
 

   

 

   

 2020 נובמבר 9

 פ"אתש חשון  'בכ

 36מס' 'באופן יסודי' 

 

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

ד' ללמידה בבית הספר. בצד ההתרגשות  –בראשיתו של חודש נובמבר חזרו ילדי כיתות א' 

יות ונהלי משרד הבריאות, לקראת ועם החזרה עומדים לפתחנו גם אתגרים של שמירה על הנח

שמירת רציפות הלמידה, החזקת הקשר העקבי עם הבית והילדים ודאגה לרווחת הילדים וצוותי 

 החינוך בתקופה שבה אי הוודאות היא הוודאות החדשה.

 

 בעלון זה מובא בפניכן.ם מידע רלוונטי לעת הזו כחלק מאורחות חיינו השגורים והחדשים.

 

 האגף לחינוך יסודי עומד לרשותכם בכל שאלה וצורך.

 תי סאסיא

דילחינוך יסו א'  אגףנהלת מ

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 



 

 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

 חדשה תוכנית  – קהילות ארציות - ראשית קהילות מחנכות  .1

בשותפות של קרן משפחת ליאון  אגף יסודי ואגף פיתוח מקצועי, מכון מופ"ת -משרד החינוך

חדשנית ויוקרתית, של הקמת רשת קהילות  להיות חלק מתוכנית למחנכות מובילותמציעים 

 .למחנכות בית הספר לייצר השפעה אמיתית על עולם החינוך מחנכות, שתאפשר

 למידע ופרטי התוכנית בקישור המצ"ב:

khila_school.pdf/files/yesodi/alon/alon63/http://meyda.education.gov.il 

 לקהילות הארציות מצורף סרטון וידיאו הפונה לגיוס מחנכות

v=ugRx_YjWBZo?https://www.youtube.com/watch  

 

עם תלמידי בית הספר  שירג-מפגשים קבוצתיים בדגש חברתי נפגשים באוויר הפתוח .2

 היסודי

קבוצתיים עם  מפגשים –לו מרחב חדש ורענן בין הלמידה בכיתה לבין הלמידה המקוונת, נוצר 

וכך יאפשרו לתלמידים ולנו  התלמידים, באוויר הפתוח. המפגשים יתנהלו על פי הנחיות המשרד

 .יחד לראות זה את זה, להיות זה עם זה ולהיזכר כמה טוב להיות

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon63/open_air.pdf 

 

 שבוע בטיחות בדרכים .3

מדי שנה אנו מציינים את השבוע הבינלאומי לבטיחות בדרכים במערכת החינוך במטרה לפעול 

לצמצום מספר הילדים הנפגעים כמשתמשי דרך )כהולכי רגל, נוסעים ברכב, באוטובוס, אופניים 

ועוד(, תוך שימת דגש ומיקוד על התנהלות נכונה ובטוחה בדרך, כחלק אינטגרלי מאורחות חיי 

 וכי, זאת באמצעות חינוך, הסברה והובלת פעילות חינוכית לגילים השונים.המוסד החינ

גם בתקופת הקורונה ישנן תאונות דרכים היפגעויות ויש להמשיך לעסוק ולקדם את החינוך 

 לבטיחות בדרכים.

רצ"ב חוזר ומצגת שהופצו לרכזי ומורי זה"ב, בכדי לקיים את מערך הפעילויות תוך סיוע בחומרי 

 הלמידה שפותחו עבורם ומצויים בקישורים הרצ"ב.ההוראה ו

  

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon63/betichut.docx 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon63/betichut.pptx 

 

 א"התשפ, הגדול השיעור – הבינלאומי ה/הילד זכויות יום .4

השיעור הגדול הוא תוכנית חינוכית המתקיימת במדינות רבות בעולם באותו זמן כדי להעלות את 

ם ובני נוער כשותפים שווים ומחוללי שינוי באמצעות החינוך. התוכנית המודעות למעמדם של ילדי

.יעדים אלו מביאים לידי ביטוי את העקרונות  2030יעדים שהאו"ם הגדיר ליישום עד שנת  17מבוססת על 

 .ואת היעדים המרכזיים באמנה הבינלאומית לזכויות הילד

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon63/khila_school.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ugRx_YjWBZo
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon63/open_air.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon63/betichut.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon63/betichut.pptx


 לפרטים מלאים מצ"ב קישור

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon63/The_big_lesson.pdf 

 

 הנחיות משרד החינוך מתווה לטיול חד יומי בתקופת הקורונה .5

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon63/tiulim.pdf 

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon63/The_big_lesson.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon63/tiulim.pdf

