
 

   

 

 2019  ינואר  01  

 טתשע" טבת כ"ד

 39מס' 'באופן יסודי' 

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

: אם הוא רואה שריפה, עליו לעשות למען אחרים ולא להעלים עיןאדם חייב "
לנסות ולכבות אותה: אם אין ברשותו דלי מים, הוא יכול להשתמש בכוס: אם אין 

 עמוס עוז   , יש לו כפית, לכל אחד יש כפית"לו כוס

 
שאומרים  ת ישראל וישמדינמגדולי הסופרים של הלך לעולמו אחד  ,תשע"ט ביום שישי, כ' טבת

 אחד מגדולי הסופרים בעולם כולו.

 . כאיש מילה, דעה וספר עולם,בארץ וב יה קונצנזוסוה זכה להערכה רבה ,בחייו

 תבאמצעו ולחבר עולמות שונים של תרבות ומקוםקצוות תבל  אחדהצליח ל ,כבחייו ,במותו
והסיפורים מתקבצים לספר שיוצא מן  ת יחדיו לכדי סיפורושחובר כתובותה אל המיליםאהבה 

 זמן ומקום. ללא תלות של והוא של כולם ושל האחד הכותב והופך לנחלת הכלל

"המבחן של להצליח הוא לא מספר העותקים שנמכר, אלא הקורא הבודד שקורא לבד ושקוע 
 עמוס עוז     אותו". בבספר ולא יכול לעזו

 

שלוחה אליכם/ן ברכתי והערכתי לשליחותכם/ן  השנה האזרחית החדשה עם תחילתה של
לעשות  שיראה, ירגיש ויתחייבאת האדם ביחד צמיח המשיך להחינוכית, ערכית, פדגוגית בה נ

  ....למען אחרים ולעולם לא להעלים עין.

האגף לחינוך יסודי עומד וימשיך לעמוד לרשותכם בכל נושא חה בכם. ני מחזקת את ידיכם ובטוא

 ועניין.

  

 בברכת המשך עשייה חינוכית פוריה

 אתי סאסי

 מנהלת האגף לחינוך יסודי

 

 

 דינת ישראלמ

 רד החינוךמש 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 



 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

 כרזותמיזם  –ספריית פיג'מה  .1

 

לספריית  "שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות" ולכבוד שנת העשור הנושא השנתימ כחלק

   נולד מיזם הכרזות "הסיפור שלי, הסיפור של כולנו". פיג'מה

המאפשרים שיח על אודות זהות ותחושת שייכות, חיבור מטרת המיזם היא קריאה של ספרים 

למסורת ולמורשת, ועיסוק במגוון ערכים חברתיים וקהילתיים. שיא היוזמה הוא הכנת כרזות 

רשימת ספרים  שמבטאות את ההנאה שבקריאת ספרים וסיפורים. באתר ספריית פיג'מה קיימת

תקציר ומגוון של הצעות לפעילויות בחיק יש . לכל ספר העוסקים בנושאי אחדות וייחודיות

של רעיונות, כלים ומקורות השראה לצורך יצירת  המשפחה, ובכיתות. בנוסף, קיימים באתר מגוון

 הכרזות.

 ן חוברות "פסיפס ישראלי":לרשותכם/

 חוברת סקירת ספרות רחבה ומעמיקה 

 .מדריך יישומי הכולל סדנאות ומערכי שיעור לחדרי מורים/ות ותלמידים 

 להלן הקישורים:

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alo38/psifas1.docx 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon38/psifas2.doc 

 ות החינוך בחודשים ינואר ופברוארמועדים שיש לציין במוסד .2

 המועדים הם:

 שבוע מערכת החינוך נגד פגיעה מינית המתקיים בחודש ינואר מידי שנה 

  לגלישה בטוחה המתקיים בחודש פברואר מידי שנההשבוע הלאומי 

  בחודש פברואר -שבוע המשפחה 

 ישלחו בהמשך. קישור וחומרים לכל אחד מהנושאים

.il/files/yesodi/alon/alon39/mail.pdfhttp://meyda.education.gov 

 

 ישראלית –פדגוגיות בתרבות יהודית יוזמות  –תכניות יוזמו"פ  .3

לבתי הספר  ישראלית–יוזמות פדגוגיות בתרבות יהודית  -יוזמו"פ  תכנית ב' של נפתח מחזור

 .יהודיים-הממלכתיים

http://www.pjisrael.org/
http://www.pjisrael.org/
http://www.pjisrael.org/book-search/?book-subject=individual-and-community
http://www.pjisrael.org/book-search/?book-subject=individual-and-community
http://www.pjisrael.org/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8/
http://www.pjisrael.org/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8/
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alo38/psifas1.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon38/psifas2.doc
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon39/mail.pdf


מוזמנים להציע יוזמות בית ספריות בהתאם  צמאי חדשנות חינוכית ומחויבות למקצוע בתי ספר

 לקריטריונים. היוזמות הנבחרות יזכו לסבסוד של עד

 .ש"ח 25,000

 . כאן נמצאים פרטים נוספים והקול הקורא

 " נר יש שם לכל" .4

. ולגבורה לשואה כרוןיהז ביום נספה של לזכרו זיכרון נר הדלקת של מסורת שמטרתו יצירת מיזם

 מתוך,  והמשפחה הספר בית במסגרת ספההנ מאחורי הסיפור  עם אישי חיבור ליצור המטרה

 .   השואה זיכרון  את  לדור מדור להעביר מחויבות

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon39/ner.pdf 

 

 ישראליתתקווה  –הנשיא לבתי ספר אות  –קול קורא  .5

 , ג' בשבט תשע"ט.9.1.2019-הארכנו את מועד הגשת האות עד ללבקשת חלק מבתי הספר 

 .כמובן שחל על כל בתי הספר

https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B_H9omdxIpdOcXR1WGF

&revid=0B_H9omdxIpdOV2xrd0RBN2Z6cHpaRWZMTXFoSWpvQqVU1ySms

WFBRUR3PQ 

 

  י בריאותממקדבתי ספר לתכנית של קריאה לבתי ספר אשר טרם הצטרפו  .6

הגדירו יעד בו כל בתי הספר היסודיים יפעלו כמקדמי משרד החינוך בשיתוף עם משרד הבריאות 

 .2020בריאות עד שנת 

 להלן מכתב ובו מידע, הנחיות וקישורים רלוונטיים להצטרפות

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon39/briut.docx 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.tarbuty.org.il/page/9118/1
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon39/ner.pdf
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B_H9omdxIpdOcXR1WGFqVU1ySms&revid=0B_H9omdxIpdOV2xrd0RBN2Z6cHpaRWZMTXFoSWpvQWFBRUR3PQ
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B_H9omdxIpdOcXR1WGFqVU1ySms&revid=0B_H9omdxIpdOV2xrd0RBN2Z6cHpaRWZMTXFoSWpvQWFBRUR3PQ
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B_H9omdxIpdOcXR1WGFqVU1ySms&revid=0B_H9omdxIpdOV2xrd0RBN2Z6cHpaRWZMTXFoSWpvQWFBRUR3PQ
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon39/briut.docx

