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ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע   פ

נבדקו היבטים מרכזיים בקידום אקלים חינוכי מיטבי ובצמצום אלימות של 
במינהל  ,ייעוצי במינהל הפדגוגי-תלמידים. הבדיקה נעשתה בשירות הפסיכולוגי

מחוז מרכז, מחוז צפון ומחוז  -המשרד  ובשלושה ממחוזות הלמדע ולטכנולוגי
נעשו במינהל לחברה ונוער במשרד החינוך וכן ירושלים. בדיקות השלמה 

בין היתר  תכנית "עיר ללא אלימות".ההאחראי ליישום  ,במשרד לביטחון הפנים
הטמעה של התכנית המערכתית לקידום והיישום הנבדקו הנושאים האלה: 

השגת יעדיה; מידת אקלים חינוכי מיטבי ולצמצום האלימות בקרב תלמידים ו
 במרשתת אינטרנט, כדי למנוע אתל תלמידים קידום גלישה בטוחה ש

תכנית "עיר ה; ויישום במרשתתהימצאותם במצבי סיכון ומעורבותם באלימות 
   ללא אלימות" בתחומי החינוך הפורמלי והחינוך הבלתי פורמלי.

הבדיקה  נבדק הטיפול בהיבטים הפדגוגיים והארגוניים של טיולים בבתי הספר.
באגף של"ח נעשתה

1
וידיעת הארץ שבמינהל חברה ונוער, בשניים ממחוזות  

מחוז חיפה ומחוז תל אביב וכן באגף א' לחינוך מוכר שאינו רשמי  -המשרד 
בין  (חינוך חרדי). בדיקת השלמה נעשתה במינהל הפדגוגי של משרד החינוך.

לטיפול בטיולים היתר נבדקו הנושאים האלה: תפקידי היחידות האחראיות 
ריות ביניהם, הטמעת תכנית הליבה בתחום הטיולים בבתי הספר, וחלוקת האח

כוח האדם המקצועי העוסק בטיולים, הבקרה על הטיולים ומימון הטיולים 
  ומשכם.

הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים.  היבטים הנוגעים לשירותי נבדקו
ות מחוזשישה בוייעוצי -באגף הייעוץ בשירות הפסיכולוגיהבדיקה נעשתה 

ירושלים מחוז מרכז, מחוז  ,תל אביבמחוז צפון, מחוז חיפה, המשרד: מחוז 
בין היתר  .וכן באגף א' לחינוך מוכר שאינו רשמי (חינוך חרדי) דרוםומחוז 
תנאי העסקתם של היועצים החינוכיים, דרישות  הנושאים האלה:נבדקו 

  הכשרתם, דרכי הערכתם והפיקוח על עבודתם.

 הנוגעים להוראת מקצוע המתמטיקה. הבדיקה נעשתהו כמה נושאים נבדק
במינהל עובדי בלשכת המשנה למנכ"ל, במזכירות הפדגוגית, במינהל הפדגוגי ו

בין היתר נבדקו . ביקורת משלימה נעשתה במועצה להשכלה גבוהה. הוראה
 2012-2009הנושאים האלה: יישום התכנית האסטרטגית של המשרד לשנים 

קה; הגיבוש והיישום של תכניות הלימודים במתמטיקה בנוגע להוראת המתמטי
ברמות הלימוד השונות; הוראת המקצוע בהתאם לשעות התקן; פעולות לשיפור 
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לאומיים; פעולות להעלאת שיעור -הישגי התלמידים במבחנים הארציים והבין
מוגברת ולצמצום פערים בהישגים  הברמהתלמידים הלומדים מתמטיקה 

תלמידים מקבוצות אוכלוסייה שונות; הכשרתו המקצועית של הלימודיים של 
  כוח ההוראה במתמטיקה וההשתלמויות המקצועיות המתקיימות עבורו.

  


