
 

 

 

 החינוך משרד

 

 

 תשע"ח ' באיירחירושלים,  
 2018באפריל  23

 2000-1110-2018-0203666סימוכין: 
 לכבוד

 ראשי הערים
 ראשי מועצות אזוריות

 ראשי מועצות מקומיות
 מנהלי מחלקות חינוך
 מנהלי מחלקות נוער

 
 שלום רב,

 כבכל שנה משרד החינוך נערך להפעלת תכניות הקיץ:

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

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

מטרת התכניות לספק לילדים ולבני נוער תרבות פנאי משמעותית וערכית בחופשה ולחזק את מוגנותם.  התכניות 

 מופעלות על ידי צוותים חינוכיים, שומרות על רצף חינוכי ומעצימות את הקשר עם מבוגר משמעותי. 

לדים ולנוער" תופעל תכנית חינוכית מגוונת מסביב לשעון הכוללת העשרה, הרחבת במסגרת התכנית "קיץ אחר לי

אופקים, פעילות חברתית, מעורבות בקהילה ותעסוקה, כולל שילוב בני נוער כמדריכים צעירים בקייטנות הקיץ 

 ובבתיה"ס של החופש הגדול.

ות וכן עם איגוד מנהלי אגפי החינוך, שתי התכניות נבנו בשותפות עם השלטון המקומי, מרכז המועצות האזורי

האגודה למנהלי יחידות נוער ברשויות, הסתדרות המורים, ארגון המורים, מועצות התלמידים והנוער, המתנסים, 

 ארגוני החברה האזרחית ושותפים נוספים.

 

 להלן הפרטים המרכזיים:

 

פעילויות בגנים ובבתי הספר כהכנה לחופשה הכוללות הכנת התלמידים, ההורים והצוותים החינוכיים  – טרום חופשה

לחיזוק הלמידה, המיומנויות וכישוריי החיים של התלמידים, זאת באמצעות מודל הפעלה,  –לקראת חופשת הקיץ

 דגשים פדגוגיים ותכנים מוצעים להפעלה.

 במהלך חופשת הקיץ:

ג. תתקיים  במהלך -פעילות חינוכית וחווייתית בבתי הספר לתלמידי כיתות א – ל החופש גדול""בתי הספר ש. 1

.  הפעילות תתקיים במסגרות החינוך הרגיל 8:00-13:00שלושה שבועות מהיום הראשון של החופשה בין השעות 

 והחינוך המיוחד הרשמי ובחינוך המוכר שאינו רשמי )מוכש"ר(. 

מפליגים עם סיפורים"  ויכללו התנסויות חווייתיות, למידה מגוונת באמצעות חוגי העשרה, הנושא המרכזי יהיה  "

ספורט, חינוך סביבתי ומעורבות חברתית, מרכזי למידה אינטראקטיביים, מועדון קריאה וסדנת כתיבה יוצרת. כמו 

 כן, ישולבו בפעילויות ימי שיא סביב נושאים ערכיים.

מתחמי פעילות וימי שיא  –יב': "ערי הילדים והנוער" -תכניות חינוכיות לגילאי  גן – "קיץ אחר לילדים ולנוער". 2

 בתמיכת משרד חינוך ברשויות המקומיות.

במהלך הקיץ יתקיימו מחנות, סמינרים, לילות לבנים, מפעלים, קייטנות וטיולים של מגוון רחב של  – פעילות קיץ. 3
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י נוער צעירים, תנועות וארגוני הנוער, מפעילי קייטנות, המתנ"סים גופי חינוך: מדריכי של"ח צעירים, מדריכ

 והתאגידים העירוניים, יחידות הנוער ברשויות המקומיות ועוד.

 המידע הנוגע לתיאום התכניות, התכנים, הפעילויות, מסגרות הפעילות יפורסם באתרי האינטרנט:

 "בתי הספר של החופש הגדול" במינהל הפדגוגי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/lomdimbegadol/hp.htm  

 "קיץ אחר" במינהל חברה ונוער

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

. בשנים אנו מזמינים את הרשויות להגיש בקשות לתקצוב עבור הפעלת התכנית "בתי הספר של החופש הגדול"

 מן הרשויות נענו לקול הקורא. 100%הקודמות, 

 30.4.2018הגשת הבקשה תעשה באמצעות טופס הבקשה הרצ"ב עד לתאריך 

 קבצים רלוונטיים נוספים:

* קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות לשנה"ל תשע"ז להפעלה במסגרת התכנית "בתי הספר של החופש הגדול" 

 )כולל נספחים: מתווה ההפעלה, מבנה תקציבי של התכנית(

 * טופס בקשה והתחייבות הרשות

 * הזמנה לרשות להצטרף לתכניות

 "ח* פורמט דו"ח ביצוע לקיץ תשע

 * תכנית עבודה רשותית

 * תכנית עבודה בית ספרית

 בברכת קיץ מהנה ובטוח,

  

 

 

 
 

 שמואל אבואב
 מנכ"ל משרד החינוך

 לברג         שלמה דו
 מנהל כללי

 מרכז השלטון המקומי
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/lomdimbegadol/hp.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/lomdimbegadol/hp.htm
http://edu.gov.il/noar/minhal/info/summer/Pages/summer-main.aspx
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 העתק:
 שר החינוך ,חה"כ נפתלי בנט 

 מר חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי
 מרכז המועצות האזוריותמר עמיר ריטוב, יו"ר 

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

 מר אריה מור, סמנכ"ל ומנהל אגף חירום, בטחון ובטיחות
 חברי הנהלת משרד החינוך 

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

 רימון, מנהל מינהל תקשוב וטכנולוגיה מר עופר
 גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' לחינוך על יסודי, מינהל פדגוגי

 גב' אתי סאסי, מנהלת אגף א' לחינוך יסודי, מינהל פדגוגי
 גב' סימה חדד, מנהלת אגף א' חינוך קדם יסודי, מינהל פדגוגי

 פדגוגי מר חיים מויאל, מנהל אגף א' ילדים ונוער בסיכון, מינהל
 גב' רחל אברמזון, מנהלת אגף חינוך מיוחד, המינהל הפדגוגי

 גב' חנה שדמי, מנהלת אגף א' שפ"י, המינהל הפדגוגי
 מר דודי מזרחי, מנהל אגף א' תקציבים, מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

 וערגב' רות קנולר לוי, מנהלת אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, מינהל חברה ונ
 מר איתן טימן, מנהל אגף חח"ק, מינהל חברה ונוער

 מר אלי שיש, מנהל אגף של"ח, מינהל חברה ונוער
 און, ממונה על התכניות התוספתיות, אגף א' לחינוך יסודי-גב' יהודית בר

 גב' מיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך וחברה במרכז השלטון המקומי
 המקומימר איתי חוטר, סמנכ"ל לכלכלה במרכז השלטון 

 גב' הדר אליהו, מנהלת מחלקת נוער וצעירים במרכז השלטון המקומי
 מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי אגפי חינוך ברשויות המקומיות

 גב' רותי שולסברג, יו"ר איגוד מנהלי יחידות הנוער ברשויות המקומיות
 מר רז פרויליך, מנכ"ל החברה למתנ"סים

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

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

 


