
אגף החינוך



חינוך בעולם של שינויים

;גלוקליות; ערכים; תרבות; סוציולוגיה; דמוגרפיה–שינויים בחברה •

ניהול  ; מרחבי מקום; מרחבי זמן; מעמדות; עיסוקים–שינויים בשוק התעסוקה •
;  קריירה

;  VR ;HealthCare ;Information + Big Data ;IOT ;AI–שינויים בטכנולוגיה •
Autonomy Transportation  ;

;  "מקצועי"פנאי ; גיוון מרחבים; גיוון תאים–שינויים במשפחה •



?נדרשת לעשות" מערכת החינוך"אז מה ...

את זהותו  , את מורשתו, המכבד את הוריו ואת משפחתו, אזרח נאמן למדינת ישראל, אוהב עמו ואוהב ארצו, אדם להיות אוהב אדםלחנך•
;התרבותית ואת לשונו

את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל במדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד להנחיל•
וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות  , לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, לשמירת החוק, לערכים דמוקרטיים, לחירויות היסוד, לזכויות האדם

;ביחסים בין בני אדם ובין עמים

;את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראלללמד•

;ולחנך לכבדם, להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה, מורשת ישראל והמסורת היהודית, תולדות העם היהודי, את תורת ישראלללמד•

למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל  , את יצירתיותם ואת כישרונותיהם השונים, את אישיות הילד והילדהלפתח•
;משמעות

ובמיומנויות היסוד שיידרשו להם , ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה, את ידיעותיהם של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע השוניםלבסס•
;פעילות גופנית ותרבות פנאיולעודד, בחייהם כבני אדם בוגרים בחברה חופשית

;ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים, מחשבה עצמאית ויוזמה, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, את כוח השיפוט והביקורתלחזק•

;להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה והתומכת בולאפשר, שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדהלהעניק•

,  תרומה לקהילה, רצון לעזרה הדדית, מתוך מסירות ואחריותולמלאםנכונות לקבל תפקידים , מעורבות בחיי החברה הישראליתלטפח•
;התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל

;לחי ולצומח, לנופיה, יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץלפתח•

המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות אוכלוסייה אחרות במדינת  , ההיסטוריה, התרבות, את השפהלהכיר•
.ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל, ישראל



?מי את-" מערכת החינוך"

מטה–משרד החינוך 

; בקרה; תקצוב; רגולציה

;העסקה; הערכה

מחוז מרכז–משרד החינוך 

–" רשות חינוך מקומית"

עיריית כפר סבא  

באמצעות אגף החינוך

עמותות חינוך

"בעלויות"

/  ספקי תוכן 

תשתית

הסתדרות  

המורים

ארגון 

המורים

–אקדמיה 

הכשרת מורים

ועד ההורים



מספרים-מערכת החינוך העירונית 



האבנים הגדולות? אז מה אנחנו עושים

קידום הישגים

שינוי והטמעת  

מתודולוגיות  

למידה-הוראה

מענים  

דיפרנציאליים  

לקבוצות ולפרטים

סביבות למידה  

,  חדשניות, חדשות

מגוונות

הרחבת היצע  

זרמי החינוך

בינוי מוסדות חינוך

חינוך ערכי

:פסיכופדגוגיה

חוסן ואקלים  

חברתי-רגשי

הטמעת טכנולוגיות  

למידה  -בהוראה

וניהול

עיגון רצפים 

חינוכיים

פיתוח תהליכי  

מדידה והערכה

הקנייה ופיתוח  

מיומנויות  

וכישורי חיים

חיזוק קשרי 

הורים  -מערכת

וקהילה

הכשרה מקצועית  

ופיתוח לצוותי  

הוראה

פים"שתחיזוק 

עירייה  -ח"משה

עירייה-ותוך

התאמת מבנה  

ארגוני אגף החינוך  

ודיור מתאים


