
 

   

 

   

 2020 ספטמבר 17

 תש"ף אלול חכ"

 62מס' 'באופן יסודי' 

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

 שנה"ל תשפ"א נפתחה כסדרה, בצל קורונה. 
רת למידה גם מהווים תשתית איתנה ליצירת שג הידע הרב שגובש, ההתנסויות והניסיון שנצברו

גובש  ,נת לאפשר מהלך למידה רציף ועקבי בצד עמידה בהנחיות משרד הבריאות. על מבימים אלו
 תומך חינוך. ,כ"א תגבור מתווה מותאם ונבנה מערך

 ןים למבחן מידי יום, מבחן בו אתם.החוסן האישי והמערכתי עומד אנו מצויים בתקופה בה
 כם.ן הערכתי ותודתי.על כך ועוד, שלוחה ל מעוררי הערכה,ובמקצועיות  מסירותעומדים.ות  ב

 
 מאחלת לכם.ן שתהא השנה יפה וטובה. ,בפרוס השנה החדשה, הבאה עלינו לטובה

 והזדמנות להתחדשות. שנה בה נהפוך אתגר לצמיחה, קושי להתפתחות

 

 נעמי שמרהתחדשות/

 אחרי החגים יתחדש הכל"...
 יתחדשו וישובו ימי החול

 האוויר, העפר, המטר והאש
 דשגם אתה, גם אתה תתח

 
 בגנך פורחים לפתע

 בערבוביה גמורה
 עץ החלומות

 ועץ הדעת טוב ורע
 הסתכל על כליך
 שהשארת בחצר

 הפטיש, הסולם, המעדר
 

 

 

 

 במסע שלא נגמר
 בין שדות הצל ושדות האור

 יש נתיב שלא עברת
 ושתעבור

 שעון החול, שעון חייך
 מאותת לך עכשיו

 "...וו-הא, למד-דלת, למד-למד

-https://www.youtube.com/watch?v= 
KBA6mUSd1c 

 

 

האגף לחינוך יסודי עומד לרשותכם בכל שאלה 
 וצורך.

 סאסי אתי

 מנהלת האגף לחינוך יסודי

 

 

 

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 ינהל הפדגוגיהמ 

 אגף א' לחינוך יסודי

 

https://www.youtube.com/watch?v=-KBA6mUSd1c
https://www.youtube.com/watch?v=-KBA6mUSd1c


 

 

 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

 שאלות ותשובות – חינוךעוזרי  .1

 .לות ותשובות, לעיונכם.ןעל מנת להקל עליכם.ן את ניהול מערך עוזרי החינוך, להלן מקבץ של שא

school.aspx-primary-assistants-https://pob.education.gov.il/KolotKorim/Pages/education 

 

 יסודי תשפ"א –למידה מרחוק  .2

חינוך יסודי מבקש להתייחס לעקרונות הפעלת הלמידה במתכונת זו ולמתן במסמך זה האגף ל

מתייחסות  ורגשית וחברתית. הנחיות אל ,כלים והמלצות ליישומה המיטבי מבחינה לימודית

 מוסדות החינוך במעבר ללמידה מרחוק. להפעלת 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/lemida_herum/dagesh_pedagogy.pdf 

 

 א"פיתוח מקצועי מקוון בתחומי הדעת תשפ .3

 בעיצומה.ההרשמה להשתלמויות המקוונות 

 הצטרפו לעשרות אלפי מורים שלוקחים חלק בפיתוח המקצועי המקוון בתחומי הדעת.

 השנה, מותאם ללמידה מרחוק וללמידה היברידית.

 נשמח לראותכם אתנו,

 

-development/Pages/online-https://edu.gov.il/mazhap/Development/professional
courses.aspx 

 

 תחוץ כיתתיבסביבה למידה  –"לצאת מהקופסה"  .4

בחוץ אנחנו שמחים. התלמידים נהנו. וגם אני נהניתי. לא רק יושבים על "בשיעור 

מתי נצא  –הכיסא וכותבים. בחוץ יש שקט, שלווה. לילדים היה מאוד כיף. הם אמרו לי 

 לחצר לעשות עוד שיעור?" )מתוך ראיון שנערך למורים בבית ספר רגיל בתכנית מל"י(

 ת הספר מחוץ לגבולות חדר הכיתה ומחוצה לו.בתוך בי  כיתתית מתרחשת-חוץבסביבה למידה 

מתוך התנסות ישירה של הלומדים עם אובייקט , מזמנת תהליך למידה טבעיהסביבה מחוץ לכתה 

או תופעה. סביבה זו היא חלק אינטגרלי מרצף תהליך הלמידה. הייחוד שלה הוא באופי ההתנסות 

 .שהיא מזמנת לתלמידים ובמושגים שניתן להמחיש באמצעותה

 

 רתיות. ייוצרת אתגר אינטלקטואלי ומטפחת סקרנות ויצ למידה בסביבה חוץ כיתתית

 ים  אלא מענים לתהליכים חברתיים, קוגנטיביים ורגשיים, ינותנת מענה לא רק לתהליכים פדגוג

ו ולחשוב כיצד אנ "רגע"להקדיש  מומלץבימים אלו ישנו עוד יתרון גדול למרחב החוץ כתתי, 

 לי.מנצלים מרחבים אלו באופן מקסימ

 לקריאה בנושא "סביבת למידה חוץ כיתתית"

 

https://pob.education.gov.il/KolotKorim/Pages/education-assistants-primary-school.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/lemida_herum/dagesh_pedagogy.pdf
https://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/online-courses.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/online-courses.aspx


https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon9/hotz 

 

 מרחבי למידה ירוקים" -א "סביבה חוץ כיתתית לקריאה בנוש

 15-17עמודים  –מתוך עלון למדריכי הכלה 

https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon13.pdf 

 ל מרחבי למידה ירוקים בבתי הספר היסודייםתרומתם ש –מל"י תכנית לקריאה בנושא 

https://meyda.education.gov.il/files/Pituach/MlyR.pdf 

 לשנה"ל תשפ"א הצהרות בריאות .5

  .הצהרות הבריאות החדשותלפניכם.ן קישורים ל

  לפורטלים מוסדות, מורים, והורים הועלוו שפות 6תורגמו ל ההצהרות 

  :מצרפים הקישורים

-https://mosdot.education.gov.il/messages/temporary 

arationmessage/translated_health_decl 

  
  –קישור לדף נוסף לקוביית "תלמידים עולים" שבדף המרכז את הנחיות הקורונה 

https://mosdot.education.gov.il/homepage/corona/instructions 

  

 

 יםחוזר מנכ"ל תשלומי הור .6

 .מצ"ב הוראת שעה והודעה בנושא תשלומי הורים

 הוראת שעה:

גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור 
 –נית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכ
  הוראת שעה לשנת הלימודים תשפ"א

 הודעה:

 תשלומי הורים לשנת הלימודים התשפ"א

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon9/hotz
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pituach/MlyR.pdf
https://mosdot.education.gov.il/messages/temporary-message/translated_health_declaration
https://mosdot.education.gov.il/messages/temporary-message/translated_health_declaration
https://mosdot.education.gov.il/homepage/corona/instructions
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=348
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=348
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=348
https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=197

