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 תשע"ח אב 'ג

 שלום וברכה, מורים יקרים מורות ו

בהם ישתמש כל אחד צריכים להיות שני כיסים, ל :ָחה שאמריס  ש  דית מיוחסת לרבי שמחה בונים מפ  מרה חסייא

ָרא ָהעֹוָלם" )משנה, סנהדרין, פרק ד משנה ה(, ובכיס השני  –בכיס אחד כתוב  .כשיצטרך לכך ב  י נ  יל  ב  ש  י  –"ב  ָאֹנכ  "ו 

 .ָעָפר ָוֵאֶפר" )בראשית יח, כז(

. משמעותו חינוךמשרד ההייחודי של ניהול תחום דעת אזרחות בבתפקיד ארבע שנים  לשרת, נפלה בחלקי הזכות

פועלת בזירה ו מחויבת לאתגרי העשייה הציבורית,אני בבתי הספר.  ת המקצועהוראלכוללת אחריות ב היא נשיאה

בסוגיות עסקתי   היה שיעור האזרחות המשמעותי שלי, במסגרתו תפקידי זה,מעל שני עשורים. חינוכית -חברתיתה

 . במיוחדבדרך מעמיקה ורחבה ציבוריות מפתח 

. אני ולעלות על דרך המלךשוב של צוות ההדרכה כולו, המקצוע זכה להתייצב מעולה , בהובלה ללובארבע השנים ה

מחויבים ויצירתיים, השותפים לתחושה הזו ומקדמים  פגשתי מוריםשיחות רבות בו סיוריםשמחה וגאה על כך. ב

אלברט המורים לאזרחות הם מורים דעתניים, חזקים ופעילים מאד.  ,למידה איכותית  בכל רחבי הארץ. כתמיד

ועם זאת רואים  -במחשבה ובמעשה  -אינשטיין אמר: "מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות 

עיסוק לתלמידי ישראל מאפשרים  ,בעבודתכם, אתם המחנכים ".בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית

עוסקים עמם בשאלות של , אזרחיתמעורבות ומחויבות מעודדים הנוגעות לחזון המדינה,  בשאלות יסודביקורתי 

 קבוצות שונות בחברה הישראלית.  ביןושיח מפגש יוצרים , וזהות

 :ישכעת נושאים פר רבים מאודבאפיקים משמעותית יצרנו התחדשות פדגוגית  ,ים שחלפובארבע השנ

 פיתוח מקצועי ה של העמקהרחבה ו

בכל שנה יצרנו פיתוח מקצועי עשיר וייחודי, תוך שיתוף פעולה עם ארגוני חינוך אזרחי, חשיפה למרצים  ✓

מעולים מבחינה אקדמית, ומפגש עם אנשים בעלי רקורד עשיר של עשייה אזרחית. תודה מיוחדת לעינת 

 יקה למיועדים לרישיון הוראה. , ופיתחה את קורס המתודבכללותורפאלי שמובילה את הפיתוח המקצועי 

לשם ביסוס פרופסיונאלי הענקנו עשרות רבות של רישיונות הוראה למורים שהתמקצעו לאורך שנים ולא  ✓

מקצועי, אירחו את נציגי צוות ההדרכה לתצפית הניסיון ההמורים עשירי  .קיבלו בעבר רישיון הוראה

המסור ועל ליווי כלל בקשות הרישיון עד לקו  שיעור. תודה גדולה לאיריס אלטרגוט ולצוות על הטיפול

 הגמר. 
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המונה בכל שנה עשרות  מגווןורחב  צוותגייסנו והכשרנו  ,במסגרת רפורמת הלמידה המשמעותית ✓

בתי תורמים מניסיונם ועבודתם האיכותית לליווי מורים ב מדריכי המקצוע .מדריכים מכל רחבי הארץ

את צוותי במיוחד הכפלנו בשנים האחרונות פיתוח תוכן ייחודי מבוסס ניסיון. ו ,השתלמויותליווי הספר, 

תודה אישית על הובלת צוות ההדרכה ואת ההשתלמויות של המורים הערבים, הבדואים והדרוזים. 

