
!מחנכות ומחנכים יקרים

.ובריאות יקירכם איתנהן.בריאותכםאנו מקווים כי 

.אנו בפתחה של שנת לימודים מאוד מורכבת

ערכה  ( ק"בתיאום עם אגף חח)ן.עבורכםצוות אגף תכנים ותכניות במנהל חברה ונוער פיתח 

.זו נועדה לסייע בפתיחת השנה במציאות המורכבת אותה אנו חוויםערכה . למחנכים ולמחנכות

"ראוי ילדים לחנךאיתוזה סיפור "

זה "אישים ואירועים העונים לכותרת , השנה נשתף ונפיץ רעיונותבמהלך , ן.עבורכםנוסף לערכות 

ראוי  איתובסיפור והמחנכים בארץ תרצו לשתף את כלל המחנכות אם ". ראוי ילדים לחנךאיתוסיפור 

.  ל המופיע בהמשך"או שלחו לדואכאןנא כתבו זאת , לחנך

מחנכות ומחנכים אשר ירצו לשתף מחנכים אחרים במערכים מוצלחים שלהם או רעיונות לפעילויות  

yanivbl@education.gov.il: נא שלחו ל, עם כיתת החינוך

.למי השיעור שייך–ואל תשכחו לציין את פרטיכם כדי שנוכל לכתוב בקרדיט 

למה השטח  ן.מכםאנו רוצים להמשיך ולסייע בידי המחנכים והמחנכות לאורך השנה ונשמח לשמוע 

.זקוק ברמת התכנים והפעילויות

!טובהבברכת הצלחה ושנה 

מנהלת אגף תכנים ותכניות-רות קנולר לוי 
חינוך חברתיממונה -שפיגל שושי 

חברתי-מרכז הדרכה ארצי מנהל -יניב בלום 

משרד החינוך
מנהל חברה ונוער

הכשרה והשתלמויות, תכניות, אגף תכנים

https://forms.gle/UiTrntcWVb5zsUx58
mailto:yanivbl@education.gov.il
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"דור טו דור" "ממעמקים"

סרטוני השראה והתנדבות
לחצו על השמות ותקושרו לסרטונים קצרים

ספריית החודש הראשון

פעילויות ועזרים שונים לחודש הראשון, לחצו על הספרים בכחול ותקושרו למערכים

https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/national-database.aspx
https://drive.google.com/file/d/17Gx5dYRdKLvDYJAU5K8UhY_ALwW-h1mS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Gx5dYRdKLvDYJAU5K8UhY_ALwW-h1mS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Gx5dYRdKLvDYJAU5K8UhY_ALwW-h1mS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Gx5dYRdKLvDYJAU5K8UhY_ALwW-h1mS/view?usp=sharing
https://ecat.education.gov.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
https://courses.learntech.co.il/courses/learndigitiallearning/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/broadcast-5-4/education-hour-10-12th-grade-4-5/
https://www.geektime.co.il/10-tips-for-zoom/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Geektime - %D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D %D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2 %D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94 - 21-03-20
https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomnew/zoom.pdf
https://shoutout.wix.com/so/26NEJyauF#/main
https://drive.google.com/file/d/11odbCHFXWTkR-efG7yFIopBuAY4tt-ZV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gznWcoGM1bJ_rcrKOMVW7jvIsOUxssCZ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=prZCBtT2ty8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=343&v=3sK3wJAxGfs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=343&v=3sK3wJAxGfs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EThiGrLZK7Y
https://www.youtube.com/watch?v=06KQXGj5Ck4
https://www.youtube.com/watch?v=KxjflYQgkFY


השראה והעשרה
לשכת המדען הראשיבחסות 

חטיבת הטמעת טכנולוגיות-מרחוק ללמידה ( מרעננים)דגמי הוראה 

אגף בכיר קשרי חוץ–21זרקור על המגמות המעצבות את החינוך 

מרכז  -? שלהןהחינוך את מערכות מדינות אסיה כיצד מפעילות 
המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

הוראה ולמידה מרחוק בכיתה ההטרוגנית ולתלמידים עם  
אגף בכיר יישום חוק החינוך  -מוגבלויות המשולבים בחינוך הרגיל 

