
פתיחת שנת הלימודים  
ה"תשע
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חינוך עברי חינוך ערבי סך הכל

(.אגף כלכלה  וסטטיסטיקה)המינהל לכלכלה ותקציבים , משרד החינוך:  הנתוניםמקור ** 

י"גנלא כולל ** 

(2014נכון לאוגוסט )אלף 458-י"בגנסך התלמידים ** 
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החינוך העברי גדל בשיעור של , 20%-כמספר התלמידים בחינוך היסודי גדל בשיעור של ד"לתשעה "תשסבין השנים 

מסך  26%-ומהווה כיום כ, 17%החינוך הערבי גדל בשיעור , התלמידיםמסך 74%-ומהווה כיום כ22%-כ

.  התלמידים

(.אגף כלכלה  וסטטיסטיקה)המינהל לכלכלה ותקציבים , משרד החינוך:הנתוניםמקור ** 

.  י"גנלא כולל ** 

(2014נכון לאוגוסט )אלף 458-י"בגנסך התלמידים ** 
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חינוך עברי חינוך ערבי סך הכל
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.22%-כמספר התלמידים בחינוך היסודי העברי גדל בשיעור של ד"לתשעה "תשסבין השנים 

.התלמידיםמסך 52%-החינוך הממלכתי מהווה כ

29%-ומהווה כ43%-כוהחינוך החרדי גדל בשיעור של 19%-החינוך הממלכתי דתי גדל בשיעור של כ

.התלמידיםמסך 
(.  אגף כלכלה  וסטטיסטיקה)המינהל לכלכלה ותקציבים , משרד החינוך:  הנתוניםמקור ** 

י"גנלא כולל ** 

(2014נכון לאוגוסט )אלף 458-י"בגנסך התלמידים ** 
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,   הביניים ובחטיבות העליונות-בחטיבות, ספר בחינוך היסודי-הנתונים מתייחסים לבתי

.החינוך הגבוה ומוסדות אחרים, ואינם כוללים את גני הילדים

.ג"ומחושבים לפי נתוני תשעתים"והתהמעיין , העצמאיכוללים את המורים ברשתות נתוני עובדי ההוראה 

(.כלכלה וסטטיסטיקהאגף )המינהל לכלכלה ותקציבים , משרד החינוך:הנתוניםמקור **

י"גנלא כולל **

(2014נכון לאוגוסט )אלף 458-י"בגנסך התלמידים ** 

שנה
תש"ס 

1999/2000

תשס"ה 

2004/05

תשע"א 

2010/11

תשע"ב 

2011/12

תשע"ג 

2012/13

תשע"ד 

 2013/14

)ארעי(

שיעור 

הגידול 

מתש"ס 

לתשע"ד

1,305,0001,391,0001,534,0001,567,0001,592,0001,622,00024%תלמידים

3,5433,8134,3004,4104,4814,58429%מוסדות

כיתות 

)בפועל(
48,80051,90060,00062,00063,60065,00033%

עובדי 

הוראה
104,000116,000137,000143,000147,000152,00046%



קידום . א
למידה  

משמעותית

חינוך  . ב
למצוינות  

ערכית 
ואזרחית

חיזוק . ג
החינוך 
הציבורי



המשמעותיתהלמידהשלכוללתפדגוגיתתפיסהשלמשותפתהבנייה.

הלמאההמותאמיםלומדתפקודיפיתוחעלבדגשלימודייםהישגיםקידום-

,בצוותעבודהיכולת,מעמיקההבנה,גבוהמסדרחשיבהאסטרטגיית)21

.(התלמידשלעצמיניהולויכולתמסוגלותתחושת

ההכשרה,הוראהתפיסת,ומדידההערכהמערכי,הלימודיםתכניותהתאמת,

למידהשלהפדגוגיתהתפיסהלמימושהמקצועיוהפיתוחההתמחות

.משמעותית

קידום למידה משמעותית
יעדים



הרצףכלעלפדגוגיתוגמישותאוטונומיה

משמעותיתללמידהזמןפינוי

בלמידההעמקה

המדעיםלימודיהעמקת

הכלליתההשכלההרחבת

קהילתית–חברתיתמעורבות

קידום למידה משמעותית
הלכה למעשה



9

קידום למידה משמעותית
אוטונומיה וגמישות פדגוגית על כל הרצף. 1א

בחירת נושאים להרחבה והעמקה

בחירת אופני ההערכה

גמישות בניצול השעות

למידה והערכה מגוונים, הפעלת תהליכי הוראה:

