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 דבר שר החינוך

 

 היגי חינוך יקרים, מנ
 

חולמים על שחר  ,אנו עסוקים ב"מחר" גיסא המתח שבין מסורת לחידוש מלווה את העולם מימי בראשית. מחד
בחלקו כבוד לשורשים ולמקורות ובחלקו נוסטלגיה שהוא  אים ערך עצום בעבראנו רו גיסא מאידך, וחדש

   "זכור ימות עולם". , בבחינתלימים אחרים טובים יותר

חשיבותו של הזמן ובכמחנך אני מכיר בחשיבותה של העבודה העמוקה שנעשתה במערכת בשנים האחרונות 
פיחות  חלהאחרונה  ינו. עם זאת אני חש שבתקופההטמעת שינויים במערכות, באנשים ובנפשם של ילדהנדרש ל

 .הערכה עתירת סיכוןועל דגש יתר על מדדים  יתןנובשיח הערכי ובאמון במורי המערכת ובילדיה 

סיון למצוא את האיזון בין הקיים לבין הדורש שינוי לא יתחוללו ינשל הבובשל לוח הזמנים של כניסתי לתפקיד 
מתנ"ה זה מבטא את ההמשכיות ואת העבודה הקיימת  מארזרחיקי לכת. לקראת שנה"ל הקרובה שינויים מ

  מערכת עליה אתם אמונים באופן ראוי ומעורר השתאות.ב

תפיסת עולמי ולהזמין אתכם לקחת חלק בשיח שיתקיים בתקופה  יעם זאת חשוב לי לשתף אתכם בעיקר
 הקרובה בתרגומה של תפיסת עולם זו לעבודת השטח.

 :אני מאמין כי

.  אין אנו עוסקים רק במערכות חינוך, כי אם בעשייה חינוכית כוללת. במרכז תפיסתנו עומד ילד שנפגש עם 1
גורמים רבים המשפיעים על חינוכו, כגון: בית הספר, קהילה, תנועות הנוער, הורים, ולכן עלינו לעסוק 

יצר ראייה של "חינוך מתכלל" ביצירת שפה חינוכית מקיפה היוצרת בסיס לכינונה של חברת מופת. עלינו לי
 העוסקת בבסיס העמוק של תפיסת החינוך בישראל. 

  הלמידה והפדגוגיה מהוות את לב המעשה החינוכי, לכן עלינו לפתח למידה משמעותית המותאמת למאה   .2
תוך שילוב כלים טכנולוגיים אך לא רק. תכנית הלימודים צריכה להביא בחשבון צרכים של תלמידים  21–ה

שונים, לפתח כלים לחשיבה וליצירתיות, לקדם עשייה של מצוינות והישגים, לפתח חשיבה המעוררת זהות 
 התואמת לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ועוד. 

ות גורם משמעותי לצמצום פערים ולהענקת הזדמנות שווה לכל תלמיד מכל מגזר יחינוך מחויבת לההמערכת  .3
 אנשים עם צרכים מיוחדים ועוד.ושל בישראל, תוך מתן דגש לקידומן של אוכלוסיות מוחלשות בכל מקום 

של  םהמעשה החינוכי הינו בבסיסו של דבר מפגש אנושי בין ילד למורה. יש להמשיך ולפעול לקידום מעמד .4
הילת הלומדים. שפע של אור וטוב, ידע, חכמה, בינה ודעת על ק ותת מופת המשפיעיוכדמו והמורות יםהמור

להחזיר את אמון החברה כולה  יש. עצמם המורים של וצמיחה למידה תהליךיש להמשיך ולפעול לקידום 
ביכולתה של המערכת לתמוך בכם במימוש  במורים ובמערכת ולחזק את אמונכם, המורים והמורות,

 ייעודכם ושליחותכם. 

אנו מחויבים . " לכיתהעצמהאת ו "להביא את עצמו על מנתאנו מחויבים לסייע למורה לגלות יצירתיות אישית 
 לסייע להם להיות מנהיגי חינוך. ולתת כלים ניהוליים אוטונומיים לכלל המנהלים בישראל 

 אני קורא לכם להיות שותפים לחשיבה חינוכית המחברת עבר לעתיד באמצעות הווה משמעותי. 
 ה, ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו. ישנה של עשיב זו ההזדמנות לברך את כל קהילת מנהיגי החינוך בישראל

 
 לכם, ש

 
 רב שי פירוןה    

 
 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(
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 הגב' דלית שטאובר –דבר המנהלת הכללית 

 

 ,חינוךהמנהלי מוסדות ומטה האנשי  ,מפקחיםה ,מחוזותהנהלי למ

 

" .ישארות יחד היא התקדמות, העבודה יחד היא הצלחה"ההתכנסות יחד היא התחלה, הה
 )הנרי פורד(

 

אני שמחה לפתוח את מארז "מתנ"ה" היוצא לאור זו השנה השלישית. העבודה על מארז זה כמו גם נוכחותו 

 במערכת נתפסת כשגרה כשכמעט לא ברור כיצד התנהלנו בלעדיו.

 אנו נמצאים בשנה מאתגרת מאוד מבחינה חינוכית.

יעדים, הכלים והשיטות שפיתחנו והטמענו בשנים האחרונות עלינו להטמיע באחריות ובמקצועיות רוח לצד ה

 חדשה ומדיניות מתהווה.

אחריותנו, בעת הזו, לנהל את מוסדות החינוך אל מול היעדים המופיעים ב"מתנ"ה" כשמצד אחד נביא לידי 

שמירה  -ותית, פיתוח פדגוגיה מיטבית ומצד שני ביטוי את השינוי המיוחל ביצירת חווית למידה והוראה משמע

 על טיפוח המצוינות, הקפדה על שיפור מתמשך ומתמיד והכלה מיטבית של כלל התלמידים.

היעדים וניסוחם  תוך אשכולמארז ה"מתנ"ה" שיוצא השנה מציג המשכיות סביב שלוש המטרות המוכרות, 

 ובניהול בתכנון שלנו המקצועית מההתפתחות לקכח לפתחנו שעומד  בצורה מדויקת  ותמציתית. האתגר

 . יעד להשגת משותפת ואחריות אחד מיעד יותר על העונות משימות פיתוח הוא אחראי

אני מזמינה אתכם, אנשי החינוך, לראות במארז זה נקודת מוצא לשימוש מיטבי במשאבי החינוך תוך יצירה 

 ופיתוח שהם לב ליבה של עבודת החינוך וההוראה.

 ומעצימה. פורייההמשך עשייה חינוכית מאחלת לכולנו  אני

 

 

  בברכה,              

 דלית שטאובר                                                                                                                      
 
 
 
 
 

 )הראשי( חזרה לתוכן העניינים
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 הגב' מיכל כהן –דבר הסמנכ"לית הבכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי 
 

 צוותי חינוך יקרים,
 

המתנ"ה שלפניכם מהווה כלי פדגוגי ניהולי שהמינהל הפדגוגי מעמיד לרשותכם בעבודת התכנון, הניהול וההיערכות 

 .עבודתנו לשנת הלימודים הקרובה, והיא מצביעה על הערכים המרכזיים המלווים את
 

כבעבר גם השנה פעלנו להצגת תמונה מערכתית מתכללת מרמת המאקרו אל המיקרו, ממטרות העל והיעדים אל 

החלטות פדגוגיות איכותיות  על פני כל הרצפים: רצף גילאי מקדם  תהליך קבלתר לכם המשימות וההנחיות כדי לאפש

 :מתקשות, חנ"מ; רצף של אוכלוסיות ילות, מצטיינות,יסודי, דרך היסודי ועד לעל יסודי; רצף של אוכלוסיות רג

 מחוז.   -ותיקים ועולים; ורצף מטה
 

המתנ"ה המוצגת בסביבה הדיגטאלית תוך שקיפות והנגשה לכל מזמינה את כולנו לנהל שיח החינוכי ולבחון עם 

כלל  המערכת לבין השותפים את ההזדמנויות והאתגרים, את הזיקות והקשרים שבין תכנית העבודה השנתית של 

 תכנית העבודה המוסדית. 
 

 מטרות העל המוצגות בה מבטאות את החשיבות שבהתייחסות ללומד כאדם שלם שחשוב לטפחו ולהעצימו בהיבטים 

 רגשיים לצד קידום ההיבטים הלימודיים בתחומים שונים. -חברתיים-הערכיים

 

 אכפתיות ואהבת , כבוד ההדדיחנך ללומד תוך אמון, המתנ"ה מדגישה כי אין תחליף לקשר אישי ומשמעותי בין המ

תוך התאמה לסביבת הלמידה למאה  הובלת פדגוגיה חדשנית, של פיתוח מקצועימציגה את החשיבות של  . היאהאדם
 "התקשוב הוא לא רק טכנולוגיה, שכןביה"ס בתהליך החינוכי -צרת תרבות בית ספרית המשלבת את כלל באיווי  21-ה

  הזו". (אבירם, ר') ה, אלא תרבות שלמה. החינוך צריך ללמוד ולדעת לדבר את התרבות סביבה או שפ

 

 . צוותי חינוך יקרים ,כל אלה ועוד מבטאים את האמונה שלנו בכם

את המענים להם ולתת של התלמידים ברור לנו כי ביכולתכם לזהות בצורה הטובה ביותר את צורכיכם הייחודיים 
מקצועית ואיכותית. אמונה זו המלווה אותנו במינהל הפדגוגי משתקפת גם במארז המתנ"ה  ההולמים בצורה יעילה,

 לשנת תשע"ד בו 

 :נקודות שלהלןתוכלו למצוא כי הוגדל מרחב הגמישות ואפשרויות הבחירה, בהתייחס ל

 וצות מתמטיקה בקבלב': גמישות בחלוקת מספר שעות שינתנו לשפה ו-בכיתות א'חלוקת שעות הפיצול אופן  -

 היקף השעות שירצה ללמוד בכל שנה מתוך סך השעות הנדרשות לקידוםיוכל לבחור ב בד הוראהעופיתוח מקצועי:  -
   מקצועי

 מודל ההדרכה: הרחבה לכלל בתי הספר היסודיים ומתן אפשרות לבחור את תחומי ההדרכה ואת היקף השעות  -

  רגשי-ערכי-בתחום הלימודי ובתחום החברתי  

 משימות למימוש היעדים: לצד כל משימה מוצגות דוגמאות למרחבי הגמישות האפשרייםתיאור ה -

  כלל השותפים במערכת החינוך.למרחב גמישות בהם ניתן לייצר נוספים  נושאיםיחד נמשיך ונבחן 

 מאחלת לכולנו המשך שיח פורה, היערכות יעילה ושנת לימודים מוצלחת

    ברכה,ב 

 מיכל כהן
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 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(

                                        

 1999-מטרת החינוך הממלכתי(, התש"ס –חוק חינוך ממלכתי )תיקון 
 

למדינת ישראל, המכבד את הוריו  לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן .1

  ;זהותו התרבותית ואת לשונו ואת משפחתו, את מורשתו, את

כמדינה  להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל .2

דמוקרטיים,  יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים

סובלנות ביחסים בין בני ול לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום

 ;אדם ובין עמים

  ;ישראל ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת .3

היהודית, להנחיל את תודעת  ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת .4

  ;זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם

ם, למיצוי מלוא יכולתם כבני הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כשרונותיהם השוני לפתח את אישיות .5

 ;  החיים חיים של איכות ושל משמעות אדם

הדעת והמדע השונים, ביצירה האנושית לסוגיה  לבסס את ידיעותיהם של הילד והילדה בתחומי .6

להם בחייהם כבני אדם בוגרים בחברה חופשית, ולעודד  ולדורותיה, ובמיומנויות היסוד שיידרשו

 ;פעילות גופנית ותרבות פנאי

ויוזמה, ולפתח  לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית  .7

   ;מודעות וערנות לתמורות ולחידושים

לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעוררת  להעניק שוויון הזדמנויות .8

   ;והתומכת בו את השונה

מתוך מסירות ואחריות,  הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאםלטפח מעורבות בחיי החברה  .9

   ;במדינת ישראל רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי

 ;לנופיה, לחי ולצומח ',לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ .10

יחודית של האוכלוסייה הערבית ושל הי להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת  .11

 .בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל קבוצות אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל ולהכיר
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 שנתיתמבט על התכנית ה
 

   השנתיתא. אודות התכנית 

  –ערכיים -ומד אדם שלם בעל צרכים קוגניטיביים, רגשיים וחברתייםהתכנית השנתית מייצגת תפיסה הרואה בל

 משלימים זה את זה.   הצרכים המזינים ו

 

 מתפקידנו כמערכת חינוך לתת לצרכים אלו מענה איכותי שיאפשר לכל אחד מהלומדים:

 ממשם באופןלהמשיך לטפחם וללזהות את יכולותיו, להכיר בחלקים החזקים שלו לצד החלקים המאתגרים שלו, 

 מיטבי. 

 

 התכנית מציגה את מטרות העל ואת היעדים הנגזרים מהן ומתארת את הפעולות המרכזיות שיובילו ליצירת 

 כפי שמוצג בתרשימים שלהלן:השגתן התנאים שיאפשרו את 

 ציוניים, יהודיים :1תרשים מספר 
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 :2תרשים מספר 
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 מטרה א': 

 מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים 

 
 ( 1946חברה הוא. כי החברה היא התאגדות של יחידים." )דיואי "...מאמין אני כי היחיד שעלינו לחנכו, יחיד של 

למערכת החינוך תפקיד חשוב בהבניית חברה ערכית שחבריה מגלים סולידאריות, כבוד, נתינה, מעורבות חברתית, 

   אכפתיות וערבות הדדית.

 

ים לצד היעדים האחרים. בהתאם לתפיסה זו הוצבו  היעדים של טיפוח ערכים וקידום אקלים מיטבי כיעדים מרכזי

תורמים זה לזה ולקידום ההישגים הלימודיים, ואף מהווים  יעדים אלו משלימים זה את זה,  ניזונים זה מזה, 

 מפתח למימושן ולקידומן של המטרות האחרות. 

"אם נתעלם ממימוש הערכים בחיי היומיום, אם מעשיהם והתנהגותם של פרט ושל קבוצה לא יזכו להתייחסות 

 )1989נוכית ערכית, הרי ניתן יד ליצירת נתק בין דיבור למעשה, בין לדרוש ולקיים." (דרום, חי

 

רגשיות לצד טיפוח אקלים מיטבי -יצירת תשתית ארגונית, פדגוגית וחינוכית לטיפוח ערכים ומיומנויות חברתיות

למוגנות, לשייכות,  תורמים רבות לפרט ולחברה כאחד. מדובר בתשתית המקדמת את צורכיהם של תלמידים

למסוגלות ולאוטונומיה המקדמת מעורבות חברתית של תלמידים בבית הספר ובקהילה תוך שהיא מזמנת להם 

למידה והתנסות הלכה למעשה. תשתית הְמַפתחת כישורי חיים להתמודדות עם סביבה משתנה, להתנהגות ערכית, 

הספר -אלימה כשבית-סיכון ולבנייה של חברה לא-ותלקידום הלמידה, לחינוך לאזרחות פעילה, למניעת התנהגוי

 רואה את עצמו יותר ויותר כמחנך, ולא רק בגבולות הזמן והמקום שלו. 

 

שלושת המרכיבים המרכזיים בחינוך לערכים ובטיפוח תרבות ואקלים בית ספרי מתייחסים לארגון המוסד 

היבטים הפדגוגיים הבאים לידי ביטוי בתכנית החינוכי; לטיב היחסים בין האנשים בתוך הארגון ומחוצה לו ול

ערכית. שבעה סטנדרטים -התפתחותית ספיראלית שנבנתה בהתאם להתפתחות הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית

) התפתחות 3אישית וקשר בין באי בית הספר; (-) תקשורת בין2) מוגנות, בטיחות ובריאות; (1בתחום כוללים: (

) מתן מענה דיפרנציאלי בבית 5) אקלים של למידה;  (4דה רגשית ולמידה חברתית; (למי -אישית, חברתית וערכית 

) איכות סביבה 7) יחסי גומלין בין בית הספר להורים ומכוונות לקהילה; (6הספר לתלמידים עם צרכים ייחודיים; (

 ואסתטיקה של הסביבה הפיזית של בית הספר.

 

ד )מחנך הכיתה(, אלא מהווה גם חלק בלתי נפרד מכל אינטראקציה "החינוך לערכים אינו מופקד רק בידי אדם אח

ומסגרת, כולל לימודית, המתקיימת בבית הספר. ניתוק המימד הערכי ממקצועות הלימוד עלול לגרום למצבים 

 (1989חברתיים לא רצויים כגון ניכור, עוינות וקרע..." )דרום, 

 

 

 יינים )הראשי(חזרה לתוכן הענ



 

02 

 
 המינהל הפדגוגי –משרד החינוך  -מתנ"ה תשע"ד 

 : 'מטרה ב

 מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים 
 והאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיים

 

 (שמעון פרס)שהוא חושב שהוא יכול"  כל אדם צריך לעשות הרבה יותר ממה

ת וצמצום פערים חברתיים מטרה זו המוגדרת במונחים של קידום מצוינות, שיפור ההישגים והאיכות החינוכי

מבוססת על התפיסה לפיה לרכיבים אלו השפעה מכרעת על עתיד החברה הישראלית כולה ועל פרטיה כבודדים היום 

 ובדורות בדורות הבאים. 

 התפתחותחברה השואפת להתקדם ולהתפתח מתבססת על פרטים השואפים למצוינות, ועל מצטיינים המאפשרים 

 המצוינות היא אורח חיים הכולל היבטים רגשיים, חברתיים וערכיים. חברתית במגוון היבטים. 

תרבות של מצוינות במערכת החינוך משמעה יצירת סביבה המעודדת את אהבת הלמידה, את חדוות הגילוי, את 

הסקרנות, את היצירתיות, את המקוריות ואת החשיבה הביקורתית תוך חתירה מתמדת להתקדמות ולהתפתחות. 

פחת שיח חינוכי והטמעת מערכת משותפת של ערכים והתנהגויות והשואפת למצוינות אישית ולטיפוח סביבה המט

 היכולות האקדמיות והייחודיות שבכל פרט, בד בבד עם טיפוח מצוינות אנושית.   

 ניתן להצביע על מספר מעגלים מרכזיים המתארים את התרומה המושגת במימוש מטרה זו:

  במעגל האישי: .א

 הישג מהווה ערך בפני עצמו הטומן בחובו סיפוק על מה שהושג באמצעות גילוי כוחות ומסוגלות, ההגעה ל

 במאמץ ובהתגברות על קשיים ומכשולים 

  על התמדה, לקיחת אחריות על הלמידה והלקראת הישג, המושקע מאמץ החישול וחיזוק הלומד באמצעות

 ההתקדמות 

איכות חייו, את רמת ההכנסה של אדם ו הקובעת אתהשכלה יות חברתית וכלכלית המושגת באמצעות מוביל .ב

 במעגל הלאומי: הצלחה אקדמית ובאמצעות 

  מימוש ההון האנושי ויכולותיו מהווה סוג של "אוצר טבע" של העידן הגלובלי, משאב הכרחי לקיום העם 

  ת שייכותוהרוח תורמים לגאוות יחידה ולתחושנולוגיה הטכ, המדע בתחוםהשיפור התמידי, הפיתוח 

 חברתית של אזרחי המדינה-להשכלה יש השפה על רמת ההתפתחות הכלכלית 

 במעגל  הבינלאומי:  .ג

 כמדינה ישראל במדינת להכרה תורמים הבינלאומיים במבחנים נכבדים במקומות ומיצובנו ההישגים שיפור

כמקום המשפיע על קידום ;החינוך במערכת הלומדים של ולכישורים ההשכלה לרמת התורם מתקדם חינוך עם מפותחת

 לו, מקום שכדאי להשקיע בו.    ושותף הטכנולוגיה

מחקרים רבים מצביעים על הקשר בין תהליכי שיפור מתמיד וחתירה למצוינות של ההון האנושי לבין ההיבטים הרגשיים  

פשרת הגשמה חיוניים בלמידה. תשתית של הכלת הלומדים והמלמדים כאחד, מתן מענה איכותי לשונות בסביבה מכילה ומא

צמצום פערים. הם למעשה אחד המשתנים המרכזיים היוצרים את ההבדלים בין מערכות חינוך. המארז ללקידום הישגים ו

המוגש לכם בזאת מבוסס על תפיסה זו וניתן למצוא בו את הדרכים היישומיות להגשמת המטרה בפני עצמה ולהגשמת המטרה 

 הן. מ פעתעל המטרות האחרות וכמוש כמשפיעה

 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(
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 מטרה ג' : 

מערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה יותר, תשרת את צורכי הפרט ואת צורכיה 
   המשתנים של מדינת ישראל

 

 כדי לתכנן תכניות לימודים עבור ילדי המחר,"
 "התוצאות של השינויים המתרחשים היוםעלינו לרכוש את היכולת להבין ולצפות את 

 (שאין 'הרולד ג)
  

מתייחסת למספר רכיבים מרכזיים בעלי השפעה רבה על  21-מטרה זו העוסקת בהתאמת מערכת החינוך למאה ה

והמחייבים  תורמים זה לזה ,הערכה במערכת. רכיבים המשלימים זה את זה-למידה-איכותם של תהליכי ההוראה

תהליך הפיתוח המקצועי וההדרכה של את רכיבים הכוללים את הלמידה בסביבה דיגיטלית, . 21-התאמה למאה ה

 תהליכי הערכה והובלות רפורמות ותכניות תוך העצמת הצוותים המובילים.  , אתצוותי החינוך

 

הערכה בכך שהוא -למידה-עשוי לתרום לתהליכי ההוראהההולכת ומתפתחת רכיב הלמידה בסביבה הדיגיטלית 

 ןלפיתוח החשיבה באמצעות הדמיות; מזמ םר העשרת מקורות המידע והרחבת האפשרות לייצוגם;  תורמאפש

תקשורת  מארג עשיר לניהול הפדגוגיה ביעילות תוך שימוש בבסיסי נתונים ומערכות תומכות החלטה; מאפשר

הכוללות: סדר גבוה מה חשיבלפיתוח מיומנויות  םרציפה בין בעלי עניין וקהילות מקצועיות בארץ ובעולם, תור

 למידה עצמאיתו מיומנויות עבודה שיתופית, פתרון בעיותיצירתיות וכושר המצאה, חשיבה ביקורתית ומיומנויות ל

 אוריינות אמצעי תקשורת, אוריינות מידעי הכוללות במידע דיגיטלי ותקשורת טיפולשל ואתיקה, מיומנויות 

-מאה הלאור זאת חשוב שצוותי החינוך יפעלו להתאמת סביבת העבודה והלמידה ל .ובאוריינות טכנולוגיות מחשו

 סביבה בטוחה, מוגנת ומכילה התואמת לעידן החדש.  תוך שמירה על  21

 

תי החינוך עשוי לתרום לקידום האיכות והמקצועיות של עובדי ההוראה במערכת רכיב ההתפתחות המקצועית של צוו

במסגרות נעשה הוא  ,לעידן החדש של הידע והמיומנויות המקצועייםוהתאמה פיתוח מתמיד הוא מאפשר  :החינוך

הדעת, בתחומי  במהלך התפקוד המקצועי :כל שלבי הקריירהלאורך  ומתקיים ספריות-ספריות וחוץ בית-פנים בית

 י.בתחומי הניהול הפדגוגי ובתחום החינוכי והארגונ

 

הוא שם דגש  .הערכה-למידה-השבחת תהליכי הוראהלרכיב ההדרכה הבית ספרית עשוי לתרום גם הוא לפיתוח ו

התמיכה בפרקטיקה של  ההוראה בהתאם לצורכי המוסד החינוכי כמערכת כוללת ולצורכי המורים על על הליווי ו

  .ה נעשית תוך קיום דיאלוג, רפלקציה ומשוב מתמשכיםהדרכהכפרטים. 

 
רכיב הערכת עובדי ההוראה כולל צפייה ומשוב ומהווה בסיס לקידום איכות ההוראה והלמידה ברמת הפרט 

שפה מקצועית בתהליך  משמשיםשמדדי איכות מוסכמים ברמה ארצית  מציבהוברמה המוסדית. ההערכה 

מאפשרת תהליכי הערכה שיטתיים, הוגנים  ;ליכי למידה פנים בית ספרייםמעודדת תה ;הערכת מורים ומנהלים

 הופכת לחלק מאורחות החיים בתרבות המוסד החינוכי.  ;ומעוגני ראיות ועדויות

הנעת התהליכים לצד כל זאת לרכיב הכנסת הרפורמות והתכניות המרכזיות תרומה משמעותית הבאה לידי ביטוי ב
 המטרות, היעדים והתהליכים שהוגדרו.לקידום ולהשבחה ממוקדת של 

 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(

http://www.21stcenturyskills.org/index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=120
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 שנתיתב. מבנה התכניות ה

התכנית השנתית המציגה את הנושאים שעל סדר יומה של מערכת החינוך משלבת הצגה של מטרות העל דרך  

ומדדי הערכה; מדגישה את הקשרים והזיקות בין היעדים, המשימות המרכזיות, כיווני הפעולה האפשריים 

שלוש המטרות, ששת היעדים וכלל המשימות  כמכלול; מזמינה את המנהיגות החינוכית לדון בדברים, לבחון 

 את הצרכים ולתת מענה הולם לצרכים המקומיים שזוהו, כפי שבא לידי ביטוי בתרשים שלהלן.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חזרה לתוכן העניינים )הראשי( 

 

 'א מטרה 

 22אאיעד יעד  11אאיעד יעד 

  הערכההערכה

  משימותמשימות

  פעולותפעולות

  פעולותפעולות

  הערכההערכה

  משימותמשימות

  פעולותפעולות

  פעולותפעולות

 'במטרה  

 22בביעד יעד  11בביעד יעד 

  הערכההערכה

  משימותמשימות

  פעולותפעולות

  פעולותפעולות

  הערכההערכה

  משימותמשימות

  פעולותפעולות

  פעולותפעולות

 'גמטרה  

 22גגיעד יעד  11גגיעד יעד 

  הערכההערכה

 משימותמשימות

  פעולותפעולות

  פעולותפעולות

  הערכההערכה

  משימותמשימות

  פעולותפעולות

  פעולותפעולות
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 תכנון שיטתיג. 

 

תכנית העבודה שהמוסד החינוכי מתכנן לבצע כדי להגיע מהמצב הקיים למצב עתידי שאליו הוא שואף ויכול 

 שיטתי. תהליך תכנון מזמנת להגיע, 

 

ת העבודה באופן שיטתי כך החומרים המוצגים במארז נועדו לאפשר לכם, מנהיגים חינוכיים, לבנות את תכני

 דרכי הערכה יש חשיבות רבה.ושלשיח שתנהלו סביב המטרות, היעדים, המשימות, הפעולות 

 

 של המושגים התכנוניים הבאים: 1כדי לאפשר שפה משותפת בחרנו להציג את ההגדרות

  המטרות מייצגות את העתיד הרצוי.. ההישגים הרחבים ביותר אליהם הארגון חותר –מטרות 

 היעדים משמשים את הארגון להגשמת המטרה . הישגי הביניים המקרבים את הארגון למטרה - עדיםי

 ומייצגים תוצרים מוחשיים שהשגתם מהווה אבני דרך להשגת המטרה.

 הפעולות שהארגון מבצע כדי להשיג את היעדים שהוגדרו. הפעולות נמדדות על ידי מדדי  –שימות מ

פעולות הנדרשות ואת כיווני הפעולה האפשריים למנהל המוסד תפוקה. בכל משימה תיארנו את ה

 החינוכי וצוותו. 

 שלבי ההתארגנות הם שלבים ברורים הקצובים בזמן. בדרך כלל הם עוקבים זה   –התארגנות הלבי ש

 ההיערכות מביאות למימוש המשימה. פעולות .אחר זה  ומתארים את רצף הפעולות לביצוע המשימה

  דם של מדדי התפוקה הוא לשקף את ליבת העשייה המתרחשת במוסד החינוכי תפקי–מדדי תפוקה

בעקבות התשומות ופעולות ההתארגנות שננקטו בכל אחת מהמשימות. תוצרי הפעולות משקפים את 

 ליבת העשייה המשתנה, המדד אשר אחריו יתבצע מעקב.

  בסביבה הלימודית בעקבות  תפקידם של מדדי התוצאה הוא ללמד אודות השינוי המצופה –מדדי תוצאה

מתייחסים לתמורות ולשינויים הרחבים שהתרחשו כתוצאה מהשגת  התוצאה מדדיהפעלת המשימות. 

התועלת הנוצרת, הערך והתכלית לפעילות הארגון,   :מגדירים את השינויים המצופיםו מדדי התפוקה

  .ההישג אליו מכוונים

  וציוד מבנים, אדם כוח, תקציב: החינוכיות ותהמטר להשגת המיועדים המשאבים מכלול –משאבים ,

 .בקהילה וחברים המקצוע אנשי של ואנרגיה מוטיבציה, טכנולוגיה

 

 
 
 
 
 
 

� 

1
 בהתאם להגדרות במדריך התכנון הממשלתיהגדרת המושגים היא  
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 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(
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 היבטים מרכזיים באחריות המנהל   ד.

עם  ו, לאחר שהגדירלשנת הלימודים תשע"ד ערכותםבהי המתנ"ה מהווה כלי ניהולי נוסף למנהלי מוסדות החינוך

 להתמקד: ובהם בחרדגשים את הצוותם 

 .ודוגמאות לתפקידים הנגזרים מהםבאחריות המנהל שמרכזיים  התרשים שלהלן מציג דוגמאות להיבטים

 דוגמאות לתפקידים הנגזריםבאחריות המנהל                      להיבטים מאותדוג

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(

 תכנון מערכת שעות תומכת יעדים 

  פיתוח חומרים, שיטות וסביבות למידה מותאמות
 לשונות בין התלמידים ולדגשי המוסד החינוכי

 למידה והערכה ,ליווי תהליכי הוראה 

 

 ניהול תהליכי       

 למידה-הוראה       

 ניתוח המציאות הקיימת 

 חינת החזון ב 

 קביעת מטרות, יעדים וסדרי עדיפויות 

 הובלת חזון       
 ומטרות         

  

  ,התאמת התמיכה המקצועית לצוותי העבודה )הדרכה
 מומחי תוכן וכד'(

 שיתוףליצירת מסגרות זמן ללמידה ו 

 יצירת הזדמנויות למימוש הפוטנציאל של חברי הצוות 

 

פיתוח מקצועי        
 וותשל חברי הצ

   משאבים האנושיים והתקציבייםהניהול 

 הקמת מנגנונים ומסגרות תומכות בתהליכי הניהול 

  חשיבה על אופן הקצאת השעות, ההדרכה, הכספים 

 

ניהול המוסד        
 כמערכת חינוכית
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 היבטים מרכזיים באחריות המנהל במימוש המטרות והיעדים  המשך 

 

 דוגמאות לתפקידים הנגזריםבאחריות המנהל                      להיבטיםמאות דוג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(

 

 ניהול שותפויות        

 שילוב ושיתוף הורים 

 קידום השותפות עם הקהילה 

  האזרחיתניהול שותפויות עם החברה 

 היוועצות עם להגדרת זמנים קבועים לדיאלוג ו
 השותפים  

  עידוד חשיבה משותפת על דרכים לשיפור המצב הקיים 

 מסירת עדכונים ודיווחים שוטפים 

             טיפוח תחושת 
 השייכות         

 

 

 מינוי בעלי תפקידים והגדרת המשימות למימוש היעד 

 תחום הידעלמחות ושיבוץ צוותי הוראה בהתאם להת 

 האצלת סמכויות וקידום יוזמות הצוות 

 עצמת הצוותה

 

  זיהוי מתמיד של צרכים ומתן מענה בהתאם 

 הפקת לקחים ליצירת מנגנון )זמן ושיטה( להערכה ו
  ההתנסותממהעשייה ו

 

מעקב, בקרה  
 ולמידה הערכה
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 השנתית כניות העבודהמארז כציר מארגן בתה
 

 
 

 
 מטרה א':                                                 

 ערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתייםמ
 : העמקת החינוך הערכי1יעד א

 יסודי-משימות בעל משימות ביסודי משימות בקדם יסודי
: ברחבי ישראל סיורים באתרי מורשת סמלי המדינההיכרות עם 

 נעלה לירושלים
ברחבי ישראל: נעלה  סיורים באתרי מורשת

 לירושלים
  מסורת ומורשתטיפוח ערכי 
 בגני הילדים

תרבות ישראל צוע "הטמעת מק
 ומורשתו"

 תרבות ישראל ומורשתו"הטמעת מקצוע "

ה יבעשי שיתוף ושילוב הורים
 החינוכית

"ב" בתפישה מפתח הל"הטמעת ערכי 
 בית ספרית

 ולשירות  הגיוס לצה"לעידוד 
 אזרחי-הלאומי

  החינוך הסביבתיהעמקת ערכי 
 בגני הילדים

 "  מסע ישראליהטמעת תכנית " ההמנון הלאומיהעמקת ההיכרות עם 
 

 לערכים דמוקרטיים ואזרחייםחינוך  בריאותטיפוח גן הילדים כמקדם 
  וחינוך לחיים משותפים

 יותיהזיכרון השואה ומשמעוהנחלת 

תרבות, דת, "  - הטמעת אשכול השוויון בין המיניםקידום 
 בבתי ספר ערביים ומורשת"

תנועות הגדלת מספר המשתתפים בפעילויות 
 הנוער

 מורשת ותרבות""הטמעת מקצוע 
 במגזר הדרוזי

 למעורבות חברתיתהעמקת החינוך 

 י הנוערתרבות הפנאי של בנטיפוח    חינוך לקיימותהטמעת 
 

 ההמנון הלאומיהעמקת ההיכרות עם  אורח חיים בריא קידום
 

 שוויון בין המיניםקידום 
  

וחינוך  דמוקרטיים ואזרחיים לערכיםחינוך 
 לחיים משותפים

" בבתי תרבות, דת, ומורשת"הטמעת אשכול 
 ספר ערביים

" במגזר מורשת ותרבות"הטמעת מקצוע 
 הדרוזי

 להכרת הארץ ואהבתהחיזוק החינוך 
 

  החינוך הערכי בתחומי הדעתשילוב 
 

-תכנית הליבה כיתות ז' - שעת חינוךהטמעת 
 "בי

 אורח חיים בריא קידום
 
 שוויון בין המיניםדום קי
 

 לימודי יהדותקידום בתי ספר המתגברים 

 :  עיצוב אקלים חינוכי מיטבי2יעד א
 יסודי-משימות בעל משימות ביסודי משימות בקדם יסודי

חינוכי מיטבי  קליםאקידום 
 וכישורי חיים

לקידום הפעלת תכנית מערכתית 
 וכישורי חיים מיטבי אקלים חינוכי

 לקידום הפעלת תכנית מערכתית 
  וכישורי חייםמיטבי  חינוכיאקלים 

 התנהגות זהירה ובטוחהקידום 
 בדרכים

 זהירה ובטוחה התנהגותקידום 
 בדרכים

 ובטוחה בדרכים זהירה התנהגותקידום 

 התלבושת האחידההנהגת 
 

 התלבושת האחידההנהגת 

 

../../../../../AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/4U6RCAR2/מתנה%204.5.13%20(1).doc#צירמארגן
../../../../../AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/4U6RCAR2/מתנה%204.5.13%20(1).doc#צירמארגן
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 ':במטרה 
 מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית 

 ולצמצום הפערים החברתיים

 :  שיפור ההישגים הלימודיים1יעד ב
 יסודי-משימות בעל משימות ביסודי משימות בקדם יסודי

במגזרים  שפת אםטיפוח 
השונים (דוברי עברית ודוברי 

 ערבית)

 בעבריתההישגים הפעלת תכנית לקידום 
קריאה, כתיבה ושיח  –(חינוך לשוני)  ערביתוב

 ו'-דבור בכיתות א'

אמצעות תכנית ב בשפת אם עבריתשיפור מיומנויות 
 שילוב ההבנה וההבעה בתחומי הדעת -"שלהב"ת"

רכישת השפה הכתובה ם של תהליכיהקידום  ואהבת הספר עידוד קריאה
 מבדק קריאה וכתיבהוהמשך הטמעת 

 תלמידי כיתות א'ל

באמצעות תכנית  בשפת אם ערביתשיפור מיומנויות 
 שילוב ההבנה וההבעה בתחומי הדעת -"שלהב"ת"

קדום מיומנויות אלפבתיות 
 וראשית קריאה וכתיבה

שיפור דרכי ההוראה והלמידה בשיעורי 
 תוח ערוצי התמקצעות ופי מתמטיקהה

 ט'-בכיתות ז' מתמטיקהקידום ההישגים ב

מדע הטמעת תכנית 
 וטכנולוגיה

ב' במסגרת -ו כיתות א' חוק פיצוליישום 
 רבית ומתמטיקהע ,שיעורי עברית

 במדע ובטכנולוגיהה וקידום ההישגים שיפור הלמיד
 ט'-תות ז'יבכ

  מתמטיקהשילוב ה
 יומית בגן-ה היוםיבעשי

הטמעת הערכה להערכת ראשית קריאה 
 בכיתות ה' אנגליתב

מעניקים קרדיט למידה של קורסים אקדמיים ה
 אקדמיה למצטיינים  –אקדמי 

  גיאומטריהשילוב ה
 יומית בגן-יה היוםיבעש

ופיתוח המצוינות  תלמידים המצטייניםהטיפוח  בבתי הספר מדע וטכנולוגיהקידום 
 "אמירים"תכנית הבית ספרית באמצעות 

 יישום אשכולות הליבה
 מוסיקה

ופיתוח  תלמידים המצטייניםהטיפוח 
המצוינות הבית ספרית באמצעות תכנית 

 "אמירים"

 הורים  ה מבוקרת שלבחירהקידום 

 יישום אשכולות הליבה 
 אמנויות

 זמן הלימודניצול   הורים של  מבוקרת  הבחירתהליך קידום 

 יישום אשכולות הליבה
 תיאטרון

 זמן הלימודניצול  
  

 חנ"ג –יישום אשכולות הליבה 
 לעבודה בגן  תכנון סדר יום

 כלה:  צמצום פערים והרחבת יכולת הה2יעד ב
 יסודי-משימות בעל משימות ביסודי משימות בקדם יסודי

היכרות מעמיקה עם כל אחד 
מהילדים וקידום תפקודם של 

  הילדים המאתגרים

שילוב ומתן מענה מותאם לכלל הלומדים 
 הרחבת ההכלהבמערכת החינוך תוך 

שילוב ומתן מענה מותאם לכלל הלומדים במערכת 
 הרחבת ההכלההחינוך תוך 

ילדים באוכלוסיות קידום 
 "אור"באמצעות תכנית  שח"ר

הפעלת תכניות לאיתור, לטיפול, לקידום 
לצמצום פערים ו תלמידים מאתגרים

  באוכלוסיות שח"רלימודיים וחברתיים 

העלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרות באמצעות 
  תכנית לב"ם

שיפור השפה העברית 
  עולים והאוריינות לילדים 

 זריםותושבים חו

קידום ההישגים הלימודיים, החברתיים 
 דוברי השפה הערביתוהרגשיים למגזרים 

 במסגרת תכנית החומש 

תלמידים הפעלת תכניות לאיתור, לטיפול, לקידום 
ולצמצום פערים לימודיים וחברתיים  מאתגרים

  רבאוכלוסיות שח"
 

קידום ההישגים הלימודים 
והחברתיים של ילדי המגזרים 

  דוברי השפה הערבית

לקידום תלמידים  תכניות תוספתיותהפעלת 
מאתגרים ולצמצום פערים לימודיים 

 וחברתיים

ת באמצעות העלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרו
 המחצית השלישית – בסמסטר קיץלימודים 

שילוב הילדים וקידומם בגן 
הרחבת יכולת הרגיל תוך 

  ומתן מענים מגוונים  הכלתם

יה לתלמידים יכשפה שנהקניית העברית 
שיפור השפה והשלמת פערים  ,עולים

 לעולים חדשים וותיקים במקצועות הלימוד

והבניית תהליכי  התלמידים המאתגריםקידום 
תכנית אל"ה הוראה מותאמים ללומדים באמצעות 

  ותכנית ט"ל
 

 ,עוליםכשפה שניה לתלמידים הקניית העברית 
 שיפור השפה והשלמת פערים במקצועות הלימוד

 לעולים חדשים וותיקים
 

קידום ההישגים הלימודיים, החברתיים והרגשיים 
במסגרת תכנית  דוברי השפה הערביתלמגזרים 

 החומש
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 המינהל הפדגוגי –משרד החינוך  -מתנ"ה תשע"ד 

 ':גמטרה 
רכיה המשתנים של מדינת ורכי הפרט ואת צומערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את צ
 ישראל

 21-: התאמת מערכת החינוך למאה ה1יעד ג
 יסודי-משימות בעל משימות ביסודי משימות בקדם יסודי

 בחט"ב תקשובהקידום  ביסודי תקשובם הקידו 
תהליכי  ה שלוהפעלפיתוח  בגני הילדים תקשובהקידום 

מעצבים ומסכמים לצורך  הערכה
מורים קידום מקצועי של 

 ומנהלים

לצורך  ותומסכמות מעצב דרכי הערכהפיתוח 
 קידום מקצועי של מורים ומנהלים 

 

מעצבים  תהליכי הערכה ה שלוהפעלפיתוח 
 ומסכמים לצורך קידום מקצועי של הגננות

 ופיתוח מקצועיהכשרה, התמחות 
 "של עובדי ההוראה ב"אופק חדש

של עובדי  ופיתוח מקצועיהכשרה, התמחות 
 " בחטיבות ביניים ב"אופק חדש ההוראה

עובדי  של ופיתוח מקצועיהכשרה, התמחות 
 ההוראה ב"אופק חדש"

 מנהלי פיתוח מקצועי של  
 בתי ספר

של עובדי  ופיתוח מקצועיהכשרה, התמחות 
  " בחטיבות עליונותב"עוז לתמורה ההוראה

 
 של מנהלי בתי ספר פיתוח מקצועי  

 :  הטמעת שינויים פדגוגיים וארגוניים2יעד ג
 יסודי-משימות בעל משימות ביסודי משימות בקדם יסודי

העמקת ההיבטים הפדגוגיים  " בגני הילדיםאופק חדשהטמעת "
 "אופק חדשברפורמת "

 העמקת ההיבטים הפדגוגיים 
 "אופק חדש"ברפורמת 

 
  4 – 3הפעלת חינוך חינם לילדים בגילאי 

 )טרכטנברגבגני ילדים ציבוריים  (
 הניהול העצמיהטמעת מודל 

בבתי ספר חדשים ב"ניהול עצמי" 
בבתי ספר ת המודל והעמק

 ותיקים "בניהול עצמי"

" והעמקת עוז לתמורההטמעת רפורמת "
 ההיבטים הפדגוגיים

העשרה בתום יום הלימודים באמצעות 
 הזנה ללהעשרה ו -ציל"התכנית 

ה בתום יום הלימודים העשר
 תכנית ציל"הבאמצעות 

 )טרכטנברג)

 ח'  -בכיתות ז' חאלו"םהטמעת 

חינוך יישום התיקון לחוק " לחירום היערכות מערכת החינוך
" והבניית מסגרת משלבממלכתי 

 למידה מתאימה 

" חינוך ממלכתי משלביישום התיקון לחוק "
 והבניית מסגרת למידה מתאימה 

 החטיבות הצעירותחיזוק 
כמסגרת חינוך ולמידה ייחודית 

 ואיכותית

 חירוםיערכות מערכת החינוך לה

 חירוםלהיערכות מערכת החינוך 
 

 
 

 

 

 

 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(

../../../../../AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/4U6RCAR2/מתנה%204.5.13%20(1).doc#צירמארגן


 

   12 

 

 

                        

 למפקחות על הגנים 
 ולגננות

 

 מהמינהל הפדגוגי
 חזרה לתוכן העניינים 
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 תוכן העניינים

 תשע"ד גני הילדיםביערכות היהול ונכנון תארז מ

 פתח דבר
 

 6        עמוד   ........................................................................................................................ פתח דבר
 26-27   יםעמוד ...............יפית-סימה חדד מהיסודי, קדם  לחינוךמנהלת האגף  - קדמהוה ןחזו  

 

 הנחיות ליישום התכנית בגני הילדים תשע"ד     -פרק א' 
 

 מטרה א' 
 מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים

 :העמקת החינוך הערכי - 1יעד א
 28עמוד     ............................................................................................................. סמלי המדינה 

 29    מודע ... ........................................................................................................מסורת ומורשת  
 30    עמוד  ................................................................................................... ושילוב הורים שיתוף 

 31    עמוד ..............................................................................................................חינוך סביבתי 
 32    עמוד ... .........................................................................................................חינוך לבריאות 

 33   עמוד   ... ....................................................................................................שוויון בין המינים  
 

 :יצוב אקלים חינוכי מיטביע - 2איעד 
 34    עמוד  .............................................................................................................אקלים מיטבי 

 35    עמוד .............................................................................................זהירות ובטיחות בדרכים 
 

 מטרה ב'
מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום 

 םהפערים החברתיי
  :שיפור ההישגים הלימודיים - 1ביעד 

 36    מודע ....................................................................................................................שפת אם 

 37    עמוד ..............................................................................................................עידוד קריאה 
 38    עמוד ........................................................................................................מיומנויות קריאה 

 39עמוד     ...........................................................................................................מדע וטכנולוגיה 
 40    עמוד ..................................................................................................................מתמטיקה 

 41  עמוד   ................................................................................................................ גיאומטריה 

 42    עמוד .....................................................................................................................מוסיקה  

 43    עמוד .....................................................................................................................אמנויות 
 44    עמוד ....................................................................................................................תיאטרון 
 45   עמוד              .................................................................................................................חינוך גופני 

 46   מודע           .................................................................................................. תכנון סדר יום 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(
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 :והרחבת יכולת ההכלה צמצום פערים - 2ביעד 

  47 מודע  ...........................................................................................מאתגריםקידום ילדים 
 48-49 יםעמוד  .......................................................קידום ילדי גנים ביישובי שח"רלתכניות לאיתור ו 

 50 עמוד  .............................................................קליטת ילדים עולים וילדים תושבים חוזרים 
 51-52 יםעמוד    ............................................................למגזרים דוברי השפה הערביתחומש תכנית ה 

 53-54 יםעמוד    ..............................................................................................הכלההרחבת יכולת ה 
 

 

רכיה ורכי הפרט ואת צוויעילה, תשרת את צמערכת החינוך תהיה אפקטיבית  - מטרה ג'
 המשתנים של מדינת ישראל

 
 : 21-מאה הל מערכת החינוך התאמת – 1גיעד 

 55     עמוד   ............................................................21-תקשוב מערכת החינוך והתאמתה למאה ה 

  56     עמוד    ...................................................................................................... תהליכי הערכה 

 57     עמוד    ........................................................................................................ פיתוח מקצועי 

 :הטמעת שינויים פדגוגיים וארגוניים – 2ג יעד

 58-59עמודים    ............................................................................................................. אופק חדש 

 60       עמוד  ...........................................................................................................  ..טרכטנברג 

 61 עמוד   ..................................................................................................................  ציל"ה 
 62  עמוד       ..........   .................................................................................................. שעת חירום 
 

 הנחיות נוספות לגנים הממלכתיים דתיים -' בפרק 
 64 עמוד   ..............................................ראש מינהל  החמ"ד, אברהם ליפשיץ - פתח דבר 

 65 עמוד  . .................... מפקחת ארצית  על גני הילדים בממ"ד, אסתר חט'ב -  הקדמה 

 66 עמוד                ................................................................................................... תפילה בגן הילדים 
  

 הנחיות נוספות לגנים בחינוך המיוחד   -' גפרק 
 68 דעמו   ...... ................................ גודמן -מנהלת אגף חינוך מיוחד, רעיה לוי - פתח דבר  

  69 עמוד  .................................................................................................. כלליותהנחיות 

 70-71 יםעמוד  ........................................................... תכנית אישית לילדים עם צרכים מיוחדים   

  72 עמוד      .......................................................... 21חינוך סביבתי בגן בזיקה לעקרונות ל"ב   
 73 עמוד     ........................................................ 21יקה לעקרונות ל"ב חינוך לבריאות בגן בז    

  74 עמוד       ............................................... 21זהירות ובטיחות בדרכים בזיקה לעקרונות ל"ב  
 75 עמוד      ............................................................. פיתוח תרבות הכלה בגני החינוך המיוחד   

 

 בגני הילדים תשע"ד שנתיתמשאבים ליישום התכנית ה -' דפרק 
 77 עמוד    ..............................................................................................הדרכה בגני ילדים 
 78 עמוד     ...................................................... התעדכנות מקצועית ופיתוח צוותים חינוכיים 

 79 עמוד   .............................................פיתוח מקצועי של עובדי הוראה בחינוך הקדם יסודי 

 80-82 יםעמוד                 .......................................................תכנית העבודה המנהלית והפדגוגית של הגננת 

 

 הצעה לסדנא למפקחת ולגננות -' הפרק 
  .83 עמוד    ................................................................................................. .הצעה לסדנא 

     
 

 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(
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 יאנוש קורצ'אק בכל ילד יש ניצוץ משלו שיכול להדליק מדורות אור ואמת" "   

 

 גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית בעלת משמעות מכרעת בעיצובו של הילד הצעיר. 

מתוך והתהליך החינוכי והסביבה הגנית מאפשרים לילד הצעיר לחיות את ההווה מתוך כבוד 

 הערכת אישיותו הייחודית כאן ועכשיו לצד התבוננות קדימה והבטחת תפקודו המיטבי בעתיד.

האווירה הכללית והתנהלות הגן, המיומנויות השונות שירכוש הילד במהלך שהותו בגן, 

, התפתחות החשיבה והתקשורת, הרגלי שיפתח הכישורים האישיים, הרגשיים והחברתיים

 אלה ישמשו בסיס להתפתחותו. כל –העבודה והלמידה 

השפעה יש לדמות הגנן/נת והצוות החינוכי, במיוחד בשלב זה, כדמויות מרכזיות ומשמעותיות 

מכרעת הבאה לידי ביטוי בתפיסתם של הילדים את עצמם, בהתפתחותם האקדמית, הרגשית 

 והחברתית ובהתנהגותם בהווה ובעתיד.

מעמיקה ומתמשכת עם עולמו המיוחד של כל ילד  צוות הגן הפועל מתוך כבוד, אהבה והיכרות

מזמן לילד היכרות עם מכלול הכישורים והיכולות שלו ומאפשר לו גדילה והתפתחות מיטביים 

 תוך מתן מענים לצרכים ייחודיים ולהעדפות אישיות. 

המזמנת חופש, יצירה ולמידה  ,מעצימההצוות הגן הפועל ליצירת סביבה גנית התומכת, 

לחוות את טעם ההצלחה לצד אותו מאפשר לילד הצעיר מגוון התנסויות, מעודד  ,המתוך חדוו

 יחס מכבד והערכה ללא תנאי.מתן התמודדות עם אתגר וקושי תוך 

 

"לחנוך את נפשו של הילד זה לשחרר אותו מהמושכות ולתת לו לרוץ חופשי 

לים רוצה. במיכדי שיחקור ויגלה במה הוא טוב ומה מעניין אותו ומה הוא 

 (ג'ויס קורטק פטרול" )אחרות, ימצא מי הוא

 
 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(                         

 חזרה לתוכן העניינים                                         

http://he.wikiquote.org/w/index.php?title=%D7%92%27%D7%95%D7%99%D7%A1_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%A7_%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9C&action=edit&redlink=1
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 קישור לפתח דבר
 

 יפית-מה חדד מהמנהלת האגף לחינוך קדם יסודי, סי -הקדמה 

 
מארז המתנ"ה לשנת תשע"ד מובא בפניכן כהמשך למארזים שהופצו בשנים שחלפו. במבט  

את הצוותים החינוכיים בכל המחוזות ה אכן שימש "יע על כך שמארז המתנלאחור ניתן להצב

תרם שיצר שפה משותפת ושככלי עבודה ניהולי, שתרם לתכנון העבודה בכלל הגנים בארץ, 

 חינוכית.הפיסה תלבירור ה

במבט לעתיד אני רואה במארז אמצעי נוסף להגדרת המשימות והאתגרים שבפניהם אנו 

דרכי העבודה שאנו מתווים מכוונות את הגננות להתבוננות  .עומדים בפתחה של שנה חדשה

מעמיקה ולהתייחסות לצורכי כלל הילדים במערכת תוך הדגשת החשיבות של הכלת הילדים 

  לותם לדרישות ולפעילויות הגן.בהסתג מאתגריםה

 סובלנות,המלווה בשלנו להרחיב את יכולת ההכלה המשיך ול כאנשי חינוך תפקידנו

מסוגלותם של כלל הילדים במערכת ליטול חלק פעיל ולחוות אמונה אמיתית בבאכפתיות וב

.דרכים מקצועיות לקידומםהצלחות. עלינו לפעול כל העת מתוך חשיבה על   

ת": צוות מקצועי תומך. המודל "נבנה באגף לחינוך קדם יסודי הוא "צוממודל ההכלה ש

חשיבותו הדגשת מתוך  הוא מורחב במתכונתו המלאה הוצג במארז הקודם ובמארז הנוכחי

 של אקלים חינוכי מיטבי וביסוס כישורי חיים בגן הילדים.

ת העבודה אחריותה לבניית תכניאת המארז מציג את מחויבותה המקצועית של הגננת ו

ולביצועה, לעיסוק בתחומי הליבה תוך בחירת התכנים בהתאמה לקבוצת הילדים, 

 משפחותיהם ואפיוני הקהילה שאליה הם משתייכים.

גננת משלימה  ,כוונת הצוות הקבוע של הגן: סייעתהללמעקב שוטף ונודעת חשיבות רבה 

וך מיטבי בגני הילדים וסייעת משלימה. עבודת צוות איכותית תקדם את המערכת לקראת חינ

 תוך שיתוף ההורים ושמירה על קשר רציף עמם לאורך כל השנה.

ית המארז מעודד אינטראקציה ודיאלוג רציף בין המפקחות לגננות בהקשר למשימות בתכנ

על מנת  לאורך השנה מלווה במפגשים מחוזיים, אזוריים ופרטנייםתהליך ההעבודה השנתית. 

 מעה.סייע בתהליך היישום וההטל

 אני מאמינה ששימוש מושכל במארז יסייע למימוש מיטבי של היעדים והאתגרים שעומדים בפנינו.

 בברכה          
 יפית-סימה חדד מה

  
 תוכן העניינים חזרה ל      

 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(    
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 יות ליישום התכנית הנח -פרק א' 
 בגני הילדים תשע"ד

 

 סמלי המדינה 
 : א מטרה

  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 1א יעד

 העמקת החינוך הערכי 
 
 משימה:ה
  היכרות עם סמלי המדינה 
 

 האוכלוסייה:

  בכל הארץ 6-5גני הילדים בגילאי 
 

 שריים:פעולות וכיוונים אפ
  לימוד סמלי המדינה (סמל, דגל והמנון) בהקשרים הרלוונטיים ובאירועים שונים בגן 
  שירת ההמנוןבבהנפת הדגל ולקראת ימים מיוחדים ייפתח היום  
 

 הערכה ובקרה ברמת הגן: 
 קיום מפגשים העוסקים בסמלי המדינה 
 

 כיוונים אפשריים למדידה:

 ן סביב סמלי המדינה מספר הגננות המדווחות על פעילויות בג 
 מספר הגנים בהם עוסקים בסמלי המדינה כציר אורך שנתי 

 מספר הגנים בהם לקראת ימים מיוחדים פותחים את היום בהנפת הדגל ובשירת ההמנון 
 
 :צוות גן-מפקחת במפגש לדיון צעותה

 ת הנושא?באיזו מידה תרמה הפעילות המגוונת סביב סמלי המדינה להגברת סקרנותם של הילדים אודו 
 ?באיזו מידה תרם העיסוק בסמלי המדינה כציר אורך שנתי להרחבת הידע בנושא 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחות על גני הילדים במחוזות 
  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגיא' לאגף 

 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 יובל לישראל 
 עלון מקוון ליום העצמאות 

 
 

 הראשי(חזרה לתוכן העניינים )

 חזרה לתוכן העניינים       
  

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/kdamyesodi/madrichim/yovel.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/kdamyesodi/madrichim/yovel.htm
http://storage.cet.ac.il/cetforums/storage/messagefiles/6766/81748/forum81748m575994i0.pdf
http://storage.cet.ac.il/cetforums/storage/messagefiles/6766/81748/forum81748m575994i0.pdf
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 מסורת ומורשת 
 

 : א מטרה

  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 1א יעד

 העמקת החינוך הערכי 
 

 המשימה:

 טיפוח ערכי מסורת ומורשת בגני הילדים 
 

 האוכלוסייה:
 דים בכל  הארץגני היל 

 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
  מנהגיהם וסמליהםשל חגי ישראל,  , השיריםהסיפורים ההיסטורייםלימוד 

 תרבותית (יהודית, מוסלמית, נוצרית ודרוזית) -החזותיים של סמלי המסורת, המורשת הרב םחשיפה לייצוגי
 באמצעות: יצירות אמנות, צילומים, חפצים וביקור במוזיאון 

 פעילויות סביב חגים באמצעות  (יהודית, מוסלמית, נוצרית, דרוזית) ות עם המורשת, החגים והמועדיםהיכר
 ואירועים: מסיבות, סדרים וטקסים

 

 :ברמת הגן הערכה ובקרה
  קיום אירועים ומפגשים ללמידה חווייתית של המושגים המרכזיים המלווים את המורשת, את החגים ואת

 המועדים
 

 ם למדידה:כיוונים אפשריי

  מספר הגנים בהם לומדים לאורך כל השנה סיפורים היסטוריים, שירי מסורת ומנהגים 
  מספר הגנים בהם נחשפים הילדים לייצוגים החזותיים של סמלי המסורת והמורשת הרב תרבותית 
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת

 מפרה שעודד שיתוף בחוויות אישיות  באיזו מידה תרמה ההיכרות עם המורשת, החגים והמועדים לשיח
 בנושא?

 ?באיזו מידה תרמו הסיפורים ההיסטוריים והשירים ללמידה חווייתית ומשמעותית של הנושא בקרב הילדים 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחות על גני הילדים במחוזות 

  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגיא' לאגף 
 

 הלאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשר
  כללי –מסורת וחג 
 במעגלי השנה 
  <(חומרים פדגוגיים לגיל הרך לחג ומועד) מורשת חג ומועדאתר האגף לחינוך קדם יסודי 

 גנ-net  &(בעברית ובערבית) الثقبفي والمىروث الحضبرة -תרבות ומורשת > نج-بستب 

  שירי חגים –זמר לך לגיל הרך 
 קבלת שבת בדגש מוסיקלי 

  ערביתבבעברית ו –עלונים מקוונים לגננת 
 תלגננ מדריך -ישראל עדות של העממית והסיפורת המוזיקה ממסורת -גוונים 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים         
  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Moreshet/Masoret/HagimUmoadim.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/moe/portalhagim/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/moe/portalhagim/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/preschool/moreshet/masoret/ganmamlacti.htm
http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=7314069e-4bb5-4e0d-b4c5-241b19152385
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Moreshet/Masoret/ZemerLacLaGilRacHagim.htm
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=59afd9d8-c66b-4083-bd3a-7c8c4ba2b4d2&lang=HEB
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=59afd9d8-c66b-4083-bd3a-7c8c4ba2b4d2&lang=HEB
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Odot/AlonMekuvanLaGanenet.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/Gvanim/
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 ושילוב הורים  שיתוף
 

 : א מטרה
 קרטיים וחברתייםדמוהחינוך לערכים ציוניים, יהודיים,  מערכת החינוך תחזק את 
 

 : 1א יעד

 העמקת החינוך הערכי 
 
 משימה:ה
 ושילוב הורים בעשייה החינוכית שיתוף   

 

 האוכלוסייה:
   גני הילדים בכל  הארץ 
 

  פעולות וכיוונים אפשריים:

 קיום מערך שיטתי ועקבי לקשר שוטף עם הורים 
  להורים קיום מפגשי עדכון פרטניים 

 עם הורים במהלך השנה   תקיום פעילויו 
 לימודיות לקידום הילדים במסגרת הביתית-עידוד ההורים לעשיית פעילויות חווייתיות 
 

 :ברמת הגן הערכה ובקרה

  קיום מערך שיטתי ועקבי לקשר שוטף עם הורים 
  הצגת תכנית העבודה השנתית המתוכננת בגן בפני כלל ההורים בתחילת שנה 

  שני מפגשי עדכון פרטני להורים והצגת מסלולי קידום דיפרנציאליים של הילדיםקיום 
 לפחות עם הורים במהלך השנה   תקיום שתי פעילויו 

 
 כיוונים אפשריים למדידה:

  מספר הגננות המדווחות על קיום של שתי פעילויות לפחות בשיתוף הורים 

  עמיים בשנה פרטני להורים על ילדם פבאופן מספר הגננות המדווחות 
 מספר הגננות המציגות את תכנית העבודה השנתית בפני ההורים והמעדכנות אותם בהתקדמותה 

 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת
 ?באיזו מידה תורם הקשר השוטף עם ההורים להתקדמות הילדים 

 ?באיזו מידה תורמות הפעילויות עם הורים לטיפוח אקלים מיטבי 
 

 פנות:לפרטים נוספים יש ל

  למפקחות על גני הילדים במחוזות 
  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגיא' לאגף 

 

       
 

   
            

 חזרה לתוכן העניינים         
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 חינוך סביבתי 
 

 : א מטרה

  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 1א יעד
 העמקת החינוך הערכי 
 
 משימה:ה

 העמקת ערכי החינוך הסביבתי בגני הילדים 
 

 :האוכלוסייה

  כל גני הילדים בארץ 
 

 וכיוונים אפשריים: פעולות

  ,יחס וכבוד לבעלי חיים, לתרבות צריכה אחרת, לקידום ערכי החינוך הסביבתי: דאגה למגוון הביולוגי המקומי
 סביבתו עם אדם  הקשר שלולשמירת טיפוח ל
 משחק עם חומרים טבעיים בחצר הגן מה:קידום התנהגות ירוקה בגנים, לדוג 

 העמקת הקשר של ילדי הגן והקהילה לסביבה המקומית 
 חלקה של פרחי בר בחצר הגןאו  כגון: ערוגה ,תכנון מרחבים בגן המעודדים התנהגות סביבתית יומיומית 

 
 :הערכה ובקרה ברמת הגן

 אירועים חווייתיים לאורח חיים מקיים בגני ילדים קיום פעולות ו 

  עקבות טיולים, מפגש עם יצורים חיים וסוגיות סביבתיותבשיח ניהול 
 ת על תכנית סביבתיות: "גן ירוק", "גן ירוק מתמיד", "בשביל הפרחים", "חבק עץוקיום פעולות המתבסס" 
 

 כיוונים אפשריים למדידה:
  בפיתוח מודעות סביבתיתבתי בחינוך סבימספר הגנים העוסקים 

 "מספר הגנים המקבלים תעודת הסמכה כ"גן ירוק" וכ"גן ירוק מתמיד 
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת
   להתנהגויות המכבדות את הסביבה?סביבתי בגן החיים האורח באיזו מידה תרם 

 לאקלים בגןשילוב פעילות והתנהגויות המכבדות את הסביבה תרם  באיזו מידה? 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

  למפקחות על גני הילדים במחוזות 
  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגיא' לאגף 

 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 ئّيتالبي التزبيت -חינוך סביבתי  

 גן-דע 
   

 
 

 
 חזרה לתוכן העניינים 

http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=0e70646a-0b17-44c0-aff2-22d75b42a4f0
http://www.schooly.co.il/da-gan/
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 חינוך לבריאות  
 

 : א מטרה
  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 1א יעד

 העמקת החינוך הערכי 
 
 :משימהה
 ח גן הילדים כמקדם בריאותופיט 
 

 מטרות ספציפיות:
  להקנות ערכי שמירה על הבריאות, כישורי חיים, יידע, מיומנויות והתנהגויות בריאות 

 לפתח את האחריות לבריאות בזיקה לקהילה וכערך תרבותי 
 

 האוכלוסייה:

   כל גני הילדים בארץ 
 

 וכיוונים אפשריים:פעולות 
 מקדמת אורח חיים בריאמוץ מדיניות גנית היא 

   (ספיראלית) הגדרת מטרות ויעדים רב שנתיים כבסיס לתכנית עבודה גנית מתפתחת 
  ילדי הגן בתהליך החינוכי ם שלהוריהשיתוף 

 יצירת קשר עם גורמים המטפלים בבריאות בקהילה ועם רופאי משפחה ביישוב 
 יצירת סביבה מאפשרת, תומכת ומקדמת בריאות 

 בריאותה לעבין האגף לחינוך קדם יסודי לבין הפיקוח  תוף פעולההתכנית פועלת בשי
 

 :ברמת הגן הערכה ובקרה

  אורח חיים בריא ופעיל בגן -לחינוך לבריאות מודעות קיום של מפגשים המקדמים 
 

 כיוונים אפשריים למדידה:

 מספר הגנים העוסקים בפיתוח הגן כסביבה מקדמת בריאות 
 ינוך לבריאות כחלק משגרת היומיוםמספר הגנים העוסקים בתוכני ח 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת
 ?באיזו מידה תרמו הפעילויות בגן סביב חינוך לבריאות לאורח חיים בריא ופעיל 

 ?באיזו מידה תרמו ההנחיות בחוזר מנכ"ל בנושא לגננת בהבניית התכנית לחינוך לבריאות וליישומה 
 לפרטים נוספים יש לפנות:

 על גני הילדים במחוזות  למפקחות 
   למפקחת הרפרנטית בחינוך לבריאות במחוז  

  לחינוך קדם יסודי במנהל הפדגוגי א' לאגף 
  למפקחת על הבריאות 

 בה ולהעשרהלאתרי אינטרנט, להרח
 לאתר הפיקוח על הבריאות 
 ינוך לבריאותח-חינוך קדם יסודילאתר האגף ל 

 בתחום הוראות חוזרי מנכ"לל 

 صّحيت لحيبة التزبيت -ינוך לבריאות ח-לגננט 
 חינוך לבריאות ובטיחות 
 בשבילי החל"ב         

 חזרה לתוכן העניינים                                                                     

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/odot/MadrihimArtziim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/odot/MadrihimArtziim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Briut
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Briut
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/HinuchLebriut/HinuchBriutBtihut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/HoraotHai/Bariyut/HoraotHozreyMancal.htm
http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=ae147cde-dc55-46e0-b77b-e11e64b57fc8
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/HinuchLebriut/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/HinuchLebriut/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/Briut
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/Briut
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 שוויון בין המינים 
 

 : א מטרה

  ,יםקרטיים וחברתידמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 1א יעד
 העמקת החינוך הערכי 
 

 משימה:ה
 קידום שוויון בין המינים 

 

 מטרות ספציפיות: 

  הבטחת נגישות שווה להתנסויות חינוכיות המקדמות תלמידים ותלמידות על פי הכישורים, המיומנויות
 וההתאמה האישית באופן ענייני ולא סטריאוטיפי

 הגויות החברתיות והלימודיות של כל אחד ואחתהעצמת הבנות והבנים תוך הרחבת רפרטואר ההתנ 
 

 האוכלוסייה: 
 כלל הילדים והילדות בגנים 

 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  טיפוח שיח מגדרי רציף המכוון לצמצום פערים בין השני המינים   
  התייחסות באופן שוויוני לשני המינים בשפה הדבורה ובשפה הכתובה 

  ח כישורים ותחומי עניין לשני המינים טיפווקידום שוויון הזדמנויות   
  זימון התנסויות שונות לבנות ולבנים בגן ללא קשר לציפיות חברתיות וסטראוטיפים חברתיים 

 למידה המאפשרות שוויון הזדמנויות והמתאימות לסגנונות למידה ולצרכים של בנות -הפעלת דרכי הוראה
 ובנים 

 ואירועי אקטואליה המתפתחים בגן   בחינה ביקורתית של חומרי הלמידה הקיימים 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחים במחוזות 

 לממונה על שוויון בין המינים במינהל הפדגוג 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה 
 (ד)4שס"ג/חוזר מנכ"ל ת  
  אתר היחידה למגדר ושוויון בין המינים בחינוך 

      
       

 
 
 
 
 
 
 

       
 חזרה לתוכן העניינים       

 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc4dk9_4_4.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shivion
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 אקלים מיטבי
 

 : א מטרה

 קרטיים וחברתייםדמוהחינוך לערכים ציוניים, יהודיים,  מערכת החינוך תחזק את 
 

 : 2א יעד
 עיצוב אקלים חינוכי מיטבי 

 

 המשימה:

 וכישורי חיים מיטביחינוכי אקלים  קידום 
 

 האוכלוסייה:
  כל גני הילדים בארץ 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  מאתגרת ום ועיצוב סביבה חינוכיתסדר יחוקים וגבולות, נהלים, שגרת פעילות,  וקביעת הגןארגון סביבת 
 הקניית הרגלים וטיפוח כללי התנהגות במפגשים חברתיים  ,טיפוח כישורי חיים 

  היבטים רגשיים, חברתיים וערכיים במכלול העשייה בגןשילוב תכנים לטיפוח 
  ועם ם בין המבוגרים לבין הילדים, בין הילדים לבין עצמ :אינטראקציות בין המבוגרים בצוות הגןעידוד

 הוריהם
  ההורים לילדים עם בעיות  ה שלוהדרכשילוב תכניות מניעה ליצירת אקלים חינוכי מיטבי בגן תוך ליווי

 התנהגות
 על גבי טופס ייעודי(יועצת או ל דיווח על אירועי אלימות למפקחת( 
 

 :ברמת הגן הערכה ובקרה

  מאתגרת ומותאמת התפתחות  ינוכיתסביבה חוסדר יום חוקים וגבולות, נהלים, שגרת פעילות, קיום של 
 קיום של מגוון אינטראקציות מקדמות בין השותפים 

 קיום של פעולות לטיפוח היבטים רגשיים, קידום כישורי חיים והקניית וערכיים 
 

 כיוונים אפשריים למדידה:
  לימות מניעה וצמצום הא ,יצירת אקליםבדגש על (א) 1הטמעת חוזר מנכ"ל תש"ע/מספר הגנים בהם קיימת 

 מספר הגנים בהם נערך מיפוי לאיתור ילדים עם בעיות התנהגות ומתן מענה הולם 
  תכנית התערבות במידת הצורך  ונבנתהמספר הגנים בהם נערך מיפוי צרכים של הגן 
  מספר הגנים בהם צוות הגן מקבל הנחייה וליווי להתמודדות עם ילדים המאופיינים עם בעיות התנהגות 
 ההורים לילדים עם בעיות התנהגות מקבלים הדרכה וליווי  מספר הגנים בהם 
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת

  חברתיים לאקלים מיטבי?הכישורים הבאיזו מידה תרמו קיום הנהלים והגבולות וטיפוח 

 ?באיזו מידה תרם שילוב תכניות מניעה בגן תוך ליווי והדרכת ההורים ליצירת אקלים מיטבי בגן 
 

 נוספים יש לפנות:                                     לפרטים
 למפקחים במחוזות 

  לחינוך קדם יסודי ולאגף שפ"י במינהל הפדגוגיא' לאגף 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 גנ *          יצירת אקלים מיטבי בגן-net  &לקראת חינוך מיטבי בגני הילדים *       אקלים גן מיטביنج: -بستب 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Alimut/AklimMeytavyHozerMancal.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Alimut/AklimMeytavyHozerMancal.htm
http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=421865b4-14be-4e1f-8a01-717e3810bebf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/MedinyutAg/LikratHinucMeytavi.htm
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 זהירות ובטיחות בדרכים
 

 : א מטרה

  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 2א יעד
 צוב אקלים חינוכי מיטביעי 

 

 המשימה:

 בדרכים התנהגות זהירה ובטוחה קידום  
 

 האוכלוסייה:
  כל גני הילדים בארץ 

 
 פעולות וכיוונים אפשריים:

 ידע, כישורים ומיומנויות להתנהגות נכונה ובטיחותית בדרכים הקניית 

  :רכב, רכיבה באופניים ומשחק הליכה בטוחה, נסיעה בטוחה בעיסוק והתנסות בנושאי בטיחות בדרכים, כמו
 במקום בטוח

  בגן ובפעילות עם ההורים פעילות בטיחות בדרכים בסדר היוםשילוב 

 
 הערכה ובקרה:

   קיום של סביבות למידה יצירתיות ומפעילות 
  המשולבות בסדר היום בגן  העוסקות בנושאי זהירות ובטיחות בדרכים קיום של פעילויות 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:

 ידע, כישורים ומיומנויות להתנהגות נכונה ובטיחותית בדרכים מספר הגנים הפועלים להקניית 
  :הליכה בטוחה, נסיעה בטוחה ברכב, מספר הגנים המעודדים עיסוק והתנסות בנושאי בטיחות בדרכים, כמו

 רכיבה באופניים ומשחק במקום בטוח
 בגן ובפעילות עם ההורים עילות בטיחות בדרכים בסדר היוםמספר הגנים המשלבים פ 
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת
 ?באיזו מידה תרמו הלמידה וההתנסות בבטיחות בדרכים לשינוי בגישתם של הילדים לנושא הבטיחות 

  באיזו מידה תרם שילוב הבטיחות בדרכים בסדר היום בגן ובפעילות עם ההורים להתנהגות בטוחה בגן ומחוצה
 לו?

 

 :לפנות יש םנוספי לפרטים
    למפקחים במחוזות 
   לממונים על החינוך לבטיחות בדרכים ולמדריכים במחוזות 
   לאגף לזהירות ולבטיחות בדרכים במינהל הפדגוגי 

 
 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

  الطزق على الحذر -בטיחות בדרכים 
 האגף לזהירות ובטיחות בדרכים 

 
 
 


 חזרה תוכן העניינים                    

http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=ef9aa614-9a7a-43e7-a313-690526f1ef0d
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/zahav/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/zahav/
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 שפת אם
 

 : ב מטרה

 םהמצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיי מערכת החינוך תחתור לקידום 
 

 : 1ב יעד

 שיפור ההישגים הלימודיים 
 

 :המשימה
  במגזרים השונים (דוברי עברית ודוברי ערבית) ת אםשפטיפוח 

 

 האוכלוסייה:
  כל גני הילדים בארץ 

 

 וכיוונים אפשריים: פעולות
 ת קריאה כתיבה" באופן חוויתי ואינטגרטיבייישום תכנית הלימודים "תשתית לקרא 

 העשרת שפת הילדים באמצעות העשרת אוצר המילים, מטפורות ודימויים בדרכים מגוונות 
 הקניית המילים של שיר אחד לפחות בכל יום בשבוע ושירה משותפת של השיר במשך השבוע 

 אחד הרלוונטי לחיי הגן לפחות אחת לחודש פתגם  לימוד 
  שיח בגן הילדיםקידום תהליכי 

 

 :ברמת הגן הערכה ובקרה
 קיום של פעילויות להעשרת שפת הילדים 

   קיום של שיח ופעילויות לטיפוח האוריינות בקבוצות קטנות ובאופן פרטני בהקשר הרלוונטי לחיי הגן 
 השיר קיום של סדר יום בו משולב שיר יומי תוך שימת דגש על לימוד מילות 

  משותף של פתגם חודשיקיום של פעילויות ללימוד 
 

 כיוונים אפשריים למדידה:

 "מספר הגנים בהם פועלים על פי תכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה כתיבה 
 מספר הגנים בהם מתקיימים תהליכי שיח בקבוצות קטנות ובאופן פרטני 

  בסדר היום שיר יומי לפחות אחת לשבועשולב מספר הגנים בהם 
 ם חודשי הרלוונטי לחיי הגן לפחות אחת לחודשבהם לומדים פתגספר הגנים מ  
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת
   ?באיזו מידה תרמה תכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה" להעשרת אוצר המילים 

 ?באיזו מידה תרמה הפעילויות במהלך היום בגן לטיפוח השיח ולהעשרת אוצר המילים 
 

 העשרהלאתרי אינטרנט, להרחבה ול
 ת"ל בעברית 
 ת"ל בערבית 
 "בואו נדבר על זה" 
 גנ-net  &ירות לשונית: כשنت-بستب 

 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחות על גני הילדים במחוזות  
  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגיא' לאגף 

 
 
 
 
 
 

 חזרה תוכן העניינים                    

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/TochniyotLimodim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/TochniyotLimodim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/ArabicKdamYesodi/tochnyot/ChinuchLeshoni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/ArabicKdamYesodi/tochnyot/ChinuchLeshoni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/Pirsumim/BouNedabaerAlZe.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/Pirsumim/BouNedabaerAlZe.htm
http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=c5e76911-741b-45e1-8bbe-b627d2639cd6
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 עידוד קריאה
 

 : ב מטרה
 םוהאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיי מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים 

 

 : 1ב יעד
 שיפור ההישגים הלימודיים 

 

 :המשימה
 עידוד קריאה ואהבת הספר  
 

 האוכלוסייה:

  כל גני הילדים בארץ 
 

 וכיוונים אפשריים: פעולות
  קריאת סיפור באופן יום יומי בגןוהעשרת ספריית הגן בספרים בעלי עושר שפתי ותוכני 

  עם ספרי ילדים לפחות פעמיים בשבוע תוך שימת דגש על מרכיבים אורייניים, לשוניים ותכנים י קבוצתמפגש
 חינוכיים  

 קיום שיח ופעילות על הייצוגים החזותיים בספר: איורים, טקסט וכריכה קדמית ואחורית כטקסטים חזותיים 

 היכרות עם סופרים ומאיירים 
 טקסטים סיפורי ילדים קלאסיים ,לים, שירים מולחניםאגדות עם, מש סוגות:  למגוון רחב של חשיפה ,

 מדעיים, טקסטים מפעילים, ספרי יעץ וכו'
 עידוד פעילויות בעקבות החשיפה לטקסטים באמצעות: תיאטרון בובות, הצגות, תיאטרון שולחן ומוסיקה 
 ספריית פיג'מה", : "מצעד הספרים"כמו אהבת הספר בגן הילדיםללעידוד קריאה וייחודיות תכניות השתתפות ב" 

 
 :ברמת הגן הערכה ובקרה

 קריאה יומיומית של סיפור אחד בגן הילדים 
  ספרים לפחות בשנה 20קריאה והצגת 

 ה עשירה ומגוונת בגןיקיומה של ספרי 
  סביב סופרים ומאיירים קיום של פעילויות עם טקסטים כתובים וחזותיים 

   קיום של שיח ופעילויות מגוונות בעקבות הספרים  
 עיסוק אינטנסיבי ומעמיק בחמישה ספרים אותם בחרו הגננת או הילדים מתוך התכנית בה משתתף הגן 

 

 כיוונים אפשריים למדידה:

 מספר הגנים בהם קוראים באופן יומיומי סיפור לילדים 
 מספר הגנים בהם שולבה לפחות פעמיים בשבוע עבודה בקבוצה קטנה אודות סיפור 

 ספרים לפחות  20 -וראות ועוסקות  במספר הגנים בהם הגננות ק 
 מצעד הספרים" ו"ספריית פיג'מה" שתתפו בתכניותהמספר הגנים ש"  
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת

 ?באיזו מידה תרמו הסיפורים להעשרת השפה והדמיון 
 ם?באיזו מידה תרמה ההשתתפות באחת מתכניות עידוד הקריאה לעידוד הקריאה בקרב הילדים וההורי 

 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגי א' לאגף ולמפקחים במחוזות 
 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 מדף הספרים בערבית  *    מדף הספרים בעברית    
 גנ        *   ספריית פיג'מה   *              צעד הספריםמ-net  &מכוונות לספרنت-بستب : 

חזרה לתוכן העניינים 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/MadafSfarimBeyti/TeurHTocnit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/MadafSfarimBeyti/TeurHTocnit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/MadafHsfarimAravit/risala.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/MizhadHasfarim/MatarotYaadim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/Pijama/OdotTocnit.htm
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  ריאהמיומנויות ק 
 

 : ב מטרה
 םמערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיי 

 

 : 1ב יעד
 שיפור ההישגים הלימודיים 

 

 :המשימה
 קידום מיומנויות אלפבתיות וראשית קריאה וכתיבה 

 

 האוכלוסייה:
  כל גני הילדים בכל הארץ 

 

 ם:פעולות וכיוונים אפשריי
  "יישום תכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה כתיבה 
  משחקי חברה ושולחן שמכילים איתור או יצירת חרוז מחורזיםקריאת סיפורים ושירים , 
 ובלעדיו דקלום ושירת רצף האותיות באמצעות שירי אותיות עם ייצוגן הגרפי 
  תונים, מרשמים, שלטים וכד')דרמטי (עי –שילוב אביזרים המכילים אותיות במרכזי המשחק הסוציו 
  משחקי מחשב המכוונים להכרת האותיות 

  פעילויות המעודדות כתיבה פונקציונאלית: הכנת ברכות, הזמנות, מתכונים, רשימות ועוד, תוך התייחסות
 לקשר בין אותיות לצליליהן ולמוסכמות הכתב

 

 הערכה ובקרה ברמת הגן:

 נויות שונות במהלך יום הלימודיםקיום פעילויות לקידום ידע אלפביתי בהזדמ 
  דרמטי -קיומם של אביזרים שונים המכילים אותיות במרכזי המשחק הסוציו 
 פעילויות בקבוצה קטנה הכוללות קידום ידע אלפביתי באמצעות משחקים שונים בהקשר משמעותי םקיו 

 

 כיוונים אפשריים למדידה:

 לקראת קריאה כתיבה" "תשתיתבהם מיישמים את תכנית הלימודים  מספר הגנים 
 מספר הגנים בהם נערכות פעילויות המעודדות כתיבה פונקציונאלית 
  דרמטי  -מספר הגנים בהם משולבים אביזרים המכילים אותיות במרכזי המשחק הסוציו 
 מספר הגנים בהם הגננת מקדמת ידע אלפביתי במסגרת עבודה בקבוצה קטנה 
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת

 התכנית "תשתית לקראת קריאה וכתיבה" לקידום הידע האלפביתי וראשית קריאה תורמת   ו מידהבאיז
 ?וכתיבה

 טיפוח ידע אלפביתי בהקשר משמעותי תורם להנעת הילדים להתנסות בקריאה ובכתיבה באיזו מידה? 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחות על גני הילדים במחוזות  

  במינהל הפדגוגילחינוך קדם יסודי א' לאגף 
 

 להרחבה ולהעשרה ,לאתרי אינטרנט

 גנ-net & والكتببة للقراءة الطفل تهيئة - ביתיות אלף מיומנויות< نت-بستب  
 

                       
 חזרה תוכן העניינים   

http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=2dcb0114-8d53-4186-bdc4-eb83be9ce541
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 מדע וטכנולוגיה
 

 : ב מטרה
 םמערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיי 

 

 : 1ב יעד
 שיפור ההישגים הלימודיים 

 

 :המשימה

  מדע וטכנולוגיההטמעת תכנית 
 

 האוכלוסייה:
 בארץ  כל גני הילדים 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
  טיפוח חשיבה מדעית ומיומנויות חקר: שאילת שאלות, העלאת השערות, אימות והפרכת ההשערות, הסקת

 מסקנות, השוואה ותיעוד ושימוש בכלי מחקר 
 י אוויר, פנהמזג  ,צפית יומית בחצר הגןעיסוק בחשיבה מדעית באמצעות תכנים רלוונטיים מחיי הגן, כגון: ת

 הסביבתי החינוך בשילוב ערכי הקרקע ומעקב אחר היצורים החיים בסביבה הקרובה
 

 :ברמת הגן הערכה ובקרה
   קיום של שיח ופעילויות מגוונות לטיפוח מיומנויות חקר בנושאי מדע וטכנולוגיה 

 נםוגיוו מוקדי היצירה הקיימים בגןבתוך שימוש  קיום של פעילויות לעידוד החשיבה המדעית הטכנולוגית 
 

 כיוונים אפשריים למדידה:
 מספר הגנים בהם מתקיימים תהליכי חקר בסביבה הקרובה 

   מספר הגנים בהם מתקיים עיסוק בחשיבה מדעית באמצעות תכנים רלוונטיים מחיי הגן 

 ון כמענה לצורך או נהתנסות בתהליכי תכ -מספר הגנים בהם מאתרים הזדמנויות לשילוב חשיבה טכנולוגית בגן
 יהבע

 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת
 ?באיזו מידה תרם העיסוק בחשיבה מדעית להתעניינות בתחום המדעים 

 ?באיזו מידה  תרם העיסוק בתכנים מדעיים הרלוונטיים לחיי הילדים לטיפוח חשיבה מדעית 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחים במחוזות 

  י לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגא' לאגף 
 למינהל מדע וטכנולוגיה 

 
 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 תכנית לימודים במדע וטכנולוגיה 
 גן-דע 
 מבט לגן 
 גננט בוסתנט 

 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים                

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/kdamyesodi/tochniyotlimudim/madatechnologia.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/kdamyesodi/tochniyotlimudim/madatechnologia.htm
http://www.schooly.co.il/da-gan/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Math/Pirsumim/MabatLaGan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Math/Pirsumim/MabatLaGan.htm
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=9bae23ef-c790-4d05-8211-4dd732c60f9d&lang=HEB
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=9bae23ef-c790-4d05-8211-4dd732c60f9d&lang=HEB
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  מתמטיקה
 

 : ב מטרה
 םמערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיי 

 

 : 1ב יעד
 שיפור ההישגים הלימודיים 

 

 :המשימה

  שילוב המתמטיקה בעשייה היום יומית בגן 
 

 אוכלוסייה:ה
  כל גני הילדים בכל  הארץ 

 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 יישום תכנית הלימודים במתמטיקה 
  הבניית מושגי המספר: ספירה, מנייה, מספר סודר, זיהוי וייצוג המספר 
   הקניית מושגים כמותיים: מיון, ארגון, ייצוג וניתוח נתונים 
 וניים שילוב נושא החיבור והחיסור דרך סיפורים חשב 
 קיום שיח מתמטי ושימוש נכון במושגים מתמטיים 

 שילוב אמצעי המחשה מגוונים בעשייה המתמטית בגן 
 

 הערכה ובקרה ברמת הגן:
   קיומן של פעילויות מגוונות ומשחקים להקניית מושג המספר 
  קיום שיח סביב מושגים כמותיים: קריטריונים שונים למיון, לארגון ולייצוג נתונים 
  פיתוח יכולת הסקת מסקנות וניתוח נתונים דרך שיח מתמטי לשל פעילויות בקבוצה קטנה לעידוד וקיומן 

 קיומן של פעילויות יזומות ומזדמנות המשלבות סיפורים חשבוניים 

  קיום שיח מתמטי בעקבות אינטראקציות יום יומיות בגן 
 שילוב אמצעי המחשה מגוונים בעשייה המתמטית בגן 

 

 למדידה: כיוונים אפשריים
 מספר הגנים בהם מיישמים את תכנית הלימודים במתמטיקה 
  פעילויות ומשחקים יום יומיים בנושא מושג המספר  יםנערכמספר הגנים בהם 
 מספר הגנים בהם נערכות פעילויות לפיתוח מושגים כמותיים 

 ות יום יומיותמספר הגנים בהם עובדים בקבוצה קטנה לקיום שיח מתמטי בעקבות פעילויות ואינטראקצי 

 מספר הגנים בהם משלבים עיסוק בסיפורים חשבוניים במועדים מיוחדים בגן 
  באמצעי המחשה מגוונים בעשייה המתמטית בגןמספר הגנים בהם יש שימוש 
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת

  ם ופעילויות יישום תכנית הלימודים והקניית מושגי יסוד במתמטיקה באמצעות משחקיבאיזו מידה תורם
 ?להשתמש בידע זה במצבים שונים ןוליכולתמשמעותיות לילדים להבניית הידע 

 העיסוק במתמטיקה בחיי היום יום בגן להעמקת ההבנה והחשיבה המתמטית באיזו מידה תורם? 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגי א' לאגף 
 

 ה ולהעשרהאינטרנט להרחב

 ضيبثريب -מתמטיקה>  مجبالث الّتعّلم -עץ הנושאים 
 חזרה לתוכן העניינים 

http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=761a924d-fe1f-48e5-a184-67a35b64ad8e
http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=459a02f3-e1da-45d8-8288-981ee9a2129c
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 גיאומטריה 
 

 : ב מטרה
 םמערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיי 

 

 : 1ב יעד
 שיפור ההישגים הלימודיים 

 

 :המשימה
 שילוב הגיאומטריה בעשייה היום יומית בגן 
 

 וכלוסייה:הא

  כל גני הילדים בכל  הארץ 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
  אומטריה: תחושה מרחביתיפרק הג  - הטמעת תכנית הלימודים במתמטיקה 
  הקניית פעילויות המקדמות תחושה מרחבית 
 אומטריה בעת טיול בסביבה הקרובהישילוב שיח בתחום הג 

 שימוש בשפה מדויקת לתיאור יחסים בסיסיים במרחב   
 

 הערכה ובקרה ברמת הגן:

 קיומן של פעילויות והפעלות בחלל הגן ובחצר לעידוד התחושה המרחבית: מיקום, כיוון ותנועה במרחב 
 ויבעקבותו קיום שיח גיאומטרי בעת טיול בסביבה הקרובה 

  קיום שיח גיאומטרי בעקבות אינטראקציות והפעלות יום יומיות במרחב הגן 
 

 ה:כיוונים אפשריים למדיד
 אומטריה בנושא התחושה המרחבית ימספר הגננות שעוסקות בהקניית הג 
  מספר הגננות שעוסקות בפיתוח התחושה המרחבית בפעילויות היום יומיות כחלק משגרת הגן: זיהוי

 אינטראקציות מזדמנות והעלאתן למודעות הילדים
  מתחת, -הלימודים, לדוגמה: מעלמספר הגננות שעוסקות בהקניית מושגים מתחום המרחב המפורטים בתכנית

 למטה...-בחוץ, למעלה-רחוק, בפנים-מאחורי, קרוב-לפני
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת

  הילדים אומטריה באמצעות משחקים ופעילויות משמעותיות לילדים ליכולת יהעיסוק בגתרם באיזו מידה
 ?להשתמש בידע זה במצבים שונים

  ה מרחבית ילראי תורמתית עם מגוון גופים גיאומטריים ועם צורות גיאומטריות ההיכרות החווייתבאיזו מידה
 ?הצורות הגיאומטריותאת ולתפיסה התחושתית והאינטואיטיבית את הגופים ו

 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחים במחוזות 
  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגי א' לאגף 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
 ريبضيبث -מתמטיקה>  مجبالث الّتعّلم -עץ הנושאים 

 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 

http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=761a924d-fe1f-48e5-a184-67a35b64ad8e
http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=459a02f3-e1da-45d8-8288-981ee9a2129c
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 מוסיקה
 

 : ב מטרה
 םמערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיי 

 

 : 1ב יעד
 שיפור ההישגים הלימודיים 

 

 :המשימה

  יישום אשכולות הליבה: מוסיקה 
 

 האוכלוסייה:

 רץ כל גני הילדים בא 
 

  פעולות וכיוונים אפשריים:
 (גננות) היכרות עם תכניות הלימודים של אשכולות הליבה  

  ובתוכם תחומי דעת בין משמעותיים קשריםיישום אינטגרטיבי של מקצועות הליבה ויצירת 

  הסדרה "זמר לך לגיל הרך"  שירים עבריים מתוך 10הכרת 
 ת, קבלת שבת, יום המשפחה, חנוכה ומסיבות סיוםשילוב המוסיקה באירועים מיוחדים בגן: יום הולד 
  שיתוף הורים בפרויקטים מיוחדים: הקמה או פיתוח של חצר מוסיקלית, "זמר לך לגיל הרך" (עידוד הזמר

 ממוחזרים חומריםמהעברי בגן ובבית), בניית כלי נגינה 
 בקונצרטים, הקמה וטיפוח  עידוד ההשתתפות בתכניות ייחודיות ליישום אופני החינוך המוסיקלי: השתתפות

 חצר מוסיקלית, "זמר לך לגיל הרך" (שירה בצוותא)של 
 פעילות בגנים שבהם יש הדרכה והשתלמות, טיפוח פעילות עצמאית של ילדים בסביבה מוסיקלית מעודדת 

 

 הערכה ובקרה ברמת הגן:
 ובמוסיקה פעילויות מגוונות בעקבות שירים תוך עיסוק מעמיק ביוצרים, בטקסט מן של קיו 

 שנתית המשלבת את התחום המוסיקלי קיום תכנית גנית 
 

 כיוונים אפשריים למדידה:

  שירים עבריים מתוך "זמר לך לגיל הרך" 10מספר הגנים בהם הגננות מלמדות לפחות 
  מספר הגנים בהם המוסיקה משולבת בעשייה יום יומית 
  מוסיקליים, בחצרות מוסיקליותמספר הגנים המשתתפים בתכניות, בקונצרטים, במרכזי העשרה 
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת
 ?באיזו מידה תרמה הפעילות סביב הזמר העברי להעשרת השפה של הילדים 

  ?באיזו מידה תרם שילוב המוסיקה בסדר היום של הגן לביטוי האישי והקבוצתי של ילדי הגן 
  התרבותית של הילדים? באיזו מידה תרמו התכניות הייחודיות במוסיקה להעשרה 

 ?באיזה מידה תרמה המוסיקה לאקלים בגן 
 

  לפרטים נוספים יש לפנות:

  למפקחים במחוזות 
  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגיא' לאגף 

 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה 
 זמר לך לגיל הרך 
 תכנית ביניים לאמניות בגיל הרך 
 גנ-net  &מוזיקה: نت-بستب 

 
 

 חזרה לתוכן העניינים      

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/ZemerLacLgilRac.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/ZemerLacLgilRac.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/TochniyotLimudim/TocnitBeynaimOmanuiot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/TochniyotLimudim/TocnitBeynaimOmanuiot.htm
http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=d61d5a5d-af2d-40d5-9669-573387a2543a
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 אמנויות 
 

 

 : ב מטרה
 םמערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיי 

 

 : 1ב יעד
 ור ההישגים הלימודייםשיפ 

 

 :המשימה

 יישום אשכולות הליבה: אמנויות 
 

 האוכלוסייה:
  כל גני הילדים בארץ 

 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 יצירות אמנות בשנה ושיח אודותיהן 10-התבוננות ב 
  מכוונת) בשתי יצירות אמנות המתחלפות לאורך השנה והמוצגות בגלריה בגן אוהתבוננות חוזרת (מזדמנת 

 הצגה חוזרת של יצירות אמנות כטקסט חזותי בעבודה בקבוצות קטנות 
  :עידוד פעילויות מול יצירות האמנות בגלריה באמצעות אמצעים תיאטרליים המתאימים לדימוי החזותי, כגון

 הכרת שפת האמנות    לתלבושות, אביזרים וחפצים התורמים לחידוד ההתבוננות ו
 פנדה, או  מרים להבעה במוקדי יצירה קבועים בגן, כגון: צבעי גואש, גירי שעווהקבוע של צבעים וחולמגוון  חשיפה

 בו יוגשו מגוון צבעים לחים, צבעים יבשים וחומרי פיסול למיניהםשפיסול בחומר ובמוקד משתנה 
  ונוסף ויצירה באמצעות מגוון עצמים  ממוחזריםעידוד יצירה חופשית בסדנה קבועה להבעה וליצירה בחומרים

 ומרים מחבריםוח
 יישום אופני החינוך לאמנות, בתכניות הארציות: "גני ילדים שוחרי מוזיאון" לייחודיות תכניות השתתפות ב

 ו"המוזה באה לגן" ובתכניות העשרה במרכזי "מילו"א"
 

 :ברמת הגן הערכה ובקרה

 יצירות אמנות  קיום שיח ופעילויות מגוונות בעקבות יצירות אמנות תוך עיסוק מעמיק בכל חודש בשתי 
  קיומו של סדר יום קבוע בו ילדים יוצרים כל יום בצבעים ובחומרים קבועים ומשתנים 

  קיום ביקור במוזיאון 
 

 כיוונים אפשריים למדידה:

  יצירות אמנות 10מספר הגנים בהם הגננות מציגות בגלריה לפחות 
  מנות שיח, פעילויות ויצירה בעקבות יצירות א מיםמתקיימספר הגנים בהם 

  מספר הגנים המגישים כל יום צבעים וחומרים קבועים ומשתנים להבעה וליצירה במוקדים קבועים בפינות הגן 
  גני ילדים שוחרי מוזיאון", "המוזה באה לגן" ומרכזי "מילו"א" בתכניות: המשתתפיםמספר הגנים"  

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת
 ביצירות אמנות להעשרת השפה, הדמיון והיצירתיות של הילדים? באיזו מידה תרמה ההתבוננות הפעילה 

  ?באיזו מידה תרם סדר היום הקבוע שבו מוגשים חומרי היצירה לביטוי האישי והרגשי של ילדי הגן 
  הילדים בדימויים חזותיים ולצריכת  של התעניינותהבאיזו מידה תרמו תכניות ההעשרה במוזיאונים לעידוד

 תרבות?
 פים יש לפנות: לפרטים נוס

  למפקחים במחוזות 

  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגיא' לאגף 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
 גנ  *  ילדים נפגשים עם יצירות אמנות-net  &אמנות: نت-بستب   

 התבוננות באמנות ישראלית –מראות  *               הבעה ויצירה בחומרים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/YeladimNifgashim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/YeladimNifgashim/
http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=756dd4a6-d519-4aaf-add2-796f4f9daea2
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/Habaa/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/Habaa/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/Marot/
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 חזרה לתוכן העניינים 
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 תיאטרון 
 

 : ב מטרה
 םכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיימערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאי 

 

 : 1ב יעד
 שיפור ההישגים הלימודיים 

 

 :המשימה
 יישום אשכולות הליבה: תיאטרון 

 

 האוכלוסייה:
  כל גני הילדים בארץ 

 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  היכרות עם תכניות הלימודים של אשכולות הליבה 
  ובתוכם תחומי דעת בין משמעותיים יםקשריישום אינטגרטיבי של מקצועות הליבה ויצירת 

 הצגות בשנה 2-יציאה לתיאטרון לצפייה ב 
  שילוב אירועים בימתיים באמצעים תיאטרליים מגוונים כל יום, באופן פתוח במרחב, בפעילויות יזומות

 עידוד פעילויות עם טקסטים כתובים וחזותיים באמצעות אמצעים תיאטרליים, כגון: תלבושות ,ומזדמנות
 פושות ותיאטרון בובות נייד במרחב הגןתחו

 

 :ברמת הגן הערכה ובקרה
 קיום אירועים בימתיים, פעילויות והמחזות בעקבות טקסטים כתובים (שיר, סיפור) וחזותיים (יצירות אמנות- 

 ציור, איור, פיסול, צילום ועוד)   
 קיום אירועים בימתיים בפינות ובזמנים שונים בגן 
 לאחר הצפייה בהצגה שיח ופעילות ראת יציאה מהגן לצפייה בהצגת תיאטרון והמשך עיסוק מעמיק בהכנה לק 

 

 כיוונים אפשריים למדידה:

  ,מספר הגנים בהם מונגשים במרחב הגן באופן קבוע ופתוח אמצעים תיאטרליים, כגון: תיאטרון בובות
 טקסטים כתובים וחזותיים פעילויות יזומות עם מתקיימות תלבושות, תחפושות ליצירת אירועים בימתיים ו

  מספר הגנים בהם מתקיימים שיח ופעילויות הכנה לקראת היציאה לצפייה בהצגה והמשך העמקה לאחר מכן 

 הצגות לפחות במהלך השנה  2-מספר הגנים שיצאו עם הילדים ל 
 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת

  השפה, הדמיון והיצירתיות של הילדים?באיזו מידה תרמו אירועים בימתיים בעקבות טקסטים להעשרת 
  ,באיזו מידה תרם סדר היום הקבוע בו מונגשים אמצעים תיאטרליים, כגון: תיאטרון בובות , תלבושות

 ביטוי האישי והרגשי בפעילויות השונות?פיתוח התחפושות לשילובם של הילדים ול
 ני הצפייה ואחריה, לעידוד התעניינות באיזו מידה תורמת היציאה לצפייה בהצגת תיאטרון, כולל העמקה לפ

 הילדים בהצגות ילדים ולהיכרות עם שפת התיאטרון?
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
  לחינוך קדם יסודי, במינהל הפדגוגיא' לאגף 

 

  לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
  מדריך לגננת -קסם של תיאטרֹון 

 
 
 

חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/kesem/
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 חינוך גופני 
 

 : ב מטרה

 םמערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיי 
 

 : 1ב יעד
 שגים הלימודייםשיפור ההי 

 

 :המשימה
  יישום אשכולות הליבה: חינוך גופני 

 

 האוכלוסייה:

  כל גני הילדים בארץ 
 

  פעולות וכיוונים אפשריים:
  ת הגננת בפרט: שילוב תנועה ופרק שבאחריההיכרות עם תכניות הלימודים של החינוך הגופני בכלל ועם

 בסביבה פיזית וחברתית של ילדי הגן 
 בי של החינוך הגופני עם תחומי דעת אחריםיישום אינטגרטי 
  של פעילות גופנית בסדר היום הכוללת  פעילות מונחית על ידי הגננת ופעילות חופשיתדקות  75שילוב 
  לפחות במהלך השנה משחקים תנועתיים קבוצתיים 8לימוד 
  לפחות במהלך השנה מובניםריקודים  5לימוד 

 שילוב מרכז המעודד תנועה בכיתת הגן 
 שכלול תנועות יסודלר הגן לטיפוח וגון חצאר 

 
 כיוונים אפשריים למדידה:

  מספר הגננות המיישמות פרקים מתכנית הלימודים בחינוך הגופני בגן הילדים שלהן 

  דעת אחריםתחומי במספר הגננות המיישמות באופן אינטגרטיבי את תחום החינוך הגופני 
 משמרות, מטפחות ומחדשות אותו  ,ר הגן או בכיתת הגןמספר הגננות הבונות סביבה מעודדת תנועה בחצ 
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת

  באיזו מידה  תורמת ההתמקצעות בתכנית הלימודים בחינוך גופני ליכולתה של הגננת ליישם עקרונות ותכנים
 ?שלמדה בסדר היום בגנה באופן עקבי ומובנה

 הלימודים ליכולתה לשלב חינוך גופני עם תחומי דעת נוספים באיזו מידה תורמת היכרות הגננת עם תכנית? 

 אילו כישורים וידע חסרים לגננות כדי ליישם את הפעילות הנדרשות במסמך מתנ"ה? 

  החינוך הגופני ללמידת תחומי דעת וכישורי חיים בגן הילדים ם, לפי הידע והניסיון של הגננות,תרמה?  
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
  במחוזותלמפקחים 

  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגי א' לאגף 
 

  לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
 תכנית לימודים בחינוך גופני לגיל הרך בעברית 
 חינוך גופני בערבית 
 גנ-net  &חינוך גופני: نت-بستب 

                         
 
 
 

חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/TochniyotLimodim/HinucGufaniGanYeladim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/TochniyotLimodim/HinucGufaniGanYeladim.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Arabic/KdamYesodi/ChinuchGufaniGan.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Arabic/KdamYesodi/ChinuchGufaniGan.pdf
http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=1e2e2cda-d5aa-44da-b533-5b739452af14


 

   36 

 

 

 תכנון סדר יום וניצול מקסימאלי של זמן הלמידה  
 

 : ב מטרה
 םמערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיי 

 

 : 1ב יעד

 ודייםשיפור ההישגים הלימ 
 

 :המשימה

 מליאה, בקבוצה ובאופן פרטניגן (בתכנון סדר יום לעבודה ב( 
 

 

 האוכלוסייה:
  כל גני הילדים בארץ 

 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 סדר יום

  קיומו של סדר יום המאפשר פעילות מתוכננת במליאה, בקבוצה ובעבודה פרטנית 
  יצירה במסגרות למידה שונותלו קריאהל משחק,לאפשר לילדים זמן המסדר יום קיומו של  

 בחלל הגן ובחצר  סביבת למידה מסקרנת, אטרקטיבית ומעוררת עניין בפעילות לימודית, בחקר ובגילוי ארגון 
 מיפוי ילדי הגן לצורך יצירת קבוצות לקידום דיפרנציאלי ושינוי הרכבי הקבוצות במהלך השנה 

 קיום פעילויות קבוצתיות מתוכננות פעמיים ביום 
 ום פגישה אישית עם כל ילד אחת לחודשקי 

 פעילויות בחצר
  כוללות: פיתוח גופני תנועתי, פיתוח משחק דרמטי וקונסטרוקטיבי, הפעילויות בחצר קיומן של מגוון

 כליבו קולבעידוד אלתור ו הסתכלות על תופעות טבע, טיפול בחי ובצומח
 הילדים דר היום יכלול יציאה של שעה לפחות לחצר גןס 

 חקר וגילוי באמצעים שונים ,התנסות שיש בהןייתיות וחוולימודיות  ,פעילויות משחקיותד עידו  
 

 :ברמת הגן הערכה ובקרה 
 קיומו של סדר יום הכולל פעילויות מגוונות בהרכבים שונים 

 קיום מפגשים קבוצתיים ופרטיים קבועים לקידום הילדים בהתאם לתכנית עבודה מסודרת 
 יות בחצר הגןקיומן של מגוון פעילו 

 

 כיוונים אפשריים למדידה:

  מספר הגננות המקיימות סדר יום הכולל פעילויות מתוכננת במליאה, בקבוצה ובעבודה פרטנית 
  מספר הגננות העורכות מיפוי ילדי הגן לצורך יצירת קבוצות לקידום דיפרנציאלי והמשנות את הרכבי הקבוצות

 במהלך השנה
 קבוצתית מתוכננת פעמיים ביום ופגישה אישית עם כל ילד אחת לחודש מספר הגננות המקיימות פעילות 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת

  באיזו מידה תרם סדר יום הכולל פעילויות מתוכננות במליאה, למידה והתנסות בקבוצה ובעבודה פרטנית
 לקידומם ולהתפתחותם של כלל הילדים?

  ננת פעמיים ביום ופגישה אישית עם כל ילד אחת לחודש לקידומם פעילות קבוצתית מתוכתורמת באיזו מידה
 של הילדים?

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחות על גני הילדים במחוזות  

  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגי א' לאגף 
  לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 גנ*    קווים מנחים לצוות החינוכי-net  &ילד -מפגש אישי, גננת *    : עבודה בקבוצה קטנהنت-بستب 
 

 חזרה לתוכן העניינים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/MediniutTashaa/kavimManhimAsiaHinucit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/MediniutTashaa/kavimManhimAsiaHinucit.htm
http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=d6d446f9-4aa8-48da-bbcf-799deeb02372
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/MediniyutTashaa/KavimAklimMeytavy.htm
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 מאתגריםילדים   
 

 : ב מטרה

  םוהאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיימערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים 
 

 : 2ב יעד

 צמצום פערים והרחבת יכולת ההכלה 
 

 :המשימה

  מאתגריםוקידום תפקודם של הילדים ה בהיבטים השונים הילדיםכל אחד מהיכרות מעמיקה עם 
 

 האוכלוסייה:
  כל גני הילדים בארץ 

 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  תצפיות שיטתיות, שימוש בכלי "מבטים", ים שונים כגוןי רמת תפקוד באמצע, זיהוהילדיםהיכרות עם כלל :
, עיון בתוצרי עבודתם, שיחות עם הורי הילדים פעילויות מתוכננות ומצבים מזדמנים בחיי היומיום בגן

 וכו'חברתי של הקהילה שאליה משתייכים -הרקע התרבותיוהיכרות עם 
 יית תכנית התערבות מותאמת זיהוי קשיים תפקודיים בקרב הילדים ובנ 
  החברתיים, הקוגניטיביים תחומי הדעת השונים ובתחומים הרגשיים, פעילויות מגוונות בהתנסויות ותכנון

, בדרגות קושי שונות, בקבוצות והמוטוריים בהתאם ליכולת הילדים, לעניין שלהם ולרלוונטיות הנושאים
 קטנות וביחידים

 ועיים בקהילה בשיתוף ההורים תוך הגברת מעורבותם בתהליך ושיתופם הפניית הילד המתקשה לגורמים מקצ
 בתכניות, כגון: "מעגן" ויצירת קשר מתמשך אודות מצבו של הילד

 
 :ברמת הגן הערכה ובקרה

 בניית תכנית התערבות מתאימה   לקיום פעולות לזיהוי קשיים תפקודיים בקרב הילדים ו 
 ת הלימודים, תצפיות ומעקב אחר התקדמות הילדיםקיומה של תכנית עבודה המתבססת על תכני 

 לגורמים מקצועיים תוך שיתוף ההורים מאתגריםקיום פעולות שנועדו להפניית הילדים ה 
 

 כיוונים אפשריים למדידה:

  מספר הגננות שפועלות לזיהוי קשיים תפקודיים בקרב הילדים ושבונות תכנית התערבות מותאמת 
  יעדים לטווח הקצר ולטווח הארוך  שכוללתלתכנית עבודהמספר הגננות שפועלות בהתאם 
  פעילויות מגוונות בתחומים שונים באופן שמקדם את התנסויות ומספר הגננות שקובעות סדר יום המאפשר

   מאתגריםהילדים ה
 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת

 מאתגריםומם של הילדים הבאיזו מידה תרמו זיהוי הקשיים התפקודיים ובניית תכנית התערבות לקיד?  
 ?מהם הרכיבים שתרמו להתקדמות 

  הילדיםכל אחד מ פעילויות מגוונות התורמות לשילובם שלהתנסויות ובאיזו מידה סדר היום בגן מאפשר? 
 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

  למפקחים במחוזות 
  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגיא' לאגף 

 

  רהלאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעש
 מעגן 

 גנ-net  &צרכים ייחודיים: تن-بستب 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/BaaleyTzrachimYechudim/TochniyotNivharot/meu2_magan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/BaaleyTzrachimYechudim/TochniyotNivharot/meu2_magan.htm
http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=520f3f8f-ce6f-48bf-9189-5c6970c59345
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 צמצום פערים וקידום אוכלוסיות ייחודיות    
 יישובי שח"ר

 

 : ב מטרה

  םהחברתיימערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום הפערים 
 

 : 2ב יעד
 צמצום פערים והרחבת יכולת ההכלה 

 

 המשימה:

  אור"קידום ילדים באוכלוסיות שח"ר באמצעות תכנית"  
 

 האוכלוסייה:
 חמש שאותרו כבעלי פוטנציאל תקין אך מצויים בסיכון לעיכוב התפתחותי בשל חיים -ילדים בגילאי שנה

 ישוביות ושאינן מוכרות לשירותי הרווחה בבמשפחות המאופיינות ע"י משאבי הורות דלים המוכר
 ילדים ממשפחות של עולים חדשים החוות משבר עלייה מתמשך או מתקשות בהנחלת כישורי שפה וקדם אוריינות  
  בכל המגזרים 10-5גנים במדד טיפוח 

 
 פעולות וכיוונים אפשריים:

  פגיעה בפוטנציאל ההתפתחותי צום צמלמניעה ול ,לאיתור תכנית התערבות רב תחומית – "אור"הפעלת תכנית
. התכנית פועלת לאיתור הילדים בשלב של ילדים ופעוטות בגיל הרך המצויים בסיכון על רקע של חסך סביבתי

ההתפתחותי המוקדם ביותר על מנת למנוע החמרה עקב כשלונות חוזרים. התערבות מוקדמת ככל האפשר 
באמצעות  ומגדילה את הסיכויים תפתחות השונים במסגרות גיל רך מאפשרת צמצום הפערים בתחומי הה

 נתוני פתיחה טובים יותר להצלחה במערכת החינוך. 
 מנהלת הגן בשיתוף (תרבותי.  כלכלי,-חור התפתחותי על רקע חברתייאיתור פעוטות וילדי גן המראים סימני א

 .)נית בגןגורמים נוספים בקהילה כגון שפ"י וגורמי רווחה מאתרת את הילדים הזקוקים לתכ
  רכיהם תוך ביצוע תצפיות מעריכות בשיתוף גננת האם להערכת תחומי החוזק ואפיון התלמידים שאותרו וצ

 והקושי של המשתתתפים בהשוואה ליכולות המצופות מבני קבוצת הגיל.  
  ילדים. 4קבוצתית עד או  קביעת התכנית המתאימה לכל ילד, פרטנית 
 מותאמת הססת על  אפיוניו הייחודיים , תחומי היכולת ומוקדי העניין שלו ובניית תכנית אישית לכל ילד המבו

 לתחומי הקושי שאותרו בתצפיות מקדימות. התכנית נבנית תוך שיתוף קבוע עם צוות הגן והורי הילד.
  דקות במשך שנת הלימודים. 45-30הפעלת תכנית ההתערבות פעמיים בשבוע למשך 
 חינוכית לצורך הערכה תקופתית של התקדמות המשתתפים והתאמת מפגשים קבועים עם צוות המסגרת ה

 תכנית ההתערבות.
 עדכון. לדרכה ו, לשיח מפגשים קבועים עם הורי המשתתפים ל 
 שוב, מחלקות חינוך, פיקוח, וגורמים המפעילים יהשתתפות בצוותי היגוי המאגדים את גורמי הגיל הרך בי

 יכון.התכנית הלאומית לילדים בס :כגון ,תכניות
  :למציאת מענים נוספים לילדים  ,צוות התכנית פועל לאיגום משאבים בקהילההתאמת מענים נוספים

 המשתתפים בתכנית כגון, מענים לטיפול פארה רפואי, קשר עם שירותי הרווחה.
 

 :הגמישותמרחב 

  ישוב, יהתכניות שח"ר מיושמות עפ"י עקרונות פדגוגיים דידקטיים  תוך התאמה לצרכים הממופים של
 התלמידים והמוסדות. התכניות  נבנות ומופעלות בהתאם למיפוי הצרכים.

