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 קול קורא – נתיב מורים שותפי פיתוח בלימודי יסוד

נתיב מורים שותפי פיתוח בלימודי יסוד, מזמין את המורים לבנות תכנית הוראה, למידה והערכה חדשנית 

ייחודית לבית הספר, ושונה מהנתיבים שהוצעו על ידי המבוססת על תכנית הלימודים של תחום הדעת, אבל 

  לפרוץ דרכים חדשות. , בשאיפהשיש בה חשיבה אחרת ולמידה אחרת ,משרד החינוך

ן ארגון מחדש של הלמידה, ובכך יוצר מרחב  ייחודו של הנתיב בכך שהמורה היא הכוח המוביל את עיצובו. הוא ְמַזמֵּ

להם בחירה והזדמנויות להביא לידי ביטוי יצירתיות ויזמות ולממש את חזון  אוטונומי לבית הספר ולמורים ומאפשר

בית הספר ורוחו. בית הספר יגבש קבוצת איכות של מורים, שיהוו מודל לפיתוח תרבות בית ספרית, המבוססת 

 על גיוון בדרכי הוראה, למידה והערכה, והמשלבת פיתוח חשיבה מסדר גבוה במגוון פרקטיקות.

מעשי בבניית תכניות  קורס פיתוח מקצועיהמזכירות הפדגוגית מציעה למורים המעוניינים בכך , השנה

. הקורס ייתן רקע וכלים, וילווה את תהליך הכתיבה, והוא משולב בלוח הזמנים של ההצטרפות לתכנית לימודים

 ראו את החלק האחרון של הקול הקורא. –

 

 :הנתיבעקרונות 

ה המתחדשת )כפי שהם דמהתכנים המחייבים בנתיב הלמי 75%לול לפחות תכנית הלימודים המוצעת תכ .1

לאפשר גמישות וגיוון ההקלה בדרישה ביחס לנתיב התחדשות הלמידה נועדה  מופיעים בחוזר המפמ"ר.

בתכנים ובדרכי הלמידה. כלומר, את הזמן שמתפנה יש להקדיש לתכנים אחרים ו/או לדרכי למידה והערכה 

 יותר.המצריכות זמן רב 

 הציון בקורס היסוד יתבסס על שלושה אירועי הערכה לפחות, מתוכם לפחות מבחן אחד. .2

 (חשיבה מסדר גבוה, חשיבה יצירתית, עבודת צוות, השוואה בין טקסטים)מיומנויות כלליות  תקנה  התוכנית .3

ופים להציע הוראה, למידה והערכה בדרכים ייחודיות. המורים שותפי הפיתוח מצותשלב ודיסציפלינריות 

  תכנית שונה, חדשנית ומעניינת, מבלי שמוצבות להם גדרות, פרט לשתיים שצוינו לעיל.

תכלול שילוב של ידע, מיומנויות ועיסוק בשאלות ערכיות, תוך דגש   כמו בנתיב התחדשות הלמידה, הלמידה .4

  על הבנה, משמעות ורלוונטיות לעולמו של התלמיד.

יישום התכנית,   המלמדים למפמ"ר שני דוחות ביצוע מהם ניתן יהיה ללמוד עלבמהלך הלמידה יגישו המורים  .5

הצלחותיה והתאמתה בפועל. זאת, בין היתר, על מנת לאפשר למידה מן התכניות ותכנון הפצה של חלקים 

  מתוכם לבתי ספר באופן מערכתי.

לקראת שנת הלימודים  אישור התכנית הינו לשלושה מחזורים. כלומר, בתי ספר שהתכנית שלהם אושרה .6

. עם זאת, אם צוות ההוראה של (הנוכחית, אינם צריכים לאשר אותה שוב לקראת תשפ"ד )או תשפ"ה

י"ב שלהם -כל שאר בתי הספר, כולל בתי ספר שכיתות י"א המפמ"ר. יש לעדכן בכך אתהתכנית משתנה, 

השאלון המנהלי ולהגיש תכנית רשים למלא את לומדות השנה בתכניות תמ"ר, חלוצי הערכה או סחל"ב, נד

https://vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%93%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99-2/
https://vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%93%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99-2/
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עם זאת, בתי ספר שהשתתפו באחת התכנית הנ"ל, יאושרו מנהלית  ב' להלן.-לימודים, כמפורט בשלבים א' ו

 חלק.באופן אוטומטי בתחום הדעת שבו לקחו 

 

 :לנתיבתהליך ההצטרפות 

והיבטי התוכן יאושרו על ידי נהל הפדגוגי במעל יסודי א' בתכנית יאושרו על ידי אגף  המנהלייםככלל, ההיבטים 

 .במזכירות הפדגוגית מפמ"ר תחום הדעת

 

 :המפמ"רע"י  המורה המרכז.תואישור  המנהל הפדגוגיע"י  בית הספראישור  –שלב א' 

 מותנה בעמידה במדדים הבאים: ההשתתפות בנתיב זה על ידי אגף א' על יסודי במנהל הפדגוגי אישור

רמת ליווי של בית , המלצת המפקח והכרה בציונים שנתיים, בבית הספר מספר אירועי שק"ד, טוהר בחינות

  .הספר

בתי ספר להם רמת ליווי חלקי או מלא עבור האגף העל יסודי פירסם חלוקה של בתי הספר על פי מקבצי ליווי. 

