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  לתשומת לב המנהלים והמורים

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

", הוראות המנהל הכללי המופיעות בחוזרי 1973-התשל"ג

המורים, ועליהם לנהוג המנכ"ל מחייבות את המנהלים ואת 

==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 

מוטלת האחריות לבדוק באתר משרד החינוך אם חלו שינויים 

יש לפעול בהתאם להנחיות בהוראות ממועד פרסום החוברת. 

=המעודכנות ביותר בכל נושא.
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OK  אורחות חיים במוסדות החינוך  

OKN   אקלים בית ספר ומניעת אלימות  

פעילויות שיא במערכת החינוך בנושאי      2.1-1 )ג(ע
  שפ"י השונים בשנה"ל התשע"ג

  כללי     .1

ת יוהמיועדים לפעילו התשע"גחוזר זה מרכז את המועדים בשנת הלימודים 
-שיא בנושאים חינוכיים שונים הנמצאים באחריות השירות הפסיכולוגי

 ותמתמקד ןוה ,כחלק מתכנית "כישורי חיים" ותהשיא נערכ פעילויותייעוצי. 
פחה" בעיקר במניעת התנהגויות סיכון. כמו כן יתקיים שבוע שיא של "ימי מש
=המהווים פעילות לימודית, חינוכית וחווייתית להעצמת הורים ומשפחות.

לאומית וחלקם נקבע על ידי -חלק מהמועדים נקבעו ברמה הלאומית והבין
בנוסף לעבודה החינוכית  ותהשיא מתקיימ פעילויותמשרד החינוך. כל 

=להן שיעורים מיוחדים.השגרתית, ומנהלי בתי הספר נקראים להקדיש 

רי עזר לעבודה בכל שכבות הגיל יוצגו לקראת ימי השיא באתר שפ"י חומ
==wwwKeducationKgovKilLshefiבכתובת 

  :השיא והתאריכים שבהם יתקיימו פעילויותלהלן הנושאים של 

המועד המומלץ לפעילות =התאריך =הנושא

=החינוכית 
דרכי הפעולה 

=והערות

החודש הלאומי 

למאבק בסמים 

 ובאלכוהול

י"ח בטבת -י"ח בכסלו

                 התשע"ג,    

 2012בדצמבר  31-2

החודש כולו יוקדש 

לפעילות בבתי הספר 

 ובקהילה

שיתוף פעולה עם 

הרשויות המקומיות 

ועם הרשות 

הלאומית למלחמה 

 ובאלכוהולבסמים 

-יום האיידס הבין

 לאומי
, כסלו התשע"גבי"ח 

2.12.2012=
כ"ד בכסלו התשע"ג,                       -י"ח

=2012בדצמבר  8-2
אפשר יהיה למצוא 

חומר עדכני באתר 

=.שפינ"ט

https://cms.education.gov.il/www.education.gov.il/shefi.


  הודעות            
  

   2012 דצמברב 2, גהתשע"כסלו ב י"ח, 4/ג"ל עמנכ חוזר           
= == ===

8 

המועד המומלץ לפעילות =התאריך =הנושא

=החינוכית 
דרכי הפעולה 

=והערות

שבוע מערכת 

החינוך נגד 

אלימות מינית 

 התשע"ג

  ח' בשבט התשע"ג,-ב'

13-19.1.2013  

=

עדכני יהיה  חומר=בהתאם לתאריכים

=.זמין באתר שפינ"ט

  ימי המשפחה

  

ו' באדר -ל' בשבט

התשע"ג,                   

10-16.2.2013  

=

ות ויליתיערכנה פע=בהתאם לתאריכים

להורים ולמשפחה 

במרכזים הארציים, 

המחוזיים 

= .והיישוביים

לאומי -היום הבין

למלחמה 

 בהומופוביה

  ח' באייר התשע"ג,

17.5.2013=
  בסיוון התשע"ג,ח' -ג'

12-17.5.2013=
חומר עדכני יהיה 

=.זמין באתר שפינ"ט

לאומי -היום הבין

 עישון  ללא
  כ"ב בסיוון התשע"ג,

31.5.2013  

=

=כ"ב בסיוון התשע"ג,-י"ז
26-31.5.2013  

=

שיתוף פעולה עם 

משרד הבריאות, 

האגודה למלחמה 

בסרטן  וגורמים 

=נוספים.

  

  

 פירוט ימי השיא    .2
אלכוהול והחודש הלאומי למאבק   החודש הלאומי לצמצום שתיית   2.1

  בסמים 

אלכוהול והחודש הלאומי למלחמה   תהחודש הלאומי לצמצום שתיי
להדגיש את הפעילות המניעתית הנעשית לאורך השנה  מיועדים בסמים 

השנתית. בחודשים אלה החינוכית כולה ועליהם להיות חלק מהתכנית 
ות ומגוונות בקהילה ובבתי הספר בהובלת תתקיימנה פעילויות רב

את משרד החינוך. חודשים אלו, המצוינים ברמה הלאומית, מאפשרים 
ומספקים הזדמנות נוספת לשיח משותף של  העלאת הנושא לסדר היום

מורים, תלמידים והורים. מטרת הפעילויות : כל באי בית הספר
ימוש את המסר שחברה בריאה היא חברה המגנה את הש להדגיש
  ובאלכוהול ומעודדת אחריות ומעורבות חברתית. בסמים

  =
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  לקבלת סיוע נוסף: להלן גורמים שאפשר לפנות אליהם

האגף לקבלת סיוע והדרכה בתכנון הפעילות אפשר לפנות אל   א.
לתכניות סיוע ומניעה בשפ"י, היחידה למניעת סמים, אלכוהול 

  .02-5603233, 02-5603874טל' וטבק, 

הרשות הלאומית ומרי פרסום והסברה אפשר לפנות אל לקבלת ח  ב.
  . 02-5675911, טל' למלחמה בסמים ובאלכוהול

  

  לאומי למלחמה באיידס -היום הבין  2.2

 לנושאלהעלאת המודעות  לאומי למלחמה באיידס נועד-הביןיום ה
 חיים עם איידס.בנוגע ל בארץ ובעולם ולשינוי דעות קדומות הרווחות 

מערכת החינוך את שבוע הלימודים שבו חל מועד זה  כמדי שנה תקדיש
העיסוק בנושא מזמן  לפעילות חינוכית בנושא האיידס ומניעתו.

 –לתלמידים אפשרות ללמוד על אחד מכישורי החיים המרכזיים 
מערכות יחסים זוגיות שהן גם ב וציבורית  אחריות אישית, חברתית

כ"ד בכסלו התשע"ג,  -חי" בין התאריכים הפעילויות יתקיימו מיניות.
2-8.12.2012 .  

מיניות ההיערכות לקראת היום הזה היא באחריותה של היחידה ל
  בשפ"י. ולמניעת פגיעה בילדים ובבני נוער 

 סיפורי מקרים, באתר שפ"ינט אפשר למצוא מידע עדכני בנושא האיידס
ים רחב, מכיתות להפעלות לתלמידים בטווח גיל הצעותו העוסקים בו

  . גפר היסודי ועד סוף כיתה י"בית הס

  לקבלת סיוע נוסף: להלן גורמים שאפשר לפנות אליהם

, 03-5613300קו פתוח לשאלות, טל'  הוועד למלחמה באיידס,   .א
. כמו כן אפשר להיעזר 22:00-20:00ד', בין השעות -בימים א'

=באתר האינטרנט בכתובת
http:LLaidsisraelKorgKilLzopeLcategoriesLisraeli_aids_task_force  

, 02-6797737, פקס' 02-6797677, טל' פרויקט איידס ירושלים  .ב
=כתובת אתר האינטרנט  .aipisrael@yahooKcomדוא"ל 

http:LLwwwKisraaidKorgKilLmember_pageKasp?id=NN                                 
  .02-6799671טל' , קו הפתוח למתן מידע לציבורה

  

  שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית   2.3

, מתבקשת הקהילה 13-19.1.2013, ח' בשבט התשע"ג-ב'בשבוע שבין 
הבית ספרית לעסוק במניעת הטרדה ואלימות מינית בהתאם לשלבים 

http://aidsisrael.org.il/zope/categories/israeli_aids_task_force.
mailto:jaipisrael@yahoo.com
http://www.israaid.org.il/member_page.asp?id=11
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ההתפתחותיים של התלמידים ובסיוע והכוונה של הגורמים 
לקראת שבוע זה יתקיימו במחוזות ימי עיון ומפגשי  המקצועיים בשפ"י.

ועדים ת לתלמידים בגילים שונים. המיוהדרכה לאנשי מקצוע וכן פעילו
  יתפרסמו באתר שפ"ינט.

  לקבלת סיוע נוסף: להלן גורמים שאפשר לפנות אליהם

מיניות ומניעת פגיעה בילדים ובבני המדריכות והרכזים ביחידה ל    א.
לבירור מספר  הייעוצי במשרד החינוך.- בשירות הפסיכולוגינוער 

 הטלפון של המדריכה המחוזית או הרכז המחוזי אפשר לפנות לטל'
לגב' הילה סגל, מנהלת . 02-5603234 ,02-5603244 ,02-5603171

=hilase@educationKgovKilהיחידה  אפשר לפנות בדוא"ל 

         טל' רוזנברג, אפשר לפנות גם אל הגב' דבורה  בחינוך הדתי
03-9306603 ,050-5664201.  

, כתובת אתר 03-6091920, 1-800-22-39-66 , טל'עמותת אל"י   ב.
  wwwKeliKorgKilהעמותה 

, דוא"ל *1202, טל' ארגוני הסיוע לנפגעי תקיפה מינית     ג.
rcc_sh@netvisionKnetKil, כתובת אתר האינטרנט=wwwKN202KorgKil  

פרויקט ליווי  .02-6780606 , טל' המועצה הלאומית לשלום הילד   ד.
, ncc@childrenKorgKil, דוא"ל 02-6797980  , טל'קרבנות עברה

  wwwKchildrenKorgKilאינטרנט הכתובת אתר 

, כתובת ippf@postKcom, דוא"ל 03-5101511 , טל'"דלת פתוחה"   ה.
  http:LLwwwKopendoorKorgKilאינטרנט האתר 

  

    ימי המשפחה  2.4

הזדמנות ללמידה משותפת על נושאי  מהווההפעילות בימי המשפחה 
הורות, משפחה וחינוך, לקידום היחסים בין מורים, הורים וילדים 

  בית הספר.ו ולהגדרה מחדש של הקשרים ההדדיים בין הבית לבין הגן

  האלה:בגורמים   לתכנון הפעילות בימי המשפחה אפשר להסתייע

היחידה לפיתוח  – י"יחידות האגף לתכניות סיוע ומניעה בשפ  א.
אקלים חינוכי מיטבי וצמצום אלימות, היחידה למניעת שימוש 

  לרעה בסמים, אלכוהול טבק, הפיקוח על תחום הורים. 

  .המקומיותברשויות חינוכיים -מנהלי השירותים הפסיכולוגיים    ב.

  .והיישוביים להורים ולמשפחההמרכזים הארציים, המחוזיים   ג.

  =

https://cms.education.gov.il/www.eli.org.il
mailto:rcc_sh@netvision.net.il
http://www.1202.org.il/
mailto:ncc@children.org.il
http://www.children.org.il/
mailto:ippf@post.com
http://www.opendoor.org.il/
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  .הגורמים הללו בהתאם ליכולתם של תהיה ההיענות לבקשות

  

                                                                           להיוועצות נוספת אפשר לפנות אל 
                                       מר מיכאל קיפניס, מדריך ארצי בתחום הורים בשפ"י, 

 jichaelki@educationKgovKil,דוא"ל 02-5602812טל' 

    

=לאומי למאבק בהומופוביה-היום הבין   2.5

, ח' באייר התשע"ג-ב לאומי למלחמה בהומופוביה חל-היום הבין
17.5.2012.=

יום זה מוקדש להעלאת המודעות לנושא ההומופוביה, להשפעותיה 
המזיקות ולדרכים להפחיתה ולצמצמה בחברה שלנו. בשבוע הלימודים 

להוראת  "כישורי חיים"שבו חל מועד זה יש להקדיש זמן במסגרת 
נושאים הקשורים לקבלת השונה, לבירור עמדות ותפיסות כלפי נערים 

ונה, להרחבת ידע בנושאים הקשורים ונערות בעלי זהות מינית ש
  על רקע זה.לשונות בזהות או בנטייה מינית ולמניעת אפליה כלפי נוער 

מיניות ומניעת ההיערכות לקראת היום היא באחריותה של היחידה ל
  בשפ"י.פגיעה בילדים ובבני נוער 

 ,באתר שפינ"ט אפשר למצוא מידע עדכני בנושא  המלחמה בהומופוביה
לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים, דפי הנחיות  לויותסדנאות ופעי

מדיניות של עקרונות ה, מאמרים רלוונטיים ולמטפליםלאנשי חינוך ו
  שפ"י בתחום הזה. 

  להלן הגורמים שאליהם אפשר לפנות לקבלת סיוע נוסף:

  info@hoshenKorg – חוש"ן  .א

=office@igyKorgKil – איגי  .ב

=info@orgKil – תהיל"ה  .ג

  

                                                            בשאלות  אפשר לפנות אל הגב' הילה סגל,
                              נוער,  מנהלת היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובבני

  hilase@educationKgovKilדוא"ל 

  =

mailto:Michaelki@education.gov.il
mailto:info@hoshen.org
mailto:office@igy.org.il
mailto:info@org.il
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  לאומי ללא עישון-היום הבין   2.6

ו', כ"ב בסיוון התשע"ג,  יצוין ביום לאומי ללא עישון-היום הבין
הוא יום שיא של הפעילויות למניעת עישון בבתי  . יום זה31.5.2013

הספר, שמטרתן לפתח בקרב הצעירים כישורי חיים וערכים שיסייעו 
  חיים בריאים. בידם לנהל 

במאמץ  התנדבותייםהומשרד החינוך שותף לגורמים הממלכתיים 
  לקדם את בריאות החברה בישראל ולהביא להפחתה בשיעורי העישון. 

  מים שאליהם אפשר לפנות לקבלת סיוע נוסף:להלן הגור

משרד החינוך, האגף לתכניות סיוע ומניעה בשפ"י, היחידה     א.
  02-5603233, 02-5603874טל' למניעת סמים, אלכוהול וטבק, 

, 02-6228880טל'  משרד הבריאות, המחלקה לחינוך וקידום בריאות,  ב.
02-6228864  

  03-5719577טל' , האגודה למלחמה בסרטן   ג.

     טל'  ,היחידה לחינוך וקידום בריאות, שירותי בריאות כללית  ד.
03-6923049  

  .03-5222543, טלפקס' הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת  ה.
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PK  אירגון ומינהל  

PKS   טכנולוגיית המידע ומחשוב  

פורטל  -חדשות ועדכונים ב"אוח"   3.6-5  )עג(
  האינטרנט של המשרד ובאתרי היחידות

  

 פורטל משרד החינוך -אוח     .1
 ל"אוח" 66עלון מקוון  –או"חודשי   א.

העלון עוסק  נשלח לכל העוסקים בחינוך. kewsietter (66עלון מקוון (
ידיעות, בעלון  בחג החנוכה, בצום עשרה בטבת ועוד. כמו כן אפשר למצוא

  אתר בחודש האחרון.ל חדשות ועדכונים שעלו 
  

=====

                               כתובת האתר:
http://wwwKeduKgovKil/owl/owlnewsSSKhtm  

==
  

 לכבוד החנוכה...  ב.

חג החנוכה, סיפור החשמונאים, נס פך השמן  על מידע מצוי באתר חנוכה 
להכין ממטעמי החג ולשחק במשחקים  נרות, אפשר ללמוד להכיןועוד. 

