
 

   

 

 2019  יוני  24  

 טתשע" סיוון 'אכ

 54מס' 'באופן יסודי' 

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

מבט הטוב עם  כרתוה , ימים של בחינת כל שהיההימים הם ימים מרגשים של סיום תקופה

של  למימוש והגשמה שאיפהופה בה לכל אחד ואחת חלום ותק .קדימה אל עבר תקופה חדשה

 .חזון ערכי, חינוכי, פדגוגי

  הנה נפרדת מעלינו, נסלחת עוד שנה"

  ומתעופפת לעינינו, פורחת כמו יונה

  איך משהו בלב נצבט פתאום

 ...." שמרית אור. ואז משום מקום, ניצת חלום

ון שנה"ל תכניות, הנחיות ונהלים שיהיו  לכם/ן לעזר בתקופה הקיץ ובתכנעלון זה מאגד בתוכו 

 .הבאה עלינו לטובה

 הענפה עם סיומה של שנה"ל תשע"ט שלוחה אליכם/ן הערכתי העמוקה על עשייתכם/ן החינוכית

 וברכתי  לחופשת קיץ נינוחה ונעימה.

 

  

 בברכה

 אתי סאסי

 מנהלת האגף לחינוך יסודי

 

 

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 



 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

 

 תוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" יוצאת לדרך זו השנה השישית. .1

  "סיפורים מכל מיני צבעים" תתמקד השנה בנושא תוכנית "בתי הספר של החופש הגדול"

 רתיות.ויצי תחווייתיוותכלול פעילויות  מגוונות, 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon45/summer.docx 

 עלונים לתלמידים ולהורים -והתנהלות ברשת  105מוקד  .2

  והתנהלות ברשת. 105בנושא מוקד  מצ"ב מידעקראת היציאה לחופשת הקיץ, ל

 הבא בקישור -קישור למגוון פעילויות בנושא ו

 

 רכז פדגוגי .3

ים במינוי אנו רוא .רכז פדגוגי –בשנת הלימודים תש"פ יתווסף תפקיד חדש בבתי הספר היסודיים 

בעל תפקיד זה הזדמנות, להמשיך ולפתח כוחות פנימיים משמעותיים בתוך בתי הספר, להוביל 

   .את השבחת הפדגוגיה ולבחון מקרוב את תהליכי הפיתוח המקצועי של הצוותים החינוכיים

//meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon45/rakaz.pdfhttp: 

 

 אדם וסביבה. –למורי גיאוגרפיה  TEC4Schoolsלהשתלבות בתכנית  קול קורא .4

 .תרבותית -תכנית חדשנית ללמידה שיתופית מקוונת בסביבה רב

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon45/GEO.pdf 

 

 גונית -נוהל לתקצוב מוסדות חינוך בתפיסה רב .5

 מצ"ב חוזר לתקצוב תוספתי לגיוון חדרי מורים עם עובדי הוראה מבני הקהילה האתיופית

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon45/takzhiv.docx 

 

 "קול קורא להשתתפות בתוכנית "אמנויות סביב השעון .6

בהמשך לפיילוט "אמנויות סביב השעון", שקיימנו בשנה"ל תשע"ט, משרד החינוך מזמין אתכם 

 .לקחת חלק בתוכנית גם בשנה"ל תש"פ

 :פרטים המלאים בקישור המצ"בלהלן ה

-around_the-arts-kore-https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/schools/Pages/kol

clock.aspx 

 

ר להשתתף בתכנית מחקר ופיתוח מודלים חדשניים מבוססי מחקר י הספתקול קורא לב .7

 בחינוך

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon45/summer.docx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Kaitz_2019/Daf_Merakez_Glisha.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon45/rakaz.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon45/GEO.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon45/takzhiv.docx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/schools/Pages/kol-kore-arts-around_the-clock.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/schools/Pages/kol-kore-arts-around_the-clock.aspx


המחקרים יאפשרו לבתי הספר ולמורים המשתתפים בהם, לרכוש ידע וכלים בתחומים המהווים 

אתגר משמעותי עבור מערכת החינוך, ליישמם בכיתות תוך קבלת ליווי ומשוב מחוקרים מומחים 

 .יזכו לגמול השתלמות בהתאם לכללים המקובלים המורים אשר ישתתפו במחקרים  בתחום.

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon45/kolkore.docx 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon45/kolkore.docx

