משרד החינוך– דוח שנתי 2015

 .8חוברות ועלוני מידע שפורסמו ב2014 -
(לפי א"ב יחידות המשרד ושמות הפרסומים)

נכון ל – 31/12/2014

ארגון לימודים
אחריות אזרחית בתחום אמנת זכויות הילד  -באנגלית
הקמת בסיס הדיווח בחט"ע  -תשע"ה

ביטחון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית
אוגדן ריכוז חוזרי מנכ"ל

המזכירות הפדגוגית
קטעי אקטואליה במסגרת "האחר הוא אני"

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
אוגדן הנחיות למורה ולצוות בית הספר

חינוך יסודי
מבדק קריאה  -חוברת משימות תחילת השנה
מבדק קריאה  -חוברת תיעוד תחילת השנה
מבדק קריאה וכתיבה בערבית לכיתה א'  -חוברת משימות
מבדק קריאה וכתיבה בערבית לכיתה א'  -מדריך למורה

חינוך מבוגרים
מדריך השלם למורה באולפן בעברית לעולי אתיופיה
חינוך מבוגרים באנגלית 14 ,13

חינוך מיוחד
חוברת הנחייה לצוות חינוך  -במסגרת פיילוט יישום דו"ח דורנר

חינוך על יסודי
רמזור

חינוך קדם יסודי
גן ומלואו
זמר לך לגיל הרך  -שירים לקטנים ולגדולים
לקראת חינוך מיטבי בגן  -עברית
לקראת חינוך מיטבי בגן  -ערבית

מינהל החינוך הדתי
אבני דרך  -תשע"ה
ארץ חמדת לאור טיפוח זהות דתית ציונית לאור דמותו של הרב שאול ישראל זצ"ל
חמ"ד של תעודה  -מ"תעודה" ל"תהודה"
לב לדעת
לוח שנת הלימודים תשע"ה
מזמור שיר  -תשע"ג  -עם תקליטור
ספר מורה המאה  -תשע"ד
פרס החינוך הדתי  -תשע"ד
קטלוג תערוכה ארצית 10

מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעו"ה
החונכות והליווי למתמחים ולמורים מתחילים
עמוד  1מתוך 2

משרד החינוך– דוח שנתי 2015

מינהל ומשאבי אנוש
פרס עובד מצטיין 2013

מינהל חברה ונוער
 20שנה לפטירתו של ש'ח אמין טריף ז"ל
אות שר החינוך לנוער מתנדב ע"ש אלעד ריבן ז"ל – תשע'"ד
חידוך התנ"ך למבוגרים 2013 -
לוח פעילות שנתי של"ח
מניתוק לשילוב 18
סידור תפילה ליל שבת וורשה ,קרקוב ולובלין  -מעודכן
על סדר היום 128 ,127 ,126 ,125 ,124
קהילה הוגנת בבית ספר  -מחשיבה מוסרית לאורח חיים
שירות עם חיוך  -חיילות במערכת החינוך
תכנית השתלמויות חובה למדריכי משלחות נוער לפולין  -מעודכן
תכנת עבודה רב שנתית חומש  -של"ח

מינהל כוח אדם בהוראה תיאום ובקרה
פרס החינוך היישובי 2014 -

מינהל כלכלה ותקציבים
השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות 2014 -
תקציב מוניציפאלי – 2014

מינהל פדגוגי
מתנ"ה  -תשע"ה
ספר התכניות  3ספרים :לקדם יסודי ,ליסודי ולעל יסודי

פניות ותלונות הציבור והקו הפתוח לתלמידים
דוח שנתי לשנת הלימודים תשע"ד

פרסי ישראל ופרסי חינוך
פרסי ישראל  -תשע"ד

שירות פסיכולוגי ייעוצי
שיח בין עולמו הפנימי למטעפת חייו של תלמיד בעלי הפרעות קשב וריכוז  -בערבית

תלמידים מחוננים ומצטיינים
הכנס הארצי השביעי לחינוך ולמצוינות

תרבות תורנית
מדי חודש בחודשו 217 ,216 ,215 ,214 ,213 ,212

מקור הנתונים :מחלקת הפרסומים ,פניות ותלונות הציבור והקו הפתוח לתלמידים
/http://www.education.gov.il/pirsumim
http://www.education.gov.il/chomer/mater ial_search.asp
/http://noar.education.gov.il/main/upload/publications
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