  הקשורים לתוכני החג.
  

  כתובת האתר: 
 wwwKeduKgovKil/hanuka  

  
  

http://www.edu.gov.il/owl/owlnews66.htm
http://www.edu.gov.il/hanuka
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 צום עשרה בטבת  ג.

על מספר סיבות לצום והעוסק בדף מידע באתר "על חורבן ונחמה" מצוי 
  .הקשורים בו האירועים ההיסטוריים

 כתובת האתר: 
http://cmsKeducationKgovKil/bducationCjp/rnits/joe/eurban/Tz

omot/AsaraTevetKhtm  

  

  

  אתרי היחידות     .2

 רשם הקרנות  א.

בגרפיקה ססגונית ובדף בית מזמין. לצד  אתר רשם הקרנות התחדש
השינוי הגרפי בוצעו עדכונים של התכנים הקיימים והתווספו תכנים 

  חדשים.

  

  כתובת האתר: 
http://cmsKeducationKgovKil/bducationCjp/rkfTp/hranot   

  

=חופש המידע  ב.

באתר חופש המידע פורסמה כמדי שנה חוברת דין וחשבון שנתי לשנת 
2012-2011 .  

  

  כתובת האתר:
 wwwKeduKgovKil/eofesh   

  

= =  

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/Hurban/Tzomot/AsaraTevet.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/Hurban/Tzomot/AsaraTevet.htm
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=מנהל כלכלה ותקציבים  ג.

אתר מינהל כלכלה ותקציבים התחדש בגרפיקה הכוללת דף בית ובו מידע 
  ופרסומים, עדכונים שוטפים, שאלות ותשובות נפוצות ועוד. 

  

  כתובת האתר: 
 http://cmsKeducationKgovKil/educationcms/units/minhalcalcala  

  

  אגף קליטת תלמידים עולים  ד.

אגף קליטת תלמידים עולים התחדש בגרפיקה ובדף בית נגיש וידידותי 
למשתמש. דף הבית כולל סרטון, מידע להורים בשפות שונות, גישה נוחה 

  לתכניות האגף ועוד.

  

                                                                  כתובת האתר: 
wwwKeduKgovKil//llim   

==
  

 מערכות     .3
 מערכת "מבט רחב"  א.

הנתונים במסך מערכת "מבט רחב" עוצבה מחדש ומציגה מעכשיו את כל 
  אחד!

מוסדות  ל מרכיבים מרכזיים במערכת החינוך:עמידע  משולב מערכת ב
תלמידים, כיתות, שעות תקן , עובדי הוראה ,(בתי ספר וגני ילדים)

 את המידע  שנה. 20ותקציב. חלק מהנתונים בעלי עומק היסטורי של עד 
 יל ועוד.מגזר, פיקוח, שכבת ג  כגון ,לנתח לפי מאפיינים שונים אפשר

אופי  פי-להמערכת מאפשרת להציג את המידע בצורת טבלה או גרף ע
המידע במערכת זו נסמך על המידע הרשום במאגרי  המידע המתבקש.

  המשרד ומהווה מידע סטטיסטי בלבד.

  

                                כתובת האתר:  
http://icKeducationKgovKil/mabatrachav  

http://ic.education.gov.il/mabatrachav
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5K  ביטחון ושעת חירום Iבטיחות  

5KN    בטיחות  

ריכוז עיקרי הנחיות הבטיחות לקראת      5.1-1 (עג)
  החורף

  
(ב) 6מסמך זה מרכז את עיקר הנחיות הבטיחות לחורף מתוך חוזר הוראות הקבע סב/

  .59-58, "הבטחת הבטיחות במוסדות חינוך", עמודים 2002

  

  הסברה לתלמידים לקראת עונת הגשמים

שהייה בחללים עקב  הסכנות העיקריות בעונת הגשמים הן דלקות, חנק   1.8.1
סגורים ובלתי מאווררים, סכנת טביעה במקומות מוצפים וסכנת היסחפות 

  בדרכים הנחצות על ידי ואדיות (גשרים איריים).

כללי על רה והדרכה לקראת עונת הגשמים יקיימו מחנכי הכיתות הסב  1.8.2
הבטיחות כדי לספק לתלמידים הבנה של הסכנות האופייניות לתקופה זו וידע  

ההסברה תותאם לגיל הילדים, והיא יכולה לשאת אופי של שיחה,  ן.למניעת
סדנה המועברת על ידי התלמידים עצמם (בכיתות הגבוהות) או כל אופי אחר, 

  לפי שיקול דעתו של המורה המחנך.

  מניעת דלקות אופייניות לחורף  1.8.3

  הגורמים העיקריים לפריצת שרפות בבית  א.

שימוש רב במכשירי חשמל ועומס יתר על שקעים, על כבלים ועל   )1
  .לוחות חשמליים עלול לגרום להתלקחות

מדי לרהיטים, לבגדים,  לעתים סמוכיםבית בחימום התנורי   )2
  להתלקחותם. עלולים לגרוםלשטיחים, לווילונות וכד' ו

, ועקב טלטולם לאחר לקויה תנורי נפט מתוחזקים לעתים בצורה  )3
להתפשטות  להישפך ולגרוםהנוזל הדליק עלול  הצתת האש

  שרפה.
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תנורי גז עלולים לגרום לדליפת גז ולהתהוות ריכוז גבוה שלו   )4
  באוויר, עד כדי הצתה או פיצוץ.

  כללי התנהגות ומניעה  ב.

  וש נכון במכשירי חשמליש להקפיד על שימ  )1

יש לשים לב למיקום תנור החימום, יש לאסור ייבוש או חימום   )2
  בגדים על ידי הנחתם בסמיכות מסוכנת לתנור החימום

חדר ולפתוח ת גז ביש לסגור את ברז הגז כאשר מריחים דליפ  )3
  מיד חלון

חשוב ביותר לוודא שיש מטפים וזרנוקים לכיבוי אש בבית הספר   )6
  יודעים איך להפעיל אותםים והתלמידים המורוש

נעילת נעליים או נעלי בית עם סוליית גומי  כאשר יש להקפיד על   )7
  כלשהו ינוגעים במכשיר חשמל

במקרה של כווייה יש להשתמש אך ורק במים קרים ולא   )8
  לקבלת עזרה ראשונה.מיד בתכשירים אחרים ולפנות 

  

הממונה הארצי על הבטיחות,                                        אפשר לפנות אל מר רותם זהבי,   בשאלות
  rotemza@educationKgovKilדוא"ל  ,02-5603001טל' 

  

   

mailto:rotemza@education.gov.il
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  ריענון הנחיות - בטיחות בחג החנוכה      5.1-2(עב) 

  

  להלן תזכורת לגבי הנחיות הבטיחות לתלמידים לקראת חג החנוכה. 

ההנחיות לקוחות מתוך חוזר הוראות הקבע "הבטחת הבטיחות במוסדות חינוך" 
  .2002(ב), פברואר 6סב/

לקראת חג החנוכה ינקטו מנהלי מוסדות החינוך אמצעי זהירות מיוחדים כדי למנוע 
מנהל האירוע בעת המסיבות ובחג עצמו. סיכוני אש ושרפה בפעולות ההכנה לחג, 

  את יישומם של הכללים האלה:יבדוק 

יש להקפיד שהחנוכיות לא תהיינה מחומרים דליקים, כגון עץ, מוצרי פלסטיק   א.
  וכד'.

  תלמידים ידליקו נרות אך ורק בנר דולק ולא בגפרורים.ה  ב.

ציב והרחק אם מניחים חנוכייה ליד החלון, יש להקפיד להניחה על משטח י  ג.
  מחומרים העלולים להידלק.

=אין לרקוד עם נרות דולקים.  ד.

יש להרחיק את החנוכיות מחומרים דליקים כמו וילון, מפה, ניירות. יש לוודא   ה.
מראש את יציבות החנוכייה והנרות שעליה. את החנוכייה מומלץ לשים על 

=מגש יציב מצופה נייר כסף.  

, שרק מבוגר ידליק את האש ויבצע את הטיגוןד בעת הכנת סופגניות יש להקפי  ו.
המחבתות. כל הפעולות  ו להיזהר מהתזת שמן ולהקפיד על יציבות הסיריםיש 

להכין במקום יש . מוריםהכנת סופגניות וטיגונן תהיינה בהשגחה צמודה של ל
  כיבוי אש.למטפה 

קערת השעווה הרותחת מהישג ידם של  להרחיק אתבהכנת נרות משעווה יש   ז.
  הילדים. חובה שמבוגר יכין את השעווה הרותחת.

  תהלוכות לפידים יבוצעו בכפיפות להנחיות הבטיחות באירועי אש.  ח.

  

רותם זהבי, הממונה הארצי על הבטיחות,                                          אפשר לפנות אל מר  בשאלות
 rotemza@educationKgovKilוא"ל , ד02-5603001טל' 

    

mailto:rotemza@education.gov.il
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5KO   בטיחות וזהירות בדרכים  

פעילות הסברה בנושא נהיגה זהירה     5.2-5(עג) 
לקראת חנוכה ולקראת חגיגות השנה 

  האזרחית החדשה

ופעמים רבות הן מלוות בשתיית ראש השנה האזרחית בפתח, מסיבות חג החנוכה ו
בקרב כלל הנהגים  להתנהגות מסוכנת בכביש גרוםל המשקאות אלכוהוליים העלול

להיות שבדמם אלכוהול עלולים  24-17 נינהגים ב. נהגים צעיריםובמיוחד בקרב 
הדבר נובע . שבדמם רמת אלכוהול דומההנהגים  יתרממעורבים בתאונות יותר 
מן  על תפקודם החל  השפעתו של האלכוהול ששתותם למהשילוב בין חוסר מודעו

הטיפה הראשונה לבין מאפייני התנהגות נוספים של נהגים צעירים, כגון לחץ חברתי, 
  . היסח דעת, חוסר ניסיון בנהיגה ועוד

במידע לצייד את התלמידים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות חשוב אפוא 
את הצורך בהימנעות מנסיעה עם  דגישזור ולה, לחבנושא שתיית אלכוהול והשפעתו

גם את החוק  זכירנהג ששתה אלכוהול ועם נהג עייף לאחר מסיבות ובילויים ולה
  האוסר על נהיגה לאחר שתיית אלכוהול.

במהלך חודש דצמבר המורים מתבקשים לדון עם התלמידים בכיתות בנושאים 
  אלה:ה

  נהיגה בשעות החשיכה ובימי החורףבקשיים  ·

"אם שותים (יציאה למסיבות ולבילוי עת נהג תורן שלא שתה אלכוהול ב מינוי ·
  )"!בשביל זה יש חברים .לא נוהגים

לנוסעים, גם הן לנהג והן  – חגורות בטיחות בכל נסיעה תריחגיבותה של חש ·
    חגירת חגורות בטיחות אזכור החוק המחייבווגם מאחור  מלפנים  במושבים

  בטיחותהעל התנהגות הנוסעים על איכות הנהיגה ול שהשפעתם של לחץ חברתי ו ·

 פי נורמות ערכיות ומניעת אלימות -פי החוק ועל-התנהגות בדרך על ·
אודות קווי על עידוד השימוש בקווי לילה או במוניות (מידע   –באין נהג תורן  ·

======בכתובת באינטרנטהלילה, מסלולי קווים ושעות הפעילות אפשר למצוא 
hav-laylaKcoKilטל, סבוק או במוקד המידע הארצי לתחבורה ציבוריתי, בפי '

8787*(.  
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הספר מתבקשים להנחות את מחנכי הכיתות לקיים פעילויות ודיונים -מנהלי בתי
בנושא ההתנהגות הבטיחותית בנסיעה והימנעות מנהיגה החינוך במסגרת שיעורי 

  תחת השפעת אלכוהול וחומרים ממכרים.

עזר בממונים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות, יוהמורים יכולים לההמחנכים 
בחומרי הלמידה . אפשר להשתמש הספר-ברכזים לבטיחות בדרכים וביועצות בתי

מערך באוגדן "שעה קלה על נהיגה" ובי"א, -בטיחות בדרכים לכיתות ט', י' ונושא הב
לבטיחות בדרכים ואגף  השיעורים "אלכוהול ונהיגה" שפורסם ע"י הרשות הלאומית

  .זה"ב

בשיתוף מתנדבי ית"מ (יחידות  ,כי המשטרה תלמידיםכן כדאי ליידע את ה כמו
למנוע נהיגה  כדי תנועה מתנדבים), תבצע אכיפה מוגברת בלילות החג במרכזי הבילוי

  כשירים והתנהגות בלתי חוקית.-של נהגים בלתי

  

  

            למצוא  נושא אפשרמידע נוסף, תכניות, פעילויות וחומרי למידה ב
האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים בכתובת  באתר

http://cmsKeducationKgovKil/educationcms/units/wahav 

   

https://cms.education.gov.il/educationcms/units/Zahav
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TK  חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי=

TKO   התנדבות  

  עידוד "תורמי הדם הצעירים"    7.2-1(עג) 

  
תרומת דם על מרכיביו השונים יכולה להציל חיים. מקור הדם לעירוי מידי הוא 
תרומות דם הניתנות בהתנדבות בלבד. מאחר שדם אינו מיוצר במעבדה ואין לו 
תחליף, רק תרומת דם מאדם אחד יכולה להציל אדם אחר. כדי לענות על 

  מנות דם בכל יום. 1200-כש להתרים מערכת הבריאות בארץ י  צורכי

לאומי כ"שנת תורמי -ידי איגוד תורמי הדם הבין-לאור הצלחת הפעילות שהוכרזה על
 17הדם הצעירים", הוחלט להמשיך את המאמץ ולעודד תרומת דם של תלמידים בני 

תרומות  15,000-כ רק ומעלה. מסורת תרומת הדם אמנם קיימת בבתי הספר, אך
מתלמידים מדי שנה. מינהל החברה והנוער קיבל על עצמו לעודד מתקבלות  דם

ולהרחיב את הפעילות בקרב התלמידים, בסיוע בנק הדם בישראל וארגון המתנדבים 
 של תורמי הדם בישראל ובשיתוף מועצת התלמידים והנוער הארצית.

תרומת הדם בין כותלי בית הספר מחנכת להתנדבות, למתן בסתר ולעשיית חסד 
דדת אורח חיים של נתינה. הנוער יוכל אף להיות מעורב בעידוד תרומות דם ומעו

  בקרב אוכלוסיית המבוגרים הסובבת את בית הספר, צוותי מורים והורי התלמידים.

   

  הנחיות לביצוע ההתרמה

בשעת חינוך, במסגרת  –ערכית כהכנה להתרמה -יש לייחד זמן לפעילות חברתית     א.
  הסברה ייחודית. תחומי הדעת או בפעילות

בכל בית ספר ימונה איש צוות שיהיה אחראי על הזמנת ניידת בנק הדם ועל     ב.
  ארגון ההתרמה בתיאום עם מערכת הלימודים בבית הספר.

דקות בין צוות בית הספר לבין מדריך מטעם ארגון  30-יתואם מועד למפגש של כ    ג.

  המתנדבים של תורמי הדם בישראל לשם הסבר והנחיה.

דקות עם נציג ארגון  15-לקראת מועד ההתרמה חובה לתאם מפגש של כ    ד.

  למתן הסבר והדרכה רפואית לתלמידים המתנדבים לתרום מדמם.  התורמים
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י"ב יפעלו בקרב חבריהם לעידוד ההתרמה -חברי מועצת התלמידים מכיתות י"א    ה.
  בארגונה.  ולסיוע

ללא אישור זה לא ורים לתרומת הדם. לפני ההתרמה יציג כל תלמיד אישור ה    ו.
  יורשה התלמיד לתרום דם.

