
 

   

 

 2019  ספטמבר 26  

 טתשע" לולא כ"ו

 47מס' 'באופן יסודי' 

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

 כמו חצב להתבצר"
 במעבה האדמה
 ולחכות לסיומה

 של העונה הכי חמה
 ואחר כך להתמר
 וכעמוד עשן לבן

 שמועה טובה להעביר
 שהחגים כבר באוויר

 
 להתגשם וכמו ענן

 מעל חלקת שדה ריקה
 ולהביא לרגבים

 ..."  נעמי שמראת הבשורה הירוקה

 

שתביא עימה בשורה  ברכתי לשנה טובה חה אליכםעלינו לטובה שלוהבאה בפרוש השנה החדשה 

 אחדות ואחווה כפרטים וכחברה., של ערבות הדדית

נצמיח את דור העתיד  בעשייתכם החינוכית, ערכית, למען אני מחזקת את ידיכם ובטוחה בכם,

 .21 –לחברה טובה יותר, ראויה יותר ומתאימה יותר למאפייני המאה ה 

האגף לחינוך יסודי עומד וימשיך  , אפקטיבית ומשמעותית.איכותיתמאחלת לכם שנה של עשייה 

 לעמוד לרשותכם בכל נושא ועניין.

  

 ,ת שנה טובה וברוכהבברכ

 אתי סאסי

 מנהלת האגף לחינוך יסודי

 

 

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 



 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

 :הכלה והשתלבות חברתית ערכית .1
 

 בביה"ס היסודי לומדים תלמידים השונים זה מזה במגוון היבטים: 

 בצרכים, ביכולות, בכישורים, בתכונות, בדעות, במראה ובתרבות. 

משאלת לב: להרגיש שייך, לדעת ש'רואים אותו', להרגיש בטוח ולבטא את לכל אחד מהם יש 

 עצמו בחברה.

הן ערך ראשון במעלה, ואתגר  -בקבוצה, בכיתה ובביה"ס  םהכלת כלל התלמידים וההשתלבות

 חשוב שמונח לפתחם של צוותי החינוך. 

יועדת לרכז הערכה המצורפת להודעה זו עוסקת בהכלה ובהשתלבות החברתית ערכית והיא מ

  החברתי ערכי ולמחנכים.

 תי החינוך בבניית תוכנית הפעילותהערכה מציגה את התפיסה והעקרונות שינחו את צוו

 החברתית ערכית וביישומה. 

לצד זה תמצאו בערכה מידע, סדנאות, הצעות ללמידה ולהתנסות חברתית ערכית בשיעורי חינוך 

 ובמעורבות החברתית.

Nst3_MrXaqNBNp-Rh-https://drive.google.com/open?id=1vuW_FOOn0BXOiF 

 

 מצעד הספרים תש"ף: .2

לעידוד הקריאה לתלמידי בתי הספר. אנו מזמינים אתכם להצטרף לתכנית "מצעד הספרים" 

  י"ב קוראים ספרים מתוך רשימה מוצעת וספרים-א'מצעד הספרים" תלמידים מכיתות "ב

צוותי זמת ומשתתפים בפעילויות סביב הקריאה הנערכות ביהם  .וספים לפי בחירתם האישיתנ

 הספר ובוחרים  בהצבעה את הספר האהוב עליהם ביותר.-בבתי מורים וספרנים

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon47/books.doc 

 מאגר ממלאי/ות מקום: .3

המאגר מהווה כלי ניהולי יעיל ונוח לגיוס ממלאי מקום על רקע היעדרות צפויה/לא צפויה קצרת 

כל שניתן, שגרת טווח של עובדי הוראה במוסד החינוכי לפרק זמן קצר (שעות/ימים). ויבטיח, כ

 .לימודים בבית הספר ללא שיבושים מיוחדים

macom.pdf-http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon47/miluy 

 

  ם ומצטיינים בשנה"ל התש"ףמבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחונני .4

  
לעקוב באופן קבוע אחר המידע   יש בלבד. מקוונים באמצעים התקשורת עם בתי הספר מתקיימת

במהלך חודש ספטמבר.  דע בפורטל מוסדות חינוךדף המיוההנחיות בנוגע למבחן שיפורסמו ב

https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/mivhan_sinon_mehunanim_vemiztainim.as

px  

דף המידע מחוזר המנכ"ל, המידעון עם נוסחי המכתבים להורים והמכתב למנהל להוריד את   יש

 ולשלבם בלוח הזמנים ובתכנון הפעילות בבית הספר.  בפורטל מוסדות חינוך

https://drive.google.com/open?id=1vuW_FOOn0BXOiF-Rh-Nst3_MrXaqNBNp
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יל את כל הפרטים והנהלים הנחוצים לביצוע התהליך, החל משלב ההיערכות לבחינה מכ המידעון

  ועד לשלב הדיווח על התוצאות וכן את נוסח המכתבים להורים. 

 aa.aspx?siduri=148https://apps.education.gov.il/Mankal/Hod 

 

 התכנית הרב גילית .5

 התוכנית הרב גילית אוגדו ועלו לפורטל עובדי הוראה. 

   פורטל עובדי הוראה -תוכנית רב גילית להלן קישור לאתר: 

 :יסודי ,אגף מורשת –חוזרי מפמ"ר  .6

 קישור תחום דעת+קישור

מורשת ודת 

 אסלאם

het/Islamhttp://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafMores

_HozerMafmar2020.pdf 

_http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/Crist מורשת ודת נוצרית

r2020_1.pdfHozerMafma 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafMoreshet/Druze מורשת דרוזית

HozerMafmar2020.1.pdf 

ב"ע תלמוד ותוש

בחינוך הממלכתי 

 דתי

mmd/Pages/hozrim.aspx-toshba-https://edu.gov.il/mazhap/Talmud 

תנ"ך בחינוך 

 הממלכתי

-https://edu.929.org.il/wp

-content/uploads/2019/07/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8

%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf-%D7%9E%D7%A4%D7%9E%D7%A8 

תנ"ך בחינוך 

 הממלכתי דתי

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanachmmd/HozerM

afmar2020.pdf 

חוזר מפמ"ר 

-תרבות יהודית

 ישראלית

dagogit/tarbutisraelmoreshethttp://meyda.education.gov.il/files/mazkirut_pe

/hozermafmar082019.pdf 
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