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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 

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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  ארגון ומינהל  .3

  טכנולוגיית המידע ומחשוב   3.6

  מחירון שירותי הפקת מידע לגורמי חוץ   3.6-1 (עה)

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

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

  (בשקלים, כולל מע"מ): 15.7.2014מחירי  –להלן מחירון עלויות עיבוד והפקת נתונים 
  
  נתוני מוסדות חינוך  . 1

  סוג הפלט          

  

  

 הנושא

  תקליטור

 
 מדבקות כתובת דוח

  
 המחיר

  מחיר
עותק 
 נוסף

  
 המחיר

  מחיר
עותק 
 נוסף

  
 המחיר

  מחיר
עותק 
 נוסף

רשימת כלל בתי 
בתי הספר /הספר

היסודיים 
 הביניים וחטיבות

289 3 406 117 494 204 

רשימת בתי הספר 
רשימת /היסודיים

-בתי הספר העל
 יסודיים

289 3 392 103 451 159 

רשימת חטיבות 
 44 335 29 320 3 289 הביניים

רשימת החטיבות 
 העליונות

  

289 

  

3 

  

337 

  

44 

  

362 

  

72 

רשימת כלל גני 
 478 799 289 611 3 320 הילדים
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  סוג הפלט          

  

  

 הנושא

  תקליטור

 
 מדבקות כתובת דוח

  
 המחיר

  מחיר
עותק 
 נוסף

  
 המחיר

  מחיר
עותק 
 נוסף

  
 המחיר

  מחיר
עותק 
 נוסף

רשימת גני הילדים 
הרשמיים/רשימת 

 גני חובה
320 3 565 247 697 379 

 רשימת גני הילדים
 103 420 57 379 3 320 המוכרים

  
  

  נתוני מצבת תלמידים לרשויות המקומיות    . 2

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

  רשות קטנה  א.
  

  

  
  
  
  

  רשות בינונית  ב.

  

  

  

  

  

   

  סוג הפלט

  

  

 הנושא

  דוח תקליטור

 
  

 המחיר
  מחיר

 עותק נוסף
  

 המחיר
  מחיר

 עותק נוסף

רשימת תלמידי 
 72 362 3 289 חוץ

  סוג הפלט

  

  

 הנושא

  דוח תקליטור

 

  

 המחיר
  מחיר

 עותק נוסף
  

 המחיר
  מחיר

 עותק נוסף

 רשימת תלמידי
 146 434 3 289 חוץ
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  רשות גדולה  ג.

  סוג הפלט

  

  

  הנושא

  דוח  תקליטור

  המחיר

  

מחיר עותק 

  המחיר  נוסף

  

מחיר עותק 

  נוסף

רשימת תלמידי 

  חוץ

289  3  509  219  

  

  

  הפקת שילוב של כמה סוגי פלטים למידע זהה    . 3

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

סה"כ ו 3+  451רשימת בתי הספר היסודיים במדבקות ועל גבי תקליטור תהיה 
  .ש"ח 454

  

  הפקת מדבקות של כתובות תלמידים לגופים רשמיים    . 4

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

, לא כולל מחיר ש"ח 727הפקת מדבקות של כתובות תלמידים היא עלות 
  המדבקות.

  

  בקשות אחרות לעיבוד והפקת נתונים    . 5

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

  המוזמנים.
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  רויות לפנייה לקבלת עיבודי מידע:קיימות שתי אפש

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

  דלעיל בהמחאה, לפקודת משרד החינוך, לכתובת זו:
  בחינוך)מנהלת חטיבה (יישומי ניהול ותקשוב   
  מינהל תקשוב ומערכות מידע, משרד החינוך  
  29רח' שבטי ישראל   
  9100201ירושלים   

באמצעות שרת התשלומים הממשלתי ותשלום באמצעות כרטיס אשראי,   ב. 
=.httpWLLecomKgovKilLeduccounterLhopepage_heKaspx: זו בכתובת
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=מינהל מוסדות חינוך   3.7

תלמידי חוץ בחינוך הרגיל  תשלום עבור     3.7-1(עה) 
 בשנה"ל התשע"ה

  כללי    .1

בין בחינוך הרגיל ובין  –רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה 
תלמידים מרשות מקומית אחרת, וכן תאגיד המפעיל בית ספר  –בחינוך המיוחד 

, הקולט תלמידים 1969-ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי הספר התשכ"ט
חד, זכאים לגבות מהרשות המקומית השולחת, שאליה שייך מהחינוך המיו

התלמיד, "תשלום עבור תלמידי חוץ". התשלום מיועד לכיסוי החלק היחסי של 
הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים של המוסד החינוכי 

  שאינם מכוסים על ידי משרד החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים. 

עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף אחריותן המשפטית של הרשויות התשלום 
(א) 7פי המשתמע מסעיף -המקומיות השולחות על תלמידים הגרים בתחומן על

(ג) לחוק החינוך המיוחד, 4-(ב) ו4, וכן מסעיפים 1949-לחוק לימוד חובה, התש"ט
  .1988-התשמ"ח

הרשות השולחת,  ההתחשבנות עבור תלמיד חוץ היא בין הרשות הקולטת לבין
ואין לערב את ההורים בצורה כלשהי או לדרוש מהם תשלום, מלא או חלקי, 
עבור התעריף הבסיסי או עבור פעילות נוספת, למעט במקרים שבהם ההורים 
בחרו מיזמתם במוסד אחר מזה שהוצע לילדיהם על ידי הרשות המקומית. רק 

  במקרה זה אפשר לדרוש את התשלום מההורים.

החיוב של התשלום עבור תלמידי החוץ, נוהל השיבוץ, נוהל התשלום  עקרונות
(א), 7בחוזר "הוראות הקבע" עג/ 3.7-75ואמצעי האכיפה מפורסמים בסעיף 

  "תשלום עבור תלמידי חוץ", המצוי באתר בכתובת זו:
httpWLLcmsKeducationKgovKilLeducationcmsLapplicationsLmankalLetsmedo

rimLPLP-TLhoraotkevaLk-OMNP-Ta-P-T-TRKhtmK==
בהודעה זאת מפורטים תעריפי החיוב בחינוך הרגיל וכללי חיוב עבור שעות 

  לימוד נוספות ושירותים נוספים התקפים לשנת הלימודים התשע"ה.
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     תעריפי החיוב בחינוך הרגיל      .2

משרד החינוך בשיתוף עם משרד האוצר, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי, 
קבע תעריפים לתשלום עבור תלמיד חוץ בחינוך הרגיל. התעריפים מבוססים על 

(תלמידים הלומדים  2014-שיעורי תשלום שנקבעו בתקנות לימוד חובה התשע"ד
, לאחר ברשות חינוך מקומית אחרת). תעריפים אלו מפורסמים אחת לשנה

תחילת שנת הלימודים, בהודעה בנושא "תשלום עבור תלמידי חוץ" בחוזר 
  מנכ"ל. 

  התעריפים לשנת הלימודים התשע"ה הם כדלקמן:

   ש"ח 662 לתלמיד בגן ילדים (חובה) ובבית ספר יסודי: ·

       ש"ח 845לתלמיד בחטיבת הביניים:  ·

    ש"ח. 849לתלמיד בחטיבה העליונה:  ·

 אין להצמיד סכומים אלו לריבית, למע"מ או למדד. 

 

 תשלום עבור שעות לימוד נוספות ושירותים נוספים     .3
הרשות השולחת והרשות הקולטת רשאיות לקבוע בהסכם, שהרשות השולחת 
תשתתף בתשלומים נוספים על אלו שקבועים בתקנות ובחוזר המנכ"ל, וזאת 

לשעות התקן שמוקצות למוסד על ידי משרד בשל תוספת של שעות לימוד בנוסף 
החינוך, וכן בשל שירותים נוספים שניתנים על ידי הרשות הקולטת (פעילות 
נוספת), ובלבד שתלמיד מהרשות השולחת לא ייפגע בשל מחלוקות על תשלום 
עבור פעילות נוספת בין הרשות הקולטת לרשות השולחת וכן שלא יידרשו 

  מהתלמיד או מהוריו. תשלומים בשל פעילות נוספת

תוספת שעות במימון הרשות הקולטת אינה מיועדת לפיצול כיתות האם במוסד 
החינוכי אלא להארכת יום הלימודים, או לחלופין למימון לימודים בקבוצות 

  קטנות בחלק מן השיעורים.

  הוראה זו אינה חלה על גני הילדים.

