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 2021 דצמבר 12

 תשפ"בטבת  'ח

 77'באופן יסודי' מס' 

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

 .למידה תקופה רציפה של חוזרים אלאנו  חנוכה מחופשת החזרהעם 

 .הלמידה מערךניהול ויהווה תשתית ל היום שגרת במיקוד יהיה חברתי הרגשי השיח

קרי, הגיינה עם קורונה, מותאמת לעת הזו, חשוב להמשיך ולהקפיד על ניהול שגרת יום 

אישית ובמרחב המשותף והקפדה על הנהלים המתפרסמים ומתעדכנים ע"י משרד 

 ., מעת לעתהבריאות

 שאלה או צורך.לחינוך יסודי עומד לרשותכם בכל האגף 

 

 

 אתי סאסי

 מנהלת האגף  לחינוך יסודי
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 לחינוך יסודימידע ועדכונים מהאגף 

 יום שיא לקידום הבריאות ולקיום חיסונים במהלך יום הלימודים .1

החל מהלך לאומי של חיסון ילדים בני  , 23.11.2021-ביום שלישי , יט' בכסלו תשפ"ב, ה

פי הנחיית ראש הממשלה, החל -על ילה. הבריאות בקה במוקדי ,נגד נגיף הקורונה 11-5

במסגרת יום  גם 5-11,ח' טבת תשפ"ב, יחלו חיסונים לילדים בני  12.12.21 -ראשון המיום 

מתן החיסונים הינו באחריות משרד הבריאות, ההחלטה בדבר   .הלימודים בבית הספר

מטרת המהלך היא הנגשת   .דעתם התחסנות הילדים היא באחריות ההורים ועל פי שיקול

   .והתלמידים המעוניינים בכך החיסונים עבור כל אחת ואחד מהמשפחות

 .בקישור המצ"ב המידע המלאלרשותכם 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon77/kidom_beriut_menahel

.pdf 

  

 ספרים קריאת באמצעות פערים לצמצום תקציב למימוש הצעות .2

לפניכם מסמך קצר ובו המלצות לשימוש בתקציב צמצום הפערים שקבלתם, לצורך רכישת 

 .תכניות המיועדות לעידוד הקריאה בעברית

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon77/books.docx 

 

 2021, דצמבר 16 – 12שעת הקוד,  .3

קט מתקיים השנה בישראל בפעם הרביעית, כחלק מיוזמה עולמית במסגרתה הפרוי

בדצמבר( מאות מיליוני ילדים בכל רחבי העולם נחשפים  16 - 12במהלך שבוע אחד )

 . לשעה של התנסות בכתיבת קוד בצורה כיפית שמעודדת תחושת מסוגלות

 

שעת הקוד מתקיימת בסימן חיבורים בין קוד וטכנולוגיה למגוון המקצועות השנה 

, היכולת לכתוב קוד וליצור באמצעות טכנולוגיה 21-הנלמדים בבית הספר. במאה ה

חשובה גם למי שירצו לעסוק בעתיד בחקלאות, רפואה, משפטים, אדריכלות או מוזיקה. 

 .ם על כל תחומי החייםקוד וטכנולוגיה נמצאים היום בכל מקום ומשפיעי

 

באתר ״שעת הקוד ישראל״, עומדות לרשות המורים מגוון פעילויות קוד מהנות בעברית 

לגילאים ואופני למידה  ובערבית, וכן ערכה המכילה הסברים והמלצות להתאמת הפעילות

בחטיבת הביניים או בבית הספר היסודי, בכיתת מתמטיקה או בכיתת  -שונים 

פוסטרים ותעודות השתתפות להדפסה,  -שיירשמו באתר יקבלו הפתעה גיאוגרפיה... מי 
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וסטיקרים מדליקים לוואטסאפ. אין צורך בידע מוקדם כדי להעביר שעת קוד, כל מה שעל 

