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 דבר המנהלת הכללית, הגב' מיכל כהן                                               - הקדמה 
 

 יקרים, מנהלים, מפקחים ושותפים מורים, ה

מערכת החינוך פועלת בעולם דינמי ומתפתח, עולם מאתגר המזמין את כולנו להסתכלות 
 הערכה.-למידה-מחודשת על תהליכי ההוראה

  

ללמידה המשמעותית יש חשיבות רבה ביחס לתפיסת הלמידה ולמענים הייחודיים הנדרשים 
של  עמידה בקצב ולצרכיםללומדים, לזמינותו ולנגישותו של מקור הידע, לסביבת הלמידה, ל

 העידן הנוכחי.

 " שלפניכם נכתב 4102 וגוסטא -מסמך "אבני דרך ללמידה משמעותית 

בשיח מתמשך אתכם: תלמידים, מורים, מדריכים, מנהלים, הורים, ומפקחים; נציגי מטה, 
מחוזות, רשויות, בעלויות, ראמ"ה, אבני ראשה, אקדמיה, ארגוני מורים ועוד. השיח התקיים 

ובה העיניים" ועסק בבירור התפיסה החינוכית שנמצאת בבסיס הלמידה ובדרכי היישום ב"ג
 שלה  ואיפשר גיבוש מסמך ייחודי, עכשווי, אחר. מסמך המציג את הרכיבים הבאים:

 
 כוכב הצפון שלנו

המסמך מציג מדיניות ברורה ומקיפה של התפיסה שנמצאת בבסיס הלמידה המשמעותית. 
תפיסה שלמה על רצף . היא מציגה כוכב הצפון המשותף שלנוות מהווה את יהמדינ

 התפתחותי של כל שלבי הגיל, של מגוון המגזרים ותוך התייחסות לאוכלוסיות השונות. 

 עולם של הזדמנויות

המסמך מציג בתמצות היבטים שונים ביחס לתפיסה החינוכית, ולצידם הוא מציע עולם רחב 
כלים שפותחו בתהליך שהתחלנו. כלים המוצעים לכלל של הזדמנויות, כיוונים, המלצות ו

 הצוותים באמצעות קישורים להרחבה ולהעמקה.  

 הקול הייחודי שלך

כל אחד מכם לסלול את השביל המתאים לו, לבנות את התכנית היישומית את המסמך מזמין 
הייחודית לו בהתייחס לתפיסות ולעקרונות שהוצגו במסמך לצד החוזקות והאתגרים 

 יחודיים לו.הי

 וזוהי רק ההתחלה...

אינטרקטיבית וידידותית ומזמין אתכם להגיב, להציע, להאיר לאור  המסמך מוצג בצורה
(, 4102בחודש טבת תשע"ה )דצמבר ההתנסות. אנו נמשיך ונעדכן אותו בהתאם, ורק 

 רשמי ללמידה משמעותית.יפורסם המסמך המתגבש ויהווה מסמך 

 
ולקדם למידה משמעותית המזמנת התנסויות מאתגרות  אני מזמינה אתכם להמשיך

במרחבים מגוונים, להמשיך להעמיק ולהרחיב את הלמידה המשמעותית וליישמה בתחומים 
 שונים, באופנים מגוונים ובמעגלים הולכים ומתרחבים.

 
 מיכל כהן

  המנהלת הכללית 

 

 

 חזרה לתוכן העניינים
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 א. החזון1

 ובקידומו לחברת מופתבהפיכתה  ך תהיה גורם משמעותי בהתחדשותה של החברה הישראלית,מערכת החינו
   .האישי והמקצועי של כל פרט

 1ק חזרה לראש פר
 ב. התפיסה החינוכית1

 כלפיוגישתם ועל תפיסותיהם  לומדיםכישוריהם של העל  ,ערכיהםעל על ידיעותיהם,  השפעה רבהמערכת החינוך ל
לומד סקרן, בעל תחושת  פתחהחינוך תמערכת ש חשובבכלל. לאור זאת,  למידה והשכלה ערכי יסוד בחברה וכלפי
מטרות יר להגדמסוגל ה , לתרבותו ולאורחות חייו,שלו מודע לתהליכי הלמידהלומד ה ;מסוגלות עצמית גבוהה

בחברה לאורך החיים המשתלב בבגרותו  למידה ויעדים אישיים וחברתיים ולפעול למימושם; לומד בעל יכולת
 .חברת מופתכ החברה בישראלשל  עיצובהתורם להומעורב וכאדם פעיל 

גיבש משרד החינוך ומתוך היכרות עם השונות הרבה בין ובתוך מוסדות החינוך  תפיסה חינוכית זוכדי לממש 
 . ה י"בבכל שלבי הגיל מהגן עד כית לקידום למידה משמעותיתכוללת מדיניות 

רעיוני, פדגוגי ומבני בתהליכי החינוך, ההוראה, הלמידה וההערכה, בתכניות מגדירה כוכב צפון מדיניות ה
כל אחד ממוסדות החינוך של היערכות הכירה בחשיבות דיניות ממהעם זאת ו  הלימודים ובסביבת הלמידה

 בהתאם לתמונת המצב הייחודית לו.

 יםאת הלומד והמלמד, מגביר יםמערבתהליכים הדה המכוונים להעמקה, למי-מעודדת תהליכי הוראהמדיניות ה
דיניות מהעם זאת . להישגים גבוהים לפרט ולחברה ,לאורך זמן ,יםמביאואת הרצון ללמידה  יםררעניין והנעה, מעו

ק לנקודות החוזהתייחסות תוך ולהתקדם בו צר את השביל הייחודי לו יזמינה את כל אחד ממוסדות החינוך לימ
 .21 -מאה ה, בהקשרים רחבים, המותאמים לאתגרי הולאתגרים של הלומדים והמלמדים במוסדו

תלמידים,  רחב ככל האפשר בין השותפים:דיאלוג מקצועי מוסדית תוך ההיערכות ה מאמינה בחשיבותמדיניות ה
עודד חשיבה, ת ,וניםניתוח נתונים שונים ומגו לאור אבחון היערכות תושתת עלה. רשותו פיקוחמורים, הורים, 

ית תכנית יתווכחלק מה . כל זאתשיפורדורשות מקומיות הזירות האודות התובנות  חילוץלתכנון ודיאלוג מתמשך 
קהילות מקצועיות )כגון: ומנגנונים  מבנים של ושיפור הבנייה, תכנון המושתתת על תהליכיעבודה מוסדית 

  . נייה של תהליכי הדרכה(הבו לומדות, מבנים ארגוניים, ארגון מערכת השעות
  1חזרה לראש פרק 

 הנחות היסוד בדבר מהות הדעת שבבסיס הלמידה המשמעותית ג. 1
 בתפקודם הלמידה והחיפוש אחר משמעות מהווים צורך אנושי :אנשים הם סקרנים מטבעם . 
 במסגרת פעילות גומלין חברתית.  ומעורבותמתרחש תוך כדי התנסות ה הלמידה היא תהליך אישי 
  תומך אקלים חיוביורות ושליטה יח ה שלולתחושאנשים לומדים באופנים שונים וזקוקים למרחב של בחירה . 
  השגה.-ותנבאנשים מיטיבים ללמוד כאשר הם מקבלים על עצמם מטרות מאתגרות ועם זאת 
 רגשות מעודד למידה משמעותית רחבה.  השילוב בין הבניית ידע לבין בירור ערכים, תפיסות, עמדות ו 
 משמעותית למידה מחוללי תנאים בקידום חשוב תפקידלאתגרים ולשגרות , הלמידה לסביבת ,לצוות החינוכי . 

  1חזרה לראש פרק 

 . תמורות בחברה והשפעתן על מערכת חינוךד1
 מידע, בשינויים של הצפהב מציאות מאופיינת. הבקצב מהיר מערכת החינוך פועלת במציאות דינאמית המשתנה

 דיגיטלית.הטכנולוגיה ביניהן הו טכנולוגיות בהתפתחויות ,למידע ובנגישות הידע מקורות של ההיררכי במבנה
משתנה, התעסוקה העולם הבאים לידי ביטוי בין השאר בתרבותיים -שינויים חברתייםמציאות כוללת גם ה
ערעורן של תפיסות עולם מסורתיות, בבהגירה ממגוון מדינות ותרבויות, דשים של משפחות, התפתחות מבנים חב
מובילים כל אלה מגזרים חברתיים ועסקיים ועוד. כקהילות וכפרטים, כ ברצון להיות מעורבים ולהשפיעשינויים ב

  חינוך להתאים את עצמן למציאות המשתנה.האת מערכות 

  1חזרה לראש פרק     .החינוכי על פני כל הרצף למימושהאבני דרך צד לקים הבאים תוצג המדיניות בפר
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 ענייניםהחזרה לתוכן 

 

 

  א. אודות הלמידה המשמעותית 2

מעורר שאלות, מאתר מקורות מידע, מעבד  לומדלמידה משמעותית היא תהליך אישי של הבניית ידע שבמהלכו ה
   בהקשר של יחסי גומלין.נטי לו וומידע ויוצר ידע חדש הרל

 התנסויות של מגוונים היבטים מערבת שהיא תוךשל הלומדים והמלמדים  נפשם בנימי נוגעתדה משמעותית למי
מיצוי פוטנציאל  מאפשרת זו למידה, יצירתיות ואחרות. יותתאמנו, גופניות, ערכיותחברתיות,  שכליות, רגשיות,

 .רכיהםונותנים מענה לצשלומדים ובנושאים שמעניינים את ה העמקהו חווית צמיחה והתפתחות ,אישי ומצוינות

במרחבים והיא מתקיימת  בתוך יחסי גומלין עם הסביבהאצל הלומד והמלמד מתרחשת  למידה משמעותית
בספרייה, בבית, בכיתה, בחצר בית הספר, בפינות המשחקים, , הםבבית הספר ומחוצה לבגן הילדים,  שונים:

 .ליאהדיגיט במרחבובאתרים שונים  בקהילה,במשפחה, בתנועת הנוער, 

יה הפסיכולוגית של הלמידה משלימות זו את זו, משפיעות זו החוויה הפדגוגית והחוובתהליכי למידה משמעותית 
 .על זו ומעצימות זו את זו

 ,נדרשת מכל השותפים הסתכלות מחודשת על מרכיבים רבים ,כדי להבטיח למידה משמעותית ולהשיג את מטרותיה
תהליכי הלמידה, ההוראה וההערכה, תכניות הלימודים, ההתארגנות אפיוני הלומדים,  מטרות הלמידה, :ביניהם

 . במהלך חייהם המקצועיים בתהליכי הפיתוח המקצועילפני כניסתם להוראה ו הצוותיםהכשרת והמערכתית 

 2חזרה לראש פרק 

 

 

   ב. מטרות הלמידה המשמעותית   2

  21-ות המשתנה במאה ההנדרשות לתפקוד במציאלומדים בעלי כשירויות ומיומנויות לטפח  

  ,חדוות למידה ותשוקה לדעת תוך זימון חוויות רגשיות, חברתיות וקוגניטיביותלקדם הישגים 

 עולים ועוד(עם צרכים מיוחדיםהשונים )מחוננים, מצטיינים,  לתת מענה מותאם למגוון הצרכים של הלומדים , 

 בתהליך הלמידה המשמעותיתתפים שובין כלל ה, הוקרה והעצמה שיח של אמון חיללהנ  

 לפתח תחושת ים שיאפשרו הלמידה ולתת להם מענתהליך את מעכבים או ה הגורמים המקדמים לזהות את

 מימוש עצמי מסוגלות ו

 לעודד את הלומדים להיות מעורבים בכיתה, בבי"ס, בקהילה ובחברה ולקדם חברת מופת 

 

 2חזרה לראש פרק 
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 משמעותית הג. מרכיבי הלמידה 2

  למידה משמעותית מושתתת על שלושה מרכיבים מרכזיים המתקיימים בו זמנית:
 
  רך ללומד ולחברהע

 לחברה כאשר: חיונית לאדם והיא ובעלת ערך כלמידה משמעותית נתפסת 
 , נותנים מענים לצרכים הקוגניטיביים, וויה חיוביתים חלמידה והתכנים מספקהתהליכי 

הזהות, מאפשרים בירור וגנונות למידה מגוונים, מזמנים חיזוק נותנים ביטוי לסהרגשיים והחברתיים, 
הבנה, העמקה ויישום של  מעכבים בתהליך הלמידה, מפתחיםאו  תפיסות ביחס לגורמים מקדמים

 ים תוצאות חיוביות והישגים גבוהים לפרט ולחברה.ומניב תיוליטה במיומנותוך ש הנלמד
 
  עורבות הלומדמ

 למידה משמעותית מערבת את הלומדים בתהליך הלמידה הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי ומזמנת להם
 ללומדיםשניתנת לידי ביטוי בכך   מעורבות באההבמעגלים שונים תוך חיזוק תחושת המסוגלות. פעילה התנסות 

חירת דרכי ב, בובביצוע תהליכי למידה העלאת יוזמותב, הלמידה שותפים פעילים בתהליך להיות ההזדמנות
 עם ערכי בית הספר.ובהזדהות ו ובקבלת בעבודה בצוות, בהצגת תוצרים, במתן משובהלמידה, 

 
 לוונטיות ללומדר

מותאמים ה יןרעיונות מאתגרים, מסקרנים, מעוררי עניבמסרים ובכנים, מזמנת עיסוק בת למידה משמעותית
לכישוריו, לתחביביו לעולמו הרגשי, , הלומדם, לצורכי מיידע קודניסיון ולהיא קושרת את הנלמד ל. לומדל

 .וכחלק מחברהכפרט  ולצרכיולעיסוקיו ו
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 
 2חזרה לראש פרק 

 להרחבה

 

             הקליקו  -                           מדיניות הלמידה המשמעותית   

  

   הקליקו  -                        מסמך הלומד, המלמד ומה שביניהם 

 

 "?הקליקו  -                     עלון "ועל למידה משמעותית דיברנו   

 

 הקליקו  -    )במסגרת המסע הווירטואלי(   מודלים מצולמים יישומיים 

 הקליקו  -                 לדעת                                          ב תכנית לל 
 
  הקליקו  -שילוב ערכים בתחומי הדעת                  מערכית ללתכנית 

 

http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/med.docx
http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/halomedHamelamed.doc
http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/halomedHamelamed.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/183296/32.doc
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/LemidaMashmautit/HaMasa/DafMassaVirtualy.htm
http://levladaat.org/content/1
http://levladaat.org/content/1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/chinucherky.htm
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 ית קהילתית התפתחות אישית ומעורבות חברתד. 2
 הקליקו  התפיסה:   

 הקליקו – על יסודיחינוך ה,  בהקליקו – יסודיבחינוך ה נוספים:דגשים    

 
 קיף וכולל התייחסות למרכיבים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים ערכיים. תהליך הלמידה המשמעותית מ

 חברתית קהילתית.המעורבות העל אישית והביחידה זו יושם דגש על מרכיב ההתפתחות 
  

 התפיסה

ים מרכזי יםמרכיב יםמהוווההתנסות למידה הליך התבו מעורבותתפיסת הלומד את מסוגלותו העצמית לצד 
 "לפתח את אישיות הילד והילדה, :(2222)  מטרות החינוך הממלכתיב. כפי שניתן לראות כבר המשלימים זה את זה

החיים חיים של איכות ושל מלוא יכולתם כבני אדם  צות אתלמאת יצירתיותם ואת כישרונותיהם השונים, 
כבד את הוריו לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המ ..ת..משמעו

לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל ... תו, את זהותו התרבותיתואת משפחתו, את מורש
תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי 

 במדינת ישראל".
 