  

                                                                    לפרטים אפשר לפנות אל  הגב' הדר לוי,          
מנהלת ענף תשלומי חוץ, אגף יישומי חוק ומדיניות,                                                                          

.                                                                                                                 hadarle@education.gov.il, דוא"ל 02-5604023טל' 

   

mailto:hadarle@education.gov.il
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  חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי   . 7

  חינוך חברתי וקהילתי    7.9

לאומי במערכת - יום הילדה והנערה הבין    7.9-1(עה) 
  החינוך

  כללי    . 1

יום באוקטובר כ 11החליטה מועצת האו"ם להכריז על  2011בדצמבר  19-ב
החינוך מציעה  במשרדהיחידה לשוויון בין המינים . לאומי-הילדה והנערה הבין

יסודיים במסגרת הנושא -לציין יום זה במוסדות החינוך היסודיים והעל
   .המערכתי "האחר הוא אני"

נשים בכלל וילדות בפרט סובלות מקשיי קיום, כגון עוני, סחר  ברחבי העולם
רכי זנות, מחלות, נישואין בגיל צעיר, אנאלפביתיות, פערי השכלה שנובעים ולצ

מייעודן לתחום עבודות הבית ועוד. על כן החליטה מועצת האו"ם לייחד יום 
י ומתן לאומ-ןהדגשת חשיבות הנושא בשיח הבי לזכויות הילדה והנערה שמטרתו

  . בעולם ונערות סוגיות שונות בחיי ילדותה, לדיון ולטיפול במרחב להכר

לצמיחה כלכלית ולהשגת  ותהעצמת ילדות והשקעה בהן חיוניבהחלטה נכתב: "
השתתפות  .חיסול העוני והעוני הקיצוני ובכלל זהשל המילניום,  יעדי הפיתוח כל

ן הכרחית. הכרה בכל משמעותית של בנות בדיונים על נושאים שמשפיעים עליה
המפתח לשבירת מעגל האפליה והאלימות ולקידום מימוש מלא ויעיל  היא אלה

  של זכויות האדם שלהן"
)httpWLLwwwKunKorgLenLgaLsearchLview_docKasp?symbol=ALobpLSSLNTMEK==

אמנם בישראל מספר מצומצם של נערות הסובלות מן הקשיים שנזכרו לעיל, אך 
בכל זאת ילדות ונערות שלכאורה נהנות משוויון הזדמנויות, מושפעות אף הן 

כפסיביות באגדות מהבָניות תרבותיות ומנורמות חברתיות, כמו למשל הצגתן 
 ילדים, ייצוגן כחפץ וכאובייקט מיני בקליפים ובפרסומות, ערעור דימוי הגוף

(לעיון נוסף ראה ספרה של נעמי וולף, "מיתוס היופי" שפורסם בהוצאת הקיבוץ 
), ואפילו ניתובן לתפקידים "נשיים" בבית ובעבודה. נורמות 2004-המאוחד ב

אף נחשבות אצל חלק  הן קרב הציבור, אלאלא די שהן סמויות מן העין ב –אלה 
  לא מבוטל ממנו לתכונות נשיות "טבעיות".  

http://www.endpoverty2015.org/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/170
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לנושאים כגון קיפוח, שונים ומגוונים הקשורים  ענייניםלעסוק ב אפשר ביום זה
צירתיות .  האירוע  מאפשר ילגילים השוניםבהתאמה  ,שוויון ושוויון הזדמנויות

מתוך תפיסה  בנושא זה, מורים המעוניינים לעסוק ללמורות ופעולה ומרחב 
   .פדגוגית של למידה משמעותית ורלוונטית לחיי התלמידים

בשבת מתקיים ) 11.10.2014מכיוון שבשנת הלימודים התשע"ה תאריך זה (
  שבחופשת סוכות, אפשר לציינו בתאריך אחר בסמיכות למועד זה. 

  

  פעילויות חינוכיות    . 2

באתר היחידה לשוויון בין המינים בחינוך אפשר למצוא מערכי שיעור והצעות 
זה, למשל: פעילות לבית הספר היסודי שמטרתה דיון ביקורתי  בנושאפעילות ל

פעילות לחטיבה העליונה  ,בהבניות חברתיות, נטיות מולדות וחופש הבחירה
כל הגילים שמטרתה דיון ביקורתי באידיאל היופי וכן פעילות המותאמת ל

בנושא סטראוטיפים מגדריים בספרי ילדים. את הפעילויות האלו ופעילויות 
  נוספות אפשר למצוא בקישור הזה:

httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCMpLrnitsLphivionLmigdarbeluhshanaL
fnternationalKhtm=K==

==

                                                     ,הגב' אושרת לררלפרטים אפשר לפנות אל 
                                                  הממונה על שוויון בין המינים במשרד החינוך,

  .oshrale@education.dov.ilדוא"ל 

  

   

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shivion/migdarbeluhshana/International.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shivion/migdarbeluhshana/International.htm
mailto:oshrale@education.dov.il
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  פעילות חברתית וקהילתית 7.9

התכנית הלאומית ללמידה משמעותית   7.9-2  (עה) 
החטיבה העליונה: התכנית  –

להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית 
  באתר מינהל החברה והנוער

המהלך שמוביל משרד מהווה חלק מ חברתית ולמעורבות אישית התכנית להתפתחות
 בעל בוגר ולהיות התלמיד את לטפח למידה משמעותית. מטרת התכניתהחינוך לקידום 

 המסוגלאדם , ערכים בעלו דעת שיקולו עצמי לניהול יכולת בעל, ערך ומשמעות תחושת
 ולמדינה הלחבר, לקהילה ואחריות שייכות מרגיש ,החברתית בסביבתו כהלכה לתפקד

 אישית מחנכת להתפתחות התכנית .ובבנייתן בעיצובן חלק ליטול המוכןכזה ו
הנע  הרצף על ,הלומדים לגיל בהתאם ומתרחבים הולכים במעגלים חברתית ולמעורבות

  .הסביבה ולמען האחר למען לעשייה ועד ושיתוף השתתפות דרך, לסובב מערנות

נוער החברה והבהובלת מינהל והתכנית פותחה בשיתוף כלל המינהלים במשרד 
  ייעוצי.-והשירות הפסיכולוגי

 כחלק מחובת ההיבחנות מופעלתתכנית הבה שתשע"ה היא השנה הראשונה השנת 
. בשנה זו משתתפים בתכנית כל תלמידי כיתות י' ברחבי הארץ, והיא בבחינת הבגרות

  תכנית צומחת.כי"ב -ותלווה אותם גם בכיתות י"א 

    .באתר מינהל החברה והנוער מצוייםהתכנית  פרטי

  : וד באתרע

  קהילתית-חברתית ומעורבות אישית התפתחות – משמעותית למידה ל:"מנכ חוזר -

נוהל האישור וההסדרה של מקומות הפעילות לתלמידים ב"תכניות ל: "מנכ חוזר -
  "המעורבות החברתית

 ה"תשע" חברתית ומעורבות אישית התפתחות" לתכנית המיוחד לחינוך התאמות -

  רשותי התנדבות תחום נהלימ בשכר להשתתפות קריטריונים -

  יסודי העל בחינוך חברתית ומעורבות אישית התפתחותמצגת בנושא  -

 התנסות דוגמאות למקומות -

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/meoravutchev.htm
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בו הצעות לפעילות הכנה לקראת ההתנסות בתחילת השנה, ש סילבוס לכיתה י' -
לליווי ההתנסות במהלך השנה, לביצוע הפרויקט, לשעה הפרטנית ולסיכום שנת 

 ההתנסות.

  

      לפרטים בנושא הטמעת התכנית בבתי הספר אפשר לפנות אל הגב' חנה ארז, 
                                                                   אגף חברתי קהילתי, מינהל החברה והנוער,

                                                      .hanaer@walla.co.il, דוא"ל 03-9180846טל' 
    בנושא פיתוח ותוכן אפשר לפנות אל הגב' עמליה לואין, אגף תכנים, תכניות,

                                 , 02-5603105הכשרה והשתלמויות, מינהל החברה והנוער, טל' 
  .amaliale@education.gov.il דוא"ל

  

  

  

 

 

  

  

  

   

mailto:hanaer@walla.co.il
mailto:amaliale@education.gov.il
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=עובדי הוראה ועובדי חינוך  . 8

  הכשרה ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה    8.2

בקשות להחזר שכר לימוד לשנת    8.2-1(עה) 
  הלימודים התשע"ה

  

החזר שכר לימוד נועד לעודד את עובדי ההוראה ללמוד ולהשתלם במסלולים 
ואר אקדמי רלוונטי להשכלתם תהאקדמיים שבמוסדות להשכלה גבוהה לשם קבלת 

הכללית ולעבודתם המקצועית בהוראה. הקידום המקצועי וההתמחות האקדמית הם 
  יעדים מרכזיים של משרד החינוך במטרה לשפר את איכות ההוראה.

