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ועידת ישראל לחינוך 2016

מרכז הכנסים אווניו, קריית שדה התעופה

יום ראשון 3.4.2016, כ"ד אדר ב' תשע"ו

לימודי אמנות הקולנוע
ככלי מבע רגשי לבני נוער

27 הקדימו להירשם! מספר המקומות מוגבל - עמ' 
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 ההנחה לעובדי הוראה ולבני משפחותיהם מקרבה ראשונה בלבד. תוקף ההנחה עד 31.03.2016. 
 אין כפל הנחות. ט.ל.ח.
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למשכורת ולפנסיה שלכם 
מגיע הטיפול הטוב ביותר!

www.mirvahim-group.co.il

שכר, דרגות וקידום: בדיקת טעויות בשכר | 
אופק חדש, עוז לתמורה | שבתון, חל"ת

 פנסיה ופרישה: כדאיות פרישה | מסלול 
הפרישה האופטימלי | הערכת פנסיה  ומענקי פרישה | 

קופות גמל והשתלמות | ליווי משלב הייעוץ עד לפרישה

מיסוי לפורשים |   ליווי לאחר פרישה: 
בדיקת תקינות הגמלה והמענקים | שימוש במקורות 

 פנסיוניים | בדיקת תכניות ביטוח חיים, בריאות וסיעוד 
| תכנון פיננסי לאחר 120

זכויות כלכליות במקרה נכות/מחלה: 
 כדאיות כלכלית של המסלול הרפואי | 

הכנה וליווי לרופא תעסוקתי וועדה רפואית

 תכנון פיננסי מקיף לעובדי הוראה: 
 תכנון יעדים פיננסיים, מעקב ובקרה | בדיקת תכניות 

חסכון והשקעות, פנסיה, קופות גמל והשתלמות | 
 בדיקה ותכנון של תכניות ביטוח־חיים, בריאות וסיעוד 

| החזרי מס | חוות דעת לבית משפט

אלפי עובדי הוראה כבר קיבלו ייעוץ וליווי מהמומחים שלנו למימוש זכויותיהם!

)54272*(לקבלת שרות אישי התקשרו: 1-700-508-558 או מהנייד: 
 סניף תל־אביב  סניף הגליל והעמקים

השרותים שלנו

הנסיון שלנו

צוות בעל ידע רב תחומי וניסיון בטיפול בעובדי הוראה | כלכלנים בעלי רישיון פנסיוני | 
מנהלת לשעבר במחלקה לתנאי שרות במשרד החינוך | צוות רפואי ומשפטי

 שאול מימון, מנכ"ל
המומחה האישי שלך

המומחים שלנו

mail@acri.org.il :ליצירת קשר פנו אלינו במייל
או בטלפון: 03-5608185 / 04-8526333/4/5

מרחב חינוכי לדמוקרטיה ולזכויות אדם 

mail@acri.org.il :لالتصال بنا
أو هاتفيًّا عىل األرقام التالية:04-8526333/4/5 / 03-5608185      

http://www.mirvahim-group.co.il/
http://www.acri.org.il/eduction
http://www.acri.org.il/eduction/ar
mailto:mail@acri.org.il
mailto:mail@acri.org.il


לפרטים נוספים: מרים דובי-חזן, היסטוריונית,
09-7419471   054-7400068

miriamdubi@bezeqint.net   www.docostory.com

העניקו למשפחתכם מתנה
עם ערך נצחי, לדורי דורות

19 שנות הצלחה בתיעוד וכתיבת 
ביוגרפיות, סיפורים אישיים, 

זוגיים ומשפחתיים שנכתבים באהבה, 
ברגש ובמקצועיות 

הסיפור שלכם, לצד תמונות משפחתיות 
היסטוריות ועדכניות, דוקומנטים מגוונים 

ממסע החיים ועץ שורשים משפחתי 

מעל 900 ספרים בעברית, 
אנגלית והולנדית

)ראיונות אישיים או שכתוב יומני חיים(

צרו קשר עוד היום 
ונצא יחד למסע המרגש!
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המחלקה לתנ"ך מציעה 
תכנית לימודים מרוכזת לתואר שני 

)במסלול ללא תזה(

התכנית בהיקף של 9 קורסים שנתיים )18 ש"ש( 
באחת משתי האפשרויות הבאות:

1. יום לימודים אחד בשבוע + קורסי קיץ מרוכזים 
במשך 4-2 שבועות

2. שני ימי לימוד בשבוע בימים ג ו- ה

 התכנית גמישה
 לימודי השלמה לפי הצורך

התכנית פתוחה לבעלי תואר ראשון  
ומתאימה במיוחד למורים בשנת שבתון 

לפרטים:

טלפון: 03-5318229

depttn@mail.biu.ac.il :דוא"ל

טפסים להרשמה ניתן למצוא 
באתר האוניברסיטה באינטרנט

dory.os.biu.ac.il/toar2web
וכן בחנויות "אקדמון" ו"סטימצקי" 

תואר שני בתנ"ך
בשנה אחת

לחזור לשורשים!

הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר

לימודי תעודה

תכנית הכשרה להתמחות בקידום תלמידים עם 
לקויות למידה ברוח הפסיכולוגיה החיובית

מספר המקומות מוגבל

חדש

www.klemida.ort.org.il  המרכז לכישורי למידה

afikim.ort.org.il :הרשמה באתר אורט אפיקים
לפרטים נוספים:

Lsc@mapa.ort.org.il   03-6301384 

למה כדאי לשריין מקום?

מתודולוגיות
לפיתוח
תכניות

התערבות

שיטות
ייחודיות
לאיתור
ולמיפוי

פרקטיקות לניהול
סדנאות

להעצמת הלמידה

טכניקות להוראה
פרטנית וכיתתית

מותאמת

מומחיות בהובלה
מערכתית בתחום
לקויות למידה

כלים יישומים
מעולם 

הפסיכולוגיה
החיובית 

לפיתוח משאבים
פנימיים

210 שעות ביום לימודים אחד בשבוע, מוכר לגמול
התפתחות בתחום נוסף בקריירה

הצטיידות בארגז כלים ייחודי, שפותח במרכז 
לכישורי למידה לאורך שנים של ניסיון ומחקר

מיטב המרצים מהאקדמיה ומהמרכז לכישורי למידה
ייעוץ אקדמי, ד“ר אורית זיו, יועצת אקדמית של 

המרכז לכישורי למידה, ומרצה  באוניברסיטת 
תל-אביב








מומחה ומוביל תהליכי למידה בבית הספר
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ומתאימה במיוחד למורים בשנת שבתון 

לפרטים:
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19 שנות הצלחה בתיעוד וכתיבת 
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הסיפור שלכם, לצד תמונות משפחתיות 
היסטוריות ועדכניות, דוקומנטים מגוונים 

ממסע החיים ועץ שורשים משפחתי 
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לפרטים נוספים: מרים דובי-חזן, היסטוריונית,
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info@ono.ac.il, www.ono.ac.il 1-800-550-555 :לפגישת ייעוץ ולפרטים נוספים

משנים את הרוח בישראל

המרצים הטובים ביותר 2015
שנה שנייה ברציפות

על פי סקר התאחדות הסטודנטים

אנחנו בקריה האקדמית אונו, מאמינים שהיהדות שייכת לכולנו, היהדות 

היא לא ארון נעול שרק ליחידי סגולה יש את המפתח. לכן, אנו מציעים לכם, 

אלה שהיהדות מושכת אותם, שרוצים להעמיק בה, אלה שרוצים לאתגר 

את הנשמה ולגעת בשורשים להצטרף אלינו למסע מרגש אל תוך היהדות. 

אנו מזמינים אותך ללמוד תואר שני ביהדות, ליהנות מחוויה מרתקת של 

של לימוד והעצמה. התואר מועבר על ידי המרצים הטובים בארץ במסגרת 

מדרש–  בית  בשיטת  לימוד  עם  הרצאות  המשלבת  ייחודית  לימודים 

ורעיונות  התהליכים  הבנת  על  דגש  יינתן  הלימודים  במהלך  בחברותא. 

במסגרת  ימיה.  מראשית  היהודית  והחברה  היהדות  את  שעיצבו  היסוד 

הלימודים תינתן הכשרה בהנחיית קבוצות ובגישור, מיומנויות שיישדרגו 

אותך מקצועית בכל תפקיד- כמורה, מחנך, או בכל אירגון בו תעבוד.

ללמוד מהמרצים הטובים ביותר:
גודמן,  מיכה  ד״ר  אילן,  נחם  פרופ׳ 
בר  יהודה  פרופ׳  הרטמן,  טובה  פרופ׳ 
מתניה  ד״ר  בראון,  איריס  ד״ר  שלום, 
בן גדליה, פרופ׳ זאב גריס, ד״ר אסתי 
אייזנמן, ד״ר שלומית קנדי-הראל, ד״ר 
אורה ויסקינד-אלפר, ד״ר ארנון עצמון, 
ד״ר עומרי הרצוג, ד״ר אילון שמיר, ד״ר 
יעל שנקר, ד״ר חנה דוידסון, ד״ר אלי 

הולצר ורבים אחרים.

תואר שני 
בלימודי יהדות

מה כוח המשיכה שלה? מהו סוד קסמה? ולמה היא תמיד תהיה 
רלוונטית ואפילו טרנדית? תואר שני בלימודי יהדות .M.A הוא

המפתח להבנת העולם המרתק והמגוון של היהדות.

הלימודים מתקיימים בקמפוסים ירושלים וקרית אונו | יום לימודים אחד בשבוע

מלגות מיוחדות ומשמעותיות בתכנית

mailto:www.ono.ac.il?subject=
mailto:info@ono.ac.il


רן ארז

יו"ר הנהלת
ארגון המורים 

אפס סובלנות לאלימות נגד מורים

שנה, ז מדי  עורכים  אנו  שנה  עשרה  כשתים  ה 
סקר  גיאוקרטוגרפיה,  חברת  באמצעות 
מורים.  נגד  והורים  תלמידים  אלימות  שנושאו 
הכוונה לאלימות על כל גילוייה: פיזית, מילולית 
הנתונים  הספר.  בית  ורכוש  המורים  רכוש  ונגד 
המגזרים,  לכל  המתייחסים  הסקר,  מן  העולים 
מועברים אל משרד החינוך ומתפרסמים באמצעי 
מ-  יותר  מחרידים.  האלימות  נתוני  התקשורת. 
זו  אלימות,  חווה  ההוראה  עובדי  מציבור   50%
כל  חל  לא  לבעיה  המודעות  למרות  אחרת.  או 
רצינית, אף  אין התייחסות  כן  פי  שיפור. אף על 
לא הוראות אפקטיביות שעשויות היו למגר את 
התופעה. ההפך הוא הנכון. משרד החינוך, במהלך 
התלמיד  את  מציב  האחרונים,  העשורים  שני 
גם  ומכאן  ״לקוחות״,  הם  והוריו  והוא  במרכז, 

הגישה הרווחת ולפיה ״הלקוח תמיד צודק״. 

נמוכה,  מהישגיות  התסכול  בכיתות,  הצפיפות 
בילדיהם  ולחץ ההורים הרואים  הלחץ החברתי 
שההישגים  לכך  גורמים  אלה  כל  ״גאונים״, 
בלימודים הם יעד שאליו יש להגיע בכל מחיר 
ולא דווקא בעבודה ובהליכה בדרך המלך, אלא 
של  מדומים  אבחונים  הקלות,  מתן  של  בדרך 
לקויות למידה, איומים על צוות עובדי ההוראה 
ותלמידים  הורים  של  עצמי  שכנוע  כדי  עד   -
כדי  ועד  פרועה,  התנהגות  כולל  מותר,  שהכול 
אלימות פיזית וברוח עידן  ה״שיימינג״ ברשתות 
מוגשות  בפיטורין,  מאוימים  מורים  החברתיות. 

נגדם תלונות מדומות למעסיקים ועוד ועוד. 

הטוב  השם  על  לשמור  וניסיון  זה,  דברים  מצב 
המורים  שציבור  לכך  גורמים  הספר,  בית  של 
שהולכת  הזאת  האלימות  את  סופג  והמנהלים 

ומתגברת.

החינוך  ממשרד  דורשים,  ואנו  דרשנו, 
להפסיק לראות בתלמידים ובהורים לקוחות, 
גם  לעתים  דורש  החינוכי  שהמעשה  ולהבין 
אסרטיביות. על משרד החינוך ליצור מסגרות 
בשום  לחצות  אין  שאותם  גבולות  ולהציב 
לו  אל   - מורה  על  יד  שמרים  תלמיד  אופן. 
להעבירו  יש  ספר.  בית  באותו  עוד  לדרוך 
למוסד חינוכי אחר, ועליו להבין, וכך גם הוריו, 
שלמעשה  במי  ולפגוע  לבייש  לזלזל,  שאין 
נותן לך את המפתח לעתיד, וכי להיות תלמיד 
זו עבודה ככל עבודה, עם זכויות אבל גם עם 

חובות שאותן אין להפר. 

על ההורים להבין ש״תלמידאות״ היא תפקיד 
ממלאים  שהם  התפקיד  כמו  ממלא  שילדם 
שהם  מאליו  שמובן  וכמו  עבודתם.  במקום 
או  עליהם  הממונים  על  יד  להרים  יעזו  לא 
כך  יפוטרו,  כן  לא  שאם  שלהם,  המעסיקים 

הדבר גם בנוגע לילדיהם בבית הספר. 

אנו פונים אליכם, ציבור עובדי ההוראה, להגיש 
גם  אלימות,  מעשה  כל  על  במשטרה  תלונה 

אם מדובר באלימות מילולית ואיומים. 

אנו דורשים מהנהלת משרד החינוך להתעורר 
ולהתקומם נגד תופעות האלימות נגד מורים 
ולפרסם הנחיות שלפיהן תלמיד אלים יורחק 
מבית הספר. אם לא כך יהיה ומשרד החינוך 
יפגין התנהלות של פשיטת רגל גם בתחום זה, 
בכל  שימוש  תוך  בעצמנו  בכך  לטפל  ניאלץ 

האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו.

די להיות שעירים לעזאזל.
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כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.



חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת,
 michala@igm.org.il :לפי הכתובת

לכל חברינו המורים בחינוך הטכנולוגי: 
ארגון המורים יטפל בנושא "החרגה" 
ובמכללות  בתיכון  הוראה  בשעות 
שנת  לקראת  י"ד   - י"ג  בכיתות 
רב  מחסור  עקב  תשע"ז,  הלימודים 

במורים במקצועות טכנולוגיים. 

בעת האחרונה מתקיימים כנסי ועדים 
בכל רחבי הארץ לכל סניפי הארגון. 
ההיענות רבה והמשתתפים מקבלים 
פרופסיונליים  בנושאים  חשוב  מידע 
ובנושאים של פנסיה ושל אופק חדש.

לתשומת לבכם: החל מהגיליון הזה יופיע טור חדש מאת מוטי 
מרוז, ראש מינהלת אופק חדש בארגון המורים, ובו עדכונים 
המועסקים  המורים  זכויות  בנושא  שימושי  ומידע  נחוצים 

במסגרת הרפורמה אופק חדש.

ועידת ישראל לחינוך של ארגון המורים תתקיים השנה ביום 
ראשון כ"ד באדר ב',  3.4.16.

 256 בגיליון  הנוסף  לשדרוג  לב  שמו  שקוראינו  מקווה  אני 
מבחינת המראה והכתב הנעימים לעין.

"מעגלי  המאמר  כותב  עם  קשר  ליצירת  רבות  פניות  עקב 
מר  הכותב:  פרטי  להלן   ,256 בגיליון  שפורסם  צמיחה" 
נייד: טל'  חינוך,  מוסדות  לכלכלת  מומחה  יועץ  טל,   מרון 

 www.merontal.co.il 050-9663527

אלינו  לשלוח  אתכם  ומזמין  חוזר  אני  המורים:  ציבור  לכל 
מאמרים מתחום החינוך וההוראה הנראים חשובים בעיניכם.

אסיים את דבריי בברכת חג פורים שמח לכל עם ישראל.

תל אביב יפו

Tel-Aviv-Yafo
P.P. - שולם

2438

במקרה של אי מסירה
יש להחזיר לארגון המורים
בבתי הספר העל יסודיים,

םדרך מנחם בגין 23 ת"א 66184 י ר ו מ ה ן  ו ג ר א ן  ו ח ר י
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מידע למורים בחט"ב 
העובדים במסגרת אופק חדש

מוטי מרוז  18

ישראל בספרי
לימוד גרמניים

מוטי שפר  32
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ועידת ישראל לחינוך 2016

מרכז הכנסים אווניו, קריית שדה התעופה

יום ראשון 3.4.2016, כ"ד אדר ב' תשע"ו

לימודי אמנות הקולנוע
ככלי מבע רגשי לבני נוער

27 הקדימו להירשם! מספר המקומות מוגבל - עמ' 

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים 

דרך מנחם בגין 23 תל-אביב 6618356

 www.igm.org.il

טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב: 03-7106777 

טל' המערכת: 03-7106786

פקס המערכת: 03-5667713 

shlomom@igm.org.il ,עורך קשר עין: שלמה מויאל

חברי המערכת: שלמה מויאל )עורך(, רן ארז, משה אוחיון, 

נורית ולנסי, זהבה שפר, ד"ר שוש וינטר, אפרת בר וקרן שקד 

michala@igm.org.il רכזת המערכת ועורכת לשון: מיכל אחישר

עיצוב גרפי: סטודיו פיני חמו

הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ

www.nirprint.co.il רח' ראול ולנברג 6 ת"א 6971905

 info@nirprint.co.il 03-6496069 :'טל

מנהל הפקה: ניר שפיר

ניהול פרויקט ומודעות: קארין רומנו,

 Karin@nirprint.co.il 050-5295330 'טל

הדפסה ועיטוף: גרפוליט

אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

לגיליון הזה מצורפת חוברת "תמורה" 
של המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

או  לשכפל  להעתיק,  אין  לאור.  למוציאים  שמורות  הזכויות  כל 

לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

דבר העורך

שלמה מויאל

יו"ר המחלקה ל"קשר עין"
וחינוך טכנולוגי

טל' 03-7106749
shlomom@igm.org.il

ם י ר ו מ ה ן  ו ג ר א ן  ו ח ר י

http://www.merontal.co.il/
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חזרה מחופשה ללא תשלום – חל"ת 

בקשת חל"ת לשנה"ל תשע"ז 

כניסה לעוז לתמורה 

יציאה מעוז לתמורה – ועדת חריגים

צבירת ימי מחלה לניצול או לפדיון ימי מחלה 

מהמעסיק,  בחל"ת  השנה  השוהים  מורים 
לחזור  כוונתם  על   31.3.16 עד  להודיע  חייבים 

לעבודה או להמשיך חל"ת. 

מורים המבקשים חל"ת לשנה הבאה מתבקשים 
לעשות זאת בכתב, עד 31.5.16.

עוז  הרפורמה  תחול  תשע"ז  הלימודים  בשנת 
בדרישות  העומדים  המורים  כל  על  לתמורה 

הסף לכניסה אליה. 
עובד הוראה ללא תואר אקדמי ורישיון הוראה 
בפחות  המועסק  הוראה(  תעודת   + )תואר 
משליש משרה אצל המעסיקים, במצטבר, לא 

יוכל להיות מועסק על פי הרפורמה. 

גיל  כגון:  שונות,  מסיבות  אשר  הוראה  עובדי 
או  שלהם  )חלילה(  מחלות   ,)60 גיל  )מעל 
ילדיהם או של הוריהם, המבקשים לצאת מעוז 
לתמורה, יכולים לפנות לוועדת חריגים ליציאה 

עובד הוראה זכאי ל-30 ימי מחלה בשנה, כפוף 
 140% עד  וזאת  שנה,  באותה  המשרה  להיקף 
האישי  בתיקו  נרשמים  שנה  כל  בסוף  משרה. 
של המורה סה"כ ימי המחלה שנותרו לו באותה 
שנה. הימים מצטברים לזכותו של המורה בכל 
תקופת עבודתו אצל המעסיק הנוכחי ונגררים 

למעסיקים האחרים )גרירת ימי מחלה(.

