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 2022יולי 
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 ד' -בכיתות ב' –ול"מולדת, חברה ואזרחות" בבתי הספר היסודיים       

  "תאדם וסביבה" ו"מולדת, חברה ואזרחו - פיהגראוג" (מפמ"ר) ום דעתתח , מנהלאלי דורי  ת:מא

 

  ,שלום רב
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 תיחהפ א. דברי

 חומים :שני תה ממידהלו הוראהמורכבת הבחטיבת הגיל היסודי 

 כנת.מעודלימודים תכנית  – ד'-ב'לכיתות  –חברה ואזרחות מולדת : ת הדע תחום

 ו'.-ה'לכיתות  –תחום הדעת : גאוגרפיה אדם וסביבה 

 

 " זרחות"ואמולדת, חברה  

מורשת,  מאשכול מקצועות היסוד אוריינות שפתית,היא חובה כחלק  מולדת חברה ואזרחותכנית הלימודים ות

  .), תשפ"אהגמישות הניהוליתת ניוכ)על פי תוח ור חברה

בבתי הספר הממלכתיים,  'ד-'למידי מערכת החינוך בכיתות בכנית אינטגרטיבית לכלל תהיא ת וכנית הלימודיםת

  .הדרוזיםו םדתיים, הערביי -הממלכתיים

יסוד ה מציגה את אבני ,קישורלהלן  ,נת הלימודים תשפ"בשאושרה במהלך ש המעודכנתלימודים ה ניתתכ

כלה יה, כלהיסטורוגיה, ת, אקולחו, אזרביבהאדם וס – אוגרפיהגת המרכיבים אותה מתחומי הדע

  לכלל הלומדים. מכנים משותפים  המהוו יאוהוסוציולוגיה, 

לשלב נושאים חדשים ולעדכן נושאים קיימים, בהתאם צורך מתוך ה נעשוהשינויים העיקריים שעברה התכנית 

  : להתפתחות בתחומי הדעת

ות למיומנוי צמאי והכשרתופיתוח לומד ע ר,לדמות הבוגהצורך להטמיע בתוכנית את מדיניות המשרד בקשר • 

 המקדמות. 21המאה ה־

הצורך להציג את אופן השילוב של אמצעי הה וראה המעודכנים ויצירת סביבה לימודית המקדמת אוריינות • 

 דיגיטלית.

ברה הצורך להעמיק את העיסוק בנושא המולדת באמצעות הכרת המרחב הישראלי, בדגש על יחסי אדם, ח• 

 . וסביבה

 .(מודלות, צירים)תוכנית הקיימת, בשל המבנה המורכב שלה תחומית ב-ום הוראה ביןהקושי בייש• 

 התכנית מושתת על רעיונות גדולים :

. היא מבטאת את מגוון הזהויות והתהליכים המולדת היא מרכיב מרכזי בהגדרה מי אנחנו ומהיכן הגענו -

 . ורך זמןאל שוהתרחהגאוגרפיים, ההיסטוריים והחברתיים ש

 . על המחרים היום ובעית בהווה משפיעים על החיהאדם לסביבתו הט מלין ביןהגו יחסי -

 .יצירת חיים משותפים במולדת תתבסס על יחס של כבוד וסובלנות לאחר -

 .חברה דמוקרטית חולקת אזרחות משותפת לצד מסורת ותרבות ייחודית לכל קבוצה במדינה -

https://mosdot.education.gov.il/messages/temporary-message/gefen-program
https://mosdot.education.gov.il/messages/temporary-message/gefen-program
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit%5CGeographya/HomelandSyllabus2022.pdf
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רגשיים. , היסטוריים ומורשתיים, תרבותיים, חברתיים, םיו הסביבתיירכיבעל מ דתמולבמוקד התכנית המושג 

 -קהילה ושכונה  -משפחה )ברתית והלוקלית של הלומדים ים מתרחבים של המציאות החגלהלימוד הוא במע

אזרחות" עוסקים בסוגיות ובבעיות מסביבות חברה ועל כך שב"מולדת,  . עיקרון זה מתבסס(מדינה - יישוב

הכרת  ;םעל: מקום הפרטים בחברה וקשרי הגומלין ביניה ת שמה דגשיםשלהם. התכני יום-יי היוםומח מדיםהלו

הסביבה במובן הערכי כדי לחזק את זיקת הלומדים למקום שבו הם חיים, למדינת ישראל ולארץ ישראל; יסודות 

ראל שיארץ ולדות אי תם ברוביקרטית; הכרת סיפורי ראשונים, משפחות ויישונים להתנהגות בחברה דמוראש

; לימוד מבחר תכנים מתולדות (ם ודרוזיםיירביים והדרוזים מוצע ללמד על משפחות ויישובים ערבספר העבבתי ה)

  .והצרכנות הנבונה, שילוב ה"חינוך הפיננסי", קבוצות האוכלוסייה האחרות

 

 "סביבה"דם וא - אוגרפיהג  

 ות שפתית,יסוד אוריינמאשכול מקצועות הה כחלק " היא חובאדם וסביבה - אוגרפיהגכנית הלימודים ב"ות

 .), תשפ"אהגמישות הניהוליתתוכנית פי )על רה ורוח חבמורשת, 

הינו מקצוע בינתחומי  הסובב אותנו, ומתוך כך הינו מקצוע העוסק במרחב -תחום דעת הנלמד החל מכיתות ה' 

עמם ומים אלה ומתמודד קצוע עוסק בתכנים מתחוהמורשת. המ החברה, הרוח ם,בין מתחומי המדעי המחבר

להבנת התהליכים המתרחשים  ידע, מיומנויות וערכיםהקניית ליש חשיבות רבה לוגיות. זרת מגוון מתודובע

ים המתרחשים בארץ חשוב לעקוב עם התלמידים אחר אירוע אדם וסביבה" - גיאוגרפיהבמסגרת שיעורי " .סביבנו

החינוך  העמקת: הערכייםיים ונכוולדון בהם בהיבטים הת, אוגרפיים שלהםת ההקשרים הגעולם, לנתח אוב

ימוד ובדיון שלב בליש ל  ,סטיים/אנושייםוהומנילאהבת הארץ, מודעות לערכי סביבה ונוף, טיפוח ערכים חברתיים 

פיתוח כישורי  נשים דגש על ותבעבודה בכתורתית. חינוך לאחריות ומעורבות בקהילה ולחשיבה ביק בכתות

לכישורים ו, 21-לוגיות של המאה הלטכנו הערכה -למידה-אהי ההורלמידה בדרך החקר והתאמת תהליכ ,חשיבה

  . 2030ומיומנויות בהתאם לדמות הבוגר הרצוי לקראת 

 

כולים להוביל למינוף המקצוע וי שגרירים שלרות בתחום הדעת שלנו הם אני מאמין שכל אחד ואחת מהמורים והמו

 חום הדעת.ת

שנת בריאות טובה, שנת התחדשות, לדרך שנה טובה, ותפים ברצוני לאחל לכל המנהלים, המורים ולכל הש

 צימה והנאה בעבודה.ובעיקר שנה של עשייה פורייה ומע

 

 

 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/yesodi/pedagogya-geo-yesodi/geography-curriculum/
https://mosdot.education.gov.il/messages/temporary-message/gefen-program
https://mosdot.education.gov.il/messages/temporary-message/gefen-program
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 גתשפ" –ב. תכנית הגפן 

גמישות ניהולית פדגוגית. בית  –מערכת החינוך הישראלית מטמיעה בשנת הלימודים תשפ"ג את תכנית הגפ"ן 

ול להתאים את לימודית בבית ספרו, ויכ –ה החינוכית יובת העשיהספר, מקבל מעתה משאבים בסלים שונים לט

ם והמורים ולקהילה בהם הם פרית ואת התכניות אותם יפעיל, לאוכלוסיית התלמידיהדגשים, הצטיידות בית ס

 . פועלים

ד אחד השינויים המרכזיים עבורנו הוא שינוי מתווה ההדרכה אליו היינו רגילים. ימי ההדרכה כפי שהתקיימו ע

לבית ספרו  ותת הספר רוכש את שעות ההדרכה המתאימ, עוברים למתווה אחר, במסגרתו מנהל ביתשפ"ב

קוראים מן המטה אל בהתאם לשיקול דעתו והתעדוף שלו. שינוי משמעותי נוסף הוא העברתם של הקולות ה

 בחירת בתי הספר והרשויות מתוך תקציבם. 

