
26.4-30.4' ד-'מתווה עבור שכבות א

: צעירים מרחב 
איכות אל מול כמות, להפעיל את עקרון הגמישות והאחידות

09:00בדיקת נוכחות כל בוקר בשעה . 1

בזום   –שיעור גלוקאלי / כישורי חיים / פעילות חינוכית / כיתה  -מפגשי מחנך-( מינימום)שעתיים בשבוע . 2

וכוחלוקה לקבוצות  /אסיכרוניאו סיכרוני/מעקב ובקרה של מס שעות של כל מקצוע ליבה, פ החלטה שכבתית "ע: הקפדה  על איכות שעורי הליבה. א3

(בית/לפי שכבה)החלטה אחידה ומחייבת –שש1-3אנגלית בין , תנך , שש מדעים 3-5בין : שפה ומתמטיקה.ב3

.  כמו כן שיעורי תרפיה, בקבוצות קטנות בתאום עם המורים הרלוונטייםא"מתישיעורי . ג3

(  היבט פרסונלי)בהמשך ובהתאם לצרכים של תלמידים -שעות פרטניות . ד3

(ת/ניתן להמיר לשיעור ליבה בתאום עם מחנך: )ג"חנשעתיים שיעור . 4

ב "זה, אומנות ומוסיקה : סיכרוניאו א סיכרונישעה בשבוע בתחום לימודי . 5

פעילות הפוגה בסוף היום  / כל יום משימות בגלים . 6

(  הגשת משימות ניתן לאורך היום)13:00יום הלימודים מסתיים עד השעה . 7

(בחירת תחום הדעת ושמירת הסרטון–בחירת שכבת הגיל –חומרי למידה לפי שכבות לתקית)לצלם שיעורים ולעלות אותם לדרייב . 8

(  שיעורי בית ומשימות לבצוע, חסרים , סיכום שיעור , נוכחות ף נושא שיעור )כל המורים ללא יוצא מן הכלל מדווחים בסמארט סקול לאחר כל פעילות . 9

(ישולבו מפגשי יועצות בחתך שכבתי )

. היפר קישור למפגש בזום וקישור למשימות מתוקשבות, נושא השיעור , מרחב כיתתי כולל שם המורה בכל שיעור –המערכות יעלו לאתר בית הספר -

שיחות אישיות משמעותיות עם מחנך אחת לעשרה ימים  -

דוד שמעוניש "בית הספר הממלכתי ע
גבעתיים



– 26/4/20' ח-'מתווה עבור שכבות ה 30/4/20 

:בוגרים מרחב 

ובהמשך בדיקת נוכחות בתחילת כל שיעור9:00בדיקת נוכחות כל בוקר עד . 1

(  היבט רגשי)סינכרוני –שיעור גלוקאלי / כישורי חיים / פעילות חינוכית / מפגש מחנך -שעתיים בשבוע .2

חלוקה לקבוצות/ אסיכרוניאו סיכרוני/ פ החלטה שכבתית אחידה מס שעות"ע: שעורי ליבה. 3

. מחשבים ואמירים , תרבות ישראל, ערבית , תנך , גאוגרפיה , היסטוריה: שעה בזום במקצועות נוספים . 4

שעתיים שיעור ספורט. 5

( .  היבט פרסונלי)או רגשיים של תלמידים /בהמשך ובהתאם לצרכים לימודיים ו-שעות פרטניות בזום . 6

.  כמו כן שיעורי תרפיה, שיעורי מתיא בקבוצות קטנות בתאום עם המורים הרלוונטיים.7

פעילות הפוגה  / משימה יומית בגלים. 8

(  הגשת משימות ניתן לאורך היום)14:00יום הלימודים מסתיים בשעה . 9

תיקייה בדרייב-צילום ותיעוד שעורים מוקלטים בזום. 10

(  שיעורי בית ומשימות לבצוע, חסרים , סיכום שיעור , נוכחות ף נושא שיעור )סקול בסמארטדיווח . 11

(ישולבו מפגשי יועצות בחתך שכבתי )

היפר קישור למפגש בזום וקישור למשימה מתוקשבות, נושא השיעור , מרחב כיתתי כולל שם המורה בכל שיעור –המערכות יעלו לאתר בית הספר -

.שיחות אישיות משמעותיות עם המחנכת אחת לעשרה ימים-

דוד שמעוניש "בית הספר הממלכתי ע
גבעתיים


