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 'באופן יסודי'

 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי לשנה"ל תשע"חהידע  עמקתתכנית לה .1

ים את הפעילות במסגרת התכנית הלאומית לקידום לימודי המתמטיקה אנו מרחיב

תחל לפעול גם בבתי הספר היסודיים בשנה"ל להעמקת הידע המתמטי והתכנית 

 תשע"ח. 

 למידע נוסף והרשמה:
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 בשירותים נוספים למנהלי בתי הספר פורטל 'שער למנהל' מתחדש .2

 )אפשרות איתור תלמידים שזכאים לסל קליטה )תחת תפריט תלמידים 

  סל תלמיד לבתי ספר בניהול עצמי תכנון מול ביצוע  –ניתוח תקציב ניהול עצמי. 

 

 בקרוב הרחבת פורטל שער לתמיכה בנושא עובדי הוראה:

      וף מנהלים במעקב אחר תהליכי קבלת שכר בבית הספר, הודעות והתרעות שית
 למנהלים כאשר יש חשש לפגיעה בשכר עובדי ההוראה

       ,הצגת תיק עובד הוראה למנהלים כולל נתוני השכלה, השתלמויות, ותק, גמולים
 שיבוץ, נתוני העסקה ועוד

       קודמת על מנת לאפשר לאתר הצגת מצבת תפקידים בבית הספר בהשוואה לשנה
 תפקידים שלא מאויישים

הפורטל מתעדכן ברמה שבועית ואנחנו ממליצים להכנס בצורה קבועה על מנת לקבל את 

 סטטוס בית הספר בנושאים השונים

 איך נכנסים? חפשו ,פורטל שער" בגוגל

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon17/math.docx
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 2017-2016אות הנושאי לתקווה ישראלית בחינוך תשע"ז . . 3

חינוך, בהובלת בית הנשיא ובשותפות עם משרד החינוך ופורום דב לאוטמן תקווה ישראלית ב

מבקשת לקדם חינוך לשותפות בין המגזרים השונים, מתוך הבנה שבמציאות   למדיניות החינוך,

 הישראלית העכשווית זהו רכיב הכרחי שכבר אינו בגדר "מותרות".

לישית, את אות הנשיא לתקווה ישראלית נשיא המדינה, ראובן )רובי( ריבלין יעניק, זו השנה הש

בחינוך לבתי ספר המובילים בעשייתם לביסוס השותפות בין המגזרים השונים בחברה הישראלית: 

 חילונים, חרדים, ערבים ודתיים.

cation.gov.il/files/yesodi/alon/alon17/nashi.pdfhttp://meyda.edu 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 יום האחדות" תשע"ח  בסימן "אחדות מתוך שונות" . 4

בפעילות חינוכית וחברתית בציבור  7.6.2017רביעי  י"ג בסיוון ביום  השנה  האחדות יצויןיום 

 הישראלי בארץ ובתפוצות. 

וזאת כחלק )מתוך ערכי מפתח הל"ב( יום האחדות יעמוד השנה בסימן "אחדות מתוך שונות" 

, לצד פעילות חינוכית ענפה יכלוליום האחדות "הכלת האחר וקבלת השונה".  מתפיסת משרד החינוך

 .ליוזמות בנושא בכל הארץ, גם טקס בבית הנשיא

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon17/achdut.docx 
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 סיור וחוויה לימודית בבתי משפט ברחבי הארץ. 5

משרד החינוך בשיתוף הנהלת בתי המשפט, פותחים לתלמידים מכל רחבי הארץ צוהר לעולמה 

שראל, במטרה לחשוף סוגיות מרכזיות בשלטון החוק ולסייע המרתק של הרשות השופטת במדינת י

 בהטמעת החינוך האזרחי, עקרונות וערכי המשטר הדמוקרטי.

 הנכם מוזמנים להירשם ליום פעילות עשיר ומגוון בבתי המשפט ברחבי הארץ לשנה"ל תשע"ח.

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon17/ezrahut.docx 

 

 

 ביטאון מכון מופ"ת בנושא הכשרת מורים לחיים משותפים . 6

שיצא בחודש מאי לנושא הכשרת המורים לחיים משותפים  60ביטאון מס'  מכון מופ"ת הקדיש את

במציאות החברתית בישראל. בביטאון פורסמו גם שני מאמרים של המטה לחינוך אזרחי וחיים 

 במשרד החינוך.  משותפים

דנה פרידמן,  /משרד החינוך –חיים משותפים בראי המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים  .א

 ודית קלנראיריס הגר ויה

האם לימוד משותף, המבוסס על המודל בצפון אירלנד, מתאים למציאות במדינת ישראל?/  .ב

 נועה שפירא, דנה פרידמן ושני פייס נכתב בשיתוף מט"ח. 

 . ולעיין בעלוןת הכתבו אתם מוזמנים לקרוא את
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