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 ז' באייר תשע"טירושלים, 
 2019במאי  12

 2000-1110-2019-0426527סימוכין: 
 

 לכבוד
 ראשי הערים

 ראשי מועצות אזוריות
 ראשי מועצות מקומיות

 מנהלי מחלקות חינוך
 מנהלי מחלקות נוער

 

 שלום רב,

 

בהמשך להצלחת תכניות הקיץ בשנים הקודמות, משרד החינוך נערך גם השנה להפעלת שתי 

 תכניות מרכזיות בקיץ:

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

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

תכניות אלו באות לספק לילדים ולבני נוער תרבות פנאי משמעותית וערכית בחופשה וכן לחזק 

את בני הנוער את מוגנות הילדים ובני הנוער באמצעות צוותים חינוכיים שידריכו את הילדים ו

 וילוו אותם במהלך החופשה למניעת התנהגויות סיכון.

התכניות מיישמות את עיקרון הרצף החינוכי בכל שעות היום ולאורך כל השנה ומחזקות 

ומעצימות את הקשר ואת הדיאלוג בין אנשי החינוך כמבוגרים משמעותיים לבין התלמידים גם 

 במהלך חופשת הקיץ.

השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ועם כלל מרכז עם  התכניות נבנו בשותפות

העוסקים במלאכה: איגוד מנהלי אגפי החינוך, האגודה למנהלי יחידות נוער ברשויות, 

סים, ארגוני החברה "הסתדרות המורים, ארגון המורים, מועצות התלמידים והנוער, המתנ

 הילדים והנוער. האזרחית ושותפים רבים נוספים שנרתמו לתת מענה לצרכי

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, 
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 של עשייה ושל למידה, ולשמור על קשר מתמשך עם התלמידים גם במהלך החופשה.

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

ילדים ונוער יפעלו בפעילות קיץ חינוכית מגוונת מסביב לשעון. מטרת התכנית היא לעודד ילדים 

להעשרה, להרחבת  –ובני נוער לנצל את חופשתם ואת הפנאי העומד לרשותם בדרך איכותית 

ת חברתית, למעורבות בקהילה ולתעסוקה, כולל שילוב בני נוער כמדריכים אופקים, לפעילו

 צעירים בקייטנות הקיץ ובבתיה"ס של החופש הגדול.

 להלן הפרטים המרכזיים:

פעילויות בגנים ובבתי הספר כהכנה לחופשה. פעילויות אלו כוללות הכנת  – טרום חופשה

התלמידים, ההורים והצוותים החינוכיים לקראת חופשת הקיץ בימי שיא, במפגשים משותפים 

לחיזוק הלמידה, המיומנויות וכישוריי החיים של התלמידים לקראת  –ובמערכי שיעור חינוכיים 

 כונסו למודל הפעלה, דגשים פדגוגיים ותכנים מוצעים להפעלה.אתגרי חופשת הקיץ. כל אלה 

מנהיגויות הנוער מש"צים ומד"צים יעבירו פעילויות בבתי הספר היסודיים בנושאים הקשורים 

 לבטיחות וביטחון לקראת חופשת הקיץ. 

 חופשת הקיץ:

ך שלושה פעילות חינוכית וחווייתית בתוך בתיה"ס במהל – "בתי הספר של החופש גדול". 1

. הפעילות מיועדת לתלמידי 8:00-13:00שבועות מהיום הראשון של החופשה בין השעות 

 ג.-כיתות א

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

 -פוטנציאל השתתפות התלמידים השנה בתכנית "בתי הספר של החופש הגדול" הוא כ

מהרשויות נענו לקול הקורא והצטרפו  100%תלמידים. כבכל שנה, גם השנה   450,000

 לתוכנית. 

ויכללו   "סיפורים מכל מיני צבעים""בתי הספר של החופש הגדול" יעסקו השנה בנושא 

התנסויות חווייתיות, למידה מגוונת באמצעות חוגי העשרה, ספורט, חינוך סביבתי ומעורבות 

מרכזי למידה אינטראקטיביים, מועדון קריאה וסדנת כתיבה יוצרת. חברתית, למידה אמצעות 

 כמו כן, ישולבו בפעילויות ימי שיא סביב נושאים ערכיים.
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מהצוות החינוכי של בתי הספר של החופש הגדול יהיו מד"צים  20%אנא הקפידו שלפחות 

 שעברו הכשרה מלאה בקורסי ההדרכה של מינהל חברה ונוער.

 

יב' ומגוון לכלל -תכניות חינוכיות למענה על רצף הגילאי גן –ילדים ולנוער" "קיץ אחר ל. 2

מתחמי פעילות וימי שיא בתמיכת משרד  –אוכלוסיית הילדים ובני הנוער: "ערי הילדים והנוער" 

 חינוך ברשויות המקומיות.

