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 תשפ"אבסיון  'י
21/5/2021 

  חזרה ללמידה מלאהל דגשים
י הספר. תקופה זו ללמידה פיזית בבתיום של הסלמה במצב הביטחוני, חוזרים תלמידי ישראל  12לאחר 

בתקווה לרצף לחזרה ללמידה, את  הדגשים  ק, ואנו מבקשים לדייבהמשך ל"שנת הקורונה"נכפתה עלינו 
 לימודי רגוע ושקט.

 
 כללי -בטחון 

 של המוסד החינוכי והלוגיסטיים /התחזוקתיים של הרשות המקומית הצוותים הניהוליים
 :מתבקשים 

 בדגש על בדיקת מפגעי בטיחות,  לפני הגעת התלמידים ביום ראשון בבוקר להכין את מוסדות החינוך
 סריקה של נזקים, נפלי יירוט/טילים

 אליהם להתקרב ואיןכי עדיין עשויים להימצא נפלים על הקרקע,  את אנשי הצוות והתלמידים לתדרך ,
בחפץ חשוד או בלתי מזוהה, יש להתרחק  יםאם נתקליש לתדרך כי  . שכן הם מהווים סכנת חיים

 .100חייג  ל -מיד, להרחיק סקרנים ולדווח לאיש צוות חינוכי  ולמשטרת ישראל 
  לבצע מס' פעולות להגברת המוכנות של המוסד החינוכי  הנכם מתבקשים על אף הפסקת האש

 לחירום:
הדבר יסייע  . החינוכי והתלמידיםלצוות  לרענן את הנחיות ההתגוננות בירי טילים בזמן הלימודים -

לחיזוק החוסן של הצוותים והתלמידים וייתן תחושת ביטחון להורים שילדיהם נמצאים בידיים 
 בטוחות

 ותכנית הכי מוגן שיש" המוסדית. לעדכן את תיק הביטחון והחירום -
 להכין את  המרחבים המוגנים בבתי הספר ובגני הילדים. -
 צל"ח לרענן את הנחיות ותפקידי ה -

 .ההכנה תבוצע תוך רגישות, הקניית תחושת ביטחון ורוגע
 

 יסודי קדם  חינוך
 עיקרי הדגשים

 .תמיכה בילדים ובעיבוד החוויות הרגשיות שלהם 

 לשגרת החיים הילדים בחזרה לצורך הסתגלות מורכבתהילדים שחוו תקופה  טתקלי  
  הסתיים וכי בגן ימשיכו לתרגל כניסה הקניית ביטחון עם החזרה לגן תוך הדגשה כי המצב הביטחוני

 למרחב המוגן

 הנחיות לחזרה 
  : גמישות בזמן הארוחה, בסדר היום, הארכת זמני המשחק שמירה על שיגרה עם גמישות לפי הצורך

 .ועוד והיצירה על פי צרכים

 ניהול שיח רגשי בגן 

 מצ"ב מכתב לגננות
 מצ"ב מכתב להורים

 חינוך יסודי ועל יסודי :
 עיקרי הדגשים

  בהתאם לגילכו'בתנועה ו /במשחק /בשיר /חברתי-יום, בשיח רגשי מידיפתיחה וסגירה , 

  אוורור רגשות, ל מידי יוםמומלץ ) ביסודי : בהתאם לגילעם מחנכת הכיתה  מפגשי שיח רגשיקיום
 (חיזוק השייכות שיתוף בחוויות ו

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/hazara-gannot-2021.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/hazara-gannot-2021.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/hazara-horim-2021.pdf
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 שלמת פערים לימודיים וה הלמידה לתחומי הליבה הקדשת עיקר 
  לימודיםהלימודי של התלמידים במגוון דרכים וכלים והתאמת תוכנית ההערכה מחודשת של מצבם 
 ובהתאם  חברתיים-גשייםר-הוראה בקבוצות קטנות, הממוקדת בצמצום פערים לימודייםהמלצה ל

 לצורך

  איתור וזיהוי של תלמידים עם קושי, מצוקה או סיכון והפנייתם ליועצת או לפסיכולוגית בית הספר 

 התיכוןו חטיבת הבינייםשלב הלימודי הבא: ת זמן לקראת המעבר להקדשות המעברים בשכב. 

