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 שירחב השדחה םייניבה תביטח
 דיתעה ירגתאל רפסה תיב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 רֵָמְנו ׂשֶֶבּכ םִע בְֵאז ָרְגו״
 ריְִפכּו ֶלגְֵעו ץָּבְִרי יְִדּג םִע
 ֹןטָק רַַעְנו וָּדְַחי איִרְמּו
 א"י קרפ והיעשי     ״.םָּב גֵֹהנ
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 .קמעה רמשמב םיתיז קיסמ
 

רויסל םיאצוי ונא שדוח לכב
 

״שפנ ףוג״ תרגסמב המיחל תויונמוא רועיש  

״הייסדנה״ב תינוכמה  טקייורפב םינורחא םיבלש  

תירדגמ הדרפהב םידימלתה ללכל תונמוא רועיש
 

הקיטובור תמגמ  
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,םירקי םירוה  
 תביטח לש עדימה תרבוח תא םכל שיגהל דבכתמ ינא
 .שירחב הנושארה םייניבה

 רוזאלו ונלש ריעל הרושב אוה דיתעה ירגתאל רפסה תיב
 לש לגד ,בחרמב םירעו םיבושיל תבאוש ןבא הווהתש ,ולוכ
 םייח בצק תנמזמ תיחכונה תואיצמה ,םדוקה רודה ומכ אלש .ךוניחב תוניוצמו תוכיא
 המרופטלפה תא םיאתהל ונתוא תבייחמה ,תינשדחו תיגולונכט הביבסב ריהמ
 .דליל הנוכנה תיכוניחה

 תנמ לע תיתרבחו תיטילופ תוניירוא לגסל שרדנ דיתעה רוד ,םייוניש יוור ןדיעב
 ונידלי ,הז דצל .21-ה האמב לארשי לש הרבחה ייחב ברועמו ליעפ ףתוש תויהל
 ןסוח ,רגבתמ רענכ ,חתפל ול רשפאמו דליה תא ליכמה םדקתמ םיכרצ לסל םיקוקז
 .תוגיהנמו דיתעל

 תויגוגדפ תושיג עימטהלו םיגשיהל עיגהל ןתינש חיכוה יכוניחה תווצה ,יתחמשל
 לש דומצ יווילב תאזו ,תוירחאו תוירדילוס לש םיפתושמ םיכרע סיסב לע תומדקתמ
 .ריעב ךוניח ףגאו תושרה

 תכרעמלו ריעל תיבויח הפישח האיבה הנורחאה הנשב םייניבה תביטח לש התחלצה
 תכרעמ םדקלו חתפל ךישמנ ,הביטחה תווצ םע דחיש ענכושמ ינא .טרפב ךוניחה
 .תיתוכיאו הנוש ךוניח

 ךישמת הביטחה הנשהש חוטבו דבלב תחא הנשב ונינבו ונגשה המכ םעפנ ינא
 .םיגשיה ףוטקלו םיאיש רובשל

 ,הכרבב
 תשק קחצי
 ריעה שאר
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 המדקה
 

 םתדובע תא ףילחהל הלוכי תחא הנוכמ"
 הנוכמ ןיא ךא ,םיליגר םישנא םישימח לש
 םדא לש ותדובע תא ףילחהל הלוכיש
 )דראבוה טרבלא( ".דחא ןפוד-אצוי

 
 רוד שרדיי - יטילופ ,יתרבח ,יגולונכט - יונישל רקוב לכ םיררועתמ ונא ובש ןדיעב
 .ולש ןוקיתב ליעפ קלח תחקל םג אלא ,ותוא בבוסש םלועל לגתסהל קר אל דיתעה
 - הנידמה רובע תיכרעו תיתרבח תועמשמ לעב דיקפת רפסה תיבל הזכ ןדיעב
 תויונמוימהו םיכרעה ,ןוצרה תא םהב תעטל .דיתעה לש םלועה ינקתמ תא רישכהל
 היגולונכט ,הביבס ,הלכלכ ,הרבח( םימוחת ןווגמב תויעב ןורתפל םיחמומ תויהל
 .)דועו
 תא םיקרפ ישארב גיצהל םיחמש ונא האבה םידומילה תנשל המשרהה תחיתפ םע
 םידעיה ןיבל תיגוגדפ תונשדח ןיב תבלשמ רשא ,רפסה תיב לש תיכוניחה תינכותה
 ,תיתועמשמ הדימל לש םיטביהבו םינושה תעדה ימוחתב ךוניחה דרשמ רידגהש
 .דועו 21-ה האמה תויונמוימ ,תיטרקומד תוברת ,םייח ירושיכ ,םיכרע
 םיווקמו ,ץראב ךוניחה הדשל תידוחיי המורת היהת שיו רפסה תיבלש םינימאמ ונא
 .םהיכרצל הנעמו תיב וב וארי םיבר םירוהו םידימלתש

