
 

 

  

 

 

13/03/2020 

 

 ,צוות יקר שלום 

 

לאור ביטול הלימודים עד לאחר פסח ושבירת השגרה, התכנסנו צוות הרכזים ובנינו יחד  

הנוהל יקל על ההתנהלות בתקופה זאת גם עבורנו אנשי הצוות וגם   .נוהל שגרת יום 

על כל החונכים והמורים המקצועיים לפעול על פי נוהל זה .  ❤ עבור הילדים כמובן

 31.3ה' עד לחופשת הפסח שתחל בתאריך:  -בכל יום בימים א'

 

הפלטפורמה שמצאנו לנכון שתהיה הכי יעילה וקלה לתקשורת מול הילדים וההורים  

אומנם קיימות ברשת המון פלטפורמות מקסימות, אך ישנם   .היא דרך הוואטסאפ / מייל

הרבה הורים וגם מורים עם קושי טכנולוגי ולכן הכי נכון בעינינו לפעול בדרך הקלה 

ידאתם שכולם יכולים  ותוכלו להשתמש בפלטפורמה אחרת בתנאי שו .והמוכרת לנו

 לכם. להשתמש בה בקבוצה ש

 

 : ישיבות

תהיה ישיבה וירטואלית באמצעות וואטצאפ או זום לצוות    13:00-13:30בכל יום בשעה  

סגנית, תמר יועצת, ר תמ"ח, איתן רכז צלנציגות הנהגת הורים, שיכלול:  בית ספרי צל"ח

 . נא להיות זמינים ריק.שרית רכזת פדגוגית וא 

 

של  וירטואלית באמצעות וואטצאפ או זום תהיה ישיבה 14:00-14:30ה  בכל יום בשע

 זמינים. נא להיות  .כלל המורים

 

 : להלן הלו"ז היומי ולאחר מכן הסבר מפורט

 

 10:00עה  לשלוח בכל בוקר עד הש   מחויבאת הלו"ז הנ"ל כל מורה  **

 

דכון של מצבו הרגשי של שליחת טופס "מה שלומי היום?" עם ע . 1

 https://forms.gle/j1j7k4TCfdWsaY5i7קישור:    התלמיד

ברמת   חווייתיתשליחת סרטון יומי של בוקר טוב עם משימה יומית . 2

 .הבית )דוגמאות בהמשך המייל( 

שליחת משימה יומית לקבוצת השפה והחשבון דרך הוואטסאפ או  . 3

 .המייל לשיקולכם

 

 
 

https://forms.gle/j1j7k4TCfdWsaY5i7


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 .התלמידים באופן יומי ושוטף כלחשוב לציין כי אנו מחויבים להתעדכן במצבם הרגשי של 
 .אם מתעורר קושי ספציפי אצל אחד הילדים יש לעדכן מידית את תמר היועצת על כך

 
בכל   כדי להתעדכן באופן יומי במצבם של הילדים, יצרנו טופס נוכחות מקוון אותו יש לשלוח

 aY5i7https://forms.gle/j1j7k4TCfdWs .בוקר בקבוצת ההורים שלכם בוואטסאפ
 

 .בנוסף נוסח מייל להורים עם הסבר מופרט על התנהלות הלוז הנ"ל
 

ברמה הכיתה נשלח כל בוקר סרטון מה שלומכם יחד עם משימה חווייתית בתחומי דעת  
 .נבקש מהילדים לצלם לנו את ביצוע המשימה בסרטון או בתמונה דרך הוואטסאפ .שונים

 .כמובן שחשוב להגיב ולעודד ילדים אשר ביצעו ושיתפו את המשימה
שלוח אותה לשאר ילדי הכיתה ניתן גם לבקש מילדים שיכינו בעצמם משימה מצולמת ול

 .לביצוע
 

בקבוצות החשבון והשפה כל מורה ישלח משימה לפי רצונו, ניתן לשלוח דפי עבודה, סרטונים  
אנו ממליצות על אתר אופק מכיוון שניתן לשייך משימה בקלות ובאופן ממוקד, וגם   .וכדומה

 .לתת פידבק אישי על ביצוע המשימה חזרה לתלמידים
 

ים אשר טרם יצרו קבוצות שפה וחשבון באופק מתבקשים לעשות זאת בהקדם על כן, מור
   .כדי שתוכלו לשייך לתלמידים משימות בשפה וחשבון דרך אופק,מול תום

 
 :רעיונות למשימות לשליחה ברמה הביתית והיומית

 
 :משימות ספורטיביות

צוות החינוך הגופני ישלח ברמה יומית קישור לפעילות ספורטיבית שניתן לשלוח להורים בכל  
 .יום

