
 

 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNI

TS/Yesodi 

 2021אוקטובר  27

 תשפ"ב חשון כ"א

 67'באופן יסודי' מס' 

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

את מערכת ביחד עם צוות האגף, בהן הובלתי  האגף לחינוך יסודי, בחלוף שש שנות ניהול 

 , ארוכי טווח וקצרי מועד.בתהליכי עומק משמעותיים ,יסודיה החינוך

 רתי במכרז לכהן כסגנית בכירה למנהלת המנהל הפדגוגי. משתפת אתכם ואתכן כי נבח

השותפות שלכם ושלכן לא מערכת החינוך היסודי לא היתה מצליחה להגיע למקומה היום ל

 שך.תות חירום ומשבר מתמבימות השגרה ובע ,לדרך האיכותית שעשינו יחד

מבקשת להודות ולהוקיר כל אחד ואחת מכם ומכן, באופן אישי על המסירות, האיתנות 

 והמקצועיות שבזכותם החינוך היסודי מהווה עוגן איתן במערכת החינוך הכוללת.

 .כותיתמאחלת המשך עשייה חינוכית פוריה ואי

 אני פה לשירותכם ולשירותכן בכל הנדרש ואהיה כאן עבורכם גם בתפקיד החדש.

 שלכם.ן

 אתי סאסי

 מנהלת האגף  לחינוך יסודי
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 מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי

 

 2 –אלומות אור  .1

"אלומת האור" של האגף למחוננים ולמצטיינים מאירה בגיליונה השני על נושא מרתק 

 שמעסיק את כולנו והוא טיפוח סקרנות בהוראה ובלמידה.

למידה מיטבית? מה יכולים המורים  הגיליון עוסק בשאלות כגון: היש קשר בין סקרנות לבין

לעשות כדי לעורר את הסקרנות החבויה בתלמידים? ומתי מתעוררת הסקרנות אצל 

 תלמידים מחוננים?

2.pdf_d/spotlightil/files/gifted/pe.https://meyda.education.gov 

 

 משימת רקיע .2

בואו להיות חלק מההיסטוריה ולקחת חלק במשימת הישראלי השני בחלל איתן 

 .סטיבה. הצטרפו אלינו למסע המרגש הזה

 

תצא משימת "רקיע" לתחנת החלל הבינלאומית, ועל סיפונה הישראלי  2022בפברואר 

ן סטיבה. המשימה מוקדשת כולה אית -השני בחלל והראשון בתחנת החלל הבינלאומית 

 .והחינוך בישראל לטובת קידום המדע, הטכנולוגיה, האמנות

כבידה' עבור בתי הספר -אנו מזמינים אתכם/ן לקחת חלק בתחרות 'אתגר המיקרו

ד'. במסגרת התחרות יחשפו התלמידים לאחד האירועים הגדולים -היסודיים לכיתות ג'

ת, וילמדו על מגוון נושאים בתחומי החלל כגון: בתעשיית החלל הישראלית והבינלאומי

תנאי מיקרו כבידה, התנהגות חומרים בתנאי מיקרו כבידה וכמובן תחנת החלל 

 .הבינלאומית וחיי האסטרנאוטים/ות בה

הכיתות המנצחות יקבעו איזה אתגר יבצע הישראלי השני בחלל, איתן סטיבה, בתחנת 

 להרשמה לתחרות. ל תלמידי ישראלהחלל הבינלאומית, שתועבר בשידור חי לכ

 :לרשותכם המידע המלא בקישור המצ"ב

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon76/rakia.pdf 
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 לעוף על כדור הארץ"" –תחרות צילום  .3

  !התחרות שמאפשרת לכן ולכם להציג את התצלום שלכם.ן בחלל

תצא משימת 'רקיע' לחלל, כשעל סיפונה הישראלי השני בחלל  2022בתחילת שנת 

איתן סטיבה. במסגרת משימת 'רקיע' תתקיים  -בתחנת החלל הבינלאומית  והראשון

על כדור הארץ" והמנצחים יזכו לשלוח ולהציג את התצלומים שלהם  תחרות צילום "לעוף

 .בתחנת החלל הבינלאומית

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon76/kolkore_photo.pdf 

 

 דצמבר –נובמבר  –מי לוח חודשים י .4

 2021נובמבר 

    תאריך שם היום

יום הזיכרון לדוד 
 בן גוריון

 ו' בכסלו
10/11/2021 

דוד בן גוריון, ראש הממשלה 
ושר הביטחון הראשון של 

כונה "אדריכל  מדינת ישראל,
ו' בכסלו, יום ."   המדינה

פטירתו של דוד בן גוריון, יהיה 
יום זיכרון ממלכתי. יום זה 

יצוין במוסדות המדינה, 
 במחנות צה"ל ובבתי הספר

מערך שיעור 
הזיכרון ליום 

 לדוד בן גוריון
 
 

