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  לתשומת לב המנהלים והמורים

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

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

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 

בדוק באתר משרד החינוך אם חלו שינויים מוטלת האחריות ל

בהוראות ממועד פרסום החוברת. יש לפעול בהתאם להנחיות 

 המעודכנות ביותר בכל נושא.
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 ארגון ומינהל  .3

  ארגון העבודה הפדגוגית   3.1

  התשע"ו מוסדות חינוך ניסויים, שנה"ל   1-3.1(עה) 

  

  לוח הזמנים להגשת הצעות למוסדות חינוך ניסויים    .1

הצעות בתי הספר תוגשנה על ידי מנהלי בתי הספר למנהלי המחוזות   1.1
למחמ"דים, עד יום א', כ"ד  –באמצעות המפקחים, ובחינוך הממ"ד 

  .15.3.2015באדר התשע"ה, 

הבגרות יסודיים המבקשים שינוי במתכונת בחינות -הצעת מוסדות על
  תוגש באותו מועד, הן למחוז והן לגף לניסויים וליזמות.

הצעות של גני ילדים יש להגיש בשני עותקים: אחד להנהלת המחוז   1.2
, עד להפעלה פדגוגיתיסודי, למחלקה -הממונה והשני לאגף לחינוך קדם

  .15.3.2015יום א', כ"ד באדר התשע"ה, 

מן גם בדוא"ל לכתובת הזו: בז-יש לשלוח את ההצעות לניסויים בו  1.3
maayanto@educationKgovKil.  

בכל מחוז תוקם ועדה בראשות מנהל המחוז ובהשתתפות המחמ"ד   1.4
ונציגי הגף לניסויים וליזמות. הוועדה תבחן בקפדנות את ההצעות, את 
אישור הרשויות המקומיות ואת נכונות המחוז להשתתף בהקצאת 

סוי על הוועדה המחוזית להגיש את המשאבים הנדרשים. עם אישור הני
רשימת מוסדות החינוך המומלצים על פי סדר עדיפויות, יחד עם הצעת 
הניסוי המלאה ועם המלצותיה של הוועדה וטופס ההצטרפות. הצעות 

  אלו תובאנה להחלטת הוועדה העליונה.

הצעות מנהלי המחוזות תועברנה למזכירות הפדגוגית עד יום א', י"ד   1.5
  .3.5.2015תשע"ה, באייר ה

החלטות הוועדה העליונה והמנכ"ל תימסרנה למחוזות החל מיום א',   1.6
  .2.8.2015י"ז באב התשע"ה, 
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  התחייבות המוסד הניסויי    .2

מוסדות חינוך ניסויים שסיימו את השנה החמישית מחויבים להגיש תכנית 
ת, ליישום התהליך של הפצת הידע שנרכש במהלך הניסוי במשך שנה נוספ

בתיאום עם דרישות הגף לניסויים וליזמות ובהתאם להן. התחייבות זו אינה 
תלויה בקבלת תקציב או שירותים נוספים מהגף. בסמכות הגף בלבד לשחרר 

  מוסדות חינוך ממחויבות זו.

  

  מוסדות המצטרפים ל"אופק חדש"    .3

ים מוסדות חינוך ניסויים שהצטרפו או עומדים להצטרף ל"אופק חדש" מחויב
  למלא אחר ההנחיות  האלה:

  לדווח מיד בכתב על החלטתם להצטרף לרפורמה  -

לבחור הכשרות המתאימות לצורכי הניסוי מתוך היצע ההכשרות של       -
הגף, כפי שמופיע במערך ההכשרות של "אופק חדש" באתר המשרד, 
בהתאמה לתכנים המפורסמים באתרי האינטרנט של מוסדות החינוך 

  השונים

לוודא את השתתפותם של מנהל בית הספר, הצוות המוביל את הניסוי       -
וחברים נוספים מסגל ההוראה בהכשרות, לפי צורכי הניסוי ובהתאמה 

  לתכנים המפורסמים באתר האינטרנט.

