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באופן יסודי
 עורכת: ד"ר אורית מיוחס, מדריכה ארצית לפיתוח ויישום פדגוגי

קראו והגיבו: חברי הנהלת אגף א' לחינוך יסודי, מלכה ודיסלבסקי

דבר מנהלת אגף א׳ לחינוך יסודיתוכן עניינים

עמיתיי אנשי החינוך, 

עלון החינוך היסודי 
"באופן יסודי" מאפשר 

לכם, אנשי החינוך בבתי 
הספר היסודיים, להתעדכן 
בנושאים המהותיים בהם 

החינוך היסודי עוסק.
העלון הנוכחי מציג את 
תכנית "דיבור בציבור" 

שעל סדר יומו של החינוך 
היסודי, באמצעות 

העדשה של קידום למידה 

1  הנושא המרכזי:  

 ״דיבור בציבור״ - 

תכנית מערכתית ברוח למידה 

משמעותית

2  להגביה עוף - 

עדויות מהשדה 

3  צו קריאה -  

The Art of Public Speaking

3  החודש שהיה -  

צועדים בשבילי האגדות

4 מידע ועדכונים שוטפים 

"תוצרת כחול לבן"  •
"בשבילי הזיכרון"  •

פרסי חינוך לשנת   • 
הלימודים תשע"ו  

בקרה רב תחומית   • 
בבתי-ספר יסודיים     

רשמיים  

עלון "מהכלה למעשה"  •
מורים עולים  •

מאגר תכניות חינוכיות     •
חיצוניות  

חונכות וליווי למתמחים     •
ולעובדי הוראה חדשים  

בשנת הלימודים תשע"ו 
החלה לפעול תכנית "דיבור 
בציבור" בכל שכבות הגיל 

בבתי-הספר
במטרה לשכלל את יכולת 

התלמידים לדבר בפני קהל. 
במסגרת התכנית, יתנסו 
כל תלמידי כיתות א׳-ו' 

כדוברים לפחות פעמיים 
בשנה, כאשר כל תלמיד 
רשאי לבחור את הנושא 

שיציג ואת זירת ההתנסות. 
המורים ילוו את תהליך 

הנושא המרכזי על סדר היום והפעם... 
״דיבור בציבור״ – תכנית מערכתית ברוח למידה משמעותית

ההכנה של הדיבור בציבור: 
גיבוש כללים למרחב 

בטוח ולשיח מוגן, הנחיית 
הדוברים והדרכתם לקראת 

ההיצג והבניית תפקיד 
המאזינים.

 מידע על תכנית 
"דיבור בציבור"

תכניות הוראה המקדמות 
שיח דבור מתוכנן 

משמעותית במיקוד פיתוח 
תפקודי הלומד במאה ה-21 

והישגי לומדים. 
אנו מקווים שהמידע 

יתרום לטיוב העשייה 
בחינוך היסודי ולקידום 
תהליכי הוראה-למידה 

משמעותיים.

בברכה
אתי סאסי

מנהלת אגף א' לחינוך יסודי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/kvatzim_alon/shiachdavor
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/kvatzim_alon/shiachdavor
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/kvatzim_alon/tochnitshiach
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/kvatzim_alon/tochnitshiach
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להגביה עוף — עדויות מהשדה

בית ספר "משה שרת", רמלה
מתמחה בדיבור בציבור

בית ספר "הוברמן", פתח תקווה
מפתח התכנית "יש על מה לדבר"

בית ספר "גבעת רם", קרית אתא
מתמחה ברטוריקה ודיבייט

בית ספר "אלנג'ום", בוקעאתא
מתמחה בחינוך דיפרנציאלי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/kvatzim_alon/shret
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/kvatzim_alon/hoberman
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/kvatzim_alon/givat-ram
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/kvatzim_alon/elnajom
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The Art of Public Speaking - צו קריאה

אליסון שפירא, נשיאת ארגון הדיבור הציבורי העולמי, מרכזת בארבע דקות את אמנות הדיבור בציבור.

החודש שהיה...

 צועדים בשבילי האגדות –
בית-ספר ״עידנים״.

במהלך חודש ינואר ביקר 
צוות הנהלת האגף לחינוך 

יסודי בחטיבה הצעירה 
בבית-ספר "עידנים" 

במודיעין, מחוז ירושלים, 
והתרשם מדרכי הוראה-

למידה המקדמות למידה 
משמעותית והמפתחות 

תפקודי לומד. בית-הספר 
מיישם תהליכים מבוססי 

פרויקט באמצעות הכלי
PBL. הפרויקט הראשון 
השנה בחטיבה הוקדש 

לתחום השפה, והוא 
פותח באמצעות מעשיות: 

"צועדים בשבילי 
המעשיות והסיפורים". 

להרחבה
מהי החטיבה הצעירה 	◆

מידע עיוני על הוראה  	◆	

מבוססת פרויקטים    
)PBL( מובא בחוברת    

נתיבים להוראה משמעותית,    
עמודים 22-17.  

https://www.youtube.com/watch?v=R4QYt-NJ8mY
https://www.youtube.com/watch?v=R4QYt-NJ8mY
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/kvatzim_alon/idanim
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/kvatzim_alon/idanim
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/KitaAlef/Meyda/MahiHativaTzeira.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/netivim.htm
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מידע ועדכונים שוטפים

״תוצרת כחול לבן״
"תוצרת כחול לבן" היא 

תכנית בינתחומית בשיתוף 
אגף א' לחינוך יסודי 

במינהל הפדגוגי, אגף א' 
לפיתוח פדגוגי במזכירות 

הפדגוגית ומטה כחול לבן 
במשרד הכלכלה. יחידות 

ההוראה שפותחו מכוונות 
להעלאת המודעת לצריכת 
מוצרים מהתעשייה בארץ.

