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 דתשע" לסיום שנת הלימודיםמנהלת המחוז אגרת 
 
 

 יומיים,-החיים אינם אוסף הדקות והשניות העוברים עלינו במהלך חיינו היום"

תוך הגשמה ועשייה של ערכים עליהם  אלא התוכן והמהות שאנו יוצקים לתוכם

 )יוני נתניהו( "חונכנו
 

מדיניות משרד החינוך, הטמעת יעדי מחוז ידום קד אבקש להודות לכם על עם סיום שנת הלימודים תשע"

 הצפון ויישום הלמידה המשמעותית.

בשנת הלימודים הנוכחית הוטמעו רפורמות ועודכנו תכניות לימודים חדשות. הכרזנו על הרפורמה 

תחושת למכוון התהליך חינוכי , במטרה לקדם "לקראת למידה משמעותית – ישראל עולה כיתה"

כולה מערכת החינוך  ,התהליך ישיג את מטרותיועל מנת ש .בקרב הלומדים ת עצמיתצמיחה, ערך ומסוגלו

תוך ביצוע שינויים מהותיים בדרכי ההוראה,  כילאפשר למידה משמעותית, לאורך הרצף החינונרתמה 

 הלמידה וההערכה. 

ימוד. גם בשנה זו פעלנו ביתר שאת להטמעת תוכניות הלימודים בכל שכבות הגיל ובכל מקצועות הל

במסגרת הפיתוח המקצועי ניתן דגש על נושא הלמידה המשמעותית בתחומי הדעת השונים ועל התאמת 

כן, הדגשנו את החשיבות הקיימת בעבודה שיתופית -. כמו12-שיטות ההוראה, הלמידה וההערכה למאה ה

 עם הורים, רשות מקומית, מגזר שלישי ועוד, במטרה לקדם את תלמידינו.

 

שיפור ניכר בהישגי התלמידים הסטטוס שקיימנו על תכנית העבודה המחוזית עולה כי חל מתוך ישיבות 

אנו גאים בהרחבת הפעילויות הערכית למען התרומה . ומבחני הבגרות , ובהישגי המיצ"בבתחום הערכי

אנו שמחים על הפעילות  .תנועות הנועראשר לוקחים חלק בפעילות  תלמידיםהלקהילה ובגידול במספר 

 פה בכל מוסדות החינוך בנושא הלמידה המשמעותית וההכלה.הענ

 

וניתן להבחין כי עמלנו הרב אכן נושא התרבות הארגונית ואיכות השירות גם השנה פעלנו בתחום שיפור 

כחלק מהטמעת  , C2E  Committed to  excellence  -תו התקן היוקרתי זכה לא מכבר במחוז הפרי. 

  .היוקרתיתו התקן במחוז בבתי הספר ויחד עמו זכו שלושה עשר  EFQM  -ונית המערכת המצוינות הארג

 

חרתנו על דגלנו לקדם את המצוינות על רבדיה והיבטיה המגוונים. לצורך כך, פותחה תפיסה מערכתית 

 של מצוינות כאורח חיים בעבודת המחוז ובקרב מוסדות החינוך. עודדנו את מוסדות החינוך לפתח 
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גם השנה העלינו על נס הפעלת תוכניות מצוינות במוסדות החינוך. פעל לידום מצוינות והמחוז תוכניות לק

 את נושא המצוינות בחינוך ובהוראה באמצעות הענקת פרסי חינוך למצטיינים. 

 

שהתקיימה השנה, העלתה על סדר היום החינוכי את החשיבות הרבה שאנו מייחסים  1-ועידת החינוך ה

התכנים שעלו בוועידה מהווים תשתית לשיח בין כל השותפים המשפיעים על מערכת לחינוך לערכים. 

 החינוך ועל דמותה של החברה בישראל. 

 

ספר במקומות רבים במחוז לא יסגרו וימשיכו לפעול במתכונת -השנה, שלא כמו בשנים עברו, שערי בתי

יעניק הנאה וחדווה לילדים. רשויות "בתי ספר של הקיץ". שינוי זה, אנו מקווים יביא לרווחה להורים ו

לצד זאת, נמשיך החינוך וצוותי בתי הספר במחוז התארגנו כנדרש בשיתוף פעולה מלא ובצורה מיטבית. 

אני מאמינה שחופשת הקיץ במתכונת גם את פעילות "מחנכים סביב השעון" למען התלמידים הבוגרים. 

טוחה ושלווה ושהתוכנית תמשיך ותתרחב גם הנוכחית תבטיח לצעירים כבוגרים חופשה מעניינת, ב

 .בשנים הבאות

 

 ורבבות תלמידים יוצאים לחופשת הקיץ ויחד עמם צוותי ההוראה. מגיעה לסיומה דשנת הלימודים תשע"

להקפיד על קיץ בטוח על מנת להבטיח שחופשת הקיץ תהיה אכן תקופה למנוחה, פנאי גם בקיץ זה נמשיך 

  והנאה.

 

לב לכם, מנהלי מוסדות החינוך, ולכל העמלים בדבקות ובמסירות לקידום מערכת  אבקש להודות מקרב

: הנהלת המחוז, מפקחים, עובדי מינהל, ראשי רשויות מקומיות, מנהלי מחלקות החינוך במחוז הצפון

 חינוך, מחנכים, מורים, גננות, סייעות, יועצים, מנהלי השירות הפסיכולוגי וכל יתר בעלי התפקידים.

 

כנס  11.8.22 שלישי  ל' באב תשע"דיום רת ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ה נקיים בבמסג

, גב' משרד החינוך בהשתתפות שר החינוך הרב שי פירון, מנכ"ליתלכלל מנהלי מוסדות החינוך,  ערכות יה

 מיכל כהן והנהלת משרד החינוך. 

 וצבירת כוחות חדשים לקראת השנה הבאה. מאחלת לכם חופשה של התרעננות, התחדשות אני 

 

 יחד נמשיך להוביל את מחוז הצפון לאיכות ולמצוינות.

 

 בברכת חופשה נעימה ובהערכה רבה

 ד"ר אורנה שמחון

 זוחמהלת המנ
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