  

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' זמירה פרנקל,                                                                               
מרכזת תכנית להרחבת אזורי בחירה מבוקרת, גף ניסויים,                            

  .zmirafr@education.gov.il, דוא"ל 02-5603804טל' 
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בקשה להכרה כמוסד חינוך ממלכתי   3.1-2(עה) 
  משלב

  

  רקע    .1

מוסד חינוך ממלכתי משלב הוא מסגרת חינוכית משותפת לתלמידים 
המקיימים אורח חיים דתי, חילוני ומסורתי, המטפחת את זהותה הייחודית 
של כל אחת מן הקבוצות, תוך ביסוסה על התרבות היהודית ועל ערכי 
הסובלנות והאחדות הלאומית. המוסד משלב בתכנית הלימודים ובאורח 

ד מקורות יהודיים בהיקף רחב ושם דגש על העיסוק בזהות החיים שלו לימו
היהודית והציונית ועל חינוך לערכי הסובלנות. תכנית הלימודים בבתי הספר 
של החינוך המשלב מתגברת את לימודי היהדות והציונות בנוסף על תכניות 
הלימודים הרשמיות של משרד החינוך, הן במסגרת הלימודים הפורמאלית 

  פורמאלי. -הבלתיוהן בתחום 

  

  אופן הגשת הבקשה להכרה כמוסד חינוך ממלכתי משלב    .2

בקשה של מוסד חינוך להיות מוסד חינוך משלב בשנת הלימודים התשע"ו 
תוגש למנהל המינהל הפדגוגי הממונה על החינוך המשלב במשרד החינוך, עד 

. יש להגיש את הבקשה בכתב 16.11.2014לתאריך כ"ג בחשוון התשע"ה, 
בחתימת מנהל מוסד החינוך. על הבקשה לכלול את המידע והמסמכים  

  האלה: 

חוות דעת כתובה מאת המפקח על מוסד החינוך לגבי תכנית ההשלמה    .א
ולגבי התקיימות התנאים הנקובים בחוק החינוך המשלב ובתקנות  
להפיכת מוסד החינוך למשלב, וכן לגבי ההשלכות על סוגיות של רישום 

 שום ואזורי רי

חוות דעת כתובה מאת מנהל המחוז לגבי הימצאותם של פתרונות חינוך   .ב
חלופיים סבירים לילדים המתגוררים ביישוב שאינם מעוניינים ללמוד 
במוסד חינוך משלב ופירוט פתרונות אלה; על חוות הדעת להתייחס גם 
להתקיימות התנאים הנקובים בחוק ובתקנות להפיכת מוסד החינוך 

  כן להשלכות על סוגיות של רישום ואזורי רישום.למשלב, ו
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חוות דעת כתובה מאת רשות החינוך המקומית (בחתימת מנהל מחלקת   .ג
החינוך ברשות) לגבי הימצאותם של פתרונות חינוך חלופיים סבירים  
לילדים המתגוררים ביישוב שאינם מעוניינים ללמוד במוסד חינוך 

ות הדעת להתייחס גם להתקיימות משלב ופירוט פתרונות אלה; על חו
התנאים הנקובים בחוק ובתקנות להפיכת מוסד החינוך משלב, וכן 

  להשלכות על סוגיות של רישום ואזורי רישום. 

העתק מהחוזר שהועבר מטעם המנהל להורים ולמורים ובו הסבר על   .ד
 משמעות הפיכת בית הספר למשלב  

  בי ההסכמה העתקים מחתימות ההורים והמורים על כת  .ה

תכנית הלימודים המשלימה של מוסד החינוך הדנה בתגבור לימודי   .ו
 היהדות.

בחוזר מנכ"ל הוראות  3.1-42את ההנחיות המלאות אפשר למצוא בסעיף 
הנחיות לבתי ספר המבקשים  –(א), "החינוך הממלכתי המשלב 8הקבע עב/

להיחשב בתי ספר משלבים", המפורסם באתר המשרד בכתובת זו: 
http:LLcmsKeducationKgovKilLbducationCMpLApplicationsLMankalLbtsMedor

imL3L3-1LeoraothevaLh-2M12-8-1-3-1-42Khtm K 
 

  החלטה בבקשה והודעה בדבר ההחלטה  תהליך קבלת    . 3

הממונה (מנהל המינהל הפדגוגי) יעביר את החלטתו לגבי הבקשה בכתב   .א
ימים מיום קבלת טופס הבקשה והמסמכים  60ובצירוף נימוקים בתוך 

הנלווים לידיעת מנהל מוסד החינוך, המפקח על מוסד החינוך, מנהל 
ואם מוסד החינוך הוא מחלקת החינוך ברשות המקומית, מנהל המחוז, 

 גם למנהל מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך. –דתי -ממלכתי

  אם ההחלטה חיובית:   .ב

על מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית להודיע להורי  ·
, 6.1.2015התלמידים בכתב, לא יאוחר מיום ט"ו בטבת התשע"ה, 

ילדו כי המוסד יהיה מוסד חינוך משלב. כל הורה החפץ לרשום את 
יוכל לעשות זאת במשרדי מחלקת החינוך ברשות  – לבית ספר אחר

  המקומית בתקופת הרישום של אותה שנה.

