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הקו שלך למידע חינוכי
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בכנסי החינוך שהתקיימו השנה נשמעו שוב ושוב המילים "מדידה 
והערכה","סטנדרטים", "בקרה" ו"רגולציה" )חוקים ונהלים(. 
השימוש הרב במילים אלו אינו מקרי - שנת הלימודים הנוכחית 
התאפיינה לא מעט בפעולות משה"ח לחיזוק הסטנדרטיזציה, 
הפיקוח והשליטה שלו על העשייה הפדגוגית בכל תחומי החינוך 
בבתיה"ס. בד בד, שידרג המשרד את המערכות המתוקשבות 
שלו, מה שמאפשר לו לרכז את כמויות הנתונים הגדולות שהוא 
דורש מבתיה"ס להעביר אליו. פעולות אלו של המשרד הן פועל 
יוצא של ביצוע תוכנית החינוך המפורטת, שהציג באוגוסט 
2009 שר החינוך, גדעון סער. התוכנית הציגה מטרות ויעדים 
מדידים ברורים להשגתן ב-12 תחומי חינוך. שנתיים אחר 
כך, בתשע"ב, החל משה"ח בבדיקת העמידה של המערכת 
ביעדים אלו. במסגרת זו נדרשו המנהלים לדווח בשאלון מקוון 

על התקדמות בתיה"ס שלהם בביצוע יעדי המשרד. 
השבוע התקיים במכללה האקדמית בית ברל יום עיון, שערכו 
הסטודנטים של תוכנית התואר השני בחינוך, M-Teach. ביום 
העיון הרצתה מנכ"לית משה"ח, דלית שטאובר. בהרצאתה 
הסבירה שטאובר, בין היתר, מדוע נחוצה העמקת רגולציה 
והנהגת הערכה ומדידה במערכת החינוך. נושא ההרצאה היה 
"האחריות המערכתית לדמותו של הבוגר". לדברי המנכ"לית, 
במשך 62 שנים דיברה מערכת החינוך בשפה של תהליכים. 
כיום המערכת מדברת בשפה של תפוקות ומדדים, בקרה 
והערכה. לדבריה, לפני שלוש שנים הוצגה תוכנית חינוך יומרנית 
למערכת חינוך, שהציעה לראשונה שקיפות בכל תחומי החינוך, 
באמצעות מדדים כמותיים. כמו כן, לראשונה, נבנו כלי הערכה 
סטנדרטיים למורה ולמנהל. המודל של כלי ההערכה הוא רחב 
יריעה, ומראה בדיוק מה מצופה ממורה וממנהל במערכת בכל 

שלב של ההתפתחות המקצועית שלו.
לטענת שטאובר, במצב שבו נמצאת מערכת החינוך כיום, אכן 
נחוצות רגולציה והערכה ומדידה. כדוגמה לנחיצות זו סיפרה 
המנכ"לית; "מצאנו מצב שבו מורים לא הכירו בכלל את תוכנית 
הלימודים, אלא רק את ספר הלימוד שממנו לימדו במשך שנים. 
היו מורים שהפעם האחרונה שבה נתקלו בתוכנית הלימודים 
הייתה כשלמדו הוראה". לדבריה, נמצאו גם מורים שלימדו רק 
את הנושאים שהיו חזקים בהם מתוך תוכנית הלימודים. "היינו 
חייבים לעשות סדר במערכת - בהדרכה, בפיתוח המקצועי 

ובריענון תוכניות הלימודים", הוסיפה שטאובר.
לדבריה, מערכת שרוצה להיות מסוגלת להעריך את המקצוענות 

שלה, צריכה לדעת למדוד את עצמה.

מנכ"לית משה"ח הוסיפה, "כדי להצליח, אנחנו זקוקים להרבה 
מאוד אמון במערכת. כדי שלא נצטרך להישאר במצב זה של 
רגולציה. הערכה ומדידה הם כלים ולא יעד. היעד הוא להגיע 

לאוטונומיה ממקום של מצוינות, להט ואמונה".
לטענתה, במקביל להרחבת הרגולציה, החל השנה משה"ח גם 
במספר צעדים לחיזוק האוטונומיה של בתיה"ס, כמו; תוכנית 
הניהול העצמי ששודרגה ופתיחת אזורי רישום מבוקרת ב-16 
רשויות מקומיות – אלו יוצרים, לדבריה, דיאלוג חינוכי יישובי ובית 
ספרי, וכל בי"ס יכול להדגיש את הייחודיות שלו. כמו כן, החל 
מהשנה הבאה ייקבעו התכנים במחצית משעות ההשתלמות 
הבית ספריות על ידי המנהל, בהתאם לצורכי ביה"ס, ולא על 

ידי משה"ח.
)המשך בעמ' 2(

לדברי דלית שטאובר; "כדי להצליח אנחנו זקוקים להרבה מאוד אמון במערכת - כדי שלא 
נצטרך להישאר במצב זה של רגולציה"

מנכ"לית משה"ח; "היינו חייבים לעשות סדר במערכת"

קו לחינוך מאחל לקוראים 

חופשה נעימה!

הגיליון הבא יתפרסם 

ב-30.8.2012
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בהרצאתה הציגה שטאובר את השאלה "האם משה"ח 
לוקח אחריות על דמותם של בוגרי מערכת החינוך"? וענתה 
עליה -  "בוודאי שכן". לדבריה, כשמשאירים את הציניות 
בצד מבינים כי למערכת החינוך יש הישגים רבים. אחד 
החשובים שבהישגים הוא העובדה שכ-90% מהתלמידים 
בישראל גומרים תיכון. "זהו האחוז הגבוה ביותר של התמדת 
תלמידים בעולם. למי שבא לתקוף אותנו על אחוז הזכאות 
הנמוך לבגרות, אין מושג איך נראות מערכות חינוך אחרות 
בעולם, הן מבחינת הנגישות למערכת החינוך והן באשר 

לסיום הלימודים", אמרה שטואבר.
לדבריה, למשרד יש אחריות לכך שהבוגר ירכוש במערכת 
החינוך מיומנויות לכל החיים, כמו מסוגלות ללמוד בצורה 
עצמאית, יצירתיות, כישורים לעבודת צוות, סקרנות 
וגמישות.למטרה זו שינה משה"ח בשנים האחרונות 12 
תוכניות לימודים, למרות שידוע שלוקח פרק זמן עצום לחבר 
תוכנית לימודים. בתוכניות הלימודים בתנ"ך, גיאוגרפיה, 
לימודי ארץ ישראל, אזרחות, מדע וטכנולוגיה ליסודי ולחטיבה 
העליונה, עברית למגזר הערבי, חינוך לשוני בערבית ועוד, 
שולבו מיומנויות חשיבה ומיומנויות הנדרשות במאה ה-21.
כמו כן, תוקשבו בשנתיים האחרונות, במסגרת התוכנית 
להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, כאלף בתי"ס 

יסודיים, ובשנה הבאה יוחל בתקשוב חטיבות הביניים.
לדברי מנכ"לית משה"ח, בתשע"ג גם ייכנסו מאה בתי"ס 
לניסוי העוסק בלמידה עדכנית. בתי"ס אלו יצוידו בכל 
האמצעים החדשניים ביותר, כמו ספרי לימוד דיגיטאליים.