  ,ודות כוחותיו ויכולותיו של הלומד להתנהל בעולםהמלווה בשיח מתמשך אחברתית התנסות במעורבות ה

ומסייעת לו להיות  הלומד תורמת לגיבוש זהות . המעורבותשלו הערך והמסוגלות העצמיתמעצימה את תחושת 
מסוגל לפעול באופן , קשוב לאחר, ערני לסובב, אכפתילהיות עת ובה ב ו, ליכולותיו, לערכיו, לעמדותיומודע לנטיותי

 לחברה ולמדינה. ואחריותתחושת שייכות מתוך וף פעולה עם אחרים שיתבעצמאי ו
 

 רלאפש חשוב, להיות מעורב ולהשפיע על המוטיבציהושת המסוגלות הלימודית והחברתית ועל תחכדי להשפיע 
לומד להרגיש שר לפתאשמעורבות . למידה תוך התנסות פעילה במעורבות חברתית במוסד החינוכי ובקהילה

. כל זאת חשוב ותמגוונאוכלוסיות למול  םונישפיע בנושאים שכמם ות תחושת מסוגלות כתורחוומשמעותי, ל
. דיאלוג שיאפשר לחלץ קהילהובובין הלומד לעמיתיו בקבוצה  דתוך דיאלוג מתמשך בין המבוגר ללומעשה ישי

 .שיתרמו למימושו העצמי ולתרומתו לסביבה ולחברהתובנות אודות התהליך 
 
זהות א. : הבאים מרכזייםהמוקדים חשוב לשים דגש על השל הלומד ומעורבותו החברתית  והתפתחותם ודיקב

ניהול  ,ויסות רגשיב. ; חיפוש משמעותלמודעות הופיתוח  ועם ערכיי היכרות עם עצמיבדגש על  עצמית ומשמעות
תפקודו תוך בדיקת  אתלכוון את התנהגותו וונהל את עצמו, לווסת את הרגשתו בדגש על היכולת ל והכוונה עצמית

הגיל, עם תקשורת עם בני המשפחה, עם קבוצת ובין אישית כשירות ג. ; ובחירה ביניהן האפשרויות העומדות בפניו
יכולת לבצע את משימות החיים מתוך מוטיבציה בדגש על ה פנאיו תפקודי למידהד.  דמויות סמכות, עם חברים

התמודדות  ה.  והמחויבות לחברה את ערך העצמי תמחזקהועל גיבוש תחושת משמעות בחיים  המשפיעה פנימית
 התנהלות עמו. ו כגורם מאייםהנתפס זיהוי האירוע בדגש על  סיכון ומשבר ,לחץמצבי עם 

 

להתפתחות אישית הזדמנויות מגוונות  מתן וירה המשרה ביטחון, יחסי אמון ואכפתיות,ואל תוך יצירת וכה
ותורם נתרם הלומד להיות של ליכולתו המתייחסות רמות התפקוד לאמות מותולמעורבות חברתית, הזדמנויות ה

  מתוך תחושת חוזק ומסוגלות.
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 2חזרה לראש פרק 
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 חינוך היסודיבדגשים נוספים 

 חשוב: בבתיה"ס היסודיים חברתיתהמעורבות האישית וההתפתחות המימוש כדי לאפשר 

 ביצוע התפקידל יםהנדרשוהמיומנויות ר ללומדים התנסות במילוי תפקיד תוך למידת עולם התוכן אפשל. 

 .במסגרות שונותושעות הפרטניות ה, מפתח הל"ב, כישורי חיים-מסגרת שעת חינוךהתהליך ייעשה ב

  עגלתורנות, ועדות כיתתיות; במ -במעגל הכיתתי מתרחבים: למידה וההתנסות במעגלים הולכים ולזמן      
 שכונה, בקהילה.התנדבות בועדה; במעגל הקהילתי: ושותפות במועצה, חברות בספרי: הכיתה כוועדה, -הבית

 במעורבות כן ערכיים ודיון בסוגיות העוסקות חשיפה לתחומי תו -מישור הקוגניטיבי ב :שלושה מישוריםלפעול ב
 נסות במעורבות חברתית במעגלים שוניםהת -מישור ההתנסותי ב חברתית תוך נקיטת עמדה ערכית מנומקת.

   .הפרט והקבוצה ברמתטיפוח מיומנויות וכשירויות  - מישור ההתנהגותיבו ,תוך ליווי
 ערנות לסובב, יחס רציני לתפקיד, ביצוע המשימות : חריותא -מילוי תפקיד  הנגזרים מעצםהתפקודים  לטפח את

יוזמה: ; שנקבעה לתפקיד, ביצוע המשימות בעקביותהתמדה: השלמת מלוא התקופה ; הנדרשות מבעל התפקיד
-ביןהתקשורת הוהעלאת רעיונות חדשים לקידום התחום במסגרתו פועלים, ביצוע פעולות לקידום התחום 

 .שיתוף פעולה עם בעלי התפקיד הנוספים ,אחריםאישית: פעילות תוך התחשבות בצרכים וברגשות 
 הקשיים שחוו את מכבד ולעבד עמם את ההצלחות ועמם דיאלוג לנהל , ללוות את בעלי התפקיד באופן קבוע

 אחריות ומכוונות להעצמת תחושת המסוגלות.  ,נתינה :כמו ,בתהליך מילוי התפקיד תוך חיזוק ערכים
 2חזרה לראש פרק 

 טיבות עליונות(חב)בחטיבות ביניים ובחינוך העל יסודי דגשים 

 חשוב: בבתיה"ס העל יסודייםחברתית המעורבות האישית וההתפתחות הפשר מימוש כדי לא

 השונות להתפתחות פיתוח של התכניות " המהווה מעורבות חברתיתהתפתחות אישית ו"תכנית לפעול בהתאם ל

   ( service learningלמידה מתוך שירות )ת גישבולבגרות החברתית,  מחויבות אישיתזהות ערכית, ללאישית, 

 שזורים זה בזהשלהן כשהם  מרכיביםת השלושמימוש קדם את ל :   

בימי מוקד, בסמינרים, בשעת חינוך ובתחומי : להרחבת הידע בתחומי ההתנסות המעשיתעיונית למידה א. 

הקהילה ומאפייניה, היכרות עם אישיות וחברתיות, -מיומנויות אישיות, בין טיפוחתחומי עניין, בדגש על הדעת  

 .וקידום יזמות אישית וקבוצתית של תלמידיםרכי הכלל  ורכי הפרט לצוקהילה, חיבור בין צבשל הפרט מקומו 

חניכה של מורה עם קבוצה קטנה  ישמפג באמצעותעיבוד ההתנסות ושל רפלקציה  תהליכים מובנים של ב. ליווי 

 .רפלקטיבי שמקדם את הלמידה האישיתלצורך עיבוד 

עשה ללא יתרומה לאחר )למעט המשפחה הפרטית(, תשתאפשר ילתי משמעותי בשירות קה מעשיתהתנסות ג. 

 עשה ברצף לאורך שנת הלימודים ותכלול מערךיגמול חומרי, תופעל בהתאם לנוהל האישור וההסדרה, ת

 .במקום ההתנסות -ליווי לתמיכה וללתפקיד,  לומדלהכשרת ה

צעירה פעילות  תרבותית, מסלולי מנהיגות חונכות אישית וקבוצתית, פעילותאות להתנסות אישית: דוגמ

בתי ב, עזרה ר אחרים ובקהילה. עמיתים בקהילההדרכה בתנועות נוער, חונכות בבתי ספחברתית וירטואלית, 

דוגמאות להתנסות קבוצתית: ארגון אירועים  שירות חירום והצלה.הרונים, ום, צאבות, גמ"חים, מעונות י

    פיתוח אתריםנושאים חברתיים, עבודה בחקלאות, ום חינוכיים, הקמת מרכזי למידה, קיד

  שאירמהוהשעות מסגרת ציג את המ", "תכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתיתלמתווה לפעול בהתאם 

  ועוד. זמןארגון ה, להתנסות , התחומיםגמישות פדגוגית ביחס לבחירת מקומות ההשמהלמרחב 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2חזרה לראש פרק 

  

 להרחבה

 הקליקו  -    כנית מעורבות חברתית ביסודי ת   
  
    הקליקו -      תפקיד לכל תלמיד  

 

  הקליקו - תכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית  בעל יסודי 

 
                הקליקו  -                         מוקדים מרכזיים להתפתחות  

 

http://meyda.education.gov.il/files/noar/tochmeoravut.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/Cheshvan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/TochniyotHvratiyot/meoravut_rashi/TafkidLtalmid.htm
http://meyda.education.gov.il/files/noar/tochmeoravut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/noar/tochmeoravut.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/KishureiHaimLeYesody.htm
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 ותפקודיודמות הלומד  - 3רק פ
 הקליקו   -            א. מאפייני דמות הלומד 3

    הקליקו  -    21-ב. תפקודי הלומד במאה ה3

 חזרה לתוכן עניינים                                                                                                                     

 

 לומדא. מאפייני דמות ה3

 בעל: לומדמערכת החינוך שואפת לפתח דמות של 

 להכיר, לדעת, להבין, להצטיין, להשתלב בעולם ולהשפיערצון  ,נטלקטואליתאי סקרנות 

  להגדיר יעדים ולפעול למימושם ותמסוגל; בעל , לתרבותו ולאורחות חייושלומודעות לתהליכי הלמידה  

 איתור מידע ועיבודו, לשאול שאלות, לעשות אינטגרציה של מקורות מידע, ל כישורים, מיומנויות ואסטרטגיות

 21-במרחב התקשורתי של המאה העון טיעונים, להעריך מידע באופן ביקורתי ולנהל את הלמידה לט

  באופן יצירתיולביטוי עצמי תחושת מסוגלות ורצון למימוש יכולותיו  

 לקבל על עצמו תפקידים ולמלאם באחריות, בהתמדה ובמסירות  ונותונכ ותמעורב 

  תוך אינטראקציות עם סביבתוולעבוד בצוות  נהל שיח מכבד, ללקשור קשרים חברתייםיכולת 

 3חזרה לראש פרק 

 ב. תפקודי הלומד3
התפקודים המוצגים להלן, הינם מיצוי חלקי כדי לטפח את דמות הלומד יש לזמן למידה המקדמת מגוון תפקודים. 

ם מציגים את ההיבטים המרכזיים  תוך התחשבות של מאגר התפקודים הנדרשים לצמיחתו של הפרט. עם זאת  ה

בתנאים התפתחותיים ובתנאי התוכן, הלמידה וההתנסות אליהם נחשפים הלומדים על פני הרצף החינוכי 

 במסגרות השונות. 

הלוחות הבאים מציגים מתווה מנחה למגוון כשרים, נטיות ואסטרטגיות שעל הצוות החינוכי לטפח בתהליכי 

פני רצף המתפתח מהקונקרטי למופשט, מהקרוב לרחוק, מטיפול במידע מצומצם וממוקד לידע   על למידה-ההוראה

הלומדים לצורך קידומם במסגרת תהליכי למידה, הוראה  תפקודי אתחשוב שצוותי החינוך ימפו  מקיף ומעמיק ועוד.

 והערכה בכיתה, בקבוצות הלמידה, בבית הספר ובקהילה.  

 : תפקוד קוגניטיבי1לוח 

 פקוד קוגניטיבית

לבצע מגוון תפקודי למידה וחשיבה מרמת הזיהוי והזיכרון ועד לרמות של יישום, ניתוח סינתזה והערכה.  הלומדשל  תיכולמתייחס ל

הלומד יפתח את כישוריו לחשיבה ביקורתית, יצירתית וחדשנית במשולב עם עיסוק מעמיק  בתכנים הנלמדים.  כישורים אלה 

ע ולביצוע תהליכים שכליים המעניקים משמעות לנלמד  סביב תהליכי הבנה, פרשנות, קישור למושגים ותופעות חיוניים להבניית יד

 שוני,  שאילת שאלות והתמודדות עם פתרון בעיות תוך יישום הנלמד במצבים מגוונים.

 ויישום הנלמד הבנה

דוגמאות 

 ,למידה תהליכיל

 והערכה הוראה

 מורהברמת 

 הבחירה ובנושאי הלימודים בתכנית שהוגדר ידעה בסיסה מעמיקה של בנתנסויות להמזמן ה 

 במשולב עם תכנים לימודיים שונות ברמות חשיבה פיתוחזמן מצבים למ   
    מזמן מצבים המעודדים לשאול ולחקור, לפתור בעיות, לבנות מודלים, לעבוד על פרויקטים 

 ונות מזמן התנסויות המאפשרות לבטא את יישום הנלמד בדרכים ש  

 לביצוע מגוון תפקודי חשיבה מרמת הזיהוי לרמות יישום, ניתוח  רלוונטיות התנסויות  מזמן
  והערכה

דוגמאות 

 לביצועים

 לומדברמת 

  בסביבה, מבין כיצד הם מתקשרים  םביטוייהמכיר את המושגים, הנושאים, התופעות ובוחן את
שאים נוספים הן מתחום הנלמד לידע קודם שנלמד, בוחן את ההקשרים המגוונים ביחס לנו

 יום -בבית הספר והן מחיי יום

 מפרש ידע שנלמד, מציג דוגמאות הממחישות את התופעה המושג/הנושא 

  מצבים חדשים באותו בתחום ובתחומים נוספיםבמיישם, מנתח ומעריך את הנלמד 
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  ביקורתית חשיבה 

דוגמאות 

 ,למידה תהליכיל

 והערכה הוראה

 מורהברמת 

  שאול שאלות ביקורתיות ופוריותלמאפשר 

 ח טיעונים מנומקים ומבוססי נתוניםוסינהלומד מתנסה ב םזמן מצבים בהמ 
 המידע מקורות אמינות את בחוןפועל לפיתוח היכולת ל  
  לעובדות דעות בין אבחנה פיתוחמאפשר הזדמנויות לדיונים במהלכם מושם דגש על  

 עמדה וגיבוש התבוננות מפרספקטיבות שונות ,מוסרי שיפוטמן דיונים מגוונים ומעודד זמ 
דוגמאות 

 לביצועים 

 לומדברמת 

  

 שאלות ביקורתיות/מעמיקות/פוריות המעוררות תהייה לגבי תופעות/נושאים שואל 

 מקורות אמינות את בוחן, שנשאלו השאלות על לענות אפשר בעזרתו מהלך ומבצע מתכנן 
 עובדהל דעה בין מבחין, בהם והנכלל המידע

 ובוחר ביניהן באופן מושכל החלטות קבלת לצורך חלופותמגוון  חןבו 

 מנסח טיעונים מנומקים ומבוססי נתונים, מגבש עמדות ערכיות מנומקות ומיישמם 
 יצירתית  חשיבה 

דוגמאות 

 ,למידה תהליכיל

 והערכה הוראה

 מורהברמת 

  מקוריים רעיונות העלאתמעודד 
  ורלוונטית יצירתית בדרךפתרונות ובהעלאת  בעיות בזיהוי התנסותמאפשר  
 דרכים במגוון וקבוצתי אישי ביטוי מעודד   

דוגמאות 

 לביצועים

 לומדברמת 

 חקר   , מעלה רעיונות מגוונים, רלבנטיים ומקוריים במהלך משחק, שיח, יצירה 

  ומציע פתרונות יצירתיים לניהולה באופן מקדםלקופסה מזהה בעיה, בוחן אותה מחוץ 
 במגוון דרכים  ה אישיים וקבוצתייםלמיד תוצריחדשניות, מציג  דרכיםמגוון ב מועצ את טאמב

 מקוריות וחדשניות

 
 : תפקוד מטה קוגניטיבי2לוח 

 תפקוד מטה קוגניטיבי

על ם  ותהליכיהעל למידתו באמצעות  חשיבה על משמעות הידע, ולנווט את  ולחשוב על חשיבת הלומדשל מתייחס ליכולת 

שיפור לובקרה התורמים לקידום המודעות ללמידה ו ויסות, תכנון, ניטורתהליכי הפעלת משתמש  הלומד, תוך  בהןהאסטרטגיות 

 מתמשך של תוצאותיה.   