נורית ולנסי

יו"ר המחלקה 
הפרופסיונלית 
טל' המחלקה:
03-7106738
כתובת דוא"ל:

rachelb@igm.org.il

מורים שלא יודיעו בכתב למעסיקם על חזרתם 
לעבודה ייחשבו כמתפטרים.

יש לדאוג לקבלת אישור חל"ת בכתב  כן  כמו 
מהמעסיק.

יוכל להצטרף  עובד הוראה בעל תואר שלישי 
ללא תעודת הוראה. כמו כן - מורים למקצועות 
טכנולוגיים שבמקצועם אין אפשרות לתעודת 
לפנות  ניתן  אחרים  חריגים  במקרים  הוראה. 
לוועדת חריגים לאישור חריג לכניסה לרפורמה.  
טפסים לבקשות חריגות ניתן לקבל ממזכיר/ת 

הסניף או באתר ארגון המורים. 

מעוז לתמורה. טפסים ניתן לקבל אצל מזכיר/ת 
הסניף או באתר ארגון המורים. 

שהוועדה  כדי  מתאימים  מסמכים  לצרף  יש 
תוכל לדון בבקשה. 

אם  לרשותו  עומדים  המורה  של  המחלה  ימי 
לניצול ואם לפדיון. 

עובדי  למעסיק  ממעסיק  מעבר  של  במקרה 
ימי  יתרת  אישור  לבקש  מתבקשים  הוראה 
מחלה מהמעסיק שאותו הם עוזבים וזאת כדי 
ימי  יתרת  בחישוב  הצורך  בעת  בעיות  למנוע 

המחלה.
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טפסים לפרישה מוקדמת מבעלויות

פדיון ימי מחלה 

חיסכון של 35 שנים ויותר – קרנות פנסיה ותיקות

פרישה מוקדמת מהקרנות החדשות

)מבטחים  "עמיתים"  ותיקה:  צוברת  פנסיה 
הוותיקה ומקפת( וגלעד הוותיקה 

פנסיה צוברת חדשה: מנורה מבטחים, מיטבית, 
הראל וכו' 

נמצאים  מבעלויות  מוקדמת  לפרישה  טפסים 
באתר האינטרנט ובסניפי הארגון אצל הפקידות.

כל מורה המתעתד לפרוש אחרי גיל 55, ואשר 
או  במקביל  נוספים  במקומות  בהוראה  עבד 
ימי מחלה מכל המקומות.  לפדיון  זכאי  בעבר, 
על המורה לרכז את כל יתרת ימי המחלה שהוא 
צבר ממעסיקים קודמים ולהביאם אל המעסיק 
האחרון המשלם באמצעות שיפוי משרד החינוך.

לשנים  בהוראה  עבודה  הפסקת  של  במקרה 

הנני חוזרת ומביאה לידיעתכם, שמורה שצבר  
בקרן  מלאה/חלקית  ממשרה   70% שנים   35
ממשיך  והוא  תקציבית,  ו/או  ותיקה  פנסיה 
שהוא  חשוב   - ותיקה  בקרן  כספים  להפקיד 

יבדוק את כדאיות העניין.
מה  לשיפור  תורם  הפקדות  המשך  לעתים 
של הפנסיה, ולעתים המשך הפקדת הכספים 
כספים  להעביר  וכדאי  וכלל  כלל  תורם  אינו 

מהקרנות  מוקדמת  לפנסיה  שפרשו  מורים 
לחסוך  שימשיכו  ורצוי  חשוב   - החדשות* 
הפסקת  גיל   ,67 גיל  עד  החדשות  בקרנות 
כשכירים  )הן  המוקדמת  הפנסיה  של  קבלתה 
הן כעצמאיים(, וזאת כדי להגדיל את הצבירה 
הקיימת בקרן, ועל ידי כך להגדיל את החיסכון 
כן  כמו  גיל.  לפנסיית  הפרישה  בגיל  הפנסיוני 
נכות  פנסיית  מבטיח  רצוף  חיסכון  המשך 
צבירה  המשך  כך  על  שאירים.נוסף  ופנסיית 

נורית הס

יו"ר המחלקה לפנסיה
טל' המחלקה: 
03-7106755
כתובת דוא"ל:

genieh@igm.org.il

ב'  או  א'  מסלול  של  הטפסים  את  למלא  יש 
קריא,  יד  ובכתב  יתרה  בהקפדה  לגיל,  בהתאם 

ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. 
עד  להעביר  יש  המקוריים  הטפסים  את 
31.3.2016 אל פקידות הסניפים בארגון המורים.

)רצוי לשמור עותק מצולם בידיכם(.

השנים  עבור  פדיון  המורה  יקבל  לא  מספר, 
הקודמות לנתק.

קרנות  שתי  ולו  בעלויות,  בשתי  העובד  מורה 
פנסיה והוא פורש רק מקרן פנסיה אחת, צריך 
לא  כדי  בכללותו  המחלה  ימי  לפדיון  לדאוג 
לאבד בהמשך חלק מהפדיון או את הפדיון כולו.

פרטים בנושא אצל מזכירי הסניפים.

זאת  לבדוק  חשוב  אחרת.  פנסיה  לקופת 
בעזרת היועצים החיצוניים שלנו תמורת סכום 

מסובסד ע"י הארגון. 
במקרה כזה ניתן לדרוש מן המעסיק להפסיק 
ולהעבירם  ותיקה  לקרן  שוטפים  תשלומים 
כל  אחרת.  גמל  קופת  לכל  או  חדשה  לקרן 
בדיקה  כאמור,  דורשת,  בנדון  החלטה  קבלת 

מעמיקה.

בקרן הפנסיה מנורה מבטחים בתקופת הפנסיה 
המוקדמת מאפשר דמי ניהול מופחתים.

ו/או  שפרשו  מורים  ומזכירה:  חוזרת  *הנני 
ארגון  )באמצעות  מוקדמת  לפנסיה  יפרשו 
המורים( מהקרנות החדשות, והם מקבלים את 
זכאים  האחרונה,  הבעלות  באמצעות  הפנסיה 
ורק  אך  גיל מהקרנות החדשות  לקבל פנסיית 
פנסיה  לקבל  אסור  אז  ועד   ,67 לגיל  בהגיעם 

ישירות מהקרנות החדשות.
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רציפות זכויות – צירוף זכויות

רצף זכויות

אם וכאשר מחליט מורה לעשות רצף זכויות בין 
יש  ולהפך,  צוברת  ותיקה  לקרן  החינוך  משרד 
לבצע את הרצף לפני הפרישה )ורק אחרי ייעוץ 

וקבלת החלטה מושכלת בעניין(.
לא ניתן לעשות רצף זכויות אם עובדים בשתי 

קרנות שונות - תקציבית וצוברת במקביל.
קרן  בין  זכויות  רצף  לבצע  ניתן  לא  כן  כמו 

פנסיה ותיקה לקרן פנסיה חדשה. 

צירוף זכויות

ולהם  ספר,  בתי  במספר  שעובדים  מורים 
מבטחים   - שונות  חדשות  בקרנות  הפקדות 
 - ועוד  מגדל  כלל,  הראל,  מנורה,  החדשה 
החדשות  הקרנות  אחת  אל  לפנות  יכולים 
)באמצעות נציג של הפנסיה החדשה הרצויה( 
תחת  הזכויות  צירוף  בנושא  הדרכה  ולקבל 

קורת גג אחת.

חאלד דראושה

יו"ר המחלקה 
לקרנות ההשתלמות

ויו"ר דירקטוריון עגור
טל' המחלקה:
03-5162135

כתובת דוא"ל: 
m12@netvision.net.il

היערכות העמיתים לקראת שנת ההשתלמות תשע"ז

השתלמות  לשנת  לצאת  המעוניין  עמית   .1
בתשע"ז מתבקש למלא את ספח הזכאות, לצרף 
לכתובת:  חתום  ולשלוח  אחרון,  שכר  תלוש 
 35360 ת"ד  הוראה,  עובדי  השתלמות   קרנות 

תל-אביב, מיקוד: 6135301  .
2. ספח הזכאות מצורף לדוח השנתי של קרן 
לעמיתים  שנשלח  תשע"ה  לשנת  ההשתלמות 

בחודש דצמבר 2015. 
3. לאחר קבלת הספח מהמועמדים להשתלמות, 
לצורך  הנדרשים  והמסמכים  הטפסים  יישלחו 
יציאה לשנת השתלמות )החל מחודש מאי 2016(.

4. העמית מתבקש לפנות אל מעסיקו ולבקש 
לשנת  )חל"ת(  תשלום  ללא  חופשה  אישור 

תשע"ז עד 31.3.16.
למורים  כנסים  תקיים  ההשתלמות  קרן   .5
מאי  חודש  בסוף  השתלמות  לשנת  היוצאים 
ייערכו  הכנסים   .2016 יוני  חודש  ובתחילת 

בירושלים, תל-אביב וחיפה. 
נא לעקוב אחרי פרסום תאריכי הכנסים בגיליון 
"קשר עין" הבא. כמו כן כל עמית הזכאי לצאת 
ובה  אישית  הזמנה  יקבל  השתלמות  לשנת 

פרטים על הכנס.

המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

משה אוחיון

יו"ר המחלקה לתרבות, 
פנאי ונופש

טל' המחלקה:
03-7106791
כתובת דוא"ל:

mosher@igm.org.il

מורים יקרים,
בחוברת "תמורה" של המחלקה לתרבות, פנאי 
למצוא  תוכלו  הזה  לגיליון  המצורפת  ונופש 
מסובסדים  שבוע  סופי  של  רחב  ומגוון  מבחר 
 – לחופשות  ונופשונים  נופשים  הארץ,  ברחבי 
פורים, טרום פסח, וחופשת האביב של המורים 

במגזר הערבי.
שבתות  חידוש  על  לבשר  שמחים  אנו  כן  כמו 
העיון, הכוללות תוכן – מופעים, סיורים והרצאות.

בתל-אביב,  חגיגיים  פורים  נשפי  נקיים  אנו 
קובי  של  המופעים  עם  ובבאר-שבע  בחיפה 
ארוחת  תיסלם,  ולהקת  טיפקס  ולהקת  אוז 

 ערב חגיגית ותחרות תחפושות נושאת פרסים.
יחד  נחוג  המסורתי  המשפחה  יום  את 
ב"סופרלנד" ביום שישי, ז' באדר ב' - 15.4.2016. 
הנכם מוזמנים להקדים ולהזמין כרטיסים באתר 
תוכלו  ושם  ונופש,  פנאי  לתרבות,  המחלקה 
ובחו"ל,  בארץ  טיולים  תמיד,  כמו  גם,  למצוא 
מבחר גדול של מופעים והצגות תיאטרון )נותרו 
הפרברים"  "סיפור  הזמר  למחזות  כרטיסים 
במחירים  ותרבות  בידור  ומופעי  לו"(  ו"מרי 

מיוחדים ומסובסדים.
והנאה  נעימה  חופשה  לכולכם  מאחלים  אנו 

מרובה.
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יום לימודים בשבוע

התכנית לחינוך בגיל הרך *	 

התכנית להוראת המתמטיקה והמדעים לבית 	 
הספר היסודי

התכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה 	 
רב-תחומית - עם אפשרות לתזה

התכנית לחינוך והוראה לתלמידים בהדרה 	 
)בסיכון(

התכנית להוראת שפות בהתמחויות: אנגלית, 	 
עברית וערבית - עם אפשרות לתזה

התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך 	 
בהתמחויות: ניהול בתי ספר ומוסדות חינוך, 

פיתוח פדגוגי

התכנית להוראת המדעים בבית הספר העל 	 
יסודי בהתמחויות: מתמטיקה, ביולוגיה, 

פיזיקה, מדע וטכנולוגיה, כימיה

התכנית לייעוץ חינוכי - נדרש בוקר אחד בלבד. 	 
השאר בלימודי אחה"צ - עם אפשרות לתזה

מוסמך בהוראה - M. Teach לבית הספר העל 	 
יסודי בשילוב תעודת הוראה במגוון מגמות. 
תואר שני לאקדמאים חסרי תעודת הוראה.

מאושר לצורך קידום מקצועי על-פי המתווה להתפתחות 
 מקצועית של משרד החינוך. 

מוכר למלגות של ארגון המורים.

הפקולטה ללימודים מתקדמים
בית הספר ללימודי מוסמך

 לימודי תואר שני בחינוך והוראה -
M.Ed.\M.Teach

 מזמינים אתכם
ללמוד ולהתקדם

בתחומי התמחות מובילים
במערכת החינוך

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

הסעות חינם ממרכזית המפרץ | הנחה בדמי הרשמה לנרשמים באירוע | מרכז מידע והרשמה 1-800-30-10-80

09:00 - 11.03.1612:00יום פתוח

תואר שני 
בדרך שלךביהדות

לימודי
האישה
והיהדות

עם ישראלתולדות 
לימודי 

לימודי ארץ ישראלארץ ישראל
לימודי ארץ ישראל

ביהדותביהדותהאמנויות 

יש הרבה דרכים לחוות יהדות. 
במכון שכטר למדעי היהדות

13 התמחויות מרתקות 
ללימודי תואר שני. 

בואו לבחור את הדרך שלכם.

מכון שכטר
למדעי היהדות

www.schechter.ac.il 4, ירושלים ׀  0747-800-700 ׀ info@schechter.ac.ilאברהם גרנות 

יום לימודים אחד בשבוע למשך שנתיים  * בכפוף לתקנון₪5,000 מלגה לכל סטודנט בשנה א' 
התואר מוכר ע"י המל"ג

http://www.schechter.ac.il/
mailto:info@schechter.ac.il
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שי למורה 
-₪10 לחודש  מועדון מורים חופשי

לפעולות עו"ש ללא הגבלה

הלוואת 4U - עד 30,000 ₪
 ללא ריבית והצמדה לתקופה

של עד שנתיים 

מתן למורה 
-₪10 לחודש  מועדון מורים חופשי

לפעולות עו"ש ללא הגבלה 

פיקדון "ריבית במיידית" 
 סוגרים פיקדון של עד ₪50,000
ל-3 שנים ומקבלים 1.5% ריבית 

מראש לעו"ש**

דורון למורה 
-₪10 לחודש  מועדון מורים חופשי

לפעולות עו"ש ללא הגבלה

אוברדראפט חינם 
בגובה המשכורת ל-3 שנים 

הלוואת רווחה לכל מטרה
עד ₪9,000 בריבית שנתית קבועה 

של 1.01% להחזר במשך שנתיים

 תמורה למורה
פטור מעמלות עו"ש – עמלת פקיד / 
ערוץ ישיר / השלמה למינימום במט"י 

 עד 5 פנקסי שקים חינם בשנה, 
למשך שלוש שנים

50% הנחה בדמי ניהול פיקדון ני"ע 
)דנ"פ( לשלוש שנים )0.4%(

***

הבנק של המורים

* למעבירי משכורת בגובה של ₪4,000 ומעלה. ** בניכוי מס כחוק.
*** מותנה בשימוש חודשי בכרטיס אשראי בנקאי במינימום ₪2,500.

בתנאי ההלוואות, שיעור הריבית ושאר ההטבות עשויים לחול שינויים מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק, למצב בשוק 
ההון והוראות החוק. כל האמור אינו בגדר של ייעוץ, השקעה, המלצה ו/או חוות דעת, אלא נועד לשמש הבהרה והסברה 

בלבד ואינו מהווה תחליף למידע אישי הניתן בסניף הבנק וכפוף להוראות החוק. מתן ההלוואות נתון לשיקול הבנק.

בבנק מסד מבינים מורים
זה הזמן להצטרף לבנק מסד וליהנות מבחירה של אחת 

מארבע חבילות הטבה קלאסיות* המתאימה לכם ולצורכיכם!

הטבות Class למורה

http://www.bankmassad.co.il/


יעקב אופק

יו"ר המחלקה 
להשתלמויות

ולפיתוח מקצועי
jacobo@igm.org.il 

המחלקה להשתלמויות

חברים יקרים,
משנכנס אדר מרבין בשמחה

העת  וזו  כפולה,  השמחה  בפתח  וכשהאביב 
להתכונן לקראת יציאה לשבתון. מי שמתכננים 
לצאת לשבתון השנה מוזמנים להיעזר בנציגינו 
בצוות ההשתלמויות הפזורים בכל סניפי הארגון 
ולהתייעץ עמם בכל הנושאים הנוגעים ליציאה 
לשבתון, ומוטב לעשות זאת בהקדם כדי למנוע 

תקלות ואי הבנות בהמשך.
מוזמנים  העשייה  בשגרת  הממשיכים  אלה 
להעשיר עצמם בהשתלמויות הרבות והמגוונות 
לרפורמות  ומוכרות  גמול  גם  המקנות  שלנו 

השונות, איש איש על פי המתאים לו.
מורים  פעילים,  מורים  אתכם,  מזמינים  אנו 
בשבתון וגמלאים, להצטרף אלינו כדי להשתלם, 
בסניפי  אצלנו,  ולהתעניין  להתפתח  להתעצם, 
המחלקה להשתלמויות הפזורים ברחבי הארץ 

ובאתר המחלקה. 
קורסים רבים מוכרים לגמולי השתלמות, ל"עוז 

לתמורה" ול"אופק חדש". 
בהיצע יש, בין השאר, מבחר גדול של קורסים 
מודרכת  צפייה  סיורים,  מרחוק,  בלמידה 
לבעלי  קורסים  וגם  ובקולנוע  בתיאטרון 

תפקידים בהתאם להסכם "עוז לתמורה". 
הקורסים ניתנים במחירים מסובסדים למורים 

בפועל וללא דמי הרשמה.

ההשתלמות "פניני תרבות היידיש" המתקיימת 
בווילנה בטרום פסח, ומיועדת למורים בפועל, 

מלאה, וההרשמה אליה הסתיימה.
וכן  בווילנה  הקיץ  למחזור  כבר  מתכוננים 
פרטים  כשיהיו  מיד  למרוקו.  חדש  למחזור 

נפרסם באתר ובדוא"ל למורים.

ניתן  תפקידים  בעלי  להכשרת  לקורסים 
להירשם בהמתנה בסניפים.

אנו עומדים לפני אישור השתלמויות אלה גם 
לאופק חדש רק למורי העל יסודי.

המסלול להכשרת בעלי תפקידים )נא להירשם 
דרך המחוז שאליו אתם משתייכים(:

קורס להכשרת סגני מנהלים , קורס להכשרת 
רכזי שכבה, קורס להכשרת רכזי מקצוע 

המחוז  דרך  להירשם  )נא  מרוכזים  קורסים 
שאליו אתם משתייכים(:

בירושלים  סיורים   - ירושלים"  אשכחך  "אם 
בתנאי אירוח 56 ש' )טרום פסח(

"ארץ פלגי מים ומורשת" - סיורים בגליל ובגולן 
56 ש' )מאי(

לקורסים מקוונים לסמסטר הקרוב נא להירשם 
דרך המחוז שאליו אתם משתייכים.

למרכזי  לפנות  נא  והרשמה  נוספים  לפרטים 
ההשתלמויות בסניפינו:

 מרכז ההשתלמויות
אזור תל אביב והמרכז

קוד: 360 • רכזת: ד"ר שוש וינטר
טל': 03-7106740/39 פקס: 03-5660436 

Shoshw@igm.org.il

 מרכז ההשתלמויות
אזור חיפה והצפון

קוד: 380 • רכז: גבי הורנונג
טל': 04-8141006/7 פקס: 04-8554114 

  gabih@igm.org.il

 מרכז ההשתלמויות 
אזור ירושלים מודיעין מכבים רעות

קוד: 370 • רכז: אלי משה 
טל': 02-6222464 פקס: 02-6222399 

elim@igm.org.il

מרכז ההשתלמויות אזור נגב - דרום

קוד: 365 • רכזת: מגי שלו
טל': 08-6252772/3 פקס: 08-6272573 

maggys@igm.org.il

לקבלת מידע באמצעות האינטרנט: www.igm.org.il < השתלמויות ופיתוח מקצועי
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אבי פסקל

יו"ר המחלקה למינהל, 
לכוח אדם ולרכש

ביטוח תאונות אישיות – השלמה

שבהם  במקרים  נתקלים  אנו  האחרונה  בעת 
לחבריהם  מאפשרים  הארגון  חברי  מורים 
ת"ז  מספר  מתן  תוך  בשמם,  כרטיסים  לרכוש 
שלהם וסיסמה לאתר, למופעים ואטרקציות או 
בטעינה לאפליקציית המסעדות - ובכך מנסים 
לעקוף את תקנון הסבסוד ולרכוש כמות גדולה 
יותר של כרטיסים וסבסודים. זהו ניסיון חמור 

מורים שנתפסו  ההזמנות.  את מערכת  להונות 
הנושא  לבירור  עד  לאתר  כניסתם  נחסמה 
מולם. מקרים חמורים יועברו לטיפול בית דין 

חברים של הארגון.
המורים  חברינו  מכל  ומבקשים  חוזרים  אנו 
לנהוג על פי התקנון ולנצל את הכמות המותרת 

ולא לשתף פעולה כמפורט לעיל.