  

  הענקת גביע נודד לבית הספר שבו ייתרמו תרומות הדם הרבות ביותר

התנדבותית המובלת על ידי -מומלץ להפוך את אירוע תרומת הדם לפעילות חברתית
מועצת התלמידים בבית הספר. חשוב לרתום להתרמה את המורים, ההורים 

  הבית ספרית כולה. והקהילה

הגביע הנודד יוענק בטקס קבוע כחלק מאירוע שנתי כולל של מועצת התלמידים 
והנוער הארצית. הגביע יוענק למועצת התלמידים בבית הספר שיזכה בניקוד הגבוה 

  ביותר על פי התבחינים האלה:

ומעלה  17שיעור התרומה הבית ספרי בהתאמה למספרם של התלמידים בני  ·
  תרום דם שיכולים ל

קיום פעילות הדרכה או הרצאה לתורמים על ידי נציג מתנדב מטעם ארגון  ·
  המתנדבים של תורמי הדם בישראל או מטעם שירותי הדם  

  שיתוף בני משפחה ומכרים של התלמידים בהתרמה ·

  פרסום האירוע בקהילה ושיתופה באירוע הבית ספרי ·

  תרמה, כמו למשל כיבודקבלת תרומות שאינן כספיות לשם קיומו של אירוע הה ·

  איכות תיעוד האירוע ·

  רעיונות מקוריים לעידוד התורמים. ·

בוועדת השיפוט ישתתפו נציגי מועצת התלמידים בבית הספר, הרכז החברתי של בית 
  הספר ונציג מוועדת שיפוט מחוזית שתוקם על ידי כל מחוז במינהל החברה והנוער.

פוט, בתנאי שרובן ייתרם על ידי מספר תרומות הדם יהווה המרכיב העיקרי בשי
התלמידים. בטופס הדיווח יירשם מספר התלמידים שתרמו דם וכן מספר התורמים 
האחרים. בסיום ההתרמה יירשם וייחתם המספר הכולל של התרומות בידי נציג 

  שירותי הדם.

  טופס רישום ופירוט תהליך השיפוט יישלח לבתי הספר המעוניינים בכך.

הגביע יוענק לבית הספר הזוכה בטקס ארצי בשיתוף מנכ"ל מד"א ומנהלת שירותי 
ארגון תורמי דם מתנדבים בישראל ויזם  –הדם של מד"א, יושב ראש ארגון את"ד 

  הפרויקט, מר שמעון רדליך. 
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תיאום מועד התרמת הדם ייעשה בין הנהלת בית הספר לבין שירותי הדם של מד"א. 
  דש מאי.התחרות תתקיים עד חו

  

                                        למידע נוסף אפשר לפנות אל אנשי הקשר בשירותי הדם:
                          ,03-5300412מר דרור ריכטר, מתאם התרמות דם ארצי, טל'

            הגב' אורלי אבן, מזכירות את"ד (ארגון תורמי דם מתנדבים בישראל), 
                                                                                                  ,03-530468טל' 

    וכן אל הגב' הדרה רוזנבלום, מפקחת ארצית על מנהיגות נבחרת וייצוגית, 
  hdararo@educationKgovKil, דוא"ל  050-6282958טל'  

 

   

mailto:hdararo@education.gov.il
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TK9   פעילות חברתית וקהילתית  

יישום תכנית הליבה לשעות חינוך     7.9-3 )ג(ע
י"ב לטיפוח שייכות, מימוש -לכיתות ז'

כסלו בחודש עצמי ומעורבות חברתית 
  )מבר(דצ

  

  בראייה בית ספרית יישום -שייכות וסולידריות     .1

), 10.12בכסלו), יום זכויות האדם (: יום הזיכרון לדוד בן גוריון (ו' תאריכים
  (כ"ה בכסלו) חנוכה

, אמינות, הגינות, ערבות דאגה לזולת ולסביבהכבוד למורשת,  :לציון ערכים
 צבאי, שירות לאומי או שירות אזרחי הדדית, אזרחות פעילה, שירות

  משמעותי 

  .ניהול דיוני דילמה, קבלת החלטות :מיומנויות

ללימודים עומדים ערכי השייכות והסולידריות. במהלך במוקד החודש הרביעי 
  החודש תעסוק כל שכבה בערכים אלה בהקשר לנושא השנתי שלה.

  

  שייכות וסולידריות

חשובה כלפיו האדם הוא יצור חברתי, והתייחסותם של הסובבים אותו 
ו. לכן תחושת שייכות היא צורך בסיסי עבורו. תחושת שייכות ומשמעותית ל

ידת ההרגשה האישית של חברי הקבוצה לגבי היותם מקובלים, מוגדרת כמ
של תורמת לביטחון העצמי  היאמכובדים ונתמכים בסביבה החברתית שלהם. 

,  מבוססת יותר. ככל שתחושת השייכות שלו וולתחושת המסוגלות שלהאדם 
  טוב יותר בכל תחומי החיים. מתפקד האדם

בין חבריה של קבוצה. תחושת סולידריות משמעה חיבור וזיקת רגש עמוקה 
 הסולידריות תורמת ללכידות ולצמצום קונפליקטים ועימותים בקבוצה. 

לדמות את הסולידריות ל"חישוק שעל החבית", כלומר כגורם מלכד  אפשר
  עת מרסן ומגביל. ב-ובהומהדק 

ההנחה היא שחיזוק תחושת השייכות והסולידריות בקרב התלמידים כלפי 
 משפחה, חברים, קהילה, עם, מדינה – קיפים אותםמכלול המעגלים המ
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תגרום להם להיות אכפתיים כלפי הסובבים אותם ובעלי  - והאנושות כולה
  נכונות לפעול ולתרום לזולתם.

        

  שכבתייםוהדגשים תכנים     . 2

  כיתה ז': אני שייך 

ואת הקשר שלהם התלמידים יבררו לעצמם את מעגלי השייכות שלהם 
  גיל בר/בת המצווה. ו של ידונו במשמעות. כמו לעם היהודיולמשפחה, לקהילה 

  כיתה ח': שיתוף פעולה ועבודת צוות

במסגרת ההתמקדות בזהות חברתית יעסקו התלמידים בשייכות, בסולידריות 
וביצירת קשרים חברתיים במסגרת הכיתה והקבוצה החברתית. כמו כן 

ועבודת צוות וירכשו כלים לקבלת  יתרגלו מיומנויות של שיתוף פעולה
  החלטות ולביצוע משימות קבוצתיות משותפות. 

  כיתה ט': כל ישראל חברים

תרבותית -בכיתה ט' יתבוננו התלמידים במעגל הרחב יותר של שייכות לאומית
כמו כן  וילמדו על גילויי ערבות הדדית בקרב העם היהודי בישראל ובתפוצות.

  לייה וביחס לעולים חדשים.ידונו בסוגיות של קליטת ע

  כיתה י': להיות אזרח

, יםבוגר יםכאזרח ובנערה קבלת תעודת זהות היא ביטוי להכרת המדינה בנער
האירוע  לשמירת החוק ולמעורבות פעילה בחיי החברה והמדינה.  יםהמחויב

חובותיו של בזכויותיו ולדון בהזדמנות להבהיר את משמעות האזרחות ו מעלה
האזרח ולחזק את תחושת השייכות, המעורבות והמחויבות של התלמידים 

  למדינת ישראל. 

  כתה י"א: הכנה לשירות משמעותי

בכיתה י"א מתחיל תהליך של הכנת בני הנוער לשירות צבאי, לאומי או אזרחי 
  במגמה לחזק את נכונותם ומוכנותם לשירות משמעותי ותורם. 

  רות משמעותי: ממדים ערכיים, אתיים ומוסריים כיתה י"ב: הכנה לשי

הם יעסקו במגוון  של התלמידים לקראת שירות משמעותיבהמשך הכנתם 
  ערכיים שונים. יםדילמות מוסריות העולות במהלך השירות בהקשר

 פעילות ייחודית לחמ"ד: מעורבות חברתית ונתינה
ויכולת נתינה מעורבות חברתית, תחושת שייכות ואכפתיות כלפי הסביבה 

לזולת הם יסוד מרכזי בטיפוח זהותו של מתבגר, כפי שהדברים באים לידי 
ביטוי בדבריו של ויקטור פרנקל בספרו "האדם מחפש משמעות": "הקיום 

לעולם האדם מופנה או מכוון אל משהו או אל  …תלוי בהתעלות מעבר לעצמי
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אל יצור אחר מישהו שאינו הוא עצמו; אל משמעות שיש להגשים אותה או 
שיש לפגוש אותו, אל עניין שיש לשרת אותו או אל אדם שיש לאהוב אותו. רק 
אם חווה האדם את ההתעלות הזאת מעבר לעצמו בהווייתו האנושית, הרי 

 הוא אנושי באמת או נעשה ישות עצמית אמיתית."
מטרת הפעילויות השונות בנושא זה היא לעורר ולחזק מחויבות אישית 

  ברתית וכן לטפח מיומנויות והיבטים מעשיים של יכולת הנתינה.ומעורבות ח

  פעילויות חודש כסלו/דצמבר מצויות באתר מינהל החברה והנוער בכתובת  
http:LLmeydaKeducationKgovKilLfilesLnoarLtabledecKdoc  

  

בה השנתית הכוללת ערוכה בטבלה ומצויה באתר מינהל החברה תכנית הלי
  והנוער בכתובת

http://cmsKeducationKgovKil/bducationCjp/rnits/koar/Techumei
eaminhal/ChinuchChevrathi/tochlibaKhtm                                                           

               (ב), 3בחוזר הוראות קבע תשע/ 7.9-6הנחיות בנושא מפורטות בסעיף 
המצוי בכתובת   

http://cmsKeducationKgovKil/bducationCjp/Applications/jankal/
btsjedorim/T/T-9/eoraotheva/h-OMNM-Pb-9-T-SKhtm    

  

   

https://meyda.education.gov.il/files/noar/tabledec.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
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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המחוזיים לחינוך חברתי קהילתי  ממוניםללפרטים נוספים בנושא יש לפנות 
 :תלמידים ונוער

  

ממונה ארצית, חינוך חברתי 

  חיה שפירא  –קהילתי 

050-6283573  hayasha@educationKgovKil=

=avrahambe@educationKgovKil 050-6282678  אברהם בן שושן  – צפוןמחוז 

=
  רנשטייןוגילה ב  – חיפהמחוז 

  

050-6283577  gilabo@educationKgovKil=

=veredfi@educationKgovKil  050-6282987  ורד פינקלשטיין – ת"אמחוז 

==tamarshlomo@gmailKcom  050-6283435  תמר שלמה – מרכזמחוז 

tamarshl@educationKgovKil=
=aliha@educationKgovKil  050-6282384  עלי הייכל –חברה ערבית 

=zjafa@wallaKcoKil 050-6282454  יפה צדקיהו  –מחוז ירושלים 

yafati@educationKgovKil=
  רינה מסיקה  – דרוםמחוז 

  

050-5282795  rinamesika@wallaKcom==

rinama@educationKgovKil=
=anatz@kfar-olamiKorgKil  050-6225287  ענת זמל  –מגזר התיישבותי 

  

  

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

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

 

=
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UK  עובדי הוראה ועובדי חינוך  

UK5   תנאי שירות  

תמריצים לעובדי הוראה באזורי     8.5-4 )ג(ע
  העדיפות הלאומית בשנה"ל התשע"ג 

  
  תמריצים למורים    א.

, לא ניתנים תמריצים  לעובדי הוראה 1.3.2007י"א באדר התשס"ז, -החל מ
העדיפות שהוגדרו טרם מועד זה כאזורי  םעובדים באזוריווחינוך המתגוררים 

מיום כ"ט בשבט  11163/03הלאומית. זאת בעקבות החלטת בג"צ מס' 
, הקובעת שיש לבטל את מעמדם של אזורי העדיפות 27.2.2006התשס"ו, 

הלאומית כפי שנקבעו בהתאם לקריטריונים שנהגו עד למועד הגשת העתירה 
=לבג"צ.

וחינוך שלא קיבלו תמריצים בעבר ואשר  בדי הוראההוראה זו חלה על עו
  .1.3.07הגישו בקשות לגף התמריצים לאחר י"א באדר התשס"ז, 

עובדי הוראה שקיבלו תמריצים עד לשנת הלימודים התשס"ז (כולל), ימשיכו 
שנת גם בשקיבלו עד לאותו מועד (התשס"ז) רק את אותם תמריצים לקבל 

"הודעות  ג. התמריצים יינתנו בהתאם לנהלים שנקבעו בחוזר מנכ"ל התשע"
  .8.5-1, סעיף 1ומידע" סז/

  

  תמרוץ ותגמול מיוחדים ("חוזים אישיים")    ב.

התשע"ב, תופעל מערכת תמרוץ גם בשנה"ל התשע"ג, כבשנת הלימודים 
מיוחדים בכל אזורי העדיפות הלאומית כפי שנקבעו בהחלטת  ותגמול

רשימת  –. ראה נספח א' 3.12.09הממשלה מתאריך כ"ו בכסלו התש"ע, 
  היישובים.

  הנהלים המפורטים מטה מבטלים את כל ההוראות והנהלים הקודמים בנדון.

  

  

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sg1h8_5_1.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sg1h8_5_1.htm
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  נהלים  . 1

יאושרו על פי הקריטריון המרכזי של מחסור תמרוץ ותגמול מיוחדים   א.
מוכח במורים במקצועות הליבה (מתמטיקה, אנגלית, מדעים 
ומקצועות אחרים כפי שייקבעו ע"י משרד החינוך בהתאם לצורכי 
המערכת) ועל פי מודל שגובש בהנהלת המשרד, שנקבע לפי המדד 

  אקונומית של היישוב.-הפריפריאלי והרמה הסוציו

ובדי הוראה המצטיינים בעבודתם, שיש הוכחות על יומלצו ע  ב.
  רמת ההישגים של תלמידיהם. הצלחתם בקידום

תמרוץ ותגמול מיוחדים יינתנו רק למוסדות החינוך הממלכתי   ג.
ובחטיבה העליונה רק למורים המופיעים בפרופיל  דתי, -והממלכתי

המגישים לבגרות והמלמדים את מקצועות ההמוסד ורק במוסדות
  .הליבה

תמרוץ ותגמול מיוחדים מיועדים לעובדי הוראה שאינם גרים ביישוב   ד.
או לעובדים שמתגוררים ביישוב ולא לימדו בו (במקרים חריגים 
ביותר, כגון כשמדובר באזור מרוחק במיוחד, במקצוע נדרש או 
במורה מצטיין שיש הוכחות על שיפור ההישגים הלימודיים של 

ור מורים המתגוררים ועובדים תלמידיו, תיבדק אפשרות לאיש
ביישוב, בכפיפות להחלטה ולאישור של כל חברי הוועדה במטה 

  המשרד).

האישור להעסקה במסגרת של תמרוץ ותגמול מיוחדים תקף לשנה   ה.
שנים  3-אחת ואחריה הוא ייבחן מחדש. ככלל, האישור יוגבל ל

ו (במקרים חריגים ביותר, כגון כשמדובר באזור מרוחק במיוחד א
במקצוע ליבה ואין מורה אחר שיכול ללמדו, תיבדק אפשרות 

ולאישור  של כל חברי  שנים, בכפיפות להחלטה 3-להעסקה מעבר ל
  הוועדה במטה המשרד).

התוספת בגין תמרוץ ותגמול מיוחדים תשולם עד גובה משרה מלאה   ו.
  אחת בלבד.