 חשיבה על חשיבה

דוגמאות 

 ,למידה תהליכיל

 והערכה הוראה

 מורהברמת 

 רדנפ בלתי כחלקהכוללים ניטור, הערכה ומשוב  רפלקטיביים חשיבה תהליכי שילובפועל ל 
  משימות מביצוע

 פועל לשילוב שפת החשיבה בשיח הכיתתי 
  ,"מתי" במזמן למידה מפורשת של אסטרטגיות חשיבה ותהליכי חשיבה ועיסוק מפורש ב"איך"

 בהם  ובשימוש"למה" בו

 את משתף את הלומדים בהערכת הלמידה בעזרת מחוונים המפרשים את מטרות הלמידה ו
 רמות הביצוע שלה

  ללומד הערך שיח עלו הצלחותה ניתוח בתהליכי תיונסוהתמזמן ללומדים 
    

דוגמאות 

 לביצועים 

 לומדברמת 

 הקבוצה חברי ושל שלו התוצריםעל ו הלמידה תהליכי על רפלקציה מקיים 
 איך", "מתי" ו"למה" להשתמש תהליכי חשיבה תוך הבנה של בבאסטרטגיות חשיבה ו משתמש

 בהם 
  שלומעריך את תהליך הלמידה והתוצרים 

 רועבו ןובמשמעות הצלחות ניתוחמתנסה ב 
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הניהול: תפקוד הכוונה עצמית בלמידה ו3לוח   

 

  הניהולתפקוד הכוונה עצמית בלמידה ו

בחור את מטרות למידתו, להגדירן, לתכנן את תהליך הלמידה תוך ביסוסו על  תהליכי חשיבה ל של הלומדמתייחס ליכולת 

לצד פיתוח מוטיבציה פנימית גבוהה לגבי הנלמד והתאמת האסטרטגיות למטרות הלמידה  כל אלה קוגניטיביים.-קוגניטיביים ומטה

 לצורך השגתן בנסיבות משתנות. 

 הניהולהכוונה עצמית בלמידה ו

דוגמאות 

 ,למידה תהליכיל

 והערכה הוראה

 מורהברמת 

  טווח ותקצר מטלות באמצעות והערכתם ביצועם, השגתם תכנון, יעדים הצבת תרגולמעודד  
 ומיישם את שלמד מן המשוב לקידום הישגיו  טווח וארוכות

 אותואו עכבו דמו יתהליכי למידתו נקודות ציון משמעותיות שקמזהה ב 

 הלומד מעורבות הרחבתתוך  ללמידה בשותפים, הלמידה בדרכי, בתכנים בחירה מזמן 
 מגוונות בדרכים ידע גלייצוו שונים ממקורות במידע מושכל לשימוש מיומנויות פיתוחפועל ל  
 תהדיגיטאלי בטכנולוגיה מושכל שימוששל  מיומנויות פיתוחמזמן התנסויות ל 

דוגמאות 

לביצועים 

 אפשריים

 לומדברמת 

 על התהליך  ן, מבצע רפלקציה, מקבל משובהשגתים ומתכנן את המשימות לקראת יעד מגדיר
 ומעדכןהתוצר על ו

 עם קבוצות והרכבים : נים, בפינות  למידה שונותפועל באופן עצמאי במשימות עם תכנים שו
 שונים 

  בוחר במגוון מקורות מידע, מעבד אותו תוך חשיבה ביקורתית, יוצר ידע חדש ומייצגו בדרך
 ייחודית, מקורית תוך התאמה לנושא 

  אתית ובטוחה במרחב הממשי משתמש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ומתנהל בצורה
 ירטואליווהו

 המלצות היישומיותאת הנושא ומציג את ה 

 
 אישי -: תפקוד בין4לוח 

  אישי-ביןתפקוד 

את האחר והמעניקה לו יחס רגיש, סובלני ומתחשב.  מכבדתהאישית -לנהל תקשורת ביןמתייחס ליכולת של הלומד 

, רוח-בהלכי צוות של הלומד המתחשב בנטיותיהם הייחודיות של השותפים  ומסוגל  להבחיןהמדגיש את כישורי עבודת 

 .לפעול ולקדם יעדים ותוצאות משותפות בתהליך אחריות ומחויבותאחרים תוך  ומוטיבציות של מניעים, כוונות

 עבודה בצוות 

דוגמאות 

 ,למידה תהליכיל

 והערכה הוראה

 מורהברמת 

 פועל לטיפוח מיומנויות לניהול תקשורת בין אישית מכבדת 
 ולהגיב השותפים ובהרגשות של במניעים, בכוונות ,רוח במצבי פועל לטיפוח יכולת להבחין 

 אליהם באופן רגיש, מתחשב ומוסרי תוך הבנת הערך הנלווה

 וירטואלי עולםבו ממשי בעולםעבודה בצוות  מיומנויות מזמן תרגול    
 לתהליך ולתוצר המוביל וכחבר בצוות אחריות  מעודד גילוי 

דוגמאות 

 לביצועים

 לומדברמת 

 אישית מקדמת ומועילה עם עמיתים ועם מבוגרים -מנהל תקשורת בין 
 מבחין ברגשות האחרים  ,מסוגל לקבל משוב וליישמו לצורך שיפור איכות התוצר הקבוצתי

 בצוות ומתנהל תוך התחשבות במאפיינים המייחדים אותם
 משתף פעולה בצוותים שונים, מגלה אחריות ותורם לתהליך ולתוצר הקבוצתי 

 קדםניהול שיח מכבד ומ  

דוגמאות 

 ,למידה תהליכיל

 והערכה הוראה

 מורהברמת 

  בנושאים שונים הרלוונטיים ללומדים מתוך עולמם ובחיבור לתכנים הנלמדים שיחמזמן מפגשי 
 מנהל שיח מכוון המתייחס לתהליכי למידה 

 אפשרויות להבעה כנה ואמתית של דעות, רגשות ועמדות מזמן 
  ירטואליוהו עולםבו הממשי בעולם שיח מיומנויותמטפח 

דוגמאות 

 לביצועים 

 לומדברמת 

  במרחב הממשי מנהל  שיח מכבד, סובלני, מקדם המעודד את השותפים לקחת חלק פעיל
 ולהביע את עמדותיהם  והווירטואלי 

 ומגלה פתיחות וסובלנות לדעות ולרעיונות של אחרים מקשיב בכבוד  

 בשיח שמנהל ןאותת ומיישם נותן משוב מקדם ומעורר למחשבה נוספת, מקבל הארו 
  מסוגל להציג מגוון טיעונים מבוססים, מנומקים המציגים זוויות שונות תוך העלאת נימוקים

 שונים מבוססי  שיפוט מוסרי
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 מעורבות חברתית  

דוגמאות 

 ,למידה תהליכיל

 והערכה הוראה

 מורהברמת 

  (קהילהב, פרהס ביתבגן, ב)מזמן מסגרות מגוונות להתנסות במעורבות חברתית 

 ...מעודד התנסות בלקיחת אחריות, בהתמדה, בהעלאת יוזמות, בפעילות למען 
  פועל לליווי הלומדים המעורבים חברתית בשלב ההכשרה לתפקיד, בשלב הביצוע ובתהליכי

  המשוב והרפלקציה

 חברהאחר, לסביבה וללערך ותרומה  בהן שישמשמעותיות  פעולות מעודד ומוקיר 
דוגמאות 

 עים לביצו

 לומדברמת 

 ומה לאחר רבות חברתית ותרשותף פעיל ומעורב בחשיבה, בתכנון ובביצוע מהלכים לקידום מעו
 ולסביבה

   מגלה אחריות והתמדה במילוי תפקידים שקיבל או יזם 

 זאת בדרכים מגוונותיישם מודע לתרומת המעורבות החברתית לפרט ולחברה ופועל ל 

 

 

 

 

 

 אישי -: תפקוד תוך5לוח 

  תוך אישיקוד תפ

לפעול מתוך ורגשות ו לווסת התנהגויותו, לחוש תחושות מסוגלות עצמית, להכיר את עצמ מתייחס ליכולת של הלומד

לזהות כיצד משימות חייו משפיעות על עולמו הרגשי וכיצד עולמו לנקודות החוזק והתורפה בתפקודו.  מודעות גבוהה

  .ייוהרגשי מעצב את אופן התמודדותו עם משימות ח

 
  מסוגלות
דוגמאות 

 ,למידה תהליכיל

 והערכה הוראה

 מורהברמת 

 ורגשות לווסת התנהגויותמסוגלות עצמית,  של לחוש תחושות מאפשר ללומד 

  לומדבטווח ההתפתחות המשוער של המגוונות מטלות מאתגרות מזמן  
  ת על עולמו משימות חייו משפיעולעצמו והבנה כיצד לפעול מתוך מודעות מעודד את הלומד

 הרגשי וכיצד עולמו הרגשי מעצב את אופן התמודדותו עם משימות חייו

  מגבלותיו אלה מול אלה, את את יכולות הלומד ושתאפשרנה להכיר  חוויותמזמן ללומד
  ולהעריך באופן מציאותי את משאבי ההתמודדות שלו במצבים שונים

 גורמים המעודדים הצלחה ייחס למת ,בתהליך ממוקד, ומנומק ענייני ,אפקטיבי משוב מתן
 ומחליש התנהגות לא רצויה משמר התנהגות רצויה, והתמודדות

דוגמאות 

 לביצועים 

 לומדברמת 

   מסוגל להביע רגשות, לזהות רגשות אחרים על כל הרצף, לכבד ולאפשר את ביטויים 
 ורגשות מסוגים שונים ווסת התנהגויותמסוגל ל 
  ,וחותר לשיפור מתמיד באובייקטיביות צועיובי את עריךמחש תחושת מסוגלות 

 ודע ליכולותיו ומגבלותיו בתחום האקדמי, החברתי והרגשי ופועל למימוש חוזקותיומ 

 מוטיבציה 
דוגמאות 

 ,למידה תהליכיל

 והערכה הוראה

 מורהברמת 

 בחירתו לפי למידה ובדרכי ללומד ורלוונטיים מגוונים עניין תחומי פי על למידה מזמן 

 סטרטגיות למידה המגבירות הינע פנימי לעסוק  בו בלמידה מטפח א 
  יזמותו הצלחהתוך ביסוס  ,לאורך זמן מאמץמעודד ומוקיר   
  מזמן מצבים המאפשרים ללומד לזהות את תחומי העניין שלו 

  ברגעי קושי בדרך להשגת מטרהמייצר אמון ומעודד גם 
דוגמאות 

 לביצועים 

 לומדברמת 

 יין והנאה, מודע לתחומי עניין ולדרכי הלמידה המתאימים לומסוגל לפעול מתוך ענ 

 מודע לדרכי למידה שמסייעות לו ללמידה ומשקיע בהן גם כשהנושא דוש מאמץ 

 במחירים, בקשיים כרוך כשהדבר גם בלמידה ומאמץ זמן משקיע 
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 תנועתי-החושי תפקוד  בהיבט - 6לוח 

 תנועתי -חושיתפקוד 

 רעיונות כדי להביע בצורה מושכלת ומודעת הגוף בשפת לנהל אורח חיים בריא, להשתמש מדהלו של מתייחס ליכולת

 .ורגשות, לממש יצירתיות ולתת ביטוי לאופניות למידה מגוונות הניתנות לייצוג באופן רב חושי ותנועתי

  תנועתי חושיתפקוד 
דוגמאות 

 ,למידה תהליכיל

 והערכה הוראה

 מורהברמת 

 חושיות התנסויות שילובבחושים לקליטת מידע ולהבעה עצמית תוך  מזמן תרגול שימוש-
 למידהמהלך הב תנועתיות

 פועל להגברת המודעות לחשיבות ניהול אורח חיים בריא 

 מוסיקה, אסתטיקה, יציבה, קואורדינציה, במרחב התמצאות מזמן תרגול 
 תנועתי -מעודד ייצוג נושאים שונים בלמידה בהיבט  החושי 

דוגמאות 

 יצועים לב

 לומדברמת 

 מתנסה במשחקים ובפעילויות במרחב בתוך הגן ובחצר 
 תנועתי-מביע רעיונות, מחשבות, ורגשות תוך שימוש בהיבט חושי 
  באמצעות תנועה, צליל, צבע וצורהמציג תוצרי למידה גם   

 תנועתי בתהליך ובתוצר-במהלך המשוב מתייחס גם להיבט חושי 

 

 
 

  בתחום השפה - 21-של המאה ה תפקודי הלומדהדגמת טיפוח 
את  ותמטפח ןשכן ה תוח תפקודי לומדיהתשתית הנדרשת לפאת  תמהוומיומנויות יסוד בשפת אם )עברית/ערבית( 

יום, לאזרחות -ללימודים עיוניים, לתפקוד בחיי היום, כתובה למטלות ולצרכים מגווניםדבורה והבשפה ה השליטה

דורשים מיומנויות ואסטרטגיות  21-תפקודי לומד במאה ה. וק רגשיפעילה ומעורבת, להנאה אסתטית ולסיפ

מאפשרת המגוונת  אורייניתסביבה כבר מהגיל הרך עדכניות של קורא, כותב מאזין ודובר. לשם כך חשוב לגבש 

 טקסטים. המסר העולה מן ההזדמנויות להתנסויות מגוונות בקריאה, בכתיבה ובשיח על 

שאילת  ותאת יכולת החשיבה, מעודד ות, מפתחקדמות תפקודים קוגניטיבייםהתנסויות אלה בתחום השפה מ

אינטגרציה של מידע וניסוח טיעונים. לצד זאת הם מזמנים עיסוק בתפקודים המטה קוגניטיביים נות שאלות, מזמ

  תוך רפלקציה על התהליך ושיפור תוצרי הלמידה.