   

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2012-8-1-3-1-42.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2012-8-1-3-1-42.htm


  הודעות
  

    2014נובמבר ב 2, ההתשע"שוון מרחט' ב, 3/הע"ל מנכ חוזר
  
  
 

11

על המפקח על מוסד החינוך להודיע לסגל הפדגוגי במוסד החינוך  ·
, כי המוסד 6.1.2015בכתב, לא יאוחר מיום ט"ו בטבת התשע"ה, 

ן להישאר בבית עתיד להיות מוסד חינוך משלב. מורה שאינו מעוניי
הספר לאחר הפיכתו למשלב יוכל לפנות למפקח בבקשה להעברה 

 למוסד חינוך אחר. 

  

  

                                                                                        בשאלות אפשר לפנות אל 
  .02-5602901הגב' מירי נבון, סגנית מנהל המינהל הפדגוגי, טל' 
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  חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי  .7

 חידונים   7.3

שבוע התנ"ך וחידון התנ"ך הארצי   7.3-2(עה) 
  לנוער

  כללי    .1

על  כל  –התנ"ך מהווה את בסיס התשתית התרבותית של עם ישראל כולו 
פלגיו, גווניו ועדותיו. על התנ"ך מבוסס יסוד קיומנו כעם, ובו מעוגנת זכותנו 

הקושר אותנו לעברנו וממנו תקוותנו לעתיד. הוראת התנ"ך על הארץ. הוא 
והעיון בו הם חובה ראשונה במעלה של מערכות החינוך היהודי בארץ 

  ובתפוצות.

שבוע התנ"ך, שבמהלכו יתוגברו לימודי  מוסדות החינוך מוזמנים לקיים את
התנ"ך, במגמה לקרב את התלמידים לספר הספרים ולהעמיק את הקשר 

  שראל, לארץ ישראל ולמורשת ישראל.שלהם לעם י

כ"ט -שבוע התנ"ך, המתקיים זו השנה השנייה, ייערך בין התאריכים כ"ד
. במהלך השבוע, ביום שלישי, כ"ו באדר 15-20.3.2015באדר התשע"ה, 

, יתקיים חידון התנ"ך הארצי לנוער בהיכל התרבות 17.3.2015התשע"ה, 
  באשקלון.

  

  יות במסגרת שבוע התנ"ךיעדי הפעילויות הבית ספר    .2

עיסוק בתנ"ך במגוון דרכים ייחודיות, חווייתיות ויצירתיות בשיתוף  ·
  מורים, הורים, תלמידים ואורחים מהקהילה

  עידוד לימוד התנ"ך ·

  ספריים-עריכת חידוני תנ"ך בית ·

 השתתפות בחידון תנ"ך מחוזי.  ·
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  פעילויות מוצעות לשבוע התנ"ך    .3

  סיורים בעקבות התנ"ך  .א

  ונים בנושאים ערכיים ברוח התנ"ךסמינרי  .ב

  ציורים ואיורים לתנ"ך  .ג

 עיצוב בול לחידון התנ"ך הארצי למבוגרים  .ד

 פעילות ארכיאולוגית –לחפור עם התנ"ך   .ה

 התנ"ך במחול ובמשחק  .ו

 שרים את התנ"ך  .ז

קיום חוגים לתנ"ך בחסות אישים, כגון ראש הממשלה ושר החינוך,   .ח
 ובחסות מכללות ומוסדות אקדמיה

 צפייה בתכניות של מט"ח בטלוויזיה החינוכית –במולטי מדיה התנ"ך   .ט

שימוש בחומרים של מט"ח הכוללים חידות, חידונים, תקליטורים   .י
 ובהם פעילויות ותכניות לימודים

 דיוני דילמה, משחקים ועוד –פעילות חברתית יצירתית   .יא

 פעילויות תיאטרון בהשראת דמויות מהתנ"ך  .יב

ו' בבית -תנ"ך של תלמידים מכיתה ד'עידוד כתיבת סיפורים בהשראת ה  .יג
הנחיות מפורטות הספר היסודי, וכן של תלמידים בחטיבות העליונות. 