מועדוני הגמלאים פועלים במלוא המרץ 

300 גמלאים בילו ארבעה ימים מלאים וגדושים 
שיט,  כללו  הפעילויות  באילת.  רימונים  במלון 
עמוס  והופעות:  ימי,  התת  במצפה  ביקור 
שכאלה",  "אהבות  בתוכניתם  ואשתו  אטינגר 
נאה  בוקי  העיתונאי  צפיר,  טוביה  יובל,  חנן 
הפעילויות  כל  שמיר.  שרה  והסטנדאפיסטית 

מתפרסמות באתר הארגון, במדור הגמלאים. 

www.igm.org.il/?categoryid=501 :לפרטים
יכולים  המורים  ארגון  חברי  הגמלאים  כל   •
להשתתף בכל הפעילויות של הסניפים השונים. 
ובני/ הארגון  לחברי  מיועדות  הפעילויות 

להשתתף  יכולים  אינם  הזוג  בן/בת  הזוג.  בנות 
בפעילויות ללא ליווי חבר הארגון.
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חברות וחברים שלום רב,
לביטוח  הפניקס-חברה  מוקד  פעיל  אלו  בימים 
מול חברות וחברי הארגון בנושא רכישת ביטוח, 

בהסכמת הארגון ובאישורו המוקדם. 
ולכן  מדויק,  אינו  בשטח  המופץ  מידע  לצערנו, 
מצאתי לנכון להסביר את מערך הביטוח הקיים 
בארגון ואת הצורך בהשלמות ביטוח, לפי רצונו 

ויכולתו של כל אחד מחברי הארגון.
מתחום  ביטוחים   2 קיימים  המורים  בארגון   .1
הבריאות שההצטרפות אליהם היא אובליגטורית, 
באופן  בהם  כלולים  הארגון  חברי  כל  דהיינו: 

אוטומטי מעצם חברותם:
לתרופות  ביטוח   - מיוחדות  תרופות  ביטוח   1.1
שאינן בסל הבריאות הממלכתי, לרבות תרופות 

מצילות חיים ומאריכות חיים.
1.2 ביטוח תאונות אישיות - לתגמול בקרות נכות 

מוחלטת ותמידית או חו"ח -מקרה מוות.
ניתן להרחיב  2. את ביטוח התרופות המיוחדות 
ובני  הארגון  לחבר  והשתלות  תרופות  לביטוח 
לחבר  מורחב  בריאות  לביטוח  או  משפחתו 
הארגון ובני משפחתו, הידוע בשמו "קו למורה" 

- הכול על פי בחירת החבר/ה. ההרחבה האמורה 
לעיל היא על חשבון החבר/ה.

להרחיב  ניתן  האישיות  התאונות  ביטוח  את   .3
נכות,  של  מקרה  לכל  אישיות  תאונות  לביטוח 
מיוחדים  התאמה  סעיפי  כולל  כוויה,  או  שבר, 
לחברי ארגון המורים. גם ביטוח זה הינו הרחבה 
לחבר/ת הארגון ובני משפחותיהם, על פי בחירת 
החבר/ה ועל חשבונם, בתנאים מועדפים שסוכמו 
בין הנהלת הארגון לבין הפניקס - חברה לביטוח. 
פעילות  כי  להבהיר  למען הסר ספק, אבקש   .4
מוקד הפניקס, המתקיימת בימים אלו מול חברי 
תאונות  לביטוח  להרחבה  מתייחסת  הארגון, 
ארגון  הנהלת  עם  מתואמת  זו  פעילות  אישיות. 

המורים, על דעתו ובהסכמת הארגון. 
פוליסה,  כבעל  המשמש  המורים,  ארגון   .5
נעזר  משפחותיהם,  ובני  הארגון  לחברי  ומחויב 
כל  ועושה  הראשונה,  מהשורה  מקצועי  בייעוץ 
והטוב  החכם  הנכון,  הביטוח  את  ליצור  מאמץ 
נמוך  במחיר  אלו  כל   - מבוטחיו  עבור  ביותר 
במידה משמעותית ממחירי שוק הביטוח הפרטי 

בישראל. 
איחולי בריאות שלמה.

http://www.igm.org.il/?categoryid=501


מהרו 
להירשם!

מספר 
המקומות 

מוגבל!

יש לך הזדמנות למנף את עצמך
לשנות תפיסת חיים שתוביל אותך לחיים 

מאושרים יותר

לקבל ידע וכלים יישומים שיעזרו לך להיות 
מסופק יותר מעבודתך

להשפיע על הסביבה החינוכית ולהוביל 
שינוי משמעותי

להתוודע לתכניות חדשניות בתחום

להשתלב כמנחה / מרצה במכון לפסיכולוגיה 
חיובית בחינוך

לפתוח בקריירה נוספת 
)כמרצה, מנחה, מאמן(

היקף התכנית: 
יום לימודים בשבוע )יום ב’( בתל אביב.

240 שעות עם גמול

ייעוץ וליווי אקדמי: 
פרופ’ אורן קפלן, פסיכולוג קליני - 
הקתדרה למחקר בפסיכולוגיה חיובית, 

דיקן ביה”ס למנהל עסקים, 
המסלול  האקדמי, המכללה למנהל

ניהול התכנית: 
חגית נברו - המכון לפסיכולוגיה חיובית בחינוך, 

המרכז לכישורי למידה, אורט ישראל

ריכוז התכנית: 
עמית טיברמן - מרצה בכירה ומנחת קבוצות, 

המכון לפסיכולוגיה חיובית בחינוך

פרטים נוספים והרשמה לתכנית באתר: 
afikim.ort.org.il

המרכז לכישורי למידה: 03-6301384
 LSC@mapa.ort.org.il

תכנית שנתית ללימודי תעודה
 מחזור ח’

http://afikim.ort.org.il/
mailto:LSC@mapa.ort.org.il
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דרגות אופק חדש ופיתוח מקצועי

הדרגה  דרגות.   9 כוללת  חדש  אופק  טבלת 
ביותר  הגבוהה  והדרגה   1 היא  ביותר  הנמוכה 

היא 9.
 ,6 עד   1 בדרגות  לדרגה,  מדרגה  המעבר 
המעבר   .7.5% של  שכר  תוספת  משמעותו 
מדרגה לדרגה הוא מעבר אוטומטי שתלוי אך 
ובפיתוח  בדרגה(  השהייה  )משך  בפז"מ  ורק 
ומדרגה   2 לדרגה   1 מדרגה  המעבר  מקצועי. 
 24( שנתיים  של  פז"מ  לאחר  הוא   3 לדרגה   2
חודשים(, ומדרגה 3 יש צורך בפז"מ של 3 שנים.
מוכר  מקצועי  פיתוח  להשלים  יש  במקביל 

לאופק חדש בהיקף של 60 שעות בשנה.
עד דרגה 3 יש לצבור במעבר בין הדרגות 120 
שעות. למעבר מדרגה 3 עד דרגה 6 יש לצבור 

.)x 60 3( 180 שעות
 120 של  מקסימום  לצבור  ניתן  אחת  בשנה 
שעות, אך חובה לצבור 30 שעות לכל הפחות 
מינימלית  צבירה  בשנה אחרת. שנה שאין בה 

של 30 שעות, לא תוכר כפז"מ.
למעבר בין הדרגות מדרגה 6 ומעלה יש צורך 
בפז"מ של 3 שנים לפחות, וגם בפיתוח מקצועי 
של  אקדמיים  קורסים   2 שכולל  משודרג, 
שעות   60 וכן  חדש  לאופק  מוכרות  שעות   75

רגילות, בסה"כ 210 שעות.
לתשומת לבכם, כל הקורסים המוכרים לאופק 
חדש מוכרים גם לצורך צבירת גמול השתלמות. 
גם  שמלמדים  למורים  מאוד  חשוב  זה  מידע 

בחטיבת ביניים וגם בחטיבה עליונה.
שלאחר  הראשונה  בשנה  חדש,  הוראה  עובד 
לעובדי  בקורס  להשתתף  חייב  ההתמחות, 

הוראה חדשים בהיקף של 60 שעות.
בשנה זו אין צורך להשתלב בקורסים אחרים או 

נוספים של קידום מקצועי.

מבנה שבוע העבודה

שבוע עבודה הוא של 36 שעות )שיעורים של 45 
4 שעות  פרונטליות,  23 שעות  דקות( שכוללות 

פרטניות ו- 9 שעות שהייה.
מורה אם )שיש לה ילד מתחת לגיל 14( זכאית 

מורכבת  שמשרתה  כך  שעתיים,  של  להפחתה 
מ- 22 שעות פרונטליות, 4 שעות פרטניות ו- 8 

שעות שהייה )סה"כ 34 שעות(.
מורה מעל גיל 50 זכאית להפחתה של 2 שעות 

פרונטליות )סה"כ 34 שעות(.
מורה מעל גיל 55 זכאית להפחתה של 3 שעות 
פרונטליות ושל 1 שעה פרטנית )סה"כ 32 שעות(.

שעות תפקיד

ככלל, מספר שעות התפקיד באופק חדש הוא 
מצומצם ביותר.

1. רכז שכבה בחט"ב של 4 כיתות או יותר זכאי 
בשכבה  הכיתות  מספר  לפי  תפקיד  לשעות 
מהשעות  יופחתו  אלו  שעות  שעה.  חצי  כפול 

הפרונטליות וגם מהשעות הפרטניות.
לדוגמה: לשכבה של 8 כיתות יש הפחתה של 
4 שעות פרונטליות ועוד 4 שעות פרטניות )0.5 

ש"ש לכל כיתה(.
לפי  זכאי לשעות תפקיד  חינוך חברתי  רכז   .2
מכפלה של 0.4 ש"ש במספר הכיתות בשכבות 

ז' – ט'.
3. רכז מקצוע יכול להיות זכאי לשעת תפקיד 
השעות  סל  מתוך  וזאת  היותר,  לכל  אחת 

שמוקצב לרכזי מקצוע יחד בבית הספר. 
גם לגמול  זכאי המורה  זו  נוסף לשעת תפקיד 
ורכז   8% של  לגמול  זכאי  מקצוע  רכז  אחוזי. 

חינוך חברתי זכאי בנוסף לגמול של 10%. 
כיתה  ניהול  שעות  ל-2  זכאי  כיתה  מחנך   .4

שאותן יש להפחית מהשעות הפרטניות.

שעות נוספות

כל צוות המורים בבית הספר, כולל מנהל וסגן, 
זכאים לשעות נוספות עד לתקרה של 36 שעות 
נוספות )18 שעות נוספות בכל מחצית השנה(. 
פעילויות  לביצוע  מיועדות  הנוספות  השעות 
כוללות,  אשר  והערב,  הצהריים  אחר  בשעות 
הורים  אספות  ספרית,  בית  אספה  היתר:  בין 

ומסיבות סיום.
של  בשיעור  היא  נוספת  שעה  בגין  התמורה 

125% מהשכר הטבלאי למשרה מלאה.

משולחן מינהלת אופק חדש 

החל בגיליון זה נשתדל להביא לידיעתכם עדכונים ומידע שימושי 
בנושא זכויות המורים המועסקים במסגרת הרפורמה "אופק חדש".



http://www.hemdat.ac.il/


מורה לקולנוע מעשי ועיוני בתיכון מקיף יהודאלי מורנו

לימודי אמנות הקולנוע
ככלי מבע רגשי לבני נוער

"כמו כל אמנות במיטבה, הקולנוע מעורר בי את התחושה 
'כאילו הטילה התמונה את התשוקה אל מעבר למה שהיא 
מתירה לנו לראות' )בארת 1988: 63(. וכמו בכל אמנות, גם 
בינינו לבין מי שאנו רק מביטים  בקולנוע מתקיים דיאלוג 
בו כביכול; כי זה שאנו מצלמים במבט גם הוא מצלם אותנו 
מטפל  יחסי   - בנו"  מטפל  "הקולנוע  נצר,  רות  במבטו." 

מטופל בסרטים )רסלינג, תל-אביב( 2013

נבחן את האמירה הזאת בהקשר של שפע סרטים א ם 
כגון:  ומטופל,  מטפל  יחסי  חקר  של  היוצר  מבית 
"מחוברים לחיים", "קיי פקס" ו"החלון האחורי", כולם סרטים 
טיפוליים איקונוגרפיים, נוכל לראות כי הקולנוע מציע זווית 
מציאות  אל  ויוריסטית  להצצה  מעבר  הרבה  שהיא  ראייה 
טיפול מדומה או מעושה: הוא משתמש ביכולות שלו לברוא 

מציאות תוך כדי שימת לב לניואנסים.
ניואנסים מחיי היום-יום  כל טיפול, מעצם טיבו, מתעכב על 
שלנו, שלפעמים קצב החיים ושגרת החיים אינם מאפשרים לנו 
לעצור, להתבונן ולהבין כיצד הם מעצבים את חיינו ומשפיעים 

על איכות הרגשתנו. גם הקולנוע מאפשר לנו "לעצור" לרגע, 
על  השפעתם  ואת  הניואנסים  אותם  את  ולבחון  להביט 
מציאות חיינו. ההתבוננות היא כמעט תמיד בעלת איכויות של 
רפלקסיה, היא מציעה נחמה על ידי שהיא מתארת מציאות 
משוכתבת ומתוסרטת, שבה תשומת הלב לפרטים, שלא כמו 

בחיי היום-יום, עומדת במרכז העשייה האמנותית. 
ככזה מציע הקולנוע חיבור רגשי אדיר לכל קשת הרגשות 
הטיפולי  העולם  מורכבות  אל  צוהר  ופותח  האנושית, 
וחשיבות נוכחותו בחיינו - וגם החיסרון האדיר שבהיעדרו 
מחיינו. אך מה בעצם יכול להיות תפקידו של הקולנוע ככלי 
לימודי  במסגרת  נוער  בני  עבור  טיפולי  רגשי,  אישי,  מבע 

הקולנוע שלהם בתיכון?
במסגרת לימודי הקולנוע בתיכונים תלמידים זוכים להכיר 
הן את הצד העיוני של הקולנוע הן את הצד המעשי שלו. 

בבחינות הבגרות יש שילוב הדוק של השניים. 
המבע  כלי  על  הקולנוע,  תולדות  על  לומדים  התלמידים 
סוגות  על  וגם  קולנועי,  ומבע  הקולנוע  של  האמנותיים 

הקולנוע יכול לשמש כלי מבע אישי טיפולי לתלמידים 
באמצעות סרטים שהם יוצרים בעצמם
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ובתוכם  ורבדים רגשיים שמציע העולם הקולנועי,  אמנותיות 
יש להם אפשרות לא רק לגלות עולם, אלא 'למצוא את עצמם'. 
רגשיות  סוגיות  של  רחב  מנעד  עם  מתמודדים  נוער  בני 
מענה  מקבלות  או  ביטוי  לידי  באות  מהן  וחלק  עדינות, 
הוא  בבית הספר. הקולנוע  הלימוד  נושאי  דרך  גם  ראשוני 
אמנות המובילה מבחינות רבות את החקירה האישית שבני 

בסדנאות הקולנוע המעשיות התלמידים מקבלים 
כלים והזדמנות להביע את עצמם בדרך ישירה 
והם עושים זאת באומץ ובאופן שמראה שליטה 
מרשימה באמצעי המבע הקולנועי הרגשי ובמה 

שהם יכולים לומר ולתאר דרכו

הזהות  בעיצוב  לו חלק חשוב  ויש  עושים על עצמם,  נוער 
אל  לעשות  מבקשים  שהם  הזה  ובמעבר  שלהם  האישית 
פעמים  בשפתם  מדבר  להם,  זמין  הוא  המבוגרים.  עולם 
רבות, ומשתמש גם במוסיקה, שהיא כלי מבע רגשי דומיננטי 

תמיד בעולם הנעורים. 
ההשכלה הקולנועית של רבים מן התלמידים נקנית בלימודים 
לעולם  חלופות  להציע  מורים  של  באפשרותם  האלה. 
התקשורת המיידי שבו חיים בני הנוער, עולם שאין לו זיכרון 
ארוך מדיי, ולאפשר להם לדעת יותר על ערכים, על רגשות 
ועל קשת שלמה של אפשרויות בחירה שיוכלו לשמש אותם 
לאותם  סוגסטיבי  מפלט  הקולנוע משמש  בחייהם.  בהמשך 
זהות  לקיומה של  ההתוודעות  הנראות של האחר,  הרגשות. 
חלופית שהם יכולים לאמץ ולהזדהות עם ערכיה – כל אלה 
ממש  של  קריטי  נדבך  משמשים  אף  הם  ולעתים  חשובים 
בני  מעולמם של  אינטגרלי  חלק  רגשי שהוא  חיפוש  באותו 
נוער בישראל. בדיוק כמותם, אמנות הקולנוע, מעצם טיבה, 
שואלת שאלות. לא תמיד היא מקבלת תשובות. אבל המסע 
והחיפוש של האמנות הזאת, מן ההיבט הרגשי שלה, דומים 

למסע ולחיפוש שלהם. 
כלים  מקבלים  התלמידים  המעשיות  הקולנוע  בסדנאות 
רק  ולא  ישירה,  בדרך  עצמם  את  להביע  הזדמנות  ואף 
ומענה  פילוסופי  מבט  המציעים  בסרטים  צפייה  באמצעות 
אמנותי לסוגיות שהם מתחבטים בהן. הם יכולים להביע את 
לרוב  מייצרים.  שהם  הגמר  סרטי  דרך  ישיר  באופן  עצמם 
באומץ  זאת  עושים  והם  מעולמם,  בסוגיות  נוגעים  הסרטים 
בתוצריהם  הצופים  המבוגרים  מן  רבים  להפתיע  שיכול 
ובאופן שמראה שליטה מרשימה באמצעי המבע הקולנועי 
יכולים לומר ולתאר דרכו. הסינרגיה בין  הרגשי ובמה שהם 
לימודי קולנוע עיוני, שבהם הם מקבלים הבנה על כוחה של 
לבין  יותר,  ותיקות  לאמנויות  ביחס  הזאת  הצעירה  האמנות 
היכולת שלהם להשתמש בכלים טכנולוגיים זמינים ולהביע 
את עצמם בקלות יחסית - בניתוב נכון של מורים - מביאה 
לקתרזיס החיובי, והרצוי כל כך לבני נוער, שכל שהם רוצים 
הוא פשוט שהמבוגרים יבינו אותם ויקבלו את הדרך האישית 

שהם מבקשים לעשות לקראת היותם למבוגרים.■
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הרהורים
על למידה 
משמעותית

חלק שני
ההגדרה  מתוך  בגורמים  דיון 

בעזרת  משמעותית   למידה  של 
המושגים  של  מהותם  על  שאלות 
יצירתיות  מוטיבציה,  טכנולוגיה, 