. השיח וניהולה בלמידה עצמית הכוונהתפקודי ית גם שמפתחים יכולת של קריאה עצמית מפתחים בו זמנ לומדים

 .ין אישייםבו ומקדם תפקודים תוך אישיים , עבודה ובצוותבעת רגשותמזמן הטקסטים המתרחש בעקבות 

 תנועתי.-שילוב של תפקודים בהיבט החושיבין היתר  יםמאפשרוייצוגם בצורות שונות טקסטים הפרשנויות של ה

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 3חזרה לראש פרק 
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                            והערכה למידה, הוראהסביבות ותהליכי  – 4פרק 
 הקליקו  - א. התהליך                                      4

 הקליקו  - ב. תכנית הלימודים                        4

 הקליקו  - למידה           -ג. גיוון דרכי הוראה4

   הקליקו  - ד. ארגון הלמידה    4

 הקליקו  - ה. ניהול מרחבי למידה                          4

 הקליקו  - מרכיבי הגמישות הפדגוגית    ו. ניהול4

            הקליקו  - ז. טיפוח אקלים חינוכי4

 הקליקו  - ח. תרבות של הערכה                            4

 זרה לתוכן ענייניםח

 

 התהליךא. 4

 למידה משמעותית נעשית בראייה מערכתית ומתייחסת לשלבים הבאים בתהליך:

 :חשוב שתיעשה הגדרה בשיתוף הלומדים לגבי מטרות הלמידה, תכנון התהליך,  לפני הלמידה וההתנסות

 הגדרת דרכי הלמידה, התוצרים, סביבת הלמידה תוך קביעת תבחינים להצלחה.

 חשוב לזמן התנסויות במיומנויות הנדרשות לתהליך הלמידה ובתכנים הנלמדים  ך הלמידה וההתנסות:במהל

וכן בתפקודים תוך אישיים ובין אישיים החיוניים לעבודה בצוות. יש להבטיח בסיס ידע חיוני, לאפשר את תיווך 

מידה ולבצע הערכה מעצבת הנדרש תוך שילוב הוראה מפורשת כמו הרצאה והסבר ממוקד, לשוחח על חווית הל

 למידה והערכה בהתאם.-לשם התאמת תהליכי ההוראה

 יש להעריך את התהליך והתוצאות ולהגדיר את היעדים להמשך. חשוב בעקבות הלמידה וההתנסות :

 שהלומדים יהיו שותפים להערכת התהליך והתוצר ואף יציגו זאת בפני עמיתים, קהילת בית הספר וההורים.

 
 
 
 
 

 

  4חזרה לראש פרק  

 ב. תכנית הלימודים 4

מסמך תכנית הלימודים הוא מסמך תשתית לתכנון תכנית ההוראה בבית הספר ובכיתה. תפקידו לסייע למנהלים, 

נית למורים ולצוותי ההוראה בראיית העל של העקרונות, המטרות והתכנים שיש ללמד. הוא מהווה בסיס לבניית תכ

הלימודים הבית ספרית ולפיתוח חומרי הלמידה. על מנת לממש את הלמידה המשמעותית, ניתנה גמישות פדגוגית 

 במסגרתה מוזמן הצוות החינוכי לפעול למען:

 התאמת תכניות הלימודים לשעות ההוראה : 

כולות ולמקצועות תכניות הלימודים נבדקו ועברו תהליכי הלימה, והן מותאמות לשעות ההוראה הניתנות לאש

הנדרש על מנת לאפשר לצוותים שעות ההוקצה מספר הנלמדים בפועל במוסדות החינוך. בתהליך ההלימה 

 להוביל תהליכי העמקה בנושא.

 

 

 

 

 להרחבה

  הקליקו  -      הוראה יחידת לתכנון     

 הקליקו  -   21ל"ב  -ההפנמה בחינוך המיוחד  למודל מעגל 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/Kelim/TicnionHorha.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Special/Bagrut/BagrutA_0122.pdf
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 :למידה תוך יצירת זיקות בתכנית הלימודים 

נויות מטרות ומיומ, אשכולות בעלי זיקה של תוכןל השונים משתייכיםתחומי הדעת מקצועות הלימוד ב

יחסי גומלין בין  ליצורתחומי דעת השייכים לאותו אשכול, הצוותים מוזמנים לייצר זיקות בין . משותפות

מאפשר להציג תמונת עולם מורכבת ועשירה  מעין זהגון ארתכנים, נושאים ומקצועות. בין  ,תחומים קרובים

 וסק בהם ביחידת זמן מסוימת. צמצום מספר תחומי הלימוד שהתלמיד עולעשוי להביא להרחבת המשמעות ו

 :הבחנה בין מרכיבי הבסיס למרכיבי ההרחבה וההעמקה בתכניות הלימודים  

ארגון תכניות הלימודים סביב חומר חולקה תכנית הלימודים לפרקי חובה ולפרקי בחירה.  32/02עפ"י עיקרון 

 למידה באופן הבא:-וראהמאפשר לצוותים להרחיב את משמעות תהליכי הה גרעיני ומעגלי הרחבה והעמקה

 הגמישות המהות   ההיקף המרכיב 

מרכיב חובה  א

 )גרעין( 

 

 

 מהתכנית. 02%

 כולל את מרכיבי  

הערכים, הידע, התכנים 

והמיומנויות הבסיסיים 

 בכל תחום דעת.  

המשותף הנדרש גרעין מבנה הלימודים 

בשכבת הגיל המהווה לכלל הלומדים 

תרבות  נכסי ידע, מיומנויות, ערכים,

 ורוח המשותפים לכלל לומדים   

גמישות בדרכי הוראה 

 למידה   

 מרכיב ב

 בחירה 

 )העשרה(

 

 מהתכנית. 32%

 כולל פרקים לבחירה 

 מתוך סל נושאים.

מענה ייחודי הניתן בהתאם לצורכי 

העמקה, הלומדים להרחבה, והמאפשר 

  העשרה והתאמה של תכניות הלימודים

רות בהלימה לקהל הלומדים ולמט

 החינוך של מדינת ישראל 

 גמישות באופי הנושאים, 

 במספר הנושאים,

 במידת ההעמקה

ובאופן ההוראה, הלמידה 

 וההערכה 

  

 

 

  

 דגשים נוספים בחינוך המיוחד

 לצד חשוב שתכנון הלימודים בחינוך המיוחד יתבצע בהלימה מרבית לתכניות הלימודים הרגילות

 :של הסביבה החינוכית הנגשהו גו התכנים לתלמידהתנאים והאופנים בהם יוצ התאמת .א

 ה בחלל סגור והפחתת רעשי רקע, שמירה וראמעלית/ מעלון, כיתה אקוסטית, ה לדוגמה: – הנגשה סביבתית
, שימוש בכתב ברייל סנוורוילונות למניעת , ם לשפת סימניםועל קשר עין למעקב אחר תנועות שפתיים, תרג

 ם תלת ממדיים.בעזרים הכתובים, שימוש בדגמי

 תקשורת תומכת, אייפדים )מכשירים, כלים, סביבות( כגון: טכנולוגיה מסייעת - לימודית-הנגשה טכנולוגית. 

 שימוש תוך  של החינוך הרגיל לשכבת הגיל לימודיםה ות תכניפי על הוראה  – הנגשה/התאמה לימודית
משלב ההתאמת , הדגמהותצלומים מוצגים מוחשיים, שימוש ב: , כגוןבאמצעים תומכים להבנת התכנים

פירוק הוראות , לשוני, פירוש מילים קשות, שימוש במילים נרדפות, שימוש בדוגמאות, חלוקה למקטעיםה
 .לשלבי משנה, פירוק שאלות לשאלות משנה

בתכנים של תכנית הלימודים הרגילה הכוללים: הפחתת נושאים ויחידות לימוד או לחילופין הרחבה  שינויים .ב
 אים כידע מקדים או כחיבור ליחידות הלימוד הבאות.של נוש

הוספה של נושא לנושאים או למקצועות שאינם מופיעים בתכנית הלימודים הרגילה המתבטאות ב חלופותג.   
לגילאים אחרים, תוך התאמה  ותשימוש בתכנילומדים, או ייחודי אשר נדרש בשל מאפיינים ייחודיים של ה

 .לומדרונולוגי של הוהתייחסות מכבדת לגילו הכ

ממסגרות חינוך רגיל לחינוך מיוחד ולהפך במעבר בין שכבות הגיל באותה המסגרת או רצף פדגוגי במעבר  .ד
 בין מסגרות החינוך המיוחד ובמעבר בין סביבות למידה בתוך המסגרת ומחוצה לה וכד'. 

 4חזרה לראש פרק 

 להרחבה

   הקליקו  -  תהתאמת תכניות הלימודים בתחומי הדעת למדיניות הלמידה המשמעותי   

  הקליקו   -    32/02מודל  –תכניות הלימודים לחטיבה העליונה לתלמידים 

    הקליקו -                                                                           תנהלים להתאמות בבחינות בגרו  

 03/03חסר קישור ליישום עיקרון  - 41בעמ' 

 cationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Ekaron3http://cms.education.gov.il/Edu

0_70.htm 

 

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/354EF69E-CFE3-425F-9FD1-D58618D88B1F/188851/hahinuch.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/TochniyotLimudim/TochnitLimudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/NehalimLehatamot.htm
https://owa.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=jXJHKPBsnUmrDcKCUchyIim5WDv2V9EIvDxEAejIAS9SMPAcGGe3Q0gLtJ2VgPo7z02iyItKJV0.&URL=http%3a%2f%2fcms.education.gov.il%2fEducationCMS%2fUnits%2fHighSchool%2fIsraelOlaKita%2fEkaron30_70.htm
https://owa.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=jXJHKPBsnUmrDcKCUchyIim5WDv2V9EIvDxEAejIAS9SMPAcGGe3Q0gLtJ2VgPo7z02iyItKJV0.&URL=http%3a%2f%2fcms.education.gov.il%2fEducationCMS%2fUnits%2fHighSchool%2fIsraelOlaKita%2fEkaron30_70.htm
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 למידה-אההורג. גיוון דרכי 4

הוראה שנועדו לאפשר למלמדים וללומדים ללמוד בדרכים שונות בהתאם  עשרות דרכיבמהלך השנים פותחו 

לסגנונות למידה, לנטיות, לאינטליגנציות ולחוזקות. בכל אחת מדרכי ההוראה שנבחר ומפעילויות הלמידה 

 שנייצר, חשוב לשים לב לדברים אלו:

 ניתן לעשות זאת באופנים שונים, כמו: נושאים זהים סגרות שונותיצירת קשרים וזיקות בין הנלמד במ .

המופיעים במספר מקצועות או נושאים שיש ביניהם זיקה יילמדו בתיאום. או במיקוד הלמידה ובארגון של 

מערכת הלימודים סביב מוקדים על בסיס ממד של זמן וממד של תוכן. ארגון מעין זה מאפשר לצמצם את 

 יילמדו במהלך השבוע או התקופה והרחבה והעמקה בהיבט מסוים מתכנית הלימודים.    מספר המקצועות ש

 לעסוק בנושאים חברתיים, בסוגיות בעלות לבין חייהם האישיים וצורכיהם של הלומדים לקשר בין הנלמד ,

 חשיבות אנושית ולתווך בין ראיית הערך של הנלמד לפרט, לחברה.  

 בדרכים שונות.  למידותיהם את ולייצג אותו רשלפ ,לנלמד להגיב לעודד לומדים 

 בדרכים שונות, כגון: סיעור מוחות, הצגת שאלות שמעסיקות את הלומדים או  לעורר עניין בחומר הנלמד

 נושאים החשובים להם, יצירת פערים וסתירות ביחס לידע קודם או בין תופעות שונות.  

 תכנון התהליך להשגת המטרות וביצועו תוך משוב ידי: הצבת מטרות-על לפתח מכוונות עצמית בלמידה ,

 מעצב, הקניית אסטרטגיות ומיומנויות למידה וזימון מצבים ליישומן, עידוד רעיונות ויוזמות של לומדים.

   

 

 

 

 

 

 

  :למידה שעשויות לתרום לתהליך הלמידה המשמעותית-להלן מספר דוגמאות לדרכי הוראה

.אה לנושא הלימוד ולמאפיינים של אוכלוסיית הלומדיםלבחון את התאמתה של דרך ההור יש  

              הקליקו -       למידה תוך התנסות 

              הקליקו -       למידה בדרך החקר 

    הקליקו -       למידה מבוססת פרויקטים 

 הקליקו -       למידה מבוססת פתרון בעיות 

           הקליקו -       למידה מבוססת מקום 

    הקליקו -       למידה לעיצוב מוצר/תוצר 

 הקליקו -     ופית ועבודת צוות  למידה שית 

 למידה תוך התנסות   

למידה תוך התנסות מאפשרת יצירת הקשרים שונים במציאות בה פועל הלומד ומעניקה משמעות ופרשנות 

 צמיחה.ללמידה, לידע ולמיומנויות שנלמדו בתהליך החינוכי. היא עשויה לאתגר ותורמת להתפתחות אישית ול

 לחקור , משמעות למצוא, ללמודחברי הקבוצה פועלים בשיתוף כדי  בה למידההתנסות בהיבט הלימודי מאפשרת 

נטילת תפקיד בקבוצה, בכיתה, בשכבה, בבית התנסות בהיבט החברתי מאפשרת  .ועוד מיומנויות לשפר, נושא

המעורבות מסייעת בפיתוח כישורי הספר ובקהילה תוך חתירה ליישום ערכים ולתרגול אחריות ומחויבות. 

  .מחוללים ושינוי לרווחת הפרט והחברהההשפעה והיוצרים תקשורת ומנהיגות המגבירים את תחושת המסוגלות 

 

 להרחבה

  הקליקו –       תהליכי למידה ותוצרים   

 הקליקו  -      הערכה-למידה-הוראה על נתונים איסוף       

  ליקוהק –     הזדמנויות בהוראה ובלמידה בקבוצה הקטנה 

 הקליקו – בסיכון  תלמידים הישגי לקדם שיכולות ומסגרות למידה-ההוראה הגישות, דרכי 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/Kelim/TalicheiLemida.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/Kelim/KelimLeysof.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/13C84CC0-35E1-4A59-B2B3-62EA2A69FE54/82132/horaotLemida.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/35012/yarkhon13.pdf
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 למידה בדרך החקר

בלמידה בדרך החקר מעודדים את הלומד לשאול שאלות המעניינות אותו הן בהתייחס לנושאים מתוך תכנית 

 תחומי עניין אישיים, ומכוונים אותו בהדרגה למציאת התשובות וללמידה עצמאית.הלימודים והן בהתייחס ל

למידה בדרך החקר מאפשרת לפתח הכוונה עצמית בלמידה, מיומנויות לטיפול במידע, לניהול הלמידה, לחשיבה 

וטפת וחשיבה על חשיבה )מטה קוגניציה(. ניתן לקיים אותה במגוון מבנים חברתיים כחלק משגרת הלמידה הש

 ארוכות טווח וביצוע תהליך חקר שלם.קצרות או ולשלב בה התנסות במטלות 

מומלץ שבית הספר יכין תכנית מתפתחת רב שנתית לזימון תהליכי למידה המקדמים למידת עומק מבוססת חקר 

סוגלות בדגש על עידוד סקרנות, קידום מיומנויות חשיבה, עבודת צוות והכוונה עצמית בלמידה ופיתוח תחושת המ

הלימודית והחברתית של הלומדים. התהליכים והתוצרים יוצגו על ידי הלומדים לקהלים שונים: לעמיתים, 

 לקהילת בית הספר, להורים. 

מומלץ כי משנה לשנה יעלה היקף העיסוק בתהליכי החקר.  כך לדוגמה בשנה הראשונה של התכנית יתנסה כל 

תהליך חקר אחד מעבר להתנסויות במהלך הלימודים השוטף, לומד במהלך שנת לימודים לפחות פעם אחת ב

ויתנסה לפחות פעם אחת בהצגת תהליך הלמידה שלו והתוצר בליווי רפלקציה בפני קהלים שונים בהתאם לגיל 

 הלומדים. בשנה השנייה ניתן להרחיב את ההתנסות לשני תהליכי חקר או יותר בהם יתנסה כל לומד וכך הלאה.