על פי הסכמי העבודה ניתנים מענקי שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה הלומדים 
(א) "מענקי 8בחוזר הוראות הקבע עד/ 8.2-22 במסגרות המתאימות, כמפורט בסעיף

 שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה".

בהתאם לכך עובדי הוראה המלמדים בפועל והלומדים במוסדות להשכלה גבוהה 
  רשאים לבקש החזר שכר לימוד. בישראל

פסי בקשה להחזר שכר לימוד לשנת התשע"ה מפורסמים באתר אגף א' לפיתוח וט
  מקצועי לעובדי הוראה, בכתובת זו: 

httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCMpLrnitsLmituachMiktzoieLkehalimT
fasimLlvdeyeoraaLpchariimudKhtmK==

  

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ורדה בורובסקי,                                                                                     
, 02-5603678מפקחת ארצית, פיתוח מקצועי והסמכת עובדי הוראה, טלפון 

  .vardabo@education.gov.ilדוא"ל 

   

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/NehalimTfasim/OvdeyHoraa/ScharLimud.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/NehalimTfasim/OvdeyHoraa/ScharLimud.htm
mailto:vardabo@education.gov.il
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=עובדי הוראה  . 8

  מנהלים   8.4

התכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר        8.4-1(עה) 
  בשנת הלימודים התשע"ו

  הרקע  .    1

כחלק מהמאמץ המערכתי של המשרד לקידום המנהיגות החינוכית וכחלק 
מההשקעה החיונית בפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה הוקם מכון "אבני 

שתכניות ההכשרה ספרית. המכון, -ראשה", המכון הישראלי למנהיגות בית
,  הוקם כשותפות בין משרד החינוך לבין באחריותו פועלותלמנהלי בתי הספר 

ן "יד הנדיב" והחל לפעול בשנת הלימודים התשס"ח. המכון פועל לקדם את קר
 ,יזוקם ופיתוחם של מנהלי בתי הספרמערכת החינוך ולשפר את הישגיה על ידי ח

  מתוך הכרה בתרומתם המכרעת של המנהלים לאיכות העשייה החינוכית. 

שני מחזורים של תכניות ההכשרה במוסדות האקדמיים  ההפעלה שלבמהלך 
בוצעה הערכה פנימית וחיצונית של התכניות. מהידע שנאסף עולה הצורך 
להדגיש בתכניות ההכשרה את לימוד התכנים העוסקים בתפיסת המנהיגות 

 ם שלהפדגוגית ואת אופן יישומם. בנוסף, גובשה במשרד החינוך מדיניות הערכת
כמו כן נבנו כלי הערכה למנהלי בתי ספר מכהנים בשיתוף עם הוראה. העובדי 

הראמ"ה ובתיאום עם מכון "אבני ראשה", וכן הוגדרו הציפיות ממנהלים 
את הוראה מגדירה את הכישורים והעובדי  ם שלחדשים. מדיניות הערכת

המיומנויות הנדרשים ממנהלי בתי הספר ומחייבת התאמה של התכנים בתכניות 
  הלים.ההכשרה  למנ

 משרד החינוךשלקראת שנת הלימודים התשע"ה, בעקבות הרפורמה החינוכית 
ובעקבות תהליך הלמידה  עקבות מעבר בתי הספר לניהול עצמי, במוביל

הוחלט לעדכן את הדרישות, את התכנים  ,מקיים המתמשך שמכון "אבני ראשה"
התכנית ואת דרכי ההפעלה של התכניות להכשרת מנהלים לבתי הספר בישראל. 

המעודכנת מדגישה את האוטונומיה של בתי הספר, את מתן האמון במערכת 
  ואת המנהיגות החינוכית. 
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  משך התכנית, היקפה ומוסדות ההכשרה שבהם תתקיים    . 2

בשנת הלימודים התשע"ו תילמד "התכנית החדשה והמעודכנת להכשרת מנהלים 
  והמוסדות האקדמיים.במוסדות האקדמיים" של מכון "אבני ראשה" 

  משך התכנית   2.1

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

  במהלך חופשת הקיץ. 2015הלימודים בשנה"ל התשע"ו יחלו בחודש יולי 

  

   פריסת  ימי הלימוד במהלך שנת הלימודים   2.2

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

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

  

  מסגרות למידה בתכנית ההכשרה   2.3

הלמידה תתבצע בשני אתרים: במוסד המכשיר ובבית הספר הקולט. 
מידה יתקיימו בשני האתרים כך שיפרו זה את זה ויעשירו את תהליכי הל

  הידע היישומי של פרח הניהול. 

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

  

    מוסדות ההכשרה המועמדים לקיים את התכנית    2.4

  הממלכתימוסדות לעובדי הוראה המלמדים בחינוך   א.

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

שתיים. הלימודים יתקיימו בימי רביעי. פרטים נוספים אפשר 
 או בדוא"ל 050-2234902לקבל בטלפון 

hameirie@gmailKcom. ג' באב -לימודי הקיץ בתכנית יחלו ב
 .9.8.2015"ד באב התשע"ה, בכיסתיימו ו ,19.7.2015התשע"ה, 

. תיפתח 84105שבע -, באר653גוריון בנגב, ת"ד -אוניברסיטת בן ·
קבוצת לימוד אחת. הלימודים יתקיימו בימי שני. פרטים 

 ל"בדוא או 08-6461875/7נוספים אפשר לקבל בטלפון 

mailto:hameirie@gmail.com
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kidum@bguKacKil. בכ"ה בתמוז  יחלו בתכנית הקיץ לימודי
 .30.7.2015התשע"ה,  י"ד באב ב יסתיימוו ,12.7.2015 התשע"ה,

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

תיים. הלימודים יתקיימו בימי שני. פרטים נוספים אפשר או ש
 .teachers@openuKacKil  או בדוא"ל 09-7781512לקבל בטלפון 

, 5.7.2015בי"ח בתמוז התשע"ה,  יחלו בתכנית הקיץ לימודי
 .22.7.2015 ו' באב התשע"ה,-ב יסתיימוו

. 62507אביב -, תל149הקיבוצים', דרך נמיר מכללת 'סמינר  ·
ביום שלישי  למדתיפתחנה שתי קבוצות לימוד, קבוצה אחת ת

וקבוצה שנייה ביום רביעי. פרטים נוספים אפשר לקבל בטלפון 
    .mituach_men@smkbKacKil=או בדוא"ל 03-6902374

  .2015ית יתקיימו במהלך חודש יולי לימודי הקיץ בתכנ

  

  דתי-מוסדות לעובדי הוראה המלמדים בחינוך הממלכתי  ב.

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

 ל "בדוא או 02-6750751נוספים אפשר לקבל בטלפון 
avrahamia@macamKacKil.  לימודי הקיץ בתכנית יחלו בי"ד

ז' באב התשע"ה, -ויסתיימו ב ,1.7.2015בתמוז התשע"ה, 
23.7.2015.  

מכללת שאנן, המכללה האקדמית הדתית לחינוך, רחוב הים  ·
וד . תיפתח קבוצת לימ26109, קריית שמואל, חיפה 7התיכון 

אחת מעורבת של נשים וגברים. הלימודים יתקיימו בימי רביעי. 
=לאו בדוא" 04-8780023פרטים נוספים אפשר לקבל בטלפון 

levison@macamKacKil.  לימודי הקיץ בתכנית יתקיימו במהלך
 .2015חודש יולי 

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

 הלימודים יתקיימו בימי שני. פרטים נוספים  בלבד.

                                ל"בדוא או 08-9485676אפשר לקבל בטלפון 
mor-c@orotKacKil.  לימודי הקיץ בתכנית יחלו בי"ח בתמוז

 .23.7.2015ז' באב התשע"ה, -, ויסתיימו ב5.7.2015התשע"ה, 

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

mailto:kidum@bgu.ac.il
mailto:teachers@openu.ac.il
mailto:Pituach_men@smkb.ac.il
mailto:avrahamia@macam.ac.il
mailto:levison@macam.ac.il
mailto:mor-c@orot.ac.il
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  .     מטרות התכנית3

ואפקטיבית של פרחי הניהול לתפקידם כמנהלי בתי ספר הכשרה מעשית    3.1
  הממוקדים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה

יצירת מחויבות בקרב פרחי הניהול לקבל על עצמם תפקיד של מנהל בית     3.2
  ספר

בוגרי התכניות יהיו עתודה של מועמדים לתפקיד מנהל בית ספר כמתחייב   3.3
  בכישורי הסף למכרזי הניהול המפורטים להלן: 

  כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה

"נוהל (ב), 7ד/בחוזר הוראות הקבע ע 8.4-18התנאים מפורטים בסעיף 
שמיים" (להלן: חוזר מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך ר

  המנכ"ל לעניין מינוי מנהלים).                   

