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התכנית הפדגוגית 
א "פתיחת שנת הלימודים תשפ



מערכת החינוך בשנים הקרובות–עקרונות על 

(ניהול)גמישות ניהולית ופדגוגית 1.

.אשר יקבעו את איכות ופני החינוך, מנהלי מוסדות החינוך הם מנהיגי בית הספר ומובילי העשייה החינוכית
. שיעמדו לרשותםונרחיב את היקף הסמכויות והמשאבים, על בתי הספרנפחית את הבקרה, נחזק את מקומם, לאור זאת

(למידה)חיזוק הלמידה הדיגיטלית . 2

.נניח תשתית ארוכת טווח למערך הלימוד הדיגיטלי', 21–והכנת מערכת החינוך לדרישות המאה ה הקורונה כחלק משגרת לימודי 
. נהפוך אותו לנדבך מרכזי ומשמעותי בתוך ליבת ההוראה והלמידה של מערכת החינוך

(תוכן)חיזוק הערכים הציוניים . 3
, הזהות והאהבה של התלמיד לארץ, נעמיק ונחזק את הערכים הציוניים במערכת החינוך באמצעות חיזוק הקשר

. ל"נעודד את התלמידים לגיוס משמעותי לצה. למורשת ולהיסטוריה שלה



תמצית התכנית הפדגוגית 

החודשים הראשונים ללמידה1.

' י', ז', א, גני ילדים: הימים הראשונים של תלמידים בשלבי מעבר2.

מקצועות חיצוניים להבחנות ולוח הבגרויות–בגרויות 3.

חטיבת ביניים וחטיבה עליונה   , יסודי–מיקוד הלמידה 4.

חטיבת ביניים וחטיבה עליונה , יסודי, גני ילדים–תפיסת הלמידה מרחוק 5.

"לומדים בביטחון"התכנית המלאה נמצאת באתר המשרד 

https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99

https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99


החודשים הראשונים לשנת הלימודים 

רגשייםמעניםמתןלצורךתלמידיםאיתור

לימודייםפעריםלזיהוי(ה"ראמידיעלפותחואשרפנימייםכלים)פנימימיפוי

הלימודיוהפערהחומרהשלמת

שלהמסוגלותאתלחזקכדיהפיזיתהלמידהבמסגרתדיגיטליתלמידהשלתרגול

.הלמידהלתהליךמחויבותוליצור,התלמידים

הלומדיםאתלהכשירכדיהספרבביתפיזיתבלמידהשיתופיתלמידהשלתרגול

.דיגיטליתשיתופיתללמידה

ולכן חשוב  העמיקה את הפערים הקורונה תקופת 
:יוקדשו לנושאים הבאיםהראשונים שהחודשיים 



מעברים

של התלמידיםראשונים ימים 

'  י', ז', א: בכיתות



יגיעוהילדים,(1.9.2020)ללימודיםהראשוןביום
פיעל,(קבוצהבכלילדים5-6)קטנותבקבוצותלגן

לפרקתהיהההגעה.הגננתשתפרסםזמניםלוח
.קצובזמן

בחירתםפיעלהגןבחצרלילדיםימתינוההורים

לגןיגיעוהילדים,(2.9.2020)ללימודיםהשניביום
הגננתשתפרסםזמניםלוחפיעל,קבוצות2-ב

.להורים
בחירתםפיעלהגןבחצרלילדיםימתינוההורים

הגןילדי,(3.9.2020)ללימודיםהשלישיביום
.הקבועהיוםסדרפיעלילמדו

גני הילדים –ראשונים ימים 
פעילות הגן תתקיים באופן הדרגתי  

כבשגרההגן יפעל , החל מהיום השלישי

למידהליוםלגןיגיעוהילדים,הראשוןמהיוםהחל
.רגיל

סרטוןלהכיןאפשרהמעברעללהקלמנתעל
מבנה,הגןצוותאתהמציגים,הגןלילדימצגת/קצר
.והחצרהמרכזים,הגן

הגננת,הסתגלותקשייעםילדיםישבהםבמקרים
.פרטנימענהתיתןההוריםעםבתיאום

4-5גילאי 3גילאי 



,מדורגבאופןהספרבבתיבמתחםחגיגיתפניםלקבלתיגיעוהתלמידים,התקהלותעלההגבלותלאור
.אחדבהורהמלוויםכשהם,תלמידים10עדשלבקבוצות

.'אכיתהשלהחגיגיתהפניםקבלתתיערךשבהם,מתחמיםכמהיהיוהספרבבית

.(סגור/פתוחשטח)הבריאותמשרדלהנחיותבהתאםיהיהבמתחםהנוכחיםמספר

אחדשלבליווי,בקבוצותהכיתהאלוישובומהוריהםייפרדוהתלמידים,הפניםקבלתסיוםעם
.הספרביתשלהחינוךמצוותי