 (PBL- Project Base Learningויקטים )פר מבוססת למידה

  הפקת אירוע ממשי: מוצר הוא שלהן שהתוצר מורכבות ובכלל זה פעילות חברתית ותרומה לקהילה מטלות ביצוע

התייחסות לבעיות אותנטיות , מובילות הצבת שאלות בלמידה זו כוללים:  מרכזיים רכיבים. קהל בפני הצגה או

, ידע והבניית חקר המערבת תכנון זמן לביצוע משימה, למידה, מרכזיים מושגים חקר, הנגזרות מתוכני הלמידה

המורה  .מורה מונחה מאשר יותר לומד ועמיתים שילוב ידע בעשייה ממשית, הפקת תוצר והצגתו. התהליך מונחה

 ממלא תפקיד של מנחה מאפשר, מעודד ומסייע בהתמודדות עם אתגרים וקשיים.

 תבעיו פתרון מבוססת למידה

 כשאין חתירה לפתרון בעיות משמעותיות הלקוחות מן המציאות של הלומד בהתמודדות עם  הממוקדת פעילות

 לפתור כדי ללמוד עליהם מה מזהים, משמעותית בעיה של בחקירה קטנות בקבוצות הלומדים עובדים. אחד נכון

  מיישמים אותן ומעריכים, ודדותבוחרים אסטרטגיות להתמ הם. לפתרון אסטרטגיות מגוונות ומעצבים הבעיה את

  את תוצאותיהן. 

 למידה מבוססת מקום

גישה המכירה בחשיבות עיגון התהליכים החינוכיים במקום, בסביבת המגורים היומיומית, בהצפת סוגיות הנובעות 

ת ספרי-תרבותית הייחודית של קבוצות חברתיות לתוך תהליכי הלמידה ובעיצוב סביבה בית-מההתנסות המרחבית

 ., פתוחה ומקיימתגמישה

 תוצר/מוצר לעיצוב למידה

מוצרים בהם יש צורך ושנותנים מענה לרווחתו של הפרט והחברה.  יוצרים ויוזמים הם כאשר בלמידה מעמיקים ילדים

 הבנה ניהול עסקי, מדעים, אדריכלות והנדסה ועוד.  ההתמודדות דורשת-הגישה רווחת בתחומי הטכנולוגיה, יזמות

דורשת  העיצוב פעילות. ידע וגם גילוי רגישות לבעיות או לצרכים שנראה כי תובעים גישה יצירתית  לפיתוח לש ויישום

 תפקידים לחלק, משוב לקבל לשפר, להעריך,, לבחון היתכנות פיתוח, ליצור, לתכנן לנתח, לסקור צרכים ורצונות,

 מביא לידי ביטוי ייחודי את כישוריו. אחד השותפים לצוות הפיתוח, כך שכל של ולקבל תרומה והתמחויות

 למידה שיתופית ועבודת צוות  

אווירה של שיתוף פעולה ופעילות קבוצתית מניעה ומעודדת את השותפים ללמידה.  הרכב הצוות יוכל להיות 
חולקים תפקידים בניהול יעדי הקבוצה,  חברי הקבוצהמגוון, להישאר קבוע או להשתנות בהתאם למשימות. 

 .בצוות והתהליכים התוצרים  איכות לשיפור משוב ומתן המשימות לקידוםההתמודדות  בתהליכי
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 למידה בגני הילדים-דגשים בדרכי הוראה

 להלן מספר דגשים הניתנים לנושא בגני הילדים:

 מזדמנות ומכוונות.תנסויות המתרחשת בסביבה טבעית במהלך ה הלמידה בגן 

 משחק על כל צורותיו וגווניו. , שיח, חוויה ,חקירה ,נסותפשרו התצוות הגן יאפשר הזדמנויות מגוונות שיא 

  .הלמידה בגן כוללת רכישת כישורים אינטלקטואליים חברתיים ורגשיים כאחד 

 וחברתיים , רגשייםזמנית כישורים אינטלקטואליים-ם בוהילדים חווים תחושת מסוגלות ומטפחי. 
  ליבו  ונטיות העדפותיו, ילד כל של הפנימי מעמיקה עם עולמותהליכי התיווך בגן הילדים נעשים לאור היכרות

התבוננות שיחות, תצפיות, היכרות המתאפשרת באמצעות קשר שוטף הכולל  וצרכיו הייחודיים והמשתנים. 
 . תוצרי הילדים וכד'ב
 במפגשים מפגשים יזומים של אנשי הצוות החינוכי יכולים להיעשות במליאה עם כלל ילדי הגן, בקבוצה קטנה  ו

 פרטניים עם כל אחד מן ילדים. 

 ילדים של למידתם ולדרכי ההתפתחותיים לצרכים שמתאימות לימודיות המפגשים מאפשרים התנסויות 
חקר,  תהליכי ולעידוד טבעית סקרנות לפיתוח, אמצעים במגוון  להבעה, השונים גווניו על צעירים, למשחק

 חדש, לשיח בעקבות ידע בהם, להבניית ומתעניינים מכירים שילדים אינטגרטיביים נושאים להרחבת
 ובקהילה. בגן התרחשויות

  פעילויות יזומות של הילדים יכולות להיעשות במליאה כשילד או קבוצת ילדים משתפים, מציגים, מפעילים  את
 ילדי הגן במליאה או בקבוצה. 

 4חזרה לראש פרק 

 ינוך המיוחדדגשים נוספים בח

 עקרונות גיוון ההוראה המתייחסים לכלל המערכת, חלים באופן מותאם על הוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים: 

 ומעבר הדרגתי מהמעגל הפנימי שה"אני" במרכזו למעגלים חיצוניים למידה תוך תהליך הפנמה 

  לתהליך הלימודי עולמו והווייתו של הלומד כנקודת מוצאראיית 

 להעדפות ולתחומי ענייןלמטרות וליעדים אישייםשל התלמיד דעות מופיתוח ה ,  

  בחירהטיפוח ערך הבחירה ופיתוח מיומנויות 

  חושית תוך התנסות במצבי חיים )מצבים אותנטיים(-חווייתית ורבלמידה 

 תוך שיתוף קבוצת השווים ושותפים נוספים למידה בהוויה חברתית 

 בתוך הקשר למידה תוך התנסות 

 המשפחה והקהילה שיתוף 

 
 4חזרה לראש פרק 

 ד. ארגון הלמידה      4

תכנון יעיל של משאב הזמן ושל ארגון הלומדים מאפשר למידה משמעותית כאורח  חיים. לאור זאת חשוב להקפיד 

 על פרטים אלו:  

 והמלמדים וחשוב שיכלול: ייעשה תוך התחשבות בצרכים שזוהו בקרב הלומדים -ארגון הזמן 

 שהם בחרו. בתחומים המלמדים והלומדים שבהן יעסקו  ותיחידות זמן גמיש 
 שבהן ישתתפו הלומדים. קבוצות גדולות ומליאה ,פרטניים, קבוצות קטנות :מגוון מבנים חברתיים 
  רלוונטייםבנושאים ה ולדיון עם עמיתי בסביבה המתוקשבתבספרייה, במעבדה, בפינות משחק, זמן לשהות 

ערכיות, -לעיסוק בדילמות חברתיותבסוגיות חקר, כמו כן יש להקצות זמן להדרכת התלמידים  .לעולמם
 וקבוצתיים  בכתיבת עבודות ובביצוע פרויקטים ונושאים אישיים להתנסות במסגרות חברתיות,

 ומה.  ד, סגנונות למידה וכדמבחינת עניין, רקע, תפקו הלומדיםנות בין ייעשה תוך התחשבות בשו – ארגון לומדים

  .ארגון לומדים במפגש פרטני, קבוצתי, מליאה בהתאם לצורך 
 לימודיים גמישים הפועלים בהרכבים משתנים בהתאם למשימה ולתוכן הנלמד.  ארגון לומדים במבנים 
  ו המצויה יוצר סביבה לימודית אנושית הדומה לזה גילי-רב דו גילי אולימודי -במבנה חינוכיארגון לימודים

מיומנים מה. הצעירים לומדים , ובכך מאפשר למידה טבעיתמסגרת החינוכיתבסביבת החיים שמחוץ ל
ואילו לבוגרים ולמיומנים יותר ניתנת האפשרות להתנסות במגוון תפקידי מנהיגות החיוניים  , והבוגרים יותר

 חזרה ותרגול.  ק השליטה והידע שלהם בנלמד באמצעותוזילפיתוח דימוי עצמי חיובי, ולח
   :הקליקו -מודלים מצולמים יישומיים )במסגרת המסע הווירטואלי(  להרחבה 

 
 4חזרה לראש פרק 

 להרחבה

 21תכנית הלימודים: ל"ב  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/LemidaMashmautit/HaMasa/DafMassaVirtualy.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Special/tochniyot/LikratBagrut/ChinuchChevrati.htm
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 דה ה. ניהול מרחבי למי4

למידה משמעותית מתרחשת במגוון מרחבים במעגלים שונים: בגן ובכיתה, מחוץ לגן או מחוץ לכיתה )כגון: 

בספרייה ומרכז המשאבים, בחדר המדעים, באולם הספורט ובחצר( ומחוץ לבית הספר )כגון: באתרי טבע, 

 במוסדות, בארגונים, במרכזי מסחר, בתעשייה, בספרייה ובמוזיאון(.

 ות את המרחבים העומדים לרשות המוסד החינוכי והלומדים ולתכנן את השימוש בהם באופן מושכל.  חשוב למפ

פדגוגי, המרכיב הדידקטי, -בבחינת מרחב למידה יש להתייחס לארבעת מרכיבים הבאים:  המרכיב התוכני

הלומדים לבין עצמם  המורה לבין הלומדים, ביןבין  מי המתייחס ליחסי הגומלין אקליהמרכיב הפיזי והמרכיב ה

 ביטחון וסדר לצד גמישות וניידות.. הסביבה צריכה להשרות לבין נושאי הלמידהבין הלומדים ו

של פעילויות  התנסויות מגוונות ומאתגרות, מאפשרים בחירה בין משימותמזמנים אמנם מרחבים יש לוודא שה

חשיבה מאפשרים מענה לסקרנות וליצירתיות,  םנותני עניין,  מעורריםתפקודי לומד, מזמנים פיתוח חקר וגילוי, 

התורמות  אינטראקציות חברתיותבאת הלומדים  יםערבממשחק, , מזמנים ביקורתית ופרשנות אישית של לומדים

המרחבים מחוץ לכיתה יכולים להמחיש, אישית ולהבניית חברת לומדים אכפתית ומעורבת. -לתקשורת הבין

לעולמו של הלומד. ניתן לשלב את הלמידה מחוץ לגן/לכיתה בכל תחומי הדעת  להשלים ולהרחיב ידע וליצור חיבור

 ובשלבים שונים של הלמידה: בפתיחת נושא, במהלכו ובסיכומו.

למידה משמעותית מתאפשרת גם בסביבה הדיגיטאלית, במפגש עם מקורות שונים ומגוונים )אמצעי מדיה, 

יצרנית טכנולוגית, מיומנויות ודרכי חשיבה המאפיינים את החיים בחברה  טקסטים בעלי ייצוג מגוון(   ובפיתוח

. הטכנולוגיה פותחת עושר של הזדמנויות למידה בהתאם להקשר ולמשמעות ומזמנת שיח על שימוש ומתועשת

חשוב שהסביבה הווירטואלית תהיה חלק נאות ומוסרי במידע, וכן  פיתוח כישורי ביקורת וצרכנות נבונה.  

ראלי מתהליך הלמידה ותאפשר נגישות למידע ממקורות שונים וחקר עולמות רחוקים, תאפשר צורות ייצוג אינטג

 הדמיות באמצעות לחשיבה מופשטת קונקרטית חשיבה בין המידע; תיווך מקורות מגוונות; העשרה של

לעיבוד ולייצוג האמצעים  עניין והעשרת ומשחקים ופיתוח חשיבה מסתעפת; מעורבות הלומדים על ידי יצירת

 הודות לידידותיות של הסביבה ונגישותה.תיתן מענה לשונות וביטוי להצלחות המידע; 

 דגשים נוספים בגני הילדים

 להלן מספר דגשים הניתנים למרחבי הלמידה בגני הילדים:    

 .וב לייצר חש הסביבה החינוכית של הגן כוללת מרחבים שונים לפעילויות היומיומיות בתוך חלל הגן ובחצר

תזמן את ידיעותיהם,  תאפשר חקר שירחיבעם גירויים מעשירים, שתזמן לילדים מפגש סביבה איכותית ממנה 

  רכיהם הייחודיים.ומענה לצ ותיתן להם ללמוד על קיומם של גבולות תעזורישוריהם, פעילות לטיפוח כ

שולחנות  , ייה בקוביות ועוד(מרחבים למשחק חופשי לבחירת הגננת )משפחה, מרפאה, בנסביבה הכוללת: 

 .מרחב מוזיקהומרחב לספרייה , פינות אינטימיות לרגיעה , שולחן לארוחות, לעבודה וליצירה

 בחירה ומתן ביטוי יאפשר להם שגובה הילדים יהיו בחומרים והחפצים חשוב שהמשחקים, הספרים, ה

פשרים לילדים לפעול על פי בחירתם חומרים שמא -לשימוש פתוח שונים חומרי יצירה ל .להעדפות האישיות

 והעדפותיהם.  

  כגון: חומרים וכלים לשימוש  , ילדים בדרכים שונות ובאמצעים שוניםלביטוי חשוב שהסביבה תאפשר מתן

  .חוזר, חומרים מן הטבע, כלים ואביזרים ליצירה גרפית

  י ופעילויות חקר. עיצוב החצר משחק חופשי, מפגש חברת מזמנתממנו. החצר  חלק בלתי נפרד מהווהחצר הגן

גם גינה  ניתן ליצור בחצר הגן  דרמטי. -מתקני משחק קבועים וניידים, ארגז חול וביתן למשחק סוציו יכלול

 ית.חצר גרוטאות ועוד, שבהם מתאפשרת למידה בלתי אמצע ,לימודית, פינת חי, נגרייה

  

  

 

 4ק פרחזרה לראש 

 להרחבה

  הקליקו -         לומד ותפקודי משמעותית למידה לקידום למידה סביבות 
   הקליקו  - חדשנית    פדגוגיה חדשנית או פדגוגיה איכותית בסביבת למידה  
 
 

http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/svivot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/svivot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/121933/27.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/121933/27.pdf
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 פדגוגיתהגמישות כיבי הר. ניהול מו4

 כללי  

 משאביםכדי לאפשר למידה משמעותית ניתנה למנהלי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים גמישות בניהול ה

 מרכיבים אלו: והתהליכים הארגוניים והפדגוגיים ביחס ל

 גמישות בייעוד שעות הלמידה  

 לכל אחת מהכיתות ביסודי ובחטיבת הביניים.     25%ד במסגרת שעות הלמידה הניתנות תינתן גמישות של ע

בתי הספר יוכלו לבנות תמהיל של שעות הניתנות לכל תחום ולכל מקצוע לפי צורכיהם, להוסיף תחום, נושא, 

יילמדו כל מקצועות הלימוד המחייבים מקצוע ברמת כיתה, שכבה וארגון הלמידה בבית הספר ובלבד ש

טה על אופן הקצאת השעות תיעשה על בסיס תוצאות מיפויים והפעלת שיקול ובכללם שעות החינוך. ההחל

דעת מקצועי. בנוסף תילקח בחשבון העמידה בהישגים המצופים )הנדרשים על פי מדדים אובייקטיביים 

 ויחסיים( וישמרו זכויות פרופסיונאליות של עובדי ההוראה בבית הספר.