 מודולרי המאפשר מתן פתרונות פרטניים ובקבוצות קטנות במטרה להתאים לכל משתתף אופןהתכנית בנויה ב 
אפיונים תרבותיים ולרקע המשפחתי של ל, . נערכות התאמות בהתאם לצרכיםאת התכנית המתאימה לו

 שובים.ים כמו גם לצרכים ייחודיים של יהמשתתפי
 

 שעות הוראה בתחום:

  התכנית מופעלת על ידי  שילוב  משאבים: הקצאת שעות מהמשרד, שעות המוקצות ע"י רשויות מקומיות
 וכן בשיתןף פעולה עם הקצאת משאבים של פאקט ג'וינט.  ,שובים השוניםיושעות תכנית לאומית בי
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 פיתוח מקצועי:
 מאפייני ל ,כני התכניתום השתלמויות למדריכות התכנית ברחבי הארץ. ההשתלמות מותאמת לתהאגף מקיי

 ים של המגזרים בהם פועלת התכניתצרכים שונלהילדים ו
 

 הדרכה:

 מתן משוב על בניית המפגש, התאמת הפעילות כוללת ההדרכה מתבצעת במסגרות בהן נערכת התכנית ו
 בוומעקב אחר השגת היעדים שהוצלתכנית ההתערבות הפרטנית של כל ילד 

 
 תפקיד מנהלת הגן:

 מרקע סוציו אקונומי נמוך ובסיכון לאחור התפתחותי. מאתגריםליווי תהליך איתור התלמידים ה 
  מעקב ובקרה אחר יישומה בגן ובקהילה.מאתגריםבנייה משותפת של תכנית העבודה לתלמידים , 
 ו עו"סואם יש צורך גם צוות שפ"י  א "אור"עת, מתגברת הובלת מפגשי צוות רב מקצועי הכולל: גננת, סיי 

 .לדיון בהתקדמות התלמידים לאור התכנית שנקבעה עבור כל אחד מהם ולעדכונה
 

 הערכה ובקרה של תוכנית אור:

 מועדים לאורך השנה מתבצע מיפוי המבוסס על כלי ההערכה "מבטים" ועל מחוון "תשתית לקראת קריאה  3-ב
ילדים שהשיגו  . 5-1 -. תוצאות המיפוי מקודדות מ"אור"מבוצע ע"י מנהלת הגן ומתגברת וכתיבה". המיפוי 

 .דים בסיכון גבוה לצורך מעקב הדוקמוגדרים כיל 2.8-ציין נמוך מ
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת
 ?באיזו מידה תרמה התכנית לקידום הילדים 

  גריםתהטיפול אליו הופנו הילדים המאוסייע באיזו מידה? 
  ה לאבחון ומתן מענה הולם?מעקב הדוק אחר תהליך ההפניבאיזו מידה התקיים 

 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגי א' לאגף 
  במינהל הפדגוגי שח"רלאגף 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 עולים ותושבים חוזרים -אוכלוסיות ייחודיות  צמצום פערים וקידום
 

 : ב מטרה
 םמערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיי 

 

 : 2ב יעד
 צמצום פערים והרחבת יכולת ההכלה 

 

 :המשימה
  עולים ותושבים חוזריםשיפור השפה העברית והאוריינות לילדים  
 

 וכלוסייה:הא

  אשר עברית אינה שפת אמם ואינה מדוברת בביתכלל הילדים העולים 
  (בדגש על הורים יוצאי אתיופיה) משפחות העולים 

  

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 הוראת עברית כשפה שנייה לילדים שעברית אינה שפת אמם 
 "בגני ילדים עתירי יוצאי  - שילוב של עולים בתכניות להעשרת שפה (לדוגמה: שילובם בתכנית "פאק"ט

 אתיופיה)
 המגשרת בגני ילדים עתירי -ליווי וקיום קשר שוטף עם משפחת העולה או מלוויו (לדוגמה: קשר עם הסייעת

 עולים מאתיופיה)
  

 הערכה ובקרה ברמת הגן:
 קיום של פעילויות לבחינת מצבו השפתי של העולה 
 הקיום של פעילויות לבחינת שילובו החברתי של העול 

  
 כיוונים אפשריים למדידה:

  מספר הגננות שמקנות את העברית כשפה שנייה לילדים אשר עברית אינה שפת אמם ובביתם לא מדברים
 עברית

  םוליישומספר הגננות שמקדישות זמן לחשיבה על מנת לשלב את העולה מבחינה לימודית וחברתית 
 מספר הגננות המשלבות את הורי העולים בתהליך החינוכי 
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת

 ?באיזו מידה תרם העיסוק בהקניית עברית כשפה שנייה להשתלבות הילדים בנעשה בגן 

 ?באיזו מידה תרם שילוב ההורים  לתהליך הלמידה של העולה 
  

 לפרטים נוספים יש לפנות:
  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגי א' לאגף 
 הל הפדגוגילאגף קליטת תלמידים עולים במינ 

 
 

 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 צמצום פערים וקידום אוכלוסיות ייחודיות  
   חומש - למגזרים דוברי השפה הערבית

  

 : ב מטרה
 םתיימערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החבר 

 

 : 2ב יעד

 צמצום פערים והרחבת יכולת ההכלה 
 

 :המשימה

   קידום ההישגים הלימודיים והחברתיים של ילדי המגזרים דוברי השפה הערבית   
  

 האוכלוסייה: 
  ילדי גנים דוברי השפה הערבית שאותרו בעלי קשיים במיומנויות שפה 

 
   פעולות המטה:

  דוברי הערבית בניית תכנית תגבור בגני הילדים במגזר 
  שילוב תכניות תומכות בפיתוח האוריינות בגני הילדים במגזר דוברי הערבית 
 מיפוי אזורי שייעשה ע"י הפיקוח ושיתייחס למצבם של ילדי הגנים במגזר דוברי הערבית 

  הקצאת שעות תגבור לגני הילדים במגזר דוברי הערבית 
  שיבוץ מתגברות בגני הילדים במגזר דוברי הערבית 

 שיבוץ הדרכת מתגברות בגני הילדים במגזר דוברי הערבית  
 

 תפקיד הגננת: 
 עבודה מערכתית בהתאם לתכנית העבודה 
  ליווי ילדים שהוגדרו כזקוקים לכך ומתן תמיכה 
  התייחסות דיפרנציאלית במשך כל השבוע לכל אחד מילדי התגבור 

  מעקב אחר התקדמות הילדים בעבודתם עם המתגברת 


 לה במסגרת החומש: שעות ההפע

 במסגרת השעות הרגילה 
  במסגרת שעות התגבור של החומש 
  במסגרת עבודה בקבוצה 

  

 הדרכה: 

  ליווי והדרכה של המתגברות והגננות 
  

 הערכה ובקרה 

  קיום מיפויים ומעקב אחר התקדמות הילדים 
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 כיוונים אפשריים למדידה:
 כנית להעשרת אוצר המילים של הילדיםמספר הגנים דוברי הערבית בהם פעלו במסגרת הת 
  מספר הגנים דוברי הערבית בהם טיפחו הגננות את יכולת הילדים להבין סיפורים ולשחזר אותם 
  מספר הגנים דוברי הערבית בהם הקצו זמן מיוחד לתרגול מיומנויות ההקשבה והשיח 
  זיהוי אותיות, זיכרון, תיאום בה כתיבמספר הגנים דוברי הערבית ששילבו בעבודתם פיתוח מיומנויות יסוד)

  יד, סדר האותיות) -עין
  

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת 

 ?באיזו מידה תרמו שעות התגבור להעשרת שפתם של ילדי הגן במגזר דוברי הערבית 
 ?באיזו מידה תרמו תכניות התמיכה להעשרת מיומנויות הלמידה של הלומדים 

  

   לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחות על גני הילדים במחוזות  
 למנהלת האגף לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי 
 לסגנית מנהלת המינהל הפדגוגי 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חזרה לתוכן העניינים 
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 הרחבת יכולת ההכלהצמצום פערים/ שילוב וקידום בגן הרגיל ו

 
 : ב מטרה

 םך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיימערכת החינו 
 

 : 2ב יעד

 צמצום פערים והרחבת יכולת ההכלה 
 

 מטרות ספציפיות: 
  חיזוק, הרחבה והעמקה של פעולות השילוב וההכלה כך שהלומדים יוכלו להמשיך ללמוד ולהתקדם במסגרות

 החינוך הרגילות
 גוון לשילוב הלומדים בחינוך הרגיל באופן שימנע  את הפנייתם לחינוך המיוחד טרם מוצו כל מתן מענה מ

 האפשרויות לקידומם בחינוך הרגיל
  הפעלת מסגרות חינוך מיוחד לילדים הנזקקים לכך רק לאחר שנבדק כי המענים המקצועיים שניתנו בחינוך

 הרגיל מחייבים למידה במסגרת מיוחדת 
 

 המשימה:

  הילדים וקידומם בגן הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים בהיבטים שוניםשילוב 
 

 תיאור המשימה:
  הפעלת תכנית מערכתית תוך גנית המכוונת לשילוב הילדים בגן הרגיל תוך הרחבת ההכלה והקידום של

 ת"צומ –ומך תקצועי מת ווצהילדים שזוהו כבעלי קשיים ספציפיים בתפקודם בפעילויות הגן השונות על ידי 
  הצוות  .מקצועית, חינוכית התפתחותית שוב להתערבות רבייעמוד לרשות כל גני הילדים בכל י "ת"צומ"צוות

רפואיים לפי הפירוט: -יכלול בנוסף לגננת, אנשי מקצוע מתחומי החינוך, הפסיכולוגיה ומטפלים פארא
ך, מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת, מעצבי חינוכיים, יועצות לגיל הר או פסיכולוגים התפתחותיים

 התנהגות על פי הצרכים העולים מן השדה 
 בתיאום הפיקוח הכולל על גני הילדים  ויעבד יםמתוך צוות השפ"ח היישובי. הרכז או רכזתלצוות ימונה רכז

ישום המענים מחלקת גני הילדים ברשות המקומית ויחד הם יהיו מתכללי יאו  אגף יובשיתוף מנהל וובהנחיית
 להכלה בגני הילדים  

 עפ"י  "ת"צומ"הפניית אנשי צוות על והפיקוח המתכללים יהיו אחראים על חלוקת המשאבים ו או הרכזת הרכז
 שיקולי דעת מקצועיים 

 
 האוכלוסייה:

 בתפקודם בגן מאתגריםכלל הילדים ה 


 עקרונות פעולה:

 סביבה הטבעית של הגן זיהוי קשיים תפקודיים ויכולות של ילדים והתערבות ב 
  בגן   מאתגריםהתייחסות דיפרנציאלית, ממוקדת ואינטנסיבית לקידום תפקודם של ילדים 
 התערבות המהווה תהליך מלווה, תומך, ומסייע לאורך כל שנת הלימודים 
 הימנעות מתיוג מוקדם 

 ים המקובליםהחלטה על התערבות מקצועית לגבי ילד תיעשה בשיתוף מלא של הוריו תוך שמירת הנהל 
 אקולוגית הלוקחת בחשבון את כל הגורמים בתוך המסגרת החינוכית עצמה, את הורי -התערבות מערכתית

 משאבים הקיימים בקהילה בתחום הגיל הרך (שירותי בריאות, רווחה וחינוך)את ההילדים ו
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 חודשים(: פ"יהפעולות )ע
 מתחילת השנה עד סוף נובמבר

 י קשיים תפקודיים על ידי הגננת מיפוי ילדי הגן וזיהו 
  המבקר בגן "ת"צומ"העברת המידע שנאסף באמצעות המיפוי של הגננת לנציג צוות 

  תבנה תכנית התערבות המותאמת לכל ילד שאותר "ת"צומ"הגננת בהדרכת איש צוות 
  בים החלטות יחד עם הפיקוח באשר לניהול המשא ושיקבל יםיעביר את המידע לרכז "ת"צומ"איש צוות

 "ת"צומ"הפעלת אנשי צוות להפנימיים והחיצוניים ו
  יפעל בדרכי עבודה דיפרנציאליות בהתאם למיפוי שנערך "ת"צומ"צוות 
  שיתוף ההורים בכל שלבי התהליך והגברת מעורבותם. הם ייודעו ויקבלו הסבר לגבי התפקוד של ילדם בגן

 מה) להשתתפות בתכנית העבודהולגבי המענים המוצעים במסגרת הגן ויתנו את הסכמתם (חתי
  הפניית ילדים לגורמים מקצועיים בקהילה על פי צורך ועל פי הנהלים 

 מתחילת דצמבר ועד סוף ינואר

  הישגים ועריכת התאמות נדרשות להמשך התקדמות הילדיםהמעקב אחר 
  והפיקוח לגבי מקרים מורכבים "ת"צומ"קיום פגישת הערכה של  רכז צוות 

 קוקים לכך לוועדות סטטוטוריותהפניית ילדים הז 
 מפברואר עד סוף שנת הלימודים

 המשך הפעלת תכנית העבודה המותאמת 
 הערכת תהליך ההתקדמות והמלצות לשנת הלימודים הבאה  

 

   הכשרה ופיתוח מקצועי:

 וגננות במסגרות שונות בנושא הרחבת  "ת"צומ"תשע"ה יוכשרו מפקחים, פסיכולוגים, אנשי צוות  עד לשנה"ל
  :בגן מאתגריםיכולת ההכלה והקידום של ילדים 

o מפקחות, מדריכות פדגוגיות וגננות "אופק חדש"במסגרת קורסים לפיתוח מקצועי ב : 
  קורסי הכשרה לגננות מדריכות ופיקוח יכללו את "ת"צומ"במסגרת הכשרות וקורסים לפסיכולוגיים וצוות

ם, היכרות עם כלי תצפית ודרכים לזיהוי קשיים הנושאים הבאים: קבלת שונות והתייחסות אמפטית לקשיי
תפקודיים (מבטים), בניית תכניות עבודה דיפרנציאליות, קשר עם הורים, ביסוס אקלים גן מיטבי, כישורי 

 חיים והתמודדות עם מצבי לחץ
 

 הערכה ובקרה ברמת הגן:
 תאימהבניית תכנית התערבות מלקשיים תפקודיים בקרב הילדים ו קיום פעולות לזיהוי 
  קיומו של תיעוד לאורך כל התהליך 

  קיום תכניות עבודה קבוצתיות ופרטניות 
 לגורמים מקצועיים תוך שיתוף ההורים מאתגריםקיום פעולות שנועדו להפניית הילדים ה 

 

 כיוונים אפשריים למדידה:

  מאתגריםלהכלה ולקידום ילדים  "ת"צומ"מספר הגנים בהם פועלת תכנית  
 יחו להכיל ולקדם ילדים והפחיתו את אחוז ההפניות לוועדות מספר הגנים שהצל 

 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת
 ?באיזו מידה תרם תהליך ההכלה לצמצום מספר הילדים המופנים לוועדות השמה 

  לגננת בעבודתה עם הילדים? "ת"צומ"באיזו מידה תרם צוות 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגי א' לאגף 
 לאגף שפ"י במינהל הפדגוגי 
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 21-תקשוב מערכת החינוך והתאמתה למאה ה
 

 
 : ג מטרה

  ה המשתנים של מדינת ישראלצורכיהפרט ואת  צורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את 
 

 : 1גיעד 
 21-התאמת מערכת החינוך למאה ה 

 

 המשימה:

 קידום התקשוב בגני הילדים 
 
 

 האוכלוסייה:

 כל גני הילדים בכל  הארץ 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 הטמעת עקרונות מנחים באוריינות מחשב בקרב ילדי הגן 
 פיתוח מיומנויות הוראה ולמידה בסביבה עתירת טכנולוגיה בקרב הגננות 

 ת של תרומת מחשבי קליטה מיטביKids Smart בגנים 

o   היכרות עם סל התוכנות של מחשביKids Smart בגנים 
o  הלמידהבסביבות השתתפות בפיתוח מקצועי ובהדרכה לצורך קליטת המחשבים 

 אתרי תוכן של המשרד ו כלים, עבודה עם יישומים 
o  שימוש ביישום "יונת הדואר" להתעדכנות בחוזרי מנכ"ל 
o רד ובאתרי תוכן ייעודים לגננת באופן מיטבישימוש באתרי המש 

 "אוחהיכרות עם אתר האינטרנט של האגף לחינוך קדם יסודי ואיתור מידע לצורכי עבודתה עם כוורת האתרים ב" 
 קבלת הדרכה מקוונת במקצועות נבחרים 

 

 כיוונים אפשריים למדידה:

 אחוז הגננות הפועלות לקידום אוריינות מחשב בקרב ילדי הגן 

 הגננות שקלטו בצורה מיטבית את תרומת מחשבי  מספרKids Smart גניםל 
  מספר הגננות הגולשות והנעזרות באתרי האינטרנט של האגף לחינוך קדם יסודי 

o " אוחאתר האגף לחינוך קדם יסודי בקבוצת אתרי" 

o לפיתוח מקצועי של גננות בישראל   بستانتנט & -אתר גנ 

  במקצועות נבחריםמספר הגנות המקבלות הדרכה מקוונת 
 מספר הגננות המשתתפות בקורסים מקוונים 
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת

  באילו דרכים פעלת לקידום אוריינות מחשב בקרב ילדי הגן?ובאיזו מידה 

 כיצד תרמו היישומים השונים למקצועיות הגננת וללמידה של הילדים? 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 דים במחוזותלמפקחות על גני היל  
  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגי א' לאגף 

 למינהל מדע וטכנולוגיה 
 

  לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 גנ   *                   אתר קדם יסודי-net & יונת דואר*  نت-بستب   
  אתר התכניתKids Smart      *גן-אתר דע 
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/PreSchool
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/PreSchool
http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=756dd4a6-d519-4aaf-add2-796f4f9daea2
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/live/mavo.htm
http://www.kidsmartearlylearning.org/
http://www.schooly.co.il/da-gan/
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 תהליכי הערכה
 

 : ג מטרה
 רכיה המשתנים של מדינת ישראלורכי הפרט ואת צושרת את צמערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, ת 

 

 : 2יעד ג

     הטמעת שינויים פדגוגיים וארגוניים 
 

 האוכלוסייה:

  כל גני הילדים בכל הארץ 
 

  המשימה:

 פיתוח והפעלת תהליכי הערכה מעצבים ומסכמים לצורך קידום מקצועי של הגננות     
 

 הפעולות:

 מפגשים מחוזיים ובגננות בימי למידה ארציים ול תיאום מסגרות למידה למפקחות 
  למידה של גננות בהקשר למשמעות ההערכה כחלק משיפור ההוראה והלמידה  בגנ"י השיח בקהילות ההרחבת 

  פיילוט יישום בקרב כלל המפקחות על גנ"י  לשהפעלה ניסיונית מורחבת 

 מוערך במערכת המתוקשבת  הגדרת קשרי מעריך 
 ראיות ו ה שנתית להערכת גננות: קביעת תאריכי צפייה, עריכת תצפיות, איסוף עדויותבניית תכנית עבוד 

 מתן משוב והזנת המערכת המתוקשבת בתוצאות 
 הנחייה ועידוד של עובדי ההוראה המוערכים לביצוע הערכה עצמית בתהליך 

   למידה והכשרה במסגרת של אשכולות או חניכה בין מפקחות 
 

 ימי הכשרה והשתלמויות:

   הכשרה במסגרת פיתוח מקצועי ארצי ומחוזי למפקחות על גנ"י 

 
 בקרה והערכה:

  תהליך ההערכה יהיה בסיס לשיפור איכות ההוראה והלמידה בגן הילדים ולהגדרת היעדים לתכנית עבודת
 המפקחת על גנ"י    

  דוחות סטטוס תקופתיים 

 
 קישור לאתר הערכת עובדי הוראה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/HaarachatOvdeyHoraa 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות: 

 למפקחים במחוזות 
 הערכת עו"ה   רכזת למilestyjo@education.gov. 
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/HaarachatOvdeyHoraa
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/HaarachatOvdeyHoraa
mailto:estyjo@education.gov.il
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 פיתוח מקצועי
 

 : ג מטרה
  ה המשתנים של מדינת ישראלצורכיהפרט ואת  צורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את 

 

 : 2יעד ג
     הטמעת שינויים פדגוגיים וארגוניים 

 

 האוכלוסייה:

  כל גני הילדים בכל  הארץ 
 

  משימה:ה

 "הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי של עובדי ההוראה ב"אופק חדש     
 

   כאן צולחאו  -פרק ד'  ורא פירוטל     
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 אופק חדש
 

 : ג מטרה
  לה המשתנים של מדינת ישראצורכיהפרט ואת  צורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את 

 

 : 2יעד ג
     הטמעת שינויים פדגוגיים וארגוניים 

 

 האוכלוסייה:

  כל גני הילדים בכל הארץ 
 

 מעיקרי הרפורמה בגנים:    

 קידום איכות מערך הלמידה וההתנסויות של הילדים בגיל הרך 
 שיפור דרכי ההוראה בגן 

 הבניה מחודשת של תפיסת תפקיד הגננת 

  הילדים  סגל החינוך וההוראה בגניהשבחת תהליך ההתפתחות המקצועית של 
 

 מאפייני הרפורמה בגנים: 

 הארכת יום הלימודים  .א
עד  7:55). ביום ו' לא יחול שינוי ביום הלימודים: משעה 14:00 – 7:55ה' (-שעות בימים א' 6יום לימודים בן 

12:45 . 
                                                                                                                       הארכת יום הלימודים בגני יוח"א

 :שעות 45שבוע לשבוע עבודה בן ימים ב 6החל בשנת הלימודים תשע"ד יעברו כל גני יוח"א הלומדים 
 .12:00וביום ו' עד השעה  16:00ועד השעה  7:55יעבדו הגנים משעה  'ה-'בימים א

 .16:00ועד השעה  7:55ימים משעה  5ים בשבוע ילמדו ימ 5בגנים העובדים 
 . 12:00ויום שישי עד השעה  16:00)עד השעה (משרה מלאה למנהלת בגן יוח"א תכלול שלושה ימים ארוכים 

 שינוי בהיקף המשרה של הגננת  .ב
גננת  לשכר. שכרה של 16%שעות שבועיות. גננות אקדמאיות תקבלנה תוספת של  30.4משרת הגננת תעמוד על 
 ₪. 5,380 -חדשה ב'אופק חדש': כ

 למידה בגן -ארגון מבנה ההוראה .ג
-הוא בתכנון סדר יום המאפשר מתן מענה פרטני לילדים בשילוב דרכי הוראהלמידה בגן -של הוראההמיקוד 

למידה מותאמות וביסוס תהליכי הערכה ומשוב. בהתאם לכך באחריות כל גננת להכין תכנית עבודה שנתית 
ת שילוב תחומי הליבה בפעילויות משחק ויצירה והתייחסות לצרכים הרגשיים והחברתיים של הכוללת א

פרטנית מתוכננת), שימוש בכלי ו למידה (עבודה קבוצתית-הילדים. בתכנית שנתית זו ייכללו דרכי הוראה
 שים.הערכה ומיפוי, לוח זמנים למפגשים מתוכננים עם ההורים ועם הצוות החינוכי בגן ותיעוד המפג

 טיפוח אקלים גן מוגן ותומך  .ד
האווירה בגן נבנית בעיקר על אינטראקציות חברתיות בין צוות החינוך לבין הילדים, ובין הילדים לבין עצמם. 

הארכת שעות השהייה בגן מאפשרת העמקת ההיכרות עם אישיותו הייחודית של כל ילד, הרחבת הפעילויות 
 , וחיזוק תחושת השייכות והשותפות שלהם ביחס להתרחשויות בגן.להידוק הקשרים החברתיים בין ילדי הגן

 התפתחות מקצועית של הסגל החינוכי בגן, חיזוק קשרי השותפות ועבודת הצוות של הסגל החינוכי  .ה
שעות לשנה. הנושאים בהתמקצעות  60ידי המפקחת בהיקף של -תכנית הפיתוח המקצועי של הגננת תיקבע על

במקביל, הארכת  פי מאפייני רפורמת 'אופק חדש'.-ב מחודש של אורחות החיים בגן עליתייחסו לניהול ולעיצו
יום הלימודים בגן כרוכה בהידוק שיתוף הפעולה של הסגל החינוכי. שיתוף זה יתרום לבניית תכנית המותאמת 

 לצורכי הילדים בהתייחס לקהילה שאליה הם משתייכים ויקדם את השגת היעדים לצמיחת כל ילד.

 דוק קשרי השותפות עם ההורים הי .ו
טובת הילד מחייבת שיתוף פעולה פורה בין צוות החינוך בגן לבין ההורים תוך תיאום ציפיות ברור, התחשבות, 

קבלה וכבוד הדדי. נתיבי שיתוף הפעולה להידוק הקשר כוללים: העברת מידע על התכניות החינוכיות בגן, 
ימודים, מפגשים לצורך דיווח פרטני על תפקוד ילדם ופיתוח הכנת ההורים לקראת המעבר להארכת יום הל

 אפיקי השפעה ומעורבות של הורים בעשייה החינוכית בגן.
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   אחריות ומחויבות הגננת: בניית תכנית עבודה שנתית, מינהלית ופדגוגית .ז
צירתיות.  י מפתחותההתכנית הפדגוגית תכלול את מקצועות הליבה הלימודית לצד פעילויות חווייתיות 

 גן. ההתכנית המינהלית תכלול את הפעילויות הבאות באופן מתוכנן ומתועד בתיק 
 
 

 מס' הפעמים בשנה תדירות לכל ילד הפעילות
   פעמיים בשבוע עבודה בקבוצה

 10 אחת לחודש לפחות פגישה אישית פרטנית
 20 אחת לשבועיים ילדים בעלי צרכים מיוחדים

 3   נימפגשי הורים לדיווח פרט
 2   מיפוי כיתה

 10 אחת לחודש ישיבות צוות 
  

 
 הערכה ובקרה ברמת הגן:

 קיום תכנית עבודה ותיעוד המהלך ליישום התכנית 
  חלקים:  2ניהול תיק גן הכולל 

o  חלק א': פרטים אישיים של ילדי הגן, פרטים לגבי ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגן 
o  :תיעוד פגישות עם המדריכה, עם המפקחת ועם אנשי צוות בגן, תכנון חלק ב': תכנון ניהולי לגן, כגון

 טיולים ופגישות עם ההורים ותכנון פרויקטים שנתיים בגן 
   עבודה בקבוצות, לפחות עם שתי קבוצות קטנות ביום 
  קיום פגישות פרטניות עם כל ילד פעם בחודש לפחות 

   קיום שיחות פרטניות עם הורים שלוש פעמים בשנה 
 

 יוונים אפשריים למדידה:כ
   מספר הגננות המנהלות תיק גן 
 מספר הגננות המקיימות מפגשים פרטניים עם כל אחד מהילדים אחת לחודש 
  פעמים בשנה 3מספר הגננות המקיימות שיחות פרטניות עם הורי הילדים 
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת

 יך החינוכי עם ילדם?באיזו מידה תרם המפגש עם ההורים לשיתופם בתהל 
 ?באיזו מידה תרמו המפגשים הפרטניים עם ילדי הגן לקידום ילדים שונים 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחות על גני ילדים במחוז 
  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגי א' לאגף 
 

  לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
 קווים מנחים לצוות החינוכי 

  אופק חדש"אתר" 

 
 
 
 
 
 

 ינים חזרה לתוכן העני      

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/MediniutTashaa/kavimManhimAsiaHinucit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/MediniutTashaa/kavimManhimAsiaHinucit.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/ofek/homepage.htm
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 בגני ילדים ציבוריים )טרכטנברג( 4-3הפעלת חינוך חינם לילדים בגילאי 
 

 : ג מטרה

  ה המשתנים של מדינת ישראלצורכיהפרט ואת  צורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את 
 

 : 2יעד ג
     הטמעת שינויים פדגוגיים וארגוניים 
 

 המשימה:

 טרכטנברגבגני ילדים ציבוריים ( 4-3ילאי הפעלת חינוך חינם לילדים בג( 
 

 הרעיון:
  שילמדו בגני ילדים ציבוריים כך שהורי  4-3בשנה"ל תשע"ד תמשיך המדינה לספק חינוך חינם לילדים בגילאי

 הילדים יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד
 ונות בינוי ברשויות יישום החלטת הממשלה לחוק חינוך חינם יהיה הדרגתי, במהלך שלוש שנים, בכפוף לפתר

 שנים  3שנים לגיל  4י הילדים, מגיל אעל פי גיל  השונות. עדיפות תינתן
  :14:00 -7:55  גנים שבבעלות הרשות המקומית יפעלו בחינם בין השעות   
 כל שירות נוסף שיינתן מעבר לשעות אלה יהיה בתשלום הורים 
 הנדרשים, יהפכו לגנים ציבוריים מוכרים שאינם  חלק מן הגנים הפרטיים שיבחרו בכך ויעמדו בקריטריונים

 וד על שעות הפעילות שהוגדרו לעילובגנים אלה לא ייגבה שכר לימ ,רשמיים
  

 :האוכלוסייה

  4-3כלל גני הילדים הציבוריים לגילאי 
  

 :היערכות המשרד

 ופן מיטבי ליישום יים כדי להיערך בארלוונטצוותי עבודה הקיימים ימשיכו להיות בקשר רציף עם הגורמים ה
 ההמלצות

  פנייה לרשויות המקומיות והנחייתן כיצד לבצע את הרישום ואת השיבוץ של הילדים ביישובים שלא חל עליהם
 צו לימוד חובה תוך היערכות לבניית גנים חדשים

  כיצד להסדיר מעמדם כגני ילדים ציבוריים על מנת שהמשרד יספק  3-2הנחיית מפעילי גני ילדים בגילאי
 לתלמידיהם חינוך חינם

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים                
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 (ציל"ה) העשרהלהרי יום להזנה וומסגרות צ
 

 
 : ג מטרה

  ה המשתנים של מדינת ישראלצורכיהפרט ואת  צורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את 
 

 : 2יעד ג

 שינויים פדגוגיים וארגוניים     הטמעת 
 

  

 המשימה:
  הזנהללהעשרה ו -"ציל"ה"באמצעות תכנית העשרה והזנה בתום יום הלימודים 

 
 

 האוכלוסייה: 

  הנמצאים בגני הילדים הציבוריים  6-3ילדים בגילאי 
 

 :  "ציל"ה"סבסוד תכנית 
  1-3בשלושת האשכולות הנמוכים (למ"ס הסבסוד יינתן(   

 

 
 :עיוןהר

 את לאמץב הוחלט , י"ג בטבת התשע"8.1.2012 מתאריך  4088ת ישראל מס' וממשל להחלטת בהתאם 

   .הלימודים יום בתום העשרה ולסבסד טרכטנברג ח”דו המלצות
 העבודה שדורשות מרבית המשרות במשק לבין שעות הפעילות של המסגרות בין שעות היא להתאים שאיפה ה

שלאחר יום לשעות על ההורים בנטל הכספי הכרוך במציאת מסגרת הולמת  על מנת להקלהציבוריות לילדים 
 הלימודים.

 בגן  הלימודים יום מתום 'ה-'א מתקיימות בימיםו  6-3 בגילאי לילדי הגנים מיועדות אלו מסגרות 

  16.00. השעה עד
 פעילויות אלולתוקדש  הזמן מסגרת: 

o  פורט, החינוך הסביבתי, מעורבות חברתית וכד'העשרה: פעילות העשרה בתחומי האומנויות, הספעילות 
o הזנה 
o פעילויות הורים וילדים 

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:

  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגיא' לאגף 
                      ליחידה לתכניות משלימות למידה במינהל הפדגוגי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ים חזרה לתוכן העניינ
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   חירום שעת 
 

 : ג מטרה

  ה המשתנים של מדינת ישראלצורכיהפרט ואת  צורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את 
 

 : 2יעד ג
     הטמעת שינויים פדגוגיים וארגוניים 
 

 :המשימה

   היערכות מערכת החינוך לחירום 

 
 האוכלוסייה:

 כל גני הילדים בארץ 

 
 הפעולות בגנים: 

 ספטמברב 15וע תרגיל כניסה למרחב מוגן עד ביצ 
 רעידת אדמה בחודש אוקטובר השתתפות בתרגיל "חירום לאומי" במתווה של 

 בהתאם לבהפסקה  ביצוע תרגול כניסה למרחב מוגן בשלבים כשהילדים נמצאים)-Gant( 
 בהתאם לבמתווה של ירי טילים כשהילדים בהפסקה  השתתפות בתרגיל התגוננות ארצי)-Gant( 

 

 הכשרה:

  רשותי והמפקחת על הגנים "מוס"ח"  המאורגנת על ידי קב"ט שעות כל מפגש,  4הכשרה חד פעמית, בהיקף של
 עבור מנהלות הגנים והסייעות: 

o  באוגוסט לקראת פתיחת שנה"ל 
o  לפני תרגיל התגוננות ארצי 
o לאחר תרגיל התגוננות ארצי  



   :שעות 30 רה ראשונה בהיקף שלאפשרות להשתתפות בקורס מגישי עזלמעוניינים  

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
  לאגף בכיר לביטחון, בטיחות והיערכות לשעת חירום 

 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 חוזר מנכ"ל בנושא: היערכות לשעת חירום/מצבי חירום בגן הילדים 
 
 

 
 

 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים                       
 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/5/5-4/horaotkeva/k-2008-3b-5-4-7.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/5/5-4/horaotkeva/k-2008-3b-5-4-7.htm
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 חזרה לתוכן העניינים                                               
חזרה לתוכן העניינים )הראשי(

 
 

 'פרק ב
 הנחיות נוספות לגני הילדים הממלכתיים דתיים

 

  ראש מינהל החינוך הדתי, אברהם ליפשיץ –פתח דבר 

  במפ"א לגנים הממלכתיים דתיים, אסתר חט –הקדמה 

 הנחיות נוספות לגנים הממלכתיים דתיים: תפילה 
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 ראש מינהל החינוך הדתי, אברהם ליפשיץ  –פתח דבר 
 
 
 

בתפיסה כולן נכללות הספות הנגזרות מן היעדים והציב לעצמו החמ"ד מספר משימות נו שנתיתבמסגרת התכנית ה
 של "בית חינוך כמשפחה".

על המכוונת להטמעת אורח חיים המממש את תפיסת בית החינוך כמסגרת ה"בית חינוך כמשפחה" הוא מטרת 
 כבנים.  ,המחויבת לתלמידיה

והעובדים, את ההורים,  את הצוות החינוכי, את אנשי המשק -"בית חינוך כמשפחה" מחבר את כל בני המשפחה 
 והבוגרים של בית החינוך, כי בית לא עוזבים...

"בית חינוך כמשפחה" נועד לטפח בתי חינוך בהם האקלים ואורחות החיים יושתתו על ערכי המשפחה המיטבית 
 כמטאפורה וכדגם למעשה החינוכי.

 
 החינוך:להלן המשימות העיקריות של החמ"ד הנמצאות בזיקה ליעדים של כלל מערכת 

 העמקת החינוך הערכי - 1אדגשי החמ"ד במסגרת יעד  .א

  "והעמידו תלמידים הרבה" 
 "לכל אדם ישנה" 

  חמ"ד וקהילה 
  חמ"ד של חופש 

 תאמת) ומפתח הל"ב מתוך אמונה (במסגרת התכנית המ 
 

 עיצוב אקלים חינוכי מיטבי - 2אדגשי החמ"ד במסגרת יעד  .ב
 פיתוח זהות דתית לאומית 
 דיאלוג מיטבי 
 יצוי סגולותיו של התלמידמ 
 אחדות, השתייכות וחסד 
  מוגנות ובטיחות, סביבת איכות 
 (במסגרת התכנית המתואמת) קידום אקלים מיטבי 

 
 שיפור ההישגים הלימודיים - 1בדגשי החמ"ד במסגרת יעד  .ג

 ללמוד וללמד 
 

 
 .""ידיעה ברורה מחוללת את הרצון. גבורת הרצון מחוללת את היכולת.. הרב זצ"ל כתב:

ידיעת היעד והמשימה באופן ברור כשכל הצוות החינוכי והמנהלי שותפים לכך, משפיעה על הרצון ועל הלך הרוח 
 של המשפחה כולה.

 
 בתפילה גדולה ובענווה ניגש למלאכת קודש זו.

 
 ברכת הצלחה רבה בעבודת הקודש

 אברהם

 

 

 

 

 

 העניינים חזרה לתוכן                  
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 בחמ"ד הגניםעל  תהארצי תהמפקח - הקדמה

 
 לגננות ולמפקחות על גני הילדים בחמ"ד

על המדריכים  . הם מתבססיםגני הילדים בחמ"ד פועלים בשיתוף עם האגף לחינוך קדם יסודי על פי יעדי המשרד

בהתאמה מלאה למשנת החינוך הממלכתי דתי במטרה עובדים מנחים" והעוסקים בכל תחומי הליבה ועל "קווים 

 לטפח בילדים תודעה יהודית דתית, הלכה למעשה.

טיב יהמינהל  לחינוך דתי ממשיך להוביל את היעד "בית חנוך כמשפחה" המדגיש את הטיפוח הרגשי, במטרה לה

ורים ולהרחיב את הלימוד בנושאים להעמיק את הקשר עם אוכלוסיית הה ,את האקלים החינוכי בגן הילדים

אתגר לעסוק  –לב לדעת"  –היהודיים, כולל: הוראת סיפורי תורה, ספרות חז"ל וחינוך לאמונה, "ללמוד וללמד 

 בלמידה באופן מיטבי, חוויתי ותואם התפתחות.
 

 טיפוח השפה, עידוד קריאת ספרים, שיתוף ההורים

 ספריית פיג'מה –מצעד הספרים 

: הרב עוזיאל זצ"ל, הרב ושנבחרת ות השנתייושקיבלו הילדים בעקבות הדמו הספריםף" הכולל את "חמ"ד על המד

ומארז המשחקים הנלווה ישמשו את הגננת  יםהספר .צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, הרב דוד חיים הלוי זצ"ל

פורים "רותי חמץ", ליעקב רימון, "שלום לך אורחת" מאת רבקה אליצור והסי –"השחר רן"  -בעבודתה בכל שנה 

 יוסי והגברת הזקנה", "שתי חברות ומשלוח מנות", "תורה ודבש".
 

 לימוד תורה

במדריכים "להתחיל מבראשית" ו"ממשיכים משמות" במטרה לשפר את במהלך השבוע לימוד והעמקה  ,עיון

  .בימי שישי לעסוק בפרשת השבוע ובעיונים יחודיים לפרשה .הוראת סיפורי התורה בגן הממ"ד

 

 הורים מדברים חינוך –(בית מדרש הורים)   "במ"ה"פעילויות 

למטרה לנהל שיח שבו  שיתוף ההורים בפעילויות הגן. במ"ה היא אחת המסגרות החדשניות בחמ"ד אשר שמה לה

  כל המשתתפים יהיו בעמדה של לומדים ומלמדים, משפיעים ומושפעים, מקבלים ונותנים.

 

 חמ"ד של חופשה:

 שמירה על קשר עם ילדי הגן בחופשת הקיץ בבחינת "בית חינוך כמשפחה".פעילויות ל

 , היערכות עם הילדים ועם ההורים לקראת היציאה לחופשה המזמנת לנו יוזמות ייחודיות למפגש בקייטנה

 חוברת "בין גן לגל" באתר החמ"ד). וראבספרייה, המלצה לאתרים מומלצים ( ,הבית ספרית בפעילות

קליטתם עזור לחמ"ד בקליטת עלייה. עלינו להתאים עשייה ייחודית לאוכלוסייה זו במטרה להתברכנו ב ב"ה

 הישגים לימודיים תוך מיצוי המשאבים המוקצים לטובת ילדי העולים. להשגת קידומםלהמיטבית ו

 ועשייתנו תהיה בבחינת "אין העולם נברא אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן".

 

  - אסתר חטב
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים                  
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 תפילה בגן הילדים הדתי
 

 המטרה:
  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 

 

 היעד: 
 העמקת החינוך הערכי 

 

 

 המשימות:
 הילדים הדתי תפילה בגן 
 צוות בגני החמ"ד חינוך לאמונה ולקיום מ 
  הוראת סיפורי התורה בגן הילדים 
  הוראת סיפורי חז"ל 

 

 האוכלוסייה:
   כל תלמידי הגנים הממלכתיים דתיים 

 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 בימים שני וחמישי מומלץ לקיים טקס הוצאת ספר תורה  תפילה בכל בוקר ערוךיש ל . 
 מצוות התורה הלכה למעשה  יש לעודד את ילדי הגנים להתנהגות התואמת את 
   יש ללמד את ילדי הגנים את מורשת העם היהודי באמצעות סיפורי התורה 
 סיפורים על חכמי ישראל ילדי הגנים יש לספר ל 
 אמירה של בשירה או בנתן ביטוי לתפילת מנחה יי "חדש אופק"והפועלים במסגרת יום לימודים ארוך  םבגני

 מזמורי תהילים
 

 :ת הגןברמ הערכה ובקרה

 קיום תפילת בוקר באופן סדיר ורציף 
 קיום הרגלי התנהגות התואמים את מצוות התורה 

 שילוב סיפורים על חכמי ישראל 
  

 כיוונים אפשריים למדידה:

   מספר גני הילדים בהם נלמדת מורשת העם היהודי באמצעות סיפורי התורה 
  ה של מזמורי תהיליםאמירבשירה או בתפילת מנחה המקיימים  "אופק חדש"מספר גני 
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת
 ?באיזו מידה תרמה הקצאת הזמן הייחודי לתפילה לחיזוק ההיבטים התורניים 

 ?באיזו מידה סיפורי התורה תורמים להתנהגות התואמת את מצוות התורה 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
  דתילמפקחת הארצית על גני הילדים בחמ"ד המינהל לחינוך 

 
 
 
 
 

 תוכן העניינים חזרה ל       
 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(           
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  רה לתוכן העניינים זח                                             
 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(       

 

פרק ג 
הנחיות נוספות לחינוך המיוחד 

 

  מנהלת האגף חינוך מיוחד רעיה לוי - גודמן–פתח דבר 

 הנחיות כלליות 

 תכנית אישית לילדים עם צרכים מיוחדים 
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 מנהלת האגף לחינוך מיוחד, רעיה לויגודמן -פתח דבר 
 

עמיתיי המפקחים, מנהלי המתי"אות ואשכולות הגנים, מנהלות  הגנים בחינוך המיוחד, מדריכים, רכזים ומומחי 
 .תחום

 
בנה לגני ילדים בחינוך הרגיל, והוא לבניית תכניות הלימודים בגנים. הוא נ זאת מהווה כלי מכווןהמארז המוצג ב

ל התאמות ל אחד מהיעדים ומהנושאים יש לשקובכת שלהלן. ייחודיוהנחיות המתאים לגני החינוך המיוחד עם ה
 ילדים בגני פדגוגי תכנון מסמךל ובהלימההילדים הלומדים בגן, על פי ההנחיות הנוספות נדרשות על פי מאפייני 

 .המיוחד בחינוך
  

הרגיל על כל המשתמע מכך  החינוך של הלימודים תכניות היא המיוחד בחינוך הפדגוגי התכנון של המוצא נקודת
מבחינת הנושאים הנלמדים, מרכזי הפעילות וסדר היום. תפיסה זו המבוססת על האמונה כי כל ילד יכול להתקדם 

את העלאת הציפיות מהילדים כמו גם מתן שוויון בהזדמנויות להתפתחות וללמידה. לצד זאת יש ולהצליח, תבטיח 
מקום נרחב לשילוב העבודה הטיפולית הנדרשת בגיל זה לילדים עם צרכים מיוחדים ולדגשים חינוכיים לימודיים 

ל הרב חושי ובתחומי ייחודיים לחינוך המיוחד בתחום השפתי, המוטורי, הרגשי והחברתי, וכן בתחום התכלו
 מקצועי.  ההכנה לחיים. כדי לקדם את כל אלה משולב בגן צוות רב

 
מקצועי להבנות את תכניות הלימודים האישיות ואת תכנית  היעדים והנושאים במארז יאפשרו לצוות הרב

תוך קיום הלימודים הגנית. יש לשאוף כי הצוות יבנה את התכניות בראייה הוליסטית של כלל צורכי הילדים, 
 דיאלוג פורה עם ההורים לאורך כל שנות הלימודים, ובשיתוף מרבי של הילד. 

 
קיימת חשיבות מרובה בתקופה התפתחותית משמעותית זו לזהות את הכוחות הטמונים בכל ילד ואת כישרונותיו 

ויפתח תחושת  הייחודים ולקדמו בנקודות החוזק על מנת שיחווה הצלחות והתקדמות, יחזק את ביטחונו העצמי
 מסוגלות ואמונה ביכולותיו. 

 
אנו ערים לשונות הרבה בין הילדים. על כן רואה האגף לחינוך מיוחד בחזונו חשיבות מרובה לחזק ולהעמיק את 

הידע של הצוותים החינוכיים במאפייני הלקויות השונות ובדרכי הטיפול וההתערבות החינוכית. כך נוכל לאפשר 
 בהיבטים התפקודיים של הילדים בגיל הרך ובשכבות הגיל הבאות.  תמיכות ממוקדות יותר

 
השלכותיו של חזון זה מתבטאות במבנה האגף, בתהליכי ההכשרה והפיתוח המקצועי, בהדרכה ובתכנון הלימודים 
בכלל המסגרות וכן בקשרים עם גורמים חוץ מערכתיים, כמו: עמותות הורים ומוסדות אקדמיים. מימוש חזון זה 

 בפנינו.  שעומדהאתגר  הוא
 

יממש את עצמו וישתתף באופן  ,כל ילד ימצה את יכולותיוש להבטיחאני מאמינה כי כולנו יחד נעמוד בו כדי  
 ובמארג החברתי של הגן. מיטבי בתכנית הלימודים

 
 .מתוך תפיסת צדק ושוויון ותוך הקשבה לכל באי הגן: ילדים, הורים וצוותבלב רחב ופתוח נמשיך לפעול 

 
 
 
 
 

 בברכה ובהצלחה לכולנו,
 
 גודמן-רעיה לוי

                   מנהלת האגף לחינוך מיוחד
 

 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 הנחיות כלליות
 
 

ם ילדים עם צרכים תכנית הלימודים על יעדיה השונים המפורטים במארז זה מתאימה למסגרות בהן לומדי
 מיוחדים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. 

 

 שינויים:להלן רשימת היעדים בהם יש צורך ב

 דים בגן:ילדידקטיות בהתאם לצורכי ה - התאמות פדגוגיותצורך ב

 החינוך הערכיבנושא : 1יעד א'ב 

 חינוכי האקלים בנושא ה: 2יעד א'ב  

 זמן הלימוד בנושא: 1יעד ב'ב 

 'מקצועות הליבהשא : בנו1ביעד ב 

 21 -תקשוב מערכת החינוך והתאמתה לעידן הדיגיטלי במאה הבנושא : 1יעד ג'ב 

 צורך בשינוי:

 שפת אם:בנושא  –שיפור הישגים לימודיים  – 1ב' ביעד 

o  :תשתית לקראת כתיבה וקריאה" וכן על פי  -יש לפעול על פי תכנית הלימודים לגנים הרגילים בפעולות"
המסמכים באתר  להטמעה של יעדי החינוך הלשוני בחינוך המיוחד". ניתן למצוא את"המדריך ליישום ו

 האגף לחינוך מיוחד

o    מספר הגנים הפועלים על פי התכנית "תשתית לקראת כתיבה וקריאה" ועל פי "המדריך ליישום ולהטמעה
 של יעדי החינוך הלשוני בחינוך המיוחד"

 'עידוד קריאה ואהבת הספר: שאבנו –שיפור הישגים לימודיים  – 1ביעד ב 

o  ספרים לפחות במהלך השנה 10-5הערכה ובקרה ברמת הגן: קריאה והצגה של 

 'לימודי האמנויות:בנושא  –התמקדות במקצועות הליבה  – 1ביעד ב 

o   יש להתמקד בתכנית הביניים באמנויות שנכתבה עבור הגננות ובעקרונות ההתאמה עבור ילדי החינוך
 המיוחד

 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים        
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 תכנית אישית לילדים עם צרכים מיוחדים
 

להלן שתכנית אישית לכל ילד עם צרכים מיוחדים הלומד בגן על פי ההנחיות יכין הצוות החינוכי בראשות הגננת 
 וידאג ליישומה:

 לביםים משוילדתכנית אישית ל -חינוכית יחידנית(  תכניתתח"י )
 

 המשימה: 
 בלימודים של כיתת הגן ובפעילויות החברתיות ילדחיזוק ההשתתפות של ה

 הפעולות: 
  מנהלת הגן בשיתוף צוות השילוב היישובי תכין תכנית חינוכית יחידנית לכל תלמיד בעל צרכים מיוחדים

 (ד') 3הזכאי לתמיכה מתוקף חוק, בהתאם לחוזר מנכ"ל סח /
  עקב שוטף אחר ביצוע ויישום התח"ינציג מטעמו יבצעו מהמפקח לחינוך מיוחד או 

 

 תכנית אישית לילדים בגני חינוך מיוחד –לימודים אישית(  תכניתתל"א )
 

 המשימה: 
 קידום הילדים בתחומים השונים: קוגניטיבי, לימודי, חברתי, התנהגותי, רגשי, חושי ומוטורי

 הפעולות: 
 ינו לכל ילד הלומד בגן לחינוך מיוחד תכנית לימודים אישית בהלימה מנהלת הגן בשיתוף הצוות הרב מקצועי יכ

 ב') 8ג"ן (בהתאם לחוזר מנכ"ל חו/מרבית לתל
  השונים  בתחומיםיומי -הילד בתפקוד היום שלקשייו ליכולותיו ותתייחס לאישית (תל"א) הלימודים התכנית

 במסגרת החינוכית
 בקרה והערכה באופן המאפשר וף מרבי של התלמידותוך שית עם הורי הילדיםבתיאום  בנהיתתכנית ה

 תפת להשגת המטרות והיעדים שנקבעומשו
 המפקח לחינוך מיוחד או נציג מטעמו יבצעו מעקב שוטף אחר ביצוע ויישום התל"א 
 

מסגרות בהלומדים  הרך בגילתכנית אישית לילדים  –אישית(  חינוכית"א )תכנית חת

 לים בביתםהחינוכיות בבתי חולים ולתלמידים חו
 

 המשימה: 
חיזוק ההשתתפות של הילד החולה בלימודים ובפעילויות חברתיות הן במסגרת החינוכית בבית החולים והן 

 במהלך שהותו בבית כתלמיד חולה במחלה ממושכת

  פעולות וכיוונים אפשריים:
 לתלמיד מאושפז בבית חולים:

  הגן בקהילה תכין תכנית חינוכית אישית  לכל מנהלת הגן במסגרת החינוכית בבית החולים בשיתוף צוות
 2001ק, בהתאם לחוק ילדים חולים, תלמיד חולה הזכאי לתמיכה מתוקף חו

 קב שוטף אחר ביצוע התח"א ויישומוהמפקח לחינוך מיוחד על המסגרת החינוכית בבית החולים יבצע מע 

 

 לתלמיד חולה הלומד בביתו עקב מחלה ממושכת:

 בשיתוף עם מנהלת הגן בו לומד התלמיד החולה בקהילה  לתלמיד בביתו" (תללי"ם) הגננת של "ספק השירות
 2001ת בהתאם לחוק ילדים חולים, ומומחית תחום המתי"א, תכין לכל תלמיד חולה תכנית חינוכית אישי

 כנת התח"א ויישומה בהתאם להנחיותמנהלת הגן בו לומד התלמיד בקהילה, תוודא ה 
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 בגן  תכנית לימודים –תלג"ן 
 

 בכל גן תיבנה תכנית לימודים גנית (תלג"ן) בהלימה מרבית לתכנית הלימודים הרגילה. 

 בגני פדגוגי תכנוןמנהלת הגן בשיתוף הצוות הרב מקצועי יכינו את התלג"ן על פי ההנחיות המופיעות במסמך: 
ת נמצאות באינטרנט באתר ועל פי  תכנית הלימודים המותאמת לגן הילדים (שתי התכניו המיוחד בחינוך ילדים

האגף לחינוך מיוחד), וכן על פי התכניות לחינוך הרגיל המופיעות באתר האגף הקדם יסודי, תוך התייחסות 
 וארגוניים.מרכיבים פדגוגיים לתכנים ול

 "ן יכלול גם את המרכיבים הפדגוגיים הבאים:התלג

 תישל הגן לחינוך הרגיל ובנושא השנ ליבהה בתחומי הוראה תכניות  

  פעילות מזדמנת או יזומה על ידי ילדים ופעילות  -) "ןלתלגהלימה ב העשייה החינוכית(מכלול  בגןסדר היום

מכוונת על ידי מבוגרים, פרטנית וקבוצתית בהרכבים שונים: הטרוגניים והומוגניים. יש לגבש מסמך תכנון 

  .אישיות עפ"י ההנחיות שתוארו לעילהפעילויות השונות, הקבוצתיות והאת שבועי המתעד את חלוקת הזמן ו

 ג מטעמו אחר ביצוע ויישום התלג"ןיתבצע מעקב שוטף על ידי מפקח החינוך המיוחד או נצי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים        
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  "12ב "ל"חינוך סביבתי בגן בזיקה לעקרונות  
 

 : א מטרה
 קרטיים וחברתייםדמוכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, מער 
 

 : 1א יעד

 העמקת החינוך הערכי 
 

 המשימה:
 לשמירה עליהביבה ופיתוח מודעות לאחריות הטמעת חינוך לקיימות כאורח חיים בגן הילדים, התייחסות לס 
 

 האוכלוסייה:

 גנים טיפוליים, שפתיים  
  

 שריים:פעולות וכיוונים אפ
 הגןאוכלוסיית בחינת התכנית בחינוך הקדם יסודי הכולל  והתאמתה ל 

  21ב "ל"בזיקה לתכנית בקיימות תכנון תהליכי ההוראה" 
 הגנית הבניית התכנית במערכת 

 21גננות ומדריכות ל"ב ע"י  ההוראה תבוצע 
 

 פיתוח מקצועי:
  במסגרת המתי"א "21ב "ל"לימוד תכנית הלימודים 

 חוזיים עם רכזת קיימות במחוזמפגשי למידה מ 

  
 הדרכה:

  21ל"ב מדריכי 

 מדריכי הגיל הרך במתי"אות 
  מדריכי קיימות 

 ההדרכה תתבצע במפגשים קבועים לאורך השנה 
 

 הערכה ובקרה:
  לקידום היעד תלווה בפעולות הערכה לבדיקת ההתקדמות בהשגת הפעולות שהוגדרו לעילהגנית התכנית 

 הגניתשיפור תמידי בתכנית העבודה תהליך ההערכה ישמש בסיס ל 
 

 כיוונים אפשריים למדידה:
  ב "ל"מספר גני הילדים בהם מופעלת תכנית קיימות בהקשר של פיתוח האחריות האישית בזיקה לעקרונות

21"  
  21מספר הגננות שהתמקצעו בתכנית "ל"ב  " 
  21מספר הגנים שהודרכו באופן ישיר על ידי המדריך המחוזי לתכנית "ל"ב " 
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת

 ערכיות? התנהגויות השילוב בין התכניות לטיפוח תרם מידה באיזו 
 ועצמאיים? אוטונומיים בוגרים חיי בעתיד לנהל התלמידים מסוגלות את קידמה התכנית מידה באיזו 

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
 חזרה לתוכן העניינים                      לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
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  "12ב "ל"חינוך לבריאות בגן בזיקה לעקרונות  
 

 : א מטרה
  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 1א יעד

 העמקת החינוך הערכי 
 

 המשימה:

 יתוח אחריות אישית לשמירה על הבריאות חינוך לבריאות תוך פ  
 

 האוכלוסייה:
 .גנים טיפוליים, שפתיים 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 הגן אוכלוסייתבחינת התכנית בחינוך הקדם יסודי הכולל והתאמתה ל 
  21ב "ל"בזיקה לתכנית בנושא חינוך לבריאות תכנון תהליכי ההוראה" 

 הגנית הבניית התכנית במערכת 
 21גננות ומדריכות ל"ב  ע"י תבוצעההוראה 

 
 פיתוח מקצועי:

  במסגרת המתי"א "21ב "ל"לימוד תכנית הלימודים 
 

 הדרכה:

  21ל"ב מדריכי 
 מדריכי הגיל הרך במתי"אות 

 מדריכי חינוך לבריאות 
 ההדרכה תתבצע במפגשים קבועים לאורך השנה 
 

 הערכה ובקרה:

  לבדיקת ההתקדמות בהשגת הפעולות שהוגדרו לעיל לקידום היעד תלווה בפעולות הערכההגנית התכנית 
  הגניתתהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור תמידי בתכנית העבודה 
 

 כיוונים אפשריים למדידה:

  21ב "ל"מספר גני הילדים בהם מופעלת תכנית חינוך לבריאות של החינוך הכולל בזיקה לעקרונות"   
  21מספר הגננות שהתמקצעו בתכנית "ל"ב  " 
 21ר הגנים שהודרכו באופן ישיר על ידי המדריך המחוזי לתכנית "ל"ב מספ " 
 

 צוות גן:-הצעות לדיון במפגש מפקחת

 ערכיות? התנהגויות השילוב בין התכניות לטיפוחתרם  מידה באיזו 
 ועצמאיים? אוטונומיים בוגרים חיי בעתיד לנהל התלמידים מסוגלות את קידמה התכנית מידה באיזו 

 
 פים יש לפנות:לפרטים נוס

 למפקחים במחוזות 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 

         

  חזרה לתוכן העניינים 
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  "12ב "ל"זהירות ובטיחות בדרכים בזיקה לעקרונות 
 

 : א מטרה
  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 

 

 : 2א יעד

 עיצוב אקלים חינוכי מיטבי 
 

 המשימה:
 קידום התנהגות זהירה ובטוחה בדרכים 
 

 האוכלוסייה:

 .גנים טיפוליים, שפתיים 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 הגןאוכלוסיית בחינת התכנית בחינוך הקדם יסודי הכולל והתאמתה ל 

  21ב "ל"בזיקה לתכנית בזהירות בדרכים תכנון תהליכי ההוראה" 
 הגנית הבניית התכנית במערכת 

 21ל"ב "גננות ומדריכות  ע"י  ההוראה תבוצע" 
 

 פיתוח מקצועי:
  במסגרת המתי"א "21ב "ל"לימוד תכנית הלימודים 

 מפגשי למידה מחוזיים עם רכזת זהירות בדרכים במחוז 
 

 הדרכה:
  21"ל"ב "מדריכי 

 אות"מדריכי הגיל הרך במתי 
 מדריכי זהירות בדרכים 

  בצע במפגשים קבועים לאורך השנהההדרכה תת 
 

 הערכה ובקרה:

  לקידום היעד תלווה בפעולות הערכה לבדיקת ההתקדמות בהשגת הפעולות שהוגדרו לעילהגנית התכנית 
  הגנית תהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור תמידי בתכנית העבודה 
 
  חריות האישית בזיקה בהקשר של פיתוח הא "זהירות בדרכים"מספר גני הילדים בהם מופעלת תכנית

  . "21ב "ל"לעקרונות 
  21מספר הגננות שהתמקצעו בתכנית "ל"ב  " 
  21מספר הגנים שהודרכו באופן ישיר על ידי המדריך המחוזי לתכנית "ל"ב " 

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
 
 
 
 

חזרה לתוכן העניינים          
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  פיתוח תרבות הכלה בגני החינוך המיוחד 
 

 : ב מטרה
 םמערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיי 

 

 : 2ב יעד
 צמצום פערים והרחבת יכולת ההכלה 
 

 מטרות ספציפיות:

 אדם תוך הרחבת אפשרויות ההכלה בתוך מסגרות החינוך המיוחד ובקשר ההכלה כערך המתאים לכל  ראיית
 מסגרות החינוך הרגיל םע

 
 משימות:

 ח ערך ההכלה במסגרות החינוכיותופיתוח יוזמות ופעילויות בר 
  יוכל לחוות את עצמו כמכיל וכמוכל ילדהתאמת המשימות כך שכל 
 וך רגילותהעשרה והרחבה של היוזמות והפעולות בשיתוף מסגרות חינ 
 

 האוכלוסייה:
 כלל הלומדים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך המיוחד ובחינוך הרגיל 
 

 עקרונות פעולה:

 מקצועי, בהלימה לגיל התלמידים, למאפייני התפקוד שלהם ולקבוצות  פיתוח היוזמות והתכניות בצוות רב
 האוכלוסייה השונות בתוך המסגרת החינוכית

 
 הכשרה ופיתוח מקצועי:

 השתתפות נציגים של מערכת החינוך המיוחד בהשתלמויות ובימי עיון בנושא יעד ההכלה לחינוך הרגיל 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים חזרה ל     
  



 

   67 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  זרה לתוכן העניינים ח                                                   

חזרה לתוכן העניינים )הראשי(         

 
 

 ד' פרק 
 התכנית השנתיתמשאבים ליישום  

 לשנת הלימודים תשע"ד

 

 הדרכה בגנים 

 פיתוח מקצועי של עובדי הוראה בקדם יסודי 

 תכנית העבודה המנהלית והפדגוגית של הגננת 
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 משאבים ליישום התכנית
 

את עיקרי הדברים הקשורים למשאב ההדרכה והפיתוח המקצועי, לארגון תכנית העבודה של  פרק זה יציג בפניכן
 .דהיערכות מיטבית לשנה"ל תשע" ןלכים במימוש היעדים במטרה לאפשר התומכ הגננת ולדגמי עבודה

 
 
 

 הדרכה בגני ילדים
  

 תפקיד ההדרכה: 
  הדרכה בגני ילדים מכוונת לפיתוח מקצועי של סגלי ההוראה בגנים תוך קידום האיכות והמקצועיות של

 ההוראה בגני הילדים. ההדרכה ממוקדת בשלושה תחומים:
o  בנושאים אינטגרטיביים המותאמים ללמידה בגן שילוב תחומי הליבה 
o  הטמעה של דרכי הוראה עדכניות 
o התאמת סביבות למידה להתפתחות הילדים מאפשרת שילובם של ילדים בעלי צרכים ייחודיים 

 
 עקרונות מנחים:

  הקמת מערך הדרכה מקצועי שייתן מענה לצורכי השטח על בסיס יעדים מחוזיים לקידום מערכת גני ילדים
  במחוז

 ההדרכה תפתח את הידע הנרכש בהשתלמויות ותותאם לצורכי הגננת  
 פי צורכי הגננות ועל בסיס מיפוי המפקחות ההדרכה תינתן במסגרות שונות ומגוונות על  
 

 קהל היעד: 
   כלל הגננות 

 
  מסגרות ההדרכה:

 נרית במסגרות הדרכה הנרכש בראייה אינטרדיסציפלי לצורך יישום הידע ההדרכה תהווה תמיכה תהליכית
  שונות ובהלימה לצורכי הגננות

 
 אופן ההדרכה:

 ליווי תוך גני: תצפית על עבודת הגננת להדרכה המשכית  
  חוץ גני –שעות ייעוץ פרטני  
 פי צרכים הדרכה קבוצתית על  
 :על פי הצרכים ועל פי מיפוי המפקחת והמדריכה מספר משתתפים   

 
   מבנה ליום הדרכה:

 (מותנה באישור תקציבי)ליום הדרכה  גננות 20-כ 

 אחראית מפקחת אחת  על יום ההדרכה הכולל התייחסות לתהליכי ההדרכה, המעקב והדיווח 
 ימים ומעלה 2 –היקף משרת מדריך  
 גננת תודרך ע"י מדריכה אחת בלבד  

 
 
 
 
 
 

 
חזרה לתוכן העניינים 
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  צוותים חינוכייםהתעדכנות מקצועית ופיתוח 
 

 המטרה:
 החברתיים הפערים וצמצום ובאיכות החינוכית בהישגים המצוינות, שיפור לקידום מערכת החינוך תחתור.  

 

 היעד: 
 חיזוק מעמד הגננת ושיפור איכות ההוראה 

 

 המשימה:

 התעדכנות מקצועית ופיתוח צוותים חינוכיים 
 

 האוכלוסייה:

  כל הגננות ברחבי הארץ 
 

 גנים:הפעולות ב

 השתתפות במפגשי עבודה עם המפקחת חמישה מפגשים בשנה 
 פקחת מהמיפוי להגננת ו צורכיהשתתפות במסלולי פיתוח מקצועי בהתאם ל 
  השתתפות בפורומים מקצועיים שונים 
  השתתפות בהדרכה בהתאם למיפוי המפקחת 

  התעדכנות בדרכי הוראה עדכניות מותאמות לקבוצת הילדים 
 

 למדידה: כיוונים אפשריים

    מספר הגננות המקבלות הדרכה בשנת עבודתן הראשונה עד החמישית 
 מספר הגננות עם ותק העולה על חמש שנים המקבלות הדרכה 
  מספר הגננות המשתתפות בתכניות הכשרה להדרכה 
  מספר הגננות שנחשפו בהדרכה לדרכי עבודה עדכניות 
 

 צוות גן:-לדיון במפגש מפקחת הצעות

  ההשתתפות במסלולי הפיתוח המקצועי להתפתחות המקצועית של הגננת?ורמת תבאיזו מידה 
 להיכרות עם דרכי עבודה עדכניות? ההדרכה באיזו מידה תורמת 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחות על גני הילדים במחוז 
  לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגי  א' לאגף 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 הדרכה בגני ילדים 

 ים לצוות החינוכיקווים מנח
 
 
 
 
 
 

  

 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/Hadracha/HadracaGaneyYeladim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/Hadracha/HadracaGaneyYeladim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/MediniutTashaa/kavimManhimAsiaHinucit.htm
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  פיתוח מקצועי של עובדי הוראה בקדם יסודי
 

 . "אופק חדש"מאבני היסוד של רפורמת  ואההפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה 

Long  Lifeרך החיים המקצועיים (לאואת כישוריו ואת יכולותיו מפתח בתהליכי הפיתוח המקצועי עובד ההוראה 

Learning.לשיפור איכות ההוראה ולביסוס מעמדו המקצועי (  
 
של הגננות שבתחום פיקוחה בהתאם למדיניות משרד  מפקחת על הגננות אחראית על תהליכי הפיתוח המקצועיה

ובהלימה לשלבי הקריירה החינוך, למטרות וליעדים של האגף לחינוך קדם יסודי, לצורכיהן המקצועיים של הגננות 
שלהן. יש למפות את תכניות הפיתוח המקצועי (עפ"י סדר עדיפויות) מתוך מאגר התכניות שיוצג בכל מרכז פסג"ה. 

 הפסג"ה ובמוסדות האקדמיים. יבמרכז ייקבעו הקורסים שיתקיימו בפועל ילאחר המיפו
 

 הנחיות הפיתוח המקצועי בשנה"ל תשע"ד:

 כללי:

 לצורך קידום בדרגה בהתאם להנחיות הבאות: חב הגמישות בנושא הפיתוח המקצועיתור תשע"דבשנה"ל 

 120/180/210רצה ללמוד בכל שנה מתוך סך השעות הנדרשות לקידום (תגננת  תוכל לבחור בהיקף השעות ש ( 
 (כדי לשמור על עקרון הלמידה לאורך החיים) 30ל מינימום השעות בשנה יעמוד ע 
  הבאה (להוציא שנת שבתון השעות לדרגה  60שעות מעל המתבקש בדרגה, תעבורנה  60הגננת  למדה עד אם

 ולימודים לתואר שני ושלישי, ואפשרות להשלמה במקרים חריגים)
  שעות כדי לאפשר בחירה של יותר מנושא אחד 30לגננת יוצעו מודולות שונות של 

 ) שתתמקדנה בנושאים: ההכלה 7-9החל משנה"ל תשע"ד תופעל תכנית ייחודית לגננות בדרגות גבוהות (
  וכישורי חיים

 
 ההתמחות והכניסה להוראה: 

  באחת  או שתתף בסדנת התמחות המתקיימת באחת המכללות האקדמיות לחינוךתגננת מתמחה
 האוניברסיטאות. 

 רישיון  י שכן בשנה זו המתמחה עדיין ללאהשעות בשנת ההתמחות אינן מוכרות לקידום מקצוע
 .בהוראה לעיסוק

 בהיקף  לגננותשתתף בקורס ייעודי תלהוראה (בשנה שלאחר ההתמחות)  הבשנה הראשונה לכניסת הגננת חדש
שעות אלה מוכרות לקידום  .אוניברסיטאותאו באחת ה שעות באחת המכללות האקדמיות לחינוך 60של 

 .מקצועי, והן כוללות שילוב של ליווי אישי ומפגשים קבוצתיים
 1השעות הנדרשות לקידום בדרגה  120שעות החובה מתוך  60-ר ללמוד בכל שנה מעבר לבנוסף  גננת תוכל לבחו ,

 . 30כשמינימום השעות בשנה יעמוד על 
  שעות מעל המתבקש בדרגה, תעבורנה השעות לדרגה הבאה 60גננת תלמד עד האם. 
 

  
 מידע להרחבה:

 בכתובת: חוברת ההנחיות באתר אגף א' לפיתוח מקצועי 
-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/PitoachMikzoei1

6.htm-6/mitveh1 

 הנחיות של הפיתוח המקצועי של הגננות באתר האגף לחינוך קדם יסודיוכניות ת  
 

 

 חזרה לתוכן העניינים                                                                               

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/PitoachMikzoei1-6/mitveh1-6.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/PitoachMikzoei1-6/mitveh1-6.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/OfekHadash/PituhMiktsoeyLeGananot.htm
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 תכנית העבודה המנהלית והפדגוגית של הגננת
 

התכנית הפדגוגית תכלול את מקצועות  שנתית של הגננת כוללת תכנית מנהלית ותכנית פדגוגית.הדה עבוהתכנית 
 הליבה לצד פעילויות תואמות התפתחות, יצירתיות, חווייתיות. 

 

 התכנית המנהלית תכלול את הפעילויות המתוכננות הבאות: 
 

 פעמים בשנה פרמס תדירות לכל ילד הפעילות 

   פעמיים  בשבוע עבודה בקבוצה קטנה

 10 אחת לחודש לפחות שיח פרטני

מפגש אישי עם ילדים בעלי צרכים 

 ייחודים

 20 אחת לשבועיים

 3   מפגשי הורים להיכרות ולדיווח פרטני

 2   מיפוי כיתת גן

 10 אחת לחודש ישיבות צוות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 היעדים התכנית הארגונית התומכת במימוש
 

  יום הלימודים יכלול פעילויות מהשעה הראשונה ועד לסיום יום הלימודים.
 סדר היום ייקבע על ידי צוות הגן ויותאם לגיל הילדים. 

 
 ם הילדים" קווי (מתוך המסמך "עשייה חינוכית בגן "אופק חדש"להלן דוגמאות ל"סדר יום" שתוכננו במסגרת 

 מנחים לצוות החינוכי). 
 

 דגם א':

 הילדים לגילאי טרום טרום חובה הצעה לארגון סדר יום בגן

 
 הפעילות המומלצת שעה משוערת

 קבלת הילדים על ידי איש צוות 9:00 – 7:30
 השתלבות הילדים בסביבות הגן על פי בחירתם האישית או הצעת המבוגר

 מזנון; או ארוחה משותפת 9:40 – 9:00
 סבר קצר לילדים על תכנון סדר היוםה

 כישורי חיים: פעילויות של ניקיון אישי;  10:00 – 9:40
 ארגון וסידור הגן *

 חלוקה לשתי קבוצות (בתוך הגן ובחצר):  10:45  -10:00
קבוצה בתוך הגן לפעילויות במגוון מוקדי פעילות ומשחק: משחק סוציו 

ספרים, התנסות בחומרים, דרמטי, משחק קונסטרוקטיבי, פעילות עם 
 פעילות עם שירים מהזמר העברי

ילדים יחידים או בקבוצה קטנה יפעלו בתיווכה של הגננת בתוכני למידה 
 והתפתחות (מזדמנים או מתוכננים)

קבוצה בחצר הגן לפעילויות בתנועה, במתקנים הקבועים, פעילויות בכדור, 
   ונבנציונאליים.משחק בחומרים טבעיים, יצירה ונגינה בכלים לא ק

ילדים יחידים או בקבוצה קטנה יפעלו בתיווכה של הסייעת בתיאום עם 
 הגננת

 הקבוצות מתחלפות 11:30 – 10:45
 כישורי חיים: פעילויות של ניקיון אישי;   12:00 – 11:30

 ארגון וסידור הגן *
עת סיפור מפגש הפוגה עם כלל ילדי הגן (השמעת מוסיקה שקטה, השמ  12:30 – 12:00

 מרגיע, דמיון מודרך ועוד)
 פעילות הילדים במוקדי משחק ולמידה על פי בחירתם האישית  13:30 – 12:30

פעילויות מכוונות לקידום התפתחותם ולמידתם של הילדים על פי החלטת 
 הגננת (מזדמנים או מתוכננים)

 ארגון וסידור הגן
ראת סיפור, משחק חברתי, המחזה מפגש מסכם (פעילות מוסיקלית, הק 14:00 – 13:30

 ועוד)
 

פעילויות בתחום כישורי חיים (ניקיון אישי, ארגון וסידור הגן, התארגנות בארוחות, נימוסים * 
ילדים טרום טרום  הן חלק משמעותי ובלתי נפרד מהתכנית החינוכית בגני והליכות, מעברים ועוד)

 חובה.

 
                                                                                   

 חזרה לתוכן העניינים 
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 נים תוכן הענייחזרה ל

  

 דגם א'  

 6-3הילדים לגילאי  מרכיבים לארגון סדר יום בגן

 נושאים ותחומים דוגמאות לפעילויות
 היגיינההפעילויות בתחום הניקיון ו

 פעילות הקשורה לארוחות;
 פילה או ברכות (לממ"ד)ת תפעילו -
 

 ביסוס כישורי חיים  והרגלי ם

 כגון: ,פעילויות במגוון מרכזים על פי בחירת הילד

 דרמטי-משחק סוציו 

 משחק קונסטרוקטיבי 

 קריאת ספרים ופעילות עם ספרים 

  משחקי שולחן 
יזומות על ידי ילדים בסביבת והתנסויות חקר ספונטניות 

 הגן
 

די משחק ופעילות חופשית במוק
 עניין בגן 

 
 
 

 פעילות במגוון מרכזי יצירה בגן ובחצר
 

 התנסות  בחומרים

פעילויות ממוקדות בקידום הילדים במכלול תחומי 
 ההתפתחות ובתחומי דעת שונים (תחומי ליבה) 

 

פעילות מכוונת בקבוצות קטנות  
 על פי תכנית אישית מותאמת

אינטראקציה גננת ילד בתאמה לאישיותו 
 העדפותיו, נטיות ליבו וצרכיו האישיים,הייחודית

 

 מפגש פרטני 

למידה  ,פעילויות של רוב ילדי הגן בהנחיית המחנכת
מתוכננת בתחומי דעת שונים. (פעילות מוזיקלית, משחקי 

 חברה, פעילות תנועתית, סיפור ועוד).
 

ילדים פעילים בפעילויות מונחית 
 במליאה

כדור, משחקי חבל משחק במתקנים קבועים, פעילות משחקי 
 וכד';

טיפול בבעלי חיים, התנסויות עם חומרים מהטבע (צומח, 
 מים, חול, בוץ, עלים, אדמה, אבנים ועוד)

 

 התנסות בתנועה

 

 תכנים מתחומי הדעת בהתאמה ובהקשר לחיי היום יום בגן הגננת בכל סדר היום של הגן תדגיש
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 פרק ה'
  

 מטרות, יעדים ומשימות -סדנה להצעות 
 

 הצעה לדיון במטרות העל והיעדים .א
עזר במצגת מלווה ילהשגתם (ניתן לה בדרך הצגת שלוש מטרות העל ושני היעדים הנגזרים מהן לצד המשימות

 שתעמוד לרשותכם באתר המינהל הפדגוגי)
 העל והיעדיםמטרות בבסיס מצאים בנמה הערכים ש? 
 האתגרים? םההזדמנות? מה ימה מטרות ויעדים משותפים לכל המערכת? לשם מה יש צורך בהגדרת 

 בבחינת הזיקות מה החשיבות יעדים של מערכת החינוך?בבמטרות וודש בכל שנה מה חשיבותו של דיון מח 
 ?שבין היעדים

 

 יעדים"הצעות להעמקה ב"משימות ליישום המטרות וה .ב
 כל קבוצה תדון ביעד אחד ותציג את כשש קבוצות (בהתאמה לששת היעדים) ניתן לחלק את הגננות לש

  התובנות בצורה יצירתית
  כל קבוצה תבחר פעילות משמעותית בגן (אירוע מרכזי, הקמת גינה כשקבוצות לניתן לחלק את הגננות

  ותציין כיצד המטרות והיעדים יבואו לידי יישום לימודית, ארגון סביבת הגן, הקמת ספריית השאלה ועוד...)
  משימות והפעולות המיישמות את המטרות הכיצד לתכנן תכנית עבודה שתכלול את ניתן להעלות הצעות

 והיעדים
 יצד התכנית המנהלית תשרת את הגננת בהשגת המטרות והיעדים (עבודה בקבוצה קטנה, שיח ניתן לברר כ

 )ייחודיים ועוד בעלי צרכיםפרטני, מפגש אישי עם ילדים 

 

 הצעה למימוש פרק ה"עשייה חינוכית"    .ג
  שלב את התכנים המוצעים כיצד נ לבדוקויעדים לוניתן לבחון את הפרק "עשייה חינוכית" בזיקה למטרות

  שגרת חיי הגן ב
  לשתף את צוות הגן במשימות המשותפותניתן ניתן לבחון כיצד  
  ת הפעולות שכבר יושמו ולתכנן את אלו שיש ליישם בהמשך איש לחזור ולהעריך בנקודות זמן 

 

 זראו בסוף המאר –הצעות נוספות  .ד
 
 

 
 

 בהצלחה
 צוות קדם יסודי

 
 

 
 
 
 
 

       זרה לתוכן העניינים ח
  חזרה לתוכן העניינים )הראשי(               
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 למנהלי בתיה"ס היסודיים
 ולמפקחים

 

 מהמינהל הפדגוגי
 

 ם )הראשי(חזרה לתוכן הענייני  
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  תוכן העניינים

 דתשע" בבתי הספר היסודייםיערכות היהול ונכנון תארז מ

 פתח דבר
 

 22-6    יםעמוד  ........... ........................................................................................פתח דבר

 88-87    יםמודע        ...............יסודי, יהודית קדש מנהלת האגף לחינוך - קדמה+ החזון  

 

 דתשע"בבתי הספר היסודיים  שנתיתהנחיות ליישום התכנית ה -' אפרק 
 

 מטרה א' 
 החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתייםמערכת החינוך תחזק את 

                    : העמקת החינוך הערכי - 1יעד א
 89 עמוד            ......................."נעלה לירושלים" יורים באתרי מורשת ברחבי ישראל:ס 

 91-90   עמודים            .....................................................................התרבות ישראל ומורשת 
 94-92   יםעמוד            .......................................................... בתפיסה מערכתית הל"ב מפתח 

  95     עמוד   ...................................................................התקווה -ההמנון הלאומי 

 96 עמוד            ...................................................................... חינוך אזרחי ודמוקרטי 

 98-97 עמודים  .......................................................         מורשת, דת ותרבות במגזר הערבי 

 100-99   עמודים  ................................................          ...........מורשת ותרבות במגזר הדרוזי 

 101 עמוד .............................................................תיחינוך לקיימות וחינוך סביב 

 102 עמוד  .....................................................................חינוך לאורח חיים בריא 

 103       עמוד ..............................................................................וויון בין המיניםש 

 
  :עיצוב אקלים חינוכי מיטבי - 2איעד 

 107-104   עמודים ....................................................................................אקלים מיטבי 

 109-108   עמודים ................................................................... זהירות ובטיחות בדרכים 
 110       עמוד ................................................................................ תלבושת אחידה 

 

  מטרה ב'
 האיכות החינוכית מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים ו

  ולצמצום הפערים החברתיים
 : שיפור הישגים לימודיים - 1יעד ב

 (חינוך לשוני) 113-111   עמודים ................................................................עברית וערבית  

 '115-114   עמודים .........................................................מבדק קריאה לתלמידי כיתות א 
 118-116   עמודים .........................................................................................מתמטיקה   

 120-119   עמודים  .....................................................................ב'-חוק פיצול כיתות א' ו 
 122-121   עמודים  ............................................................................................. אנגלית 

 125-123  עמודים .................................................................................מדע וטכנולוגיה 
 126       עמוד  ........................................................................... אמירים למצטיינים 

 128-127  יםעמוד .........................................................................אזורי בחירה מבוקרת 

 129 עמוד ............................................................................. ..............ניצול זמן    
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  צמצום פערים והרחבת יכולת ההכלה - 2יעד ב
 133-130עמודים    .........................................................................הרחבת יכולת ההכלה 

 135-134   עמודים  ....... ............... "ר"שח" באוכלוסיות מאתגרים תלמידים וקידום איתור 
 137-136   יםעמוד ......................................................חומש למגזרים דוברי השפה ערבית 

 140-138   עמודים ........................................................תכניות תוספתיות לצמצום פערים 

 143-141   ודיםעמ  ...............................קליטת תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים 

 

ה צורכיהפרט ואת  צורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את  - מטרה ג'
 המשתנים של מדינת ישראל

  21-התאמת מערכת החינוך למאה ה - 1יעד ג
 145-144    עמודים..           ....................................21-תקשוב מערכת החינוך והתאמתה למאה ה  

 146-147   יםמודע            .................פיתוח דרכי הערכה לצורך קידום מקצועי של מורים ומנהלים    

  148-150   מודיםע     ......................................."אופק חדש"ב מקצועי של עובדי ההוראהפיתוח 

 151       מודע   .......................................................ספר-של מנהלי בתי פיתוח מקצועי 
 

 הטמעת שינויים פדגוגיים וארגוניים - 2יעד ג
 153-152    עמודים           ......................................................................................... אופק חדש 

 156-154    עמודים  .........................................................................................ניהול עצמי     

 158-157עמודים      ....................................................  ..........................  רכטנברגציל"ה ט 

 160-159    מודיםע   ........................................................................................חינוך משלב 

 161        עמוד  ...................................................................................חטיבות צעירות 

  162        ודעמ  ........................................................................................ חירוםשעת 
 

 דתייםהממלכתיים  ות לבתי הספר היסודייםחיות נוספהנ -' בפרק 

 164        עמוד   ......................................... ד, אברהם ליפשיץראש מינהל חמ" - פתח דבר 

 165       עמוד    ..... יאל עובדיהמפקח ארצי על בתיה"ס היסודיים הממ"ד, אור  - הקדמה 

 173-166    ודיםעמ   ........................................ות לבתי הספר בחינוך הדתינוספהנחיות פירוט הה 
 

 בחינוך המיוחד  היסודיים הנחיות נוספות לבתי הספר  -' גפרק 

 175        עמוד      ............................גודמן-נהלת האגף לחינוך מיוחד, רעיה לוימ – פתח דבר 

 177-176      עמודים  הרגיל בחינוך מיוחדים צרכים בעלי תלמידים עם בעבודה היעדים יישוםהנחיות ל 

 196-178      עמודים  ...............................מיוחד לחינוך ספר בתי  עם בעבודה היעדים יישוםהנחיות ל  
 

 דתשע"בבתי הספר היסודיים משאבים ליישום התכנית  -' דפרק 

 198        מודע      ................. .................. ד"תשע שנתיתה התכנית ליישום משאבים - הקדמה 

 199         עמוד        ............................................................................. פירוט שעות תוספתיות 

 200       עמוד     ................. ........ממלכתי. יסודיב המחייבות השבועיות הלימוד שעות פירוט 

 201         עמוד     ............. .......דתי-ביסודי ממלכתי המחייבות השבועיות הלימוד שעות פירוט  

 202         עמוד    .............................................................................ספרי בית הדרכה מודל 

 204-203     עמודים     ......................................................הספר-בבית משאבים מרכז - הספרייה 

 206-205     עמודים     ...................................................................התכנית להשאלת ספרי לימוד     

 209-207     יםודעמ    .....................................................התאם ליעדיםב מקצועיה פיתוחה ריכוז  

 

  קחיםלמפ ותלסדנא ותהצע –פרק ה' 

 358-352      יםעמוד...        .....................................................................................הצעה לסדנאות      
 

 הראשי(חזרה לתוכן העניינים )                   
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"ידע ורעיונות מתגלים רק במצב שבו הלומד שולף אותם מתוך התנסויות חשובות 

 ומשמעותיות לו. מצבים אלה צריכים להתרחש בהקשר החברתי." )ג'ון דיואי(

 

 הספר היסודי מהווה סביבה חינוכית משמעותית עבור הבאים בשעריו. -בית

התפתחות רגשית, חווים לבגרות, הלומדים במהלך שש שנות לימוד, במעבר הדרגתי מילדות 

 קוגניטיבית, ערכית וחברתית תוך שהם מנהלים אינטראקציות עם בני גילם. 

להתפתח בהקשרים מגוונים ומאפשר להם לרכוש אפשרות הספר היסודי מזמן ללומדים -בית

לפתח השקפת עולם ערכית תוך מעורבות בחיי החברה; לגבש את זהותם תוך שהם  ;ידע

עים לשורשיהם ונחשפים לזהות זולתם ומכבדים אותם; להתנסות בלקיחת אחריות מתוך מוד

 סקרנות, יוזמה, יצירתיות ושותפות.

הספר היסודי מספק את התשתית הערכית והאקדמית להתפתחות הלומדים. מגוון -בית

לצורך מימוש עצמי  ולההתנסויות מאפשר לכל לומד לאתר את מסלול ההתפתחות המתאים 

 בוש זהות ייחודית. וגי

למנהיגות החינוכית תפקיד חשוב במיוחד ביצירת סביבה  יש בתקופה זו של התפתחות וצמיחה

ביצירת סביבה שתהווה מקום להתנסות במגוון הקשרים חברתיים בהם  ;מכבדת ומכילה

נדרשים הלומדים להבין את נקודות מבטו של האחר, לבחון דילמות ערכיות, לרכוש ידע על 

בהבניית  ;ועל הסובב אותם ולהתנסות בביצוע תפקידים בהתמדה, באחריות ובמסירותעצמם 

הידע והערכים ובהכשרת הלומדים לחיות בחברה ולפעול על פי ערכים של שיווין, צדק, ערבות 

 הדדית, כבוד, נתינה ומעורבות חברתית. 

ירה "המחנך שרוצה לגלות את נשמת התלמיד הטמונה והגנוזה בו, לגדלה ולהבע

שתבער באש של מעלה למרום וקדוש, מוכרח הוא להרכין את עצמו אל התלמיד 

המתחנך על ידו, ולחדור אל תוך קטנותו ונמיכותו, עד אשר יגיע אל ניצוץ נשמתו 

)רבי קלונימוס קלמיש שפירא  הגנוזה אף נעלמה ולהוציאה, ולהצמיחה ולגדלה." 

 התלמידים"( האדמור מפיאסצנה, מתוך ההקדמה לספרו "חובת -

 
 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(

 חזרה לתוכן העניינים                
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 דברפתח קישור ל 

 

 מנהלת האגף לחינוך יסודי, יהודית קדש -הקדמה 
 

 ועל המחויבות. על החירות –שען על שני עמודי תווך שווי ערך ייבת לה"העשייה החינוכית חי

 אין זו דרך הרמונית. היא רצופה קונפליקטים.
 (דב דרום) קשים, אך היא המעניקה לעבודה החינוכית את משמעותה." היא מעמידה בפנינו אתגרים

 עמיתיי המפקחים והמנהלים בחינוך היסודי,
בעידן המודרני מהיר לאין שיעור מזה שידעו הדורות הקודמים. שינויים אלה  קצב השינויים הפוקדים אותנו

רבים ומורכבים שצצים בקצב  מחייבים את החברה בכלל, ואת מערכת החינוך בפרט, למצוא פתרונות לאתגרים
נוך קיום חינוך משמעותי לכל שכבות העם וקידום כל באי מערכת החי םהמסחרר. אתגרי החינוך הניצבים לפנינו 

 לקראת חיים שלמים ופוריים כאזרחי המדינה.
חזון ומעש במלאכת החינוך,   התמודדות יעילה ואפקטיבית עם אתגרים אלה תתאפשר רק אם נשכיל כולנו לשלב

 איש איש ממקומו, איש איש בתפקידו במערכת החינוך.
שי במעשיו, יש תפקיד מרכזי ומכריע המנהיג החינוכי של כל באי בית ספרו, מופת אי  למנהל בית הספר, מעצם היותו

 בכל אלה.
 רבות. נדגיש כאן שלוש מהן:דילמות עם במילוי תפקיד מורכב זה על המנהל להתמודד 

 ים נטועות בקרקע" ולהנחיל זאת לכלל באי ים והרגליכיצד לשלב בין החזון לבין המעשה בבחינת "הראש בשמי
 בית הספר?

  הפרט תוך מענה לשונות רחבה בין באי בית הספר?כיצד לשלב בין טובת הכלל לבין טובת 
  כיצד לפעול בגמישות פדגוגית וארגונית, יצירתיות, מקוריות פורצות דרך בתוך מסגרת הנחיות כלל מערכתית

 נתונה?
 

הניצבות בפנינו. תמצאו בו את דילמות האתגרים ועם ההמארז שלפניכם גובש במטרה לסייע בהתמודדות מוצלחת 
ים והמשימות הכלליות שהוגדרו למערכת החינוך בכלל ולחינוך היסודי בפרט, ואת ההנחיות שנועדו המטרות, היעד

 לסייע למנהלים ולמפקחים בדרך להשגתם.
  

כולי תקווה כי הראייה הכוללת של המעשה החינוכי בבית הספר המובאת במתנ"ה, תזמן בנייה של חזון אישי 
 הסדור היומיומי להגשמתו.מקצועי של באי מערכת החינוך בצד המעשה 

המארז ישמש בסיס והשראה לכל בית ספר לנהל את המעשה החינוכי בתהליכים המכוונים לטובת כולי תקווה כי 
 הכלל והפרט גם יחד בהתחשב בשונות ובצרכים הייחודיים של כל אחד ואחת.

ר, תוך שימוש יצירתי, מקורי כולי תקווה כי השימוש המושכל במארז יביא לבניית "קול ייחודי" של כל בית ספ
 ארגון לומדים, ארגון סביבה, ארגון תכנים ועוד. – הקיימים  הגמישותמרחב ואחריותי ב

  
גם השנה נקיים מפגשים במעגל ארצי, מחוזי ואזורי לבחינת המשמעות והשימוש המושכל בחומרים הכלולים 

 מגוון ותומך יישום איכותי. דהלמי-במארז. נלווה מהלכים אלה בהמשך פיתוח מאגר חומרי הוראה
  

לסיכום, אני מחזקת את ידיכם, מוקירה את פועלכם ומאמינה שיש בכל אחד ואחת את הניצוץ והכוח שיכול להוביל 
 ולהצעיד קדימה את באי מערכת החינוך.

  
 בברכת הצלחה,

 יהודית קדש

 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(

 חזרה לתוכן העניינים                
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 נחיות ליישום התכנית ה -פרק א'  
 בבתי הספר היסודיים תשע"ד

 

 "נעלה לירושלים" -יורים באתרי מורשת ברחבי ישראל ס 
 

 :א מטרה

  ,םקרטיים וחברתיידמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 1א יעד
 העמקת החינוך הערכי 

 

 המשימה:
  ירושליםלנעלה " בדגש על - רחבי ישראלב באתרי מורשתסיורים" 

 

 האוכלוסייה:

    כיתות ה' בכל בתי הספר 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 "בניית תכנית טיולים לכיתה ה' תוך שילוב סיורים חינוכיים בירושלים בדגש על "ירושלים הבירה שלי 
 ם ואישור התכנית ע"י אגף של"ח וידיעת הארץ במחוז תיאו 
  תיאום הסיור והדרכתו ע"י גופים ומוסדות בירושלים המאושרים ע"י המשרד 
  קיום פעילות להכנת התלמידים לקראת הסיור בירושלים 
 קיום פעילות סיכום עם התלמידים בעקבות הסיור בירושלים 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:

 דה, הערכה ובקרה הכוללים דיאלוג, משוב והערכה בעקבות הסיור   קיום תהליכי למי 
 קיום תהליכים לבדיקת הפעולות המרכזיות בתכנית על כל שלביה 
 

  כיוונים למדדים אפשריים:
 בתיאום עם אגף של"ח וידיעת הארץ במחוז, תכנית סיורים לכיתות ה', "ירושלים  ,מספר בתי הספר ששילבו

 הבירה שלי"
 ספר שסיירו בירושלים בהתאם לתכנית הסיורים לכיתות ה' "ירושלים הבירה שלי" מספר בתי ה 
  מספר בתי הספר שקיימו פעילות הכנה לפני הסיור בירושלים ופעילות סיכום בעקבותיו 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

  ם ירושלים כבירת תכנית הסיורים בירושלים לחיזוק הזיקה וההזדהות של התלמידים עתרמה באיזו מידה
 ישראל?

 רצונם של התלמידים להכיר את ירושלים ו באיזו מידה תרמה תכנית הסיורים בירושלים לחיזוק סקרנותם
 כבירת ישראל?

  שנתיתשהוגדרו בתכנית ה להשגת המטרות המנהל וצוותו שביצעובאיזו מידה תרמו הפעולות? 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחים במחוזות 
 נהל חברה ונוער   לשל"ח במי 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

   נעלה לירושלים" -סיורים באתרי מורשת ברחבי ישראל" 
 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(                                                                                         

 חזרה לתוכן העניינים  
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 תרבות ישראל ומורשתו
 

 מטרה א':

 מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים 
 

 : 1יעד א
 העמקת החינוך הערכי 

 

 המשימה:

 "הטמעת מקצוע "תרבות ישראל ומורשתו 
 

 האוכלוסייה:
 'תי הספר הממלכתיים היהודיים  ו' בכל ב-כיתות ה 

 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 'ו' תוך דגש על הנושאים הבאים: -הטמעת מקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" בחינוך הממלכתי יהודי בשכבות ה 

o  'בין עם ישראל לארץ ישראל    -עם בארצו   -כיתות ה   
o  'אחריות אישית ומחויבות לאומית  -כיתות ו 

  על ארבעת ציריה המרכזיים: הוראת התכנית 
o היצירה היהודית 
o מחזור הזמנים 
o זיקת עם ישראל לארץ ישראל לאורך הדורות והתחדשותה בציונות לאורך זרמיה 
o  עם היהודיהדמותה של מדינת ישראל כמדינת 

 :לימוד טקסטים מכוננים, בחינה ביקרותית של  מקורותיהם והשפעותיהם תוך מתן דגש על 
o  'אגדה", ההימנון"ספר ה -כיתות ה 
o  'פרשת השבוע" כטקסט רלוונטי ואקטואלי, לימוד "מגילת העצמאות"   -כיתות ו" 

 חומרי הוראה למידה מאושרים לתחום בהתאם לפרסום באתר המטה לתרבות ישראלב שימוש מושכל 
  :שימוש מושכל במאגר משימות שנבנה בשיתוף ראמ"ה 

o חג אהבת הארץ, "ארץ  –ראל לארץ ישראל, ט"ו בשבט : משוחחים עם חז"ל על הקשר בין עם יש'כיתה ה
 אהבתי" בזמר העברי, ירושלים בבולי ישראל

o בין מסורת לחידוש, חלוצים במשחקי קופסה, "אנו  –: על ערך האחריות בפרשת השבוע, "הגדת חג" 'כיתה ו
 מכריזים בזאת..."

 
 הגמישות:מרחב 

  ניתן לבחירהציר מחזור הזמנים תרבות ישראל , פורסם באתר המטה להמצוינים בסילבוס המ הנושאיםמ 
 

 שעות הוראה בתחום:

 1+1   בבתיה"ס הממלכתיים יהודיים ו'-כיתות ה'בשעות שבועיות:  
 1 מהתקן הבית ספרי תן יש"ש תנ 
 1 ראו פרק משאבים)( ביה"סל וקצושי ותיהתוספתהשעות מ ש"ש 
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 פיתוח מקצועי:
 שלוש השנים האחרונותתחום בהכשרה מקצועית ב ברלא עשה' או ו'  מורה אחד לפחות משכבת  

 שעות 30ישתתף בפיתוח מקצועי המופעל ע"י המטה לתרבות ישראל במזכירות הפדגוגית בהיקף של 
 

 הדרכה:

  תינתן בבתי"ס שבחרו בתחום במסגרת מודל ההדרכה 
 ההתאמות הנדרשות  תינתן בהתאם לתכנים שייקבעו ע"י מטה תרבות ישראל במזכירות הפדגוגית תוך הכנסת 

  תתבצע ביום ובמשבצת זמן קבועים עליהם הוסכם במשותף כדי לאפשר הדרכה מסודרת וקבועה 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 ימוש בחומרי למידה מאושרים ע"י המטה לתרבות ישראל והאגף לאישור ספרי לימודש 

  שעברו הכשרה מקצועית בשלוש השנים האחרונותמורים בעלי זיקה לתרבות ישראל שיבוץ 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:
 צפייה בשיעור, דיאלוג, משוב והערכה , הערכה ובקרה הכוללים מיפויקיום תהליכי למידה , 
  ולתכנית שנבנתה בבית הספרקיום הערכה לבדיקת ההתקדמות בתהליך בהתאם לפעולות שהוגדרו 
 ניתוח תוצאות ההערכה ושימוש בו כבסיס לשיפור מתמשך בתכניות העבודה הכיתתיות ובתכנית הבית ספרית   
 

 כיוונים למדדים אפשריים:

  ו' -"תרבות ישראל ומורשתו" בכל אחת מכיתות ה' מלמדיםשבתי הספר בחינוך הממלכתי יהודי  מספר 
 פועלים בהתאם לסילבוס הנדרש   הבתי הספר  מספר 

 משתמשים בחומרי ההוראה למידה שאושרו ע"י משרד החינוך   הבתי הספר  רמספ 
 מספר בתי הספר המשתמשים במאגר המשימות שפותח בשיתוף ראמ"ה 

  מספר בתי הספר שבהם לפחות מורה אחד משכבת ה' או ו' משתתף בפיתוח מקצועי בתחום 
 תלם והמדריך הבית ספרי מספר בתי הספר שיצרו מסגרת זמן ללמידה ולשיתוף ע"י המורה המש 

 הערכה ובקרה בתחום ,תהליכי למידה מספר בתי הספר המקיימים 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
  הלמידה במסגרת תרבות ישראל לחיזוק הזהות היהודית?תרמה באיזו מידה 

  העיסוק בנושאי תרבות ישראל להיכרות עם מקורות ישראל?    תרם באיזו מידה 
  שנתיתשהוגדרו בתכנית הטרות להשגת המ המנהל וצוותו תרמו הפעולות שביצעובאיזו מידה? 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  

 למפקחים במחוזות 
  למטה לתרבות ישראל במזכירות הפדגוגית 

 
 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 המטה לתרבות ישראל 

 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet
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 בתפיסה מערכתית מפתח הל"ב
 

 מטרה א:

 מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים 
 

 : 1א יעד
  העמקת החינוך הערכי  
 

 ה:המשימ

 ספרית (שעת חינוך, שיח פרטני, מסגרות של חברת הילדים ושיתוף -הטמעת ערכי "מפתח הל"ב" בתפיסה בית
 ההורים)

 
 האוכלוסייה:

 'ו' בבתי הספר היסודיים בכל המגזרים-כיתות א 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  מסגרת שעת חינוך קבועה בו' -בכיתות א'"מפתח הל"ב מתוך אמונה")  –הפעלת תכנית "מפתח הל"ב" (בחמ"ד
  ערכי (תוך התאמה, למוכש"ר, למגזר הערבי, הבדואי והדרוזי)-אחת לשבוע בהתאם לסילבוס החברתי

  ערכי (תוך התאמה -ו' בהתאם לסילבוס החברתי-במסגרת שעת חינוך קבועה אחת לשבוע בכיתות א'למידה
 למוכש"ר, למגזר הערבי, הבדואי והדרוזי)

 תלמידים) במסגרת השעות הפרטניות במהלכן מתקיים שיח רגשי 5ת תלמידים (עד קבוצ-קיום מפגשי מחנך-
 ערכי בנושאים הרלוונטיים לחיי הילדים (כדוגמת "מפגשים מלב אל לב")-חברתי

  טיפוח מעורבות חברתית בכיתה, בביה"ס ובקהילה תוך מתן הזדמנויות לכל תלמיד/ה למלא תפקיד במסגרות
 תלמיד/ה" ו"שגרירי מפתח הל"ב"/"שגרירי מפתח הל"ב מתוך אמונה"מגוונות כמו: "תפקיד לכל 

 הספר ברמות שיתוף שונות -ערכית המתקיימות בכיתה ובבית-שיתוף ההורים בלמידה ובהתנסות החברתית 
  העמקת הלמידההרחבת העיסוק בערכי "מפתח הל"ב" גם לתחומי הדעת השונים ובהקשרים מגוונים לשם 

 וההתנסות החברתית     
 

 הגמישות:מרחב 
 המחנכים מוזמנים לנהל שעת חינוך במתודות מגוונות לפי בחירתם (חומרי ההוראה – שעת חינוך מפתח הל"ב-

 תכנית "מפתח הל"ב" הם הצעות המדגימות דרכי למידה והתנסות)לסילבוס של למידה הנכללים 
 ללומדים ם על מנת לאפשר ביה"ס מוזמן לייצר מסגרות מגוונות בזמנים שוני –ערכית-התנסות חברתית

 התנהגויות הנגזרות מן הערך החודשילהתנסות ביישום ה
  שזוהו חברתי ערכי רגשי בנושאים ים מוזמנים לנהל עם קבוצת הלומדים שיח המחנכ – שיח בשעה הפרטנית

" מדגימה מהלך לשיח מפגשים מלב אל לב"ערכת ( כרלוונטיים לחברת הילדים תוך שימוש במתודות מגוונות
 מובנה)

 הערכה למיפוי  החברתי ערכי בדרכים מגוונות ובזמנים שונים התחוםס מוזמן להעריך את "ביה - הערכה)
 )מדגימה כלים ודרכים להערכת התחוםהתנהגויות בתחום החברתי ערכי שפותחה באגף לחינוך יסודי 
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 שעות הוראה בתחום:

 'מתוך התקן הבית ספרי בהתאם להוראות חוזר  ו' להטמעת "מפתח הל"ב"-שעת חינוך אחת קבועה בכיתות א)
 מנכ"ל) 

 תלמידים (עד חמישה) תתחלף ". קבוצת הקבוצתי במסגרת "אופקאו  ת לשיח אישישתי שעות פרטניות המיועדו
 )"אופק חדש"(בהתאם להנחיות בסבב  

 'ו' -השעות תועברנה ע"י מחנכי כיתות א 
 פיתוח מקצועי: 

  נה ישתתף בקורס "מפתח הל"ב למחנכים" המופעל ע"י האגף לחינוך יסודי מחנך אחד לפחות בכל ש -מחנכים
 שעות 30בהיקף של 

 במסגרת "לימודי תעודת רכז  קורס רכזים המופעל ע"י האגף לחינוך יסודיישתתפו ב –רכזים החברתיים ה
 30של  חברתי" או במסגרת לימודי הכשרה והתמקצעות בהתאם לשלב הפיתוח המקצועי בו הם נמצאים בהיקף

 שעות  
  קורס שיינתן ע"י מינהל חמ"ד   –מחנכי החמ"ד 
 

 הדרכה:

 יום 1/2, בהיקף של ההדרכה בתחום החברתי תינתן למחנכים ולרכז החברתי בבתיה"ס שבחרו בהדרכה בתחום  
 בהתאם לכללי מודל ההדרכה  לפחותחודשי 

 המנחה המחוזית בתחום   עםההדרכה תתבצע ביום ובמשבצת זמן קבועים עליהם הוסכם עם המפקח ו 

  ("בחמ"ד: "שגרירי מפתח הל"ב מתוך אמונה) "ההצטרפות לבתיה"ס המיישמים את מודל "שגרירי מפתח הל"ב
 כרוכה בבחירת הדרכה של "מפתח הל"ב" במודל ההדרכה  

 
 : המנהל באחריות

 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 מידה ולשיתוף ע"י הרכז החברתי, המורה המשתלם והמדריך הבית ספרימסגרות זמן לל 

  רכז חברתי הממשיך להתפתח מקצועית בתחום ושילובו בצוות הניהולימינוי 
 התפתחותןמסגרות לפעילות של חברת הילדים ומעקב אחר  קיום 

 
 הערכה ובקרה בית ספריים:

 ,צפייה בשיעור, דיאלוג, משוב והערכה בזמנים  קיום תהליכי למידה, הערכה ובקרה הכוללים מיפוי המצב
 קבועים   

 בביה"ס ספריות בהתאם לפעולות שהוגדרו-יישום התכניות הכיתתיות והביתכי בדיקת ההתקדמות בתהלי 
 של באי ביה"ס ובאורח החיים התנהגותם שפה, בהערכת המידה בה הערכים הנלמדים מיושמים ב 
  עפ"י בחירת בית הספר בדרכים מגוונותשל התלמידים הערכת המעורבות החברתית  

 
  כיוונים למדדים אפשריים:

 תכנית "מפתח הל"ב"  -הפעלת שעת חינוך 
 ו' -משובצת שעת חינוך קבועה בכל אחת מכיתות א'בהם בתי הספר  מספר 
 מעבירים המחנכים את שעת החינוך בכיתותיהםבהם בתי הספר  מספר 

 על פי הסילבוס הל"ב"/"מפתח הל"ב מתוך אמונה" (בממ"ד)  מופעלת תכנית "מפתחבהם בתי הספר  מספר 
 ליווי, פיתוח מקצועי והדרכה

 מחנך אחד משתתף בקורס "מפתח הל"ב למחנכים" לפחות בהם בתי הספר  מספר 
 בקורס התמקצעות לרכזים חברתיים (לימודי תעודה/לימודי משתתפים ה 1-6הרכזים החברתיים בדרגה  מספר

 התמקצעות)
 בתחום החברתיבכנסים/ימי עיון מחוזיים משתתפים  7-9בדרגות ים החברתיים הרכזבהם הספר בתי  מספר 
 ודרת בתחום החברתי למחנכים ולרכזהדרכה קבועה ומס בהם מתבצעתבתי הספר  מספר 
 מספר פעמים בשנה החינוךלכלל צוות ע"י הרכז החברתי מתקיימים מפגשי מליאה בהם בתי הספר  מספר 
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 ות חברתיתקידום מעורב
 התלמידים ממלאים תפקיד במהלך השנה  מרביתבהם בתי הספר  מספר 
 מעריכים את התלמידים הממלאים תפקיד (בתעודת מחצית, בתעודה מיוחדת וכו') בהם בתי הספר  מספר 

 מעריכים את התלמידים בתחום החברתי בתעודות מחצית/סוף שנהבהם בתי הספר  מספר 
 ערכי-חברתי-קיום שיח רגשי

 במסגרת השעות ) 5עם קבוצת תלמידים (עד שיח רגשי חברתי ערכי המחנכים מקיימים בהם בתי הספר  פרמס
 הפרטניות

 במהלך השנהתלמידים)  5בקבוצה (עד ערכי -חברתי-שיח רגשיהתלמידים משתתפים בבהם בתי הספר  מספר 

 שיתוף ההורים בעשייה החברתית ערכית 
 ם התכנית החברתית השנתיתמוצגת בפני ההוריבהם בתי הספר  מספר 
 שונותלשיתוף ההורים בלמידה ובהתנסות החברתית ערכית ברמות שיתוף פועלים בהם בתי הספר  מספר 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 התנהגויות חברתיות?מימוש ערכים בידה תרמו שיעורי מפתח הל"ב לבאיזו מ 
 מורים?-פוח קשרי הוריםבאיזו מידה תרם שיתוף ההורים בעשייה החברתית לטי 

 ?באיזו מידה תרם ביצוע תפקידים ע"י תלמידים לתחושת המסוגלות שלהם 
  ערכי לטיפוח יחסי מורים תלמידים?-חברתי-רגשיהבאיזו מידה תרם השיח 

  שנתיתשהוגדרו בתכנית ה טרותתרמו הפעולות שבוצעו להשגת המבאיזו מידה? 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  
 ותלמפקחים במחוז 
  לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי   א' לאגף 

  למפקח הארצי על בתיה"ס היסודיים בחמ"ד    

                     
 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 עברית( חינוך לשעת ב"הל מפתח(  

 ערבית( חינוך לשעת ב"הל מפתח( 

 טיפוח מעורבות חברתית 
 מפגשים מלב אל לב  

 ערכית -שיתוף הורים בלמידה ובהתנסות החברתית   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinochHevraty/Library2/main24.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinochHevraty/Library2/main24.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MeoravotHevratit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MeoravotHevratit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/LevElLev/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/LevElLev/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/ShitofHorim.htm
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 התקווה -ההמנון הלאומי  
 

 :א מטרה

  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 1א דיע
 העמקת החינוך הערכי 

 

 המשימה:

  העמקת ההיכרות עם ההמנון הלאומי  
 

 האוכלוסייה:

 כלל בתיה"ס היסודיים ארץ 
 

  פעולות וכיוונים אפשריים:
 פעילות להעמקת ההיכרות עם ההמנון הלאומי קיום מגוון 

  "היכרות עם "ערכת התקווה 
 שילוב ההמנון הלאומי בטקסים 

 כגון: בתחומי דעת ובזמנים שונים אומי במהלך הלמידההמנון הלב שילוב העיסוק  
o  "בכיתות ב', ג' ד' בנושא סמלי המדינה  -ב"מולדת חברה ואזרחות 
o  "ו' במסגרת ערך הכבוד בחודש אייר-בכיתות א' –ב"מפתח הל"ב 
o "קריאה ספרותית של ההמנון' בדגש על ו', כיתות הב -" חינוך לשוניב 
o  "יתות ה' בנושא "עם וארצו" בכ -ב"תרבות ישראל ומורשתו 
o  ההמנון נלמד בכל כיתות היסוד במסגרת לימודי המוסיקה –במוסיקה 

  כללי: עיסוק בסמלי המדינה תוך הכרת האישים, התהליכים והאירועים הקשורים בעיצוב סמלי המדינה
ובירור זיקה  ובבחירתם: הסמל, הדגל, ההמנון  התייחסות לזיקה בין עם ישראל לארץ ישראל בהמנון הלאומי

 אישית ביחס אליו
 

 :בית ספריים הערכה ובקרה
 בדיקת אופן השילוב של ההמנון באורח החיים הבית ספרי 

 היכרות התלמידים עם מילות ההימנון והמשמעות שלהן 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:
 היכרות עם ההמנון הלאומיהפועלים להעמקת ה מספר בתי הספר   

  הנושא במסגרות שונות מספר בתי הספר בהם משולב 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
  ?באיזו מידה תרמה ההיכרות עם ההמנון לחיזוק תחושת השייכות לעם ולמדינה 

  מסריו?  ומבינים אתמילות ההמנון תלמידי בית הספר את מכירים באיזו מידה 
 שנתיתבתכנית ה שהוגדרו טרותלהשגת המ המנהל וצוותו באיזו מידה תרמו הפעולות שביצעו? 

 

 :לפנות יש נוספים לפרטים

 מזכירות הפדגוגיתל 
 לחינוך יסודי במינהל הפדגוגיא' אגף ל  

 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 "אודות "ערכת התקווה 

 התקווה" -א: ההמנון יחידת העמקה בנוש" 

 חזרה לתוכן העניינים          

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Dovrut/Templates/Hodaa.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7BCBFD5E19-A63E-44C8-81F2-DCE6489D3C60%7D&NRORIGINALURL=%2FEducationCMS%2FUnits%2FDovrut%2FArachim%2Ferkathatikva.htm%3FWBCMODE%3Dpresentationunpublishe
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Dovrut/Templates/Hodaa.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7BCBFD5E19-A63E-44C8-81F2-DCE6489D3C60%7D&NRORIGINALURL=%2FEducationCMS%2FUnits%2FDovrut%2FArachim%2Ferkathatikva.htm%3FWBCMODE%3Dpresentationunpublishe
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/mate/chomreylemida/yomhaatzmaut/yechidataamakaatikva.htm
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    וחיים משותפים חינוך אזרחי ודמוקרטי
 
 

 :א מטרה

  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 1א יעד
 העמקת החינוך הערכי 

 

 המשימה:

 חינוך לערכים דמוקרטיים ואזרחיים 
 חינוך לחיים משותפים 

 
 מטרות:

 לחינוך לערכים דמוקרטיים ואזרחיים
  ,העמקת החינוך הערכי דמוקרטי ואזרחי, פיתוח מודעות בקרב התלמידים לסוגיות מרכזיות בחברה הישראלית

 זם חברתי ומעורבות אזרחיתעידוד אקטיבי
 לחיים משותפים

  בחברה הישראלית תוך  העמקת החינוך לחיים משותפים, לסובלנות ולהכרת "האחר", להכרת ריבוי התרבויות
 ם בעלי גוון שונה בחברה הישראליתפיתוח היכולת לנהל דיון ומחלוקת עם אחריכבוד כלפיהן, 

 
 האוכלוסייה: 

 'כל המגזריםב ו'-כלל התלמידים בכיתות א 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 לחינוך לערכים דמוקרטיים ואזרחיים

  שילוב חינוך אזרחי, עיסוק באקטואליה ועיסוק מגוון ומאוזן בסוגיות שנויות במחלוקת בחברה הישראלית
 בתחומי הדעת השונים ובשיעורי חינוך

 חברה הישראלית טיולים העוסקים בבסיורים ורכיבים אזרחיים ודמוקרטיים בשילוב מ  

  אזרחיים במועדיםטקסים, פעילויות וימי שיא עריכת   
 דתיים-דרוזים, חרדים-ערבים-תלמידים עם זהויות שונות בחברה הישראלית (יהודיםם של עידוד מפגשי-

 ותיקים, וכו') והכרת זהויות ותרבויות אלו-חילוניים, עולים-מסורתיים
 אזרחיים (סמלי המדינה, זכויות אדם, אקטואליה, אישים) בערכים מזמנת עיסוקפיתוח סביבת למידה ה 
  תכנון פעילויות בתחוםשם רכז אזרחות ללרכזי השכבות ולישיבות צוות משותפות בין רכז חברתי כינוס 
  

 לחינוך לחיים משותפים
  בהתבסס על חוזר מנכ"ל  בנושא)(ספר ה-ביתשל גיבוש חזון ומטרות התייחסות לנושא בעת  
 והמפגש עמו 'הכרת האחר', עיבוד וליבון הסוגיות הכרוכות במפגשי הכנה  
  כבודבסובלנות ובלהכרת תרבויות שונות בחברה הישראלית  מגוונותעידוד פעילויות  

  שונים ואחריםספר -תלמידים מבתי עםעידוד מפגשים 
 טיפול מתמשך במניעת עמדות קיצוניות או גזעניות  
 

 :והדרכה מקצועי פיתוח

 בחברה ולחיים לחינוך המחלקה מקצועי של פיתוח ובתהליכי ואזרחות חברה, מקצועי במולדת חפיתו במסגרת   
 

 :לפנות יש לפרטים נוספים
 לרפרנטים של המטה לחינוך אזרחי במחוזותו למפקחים במחוזות     

 ם חזרה לתוכן הענייני                                
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 במגזר הערבי - תרבות, דת ומורשת
 

 מטרה א:

 וחברתיים דמוקרטיים, יהודיים, ציוניים לערכים החינוך את תחזק החינוך מערכת 
 

 :1יעד א
 העמקת החינוך הערכי 
 

 :המשימה

 ערביים ספר בבתי" ומורשת דת, תרבות" אשכול הטמעת 
 

  האוכלוסייה:
 'ט' בבתי ספר במגזר הערבי -כיתות ב 
 

 וכיוונים אפשריים: פעולות

 "ט' בבתי ספר במגזר הערבי-כיתות ב'ב הטמעת תכנית הלימודים המעודכנת בנושא הדת "תרבות האסלאם  
 חומרי הלמידה במקצוע דת "תרבות האסלאם"שימוש ב  

  לבתי ספר בחברה הערבית הטמעת תכנית הלימודים החדשה במורשת הערבית 
  חמש שנים תוךהמורשת הערבית" מורים להוראת המקצוע החדש "כלל ההכשרת 

  ובדת האסלאם בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במורשת הערביתוהטמעתם פיתוח חומרי למידה 
 

 שעות הוראה בתחום:

 2 מכיתה ב' עד כיתה ט'  תכנית הליבהמצוין בש"ש בהתאם ל  
 

 פיתוח מקצועי:
  'ות, מורשת ודת" המופעל ע"י ט' ישתתף בפיתוח מקצועי באשכול "תרב–מורה אחד לפחות משכבות ב

 שעות   30המזכירות הפדגוגית והמנהל הפדגוגי בהיקף של 
 

 הדרכה:

  המזה"פ ואגפי הגילבהתאם לתכנים שייקבעו ע"י ותינתן ברמה מחוזית וארצית לפי הצורך 
 תתבצע ביום ובמשבצת זמן קבועים עליהם הוסכם במשותף כדי לאפשר הדרכה מסודרת וקבועה 
 

 : הלהמנ באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 במסגרת השעות המיועדות להוראת האשכול  החדש ,לסילבוס הנדרשלימה בה :למידה-ליווי תהליך ההוראה 

 ובהתאם לחומרי הלמידה המאושרים 
 איתור המורים המומחים להוראת המקצוע 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:

 יכי למידה, הערכה ובקרה הכוללים מיפוי המצב, צפייה בשיעור, משוב והערכה בזמנים קבועים  קיום תהל 
 בהתאם לפעולות שהוגדרו   תכניתקיום הערכה לבדיקת ההתקדמות בתהליך מימוש ה 

 ניתוח תוצאות ההערכה ושימוש בו כבסיס לשיפור מתמשך בתכניות העבודה הכיתתיות ובתכנית הבית ספרית 
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 : אפשרייםמדדים ים לכיוונ

  ט'-ורשת ודת" בכל אחת מכיתות ב'האשכול "תרבות, מלמד ייבהם ספר הבתי מספר 
 שפותחו ואושרו ע"י המשרדבחומרי ההוראה למידה  ישתמשובהם ספר הבתי  מספר 

  צרו מסגרת זמן ללמידה ולשיתוף ע"י המורה המשתלם והמדריך הבית ספריייבהם ספר הבתי מספר 
 הערכה ובקרה בתחום ,תהליכי למידה יקיימובהם ר ספה מספר בתי 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

  להיכרות התלמידים את התרבות והמורשת הערבית? העיסוק בנושאתרם באיזו מידה     

  חברתיים מהתרבות ומהמורשת הערבית?הערכים ההטמעת  אתהלמידה  חיזקהבאיזו מידה 
 ואיכות ההוראה  מקצועיות המורים חיזוקים לערבית בפיתוח המקצועי לבאיזו מידה  תרמה השתתפות המור

 ?בתכנית
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  
  במזכירות הפדגוגיתולאגף מורשת האגף לחינוך במגזר הערבי 

  במינהל הפדגוגיועל יסודי לחינוך יסודי א' אגף 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 חזרה לתוכן העניינים    
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  במגזר הדרוזי - מורשת ותרבות
 

 מטרה א:

 מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים 
 

 :1יעד א
 העמקת החינוך הערכי  
 

 המשימה:

  במגזר הדרוזי, במסגרת תכנית הלימודים -הטמעת מקצוע מורשת ותרבות 
 

 האוכלוסייה:
 כל בתי הספר היסודיים הדרוזים 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 הייחודי צביונה לשמירת העדה הדרוזית של הטמעת המורשת והתרבות  

 למדינה  והן לעדה הן וההשתייכות הזהות תחושת חיזוק 
  לנאמנות  העתיד, אזרחי הלומדים, לחינוך בהלימה העדה עם הלומדים של והזהות השייכות תחושת טיפוח

 הדמוקרטיה ולערכי ישראל מדינתל
 

 הגמישות:מרחב 

 למידה -המורים  מוזמנים לנהל שעת המורשת במתודות מגוונות לפי בחירתם (חומרי ההוראה – מתודות
 הרצאות ע"י אנשי דת ומומחים בתחום :קרי ,המוצעים להם או שילוב מתודות אחרות

 נים על מנת לאפשר ללומדים להתנסות בפועל ביה"ס מוזמן לייצר מסגרות מגוונות בזמנים שו – מסגרות
 להטמיע התנהגויות מסורתיות כדיביקורים במקומות קדושים, בתי תפילה כמו: בתרבות הדרוזית, 

 
 :שעות הוראה בתחום

 1 'ב' במסגרת תכנית הלימודים הרגילה-ש"ש לכיתות א   
 2 'במסגרת תכנית הלימודים הרגילה ו'-ש"ש לכיתות ג  

 
  פיתוח מקצועי:

  מורה אחד לפחות מכל בי"ס ישתתף בפיתוח מקצועי בתכנית הלימודים ובערכים דרוזים המופעל ע"י המפמ"ר
 שעות. 30במרכזי פסג"ה בהיקף של 

 ת גורדון בתיאום עם מפמ"ר המורשתמורים שלא עברו התמקצעות במורשת יעברו את הקורס במכלל 
 

 הדרכה:
 הדרכה בתחוםשו יבקבבתיה"ס ש וריםההדרכה בתחום  תינתן למ 

 ההדרכה תינתן בהתאם לתכנים שייקבעו ע"י מפמ"ר המורשת והממונה על החינוך הדרוזי 
 בתחום  ם הוסכם עם המפקח ההדרכה תתבצע ביום ובמשבצת זמן קבועים עליה 
 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 למידה בהתאם לסילבוס הנדרש  -ליווי תהליך ההוראה 
 הדרוזית המורשת במקצוע הכשרה שעברו  דרוזים ות/מורים שיבוץ 

 הדרוזית המורשת ר"ומפמ הכולל המפקח עדכון 
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 הערכה ובקרה בית ספריים:
 לוג, משוב והערכה קיום תהליכי למידה, הערכה ובקרה הכוללים מיפוי המצב, צפייה בשיעור, דיא 
 בהתאם לפעולות שהוגדרו   למימוש התכניתת ההתקדמות בתהליך קיום הערכה לבדיק 
 ניתוח תוצאות ההערכה ושימוש בו כבסיס לשיפור מתמשך בתכניות העבודה הכיתתיות ובתכנית הבית ספרית 

 כל מורי המורשת שעוד לא התמקצעו יעברו קורס התמקצעות בנושא זה 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:
 במערכת ות מורשת דרוזיתהפעלת שע

 (לא כולל בתיה"ס הצ'רקסים) דרוזית  מורשתת ות שעומשובצבהם הספר  מספר בתי 
 למדים מורי המורשת את תכנית המורשת הדרוזיתמבהם בתי הספר  מספר    
 החדשה במורשת הלימודים לתכנית בהתאם פועליםבהם בתי הספר  מספר   
 לתחום והמדריך המשתלם ורההמ י"ע ולשיתוף ללמידה זמן מסגרת יצרושבתי הספר  מספר 
 בתחום ובקרה הערכה, למידה תהליכי מקיימיםבהם בתי הספר  מספר  

 
 ליווי, פיתוח מקצועי והדרכה

 מורשת דרוזית וערכים דרוזיים משתתף בקורס אחד  ורהממבתיה"ס לפחות  80% -ב 
 ימי עיון בתחום המורשת הדרוזיתוב מבתיה"ס ישתתפו מורי המורשת בכנסים 80% -ב  
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

  למורשת ולתרבות הדרוזיתבאיזו מידה תרמה הלמידה במסגרת המקצוע לחיזוק החיבור? 
  תרבותי -קשר העדתיחיזוק הלולהטמעה באיזו מידה תרמו פעילויות חוץ כיתתיות? 