'  כיתה א–ימים ראשונים 



ראשונים ימים 

עםהכיתהמחנךשלהיכרותפעילותלקייםמומלץ
.אישיותשיחותכולל,התלמידים

ביוםהשכבהתלמידיפניאתלקבלמומלץ
:אופניםבשניללימודיםהראשון

ילדים18עדבקבוצותחגיגיפיזיטקס
מקוונתפלטפורמהבאמצעותחגיגיטקס

ומחנכתיועצתבליווישיחמעגלילקייםמומלץ
מצוקותולאיתורוהרווחההחוסןלהגברת
.וקשיים

המעבראתלהדגישמומלץ'ישכבתבקליטת
גיבושהכוללתהעליונהלחטיבההבינייםמחטיבת

מוכנותדיגיטלייםכליםעםהכרות,בכיתותמחודש
.הבגרותלבחינות

באמצעיםגםערכיתחברתיתלמעורבותהיערכות
.דיגיטליים

'כיתות י'זכיתות 



בגרויות

מקצועות חיצוניים להבחנות 

מועדי ההבחנות



אםשפת,אנגלית,מתמטיקה:חובהמקצועות
.מבחנים3:כ"סה.הללומהמקצועותאחדבכלתהיההחיצוניתההיבחנות

אזרחות,היסטוריה,ך"תנ,ספרות:הומניסטיאשכול
(מקצועות2:במצטבר)זהאשכולמתוךמקצועות2-בתהיהההבחנות

המחשבמדעי,ביולוגיה,כימיה,פיסיקה:כגון)מוגבריםמקצועות,

.(ועודגופניחינוך,תיאטרון,שפות,תקשורת,מחול,גיאוגרפיה,אומנות

.1מוגברבמקצועתהיהההבחנות

מקצועות ההבחנות החיצוניים -ב "י, א"יתלמידי 

:כ"סה
6

מקצועות
חיצוניים 



לוח בגרויות  

חורף  
א  "תשפ–ינואר 

(2021)

מקצועות חובה 

שישיחמישירביעישלישישניראשון

בטבתט"י
בינואר 3

בטבת' כ
בינואר4

בטבתא"כ
בינואר5

בטבתב"כ
בינואר 6

בטבתג "כ
בינואר7

בטבתד"כ
בינואר 8

מתמטיקהמתמטיקה

ו בטבת"כ
בינואר 10

ז בטבת"כ
בינואר 11

ח בטבת"כ
בינואר 12

ט בטבת"כ
בינואר 13

בשבט' א
בינואר 14

בשבט' ב
בינואר 15

אנגליתאנגלית  

בשבט ' ד
בינואר 17

בשבט  ' ה
בינואר 18

בשבט  ' ו
בינואר 19

בשבט' ז
בינואר 20

בשבט' ח
בינואר 21

בשבט' ט
בינואר 22

פ"ותושבעתלמודהיסטוריה
ספרות ליהודים

עברית לערבים  , ך"תנ
ולדרוזים

אזרחות

א בשבט"י
בינואר 24

ב בשבט"י
ינואר 25

ג בשבט"י
בינואר 26

ד בשבט "י
בינואר 27

ו בשבט"ט
בינואר 28

ז בשבט"ט
בינואר 29

-אדר'חחג אל 
דרוזים

עברית ליהודים
ערבית לערבים  

(לשון)ולדרוזים 

ערבית לערבים  
(ספרות)ולדרוזים 

ו בשבט  "ט

ח בשבט"י
בינואר 31

ט בשבט"י
בפברואר  1

בשבט' כ
בפברואר2

א בשבט"כ
בפברואר  3

ב בשבט  "כ
בפברואר4

ג בשבט"כ
בפברואר  5

מתמטיקה נבצרים  
(בידוד/חולים)

אנגלית נבצרים
(בידוד/חולים)

ה בשבט "כ
בפברואר  7

ו בשבט "כ
בפברואר8

ז בשבט"כ
בפברואר  9

ח בשבט"כ
בפברואר10

ט בשבט"כ
בפברואר  11

בשבט ' ל
בפברואר12

הומניסטיקה נבצרים
(בידוד/חולים)

שפה נבצרים
(בידוד/חולים)