הבקשה  חייבת לכלול נימוקים להתאמת בית הספר לנתיב זה. מפקחההמבקשים להצטרף לתכנית, המלצת 

 תידון בוועדת חריגים.

 אישור המפמ"ר למורה המרכז.ת מותנה בעמידה בתנאים הבאים:

 תואר/הסמכה להוראה בתחום הדעת .1

 ניסיון של שלוש שנות הוראה לפחות בתחום הדעת בחטיבה העליונה .2

 רצון של המורה להיות שותף להליך פדגוגי מתמשך .3

 בהשתלמויות של נתיב שותפי פיתוחהשתתפות בפיתוח המקצועי של המפמ"ר, וספציפית  .4

 :נהל הפדגוגי עד לתאריךלמ תוגשתמולא על ידי מנהל בית הספר ו הבקשה

 -, אם בכוונתכם להשתתף בקורס המלווה את בניית תכנית הלימודים )תשובות יימסרו עד ל18/12/22 .1

5/1/23.) 

 .14/2/23 -תשובות ימסרו עד ל, אם אין בכוונתכם להשתתף בקורס. 15/1/23 .2

 

 :המפמ"רע"י  הלימודים תכניתאישור  – 'בשלב 

  והגשתה לאישור לצוות ההדרכה והפיקוח בתחום הדעת. בהתאם לדרישות הנתיבבניית התכנית 

https://survey.gov.il/he/shutafepitouah
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בתי ספר שיאושרו על ידי המנהל הפדגוגי ומובילי התכנית המוצעים על ידם יאושרו על ידי המפמ"ר יקבלו קישור 

 .15/5/23 -. תשובות ימסרו עד ל15/4/23התכנית תוגש עד לתאריך להגשת התכנית. 

 

 במסגרת כתיבת התכנית, תדרשו לענות על השאלות הבאות:

 

 לנתיב שותפי פיתוח ולבנות את תכנית הלימודים בעצמכם?להצטרף אנא פרטו: מדוע חשוב לכם  .1

אנא פרטו: מהו רציונל התכנית? שימו דגש על הרקע הדיסציפלינארי והפדגוגי. מהו, לדעתכם, הערך המוסף  .2

 10-של התכנית עבור התלמידות והתלמידים ועבור המורות והמורים, בהשוואה לתכנית שלימדתם בעבר )כ

 שורות(?

רות אופרטיביות של התכנית. שימו לב שמטרות אלו צריכות לבוא לידי ביטוי בתשובותיכם ציינו שלוש מט .3

 לשאלות הבאות.

מתכנית הלימודים בתחום הדעת ותכנים נוספים,  75%תכנים שנבחרו בהיקף של  –פרטו את נושאי הלימוד  .4

 אם יש.

עניינים וכיצד הם מתחברים זה לזה? י"א(: מהו סדר ה-תארו את מהלך הלימודים בקורס היסוד )לאורך כיתות י' .5

האם ישנם צמתים בהם נתקלים מחדש בנושא שכבר נלמד ומואר עתה באור חדש? האם יש נושא שיש בו 

 הרחבה, העמקה, הסתכלות מזווית אחרת?

 תארו את דרך או דרכי ההוראה הייחודיות שבחרתם ללמד בהן. .6

שבהם תשתמשו. חובה לכלול לפחות שלושה אירועי  –הייחודיות והמקובלות יותר  –תארו את דרכי ההערכה  .7

הערכה, מתוכם לפחות מבחן אחד )יש לצרף קובץ עם דוגמאות להוראות לתלמיד + מחוון לאחד מאירועי 

 ההערכה לבחירתכם(. האירועים הנוספים כפופים לאישור ע"י המדריך המלווה בהמשך.

 (.100%ופי ואת משקלם בציון )סה"כ אנא פרטו את כל אירועי ההערכה המרכיבים את הציון הס .8

 למידה וכיצד יוערכו.-תארו את מיומנויות הלמידה שיקבלו מענה בתהליכי ההוראה .9

תארו את מאפייני הכיתות המיועדות ללמוד את התכנית והתלמידים הלומדים בהן. באיזה אופן מותאמת  .10

 התכנית למאפיינים הללו?

 

 פיתוח מקצועי מקדים

הקורס ייפתח ימודים. בבניית תכניות ל קורס מעשיכאמור, המזכירות הפדגוגית מציעה למורים המעוניינים בכך, 

למורים כדי לאפשר כאמור, חודש לפני מועד ההגשה האחרון של התכניות.  – 14/3/23 -ויסתיים ב 10/1/23 -ב

תתקיים  עומדים בדרישות הסף לנתיב,המעוניינים להירשם לקורס לוודא לפני תחילתו שהם ובית הספר שלהם 

 . 5/1/23ייבדקו בדחיפות, ותשובות יימסרו עד  18/12/22בקשות שיוגשו עד  –גם פעימה מוקדמת 

https://vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%93%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99-2/
https://vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%93%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99-2/

