן אפשרות 

  לביטוח שבר.

מגן מסך, מגן אחורי (או נרתיק לשניהם),  –אמצעים נוספים מומלצים   1.6
  ת חיבור למקלדת. מעמד ואפשרו

  

סטנדרטים מומלצים לאמצעי קצה נייד מסוג מחשב נייד לתלמיד בתצורת   .2
ketbook  

  חומרה  2.1

  אינץ'. 10-לא פחות מ –גודל מסך   2.1.1

  לפחות. Ndhzבמהירות  aual Coreמעבד   2.1.2

לפחות להפעלת מערכת הפעלה מתאימה מסוג    _2dזיכרון של   2.1.3
  . 7חלונות 

מערכת הפעלה חוקית מבית היוצר של אחת מהחברות הבאות   2.1.4
מהגרסה האחרונה.  MicrosoftI doogleI Appleהאלה: 

  נדרשת תמיכה מלאה בעברית ובערבית. 

  כרטיס קול מובנה.  2.1.5

לפחות, מובנה   _bTebokbT NMLNMM Mכרטיס רשת מובנה   2.1.6
בלוח האם. אין להשתמש בהתקן קצה מכל סוג לשימוש 

מסגרת הלימודים בבית הספר שאינו תומך בחיבור לרשת ב
  חוטית.

  לפחות.    _rpשתי יציאות  2.1.7

שעות עבודה לפחות, מומלץ להעדיף סוללה  6-יכולת ל –סוללה   2.1.8
  שעות עבודה. 8שתאפשר 

  ק"ג, כולל הסוללה. 1.4-לא יותר מ –משקל   2.1.9

2.1.10  eard aisk –  250לפחותd_K  
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 tireless ketwork–יות: תמיכה בתקני תקשורת קישור 2.1.11
Connection  עם תמיכה בתקןk802.11 ו-_lue Tooth  בתקן

2.0.  

  יכולת חיבור למסך חיצוני/למקרן.  2.1.12

  יכולת חיבור לעכבר/למקלדת חיצוניים.  2.1.13

רמקולים ומיקרופון מובנים. יציאת אודיו לרמקולים/  –אודיו   2.1.14
  .מ"מ 3.5אוזניות 

  אחריות לשלוש שנים.  2.1.15

הנחיות והסברים נוספים וכן מפרטי ציוד המומלצים לשימוש על ידי 
משרד החינוך במכרזים קיימים אפשר למצוא במסמך "ספר 

באתר   2הסטנדרטים לתשתיות והצטיידות". המסמך מצוי בנספח 
המינהל למדע וטכנולוגיה תחת הלשונית: התאמת מערכת החינוך 

: מידע ופרסומים: מסמכי התכנית, בקישור שלהלן: 21-למאה ה
httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCMpLrnitsLMadaTechLh

atamat_marechet_ONLmeyda_vepirsumimLmismahim_leyunAtz
iburKhtm   

   

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/meyda_vepirsumim/mismahim_leyunAtzibur.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/meyda_vepirsumim/mismahim_leyunAtzibur.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/meyda_vepirsumim/mismahim_leyunAtzibur.htm
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  מחירון שירותי הפקת מידע לגורמי חוץ    3.6-4(עג) 

  
משרד החינוך מקיים, באמצעות מינהל תקשוב ומערכות מידע, שירותי הפקת עיבודי 

  מידע ונתונים לגורמי חוץ בכפיפות לחוק הגנת הפרטיות ולתקנות לאבטחת מידע.

במחירי העלויות (עלות זמן מחשב, טיפול בשינוע ועלות  המידע מופק למבקשים
  הפלט).

 15.7.2012מעודכן לתאריך  –להלן מחירון העלויות של עיבוד והפקת נתונים 
  (בשקלים, כולל מע"מ).

  

  נתוני מוסדות חינוך  . 1
סוג 

  הפלט
  הנושא

 מדבקות כתובת דוח תקליטור

  
 המחיר

מחיר   
עותק 
 נוסף

  
 המחיר

מחיר 
עותק 
 נוסף

  
 המחיר

מחיר 
עותק 
 נוסף

 /רשימת כלל בתיה"ס
בתיה"ס היסודיים 

 וחטיבות הביניים
282 3 396 114 482 199 

רשימת בתיה"ס 
רשימת  /היסודיים

 יסודיים-בתיה"ס העל
282 3 382 100 440 155 

רשימת חטיבות 
 43 326 28 312 3 282 הביניים

רשימת החטיבות 
 71 353 43 328 3 282 העליונות

רשימת כלל גני 
 467 779 282 596 3 312 הילדים

רשימת גני הילדים 
הרשמיים/רשימת גני 

 החובה
312 3 551 241 680 370 

רשימת גני הילדים 
 100 410 56 370 3 312 המוכרים
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  נתוני מצבת תלמידים לרשויות המקומיות    . 2

  (בכפיפות לחוק הגנת הפרטיות: רק למורשים על פי החוק)

  
  קטנהרשות   .א

  סוג הפלט

 הנושא
 דוח תקליטור

  
 המחיר

  מחיר
 עותק נוסף

  
 המחיר

  מחיר
 עותק נוסף

  

 רשימת תלמידי חוץ
  

282 
  

3 
  

353 
  

71 
  

 מצבת תלמידים כוללת
  

282 
  

3 
  

567 
  

282 

  

  רשות בינונית  .ב

  סוג הפלט

 הנושא
 דוח תקליטור

  
 המחיר

מחיר       
עותק 
 נוסף

  
 המחיר

מחיר        
 עותק נוסף

  

 רשימת תלמידי חוץ
  

282 
  

3 
  

424 
  

142 
  

 מצבת תלמידים כוללת
  

282 
  

3 
  

849 
  

567 
 

  רשות גדולה  .ג

  סוג הפלט

 הנושא
 דוח תקליטור

  
 המחיר

מחיר       
 עותק נוסף

  
 המחיר

מחיר        
 עותק נוסף

  

 רשימת תלמידי חוץ
  

282 
  

3 
  

497 
  

214 
  

 מצבת תלמידים כוללת
  

282 
  

3 
  

1,133 
  

849 
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  הפקת שילוב של כמה סוגי פלטים למידע זהה    . 3

אפשר להזמין שילוב של כמה סוגי פלטים למידע זהה. העלות תהיה עלות סוג 
פלט אחד בתוספת מחיר העותק הנוסף בסוג הפלט האחר. לדוגמה: עלות 

 3+  440רשימת בתי הספר היסודיים במדבקות ועל גבי תקליטור תהיה 
  ש"ח. 443וסה"כ 

  

  מדבקות של כתובות תלמידים לגופים רשמייםהפקת     . 4

  (בכפיפות לחוק הגנת הפרטיות, רק למורשים על פי החוק)

ש"ח, לא כולל מחיר  709עלות הפקת מדבקות של כתובות תלמידים היא 
  המדבקות.

