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  לתשומת לב המנהלים והמורים

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

המנהל הכללי המופיעות בחוזרי ?, הוראות 1973-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 

תר משרד החינוך אם חלו שינויים מוטלת האחריות לבדוק בא

בהוראות ממועד פרסום החוברת. יש לפעול בהתאם להנחיות 

 המעודכנות ביותר בכל נושא.
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  אוכלוסיות מיוחדות  .1

=חינוך מיוחד  1.2

לוח מועדי ההפעלה של תכניות     1.2-1(עד) 
החופשה במסגרות החינוך המיוחד 

במועדים וקיצור יום הלימודים 
  מיוחדים בשנה"ל התשע"ד

 כללי    .1
פתח בכל מערכת מוסדות החינוך המיוחד ביום יתשע"ד תהשנת הלימודים 

  ראשונה.ה, בשעה 2013באוגוסט  27שלישי, כ"א באלול התשע"ג, 

ת לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנ
לוח החגים והמועדים למגזרים השונים מבוסס על  תשע"דה הלימודים

בחוזר הוראות  1.2-34סעיף זה עומד בזיקה לסעיף מנכ"ל. ההמפורט בחוזרי 
תכניות הפעלה של מסגרות החינוך  –(א), ?הארכת שנת הלימודים 5הקבע סד/

  חוק החינוך המיוחד התשמ"ח?. –המיוחד בחופשות 

ההפעלה (תכנית  טבחודש אוגוסבחופשה  הפעלהבגין קיצור חמישה ימי 
 מסגרות החינוךיוחזרו הימים בבאוגוסט)  15-באוגוסט ולא ב 10-מסתיימת ב

  בלוח הפעלת תכניות בחופשות. מפורט בהתאם ל ללקויות המורכבות המיוחד

לכלל מסגרות החינוך  שנתיהתכניות ההפעלה להלן הנחיות לבניית לוח 
  המיוחד:

טרם פתיחת שנתי ה חופשהתכניות המועדי הפעלת לוח את  תכנןיש ל .1
  ת הלימודים. שנ
 

על פי חוזר כולה למהלך השנה עבודה בחופשה של דגם  יש לבחור .2
ובתיאום עם הרשות ינוך המיוחד מנכ"ל, באישור המפקח על הח

  .המקומית

 מסגרת הפעלת תכניות החופשהלעבודה ב הצבת כוח אדםאת יש לתכנן   . 3
   .הצוות ובאישור הפיקוח, בתיאום עם אנשי ת הלימודים כולהלשנ
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המוסדי  ההחופשמועדי הפעלת תוכניות לוח יש למסור דף מודפס של   .4
 (ראה הנחיות בהמשך), יום הלימודיםיקוצר הימים בהם  בכלל זהו

הלימודים -טרם פתיחת שנתב רשות המקומיתלמודפס  להורים ו יימסר 
  באתר המוסד החינוכי. מופרסגם למומלץ  .תחילתהעם  או מיד

  

לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך     .2
  יהודיהמגזר המיוחד ב

  
מועדי החופשה 

מסגרות  בכלל
  החינוך

מועדי הפעלת תכניות 
חופשה במסגרות ה

  החינוך המיוחד

ימי הפעלת פר מס
        התכנית בחופשה

שה יש של (על פי דגם
  ימי עבודה)

  ראש השנה

כ"ט יום רביעי, 
 – התשע"גבאלול 

ג' יום שבת, 
  ,בתשרי התשע"ד

4-7.9.2013  

  

לא מופעלת תכנית 
  חופשה

  

__  

יום הכיפורים 
  וסוכות

ט' יום שישי, 
 –בתשרי התשע"ד 

כ"ד יום שבת, 
  ,בתשרי התשע"ד

13-28.9.2013  

  טרום סוכות:
י"א יום ראשון, 

  – בתשרי התשע"ד
י"ג בתשרי יום שלישי, 

  ,התשע"ד
15-17.9.2013   

  המועד סוכות:- חול
ט"ז בתשרי יום שישי, 

יום   – התשע"ד
כ' בתשרי שלישי, 

  ,התשע"ד
20-24.9.2013  

קיצור ל חשבון ימים (ע 3
תכנית ההפעלה 

  באוגוסט) 

  

  

  

  )ל המועד(חו ימים 4

  ימים 7 :סה"כ

  חנוכה

כ"ה יום חמישי, 
– התשע"ד בכסלו

ב' יום חמישי, 
  ,בטבת התשע"ד

28.11-5.12.2013  

כ"ה יום חמישי, 
יום   – בכסלו התשע"ד

ב' בטבת חמישי, 
           ,התשע"ד

28.11-5.12.2013  

 – 28.11.2013( יום אחד
על חשבון קיצור תכנית 

 6 ההפעלה באוגוסט) +
  ימים

  ימים 7 :סה"כ

  פסח

ו' יום ראשון, 
– בניסן התשע"ד

כ"ב יום שלישי, 
  ,בניסן התשע"ד

6-22.4.2014  

  טרום פסח:
ו' בניסן יום ראשון, 

יום ראשון,  –התשע"ד 
     ,י"ג בניסן התשע"ד

6-13.4.2014  

  ימים  7 :סה"כ

הערה: בחוה"מ ובאסרו 
חג לא מופעלת תכנית 

  חופשה

יום העצמאות 
  (נדחה)

ו' יום שלישי, 
 ,באייר התשע"ד

6.5.2014  

לא מופעלת תכנית 
  __  חופשה
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מועדי החופשה 

מסגרות  בכלל
  החינוך

מועדי הפעלת תכניות 
חופשה במסגרות ה

  החינוך המיוחד

ימי הפעלת פר מס
        התכנית בחופשה

שה יש של (על פי דגם
  ימי עבודה)

  ל"ג בעומר
י'?ט יום שני, 

 ,באייר התשע"ד
19.5.2014  

י'?ט באייר יום שני, 
  19.5.2014, התשע"ד

 ל חשבוןע(  –ימים  1
קיצור  תכנית ההפעלה 

  )באוגוסט

  חג השבועות

ה' יום שלישי, 
 –בסיוון התשע"ד 

ח'  יום שישי,
 ,בסיוון התשע"ד

3-6.6.2014  

  

לא מופעלת תכנית 
  חופשה

__  

  

  

  יולי

  

גני 
ילדים 

בי"ס ו
  יסודי

ג' יום שלישי, 
 –התשע"ד  בתמוז

ד' באב יום חמישי, 
                 ,התשע"ד

1-31.7.2014  

 ג' בתמוזיום שלישי, 
  –התשע"ד 

ד' באב יום חמישי, 
                        ,התשע"ד

1-31.7.2014  

  

  ימים 27סה"כ 

  אוג'

גני 
ילדים 

בי"ס ו
  יסודי

ה' באב יום שישי, 
יום  –התשע"ד 

ל' באב שלישי, 
               ,התשע"ד

1-26.8.2014  

ה' באב יום שישי, 
יום ראשון,  –התשע"ד 

  ד,י"ד באב התשע"
 1-10.8.2014  

  

  ימים 8סה"כ 

  יולי

  

יבת חט
ביניים 
וחטיבה 
  עליונה

כ"ג יום שבת, 
 –ן התשע"ד ובסיו

ד' באב יום חמישי, 
  ,התשע"ד

21.6-31.7.2014  

 ינוך מיוחדבמסגרות ח
  כוללני:

ן וכ"ג בסיויום שבת, 
  – התשע"ד

ד' באב יום חמישי, 
  ,התשע"ד

21.6-31.7.2014  

  

  ימים 35סה"כ 

  

  

 ינוך מיוחדבכיתות ח
ללקויות מורכבות 

המשולבות בחינוך 
  :הרגיל

  להפעלה: 1אפשרות 
ן וכ"ג בסיויום שבת, 
יום  –התשע"ד 

ד' באב חמישי, 
  ,התשע"ד

 21.6-31.7.2014  
  

  :להפעלה 2 אפשרות
 סיווןב כ"ג, שבתיום 

  

  

  

  

  ברצף ימים 35סה"כ 
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מועדי החופשה 

מסגרות  בכלל
  החינוך

מועדי הפעלת תכניות 
חופשה במסגרות ה

  החינוך המיוחד

ימי הפעלת פר מס
        התכנית בחופשה

שה יש של (על פי דגם
  ימי עבודה)

י, שניום   – התשע"ד
  ,התשע"ד תמוז' בב

21-31.6.2014  
אין הפעלת תכנית 

חופשה (חופשה 
  לתלמידים ולצוות).

  
החל מיום שלישי, ג' 

יום  –בתמוז התשע"ד 
חמישי, ד' באב 

התשע"ד,                    
1-31.7.2014  

חזרה להפעלת תכנית 
  חופשה.

  

ימי  8( ימים 27סה"כ 
 ויינתנהפעלה נוספים 

, וסטבחודש אוג
  )כמפורט להלן

  אוג'

  

יבת חט
ביניים 
וחטיבה 
  עליונה

ה' באב יום שישי, 
יום  – התשע"ד
ל' באב שלישי, 

  ,התשע"ד
1-26.8.2014   

  

  

 וך מיוחדניבמסגרות ח
  כוללני:

יום שישי, ה' באב 
יום   – התשע"ד

ראשון, י"ד באב 
  התשע"ד,

1-10.8.2014  
  

 חינוך מיוחדבכיתות 
ללקויות המורכבות 
המשולבות בחינוך 

  הרגיל:
 2 אפשרות המשך

  :להפעלה
יום שישי, ה' באב 

יום   – התשע"ד
ראשון, י"ד באב 

   התשע"ד,
1-10.8.2014  

  

  ימים 8סה"כ 

  

  

  

  

  

  ימים 8סה"כ 
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לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך     .3
  הדרוזיהערבי ובמגזר מגזר המיוחד ב

  המגזר  
מועדי החופשה בכלל מסגרות 

  החינוך

מועדי הפעלת תוכניות 
החופשה במסגרות 

  החינוך המיוחד
(על פי דגם של חמישה 

  ימי עבודה)

  חופשת החורף

 – יום שלישי, כ"א בטבת התשע"ד  ערבי
  ט' בשבט התשע"ד, יום שישי,

24.12.2013-10.1.2014  

יום שלישי, כ"א בטבת 
יום שישי,  –התשע"ד 

  ט' בשבט התשע"ד,
24.12.2013-10.1.2014  

  
  ימי הפעלה 13סה"כ 

ימים על חשבון  2(
קיצור תכנית 

  ההפעלה)

  חופשת החורף

 – יום שלישי, כ"א בטבת התשע"ד  דרוזי
  ט' בשבט התשע"ד, יום שישי,

24.12.2013-10.1.2014  

יום שלישי, כ"א בטבת 
יום שישי,  –התשע"ד 

  ט' בשבט התשע"ד,
24.12.2013-10.1.2014  

  
  ימי הפעלה 13סה"כ 

ימים על חשבון  2(
קיצור תכנית 

  ההפעלה)

  חופשת האביב

     – יום שישי, ד' בניסן התשע"ד  ערבי
  יום שלישי, כ"ב בניסן התשע"ד,

4-22.4.2014  

יום שישי, ד' בניסן 
יום שלישי,  –התשע"ד 

  כ"ב בניסן התשע"ד,
4-22.4.2014  

  
  ימי הפעלה 13סה"כ 

ימים על חשבון  2(
קיצור תוכנית 

  ההפעלה באוגוסט)

  חופשת האביב

    –יום חמישי, י' בניסן התשע"ד  דרוזי
  יום חמישי, כ"ד בניסן התשע"ד,

10-24.4.2014  

יום חמישי, י' בניסן 
יום חמישי,  –התשע"ד

  כ"ד בניסן התשע"ד,
10-24.4.2014  

  
  הפעלהימי  11סה"כ 

ימים על חשבון  2(
קיצור תוכנית 

  ההפעלה באוגוסט)
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  המגזר  
מועדי החופשה בכלל מסגרות 

  החינוך

מועדי הפעלת תוכניות 
החופשה במסגרות 

  החינוך המיוחד
(על פי דגם של חמישה 

  ימי עבודה)

  יולי
  

גני 
ילדים 

בי"ס ו
  יסודי

  ערבי
  דרוזי

 – התשע"ד ג' בתמוזיום שלישי, 
  ,באב התשע"ד ד'יום חמישי, 
1-31.7.2014   

המסגרות יופעלו בין 
  התאריכים

 ג' בתמוזיום שלישי, 
יום  –התשע"ד 

ד' באב חמישי, 
  ,התשע"ד

1-31.7.2014   
  

  הפעלה ימי 23סה"כ 

  אוג'

גני 
ילדים 

בי"ס ו
  יסודי

  ערבי
  דרוזי

      –ה' באב התשע"ד יום שישי, 
  ,ל' באב התשע"דיום שלישי, 
1-26.8.2014   

המסגרות יופעלו בין 
  התאריכים:

ה' באב יום שישי, 
יום ראשון,  – התשע"ד

  ,י"ד באב התשע"ד
1-10.8.2014  

  
  הפעלה ימי 6סה"כ 

  יולי
  

יבת חט
ביניים 
וחטיבה 
  עליונה

  ערבי
  דרוזי

–ון התשע"ד וכ"ג בסייום שבת, 
  ,ד' באב התשע"דיום חמישי, 

21.6-31.7.2014  
  

מסגרות חינוך מיוחד 
יופעלו בין כוללני 

  התאריכים:
ון וכ"ג בסייום שבת, 
יום  –התשע"ד 

ד' באב חמישי, 
  ,התשע"ד

21.6-31.7.2014  
  

  י הפעלהימ 30סה"כ 
 לחינוך מיוחדכיתות 

ללקויות מורכבות 
המשולבות בחינוך 

  : הרגיל
  

  להפעלה: 1אפשרות 
ון וכ"ג בסייום שבת, 
יום  –התשע"ד 

ד' באב חמישי, 
  ,התשע"ד

21.6-31.7.2014  
  הפעלה ימי 30 "כסה
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  המגזר  
מועדי החופשה בכלל מסגרות 

  החינוך

מועדי הפעלת תוכניות 
החופשה במסגרות 

  החינוך המיוחד
(על פי דגם של חמישה 

  ימי עבודה)
  הפעלה:ל  2אפשרות 

כ"ג יום שבת,  א.
יום  –ון התשע"ד ובסי

ד' באב חמישי, 
  ,התשע"ד

21.6-31.7.2014  
אין הפעלת תוכנית 

חופשה (חופשה 
  לתלמידים ולצוות)

  
יום שלישי, ג'  ב.

   –בתמוז התשע"ד 
ד' באב יום חמישי, 

  ,התשע"ד
1-31.7.2014  

 הפעלה ימי 23סה"כ 
 ימי הפעלה נוספים 6(

וסט בחודש אוגיינתנו 
  )כמפורט להלן

  אוג'

חט"ב 
  וחט"ע

  

      ערבי
  דרוזי

      –ה' באב התשע"ד יום שישי, 
        ,ל' באב התשע"דיום שלישי, 
1-26.8.2014   

 חינוך מיוחדמסגרות 
יופעלו בין  כוללני

 התאריכים
ה' באב יום שישי, 
יום ראשון, –התשע"ד 
    ,התשע"די"ד באב 

1-10.8.2014  

  הפעלה ימי 6סה"כ 

 חינוך מיוחדכיתות 
ללקויות המורכבות 
המשולבות בחינוך 

   הרגיל

 2אפשרות המשך 
  :להפעלה

ה' באב יום שישי,  ג.
יום ראשון,  –התשע"ד 

  ,י"ד באב התשע"ד

1-10.8.2014   

  הפעלה ימי 6  סה"כ
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 מסגרות החינוךב אוגוסטבחודש בחופשה בגין קיצור חמישה ימי פעילות 
יוחזרו הימים בחופשת החורף ובחופשת האביב  לקויות המורכבותל המיוחד

יודגש כי יש לבנות את תכניות (הימים כלולים בסך הימים המצוין בטבלה). 
  .ההפעלה בחופשות בתכנון שנתי, טרם פתיחת שנה"ל

  

זיכרון, צומות קיצור יום הלימודים באירועים, חגים, ימי להנחיות     .4
  וחגיגות מוסדיות

  פתיחת שנת הלימודים   4.1

על כל מסגרת חינוכית לקבל את אישור הפיקוח על תכנית העבודה 
כל בחופשות ועל התאריכים שבהם יתקצר יום הלימודים. לאחר מכן, 

בראשית שנת כבר מסגרת חינוכית מתבקשת להודיע מראש להורים, 
תקצר יום תאריכים יבאילו בחופשות ומהי תכנית העבודה  הלימודים,
 .הלימודים

ובהסכמת ההורים בכתב, על יום  ,הפיקוח והרשות ל ידיאם הוחלט ע
  חופשה נוסף, יש להחזיר יום זה ביום חופשה אחר.

  קליטה מדורגת בתחילת שנת לימודים ·

אין הליך של קליטה ככלל, לתלמידים במסגרות החינוך המיוחד 
וימי הלימודים הראשונים הם ודים, בתחילת שנת הלימ מדורגת

להוציא את גילי שלוש הנקלטים לראשונה במתכונת מלאה, 
  במערכת החינוך. 

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות רגילות 
  מתנהלים בהתאם להנחיות מערכת החינוך הרגיל.

  

 ימי צום  4.2

 בכל ימי הצום החלים בימי עבודה פועלתמערכת החינוך המיוחד 
  .במהלך השנה כולה

במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם  אין לקצר את יום הלימודים
לקויות קשות: פיגור בינוני ועמוק, פיגור בינוני מורכב, אוטיסטים, 
הפרעות נפשיות וחולי נפש, נכויות פיזיות קשות ושיתוק מוחין, חרשים 

  ולקויי ראייה.עיוורים  ,ולקויי שמיעה

לחלק ביניהם את יום העבודה  אפשרצמים שבכדי להקל על אנשי צוות 
  בהתאם לצורך ובאישור הפיקוח.



==הודעות
  

    2013באוגוסט  27, כ"א באלול התשע"ג, 1"ל עד/מנכ חוזר
  
=

17

יום אפשר לסיים את  ,בהן רוב אנשי הצוות צמים, שבמסגרות דתיות
  באישור הפיקוח. 13:00 שעההלימודים ב

  

  פורים  4.3

  לקצר את יום הלימודים ביום שלפני החופשה. אין

 

 יום הלימודים אחרי אסרו חג   4.4

: סוכות, פסח רגליםשלושת היום הלימודים אחרי אסרו חג של 
  מלא. יום לימודיםהוא  ,ושבועות

 

 יום הזיכרון לחללי צה"ל   4.5

  בכל המסגרות. 12:00 שעהלסיים את הלימודים ב אפשר

 חגיגות ומסיבות סוף שנה  4.6

הלימודים  מהלךמוסדיות בבהם מתקיימות חגיגות ומסיבות שבימים 
  אין לקצר את יום הלימודים.

 בהם מתקיימות חגיגות ומסיבות מוסדיות בשיתוף בני משפחהשבימים 
לקצר את יום הלימודים. במסגרות אפשר  הצהריים-אחרבשעות 

יום הלימודים לא יסתיים   תלמידים עם לקויות קשותהחינוך המיוחד ל
 לא יסתיים המיוחד ללקויות קלותבמסגרות החינוך . 14:30לפני השעה 

  .13:30יום הלימודים לפני השעה 

  

                                                     בשאלות אפשר לפנות אל אגף החינוך המיוחד,
 . special_education@education.gov.ilדוא"ל 

= =

mailto:special_education@education.gov.il
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  לקויי למידה  1.4

ועדות התאמה מחוזיות: נוהלי הגשת      1.4-1(עד) 
בקשות להתאמות בבחינות הבגרות 

  לתלמידים לקויי למידה

  כללי      . 1

הנאמר להלן הוא תוספת לנוהל המורחב להגשת בקשות להתאמות בבחינות 
הבגרות לתלמידים לקויי למידה ולנספחיו המתפרסם  מדי שנה. הנוהל לשנת 

  ספר ויתפרסם גם באתר שפ"י בכתובתהלימודים התשע"ד יישלח לבתי ה
httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCjpLunitsLshefiK==

  

  לוחות זמנים    .  2

 לוח זמנים להגשת בקשות לוועדות ההתאמה המחוזיות לשנת  2.1
 הלימודים התשע"ד לכל בתי הספר

  :למועד חורף התשע"ד  א.

המועד האחרון להגשת הבקשות לוועדות ההתאמה המחוזיות הוא 
  . 2013באוקטובר  24יום חמישי, כ' בחשוון התשע"ד, 

 :למועד קיץ התשע"ד  ב.

המועד האחרון להגשת הבקשות לוועדות ההתאמה המחוזיות הוא 
  .2014 בינואר 8יום רביעי, ז' בשבט התשע"ד, 

לוח זמנים לקבלת תשובות מוועדות ההתאמה המחוזיות לשנת     2.2
  הלימודים התשע"ד

  :א.    למועד חורף התשע"ד

המועד האחרון להגעת התשובות מוועדות ההתאמה המחוזיות 
  . 2013בנובמבר  18הוא יום  שני,  ט"ו  בכסלו התשע"ד, 

  :למועד קיץ התשע"ד  ב.

התשובות מוועדות ההתאמה המחוזיות  המועד האחרון להגעת
  .2014במרס  10הוא יום  שני,  ח' באדר ב'  התשע"ד, 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/units/shefi
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מפורטים באתר אגף הבחינות מועדי הגשה ואופן הטיפול בנבחני משנה      2.3
  httpWLLcmsKeducationKgovKilLeducationcmsLunitsLexamsK בכתובת

  

  התווית ההתאמות לבחינות בגרות   .   3

ההתאמות בבחינות הבגרות ניתנות אך ורק לאופן ההיבחנות, ומטרתן   א. 
להבטיח שהלקות אינה מהווה מכשול להבעת הידע בזמן הבחינה. אי 
אפשר לקבל התאמות בהיבחנות כפיצוי על חסרים וקשיים בתהליך 

  הלמידה.  

התאמות חריגות, שאינן על רקע לקויות למידה, דוגמת מצבי חירום   ב. 
  ספריים חריגים, יינתנו באישור המנכ"לית בלבד.-ביתואירועים 

  

עדכונים ושינויים בנוהלי הגשת הבקשות להתאמות בבחינות     . 4 
  הבגרות

לנוהל המורחב של החוזר המופץ מדי שנה למנהלי בתי הספר מצורפת   א.
?אגרת להורים? המסבירה את תהליך הגשת הבקשה להתאמות בבחינות 

  הבגרות.

  נגליתהתאמות בא  ב.  

כפי שפורסם בנוהל המורחב לשנת הלימודים התשע"ג, יחולו השנה  
השינויים מתייחסים לסוגי שינויים בהתאמות הניתנות במקצוע זה. 

(פירוט  סמכות לאישורן ולאופן יישומן בבחינות בגרותלההתאמות, 
   .בנוהל המורחב)

  השינויים העיקריים הם:

המותאם מתבטל לכל שכבות החל משנת הלימודים התשע"ד המבחן   .  1
  הגיל ובכל השאלונים.

סמכות האישור לחלק מההתאמות משתנה (פירוט בנוהל המורחב).   .2
ההנחיה חלה על תלמידים המתחילים את לימודיהם בכיתה י' בשנת 

  הלימודים התשע"ד.  

הליך הגשת בקשות להתאמות בבחינות לתלמידי כיתות י"א וי"ב 
לא ישתנה ויהיה כמו בשנים  –בטל) (להוציא המבחן המותאם שמת

  הקודמות.

  3.  החל משנת הלימודים התשע"ד יתבצעו חלק מההתאמות ברמה 3
  באמצעות בחינה מתוקשבת.

https://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams
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אחת את בלו בעבר יתלמידים שקמיועדת להבחינה המתוקשבת 
שכללה ?כפולה? התאמה פה ו-ל: בחינה בעהאלה ההתאמות שתימ

השמעת שאלון מקלטת. מנהלי בתי ו ןהת תשובות לקלטת והן הקרא
ספר קיבלו בימים אלו מכתב המפרט ומסביר את אופן ההיערכות 

  לבחינה המתוקשבת.

השימוש בבחינה מתוקשבת עבור תלמידים שקיבלו בעבר התאמה   . 4
(רמה  ) הוא אופציונאלי. הוא  מותנה 2של הקראה או של השמעה 

העמיד למטרה בהחלטת בית הספר, בתשתיות מחשוב שהוא יכול ל
זו ובתנאי שסופקה התשתית המחשובית הנדרשת ליישום הבחינה 

)  המחייבות אותם 3המתוקשבת לתלמידים שקיבלו התאמות (רמה 
 ).    3להיבחן באמצעות הבחינה המתוקשבת (ראה סעיף 

  

 היערכות בית הספר    . 5
  כללי      5.1

יש להקפיד על  הבחנה בין תלמידים לקויי למידה ובין אלו שרמת   א.
 הישגיהם נמוכה מסיבות אחרות. 

יש להדגיש כי תלמידים לקויי למידה נדרשים ללמידה זהה לזו   ב.
 שנדרשים לה כלל התלמידים (מבחינת ההיקף ורמת הידע). 

יש לוודא כי תלמיד לקוי למידה  החסר את הידע הנדרש לצורך   ג.
בחנות בבחינות הבגרות ישלים את הידע הדרוש לפני הגשת הי

 בקשה להתאמות לוועדת ההתאמה המחוזית. 

מוגשות לוועדה המחוזית לאחר דיון  3הבקשות להתאמות ברמה   ד.
בוועדה הבית ספרית. יש לזכור כי המלצות המאבחן להתאמות הן  
המלצות בלבד, ואינן מחייבות את בית הספר ו/או את ועדת 

 תאמות המחוזית.הה

  לכל הבקשותחובה על בית הספר לבדוק כי נתקבלו כל התשובות   ה.
 שנשלחו לוועדות ההתאמות המחוזיות.

במקרים שבהם חסרה תשובה או נתקבלה תשובה שגויה מוועדת   ו.
ההתאמות המחוזית, יש לפנות בכתב ליו"ר הוועדה המחוזית עד 

: 2ספר (ראה פרק שבוע מהמועד האחרון לקבלת התשובות בבית ה
 לוחות זמנים).

חובת בית הספר לוודא כי ההתאמות שאושרו דווחו  כנדרש לאגף   ז.
 הבחינות, על פי ההנחיות של אגף הבחינות.



==הודעות
  

    2013באוגוסט  27, כ"א באלול התשע"ג, 1"ל עד/מנכ חוזר
  
=

21

תלמיד אינו יכול להיבחן עם התאמה שלא אושרה או שאינה תקפה   ח.
 או שלא דווח עליה לאגף הבחינות כנדרש. 

הבחינה  –במקרה שתלמיד נבחן עם התאמה שלא אושרה כנדרש   ט.
 תוחזר לבית הספר ללא בדיקה.

  

  בקשות להתאמות עבור תלמידי כיתות י'    5.2  

המידע על אופני הלמידה של תלמידי כיתות י' שהחלו את לימודיהם 
בחטיבה העליונה אינו רב, ובמקרים רבים העדויות לנחיצותן של 

אינן מבוססות דיין ובית ספר נאלץ להגיש        ההתאמות המבוקשות 
בקשות חוזרות להתאמות לאותם תלמידים בכיתה י"א, כשתמונת 

  תפקודם מתרחבת.

לנוכח מספרן המצומצם של בחינות הבגרות בכיתה י' ולאור העובדה 
בתי הספר  שיחידות הלימוד שעליהן נבחנים בסיסיות בדרך כלל,

הצורך בהגשת הבקשות להתאמות מתבקשים לשקול בכובד ראש את 
בשלב לימודים זה. עם סיום כיתה י' יהיה המידע המצטבר  3ברמה 

בבית הספר על אופני הלמידה של התלמיד  רב יותר,  ואם יוחלט להגיש 
תהיה חוות הדעת של בית הספר   בקשה להתאמות בכיתה י"א,

מבוססת יותר ותמנע עבודה מיותרת. בכל מקרה לרשות בית הספר 
  .  2-ו 1עומדת הסמכות לאשר לתלמיד התאמות ברמות 

     
 הגשת בקשות לוועדת ההתאמות המחוזית     . 6

יש לוודא כי כל המסמכים והדיווחים הנדרשים מצורפים לבקשה. בקשות 
שאינן כוללות את כל המסמכים והדיווחים הנדרשים לא יידונו בוועדת 

ערעור לגביהן לוועדת הערר ההתאמות המחוזית ואי אפשר יהיה להגיש 
  העליונה.

אם חסרים מסמכים או דיווחים מפורטים יש לוודא את השלמתם לפני 
  ההגשה לוועדת ההתאמות המחוזית.

בשל לוח הזמנים המוגבל ייתכן כי על אף השלמת המסמכים החסרים לא 
    יתאפשר דיון בבקשה לקראת מועד הבחינה הקרוב.

 

  ההתאמה המחוזיותקבלת תשובות מוועדות     .  7

א.   התשובות של ועדות ההתאמה המחוזיות נשלחות לבתי הספר באמצעות  
ממשק ה"קישורים?. כדי למנוע עיכוב בהמשך הטיפול יש לבדוק מדי יום 

  אם  התקבלו תשובות. 

התשובות לבתי ספר ברשתות ?אורט?, ?עמל? ו"אמי"ת? נשלחות   . ב
  לרשתות, ובית הספר מקבלן מהרשת.  
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בתי הספר ידווחו על הזכאות להתאמות אך ורק  לאחר קבלת התשובה      ג.
מוועדת ההתאמות המחוזית. הדיווח למועד חורף התשע"ד ייעשה 

במערכת ?קישורים? (ראה פירוט  8507f_nבאמצעות משלוח ממשק 
  באתר אגף הבחינות).

  

  הגשת ערעור לוועדת הערעורים העליונה     . 8

בוועדת  שנדחתהלוועדת הערעורים העליונה אפשר להגיש רק בקשה   א. 
  ההתאמות המחוזית.

התאמות העליונה בקשה שנדחתה בוועדת הערר הלהגיש לוועדת  אין  ב. 
(מבחנים, או ומחוזית מסיבות טכניות, כגון חה סר במידע מסוג כלשהו 

ו דיווחי מורים או חלקים באבחון) אלא רק בקשות שנדחו לאחר שנדונ
 אפשריה מסיבות טכניות ימקצועית לגופה של בקשה. במקרים של דח

התאמות ההבקשה לוועדת  ולהגיש אתלהשלים את החומר החסר ולחזור 
  מחוזית.ה

בהגשת בקשה לדיון מחודש לוועדת הערעורים העליונה חיוני להגיש   ג.  
לוועדה את מלוא החומר שעמד בפני ועדת ההתאמות המחוזית ואת 

בנוהל  8הנוספים שעשויים לתמוך בערעור (ראה פירוט בנספח המסמכים 
המורחב לשנת הלימודים התשע"ד), ולא יאוחר מהמועד הנקוב בתשובת 

  ועדת ההתאמות המחוזית.

יש לשקול היטב את מידת הביסוס של הערעור מאחר שאי אפשר להגיש   ד. 
  שוב בקשה שנדונה בוועדת הערר ונדחתה על ידה.

מפסיקה את עליונה הערעורים הועדת לת מועד הבחינות מיד עם תחי  ה. 
דיוניה למועד הבחינות הנוכחי. ערעורים שיגיעו אחרי תחילתו של מועד 

  הבחינות יידונו לקראת המועד הבא.

  

בשאלות אפשר לפנות אל האגף לליקויי למידה והפרעות קשב בשפ"י,                                                  
 .02-5603375, פקס' 02-5603246 טל'

  =
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=מחוננים    1.5

ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות           1.5-1(עד) 
לתלמידים מחוננים ומצטיינים 

  בשנה"ל התשע"ד

  

  כללי    .1

האגף למחוננים ולמצטיינים מבקש להביא לידיעת ציבור המנהלים, המורים 
והיועצים של בתי הספר היסודיים, כי בקרוב יחל תהליך מבחני הקבלה 

לקראת שנת הלימודים לתכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים 
זר מגבמגזר היהודי על ידי מכון סאלד, ובהמבחנים ייערכו הבאה (התשע"ה). 

הערבי, הבדווי, הצרקסי והדרוזי על ידי מכון קרני. שלב א' של התהליך 
יתקיים בבית הספר והוא באחריות המנהל, ושלב ב' יתקיים במרכזי בחינה 

  אזוריים ובאחריות המכונים המבצעים את המבחנים.                

באופן להלן נהלים, הנחיות ולוח זמנים לביצוע התהליך. יש לפעול על פיהם 
מדויק כדי שכל התלמידים יוכלו לקבל הזדמנות הוגנת ושווה להשתתף 

  בתהליך הקבלה לתכניות וליהנות מהן בעתיד.

כזכור מערך מבחני הסינון (שלב א') מופעל באמצעות מערכת המנב"סנט. 
השנה הוכנסו במערכת  כמה שינויים שמטרתם להפוך אותה  לידידותית יותר 

בנות לגבי הפעולות הנדרשות. כל זאת כדי להבטיח ולצמצם  טעויות ואי ה
  טיפול הולם בכל תלמיד ותלמיד.     

הדרכות  על אופן  הטיפול בתוצאות מבחני הקבלה יועברו באמצעות שיעורים 
מקוונים על ידי מנהלת יישומי מנב"ס. ההשתתפות בהדרכות חשובה וחיונית 

לת יישומי מנב"ס להצלחת התהליך. הרישום להדרכות יתבצע באתר מנה
  .   wwwKeduKgovKilLmanbasבכתובת 

הודעה על מועדי ההדרכות המקוונות תישלח למנהלי בתי הספר באמצעות 
  יונת הדואר ותפורסם גם באתר מנהלת יישומי מנב"ס.

   

http://www.edu.gov.il/manbas


  הודעות            
  

   2013 אוגוסטב 27, גהתשע"אלול בכ"א , 1/ד"ל עמנכ חוזר             

=

24 

  לוח הזמנים של מבחני הקבלה    .2

  (סינון ראשוני)מבחני שלב א'   2.1

מבחן הסינון ייערך בכל בתי הספר (בכיתה ב' או בכיתה ג') ובכל 
  ). 23.10.2013המגזרים ביום ד', י"ט בחשוון התשע"ד (

בתחילת חודש ספטמבר יישלחו ביונת הדואר ובדואר ישראל  ·
מכתבים לכל מנהלי בתי הספר היסודיים בדבר קיום המבחנים 

נהלי בתי הספר שלא יקבלו את ולוח הזמנים לתהליך הסינון. מ
, 15.9.2013עד יום ראשון, י"א בתשרי התשע"ד, המכתב 

מתבקשים לפנות למכון סאלד (בחינוך היהודי) באמצעות הדואר 
, או למכון קרני (בחינוך itur@szoldKorgKilת האלקטרוני, לכתוב

רוזי) באמצעות הדואר האלקטרוני, הערבי, הבדואי, הצרקסי והד
  . may@karniKcoKilלכתובת 

המכתב המודיע על המבחנים, מידעון המכיל את כל הפרטים 
והנהלים הנחוצים לביצוע התהליך החל משלב ההיערכות לבחינה 
ועד לשלב הדיווח על התוצאות וכן נוסחי מכתבים להורים, 

רסמו באתרי האינטרנט של מכון סאלד ומכון קרני ובאתר יפו
  מנהלת יישומי מנב"ס. 

באחריות המנהלים לשלוח אל ההורים מכתב המודיע על עריכת  ·
לא יאוחר מיום שלישי, ד' המבחנים וכולל הסבר על התהליך, 

. מחנכי הכיתות יעבירו את המכתב 8.10.2013בחשוון התשע"ד, 
ר ההורים על קריאתו. במכתב זה  מצוי לתלמידים ויבקשו את אישו

כל המידע הדרוש להורים כדי שיוכלו לאפשר לילדיהם להשתתף 
בתהליך הקבלה לתכניות הייחודיות. המכתב מבהיר שההשתתפות 
בבחינה היא זכות ולא חובה. הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם 

ית ייבחנו  במבחנים בשלב א' יודיעו על כך בכתב מראש להנהלת ב
הספר. במקרה של הורים החיים בנפרד  על מנהל בית הספר לידע 

  את שני ההורים. 

מבחן הסינון (שלב א') ייחשף באתר המנב"סנט מיום שני, י"ז  ·
, ועד ליום המבחן, והגישה אליו תהיה 21.10.2013בחשוון התשע"ד, 

  באמצעות הרשאה של מנהל וסגן מנהל בלבד. 

די הצוות החינוכי של בית הספר. המבחנים יועברו וייבדקו על י
הצוות החינוכי ירכיב, על סמך הציונים במבחנים ועל סמך היכרותו 

מתלמידי הכיתה המופנים  לשלב  15%עם התלמידים, את רשימת 
ב' של תהליך האיתור. הצוות החינוכי ידווח במערכת המנבסנ"ט  

  תלמידי הכיתה המופנים למבחן שלב ב'. מ 15%על 

mailto:itur@szold.org.il
mailto:may@karni.co.il
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, 5.11.2013ולא יאוחר מיום שלישי, ב' בכסלו התשע"ד,  בו זמנית  ·
ישלח הצוות החינוכי  לכל ההורים הודעה כתובה  בדבר ההחלטה 

לא להפנות את בנו/בתו למבחן שלב ב'. נוסח ההודעה שלהפנות או 
יימצא במידעון. באחריות הצוות החינוכי ומנהל בית הספר לוודא 

  . שכל ההורים יקבלו את ההודעות

רים עומדת הזכות לערער בפני הצוות החינוכי ומנהל בית הספר להו ·
 .19.11.2013יום שלישי, ט"ז בכסלו התשע"ד,  עדעל ההחלטות 

יתקבל ידווחו אף הם במערכת המנב"סנט  שערעורםתלמידים  ·
 ויוגדרו כ"מופנים למבחן לאחר ערעור הורים?. 