 משינון להוראה משמעותית-רצף אסטרטגיות למידה

ועודכיתית-למידה חוץ, חקר, הטמעת תהליכי חשיבה
שימוש בסביבות למידה עתירות טכנולוגיות

קידום  
למידה  

משמעותית
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קידום למידה משמעותית
פינוי זמן ללמידה משמעותית. 2א

צמצום  ', וכן מועדי חורף בכיתה יא' לא יתקיימו בחינות בגרות בכיתה י: ביטול בחינות

.שאלונים

 מורשת ", "ידע עם עולם ומדינה", "עברית":אשכולות3-מבנה אשכולות הלימוד

"ותרבות

 פעימות2–צמצום בהיבחנות  :

כאשר הציון הסופי יהווה שקלול של , התלמיד יבחן בכל מקצוע בנפרד: ה"תשע

המקצועות הנכללים באשכול
–אופן ההערכה בכל אשכול יקבע בשיח משותף עם כל הגורמים הרלבנטיים : ו"תשע

תלמידים ואנשי חינוך, מורים, מנהלים

קידום  
למידה  

משמעותית
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קידום למידה משמעותית
העמקה בלמידה. 3א

30% דרכיהוראה, תוך שילוב למידה פעילהמהחומר ילמד ברמת העמקה והרחבה

והערכה מגוונות המותאמות למגוון הלומדים

 הבגרות תשלב מטלות חקר וביצוע בהן ישולבו-מטלות חקר וביצוע:

עידוד חשיבה יצירתית

מקוריות

עבודת צוות

קידום למידה  
משמעותית
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קידום למידה משמעותית. א
העמקת לימודי המדעים. 4א

קידום  
למידה  

משמעותית

תנאי הכרחי לקבלת תעודת הבגרות  -לימודי מדעים 

בחברהוטכנולוגיהמדע,פיסיקה,כימיה,ביולוגיה:המקצועותלחמשתמתייחסזהתחום

ייקבעהציון.הבגרותתעודתלקבלתתנאייהווהמדעיםלימודי.הטכנולוגיהומדעי(ב"מוט)
.הספרביתידיעל
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קידום למידה משמעותית. א
הרחבת ההשכלה הכללית. 5א

קידום  
למידה  

משמעותית

תנאי הכרחי  -( מורשת ושפות, רוח, חברה, אומנויות)לימודי השכלה כללית 

לקבלת תעודת הבגרות  

זהבתחוםהנכללותהדיסציפלינות.העשרהלצורךהמקצועאתיבחרהספרבית::

.ושפותמורשת,רוח,חברה,אומנויות



תנאי הכרחי לקבלת  -שנים של מחויבות בקהילה ובחברה שלוש 

הבגרותתעודת 

 3ובחברה במהלך בקהילה במחויבות הזכאות לבגרות תותנה , ה"תשע, הלמודים הבאהמשנת

.  לקבל את תעודת הבגרותיהא התלמיד זכאי , עם סיום החובות הנדרשות(.  'יב', יא', י)שנים 

התכנית משלבת כישורי חיים וחינוך חברתי קהילתי ומכשירה את הבוגר לקראת למעורבות  
.  ואחריות לחברה