  

  בקשות אחרות לעיבוד והפקת נתונים    . 5

 בקשות לעיבודי מידע ונתונים אחרים שאינם כלולים ברשימה שלעיל
תטופלנה בכפיפות לחוק הגנת הפרטיות ותתומחרנה בהתאם לעלויות 

  העיבודים המוזמנים.

  

  
  קיימות שתי אפשרויות לפנייה לקבלת עיבודי מידע:

על ידי פנייה לחטיבת יישומי ניהול ותקשוב  - באמצעות משלוח בקשה בדואר  א. 
המחירון  בחינוך במינהל תקשוב ומערכות מידע, בצירוף סכום העלויות על פי

 דלעיל בהמחאה לפקודת משרד החינוך, לכתובת זו:
מנהלת חטיבה (יישומי ניהול ותקשוב בחינוך), מינהל תקשוב ומערכות מידע,   

  .91911, ירושלים 29משרד החינוך, רח' שבטי ישראל 

ב.  באמצעות שרת התשלומים הממשלתי ותשלום באמצעות כרטיס אשראי 
  .httpWLLecomKgovKilLbducCounterLhomepage_heKaspx  בכתובת 

  
  

   

http://ecom.gov.il/EducCounter/homepage_he.aspx
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5K  בטיחות, ביטחון ושעת חירום  

5K2   בטיחות וזהירות בדרכים  

 יום הבטיחות בדרכים      5.2-2(עג) 

  רקע     .1

מתקיים בכל  1.3.2007) מיום 62(סט/ 1276בהתאם להחלטת  הממשלה מספר 
שנה יום הבטיחות בדרכים, שנקרא בעבר "יום המחויבות הלאומית לבטיחות 

  בדרכים". 

 6השנה יתקיים יום הבטיחות בדרכים ביום שלישי, כ"א בחשוון התשע"ג, 
  .2012בנובמבר 

את המודעות הציבורית לנושא מטרתו של יום הבטיחות בדרכים היא להעלות 
הבטיחות בדרכים ולחשיבות של האחריות האישית של כלל משתמשי הדרך 
ולמחויבותם להתנהגות אחראית, שומרת חוק ומתחשבת בעת ההתנהלות 

  בדרכים.  

יום הבטיחות בדרכים מתקיים בסימן "חושבים חיים", ובמרכזו יעמוד השנה 
  : היסח דעת ומהירות בדרכים.הולך הרגל, תוך התמקדות בשני נושאים

ליום הבטיחות יתלווה מסע פרסום בתקשורת שיכוון הן להולכי הרגל והן 
  לנהגים.

מערכת החינוך הגדירה את החינוך לבטיחות בדרכים כמשימה לאומית 
והייתה שותפה להחלטה על יום הבטיחות בדרכים. יש חשיבות רבה להעלאת 

  ך כפתיח לשנת לימודים בטיחותית. הנושא על סדר היום בכל מוסדות החינו

  
  פעילויות מומלצות ליום הבטיחות בדרכים במערכת החינוך    .2

במערכת החינוך, בגנים ובבתי הספר, יוקדשו ביום זה שיעורים   2.1
מיוחדים לנושאי הבטיחות בדרכים, תוך התייחסות להתנהגותם של 

(ובכלל זה כלל משתמשי הדרך: הולכי הרגל, רוכבי האופניים, נהגים 
הנוהגים ברכב דו גלגלי ממונע) ונוסעים ברכב הפרטי והציבורי (ובכלל 
  זה ברכבת וברכבת הקלה בירושלים). הנושאים הראויים להדגשה הם: 
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  בטיחות בכביש  א. 

ראות והיראות בחורף ובשעות החשכה, הליכה במקומות 
 רק 9בטוחים, הליכה בדרך וחציית כבישים  על ידי ילדים עד גיל 

בליווי מבוגרים, גלישה על כל סוגי הגלגיליות (סקייטים, 
סקייטבורד וקורקינט) רק במקומות המורשים ובציוד המתאים, 
רכיבה בטיחותית על אופניים וחבישת קסדה, השפעת ההתנהגות 
של הנוסעים על הבטיחות בנסיעה, החובה להיחגר באמצעי 

  ריסון מתאימים בכל נסיעה.

  עהציות לחוקי התנו  ב. 

החובה החלה על כל עוברי הדרך לשמור על החוקים ולציית 
פי הכללים, מחויבות -לתמרורים ולרמזורים ולחצות כבישים על

הנהגים הצעירים לנהיגה מרוסנת ואחראית ולציות לכל תקנות 
  התעבורה. 

כן יש לעסוק בסכנה שיש בשימוש בסמים, בצריכת -כמו
של כל משתמשי  אלכוהול, בעייפות ובהיסח דעת לבטיחותם

  הדרך ובהשפעתם על מעורבות נהגים בתאונות דרכים. 

  יש להתאים את התכנים לאוכלוסיות התלמידים השונות.

בתי הספר יערכו ימי פעילות מרוכזים בשיתוף עם גורמי בטיחות   2.2
  בדרכים, ביטחון, אכיפה, הצלה וחילוץ ובשילוב ההורים והקהילה.

הקהילה בפעולות הדרכה ועידוד המודעות תלמידים בוגרים יצאו אל   2.3
  לנושאי הבטיחות בדרכים.

בתי הספר יזמינו הצגות בנושא מתוך רשימת ההצגות המאושרות על   2.4
ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. רשימת ההצגות נמצאת  באתר 
של האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים  וכן באתר של  הרשות הלאומית 

את ההצגות אפשר להזמין באמצעות מטות לבטיחות בדרכים. 
  הבטיחות ברשויות המקומיות. 