הל יבצע המנ, 25.11.2013עד ליום שני, כ"ב בכסלו התשע"ד,  ·
משמעות הפעולה  פעולת  אישור המנהל. במערכת המנב"סנט  את

כל  אתהיא שמנהל בית הספר מאשר את הרשימה הכוללת 
רק לאחר  התלמידים שדווחו במערכת כמופנים למבחן שלב ב'.

ורשימת התלמידים  ביצוע פעולה זו יסתיים התהליך בהצלחה
 שדווחה תעבור למכונים הבוחנים.

יום שני, כ"ב בכסלו התשע"ד, האישור ולאחר לאחר ביצוע פעולת 
,  אי אפשר יהיה לבצע שינויים או להוסיף דיווחים 25.11.2013

 חדשים במערכת המנב"סנט.  

במקרים מיוחדים וחריגים שבהם יעלה צורך לערוך שינוי או  ·
להוסיף תלמידים יש לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני אל 
הרפרנט המחוזי ולהפנות אליו אף את ההורים. רשימת הרפרנטים 

 מפורטת בנספח להודעה זו. 

יום רביעי, ח' בטבת המועד האחרון לפנייה לרפרנט המחוזי הוא  ·
  .2013מבר בדצ 11התשע"ד, 

 

 מבחני שלב ב'    2.2

  .2014 סמר-המבחנים יתקיימו בחודשים ינואר

לקראת מבחני שלב ב' יישלחו זימונים אל בתי הספר על ידי הגופים  ·
הבוחנים. מנהל בית הספר  יעביר  את הזימונים להורי התלמידים. 
יש לוודא כי קיימת חפיפה בין מספר ושמות התלמידים שדווחו 

המנב"סנט כמתאימים למבחן שלב ב' לבין מכתבי הזימון במערכת 
  שנשלחו.
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אם אין  חפיפה  בין  הדיווח  לבין המכתבים  יש  לשלוח  הודעה   ·
עם פרטי בית הספר למכונים הבוחנים באמצעות הדואר 

 האלקטרוני.

, יישלחו 2014לאחר המבחנים, במחצית הראשונה של חודש יוני  ·
קבלה לתכניות.                                                                       -קבלה או על אי לכל הורי הנבחנים הודעות על

במגזר היהודי תישלחנה  ההודעות אל כתובות הדואר שיימצאו  
במערכת המנב"ס במועד שבו ביצע המנהל את פעולת ?אישור 
מנהל?. לשם כך יש לוודא שהפרטים במנב"ס יהיו מלאים 

עודכנים: שמות ההורים, כתובות המגורים והטלפונים ומ
להתקשרות.                                                                                                                  

  במגזר הלא יהודי תישלחנה התשובות לבתי הספר. 

בפרטי ההורים במקרה של הורים החיים בנפרד יציין בית הספר  ·
המדווחים במנב"ס גם את כתובתו של ההורה הנוסף המבקש לקבל 

  את מכתב התשובה.

  
הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, עולים חדשים, בני     .3

הקהילה האתיופית, תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו בגן חובה 
ו/או בשנה שקדמה למועד המבחן  במסגרת הדוברת שפה שונה 

  מעברית

הנהלים הנוגעים לתלמידים אלה מתפרסמים באתר האגף למחוננים 
, וכן במכתב שיישלח wwwKeducationKgovKilLgiftedולמצטיינים בכתובת 

אין לדווח על תלמידים לבתי הספר ובמידעון שיפורסם במערכת המנב"סנט. 
המחוזי לא אלה במערכת המנב"סנט, אלא להפנותם ישירות אל הרפרנט 

  .2013בדצמבר  11יאוחר מיום רביעי, ח' בטבת התשע"ד, 

  

  תלמיד שהוקפץ כיתה בשנה שבה מתקיימים מבחני האיתור    .4

תלמיד שהוקפץ כיתה ייבחן על פי שאלון המותאם לדרגת הכיתה שהוקפץ 
ולא להישגיהם  ,שגיו  יושוו להישגיהם של תלמידים בדרגת כיתה זואליה, והי

  של תלמידים בגילו הכרונולוגי. פרטים מלאים באתר האגף.

  

  מבחן חוזר, לאחר שלב ב'    .5

בדצמבר  11לאחר שלב ב' יש להגיש לרפרנט המחוזי עד  בקשה למבחן חוזר
באתר האגף. פניות שתגענה לרפרנט  המפורטיםפי הנהלים -בכל שנה, על

המחוזי לאחר מועד זה תטופלנה בשנת הלימודים הבאה (התשע"ה). מבחן 
  חוזר יתקיים כשנה לאחר המבחן הראשון.

http://www.education.gov.il/gifted
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  המנהלים נדרשים להקפיד השנה:

על הפצת מכתב ההסבר להורים המודיע על עריכת המבחנים והמהלך   א.  
  הצפוי (מצורף במידעון)

  המבחנים על פי ההוראות וההנחיות שיימסרו להםעל ביצוע   ב.  

) על 15%על אי חריגה  ממכסת תלמידי השכבה המופנים למבחן שלב ב' (  ג.  
  סמך תוצאות מבחן  הסינון וחוות הדעת של הצוות החינוכי

  על יידוע ההורים שילדיהם הופנו או לא הופנו למבחן שלב ב'  ד.  

  החלטת בית הספר על מתן אפשרות להורים לערער על  .  ה

על דיווח במערכת המנב"סנט על תלמידים שערעורם התקבל ועל ציונם   ו. 
  כ"מופנים אחרי ערעור הורים?   

?אישור מנהל? במערכת המנב"סנט לרשימת כל  ז.  על ביצוע פעולת 
כ"ב בכסלו התלמידים שדווחו כמופנים למבחן שלב ב', לא יאוחר מיום 

  25.11.2013התשע"ד, 

חלוקת הזימונים למבחני שלב ב' בהתאם להוראות וללוח הזמנים  על  ח.  
  המפורט לעיל.

  לא תהיה אפשרות לבחון תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.

  

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' סוהילה דאו,                                                                     
אגף מחוננים ומצטיינים,                                                   -ט מנהלת ענף פניות וטיפול בפר

                            sohailahdo@education.gov.ilI , דוא"ל02-5603051טל' 
                                        floritar@education.gov.il I או לפלורית ארנון, דוא"ל

                                                                      alinka@education.gov.ilI דוא"לI או לאלין קשטכר
  או לרפרנטים המחוזיים בהתאם לרשימה שבנספח.

  

  

  

   

mailto:sohailahdo@education.gov.il
mailto:floritar@education.gov.il
mailto:alinka@education.gov.il
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  טבלת רפרנטים למחוננים ומצטיינים במחוזות  נספח 

 דו"אלהכתובת  כתובתה טלפוןה שם הרפרנטית מחוזה
  02-5601478  פנינה פרידמן מנח"י

 050-6282235 
, 22משה"ח, כנפי נשרים 
 גבעת שאול, ירושלים

peninafr@educationKgovKil= =

מחוז 
 ירושלים

  שמעון בן יעקב
  

 מענה טלפוני: 
 8:30-14:00 יום ג' 

מספר הטלפון 
יפורסם באתר 

האגף למחוננים 
בתחילת שנת 

 .הלימודים

, 22משה"ח, כנפי נשרים 
 גבעת שאול, ירושלים

shimiby@educationKgovKil=

  מנחם נדלר צפון
  יערה ירון דרומי

  
 מענה טלפוני: יום ג'

04-6500393   
 

משה"ח, מחוז הצפון, 
, נצרת עלית, 530ת.ד.

17105 

menachemna@educationKgovKil=
eduKyaara@gmailKcom=

  יעל סלומון חיפה
  

מענה טלפוני:                    
 8:00-13:00יום א' 

04-8632684  
  04-8632594פקס':

 

ן המפרש, יבני ,15פל ים 
 חיפה

yaelsaO@educationKgovKil=

    08-6263070 רות אהרוני דרום
 08-6263045פקס': 

קריית  ,4וה ותק
, 610הממשלה, ת.ד. 

 84893שבע -באר

rutiah@educationKgovKil=

  אירית מור תל אביב
 דליה קסוביץ

, יד אליהו , 2השלושה  050-6283179
 ת"א

iritmo@educationKgovKil==
daliaka@aducationKgovKil=

  נחמה זיידמן מרכז
 דר' נורית בר יוסף

, יד אליהו, 2השלושה  03-6896548
 ת"א

sarisa@educationKgovKil=
nuritba@educationKgovKil 

=

  מגזר דרוזי
מחוזות: 

 צפון וחיפה

  04-8632467 סאלח זאהר
 04-8632501פקס': 

, בניין המפרש, 15פל ים 
 חיפה

salehza@educationKgovKil=

מגזר ערבי, 
בדואי, 
  צ'רקסי

כל 
 המחוזות 

  050-6289279 ראויה ג'ראיסי
 04-6477438פקס': 

, 1בניין לב העסקים 
לשכת מפקחים ערבים, 

 17000נצרת עילית 

rawiaje@educationKgovKil=

מוכר 
שאינו 
 רשמי

 faigyco@educationKgovKil=  050-6280363 פייגי (ציפורה) כהן

  

https://legacy.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=36df5ffabe2b4d9da1a7544f408c0f5d&URL=mailto%3apeninafr%40education.gov.il
mailto:shimiby@education.gov.il
mailto:menachemna@education.gov.il
https://legacy.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=f84d13323c3645a3baa0518ebbff5a6e&URL=mailto%3aedu.yaara%40gmail.com
https://legacy.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=36df5ffabe2b4d9da1a7544f408c0f5d&URL=mailto%3ayaelsa2%40education.gov.il
https://legacy.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=36df5ffabe2b4d9da1a7544f408c0f5d&URL=mailto%3arutiah%40education.gov.il
mailto:iritmo@education.gov.il
mailto:daliaka@aducation.gov.il
mailto:sarisa@education.gov.il
mailto:nuritba@education.gov.il
mailto:salehza@education.gov.il
mailto:rawiaje@education.gov.il
https://legacy.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=cV6Kvdwt30uaWSq1X6f6WrJdtHv-ZdBIisAfKxirWE3Qou1S7xX4BA4ExevLdePbtxSd8BPWyoo.&URL=mailto%3afaigyco%40education.gov.il
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  אורחות חיים במוסדות החינוך  . 2

=בריאות  2.2

שירותי הבריאות לתלמיד בשנה"ל      2.2-1(עד) 
  התשע"ד

  

הפיקוח על שירותי הבריאות לתלמיד הוא באחריות משרד הבריאות. שירותי   .1
הבריאות ניתנים על פי ?סל השירותים? המתחייב מנוהל שירותי בריאות 
הציבור במשרד הבריאות. במסגרת השירות ישמש צוות הבריאות גם כתובת 

  להתייעצות לעובדי ההוראה.

ט' על ידי שלושה -שירותי הבריאות לתלמיד ניתנים לתלמידי כיתות א'  .2
 גורמים:

  חברת נטלי –במחוזות צפון, חיפה, ירושלים 

  חברת פמי פרימיום –אביב -במחוזות מרכז ותל

  .שרד הבריאותמ –במחוז דרום 

פי סל השירותים המתחייב מנוהל -תכנון מתן שירותי הבריאות לתלמיד על  .3
שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות ייעשה בתיאום עם מנהלי בתי הספר 

  לקראת פתיחת שנת הלימודים.

לקראת פתיחת שנת הלימודים יוודא מנהל בית הספר כי חדר האחות הוכן על   .4
(א), ?שירותי בריאות 1בחוזר הוראות הקבע תש"ס/ 2.2-10פי הנדרש בסעיף 

 לתלמיד?, וכי החדר תקין ופנוי למתן שירותים.
מנהלי בתי הספר רשאים למסור לצוות הבריאות הבית ספרי (נציגי משרד   .5

הבריאות או נציג ספק השירות מטעם משרד הבריאות שיזדהה באמצעות 
ים אלה: שם התלמיד, מספר טלפון תעודת עובד), מידע מהמנב"ס שיכלול פרט

בבית ו/או מספר טלפון נייד וכן תיקים רפואיים המצויים בבית הספר מתוקף 
 נוהל שירותי הבריאות לתלמיד.
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על מנהל בית הספר להציג לצוות הבריאות הבית ספרי את טופס הצהרת   .6
 ההורים על בריאות הילדים.

שלא במסגרת שירותי הבריאות חל איסור על ביצוע בדיקות לתלמידים   .7
לתלמיד ושלא בידי משרד הבריאות או הספק שנבחר לבצע אותם כמפורט 
בהודעה זו (כגון קופות החולים, גורמים פרטיים, עמותות או גורמים המופנים 

 דרך הרשות המקומית).

במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד ישתתפו תלמידי כיתות ב', ג', ד', ה', ז'       .8
 במפגש אחד בשנה עם אחות בית הספר שיוקדש לחינוך לבריאות. ט'-ו

במהלך שנת הלימודים התשע"ד יאסוף משרד הבריאות את כרטיסי הבריאות   .9
הישנים הנמצאים בבתי הספר. משרד הבריאות ישלח הודעה נפרדת על כך 

  לבתי הספר.

  

  מספרי הטלפון של ספקי שירותי הבריאות לתלמיד: 
    1-700-504-121, 03-6076134חברת נטלי: 

  *5400משרד הבריאות: מוקד כל הבריאות  ,03-5688599חברת פמי פרמיום: 

 

  לפרטים אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות,
   .briut@education.gov.il, דוא"ל  02-5603220/451טל'            

  

  =

mailto:briut@education.gov.il
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2.P  הורים ותלמידים  

  ארגון הורים ארצי     2.3-1 (עד)

  

ארגון הורים ארצי הוא עמותה הפועלת ברמה הארצית ומייצגת הורים לתלמידים 

במערכת החינוך בפני הכנסת, משרד החינוך, הרשויות המקומיות ושאר גורמי 

לייצג את ההורים בפני  המינהל הציבורי. הוא הארגון היציג היחיד שמוסמך

  הגורמים הללו.

על ידי מנהל מיוחד במינוי של בית המשפט  2010הארגון נוהל החל מחודש אפריל 

אביב לצורך הבראתו ולקידום הליך בחירות. ביום י"ד בסיוון התשע"ב, -המחוזי בתל

, לאחר הליך ממושך של היערכות, התקיימו בחירות ארציות לבחירת 4.6.2012

המוסדות של ארגון הורים ארצי. תוצאות הבחירות אושרו על ידי בית הגופים ו

  המשפט. 

נושאי התפקידים בארגון הורים ארצי נבחרים על ידי נציגויות ההורים המוסדיות 

בכל הארץ בתהליך מדורג. בשלב הראשון בוחרות נציגויות ההורים המוסדיות בכל 

ים נציגים של ועדי ההורים יישוב את ועד ההורים היישובי, ובשלב השני בוחר

היישוביים את נציגיהם לארגון הארצי. הנציגים הנבחרים בוחרים מביניהם את 

  נושאי התפקידים בארגון הארצי.

בחוזר הוראות  2.3-6נהלים לבחירת נציגות הורים מוסדית בלבד פורסמו בסעיף 

  ?, בכתובת(א), ?נציגות הורים בבית הספר 4הקבע סד/

httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCjpLapplicationsLmankalLarcLsdQakO_P_SKhtmK==

דמי החברות בארגון הורים ארצי נגבים על ידי בתי הספר באמצעות תשלומי הורים 

  נוך של הכנסת.שאושרו על ידי ועדת החי

פרטי בעלי התפקידים בארגון ופרטים בדבר חשבון הבנק שלו, שאליו יש להעביר 

, 5בחוזר הודעות עג/ 3.11-2תשלומי הורים שיועדו למטרה זו, פורסמו בסעיף 

  ?תשלומי הורים לארגון ההורים הארצי?, בכתובת

httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCjpLApplicationsLjankalLbtsjedorimLPLP
-NNLeodaotsmeydaLe-OMNPR-P-NN-OKhtm==

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd4ak2_3_6.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HodaotVmeyda/H-2013-5-3-11-2.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HodaotVmeyda/H-2013-5-3-11-2.htm
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נציגויות ההורים המוסדיות וועדי ההורים היישוביים יכולים להסתייע בארגון 

הארצי בכל הנוגע לתקנון הארגון, לנהלים המסדירים את פעילותם, להדרכה 

  ולייעוץ. 

  

                                                             לפרטים אפשר לפנות אל ארגון הורים ארצי, 
  ,      521501, רמת גן 561ת.ד. 

  . 03-6913998פקס' 
                                                                                              נושאי התפקידים בארגון: 

     03-6913999, 050-5517997טל'  מר גדעון פישר, יו"ר ארגון הורים ארצי,
                                      054-2440109בון, מנכ"ל ארגון הורים ארצי, טל' מר אודי ל            

                          052-2515429הגב' סיגל ציוני, סגנית יו"ר ארגון הורים ארצי, טל' 
  .050-5247743מר עמי יפה, סגן יו"ר ארגון הורים ארצי, טל' 
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P.  ארגון ומינהל=

P.1   העבודה הפדגוגיתארגון=

חינוך לשנת הלימודים  פרסי    3.1-1(עד) 
  התשע"ד

 
  כללי    .1

ספר -כבכל שנה, יוענקו בשנת הלימודים התשע"ד פרסי חינוך ארציים לבתי
ילדים על תרומה ייחודית לחינוך. מוסדות החינוך שיאושרו לפרס חינוך -ולגני

- ש"ח לבית ספר ו 10,000יזכו בתעודות הערכה ובפרס כספי. גובה הפרס הוא 
  ש"ח לגן ילדים. 5,000

  

  הגשת המלצות לקבלת פרס חינוך מוסדי      .2

כל החפץ בכך, בין אם הוא עובד המערכת, הורה, אדם פרטי או איש     2.1
  ל להגיש המלצה על בית ספר או על גן ילדים כמועמד לפרס.וציבור, יכ

 מגזרים. על בתי ספר ועל גני ילדים מכל ה  אפשר להמליץ    2.2
  אפשר להמליץ על מוסד רק לאחר שמלאו חמש שנים להקמתו.    2.3

המעוניינים להמליץ על מועמדים לפרס יפנו ללשכת מנהל המחוז    2.4
שבתחומו נמצא המוסד המומלץ לקבלת טופס המלצה. את הטפסים 

  המלאים יש להגיש ללשכת מנהל המחוז.

הערבי והדרוזי יש לשלוח גם המלצות על מוסדות חינוך מן המגזרים     2.5
למנהל המחוז שבתחומו נמצא המוסד המומלץ וגם ללשכות הממונים 

  .5על החינוך הערבי, הדרוזי והבדואי על פי לוח הזמנים שבסעיף 
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  אמות המידה להענקת פרסי החינוך      .3

  אמות המידה להענקת פרסי החינוך לגן ילדים      א.

למידה והערכה -לקידום תהליכי הוראההגן פועל במגוון אופנים       )1
המובילים ללמידה משמעותית, לפיתוח סקרנות ומוטיבציה 
ללמידה, לעידוד יצירתיות וחשיבה, להעשרת ידע ולפיתוח 

  נורמות התנהגות אישית וחברתית.

תחומית ומשלבת תכנים מכל -ההוראה בגן אינטגרטיבית ובין      )2
אלי לצורכיהם השונים אשכולות הליבה תוך מתן מענה דיפרנצי

של הילדים, ובכלל זה קיום מערך תמיכה לילדים בעלי צרכים 
ייחודיים. הלמידה בגן מתקיימת באמצעות פעילות חווייתית, 
מעוררת סקרנות ומהנה. סביבת הגן מזמנת משחק לסוגיו 

דרמתי, חברתי, לימודי וכד'), ומעודדת הבעה, -השונים (סוציו
  יצירה ותנועה.

ן שורר אקלים של דרך ארץ, אכפתיות וכבוד הדדי. הוא מחנך בג     )3 
אלימות, למניעת התנהגויות עתירות -ללקיחת אחריות, לאי

סיכון, למעורבות בחיי הקהילה, לשמירה על איכות הסביבה, 
לשמירה על זכויות האדם ועל השוויון בין המינים, לסובלנות 

  קיום.-ולדו

ות בגיבוש החזון החינוכי, בקביעת בגן קיים שיתוף של כל הצו        )4
  בתכנון החינוכי ובביצועו. יעדי הפעולה,

בגן מתקיימות פעילויות בשיתוף ההורים ומושם בו דגש על קיום      )5
קשר עמם. כמו כן מתקיימות בו פעילויות  המעודדות מעורבות 

  ותרומה  לחיי הקהילה.  

רי יזמת הגננת בגן מתקיימות תכניות ופעילויות ייחודיות, פ     )6
  והצוות.

בגן מופעלות תכניות למעברים ברצף החינוכי, תוך קיום קשר      )7
  רציף עם בתי הספר שאליהם מיועדים הילדים לעבור.

  

  אמות המידה להענקת פרסי החינוך לבית ספר      ב.

למידה -בית הספר פועל באופנים מגוונים לקידום תהליכי הוראה    )1
למידה אשר יובילו ללמידה משמעותית, והערכה ולפיתוח סביבת 

להבנה מעמיקה, לטיפוח כלי חשיבה ולמידה, להישגיות, 
  לחדשנות, ליצירתיות ולמצוינות.
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בית הספר נותן מענה לצרכים שונים של תלמידים, ופועל להכלה,     )2
לקידום ולטיפוח של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים וייחודיים 

  וכן למניעת נשירה.

בבית הספר שורר אקלים של דרך ארץ, אכפתיות וכבוד הדדי.     )3
אלימות, למניעת התנהגויות -הוא מחנך ללקיחת אחריות, לאי

עתירות סיכון, למעורבות בחיי בית הספר והקהילה, לשמירה על 
איכות הסביבה, לשמירה על זכויות האדם ולשוויון בין המינים, 

  קיום.-לסובלנות ולדו

ל להנחלת העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת בית הספר פוע    )4
ישראל, לטיפוח ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 

  ולטיפוח המורשת והזיקות התרבותיות של אוכלוסיית תלמידיו.

המנהיגות הבית ספרית פועלת להשגת מטרות ויעדים הנגזרים     )5
ספרי. היא מקדמת תרבות ארגונית המעודדת -מהחזון הבית

עבודת צוות והעצמתה, התפתחות מקצועית מתמדת של כל אחד 
  מהשותפים לעשייה החינוכית וקשר עם ההורים ועם הקהילה.

  

  הליך בחירת המועמדים לפרס    . 4

  בהרכב זה: ועדת פרס מחוזיתבכל מחוז תוקם       4.1

  המחוז (יושב ראש)  מנהל  א.

  מחמ"ד המחוז      ב.

  והדרוזי (במחוזות הרלוונטיים)נציג של הפיקוח הערבי       ג.

  מפקח ממחוז אחר (בתיאום עם מנהל המחוז שבו הוא עובד)     ד.

  מנהל מוסד חינוכי שזכה בעבר בפרס חינוך     ה.

  איש ציבור.      ו.

  כל חברי הוועדה (למעט המחמ"ד) ייבחרו על ידי מנהל המחוז.

  

  על פי חטיבות גיל בהרכב זה: צוותי שיפוט ארצייםיוקמו      4.2

  מנהל אגף הגיל או מי מטעמו  א. 

  נציג החינוך הממלכתי דתי (בבתי הספר של הממ"ד)  ב. 

  נציג החינוך הערבי והדרוזי (בבתי הספר מהמגזר הערבי והדרוזי).  ג. 
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כל ועדת פרס מחוזית תגיש למרכזת ועדת הפרס הארצית, הגב' רויטל     4.3
נומקות על עד שלושה מוסדות מומלצים סלע, המלצות מ-כרמלי

  מהמחוז, תוך שימת לב לייצוג של שכבות הגיל.

הצוות הארצי יבקר בבתי הספר המועמדים לפרס ויגיש גם הוא את     4.4
  המלצותיו למרכזת ועדת הפרס הארצית.                

  תוקם ועדה ארצית עליונה בהרכב זה:     4.5

  יו"ר)יו"ר המזכירות הפדגוגית (  א.

  ב.     שני נציגים מהמזכירות הפדגוגית

 ראש מינהל החמ"ד או סגנו  ג .

  מנהלי אגפי הגיל  ד.

  נציג של החינוך הערבי והדרוזי  ה.

חבר סגל במוסד להשכלה גבוהה (שאינו עובד המוסד ולא היה   ו .
  בעבר עובד המשרד)

  זוכה בפרס חינוך בעבר.  ז.

ראש המזכירות הפדגוגית, על דעת שלושת האחרונים ימונו על ידי יושב 
  המנהלת הכללית של המשרד.

הוועדה הארצית העליונה תקבע את דרכי ההערכה לגבי המוסדות     4.6
שהומלצו לפרס, והיא תגיש את המלצותיה לשר החינוך ולמנהלת 
הכללית על יסוד ההמלצות של המחוזות, הסיורים של חבריה במוסדות 

  המומלצים ומידע נוסף.

  לית לגבי הזוכים בפרס הן סופיות.להחלטות השר והמנהלת הכ    4.7

  

  לוח הזמנים    .  5

על טופסי ההמלצה להגיע ללשכת מנהל המחוז  קליטת טופסי המלצה:    א.
. 2013באוקטובר  15לא יאוחר מיום שלישי, י"א בחשוון התשע"ד, 

  . טפסים שיגיעו לאחר המועד הנ"ל לא יטופלו

: לאחר קבלת טופסי ההמלצה תומחוזיהשיפוט הת וביקורים של ועד    ב.
, יתקיימו 2013בדצמבר  9ולא יאוחר מיום שני, ו' בטבת התשע"ד, 

  ת במוסדות שהומלצו.ות השיפוט המחוזיוביקורים של חברי ועד

הוועדות המחוזיות תסכמנה את  המלצות של הוועדות המחוזיות:    ג.
עבודתן ותעברנה את המלצותיהן המנומקות בכתב למרכזת ועדת 
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 22הפרס, הגב' רויטל כרמלי סלע, עד יום ראשון, י"ט בטבת התשע"ג, 
 .2013בדצמבר 

לאחר קבלת ההמלצות של  ביקורים של ועדות השיפוט הארציות:    ד.
במרס  18ב' התשע"ד,  , ט"ז באדרשלישיהוועדות המחוזיות  ועד יום 

, יתמנו ועדות שיפוט ארציות על פי חטיבות הגיל, והן תערוכנה 2014
  ביקורים במוסדות שהומלצו על ידי הוועדות המחוזיות.

במהלך החודשים מרס ואפריל  המלצות הוועדה הארצית העליונה:    ה.
במסמכים שהוגשו לה, תגבש את  העליונהתדון הוועדה הארצית  2014

 ה ותגיש אותן לשר החינוך ולמנהלת הכללית.המלצותי

עם החלטת השר והמנהלת הכללית על מקבלי הפרס תישלחנה הודעות 
למוסדות הזוכים. הענקת הפרסים ותעודות ההערכה לזוכים תיערך בטקס 

 שיתקיים בירושלים במועד שתבוא עליו הודעה.
 

                                   סלע,      -לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' רויטל כרמלי
  .02-5604718/9הממונה על פרסי ישראל, פרסי חינוך ופרסים אחרים, טל' 
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P.S   טכנולוגיית המידע והמחשוב  

שירות עצמי לקבלת ססמה לשם כניסה     3.6-1(עד)
  למערכות משרד החינוך

  כללי    .1

החל משנת הלימודים התשע"ד יופעל במשרד החינוך שירות חדש המאפשר 
לשם כניסה לעובדי הוראה ולתלמידים שאין בידיהם מסיבה כלשהי ססמה 

באופן עצמאי וללא צורך בפנייה למוקד טלפוני.  הלקבללמערכות המשרד 
תיעשה באמצעות הודעה מאובטחת לתיבת קוד משתמש וססמה אישית קבלת 

  קטרוני האישית. הדואר האל

שירות קבלת ססמה בדואר אלקטרוני זמין בכל עת, וכך מתאפשרת כניסה 
מאובטחת תוך שמירה על פרטיות בכל שעות היממה לכלל שירותי המשרד 
באינטרנט (מנבסנ"ט, ציוני בגרות, תלושי משכורת ועוד) גם לעובדי הוראה או 

  .תלמידים ששכחו או לא קיבלו ססמה

אוח מדויק של פרסום השירות תישלח לבתי הספר ותתפרסם בהודעה על מועד 

  .פורטל המשרד –

  

  עדכון כתובת הדואר אלקטרוני      .2

לשם הפעלת השירות יש צורך בכתובת דואר אלקטרוני אישית ומעודכנת של 
עדכון כתובת הדואר  ההוראה או התלמיד במאגרי המידע של המשרד.עובד 

אפשר להגיע לדף עדכון . ני יתבצע בדף עדכון פרטים אישייםהאלקטרו
פורטל עובדי או   פורטל תלמידים אופורטל המשרד - אוח באמצעות: הפרטים 

  .הוראה

 על עובדי ההוראה להזין ולעדכן את פרטי כתובת הדואר האלקטרוני האישית. 

 
   

https://cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/hebrew/HomePage.htm
https://cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/hebrew/HomePage.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/PortalTalmidim
http://hinuch.education.gov.il/pohnet/poh_rashi.aspx
http://hinuch.education.gov.il/pohnet/poh_rashi.aspx
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  תהליך  הפצת ססמה ראשונית    .3

    לעובדי הוראה

של עובד פרטי הזיהוי והססמה הראשוניים יופקו במסגרת תהליך הקליטה 
ההוראה לעבודה בבית הספר ויופצו לעובדי הוראה באמצעים הנהוגים 

  במשרד:

 בתלוש השכר הראשון –לעובדי הוראה העובדים בשירות המדינה  ·

בדואר אלקטרוני  –רות המדינה ילעובדי הוראה שאינם עובדים בש ·
באמצעות השירות העצמי, או על ידי קבלת ססמה מגורם מוסמך בבית 

 ות מערכת ניהול ססמאות.הספר באמצע

  לתלמידי בתי הספר

פרטי הזיהוי והססמה הראשוניים יופקו על ידי משרד החינוך ויועברו להנהלת 
  בית הספר.

הפצת הססמאות לתלמידים תהיה באחריות בתי הספר באמצעות מערכת 
  ניהול ססמאות.

  

  בשירות עצמי תהליך קבלת ססמה    .4

 מתוך דפי ההזדהות עצמם.הפעלת השירות לקבלת הססמה אפשרית 

במסך ההזדהות יש לבחור  קבלת ססמה באמצעות דואר אלקטרוני. יש למלא 
  אחר ההוראות ולמלא את הפרטים הנדרשים.

  

  תמיכה שוטפת    .5

השירות העצמי יביא לשינוי במדיניות התמיכה של המשרד בססמאות לעובדי 
שייתקלו בבעיות הוראה ולתלמידים בבתי הספר. עובדי הוראה או תלמידים 

בעת הכניסה למערכות המשרד יונחו לפנות לבתי הספר או להיעזר בשירות 
העצמי לקבלת ססמה בדואר האלקטרוני. תמיכה בבעיות הזדהות  עקב שכחה  
או אבדן של ססמה תינתן על ידי מוקד תמיכה טלפוני רק במקרים שבהם 

ותים התעוררה בעיה בקבלת הססמה בבית הספר או באמצעות השיר
  העצמיים.
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  הנחיות כלליות לעובדי הוראה ולתלמידים    .6

יש לשמור על עדכניות כתובת הדואר האלקטרוני האישית כדי לאפשר  ·
  שימוש בשירות העצמי.

בהזדהות הראשונה לשירותי המשרד יש להחליף את הססמה הראשונית  ·
בססמה קבועה, להזין את כתובת הדואר האלקטרוני האישית ולהשיב על 

 שאלת רמז.

יש להקפיד על שמירת נתוני ההזדהות שישמשו לגישה לכלל שירותי  ·
המשרד באינטרנט בעתיד: שאלת הרמז, קוד המשתמש והססמה 

  האישית. 

במקרה של אבדן או שכחה של הססמה יש לפעול לקבלתה בעזרת  ·
 השירותים העצמיים: שאלת הרמז, הדואר האלקטרוני.

 

בדואר אלקטרוני אל פרויקט ניהול זהויות במינהל לפרטים אפשר לפנות 
   .idminfo@education.gov.ilתקשוב ומערכות מידע בכתובת 
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מחירון שירותי הפקת מידע לגורמי   3.6-2(עד)   
  חוץ

משרד החינוך מקיים, באמצעות מינהל תקשוב ומערכות מידע, שירותי הפקת עיבודי 
  לחוק הגנת הפרטיות ולתקנות לאבטחת מידע.מידע ונתונים לגורמי חוץ בכפיפות 

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

(בשקלים, כולל  15.7.2013מחירי   –להלן מחירון העלויות של עיבוד  והפקת נתונים 
  מע"מ).

  

  נתוני מוסדות חינוך    . 1

  
  סוג הפלט

=
  תקליטור

=
        מדבקות   דוח

 כתובת
  

 הנושא
  

 המחיר
  מחיר
עותק 
 נוסף

  
 המחיר

  מחיר
עותק 
 נוסף

  
 המחיר

  מחיר
עותק 
 נוסף

  /רשימת כלל בתיה"ס
בתיה"ס היסודיים 

=וחטיבות הביניים

  
288=

  
3=

  
404=

  
116=

  
492=

  
203=

רשימת בתיה"ס 
רשימת /היסודיים

=יסודיים- בתיה"ס העל

  
288=

  
3=

  
390=

  
102=

  
449=

  
158=

חטיבות רשימת 
=הביניים

  
288=

  
3=

  
318=

  
29=

  
333=

  
44=

רשימת החטיבות 
=העליונות

  
288=

  
3=

  
335=

  
44=

  
360=

  
72=

 רשימת כלל גני 
=476=795=288=608=3=318=הילדים

רשימת גני הילדים 
הרשמיים/רשימת גני 

=החובה

  
318=

  
3=

  
562=

  
246=

  
694=

  
377=

  רשימת גני הילדים
=102=418=57=377=3=318=המוכרים
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  נתוני מצבת תלמידים לרשויות המקומיות    . 2

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

  רשות קטנה

  סוג הפלט
  
  

  הנושא

  דוח  תקליטור

  המחיר
  

עותק    מחיר  
  נוסף

עותק   מחיר    המחיר
  נוסף

  72  360  3  288  רשימת תלמידי חוץ

  288  578  3  288  מצבת תלמידים כוללת 

  

  רשות בינונית

  סוג הפלט
  
  

  הנושא

  דוח  תקליטור

  המחיר
  

עותק    מחיר  
  נוסף

עותק   מחיר    המחיר
  נוסף

  145  432  3  288  רשימת תלמידי חוץ

  578  866  3  288  מצבת תלמידים כוללת 

  

  רשות גדולה

  סוג הפלט
  
  

  הנושא

  דוח  תקליטור

  המחיר
  

עותק    מחיר  
  נוסף

עותק   מחיר    המחיר
  נוסף

  218  507  3  288  רשימת תלמידי חוץ

  866  1,156  3  288  מצבת תלמידים כוללת 

  

  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 רשימת בתי הספר היסודיים במדבקות ועל גבי  תקליטור תהיה 
  ש"ח. 452וסה"כ  3+  449
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  הפקת מדבקות של כתובות תלמידים לגופים רשמיים    . 4

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

ש"ח, לא כולל מחיר  723עלות הפקת מדבקות של כתובות תלמידים היא 
  המדבקות.

  

  בקשות אחרות לעיבוד והפקת נתונים    . 5

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

  העיבודים המוזמנים.

  

  פנייה לקבלת עיבודי מידע:קיימות שתי אפשרויות ל
על ידי פנייה לחטיבת יישומי ניהול  -באמצעות משלוח בקשה בדואר   .א

ותקשוב בחינוך במינהל תקשוב ומערכות מידע, בצירוף סכום העלויות על 
  מחאה לפקודת משרד החינוך, לכתובתבה ,פי המחירון דלעיל

מנהלת חטיבה (יישומי ניהול ותקשוב בחינוך), מינהל תקשוב ומערכות מידע, 
  .9100201, ירושלים 29רח' שבטי ישראל  משרד החינוך,

                         באמצעות שרת התשלומים הממשלתי ותשלום באמצעות כרטיס אשראי                 .ב
  .http://ecom.gov.il/bducCounter/homepage_he.aspx בכתובת

   

http://ecom.gov.il/EducCounter/homepage_he.aspx
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P.11  תשלומי הורים  

תשלומי הורים לשנת הלימודים   3.11-1 (עד)
  התשע"ד

  

ועדת החינוך של הכנסת אישרה את תשלומי ההורים לשנת     .1
  הלימודים התשע"ד. 

