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  לתשומת לב המנהלים והמורים

(א) ל"תקנות חינוך ממלכתי (סדרי פיקוח) 3לפי האמור בסעיף 

המנהל הכללי המופיעות בחוזרי ", הוראות 1973-התשל"ג

המנכ"ל מחייבות את המנהלים ואת המורים, ועליהם לנהוג 

  לפיהן.

חוברת זו מרכזת לנוחותכם את ההוראות שהתפרסמו בחודש 

שבו היא יצאה לאור. עם זאת, מאחר שחלים מזמן לזמן 

שינויים ותיקונים בהוראות המנכ"ל, על המשתמש בחוברת 

תר משרד החינוך אם חלו שינויים מוטלת האחריות לבדוק בא

בהוראות ממועד פרסום החוברת. יש לפעול בהתאם להנחיות 

 המעודכנות ביותר בכל נושא.
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 ארגון ומינהל  . 3

  מבנה שנת הלימודים   3.5

בבתי הספר לוח החופשות והחגים        3.5-3 (עד)
  הדרוזיים לשנה"ל התשע"ה

  

  2015-2014פתיחת שנת הלימודים התשע"ה,     .1

התשע"ד,  תיפתח ביום שני, ו' באלול) 2015-2014שנת הלימודים התשע"ה (
1.9.2014.  

  

  סך ימי הלימודים     . 2

ימים.  4-בשל הארכת פגרת חופשת הקיץ יקוצרו החופשות במהלך השנה ב
  שיתקיימו במקום הימים שנוספו לחופשת הקיץ הם:ימי הלימודים 

ויום  ,7.1.2015 ,ט"ז בטבת התשע"ה ,יום רביעי :ימים בחופשת החורף 2    -
  .8.1.2015 ,י"ז בטבת התשע"ה ,חמישי

ויום  ,12.4.2015 ,כ"ג בניסן התשע"ה ,יום ראשון :ימים בחופשת האביב 2     -
  .13.4.2015 ,כ"ד בניסן התשע"ה ,שני

  ימים בשבוע יהיה: 6ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם  סך כל

 ימי לימוד   224לפחות  –בבתי הספר היסודיים   * 

  ימי לימוד.  215לפחות  –יסודיים -בבתי הספר העל  * 

  ימים בשבוע יהיה:  5סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם 

 ימי לימוד  188לפחות  –בבתי הספר היסודיים   * 

  ימי לימוד. 180לפחות  –יסודיים -בבתי הספר העל  * 
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  חופשות רשמיות    .3

  חופשת החורף  3.1

, עד יום 24.12.2014יום, החל מיום רביעי, ב' בטבת התשע"ה,  14
  , ועד בכלל.6.1.2015התשע"ה,  שלישי, ט"ו בטבת

  

  חופשת האביב  3.2

יום שישי, , עד 3.4.2015ימים, החל מיום שישי, י"ד בניסן התשע"ה,  8
  , ועד בכלל.10.4.2015כ"א בניסן התשע"ה, 

  

  יום העצמאות    3.3

  .23.4.2015ד' באייר התשע"ה,  יום חמישי, 

  

  חופשת הקיץ  3.4

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום רביעי, י"ד 
  .1.7.2015בתמוז התשע"ה, 

ראשון, ד' בתמוז יסודיים תחל חופשת הקיץ ביום -בבתי הספר העל
  .21.6.2015התשע"ה, 

  

  החגים    .4

  החגים הדרוזיים  4.1

יום אחד, יום רביעי, ט"ו באלול התשע"ד,  חג נביא סבלאן:  -
10.9.2014.  

ח' בתשרי התשע"ה,   ימים, מיום חמישי, 10 חג אלאדחה (הקרבן):  -
, ועד 11.10.2014, עד יום שבת, י"ז בתשרי התשע"ה, 2.10.2014

  בכלל.

יום אחד, יום ראשון, ה' בשבט התשע"ה,  חג נביא אלחדר:  -
25.1.2015 .  