משמעותיתלמידה קידום . א
קהילתית-מעורבות חברתית . 6א

קידום  
למידה  

משמעותית



 עצמיהספר היסודיים הציבוריים יעברו לניהול בתי כל

 ייקבעו באופן בתי הספר –פדגוגית בשעות לימוד גמישות

.מסך שעות הלימוד25%עצמאי 

 עצמאי  מתווה בתי הספר יגבשו -גמישות בפיתוח המקצועי

.  לפיתוח צוות המורים

 מגוונות להערכת התלמידבתי הספר יגבשו דרכי הערכה

 בחירת התכנים מתוך תכנית הלימודים–

.מהתכנים הנלמדים30%-המורים והתלמידים יקבעו כ

קידום למידה משמעותית. א
בתי ספר יסודיים  -דגשים 

קידום  
למידה  

משמעותית
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למידה משמעותיתקידום . א
שנים 3-נבחנים אחת  ל–ב "מתווה חדש למיצ

:  במתווה

 אם  -שפת: ב בשלושה תחומי דעת"ייבחנו במיצ' כיתות התלמידי שכבת

.מתמטיקה ואנגלית, (ערבית/עברית)

 (ערבית/עברית)אם -שפת: ייבחנו בארבעה תחומי דעת' תלמידי כיתות חשכבת  ,

.  אנגלית ומדעים, מתמטיקה

 יתקיימו במתכונת פנימית–' ב לכיתות ב"המיצמבחני .

לצד המדיניות החדשה של המשרד המטמיעה  , ב"בתדירות המיצההפחתה 

.  ראויה ונכונה יותר, מדידה מאוזנתתייצרנה , למידה משמעותית

קידום למידה 
משמעותית



וחברתיתאישיתמעורבותוקידוםוהחברתיהערכי,הרגשיהחינוךהעמקת.

האחרהכלתולקידוםהאישיתוהצמיחההחוסןלחיזוקמיטביאקליםטיפוח

.השונותוקבלת

הישראליתבחברההקבוצותלכללהפוטנציאלומיצויהזדמנויותשוויוןקידום.

בחברהמשותףחייםמרחבבתוךייחודייםמורשתוערכיזהותטיפוח

.העצמאותמגילתברוחודמוקרטיתיהודיתבמדינהגווניהעלהישראלית

מחנכים:החינוךמערכותכללביןחינוכירצףהמקדמתהוליסטיתתפיסהקידום

."לשעוןמסביב"

קידום מצוינות ערכית וחברתית  . ב
יעדים

חינוך  
למצוינות  

ערכית  
ואזרחית



קידום מצוינות ערכית וחברתית. ב
הלכה למעשה

חינוך  
למצוינות  

ערכית  
ואזרחית

:"לשעוןמסביבמחנכים".1ב

תלמידיםאלף180-כ-הגדולהחופששלס"בתיה

בטוחיורדים,בחופיםמתחברים,ונוערילדיםערי–"אחרקיץ"פעילויות

,לנוערהתנדבותמוקד,"אחרקיץ"אפליקציית,דיגיטליותקייטנות,לאילת

.ומוריםתלמידיםביןהקשרהעמקת,ותלמידיםלהוריםפתוחקו

"אניהואהאחר"חברתית-הערכיתהתכניתבאמצעותההכלהוהרחבתהעמקת.2ב

לנושאהנוגעיםתכניםונבחרונכתבו.תכניתהגישספרביתכל–

.השונותבדיסציפלינות

.ואזרחיתקהילתית,ערכיתמחויבותהמבטאתבגרותתעודת.3ב



הספרבתי/פלורליסטיתיהדותלימודיהמתגבריםהספרבתימספריהגדלת.4ב

:המשלבים
ספרבתי200:ה"תשע

ספרבתי100:ד"תשע

:ן"חומנהלאזרחילחינוךבמטההתקנההגדלת–אוכלוסיותביןמפגשיםעידוד.5ב
2014:4.5מיליון₪
2013:380,000₪-כ

