
 

   

 

   

 2020 דצמבר 10

 פ"אתש כסלוד כ"

 56מס''באופן יסודי' 

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

 

 ,צריך שכל איש ידע וכל איש יבין שבתוכו דולק נר"

 ואין נרו שלו, כנר חברו ואין איש שאין לו נר

ל ולגלות את אור הנר וצריך שכל איש ידע וכל איש יבין שעליו לעמו

 ,ברבים

 "...ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו

 

אני מבקשת לברך ולהביע הערכתי לכם על כך שאתם הם אלה המהווים אור ותקווה 

 גדולה לילדי ישראל

 האגף לחינוך יסודי עומד לרשותכם בכל שאלה וצורך.

  

        חג אורים שמח   

      תי סאסיא

דילחינוך יסו א'  אגףהלת נמ

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 



 

 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

 תחרות הקליפים הארצית: "מסבירים את זה!" .1

 

 -האגף לחינוך יסודי מזמין את בתיה"ס להשתתף בתחרות הסרטונים הארצית 

  "תסבירו את זה הלאה"  

" שניות על 60" –בתיה"ס המעוניינים להשתתף, מוזמנים לצלם סרטון הסברה 

 בהשתתפות התלמידים, שמטרתו לעודד התנהגות אחראית בשגרת קורונה בדגש על:

 עטיית מסכה           -

   שמירת מרחק          -

 אוורור החדר           -

   שטיפת ידיים          -

  

עד לתאריך  agaf_yesodi@education.gov.ilאת הסרטונים יש לשלוח לדוא"ל 

15.1.21. 

יסודי ויעמדו להצבעה בסקר  פרסמו בפייסבוק של האגף לחינוךהסרטונים ית
 ה"קליפ הטוב ביותר".

 
 עוברים את זה יחד.... –אגרת להורים  .2

 עוצי מזמינים את ההורים יהאגף לחינוך יסודי בשיתוף עם השירות הפסיכולוגי י

 "למפגש על המסך", בנושאים שמעסיקים את כולנו בעת הזו.

 ר המצ"ב.לפרטים וקישורים בקישו

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon65/horim.pdf 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon65/horim.pdf


 המלצות להפעלות חווייתיות להטמעת אורחות חיים בכיתה בעת קורונה .3

בנוסף לשיר בוקר+ שיח רגשי,   כל יוםבבבתי הספר היסודיים יום במסגרת פתיחת 

 -"ממאש" –ארבעה כללים מרכזיים  תכלול  פעילות זו, יתווסף מרכיב  של פעילות הסברה

, הציבוריאוורור המרחב  - אוורורשמירה על מרחק,  - מרחקעטיית מסכה,  -מסיכה

 ו. ע תחלואה ולשמור על בריאותינהקפדה על נטילת ידיים  כדי למנו -ת ידיים שטיפ

ת להסברה באופן חוויתי את נושא שמירת אורחות ומשמשה  בקישור זה תמצאו פעילויות 

 החיים 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon65/praktika.pptx 

 תכנית סחל"ב .4

הינה תכנית תוספתית שנועדה לקידום  -הספר תיסטודנטים חוברים לב-תכנית סחל"ב 

תלמידים ולצמצום פערים לימודיים וחברתיים. התכנית מיועדת לבתי ספר הפועלים 

במסגרת יום חינוך ארוך ומופעלת באמצעות סטודנטים. התוכנית מעוגנת בחוק "עידוד 

 א".מעורבות סטודנטים ביוח"

 30 -בתי"ס, ובכ 130 -השנה, בשל המורכבות והקיצוץ בתקציבים,   תופעל התכנית בכ

 סטודנטים.  300 -בה חלק כ ווייקח 7-10גנים, אשר נמצאים במדד טיפוח 

תהווה חלק מתוכנית ם פעילות, וקטנות וקבועותתלמידים עם קבוצות  הסטודנטים יעבדו 

 מלגה תמורת פעילותם.בכים זואלה סטודנטים . הפעילות הבית ספרית

 יפעלו על פי הנחיות בשל ההגבלות השנה, תהיה עדיפות לסטודנטים להוראה והם

 בתקופת הקורונה בביה"סאורחות החיים 

  )א(3בחוזר מנכ"ל תשע"ד/התכנית בבתי הספר מידע נוסף אודות הפעלת 

 התמונה השלמה –מחוננים ומצטיינים בכיתתם  .5

התמונה השלמה", הינה תוצר של שיתוף פעולה  –החוברת " מחוננים ומצטיינים בכיתתם 

בין אגף מו"פ לבין האגף למחוננים ולמצטיינים, באמצעות מסלול "מעבדה" שנערך 

 בחמישה בתי"ס יסודיים. 

החוברת מציעה מהלך של שינוי בבית הספר, שבמסגרתו מציב ביה"ס את נושא 

 המצטיינים על סדר היום הבית ספרי.התלמידים המחוננים ו

mitztaynim/magar-https://pop.education.gov.il/mechnanim-הקישור לחוברת:  

picture-full-class-in-outstanding-iftedhoraa/g-homrey 

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon65/praktika.pptx
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-7/horaotkeva/k-2013-3-1-3-7-78.htm
https://pop.education.gov.il/mechnanim-mitztaynim/magar-homrey-horaa/gifted-outstanding-in-class-full-picture/
https://pop.education.gov.il/mechnanim-mitztaynim/magar-homrey-horaa/gifted-outstanding-in-class-full-picture
https://pop.education.gov.il/mechnanim-mitztaynim/magar-homrey-horaa/gifted-outstanding-in-class-full-picture


 ינואר -  דצמבר חודש –ימי לוח  .6

  

 2020דצמבר 

 חומרים נלווים תיאור תאריך נושא

יום ההוקרה 

השנתי לפצועי 

מערכות ישראל 

 ופעולות האיבה

 י"ז בכסלו

3/12/2020 

יום ההוקרה לפצועי צה"ל ולנפגעי 

י"ז  נקבע לתאריך פעולות האיבה

שכן זהו התאריך העברי שבו  ,בכסלו

החליטו האומות המאוחדות על סיום 

המנדט הבריטי ועל הקמת מדינת 

(. 1947ישראל )כ"ט בנובמבר 

הבחירה במועד זה מסמלת את 

הזיקה בין נסיבות פציעתם של 

הנפגעים לתקומת ישראל ולצורך 

 בשמירה עליה.

