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 לחופשת הקיץיוצאים תלמידי החטיבה העליונה אלף  700
 

במהלך חופשת הקיץ משרד החינוך יפעיל את תכנית "קיץ אחר" הכוללת מגוון 
קייטנות ", "ערי הילדים והנוער"ובהן:  לילדים ובני הנוער תלויות חווייתיופעי

 .ועוד "יורדים בטוח לאילת", "דיגיטליות
  
 

, את שנת הלימודיםיסיימו מחר, ו', יב' -, כיתות ז'אלף תלמידי החטיבה העליונה 700 -כ

יצטרפו אליהם עוד  1.7.2015 -, ויפתחו באופן רשמי את חופשת הקיץ. בתאריך התשע"ה

 כמיליון וחצי תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים. 

הגדול  ת החופשבחופשה. נצלו א ו"תיהנ ואמר: שר החינוך נפתלי בנט פנה לתלמידים

. יש יותר מדי סכנות שמרו על עצמכםלטיולים בארץ היפה שלנו, תתנדבו, והכי חשוב ת

ופחות מדי סיבות להסתכן, אל תשכחו את זה. תודה למורים ולצוותי החינוך על שנת 

 ."לימודים נפלאה

 

 "קיץ אחר"הילדים ובני הנוער ייהנו מבחופשת הקיץ 

שורה של תכניות התכנית "קיץ אחר" משרד החינוך והשלטון המקומי יפעילו בקיץ הקרוב  מסגרתב

האחריות על החינוך הילדים ובני הנוער. התכנית "קיץ אחר" מקדמת את התפיסה לפיה חווייתיות לטובת 

גם ובכלל זה  ,רק בשנת הלימודים, אלא לאורך כל השנהאינה מתקיימת היא משותפת לקהילה כולה ו

", באתר המשרד ובאתרים באפליקציה "קיץ אחרמידע על מועדי הפעילויות ניתן למצוא חופשת הקיץ. ב

 של הרשויות המקומיות. 
 

לקראת היציאה לחופשת הקיץ משרד החינוך מפעיל שורה רחבה של פעילויות וסדנאות  :טרום חופשה

טבית ברשת, לצד העלאת לקדם התנהלות מי . מטרת הפעילותלתלמידים בנושא גלישה בטוחה ברשת

המודעות לסכנות ברשת, למנוע פגיעות ולחדד את המסר כי חשוב להפעיל שיקול דעת לפני פרסום תכנים 

 שונים. 

Yam/LikratHufsha/hufsha.htmhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ 

 

ברשויות המקומיות,  תפעל לאורך כל חופשת הקיץ'ערי הילדים והנוער' התכנית  :ערי הילדים והנוער

תתפרש על פני כל שעות ומיועדת לכלל הגילאים התכנית הפעילות תתקיים בעיר אחרת.  כאשר בכל שבוע

http://www.education.gov.il/dovrut
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/LikratHufsha/hufsha.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/LikratHufsha/hufsha.htm
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להקות שירה ומחול תחרויות ספורט, הופעות של  תר: לילות לבנים,בין היה. התכנית תכלול היום והליל

 סדנאות יצירה ועוד. הפעלות לילדים, מופע ליצנים, מקומיות, קולנוע, 

di/yeladimcity.htmhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/alyeso 

 

 קייטנות חינמיות לתגבור במתמטיקה ואנגלית -קייטנות דיגיטליות 

מדובר  .קייטנות חינמיות לתגבור במתמטיקה ואנגליתבקיץ הקרוב משרד החינוך יפעיל לראשונה 

 ח' ובמהלכן המדריכים יתרגלו –בכיתות ה'  בקייטנות דיגיטליות חינמיות אשר מיועדות לאלפי תלמידים

את חומר הלימוד ויסייעו להם להתכונן בצורה מיטבית לשנת הלימודים  תעם התלמידים בצורה חווייתי

 הקרובה. 

ילמדו כיצד לתכנת  התלמידים ןמיומנויות מחשוב בהדיגיטליות בקייטנות  משרד החינוך יפעיל בנוסף גם 

ההרשמה לקייטנות  ועוד. ולקודד משחקים וירטואליים, ליצור אנימציה, קומיקס, סרטונים ביוטיוב

 בעיצומה, פרטים ניתן לקבל בבתי הספר .

-rce/content/3/summerhttp://online.lms.education.gov.il/pluginfile.php/11442/mod_resou

maavarim.pdf#page=3-camp 

 

 יורדים בטוח לאילת:

מיזם "נוסעים בטוח לאילת" מתמקד בליווי ערכי של הנערים והנערות בדרכם לאילת תוך מתן הדרכה 

ועידוד הנוער להמשך פעילות של קיץ משמעותי, ע"י נוכחות  יות סיכוןיעוץ לצורך מניעת התנהגווי

רחבי העיר ובמאהל הפעילות אוטובוסים, ומתנדבים( ב , סטודנטים תיים" )אנשי מקצוע"מבוגרים משמעו

 .המרכזי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/alyesodi/eilat.htm 

 

 מתחברים בחופים:

ופים מיועד למנוע היווצרות מצבי סיכון בקרב בני נוער המבלים בחפרויקט "מתחברים לנוער בחופים" 

צוות של אנשי מקצוע ומתנדבים שיפעלו במתחמי  ובמוקדי ריכוז המוניים של בני הנוער בחופשת הקיץ.

אוהלים יעניקו לבני הנוער מענה ייחודי, טיפולי ואטרקטיבי במטרה למלא עבורם את שעות הפנאי בתכנים 

לבני נוער הנקלעים למצבי חיוביים ובפעילויות איכותיות לצד מתן אוזן קשבת, הסברה, הכוונה, וסיוע 

 סיכון.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/alyesodi/chofim.htm 
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