  גמישות בניהול הרכיבים הפדגוגיים     

  ארגון תכנית הלמידה הבית ספרית והכיתתית במבנים מגוונים: לפי תחום דעת, לפי  –תכנית הלימודים

 תחומי או לפי יסודות מארגנים.-מיקוד למידה, לפי אשכולות של "מקצועות", במבנה בין

 יצירת מרחב פדגוגי המאפשר שימוש במגוון רחב של  –שות, שיטות ותהליכי הוראה, למידה והערכה גי

 שיטות המותאמות לתכנים, לתהליכים, למטרות ולתפיסות ההוראה וההערכה.

  יצירת הרכבים קבוצתיים בהתאם לקריטריונים מגוונים המותאמים לצרכים שזוהו  –ארגון לומדים

 ית כגון: גודל, חתך גילאי, תחומי עניין.ולתפיסת העולם החינוכ

  למידה.  –תכנון מרחב זמן באופן המותאם לצורכי ההוראה  –ארגון זמן הלמידה 

 גמישות בפיתוח המקצועי    

, יעדי בית הספר יוכל לבנות תכנית לפיתוח מקצועי  מעמיק ומתמשך על בסיס צורכי הצוות, יעדי בית הספר

הרשות המקומית ויעדי המשרד. באופן זה תתאפשר למידה מקצועית שתקדם את איכות ההוראה והלמידה 

   הבית ספרית,  ותיווצר תרבות של קהילת מורים לומדת החותרת לשיפור ולהתחדשות באופן מתמיד.

 דגשים נוספים בגני הילדים

 בגני הילדים מומלץ להתייחס לכך:

 י הדעת השונים המתייחסות למכלול תחומי ההתפתחות ולצרכים המשתנים של הילדים.קיימות תכניות בתחומ 

 .הגמישות הפדגוגית באה לידי ביטוי בתכנים,  במרכיבי סדר היום,  במשך הזמן של כל פעילות ובמרחבי הפעילות 

 ם למסמך מבנה הפעילות: פרטני, קבוצתי, במליאה, באופן יזום ומזדמן בהתאם לשיקול דעת הצוות ובהתא 

 . עשייה חינוכית בגן הילדים

 דגשים נוספים בחינוך היסודי 

 בחינוך היסודי ניתנת, בנוסף למרכיבים שפורטו לעיל, גמישות גם ביחס לנקודות אלו:
 בית הספר יבחר את תחומי ההדרכה, את היקף השעות הרצוי בכל תחום שנבחר  :גמישות בהדרכה בית ספרית

    ביסודי. ספרי בית הדרכה למודלבהתאם 

 הול עצמי יוכלו לתכנן ולאגם את המשאבים העומדים בתי ספר בני: גמישות בשימוש במשאבים כספיים

לרשותם ולהפנותם בהתאם לסדרי העדיפויות של בית הספר. 'סל הלומד' יוכל לשמש לתכניות חינוכיות 

ויוזמות, להעסקת כוח עזר פדגוגי ומנהלי )בכפוף לספר הנהלים הרשותי( או לתגבור הפיתוח המקצועי 

  את תכנית העבודה המקושרת תקציב בוועדה המלווה. וההדרכה. לצורך כך יאשר בית הספר

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/gmishutpedogogit.doc
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/Gishot/kavimManhimAsiaHinucit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/Gishot/kavimManhimAsiaHinucit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/Kelim/Mdel.htm
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 דגשים נוספים בחינוך המיוחד 

 חינוך לשוני, חינוך מתמטי, תכנית הליבה של החינוך המיוחד כוללת מקצועות הנלמדים בחינוך הרגיל :

ה לחיים. תקשוב מדע וטכנולוגיה,  אזרחות, מורשת ומסורת; יצירה ואומנויות; חינוך גופני, וכן נושאי הכנ

 תכנית ליבה זו מהווה תכנית בסיס המחייבת את כלל מסגרות החינוך המיוחד. 

 בהלימה מרבית לשכבת הגיל בחינוך הרגיל  יםייחודינלמדים נושאים ומקצועות  ,בנוסף למקצועות החובה

 ולמאפייניהם הייחודיים של התלמידים, כגון: היסטוריה גיאוגרפיה.

 בהלימה מרבית לשכבת הגיל בחינוך  ,שבועית להוראת מקצועות הלימודבהקצאת זמן במערכת השעות ה

 לצד תחומי ההכנה לחיים עצמאיים תוך יצירת איזון ביניהם ותוך חיבור מיטבי בין האשכולות.  ,הרגיל

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 4חזרה לראש פרק 
 

 ז. טיפוח אקלים חינוכי4 

מאפשר לחוות מצבי הצלחה רבים שילוו בתחושות ערך, אוטונומיה, מימוש עצמי אקלים חינוכי מיטבי 

 כדי לייצר זאת חשוב: ומסוגלות עצמית התורמות ללמידה משמעותית.

  לייצר אקלים חינוכי תומך המעודד ליזום, להתנסות, לשתף וללמוד מקשיים ומהצלחות 

 צועה והערכתה  לעודד שיתוף הלומדים בהגדרת מטרות הלמידה, תכנונה, בי 

 מענה בתהליכי ההוראה לשונות ולהבדלים ביניהם  לפעול לקידום לומדים ולא למיונם תוך מתן    

 מסגרת הלמידה, לכני הלמידה, ומצבי בחירה בהתייחס לת לזמןות צמיחה לצד הצבת אתגרים, לייצר חווי

  מתן משוב שוטף ומקדם בשלבי הלמידה השוניםלדרך הלמידה וייצוגה, ל

 להפצת הידע ולשיתוף בתוצרי הלמידה באופן פעיל,  אפשרויות לייצוג הנלמד בדרכים שונות ודד מגווןלע

 להורים  לגורמי קהילה ולמומחים לעמיתים, לקהילת בית הספר,

 בין המנהל לצוות החינוכי, בין הצוות החינוכי לבין עצמו, בין הצוות ללומדים שיח מעצים ואכפתי לפנות זמן ל

  מורה ללומד ובין לומד ללומד בהקשר ללמידה ובהקשרים נוספיםבין  ,ים לבין עצמםובין הלומד

 מומחים בקהילה בתחומי ידע מגוונים, ובכלל זה הורי הלומדים עם הקשר עם הורים,  להעמיק את 

 
 

 

 

 

 

 

 להרחבה

  הקליקו -                  גמישות פדגוגית  -תלקיט למנהל  

  הקליקו -                        בגן הילדים  -עשייה חינוכית 

 הקליקו -                    ביסודי - ספרי בית הדרכה מודל 

  הקליקו –              בחטיבת הביניים  -גמישות פדגוגית 

 הקליקו –                    בחט"ע -שומיים תלקיט כלים יי      

 הקליקו –   יסודי -עלב -כלים ניהוליים -כלים שלובים 

  הקליקו –        יבעל יסוד -תלקיט בחירה ואוטונומיה 

 הקליקו –              בעל יסודי - חלוצי הערכה" יטלקת           

  הקליקו -במסגרות לתלמידים עם צרכים מיוחדים  -לתכנון לימודים  

 להרחבה

                               הקליקו -                       אקלים מיטבי   

                        הקליקו -                                 כישורי חיים 

                                הקליקו -                       מפתח הל"ב 

  הקליקו -         חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות     –חאלו"ם   

  הקליקו -       מרח"ב בחט"ב                              -חאלו"ם  

  הקליקו -          ן         -מינהל ח -טיפוח אקלים בית ספרי   

 הקליקו -       ן-מינהל ח -ערכית -הליבה החברתית               

http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/gmishutpedogogit.doc
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/Gishot/kavimManhimAsiaHinucit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/Kelim/Mdel.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Gmishut_pedagogit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Kelim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/KelimShluvim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Bechira.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Halozim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/TichnunLimudim/TichnonLimodim.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/nediniyut/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/KishureiHaimLeYesody.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/HinuchEishi/Halum/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/HinuchEishi/Merchav/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/aklimschool.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/TochnithHalibahLeshaothChinuch.htm
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 דגשים בחינוך המיוחד

 רקע האישי והמשפחתי שלהםהיכרות מעמיקה עם מאפייני הלקויות ועם רמות התפקוד של הלומדים וכן עם ה 

  .היכרות עם משפחת הלומד ושמירה על קשר רציף עמה לאורך השנה בדרכים שונות, לרבות עריכת ביקורי בית

 שותפות עם משפחת הלומד בבניית התכנית האישית

 שיתוף הלומד בגיבוש יעדים אישיים תוך מעקב משותף אחר התקדמותו 

 ום הלומדמקצועי לקיד-הקפדה על עבודת צוות בין 

  תוך תכלול והובלה על ידי מחנכת הכיתה. קיום ישיבות לגיבוש התכנית האישית ולהערכתה 

 4חזרה לראש פרק 
 

 

 תרבות הערכה ח.4

)בניגוד להערכה העוקבת אחר  עמיקהמניעה למידה מכההערכה כמקדמת ו איכותית נתפסת בתרבות הערכה

ד(. תרבות הערכה מאופיינת באמצעות ערכים, כמו: מעורבות המוערכים, שיתופיות, הלמידה בלבמצב 

העצמה, מוטיבציה ללמידה מעמיקה, אמון וכבוד הדדיים, רלבנטיות, דיפרנציאליות. ערכים אלה עולים 

  בקנה האחד עם התפיסה של הלמידה המשמעותית.

ת המערכתיות שלהם, כמו: הערכה ברמת הלומד, אפשר להתייחס לתרבות הערכה בהקשרים שונים הנבחנים ברמ

הספר וברמה ארצית. בכל ההקשרים ההערכה הינה תהליך מעגלי הכולל מהלכים, כמו: תכנון והגדרת -הכיתה, בית

, איסוף מידע אודות השגת היעדים באמצעות כלי הערכה מתאימים, ניתוח 21-יעדים בעלי ערך לתפקוד במאה ה

ער בין המצב המצוי לבין המצב הרצוי ולזיהוי מקור הפער, קבלת החלטות ספציפיות ופרשנות המידע לזיהוי הפ

 הספר.-לשיפור וחוזר חלילה. מסמך זה מתייחס להערכה בהקשר של הלומד, הכיתה ובית

 

  :הערכה איכותית תרבות ביצירת מרכזיים עקרונות להלן

  מתהליכי נפרד בלתי חלק מהווה, 21-ה במאה ערך בעלישהם  הלומד לתפקודי מתייחסתערכה ה -בעלת ערך 

 בין הפער את לזהות רק לאמאפשרת  הערכה .לשיפור החלטות קבלתשוטף  באופןומזינה  והלמידה ההוראה

 .לשיפור ודרכים פעולות לגבי ומקדם ספציפי משוב ללומד מספקת גם אלא, הרצוי המצב לביןהמצוי  המצב

 וכן שיפור הדורשים ולהיבטים לחוזקותיו, בלמידה להתקדמותו עמוד להיות אותו יעודד ללומד ערך בעל משוב

 להשתפר כדי צעדים לנקוט אותו יעודד

 לצרכים הייחודיים של הלומדים  ומענה ביטוי, נותנת הספציפיבהקשר  נטועה הערכה - דיפרנציאליות

 במגוון היבטים. 

  במגוון שימוש דורשים לומד כל של ייחודיים לצרכים מענה מתן וכן הלומד תפקודי מגוון הערכת -גיוון 

משימות ביצוע,  ואילו ,מסוימים קוגניטיביים להיבטים מכוונים כלל בדרך מבחנים למשל כך. הערכה כלי

-)קוגניטיביים, חברתיים, מטהלמשל, מאפשרות בדרך כלל הערכת מגוון רב יותר של תפקודים מורכבים 

 .אותנטיות בסיטואציותקוגניטיביים ועוד( 

 הערכה מספקת לשותפים מידע לגבי ההתקדמות בהשגת היעדים שהוצבו. -נטיות רלוו 

 ים, בין/לתלמיד המעורבים )מורה בין מתמיד דיאלוג קיום תוך מתבצעת ההערכה - מעורבות ושיתופיות 

, להערכה קריטריונים בגיבוש יכול להיות מעורב התלמיד. לעמיתיו, בין מורה לעמיתיו וכד'( התלמיד

 .וכו' עמיתים משוב בהפקת, צמיתע בהערכה

  מעמיקה ללמידה שלו העצמית המסוגלות את ומעודדת הלומד את מעצימה הערכה -העצמה. 

 אופטימאלי באופן כישוריו ואת ידיעותיו את לבטא הזדמנויותללומד  תזמןחשוב שהערכה  - הוגנות . 

  הערכיות והנורמות הלימודיים ההישגים יוערכו כיצד מראש יידעו וההורים שהלומדים חשוב -שקיפות. 
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  לומד ברמת הערכה

 כלי מגוון באמצעות להתבצע ויכולה זמן לאורך שהתרחשו והלמידה ההוראה תהליכי את משקפת 

 .מבחן,  תלקיט, פרויקט, למידה תיעוד יומן, היצג, פרזנטציה, מטלה, עבודה, תצפית: כמו, הערכה

 באמצעות בחינות בגרות( :חיצוני לבית הספר )למשלפן ספרי או באו-פנים בית באופןלהתבצע  יכולה. 

 י ההוראה מאפשר למורים להתאים את תהליכ מודל בחינות הבגרות החדש - החדש הבגרות בחינות מודל

והלמידה לתהליכי ההערכה ולהתאים את אלה לקבוצות לומדים מגוונות ולתלמידים פרטניים. עם זאת 

המודל החדש שומר על הערכה חיצונית סטנדרטית המושתתת על ידע בסיסי, ערכים ומיומנויות חשיבה 

   מסדר גבוה באופן שתהיה מקובלת על המוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם.

 

 ספרית-בית ברמה ההערכ

 על רבה חשיבות חיצונית הערכה עם פנימיתהערכה  של מושכל לשילוב. פנימית וחיצונית להיות ,היא יכולה, אף

  .הלימודי הרצף כלפני 

 גם שימוש מוזמן לייצר כלי הערכה מגוונים ויכול לעשות הספר ביתהיא הערכה בה  -פנימית הערכה 

 הספר לבית מאפשר זה שימוש(. הפנימי ב"המיצ מבחני מצעותבא, למשל) חיצוניים ממקורות בכלים

 אחד בכל החינוך משרד של( אלה כלים באמצעות הנבדקים) מהיעדים חלק לגבי  מצבו אודות ללמוד

 . הדעת מתחומי

 הסטנדרטים ואת הלימודים תכנית את המשקפת וסטנדרטית אובייקטיבית הערכה היא - חיצונית הערכה 

 בתי ובין כיתות בין תקפות השוואות מאפשרת ובכך, אליהם להגיע אמורים מידיםשהתל והבנה ידע של

 . זמן לאורך ניטור מאפשרת וגם ספר

 באים לידי  שהםכפי  קוגניטיבייםה היבטיםל יםמתייחסה כולל מבחני הישגים – מודל המיצ"ב החדש

 .וחברתיים אפקטיביים םלהיבטיהמתייחסים  פדגוגית וסביבה אקלים סקריוכן  ביטוי בתוצרי הלמידה

 . יתפנימ והערכה חיצונית הערכה משלב ,המיצ"ב החדשמודל 

 פיתוח נתיב "הערכה בית ספרית עצמית":בתי"ס המעוניינים להצטרף לתהליך 

 ערכה עצמית מערכתית כוללת בעלי מסורת מוכחת בה 

  שהציבו את הנושא כיעד 

 ופעלו למימושו בליווי מקצועי של רכז הערכה בית ספרי וצוות הוראה שהתמחה בנושא  

מוזמנים להפנות בקשה באמצעות המפקח הכולל על מנת לבדוק את התאמתם להצטרף לתהליך הפיתוח בהובלת 

 הראמ"ה.