המורים לעשות זה לקבוע שעה, להירשם באמצעות הטופס באתר שעת הקוד, ויש להם 

ולוגיה בפעילות מרתקת את כל מה שצריך כדי לפתוח לתלמידים חלון לעולם הטכנ

וסוחפת. חלק מהפעילויות מותאמות כך שניתן להעביר אותן בצורה חווייתית אפילו בלי 

 .מחשב

בשלוש השנים האחרונות, קרוב לחצי מיליון ילדים וילדות מישראל השתתפו באירועי שעת 

הספר  הקוד שאורגנו על ידי אלפי מורים ומורות. אנחנו מזמינים גם אתכם ואת צוות בית

 .שלכם להצטרף ולחגוג איתנו בשעת הקוד

  hourofcode.co.il   - פרטים מלאים באתר

 

 לתלמידים זכאים לשירותי חינוך מיוחדים:תהליכי הערכה וכתיבת תעודות  .4

כתיבת תעודות לתלמידים זכאים לשירותי חינוך מיוחדים, מתקיימת בהלימה לכתיבת 

תעודות בחינוך הרגיל, בדומה לאופן בו מתקיימים תהליכי הערכה עבורם. לפיכך, התעודה 

 .לתלמידים אלו תהיה דומה לתעודה בחינוך הרגיל מבחינת מהות, מטרות ומבנה

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon77/teuda.pdf 

  

 מחוברים  –שגרירי מפתח הל"ב  .5

 .מחוברים" -ערכית "שגרירי מפתח הל"ב -פורסם קול קורא בתוכנית החברתית 12.12ב

 : פעילויות חברתיותו ליזום ולהשתתף ב-ה-לתלמידי דהתוכנית מאפשרת 

 אימון במיומנויות חברתיות -

 מעורבות חברתית -

 הנאה והפגה -

עבור בתיה"ס  חלק במהלך ארצי המלווה בתקצובביה"ס המשתתפים בתוכנית לוקחים 

בפורטל  הטופס המקווןלהצטרפות ולהגשת יוזמה בית ספרית, יש למלא את . הזכאים

 מוסדות חינוך.

 .13.01.22ניתן להירשם עד לתאריך 
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 ד' -לכיתות ב' -"מולדת, חברה ואזרחות" תוכנית מעודכנת בתחום .6

 ו': -אדם וסביבה" למורי ה' -ו"גאוגרפיה

בבתי הספר החל  פורסמה ותוטמע, "בתחום "מולדת, חברה ואזרחות תוכנית מעודכנת

 .משנת הלימודים תשפ"ג

 :הדגשים הסביבתיים בתוכנית המחודשת

 .דגש על הבית, המשפחה, בית הספר והסביבה הקרובה: ' בכיתה ב

 .והיישובים הסמוכים, היישוב שלי וסביבתו דגש על: '  בכיתה ג

  .הארץ שלי דגש על: ' בכיתה ד

 . ערבי, דרוזי, בדואי התוכנית במולדת מיועדת לכל המגזרים, חינוך ממלכתי, ממלכתי דתי,

מגוון הכשרות והשתלמויות: במסגרת השתלמויות הפיקוח על המולדת והגאוגרפיה מפעיל 

 :"ה"כוורת

  השתלמויות ללמידה עצמית במגוון נושאים מתוך תוכניות הלימודים- 

 ", אוגרפיה ומולדת, טכנופדגוגיהשילוב התקשוב בהוראת ג "שעות 30השתלמות בת - 

 .22.12.21תחל בתאריך   

כניסה עם סיסמה אחידה של משרד  - מפגשים סינכרוניים בכוורת על נושאים מגוונים- 

 .החינוך

עם שלל רעיונות ונושאי " יחידות הוראה ב"פורטל עובדי הוראה עומדותלרשות המורים 

 .ולמורי מולדת    ,  למורי גאוגרפיה  למידה -הוראה

 

 drnegev@gmail.com לשאלות, הבהרות והדרכה אפשר לפנות לדרורה נגב

 

 ינואר –דצמבר  –ימי לוח חודש  .7

 דצמבר

היום 
-הבין

לאומי 
לזכויות 

 האדם

 ו' בטבת
10/12/202

1 
 

 10-יום זכויות האדם מצוין ברחבי העולם ב
נחתמה  1948בדצמבר בכל שנה. במועד זה בשנת 

באספה הכללית של האו"ם ההכרזה לכל באי 
עולם בדבר זכויות האדם. ההכרזה מנסחת את 

זכויות האדם בעולם והיא  עקרונות היסוד של
תשתית לחוקות של מדינות רבות ובסיס חשוב 

לאומי. יום זה צוין בפעם הראשונה -במשפט הבין
לאחר שרוב המדינות החברות בארגון  1950-ב

