
 

 
 המנהל הכללי

Director General 

 المدير العام

 E-mail: mankal@education.gov.il|   02-5602336פקס  02-5602242טל'   9510557, ירושלים; 34רח' שבטי ישראל 

 www.edu.gov.il|  02-5602336فاكس  02-5602242هاتف  9510557القدس, -, اورشليم34شارع شبطي يسرائيل 

 Ministry of Education החינוך משרד

 التّربية وزارة

 ל' בניסן תשע"חירושלים, 
 2018באפריל  15

 2000-1110-2018-0203661סימוכין: 
      

 לכבוד
 מנהלי מחוזות

 מפקחים
 מנהלי בתי"ס 

 גננות 
 

 עמיתיי אנשי החינוך שלום רב,

 "הכול אני יכול בחופש הגדול,

 שמר()נעמי                                  לצמוח ולגדול בחופש הגדול..."                                                      
 

חופשת הקיץ מעניקה לילדים ולבני נוער ימים של פנאי ושל הנאה ומספקת להם הזדמנות לפעילות 

איכותית ומשמעותית. במהלך החופשה, יכולים הילדים ובני הנוער להרחיב את יכולותיהם ואת 

ה כישוריהם, להרחיב את הערוצים הפתוחים לפניהם לביטוי עצמי, לגלות את עצמאותם, לנצל בצור

מיטבית את זמן הפנאי, לחזק קשרים במשפחה ועם חברים ולתרום לקהילה. החופשה הגדולה מהווה 

אתגר חינוכי לכלל המסגרות החינוכיות על הרצף הגילאי לטיפוח תרבות וצריכת פנאי ערכית 

ת ומשמעותית , למתן מענים חינוכיים איכותיים לצרכי למידה ופנאי ולחיזוק מוגנות ומניעת התנהגויו

 סיכון. 
 

 :מרכזיותקיץ  תכניותלהפעלת שתי ו המשרד החינוך נערך גם השנה להכנת התלמידים לחופש

 במהלך חודש יולי. ג' -לכיתות א' –"בתי הספר של החופש הגדול"א. 

 מגוון תכניות ופעילויות במהלך הקיץ. – "קיץ אחר לילדים ולנוער"ב. 

בשיתוף עם השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות עם כלל העוסקים במלאכה: איגוד מנהלי  

ברשויות, הסתדרות המורים, ארגון המורים, ארגון  האגודה למנהלי יחידות נועראגפי החינוך, 

ושותפים רבים נוספים  , המתנסים, ארגוני החברה האזרחיתההורים, מועצות התלמידים והנוער

 לתת מענה לצורכי הילדים והנוער.שנרתמו 

האתגרים העומדים בפנינו, אנשי החינוך, הם להכין את הילדים ואת בני הנוער בצורה נאותה לקראת 

חופשת הקיץ, לגייס שותפים מקרב המשפחה והקהילה ליצירת חופשת קיץ של הנאה, של עשייה ושל 

 ה.למידה, ולשמור על קשר מתמשך עם התלמידים גם במהלך החופש

על מנת להיענות לאתגרים אלה, אנו נערכים להפעלת תכנית חינוכית מערכתית כוללת בה ילדים ונוער 

יפעלו בפעילות קיץ חינוכית מגוונת מסביב לשעון, במקביל לתכנית "בתי הספר של החופש הגדול". 

 מטרת התכנית היא לעודד ילדים ובני נוער לנצל את חופשתם ואת הפנאי העומד לרשותם בדרך
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, כולל שילוב להעשרה, להרחבת אופקים, לפעילות חברתית, למעורבות בקהילה ולתעסוקה –איכותית 

 .בני נוער כמדריכים צעירים בקייטנות הקיץ ובבתיה"ס של החופש הגדול

( במסגרות החינוכיות ובמעבר משנת הלימודים 24/7מיישמות את עיקרון הרצף החינוכי )התוכניות 

 כמענה לצורכי הילדים והנוער בתקופת החופשה הגדולה. לימודיםלחופשת הקיץ וחזרה ל

 להלן הפרטים המרכזיים:

פעילויות אלו כוללות הכנת התלמידים,  .פעילויות בגנים ובבתי הספר כהכנה לחופשה - טרום חופשה

ההורים והצוותים החינוכיים לקראת חופשת הקיץ בימי שיא, במפגשים משותפים ובמערכי שיעור 

לחיזוק הלמידה, המיומנויות וכישוריי החיים של התלמידים לקראת אתגרי חופשת הקיץ.  –חינוכיים 

 וצעים להפעלה. כל אלה כונסו למודל הפעלה, דגשים פדגוגיים ותכנים מ

  -חופשת הקיץ

 תבתוך בתיה"ס במהלך שלוש תוחווייתיפעילות חינוכית   -""בתי הספר של החופש הגדול .1

ג  -. הפעילות מיועדת לתלמידי כיתות א8.00-13.00בין השעות הראשונים של חודש יולי שבועות ה

, שאינו רשמי )מוכש"ר(בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד הלומדים בחינוך הרשמי ובחינוך המוכר 

מקומו  את לחזקתרבות פנאי משמעותית,  לטפח, לתלמידיםבמטרה לקדם מענה חינוכי איכותי 

 בנטל ההורים. להקל, וכןשל המוסד החינוכי כעוגן לקהילה, 

 ותכלולהשנה בנושא "מפליגים עם סיפורים"   תתמקד  "בתי הספר של החופש הגדול"כנית  ת

חינוך אומנות, תנועה, באמצעות חוגי העשרה, ספורט, ויצירתיות  תחווייתיו, תומגוונ פעילויות 

סביבתי, מרכזי למידה אינטראקטיביים, מועדון קריאה וסדנת כתיבה יוצרת. כמו כן, ישולבו 

 ערכיים.-חברתייםבפעילויות ימי שיא סביב נושאים 
 

יב' ומגוון לכלל אוכלוסיית -גילאי גןכניות חינוכיות למענה על רצף הת – קיץ אחר לילדים ולנוער"" .2

מתחמי פעילות וימי שיא בתמיכת משרד חינוך ברשויות  -"ערי הילדים והנוער"הילדים ובני הנוער: 

מופעלות ללא עלות במהלך חופשת הקיץ וכוללות פעילויות לימודיות,  -קייטנות דיגיטליותהמקומיות, 

"מתחברים בחופים" ו"בטוח חינוכיות וערכיות בשילוב טכנולוגיה לתלמידים בוגרי כיתות ד' ומעלה. 