ה, תשע"ה ימים, מיום שישי, ה' באייר 7 חג נביא שועיב:  -
, ועד 30.4.2015י"א באייר התשע"ה,  חמישי, יום , עד 24.4.2015

  בכלל.
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  החגים המוסלמיים (למורים ולתלמידים המוסלמים)  4.2

לתחילת רמדאן (כנראה יום  30-ימים, החל מהיום ה 3 חג אלפטר:     -
  ). חל בחופשת הקיץ.28.7.2014שני, 

,  עד 4.10.2014ימים (כנראה מיום שבת,  4 חג אלאדחא (הקרבן):  -
  , ועד בכלל).8.10.2014יום רביעי, 

אלחג'א (כנראה -די 30-יום אחד, ב :1436ראש השנה ההיג'רית   -
  .)25.10.2014יום שבת, 

ברביע אלאואל (כנראה  12-יום אחד, ב יום הולדת הנביא מוחמד:  -
 .)3.1.2015יום שבת, 

  

  החגים היהודיים (למורים היהודים)  4.3

ב' בתשרי -חמישי ושישי, א' ו םימיהימים,  2 ראש השנה:  -
  .25-26.9.2014התשע"ה, 

  .4.10.2014יום אחד, יום שבת, י' בתשרי התשע"ה,  :יםכיפורהיום   -

היום הראשון של החג, יום חמישי, ט"ו בתשרי התשע"ה,  :סוכות  -
, והיום האחרון של החג, יום חמישי, כ"ב בתשרי 9.10.2014
  .16.10.2014התשע"ה, 

(חל בחופשת האביב): היום הראשון של החג, יום שבת, ט"ו  פסח  -
, והיום האחרון של החג, יום שישי, כ"א 4.4.2015בניסן התשע"ה, 

  .  10.4.2015"ה, בניסן התשע

  .24.5.2015יום ראשון, ו' בסיוון התשע"ה,  שבועות:  -

  

  החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצרים)    .5

  אורתודוקסים  קתולים, פרוטסטנטים ומרונים  החג

  , ג' בתשרי התשע"ה 27.9.2014  , י"ט באלול התשע"ד14.9.2014  חג הצלב

בטבת ד' -, ב'24-26.12.2014  חג המולד

  התשע"ה (חופשת חורף)

ט"ז בטבת -, ט"ו6-8.01.2015

  התשע"ה  

, י' בטבת התשע"ה 1.1.2015  ראש השנה

  (חופשת חורף)

  כ"ג בטבת התשע"ה   ,14.1.2015
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  אורתודוקסים  קתולים, פרוטסטנטים ומרונים  החג

, ט"ו בטבת התשע"ה 6.1.2015  חג ההתגלות

  (חופשת חורף)

  , כ"ח בטבת  התשע"ה  19.1.2015

  , י"ח בניסן התשע"ה  7.4.2015  ה' בניסן התשע"ה   ,25.3.2015  יום הבשורה

, ט' בניסן התשע"ה 29.3.2015  חג הדקלים

  (חופשת אביב)

, ט"ז בניסן התשע"ה,  5.4.2015

  (חופשת אביב)

, י"ד בניסן התשע"ה 3.4.2015  יום שישי הגדול

  (חופשת אביב)

, כ"א בניסן, התשע"ה,  10.4.2015

  (חופשת אביב)

עד  , ט"ו בניסן התשע"ה,4.4.2015  פסחא

, י"ז בניסן התשע"ה, 6.4.2015

  (חופשת אביב)

, כ"ב בניסן התשע"ה,     11.4.2015

  , כ"ד בניסן התשע"ה  13.4.2015עד 

העלייה 

  השמיימה

  ג' בסיוון התשע"ה ,21.5.2015  , כ"ה באייר התשע"ה 14.5.2015

ז' בסיוון -, ו'24-25.5.2015  שבועות

  התשע"ה  

י"ד בסיוון  -, י"ג31.5-1.6.2015

  התשע"ה  

  

  הערות

מנהלי בתי הספר במגזר הדרוזי והצ'רקסי מתבקשים לתכנן את שנת  .1
 הלימודים על פי לוח החופשות והחגים שהובא לעיל. 

כל הצעה לשינוי בלוח חופשות זה (איחוד חגים, התאמה לאוכלוסיית  .2
התלמידים, מסיק זיתים) חייבת אישור מראש של הממונה על החינוך 

 הדרוזי והצ'רקסי ומינהלת המחוז. 

