
 שלום רב,
 

 ט"דרושים מורים לתשע

 כאן - ח "מורים שמעוניינים בשעות עבודה נוספות מוזמנים לשלוח קו

  הרשימה דינאמית ומתעדכנת מידי יום. המצורפת. ברשימהלבתי הספר 

 מורים לשנה זו. 16נכון להיום חסרים 

 כאן -מנהלים / רכזים שמעוניינים להתווסף לרשימה 

 

 מורים מובילים בחט"ב

  חט"בהוראה בבמסגרת השתלמות מורים מובילים נחקרו חלופות שונות ל

 כאן –סרטון תוצרים  לרווחת קהילת המורים. Python Turtleבאמצעות מודול וכן הוכנו תוצרים 

 כאן -קטעי הקוד בבלוג חטב 

 בית ספרי. הזמינו אותנו, נשמח להגיע. Python Day ממליצים להשתמש בחומרים וליצור

 

MicroPython 

 והתאמתו לחט"ב. ythonPicroM ט נחקור את ”בתשע

 .מורים שמעוניינים להיות שותפים לתהליךצא הודעת רישום מסודרת עבור ת

 המסייעים לפיקוח בנושא. לאלכס ברזין ולאסף עמיראני רוצה להודות 

 

 האקדמיה של סיסקו

 םתלמידיהאקדמיה של סיסקו: במסגרת שיתוף פעולה עם חברת סיסקו, מורים יכולים לרשום את 

לקורסי העשרה ולימוד מתוקשבים במגוון נושאים לרבות, לימוד מבוא לאבטחת מידע, האינטרנט של 

 .כאן בבלוג חטב. הנחיות על הרישום לאקדמיה ופרטים נוספים, זמינים פיתוןדברים ושפת ה

 

 צפון-מרכז-כנס פתיחת שנה דרום

 זה עתה סיימנו את כנסי ימי העיון לקראת שנת הלימודים הקרובה.

 ימי העיון התקיימו במספר מוקדים: צפון, מרכז ודרום. 

 מורים אשר פקדו את אחד מכנסי ימי העיון וכיבדו אותנו בנוכחותם. 180 -ברצוננו להודות לכ

במסגרת יום העיון נסקרו עיקרי השינויים בתוכניות הלימודים, הצגנו את תוכנית הניסוי המתוכננת "מבוא 

כנית ההשתלמויות השנתית הצפויה, הצגנו תוצרים " בכיתה ח', תפיתוןלאלגוריתמיקה באמצעות שפת 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MnHBywAAR0-KUcVV2oi6hDwQlbKkvo35x02wWID4gLs/edit#gid=1204079538
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MnHBywAAR0-KUcVV2oi6hDwQlbKkvo35x02wWID4gLs/edit?usp=sharing
https://goo.gl/forms/y1gVFJxqY0SxxDAh2
https://drive.google.com/file/d/1jI6agAT-6pbrg3gcpp0gqEjz8lFWF1CD/view?usp=sharing
http://blog.csit.org.il/MyBlog.aspx?BlogID=29&PageID=1994&node=1994
https://micropython.org/
http://blog.csit.org.il/MyBlog.aspx?BlogID=29&PageID=2000&node=2000&Vol=-1


 של השתלמות מורים מובילים, ועוד.

 כאן -מצגת יום העיון 

 

 ה, מספר דגשים:בפתחה של שנת הלימודים, הבאה עלינו לטוב
 

 (עברית/ערבית/אנגלית) 'סקראצ –כיתה ז 

 ר."בחינת המפמ אין שינוי בתכנית הלימודים / מבנה

 בסמכות המורה לבחור את הסביבה עבור תלמידיו.

 כאן–נים בבלוג בדף כנית הלימוד, בחינת מפמ"ר לדוגמא ועוד, זמיפירוט של ת

 (ותודה רבה לעמליה!) כאן –חומרים של עמליה אפל 

 

 תכנית ניסוי –כיתה ז 

o  כאןכל מורה המעוניין ללמד בתוכנית נדרש להירשם בטופס ההרשמה. 

o  ומראש מהפיקוח לצורך לימוד התוכנית.  אישור בכתבל להמתיןיש 

  2.10עד  מייל קבלה או דחייה לתכנית ישלח למורים שהגישו בקשה

o כאןכנית הלימוד, בחינת מפמ"ר לדוגמא ועוד, זמינים בבלוג בדף פירוט של ת. 

 

 תכנות צד לקוח – חכיתה 

 ר."בחינת המפמ אין שינוי בתכנית הלימודים / מבנה

 כאן -נים בבלוג בדף , זמיועודבחינת מפמ"ר לדוגמא תכנון שנתי, כנית הלימוד, פירוט של ת

 

 אלגוריתמיקה באמצעות שפת פיתון – חכיתה 

o .אין צורך בקבלת אישור מפורש מהפיקוח אך יש להירשם לתוכנית לצורך בקרה ומעקב 

o  כאןכל מורה המעוניין ללמד בתוכנית נדרש להירשם בטופס ההרשמה . 

o בחינת מפמ"ר לדוגמא תכנון שנתי,כנית הלימוד, פירוט של ת , 

 .כאןנים בבלוג בדף , זמיחוברת תרגילים לתלמיד

 הדגש על אלגוריתמיקה, טיפוסי נתונים ומבוא לגרפיקה

 ( לאורך הלמידהpython turtleשילוב ספרייה גרפית )

