
 למידה מרחוק….

 הלמידה מרחוק הפכה בימים האחרונים למרכיב מרכזי במערכת החינוך, עברנו מעולם
 האתמול לעולם המחר. את המומנטום החיובי הזה אפשר לקחת צעד אחד קדימה,

  להתנסות בעולם העשיר של הכיתות הווירטואליות.
 לפני חופשת הפסח התנסינו בלמידה מרחוק ובכיתה ווירטואלית כל מחנכת בנתה

 מערכת שיעורים לכיתה ובתאום עם המורים המקצועיים העבירו שיעורים תכנים
 משימות, חובה מול רשות, מפגש זום, שיח רגשי ועוד...

 לאחר חופשת הפסח, אנו חוזרים להוראה ולמידה מרחוק לתקופה ממושכת יותר.
 לפכך, קיימנו מפגש עם כלל הצוות ונציגות ההורים להפקת לקחים ולמידה. כמו כן

 העברנו שאלון בקרב הילדים בו בדקנו מה היה טוב, מה צריך לשפר ומה לשמר. האם
 יש דרכים נוספות בהן היו רוצים ללמוד? . ישבנו וחשבנו כיצד לטייב את הלמידה
 מרחוק, הגענו לתובנות והחלטות אותן אפרט. כמובן שהדברים הם גמישים, אנו

  לומדים בתנועה עושים ונעשה שינויים בהתאם.

 
 חשוב להבין  שיחד אנו בונים  ומארגנים  שעות תוכן ולמידה שונה מלמידה רגילה
 ולכן הקשר עם ההורים משמעותי מאוד. ההורים מעורבים מאוד בלמידה ועזרתם

 נחוצה מאוד.(במיוחד בשכבות הצעירות) לכן,  בימים הראשונים יקימו המחנכות
 שיחות "זום" עם ההורים כדי לעדכן ולשתף בדרך הלמידה והעבודה בתקופה  זו.

 

 מסמך זה כולל:

 1.     המטרות שלנו בבניית בית ספר בעידן החדש

 2.     עקרונות פדגוגיים , סוגי פעילויות

 3.     ארגון וסדירויות עבודה. (כולל עבודת צוות)

 4.     מבנה של מערכת שעות.

 מטרות:

 1.     למידה/ העמקה בקרב הלומדים.

 2.     שמירה על קשר, תחושת שייכות ותמיכה רגשית.



 3.     טיפוח יכולות והרגלים של לומד אוטונומי.

 4.     התקדמות ברכישת ידע ומיומנויות בהתאם לתוכנית הלימודים.

 אנו נתמקד בתחילת התהליך בשתי מטרות מרכזיות וכמובן נתייחס גם לשתיים
 האחרות בעבודתינו:

   טיפוח יכולות, והרגלים של לומד עצמאי●
·  

 שמירה על קשר, תחושת שייכות ותמיכה רגשית●
 

מהווה בבית שנמצא מי וכל סביבתו הבית, לבד. בביתו נמצא התלמיד אלה              בימים
לחקור אותו שמעניינות שאלות לשאול אינסופיות אפשרויות לו יש ומכאן ללמידה             שותף
יוצרים האילוצים פנימית. מוטיבציה בו ומעודדת בלומד שמתעוררת הסקרנות           וללמוד.
כמו הכל את ולעשות הכיתה" כל "עם ללמוד דווקא לאו תלמיד לכל הזדמנות               דווקא

  כולם, אלא להתקדם ולהעמיק בשאלות.
 

 הוראה מרחוק יכולה להיות באמצעות:
הקלטות סרטונים, מתוקשבת, למידה שונים. טכנולוגיים וכלים וידאו שיחות ווטסאפ,            

 ועוד.
במרחבי הווירטואליות, בכיתות וגובר הולך שימוש עושה החדש הפדגוגי העולם            
אולי או דברו, את לומר יכול ילד כל כולם, את רואים כולם שבהם דיגיטליים                למידה

  להציג תמונה או סרטון קצר, ובכך הפעילות מרחוק הופכת הרבה יותר מסקרנת.
מייקרוסופט, גוגל, קלטורה, וובקס, זום, וירטואליות: כיתות ספקי מעט לא            קיימים
כלל את לשתף חשוב כמובן מהם אחד בכל שימוש לעשות רשאי אחד כל ועוד                משוב

 הצוות.
 