והבנה ותפקידם במימושה

מרצה למקצועות טכנולוגיה, אינטרנט ותוכנה. מכללת אורט קריית-ביאליקאודי מלכה

הבנה

התלמידים.  עונים  "כן,"  הכיתה.  את  שואל  אני  "הבנתם?" 
לשאלה אין משמעות ועל כן גם לתשובה אין ערך של ממש. 
בעצם, הדבר היחיד שאני יכול להיות בטוח בו, לפי התשובה 
בנוגע  כל אחד מהם  עולה מהתחושה של  של התלמידים, 
להבנתו. האם באמת כולם הבינו? ואולי כל אחד מהם הבין 
משהו אחר? האם ניתן לומר על תלמיד הזוכר את החומר 
הנלמד כי הוא מבין אותו? בעוד הידע הוא מידע זמין לפי 
דרישה, הרי ההבנה היא היכולת לחשוב ולפעול באמצעות 
הידע באופן גמיש ]פרקינס, ד' )2004(, "מהי הבנה?", בתוך 
ירושלים:  הוראה לשם הבנה,  )עורכת(,  וויסקי  מרתה סטון 
כיצד  אך   - זיכרון  למדוד  קל   .]54  -  33 וייס,  ברנקו  מכון 
הבנה  ביצועי  של  מדידה  באמצעות  הבנה?  למדוד  אפשר 
דבר  לתאר  למשל:  לבצע,  נדרש  שהתלמיד  משימות   -
לבעיה  פתרון  לתכנן  ולהרחיבו,  רעיון  לפתח  שלו,  במילים 

)המשך המאמר מגיליון 256(

למעשה,  שנלמד.  בתחום  שלו  הידע  על  הסתמכות  מתוך 
עצם ההפעלה של התלמיד אינה משמשת רק לבדיקת רמת 
ההבנה שלו, אלא היא עצמה גורמת שיפור בהבנה שלו, שכן, 
היא מאפשרת לו ליישם באופן כלשהו את הידע שברשותו. 
הסבר  להציע  יכול  הוא  כלשהו,  נושא  מבין  תלמיד  כאשר 
העוסק בבעיה או סוגיה הקשורה בתחום, הוא יודע לקשר 
את התחום או הפתרון לבעיה לנושאים משיקים אחרים והוא 
מסוגל לשנות ולהרחיב את ההסבר שלו ולהתאים אותו על 
אוינגר,  ד'.,  סימונס,  ד'.,  ד'., קריסמונד,  ]פרקינס,  הצורך  פי 
מאמרים  החשיבה:  נופי  ולפנים",  לפני  "הבנה   .)2000( ק' 
 -  42 וייס,  ירושלים: מכון ברנקו  על חינוך לחשיבה טובה, 
52[. על פי הרפז, הוראה טובה היא הוראה לשם הבנה, וזו 
 .)2013( י'  ]הרפז,  ללמידה משמעותית  לתפיסתו,  הכרחית, 
"הבנה מיוחסת". כתב העת הד החינוך, גיליון 1, 30 – 37[. 
או  התלמידים,  בקרב  חדשות  הבנות  לעורר  הדרכים  אחת 
להעמיק בהם הבנות קיימות, היא לערער הבנות הקיימות 
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ההתפתחות הטכנולוגית והשינויים בעולם עושים 
את הצורך לחשיבה מהירה ולקבלת החלטות 

מושכלת בתנאי אי ודאות ומציאות משתנה לצורך 
קריטי ונראה כי כיום בית הספר צריך לצייד את 
בוגריו בכלים שיאפשרו להם לדעת להתפתח 

כלומדים עצמאיים

בהם. שאילת שאלות או הצגת קונפליקטים עשויות לחשוף 
את הידע שיש לתלמידים ואת ההבנות הקיימות בהם בנושא 
שהמורה מעוניין ללמד. רק לאחר ערעור של הבנות שגויות 
חדשות.  תפיסות  של  לקבלה  להתפנות  התלמידים  יוכלו 
למושג  בדומה  תלמידים  בעיני  נתפס  הבנה  שהמושג  יש 

אינטליגנציה  אינטליגנציה. 
תלמיד  בעיני  להיתפס  יכולה 
מאמין  והוא  מולד  כנתון  אחד 
וקבועה  יציבה  נשארת  היא  כי 
ואילו  החיים,  כל  לאורך 
את  לתפוס  יכול  שני  תלמיד 
שהיא  כיכולת  האינטליגנציה 
לפיה.  וגדלה  בלמידה  תלויה 

לתפיסה זו של המושג אינטליגנציה יש השפעה על הדימוי 
התנהגותם  על  השלכות  לכך  ויש  התלמידים  של  העצמי 
בכיתה. התלמיד הראשון יימנע בדרך כלל משגיאות ומביטוי 

של יכולת נמוכה, וינסה לרצות את המורה באמצעות ניסיון 
בעיני  נכונות  שהן  חושב  שהוא  לאלו  בתשובותיו  לקלוע 
המורה, ואילו חברו יכיר בטעויות כחלק בלתי נפרד מתהליך 
הלימוד. על כן חשוב שאנו, המורים, נשבח השתדלות של 
תלמידים - שהרי התלמידים שונים זה מזה בידע המוקדם 
אל  באים  כשהם  בהם  הקיים 
הכיתה וגם ביכולת שלהם, ואלה 
שעושים  למאמץ  מצטרפים 
יחד  ומשפיעים  התלמידים 
לכדי  להגיע  כדי  הישגיהם.  על 
יש  בחשיבה.  צורך  יש  הבנה 
לחינוך  בסיסיות  גישות  שלוש 
המיומנויות,  גישת  לחשיבה: 
מתמקדת  המיומנויות  גישת  ההבנה.  וגישת  הנטיות  גישת 
הנטיות  גישת  ואילו  לחשוב,  האדם  של  וביכולת  בהרגל 
גישת ההבנה  עוסקת בנטייה או ברצון של האדם לחשוב. 
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הפיכתו של העולם לכפר גלובלי, עקב התפתחות 
התחבורה והתפתחות התקשורת בין קצוות 

רחוקים בעולם שעליהם מגשרת רשת האינטרנט, 
גרמה לכך שהערכים והתרבות נעשים גלובליים, 

וזה ניכר גם במסמך של משרד החינוך בדבר 
הגדרת "מיומנויות המאה ה-21"

מתייחסת אל הידע כאל מרכיב מרכזי, ועוד יותר 
מסוים  בתחום  הידע  שבין  הקשרים  אל   – מכך 
פי  על  אחרים.  בתחומים  ביחיד  הקיים  הידע  לבין 
גישת ההבנה, לא תיתכן חשיבה בלי ידע בתחום שבו 
מתקיימת החשיבה, ועל כן ההבנה היא לעולם תלוית 
נושא ותחום דעת ]הרפז, י' )2000(. "גישות משלימות 
על  פרקינס  דיוויד  מחשבת  נופי   - החשיבה  לחינוך 
דיוויד  )עורך(,  י'  הרפז  בתוך  טובה".  לחשיבה  חינוך 
על  מאמרים   - החשיבה  נופי  ועמיתים:  פרקינס 
וייס,  ברנקו  מכון  ירושלים:  טובה.  לחשיבה  חינוך 

המידע  של  הזמינות   .]47  –  1
גישת  פי  על  האינטרנט,  ברשת 
להבנה  תורמת  אינה  ההבנה, 
אינו  המידע  שכן  התלמיד  של 
אינו  הוא  כן  ועל  בראשו  קיים 
נוספים.  לתחומים  אצלו  נקשר 
דגים!"  לילד  "תנו  במאמרו 
מתאר הרפז את הגישות השונות 

באמצעות מטפורות מעולם הדיג: "תנו לילד דגים )ידע(, או 
)רק(  ולא  ידע(,  )תחומי  הדיג  באזורי  התמצאות  יותר  טוב 
"תנו   .)2009( י'  ]הרפז,  )נטיות(."   ופיתיון  )מיומנויות(  חכה 
להם דגים!". כתב העת הד החינוך, גיליון 5, 38 – 45[. הקצב 
שבו מתפתחת הטכנולוגיה משנה את עולמו של הדייג. הוא 
נאלץ לחשוב מהר יותר בעת שהוא נדרש לדלות את המידע 
ההתפתחות  המידע.  של  האינסופי  הים  מתוך  לו  הדרוש 
לחשיבה  הצורך  את  עושים  בעולם  והשינויים  הטכנולוגית 
ודאות  ולקבלת החלטות מושכלת בתנאים של אי  מהירה, 
כי  נראה  זו  ומבחינה  קריטי,  לצורך  משתנה,  מציאות  ושל 
שיאפשרו  בכלים  בוגריו  את  לצייד  צריך  הספר  בית  כיום 
להקנות  כלומר,  עצמאיים,  כלומדים  להתפתח  לדעת  להם 
להם את הידע, הכישורים והמיומנויות לבנות לעצמם חכות. 

)למי( הלמידה משמעותית?

בלי  שלם  אינו  משמעותית  בלמידה  הדיון  כי  לציין  חשוב 
שתוזכר בו תיאוריית "ההגיונות הסותרים בהוראה" של צבי 
לם. על פי התיאוריה, יש שלושה דימויים של "הבוגר הרצוי" 
של מערכת החינוך. הראשון הוא הבוגר המחוברת )מלשון 
חברה( שלימודיו מקנים לו את היכולת למלא את תפקידיו 
תכונותיו  שערכיו,  המתורבת  הבוגר  הוא  השני  החברתיים. 
ועמדותיו הם כמו אלה של התרבות שבה הוא למד. השלישי 
הוא הבוגר אשר מימש את עצמו כאדם ומצא את מקומו 
ותרבותיים.  חברתיים  אינטרסים  של  תיווך  ללא  בעולם 
הטענה של לם היא כי לא ניתן ליצור בוגר אחד שהוא שילוב 
של כל השלושה – שכן, פיתוח כל סוג של בוגר מצריך דפוסי 
י'  ]הרפז  שונים  הערכה  ושיטות  לימודים  תוכניות  הוראה, 
מחודשת",  הגדרה  לקראת  הרצויים:  "הבוגרים  )2013א(. 

כתב העת הד החינוך, גיליון 4, 32 - 37[. אם כך, 
עד  משמעותית  למידה  מהי  להגדיר  נוכל  לא 
נעשה?  מה  לנו.  הרצוי  הבוגר  מיהו  נגדיר  אשר 
מאזן  מורה  כל  ובפועל  מורכבת,  היא  המציאות 
ההוראה  בעת  מסוימת,  וברמה  אישי  באופן   -
הרצויים  הבוגרים  של  המאפיינים  בין   - בכיתה 
באמצעות דפוסי הוראה, תכנים ושיטות הערכה 
לעתים  כמורה,  להשתמש.  בוחר  הוא  שבהם 
הדגמה  הוראה של  בדפוס  להשתמש  בוחר  אני 
ותרגול, לעתים אני בוחר לעורר הזדהות והפנמה 
אני  ולעתים  התלמידים,  מצד 
ולעודד  מנחה  לשמש  בוחר 
אם  עצמאית.  ולמידה  חשיבה 
עצמנו,  את  ונבדוק  לרגע  נעצור 
מוצאים  אנו  אם  שגם  נגלה 
אחת  של  כבוגרים  עצמנו  את 
קיימים  עדיין  מהאידיאולוגיות, 
בנו מאפיינים גם מאידיאולוגיות 
אחרות. בהקדמה של הרמב"ם למסכת אבות הוא מציין את 
דרך האמצע העוסקת באיזון בתכונות הנפש ובתיקון המידות 
כך שלא ייטו אל אחד מהקצוות. האם בכל זאת קיימת דרך 
)המוכרות  העל  אידיאולוגיות  שלוש  בין  המחברת  אמצע 
בכל  האם  ואינדיבידואציה(?  אקולטורציה  כסוציאליזציה, 
זאת ניתן לשלב ביניהן בלי שאמצעי החינוך השונים שלהן 
ינטרלו זה את זה? נראה כי הטכנולוגיה, שהוקצה לה פרק 
הזה.  בדיון  גם  ומשתלבת  אותנו  רודפת  זה,  במאמר  נפרד 
הפיכתו של העולם לכפר גלובלי, עקב התפתחות התחבורה 
והתפתחות התקשורת בין קצוות רחוקים בעולם שעליהם 
והתרבות  שהערכים  לכך  גרמה  האינטרנט,  רשת  מגשרת 
החינוך  משרד  של  במסמך  גם  ניכר  וזה  גלובליים,  נעשים 
דרכי  כולל  אשר  ה-21",  המאה  "מיומנויות  הגדרת  בדבר 
גלובלית,  ואזרחות  ואמצעי עבודה הנפוצים בעולם  עבודה 
הנלמדים כיום בבתי הספר ]משרד החינוך )המינהל למדע 
וטכנולוגיה( )2012(, "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21", 
מסמך אב )גרסא 12([. כדאי לציין כי המיומנויות הללו פותחו 
שהוא   "Partnership for 21st Century Skills" ידי  על 
בגלוי  הצהירו  אשר  הייטק  חברות  מכמה  המורכב  ארגון 
ההייטק  עובדי  של  הכשרה  הוא  הארגון  ממטרת  חלק  כי 
בעתיד. אם כך, אולי החינוך היום רק מציג את עצמו כחינוך 
הוא  בפועל  אך  עצמו  את  להגשים  לפרט  לאפשר  שנועד 
מייעד אותו להיות פועל יעיל? "הסוציאליזציה המסורתית 
על בתי הספר החרושתיים שלה מתאימה לכלכלת שרירים, 
לא לכלכלת מוחות," טוען הרפז )הרפז י' 2013א, ר' לעיל(. 
אז אולי בעצם מדובר כיום במימוש סוציאליזציה במסווה 
האימא  של  את המשפט  מזכיר  קצת  אינדיבידואציה?  של 

כל מה שתרצה  ללמוד  לבחור  יכול  "אתה  הפולנייה 
ובלבד שבסוף תעבוד כרופא"...
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סיכום

המאמר דן בהיבטים שונים של למידה משמעותית, כמו: 
טכנולוגיה, מוטיבציה, יצירתיות והבנה. בכל אחד מההיבטים 

נסקרה ההגדרה של המושג או העדרה של ההגדרה 
פנימיים,  קשרים  לה.  הנלוות  והמשמעויות 
טכנולוגיה,  בין  קיימים  והדדיים,  מורכבים 
מוטיבציה, יצירתיות והבנה. הטכנולוגיה יכולה 
על  משפיעה  וזו  המוטיבציה  על  להשפיע 

ההבנה. הכלים הטכנולוגיים שבהם בוחר המורה 
לרעה  או  לטובה  להשפיע  יכולים  שימוש  לעשות 
מחקרים  למשל,  התלמידים.  של  היצירתיות  על 
היא  הטלוויזיה  האם  השאלה  בעקבות  נערכו  רבים 

טכנולוגיה המפרה את הדמיון ואת היצירתיות של 
הילד או מדכאת אותה, ונראה כי גיל הילד הוא 
פרמטר חשוב בהקשר זה ]גארדנר, ה' )1995(. 

ספריית  תל-אביב:  ויצירתיות",  חשיבה  "מוח, 
פועלים[. הכנסה של פן יצירתי במשימה הניתנת 
והביטוי  האוטונומיה  רמת  את  מעלה  לתלמידים 

העצמי שלהם ויכולה להעלות את רמת המוטיבציה 
המשימה.  בביצוע  שלהם 
את  להזין  נדרשים  אנו  כמורים 
של  המוטיבציה  שבו  המעגל 
ההישגים  את  מעלה  התלמיד 
ההצלחה  חוויות  ואת  שלו 
תחושת  את  מעלות  ואלו  שלו 
המסוגלות שלו ומדרבנות אותו 

חדשים.  להישגים  ולהגיע  להתאמץ  להשקיע,  להמשיך 
היכולת  את  בו  מפתח  התלמיד  של  היצירתיות  פיתוח 
למצוא פתרונות באמצעות שימוש בידע קיים גם אם הידע 
מגיע מתחומים שונים. ההרגל הזה משמש את התלמיד גם 
יודע  נושא חדש כאשר התלמיד עצמו  לצורכי הבנה של 
קיים  שכבר  ידע  של  בהקשר  בו  מתבסס  החדש  שהידע 
אחד  כל  כך,  אם  נושקים.  בתחומים  או  הנדון  בתחום  בו 
מהתחומים שנדונו במאמר קשור קשר כלשהו לתחומים 
אחרים עם השפעות הדדיות שונות. כל אחד מהם תורם 
ללמידה משמעותית וכולם מהווים חלק בלתי נפרד ממנה. 
אחת השאלות שעולות בעקבות המאמר היא מה ההבדל 
קונסטרוקטיבית?  הוראה  לבין  משמעותית  למידה  בין 
האם בכלל יש הבדל? האם מדובר במשמעות זהה? האם 
הביטוי "למידה משמעותית" הוא פשוט בעל שם שיווקי 
הרצינות,  היבט  את  )הלמידה(  במותג  להדגיש  המיועד 
עומק ומהות? האם בהוראה קונסטרוקטיבית הדגש הוא 
מושם  הדגש  משמעותית  ובלמידה  )המורה(  בהוראה 
בלמידה )התלמיד(? למידה משמעותית אינה נושא חדש 

והיא עולה לכותרות מדי פעם. 

הסיבה שהיא עולה לכותרות היא לרוב שלילית וקשורה 
בינלאומיים,  במבחנים  תלמידים  של  ירודים  להישגים 
מורים  או  קשות  לבחינות  בנוגע  תלמידים  של  תלונות 
הטוענים כי לחץ הזמן המופעל עליהם לקראת הבגרויות 
מקשה עליהם ליהנות מחוויית הוראה ומונע מתלמידיהם 
הוראה  על  קריאה  משמעותית.  למידה  חוויית 
התומכים  שונים  עקרונות  לנו  תציג  קונסטרוקטיבית 
בהוראה כזאת, כגון: עידוד אוטונומיה ויוזמה 
חשיבה  ברמות  שימוש  תלמידים,  של 
גבוהות, שימוש בתשובות של תלמידים 
לכיוון השיעור ליעדו, בדיקה של ידע 
בטרם  בנושאים  תלמידים  של  והבנה 
התלמידים  עם  דיאלוג  עידוד  נלמדו, 
ובינם לבין עצמם, עידוד שאילת שאלות, 
דיון,  ועידוד  המורה  של  התנסויות  שיתוף 
]ברוקס-גרנון,  תשובה  ולמתן  לחשיבה  זמן  מתן 
הוראה  "לקראת   .)1997( מ'  ברוקס-גרנון,  ז'., 
הבנה",  אחר  בחיפוש   - קונסטרוקטיביסטית 
ירושלים: מכון ברנקו וייס[. חלק מעקרונות אלו 
שנסקרו  השונים  להיבטים  ונקשרו  במאמר  נדונו 
אלו  בעקרונות  העיסוק  בו. 
שנסקרו  השונים  ובמושגים 
במאמר )טכנולוגיה, מוטיבציה, 
כל  מקרב  והבנה(  יצירתיות 
המושג  אל  מאיתנו  אחד 
ומשכלל  משמעותית"  "למידה 
הסובייקטיבית  הפרשנות  את 
שלנו למושג הזה. מתוך המחשבה על דבר ההבדל, אם 
הוראה  לבין  משמעותית  למידה  בין  בכלל,  הבדל  קיים 
יתרום  מה  החשובה  השאלה  עולה  קונסטרוקטיבית 
המשמעותי  השיפור  הספר.  בבית  וללמידה  להוראה 
ביותר יבוא, לדעתי, כאשר ההכשרה של המורה, ובעיקר 
התפיסה שלו בנוגע לתפקידו החינוכי והמקצועי, תנבע 
תהיה  התלמיד  של  שהלמידה  כדי  משמעות.  מתוך 
משמעותית, על ההוראה של המורה להיות משמעותית 
יכולה  מכאן  עצמו.  המורה  ובעיני  התלמיד  בעיני   -
ללמידה  בעיניי,  ביותר,  הטובה  הפתיחה  נקודת  לצמוח 
מוריו  שבה  הנקודה  והיא   - התלמיד  של  משמעותית 
של התלמיד תופסים את מקצוע ההוראה ואת העשייה 
אל  שלהם  והגישה  עבורם  כמשמעותיים  החינוכית 
המקצוע שהם מלמדים היא מתוך אהבה. בעצם, יש כמה 
אל  כמו  אהבה:  ובין  משמעותית  למידה  בין  דמיון  קווי 
האהבה, אנו שואפים אליה, אך לעתים נדמה, כי אף שאנו 
יודעים עליה יותר - זה לא בהכרח מקרב אותנו להשגתה, 
ועם זאת יש בה איזשהו קסם שגורם לנו להמשיך לחפש 

ולנסות לחוות אותה שוב ושוב. ■

כדי שהלמידה של התלמיד תהיה משמעותית, 
על ההוראה של המורה להיות משמעותית - 

בעיני התלמיד ובעיני המורה עצמו; מכאן יכולה 
לצמוח נקודת פתיחה טובה שבה גישת המורה אל 

המקצוע שהוא מלמד היא מתוך אהבה

שר
ק

ור
רק

ז

2626



גב' קרן מרציאנו, כתבת ופרשנית כלכלית, חדשות ערוץ 2 מנחה: 

התכנסות וארוחת בוקר  08:30

גב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך   09:30

מר רן ארז, יו"ר הנהלת ארגון המורים   09:45

מר רם כהן, "אומת הסטרט-אפ משאילה ספרים".  10:00
מייסד ומנהל בי"ס תיכונט על שם אלתרמן בתל אביב, בית ספר על ענן ומורים ותלמידים על הקרקע  

מר מנחם הורביץ, עיתונאי ואיש תקשורת, מגיש פינת הצרכנות "שווה בדיקה" בערוץ 2  10:15

גב' אמל איוב, "אי של ודאות". מייסדת ומנהלת בי"ס "פרומיס" במזרח ירושלים  10:30

פרופ' יובל נוח הררי, "עתיד החינוך במאה ה-21".  11:00
היסטוריון ישראלי, פרופ' חבר בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית   

מחבר הספרים "קיצור תולדות האנושות" ו"ההיסטוריה של המחר"  

ד"ר חיים שפירא, "אני חושב משמע אני טועה". מרצה וחוקר ישראלי רב תחומי  12:00

הפסקת כיבוד   12:45

ד"ר איל דורון, "שלום כיתה א' ולא להתראות – חינוך במאה ה-21".   13:15 
יוצר וחוקר תבונה יצירתית, מומחה לפיתוח חשיבה המצאתית לפתרון בעיות ולעבודה בתנאים של חוסר ודאות

ד"ר עינת גלזר, "ההיגיון שברגש - אינטליגנציה רגשית". מרצה לאינטליגנציה רגשית  14:15

מר נפתלי בנט, שר החינוך  15:30

ישראל קטורזה, מופע בידור   15:45

"ארוחת צלחת מזלג"  16:45

סיום משוער  17:15

ועידת ישראל לחינוך 2016

עתיד החינוך? e-ודאות 

שותפים איתך לדרך

מרכז הכנסים אווניו, קריית שדה התעופה
יום ראשון 3.4.2016, כ"ד אדר ב' תשע"ו

ח
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* חברי ארגון המורים: יום הוועידה מוכר כיום היעדרות בתשלום 
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תיכון עמל 
זיו רחובות 
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המבטאים נ הם  כי  ובדבריהם,  התלמידים  בהצגת  תחיל 
יותר מכול את רוח בית הספר.

