
 

   

 

   

 2021 אפריל 27

 פ"אתש  אייר "וט

 70מס' 'באופן יסודי' 

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

, חזרו הילדים וצוותי החינוך אל בתי 18.4.21לשגרה. ביום ראשון, חזרה מערכת החינוך 

 במתכונת פעילות מלאה. הספר, 

הזמנה  תקופת הקורונה זמנה לפתחנו התנסויות פדגוגיות וטכנופדגוגיות שיש בהן

, מה שימורמה ל, הערכה –למידה  –הוראה תהליכי  והזדמנות לבחינה מחודשת של

 .שינוי ומה ל שיפורל

בצד ההתרגשות, השמחה ותחושת הביטחון  שבחזרה לשגרה חשוב להמשיך ולשמור על 

מרחב, עטיית אורחות החיים בצל קורונה. נמשיך להקפיד על היגיינה אישית וב הנחיות

 לכל מקרה שדורש בדיקה ובירור. ערנותמסכות במרחב הסגור ו

 חג את ולחוגגים םכרי רמדאן: נאחל הרמדאן את אלו בימים חוגגיםה לאחינו

 .שמח חג -שועייב הנביא

 של השנה. בעלון זה מוגש לכם.ן מידע רלוונטי לתקופה זו

 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

 

השנתי של מנהלי בתי הספר היסודיים הכנס  –ספר "יוצא מגדרו" בית  .1

 13:30 – 10:30בין השעות  20.5.21

 

 

 הקפדה על הנחיות הבריאות לעצירת שרשרת ההדבקה במוסד החינוכי  .2

בכיתות מלאות, לרבות פעילות חוץ בית ספרית ותכניות  עם חזרת מערכת החינוך ללמידה

הלימודים המשלימות הרגילות, חשוב להקפיד על כללי הריחוק וההיגיינה במוסד החינוכי 

ע"פ הקווים המנחים שיפורטו בהמשך. זאת כדי לשמור על בריאות התלמידים וצוותי 

תקופה זו בה אנו החינוך ועל שגרת לימודים רציפה במוסדות החינוך, גם במהלך 

 .מתמודדים עדיין עם נגיף הקורונה

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon70/menahel.pdf 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon70/menahel.pdf


 19:00 – 17:00, 2.6.21 –כנס רכזות פדגוגיות  .3

 

 

4. ZoomOut   -  קול קורא לצוותי חינוך 

 .אחרי שנה שלמה בבית, מאות אלפי תלמידים ותלמידות חוזרים בהדרגה לבתי הספר

קורא לצוותי חינוך ולציבור הרחב להציע פתרונות שיעזרו לתלמידות ותלמידים קול 

מודד טוב יותר עם החזרה לשגרת למידה בבית הספר ועם התקופה שאחרי הקורונה. להת

 : https://www.zoomout.org.il  מידע נוסף והגשת רעיונות באתר האתגר

 
  הדרכות חירום .5

בסימן תרחיש של רעידת אדמה בבתי הספר יתקיים בין התאריכים  חירוםשבוע 

 6.5.21ועד  2.5.21

שבוע החירום המתקיים במוסדות החינוך, מאפשר לתלמידים לתרגל את הנחיות 

 ההתגוננות מפני רעידת אדמה וצונאמי.

השנה, התרגול יתבצע בהתאם להנחיות הקורונה. רגע לפני, חשוב לשוחח עם הילדים 

 ל התרגיל ולפעול יחד להכנת הבית והמשפחה למצב של רעידת אדמה.מראש ע

לפניכם חומרי הדרכה ומערכי שיעור שפותחו ע"י אגף שפ"י, אגף חירום בשיתוף 

 פיקוד העורף

 עברית-הדרכה ומערכי שיעור למורה חומרי

  ערבית-חומרי הדרכה ומערכי שיעור למורה

 פירוט מערכי השיעור

 מתי תתרחש רעידת אדמה? -מערך שיעור ראשון 

שאי השיעור: לקחים מנגיף הקורונה על היערכות למצבי חירום, הסיכוי שתתרחש נו

https://www.zoomout.org.il/
https://www.oref.org.il/12490-17536-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12490-17536-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12490-17536-ar/Pakar.aspx


רעידת אדמה בישראל, הקושי לחזות מראש מתי תתרחש רעידת אדמה והצורך בהכנה 

 למצבי חירום.

