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אגרת לסיום שנת הלימודים תשע"ו
מנהלים וצוותי חינוך יקרים,
בימים אלה נחתמת שנת הלימודים תשע"ו .חתימתה של השנה מהווה בעבורנו הזדמנות להתבונן
אחורה ולראות מה הצלחנו ,כולנו ,יחד לקדם .שנה זו נפתחה בסימן של רצף והמשך .רצף של
"תכנית ההבחנות" החדשה ,והמשך הטמעתם של שינויים פדגוגיים עמוקים ומשמעותיים ,אשר
החלו לעצב את פניה של מערכת החינוך העתידית .מערכת אשר מתאימה ומכשירה עצמה לעידן
של המאה ה.21 -
השינויים לא היו חדשים ,אך ההטמעה שלהם לוותה בתחושה מעורבת .חלק מבתי הספר חשו
עומס ובלבול .חלק אחר חש כי צריך להתקדם ברפורמה באופן מואץ יותר .הקולות נשמעו לכאן
ולכאן .ואנחנו ,הקשבנו לכל הקולות שלכם.
במהלך חודש פברואר  2016התכנסנו לדון במשותף בבניית "הצעד הבא" של הרפורמה ,מתוך
תחושה של אחריות ושותפות אמיתית לדרך .חלק מהמסקנות של הדיונים המשותפים שלנו הניבו
את ההתאמות אשר הוכנסו בתכנית ההבחנות ,בהן :פתיחת מועדי חורף י"א במקצועות לשון
והיסטוריה לכלל הנבחנים ,במטרה להקל את הלחץ והעומס אשר נוצר בחלק מבתי הספר על
תלמידים בכיתות י"א .כמו-כן ,הוחלט לערוך התאמות בתכנית טכנאים לבגרות (טו"ב) ,כך
שתכניות ההסמכה תוכרנה כמקצוע בגרות ברמה של  5יחידות לימוד .נוהל זה נכנס לתוקף כבר
בקיץ תשע"ו .בנוסף ,נערך לפרסם את לוח בחינות הבגרות עוד במהלך חודש אוגוסט ,כדי שתוכלו
לתכנן באופן טוב יותר את שנת הלימודים.
אנחנו רואים בשותפות עמכם חשיבות חינוכית מהמעלה הראשונה ,ולכן במסגרת זו הקמנו
פורומים  ,צוותי עבודה במטה ובמחוזות שאתם שותפים מלאים בהם .השותפות מהווה נדבך חשוב
מאד בהשגת המטרה של קידום למידה משמעותית ואיכותית שתוביל את התלמיד בסופו של דבר
למימוש עצמי ולמצוינות.
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במסגרת הרחבת שיתוף הפעולה עמכם ,אף פתחנו לפני כחודש בהליך היוועצות בו חברים אנשי
מקצוע מהמשרד ומחוצה לו וכן מנהלי מוסדות חינוך .ההליך נועד לסייע בגיבושה של ה"תמונה
החינוכית" ,אשר תכלול נתונים ומדדים אודות ההישגים הערכיים והלימודיים בבתי הספר העל
יסודיים ,וכן תשקף בצורה הולמת יותר את מגוון העשייה שאתם מקיימים בתוך המוסד החינוכי
שלכם .לעשיה זו חשיבות רבה בעיקר לאור הרפורמה אשר הרחיבה ומיסדה את הפעילויות
החינוכיות-ערכיות והפכה אותם לחלק בלתי נפרד מתעודת הבגרות של התלמיד.
לאורך שנים רבות קודמו ערכים חינוכיים ,קהילתיים וחברתיים ,אך אלה לא זכו לקבל ביטוי
ראוי בקרב הציבור .הם לא זכו ,משום שעד היום בתי הספר נמדדו על פי שיעור הזכאות לבגרות
בלבד.
לקראת שנת הלימודים הבאה ,תשע"ז ,נמשיך ביישום התוכנית ונבנה את הנדבך הבא שלה ,בדגש
על העקרונות של חיזוק השותפות ,האוטונומיה והגמישות של המנהלים .נושא זה יקבל דגש
במסגרת הכנסים של חודש אוגוסט הקרוב .בכנסים נציג את הפרטים המלאים.
לצד שינויים אלה ,במסגרת המטרה של קידום שוויון ההזדמנויות בחינוך וצמצום פערים ,הובלתם
בהצלחה רבה את היעד של הגדלת מספר התלמידים אשר בחר ללמוד  5יחידות מתמטיקה .הודות
לפעולות הגיוס שלכם אל מול התלמידים וההורים ולצד בניית מעטפת פדגוגית ורגשית ,חלה בכלל
הארץ עלייה של כ 6,000 -תלמידים נוספים אשר ניגשו ללמוד  5יחידות לימוד מתמטיקה.
בשנת הלימודים הבאה נמשיך במאמצים משותפים כדי להעניק ליותר ויותר תלמידים,
המעוניינים במסלול לימודים של  5יחידות לימוד ,את ההזדמנות לממש את רצונם .במקביל,
נרחיב את התכנית גם לתלמידים אשר מעוניינים ללמוד במסלול של  4יחידות לימוד ,וכן לאפשר
לתלמידים שאינם נבחנים במתמטיקה כלל ,להבחן במסלול של  3יחידות לימוד.
במסגרת המטרה של חיזוק החינוך לערכים הובלתם בהצלחה רבה את נושא המעורבות החברתית
והצלחתם להטמיע אותה כחלק בלתי נפרד מאורחות החיים של בית הספר .הובלתם תכניות
חינוכיות נוספות ואחרות בעלות חשיבות רבה.
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אני מודה לכם על המלאכה החינוכית ,על השותפות ועל האמון .אני מאחלת לכם חופשת קיץ
מהנה עם הרבה מנוחה .כאמור ,אנחנו נתראה במסגרת הכנסים של פתיחת שנת הלימודים תשע"ז,
שתבוא עלינו לטובה.

בברכה,

מיכל כהן

העתקים:
ח"כ נפתלי בנט ,שר החינוך
הנהלת המשרד
מנהלי מחוזות
מפקחים
מנכ"לי רשתות החינוך
מר רן ארז ,יו"ר ארגון המורים
מר אבי קמינסקי ,יו"ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות
גב' מיכל מנקס ,ראש מינהל חינוך וחברה מרכז השלטון המקומי
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