היא לפרסם את הסכומים המרביים שאושרו לגבייה על ידי  הודעה זומטרת 
  ולרענן את הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים. ועדת החינוך של הכנסת 

הנהלים המחייבים את מערכת החינוך בנוגע לתשלומי הורים מתפרסמים 
כמו כן  , ?תשלומי הורים?.(א)3בחוזר הוראות הקבע סג/ 3.11-9 סעיףב

 (א)6בחוזר הוראות הקבע סג/ 3.11-10 סעיףפורסמו תיקונים לחוזר זה ב
, ופורסמה השלמה בנושא תל"ן (א)2בחוזר הוראות הקבע סד/ 3.11-11 סעיףוב
  .(א)4בחוזר הוראות הקבע סד/ 3.11-12 סעיףב

 סעיף בהנחיות העוסקות בהקצאת תקציב למלגות לתלמידים מתפרסמות 
?הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם  (ב),1בחוזר הוראות הקבע עב/ 3.7-67

 מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות?.
ב המלגות בהתאם להנחיות המנהלים קיבלו הוראה לפעול להקצאת תקצי

   אלה.

 להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות קבע אלו:

עבור לתשלומים התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ו ·
שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם 

ביטוח תאונות אישיות  . שירות החובה היחיד הואאין צורכים אותם
השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי  יתרכל  .לתלמידים

 .וובמקרה זה לא ישלם עבור ,להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים

אין למנוע מתלמידים השתתפות בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים  ·
ת בית כלכליים, ויש למצוא פתרונות באמצעות הרשות המקומית והנהל

 הספר כדי לשתפם בפעילויות.

של משרד החינוך הוגדל לקראת שנת הלימודים התשע"ד.  המלגותתקציב  ·
 והוריהם על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc6ak3_11_10.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd2ak3_11_11.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd4ak3_11_12.htm
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ולפרסמו בחוזר התשלומים המוסדי וכן על לוחות  יהיו מודעים לקיומו
  המודעות בבית הספר.

  ד בתשלום עבור שירות אחר.אין להתנות מתן שירות אח ·

  התשלומים ייעודיים, ואין להעבירם מסעיף לסעיף. ·

אין להתנות חברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה  ·
הורים האחרת כתנאי ללימודי התלמיד בו, ואין לדרוש תשלומים מ

 באמצעות עמותה כלשהי.

של ההורים  בכתבאישית תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה  ·
יש אין די בהסכמה של נציגות הורים מוסדית. לתכנית ולתשלום עבורה. 

לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם 
מבקשים שלא ילמדו תכנית זאת להשתחרר לביתם. שובצה תל"ן באמצעו 
של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם 

ם מבקשים שלא השילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהוריהם לא 
ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל 

  המחוז או מורשה מטעמו.

  כל הפעילות של גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט. ·

חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור  ·
המאשר מטעם המחוז שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת  הגורם

 ?אפיק?.

  אין לגבות כספים מההורים טרם אישורו של חוזר התשלומים המוסדי. ·

על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי  ·
המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד 

  החינוך.
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 לגבייה במסגרת תשלומי הוריםסכומים     .2
הסכומים המרביים המותרים לגבייה על פי הפירוט המופיע בזה    2.1

 (הסכומים בטבלה נקובים בש"ח):
  

קדם  
 יסודי

-א'
 ב'

ד'-ג' ח'-ז' ו' ה'   
 

 ח'*
בי"ס 

ח'-א'  

 ט'
-שש

 שנתי

 ט'*
חט"ב 
 עצמאית

י"א-י'  י"ב 

תשלום 
 חובה

 

ביטוח 
תאונות 
 אישיות

49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

תשלומי 
            רשות

 176 165 165 149 149 99 99 99 99 79 סל תרבות
176 

 
מסיבות 

)1סיום (  
54 ---- ---- ---- 75 ----- 125 ----- 125 ----- 200 

מסיבות 
 כיתתיות

8 
 למסיבה

 3-ל 24 
 מסיבות

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

השאלת 
 ספרי לימוד 

----- 280 280 280 280 280 280 280 280 320 320 

ארגון 
הורים ארצי 

)3(  
----- 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

ועד הורים 
 ישובי

----- 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

טיולים 
עפ"י תכנית 

)4,2(  

2x 
 הקפצה

60 

יום 1  
101 

יום 1  
126 

2  ×
 יום
252 

 יומיים
387 

 יומיים
387 

 יומיים
387 

 יומיים
387 

 יומיים
387 

יומיים
+ 
יום 1  

513 

3 
 ימים

616 

)5של"ח (  
      150 150 150 150 150  

 
 סה"כ 

 
266 

 
556 

 
581 

 
707 

 
917 

 
1042 

 
1167 

 
1058 

 
1183 

 
1235 

 
1388 

  
  

  הערות לטבלה

הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב  .1
שנתי, -שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-כיתה ו' ביסודי ששחינוך: 

  כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב.

הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת.  .2
אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים 
נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה 

א חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף זאת לל
 אחר של תשלומי הורים. 
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, התקיימו בחירות ארציות 4.6.2012ביום י"ד בסיוון התשע"ב,  .3
למוסדות ארגון ההורים הארצי למערכת החינוך בישראל. עמותת 
ארגון ההורים הארצי היא ארגון המייצג הורים לתלמידים 

פאה הגבייה והיא התחדשה החל במערכת החינוך. בעבר הוק
 משנת הלימודים התשע"ג. 

צומת הערבה,  –בבתי ספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר  .4
 ש"ח בשנה. 290אפשר להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של 

י' שבהן מתקיימים לימודי של"ח אפשר לגבות, בנוסף -בכיתות ח' .5
בשנה לקיום גיחות  ש"ח 150על הגבייה לטיולים, סכום בן 

 סיורים בשנה. 3וסיורים רכובים בהיקף של 

בגני ילדים במסגרת חטיבה צעירה ייגבו סל תרבות וטיולים  .6
 במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה תשלום עבור מסיבת סיום.

  

שיעורי השתתפות של הורים בעלות ההזנה מכוח חוק ארוחה יומית    2.2
  לתלמיד

ההכנסה לנפש לחודש    
שקליםב  

השתתפות הורים בעלות ארוחה  
 בשקלים

1,273-0 0 

1,378-1,274 0 

1,493-1,379 0.6 

1,604-1,494 2.3 

1,744-1,605 2.3 

1,829-1,745 3.4 

1,941-1830 3.4 
2,127-1,942 4.8 

2,171-2,128 5.4 

ומעלה 2,172  6.3 
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  תשלומי הורים עבור תל"ן   2.3

תל"ן שבועית בש"חעלות שעת  שלב החינוך  

 199 קדם יסודי

 177 יסודי

 212 חט"ב 

 230 חט"ע

  
התעריפים המותרים לגבייה עבור שעת תל"ן שבועית הם תעריפים 
 מרביים והם לא חלים אוטומטית על כל מורה המלמד במסגרת זאת.
יש לגבות מן ההורים את התשלום אך ורק לפי השכר המשולם בפועל 

במסגרת תכנון התל"ן על בית הספר לבדוק  למורים המלמדים בתל"ן.
את כישוריהם של המורים המלמדים במסגרת זו ואת השכר המשולם 

  להם על פי ההסכם עמם, ועל פי נתון זה לתכנן את הגבייה מן ההורים.

  

מהיקף  15%ת תל"ן מותרות לא יעלה על המספר המרבי של שעו
  השעות המתוקצבות על ידי המשרד כדלהלן:

 מספר שעות תל"ן המרבי שלב החינוך

 3 קדם יסודי
 5 יסודי

 5 חט"ב

 5 חט"ע

  
  

  רכישת שירותים מרצון   2.4

 הסכום המרבי המותר בש"ח   שלב החינוך
 125 קדם יסודי

 250 יסודי

 450 חט"ב 

  450 חט"ע
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לשאלות ולהבהרות יש לפנות לרפרנט המחוזי על תשלומי הורים. מצורפת בזאת 
  הורים לשנת הלימודים התשע"ג: טבלה ובה פרטי הרפרנטים על תשלומי

שם הרפרנט המחוזי  המחוז

 לתשלומי הורים

 הדוא"ל הטלפון

 מנח"י

 

המפקח על מוסד החינוך 

 או דן גרוסמן

02-5601763 dangr@educationKgovKil=

=dangr@educationKgovKil 02-5601763 דן גרוסמן ירושלים

=yaelsh@educationKgovKil 04-500102/3 יעל שטיינברג צפון

=haimya@educationKgovKil 04-8632455 חיים יעקב חיפה

=avivaat@educationKgovKil 03-6896589/91/9 אביבה עטרי מרכז

אביב     -תל

    

 

 ד"ר טליה פרידמן

אל אבני-בת  
03-6896281 taliafr@educationKgovKil=

 אופיר אבידן דרום           

 

08-6263007 ofirav@educationKgovKil=

התיישבותי 

    

=miria@kfar-olamiKorgKil 03-6898874 מירי אנג'לקוביץ
=

שוש איפרגן       חינוך מוכר  02-5602984 shoshif@educationKgovKil=
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P.1P   ביטוח  

תאונות תלמידים במוסדות חינוך או      3.13-1(עד) 
נוהלי פעולה,  –בפעילויות מטעמם 

הסדרים וביטוח בשנת הלימודים 
 התשע"ד

 
  הודעה זו באה לרענן את ההנחיות הנוגעות לתאונות תלמידים במוסדות חינוך.

  ההוראות האלה:פה ומבטלת את הודעה זו מחלי

?ביטוח 1חוזר מיוחד ז', התשמ"ח, ?ביטוח נהלים וזכאות?, פרק   - , סעיף ד', 
  תאונות אישיות?, וסעיף ז', ?טיפול רפואי בשיני תלמידים נפגעי תאונות"

, ?תאונות תלמידים במוסדות חינוך 1בחוזר ?הודעות ומידע? עג/ 3.13-1סעיף   -
    הסדרים וביטוח בשנה"ל התשע"ג?.נוהלי פעולה,  -או בפעילויות מטעמם 

 המנהלים מתבקשים להעביר מידע זה בהקדם להורי התלמידים.

  

  כללי    .1

, תלמיד שנפגע בתאונה 1994-בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד
בכל יום מימות השנה זכאי לקבל סיוע רפואי בקופת החולים שבה הוא או 

). נוסח החוק מצוי באתר ביטוח בריאות ממלכתי חוק –הוריו מבוטחים (להלן 
  המחלקה לביטוח בכתובת

httpWLLwwwKconsumersKorgKilLfilesLfilesLmadrih_brihut_israelLhok_brihutKpdfK==

  

  מתן שירותי עזרה ראשונה ופינוי תלמידים במקרה של תאונה   .    2

?שירותי 2.2-83(א), 1יש לפעול בהתאם להנחיות בחוזר הוראות קבע עד/  ,
  עזרה ראשונה לתלמידים?.

  מיוןתשלום בגין טיפול בחדר    2.1

תלמיד שנפגע בתאונה במוסד החינוכי או בפעילות מטעם המוסד    2.1.1
והופנה לחדר מיון פטור מתשלום עבור הטיפול בחדר המיון 

(ב) בחוק, עמוד 2מתוקף חוק ביטוח בריאות הממלכתי (סעיף 
83 .(  

http://www.consumers.org.il/files/files/madrih_brihut_israel/hok_brihut.pdf
http://www.consumers.org.il/files/files/madrih_brihut_israel/hok_brihut.pdf
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הנהלת המוסד תצייד את ההורה/התלמיד באישור על האירוע 
  עם פרטי התלמיד והמוסד. 

אם התלמיד שפונה לחדר מיון לא צויד באישור הנהלת המוסד   2.1.2
החינוכי, והוריו יידרשו לשלם בגין הטיפול בחדר המיון,  על 
ההורים לפנות להנהלת המוסד לקבלת אישור על תאונת תלמיד. 
על ההורים להגיש את האישור לקופת  החולים שבה התלמיד 

חולים בהתאם מבוטח, כדי שהקופה תמציא התחייבות לבית ה
  .1994-לחוק בריאות ממלכתי התשנ"ד

אפשר להוריד טופס אישור על תאונת תלמיד מאתר המחלקה 
  לביטוח, בלשונית ?טפסים להורדה?.

  

  דיווח על תאונות תלמידים    . 3

על מנהל/ת/גננת המוסד החינוכי חלה החובה למלא דוח על כל תאונה אשר 
. הוראה על אופן של המוסד החינוכי פעילות רשמיתאירעה לתלמיד במהלך 

, ?דיווח על תאונות 3.13-2(א), 1פורסמה בהוראת קבע עג/ המחייבהדיווח 
  פיה יש לנהוג.-תלמידים?, ועל

  

  ביטוח תאונות אישיות      .4

, קובע: ?מי שזכאי לחינוך 1949-) לחוק לימוד חובה, התש"ט1(ד 6סעיף     4.1
טוח תאונות אישיות באמצעות חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בבי

רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא 
לומד. התשלומים שייגבו מהמבוטחים בעד הביטוח ייקבעו על ידי השר 

  במסגרת התשלומים לפי  סעיף קטן (ד)?.

כאמור לעיל, התשלום עבור תאונות אישיות נגבה מההורים במסגרת   4.2
הורים. במסגרת אישור תשלומי ההורים מאושר הסכום תשלומי 

המרבי המותר לגבייה עבור הביטוח, אולם גובה התשלום בפועל נקבע 
בהתקשרות בין הרשות המקומית לבין הגורם המבטח. אין לגבות 
תשלום העולה על הסכום שהרשות המקומית משלמת בפועל למבטח. 

את דמי הביטוח אין  ביישובים שבהם הרשות גובה מההורים במישרין
  לגבות דמי ביטוח גם באמצעות בית הספר (כפל גבייה).
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  מסירת הפוליסה להורים   4.3

על פי הנחיות הממונה על הביטוח במשרד האוצר שעניינן גילוי נאות   
בביטוח קבוצתי, על חברות הביטוח להמציא לידי כל יחיד מקבוצת 

אונות אישיות המבוטחים בביטוח קבוצתי, ובכלל זה ביטוח ת
לתלמידים, עותק של פוליסת הביטוח וטופס גילוי נאות המרכז פרטים 
כלליים הנוגעים לפוליסת הביטוח וכן את עיקרי הכיסויים הקיימים 

  בה.

לאור זאת תקבל כל רשות מקומית מחברת הביטוח  שעמה התקשרה 
לשם ביטוח תלמידיה עותקים של פוליסות הביטוח, לרבות טופסי גילוי 

  אות, כמספר התלמידים המבוטחים שעליהם הצהירה. נ

בתחילת שנת הלימודים תעביר הרשות המקומית לכל אחד ממוסדות 
החינוך עותקים של פוליסת הביטוח, לרבות טופסי גילוי נאות, כמספר 

  התלמידים במוסד  וכמה עותקים נוספים לשימוש בית הספר.

הביטוח ואת טופסי על בית הספר למסור את העותקים של פוליסת 
יום מתחילתה של שנת  30הגילוי הנאות להורי התלמידים בתוך 

 הלימודים.

במקרה של תאונה אפשר לפנות אל מזכירות בית הספר. בית הספר    4.4
יוודא את קבלת הפוליסה וטופסי התביעה מן הרשות/הבעלות ויסייע 

  להורים הפונים.

 

  כיסוי חבות (צד ג')    . 5

ביטוח תאונות אישיות ובלי קשר לנאמר לעיל, קיים הסדר  בנוסף על    5.1
חבות (צד ג') בפני תביעות תלמידים בגין נזקי גוף המכסה את אחריותם 
של משרד החינוך ועובדיו בלבד. הסדר זה תקף במקרה של תאונה 
שאירעה בפעילות רשמית של בית הספר או גן הילדים בתוך המוסד 

  החינוכי או מחוצה לו.

במקרים שיש בהם לכאורה אחריות של משרד החינוך לגרימת תאונה,      5.2
הנפגעים או הוריהם זכאים לפנות ישירות לקרן הפנימית לביטוחי 

ולתבוע פיצוי. אפשר "ענבל" הממשלה המנוהלת על ידי חברת הביטוח 
רח' ערבה  או בכתובת: 03-9778000נבל בטלפון ליצור קשר עם חברת ע

  . 70100ה נתב"ג, לוד , קריית שדה התעופ3
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  הסדר למתן טיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה    . 6

"כלל האריך בשנה נוספת את  ההסדר עם חברת  החינוך משרד  6.1
אשר זכתה במכרז פומבי למתן שירות לטיפולי שיניים חינם  בריאות"

  לתלמידים שנפגעו בתאונה בשיניהם.

  . 1.3.2009ההתקשרות החלה בתאריך ה' באדר התשס"ט, 

  תקופת הזכאות    6.2

טיפולים במסגרת ההסדר יינתנו לתלמידי מוסדות החינוך שחל עליהם 
חובה ועד סיום -), מגיל טרום1969-חוק פיקוח על בתי הספר התשכ"ט

י"ד), ובכלל זה תלמידי מוסדות -יסודי (כולל כיתות י"ג-בית הספר העל
(המאוחר  18החינוך המוכר שאינו רשמי, או עד הגיע התלמיד לגיל 

  מביניהם).

הסדר זה יחול כל עוד יהיה ההסכם בין משרד החינוך ובין חברת ?כלל 
  בריאות? בתוקף (להלן ?תקופת הזכאות?).

הטיפולים יינתנו לתלמידים שנפגעו בשיניהם בעקבות תאונה בלבד (לא     6.3
שעות  24עולות איבה), בגין תאונות המתרחשות כולל תאונות דרכים ופ

  ביממה, בכל זמן ובכל מקום.

) ניתנים ללא תמורה וכהטבה בלבד. 6.8הטיפולים (המפורטים בסעיף     6.4
ההטבה מוגבלת בהיקפה, אינה מעוגנת בחובה חוקית כלשהי ואינה 

  בגדר פיצוי במסגרת כיסוי ביטוחי כלשהו.

  השלמת טיפול     6.5

פגע בעבר (לפני תחילת ההסדר עם ?כלל בריאות?) וטופל תלמיד שנ
(אשר הפעילה הסכם זה במשך  ?שורש?  שנים עד  9באמצעות חברת 

) או במרפאות פרטיות אחרות ונזקק להשלמת טיפול בעודו 2008שנת 
בתקופת הזכאות, זכאי להשלמת הטיפול במרפאות ?כלל בריאות?. 

  שטיפל בתלמיד. רצוי מאוד להצטייד בתיק הרפואי מהרופא

?כלל     6.6 במקרה של פגיעה בשיניים עקב תאונה יש לפנות למוקד חברת 
  בריאות? לקבלת פרטי המרפאה הקרובה.

שעות ביממה בכל ימות השנה, כולל בשבתות ובחגים.  24המוקד פועל 
) *בריאות  *), או מספר חינם      375327מספר הטלפון במוקד הוא 

1800-44-33-44.  

  הפעילות של המרפאות: להלן שעות

  20:00-8:00ה': בין השעות -א'  בימים    -

  .13:00-8:00ו' ובערבי חג: בין השעות   בימים    -

  על התלמיד להגיע בליווי מבוגר (הורה/אפוטרופוס).
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מובהר בזאת כי לא יאושרו החזרים לטיפולים שיבוצעו במרפאות    6.7
  פרטיות.

תלמיד כאמור לעיל במסגרת  להלן רשימת הטיפולים שלהם זכאי    6.8
  ההסדר בין משרד החינוך לבין ?כלל בריאות?:

 סוג הטיפול מס' סוג הטיפול מס'

החזרת שן שיצאה ממקומה  22 צילום רנטגן 1
 וקיבועה

 סתימה בחומר מרוכב בשן חבולה 23 צילום פנורמי 2

 משיכת שן 24 בדיקה 3

 הלבנת שן בודדת לאחר חבלה 25 עזרה ראשונה 4

שחזור כותרת שבורה עם חומר  5
 מרוכב

שומר מקום לאחר אבדן שן  26
 ראשונית אחורית

 הדבקת כתר זמני 27 הארכת כותרת 6

 מבנה ישיר 28 טיפול שורש, תעלה אחת 7

 מבנה יצוק 29 תעלות 2טיפול שורש,  8

 כתר שקוף עם חומר מרוכב 30 תעלות 3טיפול שורש,  9

 כתר אקרילי מבושל 31 אחת  חידוש טיפול שורש, תעלה 10

 כתר אקרילי מוכן 32 תעלות 2חידוש טיפול שורש,  11

 כתר חרסינה 33 תעלות 3חידוש טיפול שורש,  12

כולל  -כריתת חוד השורש  13
 סתימה רטרוגרדית

 תותבת חלקית להוצאה (פליפר) 34

 תיקון תותבת 35 עקירה רגילה 14

לתותבת, הזזת וו תוספת שן  36 עקירה כירורגית 15
 בתותבת

 הזזת שיניים בודדות 37 כיפוי מוך ישיר 16

 שתל שן 38 כיפוי מוך לא ישיר 17

 טיפול שיניים בהרדמה כללית 39 קיטוע מוך 18

 חוו"ד שנייה ממומחה לילדים 40 קיטוע מוך חלקי 19

טיפול שורש במימת  –חיוד  20
 הסידן

 ייעוץ אורטודנטי בקשר לחבלה 41
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 סוג הטיפול מס' סוג הטיפול מס'

 אלחוש או גז צחוק  לפי הצורך 42 קיבוע שיניים ניידות 21

  

  

  המחלקה לביטוח,  –בשאלות נוספות אפשר לפנות למשרד החינוך 
,                                                                      91911, ירושלים 34רח' שבטי ישראל            
   .bituach@education.gov.il , דוא"ל02-5602276טל' 

  .www.education.gov.il/bituachידע נוסף מצוי באתר הביטוח מ

  =

mailto:bituach@education.gov.il
http://www.education.gov.il/bituach
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  בחינות  .4 

     לאומיות-בחינות ארציות ובין    4.1

המבחנים, המחקרים מערך  –ראמ"ה   4.1-1 (עד)
והסקרים הארציים לשנת הלימודים 

  התשע"ד

  

בהודעה זו מידע על המבחנים, המחקרים והסקרים שייערכו בבתי הספר על ידי 
  ראמ"ה בשנת הלימודים התשע"ד. 

  להלן רשימת הנושאים שיפורטו בהמשך.

) מבחני המיצ"ב הפנימי וסקרי האקלים 1.1(מבחנים וסקרים ארציים:   . 1
) משוב ארצי בגיאוגרפיה 1.3) מבחני החמ"ד; (1.2והסביבה הפדגוגית במיצ"ב; (

 ) מבחן בעברית לתלמידים דוברי ערבית.1.4לתלמידי כיתות ט'; (
(בעברית 2.1( ספריים:-מידע על מבדקים פנימיים בית   .2 ) מבדק עמי"ת 

 אם-שפתח' ב-לתלמידי כיתות ז' פה-בעלש בהבעה משימות) 2.2ובערבית); (
ח'; -) מאגר משימות בתרבות ישראל ומורשתו לתלמידי כיתות ו'2.3); (עברית(
  .ט'-מאגר משימות בשפה הדבורה באנגלית לתלמידי כיתות ז') 2.4(

) סקרי אקלים וסביבה פדגוגית לתלמידי 3.1(סקרים ומחקרי הערכה:   . 3
) הערכת 3.3) סקר אומדן גודלן של תנועות הנוער; (3.2החטיבות העליונות; (

  פרויקטים והתערבויות חינוכיות.

  

, לא 3, נספח 3.7-34 (ג), סעיף10בהתאם להוראות בחוזר "הוראות קבע" ס"ג/
יתקיימו בבית הספר מבחנים מחוזיים, מבחנים של רשויות מקומיות ושל גופים 

הנהלת על ידי  ואידי ראמ"ה  אחר שלא יאושר מראש עלחיצוני מתערבים וכל מבחן 
  המשרד.
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  .    מבחנים וסקרים ארציים1

  מיצ"ב פנימי   1.1

יכלול בשנת הלימודים  –? ספרית-מדדי יעילות וצמיחה בית? –המיצ"ב 
תלמידים, למורים לשיועברו  סקרי אקלים וסביבה פדגוגית התשע"ד

 מבחני הישגיםבית הספר באמצעות סוקרים מטעם ראמ"ה, ו מנהלול
בכל  ספרית (מיצ"ב פנימי)-שיועברו במתכונת פנים בית פנימיים

ד'). תלמידים הלומדים בבתי ספר חרדיים, -אשכולות המיצ"ב (א'
), ייבחנו במיצ"ב פנימי 2-ו 1המשתייכים לשתי קבוצות המיצ"ב (

ה') ובמתמטיקה (לכיתות ה'). לא יתקיימו מבחני -בעברית (לכיתות ב' ו
   של כיתות. במדגם ארצי מצומצם ץמיצ"ב חיצוני למעט מחקרי חלו

- שפתייערכו במקצועות האלו:  במיצ"בהפנימיים  מבחני ההישגים
. השכבות (עברית/ערבית), מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה אם

(עברית  אם-בשפת. ח'-ו ה' בכל ארבעת תחומי הדעת הן שייבחנו
זו, המדגישה השנה את  מתכונת .ב' ותתיגם בכ ייערך מבחן וערבית)

את עבודת המורים העצים לנועדה  ספרית,-הפנים בית ההערכה
לצד זאת,  ספרית איכותית.-ולטפח תרבות הערכה פנים בית והמנהלים

שאלוני האקלים והדוח המופק על בסיסם יסייעו למנהלים ללמוד על 
ספרי ועל התהליכים הפדגוגיים המתרחשים בבית -האקלים הבית

  הספר.

שתבחן בראשות ראמ"ה תוקם ועדה מקצועית ועות הקרובים בשב
מתכונת ההערכה והמדידה הארציים בבתי הספר את נושא באופן מקיף 

 נהועדה תתקבלולאחר שיוגשו מסקנות ההיסודיים ובחטיבות הביניים. 
 המדיניות ויישומה החל משנת הלימודים התשע"ה.  לגבי  ותהחלט
 מבחני ההישגים הפנימיים של המיצ"ב   1.1.1

מבחני המיצ"ב הפנימי מיועדים לכל התלמידים הלומדים 
ח' בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים -בכיתות ב', ה', ו

כיתות ם הלומדים בתלמידי(למעט בתי ספר של החינוך המיוחד ו
עולים חדשים או  בבתי ספר רגילים של החינוך המיוחד

). תלמידים הלומדים בבתי ספר חות משנהפבארץ הנמצאים 
ה') -(לכיתות ב' ו בעבריתייבחנו במיצ"ב פנימי חרדיים 

  (לכיתות ה'). ובמתמטיקה

כל המבחנים נבנו בהלימה לתכנית הלימודים בכל תחום דעת 
שות מהתלמידים כפי שהוגדרו ידרול ושכבה ובהתאם לציפיות 

ראמ"ה באמצעות על ידי משרד החינוך. המבחנים פותחו על ידי 
צוותי מומחים בתחום הדעת ובהוראתו. צוותי המומחים כללו 
נציגים מהאקדמיה, ממטה משרד החינוך (מפמ"ר, נציגים של 



  הודעות            
  

   2013 אוגוסטב 27, גהתשע"אלול בכ"א , 1/ד"ל עמנכ חוזר             

=

58 

 אגפי הגיל, נציגי תכניות לימודים), מבתי הספר (מורים/
  מדריכים) וממגזרים שונים.

יש לראות במבחני המיצ"ב הפנימי כלי הערכה המקדמים את 
דגוגיים של בית הספר והמתווספים לכלי ההערכה היעדים הפ

הספר שימוש במהלך השנה. הצוות -האחרים שבהם עושה בית
החינוכי רשאי להתאים את תוכנו של כל מבחן, מתכונתו, אופן 
העברתו ואופן חישוב הציונים לצרכיו של בית הספר. כמו כן 

- המבחן בכל תחום דעת יכול לשמש כתחליף למבחן מסכם בית
י ו/או לצורך מתן משוב לתלמידים ולמורים, לבניית תכניות ספר

עבודה בית ספריות לשנה הבאה ועוד. בדיקת המבחנים, ניתוח 
תוצאותיהם ותהליך הלמידה והפקת הלקחים ייעשו על ידי צוות 

 בית הספר ולא יועברו לגורם חיצוני כלשהו. 

מפרטי המבחנים המתארים את התכנים והמיומנויות שייבדקו 
יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה במהלך חודש נובמבר 

  . בחלונית ?מיצ"ב?)(ראו  2013

מפורטים המועדים המומלצים לקיום המבחנים. לאחר  1בטבלה 
המועדים הללו יפורסמו המבחנים ומחווניהם  באתר האינטרנט 

  של ראמ"ה. 

  

: המועדים המומלצים של מבחני המיצ"ב הפנימי לשנת 1טבלה 
  ד"הלימודים התשע

  המיצ"ב מבחן  מועד  דעתהתחום 
  פנימיה

הכיתות 
  הנבחנות

  
שלישי, ט' באדר ב'  יום  אנגלית

  2014במרץ  11, ד?התשע
  ה', ח'

רביעי, י"ז באדר ב'  יום  מדע וטכנולוגיה
  2014 במרץ 19, ד?התשע

  ה', ח'

  אם-שפת
  ערבית)ו (עברית

, ח' באייר חמישי יום
  2014מאי ב 8  ,ד?התשע

  ב', ה', ח'

י"ד באייר  רביעי, יום  מתמטיקה
  2014מאי ב 14 ד,?התשע

  

  ה', ח'
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  לנושאים האלה: יש לשים לב

מכתבים בנושא ההיערכות הנדרשת למיצ"ב יישלחו לבתי   -
  .2013נובמבר חודש  הספר במהלך

לבתי הספר  יועברוחוברות המבחנים בכל תחום דעת   -
 .שלעיל 1בטבלה  המומלציםבאמצעות שליח לפני המועדים 

 מומלץ כי צוות ההוראה יעיין במבחנים עוד בטרם העברתם 
 הצורך יערוך בהם שינויים בהתאם לצורכי בית הספר.  ועל פי

(נוסח א' ונוסח ב') הנבדלים  נוסחיםהמבחנים יישלחו בשני   -
 זה מזה בסדר  השאלות. 

למידה אינם זהים בבתי ספר -מאחר שתהליכי ההוראה  -
שונים, ומאחר שמבחן המיצ"ב הוא סטנדרטי ואחיד, מומלץ 
כי הנהלת בית הספר תפעיל שיקול דעת בדבר אופן השימוש 
במיצ"ב הפנימי (התאמת תוכן המבחן, אופן העברתו וכד') 
בדרך שתיתן מענה לצרכיו הפרטניים של בית הספר ושל 

   תלמידיו.

לעשות לחשב את ציוני המיצ"ב כהבנתו ורשאי  בית הספר  -
ציוני  לא יידרש לדווח על ית הספרבכרצונו. שימוש בהם 

  לגורם חיצוני. התלמידים

בבית ספר הערכה האת תפקיד רכז מומלץ כי המורה הממלא   -
הפקת בו הלמידהבהובלת תהליכי יסייע לצוותי ההוראה 

 המבחנים ומהנתונים שיתקבלו מהם.התועלת מ

אתר האינטרנט של להעברת המבחן יפורסמו בהנחיות דפי ה  -
הצעות ראמ"ה במהלך חודש פברואר. בהנחיות אלה  יוצגו 

לאופני שימוש שונים במיצ"ב הפנימי ואפשרויות להגמשתו. 
הנחיות משנים האפשר לעיין בחוברות לשם התרשמות 

נושא ב קודמות המופיעות באתר האינטרנט של ראמ"ה
   ., בחלונית ?הערכה בית ספרית"?מבחני מדף"

מבוססים על הכלי עזר בתי הספר  לרשות תעמידראמ"ה   -
(?מיצבית?). כלים אלה יפורסמו באתר  אקסל תכנת

האינטרנט של ראמ"ה כמה ימים לאחר המועדים הנקובים 
 .1בטבלה 

חוברות ההנחיות והמחוון לבדיקה יפורסמו באתר האינטרנט   -
  של ראמ"ה כשבוע לאחר מועד המיצ"ב הפנימי.
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המיצ"ב הפנימי אפשר למצוא באתר האינטרנט מידע נוסף על 
של ראמ"ה בנושא ?מיצ"ב פנימי?, בחלונית ?הערכה בית 

  ספרית?.

  

סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב (לתלמידים, למורים  1.1.2
  ולמנהלי בתיה"ס) 

סקרים אלו נועדו לסייע לבתי הספר לזהות נקודות חוזק 
ונקודות חולשה בתחומי האקלים הבית ספרי והתהליכים 

- וכן לסייע למשרד החינוך ללמוד על התהליכים הבית הפדגוגיים
   ספריים כדי לשפר את המערכת בכללותה.  

ד בקרב תלמידים, ?התשע הלימודיםהסקרים ייערכו בשנת 
בתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים מורים ומנהלים ב

. מועדי  הסקרים מפורטים להלן ד'-לאשכולות ב' והמשתייכים 
  .2בטבלה 

  

  סקרי המיצ"ב לתלמידים 

ה' עד ט' בבתי הספר  בכיתותהסקר יועבר בקרב תלמידים   -
   ד'.-לאשכולות ב' והמשתייכים 

הסקר יאפשר לתלמידים להביע את עמדתם במגוון של   -
ובכך להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בבית  נושאים

  ספרם ובמערכת כולה.

שיועברו  אנונימיים שאלוניםהסקר מתבצע באמצעות   -
לתלמידים. התלמידים יתבקשו להשיב על שאלות הנוגעות 

ספרי (בנושאים כגון תחושה כללית כלפי בית -לאקלים הבית
הספר, יחסים בין תלמידים לבין חבריהם, יחסים בין 

למידים לבין מורים, תחושת המוגנות של התלמידים בבית ת
הספר וכד'), ועל שאלות הנוגעות לסביבה הלימודית 
(בנושאים כגון רמת המוטיבציה של התלמידים, תחושת 
המסוגלות הלימודית שלהם, השימוש באמצעים מתוקשבים 
לצורכי למידה, אופן בדיקת שיעורי הבית, הסתייעות 

 ד'). בשיעורים פרטיים וכ
  הקפדה מלאה על פרטיותבעת ביצוע הסקר תהיה בכיתות   -

בין  לעבור לא יורשההתלמידים. המורה הנוכח בכיתה 
בעת ההשבה על שאלוני הסקר, והוא יתבקש  התלמידים

  לכבד את פרטיות המידע הנרשם בידי התלמידים.
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באחריות בית הספר לוודא כי בעת ביצוע הסקר בקרב   -
מורה  גם נוכח בכיתה, נוסף על הסוקר,התלמידים יהיה 

  . סדר ומשמעתשתפקידו יהיה לשמור על 

                

  סקרי המיצ"ב למורים ולמנהלים

ייערכו ראיונות טלפוניים למורים ולמנהלים בנוגע לתכנית  -
הפעילות, דרכי ההוראה וההערכה, אקלים בית הספר, 

  סביבת העבודה בבית הספר, הסביבה הלימודית ועוד. 

ולמורים  מחנכי כיתות א' עד ט'הראיונות ייערכו ל -
אם, -(שפתמקצועיים המלמדים את מקצועות המיצ"ב 

 וטכנולוגיה) בכיתות אלה.  מתמטיקה, אנגלית ומדע
מועד הריאיון יתואם מראש בטלפון עם המורים ועם  -

 המנהלים המשתתפים בסקר. 
הנתונים שייאספו מהמורים ומהמנהלים יישמרו חסויים   -

   .ולא יועברו לשום גורם בבית הספר או מחוצה לובראמ"ה 

השתתפותם של כל המורים והמנהלים בסקר חיונית לצורך 
  ספרית  והארצית ולפיכך היא חובה.-התמונה הביתהשלמת 

  

מועדי ההעברה של סקרי האקלים והסביבה  :2 טבלה
  הפדגוגית במיצ"ב

  
  הכיתות   סוג הסקר  *מועד הסקרים

  תלמידים
  

  
  אדר ב' התשע"ד -שבט

  2014מרס -ינואר
  (אשכולות ב', ד') 

  
  

שאלון אנונימי 
  המועבר בכיתה

  ה' עד ט'

  מורים
  

  טלפוניריאיון 
  א' עד ט'

  ריאיון טלפוני  מנהלים
  

___  

  

  , עם המורים ועם המנהלים.ס?ייקבע בתיאום  טלפוני עם בתיההמועד המדויק    *

  

סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, הכולל  על אודותמידע נוסף 
דוגמאות להיגדים, אפשר למצוא כן ו הנושאים הנשאליםאת 

 .?מיצ"ב"בחלונית באתר האינטרנט של ראמ"ה 
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מחקרי החלוץ של המיצ"ב נועדו לבדוק את איכות  –מחקרי חלוץ  1.1.3
המבחנים והשאלות, והם ייערכו במדגם מצומצם של כיתות 
(כיתה אחת או שתיים בכל בית ספר שיעלה במדגם) בכל תחום 

). התלמידים שישתתפו 3דעת ודרגת כיתה (כמפורט בטבלה 
בנוסף למבחן המיצ"ב הפנימי במחקרי החלוץ יבצעו את המחקר 

באותו תחום דעת. הנתונים שיתקבלו במחקרים ישמשו את 
ראמ"ה לצורך שיפור המבחנים לשם שימוש עתידי בהם, ולא 

  יועברו לגורם כלשהו.