על היקף המשרה הכולל של עובד ההוראה ושל המנהלים לא יעלה   ז.
היקף המשרה המותר על פי הנהלים, בהתאם לתנאי העסקתם (טרום 
רפורמה, "אופק חדש", "עוז לתמורה" חלקי/מלא). כלומר, מנהל או 
מורה שהיקף משרתם יעלה על היקף המשרה המותר לא יאושרו 

  לתמרוץ ולתגמול מיוחדים.
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  מודל ההקצאה להפעלת תמרוץ ותגמול מיוחדים  . 2

 קבוצות כמפורט להלן, על פי המודל שגובש לפי מדד 4-להיישובים חולקו 
 1אקונומי על פי אשכול הלמ"ס (בקבוצה -הפריפריאליות והמדד הסוציו

  התמרוץ היא הגבוהה ביותר): רמת

, במצטבר 1-יישובים שהמדד הפריפריאלי שלהם שווה או גדול מ  א.
  מחסור במורים  לתנאי של

, במצטבר 1-ל 0.75הוא בין יישובים שהמדד הפריפריאלי שלהם   ב.
  מחסור במורים לתנאי של

       או שווה  0.75-יישובים שהמדד הפריפריאלי שלהם הוא קטן מ  ג.
, במצטבר לתנאי 5-ל 1והמדד שלהם באשכול הלמ"ס הוא בין  0.75-ל

  של מחסור במורים

 0.75-או שווה ל 0.75-יישובים שהמדד הפריפריאלי שלהם קטן מ  ד.
, במצטבר לתנאי של 10-ל 6אשכול הלמ"ס הוא בין והמדד שלהם ב
  מחסור במורים.

  

  רמות התשלום  . 3

בכל קבוצת יישובים תהיה תוספת דיפרנציאלית לשכר המשולב כמפורט 
  להלן:

קבוצה   עובדי הוראה

1  

קבוצה 

2  

קבוצה 

3  

קבוצה 

4  

לעובדי הוראה, למנהלים ולסגני 
מנהלים שאינם מועסקים במסגרת 

  הרפורמה

70%  50%  30%  25%  

לעובדי הוראה המועסקים במסגרת 
  "אופק חדש"

39%  28%  19%  14%  
  

למנהלים ולסגני מנהלים המועסקים 
  "אופק חדש"במסגרת 

21%  15%  10.5%  7.5%  
  

לעובדי הוראה וסגנים המועסקים 
  ברפורמה מלאה "עוז לתמורה"ב

50%  36%  21%  18%  
  

לעובדי הוראה וסגנים המועסקים 
ברפורמה חלקית  לתמורה"ב"עוז 

  (פעימה שנייה)

58%  42%  25%  21%  
  

 ב"עוז לתמורה"למנהלים המועסקים 
  ברפורמה מלאה וחלקית

70%  50%  30%  25%  
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  להלן הטבלה המפרטת את רכיבי השכר:

רכיבי השכר הנכללים בבסיס לחישוב   עובדי הוראה
  התמרוץ המיוחד

עובדי הוראה, מנהלים וסגני מנהלים 
  מועסקים במסגרת הרפורמהשאינם 

, תוספת 94שכר משולב, תוספת תגבור 
, 2011, תוספת 2008, תוספת 2001

(עבור עובדי  2011תוספת שחיקה 
הוראה המועסקים בחטיבה העליונה 

  בלבד)
עובדי הוראה המועסקים במסגרת 

  "אופק חדש"
  "אופק חדש" –שכר טבלאי 

מנהלים וסגני מנהלים המועסקים 
  חדש" "אופקבמסגרת 

  "אופק חדש" –שכר טבלאי 

עובדי הוראה וסגנים המועסקים 
  ברפורמה מלאה "עוז לתמורה"ב

, תוספת 94שכר משולב, תוספת תגבור 
, 2011, תוספת 2008, תוספת 2001

(עבור עובדי  2011תוספת שחיקה 
הוראה המועסקים בחטיבה העליונה 
בלבד), תוספת "עוז לתמורה" בשיעור 

42%   
הוראה וסגנים המועסקים עובדי 

  ברפורמה חלקית "עוז לתמורה"ב
, תוספת 94שכר משולב, תוספת תגבור 

, 2011, תוספת 2008, תוספת 2001
(עבור עובדי  2011תוספת שחיקה 

הוראה המועסקים בחטיבה העליונה 
בלבד), תוספת "עוז לתמורה" בשיעור 

21%  
 "עוז לתמורה"מנהלים המועסקים ב

  קיתברפורמה מלאה וחל
, תוספת 94שכר משולב, תוספת תגבור 

, 2011, תוספת 2008, תוספת 2001
(עבור עובדי  2011תוספת שחיקה 

הוראה המועסקים בחטיבה העליונה 
  בלבד). 

* למען הסר ספק: תוספת "עוז 
 אינה נכללתלתמורה" למנהלים 

  בבסיס כאמור.

  

ופיעים הנהלים והקריטריונים, רשימת היישובים והטפסים הנדרשים מ
גם באתר "אוח" של משרד החינוך, בלשונית "מערכת שירות לציבור", 

  תחת הכותרת "תמריצים". 

  

  .02-5604771/2טל'  בשאלות אפשר לפנות אל גף תמריצים למורים
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  לאומיתהעדיפות היישובים באזורי הרשימת    'נספח א
  

  
סמל 

 יישובהשם  יישובה
סמל 

 רשותהשם  רשותה
רמת 

 תמריץה
N=9670=שבט אבו ג'ווייעד)( =2 אבו בסמה=6700000 

=3 אבו סנאן=4739  אבו סנאן=4739=2

)אבו סריחאן (שבט=9357=3 =3 אבו בסמה=6700000 

)אבו עבדון (שבט=9589=4 =3 אבו בסמה=6700000 

5=N042N=אבו עמאר (שבט( =2 אבו בסמה=6700000 

)בו עמרה (שבט=9324=6 =3 אבו בסמה=6700000 

)קורינאת (שבטאבו =9688=7 =3 אבו בסמה=6700000 

8=N3425=אבו קרינאת (יישוב( =2 אבו בסמה=6700000 

)אבו רובייעה (שבט=9662=9 =3 אבו בסמה=6700000 

N0=96N3=אבו רוקייק (שבט( =3 אבו בסמה=6700000 

NN=N2757=2 משגב=5600000 אבטליון=

N2=NNN55=2 מרום הגליל=200000 אביבים=

N3=20529=3 הגלבוע=800000 אביטל=

N4=N2203=2 מעלה יוסף=5200000 אבירים=

N5=N08N9=2 מעלה יוסף=5200000 אבן מנחם=

N6=40NN3=7 אבני איתןN00000=2 גולן=

N7=37937=3 שומרון=7200000 אבני חפץ=

N8=3786N=4 מגילות ים המלח=7400000 אבנת=

N9=N3NN0=אשכול=3800000 אבשלום N=

=3 הר חברון=7800000 אדורה=37598=20

2N=NN3N=3 הגלבוע=800000 אדירים=

22=N0686=2 מטה אשר=400000 אדמית=

23=40N05=7 אודםN00000=גולן N=

24=N0462=אשכול=3800000 אוהד N=

25=N358N=3 אבו בסמה=6700000 אום בטין=

26=NN080=3 הגלבוע=800000 אומן=

27=3N5=3 אופקיםN5=3 אופקים=

28=N2948= 2 מרום הגליל=200000 הגנוזאור=

=N שער הנגב=3700000 אור הנר=679=29

30=40N39=7 אורטלN00000=גולן N=

3N=4036=אשכול=3800000 אורים N=

32=N3300=4 עמק יזרעאל=900000 אחוזת ברק=

=2 מטה אשר=400000 לימן=6742=32

=4 מטה אשר=400000 אחיהוד=7856=33

)אטרש (שבט=9654=34 =3 אבו בסמה=6700000 

=N שער הנגב=3700000 איבים=3384=35

=2 הגליל העליון=N00000 איילת השחר=778=36

=2 מטה אשר=400000 אילון=2949=37
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סמל 

 יישובהשם  יישובה
סמל 

 רשותהשם  רשותה
רמת 

 תמריץה
38=NN262=חבל אילות=5300000 אילות N=

=4 הגליל התחתון=300000 אילניה=497=39

=N אילת=26005 אילת=26005=40

4N=37622=3 שומרון=7200000 איתמר=

=3 אכסאל=4788 אכסאל=4788=42

=N גולן=7N00000 רום-אל=40030=43

44=N3599=3 אבו בסמה=6700000 אל סייד=

45=330N=4 עמק הירדן=600000 אלומות=

46=NN825=4 עמק יזרעאל=900000 אלון הגליל=

=3 שומרון=7200000 אלון מורה=35790=47

=3 גוש עציון=7600000 אלון שבות=36046=48

49=429N=4 עמק יזרעאל=900000 אלוני אבא=

50=40N70=7 אלוני הבשןN00000=גולן N=

5N=2857=4 עמק יזרעאל=900000 אלונים=

=2 גולן=7N00000 עד-אלי=40022=52

53=N2484=חבל אילות=5300000 אליפז N=

=2 מבואות החרמון=5500000 אליפלט=7302=54

=4 מגידו=N300000 אליקים=6825=55

56=NN254=2 עמק הירדן=600000 אלמגור=

=4 מגילות ים המלח=7400000 אלמוג=35568=57

58=603N=2 מעלה יוסף=5200000 אלקוש=

59=N0645=2 מרום הגליל=200000 אמירים=

60=N2534=2 מבואות החרמון=5500000 אמנון=

6N=40N2N=7 אניעםN00000=גולן N=

=3 אבו בסמה=6700000 )אסד (שבט=9605=62

=3 אעבלין=5298 אעבלין=5298=63

=3 אבו בסמה=6700000 )אעצם (שבט=9639=64

=3 אבו בסמה=6700000 )אפיניש (שבט =9597=65

66=430N8=7 אפיקN00000=2 גולן=

67=N768=2 עמק הירדן=600000 אפיקים=

68=3N37=4 מטה אשר=400000 אפק=

=4 אפרתה=36509 אפרתה=36509=69

70=70N3=2 התחתוןהגליל =300000 ארבל=

7N=35980=4 ערבות הירדן=7500000 ארגמן=

72=7N46=שער הנגב=3700000 ארז N=

=4 אריאל=35709 אריאל=35709=73

74=7NN=3 מרחבים=4200000 אשבול=

75=N2765=4 משגב=5600000 אשבל=

76=N990=2 עמק הירדן=600000 )איחוד( אשדות יעקב=

77=N883=2 הירדןעמק =600000 )מאוחד( אשדות יעקב=
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 תמריץה
78=NN882=2 משגב=5600000 אשחר=

79=202N4=3 מרחבים=4200000 אשל הנשיא=

80=NN528=2 רמת נגב=4800000 אשלים=

8N=N2567=4 מטה אשר=400000 אשרת=

82=2N6=חבל אילות=5300000 באר אורה N=

83=N278N=רמת נגב=4800000 באר מילכה N=

84=9000N=9000 באר שבעN=3 באר שבע=

=N אשכול=3800000 בארי=3996=85

=4 מטה אשר=400000 בוסתן הגליל=5595=86

=3 נג'יידאת-בעיינה=4820 נוג'ידאת-בועיינה=4820=87

88=400N4=400 בוקעאתאN4=בוקעאתה N=

=3 מרחבים=4200000 בטחה=7625=89

=3 מכסור-ביר אל=9985 מכסור-ביר אל=9985=90

9N=N3482='2 אבו בסמה=6700000 ביר הדאג=

92=368N=2 מרום הגליל=200000 ביריה=

93=3574N=3574 בית אלN=3 בית אל=

=3 הגלבוע=800000 בית אלפא=950=94

=2 בית ג'ן=4804 בית ג'ן=4804=95

=N שדות נגב=3900000 בית הגדי=7237=96

=N מבואות החרמון=5500000 בית הלל=3228=97

=4 מטה אשר=400000 בית העמק=5728=98

=4 מגילות ים המלח=7400000 בית הערבה=36459=99

N00=2428=3 הגלבוע=800000 בית השיטה=

N0N=3533=4 עמק יזרעאל=900000 בית זיד=

N02=N438=2 עמק הירדן=600000 בית זרע=

N03=2659=4 עמק המעיינות=700000 בית יוסף=

N04=4309=4 עמק יזרעאל=900000 בית לחם הגלילית=

N05=5983=4 בית קמהN00000=4 בני שמעון=

N06=3657=4 הגליל התחתון=300000 בית קשת=

N07=NN627=4 הגליל התחתון=300000 בית רימון=

N08=92007=3 בית שאן=92007 בית שאן=

N09=2485=4 עמק יזרעאל=900000 בית שערים=

NN0=37804=3 ביתר עילית=37804 ביתר עילית=

NNN=943=4 עמק יזרעאל=900000 בלפוריה=

NN2=7N20=4 מטה אשר=400000 בן עמי=

NN3=40N54=7 בני יהודהN00000=2 גולן=

NN4=9449=3 בסמת טבעון=9449 בסמת טבעון=

NN5=4838=3  == בענה=

NN6=5892=2 מטה אשר=400000 בצת=

NN7=36N29=4 ערבות הירדן=7500000 בקעות=
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 תמריץה
NN8=NN9N6=2 מרום הגליל=200000 בר יוחאי=

NN9=4283= שער הנגב=3700000 חילברור N=

N20=20602=4 ברושN00000=4 בני שמעון=

N2N=37N0N=3 שומרון=7200000 ברכה=

N22=6676=ברעם N00000=2 הגליל העליון=

N23=N4N2=3 הגלבוע=800000 ברק=

N24=37945=3 גוש עציון=7600000 בת עין=

N25=N2922=מכר-ג'דיידה N2922=3 מכר-ג'דיידה=

N26=4853=3 ג'וליס=4853 ג'ולס=

N27=976N=2 אבו בסמה=6700000 )ג'נאביב (שבט=

N28=4879= 2 גוש חלב=4879 )ג'ש (גוש חלב=

N29=3525=אשכול=3800000 גבולות N=

N30=4242=שער הנגב=3700000 גבים N=

N3N=869=3 הגלבוע=800000 גבע=

N32=20N49=שדות נגב=3900000 גבעולים N=

N33=N344N=4 גבעות ברN00000=4 בני שמעון=

N34=N2930=4 הגליל התחתון=300000 גבעת אבני=

N35=N2880=4 עמק יזרעאל=900000 גבעת אלה=

N36=402N2=7 גבעת יואבN00000=2 גולן=

N37=7039=גבעת עוז N300000=4 מגידו=

N38=3426=חוף אשקלון=3600000 גברעם N=

N39=N339=4 עמק יזרעאל=900000 גבת=

N40=356=גדות N00000=2 הגליל העליון=

N4N=N453=3 הגלבוע=800000 גדיש=

N42=4424=3 הגלבוע=800000 גדעונה=

N43=8524=גונן N00000=הגליל העליון N=

N44=7559=2 מעלה יוסף=5200000 גורן=

N45=N2N95=2 מעלה יוסף=5200000 גורנות הגליל=

N46=4572=4 עמק יזרעאל=900000 גזית=

N47=N2047=4 משגב=5600000 גילון=

N48=7369=3 מרחבים=4200000 גילת=

N49=2626=2 עמק הירדן=600000 גינוסר=

N50=927=4 עמק יזרעאל=900000 ניגרג=

N5N=N2062=4 מעלה יוסף=5200000 גיתה=

N52=36N37=4 ערבות הירדן=7500000 גיתית=

N53=3606N=4 ערבות הירדן=7500000 גלגל=

N54=3699=יצחק (אבן גלעד( N300000=4 מגידו=

N55=N2740=3 הגלבוע=800000 גן נר=

N56=4630=2 מטה אשר=400000 געתון=

N57=NN296=חבל אילות=5300000 גרופית N=
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 רשותהשם  רשותה
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N58=40220=7 גשורN00000=2 גולן=