הספר ייזמו פעילויות ייחודיות ליום -הרכזים לבטיחות בדרכים בבתי  2.5
ספר שמתקיימים בהם מפקדי בוקר, הפסקות -זה; כך, לדוגמה, בבתי

ספריים, תוקדש ההתכנסות לנושאים -פעילות או ריכוזים בית
מומלץ להעביר מסרים בטיחותיים באמצעות בטיחותיים. כמו כן 

  מערכת הקריזה והצלצולים.

מומלץ לשתף את מועצת התלמידים ביזמות ובהכנות לקראת יום   2.6
הספר, כגון הפקת עלון -הבטיחות בדרכים ובהפעלות שתתקיימנה בבית

  בית ספרי, קיום יום מרוכז, פעילות בקהילה וכד'.
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מטה הבטיחות העירוני, את משטרת  בכל הפעילויות מומלץ לשתף את  2.7
ישראל ואת כל הגופים הפעילים בנושא הבטיחות בדרכים בקהילה 

  וביישוב.

  

  חומרי הדרכה והוראה    .3

מומלץ להיעזר בחומרי הדרכה והוראה מתוך תכנית הלימודים לבטיחות 
בדרכים ומתוך חומרי הלימודים לכיתות השונות. הצעות נוספות אפשר 
למצוא באתר האינטרנט של האגף לזהירות בדרכים בכתובת 

wwwKeducationKgovKilLzahav לאתר של הרשות הלאומית  ובקישור
  לבטיחות בדרכים.

  

סיוע ופרטים נוספים אפשר לקבל                                                                  
מהממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים                                                   

  ולבטיחות בדרכים.המצויה באתר האגף לזהירות 

  
   

http://www.education.gov.il/zahav
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TK  חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 

TK9  פעילות חברתית וקהילתית  

י"ב -תכנית הליבה לשעת חינוך לכיתות ז'  7.9-1(עג) 
    לחודש תשרי (אוקטובר)

  

  כללי    .1

י"ב מאפשרת לארגן את הלמידה -תכנית הליבה לשעת חינוך לכיתות ז'
שנתי במסגרת שעות החינוך -ששהחברתית באופן שיטתי ומובנה ברצף 

  הקבועות במערכת. על פי ההנחיות יש לקיים שעה שבועית אחת לפחות.

במסגרת התכנית מיושמים התכנים החברתיים תוך הדגשת ההיבטים 
הערכיים. בכל חודש מחודשי השנה מוצע עיסוק בנושאים קבועים: נושא ערכי 

סדר היום הכיתתי  מרכזי, מועדים בלוח השנה וסוגיות אקטואליות שעל
והציבורי. התכנים של מערכי השיעורים מותאמים לכל שכבת גיל על פי 

  מאפייניה הייחודיים.

דתיים ולבתי -תכנית הליבה מותאמת לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים
ספרית ועליה להלום -הספר הדוברים ערבית. התכנית מוטמעת בתכנית הבית

ין" שלו. ההנחיות בנושא מפורטות את מטרות בית הספר ואת ה"אני מאמ
(ב), המצוי בכתובת   3בחוזר הוראות קבע תשע/ 7.9-6בסעיף 

httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCMpLApplicationsLMankalLbts
MedorimLTLTJVLeoraothevaLhJOMNMJPbJVJTJSKhtm      

י"ב עודכנה במהלך השנה האחרונה -תכנית הליבה לשעת חינוך לכיתות ז'
  והיא נמצאת באתר האינטרנט של מינהל החברה והנוער.

  

   

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/7/7-9/HoraotKeva/K-2010-3b-9-7-6.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/7/7-9/HoraotKeva/K-2010-3b-9-7-6.htm
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יישום תכנית הליבה לשעת חינוך בראייה בית ספרית בחודש      .2
 אוקטובר)תשרי (

י"ב יתמקדו החודש בנושאים האלה: מנהיגות -הלמידה וההתנסות בכיתות ז'
לקראת הבחירות למועצת התלמידים, חגי תשרי ויום  –ואחריות חברתית 

הזיכרון לרחבעם זאבי שחל ביום שלישי, ל' בתשרי התשע"ג. במהלך החודש 
  .תעסוק כל שכבה בנושאים הללו בהיבט המותאם לנושא השנתי שלה

על מנהלי בתי הספר לאפשר לרכזים החברתיים לבחון עם צוות המורים את 
סילבוס תכנית הליבה לשעת חינוך המיועד ליישום בחודש תשרי ולהציג 

  בפניהם את החומרים ואת העזרים העומדים לרשותם.

הרכזים גם יציגו בפני המורים את המבנה המחודש של התכנית ואת ההפעלות 
בהתאמתן לאוכלוסיות התלמידים ולתפיסת העולם שנוספו לה ויעסקו 

  הספר.-הערכית והחינוכית של בית

  

  מנהיגות ואחריות חברתית  2.1

מנהיגות בקבוצה מניעה תהליכים המסייעים לה לממש את מטרותיה. 
אמנם המורה הוא המנהיג הפורמאלי של הכיתה, אולם הכיתה כקבוצה 
מצמיחה תלמידים המשמשים מנהיגים בלתי פורמאליים. הטלת 
תפקידי מנהיגות על תלמידים רבים ככל האפשר מאפשרת להם 

תחושת אחריות אישית  להתנסות בכוח ההשפעה על חבריהם ולפתח
למשימות קבוצתיות. למידה והתנסות בתפקידי מנהיגות גם מכשירות 

  את התלמידים לאחריות חברתית כוללת  גם מחוץ לבית הספר. 

  

  בחירות למועצת התלמידים   2.2

במהלך החודש מתקיים בבית הספר תהליך בחירות דמוקרטי למועצת 
ייצג את כלל תלמידי בית התלמידים שהיא הגוף המנהיגותי הנבחר המ

הספר. בתהליך שותפים כל התלמידים, הן כבוחרים והן כנבחרים. 
הפעילות החברתית במהלך החודש מכינה את התלמידים לתהליך 
הבחירות, וכך מקנה להם כלים לתפקוד בחברה דמוקרטית בהווה 

  ובעתיד.