בהובלת משרד  ,במוקדים שונים ברחבי הארץ, בחופי הים ובמוקדי בילוי המוניים בערים -באילת"

ע"י הרשויות המקומיות   מתקיימת פעילות מניעה, יישוג ואיתור מצבי סיכון החינוך ומשרד הרווחה

ייחודי,  וצוות של אנשי מקצוע ומתנדבים שיפעלו במתחמי אוהלים ויעניקו לבני הנוער מענה חינוכי

 אוזן קשבת, הסברה והכוונה. טיפולי ואטרקטיבי,
 

במהלך הקיץ יתקיימו מחנות, סמינרים, לילות לבנים, מפעלים, קייטנות וטיולים של  – פעילות קיץ. 3

מגוון רחב של גופי חינוך: מדריכי של"ח צעירים, מדריכי נוער צעירים, תנועות וארגוני הנוער, מפעילי 

 .והתאגידים העירוניים, יחידות הנוער ברשויות המקומיות ועוד המתנ"סיםקייטנות, 

באשר לתיאור התוכניות, התכנים ,הפעילויות, מסגרות הפעילות ומודל ההפעלה יפורסם  כלל המידע

 את שתי התכניות: המלוויםבאתרי אינטרנט 

 אתר התכנית "בתי הספר של החופש הגדול" במינהל הפדגוגי
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//cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/lomdimbegadol/hp.htmhttp: 

 אתר התכנית "קיץ אחר" במינהל חברה ונוער

main.aspx-http://edu.gov.il/noar/minhal/info/summer/Pages/summer  

אנשי החינוך, ההורים והתלמידים ייחשפו לתכנים ולפעילויות התרבות והפנאי לתקופת הקיץ, תוך 

עידודם לצרכנות מושכלת של פעילויות פנאי חינוכיות ערכיות ומשמעותיות באמצעים טכנולוגיים 

 עדכניים. 

ים ובני הנוער אנו קוראים לכלל אנשי החינוך והשותפים לתפקיד להתגייס ולפעול יחדיו להכנת הילד

 לקראת חופשה משמעותית ובטוחה. וליישום מיטבי של התוכניות השונות לרווחתם של התלמידים. 

 
 

 בברכת קיץ מהנה ובטוח,

 
 

 
 שמואל אבואב                                                                       

                       מנכ"ל משרד החינוך                                                                 
                                       

 

                                                                העתק:                                                                                                                        
 שר החינוך –חה"כ נפתלי בנט 

 מר חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי
 ישראל נדיבי, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מר

 ד"ר אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד הרווחה
 מר רז פרויליך, מנכ"ל החברה למתנ"סים

 מר נפתלי דרעי, מזכ"ל תנועות הנוער
 מר שלומי קסטרו, מנכ"ל מועצת ארגוני הנוער

 מר אריה מור, סמנכ"ל ומנהל אגף חירום, בטחון ובטיחות
 נוךחברי הנהלת משרד החי

 גב' מירי נבון, מ"מ מנהל מינהל פדגוגי
 מר חגי גרוס, מנהל מינהל חברה ונוער

 מר עופר רימון, מנהל מינהל תקשוב וטכנולוגיה
 גב' מיכל מנקס, ראשת מינהל חינוך וחברה במרכז השלטון המקומי
 מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי אגפי חינוך ברשויות המקומיות

 ת אגף א' לחינוך על יסודי, מינהל פדגוגיגב' דסי בארי, מנהל
 גב' אתי סאסי, מנהלת אגף א' לחינוך יסודי, מינהל פדגוגי

 גב' סימה חדד, מנהלת אגף א' חינוך קדם יסודי, מינהל פדגוגי
 מר חיים מויאל, מנהל אגף א' ילדים ונוער בסיכון, מינהל פדגוגי

 הפדגוגי גב' רחל אברמזון, מנהלת אגף חינוך מיוחד, המינהל
 גב' חנה שדמי, מנהלת אגף א' שפ"י, המינהל הפדגוגי

 מר דודי מזרחי, מנהל אגף א' תקציבים, מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך
 גב' רות קנולר לוי, מנהלת אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, מינהל חברה ונוער

 מר איתן טימן, מנהל אגף חח"ק, מינהל חברה ונוער
 לי שיש, מנהל אגף של"ח, מינהל חברה ונוערמר א

 און, ממונה על התכניות התוספתיות, אגף א' לחינוך יסודי-גב' יהודית בר
 מר איתי חוטר, סמנכ"ל לכלכלה במרכז השלטון המקומי

 גב' רותי שולסברג, יו"ר איגוד מנהלי יחידות הנוער ברשויות המקומיות
 רים במרכז השלטון המקומיגב' הדר אליהו, מנהלת מחלקת נוער וצעי

 מר יובל חלביה, יו"ר מועצת תלמידים ונוער ארצית
 חברי ועדת היגוי ארצית לתכניות הקיץ
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