:יסודי–השילובלהגברתכמהלך"דורנר":המיוחדבחינוך.6ב

מעלהא"מתי,ירושלים,אדומיםמעלה,הכרמלטירת,חולון)תלמידים1200:ה"תשע

(והר

(אדומיםמעלה,הכרמלטירת,חולון)תלמידים680:ד"תשע

(חולון)תלמידים70:ג"תשע

מצוינות ערכית וחברתית קידום . ב



חיזוק החינוך הציבורי. ג
יעדים

הרחבתבאמצעותחינוךוצוותימנהלים,מפקחיםמנהיגותקידום

.יוזמותועידודהאוטונומיה

חינוךמזרמיתלמידיםשלהכלתםשיאפשרוארגוניחינוכימענהמתן

.מגוונים

ניהוליתמצוינותשלערכיםהמקדםכארגוןהחינוךמשרדשלביסוסו,

.ושירותמקצועית

מוסדותשלהפדגוגייםולצרכיםלתפיסההלמידהסביבתהתאמת

.החינוך

חיזוק 
החינוך 
הציבורי



חיזוק החינוך הציבורי. ג
הלכה למעשה

מנהלים וצוותי חינוך, העצמת מפקחים. 1ג

חרדי  מחוז הקמת . 2ג

החינוך המקצועי טכנולוגיהתחדשות . 3ג

הציבורימסגרות לימוד נוספות לחינוך הכנסת . 4ג

הרחבת אזורי הבחירה המבוקרת  . 5ג

שדרוג כפרי הנוער. 6ג

חיזוק 
החינוך 
הציבורי



חיזוק החינוך הציבורי . ג
מנהלים וצוותי חינוך, מפקחיםהעצמת . 1ג

  גיוס מורים איכותיים

 הרחבת  , הנגשת זכויות ומידע–שיפור השירות לעובדי הוראה במטה ובמחוז

.הרחבת המענים לטיפול במורים חדשים, המוקדים הטלפונים

 ה"עופיתוח מקצועי רב שנתי ומקצועי  לכל דרגי

חיזוק 
החינוך 
הציבורי
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חיזוק החינוך הציבורי. ג
הקמת מחוז חרדי. 2ג

בתי ספר וגני ילדים ממלכתי חרדי  

ממלכתי חרדי-בתי ספר 

בתי ספר  36: ה"תשע

בתי ספר 16: ד"תשע

ממלכתי חרדי–גני ילדים 

גני ילדים  32:  ה"תשע

גני ילדים2: ד"תשע

חיזוק 
החינוך 
הציבורי
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חיזוק החינוך הציבורי. ג
הקמת מחוז חרדי. 2ג

בתי ספר וגני ילדים ממלכתי חרדי  

 תקנים לפיקוח ומנהלה100-למעלה משל  תוספת.

 המכשירות לבגרותתיכוניות פתיחת מסגרות

 מיליון 4.6-תיכוניות חדשות פתיחתן של ישיבות  ₪
(שנים5-בפריסה ל)

''מיליון 11.5-לבוגרי ישיבות קטנות '' בגרות בשנה  ₪

חיזוק 
החינוך 
הציבורי



החינוך הציבורי חיזוק . ג
החינוך המקצועי טכנולוגיהתחדשות . 3ג

ומקצועייםטכנולוגייםומרכזיםספרבתיהקמת

שבעובבארבחיפהאזורייםמרכזיםשניפתיחת

משולבתובלמידההטכנולוגיבחינוךהתלמידיםמספרהגדלת

הלאומיתהסייברתכנית

והמקצועיהטכנולוגיבחינוךושיטותיהההוראהרמתוחיזוקפיתוח

ד"י-ג"ילימודלמסלולי–חדשיםלימודמקצועותפיתוח

חיזוק 
החינוך 
הציבורי



החינוך הציבורי חיזוק . ג
הכנסת מסגרות לימוד נוספות לחינוך הציבורי. 4ג

דמוקרטיםספרבתי

הרשמילחינוךרשמישאינוהמוכרמהחינוךחינוךמוסדותמעבר

חיזוק 
החינוך 
הציבורי



החינוך הציבורי חיזוק . ג
רחבת הבחירה המבוקרת והייחודיות  ה. 5ג

הבית ספרית

מענה  , התלמידיםהקיימת בקרב מענה לשונות , החינוכייםהמענים הרחבת מגוון 
.ההוריםומענה לצרכי הרב גוניים לכישורים 

מספר רשויות בבחירה מבוקרת 

רשויות30-למעלה מ: ה"תשע

רשויות  15:ד"תשע

מספר בתי ספר ייחודיים

בתי ספר  600-כ:ה"תשע

ספר בתי 100:ד"תשע

חיזוק 
החינוך 
הציבורי



החינוך הציבורי  חיזוק . ג
שדרוג כפרי הנוער  . 6ג

גיבש תכנית חומש לשיפוץ פנימיות בכפרי " הפורום הציבורי"המשרד בשיתוף 

התכנית תתפרס על פני חמש שנים. הנוער

נוערכפרי40-ב,פנימייהמבני35-להמיועדים,₪מיליון50שלהקצאה:ה"תשע.