  

  התאמת התכנים הערכיים לשכבות הגיל  2.3

  אחריות אישית וחברתית -מקבוצה כיתה ז':  אני כחלק 

ערכית בכיתה ז' עומדים פיתוח הזהות -במוקד התכנית החברתית
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אישית, עידוד המודעות העצמית וכן טיפוח האחריות כלפי החברים   
בכיתה. במסגרת זו יתנסו התלמידים בתפקידי מנהיגות בקבוצה וידונו 

  בתכונותיו הרצויות של מנהיג. 

התלמידים הבית ספרית יכירו התלמידים את  כהכנה לבחירות למועצת
  תהליך הבחירות וידונו בשיקולים לבחירת הנציג למועצה.

  

  מנהיגות קבוצתית, חברתית וקהילתית - כיתה ח': יש לנו מנהיגים 

ערכית בכיתה ח' עומדים יחסיהם של -במוקד התכנית החברתית
ם התלמידים עם סביבתם הקרובה בכיתה ובבית הספר. במסגרתה ה

  יעסקו בחשיבותה של מנהיגות ובסגנונות מנהיגות שונים.

כהכנה לבחירות למועצת התלמידים יעסקו התלמידים בתפקידיה של 
מנהיגות ייצוגית בבית הספר, כדוגמת ועד הכיתה ומועצת התלמידים 

  בבית הספר, ובאחריותו של המנהיג כמוביל קבוצה וכנציגה. 

  

  עבר ובהווה, בישראל ובעולם על מנהיגות ב -כיתה ט': מנהיגים 

בכיתה ט' ייחשפו התלמידים למורכבותו של נושא המנהיגות כשליחות 
ציבורית, מתוך עיון במקורות מגוונים והיכרות עם דמויות של מנהיגים 

  בתולדות ישראל והעמים. 

כהכנה לבחירות למועצת התלמידים יגדירו המשתתפים  לעצמם את 
המנהיגות ואת ציפיותיהם ממנהיגות הדגשים האישיים שלהם בנושא 

  מועצת התלמידים שמייצגת אותם.

  

- מחויבות נוער לערכים חברתיים -כיתה י': לקראת מחויבות אישית 
  קהילתיים

עיקר הפעילות בחודש זה בכיתה י' מכוונת להכנת התלמידים לתכנית 
  המחויבות האישית שבמסגרתה  התלמידים מתנדבים לשירות בקהילה. 

בחירות למועצת התלמידים יכירו התלמידים את השיקולים  כהכנה ל
הכרוכים בבחירת הנציגים הראויים לייצג נוער במועצה ויעסקו 

    באחריות המוטלת  על הנבחרים  ועל בוחריהם.

  

  על שלטון הרוב וזכויות המיעוט -כיתה י"א: מנהיגות ושלטון 

יה של ערכית בכיתה י"א עומדים איפיונ-במוקד התכנית החברתית
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מנהיגות בחברה דמוקרטית ומקורות הסמכות שעליהם מתבסס 
המנהיג. כמו כן יעלו לדיון מתחים בין זכויות הרוב לבין זכויות 

  הנתבעות על ידי מיעוטים שונים, ובאופן שבו  אפשר לשלב ביניהן.

ההכנה לבחירות למועצת התלמידים תשולב בהכנת התלמידים 
יצוגיות, שכן רבים מתלמידי כיתות להשתתפות בבחירות דמוקרטיות י

  וזכאים להשתתף בבחירות לרשויות המקומיות.  17י"א הגיעו לגיל 

  

אחריות אישית וקולקטיבית בחברה,  -כיתה י"ב: מנהיגות ואחריות 
  בצבא ובשירות

תלמידי כיתה י"ב עומדים לקראת קבלת אחריות אזרחית במסגרת 
שירות למדינה ולחברה. כחלק מהכנתם לכך הם יעסקו בהיבטים שונים 
של אחריות אישית וקולקטיבית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בשירות 

  החובה בפרט ובמנהיגות החברתית והאזרחית בכלל. 

הכנת התלמידים ההכנה לבחירות למועצת התלמידים תשולב ב
להשתתפות בבחירות דמוקרטיות ייצוגיות, שכן רבים מתלמידי כיתות 

  וזכאים להשתתף בבחירות לכנסת. 18י"ב הגיעו לגיל 

  

  פעילויות חודש תשרי מצויות באתר מינהל החברה והנוער בכתובת  
httpWLLcmsKeducationKgovKilLkoLrdonlyresLAaCMObSTJTPNMJ4CaTJ

_M4TJA4_bMUS_VCMNLNSUMNTLtableoctKdoc  

תכנית הליבה השנתית הכוללת ערוכה בטבלה ומצויה באתר מינהל החברה 
  והנוער בכתובת

httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCMpLrnitsLkoarLTechumeiea
minhalLChinuchChevrathiLtochlibaKhtm  

  

למידע נוסף אפשר לפנות אל הגב' עמליה לואין, מפקחת ארצית,                          
אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, מינהל החברה והנוער,                       

  amaliale@educationKgovKilK, דוא"ל 03-9180816טל' 

   

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/ADC02E67-7310-4CD7-B047-A4BE086B9C01/168017/tableoct.doc
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/ADC02E67-7310-4CD7-B047-A4BE086B9C01/168017/tableoct.doc
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/tochliba.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/tochliba.htm
mailto:amaliale@education.gov.il
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TK  חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 

TKNM  פרסים  

פרס לבתי ספר מצטיינים בהטמעת     7.10-2(עג) 
  המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו"

  
בשנת הלימודים התשע"ג יוענק פרס המנהלת הכללית לבתי ספר פורצי דרך ביישום 

ביטוי המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו". הפרס ותעודות ההוקרה מהווים  תכנית
משרד החינוך למקצוע זה, העוסק בטיפוח מחויבות מוסרית כלל  לחשיבות שמייחס

תחושת השייכות  ציונית של התלמידים  תוך חיזוק-אנושית ובגיבוש זהותם היהודית
  והאחריות לעם, למדינה ולתרבות ישראל.  

שנתיים בחינוך -הפרס הוא מוסדי ומיועד לבתי ספר יסודיים ולבתי ספר שמונה
  הממלכתי אשר תפיסה ערכית ופלורליסטית היא בתשתית דרכם החינוכית. 

