
 

   

 

   

 2020 אוגוסט 23

 תש"ף אלול ג'

 61מס' 'באופן יסודי' 

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

 

                                          החדשה, תשפ"א. ת הלימודיםערכות לשניהנכם מצויים בעיצומה של ה הבימים אל

היא שעומדת במרכז התכנון פדגוגית,  -חברתית  - ערכיתה ותערכיכמידי שנה בעת הזו, הה

 קורונה.ה מתוקף מגפת שונה תכנוןל יםדרשאנו נ השנהאולם , והעשייה

יצירת  מורכב של תגרבפני א וכולנו עומדים ,השגרה ורצף הלמידהבשנה החולפת נקטעו באחת 

 .כינון שיגרת חינוך ולמידה מסוג שונהו חדשה וודאות

 מערכתי חוסןמתוך  ,צטבר בתקופה זו מהווים תשתית לפתיחת שנה חדשהשהיון הידע והניס

שיתופי פעולה מיטביים בין כל הגורמים יסייעו  .אך גם מתוך הבנת המגבלות והצרכים, ומקצועי

 במתן מענה הולם לתלמידים, להורים ולצוותי החינוך.

 .וצלחת לקראת פתיחת שנת הלימודיםרכות מעיהל אשר יסייע  מידע  בעלון זה מוגש לכם

שבאיכויותיכם המקצועיות מצליחים לייצר סביבה  ,הערכתי ותודתי לכם, אנשי חינוך יקרים

 יה להתפתחות ולמידה.יבטוחה וקרקע פור

 

 האגף לחינוך יסודי עומד לרשותכם בכל שאלה וצורך.

 בהצלחה רבה!

 תי סאסיא

 לחינוך יסודי א'  אגףנהלת מ

 

 

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 



 

 ידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודימ

 

  התכנית הפדגוגית לשנת הלימודים תשפ"א -מערכת החינוך בתקופת קורונה  .1

מציג את התוכנית הפדגוגית והמתווים התפעוליים לניהול מערכת " לומדים בביטחון "אתר

 .החינוך ומוסדות החינוך בשנת הלימודים תשפ"א בשגרת הקורונה

 מדים בביטחון":הפרטים המלאים באתר "לו

http://covid.education.gov.il/ 

 שנת הלימודים תשפ"א –כיתה א' בצל קורונה  .2

בכל שנה המעבר מגן הילדים לבית הספר היסודי מצריך התייחסות מיוחדת, ועל אחת כמה וכמה 

וודאות לאור החוויות הייחודיות שעברו על כולנו -בה איבשנה מאתגרת זו, שמביאה אתה הר

            במהלך החודשים האחרונים.                                                                                                      

ומיטיב עבור  לצוות החינוכי בכלל ולמחנכת כיתה א' בפרט, יש מקום חשוב ביצירת מעבר רך

הילדים ומשפחותיהם, מתוך הבנה כי לתקופה האחרונה עשויה להיות השפעה על המוכנות של 

                                                                                  הילדים העולים מהגן לכיתה א' .                            

מתחילים ש אני מבקשת להביא בפניכן מספר המלצות  שיש לתת עליהם את הדעת, עוד קודם

 בתהליך התכנון השנתי.      

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon61/a_teachers.docx 

 חינוך ערכי חברתי .3

 לומדים בביטחון

 עלה לאוויר. " לומדים בביטחון  "אתר

מציג את התוכנית הפדגוגית והמתווים התפעוליים לניהול מערכת החינוך ומוסדות החינוך  האתר

 בשנת הלימודים תשפ"א בשגרת הקורונה. 

המידע באתר נועד לסייע בבניית התוכנית הבית ספרית הן בהיבטים של תוכן והן בהיבטים 

 ניהוליים.

 האתר יוסיף ויתעדכן בתקופה הקרובה ולאורך השנה.

 מפתח הל"ב בצל הקורונה

שנה"ל תשפ"א תיפתח "בצל הקורונה". מציאות זו מציפה תחושות של חוסר ודאות ועמימות 

 לגבי הצפוי והיא משפיעה על הקשרים החברתיים ועל פעילותה של חברת הילדים. 

חברתי המאפשר לתלמידים לשתף, לשאול, -ציאות שכזו נודעת חשיבות רבה לשיח הערכיבמ

 להגיב ולפעול בסוגיות המרכזיות שעל סדר היום.

לאור זאת, פותחו באגף לחינוך יסודי, שתי ערכות המציגות חומרים רלוונטיים ועדכניים לשעת 

 חינוך מפתח הל"ב:

 ג-מפתח הל"ב בצל הקורונה לכיתות א

http://covid.education.gov.il/
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon61/a_teachers.docx
https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/Corona.htm
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/Hevra/corona/lev_A.pdf


 ו-מפתח הל"ב בצל הקורונה לכיתות ד

 

 שפ"י –עלון היערכות לפתיחת שנה  .4

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Alon_Lepirsum.pdf 

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/Hevra/corona/lev_D.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Alon_Lepirsum.pdf