 
 לפרטים נוספים יש לפנות: 

 למפקחים במחוזות 
 לממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי 

  למפמ"ר המורשת הדרוזית 
 במחוז הצפון  למפקח המחוזי למגזר הדרוזי והצ'רקסי 

                  
 :לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 אתר החינוך הדרוזי והצ'רקסי- 
cation.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ChinuchDruzihttp://cms.edu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 תי  חינוך סביבלחינוך לקיימות ו
 מטרה א:

 מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים 
 

 :1יעד א

 העמקת החינוך הערכי  
 

 :המשימה
  הטמעת חינוך לקיימות 
 

 האוכלוסייה: 
 'ו' -כלל התלמידים בכיתות א 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  בנה יהתכנית שת ,המשפיעה על אורח החיים של בית הספרחינוך לקיימות  –פיתוח תכנית לימודים בית ספרית
שכבות גיל  2עבור ום של ארבעה מקצועות לימוד או יותר תכניכחלק מאת עקרונות הקיימות  לקשורצריכה 
 לפחות 

 הספר בחר לקדם-תכנון וביצוע פעולות ל"אורח חיים מקיים" בנושא שבית 
 הספר -ידי בית-תכנון וביצוע של 'עשייה סביבתית' בשיתוף הקהילה בנושא שנבחר על 
  להגנת הסביבהמשרד החינוך וההתכנית בשיתוף משרד  
 

 י:פיתוח מקצוע

  שעות  30בהיקף של  מקצועי,במסגרת הפיתוח הצוות הבית ספרי ל המיועדת תכנית ייעודיתלבחירת בית הספר
  בנושא

 
 הדרכה 

 שעות)  27(בהיקף של  שיבחר בכך הספר-מנחה מטעם ה"גופים הירוקים" ידריך את צוות בית 

 מדריך המחוזי  מתווה בנושא חינוך לקיימות בתיאום עם הרפרנט/ההעשה על פי יההדרכה ת 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 לחינוך לקיימות ספרי -ביתצוות שיח ב    
 פעילויות לימודיות בנושאים בין היתר כוללת (התכנית ספרית -יישום של התכנית הביתתכנון, חשיבה, הפעלה ו

 )הספר-שעות, וימי שיא בשיתוף קהילת ההורים של בית 30של נבחרים מתחום הקיימות בהיקף 
 בניית סביבה לימודית המזמנת אימוץ התנהגויות מקיימות כגון: גינה אקולוגית, הפרדת פסולת  

 הערכה בית ספרית:
 

 ) בנושאים כמו סקרים, שאלונים, תלקיט מטלות ביצוע, יומני תיעוד)כגון: קיום הערכה בכלי הערכה מגוונים: 
o יתוח תכנית לימודים בית ספרית רב תחומית אינטגרטיבית בחינוך לקיימותפ 
o תכנית רב תחומית ובין תחומית חוצה קהליםהטמעת תלב"ס חינוך לקיימות : 
o  עיסוק בסוגיות מקומיות אותנטיות הנוגעות לקיימות שאין להן ביטוי ישיר ומפורש בתכניות הלימודים והן

 תחומי)-בית הספר (מודל על צורכיונטיות של המקום ושל מוגדרות על פי האקטואליה והרלו
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 מודעות של המורים?מקצועי ולבאיזו מידה תרמו ההשתלמויות בחינוך לקיימות ול"פיתוח בר קיימא"  לידע ה 
  לפיתוח תשתית ידע ולהבנה בנושאים סביבתיים אצל התלמידים? התכניתבאיזו מידה תרמה 
 ?באיזו מידה סייעה התכנית להעמקת מעורבות בתי הספר בקהילה בתחום סוגיות סביבתיות  

 לפרטים נוספים יש לפנות:  
  למפקחים הרפרנטים במחוזות 
   למפמ"ר למדע וטכנולוגיה במנהל מדע וטכנולוגיה ולממונה ארצית לקיימות 
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 ים חזרה לתוכן העניינ

 חינוך לאורח חיים בריא
 

 מטרה א:

  מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים 
 

 : 1היעד א
 העמקת החינוך הערכי 
 

 :המשימה

  אורח חיים בריאטיפוח 
 

 האוכלוסייה:

 מנהלי בתי הספר היסודיים וצוות חינוכי 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
  שיתוף הורים בבתכנית העבודה הבית ספרית ושילובו  כתחום מרכזי בבית הספרהבריאות קביעת תחום

 ותלמידים
  תחומית בשני מקצועות לימוד לפחותתכנית אורך בתפיסה רב/בין ויצירת איתור צרכים 

 עצמה חשבו כתכניתי*ימי שיא ו/או שבוע ייעודי (כגון שבוע הבריאות) יהוו חלק מתכנית בית ספרית כוללת ולא י
 רגשית וחברתיתפוח סביבה מקדמת בריאות גופנית, טי 

 

 פיתוח מקצועי:
  שעות 30המתווה בנושא בהיקף של   על פי נציג בית ספריהשתלמות 

 ום בריאותפעילות העשרה שונות לצוות החינוכי בנושא קיד 
 

 הדרכה:

  תוך מתן עדיפות לבתי ספר  ,ההדרכה המחוזי בחינוך לבריאות על פי הצורךצוות להדרכה תתואם בין הרפרנט
 יך ההכרה כבית ספר  מקדם בריאותהמצטרפים לתהל

 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  הובלת התהליך להטמעת אורח חיים בריא בבית הספר כערך חינוכי והתנהגותי  

 הקצאת משאבי זמן וכוח אדם, שלבים השונים, היגות תלמידים בתוף הורים ומנישב צוות היגוי לנושא קיום
 (לבתי ספר שבחרו את תחום הבריאות כתחום מרכזי) בניית תכנית עבודה בית ספרית

 

 הערכה בית ספרית:

  ,קיום תהליך הערכה שוטף של צרכים, תכניות ותהליכים תוך שימוש במסמך הסטנדרטים לתחום הבריאות
 דידה נוספיםסקרים, שאלונים וכלי מ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/HatmaatBriut/Mismach.htm 
 

 כיוונים אפשריים למדידה:
 זכו בהכרה כבית ספר מקדם בריאותשהספר  בתי מספר 

 ליך ההכרה כבתי ספר מקדמי בריאותצטרפו לתהשהבתי הספר  מספר 
 לפחות שני מקצועות לימודבת הספר ביבמיושמת היתחו תכנית עבודה רב/בין תחומית בהם שפבתי הספר  מספר 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 לממונים (רפרנטים) בחינוך לבריאות במחוזות 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/odot/MadrihimArtziim.htm 

  בריאותלמפמ"ר 

 לאתר הפיקוח על הבריאות http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Briut 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/HatmaatBriut/Mismach.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/HatmaatBriut/Mismach.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/odot/MadrihimArtziim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/odot/MadrihimArtziim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Briut
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 חזרה לתוכן העניינים
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   שוויון בין המינים
 

 :א מטרה
 יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים ,תחזק את החינוך לערכים ציוניים מערכת החינוך 
 

 :1יעד א

 העמקת החינוך הערכי 
 

 המשימה:
 קידום השוויון בין המינים 

 

 : ות ספציפיותמטר
  הבטחת נגישות שווה להתנסויות חינוכיות המקדמות תלמידים ותלמידות על פי הכישורים, המיומנויות

 י ולא סטריאוטיפיוההתאמה האישית, באופן עניינ
 העצמת הבנות והבנים תוך הרחבת רפרטואר ההתנהגויות החברתיות והלימודיות של כל אחד ואחת 

 

  אוכלוסייה:
 כלל התלמידים והתלמידות בחינוך היסודי 

 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 עניין  טיפוח שיח מגדרי רציף המכוון לצמצום פערים בין שני המינים תוך טיפוח כישורים ותחומי 
 קידום שוויון הזדמנויות לשני המינים בתנאים שוויוניים בכל תחומי חיי בית הספר 
 יאוטיפים חברתייםזימון התנסויות שונות לבנות ולבנים ללא קשר לציפיות חברתיות וסטר 

 מתאימות לסגנונות למידהההערכה המאפשרות שוויון הזדמנויות ו-למידה-פיתוח דרכי הוראה 
 ות ובנים ולצרכים של בנ 
 חומרי הלמידה הקיימים ואירועי אקטואליה    בחינה ביקורתית של 
 

 מרחב הגמישות:

  ,מאפייני הקהילהלצרכיו ולפיתוח תכניות ייחודיות הנותנות מענה ליעדי בית הספר  
 

 פיתוח מקצועי:

 במסגרת המתווה לפיתוח מקצועי 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחים במחוזות 

 ויון בין המינים באגף לחינוך יסודי במינהל הפדגוגילממונה על שו 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 /חינוך לשוויון מגדרי במוסדות החינוך(ד): 4חוזר מנכ"ל תשס"ג 
 אתר היחידה למגדר ושוויון בין המינים בחינוך 

 

 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc4dk9_4_4.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shivion/Odot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shivion/Odot/
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 מיטביחינוכי אקלים 
 

 מטרה א:
 הודיים, דמוקרטיים וחברתייםמערכת החינוך תקדם אקלים בטוח ומיטבי המבוסס על ערכים ציוניים, י 
 

 :2יעד א

    עיצוב אקלים חינוכי מיטבי 
 

 
 המשימה:

 הפעלת תכנית מערכתית לקידום אקלים חינוכי מיטבי וכישורי חיים 
 

 האוכלוסייה:

 'ו' בכל בתי הספר היסודיים בכל המגזרים-כיתות א 
 

 פעולות:
 תהליכים:

  אח"מ ויישומהבניית תכנית התערבות מבוססת נתונים: מיצ"ב ו/או 
 קביעת מדיניות אחידה, עקבית, הוגנת וידועה מראש לכל באי בית הספר הבאה לידי ביטוי בתקנון מוסכם 

  פיתוח מנהיגות וסמכות בקרב הצוות החינוכי תוך מתן כלים לצוות ולמורים להתמודדות עם אירועי משמעת
 ואלימות

 כי מיטבי (בחמ"ד במסגרת במ"ה)יצירת ברית חינוכית עם הורים כחלק מקידום אקלים חינו 
 תכנים:

 הגברת המוגנות של הצוות החינוכי והתלמידים 

 תוך הקפדה על יישום נושאים המקדמים יעד זה,  הפעלת תכנית "כישורי חיים" במערכת ע"י המחנכת או היועצת
בית ברשת, מניעת כגון: חברות, אמפתיה, ויסות רגשי, ניהול קונפליקטים, מניעת בריונות והצקה, התנהלות מיט

דחייה חברתית, מניעת שתיית אלכוהול, מניעת סמים ומניעת עישון, התפתחות והתנהגות מינית ומניעת הטרדה 
 ופגיעה מינית 

 קידום ערכים ותכנים רגשיים חברתית באמצעות הדיסציפלינות השונות 

  ס או הלומדים בכיתות חינוך " בהתאמה לילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בביה"21"שילוב תכנית "ל"ב
 מיוחד 

  גיבוש והטמעה של תכניות חינוכיות ייחודיות המשלבות מודלים לניהול שיח רגשי, חברתי וערכי בין המורה
 לתלמידים

 פיתוח התנדבות ומנהיגות קהילתית של תלמידים ומבוגרים 
  אשרטיפול ייעודי בתלמידים : 

(שיטה במודל עוצמה, מרכזים טיפוליים בשירותים הפסיכולוגיים  מאופיינים בבעיות התנהגות באמצעים שונים -
 וכד')

 קורבנות לאלימות, בריונות ודחייה חברתית –חוו פגיעה  -
 :מבנים ארגוניים

 צוות בחכמ"ה)-הקמת צוות אקלים מוביל בית ספרי בהובלת מנהל בית הספר (בחמ"ד 
 ין מורים לתלמידים, בין מורים להורים הגדרת זמנים לדיאלוג קבוע ומובנה בין ההנהלה לצוות, ב 

    הגדרת מליאות עם כלל חדר מורים 
 :ליווי והטמעת תכנית "כישורי חיים 

 מפגשי הדרכה וליווי פרטניים וקבוצתיים של המחנכים על ידי היועצת 
לקידום מליאות חדר מורים  בהנחיית יועצת או פסיכולוג חינוכי לחיזוק הכישורים והמיומנויות של המורים  

 רווחה נפשית של התלמידים
 מפגשי שיח "כישורי חיים" פרטניים בקבוצות קטנות 
 מפגשי הורים בסדנאות משותפות עם התלמידים או בהרצאות 
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 בתי ספר יסודיים(: 600פעולות נוספות בבתי ספר מודרכים )

 תכנים:

 :קיום פעולות ממוקדות בהנחיית המדריך 
 ין מורים לתלמידים לצד הפעלת מדיניות הצבת גבולות ברורה לקידום יחסי קרבה ואכפתיות ב

 תה ואווירה תומכת למידהינאותה בכ לקידום התנהגות
 לחיזוק תחושת השייכות של באי בית הספר

 השייכות ומניעת התנהגויות סיכון (חרם, בריונות, צריכת  ,מתן דגש בתכנית "כישורי חיים" על חיזוק החברות
 וש בסמים, מניעת פגיעה מינית ועוד)אלכוהול , מניעת שימ

 תהליכים:

  הפעלת תכנית מערכתית ארוכת טווח (שלוש שנים) המלווה ע"י מדריך שפ"י הכוללת את כל הפעולות שצוינו
 :תהליכים אלולעיל ומתמקדת ב

  התאמה ייחודית של תכנית ההתערבות למאפייני בית הספר 

 לת התהליך הכשרת הצוות המוביל להנחיית חדר מורים ולהוב 

 

 מרחב הגמישות:
 בתי הספר אוטונומיים לבחור את נושאי ההתערבות על פי הצרכים והמאפיינים  הייחודים של בית הספר 

 יושמות בית הספר, בתכניות נוספות שמ צורכיהיקף ההתערבות ייקבע בצוות מוביל אקלים בהתחשב ב
 ובמשאבים העומדים לרשותו

 
 

 שעות הוראה בתחום:

 ו' להטמעת "כישורי חיים" (מתוך התקן הבית ספרי בהתאם להוראות חוזר -בוע בשכבת כיתות א'שעה אחת בש
 מנכ"ל ) 

 'ו' בליווי יועצת בית הספר ובהנחייתה-השיעור יועבר ע"י מחנכי כיתות א 
 

 פיתוח מקצועי:

 נהל הכיתה" מורה אחד לפחות משכבת א' עד ו' מכל בתי"ס היסודיים בכל המגזרים ישתתף בקורס "המחנך כמ
 שעות המופעל ע"י האגף לחינוך יסודי ושפ"י  30בהיקף של 

  קורסים על פי המתווה המקצועי בהתאם לשלב בו הם נמצאים   -ליועצים בבתי"ס היסודיים בכל המגזרים 
  

 
 הדרכה:

 ה  לצוותי אקלים בבתיה"ס שבתכנית תינתן ע"י מדריכי אקלים, יועצים ופסיכולוגים, במסגרת מודל ההדרכ 

    תתבצע ביום ובמשבצת זמן קבועים עליהם הוסכם במשותף כדי לאפשר הדרכה מסודרת וקבועה 
  תינתן הנחיה שוטפת בנושא "כישורי חיים" ע"י היועץ הבית ספרי בתדירות של  בין אחת לשבוע  -לכלל המחנכים

 לבין אחת לשלושה שבועות  
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 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות הובקר מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל

  תהליכים:
 בניית תכנית עבודה יישומית, מעקב ובקרה אודות יישום התכנית 
  יצירת תקנון בית ספרי תוך קיום דיאלוג עם כל באי בית הספר וריענון התקנון בכל שנה 

 ייזום תהליכים בית ספריים ליצירת שותפות עם ההורים 
  לתמונת המצב העדכנית ביישום תכנית ההתערבות והיוועצות שוטפת עמםעדכון המפקח על הייעוץ ביחס 

 השתלבות בתכנית "עיר ללא אלימות" (ברשויות בהן היא פועלת) בהתאם להנחיות 
 תכנים:

 רועים חריגים, דיון ולמידה מתוך אירועים אלודיווח על אי 

 :יצירת מענים בית ספריים לטיפול בתלמידים 
 עם בעיות התנהגות 

 ידים שנפגעוולתלמ
הערכה ובקרה הכוללים מיפוי המצב, צפייה בשיעור, דיאלוג, משוב והערכה בזמנים  ,קיום תהליכי למידה

 קבועים   
 קיום תהליכי הערכה לבדיקת ההתקדמות במימוש המשימה בהתאם למדדים שהוגדרו לעיל 
  (אח"מ, מיצ"ב) קיום תכנית התערבות המבוססת ניטור 
 בסיס נתונים לבניית  ותת דיון בהקשר לתופעה, להיקפה, לאופייה ולמיקומה ומשמשתוצאות הניטור מאפשרו

 ההתערבות וכלי הערכה ובקרה לתהליך ההתערבות 
 מבנים ארגוניים:

  לטיפול באלימות ולבנייה וליווי של תכנית אקלים חינוכי מיטבי  הקמת צוות אקלים מוביל בית ספרי לקידום ,
 בית ספרית   

  זמן ללמידה ולשיתוף ע"י המורה המשתלם, היועץ והמדריך הבית ספרי יצירת מסגרת 

 יצירת זמן ומקום למורים למימוש תכנית ההתערבות 

  "הקצאת זמן קבוע לקידום רגשי אישי וחברתי במסגרת תכנית "כישורי חיים 
 הבניית מסגרות לטיפוח מעורבות חברתית ויוזמות קהילתיות של תלמידים ומבוגרים 

 נונים לשיתוף פעולה בין המערכת החינוכית לבין הקהילהיצירת מנג 
 

 כיוונים למדדים אפשריים ברמת המחוז:
 

 הפעלת תכנית מערכתית לקידום אקלים חינוכי מיטבי ולצמצום אלימות
 ומניעת אלימות בונים תכניות אקלים בטוחה(א) ו1מנכ"ל תש"ע  מספר בתי הספר הפועלים על פי הנחיות חוזר 
 מפגשי צוות מוביל אקלים באופן עקבי  פר המקיימיםמספר בתי הס 
 מטמיעים אותו בקרב תלמידים, מורים, הורים המספר בתי הספר המעדכנים את התקנון מידי שנה ו 
  מספר בתי הספר המקיימים מפגשים בחדר מורים בנושאים הבאים: נתוני אח"מ ומיצ"ב, יצירת גבולות בית

 ית של מורים, דיאלוג מורה תלמיד, התמודדות עם תלמידים מאתגרים הספר, הגברת הנוכחות הפיסית והרגש
  אקלים חינוכי מיטבי  מספר בתי הספר המשתפים את ההורים בבניית התכנית המערכתית לקידום 
  מספר בתי הספר המקיימים פעילות אודות התנהלות מיטבית באינטרנט 
  הספר בהם פועלים מדריכי מוגנות מטעם עיר ללא ברשויות בהן פועלת תכנית "עיר ללא אלימות": מספר בתי

 אלימות (שמרים)
 

 הבקר
  מספר בתי הספר המדווחים על אירועי משמעת ואלימות חריגים למפקח בית הספר, למפקח על חנ"מ (לגבי

 תלמידים מכיתות חנ"מ), למפקח על הייעוץ, למחלקת החינוך ברשות המקומית 
 עדרויות תלמידים מספר בתי הספר המקיימים מעקב אחר הי 
  

 הטמעת תכנית כישורי חיים
 'ו' בהנחיית היועצת או המחנכת -מספר בתי הספר המפעילים את תכנית "כישורי חיים" בכיתות א 
 מספר בתי הספר המקיימים מפגשים להנחיית המורים ע"י יועצת בית הספר 
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  ,ויסות רגשי, ניהול קונפליקטים, מספר בתי ספר המקיימים שיעורי "כישורי חיים" בתחומים הבאים: חברות
מניעת חרם, מניעת בריונות, מניעת שתיית אלכוהול ומניעת עישון, התנהגות מינית, מניעת הטרדה ופגיעה מינית 

 במסגרת תכנית "כישורי חיים" -

 
 בתי ספר במיקודאפשריים למדידה ב נוספיםכיוונים 

  אקלים חינוכי מיטבי   נתונים לקידום אקליםמספר בתיה"ס במיקוד המובילים תהליך אינטנסיבי מבוסס
 מניעת אלימות בראשות מנהל ביה"סלו

 מספר בתיה"ס שהקימו צוות מוביל אקלים הפועל באופן אינטסיבי 
  הורים, מורים ותלמידים -מספר בתיה"ס שהפעילו תכנית ההתערבות עם כל האוכלוסיות 

 ם בעיות התנהגות לאחר איתורםמספר בתיה"ס שהפעילו מסגרות מיוחדות לטיפול בילדים ע 
 מספר בתיה"ס המקיימים מעקב שלוש פעמים בשנה אחר יישום התכנית ועמידה ביעדי התכנית 

 
 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 באיזו מידה בוצעה תכנית ההתערבות בהתאם למתוכנן 

 ת האסטרטגית?להשגת המדדים שהוגדרו בתכני המנהל וצוותו באיזו מידה תרמו הפעולות שביצעו 
  הנחיות חוזר מנכ"ל במתן תגובה לאירועי אלימות בזמן שהם מתרחשים?סייעו באיזו מידה 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  

 למפקחים במחוזות 
     לאגף א' שירות פסיכולוגי ייעוצי במינהל הפדגוגי 
  ראו הנחיות נוספות בפרק ג' -לרכזת צוות יועצות בחמ"ד 
 

 חבה ולהעשרהלאתרי אינטרנט, להר
 אקלים ומניעת אלימות 

  הספר היסודי-חיים לביתכישורי 
 "אודות התכנית "עיר ללא אלימות 

 שאלון אח"מ 

 שפ"יnet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/nediniyut/
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/Shefi/YedaMiktzoeiHachshara/TochniotLeumiot/TochnitIrLeloAlimut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/YedaMiktzoeiHachshara/TochniotLeumiot/TochnitIrLeloAlimut.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/avoda/tfasim/sheelonahm.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/avoda/tfasim/sheelonahm.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi
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 חזרה לתוכן העניינים 
 

 
 

 זהירות ובטיחות בדרכים  
 

 :א מטרה
 קרטיים וחברתייםדמוך לערכים ציוניים, יהודיים, מערכת החינוך תחזק את החינו 
 

 : 2א יעד

   עיצוב אקלים חינוכי מיטבי 
 

 :2לא המשימה
 קידום התנהגות זהירה ובטוחה בדרכים   

 

 האוכלוסייה:
 כלל בתי ספר היסודיים: ממלכתיים, ממלכתיים דתיים, חרדיים, דוברי ערבית, חינוך מיוחד 

 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 י רכז בית ספרי לבטיחות בדרכים והעברת פרטיו לאישור המדריך המרכז המחוזימינו 
 ע"י מורים שהשתלמו בתחום שיבוץ והפעלת שעה שבועית אחת בכל כיתות א' וכיתות ה' בהתאם לחוזר מנכ"ל 
  בתחומי הדעתשילוב נושאי בטיחות בדרכים 
 'ליווי הפעלת משמרות הזה"ב באמצעות כיתות ו 
 תלמידים להתנסות ברכיבה באופניים במרכזי הדרכההים ליציאת קביעת לוח זמנ 
  בוגרי בית הספר חונכים צעירים בנושאי בטיחות בדרכים -קידום חונכות בזה"ב 
 תחרויות בנושאעידוד הצוות בבית הספר ליוזמות, ליצירתיות ולמצוינות בנושא בטיחות ולהשתתפות ב 
 בזה"ב מי שיא, חידונים ובהפעלת הפסקה פעילהשיתוף מועצת התלמידים וועד ההורים בהכנת י 
 "קיום פעולות לשיפור האקלים בהסעות תלמידים, בעלייה לרכב ובירידה ממנו באמצעות "נאמני הסעות 
 עריכת פעילויות לטיפוח תרבות של התנהגות בטיחותית בדרכים בקרב התלמידים ובשיתוף ההורים והקהילה 
 

 :מרחב הגמישות
  ניתן ללמד במיקוד זמן שעות שנתיות אותן  30כוללת  הלימודים   תכניות -ארגון זמן 

 התנסויות ייחודיות ורעיונות , להציע תכניות נוספות ולבצע אותן במסגרות החינוכיות ובפורומים עירוניים ניתן
 מתפרסמים באתר האגף

 
 פיתוח מקצועי: 

 ללמוד תנועה"במסגרת הפיתוח המקצועי בקורס  –כיתות א' ם המלמדים זה"ב בלמורי" 
 משמרות זה"ב –במסגרת הפיתוח המקצועי בקורס "עצמאים בשטח"  –כיתות ה' למורים המלמדים זה"ב ב 
 במסגרת הפיתוח המקצועי – רכזים לבטיחות בדרכיםלמורי כיתות "חונכות בזה"ב" ו 

 רכזים חדשים וותיקים –רכזי בטיחות בית ספריים ל 

 
 הערכה ובקרה:

 בתכנית הלימודים הנדרשים ינויים תוך הכנסת השל בתי הספר הטמעת תלב"ס ממוחשב בכ  
  רכבת ישראל)דוגמהל(ונוספות בניית תכניות הערכה לתכניות לימודים קיימות : 



 

   001 

 

 
  כיוונים למדדים אפשריים:

 מלמדים את התכניות הנדרשות בשעה שבועית המוקדשת לבטיחות בדרכים    בהם בתי הספר  מספר 
 שלבים את החינוך לבטיחות בדרכים במקצועות, בנושאים ובתכניות נוספות מ בהםבתי הספר  מספר 
 פועלות תכניות משמרות הזה"ב, נאמני הסעות, חונכות בזה"ב, הפסקה של זה"בבהם בתי הספר  מספר  
 הכשרה להוראת הבטיחות בדרכים המורים המלמדים זה"ב עברו בהם בתי הספר  מספר 
 

 ו:הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהלי
 (ציר התנהגותי וחברתי) שינוי בהתנהגות של תלמידים בעקבות העמקה בהוראת הנושאים בבטיחות בדרכים 

 שינויים נצפים בהתנהגות התלמידים בסיורים ובטיולים, בתנועה בחצר בית הספר ובסביבות בית הספר 
 

 :לפנות יש נוספים לפרטים
    למפקחים במחוזות 
   דרכים ולמדריכים בנושא זה במחוזותלממונים על החינוך לבטיחות ב 
    לאגף לזהירות ולבטיחות בדרכים במינהל הפדגוגי 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
 בדרכים בטיחות וזהירות 

 האגף לזהירות ובטיחות בדרכים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/BetichutBitachonUshatHerum/Betichut/BtihutZhirutDracim.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/zahav/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/zahav/
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 תלבושת אחידה
 

 מטרה א:

  קרטיים וחברתייםדמוערכים ציוניים, יהודיים, על תקדם אקלים בטוח ומיטבי המבוססמערכת החינוך 
 

 : 2יעד א
   עיצוב אקלים חינוכי מיטבי 
 

 המשימה:

 הנהגת התלבושת האחידה  
 

 האוכלוסייה:
 'ו' בכל בתי הספר היסודיים בכל המגזרים-כיתות א 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 פעולות מנהלי בתיה"ס:

  תלבושת אחידה בית הספר ה להנהיגבחוההטמעת פעולות ליישום ההוראות בדבר 

 בחינת ההגעה בתלבושת אחידה לבית הספר 

  דיווח על תמונת מצב לגבי יישום הנהגת התלבושת האחידה 
 : אגף הגילפעולות 

  המחוזות ביחס ליישום נושא התלבושת האחידהשל מעקב אחר דיווח 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:
 כית את הנהגת התלבושת האחידה אוכפים בצורה חינובהם בתי הספר  מספר 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 ?באיזו מידה תרמה חובת התלבושת האחידה לאקלים הבית ספרי 

  להשגת המטרות המנהל וצוותו שביצעובאיזו מידה תרמו הפעולות? 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  

 למפקחים במחוזות 
 לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי א' אגף ל 

 גף א' שירות פסיכולוגי ייעוצי, במינהל הפדגוגי    לא 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
 נהגת תלבושת אחידהחוזר מנכ"ל בנושא: ה 

 תלמידים, הורים ומורים שותפים במהלך להנהגת תלבושת אחידה 
 

         
 
  
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים          

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-4/HoraotKeva/K-2010-8a-2-4-7.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/TochniyotHvratiyot/TilboshetAchida.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/TochniyotHvratiyot/TilboshetAchida.htm
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 )חינוך לשוני( 2ערביתעברית ו 
 

 :ב  מטרה

 החברתיים הפערים צמצוםלובאיכות החינוכית ו בהישגים שיפורלהמצוינות,  לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 : 1ב יעד
   בעברית/בערביתשיפור ההישגים הלימודיים   

 
 המשימות:

  ו'  בדגש על:-א' קריאה, כתיבה ושיח דבור בכיתות  -ההישגים בעברית וערבית לקידוםהפעלת תכנית 
o 'ב'-יישום תכנית ההוראה בעברית/ערבית בכיתות א 
o ו-'ד' ובכיתות ה-בכיתות ג' "המשך יישום "תכנית ההוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני' 

 
 האוכלוסייה:

 'ו' בכל בתי הספר היסודיים בכל המגזרים-כיתות א 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 ת והפעלתן כנדרש הקצאת שעות הוראה לעברית/ לערבי 
  של המורים בעברית/ערבית תהמקצועיוהמיומנויות העמקת הידע  

 ם תהליכי למידה מותאמים לשונות בקרב התלמידיםידוק   
 עידוד ההתמדה בקריאת ספרים בשיתוף ההוריםלהקצאת זמנים קבועים ל"מפגש עם ספר" ו 
 הוראה וקידום השימוש במיומנויות תקשוב הרלוונטיות לתחום 
 עת יחידות ההוראה בעברית ובערבית ובכללן היחידות המתוקשבות הטמ 

 שימוש מושכל בדרכי הערכה חלופיות בתחום 
 

 :בתחום מרחב הגמישות
 ע"י המטה פותחואופני השימוש בחומרי ההוראה ש 

  שימוש במגוון דרכי הערכה 
 וסביבת הלמידה ארגון מסגרות לומדים 

 לשילוב הוראת השפה בכל המקצועות רבי המל 
 

   שעות הוראה בתחום:
      'התקן הבית ספרינתנו מיש"ש י 10  -בכיתות א 
 'מהתקן הבית ספרינתנו יי ש"ש   8  -ג'  -בכיתות ב 

 ש"ש:  6+1   'ה-'דכיתות ב  
 6 מהתקן הבית ספרי נתנו יי ש"ש 
 1  ביה"ס (ראו פרק משאבים) שלהשעות התוספתיות מסל תוקצה ש"ש 

  'הבית ספריתקן ש"ש מה 6 -בכיתות ו 
 
 

 יש להקצות שעות פרטניות  -אסטרטגיות של השפה הכתובה בשלא שולטים עדיין במיומנויות וו' -לתלמידי ג'(
)"אופק חדש"במסגרת 

� 

2
 חינוך לשוני  –עברית וערבית  
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 פיתוח מקצועי:
 קורס להעמקת הידע המקצועי בסביבה מתוקשבת ולמתן מענה לתלמידים  -עברית/ ערבית בכיתות א'   למורי

 במתווה תשעו 30בהיקף של  מאתגרים
  'קורס להעמקת הידע המקצועי בסביבה מתוקשבת ולמתן מענה לתלמידים  -למורי עברית/ ערבית בכיתות ב

  במתווה שעות 30בהיקף של  מאתגרים
 '30  קורס לקידום שפה בהיקף של  -ד' שלא השתלמו בשפה בשנתיים האחרונות -למורי עברית/ ערבית בכיתות ג 

 שעות במתווה 
  /ו' -שלא השתלמו בשפה בשנתיים האחרונות קורס לקידום שפה בכיתות ה' -ו' -ערבית בכיתות ה'למורי עברית

 שעות במתווה  30בהתאם לתכנית בהיקף של 
  שעות במתווה   30קורס לרכזי שפה בהיקף של  -לרכזי עברית/ ערבית 
 מאתגריםלמידים קורס להעמקת הידע המקצועי בסביבה מתוקשבת ולמתן מענה לת -מורים  בתחום למורי 

 במתווה  שעות 30בהיקף של 
 

 הדרכה:
   בבתיה"ס שבחרו בהדרכה בתחום, תינתן ההדרכה למורי עברית/ערבית ולרכז עברית/ערבית ע"י אותו מדריך 

 'ו' -ד' לצד עבודה שוטפת בכיתות ה'-ב', ימשיך במיקוד בכיתות ג'-המדריך יתמקד בכיתות א  
 יחידות ההוראה לקידום מטרות לימודי העברית/ערביתבים המתוקשבים והמדריך יקדם  שימוש מושכל בחומר  

 ההדרכה תתבצע ביום ובמשבצת זמן קבועים עליהם הוסכם במשותף כדי לאפשר הדרכה מסודרת וקבועה  
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  צמצום פערים בתחוםושיפור מתמיד בהישגי הלומדים  
 הפעלת תכנית העבודה בתחום 
 ולשיתוף ע"י רכז התחום, המורים המשתלמים  הדרכהלליווי, ל, ללמידהאפקטיבית מסגרות זמן  יצירת

 והמדריך 
 השתתפות חברי הצוות במסגרות הפיתוח המקצועי  

 ביחידות ההוראה שפותחו 'ו-'של כלל מורי שפה בכיתות אשוטף מושכל ו שימוש  
 תיה"סערכות הספרים שנשלחו לכלל ביום ספריות כיתתיות עשירות גם בהתבסס על ק 

 מורי העברית/הערביתלליווי  לוודא  
  מותאמים ללומדים שוניםהמגוונים תהליכי הערכה בית ספריים באמצעות כלים פנימיים וחיצוניים  קיום 

 פרית על בסיס תהליכי הערכה ומדידהשיפור תמידי בתכניות העבודה הפרטניות, הכיתתיות ובתכנית הבית ס  
 

  כיוונים למדדים אפשריים:
 

 ו'-שיפור המיומנויות בעברית/ערבית  בכיתות א'
 ב' -בכיתות א'הדרכה בובפיתוח המקצועי מתמקדים בהם בתי הספר  מספר 
 ב' -את תכנית ההוראה בכיתות א'מפעילים בהם בתי הספר  מספר 
 ב'  -י מדיד המבטא שיפור בהישגי הלומדים וצמצום פערים בכיתות א'יעד שנת קובעיםבהם בתי הספר  מספר 
 ו'-ה' ד',-את ההנחיות עפ"י תכנית ההוראה בכיתות ג'מפעילים בהם בתי הספר  מספר 
 תובנות ליישום ומגבשים השגת היעד, את , במועדים קבועים במהלך השנה, בודקיםבהם בתי הספר  מספר

 בהמשך
 מצטיינים ו מאתגריםתכניות אישיות לתלמידים  םמפעיליבהם בתי הספר  מספר 
 הישגי הלומדים בכיתות ב' קודמו בהם בתי הספר  מספר 

 הפערים בכיתות ב' צומצמו בהם בתי הספר  מספר 
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 פעילות לעידוד קריאה

 יפעלו לעידוד קריאת ספר אחד או יותר בכל חודשבהם בתי הספר  מספר 
 ם במסגרת "מועדוני קריאה" כמופיע בתכניות ההוראהיפעלו לשילוב ההוריבהם בתי הספר  מספר 
 
 

 פיתוח מקצועי
 ערבית בהשתלמויות להעמקת הידע המקצועי או  ישתתפו המורים המלמדים עבריתבהם בתי הספר  מספר

 בתחום
 

  הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 צמצום לפור בהישגים והערכת התהליכים והפעולות שביה"ס מקיים לעמידה ביעדים המדידים שקבע, לשי
 פערים

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:  

 למפקחים במחוזות 
   לאגף א' לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי 
 למפמ"ר עברית ולמפמ"ר ערבית, במזכירות הפדגוגית 
  למפקחת הארצית לשפה בחמ"ד 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 חומרי עזר להוראת העברית 
 קריאה להנאה בשפה בעברית 

 חומרי עזר להוראת הערבית 
 קריאה להנאה בשפה הערבית 

 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/ChinuchLeshony/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/ChinuchLeshony/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/ChinuchLeshony/KriaaLeanaa.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/ChinuchLeshony/KriaaLeanaa.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main5.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main5.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main12/main2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main12/main2.htm
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 בעברית ובערבית תובהקידום רכישת השפה הכ 
 הטמעת מבדק קריאה וכתיבה לכיתות א' ככלי להערכהו

 
 : ב מטרה

 החברתיים הפערים צמצוםלובאיכות החינוכית ו בהישגים שיפורלהמצוינות,  לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 : 1ב יעד
    שיפור ההישגים הלימודיים 
 

 המשימה:

 קריאה וכתיבה לתלמידי כיתות א' מבדק ת "קידום תהליכי רכישת השפה הכתובה והמשך הטמע   
 

 האוכלוסייה:
 כיתות א' בכל המגזרים 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 המבדק הכוללת: מדריך למורה, חוברת משימות, תיק משימות לתלמיד ביישום ערכת  העמקת הידע המקצועי
 לכלל בתי הספר בארץ (בעברית ובערבית)    נובמברחודש במהלך הנשלח 

 תכניות  לגיבוש המפורטות במדריך למורה ההנחיותפי -שונים במהלך השנה עלבשלבים  שימותברת המהע
 התערבות מקדמות בעקבות הממצאים

  למידה -שיפור דרכי הוראהלושימוש בתוצאות המבדק לצורכי עבודה פנים בית ספרית . 
 'ים של התלמידים בסוף כיתה א'ממצאי ההישגבהתבסס על  תכנון ההוראה בתחילת שנת הלימודים בכיתות ב  
 

 :מרחב הגמישות

  מאושריםההוראה הבחירת חומרי הוראה מתוך חומרי 
 תלמידים 20שכל קבוצה לא תעלה על ובתנאי  פיצול לקבוצות הטרוגניות עפ"י צורכי הלומדים 

 הלמידה ומסגרות  ארגון סביבת הלמידה 
 יצול שעות פרטניות בהתאם לממצאיםנ 

 
 פיתוח מקצועי:

 שעות בהתאם למתווה  30קורס פיתוח מקצועי בהיקף של  -בכיתות א'  3ורי עברית/ערביתלמ 
  שעות במתווה  30כחלק מהקורס לרכזי שפה בהיקף של  -לרכזי עברית/ערבית 
 

� 

3
 חינוך לשוני –עברית/ערבית  
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 : המנהל באחריות

 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  הספרכמות מספקת של ערכות מבדק בבית 
 (מדריך למורה) שימוש  בערכה בהתאם להנחיות 

 נתוני התלמידים נאספים, נשמרים ומרוכזים לאורך השנה 
 קיום דיון מקצועי פדגוגי בכל שלב לגיבוש תכניות מקדמות 

 ספרי)-קיומן של מסגרות זמן מוגדרות להדרכה בעקבות הממצאים (הדרכה ע"י הרכז או המדריך הבית 
 

 הדרכה:

 ב'  -הדרכה בכיתות א'מומלץ למקד את ה ו בהדרכה בתחום עברית/ערביתבבתיה"ס שבחר  
 

 :ספריים בית ובקרה הערכה
 קידום הישגי לפרטנית והכיתתית וה, תתמידי בתכנית העבודה הבית ספרי תהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור

 לומדיםה
 

  כיוונים למדדים אפשריים:

 ובהתאם הנכללות במבדק שימות באמצעות המכתיבה הה וקריאאת תהליך רכישת ה לוושיבתי הספר  מספר
 של כל תלמיד/ה רכישת הקריאהלקצב 

 ידווחו כי השימוש במבדק הקריאה מסייע במתן מענה לשונות בין התלמידים בכיתהשבתי הספר  מספר  

 מצטייניםו מאתגריםיפעילו תכניות אישיות לתלמידים שבתי הספר  מספר 
 מצופים במבדק הקריאההלפחות מתלמידיהם עמדו בהישגים  90%כי  ידווחושבתי הספר  מספר 
 

  מנהל: –נקודות מוצעות לדיון במפגש מפקח 
  התלמידים  של כלל ללומד, ולעמידה תמותאמהערכה  .למידה-בערכה לשיפור תהליכי הוראהתרומת השימוש

 בכיתה בהישגים המצופים
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  

 למפקחים במחוזות 
 ינוך יסודי במינהל הפדגוגי לאגף לח 

 למפקחת הארצית בחמ"ד 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
 ה בשפה העבריתכלי הערכה לבדיקת מיומנויות הקריא 

 כלי הערכה לבדיקת מיומנויות הקריאה בשפה הערבית 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/ChinuchLeshony/KleyAaracha.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/AgafAravit/main12/main2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/AgafAravit/main12/main2.htm
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 מתמטיקה
 

 ב: מטרה

 החברתיים הפערים ובאיכות החינוכית ולצמצום בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום חתורמערכת החינוך ת 
 

 : 1ב יעד
  במתמטיקה שיפור ההישגים הלימודיים 
 
 משימה:ה
 פרטניים ופיתוח ערוצי התמקצעות במתמטיקה  ו שיפור דרכי ההוראה והלמידה בשיעורי מתמטיקה כיתתיים 
 

 האוכלוסייה:
 ו', רכזי מקצוע, צוות מוביל מתמטי בית ספרי,  מדריכים ועתודת -תמטיקה בכיתות א'כלל המורים המלמדים מ

 מדריכים ומובילי השתלמויות במתמטיקה 
 

 שעות הוראה בתחום:

 6 'ו' (מתוך התקן הבית ספרי בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל) -ש"ש בשכבת כיתות א 
 ב' )-תות א'משימת חוק פיצול כיב' (ראו -חשבון בכיתות א' שעות פיצול 

  אופק חדש"שעות פרטניות במסגרת" 
 

 :ות הארציותהמשימ
   ,העמקת הקידום של דרכי הוראה במסגרת המתווה להתפתחות מקצועית בתחום המתמטיקה: ברמת כיתה

 בקבוצות וברמה פרטנית (על פי הפירוט שלהלן):
o מלמדים מתמטיקה הפעלת ערוצי התמקצעות במתמטיקה ובפדגוגיה של הוראת המתמטיקה למורים ה

 ב'-בכיתות א'
o  הפעלת ערוצי התמקצעות במתמטיקה ובפדגוגיה של הוראת המתמטיקה למורים המלמדים מתמטיקה

 ו'-בכיתות ג'
o הפעלת ערוצי התמקצעות מתקדמים על מנת לקדם ולבסס צוות מקצועי מתמטי בבית הספר 
o תמטית הבית ספרית, האזורית, הפעלת ערוצי התמקצעות מתקדמים על מנת לקדם ולבסס את ההנהגה המ

 המחוזית והארצית 
o  הפעלת ערוצי "תחזוקה" לבעלי תפקידים בתחום המתמטיקה בהתאם ליעדי המשרד 
o  הפעלת ערוצי הכשרה למדריכים ולמנחי השתלמויות לתמיכה וירטואלית ופיזית וליצירת קבוצת למידה של

 בעלי התפקידים  
o מיוחד הרחבת ההכשרה במתמטיקה למורי החינוך ה 

 הקצאת שעות הוראה למתמטיקה והפעלתן כנדרש 

 הוראה וקידום השימוש במיומנויות תקשוב הרלוונטיות לתחום 
 שימוש מושכל בדרכי הערכה חלופיות 

  מורים שהוכשרו להוראת המתמטיקה באוניברסיטאות, במכללות או במסלולי ההתמקצעות המתאימים שיבוץ
 מסלולים שלהלן  שישתתפו באו  או ע"י מורים המשתתפים

 
 :מרחב הגמישות

 בחירת ההדרכה במסגרת מודל ההדרכה 

  שימוש במגוון דרכי הערכה 

 סביבות למידהו ארגון מסגרות לומדים 
  ערוצים מתקדמים לפיתוח מקצועי 
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   :דפיתוח המקצועי בתשע"ערוצי ה

  90שנים ילמדו סה"כ  3(במשך  שעות 30ב' " בהיקף של -"הכשרה בסיסית למורי מתמטיקה בכיתות א' - 1ערוץ 
 שעות) 

  90שנים ילמדו סה"כ  3שעות (במשך  30ו' " בהיקף של -"הכשרה בסיסית למורי מתמטיקה בכיתות ג' - 2ערןץ 
 שעות)

 בהצלחה שסיימו משך שנתיים (למוריםיספרי" יחל מתשע"ד וי בית מתמטי צוות מוביל מורה "הכשרת - 3 ערוץ 
 ) 2 או 1 בערוצים" במתמטיקה בסיסית הכשרה"
  הסתיים 4ערוץ 

  ארציים ועתודת מורים מובילים, מדריכים ומנחי השתלמויות ו "פיתוח עתודת מובילים אזוריים - 5ערוץ
 שעות 30בהיקף של במתמטיקה" 

  שעות  30"השתלמויות עדכניות לתחזוקה שוטפת של מורים, רכזים ומובילים למתמטיקה" בהיקף של  - 6ערוץ
ון והובלת שיעורי מתמטיקה בשילוב תקשוב או איתור חוזקות וקשיים ובניית תכניות פרטניות (בדגש על תכנ
את ההכשרה השלימו שהערוץ, על שלוחותיו השונות, מיועד למורים המלמדים מתמטיקה  .במתמטיקה )

 הבסיסית ולבעלי תפקידים במתמטיקה 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 תוך דיאלוג מתמיד עם הרכז, עם המדריך ועם צוות המורים ם תכנית העבודה יישו 
 המדריך הבית של המורים המשתלמים ושל רכז מתמטיקה,  , לליווי ולהדרכה שליצירת מסגרות זמן ללמידה

 ספרי
 וח שוטף לצד המשך פיתוח מקצועי מינוי רכז מתמטיקה שאחראי על הטמעת היעד, על ליווי המורים ועל דיו

 בתחום
 תהליך הטמעת מודלים של הוראה המתאימים להוראת המתמטיקה בהתאם להנחיות קיום 
 תכניות עבודה פרטניות לתלמידים שאותרו אצלם חולשות בנושאי לימוד במתמטיקה קיום 

 מורים, צפייה, ניתוח  למידה בכיתות ובחדר המורים באמצעות תכנון משותף של צוות-תהליכי ההוראה קיום
 משותף, משוב והערכה

 למתמטיקה בחינוך המיוחד על מנת לבצע את ההתאמות מדריך להמדריך הבית ספרי אום ושיתוף פעולה בין ית
 הנדרשות בתכנית הלימודים לתלמידי שילוב

 
 הדרכה:

 בבתיה"ס שבחרו בהדרכה בתחום המתמטיקה, תינתן ההדרכה למורי מתמטיקה ולרכז מתמטיקה  
   ההדרכה תתבצע ביום ובמשבצת זמן קבועים עליהם הוסכם במשותף כדי לאפשר הדרכה מסודרת וקבועה 
 ידי הפיקוח על המתמטיקה  פי המודלים המוצגים על המדריך יתמקד בהשבחת שיעורי המתמטיקה על

  21 -מותאמים לתקשוב מערכת החינוך ולפדגוגיה של המאה ההו
 פי תדרוך שיקבל  מטיקה, ינחה ויוביל רכז המקצוע את הצוות הבית ספרי עלבבתי ספר שלא בחרו הדרכה במת

   במפגשים אזוריים שיתקיימו בכל אזור 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:

   ,קיום תהליכי למידה, הערכה ובקרה מותאמים לתחום הדעת הכוללים מיפוי המצב, צפייה בשיעור, דיאלוג
 משוב והערכה בזמנים  קבועים

 עולות להערכת ההתקדמות במימוש המשימה בהתאם למדדים שהוגדרו  ביצוע פ 

 :תהליכי ההערכה במתמטיקה יכללו 
o  'מיפוי כיתתי אחד בשנה בסוף שנת הלימודים החל מסוף כיתה ב 
o  איתור נקודות חוזק וחולשה של תלמידים לצורך בניית תכנית עבודה שתקדם אותם 
o  מרכיבים המפורסמים במסמך ההדרכה לתכנון בהם שיש בשנה לפחות שני שיעורים תכנון משותף של

עמיתים בשיעור, דיאלוג המתייחס לחלק  ה שלצפייולהערכת שיעור מתמטיקה המפורסם באתר המפמ"ר, 
 ממרכיבי השיעור ושיפור השיעור 
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  כיוונים למדדים אפשריים:
 כיתות  2 -ר מיבצו מורים שהוכשרו להוראת המתמטיקה, ללמד ביותבהם שבתי הספר  מספר 

 1פי ערוץ  ב' ישתתף בהשתלמויות על-לפחות אחד ממורי כיתות א'בהם בתי הספר  מספר   
 ישתתפו במסלולי ההתמקצעות המתאימים במתמטיקה או  ו' יסיימו-מורי כיתות ג'בהם בתי הספר  מספר 

 שוטפת של מורים הרכז הבית ספרי למתמטיקה ישתתף בהשתלמויות עדכניות לתחזוקה בהם בתי הספר  מספר
   ורכזים למתמטיקה

 ידי רכז המקצוע או מורה מוביל ידי מדריך חיצוני או על הדרכה עלתקיים תבהם בתי הספר  מספר 

 המורים למתמטיקה ישלבו במסגרת ההוראה ברמת כיתה, בקבוצות וברמה הפרטנית את בהם בתי הספר  מספר
 התכנים אליהם נחשפו במסגרת הפיתוח המקצועי

 ולתלמידים מצטיינים מאתגריםיפעילו תכניות אישיות לתלמידים בהם תי הספר ב מספר 

 וצמצום פערים  יעד שנתי מדיד המבטא שיפור בהישגי הלומדיםו' -יקבעו בכיתות א'בהם בתי הספר  מספר 
 יבדקו במועדים קבועים במהלך השנה את השגת היעד, יגבשו תובנות ויפעלו בהתאםבהם בתי הספר  מספר 
 

 ת לדיון במפגש מפקח ומנהליו:הצעו

  תהליך ההתמקצעות במתמטיקה לשיפור ההישגים במתמטיקה?תרם באיזו מידה 
  הערכה במתמטיקה ולבניית צוות מקצועי במתמטיקה?-למידה-ערוצי ההתמקצעות להוראהתרמו באיזו מידה 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  

  למפמ"ר מתמטיקה במזכירות הפדגוגית 
  יסודי במנהל הפדגוגי לאגף לחינוך 
 למדריכים המחוזיים במחוזות 

  

:לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה 
 התמקצעות במתמטיקה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Matematika/Odot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Matematika/Odot.htm
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 ן העניינים חזרה לתוכ
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 ב'-חוק פיצול כיתות א'
 

 :מטרה ב

 החברתיים הפערים ולצמצום החינוכית ובאיכות בהישגים לשיפור, המצוינות לקידום תחתור החינוך מערכת 
 

 : 1ב יעד
 בינלאומיים ובמבחנים ב"מיצ במבחני ועקבי הדרגתי שיפור - הלימודיים ההישגים שיפור 
 

 :המשימה

  ומתמטיקה  4ערביתאו  ב' במסגרת שיעורי עברית-א' פיצול כיתותיישום חוק 
 

 האוכלוסייה:
 'ב' בכל בתי הספר היסודיים בכל המגזרים-כיתות א  
 

 המטרה:

 ערבית ובמתמטיקהאו ב חיזוק מיומנויות היסוד בעברית 
 

 ב'-הקצאת שעות לפיצול כיתות א'
  שעות 5וספת של ת -שעות וכל כיתות ב'  10גם השנה תקבלנה כל כיתות א'  תוספת של  
  תלמידים  20לצורך למידה במקצועות העברית והמתמטיקה בקבוצות שאינן עולות על השעות תוקצינה 

 
 מרחב הגמישות 

 צוות ביה"ס מוזמן להחליט על:

 ערבית כתשתית לכל תחומי הדעת לצד קידום מיומנויות מתמטיותאו  חלוקת הזמן התוספתי ללימודי עברית 
 תות, שכבה וכו'; ובהלימה יכ פרמסתה, ייחס לארגון קבוצות הלומדים: ברמת הכאופן שיבוץ השעות ב

 כתיבה הנדרשים ו לתפקודם הלימודי בתהליכי קריאה
   ארגון זמן הלמידה 
  ארגון הלומדים 
  פיתוח ושימוש במודלים מגוונים להוראה בקבוצות קטנות 

 ארגון סביבות הלמידה 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 חלוקת שעות הפיצול כנדרש 
 קיום דיון מקצועי פדגוגי סביב ההחלטות על הרכבי הקבוצות, הסביבות הלימודיות ומהלכי ההוראה 
 ספרי)-קיומן של מסגרות זמן מוגדרות להדרכה (הדרכה ע"י הרכז או המדריך הבית 

 היעילות של יישום שעות הפיצול (הרכב הקבוצות, המודלים להוראה, סביבות תהליכים ופעולות להערכת  ניהול
   הלמידה, גמישות וניוד בין הקבוצות וקידום הישגי לומדים)

 
 הדרכה:

 מתמטיקה), תינתן ההדרכה במודלים להוראה למידה , ערבית, בבתיה"ס שבחרו בהדרכה בתחום הדעת (עברית
 בקבוצות

 

� 

4
 חינוך לשוני –עברית/ערבית  
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 כיוונים למדדים אפשריים:
  ב' -המקצים את שעות הרוחב הנדרשות לפיצול כיתות א'בתי הספר מספר 

 נעשית בעברית או ערבית ומתמטיקה ב'  -הפעלת השעות התוספתיות בכיתות א' וכי  מדווחיםהבתי הספר  מספר
 תלמידים  20בקבוצות של עד 

 
 בהצלחה ביעד שקבעו עומדיםבהם בתי הספר  מספר 
 

 :נהלמ -צעות לדיון במפגש מפקח ה

 כוללות גם היבטים רגשיים בלמידהו הערכה מותאמות ללומדים שונים-למידה -שיפור דרכי הוראה 
  'ב לעמידה בהישגים המצופים–קידום כלל הלומדים בכיתות א 

 צמצום פעריםלהערכת התרומה של שעות הרוחב לקידום הישגי כלל הלומדים ו 
 

 החלטת הממשלה: 

  שעניינו הגבלת  2007תיקון חוק לימוד התשס"ז  15.07.2010ה מיום של הממשל 2076בהתאם להחלטה מספר
  20 עלה עללא יב' -כיתות א' וב מספר התלמידים בלימודי מיומנויות היסוד בבתי הספר

 
 לפרטים נוספים יש לפנות: 

 למפקחים במחוזות 
 לאגף א' לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 אנגלית 
 

 :  ב' מטרה

 החברתיים הפערים צמצוםלובאיכות החינוכית ו בהישגים שיפורלהמצוינות,  לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 : 1ב יעד
   מייםבינלאו מבחניםבו , במבחנים פנימייםב"מיצ במבחני ועקבי הדרגתי שיפור -שיפור ההישגים הלימודיים 
 

 המשימה:

 הערכה להערכת ראשית קריאה באנגלית" בכיתות ה' :הטמעת ערכת" 
 

 האוכלוסייה:
 כיתות ה' בכל בתי הספר היסודיים בכל המגזרים 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  ערכת המבדק הכוללת: נושאים הנכללים בב תהמקצועי והמיומנותהעמקת הידע 
o  הנדרשות לרכישת הקריאה באנגלית  ים במיומנויותהתלמיד שלרמת השליטה  ה שלוהערכמיפוי 
o אנגלית  בהקריאה הנדרשות לרכישת הקריאה  איתור התלמידים שאינם שולטים במיומנויות 
o ברכישת הקריאה באנגלית מאתגריםתלמידים התכנון וביצוע התערבות מותאמת ל 

 תכניות התערבות  לגיבוש המפורטות במדריך למורה ההנחיותפי -עלבעקבות הממצאים  שימותמשימוש ב
 מקדמות 

  בחירת ל, למידה-התאמת דרכי הוראהלקידום ולשימוש בתוצאות המבדק לצורכי עבודה פנים בית ספרית
 . חומרי למידה, סביבת למידה מתאימה ועוד

 'ה'ממצאי ההישגים של התלמידים בסוף כיתה בהתבסס על  תכנון ההוראה בתחילת שנת הלימודים בכיתות ו 

 
 :גמישותמרחב ה

 בחירה בהדרכה עפ"י מודל ההדרכה בחינוך היסודי 

 יםמאושרההוראה החומרי הוראה מתוך חומרי ב הבחיר  
  האנגלית תחוםגם בהקצאת שעות פרטניות 

 מותאמת ללומדיםה ארגון סביבת למידה 
  ארגון מסגרות הלמידה 
 

 :הוראת המקצועשעות הוראה ב

  בהתאם לתכנית המחייבתו'-ות ד'בכיתללימוד אנגלית שעות שבועיות  4הקצאת , 
 אופק חדש"שעות פרטניות במסגרת קצאת ה" 

 
 פיתוח מקצועי:

  שעות 30המורים לאנגלית ילמדו את הערכה כחלק מהמתווה להתפתחות המקצועית, בהיקף של 

 שעות. 30של  בהיקף ,מקצועיה מהפיתוחכחלק יעמיקו את הידע לגיבוש תכניות מקדמות לאנגלית  המורים 
 

 : המנהל חריותבא
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 בבית הספר כמות מספקת של ערכות מבדק הימצאות 

  בערכה בהתאם להנחיות (מדריך למורה)שימוש 
  הסקת מסקנותלמרוכזים ומאורגנים במיפוי, ומתקיים  מהלך לניתוח ונתוני התלמידים  

 להקצאת שעות פרטניות עפ"י הצורך ו וגי לגיבוש תכניות מקדמותדיון מקצועי פדג קיום 
 ספרי)-קיומן של מסגרות זמן מוגדרות לדיון בעקבות הממצאים  (הדרכה ע"י הרכז או המדריך הבית 



 

   015 

 

 
 הדרכה:

  בהתאם לצורך 
 

 :ספריים בית ובקרה הערכה
 קידום הישגי לפרטנית והתתית וכיה, תתהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור תמידי בתכנית העבודה הבית ספרי

 לומדים
 

  כיוונים למדדים אפשריים:

 הכשרה לשימוש בערכה עברו המורים לאנגלית בהם בתי הספר  מספר 
 מצטייניםו מאתגריםיפעילו תכניות לתלמידים בהם בתי הספר  מספר  

 עשו שימוש בערכה בהם בתי הספר  מספר 

 הכוונה וב מאתגריםהערכה באנגלית מסייע באיתור תלמידים ה תבערככי השימוש בהם דיווחו בתי הספר  מספר
 מתאים מתן מענהל
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
 הערכה מותאמים ללומד, ולעמידה של כלל התלמידים -למידה-תרומת השימוש בערכה לשיפור תהליכי הוראה

 בכיתה בהישגים המצופים 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות: 

 האנגלית במחוזות על הוראת למפקחים 
 למפמ"רית על הוראת האנגלית במזכירות הפדגוגית 

  לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי א' לאגף 
 למפקח הארצי על היסודי בחמ"ד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים     
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 מדע וטכנולוגיה 
 

   :ב מטרה

 הפערים והאיכות החינוכית ולצמצום ההישגים המצוינות, לשיפור לקידום מערכת החינוך תחתור  
 

 : 1יעד ב
   ובמבחנים פנים בית ספריים ב"מיצ במבחני ועקבי הדרגתי שיפור -שיפור ההישגים הלימודיים  
 

 המשימה:

 :קידום מדע וטכנולוגיה 
  הלימודים במדע וטכנולוגיההטמעת תכנית 

 ו' -הלמידה והערכה והעלאת ההישגים במדע וטכנולוגיה בכיתות א' ,שיפור תהליכי ההוראה 
 העלאת המוטיבציה וההנאה מלימודי מדע וטכנולוגיה 

 מתן מענה לשונות הלומדים וצמצום פערים בין לומדים 
  פיתוח מקצועי של רכזי המקצוע והמורים למדע וטכנולוגיה 

 
 כלוסייה:האו

 'מוריםו' בכל בתי הספר היסודיים בכל המגזרים-כיתות א , 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  שעות כנדרש 3הטמעת מקצוע מדע וטכנולוגיה בהיקף של 
  :בניית תכנית עבודה בית ספרית המבוססת על 

o 'ו' -טיוטת תכנית הלימודים המעודכנת במדע ובטכנולוגיה לכיתות א 
o ו' -יסה שנתית של  נושאי לימוד בכיתות א'הצעה לפר -מסמך אב 
o  הנחיות המפמ"ר והפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה במחוזות 
o שילוב למידה בדרך החקר המדעי ופתרון בעיות 
o  שילוב התנסויות מרכזיות 
o  שילוב הוראה מפורשת של מיומנויות חקר 
o יתתיתלמידה חוץ כ למידה בחדר מקצוע מדע וטכנולוגיה ובסביבותשאיפה ל 

   בלימודי מדע וטכנולוגיה 21-השילוב התקשוב  ומיומנויות המאה 
 

 :מרחב הגמישות

 גמישות בבחירת הנושאים לקיום תהליך החקר המדעי ופתרון בעיות ניתנת 

  דרכי הערכה  גמישות בבחירת 

  הרחבת הבחירה של חומרי למידה וסביבות למידה מתוך הרשימה המאושרת 

 ת בנוסף לתכנית הלימודים המחייבת הפעלת תכניות ייחודיו 
 

 שעות הוראה וסביבות למידה :

 3 'ספרי)-(מהתקן הבית ו'-שעות שבועיות בכיתות א 
  ע"י המורים למדע וטכנולוגיה ורכזי המקצוע נתנוישישעות פרטניות 

 ו' בחדרי מדע וטכנולוגיה תקניים (מעבדות) -הוראת המקצוע תתקיים לפחות בכיתות ג'יש לשאוף ש 

 (חוזר עדכני יתפרסם בהמשך) /ב6חוזר מנכ"ל תשס"ב פי  ש להקפיד על הבטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה עלי 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sb6bk5_1_31.htm
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 פיתוח מקצועי:

 שעות בדגש על: 30כנולוגיה בהיקף של לרכזי מדע וטכנולוגיה ולמורה אחד לפחות המלמד מדע וט 
o חיזוק הידע והמיומנויות 
o  הוראת תהליך שלם של חקר מדעי ואסטרטגיות להוראה מפורשת של מיומנויות החקר המדעי 
o  שימוש בסביבות למידה מקוונות במדע וטכנולוגיה לשיפור     -תכנית התקשוב הלאומית 

 תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה 
o ה התנסותית (למידו הוראהHands on Experience (מדעיים ניסויים מבוססת למידה    
o  משוב פורמאלי ומשוב בלתי פורמאלי  -הערכה לשיפור הלמידה 
o  הטרוגניות של לומדים וצמצום פערים -מענה לשונות 
o  ,אסטרטגיות להוראה וללמידה בסביבות מגוונות (חדרי מקצוע מדע וטכנולוגיה, סביבות חוץ כיתתיות

 רשת )ב
o  מדע וטכנולוגיהלימודי מהעלאת המוטיבציה, הנעה והנאה 

 המורים לחינוך מיוחד ישתלמו בנוסף ביחידות שהותאמו עבורם  
 

 הדרכה:

  הדרכה תינתן לבתי הספר שבחרו הדרכה בתחום מדע וטכנולוגיה 

 שתתבסס על  למידה והערכה בית ספריות ,ההדרכה תתמקד בהנחיית מורים ורכזים, בבניית תכניות הוראה
 תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה ותקיף את כל הנושאים המרכזיים המחייבים 

 הוראה מפורשת של להפעלת של תכנית עבודה בית ספרית להטמעת תכנית הלימודים, בו עסוק בבנייהההדרכה ת
 מדעי   פתרון בעיות ובהנחיית מורים לליווי תלמידים בתהליך שלם של חקרלמיומנויות החקר המדעי ו

  ההדרכה תתמקד בהנחיית מורים להוראה בקבוצה הפרטנית ותסתייע באסטרטגיות הוראה מותאמות כפי
 . ואתר מט"ר מינהל מדע וטכנולוגיהשמודגמות ומוצעות ביחידות הוראה למידה לשעה הפרטנית באתר 

  ההדרכה תתבצע ביום ובמשבצת זמן קבועים עליהם הוסכם במשותף עם מנהלי בתי הספר והפיקוח על הוראת
 מדע וטכנולוגיה במחוזות 

 תוך יידוע ועם רכזי מדע וטכנולוגיה המלמדים מדע וטכנולוגיה ההדרכה תכלול מפגשי הדרכה עם המורים  
 ספר  מנהל בית ה

 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל

  ו'  -שעות לפחות להוראת מדע וטכנולוגיה בכיתות א' 3הקצאת 

 מורי מדע וטכנולוגיה  צמצום פערים באמצעות הקצאת השעות הפרטניות שללמתן מענה לשונות הלומדים ו 

  ו' -והתמחות להוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה בכיתות ג'שיבוץ מורים בעלי תעודה 

 מינוי רכז/ת מדע וטכנולוגיה המתפתחים מקצועית בתחום 

  מדע וטכנולוגיה עם המדריך/ה הבית ספרי/ת ם שלרכזיהו םמוריהיצירת מסגרות זמן ללמידה משותפת של 

 ו'. חדר  -מעבדה) לפחות בכיתות ג'קיום לימודי מדע וטכנולוגיה בחדר מדע וטכנולוגיה תקני (חדר שאיפה ל
 סביבת למידה המשלבת התנסויות מעבדתיות והוראה בעזרת טכנולוגיות מתקדמותה ישיה

  ב6חוזר מנכ"ל תשס"ב על פי  הבטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה ולמידה בטוחההקפדה על/ 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech
http://www.matar.ac.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sb6bk5_1_31.htm
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 הערכה ובקרה בית ספריים:

  קיום תהליכי למידה, הערכה ובקרה הכוללים מיפוי הלמידה וההישגים, צפייה בשיעור, דיאלוג, משוב והערכה
 בזמנים קבועים   

 ספריות בתחום הדעת-ביצוע פעולות להערכת ההתקדמות ביישום התכניות הכיתתיות והבית 

 יווי מורים המבצעים תהליכי הערכה: מיפוי הישגי לומדים, הפקת תועלת בעקבות מיפוי, ביצוע פעולות לל
  (ב)1תשעג/לחוזר מנכ"ל, ותכנית התערבות בהלימה 

 

  כיוונים למדדים אפשריים:

 ו'-שעות ללימודי מדע וטכנולוגיה בכיתות א' 3מקצים בהם בתי הספר  מספר 

 התכנית הבית ספרית מבוססת על טיוטת תכנית הלימודים המעודכנת במדע וטכנולוגיה, בהם בתי הספר  מספר
 הוראת מדע וטכנולוגיה במחוזות  והנחיות המפמ"ר והפיקוח על הצעה לפריסה שנתית של נושאי לימוד

 קידום צורך ל על בסיס מיפוייםהשעות הפרטניות של המורים למדע וטכנולוגיה ניתנות בהם בתי הספר  מספר
 הישגי לומדים במדע וטכנולוגיה, מענה לשונות ולצמצום פערים 

 כנולוגיה ומתקיימים בו שיעורי מדע וטחדר מקצוע מדע וטכנולוגיה פעיל בהם בתי הספר  מספר 

 משלבים את ההתנסויות המרכזיות בתכנית העבודהבהם בתי הספר  מספר 

 מקיימים בכיתות ו' תהליך שלם של חקר מדעי ופתרון בעיותבהם בתי הספר  מספר 

 קיימים יריד חקר מדעי ופתרון בעיותבהם מבתי הספר  מספר 

 ת להתפתחות מקצועית בתחום המורים המלמדים מדע וטכנולוגיה לומדים במסגרו בהםבתי הספר  מספר 
  

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

  ריסת הנושאים  ופיישום תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה אופן 

  התערבות שקיימו מורים לקידום הישגים במדע וטכנולוגיההתהליכי ותרומת משאבי השעה הפרטנית 

 ות לפיתוח מיומנויות למידה וחשיבה        תרומת התכנית להטמעת למידה בדרך החקר המדעי ופתרון בעי
 ולהעלאת המוטיבציה

  לפיתוח עמדות חיוביות כלפי המקצוע, ורצון להרחבת הידע בתחומי המדע תרומת לימודי מדע וטכנולוגיה
 והטכנולוגיה ולהעמקתו

 יחס והזדהות עם טבע הארץ; פיתוח תחושה של שייכות לסביבה  תרומת לימודי מדע וטכנולוגיה לפיתוח       
  חיובי לאתרי נוף, לתשתיות הפיסיות לבעלי חיים וצמחים

  
 לפרטים נוספים יש לפנות:  

 מפמ"ר מדע וטכנולוגיה במינהל מדע וטכנולוגיה, ולמפקחים על הוראת מדע וטכנולוגיה במחוזות 
 אגף לחינוך יסודי 

 תר מינהל מדע וטכנולוגיהא   

 
 :לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 אתר מינהל מדע וטכנולוגיה   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/Templates/HoraotKevaFreeContent.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bD22B74B6-905B-4670-BE62-C595F92250D3%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fApplications%2fMankal%2fEtsMedorim%2f3%2f3-1%2fHoraotKeva%2fK-2013-1-3-3-1-44%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#43
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/Templates/HoraotKevaFreeContent.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bD22B74B6-905B-4670-BE62-C595F92250D3%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fApplications%2fMankal%2fEtsMedorim%2f3%2f3-1%2fHoraotKeva%2fK-2013-1-3-3-1-44%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#43
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/Templates/HoraotKevaFreeContent.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bD22B74B6-905B-4670-BE62-C595F92250D3%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fApplications%2fMankal%2fEtsMedorim%2f3%2f3-1%2fHoraotKeva%2fK-2013-1-3-3-1-44%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#43
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/HomePage.htm
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 ירים למצטייניםאמ
 

   :ב מטרה
 הפערים והאיכות החינוכית ולצמצום ההישגים המצוינות, לשיפור לקידום מערכת החינוך תחתור  
 

 : 1ב. היעד

   שיפור ההישגים הלימודיים 
 

 המשימה:
  אמירים"טיפוח תלמידים המצטיינים ופיתוח המצוינות הבית ספרית באמצעות תכנית" 
 

 האוכלוסייה:
 ינים בכלל בתיה"ס היסודיים  תלמידים מצטי 
 

 :ליישום המשימהפעולות וכיוונים 

 איתור התלמידים המצטיינים 
  איתור מורים המומחים בתחום הדעת אותו הם ילמדו והעומדים בדרישות התכנית 

 כתיבת תכנית הקורסים ע"י המורים 
 שיבוץ הקורסים במערכת השעות 

 עם המדריךיצירת מסגרת הדרכה בית ספרית (אחת לחודש וחצי ( 
 

   :מרחב הגמישות
 :ניתנים לבחירת המנהל וצוותו אופני יישום העקרונות במסגרת הבית ספרית

 קורסיםהונושאי  בחירת המורים 
 הרכב הקבוצות ותכנון  בחירת התלמידים   
  ת התכניתהפעללת ומסגרהקביעת 
 למידה במסגרת קורסי העשרה-דרכי הוראה 

 
 בתחום: הלימודשעות מספר 

 ש"ש קורס חברתי ערכי 1ש"ש) ובנוסף  2תחומי הדעת השונים (כל קורס מקורסים  2מיד לומד כל תל   
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 הובלת התכנית תוך דיאלוג מתמשך עם הצוות החינוכי   

 עיצוב תרבות של מצוינות בית ספרית 
 

 הדרכה:עי ופיתוח מקצו
 מודרכים ע"י מדריך האגף למחוננים ולמצטיינים הרכז והמורים המלמדים בתכנית(או סגנו),  המנהל 

  בכל שנה למשך שנתיים שעות  30מקצועי בהיקף של המתווה תכנית ייעודית במסגרת העומדת לרשות הצוות 
 

 :להרחבה

 מחונ ידע מאגרnet: מחוננים תלמידים בטיפוח העוסקים הוראהו חינוך אנשי של מקצועי לפיתוח ידע מאגר 
 /http://gifted.cet.ac.il .ומצטיינים

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:  

 לרפרנטים במחוזות 
 למחוננים ולמצטיינים במינהל הפדגוגי לאגף 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 מבוקרת בחירה אזורי
 

 : ב מטרה

 החברתיים הפערים צמצוםלובאיכות החינוכית ו בהישגים שיפורלהמצוינות,  לקידום ינוך תחתורמערכת הח 
 

 : 1ב יעד
   שיפור ההישגים הלימודיים 

 
 המשימה:

   הורים שלמבוקרת  הבחירהנושא של קידום  
 

 האוכלוסייה:
 הביניים יבותחט גם בתהליך ישולבו הרשויות מן בחלק( המבוקרת הבחירה שבאזורי יסודיים ספר-בתי 

 העליונות) והחטיבות
  הרצף פני על שונים בגילאים נוספים מרחבי חינוךל הניסוימתוכנן להרחיב את בעתיד   
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 ברמת התלמיד והוריו: 

 הרשות ידי-על שיוגדר בבית הספר במרחב החינוכי הוריו ושל התלמיד של בחירה מבוקרת  
 :ברמת בתי הספר בניסוי

  פיתוח והעמקה של ייחודיות מערכתית (פדגוגית וארגונית) בית ספרית כדי לאפשר מגוון אפשרויות בחירה
 להורים ולילדיהם בהלימה לצרכים, לכישורים ולנטיות של התלמידים

  יצירת מודל שותפות חדש בחינוך בין בית ספר (צוות, תלמידים, משרד) לקהילה (הורים, רשות, גופים שונים
 ים בחינוך)                 המעורב

  בבתי הספר הטרוגניים ולצמצם פערים לימודיים  מודלליצירת שוויון הזדמנויות לתלמידים מכל האוכלוסיות
 וחברתיים 

  קיום פעולות לשיפור האקלים הבית ספרי ואיכות החינוך לטווח קצר וארוך 
 והתלמידים מביה"ס הנבחר קיום פעולות להעלאת שביעות הרצון של הצוות החינוכי, ההורים 

 הספר:-בית ברמת מנהל
 מערכתית ברמה הספר-בית של ייחודו את שיגבש הספר-בבית מוביל צוות הגדרת 

 הספר-בית של הייחודיות) ותכניות עקרונות של וכתיבה חשיבה( לפיתוח זמן הקצאת 
 המערכתית  ובתפיסה םהלימודי בתכנון הספר-בית של הייחודי לרעיון המכוונות החדשות התכניות הטמעת

 משאבים איגום תוך, הניסוי שנות במהלך הדרגתי באופן
 הקהילה חברי לכלל והנגשתו הספר-בית של הייחודיות בתחום מידע פרסום 
 של הבחירה ואופן אופי בנושא ברשות שנקבעו נהליםל בהלימה חדשים תלמידים ולקליטת לניוד נוהל גיבוש 

 שברשותהניסוי  מינהלת הספר ובשיתוף-בית
 המשרד יעדי לקידום ספרית הבית הייחודיות סביב הארגון ומשאבי היוזמות, המשימות כלל ואיגום שילוב   
 השתתפות לפי צורך במינהלת היישובית לקידום מערכתי של אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות 

 ברמת הרשות:
 הניסוי מטה ידי-על רשתאוש הפעולה בתכנית המרחב את חדשות שיצטרפו לניסוי יגדירו רשויות 
 רכיבי לכלל אותה וירחיבו ספרית הבית הייחודיות את יחדדו שימשיכו בניסוי רשויות ומוסדות                  

 . רשויות אלו יבצעו תהליכי מדידה, למידה והערכות מתוך שנת הניסוי הראשונהספרית הבית המערכת
 פי חוזר המנכ"להפעלת מנהלת יישובית בתחום אזורי בחירה מבוקרת, ל 
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 מרחבי גמישות:

 הישוב צורכילבחור בייחודיות הרצויה והמתאימה להם ול בפיילוט האפשרות לבתיה"ס  
  היישוב. צורכיהורים המותאם לה ה שלבחירללרשויות בפיילוט האפשרות לבנות מודל 
 

 :ניסויב שתתפוברשויות שי ליווי

 ספרית לפיתוח ייחודיות בית עוץ אקדמי ופדגוגייהספר בניסוי יקבלו י-בתי 
 פיתוח ייחודיות ברמה עירונית ובית ספריתבנושא  ההכשר במסגרת הפיתוח המקצועי תעמוד לרשות המנהלים  
 

 :הערכה ובקרה

  מלווה בהערכה מעצבת ומסכמת של חברת הערכה חיצונית למשרדהתכנית   
  לטות לפעולות ההמשך מהתהליך יהווה בסיס לקבלת החהנובע המידע והידע אודות השינוי 
 

 כיוונים אפשריים למדידה בבתי"ס שבניסוי:

 פעילויות ייחודיות הנגזרות מחזון הייחודיות שנבנו ע"י בתיה"ס תכניות הלימודים ביש בהם בתי הספר  מספר
  . ורעיון הייחודיות הבית ספרי

 שותפות בתהליך הטמעת הייחודיות הבית ספריתהועדות החינוך היישוביות  מספר 
 מקבלים מידע באמצעות הרשות אודות מגוון בתי הספר העומדים לרשותם, מנגנון הישוב יתושבי ה מספר

  הבחירה ומידע אודות הרישום
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
  ים מהנעשה בבית הספר לאור השינויון של התלמידלעלייה בשביעות הרצ תרומת מנהל בתיה"ס וצוותו 

 ן של המורים מהנעשה בבית הספררצועלייה בשביעות המעת הייחודיות והשפעתה על מעורבות המורים בהט 
  רם לעלייה בשביעות הרצון של ההורים מהנעשה ותהודרכים ואמצעים להנגשת מידע באופן המגביר מעורבות

 במסגרת הניסוי בבית הספר
 שנתיתית הבתכנשהוגדרו  המטרותלהשגת  המנהל וצוותו תרמו הפעולות שביצעושבה מידה ה 
 

 יש לפנות:  לפרטים נוספים
 מפקחים במחוזות ל 

 במזה"פ גף ניסויים ויזמות אזורי בחירה מבוקרת,  –ארצי הניסוי המטה ל 

  לחינוך יסודי במינהל הפדגוגיא' לאגף 
 ד"בחמ היסודיים ס"בתיה על הארצי למפקח 

 
 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 מבוקרת בחירה חוזר מנכ"ל אודות אזורי 

  אזורי בחירה מבוקרת –אתר גף ניסויים ויזמות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2011-6-1-3-1-40.htm
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                       הלימודניצול זמן 

 
 מטרה ב':

 החברתיים הפערים איכות החינוכית וצמצוםהו הישגיםה המצוינות, שיפור קידום 
 

 : 1היעד ב
   שיפור ההישגים הלימודיים 
 

 המשימה:

 ניצול זמן הלימוד     
 

 האוכלוסייה:
  סודיים בכל המגזריםהיכל בתי הספר 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 ות הלימוד השבועיות המחייבותהקצאת שע 
 בהתאם לסילבוס הנדרש ולהנחיות המלוותתכניות לימודים  קיום 

 למידה חברתית; ללמידה פנים בית ספרית וללמידה חוץ בית ספריתלתכנון זמן ללמידה אקדמית ו 
 מסיבות וטיולים כדך שלמחרת הפעילות יתקיימו הלימודיםנון אירועים, תכנ 

 
 : המנהל באחריות

 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  ,הלכה למעשהכנון תשמירה על מימוש ההאחריות והחשיבות תכנון לוח הזמנים 

 ביום יום מימושן וליווי אופן במערכת השעות הבית ספרית  הקצאת השעות הנדרשות    
 במרז המתנ"ה ילבוס וההנחיותהס ,תכניות הלימודיםליווי ובחינת התנהלות המורים בהתאם ל 

 חשבון השעות הרגילות-שלא על הסדרת מסגרות הזמן הנדרשות לתכניות תוספתיות לביסוס הנלמד 
  ילות חינוכית חוץ כיתתיתללמידה שוטפת לצד הסדרת מסגרת הזמן לפעהסדרה מסגרת הזמן 
 

  הערכה ובקרה

 ם אלו:קיום תהליכי הערכה ובקרה על ידי המפקח הכולל ביחס לנושאי 
o   הקצאת השעות במערכת השעות הבית ספרית 
o  קיום תכניות הלימודים  
o  הפעלת התכניות התוספתיות כנדרש 

 
 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 לשיפור ההישגים? את השעות הנדרשות באיזו מידה תרמה ההקפדה על הקצ 
 ית חוץ בתי הספר לרצף הלמידה?באיזו מידה תרמה הסדרה ברורה של מסגרות הזמן לקיום פעילות חינוכ 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  

 למפקחים במחוזות 
  לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי  א' לאגף 

 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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             שילוב הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתם -הכלה  
 

מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים מטרה ב'
 החברתיים

 
 :2 היעד ב

 והרחבת יכולת ההכלה פערים צמצום 

   שילוב הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים 
 

 מטרות ספציפיות: 

 ה של תהליכי ההכלה כך שהלומדים יוכלו להשתלב, להתקדם ולהתעצם במסגרות החינוך חיזוק, הרחבה והעמק
 הרגילות

  הפעלת מסגרות חינוך מיוחד לילדים הנזקקים לכך רק לאחר שנבדק כי המענים המקצועיים שניתנו בחינוך
 הרגיל מחייבים למידה במסגרת מיוחדת 

 
 : ההמשימ

  ערכת החינוך תוך הרחבת ההכלהשילוב ומתן מענה מותאם לכלל הלומדים במ
 

 כיווני פעולה:
  הפעלת תכנית מוסדית רב מערכתית המכוונת לשילוב ולמתן מענה מותאם לכלל הלומדים במערכת החינוך

ובעלי הלקויות (לקויות למידה וקשיי  מאתגריםהרגילה תוך הרחבת ההכלה, ההעצמה והקידום של הלומדים ה
 ועדות שילוב וועדות השמה) -לוועדות על פי חוק (חינוך מיוחד התנהגות) ולהפחתת מספר המופנים 

  הכשרת מפקחים, מנהלים, סגני מנהלים, יועצים ומורים המלמדים במסגרות שונות בנושא הרחבת יכולת
 בחינוך הרגיל מאתגריםההכלה שלהם שתאפשר קידום של תלמידים 

 
 האוכלוסייה:

 ות למידה וקשיי התנהגות) בחינוך הרגיל בכל המגזריםובעלי הלקויות (לקוי מאתגריםכלל הלומדים ה 
 

 עקרונות פעולה:
 ,הרגשי, ההתנהגותי, החברתי, המשפחתי, הכלכלי תוך ציון נקודות חוזק  מיפוי הלומדים ביחס למצבם הלימודי

 בהובלת מחנך הכיתה כגורם מתכלל –וקשיים (המיפוי ייעשה בתחילת שנה, באמצע השנה ובסוף השנה) 
  תכנית התערבות אישית בהובלת מחנך הכיתה. התכנית תתייחס למצבו של הלומד ולדרכים בהן יוכל בניית

בדיקת אפשרות לצוות לו איש צוות  תוךלהמשיך לפתח את נקודות החוזק ולהתקדם בכל הקשור לקשייו, 
 שיהווה עבורו עוד אוזן קשבת

 ת: במגוון שעות (שעות ליבה, שעות ובעלי הלקויו מאתגריםאיגום משאבים כמענה לקידום הלומדים ה
פרטניות,שעות טיפול בפרט, שעות רשות ומקורות אחרים העומדים לרשות ביה"ס), במגוון מסגרות (בביה"ס, 

  )והתנהגותיבבית, במועדונית, במתנ"ס, בקהילה), ובמגוון תחומים (לימודי, חברתי, אישי 
 בדיקת יישום ולהערכת ההתקדמות בתהליך בצוותים קיום מפגשי צוות סדירים ומתועדים לחשיבה, לדיון, ל

 הבאים:
o :צוות בית ספרי בראשות מנהל/ת ביה"ס ובהשתתפות: המחנך, היועץ, מורה השילוב,  צוות רב מקצועי

מסייע/רכז התאמות ללמידה ולהיבחנות ובעלי  פסיכולוג, מת"ל (מעריך תפקודי למידה), רכז שכבה, מערך 
 חינוך חברתי, רכז פדגוגי/שכבה/מקצוע  תפקידים נוספים, כמו: רכז

o :צוות בית ספרי בראשות מנהל/ת ביה"ס ובהשתתפות: המפקח הכולל, מנהל  צוות רב מקצועי מורחב
מחלקת החינוך ברשות, מפקח חינוך מיוחד, מנהל המתי"א ונציגיו, המפקח על הייעוץ, עו"ס, קב"ס, קידום 

 בקהילה נוער, שירות מבחן ושירותים תומכים נוספים 
o ועדה סטטוטורית המתקיימת בבית הספר בראשות מנהל/ת ביה"ס  פי חוק(:-ועדת שילוב בית ספרית )על

 בהתאם לחוזר מנכ"ל  -ובהשתתפות: חברי הצוות הרב מקצועי, נציג רשות, מתי"א 
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o :ו.בראשות מנהל מחלקת החינוך ומפקח ממשרד החינוך ובהשתתפות מנהל ביה"ס וצוות ועדה יישובית 

הוועדה תכלול את בעלי התפקידים מוועדת ההתמדה היישובית ומוועדת השילוב היישובית ותדון בסוגיות 
על רצף, לרבות סוגיות התמדה והפנייה לוועדות  מאתגריםהקשורות למערך היישובי לקידום התלמידים ה

 עפ"י חוק, בראייה יישובית
o יות חוזר מנכ"למתקיימת ברשות בהתאם להנח פי חוק(:-ועדת השמה )על 

  

  הפעולות בפריסה על פני שנתיים לפחות:
 ובעלי לקויות (לקויות למידה וקשיי התנהגות) בחינוך הרגיל בכל המגזרים יופנו  מאתגריםתלמידים שאותרו כ

לוועדות השמה החל מהשנה השנייה רק לאחר שבית הספר הפעיל במשך שנתיים תכנית התערבות אישית. 
 וחד ייעשה אך ורק מהשנה השלישית, בהתאם לתהליך שלהלן:השיבוץ  בחינוך המי

 

 טיפול מערכתי/טרום שילוב: –בשנה הראשונה לתהליך ההתערבות 
 אוקטובר-ספטמבר

 או התנהגותיים   מיפוי כלל הלומדים ואיתורם של אלה המגלים קשיים בתפקודים לימודיים, רגשיים, חברתיים
  
 ם שאותרו ובניית פרופיל תפקודי לכל מתקשה (לאור המידע שנאסף ביחס וקשיים של הלומדי זיהוי נקודות חוזק

 לתפקודיו השונים תוך ציון נקודות החוזק והקשיים שאותרו)
 הקמת צוות רב מקצועי והפעלתו 
  קיום מפגש של מחנך הכיתה, כגורם מתכלל, עם התלמיד המתקשה ועם הוריו לצורך מסירת מידע, תיאום

המשותפת לרבות מענה שהמוסד החינוכי מתעתד לתת ללומד. מומלץ שהמפגש  ציפיות והגדרת המחויבות
יתקיים במוסד החינוכי שהוא גם מקום ההתערבות, ועל הצוות החינוכי לדאוג שביה"ס יהיה מקום משמעותי 

  מאתגריםעבור תלמידיו ה
 י וההתנהגותי. התכנית הלימודי, הרגשי, החברת תוך התייחסות להיבט מאתגריםבניית תכנית עבודה ללומדים ה

תיבנה ע"י מחנך הכיתה בשיתוף הצוות הרב מקצועי ותיתן מענה לצורך בלמידה דיפרנציאלית מותאמת בתוך 
הכיתה, בעבודה קבוצתית בשעות פרטניות ובמסגרת תכניות תוספתיות ומשאבים נוספים העומדים לרשות 

 המוסד החינוכי
 

 סוף שנת הלימודים -אוקטובר
  התערבות המפרטת את המענים בתחום הלימודי, הרגשי, החברתי וההתנהגותי ואת מסגרות הפעלת תכנית

 התמיכה הנוספות במהלך יום הלימודים ולאחריו בהן יינתנו המענים הנדרשים
   תיעוד תהליכי הלמידה וההתקדמות בתיק התלמיד שירוכז ע"י מחנך הכיתה כגורם מתכלל 
 ת ההתערבות ועדכונה תוך היוועצות בצוות הרב מקצועי המורחב ביצוע הערכה מחודשת לאור הפעלת תכני

 ושיתופו
  דיון עם מפקח ביה"ס על התלמידים שהמוסד החינוכי מדווח שלא התקדמו ולכן מבקש להפנותם לוועדות שילוב

 תוך הצגת הפעולות שנעשו עמם עד כה בלי שהשיגו את מטרותיהן
  מאתגריםשל העדכון תכנית ההתערבות והפעלתה בהתאם למצבם 
 

 עד אמצע מאי              

  כינוס ועדת שילוב בית ספרית לדיון ולקביעת הזכאות לשילוב בשנת הלימודים הבאה 
 

 עד סוף שנת הלימודים

  בניית תכנית שילוב ע"י מחנך ומורת שילוב עבור כל אחד מהתלמידים שקיבלו זכאות לוועדות שילוב בשנה"ל
 לכל לומד איש צוות שיהווה עבורו עוד אוזן קשבתהבאה ובדיקת האפשרות לצוות 
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 שנת שילוב/טרום השמה -בשנה השנייה לתהליך ההתערבות 
 המסלולים הבאים: 3-המשך הפעלת תכניות ההתערבות באחד מ

 ולבעלי לקויות (לקויות למידה וקשיי התנהגות) שהתקדמו:  מאתגריםללומדים ה 
בהתאם למצב הלומדים תוך היוועצות בצוות הרב  ת השנה ועדכונהכבר מראשי המשך יישום תכנית ההתערבות

 מקצועי הבית ספרי/המורחב
 צריכה ולבעלי לקויות/תפקוד מורכב/ות שנקבעה זכאותם לשילוב (זכאות לתמיכה  מאתגריםללומדים ה

 להתחדש כל שלוש שנים):
 הצוות הרב מקצועי  המורחב יישום התכנית שנבנתה תוך הערכת התקדמותם ובמידת הצורך ליווי נציגים מ

  שביה"ס מבקש להפנות להשמה: במיוחדלתלמידים עם לקויות/תפקוד מורכב/ים 
כינוס ועדה יישובית לבחינת צורכי הלומד מול התהליכים הפדגוגיים שננקטו ביחס לאותם  -עד פברואר 

 כמותוועדה תבחן את שהמוסד החינוכי מבקש להפנותם לוועדת השמה לאור העובדה שלא התקדמו. ה לומדים
 שהופנו ע"י מוסדות החינוך השונים בראייה יישובית ותדון בנתונים טרום השמה הלומדים

 
  להלן המסלולים שהוועדה היישובית יכולה להציע בעקבות הממצאים שהוצגו בפניה ובהתאם לכללים

 המפורטים בחוזר מנכ"ל: 
o  ך לקראת ועדת השמה בהתאם להוראות חוזר המוסד החינוכי יחל בתהלי -מוצו התהליכים הפדגוגיים

 מנכ"ל
o :לא מוצו התהליכים הפדגוגיים 

  'הרבהחזרת התלמיד למוסד החינוכי תוך בניית תכנית התערבות אחרת בסיוע הצוות  -אפשרות א 
 המקצועי המורחב הכולל את מעגל השותפים ברשות המקומית

  'תאם לנהליםהעברה פדגוגית למוסד חינוכי רגיל אחר בה -אפשרות ב 
o  במקרים חריגים במיוחד יתקיים דיון בוועדה היישובית בנוגע להפניית תלמיד לשילוב/להשמה שלא עפ"י

 ההנחיות המפורטת על מנת לענות על צרכיו באופן המתאים ביותר
 

 שעות הוראה בתחום: 
   במסגרת המשאבים הקיימים:

 בלמידה דיפרנציאלית המשולבת בשגרת יום הלימודים 
 ב' )-משימת חוק פיצול כיתות א' בב' (ראו ביעד -פיצול לכיתות א' בשעות 
 " אופק חדש"בשעות הפרטניות במסגרת"  
 ("שח"ר") בשעות טיפול בפרט 

 בשעות אחרות: התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, תכניות רשותיות 
 נית הלאומית לילדים ולנוער במסגרות המשך: מיל"ת, קרב, מועדוניות, מרכזי ילדים, תכניות בקהילה, התכ

 בסיכון, תכניות תוספתיות של משרד החינוך ובעלויות, תכנית החומש
 

 :מרחב הגמישות

 עשו על פי שיקולי הדעת של בית הספר בהתאם לנתוני הלומדים יאיגום המשאבים והקצאתם לתלמידים י 
 כאותם   עשה שימוש בשעות החינוך מיוחד לטובת תלמידים שלא נקבעה זיהערה: לא י 

 
   הכשרה ופיתוח מקצועי:

 תשע"ה יוכשרו מפקחים, מנהלים, סגני מנהלים, יועצים ומורים במסגרות שונות בנושא הרחבת  עד לשנה"ל
    בחינוך הרגיל: מאתגריםיכולת ההכלה והקידום של תלמידים 

o שתיים -חידהישולבו י "אופק חדש"במסגרת תחום הדעת בו הם מתמקצעים (בקורסים לפיתוח מקצועי ב
 בנושא) 

o במסגרת קורס למחנכים 
o  שעות 30במסגרת תכנית ייעודית לפיתוח מקצועי בית ספרי בהיקף של 
o במסגרת מפגשי הפיתוח המקצועי למפקחים/מנהלים/סגני מנהלים/יועצים/מדריכים/רכזים 

 
 הדרכה:

 אהדרכה לצוותים החינוכיים בתחומים פרא רפואיים תינתן ע"י צוות מקצועי של מתי" 
 ליווי שוטף יינתן למנהלים, למורים ולצוות הרב מקצועי על ידי מדריכי משרה"ח בתחומים השונים 
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 :הרלוונטיים ובהםה ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל: המנהל באחריות

  בית ספריבניית צוות רב מקצועי 

 מעקב ובקרה אחר יישומה ועדכונה בשעת הצורךתוך  פעולהבניית תכנית עבודה מערכתית המושתתת על עקרונות ה 
  כינוס, ליווי והובלת צוותים בהרכבים שונים לשיח אודות הערכת ביצוען של התכניות האישיות והתקדמות כל

 אחד מהלומדים 
 מיפוי משאבי ביה"ס ואיגומם לצורך בניית תכניות סיוע תוך שיבוצן במערכת השעות 
  עמיתים ול"הצגת מקרים" בפני כלל המורים בליווי דיון  מיסוד מסגרות זמן קבועות ללמידת 

 

 הערכה ובקרה בית ספריים:
  בדיקת ההתקדמות של תהליכי ההתערבות ומידת הצלחתם בהתאם למהלך שנקבע בתכנית תוך השוואה בין

 תוצאות המיפוי בתחילת השנה לבין מיפוי אמצע שנה וסוף שנה
 כתית כפי שהוגדרו ע"י הצוות הרב מקצועי והצוות הרב מקצועי  והערכת המענים הכוללים בראייה מער דיון

 שינויים בתכניות ההתערבות בהתאם לנתונים והכנסתהמורחב 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:

                       מדדי תפוקה
 תכנית עבודה בית ספרית

 בחינוך הרגיל מאתגריםמידים היישמו תכנית עבודה מערכתית לשילוב, הכלה וקידום תלבהם בתי הספר  מספר 
 ולהפחתתבמסגרת החינוך הרגיל  מאתגריםמענים הולמים לשילוב התלמידים ה יתנובהם נבתי הספר  מספר 

 אחוז התלמידים שהופנו לוועדות 
 

 בנייה ויישום של תכנית התערבות אישית 
 ות עבור התלמידים שו תכניות התערביאת כלל התלמידים בתחילת השנה וגבבהם מיפו בתי הספר  מספר

 ובעלי הלקויות (לקויות למידה וקשיי התנהגות) מאתגריםה
 תפו את התלמיד והוריו בשלבים השונים של בניית תכנית ההתערבות ויישומהישבהם בתי הספר  מספר 

 את תכנית ההתערבות של התלמיד במהלך השנה בהתאם להערכה המחודשת עדכנובהם בתי הספר  מספר 
 

 צוות רב מקצועי 

 הצוות הרב מקצועי לפחות אחת לחודשתכנס בהם הבתי הספר  מספר 
 הצוות הרב מקצועי המורחב לפחות פעמיים בשנה בהם התכנס בתי הספר  מספר 
 המפקח הכולל בשלב מיצוי התהליכים לפני ההפניה לוועדת שילובמעורב בהם בתי הספר  מספר 

 

 פיתוח מקצועי/כנסים/השתלמויות
 תלמו נציגים מהצוות בתחום של הכלה וקידום תלמידים מתקשים בחינוך הרגילשבהם הבתי הספר  מספר 
 יסדו מסגרות זמן קבועות ל"הצגת מקרים" בפני כלל המורים בליווי דיוןיבהם בתי הספר  מספר 
  תהליכי למידה בית ספריים שיטתיים להרחבת הידע של הצוות החינוכי להכלת  ותקיימבהם הבתי הספר  מספר

  התלמידים 
 

 להרחבה:

 לרשות מנהלי בתי הספר והמפקחים הועמדו חומרים פדגוגיים לקידום הטמעת היעד ויישומו בבתי הספר  
  באתר המינהל הפדגוגי 

 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
 יסודי במינהל הפדגוגי      לחינוך' א לאגף 

 לשפ"י  במינהל הפדגוגי 
 לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 

 
 

 
 חזרה לתוכן העניינים 
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  מאתגרים תלמידים וקידום איתור
 ביישובים בהם פועל "שח"ר" )רווחה חינוכית, שיקום שכונות וביקור סדיר(            

 
 :ב מטרה

 החברתיים הפערים צמצוםלובאיכות החינוכית ו בהישגים שיפורלהמצוינות,  לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 : 2 ב יעד
 והרחבת יכולת ההכלה פערים צמצום 
 

 המשימה:

  ולצמצום פערים לימודיים וחברתיים  מאתגריםהפעלת תכניות לאיתור, לטיפול, לקידום תלמידים 
 

 האוכלוסייה:
 שיי מרקע סוציו אקונומי נמוך או בסכנת נשירה סמויה או גלויה או עם קו' -מכיתות א' מאתגרים תלמידים

 הסתגלות לבית הספר 
  בהם מופעל תקציב רווחה חינוכית ושיקום שכונות 10 – 5בתי ספר במדד טיפוח 

 
 פעולות וכיוונים אפשריים:

  מרקע סוציו אקונומי נמוך או בסכנת נשירה סמויה או גלויה או עם קשיי הסתגלות  מאתגריםאיתור תלמידים
 בית הספרמסגרות ל
  בביה"ס תוך ציון החוזקות והקשיים שלהם בתחום  מאתגריםחד מהתלמידים הכולל של כל אפרופיל יצירת

 ובהיבטים נוספים הלימודי, החברתי, המשפחתי
 בתחום הלימודי והחברתי, כיחידים וכקבוצות, בבית הספר  מאתגריםבניית תכנית שתיתן מענה לתלמידים ה

 פערים שנוצרולצמצם ה כמנוףובקהילה, על מנת להמשיך ולטפח את החוזקות שלהם 
 הפעלת התכנית תוך שיתוף המחנך, היועץ, התלמיד, משפחתו ושותפי התפקיד בקהילה 
 קב"ס וגורמים (במידת הצורך) עו"ס ,קיום מפגשי צוות רב מקצועי הכולל: מנהל, מחנך, יועץ, פסיכולוג ,

הם ולעדכונה בהתאם התכנית שנקבעה עבור כל אחד מ לדיון בהתקדמות התלמידים, להערכת נוספיםרלוונטיים 
 להחלטות

  השתתפות בצוותי היגוי, רווחה ושיקום יישוביים לשם חשיבה, תכנון וליווי תכניות יישוביות שתיתנה מענה
  מאתגריםלצורכי ביה"ס ביחס לתלמידים ה

 
 :מרחב הגמישות

 ים בביה"סבהתאמה למאפיינים הייחודי בבניית התכנית רשיתוף הצוות החינוכי בבתי הספו מיפוי הצרכים 
 

 שעות הוראה בתחום: 
 מותנה באישור תקציבי( ביישובים בהם מופעל תקציב רווחה חינוכית ושיקום שכונות :( 

o ב' וכו')-(השעות הרגילות, השעות הפרטניות, שעות פיצול א' במסגרת השעות הבית ספריות  
o  תקבלות מהרווחה שעות אפקטיביות המ -במסגרת השעות התוספתיות הניתנות לתגבור שעות הליבה

 החינוכית או משיקום שכונות
o במסגרת שעות טיפול בפרט לתלמידים בעלי סכנת נשירה 
o (מועדוניות ומרכזי למידה) במסגרת השעות לטיפול ברצף היום בתוך בית הספר או בקהילה 
o (מל"א) במסגרת "שעות מרחב" לטיפול וללמידה פרטנית ובקבוצות קטנות 
o  חונכים תלמידים ("עוצמה לכל")במסגרת השעות בהן תלמידים 
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 :פיתוח מקצועי
  שעות בפיתוח מקצועי בהתאם למתווה המופעל ע"י אגף "שח"ר" 30מחנך אחד מביה"ס בהיקף של 
  במסגרת שעות אפקטיביות בתכניות ההתערבות של אגף "שח"ר" מאתגריםמורים המלמדים תלמידים 

 
 הדרכה: 

 חינוכית ושיקום שכונות   תינתן ביישובים בהם מופעל תקציב רווחה  
  תינתן באמצעות מפקחי "שח"ר" והקב"ס המחוזיים עפ"י התכנית הספציפית המופעלת בביה"ס 
  תתבצע ביום ובמשבצת זמן קבועים עליהם הוסכם במשותף כדי לאפשר הדרכה מסודרת וקבועה 

   
 : המנהל באחריות

 :טיים ובהםהרלוונ ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 עם קשיי  בסכנת נשירה סמויה או גלויה או איתור התלמידים המתקשים מרקע סוציו אקונומי נמוך או

 הסתגלות לבית הספר
 תלמידים מתקשים, מעקב ובקרה אחר יישומה בבית הספר ובקהילה עבודה לקידום ליווי תכנית ה 
  הובלת מפגשי צוות רב מקצועי 
 שיקום יישוביים לשם חשיבה, תכנון וליווי תכניות יישוביות שתיתנה מענה השתתפות בצוותי היגוי רווחה ו

 לצרכים שהוגדרו
   

 הערכה ובקרה בית ספריים:
  מאתגריםהתקדמות התלמידים ה לצורך בדיקת מידתקיום תהליכי הערכה  
  יםלקידום התלמידבחינת יעילות התכניות צורך עם מפעילי תכניות ההתערבות ל קבועיםקיום מפגשים 
 מאתגריםקיום פעולות בקרה על אופן ניצול השעות והתקציבים הייחודיים לאוכלוסיית התלמידים ה 

 
 אפשריים: ם למדדיםכיווני
  תהליכי למידה, הערכה ובקרה על תכניות פרטניות לתלמידים המשתתפים בתוכנית בתי הספר המקיימיםמספר  

  התלמידים המשתתפים בתוכנית חים על קידום במצבם הלימודי שלמדווהבתי הספר מספר  
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
 או תלמידים  מאתגריםבאיזו מידה תרמה תכנית ההתערבות לצמצום הפערים הלימודיים בקרב התלמידים ה

 באיזו מידה השתלבו התלמידים במסגרת הנורמטיבית? שעמדו לפני נשירה?
 ים השונים לרבות רב מקצועי לקידומו של התלמיד בהיבטבאיזו מידה תרמה העבודה המערכתית של הצוות ה

 החברתי?התחום הלימודי ו התחום
 שנתיתשהוגדרו בתכנית ה טרותלהשגת המ המנהל וצוותו באיזו מידה תרמו הפעולות שביצעו? 

  

   לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחי "שח"ר" במחוזות 
  לאגף "שח"ר" במינהל הפדגוגי 

  

 חבה ולהעשרהלאתרי אינטרנט, להר

 אגף שח"ר 
 

 
 
 
 
 
 חזרה לתוכן העניינים 
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 למגזרים דוברי השפה הערבית  -תכנית החומש  
 

 מטרה ב: 

 החברתיים הפערים ובאיכות החינוכית ולצמצום בהישגים , לשיפורהמצוינות לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 : 2 יעד ב

 הכלההיכולות  והרחבת צמצום פערים 
 

 האוכלוסייה: 

  במגזר דוברי השפה הערבית על כל גווני האוכלוסייה  יסודייםהתלמידי בתי הספר 
 

 משימה א':
 אות מבחני המיצ"ב והמבחנים בתוצם שיתבטא בעלייה הדרגתית ועקבית שיפור ההישגים הלימודיי

 הבינלאומיים
 

 :רייםפשא פעולות וכיוונים

 העשרת הידע למגוונות לחיזוק ו תכניות בליוויאנגלית במדעים ובמתמטיקה, ב, טיפוח המיומנויות בשפת אם
 בתחום

 תמיכה בתכנית התערבות, ליווי ובמיקוד שהוגדרו בבתי ספר בבתי ספר מאתגריםאבחון התלמידים ה 
  באמצעות קבוצות מיקוד של בתי ספר מצליחים ברמת ביה"ס הבודד והמגזר תרבות למידה מהצלחות טיפוח

 ללמידה  כמקור 
 מאתגריםהטמעתם בעבודה עם תלמידים תוך אבחון לאיתור ול כליםולמידה של  היכרות  
  בתי הספר צוותי תוך ליווי והנחיית איכותית הפדגוגיה הקידום  
 

 משימה ב': 

 האלימות והעשרת תרבות הפנאי  צמצום מימדי 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
  המיטבי אקליםה טיפוחבניית תכנית מערכתית יישובית לוקיום אח"מ, דיון אודות תוצאותיו  

 להעשרת תרבות הפנאי    רת מסגרות יחשיבה בשיתוף הקהילה ויצ 
  חלק פעיל עידוד הלומדים לקחתלוהפעלת תכניות יישוביות לחיזוק תנועות הנוער 

  
 שעות הוראה בתחום: 

  במסגרת השעות התוספתיות ,במסגרת השעות הפרטניות, במסגרת השעות הרגילהניצול זמן הלימוד 
 ובנוסף במסגרת שעות התגבור של החומש 

  
 פיתוח מקצועי:

  מורים ורכזים ישתתפו בקורסי פיתוח מקצועי בתחומי הדעת השונים בהתאם למתווה המקצועי בתחום 
 במסגרת תכנית ייעודית בפיתוח המקצועי הבית ספרי  ות בית הספר ישתלם צו 
 

 הדרכה: 

 הספר להתמקד -ביתבהם בחר הדרכות בית ספריות בתחומי הדעת ש 
 ליווי והנחייה במפגשי הדרכה מגזריים, מחוזיים וארציים 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:

 י הדעת השוניםקיום מיפויים בית ספריים ביחס למצב התלמידים בתחומ 
 קיום אח"מ, דיון אודות תוצאותיו והבניית צעדים מעשיים ליישום ההחלטות שיתקבלו 
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 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 התכנית  מינוי רכז פדגוגי שתפקידו להוביל עם הצוותים המקצועיים בבית הספר תכנית עבודה בהתאם ליעדי 
  מלווה מטעם תכנית החומש והרכז הפדגוגי או ההקצאת משבצת זמן קבועה במערכת למפגש עם המדריך 
  קיום תהליכי מעקב ובקרה על הפעלת התכנית והתקדמות התלמידים במסגרת קבוצות התגבור ברמת תלמיד 

  במסגרת התכניות שאושרו  שקיים מיפויי לתלמידים וכי התלמידים בעלי הצרכים הייחודים משתתפיםווידוא
 ע"י בית הספר והפיקוח הכולל  

 רכי התלמידים  ובניית קבוצות תגבור בהתאם למיפויים ולצ 
 ר מורים מתאימים: מומחים לתחום הדעת ובעלי ניסיון בהוראה פרטנית ובהכנה לבגרות ותיא 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:

 מדד אלימות ותוצאותיו נלקחו בחשבון בתכנית העבודהמספר בתי הספר שבהם הועבר שאלון לבדיקת אקלים ו 
  וניתנו מענים מתאימים מאתגריםמספר בתי הספר שבהם חל תהליך אבחון תלמידים 

 מגיעים התלמידיםאליהן פעלת מועצת תלמידים פעילה ומסגרות תנועות נוער מספר בתי ספר שבהם מו 
  חה"צ (אחרי יום הלימודים הפורמאלי)אבשעות מגוונת יש פעילות ללומדים מספר בתי ספר שבהם 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

  מידה חל שיפור באקלים הבית ספרי?באיזו 
 רכי התלמידים שאותרו?ובאיזו מידה נוצרו מענים לימודיים ייחודים לצ 

  להעלאת הישגי הלומדים? הפנאיבשעות באיזו  מידה תרמו מסגרות הלמידה המגוונות 
 

   ם יש לפנות:לפרטים נוספי
  למנהל אגף חינוך במגזר הערבי 
 למפקחים במחוזות 
  יסודי במינהל הפדגוגילמנהלת האגף לחינוך 

 לסגנית מנהלת המינהל הפדגוגי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 חזרה לתוכן העניינים 
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  לצמצום פעריםתכניות תוספתיות 
 

 ב: מטרה
 החברתיים הפערים ובאיכות החינוכית ולצמצום בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום ינוך תחתורמערכת הח 
 

 : 2 ב יעד

 והרחבת יכולת ההכלה פערים צמצום 
 

 המשימה: 
  ולצמצום פערים לימודיים וחברתיים  מאתגריםהפעלת תכניות תוספתיות לקידום תלמידים 

 
 הרציונל:

 הרגילה הלימודים לתכנית ות על ידי המשרד בבתיה"ס כתוספתהמופעל תכניות הן תוספתיות תכניות 

 עדת לאוכלוסיית תלמידים ייחודיתכל תכנית מיו 
 בתחום הלימודי או החברתי  -יות  תכנית מטרות ייחוד לכל 

 חיצוניים גופים בהן ומעורבים למידה של חומרי או אדם של כוח שעות, של נוספת בהקצאה מלוות התכניות 
 ידו על אושרו או החינוך למשרד הקשורים

 
 האוכלוסייה:

 ":מיל"ת"תכנית ב

  בכל המגזרים שאינם ביוח"אתלמידים בסיכון בכלל בתי הספר היסודיים 
  5-10בתי ספר במדד טיפוח 

 
 ":סחל"ב"תכנית ב
   בכל המגזרים כלל בתיה"ס היסודיים ביוח"א 
  :בתיה"ס העומדים בקריטריונים הבאים 

o יותר  גדולבתי ספר עם מספר תלמידים גודל בית הספר: עדיפות ל 
o תה גבוה יותר   יצפיפות תלמידים בכיתה: עדיפות לבתי ספר שממוצע התלמידים בכ 
o מדד טיפוח: עדיפות לבתי ספר שלהם תלמידים בעלי רקע סוציו אקונומי נמוך 

 
  ":קרב"תכנית ב

 עלי רקע סוציו אקונומי נמוךת  ברוף בתי ספר מרשויויכלל התלמידים ברחבי הארץ תוך מתן עדיפות לצ 


 שעות הוראה בתחום: 

  "ללמידה בקבוצות קטנות  שעות תוספתיות ניתנות כ -שעות תכנית "מיל"ת 
  "מסגרת ניתנות במסגרת שעות ההוראה שבהן סטודנטים פועלים עם תלמידים ב -שעות תכנית "סחל"ב

 הכיתתית
  "קרב"פעילויות שעות  .ש"ש) 3עות תכנית "קרב" (ניתנות כשעות תוספתיות במסגרת ש -שעות תכנית "קרב" 

 קום שעות התקן שנקבעו לבית  הספרלא יתבצעו על חשבון או במ
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 פעולות וכיוונים אפשריים:
 "מיל"ת"תכנית ב

 :למעןיפעל  מנהל בית ספר שבתכנית מיל"ת
 גרת מקצועות מהשעות יוקצו לקידום התלמידים במס 80% –מערכת שעות "מיל"ת" כך שלמעלה מ  בניית

 הליבה, והיתר ייועדו לפעילות העשרה במגוון נושאים לבחירה ובתחומי פיתוח והעצמה אישית 
 בחירת המורים שילמדו במסגרת תכנית "מיל"ת" תוך עדיפות למורים המלמדים בבית הספר 
  דמותם של לגבי התקדיאלוג בניית מנגנונים לקשר רציף בין מורי "מיל"ת" למורי בית הספר על מנת לבצע

 התלמידים
  ורי "מיל"ת" בתפיסה מערכתית הפעילות הפדגוגית של מבחינת 

  קיום קשר קבוע עם ההורים ועדכונם לגבי פעילות ילדם במסגרת התכנית 
 תחום ההזנה להטמעת תרבות האכילהתכנית ב שילוב 
 

 "סחל"ב"תכנית ב
 :מנהל בית הספר שביוח"א המעוניין בסטודנטים לשנה"ל הבאה

  במהלך חודש יוני את טופס הבקשה האינטרנטי שיועבר אליו על ידי המטהימלא 

 הרחבה של תכניות הלימודים עפ"י צורכי בית הספר העשרה ו בדגש על יהיווודא שתכנית הפעילות ואופייה י
   בהלימה להנחיות המשרדו
  מאתגריםינים או תלמידים מצטי 10 -תלמידים ולא יותר מ 6קבוצות קטנות שבהן לפחות ישבץ לסטודנט 

 בתחום שנבחר
 שבועות ברציפות  6שהפעילות של הסטודנט עם אותה קבוצת תלמידים תהיה מתמשכת ורציפה, לפחות  יוודא

 שבועות 12-ולא יותר מ
 מורה מנחה יצמיד לסטודנט 

 
 "קרב"תכנית ב

 :מעןיפעל ל "קרב"מנהל שבבית ספרו פועלת תכנית 
 התכנית לבית הספר: מטרותיה, יעדיה, אוכלוסיית היעד, הצגת  שיתוף הצוות הבית ספרי בשלבי הכנסת

 המדריכים ותפקידם 
  חלק מתכנית העבודה הבית ספרית  יהוו שבחירת תכניות בהלימה לחזון הבית ספרי 
 מודיםיבמערכת השעות כשעות תוספתיות המאריכות את יום הל "קרב"שעות  שיבוץ 

 קר"ברים והעשייה הייחודית והמגוונת בשיעורי "בניית סביבה לימודית שתשקף את מגוון התוצ  " 
 ל בית הספרההורים כחלק מצוות ההיגוי ש שיתוף 
  למאפיינים תות השונות והתאמתן יפן הטמעת התכניות בכוא להערכתסדית קיום ישיבות של ועדת ההיגוי המו

 הייחודיים של בית הספר
 

 :מרחב הגמישות
  התלמידים כפי שזוהו במיפויים צורכייות הנותנות מענה ל:  בחירת תכניות ופעילו"מיל"ת"תכנית  
  התלמידים צורכי: בחירת תחומי הפעילות של הסטודנטים בביה"ס תוך התאמה ל"סחל"ב"תכנית  
  נית הפעילות לחזון הבית ספרי, למטרות בית הספר ולתכ בהלימה המופעלות: בחירת התכניות "קרב"תכנית

 הנגזרת ממנו
 

 הדרכה: 
 "מטעם הגוף הזכיין יםהאזוריים או הרכזים היישוביי ידי ניתנת ע 

 האגף לחינוך יסודי  מלווה את המנחים מטעם הגוף הזכיין 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:
 (מיל"ת) מאתגריםקיום מפגשים קבועים עם מפעילי תכניות ההתערבות לבחינת יעילות התכניות לתלמידים ה 

 חינת אופן הטמעת התכניות בבתיה"סהמשרד לב קורים בבתיה"ס על ידי מדריכייקיום ב 
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  כיוונים למדדים אפשריים:
 פועלים עפ"י ההנחיות לאופן שילוב התכניות התוספתיותבהם בתי הספר  מספר 
 שיפרו  "סחל"ב"ו "מיל"ת"ת ומהתלמידים המשתתפים בתכני 90%מדווחים כי לפחות בהם בתי הספר  מספר

 ים)והחברתי הלימודיים( את הישגיהם
  הגיעו  "סחל"ב"ו "מיל"ת"ת ומהתלמידים המשתתפים בתוכני 70%מדווחים כי לפחות הבתי הספר מספר

 בשכבת הגיל להישגים הלימודיים הנדרשים
 

  הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 ?באיזו מידה תרמה העבודה המערכתית של הצוות הרב מקצועי לקידומו של התלמיד בהיבט הלימודי והחברתי 

 מיל"ת,  מאתגריםאיזו מידה תרמה התכנית התוספתית לצמצום הפערים הלימודיים בקרב התלמידים הב)
 סחל"ב)?