להלן התבחינים להענקת הפרס והמשקל שניתן לכל תבחין. מחוון מפורט 
  לתבחינים אלה יישלח לבתי הספר.

  ) נקודות 20עקרונות ההוראה והלמידה (   א.

ומכוון  הלימוד מזמן בחינת סוגיות אקטואליות לאור ערכים מן המקורות ·
  .ליישומם הלכה למעשה

-הלימוד מתקיים בשלושה ממדים: הממד הקוגניטיבי, הממד החווייתי ·
 יישומי.-רגשי והממד ההתנהגותי

למידה מגוונות: למידה בחברותא, -הלימוד כולל אסטרטגיות הוראה ·
 שימוש בכלי תקשוב, עבודה אישית ועבודה קבוצתית.

תחומית ומעודד -ומודעות בין הלימוד מטפח כישורי חשיבה מסדר גבוה ·
 לחשיבה ביקורתית ולגיבוש תפיסת עולם ערכית.

דרכי ההוראה והלמידה וחומרי הלימוד נותנים מענה לשונות בין  ·
 הלומדים.
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 נקודות) 10ספרי לימוד (  ב. 
בבית הספר נעשה שימוש בספרי לימוד מאושרים בלבד וכן בחומרי למידה  ·

  .שעברו בקרה של המטה לתרבות ישראל
 

  נקודות) 15סביבות למידה (  ג. 

סביבות הלמידה משקפות את הצירים המארגנים של תכנית המקצוע:  ·
היצירה היהודית, מחזור הזמנים, זיקת עם ישראל לארץ ישראל לאורך 
הדורות והתחדשותה של זיקה זו בציונות לזרמיה, דמותה של מדינת 

 ישראל כמדינת העם היהודי.

 ומזמינות לחקר וללמידה פעילה.סביבות הלמידה מאתגרות  ·
לבחינת הזיקות בין תרבות ישראל  משימות בסביבה הלימודית מכוונות ·

 לעולמם של התלמידים, לחברה, לקהילה ולמדינת ישראל. 
 
 נקודות) 20תהליכי הערכה (  ד. 

המורים עושים שימוש יעיל במאגר המשימות להערכת ביצועי התלמידים  ·
 למידה.-ההוראה ומתאימים אותו לתכנון מהלך

 

  נקודות) 20תרבות ישראל בראייה מערכתית בבית הספר (  ה. 

תכניות העבודה של המורים לתרבות ישראל מתוכננות בפריסה שנתית  ·
  ומשקפות ראייה מערכתית כוללת בתחום תרבות ישראל.

מנהל/ת בית הספר מכיר/ה את תכנית המקצוע ומעורב/ת בהטמעת מטרות  ·
 נותיה.התכנית, תוכניה ועקרו

  ספרית בתחום תרבות ישראל.-הצוות החינוכי פעיל בעשייה חינוכית בית ·

 בית הספר משתתף ביזמות ארציות של המטה לתרבות ישראל. ·

בית הספר משלב תכניות העשרה בלתי פורמאליות בתהליך החינוכי  ·
 (טקסים, סיורים, בתי מדרש ועוד).

 ההורים והקהילה.בית הספר מקיים פעילויות משותפות בנושא עם  ·

 
  נקודות) 15פיתוח מקצועי (   ו. 

מורים לתרבות ישראל משתתפים בהשתלמות היזומה על ידי המטה  ·
  לתרבות ישראל או בקורסים להרחבת הסמכה במכללות.
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 בבית הספר מתקיימת הדרכה למורים לתרבות ישראל. ·
 המורים מתפנים לעבודת צוות וללמידת עמיתים. ·

 

 הספר המצטייניםנהלים  לבחירת בתי 
בתי ספר שיגישו מועמדותם יוערכו על ידי ועדה מחוזית שתמליץ על מועמדיה בפני 

  ועדה ארצית. ועדה זו תבחן את ההמלצות ותקבע את הזוכים בפרס הארצי. 
  

  הרכב ועדות השיפוט המחוזיות

  יו"ר הוועדה -מנהל/ת המחוז  ·

 מרכז/ת הוועדה -רפרנט/ית המטה לתרבות ישראל  ·
 ת כולל/ת  מהחינוך היסודי.מפקח/ ·
 

 הרכב הוועדה הארצית
  יו"ר הוועדה -יו"ר המזכירות הפדגוגית או נציגה   ·

 מנהלת המטה לתרבות ישראל ונציגה מטעמה  ·

 מנהלת האגף לחינוך יסודי ו/או נציגה ·
 נציג מוועדת המקצוע. ·

 

 השלבים בתהליך הבחירה
באמצעות הטופס המצורף בנספח א'  בית הספר יגיש מועמדות לוועדה המחוזית     .1

  עד לתאריך המפורט בהמשך.

כל ועדה מחוזית תגיש לוועדת השיפוט הארצית המלצות מנומקות על שני בתי     .2
  הספר העומדים בתבחינים אשר פורטו לעיל.

ועדת השיפוט הארצית תקבע את הערכתה לבתי הספר שיומלצו לפרס על  סמך   .  3
ת ובעקבות הסיורים שיערכו חבריה בבתי הספר. המלצת הוועדות המחוזיו

  הוועדה תגיש את המלצותיה ליושב הראש של המזכירות הפדגוגית.

  

  לוח זמנים

הגשת מועמדות לוועדות המחוזיות: עד יום שלישי, ה' בטבת התשע"ג,  ·
18.12.2012 .  
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הגשת המלצות הוועדות המחוזיות לוועדת השיפוט הארצית: עד יום שני, ח'  ·
 . 18.2.2013באדר התשע"ג, 

סיום סיורי השטח של הוועדה הארצית: עד יום חמישי, כ"ב באייר התשע"ג,  ·
2.5.2013. 

 .11.6.2013טקס חלוקת פרסים יתקיים ביום שלישי, ג' בתמוז התשע"ג,  ·
  

  

לפנות                                                                                           לפרטים נוספים  אפשר 
,               02-5603543אל הגב' ציפי קוריצקי, מנהלת המטה לתרבות ישראל, טל' 

  או אל הרפרנטים של המטה לתרבות ישראל במחוזות (רשימה מצורפת בנספח ב').

