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 צוות יקר שלום רב, 
 

  עברנו, החינוך במערכת  מרכזי למרכיב   האחרונים  בימים הפכה  מרחוק הלמידה
 .  המחר  לעולם האתמול  מעולם 

  
  העשיר בעולם להתנסות , קדימה אחד  צעד לקחת  אפשר הזה  החיובי  המומנטום את
 . הווירטואליות הכיתות  של

  אולם, וידאו  שיחות באמצעות  או,  ווטסאפ  באמצעות  להיות יכולה מרחוק  הוראה
  במרחבי .  הווירטואליות בכיתות וגובר הולך  שימוש עושה החדש   הפדגוגי העולם
  או , דברו  את לומר  יכול ילד כל,  כולם  את רואים כולם שבהם  דיגיטליים למידה

  יותר  הרבה הופכת  מרחוק הפעילות ובכך, קצר סרטון   או  תמונה  להציג אולי
 .  מסקרנת

  
  מייקרוסופט, גוגל, קלטורה, וובקס,  זום: וירטואליות כיתות  ספקילא מעט קיימים 

 .  אתן רשאיות לעשות שימוש בכל אחד מהם  – .  ומשוב
 

 ובכיתה ווירטואלית.  התנסינו בלמידה מרחוק בשבוע שחלף  
לתוכה משימות חובה מול רשות,    והכנסו שכבה הכת שבועית אחידה לכל  מערבנינו  

 מפגש זום, שיח רגשי ועוד...
 

  .בבית הספר מסתמן שאיננו חוזרים להוראה ולמידהחופשת הפסח, לאחר  
 . להוראה מרחוק ממושכת יותר  כדאי שכבר נערך לפיכך 

 קיימתי פגישת חשיבה על כך עם צוות הניהול ולהלן ההחלטות: 
  

 )מערכת השעות( ה. לפי המערכת הכיתתית של  שוב ללמידהכל כיתה ת .1
 להמשיך מהמקום בו הפסקנו.  דה ונשוב בהמשך ללמד כרגיל, כך נוכל, במי

 מלמדיםהמורים המקצועיים ישובו לקשר אישי עם תלמידי הכיתות בהם 
 וכך יורחב המענה הרגשי, המשוב הלימודי והמקצועי.  

 במשימות שאינן מתוקשבות. ויילמד באופן מתוקשב    כל מקצוע .2
              

 מה זה אומר? , "זום" החלק המתוקשב מורכב משיעורי 
  חנ"ג, מוסיקה, תיאטרוןמנות, א  מקצועות חופשיים כמו:מורים המלמדים   •

. זה יופיע כשיעור בחירה לילדים ומי  לשבועבזום אחת  שכבתי יעבירו שיעור 
   יוכל לעשות זאת.   –שמעוניין להצטרף 

,  תנ"ך מולדת,בועיות )אנגלית )בשכבת ג'(, מורים המלמדים שעתיים ש •
שעה בזום ושעה נוספת  -  במהלך השבועיעבירו  תרבת ישראל, גיאוגרפיה

   ישלחו משימה שאינה במחשב.
שעה בזום    במהלך השבוע שעות שבועיות , יעבירו    3מורים המלמדים מדעים,   •

 שעה נוספת משימה מתוקשבת ושעה נוספת משימה שאינה תלויה במחשב.
 במהלך השבועשעות שבועיות )אנגלית, שפה( יעבירו  4מורים המלמדים   •

שעה בזום שעה נוספת משימה מתוקשבת ושעתיים נוספות משימה שאינה 
 תלויית מחשב. 

במהלך  שעות שבועיות או יותר )שפה/ מתמטיקה( יעבירו  6מורים המלמדים   •
שאינן  משימה מתוקשבת ושלוש שעות משימות  תייםבזום , שע ה שע השבוע

 תלויות מחשב. 
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שיעורי זום ילוו במצגת תומכת שתלווה את המפגש. כדאי שהמצגת תועבר לילדים  

 לפני השיעור ושידעו עם מה עליהם להיערך להגיע לשיעור. 
 מזכירה כי אנו מתקדמים בלמידה. לא ממשיכים עם חזרות על מה שנלמד. 