איחוד חגים נעשה בבתי ספר שבהם אחוז התלמידים מעדה אחרת הוא  .3
 . 25%לפחות 

החינוך הדרוזי והצ'רקסי הצעות לאיחוד חגים יישלחו לממונה על  ·
ע"י הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב (רשות 
מקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתיה"ס, נציגי מורים, הסתדרות 

 .וארגון המורים)

איחוד החגים יש להקפיד על החזרת ארבעה ימי לתכנית הבהצעת  ·
 בהערות לעיל.  2לימוד ועל סך ימי הלימוד המחייבים על פי סעיף 
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מאחר  על פיה בלבדלאחר אישור תכנית איחוד החגים יש לפעול  ·
כל  שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא של חופשות וחגים.

היעדרות של מורה מעבר לאישור הנ"ל תהווה היעדרות לא חוקית 
 ותנוכה משכרו.

החזרת ימי מסיק הזיתים תהיה על חשבון ימי חופשות החורף והאביב  .4
 בלבד, ולא על חשבון ימי החופשה השבועית וימי חופשות החגים.

 אין לקצר יום לימודים עבור פעילויות חינוכיות בית ספריות. .5

  

אפשר לפנות ללשכת הממונה על החינוך הדרוזי וצ'רקסי,                                                    לבירורים
  .04-8632501, פקס' 04-8632500טל' 
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לוח החופשות והחגים בבתי הספר      3.5-4(עד) 
  הערביים בשנת הלימודים התשע"ה

  

    2015-2014פתיחת שנת הלימודים התשע"ה,     .1

הלימודים התשע"ה תיפתח בכל מוסדות החינוך ובכל המגזרים ביום שני, שנת 
  , ו' באלול התשע"ה.1.9.2014

  

  סך ימי הלימודים    .2

ימי  ימים. 4-בבמהלך השנה בשל הארכת חופשת הקיץ יקוצרו החופשות 
  הלימודים שיתקיימו במקום הימים שנוספו לחופשת הקיץ הם:

    ימים בחופשת החורף 2  -

  בחופשת האביב. ימים 2  -

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר המלמדים חמישה ימים בשבוע בשנת  ·
 הלימודים התשע"ה

  ימי לימוד  184בבתי הספר היסודיים יתקיימו לפחות      -

  ימי לימוד.  176יסודיים יתקיימו לפחות -בבתי הספר העל    -

ששה ימים בשבוע בשנת  המלמדיםסך כל ימי הלימוד בבתי הספר  ·
 הלימודים התשע"ה

 ימי לימוד  220בבתי הספר היסודיים יתקיימו לפחות     -

 ימי לימוד.  210יסודיים יתקיימו לפחות -בבתי הספר העל    -

אחריותו של מנהל בית בהיא לשנה"ל התשע"ה קיום מכסת ימי הלימוד 
  .הספר בלבד

    

  חופשות רשמיות    .3

  חופשת החורף   3.1

חמישי,  עד יוםה, ' בטבת התשע"ב, 24.12.2014רביעי, החל מיום 
  ועד בכלל.  , ההתשע" טבתב, י"ז 8.1.2015



  הודעות
  

    2014מאי ב 7, דהתשע"' באייר ז, 9עד/"ל מנכ חוזר
  
 

13

  חופשת האביב    3.2 

, שבתבניסן התשע"ה, עד יום  י"א, 31.3.2015, שלישיהחל מיום 
  בניסן התשע"ה, ועד בכלל.  ט, כ"18.4.2015

  

  יום העצמאות   3.3

   .הבאייר התשע"' , ד23.4.2015, חמישי יום

  

  חופשת הקיץ    3.4

, רביעיבבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום  ·
   .ההתשע" בתמוז , י"ד1.7.2015

  יסודיים, במפת"נים-בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל ·
, ראשוןובמוסדות להכשרת עובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום 

    ה.התשע" בתמוז , ד'21.6.2015

 ,1.9.2015, שלישי) תיפתח ביום 2016-2015ו (שנת הלימודים התשע"
  , בכל מוסדות החינוך.הבאלול התשע" י"ז

  