 לחצו כאן להורדת מערך השיעור.

 מדוע מתרחשת רעידת אדמה? -מערך שיעור שני  

נושאי השיעור: היכרות עם מבנה כדור הארץ והגורמים לרעידת אדמה, הסכנות הנלוות 

רעידות אדמה בישראל ישראל  לרעידת אדמה כמו רעידות משנה ושריפות, ההיסטוריה של

 ור.לחצו כאן להורדת מערך השיע והאופן שבו מזהים רעידת אדמה בעת התרחשותה.

      זיהוי סכנות רעידת אדמה ואתגר בית ספר בטוח -מערך שיעור שלישי  

נושאי השיעור: היכרות עם הסכנות של רעידת אדמה כמו קריסת מבנים ונפילת חפצים, 

כיצד למנוע את הסכנות מראש, וכן אתגר סריקת בית הספר ואיתור פוטנציאל הסכנות 

לחצו כאן להורדת מערך  ש את המטמון".כתוצאה מרעידות אדמה בצורת משחוק "חפ

 השיעור.

     הנחיות התנהגות לרעידת אדמה -מערך שיעור רביעי 

נושאי השיעור: סרטון הנחיות התנהגות בעת רעידת אדמה ואתגר המועבר בפלטפורמט 

תחת הכותרת "הנחיות  Kahoot (. ניתן למצוא את השיעור בחיפוש באתרkahootקהוט )

 שבוע חירום ארצי" או -התנהגות רעידת אדמה 

 לחצו כאן לפתיחת השיעור בקהוט.

להלן כרטיס מידע אודות התרגיל ובו מצויים קישורי העזר לשבוע החירום, כולל חומרי 

 הדרכה ומערכי שיעור למורה, בשפה העברית ובשפה הערבית.

 כרטיס מקורת מידע -עידת אדמהר

 

ת ובנושא התנהלות בטוחה בסביב השבוע הבינלאומי לבטיחות ילדים .6

 2021במאי  14 – 9 –ג' בסיון התשפ"א  -ז באיירכ" ,מים

מדי שנה אנו מציינים את השבוע הבינלאומי לבטיחות ילדים במערכת החינוך במטרה 

 במרחבי ההתנהלות השונים. לצמצום מספר הילדים הנפגעים לפעול

רבות מהתאונות מתרחשות בבית, בחצר ובמרחבי הפנאי. ממחקרים עולה שמרבית 

 התאונות ניתנות למניעה באמצעות העלאת מודעות, שינוי הרגלי התנהגות והטמעתם. 

ים אאגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במנהל הפדגוגי, מוביל פעילות חינוכית לגיל

במוסדות החינוך המתנהלת שגרת הבטיחות נוסף על כל זאת מגן ועד י"ב, השונים, 

 אגף בכיר ביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית.  בהובלת

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon70/betichut.docx 

 

 

https://appricots-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/hannadesseyallew_agamimp_net/EQ0niDsCN3lOqdRuJ140L50BiqyBVXbP-zDTLh_fk7UWkQ?e=dkLMCo
https://appricots-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/hannadesseyallew_agamimp_net/EeDUbQfzA1VNkf0_bkiw8zcBeQpKp96PMPklOrFsBDJbPg?e=tXmxG9
https://appricots-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/hannadesseyallew_agamimp_net/EZBmx3QrKVZAipcoTfsjpUMBN1wNGhivpfTPdBflq9EkKQ?e=TmnL78
https://appricots-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/hannadesseyallew_agamimp_net/EZBmx3QrKVZAipcoTfsjpUMBN1wNGhivpfTPdBflq9EkKQ?e=TmnL78
https://create.kahoot.it/details/1bdb3592-c2d7-4111-99a0-d24e6196fc1b
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/earthquake-knowledge-base.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon70/betichut.docx


