
 

   

 

 2018  אוגוסט 20  

 תשע"ח לולא ח'

 33מס' 'באופן יסודי' 

 ,מנהלים, צוותי חינוך, מנהלי מחלקות חינוך ועובדי הוראה יקרים
 

 , שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה"

 , שנה שקטה, שנה יפה, שנה שלווה

 , שהשנה הזאת תהיה שנה טובה

 . שנת שלום, ושנת חלום ואהבה

 

 , טובה לגמדיםשנה טובה, שנה 

 , ולנסיכות שבספרי הילדים

 , מהות ולאבות ולדודיםילא

 ."ובמיוחד שנה טובה לילדים

 משה וילנסקי

רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, כולנו נרגשים, מתכוננים ונערכים לקראת שנת הלימודים הבאה 

היסודי, בעמלכם שתבוא עלינו לטובה. זו הזדמנות לומר כמה אני גאה בכם, אנשי ונשות החינוך 

הרב, במקצועיות שלכם, ובמוכנות שלכם להתגייס לטובת התלמידים שלנו, ולתת להם את 

 המיטב.

על מנת להקל עליכם את ההיערכות השנה, אני שולחת לכם בעלון זה מידע שימושי על הנושא 

ים השנתי, על המעבר הרך לכיתה א', על המעורבות החברתית והרגשית של התלמידים, על מבדק

 שונים ועל תכניות ומיזמים שונים אשר יכולים לסייע לכם בעשייתכם המשמעותית.

ומאחלת לכם שנה של עשייה משובחת, אפקטיבית  אני מחזקת את ידיכם ובטוחה בכם,

 מזכירה כי האגף לחינוך יסודי עומד וימשיך לעמוד לרשותכם בכל נושא ועניין.אני  ומשמעותית.

  

 ,ת שנה טובה וברוכהבברכ

 אתי סאסי

 מנהלת האגף לחינוך יסודי

 

 

 דינת ישראלמ

 החינוך משרד 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 



 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

 
 שומרים על ייחודיות" הנושא השנתי במערכת החינוך תשע"ט -שומרים על אחדות" .1

בשנה"ל תשע"ט נצא למסע משותף אשר בו נמקד את הלמידה באחדות ישראל על גווניה השונים  

  .שומרים על ייחודיות" -"שומרים על אחדות - והייחודיים 

זוהי יציאה משותפת למסע שהוא תהליך למידה מרתק, ארוך טווח לשם הכרות עמוקה עם גווניה 

השונים והרבים של החברה הישראלית והוקרתם, ולשם פיתוח מודעות לחשיבות שיש לטיפוח 

ראלית כתנאי הכרחי להיותה אחדות וחיים משותפים בין הקבוצות המרכיבות את החברה היש

 חברת מופת ראויה לבניה ולבנותיה, לקיומה וחוסנה. 

 –לשם כך פותחו חומרים מותאמים לתלמידי בתי הספר היסודיים. לכל בית ספר תשלח החוברת

 חיים משותפים". –"פסיפס ישראלי 

 החומרים כוללים סקירת ספרות מקיפה ועשירה אשר מזמינה אתכם ללמידה מעמיקה של

 ההזדמנויות בצד המורכבות הנובעות מ"הפסיפס הישראלי".

כמו כן החומרים כוללים מדריך לצוותי חינוך ובו היצע עשיר, מגוון ומותאם לגיל היסודי, של 
סדנאות ופעילויות המתמקדות בהבניית אחדות וחיים משותפים בחברה הישראלית לשם שמירה 

 וטיפוח חוסנה כחברה רב תרבותית.
 להרחבה:

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon33/achdut.docx 
 

 : ריכוך המעבר מהגן לביה"ס.א' תחילה .2

מאה בתי ספר ברחבי הספר, יחל השנה ביותר מ-מהלך א' תחילה, ריכוך המעבר מהגן לבית

הארץ. את המהלך מלווים בכל מחוז המפקחים, המדריכות המחוזיות לחינוך לשוני, למידה 

משמעותית וחטיבות צעירות. באגף לחינוך יסודי, בעזרת גורמים נוספים נכתבה חוברת למורים 

 להבהרת רכיבי התפיסה והיישום העומדים בבסיס המהלך.

