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 פ"אתש יט' טבת

 66מס''באופן יסודי' 

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

, בשורה של אופטימיות זהירה "האור שבקצה המנהרה"בשורת החיסונים היא בבחינת 

 –יות מירת הנהלים וההנחשכעת למשנה זהירות והקפדה יתרה של שמחייבת אותנו 

 פיסי, הגיינה אישית ובמרחב. ריחוק מסכה, שמירה עלעטיית 

אורחות החיים בתקופה זו קודמים לכל, על מנת לשמור על מרחבים מאווררים בתוך 

כיתות ה' ו', לקיים את בחשוב מאד לאפשר למורים המלמדים רק בתיה"ס, 

 ההוראה, מהבית.

, במבט לשנה"ל 2021החל מחודש מאי  תתקיימנה וועדות מלוותלתשומת לבכם.ן, 

  תשפ"ב.

נה במתכונת הרגילה, אלא כחלק משיח פדגוגי רציף מלא תתקיי ,וועדות מלוות לשנה זו

 .בית הספר .תעם מפקח

למערכת החינוך תפקיד חשוב ביצירת תודעת ערבות הדדית, מחויבות לחברה ואכפתיות 

רים איים של לאחר. אתם שעומדים איתן בהובלת משימה לאומית זו ובאיתנותכם מייצ

 יציבות, ראויים לכל שבח והוקרה.

 

 האגף לחינוך יסודי עומד לרשותכם בכל שאלה וצורך.

  

 בברכת שנה אזרחית חדשה וטובה             

 תי סאסיא

לחינוך יסודי א'  אגףנהלת מ

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 



 

 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

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

 

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

  "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           -

   רת מרחקשמי          -

 אוורור החדר           -

   שטיפת ידיים          -

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

15.1.21. 

 יסודי ויעמדו להצבעה בסקר  הסרטונים יתפרסמו בפייסבוק של האגף לחינוך
 ה"קליפ הטוב ביותר".

 

רישום עד  –מובילי פדגוגיה( יוצאת לדרך עידן חדש ביסודי ) -תוכנית "שביט" .2

 7.1.21לתאריך 

עידן  –שביט" האגף לחינוך יסודי שמח לבשר לך על האפשרות להציג מועמדות לתכנית "

, )ובשמה הקודם "מובילי פדגוגיה איכותית"(, המתמקדת בקידומם חדש בחינוך היסודי

   .2030דמות הבוגר ול  הערכה בהתאמה למציאות המשתנה-למידה-של תהליכי הוראה

הם גרמי שמים מלכותיים ומיוחדים המשייטים בחלל, הם משאירים  שביט כוכבי

אחריהם שובל גלימה בלתי נגמר. כאשר הם נכנסים לאטמוספירה, הם מתלהטים 



ומפיצים גשמי מטאורים הנראים כ"כוכבים נופלים". כוכבי שביט מחזיקים באחד 

 והתפתחות החיים בכדור הארץ. המפתחות החשובים להבנת מערכת השמש

מציגה עידן  ישנה, המציינת עשור לקיומה,-, גם התוכנית החדשההשביט ובדומה לכוכבי

, ומובילה את בתי הספר לתהליך מיקוד פנימי, מקצועי ומעמיק בהתאמה חדש ביסודי

  למציאות המשתנה והשפעה על הסובבים אותם.

מקצבי העבודה שלנו ולשמר את  המציאות העכשווית מחייבת אותנו להתאים את

למידה היברידית, הערכה איכותית, למידה  -ההזדמנויות שהביאה עימה התקופה הנוכחית

  חוץ כיתתית, הידוק הקשר עם ההורים, שיתוף פעולה פורה בין מחנכים ומורים ועוד.

 משך התוכנית בבתי הספר החדשים שיכנסו השנה יהיה שנתיים.

 (5-7ד לבתי ספר עם הישגים בינוניים+ )עשירונים מצ"ב הקול הקורא, המיוע

 וקידום. ומנהלים בעלי מוטיבציה ללמידה, שינוי

 .7.1.20 עד להגיש מועמדות ניתן שימו לב, 

on/alon66/shavit.pdfhttp://meyda.education.gov.il/files/yesodi/al 

 
 קהילות א' תחילה –הכשרת מנחות  .3

בימים אלה, יוצא לדרך הסבב השני של התוכנית החלוצית להכשרת מורות בעלות ניסיון 

שינחו בשנת הלימודים תשפ"ב, קהילות של מורות  ,ב-וידע בחינוך והוראה של כיתות א

אנחנו שמחות להזמינכן להציע  .במחוזות השונים בארץ ,ובכיתות ב' 'המלמדות בכיתות א

 .מועמדות למהלך הכשרה חדש וייחודי זה

 לפרטים מלאים, בקישור המצ"ב.