למשרת ניהול בבית ספר יסודי  יעמוד בדרישת הניסיון בהוראה  הערה:
שנים לפחות  5) מי שיש לו ניסיון בהוראה בפועל של 1, סעיף א.3(נספח 

יסודיים בארץ בהיקף המזכה בוותק בהוראה  בבתי ספר יסודיים או על
בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה. החלופות א' וב' של סעיף זה ו

  מבוטלות.

  החוזר מצוי באתר בכתובת זו:

httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCMpLApplicationsLMankalL
btsMedorimLULU-4LeoraothevaLh-OMN4-T-N-U-4-NUKhtmK==

ניהול לכל מוסדות החינוך החל משנת  במכרזיתנאי הסף להשתתפות 
הלימודים התשס"ה הם: תעודת סיום של התכנית להכשרת מנהלים או 
תואר שני במינהל החינוך או תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך או 

-ספרית (אשר נלמד בשנים התשס"ח-תואר שני ייעודי במנהיגות בית
  כללת אחווה).אביב ובמ-התשס"ט באוניברסיטאות בר אילן ותל

הוראה זו, אשר מאפשרת תואר שני במינהל החינוך או בניהול  הערה:
וארגון מערכות חינוך או תואר שני ייעודי במנהיגות בית ספרית כחלופה 
לתעודת סיום של התכנית להכשרת מנהלים, אינה תקפה למי שהחל את 

ך החל לימודיו לתואר שני במינהל חינוך או בניהול וארגון מערכות חינו
 משנת הלימודים התשע"ב ואילך.

התכנית להכשרת מנהלים , "5בחוזר הודעות עב/ 8.4-1כפי שפורסם בסעיף 
", החל משנת הלימודים התשע"ד-התשע"ג הלימודיםלבתי הספר בשנות 

התשע"ג ולמשרות שתאוישנה בשנים הבאות נדרשת תעודת סיום (או 
ת מנהלים במוסדות אישור זכאות לתעודה) של "התכנית החדשה להכשר

האקדמיים" של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים, כתנאי סף 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-4/HoraotKeva/K-2014-7-1-8-4-18.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-4/HoraotKeva/K-2014-7-1-8-4-18.htm


  הודעות                                                                                                                            
  

  2014אוקטובר ב 7, ההתשע"י"ג בתשרי , 2/הע"ל מנכ חוזר                                                       

  

22 

להשתתפות במכרזי ניהול לכל מוסדות החינוך. יצוין כי מי שטרם סיים 
ייחשב כמי  ),ד"התשע( 2014לימודיו בתכנית, אך החל ללמוד בתכנית ביולי 

 תשע"ה.ה בשנת הלימודיםלמשרות שתפורסמנה  שעומד בתנאי סף זה 

גם מסיימי תואר שני במינהל החינוך או תואר שני בניהול  –למען הסר ספק 
וארגון מערכות חינוך נדרשים ללמוד בתכנית זו כתנאי סף להשתתפות 

. הוראה זו תחול על מי שהחל לימודיו החינוךבמכרזי ניהול לכל מוסדות 
משנת  לתואר שני במינהל חינוך או בניהול וארגון מערכות חינוך החל

  הלימודים התשע"ב ואילך.

תואר שני אקדמי כתנאי סף למכרזי  נדרשהחל משנת הלימודים התשע"ד 
  ניהול גם למשרות ניהול בבתי ספר יסודיים. 

  

  אוכלוסיית היעד להרשמה לתכנית להכשרת מנהלים   .   4

לקראת שנת הלימודים התשע"ו יכולים להגיש מועמדותם מי שעומדים בתנאים 
  :האלה

יסודיים (מכיתה א' עד כיתה -עובדי הוראה קבועים בבתי ספר יסודיים ועל    4.1
שנים לפחות, ובעלי תואר  4י"ב, כולל), בעלי ניסיון בהוראה בבתי ספר של 

אקדמי שני, תעודת הוראה ורישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק 
  בהוראה. 

י שני, תעודת הוראה עובדי הוראה שאינם קבועים, בעלי תואר אקדמ    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 

ים ללמד הלימודים התש"ע. בעת הגשת המועמדות לתכנית על המועמד
יסודי (עד כיתה י"ב, כולל) בהיקף של שליש משרה -בבית ספר יסודי או על

  לפחות.

עובדי הוראה בעלי תואר אקדמי שני, בעלי תעודת הוראה ורישיון הוראה      4.3 
קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה ובעלי ותק של שנתיים לפחות בהוראה 

יתה י"ב, כולל), בתנאי שהם יסודי (מכיתה א' עד כ-בבית ספר יסודי או על
שנים לפחות במערכת החינוך או במערכת  5בעלי ניסיון ניהולי מוכח של 

וכן שבמסגרת  עובדים, 30-אחרת שבה ניהלו צוות המונה לא פחות מ
בהנחיה/בהוראה של עובדים,  תפקידם כמנהלים צברו ניסיון בהדרכה/

ן בעבודה ניהולית ועבודתם הניהולית נעשתה בהיקף מלא. להוכחת הניסיו
יש להציג אישור מהממונה על משאבי אנוש במקום העבודה. בעת הגשת 

יסודי -המועמדות לתכנית על המועמדים ללמד בבית ספר יסודי או על
  (מכיתה א' עד כיתה י"ב, כולל) בהיקף של שליש משרה לפחות. 
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  הערות 

ים או התכנית אינה מתאימה למנהלי בתי ספר בעלי ותק של שלוש שנ  א.
בחוזר  4-16יותר בניהול. מנהלים בעלי ותק כזה מוזמנים לעיין בסעיף .

"נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות  (ב),7הוראות הקבע עד/
: "כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול 3חינוך רשמיים", בנספח 

  החוזר מצוי באתר בכתובת זו: פנויה".

httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCMpLApplicationsLMankalL
btsMedorimLULU-4LeoraothevaLh-OMN4-T-N-U-4-NUKhtmK==

בלו לתכניות להכשרת מנהלים יהיו חייבים להמציא כל המועמדים שיתק  ב.
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).

כתב לכך מועמד שנמצא בחל"ת מבית ספרו יהיה חייב להמציא אישור ב  ג.
שילמד בבית ספר בשנת הלימודים התשע"ו בהיקף של שליש משרה 
לפחות. תנאי לתחילת הלימודים בתכנית יהיה אישור ממנהל בית הספר 

  על שיבוצו במערכת הלימודים.

ועדת חריגים להגשת מועמדות לתכנית תתקיים בראשות המנהלת הכללית של 
  משרד החינוך או מי מטעמה.

  

  מיון ונוהלי ההרשמה לתכנית הכשרת המנהליםתהליך ה .     5

ההרשמה היא מקוונת. הטפסים הנדרשים להגשת מועמדות נמצאים      5.1
 ./httpWLLwwwKavneyroshaKorgKilבאתר מכון "אבני ראשה" שכתובתו 

הטפסים ימולאו על ידי המועמדים ויישלחו באופן ממוחשב, למעט 
  .02-6544744התעודות הנדרשות, שיש להעבירן באמצעות פקס' 

לעיל יקבלו הודעה  4פונים שאינם עומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף    5.2
  על כך ולא ימשיכו את תהליך המיון.

לעיל יקבלו הודעה על  4יף פונים העומדים בתנאי הסף המפורטים בסע    5.3
  מעבר לשלבי המיון הכוללים ארבעה רכיבים ומפורטים להלן:

  שאלון פרטים אישיים  א.

  חוות דעת של מנהל בית הספר   ב.

   

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-4/HoraotKeva/K-2014-7-1-8-4-18.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-4/HoraotKeva/K-2014-7-1-8-4-18.htm
http://www.avneyrosha.org.il/
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 חוות דעת של המפקח הכולל  ג.

 מרכז הערכה.   ד.

  : זההציון הסופי של תהליך המיון יקבע על פי השקלול ה  5.4

  שאלון פרטים אישיים – 25%

  חוות דעת מנהל – 15%

  .מרכז הערכה – 60%

על ידי מכון  2015תשובות סופיות למועמדים תינתנה במהלך חודש אפריל   5.5
 "אבני ראשה" (ולא על ידי מוסדות ההכשרה עצמם).

כתנאי הכרחי להשלמת תהליך הרישום נדרשים המועמדים לשלוח בפקס      5.6
  המסמכים  האלה: או במייל את

  אר שניתעודת תו    -

  תעודת הוראה   -

  רישיון הוראה.    - 

מועמד לתכנית להכשרת מנהלים שאין ברשותו רישיון הוראה קבוע 
או רישיון לעיסוק בהוראה ישלח את המסמכים המפורטים בקישור 

  הבא:

httpWLLwwwKavneyroshaKorgKilL_layoutsLsideosLtrainLTeaching
procedures_for_granting_licensesKpdf,    

י בצירוף טופס בקשה לרישיון, לכתובת הדואר האלקטרונ
cours_mnahelem@educationKgovKil  '02-5604809או לפקס.  