שטואבר התייחסה בהרצאתה גם לתחום הערכי. לדבריה, 
המדדים הכמותיים הוכנסו בראש ובראשונה לתחום זה. כך, 
עד לאחרונה, היו תלמידים שלא ביקרו בירושלים במשך כל 
שנות לימודיהם אפילו פעם אחת. לעומת זאת כיום, מחייב 
המשרד כל תלמיד לבקר לפחות שלוש פעמים בירושלים 

במשך 12 שנות לימודיו.
"מבחינה ערכית גילינו שהתלמידים מנוכרים לשורשים 

שלהם; הם לא מבינים מדוע בכלל הם צריכים לחיות 
בישראל. מסיבה זו הכנסנו את לימודי 'תרבות ישראל 
ומורשתה', שחושפים בפני התלמידים את העושר של 
היצירה היהודית והציונית", אמרה שטאובר. לדבריה, משימה 
חשובה של המערכת היא שכל בוגר יהיה מסוגל להתפרנס 
בכל מיני מקומות ברחבי העולם, אך בסופו של דבר ירצה 

לחזור ולחיות בישראל.
שטאובר הוסיפה, כי לראשונה יש גם ליבה חברתית מחייבת 
- לימודי אזרחות עם מטלת ביצוע. כמו כן, משה"ח מזרים 
תקציבים לתנועות הנוער יותר מאי פעם - בשנתיים 
האחרונות הועברה תוספת של כשלושים מיליון שקלים, 
כדי שייפתחו סניפים חדשים בפריפריה, ושלילדים ובני 

הנוער יהיה "פנאי איכותי".
"אנחנו מעדכנים בימים אלו את התוכנית האסטרטגית 
כדי לכלול בה גם את שעות הפנאי של התלמיד", הוסיפה 

המנכ"לית.
שטואבר התייחסה בדבריה גם לחשיבות הגדולה שמייחס 
משה"ח למבחנים הבינלאומיים, שיש הטוענים שהיא גדולה 

מדי ויוצרת למידה מכוונת מבחנים. 
"למה חשוב לנו כל כך להצליח במבחנים הבינלאומיים? כי 
במאה ה-21, בעולם הגלובלי, בוגר מערכת החינוך בכפר 
סבא לא יצטרך להתחרות בעולם התעסוקה רק בבוגר 
המערכת בבאר שבע או מקומות אחרים בארץ, אלא גם 

בבוגרים מסין וממדינות נוספות", אמרה שטואבר. 
לסטודנטים להוראה אמרה המנכ"לית; "תפגשו תלמידים 
שהוריהם מפחדים להגיד להם לא, והורים שרואים את 
ילדיהם רק כמה דקות ביום. תמצאו את עצמכם מואשמים 
בתקשורת בכל תלאות העולם - כאשר ילד מסתבך". 
שטאובר ייעצה לסטודנטים, כי כשהם שומעים את הביקורת 
הזו, לא ירגישו ולו גם לרגע אחד תחושת תסכול אלא תחושת 
גאווה על כך "שבמקום שבו אין אמון בשום מערכת, מצפים 

מאנשי החינוך שיפתרו הכל".

מינהל חינוכי
מנכ"לית משה"ח; "היינו חייבים לעשות סדר במערכת"

)המשך מעמ' 1(
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השנה יושמה רפורמת עוז לתמורה באופן מלא ב-67 חטיבות עליונות, 
כמחציתן שייכות לרשתות החינוך אורט, עמל ואמי"ת. היישום 
ברשתות הושלם בצורה משביעת רצון, כולל הקמת פינות עבודה 
אישיות למורים ומרחבים לעבודה עם תלמידים בשעות הפרטניות. 
לעומת זאת, בכל התיכונים שבבעלות הרשויות המקומיות, מלבד 
יבנה, לא הוקמו עדיין פינות ומרחבי עבודה. ברשויות המקומיות 
מבטיחים כי הפינות ומרחבי העבודה יוקמו בחופשת הקיץ הנוכחית.

על פי התכנון של משה"ח, אמורות ליישם את רפורמת עוז לתמורה 
בתשע"ג 150 חטיבות עליונות יישום מלא. מה שיכריע האם אכן 
יעמוד המשרד ביעד זה הוא במידה רבה הירתמות מנהלי התיכונים. 
הבעיה - המנהלים אינם שבעי רצון מהרפורמה ורבים מהם מעידים 
על חוסר מוטיבציה להצטרף אליה. מנהלים אלו לא יעשו מאמץ 
לגייס את הסכמת המורים בבתיה"ס שלהם להצטרף לרפורמה. 
חוסר שביעות הרצון של המנהלים אינו נובע מהמטרות והיעדים 
של הרפורמה או ממרכיביה השונים, שבהם מרביתם תומכים, 
אלא מתנאי השכר במסגרתה. המנהלים טוענים, כי תוספת השכר 
שלהם בעוז לתמורה - 30% ממשרה אחת, היא מבזה. בכנס סוער 
של התאגדות המנהלים, שהתקיים בחודש מרס האחרון, הביעו 
מרבית המשתתפים התנגדות ליישום הרפורמה בתנאי השכר 
הנוכחיים. מנהלים רבים אחרים "הצביעו ברגליים" וכלל לא הגיעו 
לכנס לאות מחאה. בקול קורא ששיגרה התאגדות המנהלים בעקבות 
הכנס למנכ"לית משה"ח מצוין; "מנהל ביה"ס לא עבד, לא עובד 
ולא יעבוד רק 40 שעות בשבוע. הוא עובד יום ולילה. הטענה כאילו 
נוספו למנהל 4 שעות עבודה היא תוצאה של מניפולציה חשבונאית 
מעליבה, היתממות מקוממת, ויש בה חוסר הגינות זועקת לשמיים. 

ויתרה מכך, כל זאת בתוספת שכר מבישה".
לדברי יו"ר התאגדות המנהלים, ד"ר אריה לוקר, נכון להיום, לא חלה 

התקדמות במשא ומתן על שכר המנהלים במסגרת עוז לתמורה. 
עם זאת צופה לוקר, כי למרות "חבלי הלידה", הרפורמה אכן תורחב 

ותצליח. 
בנוסף, לא נפתרה עדיין בעיית הרפורמה בחטיבות הביניים, שבחלק 
מהן כבר מיושמת הרפורמה המתחרה, "אופק חדש", מספר שנים. 
לטענת יו"ר ארגון המורים, רן ארז, במכתב למורים שפרסם בשבוע 
שעבר; "אי אפשר, מבחינה פדגוגית, ניהולית וארגונית, לנהל בי"ס 
על יסודי שש-שנתי עם שתי רפורמות שונות, עם שני הסכמים 
קיבוציים שונים, עם תנאי עבודה שונים ומנוגדים, כאשר מורי 
בתיה"ס השש-שנתיים מועסקים בשתי החטיבות בו זמנית ושכר 
המורה משולם בשיטות שונות עבור שעות העבודה בחטיבת הביניים 