ן והתאמה תוך י בהרבה מורכבויות, חששות וצורך בתיקואופן טבעמדובר במהלך רחב מאד היוצא לדרך ומלווה ב

 כדי תנועה. 

אנו נסייע בתהליכי ההוראה הלמידה והערכה אותם אתם מפעילים, תוך התאמה למסגרות החדשות. הפיתוח 

 קצועי וקהילות המורים ימשיכו לתת מענה פדגוגי למורים ולתמוך בהם. ביחד נבין את האתגרים וננסה למצואהמ

 בכלל. ונות לשנה הקרובה בפרט, ולשנים הבאות להם פתר

 

  "יבהאדם וסב - אוגרפיהגוב" "מולדת, חברה ואזרחות"ב ההוראה והלמידה .ג

למידה  ,מאפשרות קידום תהליכי הוראה אדם וסביבה - גיאוגרפיהוב מולדת, חברה ואזרחותימודים בת הלכניוות

ימוש ש תהליכי ההוראה מזמנים .ייםערכ –לימודיים וחברתיים הישגים ם, כמו גם קידום דשניים ואיכותייוהערכה ח

ה המשמעותית ומאפשרים שיפור למידות הסטרטגיות התומכים בעקרונלי תקשוב, בחומרים ואבכלים מגוונים, בכ

 ומנויות רגשיות וחברתיות ובערכיםכמו כן יוצרים נושאי הלימוד הזדמנות לעיסוק במי .מתמיד של תפקודי הלומד

 .סביבתייםו תייםם, תרבוחברתיי

ניתוח דגש על   חשוב לשיםו -ה.  בכתות וראה מומלץ לשלב תכנים אקטואליים ורלוונטיים לחיי היום יוםך הההלבמ

ים ותוך שימוש במגוון מקורות מידע מתוקשב (GIS) על מיפוי מקוון במערכות מידע גאוגרפיות בי המבוססמרח

 .ם המהירים המתרחשים בעולםייוהסקת מסקנות אודות השינוח תו, ניהמאפשרים בזמן אמת מעקב, עיבוד

למידה מבוססת פרויקטים,  ,למידה בדרך החקר עלמומלץ משמעותיים  הרכוהע כחלק מתהליכי הוראה למידה

מלווה בלימוד תכנים גאוגרפיים  ו. למידה בדרך זים לימודייםלוב סיורכן על שיו למידה מבוססת מקום ,ועמטלת ביצ

 תוך שימוש במפות.יות גאוגרפיות רלבנטיות, יומנוומ

אדם וסביבה" חושפות את הלומדים לתהליכי החקר  - גרפיהאוגכניות הלימודים ב"מולדת, חברה ואזרחות" ו"ות

"אדם  -בכיתה ה' שלי""המדינה  –בכיתה ד'  ב שלי","היישובנושא  'גבכיתות  .מיומנויות חקרומאפשרות הקניית 
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התלמיד   ,"ארץ ישראל לאזוריה וירושלים בירת ישראל". בהתאם לתוכנית -בכיתה ו', יכון"ם התוסביבה באגן הי

וסף, עליו לחקור את נב .ניכר מתהליך הלמידה להתמודדות עם דילמות וסוגיות מורכבות להקדיש חלק רשנד

ת את המידע, פולמ, ע, לעשות שימוש בכלי חקר, לאסוף מידשאלות מחקר נסחל ,ת מגוריוו" וסביבור מגורי"אז

 .לעבד נתונים, להסיק מסקנות להציג פתרונות ולהציגם במליאה

 

רוור לבתי הספר היסודיים כז אטלס בבמרולספריית בית הספר כוש ימודים תשפ"ג ניתן לרהחל משנת הל

 סביבה.עורי גאוגרפיה אדם ושיבמהלך  הםבולהשתמש  יתרות תקציב ספריותמ

 

