
 

   

 

 2019 נובמבר 4  

 תש"ף חשון 'ו

 84מס' 'באופן יסודי' 

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

 

 הלן קלר"התוצאה העליונה של החינוך היא הסובלנות" 

 

דגיש חינוך ערכי וקידום תשתתמקד ו למידה ה מבורכת שלחורינו, פנינו אל שגרפת החגים מאתקו

 למידה מתוך משמעות.

הספר ומציג תכניות ארוכות טווח  רלוונטי לניהול מערך הלמידה בבית עלון זה מאגד בתוכו מידע

 .אירועים מכוננים בנרטיב הישראליחגים, מועדים ו ,בהתאם ללוח השנה ,וקצרות מועד

 

 האגף לחינוך יסודי עומד וימשיך לעמוד לרשותכם בכל נושא ועניין.

 פוריה עשייה חינוכית בברכת

 תי סאסיא

 מנהלת האגף לחינוך יסודי

 

 

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 



 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

 רביןיצחק  –יום הזיכרון  .1

 10.11.19תש"ף,  ין ביום א, י"ב בחשוןלרצח רה"מ יצחק רבין יצו 24 -ן הכרוייום הז

 .כרזות לכלל בתי הספר , נהזה נשלחו בתחילת ספטמבר, כמדי שלקראת יום 

  חומרי הלמידה הועלו בשלב זה לאתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים בכתובת

2019.aspx-rabin-zikaron-civicedu/Pages/yom/://edu.gov.il/mazhaphttps 

 .וסף לבתי הספר היסודיים של החמ"דמערך נהועלה 

 מועלים גם למרחב הפדגוגי חומרי הלמידה 

 

 .הנחיות משרד החינוך -תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך לשנה"ל תש"ף  .2
 
 

/meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon48/hitgonenot.pdfhttp:/ 
 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon48/hitgonenot.docx 
 

 שעשועון חידות בינלאומי במתמטיקה –קנגרו  .3
 

כל מממנים עבור אנו  מתמטיקה של משרד החינוךוראת לקידום ההלאומית במסגרת התכנית 

 ."רווקנגהחידות הבינלאומי "שעשועון בהשתתפות תלמידי כיתות ד' בארץ 

ation.gov.il/files/yesodi/alon/alon48/kengeru.docxhttp://meyda.educ 

 "האיבה בסימן "ערבות הדדיתיום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות  .4

ממשלת ישראל החליטה לקיים את יום ההוקרה כביטוי לחובה הציבורית והמוסרית שלנו כחברה 

לפצועים ולנפגעים אשר נושאים בגופם ובנפשם את המחיר הציבורי של כולנו. יום זה מהווה 

לבני נוער למפגשים עם פצועים, הכרות עם סיפורים אישיים, חשיפה לדרכי התמודדות הזדמנות 

עם משברים והמשאבים הנדרשים לצמיחה וחזרה לשגרת החיים. ביום זה משפחות הפצועים 

זוכות מעט לעדנה ולהוקרה ולכן חשוב ביותר, מעניין וחוויתי לארגן שיח ומפגש עם פצועי צה"ל. 

במשרד, שם לו למטרה כחלק משנת "הערבות   ר יחד עם יחידות נוספותמינהל חברה ונוע

 ההדדית" להעצים ולציין יום חשוב זה במערכת החינוך. מצ"ב מכתב הערכות.

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon48/hokara.pdf 

 עדכניקישור  –פסיפס ישראלי  .5

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon48/kishurim.docx 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon48/psefas.pdf 
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