 .חתמו על ההכרזה

מערכי 
שיעור ליום 

זכויות 
 האדם
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https://morim.lnet.org.il/?course=%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%A8-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A
https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=313
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/yesodi/noseem_nilmadim/?page=1&teaching-unit=true
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/yesodi/noseem_nilmadim/?page=1&teaching-unit=true
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/?page=1&teaching-unit=true
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צום י' 
בטבת, 

יום 
הקדיש 
 הכללי

 בטבתי' 
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 המקדש הראשון ובגלות 

 .השכינה
אחרי השואה קבעה הרבנות הראשית לישראל 

כללי" לזכר שיום עשרה בטבת יהיה "יום הקדיש ה
 הנספים בשואה שלא נודע יום מותם.

חומרי 
לימוד 

לעשרה 
 בטבת

יום 
ז'בוטינס

 קי

 י"ב בטבת
16/12/202

1 

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

 -0.188018.1מנהיג נוער ומייסד תנועת בית"ר )
(. מייסד הגדודים העבריים, מייסד הזרם 4.8.1940

הרויזיוניסטי בציונות הצה"ר )ציונים רויזיוניסטים(, 
מייסד הצ"ח )הסתדרות ציונית חדשה(, מחדש 
רעיון המדינה היהודית של הרצל. נודע בעיקר 

בתורתו המדינית ומאבקו הפוליטי העיקש 
 .להגשמתה

מערך 
שיעור ליום 

זאב 
 ז'בוטינסקי

 
 

יום 
השפה 

 העברית

כ"א בטבת 
 )שבת(

25/12/202
1 

ממשלת ישראל קבעה את יום כ"א בטבת, יום 
הולדתו של אליעזר בן יהודה מחייה השפה העברית 

, ל"יום השפה העברית". לפניכם פעילויות 
מובחרות ותכני לימוד עדכניים ואיכותיים העוסקים 

 ביום זה

 
יום השפה 

 העברית

 

 2022ינואר 

קישור   תאריך שם היום
למערכי 

 שיעור
שבוע 
החלל 

 הישראלי
)טרם 
 נקבע(

שבוע החלל הישראלי מתקיים ביוזמת סוכנות החלל  1/2022
הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה. מטרתו של 

שבוע זה להגביר את הקשר וההזדהות של הקהל 
לתחום החלל ולהרחיב את העניין והסקרנות  הרחב

 של צעירים בפעילות החלל בישראל

 
שבוע 
החלל 

 הישראלי

יום 
הולדת 
 לכנסת 

 

 ט"ו בשבט
השנה ב 

17/1/2022 
 

( התקיימו בפעם 1949בינואר  25בכ"ד בטבת תש"ט )
הראשונה הבחירות לכנסת, שבהקמתה נקראה 

ננת'. המושב הראשון של האֵספה 'האֵספה המכו
המכוננת היה בראש השנה לאילנות, ט"ו בשבט 

(, בבניין הסוכנות היהודית 1949בפברואר  14תש"ט )
 .בירושלים

יומיים לאחר מושב הפתיחה החליטה האספה 
המכוננת כי בית המחוקקים של מדינת ישראל ייקרא 

ֶנֶסת'. מקור השם בשמה של 'כנסת הגדולה',  המוסד 'כְּ
העליון של ראשי ישראל וחכמיה שהתכנס בירושלים 

לאחר שיבת היהודים מגלות בבל במאה החמישית 
לפני הספירה. מספר חברי הכנסת נקבע לפי מספר 

 .120 –חברי 'כנסת הגדולה' 

יום 
הולדת 
 לכנסת
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יום 
השואה 

הבין 
 לאומי

27/1/2022 
 כ"ה בשבט

בינואר  27-קבעה עצרת האו"ם את ה 2005בשנת 
כתאריך זיכרון בין לאומי להנצחת קורבנות השואה. 

תאריך זה נבחר משום שזהו יום כניסת הצבא האדום 
אל אושוויץ, המחנה המסמל יותר מכל את הניסיון 

 להשמדה טוטאלית של העם היהודי

בשבילי 
הזיכרון 

תכנית  –
חינוכית 

ושא בנ
 השואה
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