
 

   

 

 2019  מאי 12 

 טתשע" אייר 'ז

 34מס' 'באופן יסודי' 

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

 
  ת, המעברים החדים בין עצב ושמחה. הישראלי הוויההתמצית  מספרים אתשחלפו הימים 

, שעה שעה, כפרטים העצב הקשה מנשוא שמביא איתו השכול והוא שזור בנימי נפשנו יום יום
שיא בדמות  שמביאה עימה אירועי מבורכתההשקטה ו שמחת שגרת היומיום אל מול וכחברה

 .ואירועים בינלאומיים , מועדיםחגים

 

 לשגרה מבורכת. ן, אחדות ותקווה משותפתוביטחושל שקט  ימים כולנומאחלת ל

 .האגף לחינוך יסודי עומד וימשיך לעמוד לרשותכם בכל נושא ועניין

  

 תבברכ

 אתי סאסי

 מנהלת האגף לחינוך יסודי

 

 

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 



 ם מהאגף לחינוך יסודימידע ועדכוני

 
 

 הקצאת שעות בבתי הספר היסודיים לתלמידים דוברי אנגלית לשנה"ל תש"פ .1

על פי החלטת מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב ,הוקצה סל שעות להוראת אנגלית 

 ספר יסודיים בלבד.-לתלמידים דוברי אנגלית לשנה"ל תש"פ בבתי

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon43/english.docx 

 בוץ סטודנטים בבתיה"ס לשנת תש"פיהערכות לש -תכנית סחל"ב  .2

תכנית סחל"ב )סטודנטים חוברים לבתי ספר( הינה תוכנית תוספתית שנועדה לקידום 

 ום פערים לימודיים וחברתיים. תלמידים ולצמצ

ומופעלת באמצעות  הפועלים במסגרת יום חינוך ארוךהתוכנית מיועדת לבתי ספר 

 סטודנטים. התוכנית מעוגנת בחוק "עידוד מעורבות סטודנטים ביוח"א".

 הסטודנטים בתוכנית פועלים עם תלמידים במסגרת הכיתתית.  

 ב להשתתף במפגש הערכות לתוכנית בתחילת השנה.מנהל המתקבל  לתוכנית מחוי

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon43/sachlav.docx 

 2019במאי  17 – 12יב' התשע"ט,  –, ז' השבוע הבינלאומי לבטיחות ילדים .3

מדי שנה אנו מציינים את השבוע הבינלאומי לבטיחות ילדים במערכת החינוך במטרה לפעול 
 לצמצום מספר הילדים הנפגעים מדי שנה. 

-12הוחלט למקד את הפעילות בשבוע הבינלאומי לבטיחות ילדים שיחול בין המועדים  השנה
 .א לאורך כל שנת הלימודיםכשיא לפעילויות השונות ולעשייה בנושבמאי, במרחבי הפנאי,  17

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon42/betichut.docx 

 
 . מינוי רכז חברתי ערכי בעל תעודת רכז בשנה"ל תש"פ4
  

, החל משנה"ל תש"פ, יאושרו לגמול 18.04.17שנשלחה למנהלים בתאריך  בהמשך להודעה
 ריכוז חברתי רק מורים בעלי תעודת רכז.

)או רכזים שמשתלמים לקראת קבלת תעודה(. תעודת הרכז מוענקת על ידי האגף לחינוך 
ש"ש ועמדו בדרישות  90בהיקף של  המוכרים יסודי לרכזים שסיימו את לימודי התעודה

 פרטים נוספים במסמך המצורף. הקורס.
 

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

 

 קול קורא לקבלת אישור מסגרות תוספתיות להתמחות בהוראה לשנה"ל תש"פ .5

  - בשנה הבאה במסגרת שעות תוספתיות להעסיק מתמחים בתי ספר המבקשים

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon43/english.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon43/sachlav.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon42/betichut.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon42/rakaz.pdf


זו תתאפשר ותוכר להתמחות אך ורק אם הרשות / העמותה תגיש בקשה ותענה  העסקה

 לקול קורא המצורף בזאת.

אגף ההתמחות והכניסה להוראה יחד עם אגף בכיר כח אדם בהוראה יבחנו את הבקשות ורק 

 המסגרות שיאושרו יוכלו להעסיק מתמחים בשנה הבאה

  חשוב לשים לב !

 .מורה חדש שיועסק על ידה לא תוכר לו שנה זו להתמחות -מסגרת שלא תאושר 

 ביוני. 14עד ה את הבקשות להעסקת מתמחים בשנת תש"פ ניתן להגיש 

 .בקשות ופניות לאחר מועד זה תתקבלנהלא 

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon43/kolkore.pdf 
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