
 

   

 

   

 2021 מאי  3

 פ"אתש  אייר כ"א

 17מס' 'באופן יסודי' 

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

 

 .באחת ליום אבל פךיום חג הנפל דבר,  בכל בית ישראל,ביום ל"ג בעומר, יום חג 

בנים  קינות, בכי ויגון קודר על לכתם בטרם עת שלהחגיגות, התחלפו בירה, הריקודים והש

 יקרים.

נסנו כולנו תחת כנפי השכול והאבל יום ראשון, כ' אייר הוכרז כיום אבל לאומי בו התכ

  לשכולות.ומשפחות רבות הפכו 

 עיבוד המידע. שיחות כיתתיות ולבתי הספר הקדישו את היום 

 תנחומיוצוות האגף לחינוך יסודי עומד לרשותכם.ן בהתמודדות עם הטרגדיה ושולח את 

 .תפילה להחלמה לפצועיםלאבלים ו

עיד אל פיטר, חג סיום חגוג את חג השבועות ואת הקרובים נציין את יום ירושלים, נ בימים

 .צום הרמדאן

  .בימי שמחה וחגו בימי אבל ואובדןושותפות  , לכידותתלימים של ערבות הדדי

 

 י עומד לרשותכם בכל שאלה וצורך.האגף לחינוך יסוד

 

 תי סאסיא

האגף לחינוך יסודינהלת מ

 דינת ישראלמ

 ינוךמשרד הח 

 המינהל הפדגוגי 

 האגף לחינוך יסודי

 



 

 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

ח אייר תשפ"א כ" – אחד יש עיר ושמה ירושלים"לכל " – יום ירושלים .1

10.5.21 

 החינוך היסודי בארץלתלמידי  –יום ירושלים בשידור חי מהכותל המערבי 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon71/Jerusalem.pdf 

 

 "איגרת "מעברים .2

 .אגרת מעברים מבקשת להעניק לכם כלים ורעיונות לניהול תכנית מעברים עם תלמידיכם

 תכנית מעברים מיטיבה היא הזדמנות לחפש את הטוב שהיה ולהתרפק עליו תוך שאנו מישירים מבט

קדימה בתקווה לטוב אחר, טוב חדש ואולי אפילו טוב יותר. שיח מעברים בשנה בה חוו התלמידים 

 .רבים הוא הזמנה חינוכית חשובה ומיטיבה במיוחד כה מעברים

 .מידע מפורט, בקישור המצ"ב

https://meyda.education.gov.il/files/Shefi/cherum/corona/Tashpa/Maavarim_T

ashpa/Igeret_Lehafaza.pdf 
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 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

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

 .אחים

יום הזיכרון 
 ליהודי אתיופיה

יום השונות 
 תרבותיתה

 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

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon71/Jerusalem.pdf
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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/


 2021יוני 

יום איכות 

הסביבה 

 העולמי 

5/6/2021 

השנה יוצא 

 בשבת

ום איכות הסביבה העולמי הוכרז על ידי האו"ם י

לאומיים -והוא אחד המועדים הבין 1974-ב

הראשונים בנושא שמירת טבע וקיימות. יום זה 

נועד להגביר את המודעות לנושאים סביבתיים 

מכל הסוגים כגון זיהום האוויר והאוקיינוסים, 

 . שינוי אקלים והיכחדות מיני בעלי חיים וצמחים

יום איכות 

הסביבה 

 העולמי

מערך שיעור 

 ו'-לכיתות ה'

 בין הצלצולים

 

 

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/
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/