N59=3053=4 עמק המעיינות=700000 גשר=

N60=5744=4 מטה אשר=400000 גשר הזיו=

N6N=N46N=3 הגלבוע=800000 דבורה=

N62=4895=3 דבוריה=4895 דבוריה=

N63=8490=4 דבירהN00000=4 בני שמעון=

N64=4077=4 עמק יזרעאל=900000 דברת=

N65=620='2 עמק הירדן=600000 דגניה א=

N66=794='2 עמק הירדן=600000 דגניה ב=

N67=N0678=2 מרום הגליל=200000 דובב=

N68=37473=3 מטה בנימין=7300000 דולב=

N69=3368=שער הנגב=3700000 דורות N=

N70=4754=3 מרג'-בוסטן אל=6600000 דחי=

N7N=4929=3 דיר חנא=4929 דייר חנא=

N72=22004=2 דימונה=22004 דימונה=

N73=20636=2 מבואות החרמון=5500000 דישון=

N74=4903=3 אסד-דייר אל=4903 דיר אל אסאד=

N75=3004=דליה N300000=4 מגידו=

N76=43N7=2 מרום הגליל=200000 דלתון=

N77=N3N77=4 משגב=5600000 דמיידה=

N78=3038=דן N00000=הגליל העליון N=

N79=3020=דפנה N00000=הגליל העליון N=

N80=N24N9=אשכול=3800000 דקל N=

N8N=N3490=3 אבו בסמה=6700000 דריג'את=

N82=702N=2 עמק הירדן=600000 האון=

N83=3566=הגושרים N00000=הגליל העליון N=

N84=N3227=4 הגליל התחתון=300000 הודיות=

N85=NN692=2 אבו בסמה=6700000 )הוואשלה (שבט=

N86=9563=3 אבו בסמה=6700000 )הוזייל (שבט=

N87=NN866=4 עמק יזרעאל=900000 הושעיה=

N88=250N=הזורע N300000=4 מגידו=

N89=3079=2 התחתון הגליל=300000 הזורעים=

N90=684N=4 עמק יזרעאל=900000 היוגב=

N9N=N2088=2 מעלה יוסף=5200000 הילה=

N92=6775=4 עמק יזרעאל=900000 הסוללים=

N93=N26N7=5 הר עמשאN00000=2 תמר=

N94=N2492=4 עמק יזרעאל=900000 הרדוף=

N95=N2039=2 משגב=5600000 הררית=

N96=36392=4 מגילות ים המלח=7400000 ורד יריחו=

N97=27425=3 אבו בסמה=6700000 )זבארגה (שבט=
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N98=5843=חוף אשקלון=3600000 זיקים N=

N99=N0652=שדות נגב=3900000 זמרת N=

=N שדות נגב=3900000 זרועה=20644=200

20N=9753=3 זרזיר=9753 זרזיר=

=4 זבולון=N200000 )ח'ואלד (שבט=9860=202

203=NNN06=3 הגלבוע=800000 חבר=

=3 הר חברון=7800000 חגי=37648=204

205=4026N=7 נס-חדN00000=2 גולן=

=4 משגב=5600000 )חוג'ייראת (ד'הרה=9480=206

207=N2393=אשכול=3800000 חולית N=

=2 הגליל העליון=N00000 חולתה=2535=208

=2 מעלה יוסף=5200000 חוסן=6627=209

2N0=N3326=4 משגב=5600000 חוסנייה=

2NN=3749=2 עמק הירדן=600000 חוקוק=

2N2=N3037=חורה N3037=3 חורה=

2N3=4960=2 חורפיש=4960 חורפיש=

2N4=N0470=2 מרום הגליל=200000 חזון=

2N5=N2724=2 משגב=5600000 חלוץ=

2N6=35733=3 מטה בנימין=7300000 חלמיש=

2N7=9936=2 בטוף-אל=6500000 חמאם=

2N8=3434=4 עמק המעיינות=700000 חמדיה=

2N9=36467=4 ערבות הירדן=7500000 חמדת=

=4 ערבות הירדן=7500000 חמרה=36095=220

22N=2808=2 מטה אשר=400000 חניתה=

222=N2575=4 עמק יזרעאל=900000 חנתון=

=2 גולן=7N00000 חספין=40055=223

224=90N=3 הגלבוע=800000 בה-חפצי=

225=N33=הערבה התיכונה=5400000 חצבה N=

=2 חצור הגלילית=20347 חצור הגלילית=20347=226

=4 בני שמעון=4N00000 חצרים=3970=227

228=37N76=3 שומרון=7200000 חרמש=

229=N2096=2 משגב=5600000 חרשים=

=2 טבריה=67009 טבריה=67009=230

23N=962N=962 זנגריה-טובאN=2 זנגריה-טובא=

=3 טורעאן=4986 טורעאן=4986=232

=3 הגלבוע=800000 )טייבה (בעמק=4978=233

=2 עמק המעיינות=700000 טירת צבי=2683=234

235=NN8N7=4 משגב=5600000 אל-טל=

236=NN775=2 רמת נגב=4800000 טללים=

=3 מטה בנימין=7300000 טלמון=37887=237
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=3 טמרה=89003 טמרה=89003=238

=3 הגלבוע=800000 )(יזרעאלטמרה =5470=239

=3 הר חברון=7800000 טנא=37432=240

24N=N2N46=2 מרום הגליל=200000 טפחות=

242=N2955=ג'ת-יאנוח N2955=3 ג'ת-ינוח=

243=N2328=אשכול=3800000 יבול N=

=3 יבנאל=463 יבנאל=463=244

=N חוף אשקלון=3600000 יד מרדכי=3582=245

246=NN585=חבל אילות=5300000 יהל N=

=N מבואות החרמון=5500000 יובל=20099=247

248=N2260=4 משגב=5600000 יובלים=

249=NNN22=4 משגב=5600000 יודפת=

250=4007N=7 יונתןN00000=גולן N=

25N=8037=שדות נגב=3900000 יושיביה N=

=3 הגלבוע=800000 יזרעאל=4523=252

=2 מטה אשר=400000 יחיעם=4093=253

=N חבל אילות=5300000 יטבתה=8664=254

=4 ערבות הירדן=7500000 ייט"ב=36079=255

=2 יסוד המעלה=299 יסוד המעלה=299=256

257=575N=4 מטה אשר=400000 יסעור=

258=NN387=4 משגב=5600000 יעד=

259=NNN7N=3 הגלבוע=800000 יעל=

=2 מעלה יוסף=5200000 יערה=7955=260

26N=4994=3 יפיע=4994 יפיע=

=4 ערבות הירדן=7500000 יפית=35667=262

263=N347=4 עמק יזרעאל=900000 יפעת=

264=453N=יפתח N00000=הגליל העליון N=

=3 שומרון=7200000 יצהר=37499=265

=3 שומרון=7200000 יקיר=36475=266

267=24N0=יקנעם (מושבה( N300000=4 מגידו=

=4 עילית יקנעם=2402 יקנעם עילית=2402=268

=2 הגליל העליון=N00000 יראון=6239=269

=4 עמק המעיינות=700000 ירדנה=20263=270

27N=83N8=83 ירוחםN8=2 ירוחם=

=3 ירכא=5025 ירכא=5025=272

273=9N67=אשכול=3800000 ישע N=

274=N2278=אשכול=3800000 יתד N=

275=504N=504 כאבולN=3 כאבול=

=3 היג'א-כאוכב אבו אל=5058 היג'א-אלכאוכב אבו =5058=276

=4 מטה אשר=400000 כברי=5769=277
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278=37N5=4 הגליל התחתון=300000 כדורי=

=3 מטה בנימין=7300000 כוכב השחר=35642=279

=3 מטה בנימין=7300000 כוכב יעקב=37796=280

28N=N2526=2 מבואות החרמון=5500000 כורזים=

282=N2N04=2 מבואות החרמון=5500000 כחל=

283=N3672=3=  אבו בסמה=- כחלה=

=N אשכול=3800000 כיסופים=8409=284

285=NN536=4 משגב=5600000 כישור=

286=NN833=4 מטה אשר=400000 כליל=

287=N2294=3 מרום הגליל=200000 כלנית=

288=N33N8=4 משגב=5600000 כמאנה=

289=N29N4=רמת נגב=4800000 כמהין N=

290=N20N3=2 משגב=5600000 כמון=

29N=40287=7 כנףN00000=2 גולן=

=4 עמק הירדן=600000 )כנרת (מושבה=638=292

=2 עמק הירדן=600000 )כנרת (קבוצה=570=293

294=N0595=כסיפה N0595=3 כסיפה=

295=N2963=סמיע-כסרא N2963=3 סמיע-כסרא=

296=9787=
-טבאש-כעביה

=3 טבאש*-כעביה=9787 חג'אג'רה

=N הגליל העליון=N00000 כפר בלום=3574=297

298=N32N=4 עמק יזרעאל=900000 כפר ברוך=

299=N065=4 עמק יזרעאל=900000 כפר גדעון=

=N הגליל העליון=N00000 כפר גלעדי=760=300

30N=N925=4 עמק יזרעאל=900000 כפר החורש=

=2 הגליל העליון=N00000 כפר הנשיא=4432=302

303=N2633=כפר ורדים N2633=2 כפר ורדים=

=2 הגליל התחתון=300000 כפר זיתים=7864=304

=2 מרום הגליל=200000 כפר חושן=6098=305

=2 הגליל התחתון=300000 כפר חיטים=2550=306

307=N297N=3 מרום הגליל=200000 כפר חנניה=

=2 גולן=7N00000 כפר חרוב=40048=308

=3 יאסיףכפר =5074 כפר יאסיף=5074=309

3N0=N404=4 עמק יזרעאל=900000 כפר יהושע=

3NN=85N=3 הגלבוע=800000 כפר יחזקאל=

3N2=5082=3 כפר קמא=5082 כפר כמא=

3N3=5090=3 כפר כנא=5090 כפר כנא=

3N4=N0959=שדות נגב=3900000 כפר מימון N=

3N5=5N08=5 כפר מנדאN08=3 כפר מנדא=

3N6=2972=4 אשרמטה =400000 כפר מסריק=

3N7=5N24=3 מרג'-בוסטן אל=6600000 כפר מצר=
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 רשותהשם  רשותה
רמת 

 תמריץה
3N8=3459=כפר סאלד N00000=הגליל העליון N=

3N9=8458=שער הנגב=3700000 כפר עזה N=

=4 הגליל התחתון=300000 כפר קיש=3889=320

32N=5793=2 מטה אשר=400000 כפר ראש הנקרה=

322=NN304=2 מעלה יוסף=5200000 )כפר רוזנואלד (זרעית=

=2 עמק המעיינות=700000 כפר רופין=2956=323

=2 מרום הגליל=200000 כפר שמאי=6056=324

325=47N=47 כפר תבורN=4 כפר תבור=

=3 שומרון=7200000 כפר תפוח=35725=326

327=N2856=2 מבואות החרמון=5500000 כרכום=

=2 מרום הגליל=200000 כרם בן זמרה=6643=328

329=N0850=אשכול=3800000 כרם שלום N=

=3 גוש עציון=7600000 כרמי צור=37663=330

33N=NN395=כרמיאל NN395=4 כרמיאל=

332=NN98N=4 כרמיםN00000=4 בני שמעון=

=3 הר חברון=7800000 כרמל=36566=333

334=N2070=2 משגב=5600000 לבון=

=4 הגליל התחתון=300000 לביא=5850=335

336=N2302=2 מרום הגליל=200000 לבנים=

=4 בני שמעון=4N00000 להב=20230=337

=N הגליל העליון=N00000 להבות הבשן=3806=338

339=N27N6=להבים N27N6=4 להבים=

=4 מטה אשר=400000 לוחמי הגיטאות=5959=340

34N=NN7N8=2 משגב=5600000 לוטם=

343=N2559=חבל אילות=5300000 לוטן N=

344=NN734=2 מעלה יוסף=5200000 לפידות=

345=N0603=לקיה N0603=3 לקיה=

346=3569N=3 שומרון=7200000 מבוא דותן=

=2 גולן=7N00000 מבוא חמה=42044=347

348=N080N=3 מרחבים=4200000 מבועים=

=N אשכול=3800000 מבטחים=8292=349

350=5N65=5 כרום-מג'ד אלN65=3 כרום-מג'ד אל=

35N=420N0=420 מג'דל שמסN0=מג'דל שמס N=

352=48N2=48 מגארN2=3 מג'אר=

=2 מגדל=653 מגדל=653=353

=3 מגדל העמק=8748 מגדל העמק=8748=354

355=356N8=3 גוש עציון=7600000 מגדל עוז=

356=375N5=3 שומרון=7200000 מגדלים=

=4 מגידו=N300000 מגידו=5868=357

=N אשכול=3800000 מגן=6957=358
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 רשותהשם  רשותה
רמת 

 תמריץה
359=NN55N= 3 הגלבוע=800000 שאולמגן=

=4 מגידו=N300000 מדרך עוז=20297=360

36N=NN403=2 רמת נגב=4800000 מדרשת בן גוריון=

362=N3607=3 אבו בסמה=6700000 מולדה=

363=269N=3 הגלבוע=800000 מולדת=

=3 הגלבוע=800000 מוקייבלה=6353=364

365=NN635=2 משגב=5600000 מורן=

366=NN783=4 משגב=5600000 מורשת=

367=N040=4 עמק יזרעאל=900000 מזרע=

368=5N73=5 מזרעהN73=3 מזרעה=

=4 ערבות הירדן=7500000 מחולה=35998=369

=2 הגליל העליון=N00000 מחניים=3087=370

37N=430=מטולה=430 מטולה N=

=3 הגלבוע=800000 מיטב=20545=372

373=40N96=7 מיצרN00000=2 גולן=

374=N2823=4 עמק המעיינות=700000 מירב=

=2 מרום הגליל=200000 מירון=6072=375

376=N2682=מיתר N2682=4 מיתר=

377=36N45=4 ערבות הירדן=7500000 מכורה=

378=N3433=3 אבו בסמה=6700000 מכחול=

379=N202N=2 משגב=5600000 מכמנים=

380=N644=3 הגלבוע=800000 מלאה=

38N=20446=שדות נגב=3900000 מלילות N=

=N הגליל העליון=N00000 מלכיה=5967=382

383=NN544=4 עמק המעיינות=700000 מלכישוע=

384=NN742=4 משגב=5600000 מנוף=

385=N2054=2 מעלה יוסף=5200000 מנות=

=2 עמק המעיינות=700000 מנחמיה=489=386

=N הגליל העליון=N00000 מנרה=3475=387

=4 עמק יזרעאל=900000 זבדהמנשית =9944=388

389=N2583=2 הגליל התחתון=300000 מסד=

=2 עמק הירדן=600000 מסדה=2634=390

39N=2980=4 עמק המעיינות=700000 מסילות=

=3 מרחבים=4200000 מסלול=7484=392

=N מסעדה=42036 מסעדה=42036=393

=3 אבו בסמה=6700000 עזאזמה-מסעודין אל=9399=394

395=N0827=שדות נגב=3900000 מעגלים N=

=2 עמק הירדן=600000 מעגן=6783=396

=4 עמק המעיינות=700000 מעוז חיים=2725=397

=3 הר חברון=7800000 מעון=36574=398
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 רשותהשם  רשותה
רמת 

