
 

 

11/10/2020 
 כג' תשרי תשפ"א 

 בית הספר "יהודה המכבי" הורי לכבוד: 

 

 החזרה ללימודים לקראת   ות  הודע

 הורים יקרים, 

 

, תסתיים חופשת החגים ונחזור ללימודים. למרות הרצון של כולנו  12/10/2020 - ביום ב' הקרוב ה

 להמשיך את הלמידה באופן מקוון. לחזור אל ספסל הלימודים אנו נאלצים 

 

וודאות בכל הקשור למועד החזרה ובאיזה מתווה  -התקופה בה אנו מצויים, היא תקופה של הרבה אי 

 תתאפשר החזרה. 

 

אנו ערוכים בבית הספר לכל תרחיש שייבחר על מנת לאפשר את המשך שגרת הלימודים. אנו  

התלמידים ואנו פה ,כל הצוות החינוכי לתת מענה ככל  מודעים לצורך ליצור שגרת למידה עבור 

 . אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ככל שיש צורך. ש שיידר

 

 פגישת תחילת שנה וועד מוסדי 

התקיימה ישיבת פתיחה של הוועד המוסדי בבית ספר יהודה מכבי. המפגש   24/9/2020-בתאריך ה 

 הצוות המוביל של בית הספר. התקיים בזום בנוכחות נציגים מהכיתות ובהשתתפות 

 סיכום לפגישה יצא במייל נפרד בוא סוכמו השאלות והמידע שהועבר במהלך פגישה זו. 

 

  למידה מרחוק 

מערכת הנותנת  עם סיום חופשת חג הסוכות אנו ממשיכים בלמידה מרחוק. לכל שכבת גיל יצרנו 

המערכת והקישורים לשיעורים.  המחנכים יעבירו לכלל הכיתות את המחנכות והמענה המתאים לה. 

 ואנו מודים על שיתוף הפעולה. עבורכם  ודעים לקושי שהלמידה מרחוק יוצרת אנו מ

חשוב להדגיש שהנוכחות בשיעורי הלמידה מרחוק היא זהה לנוכחות בבית הספר ואנחנו רואים בה  

 רים בכיתה. ערך רב לא רק בצד הלימודי כי אם בעיקר בצד הרגשי וכמפגש חברתי עם הילדים האח 

 

 

 



 

 

 

 מפגשי היכרות 

בתקופה זו אני מקיים מפגשי היכרות עם כל הוריי בית הספר. בימים הקרובים אקיים פגישות עם  

עלות נושאים שהייתם  ה ד'. מטרת המפגשים לקיים היכרות וכן ל-כיתות ו' ובהמשך עם כיתות ג' ו 

 להציף ולשתף עימי.  רוצים 

 תמיכה רגשית 

ריחוק חברתי עלולים להיווצר אצל התלמידים תחושות של אי נוחות רגשית ואף  וודאות ו בתקופת אי  

תגובות שמצריכות את עזרתנו. נבקש לעדכן את המחנכות והמחנכים על התנהגות חריגה אצל  

 הילדים ואנו כאן כדי לסייע לכם ולהם להתמודד עם המצב. 

 

 שעות פרטניות 

לקיים שיעורים פרטניים. אנו רואים חשיבות מרובה, במיוחד בתקופה  עם החזרה ללמידה אנו נתחיל  

של הלמידה מרחוק, לשלב בין למידה במליאה לבין עבודה בקבוצות קטנות. השעות הפרטניות לא  

יופיעו במסגרת המערכת שמופצת על ידי הצוות החינוכי. לילדים שיוזמנו לשיעורים אלו תועבר  

 הודעה נפרדת. 

 מיפויים

לתת מענה  וכן    הצורך הכיתתי  כיתתיים על מנת ללמוד אתם הקרובים אנו נקיים מיפויים בשבועיי

לפערים שנוצרו נוכח התקופה של הלמידה מרחוק. חשוב להדגיש שמטרת המיפויים לתת לצוות  

מידע נוסף יועבר בהמשך   נושאי הלימוד.ההוראה ב החינוכי תמונת מצב מדויקת ומטרתה לדייק את 

 ים והמחנכות. על ידי המחנכ

 הפעלת פרויקטים בלמידה מרחוק 

(. גם בלמידה  PBLבית הספר יהודה המכבי הוא בית ספר המקיים למידה המבוססת פרויקטים )

על עקרון הלמידה בקבוצות, בהתאמה   נשמורו מבוססת פרויקטים למידה להפעיל  מרחוק אנו נמשיך  

רד הבריאות ומשרד החינוך. צוות בית  לשכבות הגיל, אם בזום ואם בבתים הכל בהתאם להנחיות מש

ר מלווה על ידי איש  צוות בית הספלתקופה זו.   PBL-ה התאמת חשיבה ובהן הספר מקיים ישיבות  

 זו.  לסוגיהאותנו במתן מענה מקצוע המנחה 

 

 

 

 

 ברכת חזרה מוצלחת ללימודים ב

 איתי סוקולובר 



 

 

 "יהודה המכבי"   ת הספר מנהל בי


