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 "ד סיון תשע"ויירושלים, 
 2016יוני,  20
 16106774מספר פניה: 
 16119582מספר סימוכין: 

 

 אגרת לסיום שנת הלימודים תשע"ו  לחטיבות הביניים
 

  מנהלים וצוותי חינוך יקרים,
 

היום נחתמת שנת הלימודים תשע"ו. חתימתה של השנה מהווה בעבורנו הזדמנות להתבונן אחורה ולראות 

ו, כולנו, יחד לקדם. שנה זו נפתחה בסימן של רצף והמשך. רצף של התכנית המערכתית "למידה מה הצלחנ

משמעותית", והמשך הטמעתם של שינויים פדגוגיים עמוקים ומשמעותיים, אשר החלו לעצבת את פניה של 

 . 21 -מערכת החינוך העתידית. מערכת אשר מתאימה ומכשירה עצמה לעידן של המאה ה

קידום , השנה הצבנו בתכנית האסטרטגית של מערכת החינוך שלוש מטרות עיקריות, בהן בהתאם לזאת

. במסגרת מטרה זו למידה משמעותית ואיכותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות

התחלתם להטמיע זו השנה השניה את נושא הערכה החלופית בתוך תחומי הדעת השונים. למרות שאנו 

יה ליישום, באופן טבעי אנו עדיין רואים, כי בתי הספר מצויים בשלבים שונים של היישום. חלק בשנה השנ

מבתי הספר התקדמו עם מודל ההערכה החלופית, ויצרו רעיונות פדגוגיים עשירים ומרתקים. חלקם האחר  

    עדיין מצוי בשלבים ראשונים של הטמעת הנושא. אנחנו נעמוד לצדם, נלווה ונסייע להם.  
 

בדגש על  לקראת שנת הלימודים הבאה, תשע"ז, נמשיך ביישום התוכנית ונבנה את הנדבך הבא שלה,

נושא זה יקבל דגש במסגרת הכנסים של . העקרונות של חיזוק האוטונומיה והגמישות של המנהלים

 . בכנסים נציג את הפרטים המלאים. חודש אוגוסט הקרוב
 

. במסגרת חיזוק החינוך לערכים יהודים, ציוניים ודמוקרטייםל שנת הלימודים התקיימה גם בסימן ש

ישראלית. -מטרה זו פרסמנו לפני מספר חודשים את תכנית הלימודים החדשה בנושא תרבות יהודית

הפנים, תוך התאמתו לרלוונטיות של חייו בתוך -התוכנית נועדה לחשוף את התלמיד לעולם היהדות רב

לו ידע נרחב ומעמיק. חוויות עשירות וכלים מגוונים וחדשניים לפיתוח  ההקשר הישראלי הרחב, ולהעניק

 אישיותו וזהותו כיהודי, כישראלי וכאדם. 

כלים כדי להעמיק את יכולתו לקיים דיאלוג קשוב ומכבד בין הזהויות השונות לתלמיד תקנה כן, היא -כמו

דים הבאה, תשע"ז ותחליף את והמגוונות אשר קיימות בחברה הישראלית. התכנית תוחל משנת הלימו

התכנית תרבות ישראל ומורשתו. התכנית החדשה תורחב גם לכיתות ט' )הנושא המרכז לשכבה זו יהיה 

 בסימן ערך החיים, חירות האדם וכבוד האדם(, כך שהיא תופעל בכל שכבות הגיל של חטיבות הביניים. 
 

הטמיע את מודל ל, המשכנו השנה פערים במסגרת המטרה של קידום שוויון הזדמנויות בחינוך וצמצום

, ולקראת שנת 33%התקצוב הדיפרנציאלי בחטיבות הביניים. בשנה החולפת עמד שיעור ההטמעה על 

. המשמעות, בתי ספר במדד טיפוח נמוך יקבלו יותר ויותר 55%הלימודים תשע"ז הוא יורחב לשיעור של 

 שעות טיפוח לטובת צמצום פערים. 
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למגזר הערבי. התכנית כוללת   "אתגרים"כן, במסגרת מטרה זו התחלנו השנה בהטמעתה של תכנית -כמו

שלושה תחומי מיקוד: האחד, קידום הישגים לימודיים בדגש על השפה הערבית, השפה העברית 

והמתמטיקה. השני, קידום וחיזוק החינוך הבלתי פורמלי, אשר מתייחס בין היתר להעצמת המנהיגות 

חינוכית היישובית, לחיזוק המתנ"סים, לפתיחת מתנ"סים חדשים, להרחבת תנועות נוער והעשרת ה

תרבות הפנאי של התלמידים באמצעות מגוון חוגי לימוד אחר הצהריים. המיקוד האחרון יתייחס לטיוב 

ו לטובתה איכות הוראה, וטיפוח של מנהיגות ביניים בית ספרית. התכנית תתפרס על פני שלוש שנים ויוקצ

 ₪.  מיליון  188 -בסוף היישום כ
 

 במסגרת יעד זה הקצנו  התכנית לקידום המדעים בדגש על המתמטיקה.לאורך השנה  קידמנו אף את 

שעות במתמטיקה לטובת תלמידי כיתות ט', במטרה ליצור רצף בין החטיבה לתיכון, ובכך לאפשר  3,000 -כ

ו מעוניינים בהמשך עתידם בתיכון, ללמוד מתמטיקה ולהעניק הזדמנות לאותם תלמידים, אשר יהי

שעות  3,000 -יחידות לימוד. לקראת שנת הלימודים הבאה, תשע"ז, נקצה תוספת של עוד כ 5במסלול של 

 לטובת המשך נושא זה.  
 

 

לצד כל אלה, כל אחד מכם מוביל בדרכו ובהתאם לצרכיו תכניות פדגוגיות וערכיות  נוספות  ומשמעותיות. 

י מודה לכם על המלאכה החינוכית, על השותפות ועל האמון. כאמור, במהלך חודש אוגוסט נפגש אנ

 בכנסים אשר יתקיימו לקראת פתיחתה של שנת הלימודים תשע"ז, שתבוא עלינו לטובה. 
 

 אני מאחלת לכם חופשת קיץ מהנה עם הרבה מנוחה.

 
 

 בברכה,                                                                                              

 

 

                                                                                              

 מיכל כהן          
 

 העתקים:

 ח"כ נפתלי בנט, שר החינוך

 הנהלת המשרד

 מנהלי מחוזות 

 מפקחים 

 מנכ"לי רשתות החינוך 

 ר יוסי וסרמן, מזכ"ל הסתדרות המוריםמ

 מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות

 גב' מיכל מנקס, ראש מינהל חינוך וחברה מרכז השלטון המקומי


