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 תשרי תשפ"בח כ"

 75'באופן יסודי' מס' 

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

 התחדשות/נעמי שמר   

 "...אחרי החגים יתחדש הכל

 יתחדשו וישובו ימי החול

 האוויר, העפר, המטר והאש

 גם אתה, גם אתה תתחדש..."

גרה בטוחה רציפה של למידה ומייחלים לש אנו מתחילים תקופה עם סיומם של חגי תשרי

 ובריאה.

שעות יציבה, מבנה וסדר יום  חשוב בעת הזו ליצר תחושת ודאות, מסגרת ברורה, מערכת

 תיאום ציפיות בתחומים השונים יקלו על הסתגלות מחדש לשגרה השונה. קבוע.

הובלה מקצועית מלוא הערכתי לכם, מנהלים ומנהלות וצוותי החינוך על מנהיגות חינוכית ו

 המאפשרות ניהול שגרה באופן מיטבי ומיטיב.

 יישר כוח!!!

 העדכניות ומידע רלוונטי לעת הזו. עלון זה מביא לפניכם את ריכוז ההנחיות

 האגף לחינוך יסודי עומד לרשותכם בכל שאלה, סוגיה וצורך.

 

 פוריהבברכת שנת לימודים 

 אתי סאסי

 מנהלת האגף  לחינוך יסודי
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 ע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודימיד

 ריכוז מידע בנושא ניהול קורונה .1

 לרשותכם ריכוז המידע העדכני אודות ניהול שגרת הלמידה עם החזרה ללמידה.

 להרחבה פרוט נושא מרכזי

מתכונת 

 הלמידה 

 

 שנת הלימודים תשפ"ב נפתחה במתכונת פיזית מלאה 

ד' ובצהרונים הלמידה תתקיים כרגיל בכל צבע  –בכיתות א' 

 רמזור.

ז' בערים כתומות/אדומות, הלמידה תימשך תוך  –כיתות ה' 

 נקיטת אמצעים ל"צמצום מגעים" 

o  המתווה
הפדגוגי  

 תשפ"ב

אורחות 

 חיים

 -המאמ"ש במטרה לקטוע את שרשרת ההדבקההקפדה על חוקי 

עטיית מסיכת פה ואף, אוורור חללי המוסד החינוכי, שמירה על 

מרחק, תחזוקת הניקיון, היגיינה, והקפדה על  כללי כניסה למוסד 

 החינוכי על פי התו הירוק

o אורחות חיים 
o  אוורור בכיתות

  /מרחבי למידה
o  דף קורונה

פורטל מוסדות 
 חינוך

צמצום 

 מגעים

ברשות מקומית אדומה וכתומה ילמדו תוך ביצוע  ז'–בכיתות ה' 

"צמצום מגעים". לפי אחת או יותר מהאפשרויות הבאות, לפי 

 בחירת מנהל המוסד:  

o  עבודה בקבוצות קטנות בשעות רוחב ובשעות פרטניות 

o  למידה משולבת פיזית ומרחוק )תוך מתן עדיפות ללמידה

 פיזית(. המעבר של כלל הכיתה ללמידה מרחוק תיעשה

 ובתיאום עם הפיקוח –כמוצא אחרון

o  פעילות במרחב הפתוח בבית הספר ומחוצה לו 

o  פעילות במרחבי למידה נוספים בבית הספר ומחוצה לו למידה

מרחוק לתלמידי כיתות ו' וחטיבות הביניים בהתאם להנחיות 

 (גפ"ןשבמסמך ארגון הלמידה )

o  מסמך הנחיות
מרחב פתוח 
  משרד החינוך

o  נוהל מרחבי
   למידה

כללי 

הכניסה 

 לבית הספר

חובת הצגת תו ירוק או בדיקת קורונה  -מורה/עובד קבועים

 שעות 84שלילית כל 

"תו ירוק" או אישור על  חובת הצגת -הורים/עובדים לא קבועים

תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית ומזוהה שבוצעה במהלך 

 שעות שקדמו להצגתה, בצירוף תעודה מזהה.  24

o  למוסדות
 הרשמיים

o  למוסדות
מוכרים 
ושאינם 
 רשמיים

מסמך שאלות  o 28-33במסמך שאלות ותשובות, סעיפים הנחיות מעודכנות ראה  התו הירוק
 ותשובות

 -משל"ט  

מידע ונתוני 

 קורונה

באמצעות מערכת משל"ט הקורונה ניתן לנהל מעקב רציף 

אחר תחלואת התלמידים והצוות החינוכי. הנתונים מוזנים 

באמצעות משרד הבריאות, דיווח טלפוני של המוסד החינוכי 

וכן דיווח הורים דרך פורטל הורים. יש לציין כי מוקד המשל"ט 

 תוגבר וניתן מענה שבעה ימים בשבוע 

o משל"ט קורונה 

 

בדיקת 

 אנטיגן 

לדווח את תוצאות הבדיקה נדרשו ההורים  לאחר חג הסוכות,

 בטופס מקוון 

o  אנטיגןבדיקות 
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o  דף אנטיגן–
 פורטל הורים

על מנת לסייע למנהל המוסד החינוכי בניהול אורחות החיים,  נאמן קורונה

בלימת התפשטות הנגיף, ניטור התחלואה ודיווח נתונים, החליטה 

הממשלה לתקצב "נאמן קורונה" לתקופה של שלושה חודשים. 

