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  לתשומת לב המנהלים והמורים

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

המנהל הכללי המופיעות בחוזרי  ?, הוראות1973-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 

באתר משרד החינוך אם חלו שינויים מוטלת האחריות לבדוק 

בהוראות ממועד פרסום החוברת. יש לפעול בהתאם להנחיות 

 המעודכנות ביותר בכל נושא.
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P.  ארגון ומנהל  

P.10  רישום והעברות תלמידים 
  

יסודיים -הרישום לבתי הספר העל    3.10-2 (עד)
 לשנת הלימודים התשע"ה

  מועדי הרישום    .1

יסודיים לשנת הלימודים התשע"ה ייערך מיום -הרישום לבתי הספר העל
, עד יום ראשון י"ג בניסן התשע"ד, 2014באפריל  6ראשון ו' בניסן התשע"ד, 

  . 2014באפריל  13

  

  חייבי הרישום    .2

מסיימי כיתה ו' בבית הספר היסודי ביישובים שעברו חיטוב יירשמו   2.1
  לכיתה ז' בחטיבת הביניים שאליה שויכו. 

מסיימי כיתה ח' בבית הספר היסודי ביישובים שטרם עברו חיטוב   2.2
  יירשמו לכיתה ט' בבית הספר שאליו שויכו.

פר מסיימי כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית שאינה חטיבה בבית ס  2.3
  שנתי.-שש

  

  חובת הרישום    .3

  חובת הרישום חלה על ההורים.  3.1

על אף האמור לעיל, נערים ונערות חייבי הרישום כמוזכר למעלה,   3.2
רשאים לרשום את עצמם, בתנאי שיביאו עמם תעודת זהות או דרכון 

  של אחד משני ההורים ומכתב הרשאה מאחד מהם.
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  מקום הרישום    .4

אזור רישום יירשמו נערים ונערות חייבי הרישום כמוזכר באין   א.     4.1
למעלה, בכל מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה 

  שבתחום הרשות המקומית, בתיאום אתה ובהתאם להנחיותיה.

הם יירשמו במוסד חינוכי מוכר אחר, בתיאום עם הרשות   ב.         
ן המקרים המקומית שבה הם גרים ולפי הנחיותיה, באחד מ

  האלה:

אם אין ברשות החינוך המקומית שהם גרים בה מוסד חינוך   )1
  מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה.

אם הורי התלמידים רוצים שהם ילמדו במוסד חינוך מוכר   )2
דתי, וברשות החינוך המקומית שהם גרים בה אין אלא מוסד 

  חינוכי מוכר שאינו דתי, או להפך.

החינוך המקומית שהם גרים בה את אם התירה רשות   )3
  רישומם במוסד חינוכי מוכר שמחוצה לה, מסיבות אלו:

אם המוסד הוא ישיבה תיכונית, ישיבה טכנולוגית או   א)
כיתות המשך ישיבתיות, או אם ההורים מבקשים 
לרשום את ילדיהם למוסד פלוני משום שיש בו נתיב, 

ינוך מגמה או מסלול שאין במוסד החינוכי ברשות הח
  המקומית שהם גרים בה.

אם המוסד הוא בעל אופי ארצי (כגון תיכון תלמה ילין   ב)
אביב או התיכון למדעים ולאמנויות בירושלים) או -בתל

  שהוא מוסד פנימייתי.

נערים ונערות שסיימו כיתות ט' בחטיבת ביניים עצמאית שאיננה   א.     4.2
כיתה י', יירשמו במסגרת מוסד חינוך שש שנתי ואין בהמשכה 

  בכל מוסד חינוכי מוכר בתחום הרשות המקומית ובתיאום אתה.