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon66/khila_A.pdf 
 

 תכנית סל תרבות בשיתוף עם מנהל תקשוב  .4
 עם תרבות סל תכנית  למידה משלימות לתכניות היחידה של פעולה שיתוף במסגרת

והם נותנים מענה לכל הגילאים  האומנויות מתחומי מופעים צולמו התקשוב מינהל

 ולמגוון הנושאים.

 , לשימושכם.ןוהערבית העברית בשפה והזמנות השידורים ז"לו ,ב"רצבקישור ה

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon66/sal_tarbut.pdf 
 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon66/sal_tarbut_aravit.pdf 
 

 אסטרטגיה של טיפוח מוטיבציה של תלמידים ללמידה .5
 

 בקישור המצ"ב. –לפניכם.ן סקירת מאמרים 
 

http://bit.ly/3n14q8v 
 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon66/shavit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon66/khila_A.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon66/sal_tarbut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon66/sal_tarbut_aravit.pdf
http://bit.ly/3n14q8v
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 2021ינואר 

חומרים  תיאור תאריך נושא
 נלווים

יום השפה 

 העברית

כ"ט בטבת 

13/1/2020 

ממשלת ישראל קבעה את יום כ"א 
בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן 

, ל"יום יהודה מחייה השפה העברית 
השפה העברית". לפניכם פעילויות 
מובחרות ותכני לימוד עדכניים 

 ואיכותיים העוסקים ביום זה

 

יום השפה 

 העברית

שבוע החלל 

 הישראלי

ים שבוע החלל הישראלי מתקי 26-31/1/2020
ביוזמת סוכנות החלל הישראלית 
במשרד המדע והטכנולוגיה. מטרתו 
של שבוע זה להגביר את הקשר 
וההזדהות של הקהל הרחב לתחום 
החלל ולהרחיב את העניין והסקרנות 

 של צעירים בפעילות החלל בישראל

 

שבוע החלל 

 הישראלי

יום השואה 

 הבין לאומי

קבעה עצרת האו"ם את  2005בשנת  27/1/2020
בינואר כתאריך זיכרון בין  27-ה

לאומי להנצחת קורבנות השואה. 
תאריך זה נבחר משום שזהו יום 
כניסת הצבא האדום אל אושוויץ, 
המחנה המסמל יותר מכל את 

מדה טוטאלית של העם הניסיון להש
 היהודי

בשבילי 

 –הזיכרון 

תכנית 

חינוכית 

 בנושא השואה

 

 2021פברואר 

קישור   תאריך  שם היום 
למערכי 

 שיעור
ל' בשבט  יום המשפחה

12/2/2020 
ם, הא יום לשעבר ,המשפחה יום

נועד לציין את המשפחתיות 
והאימהּות ומקומן בחברה. בישראל 

מותה של  יום, הוא מצוין בל' בשבט
 .הנרייטה סאלד

 יום המשפחה

יום הצדק 
 החברתי

 
 

השנה  20/2
 בשבת

-הבינלאומי חל ב החברתי הצדק יום
צדק חברתי הוא אחד  .20.2

מעקרונות היסוד לשלום ולשגשוג 
בקיום משותף של אומות ובקרב 
אומות. לשם כך יש להעלות את 

ולקדם  החברתי הצדק עקרונות
 שוויון בין המינים

יום הצדק 
 החברתי

יום תל חי, יום 
הזיכרון ליוסף 

 טרומפלדור

י"א באדר, 
23/2/2020 

יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור 
ולחללי תל חי שנפלו בקרב על הגנת 

היישוב ביום י"א באדר תר"פ 

 יום תל חי

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
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/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/yom_mishpacha/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/zedek-hevrati/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/zedek-hevrati/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/adar-tel-hai/


( סיפור חייו, עמידתו ומותו 1.3.1920)
של יוסף טרומפלדור בקרב הפך 

מל של גבורה והקרבה למען לס
 המולדת

 

 

 

 

 

 