 ?(קרב) באיזו מידה התכנית מאפשרת לילדים להביא לידי ביטוי יכולות וכישורים בפריסה רחבה של תחומים 

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 

  הפדגוגי  לחינוך יסודי במינהלא' לאגף 
   ליחידה לתכניות משלימות למידה במינהל הפדגוגי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 חזרה לתוכן העניינים 
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 קליטת תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים 
 

 מטרה ב': 

  החברתיים הפערים יכות החינוכית ולצמצוםובא בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום מערכת החינוך תחתור 
  

 : 1 יעד ב
    שיפור ההישגים הלימודיים 

 

 כללי:
 :לתלמידים עולים יש להתייחס בשני אופנים 

o  הוראת השפה העברית כשפה שנייה (הקצאת שעות תקן) -תלמידים עולים חדשים 
o  קצאת שעות תקן לתכניות שיפור השפה והשלמת פערים במקצועות הלימוד (ה -תלמידים עולים ותיקים

 ייחודיות לעולים)
 

 האוכלוסייה:

 'ו' בכל בתי הספר היסודיים במגזר היהודי-תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים בכיתות א 
 

 המשימות לעולים חדשים:
 הקניית העברית כשפה שנייה לתלמידים עולים 
 שיפור השפה והשלמת פערים במקצועות הלימוד 

 
 ותיקים:המשימות לעולים 

  במטרה לשפר את השפה ולהשלים פערים במקצועות הלימוד  "משעולים"המשך ליווי באמצעות תכנית 
 השלמת פערים בשעות אחה"צלהפעלת מכרז חדש לתגבור לימודי ו 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 מבחינה ארגונית:

 כדי שיוקצו עבורו שעות  ,בדיקה שכל תלמיד עולה מוקלד במצבת התלמידים כעולה, בהתאם לקריטריונים 
  הנוסע" ממשרד הפנים למפקחי/מרכזי קליטת תלמידים עולים  שליחת  אישור "תעודת בירור פרטים על

 במחוזות עבור כל תלמיד תושב חוזר כדי שהשעות יוקצו עבורו
  שליחת מערכות שעות עבור השעות הייחודיות המוקצות לתלמידים עולים לאישור מפקחי/מרכזי קליטת

 למידים עולים במחוזת
 אגרת חינוך" שהגיע לביה"ס לתלמידים עולים זכאים בהתאם לקריטריונים-העברת תשלום "סל קליטה 
 

 מבחינה פדגוגית:
  חשיפת צוות בית הספר לסטנדרטים של קליטת תלמידים עולים במערכת החינוך והיערכות בתיה"ס הקולטים

 בהתאם 
 הקצאת זמן להנחיה מקצועיתלשיבוץ מורים מתאימים, לה, הקצאת שעות לתלמידים עולים לרכישת השפ 
  מעקב אחר התקדמותם של העולים בלימודים: העברת מבדקי "מדף" לבחינת יכולת ההשתלבות במקצועות

 הלימוד בכיתות
 מעקב אחר השתלבותו של התלמיד העולה בעזרת תיק תלמיד עולה 

 תושב חוזר מעקב אחר השתלבותו של התלמיד התושב החוזר בעזרת תיק 
  הפעלת תכנית "משעולים" לתלמידים אשר סיימו את שלב רכישת השפה הבסיסי ועברו בהצלחה את מבדקי

 "המדף" אבל עדיין זקוקים לסיוע לימודי
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 לתלמידים עולים מתוך מגוון התכניות הקיימות, בדגש על: בחירת התכניות המתאימות 
o עוליםשיפור השפה והרחבת אוצר מילים של התלמידים ה 
o שיפור אסטרטגיות הלמידה במקצועות הלימוד 
o השלמת פערים במקצועות הלימוד 

  לתלמידים עולים חדשים הלומדים עברית כשפה שנייה יש להקצות את השעות ולהכין מערכת בהתאם לתכנית
 הלימודים ובעזרת חומרי הלימוד המתאימים

 
 

 שעות הוראה בתחום:

 ש"ש לתלמיד עולה אחד בביה"ס בהתאם לקריטריונים  6ום של לתלמידים עולים חדשים:  הפעלת מינימ
 המתפרסמים בחוזר מנכ"ל

  ש"ש לתכנית "משעולים" בהתאם לקריטריונים המפורסמים בחוזר מנכ"ל,  2לתלמידים עולים ותיקים:  הפעלת
 תלמידים שילמדו בשעות קצה 5מינימום 

 
 פיתוח מקצועי:

 מתווה לפיתוח מקצועי למורים המלמדים תלמידים עולים במסגרת ה 
  למורים שבכיתתם לומדים גם תלמידים עולים במסגרת המתווה לפיתוח מקצועי 

   להעשרה: הרצאות מצולמות באתר קליטת תלמידים עולים 
 

 הדרכה:
 מדריכי אגף קליטת תלמידים עולים, בהתאם לצורך 

 יש להקצות למורים זמן לקבלת ההנחיה 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, צועימק דיאלוג לנהל
  רישום התלמידים כעולים במצבת התלמידיםבדיקת 
 בדיקת הקצאת השעות לתלמידים עולים, בניית מערכת אישית, הקצאת מורה מתאים ומקום ללמידה 

 קליטת  ליווי תכנית העבודה לתלמידים עולים, מעקב ובקרה אחר יישומה תוך דיאלוג עם מפקחי/מרכזי
 תלמידים עולים במחוזות

 בדיקת קבלת כספי סל קליטה/אגרת חינוך לתלמידים עולים 

 הבטחת ההיכרות של צוות ביה"ס עם תרבויות ארצות לליווי והטמעת הסטנדרטים לקליטת תלמידים עולים ו
 המוצא

 ליווי התמודדות עם האתגרים הפדגוגיים בעבודה עם תלמידים עולים 

 הליך החינוכישיתופם של ההורים בת 
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 הערכה ובקרה בית ספריים:
    בית הספר מקיים פעולות בקרה על ניצול אפקטיבי של השעות 

  בית הספר מקיים מעקב אחר ההתקדמות של התלמידים העולים בשפה העברית הכתובה והדבורה בעזרת תיק
 תלמיד עולה ותיק תלמיד תושב חוזר 

 ל התלמידים העולים בית הספר בוחן את אופי השתלבותם החברתית ש 
   בית הספר מעביר לתלמידים העולים מבדקי "מדף" לבחינת יכולת השתלבותם במקצועות הלימוד בכיתות 
 

 כיוונים למדדים אפשריים: 

 בתי הספר בהם הוקצו כראוי השעות שהועברו לתלמידים העולים  מספר 
 ה בשליטה בשפה העברית כשפה שנייה  מספר בתי הספר בהם ציוני העולים מצביעים על כך שחלה התקדמות רב 

  המדווחים כי התלמידים העולים משתלבים חברתית במידה רבה בתי הספר מספר  
  מספר בתי הספר בהם, בהתאם לתוצאות מבדקי "המדף", שולבו התלמידים העולים במקצועות הלימוד בכיתות 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 נית/הקבוצתית עם העולים להשתלבותם החברתית?באיזו מידה תרמה העבודה הפרט 
  העבודה הפרטנית והקבוצתית את תחושת המסוגלות של התלמידים ובאיזו מידה תרמה  חיזקהבאיזו מידה

 לשילובם במקצועות הלימוד בכיתות?
 להשגת המטרות שהוגדרו בתכנית השנתית? המנהל וצוותו באיזו מידה תרמו הפעולות שביצעו 
 

 ם יש לפנות:  לפרטים נוספי
 למפקחי/מדריכי/מרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות 
 לאגף לקליטת תלמידים עולים במינהל הפדגוגי 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
 אגף קליטת תלמידים עולים  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 חזרה לתוכן העניינים 
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 21-תקשוב מערכת החינוך והתאמתה למאה ה
 

  :ג מטרה

  ה המשתנים של מדינת ישראלצורכיהפרט ואת  צורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את 
 

 : 1ג יעד
 21-התאמת מערכת החינוך למאה ה 
 

 המשימה:

 היסודיים י הספרקידום התקשוב בבת 
 

 האוכלוסייה:
 'ו' בכל בתי הספר היסודיים בכל המגזרים-כיתות א 

  
 מרכיבים מרכזיים:

 הטמעה ויישום של סביבות מתוקשבות להוראה ולמידה הנתמכות בטכנולוגיית ה-ICT  לשם קידום פדגוגיה
 למורים ולתלמידים 21 -הקניית אוריינות המאה הלמיטבית ו

  על חמישה מרכיבים מרכזיים:יישום התכנית מבוסס 
o בית הספר  תכנית עבודה כוללת המשלבת את התפיסה החינוכית והארגונית של 
o  הקניית מיומנויות תקשוב ושילובן בתהליכי הלמידה, ההוראה והערכה  –ית דיגיטללמידה ותרגול בסביבה 
o שימוש בטכנולוגיית ה-ICT ארגוני)-לניהול מידע בית ספרי (כלי לניהול פדגוגי ומנהלי 
o  קיומו של פורטל בית ספרי כחלק מסביבה מקוונת ליישום מסגרות ללמידה שיתופית ברשת עם קהילת בית

 הספר (הורים, מורים, תלמידים) ועם עמיתים מבתי ספר שונים בארץ ובחו"ל 
o ברשת  ומוגנות אתית להתנהגותספרית לקידום מודעות התלמידים -יישום תכנית בית 

 
 

    פיתוח מקצועי:
 ) "ש') 40למנהלים באמצעות מכון "אבני ראשה 
 ) ש'  60למדריכי אשכול X 3 (שנים 
  ) ש' בכל אחת מהשנתיים הבאות) 30-ש' בשנה הראשונה ו 60למדריכים בתחומי הדעת 
  ש' בכל אחת מהשנתיים הבאות) 30-ש' בשנה הראשונה ו 60( –לרכז תקשוב 
  ש') 30( ה במסגרת הפיתוח המקצועי הבית ספרי בשנה הראשונהנכנס לתכנית, לצוות הבית ספרי 
 'ש') 30בשילוב  תקשוב ( -ו' במסגרת הפיתוח המקצועי בתחום הדעת -למורי א 
 תקשוב משולב יהיה שבתכנית הספר מבתי הדעת בתחומי התפקידים ובעלי המורים של המקצועי הפיתוח 

  
 הדרכה:

  אשכול"הדרכת מנהלים ורכזי תקשוב באמצעות מדריכי" 
  הדרכת מורים באמצעות מדריכי תחומי הדעת ורכזי התקשוב 
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 רכז התקשוב ומדריך האשכול: באחריות מנהל בית הספר,
 שילובה בחזון הבית ספרי לו 21 -הכרת מדיניות המשרד להתאמת מערכת החינוך למאה ה 

 ) פיתוח תכנית לימודים בית ספרית רב שנתית משולבת טכנולוגיות מידע ותקשורתICT( 
 בסביבה החדשנית ובכלל זה הוראת מיומנויות התקשוב, אתיקה ומוגנות ברשתידום פעילויות ק 
  ברשת ולהבטחת המוגנות של הילדים בסביבה זו התנהלות למתן מענה חינוכי לסוגיות אתיות הקשורות 
  "יישום הוראות חוזר המנהל הכללי בנושא "רשתות חברתיות 
 כולל והמפעיל סביבות למידה מקוונות ותקשורת עם תלמידים והורים תוך פיתוח אתר בית ספרי פעיל ואיכותי ה

 הקפדה על כללי האתיקה
 בחירת מאגרי מידע מסוגים שונים והעמדתם לרשות המורים והתלמידים 
  קידום למידה שיתופית בין תלמידים בארץ בשפתם ועם תלמידים מחוץ לארץ בשפה זרה 
 

 היעד: פעולות מינהל מדע וטכנולוגיה לקידום
  פיתוח מקצועי של אנשי מטה, מפקחים, מדריכים, מנהלים, רכזי מקצוע ורכזי תקשוב בית ספריים, מורים

 ומורי מורים במוסדות האקדמיים להכשרת עו"ה ובמרכזי הפסג"ה 
 פיתוח מקצועי בית ספרי וליווי למנהלים, לבעלי תפקידים ולצוות בית הספר על פי המתווה לפיתוח מקצועי 
 תשתיות ליישום טכנולוגיית  התקנתICT להפעלת סביבות למידה מתוקשבות במוסדות החינוך 
  יים דיגיטלאפיון, הקמה והפעלה של סביבות למידה מתוקשבות ומאגרי תוכן לימודיים  
  משוב, בקרה ורפלקציה 

 
 פעולות האגף לחינוך יסודי לקידום הניהול הפדגוגי של סביבת למידה מתוקשבת:

 ניהול הפדגוגי של סביבת למידה מתוקשבת והטמעתםפיתוח כלים ל 
  הפעלה של תכנית , פיתוח ותוך הדגשת ההיבטים הפדגוגיים הכוללים המפקחים באמצעותליווי המהלכים

 חינוכית בית ספרית מערכתית לתפקוד הילדים בסביבה הטכנולוגית
 21-פרסום נהלים מותאמים לתפקוד בתי הספר במציאות הטכנולוגית במאה ה 

 
 :מרחב הגמישות

 התהליכים ולהפעלת בלמידה המחשב לשילוב ספרית הבית התכנית ליישום"ס ביה בחירת פי עלזמן  הקצאת 
 ברשת ואתית מוגנת להתנהלות החינוכיים

 
 הערכה ובקרה בית ספריים:

  תפוקות המרכזיות של התכניתביחס להפעלת בקרה 
 הפעלת תהליך הערכה באמצעות ראמ"ה 

  
  ים אפשריים:כיוונים למדד

  מספר תחומי הדעת בהם מיושמת התכנית בכל בית ספר 

   מספר המורים המשלבים תקשוב במקצועות ההוראה השונים 
  

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 בפרט? 21-באיזו מידה תרמה התכנית לקידום הפדגוגיה בכלל ולהקניית אוריינות המאה ה 
 י דעת שונים להעלאת ההישגים באותם תחומי הדעת? מידה תרם שילוב התקשוב בתחומ באיזו  

 

 לפרטים נוספים יש לפנות: 

 במחוזות הכוללים למפקחיםו למפקחי התקשוב 
 למפקחת הארצית לתקשוב במינהל מדע וטכנולוגיה 
  לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי א' לאגף 

 
  לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 אודות תכנית התקשוב - 21-התאמת מערכת החינוך למאה ה -  סביבות למידה חדשניות 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים       

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hadshaniyot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hadshaniyot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/HazonVerazional.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/computers/odot.htm
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 הערכה  תהליכי 
 לצורך קידום מקצועי של מורים ושל מנהלים

  
 :ג מטרה

  ה המשתנים של מדינת ישראלצורכיהפרט ואת  צורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את 
 

 : 1ג יעד

 21 -התאמת מערכת החינוך למאה ה  

 

 הרציונל:  
 איכות  אתהספר, ייטיבו -תהליכי הערכה שיטתיים, הוגנים ומעוגני ראיות ועדויות המהווים חלק מתרבות בית

 ההוראה וישפרו אותה
 

 המשימה:
  כמים לצורך קידום מקצועי של מורים ומנהליםתהליכי הערכה מעצבים ומס ה שלוהפעלפיתוח 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 ספרי בהקשר למשמעות ההערכה כחלק משיפור ההוראה ובית הספר-שיח בית 
 המאפיינים של קבוצה זו  אבחוןבחירת קבוצת המוערכים בכל מסגרת בית ספרית ו 

  הגדרת קשרי מעריך/מוערך במערכת המתוקשבת 
 דה שנתית להערכת עובדי הוראה: קביעת תאריכי צפייה, עריכת תצפיות, איסוף עדויות/ראיות בניית תכנית עבו 

 מתן משוב והזנת המערכת המתוקשבת בתוצאות 
 הנחייה ועידוד של עובדי ההוראה המוערכים לביצוע הערכה עצמית בתהליך 

 וח המקצועישימוש במרכיבי הערכה במסגרות הפיתלהכשרת מורי המורים והמדריכים לשילוב ו 
 

 ימי הכשרה והשתלמויות:
  חדשים המעריכים וה םהוותיקימעריכים ההכשרה במסגרת פיתוח מקצועי ארצי ומחוזי לאוכלוסיות  

 בעלי תפקידים  למפקחים, למנהלים ול - מיקוד במכלול המימדים הקשורים לתהליך הערכת עובדי ההוראה
 בהטמעת רפורמת "עוז לתמורה" 

 מקצועי בית ספרי, ליווי מורים, מפקח ומנהליו  הכשרה במסגרת פיתוח 

 למידה והכשרה במסגרת של אשכולות או חניכה של מנהלים/מפקחים ומנהלים 
 על פי בחירה, פתיחת מסגרות למידה למנהלים הקשורים לתהליך הערכת עובדי ההוראה 
 

 : , המפקחהמנהל באחריות
 :וונטיים ובהםהרל ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  למנהלים תחזוקת הידע ועדכונו ולהכשרת מותאמת  –בהכשרה מותאמת למנהלים ותיקים  סיוע -מפקחים

 )בתיאום עם המטהחדשים (
  ם דיון במשמעות ההערכה ובממצאי ההערכה ותהליך ההערכה, קיהובלת  -מנהלים ומפקחים 
  לבנותנתוני תהליכי ההערכה מדי שנה על מנת ההשתמעויות הנובעות מ ולמידה שלניתוח  –מנהלים ומפקחים 

 מותאמיםמסלולי התפתחות מקצועית 
  

 בקרה והערכה:

    תהליך ההערכה יהיה בסיס לשיפור איכות ההוראה/הניהול ולהגדרת היעדים לתכנית עבודת המנהל/המפקח 
 דוחות סטטוס תקופתיים 
 
 
 



 

   041 

 

 
 הכשרות:

  חוז קבוצת מנהלים חדשים אחת לפחות בכל מהכשרה של   

  אופק חדש"הערכה במסגרת רפורמת  יסודי בנושאהמפקחים בחינוך הכשרת"  
  ה במקצועות הבריאות "יועצות , עו –הכשרת מפקחים ובעלי תפקידים כמעריכים חדשים לאוכלוסיות ייעודיות 
 

 :הערכות
  מורים  12,000 תקיף  –הערכת עו"ה 

  יועצות  400 -כ תקיף –פיילוט  –הערכת יועצות 
 מנהלים  1100 תקיף  –רכת מנהלים הע 

  סגנים  450 -כ תקיף  –הערכת סגנים 
 

 קישור לאתר הערכת עובדי הוראה:
ahttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HaarachatOvdeyHora 
 

 : יש לפנות לפרטים נוספים
 מפקחים במחוזותל 

 ל "למנכ המשנה בלשכת ה"עו הערכתליחידה ל  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חזרה לתוכן העניינים 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HaarachatOvdeyHoraa
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HaarachatOvdeyHoraa
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 "אופק חדש"עובדי הוראה בשל  פיתוח מקצועי
 

 :ג מטרה

  ה המשתנים של מדינת ישראל צורכיהפרט ואת  צורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את 
 

 : 1ג יעד

 21-התאמת מערכת החינוך למאה ה 
 

 המשימה:

 מקצועי של עובדי ההוראה יתוח הכשרה, התמחות ופ 
 

 כללי:
 בדרגה, בהתאם להנחיות הבאות: לצורך קידום תורחב הגמישות בנושא הפיתוח המקצועי בשנה"ל הבאה

 120/180/210היקף השעות שירצה ללמוד בכל שנה מתוך סך השעות הנדרשות לקידום (עו"ה יוכל לבחור ב ( 
 (כדי לשמור על עקרון הלמידה לאורך החיים) 30 מינימום השעות בשנה יעמוד על 
  הבאההשעות לדרגה  60שעות מעל המתבקש בדרגה, תעבורנה  60עו"ה למד עד אם        
  כדי לאפשר בחירה של יותר מנושא אחד -שעות  30לעו"ה יוצעו מודולות שונות של  
 והמורה  הספר-יחליטו בדיאלוג משותף מנהל בית שבמסגרת הפיתוח המקצועי של המורה התחוםאו  על הנושא

   הספר ולמדיניות המערכת-תוך התייחסות לצורכי המורה, לצורכי בית
 

 הרציונל:

 ת מקצועית היא פיתוח מתמיד של הידע והמיומנויות המקצועיים לאורך שלבי הקריירה של עובד התפתחו
 ) כחלק מובנה בעבודתוLife Long Learning(  [1]הוראה

 ספריות. התפתחות זו -ספריות וחוץ בית-ההתפתחות מתרחשת במהלך התפקוד המקצועי, במסגרות פנים בית
 הפדגוגי ובתחום החינוכי והארגוני מתרחשת בתוך התפקידים ובין התפקידים, בתחומי הדעת, בתחומי הניהול 

  :הנחות היסוד הן 
  פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה ישפר את מעמדו ואיכות הוראתו של עו"ה 
 של התלמידים  שיפור תהליכי ההוראה של עו"ה ישפיע על איכות הלמידה 
 הספר-הרחבת הידע והשבחת הכישורים של המורים ישפיעו במידה רבה על איכות תפקודו של בית 

  מנהל/ת בתי הספר אחראי/ת ומוביל/ה את תהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה בבית ספרו בהתאם
למדיניות משרד החינוך, למטרות וליעדים הבית ספריים, לצורכיהם המקצועיים של המורים ובהלימה לשלבי 

 הקריירה המקצועיים שלהם 
 

 תשע"ד הנחיות הפיתוח המקצועי על רצף הקריירה בשנה"ל

 עשה באמצעות מערכת ממחושבת המכילה את כלל התכניות תוך קיום שיח מקדם בין יתכנון הפיתוח המקצועי י
 עובד ההוראה למנהל ביה"ס ובראייה תלת שנתית

  ,המערכת הממוחשבת מכילה את כלל התכניות לפיתוח מקצועי לתשע"ד, מידע אישי על כל עובד הוראה (דרגה
 מידע על "היסטוריית התכניות לפיתוח מקצועי"השכלה, תעודות, ותק) ו

 חל בחודש מאי ויסתיים בחודש יוני העובד ההוראה   תהליך מיפוי התכניות לפיתוח מקצועי ע"י  
  

https://legacy.education.gov.il/OWA/?ae=PreFormAction&a=Forward&t=IPM.Note&id=RgAAAACoONpV4bilRI7j9chg1lKiBwDvq8bX7NFnRbUgnRrTS%2fQ2AAABmeZHAAC1zpf7mwAMQ5NKGg0jkDr%2fAEf0%2fRQMAAAJ#_ftn1
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 התמחות וכניסה להוראה 

 או עו"ה מתמחה ישתתף בסדנת התמחות המתקיימת באחת המכללות האקדמיות לחינוך 
  אינן מוכרות לקידום מקצועי שכן בשנה זו המתמחה עדיין ללא האוניברסיטאות.השעות בשנת ההתמחות

 בהוראה      רישיון לעיסוק
 חדש בשנה הראשונה לכניסתו להוראה (בשנה שלאחר ההתמחות) ישתתף בקורס ייעודי למורים חדשים  עו"ה

ום שעות אלה מוכרות לקיד .אוניברסיטאותאו השעות באחת המכללות האקדמיות לחינוך 60בהיקף של 
 מקצועי, והן כוללות שילוב של ליווי אישי ומפגשים קבוצתיים

 השעות  120שעות החובה, מתוך  60-בנוסף עו"ה יוכל לבחור בהיקף השעות שירצה ללמוד בכל שנה מעבר ל
  30, כשמינימום השעות בשנה יעמוד על 1הנדרשות לקידום בדרגה 

  ה השעות לדרגה הבאהשעות מעל המתבקש בדרגה, תעבורנ 60עו"ה ילמד עד אם 
 

 פיתוח מקצועי בית ספרי 

  שעות בלבד. ניתן לקיימה  30תכנית פיתוח מקצועי לצוות בית הספר (השתלמות בית ספרית) תהיה בהיקף של
בנה בהלימה למאפיינים הייחודיים של צוות בית הספר, לצרכים שעלו בבית הספר יבכל שנה. התכנית ת

 יתובהתאם לתכנית הפעילות הבית ספר
 

 1-6פיתוח מקצועי לעו"ה בדרגות 

  השעות הנדרשות לקידום, כשמינימום  180/120עו"ה יוכל לבחור בהיקף השעות שירצה ללמוד בכל שנה, מתוך
  30השעות בשנה יעמוד על 

  שעות מעל המתבקש בדרגה, תעבורנה השעות לדרגה הבאה (להוציא שנת שבתון ולימודים  60עו"ה ילמד עד אם
 ושלישי, ואפשרות להשלמה במקרים חריגים)לתואר שני 



 בכתובת:  חוברת ההנחיות באתר אגף א' לפיתוח מקצועי -להרחבה 
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 7-9פיתוח מקצועי לעו"ה בדרגות גבוהות 

  עובדי הוראה בדרגות הגבוהות ילמדו במסגרת תהליכי למידה רפלקטיבית וחשיבה מחקרית, ביקורתית ברמה
 יה"סגבוהה בהקשר של תהליכי הלמידה, ההוראה והיישום בכיתה ובב

  1שלוש שנים מתוכן שנתיים במוסד האקדמי ושנה נוספת מתוך תכניות מתווה דרגות  הדרישה היאבכל דרגה 
 210התכנית הינה מודולרית, ועו"ה רשאי להחליט מתי ילמד והיכן, ובלבד שבתום שלוש שנים ילמד   .6עד 

לבחור בהיקף השעות שירצה ראה עובד ההושעות. בשנה הנוספת מתוך השלוש (שנתיים ילמד באקדמיה) יוכל 
 אום עם מנהל בית ספרויבת 1-6שעות מתוך מתווה דרגות  60

  שעות מעל המתבקש בדרגה, תעבורנה השעות לדרגה הבאה  60עו"ה ילמד עד אם 
  

 מתכונת הלמידה במוסד האקדמי: 

  שעות  30 ,עיוניותשעות  90שעות, מתוכן  150הלימודים במוסד האקדמי יתקיימו במהלך שנתיים בהיקף של
 45כתיבה של העבודה הנדרשת. בכל שנה תהיינה לחקירה ולשעות לתכנון,  30-ליווי אישי והנחיית עמיתים ו

 שעות לכתיבה ועיון 15-שעות ליווי ו 15שעות עיוניות, 

  9-7מתווה המדיניות ורשימת המוסדות האקדמיים לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה ב"אופק חדש" לדרגות 
 ורט באתר "אופק חדש" של המשרדמפ

 + (חצי דרגה), ילמדו לצורך קידום בדרגה מחצית משעות הפיתוח  8+-ו 6עובדי הוראה הנמצאים בדרגה שבין
 שעות 105המקצועי הנדרשות, קרי, 

  :ניתן לעיין במסמכי המדיניות ובהנחיות בכתובת הבאה 
 9.htm-9/mediniut7-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/PitoachMikzoei7 
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 סגני מנהלים ראשונים מכהנים

  להגדרת תפקידם ולמבנה משרתם ב"אופק חדש":ילמדו במסגרת תהליכי התפתחות ולמידה המותאמים 
 שעות התנסות)  10שעות בשנה (מתוכן  70"אופק חדש" או לתפקיד ילמד בהיקף של לבשנה ראשונה להצטרפות 

 

 סגני מנהלים שנה שנייה ואילך 

  שעות התנסות) 10שעות בשנה (מתוכן  40בשנה שנייה ואילך ילמד בהיקף של 

 שעות  30-שעות בשנה תכנית המיועדת לסגני מנהלים ו 40 :כניות לסגני מנהליםבהתאם להנחיות המחוזיות בת
 שעות בשנה 70סה"כ  .הכולל תכניות לפיתוח מקצועי בית ספרי 1-6ממתווה דרגות 

 


 :מרחב הגמישות

  מרחבי גמישות שונים קיימים כתפיסה במתווה ההתפתחות המקצועית 

  ,הכוונה של פיתוח מקצועי של המורים ועידוד פיתוחה של קהילה בנוסף הנהגתו המקצועית של המנהל בפיתוח
מקצועית לומדת המעצבת תרבות של דיאלוג מתמיד בין צורכי המורה כפרט לבין צורכי המערכת הבית ספרית 

 כמכלול
  ש' בכל שנה 30פיתוח מקצועי פנים בית ספרי בהיקף של 
 שונים ומותאמים  מסגרות למידה מגוונות ובאמצעות מתודולוגיות ומודליםב 

  פיתוח תרבות של קהילה מקצועית לומדת 

   רצונותיו, למקצועות שהוא להמסלול להתפתחותו המקצועית בהתאם לשאיפותיו ו שלהבנייה עם כל מורה
 ברמת התכנון וברמת הביצוע -בית הספר ולמדיניות משרד החינוך  צורכימלמד, לתפקידים שהוא מבצע, ל

 תהליכי ההתפתחות והלמידה הפנים בית ספרית בשיתוף צוות המורים  של יהולונ בחירה, תכנון, הובלה
 ובתהליך משתף המבוסס על איתור צרכים הן ברמה האישית והן ברמה הבית ספרית

  
 להרחבה:

    כני הפיתוח המקצועי וההנחיות באתר אגף א' לפיתוח מקצועי, בכתובת ותבות, יניתן לעיין במסמכי המדינ
 הבאה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda 

 לפרטים נוספים יש לפנות: 

 מפקחי הפיתוח המקצועי במחוזות ל 

 לעו"ה  תוח מקצועייאגף א' לפל 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda


 

   045 

 

  

 5 ספר-של מנהלי בתי פיתוח מקצועי 
 

 :מטרה ג

 החברתיים הפערים ולצמצום ובאיכות החינוכית בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום תחתור החינוך מערכת 
 

 : 1יעד ג
 ומקצועיות המנהל מעמד חיזוק  
 

 המשימה:

 י של מנהלי בתי ספרפיתוח מקצוע 
 

 :כללי
 שעות בכל שנה 70צועית בהיקף של התפתחות מקלמנהל בית ספר ב"אופק חדש"  נדרש ללמידה ו,  

  לשם כך ישתתף המנהל בשני תהליכים במקביל:
o שעות 30מפקח ומנהליו" בהיקף של "ה במסגרת 
o  כנית ארצית למנהלים חוזית או תתכנית מ –שעות, נתון לבחירתו של מנהל בית הספר  40בהיקף של  -לבחירה

 ב"אבני ראשה"
  ,של  בתהליך קבוצתי ישתתפומנהלים בראשית דרכם (שנה ראשונה או שניה בתפקיד) המקבלים הדרכה אישית

 שעות, בנוסף להדרכה אישית 40
 

 מסגרות התפתחות ולמידה:

 ( "30"המפקח ומנהליו )שעות 
במשרד  ולתכניות המובלות נושאים הקשורים לרפורמות במסגרת זו שהיא כאמור חובה על המנהלים, יילמדו

 ום של המחוז, בהלימה ליעדי המשרדהחינוך וכן נושאים על סדר הי
 

 ( 40תכניות בחירה מחוזיות )שעות 
לבחירת המנהלים יוצעו במחוזות נושאים שהנהלת המחוז החליטה להציב על סדר היום לשם פיתוח מקצועי של 

על  וההרשמה להם תיעשה ,הנושאים יפורסמו על ידי המפקחים על הפיתוח המקצועיעובדי ההוראה והמנהלים. 
 המחוז  במסגרת ידי מנהל/ת בית הספר

 
 ( "40תכניות בחירה ארציות ב"אבני ראשה )שעות 

כני ושיפורסמו באתר של מכון "אבני ראשה", יתקיימו ברחבי הארץ והן עוסקות בת 4X4התכניות הארציות של 
ניהולו ופיתוחו המקצועי, קהילה  ,לתפיסת תפקיד מנהל בית ספר: הוראה ולמידה, הנהגת צוות הליבה בהלימה

 מקצועית לומדת, פיתוח דרג הביניים, התמקדות ביחיד, ניהול מבוסס נתונים
 ל ידי המנהל/ת דרך האתר של המכוןההרשמה לתכניות תיעשה ע

 
כגון: מדריכים אישיים, מנהלים קולטים, מנהיגים  םלקראת תפקידיכמו כן יתקיימו תכניות ארציות למנהלים 

 שעות 40גם הן בהיקף של  –מערכתיים 
 

מכוונת לסייע למנהלים להתמודד עם אתגרים ש שעות בשנה  112בהיקף של  "צמרות"בנוסף תוצע גם תכנית 
 מיועדת למנהלים משנתם הרביעית בתפקיד והיא  ים בהובלת שינוי ושיפור בית ספרי,מורכב

 
 ערות:ה 

o שנים (באותה דרגה) 3-הל רק פעם בשעות תוכר למנ 30בהיקף של  תכנית פיתוח מקצועי בבית ספר 
o רלוונטיים נדרש אישור של המפקח על הפיתוח המקצועי במחוז. לימודים  ללימודי תואר שני ותואר שלישי

  ודת זכאות לתוארם ורק עם הצגת תעשעות (לשנתיים) בתום הלימודי 140אילו יוכרו לגמול בהיקף של 
 חזרה לתוכן העניינים 

� 

5
 בשיתוף המפקחים על הפיתוח המקצועי במחוזותו "אבני ראשה"באחריות  
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 אופק חדש
 

 :ג מטרה
 ישראל מדינת של המשתנים הצורכי ואת הפרט צורכי את תשרתויעילה,  אפקטיבית תהיה החינוך מערכת 
 

 :2ג יעד
 ארגונייםו פדגוגיים שינויים הטמעת 

 
 : רציונלה
 למידה -הוראה-כשינוי מעמיק בתהליכי חינוך "אופק חדש"דגוגי והארגוני של רפורמת מימוש הפוטנציאל הפ

 ידים, תפקודם, תחושותיהם ורווחתםובתפקוד בית הספר כארגון לצמצום פערים ולשיפור הישגי התלמ
 

 המשימה:

 " אופק  יצירת סינרגיה בין ארבעת הרכיבים שלבאמצעות  "אופק חדשהעמקת ההיבטים הפדגוגיים ברפורמת"
 : חדש"

o זמן תלמיד 
o זמן מורה 
o סגני המנהלים והמנהלים ה, הערכת עובדי ההורא  
o  פיתוח מקצועי  

 
 פעולות וכיוונים אפשריים:

  המתמקד בהיבטים הפדגוגיים והמציג הנחיות  "אופק חדש"יישום הוראות חוזר המנהל הכללי המשולב בנושא
נושא  השעות הפרטניות ושעות השהייה בבתי הספרלהפעלת ו "אופק חדש"להפעלת גני הילדים ברפורמת 

  הפיתוח המקצועי
  קידום תפקוד הכיתה ובית הספר כקהילת לומדים אכפתית תוך מימוש ההזדמנויות שבמשאב "השעות

 הפרטניות" 
 

 :מרחב הגמישות
  ,ף לחוזרי בכפו  הערכה-למידה-תהליכי הוראהארגון צוות, ארגון סביבת הלמידה וארגון לומדים, ארגון זמן

 המנהל הכללי 
 

 מדדים לבחינה ולדיון בית ספרי:

 אופק חדש" ערכי את המשקף ספרי בית חזון קיים" 
 למימושו תכניותה לבין החזון בין הלימה קיימת  
 ובנתוני הערכה פנים בית ספריים ם"באח, ב"במיצ שנבדקו השונים במדדים עקבי שיפור קיים 
 קודם קיימת התקדמות בהישגי התלמידים ובתפ 
  קיימת שביעות רצון כללית מבית הספר (שבאה לידי ביטוי בשאלונים ובסקרים שמועברים  להורים, למורים

 ולתלמידים)
 תלמיד לאור השעות הפרטניות -הורה-קיים שיפור עקבי בתחושת השייכות ובקשרי מורה 
 קיימת עלייה בתחושת סיפוק בעבודה ומימוש עצמי מקצועי 
 מקצועי לפיתוח ותבמסגר משתתפים המורים 
 מלמדים מורים" של וכן המקצועי הפיתוח במסגרות בנלמד המורים חדר שיתוף של ארגונית תרבות מתפתחת 

 "מורים
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 עדכונים:
 אם-בנושא מורה

 משרה, זכאית להפחית שעת עבודה  100%אם, המועסקת בהיקף של -"החל משנת הלימודים תשע"ב, מורה
יה אחת בשבוע ממכסת שעות עבודתה השבועיות בלי שיופחת שכרה או היקף פרונטלית אחת בשבוע ושעת שהי

להסכם  24משרתה. זכאות זו תבוא במקום הזכאות להפחית חצי שעה ביום משעות השהייה, כמפורט בסעיף 
אם המועסקת במשרה חלקית, -(להלן: 'ההסכם הכולל'). בטבלאות מבנה שבוע העבודה למורה 25.12.08מיום 

שעות שהייה. בנוסף, לאור הדברים, תידון בהמשך האפשרות, שלפיה  1.5אחת פרונטלית ונוספו  הופחתה שעה
אם בשעת שהייה נוספת מעבר למכסת שעות עבודתה השבועיות, לפי האמור לעיל, בתמורה -תועסק מורה

 לתשלום תוספת שכר". (מתוך ההסכם)
 

 בנושא השעות הפרטניות 

 חברתי ואינן באות במקום השעות שבמסגרת הליבה. -חינוכי-ב לימודיהשעות הפרטניות הן תוספת של משא
 ות במהלך יום הלימודיםהשעות הפרטניות יתקיימו כשעות אורך תוספתי

  תפקודם ורווחתם הלימודית והחברתית. כדי ליצור  ,התלמידיםכל השעות הפרטניות יוקדשו לקידום הישגי
 מודית וחברתית באופן שימנע תיוגגוון מבחינה לילמידת עמיתים נאותה על הרכב הקבוצות להיות מ

 לרשות המחנכים ערכת  ידי מחנכי הכיתות-קבוצתי תונחינה עלו השעות הפרטניות המוקצות לשיח אישי)
 "מפגשים מלב אל לב") 

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:

 במחוזות למפקחים 

 הפדגוגי במינהל יסודי לחינוךא'  לאגף 
 אופק חדש" על וממונה גוגיהפד המינהל פעולות למתאמת" 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 אופק חדש 

 בערבית( חדש אופק( 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 חזרה לתוכן העניינים 
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 ניהול עצמי
 

 :ג מטרה

 ישראל מדינת של המשתנים הצורכי ואת הפרט צורכי את ויעילה, תשרת אפקטיבית תהיה החינוך מערכת 
 

 :2ג יעד
 וארגוניים פדגוגיים שינויים הטמעת 

 
 המשימה:

 בבתי ספר ותיקים בניהול עצמי ת ההטמעהוהעמקבתי ספר חדשים בניהול עצמי הטמעת מודל הניהול העצמי ב 
בשנת הלימודים . כלל בתי הספר היסודיים הרשמיים במחוזות תל אביב וחיפהעם  המהלך החל בתשע"ב(

 )המחוזות שתשתשע"ד  יורחב המהלך לכל 
 

 :מטרות ספציפיות

  קידום מטרות החינוך   הרחבת האוטונומיה ומרחב הגמישות בבית הספר לצורך 
  קידום הישגים לימודיים, טיוב האקלים הבית ספרי והשבחת תרבות הניהול בבתי הספר 

   
 פעולות וכיוונים אפשריים:

 לתפישת הניהול העצמי, להבנת תהליך השינוי והערך שבצידו ת המנהיגות המובילהחשיפ 
  ומשמעותםתפעוליים  -הכלכליים יבטיםניהוליים ובה-מרחב הגמישות בהיבטים הפדגוגייםבירור   
   גיבוש תכנית להטמעת תרבות הניהול העצמי בבית הספר בהלימה למאפייני ביה"ס ולמודל הניהול העצמי 

  בדגש על:בניית תכנית עבודה מקושרת תקציב 
o ים העומדים לרשות ביה"ס לקידומםהגדרת יעדים וסדרי עדיפות פדגוגיים והקצאת מגוון המשאב 
o הצגת ל טרם פתיחת שנת הלימודיםמועדים: א.  2-ב בפני הוועדה המלווה הבית ספריתת הצגת התכני

 האופן שבו היא מתפתחת אודותלדיון  -פברואר –ינואר ב. בתכנית ודיון אודותיה, ה
  :שימוש מושכל במשאבים ובמרחבים גמישים לצורך 

o  משתניםמענה פדגוגי דינאמי ומיידי לצרכים 
o לבית הספר קידום תכניות ייחודיות 
o מימוש יוזמות מורים 
o פיתוח והעשרת הסביבה החינוכית לימודית 
o התקשרות עם נותני שירותים 

  גיבוש תכנית להגדלת תקציב בית הספר באמצעות יוזמות כלכליות וחיסכון מתוכנן בהוצאות התפעול לטובת
 פעילות פדגוגית

 
   ליווי, ייעוץ והדרכה בשנת ההטמעה:

 ע"י יועץ ארגוני מטעם מינהלת בתי"ס  מפגשים בשנה 12 -כ(בהיקף של צוותו ליה"ס וייעוץ ארגוני למנהל ב
 )בניהול עצמי

  שיינתנו ע"י יועץ כלכלי מטעם שעות שנתיות  20 (בהיקף של חדשים בניהול עצמילבתי הספר ה ןיינתייעוץ כלכלי
 המינהלת)

  הלים ברשות המקומית בשיתוף השתתפות בפורום המ"מים: מפגשי מנ –מפגשי למידה ברשות המקומית
 המפקח, מנהל אגף החינוך ויועץ מלווה של הרשות המקומית
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  מפגשי למידה: 
  בהתאם לסיכום חינוך ברשויות המקומיות  לקתמחלמנהלי בתי ספר, למפקחים ולמנהלי  -יום עיון טרום כניסה)

  עם המחוזות)
  חינוך   לקתמחמפקחים ולמנהלי במסגרת המחוז למנהלי בתי ספר, לכנס למידה  –כנס התנעה    
  הכשרה אינטנסיבית בתחילת שנת ההטמעה לעובדי המינהל  –הכשרה ייעודית למינהלנים ולמזכירות בביה"ס

 בביה"ס האחראיים על הנהלת החשבונות בשיתוף גוף הבקרה ברשות המקומית 
  הניהול העצמי לבחירה פישת תשל שעות קורס ניהול עצמי ללמידה ולהעמקה  30 -פיתוח מקצועי למנהלים

  או במסגרת הארצית  מחוזמסגרת המתוך מגוון המסגרות שיוצעו ב
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  קיום מפגשי חשיפה ושיתוף סגל ביה"ס וועד ההורים אודות הצטרפות בית הספר לניהול עצמי 
  עצמי בבית הספר  ניהול קידום תרבות 

 בתחילת שנת ההטמעה   –מסגרת זמן לעובדי המינהל בביה"ס להכשרה כלכלית  הקצאת 
    הצגת ספר הנהלים הרשותי לגורמים הרלוונטיים בבית הספר 

 קבלת סל תלמיד ומעקב אחר תקציב בית ספרי מאוזן 
 פעול לטובת הפדגוגיה הפניית משאבים לפדגוגיה לרבות תכנון פעולות לחיסכון בהוצאות הת 

   הובלת תהליך לכתיבת תכנית עבודה מקושרת תקציב והצגתה בפני הוועדה המלווה הבית ספרית 
  ,התלמידים של סגל המורים ושל שימוש מושכל במשאבים למיצוי הפוטנציאל של בית הספר 

 
   :6בתי הספר בניהול עצמיהגמישות למרחב 
כגון:  ,הגמישות מתבטאת במכלול היבטים .חלק ממגמה כללית יאהפר הבחירה והגמישות לבתי הסמרחב הגדלת 

הערכה, פיתוח מקצועי והדרכה -למידה-ארגון זמן הלמידה, ארגון לומדים, בחירת תכניות, שיטות ותהליכי הוראה
  ועוד. 

  הלמידה:שעות ייעוד  .א

 :ים הבאיםהמתנ"ה, בתנא המחייבות המופיעות בהנחיות הדת הלמישעו גמישות בייעוד 10% 
  יילמדו כל המקצועות הלימוד המחייבים 
  מעידים על עמידה בהישגים הנדרשים במקצוע בו מבקשים לעשות שינוי בית הספרהישגי 
  והתקבל אישור בוועדה המלווההתקיים דיאלוג עם מפקח בית הספר    

 תקציב בית ספרי ומרחב תפעולי    .ב

 וכן בהעברת התקציב משנה לשנה ד')אוטונומיה וגמישות בשימוש במשאבים ('סל תלמי 
  מרחב תפעולי לניהול התקציב הגמיש 
 יכולת להסיט ולנצל משאבים לטובת פעילות פדגוגית 
 "יוזמות כלכליות שנועדו להגדיל את "עוגת התקציב 

 (בהלימה לספר הנהלים הרשותי) העסקת כוח עזר 
 " הדרכה"המודל שעות הדרכה גמישות בבחירת היקף ותחום ההדרכה באמצעות 

  מדי שנהבית ספרי פנים שעות להפעלת פיתוח מקצועי  30-הכרה ב –מפגשי למידה  

 בחירת תכניות מתוך מאגר התכניות  .ג
 

 בשנת הלימודים תשע"ד יופעל פיילוט להרחבת הגמישות הפדגוגית בבתי ספר בניהול עצמי שייבחרו על ידי המחוזות
 

� 

6
על בסיס נתוני הערכה יעודכן הגמישות  מרחב תחלק ממגמה כלליהיא הגמישות הפדגוגית ניהולית לבתי הספר  הגדלת מרחב 

 שיתקבלו מהפיילוט שיופעל בשנה"ל תשע"ד בבתי ספר בניהול עצמי.
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 :              כיוונים למדדים אפשריים
                           היערכותהתארגנות והמת הבר

 מספר המנהלים "החדשים" בניהול עצמי שמשתתפים בקורס לניהול עצמי 
  מפגשים) 4המ"מים ללמידת עמיתים (לפחות  4מספר המנהלים המשתתפים באופן קבוע בפורום 
  מספר בתיה"ס שצרכו את משאב שירותי הייעוץ הארגוני והכלכלי 
 המזכירות השתתפו בהכשרה הייעודית לניהול העצמיש"ס שהמנהלנים או מספר בתיה 

 הטמעההברמת 

  מספר בתי הספר שבנו תכנית עבודה מקושרת תקציב 
  מספר בתיה"ס שהציגו תכנית עבודה מקושרת תקציב בפני הוועדה המלווה 

  (מעבר למה שהיה בעבר) מספר בתי הספר בהם הצוות שותף בקבלת החלטות 
  הספר בהם צוותי העבודה בבית הספר מקיימים תהליכי עבודה מבוססי תכנון, ביצוע ומתן דין מספר בתי

 וחשבון באופן מתמשך 
  מספר בתי הספר שבהם בעלי תפקידים נהנים מסמכות לניהול תקציב במסגרת אחריותם 
  10%-גבוה ממספר בתי הספר בהם נעשה חיסכון מתוכנן בהוצאות התפעול לטובת פעילות פדגוגית בשיעור  

 כתוצאה מיזמות כלכלית  5%-מספר בתי הספר בהם חל גידול בתקציב הבית ספרי בשיעור גבוה מ 
  מספר בתי הספר המעמיקים את שיתוף הפעולה עם ההורים, הקהילה והסביבה במכוונות למטרות בית הספר 

 
 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 חושת שביעות הרצון של הצוות לגבי יכולתו להשפיע על דרכו של בית באיזו מידה תרם הניהול העצמי לעלייה בת
 הספר? 

 ?באיזו מידה תרם הניהול העצמי להלימה גבוהה יותר בין סמכות לאחריות 

  הניהול העצמי להרחבת הדיאלוג בין מנהלי בתיה"ס לרשות המקומית ממישור של שיח תרם באיזו מידה
 חשיבה ויישום של מדיניות חינוך? מנהלתי ותקציבי למישורים של שותפות ב

 
 

 :לפנות יש נוספים לפרטים

 למפקחים במחוזות 
 לממונה המחוזית לניהול עצמי 
  למינהלת בתי ספר בניהול עצמי במינהל הפדגוגי 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 ציל"ה טרכטנברג – העשרה בתום יום הלימודים
 

 
 :ג מטרה

 ישראל מדינת של המשתנים הצורכי ואת הפרט צורכי את ויעילה, תשרת אפקטיבית תהיה החינוך מערכת 
 

 :2ג יעד

 וארגוניים פדגוגיים שינויים הטמעת 
 

 :המשימה

  טרכטנברגציל"ה "תכנית באמצעות העשרה בתום יום הלימודים"   
 

 :הרקע

 י"ג בטבת התשע"ב8.1.2012 מתאריך  4088ת ישראל מס' והחלטת ממשל ,  
 

 האוכלוסייה: 
  'בבתיה"ס המתוקצבים על ידי משרד החינוך ב -תלמידים בכיתות א ' 
 

 :עיוןהר

  העבודה שדורשות מרבית המשרות במשק לבין שעות הפעילות של המסגרות שאיפה להתאמה בין שעות
וך במציאת מסגרת הולמת בשעות שלאחר יום על מנת להקל על ההורים בנטל הכספי הכרהציבוריות לילדים 

 הלימודים.
 לימודי, העשרה, הזנה ההיבט התינתן העשרה בתום יום הלימודים בדגש על  ,לפיכך בהתאם להחלטה שהתקבלה

 ופעילות תלמידים והורים.
 

   סבסוד תכנית ציל"ה:

  1-3בשלושת האשכולות הנמוכים  (למ"ס הסבסוד יינתן(   
 

 פשריים:וכיוונים א פעולות

  ב' -א' ה' עבור תלמידים בכיתות -בימים א 16.00הפעלת תכנית להעשרה בתום יום הלימודים עד השעה   
  בכפוף להחלטות ממשלה -בבתיה"ס המתוקצבים על ידי משרד החינוך

 פעילויות התכנית תהיה בהלימה  ליעדי המשרד, הרשות וביה"ס ותאפשר: 
o ,תגבור, קידום מצוינות בהיבט הלימודי: טיפוח כישורי למידה 
o 'העשרה: פעילות העשרה בתחומי האומנויות, הספורט, החינוך הסביבתי, מעורבות חברתית וכד 
o הזנה 
o פעילויות הורים ותלמידים 
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 מודל ההפעלה

  כמופיע באתר המשרד "העשרה בתום יום הלימודים" "ציל"ה"כל המסגרות תפעלנה על פי מתווה 
 ישוביהבהפעלה עצמאית של או  ני המשרדיהמסגרות תופעלנה באמצעות זכי   
 

 :מרחב הגמישות
 יות העשרה, תחומי העשרה, מדריכיםבחירת תכנ 
 

 באחריות מנהל ביה"ס:
 התלמידים  כפי שזוהו במיפויים צורכיבחירת תכניות ופעילויות הנותנות מענה ל 

 ת הנגזרת ממנובחירת התכניות הנרכשות כך שיהיו בהלימה לחזון הבית ספרי ולתכנית הפעילו 
 בחירת תחומי הפעילות של המדריכים בתכנית 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 לאגף א' לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי 
 ליחידה לתכניות משלימות למידה במינהל הפדגוגי 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים         
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 חינוך משלב
  יישום תיקון חוק החינוך הממלכתי

 

 מטרה ג:

  ה המשתנים של מדינת ישראלצורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה יותר, תשרת את צורכי הפרט ואת 
 

 :2ג יעד
 הטמעת שינויים פדגוגיים וארגוניים 
 

 המשימה:

 "יישום תיקון לחוק "חינוך ממלכתי משלב 
תכנית הלימודים שלו לימודי יהדות מוגברים ושם דגש על עיסוק בזהות יהודית ועל חינוך ממלכתי המשלב ב

חינוך לפי תכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי משלב (מתוך: תיקון לחוק החינוך הממלכתי, התקבל בכנסת 
 )2008בשנת 

תלמידים שונים,  הבניית מסגרת לימודית ארגונית, פדגוגית חינוכית המאפשרת להכיל בתוכה באותו בית ספר
   בעלי מגוון זהויות יהודיות

  

 יה:יהאוכלוס
 'ט' בבתי ספר רשמיים-תלמידי כיתות א 

  

 מעיקרי הרעיון:
 חילוניים למסורתיים ולדתיים, לבנות, לבתי ספר המשלבים נועדו לאפשר מסגרת חינוכית משותפת לבנים ו

 יחודי לזהויות השונותהמקיימים אורח חיים דתי, חילוני ומסורתי, תוך מתן מענה י
  צוות בית הספר יהיה בעל זהויות דתיות מגוונות ויפעל לפיתוח תכנית השלמה שתכלול לימוד מקורות יהודיים

בהיקף רחב ובאופן מעמיק תוך שימת דגש על עיסוק בזהות יהודית ועל חינוך לערכי הסובלנות במורשת ישראל 
פי תיקון לחוק החינוך -כל חלקי העם בישראל ובתפוצות ( עלולקיום חיים משותפים וברית ייעוד וגורל בין 

 ) 2008הממלכתי, התקבל בכנסת בשנת 
  

 מטרות בית הספר המשלב:

 המבוססת על סובלנות ופלורליזם תוך חיזוק ההיכרות  לחבר בין חלקיו השונים של העם היהודי וליצור תרבות
 עם האחר והפחתת חששות, עימותים וניכור

 תלמידים לעצב את זהותם היהודית תוך כבוד לאורח חייהם מבית לסייע בידי ה 
 ציוני המבוסס על ערכים של קבלת האחר, היכרות עמו וניהול דיאלוג מתוך -תרבותי, יהודי-לטפח אקלים חינוכי

 כבוד הדדי 
  לפתח בקרב התלמידים זיקה והיכרות מעמיקה עם השקפת העולם היהודית ציונית מתוך כבוד והערכה 
 יר את ארון הספרים היהודי תוך חשיפה לגישות מחשבתיות, השפעות הדדיות וזיקות בין תרבות ישראל להכ

 לבין התרבות האנושית בכללה
 חברתיים שביהדות, -לטפח תלמיד ערכי, מוסרי, בעל מידות ומעורב בחברה, תוך הדגשת הערכים המוסריים

 קטיבית וגילויי אחריות ואכפתיות חיזוקם והנחלתם לדורות הבאים ומתוך מעורבות חברתית א
  לאפשר לתלמידים להכיר בכך שבמדינת ישראל הם מממשים את זכותם ואחריותם לקיים מדינה יהודית

 עצמאית ודמוקרטית תוך יצירת קשר להיסטוריה ולמקורות היהודיים
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 פעולות וכיוונים אפשריים:
  ספרית המשקפת את ערכי בית הספר המשלב פיתוח תכנית לימודים משלבת לצד תכנית פעילות חוץ בית

 בהתאם למתווה שיוצג בחוזר מנכ"ל
  ניסוח חזון המבטא את העקרונות של הקבלה והכבוד למסורת, לאמונות ולדעות עליהם חונכו התלמידים

 בבתיהם
 מביא לביטוי את היבטיו של החינוך הכתיבת תקנון המשקף במעשה את חזונו ואת ייחודו של בית הספר ו

 לבהמש
 פיתוח ועיצוב דרכי שיח בשיעורים ומחוצה להם המושתתות על העושר הרב במקורות היהודיים 
 מסגרות קהילה לומדת במעגלים שונים: תלמידים, מורים, הורים וקהילה  הבניית 
 העמקת החינוך המשלב בבית הספרלגיבוש הנהגת הורים הפועלת לקידום ו 
 נוך המשלבטיפוח סביבה לימודית המשקפת את ערכי החי 
 עיצוב דפוסי אורח חיים יהודי חווייתי באמצעות טקסים, קבלות שבת, חגים ומועדים, תפילות חגיגיות ועוד 
  באיזה אופןותתקיים תפילה אם גיבוש דרכים לקיום תפילה: בית הספר יהיה רשאי להקים בית כנסת ולהחליט 
 שנים  3במשך  השתתפות צוות בית הספר בפיתוח מקצועי בתחומי החינוך המשלב 
  מינוי רכז יהדות לבית הספר  

  

 כיוונים למדדים אפשריים:
 משקפת את ערכי המספר בתי הספר שפיתחו תכנית לימודים משלבת הכוללת תכנית פעילות חוץ בית ספרית ו

 בית הספר המשלב 
 חונכו  ןעליהת מספר בתי הספר שניסחו חזון המבטא את העקרונות של הקבלה והכבוד למסורת, לאמונות ולדעו

 התלמידים בבתיהם
 ביטוי ידי מביא להמספר בתי הספר שכתבו בתהליך משתף, תקנון המשקף את חזונו ואת ייחודו של בית הספר ו

 את היבטיו של החינוך המשלב
 מספר בתי הספר בהם מתקיים פיתוח מקצועי למורים בתחומי החינוך המשלב 

  

 :מוצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליונקודות 
  באיזו מידה אפשרו מסגרות הקהילה הלומדת לשותפים להביע את עמדתם ולהשפיע על אופן יישום החינוך

 המשלב? 
  טקסים, קבלות שבת, חגים ומועדים, תפילות חגיגיות  באיזו מידה תרמו דפוסי אורח חיים היהודי חווייתי)

 י ביטוי?ועוד) לאווירה המאפשרת לכלל התלמידים, המורים והקהילה לבוא ליד
  באיזו מידה תרם הדיאלוג המשתף בסוגיית התפילה להעלאת תחושת קבלה וכבוד הדדי לאמונות ודעות עליהם

 חונכו התלמידים?
  

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
  אופק חדש"למתאמת פעולות המינהל הפדגוגי וממונה על" 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים         
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 חטיבות צעירות
 

 מטרה ג'

  ישראלה המשתנים של מדינת צורכיהפרט ואת  צורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את 
 

 :2ג יעד

 וארגוניים פדגוגיים שינויים הטמעת 
 

 : המשימה

  חודית ואיכותית למידה ייוחיזוק החטיבות הצעירות כמסגרת חינוך  
 

 )5חוזר המנהל הכללי נ"ב /  ו(רא :הרעיון

  יצירת רצף חינוכי מתמשך החל מגן טרום חובה ובכיתות ההמשך של בית הספר על מאפשרת החטיבה הצעירה
 למידה והערכה למאפייני טווח הגילים וצרכיו-הוראה-ידי התאמת סביבת הלמידה ודרכי חינוך

ית על ידי אלמידה רב גיל מטפחתורית (תלב"ס) מבוססת על עקרונות הרצף החינוכי הפעלת תכנית לימודים בית ספ
 ופיתוח דרכי הוראה מגוונות  התאמת ארגון הזמן, ארגון הלומדים, ארגון התכנים, ארגון הצוות

 
 פעולות וכיוונים אפשריים:

 7/8 – 5ילדים בגילאי למידה ייחודית לו חט"צ כמסגרת חינוךלוות את הל  
 כי צוות החטיבה הצעירה מתפתח מקצועית בנושא: לוודא 

o  ה ראשונות לתפקידהשלוש השנים במסגרת המתווה המקצועי ב –מנהלת החטיבה הצעירה 
o  במסגרת פיתוח מקצועי מרוכז בקיץ –עובדי הוראה חדשים בחטיבה הצעירה 
o  התעדכנות מקצועית שוטפת 

 ובחטיבה חדשהה החטיבה מתנהלת שבה בחטיבה, חדשה בחטיבה - לצורך בהתאם הדרכה למפגשי זמן להקצות 
  שיקום יעד לה שנקבע

  ית אלמידה רב גילו פעולות לשיתוף הורים ואנשי רשות מקומית בנושא החטיבה הצעירה כמסגרת חינוךלקיים
 ודרכי הפעולה)  מעשיים (המשנה החינוכית, המטרותומקומה בהיבטים העיוניים וה 7/8 – 5י אלילדים בגיל

 
בכיתות א' בחטיבות הצעירות (וב' שבהן כיתות ב' הן במסגרת החטיבה הצעירה) משך הלימודים הוא כמו הערה: 

בכלל מערכת החינוך. השעות הניתנות לכיתה באשכולות המקצועות השונים הן על פי הטבלה במארז זה כשארגון 
 בודה בחטיבה הצעירה הזמן וארגון הלומדים במהלך יום הלימודים הוא דיפרנציאלי על פי תהליכי הע

 
 הדרכה

  ,הדרכה אינטנסיבית ניתנת לחטיבה צעירה חדשה ולחטיבה צעירה מאתגרת בתדירות שבין אחת לחודש ויותר
 במשך שנה ובמקרים מיוחדים שנתיים 

 הדרכה אקסטנסיבית ניתנת לחטיבות צעירות הפועלות משלוש שנים ומעלה. ההיקף נקבע בהתאם לצרכים 
 ם עם הפיקוח הכולל המתעוררים ובתיאו

 
 פיתוח מקצועי:

  3 -שעות להכשרת צוותים חדשים להוראה בחטיבות הצעירות וניהולן מתקיים ב 30קורס קיץ ארצי מרוכז בן 
 ימים מרוכזים בחודש אוגוסט ובשני מפגשים וירטואליים   

  בתנאי שיהיו מספיק שעות המתקיים לאורך שנת הלימודים במחוזות חיפה, מרכז ודרום (ו 30קורס ארצי בן
 בתפקיד ג'  –ב'  –למנהלות חטיבות צעירות שנה א'  נרשמים)

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:

 מפקחת ארצית על החט"צים באגף א' לחינוך יסודי 

 מפקחות רפרנטיות במחוזות 
 חזרה לתוכן העניינים 
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    חירום שעת 

 
 ה ג'מטר

  ישראל.ה המשתנים של מדינת צורכיהפרט ואת  צורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את 
 

 :2ג יעד
 טחונייםיוהתאמת המערכת לצרכים הב ארגוניים שינויים הטמעת 

 
 המשימה:

  היערכות מערכת החינוך לשעת חירום  

 
 האוכלוסייה:

 כלל בתי הספר היסודיים בארץ 

 
 :הפעולות ביסודי

 ביצוע תרגיל כניסה למרחב מוגן בתחילת חודש ספטמבר 
 אדמה בסוף ספטמבר ביצוע תרגיל רעידת 

 2014תרגיל כניסה למרחב המוגן בחודש מאי  -7 "מפנה השתתפות בתרגיל חירום לאומי "נקודת 
  ביצוע התרגיל בשלבים  -ארצי במתווה של ירי טילים   "ח"מוס"ביצוע תרגילי הכנה לקראת תרגיל

 2014ינואר  - 2013-דצמבר תלמידים בכיתה ייעשה במהלך חודשים כשה
  פברואר כשהתלמידים ב 24ע"ד ארצי במתווה של ירי טילים ביום שני, כד' באדר א' תש  "ח"מוס"ביצוע תרגיל

 בכיתה
 ספרי (צל"ח) במסגרת חדר מורים לתרחיש של ירי טילים-ביצוע תרגיל חשיבה (הדמייה) למטה החירום הבית-

 ארצי  "ח"מוס"עד למועד ביצוע תרגיל לץ מומ

 
 שעות הוראה בתחום:

  ג' לחינוך לחירום על ידי מחנכות הכיתות -שעות במהלך השנה בכיתות ב'  4הפעלת 
  שעות לכל כיתה  10לימוד תלמידי כיתות ה' בנושאי חינוך לחירום על ידי מדריכות של פיקוד העורף בהיקף של 

 
 פיתוח מקצועי:

 שעות בנושאי חינוך לחירום בבית הספר במסגרת חדר מורים על ידי  4ל בית הספר בהיקף של הכשרת כל סג
 כי פיקוד העורף (חברת אדיוסיסטם)מדרי

  מורים יוכשרו בכל בית ספר 2 -שעות  30הכשרת מגיש עזרה ראשונה בית ספרי בהיקף של 

 רשותי  "ח"מוס"על ידי קב"ט   - וליםענון לרכזי ביטחון בנושאי ביטחון, בטיחות, חירום וטיימפגש ר 
 שעות 60תיערך במהלך שנה אחת בלבד בהיקף של  –הכשרה בסיסית לרכז בטיחות וביטחון בית ספרי 

 .בפסג"ות, אם לא השתלם קודם לכן
 ם המנהל, הרכז וקב"ט הרשות עשה במשותף עית בפיתוח המקצועי של הרכז הבחירה

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:

 זותלמפקחים במחו 

  לאגף בכיר לביטחון, בטיחות והיערכות לשעת חירום 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 אודות שעת חירום 
 וכן העניינים חזרה לת      

 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(            
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/BitachonMosdotChinuch/ShaatCherum/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/BitachonMosdotChinuch/ShaatCherum/
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 חזרה לתוכן העניינים                                                                                                 
חזרה לתוכן העניינים )הראשי(                                                                                       

 'פרק ב
 הממלכתיים דתיים ספרהלבתי הנחיות נוספות 

  ראש מינהל החינוך הדתי, אברהם ליפשיץ –פתח דבר 

  וריאל הממלכתיים דתיים, א בתיה"סמפ"א ל –הקדמה

 עובדיה

 בתיה"ס הממלכתיים דתייםהנחיות נוספות ל: 

o .לכל  –"והעמידו תלמידם הרבה"  -1בזיקה ליעד א"

 אדם ישנה"

 וקהילהחמד 

 אמתתוהתכנית המ

o .אקלים מיטבי – 2בזיקה ליעד א 

o .ללמוד וללמד – 1בזיקה ליעד ב 
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 ראש מינהל החינוך הדתי, אברהם ליפשיץ  –פתח דבר 
 
 
 

בתפיסה כולן נכללות ההחמ"ד מספר משימות נוספות הנגזרות מן היעדים ו הציב לעצמו שנתיתבמסגרת התכנית ה
 של "בית חינוך כמשפחה".

"בית חינוך כמשפחה" הוא מטרת על המכוונת להטמעת אורח חיים המממש את תפיסת בית החינוך כמסגרת 
 כבנים.  -המחויבת לתלמידיה 

החינוכי, את אנשי המשק והעובדים, את ההורים, את הצוות  -"בית חינוך כמשפחה" מחבר את כל בני המשפחה 
 והבוגרים של בית החינוך, כי בית לא עוזבים...

"בית חינוך כמשפחה"  נועד לטפח בתי חינוך בהם האקלים ואורחות החיים יושתתו על ערכי המשפחה המיטבית 
 כמטאפורה וכדגם למעשה החינוכי.

 
 ה ליעדים של כלל מערכת החינוך:להלן המשימות העיקריות של החמ"ד הנמצאות בזיק

 העמקת החינוך הערכי - 1אדגשי החמ"ד במסגרת יעד  .א
  "והעמידו תלמידים הרבה" 
 "לכל אדם ישנה" 
  חמ"ד וקהילה 
  חמ"ד של חופש 
  (במסגרת התכנית המתואמת) מפתח הל"ב מתוך אמונה 

 
 עיצוב אקלים חינוכי מיטבי - 2אדגשי החמ"ד במסגרת יעד  .ב
 לאומית פיתוח זהות דתית 
 דיאלוג מיטבי 
 מיצוי סגולותיו של התלמיד 
 אחדות, השתייכות וחסד 
  מוגנות ובטיחות, סביבת איכות 
 (במסגרת התכנית המתואמת) קידום אקלים מיטבי 

 
 שיפור ההישגים הלימודיים - 1בדגשי החמ"ד במסגרת יעד  .ג

 ללמוד וללמד 
 

 
 צון מחוללת את היכולת..."הרב זצ"ל כתב:" ידיעה ברורה מחוללת את הרצון. גבורת הר

ידיעת היעד והמשימה באופן ברור כשכל הצוות החינוכי והמנהלי שותפים לכך, משפיעה על הרצון ועל הלך הרוח של 
 המשפחה כולה.

 
 בתפילה גדולה ובענווה ניגש למלאכת קודש זו.

 
 ברכת הצלחה רבה בעבודת הקודש

 אברהם 

 

 

 

 

 

 חזרה לתוכן העניינים 



 

   061 

 

 

 המפקח הארצי על בתי הספר היסודיים בחמ"ד - הקדמה

 
 למנהלי בתי הספר היסודיים ולמפקחים בחמ"ד  

 

 בחכמ"ה ייבנה בית חינוך 
 

 בית הספר היסודי הוא, כפי ששמו מעיד עליו, היסוד שעליו ייבנה הבניין החינוכי כולו.

בבית הספר הן ללא ספק שנים משמעותיות בגידולו ובהתפתחותו, ויש להן  השנים הראשונות שבהן התלמיד מתחנך

 השלכה רבה על המשך התפתחותו בעתיד. 

 

בית הספר שהוא "בית חינוך" מתאפיין בכך שיש בו מכוונות ברורה לחינוך, כלומר: לבניית אישיותם של התלמידים, 

נית ומשמעותית המותאמת לטבעה ולמגמותיה של מידותיהם, יראת השמיים שלהם והשקפת עולמם תוך למידה רצי

 האומה הישראלית כולה.

 

איכותם הטובה של כל אלו תתקיים אם תשרה בבית הספר אווירה של אהבה ויתקיימו יחס אישי חם, אמון, 

הקשבה, שמחה, ביטחון וסבלנות אשר יבטיחו את הרגשתם הטובה של התלמידים, את הערכתם לבית הספר 

 יותם פנויים לבניין אישיותם וללמידה משמעותית.ולמוריהם ואת ה

 

בתי החינוך של החמ"ד מחנכים לאורה של תורת ישראל ולאורם של אבות ואימהות האומה אשר מסמנים את הדרך 

 לבניהם, יחד עם שותפות מלאה ליעדי מערכת החינוך כולה.

 

 ושו של החזון המתואר לעיל.ההנחיות המפורטות להלן מיועדות לסייע בידי צוותי בתי החינוך למימ

 

 בהצלחה תוך הטבעת החותם הייחודי של בית החינוך שלכם.ליישמן אנו בטוחים שתדעו 

 

 

 בברכת הצלחה לכולנו

 
 אוריאל עובדיה

 המפקח הארצי על בתיה"ס היסודיים בחמ"ד

 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 הנוספות לבתי הספר בחינוך הדתיפירוט ההנחיות 
 

 

 תפילה בבית הספר הממלכתי דתי 
 

 מטרה א:

 וחברתיים דמוקרטיים, יהודיים, ציוניים לערכים החינוך את תחזק החינוך מערכת 
 

 :1יעד א
 העמקת החינוך הערכי 

 

 :ההמשימ

 התפילה כדרך חיים בחינוך הממלכתי דתי 
 חמ"ד קיום מצוות  בבתי הספר של החינוך לאמונה ול 

 
 האוכלוסייה:

 כל תלמידי בתי הספר הממלכתיים דתיים 
 

  :הפעולות וכיווני פעולה אפשריים

  בכל בוקרלהקפיד על הקצאת זמן ייחודי לתפילת שחרית יש 
  להשגחה ולדוגמה אישית נוכחות מורית במהלך התפילה ללווי ,חשוב להקפיד על 

 מידי יום, בתום התפילהכה יומיתרצוי לקיים לימוד הילכות תפילה ולימוד הל , 
 ממות רוח ולחוויה רוחניתחשוב לשלב שירה במהלך התפילה להתרו 

  תפילת על אפשרות שילוב יש לתת את הדעת  "אופק חדש"בבתי הספר הפועלים במסגרת יום לימודים ארוך ו
 מנחה

 
 הערכה ובקרה:

 יום תפילת בוקר באופן סדיר וקבועק 
 עמד התפילההתנהגות התואמים את מ קיום הרגלי 
 נוכחות מורה במהלך התפילה 

 

 כיוונים למדדים אפשריים:
 ם מתקיימת תפילת שחרית מידי בוקרמספר בתי הספר בה 
 ר בהם מתקיימת שירה במהלך התפילהמספר בתי הספ 
 מת למידת הלכה יומית לאחר התפילהמספר בתי ספר בהם מתקיי   

 תפילת מנחה המקיימים "אופק חדש"מספר בתי ספר ב 
  

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 יסודיים בחמ"ד במינהל לחינוך דתילמפקח הארצי על בתי הספר ה 

  

 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים
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 "לכל אדם ישנה" -"והעמידו תלמידים הרבה" 
 

 מטרה א:

 רטיים וחברתייםמערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוק 
 

 : 1יעד א

 העמקת החינוך הערכי 
 

 :המשימות

  "פיתוח זהות תורנית ציונית שתפתח הזדהות עם מטרות החמ"ד והמשך למידה  -"והעמידו תלמידים הרבה
 במסגרות החינוך הדתיות לאומיות

  "גרות  החמ"דטיפול במעברים בין כל  שלבי החינוך באופן שיאפשר ללומדים להשתלב במס -"לכל אדם ישנה 
 

 האוכלוסייה:

   כל תלמידי בתי הספר היסודיים הממלכתיים דתיים 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 יצירת מסלולים בית ספריים למתן מענה מיטבי לכל גווני האוכלוסייה הדתית לאומית בתוך בתי הספר 
 מעברים וטיוב רצף הלמידה יצירת מנגנון מובנה ורציף של מפגשים סדירים בין מוסדות החינוך לשיח אודות 
 5-מיפוי צפי נשירת תלמידים מחמ"ד ובניית תכנית ממוקדת (בעיקר במוסדות בהם אחוז הנשירה גבוה מ( 

 

 שעות הוראה בתחום:

  בזמנים ייחודיים שייקבעו על ידי צוות ביה"ס והמסגרות השונות ברצף החינוכיו קיימותהבמסגרת השעות 
 

 הדרכה:
  ס השוטפת הניתנת ע"י מדריכי החמ"ד המגיעים לביהתינתן במסגרת ההדרכה" 
 וך הכנסת ההתאמות הנדרשות לביה"סתינתן בהתאם לתכנים שיקבעו ע"י החמ"ד ת 
 ף כדי לאפשר הדרכה מסודרת וקבועהתתבצע ביום ובמשבצת זמן קבועים עליהם הוסכם במשות 

 

 הערכה ובקרה בית ספריים:
 םמשוב והערכה בזמנים קבועי ,ים מיפוי המצבקיום תהליכי למידה, הערכה ובקרה הכולל  
 וש המשימה בהתאם לפעולות שהוגדרוקיום הערכה לבדיקת ההתקדמות בתהליך הנדרש למימ 
 ניתוח תוצאות ההערכה ושימוש בו כבסיס לשיפור מתמשך בתכניות העבודה הכיתתיות ובתכנית הבית ספרית 

 

 כיוונים למדדים אפשריים:
 כנית שתיתן מענה לצורכי התלמידיםחינוכיים שברשותם ובנו ת-ת הצרכים התורנייםמספר בתי הספר שמיפו א 
 הגדילו את מספר תלמידיהם בהתמדהמספר בתי ספר שקלטו את מגוון ילדי החינוך הדתי ו 
  באמצעות מסגרות ומנגנונים רציפיםמספר בתי ספר שקיימו שיח לטיוב הרצף החינוכי והמעברים בין המסגרות 

 

 ון במפגש מפקח ומנהליו:הצעות לדי

   ?באיזו מידה סייעה ההזדהות עם מטרות החמ"ד לצמצום הנשירה והמעבר למוסדות אחרים 
 מתן מענה הולם לצורכיהם? לבאיזו מידה תרמה תכנית הרצפים לזיהוי הצרכים הייחודיים של לומדי החמ"ד ו 
 שנתיתגדרו בתכנית הלהשגת המטרות שהו המנהל וצוותו באיזו מידה תרמו הפעולות שביצעו? 

 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  

 למפקחי החמ"ד במחוזות 
 למפקח הארצי על בתיה"ס היסודיים בחמ"ד    

 
 
 חזרה לתוכן העניינים 
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 "חמ"ד וקהילה"
 

 מטרה א:

 ם וחברתייםמערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיי 
 

 : 1יעד א
 העמקת החינוך הערכי 

 

 משימות:
 ת ותרומה חינוכית משותפת ומתמדתהרחבת מעגלי השותפות בין ביה"ס לקהילת ההורים תוך שיתוף, מעורבו 

 

 האוכלוסייה:

   כל תלמידי בתי הספר היסודיים הממלכתיים דתיים 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
  ך פיתוח הנהגת הורים בית ספרית  אודות דרכו החינוכית של ביה"ס תוקיום מסגרות זמן לדיון ולחשיבה 
  ראה בספר התכניות תשע"ד) –הפעלת בתי מדרש למורים ולהורים במסגרת במ"ה (פרטים על התכנית 
 לה, בתנועות הנוער, ברשות ועוד) מיפוי תחומים וזיהוי הגורמים עמם יש לחזק את שיתופי הפעולה (בקהי 

 י ספר ממלכתיים (יחד שבטי ישראל)ותפת של מורים מהחמ"ד עם מורים מבתקיום פעילות מש 
 שיבות גבוהות (חמ"ד של חברותא) חיזוק הקשר והפעילות עם מכינות, ישיבות הסדר וי 
 (חמ"ד וחסד) חיזוק והרחבת פעילות חסד כחלק מאורח החיים של המוסד החינוכי 
  התלמידים גם בחופשות (חמ"ד של חופש)קיום פעילות חינוכית ערכית ושמירת קשר אישי עם 

 

 הערכה ובקרה ברמה בית ספרית:

  ספר תוך שיתופם של נציגי הקהילהקיומם של מפגשים לדיון ולחשיבה אודות דרכו החינוכית של בית 
 לה ותכנית שנבנתה בעקבות המיפויקיומו של מיפוי אודות תחומים וגורמים עמם חשוב לחזק את שיתופי הפעו 
  פעולה עם גורמים מגוונים בקהילה שיתופיקיומם של 

 

 כיוונים למדדים אפשריים:
  אודות דרכו החינוכית של בית ספר מספר בתי הספר המקיימים מפגשים לדיון ולחשיבה 
 דרש למורים ולהורים במסגרת במ"ה מספר בתי הספר המקיימים ומפעילים בתי מ  
 בונים תכנית הופי הפעולה ום עמם חשוב לחזק את שיתמספר בתי הספר העורכים מיפוי אודות תחומים וגורמי

 לקידום
  מספר בתי הספר המקיימים שיתופי פעולה עם גורמים מגוונים בקהילה 

  

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
  ההישגים? שביעות הרצון ורמת באיזו מידה  תרם שיתוף הגורמים בקהילה לשיפור אקלים ביה"ס ולהעלאת 

 שיתוף הגורמים השונים והשיח עמם לתחושת השייכות של התלמידים?  באיזו מידה תרם 
 שנתיתלהשגת המטרות שהוגדרו בתכנית ה המנהל וצוותו באיזו מידה תרמו הפעולות שביצעו? 

 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  
 למפקחי החמ"ד במחוזות 
 למפקח הארצי על בתיה"ס היסודיים בחמ"ד  

 

הלאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשר
 מינהל החינוך הדתי 

 
 
 
 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Odot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Odot/


 

   063 

 

                   

 אמת לחינוך חברתי ולכישורי חיים בחמ"דותהתכנית המ 
 

 מטרה א:
  החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתייםמערכת החינוך תחזק את 

 

 : 1יעד א
 העמקת החינוך הערכי 

 

 :המשימ

 משותפים בין תחומי הדעת השונים חיזוק החינוך לערכים תוך יצירת שפה ונושאים 
 

 האוכלוסייה:

   .תלמידי בתי הספר היסודיים ממלכתיים דתיים 
 

 הרעיון:
 ערכי-בתחומים החברתיבין  שלוש תכניות הנלמדות בחמ"ד ום נושאי ליצור תא שואפת "מתואמת"התכנית ה-

 יומן עתידלכישורי חיים ולמונה, רגשי ויוצרת רצף נושאי משותף בין: מפתח הל"ב מתוך א
  נלמד נושא אחד בדרכים מגוונות, במועדים שונים במהלך השבוע ובתחומי דעת  "התכנית המתואמת"במסגרת

ת למידה יצור חוויהטמעה מותאמת על מנת ל ,ידה מתכללת, מקיפה ומעמיקהפשר לממגוונים, באופן המא
 עומס ובלבול מנוע חוויית משמעותית ול

 
 פעולות וכיוונים אפשריים:

  2, א.1ביעדים א.בהתאם להנחיות המופיעות  
 הרכזת כגון: מנהל ביה"ס,  ,בצוות שותפים בעלי תפקידים בעלי ייצוג מגוון .הקמת צוות בחכמ"ה בית ספרי

 החברתית, היועצת ורב ביה"ס
  בניית תכנית עבודה שנתית בשת"פ עם המדריכה החברתית הבית ספרית 
 

 הערכה ובקרה ברמה בית ספרית:

  2,א.1א. ים ביעדבהתאם להנחיות המופיעות 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:

  2, א.1א. ים יעדבבהתאם להנחיות המופיעות 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  
 קחי החמ"ד במחוזותלמפ 
 למפקח הארצי על בתיה"ס היסודיים בחמ"ד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 אקלים מיטבי 
 

 מטרה א: 

 מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים 
 

 : 2יעד א
 יטבי עיצוב אקלים חינוכי מ 
 

 :משימה

 צמצום אלימות להפעלת תכנית מערכתית לקידום אקלים חינוכי מיטבי ו 
 

 האוכלוסייה:
  . תלמידי בתי הספר הממלכתיים דתיים 
 

 הרעיון:
 , בחמ"ד יושם דגש נוסף על:2יעד א.משימות במסגרת 

 פיתוח זהות דתית לאומית 
   דיאלוג מיטבי 
  מיצוי סגולותיו של התלמיד 
 כות וחסד אחדות, השתיי 
  מוגנות ובטיחות, סביבת איכות 
  המתואמתקידום אקלים מיטבי (במסגרת התכנית ( 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  הקמת צוות בחכמ"ה בית ספרי שיהיו שותפים בו מנהל ביה"ס, היועצת, הרכזת החברתית ורב ביה"ס לדיון
לצרכיו הייחודיים של  בהלימהמוש מטרותיו שמכוונת למי בית ספרית בניית תכנית עבודה שנתיתלבעקבותיו ו

 ביה"ס 
  מופת מן הציונות הדתית למידה מתוך עיון באורחות חייהם של אנשי 
  השתתפות בשבוע החמ"ד ברמה בית ספרית, מחוזית וארצית 
  עתיד", כישורי חיים ויומן "מפתח הל"ב מתוך אמונה" –למידה שיטתית עפ"י נושאי התכנית המתואמת" 
 

 בקרה ברמה בית ספרית:הערכה ו
 ש בהן לשפר את האקלים הבית ספריקיומן של פעילויות  שי 
  קיומן של פעילויות למידה חווייתיות ומגוונות בנושא אורחות חייהם של רבני הציונות הדתית 
  לבין  "התכנית המתואמת"קיומן של פעילויות מגוונות היוצרות קשרים וזיקות בין התכנים הנלמדים במסגרת

 ובקהילהת החיים בביה"ס שגר
 קיומן של פעולות חסד ותרומה לכלל 
  ב של כישרונות מגוון רחלידי ביטוי ומימוש קיומן של פעילויות מגוונות שיש בהן להביא 
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 כיוונים למדדים אפשריים:
   מספר בתי הספר שהקימו צוותי בחכמ"ה 
  של רבני הציונות הדתית מספר בתי הספר המשתתפים בתכנית הארצית העוסקת באורחות חייהם 
  התכנית המתואמת"מספר בתי הספר המלמדים את"  
  בפעילות חסד ותרומה לקהילההעוסקים מספר בתי ספר 

  ומגוון של כישרונות מקרב תלמידיומספר בתי ספר המאפשרים ביטוי רחב 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
 תורם וטוב , צמיחתו של בוגר אחראילוהשראה פת לבאיזו מידה תורם העיסוק בתכונותיהם של דמויות מו

 לבריות? 
 שתביא להתנהגות ראויה?   מושתתת ערכים ללמידה "תכנית המתואמת"באיזו מידה תורם עיסוק שיטתי ב 
 שנתיתלהשגת המטרות שהוגדרו בתכנית ה המנהל וצוותו באיזו מידה תרמו הפעולות שביצעו? 
 להביא לידי מיצוי את כישרונותיהם המגוונים של כלל תלמידי ביה"ס? מהן הפעולות שניתן לנקוט בהן על מנת 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחי החמ"ד במחוזות 
 למפקח הארצי על בתיה"ס היסודיים בחמ"ד 
 ליועצות הבכירות ולמנחות המחוזיות של החינוך לחיים בחברה 
 

:לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 מינהל החינוך הדתי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Odot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Odot/


 

   066 

 

 ללמוד וללמד 
 

 מטרה ב:

 החברתיים הפערים צמצוםובאיכות החינוכית ול בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 : 1יעד ב
   שיפור ההישגים הלימודיים 

 
 משימה:

 לשיפור ההישגים הלימודיים, יושם בחמ"ד דגש נוסף על "ללמוד וללמד": – 1.במסגרת יעד ב 
o   הוראה ולמידה משמעותית מקדמת הישגים תוך שילוב מיומנויות שפה בלימודי הקודש 
o יםהוראה משמעותית המדגישה היבטים ערכי 

 
 האוכלוסייה:

   תלמידי בתי הספר היסודיים הממלכתיים דתיים 
 

  פעולות וכיוונים אפשריים:
 הוראה ולמידה משמעותית מקדמת הישגים תוך שילוב מיומנויות שפה בלימודי הקודש  

 שילוב מיומנויות שפה בלימודי הקודש 
 יחסות למבנים ולתופעות לשוניות הפעלת תכנית לשילוב מיומנויות הבנה והבעה בלימודי הקודש תוך התי

 ות לטקסטים מן המקורות היהודייםהייחודי
 ם לבין מיומנויות בלימודי הקודשיצירת זיקה ישירה בין המיומנויות השפתיות של הלומדי 

 
 הוראה משמעותית וערכית

 . הקצאת מסגרות זמן לשיחות בנושאים הרלוונטיים לקידום הישגי התלמידים 
  לבין חיי ם ורלוונטיות בין נושאי הלימוד השונים הנלמדים עפ"י תכניות הלימודים הקשרי ,זיקותיצירת

 יום-התלמידים ביום
 של תהליכי למידה וקידום הישגיםצירת תכנית מובנית למשוב ולהערכה י 

 
 : המנהל באחריות

 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 ש לבין מדריכת שפה ורכז תחום שפהרים המלמדים את מקצועות הקודלמידה בין המומפגשים ל 

 
 שעות הוראה:

  במסגרת לימודי שפה ולימודי קודש שיתבצעו עפ"י הנחיות מינהל החינוך הדתי 
 

 פיתוח מקצועי:
  מורים למקצועות הקודש ישתלמו בהשתלמויות שפה עפ"י מתווה החמ"ד 
 תית עפ"י מתווה החמ"ד מורים ישתלמו במסגרת הוראה ולמידה משמעו 

 
 הערכה ובקרה ברמה בית ספרית:                 

 קיומם של מפגשים משותפים בין מדריכי שפה למורי מקצועות הקודש 
 קיומה של מערכת משוב והערכה במקצועות השונים 
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 כיוונים למדדים אפשריים:

 ת שפה, הבנה והבעה במקצועות הקודש מספר בתיה"ס בהם המורים ללימודי הקודש משלבים הוראת מיומנויו 
  מספר בתיה"ס בהם המורים ללימודי הקודש מקדישים זמן ייחודי למבנים ולתופעות של הלשון הייחודית

 לטקסטים מן המקורות היהודיים 
 הערכה בנושא הקריאה בטקסטים מן המקורות –למידה-מספר בתיה"ס בהם מתקיימים תהליכי הוראה

 היהודיים 
 בהם מורים המלמדים מקצועות קודש, משתתפים בפיתוח מקצועי להעמקת הידע המקצועי  מספר בתיה"ס

 בשילוב מיומנויות שפה בלימודי הקודש   
  הלמידה המשמעותיתמספר בתי הספר שבהם המורים פועלים ברוח  
  מספר בתי הספר שבהם המורים משתלמים בנושאי למידה משמעותית ולמידה מכוונת ערכים 

 
 ון במפגש מפקח ומנהליו:הצעות לדי

 ?באיזו מידה נעשו חיבורים וזיקות בין לימודי השפה ללימודי הקודש בביה"ס 

  באיזו מידה תרמו שילוב הוראת מיומנות שפה, הבנה והבעה במקצועות הקודש לשיפור ההישגים הלימודיים
 בכלל ולימודי הקודש בפרט?  

  של בית הספר?ם  לשיפור האקלי ההוראה המשמעותיתבאיזו מידה תרמה 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחי החמ"ד במחוזות 
 למפקח הארצי על בתיה"ס היסודיים בחמ"ד 
 למרכז המפמ"רים בחמ"ד 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
 מינהל החינוך הדתי 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Odot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Odot/
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 חזרה לתוכן העניינים       

 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(                                          

 'פרק ג
 הנחיות נוספות לחינוך המיוחד

 

  גודמן-מנהלת האגף חינוך מיוחד רעיה לוי –פתח דבר 

  הנחיות ליישום היעדים בעבודה עם תלמידים בעלי צרכים

 מיוחדים בחינוך הרגיל

 דה עם בתי ספר לחינוך מיוחדיישום היעדים בעבו 
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  גודמן-מנהלת האגף לחינוך מיוחד, רעיה לוי -פתח דבר 
 

 וחד, מדריכים, רכזים ומומחי תחום,עמיתיי המפקחים והמנהלים במתיאות ובבתי הספר לחינוך מי
 

ת הגיל של החינוך המארז המוצג בזאת מהווה כלי ניהולי לכלל בתי הספר הרגילים ולבתי הספר לחינוך מיוחד בשכב
 היסודי. 

 
המארז כולל את המידע הנדרש לצורך תכנון הלימודים בזיקה חזקה לנדרש במסגרות החינוך הרגיל. יסוד זיקה זו 

בתפיסת החינוך המיוחד כחלק ממערכת חינוכית כוללת אשר מגדירה את מטרותיה באופן המאפשר לקדם את כלל 
חד יזכו להתאמות ביעדים ולתוספות ייחודיות הנובעים מצורכיהם הזקוקים לחינוך מיו תלמידיםהתלמידים. 
 המיוחדים. 

 
לאור זאת תמצאו במארז יעדים מותאמים וייחודיים אשר יאפשרו לכם לבנות את תכניות הלימודים בכל הרמות 

שי, הנדרשות: האישית, הכיתתית והבית ספרית. כמו כן תמצאו יעדים המתייחסים להיבט הערכי, האקדמי, הרג
 החברתי וההתנהגותי.

 
יעדים אלה אשר לצורך השגתם תבנינה בבתי הספר תכניות הלימודים, יאפשרו לכם לזמן לכל תלמיד ותלמידה את 

האפשרות להתפתח וללמוד בהתאם ליכולות ולכישורים המיוחדים לו. אנו שואפים, בתקופה  חשובה זו בהתפתחות, 
אות: "מקצועי הקיים בבתי הספר ובמתי דמו באמצעות הצוות הרבלזהות את הכוחות הטמונים בכל תלמיד ולק

הצוות יבנה את התכניות בראייה הוליסטית שמורים, מומחי תחום, עובדי מקצועות הבריאות וסייעות. יש לשאוף 
של כלל צורכי התלמידים תוך קיום דיאלוג פורה לאורך כל שנות הלימודים עם ההורים ובשיתוף מרבי של התלמיד. 

י לאפשר עבודה מתואמת ויעילה בין כל חברי הצוות בבית הספר מצופה מהמנהל לתכנן את התכניות בשיתוף כלל כד
 חברי הצוות. 

 
 ,האחרונות אנו עדים לחשיבות תכנון ההוראה בראיית צורכי הקבוצה כמו גם ראיית צורכי הפרט שבתוכהבשנים 

 בנוסף לתכניות האישיות.  לכן מושם דגש על בנייה של תכנית כיתתית ובית ספרית
כדי לסייע בבניית התכניות עומד לרשותכם מסמך "תכנון הלימודים במסגרות בהן לומדים תלמידים עם צרכים 

 מיוחדים" הכולל, בין היתר, הסבר ופירוט על תכנית הליבה הנדרשת בכל בתי הספר. 
 

מתוך אמונה ביכולתו של כל תלמיד מהם והציפיות  כלל התלמידיםשל  אנו רואים אתגר גדול בהעלאת ההישגים
להתקדם ולהצליח. זהו אחד המניעים להשתלבות תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות לחינוך רגיל, אך גם יעד 

גם אם הדרך ובבתי ספר רגילים ובין אם בבתי ספר לחינוך מיוחדהן משולבות מרכזי בכיתות לחינוך מיוחד בין אם 
ערים לשונות הרבה בין התלמידים, על כן רואה האגף לחינוך מיוחד בחזונו חשיבות  להשיג את המטרה שונה. אנו

מרובה לחזק ולהעמיק את הידע של הצוותים החינוכיים במאפייני הלקויות השונות ובדרכי הטיפול וההתערבות 
 החינוכית על מנת לאפשר תמיכות ממוקדות יותר בהיבטים התפקודיים של התלמידים.

 
חזון זה מתבטאות במבנה האגף לחינוך מיוחד, בתהליכי ההכשרה והפיתוח המקצועי, בהדרכה,  השלכותיו של

מימוש  חזון זה הוא האתגר שיעמוד בפנינו בשנים  .בתכנון הלימודים וכן בקשרים עם גורמים חוץ מערכתיים
 הבאות. 

 
אחד ואחת מהם להתפתח באופן אני מאמינה כי כולנו יחד נעמוד בו כדי לקדם את התלמידים וכדי לאפשר לכל 

נמשיך לפעול מתוך תפיסת צדק ושוויון, בלב רחב ופתוח ותוך הקשבה לתלמידים, להורים ולצוותים  מרבי ומיטבי.
 החינוכיים.

 
 

 בברכה ובהצלחה לכולנו,
 
 גודמן-רעיה לוי

 מנהלת האגף לחינוך מיוחד
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 הנחיות ליישום היעדים בעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל
 

 תח"י 
 (לתלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות רגילות )תכנית חינוכית יחידנית

 
 המשימה:

 חיזוק ההשתתפות של התלמיד בלימודים של הכיתה ובפעילויות החברתיות 
 

 הפעולות:
  מקצועי של המוסד החינוכי תכין לכל תלמיד משולב תכנית חינוכית בהתאם -בסיוע הצוות הביןמחנכת הכיתה

  .(ד)3לחוזר מנכ"ל סח/
 המנהל יוודא הכנת התח"י ויישומה בהתאם להנחיות.  

 

 תל"א
 )תכנית לימודים אישית לתלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד ובכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים( 

 
 המשימה:

 קידום הילדים בתחומים השונים: קוגניטיבי, לימודי, חברתי, התנהגותי, רגשי, חושי ומוטורי  
 

 הפעולות:

 מקצועי של המוסד החינוכי  תכין לכל תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד  מחנכת הכיתה בשיתוף הצוות הרב
תכנית ב). 8לחוזר מנכ"ל (סו/ בבית הספר הרגיל או בבית הספר לחינוך מיוחד תכנית לימודים אישית בהתאם

השונים  בתחומיםיומי -בתפקוד היום תלמידה שלקשייו ליכולותיו ול תתייחסאישית (תל"א) הלימודים ה
ומאפשרת בקרה והערכה  תלמיד ותוך שיתופו המרביעם הורי ה נבנית בתיאום ובמסגרת החינוכית. תכנית ז

 משותפת להשגת המטרות והיעדים שנקבעו.
 א הכנת התל"א ויישומה בהתאם להנחיותהמנהל יווד. 

 

 תח"א 
 מסגרות החינוכיות בבתי חולים ולתלמידים חולים בביתם(ים בתלמידל)תכנית חינוכית אישית 

 
 המשימה:

 לומד בבית הוא החברתיות במסגרת החינוכית בה  חיזוק ההשתתפות של התלמיד החולה בלימודים ובפעילויות
 מיד חולה במחלה ממושכתבביתו כתל החולים ובמהלך שהותו

 
 הפעולות:

 לתלמיד מאושפז בבית חולים:
 מקצועי של המוסד החינוכי בבית החולים ובשיתוף הצוות החינוכי של בית -מחנכת הכיתה בסיוע הצוות הבין

הספר בקהילה בו לומד התלמיד החולה תכין לכל תלמיד חולה תכנית חינוכית אישית בהתאם לחוק ילדים 
 . 2001חולים 

 נת התח"א ויישומה בהתאם להנחיותנהל המסגרת החינוכית בבית החולים יוודא הכמ. 
 

 לתלמיד חולה הלומד בביתו עקב מחלה ממושכת:

 מקצועי במוסד  מורי "ספק השירות לתלמיד בביתו" (תללי"ם) בשיתוף מחנכת הכיתה ובסיוע הצוות הרב
"א יכינו לכל תלמיד חולה תכנית חינוכית החינוכי בו לומד התלמיד החולה בקהילה ומומחית תחום המתי

  .2001אישית בהתאם לחוק ילדים חולים 
 כנת התח"א ויישומה בהתאם להנחיותמנהל המסגרת החינוכית בה לומד התלמיד בקהילה ומי מטעמו יוודא ה. 
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 תל"כ 
 נוך מיוחד()תכנית לימודים כיתתית לכיתת החינוך המיוחד בבית הספר הרגיל ולכיתות בבית הספר לחי

 
 המשימה:

  בכיתה לחינוך מיוחד בבית הספר הרגיל: בניית תכנית למודים כיתתית בהלימה לתכנית הלימודים הרגילה
בתחומי בשכבת הגיל תוך התאמה למאפייני התפקוד של תלמידי הכיתה ובתוספת יחידה של "הכנה לחיים", 

אישי חברתי, חינוך לתרבות פנאי (כולל -קשר ביןטיפול עצמי ועצמאות אישית,  :הכנה לחיים המתאימים לכיתה
חברתי, חינוך למגורים עצמאיים, -חינוך לאמנויות), שימוש במשאבים קהילתיים, חינוך לחיי עבודה, חינוך מיני

 צמי, ידע והשכלה, בריאות וביטחוןע סנגור
  הליבה של החינוך המיוחד בניית תכנית לימודים כיתתית בהלימה לתכנית  –בכיתות בבתי הספר לחינוך מיוחד

 ריכת התאמות, שינויים או חלופותולתכנית הבית ספרית תוך התבססות על תכניות הלימודים הרגילות וע
  תכנית הלימודים הכיתתית תאוגד בתיק המורה ותכיל:  –בשני סוגי המסגרות 

הקצאת ; ילויותרשימת נושאים, מקצועות ופעם; רקע על התלמידים ומאפייני התפקוד שלה תל"כ כללי: .1
); בעלי שיעורי מליאה, שיעורים בקבוצות ושיעורים פרטניים( ל מקצועארגון הלמידה בכ; לכל מקצוע "שש

תוצרים מצופים, כלים תפקידים בכל מקצוע; מערכת שעות; מיפויים כיתתיים בהתייחס לממצאי הערכה, 
 תפקוד (מפת יעדים כיתתית). תה על פי קבוצותיכה; ריכוז מטרות של תלמידי וקריטריונים להערכה

 ות:כוללהוראה/יחידות תוכן (היחידות ; חלוקה למטרות ויעדים תכניות הוראה בכל מקצוע הכוללות: .2
 חומרי הוראה ,דרכי הוראה והזדמנויות למידהותוצרים מצופים, לוח זמנים להתקדמות,  הישגים נדרשים

 כנית.להערכת הת מדדיםדרכים ותה); ייחידים בכלבהתייחס לקבוצות ו למידה, וסביבה לימודיתו

יעדים בתחומי התל"א המשותפים  הלימודים האישיות:תכניות לממשקים בין תכנית הלימודים הכיתתית  .3
תוך התייחסות דיפרנציאלית לדרכי ההוראה ולתוצרים המצופים מול כל  לכל תלמידי הכיתה יופיעו בתל"כ

 מסגרות ובאילו אופנים מתקיים מענה ליעדי התל"א. בתכנית הלימודים הכיתתית יוסבר באילותלמיד. 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  מקצועי ורכזת השכבה של המוסד  מחנכת הכיתה, בשיתוף הצוות הרב -בכיתה לחינוך מיוחד בבית הספר הרגיל
ים החינוכי, תכין לכיתה את התכנית בהתאם למסמך: תכנון לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומד

 .במסגרות החינוך המופיע באתר האגף לחנ"מ ובהלימה לתכנית הלימודים לשכבת הגיל
  תכנון לימודים לתלמידים עם צרכים "למסמך:  בהתאם מחנכת הכיתה –בכיתות בבתי הספר לחינוך מיוחד

המופיע באתר האגף לחנ"מ בהלימה לתכנית הלימודים הבית ספרית  "מיוחדים הלומדים במסגרות החינוך
 .לימודים הרגילות במקצועות השונים(תלב"ס) ותוך התבססות על תכניות ה

 מנהל יוודא הכנת התל"כ ויישומה בהתאם להנחיות.  
 

 לפרטים נוספים יש לפנות: 
 למפקחים במחוזות 
 לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
 אגף חינוך מיוחד 

  אתרי המקצועות השונים באגף לחינוך יסודי 
   

 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Special
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Special


 

   073 

 

 מיוחד לחינוך ספר בתי עם בעבודה היעדים הנחיות ליישום
 

 ינוך מיוחד(תלב"ס )תכנית לימודים בית ספרית בבית הספר לח
 

          
  המשימה:

  יצירת רצף והמשכיות בהוראת המקצועות והנושאים לאורך שנות הלימוד בכל קשת הלקויות תוך הלימה
 מרבית לתכניות הלימוד הרגילות במקצועות השונים

 
 פעולות וכיוונים אפשריים:

 תוך  - תלב"ס –ודים בית ספרית הצוות החינוכי, בהובלת המנהל ובעלי תפקידים מובילים, יבנה תכנית לימ
  ך ביצוע התאמות, שינויים וחלופותהתבססות על תכניות הלימודים הרגילות ותו

  התלב"ס יכיל את מקצועות הליבה לחינוך המיוחד ומקצועות נוספים בהתאם למאפייני התפקוד של התלמידים
לתלמידים עם צרכים מיוחדים  תכנון לימודים"ולתכנית הלימודים הרגילה בשכבת הגיל, כפורט במסמך: 

המופיע באתר האגף לחנ"מ. כמו כן יכלול התלב"ס התייחסות מותאמת לנושא  "הלומדים במסגרות החינוך
 השנתי

 
 :התכנית הבית ספרית תכיל 

o  מטרות בית ספריוחזון "אני מאמין" ; אוכלוסיית התלמידיםמאפייני תיאור בית הספר ו -תלב"ס כללי ;
מיפוי תמציתי של תחומי הדעת, הנושאים ותחומי הטיפול (מבנה הלימודים ; ת מנחיםעקרונווקדימויות; 

מליאה / קבוצות /  –הקיימים בבית הספר עפ"י אשכולות. מול כל מקצוע יצוין קהל היעד, מסגרת הלמידה 
ה, תל"ן, תכנית חופש :תכניות נוספות כגון; דרכים וכלים להערכהפרטני, הקצאת זמן ובעלי התפקידים; 

 ת, טקסים ופעילות חוץ בית ספריתסיורים, פעילויות תרבותיו
o  שכבות גיל ו/או  פ"ים עמפרט תכנים והישגים נדרשית; רציונל ומטרו -תלב"ס (תכנית אורך) בכל מקצוע

 ה;דרכי הערכת; עקרונות לביצוע התכנירצף התפתחותי;  עפ"י

 
 לפרטים נוספים יש לפנות: 

 למפקחים במחוזות 
 ך מיוחד במינהל הפדגוגילאגף לחינו 
 

 אתרי אינטרנט להרחבה ולהעשרה

 אגף חינוך מיוחד 

  אתרי המקצועות השונים באגף לחינוך יסודי 
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התלמידים לומדים בשלב החינוך שבו  מיוחדהחינוך של היעדים להפירוט שלהלן מתייחס למטרות ו
ובנוסף  מנהלי בתי הספר לחינוך מיוחד יתייחסו למטרות וליעדים אשר פורטו על ידי אגפי הגילהיסודי. 