ברוך, תלמיד בכיתה י"ב – לומד במגמת חשמל ומיזוג אוויר, 
הגיע בכיתה י', אחרי שעזב את הפנימייה שבה למד: "בית 
הספר הזה הוא לא כמו היתר. הכיתות קטנות, המורים יותר 

מקשיבים ומתחשבים".
שחר, תלמיד בכיתה י"ב - הגיע בכיתה י', במקביל ללימודים 
עובד באורבוטק, אוהב את העבודה וההתנסות: "מדברים 
פה בגובה העיניים. בבית הספר הקודם לא למדתי. באתי 

לפה ללמוד מקצוע. ואני מאוד אוהב אנגלית".
סמי - עוזר במכון ויצמן, ורוצה יותר אחריות. גם הוא אוהב 

אנגלית ואפילו התחיל לקרוא. 
יום  מגיעים  לא  אם  לתלמידים.  אישי  יחס  "נותנים  יובל: 
אחד, ישר על הבוקר מתקשרים. דואגים לנו מאוד. באתי 

לפה מבית ספר עיוני כי רציתי ללמוד מקצוע". 
יזיד – לומד במגמת חשמל: "בית הספר זו משפחה, בגלל 

שיש מעט תלמידים ומעט מורים". 

אותו  מלמד  והוא  אמהרית  מסמי  למד  יזיד  יפה?  והכי 
ערבית. 

ברוך: "אם לא היה כיף, לא היינו באים". 
שחר: "יש בשביל מה לקום בבוקר".

והם כולם ניגשים לבגרות.
רות קורבלניק, מנהלת ביה"ס: "צריך להאדיר ולפתח בתי 
נותן מענה לתלמידים שבלעדיהם  טק. זה  לואו  ספר של 
ישראל, משרד  ורוצה שמדינת  אני מקווה  ייפלטו לרחוב. 
לחינוך  בנוגע  לעשות  רוצים  הם  מה  יחליטו  החינוך, 
החינוך  להעצמת  באשר  מדיניות  שיגבשו  הטכנולוגי. 

הטכנולוגי במדינת ישראל. הצורך קיים". 
ושוכן  שנים   55 קיים  עמל,  רשת  שבבעלות  הספר,  בית 
בבניין עתיק, שעובר בנייה ושיפוץ. זהו בית ספר 4 שנתי, ט' 
עד י"ב, ולומדים בו 110 תלמידים, ובהם 8 מהמגזר הערבי.
בתשע"ה עבר בית הספר מפיקוח משרד הכלכלה לפיקוח 

משרד החינוך. 
המעבר היה חפוז, ולדברי המנהלת, משרד החינוך לא הבין 
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איזו אוכלוסייה הוא מאמץ - ילדים שנושרים מהמסגרות 
הרגילות, קריות החינוך מהערים בסביבה. 

רות: "התמודדויות שיש פה, שאין בבתי ספר אחרים - לבוא 
אנו מסבירים  מובן מאליו.  לא  זה   - בזמן  בית הספר  אל 
להישאר  היכולת  גם  לחיים.  הכנה  זה  ש'בזמן'  לתלמידים 
לא  מאליה.  מובנת  אינה  שלם  לימודים  יום  הספר  בבית 
בלילות  שעובדים  ילדים  יש  כי  לכך,  מסוגלים  כולם 
חזרה  שעת  בלילה  אין  עצמם.  את  לפרנס  כדי  באולמות 
ידעו  לא  הקודמות,  האחרות,  במסגרות  עייפים.  הם  ולכן 

להתמודד איתם אפילו ברמת קריאה וכתיבה". 
מקבלים  איחורים  הילדים.  על  מחפים  בחלקם  ההורים 
דורש הרבה שיחות  זה  הולכים.  גשם, לא  יש  לגיטימציה. 

עם ההורים. הרבה פעמים הורים מרימים ידיים. 
חלק  זה  הזמן.  כל  בית  לביקורי  הולכים  המורים  לכן 

אינטגרלי מהעבודה בבית הספר. 
בבית הספר 22 מורים, רובם בעלי תארים מתקדמים, ובכלל 
שנמצאת  תעסוקה  רכזת  יש  כך  על  נוסף  מהנדסים.  זה 

לעבודה.  התלמידים  את  ומציבה  מעסיקים  עם  בקשר 
ללימודים  שבמקביל  וי"ב,  י"א  כיתות  בתלמידי  מדובר 
יועצת,  כולל  התומך  החינוכי  המערך  בתעשייה.  עובדים 
עד  אותו  ומלווה  ט'  בכיתה  מכניסתו  הילד  את  שמכילה 
סיום לימודיו ולעתים עד אחרי הצבא, יש מורה ללקויות 
סוציאלי,  ועובד  האתיופית,  לעדה  מורה-מגשרת  למידה, 
בת  לכך  נוסף  העירייה.  עם  בתיאום  בשבוע  פעם  שבא 
שירות נותנת עזרה בלימודים, וחיילים באים לבית הספר 

כדי להכין תלמידים לגיוס. 
ודיאגנוסטיקה,  רכב  מכונאות  הן  הספר  בבית  המגמות 
בקרת אקלים - שכוללת מיזוג אוויר וחשמל, טיפוח החן 
רשת  בשיתוף  איפור.  מניקור,  קוסמטיקה,  שיער,  ועיצוב 
עמל ומשרד החינוך יש גם מגמת בישול קר וקונדיטוריה, 
המגמה  לשיווק  לאונרדו  מלון  עם  קשר  יצר  הספר  ובית 

ולקשר עם המלון. 
מגמת מכונאות רכב מלווה על ידי חיל החימוש ולתלמידי 
י"ב יש מדריך מטעם הצבא שבוחן את יכולתם להתקבל 

רות קורבלניק, מנהלת ביה"ס: "צריך להאדיר ולפתח בתי ספר של לואו טק. אני מקווה ורוצה שמדינת ישראל, 
משרד החינוך, יגבשו מדיניות באשר להעצמת החינוך הטכנולוגי במדינת ישראל. הצורך קיים"
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בכל  מתנסים  ט'  בכיתה  התלמידים  במקצוע.  לצבא 
פי  על  המגמות  בין  נחלקים  הם  י'  ובכיתה  המגמות, 

בחירתם ומתנסים בסדנאות לימודיות.
בבית הספר מתכוונים לקדם ולפתח את הסדנאות: סדנת 
בקרת אקלים תהפוך למכון למזגנים וקירור, יפותח מכון 
תעלה  הקונדיטוריה  שיער,  עיצוב  איפור,  החן,  לטיפוח 
לרמת בית מלון ועוד. בכל אלה התלמידים יקבלו לקוחות, 
ובבסיס הרעיון הזה עומד הרצון לאפשר לתלמידים ללמוד 

בתנאים אמיתיים, כמו בחיים. 
"ישראל  המונח  החינוכי מקיימים את  הצוות  כך מבחינת 
פרויקטים  עושים  מתנסים,  אחרת,  עובדים  כיתה".  עולה 

בכל המגמות ובכל השכבות.
סרטים,  בעזרת  מקדמת  תקשורת  מלמדים  ט'  בכיתה 
את  כותבים  התלמידים  שלם.  סרט  הוא  הגמר  ופרויקט 
וזה  שלהם  בעולם  קשורים  הנושאים  ומביימים.  התסריט 
מלמד אותם לתקשר ולהביע דברים, לעבוד עבודת צוות, 

לפתח רעיון ולעבד אותו. 
בכיתה י' עובדים עם עמותת "דרייב". היות שהמוטיבציה 
שנועד  תהליך  עוברים  הם  בחסר  לוקה  התלמידים  של 
נושאים  במגוון  עניין  בהם  לעורר  סקרנות,  בהם  לעורר 

ולהרחיב את אופקיהם.

בדומה  קליפ,  כתיבת  של  פרויקט  קיים  כך  על  נוסף 
ולומדים  ליוטיוב  לסרטים. התלמידים מעלים את הקליפ 

אגב כך עבודת צוות והאזנה אחד לשני דרך המוסיקה. 
מירה, סגנית המנהלת, עובדת עם שתי כיתות י”א בפרויקט 
אמנותית  מזווית  זה  את  עושים  והם  משותפים,  חיים 
כל  שמייצג  זמר  לבחור  התלמידים  על  שירה.  סגנונות   -
סגנון - עברית, מזרחית, ראפ, ערבית, לעשות עליו עבודת 
תחקיר ולהציג את זה. במסיבת סיום י"ב יופיעו התלמידים 

בשירה בסגנונות השונים. 
עוד בשכבת י"א מתקיימת סדנת חיים משותפים ערבים – 

יהודים, ובשכבת י"ב חיים בפלוס: חינוך פיננסי. 
והיציאות  הטיולים  דגש במערך  מושם  הגיל  בכל שכבות 
מבית הספר, לאורכה ולרוחבה של הארץ. ילד שמסיים י"ב 

"מכסה" את כל המדינה. 
רות: "בטיולים התלמידים מדהימים. שומרים על לו"ז, על 
ניקיון. אחרי הטיול הם בהיי, אבל מלכתחילה צריך לשכנע 

לצאת לטיול. זה לא מובן מאליו". 
הספר  בית  אל  מגיעים  מתלמידיה  שרבים  אומרת  רות 

כש"אין להם חלומות". הם לא יודעים איך. 
להם  ולעזור  חלומות  לתלמידים  לייצר  מנסים  זיו  בתיכון 

להגשים אותם.
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מורה להיסטוריה ואזרחות בתיכון קלעי בגבעתייםמוטי שפר

מגמה פוליטית המשפיעה על תוכנם של ספרי לימוד ברפובליקה 
הפדרלית של גרמניה עלולה לגרום כשלים חינוכיים

אין חינוך פורמלי "טהור" בלי התייחסות 
לנושאים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים-
ערכיים אקטואליים, אבל היסטוריה אינה 
פוליטיקה, והמורה בכיתה ומחברי ספרי 

הלימוד חייבים להיות מודעים להבחנות האלה

גוף לוחמני ומדכא
ישראל בספרי לימוד גרמניים 
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שנה שעברה התפרסמה כתבה של אור קשתי העוסקת ב
מחקר   - לימוד  ספרי   150 כ-  של  מחקר  בתוצאות 
מורים  ועדה משותפת של  ידי  על  5 שנים  שנעשה במשך 
"הארץ"  בעיתון  התפרסמה  )הכתבה  וישראליים  גרמניים 
שתי  מוצגות  שבו  באופן  עסק  המחקר   .)24.6.15 ביום 
המדינות בספרי הלימוד של כל אחת מהן. אחת המסקנות 
העולות ממנו היא שישראל מוצגת בספרי הלימוד הגרמניים 
כ"גוף לוחמני וכמדינה במשבר" וחלק גדול מהם "מתקשים 
כנגדה  הפלשתינאים  של  האלימות  הפעולות  את  לגנות 
קיזל  אריה  ד"ר  המשותפת,  הוועדה  יו"ר  טרור".  כפעולות 

צוטט  חיפה,  מאוניברסיטת 
היום  ש"סדר  באמירתו  בכתבה 
הספר  לבתי  מפעפע  התקשורתי 
ניזונים ממנו  בגרמניה והתלמידים 
בשנים  להתחזק  צפויה  זו  ומגמה 
הבאות". לא הופתעתי מהממצאים 
 ,1.12.14 ביום  לכן,  קודם  כי  הללו 

עיון שנערך במכון מופ"ת בת"א בנושא: ספר  ביום  נכחתי 
לימוד כמעצב תודעה. ביום זה הוצגו לפנינו הקשיים, דרך 
הוועדה הישראלית-גרמנית לחקר  והמסקנות של  העבודה 
ספרי הלימוד בהיסטוריה, בגיאוגרפיה ובאזרחות. מהדברים 
שלעניות  מאוד,  מורכבות  בעיות  שתי  עלו  לפנינו  שהוצגו 
דעתי, לא ניתן להן פתרון ראוי, לפחות לא בשיטת העבודה 

ובמסקנות כפי שהוצגו לפנינו על ידי אנשי הוועדה. 
בעיה אחת היא שאין, למיטב ידיעתי, בצוות הישראלי אדם 
הגרמני  הצוות  בידי  שנבחרו  והספרים  בגרמנית,  ששולט 
מוגשים לצוות הישראלי מתורגמים לעברית. בכל תרגום יש 
מרכיב של פרשנות, ופרשנות משפיעה על תוכנו של המקור 
והמסרים הגלויים והסמויים שהכותב מעוניין להעביר לקהל 
הקוראים. דיון בטקסט שעבר תיווך לשוני פוגם באפשרות 
להבין ולקרוא אותו באופן ביקורתי )מעניין שבצוות הגרמני 

יש איש מקצוע שהרצה לפנינו בעברית טובה. איני יודע אם 
הוא יודע גם קרוא וכתוב בעברית(.

בעיה שנייה, מורכבת ורגישה הרבה יותר, היא השילוב בין 
היסטוריה ואזרחות, הקיים בספרי ההיסטוריה והגיאוגרפיה 
הללו,  הידע  תחומי  שני  בין  קשר  כמובן,  יש,  הגרמניים. 
אין  זאת  עם  ומבורך.  חיוני  לעתים  הוא  ביניהם  והשילוב 
בפוליטיקה  וישיר  גלוי  באופן  עוסקת  שאזרחות  לשכוח 
כלל  של  מחייהם  מהותי  חלק  היא  פוליטיקה  עכשווית. 
האזרחים בדמוקרטיה, ובכללם תלמידי בתי ספר תיכוניים, 
ואין חינוך בלי קשר לפוליטיקה - שכן, גם ספרי הלימוד 
בהתאם  ומאושרים  נכתבים 
להנחיות של הממשלה המכהנת. 
בלי  "טהור"  פורמלי  חינוך  אין 
פוליטיים,  לנושאים  התייחסות 
ותרבותיים-ערכיים  חברתיים 
היסטוריה  אבל  אקטואליים. 
אינו  והיסטוריון  פוליטיקה,  אינה 
עיתונאי. המורה בכיתה ומחברי ספרי הלימוד חייבים להיות 
מודעים להבחנות האלה. הסכסוך הישראלי – פלסטיני הוא, 
לדעתי, דוגמה טובה הממחישה את ההכרח לנקוט זהירות 
קונפליקט  של  ההצגה  בתהליך  וחינוכית  אקדמית  ויושרה 
היסטוריים  שורשים  בעל  וחשוב,  עכשווי  ותרבותי  מדיני 
עמוקים, ובתהליך ניתוחו, בספרי הלימוד. אדגים את טענתי 

בשתי דוגמאות שעלו במהלך יום העיון:
העובדה  מצוינת  הגרמניים  הגיאוגרפיה  מספרי  באחד   .1
מזו  פחותה  מים  למקורות  הפלסטינים  של  שנגישותם 
שאינם  לפלסטינים  שהכוונה  משער  אני  הישראלים.  של 
ישראלי  שלטון  תחת  נתונים  ושעדיין  ישראליים  אזרחים 
לוודא  יש   .1967 בשנת  ירדן  מממלכת  שנכבשו  בשטחים 
שאכן קיימת הבחנה, בספר, בין ציבור זה לבין הציבור של 
האזרחים הפלסטיניים במדינת ישראל, שנגישותם למקורות 



הסכסוך הישראלי – פלסטיני הוא לדעתי 
דוגמה טובה הממחישה את ההכרח לנקוט 
זהירות ויושרה אקדמית וחינוכית בתהליך 

ההצגה של קונפליקט מדיני ותרבותי עכשווי 
וחשוב בעל שורשים היסטוריים עמוקים 

ובתהליך ניתוחו בספרי הלימוד
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לאלה  כמובן,  פרט,  אזרחי המדינה,  כלל  לזו של  זהה  מים 
שחיים ביישובים שהוקמו באופן לא חוקי. רצוי להוסיף עוד 
שמאז שנת 1967 חוברו לראשונה בתיהם של מאות יישובים 
ערביים, בשטחים שנכבשו מהירדנים, לרשת מקורות המים 
על ידי השלטון הישראלי, וצריכת המים באוכלוסייה שחיה 

משמעותית.  במידה  עלתה  בהם 
לאנשים  המים  של  הנגישות 
לעלייה  גם  תרמה  האלה  ביישובים 
ניכרת ברמת החיים ובתוחלת החיים 
חשוב  האלה  העובדות  ציון  שלהם. 
כדי להציג את "בעיית המים" באופן 
ולמנוע התגבשותה של  יותר  מאוזן 

הנחה או מסקנה שגויה לחלוטין שישראל נוקטת מדיניות 
או לאומיות,  פוליטיות  של הפליה באספקת מים, מסיבות 

מהפלסטינים שאינם אזרחים. 
2.  במצגת של אחד מספרי הלימוד הגרמניים, בפרק העוסק 
בסכסוך במזרח הקרוב, נראתה תמונה של ילדים פלסטינים 
המיידים אבנים בטנק ישראלי. תמונה זו משקפת את מורכבות 
הסכסוך בערך כמו תמונה של אוטובוס ישראלי הרוס, בו 
פלסטיני.  מוסלמי  ידי מתאבד  על   , יהודים  נרצחו עשרות 
חינוכית.  מטרה  שום  משרתת  לא  היא  אחרות,  במילים 
להפך. היא חד צדדית מאוד, ולכן גם מצליחה ליצור, באופן 
טבעי, תגובה רגשית חזקה ועמדה שיפוטית מקובעת בלבם 
ובמוחם של התלמידים שאלף מילים לא תוכלנה לקעקע. 
להשוואות  התלמידים  את  להביא  עלולה  היא  מכך,  חמור 
ומעוותות,  מופרכות  אך  לגיטימיות  לכאורה  היסטוריות, 
הגרמני  הכיבוש  שלטון  תחת  היהודים  של  מצבם  בין 

