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באופן יסודי

עמיתיי אנשי החינוך, 

"הנה זה בא

זה מרחף באוויר
מטה קסמים עבר
הכל צלול ובהיר

ומתנגן כמו שיר למנגינה
שהביא לי הבוקר כמו מתנה...

טוב לפתוח דף חדש
יום של חול שחג לבש

קורא לצאת
אומר כעת
כי באה עת

להתחיל מחדש בעיניים פקוחות..."

)יענקל'ה רוטבליט(

גיליון 8 | ספטמבר 2016 | אלול תשע״ו
אגף א׳ לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי

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

קראו והגיבו: חברי הנהלת אגף א' לחינוך יסודי

אגרת האגף לחינוך יסודי 
לפתיחת שנת הלימודים תשע״ז

לאורך שנים רבות פתחתי כמוכם ב-1 בספטמבר את שנת הלימודים בבית 
הספר. היום הזה מרגש כל פעם מחדש. זהו יום של התחלות חדשות, 

הזדמנויות, חדשנות ויצירה לצד המשכיות ורציפות של העשייה החינוכית.
ביום חג זה אני מבקשת לאחל הצלחה, עניין ונחת לכל העוסקים במלאכה. 

שתהיה זו שנה ברוכה ומוצלחת לכולנו.
מערכת החינוך היסודי פותחת את שנת הלימודים תשע"ז לאחר הפעלה 

מוצלחת ומרגשת של תכנית "בתי הספר של החופש הגדול". במרבית בתי 
הספר אוישו בעלי התפקידים בתכנית "בתי הספר של החופש הגדול" מתוך 
בית הספר. מפעילי התכנית זכו לשביעות רצון גבוהה מאוד של התלמידים 

וההורים - זהו הישג מרשים ביותר. 
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במערכת החינוך היסודי חלו בשנים האחרונות רפורמות ותכניות, כמו: אופק חדש, תכנית 
ניהול עצמי, תקשוב בתי הספר, תקצוב דיפרנציאלי, רפורמת הכיתה הקטנה על פי מתווה 
חמש שנתי ולמידה משמעותית. כל אלה הן עמודי התווך של החינוך היסודי , והן מעצבות 
ומשביחות אותו כמו גם מאפשרות לבתי הספר לתת מענה מותאם וטוב יותר לתלמידים. 

בנוסף העמקנו את מפגשי ההכשרה למפקחים כוללים, הקמנו את מועצת החינוך היסודי 
שממסדת את הקשר בין המטה למחוזות, והתחלנו במסורת של "שולחנות עגולים" המחברים 

מגוון שותפים לחינוך היסודי.  

אני מזמינה אתכם להיות שותפים - להעיר ולהאיר, לקחת חלק בשולחנות העגולים, בקבוצות 
מיקוד, ובפורומים שונים העוסקים בתכניות, במדיניות וביישומה.

בברכת שנת לימודים משמעותית ומלאת שפע הצלחות לכל העוסקים בחינוך,

אתי סאסי,     
מנהלת אגף א' לחינוך יסודי     

עם פתיחת שנת הלימודים בחרנו לשתף אתכם בנתונים הקשורים לבתי הספר היסודיים. 
במערכת החינוך היסודי יש 1,854 בתי ספר יסודיים רשמיים שבהם:

1,750 בניהול עצמי

1,356 בתכנית התקשוב 

1,124 בתי ספר ירוקים 

723 שגרירי מפתח הל"ב

600 בתכנית "ספריית פיג'מה"

600 בתכנית "קרב"

393 בתכניות "טעימות בשפה העברית" ו"עברית על הרצף" )בכל בתי הספר במגזר הערבי והבדואי(

202 בתכנית "מרום"

142 מדגימים "שילוב ערכים בתחומי הדעת”

130 בתכנית "מובילי פדגוגיה איכותית"

100 בתכנית "מכוונות לפרט" )בתי ספר במגזר הבדואי(

7 בתכנית "מקום בלב" )בתי ספר במגזר הדרוזי(

בתי הספר היסודיים בראי המספרים 
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ד״ש מתכנית ״מרום״
לתקצוב  פדגוגית  מעטפת  המעניקה  "מרום"  תכנית 
הראשונה  שנתה  את  תשע"ו  בשנת  סיימה  הדיפרנציאלי, 
ב-104 בתי ספר בהם 73 בתי ספר יסודיים. המסמך מסכם 
ומציג את  הישגיה  ואת  את שנתה הראשונה של התכנית 

הפעילויות המתוכננות לשנת תשע"ז. 