 

 

 
  

 
 

 להרחבה

 הקליקו -                המיצ"ב החדש מודל   

 הקליקו -       החדש הבגרות בחינות ודלמ       

 הקליקו -                  יבחנות ביסודי      ה  

    הקליקו  -                היבחנות בעל יסודי     

 הקליקו -תנהלים להתאמות בבחינות בגרו  

 

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-1/horaotkeva/k-2014-7-4-9-1-47.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Meitzav/Meitzav_Klali.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Meitzav/Meitzav_Klali.htm
https://owa.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=jXJHKPBsnUmrDcKCUchyIim5WDv2V9EIvDxEAejIAS9SMPAcGGe3Q0gLtJ2VgPo7z02iyItKJV0.&URL=http%3a%2f%2fcms.education.gov.il%2fEducationCMS%2fUnits%2fRama%2fMeitzav%2fMeitzav_Klali.htm
https://owa.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=jXJHKPBsnUmrDcKCUchyIim5WDv2V9EIvDxEAejIAS9SMPAcGGe3Q0gLtJ2VgPo7z02iyItKJV0.&URL=http%3a%2f%2fcms.education.gov.il%2fEducationCMS%2fUnits%2fRama%2fMeitzav%2fMeitzav_Klali.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/HarachatLemida.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/HibachanutChatab.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/NehalimLehatamot.htm
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 םדגשים נוספים בגני הילדי

  א ייערכו מבחנים בין אם פרטניים ובין אם קבוצתיים, והילדים לא ידורגו באמצעות ציונים. לבגני הילדים 

  מטרת ההערכה בגן הילדים היא להכיר כל ילד היכרות מעמיקה ולזהות את צרכיו ההתפתחותיים, את

לבניית תכנית עבודה  העדפותיו, את נטיותיו, את יכולותיו ואת קשייו. היכרות מעמיקה זו תשמש בסיס

מותאמת לצרכיו של כל פרט. מעקב לאורך כל השנה יאפשר בקרה על התקדמות הילד ויוביל לקבלת החלטות 

 לגבי המשך תכנית העבודה או לגבי עריכת שינויים בתכנית כאשר הם נדרשים.

 המלוות אותם באופן . דמויות בגיל הרך יש חשיבות לביצוע ההערכה על ידי דמויות משמעותיות עבור הילדים

 המבטיח היכרות מעמיקה עם אישיותם הייחודית בסביבתם הטבעית ובשגרת החיים בגן.

כמו גם על ידי הצוות , ההערכה של תפקוד הילדים בגן תתבצע על ידי הגננת ועל ידי הצוות החינוכי של הגןלכן 

מנהלת הגן את תהליך תרכז הגן כולו  הערכת כל ילד וילד בנפרד ולצורך מיפוילצורך קיים; אם הטיפולי בגן, 

 .ההערכה ותאסוף מידע מצוות הגן כולו ובמידת הצורך מגורמי טיפול רלוונטיים בקהילה ומהמסגרת הקודמת

 ולמסגרת  , לצורכיהם הייחודייםהערכת תפקודם של ילדי הגן תיעשה באמצעות כלים המותאמים לגיל הילדים

ת למידה בסביבה הטבעית. הסביבה הטבעית בגן מאופיינת בסדר החינוכית תוך שמירה על התנהלות המחזק

חקר עצמאי לידי הגננת, גם מרחב להתנסות פעילה ו-יום המאפשר לילדים, בנוסף על למידה המכוונת על

בתחומי העניין שלהם. ההערכה תיעשה באמצעות תצפיות מתמשכות לאורך יום הפעילות ובמהלך כל שנת 

 .ם"מבטיכלי התצפית בניתן להיעזר  הלימודים. 

 

 דגשים נוספים בחינוך היסודי 

: בהערכה מסכמת הציון יתבסס על הערכה תקופתית מסכמתבמסגרת תהליכי הערכה מסכמים תבוצע 

כלים מגוונים המיושמים על ידי המורה. משקלן היחסי של הערכות בעת קביעת הציון הערכות רבות ושונות ב

 יהיה ידוע ויוצג בשקיפות ללומדים ולהוריהם. 

 'לא ייבחנו במבחנים מסכמים. יושם דגש על הערכה מעצבת – ב'-בכיתות א.     

 'מהתפקוד השוטף של הלומד ומביצועיורוב המשקל יינתן לנתונים המתקבלים באמצעות כלים מגוונים  - ד'-בכיתות ג , 

  'תיעשה עלייה הדרגתית למתן משקל מאוזן בין נתונים המתקבלים באמצעות כלים מגוונים מהתפקוד  - ו' –בכיתות ה

 השוטף של הלומד וביצועיו לבין נתונים המתקבלים באמצעות מבחנים.

 .היבחנות ביסודיעקרונות ל כל זאת בהתאם 

  
 דגשים נוספים בחינוך העל יסודי 

   :מצבי חיים, עבודות חקר  -, מטלות אותנטיותכתיבת ערכים לויקיפדיההערכה חלופית יכולה לכלול בין השאר

עת, תצפית פתוחה / סגורה , סקר, חוברות עבודה / דפי בקבוצות או ביחידים, שיחה /דיאלוג/דיון/דיבייט, חוות ד

תלקיט, הוראת עמיתים, מחוון, רפלקציה אישית, תיעוד גלגולו  –עבודה, מבחן שנכתב על ידי התלמידים, פורטפוליו 

של תוצר, דגם הממחיש את יישום העקרונות שנלמדו: מצגת, מבחן קבוצתי, תיעוד כמו: צילום, יומן, וידאו, הצגה 

    דוגמאות מפורטות בתלקיט חלוצי הערכה. מחזה, משחק, יומן למידה ועוד. וה

 ונה של התכנית יתנסה כל מומלץ כי משנה לשנה יעלה היקף העיסוק בתהליכי הערכה חלופיים, לדוגמה: בשנה הראש

תלמיד במהלך שנת לימודים לפחות פעם אחת בתהליך חקר ובהצגת תהליך הלמידה שלו והתוצר בליווי רפלקציה 

בפני קהלים שונים. בשנה השנייה ניתן יהיה להרחיב את ההתנסות לשני תהליכי חקר בהם יתנסה כל תלמיד וכך 

 הלאה. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/Haaracha/mabatim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/HarachatLemida.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Halozim.htm
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  תוך אפשרות לצמצם את היקף החומר הנלמד בהתאם לרמת  32 -התהליכי ההעמקה יתבצעו בעיקר במרכיב

ישולבו תהליכי הוראה למידה הערכה מגוונים אך באופן שלא יצמצם את היקף החומר  -02ההעמקה. גם במרכיב ה

הנלמד. במבחנים החיצוניים בכתב יעלה בהדרגה אחוז פריטי הבחינה המבוססים על חשיבה מסדר גבוה עד לרמה 

 למסמך חלופות מרכזיות לתהליכי הוראה, למידה והערכה.   היקף הבחינה.של כשליש מ

   4חזרה לראש פרק 

 דגשים בחינוך המיוחד

  למידה בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים יעשה שימוש במגוון -ההוראהבעת ביצוע תהליכי הערכה ומשוב לקידום

להערכה לצד מדיניות מווסתת ומוגדרת להערכה חיצונית, בהתייחס להישגים הנדרשים בשכבת הגיל  כלים ואמצעים

 הרגילה. 

  נית תכ -בתהליכי ההערכה יועמק ההיבט של הערכת התקדמות התלמיד ביעדים אשר הותוו בתכניות האישיות

חינוכית יחידנית )תח"י( לתלמידים בתכנית השילוב ותכנית לימודים אישית )תל"א( לתלמידים במסגרות החינוך 

המיוחד בהתייחס להישגים הנדרשים בשכבת הגיל הרגילה.  זאת תוך העמקת השיתוף בין הצוות, התלמיד וההורים 

    מסמך מתנ"ה. לרך שנות הלימוד. בהתאם בבניית התכנית ובהערכתה ותוך הידוק הרצף ביישום התכנית לאו

 

 

   4חזרה לראש פרק 

 

 

 

 

  

 

 

 

   4חזרה לראש פרק 

 

 

 

 

 להרחבה

 הקליקו -              בקדם יסודי       – ם"מבטי  

   הקליקו  -              תלקיט חלוצי הערכה בעל יסודי    

  הקליקו  –       מסמך חלופות מרכזיות לתהליכי הוראה, למידה והערכה  

 

http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/halofot.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/matana/2015.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/Haaracha/mabatim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Halozim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Halozim.htm
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/halofot.pdf
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                            וח מקצועיפית – 5פרק 
 הקליקו  - א. אודות הפיתוח המקצועי            5

 הקליקו  - ב. עקרונות הפיתוח המקצועי                  5

   הקליקו  - ג.  יישום הגמישות בפיתוח מקצועי         5

 חזרה לתוכן עניינים

 

 א. אודות הפיתוח המקצועי5

תהליך למידה משמעותית צריך להתרחש ברצף שבין ההכשרה, ההתמחות והפיתוח המקצועי מחוץ למוסד החינוכי ובתוכו 

 דרכות וכו'. במסגרת הפיתוח המקצועי המוסדי, מפגשי למידת עמיתים, ה

לסייע למורים להרחיב את הידע שלהם, לפתח דרכי הוראה חדשות, לשכלל  היאמטרתה של ההתפתחות המקצועית 

 את הישגי התלמידים ותפקודם. לקדם מיומנויות ולקדם למידה משמעותית ו

במסגרות למידה  ,ותלמידת המורים והתפתחותם מתרחשת תוך כדי תהליכי העבודה בבית הספר, בקהילות מקצועיות לומד

 ובתהליכי למידה פרטניים שהמורה יוזם.  פנים בית ספריות וחוץ בית ספריות

במהלך הפיתוח המקצועי יתנהל דיאלוג שיאפשר למשתתפים להיות קשובים לרגשותיהם, לצורכיהם, לתחומי העניין שלהם, 

עמקת המודעות העצמית, לשיתוף וללמידת למקורות המוטיבציה, לסגנונות הלמידה שלהם ועוד.  הקצאת זמן ומקום לה

-עמיתים תוך התייחסות, למחשבות שלו, לכוחותיו, לחולשותיו ולפרקטיקות העבודה עשוי לשכלל את היכולות הפסיכו

 פדגוגיות שתקדמנה למידה משמעותית.

    5חזרה לראש פרק 

 ב. עקרונות הפיתוח המקצועי 5

. למנהלי בתי הספר תינתן האוטונומיה לבנות עם תורחבנה אפשרויות הבחירה של מנהלים ומורים -והגמישות בחירהרון העק

,  והם יקבלו את המשאבים הדרושים תוח המקצועי בראייה תלת שנתית לכל פרט כחבר בקהילת למידהיהפ הצוות את

 להפעלת התכנית.

יצירת ידע חדש במפגש בין  ,שילוב בין פרקטיקה לתיאוריהעל בסיס של  כל הפיתוח המקצועי ייבנה – עקרון היישום

תתקיים  , ובנוסףעם המורים ולא עבורם, והיא תיעשה על... למידה התנסות ב... ולא תשלב הלמידה למעשה.  אוריה יהת

 הלמידה במגוון רב של דרכי הוראה.

  יות המקדמות דיאלוג ולמידה משמעותית.בכל אחד מהמסלולים תיושמנה מתודולוגיות רפלקטיב  -רפלקציה

 הפיתוח המקצועיתכנית  בכל אחת מהמסגרות תתקיים למידת עמיתים באופן מתוכנן ומובנה מראש. - למידת עמיתים

 תאפשר למורים ללמד מורים אחרים ולהיות לומדים בעצמם.

אירועי הוראה ולמידה, הסקת הפיתוח המקצועי יתבסס על חקר הפרקטיקה של ההוראה, ניתוח  -חקר  הפרקטיקה

 מסקנות, התנסות מחודשת וחקר ההתנסות החדשה.

   הקליקו –תכנון הפיתוח המקצועי להרחבה:  

    5חזרה לראש פרק 

 ג. יישום הגמישות בפיתוח המקצועי5

 הגמישות בפיתוח המקצועי תיושם בשלוש דרכים מרכזיות:

שינוי בכללי ההכרה בשעות פיתוח מקצועי לקידום בדרגות המאפשר גמישות בהיקף השעות  -גמישות פדגוגית מינהלית

   ובתכנון הפיתוח המקצועי. 

 . הגמישות מתאפשרתבחירה במסגרות למידה שונות בתוך בית הספר פשרויותתינתן א -גמישות פדגוגית בית ספרית

רכי התפתחותם המקצועית באופן שיביא ויצירת מעגלי שיח לצבבתכנים, בשיטות ההוראה, בשימוש במשאבי ההוראה ו

    של הסגל. בלעדי, להתפתחות מקצועית אך לאללמידה משמעותית ולקידום התלמידים. בית הספר מהווה מוקד מרכזי, 

הלמידה תהווה תשתית לחקר העשייה ולפיתוח יוזמות תוך שימוש במתודולוגיות  -9-7גמישות פדגוגית בתכניות של דרגות 

תכנים, חברות בקהילה מקצועית, למידת עמיתים  ל, חיבור מושכל בין שיטות הוראה תיאוריהלשונות, חיבור בין פרקטיקה 

  נושא החקר.  מהוחור מתי ילמד, היכן ילמד  כולל ליווי והנחייה. עובד ההוראה יכול לב

 הקליקו  - 9-0גות רתקדם בדמתווה ביסוס מקצועי מ  הקליקו – 6-1בדרגות  מתווה המדיניות להרחבה:

 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/Kelim/TichnonPituach.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/PitoachMikzoei1-6/mitveh1-6.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/PitoachMikzoei7-9/mediniut7-9.htm
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 "רק בגלל הרוח..."  
 מדברי השותפים לתהליך 

 
 ..." התוצר ויית המסמך "אבני הדרך ללמידה משמעותיתלהתוהרב מקצועית היתה לי הזכות להוביל את הוועדה ."

ולפתח תכנית מוסדית  להוביל תהליכים של הוראה, למידה והערכה ,אנשי החינוך ביכולת משקף את אמונתנו
 )רחל מתוקי, מנהלת מחוז חיפה ומ״מ יו״ר המזכירות הפדגוגית( ייחודית ליישום הלמידה המשמעותית"

 
 משמעותי שמתחיל להתחולל במציאות הלכה למעשה, תוך יציקת תוכן עמוק למושג "... מרגישה שותפה לשינוי ה

 למידה משמעותית" )קרן ברנס, מנהלת "התיכון החברתי" בקרית אתא(
 

 ..."באיווי שלהם ליצירה, ביכולתם להניע שיח חינוכי וביכולתם  ,מסמך זה הוא הבעת אמון בצוותים החינוכיים
 (במינהל הפדגוגי " )חנה שדמי, מנהלת אגף א', שפ"ילמידה משמעותייםליצור ולהבנות תהליכי הוראה 

 
  התהליך המשתף שחווינו הוביל ליצירה עוצרת נשימה, יצירה שאומרת שיש בנו הכוחות הנחוצים להגיע ליצירת..."

