
 בס"ד

 

 לחן החינוך החברתי ערכי רגשיומש –קשר חברתי

 של חופש לשימושכם המבורך. אתר חמ"דאנו שמחים לבשר על פתיחת 

  לקובץ. מצ"ב קישור, פנאי משמעותי – שיעורי הכנה לקראת החופש .1

ו מתוך החוברת חמד של חופש. השיעורים עוסקים באחריות, בהכנת  –שיעורים לכיתות א 

 לוח חופש בזהירות בדרכים וכדו'

 

 לקובץ. מצ"ב קישור -שיעורי כישורי חיים לקראת החופשה

תרבות הפנאי, ניהול זמן, שמירה על קשרי חברות, קשרי משפחה , מוגנות ו -א שיעורים לכיתות

  .ועוד

  : מסך משמעותי .2

חווית גלישה ערכית  החמ"ד יצרו עבור תלמידנו מעלה לילדים, בשיתוף מינהלוערוץ מאיר 

 הכוללת תכני העשרה מומלצים .

על מנת שהילדים יכירו את האתרים ויבקרו בהם במהלך החופשה, יש לחשוף את 

חשוב שכל מחנך  האתרים לפניהם, ולתת להם להתנסות עם המורה בחדר המחשבים.

 כניסה לאתרים.ל מצ"ב קישור עמוד מול מורה המחשבים המלמד בכיתתו.י

 

 הפעלות שונות בכיתה ובחופשה .3

 

תמצאו רשימה של הפעלות והצגות המומלצות בחמ"ד להפעלה בבתי הספר  המצ"בישור בק

 מאד ונשמרתם - אור ירוק לדוגמא: של החופש, בשנת הלימודים או בכל מסגרת שתבחרו.

 שעות .7 מציינים תמוזב ו"כ, 2..7 בתאריך .הדרכים לתאונות לא אומר החמד, לנפשותיכם

 ירוק אור עם משותפת פעילות ד"החמ יקיים זה יוםב. רכיםבד זהירות של בשבוע ימים 2

 לפעילות הציבורי למרחב ויציאה( בנפרד הספר בית אל ישלח) חינוך שיעור מערך שתכלול

לות זו גם מומלץ להצטרף לפעי למשתתפים הסברה חומר תספק ירוק אור עמותת .הסברה

 הרשמה אצל המנחותחומרים מעמותת אור ירוק  בלשלא בתאריך המוזכר, כאמור, ניתן לק

 .המחוזיות
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, לכיתות א'  תנועת מבראשית מציעה דפי לימוד יומי לילדי החמ"ד – דפי לימוד לחופש

הלכות  7לכל יום בחופש מוקדש עמוד עם תאריך היום ובו לימוד קצר של  ו' –ב' ולכיתות ג' 

"ל. בחלק השני של הדף יש מגוון מדורים במצוות בין אדם לחברו על פי פסקי הרב אליהו זצ

חידות, פרשת השבוע, ביאורי תפילה, ציונות,  העוסקים בנושאים ערכיים כגון: סיפורים,

בחוברת גם הפניות רבות למשימות לביצוע אישי של  ירושלים, מקומות בארץ, קומיקס ועוד.

  הילדים.

אישי או משפחתי במשך חוברת הלימוד מתאימה מאד לשמש ככלי נפלא ללימוד יומי 

 moked@mibereshit.org או למייל: 772-777-755-1לפרטים: מוקד ארצי:  ,החופשה כולה

 

 לנושא. מצ"ב קישור -חמ"ד של משפחה ,בתי הספר של החופש הגדול ..

לרשותכם חוברת הפעלות מומלצת  ,המשפחה :הואע"י משרד החינוך שנבחר  הנושא

בחוברת גם שלוש  הורים, ויתור, מעשים מול דיבורים ועוד.חסות לכיבוד יביותר ובה התי

 הפעלות לפרשות השבוע המתאימות לזמן הפעילות.

 

הצעות נוספות  האגף לחינוך יסודיבהוצאת   ערכים סביב השעון  בקישור המצ"ב חוברתב

  להפעלה עפ"י ערכי מפתח הל"ב.

 

לרשותכם בכל שאלה  ותעומד,רגשי המנחות המחוזיות בצוות החינוך החברתי ערכי 

, בהכנה לקראת החופשה, ברעיונות לשמירה על קשר ולמפגש בהיערכות לחמד של קיץ

 בתוך החופשה ולתכנים בבתי הספר של החופש הגדול במהלכה.

 

 

 בברכה,                            

 

 

 שרה טוויל                            רות הופמן       חגית לזר                            

 כישורי חיים                          צוות תכנים       חינוך חברתי ערכי                 
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