 תמריץה
=2 מעלה יוסף=5200000 מעונה=5702=399

400=5N8N=5 מעיליאN8N=4 מעיליא=

40N=4N68=מעין ברוך N00000=הגליל העליון N=

=3 מעלה אפרים=36087 מעלה אפרים=36087=402

403=NN270=4 עמק המעיינות=700000 מעלה גלבוע=

=2 גולן=7N00000 מעלה גמלא=40089=404

=3 מטה בנימין=7300000 מעלה לבונה=37523=405

=3 גוש עציון=7600000 מעלה עמוס=36533=406

=3 שומרון=7200000 מעלה שומרון=36376=407

408=N0637=תרשיחא-מעלות N0637=2 תרשיחא-מעלות=

=N שער הנגב=3700000 מפלסים=6684=409

4N0=325N=2 מטה אשר=400000 מצובה=

4NN=588=4 הגליל התחתון=300000 מצפה=

4N2=N2229=4 משגב=5600000 מצפה אבי""ב=

4N3=35766=3 מטה בנימין=7300000 מצפה יריחו=

4N4=NN908=4 התחתוןהגליל =300000 מצפה נטופה=

4N5=992=מצפה רמון=992 מצפה רמון N=

4N6=36N03=2 מגילות ים המלח=7400000 מצפה שלם=

4N7=8433=מבואות החרמון=5500000 מרגליות N=

4N8=4N0N2=7 מרום גולןN00000=גולן N=

4N9=N3409=2 רמת נגב=4800000 מרחב עם=

=4 עמק יזרעאל=900000 )מרחביה (מושב=976=420

42N=66N=4 עמק יזרעאל=900000 )מרחביה (קיבוץ=

422=42N8=2 רמת נגב=4800000 משאבי שדה=

=N הגליל העליון=N00000 משגב עם=3780=423

=3 משהד=5207 משהד=5207=424

=4 ערבות הירדן=7500000 משואה=36053=425

=4 ערבות הירדן=7500000 משכיות=37853=426

=2 החרמוןמבואות =5500000 משמר הירדן=7328=427

=4 בני שמעון=4N00000 משמר הנגב=3954=428

429=N305=משמר העמק N300000=4 מגידו=

430=NN84N=2 מעלה יוסף=5200000 מתת=

43N=455N8=7 נאות גולןN00000=2 גולן=

432=NN247=5 נאות הכיכרN00000=תמר N=

=N הגליל העליון=N00000 נאות מרדכי=4085=433

434=NN973=חבל אילות=5300000 נאות סמדר N=

=3 הגלבוע=800000 נאעורה=5249=435

=4 בני שמעון=4N00000 נבטים=3962=436

=4 עמק יזרעאל=900000 נהלל=802=437

438=9N009=9 נהריהN009=4 נהריה=
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 תמריץה
=2 גולן=7N00000 נוב=43042=439

=2 עמק המעיינות=700000 נווה אור=5900=440

44N=2964=4 המעיינותעמק =700000 נווה איתן=

=N גולן=7N00000 נווה אטי"ב=43034=442

443=N0579=5 נווה זוהרN00000=2 תמר=

444=N3N44=2 מעלה יוסף=5200000 נווה זיו=

445=N2799=חבל אילות=5300000 נווה חריף N=

=3 שומרון=7200000 נופים=37903=446

=3 גוש עציון=7600000 נוקדים=37267=447

=3 הגלבוע=800000 נורית=8334=448

449=844N=שער הנגב=3700000 נחל עוז N=

450=3767N=3 מטה בנימין=7300000 נחליאל=

45N=5223=3 נחף=5223 נחף=

452=NN478=2 מעלה יוסף=5200000 נטועה=

453=40N47=7 נטורN00000=גולן N=

454=523N=3 מרג'-בוסטן אל=6600000 ניין=

=3 בנימיןמטה =7300000 ניל"י=36558=455

456=N4N9N='חוף אשקלון=3600000 ניצן ב N=

457=NN957=רמת נגב=4800000 )ניצנה (קהילת חינוך N=

458=N2807=רמת נגב=4800000 ניצני סיני N=

=4 עמק המעיינות=700000 )ניר דוד (תל עמל=2568=459

460=N65N=3 הגלבוע=800000 ניר יפה=

46N=4028=אשכול=3800000 ניר יצחק N=

=3 מרחבים=4200000 ניר משה=20479=462

=N אשכול=3800000 ניר עוז=695=463

=N שער הנגב=3700000 ניר עם=3483=464

=3 מרחבים=4200000 ניר עקיבא=20487=465

=N אשכול=3800000 נירים=6023=466

=4 ערבות הירדן=7500000 נירן=36202=467

468=NN437=4 מטה אשר=400000 נס עמים=

=3 מטה בנימין=7300000 נעלה=37879=469

470=37N35=4 ערבות הירדן=7500000 נעמה=

47N=N04N3=3 אבו בסמה=6700000 )נצאצרה (שבט=

=3 נצרת=73007 נצרת=73007=472

473=N06NN=נצרת עילית N06NN=4 נצרת עילית=

=4 ערבות הירדן=7500000 נתיב הגדוד=35550=474

475=N2427=חוף אשקלון=3600000 נתיב העשרה N=

=4 מטה אשר=400000 נתיב השיירה=7922=476

=3 נתיבות=2469 נתיבות=2469=477

=3 סאג'ור=5256 סאג'ור=5256=478
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 תמריץה
=2 הגליל העליון=N00000 סאסא=5785=479

=4 עמק יזרעאל=900000 )סואעד (חמרייה=9423=480

48N=9894=4 משגב=5600000 )סואעד (כמאנה )(שבט=

=3 מרג'-בוסטן אל=6600000 סולם=5264=482

=3 הר חברון=7800000 סוסיה=37564=483

484=N2385=אשכול=3800000 סופה N=

=3 סח'נין=75002 סח'נין=75002=485

486=NN700=3  אבו בסמה== )סייד (שבט=

487=N2450=4 משגב=5600000 סלמה=

488=NN569=חבל אילות=5300000 סמר N=

489=4N92=נגבשדות =3900000 סעד N=

=4 מטה אשר=400000 סער=4549=490

49N=NN767=הערבה התיכונה=5400000 ספיר N=

492=450N3=450 ע'ג'רN3=עג'ר N=

=2 מעלה יוסף=5200000 עבדון=8920=493

=4 מטה אשר=400000 עברון=3764=494

495=NN999=4 עמק יזרעאל=900000 עדי=

=3 בטוף-אל=6500000 עוזייר=5280=496

=4 עומר=6668 עומר=6668=497

498=36N78=3 מטה בנימין=7300000 עופרה=

499=957N=3 אבו בסמה=6700000 )עוקבי (בנו עוקבה=

=N רמת נגב=4800000 עזוז=3285=500

50N=36582=3 מטה בנימין=7300000 עטרת=

=3 שוקת=6200000 (שבט) עטאוונה=9696=502

503=NN759=הערבה התיכונה=5400000 עידן N=

=3 עילבון=5306 עילבון=5306=504

505=5NN6=5 עילוטNN6=3 עילוט=

=3 מרום הגליל=200000 אסד-עין אל=5462=506

=2 עמק הירדן=600000 עין גב=2733=507

=2 תמר=5N00000 עין גדי=20420=508

=4 עמק יזרעאל=900000 עין דור=4366=509

5N0=N240N=אשכול=3800000 עין הבשור N=

5NN=2899= 4 מטה אשר=400000 המפרץעין=

5N2=3830=4 עמק המעיינות=700000 עין הנצי"ב=

5N3=3673=עין העמק N300000=4 מגידו=

5N4=2709=עין השופט N300000=4 מגידו=

5N5=6767=אשכול=3800000 עין השלושה N=

5N6=45039=7 עין זיווןN00000=גולן N=

5N7=N0538=5 עין חצבהN00000=תמר N=

5N8=893=3 הגלבוע=800000 )חרוד (איחוד עין=
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 תמריץה
5N9=828= 3 הגלבוע=800000 )עין חרוד (מאוחד=

=N הערבה התיכונה=5400000 עין יהב=8060=520

52N=8N36=4 מעלה יוסף=5200000 עין יעקב=

=3 עין מאה'ל=5322 עין מאהל=5322=522

523=4502N=4502 עין קנייאN=עין קניה N=

524=N25N8=5 עין תמרN00000=תמר N=

525=NN874=הערבה התיכונה=5400000 עיר אובות N=

=3 עכו=76000 עכו=76000=526

527=NN460=שדות נגב=3900000 עלומים N=

=3 מטה בנימין=7300000 עלי=37655=528

=3 שומרון=7200000 עלי זהב=37275=529

=2 מרום הגליל=200000 עלמה=6882=530

53N=N2N20=2 מרום הגליל=200000 עמוקה=

=2 הגליל העליון=N00000 עמיעד=3855=532

533=3N86=אשכול=3800000 עמיעוז N=

534=3N94=עמיר N00000=הגליל העליון N=

=3 עמנואל=36608 עמנואל=36608=535

=4 מטה אשר=400000 עמקה=7088=536

537=37N27=3 שומרון=7200000 ענב=

=3 עפולה=77008 עפולה=77008=538

539=53N4=53 עראבהN4=3 עראבה=

540=N2468=2 מטה אשר=400000 עראמשה=

54N=N3359=4 משגב=5600000 ערב אל נעים=

542=2560N=2560 ערדN=2 ערד=

543=NN924=בנגב-ערערה NN924=2 ערערה בנגב=

544=3748N=3 הר חברון=7800000 עתניאל=

545=NN5N0=הערבה התיכונה=5400000 פארן N=

=3 שומרון=7200000 פדואל=37689=546

=3 מרחבים=4200000 פדויים=7500=547

548=NN049= 4 עמק הירדן=600000 כפר עבודה -פוריה=

549=NN056= 4 עמק הירדן=600000 נווה עובד -פוריה=

550=N3N36=4 עמק הירדן=600000 פוריה עילית=

55N=7492=3 מרחבים=4200000 פטיש=

552=NN858=2 משגב=5600000 פלך=

=3 הר חברון=7800000 פני חבר=37234=553

=3 מטה בנימין=7300000 פסגות=36590=554

=2 פסוטה=5355 פסוטה=5355=555

556=36N52=4 ערבות הירדן=7500000 פצאל=

=3 מרחבים=4200000 ז"פעמי תש=20594=557

=3 בוקייעה -פקיעין =5363 )פקיעין (בוקייעה=5363=558
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רמת 

 תמריץה
559=28N6=2 יוסףמעלה =5200000 פקיעין חדשה=

560=599N=2 מרום הגליל=200000 פרוד=

56N=20537=3 הגלבוע=800000 פרזון=

562=N23N0=אשכול=3800000 פרי גן N=

563=4N35=אשכול=3800000 צאלים N=

564=NN809=2 משגב=5600000 צביה=

565=N2N38=צבעון N00000=2 הגליל העליון=

566=NN36N=אשכול=3800000 צוחר N=

567=NN502=הערבה התיכונה=5400000 צופר N=

568=N2625=הערבה התיכונה=5400000 צוקים N=

=2 מעלה יוסף=5200000 צוריאל=7740=569

570=N22NN=4 משגב=5600000 צורית=

57N=6N30=4 עמק יזרעאל=900000 ציפורי=

572=636N=3 הגלבוע=800000 צנדלה=

=2 צפת=80002 צפת=80002=573

574=N2344=2 אבו בסמה=6700000 )קבועה (שבט=

=3 קדומים=35576 קדומים=35576=575

=N גולן=7N00000 קדמת צבי=40253=576

577=378N2=3 גוש עציון=7600000 קדר=

578=N2NN2=קדרים N00000=4 הגליל העליון=

579=9647=
 צאנע-קודייראת א

=2 אבו בסמה=6700000 )(שבט

=3 אבו בסמה=6700000 )קוואעין (שבט=9720=580

58N=NN79N=4 משגב=5600000 קורנית=

582=N0520=חבל אילות=5300000 קטורה N=

583=4N43=3 מרחבים=4200000 קלחים=

584=360N2=4 מגילות ים המלח=7400000 קליה=

=N גולן=7N00000 קלע=40246=585

586=N3474=2 אבו בסמה=6700000 סר-קצר א=

587=4N004=4 קצריןN004=קצרין N=

588=36NNN=36 ת ארבעיקריNNN=3 ת ארבעיקרי=

589=N7665=3  שדות נגב== ת חינוך עזתהיקרי=

=3 שומרון=7200000 ת נטפיםיקרי=37465=590

59N=2800N=2800 ת שמונהיקריN=ת שמונהיקרי N=

=3 קרני שומרון=36400 קרני שומרון=36400=592

=N גולן=7N00000 קשת=40063=593

=3 ראמה=5439 ראמה=5439=594

595=N3342=4 משגב=5600000 עין-ראס אל=

=2 ראש פינה=265 ראש פינה=265=596

=3 שומרון=7200000 רבבה=37952=597

598=354N=2 רמת נגב=4800000 רביבים=



==הודעות                                                                                            
  

=  2012 דצמברב 2, גהתשע"כסלו ב י"ח, 4/ג"ל עמנכ חוזר                                
= == ===

47

  
סמל 

 יישובהשם  יישובה
סמל 

 רשותהשם  רשותה
רמת 

 תמריץה
599=N2252=2 עמק הירדן=600000 רביד=

=4 מטה אשר=400000 רגבה=3905=600

60N=NN6N9=רהט NN6N9=3 רהט=

602=20N64=4 עמק המעיינות=700000 רוויה=

=N שער הנגב=3700000 רוחמה=3624=603

=3 בטוף-אל=6500000 רומאנה=5397=604

=3 בטוף-אל=6500000 רומת הייב=9977=605

606=36N94=4 ערבות הירדן=7500000 רועי=

=4 ערבות הירדן=7500000 רותם=37820=607

=4 עמק המעיינות=700000 רחוב=8540=608

=2 מרום הגליל=200000 ריחאניה=5405=609

6N0=35683=3 שומרון=7200000 ריחן=

6NN=542N=542 ריינהN=3 ריינה=

6N2=35659=3 מטה בנימין=7300000 רימונים=

6N3=N0694=3 הגלבוע=800000 און-רם=

6N4=47027=7 רמותN00000=2 גולן=

6N5=4457=רמות מנשה N300000=4 מגידו=

6N6=3723=2 מבואות החרמון=5500000 רמות נפתלי=

6N7=N354=4 עמק יזרעאל=900000 רמת דוד=

6N8=3350=רמת השופט N300000=4 מגידו=

6N9=N222=רמת ישי N222=4 רמת ישי=

620=470N9=7 רמת מגשימיםN00000=2 גולן=

62N=3392=3 הגלבוע=800000 רמת צבי=

=3 מרחבים=4200000 רנן=7898=622

623=7N38=אשכול=3800000 רעים N=

624=N2286=4 משגב=5600000 רקפת=

=4 עמק המעיינות=700000 רשפים=4374=625

626=N2609=2 רמת נגב=4800000 רתמים=

=N מבואות החרמון=5500000 שאר ישוב=3244=627

=4 מטה אשר=400000 שבי ציון=2824=628

629=357N7=3 שומרון=7200000 שבי שומרון=

630=9N34= 9 גנם-אום אל -שבליN34=3 שבלי=

63N=9N75=4 משגב=5600000 שגב=

632=N2864=שלום-שגב N2864=3 שגב שלום=

633=72NN=4 הגליל התחתון=300000 שדה אילן=

=4 עמק המעיינות=700000 שדה אליהו=3046=634

635=86N5=2 מבואות החרמון=5500000 שדה אליעזר=

=2 רמת נגב=4800000 שדה בוקר=8854=636

637=N420=4 עמק יזרעאל=900000 שדה יעקב=

=4 עמק המעיינות=700000 שדה נחום=2592=638
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סמל 

