
 

   

 

 2019  מרץ 11  

 טתשע" אדר ב' 'ד

 42מס' 'באופן יסודי' 

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

 

למיטבם: אהבת אדם, אהבת התרבות "חינוך, זה לאפשר לבני אדם להגיע 

 נמרוד אלוניהם" יאומנות הדיאלוג שבינו

 , נקיים את כנס המנהלים/ות השנתי.ם חמישי, כ"ח אדר ב', תשע"ט, יו4.4.19בתאריך 

 

לצמיחה ומיטיבה תפיסת השונות כערך וההטרוגניות כקרקע פוריה יוקדש רובו ככולו להכנס 

 והתפתחות אקדמית, חברתית ואישית. 

מתוך הוגנות וה דרך עדשתאדם ב להתבוננות  מזמינים, את כל הקשת"לראות " ,בכנס ציגיםהמ

 .(1התכנית המלאה בסעיף פוטנציאל אישי  בהקשר חברתי ) שמכוונות ערכית למימו

האגף לחינוך יסודי עומד וימשיך לעמוד וחשיפה לתכניות ערכיות.  עוד בעלון, מידע רלוונטי

 לרשותכם בכל נושא ועניין.

 

 אתי סאסי

 מנהלת האגף לחינוך יסודי

 

 

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 



 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 "לראות את כל הקשת" –. כנס מנהלים 1

 
 נקיים את כנס המנהלים/ות השנתי. , כ"ח אדר ב', תשע"ט, יום חמישי,4.4.19בתאריך 

 , י"א אדר ב'.18.3.19ההרשמה פתוחה עד יום שני,  רשם. ימי שטרם נרשמ/ה מתבקש/ת לה

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon42/keness.pdf 

 . בחירות2

 . 21-יתקיימו הבחירות לכנסת ה 9.4.2019ביום ג', ד' ניסן תשע"ט 

 -אזרחי ישראל יתבקשו פעם נוספת לממש את אחת הזכויות הדמוקרטיות הבסיסיות ביותר 

 . הזכות לבחור

 בקישור מטה תוכלו למצוא מערכי שיעור לבתי הספר היסודיים.

-activities/Pages/knesset-and-http://edu.gov.il/mazhap/civicedu/programs
elections.aspx 

 . להכיר מקרוב את עולמה המרתק של הרשות השופטת במדינת ישראל3

פותחים לתלמידים מכל רחבי הארץ צוהר לעולמה  ,הנהלת בתי המשפטמשרד החינוך בשיתוף 

המרתק של הרשות השופטת במדינת ישראל, באמצעות התנסות ייחודית במרכזים הלימודיים 

 .בבתי המשפט

il/files/yesodi/alon/alon42/rashut.pdfhttp://meyda.education.gov. 
 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon42/rashut.png 

 
 יום צמצום בזבוז מזון. 3

יום  .המודעות לצמצום בזבוז מזון בישראל מערכת החינוך מצטרפת למגמה העולמית של העלאת

נושא זה יהווה אמצעי למניעת בזבוז מזון, לצמצום  ."אחד שיוקדש לאתגר "לא עוד בזבוז מזון

אנו פונים אליכם בבקשה להקדיש זמן, במסגרת  .אובדן מזון והצלתו בקרב קהילות בתי הספר

 .דים בנושאיום הלימודים, להעלאת המודעות ולקידום הלמידה של התלמי

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon42/mazon.pdf 

 משימת המפמ"ר "בריאות היא אחריות".. 4

  ות"."בריאות היא אחרי –משימת מפמ"ר  תפורסם 2019במרץ  17ביום ראשון, 

 מידעון שיקל עליכם בהפעלה מוצלחת של המערכת המתוקשבת.  לקראת פרסום המשימה ערכנו

 ומאתגרת.  חיובית חוויה  המערכת המתוקשבת שודרגה ואנו מקווים שנחווה 

v.il/files/yesodi/alon/alon42/mada.docxhttp://meyda.education.go 
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