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תוכנית הצלה -לימודי שחייה   
 

 

ומהמגזר החרדי, כך עולה מנתונים שנאספו  הם מהמגזר הערבי שראלרבים מהילדים שטובעים בי
מדובר לאורך השנים. בעקבות כך פותח משרד החינוך בתוכנית הצלה בעבורם: לימודי שחייה. 

ה' -אלף תלמידי ד' 67בשני מגזרים שבהם כמעט אין שיעורי שחייה מטעם בית הספר. לעומתם, 
ילדים.  200בעשור האחרון טבעו למוות בישראל שחייה. מקבלים שיעורי  חילוני-במגזר היהודי

עשוי לצמצם  התוכנית צפויה לצאת לדרך בימים הקרובים. מגבשיה אומרים שלימוד שחייה
משמעותית את הסיכוי לטבוע. הם מכנים את הטביעה "המוות השקט", ומסבירים: "ילד טובע 

ושש דקות מרגע הטביעה נגרם מוות".  ,אינו יכול לקרוא לעזרה. בתוך שתי דקות הוא מאבד הכרה
הטובעים  המפקח הארצי על החינוך הגופני במשרד החינוך, גיא דגן: "מצאנו שחלק גדול מהילדים

במקורות מים שונים הם מהחברה החרדית ומהחברה הערבית. לימוד שחייה יאפשר לילדים גם 
אבואב: "שחייה היא מיומנות  פעילות גופנית שתשמור על בריאותם". מנכ"ל משרד החינוך שמואל 

אלף תלמידים  90-אלף שקל עבור לימודי השחייה, והמטרה היא שכ 500-מצילת חיים. הוספנו כ
 2018-יו"ר התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים: "בישתתפו בשיעורים אלה". פרופ' איתמר גרוטו, 

שלימוד שחייה מפחית  ילדים. זה נתון קשה ובלתי נתפס. בעולם הוכח 37טבעו למוות בישראל 
בשיעור ניכר את הסיכון לטביעה, ולכן אנו רואים חשיבות רבה בהשקעת משאבים לכך". )תמר 

 (15.5.2019 –ידיעות אחרונות  –טרבלסי חדד 
 

 

 

 שב מסלול מחדשיח
 
 

שנים במשרות ניהול בכירות בעולם ההיי טק, הבין אסף דביר שהוא רוצה  33אחרי קריירה של 
הקהילה ולהיות שותף לשיפור הידע והחיבור של צעירי ישראל עם מקצוע לעשות למען 

, להפוך לרכז המתמטיקה. מה הוביל את דביר מניהול צוותי פיתוח וטיסות סביב העולם
המתמטיקה של תיכון גימנסיה הרצליה בתל אביב? "רציתי לעשות למען הקהילה", הסביר. 

שרמת הידע וההישגים במתמטיקה ים הראו "להתגייס למשימה הלאומית בנקודה שבה המבחנ
נמצאים בירידה. מתמטיקה הוא מקצוע יפהפה, מדויק ולוגי. לא הבנתי איך תחום כזה הופך 
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עבור רבים כל כך. בנוסף, רציתי לראות אם אחרי עבודה עם מבוגרים בסביבה  לטראומטי
טק -עבר מעולם ההייהיררכית ומוכוונת ליעדים עסקיים, אצליח לעבוד עם בני נוער". את המ

"עת  . במשך עשור הוא התנדב במערכת החינוך כשעמד בראש חברתלחינוך עשה דביר בהדרגה
הדעת", שמטרתה לחולל שינוי במערכת החינוך באמצעות הכנסת טכנולוגיה. אבל זה לא הספיק 
 לו והוא החליט להשלים את המעבר במלואו. תוכניות ההסבה להוראה בישראל נתמכות על ידי
מספר גופים מרכזיים, ביניהם מפעל הפיס וקרן טראמפ, באמצעות מלגות ותוכניות ייעודיות 
לאקדמאים ואנשי תעשייה. דביר פנה ללימודי הוראה והמשיך ללמוד לתואר שני ושלישי בחינוך 
מתמטיקה באוניברסיטת ת"א. אל תפקידו כרכז מתמטיקה בגימנסיה הרצליה הגיע בעקבות פנייה 

סיפוק שלי הב דגני, מנהל הגימנסיה. "המערכת מספקת לי הגשמה אישית", תיאר. "של ד"ר זא
היא מגשימה ונותנת דברים  כשאני רואה תלמיד ברגע שבו 'נופל לו האסימון'. עבודה חינוכית

