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 2018 דצמבר  02

 טתשע" כסלו כ"ד

 73מס' 'באופן יסודי' 

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

"צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר ואין נרו שלו כנר חברו, ואין 

 איש שאין לו נר..." ) הרב קוק(

 וטיב האור כמסמל את הטוב המצוי בכל אחד ואחת.חג החנוכה מזמן עבורנו את העיסוק במ

שלל צבעי המוקירה את לחברה  איתןאורו הייחודי, הוא בסיס -נרו הטוב הקיים בכל אדם, ב

 שונים וייחודיים.הקשת המופצים באור נרות, 

כחברה מוארת  תוך שמירה על אורם המיוחד, בונה את איתנותנו ,שילוב שלל הנרות הייחודיים

 באחדותה.

 כפרטים וכחברה. ,טוב המאחדשיתוף בתכניות שיש בהן מן האור והעלון זה מוקדש ל

 הנכם מוזמנים/ות להתוודע אל התכניות השונות ולקחת בהן חלק.

 האגף לחינוך יסודי עומד וימשיך לעמוד לרשותכם בכל נושא ועניין.

 

 חג אורים שמח תבברכ

 

 אתי סאסי

 מנהלת האגף לחינוך יסודי

 

 

 

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 וך יסודיאגף א' לחינ

 



 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי 

 

 אות הנשיא לתקווה ישראלית בחינוך: .1

ורא לאות הנשיא לתקווה ישראלית בחינוך שיוענק לבתי ספר המקדמים חינוך לשותפות קקול 

  בין ארבעת המגזרים במערכת החינוך.

  .זו השנה השנייה שהאות פתוח גם לבתי הספר היסודיים

  שמוביל להנחיות להגשת המועמדות.בגוף הקובץ מוטמע לינק 

p://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon37/kolkore_tikva.pdfhtt 
 

בסימן "חיים ביחד מבלים  -לאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  היום הבינ .2

 :ביחד"

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon37/Equal_rights_pp.pptm 

 

Equal_rights.doc/files/yesodi/alon/alon37/http://meyda.education.gov.il 

 
 הדרכה בנושא תלמדים הסובלים מאלרגיות מסכנות חיים: .3

על מוסדות החינוך להיערך  .אלרגיה למזון היא תופעה ששכיחותה עולה בשנים האחרונות

יבטים שונים בחיי התלמיד הסובל מאלרגיה, כדי לאפשר לו לתופעה, תוך התייחסות לה

החומר שהוא רגיש אליו. כמו כן על מוסדות החינוך  -מהאלרגן  ונקייה בטוחה פיזית סביבה

 .וחברתית רגשית נאותים, תוך הכלה לימוד לאפשר לתלמיד תנאי

allergy.pdf/files/yesodi/alon/alon37/http://meyda.education.gov.il 
 

 דים:תחרות בינלאומית לציורי מפות על ידי יל -קול קורא למורים  .4

תחרות בינלאומית של ציורי מפות על ידי ילדים מתקיימת אחת לשנתיים. קול קורא לתחרות זו 

אדם -ו"גיאוגרפיה  למורים המלמדים בבתי הספר היסודיים מולדת חברה ואזרחותמופנה 

 וסביבה".

pdf.files/yesodi/alon/alon37/map/http://meyda.education.gov.il 

 

kolkore_map.pdf/files/yesodi/alon/alon37/http://meyda.education.gov.il 
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http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon37/ICA_Parent_permission_Englis

h.pdf 
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