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  לול חינוך וטףמאת מכ –איגרת מידע, הנחיות והמלצות חינוכיות  לתושבים   

 

 הורים, ילדים ומשפחות יקרות.

קבוצה של ומונה )צח"י( צוות החירום והחוסן היישובי הינו חלק ממכלול חינוך וטף יום 

 נשות חינוך בעלות ניסיון .

מידע מרוכז, בו תוכלו להסתייע מתוך רצון ליצור קהילה תומכת, אנו שמחים לעביר אליכם 

 בנושאי הסברה, הפגה ולמידה, עבור ילדיכם ובני המשפחה השוהים בבית.

 נהיה אחד בשביל השנייה ובכוחות משותפים ניצלח את העת המורכבת שלפנינו.

 נקווה לימים טובים ובריאים !

 

 :חומרי הסברה

 PDFקישור לקיבצי 

-Hebrew-content/uploads/2020/03/CoronaVirus-https://www.easybike.co.il/wp

1.pdf 

 

content/uploads/2020/03-o.il/wphttps://www.easybike.cלילדים.-הקורונה-/מילוןjpg 

 

content/uploads/2020/03-https://www.easybike.co.il/wpנגיף-להורים-/עצות-

 pdfקורונה.

 

content/uploads/2020/03-https://www.easybike.co.il/wpהשבתה.-שבועי-/תכנוןpdf 

 

 

 חומרים הפגתיים:

https://www.easybike.co.il/wp-content/uploads/2020/03/CoronaVirus-Hebrew-1.pdf
https://www.easybike.co.il/wp-content/uploads/2020/03/CoronaVirus-Hebrew-1.pdf
https://www.easybike.co.il/wp-content/uploads/2020/03/מילון-הקורונה-לילדים.jpg
https://www.easybike.co.il/wp-content/uploads/2020/03/עצות-להורים-נגיף-קורונה.pdf
https://www.easybike.co.il/wp-content/uploads/2020/03/עצות-להורים-נגיף-קורונה.pdf
https://www.easybike.co.il/wp-content/uploads/2020/03/תכנון-שבועי-השבתה.pdf
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content/uploads/2020/03-https://www.easybike.co.il/wpעם-איכות-/זמן-

 pdfהמשפחה.

content/uploads/2020/03-https://www.easybike.co.il/wpמשחקים-/ערכת-

 pdf_.pdfמשפחתית.

 

 רעיונות לפעילויות עם ילדים בבית: 57

https://ponponim.co.il/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7

-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%AA

%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/ 

 

 :במוזיאוניםוירטואליים  סיורים

-with-galleries/museums-https://www.travelandleisure.com/attractions/museums

tours-virtual 

 

 שיעסיקו את הילדים בבית טריקים 10

-kids/education/Article-family-https://www.mako.co.il/home

urce=Facebook&utm_medium=MakoPage&utm_campaign=O6abbceab8c75641006.htm?utm_so

ngoingActivity&partner=facebook 

 

 פעילויות לילדים-כאן חינוכית

https://www.kan.org.il/live/tv.aspx?stationid=20 

 

 

 תיאטרון אורנה פורת –הצגות 

  6-7גילאי  - סיאם המלך

https://www.easybike.co.il/wp-content/uploads/2020/03/זמן-איכות-עם-המשפחה.pdf
https://www.easybike.co.il/wp-content/uploads/2020/03/זמן-איכות-עם-המשפחה.pdf
https://www.easybike.co.il/wp-content/uploads/2020/03/ערכת-משחקים-משפחתית.pdf_.pdf
https://www.easybike.co.il/wp-content/uploads/2020/03/ערכת-משחקים-משפחתית.pdf_.pdf
https://ponponim.co.il/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://ponponim.co.il/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://ponponim.co.il/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
https://www.mako.co.il/home-family-kids/education/Article-6abbceab8c75641006.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=MakoPage&utm_campaign=OngoingActivity&partner=facebook
https://www.mako.co.il/home-family-kids/education/Article-6abbceab8c75641006.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=MakoPage&utm_campaign=OngoingActivity&partner=facebook
https://www.mako.co.il/home-family-kids/education/Article-6abbceab8c75641006.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=MakoPage&utm_campaign=OngoingActivity&partner=facebook
https://www.kan.org.il/live/tv.aspx?stationid=20
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Lk-https://www.youtube.com/watch?v=R3CvSlJB 