  

  : מועדי ההעברה של מחקרי חלוץ מדגמיים במיצ"ב3טבלה 

   הכיתות   מועד מחקרי החלוץ  דעתה מיתחו
  

, ד?רביעי, כ"א באייר התשע יום  ומדע וטכנולוגיה אנגלית
  2014במאי  21

  ה', ח'

  אם- שפתו מתמטיקה
  ערבית)ו (עברית

, ד?שלישי, כ"ז באייר התשע יום
  2014 במאי 27

  

  ה', ח'

  

במדגם יקבלו על כך הודעה במהלך החודשים  שיעלובתי הספר 
= .2014 סמר-פברואר

  

  ==מבחני החמ"ד   1.2

מבחני החמ"ד בתורה לכיתות ד'  לא יתקיימובשנת הלימודים התשע"ד 
  ובתושב"ע לכיתות ה'.

  

  משוב ארצי מדגמי בגיאוגרפיה בכיתות ט'    1.3

  כללי   1.3.1

המשוב הארצי המדגמי הוא מחקר שיתמקד בכל פעם בתחום 
דעת מסוים. המטרה היא לספק מידע על הישגים חינוכיים 

החינוך בישראל ועל ההקשר  בתחום הדעת ברמת מערכת
הפדגוגי שבו מתנהלים לימודי תחום הדעת. המשוב הארצי 
בתחום דעת מסוים ייערך במחזוריות של שנים אחדות; כל 
תחום ייבדק במחזוריות משלו כדי לעקוב אחר המגמות 

  המסתמנות לאורך זמן.
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המחקר ייערך במדגם קטן יחסית של בתי ספר ושל תלמידים 
בתחום הדעת שיקיף מגוון של תכנים, ישגים הן ויכלול מבח

העוסקים בלמידת שאלונים מיומנויות ואסטרטגיות חשיבה ו
 יועדיםמתחום הדעת בהקשר שבו הוא מתנהל. השאלונים 

  ם.לתלמידים, למורים ולמנהלי

  משוב ארצי בגיאוגרפיה בשנת הלימודים התשע"ד   1.3.2

בשנת הלימודים התשע"ד ייערך המשוב הארצי המדגמי 
. המשוב 2014מרס -פברוארבחודשים  בגיאוגרפיה בכיתות ט'

  יכלול:

מבחן המעריך ידע מצטבר, : מבחן ממוחשב לתלמידים  א.
שתלמידים  מיומנויות גיאוגרפיות ואסטרטגיות חשיבה

אמורים לרכוש במסגרת לימודי הגיאוגרפיה עד כיתה ט', 
יועבר  מבחןהט'. -בהתאם לתכנית הלימודים לכיתות ז'

ים שיגיעו לבתי הספר על ידי הבוחנים באמצעות מחשב
 ביום המבחן. 

עמדות : השאלון יכלול שאלות על אודות שאלון לתלמיד   ב.
יה ולמידתו. כלפי תחום הדעת גיאוגרפ התלמידותפיסות 

 מבחן.בצמידות לבאמצעות מחשב אף הוא השאלון יועבר 

: שאלון זה מיועד לגיאוגרפיה למורהמתוקשב שאלון   ג.
בבתי הספר  גיאוגרפיה בחטיבת הבינייםלמורים המלמדים 

. השאלון יעסוק בתפיסות ובעמדות המורה כלפי שיידגמו
בהכשרה ובפיתוח  ,תחום הדעת גיאוגרפיה והוראתו

ספריים המוקצים -עי בתחום, במשאבים הביתמקצו
להוראת הגיאוגרפיה ועוד. השאלון יועבר באמצעות 

  האינטרנט.

שאלון זה מיועד למנהלים של בתי  למנהל:מתוקשב שאלון   ד.
, על יכלול שאלות על בית הספרהשאלון שיידגמו.  הספר

שלו בהקשר לתחום הגיאוגרפיה, על המשאבים המדיניות 
יועבר ועוד. השאלון למנהלים  זההעומדים לרשותו לצורך 

  באמצעות האינטרנט.

  

נמצא  על אודות המשוב הארצי בגיאוגרפיה מסמך המסגרת
באתר ראמ"ה, בנושא ?משוב ארצי מדגמי?, בחלונית ?מבחנים 
ארציים?. המסמך כולל, בין היתר, תכנים ומיומנויות בתחום 

  הגאוגרפיה שיוערכו במסגרת המחקר.
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  המדגם    1.3.3

לשם השתתפות במשוב הארצי המדגמי בגיאוגרפיה יידגמו 
ידגמו מהם יבתי ספר, ובכל אחד  200-באופן אקראי ומייצג כ

המורים  .'טכיתות הלומדים בתלמידים  30-באופן אקראי כ
ספר שבמדגם יתבקשו  יבבתט' -המלמדים גיאוגרפיה בשכבות ז'

שאלון להשיב על שאלון למורה. המנהל יתבקש להשיב על 
  למנהל.

בתי הספר שיעלו במדגם למחקר יקבלו הודעה על כך במהלך 
חקר יתואם המדויק לקיום המ . המועד2013דצמבר חודש 

  ישירות עם כל בית ספר.

- מפגש היערכות עם נציגי בתי הספר ו/או המנהלים יתקיים בתל
 22יום ד', כ"א בשבט התשע"ד, אביב באחד משני מועדים: 

. 2014בינואר  29יום ד' כ"ח בשבט התשע"ד,  או, 2014בינואר 
  בית הספר יבחר את המועד המתאים לו.

  

  כיתות ו' –מבחן בעברית לתלמידים דוברי ערבית    1.4

ם הלומדים בכיתות ו' בבתי מיועד לתלמידימבחן זה הוא מבחן חדש ה
ברמה מערכתית את רמת לבדוק מטרת המבחן היא   ספר דוברי ערבית.

השליטה של התלמידים בשפה העברית לאחר שלוש וחצי שנים של 
פי תכנית הלימודים -למידה, ואת עמידתם ברמת הדרישות המצופה על

  במקצוע. 

ואינו  בלבדוהמגזרית הרמה הארצית מאחר שהמבחן נועד להעריך את 
לא , להערכת הביצועים של תלמיד, כיתה או בית ספר מסוימים מיועד

לבתי הספר, והממצאים לא יעובדו משוב על תוצאות המבחן  יימסר
   .עלול לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטניבאופן ש

בשנת הלימודים התשע"ד יידגם מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, 
ובכל בית ספר תידגם באופן אקראי כיתה ו' אחת בלבד. בתי ספר שיעלו 

   .2013דצמבר ך הודעה במהלך חודש במדגם יקבלו על כ

מפרט המבחן יפורסם בחלונית ?מבחנים ארציים?, במהלך חודש 
  .   2013נובמבר 
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  : מועד המבחן בעברית לדוברי ערבית4טבלה 

דרגת    מועד המבחן
  הכיתה

  הנבחנת 

  הכיתות הנבחנות

יום שלישי, י"ח באדר א' 
  2014בפברואר  18התשע"ד, 

  10:00בשעה 

  

  
  ו'

כיתת ו' אחת בכל בית 
ספר דובר ערבית שיעלה 

  במדגם הארצי

  

  ספריים -מידע על מבדקים פנימיים בית  . 2

  מבדק עמי"ת  2.1

האם -מבדק עמי"ת הוא כלי למיפוי כישורי התלמידים במיומנויות שפת
. המבדק פותח על ידי ראמ"ה כדי כיתה ז'(עברית וערבית) בראשית 

לסייע לבתי הספר לאתר תלמידים המתקשים במיומנויות יסוד בהבנת 
הנקרא ובהבעה בכתב ולמפות את כלל תלמידי הכיתה לפי ההישגים 
המצופים בראשית כיתה ז'. רכיבי המבדק משקפים את תכנית 

אם הנדרשים עד סוף כיתה ו'. -הלימודים ומתאימים להישגים בשפת
חטיבות ביניים את מבדק  350-בשנת הלימודים התשע"ד יקבלו כ

(חטיבות הביניים המשתתפות בתכנית אל"ה, חטיבות בעברית עמי"ת 
הביניים מן המינהל לחינוך התיישבותי, חטיבות ביניים ממחוז דרום, 

חטיבות  120-וחטיבות הביניים שנכנסו ל"אופק חדש?). כמו כן יקבלו כ
  . בערבית?ת ביניים את מבדק עמי

: המבדק יגיע לבתי ספרי פנימי-ביתמבדק עמי"ת הוא כלי לשימוש 
, יועבר לתלמידים על 2013במהלך השבוע הראשון של ספטמבר הספר 

כולל שני חלקים.  בעבריתידי המורים וייבדק על ידם. מבדק עמי"ת 
החלק הראשון ייערך בשבוע הראשון של חודש ספטמבר, והחלק השני 

כולל שני חלקים  בערביתייערך כשבועיים שלאחר מכן. המבדק 
של חודש  בשבוע הראשון או השנישיועברו באותו יום, והוא ייערך 

אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה,  מידע נוסף. 2013ספטמבר 
=קי שפה?, בחלונית ?הערכה בית ספרית?. בנושא ?מבד

  

= עברית אםה-שפתח' ב- לתלמידי כיתות ז' ו פה-בעלש בהבעה משימות   2.2

חלק ל פה-בעלשההבעה משימות  א הפכו?החל משנת הלימודים התשע
 ח' -ז' וכל תלמידי כיתות  בלתי נפרד מהערכת הכשירות הלשונית של

, ספרית-בית םפני רכהלהעככלי פותחו  המשימות .םא- בעברית כשפת
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      הלימודים בעברית (התשס"ג)  תכנית עקרונות לע והן מושתתות
 הספר בתי .דתיים-לכתייםוהממ לכתייםהממ יסודיים-העל לבתי הספר

 דתשע"הלימודים השנת במשימות אלו במהלך מתבקשים להסתייע 
  פה. -בעלשלשם הערכת הישגי התלמידים בתחום ההבעה 

  

  ח'-משימות בתרבות ישראל ומורשתו לתלמידי כיתות ו'מאגר    2.3

 בידישפותח מאגר המשימות בתרבות ישראל ומורשתו הוא כלי הערכה 
. הכלי מיועד בשיתוף המטה לתרבות ישראל במשרד החינוך ראמ"ה

לשימוש המורים המלמדים את המקצוע ?תרבות ישראל ומורשתו? 
התלמידים באופן   ח' ומאפשר להם להעריך את למידת-בכיתות ו'

העולה בקנה אחד עם מטרות המקצוע ועם דרכי ההוראה שלו.  המאגר 
משימות הערכה, ארבע משימות לכל שכבת גיל: ו', ז', ח'.  12כולל 

בתחילת שנה"ל התשע"ד יפורסמו ארבע משימות הערכה חדשות 
המיועדות לשימוש המורים שמלמדים בכיתה ה'. בתי הספר מתבקשים 

ל המשימות האלו באופן שוטף בתהליך ההוראה של להסתייע בכ
המקצוע בכיתות. את המאגר אפשר למצוא באתר האינטרנט של 

  ראמ"ה בחלונית ?הערכה בית ספרית?, בנושא ?מאגרי משימות?.

  

 ט'- מאגר משימות בשפה הדבורה באנגלית לתלמידי כיתות ז'   2.4

ראמ"ה מאגר משימות הערכה בשפה הדבורה באנגלית פותח בידי 
בשיתוף הפיקוח על הוראת האנגלית במשרד החינוך. המאגר מיועד 

ט' ומאפשר להם להעריך את -לשימוש המורים המלמדים בכיתות ז'
השפה הדבורה באנגלית באופן העולה בקנה אחד עם התחומים ואבני 

מפורטים בתכנית הלימודים הם כפי ש ,הדרך של רמת הביניים
המאגר הוא מגוון רחב של משימות באנגלית. המרכיב המרכזי של 

 אפשרביצוע ומחוונים. המאגר מכיל גם הצעות לפעילויות הוראה ש
ישפרו את במאגר  שתמשוליישמן לפני או אחרי ההערכה. מורים שי

המאגר נמצא באתר  של תלמידיהם.הדיבור באנגלית  מיומנויות
 האינטרנט של ראמ"ה בחלונית ?הערכה בית ספרית?, בנושא ?מאגרי

  משימות?.

   



==הודעות
  

    2013באוגוסט  27, כ"א באלול התשע"ג, 1"ל עד/מנכ חוזר
  
=

67

  סקרים ומחקרי הערכה   . 3

  סקרי אקלים וסביבה פדגוגית לחטיבות העליונות   3.1

כדי לספק למשרד החינוך, למקבלי ההחלטות ולציבור מידע עדכני 
, בחטיבות העליונותגם  האקלים והסביבה הפדגוגיתואובייקטיבי על 

ספר, תלמידים, מורים -מועברים מדי שנה סקרים בקרב מדגם של בתי
ומנהלים בחטיבה העליונה. הסקרים מספקים לתלמידים ולמורים 
הזדמנות להביע את דעתם במגוון נושאים ולהשפיע על תהליכי קבלת 

 ההחלטות במערכת. 
- ינואר בשנת הלימודים התשע"ד ייערכו הסקרים במהלך החודשים

בקרב מורים י"א, -י'בקרב מדגם של תלמידי כיתות  2014מרס 
המלמדים בכיתות אלה ובקרב מנהלי בתי הספר. לראשונה בשנה זו 

 בקרב כלל ובאופן ניסיוני ייערכו הסקרים בחלק מבתי ספר שיידגמו
התלמידים הלומדים בשכבות הרלוונטיות. לבתי ספר אלה יופק דוח 

ספרי והתהליכים הפדגוגיים -שיסייע למנהלים ללמוד על האקלים הבית
המתרחשים בבית הספר. הסקרים לתלמידים מתבצעים באמצעות 

 .אנונימייםשאלונים 
נוהל העברת הסקרים לתלמידים, כמו גם נוהל סקירת המורים 

היסודיים ובחטיבות  הספרוהמנהלים, יהיו זהים לנוהל הקיים בבתי 
  לעיל). 1.1.2הביניים (ראו סעיף 

= 

  נוער תנועותסקר     3.2 

שיעסוק בנושא  אנונימיסקר  ט'-ה' השנה יועבר לתלמידי כיתות
הסקר מיועד  השתייכות התלמיד לתנועת נוער ולפעילותו בה.

  דתי והחרדי.-לתלמידים בחינוך הממלכתי, הממלכתי

בבתי ספר המשתייכים  2014מרס -ינואר במהלך החודשיםהסקר ייערך 
  הסקר ישולב עם סקרי המיצ"ב)(בבתי ספר אלה  ד'- לאשכולות ב' ו

  .במגזר החרדי 2לקבוצה  ובבתי ספר המשתייכים

  

  הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות   3.3

כדי לסייע לקובעי המדיניות בקבלת החלטות מושכלת ומבוססת על 
נתונים בנוגע לתכניות ופרויקטים מרכזיים במערכת החינוך, ראמ"ה 

הנמצאים במרכז  ופרויקטיםמחקרי הערכה של תכניות מבצעת 
העשייה החינוכית. למטרה זו יועברו  למנהלים, למורים, להורים 
ולתלמידים שאלונים וסקרים העוסקים בתכניות שונות המופעלות 
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בבתי הספר. הודעה מפורטת על מועד ההעברה של הסקרים, על 
האוכלוסייה הנדגמת ועל נוהלי ההעברה תישלח מבעוד מועד למנהלי 

  פר שיעלו במדגם. בתי הס

ייעשה אך ורק  יש להדגיש כי דיווח על הנתונים בפרויקטים השונים 
 ברמה הארצית, לא ברמת בית הספר ולא ברמת המורים או התלמידים.

לא יועבר לשום גורם מחוץ כל המידע שייאסף במסגרת ההערכות 
?ה וישמש אך ורק לצרכים מחקריים, ללא זיהוי המשתתפים לראמ

י הספר מתבקשים לשתף פעולה ולסייע ככל  שאפשר . בתבמחקר
לעורכי הסקרים ולסוקרים שיגיעו לבתי הספר לצורך עריכת 

  המחקר/ים.

=ד: ?דוגמאות למחקרי הערכה שיופעלו בשנת הלימודים התשע

מחקר הערכת התכנית לשילוב טכנולוגיות תקשוב בהוראה:  -
הערכה הבוחן את הטמעתן של תכניות מרכזיות לשילוב טכנולוגיות 
תקשוב בהוראה. סקרים ושאלונים יועברו למדגם אקראי ומייצג 

 של במדגם תצפיות ייערכו כן כמו. ותלמידים מורים, מנהליםשל 
  .טכנולוגיה המשלבת הוראה של מאפייניה על ללמוד כדי כיתות

מחקר  בחטיבות העליונות: הערכת הרפורמה "עוז לתמורה" -
הערכה זה נועד ללוות את הרפורמה לאורך שנים, מראשית 
התהוותה. במחקר הערכה זה יועברו שאלונים וייערכו ראיונות 

פנים וקבוצות מיקוד עם מנהלים ומורים המשתתפים -אל-פנים
ברפורמה ועם מנהלים ומורים שאינם משתתפים בה. כמו כן יועברו 

=.לרפורמה הצטרפושספר   בבתים אשר לומדים שאלונים  לתלמידי

מחקר הערכה אשר נועד לתת מידע למובילי התכנית  ניהול עצמי: -
במשרד החינוך באשר לאופן ואיכות היישום וההטמעה של 
התכנית, העמדות כלפי התכנית והתוצאות וההשפעות הנתפסות 
שלה על המעורבים בה. במחקר הערכה זה יועברו שאלונים וייערכו 

 של אקראי מדגם עם מיקוד וקבוצות פנים-אל-פנים ראיונות
=. הספר בית מזכירותו מפקחים, מנהלים, מורים

מחקר הערכה זה מבקש לתת למובילי התכנית  בגרות חברתית: -
במשרד החינוך מידע באשר לאופן ולאיכות היישום וההטמעה של 
התכנית והעמדות כלפיה בקרב בעלי העניין. במסגרת המחקר 

ושאלונים בכיתות  ולמחנכים לרכזים, למנהלים סקרים ברוועי
=.למחנכים מיקוד וקבוצות ראיונות ערכויי כן כמולתלמידים. 

(צהרי יום להעשרה) - : מחקר הערכה אשר הערכת תכנית ציל"ה 
מטרתו לתאר את התפיסות והעמדות בקרב הגורמים המעורבים 
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מנהלים,  בהפעלת התכנית, כמו גם בקרב בעלי עניין מרכזיים:
=מורים, גננות, הורים ותלמידים.

  

   בשאלות אפשר לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך,
   ,03-5205509, פקס' 03-5205555טל' 

                                                                 .rama@education.gov.ilאו בדוא"ל   
  .http://rama.education.gov.ilכתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה: 

  

=

  =

mailto:rama@education.gov.il
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לאומיים -מחקרים בין –ראמ"ה    4.1-2(עד) 
  בשנה"ל התשע"ד

 מידע כללי  .1
לאומיים -בכמה מחקרים בין כשני עשוריםמדינת ישראל משתתפת מזה 

. המחקרים מתמקדים בתחומי פיזהטימס, פירלס ובתחום החינוך, ובהם 
אם, מתמטיקה, מדעים) ונערכים בדרגות כיתה שונות (ח', -דעת שונים (שפת

לאומיים התלמידים -י') ובמחזוריות שונה. במסגרת המחקרים הבין, ט'
לאומית, את רמת -יןניגשים למבחנים שנועדו להעריך, מנקודת מבט ב

הבקיאות והאוריינות שלהם בתחומי הדעת הנבדקים, ולאפשר מעקב אחר 
השינויים בהישגים לאורך זמן. למבחני ההישגים נלווים שאלונים המיועדים 
לתלמידים ולגורמים נוספים בבית הספר ומחוצה לו, כגון מורים, מנהלים 

 fbA-האלה: ארגון ה לאומיים-והורים. את המחקרים עורכים הגופים הבין
  העורך את מחקר פיזה. lbCa-, וארגון הטימס ופירלסהעורך את המחקרים 

של בתי ספר, של כיתות ושל  מדגם אקראי ומייצגהמחקרים נערכים בקרב 
, ובכל מכלל בתי הספר 5%-כתלמידים ברחבי המדינה. בכל מחקר משתתפים 

וונטית למחקר או אחד מהם נדגמת בדרך כלל כיתה אחת בשכבת הגיל הרל
  קבוצת תלמידים בגיל מסוים.

לאומיים אינם מכוונים להערכת הביצועים של תלמיד, כיתה -המחקרים הבין
או בית ספר מסוימים, אלא להערכת הרמה הארצית והמגזרית בלבד. תוצאות 
אלו משמשות את קובעי המדיניות במשרד החינוך ללימוד על נקודות החוזק 

מכלול ושל מגזרים בתוכה. לפיכך במחקרים אלו לא והחולשה של המערכת כ
מעובד ולא מדווח שום מידע העלול לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר 
באופן פרטני, ולא ניתן משוב על תוצאות המבחן ברמת התלמידים, המורים, 

  הכיתות או בתי הספר שהשתתפו בהם.

בשנה שלפני לוץ מחקר חלאומיים -בכל אחד מהמחקרים עורכים הגופים הבין
מחקר החלוץ, שנערך במתכונת מצומצמת לעומת המחקר  המחקר עצמו.

הן ברמה העיקרי, נועד לבדוק את טיב השאלות ואת התאמתן לתלמידים, 
בשנת הלימודים הנוכחית תשתתף ישראל  .לאומית והן ברמה הלאומית-הבין

"טימס " ובמחקר החלוץ של מחקר 2015במחקר החלוץ של מחקר "פיזה 
  .?, כפי שיפורט בהמשך2015

בתי הספר שיידגמו לצורך השתתפות באחד מן המחקרים הללו יקבלו על כך 
הודעה מראש בסמיכות למועד המחקר, בצירוף פרטים והסברים על אודות 

הלי ההשתתפות. התאריך המדויק שבו יתקיים המבחן בבתי הספר יתואם ונ
  ישירות עם כל בית ספר שיידגם.
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צורך בהכנה לימודית ייעודית של התלמידים המשתתפים במחקרים. אין כל 
עם זאת, מאחר שחשוב מאוד כי הישגיהם יַיצגו נאמנה את רמת השליטה של 
תלמידי ישראל בנושאים הנבדקים במחקרים, חשוב שהתלמידים המשתתפים 

יענו על שאלות המבחן ברצינות וביסודיות ויבטאו את ידיעותיהם  יםבמחקר
ולשם  יםההשתתפות במחקרשל חשיבות היכולתם. לצורך הבהרת כמיטב 

, יתקיימו מפגשי )שאלוניםהמבחן ועקרונית עם כלי המחקר (ההיכרות 
היערכות למנהלים ולאנשי קשר (איש צוות בכיר שייבחר על ידי מנהל בית 
הספר) מבתי הספר שיידגמו. כמו כן יוצגו באתר האינטרנט של 

  .לתלמידים יועדים להסברה ולהנחיהחומרים שונים המ  ראמ"ה

לאומיים אינם כוללים התאמות לתלמידים בעלי צרכים -המחקרים הבין
מיוחדים. תלמידים שיידגמו לאחד מן המחקרים, ואשר בדרך כלל נבחנים 

, ייבחנו עם כלל התלמידים בתנאים רגילים. בבית ספרםבתנאים מותאמים 
ים וחריגים במידה שאינה יוצאים מכלל זה תלמידים שקשייהם קיצוני

מאפשרת להם להיבחן כלל. תלמידים אלו יקבלו פטור מהשתתפות בבחינה. 
  בידי ראמ"ה.תהיה מסוגלותו של תלמיד להיבחן אי בדבר  חלטההה

לאומיים. שאלוני -ראמ"ה מקפידה על פרטיותם של משתתפי המחקרים הבין
ותו של המשיב לא התלמידים, ההורים, המורים והמנהלים יועברו באופן שזה

תוצג על גבי השאלון. נתוני השאלונים יישמרו בראמ"ה תוך הפרדה מלאה בין 
בין מידע  הצלבההפרטים המזהים של המשתתפים במחקר לבין שאר המידע. 

מחקר סטטיסטי ועל ידי מי שיוסמך  ךוכל להיעשות רק לצורת אישי לנתונים 
  לכך מטעם מנכ"לית ראמ"ה.

בבתי הספר תודיע ראמ"ה להורי התלמידים  החלוץי טרם ביצוע מחקר
- בין הנדגמים באמצעות בית הספר על אודות השתתפות בנם/בתם במחקר

על שאלון אישי בין היתר לאומי ותביא לידיעתם כי ילדיהם יתבקשו להשיב 
במסגרת המחקר. ההודעה תכלול דוגמאות לסוגי השאלות שייכללו בשאלון. 

העביר את ההודעה לכל הורי התלמידים שנדגמו. באחריות מנהל בית הספר ל
אינם מסכימים שילדם ישיב על  אם להורים תינתן האפשרות להודיע בכתב 

הסכמה להשתתפות ילדם בשאלון, ישתתף -השאלון. אם יביעו ההורים אי
  התלמיד רק במבחן ההישגים.

לאומיים, כמו שאר הסקרים והמבחנים הנערכים על ידי -המחקרים הבין
?ה, הם חלק אינטגרלי מפעילות משרד החינוך, לפיכך ההשתתפות בהם ראמ

  ִהָּנּה חובה.
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לאומיים בשנה"ל -שתתפות מדינת ישראל במחקרים הביןה . 2
  דהתשע"

- מחקרים בין מחקרי החלוץ של שניבשנה הקרובה תשתתף מדינת ישראל ב
  .לאומיים

 mfpA- mrogram for fnternational ptudent( 2015מחקר פיזה      2.1
Assessment(  

האוריינות , נועד לבחון את lbCa-מחקר פיזה, הנערך על ידי ארגון ה
 תלמידים בניבקרב מדגם מייצג של במתמטיקה, במדעים ובקריאה 

מגמות השינוי . הוא נערך אחת לשלוש שנים ומאפשר לעקוב אחר 16-15
נערך המחקר בקרב מדגם מייצג של ישראל ב בהישגים לאורך זמן.

 2002בשנים פיזה, מחקר של  קודמים ה מחזוריםבארבעתלמידים 
פיזה של המחקר, נוכחי במחזור ה .2012-ו 2009, 2006, (בפיזה פלוס)

מדינות מכל  70-, ישתתפו כהתשע"השייערך בשנת הלימודים , 2015
בשנת הלימודים הנוכחית, התשע"ד, יתקיים מחקר חלוץ  רחבי העולם.

  בהיקף מצומצם. 

בכל מחזור מחקר מודגש תחום דעת אחר, והוא נבדק בהרחבה לעומת 
דעית  מ  באוריינות  יתמקד  2015  שני התחומים האחרים. מחקר פיזה

 תחומים  לצד  .כתחומי משנה)  ייבחנו קריאה  ומתמטיקה   אוריינות(
 חדש: בתחום   התלמידים אוריינות  גם  2015פיזה מחקר ב אלו תיבדק

=Collaborative( שיתופיפתרון בעיות  mroblem= polving( - מתאר ה
את  יכולתו של אדם להשתתף בהצלחה וביעילות בתהליך שבו קבוצה 

  משלבת את הידע והיכולות של חבריה כדי לפתור בעיה מסוימת.

 2015: מחקר פיזה באופן העברת המבחןטמון במחקר פיזה חידוש נוסף 
יהיה במתכונת ממוחשבת ויועבר באמצעות מחשבים לכלל התלמידים 

). במתכונת הממוחשבת ישולבו 2012(מתכונת שנבדקה במחקר פיזה 
שאלות המבוססות על הדמיות מחשב לצד שאלות במתכונת הדומה 
לחוברת מודפסת (הפריטים מוצגים על המסך והנבחן מסמן את 

הסברים שובותיו עם העכבר או מקליד אותן באמצעות המקלדת). ת
מפורטים על תחומי הדעת הנבדקים אפשר למצוא באתר האינטרנט של 

  לאומיים?.-ים ביןחקרראמ"ה בחלונית ?מ

במסגרת המחקר ייערכו מבחנים לתלמידים, וכן יועברו שאלונים 
  הלן:לתלמידים הנבחנים ולמנהלי בתי הספר שיידגמו, כמפורט ל

חלק ישתתפו הממוחשב : במבחן מבחן הישגים לתלמידים   א. 
התלמידים הנדגמים בבית הספר, והוא יכלול שאלות מ

 המבחן. ובפתרון בעיות שיתופיבמתמטיקה, בקריאה, במדעים 
חלק אחר של התלמידים ייבחן בחוברות דקות.  120יימשך 
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מודפסות (מתכונת נייר ועיפרון) במבחן שיכלול שאלות 
  במתמטיקה, בקריאה ובמדעים. 

יכלול ממוחשב או במתכונת מודפסת ש : שאלוןשאלון לתלמיד    ב.
 והלימודית בבית הסביבהשאלות על אודות התלמיד ודעותיו; על 
של מכשירים כגון מחשב (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם 

וטלוויזיה בבית); על הוריו (כגון השכלתם ועיסוקם) ועל 
מעורבותם בלימודיו; על אקלים הכיתה ובית הספר; על הזמן 
שהוא מקדיש ללימודים בבית הספר ומחוצה לו (כגון שיעורי בית 

על עמדותיו כלפי מדעים בכלל וכלפי לימודי ושיעורים פרטיים); 
בפרט (מדעים הוא כאמור התחום שנבדק  מדעים בבית הספר
שאלון אפשר למצוא באתר  . דוגמת)2015בהרחבה במחקר 

  לאומיים?.-האינטרנט של ראמ"ה בחלונית ?מחקרים בין

יכלול שאלות על בית יהיה מתוקשב והשאלון  אלון למנהל:ש    ג. 
ספרית. את השאלון ימלאו מנהלי בתי -הספר ועל המדיניות הבית

  ו.הספר שיידגמ

  

  2015מחקר טימס      2.2

)TfMpp – Trends in fnternational Mathematics andpcience 
ptudy(  

והוא בודק את , 1995מאז שנת  fbA-מחקר טימס נערך על ידי ארגון ה
כיתות ח'.  תלמידיבמדגם מייצג מקרב  רמת הידע במתמטיקה ובמדעים

המחקר מאפשר מעקב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן, ונערך 
מתכונת בנערך המחקר ישראל בבמחזוריות של אחת לארבע שנים. 

, 1999מחקר טימס קודמים שנערכו בשנים מחזורי ארבעת מלאה ב
של המחקר, שייערך בשנת הלימודים  בא. במחזור ה2011-ו 2007, 2003

  מדינות מכל רחבי העולם. עשרות, ישתתפו התשע"ד

 מתמטיקה ומדעיםלהסביר את ההישגים בתחומים  מנסהמחקר טימס 
   ולהבין אילו גורמים משפיעים עליהם.

  המחקר כולל את מבחני ההישגים ואת השאלונים האלה:

המבחן כולל שאלות במתמטיקה (בתחומים  :מבחן ההישגים  א.
נים והסתברות) האלה: מספרים, אלגברה, גיאומטריה, נתו

האלה: ביולוגיה, כימיה, פיזיקה  ושאלות במדעים (בתחומים
  דקות. 90הארץ). משך המבחן -ומדעי כדור

בשאלון שאלות על אודות התלמיד ודעותיו;  שאלון לתלמיד:    ב.
(כגון מספר הספרים בבית,  הסביבה הלימודית בביתושאלות על 
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בבית); על הוריו  וטלוויזיהמחשב  גוןהימצאותם של מכשירים כ
הכיתה אקלים  על(כגון השכלת ההורים) ומעורבותם בלימודיו; 

מקצועות המתמטיקה והמדעים  בית הספר; שאלות על לימודיו
וכן שאלות על עמדותיו כלפי מקצועות אלו. דוגמה של שאלון 

? מחקרים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית 
  לאומיים?.-ןבי

 יהמתמטיקה ושאלון למור ישאלון למור המחקר כוללבנוסף   ג. 
התלמידים הנבחנים) ם המלמדים את (המיועדים למוריהמדעים 

(המיועד למנהלים של בתי הספר  שאלון לבית הספרוכן 
  הנדגמים).

  

לאומיים וגודל המדגם בכל -מועדי המחקרים הביןמחקרי החלוץ:       2.3
  אחד מהם

של  שבהם יתקיימו מחקרי החלוץ םמועדיהבטבלה שלהלן מפורטים 
  וגודל המדגם בכל אחד מהם. דתשע"שנת הלימודים הב פיזה וטימס

בתי ספר, ובכל בית ספר יידגמו  60-יידגמו כ פיזה שלהחלוץ  מחקרב
). התלמידים יכולים 1998ילידי  16-15תלמידים בני  60-באופן אקראי כ

במחקר ). בתוך אותן שכבות כיתות שונותשכבות גיל שונות וממלהיות 
נייר מודפסת (במתכונת החלוץ ייבחנו חלק מהתלמידים שיידגמו  

וחלק מהתלמידים ייבחנו במתכונת ממוחשבת. המתכונת שבה  )ועיפרון
ייבחנו התלמידים תיקבע מראש באופן אקראי על ידי מארגני המחקר 

שאלון  יתבקש להשיב עלבבית ספר שנדגם המנהל ואינה ניתנת לשינוי. 
בית ספר שנדגם יידרש  .. השאלון למנהל יהיה מתוקשבבית הספר

למנות איש קשר שיסייע לראמ"ה בארגון היבחנות התלמידים ובארגון 
  יום המבחן בבית הספר.  

יידגמו באופן אקראי ומייצג  טימס של החלוץ מחקרבעבור השתתפות ב
או שתי  כיתהבתי ספר, ובכל בית ספר יידגמו באופן אקראי  25-כ

. המבחן כיתות. בכיתה נדגמת ישתתפו במחקר כל תלמידי הכיתה
בבית ספר שנדגם יתבקשו המורים  .יתקיים במתכונת נייר ועיפרון

המנהל יתבקש להשיב למתמטיקה ולמדעים לענות על שאלון למורה, ו
השאלונים למורה ולמנהל יהיו מתוקשבים. בית  על שאלון בית הספר.
מנות איש קשר שיסייע לראמ"ה בארגון היבחנות ספר שנדגם יידרש ל

  התלמידים ובארגון יום המבחן בבית הספר.  

לאומיים שייערכו בקרב מדגמים אקראיים -המחקרים הביןמועדי 
  דומייצגים בשנה"ל התשע"
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שם 
=המחקר

דרגות  2014מועדי מחקר החלוץ 
הכיתה 

הנבחנות/ 
=הגיל

מדגם ארצי 
=מייצג

  

  2015פיזה 

=

 אפריל- מרס יםחודשהבמהלך 
2014  

ד, לפני חופשת ניסן התשע"-אדר
=פסח

תלמידים מכל  60=16-15בני 
 בתי 60- אחד מ

=הספר שיידגמו

  

  2015 טימס

=

  2014תחילת מאי -סוף אפריל

ד, לאחר אייר התשע"- ניסן
=חופשת הפסח

כיתה או שתי =כיתה ח'
בתי  25-ב  כיתות

=הספר שיידגמו

המחקר.  המחקר יקבלו על כך הודעה כחודשיים לפני קיוםבתי הספר שיעלו במדגם לצורך * 

  המועד המדויק של המבחן בבית הספר ייקבע בתיאום  עם בית הספר.

  

לאומיים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה -מידע נוסף על המחקרים הבין
  לאומיים?.-בחלונית ?מחקרים בין

  

                                          Iבחינוך והערכהבשאלות יש לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה 
 .rama@education.gov.il דוא"ל , 03-5205509, פקס' 03-5205555טל' 

  .http://rama.education.gov.il :האינטרנט של ראמ"ה כתובת אתר

  =

http://rama.education.gov.il/
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4.P   בחינות בגרות=

שינויים במבנה בחינת הבגרות באנגלית     4.3-1(עד) 
      יח"ל 3ברמה של 

  

החל ממועד קיץ התשע"ה יחולו שינויים במבנה בחינת הבגרות באנגלית בשאלונים   
16102 FAE ,16103 )_( 16104-) וC :כדלקמן ( 

  

  שאלון

           כתיבה  הבנת הנשמע  הבנת הנקרא

מספר 
  הטקסטים

מספר   מספר המילים
  הפריטים

האחוז 
  מסך הציון

מספר 
  הטקסטים

מספר 
  הפריטים

האחוז 
מסך 
  הציון

מספר 
  המילים

האחוז 
מסך 
  הציון

16102
A)(  

לשני  380  2
  הטקסטים

13-15  100  -  -  -  -  -  

16103
E_F  1  290  8-10  70  1  6  30  -  -  

16104 
CFE  1  300  8-10  70  -  -  -  60-80  30  

  

מידע נוסף על הבחינה יפורסם באתר של הפיקוח על הוראת האנגלית בכתובת  
wwwKeducationKgovKilLenglish   .החל מחודש ספטמבר  

         

  בשאלות אפשר לפנות אל  ד"ר ג'ודי שטיינר, מפמ"רית להוראת האנגלית,
  .050-6282273טל' 

  
  

   

http://www.education.gov.il/english
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  בטיחותI ביטחון ושעת חירום  .5

=זהירות ובטיחות בדרכים    5.2

היערכות לחינוך לזהירות ולבטיחות     5.2-1(עד) 
 בדרכים בשנה"ל התשע"ד

 
  מבוא    .1

מערכת החינוך בישראל רואה בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים משימה     
וחינוך לאומית שמטרתה שמירה על חיי אדם, מניעת תאונות דרכים 

האדם ואת חוקי -הן בטיחותית והן סובלנית, המכבדת את בני ,להתנהגות
  המדינה.

