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!שואפים גבוה
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חיים מויאל

מנהל האגף

מנהלת המחלקה-ליאת צוריה קליין



כיתות אתגרר"כיתות מב

455456בתי ספר

1,166+1431,233+147מספר כיתות

30,10731,740מספר תלמידים



א"מל
מידה  לרחב מ

חרא

חדרים92

ם"תל
בגרות  לנופה ת

לאהמ

כיתות167



שילוב  

תלמידים 

בתעשייה

ץ"אמ

מונה בעצמיא

וכן למאמץמ

להישגיםופה צ

העצמה  

רגשית
תעודות  

הסמכה  

מקצועיות

אסכולה



ר"מב–תכניות בחטיבה עליונה 

ל"סמ

ובילים  מיפורים ס

הצלחהל

תכניות נוספות

ל"תה

עצמה הכנית ת

בגרותל

ב"מש

תמטיקה  מ

הצלחהלובילים מ
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4/5כול יני אם ג

מתמטיקהל"יח

מניעת 

נשירה

תגבורים  

לימודיים
קיץ/חורף



אתגרים פיזיים              

אתגרים חברתיים              

אתגרים לימודיים             



המוסד החינוכי בישראל       

, כלי למוביליות חברתית

שמאפשר שוויון הזדמנויות  

.לבוגריו



מימוש מטרות המשרד בכל  
:הקשור לנוער בסיכון

מניעת נשירה -
צמצום פערים לימודים  -
מיצוי הפוטנציאל האישי  -
חיזוק השייכות החברתית-
הובלה למצוינות אישית-
גיבוש תפיסת העתיד-



קידום מוביליות חברתית  
של שכבות 

נמוכות  אקונומיות -סוציו
באמצעות השכלה וחינוך

רולינג. קיי. יי'ג



הבסיס לקידום 
מוביליות  
חברתית

התמדה

פדגוגיה 
מותאמת

חוויות  
הצלחה

תעודה 
משמעותית

אפיק  
תרבותי קידום  

הישגים

לימודיים



אמנות בינתחומית בעידן העכשווי 
ואתגרר"מבבכיתות ' בשכבת י

, טבע, סביבה, בית•
, עיר ואורבניות

מרחב , חוץ-פנים
פרטי ומרחב ציבורי 

ועוד

מרחב

, עבר, זיכרון•
, מורשת, היסטוריה
זמן  , זמן פרטי
,  שורשים, קולקטיבי

משפחה ועוד

זמן

עולמו של  , רגש•
,  זהות, מגדר, היחיד

דימוי  , גוף, תרבות
עצמי ועוד

אדם

במהלך השנה" רעיונות גדולים"3למידה על פי 



1985, סרט אמריקאי, בחזרה לעתיד

"זמן": יצירות מתחומים שונים בנושא

ציור  , התמדת הזיכרון, סלוודור דאלי

1931, שמן על בד

1953, מחזה, מחכים לגודו, סמואל בקט



ממוצע ארצישנים

76.2%ה"תשע

74.58%ו"תשע

77.72%ז"תשע

78.74%ח"תשע



ממוצע ארצישנים

51.6%ה"תשע

48.20%ו"תשע

54.96%ז"תשע

57.24%ח"תשע



מספר התלמידים

המספר  

ילדים  

אחוז נשירהנושרים
כ"סה

28,5314251.489%

מספר התלמידים

המספר ילדים 

אחוז נשירהנושרים
כ"סה

28,0151760.628%



קידום מוביליות חברתית  
של שכבות 

נמוכות  אקונומיות -סוציו
באמצעות השכלה וחינוך

רולינג. קיי. יי'ג



רס'קרותהיילי

2019לונדוןמרתון
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