 
 מה זה אומר?    –  תמתוקשבלא  הוראה

 החלק הזה כולל את המשימות שאינן מצריכות מחשב.  
לדוגמה: יומן קריאה, הכנת משחקים, כתיבה, תרגול, קריאה, הכנת הצגות, למידה  

 עם...)אביזרים בבית, אחים, הורים וכדומה(.  
יש להקפיד לתת משימות שעליהן תתנו משוב. התלמידים צריכים לדעת שהמשוב  

הוא חלק מההערכה שלהם )גם אם עדיין לא התקבלה החלטה לגבי האופן שבו ניתן  
 לתלמידים, הדבר נדון במשה"ח(.   הערכה

משימת   –כתוב  צריך להיות  – עליכם לציין זאת במערכת השבועית של התלמידים 
 הגשה חובה.  

 
 

ת לכל מחנכת יופנו למפגשי זום עם  שיעורי חינוך המופיעים כשעתיים במערכ .3
 חצי כיתה.  

 בנוסף, לכל כיתה תתלווה מורה מקצועית אשר גם היא תנהל שיח רגשי בזום           
 עם חצי כיתה. )אשלח רשימה לפי שיבוץ המורים(.     

 
 . הקפידו לשמור על איזון

לקראת מפגש "זום"   מפורש לצד המשימות אם הן להגשה חובה, להכנהב יש לכתוב 
 . או משימות הדורשות שיתופי פעולה בין ילדים

בנוסף, אנו נשלח מייל להורים שבו הם מתבקשים לוודא כי כל תלמיד יגיש את  
משימות החובה שלו. מציעה שלא תתנו יותר ממשימת חובה אחת בכל מקצוע  

 בשבוע.  
 
 
 

 כיצד נבצע זאת? 
 

בכיתות   ת כמורה מקצועי תשמלמד כל מורה מקצועית, גם מחנכת  – בשלב ראשון
 . תשבץ את שיעור הזום שלה בתיאום עם מחנכת הכיתהאחרות, 

לשמור על איזון גם כאן. איננו רוצים שהילדים יהיו כל היום על כל מחנכת  
בכל יום   –במסכים. בנוסף, יש להם אחים הזקוקים אף הם למחשב ללמידה. לכן  

 "זום".   לא יהיו יותר משני שיעורי
ים את שעות ה"זום" שלהם, משלימה ומוסיפה  לאחר שהמורים המקצועיים משבצ

 תה.  בכי  המחנכת את שעות ה"זום" שלה
 
 

שיתופיות, לשם יש להכניס את כל   תיקיותהילה ט תפתח עבורנו    –  בשלב השני
 המתוכנן ולאפשר למורים לקבל רעיונות האחת מהשנייה.  

 יופיע באתר ביה"ס. " תכנון שבועי" 
  

להעביר למחנכת את פרטי התכנון של   כל המורים המקצועיים אחראיםשימו לב! 
  את חומרי הלמידה, הקישורים והמשימות  ולהעלותהמצופה מהם לשבוע וגם 

 .  למסמך השיתופי
 

  – וגם הן  ימשיכו להיות בקשר עם התלמידים שלהן  מורות השילוב    2 –  מורות שילוב
 דות ב"זום" ויעדכנו את המחנכות לגבי הזמנים.  מלמ
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 ועוד כמה הבהרות : 
 
 .  כל יום 14:00-9:00הוא בין השעות    כל מורה יום עבודה של   .1

ין זאת והמענה לתלמידים  לשעות אלו ולצי   יש להגביל את שעות התמיכה
 . בתכנון שישלח בהודעה שתכתבו 

 כל מורה זכאית ליום חופשי עפ"י המערכת שלה. 
מרכז ישי יפעיל תכנית לימודים לימי רביעי, כך   –מחנכות כיתות ד,ה מחוננים  

 שיש להשאיר זאת כיום למידה פתוח למרכז ולא לשבץ למידה. 
 כנ"ל לגביכן, ביום שישי.  –מחנכות כיתות ו מחוננים 

 
יש למפות את תלמידי  כל כיתה תתקדם עפ"י תכנית לימודים שמותאמת לה.   .2

הכיתה ולאפשר לתלמידים מתקשים יותר תמיכה ועזרה ואולי גם דילול  
 משימות.  