 הדעתום בתחרגשית -תתי. למידה חברד

ות וערכים. מיומנויו ידע, חינוך וההוראה כולל בתוכבבסיס מדיניות דמות הבוגר/ת עומדת התפיסה כי תהליך ה

רגשית וערכית.  -ית יוצר תהליכים של צמיחה אישרגשיות מחזק את הלמידה ו-תים ומיומנויות חברתיושילוב ערכ

צמה חזקה במיוחד את הצורך דר היום בעוהעלתה על ס ה,השנה החולפת, בה התמודדנו עם מגפת הקורונ

לפתח אצל הלומד/ת  חברתית יכולה-הרגשית הלמידה רתיות. דיון בסוגיות ערכיות וחבחברתית וב-בלמידה רגשית

עצמית וערכים ומיומנויות בינאישיות של: מודעות  של: הכוונה עצמית ומודעות כים ומיומנויות תוך אישיותער

 בלית )מעורבות ויוזמה חברתית ופתיחות תרבותית(.  וריינות גלות חברתית ואלוחברתית, התנה

מד/ת תחושות, רגשות, ים בקרב המלמד/ת והלווהתוכן הלימודי מעוררהלמידה תהליך  הנחת היסוד שלנו היא כי

-רגשיתה המשפיעות עליו/ה ועל הלמידה.  שילוב ערכים ולמיד ,מות ערכיותאציות, חוויות אישיות ודילאסוצי

ת התלמידים יבטאו את הרגשובכיתות. זאת על מנת שיות  חלק בלתי נפרד מההוראה ת צריכים להחברתי

נויות, הנגזרים ת הערכים, הכישורים והמיומהחומר הנלמד, יבררו אעוררים בהם במפגש עם בות המתוהמחש

סמו בקרוב יפור וכישורים.  יםמד, ויבדקו כיצד יוכלו לחזק בתוכם וליישם בחייהם את אותם ערכמהתוכן הנל

  ובינאישיות בתחומי הדעת.מחוונים לשילוב ערכים ומיומנויות תוך אישיות 

 .הדעת רכים בתחומיועשילוב למידה רגשית חברתית -פת ה נוסלקריא

 .יה אדם וסביבהאת "גאוגרפרגשית בהור-חברתיתערכית דוגמאות לשילוב למידה 

 

 לומד עצמאי. ה

זית את כינונה וטיפוחה של יכולת למידה כרמירה כמטרה גדמ גתשפ" מדיניות הלמידה של משרד החינוך בשנת

 שלוש הנחות יסוד : ת מבוססת עללמידה עצמאי עצמאית.

  שהם לומדים. ים על מנת להבין באמת את מה התלמידים חייבים להיות פעיל 

  יםאורך החימנויות למידה עצמאיות הכרחית הן להבנה הן להמשך התפתחות אישית ומקצועית לת מיורכיש. 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafHevraRuach/values/lemida_rigshitchevrait.docx
https://docs.google.com/presentation/d/1R0ms7886ZgnBYh_M2so_eTkvYebvm3fsj9z1vnInRO4/preview
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  מאית חייבת להתבצע בתוך ההקשר הרחב של הידע הגאוגרפי.עצהלמידה ה 

כמנחה  –המורה במסגרת התהליך  ן מחדש את תפקידו המרכזי שלידה עצמאית ברמות שונות מסמללמ מעבר

י ת הלמידה עצמאית תבוא לידי ביטובמהלך שנת הלימודים הקרובה, הטמע  בניית הבנה. ומלווה תהליכים של

    ת לדרכי הערכה מותאמות.ועצמקצועי ובהה בפיתוח

 .תישולבו מתודות של למידה עצמאן מראש באיזה שלבים של הלמידה ילתכנ אנו ממליצים לצוותי ההוראה

 .וחשיבותה ביבהה אדם וסית בגאוגרפימאדוגמאות ללמידה עצ

 

  מאגרי מידע ממוחשביםאדם וסביבה" בעזרת  - אוגרפיהג""מולדת, חברה ואזרחות" והוראת . ו

התרחשותם, וכן מאגרי מידע רבים שיש בהם  בזמןים תופעות ותהליכים ט קיימים אתרים המתאראינטרנברשת ה