  החגים    .4

  החגים המוסלמיים     4.1

התאריכים המדויקים תישלחנה על ידי מנהל אגף החינוך  בדבר הודעות
  .במגזר הערבי

 הערות התאריך החג

לילת אלאיסרא ואל מיעראג'  

 הנביא השמיימה) (עליית
27 

 ב"רג'ב"
 יום אחד                        

חודש הצום בשנה  –רמדאן 
   1435ההג'רית 

בחופשת 
 הקיץ

בתי הספר פועלים במתכונת 
  שיעורים מקוצרת כדלקמן:

יום העבודה בחודש הרמדאן  –
בבתי הספר שאוכלוסייתם 

מוסלמית או שאחוז הילדים 
 25%המוסלמים בהם הוא מעל 
-יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ

 10-. כל שיעור יקוצר ב8.30
  דקות.
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 הערות התאריך החג

 10-אפשר לקצר כל הפסקה ב –
דקות לכל היותר. ההפסקה בת 
חמש הדקות בין שיעור לשיעור 

 תתקיים כרגיל.
עיד אל פיטר (חג הפסקת 

 הצום)
החל 

מהיום    
 30-ה

לתחילת 
 הרמדאן

ארבעה ימי חופשה (חל בחופשת 
 הקיץ) 

 ערב החג וארבעת ימי החג   )(חג הקרבןעיד אלאדחא 

ל"די  30-מ 1436ראשית השנה ההג'רית 
 אלחג'א"

 יומיים 

ב"רביע  12 יום הולדת הנביא מוחמד
 אלאוול"

 יום אחד 

  

  החגים של העדה האחמדית    4.2

נוסף על החגים המוסלמיים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים 
  במועדים האלה:

 התאריך היום בשבוע החג

  20.2.2015 יום שישי יום הרפורמה המובטח

 התשע"ה א' באדר
  23.3.2015 יום שני יום המשיח המובטח

 התשע"ה ג' בניסן
  27.5.2015 רביעי  יום יום החליפות

 ון התשע"הוט' בסי
  

החגים הדרוזיים (למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר      4.3
  הערבי)

 הערות התאריך היום בשבוע החג

יום הנביא 

 סבלאן
  10.9.2014 רביעייום 

 התשע"ד ו באלול"ט
  

חג הנביא 

אליהו, עיד אל 

 חד'ר

  יום ראשון

  
25.1.2015  

 ה' בשבט התשע"ה
  

חג הנביא 

 שועייב
           24-27.4.2015 שני -שישי

 ח' באייר התשע"ה -ה'
 ארבעה ימים

ערב החג וארבעת      עיד אלאדחא

 ימי החג
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  החגים של העדה הבהאית    4.4

 הערות התאריך החג

  21.3.2015 ראש השנה "נורוז"

 התשע"ה  א' בניסן
 יום אחד

 שלושה ימים   רדואן

 יום אחד  לחודש ג'מאדי אוול 5 -ב הצהרת הבאב

 יום אחד במוחרם 1 הולדת הבאב

 יום אחד במוחרם 2 הולדת בהא אללה

 יום אחד   עליית בהא אללה

 יום אחד בשעבאן 22 על קידוש השם מות הבאב

  

  החגים הנוצריים    4.5

הקתולים, הלאטינים,  החג

 האנג'לים והמארונים
היוונים, האורתודוקסים 

 והארמנים
  14.9.2014 חג הצלב

 באלול התשע"ד י"ט
27.9.2014  

 התשע"ה ג' בתשרי
  24-26.12.2014 חג המולד

 התשע"ה בטבתד' -ב'
6-8.1.2015  

  התשע"הי"ז בטבת -ט"ו

  הארמנים: 

18-20.1.2015  

 בטבת התשע"ה כ"ט-כ"ז
  1.1.2015 ראשית השנה

 י' בטבת התשע"ה
14.1.2015  

 כ"ג בטבת התשע"ה
  6.1.2015 ההתגלות

 ט"ו בטבת התשע"ה
19.1.2015  

 בטבת התשע"הכ"ח 
  25.3.2015 הבשורה

 התשע"ה ה' בניסן
7.4.2015  

 התשע"ה י"ח בניסן
יום ראשון של 

 הדקל
29.3.2015  

 ט' בניסן התשע"ה
5.4.2015  

 בניסן התשע"ה זט"
יום "ח'מיס 

 אלאסראר"
2.4.2015  

 י"ג בניסן התשע"ה
9.4.2015  

 התשע"ה כ' בניסן
  3.4.2015 יום שישי הגדול

 י"ד בניסן התשע"ה
10.4.2015  

 התשע"ה כ"א בניסן
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הקתולים, הלאטינים,  החג