 
השבוע הראשון אחרי פסח יוקדש גם לתכנים בנושא יום השואה. יש אתר מצוין   .3

"בשבילי הזכרון" עם חומרים מצוינים. העזרו בו ושלבו בתכנון שלכן בשיעורי  
 השפה.  

שואה שקיימנו לפני שנתיים עם ההצגה "המזוודה של  אנו נעלה את טקס יום ה 
 חנה" טקס של בוגרי ביהס )היום תלמידים בכתה ז(. נשלח קישור ליוטיוב.

 
במכתב שאשלח להורים   –לגבי נוכחות תלמידים במפגשים וביצוע המטלות  .4

אבהיר את חובת הדבר. בכל מפגש תבדקו נוכחות ותלמיד שלא נוכח , תשלח  
 כון להורים. )אנסח הודעה אחידה לכול( הודעת אזהרה ועד

   .הדבר יבוא לידי ביטוי בהערכה ובתעודת סוף שנה
מקרים בהם תלמידים כלל אינם לוקחים חלק, יועברו אליי ליידוע ואני אהיה  

 לפני כן, חשוב שכל מחנכת תבדוק מה הסיבה לכך.   בקשר עם הורי התלמידים.
 

כדאי ונכון לשלב משימות עם ציונים ומשוב. אפשר להיעזר במשימות ההערכה   .5
כדאי לדעת שתעודת סוף שנה תנתן באופן אחר ולא תהיה  ". תבאתר "עת הדע

 עם ציונים במספרים. ארחיב על כך בהמשך.  
 
 

 ברור לי שמדובר בהיערכות הדורשת מכם עבודה מאומצת ורצינית.   –ולסיום  
 אנחנו נקראים לעבודה מקצועית וזו הציפייה מציבור המורים בימים אלו.  

מורים המטופלים בילדיהם הפרטיים, צריכים להיערך עם השגחה לילדיהם בעת  
 שהם נדרשים לעבוד.  

להביט בסיפוק על הצעדים הגדולים שעשינו בכל הקשור     -בהחלט אנחנו יכולות 
להוראה ולמידה מרחוק, בשמירה על הקשר האישי ובהמשך פיתוח וקידום מקצועי  

 של החינוך.  
 

 לכולן, בהוקרה ובהערכה רבה  
 , חיבוק גדולוובגעגוע 

 לילך. 
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  מפגשי זום בית ספריים שיש לקחת בחשבון
 

 לכיתות מחוננים:  –"מתמטיקאי צעיר" עם מריה   .1
 ד -כיתות ג 11:00ו,  שעה -כיתות ה 10:00יום ג' שעה 

 
 11:00: יום א שעה יוגה עם דיאנה  .2

 
   12:00+  יום ה שעה   12:00יום ב שעה בחירה:  .3
 

 תאטרון עם חני/ מוסיקה עם הילה קראוש  /  אמנות עם הילה טמבור 
 

   דנה בן שטרית"ע"י תלמידי הקורס "קול אופירה/יופעל  –שידור רדיו   .4
 10:00יום ו' שעה 

 
 :   שיעורי חנ"ג עם מירב  .5

 .יתקיים שיעור לשכבת גיל אחרת  10:00מידי יום בשעה 
 ב -כיתות א   –יום א 
 כיתות ג  -יום ב 
 כיתות ד   –יום ג 
 כיתות ו  –יום ד  
 כיתות ה  – יום ה 

 
   10:00יום ד שעה   –  ריקוד עם עדי .6

 
 

 