ובחטיבה העליונה". 
במטרה לפתור את בעיית הרפורמה בחטיבות הביניים, הודיע מנכ"ל 
משה"ח היוצא, ד"ר שמשון שושני, בתחילת שנת הלימודים, על 
תחילתו של משא ומתן על רפורמה שלישית - רפורמה מוסכמת 
על שני ארגוני המורים, בחטיבות הביניים. המשא ומתן התעכב בגלל 
חילופי מנכ"לי משה"ח, ולא הניב עד עתה תוצאות. במכתב למורים 
טוען ארז, כי המשא ומתן לא עלה יפה, מכיוון שמזכ"ל הסתדרות 
המורים, יוסי וסרמן, דחה בתוקף את כל ההצעות שהועלו על ידי 

ארגון המורים ועל ידי משה"ח כאחד. 
ואכן, כל "הקלפים" להמשך רפורמת אופק חדש בחטיבות הביניים, 
ואף להרחבתה, נמצאים בידיים של מזכ"ל הסתדרות המורים. 
הסיבות לכך - העובדה שהסתדרות המורים היא הארגון היציג של 
מורי חטיבות הביניים, כפי שקבע בית המשפט מספר פעמים, 
ועובדה לא פחות חשובה, שהסכם אופק חדש, שנחתם לחמש 
שנים, עומד להיפתח ב-2013 למשא ומתן מחודש על תנאיו, מה 

שיעניק לוסרמן כוח נוסף. 
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מינהל חינוכי
חבלי הלידה של רפורמת עוז לתמורה; המבחן להצלחה - היענות המנהלים
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ב-1,400 בתי"ס כבר הוחלט להצטרף לתוכנית להשאלת ספרי 
לימוד. על כך הודיעה מנכ"לית משה"ח, דלית שטואבר, ביום העיון 
במכללת בית ברל. כידוע, האריך משה"ח את מועד האפשרות להירשם 
לתוכנית עד לסוף השבוע הנוכחי. לדברי שטאובר, מדובר במספר 
בתי"ס הכפול ממספר בתיה"ס שהשתתפו בתוכנית בשנים קודמות.
לדבריה, המדינה הקצתה לתוכנית 100 מיליון ש"ח. במסגרת 
התוכנית, בי"ס חלש מקבל 150 ש"ח לתלמיד ובי"ס חזק - 70 
ש"ח. כדי להקל על מנהלי בתיה"ס בביצוע התוכנית, הוקמה מינהלת 
מיוחדת, והוקצה תקציב של 200 שעות לכל בי"ס, להעסקת כוח 
אדם לביצוע התוכנית - מטעם המינהלת, או לחילופין מתוך ביה"ס, 

כמו מזכירה, למשל.
על פי חוק השאלת ספרי הלימוד החדש, כל מנהל חייב ליידע את 
ההורים על האפשרות להצטרף לתוכנית ולערוך הצבעה על כך. 
בנושא זה הוסיפה שטואבר; "אין דבר שמנהל רוצה להעביר בביה"ס 
שלא יעבור". לדבריה, מנהל יכול להיות יצירתי, לקבוע מפגש הורים 
בית ספרי, להדגיש במהלכו את יתרונות התוכנית ולערוך הצבעה 
עליה. לעומת זאת, מנהל שלא מעוניין בתוכנית, יצא ידי חובה 
כששלח להורים "איזשהו נייר", ונתן להם להבין ש"רב הנסתר על 

הגלוי" בתוכנית. 
יו"ר התאגדות המנהלים ומנכ"ל תיכון חדרה, ד"ר אריה לוקר, אינו 
מכחיש כי הוא אחד מאותם המנהלים שהתגדו לתוכנית השאלת 
הספרים, שלטענתו "אינה משתלמת". לוקר מציין, כי בבתיה"ס 
שבניהולו הוא עורך מדי שנה יריד ספרים משומשים, שבמהלכו נפתרת 
בשעות אחדות כל בעיית רכישת הספרים של התלמידים. לדבריו, אין 
כל צורך שביה"ס יהיה אחראי לחלוקת הספרים, תחזוקתם ואחסונם.

מינהל חינוכי
ב-1,400 בתי"ס כבר הוחלט להצטרף 

לתוכנית להשאלת ספרי לימוד
בתקציב 2013 תהיה תוספת של כ-140 מיליון ש"ח למימון 
הסעות תלמידים. על כך הודיע נציג משרד האוצר, בדיון בנושא 
תקצוב הסעות התלמידים, שהתקיים השבוע בוועדת החינוך של 
הכנסת. לדבריו, מטרת תוספת התקציב היא להקל על הרשויות 

המקומיות במימון ההסעות, בעקבות עליית מחירי הדלק.
את הדיון יזמה חברת הכנסת רונית תירוש, שביקשה לבדוק 
מדוע משה"ח והרשויות המקומיות אינם מממנים את ההסעות 
לביה"ס לתלמידי כיתות י"א ו-י"ב ביישובים רבים, והם נדרשים 
לעשות זאת מכיסם, בעוד שחוק חינוך חובה חל כיום עד כיתה 

י"ב.
לדבריה, ישנו חוסר היגיון בעובדה שהמדינה מממנת הסעות 
לתלמידים רק עד כיתה י' ואחרי כן מסירה מעליה את האחריות 
להם. בנושא זה לא היו לנציג האוצר בשורות. לטענתו, למשרד 
האוצר אין מאיפה לקחת את התקציב הנוסף שיידרש למימון 

ההסעות לתלמידי כיתות י"א וי"ב.
הממונה על ההסעות במשה"ח, דודו לוי, אמר בדיון, כי משה"ח 
מתקצב הסעות לתלמידים בכיתות י"א ו-י"ב במועצות האזוריות 
וביישובים שבהם אין בתי"ס. לגבי תלמידי י"א וי"ב האחרים, אמר 
הלוי, כי בסימולציה שערך משה"ח נמצא שיידרש תקציב נוסף, 

בסך 53 מיליון ש"ח, למימון חלקו בתקצוב ההסעות שלהם.
יו"ר ועדת החינוך, ח"כ אלכס מילר, הציע למשה"ח ולמרכז 
השלטון המקומי להקים קרן משותפת, שתסייע במימון ההסעות 
לתלמידים מכיתות י"א ו-י"ב ממשפחות נזקקות, המתגוררים 

במרחק של שלושה ק"מ ויותר מבתיה"ס שלהם.

בתקציב 2013 - תוספת של כ-140 
מיליון ש"ח למימון הסעות התלמידים

בתקציב 2013 - תוספת של כ-140 מיליון ש"ח למימון הסעות התלמידים
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� תלמידי תוכנית חקר החלל שיגרו רקטות שבנו - תלמידים 

מכיתות ח' ו-ט' בביה"ס הממלכתי-דתי המר-תורה ומדע בכפר 
סבא, השתתפו ביום שישי האחרון ביום שיא לתוכנית לימודים בשם 
"מבוא לחקר החלל ולהנדסת רקטות". ביום השיא שיגרו התלמידים 
רקטות שבנו בשטח שיגור מורשה, סמוך למכון ויצמן למדע ברחובות. 
התוכנית מבוא לחקר החלל ובניית רקטות מתקיימת במסגרת תוכנית 
המצוינות בביה"ס. התוכנית מועברת ברובה על ידי ד"ר תומס גודמן, מדען 

ממכון ויצמן למדע. התוכנית 
מבוססת על יחידות לימוד 
שפיתחו NASA - המינהל 
לחלל  האמריקאי  הלאומי 
הארגון   -  NAR ותעופה, 
הלאומי האמריקאי לרקטות, 
מדע  שוחר  נוער  ותוכנית 