 (13.5.2019 –ידיעות אחרונות  –שלא נמצאים בעולם העסקי שהגעתי ממנו". )קובי ליברמן 

 
 "טלפונים בטוחים"

 
 

נהגת ההורים היישובית ברעננה, פועלת לצד אגף החינוך ברעננה כדי לקדם, כבר בשנת ה
יוזמה לפיה תלמידי בתי הספר היסודיים את יוזמת ה"טלפונים הבטוחים"  הלימודים הקרובה

או  בעיר, ילמדו על סכנות ועל שימוש נכון בסמרטפון ויתחילו את השימוש בו רק בכיתה ד'
טת ההנהלה והנהגת ההורים של כל בית ספר(. עד אז ישתמשו בטלפונים מאוחר יותר )ע"פ החל

ללא חיבור אינטרנט, מה שמכונה "טלפונים טיפשים". התכנית צפויה להתחיל כבר בשנת 
קרובה. "כולם מבינים היום, גם מערכת החינוך וגם ההורים, שהילדים כל היום הלימודים ה

ונים או טלוויזיה", אומרת יו"ר הנהגת ההורים מוקפים במסכים, בין אם זה לפטופים, פלאפ
שינדורף, "כשהטלפונים החכמים רק יצאו לשוק, רק הילדים הגדולים -היישובית, אודליה כהן

ב'. לא כל התכנים -ז'. היום זה ירד דרמטית לכיתות א' ו-קיבלו טלפונים, ילדים בכיתות ו'
שמקשרים בין דיכאון לבין  על מחקריםבפלאפונים החכמים הם ראויים. אנחנו גם יודעים כיום 

חכמים, שמכילים בתוכם חיבור מסכים. בתכנית שלנו, עצם התחלת השימוש בפלאפונים 
לאינטרנט, תידחה לכיתות מאוחרות יותר. זה מהלך עם תוכן חינוכי ובריאותי. המטרה הסופית 

"הרעיון נולד,  שהוועד בכל בית ספר יתארגן, יקנה טלפונים 'בטוחים' ויחלק אותם". היא
, על ידי ילד שלא מודע לאותן מהסכנות ההולכות וגוברות משימוש בסמארטפון בגיל צעיר

שינדרוף, "עד היום, -ד כהןסכנות", אומר גולן בן צבי, שמוביל את הנהגת ההורים היישובית לצ
 .בתי הספר נקטו ביוזמה של הרצאות על ידי מומחים. זה בסדר, אך זה בגדר כיבוי שריפות

לראשונה, הנהגת ההורים, הציגה מענה כוללני, שאינו בבחינת כיבוי שריפות, אלא תהליך חינוכי, 
לראשונה, יש מערכי  שאמור לתת כלים לילד, ולעשותו בוגר ואחראי יותר לשימוש בסמארטפון.

שיעור, שאמורים להיכנס כחלק מתכנית הלימודים בבתי הספר היסודיים, ולעסוק בסכנות העולם 
 (8.2.2019 –העיר צומת השרון  –גוטמן -)דניאל סלגניק ומיטל ליאור כנולוגי בו אנו חיים".הט

 
 

 המורים שהפכו את המדיטציה לכלי פדגוגי
 

"ההאטה מאפשרת להגיע למקומות חדשים", אומר עמוס אבישר, המעביר יחד עם תמר חביב את 
זה אחד התיכונים המוכרים בעיר,  ההשתלמות במיינדפולנס למורים בתיכון אורט גוטמן בנתניה.
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-אנשי הוראה ושני מבנים נפרדים, בשכונה המתאפיינת ברקע סוציו 200-תלמידים, כ 1,500-עם כ
מעוז, אומרת שהאווירה במוסד שבאחריותה מזכירה לה -אקונומי נמוך יחסית. המנהלת, טל בר

ורים, אנשי הרשות לפעמים חדר מיון בבית חולים. המרוץ לא נפסק: תלמידים, מורים, ה
המקומית, נציגי משרד החינוך ועוד שלל גורמים חיצוניים נאבקים כל הזמן על תשומת לב, על 
מטרות ודגשים שבדרך כלל מוכתבים מגבוה. אירוע רודף אירוע, וסערות של לחץ ודחיפות אינן 

רווחה גופנית ונפשית, מאפשרות להירגע. לפני כמה שנים התחדדה בה ההבנה שמשהו חסר: 
שאולי תהפוך בעתיד גם לחברתית. לדבריה, במצב מתמיד של "הפרעת קצב", צריך לשים נקודה 
ולנשום. היא חיפשה דרך שתאפשר גם לעצור.  בעקבות בנה שהיה אז בהודו, המדיטציה סקרנה 

