
 

   1עמוד | 

 

 בית חינוך מתן   – לימודים בימי קורונה  
 צוות יקר, 

בימים אלו אנו לא לומדים את ההיסטוריה אלא חיים אותה וכותבים אותה. מי האמין שהחיים  

עולים על כל דמיון או תסריט ונמצא עצמנו בפרק זמן קצר של שעות ספורות משנים לגמרי  

המשפחתיות והמקצועיות, חווים טלטלות רגשיות כמו בסחרחרה מהירה  את חיינו, את השגרות 

 ורכבת הרים מטורפת. 

חוויה זו הינה חוויה משנה תפיסות ותובנות על החיים ובכלל. זו הזדמנות ללמוד קצת צניעות  

 ולהבין שלטבע חוקים משלו או כפי שאומרים האדם מתכנן תכניות ואלוהים צוחק.  

ים קיבלנו הזדמנות לחשב מסלול מחדש, לאמץ דרכים חדשות  אז... פתאום באמצע החי

 ולהיפטר מדרכים ובחירות אחרות.  

 רגע לפני שחוזרים לשגרת עבודה אחרת שולחת את נהלי העבודה לשבועות הקרובים.   

 כמובן שכל דבר כזה נבחן ונתאים על פי הצרכים, המציאות המשתנה וההזדמנויות שנרצה   

 לאמץ. 

 המשך הלמידה מרחוק לכלל התלמידים.לאנו נערכים 

 על פי הנחיות הפיקוח הנחיות משרד החינוך מחייבות את כולנו ולהלן המתווה: 

o 100%  מהמורים יעבדו את מלוא היקף משרתם . 

o %100 תלמידים לומדיםמה. 

o  ברצף( )לא חייב להתחיל באותה שעה כולם, לא חייב  שש לכל תלמיד 4יום לימודים של  

 המיקוד במקצועות הליבה במטרה לצמצם פערים.

o 100% ללא הגבלת זמן, אבטחת   מהמורים נדרשים לפתוח חדר וירטואלי דרך הפורטל(

 .פרטיות(

 אי לכך, מורים מקצועיים יידרשו ללמד   בכל מקרה אנו נערכים לציוות מחדש של הצוות

 . ך במחנכיםלתמומקצועות שלא לימדו קודם לכן בכיתות מסוימות בכדי 

 

 צוותי פעולה: 

 , עדי כהן, רומינה, שני,  רכזת התקשוב אחראית-טלי כהן  -צוות תקשוב ותמיכה טכנית 

 השתלבות. צוות מתי"א, -יועץ, קליה-פסיכולוגית, גלעד –הדר, מאיה גולמן  -צוות טיפולי

 על פי הנדרש. -תראפיסטיות ורווחה

 עד, קליה , הדר, חגית, עינת, שלמה, ישראלה, גל רומינה   – צוות צל"ח 
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ו משובצות כמו קודם.  -י. מורות בשכבות ד, מאראם, ליאבה, אסיל, מירהילה-צוות מדעים 

ת משימות  שליח-שליחת משימות, מראם תלמד את כל שכבת ב'-אסיל תלמד את כל שכבת א'

 ג'. וליאבה את כל שכבת 

כבת ו' נכרוניות. שסי-א משימות ה-שכבות בו. -תלמד את שכבות ב -רננית -צוות אמנות

 סינכרונית-תלמד את שכבת א' משימה א , אפרתמשימה סינכרונית אחת לשבוע

 2יקה בה'מתמט  הקניותטלי מצטרפת ל

צוות   ,צוות עברית, צוותי שכבות ,צוות שילוב  ,ל צוות ניהו-קודםצוותים שעובדים כמו 

 . שקרן לוזון מלמדת(ג'  כיתה )לוקחות גם את    , צוות אנגליתצוות חנ"ג ,מתמטיקה

 

 

 

 
 התנהלות כללית: 

.   נוכחות, איחורים, אי מילוי משימות-בדיקת נוכחות על פי השיעורים ודיווח במערכת הסמארטסקול

חלה  זכרו, הגדרנו כללי התנהלות במפגשים. אין להוציא תלמידים מקבוצת למידה, על אי ביצוע המשימות. 

חובה על המחנך.ת ליצור קשר עם תלמידים והוריהם ולברר את סיבת ההיעדרות מהלמידה של תלמידים  

טופס מה  -ואל כל מחנך.ת  שנעדרו במשך יומיים רצופים. כמו כן, בעזרת המסמך המשותף שמגיע אליי 

 נשמע? נעקוב אחר נוכחות התלמידים. 