באוניברסיטת תל אביב.
הלימודים בתוכנית מתחילים 
בכיתה ז'. התלמידים לומדים 

בתוכנית "המדען הצעיר", שבמסגרתה נלמדים מקצועות המדעים 
בצורה רב-תחומית ומודולארית. במסגרת התוכנית, עובדים התלמידים 
כבר בכיתה ז' בצוותים, בעזרת מנחה ומורים מביה"ס, ועורכים מחקרים 
במספר נושאים מדעיים. בכיתות ח' לומדים התלמידים כיצד לתכנן, 
לבנות ולשגר רקטות אמיתיות. הרקטות שבונים התלמידים בשלב זה, 
טסות לגובה של מאות מטרים מעל הקרקע, בעזרת מנוע רקטי, המכיל 
דלק מוצק. כמו כן לומדים התלמידים ברמה בסיסית שיטות מחקר וכיצד 
להשתמש בסימולאטורים כחלק מעבודת המחקר והפיתוח. בלימודים 
משולבת גם עבודה מעמיקה של התלמידים במתמטיקה, אנגלית, מדעים 

ומחשבים. 
בכיתה ט' מתכננים התלמידים ובונים רקטה גדולה יותר, שאותה הם 

משגרים לגובה רב בכיתה י'. 
בפעילות ביום שישי תיעד ביה"ס את שיגורי הרקטות בצילום, במטרה לנתח 
את כל שלביהם. הלמידה בתוכנית תמשיך גם בחטיבה העליונה, ובסיומה 
יכינו התלמידים עבודת גמר או מעבדה ברמת שתי יחידות לימוד בנושא.

� תלמידים מלוד זכו בשלושה מהפרסים הראשונים ביריד עבודות 

חקר מדעי - בכיכר ספרא בירושלים התקיים בשבוע שעבר יריד ארצי 
לעבודות חקר. ביריד הוצגו 39 עבודות חקר מצטיינות של  תלמידים 
מכיתות ו' ו-ט', מבתי"ס שהתנסו השנה בלמידה בדרך החקר המדעי, 
במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה. העבודות שהוצגו ביריד זכו במקומות 
הראשונים בירידים עירוניים, שהתקיימו בשלוש הערים המשמשות 
כמדגימות לתוכנית - ירושלים, באר שבע ולוד. כמו כן השתתפו ביריד 

עבודות ממספר מבתי"ס נוספים, שבהם התקיימה השנה התוכנית.
ביריד הציגו התלמידים כרזות מדעיות של עבודות החקר ודגמים שבנו 
במסגרת העבודות, והסבירו למבקרים על הנושאים שחקרו. בסיום 

היריד הוכרזו הזוכים ביריד וחולקו להם פרסים ותעודות השתתפות.
במקום הראשון בתחרות לכיתות ו' זכתה עבודת חקר של קבוצת 
תלמידים מביה"ס היסודי אחווה ברמלה, בנושא "אנפות על עצי אורן 
בביה"ס ובגן ההגנה". התלמידים חקרו מהן התכונות המיוחדות של 
עצי אורן ירושלים, שמושכות אליהם את ענפיות הבקר. במקום הראשון 
לכיתות ט' זכתה עבודת חקר של קבוצת תלמידים מביה"ס הדו-לשוני 
בירושלים, בנושא "עיסת הפלא". התלמידים חקרו את השפעת נפח 
החומר על הגובה המקסימאלי ממנו אפשר להטיל ביצה בלי שתישבר.
בשלושה מבין ארבעת הפרסים למקומות השני והשלישי בתחרות, 
זכו עבודות חקר של תלמידים מלוד,  מבתיה"ס ספיר, חטיבת הביניים 
הערבית נווה ירק וחטיבת הביניים לוי אשכול. בפרס נוסף זכו תלמידים 

מביה"ס השלום במבשרת ציון.
היריד התקיים במעמד ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, ומנכ"לית 

משרד החינוך, דלית שטאובר.

תוכניות לימודים

openu_a_43920_d.indd   1 6/11/12   11:36:08 AM

תלמידים מבי"ס המר-תורה ומדע בכפר סבא 
משגרים רקטות שבנו.
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� מחוז צפון יתרגל את מערך הלמידה מרחוק - במחוז צפון יתקיים היום 
אחר הצהריים, 14.6.2012, תרגיל לבדיקת מערך הלמידה מרחוק המחוזי. 
תרחיש התרגיל הוא מצב חירום בטחוני, שבמהלכו לא יוכלו התלמידים להגיע 
לבתיה"ס. התרגיל יבוצע על פי נוהל פעילות מערכת הלמידה מרחוק בשעת 

חירום, שהופץ השבוע למנהלי בתיה"ס במחוז. 
במהלך התרגיל תיבחן המוכנות לכניסה לפעולה בעת חירום של מערך 
הלמידה מרחוק בתחומים השונים; כניסה למצב חירום, ביצוע פעילות 
הפגתית, ביצוע מטלות הוראה ולמידה מרחוק, ביצוע פעילות התערבות 
ייעוצית, תרגול מערך הסיוע והתמיכה ללמידה מרחוק, ועוד. בתרגיל יטלו 
חלק כל בתיה"ס המשתתפים בתוכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך 

למאה ה-21. את התרגיל תנהל מנהלת המחוז, ד"ר אורנה שמחון. 
�  19 בתי"ס השתתפו בכנס של התוכניות הבינלאומיות לחינוך סביבתי 

- תלמידים מ-19 בתי"ס בכל המגזרים, השתתפו לאחרונה בכנס הארצי 
  GLOBE - השנתי של שלוש תוכניות בינלאומיות מתוקשבות לחינוך סביבתי

SEMEP, ו-ENO. בתיה"ס שהשתתפו 
בכנס הצטיינו השנה בפעילותם במסגרת 
אחת מהתוכניות. הכנס התקיים במכללת 

סמינר הקיבוצים.
 GLOBE - The Global Learning
 and Observations to Benefit the
חקר  תוכנית  היא   ,Environment
 - NASA מתוקשבת, המתקיימת בחסות
סוכנות החלל האמריקנית, ואוניברסיטת 
קולורדו בארה"ב. בתוכנית משולבים 
לימודים תיאורטיים על תופעות אקלים 
עולמיות ותצפיות מעקב אחר מזג האוויר, 
שעורכים התלמידים ומתעדים באתר 
ייעודי. בפרויקט משתתפים  אינטרנט 

עשרות חטיבות ביניים ובתי"ס יסודיים ברחבי הארץ. 
SEMEP - South-Eastern Mediterranean sea, היא תוכנית של אונסקו - 
ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם. התוכנית עוסקת בהיבטים סביבתיים 
המאפיינים את מדינות אגן הים התיכון ובהשלכותיהם. בארץ מתקיימת 

התוכנית במספר תיכונים, במסגרת מגמת מדעי הסביבה. 
ENO - Environment on Line הוא פרויקט לימודי מתוקשב, העוסק בסוגי 
עצים וצמחים בסביבת ביה"ס. את הפרויקט יזם משה"ח של פינלנד. בארץ 

מופעל הפרויקט במספר בתי"ס בדרום.
הכנס התקיים במעמד שגריר ארה"ב  בישראל, דניאל שפירו, נציגת  שגרירות 
פינלנד, סוזאן מילנר, מפקחים, מדריכי התוכניות במחוזות השונים, מנהלי 

בתיה"ס, המורים המובילים את התוכניות בבתיה"ס  והתלמידים.
במהלך הכנס הציגו התלמידים את עבודות החקר שהכינו במסגרת התוכניות. 
העבודות התאפיינו בלמידה שיתופית, שילוב מיומנויות תקשוב ומיומנויות חקר. 
כמו כן הוענקו תעודות ציון לשבח לבתיה"ס המצטיינים בשלוש התוכניות.

