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תוכן עניינים

עמיתיי אנשי החינוך, 

העלון שלפניכם עוסק 
בגיוון דרכי ההוראה 

והלמידה כמקדמות למידה 
משמעותית וכמפתחות 

תפקודי לומד חיוניים לעידן 
הנוכחי. לרשותכם קישור 

לחוברת "נתיבים להוראה 
משמעותית" אשר פותחה 

על-ידי אנשי אקדמיה, מטה 
ושדה, הפורשת קשת רחבה 

של מתודות הוראה. לאור 
ספרות העיון והמחקר וכן 

לאור הניסיון המצטבר 

 1 נושא	מרכזי	על	סדר		
היום	והפעם...	
גיוון בדרכי הוראה  •

נתיבים להוראה משמעותית   •
פירוט על תכני החוברת     •

ומקורות מידע נוספים  
דרכי הוראה משמעותיות     •

כפדגוגיה חדשנית   

 2 להגביה	עוף	–	עדויות	
מהשדה	

בית-ספר ״עוזי חיטמן״,   • 
מחוז תל-אביב   

בית-ספר ״יזרעאליה״,   • 
מחוז חיפה  

2 צו	קריאה		
Inquiry-Based Learning:  • 

   From Teacher-Guided to  
Student-Driven  

איך בנים לומדים? – איך בנות   • 
לומדות? אושרה לרר-שייב    

ובר גיסין  

 3 החודש	שהיה	-	צועדים	
בנתיבי	למידה	משמעותית

ביקור במחוז צפון  •
ביקור במחוז מרכז  •

מפגש הוקרה לבתי-ספר שעלו   • 
לשלב הארצי לקראת פרס חינוך  

סיור בבתי-ספר דוברי השפה   • 
הערבית במחוז חיפה  

״בונים שותפויות, מחוללים     •
שינוי, מובילים להצלחה״  

4 מידע	ועדכונים	שוטפים	
אגרת השר למנהלות ולמנהלים  •

יחידות חדשות   • 
לאוריינות דיגיטלית  

הכי ישראלי שיש - חגיגה   • 
בכחול לבן   

הקטלוג החינוכי  •
כניסה מאובטחת לסביבות     •

התוכן הדיגיטלי  

בשנים האחרונות מחקרים 
בתחום החינוך1 מעידים 
כי דרכי הוראה הן אחד 

הגורמים המרכזיים 
המשפיעים על הלמידה 

של התלמידים. דרכי 
הוראה מגוונות קיבלו 

תשומת לב, במיוחד אלה 
שנמצאו כמקדמות הוראה 

משמעותית כפדגוגיה 
חדשנית וכתורמות לפיתוח 

הנושא המרכזי על סדר היום והפעם... 
גיוון בדרכי הוראה

תפקודי לומד חיוניים 
למאה ה-21.

חוברת "נתיבים	להוראה	
משמעותית", שפותחה 
על-ידי המינהל הפדגוגי 

בשיתוף יועצים אקדמיים, 
אנשי מטה ואנשי שדה, 
פורשת מניפה של דרכי 

הוראה המקדמות למידה 
משמעותית והישגי לומדים. 

בכל אחת מהדרכים מוצג 

רקע תיאורטי, תיאור של 
תהליך ההוראה המאפיין 

אותה בליווי דוגמאות 
מהשדה, המלצות ליישומה 

בבית-הספר ואתגרים צפויים.
"נתיבים	להוראה	  •

משמעותית"	
פירוט	על	תכני	החוברת	  •
ומקורות	מידע	נוספים

דרכי	הוראה	משמעותיות	  •
כפדגוגיה	חדשנית
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1. Vieluf, S., Kaplan, D., Klieme, E., Bayer, S. (2012). Teaching Practices and Pedagogical Innovation,  
 Evidence from Talis. Corrigenda to OECD.

אנו מאמינים 
כי מתודות 

אלה מעודדות 
למידה מעמיקה 

ומעורבות פעילה 
של התלמידים. 

