
מתכוננים לאולימפיאדות 2014

תמיכה לפורטל

כנס הליכי אישור מוצרים טכנולוגיים במשרד החינוך

בחודש האחרון תם שלב א' בהכנות 
לאולימפיאדות הבין-לאומיות במדעי המחשב 

ובמתמטיקה לשנת 2014. המבחן נערך 
בבתי הספר, ומבין המתמודדים בו יוזמנו 

המצטיינים להשתתף בשלב הבא במיונים, 
ולאחריו יורכבו הנבחרות שייצגו את מדינת 

ישראל בתחרויות לשנה זו.
האולימפיאדה הבין-לאומית במדעי המחשב 

תיערך השנה בטייוואן, ובדרום אפריקה 
תתקיים אולימפיאדת המתמטיקה.

בשנה החולפת הנבחרות הישראליות הגיעו 
לדירוגים גבוהים בשני המקצועות וזכו 

להישגים מרשימים.
אנו מאחלים בהצלחה לכל המתמודדים! 

חדש בפורטל התוכן החינוכי – 
תמיכה טכנית וסיוע טלפוני בכל שאלה. 

לפרטים התקשרו לטלפון שמספרו 03-9298888.

הכנס התקיים בתאריך 5.12.2013 בבניין מכון הנפט ברמת 
יאביב, תל אביב, ונועד לגופים המפתחים מוצרים טכנולו

גיים חינוכיים ומעוניינים לקבל אישור להפעלתם במוסדות 
חינוך. בכנס פורסם הליך האישור החדש בתכנית אורט"ל. 

 " הנבחרת הישראלית לאולימפיאדת מדעי המחשב 2013 זכתה במדליית זהב, 
2 מדליות כסף ומדליית ארד"

אקדמיה ברשתתקנים חדשים

פריט שבועי לספרייה הלאומית
 באתר הספרייה הלאומית אצור האוסף הגדול והנגיש 

 ביותר בישראל. האתר עובר התחדשות המותאמת 
 למאה ה-21 הצוברת אוספים דיגיטליים לצד 

אוספיה הפיזיים.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Projects/olimpiadot/Achanot_Olympiada_Machshev.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/ICTInEducation/TocenDigitali/portal_tochn_cinuch.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/ICTInEducation/TocenDigitali/Sifria_Leumit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/ICTInEducation/TocenDigitali/bdika_tehnit/#kenes


כנס רמון לחינוך וחלל
עמוד פייסבוק חדש לאגף טכנולוגיות מידע!

כנס החינוך והחלל יתקיים ביום 
ביי  27 תשע"ד, בשבט,  כ"ו   שני, 

לשלום  פרס  במרכז   2014 נואר 
בעיר תל אביב יפו.

הכנס נערך במסגרת שבוע החלל 
מחו למנהלי  ומיועד  יהישראלי 
ולמד למנהלים  יזות, למפקחים, 

ריכים.

כל   – מהשטח  וטעימות  הרצאות  פרויקטים,  כנסים,  על  מידע 
אגף  של  החדש  הפייסבוק  בעמוד  תמצאו  יותר  והרבה  זאת 
טכנולוגיות מידע, ובו תוכלו להתעדכן באופן שוטף במה שקורה 

באגף. היכנסו עכשיו!

במסגרת פרויקט החזרת האתרים אל משרד 
החינוך, עלו בחודשים האחרונים האתרים 

 החדשים של מגמות עושים תקשורת, 
מערכות ימיות, ניהול עסקי והנדסת תוכנה. אתם 

מוזמנים להיכנס ולהתרשם!

כולנו מכירים את היתרונות הרבים הטמונים 
גם  רובצות  שבצדם  אלא  האינטרנט,  ברשת 
סכנות רבות: בעוד לנו ההורים נדמה כי ילדינו 
למעשה  ובטוח,  מוגן  במקום  בביתם  נמצאים 
ללא  אינסופי  וירטואלי  במרחב  נמצאים  הם 

הגנה ופיקוח.
חדשנית  ביוזמה  החינוך  משרד  יצא  כך  בשל 
גלישה  בנושאי  וירטואליים  מפגשים  סדרת   -
בטוחה ומוגנות ברשת, ומטרתם להעניק להורים 
ילדיהם.  על  והגנה  לדו-שיח  מעשיים  כלים 
עם  ב-18.12.2013  התקיים  הראשון  המפגש 

ד"ר אבשלום אדרת, מייסד עמותת אשנ"ב. 
כרוכים  אך  תשלום,  ללא  הם  המפגשים 

בהרשמה מראש.

אתרי מפמ"ר חדשים עלו לאוויר!

