
 

   

 

   

 2021מרץ  2

 פ"אתש  אדר חי"

 68מס' 'באופן יסודי' 

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

במרחב בין מפגשים. המפגש הפיסי והמפגש בתנועה ש פיינתשנה"ל תשפ"א מתא

 .הדיגיטלי

האיתנה לחוסן  התשתיתבתקופה זו פנים נוספות והם יחסי קרבה ואכפתיות קבלו 

 שית והחברתית אל מול אתגרי התקופה.גהרועמידות 

הספר, נמשיך ונקדיש זמן ומקום לשיח רגשי,  אלו של חזרה הדרגתית אל שגרת בית בימים

 הקשר, התקשורת והיחסים החברתיים.לעידוד 

תוך יצירת  העשייה הבית ספרית את מכלול המקצועית הערכתי לכם על הובלתכם

בדגש על  ,הלמידה האקדמיתחברתיים לבין תהליכי  - הרגשיים צרכיםאיזונים בין ה

 .רווחהו פעריםצמצום 

 האגף לחינוך יסודי עומד לרשותכם בכל שאלה וצורך.

 תי סאסיא

האגף לחינוך יסודינהלת מ

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 האגף לחינוך יסודי

 



 

 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

 של מדינת ישראל 24 –לכנסת ה  בחירות .1

 של מדינת ישראל. 24יתקיימו הבחירות לכנסת ה  23.3.21 תאריךב

 הפעילויות הוכנו ע"י צוות היגוי) לרשותכם.ן מאגר פעילויות לתלמידי היסודי והעל יסודי. 

)שכלל את המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, מינהל חברה ונוער, החמ"ד, הפיקוח על 

   הוראת האזרחות, האגף היסודי(

בצד   מצגת ומותאמות לתקופת הקורונה והלמידה בביתהפעילויות מונגשות באמצעות 

 לצד כל מערך הסבר קצר וקישור לפעילות. הלמידה בכיתה.

 להלן קישור לאתר המטה:

-and-https://edu.gov.il/mazhap/civicedu/programs

activities/Pages/KnessetElections2021.aspx 

 

 מאגר הידע .2

  במארז מגוון הרצאות, מידע וכלים שימושיים - מארז ידע לרשותכם  

-infographic-https://view.genial.ly/5fcf9b6ce26c181003da5a5e/horizontal

--review   

 בעלי חיים בפעילות המוסד החינוכי  שילובהנחיות נדרשות ל ןריענו .3

  

פינות החי, או בשמם העדכני, "מרחבים זואולוגיים" הינם סביבה בית ספרית בהם 

כאמצעי חינוכי  תאולוגיים משמשוהקמת המרחבים הז מוחזקים בעל חיים אחד או יותר.

 :מטרות עיקריותי תבש ומתמקדתוטיפולי 

הקניית התפיסה ההומנית )חמלה ורגישות( לבעלי חיים תוך הכרת אורחות חייהם  .1

 וצורכיהם.

התייחסות לנושאים סביבתיים ואקולוגיים תוך  הבניית קשר בין ילדים לבעלי חיים .2

 דרך ההיכרות עם בעלי החייםהמסייעים לשמירת הטבע והסביבה והנרכשים 

הנדרשים בהפעלת פינות חי השונים וההיתרים  דרישות החוקלרענן את  נועדזה מכתב 

 .חינוךבמוסדות 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon68/animals.docx 

 מחוננים לתלמידים מענה מתן - ומצטיינים מחוננים תלמידים על .4

 ההטרוגנית בכיתה ומצטיינים

 המחוננים התלמידים את גם וכוללת, ומגוונת רחבה הספר בבתי התלמידים קשת

 ורגשיים אישיותיים ומאפיינים דופן יוצאות קוגניטיביות יכולות בעלי תלמידים, והמצטיינים

https://edu.gov.il/mazhap/civicedu/programs-and-activities/Pages/KnessetElections2021.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/civicedu/programs-and-activities/Pages/KnessetElections2021.aspx
https://view.genial.ly/5fcf9b6ce26c181003da5a5e/horizontal-infographic-review--
https://view.genial.ly/5fcf9b6ce26c181003da5a5e/horizontal-infographic-review--
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon68/animals.docx


 בשבוע אחד יום ייחודי מענה מקבלים אמנם ומצטיינים מחוננים תלמידים. ייחודיים

 תוספתיים צ"אחה לימודי, למחוננים ס"בי מחליפי בוקר לימודי) המחוננים במרכזי

, הספר בבית, הרגילה בכיתה נמצא והרגשי החברתי, ההוליסטי המענה אך(, למצטיינים

 אנו. השבוע ימות בכל ההטרוגנית בכיתה המשותפת הלמידה של מהחברותא כחלק

 ומתן צרכים זיהוי של ולתהליך לאתגר, ומורים מנהלים, אתכם יחד, שותפים עצמנו רואים

 של הצרכים על אור נשפוך יחד. בכיתתכם והמצטיינים המחוננים לתלמידים מענה

 מהאור ונהנה ההטרוגנית בכיתה עבורם המותאמים המענים על, אלו מיוחדים תלמידים

 .לכיתה מביאים שהם המיוחד

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon68/mehunan.pdf 

 

  מאי –אפריל  –מרץ  –ימי לוח חודש  .5

 2021מרס 

יום המאבק 
הבין לאומי 

 בגזענות

21/3/2021 
 

)השנה 
בחופשת 

 הפסח(

היא יחס של עוינות כלפי האחר או   שנאת זרים
השונה ממני, יחס הנובע מרגש של פחד ושנאה. 
גילויי אלימות , שנאה ואפליה כלפי הזר והאחר 

)גזענות( היא תופעה רחבה החוצה תרבויות 
 –ותקופות ויש לה ביטויים רבים ומגוונים 

מאפליה, תפיסה סטריאוטיפית ועד אלימות על 
פנית כלפי קבוצות מגוונות ובהן רקע גזעני המו

 מיעוטים אתניים ולאומיים. 
שונות בין בני אדם מתבקשת ואף הכרחית 

לקיומה של חברה מתוקנת אך מרגע ששונות זו 
לובשת השוואה ערכית היא הופכת לגזענות 

התנהגויות שאסור לנו כחברה לקבל.ואפליה.   