 . בהמשךיתפרסמו 

 

  פרסים לבתי ספר מצטיינים בשבוע התנ"ך    .4

בסיום שבוע התנ"ך יוענקו פרסים לבתי ספר שהצטיינו בפעילותם בשבוע 
  פי התבחינים האלה:-התנ"ך על

  נ"ך והעמקתו בדרכים מגוונותהרחבת העיסוק בת ·

  הוכחת חדשנות בפעילויות ושיתוף התלמידים והקהילה ·

  בניית תכנית בית ספרית ספירלית ללימוד התנ"ך  –הגברת העיסוק בתנ"ך  ·

  השתתפות בחידוני התנ"ך. ·

מינהל החברה והנוער ישתמש בחומרים (תערוכות, מיצגים וכד') שיגישו בתי 
 ובחידוני התנ"ך המתקיימים בארץ. הספר לשם קבלת הפרס באירועים
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 תהליך הענקת הפרסים

  ועדה מחוזית  .א

מנהלי המחוזות יקימו ועדה מחוזית בהשתתפות מפקחים, מרכז  -
חידוני התנ"ך, דובר המחוז, נציגי המפמ"ריות לתנ"ך והמפקחת על 

  האמנות.

הוועדה תרכז את פרטי בתי הספר המומלצים על ידי המפקחים  -
  לקבלת פרס על הצטיינות בפעילות בשבוע זה. 

הוועדה תבדוק את החומרים שיגישו בתי הספר, שיתעדו את  -
העשייה והפעילויות בשבוע זה ואת תוצריהן, ותמליץ על שני בתי 

 דתי-ספר בחינוך הממלכתי ועל שני בתי ספר בחינוך הממלכתי
  לקבלת הפרס. 

מועד הסיום של תהליכי המיון במחוזות הוא ד' בניסן התשע"ה,  -
24.3.2015.  

יש להעביר את תוצאות המיונים למטה, לידי מר איציק בן אבי, טל'  -
  . itzikbe@educationKgovKil, דוא"ל 050-6283440

 

 ועדה ארצית   .ב

ה ארצית בהשתתפות המפמ"ריות לתנ"ך, נציגי הפיקוח תוקם ועד -
 ונציגי מינהל החברה והנוער.

הוועדה תבחר שלושה בתי ספר מהחינוך הממלכתי ושלושה בתי  -
דתי לקבלת שלושת הפרסים הראשונים -ספר מהחינוך הממלכתי

ברמה הארצית ותעביר את פרטיהם למטה עד י"א בניסן התשע"ה, 
31.3.2015.  

  

  הפרסים  .ג

לרשות בתי הספר הזוכים יעמדו אוטובוסים המיועדים לטיולים 
  ולסיורים ברחבי הארץ בעקבות סיפורי התנ"ך.

לרשות כל אחד מבתי הספר הזוכים מהחינוך  :מקום ראשון -
 דתי יעמדו שלושה אוטובוסים.-הממלכתי ומהחינוך הממלכתי

לרשות כל אחד מבתי הספר הזוכים, מהחינוך  מקום שני: -
 דתי יעמדו שני אוטובוסים.-הממלכתי ומהחינוך הממלכתי

mailto:itzikbe@education.gov.il
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לרשות כל אחד מבתי הספר הזוכים, מהחינוך  מקום שלישי: -
  ד אוטובוס אחד.ודתי יעמ-הממלכתי ומהחינוך הממלכתי

  

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר איציק בן אבי,                                                                         
הממונה על תכניות חינוכיות ופרויקטים ומרכז חידוני התנ"ך,                                                                 

,                                                             050-6283440טל'  מינהל החברה והנוער,
  .itzikbe@education.gov.il דוא"ל

 

   

mailto:itzikbe@education.gov.il
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  עובדי הוראה ועובדי חינוך  .8

  תנאי שירות  8.5

   פרישה לגמלאות של עובדי הוראה  8.5-2(עה) 

  

(גיל פרישת חובה) על פי  67הוראה במוסדות חינוך רשמיים שיגיעו לגיל  עובדי   . 1
ים לפרוש , חייב31.8.2015הרישום בתעודת הזהות לפני ט"ז באלול התשע"ה, 

שנה. זאת על פי  67במשרד החינוך בסוף החודש שבו ימלאו להם  מעבודתם
  . 1970-חוק  שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל

כנ"ל יהיה זכאי לגמלה מהמדינה אם השלים עשר שנות שירות בהיקף  עובד    
ן להמשיך לעבוד עד סוף שנת ימשרה לפחות. אם עובד הוראה מעוני 1/3של 

ח אדם בהוראה במחוזו ולהגיש בקשה והלימודים, עליו לפנות לתחום כ
מתאימה המלווה בהמלצות מנהל ומפקח. הבקשה תידון בוועדת הגמלאות 

  בירושלים.

