
 

   

 

 2018 נובמבר 01  

 טתשע" חשון כג'

 53מס' 'באופן יסודי' 

 ,מנהלים, צוותי חינוך, מנהלי מחלקות חינוך ועובדי הוראה יקרים

 "... זה הזמן לבחור בדרך המשותפת. זה הזמן למצוא את המאחד ולא את המפלג.

 ..זה הזמן להאמין ביכולתנו לחיות יחד כאן, על האדמה הזאת.

 (מדברי שמעון פרס וראובן ריבלין)

 

 ,כשנת האחדות, מר שמואל אבואב ל המשרד"ומנכמר נפתלי בנט  הוגדרה ע"י שר החינוך  שנה זו 

 שומרים על ייחודיות". –"שומרים על האחדות 

ררת השתאות לאור התקדמותה והתפתחותה כמדינה מדינת ישראל היא תופעה ייחודית ומעו

משגשגת. אולם אתגרים רבים עוד לפנינו. אחד האתגרים המשמעותיים ביותר הוא חינוך 

בכוחה של מערכת החינוך לחנך לאחדות ולחיים חיים משותפים  ומניעת גזענות. לאחדות, 

 משותפים. 

נזהה את  .שוניםההישראלית על מאפייניה עם החברה עמוקה להכרות  מסע נחל בבשנה זו 

 . נמשיג את היחד למען יצירת חברת מופתהמייחד והמאחד, נכיר את 

 ובהם: ,שיהיו לכם לעזר סתיים תהליך פיתוח חומרי הלמידהבימים אלו מ

חוברת עיונית ובה סקירת ספרות הסוקרת את מאפייני החברה הישראלית מאז קום  .1

 ועד היום. המדינה

, בה היצע רחב ועשיר של דרכים ומערכים לעיסוק והעמקה בנושאונאות חוברת סד .2

 .ותלמידיםלמורים 

 כמו כן יעלו לאתר הנושא השנתי, הודעה וקישור ישלחו בהמשך.והחומרים ישלחו לבתי הספר 

עדכון והנחיות בדבר מגוון , אודות מערכת תום )תכנון ומשאבים(בעלון זה מידע שימושי     

  במתכונת המוכרת וחלקן במתכונת חדשנית. ההשתלמויות, חלקן 

 תכם המשמעותית.יישונים אשר יכולים לסייע לכם בעשתכניות ומיזמים עוד בעלון, מידע אודות 

 מזכירה כי האגף לחינוך יסודי עומד וימשיך לעמוד לרשותכם בכל נושא ועניין.אני 

 פוריה עשייה חינוכית תבברכ

 אתי סאסי

 מנהלת האגף לחינוך יסודי

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4538919,00.html


 

 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי 

 

 )תכנון ומשאבים( . מערכת תום1

מערכת לבניית תכנית עבודה בית ספרית. המערכת נועדה להוות את כלי העבודה העיקרי לתכנון 

 השיפור והשינוי של בית הספר.

 כבר הגישו מנהלים 600מערכת תום, מתוכם כבר מילאו תכנית עבודה במנהלי בתי ספר  1001

  !!!יישר כוח  .בתהליך ו מנהלים401

 .ים מתקדמים של הטמעה איכותיתלבהתהליך הינו תהליך חדש והוא מצוי בש

 כד' כסלו תשע"ט, יום א'., 2018.122., עד לתאריך ניתן יהיה לסיים את מילוי מערכת תום

 בר יתקיימו מפגשי הדרכה במחוזות למנהלים שעדיין זקוקים לכךבמהלך חודש נובמ

 .פירוט המועדים ישלח בהמשך

 

 סרטון הסבר והדגמה מערכת תום

index.htmlhttp://meyda.education.gov.il/files/minhelet/tom/lomda/tom/ 

 ת תום:כחוברת הנחיות מער

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon35/tomguide.pdf 

 

 

 תשע"ט שלב א' ומצטיינים . מבחן לאיתור מחוננים2

 

, במגזר דובר העברית ודובר הערבית היו אמורים לאיתור מחוננים ומצטייניםמבחני סינון שלב א' 

להתקיים בסוף חודש אוקטובר. לצערנו הרב, מבחנים אלו הודלפו מבתיה"ס ונחשפו ברשתות 

אנו מבקשים להודיעכם כי נקבע מועד חדש   .םית ובאמצעי חשיפה אינטרנטיים נוספהחברתיו

ידים במגזר דוברי העברית ובמגזר דוברי הערבית . המבחן לביצוע מבחן הסינון לכלל התלמ

לתלמידי  )) שיעור רביעי 11:00בשעה  5.11.2018יתקיים ביום שני, כז' בחשון התשע"ט, 

 .השכבה הנבחנת בכל המגזרים

 

ion.gov.il/files/yesodi/alon/alon35/test.pdfhttp://meyda.educat 

 

 שותפות הורים ב"דרך החדשה" -תוצרת בית"". 3

כנית 'הדרך החדשה' למען יוצאי תפות חינוכית עם המשפחה במסגרת תכנית ייחודית לקידום שות

 קהילת אתיופיה במשרד החינוך.