השאיפה היא שאנשי 
חינוך במערכת היסודי 

יפעילו שיקול דעת ושימוש גמיש בבחירת דרכי ההוראה 
בהתאם לצורכי הלומדים, למטרות שהוגדרו, לתכנים 

 הנלמדים ולתנאים הסביבתיים.
לידיעתכם, לאחר חג פסח יופץ מסמך המתנ״ה לשנת 

הלימודים תשע״ז.  

בברכת חג שמח, אתי סאסי
מנהלת אגף א' לחינוך יסודי

דבר מנהלת אגף א׳ לחינוך יסודי
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להגביה עוף — עדויות מהשדה

צו קריאה

Inquiry-Based Learning: From Teacher-Guided to Student-Driven

 בית-ספר "יזרעאליה", חיפה 
דרכי ההוראה בבית-הספר מפגישות את התלמיד עם 
התפיסות, ההעדפות והנטיות שלו, באמצעות הוראה 
ולמידה בדרך החקר, הוראה באמצעים טכנולוגיים, 

למידה שיתופית רב-תרבותיות ומשחק וכל זאת 
במרחבים גמישים. 

 בית-ספר "עוזי חיטמן", פתח תקווה 
בית ספר "עוזי חיטמן" בפתח תקווה הוא בית-ספר צומח 
המיישם דרכי הוראה-למידה המטפחות מעורבות פעילה 

של התלמידים בסביבות למידה מגוונות תוך גמישות 
במבנה השיעורים ובדרכי ההוראה. העיקרון המנחה את 

עשייתו הוא למידה בכל מקום ובכל זמן באמצעות שילוב 
טכנולוגיה מתקדמת, משחק בלמידה והוראה ולמידה 

בדרך החקר.

 איך	בנים	לומדים?	–	
 איך	בנות	לומדות?	

מאת אושרה	לרר-שייב, 
הממונה על שוויון בין 

המינים בחינוך ובר	גיסין, 
סטודנטית ביחידה. 

מאמר המפרט אופני 
למידה המקדמים למידה 
משמעותית אצל כל אחד 

מהמינים.

סרטון המדגים הוראה 
ולמידה באמצעות חקר 

כמתודולוגיה בית-ספרית. 
המורים מדגימים כיצד 

לפתח שאלות חקר 
ומעודדים את התלמידים 

לפתור בעיות בדרכים 
מגוונות. מתודה זו מכשירה 

את התלמידים להוביל 
תהליכי חקר באופן עצמאי.
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http://www.edutopia.org/practice/inquiry-based-learning-teacher-guided-student-driven


מדינת ישראל, משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, אגף א׳ לחינוך יסודי

עמוד 3באופן יסודי

ביקור במחוז מרכז
הביקור של הנהלת האגף במחוז מרכז כלל היכרות עם 

העשייה החינוכית בבית-ספר "אלזהראא" בכפר קאסם 
לצד חשיפה לתכנים, לתהליכים ולמודלים לפיתוח 

מקצועי ברמה המחוזית. להמשך	קריאה 

ביקור במחוז צפון
הנהלת האגף לחינוך יסודי ביקרה החודש במחוז צפון 

ונחשפה לתכניות ולפעולות רב-תרבותיות המקדמות 
 למידה משמעותית ותפקודי לומד. 

להמשך	קריאה

החודש שהיה...
צועדים בנתיבי למידה משמעותית

״בונים שותפויות, מחוללים שינוי, מובילים להצלחה״
החודש התקיים מפגש של קהילות מקצועיות המשתתפות 

בתכנית של בתי-ספר מובילי פדגוגיה איכותית במחוז 
חיפה. המנהלים בתכנית מנהיגים יחד עם חברי הצוות 
מצוינות פדגוגית ולמידה משמעותית לקידום הישגים 

 המשתקפים בתהליכי הוראה, למידה והערכה.
להמשך	קריאה

המשך בעמוד 4...

