
 

   

 

   

 2020 אפריל  26

 תש"ף ב' אייר

 56מס' 'באופן יסודי' 

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

וכח הכאב והאבל על מותם של חיילי בתאריך ד' אייר, תש"ף, תרכין מדינת ישראל את ראשה נ

 במלחמות ישראל ובפעולות האיבה.  ,ואזרחי המדינה כוחות הביטחוןמשרתי צבא ההגנה, 

 ואשר צרוב בנרטיבהכאב היומיומי אותו נושאות המשפחות השכולות זה מבטא את  יום
   של מדינת ישראל, לדור, דור. הקולקטיבי

הקולקטיבית  הוויהמעצים את ה , מיום זיכרון ליום עצמאותהמעבר החד והכואב מאבל ליום חג
 יום חג.אבל מתערבב בשמחה מהולה בעצב ו זיכרון שזור בתקווה,של 

 .ימות החגים , ימי אבל בצדה זו של השנהלתקופ בעלון זה מידע וקישורים רלוונטיים

בפנינו  המציב סטורית בה אנו מצוייםיהתקופה ההמכם.ן,  חד ואחתובנימה אישית לכל א

אתגרים לא פשוטים. בזכות כל אחד ואחת מכם.ן האתגר מתפתח להזדמנות, הידע המצטבר 

הוא ידע שלא יסולא בפז ועוד יחקר וילמד  , עליהם אתם.ן אמונים.ות,במרחבי החינוך השונים

 ארוכות.

היצירתיות, החוסן והעמידה המקצועיות, אתגר, סות להערכתי ותודתי לכם ולכן על ההתגיימלא 

 איתנה במציאות המשתנה.ה

 האגף לחינוך יסודי עומד וימשיך לעמוד לרשותכם בכל נושא ועניין.

 בתודה והוקרה

 תי סאסיא

 מנהלת האגף לחינוך יסודי

 

 

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 



 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

  יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

 :.ןלרשותכם

 ייעודיים במערך השידורים הלאומי שיעורים

 11:02ביום שלישי בשעה ישודר  – היסודי החינוך  תלמידיאם לטקס מות

 "יחיים, שפכישורי  –זיכרון ערכת יום ה

 שישודרו במערכת השידורים הלאומית: יעוריםלהלן הש

 ו' –ליום הזיכרון וליום העצמאות כיתות א' שידור  – ח הלבתמפ – 10:00

 ו' –א' כיתות  – למעמד הצפירההתכנסות  – 11:00

 ו' –א' כיתות  –ות ישראל ונפגעי פעולות האיבה יום הזיכרון לחללי  מערכ טקס – 11:02

 ג' –א' כיתות  – לרגשותיימודעות  –שיח רגשי  – חייםכישורי  – 12:00

 ו' –ד' כיתות  –ום הזיכרון י                                                          

  "אתנזכור " –קולנוע סרט  – 13:00

 

 חיים ושפ"יכישורי  –ערכת יום הזיכרון 

ושיעורי כישורי חיים  באגרת עקרונות לשיח רגשי עם תלמידים. בנושא יום הזיכרוןגרת א

 .אבנוש

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=21ffa45e5d&attid=0.1&permmsgid=ms

f:1664957335052647447&th=171b1ddff9fe7c17&view=att&disp=safe-g 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=21ffa45e5d&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1664957335052647447&th=171b1ddff9fe7c17&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=21ffa45e5d&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1664957335052647447&th=171b1ddff9fe7c17&view=att&disp=safe