  

  

   



  הודעות                                                                                            
  

   2012 אוקטוברב 10, גהתשע" תשריב כ"ד, 2/ג"ל עמנכ חוזר                           
    

 

29

  ופס הגשת מועמדות לפרס תרבות ישראלט  נספח א'

  
  מדינת ישראל
  משרד החינוך

  המזכירות הפדגוגית
  המטה לתרבות ישראל

  
  טופס הגשת מועמדות לפרס תרבות ישראל בשנה"ל התשע"ג

  
  פרטים על בית הספר

  סמל בית הספר _______________   

  שם בית הספר________________  מחוז  _______________ 

  בית ספר יסודי / בית ספר שמונה שנתי 

  כתובת _______________________  שם המפקח/ת על ביה"ס____________

  מס' הטלפון ____________/_____ מס' הטלפון נייד ______________/_____

  שם המנהל/ת ________________ מספר הטלפון הנייד ___________/______              

  _______________  מסגרות מיוחדות ___________________ מספר הכיתות

  מספר התלמידים _____________

  שנת ההקמה של  ביה"ס ________

  מספר השנים שהמנהל/ת משמש/ת בתפקיד_________

  

  נימוקים מפורטים להגשת מועמדות לפרס

  
  )2(על פי התבחינים שפורסמו בחוזר מנכ"ל עג/

  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________  
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  הערות: 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________  

  
  

על ההמלצה להגיע לרפרנט המטה לתרבות ישראל במחוז שבתחומו המוסד 
  .18.12.2012לא יאוחר מיום שלישי, ה' בטבת התשע"ג,  המומלץ

  

  
  תאריך: _______________ _______חתימת מנהל ביה"ס:_______________
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  רפרנטים של המטה לתרבות ישראל במחוזותנספח ב'  

  

  
  לתרבות ישראל במחוזותרפרנטים של המטה 

  
התפקיד/ השם המחוז

 התחום
הטלפון  הדואר האלקטרוני

 הנייד
 פקס טלפון

תחייה  אביב-תל

 סופר
  tchiaS@wallaKcom רפרנטית

tchiaso@educationKgovKil 
050-6288960 03-6896013 03-6896461 

רוחלה  דרום

 שחר
 oochaleKshahar@gmailKcom רפרנטית

054-2401356 08-8552807  

צוקית  צפון

 שמידט
 tzukitsc@educationKgovKil רפרנטית

050-6282108 04-9838741 04-9838928 

 vikyni@educationKgovKil רפרנטית ויקי ניצן מרכז

050-6289294 03-6896485  

03-6896763 

03-6896461 

רינת  התיישבותי

 הררי
 oinath4MMT@gmailKcom רפרנטית

052-3234906 03-6898822 03-6898841 

 aanielkeKih@gmailKcom רפרנט ד"ר דני חיפה

054-4669702 04-6395128 04-8632575 

ירושלים 

 מנח"י
עדנה בן 

 בשט
  ednabb@wallaKKcom רפרנטית

 
050-3968321   

  
  

   

mailto:tchia6@walla.com
mailto:tchiaso@education.gov.il
mailto:Rochale.shahar@gmail.com
mailto:tzukitsc@education.gov.il
mailto:vikyni@education.gov.il
mailto:Rinath4007@gmail.com
mailto:Danielke.ih@gmail.com
mailto:ednabb@walla..com


  הודעות            
  

   2012 אוקטוברב 10, גהתשע" תשריב כ"ד, 2/ג"ל עמנכ חוזר           
      

 

32 

9K  תכניות לימודים  

9K4  חינוך לערכים  

  פרסומי מינהל החברה והנוער     9.4-3(עג)  

 שנים למלחמת יום הכיפורים 39גיליון "על סדר היום" לציון 

עוסק במלחמת יום הכיפורים. בגיליון פעילות  25גיליון "על סדר היום" מספר 
המציגה את הרקע למלחמה ואת שלביה העיקריים ובוחנת את תגובות החברה 

  הישראלית למלחמה. הפעילות מדגישה את ערך האחריות האישית. 

  הגיליון נמצא באתר מינהל החברה והנוער בכתובת
httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCMpLrnitsLkoarLActualiaLAlpedere

ayomLdilayonORKhtm 

  

  גיליון "על סדר היום" לציון יום הזיכרון לרחבעם זאבי

"אלוף נעוריה של ארץ מולדת", תרתו: , שכו12בגיליון "על סדר היום" מספר 
. 15.10.2012פעילות ליום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל, שחל בכ"ט בתשרי התשע"ג, 

המשתתפים מתוודעים  לתולדות חייו של זאבי, ליחסו ולמחויבותו לארץ בפעילות 
  ישראל ולדרכים שבהן מימש מחויבות זו הלכה למעשה. 

  והנוער בכתובתהגיליון נמצא באתר מינהל  החברה 
httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCMpLrnitsLkoarLActualiaLAlpedere

ayomLdilayonNOKhtm  

  

  ערכה לציון יום הזיכרון ליצחק רבין

, 28.10.2012ליצחק רבין ז"ל, שחל בי"ב בחשוון התשע"ג,  17-הזיכרון הלקראת יום 
תישלח לכל בתי הספר ערכה הכוללת הצעה לפעילות. הנושא השנתי שבו יש לעסוק 
במסגרת הפעילויות ליום הזיכרון, ושהערכה נסובה סביבו, הוא סולידריות וערבות 

  הדדית. 