להוראה המשלבת סמארטפונים  מכשירים את הסטודנטים    �

וטאבלטים - מרכז TEC במכון מופ"ת, שבקריית החינוך בתל אביב, עורך 
קורס שנתי מקוון בשם "סביבות הוראה מתקדמות". בקורס משתתפים 
סטודנטים להוראה משמונה מכללות ברחבי הארץ, המשרתות מגזרים שונים. 
במסגרת הקורס לומדים הסטודנטים להכיר ערוצי תקשורת טכנולוגיים 
חדשים, כמו רשת הפייסבוק והסמארטפון, וכיצד ניתן לשלבם בהוראה. 
השבוע התקיים במסגרת הקורס יום עיון, שבו השתתפו המורים לעתיד 
בשיעור אינטראקטיבי. במהלך השיעור סרקו הסטודנטים בקבוצות קודים, 
באמצעות סמארטפונים וטאבלטים, שהפנו אותם למשימות שונות. הקודים 

הוצבו ברחבי מתחם קריית החינוך בתל אביב. 
מרכז TEC במכון מופ"ת הוקם ב-2005, במטרה לקדם את הלמידה השיתופית 
והרב-תרבותית ברשת האינטרנט. את המרכז מנהלות ד"ר מירי שינפלד, 
ממכללת סמינר הקיבוצים, ד"ר אסמאא גנאיים, ממכללת אלקאסמי, וד"ר 

אליין חוטר, ממכללת תלפיות.

מחשבים בחינוך

שגריר ארצות הברית, דניאל שפירו 
)משמאל(, והאחראי הארצי במשה"ח 
לתוכנית GLOBE, פריד חמדאן, בכנס 

התוכניות הבינלאומיות הסביבתיות.
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� מחוז מרכז ערך כנס למקהלות בתי"ס מצטיינות - מחוז 

מרכז ערך בשבוע שעבר כנס למקהלות בתי"ס מצטיינות במתנ"ס 
קימרלינג בראש העין. מחוז מרכז מקיים את הכנס זו השנה השנייה, 
במטרה להציג את המצוינות המוסיקלית של מקהלות בתיה"ס, 

וכחלק מהמטרה המחוזית לטפח מצוינות בבתיה"ס בכל תחום. 
מהמחוז נמסר, כי מדי שנה באביב מתקיימים כנסי מקהלות ברחבי 
המחוז, שבהם מופיעות מקהלות בתיה"ס בהופעות ובשירה משותפת. 
השנה הגיע מספר מקהלות בתיה"ס שלקחו חלק בכנסים אלו 
לשיא - 97  מקהלות, ובהן גם מבתי"ס מהחינוך המיוחד. המקהלות 
שהשתתפו בכנס בשבוע שעבר נבחרו מבין  המקהלות שהשתתפו 
בכנסים אלו על פי רמת הביצוע המוסיקלי-אומנותי של השירים 
וההופעה האסתטית והמכובדת. באירוע השתתפו; מקהלת מיטב 
של הקונסרבטוריון העירוני בראש העין, ומקהלות מבתיה"ס אוהל 
שרה בראש העין, יהודה הלוי בנתניה, צופה השרון באלפי מנשה, 
הס בפתח תקוה, בית יצחק במושב בית יצחק וגדרות במועצה 
האזורית עשרת. הכנס נוהל על ידי הפיקוח על לימודי המוזיקה 
במחוז מרכז. לניהול המוסיקלי של האירוע הייתה אחראית מנצחת 

מקהלת מורן, נעמי פארן.  
הכנס נערך במעמד מנהלת המחוז, ד"ר סולי נתן, המפמ"רית למוזיקה, 
ד"ר יעל שי, ראשי רשויות מקומיות במחוז, מפקחים ומנהלי בתי"ס.

� התלמידים פיתחו מוצר שיאפשר לצעיר נכה להכין סלט - 
עמותת "נגישות ישראל" מקיימת מזה מספר שנים את פרויקט "גם 
אני יכול". במסגרת בפרויקט מפתחים תלמידים מחטיבות הביניים 

מוצרים ייחודיים המתאימים לשימוש של אנשים בעלי מוגבלויות.
במקום הראשון בפרויקט לשנת תשע"ב, בקטגוריה של התאמה 
מקסימאלית של מוצר לצורכי יחיד או קבוצה, זכו לאחרונה תלמידי 

כיתה ז'-1 בבי"ס רודמן בקריית ים.

המוצר הזוכה שפיתחו התלמידים, ששמו "פומפי-יד", הוא מתקן רב 
תכליתי, המאפשר הפעלה ביד אחת של פומפייה, קוצץ ירקות ופירות, 
מסחטה וחורץ זיתים. התלמידים שקדו במהלך השנה על פיתוח 
המוצר עבור צעיר בן 28, שנפגע בתאונה ונותר משותק בכל פלג 
גופו השמאלי. הצעיר הביע משאלה לעבוד בצורה עצמאית במטבח 
עם יד ימין בלבד, ובמיוחד להכין באופן בטיחותי סלט ולסחוט מיץ. 
המוצר, שפותח על ידי התלמידים בסיוע מתנדבי חברת רפא"ל לצרכים 

מיוחדים, הגשים את משאלתו זו של 
הצעיר הנכה. 

לדברי מנהלת חטיבת הביניים, בלהה 
בלושטיין, התלמידים עברו באמצעות 
הפרויקט חוויה מעצימה ומימשו את 
הערכים - קבלת השונה, רגישות 

לאחר, אכפתיות ונתינה.
לדברי המורה שהובילה את הפרויקט 
בביה"ס, יפעת שכטר, התלמידים 
הפכו במהלכו לבוגרים ואחראים יותר.
וטכנולוגיה  למדע  מנהל המינהל 
במשה"ח, ד"ר עופר רימון, ביקר 
המוצרים  הוצגו  שבה  בתערוכה 
"גם  פרויקט  במסגרת  שפותחו 
יכול". ד"ר רימון התעכב ליד  אני 
הפומפי-יד, וקיבל הסבר על המוצר 

מאחת התלמידות וממתנדב מרפא"ל. המתנדב סיפר על שיתוף 
הפעולה בין מתנדבי החברה לבי"ס רודמן בפיתוח המוצרים במסגרת 
הפרויקט. ד"ר רימון הביע תקווה, כי יתקיים ייצור של המוצר, כך 

שגם נכים נוספים יוכלו ליהנות ממנו.  