יום המאבק 
הבין לאומי 

 בגזענות

יום הצרכן 
 הבין לאומי

יום הצרכן הבין-לאומי מצוין בכל שנה בעולם  15/3/2021
מאז 1983 ב-15 במרץ. מטרתו להגביר את 

מודעותו של ציבור הצרכנים לזכויותיו ולעודד 
צרכנות נבונה ואחראית. ביום זה מתקיימות 
ברחבי העולם פעילויות שונות כגון סדנאות, 

 מסעות הסברה ופעילויות חינוכיות.

יום הצרכן הבין 
מידע  –לאומי 

  מרי למידהוחו

יום המעשים 
 הטובים

יום המעשים הטובים התחיל בישראל לפני     16/3/21
 93-כעשור וכעת הוא יום גלובלי המאחד יותר מ

 מדינות בעשייה למען הזולת והסביבה

מערך שיעור יום 
המעשים 
בין  –הטובים 

 הצלצולים
 

דוגמאות 
ורעיונות 

 למעשים טובים
 
 
 
 
 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon68/mehunan.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Mate/2019/YomGizanout2019.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Mate/2019/YomGizanout2019.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Mate/2019/YomGizanout2019.pdf
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/yom_tzarchan_beynleumi/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/yom_tzarchan_beynleumi/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/yom_tzarchan_beynleumi/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 2021אפריל 
יום הזיכרון  

לשואה 
 ולגבורה

 בניסן וכ"
 )הוקדם(

8/4/2021 

בשבילי הזיכרון  
תכנית  –

חינוכית 
להוראת 
 השואה

יום הזיכרון 
לחללי צה"ל 

 ולנפגעי
פעולות 
 האיבה

 ' באיירב
 )הוקדם(

14/4/2021 

 –יום הזיכרון  
מידע וחומרי 

 למידה

יום 
 העצמאות

 ' באיירג
 )הוקדם(

15/4/2021 

 –יום העצמאות  
מידע וחומרי 

 למידה
 י"ח באייר ל"ג בעומר

30/4/2021 
 –ג בעומר ל" 

מידע וחומרי 
 למידה

 
 2021מאי 

יום בנימין 
 זאב הרצל

 כ"א באייר 
3/5/2021 

יום הרצל חל בי' באייר, יום הולדתו של בנימין 
היהודים, אבי הציונות חוזה מדינת , הרצל זאב

המדינית ומייסדה של ההסתדרות הציונית 
 .העולמית

 וחומרי מידע
 ליום הוראה

 הרצל

 כ"ח באייר יום ירושלים
10/5/2021 

יום ירושלים הוא יום חג לאומי בישראל שנקבע 
לציון איחודה של ירושלים, אחרי כיבוש העיר 
העתיקה ומזרח ירושלים במלחמת ששת הימים. 

חל בכ"ח באייר והוא מצוין  יום ירושלים
 .בטקסים חגיגיים בירושלים ומחוצה לה

 –יום ירושלים 
מידע וחומרי 

 למידה

יום הזיכרון 
ליהודי 
 אתיופיה

 כ"ח באייר
10/5/2021 

כ"ח אייר, יום הזיכרון לנספי עליית יהודי 
אתיופיה (נקרא גם יום נספי סודאן) מצוין ביום 

מיהודי  000,4-ירושלים (כ"ח באייר) לזכר כ
ביתא ישראל שמתו במהלך המסע וההמתנה 
לעלייה במחנות הפליטים בסודאן בזמן מבצע 

 .אחים

יום הזיכרון 
 ליהודי אתיופיה

יום השונות 
 התרבותית

 י' בסיוון          
21/5/2021 

 

ביום השונות התרבותית חשוב לעסוק ביחס של 
כבוד, של שוויון ושל הערכה לכל התרבויות 

. עיסוק הספר בפרט-בחברה בכלל, ובבית
בערכים אלה יכול למנוע תופעות, כגון: גזענות, 

 .דעות קדומות ואף אלימות

יום השונות 
 –התרבותית 

 בין הצלצולים

 

 

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
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Shoa/hpnew.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Shoa/hpnew.htm
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/yom_zikaron_chally_marachot_israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/yom_zikaron_chally_marachot_israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/yom_zikaron_chally_marachot_israel/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/yom_atzmaut/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/yom_atzmaut/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/yom_atzmaut/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/lag-omer-magal-shana/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/lag-omer-magal-shana/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/lag-omer-magal-shana/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/yom_yerushalaim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/yom_yerushalaim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/yom_yerushalaim/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/yom-zikaron-yehudei-ethiopia/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/yom-zikaron-yehudei-ethiopia/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%81%D7%95%D6%B9%D7%A0%D7%95%D6%BC%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-21-%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%81%D7%95%D6%B9%D7%A0%D7%95%D6%BC%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-21-%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%81%D7%95%D6%B9%D7%A0%D7%95%D6%BC%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-21-%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99/

