
2008ינואר 



שחיקה מצטברת  
של שלושה  

מרכיבי יסוד 
:במערכת החינוך

שחיקה בהישגי  •

התלמידים

שחיקה במעמדה של  •

מערכת החינוך  

כגורם מחנך  

העצמת תחושת  •

ניכור בקרב תלמידים  

ומורים



במקום לשאול את  

אנחנו לא  למהעצמנו 

מצליחים לפתור את  

אנו , הבעיות הללו

צריכים לשאול עצמנו  

נפתור אותן  איך



קיימנו תהליך  
ממושך של 

מחקר ובדיקה  
וגילינו כי בבסיס כל  
הבעיות הללו טמון 
,  משאב אחד יומיומי

מרכזי וחסר



זמן



.ולא סתם זמן
המחסור האמיתי  

זמן איכותהוא ב



איכות
המחנך

זמן איכות  
תלמיד-מורה 

איכות החינוך 
המוקנה לתלמיד



היום אנחנו כאן על מנת  
להציג דרך חדשה בחינוך 



דרך שהיא לא עוד רפורמה 
,במשרד ממשלתי



שאיננה רק עדכון 
של תוכניות לימוד 

(ועשינו שינוי מהותי בתוכניות הלימוד)



וגם אינה רק  
תוספת תקציבית  

לשכר המורים

מיליארד שקלים 5והוספנו )

(לשכר המורים



השינוי שנציג  
הוא שינוי בתפישה

של מערכת  
החינוך כולה ושל  

המושג  
זמן חינוך

בחינוך" זמן איכות"