  מנהל מכהן ישלח כתב מינוי.    -

עובד הוראה המבקש להציג את מועמדותו לתכנית להכשרת מנהלים    5.7
התשע"ה, ימלא באופן מקוון את טופס ההרשמה. מיום ראשון, ט' בחשוון 

, לאחר קליטת 24.11.2014, ועד יום שני, ב' בכסלו התשע"ה, 2.11.2014
הטפסים במערכת, יקבל המועמד הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת שציין 

  בטופס ההרשמה, כולל העתק הטופס שמילא.

המועמדים שאושרה עמידתם בתנאי הסף לקבלה לתכנית יוזמנו למפגש     5.8
העוסק בהתנסויותיהם בהוראה. מטרת השאלון  ארצי שבו ימלאו שאלון

לבדוק את אופן התמודדותם עם אירועים שונים ועם דילמות בתחום 
  עיסוקו של עובד ההוראה.

http://www.avneyrosha.org.il/_layouts/Videos/train/Teachingprocedures_for_granting_licenses.pdf
http://www.avneyrosha.org.il/_layouts/Videos/train/Teachingprocedures_for_granting_licenses.pdf
mailto:cours_mnahelem@education.gov.il
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השאלון יכלול שאלות פתוחות על התנסויות בעבר ובהווה, והמועמד 
  ימלא  אותו באופן ידני.

טבת , ביום ראשון, י"ג בבלבד אחד במועדמילוי השאלון יתקיים 
. הודעה על מקום המפגש הארצי תימסר בהמשך 4.1.2015התשע"ה, 
  למועמדים.

ממכון "אבני ראשה" הודעה בדואר האלקטרוני  יקבלמנהל בית הספר    5.9
הכוללת קישור לטופס חוות הדעת המקוון. על המנהל למלא את חוות 

. 8.1.2015דעתו על המועמד לא יאוחר מיום חמישי, י"ז בטבת התשע"ה, 
אם המנהל חדש בתפקידו וזוהי שנתו הראשונה בניהול בית הספר, או אם 
המועמד חדש בבית ספרו וזוהי שנת עבודתו הראשונה בו, יעביר המכון 
העתק נוסף של טופס חוות הדעת למנהל שקדם למנהל הנוכחי בתפקיד, 
ואשר הכיר את המועמד. במקרה  זה תידרשנה למועמד שתי חוות דעת 

המועמד מכהן כמנהל, ישלח המכון את טופס חוות הדעת של מנהל. אם 
  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 הודעה בדואר אלקטרוני הכוללת קישור   5.10
שאותו ימלא באופן מקוון. על המפקח הכולל למלא לטופס חוות הדעת, 

  .9.2.2015את הטופס לא יאוחר מיום ראשון, י"ט בשבט התשע"ה, 

טופס חוות הדעת ימולא על ידי המפקח עצמו. אין לשתף את  הערה:
  המועמד בכתיבת ההערכה או בתוכנה.

המועמדים ישתתפו במרכז הערכה אשר בנוי מכמה תחנות שבמסגרתן    5.11
  ידרשו להביא לידי ביטוי יכולות וכישורים הנדרשים מפרח ניהול.י

מרכזי ההערכה יתקיימו בפריסה ארצית ובמועדים שונים במהלך 
. הודעה על המועד והמיקום תימסר 2015החודשים ינואר ופברואר 

  בהמשך למועמדים שאושרה עמידתם בתנאי הסף לקבלה לתכנית.

טופסי ההרשמה ו/או ימלאו את טופסי מועמדים שלא ימלאו כראוי את   5.12
ההרשמה באופן ידני ולא באמצעות המחשב ו/או לא ישלחו תעודות 
כנדרש ו/או לא ישלחו את האישורים הנדרשים עד התאריך הנקוב ו/או 
לא תגיע חוות דעת מנהל עבורם ו/או לא יגיעו למועד מילוי שאלון ביוגרפי 

בקשתם, והם ייגרעו מתהליך  לא תטופל –ו/או לא ישתתפו במרכז הערכה 
  המיון.

  

   



  הודעות                                                                                                                            
  

  2014אוקטובר ב 7, ההתשע"י"ג בתשרי , 2/הע"ל מנכ חוזר                                                       

  

26 

  ערעורים  .    6

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 בעבר יוכל להציג שוב את מועמדותו, בתנאי 
מיום שלישי, י' בכסלו שיצרף את אישורו החתום של מנהל המחוז לא יאוחר 

. אם מנהל המחוז לא יאשר את הבקשה, עליו לפרט 2.12.2014התשע"ה, 
  נימוקים לסירוב.

כנית ההכשרה של עובד הוראה שמועמדתו לת לפיה שעברה,  השנהמן  ההנחיה
יוכל להגיש את מועמדתו רק בחלוף שנתיים  נדחתה "אבני ראשה"מכון 

 .מבוטלת – מועמדותו הקודמת  מהגשת
גם  ותונדחתה בשנה שעברה יוכל להגיש את מועמד ואשר מועמדותעובד הוראה 

  .המחוז מנהל של אישורו את שיצרף בתנאיבשנה שלאחר מכן, 

  

  ומסגרתהתכנית הלימודים  .     8

תכנית הלימודים מבוססת על עקרונות הקול הקורא "פיתוח והפעלת התכנית 
  החדשה להכשרת מנהלים במוסדות האקדמיים" של מכון "אבני ראשה".

  לשנת התשע"והמעודכנת עקרונות התכנית    8.1

מנהיגות פדגוגית תהווה את  – מנהיגות פדגוגית ושיפור בית ספרי ·
ציר הלמידה המרכזי בתכנית ההכשרה. התכנית תספק ידע עדכני 
ויישומי בתחום זה, ובמיוחד בנושא הקשר שבין שיפור החינוך, 
ההוראה והלמידה והישגי התלמידים ובין תפקידו של מנהל בית 

  הספר. 

במרכזה של התכנית עומדת למידה המבוססת  – למידה התנסותית ·
ל מעורבות, התנסות ויישום בבתי הספר הקולטים, כמו גם ע

הבחנה בין למידה כיתתית לבין ההתנסות אין במוסדות המכשירים (
  המעשית). גופי הידע העיוני ישלימו את הלמידה ההתנסותית.

תהליכי הלמידה  – פיתוח זהות מקצועית אישית של פרחי הניהול ·
  וביכולת להעריכם.ימוקדו בבניית הכישורים של פרח הניהול 

התכנים, המתודות ומסגרות הלמידה ישמשו  – מכוונות לניהול ·
לבניית היכולות של כל פרח ניהול באופן דינאמי ובהתאמה לצרכיו, 
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כדי לכוונו לקחת על עצמו תפקיד של מנהל בית ספר ולהכינו באופן 
  מיטבי לתפקיד.

  נושאי החובה בתכנית   8.2

  והלמידהשיפור החינוך, ההוראה   -

  ניהול צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי  -

  עיצוב תמונת העתיד של בית הספר  -

  ניהול הארגון.  -

  

  חובות המשתתפים בתכנית  .    9

המשתתף בתכנית חייב למלא את כל המשימות שתוטלנה עליו במסגרת      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.

לקראת סיום תכנית ההכשרה יידרש כל פרח ניהול לבצע משימה מסכמת   9.4
ולעמוד בה בהצלחה. מטרת המשימה לבחון את יכולת התמודדותו עם 

ניהוליות מורכבות. משימה זו הינה חיצונית ואחידה לכל מסיימי  משימות
  תכניות ההכשרה ומהווה תנאי לקבלת תעודת בוגר התוכנית. 

"אבני ראשה", להפסיק את   9.5 מוסד ההכשרה רשאי, בתיאום עם מכון 
לימודיו של משתתף בתכנית אם  לא עמד בחובות המוטלות עליו או אם 

עובד הוראה המיועד לתפקידי הנהגה  התנהג בצורה שאינה הולמת
  חינוכית.

מועמד שקיבל אישור על השתתפות בתכנית ואין באפשרותו ללמוד חייב    9.6
  להודיע על כך בכתב באופן מידי למוסד ההכשרה ולמכון "אבני ראשה".

      

  .   תעודת סיום וגמולי השתלמות10

המשתתף בתכנית עם סיום לימודיו ולאחר שעמד בכל החובות, יקבל   10.1
  תעודה של בוגר התכנית להכשרת מנהלים.