חינוך חברתי ערכי – 	◆	

הצעות לפעילויות    
חברתיות בהובלת חברת    

הילדים ושגרירים.   
"מולדת חברה  	◆	

ואזרחות"- לכיתות   
ג'-ד'.   

"גיאוגרפיה – אדם  	◆	

וסביבה" - לכיתות   
ה'-ו'.   

תחרות בית-ספרית  	◆	

"תוצרת כחול לבן"    
בתחומי האמנויות –    

מבנה התחרות ותבחינים    
להגשת מועמדות.  

להרחבה
אתר "כחול לבן" – 

 משחקים ופעילויות של 
אתר "על הגובה", הכוללים 

שני ערוצים: 
"קונים כחול לבן". 	◆

"מייצרים בישראל".  	◆

״בשבילי הזיכרון״
בהתאם לחוזר מנכ"ל 

מדצמבר 2014 החל יישומה 
של תכנית "בשבילי הזיכרון" 

להנחלת זיכרון השואה 
במערכת החינוך בשנת 

הלימודים תשע"ו. התכנית 
נועדה להסדיר את לימודי 
השואה בכל שכבות הגיל 
תוך ביסוס ההוראה של 

תכנים ומושגים הקשורים 
לנושא באופן ספירלי, 
מתפתח ומותאם לגיל.

מכתב למנהלי  	◆	

בתי-הספר.   
אתר התכניות  	◆	

"בשבילי הזיכרון"  

פרסי חינוך לשנת 
הלימודים תשע״ו

בהתאם לחוזר מנכ"ל 
מספטמבר 2015 יוענקו 
בשנת הלימודים תשע"ו 

פרסי חינוך ארציים לבתי-
ספר על תרומה ייחודית 

לחינוך. בימים אלה ועדת 
השיפוט הארצית מבקרת 

בבתי-הספר המועמדים 
לפרס. במהלך חודשים 

מרץ ואפריל 2016 תגיש 
הוועדה הארצית העליונה 

את המלצותיה לשר החינוך 
ולמנהלת הכללית. 
רשימת בתי-ספר 
 מועמדים לקבלת
פרס חינוך ארצי 

בקרה רב תחומית בבתי-
ספר יסודיים רשמיים

החל מפברואר 2016 
תתבצע בקרה רב תחומית 

בבתי ספר יסודיים 
רשמיים שעלו במדגם.

הבקרה בבית הספר תיארך 
יומיים שבמהלכם יגיעו שני 
בקרים לבית הספר ויבצעו 

במקביל פעולות בקרה. 
הבקרה תתמקד בניתוח 

המערכות הכיתתיות, 
מערכות כל המורים, מצבת 

הכיתות והתלמידים וכן 
בנושאי תשלומי הורים, 

שגרות ניהול ושגרות 
פדגוגיות שונות. 

מידע נוסף על מתווה 
הבקרה המתוכנן 

וההיערכות הנדרשת 

עלון ״מהכלה למעשה״
עלון מספר 5 של היחידה 

לטיפול בפרט )הכלה( 
בחינוך היסודי עוסק 

בהיבטים תיאורטיים של 
הערכת תהליכי ההכלה 

בבית-הספר. העלון מציג 
כלים להתבוננות פנים 

ארגונית וכלים להערכה, 
ומפנה לספרות מקצועית, 

לסרטונים ולמצגות. 
לקריאת העלון

מורים עולים
עלון "מורה דרך למורה 

העולה" עוסק בענייני 
השעה למורים עולים 
ולחונכי מורים עולים. 

בעלון הראשון ניתן למצוא 
מידע על השלבים הנדרשים 

להתאקלמות מהירה 
במערכת החינוך, זכויות 

של מורים עולים, קורסים 
והשתלמויות, סיפורים 

מהשטח, חדשנות בהוראה 
ועוד. עלון-1 כסלו תשע"ו

 מאגר תכניות
חינוכיות חיצוניות

משרד החינוך הסדיר את 
שילוב התכניות החיצוניות 

במערכת החינוך בתהליך 
של שיח בין מגזרי. מאגר 

התכניות הממוחשב פתוח 
לציבור הרחב והוא כולל 

את כל התכניות החינוכיות 
החיצוניות המוצעות 

לשילוב במוסדות החינוך. 

חונכות וליווי למתמחים 
ולעובדי הוראה חדשים
חוברת "החונכות והליווי 

למתמחים ולעובדי הוראה 
חדשים", בהוצאת אגף 

התמחות וכניסה להוראה, 
דנה בתפיסת התפקיד 

של החונך והמלווה 
ובעקרונותיה, ופורסת מידע 

אודות הנהלים הנדרשים 
בתפקידים אלה, כולל 

הצגת טפסים ודו"חות. 
תפקידי החונך והמלווה 	◆

חוברת החונכות והליווי  	◆	

למתמחים ולעובדי    
הוראה חדשים  
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