 יישובהשם  יישובה
סמל 

 רשותהשם  רשותה
רמת 

 תמריץה
=N הגליל העליון=N00000 שדה נחמיה=3293=639

640=N0587=אשכול=3800000 שדה ניצן N=

64N=20495=3 מרחבים=4200000 שדה צבי=

642=N2237=אשכול=3800000 שדי אברהם N=

=4 עמק המעיינות=700000 שדי תרומות=20578=643

644=306N=4 הגליל התחתון=300000 שדמות דבורה=

=4 ערבות הירדן=7500000 שדמות מחולה=35782=645

646=N03N4=שדרות N03N4=שדרות N=

647=76N7=שדות נגב=3900000 שובה N=

=4 בני שמעון=4N00000 שובל=3947=648

649=6N48=2 מעלה יוסף=5200000 שומרה=

650=N2658=4 שומריהN00000= 4 שמעוןבני=

65N=4N50=שדות נגב=3900000 שוקדה N=

652=N235N=4 משגב=5600000 שורשים=

=2 מרום הגליל=200000 שזור=5272=653

654=N2666=חבל אילות=5300000 שחרות N=

=N שדות נגב=3900000 שיבולים=8656=655

656=N2674=חבל אילות=5300000 שיטים N=

=4 אשרמטה =400000 שייח' דנון=6585=657

658=364N8=3 מטה בנימין=7300000 שילה=

659=NN60N=4 משגב=5600000 שכניה=

=4 עמק המעיינות=700000 שלוחות=4390=660

66N=8N28=8 שלומיN28=2 שלומי=

=N הגליל העליון=N00000 שמיר=3665=662

=3 הר חברון=7800000 שמעה=37846=663

=4 מטה אשר=400000 שמרת=4325=664

665=N3375=4 עמק יזרעאל=900000 שמשית=

666=N2872=3 הר חברון=7800000 שני=

667=NN320=שניר N00000=הגליל העליון N=

=3 שעב=5389 שעב=5389=668

=N גולן=7N00000 שעל=40097=669

=2 עמק הירדן=600000 שער הגולן=2642=670

67N=8466=2 מרום הגליל=200000 שפר=

=3 שפרעם=88005 שפרעם=88005=672

=4 הגליל התחתון=300000 שרונה=2923=673

674=N263=4 עמק יזרעאל=900000 שריד=

=N שדות נגב=3900000 שרשרת=3988=675

676=N0454=2 מעלה יוסף=5200000  שתולה=

=4 בני שמעון=4N00000 תאשור=20628=677

678=206N0=4 תדהרN00000=4 בני שמעון=
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סמל 

 יישובהשם  יישובה
סמל 

 רשותהשם  רשותה
רמת 

 תמריץה
679=NN726=4 משגב=5600000 תובל=

=4 ערבות הירדן=7500000 תומר=35584=680

68N=N0835=שדות נגב=3900000 תושיה N=

=3 הגלבוע=800000 תל יוסף=844=682

683=N032=4 עמק יזרעאל=900000 תל עדשים=

684=7N95=2 עמק הירדן=600000 תל קציר=

685=N0546=תל שבע N0546=3 תל שבע=

686=N283N=4 המעיינותעמק =700000 תל תאומים=

687=37N92=3 הר חברון=7800000 תלם=

688=N05N2=אשכול=3800000 תלמי אליהו N=

=3 מרחבים=4200000 תלמי בילו=20503=689

690=N2377=אשכול=3800000 תלמי יוסף  N=

69N=N2443=4 עמק יזרעאל=900000 תמרת=

=3 מרחבים=4200000 תפרח=7096=692

=N נגבשדות =3900000 תקומה=6650=693

=3 גוש עציון=7600000 תקוע=35634=694

=3  אבו בסמה== )צאנע (שבט-תראבין א=9704=695

696=N3466=3 אבו בסמה=6700000 )(ישוב צאנע-תראבין א=

  

= = =
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9K  תכניות לימודים  

9KP   חינוך גופני  

שינוי בתאריכי הגמר הארצי במירוצי       9.3-2 (עג)
  שדה ובאליפות הארצית בכדורגל

  
 2013מועדי בחינות הבגרות באנגלית ובערבית לערבים ולדרוזים במועד חורף בשל 

ובשל הבחירות הכלליות לכנסת ישתנו מועד הגמר הארצי במירוצי שדה 
י"ב וכן מועד האליפות הארצית בכדורגל לתלמידים/ות -לתלמידים/ות בכיתות ז'

 3.5-3) ובסעיף קטן 15ג( 3.5, סעיף קטן 9.3-3י"ב, כפי שפורסמו בסעיף -בכיתות י'
  .1), בחוזר "הודעות ומידע" עג/1א(

  להלן המועדים המעודכנים:

, ה' רביעיייערך ביום  י"ב-במירוצי שדה לתלמידים/ות בכיתות ז'הגמר הארצי   .1
=.16.1.2013בשבט התשע"ג, 

  .29.1.2013, י"ח בשבט התשע"ג, שלישימועד חלופי במקרה הצורך: יום 

בימים  תיערך י"ב- בכדורגל לתלמידים/ות בכיתות י'האליפות הארצית   .2
=.5-6.2.2013כ"ו בשבט התשע"ג, -, כ"הרביעי-שלישי

           ב' באדר התשע"ג, -, א'שלישי-שנימועד חלופי במקרה הצורך: בימים 
11-12.2.2013.  

  
  

                                                                                           בשאלות אפשר לפנות אל 
  .03-6896136טל'  מר אברהם זוכמן, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
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הכשרת תלמידים כשופטים צעירים       9.3-3(עג) 
  בתחרויות ספורט של בתי הספר

  

הספר, יפעל -הפיקוח על החינוך הגופני, בשיתוף עם התאחדות הספורט לבתי  .1
-תלמידים ותלמידות לשמש שופטים צעירים בתחרויות ספורט  בבתילהכשרת 

הספר בענפי הספורט האלה: כדורגל, כדורסל, כדורעף, כדוריד, אתלטיקה קלה 
=ורכיבה על אופני הרים.

 40הקורסים ייערכו בתיאום עם איגודי השופטים הרלוונטיים, ואורכם יהיה בין   .2
=ישות איגודי השופטים).שעות (בהתאם לענף הספורט ולדר 120 -ל

התלמידים שיעברו בהצלחה את  הקורס יחויבו בהליך התמחות של שיפוט,   .3
הספר. ההתמחות תהיה חלק בלתי -אירועי ספורט בבתי 3-וישפטו במסגרת זו ב

=נפרד מקורס  השופטים.

תלמידים ותלמידות שיסיימו את הליך ההתמחות יוכלו לשפוט במסגרת   .4
הספר עבור -וליהנות מתשלום מהתאחדות הספורט לבתיהספר -תחרויות בתי

=השיפוט.

הספר בכתובת -מועדי הקורסים יפורסמו באתר התאחדות הספורט לבתי  .5
schoolsportKcoKil.=

  
י"א יפנו אל מר אוהד - מנהלים ומורים המעוניינים לרשום תלמידים/ות מכיתות ט'

  .03-5619080הספר, טל' -בלוך, התאחדות הספורט לבתי
  
  

                                                                                     אל לפנות אפשר נוספים לפרטים
                                         הגופני החינוך על והממונה ר"המפמ, זוכמן אברהם מר

  .03-6896136' טל
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משחקים באתר חוברת חדשה בנושא         9.3-4(עג) 
  החינוך הגופני

  
בימים אלה יצאה לאור חוברת של החינוך הגופני "משחקים בשיעור ובהפסקה וגם... 

  בבית ובשכונה" ובה משחקים המותאמים לגילים שונים.

  wwwKeducationKgovKilLpeהחוברת נמצאת באתר החינוך הגופני בכתובת:  
  לשימוש המורים והתלמידים.

  

  

                                                                                     אל לפנות אפשר נוספים לפרטים
                                         הגופני החינוך על והממונה ר"המפמ, זוכמן אברהם מר

  .03-6896136' טל

=

  

= =  

http://www.education.gov.il/pe
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9KT  מקצועות הלימוד  

תחרות "פרס המים של שטוקהולם"      9.7-3 (עג)
  2013לנוער בישראל לשנת 

  

  כללי    .1

תחרות איכותית  אבישראל הי "פרס המים של שטוקהולם לנוער"תחרות 
- הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל ובארגון ויוקרתית הנערכת בחסות

ובשיתוף הפיקוח  בתמיכת קרן רחל ומנואל קלצ'קי וחברת מלנוקס ,אביב
הזוכים בתחרות נשלחים לייצג את . המרכז על מדעי הסביבה במשרד החינוך

  לאומית הנערכת בשוודיה.-ישראל בתחרות בין

  
  לבתי הספר:השתתפות בתחרות מקנה 

 םיכוני מחקר ועזרה בציוות התלמידים למנחים אקדמשיתוף פעולה עם מ ·
  ת הספר הזוכה.דיה בביוושגריר ששל באמצעי התקשורת וביקור  החשיפ ·

  
בשנת הלימודים התשע"ב השתתפה מדינת ישראל בפעם השתים עשרה 

ישיבה תלמידי  ,בשן יחזקאל ודוד אגסי –הנציגים . לאומית-הבין בתחרות
 חופיתהציגו את מחקרם שבו  ,תיכונית "תורה ומדע" ליד מכון לב בירושלים

  שמיועד לחסוך לא רק מים אלא גם אנרגיה.  ,דוד חכםמתקן 

  
  קהל היעד, העבודות המשתתפות ונושאי התחרות    .2

 3יחידים או בקבוצות (ובהן עד  19-14.5 בגילים בני נוערלהתחרות מיועדת 
בתחומי דעת  , הכותבים עבודת חקר בנושא מקורות המים ושימורםחברים)

  אפשר להגיש לתחרות עבודות בשני היקפים: . שונים

יחידות  5-4ברמה של  גמרו/או פרויקט  העבודעבודת מחקר מקיפה:     -
  לימוד

לבגרות כגון אקוטופ, ביוטופ,  יחידה חמישיתעבודת מחקר מצומצמת:   -
  גיאוטופ, עירוטופ/חקר, פרויקט חברתי וכדומה.
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  *דוגמאות לנושאים לעבודות בתחומי דעת שונים:

, ליד מקור מים על איכות המים פתותרהמיקום של השפעת  – מדעי הסביבה
  לטיהור מים לי  חיים או בצמחיםשימוש בבע

לטיהור  לי חיים או בצמחיםשימוש בבע, שונית האלמוגים באילת – ביולוגיה
   מים

  קמפיין שיווק החסכמים והשפעתו על משק המים – שיווק

  רומי ועד המוביל הארצי  טמאקוודוק :מובילי המים בישראל – היסטוריה

  חשיבות מקורות המים במיתוס האתני והצורך בשימורם – תנ"ך

בדרך  וף פעולהתיהסכמי מים במזרח התיכון כמודל לש – מדע המדינה
  לשלום

  פריסת מקורות המים בישראל – גיאוגרפיה

  הרגלי צריכת המים בקרב הנוער – סוציולוגיה

  סכון במיםיחשם מדבריים לגידול בתנאים  – חקלאות

  ריתאמתקן להתפלת מי ים באמצעות אנרגיה סול – טכנולוגיה

  ם לניטור רעילות אקוטית במיםיקרוביאלייחיישנים מ – ביוטכנולוגיה

"מקורות המים , "ים המלח"הצילו את  ים כמובנושא תערוכה – /צילוםאמנות
  בישראל"

  בדיקת גיל המים – יקהזפי

  המים ניטור איכות – כימיה

  יום פעילות חברתית לבית הספר היסודי בנחל איילון.   – פרויקט חברתי

הנושאים  הם דוגמה בלבד והם לקוחים מתוך עבודות שהוגשו בעבר ועלו   * 
  לגמר בתחרות.

  

  הפרסים    . 3

התלמידים הזוכים במקום הראשון והמורה המלווה את הפרויקט יישלחו   -
  לאומית בשטוקהולם.-לתחרות הבין

אביב ויתקבלו -התלמידים הזוכים שייבחרו ללמוד באוניברסיטת תל  -
כסטודנטים מן המניין לפי נהליה יקבלו מן האוניברסיטה מלגת לימודים 

  ש"ח). 10,000-לשנה הראשונה (כ
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$ לעבודות המחקר המקיפות הטובות ביותר 300יוענק פרס כספי בשווי   -
תחום מחקר ופיתוח, תחום בשלושה תחומים: תחום טכנולוגיה ויזמות, 

זכאות למלגת  חברה ורוח. כמו כן תוענק לתלמידים כותבי העבודות
משכר הלימוד לשנה ראשונה, אם יבחרו ללמוד  50%לימודים בשווי 

אביב ויתקבלו כסטודנטים מן המניין -בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל
  לפי נהליה. 

  המצומצמת הטובה ביותר. $ לעבודת המחקר 200יוענק פרס כספי בשווי   -

  הספר והתלמידים שישתתפו בתחרות יקבלו תעודת הוקרה.-כל בתי  -

   

  לוח הזמנים והרישום    .  4

(יש למלא את טופס  28.02.2013 התשע"ג, באדרי"ח  עד מועמדות:ההגשת 
  ).לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בטופסולשלוח  ההרשמה

לשלוח את העבודה יש ( 31.03.2013 כ' בניסן התשע"ג, עד הגשת הפרויקט:
  דואר רגיל).באו  דואר אלקטרוני ב

טופסי ההרשמה  ומידע נוסף נמצאים באתר המפמ"ר למדעי הסביבה  
  בכתובת

http://cmsKeducationKgovKil/bducationCjp/rnits/jazkirut_medagogit/
jadaeeasvivva/mrasim/mrasAmayim/mrassjayimOMNPKhtm  

  

  

                                                                                         לפרטים אפשר לפנות אל
          , רכזת פרס המים באוניברסיטת ת"א,                 הלנה טננבאוםהגב' 

,                                                                                                          054-6493223, 03-6408657טל' 
                                           מדעי הסביבה, המפמ"ר לד"ר אירית שדה, וכן אל ה

               רם, -משרד החינוך, בניין לב , המזכירות הפדגוגית,050-6280234 טל'
  .91911, ירושלים, 2דבורה הנביאה 

  
 
  

= =  

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Prasim/PrasAmayim/PrassMayim2013.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Prasim/PrasAmayim/PrassMayim2013.htm
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9KNM  לימודי השואה=

  שבעים שנה למרד גטו ורשה     9.10-1 (עג)

  
  רקע

שנה למרד גטו ורשה ולמרידות נוספות בגטאות ובמחנות אחרים.   70השנה ימלאו 
ציון האירוע מזמן דיון חינוכי בנושא הגבורה על פניה השונים ובמנהיגות שצמחה 

  בקהילות היהודיות בשעה קשה זו. 

לנוער היהודי היה תפקיד מיוחד ומוביל במסכת ההתנגדות לנאצים. יש להעלות על 
ייתם וגבורתם של צעירים, חברי תנועות הנוער השונות, אשר מצאו  נס את תוש

עצמם בצומת בלתי אפשרי של הכרעות קשות, מתמודדים עם דילמות מורכבות, 
מתגברים על הייאוש ויוצאים לפעולה. תגובתם מבטאת עצמה אנושית בתנאים בלתי 

  אפשריים אל מול מדיניות ההשמדה. 

פור המרד ואת סיפוריהם של מנהיגיו ולחשוף אותם יש ללמד את בני הנוער  את סי
למכשולים ולדילמות אשר עמדו בפניהם ולתהליך קבלת ההחלטות על ידם בזמן 

  ההוא. 

. יש מנהיגות פורצת דרךהתכנית החינוכית בנושא מתקשרת לנושא המרכז השנתי: 
להעמיק את הדיון במושגים כמו אומץ, מנהיגות, גבורה, התנגדות, בחירה, ערבות 

  הדדית ומקומו של היחיד בקבלת אחריות כלפי החברה שבה הוא חי. 

יש לעסוק בנושא בבתי הספר ובמסגרות חינוכיות בלתי פורמאליות ולדון בו עם 
(מנהלים,  וותי חינוךי"ב ועם צ-התלמידים וחברי המנהיגות הצעירה בשכבות ז'
). יוקצו שיעורים לנושא כמפורט מורים, מחנכים ומדריכים, מחנכים מלווים לפולין

  בהמשך ותיבנה תכנית חינוכית בית ספרית כוללת לעיסוק בו. 