קבלת התעודה עם סיום החובות בתכנית אינה מקנה קביעות בניהול   10.2
למנהל בית ספר הנמצא בתקופת ניסיון, ואינה מבטיחה משרת ניהול 
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לעובד הוראה שאינו מנהל, אולם היא עונה על הדרישות להכשרה לניהול 
ף למכרזי ניהול כפי שפורסמו בחוזר המנכ"ל בית ספר כחלק מתנאי הס

  לעניין מינוי מנהלים.

המשתתפים בתכנית יקבלו גמולי השתלמות על לימודיהם לפי חישוב    10.3
אישי, בהתאם להסכמי השכר בנדון. הלימודים המוכרים לגמול יסווגו 

  לשעות השתלמות, עם ובלי ציון בהתאם למהותם, כמקובל בעניין זה.

  

  ים וסיוע לתלמידים.   תנא11

  מועמד שיתקבל לתכנית להכשרת מנהלים יזכה לסיוע כמפורט להלן:

התכניות להכשרת מנהלים תמומנה על ידי מכון "אבני ראשה".   11.1
  ש"ח לתכנית. 3,300המתקבלים לתכנית ישלמו שכר לימוד חלקי בסך 

ליום  ספרו בהתאמה-יום חופשי מהוראה ייקבע למורה על ידי הנהלת בית  11.2
  הלימודים בתכנית.

פי דיווח בהתאם -הוצאות נסיעה לצורך לימודים תוחזרנה לתלמידים על  11.3
  לנהלים המקובלים לגבי מורים בהשתלמויות.

  

בשאלות ולבירורים אפשר לפנות אל הגב' רויטל נחום,                                                                           
רכזת תחום עתודת מנהלים במכון אבני ראשה,                                                      

,                02-6544744פקס'  ,02-6333209, טל' 91390, ירושלים 39137ת"ד 
 .rishum@avneyrosha.org.ilדוא"ל 

  

  =

mailto:rishum@avneyrosha.org.il
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  תכניות לימודים  . 9

  חינוך גופני   9.3

  תשע"ההיום ההליכה העולמי בשנה"ל       9.3-2(עה) 

במסגרת שיתוף הפעולה בין משרד החינוך, משרד הבריאות ומשרד התרבות והספורט, 
  .2014בנובמבר  11בתאריך י"ח בחשוון התשע"ה,  יום ההליכה העולמייתקיים 

הן פיתוח מודעותם של התלמידים לחשיבות הפעילות העולמי מטרות יום ההליכה 
ובריא. הפעילות ביום זה  הגופנית בכלל וההליכה בפרט וקידום אורח חיים פעיל

מספקת הזדמנות להסביר לתלמידים את חשיבות ההתמדה בפעילות גופנית מצטברת 
  דקות מדי יום. 60בת 

במהלך יום זה מנהלי בתי הספר מתבקשים לארגן פעילויות הליכה בבית הספר ו/או 
לחינוך מחוצה לו וכן הפסקות פעילות. פעילויות אלה יאורגנו ויודרכו על ידי המורים 

  גופני, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות המפורסמות בחוזרי המנכ"ל.

בתום פעילות יום ההליכה המורים לחינוך גופני מתבקשים לדווח למפקחים על החינוך 
  הגופני על מספר התלמידים שלקחו חלק בפעילות בבית ספרם.  

  

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

  .anatpi@education.gov.il, דוא"ל 03-6896136טל' 

   

mailto:ofershi@netvision.net.il
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  חינוך לערכים    9.4

  יום הזיכרון התשעה עשר ליצחק רבין   9.4-1(עה) 

   כללי     .1

שנים להירצחו של ראש הממשלה ושר  19בשנת הלימודים התשע"ה נציין     1.1
-הביטחון יצחק רבין ז"ל. על פי "חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז

י"ב בחשוון. השנה " מצוין יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין ביום 1997
  .2014בנובמבר  5יחול יום זה ביום רביעי, 

לחוק קובע כי "הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל יורדו  2סעיף     1.2
  לחצי התורן", והוא חל על כל המוסדות החינוכיים.

לחוק קובע כי "בבתי הספר יצוין יום הזיכרון: (א) בפעולות שבהן  5סעיף     1.3
ין; (ב) בפעולות שתוקדשנה לחשיבות יועלו דמותו ופועלו של יצחק רב

הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה". סעיף זה חל על 
  כל בתי הספר בכל הזרמים והמגזרים. 

 

   מה נזכור ואיך נזכור מרכזי:חינוכי ההנושא ה      .2

זכור ואיך נ"מה המרכזי שמומלץ לעסוק בו השנה הוא החינוכי הנושא   2.1
מותאם לנושא המערכתי שהוכרז על ידי משרד החינוך: זכור". הנושא נ

 "האחר הוא אני", כחלק מהמחויבות לבניית חברת מופת במדינת ישראל.
שבהם עוסק חוק יום הזיכרון: דמותו  המהותייםמתקשר לנושאים  ואה

 ,של יצחק רבין כמנהיג שהקדיש את חייו לקידומה של מדינת ישראל
הלגיטימיות של הבעת עמדות ו דמוקרטיה בישראל  חשיבות קיומה של

ותפיסות שונות כחלק מעיצובו של זיכרון קולקטיבי ממלכתי. יום הזיכרון 
מהווה הזדמנות חינוכית לברר עם התלמידים מהו תפקידה של המדינה 
ומהו תפקידו של האזרח במסגרת דמוקרטית בכינון חברה התרה אחר 

לקולות השונים והמגוונים הקיימים  המאחד והמשותף, תוך מתן ביטוי
  בתוכה. 

יום הזיכרון מהווה הזדמנות לשיח על חשיבותם של סובלנות, הבנה ושיתוף   2.2
פעולה בין כלל מעגלי החברה. הערכה החינוכית שתעמוד לרשות צוותי 

(ראה ס"ק  ) כוללת עיסוק במעגל ה"עצמי" (עיסוק בזיכרון 5החינוך 
יסוק בזיכרון של הזולת) ובמעגל "הקהילה האישי), במעגל ה"אחר" (ע
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והחברה" (עיסוק בזיכרון קולקטיבי) והיא מזמינה את התלמידים לקחת 
חלק בחשיבה על אודות עיצובו של הזיכרון הקולקטיבי ביום הזיכרון 

  ליצחק רבין. 

  

   פעילויות במוסדות החינוך.     3

במהלך יום הזיכרון תתקיים פעילות חינוכית בכיתות או במסגרות    3.1
 אחרות. 

 בפעילויות שתתקיימנה בבית הספר ישתתפו כל התלמידים.     3.2

אין לקיים ביום זה טיולים או פעילויות אחרות שאינם קשורים ליום     3.3
 רבין.יצחק הזיכרון ל

מומלץ ביותר לקיים במהלך היום טקס מוסדי. בטקס, כמו ביתר    3.4
הפעילויות, יובאו לידי ביטוי שני הנושאים הייחודיים המוזכרים בחוק 

לעיל), ואין להסתפק באחד מהם בלבד. כמו כן במהלך היום  1.3(ס"ק 
יתקיים שיעור חינוך. בבתי הספר הדתיים ילמדו משניות, יאמרו פרקי 

 יערך תפילה לעילוי נשמתו של יצחק רבין ז"ל. תהילים ות

בנוסף על הפעילות הכיתתית, השכבתית והמוסדית מומלץ ליזום ולקיים     3.5
ביום הזיכרון ובימים הסמוכים לו פעילויות משותפות עם הורים, עם בתי 

  ספר ממגזרים שונים, עם מתנ"סים ועם גורמי קהילה.

  

  נושאים לדיון חינוכי    .4

הזיכרון יוקדש לפעילויות לימודיות וחינוכיות שונות, תוך התאמה לנתוניו יום 
  הייחודיים ולמאפייניו של כל מוסד חינוכי, ותוך התייחסות לנושאים האלה:

חובתם של כל האזרחים, ללא הבדל השקפה, לכבד את חוקי המדינה   א.
  ולקיימם.

היחידה הדרך הדמוקרטית היא הדרך ההכרה כי בחברה הישראלית   ב.
לקבלת הכרעות מעשיות. דיון במחלוקות שעל סדר היום הציבורי הוא 
הכרחי, ובכלל זה הכרחי לתת אפשרות למיעוט להשמיע את עמדותיו ואף 
את מחאתו, אך חובה על כלל האזרחים והקבוצות בחברה להכריע על פי 

  כללי המשחק הדמוקרטיים, לכבד ולקיים את חוקי המדינה.

  עת באופן חמור בערכי מוסר יהודיים ואוניברסליים. האלימות פוג  ג. 

