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 טתשע" כסלוי' 

 36מס' 'באופן יסודי' 

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

"האמנות העליונה של המורה היא לעורר בתלמיד שמחה בהבעתו וידיעה 

 )אלברט איינשטיין( שיש בהבעתו זו מן היצירה"

 

חינוך , הורים וצוותי ישראליום בו מתכנסים תלמידי  המורה. , נציין את יום29.11.2018בתאריך 

 החינוך, ההוראה והלמידה.להוקרת העוסקים במלאכת 

בשאלת המורה הטוב, מהו? קומבס )בתוך: ד' דרום,  , אנשי מחקר ומעשה,עוסקים לא אחת

המורה  : המורה כידען, המורה כבעל מיומנויות,עיקריות אקלים של צמיחה( מבחין בשלוש גישות

 כאדם.

Hattie, (2012 ,) בשונה ממורה )מוסיף לשיח אודות דמות המורה את המושג, מורה מומחה

אמונתם של  את חשיבות מדגישובתוך כך  עמוקה אישית, מקצועית, הפועל מתוך מודעותמנוסה( 

 שינוי והתאמהאחר הלמידה,  מעקביעדים מאתגרים,  הצבתבהצלחת כלל תלמידיהם, המורים 

  .וללמידה אופן ההוראה תוך כדי תנועה ומתוך מכוונות ללומד של

אך קיימת הסכמה כי מורה טוב הוא מורה מיטיב. , ותשובה אחת איןמנעד רחב למושג מורה טוב 

 .  דרךאת הלערכים, ידע ודעת,  ,באדם מטרה ובחינוך אדם הרואה הוא מורה טוב

אנשי חינוך הברכה והתודה על היותכם מורים טובים, יום זה ומידי יום שלוחה אליכם  לכבוד

 ודעת. דם, ידעלאהבת א

  

 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

 



 

 

 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי 
 

 לכבוד יום זכויות הילד : מפגש ברשת : .1
  

  11:00בשעה   19/11  -הזמנה לשידור מיוחד עם המשוררת שלומית כהן אסיף ביום ה
  

ט שאלות למשוררת שלומית כהן בו יוכלו הצופים והמאזינים להעלות בצ' הינו שידור חי  השידור
 .ו -לתלמידי הכיתות גמיועד השידור  . אסיף

  
 :בקישור הבא הרשמה לשידור

  
VoQ2MG1FAIpQLSf1k0e2pUcAPALWS0T8v8o/d/e/https://docs.google.com/forms

viewform/O1cQlOUyrjJ_6JCQb5pVw 
  
  

 מל"יתכנית  – כנס יוצרים היום@ מחר .2
  

במכללה  ,של משרד החינוך וג'וינט אשלים יוצרים היום @מחר הכנס , התקיים14.11.18בתאריך 
מרחבי  - אור של תכנית מל"י יובה גם ת כתבה. לקראת הכנס התפרסמה האקדמית תל אביב יפו 

 מוזמנים/ות לקרוא ולהכיר את התכנית. למידה ירוקים
 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon36/mali.pdf 
 
 

 .דקות אנגלית 5מתקדמים עם  .3

english-minute-http://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/five/ 

 

  – קורסים המקוונים בתחומי הדעת בהתאמה אישית .4
 

 )בחלק מהמקצועות יש קורסים לעל יסודי( קר ביסודייבע מיקרו קרדיטציה
 

 
-http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional

development/Pages/microcreditation_model.aspx 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1k0e2pUcAPALWS0T8v8oGVoQ2MO1cQlOUyrjJ_6JCQb5pVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1k0e2pUcAPALWS0T8v8oGVoQ2MO1cQlOUyrjJ_6JCQb5pVw/viewform
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon36/mali.pdf
http://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/five-minute-english/
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx

