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תוכן עניינים

עמיתיי אנשי החינוך, 

"עשרה קבין של יופי ירדו לעולם - תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. אין לך 
יופי כיופייה של ירושלים" )תלמוד בבלי, סדר נשים, מסכת קידושין, דף מט, ע"ב(. 

תכנית "ירושלים" תלמד החל משנת הלימודים תשע"ו בבתי-הספר היסודיים. שבוע 
ירושלים הקרב מהווה נקודת ציון לפתיחת שנת ירושלים.

במהלך שבוע ירושלים בשנת הלימודים תשע"ו )סמוך לכ"ח באייר( בתי-הספר היסודיים:
ילמדו לפחות 3 שעורים בכל כיתה מתוך יחידות ההוראה המוצעות בתלקיט זה או   •

יחידות הוראה שיפותחו בבתי-הספר
יקיימו פעילות שיא אחת לפחות לבחירה, כגון: טקס, חידון, משחק, ערב שירה,   •

סיור וכדומה
בעלון הנוכחי מובאת בפניכם תכנית "ירושלים" שפותחה על-ידי המזכירות הפדגוגית. 
התכנית מציעה לצוותי החינוך מודל יישומי לפיתוח יחידות הוראה בינתחומיות בבית-
הספר המבוססות על עקרונות הלמידה המשמעותית והתורמות לפיתוח תפקודי לומד.

כמו כן, מצורף לעלון קישור למסמך מתנ"ה תשע"ז לצורך תכנון תכנית עבודה בית-
ספרית לשנת הלימודים הבאה.

 1 נושא מרכזי על סדר  
 היום והפעם... 

ירושלים 
מבנה התכנית ומידע נוסף  •

תכנית ירושלים לבתי-הספר   •
היסודיים 

הזדמנויות הטמונות בתכנית   •
ירושלים לקידום למידה 

 משמעותית ולפיתוח 
תפקודי לומד

 2 להגביה עוף – עדויות 
מהשדה 

בית-ספר ״אוולינה דה רוטשילד״,   •
מחוז מנח״י

בית-ספר ״אריאל״, מחוז מנח״י   •

2 ירושלים בעין המצלמה  
סיור בעיר העתיקה בירושלים  •

תמונות מדברות� ירושלים בשנות   •
השישים של המאה ה-20

סרטון דמות ירושלים באמנות  •

 3 החודש שהיה - צועדים 
בנתיבי למידה משמעותית

ביקור במחוז תל-אביב  •
ביקור בבתי-ספר במחוז מרכז  •

כנס מדריכים ארצי  • 
תערוכת ״זוכרים ויוצרים עתיד״  •

4 מידע ועדכונים שוטפים 
מתנ״ה תשע״ז  •

הענקת פרסי חינוך ארציים   •
לשנת הלימודים תשע״ו

״בתי-הספר של החופש הגדול״ -  • 
קול קורא

שבוע עליות  •

הנושא המרכזי על סדר היום והפעם... ירושלים
תכנית "ירושלים" הינה תכנית בינתחומית המיועדת לתלמידי מערכת החינוך בכל 

חטיבות הגיל, בכיתות א'-י"ב. התכנית מודולרית וגמישה ומהווה מתווה כללי לתכנון 
ופיתוח יחידות הוראה אינטגרטיביות בבתי-הספר. 

מטרת התכנית היא לחשוף את התלמידים לחשיבותה של ירושלים ולהעמיק את הזיקה 
והקשר שלהם לבירת ישראל באמצעות תהליך לימודי ערכי ומתמשך בכל שכבות הגיל. 

התכנית משמשת מתווה כללי לתכנון ולפיתוח יחידות הוראה אינטגרטיביות בבתי-הספר, 
והיא מושתת על ערכים חברתיים, תרבותיים, רגשיים, מורשתיים והיסטוריים. 

כמו כן התוכנית נכתבה בהלימה ליעדים המרכזיים של מערכת החינוך: "חינוך האדם 
להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו ואזרח נאמן למדינת ישראל, חינוך לאהבת 
ירושלים, להכרת תולדותיה ולהבנת התרבות והמסורת שגובשו סביבה" )חוזר מנכ"ל 

סא/2)א(, ב' תשרי תשס"א, אוקטובר 2000(.
מבנה התכנית ומידע נוסף 

תכנית ירושלים לבתי-הספר היסודיים 
הזדמנויות הטמונות בתכנית ירושלים לקידום למידה משמעותית ולפיתוח תפקודי לומד 
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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

בברכה, אתי סאסי
מנהלת אגף א' לחינוך יסודי

דבר מנהלת אגף א׳ לחינוך יסודי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon5/Jerusalem
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon5/jerusalem.docx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon5/jerusalem_L_M
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להגביה עוף — עדויות מהשדה

ירושלים בעין המצלמה

סיור בעיר העתיקה 
בירושלים

סיור קולי על חומות העיר 
העתיקה בקטע הצפוני של 

החומות.

