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 כנית ותלהזמנה לרשות להצטרף 

  של החופש הגדול" והגנים"בתי הספר 

  ףתש"ת הלימודים לשנ

 

 לכבוד ראשי הרשויות,

בה שר התקופה האחרונה, תוכנית "בית הספר של החופש הגדול" תפעל השנה במתכונת מורחבת יותר, לאוה

במשך זמן ממושך ולא חוו בבתים התלמידים שהו לם ואת מדינת ישראל נגיף הקורונה. פקד את העו

 חזרה מיטבית לשגרה.ב עוגן חשוב תוכניתאנו רואים באינטראקציות רגשיות, חברתיות ולימודיות כבשגרה. 

על פי המפורט , 01...0–02.7.01ים בימ, ד-בכיתות אבבתי הספר הילדים ו התוכנית תפעל בקיץ תש"ף בגני

, במטרה לקדם מענה תש"ף ת הלימודיםמסמך הקריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות לשנ - בקול הקורא

 ולאפשר חזרת ההורים לעבודה.נטל על הלכלל המשתתפים, להקל  חינוכי איכותי

לימודי. אנו רואים בתוכנית זו ובביסוס כני הפגה, העשרה ובמהלך הפעלת התוכנית יעסקו המשתתפים בת

נדבך נוסף בפעולות המשרד לצמצום פערים, לטיפוח תרבות פנאי משמעותית ולחיזוק מקומו של המוסד 

  .בקהילההחינוכי כעוגן 

 ת הלימודיםשנקיץ כנית בולהגיש בקשות לתקצוב עבור הפעלת התמקומיות משרד החינוך מזמין רשויות 

  .והמוכש"ריםחינוך הרשמיים הבמוסדות תש"ף, 

  :האלהעל פי השלבים  ת ובעלויות חינוךבפורטל רשויו נתמקווהערכת המ המענה לקול הקורא יהיה באמצעות

 

 

 

 באחריות מועד סגירת המערכת מיוםהחל  נושא

 02.0.01 0.0.01 אישור בקשת הצטרפות לתוכנית
ראש הרשות והגזבר 

 בחתימה דיגיטלית

 0.7.01 0.01.. בקשת ליווי פדגוגי
 מנהל מחלקת חינוך 

 או רכז רשותי

 01.7.01 02.0.01 בקשות חריגות
 מנהל מחלקת חינוך 

 או רכז רשותי

 01.7.01 0.7.01 הגשת תוכניות עבודה
 מנהל מחלקת חינוך 

 או רכז רשותי

 01.7.01 07.0.01 רישום תלמידים
 מנהל מחלקת חינוך 

 או רכז רשותי

 02.01.01 01...7 הגשת דוח ביצוע
 מנהל מחלקת חינוך 

 או רכז רשותי

http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-for-proposal/summer-school-criteria.pdf
https://pob.education.gov.il/KolotKorim/Pages/summer-school.aspx
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 :דגשיםכמה 

 חינוך בפורטל רשויות ובעלויות יטנהרלוולדף ר קישו ורףמצ.  

 כנס ולפעול במערכת באמצעות ירשאי להשהוגדר כבר על ידי הרשויות, הרכז הרשותי  ,החל מהשלב השני

 הזדהות אישית. 

  באמצעות טופס  חינוך רשויות ובעלויותדרך פורטל לבצע זאת  יוכלו ,רכז רשותירשויות שטרם הגדירו

  בקשת הרשאה לשימוש במערכות המשרד.

 

 מפגשי הדרכה

 נקיים מפגש הדרכה לרכזים  07:11-02:11שעות ב 07.0.01, 02.0.01 בתאריכים -במיקוד בתי הספר

  :יש לבחור מועד אחד .יםקישורים למפגש ורפיםמצ .רשותב הרשותיים

 02.0.01 il.zoom.us/j/97897358566?pwd=QWVwOU9Fdjd1cXJ5M09uZmNISzMrQT09-https://edu 

 07.0.01 il.zoom.us/j/91190993244?pwd=UXJLSUNPelpQZEx0bG5CNldoZExidz09-https://edu 

  הזה בקשות בקישורו משתתפים, ניתן לשלוח מראש שאלות רב־מדובר במפגש שמכיוון :

https://forms.gle/8UbfWhtTq4sMDYNi8  נשתדל לתת מענה לשאלות במהלך המפגש.  

 

 נקים מפגש הדרכה לרכזים  07:11-02:11בין השעות  00.0 01, 0..0 01בתאריכים. -גני הילדים במיקוד

 הרשותיים ולמובילות האזוריות של הגנים בתוך הרשות:

 ....010  https://zoom.us/j/7677817484  

 00.0.01 https://zoom.us/j/7677817484  

  : היות ומדובר במפגש רב משתתפים, ניתן לשלוח מראש שאלות/בקשות בקישור הבא

https://qrgo.page.link/Dsg4M   נשתדל לתת מענה לשאלות במהלך המפגש 
 

  או בפתיחת פנייה מקוונת מהפורטל. 10-0010711 בטלפון למרכז תמיכהניתן לפנות 

 

פעלתה לה נודה על עמידה בלוח הזמנים ,שנוכל להיערך באופן מיטבי מבחינת תקצוב, ליווי ובקרותכדי 

  כנית.והתקינה והמוצלחת של הת

 תודה על שיתוף הפעולה המלא בתוכנית זו במהלך כל השנים ולקראת שנה זו.

 מאחלת לכולנו פעילות מוצלחת, מהנה ובריאה.

 

 

 ,בברכת הצלחה                                                                                      

 און-ית בריהוד        

 ממונה תוכניות תוספתיות

 אגף לחינוך יסודיה     

 משרד החינוך       

https://pob.education.gov.il/KolotKorim/Pages/summer-school.aspx
https://pob.education.gov.il/PniotSherut/Pages/harshaa.aspx
https://edu-il.zoom.us/j/97897358566?pwd=QWVwOU9Fdjd1cXJ5M09uZmNISzMrQT09
https://edu-il.zoom.us/j/91190993244?pwd=UXJLSUNPelpQZEx0bG5CNldoZExidz09
https://forms.gle/8UbfWhtTq4sMDYNi8
https://forms.gle/8UbfWhtTq4sMDYNi8
https://zoom.us/j/7677817484
https://zoom.us/j/7677817484
https://qrgo.page.link/Dsg4M
https://qrgo.page.link/Dsg4M