 רות כיתות קישור לחוברת עבור מחנכות ומו

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon33/kita_a.pdf 

 

 2018קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות עבור מרחבי הכלה בבתיה"ס לשנת  .3

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon33/kolkore_hachala.pdf 

 

 אגף שפ"י -עלון היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ט .4

  .כניסה לעלון יש ללחוץ כאןל

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon33/achdut.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon33/kita_a.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon33/kolkore_hachala.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_hearhut_2018/Alon_Lepirsum.pdf


 שגרירי מפתח הל"ב ושגרירי יזמות בקהילה .5

תכניות "שגרירי מפתח הל"ב" ו"שגרירי יזמות בקהילה" מתמקדות בקידום מעורבות 

וניינים לפתח חברתית של ילדים בחינוך היסודי. התוכניות מיועדות לבתי הספר שמע

 ולהעמיק את התהליכים הנדרשים לקידום יוזמות חברתיות של ילדים בביה"ס ובקהילה.

 הצטרפו למאות בתי הספר שכבר נרשמו והבטיחו את מקומכם בתשע"ט.

 הרישום מתבצע אצל המנחה המחוזית לחינוך חברתי ערכי עד סוף ספטמבר.

 לאחר מועד זה, לא ניתן להצטרף לתוכנית.

 מקצועות הליבה תפמ"ר בארבעחוזרי מ .6

כמדי שנה מפרסמת המזכירות הפדגוגית חוזרי מפמ"ר בתחומי הדעת השונים. לפניכם קישורים 

 לחוזרים ובהם הדגשים בכל אחד מתחומי הדעת המרכזיים בחינוך היסודי:

 חוזר מפמ"ר אנגלית:

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/BulletinJuly2018.pdf 

 :חוזר מפמ"ר מתמטיקה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/Pin

atHamafmar/HozreyMafmar.htm 

 חוזר מפמ"ר שפה:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Lesh

oni/mafmar/hozer.htm 

 
 חוזר מפמ"ר מדעים:

ov.il/files/yesodi/alon/alon33/mada.docxhttp://meyda.education.g 
 

  בתחומי הדעת מבדקים. 7

בימים אלו יגיעו לבתי הספר ערכות מבדקים בתחומי הדעת; ערכת מבדק כיתות א' בעברית 

ובערבית למעקב אחר תהליך רכישת השפה הכתובה, ומבדק כיתות ב' בעברית ובערבית יגיע 

באנגלית. אנו מבקשים לשים לב להגעת המבדקים  ABLEבהמשך השנה. כמו כן יגיע מבדק 

 ולהפנותם לאיש הצוות המתאים, כדי שיעשה בהם השימוש המקצועי הראוי. 

 הרחבת מבדק כתות ב' .8

בשנה"ל תשע"ט יורחב המבדק בהבנת הנקרא לתלמידי כיתות ב' ויכיל הערכה של היבטי הכתיבה 

הבית ספרים והמורים במסגרות  לתלמידי כיתות ב'. לשם הטמעת הכלי יוכשרו המדריכים

 ההשתלמות בפסג"ות.

 מעורבים חברתית ומשתפים בגלריה הווירטואלית הארצית למעורבות חברתית .9

 ?יש לכם יוזמות ייחודיות של נתינה לחברה ולקהילה? התלמידים בבית ספרכם מעורבים חברתית

גלריית  -ינוך כעת תוכלו לשתף ולפרסם את היוזמות בגלריה הווירטואלית של משרד הח

 יוזמות.  200שבה מתפרסמות כבר קרוב ל מעורבות חברתית

 איך אפשר לפרסם באתר הארצי?