 בית-ספר "אריאל המשלב", ירושלים 
בית-ספר "אריאל המשלב" בירושלים פיתח מודל 

ספיראלי בינתחומי של לימודי ירושלים. הציר המארגן 
של המודל הוא קידום למידה משמעותית ופיתוח 

תפקודי לומד בדגש על חוויה ויצירה. דרכי ההוראה 
והלמידה מבוססים על תהליכי חקר וסיורים בירושלים. 

להמשך קריאה

בית-ספר "אוולינה דה רוטשילד" ממלכתי יסודי 
 לבנות, ירושלים 

הלמידה המשמעותית היא אבן בוחן בתהליך הלמידה 
בבית-הספר "אוולינה דה רוטשילד", ועל-פי עקרונותיה 

נבנה מודל של תכנית "מובילות בשכונה'". התכנית פועלת 
החל משנת תשע"ד בשיתוף "יד בן צבי". במסגרת התכנית 

לומדות תלמידות כיתות ו' בקבוצות קטנות וחוקרות 
אתרים ודמויות בשכונות שונות הסמוכות לבית-הספר. 
שיא התכנית הוא יציאת כל תלמידות בית-הספר לסיור 

לימודי מהנה ומרתק באתרי העיר. להמשך קריאה

סרטון על ירושלים באמנות תמונות מדברות: 
ירושלים בשנות השישים 

של המאה ה-20
ערוץ ההיסטוריה איגד 

תמונות ישנות ומרגשות 
מתוך אוסף התמונות של 

יצחק סעד ז״ל, שמתעדות 
אנשים ומקומות שונים 

מהעיר ירושלים.
הצצה לסרטון של שירות הסרטים הישראלי. 

השתקפותן של הפנים הרבות של ירושלים בעיני אמנים 
לאורך הדורות: ברצפות פסיפס, בסמלים דתיים; אמני 

אירופה ציירוה מתוך הדמיון; אחרים ציירוה מתוך 
תיאורי צליינים. רק בתחילת המאה ה-20 החלה 

הראייה הריאליסטית של העיר, שאפשרה ביטוי מודרני 
ליוצרי דמותה. 

https://www.youtube.com/watch?v=XAQYIpd4eDU
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon5/ariel
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon5/de_r
https://www.youtube.com/watch?v=BMOeUzqtlG8
https://www.youtube.com/watch?v=BMOeUzqtlG8
https://www.youtube.com/watch?v=XAQYIpd4eDU
https://www.youtube.com/watch?v=DotiUzcVDAA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=DotiUzcVDAA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=DotiUzcVDAA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=DotiUzcVDAA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=DotiUzcVDAA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=DotiUzcVDAA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=DotiUzcVDAA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=BMOeUzqtlG8
https://www.youtube.com/watch?v=XAQYIpd4eDU
https://www.youtube.com/watch?v=XAQYIpd4eDU
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כנס מדריכים ארצי
הנהלת האגף לחינוך יסודי פועלת ליצירת שפה משותפת 

בקרב צוותי החינוך בנושא למידה משמעותית. כחלק 
מתהליך מתמשך זה התקיים כנס מדריכים ארצי שאפשר 

לבחון את ההשלכות היישומית של הנושא על תפקיד 
המדריך. להמשך קריאה

תערוכת "זוכרים ויוצרים עתיד"
ביום שני ה-2.5.16 נפתחה תערוכת "זוכרים ויוצרים 

עתיד" בנושא הנחלת זיכרון השואה. התערוכה מוצגת 
במבואת הכניסה של משרד החינוך בתל-אביב והיא 

 כוללת תוצרים של תלמידי בתי-הספר היסודיים במחוז 
תל-אביב שהופקו בעקבות יישום התכנית "בשבילי 

הזיכרון". התערוכה תוצג עד 15.5.16. תמונות מהתערוכה 

ביקור במחוז תל-אביב
בתחילת החודש ביקרה הנהלת האגף לחינוך יסודי במחוז 

תל-אביב בנוכחות גב' יוהנה צימרמן, מפקחת מתאמת 
במחוז, מפקחים כוללים ומדריכות מחוזיות. המחוז הציג 
את הפרופיל המאפיין אותו, את תפיסת העולם החינוכית 

שלו ואת העקרונות הנגזרים מכך בהתייחס לאופן 
התנהלותו: אוטונומיה, שיתופי פעולה ופרואקטיביות. 

