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 טתשע" תשרי  כ"ד

 43מס' 'באופן יסודי' 

ים,מחלקות חינוך ועובדי הוראה יקר מנהלים, צוותי חינוך, מנהלי  

,אחרי החגים יתחדש הכל"   

  יתחדשו וישובו ימי החול

  האוויר, העפר, המטר והאש

"אתה, גם אתה תתחדשגם    

 נעמי שמר

 חגי תשרי כבר מאחורינו ואנו נכנסים לשגרה ברוכה של עבודה ולמידה. 

 : במה תהיה שונה השנה החדשה מזו שקדמה לה?זהו הזמן לשאול את עצמנו

מה נרצה לקדם ולהעלות לראש סדר העדיפויות שלנו? באיזו אבן מאבני היסוד של  

השנה החדשה נוטעת תקווה לב זה של השנה? החינוך היסודי נרצה להעמיק בש

 .ומאפשרת מבט אופטימי לעתיד

 להשקיע בשגרת היום בכל תחומי העשייה בביה"ס.זה הזמן 

שנה של עשייה ברוכהמאחלת לכולנו שנה טובה ופורייה,   

 

 אתי סאסי

מנהלת אגף א' לחינוך יסודי.



 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

 מכתב למנהלי בתי הספר -'שיר של יום' .1
 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon34/song.pdf 
 

 חוזר מנכ"ל מעודכן בנושא נציגות הורים בבית הספר ובגן הילדים .2

 נציגות הורים בבית הספר ובגן הילדים

 שבוע עליות במערכת החינוך .3

במערכת החינוך החל מיום ראשון , ה' במרחשוון  יתקיים  " עליות זה להיות" שבוע 

 .19.10.18,ועד יום שישי, י' במרחשוון התשע"ט, 14.10.18התשע"ט, 

במהלך שבוע זה יילמד נושא העליות לארץ במסגרת מקצועות הלימוד השונים וכן 

  " עולים זה כל הסיפור"באמצעות פעילויות חברתיות . השנה נושא שבוע העליות הוא 

במוקד הלמידה ילמדו סיפורים של סופרים ומשוררים עולים שכתבו בעברית, ואף שאין 

 פרד מהתרבות הישראלית.זו שפת אימם הפכה יצירתם לחלק בלתי נ

  במים החיסכון של החשיבות : לימוד" ואזרחות חברה, מולדת" .4

eographttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/G

hya/Mafmar/  

  המקומיות לרשויות הבחירות לקראת שהופקו למידה וחומרי הנחיות .5

agogit/Mate/Chhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Ped

omreyLemida/LocaElections.htm  

תכנון למידה משמעותית והוראה איכותית לתלמידים  -תל"ם בחנ"מ .6

  עם צרכים מיוחדים במוסדות החינוך

תל"ם בחנ"מ מיועד לכלל עובדי ההוראה והטיפול במערכת החינוך, השותפים לתהליך 

  וחדים, וליישומו במוסדות החינוך.התכנון והפיתוח הפדגוגי עבור תלמידים עם צרכים מי

 :לפרטים לחצו על התמונה
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