 להנחיות הייחודיות שלהלן:
 

 "21קה לתכנית "ל"ב בתפיסה מערכתית בזי מפתח הל"ב 
 

 :א מטרה

  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 1א יעד
 העמקת החינוך הערכי 
 

 המשימה:

 " שעת חינוך, שיח פרטני, מסגרות של   "21ב "ל"ספרית בזיקה לתכנית -מפתח הל"ב" בתפיסה ביתהטמעת ערכי)
  רים) הילדים ושיתוף ההוחברת 

 
 האוכלוסייה:

 קשה/עמוק/סיעודי  )פיגורמוגבלות שכלית התפתחותית (בבתי ספר לחינוך מיוחד למעט ו' -'תות איכ 
 
 פעולות:ה
 אוכלוסיית בית הספרבחינת התכנית והתאמתה ל 

 בחירת החלקים הרלוונטיים בכל ערך 
  21ב "ל"בזיקה לתכנית ב"מפתח הל"ב" תכנון תהליכי ההוראה" 

 הכיתתית והבית ספרית נית במערכתהבניית התכ 

 21ו/או מדריכי "ל"ב  בליווי ובהנחיית הרכזים החברתייםו' -ע"י מחנכי כיתות א' ההוראה תבוצע" 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 בניית תכנית העבודה בתחום, מעקב ובקרה אחר יישומה 

 ם והמדריך הבית מיהמשתלים , המור"21ו/או רכז "ל"ב  ות זמן ללמידה ולשיתוף ע"י הרכז החברתייצירת מסגר
 ספרי

 למידה בכיתות ובחדר המורים באמצעות צפייה, משוב והערכה-ליווי תהליכי ההוראה 

 בצוות הניהולי") כחבר 21(רכז חברתי ו/או "ל"ב רכז שילוב ה  
 בתחום ז הבטחת המשך ההתפתחות המקצועית של הרכ 

  הקצאת מסגרות לפעילות של חברת הילדים ומעקב אחר ביצוע הפעילות 
  ווהיוועצות ב מפקח החינוך המיוחד ביחס לתמונת המצב העדכנית ביישום המשימהשל עדכון 
 

 פיתוח מקצועי:

 מפגשי למידה מחוזיים  - במחוז נציג/ים מבתי הספרל 
 

 הדרכה:
 ישובצו להדרכה על פי החלטת המפקחים במחוזות21ב "ב" ו"ל"מדריכי התכניות "מפתח הל "  

  ההדרכה תתבצע במפגשים קבועים לאורך השנה 
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 הערכה ובקרה:

 התכנית הבית ספרית לקידום היעד תלווה בפעולות הערכה לבדיקת ההתקדמות בהשגת הפעולות שהוגדרו לעיל 
 נית הבית ספריתתהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור תמידי בתכנית העבודה הכיתתית ובתכ  
 

 אפשריים: ם למדדיםכיווני

  21מספר בתי הספר בהם מופעלת תכנית "מפתח הל"ב" בזיקה לתכנית "ל"ב " 
  ומכירים את מפתח הל"ב21מספר הרכזים החברתיים שהתמקצעו בתכנית "ל"ב  " 

  21מספר בתי הספר שהודרכו באופן ישיר על ידי המדריך המחוזי לתכנית "ל"ב " 
 

 ון במפגש מפקח ומנהליו:הצעות לדי

 ערכיות? התנהגויות השילוב בין התכניות לטיפוחתרם  מידה באיזו 
  ועצמאיים? אוטונומיים בוגרים חיי בעתיד לנהל התלמידים מסוגלות את קידמה התכנית מידה באיזו 

 
  לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
  ינוך יסודי במינהל הפדגוגילחא' לאגף 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 אגף חינוך מיוחד 
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   אזרחי ודמוקרטי חינוך 
 

 :א מטרה

  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 1א יעד

 העמקת החינוך הערכי 
 

 מטרות:ה

 דמוקרטי ואזרחי, פיתוח מודעות בקרב התלמידים לסוגיות מרכזיות בחברה הישראלית,  העמקת החינוך הערכי
 רבות אזרחיתעידוד אקטיביזם חברתי ומעו

   העמקת החינוך לחיים משותפים, לסובלנות ולהכרת "האחר", הכרת ריבוי התרבויות בחברה הישראלית תוך
 כבוד כלפיהן

 יכולת לנהל דיון ומחלוקת עם אחרים מתוך חוסר הסכמה, הפחתת הניכור בין קבוצות בחברה טיפוח ה 

 21ל"ב "נית הלימודים טיפוח היכולת לנהל שיח בקבוצת השווים על פי עקרונות תכ" 
 

 

 : התנדבות בקהילה כחלק מאזרחות פעילה1משימה 
 אוכלוסייה: 

  למעט פיגור קשה/עמוק/סיעודי21-16ילאי בבתי הספר היסודיים לחינוך מיוחד בדגש על ג 21-6גילאי כלל , 
 

 :םיני פעולה אפשריווכיו פעולות
  בחינוך  21-16תכנית לימודים למתבגרים ולבני  - "אזרחותהלימודים הטמעת מקצוע האזרחות על פי תכנית

 "21ב "ל"המיוחד, 
 ובניית תכנית הוראה על בסיס תכנית הלימודים מערכתהקצאת שעות ב 
 תכנון ההתנדבות בהתאמה לאוכלוסיית היעד 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל

 
 קיום תהליכי למידה הכוללים צפייה, דיאלוג, משוב והערכה לערכת ללימוד התחום והבניית זמן מוגדר במ

 בזמנים קבועים
 

 פיתוח מקצועי:

 מפגשי למידה מחוזיים  - במחוז נציג/ים מבתי הספרל 
 

 הדרכה:
 ישובצו להדרכה על פי החלטת המפקחים במחוזות "21 ב"מדריכי התכנית "ל 

 ושא האזרחות וההתנדבות בקהילה" תכלול את נ21ב "בתכנית "לה הדרכה 
 ההדרכה תתבצע במפגשים קבועים לאורך השנה 
 

 הערכה ובקרה:

 התכנית הבית ספרית לקידום היעד תלווה בפעולות הערכה לבדיקת ההתקדמות בהשגת הפעולות שהוגדרו לעיל 
  הבית ספריתתכנית של הוהעבודה הכיתתית תכנית של תמיד מתהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור 
 



 

   077 

 

 כיוונים למדדים אפשריים:
 הלימודים הטמעת מקצוע האזרחות על פי תכנית מספר בתי הספר שפעלו ל 

 לבניית תכנית הוראה על בסיס תכנית הלימודים מערכתמספר בתי הספר שהקצו שעות ב 
  "מספר בתי הספר שעודדו פעילות התנדבותית בקהילה כחלק מתכנית "הכנה לחיים 

  
 פקח ומנהליו:הצעות לדיון במפגש מ

 ?באיזו מידה תרמה תכנית ההוראה המובנית להתמדה בפעילות ההתנדבותית 

 ?באיזו מידה תרמה הפעילות ההתנדבותית להתפתחות התלמידים ולאקלים הבית ספרי 
 

 

 קבלת האחרלחינוך להשתלבות בחברה ו: 2משימה 
 המטרה:

 השתלבות בחברה וקבלת האחר 
 
 אוכלוסייה:ה

 מיוחד כל בתי הספר לחינוך 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 תרבותיות ואמנותיותחברתיות, ייזום שיתופי פעולה עם בתי ספר לחינוך רגיל באזור לפעילויות לימודיות , 
 פעילויות במערכת ההבניית לו משותפות

  תהליכי העבודהעל בבתי הספר לחינוך מיוחד ו הלומדים בתי הספר הרגילים על מאפייני התלמידיםבהסברה 
 אלובבתי הספר 

  לימודים במהלך יום  כגון: פנאי, ספורט ואומנות פעילויותבשיתופי פעולה עם גורמים של חינוך בלתי פורמלי
 ארוך

  חשיפת אוכלוסיית בתי הספר לחינוך מיוחד לקהילה ולאוכלוסיית בתי הספר הרגילים תוך דגש על חיזוק
 "21ל"ב "מה לתכנית עצמי בהלי סנגורה"אני" של תלמידי החינוך המיוחד ו

 זהות תעודת לקבלת טקסים תכנון 
 ישראל בכנסת המיוחד לחינוך מותאמים סיורים עריכת 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:

 קבלת האחר תלווה בפעולות הערכה לבדיקת ההתקדמות בהשגת הפעולות להתכנית להשתלבות בחברה ו
 שהוגדרו לעיל

  תכנית הבית ספריתשל ההעבודה הכיתתית ותכנית של תמיד מתהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור 
 

 
 כיוונים למדדים אפשריים:

   שיתופי פעולה עם בתי ספר לחינוך רגיל באזור לפעילויות לימודיות וחברתיות משותפותמספר בתי הספר שיזמו 
  פעילויות במערכת ההבניית ול

 בבתי הספר לחינוך  הלומדים ידיםמאפייני התלמ אתבתי הספר הרגילים בר יהסבמספר בתי הספר שפעלו ל
 אלו תהליכי העבודה בבתי הספר את מיוחד ו

  שיתופי פעולה עם גורמים של חינוך בלתי פורמלי לפעילויות במהלך יום ארוךמספר בתי הספר שיצרו  
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
 למידים בפעילות המשותפת?באיזו מידה תרמו שיתופי הפעולה עם בתי ספר לחינוך רגיל להשתלבות הת 
 אפקטיבית ותרמה לשיתופי הפעולה בין בתי הספר?  באיזו מידה הייתה ההסברה 
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                 ("21ל"ב "הרחבת המקצועות "הכנה לחיים" ): 3משימה 
 

 :ההמטר

 טיפוח היכולת לנהל חיים עצמאיים, באופן מיטבי ואוטונומי, בהווה ובעתיד כאנשים מבוגרים 
 

 וסייה: אוכלה

  ,בכיתות החינוך המיוחד ובשילובכלל התלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
  הבניית תכנית הלימודים באופן ספיראלי לאורך שנות הלימודים תוך שינוי המיקודים בשכבות הגיל הכרונולוגי

אישי חברתי, פנאי (כולל חינוך -קשר ביןטיפול עצמי,  :הכנה לחיים הנלמדים בחינוך המיוחדהבעשרת תחומי 
חברתי, חינוך למגורים עצמאיים, סנגור -לאמנויות), שימוש במשאבים קהילתיים, חינוך לחיי עבודה, חינוך מיני

 עצמי, בריאות וביטחון והרחבת השכלה
  הבניית מערכת השעות בהתאם לצורך 

 ימודיםובניית תכנית הוראה על בסיס תכנית הל מערכתהקצאת שעות ב 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 קיום תהליכי למידה הכוללים צפייה, דיאלוג, משוב והערכה להבניית זמן מוגדר במערכת ללימוד התחום ו

 בזמנים קבועים
 

 פיתוח מקצועי:

 מפגשי למידה מחוזיים  -במחוז  נציג/ים מבתי הספרל 
 

 הדרכה:
 ישובצו להדרכה על פי החלטת המפקחים במחוזות "21 ב"מדריכי התכנית "ל 

 תתייחס למאפייני התכנית ולבניית תכנית הלימודים הבית ספרית ותכניות ההוראה " 21ב "הדרכתם בתכנית "ל
 הכיתתיות

  ההדרכה תתבצע במפגשים קבועים לאורך השנה 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:
 ית לקידום היעד תלווה בפעולות הערכה לבדיקת ההתקדמות בהשגת הפעולות שהוגדרו לעילהתכנית הבית ספר 

  תמיד בתכנית העבודה הכיתתית ובתכנית הבית ספריתמתהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:
 מספר בתי הספר שהקצו את השעות הנדרשות לתכנית 

 ראליתמספר בתי הספר שמפעילים תכנית ספי 
  מספר בתי הספר שבנו תכנית הוראה על בסיס תכנית הלימודים 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 ?באיזו מידה תרמה הבניית תכנית הלימודים לקידומם של הילדים לנהל חיים עצמאיים ואוטונומיים 
 21ל"ב "תכנית  התפתחות המקצועית וההדרכה לתחושת המסוגלות של המורים ללמד אתהמידה תרמו  ובאיז"? 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
 

לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 אגף חינוך מיוחד 
 חזרה לתוכן העניינים          
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 אקלים מיטבי 
 

 מטרה א:

  קרטיים וחברתייםדמוערכים ציוניים, יהודיים, תקדם אקלים בטוח ומיטבי המבוסס על מערכת החינוך 
 

 :2יעד א
 עיצוב אקלים חינוכי מיטבי 

 
 המשימה:

 הפעלת תכנית מערכתית לקידום אקלים חינוכי מיטבי ולצמצום האלימות 
 
 אוכלוסייה:ה

  בתי הספר לחינוך מיוחדכל 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 כרות עם חוזר מנכ"ל בנושא אקלים חינוכי מיטבי והתאמתו למאפייני אוכלוסיית בית הספריה 

 על ההורים ובמידת האפשר  , עלמיסוד הטיפול באקלים חינוכי מיטבי בתוך תקנון בית הספר המוסכם על הצוות
  התלמידים

 תכניות התמודדות  הפעלת : מינוי מורה מתמחה בנושא,דים בעלי התנהגות מאתגרתבבתי ספר בהם יש תלמי
  בזמן התפרצות

 תכניות התמודדות עם התנהגות חריגה  והפעלת הקמת  צוות אקלים :בבתי ספר בהם ישנם תלמידים אלימים
  כחלק מתכנית הלימודים הבית ספרית/כיתתית

 
 : המנהל באחריות

 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה במעק, מקצועי דיאלוג לנהל
  בידעשיתוף למסגרת זמן ללמידה ויצירת  
 בניית תכנית עבודה יישומית, מעקב ובקרה אודות יישום התכנית 
  יועץ הבכיר ומפקח החינוך המיוחד ביחס לתמונת המצב העדכנית ביישום המשימה והיוועצות שוטפת העדכון 
 הגדרת הסמכות והאחריות שלהםבקלים ולטיפול באלימות והקמת צוות אקלים קבוע לקידום א 
 יצירת תקנון בית ספרי תוך קיום דיאלוג עם כל באי בית הספר ורענון התקנון בכל שנה 
 דיווח על אירועים חריגים וקיום דיון ולמידה מתוך אירועים אלו 
 יצירת מענים בית ספריים לטיפול בתלמידים הנפגעים 
 

 פיתוח מקצועי:
 בנושא עצירת התפרצויות -ית הספר לצוות ב  

  "וטיפול באלימות מטבי קידום אקלים -לצוות "אקלים 
 

 הדרכה:
  תתבצע ביום ובמשבצת זמן קבועים עליהם הוסכם במשותף כדי לאפשר הדרכה מסודרת וקבועה  ההדרכה 

 יועצים ופסיכולוגים"אקלים"ע"י מדריכי ההדרכה תינתן  -" אקלים" לצוות ,  
 תינתן הנחיה שוטפת ע"י היועץ הבית ספרי בתדירות של אחת לשלושה שבועות  - יםלכלל המחנכ 
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 הערכה ובקרה בית ספריים:
 ליווי ובדיקה שאמנם הצטמצם היקף האירועים החריגים 
 ליווי ובדיקת שביעות רצון הצוות, התלמידים, ההורים מהאקלים הבית ספרי 

 
 כיוונים למדדים אפשריים:

 למאפייני  באופן מותאםחוזר מנכ"ל בנושא אקלים חינוכי מיטבי עלים בהתאם להוראות מספר בתי הספר הפו
 התלמידיםאוכלוסיית 

 התלמידיםעל קנון בית הספר המוסכם על הצוות ההורים ובמידת האפשר מספר בתי הספר הפועלים על פי ת  

 הספר-מספר בתי הספר המדווחים על הפחתת מקרי האלימות בבית 
 

 מפגש מפקח ומנהליו:הצעות לדיון ב
 ?באיזו מידה תרמה העבודה על פי חוזר מנכ"ל לתחושת המסוגלות של המורים לטפל במקרי אלימות 

 תרם התקנון להתנהלות ברורה יותר ביחס לקשר בין בית הספר להורים ולתלמידים? מידה באיזו 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחים במחוזות 
 גוגי לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפד 
 לאגף שפ"י במינהל הפדגוגי 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 אגף חינוך מיוחד 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חזרה לתוכן העניינים          
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   ני(עברית/ערבית )חינוך לשו
 
 

 ב: מטרה
 החברתיים הפערים ובאיכות החינוכית ולצמצום בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 : 1ב יעד

 ישגים לימודייםשיפור ה 
 

 המשימות:  

 חינוך לשוני מבוסס סטנדרטים - הפעלת תכנית לשיפור ההישגים באוריינות 
 ו-יינות קריאה וכתיבה בכיתות ג'הפעלת תכנית ממוקדת לשיפור ההישגים באור  ' 
 'ב' בהלימה לתכנית הלימודים בשפה -ליווי ותמיכה לכיתות א 
 שיפור יכולות שפתיות ותקשורתיות של התלמידים 

 הפעלת תכנית להוראת יצירות ספרות בהלימה לתכנית הרגילה תוך ביצוע התאמות 
 
 אוכלוסייה: ה
 התאם ליכולות התלמידיםכל מסגרות החינוך המיוחד בכל שכבות הגיל ב 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  חינוך לשוני בכל בית ספר לחינוך מיוחד לימודים בתכנית בנייה והפעלה של 
  מותאמת לשכבות הגיל של המסגרתהת ספיראליבניית תכנית לימודים בית ספרית  

 חודיות יתאמות ותמיכות יווי היתלמידים עם אינטליגנציה תקינה ילמדו על פי תכניות החינוך הרגיל בל
  ה ילאוכלוסי

 למאפייני אוכלוסיית המסגרת על פי חוברת הנחייה  הוהתאמת בחינוך הרגילכרות עם תכנית הלימודים יה
תוך עבודת צוות רב מקצועי (בפרט בין צוות  (טיוטה של האגף לחינוך מיוחד) הנמצאת באתר האגף לחינוך מיוחד

 ההוראה לבין קלינאי תקשורת)
 בעלי אינטליגנציה  בבתי ספר לתלמידיםעובדי הוראה ל תכנית הלימודים של החינוך הרגילרות מעמיקה עם היכ

 תקינה עד פיגור קל (כולל) 
 לומדים תלמידים עם לקות בשמיעה  ןתכנית "קשר" והפעלתה במסגרות בהעם כרות יה 

 קישור המיומנות הנרכשות בתחום הלשוני לכלל מקצועות הלימוד 
 בסיום וקבוצתית) האישית/ה( למידה בשלב טרום תכנון תכנית הלימודים-רכה בתהליכי ההוראהשילוב הע

 תוך שימוש מרבי בכלי מדף מתוקפים להערכת לומדים בחינוך הרגיל  הוראת יחידות הלימוד
 ה . באוכלוסיות עם אינטליגנציאוכלוסיית המסגרתבכל בית ספר יוקצו שעות ייעודיות לחינוך לשוני בהתאמה ל

 יוקצו שעות לפחות על פי הנדרש בחינוך הרגיל עד פיגור קל (כולל) תקינה 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  הצוותיםליווי תכנית העבודה בתחום, מעקב ובקרה אחר יישומה תוך דיאלוג מתמיד עם 

 ולשיתוף  להדרכה ,יצירת מסגרות זמן ללמידה 
 

 פיתוח מקצועי:
 מפגשי למידה מחוזיים  - במחוז נציג/ים מבתי הספרל 
 פיגור קל (כולל)  -מוגבלות שכלית התפתחותית קלה אינטליגנציה תקינה עד עם עובדי הוראה לאוכלוסיות ל–  

של  כרות עם תכנית הלימודיםילהבמרכזי פסג"ה  תהמתקיימשל החינוך הרגיל  מקצועיהבמסגרת הפיתוח 
 ובהשתלמויות מחוזיות ייחודיות לחינוך המיוחד החינוך הרגיל

 עם מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית וקשה ואוטיזם בתפקוד נמוך  עובדי הוראה לאוכלוסיותל– 
 בהשתלמויות ייחודיות לחינוך המיוחד
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 הדרכה:
 חלטת המפקחים במחוזותמדריכי החינוך הלשוני ישובצו להדרכה במפגשים קבועים לאורך השנה על פי ה   

 הארציים של החינוך המיוחד לנושא חינוך לשוני כיםמדריכי המחוזות יהיו בקשר שוטף עם המדרי  
 "מנהלי המרכזים הטיפוליים יהיו בקשר שוטף עם המדריכים הארציים המובילים את תכנית "קשר 

  מומחי תחום/מורים מובילים/רכזי (מדריכים מחוזיים/ וועדה ארצית העוסקת בתחוםמהמחוז ישתתפו בנציגים
 מקצוע)

 
 הערכה ובקרה בית ספריים:

 הערכה ובקרה הכוללים מיפוי מצב, צפייה בשיעור, דיאלוג, משוב והערכה בזמנים קבועים    ,קיום תהליכי למידה 
  שימוש במגוון כלים להערכת הידע בשפה 

  ידים התקדמות התלמואחר  מעקב אחר התפתחות הצוות והידע הבית ספרי 
 תכניות של יעדי ההוראה ושל לשיפור תמידי ו תלמידה פנים בית ספרילתוצאות ההערכה כבסיס שימוש ב

 תכנית הבית ספרית הו הכיתתיות הלימודים
 

 כיוונים למדדים אפשריים:

  מספר בתי ספר המיישמים את תכנית החינוך הלשוני בהתאמה ליכולות התלמידים 
  תכנית הלימודים של החינוך הרגיל עם התאמות  מספר בתי הספר המלמדים על פי 

  מספר בתי הספר בהם המורים השתלמו בתכנית הלימודים של החינוך הרגיל 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
  באיזו מידה קידם יישום תכנית החינוך הלשוני בהתאמה ליכולות התלמידים את התפקוד השפתי והלשוני בקרב

 התלמידים?
 תרמה תכנית הלימודים המותאמת לתכנית הלימודים של החינוך הרגיל להעלאת הציפיות של  באיזו מידה

 המורים מהתלמידים?
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחים במחוזות 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
  לחינוך יסודי במינהל הפדגוגיא' לאגף 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 אגף חינוך מיוחד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים          
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 מתמטיקה  
 

 ב: מטרה

 החברתיים םהפערי ובאיכות החינוכית ולצמצום בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 : 1ב יעד
 ישגים לימודייםשיפור ה 
 

 המשימה:

 שיפור ההישגים במתמטיקה 
 
 אוכלוסייה: ה
 כל מסגרות החינוך המיוחד בכל שכבות הגיל  
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  בכל בית ספר לחינוך מיוחד מתמטיחינוך לימודים בתכנית בנייה והפעלה של 
 ת בנושאוספיראליאמת לכל שכבות הגיל של המסגרת, בניית תכנית לימודים בית ספרית מות  

  ווי התאמות יתלמידים עם אינטליגנציה תקינה בלבבתי ספר לחינוך הרגיל הלימודים בתכניות הוראה על פי
 חודיות יותמיכות י

 תכנית הלימודים של החינוך הרגיל באופן רלוונטי לאוכלוסייה איתה הם  עםכל עובדי הוראה של  היכרות
 םעובדי

  היכרות עם מסמך ההתאמות לפרק המספרים הטבעיים והפעולות בהם, והקשר שבין המסמך לבין תכנית
מסגרת על פי מדיניות האגף ב הלימודים של החינוך הרגיל, התאמת התכנים במסמך למאפייני התלמידים

 באתר האגף לחינוך המיוחד ם(טיוטה) המפורסינוך מיוחד לח
  ימוד בתוך תחום הדעתבין נושאי הל םקישורייצירת  

  המיומנויות הנרכשות בתחום המתמטי לתחומי דעת נוספים רלוונטייםבין  יםקישוריצירת 
 קבוצתית) ובסיום האישית/ה( שילוב הערכה בתהליכי ההוראה למידה בשלב טרום תכנון תכנית הלימודים

 הוראת יחידות הלימוד
 מאפייני בהתאמה ל מתמטיקצו שעות ייעודיות לחינוך יו )קשה/עמוק/סיעודי(למעט פיגור שכלי  בכל בית ספר

יוקצו שעות עד פיגור קל (כולל) . באוכלוסיות עם אינטליגנציה תקינה מסגרת על פי חוברות ההנחיהב התלמידים
 לפחות על פי הנדרש בחינוך הרגיל 

  כגון: עצמאות  ,ותירלוונטישולבו הלימודים בתוך התכניות ה קשה/עמוק/סיעודיבאוכלוסיות של פיגור שכלי
 בחיי יומיום, הכנה לחיים 

 
 : המנהל באחריות

 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 הצוותיםדיאלוג מתמיד עם קיום התהליכים לקידום החינוך המתמטי תוך  הובלת 
 ולשיתוף להדרכה  ,יצירת מסגרות זמן ללמידה 

 לימודים ולתכנון ההתאמות והתמיכות הנדרשות לתלמידיםהקצאת זמן להתאמת תכניות ה 

 למידה בכיתות ובחדר המורים באמצעות צפייה, משוב והערכה-ליווי תהליכי ההוראה 
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 פיתוח מקצועי:
 מפגשי למידה מחוזיים  -במחוז  נציג/ים מבתי הספרל 
 עם מדריכים ארצייםיתקיימו מפגשי למידה  -המחוזיים  למדריכים  
 של החינוך  ישתתפו בפיתוח מקצועי –בעלי אינטליגנציה תקינה עד פיגור קל (כולל)  תלמידיםאה לעובדי הורל

 של החינוך הרגיל   כרות עם תכנית הלימודיםילהבמרכזי פסג"ה  םהמתקייהרגיל 
 
 דרכה:ה  

 מדריכי החינוך המתמטי ישובצו להדרכה על פי החלטת המפקחים במחוזות  

 שוטף עם המדריכים הארציים של החינוך המיוחד לנושא מתמטיקה מדריכי המחוזות יהיו בקשר  
 יקיימו קשר שוטף עם  בעלי אינטליגנציה תקינה עד פיגור קל (כולל) מדריכי המחוזות בבתי ספר לתלמידים

 מדריכי המתמטיקה של החינוך הרגיל במחוז 
 במפגשים קבועים לאורך השנה נהתתבצע ותההדרכ 
 

 :הערכה ובקרה בית ספריים
  השגת הפעולות של התלמידים והתכנית הבית ספרית לקידום היעד תלווה בפעולות הערכה לבדיקת ההתקדמות

 שהוגדרו לעיל
  תכנית הבית התכנית העבודה הכיתתית ושל יעדי ההוראה ושל תהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור תמידי

 ספרית
 

 כיוונים למדדים אפשריים:
 כנית הלימודים של החינוך הרגיל עם התאמות  מספר בתי הספר המלמדים על פי ת 

  מספר בתי הספר בהם השתלמו המורים בתכנית הלימודים של החינוך הרגיל 
  מספר בתי הספר בהם קיבלו המורים המלמדים תלמידים עם תפקוד קוגניטיבי תקין הדרכה כיצד לעבוד עם

 תלמידים בעלי צרכים מיוחדים 
 

 ו:הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהלי

  באיזו מידה קידם יישום תכנית הלימודים במתמטיקה בהתאמה ליכולות התלמידים את הידע המתמטי בקרב
 התלמידים?

 ?באיזו מידה תרמה תכנית הלימודים המותאמת לחינוך הרגיל להעלאת הציפיות של המורים מהתלמידים 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
 הפדגוגי  לאגף לחינוך מיוחד במינהל 
 למפמ"ר מתמטיקה במזכירות הפדגוגית 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
 אגף חינוך מיוחד 
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  אנגלית
 

 :ב מטרה

 החברתיים הפערים ובאיכות החינוכית ולצמצום בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 : 1ב יעד
 ישגים לימודייםשיפור ה 
 

 המשימה:
  הטמעת תכנית לכישורים אורייניים באנגלית במערכת החינוך המיוחד 
 

 האוכלוסייה:

 למעט פיגור  ית התלמידים,אוכלוסי מאפייניתאם לכל מסגרות החינוך המיוחד בכל שכבות הגיל באופן מו
 בינוני/קשה/ עמוק/סיעודי

 
 הפעולות:

 יהימיפוי והערכת יכולות התלמידים לרכוש שפה שנ 

 התלמידים  תתכנית הלימודים של החינוך הרגיל באופן רלוונטי לאוכלוסיי עם של המורים לאנגלית היכרות
 בבית הספר

 מסגרתב התלמידיםלמאפייני  הוהתאמתהמותאמת באנגלית נית הלימודים עם תכשל המורים לאנגלית כרות יה 

  עם לתלמידים תכנית לימודים בית ספרית ותכניות כיתתיות על פי תכנית הלימודים באנגלית המותאמת תכנון
 צרכים מיוחדים

  י התאמות וויתלמידים עם אינטליגנציה תקינה בלבבתי ספר לחינוך הרגיל הלימודים בתכניות הוראה על פי
 היחודיות לאוכלוסייותמיכות י

 מחשבים21לבין נושאים אחרים, כמו: הכנה לחיים, "ל"ב בין נושאי הלימוד   יצירת קשרים ," 
 קבוצתית) ובסיום האישית/ה( שילוב הערכה בתהליכי ההוראה למידה בשלב טרום תכנון תכנית הלימודים

 הוראת יחידות הלימוד
 באוכלוסיות עם מסגרתב מאפייני התלמידיםיוקצו שעות ייעודיות בהתאמה ל בהם נלמד המקצוע ספר תיבכל ב .

 יוקצו שעות על פי הנדרש בחינוך הרגילעד פיגור קל (כולל) אינטליגנציה תקינה 
 

 פיתוח מקצועי:
 בתחום הדעת תוך דגש על פיתוח התאמות והנגשת השפה לאוכלוסיות החינוך המיוחד –מורים לאנגלית ל 
 

 ה בית ספריים:הערכה ובקר

  השגת הפעולות התלמידים והתכנית הבית ספרית לקידום היעד תלווה בפעולות הערכה לבדיקת התקדמות
 שהוגדרו לעיל

  תכנית העבודה הכיתתית והבית ספריתשל יעדי ההוראה ושל תהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור תמידי 
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 כיוונים למדדים אפשריים:
 יתמספר בתי הספר המלמדים אנגל 
 מספר בתי הספר המלמדים אנגלית על פי תכנית הלימודים המותאמת לחינוך המיוחד 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
 ?באיזו מידה תרם לימוד מקצוע האנגלית לתחושת המסוגלות של התלמידים 

 ?באיזו מידה תרם לימוד מקצוע האנגלית להכנה לחיים 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 וזותלמפקחים במח 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 

 למפמ"ר אנגלית במזכירות הפדגוגית 

 
 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 אגף חינוך מיוחד 
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 מדע וטכנולוגיה
 

 ב: מטרה

 החברתיים הפערים ובאיכות החינוכית ולצמצום בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 : 1ב יעד
 ישגים לימודייםשיפור ה 
 

 המשימה:
  מקצוע מדע וטכנולוגיה  ההטמעת 
 
 אוכלוסייה: ה

 ההאוכלוסייכל שכבות הגיל באופן מותאם לסוג כל מסגרות החינוך המיוחד ב  
 תייחודיוווי התאמות ותמיכות יתלמידים עם אינטליגנציה תקינה ילמדו על פי תכניות החינוך הרגיל בל 

 ה ילאוכלוסי
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  בכל בית ספר לחינוך מיוחד לימודים במדע וטכנולוגיהתכנית בנייה והפעלה של 
  מתפתחתת וספיראליבהמסגרת, ולימודים בית ספרית מותאמת לכל שכבות הגיל בניית תכנית 

  ווי התאמות יתלמידים עם אינטליגנציה תקינה בלבבתי ספר לחינוך הרגיל הלימודים בתכניות הוראה על פי
 ה יחודיות לאוכלוסייותמיכות י

 לוונטי לאוכלוסייה אתה הם עובדיםתכנית הלימודים של החינוך הרגיל באופן ר עםכל עובדי הוראה של  היכרות 
 למאפייני  הוהתאמת מדע וטכנולוגיהשל החינוך המיוחד בנושא המותאמת כרות עם תכנית הלימודים יה

 מסגרתב התלמידים
  21לבין נושא הכנה לחיים ו"ל"ב בין נושאי הלימוד ם קישורייצירת" 

 קבוצתית) ובסיום האישית/ה( מודיםשילוב הערכה בתהליכי ההוראה למידה בשלב טרום תכנון תכנית הלי
 הוראת יחידות הלימוד

 מאפייני בהתאמה ל מדעייוקצו שעות ייעודיות לחינוך  )קשה/עמוק/סיעודי(למעט פיגור שכלי  בכל בית ספר
יוקצו שעות על פי הנדרש בחינוך עד פיגור קל (כולל) . באוכלוסיות עם אינטליגנציה תקינה מסגרתב התלמידים

 הרגיל
 יות, כגון: עצמאות רלוונטישולבו הלימודים בתוך התכניות ה קשה/עמוק/סיעודייות של פיגור שכלי באוכלוס

 בחיי יומיום, הכנה לחיים
 

 פיתוח מקצועי:
 פיגור קל (כולל)  -מוגבלות שכלית התפתחותית קלה אינטליגנציה תקינה עד עם עובדי הוראה לאוכלוסיות ל–  

של החינוך  כרות עם תכנית הלימודיםילהבמרכזי פסג"ה  מתהמתקיירגיל של החינוך ה במסגרת הפיתוח מקצועי
  הרגיל

 
 : המנהל באחריות

 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 מיפוי צרכים לצורך בניית תכנית העבודה בתחום הדעת, מעקב ובקרה אחר יישומה 
 לתלב"סה ויבהתאם לאוכלוסי בניית מערכת השעות 

  שיבוץ מורים בעדיפות לבעלי תעודה להוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה 
 הערכה בכיתות ובחדר המורים באמצעות צפייה, משוב והערכה -למידה-ליווי תהליכי ההוראה 
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 הערכה ובקרה בית ספריים:
  פעולות השגת ההתלמידים והתכנית הבית ספרית לקידום היעד תלווה בפעולות הערכה לבדיקת התקדמות

 שהוגדרו לעיל
  תכנית העבודה הכיתתית והבית ספריתשל יעדי ההוראה ושל תהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור תמידי 

 
 כיוונים למדדים אפשריים:

 מספר בתי הספר בהם מופעלת התכנית 
 מספר בתי הספר בהם מוקצות שעות ייעודיות לחינוך מדעי 

  
 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

  מידה שיפר החינוך המדעי את ההכנה לחיים של התלמידים?באיזו 
 ?באיזו מידה תרמה תכנית הלימודים בחינוך המדעי לבניית תכניות הוראה מותאמות לאוכלוסייה 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
 וטכנולוגיה מדע במינהל וטכנולוגיה למדע ר"למפמ  

 
לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 אגף חינוך מיוחד 
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 חיזוק מעמד המורה ושיפור איכות ההוראה
 
 ב: טרהמ
 החברתיים הפערים ובאיכות החינוכית ולצמצום בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 היעד: 

  חיזוק מעמד המורה ושיפור איכות ההוראה 
 

 הרציונל:  
 איכות  אתהספר, ייטיבו -תהליכי הערכה שיטתיים, הוגנים ומעוגני ראיות ועדויות המהווים חלק מתרבות בית

 ראה וישפרו אותה ההו
 

 המשימה:
 מנהליםשל יתוח דרכי הערכה לצורך קידום מקצועי של מורים ופ  
 

 פעולות האגף לחינוך מיוחד:

  ממקצועותעו"ה  הערכת לצורך ההערכה נוהל ושללהערכת מורים העמקת ההטמעה במחוזות של הכלי 
באמנות,  מטפליםים באמנויות ((מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת ופיזיותרפיסטים) ושל מטפל הבריאות
ע"י האגף לחינוך מיוחד, הרשות הארצית  וובפסיכודרמה, אשר פותח, בביבליותרפיה, במחול, בדרמה, במוזיקה

 (ראמ"ה) והיחידה להערכת סגלי הוראה של משרד החינוך למדידה והערכה
 מחקר של הכלי  ביצוע 

 המיוחד וךבחינ המלמדים למורים ייחודי כלי בהתאמת הצורך יישקל 
   עד לסיום תהליכי ההתאמה יפורסמו הנחיות ביניים למפקחי החינוך המיוחד 

   מפקחי החינוך המיוחד יעבירו הנחיות אלה למנהלי המוסדות 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחים במחוזות 
 ל"למנכ המשנה בלשכת ה"עו הערכתעל  לממונה 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
 

ינטרנט, להרחבה ולהעשרהלאתרי א

 אגף חינוך מיוחד 
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 פיתוח תרבות הכלה במסגרות החינוך המיוחד
 

    מטרה ב':
 חינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתייםמערכת ה 

 
 :2היעד ב

 והרחבת יכולת ההכלה פערים צמצום 
 

 מטרות ספציפיות:

  ראיית ההכלה כערך המתאים לכל אדם תוך הרחבת אפשרויות ההכלה בתוך מסגרות החינוך המיוחד ובמסגרת
 הרגילהקשר עם מסגרות החינוך 

 
 משימות:

 .פיתוח יוזמות ופעילויות ברוח ערך ההכלה במסגרות החינוכיות 
 התאמת המשימות כך שכל תלמיד יוכל לחוות את עצמו כמכיל וכמוכל 
 העשרה והרחבה של היוזמות והפעולות בשיתוף מסגרות חינוך רגילות 
 

 האוכלוסייה:

 בחינוך הרגילכלל הלומדים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך המיוחד ו 
 

 עקרונות פעולה:
 מקצועי, בהלימה לגיל התלמידים, למאפייני התפקוד שלהם ולקבוצות  פיתוח היוזמות והתכניות בצוות רב

 האוכלוסייה השונות בתוך המסגרת החינוכית
 

 הכשרה ופיתוח מקצועי:

 ה לחינוך הרגילהשתתפות נציגים של מערכת החינוך המיוחד בהשתלמויות ובימי עיון בנושא יעד ההכל 
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 21-תקשוב מערכת החינוך והתאמתה למאה ה
 

  :ג מטרה

 רכיה המשתנים של מדינת ישראלורכי הפרט ואת צומערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את צ 
 

 : 1ג יעד
 21-רכת החינוך למאה ההתאמת מע 
 

 המשימה:

 למידה הנתמכות בטכנולוגיית הלהטמעה ויישום של סביבות מתוקשבות להוראה ו-ICT  לשם קידום פדגוגיה
 למורים ולתלמידים 21 -מיטבית והקניית אוריינות המאה ה

 
 פעולות וכיוונים אפשריים:

 כי התלמידים מבחינת תכניות הלימודים הפעולות תתבצענה על פי המתוכנן בחינוך הרגיל תוך התאמה לצור
 הציוד הנדרש ו
  י ומותאם לצורכי אוכלוסיית התלמידים בבית הספררלוונטפיתוח מקצועי והדרכה לצוותים יתבצעו באופן 
 צוותי מקצועות הבריאות יהיו שותפים לתהליכי הפיתוח המקצועי וההדרכה 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:
  השגת הפעולות התלמידים והיעד תלווה בפעולות הערכה לבדיקת התקדמות התכנית הבית ספרית לקידום

 שהוגדרו לעיל
  תכנית הבית התכנית העבודה הכיתתית ושל יעדי ההוראה ושל תהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור תמידי

 ספרית
 

 כיוונים למדדים אפשריים:
 מקבלים הדרכה מותאמת ש "לבותמספר בתי הספר בהם לומדים תלמידים המשתתפים בתכנית "תקשוב כהשת

 מחשב וטכנולוגיה מסייעת
  מספר בתי הספר בהם השתלמו מורים בהוראה מתוקשבת 
    מספר בתי הספר בהם המורים משתמשים בהוראה מתוקשבת 
  מספר המורים המשלבים חומרי לימוד מתוקשבים בתהליך ההוראה עם ילדים משולבים 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
 יזו מידה תרם שילוב חומרי לימוד מתוקשבים לתהליך הלמידה של התלמידים?בא 

 ?באיזו מידה תרמה התכנית לקידום ההכנה לחיים 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחים במחוזות 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
 וטכנולוגיה מדע במינהל לתקשוב הארצית למפקחת 
 

 רהלאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעש

 אגף חינוך מיוחד 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים         
 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(                   

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Special
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Special
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 חזרה לתוכן העניינים       
 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(

 'פרק ד
 התכנית השנתיתמשאבים ליישום 

  לשנת הלימודים תשע"ד

 

 הקדמה 

  שעות תוספתיות 

 פירוט שעות הלימוד השבועיות המחייבות ביסודי ממלכתי 

 פירוט שעות הלימוד השבועיות המחייבות ביסודי ממלכתי דתי 

  מודל הדרכה בית ספרי 

  ת הספרמרכז משאבים בבי –הספרייה 

 התכנית להשאלת ספרי לימוד 

 ריכוז הפיתוח המקצועי בהתאם ליעדים 
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 הקדמה
 

  בתשע"ד: שונים העומדים לרשות בתי הספר היסודייםבפרק זה מוצגים המשאבים ה
 
 ומרחב הגמישות ות הלמידהשעהקצאה ושיבוץ  .א

  היסודי לביה"סתוספתיות שיוקצו השעות 

  ו'-בכיתות א'שעות השבועיות טבלת   
 
 שמאפשרהדרכה מודל  .ב

 מרחב גמישות בבחירת תוכן ההדרכה 

 רגשי-ערכי-מרחב גמישות בבחירת היקף ההדרכה לתחום הלימודי ולתחום החברתי 
 

 פיתוח מקצועי .ג

 יקף השעות שירצה ללמוד בכל שנה מתוך סך השעות הנדרשות לקידום העו"ה יוכל לבחור ב מתשע"ד החל
)120/180/210 ( 
 (כדי לשמור על עקרון הלמידה לאורך החיים) 30 מינימום השעות בשנה יעמוד על 

  השעות לדרגה הבאה 60שעות מעל המתבקש בדרגה, תעבורנה  60עו"ה למד עד אם        

  ת כדי לאפשר בחירה של יותר מנושא אחד שעו 30לעו"ה יוצעו מודולות שונות של 

 והמורה, תוך  הספר-יחליטו בדיאלוג משותף מנהל בית שבמסגרת הפיתוח המקצועי של המורה על הנושא/התחום
   הספר ולמדיניות המערכת.-התייחסות לצורכי המורה, לצורכי בית

 
 

  הספרייה .ד

 ומשמעויותיו הספר בבית משאבים מרכז 
 

 

 למידים לת מודיספרי להשאלת  .ה

 בתשע"ד השאלת ספרי לימודהתכנית ל 
 

 

 מצבת המורים  .ו

  באמצעות מערכת הסימולציה למנהל תוכלו לתכנן בהקדם את מצבת המורים הדרושה לכם 
 

 
 בכיתה מספר התלמידים .ז

  ו'-'תות גיימשיך להיות מופעל בכ - 32-רנציאלי להתלמידים בכיתה באופן דיפ פרמסצמצום   
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    שעות תוספתיות ביסודי בתשע"דפירוט 
 

 בשכבת הצעירים

 ב'-הקצאת שעות לפיצול כיתות א'

 נתנה כמו בשנה שעברה בנוסף לסל השעות הבסיסי: ישעות הפיצול ת

 ש"ש לכיתה תקנית 10וספת של קבלנה תתבמערכת כל כיתות א' 

 ש"ש לכיתה תקנית  5וספת של קבלנה תתבמערכת ב' כל כיתות 

 תלמידים  20מתמטיקה בקבוצות שאינן עולות על שפת אם עברית/ערבית ולצורך למידה במקצועות השעות הן 

 

 בשכבת הבוגרים

 ו'-הקצאת שעות תוספתיות לכיתות ד'

  בנוסף לסל השעות הבסיסי:כמו בשנה שעברה  נתנהיתהשעות התוספתיות 

  "שפת אם עברית/ערבית" (חינוך לשוני) לטובת מקצוע  ש"ש 1תקבלנה תוספת של המערכת בכל ת ד', ה' כיתו כל

  "תרבות ישראל ומורשתו" לטובת מקצוע  ש"ש 1 תקבלנה תוספת שלכיתות ה', ו'  בחינוך הממלכתי יהודי  כל
 

 בתשע"ד סל השעות הבסיסידפרינציאלית מהפחתה    
 

ב', שעות חינוך -עודים: תקן רגיל, פיצול כיתות א'ימאגר ביה"ס, ימת הספר (הנבנה  מסל השעות הבסיסי של בי
 ש"ש באופן הבא: 200ש"ש על כל  1ושעות ניהול) תופחת 

  שעותתופחתנה לא    -   בסיסיות ש"ש 200בי"ס שברשותו עד מ

   ש"ש  1     תופחת    -     ש"ש  400 -ל 201בי"ס שברשותו בין  מ

   ש"ש  2 נהופחתת   -     ש"ש  600 -ל 401ותו בין  בי"ס שברשמ

   "שש  3  תופחתנה   -     "שש  800 -ל 601בי"ס שברשותו בין  מ

   "שש  4   תופחתנה  -    "שש 1000 -ל 801בי"ס שברשותו בין  מ
 

 וכך הלאה.
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  פירוט שעות הלימוד השבועיות המחייבות ביסודי ממלכתי           
 

 ו'.  - מפרטת את מספר שעות הלימוד השבועיות המחייבות בבתי הספר הרשמיים בכיתות א' *הטבלה שלהלן
 :להלןהפירוט ש עפ"י, שבועיות שעות 32-29היקף של בכיתות אלה ילמדו את המקצועות הבאים ב

 
 האשכול

   

 שעות הלימוד השבועיות המחייבות  המקצוע

 ו' ה' ד' ג' ב' א' שכבת הגיל                                        

 אשכול שפות וספרות
  

 שפת אם: עברית, ערבית
(חינוך לשוני, ספרות, לשון 

 6 *1+6 *16+ 8 8 10 והבעה)
 4 4 4 --- --- -- אנגלית (שפה זרה)

 *4  *4 *4 * 4 --- --- עברית לדוברי ערבית
 אשכול מתמטיקה,

 טבע, מדע וטכנולוגיה
 6 6 6 6 6 6 מתמטיקה

 3 3 3 3 3 3 מדע וטכנולוגיה
 אשכול מורשת

 רוח 
 וחברה      

  

 ו  תרבות ישראל ומורשת
 *11+ *11+ -- -- -- -- (ממ' יהודי)                      

 *** )תנ"ך במ"מ  (בממ"ד
 2 2 2 2 2 -- דת ומורשת  (ערבי/דרוזי)

 --- --- 2 2 2 --- מולדת, חברה ואזרחות

 2 2 --- --- --- --- גיאוגרפיה

 2 --- --- --- --- --- היסטוריה

אשכול מיומנויות 
 2 2 2 2 2 2 חינוך גופני הגוף

 אמנויות  אשכול אמנויות
(מוזיקה/אמנות 

 2 2 2 2 2 2 פלסטית/תיאטרון/מחול)
אשכול תרבות בית 

ספרית: אורח חיים, 
כישורי חיים, מפתח 

הל"ב, זהירות 
בדרכים, מיומנויות 

 וערכים

 1 1 1 1 1 1 שעת חינוך (מפתח הל"ב)
 1 1 1 1 1 1 כישורי חיים

  1    1 זה"ב

 
 

 הארות: 
 חוזר שעות הליבה המחייבות (תכנית היסוד)של אין בטבלה זו ביטול  .א

 ש"ש 32 –ו' -כיתות ה' "ש,ש 31ד': -, כיתות ג'"שש 29ב': -כיתות א' מחייבות בשבוע:האורך הסך שעות  .ב

 )התאם למפורט בהקדמה לפרק זהתשע"ד (בקצנה לביה"ס בוהשעות שסומנו בצהוב הן שעות תוספתיות שת .ג

 ס)יה"מסל שעות התקן של ב נתנויי(השעות  ו'   -שעות בכיתות ג'  4עברית לדוברי ערבית בהיקף של  .ד

 טבלת השעות השבועיות בחמ"ד מפורטת בעמוד הבא  .ה
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  דתי פירוט שעות הלימוד השבועיות המחייבות ביסודי ממלכתי     
 

 
 הארות: 

 חוזר שעות הליבה המחייבות (תכנית היסוד)של אין בטבלה זו ביטול  .א

 ש"ש 32ו': -יתות ה'כ "ש,ש 31ד': -, כיתות ג'"שש 29ב': -כיתות א' מחייבות בשבוע:האורך הסך שעות  .ב

 )בהתאם למפורט בהקדמה לפרק זה( לביה"סקצנה והשעות שסומנו בצהוב הן שעות תוספתיות שת .ג

 חמ"ד: ב .ד
בסה"כ ממערכת השעות המחייבת כדי להתאימה  "שש 4-3לשנות בהיוועצות עם הפקוח,  ,מנהל ביה"ס רשאי

  לקהילת ביה"ס ולצרכיו הייחודיים של ביה"ס

 לתגבור ביאורי תפילה ושפה והנותרת יינתנ ש"ש 3ש"ש,  3עד פסח בהיקף של  –ת א' לימודי תורה בכיתו *
ספרי (המתקבל כתוצאה מגודל כיתה או תוספות -ש"ש מתוך סל השעות הבית 2**  מומלץ להרחיב להיקף של 

  ייחודיות)
 

 
 

 חזרה לתוכן העניינים    

 האשכול

   

 בחמ"ד שעות הלימוד השבועיות המחייבות  המקצוע

 ו' ה' ד' ג' ב' א' שכבת הגיל                                  

 אשכול שפות וספרות
  

 שפת אם: עברית,
(חינוך לשוני, ספרות, 

 6 *16+ *16+ 8 8 10 לשון והבעה)
 4 4 4 --- --- -- אנגלית (שפה זרה)

 אשכול מתמטיקה,
 טבע, מדע וטכנולוגיה

 6 6 6 6 6 6 מתמטיקה

 3 3 3 3 2 2 וטכנולוגיה מדע

 אשכול מורשת
 רוח 

 וחברה      
  

 5 5 5 5 7 6*     תורה+פ"ש

 2 2 2 2 ---- --- נביא

 2 2 2 2 1 --- משנה
 2 2     גמרא

מועדים וביאורי  הלכה,
 1 2 2 2     2    2-3 תפילה
 --- --- 1 1 1 --- חברה ואזרחות ,מולדת

  **1 --- --- --- --- גיאוגרפיה
 **1 --- --- --- --- --- היסטוריה

 אשכול 

 מיומנויות הגוף

 2 2 2 2 2 2 חינוך גופני

 אמנויות  אשכול אמנויות

(מוזיקה/אמנות 
 ** ** **1 **1 **1 **1 פלסטית/תיאטרון/מחול)

אשכול תרבות בית 
ספרית: אורח חיים, 
כישורי חיים, מפתח 

הל"ב, זהירות בדרכים,  
 וערכים מיומנויות

שעת חינוך ("מפתח 
 1 **  1 1 1 1 הל"ב מתוך אמונה")

 1 1 ** 1 1 1 כישורי חיים

 1 --- --- --- --- 1 זה"ב



 

   117 

 

    

  רכה בית ספרי הדמודל 

 
 לחינוך יסודי ומופעל בכל המחוזות.א' אגף נבנה בשיתוף לשכת המשנה למנכ"ל והמודל 

היקפיהם על סמך מיפוי ההישגים הלימודיים והחברתיים ערכיים, את המנהל וצוותו יבחרו את תחומי ההדרכה ו
בועים להדרכה בהם ישובצו המורים היעדים, החזון הבית ספרי ועוד. במסגרת זאת יקבע המנהל יום עד יומיים ק

 המודרכים על מנת לאפשר למידה, צפייה ודיאלוג.
 

 רציונל:
ההדרכה הבית ספרית מהווה משאב חשוב שעל מנהל בית הספר לנהל בהקשר הבית ספרי בהתאם ליעדי המשרד, 

ות יסוד, לתכניות ספרי, ההישגים במיצ"ב, באח"מ ובמיפויים בית ספריים ביחס למיומנוי-הליבה, החזון הבית
לימודים, לאקלים בית הספר, לתחום החברתי ערכי, להדרכות קודמות שהצוות קיבל, להתפתחות המקצועית של 

 ון של חברי הצוות בתחומים השונים.חברי הצוות ולוותק/הניסי
 

 ההדרכה הבית ספרית נועדה לאפשר: 

 תוך כדי התנסות בהקשר הבית ספרי ליווי הלמידה וההתפתחות המקצועית של המורים בתחומים השונים 
 פר כמערכת ולצורכי המורים כפרטיםפיתוח והשבחת תהליכי הוראה, למידה והערכה בהתאם לצורכי בית הס 

  שוטף לשאר המורים בצוות בית הספרהעצמת רכזים בית ספריים כמובילי תחום וכנותני מענה 
 

ל בית הספר ימופו על ידי מנהל בית הספר בראייה תלת כפי שמפורט במודל שלהלן, תחומי ההדרכה לצוות המורים ש
 .לבתי הספר שנתית. צורכי ההדרכה הבית ספרית יהוו בסיס לגיבוש תכנית העבודה של מערך ההדרכה המחוזי

 
 

 עיקרי המודל:
  (תחומים, היקפים ואוכלוסיית יעד)מנהל בית הספר וצוותו יגדירו את צורכי ההדרכה 

 
 ערכי בהלימה -חברתי-תייחסו המנהל והצוות לתחום הלימודי לצד התחום האקלימיבבחירת תחומי ההדרכה י

 :הספר ואתגריו ויבחרו הדרכה-לצורכי בית
 בתחום הלימודי א. 
 ערכי-חום החברתיבתב. 

 
 יקחו בחשבון בעת מיפוי 21-מנהלי בתי הספר המשתתפים בתכנית הלאומית להתאמת המערכת למאה ה ,

לוב ו במקצועות הליבה (מתמטיקה, שפה, אנגלית ומדעים) תיעשה תוך שיהצרכים כי ההדרכה שיבחר
 הדיסציפלינה בסביבה המתוקשבת

 
  א כשמורה ספציפי ל 5-2מנהל בית הספר יוודא שסך תחומי ההדרכה למורים השונים בבית הספר יעמוד על

 תחומים  3-2-יקבל הדרכה ביותר מ
 

 דות הבחירה בראייה תלת שנתיתל אומנהל בית הספר יקיים דיאלוג עם המפקח ע 
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 הספר-בבית משאבים מרכז - הספרייה
 

  כללי:

 הספר כמרכז משאבים תפקיד מכריע בריכוז ובאספקת מידע, בחינוך לקריאה ובניצול -"בעידן זה יש לספריית בית
רכי המורים ומרכז משאבים ההולמת את צ - ן ראוי כי בכל מוסד חינוכי תהיה ספרייהנכון של מידע. על כ

 והתלמידים" (חוזר מנכ"ל מיוחד ה' תשמ"ט)
  הספר על ההישגים בלימודים מוכחת במחקרים הקובעים שהיא -מרכז משאבים בבית - השפעתה של ספרייה

ונות, נגישות אל מקורות מידע מסוגים שונים, משמעותית במיוחד כאשר קיימים בה אוספים מגוונים ברמות ש
 כוח אדם מקצועי ותכנית הפעלה מותאמת לתכנית הלימודים

 
 כיוונים ופעולות לקידום 

 .בסביבה לימודית רגועה ואסתטית מרכז קריאה, למידה ותרבותכו. הספרייה תפעל כמרכז משאבים 1
 פעולות למימוש: 

 
 , תוך הקפדה על העקרונות הבאים: 5ל תש"ע/פי ההנחיה בחוזר מנכ" ת ספרייה עלקמה .א
o  הספרייה תזמן גישה חופשית אל מגוון ספרים ומקורות מידע מודפסים ואלקטרוניים מגוונים בנושאים

 ובתחומי דעת שונים  לקריאה, לעיון וללמידה או להשאלה
o הספרייה תנוהל באמצעות תוכנה ייעודית לניהול ספרייה 
o יבור לרשת וציוד נלווה לשימוש התלמידיםבספרייה יהיו עמדות מחשב, ח 
o מרכזת התחום בבית הספר  או  הספרייה תופעל על ידי מורה 

 
 ספרית: -פי תכנית בית ב. הפעלת ספרייה על

o הספרייה תאפשר לתלמידים ולמורים נגישות לסביבה עתירת מקורות מידע וספרות 
o  הספרייה תשמש להעמקת החשיפה לספרים ולמקורות מידע 
o  הספרייה יעודדו פעילות מכוונת לעידוד הקריאה ולשימוש מושכל במקורות מידעאנשי 
o  המורה המרכז יהיה שותף בהנחית תלמידים לשימוש מושכל במקורות מידע להכנת עבודות חקר בתחומים

 השונים
o  הספרייה תאפשר שילוב הוראה ולמידה, והתלמידים יופנו להשתמש במשאביה 
o ת, לקבוצות תלמידים ולעבודה אינדיבידואליתהספרייה תאפשר עבודה לכיתו 
o  תשתלב הספרייה בשיעורים פרטניים ותוכל לשמש לקידום ההישגים הלימודיים  "אופק חדש"כחלק מתכנית

 במקצועות השונים 
o "אנשי הספרייה יעודדו השתתפות בפעילות הארצית לעידוד הקריאה במסגרת "מצעד הספרים השנתי 
o יל בהכנת תכניות עידוד קריאה בבית הספר ובשילוב הספרייה בתכנית הלימודים המורה במרכז יהיה שותף פע

 ובפעילויות הבית ספריות
 

 ג. טיפוח מיומנויות השפה באמצעות פעילות מגוונות: 
o לעידוד קריאת ספרים 
o לשיח בעקבות ספרים 
o לשילוב אומנויות כחלק מהשיח בעקבות קריאה 
o יאה חופשיתלעידוד ולהעצמת ילדים המרבים לקרוא קר 

 
 ד. שיתוף הורים

o השימוש בספרייה באמצעות הרצאות של אנשי מקצוע ומוריםעל דיון עם ההורים על מצב קריאת הספרים ו 
o שיתוף הורים בפעילויות לעידוד הקריאה 

 
 ה. אירועי תרבות 

o   הספרייה תשמש מרכז לאירועי תרבות: תערוכות ותצוגות, מפגש עם סופר/יוצר, קונצרט, הצגה 
o מי פעילות מרוכזים לתלמידים/הורים/קהילה בנושאי קריאה/ספרות/תרבותי 
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 . הספרייה תאפשר נגישות לקריאה חופשית במגוון ספרים ולמקורות מידע והעשרה עדכניים. 2

 פעולות למימוש:
 

 א. בניית אוסף מותאם לנושאים ולתחומי דעת שונים
o ורכי התלמידים והמורים ויכללו מגוון תחומים אוסף הספרים, מקורות המידע והחומרים יותאמו לצ 
o האוסף יתעדכן בקביעות 
o  בספרייה יינתן ביטוי קבוע ושוטף לחגי ישראל, למועדי השנה, לאירועים חשובים בארץ ובעולם ולמקצועות

 הנלמדים בביה"ס
 

 ב. האוסף בספרייה יותאם לדגשים של מערכת החינוך כגון:
o מגוון ספרים וחומרים למורים ולתלמידים מדור "תרבות ישראל ומורשתו" ובו 
o הספרים המוצעים בתכנית הליבה 
o "ספרים המותאמים לערכי "מפתח הל"ב 
o כמו: חברות, ויסות רגשי, ניהול קונפליקטים, מניעת חרם,  ,ספרים העוסקים בתחומים הנוגעים לחברת הילדים

 מניעת בריונות והתנהלות ברשת  
o  החדש לתכנית הלימודים בחינוך לשוני (תשע"א) יצירות ליבה בספרות עפ"י הנספח 

 
 לפרטים נוספים יש לפנות: 

 למפקחים במחוזות 
  לחינוך יסודי במינהל הפדגוגיא' למחלקה לספריות בתי ספר באגף 
 ד"בחמ ומפקחת ארצית לשפה ספרות ר"מפמ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עניינים חזרה לתוכן ה
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  התכנית להשאלת ספרי לימוד 
 

 מבוא
התכנית הפעלת להקלת נטל התשלומים על ההורים בתחום ספרי הלימוד באמצעות  משרד החינוך ממשיך במאמץ

קהילתי. רכישת הספרים תיעשה במימון -להשאלת הספרים. לתכנית ערך חינוכי והיא במהותה בעלת אופי חברתי

 .ומי הורים, והספרים יושארו בבית הספר לשימוש חוזר כשהם במצב תקין ומכובדמשותף של כספי המשרד ותשל

 

, בשונה מהשנה שעברה, יבוצע המהלך בעיקר באמצעות הרשויות המקומיות והבעלויות על בתי בשנת תשע"ד

הספר. הרכישה לא תתבצע באמצעות זכיינים, אלא הרשות או בית הספר הם שיבצעו את הרכישה מול הספק או 

 .החנות. בכל מקרה תהיה אחריות כוללת של בית הספר למהלך

 
, ומכוח התקנות 2000-בחלק מבתי הספר מכוח חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"אכיום פרויקט ההשאלה פועל 

. לקראת שנת הלימודים התשע"ד המשרד מבקש להרחיב את התכנית 2010-להשאלת ספרי לימוד, התש"ע

והבעלויות. החל משנה זו יהיו גורמים אלה וכן בתי הספר המעוניינים להצטרף באמצעות הרשויות המקומיות 

 .לתכנית האחראים על תהליך רכישת הספרים והשאלתם

 

במסגרת הפרויקט ניתנת אפשרות לכל בתי הספר לבקש להצטרף לתכנית בכפיפות להסכמה של רוב הורי 

ע להורים את אפשרות הבחירה בתכנית ההשאלה, כל מנהלי בתי הספר מחויבים להצילפחות).  60%התלמידים (

. בית ספר המעוניין להצטרף לפרויקט, והרשות או הבעלות לא צירפו וההורים הם שיחליטו אם להצטרף אליה

אותו מכל סיבה שהיא, יפנה לפיקוח הכולל וכן לממונה על תכנית ההשאלה במשרד ויעדכן את הרשות או את 

המתפרסמים  ך יחליט על צירוף רשויות, בעלויות או בתי ספר על פי סדרי העדיפויותהבעלות על פנייתו. משרד החינו

באתר המשרד במסמך "קריטריונים לתקצוב רשויות עבור הפעלת התכנית להשאלת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ד 

 ."ואילך

 

חוזר כמפורט ב ספרי,-המשרד מעניק תמיכה ראשונית לבתי הספר המצטרפים לתכנית בהתאם למדד הטיפוח הבית

. בית ספר המעוניין להשתמש בגרסה דיגיטלית מאושרת של ספר לימוד מתוך רשימת ספרי הלימוד ב'7מנכ"ל ע"ג/

 המאושרים יוכל לעשות זאת במסגרת תקציב ההשאלה כיוון שהגרסה הדיגיטלית כלולה במחיר הספר המודפס.

 

הספר בסוף כל שנת לימודים לשימוש התלמידים במסגרת הפרויקט התלמידים משאירים את ספרי הלימוד בבית 

הצעירים מהם. הורי התלמידים משלמים תשלום שנתי המאושר במסגרת "תשלומי הורים", ותמורתו הם מקבלים 

 .סל ספרי לימוד לשנת הלימודים החדשה

 

-רתיחשוב לציין שהפרויקט אינו מצטמצם לתחום של השאלה והוזלה של ספרי לימוד, אלא הוא פרויקט חב

קהילתי. אפשר להפעיל בו תלמידים באיסוף ספרים ובחלוקתם וכן להפעיל סדנאות לכריכת הספרים המיועדים 

ערכים של שוויון,   המטמיע להשאלה, לחידוש ספרים ישנים ועוד. בבתי ספר המפעילים את הפרויקט נוצר הוויי

 .שמירה על הרכוש ותרומה לקהילה
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 :התכניתמטרות 

 של  4088ספרי הלימוד על פי החלטה מס'   הוזלת ההוצאה על ומים על ההורים באמצעותהקלת נטל התשל
 .8.1.2012ממשלת ישראל מיום י"ג בטבת התשע"ב, 

 מתן הזדמנות שווה לכל התלמידים להצטייד ב"סל ספרים" מלא. 
 חינוך הילדים ליחס של כבוד לספר ופיתוח תחושת האחריות האישית שלהם לרכוש. 
 הבקרה על המילוי אחר הנחיות המשרד בנושא ספרי לימוד (לדוגמה: הקפדה על שימוש בספרי  שיפור הליך

 לימוד מאושרים על ידי משרד החינוך ועל ההוראה לרכוש אך ורק ספרים שייעשה בהם שימוש פעיל).
 

 המשרד: פעולות
 יות לכלל בתי הספר והבעלו המקומיות את הפרויקט באמצעות הרשויות פעילפרסום "קול קורא" שמטרתו לה

 שבאחריותן
  פיקוח על המהלך כולו באמצעות המחוזות והמפקחים הכוללים ובאמצעות הממונה על השאלת ספרי לימוד

 במינהל הפדגוגי
 
 

 אתר השאלת ספרי לימוד
באתר השאלת ספרי לימוד של המשרד ניתן למצוא  חומרים רבים ביניהם: טופס הצטרפות (מקוון), הצבעת הורים 

ניסה לתכנית (מקוון) ומערכת אינטרנטית המאפשרת לנהל את רשימות הספרים, מלאי הספרים, רשימות על כ
 התלמידים והזמנת הספרים בצורה ממוחשבת ופשוטה.

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:

 הכוללים במחוזותמפקחים ל 

 לתכניות משלימות למידה במינהל הפדגוגייחידה ל  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 חזרה לתוכן העניינים 
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 בהתאם ליעדיםפיתוח המקצועי הריכוז 

 
 מחנכי הנושא היעד

 א'
 מחנכי

 ב'
 מחנכי

 ג'
 מחנכי

 ד'
 מחנכי  מחנכי ה'

 ו'
 רכזים ומורי מורים

סיורים באתרי מורשת  1א
נעלה " -ברחבי ישראל 

 לירושלים"

לרכז טיולים: במסגרת  --- ---- ----- ----- ----- -----
 30קורס רכזי טיולים  (

 ש')
 למורה אחד מכיתה ה'   ----- ----- ----- ----- תרבות ישראל ומורשתו 1א

 ש') 30(או מכיתה ו' 
-----  

 ש') 30למחנך: מפתח הל"ב למחנכים או המחנך כמנהל כיתה (  מפתח הל"ב 1א

  ש') 30מפתח הל"ב מתוך אמונה ( –לחמ"ד 
 ) ש') 30לרכז ח"ח 

לימודי תעודה או 
 לימודי המשך

  למורי
/מדריכים מורים

 לחינוך חברתי ערכי
 ש') 30(

במסגרת התכניות לפיתוח מקצועי במולדת, חברה ואזרחות, ספרות, מוסיקה, מפתח הל"ב, תרבות ישראל  ההמנון הלאומי 1א
 ומורשתו וכו'

 לדת, חברה ואזרחות וחינוך לחיים בחברהמשולב במסגרת הפיתוח המקצועי במו חינוך אזרחי ודמוקרטי 1א
מורשת דת ותרבות במגזר  1א

 הערבי
 ש') 30(" מקצועי באשכול "תרבות, מורשת ודת בפיתוח ט', ישתתף–ב'  משכבות, לפחות אחד מורה

 
מורשת דת ותרבות במגזר  1א

 הדרוזי
    ש') 30(דרוזים מורה אחד לפחות מכל בי"ס ישתתף בפיתוח מקצועי בתכנית הלימודים ובערכים 

חינוך לקיימות ולחינוך  1א
 סביבתי

 במסגרת התכניות לפיתוח מקצועי

 ש') 30מוביל בריאות על פי המתווה ( חינוך לאורח חיים בריא 1א
 ש')  30מורה מהצוות ( -שוויון בין המינים וכבוד האדם  שוויון בין המינים 1א

 
 מחנכי הנושא היעד

 א'
 מחנכי

 ב'
 מחנכי

 ג'
 נכימח

 ד'
 מחנכי  מחנכי ה'

 ו'
 רכזים ומורי מורים

כישורי  -אקלים מיטבי 2א
 חיים 

 ) 'ש')  30למחנך אחד מכיתות א' ב', ג', ד' ה' או ו     
  ש') 30המחנך כמנהל כיתה ( –למחנכים וליועצים 

 ) ש') 30כישורי חיים 

  ש' 30בית חינוך כמשפחה ( –לחמ"ד( 
 ש') 30כיתות א', ה' ולמורים המובילים חונכות זה"ב, שלא עברו הכשרה במסגרת הפיתוח המקצועי (למורי   בטיחות וזהירות בדרכים 2א

 לרכז זה"ב
 משולב בקורסי שפ"י  תלבושת אחידה 2א

 מחנכי הנושא היעד
 א'

 מחנכי
 ב'

 מחנכי
 ג'

 מחנכי
 ד'

 מחנכי  מחנכי ה'
 ו'

 רכזים ומורי מורים

עברית/ערבית )חינוך  1ב
יאה , מבדק קרלשוני(

 ב'-ופיצול כיתות א'

 'ב'-א' -קריאה ב הוראת  -חינוך לשוני בשפת אם עברית ממלכתי וממ"ד:ש') ב 30( -ב' -למורה שפה בכיתות א 
  ב', בשפה הערבית -הוראת הקריאה בכיתות א' -חינוך לשוני: במגזר הערבי

  'ש') 30', ה' (, דחינוך לשוני בשפת אם עברית לכיתות ג'  -למורה שפה בכיתות ג', ד', ה 
  'ש' 30( בשפת אם עברית לכיתות ו'–חינוך לשוני : ממלכתי וממ"דב -ש')  30( –למורה שפה בכיתות ו( 

 ש') 30( שפה הערביתיעדי הו' להטמעת  -חינוך לשוני למורי כיתות ג' במגזר הערבי

  ביסודילשוני שפת אם עברית לרכזים בחינוך ה–חינוך לשוני : ממלכתי וממ"דש') ב 30( –לרכז שפה    
  ו' -רכז מקצוע חינוך לשוני בשפה ערבית א': במגזר הערבי

  חינוך לשוני בשפת אם עברית למורי מורים  ש') בממלכתי בממ"ד: 30(למורי מורים  
 מדריכי החינוך הלשוני בערבית בשילוב תקשובבמגזר הערבי: 

 מתמטיקה 1ב
 

 ש' 90שנים ילמדו סה"כ  3' במשך ש 30(' " ב-'א בכיתות מתמטיקה למורי בסיסית הכשרה" 1 ערוץ( 

 ש' 90שנים ילמדו סה"כ  3' במשך ש 30( ' " ו-'ג בכיתות מתמטיקה למורי בסיסית הכשרה" 2 ערןץ( 

 שסיימו משך שנתיים למוריםייחל מתשע"ד וי -ש'  30ספרי" ( בית מתמטי צוות מוביל מורה "הכשרת 3 ערוץ 
 ) 2 או 1 בערוצים" במתמטיקה בסיסית הכשרה" בהצלחה

 הסתיים 4 ערוץ 
 השתלמויות ומנחי מדריכים, מובילים מורים ועתודת ארציים/אזוריים מובילים עתודת פיתוח"  5 ערוץ 

 ש') 30(" במתמטיקה
 ש') 30(" למתמטיקה ומובילים רכזים, מורים של שוטפת לתחזוקה עדכניות השתלמויות" - 6 ערוץ
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 עדיםבהתאם ליפיתוח המקצועי הריכוז 
 

 מחנכי הנושא היעד
 א'

 מחנכי
 ב'

 מחנכי
 ג'

 מחנכי
 ד'

 מחנכי  מחנכי ה'
 ו'

 רכזים ומורי מורים

  אנגלית 1ב 

 
  למורי

אנגלית 
בכיתה 

איתור  :ה'
תלמידים 

מאתגריה
 ם

בראשית 
 קריאה

 ש') 30(    

  לרכז אנגלית 
 ש') 30(    

  מקצועי למדע וטכנולוגיה הלמור  מדע וטכנולוגיה 1ב
 מורה אחד לפחות –א', ב', ג', ד, ה' או ו' בכיתות 

  לרכז מדע
 ש') 30(וטכנולוגיה 

  ש' במשך שנתיים) 30לצוות "אמירים" מתווה מקצועי בתחום (   אמירים למצטיינים 1ב

קליטת תלמידים עולים  1ב
ותלמידים תושבים 

 חוזרים

  למורים לקליטת עלייה שלא למדו במסגרת הפיתוח המקצועי-  

 למדים תלמידים עוליםלמורים המ 
 )  ש') 30מורים שבכיתתם תלמידים עולים 

 

  ש') 30לצוות ביה"ס מתווה מקצועי בתחום (  אזורי בחירה מבוקרת 1ב

  ש') 30למורי החמ"ד: ללמוד וללמד (  ללמוד וולמד 1ב

 

 מחנכי הנושא היעד
 א'

 מחנכי
 ב'

 מחנכי
 ג'

 מחנכי
 ד'

 מחנכי  מחנכי ה'
 ו'

 רכזים ומורי מורים

שילוב הלומדים וקידומם  2ב
בחינוך הרגיל תוך הרחבת 

 יכולת הכלתם

יוכשרו מפקחים, מנהלים, סגני מנהלים, יועצים ומורים בנושא  התשע" עד לשנה"ל
    בחינוך הרגיל: מאתגריםהרחבת יכולת ההכלה והקידום של תלמידים 

 ק חדשאופ"במסגרת תחום הדעת בו הם מתמקצעים (בקורסים לפיתוח מקצועי ב" 
 שתיים בנושא) -ישולבו יחידה

 במסגרת קורס למחנכים 
  ) ש') 30במסגרת תכנית ייעודית לפיתוח מקצועי בית ספרי 

במסגרת מפגשי הפיתוח המקצועי למפקחים/מנהלים/סגני 
 מנהלים/יועצים/מדריכים/רכזים

 

 

טיפול בתלמידים  2ב
 שח"ר מאוכלוסיות

 ) ש') 30למחנך מבית הספר 
 ש') 30( "שח"ר"במסגרת  מאתגריםים תלמידים למורים המלמד 

 

 

תכניות תוספתיות  2ב
 לצמצום פערים

 ש 30( "ת"מיל"ב ס"בתי לרכזי'(    

למגזרים דוברי   -חומש  2ב
 השפה הערבית

 למורים ורכזים בקורסי פיתוח מקצועי בתחומי הדעת השונים 

 רי  לצוות החינוכי במסגרת תכנית ייעודית בפיתוח המקצועי הבית ספ 
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 בהתאם ליעדיםפיתוח המקצועי הריכוז 
 

 מחנכי הנושא היעד
 א'

 מחנכי
 ב'

 מחנכי
 ג'

 מחנכי
 ד'

 מחנכי  מחנכי ה'
 ו'

 רכזים ומורי מורים

תקשוב מערכת החינוך   1ג
 21-והתאמתה למאה ה

 ) "ש') 40למנהלים באמצעות מכון "אבני ראשה 
 ) ש'  60למדריכי אשכול X 3 (שנים 

 ש' בכל אחת מהשנתיים הבאות) 30-ש' בשנה הראשונה ו 60ומי הדעת ( למדריכים בתח 
  ש' בכל אחת מהשנתיים הבאות) 30-ש' בשנה הראשונה ו 60( –לרכז תקשוב 

  ש') 30(בשנת הכניסה לצוות הבית ספרי במסגרת פיתוח בית ספרי 
 'המורים של המקצועי פיתוחה .ש') 30בשילוב  תקשוב ( -מקצועי בתחום הדעת הו' במסגרת הפיתוח -למורי א 

 תקשוב משולב היהי שבתכנית הספר מבתי הדעת בתחומי התפקידים בעלישל ו

 

 מחנכי הנושא היעד
 א'

 מחנכי
 ב'

 מחנכי
 ג'

 מחנכי
 ד'

 מחנכי  מחנכי ה'
 ו'

 רכזים ומורי מורים

פיתוח דרכי הערכה לצורך   2ג
קידום מקצועי של מורים 

 ומנהלים

  ,ליווי מורים, מפקח ומנהליו פיתוח מקצועי בית ספרי 
 

פיתוח מקצועי של עובדי  2ג
 "אופק חדש"הוראה ב

  מקצועי של עובדי ההוראהפיתוח 

פיתוח מקצועי של מנהלי  2ג
 בתי ספר

 

 "במסגרת מכון "אבני ראשה 
 במסגרת הפיתוח המקצועי בתחומי הדעת ימי עיון  אופק חדש 2ג
 יפורט בהמשך   טרכטנברגציל"ה  2ג
 (בהתאמה לצרכים) יום עיון טרום כניסה  ל עצמיניהו 2ג

 כנס התנעה 

 ) ש')   30קורס למנהלים 
 קורס קיץ מרוכז ש') 30הכשרת צוותים חדשים (  חטיבות צעירות 2ג

  שנה א, ב, ג במחוזות: חיפה, מרכז ודרוםמנהלות חטיבות צעירות 
 

 ש') 30מורים שלא למדו בעבר (  2 –עזרה ראשונה   שעת חירום   2ג
 ) ש') 4הכשרת הסגל 

  ש') 60הכשרה בסיסית ( -רכזי ביטחון 

  פעמים בשנה 2רענון ( –רכזי ביטחון( 

 
 
 
 

  למפקח ומנהליו -הצעות לסדנאות פרק ה': 

 ראו פרק ה' –להצעות לסדנאות     
 

 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(                

 



 

 

 

 
 

  

 
 

 למנהלי בתי הספר העל יסודיים 
 ולמפקחים

 

 
 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(  
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  תוכן העניינים
 

 פתח דבר
 

 6-22ים      עמוד...........          ..............................................................................................................פתח דבר

  213-214ים      עמוד          ....................................יפה פסמנהלת האגף לחינוך על יסודי,  - קדמהפתיח חזוני והה
 

 דהעל יסודי תשע" בחינוך שנתיתהנחיות ליישום התכנית ה -' אפרק 
 

 קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים,  -מטרה א'
 העמקת החינוך הערכי -1איעד 

  215 עמוד  ................................................"נעלה לירושלים" –סיורים באתרי מורשת ברחבי ישראל 

 217-216עמודים    ................................................................................................תרבות ישראל ומורשתו 
 219-218עמודים   ............................................................................הגיוס לצה"ל ולשירות הלאומי אזרחי 

 220 עמוד  ...............................................................................................................מסע ישראלי 

 221עמוד        ............................................................................................................ זיכרון השואה 

 222 עמוד    ............................................................................................................. תנועות הנוער 

 224-223עמודים    ....................................................................................................     חברתית מעורבות 

 225      עמוד  .............................................................................................נוער בני של הפנאי תרבות  

 226 עמוד      ...........................................................................................................ההמנון הלאומי 

 228-227 עמודים  ................................................................................................חינוך אזרחי ודמוקרטי 

  230-229 עמודים  .................................................................................במגזר הערבי מורשת, דת ותרבות 

 232-231עמודים   .....................................................................................מורשת ותרבות  במגזר הדרוזי 

 233 עמוד  ...........................................................................................מולדתה ואהבת הארץ הכרת 

 234 עמוד      .................................................................................................................. ערכי חינוך  

  236-235עמודים    ............................................................................................ תכנית הליבה -שעת חינוך 

 237 עמוד ................................................................................................חינוך לאורח חיים בריא 

 238 עמוד  ......................................................................................................... יון בין המיניםשוו 

 239 עמוד  ......................................................................................................תגבור לימודי יהדות 
 

  עיצוב אקלים חינוכי מיטבי - 2איעד 
 243-249עמודים   ............................................................................................................. אקלים מיטבי 

 244עמוד       .......................................................................................................... תלבושת אחידה 

 246-245עמודים   ............................................................................................. זהירות ובטיחות בדרכים  
 

מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום  -מטרה ב'
 הפערים החברתיים

 שיפור ההישגים הלימודיים -1יעד ב
 249-247עמודים   ...........................................................................................בריתע אם שפת – ת"שלהב 

 251-250עמודים   ...........................................................................................ערבית אם שפת – ת"שלהב 

 255-252עמודים   ...................................................................................................................מתמטיקה 

 258-256עמודים   ...........................................................................................................וטכנולוגיה מדע 

 259עמוד       ................................................................................................... אקדמיה למצטיינים 

 261-260  יםעמוד .................................................................................................... למצטיינים אמירים   

 263-262עמודים   ................................................................................ניסוי ארצי - מבוקרת בחירה אזורי 

 264 וד עמ ............................................................................................................ניצול זמן לימוד    
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 והרחבת יכולת ההכלה צמצום פערים – 2יעד ב
 268-265 עמודים ....................................................................................................הרחבת יכולת ההכלה 

 270-269   יםעמוד ......... ..............................................................................  מליאה בגרות לקראת - ם"לב 

 271-273 יםעמוד ............................................        ר"שח באוכלוסיות מאתגרים תלמידים וקידום טיפול, איתור    

 275-274 יםעמוד .... ..........................................................................."השלישית המחצית" – קיץ סימסטר 

  277-276עמודים    .................................................................... וט"ל אל"ה –איתור, אבחון, למידה, הערכה 
 279-278עמודים    .... ..........................................................................חומש למגזרים דוברי השפה הערבית 

 282-280 עמודים ..........................................................חוזרים ותלמידים תושבים עולים תלמידים קליטת 

 

 

ה המשתנים צורכיהפרט ואת  צורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את מטרה ג': 
 של מדינת ישראל

 
 21-רכת החינוך למאה ההתאמת מע -1יעד ג

 284-283עמודים             ..................................................................................... קידום תקשוב בחטיבות ביניים 

 286-285  יםמודע ........................................... קידום מקצועי של מורים ומנהלים פיתוח דרכי הערכה לצורך 

  289-287- עמודים   .................................     חט"ב -  "אופק חדש"עובדי הוראה בפיתוח מקצועי של 

  291-290 עמודים   ......................................חטיבות עליונות - "עוז לתמורה"עובדי הוראה בפיתוח מקצועי של 
 292   עמוד     .................................................................................ספר-של מנהלי בתי פיתוח מקצועי    
 

 הטמעת שינויים פדגוגיים וארגוניים -2יעד ג

 "295-293  עמודים .............................................................................................  בחט"ב "אופק חדש 

 "299-296עמודים   ................................................................................................................. "עוז לתמורה 

  302-300עמודים   ....................................................................... . מנהיגותלחינוך אישי לצמיחה ו -חאלו"ם   

 304-303עמודים   ..................  ...............................................................................................חינוך משלב 

  305 וד  עמ    ................................................................................................................. חירוםשעת 
 

 הנחיות נוספות לבתי הספר בחינוך הדתי -' בפרק 

 307       עמוד    ............................................................ראש מינהל החמ"ד, אברהם ליפשיץ – פתח דבר   

 308עמוד        ... ...........................................מפקחת ארצית על בתיה"ס הדתיים, דסי בארי  -  הקדמה  

  314-309עמודים    ............................................................לבתי הספר בחינוך הדתי........ - הנחיות נוספות 
 

 הנחיות נוספות לבתי הספר בחינוך המיוחד   -' גפרק 

 316       עמוד  ...........................................גודמן.-מנהלת האגף לחינוך מיוחד, רעיה לוי – דבר פתח 

 319-317עמודים    .... ...........ים בחינוך הרגילהנחיות ליישום היעדים בעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחד 

 337-320עמודים    ............................................ הנחיות ליישום היעדים בעבודה עם בתי ספר בחינוך המיוחד 
 

 

 דבחינוך העל יסודי תשע" שנתיתמשאבים ליישום התכנית ה –' דפרק 

 339 וד      עמ  ........................................................ ד"תשע שנתיתה התכנית וםלייש משאבים - הקדמה 
 340   עמוד              ...........................................................שעות תוספתיות ליישום התכנית השנתית בתשע"ד 

 344-341 עמודים    ..........................................ד"בתשע יסודי העל בחינוך המחייבות השבועיות הלימוד שעות  
  346-345 עמודים    ................................ ............................הספר-בבית משאבים מרכז - ספרייההפעלתה של 

 348-347 עמודים    ............................. ......................................ד"תשעלהשאלת ספרי לימוד בשנה"ל  התכנית 
 350-349  עמודים    ........................................ .............................................ליעדיםבהתאם  מקצועיהתוח הפי  
 

 הצעות לסדנאות למפקח ומנהליו

 358-352 עמודים  ........................................................................ ....................................הצעה לסדנאות   
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"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך 
 )יאנוש קורצ'אק( אנשים" 

 

ש זהותם ת בגיבויבה העליונה מהוות תקופה משמעותיתקופת הנעורים בחטיבת הביניים ובחט

 האינטלקטואלית והמוסרית של המתבגרים. 

 

 :מפגש האנושי עם הנערים המתבגריםזו תקופה רגישה בה למורים המחנכים יש תפקיד מכריע ב

 אתמפגש המהווה צומת מכריע בו המורה מכוון ומאיר  ,מפגש המאפשר את המעשה החינוכי במיטבו

 יפנה וכיצד יממש את יכולותיו. ברגישות ובחוכמה והנער יהיה זה שיבחר אנה  הדרך

צומת במהלכו מגלה המחנך אכפתיות וכבוד לנער ולסביבתו מזמין אותו להכיר ולהתנסות במגוון כלים 

הלימודי, מנחה אותו בטיפוח מיומנויות -הערכי-החברתי-העשויים לתרום להתפתחותו בהיבט הרגשי

 העשויות לאפשר לו בחירות מושכלות.  
 

 -תאוריה החינוכית של יאנוש קורצ'אק: הגיונות ראשוניים"  -ילברמן במחקרו "האנטיוכפי שכותב מרק ס

 תאורטית של קורצ'אק היא: -הנחת העל הניצבת בתשתית התאוריה האנטי

 -"...שבין ארבעת הגורמים השותפים למעשה החינוכי: החברה, הלומד, חומר הלימודים והמורה 

ולחניכיו, הוא הגורם הראשון במעלה, ואחריותו היא המכרעת  המורה וגישתו לחינוך, לתהליך החינוכי

לגבי טיב מעשה החינוך ולגבי ההישגים האפשריים. הדרך שהמחנך מגדיר את יעדיו של החינוך ושל 

התהליך החינוכי והאופן שבו הוא מתייחס לחניכיו, קובעים את מידת סיכויי ההשפעה החיובית שתהיה 

 " .לחינוך על החניכים
 

סביבת למידה בה ירגישו פה זו בה הלומדים עסוקים בחיפוש משמעות, בגיבוש זהות, חשוב לייצר בתקו

מתוך שייכות, מתוך רצון להיות בו ולהפיק  והיא מעין "בית" שבאים אלי הספר-ביתהלומדים ש

מהשהייה בו. סביבה בה הקשר שבין הנער לבין המורה הוא קשר מפרה הבנוי על אמון וכבוד הדדי, 

אישית, תמיכה וליווי, שיח ודיאלוג מתמשכים תוך קיום תהליכי  התייחסות פתיות, אהבת האדם,אכ

 משוב מקדמים ופיתוח היכולת לבקרה עצמית. 
 

) בספרו 2008שיח במרכזו המחנך והנער פוגשים בנשמה היתרה של כל אחד מהם. כפי שכותב אלוני (

     :ו למושג "בינאדמיות" וגורס כי"דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי" בהתייחסות

"יש לאפשר לכל בני האדם חיים אנושיים של כבוד: להעמיד לכולם תנאים של 

ביטחון אישי, רווחה קיומית, חירות מחשבתית, עושר תרבותי, הגינות חברתית, 

שותפות אזרחית, וזאת כדי לאפשר להם לממש את היכולות האנושיות והאישיות 

ק משמעות והנאה מהתנסויותיהם, ולהנהיג את חייהם  הגלומות בהם, להפי

 בצורה אוטונומית, רגישה, מושכלת ואחראית".

 
 

 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(
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 קישור לפתח דבר

 

      יפה פס, מנהלת האגף לחינוך על יסודי במינהל הפדגוגי –הקדמה 

 
 

 עמיתיי המפקחים והמנהלים בחינוך העל יסודי,

) פרסם נתן אלתרמן את שירו "מקרה פעוט", בו גינה מעשה גניבה 1945באוגוסט  17ב"טור השביעי" (עיתון "דבר", 
 הוא בחר לסיים את שירו בדברים הבאים: שנעשה ע"י בני נוער אשר נחשבו ל"מיטב הנוער".

  טופיגדלות או –"אם מטפחים אנו חזון 
 ע לפרקים.וגם בקטנות חובה לנג

 קרוסקופי...יואל נאמר שהמקרה הוא מ
 במיקרוסקופ, אחי, נגלים החידקים".

 )  203, עמ' 1986(הטור השביעי, כרך א', הוצאת הקיבוץ המאוחד, ת"א 

להתמודד עם לנו, כאנשי חינוך, אחריות רבה. בחרנו לעסוק בתחום המציב בפנינו אתגרים יומיומיים ואנו נדרשים 
שונות תרבותית, שונות בתפיסות ובעמדות,  מצבים מורכבים. הגיוון מאפיין את עבודתנו, והשונות היא מרכיב מרכזי:

שונות בצרכים ועוד. הגיוון, להערכתי, הוא ההזדמנות. הגיוון מאפשר לשאול שאלות, להרהר, לבחון את המציאות 
להתחבר בינינו לבין עצמנו ולסייע לתלמידנו למצוא את המשותף  - מנקודות מבט שונות. האתגר שלנו הוא לחבר

ביניהם. עלינו לסייע לתלמידנו לפתח זהות אישית, קבוצתית וחברתית תוך חיבור למורשת ורגישות לזולת, כדי 
 להבטיח להם עתיד בחברה חזקה ומאוחדת, בה יש מקום לכל פרט כיחיד וייחודי.

מחנכים, אנו מתמודדים גם עם תופעות שליליות בהן באות לביטוי שנאה, גזענות, לצד הצלחות רבות, הן כחברה והן כ
אלימות וחוסר אכפתיות. ההתייחסות לכל תופעה, באמצעות "המיקרוסקופ" בו אנו מצוידים כאנשי חינוך, יכולה 

ערבות הדדית.ה, רעות וולסייע למיגור התופעות השליליות ולתרום לעיצוב מציאות בה אנו מקדמים שיויון, אחו  

מארז זה כולל מידע שיסייע בידיכם בתכנון שנת הלימודים הבאה. התכניות השונות מהוות הזדמנות לקדם את עבודת 
 החינוך וההוראה ולהתמודד בהצלחה עם האתגרים השונים.

ה". לתמור בכלל חטיבות הביניים תופעל רפורמת "אופק חדש". חטיבות עליונות נוספות יצטרפו לרפורמת "עוז
לרשות הצוותים החינוכיים זמן להבניית פדגוגיה המכוונת לפרט, המקדמת את השיח הבין במסגרת הרפורמות עומד 

הספר. תנאים  -מאפשרת העצמה של הצוותים החינוכיים ושל התלמידים בבתיהאישי בין המורים לבין התלמידים ו
חיל לתלמידינו. אלה הכרחיים לקידום החינוך ולהעמקת הערכים שאנו בוחרים להנ  

מהלך היישום וההטמעה של הרפורמות ימשיך להתקיים תוך שיתוף פעולה מלא עם כל בעלי העניין הרלוונטיים, תוך 
הכלה וקידום כלל הלומדים במוסדות החינוך, טיפוח מצויינות  והתמקדות באוכלוסיית התלמידים 

דש" ו"עוז לתמורה" מהוות משאב לקידום יעדים השעות הפרטניות שנוספו במסגרת הרפורמות "אופק ח .מאתגריםה
 למענה לצרכים מגוונים של תלמידים בהיבטים הלימודיים, הרגשיים, החברתיים וההתנהגותיים.נותנות אלה ו

העיסוק המתמיד בקידום החינוך, ההוראה, הלמידה, הקניית הערכים והדיאלוג המשמעותי בין באי בית הספר, הינו 
 כולנו מחויבים לחפש כיוונים, דרכים, שיטות, תכנים ומבנים חדשים על מנת להתקדם. ליבת המעשה החינוכי.

לכולכם על האמון  להודותלגימלאות אבקש שתי יעם פר לאור תפיסה זו עבדתי במהלך שנים רבות במערכת החינוך.
נוכית שליחות. יחד שנתתם בי ועל ההזדמנות שניתנה לי לעבוד עם אנשים אכפתיים, אחראיים הרואים בעבודה החי

ובשיתוף פעולה מתמיד וכן קידמנו את החינוך העל יסודי. יש עוד רבות לעשות ואני בטוחה שהבאים אחרי ידעו את 
 יסודי עומד לרשותכם בכל שאלה ובקשה. -המלאכה. כתמיד, צוות האגף לחינוך על

 בתודה ובברכת הצלחה רבה,
 יפה פס                 

 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(                                                                                                                                       
  חזרה לתוכן העניינים                                                         
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 יות ליישום התכנית נחה -פרק א' 
 בבתי הספר העל יסודיים תשע"ד

 

  "נעלה לירושלים" -יורים באתרי מורשת ברחבי ישראל ס
   מטרה א: 

  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 1יעד א

 העמקת החינוך הערכי 
 

 המשימה:
  נעלה לירושלים"בדגש על  :באתרי מורשת ברחבי ישראלסיורים חינוכיים" 

 
 האוכלוסייה:

   כיתות ז', י' בכל בתי הספר העל יסודיים בארץ 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
  אני בשרשרת הדורות"ל עבניית תכנית טיולים לכיתה ז' תוך שילוב סיורים חינוכיים בירושלים בדגש" 

 עבר, הווה ועתיד" –"ירושלים בירת ישראל על בדגש  י' תוך שילוב סיורים חינוכיים בניית תכנית טיולים לכיתה 
  תיאום ואישור התכנית ע"י אגף של"ח וידיעת הארץ במחוז 
  תיאום הסיור והדרכתו ע"י גופים  ומוסדות בירושלים המאושרים ע"י המשרד 
 הכנת התלמידים לקראת הסיור בירושלים קיום פעילות ל 

 קיום פעילות סיכום עם התלמידים בעקבות הסיור בירושלים 
 

 :בית ספריים הערכה ובקרה
 הערכה ובקרה הכוללים דיאלוג, משוב והערכה בעקבות הסיור    ,קיום תהליכי למידה 
 קיום תהליכים לבדיקת הפעולות המרכזיות בתכנית על כל שלביה 

 
 דים אפשריים:כיוונים למד

 ז' לכיתות סיורים תכנית במחוז הארץ וידיעת ח"אגף של עם בתיאום ששילבו הספר בתי מספר 
 'מספר בתי הספר שסיירו בירושלים בהתאם לתכנית הסיורים לכיתות ז 

 מספר בתי הספר שקיימו עם תלמידי כיתה ז' פעילות הכנה לפני הסיור בירושלים ופעילות סיכום בעקבותיו 
 י' לכיתות סיורים תכנית במחוז הארץ וידיעת ח"אגף של עם בתיאום ששילבו הספר יבת מספר 
  בהתאם לתכנית הסיורים לכיתות י' בירושליםמספר בתי הספר שסיירו 

 ופעילות סיכום בעקבותיו ירושליםמספר בתי הספר שקיימו עם תלמידי כיתה י' פעילות הכנה לפני הסיור ב 
 

 הליו:הצעות לדיון במפגש מפקח ומנ
  לחיזוק הזיקה וההזדהות של התלמידים עם ירושלים כבירת ירושלים בתכנית הסיורים תרמה באיזו מידה

 ?ישראל
  אתרי המורשת ברחבי סקרנותם של התלמידים להכיר את פיתוח לבירושלים ית הסיורים תכנ תרמהבאיזו מידה

 ?ישראל
  שנתיתשהוגדרו בתכנית ה רותלהשגת המט המנהל וצוותו שביצעובאיזו מידה תרמו הפעולות? 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחים במחוזות 
   לאגף של"ח במינהל חברה ונוער במחוז 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
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 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(                          "נעלה לירושלים"
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 תרבות ישראל ומורשתו
 

 המטרה א:
 מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים 
 

 : 1היעד א

 נוך הערכיהעמקת החי 
 

 המשימה:
 "הטמעת מקצוע "תרבות ישראל ומורשתו 
 

 האוכלוסייה:

 'ח' בכל בתי הספר הממלכתיים היהודיים-כיתות ז 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 הטמעת המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" בחינוך הממלכתי יהודי 
 'ח' תוך דגש:-הפעלת המקצוע בכיתות ז 

o  'ת בעולם משתנה זהות ישראלית יהודי -כיתות ז 
o  'תיקון היחיד וחברה מתוקנת -כיתות ח  

  :הוראת התכנית על ארבעת ציריה המרכזיים 
o היצירה היהודית 
o מחזור הזמנים 
o זיקת עם ישראל לארץ ישראל לאורך הדורות והתחדשותה בציונות לאורך זרמיה 
o דמותה של מדינת ישראל כמדינת עם היהודי 

 ם יכירו התלמידים, יבחנו את מקורותיהם והשפעותיהם ויבקרו אותם:עיסוק בלימוד טקסטים מכוננים אות 
o  'סידור התפילה" כמשקף זהויות וגוונים ביהדות –כיתות ז" 
o  'פרקי אבות", ספרי בנימין זאב הרצל: "אלטנוילנד" או "מדינת היהודים"–כיתות ח"   

 הערכה באמצעות מאגר המשימות בתרבות ישראל 
o היום, השבת במרחב הציבורי, זהות יהודית ישראלית בקליטת עלייה, מעצבים  הסידור על סדר – 'כיתה ז

 כרזה ליום העצמאות
o  'אין זו אגדה", דמותה היהודית  –מסכת אבות כיצירה ללימוד עולמי, חג מעצב טקס, "אם תרצו  –כיתה ח

 והדמוקרטית של מדינת ישראל"
 

 הגמישות:מרחב 
 ראלציר מחזור הזמנים ודמותה של מדינת יש      

 

    שעות הוראה בתחום:
 2 "בשכבת כיתות ז' להטמעת המקצוע  שש  
 2 בשכבת כיתות ח' להטמעת המקצוע  ש"ש  

 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  במערכת השעות של כל אחת מכיתות ז' ח'השעות הנדרשות הקצאת 
 למידה בהתאם לסילבוס הנדרש במסגרת השעות-אהליווי תהליך ההור 

 שימוש בחומרי למידה המאושרים ע"י המטה לתרבות ישראל והאגף לאישור ספרי לימוד 
 שיבוץ מורים מתחומי דעת בעלי זיקה לתרבות ישראל שעברו הכשרה מקצועית במהלך שלוש השנים האחרונות 
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 פיתוח מקצועי:

 30פיתוח מקצועי בהיקף  -שלא השתלם בשלוש השנים האחרונות כל בי"ס מורה אחד לפחות משכבת ז' או ח' מ 
 שעות בקורס במסגרת המטה לתרבות ישראל

 
 הדרכה:

  קבעו ע"י מטה תרבות ישראל במזכירות יבהתאם לתכנים שיבתי הספר בהם תינתן הדרכה בתחום ביפעל המדריך
 הפדגוגית תוך הכנסת ההתאמות הנדרשות לבית הספר

 כם במשותף כדי לאפשר הדרכה שיטתיתת ספרית תתבצע ביום ובמשבצת זמן קבועים עליהם הוסההדרכה הבי 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:
 שימוש במאגר יאלוג, משוב והערכה , צפייה בשיעור, דהערכה ובקרה הכוללים מיפוי ,הקיום תהליכי למיד ,

 משימות שפותח בשיתוף עם ראמ"ה
 כבסיס לשיפור מתמשך בתכניות העבודה הכיתתיות ובתכנית הבית ספריתהן ניתוח תוצאות ההערכה ושימוש ב 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:

  ח'-בתי הספר בחינוך הממלכתי יהודי בהם נלמד המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" בכל אחת מכיתות ז'מספר 
 ח'-בתי הספר שהקצו את השעות הנדרשות להוראת המקצוע בכיתות ז' מספר 

 הספר שפועלים בהתאם לסילבוס הנדרש בתי מספר 
  אושרו ע"י משרד החינוך שמספר בתי הספר שמשתמשים בחומרי הוראה למידה 

 מספר בתי הספר המשתמשים במאגר המשימות שפותח בשיתוף עם ראמ"ה 
 מספר בתי הספר שלפחות מורה אחד משכבת ז' או ח' משתלם בתחום 

 יתוף ע"י המורה המשתלם והמדריך הבית ספרימספר בתי הספר שיצרו מסגרת זמן ללמידה ולש 
 הערכה ובקרה בתחום ,מספר בתי הספר המקיימים תהליכי למידה 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 ?באיזו מידה תרמה הלמידה במסגרת תרבות ישראל לחיזוק הזהות היהודית 
 באיזו מידה תרם העיסוק בנושאי תרבות ישראל להיכרות עם מקורות ישראל? 

 שנתיתשהוגדרו בתכנית ה טרותבאיזו מידה תרמו הפעולות שביצעו המנהל וצוותו להשגת המ? 
 

 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  
 למפקחים במחוזות 
  למטה לתרבות ישראל במזכירות הפדגוגית 

 
 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 המטה לתרבות ישראל 
 
 

 
 
 
 
 
 

חזרה לתוכן העניינים           
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 הגיוס לצה"ל ולשירות הלאומי אזרחי
  

 :א מטרה
  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 

 

 : 1א יעד

 העמקת החינוך הערכי 
 

 המשימה:
 באמצעות אזרחי-עידוד הגיוס לצה"ל ולשירות הלאומי: 

o  תכנית מערכתית לעידוד הגיוס 
o במיקוד (שבוע גדנ"ע ומיצג חילות)  תי ספרב 
o  מרכזי הכנה ברשויות המקומיות 
o  דרך ערך"מיזם" 

 
 האוכלוסייה:

 'י"ב בכל בתי הספר העל יסודיים  -כיתות י 
 

 וכיוונים אפשריים:פעולות 
  של המחוז, של  הרשות ושל בתי הספר בנושא השתתפות בצוותי היגוי 
 יציאה לשבוע גדנ"ע ולמיצג חילות. עדיפות לבתי הספר במיקוד על פי קריטריונים 

 הפעלת סדנאות לתלמידים ולהורים בשיתוף משרד הביטחון וצה"ל 
 וצה"ל השתתפות במרכזי הכנה של הרשות בשיתוף משרד הביטחון 

  בהתאם למטרותתכניות ייחודיות ביוזמת בתי הספר 
 

 שעות הוראה בתחום:
 שעות בשנה 10-5בין יפעילו י"ב -מחנכי כיתות י' - במסגרת שעת חינוך 
 

 :וצוותו תפקיד המנהל/ת

 בית ספרי /חשיבה/פעולהלהקים צוות היגוי 
 לקחת חלק בתכניות של הרשות 

 וריםלוודא קיומם של מפגשי למידה בחדרי מ 
 

 פיתוח מקצועי:
  שעות בשנה ברמה הארצית, המחוזית, הרשותית והבית ספרית  30-15למחנכים, למורים ולמנהלי יחידת הנוער 
 

 הדרכה:

  את הצוותים בכל הרמות ינחומדריכי האגף החברתי קהילתי 

 
 :ספריים בית ובקרה הערכה

 כה קיום תהליכי למידה, הערכה ובקרה הכוללים דיאלוג, משוב והער 
 בדיקת קיום הפעולות המרכזיות בתכנית על כל שלביה 

 דן הכנה לצה"ל המשמש בסיס להערכהבחינת ממדי ההערכה כפי שנקבעו באוג 
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 כיוונים למדדים אפשריים:

  ל"לצה ומוכנות לשירות: "נכונות התכנית פי על הפועלים הספר בתימספר" 
 ת גיוס" ערב הורים בנושא: "לקרא בתי הספר המקיימים מספר 

 בתי הספר בהם צוות ההוראה עבר/עובר הכשרה בנושא ההכנה לצה"ל מספר 
 ע גדנ בשבוע משתתפיםה הספר בתי מספר" 

 חילות במיצגהמשתתפים בתי הספר  מספר 
 ותמחוזמדויק יוגדר ב פרמס(הספר המשתתפים במיזם "דרך ערך"  בתי מספר( 

 ותמחוזביוגדר מדויק  פרמס( "נתיבי נעורים"בתי הספר/יחידות קידום נוער המשתתפים במיזם  מספר( 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 ?באיזו מידה תרמו התכניות למוטיבציה של הלומדים להתגייס לצה"ל 
 שהתגייסו לצה"ל? רמו התכניות לגידול במספר הבוגריםבאיזו מידה ת 
 שנתיתמטרות שהוגדרו בתכנית הבאיזו מידה תרמו הפעולות היחודיות שביצעו המנהל וצוותו להשגת ה? 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחים במחוזות 

 האגף לחינוך חברתי קהילתי, תלמידים נוער - מינהל חברה ונוערל 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 הכנה לצה"ל" באתר המינהל לחברה ונוער" 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

חזרה לתוכן העניינים           

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/HachanaLezahal/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/HachanaLezahal/
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 מסע ישראלי
 

 :א מטרה
  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 

 

 : 1א יעד

  העמקת החינוך הערכי 
 

 שימה:המ
  אלכיתות י" -" מסע ישראלית תכנית "טמעה 

 

 האוכלוסייה:
 כיתות י"א בכל בתי הספר הממלכתיים היהודיים 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  השתתפות רכזי שכבת כיתות י"א ביום פיתוח מקצועי לקראת יציאת תלמידי בית הספר למסע 
 יני צוות המוריםהיערכות לחדר המורים בהתאמה למאפיקיום מפגשי למידה ו  

 הכנת התלמידים לקראת היציאה למסע במגוון אמצעים  
 המוצעיםמתווים ה יאה למסע בן שישה ימים על פייצ 

 משוב בבית הספר לאחר חזרה מהמסע במגוון אופניםלסיכום ולת ופעול  
 

 שעות הוראה בתחום:

  לאחר  פעילות סיכום ומשוביעבירו ו מחנכי כיתות י"א ילמדו שיעורי הכנה טרם היציאה  -במסגרת שעת חינוך
 החזרה

 
 : המנהל באחריות

 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  אחראי/ת על המסע כרכז/ת שכבת כיתות י"א אחריות 
  מהווה תנאי ליציאת בית הספר למסע(השתתפות רכזי השכבה ביום למידה( 

 ית" עמותת "מבראש הסדרת השותפות עם   
  קיום סדנאות, מפגשים ולמידה כנדרש לצוות מחנכי השכבה ולתלמידי השכבה טרם היציאה למסע 

  קיום מפגשי סיכום, הערכה ומשוב בקרב המורים והתלמידים לאחר המסע 
 

 :ספריים בית ובקרה הערכה
  קיום תהליכי למידה, הערכה ובקרה הכוללים דיאלוג, משוב והערכה 
 הפעולות המרכזיות בתכנית על כל שלביה ביצוע תקיום תהליכים לבדיק 
 

  כיוונים למדדים אפשריים:
 בתי הספר המשתתפים במיזם מספר 

 תלמידי כיתות י"א המשתתפים במיזם מספר  
 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 ם, יהודייהציוניים, הערכים ה זוקחי: שנתיתבאיזו מידה תרמה היציאה למסע לקידום מטרה א בתכנית ה
 ? חברתייםהקרטיים והדמו

  ?באיזו מידה תרם המסע למוכנות ולנכונות התלמידים לתרום לקהילה ולחברה 
 שהוגדרו המטרות להשגת וצוותו המנהל והפעילויות הנוספות שביצעו הפעולות תרמו מידה באיזו? 

 :לפנות יש נוספים לפרטים
 למפקחים במחוזות  

 הארץ אגף של"ח וידיעת  -ר מינהל חברה ונועל 
  לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 "מסע ישראלי" באתר מינהל חברה ונוער

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/Shelach/masaisraeli.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/Shelach/masaisraeli.htm
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חזרה לתוכן העניינים           
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 זיכרון השואה
 

 :א מטרה
  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 

 

 : 1א יעד
 העמקת החינוך הערכי 
 

 המשימה:
  משמעויותיה  הנחלת זיכרון השואה ו 
 

 האוכלוסייה:
 יםי"ב בכל בתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתי-כיתות י"א 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 בנושאים ערכיים כגון: ייחודיותה של השואה, זיכרון השואה  מיקוד ,ימי עיון "במכוני השואה"השתתפות ב
פרקי הלימוד בתכנית הלימודים , המרידות בגטאות ובמחנות ההשמדה כעיבוי, העשרה והשלמה לומשמעותה
 בהיסטוריה

  סיור במוזיאון, סדנאות פעילות ומפגש עם ליווי תכנית הכוללת: בו השואה"סיוע מדריכי "מכוני בארגון והדרכה
  ניצול שואה

  בנושאפי קריטריונים שנקבעו -מסייע במימון הסעת התלמידים ל"מכוני השואה" עללידיעה: משרד החינוך 
 

 שעות הוראה בתחום:

  ה ליום העיון י"ב ילמדו שיעורי הכנה טרם היציא-מחנכי כיתות י"א -במסגרת שעת חינוך 
  הסקת מסקנות ותובנותלללמידה ו תיערך פעילות סיכום ויועבר משוב -במסגרת שעת חינוך 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  קיום תהליכי למידה 

 )חברה ונוער מינהליתן להורדה באתר נ( ידי מינהל חברה  ונוער, מינהלת פולין -על פי חוזר מפורט שהופץ על
 

  כיוונים למדדים אפשריים:
 שתתפו בימי העיון ב"מכוני השואה"ישבתי הספר  מספר 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
 ?באיזו מידה תרמה התכנית להיכרות עם זיכרון השואה ולהנחלת מורשת השואה ומשמעויותיה 

 שנתיתה בתכנית שהוגדרו המטרות להשגת וצוותו המנהל צעוהנוספות שבי הפעולות תרמו מידה באיזו? 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחים במחוזות 

 ומטה משלחות נוער לפולין  אגף של"ח וידיעת הארץ - מינהל חברה ונוערל 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
 מסעות לפולין" באתר המינהל לחברה ונוער"     

 
 
 

  
חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/MinhelethPolin.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/MinhelethPolin.htm
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 תנועות הנוער
 

 :א מטרה

  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 1א יעד
  ת החינוך הערכיהעמק 

 

 המשימה:

 הגדלת מספר התלמידים המשתתפים בפעילויות תנועות הנוער 
 

 האוכלוסייה:
 'י"ב בכל בתי הספר העל יסודיים  -כיתות ז 

 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
  העמקת הקשר בין בתי הספר לסניפי תנועות הנוער המצויים ביישוב 

  ביצוע שבוע תנועות הנוער בבתי הספר 
  חניכיםב הסתייעותתוך תלמידי בית הספר להצטרף לתנועות הנוער עידוד  

  מתנדבי שנת שירות מטעם התנועות שילוב  
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 תנועות הנוער הפועלות ברשות היכרות עם 

  תרונות היחסיים באופן הדדיהנוער תוך ניצול הי שותפויות עם תנועותיצירת 
 בתחילת שנה"ל שבוע תנועות הנוערב השתתפות 

 למתנדבי שנת השירות הפועלים בבית הספר ליווי 
  בהצטרפות לשנת שירות בתנועותשהערך שיח עם תלמידי י"א על היתרונות ועל 

 

 פיתוח מקצועי:

 יתוח המקצועיכחלק אינטגרלי במסגרת הפ –מחוז חנכים בבית הספר, לנציגי הרשות והלמ 
 

 הדרכה:
  את המחנכים בנושא ינחו -מדריכי האגף החברתי קהילתי, תלמידים ונוער במינהל חברה ונוער 

 

  כיוונים למדדים אפשריים:

 מעודדים השתתפות בתנועות הנוער השונות     הבתי הספר  מספר 
  מספר התלמידים שהצטרפו לפעילות בתנועות הנוער 

 

 ומנהליו:הצעות לדיון במפגש מפקח 
 ?באיזו מידה תרמה ההצטרפות לתנועת הנוער להגברת המעורבות החברתית 

 שנתיתה בתכנית שהוגדרו המטרות להשגת וצוותו המנהל שביצעו הפעולות תרמו מידה באיזו? 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  
  במחוזות מינהל חברה ונוערלמפקחי 

 למחלקה לתנועות נוער במטה מינהל חברה ונוער 
 רי אינטרנט, להרחבה ולהעשרהלאת

 אתר מועצת תנועות הנוער 
 תנועות הנוער" באתר מינהל חברה ונוער"    

 
חזרה לתוכן העניינים 

http://www.tni.org.il/
http://www.tni.org.il/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/noar/techumeihaminhal/chinuchchevrathi/tenuothnoar.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/noar/techumeihaminhal/chinuchchevrathi/tenuothnoar.htm
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 מעורבות חברתית      
 

 : א מטרה
  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 

 

 : 1א יעד

 העמקת החינוך הערכי 
 

 המשימות:
 העמקת החינוך למעורבות חברתית 

 נבחרים לתפקידם  הטמעת ערך השליחות הציבורית והכנת ה 
 

 האוכלוסייה:

 'י"ב בכל בתי הספר העל יסודיים  -כיתות ז 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
  הקמת מועצות תלמידים נבחרות בבתי הספר 

 ביסוס שיתופי פעולה בין נציגי בתי הספר לקהילה ולבני הנוער 
 ותיקים; יהודים-לית (עוליםקיום מפגשים של תלמידים ושל בעלי תפקידים ממגזרים שונים בחברה הישרא-

 חילוניים)-ערבים; דתיים
 שלטון מקומי, בבתי משפט, במנהיגים שונים (ביקורים בכנסת, עם קיום דיאלוג מתמשך עם מקבלי החלטות ו

 אקדמיה ועוד)ב
  "הרחבת מעגל בני הנוער המעורבים והמתנדבים בקהילה בתכניות כמו: "מחויבות אישית", "בגרות חברתית

 ו"עמ"ן"
  "חיזוק הקשרים בין מוסדות החינוך בקהילה באמצעות תכנית כמו: "מתנדבים בחינוך 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 הנושא בבית הספר אופן הובלת 
 מועצת תלמידים  תפקוד 

  ויבות אישית" ו"בגרות חברתית")"מחתכניות כמו: תכניות למעורבות חברתית והתנדבות (יישום 
 

 פיתוח מקצועי:
  הנושא ישולב במסגרת הפיתוח המקצועי כחלק אינטגרלי  –למחנכים בבית הספר ולמנחים 

  אקטואליים נושאים עם פיתוח חומרים ועיסוק בנושא: התמודדות תלמידים ומורים 
 
 

 הדרכה:

  כלל באי בית הספר מורים ומנחים להנחיית מועצת התלמידים ו ה שלוהדרכליווי 
  מורים ומנחים לתכניות למעורבות חברתית והתנדבות  ה שלוהדרכליווי 
 

 :ספריים בית ובקרה הערכה

 ים שייקבעו ע"י בית הספרבקרב התלמידים והמורים באופן שיטתי, במסגרות ובמועד משוב והערכה תהליכי קיום 
 ר (בכלים שונים שייבחר רתי קהילתי בבית הספבחינת השפעת המעורבות של מועצות התלמידים על האקלים החב

 בתהליך והשותפות בית הספר)
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  כיוונים למדדים אפשריים:
 התלמידים שותפים בפעילות חברתית קהילתיתבהם תי ספר מספר ב 

  וארציות מחוזיות, רשותיות בפעילויות פעיל חלק לוקחיםה הספר בתימספר 
 קבלת  כיבתהלי מעורבתגוף בעל חזון, יכולת שינוי והשפעה,  איההמועצה הבית ספרית בהם בתי הספר  מספר

 להן פהשותוההחלטות בבית הספר 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 מבטאת אורח חיים מקדמת ו ,לשיפור אקלים בית הספר באיזו מידה פעילותה של מועצת התלמידים תורמת
 דמוקרטי?

  החלטות בנושאים רלוונטיים בבית הספר?באיזו מידה שותפים התלמידים בתהליכי קבלת 
 בית ספרית והחוץ בית ספרית?פנים באיזו מידה פעילות מועצת התלמידים משפיעה על יחסי הקהילה ה 

 ובקהילה? הספר בבית הסולידריות לקידוםו חברתית למעורבות החינוכי תרם התהליך מידה באיזו 
 שנתיתה בתכנית שהוגדרו המטרות תלהשג וצוותו המנהל שביצעו הפעולות תרמו מידה באיזו? 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  

 במחוזות מינהל חברה ונוערל 
 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
 "באתר מינהל חברה ונוערחיתמעורבות חברתית קהילתית ואזר " 
  מינהל חברה ונוער -מועצת תלמידים ונוער 
  אוח -מועצת התלמידים והנוער הארצית 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/Start.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/MoetsethTalmidim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mtna
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 תרבות הפנאי  
 

 :א מטרה

  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 1א יעד
 רכיהעמקת החינוך הע 

 

 המשימה:

 טיפוח תרבות הפנאי של בני הנוער 
 
 

 האוכלוסייה:

 'י"ב בכל בתי הספר העל יסודיים  -כיתות ז 
 

 פעולות מינהל חברה ונוער ומטה משרה"ח:
  ועדה לניסוח תכנית אב למדיניות הפנאי לבני נוער המורכבת מבעלי תפקידים במשרד החינוך, בחברה ליווי

 ונוער ארצית, בתנועות הנוער ועודיחידות הנוער, במועצת תלמידים למתנ"סים, בשלטון המקומי וב
 צוותי עבודה במסגרת תת ועדות בוועדה לתרבות הפנאי: ועדה אקדמית, ועדת תקציב, ועדה למגזר השלישי,  ליווי

 ועדת סטנדרטים, ועדה לתכניות לאומיות
  ברסיטאות ומכללות (אוניברסיטת בר למידה ומחקר על תרבויות הנוער בישראל היום בשיתוף עם אוניהמשך

 אילן, אוניברסיטת תל אביב ומכללת אורנים) 
  באקדמיה בשיתוף משרד החינוך כמסלול מיוחדהגדרת תחום תרבות הפנאי 
 

 :פעולות בשיתוף הרשות
 של בני נוער בישראל בשעות הפנאי, בחירת הערכים אבחון תמונת מצב: זיהוי הצרכים, הרצונות והקשיים 

  לשנים הבאות לעוסקים בחינוך הפנאי על תרבויות הנוער בישראל ותרבויות הפנאי  זמיןמקור מידע יצירת 
 ידה, פיתוח פעילויות בהתאמה עידוד מחקרים העוסקים בתרבות הנוער (כמקור מידע שוטף לשנים הבאות) למ 

  למדיניות הפנאי לבני נוער בישראלבניית תכנית אב 

 י נוער בהתאמה לתכנית האבנאי לבנת שעות הפותקצוב מסגר 
  

 ברמת מנהלי בתי הספר:  כיווני פעולה אפשריים 
  עגולים העוסק במשמעות תרבות הפנאי של הנוער בימינו, שולחנות סביב קיום פעילויות מגוונות בנושא כגון: שיח

 שיח בנושא תרבות הפנאי  למפגשיהזמנת מרצים (אורחים מהאקדמיה, מהקהילה, הורי תלמידים) 
 למאפיינים ובשיתוף  יהוי מרכיבי תרבות הפנאי של תלמידי ביה"ס ובניית תכנית עבודה בית ספרית בהתאםז

 התלמידים
 

 בשיתוף הנוער:כיווני פעולה אפשריים 
 רשויות המקומיות במטרה לברר את סוגיית תרבויות הנוער בישראל מסגרת ההקמת קבוצות שיח של בני נוער ב

 "הנוער בוחר בערך כדרך" חינוכית:התפיסה העל בדגש 
  השיח לצורך מחקר על תרבות הנוער בדיונים שיתקיימו בקבוצות המהאקדמישילוב של הסטודנטים 
 ר בוחר בערך כדרך"שיתוף בני הנוער ברשויות המקומיות לבירור תרבות הנוער על בסיס התפיסה החינוכית "הנוע 

 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
 ברה ונוער   למינהל ח 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 חברה ונוער  אתר מינהל 

 חזרה לתוכן העניינים 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/
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 ההמנון הלאומי 
 

 :א מטרה

 קרטיים וחברתייםדמות החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, מערכ 
 

 : 1א יעד

 העמקת החינוך הערכי 
 

 המשימה:

 "העמקת ההיכרות עם ההמנון הלאומי  – "ערכת התקווה  
 

 האוכלוסייה:

 'י"ב  בכל בתי הספר העל יסודיים  -כיתות ז 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 מקת ההיכרות עם ההמנון הלאומיפעילות להע קיום מגוון 

 בתחומי דעת ובזמנים שונים שילוב ההמנון הלאומי במהלך הלמידה: 
o  סמלים) -באזרחות (כיתה ט', כיתות י"א/י"ב, במסגרת מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית 
o  ל והתנועה מאפייני התנועות הלאומיות בכל -בהיסטוריה (כיתה י', במסגרת  הלאומיות בישראל ובעמים

 הציונית בפרט) 
o עיסוק בסמלי המדינה תוך הכרת האישים, התהליכים והאירועים הקשורים בעיצוב סמלי המדינה ובבחירתם 
o  התייחסות לזיקה בין עם ישראל לארץ ישראל בהמנון הלאומי 

 
 כיוונים למדדים אפשריים:

 היכרות עם ההמנון הלאומי הפועלים להעמקת ה מספר בתי הספר 
 ובתכנים מגוונים רלוונטיים נושא במסגרות שונותעיסוק בתי הספר בהם משולב המספר ב 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

  ?באיזו מידה תרמה ההיכרות עם ההמנון לזיקה האישית והקבוצתית למדינה 
 שנתיתה בתכנית שהוגדרו טרותהמ להשגת וצוותו המנהל שביצעו הפעולות תרמו מידה באיזו? 
 

 :לפנות יש נוספים םלפרטי

 למפקחים במחוזות 
 למזכירות הפדגוגית 

  לחינוך על יסודי במינהל הפדגוגיא' לאגף 

 
 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 "אודות "ערכת התקווה 
  התקווה" -יחידת העמקה בנושא: ההמנון" 

 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Dovrut/Templates/Hodaa.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7BCBFD5E19-A63E-44C8-81F2-DCE6489D3C60%7D&NRORIGINALURL=%2FEducationCMS%2FUnits%2FDovrut%2FArachim%2Ferkathatikva.htm%3FWBCMODE%3Dpresentationunpublishe
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Dovrut/Templates/Hodaa.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7BCBFD5E19-A63E-44C8-81F2-DCE6489D3C60%7D&NRORIGINALURL=%2FEducationCMS%2FUnits%2FDovrut%2FArachim%2Ferkathatikva.htm%3FWBCMODE%3Dpresentationunpublishe
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/mate/chomreylemida/yomhaatzmaut/yechidataamakaatikva.htm
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 וחינוך לחיים משותפים חינוך אזרחי ודמוקרטי
  

 מטרת העל:

 קרטיים וחברתייםדמודיים, מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהו 
 

 :המשימות
 חינוך לערכים דמוקרטיים ואזרחיים 
 חינוך לחיים משותפים 
 

 נגזרת מיעד:

 העמקת החינוך הערכי 
 

 המטרות:
 חינוך לערכים דמוקרטיים ואזרחיים

 דמוקרטי ואזרחי, פיתוח מודעות בקרב התלמידים לסוגיות מרכזיות בחברה הישראלית,  ,העמקת החינוך הערכי
 ידוד אקטיביזם חברתי ומעורבות אזרחיתע

 חינוך לחיים משותפים
  העמקת החינוך לחיים משותפים, לסובלנות ולהכרת "האחר", הכרת ריבוי התרבויות בחברה הישראלית תוך גילוי

 כבוד כלפיהן, יכולת לנהל דיון ומחלוקת עם אחרים מתוך חוסר הסכמה, הפחתת הניכור בין קבוצות בחברה 
 

 יה: האוכלוסי
 'י"ב  בכל בתי הספר העל יסודיים בכל המגזרים-כיתות ז 
 

 :אפשרייםפעולות כיוונים ו
 

 לחינוך לערכים דמוקרטיים ואזרחיים
 יומיים ובתחומי הדעת השונים-יוםבחיים ה שילוב חינוך אזרחי ועיסוק באקטואליה על בסיס אירועים 

 תוך הקניית מושגים, ידע, כלים לדיון ולביקורת עיסוק בחומרים אקטואליים מתוך המדיה הכתובה והמתוקשבת 
 הספר (ביקורים באתרים ובמוזיאונים -שילוב מרכיבים אזרחיים ודמוקרטיים בתכנון סיורים וטיולים של בית

 העוסקים בחברה הישראלית, ביקור בכנסת וכו')
 עריכת טקסים, פעילויות וימי שיא במועדים אזרחיים  
 דתיים-דרוזים, חרדים-ערבים-ם הזהויות השונות בחברה הישראלית (יהודיםעידוד מפגשים של התלמידים ע-

 ותיקים, וכו') והכרת זהויות ותרבויות אלו-חילוניים, עולים-מסורתיים
 פיתוח סביבת למידה העוסקת בסמלי המדינה, בזכויות אדם, באקטואליה, במועדים שונים ובאישים 
 והקהילה הספר-ידים בדרכים שונות ובמסגרות שונות של ביתעידוד למעורבות אזרחית ולאקטיביזם של התלמ   
 

 לחינוך לחיים משותפים
  ספר (בהתבסס על חוזר המנכ"ל ה-ביתשל מטרות בחזון וב בית הספר בנושא ושילובםם באני מאמין של ערכיהבירור

 בנושא)
 והמפגש עמו" הכרת האחר"מפגשי הכנה, עיבוד וליבון הסוגיות הרגשיות הכרוכות ב 

  כבודבסובלנות ובלהכרת תרבויות שונות בחברה הישראלית  מגוונותעידוד פעילויות 
  חינוכיהתהליך בשיא כנקודת ספר אחרים -תלמידים מבתי עםעידוד מפגשים 

 טיפול מתמשך במניעת עמדות קיצוניות ו/או גזעניות 
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 פיתוח מקצועי:
  רחיהנושא ישולב במסגרת הפיתוח המקצועי הניתן במטה לחינוך אז  

 בקורסי אזרחות ובקורסי התפתחות מקצועית של מינהל חברה ונוער   למד יהנושא י 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות: 

 למפקחים במחוזות 

 לרפרנטים של המטה לחינוך אזרחי במחוזות 

 למפמ"ר אזרחות 

 
 :לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 המטה לחינוך אזרחי 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חזרה לתוכן העניינים          

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mate
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mate
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 במגזר הערבי -מורשת, דת ותרבות  
 
 

 היעד: 
  העמקת החינוך הערכי 
 

 המשימה:

 תי ספר ערביים במסגרת תכנית הלימודיםהטמעת אשכול "תרבות, דת ומורשת" בב 
 

 האוכלוסייה:

 'ט' בבתי ספר במגזר הערבי -כיתות ב 
 

 הפעולות:  
 "הטמעת תכנית הלימודים המעודכנת בנושא הדת "תרבות האסלאם 

 חומרי הלמידה במקצוע דת "תרבות האסלאם"ב שימוש 
   הטמעת תכנית הלימודים החדשה במורשת הערבית 

 המקצוע החדש "המורשת הערבית" הכשרת מורים להוראת 
 ושימוש בהם פיתוח חומרי למידה בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במורשת הערבית 
 

 שעות הוראה בתחום:
 2 בהתאם לשעות המחייבותבהתאם לתכנית הליבה מכיתה ב' עד כיתה ט'  ש"ש 

 
 פיתוח מקצועי:

 המזכירות  י"ע המופעל" "תרבות, מורשת ודת מקצועי באשכול בפיתוח ט', ישתתף–ב'  משכבות לפחות אחד מורה
   שעות 30הפדגוגית והמנהל הפדגוגי בהיקף של 

 
 הדרכה:

 תינתן ברמה בית ספרית, מחוזית וארצית לפי הצורך 
 תכנים שייקבעו ע"י המפקחים המרכזים במזכירות הפדגוגית והאגף בית הספר ובהתאם ל צורכיתינתן בהתאם ל

 יסודיעל לחינוך 
 ם ובמשבצת זמן קבועים עליהם הוסכם במשותף כדי לאפשר הדרכה מסודרת וקבועהתתבצע ביו 

 
 : המנהל באחריות

 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 למידה בהתאם לסילבוס הנדרש במסגרת השעות המיועדות להוראת האשכול  החדש-ליווי תהליך ההוראה 
 להוראת המקצוע איתור המורים המומחים 

  בניית תכנית עבודה יישומית, מעקב ובקרה אודות יישום התכנית 

 עדכון המפקח הכולל והמפמ"ר בהטמעת התכנית בהתאם ליעדים שנקבעו 
 בחירת חומרי הלמידה המאושרים ע"י המשרד 
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 :בית ספריים הערכה ובקרה

 ר, דיאלוג, משוב והערכה בזמנים קבועים  , צפייה בשיעו, הערכה ובקרה הכוללים מיפויקיום תהליכי למידה 
  המשימה בהתאם לפעולות שהוגדרו  להשגת מטרות קיום הערכה לבדיקת ההתקדמות בתהליך 

  כבסיס לשיפור מתמשך בתכניות העבודה הכיתתיות ובתכנית הבית ספרית הןבניתוח תוצאות ההערכה ושימוש 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:
 ט' -האשכול "תרבות, מורשת ודת" בכל אחת מכיתות ב' מספר בתי הספר בהם נלמד 

     מספר בתי הספר שפועלים בהתאם לתכנית העבודה שנקבעה ע"י המזכירות הפדגוגית והמנהל הפדגוגי 
  מספר בתי הספר שמשתמשים בחומרי ההוראה למידה שפותחו ואושרו ע"י המשרד 

  המורה המשתלם והמדריך הבית ספרימספר בתי הספר שיצרו מסגרת זמן ללמידה ולשיתוף ע"י 
 מספר בתי הספר המקיימים תהליכי למידה, הערכה ובקרה בתחום 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 ?באיזו מידה תרמה הלמידה במסגרת המקצוע לחיזוק הטמעת ערכים חברתיים מהתרבות ומהמורשת הערבית 
  התרבות והמורשת הערבית?    באיזו מידה תרם העיסוק בנושא להיכרות התלמידים את 

 שנתיתלהשגת המדדים שהוגדרו בתכנית ה המנהל וצוותו באיזו מידה תרמו הפעולות שביצעו? 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  
 האגף לחינוך במגזר הערבי במזכירות הפדגוגית 

  במינהל הפדגוגיועל יסודי האגף לחינוך יסודי 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חזרה לתוכן העניינים         
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 במגזר הדרוזי - מורשת ותרבות 
 
 

  :1היעד א.
 העמקת החינוך הערכי 
 

 :המשימה
  במגזר הדרוזי, במסגרת תכנית הלימודים -הטמעת מקצוע מורשת ותרבות 
 

 האוכלוסייה:

 כל בתי הספר העל יסודיים הדרוזים 
 

 :םשעות הוראה בתחו
 במסגרת תכנית הלימודים הרגילה כחלק מתכנית הלימודים  
 

 הנושאים הנלמדים בתכנית:
 

 שם הציר 
 

 י"ב-כיתות י' ט-כיתות ז
 תכנית חובה
 

 י"ב -כיתות י'
 יח"ל 5לבחירה עד 

 ערכים, מצוות
 ומנהגים

  שעות 50 ש"ש 2

 מוסדות דתיים
 ומסורתיים וארגון עדתי

 שעות 90  ש"ש  2

  שעות 10 ש"ש 2 תמורשת עממי
 המורשת ההגותית

 המונותאיסטית
 שעות 90  ש"ש 2

 התפתחות העדה
 הדרוזית "ייחודיות

 והשתלבות"

  שעות 120 ש"ש 2

 
 פעולות וכיוונים אפשריים:

 הייחודי צביונה לשמירת העדה של הטמעת המורשת והתרבות  
 למדינה  והן לעדה הן ההשתייכות ותחושת הזהות תחושת חיזוק 
  לנאמנות  העתיד, אזרחי הלומדים, לחינוך בהלימה העדה עם הלומדים של והזהות השייכות תחושת פוחטי

 הדמוקרטיה  ולערכי ישראל למדינת
 
 

 פיתוח מקצועי:
  מורה אחד לפחות מכל בי"ס ישתתף בפיתוח מקצועי בתכנית הלימודים החדשה בערכים דרוזים המופעל ע"י

 שעות    30המפמ"ר במרכזי פסג"ה בהיקף של 
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 : המנהל באחריות

 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  שעברו הכשרה במקצוע המורשת הדרוזית מורים/ות דרוזים  שיבוץ 
 בניית תכנית עבודה יישומית, מעקב ובקרה אודות יישום התכנית 

  עדכון המפקח הכולל ומפמ"ר המורשת הדרוזית 
 

 הדרכה:
 תינתן בבתי"ס הניגשים לבגרות 

 תינתן בחט"ב בהתאם לצורכי ביה"ס 
 ההדרכה תינתן בהתאם לתכנים שייקבעו ע"י מפמ"ר המורשת והממונה על החינוך הדרוזי 

  תתבצע ביום ובמשבצת זמן קבועים עליהם הוסכם במשותף כדי לאפשר הדרכה מסודרת וקבועה 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:
 ה, הערכה ובקרה הכוללים מיפוי המצב, צפייה בשיעור, דיאלוג, משוב והערכה בזמנים קבועים  קיום תהליכי למיד 
   קיום הערכה לבדיקת ההתקדמות בתהליך הנדרש למימוש המשימה בהתאם לפעולות שהוגדרו 
  כבסיס לשיפור מתמשך בתכניות העבודה הכיתתיות ובתכנית הבית ספרית הןבניתוח תוצאות ההערכה ושימוש 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:

     מספר בתי הספר בהם נלמד המקצוע בכל אחת מהכיתות 
      מספר בתי הספר שפועלים בהתאם לתכנית הלימודים 

 למידה שפותחו ע"י המפמ"ר   -מספר בתי הספר שמשתמשים בחומרי ההוראה 
 ך הבית ספרי מספר בתי הספר שיצרו מסגרת זמן ללמידה ולשיתוף ע"י המורה המשתלם והמדרי 

  מספר בתי הספר המקיימים תהליכי למידה, הערכה ובקרה בתחום 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
 ?באיזו מידה תרמה הלמידה במסגרת המקצוע לחיזוק החיבור למורשת הדרוזית 

 שנתיתלהשגת המדדים שהוגדרו בתכנית ה המנהל וצוותו באיזו מידה תרמו הפעולות שביצעו? 
 