חג לאחד ממגזרים או הדתות–בצהוב



שישיחמישירביעישלישישניראשון

באייר ' כ
במאי 2

א באייר"כ
במאי3

ב באייר  "כ
במאי 4

ג באייר"כ
במאי 5

ד באייר"כ
במאי 6

ה באייר"כ
במאי 7

מתמטיקהמתמטיקהחג הנוצרים–פסחא 

ז באייר"כ
במאי 9

ח באייר"כ
במאי 10

ט באייר"כ
במאי 11

בסיון ' א
במאי 12

בסיון' ב
במאי 13

בסיון ' ג
במאי 14

,  איטלקית, סיניתיום ירושלים
,  ספרדית, גרמנית

פורטוגזית ודיפלומטיה

, רוסית, צרפתית
ערבית  , אמהרית

עולם  , ליהודים
הערבים והאסלאם

בסיון ' ה
במאי16

בסיון' ו
במאי 17

בסיון ' ז
במאי 18

בסיון ' ח
במאי 19

בסיון' ט
במאי 20

בסיון ' י
במאי 21

אנגלית  אנגלית  אסרו חגשבועות 

ב בסיון "י
במאי23

ג בסיון "י
במאי24

ד בסיון "י
במאי25

ו בסיון "ט
בינואר 26

ז בסיון "ט
בינואר 27

ז בסיון "י
בינואר 28

ערבית לערבים  שבועות נוצרים 
ולדרוזים

עברית ליהודים ערבית  
לערבים ולדרוזים  

(ספרות)

ט בסיון "י
במאי 30

בסיון ' כ
במאי 31

א בסיון "כ
ביוני 1

ב בסיון "כ
ביוני 2

ג בסיון "כ
ביוני 3

ד בסיון "כ
ביוני 4

,  ספרות כללי וממלכתיאזרחות  
עברית לערבים  

ולדרוזים
(ספרות)

תלמוד  , ך"תנ
פ"ותושבע

(עצמאי)ודינים  יהדות

ליהודים  )היסטוריה 
(לערבים ולדרוזים

לוח בגרויות  
קיץ  

  +

מועדים  
נוספים

א"יולי תשפ-מאי

(2021)

מקצועות חובה 

חג לאחד ממגזרים או הדתות–בצהוב



שישיחמישירביעישלישישניראשון

ו בסיון "כ
ביוני 6

ז בסיון "כ
ביוני 7

ח בסיון "כ
ביוני 8

ט בסיון "כ
ביוני 9

בסיון ' ל
ביוני 10

בתמוז' א
ביוני 11

2הגבר 1הגבר 

בתמוז' ג
ביוני13

בתמוז ' ד
ביוני 14

בתמוז' ה
ביוני 15

בתמוז' ו
ביוני 16

בתמוז ' ז
ביוני 17

בתמוז' ה
ביוני 18

מדעי המחשבכימיהמערכות חשמל  /פיזיקהביולוגיה  

בתמוז' י
ביוני 20

בתמוז ' ז
ביוני 17

בתמוז' ה
ביוני 18

בתמוז' ו
ביוני 16

בתמוז ' ז
ביוני 17

בתמוז' ה
ביוני 18

' מתמטיקה מועד ב'  אנגלית מועד בהלימודיםסיום שנת

ז בתמוז"י
ביוני 27

בתמוז  ' ח"י
ביוני 28

ט בתמוז"י
ביוני 29

בתמוז' כ
ביוני 30

א בתמוז "כ
ביולי 1

ב בתמוז"כ
ביולי2

הומניסטיקה  שפה  מדעיםמקצועות הגברצום 

לוח בגרויות  
קיץ  

  +

מועדים  
נוספים

א"יולי תשפ-מאי

(2021)

מקצועות חובה 
חג לאחד ממגזרים או הדתות–בצהוב



בידוד/חוליםלתלמידיםנוספיםמועדים

בכל מקצועות ההבחנות החיצוניים  
מועדים 2יהיו 

(מועד רגיל ומועד השלמה)



מיקוד

יסודי
חטיבת ביניים  

חטיבה עליונה



בביטחוןלפעוללמערכתלאפשרמבקשיםואנו,רביםאתגריםמזמנתא"תשפהלימודיםשנת,
.התלמידיםיכולותוקידום,וגמישותרציפותעלשמירהתוך

לאפשרכדי,80%-70%שלבשיעורהדעתתחומיבכללמידהמיקודהתבצע,זאתלאור
.השנהכללאורךהלמידהאתולתכנןלהתארגןההוראהולעובדילתלמידים

והבחירההחובה,הליבהמקצועותאתכולליםהלמידהמיקודי

בביטחוןלומדים"באתרהציבורלכללנגישיםהמיקודים":
https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99

מיקוד

______

כלל  
הגילאים

כלל הגילאים

https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99


יסודי
קריאהמיומנויותשלפיתוחלצורך,שפהבמקצועהנמוכותבכיתותיהיההמיקוד

.וכתיבה

לקראת,ומדעיםאנגלית,מתמטיקה:הליבהמקצועותעליהיההדגשהגבוהותבכיתות
.לחטיבההמעבר

הקהילה,המשפחהאלהתלמידשלהשייכותאתשמחזקיםבמקצועותיהיההעיסוק
.והמדינה

ביניים  חטיבת 
שוניםתוכןלעולמותאותםלחשוףכדיהדעתתחומיבמגווןיעסקוהתלמידים.