אם ברצונם להירשם למוסד חינוכי מחוץ לרשות החינוך   ב.        
המקומית שהם גרים בה, עליהם להצטייד באישור לימודי חוץ 
שיינתן על ידי הרשות המקומית לאחר דיון בבקשה שהוגשה על 

שור תאפשר לרשות המקומית לעקוב אחר ידי ההורים. קבלת האי
תהליך הרישום ולקיים את חוק לימוד החובה. אין באישור 
לימודי חוץ לתלמידי כיתה י' משום התחייבות מלכתחילה לכסות 
את הוצאות הנסיעה של התלמיד או הוצאות אחרות. הרשות 
הקולטת או בית הספר הקולט לא יקלטו תלמיד הגר מחוץ ליישוב 

  אישור בכתב מהרשות המקומית שהתלמיד שייך אליה.ללא הצגת 
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ח' בחטיבות הביניים (אישור לימודי -אישור העברה לבוגרי כיתות ז' ו  4.3
  חוץ) 

תלמיד לבית ספר אחר בטרם סיים את  להעבירהמבקשים  הורים  א.
לימודיו בחטיבת הביניים, יפנו אל בית הספר הרצוי להם רק לאחר 

שות החינוך המקומית בתחום שיצטיידו באישור בכתב מר
מגוריהם. אם בית הספר הרצוי להם הוא ברשות מקומית אחרת, 
על ההורים להסדיר קבלת אישור הרשות המקומית שבית הספר 
נמצא בה, לאחר שיקבלו אישור בכתב של הרשות המקומית 

 בתחום מגוריהם.

רשות החינוך המקומית תאשר העברה אם התלמיד מבקש ללמוד   ב.
אזורי הקולט תלמידים -חינוכי עם פנימייה או במוסד עלבמוסד 

- מכל הארץ שקיבל אישור מהוועדה לבתי ספר ייחודיים על
  אזוריים. 

  

  .                                              02-5603259/61יסודי, טל' -בשאלות אפשר לפנות אל האגף לחינוך על
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  פורמאליחינוך חברתי וחינוך בלתי   .7

 ל"משלחות נוער לחו   7.6

משלחת נוער  - 2014מלגת יוהנס ראו     7.6-1(עד) 
 לגרמניה

  כללי    .1

מוזמנים להשתתף בתכנית ?מלגת יוהנס  18עד  16תלמידי תיכון ישראלים בני 
  ? המיועדת לממן ביקורי תלמידים ישראלים בגרמניה.2014ראו 

מר יוהנס ראו, בעת ביקורו תכנית המלגות נחנכה על ידי נשיא גרמניה, 
, במטרה לשפר את תדמיתה של גרמניה 2000הממלכתי בישראל בפברואר 

בקרב צעירים ישראלים, לקדם דו שיח בין המדינות ולהעמיק את הקרבה בין 
שתי המדינות. תכנית המלגות היא חלק ממפעל חילופי הנוער בין ישראל 

הפך לבעל משקל מרכזי וגרמניה שהתפתח במשך עשרות השנים האחרונות ו
  ביחסים בין שני העמים.

נציגי שגרירות גרמניה בישראל יבחרו עשרים תלמידים באמצעות שאלון 
הכולל עשר שאלות על גרמניה וריאיון אישי. התלמידים שיזכו במלגות יבקרו 

  ימים.  13בגרמניה במשך 

, שגם תכנית הביקור מאורגנת על ידי הארגון הפדרלי הגרמני לחילופי נוער
 אחראי על ליווי התלמידים הישראלים. 

התלמידים יתארחו במשך שמונה ימים בבתי משפחות גרמניות שלהן ילדים 
בני גילם ואשר נבחרו בקפידה על ידי הארגון. לאחר מכן יבלו התלמידים 
הישראלים יחד עם מארחיהם בברלין במשך חמישה ימים. התכנית בברלין 

בבונדסטאג (הפרלמנט הגרמני), במשרד החוץ כוללת ביקור בלשכת הנשיא, 
ובמוזיאון היהודי וכן סיורים בעיר. במהלך הביקור ייערכו גם דיונים 

  קבוצתיים. 

לאחר שובם יוזמנו התלמידים הישראלים לשגרירות גרמניה בישראל כדי 
  לסכם את הביקור.  
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ו תלמידים שהשתתפו במשלחות קודמות מדווחים על חוויות משמעותיות שחו
במפגש עם בני נוער גרמנים בני גילם, באירוח בבתי המשפחות ובהיכרות עם 
גרמניה החדשה. הם מספרים על שבירת מחסומים פנימיים של חשדנות ופחד, 

בנוגע לזהותם היהודית דווקא בגרמניה ועל  על שאלות שהתעוררו אצלם
  גרמניה על רקע העבר המורכב.-דיונים מעמיקים בנושא יחסי ישראל

נהלי בתי הספר התיכוניים מתבקשים להפיץ את הפרטים על התכנית, את מ
לתלמידים המתאימים  1המכתב המצורף בהמשך ואת השאלון המצוי בנספח 

לתכנית חשובה זו, ואשר מסוגלים לייצג את ישראל בצורה ראויה ומכובדת. 
  תלמידים שהתגוררו בעבר בגרמניה לא יוכלו להתמודד על קבלת המלגה.

