
 

   

 

 2019  ינואר  20  

 טתשע" שבט "די

 40מס' 'באופן יסודי' 

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

 "כי האדם עץ השדה...." )דברים כ' י"ט(

חג זה הינו הזדמנות לשיח ביום שני, ט"ו בשבט, נציין את ראש השנה לאילנות. 

קשר של נתינה הדדית והבנת התלות שבין האדם  ,אודות הקשר של האדם והאדמה 

 והטבע.

קור ערכי חינוכי להגברת המודעות, המחויבות לאורך כל השנה ובתקופה זו נפנה זר

חלק ממערכת אקולוגית הטבע כהפעילות החינוכית לחשיבות השמירה וההגנה על ו

 סגורה.

ר ִפְריֹו" ִיֵתן ְבִעתֹו ְוָעֵלהּו לֹא ִיבֹול ְוֹכל  ְוָהָיה ְכֵעץ ָשתּול ַעל ַפְלֵגי ָמִים ֲאשֶׁ
ה ַיְצִליחַ  ר ַיֲעשֶׁ  )תהילים א' ג'(  "ֲאשֶׁ

 

האגף לחינוך יסודי חה בכם. ני מחזקת את ידיכם ובטואעם סיומה של מחצית שנת הלימודים 

 עומד וימשיך לעמוד לרשותכם בכל נושא ועניין.

 

 

 אתי סאסי

 מנהלת האגף לחינוך יסודי

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 יסודי אגף א' לחינוך

 



 

 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 .הנחיות לניצול התקציב השקלי למנהלי בתי הספר היסודי .1

ת מנעד המענים בבתי במסגרת החלת תיקון חוק החינוך המיוחד, מבקש משרד החינוך להרחיב א

הספר, שאינם מוסדות לחינוך מיוחד, לקידום ההכלה וההשתלבות של תלמידים שוני צרכים 

יקבלו כלל בתי הספר היסודיים הרשמיים סל  החל משנת תשע"טותלמידים מאתגרים. לפיכך, 

 שקלי שיסייע בהכלת תלמידים ושילובם. 

לבית ספרכם באמצעות הרשויות בימים הקרובים תקבלו את התקציב השקלי הייעודי 

 המקומיות.

לאור האמור, מצ"ב הנחיות לשימוש בסל השקלי, המאפשר מתן מענים הולמים להכלה ושילוב 

 .תלמידים

lon40/tzktziv.pdfhttp://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/a 

 תלקיט השתלבות .2

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon40/rakaz.pdf 

  22.1.19וירטואלי בנושא הכלה והשתלבות שיתקיים בוכנס  .3

 קישור לרישום:

  -Subsidies/Pages/integration-http://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/special

conference2019.aspx 

 משימת מפמ"ר .4

המדעית  להערכת מידת האוריינות מתוקשבת השנה בדומה לשנה שעברה, תתקיים משימה

. אנו רואים חשיבות רבה להשתתפות בביצוע משימת מפמ"ר(כיתות ה' ) והטכנולוגית של תלמידי

 המשימה.

למשך מספר שבועות, לכל   2019במרס, 17ביום ראשון, י' באדר ב', תשע"ט,  המשימה תתפרסם

 בתי הספר מתבקשים להירשם מראש בגיליון הרשמה לפי מועדים .מחוז יקבע מועד הביצוע

  ושעות.

 http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon40/mafmar.doc 

  ו' –תלמידי ג'  –תחרות כתיבה ארצית לשנת תשע"ט  .5

בימים אלה נפתחה 'תחרות הכתיבה הארצית' לשנת תשע"ט בין תלמידי בתי ספר יסודיים, כיתות 

במסגרת "אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל"  15-ו', תחרות המתקיימת זו השנה ה-ג'

 בהנהלתה של הסופרת והמשוררת ריקה ברקוביץ'.

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon40/tzktziv.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon40/rakaz.pdf
http://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/special-Subsidies/Pages/integration-conference2019.aspx
http://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/special-Subsidies/Pages/integration-conference2019.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon40/mafmar.doc


 

 ינה, יוזמנו לטקס חגיגיזוכי התחרות, כמניין שנות המד -התלמידים והתלמידות  71

 בו תוענק להם תעודת מצוינות בכתיבה.

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon40/ktiva.docx 

 שבוע החלל הישראלי: .6

החלל הישראלי בימים ראשון עד שישי בין התאריכים,  בשנת הלימודים תשע"ט יתקיים שבוע

 .2019בפברואר  1–בינואר  27  כ"ו בשבט תשע"ט, –כ"א בשבט 

שבוע החלל הישראלי מתקיים ביוזמת סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה. 

מטרתו של שבוע זה להגביר את הקשר וההזדהות של הקהל הרחב לתחום החלל ולהרחיב את 

 העניין והסקרנות של צעירים בפעילות החלל בישראל.

במסגרת שבוע החלל הישראלי מתקיימים אירועים רבים עבור קהל יעד של אנשי חינוך 

הפיקוח על הוראת מדע  -ותלמידים. אירועים אלה הם פרי שיתוף פעולה בין המזכירות הפדגוגית 

מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות  אדם וסביבה, -וטכנולוגיה, הפיקוח על הוראת הגאוגרפיה

 מידע, אגף טכנולוגיות מידע שבמשרד החינוך לבין סוכנות החלל הישראלית.

אדם וסביבה, פיזיקה, כימיה  -חלק מהאירועים מתאימים גם עבור המורים המלמדים גיאוגרפיה

 בחטיבות הביניים.  וביולוגיה

 שבוע זה.מכתב ובו מפרט האירועים המתקיימים בקישור ל מצורף 
  

 אירועים במערכת החינוך

 כנס רמון לחינוך וחלל       א

 הרצאות במסגרת אקדמיה ברשת        ב

 פעילויות לימודיות לתלמידי בית הספר היסודי, חטיבת הביניים         ג

 אירוע הגמר רמון ספייסלאב        ד

 אירועים לקהל הרחב

 פעילות במוזאוני מדע ומרכזי מדעים     א.

 תצפיות במצפים ציבוריים     ב.

events/131425-and-https://www.space.gov.il/activities 

.gov.il/files/yesodi/alon/alon40/halal.pdfhttp://meyda.education 

 רמון כנסל  מצורפת ההזמנה וסדר היום

 2019 - וחלל לחינוך 

 הנערך במסגרת שבוע החלל הישראלי

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon40/ktiva.docx
https://www.space.gov.il/activities-and-events/131425
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon40/halal.pdf


 

 מצ"ב קישור להזמנה:

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon40/ramon.pdf 

 מועדים שיש לציין במוסדות החינוך בחודשים ינואר ופברואר .7

 המועדים הם:

 שבוע מערכת החינוך נגד פגיעה מינית המתקיים בחודש ינואר מידי שנה 

 השבוע הלאומי לגלישה בטוחה המתקיים בחודש פברואר מידי שנה 

  בחודש פברואר -שבוע המשפחה 

 ישלחו בהמשך. קישור וחומרים לכל אחד מהנושאים

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon39/mail.pdf 

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon40/ramon.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon39/mail.pdf