 האנג'לים והמארונים
היוונים, האורתודוקסים 

 והארמנים
  4.4.2015 שבת האור

 בניסן התשע"ה ט"ו
11.4.2015  

 התשע"ה כ"ב בניסן
  5-7.4.2015 ימים) 3פסחא (

 י"ח בניסן התשע"ה-ט"ז
12-14.4.2015  

 התשע"ה כ"ה בניסן-כ"ג
  14.5.2015 העלייה השמיימה 

 התשע"ה כ"ה באייר
21.5.2015  

 ון התשע"הוג' בסי
  24-25.5.2015 שבועות (יומיים)

 התשע"ה ז' בסיוון-ו'
31.5-1.6.2015  

 בסיוון התשע"ה י"ד-י"ג
  

 

  חגים ייחודיים

 התאריך החג העדה

  2.2.2015   כניסת המשיח אל ההיכל הקתולים

 התשע"ה י"ג בשבט
יום חמישי של  הגוף, בפסוטה 

 בלבד
                 

  15.2.2015 כניסת המשיח אל ההיכל האורתודוקסים

 התשע"ה כ"ו בשבט
  9.2.2015 מאר מארון  המארונים

 התשע"ה כ' בשבט
  

  חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד    4.6

  התשע"בחשוון ה כ"ג ,16.11.2014מאר ג'רייס: 

  

  החגים היהודיים (למורים היהודים)    4.7

 הערות התאריך היום בשבוע החג

  24.9.2014 רביעי ערב ראש השנה

 כ"ט באלול התשע"ד
מהשעה 

12.00 
    25-26.9.2014 שישי-חמישי ראש השנה

   בתשרי התשע"ה ב'-א'
  

ערב יום הכיפורים 

 ויום הכיפורים
  3-4.10.2014  שבת-שישי 

 התשע"ה י' בתשרי-ט'
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 הערות התאריך היום בשבוע החג

היום הראשון  סוכות

יום  -של החג

  ,חמישי

היום האחרון 

יום  -של החג

 חמישי

9.10.2014  

  התשע"הט"ו בתשרי 

16.10.2014  

 התשע"ה כ"ב בתשרי

  

היום הראשון  פסח

יום -של החג 

  ,שבת

היום האחרון 

יום -של החג

     שישי

4.4.2015  

  ט"ו בניסן התשע"ה

10.4.2015  

 כ"א בניסן התשע"ה 

  

  24.5.2015 ראשון שבועות

 ו' בסיוון התשע"ה
  

  

  

                                                 בשאלות אפשר לפנות אל מר עבדאללה ח'טיב, 
 .02-5604234במגזר הערבי, טל'  מנהל אגף א' חינוך
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 בטיחות, ביטחון ושעת חירום  .5

 בטיחות  5.1

  בטיחות בחוף הים      5.1-3) ד(ע

  

במהלך חופשת הקיץ הארוכה תלמידים רבים מבלים בחוף הים. השהות בים טומנת 
 שיש ליידע את התלמידים לגביהן ולציידם בכללי זהירות בחובה סכנות רבות

  .מתאימים

גופני מתבקשים להקדיש את אחד משיעורי החינוך הגופני להוראת  המורים לחינוך
  .יםבעת השהות בהבטיחותית  נושא ההתנהגות 

חומר עזר למורה בנושא הוכן על ידי הפיקוח על החינוך הגופני בשיתוף מרכז השלטון 
 האגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה במשרד הפנים ונמצא באתר בכתובתהמקומי  ו

  זו:
http://wwwKmoinKgovKil/pubjects/Bathingpites/mages/Behavior-at-the-

beachKaspx.  