סיור בבתי-ספר דוברי השפה הערבית במחוז חיפה
במהלך חודש מרץ ביקרו הנהלת האגף לחינוך יסודי, 
מנהל האגף לחינוך ערבי, מפקחים מהמחוז ומדריכים 

ארציים ומחוזיים בשני בתי-ספר ערביים: אלבאטן – אום 
אלפחם ואלחכמה – באקה. הצפייה במגוון פעילויות 

בסביבות למידה שונות אפשרה להכיר מקרוב את העשייה 
החינוכית בבתי-הספר בדגש על דרכי הוראה-למידה 

מגוונות המקדמות למידה משמעותית. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon4/bikur_merkaz
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/kvatzim_alon/bikurdarom
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon4/bikur_tzafon
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon4/pedagogia
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מידע ועדכונים שוטפים

אגרת השר למנהלות ולמנהלים
אגרת השר מציגה פעילות לציון יום השואה ברוח 

הלמידה המשמעותית ומיזם "נר זוכרים" לבתי-הספר 
היסודיים. בנוסף, מובאים קישורים לחומרים נוספים 

באתר "בשבילי הזיכרון" ובאתר מינהל חברה ונוער. 
לאגרת	השר

הקטלוג החינוכי
הקטלוג החינוכי מרכז במקום אחד מגוון רחב של פריטי 

תוכן ומידע מעולם החינוך. מטרתו היא להעלות את רמת 
השימוש באמצעים דיגיטליים במערכת החינוך ולחשוף 

את הקהל למידע שעד כה ניתן היה למצוא באתרים 
שונים. להמשך	קריאה

כניסה מאובטחת לסביבות התוכן – הזדהות אחידה
החל משנת הלימודים תשע"ו תהיה הכניסה למערכות 
ספקי התוכן הדיגיטלי באמצעות מערכת ההזדהות של 

 משרד החינוך. המערכת תאפשר הזדהות 
 אחידה באמצעות סיסמה אחת לכל 

 סביבות התוכן הדיגיטלי 
המאושרות.

יחידות חדשות לאוריינות דיגיטלית
עלו לאוויר יחידות חדשות להוראת שפת אם )בעברית 
ובערבית( בסביבה דיגיטלית. חשוב שהתלמידים יתנסו 

ביחידות אלה כחלק משגרת הלמידה.
יחידות	הוראה	בשפה	העברית
יחידות	הוראה	בשפה	הערבית

בחודש מרץ התקיים באגף לחינוך יסודי מפגש הוקרה 
למנהלי בתי-ספר שעלו לשלב הארצי לקראת פרס 

חינוך. במפגש התקיים שיח עמיתים באמצעותו נחשפו 
המשתתפים למודלים שונים של הוראה ולמידה ולתכניות 
ייחודיות שפותחו בבית הספר בדגש על גמישות פדגוגית 

כמקדמת למידה משמעותית. לסיום, מנהלת האגף חילקה 
 תעודות הוקרה לכל מנהלת ומנהל.

רשימת	בתי-הספר	שעלו	לשלב	הארצי

החודש שהיה... )המשך(
מפגש הוקרה לבתי-ספר שעלו לשלב הארצי לקראת פרס חינוך

״הכי ישראלי שיש - חגיגה בכחול לבן״
לקראת יום העצמאות ה-68 למדינת ישראל, ייערך 

שיעור סינכרוני לתלמידי כיתות ד'- ו' בחינוך היסודי, 
"הכי ישראלי שיש - חגיגה בכחול לבן". השיעור יתקיים 

בתאריך 9.5.16 בשעה 11:00. פרטים נוספים וטופס 
הרשמה בקישור	המצורף.  

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon4/igeret_shoa.pdf
http://ecat.education.gov.il/about-us
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon4/katalog_hinuchi
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_Content/Pages/knisa_meuvtachat.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_Content/Pages/knisa_meuvtachat.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/ChinuchLeshony/oryanotVmyda/kidomOryanot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Lm/kvatzim_alon/prashinuch
https://docs.google.com/forms/d/14dwuz10S50dV-AjfeTTVR-fmn5WahL3FOhv7HFNtZtQ/viewform?c=0&w=1