הגוף הממונה במדינת ישראל על החינוך לבטיחות בדרכים הוא האגף לזהירות     
ולבטיחות בדרכים במשרד החינוך, והוא האחראי על הובלת הנושא בכל 

מחייב מעורבות מערכת החינוך. נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך 
מתמדת של הנהלות המוסדות החינוכיים והיערכות מיוחדת של כל הצוותים 
החינוכיים לקראת פתיחת שנת הלימודים, החל מגן הילדים ועד לסיום 

  התיכון.

ההיערכות מחייבת הן בתחום התשתיות והארגון והן בתחום הפדגוגי     
(א), 10סא/-, ו5.2-3יף (א), סע1והלימודי, כמפורט בחוזרי הוראות הקבע תשס/

  .5.2-7סעיף 

  

  בדיקת התשתית הבטיחותית    .2

לפני תחילת הלימודים הנהלת המוסד החינוכי אחראית לבדוק ולוודא שבוצעו 
בסביבת המוסד החינוכי כל עבודות התשתית הנדרשות להבטחת שלומם של 

  התלמידים:

  מעברי חצייה צבועים וברורים  -

  יםמעקות בטיחות שלמים וצבוע  -
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 הספר, ובכלל זה שערים נעולים-גדרות שלמות ובטיחותיות סביב בית  -
  שילוט מתאים וברור  -

תמרורים תקינים המוצבים במקומות הנראים לעין, ובכלל זה סימון על   -
 הכביש ועל שפת המדרכה.

במקרים שבהם לא הושלמה עבודת התשתית הבטיחותית יפנו המנהלים בעוד 
הלימודים, אל האחראים ברשות המקומית ויוודאו מועד, לפני תחילת שנת 

 את השלמת הדרוש לפני שיחלו הלימודים.

 
הוראת החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בשנת הלימודים     .3

 התשע"ד
בשנת הלימודים התשע"ד נמשיך לתגבר את הוראת הנושא 'זהירות ובטיחות 

חיי האדם בדרכים' במערכת החינוך, תוך הדגשת הערך של שמירה על 
 והחשיבות של פיתוח כישורי חיים בנושא. 

החינוך לבטיחות בדרכים הוא נושא חובה, והוא יתבצע באמצעות ארגון  בגנים
הסביבה החינוכית וכן בפעילויות השוטפות, בפעילויות עם ההורים ובהפעלת 

  "לנוע בעולם מתנועע".התכנית 

חובה ללמד את נושא הבטיחות בדרכים שעה בשבוע,  הספר היסודיים-בבתי
"עצמאים ) והן בכיתות ה' (בתכנית "ללמוד תנועה"הן בכיתות א' (בתכנית 

  ). בכיתות ה' יינתן ציון בזהירות ובבטיחות בדרכים בתעודה.בשטח"

יודגש כי בנוסף על שתי שכבות גיל אלו בית הספר מחויב ללמד בכל שנה את 
יחות בדרכים לפחות שעתיים נוספות מתוך סל השעות נושא הזהירות והבט

ו' (ראה בחוזר הוראות -ספרי, על פי תכנית הליבה המחייבת לכיתות א'-הבית
  .)3.1-25 (א), סעיף3הקבע סו/

"אנשים שונים באמצע ח', תילמד התכנית -, בכיתות ז'בחטיבות הביניים
 טיחות בדרכים""חינוך לבכחלק משיעורי החינוך והחברה, והתכנית  הדרך"

תילמד בכיתות ט' באמצעות מורים שהוכשרו להוראתה בשעות שיקצו הנהלת 
המשרד ובתי הספר. בנוסף על כך ישולב הנושא בשיעורי אזרחות באמצעות 

  "זה"ב של אזרחות".יחידת הלימוד 

ישולב החינוך לבטיחות בדרכים במקצועות הלימוד השונים  בחטיבה העליונה
                                                                                                       .תכניות מיוחדותוכן יילמד במסגרת 

-תילמד במשך שעה שבועית בכיתות י"א, ויינתן על"חינוך תעבורתי" התכנית 
כך ציון בתעודה. בכיתות י"ב תופעלנה תכניות הדרכה לנהגים צעירים 

ידי האגף לזהירות ולבטיחות -רמים מקצועיים שאושרו עלבאמצעות גו
באמצעות מחנכי הכיתות.  "שעה קלה על נהיגה"בדרכים, וכן תופעל התכנית 
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במסגרת מוט"ב  (מדעים וטכנולוגיה בחברה) יוכלו תלמידים בחטיבה העליונה 
  ללמוד את המבנית (מודולה) המשלבת פיזיקה ובטיחות בדרכים.

מלבד פעילויות ההוראה המחייבות תופעלנה בבתי הספר  תכניות העשרה:
 "ההפסקה כזמן זה"ב", "הסעות בטוחות"תכניות העשרה שונות כמו 

  והפעלת נאמני הסעות. 

 יסודיים:-תכניות חונכות בבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל
-בבתי הספר היסודיים תופעל תכנית חונכות שבה יחנכו תלמידים מכיתות ה'

יסודיים -ו' את התלמידים מהכיתות הנמוכות ומהגנים. בבתי הספר העל
  תופעלנה תכניות חונכות, מחויבות אישית, פעילות עם המשטרה ועוד. 

כל פעילויות ההוראה והתכניות החברתיות הנזכרות לעיל תתואמנה עם 
המדריכים המרכזים לחינוך לבטיחות בדרכים במחוזות. יישומן מחייב 

הספר, המורים והגננות וכן היערכות -כוללת של מנהלי בתיהיערכות 
-להשתלמויות מורים. המפקחות בגני הילדים והמפקחים הכוללים בבתי

הספר יוודאו שנושא הבטיחות בדרכים נכלל בתכנית העבודה ובמערכת 
השעות של המוסד החינוכי ושהגננות והמורים משובצים להשתלמויות 

התכניות בגנים ובכיתות בתי הספר. יש להדגיש הייעודיות במחוזות להוראת 
ספריות ללא שילוב נושא -כי המפקחים הכוללים לא יאשרו תכניות בית

 הזהירות והבטיחות בדרכים.

  

  הפעלת תלמידי משמרות הזה"ב    .4

מערך פעילות משמרות הזה"ב היא חלק מהפעילות החינוכית של בית הספר. 
מכשיר את תלמידי כיתות ה'  ההדרכה של אגף התנועה במשטרת ישראל

להפעלת משמרות הזה"ב. משרד החינוך רואה את תלמידי כיתות ו' שהוכשרו 
להפעלת משמרות הזה"ב על ידי משטרת ישראל כמתאימים להמשיך ולמלא 
את תפקידם כפי שהיה עד כה, ללא השגחת מורים או מבוגרים אחרים 

ב כפי שהן  מפורסמות בצמתים, בכפיפות להנחיות ההפעלה של משמרות הזה"
              5.2-10(א), סעיף 5, סג/5.2-3(א), סעיף 1בחוזרי הוראות הקבע תשס/

  .5.2-11(א), סעיף 7סג/-ו

יש להדגיש כי רק תלמידי כיתות ו' שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב רשאים 
  למלא תפקיד זה ולא תלמידים מכיתות נמוכות יותר, גם אם הוכשרו לכך.

תי הספר יוודאו שכל הציוד הנדרש להפעלת תלמידי המשמרות תקין מנהלי ב
מ'  1.60(אפודות זוהרות ותמרורי ?עצור? ניידים המחוברים למוטות באורך 

וצבועים בצהוב), וייערכו להפעלת תלמידי המשמרות ליד מעברי החצייה 
שנקבעו, בשיתוף עם מנהלי מטות הבטיחות ברשויות המקומיות, עם שוטרי 

  כה ועם הממונים על החינוך לזהירות בדרכים במחוזות.ההדר
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 הפעלת רכזים לבטיחות בדרכים בבתי הספר    .5
בהסכם ?אופק חדש? נקבע במפורש גמול עבור ריכוז הבטיחות בדרכים בבתי 

ידי האגף לזהירות ולבטיחות -הספר. הרכזים הם מורים שהוכשרו  ואושרו על
  בדרכים.  

המנהלים ברשימת המורים שמקבלים גמול  לקראת שנה"ל התשע"ד ירשמו
  בבית ספרם גם את פרטי הרכז/ת לבטיחות בדרכים. 

  כפי שנקבע בהסכם אופק חדש.  6%מורים אלו יקבלו גמול של 

בנוסף על כך יעבירו המנהלים את פרטי הרכז/ת אל המדריך המרכז לבטיחות 
 בדרכים במחוז.    

ספרם, -מנהלי בתי הספר יוודאו מינוי של רכז לבטיחות בדרכים בבית
שהוכשר לתפקידו ומקבל הדרכה מקצועית מצוות האגף לזהירות ולבטיחות 

, ?מינוי 1בחוזר הודעות ומידע עא/ 5.2-2בדרכים (פרטים נוספים בסעיף 
  יסודיים?). -רכזים לבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל

  

  יות הסברה והדרכהפעילו    .6

  מבצעי הסברה לקראת החזרה ללימודים  6.1

מערכת החינוך משתפת פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 
במבצעי הסברה בטיחותיים בכלל ובהסברה לקראת החזרה ללימודים 

 בפרט.

עם החזרה ללימודים ולקראת היציאה לחופשות חגי תשרי הגננות 
ולדון עם תלמידיהם על כללי ההתנהגות והמורים מתבקשים לחזור 

הבטיחותית בעת ההליכה ברגל, בעת המשחק, ובכלל זה בחירה 
מושכלת של מקומות בטוחים למשחק, לרכיבה על אופניים ולגלישה 
בקורקינט או בגלגליות, וכן בנסיעה ברכב פרטי וציבורי, ובכלל זה 

בפני  שימוש במתקני ריסון ברכב הפרטי. חשוב לחזור ולהדגיש 
התלמידים שגם ביום חג וגם ביום הכיפורים הכביש אינו מקום בטוח 

  למשחקים.

  

  פעילויות הסברה והדרכה למחנכים  6.2

כדי להגביר את מודעותם של הגננות ושל המורים לנושא החינוך 
-לבטיחות בדרכים חשוב לשלב הרצאות ודיונים בנושא זה במסגרת ימי

ורים וישיבות הצוותים החינוכיים, ההיערכות, השתלמויות הגננות והמ
  גם לפני תחילת שנת הלימודים וגם במהלך השנה.



==הודעות
  

    2013באוגוסט  27, כ"א באלול התשע"ג, 1"ל עד/מנכ חוזר
  
=

81

המטרה היא לחשוף את כל המחנכים לחשיבות החינוך לבטיחות 
בדרכים ולאפשרויות המגוונות של שילוב הנושא במערכת הלימודים 

  בכל שכבת גיל וכן להכשירם להדרכת ההורים בנושא.

ת הגננות והמורים אפשר להיעזר ברכזי להכנת ימי השתלמות ולהדרכ
ספריים ובממונים על החינוך לבטיחות בדרכים -הבטיחות הבית

  במחוזות.

  

  פעילות הסברה והדרכה להורים  6.3

מערך ההסברה בפתיחת שנת הלימודים מבוסס על עבודה   א.
משותפת של התלמידים עם ההורים ועם יתר בני המשפחה 

ותם של ההורים ולעמדותיהם בנושא הבטיחות בדרכים. להתנהג
יש מקום מרכזי בחינוך הילדים לבטיחות בדרכים, ולכן חשוב 
להציג בפניהם את מורכבות הנושא ואת חשיבות תפקידם 
בהקנייתו לילדים. חשוב לשתף את ההורים בפעילויות במסגרת 
הגן ובית הספר ולערוך להם היכרות עם חומרי הלימוד ועם 

  מידים עוסקים בהם בכיתות.הנושאים הבטיחותיים שהתל

יש להבהיר להורי הילדים הצעירים, ובמיוחד להורים של ילדי   ב.
הגן וכיתה א', כי לילד צעיר אין כישורים מתאימים להתנהלות 
עצמאית בדרך, ולכן עליהם ללוות את ילדיהם הצעירים לגן 

  ולבית הספר. 

ללוות את  רצוי להמליץ להורים של תלמידי הכיתות הנמוכות         
ילדיהם לבית הספר בימים הראשונים ללימודים ולהדריך אותם 
בהליכה בדרך הבטוחה לבית הספר ובהתנהגות בטוחה בהסעות 
התלמידים. חשוב גם  להזכיר להורים כי לילד עד גיל תשע אין 
עדיין כישורים מתאימים לחציית כביש סואן. מומלץ להיעזר 

אתר של האגף לזהירות בסרט ?לילדים אין בלמים? המצוי ב
  ולבטיחות בדרכים. 

במסגרת ההיערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים מומלץ   ג.
שהמחנכים יערכו פעילויות הסברה להורים באספות ההורים 
הכלליות, ובמיוחד להוריהם של תלמידי כיתה א', עוד לפני 
תחילת הלימודים. בפעילות זו יש להדגיש את תפקידם המכריע 

בחינוך ילדיהם לבטיחות בדרכים, את מקומה של של ההורים 
הדוגמה האישית ואת חשיבותם של התרגול והחזרה להפנמת 

  הנושא.

רצוי להזמין את תלמידי כיתות א' ואת הוריהם לבית הספר   ד.
ולקיים אתם סיור  בדרך הבטוחה לבית הספר. הדרך הבטוחה 
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לבית הספר היא דרך שאינה ראשית, דרך שיש לחצות בה 
ישים מועטים שאינם סואנים והמסומנים במעברי חצייה כב

(רצוי מעברים מרומזרים או כאלה שתלמידי משמרות הזה"ב 
  מוצבים בהם).

מומלץ לשתף בפעילות זו גם תלמידים מכיתות ו' ולתרגל עם   
הילדים הצעירים חצייה בטוחה במעבר החצייה והתנהלות 

  במעברי חצייה שעליהם מופקדים משמרות הזה"ב.

    הדרך הבטוחה לבית הספר  ה.

במגמה ללמד את התלמידים לבחור דרכים בטוחות  בדרכם אל   
בית הספר ובחזרה ממנו, מומלץ להכין בכל רשות מקומית סדרת 
מפות של בתי הספר והרחובות הסמוכים אליהם. כל תלמיד 
יקבל מפה של סביבת בית הספר שלו ויסמן עליה את הדרך 

ספר ובחזרה ממנו. המורים ילמדו את הבטוחה מביתו אל בית ה
נושא הדרך הבטוחה לבית הספר בכיתות וימליצו להורים לתרגל 

  את ההליכה בדרך הבטוחה עם ילדיהם.

-הכנת המפות והדרכת המורים וההורים תיעשינה במשותף על  
ידי מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, ראשי מטות 

  יחות במחוזות.הבטיחות והממונים  על החינוך לבט

חשוב להדגיש להורים את תפקידם האחראי של תלמידי   ו.
משמרות הזה"ב המוצבים במעברי החצייה שליד בית הספר 

כך גם עם ילדיהם הצעירים וגם עם -ולבקש מהם לשוחח על
  ילדיהם המוצבים במשמרות הזה"ב.

מומלץ להכין חוזר מיוחד בנושא הבטיחות בדרכים בדרך לבית   ז.
  ובחזרה ממנו ולשלוח אותו  עם התלמידים אל ההורים.הספר 

 
 הסעות תלמידים    .7

באספות ההורים מומלץ שהמורים והמחנכים  ידריכו את ברכב פרטי:   7.1
ההורים המביאים את ילדיהם ברכב פרטי לשמש דוגמה להתנהגות 
בטיחותית, לחגור חגורת בטיחות בעת הנסיעה ברכב, להישמע 

הזה"ב, לא לעצור במקומות אסורים (ליד מעבר להוראות משמרות 
חצייה, ליד צומת, ליד מעקה בטיחות ובמקומות שמוצב בהם תמרור 
האוסר עצירה) ולהקפיד שהנוסעים יצאו מהרכב רק לכיוון המדרכה או 

  שולי הכביש ולא לכיוון הכביש.

לפני תחילת שנת הלימודים מומלץ להזמין את בהסעות תלמידים:   7.2
הכיתות הנמוכות ואת הוריהם (ובמיוחד את תלמידי כיתות א' תלמידי 

ואת הוריהם) ולתרגל אתם את  ההתנהגות הבטיחותית בהסעה לבית 
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הספר. על התרגול לכלול עלייה לאוטובוס בבית הספר, הכרת מסלול 
הנסיעה, ירידה בתחנה המתאימה ליד הבית ועלייה בתחנה זו. חשוב 

טובוס והירידה ממנו תיעשינה רק  להבהיר לתלמידים שהעלייה לאו
מהדלת הקדמית ושיש לחכות לאוטובוס בתחנה רחוק מהכביש. 
בירידה מהאוטובוס יש להתרחק מהכביש ולחכות על המדרכה או על 
השוליים עד שהאוטובוס ייסע והכביש יהיה פנוי, ורק אז אפשר 

    להתחיל בחצייה.

שנת הלימודים מומלץ בשיעורים הראשונים של תחילת ברכב ציבורי:   7.3
שהמורים ידריכו את התלמידים הנוסעים בהסעה ציבורית להתנהגות 
בטיחותית, ובכלל זה בהמתנה נכונה רחוק משפת הכביש, עלייה לרכב 
רק לאחר עצירתו, התנהגות נכונה בזמן הנסיעה, ירידה מהרכב רק 

 לאחר עצירתו וחציית הכביש רק לאחר שהרכב נסע והכביש פנוי.

ומלץ שההורים והמורים יסבירו לתלמידים את הסכנות הכרוכות מ  7.4
בנסיעה בטרמפים ויבהירו להם שאין לנסוע ברכב עם נהגים בלתי 

  מוכרים ושרצוי להעדיף את הנסיעה בתחבורה ציבורית.

מתחילת שנת התשס"ו תקנות התעבורה מחייבות את כל הנוסעים   7.5
בטיחות בכל נסיעה.  בהסעות תלמידים באוטובוסים לחגור חגורות

המורים ידונו בנושא עם התלמידים בכיתות ויבהירו להם את החשיבות 
של חגורות הבטיחות ואת החובה לשמור על שלמותן ועל תקינותן 

  ולהיחגר בהן בכל נסיעה.

 

  דיווח על תאונות דרכים שמעורבים בהן תלמידים    . 8

דיווח ולשלוח  בכל תאונת דרכים שמעורבים בה תלמידים יש למלא טופס
  אותו אל מפקח בית הספר ואל הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז.

דוגמת טופס אפשר לקבל מהממונים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות או 
  להוריד אותו מהאתר של האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים. 

  

לזהירות מיזם "סינמה דרייב" של עמותת אור ירוק בשיתוף האגף  .     9
  ולבטיחות בדרכים

לקראת שנת הלימודים התשע"ד הוחלט להמשיך לקיים במערכת החינוך 
ברחבי ישראל מיזם ייחודי וחדשני בתחום הבטיחות בדרכים לכיתות י"א, 
שמטרתו להעצים את תודעת הבטיחות בדרכים בקרב תלמידים לקראת קבלת 

ת אישורם של שר החינוך רישיון הנהיגה. המיזם, ?סינמה דרייב? שמו, קיבל א
ומנכ"לית המשרד בשנת הלימודים התשע"ג, והוא יופעל על ידי עמותת אור 

  ירוק בשיתוף עם האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים במשרד החינוך.
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חושית, -ממדית ורב-?סינמה דרייב? היא תכנית אינטראקטיבית, תלת
בזמן אירועי -שעות ומאפשרת למאות צופים צעירים לחוות בו 3-הנמשכת כ

נהיגה בסיכון. התכנית מכילה מנגנון מובנה הסוקר את דעותיהם של בני 
הנוער ואת מידת ההשפעה של התכנית עליהם. מנגנון סקר זה יעזור לזהות 

  נקודות תורפה בתגובותיהם של הנהגים הצעירים ויאפשר טיפול נאות בהן. 

מנהלי בתי הספר ורכזי הבטיחות בדרכים יכולים להזמין את התכנית ממרכז 
, או בדוא"ל בכתובת 03-6054033, בפקס' 03-6054030ההזמנות בטלפון 

info@lomdim–acheretKcoKil.  

    

  הוראת החינוך לבטיחות בדרכים במכללות להכשרת עובדי הוראה    .10

משרד החינוך קבע כי יש  החינוך לבטיחות בדרכים הוא משימה לאומית.
לשלב נושא זה כנושא חובה גם בתהליכי ההכשרה במסלולים השונים 

  להכשרת עובדי הוראה בכל המגזרים.

החל משנת הלימודים התשס"ה נכלל החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים 
במסגרת לימודי החובה במסלול להכשרת מורים, ועל כל מתכשר להוראה 

שעות כתנאי לקבלת תעודת ההוראה.  12פחות יהיה ללמוד את הנושא ל
  הנושא יילמד במסגרת מקוונת. 

    

  פרטים נוספים אפשר לקבל מהממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים
במטה ובמחוזות וכן באתר האינטרנט של האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים  

  .www.education.gov.il/zahavבכתובת 
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T.   וחינוך בלתי פורמאליחינוך חברתי  

T.9  פעילות חברתית וקהילתית  

יישום תכנית הליבה לשעות חינוך     7.9-1) ד(ע
י"ב לטיפוח שייכות, מימוש -לכיתות ז'

 חודש אלולב עצמי ומעורבות חברתית 
  ר)ספטמב(

  

  כללי    .1

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

  הקבועות במערכת. יש לקיים שעה שבועית אחת לפחות.

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

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 דוברי הערבית. התכנית מוטמעת בתכנית הבית

? שלו. ההנחיות בנושא מפורטות את מטרות בית הספר ואת ה"אני מאמין
קהילתי -ערכי-?החינוך החברתי (ב),3קבע תשע/הבחוזר הוראות  7.9-6בסעיף 

   המצוי בכתובת יסודי"-בבית הספר העל
httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCjpLApplicationsLjankalLbts

jedorimLTLT-VLeoraothevaLh-OMNM-Pb-V-T-SKhtm.      

י"ב נמצאת באתר האינטרנט של מינהל -תכנית הליבה לשעת חינוך לכיתות ז'
  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 תוכנית הליבה לשעות חינוך בראייה בית ספרית     .2
  התלמיד כחלק מקבוצה חברתית, : פתיחת שנה)ספטמבר( חודש אלול

  תאריכים: לקראת חגי תשרי

  ערכים: זהות אישית וקולקטיבית, שייכות, כבוד האדם, נתינה וקבלה

  אישית, תרבות השיח, הקשבה-מיומנויות: התבוננות עצמית, תקשורת בין

פתיחת השנה וגיבוש הכיתה כקבוצה חברתית עומדים במוקד החודש הראשון 
ללימודים. כל שכבה תעסוק במהלך החודש בנושא זה, בהיבט המותאם לנושא 

  השנתי שלה ולמקומה בבית הספר.

  

  פתיחת שנה

לראש השנה. בשבועות הראשונים של השנה  בסמיכותשנת הלימודים נפתחת 
בהתחלות: תלמידי כיתה ז' פותחים את נתמקד בפעילויות שעוסקות 

לימודיהם בחטיבת הביניים, ותלמידי כיתה י' מגיעים לחטיבה העליונה. 
חשבון נפש אישי,  יכתהזדמנות עבור התלמידים לער מהווהפתיחת השנה 

  תכניות לשנה החדשה. לעריכתבשנה הקודמת ו נותחברתי ולאומי, להתבונ

  

  קבוצה חברתיתגיבוש הכיתה כ

הסוציולוגיה מגדירה את האדם כיצור חברתי החי בקבוצה. למידה על חיים 
הן צורך חברתי קיומי והן מעניקות כלים להעמקת  הםבקבוצה והתנסות ב

אישיים ולפיתוח כישורים חברתיים ומיומנויות תקשורתיות. -הקשרים הבין
עבורו קבוצת רעים  משמשת שנותיו של המתבגר בבית הספר הכיתה במהלך

המתבגר מוצא  .מסייעת לו בגיבוש זהותו האישיתמספקת לו בסיס וש
בקבוצת הרעים מודלים לחיקוי ושדה להתנסויות חדשות. הקבוצה משמשת 
עבורו ראי ומצפן, היא מעניקה לו תחושת ערך ומסייעת לו בתהליך 

יצירת אקלים חיובי בכיתה תסייע  1).1988ההתבדלות מן ההורים (סמילנסקי, 
  להשתלב בבית הספר ולמצות את יכולותיהם בתחומים שונים. לתלמידים 

  

   

                                                             
N    .1988אתגר ההתבגרות, רמות סמילנסקי, משה.  
=
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  שכבתייםוהדגשים תכנים     .3

  השתלבות בחטיבת הביניים –כיתה ז': אני חדש 

כניסה לבית ספר חדש מלווה בחששות וכרוכה בתהליך של הגדרה מחודשת 
. חשוב שהתלמיד יחוש נוח בסביבה בקבוצה של מעמדו של התלמיד ותפקידו

יש  כך. לפיכדי להקל על המעבר האנושית והפיזית של הכיתה ושל בית הספר
חשיבות רבה לבניית הכיתה כקבוצה חברתית. תהליך זה כולל היכרות בין 

ובניית בסיס לנורמות של התנהגות, של למידה ושל  התלמידים, תיאום ציפיות
  התחשבות הדדית. 

  

  מקום הפרט בקבוצה –כיתה ח': אנחנו קבוצה 

בכיתה ח' התלמידים כבר יצרו קשרי חברות כיתתיים והם מוכנים להעמקת 
הקשרים החברתיים בשכבת הגיל ובקהילת בית הספר. פתיחת השנה 

הזדמנות לחדש את תיאום הציפיות, לשפר את מיומנויות התקשורת  מאפשרת
והשיח ולהבהיר מחדש את הכללים ואת הנורמות להתנהגות בקבוצה ובבית 

  הספר.

  

  זהות אישית, קהילתית ותרבותית –תה ט':  להיות שייך כי

החודש הראשון של השנה מספק הזדמנות להרחיב את מעגלי השייכות מעבר 
  לכיתה ולבית הספר ולעסוק בביטויים שונים של הזהות היהודית והישראלית. 

  

  השתלבות בחטיבה העליונה –כיתה י':  מעברים 

ומצויים בה גם  ה בחטיבה העליונה,בבתי ספר רבים כיתה י' היא הראשונ
תלמידים חדשים. לכן יש צורך בתהליך גם תלמידים שמכירים זה את זה ו

מחודש של בניית הכיתה כתא חברתי. תהליך זה כולל היכרות בין התלמידים, 
על  כיתתיות. כתלמידי החטיבה העליונהתיאום ציפיות ובניית נורמות 

  ולהיות שותפים לעדכונו. התלמידים להכיר את תקנון בית הספר

  

  מועדי ישראל במדינת ישראל –כיתה י"א: שנה טובה 

יש  להעמיק את הדיון בזהות הקולקטיבית ולהרחיב את נקודת בכיתה י"א 
המבט לכלל החברה הישראלית. חגי תשרי המתקרבים משמשים הזדמנות 
 לדון במשמעותם התרבותית והערכית של מועדי ישראל ובביטוייהם במרחב

  הציבורי במדינת ישראל.
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  חשבון נפש אישי וקולקטיבי –כיתה י"ב: שנה אחרונה 

עם תחילת השנה האחרונה של התלמידים בבית הספר, הם מוזמנים לערוך 
חשבון נפש אישי וקולקטיבי ולברר נושאים כגון הערכים שמנחים אותם בשלב 

 עד שאליו היושהם שואבים מעברם הפרטי והלאומי  המשמעותזה של חייהם, 
  .פניהם מועדות

  

 פעילויות ייחודיות לחמ"ד    . 4
  נעמיק בנושאים של אמונה ותפילה. בחודשים אלול ותשרי

מצוות חגי תשרי (תקיעה בשופר, מאכלי ראש השנה, הצום וחשבון הנפש ביום 
, היציאה מהבית לסוכה, ארבעת המינים, הזכרת הגשמים במוסף יםכיפורה

אתגר כן התפילה על הגשמים בשבעה בחשוון) ושל שמיני עצרת ותחילת 
בבחינת ?קווה אל ה', חזק  ,את אמונתו של האדםים השיפור העצמי מעורר

נעסוק בנושא האמונה ונדון באמצעים לחיזוקה בתקופה זו ואמץ לבבך?. 
   מתוך למידה על דמויות מופת.

האמונה ושם דגש על מקומו של בית הכנסת כבית תפילה ולימוד ועל כמו כן י
 כבסיס לתפילה משמעותית.

  

 

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

  .amaliale@education.gov.il, דוא"ל 02-5603105טל' 

  

   

mailto:amaliale@education.gov.il
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=עובדי הוראה  . 8

  מנהלים   8.4

התכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר        8.4-1 (עד)
  בשנת הלימודים התשע"ה

  .      הרקע1

בשנת הלימודים התשס"ח החל לפעול מכון ?אבני ראשה?, המכון     1.1
ספרית. המכון הוקם כשותפות בין משרד -הישראלי למנהיגות בית

החינוך לבין קרן ?יד הנדיב? במטרה לקדם את מערכת החינוך ולשפר 
את הישגיה על ידי חיזוקם ופיתוחם של מנהלי בתי הספר, מתוך הכרה 
בתרומתם המכרעת לאיכות העשייה החינוכית בבתי הספר. תכניות 

  ההכשרה למנהלי בתי ספר פועלות באחריות מכון ?אבני ראשה?.

של תכניות ההכשרה במוסדות האקדמיים במהלך הפעלת שני מחזורים 
בוצעה הערכה פנימית וחיצונית של התכניות. מהידע שנאסף עולה 
הצורך שבתכניות ההכשרה יושם דגש רב יותר על לימוד תוכני 
המנהיגות הפדגוגית ויישומם. בנוסף, גובשה בשנתיים האחרונות  

ראשה  במשרד החינוך מדיניות הערכת עו"ה, ובתיאום עם מכון אבני
נבנו כלי ההערכה עם הראמ"ה למנהלי בתי ספר מכהנים והוגדרו 
הציפיות ממנהלים חדשים. מדיניות זו מגדירה את הכישורים 
והמיומנויות הנדרשים ממנהלי בתי הספר ומחייבת התאמה של 

  התכנים בתכניות ההכשרה  למנהלים.

בשל ההתפתחויות שהוזכרו ובהמשך לתהליך הלמידה המתמשך 
ם מכון אבני ראשה על  הידע העדכני בתחום הכשרת מנהלי בתי שמקיי

ספר, הוחלט לעדכן את הדרישות, התכנים ודרכי ההפעלה של התכניות 
  להכשרת מנהלים לבתי הספר בישראל.
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  משך התכנית, היקפה ומוסדות ההכשרה שבה תתקיים    . 2

בשנת הלימודים התשע"ד תילמד ?התכנית החדשה והמעודכנת   2.1
להכשרת מנהלים במוסדות האקדמיים? של מכון ?אבני ראשה? 

  והמוסדות האקדמיים.

  

  משך התכנית, היקפה ופריסת  ימי הלימוד במהלך שנת הלימודים

 400תכנית ההכשרה תתקיים בפרק זמן של שנה אחת בלבד ובהיקף של 
  שעות.

, במהלך חופשת 2014הלימודים בשנה"ל התשע"ה יחלו בחודש יולי 
  הקיץ.

  

  פריסת  ימי הלימוד במהלך שנת הלימודים 

בחודשים יולי ואוגוסט (במהלך חופשת הקיץ של בתי הספר) יתקיימו 
מאי -שבועות. בחודשים ספטמבר 4-3ימי לימוד שיתקיימו במשך  20-15

ימי לימוד מרוכזים  10-8ימי לימוד, ובנוסף יתקיימו  30-יתקיימו כ
  בחופשות הרשמיות של מערכת החינוך.

  

  מסגרות למידה בתכנית ההכשרה

הלמידה תתבצע בשני אתרים: במוסד המכשיר ובבית הספר הקולט. 
תהליכי הלמידה יתקיימו בשני האתרים באופן שיפרו זה את זה 

  ויעשירו את הידע היישומי של פרח הניהול. 

 150שעות ובבית הספר הקולט יילמדו  250במוסד המכשיר יילמדו 
  שית.ידי התנסות מע-שעות על

  

    מוסדות ההכשרה המועמדים לקיים את התכנית 

  מוסדות לעובדי הוראה המלמדים בחינוך הממלכתי ·

המכללה האקדמית לחינוך, התנועה  מכללת אורנים,  . 1
. תיפתחנה קבוצת לימוד אחת 36003הקיבוצית, דואר  טבעון 

או שתיים. הלימודים יתקיימו בימי רביעי. לקבלת פרטים 
 , או בדוא"ל04-9838763פון מספר אפשר לפנות בטל

anat_b@staffKoranimKacKil.  

mailto:anat_b@staff.oranim.ac.il
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. 84105שבע -, באר653גוריון בנגב, ת"ד -אוניברסיטת בן  . 2
תיפתח קבוצת לימוד אחת.  הלימודים  יתקיימו בימי שני. 

או  08-6461877לקבלת פרטים אפשר לפנות בטלפון מספר 
  .oraba@bguKacKil בדוא"ל

האוניברסיטה הפתוחה, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה, רחוב   . 3
אביב. תיפתחנה קבוצת לימוד -, רמת אביב, תל16קלאוזנר 

אחת או שתיים. הלימודים יתקיימו בימי שני. לקבלת פרטים 
       או בדוא"ל 09-7781491פר אפשר לפנות בטלפון מס

likrat-nihul@openuKacKil.  

.  62507אביב -, תל149מכללת 'סמינר הקיבוצים', דרך נמיר   . 4
תיפתחנה שתי קבוצת לימוד. הלימודים יתקיימו בימי שלישי. 

או  03-6902374לקבלת פרטים אפשר לפנות בטלפון מספר 
    mituach_men@smkbKacKilK בדוא"ל

  

  דתי-מוסדות לעובדי הוראה המלמדים בחינוך הממלכתי ·

. תיפתח קבוצת 91160, ירושלים 16078מכללה ירושלים, ת"ד   . 1
לימוד אחת לנשים בלבד. הלימודים יתקיימו בימי רביעי. 

או  02-6750751אפשר לפנות בטלפון מספר לקבלת פרטים 
  avrahamia@macamKacKilK בדוא"ל

מכללת שאנן, המכללה האקדמית הדתית לחינוך, רחוב הים   . 2
. תיפתח קבוצת לימוד 26109, קריית שמואל, חיפה 7התיכון 

תקיימו בימי אחת מעורבת של נשים וגברים. הלימודים י
 04-8780023רביעי. לקבלת פרטים אפשר לפנות בטלפון מספר 

  levison@macamKacKilK או בדוא"ל

'אורות ישראל', קמפוס מורשת יעקב, מכללה אקדמית   . 3
. תיפתח קבוצת לימוד אחת 76110, רחובות 1106לחינוך, ת"ד 

לקבלת פרטים אפשר לפנות בטלפון מספר     לגברים בלבד. 
  sara-m@orotKacKilK או בדוא"ל 08-9485673

ההחלטה על פתיחת התכנית תיקבע סופית בתום תהליכי הערה: 
  המיון של המועמדים.

 
   

mailto:oraba@bgu.ac.il
mailto:likrat-nihul@openu.ac.il
mailto:Pituach_men@smkb.ac.il
mailto:avrahamia@macam.ac.il
mailto:levison@macam.ac.il
mailto:sara-m@orot.ac.il


  הודעות            
  

   2013 אוגוסטב 27, גהתשע"אלול בכ"א , 1/ד"ל עמנכ חוזר             

=

92 

  .     מטרות התכנית3

לתפקידם כמנהלי בתי ספר הכשרה מעשית ואפקטיבית של פרחי הניהול  ·
  הממוקדים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה

יצירת מחויבות בקרב פרחי הניהול לקבל על עצמם תפקיד של מנהל בית  ·
  ספר

בוגרי התכניות יהוו עתודה של מועמדים לתפקיד מנהל בית ספר כמתחייב   ·
  מדרישות הסף למכרזי הניהול.

 

  ניהול פנויהכישורי הסף הנדרשים למילוי משרת 

, ?נוהל 8.4-16(ב), סעיף 10התנאים מפורטים בחוזר הוראות קבע תשע"ג/
מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים? (להלן: חוזר המנכ"ל 

  לעניין מינוי מנהלים). 