על שגרירות  למנהלים בנושא זה מאת מנכ"לית משרד החינוך והממונה מכתב
גרמניה מצוי בכתובת:  

http://cms.education.gov.il/No/rdonlyres/TaNRabAN-b0TC-4_0A-
_CPN-A4AA28AN4_6c/20NR4P/nisP.pdf  

  

  מכתב לתלמידים    .2

  

  משלחת נוער לגרמניה  – 2014מלגת יוהנס ראו  

  

  תלמידים יקרים,

, שולטים היטב בשפה האנגלית ולא 18-16אם אתם תלמידי תיכון בארץ, בני 
 20אתם רשאים להתמודד על קבלת מלגה מתוך  ,התגוררתם בעבר בגרמניה

  ?, המיועדות לביקור תלמידים ישראלים בגרמניה.2014?מלגות יוהנס ראו 

 תכנית המלגות נחנכה על ידי נשיא גרמניה, מר יוהנס ראו, בעת ביקורו
, במטרה לשפר את תדמיתה של 2000הממלכתי בישראל בפברואר בשנת 

גרמניה בקרב צעירים ישראלים, לקדם דו שיח בין המדינות ולהעמיק את 
הקרבה ביניהן. תכנית המלגות היא חלק ממפעל חילופי הנוער בין ישראל 
וגרמניה, שהתפתח במשך עשרות השנים האחרונות והפך לבעל משקל מרכזי 

  בין שני העמים.ביחסים 

תכנית הביקור מאורגנת על ידי הארגון הפדרלי הגרמני לחילופי נוער שאחראי 
  גם על ליווי התלמידים הישראלים. 

התלמידים יתארחו במשך שמונה ימים בבתי משפחות גרמניות שלהן ילדים 
בני גילם ואשר נבחרו בקפידה על ידי הארגון. לאחר מכן ישתתפו יחד עם 

  נר בן חמישה ימים בברלין. מארחיהם בסמי
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כדי להציג את מועמדותכם לקבלת המלגה עליכם למלא את השאלון המצורף 
לכתובת הדואר האלקטרוני:  2014במרס  31-עד ה macכקובץ ולשלוח אותו 

rau.grant@gmail.com .  

  שהדוא"ל התקבל.ולוודא   03-6931333יש להתקשר לטלפון 

לריאיון אישי בשגרירות גרמניה בתל אביב,  50-מבין כל המועמדים יוזמנו כ
  במלגת נסיעה לגרמניה.  20ומתוכם יזכו 

 20-בספטמבר ל 8-הנסיעה תתקיים בעת חופשת סוכות, כנראה בין ה
  .2014באוקטובר 

 פרטים נוספים על התכנית אפשר למצוא באתר שגרירות גרמניה, בכתובת

www.tel-aviv.diplo.de  '03-6931333או לפנות אל הגב' קירסטן מירון, טל.  

  

  

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' שושנה שרייבר, מרכזת בכירה קשרי חוץ,                                                         
  .shoshanashr@education.gov.ilדוא"ל 

 

 

 
 
   

mailto:rau.grant@gmail.com
http://www.tel-aviv.diplo.de/
mailto:shoshanashr@education.gov.il


  הודעות
  

    2014פברואר ב 5, דהתשע"ה' באדר א' , 6עד/"ל מנכ חוזר
  
 

13

  שאלון להצגת מועמדות: 1 נספח

  

  gohannes oau drant 2014מלגת יוהנס ראו 

  יש למלא את כל הפרטים האישיים הדרושים ולענות על השאלות הרשומות מטה באנגלית.  

mlease fill in all the requested details and answer the following questions  in 
English.  

