
 

   

 

 2021מרץ  24
 פ"אתש  ניסן אי"

 
 96מס' 'באופן יסודי' 

 ,מנהלים, צוותי חינוך, מנהלי מחלקות חינוך ועובדי הוראה יקרים
 עם בוא האביב, בשורת חירות ופריחה לכם ולמשפחותיכם. 

 כל אדם צריך מצרים / אמנון ריבק

ִתְהיֶׁה לֹו ִריך שֶׁ ם צָּ ל ָאדָּ  כָּ
 ,ֵאיזֹו ִמְצַרִים

ה ַעְצמֹו ִמּתֹוכָּה  ִלְהיֹות ֹמשֶׁ
ה  ,ְביָּד ֲחזָּקָּ

 .אֹו ַבֲחִריַקת ִשַנִים
  

ה ה ַוֲחֵשכָּה ְגדֹולָּ ִריך ֵאימָּ ם צָּ ל ָאדָּ  ,כָּ
ה לָּ ה, ְוַהצָּ חָּ ה, וַהְבטָּ מָּ  ,ּוְנחָּ

ַמִים ל ַהשָּ ֵשאת ֵעינָּיו אֶׁ ֵיַדע לָּ  .שֶׁ
ִריך ְּתִפלָּה ם צָּ ל ָאדָּ  כָּ

 ,ַאַחת
ַתִיםְשֵתֵהא ְשגּורָּ  ְצלֹו ַעל ַהְשפָּ  .ה אֶׁ

ִריך ַפַעם ַאַחת ְלִהְתכֹוֵפף ם צָּ  - ָאדָּ
ֵתף ִריך כָּ ם צָּ ל ָאדָּ  .כָּ

  
ִתְהיֶׁה לֹו ִריך שֶׁ ם צָּ ל ָאדָּ  כָּ

 ,ֵאיזֹו ִמְצַרִים
ִדים נָּה ִמֵבית ֲעבָּ  ,ִלְגאֹול ַעְצמֹו ִממֶׁ

ִדים ל ִמְדַבר ַהְפחָּ ֵצאת ַבֲחִצי ַהַלִיל אֶׁ  ,לָּ
ִים ִלְצעֹוד ל תֹוך ַהמָּ  ,ַהְיֵשר אֶׁ

ִדים נָּיו ַלְצדָּ ִחים ִמפָּ ם ִנְפתָּ  .ִלְראֹותָּ
ֵתף ִריך כָּ ם צָּ ל ָאדָּ  ,כָּ

ת ַעְצמֹות יֹוֵסף יהָּ אֶׁ לֶׁ ֵשאת עָּ  ,לָּ
ֵקףְ  ִריך ְלִהְזדָּ ם צָּ ל ָאדָּ      .כָּ

  
ִתְהיֶׁה לֹו ִריך שֶׁ ם צָּ ל ָאדָּ  כָּ

 .ֵאיזֹו ִמְצַרִים
ִים לָּ  ,ִוירּושָּ

ד חָּ ע ָארֹוך אֶׁ  ,ּוַמסָּ
ַעד  ִלְזכֹור אֹותֹו לָּ
ַרְגַלִים  ְבַכפֹות הָּ

 

 שמחו חירות אביבי חג

 תי סאסיא

 האגף לחינוך יסודינהלת מ

 דינת ישראלמ
 משרד החינוך 
 המינהל הפדגוגי 
 אגף לחינוך יסודיה

 



 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

בתקופת ' יצירת רצף חינוכי מהגן לכיתה א ,יסודי –ילדים תכנית מעברים, גני  .1

 הקורונה

תקופת הקורונה  .הן מסגרות חינוכיות שיש ליצור ביניהן רצף חינוכי' הילדים וכיתה אגן 

 . ערכות מותאמת ומיוחדת לכךימחייבת ה

שתתרום , חוויה מיטבית של הסתגלות יצירת רצף חינוכי מותאם למצב הנוכחי תאפשר

במעבר עוד בתקופת הגן ו, להגברת תחושות הביטחון והמסוגלות בקרב הילדים והוריהם

 '. לכיתה א

 למסמך המלא, בקישור המצ"ב:

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon69/gan_yesodi.docx 

 

 2021המלצה לגאנט מעברים, גנים ויסודי  .ןלפניכם

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon69/gantt.pptx 

 