  

 

 

-היום הבין

לאומי לזכויות 

 האדם

 כ"ד בכסלו

10/12/2020 

 

יום זכויות האדם מצוין ברחבי העולם 

בדצמבר בכל שנה. במועד זה  10-ב

נחתמה באספה  1948בשנת 

הכללית של האו"ם ההכרזה לכל באי 

עולם בדבר זכויות האדם. ההכרזה 

מנסחת את עקרונות היסוד של 

זכויות האדם בעולם והיא תשתית 

לחוקות של מדינות רבות ובסיס 

יום זה  לאומי.-חשוב במשפט הבין

לאחר  1950-צוין בפעם הראשונה ב

שרוב המדינות החברות בארגון חתמו 

 .על ההכרזה

מערכי שיעור 

ליום זכויות 

 האדם

 

 

 כ"ג בכסלו יום המורה

9/12/2020 

הוקרה והערכה  יום הוא יום המורה

. השנה, בצל למורות ולמורים בישראל

מגיפת הקורונה יש ליום המורה 

משקל משמעותי עוד יותר ובמסגרת 

היום מוזמנים אזרחי ישראל להודות 

רעיונות ליום 

 המורה

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/yom_zhuyot_adam/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/yom_zhuyot_adam/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/yom_zhuyot_adam/
https://www.teachersday.org.il/
https://www.teachersday.org.il/


 למוריהם מהעבר ומההווה.

י' בטבת, צום 

יום הקדיש 

 הכללי

 י' בטבת

25/12/2020 

צום עשרה בטבת נקבע לזכר הטלת 

המצור על ירושלים. באותו יום צר 

נבוכדנצר מלך בבל עם חילותיו על 

ירושלים. ממצור זה החלה הפורענות 

שהסתיימה בחורבן בית המקדש 

 .הראשון ובגלות השכינה

אחרי השואה קבעה הרבנות 

עשרה בטבת  הראשית לישראל שיום

יהיה "יום הקדיש הכללי" לזכר 

 .הנספים בשואה שלא נודע יום מותם

חומרי לימוד 

 לעשרה בטבת

 י"ב בטבת 

27/12/2020 

ולדימיר זאב ז'בוטינסקי, מדינאי, 

תונאי, סופר, משורר, מנהיג ציוני, עי

מתרגם, נואם, הוגה דעות, מנהיג 

נוער ומייסד תנועת בית"ר 

(. מייסד 4.8.1940 -18.10.1880)

הגדודים העבריים, מייסד הזרם 

הרויזיוניסטי בציונות הצה"ר )ציונים 

רויזיוניסטים(, מייסד הצ"ח 

)הסתדרות ציונית חדשה(, מחדש 

רעיון המדינה היהודית של הרצל. 

בעיקר בתורתו המדינית ומאבקו נודע 

 .הפוליטי העיקש להגשמתה

מערך שיעור ליום 

 זאב ז'בוטינסקי

 

 

 

https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/10-tevet/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/10-tevet/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%96%D7%90%D7%91-%D7%96%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%96%D7%90%D7%91-%D7%96%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99/


 

 2020ינואר 

 חומרים נלווים תיאור תאריך נושא

כ"ט בטבת  יום השפה העברית

13/1/2020 

ממשלת ישראל קבעה את 

יום כ"א בטבת, יום הולדתו 

של אליעזר בן יהודה מחייה 

השפה העברית , ל"יום 

השפה העברית". לפניכם 

פעילויות מובחרות ותכני 

לימוד עדכניים ואיכותיים 

 העוסקים ביום זה

 

יום השפה 

 העברית

שבוע החלל 

 הישראלי

שבוע החלל הישראלי  26-31/1/2020

מתקיים ביוזמת סוכנות 

החלל הישראלית במשרד 

המדע והטכנולוגיה. מטרתו 

של שבוע זה להגביר את 

הקהל  הקשר וההזדהות של

הרחב לתחום החלל 

ולהרחיב את העניין 

והסקרנות של צעירים 

 בפעילות החלל בישראל

 

שבוע החלל 

 הישראלי

יום השואה הבין 

 לאומי

קבעה עצרת  2005בשנת  27/1/2020

בינואר  27-או"ם את הה

כתאריך זיכרון בין לאומי 

להנצחת קורבנות השואה. 

תאריך זה נבחר משום שזהו 

יום כניסת הצבא האדום אל 

אושוויץ, המחנה המסמל 

יותר מכל את הניסיון 

להשמדה טוטאלית של העם 

 היהודי

 –בשבילי הזיכרון 

תכנית חינוכית 

 בנושא השואה

 

 

https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/yom-safa-ivrit/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/yom-safa-ivrit/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/shvua-halal-israeli-tashaf/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/shvua-halal-israeli-tashaf/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Shoa/hpnew.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Shoa/hpnew.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Shoa/hpnew.htm


 

 

 

 

 