  

                                                 לפרטים אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן, 
                                                                     המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני, 

                                                                                             .anatpi@education.gov.il, דוא"ל 03-6896136טל' 

  

  

 

    

http://www.moin.gov.il/Subjects/BathingSites/Pages/Behavior-at-the-beach.aspx
http://www.moin.gov.il/Subjects/BathingSites/Pages/Behavior-at-the-beach.aspx
mailto:ofershi@netvision.net.il
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הנחיות הבטיחות לקראת ל"ג בעומר       5.1–4  (עד)
  תזכורת  -

  

לקראת ל"ג בעומר ולשם הבטחת הבטיחות באירועים שנעשה בהם שימוש באש, כמו 
מדורות, כתובות אש, לפידים וזיקוקי דינור, מתבקשים בעלי התפקידים העוסקים 

 5.1-51בסעיף  7.6.5-7.6.1בנושא לשוב ולהתעדכן בהנחיות ובדרישות שהתפרסמו בס"ק 
  (א), "ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר".5בחוזר הוראות הקבע עג/

  ההנחיות מצויות באתר חוזרי המנכ"ל בכתובת זו:
http://cmsKeducationKgovKil/bducationCjp/Applications/jankal/btsjedorim/

5/5-N/eoraotheva/h-2MNP-5a-5-N-5NKhtm.  

  

  

,                                    מנהל תחום בטיחות ארציאפשר לפנות אל מר רותם זהבי,   בשאלות
  .rotemza@education.gov.il, דוא"ל 02-5603001טל' 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-1/HoraotKeva/K-2013-5a-5-1-51.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-1/HoraotKeva/K-2013-5a-5-1-51.htm
mailto:rotemza@education.gov.il
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  חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי  .7

  וקהילתיתפעילות חברתית   7.9

פעילות  -"שגרירים של רצון טוב"   7.9-2 (עד)
  במערכת החינוך

  

עמותת "שגרירים של רצון טוב" היא עמותה ישראלית התנדבותית שאינה פוליטית, 
וכן את תדמית  מדינות העולםקרב מדינת ישראל בה לשפר את תדמיתה של תשמטר

מדינת ל בלגיטימיות שרכיב חשוב . תדמית חיובית היא מהישראלים המטיילים
נפגעת לעתים דווקא בידי אזרחים שהחיונית לקיומה, ובתמיכה בעולם ישראל 

בבני אדם, ברכוש או באתרים  תוך פגיעהישראליים שנוהגים באלימות ובזלזול 
  ציבוריים בחו"ל.

שגרירים מבקשת לגייסם כ, והעמותה אזרחים יוצאים מדי שנה לחו"ל 4,000,000-כ
מודעות  חינוכית ליצורמטרה להעמותה שמה לה  שראליים חיוביים.להפצת ערכים י

בסיס עבודתה , כאשר בהמדינהמייצגת את של היוצאים לחו"ל התנהגותם כי והבנה 
החיובי והמכבד בין התיירים הישראלים לבין אישי ן קשר הביעומדת האמונה כי ה

 ,לחיזוק תדמיתם החיובית של הישראלים משמעותי אזרחי המדינות המארחות הוא
ובמקרים קיצוניים יכול לשמש משקל נגד להתנהגותם השלילית של מטיילים 

  .אחרים

רחב  העמותה מתכוונת להפיץ את המסר החינוכי במסע תקשורתי 2014במהלך שנת 
 לקיים , וכןיצג אותנו בכבוד" –המדינה זה אתה  ,: "בחו"לססמתו היאשהיקף 

מגילי גן החובה ועד במערכת החינוך המיועדת לתלמידים הסברתית -וכיתחינ ילותפע
  גילי החטיבה העליונה. 