בה עבודה תוכנית ליצירת הזדמנות בפנינו יש הנוכחי, במצב והאילוצים הקשיים             לצד
את למנף ניתן וחדשים. מרתקים דברים לעשות הזדמנות ועצמאות. גמישות            יש

 התנאים כדי לטפח למידה עצמאית ולפתח פדגוגיה חדשנית.

 כדי למנף פדגוגיה שכזו עלינו לשים דגש על:
 1. פיתוח מיומנויות כגון, יצירתיות, שיתוף פעולה, עבודת צוות.

 2. למידה בקצב אישי
  3. התמקדות  בצרכים האישיים של הלומד ומאפשרת לו התקדמות בקצב אישי.

 4. אופציות בחירה.
 5. מתן  מענה לאינטליגנציה רגשית - אמפתיה.



 6."למידה מעורבת"  המשתמשת ברשת האינטרנט כדי להעביר תוכן בדרכים
 חדשות, גמישות ומעורבות. לדוגמה: מודל הכיתה ההפוכה: לומדים בבית את התוכן,

 מכינים סרטון מצולם או יחידת תוכן דיגיטלית אחרת, מגיעים לכיתה ואז מקיימים
 דיון.בשיעורי  זום -  הרצאות מצולמות, מבחנים ושיח עם עמיתים ברשת. לאפשר

  לתלמיד להיות גם המורה.
 7. פעילויות המעודדות חיברות, כגון: יום ספורט וירטואלי, חידה יומית, שימות

 קבוצתיות ועוד.

  



 עקרונות ודרכי עבודה: (דגש על למידה נושאית.)

 כל כיתה תשוב ללמידה על פי המערכת הכיתתית שלה. מצורפת מערכת 1.

 לכלל הכיתות. (ומורות מקצועיות) כך נוכל,  למקסם את השגרה ובזמן

 שנחזור (נקווה במהרה) להמשיך מהמקום בו הפסקנו. כמובן תרגול /

 הטמעה גם יעזרו  לחזור לשגרה . לכל כיתה משובצות שתים/ שלוש מורות

  כך שנוכל לעבוד בקבוצות קטנות יותר.

 תכנון שבועי - ישלח כפי שעשינו עד היום. יש לזמן קריאה משותפת 2.

 בתכנון.

 3.     פתיחת יום - בדיקת נוכחות + מה נשמע לכלל הכיתה 15 דק' + המשימות

 (ילו"ז יומי) לאסוף את הלומדים לתחילת למידה .

 4.     סיכום יום - בדיקת מטלות, מה היה טוב, במה היה לי קושי…. שיח רגשי. לכלל
 הכיתה. יש גמישות בשעת הסיכום. לוודא מי צריך עוד קצת עזרה ולתכנן במהלך

 השבוע מתן מענה מקסימלי.
 5.    כל מחנכת מחלקת את הכיתה שלה לקבוצות, כך שבמהלך השבוע הלמידה

 תתקיים בקבוצות קטנות. תוך שיקול דעת של המחנכת עם המורות המקצועיות .
 6.    בכל יום נקיים  שיעור שכבתי בזום בהתאם למערכת: חנ"ג, אומנות, תנועה, דרמה,

 מוסיקה, (עפ"י המערכת מצורפת) ונאפשר לילדים בחירה.(יש להעביר למחנכת את
 הקישור  לשיעור מראש)

  7.     פרוייקט  "מתכון עם זיכרון" – יתקיים בשכבות ב' - ו' באופן וירטואלי .

 8.    המחנכות והמורים המקצועיים יקיימו  קשר ושיח  אישי עם תלמידי הכיתות בהם
 מלמדים וכך נרחיב  את  המענה הרגשי, המשוב הלימודי והמקצועי. (לתאם עם

 המחנכת ולערוך רישום מסודר)
 9.     מיקוד במקצועות הליב"ה, מורים המלמדים שעתיים שבועיות (אנגלית

 בשכבת ג') יעבירו במהלך השבוע - שעה בזום ושעה נוספת יתנו משימה

 (אין חובה למשימה מתוקשבת)..