החוזר מצוי באתר בכתובת 
httpWLLcmsKeducationKgovKilLeducationcmsLapplicationsLmankalLetsme

dorimLULU-QLhoraotkevaLk-OMNP-NM-O-U-Q-NSKhtm  

תנאי הסף להשתתפות במכרזי ניהול לכל מוסדות החינוך החל משנת הלימודים 
התשס"ה הם: תעודת סיום של התכנית להכשרת מנהלים, או תואר שני במינהל 
החינוך, או תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך, או תואר שני ייעודי 

התשס"ט באוניברסיטאות בר -ספרית (נלמד בשנים התשס"ח-תבמנהיגות בי
  אביב ובמכללת אחווה).-אילן ותל

הוראה זו, אשר מאפשרת תואר שני במינהל החינוך או בניהול וארגון  הערה:
מערכות חינוך או תואר שני ייעודי במנהיגות בית ספרית כחלופה לתעודת 

אינה תקפה למי שהחל את לימודיו  ,סיום של התכנית להכשרת מנהלים
לתואר שני במינהל חינוך או בניהול וארגון מערכות חינוך החל משנת 

 הלימודים התשע"ב ואילך.

, החל משנת 8.4-1, סעיף 5כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל הודעות ומידע תשעב/
הלימודים התשע"ג, למשרות שתאוישנה בשנה"ל התשע"ד ולמשרות 

, נדרשת תעודת סיום (או אישור זכאות לתעודה) של שתאוישנה בשנים הבאות
?התכנית החדשה להכשרת מנהלים במוסדות האקדמיים? של מכון ?אבני 
ראשה? והמוסדות האקדמיים כתנאי סף להשתתפות במכרזי ניהול לכל 

גם מסיימי תואר שני במינהל החינוך או  –מוסדות החינוך. למען הסר ספק 
רכות חינוך נדרשים ללמוד בתכנית זו כתנאי סף תואר שני בניהול וארגון מע

להשתתפות במכרזי ניהול לכל מוסדות החינוך. הוראה זו תחול על מי שהחל 
לימודיו לתואר שני במינהל חינוך או בניהול וארגון מערכות חינוך החל משנת 

  הלימודים התשע"ב ואילך.
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למכרזי  החל משנת הלימודים התשע"ד יידרש תואר שני אקדמי כתנאי סף
ניהול גם למשרות ניהול בבתי ספר יסודיים, שתאוישנה בשנת הלימודים 

  התשע"ה. 

הערה: הדרישה ממועמד בעל תואר שני, שאינו במינהל חינוך או שאינו 
בניהול וארגון מערכות חינוך, ללימודי השלמה במינהל חינוך או בניהול 

 - סף למכרזי ניהול  שעות שבועיות כתנאי 8וארגון מערכות חינוך בהיקף של 
  מבוטלת.

  

  .      אוכלוסיית היעד להרשמה לתכנית להכשרת מנהלים4

לקראת שנת הלימודים התשע"ה יכולים להגיש מועמדותם מי שעומדים 
  בתנאים האלה:

יסודיים (כיתה א' עד -עובדי הוראה קבועים בבתי ספר יסודיים ועל    4.1
שנים לפחות,  4כיתה י"ב, כולל), בעלי ניסיון בהוראה בבתי ספר של 

ובעלי תואר אקדמי שני, תעודת הוראה ורישיון הוראה קבוע או רישיון 
  לעיסוק בהוראה. 

שני, תעודת הוראה  עובדי הוראה שאינם קבועים, בעלי תואר אקדמי    4.2
ורישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה, יוכלו להגיש 
מועמדותם בתנאי שהם בעלי ניסיון  בהוראה של חמש שנים לפחות, 
ובתנאי שהיו קבועים במערכת החינוך בעבר והפסיקו עבודתם לכל 
המאוחר בתום שנת הלימודים התשס"ט. בעת הגשת המועמדות 

יסודי (עד כיתה -ים ללמד בבית ספר יסודי או עללתכנית על המועמד
  י"ב, כולל) בהיקף של שליש משרה לפחות. 

עובדי הוראה בעלי תואר אקדמי שני, בעלי תעודת הוראה ורישיון      4.3
הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה, ובעלי ותק של שנתיים לפחות 

(כיתה א' עד כ-בהוראה בבית ספר יסודי או על יתה י"ב, כולל), יסודי 
בתנאי שהם  בעלי ניסיון ניהולי של ארבע שנים לפחות במערכת החינוך 
או מחוץ לה (ראה הערה ד' בסיפא של סעיף זה). בעת הגשת המועמדות 

יסודי (כיתה א' עד -לתכנית על המועמדים ללמד בבית ספר יסודי או על
  כיתה י"ב, כולל) בהיקף של שליש משרה לפחות. 

  הערות 

התכנית אינה מתאימה למנהלי בתי ספר בעלי ותק של שלוש שנים או   א.
יותר בניהול. מנהלים בעלי ותק כזה מוזמנים לעיין בחוזר הוראות 

, ?נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים 8.4-16(ב), סעיף 10הקבע תשע"ג/
: ?כישורי הסף הנדרשים למילוי 3במוסדות חינוך רשמיים?, בנספח 

  ה?.משרת ניהול פנוי
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  החוזר מצוי באתר בכתובת
httpWLLcmsKeducationKgovKilLeducationcmsLapplicationsLmankalL

etsmedorimLULU-QLhoraotkevaLk-OMNP-NM-O-U-Q-NSKhtm==
  
כל המועמדים שיתקבלו לתכניות להכשרת מנהלים יהיו חייבים   ב.     

להמציא אישור בכתב ליציאה ללימודים מטעם הממונה הישיר שלהם 
במשרד החינוך (אם הם מועסקים בבית ספר רשמי), או מטעם הבעלות 

  על בית ספרם (אם הם מועסקים על ידי בעלות אחרת).

בחל"ת מבית ספרו יהיה חייב להמציא אישור בכתב לכך מועמד שנמצא   ג.
שילמד בבית ספר בשנת הלימודים התשע"ה בהיקף של שליש משרה 
לפחות. תנאי לתחילת הלימודים בתכנית יהיה אישור ממנהל בית 

  הספר על שיבוצו במערכת הלימודים.

המועמד יידרש להציג אישורים המעידים על ניסיון של ארבע שנים   ד.
ת בניהול (בעשר השנים האחרונות לפני הגשת המועמדות), כולל  לפחו

ניהול צוות המונה שלושים אנשים לפחות, ובנוסף על כך אישור על 
  ניסיון בהדרכה מקצועית. 

ועדת חריגים להגשת מועמדות לתכנית תתקיים בראשות המנהלת הכללית של 
  משרד החינוך או מי מטעמה.

  

  ההרשמה לתכנית הכשרת המנהלים .      תהליך המיון ונוהלי5

ההרשמה היא מקוונת. הטפסים הנדרשים להגשת מועמדות נמצאים      5.1
 httpWLLwwwKavneyroshaKorgKilLKבאתר מכון ?אבני ראשה? שכתובתו 

הטפסים ימולאו על ידי המועמדים ויישלחו באופן ממוחשב, למעט 
  .02-6544744התעודות הנדרשות שיש להעבירן באמצעות פקס' 

לעיל יקבלו  3פונים שאינם עומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף    5.2
  הודעה על כך ולא ימשיכו את תהליך המיון.

לעיל יקבלו הודעה על  3בסעיף פונים העומדים בתנאי הסף המפורטים     5.3
  מעבר לשלבי המיון  הכוללים ארבעה רכיבים ומפורטים להלן:

  שאלון ביוגרפי  א.

  חוות דעת של מנהל בית הספר  ב.

 חוות דעת של המפקח הכולל  ג.

 מרכז הערכה.  ד.

על ידי  2014תשובות סופיות למועמדים תינתנה בתחילת חודש אפריל   5.4
 על ידי מוסדות ההכשרה עצמם).מכון ?אבני ראשה? (ולא 

https://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/8/8-4/horaotkeva/k-2013-10-2-8-4-16.htm
https://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/8/8-4/horaotkeva/k-2013-10-2-8-4-16.htm
http://www.avneyrosha.org.il/
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כתנאי הכרחי להשלמת תהליך הרישום נדרשים המועמדים לשלוח      5.5
  המסמכים  האלה: בפקס או במייל את

  תעודת תואר שני    -

  תעודת הוראה   -

  רישיון הוראה     -

  מנהל מכהן ישלח כתב מינוי.    -

מנהלים  עובד הוראה המבקש להציג את מועמדותו לתכנית להכשרת   5.6
ימלא באופן מקוון את טופס ההרשמה. מיום ראשון, ל' בחשוון 

, 25.11.2013, ועד יום שני,  כ"ב בכסלו התשע"ד, 3.11.2013התשע"ד, 
לאחר קליטת הטפסים במערכת, יקבל המועמד הודעה בדואר 
  אלקטרוני לכתובת שציין בטופס ההרשמה, כולל העתק הטופס שמילא.

יקבל ממכון אבני ראשה הודעת דוא"ל הכוללת קישור  מנהל בית הספר     5.7
לטופס חוות הדעת למילוי באופן מקוון. על המנהל למלא את חוות 
דעתו על המועמד לא יאוחר מיום שלישי, כ"א בטבת התשע"ד,  

. אם המנהל חדש בתפקידו וזוהי שנתו הראשונה בניהול 24.12.2013
זוהי שנת עבודתו בית הספר, או אם המועמד חדש בבית ספרו ו

הראשונה בו, יעביר המכון העתק נוסף של טופס חוות הדעת למנהל 
שקדם למנהל הנוכחי בתפקיד, ואשר הכיר את המועמד. למועמד זה 
תידרשנה שתי חוות דעת של מנהל. אם המועמד מכהן כמנהל, ישלח 

  המכון את טופס חוות הדעת למפקח הכולל על המוסד כאמור לעיל.

טופס חוות הדעת ימולא על ידי המנהל עצמו. אין לשתף את  הערה:
  המועמד בכתיבת ההערכה או בתוכנה.

המפקח הכולל יקבל מהמכון הודעת דוא"ל הכוללת קישור לטופס חוות      5.8
הדעת, שאותו ימלא באופן מקוון. חובה על המפקח הכולל למלא את 

  .23.1.2014הטופס לא יאוחר מיום חמישי, כ"ב בשבט התשע"ד, 

טופס חוות הדעת ימולא על ידי המפקח עצמו. אין לשתף את  הערה:
  המועמד בכתיבת ההערכה או בתוכנה.

מועמדים שלא ימלאו כראוי את טופסי ההרשמה ו/או ימלאו את טופסי   5.9
ההרשמה באופן ידני ולא באמצעות המחשב ו/או לא ישלחו תעודות 

רשים עד התאריך הנקוב ו/או כנדרש ו/או לא ישלחו את האישורים הנד
לא תגיע חוות דעת מנהל עבורם ו/או לא יגיעו למועד מילוי שאלון 

לא תטופל בקשתם, והם  -ביוגרפי ו/או לא ישתתפו במרכז הערכה 
  ייגרעו מתהליך המיון.
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העוסק   המועמדים יוזמנו למפגש ארצי שבו יענו על שאלון   5.10
בדוק את אופן התמודדותם בהתנסויותיהם בהוראה. מטרת השאלון ל

  עם אירועים שונים ועם דילמות בתחום עיסוקו של עובד ההוראה.

השאלון יכלול שאלות פתוחות על התנסויות בעבר ובהווה וימולא 
  באופן ידני על ידי המועמד.

הבחינה תתקיים במועד אחד בלבד. הודעה על מיקום הבחינה ומועדה 
עמידתם בתנאי הסף  המדויק תימסר בהמשך למועמדים שאושרה

  לקבלה לתכנית.

המועמדים ישתתפו במרכז הערכה אשר בנוי מכמה תחנות שבמסגרתן    5.11
  יידרשו להביא לידי ביטוי יכולות וכישורים הנדרשים מפרח ניהול.

מרכזי ההערכה יתקיימו בפריסה ארצית ובמועדים שונים במהלך 
המיקום תימסר . הודעה על המועד ו2014החודשים  ינואר ופברואר 

  בהמשך למועמדים שאושרה עמידתם בתנאי הסף לקבלה לתכנית.

  

  .      ערעורים6

יום מתאריך משלוח ההודעה  14ערעורים על דחיית מועמדות יתקבלו עד 
למועמד. ייבדקו  רק ערעורים שיגיעו במועד ואשר יכללו מידע חדש שלא הוצג 

  בתהליך המיון.

  

  חידוש המועמדות    .7

עובד הוראה שבקשתו נדחתה יוכל להציג שוב את מועמדותו, בתנאי שיצרף 
מיום ראשון, כ"ח בכסלו את אישורו החתום של מנהל המחוז, לא יאוחר 

. אם מנהל המחוז לא יאשר את הבקשה, עליו לפרט 1.2.2014התשע"ד, 
  נימוקים לסירוב.

ה, יוכל החל משנת הלימודים התשע"ד, עובד הוראה אשר מועמדותו תידח
להגיש שוב את מועמדותו רק בחלוף שנתיים מהגשת מועמדותו הקודמת,  

  בכפיפות לאישור מנהל המחוז.

  

  תכנית הלימודים ומסגרתה .     8

תכנית הלימודים מבוססת על עקרונות הקול הקורא ?פיתוח והפעלת התכנית 
  החדשה להכשרת מנהלים במוסדות האקדמיים? של מכון אבני ראשה.
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  עקרונות התכנית המעודכנת לשנת התשע"ה

מנהיגות פדגוגית תהווה את ציר  –מנהיגות פדגוגית ושיפור בית ספרי  ·
הלמידה המרכזי בתכנית ההכשרה. התכנית תספק ידע עדכני ויישומי  
בתחום זה, במיוחד בקשר שבין שיפור החינוך, ההוראה והלמידה והישגי 

  ספר. התלמידים לבין תפקידו של מנהל בית ה

במרכזה של התכנית למידה המבוססת על מעורבות,  –למידה התנסותית  ·
התנסות ויישום בבתי הספר הקולטים, כמו גם במוסדות המכשירים 
(במובן זה לא קיימת הבחנה בין למידה כיתתית לבין ההתנסות המעשית). 

  גופי הידע העיוני  ישלימו את הלמידה ההתנסותית.

ת של פרחי הניהול. תהליכי הלמידה ימוקדו פיתוח זהות מקצועית אישי ·
  בבניית הכישורים של פרח הניהול וביכולת להעריכם.

התכנים, המתודות ומסגרות הלמידה יכוונו  לבניית  –מכוונות לניהול  ·
היכולות של כל פרח ניהול באופן דינאמי ובהתאמה לצרכיו,  כדי לכוונו 

  באופן מיטבי לתפקיד. לקחת על עצמו תפקיד של מנהל בית ספר ולהכינו

  

  נושאי החובה בתכנית

  שיפור החינוך, ההוראה והלמידה  -

  ניהול צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי  -

  עיצוב תמונת העתיד של בית הספר  -

  ניהול הארגון  -

  ניהול מבוסס נתונים  -

  ניהול תקציב ומשאבים.  -

  

  חובות המשתתפים בתכנית  .    9

למלא את כל המשימות שתוטלנה עליו במסגרת  המשתתף בתכנית חייב     9.1
  התכנית.

על המשתתף בתכנית להשלים בהצלחה את כל חובותיו במועד סיום   9.2
  התכנית כתנאי לקבלת תעודת הסיום.

על המשתתף בתכנית למלא בצורה תקינה את תפקידיו במוסד החינוכי   9.3
  שהוא עובד בו גם בתקופת לימודיו.
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לקראת סיום תכנית ההכשרה יידרש כל פרח ניהול לבצע משימה   9.4

מסכמת ולעמוד בה בהצלחה. מטרת המשימה לבחון את יכולת 

התמודדותו עם משימות ניהוליות מורכבות. משימה זו הינה חיצונית 

ואחידה לכל מסיימי תכניות ההכשרה ומהווה תנאי לקבלת תעודת 

  בוגר התוכנית. 

?אבני ראשה?, להפסיק את מוסד ההכשרה רשאי  9.5 , בתיאום עם מכון 

לימודיו של משתתף בתכנית, אם לא עמד בחובות המוטלות עליו או אם 

התנהג בצורה שאינה הולמת עובד הוראה המיועד לתפקידי הנהגה 

  חינוכית.

מועמד שקיבל אישור על השתתפות בתכנית ואין באפשרותו ללמוד    9.6

מידי למוסד ההכשרה ולמכון ?אבני חייב להודיע על כך בכתב באופן 

  ראשה?.

      

  .    תעודת סיום וגמולי השתלמות10

עם סיום לימודיו ולאחר שעמד בכל החובות, יקבל המשתתף בתכנית   10.1

  תעודה של בוגר התכנית להכשרת מנהלים.

קבלת התעודה עם סיום החובות בתכנית אינה מקנה קביעות בניהול   10.2

בתקופת ניסיון, ואינה מבטיחה משרת ניהול  למנהל בית ספר הנמצא

לעובד הוראה שאינו מנהל, אולם היא עונה על הדרישות להכשרה 

לניהול בית ספר כחלק מתנאי הסף למכרזי ניהול כפי שפורסמו בחוזר 

  המנכ"ל לעניין מינוי מנהלים.

המשתתפים בתכנית יקבלו גמולי השתלמות על לימודיהם לפי חישוב    10.3

התאם להסכמי השכר בנדון. הלימודים המוכרים לגמול יסווגו אישי, ב

  לשעות השתלמות, עם ובלי ציון בהתאם למהותם, כמקובל בעניין זה.

  

  .    תנאים וסיוע לתלמידים11

  מועמד שיתקבל לתכנית להכשרת מנהלים יזכה לסיוע כמפורט להלן:

ראשה?. התכניות להכשרת מנהלים תמומנה על ידי מכון ?אבני   11.1

  ש"ח לתכנית. 3,300המתקבלים לתכנית ישלמו שכר לימוד חלקי בסך 

ספרו בהתאמה -יום חופשי מהוראה ייקבע למורה על ידי הנהלת בית  11.2

  ליום הלימודים בתכנית.
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פי דיווח -הוצאות נסיעה לצורך לימודים תוחזרנה לתלמידים על  11.3

  בהתאם לנהלים המקובלים לגבי מורים בהשתלמויות.

  

  

בשאלות ובבירורים אפשר לפנות אל הגב' רויטל נחום,                                                                           
רכזת תחום עתודת מנהלים באבני ראשה,                                                      

,                02-6544744פקס' , 02-6333209, טל' 91390, ירושלים 39137ת"ד 
 .rishum@avneyrosha.org.il דוא"ל

  

   

mailto:rishum@avneyrosha.org.il
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=תנאי שירות    8.5

גמול ריכוז בתי ספר קטנים/מקצוע   8.5-1  (עד)
  הוראה קטן לשנה"ל התשע"ד

  רקע    .1

המורים לנציגי , שנחתמו בין ארגוני 1993על פי הסכמי השכר משנת 
, קיימת מכסה מוגבלת של גמולי ריכוז ), נספח א3המעסיקים (ראה חוזר נד/

במוסד שבו מספר כיתות קטן (בבתי ספר יסודיים) או במקצוע  לעובדי הוראה
-(בבתי ספר עלש"ש  48- ופחות מ 24-לא פחות משסך כל שעות הוראתו הן 
  .4%יסודיים). גובה הגמול הוא 

יסודיים גמול הריכוז -יבה העליונה בבתי הספר העלבשעות ההוראה בחט
יחושב מהרכיבים האלה: שכרו המשולב של המורה + תוספת ?תגבור הוראה? 

+ 7.25%( 2011)+ תוספת 4.81%( 2008) + תוספת 3%( 2001+ תוספת   (
(לבעלי 2.1%תוספת שחיקה לחטיבה עליונה בלבד ( + תוספת עוז לתמורה   (

  זכאות מלאה/חלקית) .

  גמול מוכר במסגרת הסכם אופק חדש והסכם עוז לתמורה.ה

כאשר ייחתם הסכם קיבוצי עם ארגוני המורים, יש לעקוב אחר רכיבי שכר 
  הנדרשים לחישוב גמול זה.

לצורך יישום ההסכם וקביעת הקריטריונים לזכאות לגמול הוקמה ועדה 
  משותפת שבה נציגים של משרד החינוך ונציגים של ארגוני המורים.

לפני שמנהל בית הספר  אין להתחייב בפני עובד ההוראה על קבלת הגמול
יקבל אישור בכתב מהוועדה המשותפת למשרד החינוך ולארגוני המורים על 

  הזכאות לגמול.

  

  הזכאים לגמול זה    .2

 12-ל 5עובדי הוראה בבתי ספר יסודיים שמספר הכיתות בהם הוא בין   2.1
  כיתות.

שעות  שסךיסודיים המלמדים מקצוע -עובדי הוראה בבתי ספר על  2.2
ובבית הספר ש"ש,  48-ופחות מ 24-לא פחות מההוראה בו יהיה 
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מלמדים שני מורים לפחות את אותו מקצוע, והיקף השעות של כל 
  המורים המלמדים מקצוע זה אינו פחות ממשרה מלאה אחת.

  הערות

חד מבין שני התפקידים שמותר התפקיד של ריכוז מקצוע קטן הוא א  א.
  לעובד הוראה למלא.

  גמול ריכוז מקצוע קטן נועד עבור ריכוז של מקצוע הנלמד בכיתה בלבד.  ב.

היות ומספר המכסות מוגבל, מומלץ שבית ספר שלא קיבל גמול זה   ג.
  תשע"ג), יגיש את מועמדותו.-שנתיים ברצף (תשע"ב

  לערער על החלטותיה.החלטת הוועדה הינה סופית ואי אפשר   ד.   

בכל  עובד הוראה אחד בלבד אפשר להעביר בקשה לקבלת הגמול עבור   ה. 
  מוסד.  

מנהל אשר יגיש בקשה לגמול עבור שני עובדי הוראה מאותו מוסד, בקשתו לא    
  תתקבל. 

  

  אופן הגשת הבקשה לקבלת הגמול    .3

על המנהל למלא את הטופס המתאים המובא להלן בנספחים ולשלחו   3.1
לכתובת: משרד החינוך, המחלקה לתנאי שירות עובדי הוראה, האגף 

  . 91911אדם בהוראה, ירושלים -הבכיר לכוח

בחותמת בית  חתומות, כתובות בכתב בלבדיש להעביר את הבקשות   3.2
, באמצעות הדואר 2013באוקטובר  31, עד כ"ז בחשוון התשע"ד, הספר

  לא תתקבלנה בקשות לאחר  מועד זה. הרגיל (ולא באמצעות פקס). 

על בית הספר להעביר העתק של הבקשה אל המפקח על בית הספר   3.3
  ולארגוני המורים, על פי השתייכותו הארגונית של עובד ההוראה.

היחידה לתנאי שירות של עובדי הוראה תעביר למנהל בית הספר מכתב   3.4
המאשר את קבלת הבקשה. בית ספר אשר לא יקבל מכתב זה, בקשתו 
לא תובא בפני הוועדה. המלצת המנהל תועבר לדיון בוועדה המשותפת 

זכאות לגמול יועבר אל מנהל בית -לעיל). אישור לזכאות/לאי 1-(ראה ב
  י הוועדה, לאחר שתדון בכל הבקשות.על ידאך ורק הספר 

  בשאלות אפשר לפנות אל היחידה לתנאי שירות של עובדי הוראה,
  .02-5604828/757/820טל' 
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  נספחים    . 4

טופס בקשת גמול ריכוז מקצוע קטן עבור עובד הוראה   נספח א'  
  בבית ספר יסודי 

 תאריך: _____________

                 לכבוד   
  המחלקה לתנאי שירות של עו"המשרד החינוך, 

  15רח' כנפי נשרים 
    91911ירושלים, 

    
טופס בקשת גמול ריכוז מקצוע קטן עבור עובד הוראה בבי"ס יסודי לשנה"ל 

  התשע"ד

  פרטים אישיים של עובד ההוראה

  שם המועמד/ת

  מס' ת"ז

  ההשכלה

  המקצוע לריכוז

שכרו/ה משולם ע"י (יש לדייק במילוי סעיף 
כדי למנוע  העברת הכספים לבעלות זה  

 שגויה)

 משרד החינוך, מחוז: 

 הבעלות: 

  פרטי בית הספר

  שם ביה"ס
  סמל המוסד

  שם הבעלות על ביה"ס
  כתובת ביה"ס
  מספר הכיתות

ברצף של שנתיים, עבור כל עובד מספר השנים שבהן קיבל בית הספר גמול זה 
  ___________הוראה (כולל התשע"ג): 

   



==הודעות
  

    2013באוגוסט  27, כ"א באלול התשע"ג, 1"ל עד/מנכ חוזר
  
=

103

  איש הקשר לבירור פרטים 

  __________ השם:_________ מס' הטלפון: ___________ מס' הטלפון הנייד:

  שם המנהל:___________ חתימה:__________ חותמת ביה"ס: ___________

  .יש למלא את הטופס בקפידה בלי להחסיר נתונים  *

   .הטפסים יתקבלו בדואר בלבד  *

  .בלבדאפשר למלא בקשה אחת *  

  העתקים:  

  * מפקח ביה"ס

  * ארגוני המורים (הסתדרות המורים/ארגון המורים) 

  ________________* הבעלות  ______________
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טופס בקשת גמול ריכוז מקצוע קטן עבור עובד הוראה בבית ספר   נספח ב'
  יסודי-על

 

  תאריך: _____________

               לכבוד   
  לתנאי שירות של עו"המשרד החינוך, המחלקה 

  91911, ירושלים,  15רח' כנפי נשרים 

    

יסודי                     -טופס בקשת גמול ריכוז מקצוע קטן עבור עובד הוראה בבי"ס על
  לשנה"ל התשע"ד (חטיבת ביניים ו/או חטיבה עליונה)

  פרטים אישיים של עובד ההוראה

  שם המועמד/ת
  מס' ת"ז
  ההשכלה
  לריכוזהמקצוע 

שכרו/המשולם ע"י (יש לדייק במילוי סעיף 
זה  כדי למנוע  העברת הכספים לבעלות 

 שגויה) 

 משרד החינוך, המחוז: 
 הבעלות:

  

  פרטי בית הספר

  שם ביה"ס
  סמל המוסד

  שם הבעלות על ביה"ס
  כתובת ביה"ס
  מספר הכיתות

מספר המורים הנוספים המלמדים את 
 המקצוע

 

  השעות במקצועסך 

 

ברצף של שנתיים, עבור כל עובד מספר השנים שבהן קיבל בית הספר גמול זה 
  ___________הוראה (כולל התשע"ג): 
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  איש הקשר לבירור פרטים 

  _____________ מס' הטלפון: _________ מס' הטלפון הנייד: ________ השם:

  _____________שם המנהל:_________ חתימה:__________ חותמת ביה"ס: 

  .יש למלא את הטופס בקפידה בלי להחסיר נתונים  *

   .הטפסים יתקבלו בדואר בלבד  *

  .אפשר למלא בקשה אחת בלבד*  

  

  העתקים:  

  מפקח ביה"ס  * 

  ארגוני המורים (הסתדרות המורים/ארגון המורים)   * 

  הבעלות  _____________________________  * 

  

  =
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=תכניות לימודים  . 9

  חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה   9.2

ימי עיון, סדנאות וסיורים לימודיים      9.2-1) עד(
במרכזים ללימודי אזרחות 

 ודמוקרטיה בכנסת ובבתי המשפט   

  

  כללי    . 1

המרכזים ללימודי אזרחות ודמוקרטיה במשרד החינוך, בשיתוף עם הכנסת 
לימודיים בנושאי אזרחות ועם הנהלת בתי המשפט, מציעים ימי עיון וסיורים 

  ודמוקרטיה.

פעילויות המרכזים הלימודיים מתאימות להוראת מקצוע האזרחות 
וממחישות סוגיות מרכזיות בתכנית הלימודים באזרחות ובחינוך לדמוקרטיה. 
ייחודן הוא במפגש הבלתי אמצעי של התלמידים עם עבודת הכנסת ובתי 

ודתן של שלוש רשויות המשפט תוך שיתוף התלמידים ומעורבותם בעב
  השלטון.     

  מטרות הפעילויות 

  עידוד לאזרחות פעילה ולמעורבות בחיי המדינה, החברה והקהילה   א.

  משטר וחברה בישראל –הרחבת הידע בנושאי יסוד   ב.

העמקת ההיכרות עם רשויות השלטון על תפקידיהן, הקשר ביניהן   ג.
  והמעורבות האזרחית שהן מזמנות

  כי יסוד בממשל דמוקרטי.הפנמת ער  ד.

הפעילויות מותאמות לכל מגזרי האוכלוסייה ומיועדות לתלמידי חטיבות 
יסודיים, לאנשי חינוך ולצוותי הוראה. הן -הביניים, לבתי הספר העל

מתקיימות ברחבי הארץ במתכונת של ימי עיון המשלבים סדנאות הפעלה 
  ודיון עם סיורים מודרכים במוסדות השלטון.
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  ספרית-מידה חוץ ביתל    . 2

חווייתי -הרעיון העומד בבסיס הקמתם של המרכזים הוא מתן מענה חינוכי
משלים ללימוד נושאי היסוד באזרחות, בדמוקרטיה ובממשל באמצעות 
חשיפה לתהליכים אזרחיים ברשויות המדינה השונות. לשם כך  המרכזים 
מציעים התנסות ממשית בעבודת הרשויות, כמו שיתוף התלמידים בעבודת 

סת, צפייה בדיוני המליאה ובדיונים משפטיים, שיחות עם חברי ועדות הכנ
כנסת ושופטים, עריכת משפט מבוים ועוד. פעילויות המרכזים הלימודיים 

סיורים מודרכים בכנסת ובבתי המשפט והשתתפות בסדנאות כוללות גם 
  הדנות בדילמות מהותיות המעסיקות את החברה הישראלית.

   

  הפועלים ברחבי הארץמרכזי הלימוד     . 3

  המרכז הלימודי בכנסת   3.1

המרכז מציע ימי עיון בנושא עבודת הרשות המחוקקת, יחסי   א.
הגומלין בינה לבין הרשויות האחרות ומקומה בחברה הישראלית. 
ימי העיון מתמקדים בנושאים כגון דמוקרטיה מהותית 
ודמוקרטיה פורמאלית, סוגיית חוקה בישראל, יהדות 

ה, שסעים ואחדות בחברה  ועוד. בין הפעילויות ודמוקרטי
המוצעות: סיור מודרך במשכן הכנסת, צפייה בדיון במליאה, 
  מפגש עם חברי כנסת, סדנאות  נושא וסיור באתר נוסף בירושלים.

?הליך החקיקה?: המרכז הלימודי בכנסת והמרכז הלימודי בבית   ב.
ליך המשפט העליון מציעים תכנית ייחודית המתמקדת בה

החקיקה. התלמידים משתלבים בפעילות ועדות הכנסת מרגע 
?לידתו? של החוק ועד לבחינתו בבית המשפט העליון. תכנית זו 
מאפשרת לעמוד מקרוב על פעילות בית המחוקקים והרשות 
השופטת בכמה מישורים: תהליך החקיקה, הפיקוח הפרלמנטרי 

 ובחינת החוק בבג"ץ לאור המציאות הישראלית.

?להיות אזרח?: פעילות המיועדת לתלמידי כיתות י' לקראת   ג.
קבלת תעודת הזהות. הפעילות כוללת סיור לימודי במשכן הכנסת, 
צפייה בדיון במליאה, מפגש עם חבר כנסת וטקס חלוקת תעודות 
זהות במשכן. במסגרת הפעילות מתקיימת סדנה בנושא משמעות 

ית האזרחות קבלתה של תעודת הזהות. הסדנה עוסקת בסוגי
  במדינה דמוקרטית בכלל והאזרחות הישראלית בפרט. 

  המרכז הלימודי בבית המשפט העליון  3.2

המרכז מציע ימי עיון העוסקים בתפקידו של בית המשפט העליון 
כערכאה שיפוטית עליונה וכבג"ץ, במעמדו מול רשויות השלטון 



  הודעות            
  

   2013 אוגוסטב 27, גהתשע"אלול בכ"א , 1/ד"ל עמנכ חוזר             

=

108 

עיון האחרות, במקומו ובמשמעות תפקידו בחברה הישראלית. ימי ה
מתמקדים בנושאים כגון הסכמה ומחלוקת, זכויות וחובות, מעורבות 
אזרחית, היחיד והחברה בראי המשפט, המתח בין הרשות המחוקקת 
לרשות השופטת ועוד. בין הפעילויות המוצעות: סיור מודרך בבית 
המשפט העליון, פעילות חווייתית במוזיאון מורשת בתי המשפט, צפייה 

שפטיים, עריכת משפט מבוים וסדנאות. כן מודרכת בדיונים מ
מתקיימת פעילות משותפת עם המרכז הלימודי בכנסת 'בשבילי הליך 

 .ב').3.1החקיקה' (סעיף 

  

המרכזים הלימודיים בהיכלי המשפט בחיפה, נצרת, באר שבע, ראשון   3.3
  לציון והרצליה

 המרכזים הלימודיים בבתי המשפט מציעים ימי עיון בנושאים חברתיים
בעלי היבטים משפטיים: סיור מודרך בהיכל המשפט, צפייה בדיון 

חווייתית ומשפט מבוים. נושאי הסדנאות -משפטי, סדנה חינוכית
המוצעות: אלימות בקרב בני נוער, חופש הביטוי, ערבות חברתית, 

דרך ליישוב סכסוכים לצד בית המשפט, נהיגת בני נוער תחת  –גישור 
 רח במדינת ישראל ועוד.השפעת אלכוהול, להיות אז

  

דמי השתתפות בתי הספר בפעילויות ההדרכה בכנסת ובבתי המשפט                                                      
  ש"ח לשעת הדרכה לקבוצה. 30הם 

 

למידע נוסף ולהזמנת פעילות באמצעות האינטרנט: 
www.education.gov.il/ezrachut.  

  

= =

http://www.education.gov.il/ezrachut
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9.P   חינוך גופני  

מסגרות התחרות הספורטיבית     9.3-1 (עד)
-ותאריכי האירועים הארציים והבין

  לאומיים בשנה"ל התשע"ד

עדכון התאריכים הקובעים להשתתפות תלמידות ותלמידים     .1
 דהתשע"שנת הלימודים בבתי הספר בתחרויות הספורט של 

בשנת הלימודים התשע"ד יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידות 
לחוק לימוד  11ותלמידים אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם (לפי סעיף 

 חובה) הוא כלהלן:

  . מותר לשתף חריג גיל אחד יליד 10.12.1999א' בטבת התש"ס,  ח':-לכיתות ז'

  , ואילך.20.12.1998א' בטבת התשנ"ט, 

. מותר לשתף חריג גיל אחד יליד 20.12.1998א' בטבת התשנ"ט,  לכיתות ט':
  , ואילך.30.12.1997א' בטבת התשנ"ח, 

אחד . מותר לשתף חריג גיל 24.12.1995א' בטבת התשנ"ו,  י"ב:-לכיתות י'
  , ואילך.4.12.1994א' בטבת התשנ"ה,  יליד

ייחשבו בניקוד הקבוצתי אך ורק תוצאות  בתחרות הקבוצתית במירוצי שדה
פי -(על 1.1.1996התלמידים והתלמידות שנולדו לאחר ט' בטבת התשנ"ו, 

  ).KcKpKfתקנון הארגון העולמי לתחרויות ספורט לבתי הספר 

להשתתף אך ורק תלמידים ותלמידות  יורשו באליפות הארצית בטניס שולחן
. לא יורשו להשתתף חריגי גיל. זאת 1.1.1996שנולדו לאחר ט' בטבת התשנ"ו, 

  ).KFcKpKfפי תקנון הארגון העולמי לתחרויות ספורט לבתי הספר -על

  

  ההרשמה לאליפויות הארציות    .2

לבתי הספר בשנת הלימודים התשע"ד תיעשה ת וות הארציויההרשמה לאליפ
  במסגרת ההרשמה הרגילה במחוזות. לא תתקיימנה הרשמות פתוחות.

ההרשמה של קבוצות בתי הספר המשתתפות באליפויות בתי הספר התיכוניים 
  בכדורסל ובכדורעף תיעשה ישירות בהתאחדות הספורט לבתי ספר.
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 ).f.p.cלאומיות (-השתתפות בתחרויות בין    .3
בתי הספר התיכוניים בכדורעף קבוצות בתי הספר שתזכינה באליפויות 

ובכדוריד תהיינה מועמדות לייצג את הפיקוח על החינוך הגופני באליפויות 
  )..fKpKcהעולם לבתי הספר (

קבוצות בתי הספר שתזכינה באליפויות הארציות של בתי הספר בקט רגל, 
בטניס שולחן ובמירוצי שדה תהיינה מועמדות לייצג את הפיקוח על החינוך 

  )..fKpKcבאליפויות העולם לבתי הספר (הגופני 

בשנת הלימודים התשע"ד בכדוריד, ) .fKpKcלבתי הספר (באליפויות העולם 
בכדורעף, בקט רגל, בטניס שולחן ובמירוצי שדה, יורשו להשתתף אך ורק 

לא יורשו  1.1.1996תלמידים ותלמידות שנולדו לאחר ט' בטבת התשנ"ו, 
  להשתתף חריגי גיל.