(גיל פרישת רשות) על פי  60עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים שיגיעו לגיל    . 2
, רשאים לפרוש 31.8.2015לפני ט"ז באלול התשע"ה,  הרישום תעודת הזהות

, בתנאי שישלימו עשר שנות שירות 31.8.2015בסוף שנת הלימודים התשע"ה, 
    להיות זכאים לגמלה.כדי משרה לפחות,  1/3בהיקף של 

הרישום בתעודת הזהות לפני   על פי 59גננות בגני ילדים רשמיים שיגיעו לגיל    . 3
, רשאיות לפרוש לגמלאות בסוף שנת 31.8.2015ט"ז באלול התשע"ה, 

, בתנאי שישלימו עשר שנות שירות בהיקף של 31.8.2015הלימודים התשע"ה, 
     לגמלה. כדי להיות זכאיותמשרה לפחות,  1/3

הוראה העומדים לפרוש לגמלאות בהתאם לסעיפים לעיל יגישו טופסי  עובדי   . 4
תביעה לגמלה ללשכת מחוז עבודתם לא יאוחר מיום י"ב בשבט התשע"ה, 

1.2.2015 .  

 היתר, גם את תלוש המשכורת האחרוןלטופסי התביעה לגמלה יש לצרף, בין    . 5
עליו לצרף אם בנפרד מהטופס עצמו, והמחוז ימסור לעובד  יוגש(תלוש השכר 

  .נוסף לתביעה לגמלה)מסמך 
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לוודא את על עובד ההוראה המתכנן את פרישתו לגמלאות במועדים הנ"ל    . 6
למנוע עיכוב כלשהו בביצוע  כדי, אמור לעילהעברת המסמכים עד המועד ה

  תשלום הקצבה לאחר פרישתו לגמלאות.

ועל הטפסים שיש  מיצוין המלא לקבלת מידע על הזכויות המגיעות לפורשים, על 
בהוראה במחוז עבודתו של עובד ההוראה. בכל  ח אדםולהגיש  יש לפנות אל תחום כ

אחד מן המחוזות עומד לרשות הפורשים רפרנט לענייני גמלאות שתפקידו לסייע 
  בהליך הפרישה.

להלן דרכי ההתקשרות עם הרפרנטים לענייני גמלאות בלשכות המחוזיות של משרד 
  החינוך:

 מס' הטלפון הכתובת שם הרפרנט המחוז

  שלומציון עמראני ירושלים

 אסתר שם טוב

, גבעת שאול, 22כנפי נשרים 
 ירושלים

02-5601679  

02-5601624 

  חוה לובה תל אביב

 חנה בקיש

  בניין מוסקוביץ,

 , תל אביב2רח' השלושה 

03-6896317  

03-6896320 

  שרה פרשי מרכז

 פלורית כהן סלומון

  בניין מוסקוביץ,

 , תל אביב2רח' השלושה 

03-6896575  

03-6896571 

  חנה עשור חיפה

 חנה אמסלם

  04-8632554 א', חיפה 15ים -רח' פל

04-8632550 

  ג'מאל כבישי צפון

 דליה שוורץ

, נצרת עילית,  530ת.ד. 
17105 

04-6500112  

04-6500113 

  שרה ליכטנברג דרום

 שמחה עופרי

  ,610, ת.ד. 4וה והתק

 באר שבע

08-6263090  

08-6263092 

 02-5603835 , ירושלים2דבורה הנביאה  כוכבה וולף הכשרת מורים

  סיגל יונתן חינוך התיישבותי

 תמי מרידך

  בניין מוסקוביץ,

 , תל אביב2רח' השלושה 

03-6898857  

03-6898858 

חינוך מבוגרים 
 חיפה ומחוז צפון

 04-8632714 א', חיפה 15ים -רח' פל אתי וסנר
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אפשר גם לקבוע פגישה עם מנהל תחום גמלאות ופיצויים במשרד החינוך, שיערוך 
או  02-5604776/8פגישה בטלפון מספר אפשר לתאם קבלת קהל בלשכות המחוזיות. 