  

 סבמר 31עד  rau.grant@gmail.com לכתובת הדוא"ל PDFכקובץ   הטופסלשלוח את יש 

מפורסם דע נוסף מי. שהדוא"ל התקבלולוודא  03-6931333לטלפון . יש להתקשר 2014

  .www.telJaviv.diplo.de בכתובת באתר השגרירות

  

 

camily name: _______________________________________________ 

cirst name:_________________________________________________________ 

aate of birth:_______________________________________________ 

_________________________________________Name of your school:  

mostal home address:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

Telephone at home: __________ vour mobile number: _____________ 

bmail-address: _____________________________________________ 

vour hobbies: ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

  

mailto:gerembpp@netvision.net.il
http://www.tel-aviv.diplo.de/
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  לשאלות האלה:את התשובות בלשונכם נסחו 

 .בישראלועל ביקורו  נשיא גרמניהכתבו בקצרה על   .1

 כמה תושבים יש ברפובליקה הפדראלית של גרמניה?  .2

כמה מדינות מחוז היו בגרמניה לפני איחודה וציינו מהי מדינת מחוז ירו הסב  .3
 אחר האיחוד.למחדש וכמה יש כיום, 

ציינו שלושה פוליטיקאים גרמנים ידועים שביקרו בישראל,  נקבו בשמם של  .4
 שנת ביקורם בישראל. ואת את תפקידיהם

 נה?ככמה זמן עמדה ?חומת ברלין? על   .5

 נקבע שם זה?מתי ו  מטבע ברפובליקה הפדראלית של גרמניהמהו שם ה  .6

יקאים זשני מובשמם של שני סופרים גרמנים ידועים ו נקבו בשמותיהם של  .7
 . אודותיהםו בקצרה על כתב .גרמנים ידועים

 כמה מדינות גובלות ברפובליקה הפדראלית של גרמניה?  .8

 ?מהו שמו של שר החוץ הגרמני החדש  .9

 אוגרמני מקורי ואולי אף מצחיק -אפ ישראלי-רעיון למיזם סטארטפתחו   .10
 לפחות עמוד אחד.ותארו אותו. כתבו  לפרויקט משותף בתחום האמנות

  

מידע נוסף אפשר למצוא באתר שגרירות גרמניה                                                                       
 .www.telJaviv.diplo.deבכתובת 

  

 

  

http://www.tel-aviv.diplo.de/
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  תכניות לימודים  .9

9.1R  חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה  

תכנית  -ממנהיגי העבר לדור העתיד     9.15-8 (עד)
חינוכית המלווה במשחק חידות 

במסגרת המקצוע "תרבות ישראל 
  ומורשתו"

  

  כללי    .1

המטה לתרבות ישראל, המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה 
במשרד ראש הממשלה ומרכז מורשת בגין מבקשים להעמיק את ההיכרות של 
התלמידים עם חזונם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו 
לעולמם ולהנציח את זכרם באמצעות יזמה חינוכית שבה מלווה הלימוד 

  אינטרנטי.במשחק חידות 

תיושם בכיתות ו' בבתי הספר  "ממנהיגי העבר לדור העתיד"התכנית 
הממלכתיים, תוך חיבור לנלמד במסגרת המקצוע ?תרבות ישראל ומורשתו? 

  וכהרחבה במסגרת שיעורים נלווים. 

התלמידים יבררו את המושג חלוציות ויבחנו את מימושו וביטויו במסגרת 
למפעל על תרומתם להקמת המדינה וולימוד על פועלם של המנהיגים 
    .ההתיישבות המחודשת בארץ ישראל

בהמשך לתהליך למידה זה יעלו התלמידים הצעות למימוש רעיונות חלוציים 
 עכשוויים בתחומים שונים  בסביבתם הקרובה ובמדינה.

לשם העשרת התכנית ולהעמקת הלמידה פותח משחק החידות האינטרנטי 
  ו בהמשך.שפרטי ההשתתפות בו יובא
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  מטרות התכנית    .2

היכרות עם חזונם ופועלם של נשיאים וראשי ממשלה שעיצבו את   א.
  דמותן של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית

  עיצוב דמותהול בניית המדינה ל בחינת תרומתם של  האישים   ב.

דיון בערך וברלוונטיות שיש לחזונם ולפועלם של המנהיגים במציאות   ג.
 הישראלית כיום 

הצעת יזמות לפעילות בסביבת חייהם של התלמידים לשם העמקת   ד.
 חזונם של האישים ומימושו 

חידות  -קידום למידה משמעותית של הנושא באמצעות שיטת חיד"א   ה.
פתחת הנעה, סקרנות המ ,הדמיון האסוציאטיבי (?חידות חמיצר?)