יכולת חשיבה ושליטה בדרכי מחקר , מידע קנות ללומדיםלהמידע, מפות, צילומי אויר. כל אלה מאפשרים 

בים יעזור בקידום המתוקש י המידעוהעולם. שימוש במאגר לו בהבניית הידע על הארץ, האזורובמיומנויות שיסייעו 

 :מאגרי המידע הממוחשבים בהוראה ובלמידה, להלן דוגמאותשלב מומלץ ל .ראת המקצועהו

   די ההוראהובהמרחב הפדגוגי בפורטל ע      

 ת, חברה ואזרחות.במולדהלימוד  ל פי נושאיממוינים ע ד' -למורי ב'רכה חומרי הוראה , למידה והע -

 אוגרפיה אדם וסביבה.ם על פי נושאי הלימוד בגממויני ו'-חומרי הוראה, למידה והערכה למורי ה' -

. לפעילויות ועוד תוכניות לימודים, המלצותדות הוראה, יחיהערכה,  -למידה -מרכז חומרי ההוראה המרחב הפדגוגי

 .האתר מתעדכן בקביעות

 כנית הלימודים. והמותאמים לת ,שיעורים מצולמים ללמידה  לשב הפדגוגי שפע רחבנוסף אפשר למצוא במ

 במחולל ההוראה יחידות הוראה 

נמצאות ההוראה  ותיחיד . במחולל הוראה דיגיטלי יחידות הוראה חדשות ומעודכנותשימושכם לבמרחב הפדגוגי 

חידת הוראה כוללת סדרה של . כל ייות על פי נושאי תוכנית הלימודיםלית חדשנית, ובנועל גבי פלטפורמה דיגיט

בתחום הדעת בונים את  ריכים מומחים. מורים ומדיםמרכז יםגדול נותרעיוכחמישה שיעורים הבנויים סביב 

כל פריט הוראה לכל שיעור ונותנים רעיונות והשראה להוראה מעשירה. ב היחידות המציעות פרטי הוראה

ת שאנו מבקשים להקנות לתלמידים, ערכים שהלימוד מזמן עיסוק בהם והצעות יומוטמעות מיומנויות מרכז

את המתאימים ביותר לתלמידים שלכם. , שיקול דעתכםר, לפי ראה. אתם מוזמנים לבחויקות מגוונות להורקטלפ

ם רור את הפריטים שבחרתם, לערוך אותלרשותכם מחולל הוראה אליו תוכלו לגעומד לצד יחידות ההוראה 

לשיעורים מסוגים ך אותם הפוולקור, סרטונים הפעלות ועוד( )חומרי מולהוסיף חומרים נוספים לפי שיקול דעתם 

סינכרונית. את השיעורים שהכנתם תוכלו -וונים ללמידה מרחוק סינכרונית ואמקשיעורים לצד  פנים שונים: פנים אל

בכל עת תוכלו לערוך את השיעור, לשתף אותו ולחזור אליהם בכל עת.  חב הפדגוגיבאזור האישי במרלשמור 

https://docs.google.com/presentation/d/10k1XJih-Z_duZfKhNepF_4UAnbK2lzULOphUFeuCkUY/preview
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/yesodi/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/homeland-pedagogy/online-lessons/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/homeland-pedagogy/online-lessons/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/teaching-units-stock/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/teaching-units-stock/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-around-great-idea/
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חברה  יחידות הוראה ב"מולדת, ואיתורלמדריך השימוש במחולל ההוראה  קישור .שיעורים נוספיםוליצור 

 .כבת הגיל והנושאים בתוכניות הלימודיםעל פי ש אוגרפיה אדם וסביבה"י"גואזרחות" וב

  שראלפוי ילמי הפורטל הגאוגרפי הלאומי של המרכז 

מפות. על מפת בסיס ם באמצעות נישבו מוצגים נושאים גאוגרפיים שו אתרפיתח  המרכז למיפוי ישראל )מפ"י(

ות על שי מפהאי שרת החדש מכיל רכיבים מגוונים. ניתן לשמור באזורניתן להעלות שכבות של נושאים נבחרים. ה

 ידי הכנת שכבות ע"י המשתמש. 