 נוספים יש לפנות:   לפרטים
 למפקחים במחוזות 
 לממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי 

  למפמ"ר המורשת הדרוזית 
 למפקח המחוזי למגזר הדרוזי והצ'רקסי במחוז הצפון  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חזרה לתוכן העניינים 
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 הכרת הארץ ואהבת מולדת 
 

 מטרה א:

 ך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים.מערכת החינו 
 

 :1יעד א

 העמקת החינוך הערכי  
 

 :המשימה
 

  הכרת הארץ ואהבתה, טיפוח מחויבות ואחריות לארץ ישראל (לנוף, לטבע, לאדם ולחברה) החינוך לחיזוק
 ולמדינת ישראל

 

 האוכלוסייה:
 'י"ב בכל בתי הספר העל יסודיים-כיתות ז   

 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 "בניית תכנית סיורים וטיולים על פי תכנית "הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת 
  הכשרת רכז הטיולים בבית הספר 

 "יציאה לסיורים ולטיולים על פי כללי חוזר מנכ"ל "טיולים במערכת החינוך 
  הכנת המורים והתלמידים לקראת היציאה לטיול 

 הטיול ומ בבית הספר לאחר החזרה מהסיור פעולת סיכום ומשוב 
 

 שעות הוראה בתחום:

  לטיול ו י"ב יעבירו שיעורי הכנה טרם היציאה לסיור-מחנכי כיתות ז' -במסגרת שעת חינוך 
  תיערך פעילות סיכום ומשוב -במסגרת שעת חינוך 
 

 : המנהל באחריות
 :ובהםהרלוונטיים  ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  וטיפול בהכשרה הנדרשת על פי חוזר מנכ"ל "טיולים במערכת החינוך" רכז טיולים  תפקידהצגת 

 סיכום ועיבוד  -בטיול  - קיומן של הפעולות המרכזיות בתכנית על כל שלביה: טרם היציאה לטיול 
 

 :ספריים בית ובקרה הערכה

  סיכום  -הטיול  - כל שלביה: טרם היציאה לטיולקיום תהליכים סדירים להערכת הפעולות המרכזיות בתכנית על 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:
  רכז הטיולים הכשרה מתאימה  עבר מספר בתי הספר בהם 

  מספר בתי הספר שהגישו לאישור תכנית טיולים על פי מתווה התכנית 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
 אהבתה?לת הספר להכרת הארץ ובאיזו מידה תרמה תכנית הטיולים והסיורים של בי 

 שנתיתה בתכנית המטרות שהוגדרו להשגת וצוותו המנהל שביצעו הפעולות תרמו מידה באיזו? 
 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 

 אגף של"ח וידיעת הארץ - מינהל חברה ונוערל  
  מינהל חברה ונוער –של"ח וידיעת הארץ  - לאתרי אינטרנט 

 
 

 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/Shelach/
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  בתחומי הדעתערכי החינוך שילוב ה
 

 : א מטרה
 ,קרטיים וחברתייםדמום, יהודיי ישראליים, מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים 

 

 : 1א יעד

  העמקת החינוך הערכי  
 

 :המשימה
 המשלבת את החינוך הערכי בתחומי הדעת טמעה של תכנית מערכתית ה - שילוב החינוך הערכי בתחומי הדעת

 סיונית)י(תכנית נ ספיראלינתי, תהליכי ותחומי, רב ש ובהווי הבית ספרי באופן רב
 

  :האוכלוסייה

 80  יסודיים בתי ספר על 
 

 :הוועדה מפעולות
 לניסוי שנבחרובתי ספר  80-ב ב"תשע בשנתשפעלה  הוועדה המלצות יישום 

 משרד) אגפי מכללהקורס  משתתפי(השונים  הפעלת קורסי מנחים במחוזות 
 בניסוי ספר בבתי בהנחיה הקורס בוגרי מנחים שילוב  

 ומנחים)מפמ"רים  צוותידי  עלבהוראת תחומי הדעת ( ערכים ותהמשלב הוראה יחידות כתיבת 
  בתי ספר הלוקחים חלק בניסוי  80הערכה ומדידה של הטמעת התפיסה בקרב 

 מוסרית וביקורתית ,הכשרת פרחי ניהול של בתי ספר לתפיסה החינוכית המשלבת חשיבה מסדר גבוה 
 בניסוי חלק שלוקחים ספר בתי למנהלי כנס קיום 

 תכנית בית ספרית לשילוב החינוך הערכי בתחומי הדעת,  המדגימים ספר בתישל  הצלחהוהפצה של סיפורי  כתיבה
 רגשי ובאורח החיים הבית ספרי -בחינוך החברתי

  ,נציגי מפמ"רים ומשפ"י, מממפקח כולל, מהקמת שולחנות עגולים בכל מחוז המורכבים ממנהל חברה ונוער
 והיכרות עם תכנית האב לאקדמיה לגיבוש תכנית עבודה משותפת 

 בתי לשירות שונים חומריםחברה ונוער שבו יפורסמו  מינהל"תכנית מערכתית לחינוך ערכי" באתר  דורמ הקמת 
 )ומאמרים מחקרים, הוראה יחידות(כגון:  הספר

 

 וכיוונים אפשריים: פעולות
 אינטגרטיביים ספריים בית עבודה ערכי לצד צוותי לחינוך ספרית בית היגוי ועדת הקמת  

 ינטגרטיבית על פי ציר ערכי מארגן לכל שכבת גיל ויישומהא עבודה תכנית גיבוש 
 גיבוש תפיסה המשלבת ערכים בתחומי הדעת ודיון אודות הערך הצפוי עבור הצוות ועבור התלמידים 

  לצוותים בעבודה המשלבת את הערכים בתחומי הדעת העמדת ליווי והנחייהבהצוות בפיתוח ו צורכיזיהוי 
 קשייםבהצלחות ובאתגרים בת מרכזיות, למידת עמיתים לשיתוף בסוגיו  
 

 :תבית ספרי הערכה ובקרה

  קיום תהליכים לבדיקת הפעולות המרכזיות בתכנית הבית ספרית המשלבת 
  קיום מפגשי למידה, הערכה ובקרה אודות יישום התכנית והערך שבהפעלתה 

 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחי המחוזות 

 מינהל חברה ונוער ל 
  בתחומי הדעתלמפמ"רים 

 לשפ"י 
  

 :לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
 שפ"י;    אתר מינהל חברה ונוערnet 

 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi
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   שעת חינוך
 

 מטרה א:

 מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים 
 

 : 1היעד א
 העמקת החינוך הערכי 

 

 המשימה:

  י"ב  -תכנית הליבה לכיתות ז' -הטמעת שעת חינוך 
 

 האוכלוסייה:
 י"ב בכל בתי הספר העל יסודיים  -'כיתות ז 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
   "הפעלת תכנית הליבה בהתאם לאשכול "ליבה חינוכית 
  קהילתית של בית הספר-ערכית-החברתיתהפעלת התכנית כחלק אינטגראלי מהתכנית 
 אישי" (חאלו"ם) שילוב תכנית הליבה בתחומי הדעת במסגרת פעילות תעודת הבגרות החברתית ובתכנית "חינוך 
 מפגשי למידה בית ספריים ומחוזיים למחנכים להטמעת תכנית הליבה 

 פעילות משולבת הורים, תלמידים וקהילה במועדים שייקבעו ע"י ביה"ס 
 

 שעות הוראה בתחום: 
  "פי החלוקה  שעת החינוך בעל יסודיים נועדה לחינוך חברתי ולכישורי חיים על -בהתאם לאשכול "ליבה חינוכית

 :מתוך התקן הבית ספרי בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל)הבאה (
o 2 פי תכנית הליבה  ע"י מחנכי הכיתות על במהלך כל שנה"ל ינתנויעורי "כישורי חיים" שיש"ש לכיתה ז' ש

 החינוכית 
 1 'ע"י מחנכי הכיתות בנושא תכנית הליבה החינוכית מתוכם:  במהלך כל שנה"ל ינתנויי"ב ש-ש"ש לכיתות ח

שיעורים (מחצית מהשעות)  15 -היועצת, ואו  עורי "כישורי חיים" (מחצית מהשעות) בהנחיית המחנכתשי 15
 ילמדו בנושא הליבה החברתית בהתאם למפורט ביעדי

  בין ליבה חברתית לכישורי חיים ולחינוך  מתואמת(תכנית  ב'בפרק  על פי המפורט -בבתי הספר של החמ"ד
 למשפחה)

 
 : המנהל באחריות

 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  להשגת מטרותיהוהפעולות הנדרשות תכנית הליבה 
 עבודה בהנחיית הרכז החברתימחנך לזמן  הקצאת 
 תכנית מערכתית ערכית לכלל תלמידי בית הספר בניית 
  ים אישייםולפיתוח כישור ההורים לגבי תכנית הליבה ומשמעותה בחיי בית הספריידוע 
 

 פיתוח מקצועי:
  שעות בשנה בהתאם למתווה (ברמה ארצית, מחוזית, רשותית או בית ספרית)  30-15בין  -למחנכים ולמורים 
  שעות שנתיות בתכנית הליבה החברתית ערכית 30 -למחנכים חדשים 
 ,מנחי מועצות  ניתן לשלב מפגשי למידה והטמעה במסגרת הקורסים להכשרת בעלי תפקידים (רכזים חברתיים

 יבות אישית ותעודת בגרות חברתית)תלמידים, מנחי מחו
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 הדרכה:
  את הצוותים   ן ינחו-במינהל חמדריכי האגף החברתי קהילתי 

  מדריכי שפ"י 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:          

 ולות שהוגדרוספריות בהתאם לפע-מעקב אחר ההתקדמות בתהליך הנדרש ליישום התכניות הכיתתיות והבית 
  'ובחינת  2010הערכת התכנית בהתאם למימדי ההערכה שנקבעו בחוזר מנכ"ל של החינוך החברתי תש"ע נוב

 ושמים בהתנהגותם של באי בית הספרהמידה בה הערכים הנלמדים מי
 

 כיוונים למדדים אפשריים:
 מפעילים את תכנית הליבה לשעת חינוךהבתי ספר  מספר 
  עת חינוך אחת לשבוע בכל שכבת גילמקצים שהבתי ספר מספר 
 הוכשרו רכזי החינוך החברתי להדריך את המחנכים להטמעת תכנית הליבהבהם שבתי הספר  מספר 

  עברו המחנכים הכשרה להוראת תכנית הליבה לשעת חינוךבהם שבתי הספר מספר 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
 כגון:  ,ך לקידום מטרות בית הספר ולקידום מטרות התכניתבאיזו מידה תרמו הלמידה וההתנסות בשעת חינו

טיפוח מיומנויות חברתיות; טיפוח ערכי יסוד של סולידריות ומעורבות חברתית; טיפוח אחריות אישית;  חיזוק 
 תחושת ההזדהות עם מדינת ישראל והחברה הישראלית; פיתוח מנהיגות?

 שנתיתל וצוותו להשגת המטרות שהוגדרו בתכנית הבאיזו מידה תרמו הפעולות הייחודיות שביצעו המנה? 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  
 למפקחים במחוזות 
 למינהל חברה ונוער במחוזות 
  לחינוך על יסודי במינהל פדגוגי א' לאגף 

 
 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 תכנית הליבה לשעת חינוך" באתר המינהל לחברה ונוער" 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

               
 חזרה לתוכן העניינים            

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/TochnithHalibahLeshaothChinuch.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/TochnithHalibahLeshaothChinuch.htm
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 אורח חיים בריא
 

 : א מטרה
 יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים ,החינוך לערכים ציוניים מערכת החינוך תחזק את 
 

  :1א יעד

 העמקת החינוך הערכי 
 

 :המשימה
 קידום אורח חיים בריא 

 
 :מטרות ספציפיות

  ,עיצוב דמות הבוגר שאורח חיים בריא מהווה את מהות שגרת חייו בהווה ובעתיד תוך הקניית ידע, כלים
 זיקה לקהילה וכערך תרבותיאות במיומנויות ולקיחת אחריות על הברי

  טיפוח המוסד החינוכי כבית ספר מקדם בריאות בשיתוף עם משרד הבריאות, הטמעת מודעות והתנהגות
 ה ומאפייניהצורכיי נפרד מהקהילה, התורמות לבריאות גופנית, רגשית וסביבתית כחלק בלת

 
 פעולות וכיוונים אפשריים:

  קביעת תחום הבריאות כיעד בית ספרי  
 וב נושאי בריאות שונים בתכנית העבודה הבית ספרית המבוססת על איתור צרכיםשיל  

  או שבוע ייעודי (כגון שבוע הבריאות)  ימי שיא קיום  
  הוריםשל צוות חינוכי ושל מעורבות פעילה של תלמידים, עידוד 
 טיפוח סביבה מקדמת בריאות גופנית, ריגשית וחברתית  

 
 פיתוח מקצועי:

 שעות 30בהיקף של (מצוות ביה"ס על פי המתווה  השתלמות מורים ( 
  פעילות העשרה ממוקדות צרכים לצוות החינוכי   

 
 הדרכה:

 תוך מתן עדיפות לבתי ספר  ההדרכה המחוזי בחינוך לבריאות על פי הצורךצוות להדרכה תתואם בין הרפרנט ה
 המצטרפים לתהליך ההכרה כבית ספר מקדם בריאות

 
 : המנהל באחריות

 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג ללנה
 הובלת התהליך להטמעת אורח חיים בריא כערך חינוכי והתנהגותי תוך מתן דגש על סביבה מקדמת בריאות 
 ת תכנית עבודה בית ספרית ויישומההקצאת משאבי זמן וכוח אדם ייעודי לבניי 

 ההוריםת תלמידים ושיתוף מנהיגות קידום מנהיגו 
 

 הערכה בית ספרית:
קיום תהליך הערכה שוטף של צרכים והתאמה של יעדים ופעילויות בהתאם לממצאים תוך שימוש בכלי מדידה שונים כגון: 

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/HatmaatBriut/Mismach.htm מסמך הסטנדרטים ושאלונים

 מדדי תפוקה לבתי ספר במחוז: 

  יזכו בהכרה כבית ספר מקדם בריאותבתי ספר במחוז  5לפחות 
  ליך ההכרה כבתי ספר מקדמי בריאותבתי ספר חדשים יצטרפו לתה 2לפחות 

 15% מבתי הספר פיתחו תכנית עבודה המבוססת על איתור צרכים ומיושמת בבית הספר 
 לפרטים נוספים יש לפנות:

 ) רפרנטים) בחינוך לבריאות במחוזותלממונים 

 למפמ"ר  בריאות  ion.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Briuthttp://cms.educat  
 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/HatmaatBriut/Mismach.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Briut
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 שוויון בין המינים 
 

 : א מטרה
 יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים ,מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים 

 

  :1א יעד

 העמקת החינוך הערכי 
 

 :המשימה

 ום השוויון בין המיניםקיד 
 

 מטרות ספציפיות:
  הבטחת נגישות שווה להתנסויות חינוכיות המקדמות תלמידים ותלמידות על פי הכישורים, המיומנויות

 וההתאמה האישית, באופן ענייני ולא סטריאוטיפי
 העצמת הבנות והבנים תוך הרחבת רפרטואר ההתנהגויות החברתיות והלימודיות של כל אחד ואחת 

 

 האוכלוסייה:

 כלל התלמידים והתלמידות בחינוך העל יסודי 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 וקבלת השונות מתוך מקורות כוח וחוזק של הלומדת והלומד ההכל 

  טיפוח שיח מגדרי רציף המכוון לצמצום פערים בין שני המינים תוך טיפוח כישורים ותחומי עניין 
 חיי בית הספר ם בתחומיהם בתנאים שוויוניים בכל קידום שוויון הזדמנויות לשני המיני 

  זימון התנסויות שונות לבנות ולבנים ללא קשר לציפיות חברתיות וסטראוטיפים חברתיים 
 מתאימות לסגנונות למידה ולצרכים של בנות ההערכה המאפשרות שוויון הזדמנויות ו-למידה-פיתוח דרכי הוראה

 ובנים 
 אירועי אקטואליה    כן של דה הקיימים ובחינה ביקורתית של חומרי הלמי 

 

 פיתוח מקצועי:

 במסגרת פיתוח מקצועי 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
 לממונה על שוויון בין המינים באגף לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי 

 

 :לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 /חינוך לשוויון מגדרי במוסדות החינוך(ד): 4חוזר מנכ"ל תשס"ג 
 בחינוך אתר היחידה למגדר ושוויון בין המינים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc4dk9_4_4.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shivion/Odot/


 

   136 

 

 

 מודי היהדותיתגבור ל
  

 מטרה א:
  מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים 
 

 : 1היעד א
 העמקת החינוך הערכי 
 

 המשימה:

 קידום בתי ספר המתגברים לימודי יהדות 
 

 כללי
 ל בתקצוב התלמידים בכיתות ז' ועד יב' ממשרד הדתות למשרד על רקע החלטת הממשלה להעביר את הטיפו

 בתי הספר המתגברים לימודי יהדות. אחידים לתקצוב ייחודי נוסף ל החינוך גובשו קריטריונים

  נהל הפדגוגיימבהקריטריונים ותהליכי הקצאת התקציב לבתיה"ס אושרו במסגרת תקנת תמיכה המופעלת.  

 מודי יהדותיהם יועבר מימון לבתי הספר לתגבור לנקבעו שני תחומים מרכזיים לפי: 
o הינו תקצוב במונחי שעות שיקבל ביה"ס מעבר לשכל"מ בין אם הוא בית ספר ממלכתי,  התחום האחד

ממלכתי דתי, ישיבה, אולפנא, או מוסד בחינוך המוכר שאינו רשמי ובלבד שהמוסד מקיים את לימודי 
 פי חוקת הזכאות הנדרשת. מקצועות החובה לבחינות בגרות רשמיות על

בי"ס שמלמד מדעי היהדות לקראת בגרות ומקבל שעות במסגרת מערכת שכר הלימוד להוראת המינימום 
יח"ל תושב"ע) יקבל תוספת שעות בהתאם לקריטריונים שנקבעו על  3 -יח"ל תנ"ך ו 3הנדרש לזכאות לבגרות (

 השעות שמלמד מעבר לשעות המינימום הנדרשות. 
o יח"ל 5השלמת הלימודים לרמה של  מלכתי דתי מקבל תקצוב נוסף לצורךהחינוך המ. 
o הינו תקצוב על בסיס חישוב נקודות ערך לתגבור לימוד מקצועות היהדות בכלל מוסדות החינוך  התחום השני

 .פי התבחינים שנקבעו בתקנת התמיכהח' בבתי ספר יסודיים או בבתי הספר העל יסודיים על -בכיתות ז'

 (א) לפעילויות הוראה תוספתית במהלך שנת הלימודים, תוספת  3חינים פורסם בחוזר מנכ"ל ס"ד/מערך התב
חודיות לתגבור ימוד ית ביה"ס, פעילות בימי עיון ופעולות ליימודים בזמן חופשה, ספרי יהדות הנמצאים בספרייל
 .מודי יהדותיל
 שהגישו בקשות, נמצאו זכאים וזוכו בערך  התקציב העומד לרשות המערכת מדי שנה יחולק על פי מספר בתיה"ס

 .כספיים (לא שעות תקן) לבעלויות תקצוב במונחים למוסדקוד יועבר ינקודות. עפ"י הנ
  ת הספריהלימודים בב חלק אינטגרלי ממערכתבמוסדות המתוקצבים הינו תגבור לימודי היהדות. 
 

 :פעולות ברמת מטה
 למינהל הפדגוגי וללשכה המשפטית תף למזכירות הפדגוגיתבחינה מחודשת של התבחינים על ידי צוות משו 
 יגישו בקשותיהם לבחינת שמודי יהדות וימודים במוסדם תגבור של ליהרחבת מספר המוסדות שישלבו בתכנית הל

 ונים שהוגדרו לקבלת תקציב תוספתיעמידתם בתנאים ובקריטרי
 

 לפנות אל:יש לפרטים נוספים 

 מנהלת אגף א' לארגון הלמודיםסגנית מנהלת המינהל הפדגוגי ו  

 

 

 

 

 חזרה לתוכן העניינים           
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 מיטביחינוכי אקלים 
 

 מטרה א:

  קרטיים וחברתייםדמוערכים ציוניים, יהודיים, תקדם אקלים בטוח ומיטבי המבוסס על מערכת החינוך 
 

 :2יעד א
    עיצוב אקלים חינוכי מיטבי 

 
 המשימה:

  הפעלת תכנית מערכתית לקידום אקלים חינוכי מיטבי 
 

 האוכלוסייה:

  בכל המגזרים העל יסודייםהספר בכל בתי  י"ב-ז'כיתות 
 

 הפעולות:
 הליכים:ת
 ויישומה מיצ"ב ו/או אח"מ: נתוניםמבוססת  בניית תכנית התערבות 

  הספר הבאה לידי ביטוי בתקנון מוסכםקביעת מדיניות אחידה, עקבית, הוגנת וידועה מראש לכל באי בית 

  פיתוח מנהיגות וסמכות בקרב הצוות החינוכי תוך מתן כלים לצוות ולמורים להתמודדות עם אירועי משמעת
 ואלימות

  (בחמ"ד במסגרת במ"ה) חינוכית עם הורים כחלק מקידום אקלים חינוכי מיטבי שותפותיצירת 

 כנים:ת

 תלמידיםהגברת המוגנות של הצוות החינוכי וה 

  הקפדה על יישום נושאים המקדמים יעד זה, תוך  במערכת ע"י המחנכת ו/או היועצת "כישורי חיים"הפעלת תכנית
מניעת  , התנהלות מיטבית ברשת,כגון: חברות, אמפתיה, ויסות רגשי, ניהול קונפליקטים, מניעת בריונות והצקה

 מניעת הטרדה ופגיעה מינית  ,ת עישון, התנהגות מינית, מניעת שתיית אלכוהול, מניעת סמים ומניעדחייה חברתית

   "הפעלת תכנית הליבה בהתאם לאשכול "ליבה חינוכית 
 קידום ערכים ותכנים רגשיים חברתית באמצעות הדיסציפלינות השונות 

 " בהתאמה לילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בביה"ס או הלומדים בכיתות חינוך 21שילוב תכנית "ל"ב "
 וחד מי

 הטמעה של תכניות חינוכיות ייחודיות המשלבות מודלים לניהול שיח רגשי, חברתי וערכי בין המורה לתלמידים 

 פיתוח התנדבות ומנהיגות קהילתית של תלמידים ומבוגרים 

 :טיפול ייעודי בתלמידים 
 םובמסגרת מרכזים טיפוליים בשירותי "עוצמה"טיפול במודל   - המאופיינים בבעיות התנהגות 

  קורבנות לאלימות, לבריונות ולדחייה חברתית –שחוו פגיעה 
  אופ"י" טיפול קבוצתי באמצעות תכנית -המשתמשים באלכוהול, בסמים או בטבק" 

 מבנים ארגוניים:
  צוות בחכמ"ה) - (בחמ"דבהובלת מנהל בית הספר הקמת צוות אקלים מוביל בית ספרי 

 לה לצוות, בין מורים לתלמידים, בין מורים להורים יאלוג קבוע ומובנה בין ההנההגדרת זמנים לד 
    הגדרת מליאות עם כלל חדר מורים 

 :ליווי והטמעת תכנית "כישורי חיים 
  מפגשי הדרכה וליווי פרטניים וקבוצתיים של המחנכים על ידי היועצת 

 של המורים לקידום  מליאות חדר מורים בהנחיית יועצת ו/או פסיכולוג חינוכי לחיזוק הכישורים והמיומנויות
 רווחה נפשית של התלמידים

  מפגשי שיח "כישורי חיים" פרטניים בקבוצות קטנות 

  מפגשי הורים בסדנאות משותפות עם התלמידים או בהרצאות 
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 יסודיים(-בתי ספר על 500) מודרכים ספר נוספות בבתי פעולות
 הליכים:ת

  (שלוש שנים) ע"י מדריך שפ"י הכוללת את כל הפעולות שצוינו לעיל  המלווההפעלת תכנית מערכתית ארוכת טווח
 :נושאים אלוומתמקדת ב

  התאמה ייחודית של תכנית ההתערבות למאפייני בית הספר 

 הכשרת הצוות המוביל להנחיית חדר מורים ולהובלת התהליך  
 כנים:ת

  בהנחיית המדריך:קיום פעולות ממוקדות 

 לצד הפעלת מדיניות הצבת גבולות ברורה למידיםלקידום יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לת 

 תה ואווירה תומכת למידהילקידום התנהגות נאותה בכ 

 לחיזוק תחושת השייכות של באי בית הספר 
 סיכון (חרם, בריונות, מניעת התנהגויותעל השייכות ועל  ,מתן דגש בתכנית "כישורי חיים" על חיזוק החברות 

 ם, מניעת פגיעה מינית ועוד)מניעת שימוש בסמי, צריכת אלכוהול
 

 הגמישות:מרחב 
 בתי הספר אוטונומיים לבחור את נושאי ההתערבות על פי הצרכים והמאפיינים הייחודיים שלהם 
 בית הספר, בתכניות נוספות  צורכיהיקף ההתערבות בכל נושא נבחר ייקבע בצוות מוביל אקלים בהתחשב ב

 שמיושמות ובמשאבים העומדים לרשותו
 
 

 הוראה בתחום:שעות 

  "פי לחלוקה  שעת החינוך בעל יסודיים נועדה לחינוך חברתי ולכישורי חיים על -בהתאם לאשכול "ליבה חינוכית
 :מתוך התקן הבית ספרי בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל)( הבאה

o 2 'כנית פי ת ע"י מחנכי הכיתות על במהלך כל שנה"ל  ינתנויעורי "כישורי חיים" שיש"ש ש 1: ש"ש לכיתה ז
 ש"ש ילמדו בנושא הליבה החברתית בהתאם למפורט ביעד 1 –הליבה החינוכית, ו 

o 1 'ע"י מחנכי הכיתות בנושא תכנית הליבה החינוכית מתוכם:  במהלך כל שנה"ל ינתנויי"ב ש-ש"ש לכיתות ח
ות) שיעורים (מחצית מהשע 15 -) בהנחיית המחנכת/היועצת, ושיעורי "כישורי חיים" (מחצית מהשעות 15

 ילמדו בנושא הליבה החברתית בהתאם למפורט ביעדי
  תכנית מתואמת בין ליבה חברתית לכישורי חיים ולחינוך  ב'על פי המפורט בפרק  -בבתי הספר של החמ"ד)

 למשפחה)
 

 פיתוח מקצועי:

  ע"י מדריכי אקלים חינוכי מיטבי המלווים את בתיה"ס המשתתפים בתכנית  -לצוותי אקלים בבתיה"ס 
 על פי המתווה המקצועי בהתאם לשלב בו הם  במסגרת הקורסים –בכל המגזרים  העל יסודייםעצים בבתי"ס ליו

 נמצאים 

  שעות 30בקורסי "המחנך כמנהל כיתה" בהיקף של  -למחנכים 
 

 הדרכה:
  תינתן ע"י מדריכי אקלים, יועצים ופסיכולוגים, במסגרת מודל ההדרכה -לצוותי אקלים בבתיה"ס שבתכנית 
 בצע ביום ובמשבצת זמן קבועים עליהם הוסכם במשותף כדי לאפשר הדרכה מסודרת וקבועהתת 
  בין אחת לשבוע ע"י היועץ הבית ספרי בתדירות של   "כישורי חיים"בנושא הנחיה שוטפת תינתן  -לכלל המחנכים

 שלושה שבועותאחת ל לבין

 ערבותלכלל המורים יינתנו מפגשים על פי התחומים שנבחרו בתכנית ההת 
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 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל

 תהליכים:

 בניית תכנית עבודה יישומית, מעקב ובקרה אודות יישום התכנית 
 יצירת תקנון בית ספרי תוך קיום דיאלוג עם כל באי בית הספר ורענון התקנון בכל שנה 

 ים ליצירת שותפות עם ההוריםייזום תהליכים בית ספרי 
  ביחס לתמונת המצב העדכנית ביישום תכנית ההתערבות והיוועצות על הייעוץ עדכון המפקח והמפקח הכולל

 שוטפת עמם

 השתלבות בתכנית "עיר ללא אלימות" (ברשויות בהן היא פועלת) בהתאם להנחיות 
 תכנים:

 אלוולמידה מתוך אירועים דיון , רועים חריגיםדיווח על אי 
 :יצירת מענים בית ספריים לטיפול בתלמידים 

 עם בעיות התנהגות -
 תלמידים שנפגעו -
 תלמידים שהחלו להשתמש באלכוהול, בסמים או בטבק -

 מבנים אירגוניים:

  ולבנייה וליווי של תכנית בית ספריתהקמת צוות אקלים מוביל בית ספרי לקידום אקלים, לטיפול באלימות 
 מידה ולשיתוף ע"י המורה המשתלם, היועץ והמדריך הבית ספרי יצירת מסגרת זמן לל 

 יצירת זמן ומקום למורים למימוש תכנית ההתערבות 
  "הקצאת זמן קבוע לקידום רגשי אישי וחברתי במסגרת תכנית "כישורי חיים 

 הבניית מסגרות לטיפוח מעורבות חברתית ויוזמות קהילתיות של תלמידים ומבוגרים 
  לשיתוף פעולה בין המערכת החינוכית לבין הקהילהיצירת מנגנונים 

 
 הערכה ובקרה בית ספריים:

 הערכה ובקרה הכוללים מיפוי המצב, צפייה בשיעור, דיאלוג, משוב והערכה בזמנים קבועים ,קיום תהליכי למידה 
  (אח"מ, מיצ"ב) ופעה, : לעורר את המודעות של בית הספר לתתהמאפשרקיום תכנית התערבות המבוססת ניטור

 להיקפה, לאופייה ולמיקומה ולשמש בסיס נתונים לבניית ההתערבות וכלי הערכה ובקרה לתהליך ההתערבות
 קיום תהליכי הערכה לבדיקת ההתקדמות במימוש המשימה בהתאם למדדים שהוגדרו לעיל 

 

 כיוונים למדדים אפשריים:
 תלקידום אקלים חינוכי מיטבי ולצמצום אלימוהפעלת תכנית מערכתית 

 ולמניעת אקלים בטוחליצירת תכניות  ובונים(א) 1ל תש"ע "מנכ על פי הנחיות חוזר יםפועלההספר  יבת מספר 
 אלימות

 מפגשי צוות מוביל אקלים באופן עקבי  יימיםמקמספר בתי הספר ה 
 והורים מורים, תלמידים בבקר אותו ומטמיעים שנה מידי התקנון את המעדכנים הספר בתי מספר 
 ספר המקיימים מפגשים בחדר מורים בנושאים הבאים: נתוני אח"מ ומיצ"ב, יצירת גבולות ותקנון מספר בתי ה

בבית הספר, הגברת הנוכחות הפיסית והרגשית של מורים, דיאלוג מורה תלמיד, התמודדות עם תלמידים עם בעיות 
 מניעת שתיית אלכוהולו התנהגות

 האקליםת המערכתית לקידום מספר בתי הספר המשתפים את ההורים בבניית התכני 
  מספר בתי הספר בהם פועלים מדריכי מוגנות מטעם עיר ללא פועלת תכנית "עיר ללא אלימות": ברשויות בהן

 אלימות (שמרים)
 

 אלימות ובקרת ניטור
 למפקח בית הספר, למפקח על חנ"מ (לגבי  על אירועי משמעת ואלימות חריגים מספר בתי הספר המדווחים

 ות חנ"מ), למפקח על הייעוץ, למחלקת החינוך ברשות המקומית תלמידים מכית

 מספר בתי הספר המקיימים מעקב אחר היעדרויות תלמידים 

   מספר בתי הספר המפעילים תכנית לקידום אקלים בטוח ולמניעת אלימות 

 ימספר בתי הספר המפעילים מסגרות מיוחדות לטיפול בתלמידים עם בעיות התנהגות לאחר איתור/מיפו 
 מספר בתי הספר המקיימים פעילויות לתלמידים בנושא שתיית אלכוהול, שימוש בטבק וצריכת סמים 

  ,סמיםבטבק או במספר בתי הספר המפעילים את תכנית אופ"י לתלמידים שהחלו להשתמש באלכוהול 
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 הטמעת תכנית כישורי חיים

 בהתאם להנחיותאת תכנית "כישורי חיים"  יםמפעילה פרמספר בתי הס 
 יועצת בית הספר ם להנחיית המורים ע"ימפגשי מספר בתי הספר המקיימים 

  בתחומים הבאים: חברות, ויסות רגשי, ניהול קונפליקטים, "כישורי חיים"מספר בתי ספר המקיימים שיעורי 
ם, מניעת שימוש בסמימניעת שתיית אלכוהול ומניעת עישון, התנהלות מיטבית ברשת, מניעת חרם, מניעת בריונות, 

 "במסגרת תכנית "כישורי חיים -מניעת הטרדה ופגיעה מינית ו מיטבית התנהגות מינית
 

 :נוספים לבתי הספר שבמיקוד אפשרייםמדידה כיווני 
 בראשות אלימות מניעתלו אקלים קידוםמבוסס נתונים ל אינטנסיבי תהליך המובילים במיקוד ס"בתיה מספר 

 ס"ביה מנהל
 אינטנסיבי באופן הפועל אקלים ילמוב צוות שהקימו ס"מספרבתיה 
 ותלמידים מורים, הורים - האוכלוסיות כל עם התערבות תכנית שהפעילו ס"בתיה מספר 

 איתורם לאחר התנהגות בעיות עם בילדים לטיפול מיוחדות מסגרות שהפעילו ס"בתיה מספר 
 םביעדי ועמידה התכנית יישום אחר בשנה פעמים שלוש מעקב המקיימים ס"בתיה מספר 

 
 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

  בוצעה תכנית ההתערבות בהתאם למתוכנןבאיזו מידה? 
 להשגת המדדים שהוגדרו בתכנית האסטרטגית? המנהל וצוותו באיזו מידה תרמו הפעולות שביצעו 
 בזמן שהם מתרחשים?לאירועי אלימות  במתן תגובההנחיות חוזר מנכ"ל  סייעו באיזו מידה 

 יעו הנחיות חוזר מנכ"ל להגיב לאירועים הקשורים לשתיית אלכוהול?   באיזו מידה סי 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  
 למפקחים במחוזות 
 במינהל הפדגוגי    ,לאגף א' שירות פסיכולוגי ייעוצי 
  לרכזת צוות יועצות בחמ"ד  

 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה
 אקלים ומניעת אלימות 

 הספר העל יסודי-כישורי חיים לבית 
 "אודות התכנית "עיר ללא אלימות 

 שאלון אח"מ 

 שפ"יnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חזרה לתוכן העניינים           

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/nediniyut/
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/Shefi/YedaMiktzoeiHachshara/TochniotLeumiot/TochnitIrLeloAlimut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/YedaMiktzoeiHachshara/TochniotLeumiot/TochnitIrLeloAlimut.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/avoda/tfasim/sheelonahm.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/avoda/tfasim/sheelonahm.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi
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  תלבושת אחידה
 

 :א מטרה

  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 2א יעד
   צוב אקלים חינוכי מיטבי עי 
 

 המשימה:

 הנהגת התלבושת האחידה  
 

 האוכלוסייה:

  כל חטיבות הביניים ברחבי הארץ 
  על פי בחירת בית הספר  -חטיבות עליונות 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 מנהלי בתיה"ס:

 הטמעת פעולות ליישום ההוראות בדבר חובת התלבושת האחידה בית הספר 

 שת אחידה לבית הספרבחינת ההגעה בתלבו 
  דיווח על תמונת מצב לגבי יישום הנהגת התלבושת האחידה 

 : אגף הגיל
 מעקב אחר דיווח המחוזות ביחס ליישום נושא התלבושת האחידה 

 
 כיוונים למדדים אפשריים:

  אוכפים בצורה חינוכית את הנהגת התלבושת האחידה הבתי הספר מספר 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 ?באיזו מידה תרמה חובת התלבושת האחידה לאקלים הבית ספרי 
  להשגת המטרות המנהל וצוותו שביצעובאיזו מידה תרמו הפעולות? 

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:  

 למפקחים במחוזות 
 למינהל חברה ונוער 
 יסודי במינהל הפדגוגי על לחינוך א' אגף ל 

 וגי    לאגף א' שירות פסיכולוגי ייעוצי, במינהל הפדג 
 

 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 נהגת תלבושת אחידהחוזר מנכ"ל בנושא: ה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים                          

              

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-4/HoraotKeva/K-2010-8a-2-4-7.htm
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 זהירות ובטיחות בדרכים 
 

 :א מטרה

  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 2א יעד
  עיצוב אקלים חינוכי מיטבי 
 

 :המשימה

 בדרכים התנהגות זהירה ובטוחה קידום  

 
 האוכלוסייה:

 י"א  בכל בתי הספר העל יסודיים בכל המגזרים-י'-ות ט'כית 
 

 שעות הוראה:

  'שעה מהמטה 1בבתי הספר שקיבלו שיבוץ והפעלת שעה שבועית בכיתות ט 
 'חינוך החרדי)פרט לי"א בכל המערכת (-שיבוץ והפעלת שעה שבועית של חינוך תעבורתי בכיתות י 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  הנדרשותשיבוץ שעות ההוראה 
 מינוי רכז בית ספרי לבטיחות בדרכים והעברת פרטיו לאישור המדריך המרכז המחוזי 
  בלימודי האזרחות, במוט"ב ובלימודי  מוצע:. בטיחות בדרכים בתכניות הלימודים הבית ספריותהשילוב נושאי

ויות יצירה ואמנות, המדעים, באיכות הסביבה, בכישורי חיים, בתקשורת ומחשבים, בנושא המרכז השנתי, בפעיל
 בתחרויות ובחידונים 

 בזה"ב ומחויבות אישית בנושאי בטיחות בדרכים ום חונכותדקי 
  ליוזמות ולמצוינות בנושא בטיחות ולהשתתפות בפרס שר החינוך ושר התחבורההצוות עידוד 
 שיתוף ההורים, הקהילה ומועצת תלמידים בארגון פעילויות בתחום 
 ידים, בעלייה לרכב ובירידה ממנו באמצעות "נאמני הסעות"שיפור האקלים בהסעות התלמ 
 שילוב פעילויות העשרה לנהגים צעירים בכיתות י"ב 
 

 פיתוח מקצועי: 
 בתחוםהעמקת הידע   - לרכזים חדשים 
 העצמה - לרכזים ותיקים 
  למורים המלמדים תכניות חינוך תעבורתי      
 

 הספר:-הערכה ובקרה ברמת בית

 ת כחלק מהתלב"סבניית תכנית שנתי 
 משוב של תלמידים ושל מורים על הפעילויות 
 קיום סביבות למידה יצירתיות ומפעילות בכיתות ובשטחים משותפים בבית הספר 
  סיכום שנתי על היקף הפעילות 
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  כיוונים למדדים אפשריים:
  תכנית לבטיחות בדרכים בכיתות י"אהבתי הספר שמלמדים את מספר 
  בנושא המרכז השנתי ם ום את החינוך לבטיחות בדרכים במקצועות לימוד נוספיבתי הספר שמשלבימספר 
 בזה"ב  נאמני הסעות, חונכות בזה"ב, מחויבות אישית :בתי הספר בהם פועלות תכניות כגון מספר 

 בנושא בטיחות בדרכים בתי הספר המשלבים את ההורים ואת הקהילה בפעילויות מספר 
 

 ליו:הצעות לדיון במפגש מפקח ומנה

  ?באיזו מידה עודדה הלמידה התנהגות בטיחותית בביה"ס ומחוצה לו 
 בטיחות וזהירות באיזה מידה תרם העיסוק בנושא לגישה חיובית לנושא ? 

 שנתיתה בתכנית שהוגדרו מטרותה להשגת וצוותו המנהל שביצעו הפעולות תרמו מידה באיזו? 
 

 :לפנות יש נוספים לפרטים
 למפקחים במחוזות 
 ם על החינוך לבטיחות בדרכים לממוני 
 לאגף לזהירות ולבטיחות בדרכים במינהל הפדגוגי  

 
 :לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 אגף זהירות ובטיחות בדרכים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
 חזרה לתוכן העניינים  

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/zahav/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/zahav/
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  שפת אם עברית "שלהב"ת"
 בתחומי הדעתההבעה ההבנה ושילוב 

 
 מטרה ב:

 החברתיים הפערים ולצמצום כיתהחינו ובאיכות בהישגים לשיפור, המצוינות לקידום תחתור החינוך מערכת 
 

 : 1ב יעד

  שיפור ההישגים הלימודיים  
 

 המשימה:
 " בתחומי הדעת  ההבעה ההבנה ושילוב  – "שלהב"תשיפור מיומנויות בשפת אם עברית 
 

 מטרות בתחום:

 (תשס"ג)כתובה על פי עקרונות תכנית הלימודים דבורה והשיפור הכשירות האוריינית בלשון האם ה 
 טים מתחומי דעת שונים בשיעורי העברית לשם תרגול והטמעה של המיומנויות האורייניות שילוב טקס 

 שילוב מיומנויות אורייניות בשיעורי המקצועות השונים בסיוע מורי העברית בבית הספר 
 

 האוכלוסייה:

 'ט' בכלל  בתי הספר העל יסודיים דוברי העברית -כיתות ז 
 'ם השמונה שנתיים דוברי העבריתבכלל בתי הספר היסודיי 'ח-כיתות ז 
 

   שעות הוראה:
  א8ות) המתחייבות מחוזר מנכ"ל סט/ש"ש למקצוע עברית (לא כולל ספר 3כל כיתות ז' וכל כיתות ח' יקצו 
  לכיתה להקצאה על פי בחירת בית הספר  ש"ש 1של ) תינתן תוספת 3(כולל  3-1לבתי ספר במדד טיפוח 

הנוספת לתחום הדעת עברית, יישלחו הנחיות לבניית תכנית עבודה וכלים  לבתי ספר שיבחרו להקצות את השעה
 התלמידים למעקב אחר

 
   :גמישותמרחב עקרונות מנחים ו

  ומעלה): 3.01 –(מ  3לבתי ספר במדד טיפוח מעל 
ש"ש המיועדת למקצוע עברית (לא כולל ספרות) כך  1תוספת של תינתן  3.01ח' במדד טיפוח מעל -כיתות ז'לכל 

 פי הפירוט הבא: השעות תתחלקנה עללכיתה.  ש"ש 4התקן יעמוד על ש
 )ש"ש (ללא חלוקה לקבוצות 4תלמידים, יש להקצות להן  28. אם הכיתות מלכתחילה מונות עד א 
 ש"ש  3לקבוצות קטנות ולהקפיד שכל תלמיד ילמד לפחות יש לחלק אותן  ,תלמידים 28אם הכיתות מונות מעל  ב. 
 החלוקה: להלן אפשרויות 

o  השעות לכיתה, ללא חלוקה לקבוצות 4יינתנו כל  - כיתה אחת שבובבית ספר 
o לקבוצות  יש להקצותש"ש ואת השעתיים הנותרות  3תלמיד  יש לתת לכל -  ש"ש) 8( כיתות 2 בבית ספר שבו

, דרך זושבוחר ב ). בית ספרהטרוגנית או הומוגנית לשיקול בית הספר תלמידים בקבוצה 20של תלמידים (עד 
 שעותהמתבקש לייחד תיק המתעד את תכניתו האישית ואת התקדמותו של כל תלמיד שקיבל את 

o  כיתות  3ל (בעיקרון כ ש"ש לקבוצה  3 -לארבע קבוצות יש לחלק  - שעות) 12(סה"כ  כיתות 3בבית ספר שבו
 תתחלקנה לארבע קבוצות)

o ואת השעה הנותרת להקצות כשעת תגבור קבוצות  5 -יש לחלק ל -ש"ש)  16( כיתות 4 בית ספר שבוב
מתבקש לייחד תיק המתעד את תכניתו האישית ואת  ,. בית ספר שבוחר בדרך זומאתגריםלתלמידים 

 השעותהתקדמותו של כל תלמיד שקיבל את 
o קבוצות ואת השעתיים הנותרות לתת כשעות תגבור  6 -יש לחלק ל -ש"ש)  20( כיתות 5 בבית ספר שבו

המתעד את , מתבקש לייחד תיק ,בדרך זו בית ספר שבוחר תלמידים בקבוצה). 20ידים (עד לקבוצות של תלמ
 השעותתכניתו האישית ואת התקדמותו של כל תלמיד שקיבל את 
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   :דרכהה

 להדרכה הבית ספרית בנושא שתי מטרות:
 הוראה בשיעורי העברית ולשפר אותהלייעל את ה 
 בבית הספרית למנף את תכנית "שלהב"ת" כתכנית מערכת 

 

 מסגרת ההדרכה: 
 ט, לרכזים ולמורים מובילים מתחומי דעת שונים.–מיועדת לצוות עברית בכיתות ז בבית הספר ההדרכה 

תצפה בשעות קבועות, לצד זאת ספרית  סדנה ביתההדרכה תתקיים אחת לשבועיים. ביום זה תקיים המדריכה 
 יפגש עם רכזת המקצוע לעברית.ותהמדריכה בשיעורים, תנחה באופן פרטני את המורים 

 במסגרת שעות הצוות.  חשוב להקפיד ששעות המפגש הסדנאי יהיו 
יש לתאם את בכל מקרה   נא להיערך לכך בעוד מועד. ."שלהב"ת"יום ד' הוא היום שנקבע במטה להדרכה בתכנית 

חינת בית הספר או מבחינת (מב אם מתעורר קושי לקיים סדנה ביום זה עם המדריכה הבית ספרית.ההדרכה שעות 
 המדריכה), יש לקבוע מועד חלופי בתיאום עם המדריכה. 

המורים  במערכת השעות שלמשותפות  שעות סדנהלקבוע יש ט'  –לצוות עברית ולמורים מתחומי הדעת בשכבות  ז' 
 .כחלק משעות הצוות

 
 "שלהב"ת" בראייה מערכתית:

 עקרונות "שלהב"ת" בבתי הספר. בתשע"ד יודגש היישום של ראייה מערכתית של 
כל מנהל ישבץ בהדרכה הבית ספרית: רכז פדגוגי, רכזי מקצוע (לפחות משני תחומי דעת) ומורים מובילים 

 שבאמצעותם  ניתן יהיה להפיץ את עקרונות התכנית ולהטמיע אותם.  

הוראת המקצועות ל וונטייםהרלהרכזים יקיימו דיאלוג שוטף עם צוות המורים לעברית סביב נושאים אורייניים 
באחריותם של רכזי המקצוע מתחומי הדעת להפיץ במסגרת השונים ויפתחו פעילויות הוראה כמענה לצרכים שעלו. 

 כל אחד בתחום הדעת שלו.   –שעות הצוות שלהם את הידע שהתגבש במפגשי ההדרכה ולדאוג ליישום העקרונות 

 מפגשי ההדרכה יתקיימו כדלקמן:

  הבית ספרית עם צוות עברית בלבד  ים תיפגש המדריכהאחת לשבועי 
  מורים המובילים אחת לחודש תיפגש המדריכה עם צוות רחב הכולל את צוות העברית, את הרכזים ואת ה

 מתחומי דעת שונים
  כל הפעילויות שיפותחו במסגרת הסדנה, לרבות החומרים שהמדריכה תציג בפני הקבוצה, יאוגדו בתיק

 פריבית ס "שלהב"ת"
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 הקצאת השעות הנדרשות ללמידה 

 צוות עם לסדנה עם המדריכ/ה, אורך כל השנה (במסגרת שעות הצוות) הדרכה ללליווי וקבועות לשעות  הקצאת
 רים צוותי תחומי הדעת  לצורך הנחייה ועיבוד חומעם עברית וה

 צוות עברית) שאחראי להפעלת התכניתהמורה מוביל (מומלץ מצוות בהדרכה הבית ספרית: רכז פדגוגי,  שיבוץ ,
רכז מקצוע עברית, לפחות שני רכזי מקצוע מתחומי דעת שונים ומורים מובילים מורי העברית בחט"ב, 

 שבאמצעותם  ניתן יהיה להפיץ את עקרונות התכנית ולהטמיע אותם
 יםהבית ספריגשי ההדרכה ליווי מפ 

  להפעלת התכנית  עברית) שאחראיהמורה מוביל (מומלץ מצוות 
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 תפקיד המורה המוביל:
o בין המדריכה הבית ספרית למנהל בית הספר :, כגוןבין הגורמים השונים השותפים לתכנית לַקשר 
o ת, מורי (בהשתתפותם של המורים לעבריהמתקיימת אחת לשבועיים הסדנה הבית ספרית  לרכז את

 והמדריך הבית ספרי), האחראי על הפדגוגיה בבית הספר תוהמקצוע
o הדיווח יכלול: שמות המשתתפים במפגש, נושאי  .על הפעלת התכנית שוטף להנהלת בית הספרבאופן  לדווח

 המפגש, תובנות ומטלות ליישום בכיתות
o  יישום התכנית ת שלהב"ת,  על תכני על (לפחות אחת לרבעון) מהמורה המוביל האחראי לקבל דיווח שוטף

קרונות "שלהב"ת" בראייה ועל הטמעת ע ולקיים דיון עם צוותי המורים על דרכים לשיפור הישגי התלמידים
 מערכתית

o  המקובל בבית הספר ובהתאם ליעדים בקרה על פיההערכה והלדאוג ליישום מהלכי  
 

 : הערכה ובקרה
 מידים בהשגת היעדים שהוגדרו להםלהתכנית מלווה בפעולות לבדיקת התקדמותם של הת 

  מן הפיקוח על הוראת העברית והיא תתקיים בין החודשים  בבתי הספר על פי דגם שיישלח תפותח משימת הערכה
 2014ת שתתקיים במהלך חודש מאי  ,  ומשימת הערכה חיצוני2014ינואר  -2013דצמבר 

 והציונים שיתקבלו ישוקללו עם מרכיבים יהםעלולא בנוסף  במקום מבחנים בית ספרייםבאות  משימותשתי ה ,
 נוספים על פי המקובל בכל בית ספר

  ,בעקבות משימות ההערכה יתקיים דיון בית ספרי על ממצאי ההערכה, פעמיים בשנה: בחודשים ינואר ומאי 
 למטרות שיפור ולא שיפוט

 
 פיתוח מקצועי:

  (הבנה, הבעה ולשון) לפיתוח  מקצועי שעות 30 בהיקף של ילמדו קורס מורים לעברית 

 כמו כן יש לוודא  .חשוב לשלוח לפחות נציג אחד מצוות עברית לקורס לפיתוח מקצועי המיועד למורי עברית
תשע"ג)  בהשתלמויות  למורי עברית בעל יסודי,  -שמורים לעברית שלא השתלמו בשנתיים האחרונות (תשע"ב

 עבריתיירשמו בתשע"ד לקורסים בפסג"ות המיועדים למורי 
 

  כיוונים למדדים אפשריים:
  ח'-זבכיתות  (ללא ספרות) להוראת מקצוע העבריתנדרשות השעות השבועיות המקצים את הבתי הספר מספר 
  נדרשות לסדנה הבית ספריתהשעות השבועיות המקצים את הבתי הספר מספר 
  ת בסדנה הבית ספרי מתחומי דעתשילבו צוותים ומורים מובילים שהספר בתי מספר 
  ות בפס"גות המיועדת למורי עבריתהשתלמבישתתף לפחות מורה מוביל אחד לעברית בהם בתי הספר מספר 

 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 ?באיזו מידה קיימת בבית הספר התייחסות לתכנית מערכתית בשלהב"ת 
  ?באיזו מידה תרמה מעורבות המנהל להפעלת תכנית שלהב"ת 

 תתפות המורים לעברית בסדנה הבית ספרית להטמעת התכנית? באיזו מידה  תרמה הש 
 באיזו מידה תרמה השתתפות המורים לעברית בפיתוח המקצועי במרכזי פסג"ה להעשרת הידע המקצועי הנדרש?  

  ?באיזו מידה התכנית תרמה לקידום הכשירות האוריינית של התלמידים בשיעורי עברית 
 תחומי דעת שנבחרו על ידי בית  הספר, משתתפים בסדנה הבית ספרית?באיזו מידה רכזים ומורים מובילים מ 

   באיזו מידה תרמה השתתפות רכזים ומורים מובילים מתחומי דעת שנבחרו על ידי בית  הספר להפצת הידע
 בצוותי תחומי הדעת?

 
 לפרטים נוספים ניתן לפנות: 

  דוא"ל   -לפיקוח על הוראת העבריתamirliz@inter.net.il     
  לחינוך על יסודי, במינהל הפדגוגי א' לאגף 

 
 :לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 תכנית שלהבת 
חזרה לתוכן העניינים                                                           

mailto:amirliz@inter.net.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/Pitoah/Shalhevet.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/Pitoah/Shalhevet.htm
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 שפת אם ערבית   - "שלהב"ת"
  בתחומי הדעתההבעה ההבנה ושילוב 

 
 מטרה ב':

 החברתיים. הפערים ולצמצום החינוכית ובאיכות בהישגים לשיפור, המצוינות לקידום תחתור החינוך מערכת 
 

 : 1יעד ב
 ור ההישגים הלימודייםשיפ 
 

 המשימה:
 " בתחומי הדעתההבעה ההבנה ושילוב  – "שלהב"תשיפור מיומנויות הלמידה בשפת אם ערבית 
 

 מטרות בתחום:
  (תשע"ד) פי עקרונות תכנית הלימודים  כתובה עלדבורה והה בשפה הערביתשיפור הכשירות האוריינית 

 לשם תרגול והטמעה של המיומנויות האורייניות יתרבשילוב טקסטים מתחומי דעת שונים בשיעורי הע 
  הספר-בביתהערבית שילוב מיומנויות אורייניות בשיעורי המקצועות השונים בסיוע מורי 
 

 האוכלוסייה:
 יסודיים בחברה הערבית-הספר העל-כיתות ז'+ח' בכלל בתי 

 

   :שעות הוראה
. שבועיות) אורך שעות 5(ש מעבר לנדרש בתכנית הליבה ש" 1תוספת של ח'  תוקצה במסגרת היעדים –כיתה בשכבות ז'לכל 

 חלוקת השעות תהיה כלהלן:
 פי הפירוט הבא: מליאה עלתתקיים בכיתה  ההוראה - לכיתות ז'

   שעות אורך שבועיות למקצוע שפה ערבית בהתאם לחלוקה שלהלן: 6לכל כיתה ז' יש להקצות 
בהתאם לתכנית בשפה הערבית  ש"ש בהבעה 1ון והבנה, ש"ש לש 2ש"ש דקדוק,  1ש"ש ספרות,  2בכיתה המלאה: 

 (ממדי  הטקסט) לכיתה ז' –(תכנית שלהב"ת) ובהתאם לחומר הלימוד בשפה הערבית "אבעאד אלנס" 
 רסמו ע"י המפמ"רהשעות במקצוע לשון והבנה יעסקו בהבנת טקסטים עיוניים שיפו

 
 בא:פי הפירוט ה מליאה עלההוראה תתקיים בכיתה  - לכיתות ח'

 'שעות אורך שבועיות למקצוע "שפה ערבית" בהתאם לחלוקה שלהלן: 6יש להקצות   לכל כיתה ח 
 שהועברה לתכנית בהבעה בהתאם ש"ש1 והבנה,  לשון ש"ש 2, דקדוק ש"ש 1, ספרות ש"ש 2מליאה:  בכיתה ה

 הטקסט) די(ממ" נס-אל  אבעאד"הערבית  בשפה הלימודי לחומר ובהתאם) ת"שלהב תכנית( הערבית בשפה
 ר"המפמ י"ע שיפורסמו עיוניים טקסטים בהבנת יעסקו והבנה בלשון השעות .'ח לכיתה

 
   :הדרכה

 של הצוותים למפגש  משבצת זמן קבועה ביום ג'במערכת לייחד על המנהל  .'ג ביוםתתקיים הספר -ההדרכה בבית
 תהל/ת ייקח/תיקח חלק במפגשי הצוו. המנעיבוד חומרים /ה לצורךךהמדרי עם

  הספר-שיהיה אחראי לעבודת המדריכים בבתי -רפרנט מחוזי  –מחוזי בכל מחוז ימונה מדריך מרכז  
 

 פיתוח מקצועי:
 שעות 30ספר) בהיקף של -מכל בית למורים מובילים בשפה הערבית (נציג אחד 

  שעות 30בהיקף של  –למורים מובילים מתחומי דעת אחרים המשולבים במסגרת התכנית 
 

 דדים אפשריים:כיוונים למ

 ח'תכנית לכיתות ז' -ערבית כשפת אם בהמורים משתלמים הספר בהם -מספר בתי+ 
  ח'להוראת מקצוע העברית/ערבית בכיתות ז'נדרשות השעות השבועיות ההספר המקצים את -בתימספר+ 
  יתות לישיבת צוות להוראת מקצוע העברית/ערבית בכנדרשות השעות השבועיות ההספר המקצים את -בתימספר

 +ח'ז'
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 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
  בית הספר רואה את שלהב"ת  כתכנית מערכתיתבאיזו מידה ? 

  להפעלת תכנית שלהב"ת?  ה/ותרמה מעורבותובמה  ?מנהל/ת בית הספר מעורב/ת בהפעלת התכניתבאיזו מידה 
 הטמעת התכנית?סדנה הבית ספרית למורים לערבית לצורך באיזו מידה תרמה ה  

  באיזו מידה תרמה השתתפות המורים לערבית בפיתוח המקצועי במרכזי פסג"ה להעשרת הידע המקצועי הנדרש
 בתכנית?

  ?באיזו מידה התכנית תורמת לקידום הכשירות האוריינית של התלמידים בשיעורי הערבית 
 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות:
 אגף חינוך במגזר הערבי 

 ה הערבית"ר שפה ולשון ערבית בחברלמפמ 
 יסודי במינהל הפדגוגי-לחינוך עלא'  לאגף    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חזרה לתוכן העניינים 
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 מתמטיקה
 

 מטרה ב: 

 ייםמערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברת 
 

 : 1יעד ב

 שיפור ההישגים הלימודיים 
 

 המשימה:
 'העלאת ההישגים במתמטיקה בכיתות ז', ח', ט 
 

 :מטרות
 ט' בהיבט התוכן ובדרכי ההוראה (תכנית הלימודים החדשה -הטמעת תכנית הלימודים החדשה לכיתות ז' ח' ו

 ט')-תילמד בכיתות ז' ח' ו
 וקבוצת מצוינות (למצוינים)מאתגריםר קבוצת מיצוי (למתן מענה ל"תלמידי הקצוות": תתקיים בבית הספ ( 

 

 האוכלוסייה:

 'ט' בכלל  בתי הספר העל יסודיים –כיתות ז 
 'ח' בכלל בתי הספר היסודיים השמונה שנתיים  -כיתות ז 

 

 
   ט':-שעות ההוראה בכיתות ז' ח' ו

 ש"ש וכל תלמיד  5ד בכיתה ז' ילמד כך שכל תלמי בליבהלרשום  מעברש"ש  1ט') יש להוסיף  -בשכבת הגיל (ז' ו
 בליבהש"ש על פי הנדרש  5ש"ש. גם בכיתה ח' ילמד כל תלמיד   5בכיתה ט' ילמד 

  ללימוד המתמטיקה: שעותתוספת המשרד יקצה 
o 1  ומעלה 3לבתי הספר במדד טיפוח  -לכל כיתה במגזר היהודי ש"ש 
o 1  הבחנה במדד הטיפוחלכל בתי הספר ללא  -במגזרים הלא יהודיים ש"ש לכל כיתה 
o  ש"ש לתגבור הלימודים. הנהלת בית  1יוסיף המשרד לכל כיתה  3.00במגזר היהודי בבתי ספר במדד טיפוח עד

 ההספר רשאית להחליט להקצות שעה זו להוראת המתמטיק
o 'ש"ש   5ט'( חובה ללמד -בכל מקרה, בכל שכבת גיל )ז 
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 על פי מספר התלמידים בשכבה בהתאם למפתח הבא ה"קצוות"ספת שעות הוראה לתלמידי בנוסף יקצה המשרד תו
   :(על פי מדדי הטיפוח כמפורט למעלה)

 

מספר 
התלמידים 

 בשכבה

 ט' )לכל שכבה(-תוספת השעות לשכבת ח' ו תוספת השעות לשכבת ז'

60-

 תלמידים139

 

 ש"ש:  7

 "מיצוי"מש"ש לקבוצה אחת  5

 "מצוינות"מש"ש לקבוצה אחת  2–ו

ש"ש  5ש"ש:  7צוינות" ילמדו סה"כ תלמידי ה"מ

ש"ש העשרה והעמקה  2בקבוצה ההטרוגנית + 

 בנפרד

 ש"ש: 7

 "מיצוי"מלקבוצה אחת  ש"ש 5

 "מצוינות"מש"ש לקבוצה אחת  2–ו

ש"ש כמו כל  5ש"ש.  7תלמידי המצוינות ילמדו סה"כ 

 ש"ש להעשרה. 2התלמידים + 

 הש"ש ילמדו כקבוצה נפרדת. 7את כל 

380-140 

 

 ש"ש: 14

שתי קבוצות "מיצוי" ושתי קבוצות "מצוינות". לכל 

 קבוצה מספר ש"ש כמפורט למעלה.

 ש"ש: 14

 שתי קבוצות "מיצוי" ושתי קבוצות "מצוינות". 

 לכל קבוצה מספר ש"ש כמפורט למעלה.

 ש"ש: 21 ומעלה 381

שלוש קבוצות "מיצוי" ושלוש קבוצות "מצוינות". 

 עלה.לכל קבוצה מספר ש"ש כמפורט למ

 ש"ש: 21

 קבוצות "מצוינות".  ושלושקבוצות "מיצוי"  שלוש

 לכל קבוצה מספר ש"ש כמפורט למעלה.

 

 הדרכה:
  בתי ספר יוקצו ימי הדרכה קבוצתלכל   

    בכל מחוז יש מדריך מרכז 
  ההדרכה תתקיים במתכונת השנה שחלפה 

 ים הדרכת הצוות (אחת לשבועיים או על בית הספר לתאם עם המדריך הבית ספרי יום קבוע בשבוע שבו תתקי
שלושה שבועות). רצוי שביום זה תהיה הוראת מתמטיקה בשכבות ז' ,ח', ט' כדי שפעילות ההדרכה תהיה 

 אפקטיבית
  במסגרת זו על בית הספר להודיע למדריך המרכז אם הוא מעוניין להמשיך ולקבל הדרכה מאותו מדריך או שהוא

 מעוניין בהחלפתו
 

 :פיתוח מקצועי
  שעות. הפיתוח יהיה בנושאים שונים: הטמעת תכנית הלימודים החדשה  30בהיקף של  -למורים למתמטיקה

-לחטיבת הביניים בנושאים השונים, שילוב טכנולוגיה בהוראת מתמטיקה לפי תכנית הלימודים החדשה, רצפים ו
ות למצוינות (מצוינות טכניון, מצוינות י, מיצוי במסגרת "מיצוי ומצוינות" לשכבות הגיל השונות, תכני-ז, רצפים ט

 מסלול ירוק - מאתגרים, שבילים למצוינות, מצוינות רחובות, העשרה בריבוע), תכנית ל2000
  קורס לפיתוח מקצועי ומועדיו תיקבע בכל מחוז ותתפרסם באתר המפמ"רהפריסת 

 

 איתור לקבוצת ה"מיצוי":
 האיתור לקבוצת המיצוי מורכב ממספר מהלכים:

  הםיות בתלמידים במהלך השיעורים בראשית כיתה ז' והתרשמות מהמוטיבציה הלימודית שלתצפ .א

 הישגים בבוחן/מבחן ראשון על החומר הנלמד בכיתה ז' .ב

 ציון נמוך במבדק האיתור .ג

 המלצת המורה המלמד .ד
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 להלן שני מועדים אפשריים לקיום מבדק האיתור:
 באוקטובר 16 -לאוקטובר ב 13 -בין ה .1
 בנובמבר (בתום השליש הראשון).  13 -בנובמבר ל 10 -בין ה .2

 דק רק את הנלמד בבית הספר היסודיאין לתת מבדק מוקדם יותר שבו
 

 .צוותי המתמטיקה יקבלו מאגר שאלות מתאים לכל אחד מהמועדים וממנו ירכיבו את המבדק 
 בוצת ה"מיצוי"יוכלו להצטרף לק ,יתתלמידים בעלי הישגים נמוכים שיאותרו כבעלי מוטיבציה לימוד 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 מתמטיקהאת המוביל המורה הגדרת תפקידו של ה  

 בהנחיית המדריך הבית ספרי  מתאימים כנית עבודה ומערכי שיעורבניית ת 
  שכבות הגיל)מאושרים לתכנית הלימודים החדשה (בכל ספרי הלימוד עבודה עם 

 ט' ולייחד בישיבת הצוות משבצת זמן -קיום ישיבת צוות שבועית למורי המתמטיקה שמלמדים בכיתות ז', ח', ו
 קבועה לפגישה של הצוות והמדריך לצורך עיבוד חומרים וליבון סוגיות

 בכל שכבת כך ש ט' ואת שעות "מיצוי ומצוינות" על פי ההנחיות-קבוצה בכיתות ז', ח' ו השעות הנדרשות הקצאת
 שעות מתמטיקה במהלך שנת הלימודים 135גיל ילמדו לפחות 

 עם המדריך המרכז את יום ההדרכה הבית ספרי במתמטיקה תיאום 
 המדריך הבית ספרי למתמטיקה  מפגשים סדירים עם  

 בקורס לפיתוח מקצועי בתחום השתתפות הצוות 
 עם הצוות על שיפור וקידום כל ודיון  ,פרטת כל מרכז המקצוע על הישגי התלמידים ברממדיווח חודשי  קבלת

 תלמיד בהתאם להישגיו
 כיתה ז'  מבחנים  –הערכה, ובנוסף מבחן איתור למיצוי לשני מבחנים שכבתיים במשך השנה למעקב שוטף ו קיום

ט' (חודש מאי) ומבחן מיצ"ב פנימי בכיתה ח', לאלו שאינם נבחנים במיצ"ב החיצוני. -מסכמים בכיתות ז' ו
ט' ומבחן המיצ"ב הפנימי יהוו חלק מהערכת הישגיו של התלמיד. המבחנים נועדו -בכיתות ז' ו מבחנים מסכמים

 לשימוש פנים בית ספרי בלי שבית הספר יידרש לדווח על הציונים ברמת תלמיד לכל גורם חיצוני כלשהו
 ר  על הישגי התלמידים, על התקדמותם ועל הדרכים לשימור ולשיפו דיווח לפיקוח 
 

 כיתה ז' –לימוד לתכנית הלימודים החדשה  יספר
 חלקים לספר הלימוד  3צאו לאור בשנת הלימודים תשע"ג. כל המהדורות הוציאו יספרי הלימוד לכיתה ז' י 

 ("כולל תלמידים שאותרו לקבוצת ה"מיצוי) חלק א' של הספר מתאים לשליש הראשון של כיתה ז' לכל התלמידים 
 מאושרים מפורסמת על ידי אגף ספרי לימודרשימת ספרי הלימוד ה 
 

 ט'-כיתות ח' –ספרי לימוד לתכנית הלימודים החדשה 

 ט' ימשיכו במהדורת ניסוי שנה נוספת -ספרי לימוד לכיתות ח' ו  
 חומרי השלמה לכיתות ח' יפורסמו באתר המפמ"ר בתחילת שנת הלימודים תשע"ד 
 ת הלימודים תשע"ה ספרי הלימוד לכיתות ח' יאושרו סופית לקראת שנ 
 פרי הניסוי לפרויקט השאלת ספריםמומלץ לא להכניס את ס 

 

 כיוונים למדדים אפשריים:
  ט'-בתי הספר בהם המורים המלמדים מתמטיקה מלמדים על פי תכנית הלימודים החדשה בכיתות ז'מספר 

  ט'-ז' בתי הספר בהם המורים מלמדים על פי ספרי הלימוד עליהם הצהיר המשרד בכיתותמספר 
  ט'-מקצים את השעות השבועיות הנדרשות להוראת המקצוע מתמטיקה בכיתות ז'הבתי הספר מספר 

  בתי הספר המקצים את השעות השבועיות הנדרשות לישיבת צוות להוראת המתמטיקהמספר 
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 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
 קה? באיזו מידה  קיימת בבית הספר התייחסות לתכנית מערכתית במתמטי 

  ?באיזו מידה תרמה מעורבות המנהל להפעלת התכנית במתמטיקה 
  ?באיזו מידה תרמה השתתפות המורים למתמטיקה בסדנה הבית ספרית לקידום התכנית 

  באיזו מידה תרמה השתתפות המורים למתמטיקה בפיתוח המקצועי במרכזי פסג"ה להעשרת הידע המקצועי
 הנדרש בתחום?

 ת לקידום הכשירות האוריינית של התלמידים בשיעורי מתמטיקה?באיזו מידה התכנית תורמ 
 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות:
 למפמ"ר מתמטיקה במזכירות הפדגוגית 
  לחינוך על יסודי במינהל הפדגוגיא' לאגף 

 
 :לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 מיצוי מצוינות במתמטיקה        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/Pitoah/Mezoy.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/Pitoah/Mezoy.htm
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  דע וטכנולוגיהמ
 

 מטרה ב:

 רתייםלשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החב, מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות 
 

 : 1יעד ב
  שיפור ההישגים הלימודיים 
 

 המשימה:

 ט', ח', שיפור הלמידה והעלאת ההישגים במדע ובטכנולוגיה בכיתות ז' 
 

 האוכלוסייה:
 'כיתות ז', ח', ט 
 

 מטרות בתחום:

  במדע וטכנולוגיה, מסמך האב תכנית הלימודים עדכון מסמך הטמעת תכנית הלימודים במדע ובטכנולוגיה על פי
 חיות המפמ"ר והנ

 הלמידה, העלאת הישגי התלמידים  שיפור 

 צמצום פערים בין תלמידיםלמתן מענה לשונות הלומדים ו 
  ללימודי מדע וטכנולוגיה של תלמידים ומורים העלאת המוטיבציה 

  בהוראת מדע וטכנולוגיה  21-השילוב מיומנויות המאה 
  לשנה"ל באתר מינהל מדע וטכנולוגיה  מסמך הנחיות מפורט ובו תכנית העבודה וההיערכות הצגת

www.education.gov.il\madatech 
 

 נושאי הלימוד:
המסמכים הבאים  ספרית על פי-ט' את תכנית העבודה הבית -בשנת הלימודים תשע"ד יבנו המורים בכיתות ז' ח' ו

 (הנמצאים באתר):
 כנית הלימודים במדע וטכנולוגיהמסמך עדכון ת .1
   היערכות במדע וטכנולוגיה ההצעה לפריסת נושאי הלימוד על פי מסמך  .2
 מסמך מדיניות להוראה מפורשת של מיומנויות החקר המדעי .3
 ט' –ניסויים ותצפיות בהוראת מדע וטכנולוגיה לכיתות א' -מסמך התנסויות מרכזיות  .4

 

 וצות לימוד:סביבת למידה, שעות הוראה וחלוקה לקב
לימוד שבהן מספר התלמידים לא יעלה  בקבוצות בחדרי מדע וטכנולוגיה תקניים (מעבדות)תתקיים  ת המקצועהורא

יש להקפיד על הבטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה  .לימוד קטנות לקבוצותלחלק  צריך. לפיכך כיתות גדולות יהיה 32על 
 ./ב6חוזר מנכ"ל תשס"ב על פי 

 :א 8חוזר מנכ"ל סט/השעות לתלמיד המתחייבות מ .1
o  'ש"ש לתלמיד  4  -כיתה ז 
o  'ש"ש לתלמיד  5–כיתה ח 
o  'ש"ש לתלמיד  5–כיתה ט 

 

  :הפירוט שלהלן עפ"יות שעות תוספתילצורך חלוקה לקבוצות למידה קטנות יתווספו לבית הספר  .2
o ז', ח', ט' לכיתה בכל שכבות הגיל: ש"ש 1תתווסף ט'  -ו 'תקנית ז', ח כיתהתלמידים ב 32מספר ממוצע של  עד 
o  ש"ש לכיתה בכל שכבות הגיל: ז', ח', ט' 2תלמידים בכיתה תתווספנה  32מעל מספר ממוצע של 

מסגרת השעות ), וכדומה, מחסור במורים, ותבשל כיתות קטנ( בבתי ספר בהם לא יחולקו כיתות לקבוצות .3
 ש"ש להוראת מדע וטכנולוגיה 6 תעמוד על' ובכיתה ט' בכיתה חוש"ש,  5 תעמוד על' לתלמיד בכיתה ז

 
 

http://www.education.gov.il/madatech
http://www.education.gov.il/madatech
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sb6bk5_1_31.htm
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 הדרכה וישיבות צוות: 

 לכל קבוצת בתי"ס יוקצה יום הדרכה מסגרת ההדרכה במדע ובטכנולוגיה ב 
 לעבודת המדריכים בבתי הספר םיאחרא ושיהי /תמרכז /הבכל מחוז ימונה מדריך 
 ה המקצוע, צוות המורים והמדריך /תלמפגש שבועי של רכזצמודות שעות  מנהלי בתי הספר מתבקשים לקבוע/

מידע לגבי יום ההדרכה ותדירות ההדרכה יועבר לבית הספר בהקדם על ידי . הבית ספרי/ת במערכת השעות
 הפיקוח המחוזי

 

 פיתוח מקצועי: 

 שעות לחיזוק הידע והמיומנויות ולהיכרות עם העדכון לתכנית  30ט'  לפחות -דו בכיתות ז'למורים אשר ילמ
 הלימודים במדע וטכנולוגיה

 כניים והקוריקולריים במסגרות לפיתוח מקצועי יהיו בנושאים: למידה חוץ כיתית עידכונים וההדגשים הת
נות החקר המדעי ופתרון בעיות ועל תהליך שלם בביולוגיה ובכימיה והוראה מפורשת של מיומנויות ובדגש על מיומ

 של החקר המדעי 
  אופק חדש"במסגרת  -קורסי הפיתוח המקצועי יתקיימו במרכזי הפסג"ה ובאשכולות הפיס" 
 מקצועי יפורסמו ע"י המפקח/ת על הוראת מדע וטכנולוגיה הים, הנושאים ומועדי הפיתוח סמקום קיום הקור

 במחוז/מגזר
 שעות שתתקיימנה על ידי המרכז הארצי במכון ויצמן 30 -יים למדריכים הבית ספר 
 

 חומרי הלמידה:
  בשנת הלימודים תשע"ד יפורסמו חומרי למידה חדשים נוספים שיאושרו על פי מסמך עדכון תכנית הלימודים

רי לכיתות  ז', ח' וט' על ידי האגף לאישור ספרי לימוד. צוות בית הספר יוודא שההוראה מתבצעת על פי ספ
 הלימוד המאושרים בהלימה לנושאי הלימוד 

 מדריך למורה להוראת החקר המדעי ותלקיט לתלמיד לחקר המדעי 
 ח'-ונית לכיתות ז' חומרי עזר להוראה בשעה הפרט 

  באתר מינהל מדע וטכנולוגיה  החומרים נמצאיםwww.education.gov.il\madatech באתר מוטנטו 
 בתשע"ד יפורסם אוגדן להתנסויות מרכזיות ופרטי הערכה בנושא כימיה ט 

 האוגדן יוצג במפגשי המדריכים במסגרת הפיתוח המקצועי למורים ולמדריכים שיתקיימו במהלך תשע"ג   
 

 : מנהלה באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  תכנית עבודה ומערכי שיעור מתאימיםריכוז התחום ובניית 

  ש לתלמיד בכיתות  ח' ש" 5–ש"ש לתלמיד בכיתות ז' ו 4לפחות שעות לימוד כנדרש לכל קבוצת לימוד (הקצאת
 ובכיתות ט')

 נולוגיה תקניים (מעבדות) תהווה חלק בלתי נפרד מההוראה השוטפת בשיעורי שהפעילות בחדרי מדע וטכ הקפדה
 מדע וטכנולוגיה

 ב6חוזר מנכ"ל תשס"ב הבטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה על פי  שמירה על/ 

 בניית רצפי הוראה, תכניות לצורך  ת המורים והמדריךצוושל רכז המקצוע, במערכת למפגש  משבצת זמן קבועה
 בתיאום עם המפקח/ת על הוראת מדע וטכנולוגיה במחוז/מגזר (רצוי שעות אורך צמודות) עיבוד חומריםהוראה ו

   קורסי פיתוח מקצועי בתחוםבמדע וטכנולוגיה  כל מוריהשתתפות 
  יחד עם הצוות על שיפור וקידום ון דיו, תלמידהמקצוע על הישגי התלמידים ברמת כל  /תחודשי מרכז-דו  דיווח

 ולהישגי כל תלמיד בהתאם
  הערכהללמעקב שוטף ובשנה מבחנים שכבתיים  3-2קיום  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/madaim/tochniyot_limud_chomrey_lemida/Oraha_bederechAcheker.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/madaim/tochniyot_limud_chomrey_lemida/Oraha_bederechAcheker.htm
http://www.education.gov.il/madatech
http://www.education.gov.il/madatech
http://www.education.gov.il/madatech
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b&page=6aad83bf-20bd-4841-b544-6b3527a9186b
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sb6bk5_1_31.htm
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 כיוונים למדדים אפשריים:
  ט'-ז' בכיתות וטכנולוגיה מדעבתחום  הנדרשותאת השעות השבועיות  מקציםה הספר בתימספר 

  הנדרש פי עלט' -בכיתות ז' וטכנולוגיה מדעקבוצות למידה  מפעיליםההספר  בתימספר 
  וטכנולוגיה מדע לישיבת צוות להוראת נדרשותהספר המקצים את השעות השבועיות ה בתימספר 

  חדר מקצוע מדע וטכנולוגיה פעיל בהם ספר  בתימספר 

  העבודה תכניתב המרכזיות ההתנסויות את המשלבים ספר בתימספר 
  בעיות ופתרון מדעי חקר של שלם תהליך מקיימיםה ספר בתימספר 

 בעיות ופתרון מדעי חקר יריד המקיימים ספר בתי מספר 
 בעיות ופתרון מדעי חקר ירידי מתקיימים בהםערים במחוז הרשויות/ה מספר 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 ם לקידום הידע וההבנה של מושגים, תופעות, עקרונות ותהליכים במדע באיזו מידה לימודי מדע וטכנולוגיה תורמי
 וטכנולוגיה?

 ופתרון בעיות  באיזו מידה לימודי מדע וטכנולוגיה תורמים לפיתוח מיומנויות למידה ומיומנויות חקר מדעי
 בטכנולוגיה?

  ציה שלהם המוטיבמה הן הפעולות שצוות מדע וטכנולוגיה עושה על מנת לשפר את עמדות התלמידים ואת
 ללימודי מדע וטכנולוגיה

 י מדע וטכנולוגיה בהמשך מה הן הפעולות שצוות מדע וטכנולוגיה עושה על מנת לעודד תלמידים לבחור בלימוד
 ?לימודיהם

 תחושה של שייכות לסביבה והזדהות עם טבע הארץ; פיתוח  באיזו מידה לימודי מדע וטכנולוגיה תורמים לפיתוח
 נוף, לתשתיות הפיסיות לבעלי חיים וצמחים? יחס חיובי לאתרי

 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

   אתר מינהל מדע וטכנולוגיה 
  מפמ"ר מדע וטכנולוגיה והפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה במחוזות 
 אגף לחינוך על יסודי 
 

 :ינטרנט, להרחבה ולהעשרהלאתרי א
   אתר מינהל מדע וטכנולוגיה 
 
 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/HomePage.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/HomePage.htm
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   אקדמיה למצטיינים
 

 :ב מטרה
 החברתיים הפערים צמצוםלובאיכות החינוכית ו בהישגים שיפורלהמצוינות,  לקידום חינוך תחתורמערכת ה 

 

  :1היעד ב

    שיפור ההישגים הלימודיים 
 

 המשימה:
  תוך המרה של יחידות הבגרות ( אקדמיה למצטיינים –למידה של קורסים אקדמיים המעניקים קרדיט אקדמי

 )במקצוע הנלמד
 

 האוכלוסייה:
 ם מצטיינים בכלל החטיבות העליונותתלמידי  

 

 מטרות ספציפיות:

 שיפור הישגי התלמידים תוך למידה ברמה אקדמית 
 העליונה בחטיבה נוסף לימודים מערך יצירת לתלמידים מצטיינים תוך מאתגרת אקדמית למידה 

 הנגשת ההשכלה הגבוהה לתלמידים מצטיינים בפריפריה 
 חיזוק החינוך הציבורי 

 

 : היעד הספציפי
 מהתלמידים משכבת הגיל ילמדו קורסים אקדמיים במהלך לימודיהם בחטיבות העליונות 10% -כ 

 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 איתור התלמידים המצטיינים 
  איתור הרכז שילווה את התכנית 

 הקמת רשת ביטחון לתלמידים 
 חשיפת התכנית בפני חדר המורים, התלמידים וההורים 

 ים על ידי המפמ"רים הרלוונטייםבדיקת הקורסים האקדמי 
 

 שעות הוראה בתחום:
 .שעות ההוראה יוקצו בהתאם לצרכים עבור התלמידים שיפרשו מהתכנית 

 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 הובלת התכנית תוך מעקב אחר תפקודו של התלמיד בתכנית 
 מינוי רכז לתכנית 

 ועדת ההיגוי הבית ספרית הובלת 
 הפעלת "רשת ביטחון" לתלמידים שיפרשו מהתכנית 

 

 :פיתוח מקצועי והדרכה

 בתי הספר יודרכו ע"י מדריך מטעם האגף 
 

 :להרחבה

 מחונ ידע מאגרnet :מחוננים תלמידים בטיפוח העוסקים והוראה חינוך אנשי של מקצועי לפיתוח ידע מאגר 
  http://gifted.cet.ac.il ומצטיינים

 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  

  האגף למחוננים ולמצטיינים במינהל הפדגוגי        
 חזרה לתוכן העניינים          

http://gifted.cet.ac.il/
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   למצטיינים -אמירים 
 

 מטרה ב':

 החברתיים הפערים איכות החינוכית וצמצוםהו הישגיםה המצוינות, שיפור קידום 
 

 : 1ב היעד
   שיפור ההישגים הלימודיים 

 
 המשימה:

  אמירים"תלמידים המצטיינים ופיתוח המצוינות הבית ספרית באמצעות הטיפוח" 
 

 האוכלוסייה:
  תלמידים מצטיינים בכלל חטיבות הביניים 
 

 : הפעולות
 מבוססות על עקרונות מנחים אחידים:

  התלמידים המצטייניםאיתור 
  איתור מורים המומחים בתחום הדעת אותו הם ילמדו והעומדים בדרישות התכנית 

 כתיבת תכנית הקורסים ע"י המורים 
 שיבוץ הקורסים במערכת השעות 

 יצירת מסגרת הדרכה בית ספרית (אחת לחודש וחצי) עם המדריך 
 

 הגמישות:מרחב 
 גילאי)-הרכב הקבוצות (רבותכנון  בחירת התלמידים 
 בחירת המורים 
 בחירת הקורסים 
  ת התכניתהפעללמסגרת קביעת 
 למידה המתקיימים במסגרת  -שיתוף הקהילה הבית ספרית: מורים, תלמידים והורים  בתכנים ובדרכי הוראה

 קורסי העשרה
 

 :הצלחה מדדי
 הלימוד יחידות איכות 
 הספר בבתי התכניות של והרחבה התמדה 
 

 מספר שעות הלימוד בתחום:
  ש"ש קורס חברתי ערכי 1ש"ש) ובנוסף  2תחומי הדעת השונים (כל קורס מקורסים  2כל תלמיד לומד   

 
 פיתוח מקצועי:

  בכל שנה למשך שנתיים שעות  30מקצועי בהיקף של המתווה תכנית ייעודית במסגרת הלרשות הצוות הבית ספרי 
 

 הדרכה:

 מודרכים ע"י מדריך מטעם  המורים המלמדים בתכנית, הרכז ו(או סגנו) המנהל :צוות "אמירים" בבית הספר
 האגף למחוננים ולמצטיינים
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 הערכה ובקרה:
   בוצעה הערכה ע"י ראמ"ה  -שלב ראשון 

 ע"י ראמ"ה שלב שני בתהליך היערכות לביצוע 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 בנושא זה דיאלוג מתמשך עם הצוות החינוכי הובלת התכנית תוך 

 עיצוב תרבות של מצוינות בית ספרית 
 

 :להרחבה

 מחונ ידע מאגרnet: מחוננים תלמידים בטיפוח העוסקים והוראה חינוך אנשי של מקצועי לפיתוח ידע מאגר 
 /http://gifted.cet.ac.il .ומצטיינים

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:  

 לרפרנטים במחוזות 
 אגף למחוננים ולמצטיינים במינהל הפדגוגיל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חזרה לתוכן העניינים 
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 ניסוי ארצי                   – מבוקרת בחירה אזורי 
 

 מטרה ב: 

 החברתיים הפערים ת ולצמצוםובאיכות החינוכי בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום מערכת החינוך תחתור 
  

 : 1יעד ב
   שיפור ההישגים הלימודיים 
 

 המשימה:

   הורים בחירה מבוקרת של הפעלת תכנית ניסוי המקדמת 
 האוכלוסייה:

 המבוקרת הבחירה שבאזורי יסודיים רפס-לבתי הניסוי מכוון הראשון בשלב  

 העליונות  והחטיבות הביניים חטיבות גם בתהליך ישולבו הרשויות מן בחלק 
 וכן) הרצף פני על שונים בגילאים( בנושא שפעלו ברשויות נוספים מרחבי חינוך ויכלול הניסוי יורחב תשע"ד בשנת 

 חדשות רשויות מספר
 

 וכיוונים אפשריים: פעולות
 ברמת התלמיד והוריו: 

 הרשות ידי-על שיוגדר בבית הספר במרחב החינוכי הוריו ושל התלמיד של בחירה מבוקרת  
 :רמת בתי הספר בניסויב
  פיתוח והעמקה של ייחודיות מערכתית (פדגוגית וארגונית) בית ספרית כדי לאפשר מגוון אפשרויות בחירה להורים

 ולילדיהם בהלימה לצרכים, לכישורים ולנטיות של התלמידים
 גופים שונים יצירת מודל שותפות חדש בחינוך בין בית ספר (צוות, תלמידים, משרד) לקהילה (הורים, רשות ,

 המעורבים בחינוך)                 
  יצירת שוויון הזדמנויות לתלמידים מכל האוכלוסיות ללמידה בבתי הספר הטרוגניים ולצמצום פערים לימודיים

 וחברתיים 
  קיום פעולות לשיפור האקלים הבית ספרי ולשיפור איכות החינוך לטווח קצר וארוך 
 רצון של הצוות החינוכי, ההורים והתלמידים מביה"ס הנבחרקיום פעולות להעלאת שביעות ה 

 הספר:-בית ברמת מנהל
 מערכתית ברמה הספר-בית של ייחודיותו את שיגבש הספר-בבית מוביל צוות הגדרת 

 הספר-בית של הייחודיות) ותכניות עקרונות של וכתיבה חשיבה( לפיתוח זמן הקצאת 
 המערכתית באופן ובתפיסה הלימודים בתכנון הספר-בית של יחודיהי לרעיון המכוונות החדשות התכניות הטמעת 

 משאבים איגום תוך הניסוי שנות במהלך הדרגתי
 הקהילה חברי לכלל והנגשתו הספר-בית של הייחודיות בתחום מידע פרסום 
 פןואו אופי בנושא ברשות שנקבעו הנהלים על ובהסתמכות בהלימה חדשים תלמידים ולקליטת לניוד נוהל גיבוש 

 הניסוי שברשות מינהלת הספר ובשיתוף-בית של הבחירה
 המשרד יעדי לקידום ספרית הבית הייחודיות סביב הארגון ומשאבי היוזמות, המשימות כלל ואיגום שילוב   

 השתתפות לפי צורך במינהלת היישובית לקידום מערכתי של אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות 
 ברמת הרשות:

 הניסוי מטה ידי-על שתאושר הפעולה בתכנית המרחב את יגדירו ד"ו לניסוי בתשעחדשות שיצטרפ רשויות 
 רכיבי לכלל אותה וירחיבו ספרית הבית הייחודיות את יחדדו שימשיכו בניסוי רשויות ומוסדות                  

 ונה. רשויות אלו יבצעו תהליכי מדידה, למידה והערכות מתוך שנת הניסוי הראשספרית הבית המערכת
 נהלת יישובית בתחום אזורי בחירה מבוקרת לפי חוזר המנכ"ליהפעלת מ 
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 גמישות:מרחב 

 ולבסס את התכנית בבית  שוביהי צורכילבחור בייחודיות הרצויה והמתאימה להם ול בפיילוט האפשרות לבתיה"ס
 ית ספרית בהתאם לייחודיות שנבחרההספר כולל תכנית לימודים, אקלים ותרבות ב

 היישוב צורכימותאם לות בפיילוט האפשרות לבנות מודל בחירת הורים הלרשוי 
 

 :ניסויב שתתפוברשויות שי ליווי

 ספרית  -עוץ אקדמי ופדגוגי לפיתוח ייחודיות ביתיהספר בניסוי יקבלו י-בתי 
 פיתוח ייחודיות ברמה עירונית ובית ספריתבנושא  ההכשר במסגרת הפיתוח המקצועי תעמוד לרשות המנהלים  
 

 :הערכה ובקרה

  מלווה בהערכה מעצבת ומסכמת של חברת הערכה חיצונית למשרדהתכנית   
  בסיס לקבלת החלטות לפעולות ההמשך יהווו המידע והידע אודות השינוי כתוצאה מהתהליך 
 

 :אפשריים לבתי"ס שבניסוימדדים כיוונים ל

  ת ייחודיות הנגזרות מחזון ורעיון הייחודיות פעילויוהייחודיות שנבנו תכניות הלימודים ביש מספר בתי"ס בהם
   הבית ספרי

  הליך הטמעת הייחודיות הבית ספריתשותפות בתהועדות החינוך היישוביות מספר 
  נגנון הבחירה מקבלים מידע באמצעות הרשות אודות מגוון בתי הספר העומדים לרשותם, מהישוב יתושבי המספר

 ומידע אודות הרישום
 

 ש מפקח ומנהליו:הצעות לדיון במפג
  ים מהנעשה בבית הספר לאור השינויון של התלמידלעלייה בשביעות הרצתרומת מנהל בתיה"ס וצוותו 

  רצון של המורים מהנעשה בבית הספרעלייה בשביעות המעורבות המורים בהטמעת הייחודיות והשפעתה על 
 ייה בשביעות הרצון של ההורים רם לעלותדרכים ואמצעים להנגשת מידע באופן המגביר מעורבות ובאופן ה

 במסגרת הניסוי מהנעשה בבית הספר
  שנתיתבתכנית השהוגדרו  המטרותלהשגת  המנהל וצוותו תרמו הפעולות שביצעושבה מידה ה 
 

 יש לפנות:  לפרטים נוספים
 מפקחים במחוזות ל 

 במזה"פ גף ניסויים ויזמות אזורי בחירה מבוקרת,  –ארצי הניסוי המטה ל 

 וך יסודי ועל יסודי במינהל הפדגוגילאגף לחינ 
 ד"בחמ היסודיים ס"בתיה על הארצי למפקח 

 
 לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 מבוקרת בחירה חוזר מנכ"ל אודות אזורי 

  אזורי בחירה מבוקרת –אתר גף ניסויים ויזמות 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 חזרה לתוכן העניינים           

              

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2011-6-1-3-1-40.htm
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 ניצול זמן הלימוד
 

 מטרה ב':
 החברתיים הפערים איכות החינוכית וצמצוםהו הישגיםה המצוינות, שיפור קידום 
 

 : 1ב היעד

 פור ההישגים הלימודיים  שי 
 

 :ההמשימ
 צול זמן הלימודינ     
 

 האוכלוסייה:

 כל בתי הספר העל יסודיים בכל המגזרים 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 הקצאת שעות הלימוד השבועיות המחייבות 
 בהתאם לסילבוס הנדרש ולהנחיות המלוותתכניות הלימודים  קיום 
 תית; ללמידה פנים בית ספרית וללמידה חוץ בית ספריתתכנון זמן ללמידה אקדמית ולמידה חבר 

 מסיבות וטיולים כך שלמחרת הפעילות יתקיימו הלימודים ון אירועים,תכנ 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 מעשהחשיבות תכנון לוח הזמנים, האחריות והשמירה על מימוש התכנון הלכה ל 
 ביום יום מימושן וליווי אופן במערכת השעות הבית ספרית  הקצאת השעות הנדרשות    

 רז המתנ"האבמ הסילבוס וההנחיות ,תכניות הלימודיםליווי ובחינת התנהלות המורים בהתאם ל 

 חשבון השעות הרגילות-הסדרת מסגרות הזמן הנדרשות לתכניות תוספתיות לביסוס הנלמד שלא על 
 ילות חינוכית חוץ כיתתיתללמידה שוטפת לצד הסדרת מסגרת הזמן לפעת הזמן מסגר תהסדר 
 

  הערכה ובקרה

 :קיום תהליכי הערכה ובקרה על ידי המפקח הכולל ביחס לנושאים אלו 
o   הקצאת השעות במערכת השעות הבית ספרית 
o  קיום תכניות הלימודים  
o  הפעלת התכניות התוספתיות כנדרש 

 
 קח ומנהליו:הצעות לדיון במפגש מפ

  ?באיזו מידה תרמה ההקפדה על הקצאת השעות הנדרשות לשיפור ההישגים 

 ?באיזו מידה תרמה הסדרה ברורה של מסגרות הזמן לקיום פעילות חינוכית חוץ לרצף הלמידה 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  
 למפקחים במחוזות 
  לחינוך על יסודי במינהל הפדגוגי  א' לאגף 

 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים   
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 תוך הרחבת יכולת הכלתם וקידומם בחינוך הרגיל שילוב הלומדים -הכלה 
 

    מטרה ב':
 מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיים 

 
 :2היעד ב

  ההכלהצמצום פערים והרחבת יכולת   
 

 המשימה:
   שילוב הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים 

 
 האוכלוסייה:

 ובעלי הלקויות (לקויות למידה וקשיי התנהגות) בחינוך הרגיל בכל המגזרים מאתגריםכלל הלומדים ה 
 

 מטרות ספציפיות: 

 לומדים יוכלו להשתלב, להתקדם ולהתעצם במסגרות החינוך חיזוק, הרחבה והעמקה של תהליכי ההכלה כך שה
 הרגילות

  הפעלת מסגרות חינוך מיוחד לילדים הנזקקים לכך רק לאחר שנבדק כי המענים המקצועיים שניתנו בחינוך הרגיל
 מחייבים למידה במסגרת מיוחדת 

 
 כיווני פעולה:

 מותאם לכלל הלומדים במערכת החינוך  הפעלת תכנית מוסדית רב מערכתית המכוונת לשילוב ולמתן מענה
ובעלי הלקויות (לקויות למידה וקשיי  מאתגריםהרגילה תוך הרחבת ההכלה, ההעצמה והקידום של הלומדים ה

 ועדות שילוב וועדות השמה) -יוחד התנהגות) ולהפחתת מספר המופנים לוועדות על פי חוק (חינוך מ
 ומורים המלמדים במסגרות שונות בנושא הרחבת יכולת ההכלה  הכשרת מפקחים, מנהלים, סגני מנהלים, יועצים

 בחינוך הרגיל מאתגריםשלהם שתאפשר קידום של תלמידים 
 

 עקרונות פעולה:
 ,הרגשי, ההתנהגותי, החברתי, המשפחתי, הכלכלי תוך ציון נקודות חוזק  מיפוי הלומדים ביחס למצבם הלימודי

 בהובלת מחנך הכיתה כגורם מתכלל –השנה ובסוף השנה) וקשיים (המיפוי ייעשה בתחילת שנה, באמצע 
  בניית תכנית התערבות אישית בהובלת מחנך הכיתה. התכנית תתייחס למצבו של הלומד ולדרכים בהן יוכל

להמשיך לפתח את נקודות החוזק ולהתקדם בכל הקשור לקשייו תוך בדיקת אפשרות לצוות לו איש צוות שיהווה 
 עבורו עוד אוזן קשבת

 ובעלי הלקויות: במגוון שעות (שעות ליבה, שעות פרטניות, מאתגריםיגום משאבים כמענה לקידום הלומדים הא 
שעות טיפול בפרט, שעות רשות ומקורות אחרים העומדים לרשות ביה"ס), במגוון מסגרות (בביה"ס, בבית, 

  גותי)במועדונית, במתנ"ס, בקהילה), ובמגוון תחומים (לימודי, חברתי, אישי והתנה
  קיום מפגשי צוות סדירים ומתועדים לחשיבה, לדיון, לבדיקת יישום ולהערכת ההתקדמות בתהליך בצוותים

 הבאים:
: צוות בית ספרי בראשות מנהל/ת ביה"ס ובהשתתפות: המחנך, היועץ, מורה השילוב, פסיכולוג, רב מקצועיצוות 

התאמות ללמידה ולהיבחנות ובעלי תפקידים נוספים,  מסייע/רכז מת"ל (מעריך תפקודי למידה), רכז שכבה, מערך 
 כמו: רכז חינוך חברתי, רכז פדגוגי/שכבה/מקצוע 

 
: צוות בית ספרי בראשות מנהל/ת ביה"ס ובהשתתפות: המפקח הכולל, מנהל מחלקת מורחברב מקצועי צוות 

"ס, קב"ס, קידום נוער, שירות החינוך ברשות, מפקח חינוך מיוחד, מנהל המתי"א ונציגיו, המפקח על הייעוץ, עו
 מבחן ושירותים תומכים נוספים בקהילה 

 

 
ועדה סטטוטורית המתקיימת בבית הספר בראשות מנהל/ת ביה"ס  :פי חוק(-ועדת שילוב בית ספרית )על
 בהתאם לחוזר מנכ"ל  -, נציג רשות, מתי"א רב מקצועיובהשתתפות: חברי הצוות ה

 
הוועדה  קת החינוך ומפקח ממשרד החינוך ובהשתתפות מנהל ביה"ס וצוותו.: בראשות מנהל מחלועדה יישובית

תכלול את בעלי התפקידים מוועדת ההתמדה היישובית ומוועדת השילוב היישובית ותדון בסוגיות הקשורות 
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על רצף, לרבות סוגיות התמדה והפנייה לוועדות עפ"י חוק, בראייה  מאתגריםלמערך היישובי לקידום התלמידים ה
 יישובית

 
 מתקיימת ברשות בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל: פי חוק(-ועדת השמה )על

  

  הפעולות בפריסה על פני שנתיים לפחות:

 בעלי לקויות (לקויות למידה וקשיי התנהגות) בחינוך הרגיל בכל המגזרים יופנו כו מאתגריםתלמידים שאותרו כ
הפעיל במשך שנתיים תכנית התערבות אישית.  לוועדות השמה החל מהשנה השנייה, רק לאחר שבית הספר

 השיבוץ  בחינוך המיוחד ייעשה אך ורק מהשנה השלישית, בהתאם לתהליך שלהלן:
 

 טיפול מערכתי/טרום שילוב: –בשנה הראשונה לתהליך ההתערבות 

 אוקטובר-ספטמבר
 ו/או התנהגותיים  ברתייםמיפוי כלל הלומדים ואיתורם של אלה המגלים קשיים בתפקודים לימודיים, רגשיים, ח  
 וקשיים של הלומדים שאותרו ובניית פרופיל תפקודי לכל מתקשה (לאור המידע שנאסף ביחס  זיהוי נקודות חוזק

 לתפקודיו השונים תוך ציון נקודות החוזק והקשיים שאותרו)
 הקמת צוות רב מקצועי והפעלתו 
 שה ועם הוריו לצורך מסירת מידע, תיאום ציפיות קיום מפגש של מחנך הכיתה, כגורם מתכלל, עם התלמיד המתק

והגדרת המחויבות המשותפת לרבות מענה שהמוסד החינוכי מתעתד לתת ללומד. מומלץ שהמפגש יתקיים במוסד 
החינוכי שהוא גם מקום ההתערבות, ועל הצוות החינוכי לדאוג שביה"ס יהיה מקום משמעותי עבור תלמידיו 

  מאתגריםה
 הלימודי, הרגשי, החברתי וההתנהגותי. התכנית  תוך התייחסות להיבט מאתגריםה ללומדים הבניית תכנית עבוד

תיבנה ע"י מחנך הכיתה בשיתוף הצוות הרב מקצועי ותיתן מענה לצורך בלמידה דיפרנציאלית מותאמת בתוך 
לרשות הכיתה, בעבודה קבוצתית בשעות פרטניות ובמסגרת תכניות תוספתיות ומשאבים נוספים העומדים 

 המוסד החינוכי
 סוף שנת הלימודים -אוקטובר

  הפעלת תכנית התערבות המפרטת את המענים בתחום הלימודי, הרגשי, החברתי וההתנהגותי ואת מסגרות
 התמיכה הנוספות במהלך יום הלימודים ולאחריו בהן יינתנו המענים הנדרשים

 חנך הכיתה כגורם מתכלל  תיעוד תהליכי הלמידה וההתקדמות בתיק התלמיד שירוכז ע"י מ 
  ביצוע הערכה מחודשת לאור הפעלת תכנית ההתערבות ועדכונה תוך היוועצות בצוות הרב מקצועי  המורחב

 ושיתופו
  ,דיון עם מפקח ביה"ס על התלמידים שהמוסד החינוכי מדווח שלא התקדמו ולכן מבקש להפנותם לוועדות שילוב

 שהשיגו את מטרותיהןתוך הצגת הפעולות שנעשו עמם עד כה בלי 
 מאתגריםעדכון תכנית ההתערבות והפעלתה בהתאם למצבם של ה 
 

 עד אמצע מאי              
  כינוס ועדת שילוב בית ספרית לדיון ולקביעת הזכאות לשילוב בשנת הלימודים הבאה 

 
 עד סוף שנת הלימודים

  שקיבלו זכאות לוועדות שילוב בשנה"ל בניית תכנית שילוב ע"י מחנך ומורת שילוב עבור כל אחד מהתלמידים
 הבאה ובדיקת האפשרות לצוות לכל לומד איש צוות שיהווה עבורו עוד אוזן קשבת
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 שנת שילוב/טרום השמה -בשנה השנייה לתהליך ההתערבות 
 ם:המסלולים הבאי 3-המשך הפעלת תכניות ההתערבות באחד מ

 ולבעלי לקויות (לקויות למידה וקשיי התנהגות) שהתקדמו:  מאתגריםללומדים ה 
בהתאם למצב הלומדים תוך היוועצות בצוות הרב  כבר מראשית השנה ועדכונה המשך יישום תכנית ההתערבות

 מקצועי הבית ספרי/המורחב
 זכאות לתמיכה צריכה להתחדש ולבעלי לקויות/תפקוד מורכב/ות שנקבעה זכאותם לשילוב  מאתגריםללומדים ה)

 כל שלוש שנים):
 יישום התכנית שנבנתה תוך הערכת התקדמותם ובמידת הצורך ליווי נציגים מהצוות הרב מקצועי המורחב 

  שביה"ס מבקש להפנות להשמה: במיוחדלתלמידים עם לקויות/תפקוד מורכב/ים 
הליכים הפדגוגיים שננקטו ביחס לאותם כינוס ועדה יישובית לבחינת צורכי הלומד מול הת -עד פברואר 

כמות שהמוסד החינוכי מבקש להפנותם לוועדת השמה לאור העובדה שלא התקדמו. הוועדה תבחן את  לומדים
 שהופנו ע"י מוסדות החינוך השונים בראייה יישובית ותדון בנתונים טרום השמההלומדים 

  
הממצאים שהוצגו בפניה ובהתאם לכללים המפורטים  להלן המסלולים שהוועדה היישובית יכולה להציע בעקבות

 בחוזר מנכ"ל: 

  המוסד החינוכי יחל בתהליך לקראת ועדת השמה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל -מוצו התהליכים הפדגוגיים 

 :לא מוצו התהליכים הפדגוגיים 
  'ות הרב המקצועי החזרת התלמיד למוסד החינוכי תוך בניית תכנית התערבות אחרת בסיוע הצו -אפשרות א

 המורחב הכולל את מעגל השותפים ברשות המקומית
  'העברה פדגוגית למוסד חינוכי רגיל אחר בהתאם לנהלים -אפשרות ב 
  במקרים חריגים במיוחד יתקיים דיון בוועדה היישובית בנוגע להפניית תלמיד לשילוב/להשמה שלא עפ"י ההנחיות

 תאים ביותרהמפורטת על מנת לענות על צרכיו באופן המ
 

 שעות הוראה בתחום: 
   במסגרת המשאבים הקיימים:

 בלמידה דיפרנציאלית המשולבת בשגרת יום הלימודים 
 'ב' )-משימת חוק פיצול כיתות א' 1ב.ב' (ראו ביעד -בשעות פיצול לכיתות א 
 בשעות הפרטניות במסגרת "אופק חדש"   
 ("שח"ר") בשעות טיפול בפרט 

 ומית לילדים ולנוער בסיכון, תכניות רשותיותבשעות אחרות: התכנית הלא 
  במסגרות המשך: מיל"ת, קרב, מועדוניות, מרכזי ילדים, תכניות בקהילה, התכנית הלאומית לילדים ולנוער

 בסיכון, תכניות תוספתיות של משרד החינוך ובעלויות, תכנית החומש
 

 הגמישות:מרחב 

  יקולי הדעת של בית הספר בהתאם לנתוני הלומדים יעשו על פי שיאיגום המשאבים והקצאתם לתלמידים 

 עשה שימוש בשעות החינוך מיוחד לטובת תלמידים שלא נקבעה זכאותם   יהערה: לא י 

 
   הכשרה ופיתוח מקצועי:

 תשע"ה יוכשרו מפקחים, מנהלים, סגני מנהלים, יועצים ומורים במסגרות שונות בנושא הרחבת יכולת  עד לשנה"ל
    בחינוך הרגיל: מאתגריםל תלמידים ההכלה והקידום ש

o שתיים -ישולבו יחידה "אופק חדש"במסגרת תחום הדעת בו הם מתמקצעים (בקורסים לפיתוח מקצועי ב
 בנושא) 

o במסגרת קורס למחנכים 
o  שעות 30במסגרת תכנית ייעודית לפיתוח מקצועי בית ספרי בהיקף של 
o י מנהלים/יועצים/מדריכים/רכזיםבמסגרת מפגשי הפיתוח המקצועי למפקחים/מנהלים/סגנ 

 
 הדרכה:

 הדרכה לצוותים החינוכיים בתחומים פרא רפואיים תינתן ע"י צוות מקצועי של מתי"א 

 ליווי שוטף יינתן למנהלים, למורים ולצוות הרב מקצועי על ידי מדריכי משרה"ח בתחומים השונים 
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 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 בניית צוות רב מקצועי בית ספרי 

 בניית תכנית עבודה מערכתית המושתתת על עקרונות היעד תוך מעקב ובקרה אחר יישומה ועדכונה בשעת הצורך 
  כינוס, ליווי והובלת צוותים בהרכבים שונים לשיח אודות הערכת ביצוען של התכניות האישיות והתקדמות כל

 דים אחד מהלומ
 מיפוי משאבי ביה"ס ואיגומם לצורך בניית תכניות סיוע תוך שיבוצן במערכת השעות 

   מיסוד מסגרות זמן קבועות ללמידת עמיתים ול"הצגת מקרים" בפני כלל המורים בליווי דיון 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:

 ית תוך השוואה בין בדיקת ההתקדמות של תהליכי ההתערבות ומידת הצלחתם בהתאם למהלך שנקבע בתכנ
 תוצאות המיפוי בתחילת השנה לבין מיפוי אמצע שנה וסוף שנה

 והערכת המענים הכוללים בראייה מערכתית כפי שהוגדרו ע"י הצוות הרב מקצועי והצוות הרב מקצועי   דיון
 המורחב והכנסת שינויים בתכניות ההתערבות בהתאם לנתונים

 

 כיוונים למדדים אפשריים:
 בית ספרית תכנית עבודה

  במסגרת החינוך  מאתגריםקידום תלמידים הלהכלה וליישמו תכנית עבודה מערכתית לשילוב, שבתי הספר מספר
 הרגיל

  במסגרת החינוך הרגיל והפחיתו את אחוז  מאתגריםנתנו מענים הולמים לשילוב התלמידים השבתי הספר מספר
 התלמידים שהופנו לוועדות 
 בות אישית בנייה ויישום של תכנית התער

 מאתגריםמיפו את כלל התלמידים בתחילת השנה וגיבשו תכניות התערבות עבור התלמידים השהספר  מספר בתי 
 ובעלי הלקויות (לקויות למידה וקשיי התנהגות)

  הוריו בשלבים השונים של בניית תכנית ההתערבות ויישומהאת שיתפו את התלמיד ושבתי הספר מספר 

 ת תכנית ההתערבות של התלמיד במהלך השנה בהתאם להערכה המחודשתעדכנו אשתי הספר מספר ב 
 צוות רב מקצועי 

 בתי הספר בהם פועל צוות רב מקצועי  מספר 
  בתי הספר בהם התכנס הצוות הרב מקצועי לפחות אחת לחודש מספר 
 בתי הספר בהם התכנס הצוות הרב מקצועי המורחב לפחות פעמיים בשנה  מספר 
 המפקח הכולל היה מעורב בשלב מיצוי התהליכים לפני ההפניה לוועדת שילוב בתי הספר בהם מספר 

 פיתוח מקצועי/כנסים/השתלמויות
 בחינוך הרגיל מאתגריםבתי הספר בהם השתלמו נציגים מהצוות בתחום של הכלה וקידום תלמידים  מספר 
 ם בליווי דיוןבתי הספר אשר מיסדו מסגרות זמן קבועות ל"הצגת מקרים" בפני כלל המורי מספר 
  הלהכלבתי ספר בהם מתקיימים תהליכי למידה בית ספריים שיטתיים להרחבת הידע של הצוות החינוכי מספר   
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחים במחוזות 
  'יסודי במינהל הפדגוגי  על לחינוך לאגף א 
 במינהל הפדגוגי לשפ"י 

 לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 

 
 
 
 

חזרה לתוכן העניינים 



 

   166 

 

 

 תכנית לב"ם

 
 מטרה ב: 

 החברתיים הפערים ובאיכות החינוכית ולצמצום בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 : 2יעד ב

 יכולות הכלה והרחבת צמצום פערים 
 

 המשימה:

  לב"ם העלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרות באמצעות תכנית 
 

 האוכלוסייה:

 'י"ב בבתי ספר העומדים בקריטריונים-תלמידי כיתות י 
 

 המטרות:
   הגדלת אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות והגדלת מספר הזכאים לתעודת בגרות איכותית 
 קידום ההישגים הלימודיים בקרב אוכלוסיות מיוחדות 
 (אקדמיות, חברתיות ורגשיות) תרגול מיומנויות 

