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 צוות הירוק היקר,

של יציאתו תחילת את השנה, של תחילתה את העברי השנה בלוח המבטא הסדר, ליל את נציין שלישי                   ביום

שמשיים ימים צבעונית, ופריחה לצמיחה זה בחודש עדים אנו בטבע גם חירותו. אל ממצרים ישראל                 עם

 וריחניים, היוצרים אצל כולנו תחושה של התחדשות והתחלה חדשה.

חד הזדמנות עבורנו וזימנו וחששות, דאגות מעט לא עם אמנם לעצור, אותנו אילצו האחרונים                השבועות

רוצים שהיינו ובמה במשפחתנו בעצמנו, התבוננות ההתחדשות. בתהליך מעמיקה להתבוננות            פעמית

אפשר אחד, מצד הזה. המורכב בסיפור חינוך כאנשי לנו יש השפעה ואיזו שלנו ובמדינה בחברה                 שיקרה

חברים עם מגע של חם מפגש היעדר חופשי, באופן למרחב יציאה באי שטמון הקושי על ולחשוב                  לשקוע

שנכפתה הזו, העצירה על להסתכל אפשר זאת, עם ועוד. ביותר מורכב כלכלי קושי גם טמון לחלקנו                  והורים,

בהמשך), יחזור לא (שאולי משותף איכות וזמן הגרעינית המשפחה של ללכידות כהזדמנות כולנו,               על

ובשבועיים משפחתי, ועבור עצמי עבור ומגוונות שונות ובדרכים בצורות לנצל שניתן פנאי לזמן               הזדמנות

פדגוגית לחדשנות הזדמנות תלמידנו, עם שלנו הקשר להעמקת הזדמנות שזו גם ראינו              האחרונים

בימים מבינים שאולי והורים, מורים שבין הברית והעמקת לחיזוק הזדמנות ואף ולמידה הוראה               בתהליכי

בין הבינאישי למפגש תחליף שאין וכמה המורה, של והשפעתו משמעותו את יותר, משמעותית בצורה                אלו

 מורה לתלמיד.

אפשרות לנו מזמנת זו תקופה מרחוק". "חינוך של המרכיב את מרחוק, ללמידה מעבר להדגיש, לי                 חשוב

כולנו של מההתנהלות כחלק תלמידנו, בקרב הירוק, הספר בית של המקיים הדיאלוג את ולהטמיע                להנכיח

וערך הדיאלוג את נדגיש לתלמידנו מצלמים / מקליטים / כותבים שאנו במסרים לכן, אלו. מורכבים                 בימים

  הבחירה והחשיבות שלנו כאנשי חינוך למרקם החברתי בין התלמידים ולקשר שלהם עימנו.

 דגשים חשובים לשבוע בו נחזור מחופשת פסח:

 קובץ "לומדים מרחוק-מרגישים קרוב": ביום שישי 17/4 מחנכות ישלחו לילדים את הקובץ. על כל1.

 מחנכת ליצור עותק לקובץ עבור כיתתה ולשתף עם המורים המקצועיים (שאינם מחנכים).  יש לשלוח

 את קובץ זה בגוגל דוקס (קובץ שיתופי) "לצפייה בלבד" שתוכלו בהמשך לעדכן את הקישורים

 למפגשים הסינכרוניים.

 המשך בדיקת נוכחות: להחלטת המחנכת אם לשלוח קישור לבדיקת נוכחות בטופס מקוון שעל2.

 התלמידים למלא עד השעה 10:00 ו/או משימת "בוקר טוב" שהמחנכת שולחת בכל בוקר לדוגמה

 חידה, שיר, תמונה וכו' שהילדים מגיבים לה. על כל מחנכת לעקוב אחר נוכחות הילדים, במידה וילד/ה

 לא מילאו נוכחות לאחר יומיים יש ליצור עימו קשר לדרוש בשלומו ולהעביר לו את החשיבות למילוי

https://docs.google.com/document/d/1-rUDAPGVqDONUAVrsqdc81F0nrYJeCqRkCUbUkQl5NI/edit
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 הנוכחות שתדע שהכל בסדר אצלו. בנוסף לתכנון השבועי מדי בוקר יש לשלוח איזשהו "מסרון בוקר"

 שיתזכר וידרבן את התלמידים להתחיל את יום הלמידה ולשתף אתכן בשלומם.

 מענה רגשי: יש לתת משימות ופעילויות אשר יש בהן מרכיב של תמיכה רגשית ומתן מקום לאוורור3.

 רגשות. גם אם הילדים לא מבטאים זאת במילים, הם בוודאי חוששים ודואגים וחשוב לנו לייצר עבורם

 שגרה בטוחה, מוגנת המאפשרת גם שיח ואוורור רגשות.

 תקשורת חברתית ובינאישית: מעבר למשימות הלימודיות חשוב מאוד לשמור באופן רציף על4.

 תקשורת בינאישית וחברתית עם ילדי הכיתה ולעודד קשרים חברתיים ביניהם. חשוב לגוון את דרכי

 התקשורת: טלפונים אישיים, התכתבויות בוואטסאפ – אם בקבוצה הכיתתית ו/או באופן אישי, מפגשים

 מקוונים בzoom – כל הכיתה ו/או בחצאי קבוצות ו/או בקבוצות קטנות. במידה ואתן מרגישות שיש

 ילדים שלא מצליחים לתפקד עצמאי ו/או שאין תמיכה בבית ו/או נמצאים בחרדות חשוב לעדכן באופן

 מיידי את מיכל/רותי ואותי, על מנת שנבחן אפשרויות תמיכה אישיות וישירות יותר.