  

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/Gilayon25.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/Gilayon25.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/Gilayon12.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/Gilayon12.htm
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וער ריכוז של חוברות ופעילויות לציון כמו כן  אפשר למצוא באתר מינהל החברה והנ
יום הזיכרון ליצחק רבין שפורסמו במהלך השנים מאז הרצח. בחוברות מוצעות 
פעילויות להעמקת ההיכרות עם דמותו ופועלו של יצחק רבין, המזמנות דיונים 

פוליטי ובדרכים הלגיטימיות -בסכנות הנובעות מרצח מנהיג על רקע אידיאולוגי
  במדינה דמוקרטית.לקבלת הכרעות 

  החומרים נמצאים באתר מינהל החברה והנוער בכתובת
httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCMpLrnitsLkoarLMiscellLvitschako

abineafalothsemirsumimKhtm  
  

פרסומי מינהל החברה והנוער מצויים בכל מרכזי ההדרכה של המינהל במחוזות 
       ואפשר לעיין בהם במקום או לשאול אותם.                                                       

כמו כן אפשר למצוא את הפרסומים במלואם באתר האינטרנט של                           
                             http://noarKeducationKgovKilKמינהל החברה והנוער בכתובת 

מן, מנהלת אגף תכנים, תכניות, לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' טליה נא
  .02-5603164/80הכשרה והשתלמויות במינהל החברה והנוער, טל' 

   

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/YitschakRabinHafalothVePirsumim.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/YitschakRabinHafalothVePirsumim.htm
http://noar.education.gov.il/
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9KN5  חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה 

 אוגדן גיליונות "צידה לדרך"      9.15-2(עג) 

  
המטה לתרבות ישראל פיתח בשנתיים האחרונות מגוון גיליונות "צידה לדרך" 

ומועדים, ימי ציון של אירועים לאומיים ואישים מרכזיים בתרבות  בנושאי חגים
 היהודית.

הגיליונות מותאמים לתכנית המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" ומיועדים 
  ו' בחינוך היסודי ולתלמידים בחטיבות הביניים. -לתלמידים בכיתות ה'

קו עד כה בימים הקרובים יישלח לבתי הספר אוגדן המרכז תשעה גיליונות שהופ
  בצירוף מדריך למורה המותאם לכל גיליון. 

  הגיליונות באוגדן עוסקים בנושאים  האלה:

  : חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, פסח, עשרה בטבת.חגי ישראל

  : דונה גרציה, זאב ז'בוטינסקי, מנחם בגין.אישים

  שנה להתיישבות הקיבוצית. 100: אירועים

המהווים נקודת מוצא לדיונים כיתתיים בגיליונות הלמידה מצוי מגוון מקורות 
ערכיות, והצוותים החינוכיים מוזמנים להשתמש בהם בעת -ולמשימות חינוכיות

  העיסוק בנושאים הללו.

  המטרות החינוכיות והדידקטיות בעבודה עם הגיליונות הן: 

  היכרות ובחינה של היבטים רלבנטיים ואקטואליים של הנושאים הנדונים ·

  מארון הספרים היהודי ומתרבויות העולם היכרות עם טקסטים ·

טיפוח מיומנויות של השוואה בין טקסטים, הסקת מסקנות ונקיטת עמדה  ·
  מבוססת

  טיפוח חשיבה ביקורתית בדיון בסוגיות ערכיות ·

 טיפוח כישורי עבודה בצוות ושיח עמיתים ·

התמודדות עם שאלות רגשיות ואישיות שעולות מן הדילמות שמציבים הנושאים  ·
  נים.הנדו
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 הגיליונות מצויים גם באתר המטה לתרבות ישראל  בכתובת
httpWLLcmsKeducationKgovKilLeducationcmsLunitsLmazkirut_pedagogitLtarbuti

sraelmoreshet  
  

אפשר לפנות אל                                                                                                בשאלות 
הגב' ציפי קוריצקי, מנהלת המטה לתרבות ישראל,                                                             

 .02-5603543טל' 

   

https://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/tarbutisraelmoreshet
https://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/tarbutisraelmoreshet


  הודעות            
  

   2012 אוקטוברב 10, גהתשע" תשריב כ"ד, 2/ג"ל עמנכ חוזר           
      

 

36 

משימות להערכה חלופית מאגר      9.15-3(עג) 
  בתרבות ישראל

המטה לתרבות ישראל בשיתוף עם ראמ"ה (רשות ארצית למדידה והערכה) ומטח 
(מרכז לטכנולוגיה חינוכית) פיתח מאגר משימות להערכה חלופית, המתווה דרך 

למידה של המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" ומאפשר התאמה -לתהליך ההוראה
הערכה -למידה-ל תכנית המקצוע לבין תהליך ההוראהבין המטרות והעקרונות ש

  בכיתה.

ח', -משימות לכל שכבת גיל מכיתה ו' 4משימות הערכה,  12מאגר המשימות כולל 
ואליהן מצורף מדריך למורה המציע רעיונות לשילוב יעיל של המשימות בתהליך 

 למידה. -ההוראה

זהויות, עמדות וערכים,  לצד הידע הנרכש בתרבות ישראל, המשימות מעודדות בירור
וקידום שיח   שילוב בין תלמוד למעשה טיפוח שיח בין הלומדים לבין המקורות,

  בסוגיות אישיות וחברתיות אקטואליות שיש  להן  רלוונטיות לחיי התלמידים.

המשימות פתוחות ומאפשרות לתלמידים לבטא פרשנויות שונות ולהגיב בדרכים 
הן מדרבנות ללמידה בחברותא ולשיח מפרה בין מקוריות  ובכמה רמות ביצוע. 

  הלומדים.

תוצרי המשימות המוצעים מגוונים, חלקם מסורתיים וחלקם מודרניים: בלוג, דף 
פייסבוק או פורום אינטרנטי, לצד מכתב רשמי, מכתב עמדה, כרזה ועוד. הם 
 משולבים בסיפור מסגרת מעולמו של התלמיד, המעורר מוטיבציה  ומאתגר לבירור

 עמדות וערכים.

המורים מוזמנים להתאים את המשימות לכיתתם או לבנות משימות אחרות בדגם 
דומה, שתתאמנה ותהיינה רלוונטיות לאוכלוסיות שונות של תלמידים. מורים אשר 

 ייפתחו משימות נוספות מוזמנים לשתף את כלל המורים בעבודתם ובתוצריה.

ם הקרובים לכל בתי הספר הממלכתיים מאגר המשימות והמדריך למורה יופצו בימי
  בחינוך היסודי ובחינוך העל יסודי.