יוזמות חינוכיות

מורים בוחרים ביציבות

www.menoramivt.co.il

“מבטחים החדשה”, קרן הפנסיה הגדולה במדינה, היא קרן הפנסיה המועדפת על המורים מזה שנים רבות. 
800,000 מבוטחים, מתוכם 50 אלף מורים, והון צבור של כ- 34 מיליארד ש”ח, מעידים יותר מכל על החוסן 
והיציבות של “מבטחים החדשה”, מבית “מנורה מבטחים”. הגודל, העוצמה והמקצוענות המוכחים – כל אלה 

לא משאירים מקום לספק: כשרוצים ללכת על יציבות, הולכים על “מבטחים החדשה”. 

כי היציבות עושה את ההבדל.

מרכז קשרי לקוחות
*9699

מנהל מינהל מדע וטכנולוגיה, ד"ר 
עופר רימון, צופה בהדגמת פעולת 

ה"פומפי-יד", שפותח על ידי תלמידים 
מחטיבת הביניים רודמן בקריית ים.

kiram1@netvision.net.il
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� "יד ושם" העניק פרסים לבתי"ס מצטיינים בהוראת השואה 
- ביה"ס המרכזי להוראת השואה במוזיאון יד ושם, העניק בשבוע שעבר 

פרסים למפעלים חינוכיים מצטיינים בהוראת השואה בשנת תשע"ב. 
לתיכון הרצוג בכפר סבא הוענק פרס בקטגוריה "תוכנית חינוכית העוסקת 
בתולדות יהודי צרפת בשואה". הפרס הוענק לתוכנית שיזמו מורות 
בביה"ס, שבחרו ללמד את שואת יהודי צרפת באמצעות עבודות חקר 
של התלמידים. כמו כן הקימו המורות תערוכה בנושא יהדות צרפת 
בתקופת השואה, בסיוע סטודנטים להוראת צרפתית ממכללת בית 

ברל, המבצעים בביה"ס את עבודת הסטאז' שלהם. 
לביה"ס לאומנויות א' ד' גורדון בהרצליה הוענק הפרס על "תוכנית 
חינוכית להוראת השואה". ביה"ס קיבל את הפרס על ההצגה "מותר 
לאהוב", שחיברו והציגו תלמידי כיתות ו' ממגמת התיאטרון. ההצגה 
היא תוצר של תהליך למידה ארוך שבו השתתפו התלמידים, העוסק 
בחייה של ניצולת שואה ותושבת הרצליה, בטי בן עטר. עטר שיתפה את 
המורה לתיאטרון בביה"ס בסיפור ההתמודדות של משפחתה עם רדיפות 
הנאצים בצרפת. המורה, ביחד עם תלמידי מגמת התיאטרון, עיבדו את 

הסיפור למחזה, שהוצג סמוך ליום השואה. 
גם לבי"ס בבלי ירושלמי מאוחד בתל אביב הוענק הפרס על תוכנית 
לימודים בהוראת השואה. הפרס הוענק על תוכנית הלימודים "להיות 
אדם", שפיתחה המורה ברכה גולדברג. התוכנית מפגישה את התלמידים 
עם העולם שאבד בשואה. בתוכנית משולבים הערכים שטיפח בתלמידיו 
המחנך היהודי שנספה בשואה, יאנוש קורצ'ק, כמו עצמאות ופתיחות 
לזולת. התוכנית מהווה חלק בלתי נפרד מאורח החיים הפדגוגי-ערכי 

בביה"ס מזה כעשור, ומתקיימת בשיתוף הורי התלמידים.
תעודת הוקרה הוענקה לשני בתיה"ס לחינוך מיוחד בתל אביב - ניב 
לתלמידים חרשים ואון לתלמידים נפגעי שיתוק מוחין. בי"ס ניב קיבל 
את התעודה על פיתוח דרכים ייחודיות להנחלת זיכרון השואה ובי"ס 

און - על פרויקט ייחודי של לימוד ויצירה בנושא "שואה וזיכרון", ששיאו 
הוא השתתפות התלמידים במסע בן שמונה ימים בפולין. 

בקטגוריית "עבודות גמר לבגרות" זכו בפרסים שלוש עבודות גמר בנושא 
השואה של תלמידים וסרט גמר, שהופק על ידי תלמידים מתיכון רבין 

במודיעין, במסגרת לימודי קולנוע לבגרות.
בי"ס ראשית בתל אביב ובית ספר אמי"ת בכרמיאל, קיבלו מענקים על 
הנחיית תלמידים משכבה י"א לכתוב עבודות חקר בנושא שואת יהודי 

צרפת.
פרס על מפעל חיים חינוכי הוענק ליוסי לוי, שעמד במשך שנים רבות 
בראש מינהלת פולין במשה"ח, ומשמש כיום כראש מינהל חברה ונוער. 
בנימוקים להענקת הפרס צוין, כי לוי הקדיש את מיטב שנותיו לעיצוב וקידום 
מסעות הנוער לפולין, מתוך הבנה עמוקה של המשמעות ההיסטורית 

והחשיבות הערכית-חברתית של המסע.
�  ביה"ס הקדיש "הפנינג" לתרבות יהודי אתיופיה - בחטיבת 

הביניים של בי"ס אורט גוטמן בנתניה, שבה תלמידים לא מעטים הם 
מהעדה האתיופית, התקיים לאחרונה אירוע רב משתתפים בשם "את-

יופיה". האירוע הוקדש לתרבותה הייחודית של קהילת יוצאי אתיופיה. את 
האירוע יזמו מנהלת חטיבת הביניים, עליזה בילו, ומנהל מתנ"ס קריית 

נורדאו שבשכונה, דורון אריה. 
במסגרת האירוע התקיימה בשעות הבוקר פעילות חווייתית בכיתות, שבה 
נחשפו התלמידים למורשת הקהילה האתיופית. אחר כך התקיים ברחבת 
ביה"ס טקס שכלל ברכה של קייס - רב העדה האתיופית, והופעת זמרים 
ונגנים מהעדה. בהמשך השתתפו התלמידים בהפנינג שכלל פינות עם 
כלי הנגינה המסורתיים של יהדות אתיופיה, אומנות האופיינית לעדה, 
מאכלים אתיופיים, שתייה טקסית של קפה, הנקראת "בונה", ועוד. 
האירוע המשיך בשעות אחר הצהריים והערב במתנ"ס קריית נורדאו, שבו 
התקיימו דיונים בנושא "מצויינות בקהילה האתיופית" ומסיבת היפ-הופ.

מקנים  והטכנולוגיה  המדעים  המתמטיקה,  בהוראת   (M.A.) שני  לתואר  הלימודים 
לבוגרים ידע מדעי מעמיק בתחום התמחותם, הבנה רחבה של שיטות המחקר החינוכי 
ותהליכי הוראה ולמידה וכלים לפתח וליישם תכניות ויוזמות חדשות בהוראת המדעים. 
גם  כמו  החינוך,  בשדה  בכירים  לתפקידים  להתקדם  לבוגרים  מאפשרים  אלו  כלים 

להשתלב במחקר האקדמי.

למי מיועדים הלימודים?
מורות ומורים בוגרי תואר ראשון בהוראת המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה

(.B.Sc. / B.Ed. / B.Tech. / B.A) או בוגרי תואר ראשון באחד מהתחומים הנ"ל בעלי 
זיקה להוראה. 