 מחנכותקהילות  –"ראשית"  .2

 ,אגף יסודי ואגף פיתוח מקצועי, מכון מופ"ת בשותפות קרן משפחת ליאון –משרד החינוך 

וחלק מתוכנית חדשנית ויוקרתית אשר  יבתי ספר שיהיו שותפים למסע ייחוד זמיניםמ
 . תאפשר לכם להגדיל את ההשפעה על עולם החינוך

את תפקידן המהותי והייחודי של  מכירים ומבינים אם אתם –בית ספר  מנהלי
  אתכם! אנו מחפשים –לפתח מענה מקצועי עבורן  ומעוניינים המחנכות

 להגשת מועמדות לתוכנית הבית ספרית

fet.macam.acmo-https://reshit.il/school_program_form/ 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon69/gan_yesodi.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon69/gantt.pptx
https://reshit-mofet.macam.ac.il/school_program_form/


  מנהלי בית ספר, אם אתם:

 .בעלי רצון ומוטיבציה לתת מענה למציאות המתחדשת בבית ספרה  

 בבית ספר לקהילה. ומהמחנכים מהמחנכות %90מסוגלות לגייס לפחות  בעלי  

 השאינם משתתפות בקהיל ומורים מסוגלות לאפשר מענה מקצועי למורות בעלי. 

 מקומות לשנת תשפ"ב 8נותרו רק  -להגשת מועמדות לתוכנית ראשית בבתי הספר

mofet.macam.ac-https://reshit.il/school_program_form/ 

 

 מורי יסודי לומדים אחרת -  כוורתה .3

 

https://www.facebook.com/101492315088449/posts/208327197738293/?d

=n 

  קול קורא ליוזמות חינוכיות לשנת תשפ"ב יוצא לדרך! .4

אתם סוכני השינוי המשמעותיים  -מורות ומורים, גננות וסייעות, יועצות ויועצים 

  במערכת.

  זה הזמן לקדם פתרונות, לפצח אתגרים, לנצל הזדמנויות.

חרו את היכנסו, ב -מחכים לכם באתר הקרן  -ותיקים וחדשים  -מסלולים  7

 חלום חינוכי! בהצלחה! המסלול המתאים לכם, מלאו טופס בקשה והגשימו

2021-kore-il/kol.yozmot.org-.kerenhttp://www 

 

 – 2.5.21ד אייר תשפ"א, כ" – כ' –בוע חירום בסימן רעידת אדמה שעדכון  .5

6.5.21 

-2 מצ''ב עדכון מועד חדש לשבוע חירום בסימן רעידת אדמה שיתקיים בין התאריכים
6.5.2021 

  
   .סימולציה רעא''ד )אגף שפ"י(במסמך הנ''ל צירפנו קישור ל

https://reshit-mofet.macam.ac.il/school_program_form/
https://www.facebook.com/101492315088449/posts/208327197738293/?d
https://www.facebook.com/101492315088449/posts/208327197738293/?d
http://www.keren-yozmot.org.il/kol-kore-2021
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Emergency-Week-Presentation-Psychological-Service.pptx


  מאי –אפריל  –ימי לוח חודש  .6

 
 2021אפריל 

יום הזיכרון  
לשואה 
 ולגבורה

כ"ו בניסן 
 )הוקדם(

8/4/2021 

בשבילי הזיכרון  
תכנית  –

חינוכית 
להוראת 
 השואה

יום הזיכרון 
לחללי צה"ל 

י ולנפגע
פעולות 
 האיבה

ב' באייר 
 )הוקדם(

14/4/2021 

 –יום הזיכרון  
מידע וחומרי 

 למידה

יום 
 העצמאות

ג' באייר 
 )הוקדם(

15/4/2021 

 –יום העצמאות  
מידע וחומרי 

 למידה
 י"ח באייר ל"ג בעומר

30/4/2021 
 –ל"ג בעומר  

מידע וחומרי 
 למידה

 
 
 

 2021מאי 
יום בנימין 
 זאב הרצל

 כ"א באייר 
3/5/2021 

יום הרצל חל בי' באייר, יום הולדתו של בנימין 
חוזה מדינת היהודים, אבי הציונות , 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. 
יום ירושלים חל בכ"ח באייר והוא מצוין 

 .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-באייר) לזכר כירושלים (כ"ח 
ביתא ישראל שמתו במהלך המסע וההמתנה 
לעלייה במחנות הפליטים בסודאן בזמן מבצע 

 .אחים

יום הזיכרון 
 ליהודי אתיופיה

ות יום השונ
 התרבותית

 י' בסיוון          
21/5/2021 

 

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

הספר בפרט. עיסוק -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/