ההכלה וההשתלבות, המיוחד

בצל נגיף  (2020ספטמבר (היערכות לפתיחת שנת הלימודים הבאה 
מרכז המחקר והמידע של  –נבחרות הקורונה בישראל ובמדינות 

הכנסת

תקציר בעברית  –ספטמבר מדמיינים את 
:ח המלא והמקורי"לדו

Reich, Justin, and Jal Mehta. 2020. “Imagining September: 
Principles and Design Elements forAmbitious Schools During 

COVID-19.” EdArXiv. July 3. doi:10.35542/osf.io/gqa2w

קישור לתקציר של לשכת המדען  –ספרד –חזרה לבית הספר 
הראשי וקישור למאמר המלא

קישור לתקציר של לשכת המדען  –אנגליה –חזרה לבית הספר 
הראשי

https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/corona/Pages/Corona.aspx
https://www.smore.com/2pnrg
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/hahala-hishtalvot/Teaching-and-distance-learning.pdf?fbclid=IwAR2t-z0GGtaem0_PbNPz_I8NF0BKk92_3EyCTfdibCpF3vfJLVcLqE8QwqE
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/hahala-hishtalvot/Teaching-and-distance-learning.pdf?fbclid=IwAR2t-z0GGtaem0_PbNPz_I8NF0BKk92_3EyCTfdibCpF3vfJLVcLqE8QwqE
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/report-n68-asian-education-systems/he/research-report_report-n68-asian-education-systems.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/report-n68-asian-education-systems/he/research-report_report-n68-asian-education-systems.pdf
https://drive.google.com/file/d/1q3_dlGBeRwewsF-suYCvONIGZ4QuGqJZ/view?fbclid=IwAR2iIWPEJmfzQHrmZly7ZuWQfhZvMKMpzYUJZtrLcyUqM58WNIAHN9knZDE
https://drive.google.com/file/d/1q3_dlGBeRwewsF-suYCvONIGZ4QuGqJZ/view?fbclid=IwAR2iIWPEJmfzQHrmZly7ZuWQfhZvMKMpzYUJZtrLcyUqM58WNIAHN9knZDE
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/c1f4bd99-16c1-ea11-8107-00155d0aee38/2_c1f4bd99-16c1-ea11-8107-00155d0aee38_11_16227.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/c1f4bd99-16c1-ea11-8107-00155d0aee38/2_c1f4bd99-16c1-ea11-8107-00155d0aee38_11_16227.pdf
https://pisga-pt.org.il/wp-content/uploadfiles/sites/342/2020/07/%D7%9E%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8.pdf
https://pisga-pt.org.il/wp-content/uploadfiles/sites/342/2020/07/%D7%9E%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8.pdf
https://www.smore.com/2pnrg
https://www.smore.com/2pnrg
https://drive.google.com/file/d/1q3_dlGBeRwewsF-suYCvONIGZ4QuGqJZ/view?fbclid=IwAR2iIWPEJmfzQHrmZly7ZuWQfhZvMKMpzYUJZtrLcyUqM58WNIAHN9knZDE
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/report-n68-asian-education-systems/he/research-report_report-n68-asian-education-systems.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/hahala-hishtalvot/Teaching-and-distance-learning.pdf?fbclid=IwAR2t-z0GGtaem0_PbNPz_I8NF0BKk92_3EyCTfdibCpF3vfJLVcLqE8QwqE
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/c1f4bd99-16c1-ea11-8107-00155d0aee38/2_c1f4bd99-16c1-ea11-8107-00155d0aee38_11_16227.pdf
https://pisga-pt.org.il/wp-content/uploadfiles/sites/342/2020/07/%D7%9E%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8.pdf
https://edarxiv.org/gqa2w
https://drive.google.com/file/d/1AUIhCTtcjNGb79Ngjd9WEL6IATQ-Jzo0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AUIhCTtcjNGb79Ngjd9WEL6IATQ-Jzo0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AUIhCTtcjNGb79Ngjd9WEL6IATQ-Jzo0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JsYx152B4j9qkUvjmgavD2GC2A7FcUAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JsYx152B4j9qkUvjmgavD2GC2A7FcUAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JsYx152B4j9qkUvjmgavD2GC2A7FcUAA/view?usp=sharing