 חיינו" )ענבל זלקוביץ, מנהלת בי"ס "לביא" בנעלה( 
 

  רחב התפתחותי ללמידה משמעותית, התהליך הבהיר לשותפים כי ומ"...גן הילדים מהווה מסגרת טבעית בעלת רצף
 במינהל הפדגוגי( ,איננו עוד פרוזדור לבית הספר" )סימה חדד, מנהלת אגף א', חינוך קדם יסודיהוא 

 
 בים הרחב  האדווניצור בואו נניע גלים ו. פרטיהעל "...יש לנו הזדמנות להשפיע על עתידה של החברה הישראלית ו

 (מינהל הפדגוגי, חינוך יסודי, ביהודית קדש, מנהלת אגף א')חינוך ולמידה משובחים"  של תהליכי
 

  ,חווינו שותפות לתהליך שינוי פורץ דרך. הוזמנו לחשוב, להציע, לייצר, ליזום, לתכנן ולהשפיע" )עינת חרמוני..."
 מנהלת בית ספר "עציון גבר" באילת(

 
 ..."הוא מקפל בתוכו תפיסות, המלצות, כלים 362של  סיבובת, לחשיבה מחודשלאת כולנו  המסמך מזמין .*

חינוך , דסי בארי, מנהלת אגף א') " " ומזמין לשיח מתמשךתפיסה של "מעט המכיל את המרובהעל פי הוקישורים 
 (על יסודי, במינהל הפדגוגי

 
 "... טליה נאמן, ) תכם"בעזרשימשיכו ויתפתחו  תכנון והיערכות ,משקף תהליך מרתק של שיח, חשיבההמסמך

 במינהל חברה ונוער( מנהלת אגף תכנים תכניות הכשרה והשתלמויות
 

  חווינו בפועל למידה משמעותית שהצמיחה אותנו. עצרנו, שאלנו, מיקדנו ויצרנו תוצר משתף שהוא מקור גאווה..."
 )עומר ח'לאדי, מנהל בי"ס "אל בורג' " בשפרעם(   לכולנו"

 
 תמיד של האנושות להכיר עולמות רחוקים ולהיפגש עם עולמנו... זו ההזדמנות להגשים "... למידה היא ניסיון מ

 ספרי(-חלומות פדגוגיים" )מלכה וידיסלבסקי, מפקחת ארצית לחט"צ וממונה על מינהל בית
 

  "התהליך שחווינו הוביל את כל הצוות להתלכד ולבחון את החזון ותרגומו המעשי ביחס ללמידה משמעותית..."
 י מוטולה, מנהלת בי"ס "בר לב", בפתח תקווה()דול

 הקליקו
 "למידה משמעותית. אנחנו  , יכולה להתרחשבמפגש קבוצתי או אישי, כנולוגיהבכל רגע, במפגש עם הטבע ועם הט

, מנהל אגף בכיר ד״ר משה דקלו) "למידה לחייםל םתהליכימשמעות ההמורים והלומדים מעצימים ומבססים את 
 בחינות(

 
 .."צורכי אחד של ייחד והמהמתוך ראיית הכשרה ובפיתוח המקצועי אה לידי ביטוי גם בוליסטית בהסה התפיה

 (של עובדי הוראה " )אילנה רוזנברג, מנהלת גף פיתוח מקצועיתפקידיםההוראה ובעלי העובדי 
 

 חנה ארז" )ניישם זאת בהצלחהתן וכולנו ימי יתהליך הלמידה... ערך מוסף לבעלת סינרגיה  "...המסמך מציג ,
 (ממונה חינוך חברתי קהילתי ,מפקחת ארצית

 
  מפגשי הלמידה והשיח המתמשך עם עמיתים מכל הארץ, מכל המגזרים תרמו מאוד לתהליך הלמידה" )יהונתן ..."

 חזי, מנהל בי"ס ממ"ד "ארבל", בנצרת עילית(

 
 ..."די. שילוב מושכל של דרכי הערכה מגוונות לימו-ערכה ומדידה תורמים לקידום התהליך החינוכיבתהליך הודגש כי ה

 מערכת החינוך בכללותה" )חגית גליקמן, מנכ״לית ראמ״ה(ות של תלמידים, מורים, בתי ספר ויתרום להתפתח
 

 הצעות, תגובות והערות ניתן להפנות לזהבה שמש, מנהלת אגף תכנון ופיתוח במשרד החינוך
 Lm-Milestones@education.gov.il בדוא"ל: 

 

 חזרה לתוכן העניינים

 

https://owa.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=t5nsU55SN0er-STFfvK822iTYSLzWNEI2Lc1h5O3OAypgjbH7mMk3W7hnX5kMtyLpeW7ck8ZSd0.&URL=mailto%3aLm-Milestones%40education.gov.il
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 לות חיפושמי -נספח 
 :במסמך מילות חיפוש

 

  קליקו            ה - אקלים חינוכי 
  קליקוה - למידה -גיוון דרכי הוראה

  קליקוה -  גמישות פדגוגית
 קליקוה -  דמות הלומד

 קליקוה - דוגמא לתפקוד -למדנבנה ויישום הה
  קליקוה - הנחות היסוד בדבר מהות הדעת 

  קליקוה - ערכהה

 קליקוה - תפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית ה

 קליקוה - חזון 
  יקוהקל - דוגמא לתפקוד -חשיבה ביקורתית

  קליקוה -  דוגמא לתפקוד-יצירתית  חשיבה
 קליקוה -  דוגמא לתפקוד-חשיבה על חשיבה

 קליקוה - למידה בדרך החקר                  

 קליקוה - דה מבוססת מקום             למי
 קליקוה - למידה מבוססת פרויקטים       

 קליקוה - למידה מבוססת פתרון בעיות    

 וקליקה - כללי           -למידה משמעותית 
 קליקוה - למידה לעיצוב מוצר/תוצר     

 קליקוה - למידה שיתופית ועבודת צוות  

 קליקוה - למידה תוך התנסות         

     קליקוה - ך  מדברי השותפים לתהלי
 קליקוה - מטרות הלמידה המשמעותית

  קליקוה - דוגמא לתפקוד -מוטיבציה

  קליקוה - דוגמא לתפקוד -מסוגלות

 קליקוה - וגמא לתפקוד ד-מעורבות חברתית

  קליקוה - מרחבי למידה 

 קליקוה - מרכיב בחירה בתכנית הלימודים 

 קליקוה - הלימודים מרכיב חובה בתכנית 

 קליקוה - מרכיבי הלמידה המשמעותית 

  קליקוה -                                   תנהלים להתאמות בבחינות בגרו
 קליקוה - דוגמא לתפקוד -ניהול שיח מכבד ומקדם

  קליקוה - סביבות ותהליכי הוראה, למידה והערכה 

 קליקוה -  דוגמא לתפקוד-עבודה בצוות
  קליקוה - כללי                 -פיתוח המקצועי 
  קליקוה - עקרונות           -פיתוח המקצועי 
  קליקוה - גמישות  -פיתוח המקצועי 

  קליקוה - תהליכי הוראה, למידה והערכה   

 קליקוה - תכנית הלימודים                          
 קליקוה - תמורות בחברה והשפעתן על מערכת החינוך

 קליקוה - תפיסה חינוכית                                 

 קליקוה -  אישי-תפקוד בין
 קליקוה -  תפקוד הכוונה עצמית בלמידה וניהולה

 קליקוה -  תנועתי-תפקוד חושי
 ליקוהק -  קוגניטיבי-קוד מטהתפ

 ליקוהק -  תפקוד קוגניטיבי
 ליקוהק - תפקוד תוך אישי

 קליקוה -    21-תפקודי הלומד במאה ה

 ליקוהק -  דוגמא בתחום השפה –די הלומד תפקו
 ליקוהק - תרבות  הערכה                               

 חזרה לתוכן העניינים

http://meyda.education.gov.il/files/noar/tochmeoravut.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/NehalimLehatamot.htm
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 מילות חיפוש -נספח 
  :להרחבהמילות חיפוש 

 

  הקליקו  -   הערכה-למידה-הוראה על נתונים איסוף
   הקליקו -   ן              -מינהל ח -אקלים בית ספרי 

  הקליקו  -           שפ"י                        –אקלים מיטבי 
    הקליקו -      החדשמודל ה – בגרות בחינות

 הקליקו –  תלקיט לעל יסודי    –בחירה ואוטונומיה 
 הקליקו – בסיכון  הישגי תלמידים לקדם שיכולות גישות, דרכים ומסגרות

 הקליקו -   בחטיבת הביניים     -גמישות פדגוגית 
  הקליקו -             תלקיט למנהל  -פדגוגית  גמישות
 הקליקו -          ביסודי - ספרי מודל הדרכה בית – הדרכה

 הקליקו -   הזדמנויות בהוראה ובלמידה בקבוצה הקטנה
 קליקוה -  הלומד, המלמד ומה שביניהם

  הקליקו -  המוקדים מרכזיים להתפתחות
  הקליקו  -   היבחנות ביסודי       -הערכה ביסודי 

  הקליקו  -   היבחנות בעל יסודי  -יסודי -הערכה בעל
  הקליקו  -  ת התאמת תכניות הלימודים למדיניות הלמידה המשמעותי

   קליקוה -  ועל למידה משמעותית דיברנו? 

   הקליקו -  חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות           –חאלו"ם 
  הקליקו -        מרח"ב בחט"ב                       -חאלו"ם 

  הקליקו  -     חלופות מרכזיות לתהליכי הוראה, למידה והערכה                      
           הקליקו -  תלקיט לעל יסודי        – חלוצי הערכה

 הקליקו -  כישורי חיים                                               
      הקליקו -  תלקיט לחט"ע        –כלים יישומיים 

 הקליקו -  יסודי   -בעל - כלים שלובים למנהל
  קליקוה - לב לדעת 

               הקליקו -  ן           -מינהל ח -ערכית -ליבה חברתית
 הקליקו -                             בקדם יסודי -ם "מבטי

   קליקוה -  מדיניות הלמידה המשמעותית
 הקליקו  -   תכניות הלימודים לחטיבה העליונה  - 232/0מודל 

 קליקוה - טואלי(ת המסע הוויררמודלים מצולמים יישומיים )במסג

    הקליקו -              המודל החדש –מיצ"ב 
 הקליקו –    21ל"ב  -עגל ההפנמה בחינוך המיוחד מ

   הקליקו -      )מודלים, פנקס כיס, מצגת(י ללמידה משמעותית  מסע וירטואל
 הקליקו -                  מפתח הל"ב                                

    הקליקו  -                                                     מתנ"ה                                            
  הקליקו -                                           ת נהלים להתאמות בבחינות בגרו

 הקליקו -          לומד ותפקודי משמעותית למידה לקידום למידה סביבות
 הקליקו -                     בגן הילדים  -נוכית עשייה חי

  הקליקו – פדגוגיה חדשנית או פדגוגיה איכותית בסביבת למידה חדשנית 
   הקליקו -                             מדיניות  -פיתוח המקצועי

 הקליקו –                             6-1בדרגות  מתווה-פיתוח מקצועי
 הקליקו  -               9-0מתווה ביסוס מקצועי מתקדם בדרגות -פיתוח מקצועי

  הקליקו -      הוראה יחידת תכנון
 הקליקו  –       32/02מודל  –מודים לחטיבה העליונהתכניות הלי

 הקליקו -   תכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית  בעל יסודי

   קליקו ה -    תכנית מעורבות חברתית ביסודי
  קוקליה  -                             תכנית תפקיד לכל תלמיד

   הקליקו –    תהליכי למידה ותוצרים
   הקליקו -                במסגרות לתלמידים עם צרכים מיוחדים -תכנון לימודים 

  הקליקו -                                 תכנית מערכתית לשילוב ערכים בתחומי הדעת 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/Kelim/KelimLeysof.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/aklimschool.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/nediniyut/
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-1/horaotkeva/k-2014-7-4-9-1-47.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Bechira.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/35012/yarkhon13.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Gmishut_pedagogit.htm
http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/gmishutpedogogit.doc
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/Kelim/Mdel.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/13C84CC0-35E1-4A59-B2B3-62EA2A69FE54/82132/horaotLemida.pdf
ttp://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/halomedHamelamed.doc
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/KishureiHaimLeYesody.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/HarachatLemida.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/HibachanutChatab.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/354EF69E-CFE3-425F-9FD1-D58618D88B1F/188851/hahinuch.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/183296/32.doc
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/HinuchEishi/Halum/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/HinuchEishi/Merchav/
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/halofot.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Halozim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/KishureiHaimLeYesody.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Kelim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/KelimShluvim.htm
http://levladaat.org/content/1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/TochnithHalibahLeshaothChinuch.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/Haaracha/mabatim.htm
http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/med.docx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/TochniyotLimudim/TochnitLimudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/LemidaMashmautit/HaMasa/DafMassaVirtualy.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Meitzav/Meitzav_Klali.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Special/Bagrut/BagrutA_0122.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/LemidaMashmautit/HaMasa/odot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/matana/2015.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/NehalimLehatamot.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/svivot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/svivot.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/Gishot/kavimManhimAsiaHinucit.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/121933/27.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/Kelim/TichnonPituach.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/PitoachMikzoei1-6/mitveh1-6.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/PitoachMikzoei7-9/mediniut7-9.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/Kelim/TicnionHorha.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/TochniyotLimudim/TochnitLimudim.htm
http://meyda.education.gov.il/files/noar/tochmeoravut.pdf
ttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/Cheshvan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/TochniyotHvratiyot/meoravut_rashi/TafkidLtalmid.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/Kelim/TalicheiLemida.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/TichnunLimudim/TichnonLimodim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/chinucherky.htm


 

31 

 

 

 חדש על המדף

 

 

   הקליקו -                              ביסודי                               היבחנות  •
 

 הקליקו  -ביניים                                               היבחנות בחטיבות  •
 

 הקליקו  -העליונה             הלימודים לחטיבה תכניות  - 33/03מודל  •
 

   הקליקו  -                                   המודל החדש            –מיצ"ב  •
 

 הקליקו        -                                בבחינות בגרות    להתאמות נהלים  •
 

 הקליקו -     תכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית  בעל יסודי •
   

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/HarachatLemida.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/HarachatLemida.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/HibachanutChatab.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/HibachanutChatab.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/TochniyotLimudim/TochnitLimudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/TochniyotLimudim/TochnitLimudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/TochniyotLimudim/TochnitLimudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/TochniyotLimudim/TochnitLimudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/TochniyotLimudim/TochnitLimudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Meitzav/Meitzav_Klali.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/NehalimLehatamot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/NehalimLehatamot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/NehalimLehatamot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/NehalimLehatamot.htm
http://meyda.education.gov.il/files/noar/tochmeoravut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/noar/tochmeoravut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/noar/tochmeoravut.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/NehalimLehatamot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/NehalimLehatamot.htm

