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באופן יסודי

עמיתיי אנשי החינוך, 

״לא כל הימים שווים ולא כל השעות שוות.
יש ימים ארוכים ויש קצרים,

יש יום שנדמה לו לאדם כשנה,
יש שנים שהן בעיניו כימים אחדים.

יש רגע שנראה שהוא לא יסתיים לעולם
ויש חיים החולפים כחלוף עין.״ 

)הרב חיים סבתו(

ימים חלפו, חודשים עברו והנה מסתיימת לה שנת הלימודים. 
 זו הזדמנות פז לחזק את ידיכם על העשייה הברוכה והחשובה, ולהזכיר שאני 

יחד עם חברי האגף עומדים לשירותכם ומכוונים אליכם בעשייתנו היומיומית. 

מאז כניסתי לתפקיד הדגשתי את המוטו שמנחה אותי בעבודתי "חזון גדול פרטים 
קטנים" המשלב בין ראייה הוליסטית של המרחב היסודי לעשייה המדויקת ברמות 

השונות בשדה ההוראה. 

על מנת למוד מקרוב, סיירתי בבתי ספר רבים והייתי עדה להצלחות כמו גם לצרכים 
ולאתגרים, למדתי מה מעסיק מנהלים וצוותים וחוויתי יוזמות שהובילו מורים בתחום 

הלמידה המשמעותית. 

אני רואה חשיבות רבה לכך שאנו, כאגף במטה, נכיר מקרוב את הפעולות והתהליכים 
שמובילים המחוזות, ולכן התארחו כל חברי הנהלת האגף בכל אחד מהמחוזות. בביקורים 

אלה קיימנו למידת עמיתים וניהלנו שיח על העבודה המשותפת הנדרשת מאתנו בהמשך.

בנוסף העמקנו את מפגשי ההכשרה למפקחים כוללים, הקמנו את מועצת החינוך היסודי 
שממסדת את הקשר בין המטה למחוזות, והתחלנו במסורת של "שולחנות עגולים" 

המחברים מגוון שותפים לחינוך היסודי.  

אני מזמינה אתכם להיות שותפים - להעיר ולהאיר, לקחת חלק בשולחנות העגולים, 
בקבוצות מיקוד, ובפורומים שונים העוסקים בתכניות, במדיניות וביישומה.
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באופן יסודי
 עורכת: ד"ר אורית מיוחס, מדריכה ארצית לפיתוח ויישום פדגוגי

קראו והגיבו: חברי הנהלת אגף א' לחינוך יסודי, מלכה ודיסלבסקי

אגרת האגף לחינוך יסודי לסיום שנת הלימודים תשע"ו

פעולות שקיימנו לאורך שנת הלימודים תשע"ו

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon7/peulot
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מפגש הוקרה לבתי-ספר שעלו לשלב הארצי לקראת פרס חינוך

כנס בוגרי בתי ספר מובילי פדגוגיה

ברכות חמות לבתי-הספר שזכו בפרס חינוך 
ארצי לשנת הלימודים תשע"ו:

״נווה דקלים״ - ממלכתי - מחוז מרכז
״נווה מדבר״ - מגזר בדואי - מחוז דרום

״קשת התקווה״ – ממ"ד - מחוז צפון
״דקל״ - ממלכתי - מחוז דרום

״יזרעאליה״ - ממלכתי - מחוז חיפה

מצוינות ומעורבות
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ל"בתי-הספר של החופש הגדול" תשע"ו נרשמו כ-203,000 תלמידים בכיתות א׳-ב׳ 
שהם כ-70% מכלל תלמידי ישראל במוסדות החינוך היסודי הרשמיים והמוכש"רים.

אירוע ארצי "כחול לבן" 

ברכות חמות לבתי-הספר שזכו להערכה בקידום נושא 
״כחול לבן״ בחינוך היסודי:

"גנים" גני תקווה - מרכז
"נופים" מגדל העמק - צפון

"שקד" נס ציונה - מרכז
ממ"ד "אבני החושן" מודיעין - ירושלים

"צמח" אשדוד - דרום
"רמות" חיפה - חיפה

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon7/kachol_lavan.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon7/kachol_lavan.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon7/kachol_lavan.pdf
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פנינו להתחדשות מתמדת תוך שאיפה ורצון לשפר את מלאכת ההוראה. 
לקראת שנת הלימודים תשע"ז ניצבים בפנינו שני אתגרים עיקריים בנושא למידה משמעותית:

צמצום הפער בין התפיסה והידע העיוני לבין תהליכי הוראה-למידה-הערכה והאופן שבו התלמידים חווים אותם. א. 
מינוף האיכויות הפדגוגיות שמזמנת הלמידה המשמעותית לקידום הישגי לומדים ולפיתוח תפקודי לומד.  ב. 

הפיתוח המקצועי במסגרות השונות וימי הלמידה הארציים בשנת הלימודים הבאה מכוונים להמשך קידום העשייה 
והעמידה באתגרים. 

בנוסף נועדו תכניות שפותחו על ידי יחידות ואגפים שונים למנף תהליכי למידה משמעותית: 

"בשבילי הזיכרון"  	•  
"בתי-ספר מקדמים חשיבה מגדרית"  	•  

"דיבור בציבור"  	•  
"ירושלים" לבתי-הספר היסודיים.  	•  

"תוצרת כחול לבן"  	•  
"תרבות יהודית ישראלית"  	•  

עדכונים חשובים 

בשבילי הזיכרון - השתלמות לכלל הצוות החינוכי )פיתוח מקצועי בית-ספרי(  	•
החממ"ה - הודעות וחוזרי מטה משרד החינוך  	•

חטיבות צעירות - השתלמויות לצוותים ותיקים  	•
טיול מונגש – השתתפות תלמידים עם מוגבלויות בטיולים 	•

לוח אירועים ארצי תשע"ז  	•
ספריית פיג'מה  	•

תכנית הסיורים בכנסת – הרישום יחל ב-10.7.16 	•
 אבקש להודות לכם עמיתיי על עבודתכם המסורה, על האחריות שהפגנתם 

ועל המחויבות שלכם להצעיד בבטחה את המערכת שלנו להשגת יעדיה. 

בברכת חופשה מהנה וחזרה בכוחות מחודשים
וחג שמח לחוגגים את עיד אלפיטר

שלכם
אתי סאסי,

מנהלת אגף א' לחינוך יסודי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Shoa/hpnew.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Shoa/hpnew.htm
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon7/gender.pdf
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