נות במהלך הקיץ יתקיימו מחנות, סמינרים, לילות לבנים, מפעלים, קייט – פעילות קיץ. 3

וטיולים של מגוון רחב של גופי חינוך: מדריכי של"ח צעירים, מדריכי נוער צעירים, תנועות 

וארגוני הנוער, מפעילי קייטנות, המתנ"סים והתאגידים העירוניים, יחידות הנוער ברשויות 

 המקומיות ועוד.

 

ההפעלה כלל המידע באשר לתיאום התכניות, התכנים, הפעילויות, מסגרות הפעילות ומודל 

 יפורסם באתרי האינטרנט המלווים את שתי התכניות:

מתקיימת במערכת אינטרנטית,  "ביה"ס של החופש הגדול"השנה, כל התנהלות התוכנית 

 דרך הפורטלים הרלוונטיים:

 והתנהלות רציפה פורטל בעלויות ורשויות לרישום

  פורטל עובדי הוראה לקבלת כלל החומרים הפדגוגיים

  במינהל חברה ונועראתר התכנית "קיץ אחר" 

 

 בברכת קיץ מהנה ובטוח,

 

 שלמה דולברג    שמואל אבואב                                                                          
 המנהל הכללי     המנהל הכללי                                                                          
 החינוך                                                                        מרכז השלטון המקומימשרד  
 

https://pob.education.gov.il/Pages/Home.aspx
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/aktuali-ahshav/batey-sefer-hofesh-gadol/
http://edu.gov.il/noar/minhal/info/summer/Pages/summer-main.aspx
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 העתקים:
  שר החינוך- נפתלי בנטחה"כ 
 רותים החברתייםיהרווחה והשהעבודה, שר - חיים כץחה"כ 

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי -מר חיים ביבס
 ויו"ר מרכז המועצות האזוריותראש המועצה האזורית מרחבים  -חג'ג'מר שי 

 מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות -מר ישראל נדיבי
 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מנכ"ל -ד"ר אביגדור קפלן

 מנכ"ל החברה למתנ"סים-פרויליךמר רז 
 מועצת תנועות הנוערמזכ"ל  -מר נפתלי דרעי

  בישראל הנוערהילדים ומנכ"ל מועצת ארגוני -מר שלומי קסטרו
 , שע"ח ובטיחות סביבתית, משרד החינוך בכירמנהל אגף סמנכ"ל ו -מר אריה מור

 הנהלת משרד החינוךחברי 
 מנהלת מינהל פדגוגימנכ"לית בכירה, ס – ד"ר שוש נחום

 ל מינהל חברה ונוער, משרד החינוךמנה -מר חגי גרוס
 סמנכ"ל ומנהל המינהל למדע וטכנולוגיה, משרד החינוך  -עופר רימון ד"ר

 מש"מוחברה,  , רווחהחינוךמינהל סמנכ"ל  -גב' מיכל מנקס
 , הוד"שסמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחהוחינוך  יו"ר איגוד מנהלי -מר אבי קמינסקי 

 מנהלת אגף א' לחינוך על יסודי, מינהל פדגוגי -גב' דסי בארי
 לחינוך יסודי, מינהל פדגוגי מנהלת אגף א' -גב' אתי סאסי
 מנהלת אגף א' חינוך קדם יסודי, מינהל פדגוגי -גב' אורנה פז

 מנהל אגף א' ילדים ונוער בסיכון, מינהל פדגוגי -מר חיים מויאל
 מנהלת אגף חינוך מיוחד, המינהל הפדגוגי -ב' רחל אברמזוןג

 מנהלת אגף א' שפ"י, המינהל הפדגוגי-גב' עינב לוק
 , משרד החינוךמנהל אגף א' תקציבים, מינהל כלכלה ותקציבים -מזרחימר דודי 

 מינהל חברה ונוער מנהלת אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות,-יגב' רות קנולר לו
 ק, מינהל חברה ונוערמנהל אגף חח" -מר איתן טימן
 מנהל אגף של"ח, מינהל חברה ונוער -מר אלי שיש

 על התכניות התוספתיות, אגף א' לחינוך יסודיממונה  -און-גב' יהודית בר
 נכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי סמ -י חוטרתמר אי

 מינהל חינוך, רווחה וחברה, מש"ממנהלת מחלקת נוער וצעירים,  -גב' הדר אליהו
 חברה נוער וצעירים פתח תקווה ויו"ר איגוד מנהלי מח' נוער מנהל אגף -מר גיא אליהו

 ארציתיו"ר מועצת תלמידים ונוער  -מלכביץגב' ליאל 
 חברי ועדת היגוי ארצית לתכניות הקיץ

 
 

http://www.knesset.gov.il/Mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=864
http://www.knesset.gov.il/Mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=212