מסלולי הלימוד: ניתן ללמוד במסלול כללי (ללא תזה) או במסלול מחקרי (עם תזה) 
המעניק לבוגרים אפשרות ללמוד לתואר שלישי (דוקטורט).

ימים מרוכזים: הלימודים מתקיימים ברובם בימים שלישי ורביעי. ניתן ללמוד יום 
בשבוע, במשך כשנתיים.  

ליעוץ אישי: הנכם מוזמנים לפנות בדוא"ל או בטלפון ישירות לראש המחלקה או 
לכל אחד מחברי הסגל, לפי תחום התמחותם. 

             http://www.bgu.ac.il/SciTecEdu  :מידע נוסף באתר התכנית
                             techeduc@bgu.ac.il  ,מזכירות המחלקה:  טל', 08-6461901, דוא"ל

להרשמה: ניתן להירשם דרך האינטרנט או באמצעות רכישת טופסי 
הרשמה בחנויות סטימצקי, אקדמון וצומת ספרים.

בעלי תואר שני מצטיינים מוזמנים לבדוק את 
האפשרות ללמוד לתואר שלישי.

www.bgu.ac.il

תואר שני
בהוראת המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה

יוזמות חינוכיות

kiram1@netvision.net.il
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מחוז צפון
� פרסים למצטיינים - טקס חלוקת פרסי 
החינוך של מחוז צפון לשנת תשע"ב התקיים 
בשבוע שעבר באולם הקימרון, שבמועצה 
האזורית עמק המעיינות. בטקס השתתפו 
רשויות  ראשי  ובהם  מוזמנים  כ-800 
מקומיות, מנהלי מחלקות חינוך, מפקחים, 
מנהלים, מורים וגננות מכל המגזרים במחוז.

בטקס הוענקו פרסים למוסדות חינוך במחוז 
שבלטו השנה בהצטיינותם; ביה"ס היסודי 
רעות בטבריה ובי"ס יסודי א' אלביאדר בכפר 
יאסיף, שגם זכו בפרס החינוך הארצי, בי"ס 
יסודי כסולות בנצרת עילית, בי"ס לחינוך 
זיו בצפת, בי"ס יסודי אבן-סינא  מיוחד 

בטמרה וגן ג'דיר בדיר חנא.
כמו כן, הוענקו בטקס פרסים לצוותי חינוך 
מצטיינים; צוות טיפול בפרט בביה"ס היסודי 
אלמנארה עכו, צוות הוראת השפה בביה"ס 
היסודי יאנוח ב' ביאנוח, צוות טיפול בפרט 
נתיב  הממלכתי-דתי  היסודי  בביה"ס 
הושעיה שבמועצה האזורית עמק יזרעאל 
וצוות המתמטיקה בביה"ס היסודי אלעין 
בסחנין. בטקס גם הוענקו פרסים לעובדי 
הוראה ואנשי מינהל חברה ונוער מצטיינים.
- בכוונת משה"ח  תוכנית החומש   �

להפעיל את תוכנית החומש החדשה במגזר 
הערבי גם בחינוך הבלתי פורמאלי. על כך 
מסרה מנהלת המחוז, ד"ר אורנה שמחון, 

שעבר.  בשבוע  המחוז  הנהלת  בישיבת 
יישום תוכנית החומש תעניק  לדבריה, 
הערבי  במגזר  פורמאלי  הבלתי  לחינוך 
תנופה ושדרוג, במיוחד בתחומים ערכיים, 
כמו פעילות תנועות הנוער, חינוך לדו-קיום, 

תרומה לקהילה והתנדבות.
יהיה גאה  "אני רוצה שהתלמיד הערבי 
באזרחות הישראלית שלו וגאה בהיותו נער 

ערבי", אמרה ד"ר שמחון.
מהמחוז נמסר, כי 17 תיכונים במגזר הערבי 
בצפון השתתפו השנה בתוכנית "תעודת 
בגרות חברתית". כמו כן, השתתפו 965 
תלמידים מכיתות ח'-י' מהמגזר הערבי 
בצפון בפעילות מד"צים - כמעט כפול 
ממספרם בתשע"א. עוד נמסר, כי השנה 
הופעלו במגזר הערבי במחוז גם תוכניות 
ולהכנה לשירות אזרחי. את  להתנדבות 
הפעילות מרכז ומוביל הממונה על המגזר 
הערבי במינהל חברה ונוער במטה משה"ח, 
ג'לאל ספדי. יש לציין, כי מינהל חברה ונוער 
פועל בצפון בשתי יחידות נפרדות; הפעילות 
במגזר הערבי מנוהלת על ידי יחידת מינהל 
חברה ונוער במטה משה"ח הממונה על 
כלל המגזר הערבי, שאר המגזרים - היהודי, 
הדרוזי, הצ'רקסי והבדואי – מנוהלים על 
ידי מינהל חברה ונוער המחוזי. מהמחוז 
נמסר, כי במטרה לשפר את התיאום ושיתוף 
הפעולה בין שתי היחידות מונה להן בימים 

אלו כאיש קשר מנהל מינהל חברה ונוער 
בצפון, יוסי כיטוב. עוד נמסר, כי בכוונת 
המחוז למסד מנגנון משותף לפעילות שתי 

היחידות בצפון.

מחוז חיפה
� תעודת בגרות חברתית - במחוז חיפה 

התקיים בשבוע שעבר טקס חגיגי, שבמהלכו 
הוענקה תעודת בגרות חברתית ל-330 
תלמידים במחוז, המסיימים השנה כיתה 
י"ב. תעודת הבגרות החברתית הוענקה 
לתלמידים מבתיה"ס שהשתתפו בשלוש 
השנים האחרונות בניסוי המחוזי בתוכנית; 
ליאו בק, אליאנס, עירוני ה' ואולפנת אמי"ת-

עירוני ו' בחיפה, אדנים בחדרה, תיכון קריית 
חיים, תיכון רודמן בקריית ים ותיכון מקיף 
נשר. בנוסף לתלמידים השתתפו בטקס 
המנהלים והרכזים החברתיים בבתיה"ס 
בניסוי. במסגרת התוכנית  שנטלו חלק 
מחוייבים התלמידים להתנדב בקהילה או 
לקחת חלק פעיל בפעילות חברתית במשך 
180 שעות, בשלוש שנות לימודיהם בחטיבה 
גם  ההתנדבות  סיום  לקראת  העליונה. 
מגישים התלמידים עבודת גמר, המתעדת 
את ההתנדבות או הפעילות החברתית 
שלהם. בטקס הוענקה תעודת הבגרות 
החברתית לתלמידים על ידי מנהלת מינהל 

ונוער במחוז, עינב יניב-שוורץ, וצוותה.

