
 

 ביה"ס "רעות" –מודל יום למידה מרחוק 

בימים כאלו של "קורונה" כולנו נדרשים לגלות יצירתיות, לעבוד אחרת ולצאת 

מהקופסה. אנו ב"רעות" מאמצים את הלמידה החווייתית היוצאת מן הקופסה כציר 

 מארגן המבטא את ייחודיותו של ביה"ס. 

 

 מטרות:

 שמירת החוסן של התלמידים ומשפחותיהם והקפדה על תקשורת רציפה. .1

 רגשי לילדים.מתן מענה  .2

 קיום תהליכי למידה מרחוק. גיבוש דרכי פעולה אחידות לכל שכבות הלימוד ל .3

 להלן ריכוז המטלות:

 : תקשורת רציפה .1

 כאנשי חינוך לפני הכל חשוב שנשמור על קשר ונפגין נוכחות בפני ההורים 

 יש חשיבות רבה לקשר רציף בשעה שכזו, ולא לגרום לתחושה והתלמידים. 

 שנעלמנו או שכחנו מהם.

 ערוץ תקשורת פתוח ופעיל על בסיס יומילכל מחנכת חשוב שיהיה  .א

 )ממליצה על ווטסאפ/קבוצת שידור(.

. כל טופס נוכחות לכל כיתהבעמוד הבית של אתר ביה"ס מופיע קישור עם  .ב

. מחנכות מתבקשות להסתכל בקובץ 10:00תלמיד ימלא אותו עד השעה 

האקסל, שירכז את הקלדות התלמידים, וליצור קשר עם ההורים שילדיהם לא 

מילאו את הטופס. )גם אם ביום הראשון תלמידים רבים לא יבצעו זאת, תוך יום 

  ואת המנהלת. יומיים יבינו שזה הכרחי(. במקרים חריגים נא ליידע את היועצת

 בדיקת נוכחות טופס    להלן קישור לדוגמה:

 

 תכנית יומית ללמידה מרחוק: .2

ות, מספרי הלימוד או מטלות בכל יום יינתנו משימות בשני מקצועות )מקוונ

שאינן צריכות ציוד לימודי, רצוי להיעזר בחומרים מהפורטל(, בנוסף כתיבה, 

לכך יתבקשו לקרוא כחצי שעה ביום, לבצע פעילות גופנית ולכתוב שיתוף 

 . )מצורף בנק רעיונות( רגשי, היוצא  מקופסה

שימה כל מורה מקצועי מתבקש להעביר לפחות יום קודם למחנכת את המ

לתלמידים. כמו כן עליו לעבור ולבדוק את המשימות )משימה אחת בדקו 

לעומק וכתבו משוב לתלמיד וליתר המשימות במקצוע ציינו רק "עשה" או "לא 

 עשה"( 

 

 

 

 

 

 יוצאים מהקופסה "רעות"ב

https://docs.google.com/forms/d/1yj1NP31IT854TT4UnW_zMQk2eVe86x4pJ3D16wzBFXU/edit?ts=5e6e692f


)מס' השעות של כל מקצוע יחסי   להלן הטבלה של ריכוז המקצועות לפי ימים

 :לכמות ש"ש של המקצוע בשגרה(

 יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א'

 קריאה קריאה קריאה קריאה קריאה קריאה

 פ. גופנית פ. גופנית פ. גופנית פ. גופנית פ. גופנית פ. גופנית

 שיתוף רגשי
 יוצא מהקופסה

יוצאים 
 מהקופסה

 יוצאים
 מהקופסה

 יוצאים
 מהקופסה

 יוצאים
 מהקופסה

 יוצאים
 מהקופסה

 חשבון מולדת/גאוגרפיה אנגלית עברית אנגלית עברית

 אומנות עברית תנ"ך/היסטוריה מדעים חשבון חשבון

זכרו כל משבר הוא הזדמנות לצמיחה והתחזקות. אין לנו ספק שבכוחות 

 נעבור תקופה זו ואף נתעצם בה כיחידים וכקהילה. משותפים

 תודה מראש על שיתוף הפעולה,

 צוות צל"ח "רעות"         

 

 

 