לרשותכם מצגת המאגדת את קליטת הנאמן, הגדרות תפקידיו, 

 והטמעתו במוסד החינוכי 

o נאמן קורונה 

מטרתה של תכנית מגן חינוך היא ניטור תחלואה בבתי הספר  מגן חינוך

באמצעות בדיקות דיגום יזומות ומחזוריות אחת לשבוע ולגילוי 

מוקדם של נגיף הקורונה והתפשטותו במוסדות החינוך. 

השתתפות של בתי הספר בתכנית מגן חינוך תאפשר, ככל שניתן, 

תים שגרת לימודים רצופה ובטוחה עבור התלמידים והצוו

 החינוכיים. למידע נוסף והצטרפות לתכנית יש להיכנס לקישור 

o מגן חינוך 

שמשתתפים במגן  מהמוסדות בחלקפיילוט "כיתה ירוקה" יבוצע  כיתה ירוקה

במטרה לאפשר לתלמידים שבאו במגע עם חולה מאומת  חינוך,

בכפוף לבדיקות שיבוצעו מידי  ,להמשיך את רצף הלמידה הפיזית

 יום במשך שבוע ימים 

o כיתה ירוקה 

שיטת 

 הרמזור

מידי יום רביעי ומיושם מיום ראשון צבע הרמזור נקבע 

 למשך שבוע מלא.

לא רלוונטי  – שינוי צבע רמזור במהלך השבוע האמור

 למערכת החינוך ולא משנה את כללי הלמידה כפי שפורטו לעיל.

סיווג הצבע ייקבע לפי צבע הרמזור של המועצה  - מועצה אזורית

 האזורית, ולא לפי צבעי הישובים במועצה.

 אין מגבלת מעבר – עי הרמזורמעבר בין צב

o  לאתר קישור
 רמזורה

נוהל חולה 

 מאומת

מרגע קבלת מידע על חולה מאומת במוסד החינוכי יש לפעול על 

  פי הנהלים כמצוין בנוהל הפעולה

o  גילוי חולה
 מאומת

שאלות 

 ותשובות

מסמך שאלות  o אוסף שאלות ותשובות בנושא הקורונה מגוון תחומים 
 ותשובות

 

-ות, תקציב יישומי ושעות לקידום החינוך היהודיהקצאת פעילוי -קול קורא  .2

 ישראלי עבור עובדי הוראה המלמדים בחינוך הממלכתי לשנת תשפ"ב

-במסגרת עידוד וקידום תהליכי הלמידה של מקצועות המורשת היהודית (תרבות יהודית

מקצה ישראלית, תנ"ך, מחשבת ישראל, תושב"ע ומשפט עברי) בבתי הספר הממלכתיים, 

אגף א' למקצועות המורשת לבתי הספר המגישים בקשה בהתאם לנהלים הנדרשים 

 .והעומדים בתנאים שיפורטו להלן, פעילויות, שעות פרונטליות ותקציב יישומי

  21.10.8שה: יום ו', ב' בחשוון, התאריך האחרון של בתי ספר להגיש את הבק

קשה: יום ו', ט' בחשוון, התאריך האחרון של הרשויות המקומיות להגיש את הב

21.10.15  

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon75/kolkore_heritage2.pdf 
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י בתי ספר תת קול קורא להגשת מועמדות לתכנית הכשרת עתודות למנהל .3

 משיגים

משרד החינוך, מכון אבני ראשה ומיזם מישרים מזמינים אתכם, בכירי המנהלים והמנהלות 

מנהיגות  -לתכנן את האתגר הניהולי הבא שלכם ולהגיש מועמדות לתכנית "מיטיבי דרך

  מובילה להוגנות בחינוך".

 למידע נוסף ולהרשמה :

leadership.aspx-https://avneyrosha.org.il/DevelopAndLearn/Pages/Fairness  

 

 18.10.2021י"ב חשוון,  – אירועים לציון יום הזיכרון לרצח יצחק רבין .4

ות התבוננות לרשותכם חומרים עדכניים לחינוך היסודי המזמנים שיח חברתי ערכי בעקב

 :בכרזה

 :ערכת הפעילות

http://www.rabincenter.org.il/Items/05428/yesodi.pdf : 

 :הכרזה

http://www.rabincenter.org.il/Items/05422/winning_poster_21.pdf : 

 החומרים פותחו ע"י המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי

 .והחינוך האזרחי במזה"פ

 :להרחבה

https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/yo :

rabin/-zikaron-m 

 

 מפת חודש אוקטובר –סימני דרך  –מכון אבני ראשה  .5

 :מכון אבני ראשה מלווה אתכם אחרי החגים 

 *?מה במפת אוקטובר*

ות לטיפול עם צוות הניהול, מנהלה, מורים משימ -צ'ק ליסט* לחודש אוקטובר  *

 ותלמידים

כלים להתבוננות* אישית ובית ספרית כדי לדייק את המטרות והציפיות לשנה  *

 הנוכחית
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 שיר שכתבה מנהלת בית ספר -מקור להשראה*  *

 .קישור בכלי -מוזמנים כתמיד לתת לנו משוב  

 :*היכנסו בקישור*

oct-https://bit.ly/map 

 

 שנתי –. ימי לוח חודש 6

  . לרשותכם בקישור המצ"ב תכנון שנתי של אירועים

m.docxhttp://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon75/yami 
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