 10.    שיעורים המתקיימים 3 שעות שבועיות (כגון מדעים) יעבירו במהלך השבוע

 שיעור בזום לכל חצי כיתה. שאר השעות  משימות  מתוקשבות/מקוונות .

https://docs.google.com/document/d/1Inov_kp-ATCzAeecEmYYfJOSKxaYfXAeAF67uBKsT2w/edit?ts=5e9318d4


 11.   מורים המלמדים 4 שעות שבועיות יעבירו במהלך השבוע שעה בזום  ובשעות
  הנוספות לפי שיקולם , מטלות מקוונות , אופק, גלים, עבודה בחוברת לפי צורך.

 
 יש לשים דגש ולקיים  בקרה על המטלות.   התלמידים צריכים לדעת שיש בקרה

  וכמובן בסיכום יום דיון על נושאים שמצריכים תרגול נוסף / העמקה .
  12 שיעורי שפה כתובים במערכת כוללים בתוכם תנ"ך, היסטוריה, מולדת, סביבה וכו'.

  אנו מתמקדים בהוראת נושא ולא מקצוע.

  מורות שילוב –תלמדנה את ילדי השילוב ובנוסף משובצות לתגבור בשכבות א' -
  ד'.  מורות השילוב תעדכנה  את המחנכות לגבי הזמנים.

  מריה עובדת עם שכבות א' – ב'. טלי עם ג' ד'

 השעורים לשכבות הצעירות יתקיימו בבוקר או בשעות אחה"צ לבחירת המחנכת/
 המורה, באופן גמיש  המאפשר להורים מתן סיוע לילדים. כמובן בהתאם ליכולת

 והתאום של מחנכת הכיתה מול ההורים.
  

 סדירויות:
        שליחת תכנון שבועי להורים בכל יום שישי. שימו לב! כל המורים●

 המקצועיים אחראים להעביר למחנכת את פרטי התכנון של המצופה
 מהם לשבוע וגם ולהעלות את חומרי הלמידה, הקישורים והמשימות

 למסמך שיתופי ביום חמישי בערב.
 ***חשוב ***  מורות מקצועיות ומחנכות יתאמו ביניהן באילו שיעורים יהיה

  זום ובאילו שיעורים מקוון וכדומה.
 ***לשים לב*** מורות מקצועיות שובצו במערכות הכללית הבית ספרית כל
 שינוי של יום / שעה חייב להיות בתיאום עם המחנכות כל מנת לא ליצור

  כפילות או חוסר לכיתה / שכבה
 מפגשי מליאה לכלל הצוות בכל יום חמישי בצהריים, לסיכום השבוע●

 שימור מול שינוי.
 מהלך העבודה השבועי  (יתרונות ,לשיפור ) שיתוף עמיתים / המלצות.

 מה כדאי לעשות אחרת?
 איפה כדאי להעמיק תהליכים חברתיים?

 מפגשי הדרכה ע"י רכזות בתחילת התהליך  אחת לשבוע.●
    מפגשי צוות של כל שכבה –אחת בשבוע.●
 צוות ניהול - בכל יום יתקיים מפגש קצר של צוות הניהול למעקב ובקרה.●
 בכל יום תקיים מנהלת בית הספר שיחות אישיות עם מורים שונים.●



 אחת לשבוע תקיים מנהלת בית הספר מעגל שיח עם תלמידים כפי●
 שמתקיים בשגרת העבודה בביה"ס. (נציג מכל כיתה).

 

 

 ·        שיעורי "זום" ילוו בחומרים תומכים/ במצגת תומכת שתלווה את המפגש.
 הנושאים והקישור  יועברו לילדים בתכנון השבועי כפי שעשינו עד היום.

