
 

   

 

   

 2020 יוני 24

 תש"ף תמוז 'ב

 95מס' 'באופן יסודי' 

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

 "עכשיו אין זמן לחשוב על מה שאין לך,

 עכשיו זה הזמן לחשוב על מה שאתה יכול לעשות עם מה שיש לך"

 )ארנסט המינגווי(

 

וצה לפתוח במילות תודה והוקרה על יכולתכם לייצר את ה'יש' בימים אלו של סגירת שנה אני ר

מתוך הקושי והאתגר. הוכחתם מנהיגות, יצירתיות וגמישות והשכלתם לבנות מערך למידה פעיל, 

 יצירתי ומקדם אשר חלקים רבים ממנו יישארו אתנו גם בתקופת השגרה אליה אנו מייחלים. 

 

 תוכנית "ביה"ס של החופש הגדול תש"ף"

ועל מנת לקדם מענה   , ח' בתמוז תש"ף,30.6.20סיום שנת הלימודים ביום קבות ההחלטה על בע

חינוכי איכותי ולאפשר המשך עבודה רציפה של הורי התלמידים, משרד החינוך והשלטון המקומי 

 ,  ט"ז באב תש"ף,6.8.20, ט' בתמוז תש"ף, ועד ליום 1.7.20התכנית מיום נערכים להפעלת 

 ית אחת.שתנוהל כתכנ

אנו מבקשים את עזרתכם בעידוד כלל המורים להשתתף בתוכנית. שילוב המורים בתוכנית 

 חשוב מאד והוא הגורם המשפיע ביותר על איכות התוכנית.

 , 30.6.20 -בשל השינוי במועד פתיחת התוכנית, ההרשמה לתלמידים פתוחה עד ה

 אנא עודדו את  ההורים והתלמידים להירשם בהקדם.

 

 : לעת הזו נוספים דגשים

 .אירועי סוף שנה"ל תש"ף בצל נגיף קורונה הנחיותמצ"ב קישור ל -מפגשי הסיום .1

virus/sof_shana.pdfhttps://meyda.education.gov.il/files/yesodi/corona 

 

מחצית ב' מנחה על אופן  מסמך ציונים והערכותמצ"ב בקישור ל -הערכה ומתן ציונים .2
 הערכת התלמיד בתקופה זו. 

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

 

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 

https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/coronavirus/sof_shana.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon58/teuda.pdf


מפאת תקופת  סם בתחילת חודש אפריל כמידי שנהמסמך המתנ"ה לא התפר -מתנ"המארז  .3

בימים . החירום בה אנו מצויים ובחינת השתמעויותיה למסגרות ומבני הלמידה בהמשך

בחודש אוגוסט יתבצע עדכון נוסף, בו יפורטו היבטים ו מקוצר הקרובים יתפרסם מסמך

 .נרחבים יותר לפירוט הנחיות מדיניות והיערכות לשנת תשפ"א בצל הקורונה

כבכל שנה, כל מחנכת כיתה תכין תמונת מצב  -העברת מידע בעת חילופי מחנכת כיתה .4

פירוט אישי  כיתתי  והן-כיתתית עדכנית לסוף שנת הלימודים. מומלץ לכלול הן מידע כללי

על כל תלמיד. בשנה זו בשונה משנים אחרות, מומלץ להתייחס ליכולות שגילו הילדים בעת 

 הלמידה מרחוק

 .המערכת לבחירת נושאי ההדרכה לשנה"ל תשפ"א, עדיין פתוחה -מודל ההדרכה .5

ההדרכה היא משאב מרכזי ואנו רואים חשיבות רבה באוטונומיה של המנהלים, לבחור את 

 .רכה בהתאם לצרכי בית הספר ויעדיונושאי ההד

מומלץ כי מנהל ביה"ס יקיים לקראת סיום השנה,   -שיחות אישיות של המנהל עם מוריו .6

מפגשים אישיים עם המורים, לטובת רווחתם הנפשית,  וייתן מקום להתייחסות מיוחדת 

 אודות התפקוד הרגשי והפדגוגי בעת החירום.

 ץ אחר""קי –אגרת שפ"י קישור ל.ן לרשותכם .7

עלון הקיץ של השפ"י מציע שיעורי כישורי חיים לבתי הספר היסודיים בנושא פנאי 

 .והתנהגויות סיכון, זמן מסכים וחשיפה לתכנים שאינם תואמי גיל בעת התנהלות ברשת

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Kaitz_2020/Alon_Kaitz_Lehafaza.pd
f 

 

 

 בברכת סגירת שנה מוצלחת

 ובריאות טובה לכולם

 

 תי סאסיא

 לחינוך יסודימנהלת האגף 

 

  

 

 

 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Kaitz_2020/Alon_Kaitz_Lehafaza.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Kaitz_2020/Alon_Kaitz_Lehafaza.pdf

