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 דבר מנהלת האגף לחינוך יסודי

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

והתקווה. מה מעט נחוץ כדי שהחיים יהיו מאושרים, והכל נמצא בנו, ובאופן  חיוך"האופטימיות, ה

 (מרקוס אורליוס) המחשבה שלנו"

כפי שכתוב: "ושמחת  חג סוכות הוא המועד היחיד בו אנו מצווים שלוש פעמים להיות שרויים בשמחה.

אך העצב עוצר   בחגך והיית אך שמח", השמחה והעצב בחייו של אדם אמנם חוברים להם יחדיו,

לעשות את השמחה בחייו ולשמרה בלבו גם בימים  והשמחה ממריצה ומעוררת, צריך אדם, ומכביד

 . ם". עבדו מתוך שמחה, והרבו לחייךאמר שלמה המלך "לב שמח מאיר פני קשים.

אחד היעדים המרכזיים שיש בו כדי לתרום מערכת החינוך הציבה את טיפוח המעורבות החברתית כ

מחקרים מצביעים על כך,  בתכנית האסטרטגית(.  5רכית )יעד להתפתחות אישית ולמצוינות ע

שהמעורבות החברתית מגבירה את תחושת העצמאות והשליטה ומעצימה את הביטחון 

, את הדימוי מעורבות והתנדבות מניעות שאיפות להשכלה גבוהה, ומשפרות את ההישגים העצמי.

 העצמי והמוטיבציה. 

כמו כן, משפיע החינוך למעורבות חברתית בגיל צעיר על התנדבות בעתיד ועל יחסם של ילדים ושל 

 נוער לחברה ולקהילה גם בבגרותם. בני

ויות מהווה כר פורה לחיזוק מעורבות התלמידים, מתן הזדמנחינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח ה

ות ורלוונטיות לעולמם של הילדים. בעלון זה מפורסם מכתבו של מנהל אגף זה"ב, ליוזמות יצירתי

  גישות ואורח חיים בטוח ובו חובת הוראת הנושא בבתי הספר היסודיים.נ

 

 

 ,חג שמח

 אתי סאסי 

 מנהלת האגף לחינוך יסודי
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 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

 יעיםשגרירי יזמות: ילדים מעורבים חברתית ומשפ .1

יש לכם חלום בתחום החברתי? שואפים לקדם יוזמות של תלמידים? חשוב לכם לאפשר להם 

 להיות מעורבים להשפיע באמצעות מיזם חברתי ייחודי? 

 הצטרפו לתכנית ארצית המאפשרת לתלמידים בבית ספרכם לחלום, ליזום ולממש.

הצוות החינוכי, ומתנסים  במסגרת התכנית תלמידים מובילים תהליך יזמי בבית הספר, בליווי

 בתכנון, בביצוע ובהערכת המיזם.

 :תלמידיםהתכנית מאפשרת ל

 ואחריות חברתית לגלות אכפתיות, מעורבות

  בכיתה, בבית הספר ובקהילהלתת מענה לצורך חברתי 

 במיומנויות מגוונות )חשיבה יצירתית, תכנון, קבלת החלטות, עבודת צוות ועוד( להתנסות 

 ציגו בקהילהליצור מיזם ולה 

 הירשמו בקישור לקבלת פרטים נוספים ולפגישה עם נציג מטעמנו.

 שגרירי יזמות: קישור לרישום

 מעורבים חברתית? יש לכם יוזמות ייחודיות? צלמו ושלחו אלינו .2

 אנו נערכים לפרסם יוזמות של מעורבות חברתית של תלמידים באתר ייעודי של משרה"ח.

 באתר יוצגו תמונות וסרטונים שלכם המתעדים יוזמות של תלמידים.

 ortal_livne@walla.com את התמונות והסרטונים )באיכות טובה( שלחו לדוא"ל

 ת שם בית הספר, היישוב, המגזר ותארו בקצרה את היוזמה.ציינו א

לתשומת לבכם, יש לקבל את אישורי ההורים של התלמידים המצולמים, לטובת פרסום באתר 

 משרה"ח.

 

חובת הוראת תכניות לבטיחות בדרכים "ללמוד תנועה ו"עצמאים בשטח" בשנה"ל  .3

 התשע"ח

ות ואורח חיים בטוח משימה לאומית מערכת החינוך בישראל רואה בחינוך לזה"ב, נגיש

שמטרתה שמירה על חיי אדם, מניעת תאונות בכלל ותאונות דרכים בפרט וחינוך להתנהגות 

 .בטיחותית וסבלנית המכבדת את בני האדם ואת חוקי המדינה

 זה"ב בבתי הספר היסודיים: לפרטים אודות חובת הוראת

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon22/zahav.docx 
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http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon22/zahav.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon22/zahav.docx


 

 

  "החורש יערות שיקום"הצטרפות לפרויקט 'קול קורא' ל .4

מקדם את נטיעתם של עצים רכים באזורים שנפגעו משריפות  "החורש יערות שיקום"הפרויקט 

 בה.  אחריות לסביומקדם מעורבות חברתית ו

 מנהלי בתי הספר או מנהלי החוות החקלאיות המעוניינים להצטרף ימלאו את טופס הרישום

 http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon22/shikum.docxבקובץ המצורף 

 לישראל ON7עולם .5

  ON 70.  עולם  -בעיצוב מיוחד רסהגיON לישראל, פותחה למיזם עולם 70-לקראת שנת ה

וער באמצעות המקורי מנגיש מידע חדשותי בנושאי גיאוגרפיה וסביבה  לבני נ ONמיזם עולם

אפ. ההודעות מזמנות שימושים פדגוגיים שונים: דיון בפתיחת יום וואטצ' –הרשת החברתית 

 מודים / שיעור, מטלות הערכה, העשרה, הרחבת אופקים ועוד.לי

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon22/olam.pdf 

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon22/shikum.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon22/olam.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon22/olam.pdf

