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 כ"ג אלול תשע"ז

  21גיליון מספר 'באופן יסודי' 

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

ש במגזר המוסלמי את ראו בעוד כשבוע נציין במגזר היהודי את ראש השנה העברית

בחודש תשרי נבראו על פי חז"ל העולם והאדם ועל כן בבסיס התפיסה . השנה הג'רית

 .בכל רגע נתוןניצבת ההכרה כי אפשרות להתחדשות נתונה בידי כל אדם 

ואילו חודש תשרי )הראשון  חודש אלול )האחרון לחודשי השנה( מתחיל באות א'

 בחודשי השנה( מתחיל באות ת'. סיום והתחלה מתחברים לכדי שלמות. 

שנה מסתיימת ושנה נפתחת ואנו מכוונים לחשבון נפש שרק בעקבותיו אפשרית 

צמיחה משמעותית. צמיחה מתאפשרת כשיש בליבנו סליחה ותקווה להתחדשות. 

השנה החדשה  נשאל את עצמנו: במה תהיה שונה השנה החדשה מזו שקדמה לה?

עים להזדמנות אלה יקרו אם נהיה מוד .תידנוטעת תקווה ומאפשרת מבט אופטימי לע

מנו ולזולת, נכיר במשמעות מעשינו שיש בדף החדש, אם נדע לסלוח לעצ

  והשלכותיהם על הסובבים אותנו ועלינו.

האם  ומה בכיתות? האם רוח ההתחדשות והתקווה לשינוי שורה על תלמידיכם?

מתקיימות שיחות בהן מעלים התלמידים למודעות נושאים לשימור ונושאים לשיפור 

לבחור תחום אחד בו היה  יםזה הזמן בשיחות האישיות לכוון את התלמיד בחייהם?

בבניית תכנית פעולה, קביעת יעדים מדידים  , לסייע להםלהתקדם רוצה להתחדש/ 

 .והגיוניים ולצאת לדרך



 

 רחל שפירא כתבה בשירה "חלק בעולם":

  כשאפקח את העיניים

  ואגביה את ראשי

  אז אפתח חלון או שניים

  .ח החופשיתאל הרו

  אז אפתח חלון או שניים

  ואביע בקולי

  מה שיש ומה שאין לי

  .ויכול להיות שלי

 

  חלק בעולם

  חלק כחלק

  המסע עוד לא הושלם והדרך מיטלטלת

  אנשים צמאים לקשר

  אנשים זקוקים לגשר

  על הגשר הנטוי

  יש תקווה ויש סיכוי

  על הגשר הנטוי

 .יש תקווה ויש סיכוי

 וך יקרים, אנשי חינ

ְללֹוֶתיהָׁ "נוהגים לברך בערב ראש השנה:  נָׁה וְקִּ ְכֶלה שָׁ ְרכֹוֶתיהָׁ , תִּ נָׁה ּובִּ ֵחל שָׁ  ".תָׁ

 שנה טובה ומוצלחתאני מאחלת לכולנו 

 בברכה,

 אתי סאסי

מנהלת אגף א' לחינוך יסודי



 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 'קול קורא' לבתי הספר היסודיים -ספריות אנגלית .1

תכנית 'ספריות אנגלית בכיתה' תכלול הקמת ספריות אנגלית, השאלת ספרים, הדרכה 

ועידוד קריאה. באמצעות התכנית תינתן הזדמנות לכל תלמיד להיחשף לשפה וספרות 

באנגלית, להעצים את יכולת הקריאה והתבטאות בכתב ובע"פ בשפה האנגלית, ולחזק 

ספר שיעמדו בקריטריונים יקבלו חבילת את תחושת המסוגלות בקריאה באנגלית. בתי 

 ספרונים איכותיים שנבדקו ע"י צוות הפיקוח על הוראת האנגלית.

fhttp://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon19/menahel_english.pd 

 

2. M21 21-הלימוד ומרחבי הלמידה למאה ה התאמת כיתות 

 הלמידה לעידן ההתאמות בתחום החינוך מערכת בפני העומדים האתגרים נוכח

המשתנה, אנו רואים בשינוי מראה פניהם של מרחבי הלמידה במוסדות החינוך מרכיב 

 חיוני ללמידה משמעותית שאנו שואפים להנחיל לתלמידים, תוך הבאת חדשנות

 אדריכלית, פיזית ואיקונוגרפית למוסד חינוכי בראיית החינוך בהווה ובעתיד.