 

 לחזרה הנחיות 
 היערכות לקראת החזרה:. 1

  קיום מפגש עם יועצת ביה"ס לקבלת המלצות לקיום שיח רגשי מיטבי 

  שונים )שכבות, מקצועות( לתכנון הלמידהקיום מפגשים עם צוותים 

 יועצת בית , כגון: אנשי צוותבאמצעות  הקצאת זמן לתמיכה במורים בהיבטים פדגוגיים ורגשיים
 תקשוב, רכזת השתלבות, מדריכה תת, רכזיהספר, פסיכולוג

  
 במהלך השבוע הראשון. 2

 לבית הספרלמידה ובדרך ב -תרגול כללי ההתנהגות והגעה למרחב המוגן התקני 

  ("שיר של יום"תוכנית למשל )הקפדה על יצירת מסגרת ליום הלימודים: פתיחה וסיום בשיח מקרב 

 "חוסן למרחקים ארוכים"ניתן להיעזר בערכת הקלפים . ביסודי  קיום שיח רגשי קבוצתי / כיתתי
 "חוסן למרחקים ארוכים: שיח רגשי חברתי "בעל יסודי חוסן למרחקים ארוכים 

  לסוף השנההצגת מערכת השעות ומיקוד הלמידה עד 

 למתן מענים  השיח מתמשך עם מורי בית הספר לזיהוי צרכים שעולים ולפעול 

  מסכה, שמירה על ריחוק פיזי  עטיית –ההקפדה על אורחות החיים חשיבות הסברה על
  והיגיינה/רחיצת ידיים

 
 במהלך התקופה עד לסוף השנה. 3
 ללמידה  ובין הלמידה עם החזרה מרחוקרצף בין הלמידה  חשוב להמשיך בשגרת הלמידה, לשמור על

 הפיסית

  המורים יתכננו את זמן הלמידה כך, שעיקרו יוקדש לתחומי הליבה בהתאמה לשלב הגיל ולידע של
 התלמידים 

  בחטיבה העליונה , השלמת פערים ותגבור לימודי לקראת היבחנות בבחינות הבגרות 

  יש לזהות את מצבם הלימודי של התלמידים במגוון דרכים וכלים ולהתאים את תהליכי ההוראה 

  נושאי הלימוד וחומרי הלימוד, תעשה בהתאמה לתקופה ולמצבם הרגשי של התלמידים ומתוך בחירת
  חשיבה על העצמה וחיזוק החוסן האישי

  ,המורים ילמדו ככל הניתן, בקבוצות קטנות במטרה להשלים פערים לימודיים על פי צורכי התלמידים
  כךמרבית השעות הפרטניות לצורך  מומלץ להקדיש את .לטווחי זמן קצרים וממוקדי מטרה

 בכל מפגש לימודי יודגשו ההיבטים החברתיים והרגשיים 

  חשוב לקיים למידה פעילה, מגוונת וחווייתית ולשלב הפוגות בשיעורים. מומלץ להרבות בפעילות
 ולקיים למידה חוץ כיתתית גופנית

  כדי לאפשר לתלמידים לתת חשוב להרבות בקריאה של יצירות ספרות ובשיח על סיפורים ושירים
 ביטוי לרגשותיהם באמצעות הספרות

 קישור לתכניתות פתקיום פעילויות בנושא אחדות ושו 

 
 רגועה ושקטההמשך שנה מוצלחת, 

http://mag.calltext.co.il/magazine/47?article=0
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Tashpa/Hazara_Seger_3/Igeret_Hazara_Seger3.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Tashpa/Hazara_Seger_3/Igeret_Hazara_Seger3.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Tashpa/Hazara_Seger_3/Igeret_Hazara_Seger3.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Tashpa/Hazara_Seger_3/Igeret_Hazara_Seger3.pdf
https://bit.ly/3eSj4hj
https://bit.ly/3eSj4hj