שימוש באלימות בענייני הציבור והמדינה מהווה סכנה לקיום העם היהודי   ד. 
 במדינתו ולחברה הישראלית בכללותה. 
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רצח מנהיג נבחר כמוהו כ"התנקשות" ביציבות המדינה ובמשטר   ה. 
 הדמוקרטי וכפגיעה בכל אזרחיה.

העיסוק בדמותו ובפועלו של יצחק רבין יש להדגיש את היותו ו.    במסגרת 
פטריוט יהודי וישראלי. יש להזכיר את  עשייתו הרבה למען המדינה והעם 
במהלך מסלול חייו: בנעוריו לחם בפלמ"ח ובמלחמת העצמאות היה מפקד 
ומפורצי הדרך לירושלים הנצורה. יש לספר על שירותו הארוך בצה"ל ועל 

כ"ל שהוביל לניצחון במלחמת ששת הימים ולאיחודה של תפקידו כרמט
ירושלים. רבין נשא את "נאום הר הצופים" המפורסם, שימש כשגריר 
ישראל בארה"ב, חתם על הסכמי הביניים עם מצרים בכהונתו הראשונה 
כראש הממשלה, חידש את ההשקעות בתשתיות ובחינוך, חתם על הסכם 

הגיע להסדר עם הפלשתינאים השלום עם ירדן והוביל את המהלך ל
 במסגרת כהונתו האחרונה כראש הממשלה, שבעיצומה נרצח.

  

  השתלמויות, חומרי למידה וסיורים    . 5

חומרים להכנת פעולות חינוכיות ולבניית הטקסים עומדים לרשות צוותי    5.1
  האלה: יםהחינוך באתר

 אזרחי וחיים משותפים המצוי בכתובת זו:אתר המטה לחינוך  -
httpWLLcmsKeducationKgovKilLeducationcmsLunitsLmazkirut_pedago===

gitLrabinL  

=אתר מינהל החברה והנוער המצוי בכתובת זו: -
httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCMpLrnitsLkoarL==

    אתר מרכז רבין המצוי בכתובת זו:  -
httpWLLwwwKrabincenterKorgKilLtebLeeLaefaultKaspxK==

חינוכיות והצעות לפעילויות בהתאם לנושא באתרים אלו יפורסמו כרזות 
  השנתי.

בחודש הקרוב תישלח לבתי הספר ערכת למידה שהופקה על ידי המשרד    5.2
בשיתוף עם מרכז רבין. הערכה כוללת מכתב הסבר על השימוש באתר 

לעיל), כרזה ודפי פעילויות  3.1לציון יום הזיכרון ליצחק רבין (ראה ס"ק 
לימוד המותאמים לכל הגילים והמגזרים, נלוות לה. באתר חומרי 

יסודי. מומלץ להיעזר גם בערכות הנמצאות בבית -יסודי ועד העל-מהקדם
ממחלוקת לשיח"  –הספר משנים קודמות: "על פרשת דרכים 

 ו"ממחלוקת לשיח במגוון דרכים".

המטה לחינוך אזרחי מקיים השתלמויות, ובמסגרתן יוקדש פרק זמן    5.3
יום הזיכרון לרבין. לפרטים נוספים  אפשר לפנות אל  להיערכות לקראת

https://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedago%20%20%20git/rabin/
https://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedago%20%20%20git/rabin/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/
http://www.rabincenter.org.il/Web/He/Default.aspx
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הרפרנטים של המטה לחינוך אזרחי במחוז או אל הגב' דנה פרידמן, 
  .050-6289268מנהלת המטה לחינוך אזרחי בירושלים, טל' 

מינהל חברה ונוער יקיים השתלמויות הכנה לקראת יום הזיכרון. לפרטים    5.4
ינוביץ', מנהלת מרכז הדרכה ארצית, טל' אפשר לפנות אל הגב' אילנה רב

03-9180808/9.  

חומרי הלמידה שהפיק המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים (כיישום של    5.5
דוח קרמניצר) ליום זה, חומרים והפעלות משנים קודמות וכן חומרי 
למידה שנכתבו על ידי ארגונים וגופים נוספים נמצאים  באתר המטה 

  בכתובת זו: 
httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCMpLrkfTpLmazkirut_ped

agogitLmate=K==

פי חוק לשמר את מורשתו של יצחק רבין, -מרכז יצחק רבין, האמון על     5.6
רצח פוליטי לא יישנה, פתוח בכל להנציחו ולהפיק את הלקחים כדי ש

ימות השנה. המרכז מציע ימי עיון הכוללים סיור חווייתי ב'מוזיאון 
הישראלי' וכן סדנאות חינוכיות בנושאים דמוקרטיה, חברה ישראלית 
ומנהיגות. לפרטים אפשר לפנות למרכז באמצעות הדואר האלקטרוני 

, או בפנייה טלפונית אל  הגב' רוני info.rabincenter.org.ilבכתובת 
  .054-4905916ברן, טלפון -שכטר

  

    ואירועים ממלכתיים טקסים    . 6

יתקיימו ביזמת הרשויות המקומיות, מתנ"סים  שיח-אירועים, טקסים ורבי
  וועדי הורים יישוביים. 

טקס פתיחת יום הזיכרון ליצחק רבין, "נר יצחק", יתקיים ביום שלישי,     6.1
, בבית הנשיא 17.00, בשעה 2014בנובמבר  4י"א בחשוון התשע"ה, 

בירושלים. הטקס יתקיים במעמד נשיא המדינה ובהשתתפות שרים, חברי 
שם יצחק -כנסת, חיילים וכן בהשתתפות תלמידים מבית הספר היסודי על

  ת (ההשתתפות על פי הזמנות). רבין מנתיבו

טקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל בירושלים יתקיים ביום רביעי, י"ב      6.2
, במעמד נשיא המדינה, 15.00בשעה  2014בנובמבר  5בחשוון התשע"ה, 

ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת ונשיא בית המשפט העליון, חברי כנסת, 
  מופק על ידי מרכז ההסברה.אישי ציבור ומשפחת רבין.  הטקס מאורגן ו

ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק     6.3
רבין, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה ויושב ראש הכנסת תתקיים 

, במשכן 17.00, בשעה 2014בנובמבר  5ביום רביעי, י"ב בחשוון התשע"ה, 
  הכנסת בירושלים.

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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ר יצחק רבין תיערך ביום רביעי, י"ב בחשוון עצרת נוער מרכזית לזכ    6.4
, במעמד שר החינוך, הרב שי 20:00, בשעה 2014בנובמבר  4התשע"ה, 

פירון והנהלת משרד החינוך. העצרת תתקיים במרכז יצחק רבין בתל 
  אביב. 

העצרת תיערך על ידי מינהל החברה והנוער. האירוע ישודר בטלוויזיה 
 החינוכית והממלכתית. 

סיורים במסלולים הקשורים בתולדות חייו ובמורשתו של יצחק רבין ז"ל      6.5
. הסיורים 2014בנובמבר  6יתקיימו ביום חמישי, י"ג בחשוון התשע"ה, 

נערכים ללא תשלום על ידי קק"ל בשיתוף עם מרכז יצחק רבין. רישום 
  .1-800-350-550קבוצות לאירוע בטלפון 

  

                                                                                         אל לפרטים אפשר לפנות
                                                           מנהלת המטה לחינוך אזרחי, הגב' דנה פרידמן, 

  . 050-6289268ל' ט
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  מקצועות הלימוד   9.7

המים של שטוקהולם" תחרות "פרס      9.7-1 (עה)
  2015לנוער בישראל לשנת 

  

  כללי    .1

לבני נוער הכותבים תחרות  אהי "פרס המים של שטוקהולם לנוער"תחרות 
"המים ושימורם"  התייחסות תוך עבודות מחקר בתחומי דעת שונים בנושא 

בארץ  נערכתהתחרות  מדעי, חברתי, היסטורי, אמנותי. –להיבטים שונים 
בתמיכת קרן רחל  ,אביב-הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל ובארגון בחסות

ובשיתוף הפיקוח המרכז על מדעי הסביבה  ומנואל קלצ'קי וחברת מלנוקס
הזוכים בתחרות הארצית נשלחים לייצג את ישראל בתחרות . במשרד החינוך

  .השבדי בחסות בית המלוכה לאומית הנערכת בשבדיה-בין

  הספר:לבתי השתתפות בתחרות מקנה 

התלמידים למנחים  בקישור ביןכוני מחקר ועזרה שיתוף פעולה עם מ ·
 םייאקדמ

  ת הספר הזוכה.דיה בביוושגריר ששל באמצעי התקשורת וביקור  החשיפ ·

מבית   שחר רחמנפור ורשבי איזראילובבשנת הלימודים התשע"ד זכו בתחרות 
"מי הים כמקור בנושא  על עבודתם ,בנתניההספר המקיף עירוני שרת 

מינרליזציה להשבחת מים: בדיקת האפשרות לניצול גודל יון כאמצעי להפקת 
  ראובן דינוביץ'.מר בהנחיית שנכתבה מינרלים" 

  

 קהל היעד של התחרות והיקף העבודות המשתתפות    .2
 3, יחידים או קבוצות (ובהן עד 19-14 בגילים בני נוערלהתחרות מיועדת 

  לתחרות עבודות בשני היקפים: אפשר להגיש  חברים).