האדי אולפת מארון, איילת יסעור, דקלה בן פזי, ווליד חוש, ל, ברחבי הארץ ובילות המחוזותמלההדרכה 

  אבו מוסא. סאלמה וחמדאן 

 

 נגישות ושקיפות שיתוף, דגש על 

 ם המאפשרמחוון המושגימנו את פרס, מורים ומדריכים ועם וועדת המקצועבמהלך של היוועצות ודיון עם  ✓

 . את דרישות הבחינהבדיוק להכיר  לכלל המורים

הכשרה ומשוב הסדרה, תקשוב, תהליכים משמעותיים של שכללנו את תחום הערכת הבחינות על ידי  ✓

 ג'ינאן דניאל. בהובלה משמעותית של רונית בלום ו כל אלו ;מקצועי

מעודכן כל המידע הדרוש ובו אתר מפמ"ר שאין דומה לו במקצועות לימוד אחרים. אתר נגיש בנינו  ✓

האתר נולד ומטופל לקראת בחינת הבגרות. יוזמות מיוחדות, חומרי הוראה, והנחיות  ,למורים ולתלמידים

 באדיבותה של איילת ברק. 

ם חומרי למידה קבוצת פייסבוק למורים לאזרחות שמאפשרת שיח מקצועי, החלפת רעיונות ופרסופתחנו  ✓

מורכבים אירועים  לנוכח, ואף מחייבים אותנו מאפשריםים ועדכניים. כללי המשחק בקבוצה מתחדש

זדמנות נדירה להיכרות עם נקודות ה. הקבוצה מהווה ומכבד מקצועילשמור על שיח במציאות הישראלית, 

 חיבור ושיתוף פעולה בין המורים. הקבוצה מאפשרת בשטח. האזרחות של מוריבט שונות מ

 שותפויותהרחבת 

מוסדות המדינה: הכנסת, בתי המשפט, בית להיכרות עם והסיורים השותפות את והעמקנו חידשנו  ✓

 באגף ממשל וחברהלאחרונה פותחה עבורנו במיוחד יחידת הוראה הנשיא, הממשלה, מבקר המדינה. 

 במשרד ראש הממשלה. 

יסודות, מט"ח, עם ארגוני חינוך שעוסקים בסוגיות אזרחיות:  שיתופי פעולה וממשקיםהעמקנו והרחבנו  ✓

כל אחד שער לאקדמיה ואחרים. לדמוקרטיה, הישראלי העצמת האזרח, המכון המרכז למכון ון ליר, גשר, 

 תרם את תחומי המומחיות שלו כדי להעניק למורים כלים ואפשרויות ייחודיות ללמידה והוראה. 

 

 

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Pages/transparency.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/expansion/sites/Pages/websites.aspx
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  אחרתלמידה יצירת הזדמנויות ל

מקצוע האזרחות מוביל בתחום תוכניות ממירות בגרות. פיתחנו מסלולי לימוד והכשרה: למידה מבוססת  ✓

פרויקטים, למידה עצמאית ולמידת חקר בעברית ובערבית. תודה מיוחדת על עמידה בראש החץ בתחום 

במזכירות הפדגוגית, לרוחמה וילשטיין,  הכישורי למידה עצמאיים ומיומנויות חקר וחשיבה מסדר גבו

 .וורוד סבאח, שאדי הייב, תמיר לוי סבגנעמה סורקיס קוניץ, אריק פרידמן, 

היבחנות אפשרות לגם  החל מהשנה הזוכוללת מתרחבת בכל שנה והיא באזרחות  יח"ל 5תוכנית  ✓

בשיתוף רב מגזרית ארצית כיתה וירטואלית של ייחודית תוכנית  יצרנות. בשנים האחרונות אקסטרני

 מיטבי. צמוד ומקצועי באופן  חמש יחידות אזרחותמורי  תודה גדולה לצאלה שחם שמלווה אתמט"ח. 

הצענו סוגים  .שמרנו על תנאי המורים בבדיקת מטלות הביצוע ,כחלק מהרפורמה ללמידה משמעותית ✓

יותר שמאפשר למורים  גנריובתהליך חשיבה ושיתוף מורים יצרנו מחוון  חדשים של מטלות ביצוע,

שיתופי פעולה בין בתי בנוסף סייענו ביצירת והתאמה לאוכלוסיות תלמידים שונות.  ,אוטונומיה, יצירתיות

  עמותת גשר ובהובלתה של תמר רוט.  , בשיתוףבין מגזריםת ביצוע משותפות ומטלשהובילו ספר 

ולהוראת דילמות אזרחיות,  מדריך לחינוך ערכי: עדכנייםפיתחנו חומרי למידה  ,העשרה והרחבהלשם  ✓

מגדר , יחידת השכלה כללית בנושא תיופיה מנקודת מבט אזרחיתהשתלבות יהודי איחידה בנושא 

הכנת תשתית  יםכוללש לעולים חדשיםלמידה ומטלת ביצוע , חומרי לסיורים אזרחיים, הצעות ואזרחות

תוכנית ייחודית , לקויות למידהתלמידים עם מענה ל, ר לימוד מתאים שיפורסם בשנה הבאהלספ