להמשך קריאה 

החודש שהיה...
צועדים בנתיבי למידה משמעותית

ביקור בבתי-ספר במחוז מרכז
הנהלת האגף לחינוך יסודי ואריאל לוי, סמנכ"ל בכיר 
ומנהל המינהל הפדגוגי, ביקרו בשני בתי-ספר במחוז 

מרכז בהשתתפות גב' עמליה חיימוביץ, מנהלת המחוז, 
גב' גבריאלה יחזקאל, מפקחת מתאמת, נציגי אגף החינוך 

במועצת עמק חפר, מפקחים כוללים, מנהלים, מדריכים 
ומורים. מטרת הביקור היתה לחשוף  את המשתתפים 

לתכנית המחוזית "טיפוח שיח ומנהיגות פדגוגית" לקידום 
ההתפתחות המקצועית של צוותי החינוך בבתי-הספר. 

להמשך קריאה 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon5/kenes
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon5/atid
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/kvatzim_alon/bikurdarom
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon5/telaviv
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon5/merkaz
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מידע ועדכונים שוטפים

מתנ"ה תשע"ז
מסמך מתנ"ה תשע"ז )מארז, תכנון ניהול והיערכות( 
מתרגם את מטרות התכנית האסטרטגית של מערכת 

החינוך ויעדיה לשפת המעשה. המסמך הוא כלי ניהולי 
שנועד לסייע למחוזות ולמוסדות החינוך בבניית תכניות 

העבודה לתשע"ז והוא מפרט מטרות, יעדים, משימות 
מומלצות, תפוקות מצופות ומשאבים.

שבוע עליות
שבוע עליות במערכת החינוך יתקיים מ-29.5.16 ועד 
ל-3.6.16. הלמידה תלווה בחידון תחרותי אינטרנטי 

"עליות זה להיות" שפותח על-ידי חמיצר בשיתוף 
הטלוויזיה החינוכית. להמשך קריאה 

הענקת פרסי חינוך ארציים לשנת הלימודים תשע"ו
השנה הוענקו פרסי חינוך ארציים לחמישה בתי-ספר 

יסודיים עבור פעילותם בתחומים הבאים:
גיוון בדרכי הוראה-למידה-הערכה המכוונות לשיפור   •

ההישגים ולטיפוח תפקודי הלומד
חינוך לערכים ולמעורבות חברתית כאורח חיים  •

מכוונות להתחדשות פדגוגית מתמדת, הצמחת מנהיגות   •
פנים בית ספרית.

 ברכות חמות ויישר כוח לבתי-הספר שזכו 
בפרס חינוך ארצי:

נווה דקלים - ממלכתי - מחוז מרכז
נווה מדבר - מגזר בדואי - מחוז דרום

קשת התקווה – ממ"ד - מחוז צפון
דקל - ממלכתי - מחוז דרום

יזרעאליה - ממלכתי - מחוז חיפה

"בתי-הספר של החופש הגדול" - קול קורא
תכנית "בתי-הספר של החופש הגדול" לקיץ תשע"ו 

תתקיים בשבועות הראשונים של חופשת הקיץ החל 
מ-1 ביולי ועד 21 ביולי. במגזר הערבי ובמגזר הבדואי 

תפעל התכנית מיום 11 ביולי ועד יום 31 ביולי בשל צום 
הרמאדן והחג. התכנית מיועדת לתלמידי כיתות א'-ב' 
בבתי-הספר היסודיים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד 

הלומדים בבתי-הספר הרשמיים ובבתי-הספר המוכרים 
שאינם רשמיים העומדים בקריטריונים ובתנאים 

המפורסמים לרשויות המקומיות. הנושא המרכז בקיץ 
תשע"ו: "א-ב באמנויות ותרבות בנושא חברות".

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/matana/matana_tashaz.htm
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_Content/Pages/knisa_meuvtachat.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon4/aliya