קו למקום

ספטמבר ≥±∞≥
פברואר ≥±∞≥

נובמבר ≥±∞≥

דצמבר ≥±∞≥

≤∞±≤
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קו למקום
מנח"י 

ניר  ירושלים,  עיריית  בו - ראש  חזר   �

ברקת, הודיע כי החליט לבטל את התוכנית 
להעברת ביה"ס היסודי יד המורה מרמת 
התוכנית,  פי  על  זאב.  לפסגת  אשכול 
הייתה אמורה להיפתח במתחם בי"ס יד 
פינויו, מכללה אקדמית  המורה, לאחר 
דתית-ציונית. בעקבות התנגדות עזה של 
הורי התלמידים להעברת ביה"ס, שלוותה 
במחאה מתוקשרת ובהפגנה, חזר בו ברקת 

מכוונתו. 
ייחודי,  על-אזורי  בי"ס  הוא  המורה  יד 
שבו פועלות שמונה כיתות חינוך מיוחד 
כיתות  ושמונה  אוטוסיטים  לתלמידים 
רגילות. מודל השילוב של ביה"ס, שהוא 
ייחודי בארץ ובעולם, נחשב למצליח. ביה"ס 
אף זכה בתש"ע בפרס מנח"י למצוינות 
חינוכית. מעיריית ירושלים נמסר, כי ראש 
העיר, שהוא בוגר בי"ס יד המורה בעצמו, 
הודיע מלכתחילה כי לא יבוצע כל שינוי 
ההנהלה  הסכמת  ללא  ביה"ס  במיקום 
וההורים. ברקת גם הבטיח להמשיך לקדם, 
לחזק ולפתח את ביה"ס, המהווה, לדבריו, 

מודל לחיקוי בארץ ובעולם.
אירועי האלימות  - על רקע  נערכת   �

הקשים שהתרחשו לאחרונה ברחבי הארץ, 
שבהם היו מעורבים בני נוער, נערכת עיריית 
ירושלים לחופשת הקיץ. למטרה זו העירייה 

תפעיל, בשיתוף עם פרויקט ''עיר ללא 
אלימות'', שמונה סיירות הורים, שבהן 
כ-200 הורים מתנדבים. מהעירייה נמסר, 
כי בקרוב גם תיפתח סיירת הורים נוספת. 
ההורים יסיירו בלילות במוקדי הבילוי של 

בני הנוער בשכונות העיר השונות. 
לצד פעילות זו, התקיים לאחרונה בקניון 
מלחה יריד תעסוקה, שהציע מאות מקומות 
עבודה לבני הנוער בחופשת הקיץ. היריד 
נערך ביוזמת מועצת התלמידים והנוער 
העירונית, קניון מלחה והמחלקה לנוער 

בעיריית ירושלים.

מחוז מרכז
� התבשרו - מנהלת המחוז, ד"ר סולי 

נתן, בישרה בשבוע שעבר לראש עיריית 
רחובות, רחמים מלול, כי עירו נבחרה לקבל 
את פרס החינוך היישובי לשנת תשע"ב 
וכי היא מועמדת לפרס הארצי. בעקבות 
ההודעה אמר מלול; "ההשקעות שלנו במבני 
חינוך מסתכמות בסכום אדיר, של כ- 150 
מיליון שקלים בתוך כשלוש שנים, לבניית 
כ- 60 גני ילדים ו-11 בתי ספר חדשים, 
שלא לדבר על ההשקעות בתכנים, באיכות, 

במצויינות ובצמצום פערים חברתיים". 
גם ראש מועצת גן יבנה, דרור אהרון, התבשר 
בשבוע שעבר על זכיית יישובו בפרס החינוך 
המחוזי ובמועמדות לפרס הארצי. לדברי 

אהרון, ייחודה של מערכת החינוך בגן יבנה 
הוא בחזון מובנה, אמירות חינוכיות ברורות 
ויצירת שפה משותפת ושותפיות, החל 
מהגיל הרך ובכל רובדי מערכת החינוך. 
"השותפויות שאנו יוצרים בין מערכת החינוך 
הפורמאלית לבלתי-פורמאלית, בשיתוף עם 
ציבור ההורים, הן אחד הבסיסים הרחבים 

ביותר עליהם ניתן לבנות", הוסיף אהרון.
� יהפוך - לביה"ס היסודי ויתקין, שבשכונת 
רמת אליהו בראשון לציון, ייבנה מבנה חדש 
בהשקעה של 11 מיליון ש"ח. על כך נמסר 
מעיריית ראשון לציון. הבנייה תחל בעוד 
כחודשיים ותסתיים בקיץ 2013. עוד נמסר, 
כי המבנה החדש יכלול 12 כיתות מרווחות. 
במקביל, יהפוך בי"ס ויתקין לבי"ס על-אזורי 
לטבע, מתוך כוונה למשוך אליו תלמידים 
מכל רחבי העיר. לדברי ראש העיר, דב צור, 
העירייה פועלת כדי לשדרג את שכונת 
רמת אליהו למעמד הראוי לה, אחרי שנים 
של הזנחה. במסגרת זו, שופצו בתיה"ס 
בשכונה בקיץ שעבר בתקציב של למעלה 
מ-30 מיליון שקלים. בנוסף החלה עיריית 
ראשון לציון לאחרונה בבינוי מבני חינוך 
חדשים לבתיה"ס הוותיקים בעיר, הגימנסיה 
הריאלית על שם קררי וביה"ס היסודי רמז. 
לדברי צור; "בתיה"ס בעיר ישנים וחלקם 
במצב בלתי ראוי. לילדינו מגיע את הטוב 

ביותר". 

קורסים לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה, מורות וגננות - "אופק חדש" בדרגות ס/מנהל, רכז פדגוגי, מורה מתחיל, דרגות 2-6,דרגות 7-8.
קורסים לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה - "עוז לתמורה" חט"ע, חט"ב

מגוון של לימודי תעודה, קורסים והשתלמויות
שתכליתם פיתוח מקצועי של עובד ההוראה

חלק מהמבחר לפניכם:

www.hemdat.ac.il :למבחר הקורסים הכנסו לאתר

merkazm@macam.ac.il :הרשמה בטל: 08-9937670/5, פקס: 08-9937676 ת.ד. 412 נתיבות, 80200  דוא"ל

קורסים בלמידה מרחוק באמצעות האינטרנט
> "וחי בהם" - כיצד? השתמעויות עכשוויות להלכה

> פיתוח החשיבה המתמטית
> סוגיות חינוכיות בבית הספר

> דיאלוג עפ"י היהדות ותפיסות אחרות
> טיפוח מוטיבציה ללמידה

> קסמן של אגדות - בעקבות מדרשי חז"ל
> נשים במקרא - דילמות

> פיתוח תרבות של חשיבה בהוראה ולמידה
> סוגיות משפטיות בעבודת ההוראה

> קורסי חינוך בנושאים בינתחומיים
> הכשרת מורים וגננות חונכי סטאז'רים,

   מלווים ומאמנים - ל"אופק חדש"
> מדריך מסייע באמצעות אומנות

> מדריך מסייע באמצעות בעלי חיים
> אבחון דידקטי עברית/אנגלית

> נשים מנהיגות
> סדנת יוצר לחינוך ואומנות

> כחומר ביד היוצר
> הוראה מתקנת בעברית/אנגלית

> זרעים בגישור

> קורסי חינוך בנושאים בינתחומיים
> הכשרת מורים וגננות חונכי סטאז'רים,

   מלווים ומאמנים - ל"אופק חדש"
> מדריך מסייע באמצעות אומנות

> מדריך מסייע באמצעות בעלי חיים
> אבחון דידקטי עברית/אנגלית

> נשים מנהיגות
> סדנת יוצר לחינוך ואומנות

> כחומר ביד היוצר
> הוראה מתקנת בעברית/אנגלית

> זרעים בגישור
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