מדעיות,מתמטיות:כגון)מגוונותלמידהומיומנויותבסיסיידעהקניית:המטרה,
שלובבחירותאותווישרתו,והחברתיהאישיתזהותובעיצובלושיסייעו(שפתיות
.דרכובהמשך

תחומישללמגווןנחשפיםשהתלמידיםובלבדהתכניםבבחירתגמישותניתנתלמורים
.דעת

מיקוד

______

יסודי

חטיבות  
ביניים



הדעתתחומיבכליהיההמיקוד.

לשמוררצוןומתוך,תלמידכלשלוהבחירההחובהמקצועותביןאיזוןעלשמרהחינוךמשרד
.התלמידשלהבחירהעקרוןעל

הוראהולעובדילתלמידיםלאפשרכדיהשנהפתיחתטרםעודהמיקודאתמפרסםהמשרד
.השנהלאורךהלמידהתהליךאתראויבאופןלתכנן

עליונהחטיבה
מיקוד

______

חטיבה 

עליונה



מתמטיקה
10%-בצומצםהלימודיהחומר–יחידות5-4
התלמידלבחירתפתוחהשאלוןכלכאשר,שאלות8מתוך5שלבחירה:א"יכיתה
התלמידלבחירתפתוחהשאלוןכלכאשר5מתוך3שלבחירה:יבכיתה

להצליחהתלמידסיכוייאתלהגדילכדינקודותשלצבירהשאלוניכוללהמבחן–יחידות3
נקודות180לצבוריוכלהתלמיד(35381)1שאלון
נקודות150לצבוריוכלהתלמיד(35382)2שאלון

אנגלית,ערבית,עברית
30%-בצומצםהלימודיהחומר

:(אזרחות,ך"תנ,ספרות,היסטוריה)ההומניסטייםהחובהמקצועות

30%-בצומצםהלימודיהחומר

(יחידות5)וטכנולוגיעיוניוהגברבחירהתחומי

20%-בצומצםהלימודיהחומר

מיקוד
חומר הלימוד  

לבגרויות

__________

חטיבה עליונה



על יסודי
יסודי
  גנים

עקרונות למידה מרחוק



למידה מרחוק 
באמצעותעצמיתוהכוונהמודעות,הלומדיםבקרבעצמיתלמידהמיומנויותשלפיתוח▪

.הלמידהוקצבזמן,מיקוםקביעתעלשליטהמתן

יעדיובהשגתבלימודיםהתקדמותואחראישיתבקרהלבצעהתלמידיכולתפיתוח▪
.הלמידה

המחנכתביןפניםאלפניםמפגשיםמתקיימיםלאשבובמצב–רגשישיחשילוב▪

.לתלמידים

אוכלוסיותעלבדגש,הלומדיםלכללורגשייםלימודייםדיפרנציאליםמעניםמתן▪

.ייחודיות

לפישלהםהידעאתלייצגלתלמידיםלאפשרכדי–שוניםבכליםרציףמשובלקיים▪

.ויכולותיהםכישוריהם

על  
יסודי



לאפשרכדיומדורגאיטיתהליךידיעל–מרחוקללמידהמעברשלמדורגיישום▪
.התלמידיםושלהמוריםשלוהיערכותהסתגלותתקופת

ללמדםשישוערכיםמיומנויות,ידעזיהויעלהמבוססמדורג,גמישלמידהתכנון▪
.מרחוקבלמידההנלמדיםאלהלביןפניםאלפנים

30עדמומלץ:ביסודי–הלומדיםלגילמותאםלהיותצריךמרחוקהלמידהזמן
.דקות

בקבוצותמפגש,הכיתהכלשלמפגש:אופניםבמספרתעשההלומדיםעםהתקשורת
.ופרטניבזוגותמפגש,קטנות

למידה מרחוק 

יסודי



מגווניםובאמצעיםרציףבאופןלגננתהילדיםביןהאישיהקשרוחיזוקשימור.

יוםסדרתכנוןשללערךומשפחתוהילדשלהמודעותפיתוח.

בונהותקשורתיוזמהעידוד,ושיתופיפתוחשיחניהול-הילדהוריעםתקשורת

.מותאםסיועאומענהולקבלהילדוצרכיצרכיהםאתלהביעלהוריםשיאפשרו

ובבית,פעילותלכלדקות20עד:מומלץ.בגןהילדיםלגילתותאםהמקוונתהפעילות

.לשיעורדקות30עדמומלץהספר

למידה מרחוק 

גן 
ילדים

וכיתות  
ד-א

('כיתה ד-ג)בהינתן סגר והפסקת הלימודים במוסדות החינוך 



!תודה רבה