השנייה  העולם  מלחמת  במהלך  באירופה 
השלטון  תחת  הפלסטינים  של  למצבם 

שנכבשו  מהשטחים  בחלק  הישראלי 
מממלכת ירדן בשנת 1967. למרבה 

התקשורת,  מכלי  חלק  הצער, 
אנשי  ואפילו  פוליטיקאים 

אקדמיה באירופה מרמזים בדיווחיהם או במאמריהם שיש 
בסיס להשוואה שקרית מסוג זה. אני סבור שתמונת "הילד 
עיתונאית  תמונה  היא  הישראלי"  הטנק  מול  הפלסטיני 
אופיו  להבנת  היסטורי  כמקור  בה  שהשימוש  תעמולתית, 
של הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא מניפולטיבי במובהק. 
מידע  בסיס  על  תודעה  עיצוב 
חזותי-רגשי וחד צדדי חוטא לניסיון 
שלנו כמחנכים לעצב את דמותו של 
יכולת  בעל  צעיר  כאדם  התלמיד 
ומבוססי  מאוזנים  וביקורת  חשיבה 
אנו  חינוך  שכאנשי  סבור  אני  ידע. 
זכאים ואף מחויבים להפנות, ביושר 
ובאומץ, את תשומת לבם של עמיתינו הגרמנים - וכמובן, 
חינוכיים  לכשלים   - להם  גם  מסורות  אלה  וחובה  זכות 
העלולים לנבוע ממגמה פוליטית המשפיעה על תוכנם של 
חלק מספרי הלימוד בחלק ממדינות הרפובליקה הפדרלית. 
הפוליטית  ההטיה  את   להסביר  קיזל  ד"ר  של  הניסיון 
הגרמניים  הלימוד  בספרי  פלסטיני  פרו  בכיוון  המובהקת 
כנשענת על מחויבות הגרמנים לחינוך לחשיבה ביקורתית, 
שאינה מאפשרת להם להתעלם מהצד הפלסטיני בסכסוך 
נותן, למרבה הצער, הכשר להמשך קיומה  במזרח התיכון, 
הנרטיבים  בין  כביכול,  איזון,  של  במסווה  זו  הטיה  של 

בסכסוך הישראלי-פלסטיני. ■
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שרון כץ

מה הוראה? ל
צמתים  שני  הם  צעירים  אנשים  על  ופיקוד  הוראה 
וההתייחסות  החשיבה  אופן  על  להשפיע  יכול  אני  שבהם 
של אנשים. זה המקום שבו לאישיותך יש משקל סגולי גבוה 

בהטמעת הערכים.
מה הדבר שעומד לנגד עיניך במלאכתך החינוכית?

בבחינת  רחוק",  "להגיע  יכול  צעיר  אדם  שכל  מאמין  אני 
"השמים הם הגבול", ובתנאי שיתמזל מזלו ובמהלך הכשרתו 
זה  הוא  אמיתי  מחנך  בעיניי,  אמיתי.  במחנך  ייתקל  הוא 
בגרות,  לתעודת  מידע  בהקניית  רק  לא  ייעודו  את  שרואה 
אלא בעיקר בעיצוב אישיותו של האדם וכיוון דרך החשיבה 

שלו, בעזרה בהצבת מטרותיו ובהקניית ביטחון ביכולותיו. 
המודל שלך?   

שני אישים: האחד הוא מר אליעזר שמואלי, לשעבר מנכ"ל 
בתי  הקמת  מאחורי  החיה  הרוח  שהיה  החינוך,   משרד 
עם תחילת   ,60 ה-  בשנות  הפיתוח.  בערי  דו שנתיים  ספר 
עבודתי בהוראה כמורה צעיר ומתחיל, עקבתי בהתפעלות 
ישנה  ביישוב  תיכוני  שחינוך  אותנו  לשכנע  מאמציו  אחר 
את תדמיתו מתדמית של יישוב עולים נחשל לתדמית של 
יישוב פורח על מפת המדינה, כאשר יחזרו אליו בוגרי בתי 
בר  משה  האלוף  הוא  השני  הצבאי.  השירות  לאחר  הספר 
כוכבא ז"ל, שהיה מפקדי בתור מג"ד בקרב בעמק דותן, שבו 

אברהם )פיקי( כהן 
גיל: 78 

ותק בהוראה: עשרות שנים
מקום עבודה נוכחי: מכללת עתיד – רשת מכללות טכנולוגיות ומכללות נוספות ברחבי הארץ

מקצועות ההוראה: תורת ההוראה )דידקטיקה(, כלכלה, ניהול וארגון, הערכה ומדידה, תקשורת, 
אזרחות, מקצועות טכנולוגיים במגמת מכונות, מקצועות פדגוגיים בסמינרים למורים

התשמע קולי
המדור שמאפשר למורים

להשמיע קולם... 

הייתי מ"פ צעיר. הוא לימד אותי מהי אחוות לוחמים ומהי 
מחויבות למי שנתנו כל מה שיכלו לתת למען המדינה. 

מהם הדברים שהילדים של היום יודעים יותר ממך? 
שמגיע  מה  את  ולדרוש  זכויותיהם  על  לעמוד  יודעים  הם 
להם באסרטיביות. הם לא פוחדים לעבור ממשרה למשרה 
ולא רואים בקביעות בתפקיד, במקום עבודה ובמגורים את 
בגילים  זה חלק מהפער  אולי  בחייהם.  המשימה החשובה 

ומהעובדה שהעולם נעשה לכפר גלובלי.
במה שונים הילדים של היום מהילדים של פעם?

אני חושב שהנוער של היום הוא נוער איכותי ובעל יכולות 
רבות  מושפעת  התפתחותו  גבוהות.  והתפתחות  חשיבה 
עם  הטכנולוגית.  והקדמה  התקשורת  לאמצעי  מהחשיפה 
יודעים  לא  הנוער  בני  החיים,  ברמת  העלייה  בגלל  זאת, 
רבה  בקלות  להם  שניתן  את מה  במידה מספקת  להעריך 

יחסית על ידי ההורים והחברה הסובבת אותם. 
המורים של היום שונים מהמורים של פעם?

קשה לראות את ציבור המורים כמקשה אחת, אבל נדמה לי 
יותר. מורים  שבעבר אפשרויות התעסוקה היו מצומצמות 
גברים בחרו בהוראה כבחירה ראשונה. כיום נעשה המקצוע 

נשי ברובו.
 – מורים  בנוגע להכשרת  ותיק, מהי עמדתך  כמורה 
מהי הדרך הנכונה והראויה לאתר את מחנכי העתיד?
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מי שלא ישתלב בעולם הטכנולוגי ימצא את 
עצמו מנוכר ולא יוכל להתפרנס ולהתפתח. כיוון 
ההתפתחות רק יואץ, יוביל לעלייה ברמת החיים 
לכול, אנשים ייאלצו לעבוד שעות מעטות יותר 

ויישאר להם זמן חופשי רב יותר
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להשקיע  מוכנים  ההוראה,  את  שאוהבים  אנשים  רק 
יש  בה.  צריכים לעסוק  ייעוד,  בה  ורואים  ארוך  לטווח 
לאתר את מורי העתיד בין המדריכים בתנועות הנוער, אלה 
 - ומחדשים  יוזמים  מסורים,  אחראיים,  כמנהיגים,  שנתגלו 

אחריהם נוהר הנוער. 
בצבא  בכך  שעסקו  מדריכים  הוא  נוסף  אוכלוסייה  פלח 
והצטיינו בהדרכה ובפיתוח מערכת של תקשורת בין אישית 

מורות  וכן  לחייליהם,  לחיקוי  מודלים  ושימשו  טובה 
להמשיך  רצונן  והביעו  בתחום  שבחרו  חיילות 

וללמד. 
מורים מבוגרים – כן, לא?

מבוגר  מורה  יסודי.  העל  בחינוך   - בעד  אני 
עמו  מביא  בחינוך  לעסוק  רוצה  שבאמת 
ניסיון חיים, בגרות, אורך רוח, סבלנות, סמכות, 

שקט ורוגע. אנשים אלה יידעו להקשיב ולשים 
החשיבה,  בפיתוח  הדגש  את 
בין  ובהבחנה  בונה  בביקורת 
עיקר לטפל. נוסף על כך, בדרך 
פנוי  זמן  יותר  להם  יש  כלל, 

להקדיש לעבודתם החינוכית.  
מה  לתלמידיך  תסביר  כיצד 
בעולם  הרוח  מדעי  של  מקומם 

טכנולוגי מתקדם?
אדגיש את מקומם המכובד במתן העשרה, הרחבת אופקים, 
יצירה של נקודת השקפה וחינוך לחשיבה ביקורתית. מדעי 
לא  ואם  האדם,  של  הבסיסיים  מצרכיו  חלק  הם  הרוח 
ניצוק את היסודות האלה בבית הספר, נגדל דור של גאוני 

טכנולוגיה 'נכים' ללא רגישות אנושית.   
מה יהיה על החינוך הטכנולוגי בעוד 30 שנה?

ימצא את עצמו מנוכר  ישתלב בעולם הטכנולוגי  מי שלא 
יואץ,  יוכל להתפרנס ולהתפתח. כיוון ההתפתחות רק  ולא 
לעבוד  ייאלצו  אנשים  לכול,  החיים  ברמת  לעלייה  יוביל 
שעות מעטות יותר לסיפוק הצרכים הבסיסיים, ויישאר להם 
זמן חופשי רב יותר. ואז יעלה צורך להתמודד עם השאלה 
כיצד מלמדים ומחנכים את האנשים לנצל את הזמן הפנוי, 

שיעמוד לרשותם, ביעילות ובהנאה. 
בנות, בנים וטכנולוגיה מתקדמת...?

במערכות הטכנולוגיות המתקדמות הסיטו את מרכז הכובד 
פיזי  כוח  הפעלת  ידי  על  המערכות  את  להפעיל  מהצורך 
לכוח  יתרון  אין  זה  במצב  מתקדמת.  בחשיבה  לשימוש 

הגברי, ולבנות ניתנת הזדמנות שווה. 

מהו הדבר שלא לומדים היום בבתי הספר והוא נחוץ מאין 
כמותו?  

וילדים;   הורים  קשרי  ובייחוד  אנוש,  יחסי  מערכות  טיפוח 
ורגישות  ולמדינה;  אכפתיות  טיפוח הרצון לתרום לחברה 
מבחינה  שמתקשות  בחברה,  החלשות  השכבות  כלפי 

כלכלית, בריאותית וחברתית. 
סמכות המורה?

הסמכות היא פונקציה של אישיות המורה, מקצועיותו, 
שליטתו בחומר והמוטיבציה שלו לתרום. 

כל מורה חייב להיות גם מחנך כי תפקידו הוא 
שילוב של הוראה וחינוך. נוסף על כך המדינה 
והחברה חייבות לשנות את יחסן אל המורים 
ולהציב רף גבוה להשתלבות בתחום החינוך 
לעסוק  יורשו  באמת  לו  הראויים  שרק  כדי 
בו. חינוך צריך להיות בראש סולם העדיפויות, 
הן מבחינת  כלכלית  הן מבחינה 

ההערכה הציבורית.
 – בחינוך  טכנולוגיה  של  שילוב 

באיזו מידה?  
מסייעים  טכנולוגיים  אמצעים 
מקור  להיות  להפסיק  למורה 
על  מקלים  הבלעדי,  הידע 
ומציבים  מופשטים  נושאים  להפנים  שמתקשים  תלמידים 
גם  בטכנולוגיה  השימוש  מחוננים.  תלמידים  לפני  אתגרים 
להתמודד  ביטחון התלמידים  ואת  ומוטיבציה  עניין  מגביר 

בדרך עצמאית ולחקור בעיות הדורשות פתרון. 
שיעורי בית – טוב או רע?

לשיעורי הבית יש ערך רק אם יחייבו את התלמיד להתמודד 
לו  שניתנו  לאחר  וזאת  בשיעור,  בהן  דנו  שלא  בעיות  עם 
הבעיות  עם  להתמודד  לו  שיאפשרו  והעקרונות  הכלים 

המוצגות לפניו. 
מהלך כזה יגביר את ביטחונו ביכולותיו, את סקרנותו ואת 

המוטיבציה שלו לחקור ולהעמיק בנלמד. 
בעיות משמעת - הצעה אחת ומרכזית לפתרון? 

התלמיד  שלאחריה  לימודית  לחוויה  שיעור  כל  להפוך  יש 
יחכה בשקיקה לשיעור הבא. 

ולסיום, מילה למורה שהיה לך בכיתה...
למדתי בבית הספר התיכון בסמ"ת בחיפה, שהיה בית ספר 
מרצים,  היו  שלנו  המורים  ורוב  הטכניון,  ידי  על  שאומץ 
דוקטורים ופרופסורים - ואני חב תודה גדולה על התובנה 

שהם נטעו בי בדבר חשיבות ההשכלה. ■

gsharonkatz@gmail.com :מורים יקרים, אתם מוזמנים להעביר למייל
שם מלא, כתובת מייל וטלפון של מורים איכותיים נוספים המעוניינים להשתתף במדור זה.

mailto:gsharonkatz@gmail.com
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במערכת החינוך

עבודה עם תלמידים בעלי צרכים 	 
מיוחדים: התאמה להוראה למטפלים 

במקצועות הבריאות, הוראה מתקנת וכלי 
אבחון בעברית, חשבון, ערבית ואנגלית, 
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וקולנוע, מידען בחינוך, מנחי קבוצות, 

מדריכי דרמה, הכשרת מנחים בפעילות 
ODT בטבע, ספרנות,  N.L.P גינון טיפולי 

ועוד.

התפתחות מקצועית: קורסים לדרגות 	 
7-9, ״עוז לתמורה״ ו״אופק חדש״

חינוך בגיל הרך: שילוב בעלי צרכים 	 
מיוחדים בגן, החינוך בילדות המוקדמת 

כמכלול חיים ועוד

לימודי אמנות	 
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אילת 7.2.16 עמוס אטינגר

פעמים, באופן מפתיע זה קורה,  ל
שתלמיד, אחרי שנים, פוגש בו במורה,

פוגש את מורתו, ואז הוא שב ונזכר,
במוָרה, במוֶרה, בפרצוף המוכר.

והוא שב ומביט בעצמו בראי,
ומסתבר שגם הוא כבר בגר והמורה כבר גמלאי,

ואף שעברו כבר שנים, שנים בעלות ערך,
התלמיד מבין שמוריו הם שסללו לו את הדרך.

ואותו מורה, שעל תלמידיו היה אהוב פחות או אהוב יותר,
אף על פי שהפריעו לו לא מעט, הוא לא ויתר,

והמשיך להטביע בתלמידיו עבודה רבה כל כך,
בלימודי מתמטיקה, אנגלית, כימיה ותנ"ך,

ובשאר המקצועות שהצעידו את התלמיד קדימה,
ומידת הישגי התלמידים, לא אחת, גם את המורים 

הדהימה.
וההפתעה הייתה, וזאת ניתן בקלות להוכיח,

שגם תלמידים שמוריהם לא נתנו להם כלל סיכוי להצליח,
כי ראשם היה בכדורגל, בבנות, בתנועת הנוער,

ולא בלימודים שהיו עשויים לקדם אותם לאיזה תואר,
דווקא הם, בהמשך הדרך, את עצמם הוכיחו,

ורבים מהם, שלא היו תלמידים איי, איי, איי, כמוני למשל, 
בדרכם שלהם, הצליחו.

וגם אם התלמיד, עם המורה - לא היה תמיד בראש אחד 
ִאּתֹו,

ולא אחת בהפרעותיו הוציא התלמיד את המורה מדעתו,
המשכתם, אתם המורים, להשקיע בתלמידיכם ידע בעל 

איכות
כי ראיתם בהוראה לא רק מקצוע אלא גם שליחות.

והיום, כשאתם, המורים, רואים לאן הגיעו תלמידיכם,
אתם יודעים שהישגיהם בחיים הם לא מעט בזכותכם,

בזכות העובדה שידעתם להקנות לתלמידיכם 
לא רק ידע אלא גם תקווה,

ועשיתם זאת במקצועיות, ועם הרבה, הרבה אהבה.
ועל כך, ברגע מכונן שכזה,

אתם יכולים לטפוח לעצמכם על החזה,
ולומר לעצמכם, אנחנו מקווים שמה שעשינו, עשינו נכון,

עם תלמידינו במכללות, בבתי הספר העל יסודיים ובתיכון. 
ואכן, באה השעה שלכל אחד מאתנו היא שעה קשה,

כאשר, כמו כולנו, גם אתם המורים עמדתם לפני פרישה,
כאשר בא רגע הפרידה מבית הספר ומההוראה, וללא 

תנאים,
גם אתם המורים הפכתם גמלאים.

אבל בזכות ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים, 
הפועל למענכם לא מעט,

אתם שבים ונפגשים, כמו היום, במלון רימונים באילת.
ואתם בוודאי יודעים שלארגן מבצע שכזה, זה דבר לא קל,

אבל טוב שישנו בארגון המורים אדם כמו אבי פסקל,
הדואג שתשובו ותיפגשו לרגע של בילוי ושל נופש,

לרגע של חברותא ורגע של חופש.
וגם למפגש הזה שולחים לכם תלמידיכם ברכה,

לבריאות, לאושר, למזל והצלחה,
ומצטרף למברכים, ומרים לכבודכם ּכֹוס,

כותב שורות אלה -
אטינגר עמוס 

מופע לגמלאי
ארגון המורים 

בבתי הספר 
העל-יסודיים ובמכללות
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מורים לחינוך גופנישרון גול, גיל סגל

מופע לגמלאי
ארגון המורים 

בבתי הספר 
העל-יסודיים ובמכללות

קבוצת כדורשת 
ארגון המורים
נגב

קבוצת ב בבאר-שבע  הוקמה   2015 אוקטובר  חודש 
יוסי  ידי  על  נגב  סניף   - המורים  ארגון  של  כדורשת 
אמסלם, רכז תרבות פנאי ונופש בסניף ומורה ותיק לחינוך 
ספר  מבתי  מורות   12 נרשמו  קצר  זמן  פרק  בתוך  גופני. 
תנ"ך,  ספרות,  מיוחד,  חינוך  להיסטוריה,  )מורות  באזור 
במהירות,  התגבשה  הקבוצה  גופני(.  וחינוך  תקשורת 
לוטשה  אמסלם  יוסי  של  אינטנסיביים  אימונים  ובעזרת 
ויכולת המשחק של הבנות התפתחה  הטכניקה האישית, 

והשתפרה ממשחק למשחק ומאימון לאימון.
בנגב,  עבודה  למקומות  בליגה  משתתפת  הקבוצה 

ומתאמנת אחת לשבוע באופן רציני ומסודר. 
המשחקים מתקיימים פעם בשבוע בימי ראשון ושני.

הפסדנו  בשניים  משחקים,  עשר  שנים  שוחקו  עתה  עד 
ובכל היתר ניצחנו במשחקים מרתקים

ומותחים. נכון למועד זה הקבוצה מדורגת במקום השלישי, 

כתבה וצילמה :דנה ינון, מנהלת הקבוצה

הקבוצות  )שבע  העליון  הפלייאוף  לשלב  אותה  שמוביל 
המדורגות במקומות הראשונים(.

של  ושמה  האזור,  ממפעלי  קבוצות   14 משחקות  בליגה 
ארגון המורים נגב, כבר מוכר בכל מפעל  הקבוצה שלנו, 

ומפעל.
יש לציין שמעבר להשגת המטרה הספורטיבית, התגבשה 
קבוצה חברתית איכותית, ולאימונים ולמשחקים מתלווים 
המשימה  את  שהופך  דבר  הזוג,  בני  וגם  המורות  ילדי 

למשפחתית כיפית.
הבנות אינן מוותרות על אימונים ומשחקים וגם בימי חורף 

קרים וגשומים הן באות חדורות
מוטיבציה ורצון ללמוד, להתקדם ולהצליח.