 משוב מקדם למידה: חשוב לתכנן מראש על אילו מהמשימות יינתן משוב מקדם למידה ולעדכן לגבי5.

 דרך ואופן מתן המשוב (משוב חוזר במייל, משוב מיידי באתר אופק ועוד). כמו כן, לתאם ציפיות

 בהקשר לעניין המשוב עם התלמידים וההורים. במידה וישנן משימות שייבדקו לאחר חזרתנו, למשל

 התקדמות בספר הלימוד – יש לציין זאת; במידה וישנן משימות שיש לשלוח חזרה לבדיקה – יש לציין

  זאת ולהחזיר משוב מובנה וברור.

 משימות הערכה: חשבו על משימות הערכה מקוונות שתוכלו לשלב בלמידה מרחוק כחלק מההערכה6.

 של מחצית ב'. מורות שזקוקות לעזרה עם כלים דיגיטליים להערכה מוזמנות לפנות לצביה.

  שילוב משימות א-סינכרוניות (לתרגול) ומפגשים סינכרוניים (להקנייה ומענה על שאלות):7.

 מקצועות ליבה: שפה, מתמטיקה, מדעים ואנגלית - מפגשים סינכרוניים. הקפידו לשלב○

 משימות תרגול לפני ו/או אחרי המפגש ב-zoom שבו מתבצעת ההקנייה (בהתאם לאופי

 ההקנייה).

 שיעורים מקצועיים: אומנות, חנ"ג, תאטרון ומוסיקה - מפגשים סינכרוניים.○

 מקצועות רבי מלל: משימות א-סינכרוניות (משימות מתוקשבות, משימות יצירתיות,○

 חברתיות, דפי תרגול ועוד).

 שימו לב לכמות המשימות שאתן/ם נותנים בקובץ שלא יהיה עומס.○

 מפגשים סינכרוניים:

 היכנסו לקישור עם הטבלה בה כתובה החלוקה של המורים למפגשים הסינכרוניים לפי כיתות ולפי○

  מורים.

https://docs.google.com/document/d/1XtUGjYZ0RTwdwczZhm8OFtRn5cK_K7kYSjcOCRpxS4o/edit
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 מורים מקצועיים הכניסו לטבלה את היום והשעה בהם תערכו את המפגש על מנת שלאחר מכן○

 המחנכות יוכלו להכניס את המפגשים שלהן, שלא תקבעו מפגשים באותן השעות (עד יום ראשון

.(5/4 

 כל מחנכת תוסיף את המפגשים של כיתתה לקובץ שהיא שולחת לילדים כולל הקישור כניסה○

 למפגש. במפגשים אלו נתחיל בסבב צ'ק אין קצר.

 חשוב שתקליטו את המפגשים האלו ותעלו את ההקלטה למרחב הכיתתי / לגוגל קלאסרום, בכדי○

 שילדים שלא יוכלו להשתתף במפגש מכל סיבה שהיא יוכלו לצפות בו בשלב מאוחר יותר.

 מבחנים: ישנן מורות שקיימו מבחנים לפני היציאה לחופשה פורים ולא החזירו לילדים אותם. מורות8.

 אלו מתבקשות ליצור קשר עם חגית בכל שאלה:

 חשוב להקדיש את אחד ממפגשי הזום לשיעור בעקבות המבחן. מומלץ להתייחס לטעויות○

  שעלו, לשאלות שדורשות הסבר והתייחסות נוספות.

  יידוע התלמידים / ההורים במייל בדבר נקודות חוזק ונקודות לשיפור בעקבות המבחן○

 שיישלח באופן אישי (ראו דוגמה).

 התייחסות לתלמידים שאינם שולטים בחומר הנלמד - יש לשוחח עימם ועם הוריהם בטלפון○

 ולשתף במצב הלימודי וכיצד ניתן לקדמם. בנוסף לשלוח מכתב / מייל מותאם ולא כיתר

 תלמידי הכיתה.

 בשלב זה בחרנו לא לשתף את התלמידים בציונים שקיבלו - הדגש שלנו הינו הלמידה ואנו○

 מתחשבים במצב הרגשי שחלק ניכר מתלמידינו נמצאים בו, ולכן נראה לנו פחות מתאים

  בשלב זה.

 דגשים לימים הקרובים:

 למידה מרחוק עד יום שישי 3.4◄
 כותבים מייל שכבתי לילדים עם ברכה לחג והסבר שנחזור ללמידה מרחוק לאחר חג הפסח◄

 (כל מחנכת שולחת לילדי כיתתה) - יש להעביר לרעות לאישור לפני שליחת המייל.
 יום חמישי 2.4 - יישלח מייל לכל הקהילה עם קיר קהילתי לסופ"ש◄
 יום חמישי 2.4 בשעה 20:00 - מפגש של כלל המורים בזום "הוראה מקוונת-כלים והדרכה"◄
  יום שישי 3.4 - מועד אחרון לשליחת תמונה לסרטון לפסח◄
 יום ראשון 5.4 בשעה 20:30 - סדר פסח נוסח הקורונה לכלל צוות הירוק◄
 יום שני 6.4 - שליחת סרטון לחג הפסח לכלל הקהילה◄
 יום שישי 17.4 - מחנכות שולחות "לומדים רחוק-מרגישים קרוב" (לאחר חג הפסח)◄

 נקווה לימים רגועים ושלווים יותר, בריאות טובה לכולם וחזרה מהירה לשגרה.

 בברכה,

 רעות פישר וצוות צל"ח

https://docs.google.com/document/d/1cL7NIummy4cMxSr5uFN6FKuUa89Rr9jNM0HVaAB5lBU/edit
https://padlet.com/tsviahe40/rgbmz37g14au
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