      

  מסגרות התחרות הספורטיבית    . 4

  כללי  4.1

התשע"ג עמדו בסימן ?אורח חיים -שנות הלימודים התשע"ב     א.
בריא ופעיל?. כדי להפכן לאורח חיים הלכה למעשה ימשיך 
הפיקוח על החינוך הגופני לעסוק בנושא גם השנה במסגרת 

  אירועים וכנסים במחוזות ובמישור הארצי. 

  ספורט של בתי ספרהשתתפות בתחרויות      ב.

מאורגנות אך ורק על ידי ספריות -הביתתחרויות הספורט        
בהתאם לנהלים ו הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך

לא יאפשרו בתי הספר המפורטים בחוזרי המנכ"ל. מנהלי 
לתלמידים ולמורים להשתתף בתחרויות שאינן מטעם הפיקוח 

 בכתבפנות בקשה היש לעל החינוך הגופני. במקרים חריגים 
לפני מועד  בכתבלמפקח על החינוך הגופני ולקבל אישור 

  התחרות.

תקנון לאירועי החינוך ?פי ה-אירועי החינוך הגופני יפעלו על      .ג
(בהוצאת הגופני משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, הפיקוח ? 

  .)2001-2000 אביב, התשס"א-הארצי על החינוך הגופני, תל

לבתי הספר היא המארגנת של  אירועי תאחדות הספורט ה      .ד
בשתי  יתבצעו התחרויות המחוזיות .הספורט הארציים

מסגרות התחרות בהתאם ל ,בתי הספרלכל  –מתכונות: האחת 
שהקימו מועדון  לבתי הספר – כפי שהיו נהוגות עד כה, והשנייה

ספרי לתלמידות ולתלמידים בענפי הספורט האלה: -ספורט בית
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שולחן, -ורעף, כדורעף חופים, אופני הרים, שחמט, טניסכד
ולתלמידות בלבד: כדוריד, , אתלטיקה קלה וניווט תחרותי

  כדורגל וכדורסל.

להופיע לתחרויות בתלבושת בתי הספר חובה על כל נבחרות       .ה
אחידים,  מיםובדג יםספורט מלאה, אחידה ומסודרת, בצבע

עדר תלבושת יה .ספורטענף כל מסומנת בהתאם לחוקה ב
ולמניעת  אחידה וזהה לחלוטין יביא לפסילת הנבחרת

  השתתפותה בתחרות.

שתי מערכות להגיע עם נבחרות הבשלב הארצי חובה על כל      .ו
אגודות או  כהה. הופעה עם סמלי והשנייה אחת בהירה , הלבוש

ספורט ועל בגדי האימון התלבושות על עם פרסומות מסחריות 
  ים אסורה בהחלט.של התלמיד

יקפידו למלא טופס ?רישום קבוצתי בתי הספר מנהלי        .ז
ביטוח   לעבריאות התלמידים ו , המכיל מידע עללמשתתפים"

אפשר לקבל טפסים אלה אצל של כל אחד מהם.  תאונות אישיות
  המפקח על החינוך הגופני במחוז.

נבחרת  המנהלים נדרשים להקפיד שכל התלמידים הנמנים עם         
בית הספר אכן עומדים בכללי ההתנהגות החינוכית שהתפרסמו 

כללי ההתנהגות , ?9.3-19(א), סעיף  9ע"ב/ חוזר הוראות הקבעב
רתית והספורטיבית לבתי"ס עי"ס הנוטלים חלק החינוכית, החב

  .?'האמנה החינוכית' –בתחרויות ספורט 

כרטיסי משתתף, נוסף על כרטיס הרישום הקבוצתי, יונפקו          
 ספריים-תחרויות של מועדוני הספורט הביתב למשתתפים

התיכוניים בכדורסל, בכדוריד בתי הספר  תחרויות אליפותוב
   ובכדורעף.

יוודאו כי כל מאמני הנבחרות בבית ספרם בתי הספר מנהלי   ח. 
 או נרשמו לו,  קורס ההכשרה לאימון במערכת החינוךאת סיימו 

, 10/חוזר ?הודעות ומידע? סטלהוראות שפורסמו ב בהתאם
?9.3–4סעיף  חובתם להיות בעלי  –מאמני נבחרות בתיה"ס , 
  .הוראה או בעלי תעודת ?מאמן? שעברו הכשרה מיוחדת תעודת

יוודאו כי מורי החינוך הגופני מודעים בתי הספר מנהלי       .ט
. מרכזי החינוך להלןלתקנונים וללוח הזמנים של האירועים 

 שינויים בתקנון ובלוח הזמניםלם לבדוק אפשרות יגופני אחראה
  שבועיים לפני המועד המתוכנן.

  

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-3/HoraotKeva/K-2007-3a-9-3-15.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-3/HodaotVmeyda/H-2009-10-9-3-4.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-3/HodaotVmeyda/H-2009-10-9-3-4.htm
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יסודיים -העלבתי הספר שיתוף נבחרות בחטיבות הביניים וב    4.2
  בתחרויות הספורט

הנהלת בית הספר תקבע את מספר הנבחרות הרשאיות להשתתף     א.
  :האלהאפשרויות אחת  משתי הבהתאם ל בתחרויות

. הספר הנבחרות יהיה כמספר החטיבות בביתמספר   ) 1
חטיבות  3-בית ספר שיש בו חטיבה עליונה אחת ו לדוגמה:

  .נבחרות נפרדות (אחת לכל חטיבה) 4 ייוצג ע"י ביניים 

נבחרת : לפי הדוגמה הנ"ל, נבחרת אחת לכל חטיבת גיל   )2
אחת לחטיבה העליונה ונבחרת אחת לשלוש חטיבות 

  הביניים.

  ת:יוכללים לרישום הנבחרות לתחרולהלן ה     ב.

כל נבחרת אם יש בבית הספר יותר מנבחרת אחת, תירשם   )1
  ?רישום קבוצתי למשתתפים?. בנפרד על גבי הטופס

 ולהדגיש את שם המוסדיש לציין את על טופס ההרשמה   )2
  מוסד.ב כינוי או סימול החטיבה 

להעביר תלמיד מחטיבה אחת ין אשלעיל  1באפשרות   ) 3
  לחטיבה אחרת באותה שנת לימודים.

קבוע וסופי לאותה שנת בכל ענפי הספורט  הרישום    ) 4
  לימודים.

הפיקוח שהשתתפות הנבחרות היא בהתאם לקבוצות הגיל     ) 5
  יפרסם. הארצי על החינוך הגופני

כיתת ספורט רשאית לרשום קבוצה נוספת מתלמידי כיתה    ) 6
מחוזיות בלבד, ללא ז' שתתחרה בתחרויות אזוריות או 

(במשחקי הגמר הארצי  ,אפשרות להעפיל לגמר הארצי
 שתי קבוצות משני בתי ספר שונים). בשלב זהיתמודדו 

המורכבת מתלמידי תהיה הקבוצה הקבוצה הרשמית 
  ח' בלבד, כמו בעבר.–כיתות ז'

בתי אליפות  של תחרויותהבית ספר המשתתף במסגרת   )7
 ,יוכל לשתף ,כדורעףהתיכוניים בכדורסל או בהספר 

נבחרת של כיתות י' לתלמידים , במסגרת מחוזית בלבד
(ללא ישאינם נמנים עם סגל שחקני אליפות התיכוני ם 

  אפשרות להעפיל לאליפות הארצית).

אשר  ,תלמידים מכיתות י"א 2בנבחרת זו אפשר לכלול עד   
אינם נמנים עם סגל השחקנים של קבוצת אליפות 
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אישור המפקח על החינוך הגופני זאת ב כל, יםיהתיכונ
  במחוז.

  תלבושת  ג.

אם בתחרות משתתפת יותר מנבחרת אחת מאותו מוסד, תהיה 
  .ה ובסמלצחולהשונה בצבע  תונבחראחת מן התלבושתה של כל 

  

  לאומיים-ןאירועים ארציים ובי    .5

המתפרסמים מתבקשים לשריין את מועדי האליפויות בתי הספר מנהלי       5.1
  בהמשך.בטבלה 

 משרדנולייצג את מועמדים שיזכו באליפויות להלן יהיו בתי הספר       5.2
  .בתי הספרלאומיות של -ןבתחרויות הבי

בתי לאומיות של -ןתחרויות הביבהמשלחות  שתתפותהההחלטה על   
אין האמור בחוזר זה . תתקבל בפיקוח הארצי על החינוך הגופניהספר 

בתי הספר מחייב את הפיקוח הארצי על החינוך הגופני לשלוח את כל 
תעמוד  תמיכת משרד החינוך. לאומיות-המנצחים לאליפויות הבין

ממחיר כרטיסי הטיסה והשהייה  40%תשע"ד על שנת הלימודים הב
  בימי התחרות הרשמיים.

לאומיות של בתי הספר -משלחת המייצגת את משרדנו בתחרויות הבין   5.3
  לכלול מורה לחינוך גופני במסגרת הרשמית. חייבתבמשחקי כדור  

  :דהתשע"שנת ב לאומיות-אלה האליפויות הבין     5.4

 –בנובמבר 27א' בטבת התשע"ד, -גימנסיאדה (ברזיל): כ"ד בכסלו  . 1
  2013בדצמבר  4

 –במרס 30ד' בניסן התשע"ד, -(ישראל), כ"ח באדר ב'מירוצי שדה   . 2
  2014באפריל  4

   2014באפריל  10-4 י' בניסן התשע"ד,-טניס שולחן (צרפת), ד'  . 3

  2014באפריל  17-9י"ז בניסן התשע"ד, -כדורעף (פורטוגל), ט'  . 4

(איטליה), כ"ו בניסן  . 5            -באפריל 26ג' באייר התשע"ד, -קט רגל 
  2014י במא 3

  .2014ביוני  28-20ל' בסיוון התשע"ד, -כדוריד (טורקיה), כ"ב  . 6

רשאים להשתתף אך ורק  דהתשע"שנת ב לאומיות-באליפויות הבין
לא יורשו  .1.1.1996שנולדו החל מתאריך  בי"-י' תלמידי כיתות

  להשתתף חריגי גיל.
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  הערה

האליפויות ים, כדי לחסוך בהוצאות נסיעה ולמנוע איבוד ימי לימוד
 לבתי הספרובכדורגל  רגל-, בקטהארציות בכדוריד, בכדורעף, בכדורסל

, מאורגנות בימים מרוכזיםד יסודיים בשנת הלימודים התשע"-העל
 בתי הספרמשחקים ביום. מנהלי  כאשר כל נבחרת תשחק שני

מתבקשים להנחות את האחראים לנבחרות להכין את התלמידים 
  הכושר הגופני. מבחינת, במיוחד ליפויותלאינטנסיביות של משחקי הא

  

  להלן מועדי האליפויות:  5.5

  כדור משחקי  א.

  הענף  ס'מ
          מועד

ווח יהד
  המחוזי

                      מועד
  הארצי מפגשה

                    מועד
  הערות  הגמר הארצי

  י"ב-י' כדורגל  .1
  ים/ותתלמיד

  

  יום שישי,
כ"ג בשבט 
  התשע"ד,
24.1.2014  

  שלישי,-ימים שני
י"ח באדר א' -י"ז

  התשע"ד,
17-18.2.2014  

  יום רביעי,
ג' באדר ב' 
  התשע"ד,
5.3.2014  

  

  קט רגל  .2
  י"ב-י'

  תלמידים/ות

  יום שישי,
י' בטבת 
  התשע"ד,

13.12.2013  

-ימים שלישי
  רביעי,

ז' בשבט -ו'
  התשע"ד,

7-8.1.2014  

  יום רביעי,
כ"א בשבט 

  התשע"ד,
22.1.2014  

-אליפות בין *
לאומית, איטליה, 

ג' –כ"ו בניסן
  באייר התשע"ד,
26.4-3.5.2014  

  כדורסל  .3
  י"ב-י'

  תלמידים/ות
  

  יום שישי,
ה' בכסלו 
  התשע"ד,
8.11.2013  

-ימים רביעי
  חמישי,

י"ח בכסלו -י"ז
  התשע"ד,

20-21.11.2013  

השתלבות 
באליפות בתי 

  הספר התיכוניים

  

גמר אליפות   .4
בתי הספר 
התיכוניים 

  כדורסלב
  י"ב-י'

  תלמידים/ות

  יום רביעי,    
י"ד בשבט 
  התשע"ד,
15.1.2014  

  

הספר הזוכים במקומות -). בתי.fKpKcלאומיות (- בענפים אלה יתקיימו תחרויות בין  *
  הראשונים יהיו מועמדים להשתתף בהן.
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  הענף  ס'מ
          מועד

ווח יהד
  המחוזי

                      מועד
  הארצי מפגשה

                    מועד
  הערות  הגמר הארצי

 אליפות  .5
  ארצית

  בכדורעף
י"ב -י'

  ותים/תלמיד

  יום שישי,
י"ב בכסלו 
  התשע"ד,

15.11.2013  

  שלישי,-ימים שני
כ"ג בכסלו -כ"ב

  התשע"ד,
25-26.11.2013  

השתלבות 
באליפות בתי 

  הספר התיכוניים

  

גמר אליפות   .6
בתי הספר 
 התיכוניים
  בכדורעף

  י"ב-י'
  תלמידים/ות

  יום שני,    
כ"ז בטבת 
  התשע"ד,

30.12.2013  

-אליפות בין
לאומית, פורטוגל, 

י"ז בניסן -ט'
 התשע"ד,          

9-17.4.2014  
  

כדורעף ט'   .7
  מועדונים

  תלמידים/ות
  

  יום שישי,
כ"ו באדר ב' 

  התשע"ד,
28.3.2014  

-ימים רביעי
  חמישי,

א' באייר –ל' בניסן
  התשע"ד,

30.4-1.5.2014  

  יום שני ,
י"ב באייר 
  התשע"ד,
12.5.2014  

  

  ח'-כדורעף ז'  .8
  מועדונים

  תלמידים/ות

  יום שישי ,
כ"ו באדר ב' 

  התשע"ד,
28.3.2014  

-ימים רביעי
  חמישי,

ט"ו באייר -י"ד
  התשע"ד,

14-15.5.2014  

  יום חמישי,
כ"ב באייר 
  התשע"ד,
22.5.2014  

  

אליפות   .9
ארצית 
 בכדורעף

ח', -חופים ז'
  ט'

  תלמידים/ות

  שלישי,-ימים שני  
כ"ז באייר -כ"ו

  התשע"ד,
26-27.5.2014  

    

  מועד חלופי:
  רביעי -ימים שלישי

י"ג בסיוון -י"ב
  התשע"ד,

10-11.6.2014  
אליפות   .10

ארצית 
בכדורעף 

  י"ב-חופים י'
  תלמידים/ות

  יום שלישי,  
כ"ז באייר 
  התשע"ד,
27.5.2014  

    

  חלופי:מועד 
  רביעי -ימים שלישי

י"ג בסיוון -י"ב
  התשע"ד,

10-11.6.2014  
  כדוריד  .11

  י"ב-י'
  תלמידים/ות

  יום שישי,
י' בטבת 
  התשע"ד,

13.12.2013  

-ימים שלישי
  רביעי,

י"ב באדר א' -י"א
  התשע"ד,

11-12.2.2014  

  יום רביעי,
י' באדר ב' 
  התשע"ד,
12.3.2014  

-* אליפות בין
  לאומית,

ל' -כ"בטורקיה, 
  בסיוון התשע"ד,

20-28.6.2014  
  כדוריד  .12

  ח', ט'-ז'
  תלמידות

  (מועדונים)

  יום שישי,
ב' באייר 
  התשע"ד,
2.5.2014  

  יום ראשון,  
כ"ה באייר 
  התשע"ד,
25.5.2014  

  

הספר הזוכים במקומות -). בתי.fKpKcלאומיות (- בענפים אלה יתקיימו תחרויות בין  *
  להשתתף בהן.הראשונים יהיו מועמדים 
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  התחרויות המסכמות בחתירה ובשייט  ב.

  הענף  'מס
  מועד

  הגמר הארצי

  תלמידים/ותחתירה וקיאקים   .13

  יום שלישי,

  ט' בכסלו התשע"ד,

12.11.2013  

  מועד חלופי:

  יום שלישי,

  ט"ז בכסלו התשע"ד,

19.11.2013  

14.  
ות ואופטימיסטים מפרשי

  תלמידים/ות

  יום שלישי,

  התשע"ד,כ' באייר 

20.5.2014  

  מועד חלופי:

  יום שלישי,

  כ"ז באייר התשע"ד,

27.5.2014  

הספר הזוכים במקומות  בתי fKpKcKKEלאומיות (-בענפים אלה יתקיימו תחרויות בין  *
  הראשונים יהיו מועמדים להשתתף בהן.

  

   



==הודעות
  

    2013באוגוסט  27, כ"א באלול התשע"ג, 1"ל עד/מנכ חוזר
  
=

117

  כינוסי אתלטיקה קלה ומירוצי שדה  ג.

ייקבעו על ידי המפקחים מועדי הכינוסים האזוריים והמחוזיים 
במחוזות. תחרויות הגמר הארציות תיערכנה בהתאם ללוח 

  הזמנים שלהלן:

  הענף  מס'
  מועד

  ווח המחוזייהד

  מועד

  הגמר הארצי
  הערות

  מירוצי שדה  .15
  ח', ט',-ז'
  י"א, י"ב-י'

  תלמידים/ות
  

  יום שישי,
  י"ז בטבת התשע"ד,

20.12.2013  

  יום שלישי,
כ"ז בשבט התשע"ד, 

28.1.2014  

-* אליפות בין
  לאומית,

ישראל, כ"ח באדר 
  ד' בניסן התשע"ד,-ב'

30.3-4.4.2014  
  

  מועד חלופי:
  יום שני,

ג' באדר א' התשע"ד, 
3.2.2014  

 תלטיקה קלהא  .16
  קבוצתי

  ח', ט'-ז'
  מועדונים+
  בתי ספר

  תלמידים/ות

  יום שישי,
כ"ו באדר ב' 

  התשע"ד,
28.3.2014  

  יום רביעי,
  באייר התשע"ד,ז' 

7.5.2014  

  

  מועד חלופי:
  יום ראשון,

  י"א באייר התשע"ד,
11.5.2014  

 תלטיקה קלהא  .17
י"ב + -'י

אתלטיקה קלה 
  אישי

  תלמידים/ות
  

  יום שישי,
  ז' באדר א' התשע"ד,

7.2.2014  

  יום שני,
ח' באדר ב' 

  התשע"ד,
10.3.2014  

  

  מועד חלופי:
  יום שלישי,

ט"ז באדר ב' 
  התשע"ד,
18.3.2014  

  מועד חלופי:
  יום חמישי,

י"ח באדר ב' 
  התשע"ד,
20.3.2014  

  

הספר הזוכים במקומות -). בתי.fKpKcלאומיות (- בענפים אלה יתקיימו תחרויות בין  *
  הראשונים יהיו מועמדים להשתתף בהן.
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ניווט תחרותי, אופני הרים, טניס שולחן, כושר גופני, "משחקים   .ד
  פעם" ושחמטשל 

ההרשמה הארצית לתחרות ישירות  תחרותי תתבצעבריצת ניווט 
י ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר. אירועבמחלקה ל

י ספורט אירועפרטים יימסרו לבתי הספר שיפנו למחלקה ל
  בהתאחדות הספורט לבתי הספר. 

  להלן הטבלה המלאה של האירועים בענפים אלה:

  הענף  מס'
  מועד

  המחוזיווח יהד

  מועד

  הגמר הארצי
  הערות

18.  

אליפות אופני 
  ט'-הרים ז'

  תלמידים/ות
  

  

  יום חמישי,
  כ"ד בניסן התשע"ד,

24.4.2014  
  מועד חלופי:  

  יום שלישי,
  כ"ט בניסן התשע"ד,

29.4.2014  

19.  

  ניווט תחרותי
  ח', ט',-ז'
  י"א, י"ב-י'

  תלמידים/ות

  

  יום רביעי,
  י"ז באדר ב' התשע"ד,

19.3.2014  
  מועד חלופי:  

  יום שני ,
  כ"ב באדר ב' התשע"ד,

24.3.2014  

  טניס שולחן  .20
  י"ב תלמידים/ות-י

  יום שישי,
  י"ט בכסלו התשע"ד,

22.11.2013  

  יום שלישי
  י"ד בטבת התשע"ד

17.12.2013  

-* אליפות בין
  לאומית,

י' בניסן  -צרפת, ד' 
  התשע"ד,

4-10.4.2014  

21.  
  טניס שולחן

  ח' תלמידים/ות-ז'

  יום שישי,
  כ"ה בניסן התשע"ד,

25.4.2014  

  יום חמישי,
  כ"ט באייר התשע"ד,

29.5.2014  
  

22.  

  שחמט
  ח', ט'-ז'

  מועדונים
  תלמידים/ות

  יום שישי,
  כ"ה בניסן התשע"ד,

25.4.2014  

  יום שלישי,
  כ' באייר התשע"ד,

20.5.2014  
  

23.  
-כושר גופני י"א

  י"ב
  תלמידים/ות

פתוחה הרשמה 
  תתקיים בהמשך

  יום שלישי,
כ"ה באדר א' 

  התשע"ד,
25.2.2014  

  
  מועד חלופי:

  יום שני,
  א' באדר ב' התשע"ד,

3.3.2014  
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  הענף  מס'
  מועד

  ווח המחוזייהד

  מועד

  הגמר הארצי
  הערות

24.  
?משחקים של 

  פעם"
  ו' תלמידים/ות-ה'

  

  יום שני,
  י"א בסיוון התשע"ד,

9.6.2014  
  חלופי:מועד   

  יום שני
  י"ח בסיוון התשע"ד,

16.6.2014  
  

הספר הזוכים במקומות -. בתיFfKpKcKEלאומיות -בענפים אלה יתקיימו תחרויות בין  *
  הראשונים יהיו מועמדים להשתתף בהן.

  

  

י הספר כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבת    .6
  הנוטלים חלק בתחרויות ספורטהעל יסודיים 

ל חלק בתחרויות ויטי) שיבה עליונהחטיבת ביניים או יסודי (חט-ספר על תיב
לכללי ההתנהגות החינוכית, החברתית  מחויבבתי הספר הספורט של 

 .9.3-19(א), סעיף  9בחוזר הוראות הקבע עב/והספורטיבית כפי שפורסמו 

 ,בעת ההרשמה לתחרויות יצרף מנהל בית הספר טופס של כללי ההתנהגות
חתימה על טופס אחד מספיקה, והיא מקיפה את כל . ידו-חתום אישית על

  הספורטאים והנבחרות של בית הספר לאותה שנת לימודים.התלמידים 

לבתי יספקו המפקחים על החינוך הגופני במחוזות או התאחדות הספורט 
  הספר את הטפסים.

  

  לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן,
 .03-6896136ונה על החינוך הגופני, טל' המפמ"ר והממ
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הכשרת תלמידים כשופטים צעירים        9.3-2(עד)  
  בתחרויות ספורט של בתי הספר

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

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

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

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

  בלתי נפרד מקורס  השופטים.

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

 השיפוט.

הספר בכתובת -ורסים יפורסמו באתר התאחדות הספורט לבתימועדי הק  .5
schoolsportKcoKilK 

 

י"א יפנו אל מר אוהד - מנהלים ומורים המעוניינים לרשום תלמידים/ות מכיתות ט'
 .03-5619080הספר, טל' -בלוך, התאחדות הספורט לבתי

 

                                                          לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן,                     
  .03-6896136המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני, טל' 
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  חינוך לערכים   9.4

אירועי יום הזיכרון השמונה עשר        9.4-1) ד(ע
  ליצחק רבין

   כללי     .1

שנים להירצחו של ראש הממשלה  18בשנת הלימודים התשע"ד נציין     1.1
?חוק יום הזיכרון ליצחק רבין  ושר הביטחון, יצחק רבין ז"ל. על פי 

י"ב ? מצוין יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין ביום 1997-התשנ"ז
 16בחשוון. השנה יחול יום זה ביום רביעי, י"ב בחשוון התשע"ד, 

  .2013באוקטובר 

לחוק קובע כי ?הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל יורדו  2סעיף     1.2
  לחצי התורן?, והוא חל על כל המוסדות החינוכיים.

) בפעולות לחוק קובע כי ?בבתי הספר יצוין יום הזיכרון: (א 5סעיף     1.3
שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין; (ב) בפעולות שתוקדשנה 

יה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה?. לחשיבות הדמוקרט
  סעיף זה חל על כל בתי הספר, ללא הבדל השתייכות, מיקום או מעמד.

  

   פעילויות במוסדות החינוך      .2

במהלך כל יום הזיכרון  תתקיים פעילות חינוכית בכיתות או במסגרות    2.1
 אחרות. 

בפעילויות יום הזיכרון שתתקיימנה בבית הספר ישתתפו כל     2.2
 התלמידים. 

 איך לקיים ביום זה טיולים או פעילויות אחרות שאינן קשורות לאירוע.    2.3

מומלץ ביותר לקיים במהלך היום טקס מוסדי. בטקס, כמו בשאר   2.4
הפעילויות, יובאו לידי ביטוי שני הנושאים הייחודיים המוזכרים בחוק 

לעיל), ואין להסתפק באחד מהם בלבד. בבתי הספר הדתיים  1.3(סעיף 
ילמדו משניות, יאמרו פרקי תהילים ותיערך תפילה לעילוי נשמתו של 

 יצחק רבין ז"ל. כמו כן תועבר שעת מחנך. 

חומרים להכנת הטקס עומדים לרשות צוותי החינוך באתר לציון יום 
  בכתובתהזיכרון ליצחק רבין ב"אוח?, 
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httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCjpLrnitsLjazkirut_medagog
itLoabin=

  בכתובת באתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
httpWLLcmsKeducationKgovKilLeducationcmsLunitsLmazkirut_peda

gogitLrabinL==

  באתר מינהל חברה ונוער, בכתובת
=httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCjpLrnitsLkoarL==

====ובאתר מרכז רבין, בכתובת
httpWLLwwwKrabincenterKorgKilLtebLeeLaefaultKaspxK==

ליזום ולקיים נוסף על הפעילות הכיתתית, השכבתית והמוסדית מומלץ     2.5
ביום הזיכרון ובימים הסמוכים לו פעילויות משותפות עם הורים, עם 

  בתי ספר ממגזרים שונים, עם מתנ"סים ועם גורמי קהילה.

  נושאים לדיון חינוכי    2.6

יום הזיכרון יוקדש לפעילויות לימודיות וחינוכיות באופנים שונים, תוך 
ל מוסד חינוכי, על פי התאמה לנתוניו הייחודיים ולמאפייניו של כ

  הנושאים האלה:

ההכרה בחובתם של כל האזרחים, ללא הבדל השקפה, לכבד   א.
  ולקיים את חוקי המדינה.

ההכרה כי בחברה הישראלית הדרך היחידה לקבלת הכרעות   ב.
מעשיות היא הדרך הדמוקרטית. דיון וליבון של מחלוקות שעל 

מתן אפשרות למיעוט סדר היום הציבורי הם הכרחיים, ובכלל זה 
להשמיע את מחאתו ועמדותיו, אך חובה על כלל האזרחים 
והקבוצות בחברה לקבל עליהם את כללי המשחק הדמוקרטיים 

  לקבלת הכרעות, לכבד ולקיים את חוקי המדינה.

הבהרת פגיעתה החמורה של האלימות בערכי מוסר יהודיים   ג. 
  ואוניברסאליים. 

בענייני הציבור והמדינה לאינטרס  הבהרת סכנתה של האלימות  ד. 
הקיומי המתמשך של העם  היהודי במדינתו ולחברה הישראלית 

 בכללותה.

בירור סוגיות רצח מנהיג נבחר כ"התנקשות? ביציבות המדינה   ה. 
 והמשטר הדמוקרטי ופגיעה בכל אזרחיה.

דיון במשמעותו של המשפט המבוסס על פרקי אבות (פרק שני,   ו. 
 למלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו?.משנה ז'): ?א

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Rabin
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Rabin
https://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/rabin/
https://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/rabin/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/
http://www.rabincenter.org.il/Web/He/Default.aspx
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ז.    במסגרת העיסוק בדמותו ובפועלו של יצחק רבין יש להדגיש את 
היותו פטריוט יהודי וישראלי. יש להזכיר את  עשייתו הרבה למען 
המדינה והעם במהלך מסלול חייו: בנעוריו לחם בפלמ"ח 

לירושלים  ובמלחמת העצמאות שימש כמפקד והיה מפורצי הדרך
הנצורה. יש לספר על שירותו הארוך בצה"ל ועל תפקידו כרמטכ"ל 
שהוביל לניצחון במלחמת ששת הימים ולאיחודה של ירושלים. 
רבין נשא את ?נאום הר הצופים? המפורסם, שימש כשגריר 
ישראל בארה"ב, חתם על הסכמי הביניים עם מצרים בכהונתו 

ות בתשתיות הראשונה כראש הממשלה, חידש את ההשקע
ובחינוך, חתם על הסכם השלום עם ירדן והוביל את המהלך להגיע 
להסדר עם הפלשתינאים במסגרת כהונתו האחרונה כראש 

 הממשלה, שבעיצומה נרצח.

לעסוק בו השנה הוא ?ובחרת בחיים?. ח.    הנושא המרכזי שמומלץ 
הנושא מתקשר לשני הנושאים המרכזיים שבהם עוסק חוק יום 

: הן לדמותו של יצחק רבין כמנהיג שהקדיש את כל חייו הזיכרון
לקידומה של מדינת ישראל, והן לעיסוק בחשיבות הדמוקרטיה 
בישראל, בלגיטימיות של הבעת עמדות שונות ובחירה בחלופות 

בסכנת האלימות לחברה ולמדינה. לנושא  –שונות, ולמולן 
גם ?ובחרת בחיים? יש משמעות הקשורה בקדושת החיים, אך 

עקרונות שעל פיהם בבערכי היסוד המכוונים את חייו של היחיד ו
יש לנהל את ההחברה והמדינה. הנושא מותאם למטרות 

): ?לטפח מעורבות 9(2המצוינות בחוק החינוך הממלכתי, סעיף 
בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך 

הילה, התנדבות מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לק
וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל?. יום הזיכרון מהווה 

ר תפקידה של המדינה ותפקידו של וריהזדמנות חינוכית לב
האזרח במסגרת דמוקרטית בכינון חברה הנשענת על יסודות של 
   פלורליזם, סולידריות, מעורבות ואחריות אזרחית במדינת ישראל.

תאם גם לנושא השנתי שהוכרז על ידי הנושא ?ובחרת בחיים? מו ט.  
מחויבות לבניית והוא נוגע ב ,משרד החינוך: ?האחר הוא אני"

 חברת מופת במדינת ישראל. יום הזיכרון מהווה הזדמנות לשיח
אודות חשיבותם של סובלנות, הבנה ושיתוף פעולה בין כלל  על

בנושא  עומדת לרשות המורים מעגלי החברה. ערכה חינוכית 
 . הערכה3.1סעיף ים באתרים שכתובותיהם מצוינות בוהמחנכ

מעגל ?הקהילה במעגל ה"אחר? ובכוללת עיסוק במעגל ה"עצמי?, 
חשיבות תרומתו של הפרט עיסוק במזמנת  , והיאוהחברה"

משמעותן של בשייכות לקהילה וכן  ובמהותה של למרקם החברתי
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במסגרת האתגרים בחירות רציונליות, תבוניות ומוסריות 
  .בתוכהזמנים חיים שמ

 

  השתלמויות, חומרי למידה וסיורים    . 3

חומרים להכנת פעולות חינוכיות, כרזה חינוכית והצעות לפעילויות    3.1
בהתאם לנושא השנתי עומדים לרשות צוותי החינוך באתר לציון יום 

 הזיכרון ליצחק רבין שבאתר משרד החינוך בכתובת
wwwKeducationKgovKilLoabin   

  באתר המטה לחינוך אזרחי בכתובת
httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCjpLrkfTpLmazkirut_p

edagogitLmate==

===httpWLLnoarKeducationKgovKil==באתר מינהל החברה והנוער בכתובת

  ובאתר מרכז יצחק רבין בכתובת
=httpWLLwwwKrabincenterKorgKilLtebLeeLaefaultKaspx==

עלה לאוויר אתר מיוחד ב"אוח? המאפשר לצוותי ההוראה גישה נוחה    3.2
לפעילויות ולחומרי למידה המתאימים לשכבות הגיל השונות ליום 
הזיכרון. באתר מופיעים קישורים לפעילויות בהתאם למטרות ההוראה 

ים ?מולדת, חברה ואזרחות? לבית הספר הרלוונטיות בתכניות הלימוד
   יסודי. כתובת האתר-היסודי ובמקצוע האזרחות לבית הספר העל

httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCjpLrnitsLjazkirut_me
dagogitLoabin==

בחודש הקרוב תישלח לבתי הספר ערכת למידה שהופקה על ידי המשרד     3.3
בשיתוף עם מרכז רבין. הערכה כוללת מכתב הסבר על השימוש באתר 

לעיל), כרזה ודפי  2.2לציון יום הזיכרון ליצחק רבין (ראה סעיף 
פעילויות נלוות לה. בערכה מצויים חומרי לימוד המותאמים לכל 

יסודי. מומלץ להיעזר גם -יסודי ועד העל-םהגילים והמגזרים, מהקד
?על פרשת דרכים   –בערכות הנמצאות בבית הספר משנים קודמות: 

 ממחלוקת לשיח? ו"ממחלוקת לשיח במגוון דרכים?.

המטה לחינוך אזרחי מקיים השתלמויות, ובמסגרתן יוקדש פרק זמן    3.4
להיערכות לקראת יום הזיכרון לרבין. לפרטים נוספים  אפשר לפנות אל 

לחינוך אזרחי במחוז או אל דנה פרידמן, מנהלת הרפרנטיות של המטה 
  .050-6289268 בטל' המטה לחינוך אזרחי בירושלים,

א השתלמויות הכנה לקראת יום מינהל חברה ונוער יקיים אף הו
הזיכרון. לפרטים אפשר לפנות אל הגב' אילנה רבינוביץ', מנהלת מרכז 

  .03-9180808/9הדרכה ארצית, טל' 

http://www.education.gov.il/Rabin
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/mazkirut_pedagogit/mate
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/mazkirut_pedagogit/mate
http://noar.education.gov.il/
http://www.rabincenter.org.il/Web/He/Default.aspx
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Rabin
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Rabin
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חומרי הלמידה שהפיק המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים (יישום    3.5
ליום זה, חומרים והפעלות משנים קודמות וכן חומרי דוח קרמניצר) 
על ידי ארגונים וגופים נוספים נמצאים באתר המטה  למידה שנכתבו

   בכתובת
httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCjpLrkfTpLmazkirut_p

edagogitLmate  

פי חוק לשמר את מורשתו של יצחק רבין, -מרכז יצחק רבין, האמון על     3.6
להנציחו ולהפיק את הלקחים המתאימים  כדי שרצח פוליטי לא יישנה, 
פתוח בכל ימות השנה. המרכז מציע ימי עיון הכוללים סיור חווייתי 

דמוקרטיה, חברה  בנושאיב'מוזיאון הישראלי' וכן סדנאות חינוכיות 
היגות. לפרטים אפשר לפנות למרכז באמצעות הדואר ישראלית  ומנ

או בפנייה טלפונית אל   infoKrabincenterKorgKil האלקטרוני בכתובת
  .054-4905916ברן, טלפון -הגב' רוני שכטר

 
    ואירועים ממלכתיים טקסים    . 4

יתקיימו ביזמות של רשויות מקומיות, מתנ"סים  שיח-אירועים, טקסים ורבי
  וועדי הורים יישוביים. 

טקס פתיחת יום הזיכרון ליצחק רבין, ?נר יצחק?, יתקיים ביום שלישי,     4.1
, בבית הנשיא 17.00, בשעה 2013באוקטובר  15י"א בחשוון התשע"ד, 

בירושלים. הטקס יתקיים במעמד נשיא המדינה ובהשתתפות שרים, 
- כנסת, חיילים, וכן בהשתתפות תלמידים מבית הספר היסודי עלחברי 

  שם רבין מדימונה (ההשתתפות עפ"י הזמנות). 

טקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל בירושלים, במעמד נשיא המדינה,      4.2
ראש הממשלה, יו"ר הכנסת ונשיא בית המשפט העליון, חברי כנסת, 

יעי, י"ב בחשוון התשע"ד, אישי ציבור ומשפחת רבין, יתקיים ביום רב
, בהר הרצל בירושלים. הטקס יועבר 15.00, בשעה 2013באוקטובר  16

  בשידור ישיר בטלוויזיה. הטקס מאורגן ומופק על ידי מרכז ההסברה.

ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק     4.3
ת, תתקיים ביום רבין, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה ויו"ר הכנס

, במשכן 17.00, בשעה 2013באוקטובר  16רביעי, י"ב בחשוון התשע"ד, 
  הכנסת, ירושלים.