יש לציין שהבנות זוכות לתמיכה ועידוד של מזכיר הסניף, 
שלמה חדד, שאף מגיע למשחקים

ומתרגש עם הבנות מהאווירה הספורטיבית ומהניצחונות.

שאני אעשה ספורט?
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מוָפעים

אנו רוצים לספר לכם בכמה מילים על הפרויקט שלנו. 
נתחיל בדיאלוג...

שמי בן כהן, האב - משורר, מוזיקאי ואמן יוצר. 
גל כהן הוא בני הבכור, בן 22, מוזיקאי לקוי ראייה/עיוור.

המופע "אב ובנו – דיאלוג" נולד בעקבות ההכרה שאני 
חייל,  כשהייתי  נפטר  הוא  ז"ל,  אבי  את  מכיר  אינני 
ובעקבות הידיעה שגל בני הבכור נולד עם לקות ראייה 

)R.P( ומאבד את מאור עיניו.
דרך הדיאלוג שלי עם בני גל נכתבו השירים והסיפורים 

המקוריים, הנוגעים בכל נקודה על קו החיים. 
שהשירים  בזמן  וגיטרה  בפסנתר  מנגנים  אנו  במופע 

מוצגים על מסך וערוכים בווידאו ארט. 
זהו מופע אינטראקטיבי יחד עם הקהל.

ואליה  קטנטנה,  אחת  בנקודה  מתחיל  תמיד  דיאלוג 
קו  קו...  שנוצר  עד   - אחת  ועוד  נקודה  עוד  מצטרפים 
דיאלוג...דיאלוג  נקודות  מאלפי  העשוי  קו  חיים,  של 
של הקשבה, התבוננות, אהבה, הגשמת חלום, משפחה, 

בדידות והורות. 
המופע הוא שליחות של העברת מסר הדיאלוג בין בני 
האדם, בין הורים לילדים, בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין 
אני"  הוא  ב"האחר  השאר  בין  מתמקד  והוא  הסביבה, 

ובהתמודדות מול החיים עם תקווה וכוח לנצח. 

מביטים  אנו  והסיפורים  השירים  של  הדיאלוג  דרך 
באנשים ומעבירים להם את המסר שאפשר גם אחרת 
ובייחוד  בעיות,  ולפתור  להכיר  אפשר  הדיאלוג  ושדרך 
ההתמודדות  ודרך  גל  של  הסיפור  דרך  המסר  מועבר 

שלו בחיים. 
בו  שהצופים  במובן  עיניים,  פוקח  המופע  למעשה, 
הופכים להיות לחלק מהדיאלוג ובהמשך לשגרירים של 

העברת המסר ושל ה"מתנות" שהם מקבלים במופע.
המופע מתאים לכל גיל ולכל חתך אוכלוסייה. 

"אב ובנו – דיאלוג" מופיעים לפני: תלמידים ובני נוער, 
הורים, צוותי הוראה ועוד.

המקומות שבהם אנחנו מופיעים הם בתי ספר, מתנ"סים, 
בתי אבות, קתדרות, כנסים, חברות הייטק, בתים פרטיים 

ועוד. 
"בדיאלוג בחשיכה רואים לפעמים יותר ממה שנדמה" 

"אנחנו עשירים בלב וברוח" 
בן וגל כהן 

אב ובנו – דיאלוג 
להזמנות: טלפון 052-3200651, 052-2806935  

  father.son1968@gmail.com :כתובת דוא"ל
FACEBOOK חפשו אותנו בפייס בוק – אב ובנו

בן כהן

"אב ובנו – דיאלוג" 

ּ
ּ
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רמה: קשה
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6 8 1
2 7

ַּּּמתכון ַהחֶדש

אוזני המן
בצק:

3 כוסות קמח לבן
200 גרם חמאה רכה

1 כף תמצית וניל
1 כפית אבקת אפייה

חצי כוס סוכר
קורט מלח

ביצה

מילוי:
חצי כוס חלב
1 כפית דבש

חצי כוס סוכר
1/2 כוס אגוזי מלך 

1 כוס פרג טחון טרי 130 גרם
גרידת לימון

ההכנה:
בצק: מערבבים את חומרי הבצק במיקסר למספר 
דקות עד קבלת בצק במירקם אחיד. עוטפים את 

הבצק ומכניסים למקרר למשך כשעה.
הסוכר  הדבש,  עם  החלב  את  מרתיחים  מלית: 
האגוזים  את  מוסיפים  קטן,  בסיר  והחמאה 

הטחונים, הפרג וגרדת הלימון עד לקבלת עיסה.
מקררים את המלית במקרר.

אותו  משטיחים  מהמקרר,  הבצק  את  מוציאים 
עיגולי  במרכז  עיגולים.  ומכינים  מערוך  בעזרת 
ליצירת  וסוגרים  מהמלית  מעט  מניחים  הבצק 
אוזני המן. מכניסים לתנור בחום של 180 מעלות 

למשך כרבע שעה.
מפזרים אבקת סוכר לקישוט.

מורה משפיע 
על הנצח; 

הוא לעולם לא יוכל 
לדעת היכן ההשפעה 

שלו נגמרת.
הנרי ברוקס אדאמס
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מורים המעוניינים לפרסם במדור הפנאי "למורים שלנו"
)תמונות, מתכונים, ביקורות וכו'( מוזמנים לשלוח למייל:

i r g u n p i c @ g m a i l . c o mלמֹורים שלנּו 

טלפוןחטיבהשם

054-6669298ארציטובה צרפתי 

050-4795126ארציקלאודיה כהן

 050-4049265חטיבה עסקית דן והשרוןרון גולן   

050-4049266חטיבה עסקית חיפה והצפון שמרית בן ששון

050-4049299חטיבה עסקית מרכז והשפלהאילן כרמי

050-4049338חטיבה עסקית ירושליםישי בודנשטין

054-6669378חטיבה עסקית ב"ש והדרום רפי אזולאי

לפרטים והצטרפות עומדים לרשותכם:

 הסכם פנסיה ייחודי 
לחברי ארגון המורים 

הניסיון והידע שלנו בטיפול בציבור המורים, אפשרו לנו להתאים תכנית מיוחדת המתאימה בדיוק לצרכים של 
המורים בישראל אשר כוללת הנחה משמעותית בדמי ניהול.

האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, 
המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. האמור לעיל בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה. האמור לעיל בלשון זכר מתיחס גם ללשון נקבה.

mmp@menoramivt.co.il   |  03-7552400  |  *2000 :למידע ולהצטרפות

אנו שמחים לבשר על שירות אשר במסגרתו מומחה מטעם  "מנורה מבטחים פנסיה וגמל" ייפגש אתך באופן 
אישי, ימחיש לך באמצעות מערכת ממוחשבת את תוכנית הפנסיה שלך, יסייע לך להבין את משמעות השינויים 

שחלים בתחום החיסכון הפנסיוני וכיצד לנצלם באופן מרבי.



טלפוןחטיבהשם

054-6669298ארציטובה צרפתי 

050-4795126ארציקלאודיה כהן

 050-4049265חטיבה עסקית דן והשרוןרון גולן   

050-4049266חטיבה עסקית חיפה והצפון שמרית בן ששון

050-4049299חטיבה עסקית מרכז והשפלהאילן כרמי

050-4049338חטיבה עסקית ירושליםישי בודנשטין

054-6669378חטיבה עסקית ב"ש והדרום רפי אזולאי

לפרטים והצטרפות עומדים לרשותכם:

 הסכם פנסיה ייחודי 
לחברי ארגון המורים 

הניסיון והידע שלנו בטיפול בציבור המורים, אפשרו לנו להתאים תכנית מיוחדת המתאימה בדיוק לצרכים של 
המורים בישראל אשר כוללת הנחה משמעותית בדמי ניהול.

האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, 
המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. האמור לעיל בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה. האמור לעיל בלשון זכר מתיחס גם ללשון נקבה.

mmp@menoramivt.co.il   |  03-7552400  |  *2000 :למידע ולהצטרפות

אנו שמחים לבשר על שירות אשר במסגרתו מומחה מטעם  "מנורה מבטחים פנסיה וגמל" ייפגש אתך באופן 
אישי, ימחיש לך באמצעות מערכת ממוחשבת את תוכנית הפנסיה שלך, יסייע לך להבין את משמעות השינויים 

שחלים בתחום החיסכון הפנסיוני וכיצד לנצלם באופן מרבי.

mailto:mmp@menoramivt.co.il


)1( ההלוואה תישא ריבית קבועה בשיעור ריבית החשכ"ל הידועה במועד החתימה על בקשת ההלוואה )ריבית החשכ"ל – שיעור ריבית על הלוואות לעובדי המדינה 
המתפרסם מעת לעת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר(. )2(ההלוואה תינתן למעבירי משכורת בגובה 4,000 ₪ ומעלה. )3(הלוואות בניכוי שכר יוענקו בכפוף לקבלת 
הפניה חתומה ע"י המעביד ובכפוף לקיום הסכם התקשרות מול הבנק ובהעברת משכורת לבנק. ההלוואות מיועדות ללקוחות פרטיים )לא עסקיים(, ויוענקו בכפוף 
לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. ההלוואות כפופות לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.fibi.co.il. פריים 
)P( – "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי ההלוואות 

או להפסיק להציען בכל עת. ההלוואות המוצעות למעבירי משכורת אינן מיועדות למחזור הלוואות קיימות.

קו ייעודי
למורים במוקד

 Call הבינלאומי
*5595  

הלוואה בריבית קבועה בשיעור ריבית 
החשכ"ל    )1(:

 סכום ההלוואה: עד 20,000 ₪
 תקופת ההחזר: עד 36 תשלומים חודשיים

 ריבית: ריבית החשכ"ל 1.01% )1( בלבד! 

 ללא התחייבות להעברת המשכורת!
נכון ליום 24.2.16 1.01%)1( לשנה בלבד! )ריבית מתואמת 1.0135% לשנה(

הלוואה בריבית משתנה לכל מטרה למעבירי 
משכורת )2(:

 סכום ההלוואה: עד 100,000 ₪
 תקופת ההחזר: עד 5 שנים

 ריבית: P+0.5% לשנה
נכון ליום 24.2.16 שיעור הריבית 2.1% לשנה )ריבית מתואמת 2.1203% לשנה(

הלוואה לכל מטרה בניכוי מהשכר למעבירי משכורת )3( :
 סכום ההלוואה: עד 100,000 ₪  תקופת ההחזר : עד 5 שנים  ריבית: P-0.5% לשנה

בלעדי! הבנק הבינלאומי בשיתוף עם ארגון המורים מציג:

ממשיכים את השנה
עם לוח חלק

הלוואות בתנאים ייחודיים לחברי ארגון המורים!

http://www.fibi.co.il/


מצורפים
דפי פרסום

נוספים

ארגון המורים לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המודעות/הפרסומים ו/או לטעויות שאירעו בתוכן המוצג בהם.
כל המסתמך על המודעה/פרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד.

כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.
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ENGLISH
Module D New Program in English Literature   

Anat Abarbanel & Tzvia Offenberg

הספר מותאם בתכניו לתוכנית ההלימה שפרסם משרד החינוך 
לקראת מועד קיץ 2016
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טלפון: 073-2550000
www.mikudim.co.il :רכס באינטרנט www.mikudim.co.il

הלינק הישיר שלך למיקודים

הלימודים  תוכנית  פי  על  כתוב   ,Module D Focus on Literature ,אנגלית בספרות  המיקוד  ספר 
המעודכנת לשנת הלימודים תשע"ו.

הספר כולל מגוון שאלות בנוסח שאלות הבגרות הספרותית באנגלית בכתב, ברמה של ארבע יחידות לימוד.

הספר מתאים לתלמידים אינטרניים ואקסטרניים, שלמדו יצירות ספרותיות על פי גירסה ב, Option 2. גירסה 
זו כוללת את היצירות הבאות:

  The Road Not Taken / Robert Frost (poem)
 Grandmother / Sameeneh Shirazie (poem)
 Count That Day Lost / George Eliot (poem)
 Thank You, Ma'm / Langston Hughes (short story)
 A Summer's Reading / Bernard Malamud (short story)
 The Treasure of Lemon Brown / Walter Dean Myers (short story)

לכל אחת מהיצירות מוצגות שאלות ברמות שונות, כפי שנדרש בבחינת הבגרות. השאלות מופיעות במקבצים 
המקיפים את כל היצירה.

LOTS – שאלות יסוד - Basic Understanding 	�

 HOTS - שאלות ניתוח והבנת משמעות היצירה – Analysis and Interpretations 	�

�	 Extended HOTS - שאלות ניתוח המתייחסות גם למיומנויות חשיבה

היצירה   על  שהשפיעו  והאירועים  המחבר  של  חייו  לקורות  המתייחסות  שאלות   -  Bridging Text and Context 	�

הספרותית כפי שהם משתקפים בה.

בסוף החוברת שלושה נספחים המסייעים בהכנה לבחינה:
•  נספח הכולל תשובות אפשריות לכל אחת מהשאלות. התלמידים יכולים להיעזר בנספח כדי לוודא שהבינו כל יצירה 
לאשורה וענו בצורה הולמת.  •  נספח המפרט את כל מיומנויות החשיבה הדרושות לניתוח השאלות.  •  נספח המכיל 

מושגים ספרותיים בליווי דוגמאות. הכרת המושגים חיונית להצלחה בבחינה.

על המחברות:
ענת אברבנאל היא מורה לאנגלית בחטיבה העליונה בבית ספר תיכון. היא עבדה כמחנכת וכמרכזת אנגלית, וכן עסקה 
בהנחיית מחשבים ובהוראת תקשורת מחשבים בחברת Cisco. היא עוסקת בכתיבת ספרי לימוד באנגלית ובפיתוח תוכניות 

לימודים למגוון גילים ורמות.
צביה אופנברג היא מורה לאנגלית בחטיבה העליונה בבית ספר תיכון. בעלת תואר MA. היא עבדה כמחנכת, כמרכזת 
מקצוע האנגלית וכיועצת להקמת מרכזים לאנגלית, וכן עסקה בהנחיה מטעם הטכניון בתוכניות לשיפור הוראת האנגלית 

במגזר הדרוזי. היא עוסקת בכתיבת ספרי לימוד באנגלית ובפיתוח תוכניות לימודים למגוון גילים ורמות.

מיקוד 2016
New Program in English Literature

Module D - Option 2

שאלון 016115
לתלמידים אינטרניים

שאלון 414
לתלמידים אקסטרניים
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Option 2
Focused Bagrut Practice

מיקוד 2016מיקוד 2016מיקוד 2016
ENGLISH

Module D New Program in English Literature   

Anat Abarbanel & Tzvia Offenberg

הלימודים  תוכנית  פי  על  כתוב   ,Module D Focus on Literature ,אנגלית בספרות  המיקוד  ספר 
המעודכנת לשנת הלימודים תשע"ו.

הספר כולל מגוון שאלות בנוסח שאלות הבגרות הספרותית באנגלית בכתב, ברמה של ארבע יחידות לימוד.

הספר מתאים לתלמידים אינטרניים ואקסטרניים, שלמדו יצירות ספרותיות על פי גירסה א, Option 1. גירסה זו 
כוללת את היצירות הבאות:

 The Road Not Taken / Robert Frost (poem)
 Count That Day Lost / George Eliot (poem)
 Introduction To Poetry / Billy Collins (poem)
 Thank You, Ma'm / Langston Hughes (short story)
 Mr. Know-All / Somerset Maugham (short story)
 The Treasure of Lemon Brown / Walter Dean Myers (short story)

לכל אחת מהיצירות מוצגות שאלות ברמות שונות, כפי שנדרש בבחינת הבגרות. השאלות מופיעות במקבצים 
המקיפים את כל היצירה.

LOTS – שאלות יסוד - Basic Understanding 	�

 HOTS - שאלות ניתוח והבנת משמעות היצירה – Analysis and Interpretations 	�

�	 Extended HOTS - שאלות ניתוח המתייחסות גם למיומנויות חשיבה

היצירה  על  שהשפיעו  והאירועים  המחבר  של  חייו  לקורות  המתייחסות  שאלות   -  Bridging Text and Context 	�

הספרותית כפי שהם משתקפים בה.

בסוף החוברת שלושה נספחים המסייעים בהכנה לבחינה:
•  נספח הכולל תשובות אפשריות לכל אחת מהשאלות. התלמידים יכולים להיעזר בנספח כדי לוודא שהבינו כל יצירה 
לאשורה וענו בצורה הולמת.  •  נספח המפרט את כל מיומנויות החשיבה הדרושות לניתוח השאלות.  •  נספח המכיל 

מושגים ספרותיים בליווי דוגמאות. הכרת המושגים חיונית להצלחה בבחינה.

על המחברות:
ענת אברבנאל היא מורה לאנגלית בחטיבה העליונה בבית ספר תיכון. היא עבדה כמחנכת וכמרכזת אנגלית, וכן עסקה 
בהנחיית מחשבים ובהוראת תקשורת מחשבים בחברת Cisco. היא עוסקת בכתיבת ספרי לימוד באנגלית ובפיתוח תוכניות 

לימודים למגוון גילים ורמות.
צביה אופנברג היא מורה לאנגלית בחטיבה העליונה בבית ספר תיכון. בעלת תואר MA. היא עבדה כמחנכת, כמרכזת 
מקצוע האנגלית וכיועצת להקמת מרכזים לאנגלית, וכן עסקה בהנחיה מטעם הטכניון בתוכניות לשיפור הוראת האנגלית 

במגזר הדרוזי. היא עוסקת בכתיבת ספרי לימוד באנגלית ובפיתוח תוכניות לימודים למגוון גילים ורמות.

מיקוד 2016
New Program in English Literature

Module D - Option 1

טלפון: 073-2550000
www.mikudim.co.il :רכס באינטרנט

שאלון 016115
לתלמידים אינטרניים

שאלון 414
לתלמידים אקסטרניים

www.mikudim.co.il

הלינק הישיר שלך למיקודים

M
od

ul
e 

D
 o

pt
io

n 
1  

  2
01

6 
וד

יק
מ

A
na

t A
ba

rb
an

el
 &

 T
zv

ia
 O

ffe
nb

er
g

Option 1

הספר מותאם בתכניו לתוכנית ההלימה שפרסם משרד החינוך 
לקראת מועד קיץ 2016

Focused Bagrut Practice

מיקוד 2016מיקוד 2016מיקוד 2016

נעמי רייבשטיין  •  עמוס גואז

ביולוגיה
נושאי ליבה

החדשה  הבחינה  לתוכנית  מותאם   ,70% תוכנית   - בביולוגיה  הבגרות  לבחינת  ההכנה  ספר 
שפרסם משרד החינוך לקראת הבגרות במועד קיץ 2016.

הספר מיועד לתרגול ולחזרה לקראת הבגרות לתלמידי 5 יח"ל בביולוגיה, בנושאי הליבה בלבד, 
בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים. הספר מתאים לנבחנים בשאלון 043381.

 
יתרונות הספר:

הספר מקיף את כל חומר הלימוד הנדרש בנושאי הליבה לבחינת הבגרות בביולוגיה, מועד קיץ 2016, על  	�

פי תוכנית 70%.
הספר מאגד בתוכו את כל חומר הלימודים, ויכול לשמש כספר עזר לימודי לאורך כל השנה. 	�

הספר מדגיש את הנושאים הבאים: רמות ארגון, יחס שטח פנים לנפח, התאמה בין מבנה לתפקוד ושמירה  	�

על ההומאוסטזיס - הכול בהתייחסות לשלושת נושאי הליבה.
הספר מכיל שאלות תרגול רבות ומגוונות, הן סגורות והן פתוחות, המלוות בתשובות ובהסברים. בשאלות  	�

מודגשים הנושאים וההיבטים החשובים בכל נושא, והן מאפשרות העמקה בחומר, יישומו והפנמתו.
הספר כתוב בשפה ברורה וקולחת, המסייעת לתלמידים בהבנת החומר ומקלה את הלימוד. 	�

 
על המחברים:

עמוס גואז. מורה לביולוגיה, לביוטכנולוגיה ולביו-רפואה. בעל תואר שני במדעי החקלאות מטעם האוניברסיטה 
העברית. בעל ותק של יותר מ-20 שנה בהוראה וכ-20 שנות ותק בהכנה לבגרות בביולוגיה.