 6-9גילאי  -מיכאל

https://www.youtube.com/watch?v=1gF9Q0Bb5Cg 

 6-12ילאי ג -אי המטמון

YSX2wnQAI-https://www.youtube.com/watch?v=U 

 8-12גילאי  -אפקט הפרפר

https://www.youtube.com/watch?v=V748aKZfdvk 

  6-12גילאי  - טופל'ה טוטוריטו

https://www.youtube.com/watch?v=ogCXtqf6nlY 

 4-8 - מבצע סבא

https://www.youtube.com/watch?v=YEaEorN2SLo 

 8-12 -התפקיד הראשי

https://www.youtube.com/watch?v=3k1Hs_jD0rY 

 3-7-מסיבה בגן העכברים

https://www.youtube.com/watch?v=mDCXsTsFPOM 

 יתאט' הקאמר-עוץ לי גוץ לי 

o3MMFxrZA-https://www.youtube.com/watch?v=E 

 

 :הדיחומרי למ

 מכון דווידסון: –תקועים בבית 

https://www.youtube.com/watch?v=R3CvSlJB-Lk
https://www.youtube.com/watch?v=1gF9Q0Bb5Cg
https://www.youtube.com/watch?v=U-YSX2wnQAI
https://www.youtube.com/watch?v=V748aKZfdvk
https://www.youtube.com/watch?v=ogCXtqf6nlY
https://www.youtube.com/watch?v=YEaEorN2SLo
https://www.youtube.com/watch?v=3k1Hs_jD0rY
https://www.youtube.com/watch?v=mDCXsTsFPOM
https://www.youtube.com/watch?v=E-o3MMFxrZA
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-at-https://www.davidsoncourses.com/stuck

home?fbclid=IwAR3nbKIXqEmvpuepNHAG1roBw1ceyYjWoP4pcdswkwTULlzDAt0A

p5jtdIw 

 :בכיף –ות בגישה מתמתית תלקיט פעילוי

 משימות לכיתה א' :

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math1.pdf 

 משימות לכיתה ב':

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math2.pdf 

 משימות לכיתה ג':

ation.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math33.pdfhttp://meyda.educ 

 לכיתה ד': משימות

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math4.pdf 

 משימות לכיתה ה':

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math5.pdf 

 משימות לכיתה ו':

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math6.pdf 

 אורינות/שפה/ מוסיקה –דפי עבודה יצירתיים 

6.aspx-sic56/Music/Mu-http://www.izmargad.com/ASPPages/Ages5 

 

 

https://www.davidsoncourses.com/stuck-at-home?fbclid=IwAR3nbKIXqEmvpuepNHAG1roBw1ceyYjWoP4pcdswkwTULlzDAt0Ap5jtdIw
https://www.davidsoncourses.com/stuck-at-home?fbclid=IwAR3nbKIXqEmvpuepNHAG1roBw1ceyYjWoP4pcdswkwTULlzDAt0Ap5jtdIw
https://www.davidsoncourses.com/stuck-at-home?fbclid=IwAR3nbKIXqEmvpuepNHAG1roBw1ceyYjWoP4pcdswkwTULlzDAt0Ap5jtdIw
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math33.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math4.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math5.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math6.pdf
http://www.izmargad.com/ASPPages/Ages5-6/Music/Music5-6.aspx
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                    דיוגינס   - "פא הטוב ביותרוהר ללהזמן הוא בדרך כ" 

 ! ובריאים, רגועים נקווה לימים טובים                     

 
 
 


