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עקרונות

oהתפרסם מתווה החזרה29/10/2020-ב.

oבית הספר נערך תקופה ממושכת לחזרה.

o ההערכות נמשכת.



בית הספר עם החזרהמטרות 

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

.ימי לימוד לכל שכבות הגיל5:מטרה ב׳

.הרגשילצורךהניתןככלרחבמענה:ג׳מטרה

.הלימודבכיתותהחברתיהצדטיפוח:׳דמטרה



*

פתיחת יום הלימודים בהדרכה וריענון בנושא אורחות *
. חיים

.יש להקפיד על מילוי הצהרת הבריאות כל יום*

לכל התלמידים ולכל הצוות החינוכי יש חובת עטית *

.מסיכות



*

פתיחת יום הלימודים וסיום יום הלימודים בצורה  *
.מדורגת

תלמידים שלא חשים בטוב מתבקשים לא להגיע לבית  *

.הספר בהתאם להנחיות משרד הבריאות



*

.ב ילמדו חמישה ימים בשבוע-כיתות א*

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

(.המחנכות

:שבוע הלמידה יהיה כך*

(יעודכנו בהמשךמדוייקיםימים .) ו,ה,ג,ב,אימים  Aקבוצה 

.ה-ימים אBקבוצה 

.בשבוע לאחר מכן יתחלפו ימי הקבוצות



*

.ד ילמדו חמישה ימים בשבוע-כיתות ג*

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

(.המחנכות

ה-שבוע הלמידה בימים א*



*

.ו ילמדו למידה היברידית-כיתות ה*

בית הספר קיבל אישור ללמידה שתשלב גם מפגשים  *

.חברתיים בשטח הפתוח של בית הספר

.ה-שבוע הלמידה בימים א*



*

שכבות , בחזרה הדרגתית ללמידהכדי לסייע -חוויודה*
.'ד ילמדו יום שליפה חוויתי בחטיבה של עירוני ד-א

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

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

.המחנכים

.אמיר מנהל הצהרון יהיה ממונה המתחם*



*

על פעילות מטיקסבית הספר הגיע לסיכום עם חברת *
.ייחודית עם דגש על פיתוח החשיבה המתמטית

' ו' בנוסף בית הספר יעניק לכל תלמידי שכבות ה*

העשרה של לימודי ערבית מדוברת בשיתוף עם 

ל.מ.עא ועמותת "אוניברסיטת ת

תוכניתבית הספר מתחיל להפעיל את -ניצוצות*

ניצוצות במטרה להגביר את החוסן הרגשי בקרב 

.התלמידים



*

מסיכה לכלל באי בית הסופר כולל כל  עטייתקיימת חובת *
.עובדי בית הספר והתלמידים מכל שכבות הגיל

אבקש לכבד  , החלוקה לקבוצות נעשתה אחרי חשיבה מרובה*

.חלוקה זו

.PBLהיבטים רגשיים ו, שעות הלימוד יוקדשו לשפה*

.בשלב זה מתוכנן לסוף דצמבר-חיסונים לשפעת*

נבקש את המשך העזרה של ההורים בנושא  -משמרות זהב*

.זה

בימים אלו צפויים לסיים את שלב השלד ולהתקדם  -בניה*

.לעבודות הגמר