  

   הפעילותמטרות 

  התנהלות מכבדת בין בני אדםללחנך     -

   יםלקדם קוד אתי של התנהגות תייר    -
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ולחזק את  לחשיבות תדמיתה החיובית של מדינת ישראל בעולם ליצור מודעות    -
   זו תדמיתטיפוחה של והמחויבות של ילדים ובני נוער ל האחריותתחושת 

 בני הנוער, כישורים שבאים לידי ביטוי בקרבהסברה את כישורי הלפתח     -
  חברתיות.הרשתות במקוונת והתקשורת במפגשים בין אישיים, ב

  

  יום הפעילות

 ביום זהלנושא. יום מודעות ארצי כיוכרז , 30.5.2014, תשע"דהן וסיובא'  ,יום שישי
. הפעילויות יתקיימו יתקיימו פעילויות בנושא במוסדות החינוך בכל שכבות הגיל

  .לכל הפחותך שיעור או שניים במהל

כיתות נציגי מועצות התלמידים בבתי הספר וברשויות גנים וביתפרסו בבמהלך היום 
נה שיעברו הכאירגוני נוער וחברי תנועות נוער, מד"צים, מש"צים חברי המקומיות, 

  בנושא. ויעבירו פעילויות שונותמוקדמת 

במרחבים השונים בקהילה,  העוסקים בנושא שלטי רחובויתלו כרזות כמו כן י
במקביל  השונים.תקשורת ויתקיים מסע פרסום באמצעי הבילוי הבמרכזי ובקניונים 

    .יםיאירועי תרבות המונבאירועי ספורט וב להעלאת הנושא למודעותיתקיימו פעולות 

  נוערהחברה והבאתר מינהל מפורסמים לפי שכבות הגיל תכניות וחומרים להפעלות 
   בת זו:בכתו

http://cmsKeducationKgovKil/bducationCjp/rnits/koar/hatalogmirsumim/ 
janhiguthTseirah/shagririmKhtmעמותת "שגרירים של רצון טוב"  אתר, וכן ב

  של העמותה.  עמוד הפייסבוקוב

  

  

                                                                                              לפרטים אפשר לפנות אל 
                              מפקחת ארצית על מנהיגות נבחרת וייצוגית, הגב' הדרה רוזנבלום,

                                         מינהל החברה והנוער,  אגף חברתי, קהילתי, תלמידים ונוער,
                                     .hadararo@education.gov.ilדוא"ל , 050-6282958טל' 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/%20ManhiguthTseirah/shagririm.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/%20ManhiguthTseirah/shagririm.htm
http://www.dogood.org.il/
https://www.facebook.com/IsraeliGoodwillAmbassadors
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  תכניות לימודים  .9

  חינוך גופני  9.3

  אירוע ספורט: "אתנה הולכות רחוק"  9.3-3 (עד)

  

גופנית של ילדות, נערות ונשים, הפעילות לחשיבות הבמסגרת הגברת המודעות 
, הכולל צעדה, הולכות רחוק" אתנה" :מתקיים מדי שנה אירוע רב משתתפות

  פעילויות ספורט מגוונות ומופעי תרבות ובידור. 

אביב -תלוייערך השנה בגני התערוכה  ב מיועד לתלמידות מכיתות ז' ומעלה האירוע
  .13:00-08:00 בין השעות , 2014במאי   16 , "דהתשעט"ז באייר ביום שישי, 

המורות הפנויות מעבודת ההוראה ביום זה מוזמנות להצטרף אל הצועדות. מומלץ 
  גם לעודד תלמידות מבית הספר שאינן לומדות ביום זה לקחת חלק באירוע.

להרשמה קבוצתית של בתי ספר יש לפנות אל הגב' טל אנקונה, רכזת "אתנה" 
  .tal@isaK2MMMKorgKil , דוא"ל03-5619080בהתאחדות הספורט לבתי הספר, טל' 

  

  

                                                                                              לפרטים אפשר לפנות אל 
מר אברהם זוכמן, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,                                              

                                     .anatpi@education.gov.ilדוא"ל , 050-6282958טל' 

  

  

mailto:anatpi@education.gov.il


  הודעות
  

    2014אפריל ב 1, דהתשע"א' בניסן , 8עד/"ל מנכ חוזר
  
 

1

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

  

  

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
הוצאה לאור: גף הפרסומים, משרד החינוך   

 עריכה והבאה לדפוס: דליה הלוי, ורד צדוק

נעמה ברגרשרה גמליאל,  :ריכוז ההפקה  

 עריכת הלשון: עירית עמיאל

 עיצוב: סטודיו "שחר שושנה"

במדפיס הממשלתי, ירושליםהודפס   

www.education.gov.il/mankal :כתובת המאגר הממוחשב של חוזרי המנכ"ל  

 

http://www.education.gov.il/mankal