.חניכים1,500-למענהנותןהתקציב

חדר:הכוללים,משופציםחניכיםמגוריעםנוערכפרי1.9.2014:17-ההתאריךעד

.חדשריהוט,חדשיםושירותיםמקלחת,חדש

שיפוץיעברוהנוערבכפריבפנימיותהחניכיםמגוריכל:שנים5בתוך.

חיזוק 
החינוך 
הציבורי



"איתןצוק "במהלך מבצע פעילות 
המשך ניהול שגרה בחירום

ובמחוזותבמטהמצבחדרהפעלת.

אלהמקומיתברשותקשרכאישהחינוךמשרדמטעםומתאםמתכללמפקחמינוי

.המחוזמול

ילדיםאלף260-לכוירטואליותקייטנותוהפעלתמרחוקלמידה.

המשרדשלהחירוםבאתריותמיכהלמידהתכניותהפעלת.

מוגניםבמרחבים'ג-ו'במועד-במתמטיקהבגרותבחינתקיום.

צרכיםואיתורתלמידיהםעםומוריםמנהליםשלתומךקשריצירת.



"צוק איתן"פעילות במהלך מבצע 
ניהול שגרה בחירוםהמשך 

עזהמרצועתמ"ק40-לשמעברבאזורומחנותקייטנותפעילותהמשך.

עזהמרצועתמ"ק40-0-הבגזרתהדרוםילדי60,000-להפגהפעילותביצוע.

מוגניםמרחביםבתוךלפעילויותהפגהערכות1,700חלוקת.

הקלותהלקויותבעליהמיוחדהחינוךלילדיבשבועל"שנההארכת.

צעירהמנהיגותתלמידי5,000–מתנדביםתלמידיםהפעלת.

1200)נוערבכפריהפגהפעילות,מוגניםבמרחביםלימודיםהמשך–מיוחדחינוך

.(תלמידים

ליעוץפתוחקו,הוראהבעובדיתמיכה,שכולותלמשפחותתמיכהמוקדיהפעלת–י"שפ,

הורים,חינוךלצוותימקצועייםחומריםפרסום,טיפוליהדרכתיייעוצימענהמתן

.ותלמידים



ובהיבטהרגשיבהיבט–הקיץבאירועייעסקוהשיעוריםללמידההראשוניםבשבועיים

,מוסריותדילמות,והסתהגזענותשלתופעות-"אניהואהאחר","איתןצוק"–ערכיהחברתי

.לאומיתיהודיתבזהותיעסקו,כןכמו.אלהאירועיםעםנכונהלהתמודדותכליםומתן

הקמת,צים"ומדצים"משפעילות,מורשתאתרי,ה"שדימי,אומנויותשילוב–מנוהלתהפוגה

.הלימודיםיוםבסדרתערוכות

נוערארגוני,נוערתנועות,מתנסים–הצהרייםאחרפעילות.

ולימודייםחווייתיים,רגשיםהיבטיםעלדגשבשימת,לשגרהחזרה.

ל"שנהלאורך–הנדרשפיעל,מעניםומתןילדיםשלמצוקותאיתור.

המשמעותיתלמידה"הלמתווהוהתאמתוהלמידהמודלשינוי"
,ספריה:כגון)הספרבתיבמרחביהשיעוריםניהול–הקיץולאירועי

.('וכדמוסיקה,אומנותחדר,הספרביתחצר

פתיחת שנת הלימודים
למידה משמעותית ורלבנטית על רקע אירועי הקיץ



ביטחון ובטיחות

חירום לשעת היערכות 
לקראת פתיחת שנת הלימודים

איתןצוק"מבצעבעקבותוהחירוםהביטחוןבתחומילהיערכותהנחיותפורסמו"-

.למידהלשגרתהדרגתיתחזרה

הסלמהשלבמקרההלימודיםלקיוםחליפיתתכניתהכנת.