  בתיאום עם הלשכה המחוזית כמפורט לעיל.

  

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר איתי הדר,                                      
ח אדם בהוראה,                       וכ-מנהל תחום גמלאות ופיצויים, אגף בכיר

 .02-5604776/8 טלפונים:
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  תכניות לימודים   . 9

  חינוך גופני    9.3

שופטים צעירים הכשרת תלמידים ל    9.3-3(עה) 
  בתחרויות ספורט של בתי הספר

  

הספר, יפעל -בשיתוף עם התאחדות הספורט לבתיהפיקוח על החינוך הגופני,    . 1
- שופטים צעירים בתחרויות ספורט  בבתייר תלמידים ותלמידות לשמש להכש

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

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

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

  בלתי נפרד מקורס השופטים.

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

  הספר עבור השיפוט.

הספר בכתובת זו: -מועדי הקורסים יפורסמו באתר התאחדות הספורט לבתי   . 5
http:LLschoolsportKcoKilK  

הכשרה יפנו אל הגב' לי"א -מעוניינים לרשום תלמידים מכיתות ט'מנהלים ומורים ה
  .03-5619080הספר, טל' -לאה חנוני, התאחדות הספורט לבתי

  

                                        מר אברהם זוכמן,  לפרטים נוספים אפשר לפנות אל
 .                     03-6896136טל'  המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,

  

http://schoolsport.co.il/
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  חינוך מדעי וטכנולוגי  9.6

  שבוע הקוד הישראלי  9.6-1(עה) 

 

שבוע הקוד הישראלי הינו יוזמה של מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע 
בשיתוף עם אגפי הגיל ואיגוד האינטרנט הישראלי, שמטרתה לקדם אוריינות מחשב 

), הפיתוח והטכנולוגיה. eTMi-(שפת ה התלמידים לעולם הקודומידע ולחשוף את 
התלמידים יכירו את הנעשה "מאחורי הקלעים" ואת המבנה של אתרי האינטרנט 
ויחשפו לאפשרות של בנית אתרי אינטרנט ויישומים בקלות. הפעילות תקנה 

והיכרות עם  פעילותן של פלטפורמות דיגיטליות למשתתפים הבנה טובה יותר של
לים ראשוניים לפיתוח אתרים ברשת בכוחות עצמם. היא גם תשמש הכנה כ

שהן חלק מתכנית  ,לתלמידים המעוניינים להצטרף לקייטנות הקיץ הווירטואליות
  "מחנכים מסביב לשעון". 

                           י"ט בכסלו התשע"ה,-ה', ט"ו-"שבוע הקוד הישראלי" יתקיים בימים א'
והיא תועבר על ידי  ,ו'-הפעילות מיועדת לתלמידים בכיתות ד'. 7-11.12.2014

  כיתה.כל דקות ל 45מתנדבים שיגיעו לבית הספר ויקיימו סדנאות בנות 

  לצורך העברת הפעילות נדרשים :

  עמדת מורה מתוקשבת ובה מקרן המחובר למחשב ולרמקולים   -

 מחשב לילד או לזוג ילדים (ניידים או נייחים)       -

בור לרשת האינטרנט (קווי או אלחוטי, בהתאם לסוג המחשבים שקיים בבית חי   -
 הספר).                                                                                             

  בתי הספר המעוניינים להשתתף בפעילות יפנו למפקחי התקשוב במחוזם. 

  : בכתובת זו הפעילות למצוא באתר אפשרפרטים נוספים 
http:LLwwwKisocKorgKilLopenacademyLcodeL K  

  

                                                                       הגב' רונית נחמיה, לפרטים אפשר לפנות אל 
                                          טכנולוגיות מידע, מפקחת התקשוב הארצית, אגף

 .                     03-6896149טל' 

  

http://www.isoc.org.il/openacademy/code/
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החינוךהוצאה לאור: גף הפרסומים, משרד   

נעמה גרוסמן קובה ,עריכה והבאה לדפוס: דליה הלוי  
  שירה ויגדרזון ,ריכוז ההפקה: שרה גמליאל

 עריכת הלשון: עירית עמיאל

 עיצוב: סטודיו "שחר שושנה"

 הודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים

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

 

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