תקנים חדשים
 פורסם תקן אבטחת מידע לספקי מוצרים חינוכיים 	 

טכנולוגיים.
פורסם תקן רמה מצומצמת א' לספרים דיגיטליים 	 

)גרסה סופית(.

הורים מקוונים לרשת בטוחה

ייחודית  תכנית  היא  מומחים,  הרצאות   - ברשת  אקדמיה  התכנית 

וחדשנית המכוונת להרחבת הדעת בקרב תלמידים ומורים במערכת 

החינוך. התכנית מעניקה הזדמנות להציץ לעולמות שמעבר לתכניות 

הלימודים ושגרת היומיום. 

החברה  מגזרי  מכל  מורים,  או  תלמידים  בקרב  יתקיימו  המפגשים 

בלמידה  שיתבצעו  משתתפים  רבי  מפגשים  במסגרת  בישראל, 

סינכרונית מרחוק. מטרת המפגשים היא לזמן מפגש חווייתי, מעשיר 

ומשמעותי להיקף גדול של מורים ותלמידים במערכת החינוך במסגרת 

רב תרבותית. אנו תקווה כי יצירת כר נרחב של ידע והבנה בתחומי 

המחשבה האנושית השונים, תביא לשיח פתוח ומושכל יותר ולתקשורת בונה ומגוונת יותר בין תלמידים ומורים 

ממקומות ומרקעים שונים.

ההרצאות הראשונות בסדרה הן:

"איראן האחרת" - הרצאה מאת ד"ר אורי גולדברג - ב-26.12.2013 בשעות 12:00-10:30  •

"ממשקים עצביים בין המוח למחשב - האם ניתן לשדרג את היכולת האנושית?" – הרצאה מאת ד"ר יזהר   •

בר גד - ב-30.12.2013 בשעות 12:00-10:30.

לפרטים נוספים והרשמה – "הקליקו"!

אקדמיה ברשת

חדש באתר: מדור יג'-יד' עלה לאוויר!
לצפייה – "הקליקו"

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/tikshoret/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/tikshoret/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/csit/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/nihulisky/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/marinesystem/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/MeidaPirsumim/keneshalal.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/ICTInEducation/TocenDigitali/Teken_AvtachatMeida.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/MadaTech/ICTInEducation/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b7D5609CD-3C97-4183-8D9C-8C182BC78BF1%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fMadaTech%2fICTInEducation%2fTocenDigitali%2fSfarim_Digitalim%2ehtm&NRCACHEHINT=ModifyLoggedIn#d22
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/ICTInEducation/LemidaMerchok/Lemida_Merahok/academy.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/ICTInEducation/Tfukot/GlishaBetucha/parents_invitation.htm
https://www.facebook.com/tikshuvil
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/AlTiconim/


יש לכם רעיון לכתבה או פינה ?
כתבו לנו!

 פורטל התוכן החינוכי ממשיך לצמוח ולהתרחב – 
 בפורטל מעל 6548 פריטים במגוון מקצועות 

ושכבות גיל. הכנסו עכשיו!

שבהם  אירועים  כמה  התרחשו  האחרונה  השנה  במהלך 
בבתי הספר.  בטיחותיים חמורים במעבדות  ליקויים  התגלו 
בעקבות התופעה, שבגינה אף נגרמו פגיעות בתלמידים, פנה 
ומינהל  וטכנולוגיה  למדע  המינהל  מנהל  רימון,  עופר  ד"ר 
תקשוב ומערכות מידע, במכתב לגב' שושי כהן, מנהלת תחום 
מסכם  הוא  במכתבו  וטכנולוגיה.  מדע  ומפמ"רית  מדעים 
את המסקנות העולות מן האירועים וממליץ על דרכי פעולה 

להמשך כדי למנוע הישנות של מקרים דומים.
אנא הקפידו לשמור על הכללים!

הפקת לקחים בעקבות אירועי בטיחות במעבדות בבתי ספר

ט"ו בשבט במדור חינוך לקיימות
לפרטים נוספים לחצו כאן

http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/MadaTech/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bF468171F-D22A-4406-84C6-AF718F62E00E%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fMadaTech%2fTakanot%2fTifulBakara%2fsafelab%2ehtm&NRCACHEHINT=ModifyLoggedIn#1234
https://www.facebook.com/MadaTech.SafeInternet?fref=ts
https://www.facebook.com/MinhalMadaTech?fref=ts
https://www.facebook.com/DigitalContentEdu?fref=ts
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/MadaTech/HinucMadaTech/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b6109FEFB-951A-4D96-BD1E-BA293CCE6EB1%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fMadaTech%2fHinucMadaTech%2fProjects%2fHinucKayamut%2fcalendar%2ehtm&NRCACHEHINT=ModifyLoggedIn#to

