
 

   

 

   

 2021 יוני 15

 פ"אתש תמוז' ה

 27מס' 'באופן יסודי' 

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

 הזדמנות סימן האתגר שבה כשנה תיזכר לבטח הגיעה לסיומה, א"תשפ הלימודים שנת

 .והסתגלות מסוגלות מחדש הגדיר והקושי

הוקדש כולו  , מגדרו״ יוצא הספר ״בית, השם את שנשא השנתי והמנהלות מנהליםה כנס

 למסרים המרכזיים לקראת שנה"ל תשפ"ב.

, זהו את התהליכים הבית ספרייםעל  עין רעננה"" בבימים אלו של סיכום שנה התבוננו 

 המוקדים שיש לשמר, את שנדרש לשפר והקדישו זמן ומחשבה להזדמנות לשינוי.

, עת תכנון והערכות יותר הארוך ולטווח של סיום וסיכום הזו לעת רלוונטי מידע זה בעלון

 .הבאה עלינו לטובההחדשה, לשנה"ל 

 האגף לחינוך יסודי עומד לרשותכם בכל שאלה וצורך.

 

 תי סאסיא

האגף לחינוך יסודינהלת מ

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 האגף לחינוך יסודי

 



 

 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

 בית הספר יוצא מגדרו"" – ומנהלות כנס מנהלים .1

 והמנהלות. לרשותכם.ן קישור להרצאות, פאנלים ומושבים מכנס המנהלים

https://youtu.be/s2grht0x1EM 

 

  "הגנים ובתי הספר מלמדים בחופש הגדול" -תוכנית .2

-1.7השבועות הראשונים של חודש יולי, בין התאריכים  3התוכנית תפעל במהלך 

 ימי פעילות.  15ה. סה"כ -, בימי א21.7

של שנת משבר הקורונה  ריםמיקוד התוכנית יהיה בתחום הלימודי במטרה לצמצם פע

 רגשיים.החברתיים ופעילויות בתחומים הבשילוב ו

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon72/summer.docx 

 תווה ללמידה בחירוםמ .3

 היחידה  ("מדברים על זה יחד "חברתיים-שיח אקטואלי בהיבטים רגשיים

 )באגף לחינוך יסודי -ערכי -לחינוך חברתי

  תיבת למידה" הצעות במאגר -ביסוס מיומנויות היסוד" 

 הים וסביבתו .4

החי והמקוון "חכמים  הצטרפו לשעשועון –לאומי -לרגל יום האוקיינוסים הבין

 .11:00ביוני, בשעה  17מתי: ביום חמישי, ז' בתמוז,  .שומרים על הים" עם עודד פז

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon73/yam.pdf 

 תשפ"א -מצעד הספרים" של מערכת החינוך " .5

"שבוע הספר", משרד החינוך מפרסם את תוצאות "מצעד הספרים" אשר נערך   לרגל

ילדי גנים ותלמידי בתי ספר. ניתוח רשימת הספרים הזוכים  150,000-השנה בקרב כ

לאורך השנה האחרונה בעת משבר  משקף את המציאות עימה התמודדו התלמידים

הקורונה. הריחוק החברתי, ההסתגרות והבידוד, העלו את הצורך שלהם לקרוא 

ספרים שעוסקים ביצירת חיבור רגשי עמוק, במציאת מסגרת חברתית ובהעמקת 

 .תחושת השייכות

https://youtu.be/s2grht0x1EM
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon72/summer.docx
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/shomer_homot/hevraty.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/shomer_homot/hevraty.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/shomer_homot/teiavat_lemida.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon73/yam.pdf


http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon72/books.docx 

  לקראת חופשת הקיץאגרת  .6

בחופשת הקיץ עומד לרשותם של הלומדים זמן רב לעיסוק בפעילויות פנאי ונופש, וכך גדלה 

 לסכנות הצפויות והבלתי צפויות שפעילויות אלה טומנות בחובן.  הילדים מידת החשיפה של

שיעורי מפתח הל"ב לבחינת הדרכים לתכנון רגע לפני היציאה לחופשה חשוב להקדיש את 

 פנאי בטוח:

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_2021/Igeret_Lehfatza.

pdf 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon72/lev.docx 

 נהלים –הערכות לפתיחת שנה"ל תשפ"ב  .7

להלן נהלי העבודה בנושאי קליטת והעסקת עובדי הוראה במסגרת ההערכות לפתיחת 

 שנת הלימודים תשפ"ב:

  

 נוהל שיבוץ עובדי הוראה וקליטת עובדי הוראה בחינוך הרשמי.       .1

משרה בהעסקה על פי מבנה שבוע  100%נוהל להעסקת עובד הוראה מעל        .2

 העבודה טרום הרפורמות או במסגרת הסכמי "עוז לתמורה" ו"אופק חדש"

משרה או קטן  100%נוהל אישור העסקה חריגה בחינוך הרשמי: מעל        .3

 מהיקף משרה מינימאלי

 בבעלויות. נוהל אישור העסקה לעובדי הוראה       .4

  

הערכות לפתיחת שנת  את הנהלים ניתן למצוא באתר כח אדם בהוראה בסעיף

 , במערכת שיבוץ.הלימודים

BeginningOfYea/EducationCMS/Units/CoachAdam/http://cms.education.gov.il

r/2022tashpab/ 

   

כמו כן, מערכת שיבוץ נפתחה לשיבוץ עובדי הוראה לקראת   דיווח עובדי הוראה מערכות

 שנת הלימודים תשפ"ב.

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon72/books.docx
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_2021/Igeret_Lehfatza.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_2021/Igeret_Lehfatza.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon72/lev.docx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/CoachAdam/BeginningOfYear/tashap/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/CoachAdam/BeginningOfYear/tashap/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/CoachAdam/BeginningOfYear/2022tashpab/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/CoachAdam/BeginningOfYear/2022tashpab/


 תוספתיות להתמחות לשנת תשפ"במסגרות  – קול קורא .8

 מצ"ב קול קורא להכרה במסגרות תוספתיות כמסגרות התמחות לשנת תשפ"ב

אנו מזמינים רשויות וארגונים המקיימים שעות תל"ן לתגבור והעשרה בבתי ספר בחינוך 

 הרשמי להגישה בקשה להכרה כמסגרת להתמחות

 בשנת תשפ"ב, בכפוף לתנאים המתוארים בקול הקורא

 

ucation.gov.il/files/staj/KolKorehMisgerotPb.dochttp://meyda.ed 

 

http://meyda.education.gov.il/files/staj/KolKorehMisgerotPb.doc

