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 עדכונים ושיתוף על תהליכי הלמידה בביה"ס

  ,הורים יקרים

לאורך כל תקופת הלמידה   .בעיצומה של שגרת לימודים שגרה של לימודים מרחוק "אחרי החגים"חנו נמצאים אנ

אנו מקיימים בקרה ובוחנים את מערכת . מרחוק אנו פועלים לשיפור מתמיד של תהליכי הלמידה וההוראה

ובהתאם למשובים  ,בהתאם לצרכים שעולים ת משבוע לשבועמשנים את מערכת השעו, הלימודים באופן רציף

בתהליכים המבורכים שכבר החלו לשתף אתכם  אשמח. שאנו מקבלים מהתלמידים, מהצוות ומכם ההורים

 ימים אלה:בונעשים 

 

 שיפור מתמיד ....ל -למידה משוב ותהליכי 

מובנה ושוטף. ן בים מגיעים מהמורים והתלמידים באופושאנו מקפידים על תהליכי משוב ובקרה. המ 1.9החל מה 

ים אלה לקידום תהליכים פדגוגיים כמו כן, אנו שמים דגש על השיקוף שקיבלנו מכם ההורים. נמשיך בתהליכ

 .מיטיבים

 

  - מענים דיפרנציאלים

 , אנו רואים את הצרכים השונים של כל ילד, תפיסת ביה"ס היא לייצר מגוון מענים עבור כלל התלמידים

 .אישית לכל תלמיד.הפדגוגית וחברתית  כניתלהתאים תואת הצורך 

  .בביה"ס ידאנו בוחנים את התפקוד הלימודי הרגשי של כל תלמיד ותלמ – תלמידי ביה"סשל  ניטור תפקוד ❖

 . ה לימודיהליבה, עבור תלמידים שזקוקים למענבמקצועות מופעלת מערכת פרטנות  – פרטנות שיעורי ❖

 , לחיזוק והבנת החומר הנלמד. קפסולות קטנות של תלמידים יצרנו – שיעורי תרגול עם תומכי הוראה ❖

לנדסמן פאר ומדריכה אדווה הרכזת בהובלה של  לפעולהחלה התכנית  -תכנית אמירים ותכנית המצוינות ❖

 מהפיקוח. 

בשלב זה אנו לא מקיימים מבחנים. חשוב לנו להתאים את דרכי ההערכה לאופן הלמידה.   – הערכה ומדידה ❖

 התלמידים יקבלו משימות כתיבה ותינתן הערכה מעצבת.

בראשות ענת קוך, מנהל  ,ישובית י נושא המעברים בראייה מערכתיתב תהליךמתקיים  –מעברים שכבת ו'  ❖

 ותצא לפועל.  תתגבשתכנית כאשר ה עלאגף החינוך. נעדכן אתכם 
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❖  

 

 בעיניים...להביט להם עמוק  ... התלמידיםלב ראות לל

 שיתוף המחנכת. ו רגשותוויסות רצועות חשובות להוספנו  –המשך יום טוב"  12:45בוקר טוב" ו" 8:00רצועת " ❖

באופן יסודי ע"י המחנכות בהובלה של יועצות ביה"ס, יעל אבידן ואלה  ס"פועלת בביה תכנית כישורי חיים ❖

החוסן האישי ועל המיומנויות והכוחות הנדרשים ללמידה עצמית   וחיזוק שמירת דגש עלנחום תוך שימת 

  .קופהתולהתמודדות עם אתגרי ה

 יצירת שיח רגשי של קבוצות תלמידים ומחנכת . –שיח מלב אל לב  ❖

 .שילוב תלמידים הזקוקים למענים רגשיים בתוכניות מיוחדות לחיזוק החוסן – מתן מענים נפשיים ורגשיים ❖

 ליווי צמוד של צוות ביה"ס, מעקב אחר תלמידים ופתרון בעיות. – שפ"חפסיכולוגית מטעם  מערך תמיכה של ❖

 

 ...עבור התלמידים מעגלים חברתיים  לשמור ולייצר

לחיזוק הקשרים החברתיים,  'ו-'יצרנו קבוצות מיקוד חברתיות בכל שכבות ג – קבוצות מיקוד חברתיות ❖

 מחנכות. הבהובלת  ,נויות, השיח והתקשורת הבין אישיתהחברתי, שיפור המיומלהעשרת העולם 

להנאה )בזום(   חברתי-נקיים יום שכבתיאחת לשבועיים  – מעבריםקראת תכנית ל 'ו-'תלמידי הלחברתי גיבוש  ❖

 .סביב ערכים מוגדרים וגיבוש

 .חיבורים בין הדורותב וקשאנו רואים ערך גדול בהפעלת התכנית השנה, יצירת  –הקשר הרב דורי  ❖

להצטרף לתנועות הנוער הקיימות בגדרה )מכבי, צופים, הנוער   את התלמידים אנו מעודדים – תנועות הנוער ❖

 והלומד( בימי ג, ו. העובד

 

 ..שלנו ..הורים ההנהגת כוחות מבורכים ב

מיפוי א שעזרו לביה"ס לקדם את נוש ם מההנהגההורי התקיימה פגישה עם – תכנון מערך התקשוב בביה"ס ❖

ח ממשרד "אש 210-כ-שזכינו במזכירה . 21-לקראת למידה מותאמת למאה ההתשתיות והמחשוב  צורכי

 .החינוך לצרכי הצטיידות ותשתיות

 במסגרת תכנית התקשוב הלאומית.  לספריית השאלה, תקציב נוסף לרכישת מחשבים ניידיםבזכינו כמו כן,  ❖

משרד החינוך יממן פס אופטי רחב עבור ביה"ס ותשלום חודשי לאחזקתו  -בבשורה משמחת התבשרנו  בנוסף ❖

 אמורים להגיע סביב פברואר.  לאורך השנים. התשתיות והציוד
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 ...!! ראש מעניינינוב -הבריאות 

 השינויים בהתאם. ההחלטות ועל טרם הוחלט על המתווה חזרה ללימודים, ברגע שיוחלט נעדכן אתכם  •

קפסולות, על מרחק,   ,ההיגיינ הבריאות הוא בראש מעיינינו ! אנו נמשיך להקפיד עלחשוב להדגיש, שנושא  •

 מדידות חום והפסקות נפרדות.  מסיכות,

 פרטים יועברו בהמשך עי המחנכות.  10-11/11-יתקיימו ב -שכבת ב' חיסונים עבור תלמידי •

 

שצולם מראש  9:00בשעה  29/10/20קהילה יקרה, מצורפת לכם הזמנה לטקס רבין שיתקיים ביום ה' 

צוות ו' , ל על הובלת הטקס 3לשירן ירמיהו מחנכת הרוצה להודות אני בהזדמנות זו, וישודר לכל הקהילה. 

 עה הרבהשקוהה על העבודה מהמאומצת רהמסו צוות ביה"סולכל , הפעילות החינוכית בשכבות על

 . לאורך כל התקופה

 

מספקים  םברים הקטנים שהחיידהנאה מהו יהיפורת לימודים רחזרה לשג, אני מאחלת ימים של בריאות, לכולנו

   נים..הנאה מריחות הסתיו וממפגש פנים אל פ לנו,

 

 ,ברכהב

 שירי עופר

 מנהלת ביה"ס

 

 

 

 

 

 