 דבר המנכ"ל

Kriteion_M21.pdfhttp://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon19/ 

 צוב הרשויותקריטריונים לתק

Kriteion_M21.pdfhttp://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon19/ 

 טופס בקשה לעיצוב

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon19/bakasha_M21.docx 

 ריכוז בקשות לרשות

ot_M21.xlsxhttp://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon19/rash 

 

 מסמך עבודה להטמעת תפקיד רכז ההשתלבות ואוכלוסיות מיוחדות .3

 הפעולות את ולהציג שאלות על לענות ,התפקיד הגדרת את לחדד מטרתו זה מסמך

 .הנבחר מהרכז המצופות המרכזיות     

rakz_h.pdfttp://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon19/h 
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 פיתוח מקצועי מקוון בכל תחומי הדעת  במודל "איחוד מול ייחוד" בשנת תשע"ח .4

הוא מודל מקוון לפיתוח מקצועי למורים. במסגרת המודל פותחו " ודאיחוד מול ייח"

למידה והערכה המפתחות שפה משותפת לכל  -השתלמויות המתמקדות בדרכי הוראה

 המורים במערכת החינוך ובמקביל מותאמות באופן מדויק לכל תחום דעת.

 לפרטים ולהרשמה

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon19/histalmot.pdf 

fhttp://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon19/histalmot.pd 

 

 תחרות החקר והאסטרונומיה הרביעית .5

במסגרת שיתוף הפעולה בין המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, משרד החינוך ומשרד 

מצורפת  המדע והטכנולוגיה במטרה לקדם את לימודי החלל במערכת החינוך,

להשתתף בתחרות "חקר החלל והאסטרונומיה הרביעית" שתפעל בשנת  הזמנה

 הלימודים תשע"ח .

 להלן קישור לטופס ההרשמה באתר

http://excellence.org.il/index.php?p=space 

 

 השיעור הגדול בעולם .6

את  פותחה במטרה להציג בפני ילדים בכל העולם "השיעור הגדול בעולם" תוכניתה

, וללמוד יחד על מימוש היעדים 2030ם הציב לעצמו עד לשנת היעדים הגלובליים שהאו"

השיעור המתקיים זו השנה השנייה בישראל, הוא יוזמה   בצורה ידידותית ונגישה.

   חדשנית הנתמכת על ידי מזכיר האו"ם.

  .2017בספטמבר  14-25 -השיעור הגדול יתקיים בשבוע של ה

  טופס רישום

 עי"ב, קישורים ומיד-מערכי השיעורים לכיתות א' -דף הבית 

http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/online-model.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon19/histalmot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon19/histalmot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon19/histalmot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon19/histalmot.pdf
http://excellence.org.il/index.php?p=space
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXAkpc4hCtwgvAQKIG0BdO3q-2kRcV68iTvuWQcX_UrBQ8iQ/viewform?c=0&w=1
http://edu.gov.il/special/TheWorldsLargestLesson/Pages/home-page.aspx


 

 

 2017אוקטובר  22-27שבוע עליות במערכת החינוך  .7

שבוע למידה בנושא העליות לישראל, שכותרתו "עליות זה להיות", יתקיים במערכת 

החינוך בחודש אוקטובר בשנה"ל תשע"ח. במהלך השבוע יילמד נושא העליות לארץ 

 רתיות. באופן מרוכז במסגרת מקצועות הלימוד השונים וכן באמצעות פעילויות חב

 70השנה יקושר שבוע העליות לנושא השנתי של מערכת החינוך:

 שנות עלייה. 70 -שנה לעצמאות מדינת ישראל 

aliot.pdfhttp://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon19/ 

 

 הלימודים בתנ"ך לחינוך היסודי ממלכתיתכנית  .8

 לתכנית הלימודים 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon19/aliot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon19/aliot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/Yesodi30-70.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/Yesodi30-70.pdf