 "את הסרטון נצרף בקבוצת הווטאספ "דברים חשובים במשעולים
 

 :ניתן לשלוח סרטונים של ניסויים :מדעים
 : https://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathomeמכון דויודסון 
 : https://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome  ענבל ישראל

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/j1j7k4TCfdWsaY5i7
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdavidson.weizmann.ac.il%2Fonline%2Fscienceathome&data=01%7C01%7C%7Cd01c6edaaca040fc34cf08d7c744e898%7Ce4d389d8e2284747bde170f9e0ec1fb1%7C0&sdata=tU9QVM9r4PlkJjSbfaYW7WXOS6ji4nLS6EJaz1KqMWA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdavidson.weizmann.ac.il%2Fonline%2Fscienceathome&data=01%7C01%7C%7Cd01c6edaaca040fc34cf08d7c744e898%7Ce4d389d8e2284747bde170f9e0ec1fb1%7C0&sdata=tU9QVM9r4PlkJjSbfaYW7WXOS6ji4nLS6EJaz1KqMWA%3D&reserved=0


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :משימות יצירה
 :video-https://www.romigami.com/origamiקיפולי אוריגמי

 : https://yetzira.com/kids.htmlאתר עם יצירות שונות
 : /https://danvol.com/freecomicsworkshopsלימוד ציור קומיקס

יצירת קומיקס  
אונליין 

ComicsEnvhttps://specialcomics.cet.ac.il/EditComics.aspx?EditMode=NEW& :
ironment=IMAGINATION_AND_REALITY 

 
 :החידה יומית

 : kids-for-https://www.pitria.com/riddlesאתרי חידות
 yoo.co.il/hidot/index.php?cat=7-http://www.yo 

 
 :משימות טבע וטיול ומקום

לתת משימה לילדים לצלם את העץ החדר האהב עליהם בבית / את החדש שלהם/ את הגן  
 שעשועים שהוא נוהג ללכת אליו

 
 :משימות אוכל

לשלוח לנו צילום של מה הם אכלו הבוקר/ מה הם הכי רוצים לאכול היום בערב/ מה הם 
 .הכינו בעצמם

 
 ! שיהיה לנו המון בהצלחה

 
 ות/ים צוות הרכז

 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.romigami.com%2Forigami-video&data=01%7C01%7C%7Cd01c6edaaca040fc34cf08d7c744e898%7Ce4d389d8e2284747bde170f9e0ec1fb1%7C0&sdata=EiCABjimO4WSnvZatTK29Kget%2BCxmIW%2FFNPywLS5n4g%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyetzira.com%2Fkids.html&data=01%7C01%7C%7Cd01c6edaaca040fc34cf08d7c744e898%7Ce4d389d8e2284747bde170f9e0ec1fb1%7C0&sdata=hooPnX2K12p%2FAOOWGDYw7Zz2ZH197ZQ%2F3AbGjPnGuTk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdanvol.com%2Ffreecomicsworkshops%2F&data=01%7C01%7C%7Cd01c6edaaca040fc34cf08d7c744e898%7Ce4d389d8e2284747bde170f9e0ec1fb1%7C0&sdata=ERmEhndcK9BKHM%2BUuDKhljyr7c%2FOLLdFTAFlqUP83jA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspecialcomics.cet.ac.il%2FEditComics.aspx%3FEditMode%3DNEW%26ComicsEnvironment%3DIMAGINATION_AND_REALITY&data=01%7C01%7C%7Cd01c6edaaca040fc34cf08d7c744e898%7Ce4d389d8e2284747bde170f9e0ec1fb1%7C0&sdata=rMN0TZelbL4TD4fpWh0KL8CXbSidCOCN0kOaNpjB6qo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspecialcomics.cet.ac.il%2FEditComics.aspx%3FEditMode%3DNEW%26ComicsEnvironment%3DIMAGINATION_AND_REALITY&data=01%7C01%7C%7Cd01c6edaaca040fc34cf08d7c744e898%7Ce4d389d8e2284747bde170f9e0ec1fb1%7C0&sdata=rMN0TZelbL4TD4fpWh0KL8CXbSidCOCN0kOaNpjB6qo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pitria.com%2Friddles-for-kids&data=01%7C01%7C%7Cd01c6edaaca040fc34cf08d7c744e898%7Ce4d389d8e2284747bde170f9e0ec1fb1%7C0&sdata=cYi0Vsj0LRw0mdpMHT2%2BqO1BJ8%2FyHV0Cx1%2FLgDZlKBQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.yo-yoo.co.il%2Fhidot%2Findex.php%3Fcat%3D7&data=01%7C01%7C%7Cd01c6edaaca040fc34cf08d7c744e898%7Ce4d389d8e2284747bde170f9e0ec1fb1%7C0&sdata=o0pdO0f4isACBRt%2BvrGoHhwUHJtPyJXyzynbiG77F60%3D&reserved=0