מידע ועדכונים חשובים 

הדרכה בית ספרית
המדריכים  שיבוץ  את  משלימים  אנו  אלה  בימים 
בתי  לבקשות  בהתאם  האגף  בתחומי  ספריים  הבית 
המורים  של  השעות  שבמערכת  לוודא  הספר. נבקשכם 
למפגשי  קבועה  וסדירה  זמן  מסגרת  תשובץ  הרלוונטיים 
ההדרכה, כולל צפייה בשיעורים. המנחים המחוזיים יעדכנו 

אתכם בפרטי המדריך ובתכנית ההדרכה לשנת תשע"ז.

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
לדמוקרטיה  החינוך  תחום  על  מופקד  החינוך  במשרד 
ובכל  מגזריה  כל  על  החינוך  במערכת  משותפים  ולחיים 
שכבות הגיל. המטה פועל ליישום המלצות הדו"ח "להיות 
לשילוב  כמכוון  לאזרחות  החינוך  את  הרואה  אזרחים" 
של  והיהודיים  הדמוקרטיים  יסודותיה  בין  ולהשלמה 
של  רחב  מגוון  למצוא  ניתן  המטה  בעלון  ישראל.  מדינת 

פעילויות ומערכי שיעור בתחום.

התקווה הישראלית בחינוך
 •  קול קורא להצטרפות בהובלת נשיא המדינה.

•  הזמנה לכנס השנתי במעמד נשיא המדינה.

מבדק המא״ה
של  והטמעה  למידה  היכרות,  של  למהלך  להצטרף  הזמנה 
כלי במתמטיקה מבדק המא״ה להערכה מעצבת בכיתה ג'.

״ספריית פיג׳מה״
"ספריית  תכנית  תופעל  תשע"ז  הלימודית  משנת  החל 
הנמצאים  בבתי-הספר  א'-ב'  כיתות  לתלמידי  פיג'מה" 
יקבלו  5-1. במסגרת התכנית  ביישובים באשכולות למ"ס 
ספרים  ארבעה  לביתם:  שי  השנה  כל  לאורך  התלמידים 

ובנוסף עותק לכיתה. 

תכנית הלימודים בתנ״ך בחינוך היסודי-ממלכתי
הפיקוח על תחום הדעת תנ"ך בחינוך הממלכתי יצר עבור 
ה.ל.ה.  בתהליכי  ולסיוע  לעזר  מסמכים  ההוראה  צוותי 
ההוראה,  לצוותי  ומכוון  מפורט  המסמך  היסודי.  בחינוך 

המסמך כולל: 
•  הישגים מצופים בתנ״ך 

•  פריסת תוכנית הלימודים לכל הכיתות
•  דגמי הוראה לכל שכבות הגיל

״מעטפת הבטיחות״
בדרכים  ולבטיחות  לזהירות  בחינוך  רואה  החינוך  משרד 
תכנית  אדם.  חיי  על  שמירה  שמטרתה  לאומית  משימה 
של  בטוחה  הגעה  להסדיר  נועדה  הבטיחות"  "מעטפת 

התלמידים לבית הספר ואת היציאה ממנו.

קול קורא לתחרות ארצית בבנייה ירוקה
קול קורא לתחרות ארצית בבנייה ירוקה מספק הזדמנות 
ירוק  מיזם  לבצע  מתמידים  ירוקים  יסודיים  ספר  לבתי 
נוסף במרחב הבית ספרי. במסמך מרוכזים הקווים המנחים 
להגשת מועמדות לתחרות. תאריך אחרון להגשת הבקשה 
הוא 10.11.2016. כמו כן הנכם מוזמנים ליום עיון וחשיפה 
של התחרות אשר יתקיים ב- 18.9.2016 במהלכו יימסרו 
תנאי  מהווה  העיון  ליום  הגעה  הנדרשים.  הפרטים  כל 

להגשת בקשה להשתתפות בתחרות.
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