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'באופן יסודי' מס' 52
מנהלים ,צוותי חינוך ,מנהלי מחלקות חינוך ועובדי הוראה יקרים,
עלון זה נשלח אליכן.ם בימים בהם העולם כולו מתמודד עם התפרצות נגיף הקורונה .התפרצות
שממחישה את הצורך והמחויבות לערבות הדדית ,אחריות משותפת ואכפתיות ,במישור האישי
והקרוב ,משפחה וקהילה ובמעגלים הרחוקים יותר הכלל עולמיים.
אנו מצויים בתקופה בה הבנת תופעות ומגמות ,מקומיות וכלל עולמיות ,הינה אחת המשימות
המרכזיות של מערכת החינוך ,לשם טיפוח בוגרים בעלי יכולת ומסוגלות להבנה והתמודדות
במצבים חדשים ותנאי חוסר וודאות.
בעלון זה ,לשימושכם ,מידע  ,הנחיות ונהלים לאירועים שהם ימי שגרה ובעיתות משבר.
האגף לחינוך יסודי עומד וימשיך לעמוד לרשותכם בכל נושא ועניין.
בברכת חג פורים שמח
אתי סאסי
מנהלת האגף לחינוך יסודי

מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי
 .1התפשטות נגיף הקורונה – מידע והנחיות
מצ"ב לנוחיותכם מקבץ קישורים למסמכים בנושא התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon52/keness.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon52/maill_horim.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon52/maill_horim_aravit.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon52/peulot1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon52/ekronut_shich.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon52/eigeret_horim.pdf
 .2הצעות לפעילויות מקרבות בין ילדים בבידוד לחבריהם
א" .יומני היקר" ברוח הסטורי – העלאת סטורי יומי ,בקבוצה הכיתתית ,בהנחיה ובקרה של
המחנכ.ת
ב .הכנת לוח זמנים (כמו לוח שנה) לתקופה של שבועיים – בכל יום :משפט מעורר השראה,
משימה חוייתית משותפת ,שאלת טריוויה יומית ,משימות חקר (הכל באמצעים
דיגיטליים ,מתוקשבים) ,כל יום הוא קישור לפעילות  -הכל בהכנה משותפת של הילדים
עם הצוות החינוכי.
ג" .משלוח מנות " כיתתי של מילים טובות עם ברכה אישית מכל ילד – במשלוח תהיה
ברכה אישית ובנוסף דפי עבודה וחומרים שיעזרו לנהל את הזמן באופן יעיל ופורה.
ד .ילדי הכיתה והילדים בבידוד מחברים יחד (מרחוק  -דיגיטלי) סיפור הומוריסטי אודות
ה"קורונה" – ילד אחד יתחיל והבא אחריו ימשיך ואחריו ימשיכו שאר ילדי הכיתה....
ה .הילדים ימציאו ויציירו דמויות משעשעות לווירוס הקורונה ויתלו את הדמויות על לוח
השעם בתוכנה –  ( linoitדיגיטלי)
ו .ילדים יכתבו חמשירים משעשעים ב"רוח הקורונה" ילחינו את החמשירים ,יצלמו עצמם
שרים לסטורי וישתפו ,בהנחיה ובקרה של מחנכ.ת הכיתה.
 .3מרחב לשיתוף ביוזמות חברתיות מקרבות בין ילדים בבידוד לחבריהם
בית ספרך מוביל עשייה חברתית?
שתפו ונרחיב את מעגל השותפים והיוזמות.
שלחו תמונה אחת (ברזולוציה גבוהה) בשילוב הסבר קצר.
* יש לוודא אישורי הורים –
א .לפרסום בגלריה של משרד החינוך :
https://lgn.edu.gov.il/nidp/wsfed/ep?id=EduCombinedAuthUidPwd&sid=1&option=credenti
al&sid=1
ב .לפרסום בפייסבוק של האגף לחינוך יסודי  -לשלוח למיילliat.shani5@gmail.com :

 .4חינוך ערכי חברתי  -חודש אפריל – ימי לוח
יום הבריאות
הבינלאומי – מערך
שיעור ד' ,ה' ,ו'

7.4

יום הבריאות הבינלאומי

ארגון האומות המאוחדות
(האו"ם) קבע את יום הבריאות
העולמי בתאריך  7באפריל בכל
שנה 191 .המדינות החברות בארגון
הבריאות העולמי מציינות אותו.
היום מוקדש לנושאים של בריאות
הציבור בעולם כולו ,יש בו
הזדמנות לעורר עניין בנושאי
בריאות שונים ,ובכל שנה מדגישים
נושא אחר.

כ"ז
בניסן,
21.4

יום הזיכרון לשואה
ולגבורה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,הוא
אחד משני ימי הזיכרון
המשמעותיים ביותר שיש בישראל.
יום זה מוקדש להתייחדות עם זכר
השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם
סיפורו של שמחה
על העם היהודי ועם זכר מעשי
הגבורה ומעשי המרד בימים ההם – .סרטון ומערך
שיעור לג' ,ד'

ד'
באייר,
28.4

יום הזיכרון לחללי צה"ל
ולנפגעי פעולות האיבה

ה'
באייר,
29.4

יום העצמאות ה 72-למדינת
ישראל

בשבילי הזיכרון –
מערכי שיעור
המתאימים לגיל
הלומדים

 .5מניעת בזבוז מזון  -יום זה יצוין בט''ז באדר תש''ף ב 12.3.2020 -
כיום ידוע כי בזבוז מזון תורם  8%מפליטות גזי החממה בעולם ובימים אלו של שינויי אקלים,
מחובתנו להביא למודעות לכך ולסייע במניעת פליטת גזי חממה וזריקת מזון.
בקישור המצ"ב תוכלו לקרוא עוד אודות הנושא
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon52/mazon.doc