   "מושגים מהסרטים"-רפימבט גאוג 

טון מוקדש ל סרטונים קצרים שעוסקים במושגים גאוגרפיים שונים. כל סרמצולם ומכי פימשמש כמילון גאוגר האתר

יצור פתיח ל אפשר בעזרת הסרטוניםאדם וסביבה".  - אוגרפיהג"למושג גאוגרפי אחד הלקוח מאחד מתחומי ה

 מעורר עניין בנושא הנלמד, או לסכם נושא באמצעות סרטון.

 .ה, עזרי הוראה וקישורים שוניםשפע של חומרי למיד מטחשל וגרפיה ופיתוח הסביבה" אבאתר "ג

Google Earth web, Google Maps     

 שכבות רבות של מידע כגון: גבולות,ו ולווין של כדור הארץ לומי אווירצי מכילים האתר גוגל ארץ וגוגל מפות

ות ראות את פני כדור הארץ בתלת מימד ו"לטייל" במקומלמאפשר  Google Earth webאתרים, תמונות, מפות. 

מו שיטפונות, שריפות, התפרצויות הרי כ "ן אמתמעים "בזשונים. באמצעות תוכנה זו אפשר לעקוב אחרי אירו

 .ניתן להוסיף עם התלמידים שכבות מידע למפותש. כמו כן גע

  :העולמי של הבנק עמרכז המיד, סטיקההלשכה המרכזית לסטטיוכן אתרים כגון  ,Data ExplorerGoogle  

 .ועוד

 

 גבשנת הלימודים תשפ"ניות הלימודים ודגשים בתוכ ושאיםנ .ז

 :םשאימספר נוהשנה נבקש להדגיש בתוכניות הלימודים 

 שינויי אקליםחינוך ל 

דעת השונים חומי בשילוב בתחומי האופן רב־תיתקיים ב שינויי האקלים נושאלימוד מודים תשפ"ג החל משנת הלי

 נויי האקלים. זיים בתחום שיבקורסים הוליסטיים מרכ ד למידה בין־תחומיתלצ

לימוד הידע והמיומנויות יוביל לפעולה וליוזמות תלמידים בתוך כדי חיזוק החוסן הרגשי להתמודדות עם ההשלכות 

 של שינויי האקלים.

וד הנושא שזור בתוכנית לימ ת הבינייםבחטיב בהגאוגרפיה אדם וסבי, מולדת חברה ואזרחותום הדעת בתח

 .יל השונותשכבות הגבהלימודים 

https://pop.education.gov.il/my_personal_area/my_teaching_units/
https://pop.education.gov.il/my_personal_area/my_teaching_units/
https://www.govmap.gov.il/?c=204000,595000&z=0
https://www.govmap.gov.il/?c=204000,595000&z=0
http://geo-video.cet.ac.il/
http://geo.cet.ac.il/
https://www.cbs.gov.il/he/pages/default.aspx
https://data.worldbank.org/
https://www.google.co.il/publicdata/directory?hl=en_US&dl=en_US#!
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  .ד'-ב'כיתות  –לדת חברה ואזרחות מתוך תכנית הלימודים המעודכנת במו נושא שינויי האקלים מיפוי

  ו'-'הכיתות  –גאוגרפיה אדם וסביבה ודים ביממתוך תכנית הלנושא שינויי האקלים מיפוי 

 .בקישור זהלמידה הוראה והוכזו חומרי הלנוחיותכם, ר

 .םובתוכו גם את ליבת נושא האקלי לימוד מעמיק בנושא שינויי האקליםתחום הדעת גאוגרפיה אדם וסביבה מזמן 

  עתה על המרחבנות נבונה והשפצרכ – החינוך הפיננסי 

 החיוניים לאזרח ולחברה. 21 -ית הוכרו כחלק ממיומנויות המאה הינוך פיננסי ואוריינות פיננסח

ד'. פרקי -כנית הלימודים "מולדת חברה ואזרחות" לכיתות ב'וסי משתלב בתננבית הספר היסודי החינוך הפיב

