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 היערכות לפתיחת שנת הלימודים 19גיליון מספר 'באופן יסודי' 

 דבר מנהלת האגף לחינוך יסודי

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

 לימים זורע חיטים,  הדואג"                   

 הדואג לשנים נוטע עצים,                   

 )יאנוש קורצ'אק( הדואג לדורות מחנך אנשים"                   

 

הימים שלפני פתיחת שנת הלימודים  בימים אלה אנו נמצאים בשלהי החופש הגדול.

חה תיערכות, עשיה מאומצת למען פיהינם ימים של עשיה קדחתנית של הכנה וה

 ימים של תקווה לשנה מוצלחת ומשמעותית.תקינה ומבטיחה של השנה, 

 "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת", כתבו חז"ל במסכת עבודה זרה: 

ערכות, ימשמע, קשה אמנם עבודת ההכנה וההתארגנות, אך תכנון מוקפד בשלבי הה

ל וישמשו יהווה את הגמוות ובניית בסיס איתן להמשך חשובים ביותר, יסודההנחת 

  אותנו לאורך השנה כולה.

במידע רלוונטי, על מנת לשמור עמכם על קשר, תשלח אליכם אגרת  על מנת לעדכן 

 בתחילת ובאמצע כל חודש.  -מידע פעמיים בחודש 

 מקווה שהמידע המתפרסם יסייע וישמש אתכם בעבודתכם.

 

 בהערכה רבה

 אתי סאסי

 מנהלת אגף א'     

 לחינוך יסודי



 דכונים מהאגף לחינוך יסודימידע וע

 מכתב למחנכות כיתות א' לקראת פתיחת שנת הלימודים .1

תקופה שמרבים לדבר עליה בהתרגשות, להתייחס אליה כאל קפיצת  כיתה א' היא

הילד. תפקידה של מחנכת כיתה א'  מדרגה ולראות בה אחד מהשינויים המהותיים בחיי

   התלמיד בביה"ס הינו מרכזי ומשמעותי מאוד בתהליך הקליטה של

 מצ"ב מכתב למחנכות כיתה א'

.http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon18/kita_a.docx 

 

 עלון בנושא ביטחון, בטיחות ושעת חירום .2

ומיטבי לפתיחת שנת הלימודים בהיבט הביטחון  עימקצו לצורך היערכות באופן

טבלת עזר למנהל להכנה והיערכות והבטיחות לשעת חירום ראו בעלון המצ"ב את 

 (3לקראת פתיחת שנה"ל )עמוד 

  n.gov.il/files/yesodi/alon/alon18/bithon.pdfhttp://meyda.educatioלקריאת העלון:

 

 כלים להיערכות לפתיחת שנה מאגף שפ"י .3

ובו כלים ומפתחות עלון לימי היערכות בתשע"ח לקראת ההיערכות פרסמנו בשפ"ינט 

בעלון זה תוכלו למצוא   לימי הערכות, לפתיחת שנת הלימודים ולריענון ידע ונהלים.

 /שנה לפתיחת “חיים כישורי”הצעות לעבודה במסגרת ימי ההיערכות בנושאים הבאים: 

תקנון / מוטיבציה ללמידה/  מגבשים - מיטבי וגיבוש / אקלים היכרות “להתחיל מחדש”

אתם מוזמנים להיעזר ביועצות החינוכיות  גלישה בטוחה / שותפות חינוכית עם הורים.

 ובפסיכולוגים החינוכיים לשם תכנון והנחיית מפגשי ההיערכות. 

 עלון היערכות פתיחת שנה שפ"י לקריאת העלון:

 רונים חברתיים להארכת יום הלימודיםצה –תכנית 'ניצנים'  .4

להרחיב את התכנית לסבסוד  21.05.2017מיום   2659 בהתאם להחלטת הממשלה  

מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר 

המתוקצבים על ידי משרד החינוך )בחינוך הרשמי,  המוכר שאינו רשמי  והחינוך 

 תוכנית "ניצנים".  תופעל בשנה"ל תשע"ח  המיוחד(, 

  http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon18/nitzanim.pdfלפרטים נוספים:

 :תקצוב רשויות מקומיות בשנה"ל תשע"חקריטריונים ל

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon18/nitzanim_kriterion.pdf 

 קישור למצגת בנושא

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon18/nitanim_pp.pdf 
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 הארכת מועד ההרשמה -לתקווה ישראלית בחינוך הגשת מועמדות ל'אות הנשיא' .5

yda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon18/nashi.pdfhttp://me 

 

 לתרבות יהודית ישראלית בחינוך הממלכתילתנ"ך ו'קול קורא' למורים  .6

 ישראלית במערכת החינוך הממלכתית -לקידום המקצוע תנ"ך והמקצוע תרבות יהודית

שמו למסלולי ט(, מציע משרד החינוך מלגות למורים מכלל תחומי הדעת, שייר-)כיתות א

 הכשרה ייעודיים.

 http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon18/MA.docלפרטים נוספים: 
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