 צלמו את התלמידים יוזמים, תורמים ומשפיעים, א. 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/BulletinJuly2018.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/PinatHamafmar/HozreyMafmar.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/PinatHamafmar/HozreyMafmar.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/mafmar/hozer.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/mafmar/hozer.htm
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon33/mada.docx
http://pop.education.gov.il/meoravut-hevratit-yesody/
http://pop.education.gov.il/meoravut-hevratit-yesody/


    בקשה לפרסום בגלריית מעורבות חברתיתהיכנסו לקישור ב. 

 ואלית.העלו תמונה איכותית, תיאור קצר ונשמח לפרסם זאת בגלריה הווירט

יש להחתים את ההורים בתחילת שנת הלימודים ולוודא שהם מאשרים לפרסם את תמונות 

 . לא ניתן לפרסם תמונה ללא אישורי הורים.באתרי משרד החינוךילדיהם 

 מפתח הל"ב  –שעת חינוך  .10

ם החברתייטיפוח ההיבטים בחודשים אלול ותשרי מתמקדת תכנית "מפתח הל"ב" ב

מפתח "בשעת חינוך ערכית -החברתיתהלמידה וההתנסות  . ף והשתתפותנגזרים משיתוה ערכיים

" ובמסגרות כמו: שגרירי מפתח הל"ב, טקסים, אירועים, מפגשי חדר מורים לומד, פעילויות ב"הל

 קהילתיות מאפשרות לכל השותפים: 

לשתף במשאלות לב, בצרכים, בציפיות, במחשבות ובשאלות המתעוררים בתחילתה של שנה  -

 ה.חדש

 להעמיק את ההיכרות עם היחיד והקבוצה. -

 חומרים לרשות צוותי החינוך: 

 שעת חינוך בחודש תשרי -

 אסיפת הורים בתחילת השנה -

 מפתח הל"ב במשפחה בדגש על שיתוף והשתתפות -עלון להורים  -

 בתחילת השנה -כלים למיפוי התנהגויות בתחום החברתי ערכי  -

 
 שבוע עליות במערכת החינוך .11

 " יתקיים במערכת החינוך החל מיום ראשון, עליות זה להיותשבוע העליות "

. במהלך 19.10.2018, ועד יום שישי, י' במרחשוון התשע"ט, 14.10.2018מרחשוון התשע"ט, ה' ב

שבוע זה יילמד נושא העליות לארץ במסגרת מקצועות הלימוד השונים וכן באמצעות פעילויות 

". במוקד הלמידה יעמדו עולים זה כל הסיפורהשנה, נושא שבוע העליות הוא " חברתיות.

ומשוררים עולים שכתבו בעברית, ואף שאין זו שפת אימם, הפכה יצירתם סיפורים של סופרים 

לחלק בלתי נפרד מן התרבות הישראלית. סיפורים ושירים בנושא עולים ותהליכי ההשתלבות 

 בארץ, פרי עטם של תלמידים, מורים והורים, יהוו חלק מהפעילות בשבוע זה.

12.  

 

 

 

 

 

 

 

13.  

 
 

English Boy  

תכנית שפותחה עבור תלמידים בבתי ספר יסודיים, מיועדת לתלמידים שנה אחת לפני תחילת 
לימודי החובה באנגלית. באמצעותה נחשפים התלמידים לאנגלית דבורה ולמילים בסיסיות, כדי 

, היא תכיל עשרים 2018מינה החל מחודש אוקטובר התכנית תהיה זלחבב עליהם את האנגלית. 
 סרטונים שילוו במדריך למורה. אין צורך שמורה האנגלית יהיה בכיתה בזמן הפעלת הסרטון.

 

https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://services.education.gov.il/FormServerTemplates/EDU.MinhalHapedagogi.PreSchool.pirsum_peilut.xsn
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/Tishrey.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/147F1321-3985-4D8A-93EC-AE5F7AD1E8A2/58366/tishrei_d_horim.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/147F1321-3985-4D8A-93EC-AE5F7AD1E8A2/116448/mishpaha_tishrei.doc
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/KleyHaaracha.htm


 
 