יפויות וקבלת החלטות של עדומיים, סדרי , סביבתיים ולאיבטים אזרחיים, ערכייםים בההלימוד הרלבנטיים עוסק

האקולוגי של תרבות השפע ו המרחבי, המשפחה והקהילה, צרכנות נבונה, חשיבות החיסכון, מחירה הפרט

חומרי למידה בעברית ובערבית  ריכה, קיימות חברתית והיכרות עם מוסדות ציבור פיננסיים ביישוב ובמדינה.הצו

  הפיננסי בנושאי החינוך

 

 2023 –תחרות מפות בין לאומית  .ח

 maps love אנחנו אוהבים מפותושא: נב) קינשטה פרברש ב"ע ( דיםת לילמיואל -ן ת ביופת מורתחל קול קורא

We) ). 

תחת ארגון של הוועדה   (ICA) לאומית-שנתי של האגודה הכרטוגרפית הבין-נס הדות תיערך במסגרת הכחרוהת

 .2023וגוסט בא 14-18פיה וילדים, בקייפטאון, דרום אפריקה, לכרטוגר

 .השתתף בתחרות המורים והתלמידים ל ינים אתאנו מזמ

 לקישור זהוהרשמה הכנסו תחרות לפרטים על ה

 

  עי. פיתוח מקצוט

 המערכת  , מערכת חדשה לניהול הפיתוח המקצועי.מערכת מצפןתיפתח תשפ"ג,  בשנת הלימודים      

 תאפשר תכנון וניהול תהליכי הפיתוח המקצועי מבוססי נתונים למערכות ניהול ידע של המשרד ומחוברת       

 בית הספר כארגון ועובד ההוראה כפרט.כי לצר ומותאמים      

   במרחב פיתוח מקצועי  לתהליכי הפיתוח המקצועי תהיה דרך פורטל עובדי הוראהשל כל מורה ההרשמה       

 מגוון אפשרויות הלמידה המותאמות הזדהות אחידה, ויוצע לו . עובד ההוראה ייכנס באמצעות הוהדרכה      

 ההוראה, התפקיד והשיוך המוסדי. התאם למקצועברכיו, לצ      

יות. הפיתוח המקצועי חיוני לכל המקצועי למורים כנסים והשתלמויות ארצ ל הפיתוחיכלו גתשפ"בשנת הלימודים 

הוראה י , בדרכים שונים המתקיימים במהלך שנת הלימודיםהמורים כדי להתעדכן במידע גאוגרפי, בפרויקט

https://docs.google.com/document/d/1gKFsl9uQ6izmLmTF-6MK7OM6AdBRBOYu/edit?usp=sharing&ouid=100630200338469561532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1eG2V7CpgEw7nXol4KNXNU3aiWC97FkCF/edit?usp=sharing&ouid=100630200338469561532&rtpof=true&sd=true
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/aktuali-ahshav/climate-change/elementary1/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/aktuali-ahshav/climate-change/elementary1/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/hinuch_pinansi/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/hinuch_pinansi/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/hinuch_pinansi/
https://isrcartogis.wixsite.com/isrcartogis/blank-4
https://isrcartogis.wixsite.com/isrcartogis/blank-4
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בתי ב "גאוגרפיה אדם וסביבה"חות" ו"מולדת, חברה ואזרם בהוראת נושאים נוספים הקשוריבו מקרוב ומרחוק

 . הספר

תוח יפ בשולחן המפמ"ר  ב"מה חדש" ובלשוניתעי והכנסים יפורסמו פרטים לגבי ההשתלמויות לפיתוח מקצו

 ות וכנסיםהשתלמוי –מקצועי 

 : *גשנת הלימודים תשפ"ב התקייםמההשתלמויות והכנסים הצפויים ללהלן פירוט חלק 

  קשבת ארציתהשתלמות מתו  

אוגרפיה הוראה משמעותית ב"גבנושא  יםגם השנה נקיים השתלמות ארצית למורים המלמדים בבתי הספר היסודי

לגמול עם ציון, שעות  30בהיקף של מקוונת  . ההשתלמות תהיהרחות"אזבה" ו"מולדת, חברה וביאדם וס -

ונית: בלשו  נוספים במסגרת אלנטטים . הרשמה ופרסינכרונייםמפגשים  באמצעותותתבצע  במתווה אופק חדש

 .טופס ההרשמה -ה ראשונית הרשמור לקיש המפמ"ר.שולחן " בות וכנסיםהשתלמוי –פיתוח מקצועי "

  תאמה אישיתוון למורי היסודי, בהפיתוח מקצועי מק - רת"ווהשתלמויות ה"כ. 