יום חמישי בכל העלאת המשימות ומערכת השעות למרחבי הכיתות באתר ביה"ס ופרסום להורים עד ל

 שימו לב, לזכויות יוצרים בנוגע לתמונות, פעילויות... הקפידו על כללי הפרסום של תמונות התלמידים.  .   שבוע

שימו לב, מספר שעות  תלמידים ולהתאימם לשכבת הגיל. חשוב להקפיד על היקף המשימות הניתנות ל

סינכרוניים כלומר, משימות מתוקשבות, לוח  -שעות של מפגשים סנכרוניים וא 4-הלימוד ביום לא תפחתנה מ

 שידורים, משימות אחרות ומפגשי פנים אל פנים.  

 .יש לעדכן את המרחבים הכיתתיים, להסיר משימות ישנות שאינן בשימוש עוד 

16.4.20מיום   אתי סאסי-חינוך יסודיהאגף למתוך מסמך מנהלת   
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 .פתיחת מרחבים וסרטון הסבר באחריות שני  –עלאת תוצרי עבודות בווב טופ ה

מורות השילוב תלמדנה את ילדי השילוב ותקבענה מערכת שיעורים על פי הקבוצות שלהן בהלימה  

פרטניים או קבוצתיים. יש לתעד את הנוכחות   בזום שבועיים  מפגשים   3למערכת השעות הכיתתית. יש לקבוע 

והלמידה ברישום מוקפד בטבלת מעקב. הורה או תלמיד/ה המסרבים לשתף פעולה יש לידע את גלעד,  

ליצור קשר טלפוני ולתעד את השיחה בטבלת המעקב. כמו כן, יש לשלוח הודעה דרך הסמארט סקול על  

 המפגש ולתעד בכתובים את שליחת ההודעה.  

יתקיים מפגש זום מחנכות לקשר אישי,  שלישי וחמישי   ,ראשוןימים שבת השעות נבנתה כך מערכ

שלוש  הקניות במתמטיקה יתקיימו פעמיים בשבוע ובעברית סח שעות של השכבות השונות.  ירגשי וחברתי בה

 . בהתאם ללוח המורות המקצועיות בקבוצות הטרוגניות והומגניות  פעמים בשבוע

, ביום שלישי  3+4ת לקב' מס' ובעברי 1+2לדוגמה, ביום ראשון הקניה במתמטיקה לקבוצה מס'  

וכן הלאה.  כדאי לקיים גם מפגשי קבוצות  1+2ובעברית לקב' מס'   3+4הקניה במתמטיקה לקב' מס' 

 הומוגניות לתלמידים שמתקשים ולאפשר להם צמצום פערים )אפשר ביום חמישי(. 

של הקנית  כיתתיות חלוקת כיתות א' לקבוצות ' יתקיימו מפגשי הקנייה במתמטיקה ועברית בכל יום. לכיתות א

 ניית הקריאה לשכבת א'.  רעות מצטרפת להק קריאה.

)מחליף עברית(,    מפגש אחד יהיה בזום ו-ג. בשכבות  ו הקניות במדעיםיתקיימ פעמיים בשבוע

פעמיים בשבוע לשכבות   אנגלית  שליחת משימה.לכל השכבות האחרות בזום לשכבת ו' ופעם בשבוע   אמנות

   .ו. מפגש אחד מתוך השניים להקניה בזום-ג

 . סינכרונית ופעילות חנ"ג-, פעילות אמנות אבשישי השלמת משימות

ועל    הקפידו לא להעמיס במשימות ולאפשר שימוש במגוון רחב של כלים. הקפידו על משימות איכותיות

 משוב מקדם למידה.  

לות ספורט בהתאם לשכבות הגיל והיכולות הפיסיות.  צוות חנ"ג מתבקש להמשיך עם יצירת סרטוני פעי

 יש לשלוח גם פעילות במצגות בנושא אכילה נכונה ומאוזנת, חשיבות השינה.... 

ג , לצורך בניית קבוצות יש להעזר  -בקבוצות קטנות בכיתות א –יש לקיים מפגש אמנות -רננית ואפרת

 במחנכות. 
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 ג'-לכיתות א'תשלח פעילות אחת שבועית  -מוסיקה

ו' ניתן להיעזר בפורטל, בפעילות של טל סונדק -ג' פעילות אחת בנושא יום השואה. כיתות ד'-כיתות א'

 שנעשתה בשיתוף עם יד ושם. 

 ו' בהובלת מירי.-נבחנת אפשרות לקיום טקס מרחוק ליום השואה לתלמידי ד'

 משהו משותף  רננית תשלח פעילות לכלל ביה"ס בנושא שאת תוצריה נאסוף וניצור

 להסקת מסקנות ותובנות.  17:00מפגש צוות בזום יתקיים ביום ג' בשעה 

 

 

 מאחלת לכולנו למידה מהנה, עבודה מקצועית, שמירה על שגרה ומשפחתיות ובריאות איתנה, הדר 
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