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 ומורים יקרים שלום וברכה, חנכי אזרחות מורות מ

איילת לכבוד האביב והפסח התחדשנו באתר מפמ"ר חדש. תודה מיוחדת למדריכת התקשוב באזרחות 

על הקמת האתר והכנתו כך שיהיה נגיש ומעודכן תדיר.  ברק
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 כולכם מוזמנים להכיר את האתר ולשלוח אלינו מחשבות, הצעות או הערות. 

הנחיות קישור לחידוד הנחיות לבקרה ולדיווח על מטלות ביצוע למרב"ד, להיכרותכם:  בהמשך אגרת זו

 מיפוי צרכים לעולים החדשים לקראת היערכות לשנת תשע"ח. בקשה ללתלמידים אקסטרניים, ו

 

 הנחיות לבקרה ולדיווח ציוני מטלות ביצוע למרב"דחידוד  .1

  יום  לבקרה עד ומוכנות  בדוקות   להיות צריכות   הביצוע מטלות וכמפורט בחוזר מפמ"ר,    שנה,  כמדי

  .2017במאי  2יום שלישי ו' אייר  בתאריך:  השנה   חל זה   מועד  העצמאות.

  הבקרה תיערך בבתי הספר באחד משני מועדים: ,לתשומת לבכם

 .כ"ז באייר 23/5/17מועד שני: יום שלישי  ; כ' באייר 16/5/17מועד ראשון: יום שלישי 

תישלח לבית  כ"ג בניסן תשע"ו תשלח הודעה מאגף בחינות והפיקוח על בקרה. ההודעה 23/4/17עד יום א' 

המועד המתאים לבית  הספר בדואר אלקטרוני ובתוכה טופס מקוון למנהל בית הספר ואפשרות לבחירת

בתי הספר  ההודעה תגובה בשיחה טלפונית של המדריך הבית ספרי/ הבקר לרכז המקצוע. הספר.

 י"ג באייר תשע"ו. 9/5/17להעביר את כל הנדרש לבקרה עד ליום א' מחויבים 

 9588כפי שנמסר בהודעת אגף בחינות את ציון מטלת הביצוע יש לדווח על טופס : דיווח ציונים למרב"ד

 בציון סופי בלבד )כפי שנהגנו עד כה(.

כ"ו סיוון  20/6/2017יום ערכה החלופית באזרחות לא יאוחר מאנו ממליצים לדווח למרב"ד את ציוני הה

 מיום תשע"ז. המעוניינים בכך יוכלו לדווח את הציונים כפי שנעשה בכלל המקצועות לא יאוחר

 כ"ב תמוז תשע"ז. 16/7/1917
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בתי הספר שתתקיים אצלם בקרה יוכלו להמשיך ללוות תלמידים בתיקון הנדרש במטלות שימו לב, 

עד למועד דיווח הציונים  גם לאחר הבקרה -במידה וירצו בכךהביצוע ואף בשיפור ציון מטלות הביצוע 

מי שיבחר לעשות זאת ישלח למדריך שביקר בבית הספר מסמך תמציתי המציין את השינוי . למרב"ד

  שנעשה בציוני התלמידים ואת הנימוקים לשינוי )שם התלמיד, ת.ז, ציון קודם, ציון מתוקן, נימוק(.

 

 סטרניים נמצאות באתר מפמ"רהנחיות מדויקות לתלמידים אק .2
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 מיפוי צרכים לעולים החדשים .3

 לרכזי אזרחותהמורים לעולים חדשים מצורף שאלון קצר מענה לצרכים של את ה שפרעל מנת ל

 https://goo.gl/forms/SZ6l2fwg6pEqtf7E3   :בנושא תלמידים עולים בבתי הספר

 

. לחברים ונסים התחדשותשמח של חג ה חמה לשלוחה לכם ולבני משפחותיכם ברכבימים אלה של חג 

  . חג אביב ופסח שמחחופשה נעימה, הנוצרים החוגגים את הפסחא חג שמח, ולכולנו 

 

 בברכה,

 יעל גוראון

 מפמ"ר אזרחות

 

 

 

 

 

 ֵמָרחֹוק ָכל ָדָבר ִנְרֶאה ֵנס
 .ֲאָבל ִמָקרֹוב ַגם ֵנס לֹא ִנְרֶאה ָכְך

 סּוף ִבְבִקיַעת ַהָים-ֲאִפילּו ִמי ֶשָעַבר ְבַים
 ַרק ֶאת ַהַגב ַהֵמִזיעַ ָרָאה 

 .ֶשל ההֹוֵלך ְלָפָניו

 "יהודה עמיחי, מתוך "נסים
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