ים מעוז מציעה למור-אותה. בתמיכת רשת אורט והרשות המקומית, זו השנה השלישית שבר
 80-בתיכון ללמוד קורס במיינדפולנס, שמעבירים אנשי "מכון מודע" במרכז הבינתחומי הרצליה. כ

מפגשים. היא עצמה הצטרפה לקבוצת  15שעות על פני  30מורים השתלמו בקורס המבוא, שנמשך 
מנהלים, שמקדמת "מודעות קשובה", כפי שהם מכנים את השיטה. במקביל, צוות פנימי בן שלוש 

רבע מורות מחפש את הדרך לשלב את עקרונות השיטה בכיתות. בשנים האחרונות, בקצב עד א
הולך וגובר, תרגול מיינדפולנס תופס מקום של כבוד בין יוזמות שמבקשות לשנות את האופן שבו 
פועלים בתי הספר. בהשוואה לתפיסות פדגוגיות אחרות, ותיקות יותר, זו שיטה העושה את 

ן השאר ביצירת שפה מובחנת, מסגרות הכשרה או הכרה ואף שיתוף פעולה צעדיה הראשונים, בי
מצד משרד החינוך. ייתכן גם שזאת אחת הסיבות להיקסמות ממנה. סיבה אפשרית נוספת היא 

נון -ההתבססות על מחקר רחב של המוח, שנעשה עד כה בעיקר בקרב מבוגרים. ד"ר נאוה לויט בן
מרכז הבינתחומי, שמכון מודע הוא הזרוע החינוכית שלו. מנהלת את מרכז סגל למוח ותודעה ב

מבחינתה, אחד התפקידים המובהקים של בתי הספר הוא "ללמד את הילדים גמישות רגשית, 
שידעו לנהל את עצמם מול כל המידע וההפתעות, שתהיה להם עמידות נפשית. הבעיה היא שגם 

להכיר את מערכות הקשב והרגש. אם זה מורים לא הוכשרו, לא כילדים ובטח לא כאנשי מקצוע, 
המצב, איך הם יכולים לטפח את המיומנויות האלה אצל הילדים שלנו. ואכן, בסדנאות שאנחנו 

 (8.3.2019 –הארץ  –מעבירים, בולט שלא פשוט להם לעצום עיניים ולהסתכל פנימה". )אור קשתי 
 

 לחצן מצוקה למנהלי בתי הספר
 
 

ספר ומנהלות גני הילדים בעיר החלו להשתמש בלחצן מצוקה משולב לראשונה ביבנה: מנהלי בתי 
עם וידאו המופעל באמצעות אפליקציה ייחודית ומדווחת באופן מיידי למרכז השליטה העירוני 

. באמצעות הלחצן ניתן לדווח ולהזעיק עזרה מכל מקרה בו ייתקלו באלימות, סכנה או מפגע. 106
נדבך נוסף במאמץ הכולל שמשקיעה העירייה על מנת לאפשר ארי: "מדובר ב-ראש העיר, צבי גוב

באמצעות המערכת החדשה ניתן לקצר את משך  מתן שירות יעיל וטיפול מיטבי בכל אירוע חריג.
נמשיך כל העת לפתח הטיפול באירועים חריגים ולהעביר תמונת מצב מדויקת באופן פשוט ונוח. 

מדובר בפיתוח של חברת תים העירוניים". וולשפר את השירות העירוני ופעילותם של הצו
ידית על יאשר בכוונת העירייה לבחון הרחבתו גם לעובדים הסוציאליים שיוכלו לדווח מ "קרביין"

 אלימות, סכנה, מפגעים ועוד. השירות נועד לאפשר קשר מהיר ויעיל עם מרכז השליטה העירוני
ליקציה מופעלת בקרב כלל מנהלי בתי האפ וחיזוק הביטחון האישי של צוותי ההוראה והעובדים.