 הוראה חווייתית באמצעות תכנות מונחה אירועים

 בבלוג תכנית הלימודים בתכנית הניסוי קישור

 בבלוג לתכנון שנתי בתכנית הניסוי קישור

 אבבלוג לבחינת מפמ"ר לדוגמ קישור

 בבלוג לדף עזר לתלמיד בבחינת המפמ"ר קישור

 לרישום תכנית הניסוי לשנת הלימודים הקרובה קישור

http://blog.csit.org.il/MyBlog.aspx?BlogID=29&PageID=1944&node=1974/1944
http://blog.csit.org.il/MyBlog.aspx?BlogID=29&PageID=1710&node=467/1710&Vol=-1
https://goo.gl/forms/6FmnIUmNIwwlTV113
http://blog.csit.org.il/MyBlog.aspx?BlogID=29&PageID=1685&node=1685&Vol=-1
http://blog.csit.org.il/MyBlog.aspx?BlogID=29&PageID=620&node=620
https://goo.gl/forms/6VauZ7UP4C2k27DB3
http://blog.csit.org.il/MyBlog.aspx?BlogID=29&PageID=1975&node=1975&Vol=-1
http://blog.csit.org.il/UpLoad/FilesUpload/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%94%d7%97%60-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%94%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%aapython-%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%98-.pdf
http://blog.csit.org.il/UpLoad/FilesUpload/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99-%d7%97-%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99(0).pdf
http://blog.csit.org.il/UpLoad/FilesUpload/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99-%d7%97-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%aa%d7%9e%d7%a4%d7%9e%d7%a8%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%90.pdf
http://blog.csit.org.il/UpLoad/FilesUpload/%d7%93%d7%a3%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%9c%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93-%d7%a9%d7%a4%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f.pdf
https://goo.gl/forms/ueB8DlRqCw98y3fw2


 באמצעות שפת פיתון מבוא לסייבר – טכיתה 

 זוהי תכנית חובה לכלל תלמידי ט' –החל משנה"ל תשע"ט 

 ר."בחינת המפמ אין שינוי בתכנית הלימודים / מבנה

 כאן - נים בבלוג בדףבחינת מפמ"ר לדוגמא ועוד, זמיתכנון שנתי, כנית הלימוד, פירוט של ת
 כאן -חומרי הלימוד של עמליה 

 

 בלוג חטב

 כאןהתווספו לאחרונה לבלוג. תכנים רבים 

 כל תוכן חדש שהתווסף מסומן באופן בולט כדי להקל על הניווט והחיפוש.

 

 תאריכי בחינות המפמ"ר

 כאן –תאריכי בחינות מפמ"ר לשנת תשע"ט מופיעות בבלוג חטב 

 כאן –בקשת דחייה  במקרים חריגים 

 

 השתלמויות מורים

 מורים. 150 -כ הםהשתלמויות והשתתפו ב 7השנה התקיימו בחט"ב 

  אנו מברכים את המורים החדשים ואת המורים המתחדשים מידי שנה.

 צפון –אלגוריתמיקה באמצעות שפת פיתון 

 מרכז –אלגוריתמיקה באמצעות שפת פיתון 

 דרום –אלגוריתמיקה באמצעות שפת פיתון 

 ירושלים –אלגוריתמיקה באמצעות שפת פיתון 

 מרכז -השתלמות מורים שלא מתחום הדעת 

 השתלמות מורים מובילים

 השתלמות מורים חדשים

 

 מורים מפגש

 .ט"בתשעז' שלימדו תכנית לימודים חדשה  התקיים מפגש עם המורים

על הקשיים וההצלחות וקיבלנו המלצות  שהובילו בתשעח את התכניתבמהלך המפגש שמענו מהמורים 

 .אמצו להגיע באמצע חופשת הקיץ תודה רבה לכל המורים שהת להמשך הדרך.

, זיו יהלום, עמליה אפל, אירית סעדון, משה ניסים, וינשטייןאריק , ליאת כרמון, קובי בובליל, אסף אמיר

מני עבודי וריקי  חגית כהן, ,עופר גלעדי, משה כהן, אפרת שנהב, רותם מלאכי, עבאס נימאן, גיא אלרם

 יפה.

http://blog.csit.org.il/MyBlog.aspx?BlogID=29&PageID=1411&node=1411
http://blog.csit.org.il/MyBlog.aspx?BlogID=29&PageID=1692&node=1411/1692&Vol=-1
http://blog.csit.org.il/MyBlog.aspx?BlogID=29&PageID=1994&node=1994
http://blog.csit.org.il/MyBlog.aspx?BlogID=29&PageID=1677&node=1677
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSxvPi0PaXfrNyevt-jkAvB-4RgONDLnVrwfzofsc06nu39g/viewform


 מקצוע, מוקד נוספות ניתן לפנות אלינו באמצעות פורום מורי חט"ב באתרוהבהרות לשאלות 

 , atuda.cs.middleschool@gmail.com באימייל העתודה:

   (. כאן) מדעי המחשב בחט"ב –הסגורה של המורים  Facebook-או בקבוצת ה

  בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

 חט"בפיקוח וצוות  רחל פרלמן

  
 
 

 
 

mailto:atuda.cs.middleschool@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1626511817617478/?ref=bookmarks

