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לכבוד
מנהלי המחוזות
מפקחים
מנהלי החטיבות העליונות

ירושלים ,כ"ד באדר תשע"ה
 15במרץ2015 ,
מספר פניה16100698 :
מספר סימוכין16111068 :

מנהלים יקרים שלום רב,
מאז הוכרזה התכנית "למידה משמעותית" בשנת הלימודים הקודמת (תשע"ד) ,קיים מטה
המשרד מספר מפגשים עם המפקחים ועם מנהלי החינוך העל יסודי .המפגשים הוקדשו
להכרות עם התכנית ולקבלת משוב מצדכם ומצד מעגלים נוספים של אנשי חינוך ,ובכך
לקדם דיאלוג בין המטה והמחוזות לבין המנהלים ועובדי ההוראה.
במהלך השבועות האחרונים קיים המשרד שורה נוספת של כנסי מנהלים בכל רחבי הארץ-
מצפון ועד דרום .המפגשים היוו בעבורנו– מטה המשרד והמחוזות מסע משמעותי ,מיוחד
ומרגש .מסע שיש בו התבוננות על הדרך שעברנו ועל המלאכה אשר נעשתה .בכל המפגשים
התרשמנו עד מאד ממחויבותכם העמוקה לתלמידים ומעשייתכם לקידום תהליכי למידה,
הוראה והערכה .ראינו תוצרי למידה מרשימים ומיוחדים.
אך ,לא פחות מזה ,המסע אפשר לנו לדייק ולזקק את המלאכה שיש עוד לעשות ,כדי לקדם
את התוכנית ,תוך התייחסות למענים שראוי לתת לצרכים העולים מן השטח.
לקראת המפגשים הועברה מצגת שאלות ותשובות אודות ארגון הלימודים בחטיבה
העליונה ,אשר התבססה על שאלות וסוגיות שנאספו יחד עם אנשי החינוך שבשדה .להלן
קישורית בנושא:
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/Bagruyot2015_19022015.pdf
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אני מוקירה ומודה לכל אחת ואחד מכם על הפתיחות והכנות אשר העליתם במעגלי השיח.
מצאנו בכם ,עמיתיי המנהלים ,שותפים מלאי אמונה בדרך.
אני יודעת ,כי מלאכת ההטמעה בהיבטיה השונים מורכבת ,על כן הקפדנו להטות אוזן,
לשמוע על הקשיים ,להבין את הצרכים ולהקשיב להצעותיכם .בהתאם לזאת ,מינינו צוותי
עבודה פנימיים ,אשר עוסקים בהפקת לקחים ,בדיוק הנהלים ובהרחבת הפעולות הנושאות
פרי וזוכות לתמיכה.
לצד ההמלצות הרבות ששמענו ,בלט במיוחד הרצון שלכם לקדם למידה רוויית משמעות,
למידה של העמקה והרחבת אופקים ,שמשמעה למידה והערכה גם במקצוע מורחב שלישי,
כחלק ממצוינות.
לאחר שבחנו את השיקולים השונים ולמדנו את הסוגיה לעומקה ,החלטנו להיענות לצורך
זה .לאור זאת ,החל משנת הלימודים הבאה (תשע"ו) המשרד יאפשר לתלמידים למידה
והערכה חיצונית בהיקף של  5יח"ל גם במקצוע מורחב שלישי ,בנוסף למתמטיקה
ואנגלית (כחלופה להגברה אשר אפשרנו בהיקף של  450שעות .החלטה זו תחול גם על
תלמידי כיתה י' תשע"ה או שהחלו לימודיהם או ירצו להגביר לימודיהם בכיתות יא' ו-
יב' .כמו כן ,היא תחול על הלומדים במסלול להסמכה במסגרת החינוך הטכנולוגי.
פתיחת הלמידה וההבחנות במקצוע מורחב שלישי יעניקו לתלמידים את האפשרות להרחיב
את הלמידה במקצועות ,כגון :שפה עברית וערבית לתלמידי המגזר הערבי ,אך לא פחות
חשוב מכך גם במקצועות שהם בבחינת 'נשמה יתרה' בתחומי האומנות ומדעי הרוח.
כמו כן ,סברנו ,כי יש לתת מענה לחששות ,אשר העליתם בדבר האפשרות לפגיעה במצוינות.
בהתאם לזאת ,החלטנו להרחיב את המענים לתלמידים מצטיינים כדי לאפשר להם לממש
את יכולותיהם וכישוריהם ,באמצעות ערוץ היבחנות במקצוע מורחב שלישי .ערוץ זה
יתקיים לצד התוכניות האחרות ,בהן :אקדמיה בתיכון ועבודות גמר למצטיינים.
מדובר באפשרות אשר דורשת העמקה והעשרה ,ועל כן ,יש לשקול את התאמתה
לתלמידים.
רח' שבטי ישראל  34ירושלים  . 91911טל'  . 02-5602242פקסימיליה 02-5602336
34 Shivtei Israel St/ 91911 Jerusalem . Tel. 02-5602242 . Fax 02-5602336
شـارع شبطي يسرائيل  ,34اورشـليم القدس  ,91911هاتف  02-5602242فاكس 02-5602336

משרד החינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم
המנהלת הכללית
Director General
المدير العام

הבחירה להקשיב אלה לאלה ,ללמוד ביחד ,לשאת בשותפות בצורך וברצון לייצר כאן
מערכת חינוך טובה יותר היא בשורה חשובה .בשורה שיש בה תהליכי למידה משמעותיים,
ערכיים ומתקדמים ,אשר יבטיחו בסופו של דבר חינוך ראוי ואיכותי לילדי ישראל.

בברכה,
מיכל כהן
העתקים  :גב' גילה נגר ,המשנה למנכ"לית
ד"ר ניר מיכאלי ,יו"ר המזכירות הפדגוגית
מר אריאל לוי ,סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי
ד"ר עופר רימון ,מנהל מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
הנהלת המשרד
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' חינוך על-יסודי
ד"ר משה דקלו ,מנהל אגף בכיר בחינות
מר גרשון כהן ,מנהל אגף מגמות מדעיות הנדסיות
מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות
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