
 

   

 

 2019  יוני  5  

 טתשע" סיוון 'ב

 44מס' 'באופן יסודי' 

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

עשייה הבית ככזאת היא מציגה את התכנית העבודה מהווה את בסיס סדר היום הבית ספרי, 
 ספרית במרחבים השונים.

כלל בתיה"ס מיועדת לנית העבודה. המערכת הינה מערכת עדכנית לכתיבת תכ ם"מערכת תו
 בתכנון תכנית העבודה ובהצגתה במסגרת הוועדה המלווה.

 "שער למנהל" ניתן להתחיל את השימוש במערכת כבר בימים אלו. –קישור למערכת עלה לאתר 

למסגרות משוב וזאת לשם טיוב  יזמינכם/ן לחינוך יסודי עם תחילת השימוש במערכת, צוות האגף
 והנגשתה לשימוש יעיל ונוח.כת המער

 עוד בעלון שלפניכם/ן מידע בנושאים שונים ומגוונים, לשימושכם/ן.

 האגף לחינוך יסודי עומד וימשיך לעמוד לרשותכם בכל נושא ועניין.

  

 הבברכ

 אתי סאסי

 מנהלת האגף לחינוך יסודי

 

 

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 



 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

 מערכת תו"ם .1

לכתיבת תכנית עבודה בית ספרית מקושרת  המשודרגאנו שמחים להגיש לך את הכלי 

 משאבים לבתי הספר היסודיים. 

המשודרגת  תמצאו מגוון שיפורים שיקלו עליכם בתכנון תכנית העבודה הבית  במערכת תו"ם

  ספרית:

 שיפור ממשק משתמש 

    ניתן לתת הרשאה לבעלי תפקידים נוספים במוסד בנוסף למנהל באמצעות מערכת 

 ניהול משתמשים והרשאות.              

 בפורמט ניתן לייצא / להדפיס את התוכנית WORD טים נוספיםובקרוב בפורמ 

 ניתן לערוך את התוכנית גם אחרי שליחתה 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon44/Tom.docx 

 קוראקול  –הכלה והשתלבות  .2

 2019שנת  –קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות עבור מרחבי הכלה בבתי הספר 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon44/kolkore_hachal.pdf 

 לכתייםמספרי לימוד בתנ"ך לבתי הספר המ .3

בהמשך להודעת המפמ"ר ולמכתבים שנשלחו אליכם בשנה שעברה בדבר שינוי בתכנית 
 הלימודים בתנ"ך לבתי הספר הממלכתיים.

 רשימת ספרי הלימוד המאושרים.בקיצור המצ"ב מכתב מפורט ו

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon44/tanach.pdf 

 חינוך פיננסי .4

בשידור חי לקראת החופש הגדול נדבר עם התלמידים על צרכנות   - כסף לא גדל על העצים

התלמידים ייחשפו לכלים  .וכיצד אפשר לחסוך בהוצאות בקיץ ,נבונה, ניהול תקציב

השידור יכלול פעילויות  .לית נבונה בחופש הגדול ובכל ימות השנהלהתנהלות כלכ

השידור יתקיים ביום  ולהרשמה לפרטים .אינטראקטיביות, שאלות וחידונים לתלמידים

שידור מקוון בנושא חינוך פיננסי לתלמידי  11:00,בשעה  ,11.6.19שלישי, ח' בסיוון תשע"ט, 

 ו-כיתות ד

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon44/financial.pdf 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon44/plus.pdf 

 הספר היסודיים-מהלכים לקידום הוראת האנגלית בבתי .5

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon44/Tom.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon44/kolkore_hachal.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon44/tanach.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon44/financial.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon44/plus.pdf


 .בבתי הספר היסודיים ו פירוט מהלכים לקידום הוראת האנגליתמצורף דף מידע למנהלים וב

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon44/English.docx 

 עלון מקוון לקראת היציאה לחופשת הקיץ -חדשות שפינט  .6
 

לקראת היציאה לחופשת הקיץ, שולחת לכם עלון ובו סדנאות למפגשים עם תלמידים, צוותי 

ינוך והורים בנושאים שונים: פנאי, גלישה בטוחה, בטיחות בקיץ, פרידה ומעברים, פנייה ח

 לעזרה ועוד.

 עיין בעלון ולהפיץ לאנשי החינוך.הנכם מוזמנים ל

 2019יוני  -ישור לעלון "קיץ אחר" ק  להלן מצורף

 

 צפייה בהרצאות וסיור בתערוכות -הכנס המקוון של המזכירות הפדגוגית  .7

 

 
 

 -Pages/conferencehttp://edu.gov.il/mazhap/Development/about/conferences/
2019.aspx 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon44/plus.pdf 

 

 

 

 
 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon44/English.docx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Kaitz_2019/Alon_Lepirsum.pdf
http://edu.gov.il/mazhap/Development/about/conferences/Pages/conference-2019.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/Development/about/conferences/Pages/conference-2019.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon44/plus.pdf