 

 רישום למחזור ב' תשפ"ב –ראשית" קהילות מחנכות " .7

  קהילות מחנכות בחינוך היסודי. – תוכנית ראשית למחזור ב' של נפתחה ההרשמה

יש בהם   חינוכיים ייחודיים;-ת ומחנכי כיתה אשר פיצחו כמה סודות מקצועייםאנו מזמינים מחנכו

יש בהם פתיחות ללמוד ולהעשיר את עולמם ולעשות את התפקיד החינוכי טוב  רצון לחקור ולחדש;

   ראשית קהילות מחנכות. –יותר להגיש מועמדות לתוכנית חדשה ויוקרתית 

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

אגף יסודי, אגף לפיתוח מקצועי, מכון מופ"ת בשותפות עם קרן משפחת  –משרד החינוך  

  ליאון משלבים ידיים ושמים את מחנכות ומחנכי הכיתות בחינוך היסודי במרכז הבמה.

הקהילה מהווה מקום ללמידה מתמדת ושמה דגש על צרכי המחנכות בכל היבטי התפקיד: ערכי, 

חינוכי, פדגוגי. קהילה שעוסקת בהתמודדויות משותפות, בדילמות, באתגרי התקופה ובדרכים לצלוח 

אותם. כל זאת במרחב של אמון, למידה, עשייה והתפתחות. הקהילה מאפשרת מקום לצמיחה 

עית, ובעלת פוטנציאל להשפעה על תפיסת תפקיד מחנכת הכיתה ביסודי בשנים מקצו-אישית

   הבאות.

 .התוכנית תונחה על ידי מנחה קבוצות בכיר ומיומן  
  ,התוכנית היא דו שנתית וכוללת מפגש עם מומחים מעוררי השראה, הרצאות

  אירועי שיא וסיורים מרתקים.
 .התוכנית מוכרת לגמול השתלמות  
  משתתפי התוכנית ייקחו חלק משמעותי בקביעת התכנים בשותפות משתתפות ו

  עם מנחה הקבוצה.

  לצפייה בסרטון

https://www.youtube.com/watch?v=8AthMdVVBvA&t=19s  

  לפרטים נוספים

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

 

 מעברים .8

, מוקדמת להכנה זוכים התלמידים עת במיטבם מתרחשים מערכות בין חינוכיים רצפים

 לרשותם שעומדים האישיים לכוחות מודעות להם מזמנים אשר אישי ולחקר לשיחות

 .להתרחש שצפויים התהליכים אודות וידיעה החדשה המסגרת על מידע להם ומעניקים

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon70/mavarim.pdf 

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon70/mavarim_vav.pdf 

https://reshit-mofet.macam.ac.il/national_program_form/
https://www.youtube.com/watch?v=8AthMdVVBvA&t=19s
https://reshit-mofet.macam.ac.il/
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon70/mavarim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon70/mavarim_vav.pdf


 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon70/mavarim_gan.pdf 

 

 מאי יוני –ימי לוח חודש  .9

 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

רות הציונית המדינית ומייסדה של ההסתד
 .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 

 .שלים ומחוצה להבטקסים חגיגיים בירו

 –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 

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

 .דעות קדומות ואף אלימות

יום השונות 
 –התרבותית 

 בין הצלצולים

 

 2021יוני 

יום איכות 

הסביבה 

 העולמי 

5/6/2021 

השנה יוצא 

 בשבת

יום איכות הסביבה העולמי הוכרז על ידי האו"ם 

לאומיים -והוא אחד המועדים הבין 1974-ב

הראשונים בנושא שמירת טבע וקיימות. יום זה 

נועד להגביר את המודעות לנושאים סביבתיים 

ינוסים, מכל הסוגים כגון זיהום האוויר והאוקי

 . שינוי אקלים והיכחדות מיני בעלי חיים וצמחים

יום איכות 

הסביבה 

 העולמי

מערך שיעור 

 ו'-יתות ה'לכ

 בין הצלצולים

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon70/mavarim_gan.pdf
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/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99/
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