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 תש"ף סיון י"א

 85מס' 'באופן יסודי' 

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

 מילה טובה/ יעקב גלעד

 "אפילו בשרב הכי כבד

 ידעתי שהגשם עוד ירד

 ראיתי בחלון שלי ציפור

 אפילו במשב סופה וקור.

 

 לא פעם זה קשה

 אבל לרוב מילה טובה

 מיד עושה לי טוב

 רק מילה טובה

 "או שתיים לא יותר מזה

 

 הערכתי הרבה לכלל צוותי החינוך שעושים עבודה נפלאה בבתי הספר בתנאים מורכבים בעת הזו

 בתי הספר של החופש הגדול, ציונים והערכה במחיצת ב' תש"ף  :במידעון זה תמצאו מידע על

  ויום איכות הסביבה הבינלאומי.

 תי סאסיא

 הלת האגף לחינוך יסודימנ

 

 

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 



 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

 ף"תש' ב מחצית ותעודות ציונים .1

מצ"ב בהתייחס לציונים ולתעודות  ככזו אליה להתייחס חשוב כן-ועל, ייחודית שנה היא השנה

 בנושא: מכתב מנהלת האגף לחינוך יסודי

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon58/teuda.pdf 

 

 בית ספר של הקיץ .2

התוכנית "בית הספר של החופש הגדול" תפעל השנה במתכונת מורחבת יותר, לאור התקופה 

 שבה פקד את העולם ואת מדינת ישראל נגיף הקורונה.  האחרונה,

–14.7.20, בימים ד-יתות אובבתי הספר בכתפעל בקיץ תש"ף בגני הילדים התוכנית 

חינוכי איכותי לכלל המשתתפים, להקל על הנטל ולאפשר חזרת  במטרה לקדם מענה ,6.8.20

בתוכני הפגה, העשרה ובביסוס  תלמידיםבמהלך הפעלת התוכנית יעסקו ה ההורים לעבודה.

בפעולות המשרד לצמצום פערים, לטיפוח תרבות פנאי  ףלימודי. אנו רואים בתוכנית זו נדבך נוס

 משמעותית ולחיזוק מקומו של המוסד החינוכי כעוגן בקהילה.

כמו כן הצוות , התוכנית בניהול לקחו חלק מרכזי מנהלי בתי הספרמדי שנה ובמשך כל השנים 

 מורים %90 -למעלה מנה מ התלמידים במסגרת בתי הספר של החופש הגדולאת  החינוכי שהפעיל

נחשבת מבוקשת מאוד והתוכנית  לאור הישג משמעותי זה,  ,בבית הספרבמהלך שנה"ל המלמדים 

ולשאוף לגייס מורים  ,שמור על איכות התוכניתללהמשיך וחשוב בשנה זו גם . לאיכותית ומוצלחת

  המלמדים בבית הספר לקחת חלק בתוכנית בקיץ הנוכחי.

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon58/kol_kore_hofesh.pdf 

 

 5/6/2020 -ייום איכות הסביבה העולמ .3

 (. WED= World Environment Da)  יום איכות הסביבה העולמייתקיים  5/6/2020ביום שישי 

, במטרה להגביר את המודעות לנושאים הקשורים 1974ארגון האו"ם מציין יום זה החל משנת 

 באיכות הסביבה, לקדם שינוי עמדות ולפעול למען הסביבה. 

אים סביבתיים כגון התחממות כדור הארץ, זיהום, אבדן מזון, ביום זה מתמקד הדיון במגוון נוש

ניצול משאבים, פגיעה בשטחים הפתוחים ובמגוון המינים וכן בפעילות האדם ומקומו במערכת 

 הטבעית.

 מדינות מציינות יום זה, כחלק מתנועה עולמית מאוחדת למען הסביבה. 100מעל 

 .המגוון הביולוגיהתמקדות היא בנושא בכל שנה ניתן דגש לנושא סביבתי אחר,  השנה ה

חומרים ורעיונות בנושא . פעילויות מגוונותיום איכות הסביבה העולמי הוא הזדמנות לשיח ול

 . משרד החינוךאתר הקיימות  -ושא מגוון המינים ניתן למצוא בהשמירה על הסביבה ובנ
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