מנהלות גנים עירוניים. החיבור למערכת טכנולוגית חדשה הופכת את  100-הספר ולמעלה מ
מכשיר הטלפון הנייד של המנהלים לכפתור ביטחון ייעודי, אשר ישמש אותם במקרה של חירום 

 (8.2.2019 –יבניתון ) ויפנה אותם ישירות למרכז השליטה של העירייה.
 

http://www.yalkut.com/
mailto:manof@michlalah.edu


                              ותרות חינוךכ
 בית וגן –מכללה ירושלים 

   מרכז להנהגה וניהול פדגוגי במערכת החינוך – מנו"ף

 

    02-6750912   91160ת וגן בי 16078ת.ד   -מכללה ירושלים  -נו"ף מ
   ילקוט המנהל"אתר" www.yalkut.com  -   manof@michlalah.edu           

 

 מורים מקצועיים ילמדו ביסודי על חשבון המחנכים
 

משרד החינוך מתכנן רפורמה בהוראה בבתי הספר היסודיים, שבעקבותיה מורים למקצוע ילמדו 
מתמטיקה, אנגלית, מדעים וחינוך גופני. משמעות המהלך היא הגדלה של מספר המורים 

מדים כיום את רוב המקצועות. המקצועיים בכיתות על חשבון שעות ההוראה של המחנכים, המל
לפי המתווה, המחנך או המחנכת ילמדו בעיקר את תחום השפה והמקצועות ההומניים, ואילו את 

במיוחד לכך, כמו בחינוך העל יסודי. לפי התוכנית  המקצועות האחרים ילמדו מורים שהוכשרו
וחינוך גופני בבתי  שמתגבשת במועצה להשכלה גבוהה )מל"ג(, מורים למתמטיקה, אנגלית, מדעים

הספר היסודיים יוכשרו במסלול נפרד להוראת מקצועות אלה. זאת בניגוד למסלול ההכשרה 
הקיים, המשלב כמה מקצועות. כיום, מרבית המכללות להוראה, מסלול הלימודים לבתי הספר 

 חוגי, כלומר משלב בין שני תחומי דעת. בהכשרת המורים כיום, לכל תחום-היסודיים הוא דו
שעות שנתיות, המתפרשות על פני כל  72-התמקצעות בחינוך היסודי מוקדש היקף מצומצם של כ

ר שנות הלימודים. לדברי ד"ר רות ברקאי, העומדת בראש החוג למתמטיקה במכללת סמינ
מחות במקצוע נחוצה. "השעות האלה כוללות גם את לימודי הקיבוצים, הגדלת מספר שעות ההת

להוראת המתמטיקה והתמודדות עם קשיים של  את השעות שנוגעותהמתמטיקה עצמם, וגם 
תלמידים. זה כלום", היא אומרת. גורם המעורה בפרטים הבהיר כי מטרת הרפורמה היא להגדיל 

בבתי הספר היסודיים, אך במקרים שבהם המחנכים הם מורים  את מספר המורים המקצועיים
ולימוד המקצוע לא יפחית את שעות המחנכים.  למקצוע כמו מתמטיקה או אנגלית, תיתכן חפיפה,

 (8.5.2109 –הארץ  –עובדיה -)שירה קדרי
 

 כשל בהעסקת ממלאי מקום
 

כשל רחב בהעסקת ממלאי מקום במערכת החינוך. לפי הדו"ח, המשרד לא קבע המבקר מצביע על 
או ניסיון תנאי סף מחייבים להעסקת ממלאי המקום, והוא אינו מציג דרישות השכלה מינימליות 

"בדרך כלל קולטים בתי הספר ממלאי מקום שעתיים ללא ניסיון בהוראה, ללא נגיעה קודם. 
ממשרד החינוך נמסר: "מינהל  בתחום ההוראה ולעיתים קרובות אף ללא השכלה בתחום", נכתב.

במורים עובדי הוראה פועל לגיוס מועמדים להכשרה להוראות מקצועות שבהם קיים מחסור 
לקהלים ספציפיים ותוכניות נות, ובהן סיוע בשכר לימוד, תוכניות הכשרה המיועדות בדרכים שו

מתחייבים לעבוד מספר שנים במערכת החינוך, בשיבוץ על הכשרה ייחודיות. בוגרי תוכניות אלה 
פי צורכי המערכת". עוד נמסר בתגובה כי "המשרד מייחס חשיבות עליונה למענה שיש לתת 

המשרד פעל ללא לאות כדי לצאת לדרך עם מאגר מקיף, מסודר ורציני של למורים ממלאי מקום. 
 (7.5.2019 –הארץ  – עובדיה-עובדי הוראה ממלאי מקום". )שירה קדרי

 
 

ואינו מהנאמר במקור : הקטעים המתפרסמים בעלון "כותרות חינוך" הם ביטוי חלקי הערת המערכת

 במקור. לץ למעוניינים לעייןמתעד את כל המאמר. לכן, מומ

 כמו כן, אם אינך מעוניין להמשיך לקבל חומר זה, שלח אלינו בקשת ביטול באימייל חוזר.
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