 
 :רפסה תיב תונורקע
 ללכל תיתוכיא תורגב תדועתל םיאנתה לולכמ תדמעה :תידומיל תונייוצמ •

 לכל ישיא הנעמ ןתמ ,תוינשדח הדימל תויונמוימ תיינקה ,רפסה תיב ידימלת
 ךרד תוצרופ הדימל תוטישב שומישו תיתרבח תוירחא חופיט ךות דימלת
 .תובורמ תויצנגילטניא יוטיב ידיל תואיבמה
 

 תיתועמשמ תוכייש תליהק שוביג :ילמרופל ילמרופ-יתלבה דוקה ןיב בוליש •
 תיבב ילמרופ-יתלבה ךוניחה תונורקע בוליש ,תורגבתהה ליג יכרצל הנעמכ
 םימיצעמו םיישיא םייכוניח םירשק חופיטו םייתרבח םיקסע לוהינו חותיפ ,רפסה
 .תו/םידימלתו תו/םירומ ןיב
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 יריתע הדימל יבחרמ - דיתעה לש םלועה ינקתמ תא חופיט :דיתע תטומ הדימל •

 ,תועמשמ ךותמ הדימל ;תימצע הדימלו רוציי ,האצמהל בחרמ םיווהמה היגולונכט
 םימוחתב םירגתאו תויעב ןורתפב תוחמתהו יתימאה םלועל רוביחו תונרקס
 .)דועו הביבס ,הלכלכ ,הרבח( םינווגמ

 
 
 
 
 

  

 תונשדח
תיגוגדפ

 הרומה
 תללוחמכ
 אלו הדימל
עדי רוקמ 40% 

 תועוצקמ
 הריחב

 חופיט
 תויצנגיליטניא

תובורמ

 קסע תמקה
 יתרבח
ביטרפואוקה״

״

 ילוהינ לדומ
חוטש

 םוצמצ
 תועוצקמ
דומילה

 םירשק חופיט
 םייכוניח
םייתועמשמ

 הכרעה
תיפולח

 ךוניחו הארוה
 גוזב תותיכה

Co-
teaching

 רפס תיב
 הנעמ - 24/7
 םיכרצל
םייתרבח

 הדימל
 תססובמ
 םיטקייורפ

PBL
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 רפסה תיבב הדימלה
 
 ךותמ ,םימרז ןווגממ הארשה תבאושה תינשדח היגוגדפ תחתפתמ ונלש רפסה תיבב
 םייוטיב רפסמ ןלהל .יטנוולרו יתוכיא ירוביצ ךוניח שירח יבשותל עיצהל תובייוחמ
 :רפסה תיבב הדימלה ינפואל

 

 תורגב תדועתל םיאנתה לולכמ תא םידימעמ ונא רפסה תיבב :תידומיל תונייוצמ .1
 שגד .רתויב ההובגה תימדקאה המרב תונושה תומגמל ןיכהל םיבייוחמו תיתוכיא
 ילבמ ,םיבר לש םתלחנ היהת תידומיל תונייוצמש ךכל הריתח אוה רפסה תיבב יזכרמ
 םשל ."םיינוניב" וא "םישלח" תומדוק תורגסמב ורדגוהש םידימלת רוחאמ ריאשהל
 הכרעה לדומ ,)תונוש תומרב ךא תוצבקה אלל( תמאתומ הדימל םיחתפמ ונא ךכ
 .ן/םלוכל הווש תונמדזה וב שיש החימצ לש םילקאו יפולח
 

 ונחנא םגו ,םידימלת :םיכינחל םירומ ןיב םייתועמשמ םייכוניח םירשק .2
 תויהלו תמאב שגפיהל בלב הווקת םע רפסה תיב לא םוי םוי םיאב ,םירומהו תורומה
 תורגבתה ךילהתבו הדימלב םוצע דיקפת שי רשקלו ישונא רוביחל .םייתועמשמ
 םהש םישנאמ םידמול אל םידלישו רוביג ךירצ דלי לכש העבקש ימ התייה רבכו ,אירב
 .םיבהוא אל
 תנגרואמ תועשה תכרעמ ,)תכנחמו ךנחמ( םיכנחמ ינש התיכ לכל ונלש רפסה תיבב
 תובתכתה תורבחמ םימייקמ ונא ,תועש רתוי ךשמלו םידימלת טעמ הרומ לכלש ךכ
 החישל ןמז םינפמ ,תיב ירוקיב םימייקמ ,שדוחל תחא רויס וא לויטל םיאצוי ,תוישיא
 .םירוהה םע יתועמשמו ףיצר רשקב םיאצמנו ךירצשכ שגפמו