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

לבגרות כגון אקוטופ, ביוטופ,  יחידה חמישיתעבודת מחקר מצומצמת:   -
  גיאוטופ, עירוטופ/חקר, פרויקט חברתי וכדומה.
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 נושאי העבודות    .3
דעת שונים הלקוחים מתוך עבודות להלן דוגמות לנושאים לעבודות בתחומי 

  שהוגשו בעבר ועלו לגמר בתחרות:

, פתות ליד מקור מים על איכות המיםהמיקום של רהשפעת  – מדעי הסביבה
  לטיהור מים לי  חיים או בצמחיםשימוש בבע

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

  קמפיין שיווק החסכמים והשפעתו על משק המים – שיווק

  רומי ועד המוביל הארצי  טמאקוודוק :מובילי המים בישראל – היסטוריה

  חשיבות מקורות המים במיתוס האתני והצורך בשימורם – תנ"ך

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

  בישראלפריסת מקורות המים  – גיאוגרפיה

  הרגלי צריכת המים בקרב הנוער – סוציולוגיה

  סכון במיםיח מטרתגידול בתנאים מדבריים ל – חקלאות

  ריתאמתקן להתפלת מי ים באמצעות אנרגיה סול – טכנולוגיה

  ם לניטור רעילות אקוטית במיםיקרוביאלייחיישנים מ – ביוטכנולוגיה

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

  בדיקת גיל המים – יקהזפי

  ניטור איכות המים – כימיה

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

   .בלבד הם דוגמות* הנושאים 

  

  הפרסים    . 4

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

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

  ש"ח). 10,000-לשנה הראשונה (כ
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לעבודות המחקר המקיפות הטובות ביותר  $300 כספי בשווי יוענק פרס  -
בשלושה תחומים: תחום טכנולוגיה ויזמות, תחום מחקר ופיתוח, תחום 
חברה ורוח. כמו כן תוענק לתלמידים כותבי העבודות זכאות למלגת לימודים 

משכר הלימוד לשנה ראשונה אם יבחרו ללמוד בפקולטה להנדסה  50%בשווי 
  אביב ויתקבלו כסטודנטים מן המניין לפי נהליה. -תלבאוניברסיטת 

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

  הספר והתלמידים שישתתפו בתחרות יקבלו תעודת הוקרה.  כל בתי  -

  

  לוח הזמנים והרישום  .  5

(יש למלא את טופס  28.02.2015 ח' באדר התשע"ה, עד מועמדות:ההגשת 
  ).לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בטופסולשלוח  ההרשמה

לשלוח את העבודה יש ( 31.03.2015 י"א בניסן התשע"ה, עד הגשת הפרויקט:
  דואר רגיל).באו  דואר אלקטרוני ב

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

httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCMpLrnitsLMazkirut_medagogitL
MadaeeasvivvaLmrasimLmrasAmayimLprass_ain_heyKhtmK==

  

                                                             , הלנה טננבאוםהגב'  לפרטים אפשר לפנות אל
                       ,  054-6493223, 03-6408657רכזת פרס המים באוניברסיטת ת"א, טל' 

, 050-6280234 טל'מדעי הסביבה, המפמ"ר לד"ר אירית שדה,  וכן אל ה
                                            רם, -ין לבמשרד החינוך, בני המזכירות הפדגוגית,

 .91911, ירושלים, 2דבורה הנביאה 

  

  

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Prasim/PrasAmayim/prass_ain_hey.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Prasim/PrasAmayim/prass_ain_hey.htm
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  חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה   9.15

יום לציון היציאה והגירוש של היהודים    9.15-1(עה) 
  מארצות ערב ומאיראן במערכת החינוך

, יצוין יום היציאה והגירוש 2014ביוני  23 ,התשע"דיום כ"ה בסיוון על פי חוק הכנסת מ
. את היום יציינו במשרד 2014בנובמבר  30-של היהודים מארצות ערב ומאיראן ב

  לאזרחים ותיקים, בנציגויות ישראל, בכנסת וכן במערכת החינוך. 

נושא זה מתקשר לתפיסות החינוכיות שמקדם משרד החינוך הנוגעות לראיית האחר, 
עם תרבויות ועם עדות שונות ולמתן יחס של כבוד ואמפתיה לשונה.                  להיכרות 

וסיפור עלייתם אינם מוכרים  , מורשתםקורות יהודי ארצות ערב ואיראן, תרבותם
דיים בחברה הישראלית בכלל ובמערכת החינוך בפרט. קהילות אלו הן מהעתיקות 
ביותר בהיסטוריה היהודית. כמיליון יהודים בני קהילות מפוארות אלו סבלו מפרעות 

בעקבות הקמת מדינת ישראל ונאלצו  20-בשנות הארבעים והחמישים של המאה ה
אם. כמחציתם הגיעו למדינת ישראל בשנים הראשונות להקמתה לעזוב את ארצות מוצ

ושוכנו במעברות. במקרים רבים שובצו העולים מארצות המזרח בעבודות שלא הלמו 
את מעמדם החברתי והכלכלי הגבוה ואת הכשרתם. העולים תרמו להקמת שכונות 

 העליון חדשות בערים הגדולות ויישובים רבים לאורך גבולות מדינת ישראל מהגליל
הם  (קרית שמונה, שלומי) ועד הנגב ודרום הארץ (שדרות, דימונה, מצפה רמון ואילת).

  התערו בחברה הישראלית והפכו לחלק מן הפסיפס הייחודי של מדינת ישראל.

ציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן מספק הזדמנות להעמקת 
כמחצית מתלמידי מערכת החינוך הם צאצאיו, ההיכרות עם עולם יהודי עשיר זה, אשר 

לחיבור התלמידים למורשתם ולמורשת העדות השונות וכן להיכרות עם סיפורי עלייה 
   וקליטה.

  האלה: או יותר מן הפעילויותביום זה יוכלו בתי הספר לציין את הנושא באחת 

ובמבר בנ 30השתתפות בשיעור סינכרוני שייערך ביום א', ח' בכסלו התשע"ה,   .1
 )פורסמו באתר אגף מורשת.י(פרטים  11:00, בשעה 2014

 שיעורי חינוך בנושא  .2

 תערוכת צילומים או חפצים ייחודיים הקשורים לעדות אלו בבית הספר  .3

 תיעוד והקראה של סיפורי יציאה, גירוש ועלייה –סיפורי עדּות ועדֹות   .4

 פעילות הורים וילדים בנושא  .5



  הודעות  
  
    2014אוקטובר ב 7, ההתשע"י"ג בתשרי , 2/הע"ל מנכ חוזר  
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 העוסקים בעלייה ובגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן שיעורי היסטוריה  .6

לימוד יצירות וטקסטים מתחומי דעת שונים (כגון ספרות, מוזיקה, אמנות,   .7
תושב"ע, מחשבת ישראל, תרבות ישראל ועוד) המדגישים את תרומתן של עדות 

 אלו לחברה הישראלית ולתרבותה

 של אחת העדות. ביקור במוזיאון, בית עדות או בית כנסת  .8

משרד החינוך בשיתוף עם מכון בן צבי יפיקו חוברת 'עתמול' שתיוחד לנושא ותישלח 
  לכל בתי הספר.

 :אתר מורשת קהילות ישראלברעיונות נוספים לפעילות אפשר למצוא 
httpWLLcmsKeducationKgovKilLbducationCMpLrnitsLMoreshetL.  מנהלי בתי הספר

מוזמנים ליצור קשר עם אגף מורשת כדי לקבל רעיונות לפעילויות ולשתף  בעשייה 
  בנושא בבית ספרם.

  

                                                    דינה דרורי,  גב'הבשאלות אפשר לפנות אל 
                                                              מורשת קהילות ישראל, –מדריכה ארצית 

  .dinadrori55@gmail.comדוא"ל , 052-3459066טל' 
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הוצאה לאור: גף הפרסומים, משרד החינוך   

 עריכה והבאה לדפוס: דליה הלוי, ורד צדוק

 ריכוז ההפקה: שרה גמליאל, רונה פירו

 עריכת הלשון: עירית עמיאל

סטודיו "שחר שושנה"עיצוב:   

 הודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים

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