הצלחת התלמידים ויצירת התוכנית מבוססת על ההבנה שישנה קורלציה בין שותפות הורים ל

מוטיבציה לימודית, ועל ההנחה שאפקטיביות מעורבות ההורים עולה כאשר היא מוכוונת ע"י בית 

 הספר.  

העבודה במסגרת התכנית מתמקדת במעורבות ההורים במרחב הביתי תוך דגש על שלושה 

 בסיסים: 

 ביה"ס.מעורבות מנהל/ת ביה"ס והצוות החינוכי בהתאמת התוכנית למאפייני  .1

http://meyda.education.gov.il/files/minhelet/tom/lomda/tom/index.html
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon35/tomguide.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon35/test.pdf


 ילד בקבוצה.-פעילות בית ספרית חווייתית משותפת הורה .2

 יצירת מאגר פעילויות חוויתיות "תוצרת בית", המתבסס על השיח הקיים במרחב הביתי. .3

  

 קישור לתוכנית: 

/tozertbaitjdc.ravpage.co.il-https://ashalim  

 

 . השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים4

  

לקראת השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים, מועבר לידיעתכם ועיונכם המכתב שהופץ למנהלי מוסדות 

 החינוך ורכזי הזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon35/zahav.doc 

 

 

 מאגר השתלמויות מקוונות .5

 
  

 

 מצ"ב באנר המציג את מאגר ההשתלמויות המקוונות של המזכירות הפדגוגית בכל תחומי הדעת ביסודי .

courses.aspx-development/Pages/online-http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional 

 

 . השתלמויות מיקרוקרדיטציה6

בשנת הלימודים תשעט אנו פותחים בשני מחזורים השתלמויות חדשות וחדשניות 

ש כל אחת במתכונת עצמאית,  10דיים בהיקף שך מיקרוקרדיטציה למורים בבתי הספר היסו של

 .סינכרונית )ללא מפגשי פנים אל פנים(-מקוונת א

ומזמנות למידה פעילה,  חווייתיותההשתלמויות עוסקות במיומנויות הוראה בסיסיות, הן 

 . וחווייתיתעצמאית 

שכל וחוויתי, סיור לימודי באופן מו פיענוח מפות רגילות ומקוונות, תכנון וביצוע -הנושאים 

אדם -, חדרי בריחה ב"מולדת חברה ואזרחות" ו"גיאוגרפיה21-ית בעין המאה התלמידה חוץ כית

 .וסביבה", חקר מפות אינטראקטיבי

https://ashalim-jdc.ravpage.co.il/tozertbait
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon35/zahav.doc
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/online-courses.aspx


 :פרטים נוספים באתר המפמ"ר

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/

Hishtalmuyot/pituach2019/MikroKredit.htm 

 

 . ספר חדש בהוצאת מכללת סמינר הקיבוצים, מכון מופ"ת, הסתדרות המורים7

 והוצאת הקיבוץ המאוחד:    
 

 הוא הסטנדרטי החדש:הרבגוני "

 הוראה פרטנית בחינוך העכשווי"

מכללת סמינר הקיבוצים, מכון מופ"ת, הסתדרות המורים והוצאת הקיבוץ המאוחד מכריזים על 

 הוצאתו לאור של הספר "הרבגוני הוא הסטנדרטי החדש: הוראה פרטנית בחינוך העכשווי".

במכללת סמינר הקיבוצים.  70באולם  17:30בשעה  22.11.2018 -הספר יושק ביום חמישי, ה

דוברים בולטים באירוע: אייל רם, סמנכ"ל משרד החינוך; יפה בן דויד, סמנכ"לית הסתדרות 

לוי, דיקנית הפקולטה לחינוך במכללת סמינר הקיבוצים; פרופ' -המורים; ד"ר אירית פלדמן

 , ועוד. נמרוד אלוני, ראש המכון לחינוך מתקדם במכללת סמינר הקיבוצים

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon35/book.docx 

 

 

 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/Hishtalmuyot/pituach2019/MikroKredit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/Hishtalmuyot/pituach2019/MikroKredit.htm
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon35/book.docx