יתקיימו אירועים רבים לציון המרד. מומלץ לקחת בהם חלק כנדבך של התכנית 
  החינוכית בנושא.

 

  מטרות חינוכיות 

  הגבורה היהודית כערך משמעותי בתקופת השואה ובמהלך הדורותהצבת  ·

היכרות עם סיפורם של מרד גטו ורשה ומרידות  אחרות כאירועים מכוננים  ·
=בהיסטוריה של עם ישראל
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  חשיפה להיבטים השונים של הגבורה ודיון בהם – הגבורה פנים רבות לה ·

אחריות אישית, הקניית ערכים של ערבות הדדית, אומץ לב, מסירות נפש,  ·
מנהיגות ומחויבות כערכים מובילים בסיפורו של המרד ודיון במשמעותם בעיצוב 

  דור העתיד

פיתוח הזדהות של בני הנוער עם גבורתם של הצעירים שהובילו את המרידות  ·
=ובראשן מרד גטו ורשה

  חיזוק הזהות היהודית, הציונית והישראלית של בני הנוער ·

  יות בנושא הגבורה היהודית בשואהמוסר-דיון בדילמות ערכיות ·

  עידוד בני הנוער למעורבות ולפעילות בקהילה ובחברה.  ·

=

  שנה למרד גטו ורשה 70אירועים לציון 

בדצמבר  10ב' חנוכה, כ"ו בכסלו התשע"ג, -אירועים לציון המרד יתקיימו החל מ
  ה.יום הזיכרון לשואה ולגבור – 2013באפריל  8, ועד כ"ח בניסן התשע"ג, 2012

אירוע השקה של התכנית לבני הנוער, יתקיים  – "גבורה בימים ההם בזמן הזה" ·
האירוע כולל טקס הדלקת .  2012בדצמבר  11ג' חנוכה, כ"ז בכסלו התשע"ג ,  -ב

לבית לוחמי הגטאות  יוסעו לפידים אשר  70שבו יודלקו   בקברות המכביםהלפיד 
  לעצרת המרכזית.

בעשרה בטבת. באוהלי ההידברות  יתקיימו  –אוהלי הידברות במחוז ירושלים  ·
 -דיונים בדילמות ערכיות בנושא הגבורה היהודית בשואה. האוהלים יפעלו בי'

  .2012בדצמבר  24-23י"א בטבת התשע"ג, 

 ממכוני השואה ל"שביל המחבר" בהר הרצל. –מחושך לאור" "מרוץ הלפיד:  ·
 24-23מוצאי עשרה בטבת התשע"ג,  –ם לדור הצעיר העברת הלפיד מהניצולי

=.2012בדצמבר 

=.2013בפברואר  7מוזיאון יד ושם, כ"ז בשבט התשע"ג,  – קונגרס תנועות הנוער ·

כ"ט באדר התשע"ג, אירוע הצדעה ממלכתי באנדרטת רפפורט בוורשה, פולין,  ·
  .2013במרץ  11

מחנה המעפילים בעתלית, י' בניסן  משואה לתקומה, – אירוע מרכזי בארץ ·
  מנהיגות צעירה של בני הנוער.  2000, בהשתתפות 2013במרץ  21התשע"ג, 

יד ושם, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. כ"ח בניסן התשע"ג,  – עצרת תנועות הנוער ·
8.4.2013 .=

הנפת אלף דגלים בכל רחבי הארץ לציון המרד הגדול  – דגלים מעל הגטו  ·
  .2013באפריל  19בוורשה, ט' באייר התשע"ג, 
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 . 2013במאי  6דיון בנושא המרידות, כ"ו באייר תשע"ג,  –כנס ארצי אקדמי  ·
שנה למרד גטו ורשה", יתקיים  70" אירועילציון סיום  –אירוע בטרבלינקה  ·

 .2013באוגוסט  19-26כ' באלול, -י"ג בני נוער בין התאריכים 500בנוכחות 

י"ג  -שנה למרד בסוביבור, יתקיים בין התאריכים י' 70לציון   –אירוע בסוביבור  ·
 .2013באוקטובר  17-14בתשרי התשע"ג, 

 

 הצעות לפעילות וחומרי למידה בנושא 
  בימים ההם בזמן הזה".  -"גבורה ושא נחוברת לשעת מחנך  ב ·

שנה למרידות בגטו ורשה ובגטאות  70ורה לציון בג עוסקת בהיבטים שלהחוברת 
ובמחנות נוספים. בחוברת תכנית חינוכית  לתנועות הנוער ולקבוצות מנהיגות 

  נוער.
ובמסגרות החינוך השונות בנושא "הגבורה היהודית  הספרתערוכות בבתי  ·

=בתקופת השואה
=שנה למרד גטו ורשה". 70 –ובשרשרת הדורות 

יוקמו בבתי הספר במהלך השנה כולה ולקראת יום השואה מרכזי למידה בנושא  ·
=שנה למרד גטו רשה". 70בנושא "

  כתיבת חיבורים  בנושא במסגרת שעות החינוך. ·
  טקסים בית ספריים ורשותיים לציון המרד שבהם יודגש נושא הגבורה. ·
  

  דרכי הפעולה

ת הרכז החברתי בבית הספר וצוות היגוי בית ספרי יובילו את התכנית הבי -
  ספרית  ויוודאו את  יישומה במסגרת שעות החינוך ושיעורי התנ"ך וההיסטוריה

שעות במסגרת תכנית  3-2התלמידים היוצאים לפולין ילמדו את הנושא  במהלך  -
  ההכנה    

יש לעסוק בנושא במסגרת של שתי שעות חינוך בחטיבות הביניים ובחטיבות  -
=העליונות 

  גרת שני שיעורי היסטוריהי"א יילמד הנושא במס-בכיתות ט' ו -

=בחטיבות הביניים יילמד הנושא במסגרת שיעור תנ"ך אחד -

בהשתלמויות המחנכים המלווים לפולין תועבר יחידת תוכן בת שעתיים בנושא  -
=זה

בקורסי המנהיגות הצעירה: מד"צים, מש"צים, מועצות תלמידים ונוער ותנועות  -
=הנוער תילמד יחידת תוכן בת שעתיים בנושא זה  
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מומלץ לכל בתי הספר בכל הגילים לקיים את טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה  -
=בסימן שבעים שנה למרד גטו ורשה בדגש על גבורה 

שבמרכזו עומד נושא  חדר נושאלקראת יום השואה מומלץ להקים בבתי הספר  -
=הגבורה והוא מזמן שיח   על הדילמות  שעמדו בפני מורדי הגטאות והמחנות.

  
  

   נוסף אפשר לפנות לבעלי התפקידים האלה במינהל החברה והנוער:למידע 
שנה למרד גטו ורשה, מחוז ירושלים,                                         70יו"ר הוועדה לציון  -מר זאב אלון 

                                    zeeval@educationKgovKil, דוא"ל 050-6282024טל' 
ממונה על תחום החינוך החברתי ערכי, תלמידים ונוער,  -הגב' יפה צדקיהו 

                         zjafa@wallaKcoKil, דוא"ל 050-6282454טל'  מחוז ירושלים,
 שנה למרד גטו ורשה, מחוז ירושלים, 70מרכזת הוועדה לציון  -נדל גב' ריקי מ

                                   rivkame@educationKgovKil, דוא"ל 050-6283830טל' 
                                               מרכזת מטה משלחות הנוער לפולין,                  - גב' חני אפרימוב 

                                  hanniesr@educationKgovKil, דוא"ל 050-7362694טל' 
מנהלת מרכז הדרכה ארצי,                                                                        -גב' אילנה רבינוביץ 

 ilanarab@educationKgovKil , דוא"ל050-6289027טל' 

  
  

=
  

= = =

mailto:zeeval@education.gov.il
mailto:zjafa@walla.co.il
mailto:rivkame@education.gov.il
mailto:ilanarab@education.gov.il
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9KN5  ציונות ותולדות המדינה Iחינוך למורשת ישראל=

חידון ארצי על מסכת "פרקי אבות"       9.15-5(עג)  
  לכיתות ח' בבתי הספר הממלכתיים

==
המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" יתקיים בשנת הלימודים לימודי  במסגרת

המיועד לתלמידים  ,"פרקי אבות" על מסכתחידון ארצי ג, זו השנה השנייה, תשע"ה
  בשכבת כיתות ח'.

  

  רקע

במקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" כוללת לקט משניות לכיתות ח' תכנית הלימודים 
"תיקון היחיד וחברה : שכבת גיל זולבמסגרת הנושא הכולל  נבחרות מפרקי אבות

  מתוקנת בהגות היהודית והציונית".

תורת המוסר האישי ביחסים שבין אדם לחברו, מערכת העוסקות ב המשניות
, והעיסוק בהן תורם עודו מטרת החיים הראויהבמושגי הצלחה ואושר, בוהחברתי, 

   .פיתוח מחויבות מוסרית כלל אנושיתל

ת הלמידה ומעודדת דרכי למידה יתכנית הלימודים מבקשת להעצים את חווי
גר והוראה חלופיות. כיוון שכך, החידון מצטרף לשלל דרכי ההערכה המוצעות במא

  המשימות של המקצוע תרבות ישראל ומורשתו.

  המקצוע.בחוברת  מצויה בשלמותהלימודים התכנית 

  

  שלבי התחרות

  וארצי.  מקווןהחידון יתקיים בשלושה שלבים: בית ספרי, 

ישתתפו כל תלמידי שכבת כיתות ח' בחינוך הממלכתי. חומר ספרי -שלב הביתב ·
דרכי ההערכה ייבחרו על  .המקצוע הלמידה יקיף את המשניות המצוינות בתכנית

  המקוון.לשלב  ויעל ל ידי בית הספרע שייבחרו יםהתלמידידי בית הספר. 

מכל בית ספר.  יםנבחר יםתלמיד 5עד  פושל החידון ישתת המקווןבשלב  ·
. חוברת החידוןב 'ג-ו ב' דרשו להכיר את כל המשניות בפרקים א',יתלמידים יה

בשלב זה ייבחרו שני  .2012חודש נובמבר סוף שלח לבתי הספר בית החוברת
התלמידים המצטיינים מכלל המחוזות יעלו  14תלמידים מצטיינים מכל מחוז. 
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תלמידים יקבלו ציון זהה, ייערך חידון מקוון נוסף  14-מ יותרלשלב הארצי. אם 
  שבוע לאחר החידון הראשון.

אשר עברו בהצלחה את (שניים מכל מחוז) נציגים  14יתמודדו  בשלב הארצי ·
ו' -ולחומר הלימוד יתווספו כל המשניות שבפרקים ד', ה', המקוון. השלב 

"פרקי , וכן פרקים נבחרים מספרו של פרופ' אביגדור שנאן שבחוברת החידון
  (ידיעות אחרונות תשס"ט). פירוש ישראלי חדש" –אבות 

  

  זמנים לוח

כל בית ספר  , יחליט4.12.2012ג, "התשע בכסלו' כ לתאריך עד :ספרי בית - 'א שלב
הנציגים וישלח את שמותיהם לרפרנט/ית המחוז של המטה לתרבות  בחירת דרך על

   ).הרפרנטים רשימת בהמשך מפורטת(ישראל 

  נים.תלות במועדים המצויתהליך הלימוד בכיתות יימשך כסדרו ללא 

 באמצעות ,15.01.2013 ג,"התשע בשבט' ד-ב : החידון יתקיים מקוון חידון - 'ב שלב
 על מדויקים פרטים יקבל נציג כל. שנבחרו בבתי הספר בארץ הנציגים המחשב, לכל

  .ההיבחנות ממדריכת המטה לתרבות ישראל במחוז, אשר מצּוֶוֶתת לבית הספר אופן

הפומבי  הגמר שלב יתקיים ,12.03.2013 ג,"התשע בניסן י"א-ב :ארצי חידון - 'ג שלב
  . הסופי לשלב לעלות ביותר ראויים שנמצאו הנציגים 14 ישתתפו שבו

  

    

                                                                     לפרטים נוספים אפשר להתקשר אל 
                                           הגב' ציפי קוריצקי, מנהלת המטה לתרבות ישראל,         

     zipiko@educationKgovKil, דוא"ל 050-6283504טל' 

   

   

mailto:zipiko@education.gov.il
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  ערכת לימוד ליום ז'בוטינסקי     9.15-6(עג) 

  
, תציין מערכת החינוך 2005עפ"י חוק זאב ז'בוטינסקי לציון זכרו ופועלו, התשס"ה, 

  ערכית.-וזכרו של האיש בפעילות חינוכית) את פועלו 25.12.2012י"ב בטבת (-ב

"מטרותיו של חוק זה להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי, 
לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, יעדיה ודמותה 

  בהתאם לחזונו הציוני.

ערכיות במוסדות -חינוכיותמטרותיו של יום זה ייושמו בדרך של קיום פעילויות 
  ).2005המדינה, בצה"ל ובבתי ספר...." (מתוך חוק זאב ז'בוטינסקי, התשס"ה, 

כדי לסייע למחנכים ולמורים ליישם את החוק, יצר המטה לתרבות ישראל ערכה 
על דמותו והגותו של ז'בוטינסקי. הערכה תילמד   ערכי-המזמנת שיח לימודי

י"ב בטבת.  המורים מוזמנים גם להקדיש שיעור או  בשיעורים שיוקדשו לנושא ביום
  שניים לנושא במסגרת שעת מחנך.

  

  מטרות הערכה

 להכיר את דמותו ופועלו של ז'בוטינסקי  -

  להכיר את השקפת עולמו של ז'בוטינסקי בתחומים שונים  -

 לזהות את תרומתו להגות הציונית ולעיצוב דמותה של החברה והמדינה  -
 אפשרות  לנקוט עמדה בנושאים רלוונטיים לימינו.לזמן לתלמידים   -

  בערכה חומרי למידה לבתי הספר היסודיים, לחטיבות הביניים ולחטיבות העליונות.

  

  היחידות לבתי הספר היסודיים

 האיש, פועלו והגותו –זאב ז'בוטינסקי   -
 על "טיפוסים" שונים בעם היהודי בתקופת התחייה הלאומית –"ארבעה בנים"   -
 דק חברתי במשנתו של זאב ז'בוטינסקי.צ  -

יחידות אלה יכולות לשמש כחומרי למידה גם בחטיבת הביניים, על פי שיקול דעתו 
  של המורה.
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  היחידות לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה

 האיש, פועלו והגותו –זאב ז'בוטינסקי  -
 היחיד והאומה בהגותו של ז'בוטינסקי -

 וטינסקיהרפורמה החברתית בהגותו של ז'ב -
 ז'בוטינסקי כמשורר, סופר, מתרגם ועיתונאי -
 זאב ז'בוטינסקי ותחיית השפה העברית. -

  

  כל יחידות הלימוד יועלו לאתר המטה לתרבות ישראל , בכתובת

http:LLcmsKeducationKgovKilLeducationcmsLunitsLmazkirut_pedagogitLtarbutisraelmoreshet==

==

  

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

  .02-5603543טל' 

  

    

https://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/tarbutisraelmoreshet
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=הוצאה לאור: גף הפרסומים, משרד החינוך

=עריכה והבאה לדפוס: דליה הלוי, ורד צדוק

 ריכוז ההפקה: שרה גמליאל

הלשון: עירית עמיאלעריכת   

=עיצוב: סטודיו "שחר שושנה"

=הודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים

wwwKeducationKgovKil/mankal =:כתובת המאגר הממוחשב של חוזרי המנכ"ל =
=