נעמי רייבשטיין. מורה לביולוגיה. בעלת תואר שני בביולוגיה מטעם האוניברסיטה העברית. בעלת 28 שנות 
ותק בהכנה לבגרות ו-32 שנות ותק בהוראה. בודקת בחינות בגרות זה 15 שנים. בעלת ניסיון בכתיבת חומרי 

לימוד. כתביה פורסמו באתר מורי הביולוגיה ובעלון מורי הביולוגיה, והוצגו בכנסים למורי ביולוגיה.

מיקוד 2016

ביולוגיה

הכנה ותרגול לבגרות

מיקוד 2016מיקוד 2016מיקוד 2016
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טלפון: 073-2550000
www.reches.co.il :רכס באינטרנטwww.mikudim.co.il

הלינק הישיר שלך למיקודים

שאלון
043381

ב-40% הנחה

הספר תואם לתוכנית ה-70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, 
כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשע"ו

לשון 

אזרחות

אנגלית

פיזיקה

ביולוגיה היסטוריהכימיה

גיאוגרפיה

תנ"ך ספרות

עברית לערבים - 
ידע לשון

סוציולוגיה פסיכולוגיה

הכנה ותרגול לבגרות

מיקודמיקודמיקוד מצליחים בבגרות
ספרי תרגול והכנה 

לקראת בגרות קיץ תשע"ו - 2016

www.mikudim.co.il www.reches.co.ilטל': 073-2550110 ˆˆ

ניתן להשיג מיקודי קיץ 2015 המתאימים לקיץ  2016 במקצועות:

לשון ב', לשון לעולים ב', היסטוריה, היסטוריה לממ"ד, תנ"ך, ספרות, 

אזרחות, סוציולוגיה, כימיה, ביולוגיה, תנ"ך מורחב )5 יח"ל(, ספרות מורחב )5 יח"ל(

http://www.reches.co.il/
http://www.mikudim.co.il/
http://www.mikudim.co.il/
http://www.mikudim.co.il/
http://www.mikudim.co.il/
http://www.mikudim.co.il/
http://www.reches.co.il/
http://www.mikudim.co.il/


ב- 40% הנחה
דיגיטלית
לרכישה גם
במהדורה

 בני גורן  -  שאלונים 801-807

 שאלונים 803-807

3 5 8 0 2 ן  ו ל שא ל שא  ו נ י  פ ל ל  ו ג תר ת  ו ר ב ו 3ח 5 8 0 1 ן  ו ל שא ל שא  ו נ י  פ ל ל  ו ג תר ת  ו ר ב ו ח

הכנה ותרגול לבגרות

מיקודמיקודמיקוד מצליחים בבגרות
ספרי תרגול והכנה במתמטיקה 
לקראת בגרות קיץ תשע"ו - 2016

www.mikudim.co.il www.reches.co.ilטל': 073-2550110 ˆˆ

שאלון 803

דוגמא לכרטיס מיקודטיוב

Knowledge to People

Powered by

Ono Academic College

בני גורן
שאלון 804

בני גורן

הכנה ותרגול לבגרות קיץ תשע"ד

מתמטיקה

שאלון 35804 )4 יחידות לימוד(

מבחני מתכונת
*הספר כולל קישורי 

* סרטוני וידאו של פתרונות מלאים לכל המבחנים. 
לרכישה בנפרד
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קטלוג מבצעים
אביב תשע״ו 2016

נוספים במעמד 
החיוב

10%
הנחה

מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 03-5117227, פתוח 24 שעות ביממה2

מחיר מיוחדמחיר צרכןגודל סדיןתיאור פריטמס׳ פריט

ספאריקרוז
209 379₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים723

219 399₪ 120/200₪סט למיטה וחצי 3 חלקים 824

299 529₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 925

309 549₪ 180/200₪סט זוגי 4 חלקים 1026

379 689₪ 160/200₪סט 5 חלקים1127

מחיר מיוחדמחיר צרכןגודל סדיןתיאור פריטמס׳ פריט

קייטיקניה
189 359₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים14

269 499₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 25

329 599₪ 160/200₪סט 5 חלקים36

דגם קרוז 100% כותנהדגם קנייה 50% כותנה | 50% פוליאסטר

דגם ספארי 100% כותנה  דגם קייטי 50% כותנה | 50% פוליאסטר



מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 03-5117227, פתוח 24 שעות ביממה3

מחיר מיוחדמחיר צרכןגודל סדיןתיאור פריטמס׳ פריט

טיפני
209 379₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים12

219 399₪ 120/200₪סט למיטה וחצי 3 חלקים 13

299 529₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 14

309 549₪ 180/200₪סט זוגי 4 חלקים 15

379 689₪ 160/200₪סט 5 חלקים16

מחיר מיוחדמחיר צרכןגודל סדיןתיאור פריטמס׳ פריט

מארוסול
209 379₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים1720

299 529₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 1821

379 689₪ 160/200₪סט 5 חלקים1922

דגם סול 100% כותנה 

דגם מארו 100% כותנה 

דגם טיפני 100% כותנה

מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 03-5117227, פתוח 24 שעות ביממה4 4

מחיר מיוחדמחיר צרכןגודל סדיןתיאור פריטמס׳ פריט

מרינהרוזאמיליריףמאלי
269 499₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים2832364045

289 519₪ 120/200₪סט למיטה וחצי 3 חלקים -41--29

369 699₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 3033374246

389 729₪ 180/200₪סט זוגי 4 חלקים 34384347-

439 889₪ 160/200₪סט 5 חלקים3135394448

דגם אמילי 100% כותנה סאטןדגם ריף 100% כותנה סאטןדגם מאלי 100% כותנה סאטן

דגם מרינה 100% כותנה סאטןדגם רוז 100% כותנה סאטן

שמיכת קיץ אגטה
 מעטפת %100 כותנה סרוקה סאטן 

מילוי פוליאסטר 

מס׳ 
פריט

מחיר גודלתאור פריט
צרכן

מחיר 
מיוחד

150/200329179מוקה 103.1

150/200329179טורקיז103.2

200/220449239מוקה104.1

200/220449239טורקיז104.2



מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 03-5117227, פתוח 24 שעות ביממה5
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מחיר גודל סדיןתיאור פריטמס׳ פריט
צרכן

מחיר 
מיוחד

טורינו ורודטורינו אפורורונה
199 499₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים495255

299 699₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 505356

339 729₪ 180/200₪סט זוגי 4 חלקים 57--

409 889₪ 160/200₪סט 5 חלקים515458

מחיר גודל סדיןתיאור פריטמס׳ פריט
צרכן

מחיר 
מיוחד

קנזספלורנסרפאלדייגו
179 379₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים59626568

249 549₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 60636669

339 689₪ 160/200₪סט 5 חלקים61646770

דגם טורינו ורוד 100% כותנה סאטן דגם טורינו אפור 100% כותנה סאטן דגם ורונה 100% כותנה סאטן 

דגם פלורנס 100% כותנה דגם דייגו 100% כותנה  דגם קנזס 100% כותנה דגם רפאל 100% כותנה 

מבצעים מיוחדים
100% כותנה סאטן  ורונה

מבצעים מיוחדיםמבצעים מיוחדיםמבצעים מיוחדיםמבצעים מיוחדיםמבצעים מיוחדיםמבצעים מיוחדיםמבצעים מיוחדים

מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 03-5117227, פתוח 24 שעות ביממה6 6

מחיר מיוחדמחיר צרכןגודל סדיןתיאור פריטמס׳ פריט

אלזה 
פינק

מלחמת מכוניות
הכוכבים

מיקי 
קיס

מיקי 
סיטי

189 379₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים7173747678

199 399₪ 120/200₪סט למיטה וחצי 3 חלקים 72-757779

דגם אלזה פינק
100% כותנה 

דגם מכוניות
100% כותנה 

דגם מלחמת הכוכבים
100% כותנה 

דגם מיקי קיס
100% כותנה 

דגם מיקי סיטי
100% כותנה 

דגם היי מיקי
100% כותנה

דגם הלו מיני
100% כותנה

דגם עננים פו
100% כותנה

סט תינוק
סדין 140/63 וציפה 100/150. 100% כותנה

80 היי מיקי  |  81 הלו מיני  |  82 עננים פו

₪ 99
במקום 199 ₪

בקניית מצעי דיסני בלבד

מגבת חוף מתנה!
בקניית סט מצעים לילדים 

מבית דיסני ל-700 הרוכשים הראשונים

מגבת תינוק 
דגם  פוקס-שועל / לויתן 

500 גרם למ"ר 

מס׳ 
פריט

מחיר גודלדגם
צרכן

מחיר 
מיוחד

69 139₪ 100/120₪פוקס שועל119

69 139₪ 100/120₪לויתן120

  שמיכת דיסני תינוק          שמיכת דיסני ילדים
שמיכות ילדים קוילט גודל: 150/200            שמיכות תינוק קוילט גודל: 100/150  
מעטפת 100% כותנה מילוי פוליאסטר           מעטפת 100% כותנה מילוי פוליאסטר  

86 אלזה פינק | 87 מכוניות | 88 מלחמת הכוכבים

₪ 129
במקום 299 ₪

83 היי מיקי | 84 הלו מיני | 85 עננים פו

₪ 99
במקום 199 ₪



מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 03-5117227, פתוח 24 שעות ביממה8
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שרות לקוחות
03-5117227

הרכבי 
הסטים:

פתוח 24 שעות ביממה
www.kitan.co.il

לבן  1

בורדו   2

לבן  1

שמנת   2

דגם לוגו 530 גרם למ"ר. 100% כותנהדגם RS 650 גרם למ"ר. 100% כותנה

מגבת מטבח דגם  ספיר 
מארז 5 יחידות בצבעים: שמנת, לבן, 

כחול, אדום ומוקה. 100% כותנה 

שטיח אמבט דגם  שניל 
100% כותנה 

שטיח אמבט דגם  פלורין 
100% כותנה 

מחיר מיוחדמחיר צרכןגודלמס׳ פריט

11250/100₪ 89₪ 49

11375/150₪ 169₪ 87

מחיר מיוחדמחיר צרכןגודלמס׳ פריט

11450/90₪ 69₪ 39

11570/140₪ 129₪ 59

מס׳ 
פריט

מחיר מיוחדמחיר צרכןגודל

69 ₪ למארז130 ₪ למארז11640/70

מס׳ 
פריט

מחיר גודל
צרכן

מחיר 
מיוחד

11750/70₪ 94₪ 49

מס׳ 
פריט

מחיר גודל
צרכן

מחיר 
מיוחד

11850/70₪ 80₪ 39

אפור  3

כחול   4
אינדיגו   

בז׳  3

פוקסיה  4

בז׳  5

שמנת  6

ורוד בייבי  5

תכלת  6

מוקה  2 אפור  1

ירוק  7
בקבוק   

כחול דיו  7

כחול רויאל לבן3   1 שמנת ורוד בייבי4   2

מחיר מיוחדמחיר צרכןגודללבן/אדום/סגול/אפור מלנ׳ז/כחול ג׳ינס/אפור כההפריטמס׳ פריט

79 159₪ ₪ ליח׳90/200סדין ג׳רסי בודד 100% כותנה121

89 169₪ ₪ ליח׳120/200סדין ג׳רסי בודד 100% כותנה122

99 189₪ ₪ ליח׳160/200סדין ג׳רסי בודד 100% כותנה123

109 199₪ ₪ ליח׳180/200סדין ג׳רסי בודד 100% כותנה124

119 229₪ ₪ ליח׳200/200סדין ג׳רסי בודד 100% כותנה125

29 64₪ ₪ ליח׳50/70ציפית בודדת 100% כותנה126
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סט מצעים למיטה זוגית 
(4 חלקים) כולל:

 1 סדין עם גומי למיטה זוגית
1 ציפה לשמיכה זוגית 220/200 ס"מ

2 ציפיות לכריות 50/70 ס"מ

סט תינוק:
גודל סדין: 
 140/63
ציפה: 

100/150ס"מ

סט מצעים זוגי כפול עם 2 ציפות נפרדות 
(5 חלקים) כולל:

 1 סדין עם גומי למיטה זוגית 160/200
1.ציפות לשמיכות יחיד 200/150 ס"מ

2 ציפיות לכריות 50/70 ס"מ

סט מצעים יחיד (3 חלקים) כולל: 
1 סדין עם גומי 90/200 ס"מ 

1 ציפה לשמיכת יחיד 150/200 ס"מ
1 ציפית לכרית 50/70 ס"מ

סט מצעים למיטה וחצי (3 חלקים) כולל: 
1 סדין עם גומי  למיטה וחצי 120/200 ס"מ 

1 ציפה לשמיכת יחיד 150/200 ס"מ
1 ציפית לכרית 50/70 ס"מ

אספקה עד 16 ימי עבודה• 

המבצע בתוקף עד ה- 31/5/16 או עד • 
גמר המלאי

ברכישה מעל 199 ₪ המשלוח חינם• 

דמי טיפול ושילוח 29 ₪ ללא תלות • 
בכמות הפריטים

4 תשלומים ללא ריבית והצמדה• 
בקניה מעל 649 ₪ 8 תשלומים ללא • 

ריבים והצמדה
הסטים הזוגיים כוללים 2 ציפיות בלבד• 
התמונות להמחשה בלבד ט.ל.ח. • 
מלאי מינימום 9,000 פריטים• 

נוספים במעמד כיתן טלפון לבירורים 24 שעות ביממה 03-5117227
החיוב

10%
הנחה

מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 03-5117227, פתוח 24 שעות ביממה8
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שרות לקוחות
03-5117227

הרכבי 
הסטים:

פתוח 24 שעות ביממה
www.kitan.co.il
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שטיח אמבט דגם  פלורין 
100% כותנה 

מחיר מיוחדמחיר צרכןגודלמס׳ פריט

11250/100₪ 89₪ 49

11375/150₪ 169₪ 87

מחיר מיוחדמחיר צרכןגודלמס׳ פריט

11450/90₪ 69₪ 39

11570/140₪ 129₪ 59

מס׳ 
פריט

מחיר מיוחדמחיר צרכןגודל

69 ₪ למארז130 ₪ למארז11640/70

מס׳ 
פריט

מחיר גודל
צרכן

מחיר 
מיוחד

11750/70₪ 94₪ 49

מס׳ 
פריט

מחיר גודל
צרכן

מחיר 
מיוחד

11850/70₪ 80₪ 39

אפור  3

כחול   4
אינדיגו   

בז׳  3

פוקסיה  4

בז׳  5

שמנת  6

ורוד בייבי  5

תכלת  6

מוקה  2 אפור  1

ירוק  7
בקבוק   

כחול דיו  7

כחול רויאל לבן3   1 שמנת ורוד בייבי4   2

מחיר מיוחדמחיר צרכןגודללבן/אדום/סגול/אפור מלנ׳ז/כחול ג׳ינס/אפור כההפריטמס׳ פריט

79 159₪ ₪ ליח׳90/200סדין ג׳רסי בודד 100% כותנה121

89 169₪ ₪ ליח׳120/200סדין ג׳רסי בודד 100% כותנה122

99 189₪ ₪ ליח׳160/200סדין ג׳רסי בודד 100% כותנה123

109 199₪ ₪ ליח׳180/200סדין ג׳רסי בודד 100% כותנה124

119 229₪ ₪ ליח׳200/200סדין ג׳רסי בודד 100% כותנה125

29 64₪ ₪ ליח׳50/70ציפית בודדת 100% כותנה126

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3

3

4
4
4
4

4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

סט מצעים למיטה זוגית 
(4 חלקים) כולל:

 1 סדין עם גומי למיטה זוגית
1 ציפה לשמיכה זוגית 220/200 ס"מ

2 ציפיות לכריות 50/70 ס"מ

סט תינוק:
גודל סדין: 
 140/63
ציפה: 

100/150ס"מ

סט מצעים זוגי כפול עם 2 ציפות נפרדות 
(5 חלקים) כולל:

 1 סדין עם גומי למיטה זוגית 160/200
1.ציפות לשמיכות יחיד 200/150 ס"מ

2 ציפיות לכריות 50/70 ס"מ

סט מצעים יחיד (3 חלקים) כולל: 
1 סדין עם גומי 90/200 ס"מ 

1 ציפה לשמיכת יחיד 150/200 ס"מ
1 ציפית לכרית 50/70 ס"מ

סט מצעים למיטה וחצי (3 חלקים) כולל: 
1 סדין עם גומי  למיטה וחצי 120/200 ס"מ 

1 ציפה לשמיכת יחיד 150/200 ס"מ
1 ציפית לכרית 50/70 ס"מ

אספקה עד 16 ימי עבודה• 

המבצע בתוקף עד ה- 31/5/16 או עד • 
גמר המלאי

ברכישה מעל 199 ₪ המשלוח חינם• 

דמי טיפול ושילוח 29 ₪ ללא תלות • 
בכמות הפריטים

4 תשלומים ללא ריבית והצמדה• 
בקניה מעל 649 ₪ 8 תשלומים ללא • 

ריבים והצמדה
הסטים הזוגיים כוללים 2 ציפיות בלבד• 
התמונות להמחשה בלבד ט.ל.ח. • 
מלאי מינימום 9,000 פריטים• 

נוספים במעמד כיתן טלפון לבירורים 24 שעות ביממה 03-5117227
החיוב

10%
הנחה

http://www.kitan.co.il/
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)1( ההלוואה תישא ריבית קבועה בשיעור ריבית החשכ"ל הידועה במועד החתימה על בקשת ההלוואה )ריבית החשכ"ל – שיעור ריבית על הלוואות לעובדי המדינה 
המתפרסם מעת לעת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר(. )2(ההלוואה תינתן למעבירי משכורת בגובה 4,000 ₪ ומעלה. )3(הלוואות בניכוי שכר יוענקו בכפוף לקבלת 
הפניה חתומה ע"י המעביד ובכפוף לקיום הסכם התקשרות מול הבנק ובהעברת משכורת לבנק. ההלוואות מיועדות ללקוחות פרטיים )לא עסקיים(, ויוענקו בכפוף 
לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. ההלוואות כפופות לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.fibi.co.il. פריים 
)P( – "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי ההלוואות 

או להפסיק להציען בכל עת. ההלוואות המוצעות למעבירי משכורת אינן מיועדות למחזור הלוואות קיימות.

קו ייעודי
למורים במוקד

 Call הבינלאומי
*5595  

הלוואה בריבית קבועה בשיעור ריבית 
החשכ"ל    )1(:

 סכום ההלוואה: עד 20,000 ₪
 תקופת ההחזר: עד 36 תשלומים חודשיים

 ריבית: ריבית החשכ"ל 1.01% )1( בלבד! 

 ללא התחייבות להעברת המשכורת!
נכון ליום 24.2.16 1.01%)1( לשנה בלבד! )ריבית מתואמת 1.0135% לשנה(

הלוואה בריבית משתנה לכל מטרה למעבירי 
משכורת )2(:

 סכום ההלוואה: עד 100,000 ₪
 תקופת ההחזר: עד 5 שנים

 ריבית: P+0.5% לשנה
נכון ליום 24.2.16 שיעור הריבית 2.1% לשנה )ריבית מתואמת 2.1203% לשנה(

הלוואה לכל מטרה בניכוי מהשכר למעבירי משכורת )3( :
 סכום ההלוואה: עד 100,000 ₪  תקופת ההחזר : עד 5 שנים  ריבית: P-0.5% לשנה

בלעדי! הבנק הבינלאומי בשיתוף עם ארגון המורים מציג:

ממשיכים את השנה
עם לוח חלק

הלוואות בתנאים ייחודיים לחברי ארגון המורים!

http://www.fibi.co.il/
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