 

יום זכויות הילד 
 לאומי-הבין

 ט"ז בכסלו
20/11/2021 

אימצה  1989בנובמבר  20-ב
העצרת הכללית של האו"ם 

את "אמנת האו"ם בדבר 
זכויות הילד והילדה". האמנה 

מבססת את זכויות הילדים 
 .בכל מקום בעולם

מערך שיעור 
ת ליום זכויו

 הילד
 
 

 

 

יום ההוקרה 
השנתי לפצועי 

מערכות ישראל 
 ופעולות האיבה

 י"ז בכסלו
21/11/202

1 

יום ההוקרה לפצועי צה"ל 

ולנפגעי פעולות 

י"ז  נקבע לתאריך האיבה

, שכן זהו התאריך בכסלו

העברי שבו החליטו האומות 

המאוחדות על סיום המנדט 

הבריטי ועל הקמת מדינת 

(. 1947ישראל )כ"ט בנובמבר 

הבחירה במועד זה מסמלת 

את הזיקה בין נסיבות 

פציעתם של הנפגעים 

לתקומת ישראל ולצורך 

 בשמירה עליה.
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כ"ג בכסלו   יום המורה
 )שבת(

27/11/202
1 

יום 
הוקרה  יום הוא המורה

והערכה למורות ולמורים 
. השנה, בצל בישראל

מגיפת הקורונה יש ליום 
המורה משקל משמעותי 

יותר ובמסגרת היום עוד 
מוזמנים אזרחי ישראל 

להודות למוריהם מהעבר 
 .ומההווה

רעיונות ליום 
 המורה

 

     2021דצמבר 

לאומי -היום הבין
 לזכויות האדם

 ו' בטבת
10/12/202

1 
 

יום זכויות האדם מצוין 
 10-ברחבי העולם ב

בדצמבר בכל שנה. 
 1948במועד זה בשנת 

נחתמה באספה הכללית 
של האו"ם ההכרזה לכל 

באי עולם בדבר זכויות 
האדם. ההכרזה מנסחת 
את עקרונות היסוד של 

זכויות האדם בעולם 
והיא תשתית לחוקות 

של מדינות רבות ובסיס 
-חשוב במשפט הבין

לאומי. יום זה צוין בפעם 
 1950-הראשונה ב

לאחר שרוב המדינות 
החברות בארגון חתמו 

 .העל ההכרז

מערכי שיעור 
ליום זכויות 

 האדם
 
 

 

צום י' בטבת, יום 
 הקדיש הכללי

 י' בטבת
14/12/202

1 

צום עשרה בטבת נקבע לזכר 
הטלת המצור על ירושלים. 

באותו יום צר נבוכדנצר מלך 
בבל עם חילותיו על ירושלים. 

ממצור זה החלה הפורענות 
שהסתיימה בחורבן בית 

מקדש הראשון ובגלות ה
 .השכינה

אחרי השואה קבעה הרבנות 
הראשית לישראל שיום 
עשרה בטבת יהיה "יום 

הקדיש הכללי" לזכר הנספים 
 .בשואה שלא נודע יום מותם

חומרי לימוד 
 לעשרה בטבת

 

 י"ב בטבת יום ז'בוטינסקי
16/12/202

1 

ולדימיר זאב ז'בוטינסקי, 
מדינאי, מנהיג ציוני, עיתונאי, 
סופר, משורר, מתרגם, נואם, 

הוגה דעות, מנהיג נוער 
ומייסד תנועת בית"ר 

מערך שיעור 
ליום זאב 

 ז'בוטינסקי
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(18.10.1880- 4.8.1940 .)
מייסד הגדודים העבריים, 
מייסד הזרם הרויזיוניסטי 

בציונות הצה"ר )ציונים 
רויזיוניסטים(, מייסד הצ"ח 

חדשה(, )הסתדרות ציונית 
מחדש רעיון המדינה 

היהודית של הרצל. נודע 
בעיקר בתורתו המדינית 
ומאבקו הפוליטי העיקש 

 .להגשמתה
יום השפה 

 העברית
כ"א בטבת 

 )שבת(
25/12/202

1 

ממשלת ישראל קבעה את 
יום כ"א בטבת, יום הולדתו 

ר בן יהודה מחייה של אליעז
השפה העברית , ל"יום 

השפה העברית". לפניכם 
פעילויות מובחרות ותכני 
לימוד עדכניים ואיכותיים 

 העוסקים ביום זה

 
יום השפה 

 העברית
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