הגןומנהלותהספרבתישלהביטחוןרכזילכלרשותייםכנסיםביצוע.

החינוךלמוסדותהחדשההצפירהמפתהנחיותהתאמת.

הראשוניםהשבועייםבמהלךבשלביםמוגןלמרחבלכניסההחינוךמוסדותתרגול

.הלימודיםשנתלפתיחת

הגדרצמודיבישוביםהחינוךמוסדותבכלהחדשותהאבטחההנחיותיישום

.ישראלומשטרתפניםלביטחוןהמשרדבהובלת



והיערכותהבטיחותהביטחוןבתחומיהמקומיותלרשויותהנחיותופרסוםמדיניותקביעת

.(הנחיות,נהליםל"מנכחוזרי)חירוםלשעת

אלובתחומיםוהבעלויותהרשויותעלובקרהפיקוח.

ובטיחותביטחוןבנושאימקצועיתהכשרה:

500חינוךבמוסדותים"קבט.

350רשותייםחינוךמוסדותבטיחותמנהלי,

3,200וגננותספרבתימנהלי,ספרייםביתביטחוןרכזי.

הקיץשיפוציתקציב

53.5ל"שנהפתיחתלקראת,בטיחותליקוייתיקוןביצועלצורךלרשויותהוקצו₪מיליון.

והבעלויותמהרשויות"בטיחותאישורי"ריכוז.

ביטחון ובטיחות



לתלמידבריאותשירותי
משרדבאחריות–'ט–'אבכיתותחוקמתוקףניתניםלתלמידבריאותשירותי

.הבריאות

ראשונהעזרהשירותי
למוקדהחינוכיהמוסדשלפנייה)א"מדבאמצעותהלימודיםבשעותניתןהשירות

.(ייעודי

הרגילבחינוךרפואיותסייעות
לרשותנשלחוהוועדההחלטות.סייעותלתקצובבקשות1,020אישרהמשרד

.המקומית

שירותי בריאות לתלמיד  



בריאותבקידוםתכניות
בריאותמקדמיילדיםוגניהספרבתי

הבריאותמקדמיס"בבתיהההכרהתורחב

מהתהליךכחלקהילדיםוגניהספרבתיבכללהבריאותלקידוםתכניותהטמעת

.החינוכי

2012–ב"התשע,נכונהולתזונההמזוןאיכותעללפיקוחחוק
בשנתיישומולקראת,השנהיערךהמשרד.ושלישיתשניהבקריאהעברהחוק

שבתחומםובקיוסקיםהספרבתיבמזנוניתיאסר,החוקבמסגרת.ו"תשעהלימודים

.בריאלאמזוןשלמכירה

כספייםקנסותעליהםיוטלו,החוקבתנאייעמדולאמזוןוספקימוכריםבהםבמקרים.

שירותי בריאות לתלמיד  

חדש



בינוי
ה"ל תשע"היערכות לשנה

חדשהבנייה
2,100:ספרבתיכיתותכ"סה

1,335,946,446₪:תקציב

459:ילדיםגניכ"סה

355,530,000₪:תקציב

מבניםחידוש
110:ספרבתיכ"סה

54,263,510₪:תקציב

יביליםמבנים
281:יביליםמבניםכ"סה

25,582,300₪:תקציב



בינוי
ה"ל תשע"היערכות לשנה

נגישות
32,000,000₪:כלליתנגישותכ"סה

15,000,000₪:פרטניתנגישותכ"סה

אדמהרעידות
9שחוזקוספרבתיכ"סה

205חיזוקבתהליכיספרבתיכ"סה

6,500,000₪:תקציבכ"סה

רפורמות
21,348,000₪:והצטיידותעבודהפינותלבינוילתמורהעוזתקציב



.תודה