והתלהבות וכן באמצעות פעילויות חווייתיות, למידה מתוקשבת 
 ומאתגרת וסיורים באתרי מורשת.

 

  שלבי תהליך הלמידה באמצעות משחק החידות    .3

תהליך למידה הרפתקני בן שמונה שבועות,  לימוד הנושא: –שלב ראשון  ·
  באמצעות משחק אינטרנטי שהופק בידי מר דן חמיצר.

במשחק ישולבו תכנים (באמצעות סרטים, תמונות, קטעי מלל וקישורים 
אתרי מורשת.  13-מנהיגים וב 13לאתרים) העוסקים בדמויותיהם של 

 את לפצח לנסות התלמידים על. חידה כתב כל אחד מהנושאים יוצמד  אל
 לסיוע רמזים המשחק באתר ישולבו שבוע מדי. כיתתית במסגרת החידות
  . המשימה בפתרון

   לשלב חצי הגמר. כל כיתה שתצליח לפצח לפחות מחצית מהחידות תעלה

בשלב זה יתמודדו במקצה הראשון  הכיתות  שלב חצי הגמר: –שלב שני  ·
אשר יפתרו נכונה לפחות מחצית מן החידות.  שלב זה יתקיים  באמצעות  
הממשק האינטרנטי ביום ובשעה שיפורסמו מבעוד מועד. בתום משימת 

  .ביום הגמר יוכרז על הכיתות הזכאיות להשתתף חצי הגמר

הכיתות שיעלו לשלב זה ייקחו חלק בסדנת  סדנת מנהיגות: –שלב הגמר  ·
מנהיגות באחד מאתרי המורשת  האלה: מרכז רבין, המרכז למורשת בגין 
או המכון למורשת בן גוריון. עם סיום הסדנה תקבל כל כיתה רמזים 

  .משימות יום הגמר לפיצוח

ביום הגמר הגדול יתמודדו הכיתות, בהנחייתו של מר דן  הגמר הגדול:יום  ·
  מטמוני שטח.חיפוש חמיצר, במשימת 
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האירוע יצוין בטקס שבסיומו יוכרזו הכיתות הזוכות  אירוע הגמר: ·
הכיתה הזוכה תיקח חלק באחד  ויוענקו תעודות הוקרה, גביעים ופרסים.

  סדרת ?החממה?.  מפרקי

   

  לוח זמנים    .4

הממשק האינטרנטי יועלה  לאוויר. לבתי הספר יישלח  :2014סוף ינואר   א.
  קישור שבאמצעותו יוכלו להירשם ולהתמודד בפיצוח החידות.

אפשרות ההרשמה למשחק תיפתח. כל כיתה  :2014תחילת פברואר   ב.
כינוי שתבחר  – מתמודדת תידרש להירשם באתר באמצעות ססמה

 לעצמה כקוד השתתפות.

 .לימוד החומר –שלב ראשון : 2014מרץ -פברואר  ג.

   .חצי הגמר  –שלב שני  :2014אפריל   ד.

 שלב הגמר.  :2014במהלך חודש מאי   ה.

 

הטופס המצוי כיתות שברצונן להירשם למשחק כבר עתה יעשו זאת באמצעות 
  לאחר אישור מנהל בית הספר.   /http://www.frixell.net/leadersרבקישו

  

                        בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, מנהלת המטה לתרבות ישראל,             
  .zipiko@education.gov.il , דוא"ל02-5603543טל' 

  

https://docs.google.com/forms/d/1qdiXoK_1jvdxacfPeHSTCEQ4V-Afrv_kLggUlxYYvBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1qdiXoK_1jvdxacfPeHSTCEQ4V-Afrv_kLggUlxYYvBQ/viewform
mailto:zipiko@education.gov.il




 
 

  

  

  

  

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
החינוך הוצאה לאור: גף הפרסומים, משרד  

 עריכה והבאה לדפוס: דליה הלוי, ורד צדוק

שירה ויגדרזוןשרה גמליאל,  :ריכוז ההפקה  

 עריכת הלשון: עירית עמיאל

 עיצוב: סטודיו ?שחר שושנה"

 הודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים

www.education.gov.il/mankal :הממוחשב של חוזרי המנכ"ל כתובת המאגר  

  

  

 

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