 תלמיד –אלוג משמעותי מורהקיום די 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 למידת המתווה הכולל תפיסת עולם, מטרות, שלבים 
 בנייה של תכניות תגבור הדרגתיות ארוכות טווחלמיפוי ואיתור התלמידים הזקוקים לתגבור לימודי ו 
 בניית קבוצות למידה 

 ום יום הלימודים ובמסגרת מרתונים)ייחוד משבצות זמן קבועות במערכת הבית ספרית ללמידה (בסי 
 השתתפות כל המורים הרלוונטיים בקורסי פיתוח מקצועי 

 מבוגר משמעותי-שימוש בחומרי למידה ייחודיים לשעה הפרטנית ולקיום דיאלוג משמעותי תלמיד 
 בנייה של מערכת משוב הדדי בין המורים המלמדים את הכיתה השלמה למורים המלמדים בקבוצות התגבור 

 יקבעו)יידת האחראי לתכנית והמורים בדרישות הדיווח לגוף המפעיל (כל חודש בהתאם לתאריכים שעמ 
 

 (מותנה באישור תקציבי) שעות הוראה בתחום:
 50 (למחצית) שעות להוראה תוספתית לקבוצה לקראת מועד הבחינות 

 
 פיתוח מקצועי:

  ומלווי למידה באמצעות קורס לפיתוח מקצועי -למנהל בית הספר ולרכז התכנית 

   באמצעות קורס לפיתוח מקצועי, מלווי למידה ופורום מקצועי אינטרנטי -לצוות המורים 
 

 הדרכה: 

  באמצעות מדריכי מטה מטעם האגף לחינוך על יסודי –ההדרכה מתבצעת באמצעות מלווי למידה 
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 באחריות המנהל:

 :ונטיים ובהםהרלו ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 :ניצול נכון של המשאבים ומתן סיוע מתאים לתלמידים באמצעות 
  אחראי לתכניתוגורם צוות מוביל 

  מיפוי ואיתור התלמידים הזקוקים לתגבור הלימודי והעומדים בקריטריונים להשתתפות בתכנית ובנייה של
 תכניות תגבור הדרגתיות ארוכות טווח

   בניית קבוצות למידה 

 ות זמן קבועות במערכת הבית ספרית ללמידה (אך ורק בסיום יום הלימודים ובמסגרת מרתונים)ייחוד משבצ 
 איתור מורים מצוות בית הספר המתאימים ללמד בתכנית 
 השתתפות הצוות הרלוונטי בקורס לפיתוח מקצועי 

  התגבורבנייה של מערכת משוב הדדי בין המורים המלמדים את הכיתה השלמה למורים המלמדים בקבוצות 
  קבלת דיווח, במועדים מוגדרים מראש, ממרכז התכנית וממרכזי המקצוע על הישגי התלמידים וקיום דיון יחד עם

 הצוות על שיפור וקידום כל תלמיד בהתאם
  בדיקה שהאחראי לתכנית והמורים עומדים בדרישות הדיווח של גוף המפעיל (כל חודש בהתאם לתאריכים

 שיקבעו)
 למתן את "הדלת המסתובבת", העברת דיווח שוטף למחוז על  –אתם של התלמידים מהתכנית ויסות כניסתם ויצי

 התקדמותם והתייעצות עם הפיקוח, עם נציגי האגף לחינוך על יסודי ועם מפעילי התכניתעל נוכחות התלמידים ו
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:
  ע"י הראמ"ההתכנית נבחנת 

 ע"י מדריכי המטה של האגף לחינוך על יסודי   התכנית  מבוקרת ע"י הגוף המפעיל ו 
  מדד לבחינה של התכנית הוא הציונים הסופיים בבחינות הבגרות של התלמידים המשתתפים בתכנית 

 
 כיוונים למדדים אפשריים:

  מספר בתי הספר המפעילים את התכנית 
  מספר הקבוצות הפועלות בכל מועד 
 ית שייכים לצוות שלהםמספר בתי הספר שרוב המורים המלמדים בתכנ 
  מספר בתי הספר בהם הושם דגש על שילוב בין הנושאים הרגשיים, החברתיים והלימודיים ונעשות פעולות

 לקידום הנושא
 מספר בתי הספר בהם כל צוות המורים (במיוחד מורים מקצועיים שאינם מחנכים) חשוף לתכנית 
 בי בבחינת הבגרות לקראתה למדואחוז התלמידים שהצטרפו לתכנית והשיגו ציון סופי חיו 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 ?באיזו מידה תכנית "לב"ם" תורמת לטיפול נכון בתלמידים מאתגרים 
 ?באיזו מידה תכנית "לב"ם" תורמת לטיפול מקבל של תלמידים מאתגרים 

 ?באיזו מידה תכנית "לב"ם" תורמת לתחושת מסוגלות גבוהה יותר בקרב תלמידים 
 יזו מידה תכנית "לב"ם" תורמת לעלייה בהישגים של תלמידים ספציפיים (לא כל הכיתה) ומהו התהליך שהוביל בא

 לכך?
 ?באיזו מידה תכנית "לב"ם" תורמת לשיתוף הורים בהצבת יעדי התלמידים ובהשגתם 
 ?באיזו מידה תכנית "לב"ם" תורמת לתחושת אחריות גבוהה יותר של מורים להישגי תלמידיהם 
 
 פרטים נוספים יש לפנות:  ל

 למפקחים במחוזות 
     לאגף א' חינוך על יסודי במינהל הפדגוגי 
 
 
 

 

 חזרה לתוכן העניינים           
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–בעלי פערים לימודיים וחסכים על רקע חברתיאיתור, טיפול וקידום תלמידים 
  שח"ר( תרבותי וסיכון לנשירה )אגף–כלכלי

 
 מטרה ב: 

 החברתיים הפערים ובאיכות החינוכית ולצמצום בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 : 2יעד ב
 יכולות הכלה והרחבת צמצום פערים 

 
 המשימה:

  בסיכון לנשירהתלמידים וחברתיים ורגשיים הפעלת תכניות לאיתור תלמידים בעלי פערים לימודיים וחסכים 
 

 אוכלוסייה:ה
  'תרבותי ובסיכון לנשירה –כלכלי–י"ב בעלי פערים לימודיים על רקע חברתי -תלמידי חט"ב ותלמידי כיתות י

 במוסדות החינוך העל יסודיים המקיפים לסוגיה (נשירה סמויה, נשירה גלויה או נשירת השכלה)
 ר ליצירה, מפתני"ם)במעבר, בתי ספובבתי ספר ייעודיים (מרכזי חינוך טכנולוגיים, בתי ספר 

  ומעלה, בהם  5-מובבתי ספר אינטגרטיביים שבהם מיקוד הטיפוח הכיתתי הוא  5-10בתי ספר במדד טיפוח
 יני אוכלוסיית היעד של אגף שח"רמיושמות תכניות סל טיפוח או שבהם תלמידים בעלי מאפי

 
 :המטרה

 תעודת בגרות משמעותיתזדמנות להשגת הגדלת ההרגשיים והחסכים החברתיים והצמצום הפערים הלימודיים ו 
סדות להשכלה גבוהה ואופק הסמכה מקצועית במגמה טכנולוגית כבסיס להמשך לימודים במואו תעודת 
 תעסוקתי

 

 :פעולות אגף שח"ר
 ותי ותלמידים תרב–כלכלי–איתור תלמידים בעלי פערים לימודיים וחסכים חברתיים ורגשיים על רקע חברתי

 ונשירה גלויה בסכנת נשירה סמויה 
 עדכון ושיתוף המשפחות על פי צורךתוך במעקב דינאמי ומתמיד אחר הישגי התלמיד  הכנת תכנית אישית המלווה 
  למידה  -(מוכנות להשכלה אקדמאית בשיתוף עם אגף המחונננים)  "מול"ה"עידוד מצויינות באמצעות תכנית

אחד או יותר בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים תלמידים מצטיינים בתחום לבמסגרת אוניברסיטאות ומכללות 
 אקונומיות נמוכות -שהוריהם לא למדו במסגרות השכלה גבוהה ומשתייכים לשכבות סוציו

  בעלי פערים לימודיים וחסכים חברתיים ורגשיים על רקע עבודה עם אנשי חינוך והטמעת האמונה כי גם תלמידים
    מלאה לתעודת בגרות משמעותית או לתעודת מקצוע (משולבת) תרבותי מסוגלים להגיע לזכאות–כלכלי–חברתי 

 עידוד , מב"ר, אתגר אמ"ץ מ"תללתכנית מתאימה בבית הספר ו/או הקהילה במסגרות כמו:  הלומדים הפניית
 גם אחרי שעות הלימודיםמעבר למספר יחידות לימוד גדול יותר) ללמידה במרכזי למידה (לשיפור ציונים וה

 ים לתמיכה נוספתלתלמידים הזקוק
  הרשותיישובה צורכיפתיחת מוסדות חינוך ייעודיים (מרכזי חינוך לנוער) על פי/  

 והענקת כלים מקצועיים,  ושאותר יםתלמידת פתרונות להמשאבים בקהילה (כולל המגזר השלישי) למציא איגום
 תכניות למובילי ההדרכה והנחיה 

 וער שלא השלימו את הזכאות לבגרות או את צבירת תנאי מרכזי חינוך ונמתות אתגר ויאיתור תלמידים מכ
במסגרת תהילה לבגרות ותהילה להנדסאים  תות י"ג י"דיהקבלה למכללה ומעוניינים להמשיך את לימודיהם בכ

 וטכנאים 
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 : המנהל באחריות

 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 וגיבוש פתרונות מתאימים  באמצעות הצוות הבין מקצועי הבית ספריהתלמידים  ליווי תהליך איתור 
 כיתה ייעודית ותכנית אמ"ץ תל"מתכנית  השתתפות בהשתלמות ,  

 כדי לסייע הישגי התלמידים בבחינות הבגרות במהלך שלוש שנות הלימודים (ממועדי קיץ של כיתה י')  ניטור
 להשגת זכאות מלאה לתעודת בגרות

 הישגי תלמידיהם בבחינות ההסמכה הטכנולוגית במהלך שלוש שנות הלימודים (ממועדי קיץ של כיתה י')  ניטור
 ההמשך להשגת זכאות לתעודה משולבתחינות בכך שניתן יהיה להעניק סיוע ברמת בית הספר או היישוב לקראת 

 הרשות/ת על פי מאפייני לת החלטוחלק בתהליכי קב לקיחתצוותי היגוי של הרווחה החינוכית וההשתתפות ב 
  יישוב

 הכיתות הייעודיות תל"מצוות הבין מקצועי של בית הספר במיוחד בכל הקשור לתלמידי מקומו של רכז שח"ר ב ,
 בבתי ספר מקיפים ותכנית אמ"ץ

  פסיכומטריות, הכנה לצה"ל וכיו"ב)יישום תכניות העשרה (מוסיקה, תיאטרון, הכנה לבחינות 
 

 שעות הוראה בתחום: 
  שעות סל טיפוח של חטיבות הביניים ישמשו את צוות החינוך של בית הספר לצמצום פערים לימודיים וחסכים

לוונטיים והנחיות תרבותי על פי הנהלים הקבועים בחוזרי מנכ"ל ר–כלכלי–חברתיים ורגשיים על רקע חברתי
 מנהלי המחוזות

 אמ"ץ על פי  תכניתכיתות הייעודיות (מב"ר ואתגר) ושעות סל טיפוח של החטיבה העליונה ינוצלו ליישום תכניות ה
 התכניות האלה המתעדכנים מעת לעת הליוהנחיות ונ

  בחטיבות הביניים ינוצל תקציב הפרט של המחלקה לביקור סדיר, על פי צורך ויכולת, ליישום תכניות למניעת
 בהנחיית האגףובתי הספר  והנהלותהחינוך של בתי הספר צוות ל"א) בשיתוף ובתיאום עם י(כגון מ נשירה

 
   פיתוח מקצועי:

  מב"ר ואתגראמ"ץ, מ"תלשח"ר: תכנית בכיתות ובהשתלמויות שנתיות למחנכים חדשים , 
 כניות האגף בשנתם הראשונה בתפקידהשתלמויות שנתיות לבעלי תפקידי ההדרכה וההנחיה בכל ת 
 יקור הסדיר בשנתם הראשונה בתפקידהשתלמויות שנתיות לקציני הב 
  ת לרכזי שח"ר ביישובים ובבתי ספרהשתלמויות שנתיו 
 מנחים ביישובים ולמנחים המחוזייםהשתלמויות שנתיות ל 
  מורים מקצועייםהשתלמות שנתית למנהלי בתי ספר ולבעלי תפקידים רלוונטיים בו (יועצות, רכזי מקצוע או (

ולמנהלי בתי ספר ייעודיים: מרכזי מב"ר ואתגר  תותיץ וכ"אמ  ,תל"משבבית ספרם מיושמת לראשונה תכנית 
 נים"חינוך ונוער ומפת

 
 הדרכה:

  במחוזות "שח"ר"בבתי ספר בהם פועלות כיתות "שח"ר" ו/או שעות סל טיפוח תוקצה הדרכה באמצעות מפקחי 
 שוטפיםהנחיה והדרכה יקבלו ותכנית אמ"ץ  מב"ר, אתגר, מ"תלצוותי חינוך של כיתות מחנכים ו 
 

 פריים:הערכה ובקרה בית ס

  כמתחייב מחוק לימוד חובה ועל פי הנהלים הקבועים בחוזרי מנכ"ל,  םתלמידיהמעקב אחר הביקור הסדיר של
 ם קצין הביקור הסדיר של בית הספראום עיבשיתוף ובת

 כגורם מקצועי בכל הקשור  ""רשח"רכז בשיתוף  מפגשי הצוות הבין מקצועי של בית הספר על פי הנהלים קיום
 ם לתלמידים בסיכון לנשירה לסוגיהות מתאימיפתרונ לגיבוש

 ץ במהלך שלוש שנות אחר תוצאות ציוני בחינות הבגרות של תלמידי הכיתות הייעודיות ותכנית אמ" מעקב
 יהשני אפשור היבחנות ,מידה בשעות אחר הצהרים וכיו"בלכגון: ימי למידה מרוכזים, מענים   הלמידה וגיבוש

 ל דרישות הלימודים בקיץ כיתה י"בו לסיים את כבמועד הקרוב ביותר כדי שיוכל
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 כיוונים למדדים אפשריים:
 חוזית או הארצית בהשתלמות המת (רכזי תכניות מנחים ומדריכים) עלי התפקידים במחוזותתפות בהש

 המתאימה לתפקידם
  נים "במפת לימוד שנות 12לתעודה הזכאים אחוז  
  בכיתות בבתי ספר ייעודיים  לתעודה משולבתמספר התלמידים הזכאים    

 לתעודת בגרותזכאות  אחוז ההצלחה של תלמידי הכיתות הייעודיות ותכנית אמ"ץ בהשגת   
  תעודת בגרות משולבתלאחוז תלמידי כיתת אתגר שיגיע לזכאות     
 טיקה) יח"ל באנגלית ו/או מתמ 4-5( תעודת הבגרותץ לטיוב "תות הייעודיות ותכנית אמיאחוז ההצלחה של הכ  

  אחוז התלמידים הנושרים ממוסדות חינוך על יסודיים בכלל  
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

  תרבותי ובסיכון–כלכלי–הכשרת צוות להוראה לתלמידים על רקע חברתיבאיזו מידה תורמת? 
  י"א או בחורף תלמידים שנכשלו בבחינת בגרות בקיץ כיתה י', בחורף או בקיץ כיתה קידום של מהי החשיבות

   ?כיתה י"ב
 

   לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחי "שח"ר" במחוזות 
 לאגף "שח"ר" במינהל הפדגוגי 

 
 :לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

 אגף שח"ר 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shachar/alhaagaf/odot.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shachar/alhaagaf/odot.htm
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  "שלישיתהמחצית "ה –סמסטר קיץ 

 
 מטרה ב: 

 החברתיים הפערים ובאיכות החינוכית ולצמצום בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 : 2יעד ב
 יכולות הכלה והרחבת צמצום פערים 

 
 המשימה:

 עודת בגרות באמצעות לימוד לקראת בחינת בגרות במקצועות החובה במרכזי למידה העלאת שיעור הזכאים לת
 בפריסה ארצית במשך חמישה שבועות במהלך חופשת הקיץ 

 
 

 :ות בתחוםהמטר

 הגדלת אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות 
 פיתוח אחריות אישית ללמידה ולהישגים 

 טיפוח תחושת המסוגלות האישית והראייה האופטימית 
 קידום אוכלוסיות מיוחדות של מתקשים, בעלי צרכים מיוחדים, אוכלוסיות בסיכון 
 

 האוכלוסייה:
 סופי לציון שיוביל שלילי ספרי בית ציון בעלי או מסוימת בגרות בבחינת שנכשלו מתקשים ב"י-'י כיתות תלמידי 

  נוספת למידה ללא בגרות בבחינת לשאלון ניגשים היו אם שלילי
 

 :יים לפעולהכיוונים אפשר

 לתכנית והמתאימים בקריטריונים העומדים תלמידים ואיתור מיפוי 
 לתכנית התלמידים הפניית 
 התכנית התנהלות תקופת לכל קשר איש העמדת 

 
 (מותנה באישור תקציבי) שעות הוראה בתחום:

 100  יח"ל 1שעות הוראה לקבוצה לקראת בחינת בגרות בהיקף של 
 130 יח"ל  3-2 ת בחינת בגרות בהיקף שלשעות להוראה לקבוצה לקרא 
 

 פיתוח מקצועי:
 לפיתוח  אינטרנטי מקצועי פורום בעזרת וכן, בטרם ההוראה פיתוח מקצועיקורס ל באמצעות -  המורים צוותל

 מקצועי המלווה בקבלת חוברות הדרכה ומערכי שיעור  
 

 הדרכה: 

 משוב נותניםהו בהם צופיםה, עוריםלשי המגיעיםהדרכה מתבצעת באמצעות רכזי מקצוע מטעם הזכיין ה 
 מדריכי מטה מטעם האגף לחינוך על יסודי   
 

 :באחריות המנהל
  מיפוי ואיתור התלמידים על פי הקריטריונים והפנייתם לתכניתלוודא שנעשה 
  ולחתום על טופסי ההפניה  איש קשר לכל תקופת התנהלות התכניתלמנות 
  רך במתן הנחות לתלמידים הזקוקיםאת האגף לחינוך על יסודי לגבי הצולעדכן 
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 הערכה ובקרה:

 התכנית נבחנת ע"י הראמ"ה 
 מדריכי המטה של האגף לחינוך על יסודי   ע"י התכנית מבוקרת ע"י הגוף המפעיל ו 

  מדד הבחינה של התכנית הוא הציונים הסופיים בבחינות הבגרות של התלמידים המשתתפים בתכנית 
 
 

 :כיוונים אפשרים למדידה
 מספר בתיה"ס המפנים תלמידים מתאימים לתכנית 
    מספר בתי הספר העוקבים אחר תוצאות התלמידים בתום התכנית 
 מספר המרכזים בהם התכנית פועלת 
 מספר הקבוצות הפועלות במהלך המחצית השלישית 
 מספר התלמידים המתמידים בתכנית 

 חד של סמסטר קיץמספר התלמידים שעברו בהצלחה את בחינת הבגרות במועד המיו 
 

   נקודות מוצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו אודות מדדי תוצאה:

  ולטיפול מקבל שלהם?תלמידים מאתגרים בתורמת לטיפול נכון  "שלישיתהמחצית "הבאיזו מידה 
  תורמת לתחושת מסוגלות גבוהה יותר בקרב תלמידים "שלישיתהמחצית "הבאיזו מידה? 

  יה בהישגים של תלמידים המשתתפים בתכנית בהמשך לימודיהםיתורמת לעל "יתשלישהמחצית "הבאיזו מידה ? 
  תלמידים ובהשגתםם ליעדיהורמת לשיתוף הורים בהצבת ת "שלישיתהמחצית "הבאיזו מידה ? 

 ?באיזו מידה מספר התלמידים הפונים למקצוע מסוים מעיד על קושי? של מי? איך פותרים זאת 
 ר בנעשה בתכנית "המחצית השלישית" תורמת לקידומה?באיזו מידה מעורבות בית הספ 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  
 למפקחים במחוזות 
  חינוך על יסודי במינהל הפדגוגי    א' לאגף 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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  )תכנית ארצית( ה"אל – הערכה, למידה, אבחון,איתור
  (התיישבותי לחינוך המינהל) הלמידה טיפוח - ל"טו

 
 מטרה ב: 

 החברתיים הפערים ובאיכות החינוכית ולצמצום בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 : 2יעד ב
 יכולות הכלה והרחבת צמצום פערים 
 

 המשימה:

 ד בכיתה ובמסגרת קבוצתיתוהבניית תהליכי הוראה המותאמים ללומ מאתגריםקידום התלמידים ה 
 

 האוכלוסייה:
 'בלמידה שאותרו באמצעות מבדק מיפוי בראשית כיתה ז' ( מבדק "עמי"ת")  מאתגריםט' ה -תלמידי כיתות ז

 ושאינם זכאים לתמיכה באמצעות החינוך המיוחד (אינם תלמידים משולבים)
 

 וכיוונים אפשריים: פעולות
  מאתגריםעל אוכלוסיית התלמידים בכלל ועל אוכלוסיית התלמידים ה מערכתי מבטיצירת מבנה ארגוני המאפשר 

 בפרט
 אוכלוסיית התלמידים קרב העלאת המודעות של המורים לשונות ב 
 איתור תלמידים עם קשיי למידה ו/או ליקויי למידה עם כניסתם לחטיבת הביניים 

 נוע התפתחות גורמי סיכוןבניית תכניות התערבות מותאמות לתלמידים המאותרים כדי לקדמם וכדי למ 
  קשיי  לדוגמה: ,מאתגריםנושאים המחזקים את איכות ההוראה לתלמידים ידע ברכישת  –פיתוח מקצועי למורים

ליקויי למידה בתחומי , אסטרטגיות הוראה לתלמידים מאתגריםדרכי עבודה עם תלמידים , למידה, ליקויי למידה
 וכדומה דעת שונים

 שיפור דימויים העצמי והובלתם בדרכים מגוונות ובאמצעים יצירתיים גריםמאתקידומם של התלמידים ה ,
  להצלחה

 
 הגמישות:מרחב 

  גמישות באופן מתן הסיוע לתלמידים: שעות אורך/רוחב; הוראה שיתופית; עבודה בקבוצה קטנה במקביל לשיעור
 בכיתה עם מורה מאותו תחום דעת בו מתנהל השיעור בכיתה 

 בהתאם להנחיות יעד ההכלה (מארז מתנ"ה) ועבודה עפ"י  מאתגריםדים לקידום תלמידים איגום משאבים המיוע
  "אל"ה"עקרונות יעד ההכלה ועקרונות תכנית 

 

 (מותנה באישור תקציבי)שעות הוראה בתחום: 
  :שעות ההוראה במסגרת התכנית ניתנות בקבוצות קטנות או במסגרת הוראה שיתופית בכיתה 

o לחטיבות ביניים המשתתפות בתכנית  ש"ש 8עד מקצה או המחוז י האגף לחינוך על יסוד 
o  ש"ש מתקן בית הספר לטובת הפעלת התכנית 4ביה"ס מקצה לפחות 

 לכל הפחות ש"ש 12של  התכנית מופעלת בבית הספר בהיקף 
 

 פיתוח מקצועי:

  יסודי -ף לחינוך עלקורס לפיתוח מקצועי ארצי בתחום מטעם האג -  (מורה מעריכת תפקודי למידה)למת"ליות 
  מטעם  "קורס לפיתוח מקצועי מתוקשב של תכנית אל"ה -למורים המלמדים בתכנית מבתי הספר המשתתפים בה

 יסודי  -האגף לחינוך על
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 הדרכה:
  במסגרת התכנית מועסקת בבית הספר מת"לית אשר מנחה את הצוות החינוכי בבניית תכניות הוראה ותכניות

 "עמי"ת"מבדק בכי התלמידים שאותרו על בסיס הנתונים שהתקבלו עבודה המותאמות לצור
  אל"ה"מדריכות מחוזיות מנחות את הצוותים החינוכיים ואת המת"ליות בבתי הספר בהם פועלת תכנית" 
 יש לקבוע זמנים מוגדרים לקבלת ההנחיה 

  יום רביעי -יום הדרכה 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים תאודו ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  בראשות מנהל/ת ביה"ס המורכב מכל בעלי התפקידים (רכז שכבה, מת"ל/ית, בית ספרי  צוות רב מקצועיהקמת

 בהתאם להנחיות יעד ההכלה יועץ/ת פסיכולוג/ית, מורה/ת שילוב, מחנכים, רכז עברית, אחר)
 כך  פדגוגיים ברמה המערכתית והפרטנית בביה"סמדיניות הטיפול הבית ספרית תוך תכנון התהליכים ה  גיבוש

  מאתגריםנתן מענה הולם לצרכים של התלמידים הישי
  מאתגריםלקידום תלמידים ואיגומם מיפוי המשאבים העומדים לרשות בית הספר      
  עפ"י העקרונות המנחים "אל"ה"בניית תכנית עבודה שנתית להפעלת תכנית 
 צלחה ביחס לתחומים המטופלים וביחס להטמעת תהליכי העבודה שבתכניתהגדרת התפוקות המצופות ומדדי הה 

  שיבוץ שעות הליווי וההנחיה של המת"לית עם המורים במערכת השעות הבית ספרית ובמערכות האישיות של
 המורים המשתתפים בתכנית

 םמאתגריחלוקת השעות המוקצות לעבודה עם תלמידים בין מספר מורים המלמדים את התלמידים ה  
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:

 מאתגריםמתקיים מעקב אחר התקדמות התלמידים ה 
 התכנית על מרכיביה השונים ע"י הצוות החינוכי תקיימת הערכת במסגרת ישיבות ועדת ההיגוי לאורך שנה"ל מ

 ערכה לשינויים בהתאםהמתקבלות החלטות על בסיס הו
 

  כיוונים למדדים אפשריים:

  ים עפ"י עקרונות התכניתעובדהבתי הספר מספר 
  כבסיס לתכנון ההוראה "עמי"ת"משתמשים במבדק הבתי הספר מספר 

  משתתפות בהשתלמות מת"ליםההמת"ליות מספר 
  בקורס לפיתוח מקצועי מתוקשב לרכישת מיומנויות שולחים נציג אחד לפחות להשתתפות הבתי הספר מספר

 מאתגריםוכלים לקידום תלמידים 
 מקצועי הפיתוח המתוקשב במסגרת הים על שינוי בדרכי ההוראה בעקבות הלמידה בקורס מדווחהמורים ה רמספ 
 משפרים את הישגיהםו תכניתבהתלמידים הלומדים  רמספ   

 
 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 מאתגריםבאיזו מידה תרמה התכנית להתקדמותם של התלמידים ה? 
 המורים ולטיוב דרכי ההוראה?המקצועי של  באיזו מידה תרמה התכנית לפיתוחם 

  מרכיבים שונים בתהליכי ם של וגיאמאפשרת מהווה פלטפורמה לניהול מערכתי ו "אל"ה"באיזו מידה תכנית
 ?יישום יעד ההכלהבאיזו מידה מקדמת את ו ?בבית הספר מאתגריםעם התלמידים העבודה ה

 
 "ט"ל"תכנית 

 המבוססת על תכנית  (טיפוח למידה) "ט"ל"תכנית מופעלת  בחטיבות הביניים השייכות למינהל לחינוך התיישבותי
ועל תכנית לטיפוח הקריאה שפותחה בעבר במינהל לחינוך התיישבותי. פרטים ניתן למצוא באתר האגף  "אל"ה"

 לחינוך על יסודי 
   ת הספר מובילי תכנית ולא מת"ליות. כל האמור במסמך זה מתאים לתכני  פועלים בבתי "ט"ל"במסגרת תכנית

 ויש להתייחס בהיגדים השונים למובילי תכנית במקום למת"ליות. "ט"ל"
 דיפרנציאלי בהתאם למפתחות של המינהל לחינוך התישבותי  -"ט"ל"הספר בתכנית  -תקצוב בתי 

 
   לפרטים נוספים יש לפנות:

 יסודי -על לחינוך האגף אתר -"ל"ט" תכנית  - "אל"ה"תכנית   *  חינוך על יסודי א' אגףל 
 חזרה לתוכן העניינים               

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/Pitoah/Ela/Ale.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/Pitoah/Ela/Ale.htm
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 למגזרים דוברי השפה הערבית         -תכנית החומש 
 

 מטרה ב: 

 החברתיים הפערים ובאיכות החינוכית ולצמצום בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 : 2יעד ב

 יכולות הכלה והרחבת צמצום פערים 
 

 האוכלוסייה: 

  על יסודיים במגזר דוברי השפה הערבית על כל גווני האוכלוסייה התלמידי 
 

 משימה א':
 ז הזכאים לתעודת בגרות מלאה ואיכותית באחו ים שיתבטא בעלייה הדרגתית ועקביתשיפור ההישגים הלימודי

 ובתוצאות מבחני המיצ"ב והמבחנים הבינלאומיים
 

 :רייםפשוכיווני פעולה א הפעולות

 ט'-תות ז'י, מדעים ואנגלית בכטיפוח המיומנויות בשפת אם, מתמטיקה 
 ה, אנגלית, הפעלת תכניות להעלאת שיעור הזכאות לבגרות ולהעלאת איכות תעודת הבגרות במקצועות, מתמטיק

 יח"ל 5שפה, מקצועות מדעיים וטכנולוגיים בהיקף של 
 תערבותהבבתי ספר במיקוד אשר יקבלו תמיכה בתכנית ה מאתגריםאבחון התלמידים ה 
 טיפוח תרבות למידה מהצלחות באמצעות קבוצות מיקוד של בתי ספר מצליחים כמקור ללמידת בתי ספר נוספים 

  אבחון תוך הטמעתם בעבודה עם תלמידים מאתגרים כלים לאיתור ולולמידה של היכרות 

   קידום הפדגוגיה האיכותית תוך ליווי והנחיית צוותי בתי הספר 
 

 משימה ב': 
  צמצום מימדי האלימות והעשרת תרבות הפנאי 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  במגזר הערביבניית תכנית מערכתית יישובית לקידום החינוך ולהעשרת תרבות הפנאי של בני הנוער 
 הפעלת תכניות יישוביות לחיזוק תנועות הנוער ביישובים הערביים 
  חינוך לחיי קריירה והכוון מקצועי 
 

 משימה ג': 
  ערביההנגשת ההשכלה הגבוהה לתלמידי י"ב במגזר       
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 ה פרטני לתלמידים מתלבטים חשיפת התלמידים הערביים לאפשרויות התעסוקה השונות בארץ תוך מתן מענ
 לאחר החשיפה בתהליך בחירת  המקצוע

  
 שעות הוראה בתחום: 

 במסגרת השעות הרגילה 
  במסגרת שעות התגבור של החומש 
  במסגרת השעות הפרטניות 
 במסגרת השעות התוספתיות 
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 פיתוח מקצועי:
 ם למתווה המקצועי בתחום במסגרת מורים ורכזים ישתתפו בקורסי פיתוח מקצועי בתחומי הדעת השונים בהתא

 תכנית ייעודית בפיתוח המקצועי הבית ספרי  
 

 הדרכה: 

 ליווי והנחייה במפגשי הדרכה מגזריים,  ,הספר בחר להתמקד בהם-הדרכות בית ספריות בתחומי הדעת שבית
 מחוזיים וארציים

 
 הערכה ובקרה בית ספריים:

  בתחומי הדעת השוניםקיום מיפויים בית ספריים ביחס למצב התלמידים 
 קיום אח"מ, דיון אודות תוצאותיו והבניית צעדים מעשיים ליישום ההחלטות שיתקבלו 

 
 : המנהל באחריות

 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 עדי התכנית מינוי רכז פדגוגי שתפקידו להוביל עם הצוותים המקצועיים בבית הספר תכנית עבודה בהתאם לי 
  מלווה מטעם תכנית החומש והרכז הפדגוגי או הקצאת משבצת זמן קבועה במערכת למפגש עם המדריך 
  קיום תהליכי מעקב ובקרה על הפעלת התכנית והתקדמות התלמידים במסגרת קבוצות התגבור ברמת תלמיד 

  כניות שאושרו ע"י בית הספר מיפויי לתלמידים וכי התלמידים בעלי הצרכים הייחודים משתתפים במסגרת הת
 והפיקוח הכולל  

 התלמידים   צורכיבניית קבוצות תגבור בהתאם למיפויים ול 

  מורים מתאימים: מומחים לתחום הדעת ובעלי ניסיון בהוראה פרטנית ובהכנה לבגרות איתור 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:
 ות מספר בתי הספר בהם מופעלות קבוצות למידה לקראת מבחני הבגר 
  מספר בתי הספר המקצים את שעות התגבור ומנצלים אותם בהתאם ליעדים 
  מאתגריםמספר בתי הספר שבהם חל תהליך אבחון תלמידים  

  מספר בתי הספר שבהם הופעלה תכנית חינוך לחיי קריירה והכוון מקצועי 
  מספר בתי הספר שבהם הועבר שאלון לבדיקת אלימות 

 עצת תלמידים מספר בתי ספר שבהם מופעלת מו 
   מספר בתי ספר שבהם יש פעילות נוער בשעות אחרי יום הלימודים הרגיל 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 ?באיזו מידה תרמו מסגרות הלמידה המגוונות לכלל התלמידים להעלאת הישגי הלומדים 
 

   לפרטים נוספים יש לפנות:
  למנהל אגף חינוך במגזר הערבי 
 תלמפקחים במחוזו 
 למנהלת האגף לחינוך על יסודי במינהל הפדגוגי 

 לסגנית מנהלת המינהל הפדגוגי 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים           
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  קליטת תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים
  

 מטרה ב: 

 החברתיים הפערים ובאיכות החינוכית ולצמצום בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום רכת החינוך תחתורמע 
  

 : 1יעד ב
   שיפור ההישגים הלימודיים 

  

 כללי:
 לתלמידים עולים יש להתייחס בשני אופנים:

  הוראת השפה העברית כשפה שנייה (הקצאת  שעות תקן) -לתלמידים עולים חדשים 
 שיפור השפה והשלמת פערים במקצועות הלימוד (הקצאת שעות לתכניות לעולים) -ים ותיקים  לתלמידים עול 
 

 האוכלוסייה:

 תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים בכל חטה"ב ומוסדות החינוך העל יסודיים במגזר היהודי 
 

 המשימות לעולים חדשים:
 ה לתלמידים עולים יהקניית העברית כשפה שני 

  והשלמת פערים במקצועות הלימוד לעולים חדשים וותיקיםשיפור השפה  
 מניעת נשירה של תלמידים עולים 
 תגבור לקראת מבחני בגרות עם התאמות לתלמידים עולים 

 
 המשימות לעולים וותיקים:

  המשך ליווי באמצעות תכניות לתלמידים עולים במטרה לשפר את השפה ולהשלים פערים במקצועות הלימוד
 ותכנית למניעת נשירה "עוגן" "הפרויקט הלאומי האתיופי", "שע"ל"ות כמו: באמצעות תכני

 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 מבחינה ארגונית:

 ,כדי שהשעות יוקצו עבורו בדיקה שכל תלמיד עולה מוקלד במצבת התלמידים כעולה, בהתאם לקריטריונים 
 עבור כל תלמיד תושב חוזר למפקחי/מרכזי  אישור "תעודת בירור פרטים על הנוסע" ממשרד הפניםה  שליחת

 קליטת תלמידים עולים במחוזות כדי שהשעות יוקצו עבורו
  שליחת מערכות שעות עבור השעות הייחודיות המוקצות לתלמידים עולים לאישור מפקחי/מרכזי קליטת

 תלמידים עולים במחוז
 ים הזכאים בהתאם לקריטריוניםאיגרת חינוך" שהגיע לביה"ס לתלמידים העול-העברת תשלום "סל קליטה 

 מבחינה פדגוגית:
  חשיפת צוות בית הספר לסטנדרטים לקליטת תלמידים עולים במערכת החינוך ולהיערכות בתיה"ס הקולטים

 בהתאם 
  ,הקצאת זמן להנחיה מקצועיתלשיבוץ מורים מתאימים, להקצאת שעות לתלמידים עולים לרכישת השפה 
  בלימודים: העברת מבדקי מדף לבחינת יכולת ההשתלבות במקצועות הלימוד מעקב אחר התקדמותם של העולים

 בכיתות
  הפעלת תכנית "שע"ל" לתלמידים אשר סיימו את שלב רכישת השפה הבסיסי ועברו בהצלחה את מבדקי המדף

 אבל עדיין זקוקים לסיוע לימודי
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 ות, בדגש על:לתלמידים עולים מתוך מגוון התכניות הקיימ בחירת התכניות המתאימות 
o  מילים של התלמידים העוליםהשיפור השפה והרחבת אוצר 
o שיפור אסטרטגיות הלמידה במקצועות הלימוד 
o השלמת פערים במקצועות הלימוד 
o תגבור לימודי לקראת מבחני בגרות עם התאמות לתלמידים עולים 

 תרבותית: –מבחינה חברתית 
 ים בחטה"בהפעלת תכנית "עוגן" למניעת נשירה של תלמידים עול 
 ישראלית לתלמידים עולים בעל יסודי-חיזוק הזהות היהודיתלהפעלת סמינרים "עם ומדינה" לביסוס ו 

  

 (מותנה באישור תקציבי) :שעות הוראה בתחום
  ש"ש לתלמיד עולה אחד בביה"ס בהתאם לקריטריונים המתפרסמים בחוזר מנכ"ל 6הפעלת מינימום של 
  תלמידים שילמדו  5ם לקריטריונים המתפרסמים בחוזר מנכ"ל, מינימום ש"ש לתכנית "שע"ל" בהתא 2הפעלת

 בשעות קצה
  ש"ש לקבוצת תלמידים בתכנית "עוגן" למניעת נשירה של תלמידים עולים הלומדים בחטה"ב 3הפעלת 
  תכנית עבודה אישית לתלמידים עולים חדשים הלומדים עברית כשפה שנייה יש להקצות את השעות ולהכין

 ובעזרת חומרי הלימוד המתאימים לעולים יםבהתאם לתכנית הלימודעות שמערכת ו
  

 פיתוח מקצועי:
  שעות במסגרת המתווה בתחום 30קורס לפיתוח מקצועי בהיקף  -למורים המלמדים תלמידים עולים 
  שעות במסגרת המתווה בתחום 30קורס לפיתוח מקצועי בהיקף  –למורים שבכיתתם לומדים גם תלמידים עולים 
  "קורס לפיתוח מקצועי במסגרת המתווה בתחום  –למורים המלמדים בתכניות לתלמידים עולים "מגוון 
  הרצאות מצולמות באתר "קליטת תלמידים עולים" -לכלל המורים העובדים עם עולים 
 

 הדרכה:
 מדריכי אגף קליטת תלמידים עולים, בהתאם לצורך 
 יש לאפשר למורים זמן לקבלת ההנחיה 

  

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 בדיקת רישום התלמידים כעולים במצבת התלמידים 
 בדיקת הקצאת השעות לתלמידים עולים, בניית מערכת אישית, הקצאת מורה מתאים ומקום ללמידה 
 דיאלוג מתמיד עם מפקחי/מרכזי קליטת  ליווי תכנית העבודה לתלמידים עולים, מעקב ובקרה אחר יישומה תוך

 תלמידים עולים במחוזות
 היכרות של צוות ביה"ס עם תרבויות ארצות המוצאלהטמעת הסטנדרטים לקליטת תלמידים עולים ו 
 להתמודדות עם אתגרים פדגוגיים בעבודה עם תלמידים עולים הטמעת ההמלצות 
 יםגרת חינוך לתלמידים עוליבדיקת קבלת כספי סל קליטה/א 
 ליווי ומעקב אחר התקדמותם של התלמידים העולים 
 שיתוף ההורים והגברת מעורבותם בתהליך החינוכי 

  

 הערכה ובקרה בית ספריים:
 ביה"ס מקיים פעולות בקרה על ניצול אפקטיבי של השעות   
 ביה"ס מקיים מעקב אחר התקדמות התלמידים העולים ושליטתם בשפה העברית הכתובה והדבורה 
 וחן את אופן השתלבותם החברתית של התלמידים העוליםביה"ס ב 
  ביה"ס מעביר לתלמידים העולים מבדקי מדף לבחינת יכולת השתלבותם במקצועות הלימוד בכיתות 
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 כיוונים למדדים אפשריים:
 מספר בתי הספר בהם הוקצו כראוי השעות שהועברו לטובת התלמידים העולים 
 מצביעים על כך שחלה התקדמות רבה בשליטתם בשפה העברית כשפה שנייה  מספר בתי הספר בהם ציוני העולים 
 מספר בתיה"ס המדווחים כי התלמידים העולים משתלבים חברתית במידה רבה 
 מספר בתי הספר בהם, בהתאם לתוצאות מבדקי המדף, שולבו התלמידים העולים במקצועות הלימוד בכיתות 

  

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 זו מידה תרמה העבודה הפרטנית/הקבוצתית עם העולים להשתלבותם החברתית? באי 
 שנתיתבאיזו מידה תרמו הפעולות שביצעו המנהל וצוותו להשגת המדדים שהוגדרו בתכנית ה? 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  

 למפקחי/מרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות 
 לאגף לקליטת תלמידים עולים במינהל  הפדגוגי 

 
 :לאתרי אינטרנט, להרחבה ולהעשרה

                 אגף קליטת תלמידים עולים  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Olim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Olim/
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 יםתקשוב בחטיבות הביניהקידום 
  

 מטרה ג:
 רכיה המשתנים של מדינת ישראלורכי הפרט ואת צומערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את צ 
 

 : 1יעד ג

 21 -התאמת מערכת החינוך למאה ה  
 

 המשימה:

 למידה הנתמכות בטכנולוגיית הלהטמעה ויישום של סביבות מתוקשבות להוראה ו-ICT  לשם קידום פדגוגיה
 למורים ולתלמידים 21 -ת אוריינות המאה ההקניילמיטבית ו

 
 האוכלוסייה:

 חטיבות שהצטרפו לתכנית בשנה"ל תשע"ג)ה 156 –חטיבות ביניים בכל המגזרים (בנוסף ל  156 -כ 
 

 מרכיבים מרכזיים:
 יישום התכנית מבוסס על שבעה מרכיבים מרכזיים:

 בית הספר תכנית עבודה כוללת המשלבת את התפיסה החינוכית והארגונית של 
 למידה-הקניית אוריינות מחשב ומידע בתהליכי הוראה 
 הערכה בסביבה מקוונת בתחומי הדעת בכל הכיתות  -למידה -יישום הוראה 

 שימוש בטכנולוגיית ה-ICT ארגוני)-לניהול מידע בית ספרי (כלי לניהול פדגוגי ומנהלי 
 ת של בית הספר תרבותי-שימוש בפורטל הבית ספרי כסביבת למידה וכסביבה חברתית 
 וירטואלי תוך כדי שימוש במגוון כלים שיתופייםויישום פעילויות למידה שיתופית ותקשורת במרחב ה 
 ספרית לקידום מודעות התלמידים להתנהגות אתית ומוגנות ברשת -יישום תכנית בית 
 

 שעות הוראה בתחום:

  שעות החודשיות של תחום דעתהמ 20%לפחות  -שיעורים משולבי תקשוב   
  פעילויות בשנה  4 -שיעורים ללימוד עקרונות האתיקה וגלישה נבונה ברשת 

 
 פיתוח מקצועי:

 ) "ש') 40למנהלים באמצעות מכון "אבני ראשה 
  ש'  60( "אשכול"למדריכי X 3 (שנים 
  ) ש' בכל אחת מהשנתיים הבאות) 30-ש' בשנה הראשונה ו 60למדריכים בתחומי הדעת 

  ש' בכל אחת מהשנתיים הבאות) 30-נה הראשונה וש' בש 60( –לרכז תקשוב 
 ) ש') 30לצוות הבית ספרי במסגרת פיתוח בית ספרי 

 'ש') 30בשילוב  תקשוב ( -ט' במסגרת הפיתוח המקצועי בתחום הדעת -למורי ז 

 בעלי התפקידים בתחומי הדעת מבתי הספר שבתכנית יהיו משולבי תקשובשל הפיתוח המקצועי של המורים ו 
  

 :הדרכה

  מדריכי אשכול"הדרכת רכזי תקשוב באמצעות" 

  הדרכת מורים באמצעות מדריכי תחומי הדעת ורכזי התקשוב 
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 תפקיד המנהל/ת, רכז התקשוב ומדריך האשכול:

 ושילובה בחזון הבית ספרי  21 -הכרת מדיניות המשרד להתאמת מערכת החינוך למאה ה 

 לבת טכנולוגיות מידע ותקשורת (פיתוח תכנית לימודים בית ספרית רב שנתית משוICT( 

  ,פיתוח והפעלה של תכנית חינוכית לתפקודם של ילדים בסביבה החדשנית ובכלל זה הוראת מיומנויות התקשוב
 מוגנות ברשתהוהאתיקה 

  פיתוח פורטל בית ספרי פעיל ואיכותי הכולל והמפעיל סביבות למידה מקוונות ותקשורת עם תלמידים והורים תוך
 ל כללי האתיקההקפדה ע

  הגדרת מאפייני סביבת הלמידה החדשנית: התשתית הפיסית, הציוד ההיקפי ואפשרויות התקשורת הדרושים
   לפיתוח פדגוגיה איכותית ולמימושה בשיתוף עם הפיקוח, הצוות, הרשות המקומית וההורים 

 בחירת מאגרי מידע מסוגים שונים והעמדתם לרשות המורים והתלמידים 
 תלמידים מחוץ לארץ בשפה זרה לבין דה שיתופית בין תלמידים בארץ בשפתם קידום למי 

 א שתהליכי הפיתוח המקצועי של צוות המורים מתייחסים גם להיבטים פדגוגיים בסביבה הדיגיטלית  ודיו 

    ליווי, קידום ופיתוח דרכי הוראה מגוונות באמצעים הדיגיטליים בהתחשב בשונות הלומדים 
 פניות של צוותי תחומי הדעת לעבודה בקידום ההוראה בסביבה ע"י וב ע"י ארגון זמן והעצמת רכז התקש

 המתוקשבת 
 עם קידום שיח משותף בנושא פדגוגיה חדשנית באמצעות כלים טכנולוגיים עם מערך ההדרכה הנכנס לחטיבה ו

 הרכז  

  חיים ברשת"קיום הנחיות חוזר מנכ"ל להקמת ועדת היגוי בנושא"  

  ביצועם של שיעורים משולבי תקשוב בתחומי הדעת לאורך השנהליווי אופן 
 

 
 פעולות מינהל מדע וטכנולוגיה לקידום היעד:

  פיתוח מקצועי של אנשי מטה, מפקחים, מדריכים, מנהלים, רכזי מקצוע ורכזי תקשוב בית ספריים, מורים ומורי
 מורים במוסדות האקדמיים להכשרת עו"ה ובמרכזי הפסג"ה 

 עי בית ספרי וליווי למנהלים, לבעלי תפקידים ולצוות בית הספר על פי המתווה לפיתוח מקצועיפיתוח מקצו 

  התקנת תשתיות ליישום טכנולוגייתICT להפעלת סביבות למידה מתוקשבות במוסדות החינוך 

  ים יים שיעמדו לרשות המורדיגיטלאפיון, הקמה והפעלה של סביבות למידה מתוקשבות ומאגרי תוכן לימודיים
 והתלמידים

 העשרת פורטל התוכן החינוכי ביחידות הוראה בתחומי דעת שונים 

 צוותי מוריםשל רכזי תקשוב ושל מנהלים, של בתי ספר, של ווי יהדרכה ול 

  משוב, בקרה ורפלקציה 
 

 פעולות האגף לחינוך על יסודי לקידום הניהול הפדגוגי של סביבת למידה מתוקשבת:

 פקחים הכוללים תוך הדגשת ההיבטים הפדגוגייםליווי המנהלים באמצעות המ 
 ייזום פרסום נהלים מותאמים לתפקוד בתי הספר במציאות הטכנולוגית בתיאום ובשיתוף מינהל מדע וטכנולוגיה 
 

 נקודות מוצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 דים?מב הלומתוקשבים במקצועות ההוראה השונים לטיפוח הסקרנות בקרהעורים יבאיזו מידה תרמו הש 

 21-באיזו מידה תרמה הפעילות הארגונית והפדגוגית בסביבה המתוקשבת לקידום הפדגוגיה והאוריינות במאה ה? 

 ?באיזו מידה תרם שילוב התקשוב בתחומי דעת שונים לשיפור האקלים הבית ספרי 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות: 

  במחוזותולמפקחים הכוללים למפקחי התקשוב 
 לתקשוב במינהל מדע וטכנולוגיה למפקחת הארצית 

 יסודי במינהל הפדגוגי -לאגף לחינוך על 
 

 להרחבה ולהעשרהאתר אינטרנט 
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 21-התאמת מערכת החינוך למאה ה  
 חזרה לתוכן העניינים 

 פיתוח דרכי הערכה לצורך קידום מקצועי של מורים ושל מנהלים 
  

 מטרה ג:
  ה המשתנים של מדינת ישראלצורכיהפרט ואת  צורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את 
 

 : 1יעד ג

 21 -התאמת מערכת החינוך למאה ה  

 

 הרציונל:  

 איכות  אתהספר, ייטיבו -רכה שיטתיים, הוגנים ומעוגני ראיות ועדויות המהווים חלק מתרבות ביתתהליכי הע
 ההוראה וישפרו אותה

 
 המשימה:

 מנהליםשל לצורך קידום מקצועי של מורים ומעצבים ומסכמים הערכה  תהליכייתוח פ  
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 יפור ההוראה ובית הספר, לתהליכי ההערכה ולממצאים ספרי בהקשר למשמעות ההערכה כחלק מש-שיח בית

 המצופים 
  בחירת קבוצת המוערכים בכל מסגרת בית ספרית וזיהוי המאפיינים של קבוצה זו 
  הגדרת קשרי מעריך/מוערך במערכת המתוקשבת 

 ת/ראיות בניית תכנית עבודה שנתית להערכת עובדי הוראה: קביעת תאריכי צפייה, עריכת תצפיות, איסוף עדויו 
 מתן משוב והזנת המערכת המתוקשבת בתוצאות 

 הנחייה ועידוד של עובדי ההוראה המוערכים לביצוע הערכה עצמית בתהליך 
 שימוש במרכיבי הערכה במסגרות הפיתוח המקצועילהכשרת מורי המורים והמדריכים לשילוב ו 

 
 

 ימי הכשרה והשתלמויות:
 מגוונות: מעריכים קיימים, מעריכים חדשים במסגרת אוכלוסיות הכשרה במסגרת פיתוח מקצועי ארצי ומחוזי ל

 "אופק חדש"
 בעלי תפקידים  למפקחים, למנהלים ול - מיקוד במכלול המימדים הקשורים לתהליך הערכת עובדי ההוראה

 בהטמעת רפורמת "עוז לתמורה" 
  הכשרה במסגרת פיתוח מקצועי בית ספרי, ליווי מורים, מפקח ומנהליו 

 כשרה במסגרת של אשכולות ו/או חניכה של מנהלים/מפקחים ומנהליםלמידה וה 
  למנהלים על פי בחירה לתהליך הערכת עובדי ההוראה ותהקשורפתיחת מסגרות למידה 
 

 תפקיד המנהל והמפקח: 

  למנהלים מותאמת  הולהכשרתחזוקת הידע ועדכונו  –לסייע בהכשרה מותאמת למנהלים ותיקים  -מפקחים
 )עם המטה בתיאוםחדשים (

  להוביל ולבצע תהליך ההערכה, לקיים דיון במשמעות ההערכה ובממצאי ההערכה 
  לקחת חלק פעיל במפגשי מפקח ומנהליו ובימי עיון בנושא -מנהלים 
  לבנותלנתח וללמוד את ההשתמעויות הנובעות מנתוני תהליכי ההערכה מדי שנה על מנת  -מנהלים ומפקחים 

 ותאמיםממסלולי התפתחות מקצועית 
  

 
 
 
 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/HazonVerazional.htm
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 בקרה והערכה:
    תהליך ההערכה יהיה בסיס לשיפור איכות ההוראה/הניהול ולהגדרת היעדים לתכנית עבודת המנהל/המפקח 

 דוחות סטטוס תקופתיים 
  משתתפים  60 –הכשרה של קבוצת מנהלים חדשים אחת לפחות בכל מחוז 

  אופק חדש"ורמת הערכה במסגרת רפ מפקחים בחינוך העל יסודי בנושא 60הכשרת"  

  ה במקצועות הבריאות "יועצות, עו –הכשרת מפקחים ובעלי תפקידים כמעריכים חדשים לאוכלוסיות ייעודיות 
  מורים  12,000 –הערכת עו"ה 

  יועצות  400 -כ –פיילוט  –הערכת יועצות 
  מנהלים  1100 –הערכת מנהלים 

  סגנים  450 -כ –הערכת סגנים 
  ך עי"סבכפוף להסכמות שיוגדרו עם האגף לחינו –יסודי  הערכת עו"ה בחינוך העל 
 

 קישור לאתר הערכת עובדי הוראה:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HaarachatOvdeyHoraa 

 
 : יש לפנות יםלפרטים נוספ

 מפקחים במחוזותל 

 ל "למנכ המשנה בלשכת ה"עו הערכת לממונה– estyjo@education.gov.il 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 חזרה לתוכן העניינים                              

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HaarachatOvdeyHoraa
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HaarachatOvdeyHoraa
mailto:estyjo@education.gov.il
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 חט"ב - של עובדי הוראה ב"אופק חדש"פיתוח מקצועי 
 

 :ג מטרה

 החברתיים הפערים ולצמצום ובאיכות החינוכית בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום תחתור החינוך מערכת 
 

 : 1ג יעד

 ההוראה איכות ושיפור המורה מעמד חיזוק 
 

 :המשימה
 ההוראה עובדי של מקצועי הכשרה, התמחות ופיתוח  

 
 כללי:

 לצורך קידום בדרגה בהתאם להנחיות הבאות: תורחב הגמישות בנושא הפיתוח המקצועי בשנה"ל הבאה
 ) 120/180/210היקף השעות שירצה ללמוד בכל שנה מתוך סך השעות הנדרשות לקידום (א. עו"ה יוכל לבחור ב

 (כדי לשמור על עקרון הלמידה לאורך החיים) 30 כשמינמום השעות בשנה יעמוד על
        השעות לדרגה הבאה 60שעות מעל המתבקש בדרגה, תעבורנה  60עו"ה למד עד אם  ב.

 שעות  כדי לאפשר בחירה של יותר מנושא אחד 30ג. לעו"ה יוצעו מודולות שונות של 
והמורה תוך  הספר-יחליטו בדיאלוג משותף מנהל בית שבמסגרת הפיתוח המקצועי של המורה על הנושא/התחום ד. 

   הספר ולמדיניות המערכת-ת לצורכי המורה, לצורכי ביתהתייחסו
 

 :הרציונל

  של עובד הוראה שלבי הקריירההתפתחות מקצועית היא פיתוח מתמיד של הידע והמיומנויות המקצועיים לאורך 
7  )Life Long Learning עבודתומ) כחלק מובנה  

 ספריות. התפתחות זו -פריות וחוץ ביתס-ההתפתחות מתרחשת במהלך התפקוד המקצועי, במסגרות פנים בית
 התפקידים, בתחומי הדעת, בתחומי הניהול הפדגוגי ובתחום החינוכי והארגוני  מתרחשת בתוך התפקידים ובין

  :הנחות היסוד הן 
 איכות הוראתו של עו"ה את פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה ישפר את מעמדו ו 
 התלמידים  ו אתות הלמידה שלשיפור תהליכי ההוראה של עו"ה ישפיע על איכ 

 הספר-הרחבת הידע והשבחת הכישורים של המורים ישפיעו במידה רבה על איכות תפקודו של בית 
 בהתאם  םתוא /הומובילתהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה בבית ספרו על  /תמנהל/ת בתי הספר אחראי

ורכיהם המקצועיים של המורים ובהלימה לשלבי צליעדים הבית ספריים, למטרות וללמדיניות משרד החינוך, 
  הקריירה המקצועיים שלהם

 
 ד "תשע ל"על רצף הקריירה בשנה המקצועי הפיתוח הנחיות

 יעשה באמצעות מערכת ממחושבת המכילה את כלל התכניות תוך קיום שיח מקדם בין ין הפיתוח המקצועי ותכנ
  ובראייה תלת שנתיתביה"ס  עובד ההוראה למנהל

 עובד הוראה, מידע אישי על כל דתשע"שנה"ל רכת הממוחשבת מכילה את כלל התכניות לפיתוח מקצועי להמע 
  , השכלה, תעודות, ותק) ומידע על "היסטוריית התכניות לפיתוח מקצועי"ה(דרג

 תהליך מיפוי התכניות לפיתוח מקצועי ע"י עובד ההוראה יחל בחודש אפריל ויסתיים בחודש יוני (מכתב יישלח 
 למנהלים) 

 

 

 

� 
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 מתווה המדיניות  נוסח בלשון זכר אך  מכוון לגברים ונשים כאחד. 
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 התמחות וכניסה להוראה

 השעות. האוניברסיטאות/ לחינוך האקדמיות המכללות באחת המתקיימת התמחות בסדנת ישתתף מתמחה ה"עו .1
 בהוראה      לעיסוק רישיון  ללא עדיין המתמחה זו בשנה שכן, מקצועי לקידום מוכרות אינן ההתמחות בשנת

 חדשים למורים ייעודי בקורס ישתתף) ההתמחות שלאחר בשנה( ראהלהו לכניסתו הראשונה בשנה חדש  ה"עו .2
 והן, מקצועי לקידום מוכרות אלה שעות .אוניברסיטאות/לחינוך האקדמיות המכללות באחת שעות 60 של בהיקף
 קבוצתיים ומפגשים אישי ליווי של שילוב כוללות

 כשמינימום, 1 בדרגה לקידום הנדרשות ותהשע 120 מתוך שנה בכל ללמוד שירצה השעות בהיקף לבחור יוכל ה"עו .3
 הבאה לדרגה השעות תעבורנה, בדרגה המתבקש מעל שעות 60 עד ילמד ה"עואם . 30 על יעמוד בשנה השעות

 
 פיתוח מקצועי

 פיתוח מקצועי בית ספרי 
מה כל שנה. שעות בלבד. ניתן לקיי 30תכנית פיתוח מקצועי לצוות בית הספר (השתלמות בית ספרית) תהיה בהיקף של 

  בנה בהתאם לתכנית הפעילות הבעית ספריתיהתכנית ת
 

 1-6פיתוח מקצועי לעו"ה בדרגות 
השעות הנדרשות לקידום, כשמינימום השעות  180/120צה ללמוד בכל שנה מתוך עו"ה יוכל לבחור בהיקף השעות שיר

   30בשנה יעמוד על 

השעות לדרגה הבאה (להוציא שנת שבתון ולימודים  שעות מעל המתבקש בדרגה, תעבורנה 60עו"ה ילמד עד אם 
 לתואר שני ושלישי, ואפשרות להשלמה במקרים חריגים)

 בכתובת: הנחיות מפורטות לעיון בחוברת ההנחיות באתר אגף א' לפיתוח מקצועי

-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/PitoachMikzoei1

6.htm-6/mitveh1 

 (7-9) גבוהות פיתוח מקצועי לעו"ה בדרגות
 גבוהה ברמה קורתיתבי, וחשיבה מחקרית רפלקטיבית למידה תהליכי במסגרת ילמדו הגבוהות בדרגות הוראה עובדי

  ס"ובביה בכיתה והיישום ההוראה, הלמידה תהליכי של בהקשר

 1בכל דרגה הוא שלוש שנים מתוכן שנתיים במוסד האקדמי ושנה נוספת מתוך תכניות מתווה דרגות משך הלימודים 
 שעות.  210בור מודולרית, ועו"ה רשאי להחליט מתי ילמד והיכן, ובלבד שבתום שלוש שנים יצ אהיהתכנית  .6עד 

 מתכונת הלימודים:

  שעות  30-שעות עיוניות ו 90שעות, מתוכן  150הלימודים במוסד האקדמי יתקיימו במהלך שנתיים בהיקף של
שעות  45שעות לתכנון, חקירה וכתיבה של העבודה הנדרשת. בכל שנה תהיינה  30-ליווי אישי והנחיית עמיתים ו

 עיוןללכתיבה ו שעות 15-שעות ליווי ו 15עיוניות, 
  1-6שעות מתוך מתווה דרגות  60בשנה הנוספת מתוך השלוש (שנתיים ילמד באקדמיה) ילמד עובד ההוראה 

 אום עם מנהל בית ספרויבת
  9-7מתווה המדיניות ורשימת המוסדות האקדמיים לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה ב"אופק חדש" לדרגות 

 מפורט באתר "אופק חדש" של המשרד 
 (חצי דרגה) ילמדו לצורך קידום בדרגה מחצית משעות הפיתוח  8+-ו 6די הוראה הנמצאים בדרגה שבין +עוב

 שעות 105המקצועי הנדרשות, קרי, 
  שעות מעל המתבקש בדרגה, תעבורנה השעות לדרגה הבאה  60עו"ה ילמד עד אם 
 הבאה בכתובת ניתן לעיין במסמכי המדיניות  ובהנחיות : 

 -http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/PitoachMikzoei7

9.htm-9/mediniut7 

 
 
 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/PitoachMikzoei1-6/mitveh1-6.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/PituachMiktzoie/meyda/PitoachMikzoei7-9/mediniut7-9.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/PitoachMikzoei7-9/mediniut7-9.htm
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 מכהנים ראשונים מנהלים סגני
 ":חדש אופק"ב משרתם ולמבנה תפקידם להגדרת המותאמים ולמידה התפתחות כיתהלי במסגרת ילמדו 

 התנסות)  שעות 10 (מתוכן בשנה שעות 70 של בהיקף ילמד לתפקיד או/ו" חדש אופק"ל להצטרפות ראשונה בשנה 
 

 סגני מנהלים שנה שנייה ואילך 

 נסותהת שעות 10 מתוכן( בשנה שעות  40 של בהיקף ילמד ואילך שנייהה בשנה( 
שעות  30-תכנית המיועדת לסגני מנהלים ובשעות בשנה  40בהתאם להנחיות המחוזיות בתכניות לסגני מנהלים, 

 שעות בשנה 70סה"כ  .הכולל תכניות לפיתוח מקצועי בית ספרי 1-6ממתווה דרגות 
  שעות מעל המתבקש בדרגה, תעבורנה השעות לדרגה הבאה 60עו"ה ילמד עד אם 
 כי המדיניות וההנחיות בכתובת הבאה:  ניתן לעיין במסמ 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/SganeyMenahalim 

 
 להרחבה:

 :הבאה בכתובת מקצועי לפיתוח' א אגף באתר וההנחיות המקצועי הפיתוח כניותב, המדינות במסמכי לעיין ניתן

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda 

 

 : לא לפרטים נוספים יש לפנות

 פקחי הפיתוח המקצועי במחוזותמ 
 לעו"ה אגף א' לפתוח מקצועי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/SganeyMenahalim
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/SganeyMenahalim
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda
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 חטיבות עליונות –של עובדי הוראה ב"עוז לתמורה" פיתוח מקצועי 
 

 

 :ג מטרה

 החברתיים הפערים ולצמצום ובאיכות החינוכית בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום תחתור החינוך מערכת 
 

 : 1ג יעד
 ההוראה איכות ושיפור המורה מעמד חיזוק 
 

 :המשימה

 ההוראה עובדי של מקצועי הכשרה, התמחות ופיתוח  
 

 :הרציונל
 של עובד  שלבי הקריירהאורך המיומנויות המקצועיים לשל התפתחות מקצועית היא פיתוח מתמיד של הידע ו

  עבודתומ) כחלק מובנה Life Long Learning(  8הוראה
ספריות. התפתחות זו -ספריות וחוץ בית-ההתפתחות מתרחשת במהלך התפקוד המקצועי במסגרות פנים בית

 ניהתפקידים, בתחומי הדעת, בתחומי הניהול הפדגוגי ובתחום החינוכי והארגו מתרחשת בתוך התפקידים ובין
  :הנחות היסוד הן 

o איכות הוראתו של עו"ה את פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה ישפר את מעמדו ו 
o התלמידים ו אתשיפור תהליכי ההוראה של עו"ה ישפיע על איכות הלמידה של  
o  הספר-איכות תפקודו של ביתהרחבת הידע והשבחת הכישורים של המורים ישפיעו במידה רבה על 

 

  תהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה  של /הומוביל /תבמנהל/ת בתי הספר אחראי משרד החינוך רואה
צורכיהם המקצועיים של המורים ליעדים הבית ספריים, למטרות ולבבית ספרו בהתאם למדיניות משרד החינוך, 
 ובהלימה לשלבי הקריירה המקצועיים שלהם

 
 ד"תשע ל"בשנה המקצועי הפיתוח הנחיות

 קורסים. החינוך במשרד המקצועיות היחידות י"ע שיגובשו מקצועי לפיתוח תכניות על יתבסס עיהמקצו הפיתוח 
 המקצועי הפיתוח מתווה את יהוו אלו

 עשה באמצעות מערכת ממחושבת המכילה את כלל התכניות תוך קיום שיח מקדם בין יין הפיתוח המקצועי ותכנ
 ובראייה תלת שנתיתעובד ההוראה למנהל ביה"ס 

 עובד הוראה, מידע אישי על כל דתשע"שנה"ל כת הממוחשבת מכילה את כלל התכניות לפיתוח מקצועי להמער 
  , השכלה, תעודות, ותק) ומידע על "היסטוריית התכניות לפיתוח מקצועי"ה(דרג

  תהליך מיפוי התכניות לפיתוח מקצועי ע"י עובד ההוראה יחל בחודש אפריל ויסתיים בחודש יוני (מכתב יישלח
 למנהלים) 

 יבצע, שעות 112 עד שהיקפם ים/בקורס שילמד לאחר לשנה אחד מקצועי פיתוח בגמול לזכות יוכל הוראה עובד 
 שעות 28 בת הינה המינימלית מקצועי לפיתוח התכנית יחידת. בקורס סדיר באופן נוכח ויהיה הקורס משימות את

 בדרישות לעמידה בכפוף, הבא ללגמו התחשיב בסך יוכרו 112 של לכפולות מעבר שעות. לפחות
 

� 
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 מכוון לגברים ונשים כאחד. נוסח בלשון זכר אך מתווה המדיניות 
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 פיתוח מקצועי בית ספרי 

 בשנה.  שעות 60 של ס בהיקף"ביה לצוות ספרי בית מקצועי פיתוח תהליכי יתקיימו הוראה תומכות שעות במסגרת
 מתוכן שעות 30 יוכרו גמול לצורך

 
 ים:בשנים הראשונות במהלך הטמעת הרפורמה יושם דגש על פיתוח מקצועי בתחומים הבא 

o מסגרת הטמעת רפורמת "עוז לתמורה"ארגוניים ב-מאפיינים פדגוגיים 
o ה והלמידה במסגרת השעות הפרטניותמאפייני ההורא 
o הספר -רה לתלמיד ובין כל באי ביתהעמקת השיח המשמעותי בין המו 

 
 התמחות וכניסה להוראה 

 וך/ האוניברסיטאות. השעות ישתתף בסדנת התמחות המתקיימת באחת המכללות האקדמיות לחינ מתמחה מורה
 דיין ללא  רישיון לעיסוק בהוראהבשנת ההתמחות אינן מוכרות לקידום מקצועי שכן בשנה זו המתמחה ע

  חדשים למורים ייעודי בקורס ישתתף) ההתמחות שלאחר בשנה(לתפקיד  לכניסתו הראשונה בשנה חדש מורה 
 והן, מקצועי לקידום מוכרות אלה שעות .ברסיטאותלחינוך/אוני האקדמיות שעות באחת המכללות 56בהיקף של 

 קבוצתיים ומפגשים אישי ליווי של שילוב כוללות
 

 בעלי תפקידים 
 בפועל התפקיד ביצוע במהלך ולמידה לתפקיד הכניסה טרם הכשרה יכלול תפקידים לבעלי המקצועי הפיתוח 
 ידי על שייקבע ד) בהתאם למתווהתפקידים (טרם תפקי בעלי להכשרת קורסים משנת תשע"ג ואילך יתקיימו 

  החינוך במשרד הפדגוגיות היחידות
 הכשרה של סיום תעודת בסיס על ס"בביה תפקיד בעל ה יהיה מינוי"משנה"ל תשע 
  מסמך המדיניות של פיתוח מקצועי לבעלי תפקידים וההנחיות ליישום הכולל את המוסדות המבצעים מפורסם

 באתר האגף בכתובת:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/oz/tafkidim.htm 

 

 להרחבה:
 ביחס מידע למצוא ניתן ,יסודי-על לחינוך האגף באתר המפורסם") תלקיט(" והמורה המנהל לעבודת במדריך 

 בכללותו המקצועי הפיתוח ולתהליך ההוראה תומכות השעות למאפיינים של
 

 :לא לפרטים נוספים יש לפנות
 מפקחי הפיתוח המקצועי במחוזות 
 מקצועי לפיתוח' א אגף    
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/oz/tafkidim.htm
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  ספר-של מנהלי בתי פיתוח מקצועי
 
 :ג טרהמ

 החברתיים הפערים ולצמצום ובאיכות החינוכית בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום תחתור החינוך מערכת 
 

 : 1ג יעד
 ההוראה איכות ושיפור המורה והמנהל מעמד חיזוק 
 

 :כללי

 שעות בכל שנה 70ועית בהיקף של התפתחות מקצלמנהל בית ספר ב"אופק חדש"  נדרש ללמידה ו 
  נהל בשני תהליכים במקביל:לשם כך ישתתף המ

o  כמסגרת חובהשעות  30תהליך אחד של "המפקח ומנהליו" בהיקף של 
o  כנית ארצית תכנית מחוזית או ת –של מנהל בית הספר  הלבחירשעות נתון  40התהליך השני בהיקף של

 למנהלים ב"אבני ראשה"
 לים הדרכה אישית, מחויבים בתהליך יש לציין כי מנהלים בראשית דרכם (שנה ראשונה או שניה בתפקיד) המקב

 שעות, בנוסף להדרכה אישית 40של  קבוצתי
 

 מסגרות התפתחות ולמידה:

  שעות( 30)המפקח ומנהליו 
במסגרת זו שהיא כאמור חובה על המנהלים, יילמדו נושאים הקשורים לרפורמות הנוהגות במשרד החינוך וכן 

 שרדבהלימה ליעדי המנושאים על סדר היום של המחוז, 
 

 שעות( 40) תכניות בחירה מחוזיות 
לבחירת המנהלים יוצעו במחוזות נושאים שהנהלת המחוז החליטה להציב על סדר היום לשם פיתוח מקצועי של 

וההרשמה להם תיעשה  ,עובדי ההוראה והמנהלים. הנושאים יפורסמו על ידי המפקחים על הפיתוח המקצועי
 רל ידי מנהל/ת בית הספבמסגרת המחוז, ע

 
 ( "40תכניות בחירה ארציות ב"אבני ראשה )שעות 

כני הליבה ובת ויעסקושיפורסמו באתר של מכון "אבני ראשה", יתקיימו ברחבי הארץ  4X4התכניות הארציות של 
ניהולו ופיתוחו המקצועי, קהילה מקצועית  ,בהלימה לתפיסת תפקיד מנהל בית ספר: הוראה ולמידה, הנהגת צוות

 ג הביניים, התמקדות ביחיד, ניהול מבוסס נתונים.לומדת, פיתוח דר
 ל ידי המנהל/ת דרך האתר של המכוןההרשמה לתכניות תיעשה ע

 
כגון: מדריכים אישיים, מנהלים קולטים, מנהיגים  ,לקראת תפקידיםכמו כן יתקיימו תכניות ארציות למנהלים 

 ותשע 40גם הן בהיקף של  –מערכתיים 
 

 ,שעות בשנה המיועדת למנהלים משנתם הרביעית בתפקיד 112בהיקף של  רות""צמבנוסף תוצע גם תכנית 
 ים בהובלת שינוי ושיפור בית ספרילסייע למנהלים להתמודד עם אתגרים מורכבמכוונת ה
 

 :הערות 
o שנים (באותה דרגה) 3-שעות תוכר למנהל רק פעם ב 30בהיקף של  תכנית פיתוח מקצועי בבית ספר 
o רלוונטיים נדרש אישור של המפקח על הפיתוח המקצועי במחוז. לימודים אלו  אר שלישיללימודי תואר שני ותו

 ם ורק עם הצגת תעודת זכאות לתוארשעות (לשנתיים) בתום הלימודי 140יוכרו לגמול בהיקף של 

 
 

  
 חזרה לתוכן העניינים 
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  בחטיבות הביניים "אופק חדש"
 

 רה ג:מט

  ה המשתנים של מדינת ישראלצורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה יותר, תשרת את צורכי הפרט ואת 
 

 :2ג יעד
 הטמעת שינויים פדגוגיים וארגוניים 
  לשינוי הפרופסיה ומעמד המורה, להעצמת מנהל  "אופק חדש"מימוש הפוטנציאל הפדגוגי והארגוני של רפורמת

למידה ובתפקוד בית הספר כארגון לשם צמצום פערים ושיפור -הוראה-בתהליכי חינוךביה"ס ולשינוי מעמיק 
 הישגי התלמידים, תפקודם, תחושותיהם ורווחתם

 
 המשימות:

 שגי מערכת החינוך בחט"ב והעצמת מעמדם של עובדי ההוראה ובעלי תפקידיםיקידום ה 
  מורה, הערכת עובדי ההוראה, סגני המנהלים : זמן תלמיד, זמן "אופק חדש"יצירת סינרגיה בין ארבעת רכיבי

 והמנהלים ופיתוח מקצועי
  קיימות שתי רפורמות  םבהבבתי ספר שש שנתיים  "עוז לתמורה"ל "אופק חדש"יצירת חיבורים וקשר בין

 שמירה על רצף חינוכי שש שנתי ל
 
 

 האוכלוסייה:
  ד ל"אופק חדש"מצטרפות בתשע"חדשות התיקות שהצטרפו בעבר ו(וכל חטיבות הביניים( 

 
 תפקידי מנהל בית הספר:

  המתמקד בהיבטים הפדגוגיים והמציג הנחיות  "אופק חדש"יישום הוראות חוזר המנהל הכללי המשולב בנושא
 להפעלת השעות הפרטניות ושעות השהייה בחטיבות הביניים 

  בשיתוף צוות ביה"ס וההורים "אופק חדש"עדכון החזון הבית ספרי לאור 
  כלים שלובים" שפותח באגף לחינוך על יסודיאוגדן באמצעות יך הטמעה של הרפורמה תהלביצוע" 
 מקצועית של הצוות  פיתוחהפעלת מסגרות ל 

  "קידום תפקוד הכיתה ובית הספר כקהילת לומדים תוך מימוש ההזדמנויות שבמשאב "השעות הפרטניות 
 ם שנרכשו במסגרת הפיתוח המקצועי, צוותים פיתוח תרבות ארגונית משתפת ומתכללת: חדר מורים משתף בתכני

 השוקדים על בניית תכניות עבודה ומערכים משותפים ועוד 
 "בניית מתווה לשימוש מיטבי בשעות השהייה, ובעיקר ל"שעות המנהל 
 

 הפעולות ברמת בית הספר: 

  תוך הבניית רגוניים אילוצים אלותכנון וניהול משאב הזמן שהתווסף לביה"ס והטמעתו בהלימה לצרכים פדגוגיים
 "פדגוגיה אחרת":

 שעות פרטניות
o איתור צרכים בית ספריים ומיפויים 
o ארגון הלמידה הפרטנית 
o שיבוץ מורים 
o תכנון הלימודים 
o עיצוב סביבה לימודית 
o מעקב, בקרה והערכה 

 שעות שהייה
o םיאיתור צרכים בית ספריים ומיפוי 
o הבניית פורומים לעבודת צוות 
o ית של כל מורה בניהול זמן עצמי בהיבט הארגוני והפדגוגיתכנון הפעילות המקצוע 
o (מורים/תלמידים/הורים) תכנון הפעילות המקצועית של כל מורה מול גורמים שותפים 
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o בניית מנגנונים להערכת ניצול יעיל של שעות השהייה 
 יסודי ומצוי באתר  הערה: תיאור מפורט של הנ"ל ניתן למצוא באוגדן "כלים שלובים" שפותח באגף לחינוך על

 האגף 
  ,תכנון הפיתוח המקצועי של כל אחד מעובדי ההוראה בשיתוף כל אחד מהם וכן פיתוח מקצועי בית ספרי

 עובדי ההוראה צורכילביה"ס ו צורכיבהתייחס ל
  ביצוע תהליכי הערכה בהלימה לנוהל שנקבע ותוך שימוש בכלי ההערכה האחידים שנוסחו 

  תוך הטמעת תהליך ההערכת מורים בחט"ב מלאה להערכה של הראמ"הגיוס באי ביה"ס להיענות 
 

 הפעולות ברמה מערכתית:
  בהיבט הפדגוגי: 

  פדגוגיה אחרת למורים בשעה הפרטנית והטמעת מתן כלים 

 שיח משמעותי העמקת הדיאלוג בין באי ביה"ס באמצעות קיום  ,כלים נוספיםפיתוח שימוש בכלים קיימים ו
 תלמיד לקידום תפקוד התלמידים בתחום האישי, הלימודי והחברתי-חנךמ-ואכפתי בין מורה

 מתן מענה לשונות בין התלמידים 
  צמצום פערים לימודיים בין התלמידיםניצול מבנים, כלים, שגרות, תכניות ובניית חדשים לצורך 
  ת האלימות, הגברת שיפור האקלים הבית ספרי, הפחתניצול מבנים, כלים, שגרות, תכניות ובניית חדשים לצורך

 של כל באי ביה"ס תחושת המוגנות והשייכות
 קידום יעד ההכלה  

 בהיבט הארגוני: 

  בניית מערכת שעות מיטבית 
  שעות השהייהמתן כלים לניהול זמן, לניצול מיטבי של 
  פיתוח תהליכי למידה ארגונית ועבודת צוות  
  ניצול אפקטיבי ויעיל של המשאבים העומדים לרשות ביה"ס 

 בהיבט הניהולי: 
  פיתוח המקצועי שלהם ה לעהעצמת מעמדו של המנהל בהיבטים של הערכת המנהל את מוריו ולקיחת אחריות 

 חיזוק הקשר האישי והמקצועי בין המנהל למורים, חיזוק הסמכות והאוטונומיה של המנהל 
 הבניית תפקידיהם של סגני המנהל הראשון ורכזי השכבות כמנהלי תחומים  

  יעד ההכלהקידום 
 

 הגמישות:מרחב 
 טפת לגמישות רבה בכל תחום, כמעטלרפורמה עקרונות קשיחים המהווים מע 

 
 מדדים ברמת בית הספר: 

  אופק חדש"קיים חזון בית הספר המשקף את ערכי בכל בתי הספר" 
  קיימת הלימה בין החזון לבין תכניות הפעילות למימושו בכל בתי הספר 
  השונים שנבדקו במיצ"ב, באח"מקיים שיפור עקבי במדדים 
  קיימת התקדמות בהישגי התלמידים ובתפקודם 
 סקרים שמועברים להורים, למורים בקיימת שביעות רצון כללית מבית הספר שבאה לידי ביטוי בשאלונים ו

 ולתלמידים
 תלמיד לאור השעות הפרטניות -הורה-קיים שיפור עקבי בתחושת השייכות ובקשרי מורה 
  מימוש עצמי מקצועיבסיפוק בעבודה והבתחושת קיימת עלייה 
  המורים משתתפים במסגרות לפיתוח מקצועי כל 
  מתפתחת תרבות ארגונית של שיתוף חדר המורים בנלמד במסגרות הפיתוח המקצועי וכן של "מורים מלמדים

 מורים"
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 עדכונים:
 אם -בנושא מורה

 יש לעקוב אחר פרסומים בחוזר מנכ"ל 
 טניות בנושא השעות הפר

 חברתי ואינן באות במקום השעות שבמסגרת הליבה. -חינוכי-השעות הפרטניות הן תוספת של משאב לימודי
 השעות הפרטניות יתקיימו כשעות אורך תוספתיות במהלך יום הלימודים 

  השעות הפרטניות יוקדשו לקידום הישגי התלמידים (החלשים, הבינוניים והמצטיינים), תפקודם ורווחתם
דית והחברתית. כדי ליצור למידת עמיתים נאותה על הרכב הקבוצות להיות מגוון מבחינה לימודית הלימו

ידי מחנכי הכיתות -וחברתית באופן שימנע תיוג. השעות הפרטניות המוקצות לשיח אישי/קבוצתי תונחינה על
 היסוד ועל ידי כלל המורים בחטה"בבכיתות 

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:  

 למפקחים במחוזותלרפרנטים ו 

  לחינוך על יסודי    א' לאגףhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/highschool/default.htm 
  אופק חדש"למתאמת פעולות המינהל הפדגוגי וממונה על" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  חזרה לתוכן העניינים 
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 עוז לתמורה 
 

 מטרה ג:
  ה המשתנים של מדינת ישראלצורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה יותר, תשרת את צורכי הפרט ואת 
 

 :2ג יעד

 הטמעת שינויים פדגוגיים וארגוניים 
o העצמת תפקידו של מנהל בית הספר כמנהיג פדגוגי 
o עוז דה ותהליכים ארגוניים בביה"ס בהתאם למדיניות הפדגוגית של רפורמת למי-הוראה-שינוי בתהליכי חינוך"

  לתמורה"
o שיפור ההישגים הלימודיים 
o  חיזוק מעמד המורה ושיפור איכות ההוראה 
o  שיפור האקלים הבית ספרי 
o שיפור תחושת הרווחה של התלמידים ותפקודם 

 
 המשימות: 

 ובעלי התפקידיםההוראה  ישל עובד ם שלמת מעמדקידום הישגי מערכת החינוך בחטיבה העליונה והעצ 
  שעות פרטניות, שעות תומכות הוראה, זמן תלמיד, זמן מורה, פיתוח "עוז לתמורה"יצירת סינרגיה בין רכיבי :

 מקצועי של הצוות והערכת עובדי הוראה 
 בבית ספר בו מיושמות שתי רפורמותעל רצף חינוכי שש שנתי  שמירה   

 
 האוכלוסייה:

 ביישום חלקי וביישום מלא "עוז לתמורה"שהצטרפו לרפורמת ות עליונות חטיב 
 

 הפעולות ברמת בית הספר:
 "ויצירת רצף  תכנון וניהול משאב הזמן שהתווסף לביה"ס בהלימה לצרכים פדגוגיים תוך הבניית "פדגוגיה אחרת

 חינוכי במוסדות השש שנתיים
 שעות פרטניות

o איתור צרכים בית ספריים ומיפויים 
o ארגון הלמידה הפרטנית 
o שיבוץ מורים 
o תכנון הלימודים 
o עיצוב סביבה לימודית 
o מעקב, בקרה והערכה 

 שעות תומכות הוראה
o םיאיתור צרכים בית ספריים ומיפוי 
o הבניית פורומים לעבודת צוות 
o תכנון הפעילות המקצועית של כל מורה בניהול זמן עצמי בהיבט הארגוני והפדגוגי 
o תלמידים/הורים)מורים/עית של כל מורה מול גורמים שותפים (תכנון הפעילות המקצו 
o בניית מנגנונים להערכת ניצול יעיל של שעות תומכות ההוראה 

 
  "מדריך לעבודת המנהל  –ובתלקיט גרסה ב' הערה: תיאור מפורט של הנ"ל ניתן למצוא באוגדן "כלים שלובים

 אוחבבאתר האגף  יםומצוי חינוך על יסודיא' באגף  ושפותח "עוז לתמורה"והמורה ב
  ,תיכנון הפיתוח המקצועי של כל אחד מעובדי ההוראה בשיתוף כל אחד מהם וכן פיתוח מקצועי בית ספרי

 עובדי ההוראה צורכיביה"ס ו צורכיבהתייחס ל
  ביצוע תהליכי הערכה בהלימה לנוהל שנקבע ותוך שימוש בכלי ההערכה האחידים שנוסחו 
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 ת:הפעולות ברמה מערכתי
  בהיבט הפדגוגי: 

o  מתן כלים לפדגוגיה אחרת למורים בשעה הפרטנית 
o תלמיד -מחנך-שימוש בכלים קיימים ופיתוח כלים נוספים להעמקת השיח המשמעותי והאכפתי בין מורה

 לקידום תפקוד התלמידים בתחום האישי, הלימודי והחברתי
o צום פערים לימודיים בין התלמידיםניצול מבנים, כלים, שגרות, תכניות ובניית חדשים לצורך צמ 
o  קידום יעד ההכלה 
o מתן מענה לשונות בין התלמידים 
o צמצום פערים לימודיים בין בתי הספר 
o  ניצול מבנים, כלים, שגרות, תכניות ובניית חדשים לצורך שיפור האקלים הבית ספרי, הפחתת האלימות, הגברת

 תחושת המוגנות והשייכות של כל באי ביה"ס
 

 ארגוני: בהיבט ה
o בניית מערכת שעות מיטבית 
o מתן כלים לניהול זמן, לניצול מיטבי של השעות תומכות ההוראה 
o  פיתוח תהליכי למידה ארגונית ועבודת צוות  
o  ניצול אפקטיבי ויעיל של המשאבים העומדים לרשות ביה"ס 

 
 בהיבט הניהולי: 

o מולם ולקיחת אחריות לפיתוח המקצועי העצמת מעמדו של המנהל בהיבטים של הערכת המנהל את מוריו, תג
 שלהם 

o  חיזוק הקשר האישי והמקצועי בין המנהל למורים, חיזוק הסמכות והאוטונומיה של המנהל 
o  העצמת תפקידיהם הפדגוגיים של רכזי המקצועות ורכזי השכבות כמנהלי תחומים 
o קידום יעד ההכלה 

 
 הגמישות:מרחב 

  תחומים שוניםלגמישות רבה ב המהווים מעטפת אחידיםלרפורמה עקרונות 
 :הלדוגמ
o קביעת דגשים פדגוגיים בהטמעת הרפורמה 
o תכנון וביצוע הפיתוח המקצועי של חדר המורים, הצוותים המקצועיים והמורים, בשיתוף איתם 
o בחירת הנושאים והתלמידים לשעה הפרטנית 

 
 : המנהל באחריות

 :ונטיים ובהםהרלו ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
   עוז לתמורה"למידת הרפורמה על כל היבטיה ושליטה בהסכם ובמגוון השאלות שעלו והתשובות שניתנו באתר"  

 שב"אוח" 
 עוז לתמורה"ייחוד משבצות זמן ומקום פיזי למפגשים עם המדריך ל"  
 :ניהול יישום הרפורמה בבית הספר 

o טמעת הרפורמה: הבנתה והבנת התפיסה הפדגוגית טיפול בקשיים של המורים בהתמודדות יומיומית עם ה
 שמאחוריה, הבנת הצד הכלכלי והתמודדות עם התנגדויות 

o  בשיתוף צוות ביה"ס וההורים "עוז לתמורה"עדכון החזון הבית ספרי לאור המטרות, היעדים והעקרונות של 
o עדכון תכנית העבודה הבית ספרית 
o וע מינוייםעריכת בחינה מחודשת של בעלי התפקידים וביצ 
o  'מדריך לעבודת המנהל  –ביצוע תהליך הטמעה של הרפורמה באמצעות אוגדן "כלים שלובים" ותלקיט גרסה ב

 , שפותחו באגף לחינוך על יסודי"עוז לתמורה"והמורה ב
 :מתן הנחיות ובדיקת יישומן בפעולות הבאות 

o ות הפרונטאליות, השעות הפרטניות, בניית מערכת שעות בית ספרית ואישית לכל מורה הכוללת בתוכה את השע
 והשעות תומכות ההוראה  (לרבות שעות תפקיד, ישיבות צוותים ושעות לשיחות אישיות) 

o  בניית מערכת שעות אישית לכל תלמיד הכוללת שעות פרטניות 
o  תכנון השעות הפרטניות בהתאם לאבני הדרך שבמדריך לעבודת המנהל והמורה (התלקיט גרסה ב') ולאוגדן

 לים שלובים" שפותחו באגף לחינוך על יסודי "כ
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  תכנון הפיתוח המקצועי של המורים בנושא פדגוגיה ודידקטיקה אחרת בשעות הפרטניות ומתן מענה רגשי

 ערכי: -וחברתי
o בניית תכנית לפיתוח מקצועי של חדר המורים 
o  בניית תכנית לפיתוח מקצועי של כל מורה בשיתוף אתו 
o של בעלי תפקידים תכנון הפיתוח המקצועי 
o  הערכת צוות המורים 
o  "קידום תפקוד הכיתה ובית הספר כקהילת לומדים תוך מימוש ההזדמנויות שבמשאב "השעות הפרטניות 
o  ,פיתוח תרבות ארגונית משתפת ומתכללת: חדר מורים משתף בתכנים שנרכשו במסגרת הפיתוח המקצועי

 משותפים ועוד צוותים השוקדים על בניית תכניות עבודה ומערכים 
  בבית ספרו  "עוז לתמורה"מעקב ובקרה אחר התקדמות יישום הרפורמה 
   (הבניית התנהגות באמצעות דוגמה אישית) מודלינג לצוות ביה"ס 

                  
 הכשרה ופיתוח מקצועי: 

  מילוי התפקיד הכשרה למלא את תפקידם לפני הכניסה לתפקיד והמשך הפיתוח המקצועי בזמן  -לבעלי תפקידים 
   :כלל עובדי ההוראה יתפתחו מקצועית 

o  שעתיים בשבוע יוקדשו ללמידה בין כותלי בית הספר  –במסגרת השעות תומכות ההוראה 
o  במסגרת הזמן הפנוי 
  בשני המקרים יתקיים הפיתוח המקצועי בהלימה למתווה שייקבע ע"י היחידות הפדגוגיות במשרה"ח, במוסדות

 י המל"ג, ובמרכזי פסג"ה ובאישור מנהל ביה"ס ומשרד החינוך אקדמיים המוכרים ע"
 

 הדרכה: 
  הדרכה שוטפת  תינתן למנהלים ולמורים על ידי מדריכים ייעודיים שיפעלו בכל מחוז 

  "תינתן עם הכניסה לרפורמה בכל הקשור להתארגנות ולתנאי העבודה והשכר     -הדרכה ע"י "מטעימים 
  במחוזות ילוו את המדריכים ואת ה"מטמיעים"  "עוז לתמורה"הכוללים והרפרנטים להמפקחים  -בתי הספר ליווי

 בעבודתם עם המנהלים ועם הצוותים החינוכיים 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:

  קיום תהליכי למידה, הערכה ובקרה הכוללים מיפוי המצב, צפייה בשיעור, דיאלוג, משוב והערכה 
 ות במימוש המשימה בהתאם למדדים שהוגדרו קיום תהליכי הערכה לבדיקת ההתקדמ 

 גיוס באי ביה"ס להיענות מלאה להערכה של הראמ"ה 
 

 הערכת מורים ובעלי תפקידים

 היערכות לתהליך הערכת מורים ובעלי תפקידים 
 קיום למידה בית ספרית בנושא 

 שיח עם המורים ובעלי התפקידים הנדרשים להערכה בתשע"ד 
 

  כיוונים למדדים אפשריים:

  ספר שהצטרפו לרפורמה ביישום מלא או ביישום חלקי בתי מספר 
  פועלים על פי ההנחיותהבתי הספר מספר 
  איתרו פתרונות שמיקדו את הקשיים בהפעלת התכנית, בתי הספר מספר 
 ב'-מספר בתי הספר שאחוז הזכאות לבגרות עלה בהם, כמו כן עלה אחוז זכאי א' ו 
  שעות לכלל צוות המורים 30עי בית ספרי של לפחות קיימו פיתוח מקצושבתי הספר מספר 

 תוצאות שאלון אח"מ היו טובות יותר משנה קודמתשהספר  מספר בתי 
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 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
 ובנושאי פעילות מגוונים באיזו מידה מאופיינת השעה הפרטנית בדידקטיקה מגוונת ? 

  שמעותי בין מורה לתלמידבשיח מבאיזו מידה מאופיינת השעה הפרטנית ? 
 למידה בשעה הפרטנית? –באיזו מידה ניתן לקבוע מדדי הצלחה להוראה 

 ?באיזו מידה תרמה הרפורמה לביצוע תהליכי מיפוי קפדניים? מהם התהליכים 

 ?באיזו מידה תרמה הרפורמה לניצול יעיל של משאב הזמן 
 ימות?באיזו מידה תרמה הרפורמה למזעור בעיות משמעת ואירועי אל 

 ?באיזו מידה תרמה הרפורמה לתחושת ערך ומסוגלות אצל המורים 
 ?באיזו מידה תרמה הרפורמה להתמקצעות המורים 

 ?באיזו מידה תרמה הרפורמה לגיוס מורים לקבל עליהם תפקידים 
 ?באיזו מידה תרמה הרפורמה להעצמת מנהל בית הספר 

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:  

  חינוך על יסודי א' לאגףhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/highschool/default.htm  

  עוז לתמורה"לממונה על יישום"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לתוכן העניינים חזרה 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/highschool/default.htm
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  מנהיגותלחינוך אישי לצמיחה ו -חאלו"ם 
 

 
 מטרה ג:

  ה המשתנים של מדינת ישראלצורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה יותר, תשרת את צורכי הפרט ואת 
 

 :2ג יעד

 הטמעת שינויים פדגוגיים וארגוניים 
 לפיתוח אחריות כוללת לכל תלמיד ושל הספר בית באי כל בין המשמעותי השיח להעמקתתפעל  החינוך מערכת ,

 לקידום יעדים אישיים וחברתיים מנהיגותבתחום הלימודי, החברתי והאישי ולטיפוח יכולת  לצמיחהכל תלמיד, 
 

 המשימה:

 עד תשע"ב) "אופק חדש"(שהצטרפו ל "אופק חדש"הביניים שב חטיבות של ח'-ז' בכיתות "חאלו"ם "הטמעת  
  "חאלו"ם"לבבתי ספר שהצטרפו 

 
 האוכלוסייה:

 'בכל המגזרים "אופק חדש"ח' בחטה"ב ברפורמת -כיתות ז 
 

 :לפעולה כיוונים אפשריים

  יעדיה ודרכי הפעלתה "חאלו"ם"לימוד עקרונות , 

 כזי שכבה, עומד המנהל ושותפים בו, בין היתר, ר םשבראשצוות מוביל לתכנית או  המשך פעילות ועדת היגוי
 יועצים, רכז חינוך חברתי וממונה על הפדגוגיה

 בניית קבוצות שיח בהלימה למאפייני בית הספר 

  בשיבוץ חינוכאים מתאימים לעבודהco- - מינוי חינוכאי לכל קבוצת שיח 
  בהלימה לתכנית הליבה של מינהל  "חאלו"ם"שילוב התכנים הייחודיים ל –למידה במעגלי השיח  -תכנון הוראה

 חברה ונוער ושל תכנית כישורי חיים של שפ"י
 הסדרת שגרות בית ספריות לקיום מעגלי השיח, השיחות הקבוצתיות, השיחות האישיות 

 הסדרת שגרות בית ספריות לפיתוח מקצועי לחינוכאים ולשאר בעלי התפקיד בביה"ס 

 שיח שונים נותן בידיהם כלים להתמודדות עם מצביהפיתוח מנגנון המעצים את החינוכאים ו 
 בקרה והערכה שוטפת של מעגלי השיח 

  חאלו"ם"עידוד הצטרפות רכזי שכבות למערך הפיתוח המקצועי של" 
  לכלל צוות ההוראה וסגל בית הספר "חאלו"ם"הנגשת 

 יידוע ההורים בתכנים ושיתופם בתהליכים השונים 
  'בניית חלופות אפשריות לשכבת כיתות ט 

  כל יום הלימודים  לאורך "חאלו"ם"שילוב עקרונות 
  חאלו"ם"שיתוף פעולה עם הראמ"ה לצורך המשך הערכת" 

 חאלו"ם"בניית שילובים ושותפויות עם תכניות נוספות הנושקות ל" 

 
 (מותנה באישור תקציבי) שעות הוראה בתחום:

  ק חדש""אופטה"ב בח' בח-תלמידים בקבוצה) לאורך כל שנה"ל בכיתות ז' 20שעתיים בשבוע לכל קבוצת שיח (עד 
 "חאלו"ם"שהצטרפו ל

 שרד החינוך מוקצים לבתי הספר ע"י מ "חאלו"ם"שמת את ישעות תוספתיות וגמול חינוך נוסף לכל כיתה המי
 "חאלו"ם"בהתאם להנחיות 
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 הגמישות:מרחב 
 פעילות ועדת היגוי/צוות מוביל לתכנית 

 בניית קבוצות שיח בהלימה למאפייני בית הספר 
 כיתות תוך בחירה בדגמים שוניםשיבוץ חינוכאים ב 

  במקביל לתכנית הליבה של מינהל "חאלו"ם" שילוב התכנים הייחודיים ל –למידה במעגלי השיח  -תכנון הוראה
 חברה ונוער ושל תכנית כישורי חיים של שפ"י

 הסדרת שגרות בית ספריות לקיום מעגלי השיח, השיחות הקבוצתיות, השיחות האישיות 

  ספריות לפיתוח מקצועי לחינוכאים ולשאר בעלי התפקיד בביה"סהסדרת שגרות בית 
  המעצים את החינוכאים ונותן בידיהם כלים להתמודדות עם מצבי שיח שונים ביוזמת בתי הספר פיתוח מנגנון- 

 והמסוגלות האחריות תחושת חיזוק
  בעיות בפתרון יצירתיות -ביצוע תהליכי בקרה והערכה של מעגלי השיח 
 פות רכזי שכבות למערך הפיתוח המקצועי של חאלו"םעידוד הצטר 

  'יוזמות פיתוח -בניית חלופות אפשריות לשכבת כיתות ט 

  לאורך כל יום הלימודים "חאלו"ם" שילוב עקרונות 
  מענה לתת הספר בית של היכולת הרחבת -"חאלו"ם" בניית שילובים ושותפויות עם תכניות נוספות הנושקות ל 

  ולצורכיהם יםהתלמיד בין לשונות
 

  פיתוח מקצועי:

 ונוער חברה ומינהל י"שפ בשיתוף "ם"חאלו" מדריכי באמצעות הכשרתו את לקבל ימשיך ס"ביה צוות 
 מנהלים סגנילו שכבות לרכזי מקצועי פיתוח קורסי יוצעו 

 ה"פסג במרכזי "ם"חאלו"ל מקצועי פיתוח קורסי יוצעו 
 צוות ולאנשי למנהלים עיון ימי יתקיימו  

 
 : רכההד
 המדריךבין המתואם ומוסכם בין הנהלת ביה"ס ל ח זמניםההדרכה תתבצע על פי לו/  
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  והנחלתו כמרכיב המרכזי בתרבות הבית ספרית"חאלו"ם" הובלת 

גישה מונחית יחסים שבבסיסה עומד מורים ופיצול כיתות, אלא אינו רק שינוי טכני של הקצאת "חאלו"ם" ש הבנה
   caring-הרעיון 

 תפיסת עולם הומניסטית המכוונת אנשים והמאמינה בתהליכי צמיחתם הובלת 
 לו"םאח"להחזון והמטרות של בית הספר  התאמת" 
 הספר באמצעות נתיבי פעולה וזרועות ביצוע בבית הפעלתםוהמאפיינים המאפשרים הצלחה  הבנתם 
 

 הגדרת התפקיד:
 יעדיו, עקרונות הפעלתו בביה"ס (מהמחוז/מהמפקח) מטרתו, , "לו"םאח"בתהליכי  התעדכנות 

  לו"םאח"של  לימי עיוןהגעה" 
 להנחיית החינוכאים וליידוע /רכז שכבהביצוע תיאום ציפיות עם מדריך/מפקח/יועץ בכיר/רכז חינוך חברתי ,

 המורים המקצועיים וההורים
 בצות זמן ומקום פיזי למפגשים של המדריך עם המנהל, עם הצוות המוביל ועם צוות חינוכאים ביחד ייחוד מש

 ובנפרד
  ,מאתגריםתמיכה בלהכשרת הלבבות ולגיוס צוות החינוכאים וצוות בית הספר כולו לתהליך  

 ו ולחינוכו אחריות להכשרת צוות החינוכאים לתפיסה שכל תלמיד הוא אדם שלם שיש לדאוג לשלומו, לטיפוח
 בהתאם
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  תוך פיתוח תהליכי ליווי ותמיכה בקידום היעדים האישיים של ילדיהם"חאלו"ם" שיתוף ההורים במטרות 
  לתכניות אחרות הפועלות בביה"ס"חאלו"ם" תכלול 

  בביה"ס:"חאלו"ם" פיתוח מערך ארגוני ומסגרות פעולה התומכים ביישום 
o שונים שיבוץ חינוכאים בכיתות תוך בחירה בדגמים 
o מיסוד מערכת שעות במסגרתה ניתן יהיה לקדם תהליכי הדרכה למורי בית הספר 
o  בשכבות ז' וח'"חאלו"ם" הקצאת מוביל 
o  הקמת ועדת היגוי/מפגשי צוות מוביל המיועדים לליווי חאלו"ם. הצוות בהנהגת מנהל ביה"ס ייפגש שלוש

 פעמים בשנה לפחות
o לכלל המורים בישיבות פדגוגיות בניית מסגרת למידה לפיתוח מקצועי בנושא 
o חאלו"ם"קיום מפגשי מערך משוב ובקרה על איכות תהליכי ההדרכה, ההוראה, ההפעלה והשינוי ב 
   ממפגשי השיח אל השעות הפרטניות ואל כל השיעורים בתחומי הדעת השונים ואל  "חאלו"ם" הרחבת מאפייני

  "חאלו"ם"חיי בית הספר בכל בתי הספר שמפעילים 
 לינג" לצוות בית הספר (הבניית התנהגות באמצעות דוגמה אישית)"מוד 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:
  לו"םאח"מילוי שאלון מיפוי על ידי המנהלים בעזרת מדריכי" 
 בבתי הספרשל נציגי המטה, המחוז, עמיתים ביקורים היענות ל 
 ע"י הראמ"השתתבתע  איכותנית וכמותנית הערכהשיתוף פעולה ל 

 
  למדדים אפשריים: כיוונים

 לו"םאח" פועלים על פימתמידים וההספר  תימספר ב" 
  ואיתרו פתרונות "חאלו"ם" מיקדו את הקשיים בהפעלת שבתי הספר מספר 
  הושם דגש על שילוב בין הנושאים הרגשיים, החברתיים והלימודיים ונעשות פעולות בהם בתי הספר מספר

 לקידום הנושא
  לו"םאח"להמורים (במיוחד מורים מקצועיים שאינם מחנכים) חשוף בתי ספר בהם כל צוות מספר" 

  הפועלים ברוחהמורים (במיוחד מורים מקצועיים שאינם מחנכים)  ה במספריחלה עליבתי ספר בהם מספר 
 "לו"םאח"
 בתי הספר בהם כל השותפים מקבלים תמיכה מסוג כלשהו    מספר 
  ות כוחות פנימייםבאמצע"חאלו"ם" נערכים להפעלת הספר בתי מספר 

  לו"םאח"הצטרפו לפיתוח מקצועי בנושא ש בבתי הספר שכבותה רכזיממספר" 
  ניתן למצוא שיפור בתוצאות המיצב על חלקיו השוניםבהם בתי הספר מספר  
 

 :נקודות מוצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו  

  ההתמדה של תלמידים? להפחתת מקרי האלימות בביה"ס ולעלייה ביכולת"חאלו"ם" באיזו מידה תרם 
  תלמידים מאתגרים? לקידום"חאלו"ם" באיזו מידה תרם 

  לתחושת מסוגלות גבוהה יותר בקרב מורים ותלמידים?"חאלו"ם" באיזו מידה תרם 
  תלמידים ותרם לזיהוי תחומי מצוינות?זיהוי פוטנציאל של "חאלו"ם" באיזו מידה אפשר 

  חברתית של התלמידים בביה"ס ובקהילה? לעלייה במעורבות"חאלו"ם" באיזו מידה תרם 
  לתחושת שייכות גבוהה יותר של מורים?"חאלו"ם" באיזו מידה תרם 

  לתחושת שייכות גבוהה יותר של תלמידים?"חאלו"ם" באיזו מידה תרם 
  לעלייה בהישגים של תלמידים ספציפיים? מהו התהליך שהוביל לכך?"חאלו"ם" באיזו מידה תרם 

  לשיתוף הורים בהצבת יעדים לתלמידים ובהשגתם?אלו"ם" "חבאיזו מידה תרם 
  הינו תרבות בית ספרית ולא עוד תכנית?"חאלו"ם" באיזו מידה 

 באיזו מידה נעשה שימוש בחומרים הללו לקידום התלמידים? ע"י צוות המורים? האם פותחו חומרי למידה 
 לפרטים נוספים יש לפנות:  

 למפקחים במחוזות 
  יסודי במינהל הפדגוגי     חינוך עלא'  לאגף          

חזרה לתוכן העניינים    
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 -חינוך משלב 
 יישום תיקון חוק החינוך הממלכתי  

 
 מטרה ג:

  ה המשתנים של מדינת ישראלצורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה יותר, תשרת את צורכי הפרט ואת 
 

 :2ג יעד
 מעת שינויים פדגוגיים וארגונייםהט 
 

 המשימה:

 "יישום תיקון לחוק "חינוך ממלכתי משלב 
חינוך ממלכתי המשלב בתכנית הלימודים שלו לימודי יהדות מוגברים ושם דגש על עיסוק בזהות יהודית ועל חינוך 

בל בכנסת בשנת (מתוך: תיקון לחוק החינוך הממלכתי, התק השלמה למוסד חינוך ממלכתי משלב הלפי תכנית 
2008( 

הבניית מסגרת לימודית ארגונית, פדגוגית חינוכית המאפשרת להכיל בתוכה באותו בית ספר תלמידים שונים 
   בעלי מגוון זהויות יהודיות

  

 ה:יהאוכלוסי
 'ט' בבתי ספר רשמיים-תלמידי כיתות א 

  

 מעיקרי הרעיון:
 חילוניים למסורתיים ולדתיים, ללבנים ובנות,  בתי ספר המשלבים נועדו לאפשר מסגרת חינוכית משותפת

 המקיימים אורח חיים דתי, חילוני ומסורתי, תוך מתן מענה ייחודי לזהויות השונות
  צוות בית הספר יהיה בעל זהויות דתיות מגוונות ויפעל לפיתוח תכנית השלמה שתכלול לימוד מקורות יהודיים

יסוק בזהות יהודית ועל חינוך לערכי הסובלנות במורשת ישראל בהיקף רחב ובאופן מעמיק, תוך שימת דגש על ע
פי תיקון לחוק החינוך -ולקיום חיים משותפים וברית ייעוד וגורל בין כל חלקי העם בישראל ובתפוצות (על

 ) 2008הממלכתי, התקבל בכנסת בשנת 
  

 מטרות בית הספר המשלב:

 המבוססת על סובלנות ופלורליזם תוך חיזוק ההיכרות עם  לחבר בין חלקיו השונים של העם היהודי וליצור תרבות
 האחר והפחתת חששות, עימותים וניכור

  לסייע בידי התלמידים לעצב את זהותם היהודית תוך כבוד לאורח חייהם מבית 
 ציוני המבוסס על ערכים של קבלת האחר, היכרות עמו וניהול דיאלוג מתוך -תרבותי, יהודי-לטפח אקלים חינוכי

 הדדי  כבוד
  מהוהיכרות מעמיקה ע השקפת העולם היהודית ציוניתללפתח בקרב התלמידים זיקה 
 מתוך כבוד והערכה  
  ,זיקות בין תרבות ישראל להשפעות הדדיות וללהכיר את ארון הספרים היהודי תוך חשיפה לגישות מחשבתיות

 לבין התרבות האנושית בכללה
 חברתיים שביהדות, -ב בחברה תוך הדגשת הערכים המוסרייםלטפח תלמיד ערכי, מוסרי, בעל מידות ומעור

 חיזוקם והנחלתם לדורות הבאים ומתוך מעורבות חברתית אקטיבית וגילויי אחריות ואכפתיות 
  לאפשר לתלמידים להכיר בכך שבמדינת ישראל הם מממשים את זכותם ואחריותם לקיים מדינה יהודית עצמאית

 וריה ולמקורות היהודייםודמוקרטית, תוך יצירת קשר להיסט
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 פעולות וכיוונים אפשריים:
  פיתוח תכנית לימודים משלבת לצד תכנית פעילות חוץ בית ספרית המשקפת את ערכי בית הספר המשלב בהתאם

 למתווה שיוצג בחוזר מנכ"ל
 ם בבתיהםניסוח חזון המבטא את העקרונות של הקבלה והכבוד למסורת, לאמונות ולדעות עליהם חונכו התלמידי 
 מביא לביטוי את היבטיו של החינוך המשלבהכתיבת תקנון המשקף במעשה את חזונו ואת ייחודו של בית הספר ו 
 פיתוח ועיצוב דרכי שיח בשיעורים ומחוצה להם המושתתות על העושר הרב במקורות היהודיים 
 מסגרות קהילה לומדת במעגלים שונים: תלמידים, מורים, הורים וקהילה  הבניית 
 העמקת החינוך המשלב בבית הספרלגיבוש הנהגת הורים הפועלת לקידום ו 
 טיפוח סביבה לימודית המשקפת את ערכי החינוך המשלב 
 עיצוב דפוסי אורח חיים יהודי חווייתיים באמצעות טקסים, קבלות שבת, חגים ומועדים, תפילות חגיגיות ועוד 
 באיזה אופן ו קים בית כנסת ולהחליט אם תתקיים תפילהגיבוש דרכים לקיום תפילה: בית הספר יהיה רשאי לה  
  שנים  3השתתפות צוות בית הספר בפיתוח מקצועי בתחומי החינוך המשלב במשך 
  מינוי רכז יהדות לבית הספר 

  

 כיוונים למדדים אפשריים:
 את ערכי בית משקפת המספר בתי הספר שפיתחו תכנית לימודים משלבת הכוללת תכנית פעילות חוץ בית ספרית ו

 הספר המשלב 
  מספר בתי הספר שניסחו חזון המבטא את העקרונות של הקבלה והכבוד למסורת, לאמונות ולדעות עליהם חונכו

 התלמידים בבתיהם
 מביא לביטוי את המספר בתי הספר שכתבו בתהליך משתף תקנון המשקף את חזונו ואת ייחודו של בית הספר ו

 היבטיו של החינוך המשלב
  בתי הספר בהם מתקיים פיתוח מקצועי למורים בתחומי החינוך המשלבמספר 

  

 נקודות מוצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
  באיזו מידה אפשרו מסגרות הקהילה הלומדת לשותפים להביע את עמדתם ולהשפיע על אופן יישום החינוך

 המשלב? 
 בלות שבת, חגים ומועדים, תפילות חגיגיות ועוד) באיזו מידה תרמו דפוסי אורח חיים היהודי חווייתי (טקסים, ק

 לאווירה המאפשרת לכלל התלמידים, המורים והקהילה לבוא לידי ביטוי?
  דעות להדדי לאמונות והכבוד הקבלה והבאיזו מידה תרם הדיאלוג המשתף בסוגיית התפילה להעלאת תחושת

 חונכו התלמידים?עליהם 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 חוזותלמפקחים במ 
  אופק חדש"למתאמת פעולות המינהל הפדגוגי וממונה על" 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 חירוםשעת 

 
 מטרה ג:

  ה המשתנים של מדינת ישראלצורכימערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה יותר, תשרת את צורכי הפרט ואת 
 

 :2ג יעד

 נויים פדגוגיים וארגונייםהטמעת שי 
 

 המשימה: 
 היערכות מערכת החינוך לחירום בהובלת מנהל/ת המוסד, רכז ביטחון בית ספרי 
 

 האוכלוסייה:

 'י"ב בכל בתי הספר העל יסודיים בכל המגזרים-כיתות ז 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  חודש ספטמברבתחילת ביצוע תרגיל כניסה למרחב מוגן 
 ש ספטמברדת אדמה בסוף חודביצוע תרגיל רעי 

  2014ניסה למרחב המוגן בחודש מאי תרגיל כ - 7 מפנה"-"נקודת –השתתפות בתרגיל חירום לאומי 
  ביצוע התרגיל בשלבים כשהתלמידים  -ארצי במתווה של ירי טילים  "מוס"ח"ביצוע תרגילי הכנה לקראת תרגיל

 2014ינואר -2013דצמבר -ייעשה במהלך חודשים  בכיתה
 2014בפברואר  24, ד באדר א' תשע"ד"כארצי במתווה של ירי טילים ביום שני,   "ח"מוס"צוע תרגיל בי 

 כשהתלמידים בכיתה
  מומלץ  –ביצוע תרגיל חשיבה (הדמייה) למטה החירום הבית ספרי (צל"ח) בחדר המורים לתרחיש של ירי טילים

 ארצי  "ח"מוס"עד למועד תרגיל 
 

 שעות הוראה בתחום:

 הכיתות עם מחנכי לחירום החינוך נושאי ילמדו את א"י ט', ז', כיתות תלמידי  
 )2014ממאי  יאוחר לא חינוך (עד שעת במסגרת שעות 6-4 של בהיקף

 
 פיתוח מקצועי:

 בתנאי  במרכזי פסג"ה שעות 60 של בהיקף בלבד אחת שנה במהלך תיערך ספרי בית ביטחון לרכז בסיסית הכשרה
 הרשות ט"וקב הרכז, המנהל עם במשותף תיעשה הרכז של המקצועי בפיתוח חירההב. לכן קודם השתלם שלא

 ספר בית מכל מורים 2 - שעות 30 של בהיקף ספרי בית ראשונה עזרה מגיש הכשרת 
 הלימודים שעות במהלך) טיולים ,בטיחות ,לחירום היערכות ,ביטחון( ביטחון לרכז מפגשים 4-השתתפות ב 

 מפגש כל שעות 4 של בהיקףואחרי התרגיל  ארצי "ח"מוס" תרגיל לקראת
 4של  בהיקף" לחירום חינוך" בנושא העליונה י"א בחטיבת הביניים ובחטיבה ט', ז', מחנכי כיתות כל הכשרת 

 (חברת אדיוסיסטם") העורף פיקוד של זכיין ידי על המורים בחדר) שבוע בכל שעתיים( שבועיים מפגשים 2-ב שעות
 

 :לפרטים נוספים יש לפנות

 למפקחים במחוזות 
  לאגף בכיר לביטחון, בטיחות והיערכות לשעת חירום 

 
 לאתר אינטרנט להרחבה ולהעשרה

 אודות שעת חירום 
 חזרה לתוכן העניינים                                                                                                  

 חזרה לתוכן העניינים )הראשי( 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/BitachonMosdotChinuch/ShaatCherum/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/BitachonMosdotChinuch/ShaatCherum/
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 חזרה לתוכן העניינים 
 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(                               

 ב'פרק 
 הנחיות נוספות לבתי ספר הממלכתיים דתיים

  ליפשיץ ראש מינהל החינוך הדתי, אברהם –פתח דבר 

  בתיה"ס הדתיים העל יסודיים, דסי בארימפ"א ל –הקדמה 

 בתיה"ס דתייםהנחיות נוספות ל: 

o .לכל  –"והעמידו תלמידם הרבה"  -1בזיקה ליעד א"

 "חמד וקהילה"אדם ישנה", 

 אמתמתוהתכנית ה

o .אקלים מיטבי – 2בזיקה ליעד א 

o .ללמוד וללמד – 1בזיקה ליעד ב 
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  ראש מינהל החינוך הדתי, אברהם ליפשיץ –פתח דבר 
 
 

בתפיסה של כולן נכללות הספר משימות נוספות הנגזרות מן היעדים והציב לעצמו החמ"ד מ שנתיתבמסגרת התכנית ה
 "בית חינוך כמשפחה".

"בית חינוך כמשפחה" הוא מטרת על המכוונת להטמעת אורח חיים המממש את תפיסת בית החינוך כמסגרת 
 כבנים.  -המחויבת לתלמידיה 

את אנשי המשק והעובדים, את ההורים,  את הצוות החינוכי, -"בית חינוך כמשפחה" מחבר את כל בני המשפחה 
 והבוגרים של בית החינוך, כי בית לא עוזבים...

נועד לטפח בתי חינוך בהם האקלים ואורחות החיים יושתתו על ערכי המשפחה המיטבית  –"בית חינוך כמשפחה" 
 כמטאפורה וכדגם למעשה החינוכי.