 

 טעמכ שיגנ ,רבוג בצקב חתפתמ עדיה ובש ןדיעב :הדימל תויונמוימ חותיפ .3
 .תונתשהל תבייח רפסה תיבב הארוהה ,םיישונא םידבוע םיפילחמ םיטובורו ונלוכל
 הדימל ןמזלו םידימלתל תוירחא ריבעהל בושח ןומא רסוחו תובתכה ,ןוניש םוקמב
 .יתימאה םלועה ירגתאל רוביחו האנה ,הריחב ךותמ
 הביתכ ,האירק ומכ םינוש םימוחתב תויונמוימ חותיפ לע שגד םימש ונא רפסה תיבב
 םירקחמ עוציב ;תיבחרמ הסיפתו תיטמתמ הבישח ;תילגנאו תירבעב העבהו
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 ,תווצ תדובע ;תיתריצי הבישחו תויעב ןורתפ ,האצמה ,ןונכת תלוכי ;תיעדמ הבישחו
 ,היינב לש תוירוטומו תויטתסא ,תוינכט תולוכי ;תיכרע הבישחו תישיא-ןיב תרושקת
 .דועו תיתונמוא העבה ,די תוכאלמ ,רויצ
 

 הארוה לש תויביטקפאה המכ דע םיארמ םיבר םירקחמ :היישע ךותמ הדימל .4
 םילדתשמ ונא ןכלו ןחבמל תנווכומ איהשכ רתוי דוע הנטקו ,דואמ הנטק תילאטנורפ
  .ריעה יבחרבו ץוחב ,הנדסב ,התיכב תשחרתמה תישוח-בר הדימל ןמזל
 תססובמ הדימל( PBL חורב תועוצקמה לכב דומלל ץמאמ םייק רפסה תיבב
 וב ןנוכמ איש עוריא התיהש ״תיצחמה תכורעת״ רתיה ןיב םה ךכל יוטיבו )םיטקייורפ
 – ״ביטרפואוקה״ תמקה ,םינושה תועוצקמב םיכינח לש םיטקייורפ תורשע וגצוה
 ךרואב יארקמ הזחמ תאלעה ,םיכינחה תלבוהב הלוז תוניפ רוציי לש יתרבח קסע
 .דועו הנשה םויס לגרל אלמ
 

 םידמול ונא רפסה תיבב :הריחב תועוצקמו תובורמ תויצנגילטניא .5
 תויצנגילטניאל ףסונב תונווגמ תויצנגילטניא יוטיב ידיל תואיבמה תויתייווח םיכרדב
  .תיטמתמ-תיגולה וא תינושלה
 תתל םילדתשמ ונא םידימלת לש יברימ רפסמ לש תוברועמו החלצהל איבהל ידכ
 ,תישיא-ןיב ,תישיא-ךות ,תיבחרמ( תויצנגילטניאה יגוס ללכ יוריגל תורשפא
 :ונלש הריחבה תועוצקמ תועצמאב רקיעב )תיטסילרוטנו תיתעונת ,תילקיזומ
 ,בשקה תפש ,רויצ ,המיחל תויונמוא ,הייסדנה ,תיאלקח הווח ,םירקיימו הקיטובור
 תויוכנוח ,םירוענ תרבח ,הקהל ,תורגנ ,תוכאלמ ,היציאוטניא ,תאצוי הביתכ ,הציר
 .דועו
  

 ילכ ,םילדג םייוריגו תצאומ תונתשה לש ןדיעב :יתוהז הרדש דומע חופיט .6
 היציאוטניא חפטל ,ונמצעל בישקהל תלוכיה אוה הנובתב ונייח תא טוונל יתועמשמ
 קמועל וקסעש ילב רפסה תיב תונש תא םיריבעמ םיבר םידימלת .יתוהז הרדש דומעו
 ?םייחב תושעל הצור ינא המ ?בוט ינא המב :םדא לכ תוקיסעמש תובושח תולאשב
 ךכ םשל םינמזמו תכרעמכ ונדיקפת והזש םינימאמ ונא ?םלועב ילש דיקפתה המ
   .תויווחו תויוסנתה לש ןווגמ
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 ,וב לודגל בוטש םוקמ
 ,ךרע ילעבו םיבוהא שיגרהל
 תונרקס ,האנה ךותמ דומלל

 םלועל רוביחו
 .תמאב שגפיהלו

 


