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 26מס' 'באופן יסודי' 

 , מנהלים, צוותי חינוך, מנהלי מחלקות חינוך ועובדי הוראה יקרים

 נתוני מיצ"ב תשע"ז הוצגו השבוע והביאו עימם בשורות משמחות. 

  -בתחום ההישגים

 –בשנת הלימודים תשע"ז בהשוואה לתשע"ו, הישגי התלמידים גבוהים יותר בשפת אם ערבית  

 נקודות במתמטיקה.  12עלייה של נקודות, ובמתמטיקה  19עליה ניכרת של 

 באנגלית ובעברית לא חל שינוי של ממש: 

 (542 -ל 537-נקודות מ 5ובעברית עלייה של  539ל 542 -נקודות מ 3)אנגלית ישנה ירידה של 

 .תניכרת מגמת צמצום פערים בין דוברי עברית לדוברי ערבית בכל תחומי הדע

  – בתחום האקלים

 ,מתלמידי ה',ו' מדווחים כי בבית הספר שלהם נעשים מאמצים ליצור אווירה של מוגנות  80%

 ישנה יציבות בדיווח תלמידי בתי הספר היסודיים על אירועי אלימות 

ע"ז כי מורים בבית ספרם מקרב המורים בבתי הספר היסודיים העידו בשנת הלימודים תש 14%

 אל מול נתוני תשע"ו( 3%ימים על ידי הורים )עליה של חשים מאו

עלייה הדרגתית ביחסי הקרבה והאכפתיות שחשים התלמידים. בנוסף, נרשמה עלייה גם בתחושת 

 ין של התלמידים בביה"ס היסודיים.המסוגלות, הסקרנות והעני

 

אני מברכת על שיפור ההישגים במערכת בתי הספר היסודיים, השיפור משקף עבודה מקצועית 

 שנעשית על ידי כלל צוותי ההוראה ומנהלי בתי הספר.ויסודית 

 

ישב עם צוות ההוראה הבית ספרי והמפקח הכולל ללימוד הנתונים  ת ספרחשוב שכל מנהלי בי

ומשמעותם ולבניית תהליכי עבודה המתבססים על הנתונים. זאת כמענה לצרכים וליכולות הבית 

 מעותי ואיכותי לטובת כולנו.ספריות, יחד נמשיך להתקדם באופן עקבי, מש

 

 

 בברכה,

 אתי סאסי

 מנהלת האגף לחינוך יסודי

 



 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 שנה לישראל 70 .1

 מערכי שיעור , מגוון דוגמאות ליחידות הוראה וםבאתר המצ"ב תמצאו חומרי

 שנה לישראל. 70 לבתי הספר היסודיים בנושא:

 הקישור :ולעשות בו שימושכנס לאתר יאנו מזמינים אתכם לה

 

 מהי מחוננות? .2

דקות המסביר בפשטות מהי  5סרטון קצר של כ יצר האגף למחוננים ולמצטיינים 

 מחוננות, מהם היבטיה האישיותיים והרגשיים ומהם צרכיו של הילד המחונן.

 :הבא בקישור נט-מחונ באתר נמצא הסרטון
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