  כמו כן  אפשר  למצאם באתר המטה לתרבות ישראל בכתובת
http://cmsKeducationKgovKil/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/ta

rbutisraelmoreshet   

                                           בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי,             
  .02-5603543מנהלת המטה לתרבות ישראל, טל' 



  הודעות                                                                                            
  

   2012 אוקטוברב 10, גהתשע" תשריב כ"ד, 2/ג"ל עמנכ חוזר                           
    

 

37

9 K  תכניות לימודים  

9KN5  חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה 

  ציון חג הסיגד במערכת החינוך     9.15-4(עג)  

  
, תציין קהילת יוצאי אתיופיה את "חג 14.11.2012בתאריך כ"ט בחשוון התשע"ג, 

  הסיגד". 

חג הסיגד מסמל את חידוש הברית של יהודי אתיופיה עם העם ועם מסורת ישראל. 
משמעות השם "סיגד" הוא סגידה והשתחוויה והיא מתבססת על הכתוב בספר 

 נחמיה.

. הנוסח 2008ביוני  30בסיוון התשס"ח,  "חוק חג הסיגד" התקבל בכנסת ביום כ"ז
  המלא של החוק מצוי באתר כנסת ישראל.

מוסדות החינוך נקראים לציין חג זה באמצעות פעילות לימודית וחברתית כדי לחזק 
את הקשר של בני הקהילה למורשתם, לאפשר מקום של כבוד לנכסים התרבותיים 

ההיכרות של תלמידי ישראל  שהעולים מביאים עמם בעלייתם לישראל ולהעמיק את
  עם מורשת יהדות אתיופיה.

פעילות זו עשויה לשרש דעות קדומות ולהביא ליתר הבנה, להערכה הדדית, 
  לסובלנות ולקליטה מיטבית.

ביום זה מתקיימים הלימודים כסדרם. לקראת החג המורים והמחנכים יקדישו 
אמים לשכבות הגיל שיעור או שניים לנושא. לרשותם חומרי למידה שונים המות

  השונות:

   זהות ותרבות" -בנושא "יהדות אתיופיה גיליון "צידה לדרך"   .א

"צידה לדרך" בנושא פיתח לקראת חג הסיגד  המטה לתרבות ישראל גיליון 
זהות ותרבות" שמוקדש למורשת יהדות אתיופיה, תרבותה  –"יהדות אתיופיה 

  ואורח חייה.

עם תרבות זו ואת קבלתה כחלק מן  מטרת הגיליון היא להעמיק את ההיכרות
ישראלית ולטפח את הפתיחות והסובלנות כלפי כל העדות -המורשת היהודית

  והזרמים היוצרים את מארג תרבות ישראל.
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בגיליון מוצגים מושגי יסוד בתרבות יהודי אתיופיה, סיפור כמיהתם לארץ 
בו. כמו כן   שנים ומידע על חג הסיגד ועל הערכים השזורים 2500ישראל לאורך 

הגיליון מלמד על "מבצע משה" ו"מבצע שלמה" ומעלה סוגיות הקשורות 
לקליטת עלייה ולמתח בין רעיון "כור ההיתוך" לבין הרעיון של חברה רבת 

  תרבויות.

הנושאים בגיליון מותאמים לתכנית הלימודים של המקצוע "תרבות ישראל  
  ח'. -ומורשתו" בכיתות ה'

: הכיסופים לארץ ישראל, ירושלים כמושא עם וארצו הנושא. במסגרת כיתה ה'
  געגועים, זיקת עם ישראל לארץ ישראל כגורם משותף לכל עדות ישראל.

ערכיו,  –: חג הסיגד בין מסורת לחידוש -חגי ישראל , במסגרת הנושא כיתה ו'
מנהגיו וזיקתו לחגי ישראל האחרים. חג הסיגד כחלק  ממערך השימור של 
מסורת חגי ישראל, הברית כביטוי לשייכות לעם ישראל, לתרבות ישראל ולארץ 

  ישראל.

: המאבק על שימור זהות יהודית בעולם משתנה, במסגרת הנושא ח'- כיתות ז'
מסע של זהות.  –ישראל הזהות היהודית באתיופיה, המסע מאתיופיה לארץ 

הלימוד ידגיש ערכים של מסירות, עיקשות והתמדה המשתקפים במסעם של 
  יהודי אתיופיה לארץ ישראל.

גיליון הלמידה משלב אמצעי המחשה מגוונים: מדליות, בולים, שירים, ציורים 
  וסיפוריהם האישיים  של עולים. 

  הגיליון יועלה לאתר המטה לתרבות ישראל בכתובת
httpWLLcmsKeducationKgovKilLeducationcmsLunitsLmazkirut_pedagogitLtar

butisraelmoreshet  
  
  

                                 לפרטים  אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי,                            
  .02-5603543מנהלת המטה לתרבות ישראל, טל' 

  

חומרי עזר נוספים לפעילות לימודית, חינוכית וחברתית בנושא אפשר למצוא   .ב
באתר האגף לקליטת תלמידים עולים באתר משרד החינוך. החומרים עובדו  על 

גית והם מצויים ידי הפיקוח על מורשת קהילות ישראל במזכירות הפדגו
  בכתובת

httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCMpLrnitsLllimLTohniteahome
shLeageasigadLvehudeybtyopyaKhtm  

  

https://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/tarbutisraelmoreshet
https://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/tarbutisraelmoreshet
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/TohnitHahomesh/HagHasigad/YehudeyEtyopya.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/TohnitHahomesh/HagHasigad/YehudeyEtyopya.htm
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לקבלת חומרים נוספים בנושא אפשר לפנות אל                                                          
         02-5601037, פקס' 02-5601036, ירושלים, טל'  7ד"ר יוסי צדוק, רחוב פארן 
                    02-6441142אתיופיה במערכת החינוך, טל' -מרכז ההיגוי של יוצאי

                        wwwKeducationKgovKil/olimהאגף לקליטת עליה בכתובת  אתר
  . mercaz-higuiKorgKilאתר מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה בכתובת  

  
  

 
  
  

   

http://www.education.gov.il/olim


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הוצאה לאור: גף הפרסומים, משרד החינוך

 עריכה והבאה לדפוס: דליה הלוי, ורד צדוק

 ריכוז ההפקה: שרה גמליאל, אלונה שמילוב

 עריכת הלשון: עירית עמיאל

 עיצוב: סטודיו "שחר שושנה"

 הודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים

wwwKeducationKgovKil/mankal W כתובת המאגר הממוחשב של חוזרי המנכ"ל  
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