עצרת נוער מרכזית לזכר יצחק רבין במערכת החינוך תיערך ביום     4.4
במעמד שר החינוך,  ,2013באוקטובר  16י"ב בחשוון התשע"ד,  ,רביעי

תתקיים במרכז יצחק הרב שי פירון והנהלת משרד החינוך. העצרת 
רבין בתל אביב. הודעה על שעות העצרת תפורסם בהמשך. המעמד 

   יכלול:

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/mazkirut_pedagogit/mate
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/mazkirut_pedagogit/mate
http://www.rabincenter.org.il/
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 פעילות בסדנאות   א.

 עצרת זיכרון ממלכתית לנוער  ב.

 סיור במסלולים הקשורים בתולדות חייו ובמורשתו של רבין ז"ל.  ג.

העצרת נערכת על ידי מינהל החברה והנוער. האירוע ישודר בשידור 
  ישיר בטלוויזיה החינוכית והממלכתית. 

  

      לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דנה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי, 
  .050-6289268טל' 
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9.T  מקצועות הלימוד  

החלת תכנית הלימודים בכלכלה     9.7-1(עד) 
  במבנה בחינת הבגרותושינויים 

החל משנת הלימודים התשע"ג נלמדת בחטיבה העליונה תכנית הלימודים החדשה 
  ).2006 -(תשס"ו בכלכלה

של התלמידים בנושאים כלכליים מטרת התכנית הינה להרחיב את אופקיהם 
וחברתיים ולהעניק להם כלים להתמודדות עם מציאות מורכבות בעולם משתנה. 
התכנית חושפת את התלמידים לפתרונות השונים לבעיות חברה וכלכלה ומציידת 
אותם בכלים להבנתם לשם גיבוש עמדה אישית מושכלת. בתכנית החדשה כלולים 

ה, כשלי שוק, אבטלה ותעסוקה ועוד, וכן נוספו בה נושאים חדשים כמו גלובליזצי
  למידה והערכה.-דרכי הוראה

יחידות לימוד, יוכלו התלמידים הבוחרים בתחום הכלכלה   5לשם השגת רמה של 
יחידות לימוד נוספות  2בשילוב עם  יחידות לימוד 2בהיקף של ללמוד את הנושא 

ו מדע המדינה, ובשילוב כתיבת באחד מהתחומים האלה: פסיכולוגיה,  סוציולוגיה א
עבודת חקר בהיקף של יחידת לימוד אחת (או לחלופין לנבחנים אקסטרניים: מבחן 

  בשיטות מחקר), כפי שהיה בעבר. 

  התכנית מפורסמת באתר המפמ"ר למדעי החברה בכתובת זו: 
httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCjpLrnitsLjazkirut_medagogitLeev

raLjiktzootealimudLcalcalaLK==

  

) ) ייבחנו תלמידי החטיבה העליונה בבחינת 2014החל משנת הלימודים התשע"ד 
  הבגרות בכלכלה על פי תכנית הלימודים החדשה.

  להלן מבנה הבחינה ומפתח ההערכה:

  נקודות 54נקודות. סך הכול  2u27גדולות: שאלות  –פרק א' 

  התלמיד יבחר שתי שאלות מתוך ארבע. ·

  על התלמיד לענות על כל הסעיפים בשאלה  שבחר. ·

 כל שאלה תכיל פתיח קצר ותחולק לשלושה סעיפים.  ·

 סעיף אחד לפחות בכל שאלה יעסוק במודל אנליטי. ·

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Hevra/MiktzootHalimud/calcala/
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יקבע על ידי כותבי נקודות. החלוקה הפנימית בין הסעיפים ת 27משקל כל שאלה  ·
 הבחינה.

  

 נקודות 24נקודות. סך הכול  1u24קטע שלא נלמד:  –פרק ב' 

  התלמיד יבחר שאלה אחת מתוך שתיים. ·

אחת השאלות תכלול קטע קריאה (אנסין) והשאלה האחרת תכלול טבלת נתונים  ·
או תרשים, כגון תרשים עמודות (היסטוגרמה), תרשים עוגה (פאי) או תרשים קו 

  כל שאלה תחולק לשני סעיפים.  (גרף).

נקודות. החלוקה הפנימית בין הסעיפים תיקבע על ידי כותבי  24משקל כל שאלה  ·
 הבחינה.

 
 נקודות 22נקודות. סך הכול  2u11שאלות קטנות:   –פרק ג' 

 התלמיד יבחר שתי שאלות מתוך ארבע. ·

  על התלמיד לענות על כל הסעיפים בשאלה  שבחר. ·

  בנושא אחד בלבד (מודל אנליטי אחד או נושא תיאורטי אחד).כל שאלה תעסוק  ·

 נקודות.  11משקל כל שאלה  ·

  
פברואר -לצורך היערכות למועד קיץ התשע"ד יפורסם במהלך החודשים ינואר

שאלון פיילוט מקדים שיועבר באמצעות אגף הבחינות. הודעה על כך תפורסם 
 בהמשך.

יועבר בהקדם באמצעות התקנון לנבחן מידע לגבי נבחנים חיצוניים (אקסטרניים) 
  החיצון.

  

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' דניאלה פרידמן, מפמ"ר למדעי החברה,                                 
  .danielaf@education.gov.il המזכירות הפדגוגית, דוא"ל

   

mailto:danielaf@education.gov.il
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  ישראלI ציונות ותולדות המדינהחינוך למורשת   9.15

סיורים במסגרת התכנית "נעלה    9.15-1  (עד)
  לירושלים" בשנה"ל התשע"ד

  

לירושלים בירת ישראל משמעות ייחודית בחיי העם היהודי, ובה נעוצים שורשי 
קיומנו. היא המרכז הלאומי, הרוחני והדתי של עם ישראל ושל רבים מאזרחי 
ישראל. החינוך לאהבת ירושלים, להכרת תולדותיה ולהבנת התרבות והמסורת 

  שנוצקו סביבה הוא מיעדיה המרכזיים של מערכת החינוך. 

נעלה של"ח וידיעת הארץ במינהל החברה והנוער מפעיל את התכנית החינוכית ? אגף
?, שמטרתה לעודד את תלמידי מערכת החינוך לטייל ולסייר בירושלים לירושלים

ולהדק  את הקשר שלהם עם העיר במסגרת תהליך לימודי וערכי מתמשך. גם גופי 
  מוש התכנית.תיירות בירושלים שעומדים בתנאים להפעלתה שותפים במי

מגוון סיורים ותכניות  ירושלים הקדומה" - "עיר דוד  במסגרת התכנית מציע אתר
חינוכיות המתקיימים ברחבי העיר ובאתריה במחירים מוזלים ומסובסדים. הסיורים 

  הליבה להכרת הארץ ואהבתה".והפעילויות מותאמים לגילים השונים על פי תכנית ?

  עיר דוד. לפרטים ולהרשמה יש להתקשר לאתר

  להלן מידע על הסיורים והפעילויות בעיר המוצעים במסגרת זו.

   

  פעילות בעיר דוד

בגן הלאומי עיר דוד אפשר לראות ממצאים חדשים: חניון גבעתי, תעלת המסתור 
-מ המחברת את בריכת השילוח עם הכותל המערבי, דרך עולי הרגל שאורכה למעלה 

בדרכם אל הר   תיב הקדום של עולי הרגלמטר המאפשרת לתלמידים לפסוע בנ 650
  הבית, בית המעיין ומעבר מבוצר שנבנה בתקופת יבוס.

אפשר לשלב גם סיור בגן הארכיאולוגי. מחיריהם של הסיורים מוזלים במיוחד לבתי 
  הספר. 

 פעילויות המותאמות לשכבות גיל שונות

  לכיתות ה' -"מי מצא עיר בירה"      -
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של ימי בית ראשון המשלב ביקור בגן לאומי עיר דוד תי בירושלים ייום חווי
ובנקבת השילוח, סיור שמתחיל במפגש עם שחקן רחוב ברחבת ?הקישלה? 

  ברובע היהודי וממשיך לעיר הבירה הקדומה בגן הלאומי עיר דוד.

  

  לכיתות ז' -"ירושלים, הנה אני בא"      -

השתתפות בעבודה ארכיאולוגית: סינון ממצאים מעפר הר הבית בגן הלאומי 
עמק צורים, הליכה על שביל ירושלים עד למצבות הקבורה המפוארות בעמק 

קדרון, ביקור בחלק העליון של הגן הלאומי עיר דוד, סיור בקטע של תעלת ה
ב"קשת הניקוז הקדומה מימי הבית השני שנפתח למבקרים זה לא מכבר, סיום 

  רובינסון? ובכותל המערבי.

  

  'י  לכיתות - "מסע המנורה"     -

סיור רגלי בעקבות סמל המנורה מקריית הלאום הממלכתית לעיר דוד, קריית 
המוסדות הממלכתיים המקראית. במהלך הסיור  התלמידים פוגשים במנורות 
 הפזורות לאורך המסלול ועוסקים במרכיבי הזהות השונים שהן מסמלות על

  רקע הסביבה שבה הן מוצבות. בסיום הסיור מתקיים מופע חינוכי מסכם.

מנורת הכנסת, כיכר המנורה, רחבת המוזיאון  –מסלול הסיור: גן הוורדים 
תעלת הניקוז ההרודיאנית מימי בית שני.  –האיטלקי, הרובע היהודי, עיר דוד 

  הסיור מסתיים בכותל המערבי.

  

                                              מר מושיק כהן,  לפרטים נוספים אפשר לפנות אל
                         , 050-6283195, 02-5602896טל' מפקח ארצי של"ח וידיעת הארץ, 

  .moshekco@education.gov.ilדוא"ל 
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  העברית במערכת החינוך לשוןיום ה    9.15-2(עד) 

  כללי    .1

( ישראלהחלטת ממשלת בהתאם ל  –) 18.11.2012מיום ד' בכסלו התשע"ג 
, כ"א בטבתהוכרז יום  ?קידום מעמדה של הלשון העברית בישראל ובעולם?,

העברית. לקראת  לשוןהמיוחד לכבוד יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, כיום 
לאהבת  במטרה לחנךיום זה יתקיימו במערכת החינוך פעילויות מיוחדות 

הידע  להעמיק אתבה בדיבור ובכתיבה, ותקני השפה העברית ולשימוש ראוי 
של השפה העברית בתחייה  חשיבותה ולהבליט אתהלשוני וכישורי השפה 

  הלאומית היהודית, במורשת ובמקורות היהודיים, בתרבות ובחברה בישראל.

החל משנת הלימודים  במסגרת יום הלשון העברית יש להפעיל
תתבצע בשלושה  תכניתשנתית בכל שכבות הגיל. ה-תכנית רב  התשע"ד
             מעגלים: 

מודולרית תיבנה תכנית שנתית  בכל מוסד חינוכי –תכנית פדגוגית  ·
ילמדו כל התלמידים על השפה  יום הלשון  העבריתכחודש לפני וספירלית. 

 העברית בהתאמה לשכבות הגיל השונות.
מוסדות החינוך  – ושא ופעילויות שיאלסיכום הנ אירועים מיוחדים ·

למדו יבואו לידי ביטוי הנושאים שנ יקיימו אירועים מיוחדים שבהם
 במהלך החודש. 

באחריות  ,אירוע חגיגי תקייםביום השפה העברית י –יום כינוס ארצי  ·
יעסקו בייחודיותה של הלשון אשר תכניו , הפיקוח על הוראת העברית

 י העם והמדינה.העברית ובתפקידה המרכזי בחי
 לשוןה ה שלחשיבותלעסוק ב במסגרת יום השפה העברית ישמלבד הפעילות 

  .מהלך השנה כולהומתמשך ב  באופן קבוע לפעול לטיפוחהו  העברית

  

  והדגשים בהוראת הנושאעקרונות מרכזיים     . 2

מייצגת אותו היא ממד בזהותו, היא טיפוח ההבנה כי לשונו של אדם  ·
 חשיבתו, על תודעתו ועל מקומו בחברהומשפיעה על דרך 

בין תרבות: התרבות משתקפת בלשון להדגשת יחסי הגומלין שבין שפה  ·
 הלשון משפיעה ומכוננת את התרבותאילו ו

העמקת ההבנה שרק באמצעות השפה העברית מתאפשרת שמירה על  ·
 תרבותית במהלך כל הדורות -יהודיתהרציפות המורשת 
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בהתחדשות הלאומית בארץ  מעותהמשהכרת תולדות השפה והבנת  ·
 ישראל

העברית  ות הספרותיצירשל ו בשפה העברית הכרת תרומתם של היוצרים ·
 תחייתה של השפהל

, שפת התורהשל העברית כמרכזיותה  יושם דגש על דתי-ינוך הממלכתיבח ·
 העם היהודי ו שלתושפשפת התפילה 

מנויות מיו  לשונית, קידום-טיפוח היכולת הלשונית והמודעות המטה ·
המילה הדבורה אחריות כלפי תחושת הפיתוח , פה ובכתב-הביטוי בעל

מורכבות העשרת השפה ושם ל הרחבה של אוצר המיליםה ובוכתוה
  החשיבה

 .הדגשת תפקידה של השפה ככלי לתקשורת מכבדת וסובלנית ·
 

  להפעלת התכניתהנחיות כלליות     . 3

מגוון פעילויות ותכניות  ועל דרכים להוראת הנושאלהלן המלצות על 
. כל התכניות העוסקות בשפה העברית ברוח העקרונות וההדגשים לעיל

תכניות  מוצעותדתי, ובנוסף -ממלכתיחינוך המותאמות לחינוך הממלכתי ול
תוך דתי. גנים ובתי הספר יבחרו כמה תכניות מ-ממלכתיחינוך ההמיועדות ל

  בת.די שנה בחודש טהמגוון המוצע ויפעילו אותן מ

  : בשני אופניםכל מוסדות החינוך מתבקשים לעסוק בנושא השפה העברית 

 תוצרישל למידה חווייתית באמצעות חידונים, תחרויות, תערוכות   .א
  ועוד  ת ספרים, קריאביקורים באתרים, סיורים ולמידה

 המוריםשיתוף פעולה עם תוך בתחומי הדעת השונים,  ת הנושאלמיד  .ב
  המקצועיים בבית הספר. 

כיתות, בבית בגני הילדים, בפעילויות במסגרות החינוך השונות:  מוצעותלהלן 
הספר כולו, ואף פעילויות ברמה יישובית ואזורית. המנהלים, המורים והגננות 

במשרד לקיום מוזמנים להיעזר במדריכים ובבעלי התפקידים הרלוונטיים 
  . השונותפעילויות ה

יה יאשר לומדים עברית כשפה שנ יהודיים שאינםמגזרים מוסדות חינוך ב
 על פי בחירתם. שלהלן פעילויות בלהשתתף מוזמנים 

הלשון העברית בתכנית ההוראה הפעילויות לקראת יום  ושולביבגן הילדים 
המוצעים הנושאים מן אחד בבצורה אינטגרטיבית וחווייתית. הגננת תבחר 

תיגזרנה הן . מטרות ההוראה של ילדי הגן התאמה לגילם וליכולותיהםב
מהיעדים של יום הלשון העברית והן מתכנית הלימודים ?תשתית לקראת 

פעילויות קריאה וכתיבה?. תהליך ההוראה יכלול פעילויות מכוונות ו
  .מזדמנות
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בחטיבות הגיל והספרות פעילויות במסגרת שיעורי העברית     . 4
 השונות

. להוראה השוטפת לפי תכנית הלימודים הן תוספתהפעילויות המוצעות להלן 
  תואמות את שכבות הגיל השונות.ו עומדות בהלימה ליעדיה הן

מאז ועד  ולהתפתחותה התחדשות השפהשתרמו ל יםמרכזי אישים     א.
 היום (היבט היסטורי) 

העם של  שנות קיומוכל העברית במהלך  יודגש השימוש המתמיד בשפה
בארץ המחודשת תיישבות ועד להתחדשותה בתקופת הה היהודי
  ישראל.

על  בדמויות אשר השפיעו על התחדשות השפה העברית מוצע להתמקד
יוסף קלאוזנר,  אפשר לעסוק בדמויותיהם של .שבה פעלו רקע התקופה

חיים נחמן ביאליק, הרב יחיאל מיכל פינס, דוד ילין, דוד יודילביץ, יוסף 
  ועוד. ויתקין

  

  של הנושא למידה אופני ל הצעות

טקסטים  עיוניים בנושא, כגוןטקסטים ה וכתיבה של קריא ·
על ידי כתבו נטקסטים ש ,אישיםהמידע על מקורות  ,ביוגרפיים

 יהם,או על אודות יהםמכתבים שנכתבו אל האישים עצמם,
 השונות תקופותבהעברית  העוסקים בנושאטקסטים 

דבורה הסופרת של ספריה  (למשל בנושאקריאת יצירות ספרות  ·
 )?בן ציון והסביבון הראשוןו" ?הבכור לבית אב"י? עומר

 אחת הדמויותעבודה בעקבות התנסות בתהליך חקר על  כתיבת ·
שובים, שלטים, ישמות רחובות, בולים, יחקר של (באמצעות 

  עיתונים  ועוד)

בו או דילמות הקשורות ב דיוןאחד האישים או הרצאה על  ·
במסגרת העיסוק  'מלחמת השפות'לימוד על (למשל  בפעילותו

 ).  באליעזר בן יהודה

  

  "ייחודיות השפה העברית" :מילים-מילים   ב.

בגלגולן של מילים מלועזית לעברית, עיסוק  מילים,ההרחבת אוצר  ·
שפה עיסוק ב"גבוה, -יום לשפה במשלב בינוני-יוםהשפת השוואת 

(מילה או מונח לימוד  ,?נקייה שנתחדשו בלשון), תחדישים 
  ניבים וביטויים, פתגמים
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  חידושהמול שימור השפה התייחסות לאוצר מילים ישן מול חדש, ל ·

 השפה כלשון הקודש מה שליודגש מקו דתי-ינוך הממלכתיבח ·
 .  ויובלטו משמעויות של מילים הנובעות מכך

  של הנושא למידה אופני הצעות ל

 פעילויות באמצעות ולימוד מקורןהרחבת אוצר המילים  ·
מאת רוביק רוזנטל ומוטי רוזן  – ?סיפורי מילים"  על המבוססות

 )משרד החינוך(
מילת משמעויותיהן באמצעות ?לימוד של הרחבת אוצר המילים ו ·

?מילת  וכן באמצעות  האקדמיה העברית ללשון  של/היום? השבוע
 ערוץ ?הופ? בשיתוף עם האגף לחינוך קדם יסודיב היום בגן"

 איתור מידע על גלגולן של מילים ·
 ים ומשמעותם באמצעות קריאה ושיחפתגמוהכרת ביטויים, ניבים  ·

 היכרות עם סוגים שונים של מילוניםו התמצאות במילון ·
באמצעות  ( מיליםשל עבודה בעקבות התנסות בתהליך חקר כתיבת  ·

 ,כרזות ,כתבי עתעיון ב, יוםכובעבר בעיתוני ילדים  קריאה
 ) בתי עסק וכו' ,שמות רחובות ,של מחברות ותכריכ ,פרסומות

יבת הביניים. הפעילות הצעה לפעילות הוראה מתוקשבת לחט ·
נגלית נוכח התגברות השימוש באלעוסקת במעמדה של העברית 

 בכתובת באתר מפמ"ר לשון והבעהוהיא מצויה 
httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCjpLrnitsLjazkirut

_medagogitLfvritLChomreyiemidaLtikshuvLpafotKhtm. 

מילים  בהן נוצרותששונות הכרת דרכים  –? העברית מתחדשת? ·
היחידה מצויה   הוראה לבתי הספר היסודיים.: יחידת בעברית
 בכתובת

httpWLLmeydaKeducationKgovKilLfilesLvesodiLChomreybzerLA
ivritAmitchadeshetKpdfK==

העוסקת  'ד-'לכיתות גיחידה  – ?מדברים וכותבים כך או אחרת? ·
 בכתובת  ממאגר המשימות באתר ראמ"הבמשלבים 

httpWLLcmsKeducationKgovKilLkoLrdonlyresLO_cbc_Pc-NAVS-
QNaT-VCON-TCcOVCMSAUcPLVPSRPLmedabrimtalmidKpdfK==

הפעילות אפשר להרחיב את . של טקסטים קנוניים קריאה בקול ·
על גבי תקליטור שיינתן  ולהעלות את הטקסטים תקהילתילעשייה 

 לילדים כבדי ראייה.
 

http://hebrew-academy.huji.ac.il/sifriyya/millathashavua/Pages/default.aspx
http://hebrew-academy.huji.ac.il/sifriyya/millathashavua/Pages/default.aspx
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/ChomreyLemida/tikshuv/Safot.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/ChomreyLemida/tikshuv/Safot.htm
https://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/ChomreyEzer/AivritAmitchadeshet.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/ChomreyEzer/AivritAmitchadeshet.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/ChomreyEzer/AivritAmitchadeshet.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2BFEFB3F-1A96-41D7-9C21-7CF29C06A8F3/91586/medabrimtalmid.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2BFEFB3F-1A96-41D7-9C21-7CF29C06A8F3/93653/medabrimtalmid.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2BFEFB3F-1A96-41D7-9C21-7CF29C06A8F3/93653/medabrimtalmid.pdf
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  בישראלהשפה העברית כגשר לחיים   ג. 
מרכזי בהשתלבותם של עולים חדשים שפה העברית היא גורם שליטה ב

מלכד בין אוכלוסיות שונות בארץ במדינת ישראל והיא גם גורם  חברהב
  ובתפוצות.

התמודדותם של העולים לארץ נושא זה אפשר לדון בב עיסוקבמסגרת ה
 קשיים שהם נתקלים בהםוב עם השפה העברית המדוברת והכתובה

  .  תהלמידבעת 

  של הנושא אופני למידההצעות ל

   הכנת ריאיון עם עולה חדש תוך התמקדות בקשיי השפה שלו ·

קריאת שירים המציגים את השפה העברית מנקודת מבטם של  ·
 העולים (לדוגמה:  ?אני חולם בספרדית?)

 אודותעל כתיבה חווייתית משתפת הזמנת תלמידים עולים ל ·
  יתהתמודדותם עם רכישת השפה העבר

ם במפגש פנים בין ותיקילבין עולים  יצירת מסגרות לשיח משותף ·
 אל פנים או באופן מקוון. 

 
  ספרות  ד. 

או מתייחסות עיסוק בשפה העברית  מזמנותיצירות ספרות אשר לימוד 
 בחינוך היסודי אפשר להסתייע מצוינים לעיל.שלושת הנושאים הל

אתר תכנית מתוך ? י קריאה בכיתהמפגש מונחה עם ספרבמסמך ?
 .הלימודים

 ות ליצירות מתאימותאדוגמ
העוסקות בשפה; יצירות יצירותיה של דתיה בן דור  :גיל הצעירל ·

של  ?איך שיר נולד?? , כמושיראו  ספרכתיבת הוא  יהןשנושא
 יהונתן גפן

יצירות ספרות העוסקות בעולים הנתקלים בקשיי שפה בתהליך  ·
אמנון שמוש,  ? שלצעדים ראשונים? , כמוקליטתם בארץ

 יעל רוזמן? של  עם העגילים מצחיקהה?
?הבכור לבית  כמו ,שפה העבריתתחיית הסיפורים שעוסקים ב ·

  אבי"

אפשר למצוא באתר ?השפה העברית?  שפה העבריתה שירים בנושא ·
 בכתובת

=httpsWLLsitesKgoogleKcomLsiteLkdrorhebrewyearLhebinsongsK==

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/YezirutSafrutLhorhaa/mifgashmunche.htm
https://sites.google.com/site/kdrorhebrewyear/hebinsongs
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  פה -הבעה בעל  ה. 

ההקפדה על לשון בעת שיחה ודיון ו ההדדיתבמסגרת טיפוח הסובלנות 
מומלץ לעסוק באופן שיטתי ומתמשך השיח נסיבות התואמת את 

הגייה מדויקת ושימוש נכון בהטעמה יש ללמוד פה. -בהבעה בעל
יש קול. כמו כן בהקריאה כני הטקסט בעת והתואמים את תובהנגנה 
על דרכי השתתפות ראויות בדיון קבוצתי ועל שימוש הולם להקפיד 

במשלב לשוני, במטרה לקדם את כישורי השיח של התלמידים ולשפר 
  את תרבות הדיבור בבית הספר. 

  של הנושא למידה אופני הצעות ל

של המזכירות הפדגוגית  יבת הבינייםבאוגדן משימות לחט ·
פה -עה בעלשל ההבהצעות למשימות הערכה  מצויותוהראמ"ה 

  יחידות הוראה בנושא השפה העברית. לבנות  אפשר בעזרתן

קול של טקסטים מנוקדים ובלתי בקריאה התלמידים יתנסו ב ·
  .מנוקדים מתקופת התחדשות השפה

במסגרת שלמדו עליה משמעותית  על דמותהתלמידים ידווחו  ·
ויעלו  , על אירועים או על מאמר שקראו בנושאהתפתחות השפה

. הדיון יתנהל סוגיה נבחרת בנושא השפהבמות הקשורות לדיון דיל
 שיעורי העברית.  בכללי הדיון הנלמדים בכיתה על פי 

 עבור ספריית עיוורים.  ןהקלטתו יצירות ספרותיותה בקול של איקר ·
  

  עבודות חקר   ו. 

הזיקה לשפה מומלץ לעודד תלמידים לכתוב עבודות   במסגרת טיפוח
  .הקשורים בשפה העבריתחקר בנושאים שונים 

  ות לנושאי חקר שונים:אדוגמ

בחינת השינויים שחלו , תנ"ךמהמילים של חקר  ,גלגולה של מילה
 ,לשון הפרסומות ,השנים,  סקר לעז ברחובות  בלשון הספרות לאורך

לשון העיתונות בתקופת  ,התפתחות הסלנג ,לשון אמצעי התקשורת
 ,תרומת הנוער לתחיית הדיבור באותה תקופה,ספרות הילדים  ,התחייה

היבט החזותי של העברית , ההזמר העברי כמחדש, כמוביל וכמנחיל
עיתון, מגילת העצמאות,  :הפונטים השונים במסמכים שונים( הכתובה

  . )ספר התנ"ך, כרזות ועוד

תיעשה בהתאם לדרישות המקובלות בלמידת חקר.  ותכתיבת העבוד
  ים ללשון ולהבעה בבתי הספר.לקבלת סיוע אפשר לפנות אל המדריכ
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ספריות, יישוביות -במסגרות בית פעילויותהצעות נוספות ל    . 5
  וארציות          

בנושא אוצר המילים והביטויים  )אזוריאו  עירוני, בית ספרי(חידון   -
 השונים מרובדי העברית

 ם)מקומייעיתונים לשיתוף אפשר להציע ספרי (-עיתון עברי בית  -
 מדורות קודמיםאו עכשוויות מילים  –מיזם ?מילה משפחתית?   -

 עבריות במרחב הציבורימילים להמרת מילים לועזיות לקהילתי מבצע   -
ספריות לתיקוני לשון (לצורך זה -פעילויות בית –מבצע בית ספר ?מתוקן?   -

-httpWLLhebrew אפשר ליצור קשר עם האקדמיה ללשון העברית בכתובת
academyKhujiKacKilLmagesLdefaultKaspxK  

קהלי היעד המופנית להלשון המיוחדת עמידה על מודעות ולשוני של ניתוח   -
למגזרים  המיועדותנוער, מודעות בני להמופנות כגון מודעות  ,השונים
 ו'.כשונים ו

  
  מידע ומקורות למידה חומרי    . 6

  , בולים(למשל מגילת העצמאות) טקסטים מכוננים ,כרזות ,עיתונים ·

שהופק במזכירות הפדגוגית בשנת הלימודים ספר  –?במלל ובזמר?  ·
יחידת הוראה הכוללת מצורפת לכל שיר  .התשע"א ונשלח לבתי הספר

ת ו. היחידות כוללם אליוקשוריה מתקופות שונותנוספים שירים עבריים 
פרטים על המשורר, על המלחין  נוסף:מידע מגוון כן ו את מילות השירים

 ;מידע לשוני על מילים, על צירופים או על תבניות דקדוקיות ;ועל ההקשר
יצירות אמנות ישראליות  ;הדהוד טקסטים מן המקורות היהודיים בשיר

ידות אלה שיר. השימוש ביחהמתקשרות ל –ציור, צילום ופיסול  –
 בשיעורים או בשעות חינוך עשוי לתרום ללמידה חווייתית.

ערכת  – ?פה מדברים עברית – מכונת הדיבור בתור מורה שפות" ·
, שנה וחצי 1934תקליטים ללימוד עברית שיצאה לאור בגרמניה בשנת 

  הנאצים לשלטוןלאחר עליית 

 ?לונדון פינת בן יהודה? סדרת הטלוויזיה ·
      cj23הסדרה  ·
 החמישייה הקאמרית ·

סרטונים וסרטים כמו סלאח שבתי, בוסתן ספרדי, סרטון על מלחמת  ·
 השפות 

 הספרייה הלאומיתאתר  ·

http://hebrew-academy.huji.ac.il/Pages/default.aspx
http://hebrew-academy.huji.ac.il/Pages/default.aspx
http://www.taupress.tau.ac.il/dibur/Tatzlumim_1.html
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 103מס'  ?על סדר היום?גיליון  –מעברית לעברית  ·
 ?על סדר היום?גיליון  –שנה להולדתו  150ק"ן לאליעזר בן יהודה במלאת  ·

 73מס' 

מחייה השפה  – אליעזר בן יהודה?יחידת הוראה בפורטל התוכן החינוכי  ·
 העברית?  המצויה בכתובת

httpWLLgadolKeduKgovKilLTuitionjaterialsLiistsLiistNOLNLsiewjat
erialKaspx?iist=SMfUfMcaBOadPPeBOaQQbNBOaVUaeBOaacSR

UNaPaeMeCfa=NTRRK==

 הפעלות בנושא תחיית השפה העברית. – עברית שפה שלי ·

  

כחלק  הצעות לפעילויות מחוץ לבית הספר (ביום השיא או     . 7
  מהלמידה בחודש שלפניו)

  אוניםימוזביקורים ב  7.1

 עם להיכרות נוספת דרךהם מיוחדים  ובאתרים במוזיאונים יםביקור
הצעות  כמהלהלן . ותולדותיה העברית התרבות של הלשונית המורשת

  .במוזיאונים לפעילויות

 – גן שעשועים של ידע – דע"-גע-ב-"א התערוכה בית התפוצות: -
היא תערוכה אינטראקטיבית ייחודית מסוגה בנושא השפה העברית. 

מיצגים תלת ממדיים המשלבים אמצעי  בתערוכה עשרים ושניים
עם מרחבי פעילות פיזית. המבקרים  מתקדמיםמולטימדיה 

בתערוכה יכולים לטפס על ?לוח גזר?, להמציא מילים חדשות 
צד השפה באמצעות ?מכונת המילים?, ללמוד שפות חלופיות ל

או פנטומימה), לבנות את  המדוברת (כמו שפת הסימנים, ברייל
 מגדל בבל, ללמוד על מקור שמם, ועוד. 

                                                                                    און ישראלימוז -
  באגף ארכיאולוגיה במוזיאון תערוכה בנושא הכתב העברי הקדום.

  יאון ארץ ישראלמוז -

במוזיאון תכניות לבתי ספר בנושא העברית ?ניבים יוצאים מן 
  בכתובת כמפורט באתר, הכלים? ו"חידת הכתב"

httpWLLwwwKeretzmuseumKorgKilLNMPLUMKhtmK==

  ון לציוןאון ראשימוז -

לציון, שוכן -לציון המציג את תולדותיה של ראשון-און ראשוןימוז
מתחם ההיסטורי של בבמבנים מימי ראשית המושבה וממוקם 

להכיר את סיפורה  אפשראון ילציון. במהלך הביקור במוז-ראשון

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/gilayon103.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/Gilayon73.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/Gilayon73.htm
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca%2Dd33e%2D44b1%2D98ae%2Dac6581a3ae0e&ID=1755
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca%2Dd33e%2D44b1%2D98ae%2Dac6581a3ae0e&amp;ID=1755
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca%2Dd33e%2D44b1%2D98ae%2Dac6581a3ae0e&amp;amp;ID=1755
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/TarbuthUmasoreth/IvrithSafahSheli.htm
http://www.eretzmuseum.org.il/103/80.htm
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לאום ואת הראשוניות שלה כיוצרת סמלי  ההיסטורי של המושבה
  .וכחלוצה בחידוש השפה העברית ובחינוך העברי

  

   סיורים בעקבות סופרים  7.2

להתוודע לעולמו את המבקרים מזמין  ביאליק בית – בית ביאליק -
בעברית אמצעי  הפרטי והציבורי של המשורר הלאומי. ביאליק ראה
הבין כי רק  הואמרכזי להבניית זהותו המתחדשת של העם היהודי. 

החייאת השפה והוצאתה מן הקודש אל החול תתפתח התרבות  דרך
הקרקע הרוחנית של האומה, וכשם  הלשון היא. ?העברית בכללותה

העושר  שכל העושר החומרי בא מן הארץ ושב אל הארץ, כך כל
 .פה?)-הרוחני בא מן הלשון ושב אל הלשון? (ביאליק, ?דברים שבעל

און יסיפור חייו ועולמו הרוחני של עגנון מוצגים במוז  – בית עגנון  -
עולמו של הסופר ופותח  אל המבקריםבאופן חווייתי המקרב את 

מלשון  דלתות אל עושרה ואל יופייה של יצירתו הספרותית השואבת
חכמים וממקורות היהדות. מדברי הסופר: ?צריכים אנו לחזק את 

שהלשון היא עיקר גדול בחיי כל אומה, כל שכן , הלשון העברית
 …?לבין העבר הנשגב עברית שהיא מעין גשר בין העתיד המזהיר

 (מתוך ?בנערינו ובזקנינו?)
  

   הצעות נוספות לסיורים 7.3
בעקבות הוגים סיורים בעקבות מחדשי השפה ולוחמיה; סיורים  -

  ויצירות בארץ ישראל
 סיורים ברחובות ובשכונות ודיון בשמותיהם  -
סיור בעקבות הלשון העברית בירושלים: נחלת שבעה, בית דוד,  -

אברבאנל ובית הספר יהודה, רחוב אתיופיה, ספריית -בית בן
הקשורים  ?למל? (בכל אחד מהאתרים יש כתובות ולוחות הקדשה

, ואפשר גם לתבל את הסיור בקטעי קריאה מתוך עיתונים לנושא
  )ת תחיית הלשון העבריתתקופמוספרות 

  ביקור באקדמיה ללשון העברית ולימוד על פועלה ועל תולדותיה -

ן שבו מנסחים ביקור באחת ממערכות העיתונים ולימוד האופ -
  מודעות וכותרות

אונים של ראשית ההתיישבות (כפר בתיה, ראשון יביקור במוז -
  כרון יעקב) ועיון במסמכים ובתעודות מהתקופהילציון, ז
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ביקור בגנזך המדינה ועיון במסמכים מראשית הקמת המדינה  -
  הקשורים להנחלת הלשון ולהוראתה

וניתוח לשוני של שלטים  ,סיור ברחובות הערים או במרכזי מסחר -
 בתי הספרו ושל שמות חנויות כמו גם שמות הגנים

 סיורי קק"ל בעקבות השפה -
ביקור בבתי כנסת עתיקים וניתוח לשוני של כתובות על רצפות  -

 הפסיפס
און הפסיפסים במעלה אדומים וניתוח לשוני של יביקור במוז -

  הפסיפסים העבריים 

על מאפייני השפה הקשורים ביקור באתרי מורשת בישראל ולימוד  -
באתר הפרדסנות, בחצר כנרת, בבית בן גוריון  הם. אפשר לבקרל

 ,בתל אביב, בבית חנה סנש, במקווה ישראל, בבית יוסף באו
, בצריף בן בקיבוץ יפעת און לראשית ההתיישבות בעמקיבמוז

המושבה  – גוריון בשדה בוקר, במוזיאון הראשונים באבן יהודה
רשימת האתרים מצויה באתר  של בן יהודה ועוד. הקרויה על שמו 

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל בכתובת 
httpWLLwwwKshimurKorg.  

  

  

                              ד"ר רמה מנור, מפמ"רית עברית, לפרטים אפשר לפנות אל  
                   ,ramama@education.gov.ilדוא"ל אגף שפות, -המזכירות הפדגוגית

  .02-5603606 טל'

  
 

   

http://www.shimur.org/
mailto:ramama@education.gov.il
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 הוצאה לאור: גף הפרסומים, משרד החינוך
 עריכה והבאה לדפוס: דליה הלוי, ורד צדוק

טל איתיריכוז ההפקה: שרה גמליאל,   

 עריכת הלשון: עירית עמיאל

 עיצוב: סטודיו ?שחר שושנה"

במדפיס הממשלתי, ירושליםהודפס   

www.education.gov.il/mankal כתובת המאגר הממוחשב של חוזרי המנכ"ל:  
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