איילת בפיתוח התוכן לטל פלבסקי, חגית עגור הלוי, . תודה מיוחדת לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים

 ובין, אפרת גליקמן וליטל צרפתי. עינת דן, הקטור שיקליסעור, 

 

אני אל תעזוב.  -: אל תתפוס את הנמר בזנבו, אבל אם תפסתפתגם אהוב עלי של ביתא ישראל מלמד שיעור באומץ

הצוות מגוון ומיוחד . שהוביל את המקצוע לצדי וליווה אותיצוות כלל הל מבקשת להודות באופן אישי ומיוחד

 אשאינטנסיבית ומעשירה. התברכנו בצוות של מדריכים המצוינים בלמידה עצמית, רוהעבודה המשותפת הייתה 

מדריכות בכירות שיצאו לאחרונה ארבע באופן אישי  ללוות. זכיתי מאור פניםו גדול, מוכנות מתמדת לשיח

באופן כולן השפיעו מחוכמתן וקידמו  חיה קירמאייר ודורית גזית.לגמלאות: רוחמה וילשטיין, אסתר בוכניק, 

עשו מלאכתן בחריצות כולן  .קירוב לבבותלאוכלוסיות ייחודיות ו , הוראה מיטביתחדשני משמעותי פיתוח תוכן

   להשפיע לטובה על המרחב הציבורי בישראל. ומתוך רצון באמונה , רבה, בענווה

 

http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/values/Pages/values.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/expansion/activity-suggestions/Pages/activity1.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/expansion/activity-suggestions/Pages/activity1.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/expansion/activity-suggestions/Pages/activity1.aspx
https://sway.com/BZlbgHPwk3vYF19J?ref=Link&loc=play
https://sway.com/BZlbgHPwk3vYF19J?ref=Link&loc=play
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/expansion/civil-tours/Pages/civil-tours.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/immigrants/Pages/ezer.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/expansion/lek/Pages/lekut.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/finals/finals-examples/Pages/examination.aspx


 التربية والتعليم وزارة – החינוך משרד

 السكرتارية التربوية – הפדגוגית המזכירות

 التفتيش على تعليم المدنيات – האזרחות הוראת על הפיקוח
 

 הצבתניהול מקצוע האזרחות בישראל מחייב מקצועיות וממלכתיות. נדרשים לכך הקשבה ולימוד מתמיד, 

המורים והתלמידים בראש סדר העדיפויות, שיתוף גורמים רבים בהיוועצות, ולבסוף קבלת החלטות במציאות 

 הדאגה לחיינו כאן.  מורכבת, תוך היכרות מעמיקה ומכבדת עם בעלי עמדות שונות מאד, אשר לכולם משותפת

שמורה לגורמים בכירים במשרד ומחוצה לו שלקחו חלק מרכזי לצדי בהובלת המקצוע והיו שותפים אישית תודה 

לדרך. יו"ר המזכירות הפדגוגית ד"ר משה )מוישי( וינשטוק, מנהלת אגף חברה ורוח גב' אלירז קראוס, יו"ר ועדת 

  עשו מלאכתם נאמנה, במסירות רבה, ביושרה ובחוכמה מקצועית ואקדמית. כולם  -אסף מלאך המקצוע ד"ר

מודה לכם על אני באופן אישי. המורות והמורים בהן פגשתי רבים מכם  ,היו אלה עבורי ארבע שנים מרתקות

את הנושאים מקרוב מזמינה אתכם לשמור על קשר ולהכיר הקשר החם, העצות הטובות והמעורבות האישית. אני 

 מעורבות אזרחית עירונית, חברה ומגדר, הוראה וכתיבה. : אליהם שבה כעת אניאשר  ,ובים ללביקרה

במהלך שנתתי  ביותרהאישי  ראיוןשלי, קישור ל פייסבוקדף השלי, קישור ל בלוגמצרפת כאן למעוניינים: קישור ל

 . הממשיך איתי שלישהכרתם הוא מספר הטלפון מספר הטלפון תפקידי. 

בדרך שבה תמשיכו  , אצפה בגאווה גדולהשמחתי מאד על ההזדמנות לפגוש אנשים רציניים ומעורבים כמותכם

    להוביל את המקצוע ולשמור על שיח אזרחי משמעותי בבתי הספר. 

 ץ שקט ונעים, והמשך עשייה ברוכה.מאחלת לכולכם קי

 

 להתראות ולהשתמע,

 מפמ"ר אזרחות

 יעל גוראון

 

 

http://yael-guron.blogspot.com/
https://www.facebook.com/yaelguron?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/yaelguron?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/yaelguron?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/watch?v=Uru--9jbWrw