 
 ם של כלל מערכת החינוך:להלן המשימות העיקריות של החמ"ד הנמצאות בזיקה ליעדי

 העמקת החינוך הערכי - 1אדגשי החמ"ד במסגרת יעד  .א

  "והעמידו תלמידים הרבה" 
 "לכל אדם ישנה" 

  חמ"ד וקהילה 
  חמ"ד של חופש 

 ת) מתואממפתח הל"ב מתוך אמונה (במסגרת התכנית ה 
 

 עיצוב אקלים חינוכי מיטבי - 2.אדגשי החמ"ד במסגרת יעד  .ב
 תפיתוח זהות דתית לאומי 
 דיאלוג מיטבי 
 מיצוי סגולותיו של התלמיד 
 אחדות, השתייכות וחסד 
  מוגנות ובטיחות, סביבת איכות 
 (במסגרת התכנית המתואמת) קידום אקלים מיטבי 

 
 שיפור ההישגים הלימודיים - 1.בדגשי החמ"ד במסגרת יעד  .ג

 ללמוד וללמד 
 

 
 חוללת את היכולת...""ידיעה ברורה מחוללת את הרצון. גבורת הרצון מ הרב זצ"ל כתב:

ידיעת היעד והמשימה באופן ברור כשכל הצוות החינוכי והמנהלי שותפים לכך, משפיעה על הרצון ועל הלך הרוח של 
 המשפחה כולה.

 
 בתפילה גדולה ובענווה ניגש למלאכת קודש זו.

 
 ברכת הצלחה רבה בעבודת הקודש

 אברהם 
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 יסודיים בחמ"דעל על בתי הספר ה תהארצי תהמפקח - הקדמה

  
 

  ,יסודיים ולמפקחים בחמ"דעל ה החינוךלמנהלי בתי 
 
 כי לא את השכל של התלמיד בלבד אנו מחפשים עתה, "

   רק את כל התלמיד, את הנפש, את הרוח והנשמה של הילד הישראלי אנו מחפשים"
 )יאצסנההאדמו"ר מפ(

 
תפיסת העולם של החינוך העל יסודי בחמ"ד שאנו עמלים על ביסוסה לאורך כל הדרך, באה לידי ביטוי גם בתכניות 

העבודה ברמת התלמיד, הכיתה, ביה"ס וברמה הכלל מערכתית וגם בניסיון לאחד את המבט השלם על כל צורכי הנפש 
 של הפרט הלומד, של בית החינוך ושל הארגון כולו.

 
בית חינוך כמשפחה, הוא להשתית שפה ארגונית של מבט שלם על כל צורכי  -רציונל שבבסיס "בחוכמ"ה" ה

 הצרכים השכליים, הרגשיים, הנפשיים והרוחניים. –התלמידים 
 

החינוך העל יסודי עובד בשלוש השנים האחרונות בסימן היעד "לכל אדם ישנה" במטרה לחזק את המדיניות הארגונית 
ודי בחמ"ד המתבוננת במערכת מתוך מבט הוליסטי והמטפלת בכל היבטי החינוך בארגון, בזהות, של העל יס

בהתמדה ובהכלה וכל זאת תוך עידוד תחושת המוגנות  ,באידאולוגיה הרחבה, בהכלת התלמידים, במתן מענה לשונות
 והיציבות.

 
ולבסס את מעמדו של ביה"ס העל יסודי,  ליצב ,זכינו לבטל את בחינות הכניסה, לאחד ולאחר את תאריכי המעברים

 תוך שמירה על נפש התלמיד ועל רווחתו ובדגש על קידום ההתמדה השש שנתית ומניעת הנשירה.
 

הרצון להגיע אל "כל התלמיד" (כמו גם אל כל תלמיד) מחייב ארגז כלים רחב המכיל כלים מגוונים לפעולות רחבות 
 מוגדרים ונמדדים.תוך גילוי אחריות לעמידה ביעדי עבודה 

 
בתי  בפרק זה במארז "מתנ"ה" צירפנו את הדגשים הנוספים על ההנחיות הכלליות, הצבענו על הצרכים המייחדים את

 בחמ"ד. החינוך
 

 אני תפילה שיחד נזכה להגיע אל מטרת החינוך "לעשותו ישר וטוב" (הראי"ה קוק)
  

 בתפילה גדולה,
 דסי

 דיים בחמ"דיסועל על בתיה"ס ה תהארצית המפקח
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 לבתי הספר בחינוך הדתי - הנחיות נוספות
 

 "לכל אדם ישנה" -"והעמידו תלמידים הרבה" 
 

 :א מטרה

  ,קרטיים וחברתייםדמומערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים 
 

 : 1א יעד
  העמקת החינוך הערכי 
 

 המשימות:

  "פיתוח זהות תורנית ציונית שתפתח הזדהות עם דרכו של החמ"ד והמשך למידה  -"והעמידו תלמידים הרבה
 במסגרות החינוך (הדתיות לאומיות) שלה

  "עוניין להשתלב במסגרות החמ"דטיפול במעברים בין כל שלבי החינוך באופן שיאפשר לכל המ -"לכל אדם ישנה 

   "מניעת נשירה והגברת ההכלה עד סיום התיכון -"לכל אדם ישנה 
 

 האוכלוסייה:

 יסודיים הממלכתיים דתיים  על כל תלמידי בתי הספר ה 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
  פיתוח מגוון ערוצי לימוד במוסדות הקיימים באופן שיאפשר מתן מענה למגוון התלמידים 
 להקלת המעברים ולקיום רצף לימודירת מנגנון מובנה ורציף של מפגשים סדירים בין מוסדות החינוך ביחס יצי 
  לוחות הזמנים הארציים ואיחוד התהליך על פיאיחור מועדי פתיחת הליכי קבלת התלמידים 
  יצירת מרחבי חינוך המכילים מגוון של בתי ספר בעלי זהויות מגוונות -ברמת המחוז 
 

 וראה בתחום:שעות ה
  קיימותהבמסגרת השעות 

 קבעו על ידי צוות ביה"ס והמסגרות השונות ברצף החינוכייבזמנים ייחודיים שי 
 
 הדרכה: 

   תינתן במסגרת ההדרכה השוטפת הניתנת ע"י מדריכי החמ"ד המגיעים לביה"ס 

 קבעו ע"י החמ"ד תוך הכנסת התאמות הנדרשות לביה"סיתינתן בהתאם לתכנים שי 
  ביום ובמשבצת זמן קבועים עליהם הוסכם במשותף כדי לאפשר הדרכה מסודרת וקבועהתתבצע 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 יצירת מסגרת זמן לחשיבה, לדיון, להיוועצות ולשיתוף מורים, הורים, נציגי קהילה ותלמידים 
 בניית מנגנון בית ספרי לאחזקת לשתיתן מענה לאוכלוסיות מגוונות לקהילת ביה"ס ו שומיתבניית תכנית עבודה יי

 התלמידים
  לות מחוזית ליצירת מרחבי ביישום המשימה ושותפות בפעיעדכון המפקח הכולל ביחס לתמונת המצב העדכנית

 החינוך
 ד"החמ מינהל שמפרסם הזמנים בלוחות עמידה  
 

 :בית ספריים הערכה ובקרה

 ום תהליכי למידה, הערכה ובקרה הכוללים מיפוי המצב, דיאלוג, משוב והערכה בזמנים קבועים  קי 
   קיום הערכה לבדיקת ההתקדמות בתהליך הנדרש למימוש המשימה בהתאם לפעולות שהוגדרו 
  כבסיס לשיפור מתמשך בתכניות העבודה הכיתתיות ובתכנית הבית ספרית בהם ניתוח תוצאות ההערכה ושימוש

 והמחוזית
 מעקב אחר אחוז התלמידים הנושרים או העוזבים את בית הספר 
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  כיוונים למדדים אפשריים:
 רכי ובנו תכנית שתיתן מענה לצשמספר בתי הספר שמיפו את המענים החינוכיים שבמרחב הרישום שלהם ו

 התלמידים
 מספר בתי ספר שהרחיבו את קליטת התלמידים  
 נגנונים לרצף החינוכי ולמעברים בין המסגרותמספר בתי ספר שיצרו מסגרות ומ 
  טיפול בנושריםלכנית למניעת נשירה ובתי הספר שמפעילים תמספר 
 מספר בתי הספר בהם נוצרה אחריות משותפת על קבלת כלל התלמידים 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

  סדות אחריםלמומעבר לו"ד לצמצום הנשירה ההזדהות עם מטרות החמסייעה באיזו מידה?   
  רכיהםורכי לומדי החמ"ד ולמתן מענים הולמים לצותכנית הרצפים לזיהוי צתרמה באיזו מידה?  
 שנתיתלהשגת המדדים שהוגדרו בתכנית ה המנהל וצוותו באיזו מידה תרמו הפעולות שביצעו? 

 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:  
 החמ"ד במחוזות למפקחי 

 ד"בחמ סודייםהעל י ס"בתיה למפקחת הארצית על 
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 ד וקהילה"""חמ
 :א מטרה

 מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים 
 

 : 1א יעד
 העמקת החינוך הערכי 
 

 המשימה:

 מתמדת  חינוכית ותרומה מעורבות ,שיתוף תוך ההורים לקהילת ס"ביה בין ותהשותפ מעגלי הרחבת 
 

 האוכלוסייה:

 יסודיים הממלכתיים דתיים  על כל תלמידי בתי הספר ה 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 חשיבה אודות דרכו החינוכית של ביה"ס תוך פיתוח הנהגה בית ספרית  לקיום מסגרות זמן לדיון ו 

 ראה בספר התכניות תשע"ג) –(פרטים על התכנית  "במ"ה"הורים במסגרת למורים ולש הפעלת בתי מדר 
 ,ברשות ועוד)  מיפוי תחומים וזיהוי הגורמים עמם יש לחזק את שיתופי הפעולה (בקהילה, בתנועות הנוער 
 מורים מהחמ"ד עם מורים מבתי ספר ממלכתיים (יחד שבטי ישראל)  קיום פעילות משותפת של 
 ד של חברותא)"שר והפעילות עם מכינות, ישיבות הסדר וישיבות גבוהות (חמחיזוק הק 
 ד וחסד)"חיזוק והרחבת פעילות חסד כחלק מאורח החיים של המוסד החינוכי (חמ 
 קיום פעילות חינוכית ערכית ושמירת קשר אישי עם התלמידים גם בחופשות 
 משמעותי לשירות ווןוהכ הנחיה, לאומי לשירות היציאה לקראת לבנות מסגרות קיום 
 הסדר בותייש ,צבאיות קדם למכינות הכוון תכניותו משמעותי לשירות תכניות הפעלת - לבנים הספר בבתי 

 גבוהות בותיויש
 

 הערכה ובקרה ברמה בית ספרית:
 חשיבה אודות דרכו החינוכית של בית ספרלקיומם של מפגשים לדיון ו 

  חשוב לחזק את שיתופי הפעולהקיומו של מיפוי אודות תחומים וגורמים עמם 
 קיומם של שיתופי פעולה עם גורמים מגוונים בקהילה 

 
 כיוונים למדדים אפשריים:

 חשיבה אודות דרכו החינוכית של בית ספרלמספר בתי הספר המקיימים מפגשים לדיון ו 
  במ"ה"הורים במסגרת למורים ולמספר בתי הספר המפעילים בתי מדרש"  
 ם מיפוי אודות תחומים וגורמים עמם חשוב לחזק את שיתופי הפעולהמספר בתי הספר העורכי 
 מספר בתי הספר המקיימים שיתופי פעולה עם גורמים מגוונים בקהילה 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 שיתוף הגורמים בקהילה לשיפור אקלים ביה"ס ולהעלאת ההישגיםתרם   מידה באיזו?  
 השונים והשיח עמם לתחושת השייכות של התלמידים שיתוף הגורמיםתרם  מידה באיזו?  

 שנתיתלהשגת המדדים שהוגדרו בתכנית ה המנהל וצוותו באיזו מידה תרמו הפעולות שביצעו? 
 

 :  לפנות יש נוספים לפרטים
 החמ"ד במחוזות למפקחי 

 דבחמ העל יסודיים ס"בתיה למפקחת הארצית על"           
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 אקלים מיטבי
 :א מטרה

 מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים 
 

 : 2א יעד
  עיצוב אקלים חינוכי מיטבי 
 

 המשימה:

 צמצום אלימות להפעלת תכנית מערכתית לקידום אקלים חינוכי מיטבי ו 
 

 האוכלוסייה:
  העי"סהספר הממלכתיים דתיים תלמידי בתי. 
 

 הרעיון:
 בחמ"ד דגש נוסף על:יושם  עיצוב אקלים חינוכי מיטבי - 2.אבמסגרת יעד 

 פיתוח זהות דתית לאומית 
 דיאלוג מיטבי 
  מיצוי סגולותיו של התלמיד 
  אחדות, השתייכות וחסד 
  מוגנות ובטיחות, סביבת איכות 

 קידום אקלים מיטבי (במסגרת התכנית המתואמת( 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 ס"ביה ורב החברתית הרכזת ,היועצת, ס"ביה בו מנהל שותפים שיהיו ספרי בית "ה"חכמ"ב צוות הקמת 
 הדתית  הציונות מן מופת אנשי של חייהם באורחות עיון מתוך למידה 
 וארצית  מחוזית ,ספרית בית ברמה החמ"ד בשבוע השתתפות 
 לחינוך לחיים  תכניתהמתואמת: כישורי חיים בחמ"ד, ליבה חברתית וה יתתכנלמידה שיטתית עפ"י נושאי ה

 2א, 1אבמשפחה המפורטים ביעד 
 

 :ספרית בית ברמה ובקרה הערכה
 המיטבי  האקלים לשיפור מענה הנותנות פעילויות של קיומן 
 ית הדת הציונות אורחות חייהם של רבני בנושאי ומגוונות חווייתיות למידה פעילויות של קיומן 
  הנלמדים במסגרת התכנית המתואמת השוניםקיומן של פעילויות מגוונות היוצרות קשרים וזיקות בין התכנים 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:

 ה"בחכמ צוותי שהקימו הספר בתי מספר  
 המתואמת תכניתה את המלמדים הספר בתי מספר 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 לבריות וטוב אחראי בוגר של לצמיחתו תורם  מופת דמויות של תיהםבתכונו באיזו מידה העיסוק?  
 ראויה להתנהגות שתביא ערכית ללמידה תורם המתואמת תכניתב שיטתי באיזו מידה עיסוק?   
 שנתיתלהשגת המדדים שהוגדרו בתכנית ה המנהל וצוותו באיזו מידה תרמו הפעולות שביצעו? 

 :לפנות יש נוספים לפרטים

 ד במחוזותלמפקחי החמ" 
 ד"בחמ העל יסודיים ס"בתיה למפקחת הארצית על 

 ליועצות הבכירות ולמנחות המחוזיות של החינוך לחיים בחברה 
 חזרה לתוכן העניינים 
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 ללמוד וללמד
 

 :ב מטרה
 החברתיים הפערים ולצמצום ובאיכות החינוכית בהישגים המצוינות, לשיפור לקידום מערכת החינוך תחתור 
 

 : 1ב יעד

  שיפור ההישגים הלימודיים 
 

 האוכלוסייה:

 יסודיים הממלכתיים דתיים  על תלמידי בתי הספר ה 
 

 :  ותהמשימ
 לשיפור ההישגים הלימודיים יושם בחמ"ד דגש נוסף על ללמוד וללמד: – 1.במסגרת יעד ב 

o ומנויות שפה בלימודי הקודש  הוראה ולמידה משמעותית מקדמת הישגים תוך שילוב מי 
o מוד "הלכה למעשה"הוראה משמעותית וערכית, הפנמת לימודי הקודש בבחינת לי 

  
 פעולות וכיוונים אפשריים:

   הקודש בלימודי שפה מיומנויות שילוב תוך הישגים מקדמת משמעותית ולמידה הוראה

  בלימודי הקודש למידהשילוב מיומנויות 
 מנויות הבנה והבעה בלימודי הקודש תוך התייחסות למבנים ולתופעות לשוניות הפעלת תכנית לשילוב מיו

 לטקסטים מן המקורות היהודייםהייחודיות 
 יצירת זיקה ישירה בין המיומנויות השפתיות של הלומדים לבין מיומנויות לימודי הקודש 

 
 הוראה משמעותית וערכית

 התלמידים  הקצאת זמן במערכת לשיחות בנושאים הרלוונטיים לחיי 
 יום-לחיי התלמידים ביום "לבי"תכ"ל  פ"ייצירת זיקות והקשרים בין נושאי הלימוד השונים הנלמדים ע 
  יצירת הערכה מעצבת המביאה לידי ביטוי את ערכי החברה הישראלית בדגש על ערכי היהדות 
 

 : המנהל באחריות
 :בהםהרלוונטיים ו ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל

 
  הרכז, המדריך וצוות המוריםעם ליווי תכנית העבודה בתחום, מעקב ובקרה אחר יישומה תוך דיאלוג מתמיד 

 יצירת מסגרות זמן ללמידה ולשיתוף ע"י הרכז, המורים המשתלמים והמדריכים הבית ספריים 
 והערכהבכיתות ובחדר המורים באמצעות צפייה, משוב  יםליווי תהליכי הוראה ולמידה משמעותי 

 יצירת מפגשים בין המורים המלמדים את מקצועות הקודש לבין מדריכת שפה ורכז תחום שפה 
 

 :שעות הוראה
 שיתבצעו עפ"י הנחיות מינהל החינוך הדתי  במסגרת שעות ההוראה בלימודים הכלליים, ובמקצועות הקודש 
 

 פיתוח מקצועי:
 מתווה החמ"דעפ"י פה שקורסי פיתוח מקצועי במורים למקצועות הקודש ישתלמו ב 

  מתווה החמ"דעפ"י מורים ישתלמו במסגרת הוראה ולמידה משמעותית 
 

                  הערכה ובקרה ברמה בית ספרית:

 קיומם של מפגשים משותפים בין מדריכי שפה למורי מקצועות הקודש 
 קיומה של למידה משמעותית במקצועות הלימוד השונים 
 ועות השוניםקיומה של הערכה מעצבת במקצ 
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 כיוונים למדדים אפשריים:

 ללימודי הקודש משלבים הוראת מיומנויות שפה, הבנה והבעה במקצועות הקודשמורים בתיה"ס בהם ה מספר 
 התייחסות למבנים ולתופעות במערכת מקדישים זמן ייחודי לללימודי הקודש מורים בתיה"ס בהם ה מספר

 יהודייםהלשונית הייחודית לטקסטים מן המקורות ה
 הערכה בנושא הקריאה בטקסטים מן המקורות היהודיים-למידה-בתיה"ס בהם מתקיימים תהליכי הוראה מספר 
  להעמקת הידע המקצועי  פיתוח מקצועיקורס בתיה"ס בהם מורים המלמדים מקצועות קודש משתתפים ב מספר

 בשילוב מיומנויות שפה בלימודי הקודש  
 לים ברוח הלמידה המשמעותיתבתי הספר שבהם המורים פוע מספר 

 ערכים מוכוונתמשתלמים בנושאי למידה משמעותית ולמידה המורים בתי הספר שבהם  מספר 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

  הקודש בביה"סללימודי באיזו מידה נעשו חיבורים וזיקות בין לימודי השפה? 
  במקצועות הקודש לשיפור ההישגים הלימודייםשילוב הוראת מיומנות שפה, הבנה והבעה תרם באיזו מידה?   

  ההוראה המשמעותית לשיפור האקלים הערכי של בית הספרתרמה באיזו מידה? 
 שנתיתלהשגת המדדים שהוגדרו בתכנית ה המנהל וצוותו באיזו מידה תרמו הפעולות שביצעו? 

 
 :לפנות יש נוספים לפרטים

 למפקחי החמ"ד במחוזות 

 ד"בחמ העל יסודיים ס"בתיה למפקחת הארצית על 
 למרכז המפמ"רים בחמ"ד 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים                                                                                                
 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(                                                                                      
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 חזרה לתוכן העניינים 
 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(                               

 ג'פרק 
 ך המיוחדהנחיות נוספות לחינו

 

  גודמן-מנהלת האגף חינוך מיוחד רעיה לוי –פתח דבר 

  הנחיות ליישום היעדים בעבודה עם תלמידים בעלי צרכים

 מיוחדים בחינוך הרגיל

 הנחיות ליישום היעדים בעבודה עם בתי ספר לחינוך מיוחד 
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 גודמן-מנהלת האגף לחינוך מיוחד, רעיה לוי –פתח  דבר 
 

 אות ובבתי הספר לחינוך מיוחד, מדריכים, רכזים ומומחי תחום "עמיתיי המפקחים, המנהלים במתי
 

לל בתי הספר תוך התייחסות לתלמידים עם צרכים מיוחדים בשכבת הגיל המארז המוצג בזאת מהווה כלי ניהולי לכ
 של החינוך העל יסודי. 

  
המארז כולל מידע הנדרש לצורך תכנון הלימודים בזיקה חזקה לנדרש במסגרות החינוך הרגיל. זיקה זו יסודה 

המאפשר לקדם את כלל  בתפיסת החינוך המיוחד כחלק ממערכת חינוכית כוללת אשר מגדירה את מטרותיה באופן
 התלמידים. אלה הזקוקים לחינוך מיוחד יזכו להתאמות ביעדים ולתוספות ייחודיות הנובעים מצורכיהם המיוחדים. 

 
לאור זאת תמצאו במארז יעדים מותאמים וייחודיים אשר יאפשרו לכם לבנות את תכניות הלימודים בכל הרמות 

להיבט הערכי, האקדמי, הרגשי, מו כן תמצאו יעדים המתייחסים הנדרשות: האישית, הכיתתית והבית ספרית. כ
 החברתי וההתנהגותי.

 
בהתייחס למגוון זה של יעדים ובתוספת יעדים של העצמה, טיפוח האוטונומיה האישית ו"הכנה לחיים" הנדרשים 

י הצוות יבנה את יש לשאוף כבחינוך המיוחד, יש צורך בשיתוף מרבי של כלל בעלי המקצוע העובדים בבית הספר. 
התכניות בראייה הוליסטית של כלל צורכי התלמידים תוך קיום דיאלוג פורה לאורך כל שנות הלימודים עם ההורים 

. מסמך "תכנון הלימודים במסגרות בהן לומדים תלמידים עם צרכים מיוחדים" ובפרט ובשיתוף מרבי של התלמיד
 כבת זו, בנוסף על היעדים במארז זה.תכנית הליבה המפורטת בו יסייעו לכם במשימה מור

 
אחד היעדים המרכזיים בשכבת הגיל העל יסודי בשנים האחרונות בחינוך המיוחד הוא העלאת מספר התלמידים 
הניגשים לבחינות בגרות. ואכן מדי שנה אנו רואים גידול הן במספר התלמידים, הן במספר השאלונים והן במגוון 

ם לבחינות בגרות. הזדמנות זו להיבחן בבחינות בגרות כמו כלל התלמידים בעל יסודי המקצועות בהם התלמידים ניגשי
הישגים גבוהים ככל לבמערכת החינוך משקפת הן התייחסות נורמטיבית תואמת גיל והן מתן ההזדמנות להגיע 

בין אם  מימוש עצמי והזדמנויות רבות יותר להשתלבות בחברה לתלמידים אשר יאפשרו בעתיד. הישגים האפשר
 התלמידים עם הצרכים המיוחדים לומדים בכיתות של חינוך רגיל ובין אם בכיתות של חינוך מיוחד.

 
אנו רואים אתגר גדול בהעלאת ההישגים והציפיות מכלל התלמידים מתוך אמונה ביכולתו של כל תלמיד להתקדם 

גם יעד מרכזי במקביל ת לחינוך רגיל, אך זהו אחד המניעים להשתלבות תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתו .ולהצליח
אם הדרך להשיג  המטרה זהה גם .ספר לחינוך מיוחדהבבתי ורגילים  הספר הבבתי המשולבות בכיתות לחינוך מיוחד 

תהיה שונה. אנו ערים לשונות הרבה בין התלמידים, על כן רואה האגף לחינוך מיוחד בחזונו חשיבות מרובה  התוא
ע של הצוותים החינוכיים במאפייני הלקויות השונות ובדרכי הטיפול וההתערבות החינוכית על היד תהעמקבק ווזיחב

 .מנת לאפשר תמיכות ממוקדות יותר בהיבטים התפקודיים של התלמידים
 

השלכותיו של חזון זה מתבטאות במבנה האגף לחינוך מיוחד, בתהליכי ההכשרה והפיתוח המקצועי, בהדרכה, ובתכנון 
מו גם בקשרים עם גורמים חוץ מערכתיים, כגון: עמותות הורים ומוסדות אקדמיים. מימוש החזון הוא הלימודים כ

 האתגר הגדול העומד בפנינו. 
 

אני מאמינה כי כולנו יחד נעמוד בו כדי לקדם את התלמידים וכדי לאפשר לכל אחד ואחת מהם להיות בעתיד אזרח 
            שווה זכויות והזדמנויות ושותף פעיל בחברה.

.נמשיך לפעול מתוך תפיסת צדק ושוויון בלב רחב ופתוח ותוך הקשבה לתלמידים, להורים ולצוותים החינוכיים
      

 
 

 בברכה ובהצלחה לכולנו,
 גודמן-רעיה לוי                                                                  

 מנהלת האגף לחינוך מיוחד                                                             
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 הנחיות ליישום היעדים בעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל
 

  תח"י )תכנית חינוכית יחידנית(
 

 המשימה:

  של הכיתה ובפעילויות החברתיותחיזוק ההשתתפות של התלמיד בלימודים 
 

 הפעולות:
 מקצועי של המוסד החינוכי ובשיתוף מורת השילוב תכין לכל תלמיד משולב -מחנכת הכיתה בסיוע הצוות הבין

 (ד)3וזר מנכ"ל סח/תכנית חינוכית בהתאם לח
 ויישומה בהתאם להנחיות "תח"י"כנת ההמנהל יוודא ה 

 
 

בבתי ספר לחינוך מיוחד ובכיתות  תל"א )תכנית לימודים אישית לתלמידים
 חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים(

 
 המשימה:

 י, התנהגותי, רגשי, חושי ומוטוריקידום הילדים בתחומים השונים: קוגניטיבי, לימודי, חברת 
 

 הפעולות:

 מקצועי של המוסד החינוכי  תכין לכל תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד מחנכת הכיתה בשיתוף הצוות הרב 
ב). תכנית 8בבית הספר הרגיל או בבית הספר לחינוך מיוחד תכנית לימודים אישית בהתאם לחוזר מנכ"ל (סו/

יומי בתחומים השונים -הלימודים האישית (תל"א) תתייחס ליכולותיו ולקשייו של התלמיד בתפקוד היום
י, ומאפשרת בקרה והערכה במסגרת החינוכית. תכנית זו נבנית בתיאום עם הורי התלמיד ותוך שיתופו המרב

 תפת להשגת המטרות והיעדים שנקבעומשו
 
 

תח"א )תכנית חינוכית אישית לתלמידים במסגרות החינוכיות בבתי חולים 
 ולתלמידים חולים בביתם(

 
 המשימה:

 לומד בבית הוא ובפעילויות החברתיות במסגרת החינוכית בה  חיזוק ההשתתפות של התלמיד החולה בלימודים
 בביתו כתלמיד חולה במחלה ממושכת ובמהלך שהותוהחולים 

 
 הפעולות:

 לתלמיד מאושפז בבית חולים:
 מקצועי של המוסד החינוכי בבית החולים ובשיתוף הצוות החינוכי של בית -מחנכת הכיתה בסיוע הצוות הבין

ק ילדים חולים הספר בקהילה בו לומד התלמיד החולה תכין לכל תלמיד חולה תכנית חינוכית אישית בהתאם לחו
2001  

 ויישומה בהתאם להנחיות "תח"א"כנת המנהל המסגרת החינוכית בבית החולים יוודא ה  

 
 לתלמיד חולה הלומד בביתו עקב מחלה ממושכת:

 מקצועי במוסד החינוכי  מורי "ספק השירות לתלמיד בביתו" (תללי"ם) בשיתוף מחנכת הכיתה בסיוע הצוות הרב
לכל תלמיד חולה תכנית חינוכית אישית בהתאם  יכינוהילה ומומחית תחום המתי"א בו לומד התלמיד החולה בק

  2001לחוק ילדים חולים 
 ויישומה בהתאם להנחיות "תח"א"כנת הה ומנהל המסגרת החינוכית בה לומד התלמיד בקהילה ומי מטעמו יוודא 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 מעבר תכנית 
 המשימה:

  ומעלה 21עתידו בגיל ראיית מתוך תכנון של המהלכים הדרושים להשלמה מיטבית של לימודיו של התלמיד, 
 לאחר סיום לימודיו בבית הספר

 
 פעולות וכיוונים אפשריים:

  תכנון תכנית מעבר אישית בה שותפים: המתבגר ומשפחתו, בית הספר, שירותי העבודה והרווחה ברשות
 ריים וסוכנויות וגופים קהילתייםהביטוח הלאומי, גופים וולונט המקומית,

  יש לטפח את יכולתו של התלמיד לזהות את העדפותיו וכישוריו וללמדו מהי שותפות בקבלת החלטות וכיצד יבואו
  ו לידי ביטוי בקביעת תכנית "מעבר"יתודעותיו ועמד

  ועל פיאותה מדי שנה על פי צורכי התלמיד תכנית "מעבר" מתוכננת מראש למספר שנים, לכן יש לבדוק 
 ולעדכן את המטרות והיעדים בהתאם התקדמותו

 תכנית "מעבר" לאפשרויות ההשתלבות שלו  תתייחס בשנת הלימודים האחרונה ללימודיו של התלמיד בבית הספר
ן שילוב במסגרת לאחר סיום לימודיו: שירות לאומי, גיוס לצה"ל, המשך לימודים אקדמיים, וכבמסגרות השונות 

 אישיות/פרטיות, או במסגרת מוגנת עבודה בשוק החופשי, ביזמות
 ב מקצועי כחלק מאשכול הכנה לחייםתכנית מעבר אישית תבוצע ע"י צוות ר 
 

 אוכלוסייה

  חד בבתי ספר בבתי ספר לחינוך מיוחד, כלל התלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיו 21-16כלל התלמידים בגילאי
 ל המגזריםרגילים, בכ

 
  להרחבה 

 שהוכנה על ידי האגף לחינוך מיוחדרת "עקרונות הפעולה להוראת תלמידים בוגרים" חוב 

 

תל"כ )תכנית לימודים כיתתית לכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ולכיתות 
 בבתי הספר לחינוך מיוחד(

 
 המשימה:

 כיתתית בהלימה לתכנית הלימודים הרגילה  מודיםיבכיתה לחינוך מיוחד בבית הספר הרגיל: בניית תכנית ל
בתחומי הכנה בשכבת הגיל תוך התאמה למאפייני התפקוד של תלמידי הכיתה ובתוספת יחידה של "הכנה לחיים" 

אישי חברתי, פנאי (כולל חינוך לאמנויות), שימוש במשאבים -טיפול עצמי, קשר בין :לחיים המתאימים לכיתה
חברתי, חינוך למגורים עצמאיים, סנגור עצמי, בריאות וביטחון והרחבת -חינוך מיני קהילתיים, חינוך לחיי עבודה,

 השכלה
  בניית תכנית לימודים כיתתית בהלימה לתכנית הליבה של החינוך המיוחד  –בכיתות בבתי הספר לחינוך מיוחד

 חלופותמציאת ים או ולתכנית הבית ספרית תוך התבססות על תכניות הלימודים הרגילות ועריכת התאמות, שינוי
  תכנית הלימודים הכיתתית תאוגד בתיק המורה ותכיל:  –בשני סוגי המסגרות 

כללי: רקע על התלמידים ומאפייני התפקוד שלהם; רשימת נושאים, מקצועות ופעילויות; הקצאת ש"ש תל"כ  .1
ניים); בעלי לכל מקצוע; ארגון הלמידה בכל מקצוע (שיעורי מליאה, שיעורים בקבוצות ושיעורים פרט

תפקידים בכל מקצוע; מערכת שעות; מיפויים כיתתיים בהתייחס לממצאי הערכה, תוצרים מצופים, כלים 
 תה על פי קבוצות תפקוד (מפת יעדים כיתתית)יכהוקריטריונים להערכה; ריכוז מטרות של תלמידי 

דות תוכן (הכוללות: תכניות הוראה בכל מקצוע הכוללות: מטרות ויעדים; חלוקה ליחידות הוראה/יחי .2
הישגים נדרשים ותוצרים מצופים, לוח זמנים להתקדמות, דרכי הוראה והזדמנויות למידה, חומרי הוראה 

 תה); דרכים ומדדים להערכת התכניתיולמידה, וסביבה לימודית בהתייחס לקבוצות ויחידים בכ

ם בתחומי התל"א המשותפים ממשקים בין תכנית הלימודים הכיתתית ותכניות הלימודים האישיות: יעדי .3
כל מלכל תלמידי הכיתה יופיעו בתל"כ תוך התייחסות דיפרנציאלית לדרכי ההוראה ולתוצרים המצופים 

 תלמיד. בתכנית הלימודים הכיתתית יוסבר באילו מסגרות ובאילו אופנים מתקיים מענה ליעדי התל"א
 

 ם חזרה לתוכן הענייני
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 פעולות וכיוונים אפשריים:
  מקצועי ורכזת השכבה של המוסד  מחנכת הכיתה, בשיתוף הצוות הרב -בכיתה לחינוך מיוחד בבית הספר הרגיל

לכיתה את התכנית בהתאם למסמך: תכנון לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים  נוכייהחינוכי 
 הלימה לתכנית הלימודים לשכבת הגילבמסגרות החינוך המופיע באתר האגף לחנ"מ, וב

  למסמך: תכנון לימודים לתלמידים עם צרכים  בהתאםמחנכת הכיתה –בכיתות בבתי הספר לחינוך מיוחד
מיוחדים הלומדים במסגרות החינוך המופיע באתר האגף לחנ"מ בהלימה לתכנית הלימודים הבית ספרית 

 במקצועות השונים לימודים הרגילות(תלב"ס) ותוך התבססות על תכניות ה
 ויישומה בהתאם להנחיות "תל"כ"המנהל יוודא הכנת ה 

 
 לפרטים נוספים יש לפנות: 

 למפקחים במחוזות 
 לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
 

 אתרי אינטרנט להרחבה ולהעשרה
 אגף חינוך מיוחד 

   יסודיעל אתרי המקצועות השונים באגף לחינוך 
         
  

 תלב"ס )תכנית לימודים בבית ספרית בבית הספר לחינוך מיוחד(

 
 המשימה:

  יצירת רצף והמשכיות בהוראת המקצועות והנושאים לאורך שנות הלימוד בכל קשת הלקויות תוך הלימה מרבית
 לתכניות הלימוד הרגילות במקצועות השונים

 
 ות וכיוונים אפשריים:פעול
  תוך  "תלב"ס" –הצוות החינוכי בהובלת המנהל ובעלי תפקידים מובילים יבנה תכנית לימודים בית ספרית

 התבססות על תכניות הלימודים הרגילות ותוך ביצוע התאמות, שינויים וחלופות 
 יני התפקוד של התלמידים יכיל את מקצועות הליבה לחינוך המיוחד ומקצועות נוספים בהתאם למאפי "תלב"ס"ה

ולתכנית הלימודים הרגילה בשכבת הגיל כפורט בטיוטת חוזר מנכ"ל (תכנון לימודים לתלמידים עם צרכים 
התייחסות מותאמת  "תלב"ס"כמו כן יכלול ה. מיוחדים הלומדים במסגרות החינוך) המופיעה באתר האגף לחנ"מ

 לנושא השנתי

 
 התכנית הבית ספרית תכיל:

תיאור בית הספר ומאפייני אוכלוסיית התלמידים; "אני מאמין" וחזון בית ספרי; מטרות  - לליכ "תלב"ס" .1
וקדימויות; עקרונות מנחים; מבנה הלימודים (מיפוי תמציתי של תחומי הדעת, הנושאים ותחומי הטיפול 

מליאה,  –שכבה, מסגרת הלמידה  -הקיימים בבית הספר עפ"י אשכולות. מול כל מקצוע יצוין קהל היעד 
, תכנית "תל"ן" :קבוצות, פרטני, הקצאת זמן ובעלי התפקידים); דרכים וכלים להערכה; תכניות נוספות כגון

 חופשה, סיורים, פעילויות תרבותיות, טקסים ופעילות חוץ בית ספרית. 
ל ו/או שכבות גי פ"ירציונל ומטרות; מפרט תכנים והישגים נדרשים ע - (תכנית אורך) בכל מקצוע "תלב"ס" .2

 רצף התפתחותי; עקרונות לביצוע התכנית; דרכי הערכה; פ"יע
 

 לפרטים נוספים יש לפנות: 
 למפקחים במחוזות 
 לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
 

 אתרי אינטרנט להרחבה ולהעשרה

 אגף חינוך מיוחד 

 המקצועות השונים באגף לחינוך יסודי אתרי 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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  הנחיות ליישום היעדים בעבודה עם בתי ספר בחינוך המיוחד           
 

 חינוך הרגיללבהלימה מרבית החינוך הערכי בבתי הספר לחינוך מיוחד יתבצע 

, תרבות ישראל, הכרת הארץ, אהבת "נעלה לירושלים" -יורים באתרי מורשת ברחבי ישראל סבפרט לגבי תכניות כמו: 
 המולדת. 

 לחינוך המיוחד, והן:   תכניות מותאמותלגבי הנושאים הבאים יש 
 לחינוך מומלץ להשתמש בערכה מותאמת לחינוך המיוחד: חיים שואה וזיכרון, בהוצאת האגף  -ושואה  זיכרון

מיוחד והאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים באוכלוסיות מיוחדות עם ירידה קוגניטיבית. תלמידים עם 
קוגניציה תקינה ילמדו על פי תכניות החינוך הרגיל. מידע על הערכה ניתן למצוא באתר החינוך המיוחד או באתר 

 גף לתכנון ופיתוח תכניות לימודיםהא
  יימות  פעילויות ייעודיות לחינוך המיוחד. מידע על הנושא ניתן למצוא באתר החינוך ק –שירות לאומי חינוכי

 ישירה להנהלת האגף לחינוך מיוחד המיוחד או באמצעות פנייה
  בחינוך המיוחד מתקיימת תכנית "שילוב מנצח" בשיתוף עם מנהל חברה ונוער. מידע על התכנית  –גיוס לצה"ל

 ישירה להנהלת האגף לחינוך מיוחד ד או באמצעות פנייהניתן למצוא באתר החינוך המיוח
  להגשת תלמידים לבגרות על פי תכנית הלימודים האישית. ככל האפשר בבתי הספר העל יסודיים יש לחתור

 נהלים נמצאים באתר החינוך המיוחדלהתאמות ול הנחיות
 

 להלן התייחסות ליעדים נבחרים נוספים בהתאמה למסגרות החינוך המיוחד.
 יסודי. על הפירוט שלהלן מתייחס למטרות וליעדים של החינוך המיוחד אשר התלמידים לומדים בו בשלב החינוך ה

מנהלי בתי הספר לחינוך מיוחד יתייחסו למטרות וליעדים אשר פורטו על ידי אגפי הגיל ובנוסף להנחיות הייחודיות 
 שלהלן:

 

  "21ב "ל"תכנית הליבה בזיקה לתכנית 
 

 מטרה א:  

 מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים 
 

 : 1יעד א
 העמקת החינוך הערכי 
 

 המשימה:

 ספרית (שעת חינוך, שיח פרטני, מסגרות של -נהל חברה ונוער בתפיסה ביתיהטמעת ערכי תכנית הליבה של מ
   חברת הילדים ושיתוף ההורים) 

 
 האוכלוסייה:

 ת גיל על יסודי בבתי ספר לחינוך מיוחד למעט פיגור קשה/עמוק/סיעודיכיתות בשכב 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

 בחינת התכנית והתאמתה לאוכלוסיית בית הספר 
 בחירת החלקים הרלוונטיים בכל  פרק של התכנית 

 21חברתי בזיקה לתכנית "ל"ב -תכנון תהליכי ההוראה בתחום הערכי" 
 כיתתית והבית ספריתהבניית התכנית במערכת ה 

 '21י"ב בליווי ובהנחיית הרכזים החברתיים ו/או מדריכי "ל"ב -ההוראה תבוצע ע"י מחנכי כיתות ז" 
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 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 בניית תכנית העבודה בתחום, מעקב ובקרה אחר יישומה 

 המורים המשתלמים והמדריך הבית 21ידה ולשיתוף ע"י הרכז החברתי ו/או רכז "ל"ב יצירת מסגרות זמן ללמ ,"
 ספרי

 למידה בכיתות ובחדר המורים באמצעות צפייה, משוב והערכה-ליווי תהליכי ההוראה 

  כחבר בצוות הניהולי 21שילוב הרכז (רכז חברתי ו/או "ל"ב (" 

 חום תשל הרכז מקצועית בממשיך וידוא המשך ההתפתחות ה 
  הקצאת מסגרות לפעילות של חברת הילדים ומעקב אחר ביצוע הפעילות 

 עדכון המפקח על החינוך המיוחד ביחס לתמונת המצב העדכנית ביישום המשימה והיוועצות בו 
 

 פיתוח מקצועי:
  יתקיים קורס לפיתוח מקצועי במחוז  -לנציגים מכל בתיה"ס 
 

 הדרכה:

 מהאגף לחינוך מיוחד ישובצו 21ב "חברה ונוער ומדריכי תכנית "ל מדריכי התכניות חינוך חברתי ממנהל "
 להדרכה על פי החלטת המפקחים במחוזות 

  ההדרכה תתבצע במפגשים קבועים לאורך השנה 
 

 הערכה ובקרה:

 התכנית הבית ספרית לקידום היעד תלווה בפעולות הערכה לבדיקת ההתקדמות בהשגת הפעולות שהוגדרו לעיל 
 ישמש בסיס לשיפור תמידי בתכנית העבודה הכיתתית ובתכנית הבית ספרית  תהליך ההערכה 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:

  21מספר בתי הספר בהם מופעלת תכנית מנהל חברה ונוער בזיקה לתכנית "ל"ב " 
  מפתח הל"ב"מכירים את ש" ו21מספר הרכזים החברתיים שהתמקצעו בתכנית "ל"ב" 
 21פן ישיר על ידי המדריך המחוזי לתכנית "ל"ב מספר בתי הספר שהודרכו באו " 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
  השילוב בין התכניות לטיפוח התנהגויות ערכיות?תרם באיזו מידה 

 ?באיזו מידה קידמה התכנית את מסוגלות התלמידים לנהל בעתיד חיי בוגרים אוטונומיים ועצמאיים 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 ם במחוזותלמפקחי 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
  יסודי במינהל הפדגוגיעל לחינוך א' לאגף 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 חזרה לתוכן העניינים 
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  חינוך אזרחי ודמוקרטי
 

 מטרה א:  
 מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים 
 

 : 1יעד א

 וך הערכיהעמקת החינ 
 

 המטרות:
 דמוקרטי ואזרחי, פיתוח מודעות בקרב התלמידים לסוגיות מרכזיות בחברה הישראלית,  העמקת החינוך הערכי

 עידוד אקטיביזם חברתי ומעורבות אזרחית
  העמקת החינוך לחיים משותפים, לסובלנות ולהכרת "האחר", הכרת ריבוי התרבויות בחברה הישראלית תוך

 כבוד כלפיהן 
 לת לנהל דיון ומחלוקת עם אחרים מתוך חוסר הסכמה, הפחתת הניכור בין קבוצות בחברה יכו 
 

 : התנדבות בקהילה כחלק מאזרחות פעילה1משימה 
 

 אוכלוסייה: 

  בבתי ספר לחינוך מיוחד, למעט פיגור קשה/עמוק/סיעודי 21-16כלל התלמידים בגילאי 
 

 וכיוונים אפשריים: פעולות
 בחינוך  16-21תכנית לימודים למתבגרים ולבני גיל  -על פי תכנית הלימודים "אזרחות הטמעת מקצוע האזרחות

 "21המיוחד, "ל"ב 
 הקצאת שעות במערכת ובניית תכנית הוראה על בסיס תכנית הלימודים 
 תכנון ההתנדבות בהתאמה לאוכלוסיית היעד 
 

 : המנהל באחריות
 :לוונטיים ובהםהר ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  הבניית זמן מוגדר במערכת ללימוד התחום ולקיום תהליכי למידה הכוללים צפייה, דיאלוג, משוב והערכה בזמנים

 קבועים
 

 פיתוח מקצועי:
  יתקיים קורס לפיתוח מקצועי במחוז -לנציגים מכל בתיה"ס 
 

 הדרכה:

  חוזות" ישובצו להדרכה על פי החלטת המפקחים במ21מדריכי התכנית "ל"ב 
  תכלול את נושא האזרחות וההתנדבות בקהילה21הדרכתם בתכנית "ל"ב " 

  ההדרכה תתבצע במפגשים קבועים לאורך השנה 
 

 הערכה ובקרה:
 התכנית הבית ספרית לקידום היעד תלווה בפעולות הערכה לבדיקת ההתקדמות בהשגת הפעולות שהוגדרו לעיל 
 בודה הכיתתית ובתכנית הבית ספריתת העתהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור מתמיד בתכני 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 כיוונים למדדים אפשריים:
 מספר בתי הספר שהקצו את השעות הנדרשות להטמעת התכנית 
  וך האזרחימספר בתי הספר שעודדו פעילות התנדבותית בקהילה כחלק מתכנית "הכנה לחיים" ומהעמקת החינ-

 ערכי 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
 ?באיזו מידה תרמה הפעילות ההתנדבותית להתפתחות התלמידים ולאקלים הבית ספרי 

 ?באיזו מידה יהפוך ערך ההתנדבות לאורח חיים בעתיד 
 

 : חינוך להשתלבות בחברה ולקבלת האחר2משימה 
 

 המטרה:

 השתלבות בחברה וקבלת האחר 
 

 :האוכלוסייה
 כל בתי הספר לחינוך מיוחד 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:

  ייזום שיתופי פעולה עם בתי ספר לחינוך רגיל באזור לפעילויות לימודיות, חברתיות, תרבותיות ואמנותיות
 משותפות והבניית הפעילויות במערכת 

 תהליכי העבודה על ד והסברה בבתי הספר הרגילים על מאפייני התלמידים הלומדים בבתי הספר לחינוך מיוח
 בבתי הספר אלו

 כגון: פנאי, ספורט ואומנות במהלך יום לימודים  ,שיתופי פעולה עם גורמים של חינוך בלתי פורמלי לפעילויות
 ארוך

 
 הערכה ובקרה בית ספריים:

  התכנית להשתלבות בחברה ולקבלת האחר תלווה בפעולות הערכה לבדיקת ההתקדמות בהשגת הפעולות שהוגדרו
 עילל
  תהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור מתמיד בתכנית העבודה הכיתתית ובתכנית הבית ספרית 

 
 כיוונים למדדים אפשריים:

 מספר בתי הספר שיזמו שיתופי פעולה עם בתי ספר לחינוך רגיל באזור לפעילויות לימודיות וחברתיות משותפות 
 ייני התלמידים הלומדים בבתי הספר לחינוך מיוחד מספר בתי הספר שפעלו להסברה בבתי הספר הרגילים על מאפ

 ועל תהליכי העבודה בבתי הספר אלו 
  מספר בתי הספר שיצרו שיתופי פעולה עם גורמים של חינוך בלתי פורמלי לפעילויות במהלך יום ארוך 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 שתלבות התלמידים בפעילות המשותפת?באיזו מידה תרמו שיתופי הפעולה עם בתי ספר לחינוך רגיל לה 
  ?באיזו מידה הייתה ההסברה אפקטיבית ותרמה לשיתופי הפעולה בין בתי הספר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 (                21: הרחבת המקצועות "הכנה לחיים" )"ל"ב "3משימה 

 
 המטרה:

 לנהל חיים עצמאיים באופן מיטבי ואוטונומי בהווה ובעתיד כאנשים מבוגרים טיפוח היכולת 
 

 האוכלוסייה: 

 כלל התלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד, בכיתות החינוך המיוחד ובשילוב 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
  הגיל הכרונולוגי הבניית תכנית הלימודים באופן ספיראלי לאורך שנות הלימודים תוך שינוי המיקודים בשכבות

אישי חברתי, פנאי (כולל חינוך -טיפול עצמי, קשר בין :בעשרת תחומי הכנה לחיים הנלמדים בחינוך המיוחד
חברתי, חינוך למגורים עצמאיים, סנגור -לאמנויות), שימוש במשאבים קהילתיים, חינוך לחיי עבודה, חינוך מיני

 עצמי, בריאות וביטחון והרחבת השכלה
 ת השעות בהתאם לצורך הבניית מערכ 

 הקצאת שעות במערכת ובניית תכנית הוראה על בסיס תכנית הלימודים 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 ם הבניית זמן מוגדר במערכת ללימוד התחום וקיום תהליכי למידה הכוללים צפייה, דיאלוג, משוב והערכה בזמני

 קבועים
 

 פיתוח מקצועי:

  ישלחו נציג/ים מכלל בתי הספרילפחות קורס אחד לפיתוח מקצועי מחוזי אליו יתקיים בכל מחוז 
 

 הדרכה:
  ישובצו להדרכה על פי החלטת המפקחים במחוזות21מדריכי התכנית "ל"ב " 
  ספרית ותכניות ההוראה " תתייחס למאפייני התכנית ולבניית תכנית הלימודים הבית 21הדרכתם בתכנית "ל"ב

 הכיתתיות
  ההדרכה תתבצע במפגשים קבועים לאורך השנה 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:
 התכנית הבית ספרית לקידום היעד תלווה בפעולות הערכה לבדיקת ההתקדמות בהשגת הפעולות שהוגדרו לעיל 
 ית ספריתתהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור מתמיד בתכנית העבודה הכיתתית ובתכנית הב 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:
  מספר בתי הספר הפועלים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל בנושא אקלים חינוכי מיטבי באופן מותאם למאפייני

 אוכלוסיית התלמידים
  מספר בתי הספר הפועלים על פי תקנון בית הספר המוסכם על הצוות ההורים ובמידת האפשר התלמידים 
 הספר-ם על הפחתת מקרי האלימות בביתמספר בתי הספר המדווחי 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 ?באיזו מידה תרמה העבודה על פי חוזר מנכ"ל לתחושת המסוגלות של המורים לטפל במקרי אלימות 
 ?באיזו מידה תרם התקנון להתנהלות ברורה יותר ביחס לקשר בין בית הספר להורים ולתלמידים 
 

 ות:לפרטים נוספים יש לפנ

 למפקחים במחוזות 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 

 חזרה לתוכן העניינים 
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  אקלים מיטבי
 

 מטרה א:
 מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים 
 

 : 2יעד א

    עיצוב אקלים חינוכי מיטבי 
 

 המשימה:
 פעלת תכנית מערכתית לקידום אקלים חינוכי מיטבי ולצמצום האלימותה 
 

 האוכלוסייה:

 כל בתי הספר לחינוך מיוחד 
 

 הפעולות וכיווני פעולה אפשריים:
 היכרות עם חוזר מנכ"ל בנושא אקלים חינוכי מיטבי והתאמתו למאפייני אוכלוסיית בית הספר 
 בית הספר המוסכם על הצוות ההורים ובמידת האפשר  מיסוד הטיפול באקלים חינוכי מיטבי בתוך תקנון

 התלמידים 
  בבתי ספר בהם יש תלמידים בעלי התנהגות מאתגרת: מינוי מורה מתמחה בנושא, הפעלת תכניות התמודדות

 התפרצות, בכלל זה שימוש באומנויות  בזמן
 דות עם התנהגות חריגה בבתי ספר בהם ישנם תלמידים אלימים: הקמת  צוות אקלים והפעלת תכניות התמוד

 כחלק מתכנית הלימודים הבית ספרית/כיתתית 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
  יצירת מסגרת זמן ללמידה ולשיתוף בידע 
 בניית תכנית עבודה יישומית, מעקב ובקרה אודות יישום התכנית 
 ח החינוך המיוחד ביחס לתמונת המצב העדכנית ביישום המשימה והיוועצות שוטפת עדכון היועץ הבכיר ומפק

 בהם
 הקמת צוות אקלים קבוע לקידום אקלים ולטיפול באלימות ובהגדרת הסמכות והאחריות שלהם 
 יצירת תקנון בית ספרי תוך קיום דיאלוג עם כל באי בית הספר ורענון התקנון בכל שנה 
  וקיום דיון ולמידה מתוך אירועים אלודיווח על אירועים חריגים 
 יצירת מענים בית ספריים לטיפול בתלמידים הנפגעים 
 

 פיתוח מקצועי
  בנושא עצירת התפרצויות  -פיתוח מקצועי לצוות בית הספר 
  "קידום אקלים וטיפול באלימות -פיתוח מקצועי לצוות "אקלים 
 

 הדרכה:
  הוסכם במשותף כדי לאפשר הדרכה מסודרת וקבועה  ההדרכה תתבצע ביום ובמשבצת זמן קבועים עליהם 

  "יועצים ופסיכולוגים "אקלים"ההדרכה תינתן ע"י מדריכי   -לצוות "אקלים , 
  תינתן הנחיה שוטפת ע"י היועץ הבית ספרי בתדירות של  אחת לשלושה שבועות  -לכלל המחנכים 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:

 אירועים החריגיםליווי ובדיקה שאמנם הצטמצם היקף ה 
  ההורים מהאקלים הבית ספריוליווי ובדיקת שביעות רצון הצוות, התלמידים 
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 כיוונים למדדים אפשריים:
  מספר בתי הספר הפועלים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל בנושא אקלים חינוכי מיטבי באופן מותאם למאפייני

 אוכלוסיית התלמידים
 ית הספר המוסכם על הצוות ההורים ובמידת האפשר התלמידים מספר בתי הספר הפועלים על פי תקנון ב 
 הספר-מספר בתי הספר המדווחים על הפחתת מקרי האלימות בבית 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 ?באיזו מידה תרמה העבודה על פי חוזר מנכ"ל לתחושת המסוגלות של המורים לטפל במקרי אלימות 

 ת ברורה יותר ביחס לקשר בין בית הספר להורים ולתלמידים?באיזו מידה תרם התקנון להתנהלו 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחים במחוזות 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
 לאגף שפ"י במינהל הפדגוגי 
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  חינוך לשוני שפת אם
 

 
 טרה ב:מ

 מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיים 
 

 : 1יעד ב
   שיפור ההישגים הלימודיים 
 

 המשימות: 

 חינוך לשוני מבוסס סטנדרטים - הפעלת תכנית לשיפור ההישגים באוריינות 
  קריאה וכתיבה ב"שלהב"ת"  הפעלת תכנית ממוקדת לשיפור ההישגים באוריינות 

 ליווי כיתות שמקבלות הדרכה ב"שלהב"ת" בהלימה לתכנית הלימודים בשפה ותמיכה בהן 
 שיפור יכולות שפתיות ותקשורתיות של התלמידים 
 

 האוכלוסייה: 

 כל מסגרות החינוך המיוחד בכל שכבות הגיל בהתאם ליכולות התלמידים 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 ה של תכנית לימודים בחינוך לשוני בכל בית ספר לחינוך מיוחד בנייה והפעל 

  ת המותאמת לשכבות הגיל של המסגרת ספיראליבניית תכנית לימודים בית ספרית 
  תלמידים עם אינטליגנציה תקינה ילמדו על פי תכניות החינוך הרגיל בליווי התאמות ותמיכות ייחודיות

 לאוכלוסייה  
 ם בחינוך הרגיל והתאמתה למאפייני אוכלוסיית המסגרת על פי חוברת הנחייה (טיוטה היכרות עם תכנית הלימודי

של האגף לחינוך מיוחד) הנמצאת באתר האגף לחינוך מיוחד תוך עבודת צוות רב מקצועי (בפרט בין צוות ההוראה 
 לבין קלינאי תקשורת) 

  בבתי ספר לתלמידים בעלי אינטליגנציה היכרות מעמיקה עם תכנית הלימודים של החינוך הרגיל לעובדי הוראה
 תקינה עד פיגור קל (כולל) 

   היכרות עם התאמות ייחודיות לאוכלוסייה של לקויי השמיעה 
 קישור המיומנות הנרכשות בתחום הלשוני לכלל מקצועות הלימוד 

 ום הוראת שילוב הערכה בתהליכי ההוראה למידה בשלב טרום תכנון תכנית הלימודים (אישית/קבוצתית) ובסי
 יחידות הלימוד

  בכל בית ספר יוקצו שעות ייעודיות לחינוך לשוני בהתאמה לאוכלוסיית המסגרת על פי חוברות ההנחיה
 באוכלוסיות עם אינטליגנציה תקינה עד פיגור קל (כולל) יוקצו שעות לפחות על פי הנדרש בחינוך הרגיל 

 
 : המנהל באחריות

 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים ודותא ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 ליווי תכנית העבודה בתחום, מעקב ובקרה אחר יישומה תוך קיום דיאלוג מתמיד עם הצוותים 
  יצירת מסגרות זמן ללמידה, להדרכה ולשיתוף 
 

 פיתוח מקצועי:
  יקיים קורס לפיתוח מקצועי במחוז   -לנציגים מכל בתיה"ס 
  קורסי פיתוח מקצועי של החינוך  –יגנציה תקינה עד פיגור קל (כולל) אינטלבעלות לעובדי הוראה לאוכלוסיות

 הרגיל המתקיימים במרכזי פסג"ה להיכרות עם תכנית הלימודים של החינוך הרגיל
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 הדרכה:

   מדריכי החינוך הלשוני ישובצו להדרכה במפגשים קבועים לאורך השנה על פי החלטת המפקחים במחוזות 
 קשר שוטף עם המדריכים הארציים של החינוך המיוחד לנושא חינוך לשוני ו"שלהב"ת"מדריכי המחוזות יהיו ב 

 מנהלי המרכזים הטיפוליים יהיו בקשר שוטף עם המדריכים הארציים המובילים את ההתאמות ללקויי השמיעה 
 /רכזי נציגים מהמחוז ישתתפו בוועדה ארצית העוסקת בתחום (מדריכים מחוזיים/מומחי תחום/מורים מובילים

 מקצוע)
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:
    קיום תהליכי למידה, הערכה ובקרה הכוללים מיפוי המצב, צפייה בשיעור, דיאלוג, משוב והערכה בזמנים קבועים 

  שימוש במגוון כלים להערכת הידע בשפה 
   מעקב אחר התפתחות הצוות והידע הבית ספרי ואחר התקדמות התלמידים 

 כה כבסיס ללמידה פנים בית ספרית ולשיפור תמידי של יעדי ההוראה ושל תכניות שימוש בתוצאות ההער
 והתכנית הבית ספרית  הלימודים הכיתתיות

 
 כיוונים למדדים אפשריים:

 מספר בתי ספר המיישמים את תכנית החינוך הלשוני בהתאמה ליכולות התלמידים 
  הרגיל עם התאמות מספר בתי הספר המלמדים על פי תכנית הלימודים של החינוך 
 מספר בתי הספר בהם המורים השתלמו בתכנית הלימודים של החינוך הרגיל 

 מספר בתי הספר בהם קיבלו המורים המלמדים תלמידים עם תפקוד קוגניטיבי תקין הדרכה ממדריך חנ"מ 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 תלמידים קידם את התפקוד השפתי והלשוני בקרב באיזו מידה יישום תכנית החינוך הלשוני בהתאמה ליכולות ה
 התלמידים?

  באיזו מידה תרמה תכנית הלימודים המותאמת לתכנית הלימודים של החינוך הרגיל להעלאת הציפיות של
 המורים מהתלמידים?

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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  מתמטיקה

 
 

 מטרה ב:
 מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיים 
 

 : 1יעד ב

   שיפור ההישגים הלימודיים 
 

 המשימה: 
 שיפור ההישגים במתמטיקה 
 

 האוכלוסייה: 

 ית רלוונטגרות החינוך המיוחד בשכבת הגיל הכל מס 
 

 פעולות וכיוונים אפשריים:
 בנייה והפעלה של תכנית לימודים בחינוך מתמטי בכל בית ספר לחינוך מיוחד 

  ,ות בנושא ספיראליבניית תכנית לימודים בית ספרית מותאמת לכל שכבות הגיל של המסגרת 
  בבתי ספר לתלמידים עם אינטליגנציה תקינה בליווי התאמות הוראה על פי תכניות הלימודים בחינוך הרגיל

 ותמיכות ייחודיות 
  הוראה עם תכנית הלימודים של החינוך הרגיל באופן רלוונטי לאוכלוסייה אתה הם עובדיםההיכרות של כל עובדי 
 רת, על היכרות עם תכנית הלימודים של החינוך המיוחד בנושא מתמטיקה והתאמתה למאפייני התלמידים במסג

 פי מסמך מדיניות האגף לחינוך מיוחד (טיוטה) המפורסם באתר האגף לחינוך המיוחד
  יצירת קישוריות בין נושאי הלימוד בתוך תחום הדעת 
 יצירת קישור בין המיומנויות הנרכשות בתחום המתמטי לתחומי דעת נוספים רלוונטיים 

  נית הלימודים (האישית/הקבוצתית) ובסיום הוראת למידה בשלב טרום תכנון תכ-ההוראהשילוב הערכה בתהליכי
 יחידות הלימוד

  בכל בית ספר (למעט פיגור שכלי קשה/עמוק/סיעודי) יוקצו שעות ייעודיות לחינוך מתמטי בהתאמה למאפייני
התלמידים במסגרת, על פי חוברות ההנחיה. באוכלוסיות עם אינטליגנציה תקינה עד פיגור קל (כולל) יוקצו שעות 

 ות על פי הנדרש בחינוך הרגיל לפח
 כגון: עצמאות בחיי  ,יותרלוונטבאוכלוסיות של פיגור שכלי קשה/עמוק/סיעודי ישולבו הלימודים בתוך התכניות ה

 יומיום, הכנה לחיים 
 

 : המנהל באחריות
 :הרלוונטיים ובהם ההיבטים אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 המתמטי תוך קיום דיאלוג מתמיד עם הצוותים הובלת התהליכים לקידום החינוך 
  יצירת מסגרות זמן ללמידה, להדרכה ולשיתוף 
 תכנון ההתאמות והתמיכות לתלמידיםלהקצאת זמן להתאמת תכניות הלימודים ו 

 למידה בכיתות ובחדר המורים באמצעות צפייה, משוב והערכה-ליווי תהליכי ההוראה 
 

 פיתוח מקצועי:

  יתקיים קורס לפיתוח מקצועי במחוז -לנציגים מכל בתיה"ס 
  יתקיימו מפגשי למידה עם מדריכים ארציים -למדריכים המחוזיים 
  תלמידים בעלי אינטליגנציה תקינה עד פיגור קל (כולל) ישתתפו בקורסי פיתוח מקצועי המלמדים עובדי הוראה

 החינוך הרגיל  של החינוך הרגיל המתקיימים במרכזי פסג"ה להיכרות עם תכנית הלימודים של
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 הדרכה:
  מדריכי החינוך המתמטי ישובצו להדרכה על פי החלטת המפקחים במחוזות 
  מדריכי המחוזות יהיו בקשר שוטף עם המדריכים הארציים של החינוך המיוחד לנושא מתמטיקה 
  שוטף עם מדריכי המחוזות בבתי ספר לתלמידים בעלי אינטליגנציה תקינה עד פיגור קל (כולל) יקיימו קשר

 מדריכי המתמטיקה של החינוך הרגיל במחוז 
 ההדרכות תתבצענה במפגשים קבועים לאורך השנה 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:

  התכנית הבית ספרית לקידום היעד תלווה בפעולות הערכה לבדיקת ההתקדמות של התלמידים והשגת הפעולות
 שהוגדרו לעיל

 ל יעדי ההוראה ושל תכנית העבודה הכיתתית והתכנית הבית ספריתתהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור תמידי ש 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:

  מספר בתי הספר המלמדים על פי תכנית הלימודים של החינוך הרגיל עם התאמות 
 מספר בתי הספר בהם המורים השתלמו בתכנית הלימודים של החינוך הרגיל 

 ם עם תפקוד קוגניטיבי תקין קיבלו הדרכה כיצד לעבוד עם מספר בתי הספר בהם המורים המלמדים תלמידי
 תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

 
 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

  באיזו מידה קידם יישום תכנית הלימודים במתמטיקה בהתאמה ליכולות התלמידים את הידע המתמטי בקרב
 התלמידים?

 ך הרגיל להעלאת הציפיות של המורים מהתלמידים?באיזו מידה תרמה תכנית הלימודים המותאמת לחינו 
 

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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  אנגלית
 

 מטרה ב:
 שיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתייםמערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, ל 
 

 : 1יעד ב

   שיפור ההישגים הלימודיים 
 

 המשימה:
  הטמעת תכנית לכישורים אורייניים באנגלית במערכת החינוך המיוחד 
 

 האוכלוסייה:

 עט פיגור בינוני/כל מסגרות החינוך המיוחד בכל שכבות הגיל באופן מותאם למאפייני אוכלוסיית התלמידים, למ 
 קשה/עמוק/סיעודי.

 
 פעולות וכיוונים אפשריים:

 הייכולות התלמידים לרכוש שפה שני מיפוי והערכת 
  התלמידים בבית לאוכלוסיית היכרות של המורים לאנגלית עם תכנית הלימודים של החינוך הרגיל באופן רלוונטי

 הספר
 מת באנגלית והתאמתה למאפייני התלמידים במסגרתהיכרות של המורים לאנגלית עם תכנית הלימודים המותא 
  תכנון תכנית לימודים בית ספרית ותכניות כיתתיות על פי תכנית הלימודים באנגלית המותאמת לתלמידים עם

 צרכים מיוחדים
  הוראה על פי תכניות הלימודים בחינוך הרגיל בבתי ספר לתלמידים עם אינטליגנציה תקינה בליווי התאמות

 יחודיות לאוכלוסייה ותמיכות י
  מחשבים21יצירת קישוריות בין נושאי הלימוד לבין נושאים אחרים כמו: הכנה לחיים ו"ל"ב ," 
  (האישית/קבוצתית) ובסיום הוראת  למידה בשלב טרום תכנון תכנית הלימודים-ההוראהשילוב הערכה בתהליכי

 יחידות הלימוד
 יות בהתאמה למאפייני התלמידים במסגרת. באוכלוסיות עם בכל בתי ספר בהם נלמד המקצוע יוקצו שעות ייעוד

 אינטליגנציה תקינה עד פיגור קל (כולל) יוקצו שעות על פי הנדרש בחינוך הרגיל
 

 פיתוח מקצועי:
  קורס לפיתוח מקצועי בתחום הדעת תוך דגש על פיתוח התאמות והנגשת השפה לאוכלוסיות  –למורים לאנגלית

 החינוך המיוחד
 פיגור קל (כולל)  -ראה לאוכלוסיות עם אינטליגנציה תקינה עד מוגבלות שכלית התפתחותית קלה לעובדי הו–  

מקצועי של החינוך הרגיל המתקיימות במרכזי פסג"ה להיכרות עם תכנית הלימודים של הת הפיתוח ובמסגר
 החינוך הרגיל 

  עי של החינוך הרגיל, ובמסגרת מסגרת הפיתוח מקצו -לעובדי הוראה המכינים תלמידים לבגרות באנגלית
 מפגשים ארציים של מסגרות חינוך מיוחד המגישות תלמידים לבגרות
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 הערכה ובקרה בית ספריים:
  התכנית הבית ספרית לקידום היעד תלווה בפעולות הערכה לבדיקת התקדמות התלמידים והשגת הפעולות

 שהוגדרו לעיל
 י ההוראה ושל תכנית העבודה הכיתתית והתכנית הבית ספריתתהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור תמידי של יעד 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:
 מספר בתי הספר המלמדים אנגלית 
 מספר בתי הספר המלמדים אנגלית על פי תכנית הלימודים המותאמת לחינוך המיוחד 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 סוגלות של התלמידים?באיזו מידה תרם לימוד מקצוע האנגלית לתחושת המ 
 ?באיזו מידה תרם לימוד מקצוע האנגלית להכנה לחיים 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
 למפמ"ר אנגלית במזכירות הפדגוגית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ינים חזרה לתוכן העני
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  מדע וטכנולוגיה
 

 מטרה ב:
 מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיים 
 

 : 1יעד ב

   שיפור ההישגים הלימודיים 
 

 המשימה:
   הטמעת מקצוע מדע וטכנולוגיה 
 

 האוכלוסייה: 

 פן מותאם לסוג האוכלוסייהכל מסגרות החינוך המיוחד בכל שכבות הגיל באו 
 

 ני פעולה אפשריים:והפעולות וכיו
 בנייה והפעלה של תכנית לימודים במדע וטכנולוגיה בכל בית ספר לחינוך מיוחד 
  ת המותאמת לכל שכבות הגיל השונות בבית הספרספיראליבניית תכנית לימודים 

  עם אינטליגנציה תקינה בליווי התאמות הוראה על פי תכניות הלימודים בחינוך הרגיל בבתי ספר לתלמידים
 ותמיכות ייחודיות לאוכלוסייה

 היכרות של כל עובדי הוראה עם תכנית הלימודים של החינוך הרגיל באופן רלוונטי לאוכלוסייה איתה הם עובדים 
  היכרות עם תכנית הלימודים המותאמת של החינוך המיוחד בנושא מדע וטכנולוגיה והתאמתה למאפייני

 ים במסגרתהתלמיד
  21יצירת קישוריות בין נושאי הלימוד לבין נושא הכנה לחיים ו"ל"ב" 

  שילוב הערכה בתהליכי ההוראה למידה בשלב טרום תכנון תכנית הלימודים (האישית/הקבוצתית) ובסיום הוראת
 יחידות הלימוד

 דעי בהתאמה למאפייני בכל בית ספר (למעט פיגור שכלי קשה/עמוק/סיעודי) יוקצו שעות ייעודיות לחינוך מ
התלמידים במסגרת. באוכלוסיות עם אינטליגנציה תקינה עד פיגור קל (כולל) יוקצו שעות על פי הנדרש בחינוך 

 הרגיל
 יות, כגון: עצמאות בחיי רלוונטבאוכלוסיות של פיגור שכלי קשה/עמוק/סיעודי ישולבו הלימודים בתוך התכניות ה

 יומיום, הכנה לחיים
 

 :פיתוח מקצועי
  פיגור קל (כולל) -לעובדי הוראה לאוכלוסיות עם אינטליגנציה תקינה עד מוגבלות שכלית התפתחותית קלה–  

במסגרת הפיתוח מקצועי של החינוך הרגיל המתקיימות במרכזי פסג"ה להיכרות עם תכנית הלימודים של החינוך 
 הרגיל 

 
 : המנהל באחריות

 :הרלוונטיים ובהם היבטיםה אודות ובקרה מעקב, מקצועי דיאלוג לנהל
 מיפוי צרכים לצורך בניית תכנית העבודה בתחום הדעת, מעקב ובקרה אחר יישומה 
 בניית מערכת השעות בהתאם לאוכלוסייה ולתלב"ס 
  שיבוץ מורים בעדיפות לבעלי תעודה להוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה 
 צעות צפייה, משוב והערכההערכה בכיתות ובחדר המורים באמ -למידה-ליווי תהליכי ההוראה 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:

  התכנית הבית ספרית לקידום היעד תלווה בפעולות הערכה לבדיקת התקדמות התלמידים והשגת הפעולות
 שהוגדרו לעיל

 תהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור תמידי של יעדי ההוראה ושל תכנית העבודה הכיתתית והתכנית הבית ספרית 
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 מדדים אפשריים:כיוונים ל
 מספר בתי הספר בהם מופעלת התכנית 
 מספר בתי הספר בהם מוקצות שעות ייעודיות לחינוך מדעי 

  
 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:

 ?באיזו מידה שיפר החינוך המדעי את ההכנה לחיים של התלמידים 

 אמות לאוכלוסייה?באיזו מידה תרמה תכנית הלימודים בחינוך המדעי לבניית תכניות הוראה מות 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:

 למפקחים במחוזות 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
  למפמ"ר למדע וטכנולוגיה במינהל מדע וטכנולוגיה 
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  יפור איכות ההוראהחיזוק מעמד המורה וש
 

 מטרה ב:

 מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיים 
 

 היעד: 
 חיזוק מעמד המורה ושיפור איכות ההוראה 

 
 הרציונל:  

 איכות את ייטיבו הספר -תהליכי הערכה שיטתיים, הוגנים ומעוגני ראיות ועדויות המהווים חלק מתרבות בית
 ההוראה וישפרו אותה 

 
 המשימה:

  פיתוח דרכי הערכה לצורך קידום מקצועי של מורים ושל מנהלים 
 

 פעולות האגף לחינוך מיוחד:

  העמקת ההטמעה במחוזותשל הכלי להערכת מורים ושל נוהל ההערכה לצורך הערכת עו"ה ממקצועות הבריאות
תרפיסטים) ושל מטפלים באמנויות (מטפלים באמנות, במוזיקה, במחול, (מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת ופיזיו

 ע"י האגף לחינוך מיוחד, הרשות הארצית למדידה והערכה ובדרמה, בביבליותרפיה, ובפסיכודרמה) אשר פותח
 הערכת סגלי הוראה של משרד החינוך(ראמ"ה) והיחידה ל

 ביצוע מחקר של הכלי 

 ורים המלמדים בחינוך המיוחדדי למיישקל הצורך בהתאמת כלי ייחו 
    עד לסיום תהליכי ההתאמה יפורסמו הנחיות ביניים למפקחי החינוך המיוחד 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחים במחוזות 
 לממונה הערכת עו"ה בלשכת המשנה למנכ"ל 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים 
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 פיתוח תרבות הכלה במסגרות החינוך המיוחד
 

    מטרה ב':

 מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיים 
 

 :2היעד ב

   צמצום פערים והרחבת יכולת ההכלה 
 

 מטרות ספציפיות:
 אים לכל אדם תוך הרחבת אפשרויות ההכלה בתוך מסגרות החינוך המיוחד ובמסגרת ראיית ההכלה כערך המת

 קשר עם מסגרות החינוך הרגיל
 

 משימות:

 ח ערך ההכלה במסגרות החינוכיותופיתוח יוזמות ופעילויות בר 
 התאמת המשימות כך שכל תלמיד יוכל לחוות את עצמו כמכיל וכמוכל 
 שיתוף מסגרות חינוך רגילותהעשרה והרחבה של היוזמות והפעולות ב 
 

 האוכלוסייה:
  מיוחדים במסגרות החינוך המיוחד ובחינוך הרגילהצרכים הכלל הלומדים עם 
 

 עקרונות פעולה:

 מקצועי, בהלימה לגיל התלמידים, למאפייני התפקוד שלהם ולקבוצות  פיתוח היוזמות והתכניות בצוות רב
 האוכלוסייה השונות בתוך המסגרת החינוכית

 
 שרה ופיתוח מקצועי:הכ
 השתתפות נציגים של מערכת החינוך המיוחד בהשתלמויות ובימי עיון בנושא יעד ההכלה לחינוך הרגיל 
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 21-תקשוב מערכת החינוך והתאמתה למאה ה
 

 מטרה ג:

  ה המשתנים של מדינת ישראלצורכיויעילה יותר, תשרת את צורכי הפרט ואת מערכת החינוך תהיה אפקטיבית 
 

 היעד: 
 '21 -י במאה הדיגיטלתקשוב מערכת החינוך והתאמתה לעידן ה -1יעד ג 
 

 המשימה:

 הטמעה ויישום של סביבות מתוקשבות להוראה וללמידה הנתמכות בטכנולוגיית ה-ICT  לשם קידום פדגוגיה
 למורים ולתלמידים 21 -ינות המאה ההקניית אורילמיטבית ו

 
 פעולות וכיוונים אפשריים:

  הפעולות תתבצענה על פי המתוכנן בחינוך הרגיל תוך התאמה לצורכי התלמידים מבחינת תכניות הלימודים
 והציוד הנדרש 

  בבית  י ומותאם לצורכי אוכלוסיית התלמידיםרלוונטקיום קורס פיתוח מקצועי והדרכה לצוותים יתבצעו באופן
 הספר

 צוותים פארא רפואיים יהיו שותפים לתהליכי הפיתוח מקצועי וההדרכה 
 

 הערכה ובקרה בית ספריים:

  התכנית הבית ספרית לקידום היעד תלווה בפעולות הערכה לבדיקת התקדמות התלמידים והשגת הפעולות
 שהוגדרו לעיל

 נית העבודה הכיתתית והתכנית הבית ספריתתהליך ההערכה ישמש בסיס לשיפור תמידי של יעדי ההוראה ושל תכ 
 

 כיוונים למדדים אפשריים:

  מספר בתי הספר בהם תלמידים משתתפים בתכנית "תקשוב כהשתלבות" ומקבלים הדרכה מותאמת מחשב
 וטכנולוגיה מסייעת

 מספר בתי הספר בהם מורים מלש"בים השתלמו בהוראה מתוקשבת 
 אה מתוקשבת מספר בתי הספר בהם המורים משתמשים בהור 
 מספר המורים המשלבים חומרי לימוד מתוקשבים בתהליך ההוראה עם ילדים משולבים 
 

 הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו:
  באיזו מידה ניתן מענה לצרכים הייחודיים של כלל התלמידים בהתייחס לשונות בלקות ובתפקוד באמצעות

 התכניות, הציוד, ההדרכה והפיתוח המקצועי?
 

 נוספים יש לפנות:לפרטים 
 למפקחים במחוזות 
  לאגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים                                                                                                      
 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(                                                                                             
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 חזרה לתוכן העניינים 
 חזרה לתוכן העניינים )הראשי(                               

 
 

   
 

 'פרק ד
 התכנית השנתיתמשאבים ליישום 

 לשנת הלימודים תשע"ד

 הקדמה 

 ותשעות תוספתי 

  שעות הלימוד השבועיות המחייבות בחינוך העל יסודי

 בשנה"ל תשע"ד

  מרכז משאבים בבית הספר –הפעלתה של ספרייה 

 התכנית להשאלת ספרי לימוד בשנה"ל תשע"ד 

  הפיתוח המקצועי בהתאם ליעדים 
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 דתשע" שנתיתהתכנית ה ויעדי טרותמשאבים ליישום המ -הקדמה 

 
 בפרק זה מוצגים המשאבים השונים העומדים לרשות בתי הספר העל יסודיים בתשע"ד: 

 
 
  פירוט שעות הלמידה .א

 :שעותויתייחס לנשאר כפי שהיה  -המחייבות עיות השעות במקצועות השונים במסגרת השעות השבופירוט 
 הלימוד השבועיות המחייבות בחינוך העל יסודי בתשע"ד 

 העברי הממלכתי בחינוך הביניים המחייבות בתכנית היסוד בחטיבות הלימוד 

 ד"ממ הביניים בחטיבות היסוד בתכנית המחייבות הלימוד 

 בדואי/הערבי יסודי העל בחינוך היסוד בתכנית המחייבות הלימוד 
 הדרוזי הממלכתי יסודי-העל בחינוך היסוד בתכנית המחייבות הלימוד 

 

 שעות תוספתיות .ב

  נתן גם בשנת תשע"ד  יהעל יסודיים יסל השעות התוספתיות לבתיה"ס   

   :'נתן שעה תוספתיתית - וריינות מתמטיתאבכיתה י 
 )תתוספתילא תוקצה שעה בתשע"ד ש"ש מתקן ביה"ס ( 2 -ינות מדעיתיאור                        

 

 מודל הדרכה    .ג
 .דתימשך בשנה"ל תשע" ,ומדע וטכנולוגיהמסגרת ההדרכה בכל אחד ממקצועות ה"יעדים": שפת אם, מתמטיקה 

  היקף ההדרכה מותנה באישור תקציבי

 

  פיתוח מקצועי .ד
 120/180/210קידום (היקף השעות שירצה ללמוד בכל שנה מתוך סך השעות הנדרשות לעו"ה יוכל לבחור ב ( 

 (כדי לשמור על עקרון הלמידה לאורך החיים) 30 מינימום השעות בשנה יעמוד על 

  השעות לדרגה הבאה 60שעות מעל המתבקש בדרגה, תעבורנה  60עו"ה למד עד אם        

  שעות  כדי לאפשר בחירה של יותר מנושא אחד  30לעו"ה יוצעו מודולות שונות של 
 והמורה, תוך  הספר-יחליטו בדיאלוג משותף מנהל בית שבמסגרת הפיתוח המקצועי של המורה על הנושא/התחום

   הספר ולמדיניות המערכת-התייחסות לצורכי המורה, לצורכי בית
 

 

  הספרייה .ה

 ומשמעויותיוהספר -בבית משאבים מרכז 
 

 

 לתלמידים  מודיספרי להשאלת  .ו

 בתשע"ד השאלת ספרי לימודהתכנית ל 
 

 

  מצבת המורים .ז

  .באמצעות מערכת הסימולציה למנהל תוכלו לתכנן בהקדם את מצבת המורים הדרושה לכם 
 

 
 הקצאת "הסלים למיניהם"  .ח

 .עם השלמת תכנון הקצאת כל הסלים יועבר לכם המידע 
 

 חזרה לתוכן העניינים        



 

   237 

 

 

 דינוך העל יסודי תשע"בח השנתיתשעות תוספתיות ליישום התכנית 

 
 השנתית.על מנת ליישם את התכנית ד להלן תוספת השעות הייחודית שתוקצה בתשע"

 .בנוסף לשעות המחויבות  המפורטות בהמשך וישובצוהשעות, יינתנו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תתוספתיעה לא תוקצה שבתשע"ד ש"ש מתקן ביה"ס ( 2 בהיקף -בכיתה י'  נות מדעיתיאורי( 

 
 
 
 

חזרה לתוכן העניינים 

אוריינות 

 מתמטית
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 דשעות הלימוד השבועיות המחייבות בחינוך העל יסודי בתשע"
 

 בהתאם לחוזר מנכ"ל תשס"ט/(א),  הליבה המחייבתעפ"י הלימוד השבועיות להלן שעות 
 

 
 שעות הלימוד המחייבות בתכנית היסוד 

 בחינוך הממלכתי העברים בחטיבות הביניי
 

 
 

  ש"ש. 2למד יש"ש כך שהמקצוע י 1לכל כיתה ז' תתווסף 
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 שעות הלימוד המחייבות בתכנית היסוד  

 בחטיבות הביניים ממ"ד
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 שעות הלימוד המחייבות בתכנית היסוד   
 בחינוך העל יסודי הערבי/בדואי

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חזרה לתוכן העניינים         



 

   241 

 

 

 עות הלימוד המחייבות בתכנית היסודש
 סודי הממלכתי הדרוזיבחינוך העל י
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 הספר בבית משאבים מרכז - ספרייה של הפעלתה
 

 כללי: 

     קיד מכריע בריכוז ובאספקת מידע, בחינוך לקריאה ובניצול הספר כמרכז משאבים תפ-"בעידן זה יש לספריית בית
מרכז משאבים ההולמת את צורכי המורים  -נכון של מידע. על כן ראוי כי בכל מוסד חינוכי תהיה ספרייה 

 ים" (חוזר מנכ"ל מיוחד ה' תשמ"ט)והתלמיד

      הקובעים שהיא  ת במחקריםהספר על ההישגים בלימודים מוכח-מרכז משאבים בבית -השפעתה של ספרייה
משמעותית במיוחד כאשר קיימים בה אוספים מגוונים ברמות שונות, נגישות אל מקורות מידע מסוגים שונים, 

 ית הפעלה מותאמת לתכנית הלימודיםכוח אדם מקצועי ומיומן ותכנ

  

 המשימה:

    הספר -מרכז משאבים בבית -הפעלתה של ספרייה 

  

  כיוונים ופעולות לקידום
 
 . הספרייה תפעל כמרכז משאבים, כמרכז קריאה, למידה ותרבות בסביבה לימודית רגועה ואסתטית:1

 פעולות למימוש:
 

 תוך הקפדה על העקרונות הבאים:  5פי ההנחיה בחוזר מנכ"ל תש"ע/-הקמת ספרייה עלא. 
   ים מגוונים בנושאים ובתחומי הספרייה תזמן גישה חופשית אל מגוון ספרים ומקורות מידע מודפסים ואלקטרוני

 לקריאה, לעיון וללמידה בספרייה ו/או להשאלה –דעת שונים 
   הספרייה תנוהל באמצעות תוכנה ייעודית לניהול ספרייה 
   בספרייה יהיו עמדות מחשב וחיבור לרשת וציוד נלווה לשימוש התלמידים 

    פי כללי הספרנות האוניברסאלייםהספרייה תופעל על ידי ספרן/ית בית הספר ותאורגן על 
 

 ספרית: -פי תכנית בית-ב. הפעלת ספרייה על
   הספרייה תאפשר לתלמידים ולמורים נגישות לסביבה עתירת מקורות מידע וספרות 
    הספרייה תשמש להעמקת החשיפה לספרים ולמקורות מידע 

   ש מושכל במקורות מידעאנשי הספרייה יעודדו פעילות מכוונת לעידוד הקריאה ולשימו 

   מושכל במקורות מידע להכנת עבודות חקר בתחומים השונים הספרן/ית יהיו שותפים בהנחית תלמידים לשימוש 

    הספרייה תאפשר שילוב הוראה ולמידה, והתלמידים יופנו להשתמש במשאביה 
   יתולעבודה אינדיבידואל הספרייה תאפשר עבודה לכיתות, לקבוצות תלמידים 

   'אנשי הספרייה יעודדו השתתפות בפעילות הארצית לעידוד הקריאה 'מצעד הספרים השנתי 

    הספרן/ית יהיו שותפים פעילים בהכנת תכניות עידוד קריאה בבית הספר ובשילוב הספרייה בתכנית הלימודים
 ובפעילויות הבית ספריות

 
 ג. טיפוח מיומנויות השפה באמצעות פעילות מגוונות: 

   לעידוד קריאת ספרים 

   לשיח בעקבות ספרים 

   לשילוב אומנויות כחלק מהשיח בעקבות קריאה 

   לעידוד ולהעצמת ילדים המרבים לקרוא קריאה חופשית 
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 ד. שיתוף הורים
   דיון עם ההורים על מצב קריאת הספרים ועל השימוש בספרייה בעזרת הרצאות של אנשי מקצוע ומורים 

   יתוף הורים בפעילויות לעידוד הקריאהש 
 
 
 

 ה. אירועי תרבות 

   הספרייה תשמש מרכז לאירועי תרבות: תערוכות ותצוגות, מפגש עם סופר/יוצר, קונצרט, הצגה   

   ימי פעילות מרוכזים לתלמידים/הורים/קהילה בנושאי קריאה/ספרות/תרבות 
 

  
 וון ספרים ולמקורות מידע והעשרה עדכניים. . הספרייה תאפשר נגישות לקריאה חופשית במג2

 פעולות למימוש:
 

 א. בניית אוסף מותאם לנושאים ולתחומי דעת שונים

    אוסף הספרים, מקורות המידע והחומרים יותאמו לצורכי התלמידים והמורים, ויכללו מגוון תחומים 

   האוסף יתעדכן בקביעות 
   חגי ישראל, למועדי השנה ולאירועים חשובים בארץ ובעולם ולמקצועות בספרייה יינתן ביטוי קבוע ושוטף ל

 הנלמדים בביה"ס
 

 כגון: ,ב. האוסף בספרייה יותאם לדגשים של מערכת החינוך

   מדור "תרבות ישראל ומורשתו" ובו מגוון ספרים וחומרים למורים ולתלמידים 

   ספרי קודש 
   הספרים המוצעים בתכנית הליבה 

   כמו: חברות, ויסות רגשי, ניהול קונפליקטים, מניעת חרם,  ,ים העוסקים בתחומים הנוגעים לחברת הילדיםספר
   מניעת בריונות והתנהלות ברשת

 

  

 : יש לפנות לפרטים נוספים

   למפקחים במחוזות 

   למחלקה לספריות בתי ספר באגף לחינוך על יסודי במינהל הפדגוגי 
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      התשע"ד השאלת ספרי לימוד בשנה"ל  
 
 

התכנית  הורים בתחום ספרי הלימוד באמצעותנטל התשלומים על ה את להקל משרד החינוך ממשיך במאמץ

כישת הספרים תיעשה במימון קהילתי. ר-להשאלת הספרים. לתכנית ערך חינוכי והיא במהותה בעלת אופי חברתי

 .משותף של כספי המשרד ותשלומי הורים, והספרים יושארו בבית הספר לשימוש חוזר כשהם במצב תקין ומכובד

 

השנה, בשונה מהשנה שעברה, יבוצע המהלך בעיקר באמצעות הרשויות המקומיות והבעלויות על בתי הספר. הרכישה 

ו בית הספר הם שיבצעו את הרכישה מול הספק או החנות. בכל מקרה לא תתבצע באמצעות זכיינים, אלא הרשות א

 .תהיה אחריות כוללת של בית הספר למהלך

 
, ומכוח התקנות 2000-בחלק מבתי הספר מכוח חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"אכיום פרויקט ההשאלה פועל 

להרחיב את התכנית באמצעות  . לקראת שנת הלימודים התשע"ד המשרד מבקש2010-להשאלת ספרי לימוד, התש"ע

הרשויות המקומיות והבעלויות. החל משנה זו יהיו גורמים אלה וכן בתי הספר המעוניינים להצטרף לתכנית, 

 .השאלתםעל אחראים על תהליך רכישת הספרים ו

 

ים במסגרת הפרויקט ניתנת אפשרות לכל בתי הספר לבקש להצטרף לתכנית בכפיפות להסכמה של רוב הורי התלמיד

כל מנהלי בתי הספר מחויבים להציע להורים את אפשרות הבחירה בתכנית ההשאלה, וההורים הם לפחות).  60%(

 . שיחליטו אם להצטרף אליה

 

בית ספר המעוניין להצטרף לפרויקט, והרשות או הבעלות לא צירפו אותו מכל סיבה שהיא, יפנה לפיקוח הכולל וכן 

עדכן את הרשות ו/או את הבעלות על פנייתו. משרד החינוך יחליט על צירוף לממונה על תכנית ההשאלה במשרד וי

המתפרסמים באתר המשרד, במסמך "קריטריונים לתקצוב  רשויות, בעלויות או בתי ספר על פי סדרי העדיפויות

 "רשויות עבור הפעלת התכנית להשאלת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ד ואילך

 

בחוזר  ספרי כמפורט-הספר המצטרפים לתכנית בהתאם למדד הטיפוח הבית המשרד מעניק תמיכה ראשונית לבתי

בית ספר המעוניין להשתמש בגרסה דיגיטלית מאושרת של ספר לימוד מתוך רשימת ספרי הלימוד  ב'.7מנכ"ל ע"ג/

 המאושרים יוכל לעשות זאת במסגרת תקציב ההשאלה, כיוון שהגרסה הדיגיטלית כלולה במחיר הספר המודפס.

גרת הפרויקט התלמידים משאירים את ספרי הלימוד בבית הספר בסוף כל שנת לימודים לשימוש התלמידים במס

הצעירים מהם. הורי התלמידים משלמים תשלום שנתי המאושר במסגרת "תשלומי הורים", ותמורתו הם מקבלים 

 .סל ספרי לימוד לשנת הלימודים החדשה
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קהילתי. -לתחום של השאלה והוזלה של ספרי לימוד, אלא הוא פרויקט חברתיחשוב לציין שהפרויקט אינו מצטמצם 

וכן להפעיל סדנאות לכריכת הספרים המיועדים  ,תלמידים באיסוף ספרים ובחלוקתםה את אפשר להפעיל בו

ערכים של שוויון,   המטמיע להשאלה, לחידוש ספרים ישנים ועוד. בבתי ספר המפעילים את הפרויקט נוצר הוויי

 .מירה על הרכוש ותרומה לקהילהש

 
 :מטרות

 של ממשלת  4088ספרי הלימוד על פי החלטה מס'  הוזלת ההוצאה על הקלת נטל התשלומים על ההורים באמצעות
 8.1.2012ישראל מיום י"ג בטבת התשע"ב, 

 מתן הזדמנות שווה לכל התלמידים להצטייד ב"סל ספרים" מלא 
 תוח תחושת האחריות האישית שלהם לרכושחינוך הילדים ליחס של כבוד לספר ופי 
  שיפור הליך הבקרה על המילוי אחר הנחיות המשרד בנושא ספרי לימוד (לדוגמה: הקפדה על שימוש בספרי לימוד

 רק ספרים שייעשה בהם שימוש פעיל)מאושרים על ידי משרד החינוך ועל ההוראה לרכוש אך ו
 

 פעולות:
 הפרויקט באמצעות הרשויות המקומיות והבעלויות לכלל בתי הספר את  פעילפרסום "קול קורא" שמטרתו לה

 שבאחריותן
  פיקוח על המהלך כולו באמצעות המחוזות והמפקחים הכוללים ובאמצעות הממונה על השאלת ספרי לימוד

 במינהל הפדגוגי
 
 

 אתר מלווה:
פות (מקוון), הצבעת הורים על ביניהם: טופס הצטר ,באתר השאלת ספרי לימוד של המשרד ניתן למצוא חומרים רבים

כניסה לתכנית (מקוון) ומערכת אינטרנטית המאפשרת לנהל את רשימות הספרים, מלאי הספרים, רשימות התלמידים 
  והזמנת הספרים בצורה ממוחשבת ופשוטה

 
 לפרטים נוספים יש לפנות:

 המפקחים הכוללים במחוזות 

 היחידה לתכניות משלימות למידה במינהל הפדגוגי  
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 ליעדים בהתאםהפיתוח המקצועי 

 
 מחנכי הנושא יעד

 ז'
 מחנכי

 ח'
 מחנכי

 ט'
 מחנכי

 י'
 מחנכי

 י"א 
 מחנכי 

 י"ב
  רכזים

 ומורי מורים
סיורים באתרי מורשת ברחבי " 1א

 "נעלה לירושלים" -ישראל  
 במסגרת קורס רכזי טיולים כז טיוליםלר 

 השנים האחרונות 3-שלא השתלם ב ש') 30למורה אחד מכיתה ז' או מכיתה ח' (  תרבות ישראל ומורשתו 1א

, למנהלי יחידת הנוער ברמה הארצית, המחוזית, הרשותית למחנכים, למורים בבתי הספר  הגיוס לצה"ל ולשירות הלאומי אזרחי 1א
 )שעות בשנה 30-15והבית ספרית (

 משולב במסגרת קורסי הפיתוח המקצועי   - למורי של"ח ולרכזים חברתיים  מסע ישראלי 1א

 משולב במסגרת קורסי הפיתוח המקצועי   - למחנכים ולרכזים חברתיים  זיכרון השואה 1א

 -המקומיות   למחנכים בבית הספר, למנהלי יחידות הנוער ולנציגי תנועות הנוער ברשויות  תנועות הנוער 1א
 משולב במסגרת קורסי הפיתוח המקצועי  

 משולב במסגרת קורסי הפיתוח המקצועי   רכזים חברתיים ומנחיםללמחנכים בבית הספר ו       חברתית מעורבות 1א

 משולב במסגרת קורסי הפיתוח המקצועי   מחנכיםלו חברתיים לרכזים    הפנאי תרבות 1א

 משולב במסגרת קורסי הפיתוח המקצועי   -ברתיים לרכזים ח  ההמנון הלאומי   1א

 חינוך אזרחי ודמוקרטי 1א
 וחיים משותפים 

  מינהל חברה ונוערבאזרחות ו במטה לחינוך אזרחי,משולב במסגרת הפיתוח המקצועי שניתן 

תרבות, דת, ומורשת" בבתי ספר   1א
 ערביים

 שכול "תרבות, מורשת ודתמקצועי בא בפיתוח ט' ישתתף–' ז משכבות, לפחות אחד מורה " 
 ש') 30(

מורה אחד לפחות מכל בי"ס ישתתף בפיתוח מקצועי בתכנית הלימודים ובערכים דרוזים   "מורשת ותרבות" במגזר הדרוזי   1א
 שעות 30המופעל ע"י המפמ"ר במרכזי פסג"ה בהיקף של 

  ום עם בתיא "גורדון"מורים שלא עברו התמקצעות במורשת יעברו את הקורס במכללת
 מפמ"ר המורשת

 משולב במסגרת קורסי הפיתוח המקצועי    -למורי של"ח ולרכזים חברתיים    חינוך להכרת הארץ ואהבתה 1א

 במסגרת משולב - הספר בבתי וליועצים חברתיים לרכזים, פדגוגיים לרכזים, ספר בתי למנהלי  ערכי בתחומי הדעת חינוך  1א
   המקצועי הפיתוח קורסי

 ) שנתיות שעות 30( םחדשי למחנכים   תכנית הליבה  -ינוךשעת ח 1א
 בית ספרית) ברמה  ארצית, מחוזית, רשותית, שעות בשנה 30-15בין (מחנכים ולמורים כלל הל 

 ) שעות 30בהיקף של ( השתלמות מורים מצוות ביה"ס על פי  המתווה   אורח חיים בריא 1א

 ש')  30מורה מהצוות ( -בוד האדם שוויון בין המינים וכ  שוויון בין המינים 1א
 

 מפגשי ליווי והנחיה  לימודי יהדות תגבור 1א

 
ע"י מדריכי אקלים חינוכי מיטבי המלווים את בתיה"ס  -לצוותי אקלים בבתיה"ס   כישורי חיים -אקלים מיטבי  2א

 המשתתפים בתכנית
  המתווה המקצועי במסגרת הקורסים על פי  –ליועצים בבתי"ס העל יסודיים בכל המגזרים

 בהתאם לשלב בו הם נמצאים
 שעות 30בהיקף של בקורסי "המחנך כמנהל כיתה", "כישורי חיים", "דיאלוג"  -כים למחנ 

 למורי כיתות א' ה' ולמורים המובילים חונכות זה"ב  זה"ב 2א
  ש') 30שלא למד בעבר במסגרת הפיתוח המקצועי (למורה  

 לרכז זה"ב 
  התכניות לפיתוח מקצועי בקורסי שפ"יבמסגרת משולב   תלבושת אחידה 2א
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 יעד

 מחנכי הנושא
 ז'

 מחנכי
 ח'

 מחנכי
 ט'

 מחנכי
 י'

 מחנכי
 י"א 

 מחנכי 
 י"ב

  רכזים
 ומורי מורים

 ש') 30(  הבנה, הבעה ולשון: מורים לעבריתל  שפת אם עברית - "שלהב"ת" 1ב

 ועדים למורי עבריתמורים שלא השתלמו בשנתיים האחרונות ישתלמו בקורסים המי 
 ש') 30( למורים מובילים בשפה הערבית   שפת אם ערבית - "שלהב"ת 1ב

 ש') 30( מורים מובילים מתחומי דעת אחרים המשולבים במסגרת התכנית ל 
 שעות) 30מורים למתמטיקה (ל  מתמטיקה 1ב

  ש') 30(ט' -ז' ותכיתמקצועי למדע וטכנולוגיה בה למור  מדע וטכנולוגיה 1ב

 ש') 30ריך הבית ספרי (למד 
 אקדמיה למצטיינים 1ב

 
 על ידי מדריך מטעם האגף 

 שעות לשנה ובמשך שנתיים) 30(  מתווה מקצועי בתחום "אמירים"לצוות   למצטיינים –אמירים  1ב

 תלמידים עולים  1ב
 ותלמידים תושבים חוזרים

 

  ש') 30 (למורים המלמדים תלמידים עולים  

 ש')  30(  גם תלמידים עולים למורים שבכיתתם לומדים 

 ש')  30(  "מגוון" עולים לתלמידים בתכניות המלמדים למורים  

  עולים במינהל תלמידים  הרצאות מצולמות באתר קליטת -לכלל המורים העובדים עם עולים
 הפדגוגי

  הוריםשל  מבוקרתה בחיר 1ב
 

 ) ש') 30לצוות ביה"ס מתווה מקצועי בתחום 

 
יוכשרו מפקחים, מנהלים, סגני מנהלים, יועצים ומורים במסגרות שונות  התשע" עד לשנה"ל  ההכלה הרחבת יכולת  2ב

    בחינוך הרגיל: מאתגריםהרחבת יכולת ההכלה והקידום של תלמידים שילוב ובנושא 

 ישולבו  "אופק חדש"במסגרת תחום הדעת בו הם מתמקצעים (בקורסים לפיתוח מקצועי ב
 שתיים בנושא) -יחידה

  ש 30במסגרת קורס למחנכים במסגרת תכנית ייעודית לפיתוח מקצועי בית ספרי בהיקף של' 

 במסגרת מפגשי הפיתוח המקצועי למפקחים/מנהלים/סגני מנהלים/יועצים/מדריכים/רכזים 
 לקראת בגרות מלאה -לב"ם   2ב

 
 למידה ומלווי פיתוח מקצועי באמצעות - התכנית רכזלו הספר בית מנהלל 

 אינטרנטי מקצועי ופורום למידה מלווי, קורס פיתוח מקצועי באמצעות - מוריםה צוותל 
תלמידים  איתור, טיפול וקידום 2ב

    שח"ר מאתגרים באוכלוסיות
 ) ש') 30למורים ומחנכים 
 למנחים ולבעלי תפקידים רלוונטיים מנהליםמחנכים, לל פיתוח מקצועיימי עיון ו , 

 ) "ש') 30לרכזי "שח"ר 
     אינטרנטי מקצועי פורוםו טרם ההוראה פיתוח מקצועי – המורים צוותל  "שלישיתהמחצית "ה –קיץ  סמסטר 2ב

 –איתור, אבחון, למידה, הערכה  2ב
 וט"ל אל"ה

 ש') 30(ת מת"ליול 

 ש') 30( "אל"ה"של תכנית  פיתוח מקצועי מתוקשב -מורים המלמדים בתכניתל 
למגזרים דוברי השפה   -חומש  2ב

 הערבית
 מורים ורכזים בקורסי פיתוח מקצועי בתחומי הדעת השוניםל 

  במסגרת תכנית ייעודית בפיתוח המקצועי הבית ספרי  לצוות החינוכי 
 

    ימי עיון   בחט"ב "אופק חדש" 2ג
 

 "עוז לתמורה" 2ג
 בחטיבות עליונות

 "ס בהיקף במסגרת שעות תומכות הוראה יתקיימו תהליכי פיתוח מקצועי בית ספרי לצוות ביה
  שעות  30לצורך גמול יוכרו  .ש' בשנה 60של 

 ן-צוות ביה"ס מקבל את הכשרתו באמצעות המדריכים לחינוך אישי בשיתוף שפ"י ומינהל ח  חינוך אישי "ם"חאלו" 2ג

 מורים משמעותייםליוצעו קורסי פיתוח מקצועי לרכזי שכבות ו 

 יוצעו קורסי פיתוח מקצועי במרכזי פסג"ה 

 נהלים ולאנשי צוותימי עיון למ 
 מפגשים  חינוך משלב 2ג

 שעות) 30מורים שלא למדו בעבר ( 2 –עזרה ראשונה   חירום 2ג

 שעות) 4מחנכי כיתות ז', ט', י"א ( של הכשרת הסגל 
  ש')  60הכשרה בסיסית ( -ביטחוןהרכז 

  פעמים בשנה) 4רענון ( –רכזי ביטחון 

 לתוכן העניינים חזרה  
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 פרק ה'
 

 הצעות לסדנאות 

 כבסיס לשיח מפקח ומנהליו

  

 יש לי מרחב שיקול דעת!!!/??? -א'  הסדנ 

 איך הכול התחיל -ב'  הסדנ? 

 פותחים חלון -ג'  הסדנ 

 

 

  

 

 חזרה לתוכן העניינים )הראשי( 

 חזרה לתוכן העניינים                    
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 למפקח ומנהליו הלסדנהצעות 

  יש לי מרחב שיקול דעת!!!/??? -א' הצעה 
 

  
 מטרות אפשריות:

 חיזוק מוקד השליטה הפנימי של המנהלים 

 כי הפעולה ים, דרהעמקת ההבנה של המנהלים בנוגע למרחבי שיקול הדעת הניתנים להם בנוגע להגדרת היעד

 והקצאת המשאבים

 
 מסרים מרכזיים:

 דרכי העבודהעל ת רבים על היעדים ולבתי הספר יש מרחבי השפעה וגמישו 

  מנהלים צריכים להכיר היטב את מרחבי הגמישות שלהם גם בהיבט של הקצאת משאבים. המרחב הקיים אינו

 המשאביםבהיבט של הקצאת ולא ראה בהיבט של שיטות הו לא מנוצל במקרים רבים

   בזיהוי מדויק של הצרכים א יהאך עיקר העבודה של בית הספר  ,נוסף בגיבוש תכנית העבודהכלי א וההמתנ"ה

 בה של משרד החינוךובבניית מענים פדגוגיים בהלימה למדיניות הרח

 לו מנהלים עם מוקד שליטה פנימי יהיו ממוקדים בחיפוש אחר המרחב והגמישות האפשריים בתוך הגבולות, ואי

 צוני יהיו ממוקדים בהנחיות בלבדמנהלים עם מוקד שליטה חי

 
 מהלך )כשלוש שעות כולל למידה של מרכיבי הגמישות(

 הצגת נושא המפגש ושם המפגש כאשר ההקשר הוא המתנ"ה  – פתיח .א

 שיקול דעת. של עד כמה הם חווים מרחב  10-1-מנהלים מתבקשים לדרג מ

המפגש נתבונן היכן ובאיזו מידה יש מרחב שיקול דעת למנהל. נתמקד  ניתן לעשות איסוף או לציין שבמהלך

יה שהיכולת של בית הספר לממש את תפישתו החינוכית ימשאבים מתוך ראבשיטות עבודה פדגוגיות ובביעדים, 

ואת חזונו עוברת דרך תחנות אלו: בית הספר מגדיר יעדים שאמורים לגשר על הפער בין המצוי לראוי מבחינתו, 

. לשם כך שיסייעו לו לממש את היעדיםו שלוקט בשיטות פדגוגיות אשר הולמות את תפישת העולם החינוכית נו

 שעות, כסף, זמן.   –הוא נדרש למשאבים 

  – מרחב בהגדרת יעדים .ב

כל מנהל נדרש להגדיר יעד אפשרי לתכנית העבודה   –המתנ"ה  המובאים במארזבוחרים יעד או שניים מרכזיים 

אך אסור לו לחזור על דברי קודמיו. אם הקבוצה מספיק גדולה ניתן  ,י התכנית השנתיתת הנגזר מיעדהבית ספרי

 נוסף.לשנות את ההגדרה ליעד 

 מה אם כך תפקידים של היעדים אותם הגדיר משרד החינוך?  .התקבל מגוון רחב מאוד של יעדים אפשריים –שיח 

ישירה לבתי הספר) מהווים עוגנים מרכזיים בעשייה החינוכית למעשה, יעדים אלו (במיוחד אלו אשר להם נגזרת 

אקלים, בחינוך ה בתחום בתי הספר יעסקו שנים מהיום  10עוד בנגלה שכפי הנראה גם  ,הבית ספרית. אם נבחן

 חברתי, בקידום הישגים, במענה למצוינות וכד'. 

לעסוק בנושאים אלו אם משרד החינוך לחילופין ניתן לשאול האם בתי הספר היו יכולים להרשות לעצמם שלא 

 לא היה מגדיר זאת כיעד.
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 יעלו שאלות/אמירות בנוגע לדגש הרב על הישגים וגם אותו ניתן לפתח לשיח.     בשיח שייתכן 

בחלק זה ניתן לראות שלבתי הספר יש מרחב פעולה רב להגדרת היעדים לאור תפישת העולם החינוכית ולאור 

 פרם.   הצרכים שזיהו בבית ס

קבוצות מרחבי זמן, הרכבי  –בחלק זה מומלץ להציג היבטים מרכזיים בגמישות הפדגוגית  – שיטות פדגוגיות .ג

 תלמיד. -הערכה, מרחב פיזי וגבולות, תפקידי מורה-למידה-למידה, תכנים ושיטות הוראהה

מנצלים בבית ספרם. צגה של מרחבי הגמישות ניתן לאפשר למנהלים לשתף במרחבי גמישות אותם הם הלאחר ה

 . םבאופן מושכל מרחבי גמישות בבית ספר יםמנצלאשר  יםאום מראש להקצות זמן למנהליכמו כן ניתן בת

ניהול עצמי,  –בחלק זה יש להציג את הגמישות הקיימת כולל את השונות בין בתי ספר  – הקצאת משאבים .ד

 השפעת גודל בית הספר וכד'. 

בתי הספר מנצלים גם את  האם הגמישות בהקצאת המשאבים בבתי הספר? באיזו מידה יש ניצול של  –שיח 

   הגמישות הקיימת?

 ): 1-10לאור השיח מתבקשים המנהלים לדרג את מרחב שיקול הדעת שלהם בשלושה היבטים ( .ה

o הגדרת מטרות ויעדים בית ספריים 

o הערכה)-למידה-יישום שיטות פדגוגיות (שיטות הוראה 

o הקצאת משאבים 

 
רוג ירוג בתחילת היחידה לבין הדיאת המנהלים לבחון האם נוצר פער בין התמונה שהתקבלה בדמזמינים 

 שמתקבל משלושת הפרמטרים.

את שתי השאלות ועל בסיסן במרכז ניתן להציב  .שיח חופשי (חשוב להשאיר לו לפחות חצי שעה) – דיון מסכם .ו

 לקיים שיח.

o אם כן מה מקור הפער?  ?שהקבלה בסוףרוג הראשוני לבין התמונה יהאם נוצר פער בין הד 

o  ?ברמה בית ספרית, ברמה כיתתיתבאיזו רמה? האם בתי הספר מממשים מרחבי גמישות קיימים 
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 ?איך הכול התחיל -ב'  הצעה
 
 

 מטרות אפשריות: 

  הבנת המטרות, היתרונות וההזדמנויות הגלומות במתנ"ה –הרחבת ההסתכלות על המתנ"ה 

 רור מקומו של המנהל כחלק מהמערכתישדה וב –טה רור יחסי מיב 

 
 מסרים מרכזיים 

 ה ובתוך היררכיות ארגוניותהכרה במתח המובנה בין השדה למט 

 ושה לבין רצון בתי הספר המתנ"ה הוא ביטוי מוחשי למתח בין תפקיד המטה ליצירת מדיניות ארצית ולמימ

 בגמישות

  וצוותו כחלק ממערכת חינוך כוללתהמנהל 

 יתרונות לצד מחירים –י המורכבות זיהו 

 
 מהלך )כשעה וחצי(:

 הצגת נושא המפגש. – פתיח .א

 איך הכול התחיל.... – סימולציה .ב

 הם במרכז מנהלים שיח ושאר המנהלים צופים בהם.  –חמישה מנהלים מקיימים תרגיל אקווריום 

 דקות:  10 -מקצים למשימה כ–המשימה לחמשת המנהלים 

נהל ינהל הפדגוגי. מישהו מעלה את הרעיון של המתנ"ה ואתם דנים ברעיון. ראש המיאתם בעלי תפקידים במ

מה  ?אמור לענות ארזלו צרכים המיעל א ?מתוך איזה צורך עלה הרעיון –עליך לנהל את השיח  –הפדגוגי 

, הסתכלות מנקודת מבטם של המנהלים ומנקודת מבטם של גורמי המטה ?הרווחים והמחירים שאתם צופים

 . וזהמח

סוגיות בתחושות ובמזמינים את המנהלים לשתף במחשבות,  – איסוף ראשוני של סוגיות ונקודות להתייחסות .ג

 לאור השיח בו הם צפו. 

מה במה שנאמר מביא את המנהל  :כלומר ,מומלץ להקפיד להישאר בתוך הסימולציה שהתקיימה

 לתחושה/מסקנה/שאלה...

 :בת השיחהתייחסות לסוגיות ולשאלות שעולות והרח .ד

o  את המטה? גם את מי המסמך מחייב? האם הוא מחייב 

o  ?מה הצרכים של המטה? האם צרכים אלו לגיטימיים 

o אום ציפיות הן דבר בונה אמון או חוסם אמון? יהאם הנחיות ות ?מה מקדם/מעכב אמון בין מטה לשדה 

o  ?האם יש ניגודי אינטרסים? כיצד כל גורם אמור לממש את אחריותו 

o לו סוגיות מסתתרות יאלו? אהציניות הערות הה ותמשקפגילויי ציניות בסימולציה? אם כן, מתי? מה  האם היו

 המטה רוצה לשלוט/האח הגדול/המנהלים כקבלני ביצוע...   – ?מאחוריהן
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 (אפשר לשלב היבטים אלו כחלק משלב ד): הרחבת השיח להקשר הניהולי .ה

o ה המטה, המחוזלבין אותם היבטים שמתווה המנהל בבית מה הבדל בין גבולות, הנחיות ומדיניות שמתוו

 ספרו? 

o כיצד הם  ?ה פנים בית ספרית)יאילו היבטים מקדמים אמון ואלו היבטים מעכבים אמון (רלוונטי גם בראי

  ?באים לידי ביטוי בבית הספר

 ...כעבוד שנתיים – יהיסימולציית  שנ .ו

 אותם מנהלים)  חמישה מנהלים (לא –תרגיל אקווריום בדומה לראשון 

 נהל הפדגוגי שנתיים לאחר כניסת המתנ"ה. יישיבה במ

"ה  הן מנקודת מתנשל המה ההישגים, רווחים מרכזיים, מחירים בולטים –ראש המנהל מוביל שיח אודות המתנ"ה 

 ?מנקודת מבטם של מנהלי בתי הספר גורמים במטה והן מבטם של

 .שיח בהתאם לצורךההרחבת  .ז

 . סבב סגירה .ח
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 ...פותחים חלון -ג'  הצעה
 

 )ערכת תמונות ניתן להוריד מאתר המינהל הפדגוגי(

 מטרות אפשריות: 
  ונות וההזדמנויות הגלומות במתנ"ההבנת המטרות, היתר –הרחבת ההסתכלות על המתנ"ה 

 שדה –רור יחסי מטה יב 

 םליכים ולמנגנונים מערכתיירור תפישת העולם הניהולית של המנהל בנוגע לתהיב 

זו נעשה שימוש בתרגיל השלכתי. מהגדרתו ככזה הוא מאפשר הסתכלות יותר רחבה על העולם  הבסדנהערה: 

 ליכים/מנגנונים שמוגדרים מבחוץהפנימי שמנהל מביא למפגש עם המתנ"ה ובהקשר רחב יותר למפגש עם תה

 מסרים מרכזיים
 מנגנונים/תהליכים מערכתיים בכללתנ"ה בפרט ובנוגע לקיים מגוון נרחב של תפישות בנוגע למ 

 משמעותית על התועלת שאמצא במסמך המשקפיים שאני בוחר לשים משפיעים 

 
 מהלך )כשעה וחצי( 

הצגת נושא המפגש. חשוב להדגיש כי המטרה היא להתמקד יותר בתפישה הניהולית ביחס למסמך  – פתיח .א

 המתנ"ה מאשר במסמך עצמו.

 . ות על הרצפהפיזור של תמונ .ב

 התפישה שלכם ביחס למתנ"ה. את משימה: בחרו תמונה שמשקפת את התחושה ו

 שיתוף תוך כדי שיח .ג

 .כל מנהל מציג את התמונה שבחר

 : הלדוגממדוע בחר תמונה זו ביחס למתנ"ה. ניתן לשאול שאלות הבהרה,  ולהסביר מבקשים ממנו לחדד

o   ד החינוך? המנהל?מיהו, האם זה משר -אם יש פרט נוסף בתמונה 

o  ?האם המנהל בפנים או בחוץ 

o  או הגנה?  ?בעיקר חסימה הםהאם הסורגים 

o ?האם הנוף זה הרקע 

o  ?מה הליבה ומה המסגרת 

o  קטן/בינוני/גדול –למה מתייחס כל חלון  –אם יש מספר חלונות? 

o  זה מאפשר או חושף? –המון חלונות 

o  ?האם המבט הוא פנימה או החוצה 

o  ?מי המביט 

o מה העיוות?  –ש עיוות בתמונה אם י 
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 : סוגיות בהן ניתן לדון .ד

o ?מה תפקיד המתנ"ה בתהליך תכנון תכנית העבודה 

o ?האם לגיטימי שהמטה, המחוז, הקהילה יתבוננו פנימה 

o  המרחב או המסגרת? –מה בולט בחלון 

o ...באיזו מידה אני מרגיש שהמתנ"ה מאפשרת/חוסמת/מזמנת/מקשה? 

o  אופק "לבחור (או בוחר) את אותה תמונה על תהליכים אחרים שהוגדרו מבחוץ? באיזו מידה הייתי יכול

 , הערכת מנהלים...אם זו אותה תמונה מה אני למד? אם הייתי בוחר תמונה אחרת מה תמצית ההבדל? "חדש

 

 משפט תמציתי של כל אחד.     ?מה צריך לקרות כדי שיחליפו ?לאיזו תמונה היו מחליפים – סבב סגירה .ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        
 יסודי – לתוכן העניינים חזרה       

 על יסודי – חזרה לתוכן העניינים        
 חזרה לתוכן ענינים ראשי


