
 

 

30/10/2020 
 תשפ"א חשוןיב' 

 בית הספר "יהודה המכבי"הורי לכבוד: 

 

 חזרה ללימודים

 הורים יקרים,

 

לאחר תקופה ארוכה של סגר, למידה מרחוק והגבלות על מערכת החינוך, אנחנו נרגשים לפתוח את 

 .1/11/2020-הספר ביום ראשון ה שערי בית

על המאמץ שהשקיעו  ובילדות ", אנו גאים בילדיםגאים בכםהחזרה לבית הספר תופעל במסר של "

 בתקופה זו בלמידה מרחוק.

 עם פתיחת השערים. והילדות כל העושים במלאכה בבית הספר מצפים לפגוש אתכם ואת הילדים

חמישה ימי לימוד, כאשר כל כיתה מחולקת לשתי ד' -לתלמידי כיתות א'יצרנו מערכת שתאפשר 

 קבוצות. שתי הקבוצות ינוהלו ע"י מחנכי הכיתות והתכנית השבועית תהיה זהה.

 כדי לאפשר חזרה קלה יצרנו עבור כל שכבה יום "חוויודה" עליו אפרט בהמשך המסמך.

 

ללימודים תוך שימת בית הספר עבר בתקופה האחרונה ניקיון יסודי והערכות מקיפה לקראת החזרה 

 דגש על הצורך בשמירה על בריאות כל באי בית הספר.

 

 

  מועד הגעה לבית הספר

 בית הספר יפתח את שעריו לכניסת השכבות לפי חלקות הזמנים הבאה:

 8:00ד' כניסה עד השעה -ג'

 8:05שכבה א' כניסה בשעה 

 8:15שכבה ב' כניסה בשעה 

 .8:15שבחטיבת הביניים עירוני ד' בשעה  חוויודההגעה למתחם 

 

 

 

 



 

 

 

 מטרות מרכזיות לימי החזרה

 יצירת מתווה שיחזיר לספסל הלימודים את כלל התלמידים) כולל ה' ו'(. מטרה א׳:

 ימי לימוד לכל שכבות הגיל. 5 מטרה ב׳:

 מענה רחב ככל הניתן לצורך הרגשי. מטרה ג׳:

 טיפוח הצד החברתי בכיתות הלימוד. מטרה ד׳:

 

 מסר מיועצות בית הספר-תמיכה רגשית

עם החזרה לבית הספר ניתן משקל משמעותי לחזרה מדורגת ושימת דגש רב לצורך הרגשי של 

 תלמידי בית הספר.

 .נים אלו נשלח במייל נפרדמסר מהיועצות בנוגע לחזרה לבית הספר בזמ

 

 מתווה החזרה שכבות א' ב'

 ב ילמדו חמישה ימים בשבוע.-אכיתות  *

 כל כיתה תחולק לשתי קבוצות) יועבר להורים ע"י המחנכות(. *

 שבוע הלמידה יהיה כך: *

 יעודכנו בהמשך( מדויקיםימים א,ב,ג,ה,ו.) ימים   Aקבוצה 

 ה.-ימים א Bקבוצה 

 בשבוע לאחר מכן יתחלפו ימי הקבוצות.

 

  מתווה החזרה שכבות ג' ד'

 חמישה ימים בשבוע.ד ילמדו -כיתות ג *

 כל כיתה תחולק לשתי קבוצות) יועבר להורים ע"י המחנכות(. *

 .ה-שבוע הלמידה בימים א *

 

 

 



 

 

  מתווה החזרה שכבות ה' ו'

סינכרוניים ומפגשים עם -המשלבת שיעורים סינכרוניים, א ו ילמדו למידה היברידית-כיתות ה *

 מחנך.

 ה.-שבוע הלמידה בימים א *

 

 

  )מבנה החטיבה( בעירוני ד' מתחם חוויודה

 

ד ילמדו יום שליפה חוויתי בחטיבה -כדי לסייע בחזרה הדרגתית ללמידה, שכבות א -חוויודה *

 של עירוני ד'.

 .8:15ביום זה התלמידים יגיעו ישירות לחטיבה בשעה  *

 הפעילות תשלב, יצירה, אמנות, ספורט ושיח אישי עם המחנכים. *

. הורים הרוצים לאסוף את 12:45יהודה המכבי בשעה הפיזור לבתים יהיה מבית הספר  *

 .12:25הילדים מחטיבת עירוני ד', ניתן לבצע זאת עד השעה 

 

 

  תוכניות חדשות בבית הספר

בית הספר הגיע לסיכום עם חברת מטיקס על פעילות ייחודית עם דגש על פיתוח החשיבה  *

 המתמטית.

של לימודי ערבית מדוברת בשיתוף עם  בית הספר יעניק לכל תלמידי שכבות ה' ו' העשרה  *

 אוניברסיטת ת"א ועמותת ע.מ.ל

בית הספר מתחיל להפעיל את תוכנית ניצוצות במטרה להגביר את החוסן הרגשי  -ניצוצות *

 בקרב התלמידים.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 דגשים נוספים:

נבקש להקפיד למלא הצהרת בריאות לתלמידים כל יום או באמצעות הצהרה  -הצהרת בריאות

  .com4comחתומה ידנית או דרך אתר 

נעשתה חשיבה מעמיקה בנוגע לחלוקת הקבוצות בכיתות, נבקש לקבל בהבנה  -חלוקה לקבוצות

 חלוקה זו.

לכל באי בית על פי הנחיות משרד הבריאות יש חובה על עטית מסיכה כל היום  -אישית ההיגיינ

. את יום שתי מסיכותנבקש לצייד את התלמידים בכל יום עם  הספר כולל את כל שכבות הגיל.

 הלימודים נפתח בתזכורת על כללי ההיגיינה ושמירת המרחק.

 בשלב זה עדין לא יופעלו משמרות הזה"ב על ידי תלמידי בית הספר. -משמרות זה"ב

סוף דצמבר. פניתי לאחות בית הספר לבדוק תאריך  -לחיסון כנגד שפעת מתואם כרגע  -חיסונים

חליפי מוקדם יותר. הורים המעוניינים לחסן את התלמידים במועד מוקדם יותר מוזמנים לפנות בשלב 

 זה לקופות החולים. כאשר נקבל מועד סופי אשלח עדכון נפרד.

ואזור ההפסקה  היציאה להפסקות תתבצע בצורה מדורגת כאשר לכל קבוצה יוגדר זמן -הפסקות

 שלה.

 . 12:45כלומר  5-לאחר השיעור ה -שעת סיום יום הלימודים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכת חזרה מוצלחת ללימודיםב

 איתי סוקולובר

 "יהודה המכבי" ת הספרמנהל בי