  יסודי.למורי ה ייעודיהכוורת הינה מרחב התפתחות אישי וצמיחה 

הלמידה  .מורי יסודי 5000-וכבר נהנו והרוויחו מהתכנים שבה, למעלה מ 2020הכוורת הושקה לראשונה בדצמבר 

הלימוד ל להשתלם ואת יחידות חור בעצמכם באיזה מסלולבוורת מתקיימת בקמפוס מקוון וחדשני. בו תוכלו בכ

בכל ניתן ללמוד אותן   תלמות של אופק חדש!לגמול השוכרות ולשלב מספר יחידות מתחומי דעת שונים. כולן מ

 .מקום ובכל זמן

  בכוורת שני ערוצי למידה:

יקות הוראה מגוונות קטשעות של מיומנויות למידה, פר 6או  3נות בנות של יחידות קט ""המסלול הגמיש

יחידות  250ת מעל בכוור תחומי דעת. לעת עתה 28-מרחוק ומקרוב, ערכים ועוד, מדשניות, כלים ללמידה וח

 .למידה מרתקות לבחירתכם

 .בנושא מסוים שעות בתחומי דעת שונים, ממוקדים 30קורסים מקוונים, מונחים של  -"אות חבילה"עסק

 :תרהצטרפו אלינו לקהילת מורי הכוו

 ,ןאלחצו כ לקטלוג הכוורת 

 ןכא  לחצו ת הכוורת,ות מסביבלהתרשמ 

 ,ןאלחצו כ להרשמה לכוורת 

 ןלחצו כא הצטרפו לדף הפייסבוק 

  ןלחצו כא אחרינו באינסטגרם,עקבו 
 

פיה. למורי מולדת וגאוגר יםהלימודת ת קצרות על נושאים ממוקדים, לפי תוכניוהשתלמויומגוון גדול של בכוורת 

 ."כוורת"באתר ה רשמהפרטים נוספים וה
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 דגוגיתהפות המזכיר
                                             רה ורוחחבאגף 

 ו"מולדת, חברה ואזרחות"  "האדם וסביב -אוגרפיהג"את ורהפיקוח על ה   
 

_________________________________________________________________ 
 073-3931387 טלפון : |, ירושלים 2רם, רח' דבורה הנביאה -לב בנין

  דיטציה קר-השתלמויות מיקרו 

במודל השתלמות זה צובר המשתלם  וסביבה". אדם -אוגרפיהבנושאי הוראה ייעודיים ובתחום "ג ההשתלמויות 

יפורסמו נוספים וקישור להרשמה ים . פרטויות בהן היא עוסקתוהמיומננושא ההשתלמות התאם לב שעות 10

 ."למויות וכנסיםהשת –ועי פיתוח מקצבלשונית: "" וב"מה חדשבשולחן המפמ"ר 

 

  דרכי התקשרות . י

צוע. המידע הוראת המקים באופן ישיר לשובות בנושאים שונים הקשורח השנה מתפרסמות הודעות במהלך

על  באתר תמצאו את כל המידע שיוצא מטעם הפיקוח .גיב"מה חדש" ב"שולחן המפמ"ר" במרחב הפדגומתפרסם 

ם בנושאים שונים. כמו כן ניתן ה ועדכונייות, צוותי הדרכפרטים על ההשתלמו ,המפמ"ר ריהוראת המקצוע: חוז

  ."בהאדם וסבי - אוגרפיהג" - לפנות דרכו ישירות למפמ"ר

 
 

 !חתייה פורייה ומוצלבברכת שנה טובה ועש
 
 

 (מפמ"ר), מנהל תחום דעת דוריאלי 
 "אדם וסביבה" ו"מולדת, חברה ואזרחות - אוגרפיהג"
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