המנוע המרכזי 
לשינוי 

השקעת זמן  
איכות

.  בתלמיד. במורה
.בדיאלוג החינוכי



יעדי

:שיפור הישגי התלמידים•

הזזת עקומת ההישגים תוך צמצום –

משמעותי של הפלח בעל ההישגים  

(OECDביחס לממוצע )הנמוכים 

סגירת הפער בשלבי הלימוד המוקדמים  –

הרחבת החינוך למצוינות  –

תוך הבטחת  , העלאת רמת האוריינות–

מרחב ידע מספק לכל האוכלוסייה

:שיפור איכות המורים•

הכשרה והשמה  , שיפור תהליכי גיוס–

חיזוק מעמד המנהלים ועצמאותם–

שיפור משמעותי בשכר המורים  –

והמנהלים



?אז איך עושים את זה
שלושה מנועים מרכזיים לשינוי



מנוע ראשון  
תלמיד  –זמן איכות מורה 



המשמעות  

תלמיד  -הקצאת זמן מורה•

המאפשר התוודעות לאישיות  

לתלמיד

זמן זה יוקדש לאיתור  •

,  כישרונותיו וצרכיו של התלמיד

פיתוח כישורים אלו וטיפוחם  

לאורך זמן

מעבר מתפישה של צמצום  •

פערים לתפישה של מניעת  

פערים  



התחייבות ראש הממשלה  
ביום א הקרוב תאשר  

ממשלת ישראל תוכנית רב  
3.2-שנתית בהיקף של כ

מיליארד שקל שמטרתה  
32–צמצום בכיתות ל 

לקבוצות  ' ב' ופיצול כיתות א
לימוד קטנות במקצועות  

היסוד



התוכנית תיושם באופן  
הדרגתי ותחל מבתי 

הספר בעלי מדד טיפוח  
.גבוה

בבתי ספר אלו תחול 
הפחתה מהירה במספר  

התלמידים בכיתות
דבר שיאפשר להעניק 

זמן חינוך
איכותי לכל  -אישי

,  תלמיד
למנוע פערים והעלות 
את ההישגי התלמידים



שעות  400,000תוספת 

פרטניות שיאפשרו לכל מחנך
להקדיש זמן איכות לתלמידיו

לאתר קשיים ולטפל בטרם כשלון

להזניק קדימה תלמידים מצטיינים

שעות שהייה  400,000תוספת 

לטיפוח עבודת צוות ועבודת  

הכנה  

יחס אישי  
קיום שיחות אישיות עם תלמידים  

,  עידוד ביקורים של מחנכים בבתי התלמידים

בהתאם לצרכים העולים מן המפגשים האישיים

חתימה על אמנה אישית בין המורה והתלמיד



זמן חינוך  

:זמן לפיתוח מיומנויות היסוד

שעות פרטניות

הפחתת מספר תלמידים בכיתות  
תלמידים בכיתה32-ל

לקבוצות לימוד  ' ב',פיצול כיתות א
שעות שבועיות של  10, קטנות

,  קריאה: רכישת מיומנויות היסוד
חשבון, כתיבה

עבודה בקבוצות קטנות לסיוע  
לתלמידים מתקשים ותלמידים 

בעלי לקויות למידה  



מדדים

שיפור הקשר בין מחנכים לתלמידים

עלייה בשביעות הרצון והגשמה עצמית של תלמידים

עלייה בשביעות הרצון של המורים  

צמצום מספר התלמידים המתקשים במיומנויות יסוד או נופלים מרמת הלימוד  

הנדרשת

הרחבת מספר התלמידים הנוטלים על עצמם להצטיין בתחומי ידע שונים 

הרחבת מספר התלמידים הנוטלים על עצמם מחויבות חברתית  



מנוע שני
איכות המורה  

,  המחנך הוא העומד במרכז העשייה החינוכית

מסייע לגיבוש זהותם הערכית של התלמידים



המשמעות

שיפור משמעותי בשכר המורים•

ההכשרה  , שיפור מערך הגיוס•

והתמריצים למחנכים

הובלת שינוי מהותי בתפישת מקצוע  •

החינוך

גישור על הפער הדיגיטאלי בין המחנכים •

לתלמידים



:גיוס והכשרה•

600העלאת רף הקבלה להוראה לציון משולב מעל 

חובת השלמת תואר אקדמי

קביעת פרמטרים חדשים להערכת ההתמחות  

בהוראה

חיזוק מערך ההשתלמות למורים

הפיכת ההוראה לפרופסיה וחקיקת חוק עובדי הוראה  

:תמריצים•

תמרוץ מכללות הקולטות מחנכים מצטיינים  

וחלוץ חינוכי" הטובים לחינוך"יציאה לדרך של תוכנית 

:שיפור שכר•

יצירת מבנה שכר מדורג חדש  

בממוצע בשכר39.7%עלייה הדרגתית של עד 

5,300₪-העלאת שכר תחילי למשרה מלאה ל

:מחשב לכל מורה•

.מחשבים למחנכים60,000-יוענקו כ2012עד שנת 

תוכנית הכשרה להוראה ממוחשבת



:העצמת המנהל•

הפרדת תפקיד המנהל  
מתפקיד המורה ויצירת  
סולם שכר נפרד וחדש  

למנהלים  

העצמת האוטונומיה  
הבית ספרית  

הגדרה מחודשת של  
סמכויות המנהל מתן  

סמכות למנהל להקצות  
משאבים בית ספריים

הקמת בית ספר  
למנהלים



מדדים

לא יתקבלו להכשרה להוראה מועמדים אם ממוצע  •

600-משוקלל מתחת ל

650מועמדים להוראה עם ממוצע משוקלל מעל •

יקבלו מלגת לימודים ומלגת מחייה שתהפוך למענק  

באם יתמידו בהוראה  

מהבוגרים המצטיינים לתואר  90%שילוב של •

במערכת החינוך, בהוראה וחינוך

קליטת מורים בעלי תואר דוקטור ופתיחת מסלולי  •

הוראה מיוחדים בעבורם  



מנוע שלישי  
שיפור איכות החינוך   



המשמעות

אופק "יישום תוכנית •

שיוביל לפיתוח  " פדגוגי

אקטיבי של יכולות  

החשיבה ומתן כלים 

יישומיים לניתוח והטמעה  

של חומר הלימוד

שימת דגש על פיתוח  •

מיומנויות חברתיות  

ומערכתיות רחבות

מעורבות  , חינוך לערכים•

חברתית ומלחמה באלימות



תוכניות ייחודיות לפיתוח  •

תכנון וביצוע  , כישורי חשיבה

עבודות גמר ומחקר בנושאי  

הלימוד  

הטמעת תוכנית לימוד  •

לכישורי חיים

האנגלית כשפה גלובלית•

כל תלמידי ישראל יבחנו  

בבגרות באנגלית בהיקף  

של ארבע יחידות לימוד

התנעה מחדש של תוכניות  

לימוד טכנולוגיות  

מקצועיות  



חינוך ערכי •

חיזוק החינוך לאזרחות–

פיתוח מודעות חברתית –

אפס סובלנות לאלימות  –

פיתוח תרבות של כבוד למורה  –

ולבית הספר

חיזוק מערך הנוער בבית הספר  •

:ובחינוך הבלתי פורמאלי

הנוער במכרז  "הפעלת תוכנית –

"העניינים

חיזוק מועצות התלמידים–

חיזוק תנועות הנוער והרחבת  –

ההשתתפות בהן בעיקר בקהלים  

חדשים כגון קהל העולים וקהלים  

נוספים

תעודת בגרות חברתית–



מדדים

חיזוק המודעות האזרחית בקרב בני הנוער•

בכל רחבי הארץ  " הנוער במרכז העניינים"הפעלת תוכנית •

מניעת נשירה והחלת חוק לימוד חובה עד כיתה יב  •

שיפור האקלים הבית ספרי•

ירידה במדד האלימות הבית ספרי•

עלייה בתחושת המוגנות הבית ספרית והיישובית•



:לסיכום

היא בעצם 
...מהפכה תפישתית



זו מהפכה בתפישת  
הזמן המוקדש 

ותפקידו  לחינוך
,  בחיינו כתלמידים

מורים וחברה



עקרונותיה השקעת זמן איכות
שתאפשר שיפור בשלושה פרמטרים

איכות
המחנך

זמן איכות  
תלמיד-מורה 

איכות החינוך 
המוקנה לתלמיד



זו דרך חדשה 
שמאפשרת למורה 
ולתלמיד זמן איכות  

משותף



שמאפשרת דיאלוג חינוכי  
איכותי יותר 



הוראה אישי איכותית יותר



חווית לימודים 
איכותית יותר



וכמובן הישגים  
טובים יותר



אנחנו לא מתחילים ללכת 
אנחנו –בדרך הזו מחר 

צועדים בה כבר היום



!  כבר כאן

ח הצטרפו  "בשנת תשס•

313ליישום הרפורמה 

בתי ספר בכל רחבי  

הארץ

ט עתידים  "בשנת תשס•

להצטרף  מאות בתי  

ספר נוספים  

תוך שש שנים יישומו  •

עקרונות זמן חינוך  

בכלל בתי הספר 

והגנים בישראל



מעבר מחשיבה על  1.

לחשיבה על  " למה"

"איך"

שלושה מנועי שינוי  2.

איכות  : מרכזיים

זמן איכות  , המורה

איכות  , תלמיד-מורה

החינוך המוקנה  

לתלמיד

בניית תוכנית מפורטת  3.

ומדידה להשגת היעד

כלים מרכזיים לשינוי



הגיע



תודה רבה