 שידעו עם מה עליהם להיערך להגיע לשיעור.  למקסם את הדיונים
 בקבוצה, התלמידים צריכים להיות אקטיבים גם בלמידה וירטואלית ,

 מסוקרנים ופעילים.

 ·          מערכת שעות מאורגנת נשלחת לכלל הצוות. ניתן לערוך שינויים והתאמות
 רלוונטיות לכן, יחד עם זאת חשוב ליידע על מנת שהכל יהיה  מאורגן

  ומסודר.

       מינון נכון לצוות  ולילדים בשיעורי הזום -  על כל מחנכת לשמור על איזון גם
 כאן. חשוב לנו  שהילדים  לא  יהיו כל היום מול  במסכים. בנוסף, עלינו להתחשב

 במשפחות להן יש אחים נוספים הזקוקים למחשב ללמידה. לכן – בכל יום לא יהיו
 יותר משני שיעורי "זום. נשלב בלמידה סרטונים שלנו, הקלטות צפיה במערכת

 השידורים ועוד.

 
 בכיתות הגבוהות עד שלושה שיעורים . לפי שיקול דעת המחנכת ומשוב הילדים

 וההורים.
 נפתח תיקיות שיתופיות על פי נושאים וצרכים מתבקשים.  לשם נכניס את כל

  המתוכנן כך נאפשר למורים לקבל רעיונות האחת מהשנייה.

    שיעורים פרטניים – בסוף יום הלימודם תלמד כל מורה  שיעורים פרטניים, בהם
  תקיים שיח רגשי וכן קבוצות לימודיות.

    לקראת החזרה ללמידה מרחוק, כל מחנכת תקיים מפגש "זום" עם ההורים בו תסביר
 כיצד תתקיים הלמידה בימים אלה. בכל שבוע יישלח מייל ובו עדכונים לגבי הלמידה

 מרחוק.
 משימות לא מתוקשבות מהן?



  משימות שאינן מצריכות מחשב. לדוגמה:
 כתיבת חיבור, סיפר/ מתכון, יומן קריאה, הכנת משחקים, כתיבה, תרגול, קריאה,

 הכנת הצגות, למידה עם  אביזרים בבית, אחים, הורים ראיון, הכנת שאלון, סקר ועוד..

  יש להקפיד לתת משימות שעליהן יהיה משוב.
 יש לכתוב מפורש לצד המשימות אם הן להגשה חובה, להכנה לקראת מפגש "זום" או

 משימות הדורשות שיתופי פעולה בין ילדים. בנוסף, אנו נשלח מייל להורים שבו הם
  מתבקשים לוודא כי כל תלמיד יגיש את משימות החובה שלו.

 כל כיתה תתקדם עפ"י תכנית לימודים שמותאמת לה. יש למפות את תלמידי הכיתה
 ולאפשר לתלמידים מתקשים יותר תמיכה ועזרה ואולי גם דילול משימות.

 נוכחות תלמידים במפגשים וביצוע המטלות

 יש להקפיד ולוודא כי כלל הילדים שותפים ללמידה. תלמיד שאינו נוכח, יש לדווח

 להורים על כך. חשוב שכל מחנכת בדוק מה הסיבה לכך.

 מנהלת ביה"ס תשלח מכתב מפורט להורים המבהיר את חובת הנוכחות בלמידה

 מרחוק. במקרים בהם תלמידים כלל אינם לוקחים חלק, תידע המורה את היועצת

  ומנהלת ביה"ס, שיהיו בקשר עם הורי התלמידים.

 חשוב לנשום ולשמור על איזון כולנו מבינים שהימים הראשונים עם החזרה מחופשת

 החג יהיו עם שינויים קלים, חשוב להסביר לתלמידים שהמגמה היא חזרה לשגרה ככל

 האפשר והצמדות לתכנון שאנו מגישים בכל בוקר.

 

 השבוע הראשון אחרי פסח יוקדש גם לתכנים בנושא יום השואה.

 טקס יום השואה יתקיים ביום שלישי בשעה 10:00 מיד בתום הצפירה. בהנחיית ענת

  גבעוני. הטקס יצולם מראש.

  

  

  



  

  

  

 


