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 יקרים, וילדים הורים

 

 1.11.20החל מיום ראשון  ביה"ס,ב למידהלכי אנו נערכים לחזרת התלמידים  לכם אנו שמחים לבשר

  כמו התחלה חדשה, אחרי תקופה כל כך ארוכה... וביום ראשון )שוב( נתחיל מחדש... מרגישגדולה, ההתרגשות 

  אנו שמחים ונרגשים לפגוש אתכם הילדים, לשמוע מהחוויות שחוויתם, לשוחח, לשחק וללמוד ביחד.

 . 8:00-12:45משעה  תלמידי כיתות א' עד ד' יגיעו ללמוד בביה"ס במשך חמישה ימים בשבוע

 

 ם:עקרונות החזרה במתווה הנוכחי הינ

 שמירה על בריאות התלמידים והצוות.  ❖

 . מיקוד רגשי, חברתי ❖

 .התקדמות ברצף הלמידה תוך מיקוד בתחומי הליבה ו  צמצום פערים לימודיים ❖

 

 הערכות ביה"ס :

 .ההוראה במערךשישתלבו  וס מוריםגי, נעשו שינויים והתאמות רבות במערך כח האדם ❖

 .בכדי לאפשר למידה רציפה במשך חמישה ימים של כל המורים הלמידהשינויים והתאמות במערכות ערכנו  ❖

 פעילויות בחצר.ו הפסקות במבנים, בחצרות, ב ,כיתותב)קפסולות(,   התלמידים חלוקתל נערכנו ❖

 מסדרונות. בכיתות ובבמבנים,  הגייניהבנושא ניקיון,  נערכנו ❖

 .)שימו לב לשינויים, פרטים למטה( –תהיה משני השערים  ס"לביההכניסה  ❖

 תלמידים ביום א'. ל קבלת פנים חגיגית תערך ❖

 

 :נא הערכותכם הורים 

 לא תותר כניסת הורים, אנשי מקצוע, ספקים לביה"ס.  ❖

 למלא הצהרות בריאות באתר "כנפיים" או למלא הצהרה ידנית. לא ניתן להיכנס ללא הצהרה!יש  ❖

 עם הגעת ולקיחת הילדים. –ההורים מתבקשים שלא להתקרב לשערים של ביה"ס בשעות הבוקר והצהריים  ❖

 עטיית המסכות לאורך כל היום, כולל הפסקות! החשיבות שלההורים מתבקשים לשוחח עם התלמידים על  ❖

 מגבונים אישיים. ו לאלכוהול ג', , מפית בבקבוק מים אישיאנא ציידו את הילדים  ❖

 מס' תלמידים עם אלרגיה מסכנת חיים. אבקש שלא להביא מזונות עם הרכיבים הנ"ל : לומדיםבביה"ס  תזכורת !! ❖

 שומשום, חלב, ביצים וכל סוגי האגוזים הקיימים. 

 

  – ד -אשכבות דרכי הלמידה ב

 חלוקת כיתת האם.  – ילמדו בקפסולות  התלמידים ❖

 בכל קפסולה יתקיימו קבוצות למידה קבועות.  ❖

 ( ., עד כמה שניתןבין שתי הקפסולותשווה מחנכת הכיתה תלמד את רוב שעותיה בכיתה )חלוקה  ❖

 הפסקות . ה במהלךובכל השיעורים  מסכותחובת עטיית  ❖

 ימים בשבוע, כפי שלמדו עד כה.  6כיתות החנ"מ ימשיכו לפעול  ❖

 ובמחנכות . הלמידה, ויתמכו במערך םהסייעות של ביה"ס ישולבו בכיתות עם תלמידיה ❖

 תומכי ההוראה ישולבו בכיתות בהוראה בקפסולות במקביל למחנכים.  ❖

 

 

 



 

  -ד -א בשכבות פדגוגיהתחומי המיקוד 

 מיקוד בחיזוק הרווחה הנפשית והחוסן האישי של התלמידים. ❖

 יתקיים שיח רגשי / פעילות רגשית.  –פתיחת בוקר וסיום היום  ❖

 רצועה רגשית ולימודים בחוץ לפי שכבות, בחלוקה למגרשים ומרחבים מוגדרים מראש. במהלך היום תהיה  ❖

שעות הלמידה יוקדשו בעיקר למיקוד בתחום השפה וביסוס הקריאה, מתמטיקה, ולהיבטים רגשיים  -ג -שכבות א ❖

 חברתיים.

 רגשיים וחברתיים.שעות הלמידה יוקדשו למיקוד בתחום השפה, מתמטיקה, מדעים, אנגלית והיבטים  -שכבה ד ❖

 פרטנות.  ימודיל יתקיימולא , לכן  12:45-בסיום יום הלימודים על פי המתווה , בשבועיים הקרובים ❖

 

 ו -דרכי הלמידה בשכבות ה

 קלים. דיוקים, באותה המתכונת עם מרחוק משיכה להתקייםהלמידה מ ❖

 שעות הלמידה יוקדשו לשפה, מתמטיקה, אנגלית, מדעים והיבטים רגשיים וחברתיים. ❖

  .בחשיבה יצירתית ומקדמת על מתן מענים נוספים שתעסוקו -בקרוב, תתקיים ישיבת הנהגת הורי ה ❖

 

 

 

 הפועלת ללא לאות לסייע בהתמודדות עם השינויים  סגנית ביה"ס, בלונמפלדליאת ל מיוחדת תודה

 .על הערכות הרבה למתווה המחודש ולצוות החינוכי עובדי המנהלהל תודה רבה. הבית ספרית והערכות

   

 על הגמישות, אורך הרוח והרוח הגבית שאתם נותנים לנו בימים אלה.ותודה לכם הורים יקרים, 

 זאת מאוד.אנו מעריכים 

 

 

 

 

 

 שירי עופר 

 מנהלת ביה"ס

 וכי והצוות החינ

 

 

 

 


