
 

 

13/03/2020 

  הורי בית הספרלכבוד: 

 ניהול הלמידה ושמירה על קשר מרחוק בזמן חירום

 שלום רב,

התקבלה הודעה רשמית כי לאור המאמץ הלאומי לבלום את התפשטות נגיף הקורונה תופסק  אמש

, בית הספר שלנו יהיה סגור ולא 13/3/20, יום ו', מהיוםפעילות בתי הספר בכלל הארץ. לכן, החל 

עד להתחדשות הפעילות הסדירה, נעמוד בקשר עם הילדים  .יתקיימו בו לימודים עד להודעה חדשה

במסמך זה אבקש מידה מרחוק. בשבוע האחרון פעלנו במרץ כדי להתכונן לתרחיש מסוג זה. ונקדם ל

 לפרט אודות הצפוי לנו בתקופה הקרובה, בתקווה לחידוש מהיר של הלימודים בבית הספר. 

 מטרות הלמידה מרחוק

זו . שגרה יצירת שגרה בטוחה ויציבה עבור הילדיםהמטרה המרכזית שלנו בתקופה הקרובה היא 

 תשען על המרכיבים הבאים:

 .קשר שוטף עם מחנכת הכיתה וצוות המורים .1

 החברים והחברות לכיתה.קשר שוטף עם  .2

 גם ובעיקר מחוץ למסך. – והפגה , תנועהפעילות יצירה, ביטוי רגשי .3

 בעיקר כבסיס להצלחה ושגרה ופחות כמאמץ לקידום הישגים. –פעילות לימודית  .4

זקוק לתמהיל שונה ממרכיבים אלה ולכן נעשה מאמץ להציע מכולם נזכור שכל אחד מתלמידינו 

 ולאפשר לתלמידים ולכם לבחור את השגרה המתאימה לו.

 

 Microsoft Teams –תשתית מרכזית לקשר ולמידה 

של מיקרוסופט. כלי זה נבחר  365כלי הטימס ניתן לכלל התלמידים שלנו בחינם במסגרת חבילת כלי 

כזי בו נתנהל בתקופה זו. לכל כיתה נפתח מרחב משלה ואליה צורפו לשמש כמקום המפגש המר

המחנכת, היועצת ומורי הכיתה. לכלי זה מספר יתרונות. ביניהם: הוא מזמן תקשורת בין החברים 

בכל מרחב, הוא מאפשר הקצאת מטלות ברורה עבור התלמידים והוא יושב על תשתית תקשוב 

  יציבה שיכולה לשאת בעומסים הצפויים.

לכלי עצמה  כניסהתלמידים. להכניסה לטימס תיעשה באמצעות הסיסמא לפורטל העירוני שחולק 

אם אין  . יש לבחור "כניסה" בסרגל העליון מצד שמאל.בקישור זההעירוני מתבצעת מהפורטל  365

 .בסרטון זהתואר התהליך המ כנס לפייניתן גם להבידיכם סיסמה ניתן לפנות למחנכת הכיתה. 

  

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/yehudamacabi/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/yehudamacabi/Pages/default.aspx
https://tlveduorg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/adar_arad_tlvedu_org_il/EcAHZKToAo5AsJK724AKe3gBOyhn8MCcn3AwYeIVNHF-7g?e=Jjq8vh
https://tlveduorg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/adar_arad_tlvedu_org_il/EcAHZKToAo5AsJK724AKe3gBOyhn8MCcn3AwYeIVNHF-7g?e=Jjq8vh


 

 

 

 כמה כללים והערות ביחס לעבודה עם הטימס:

 שימות כנס לפחות אחת ליום לטימס כדי להתעדכן במיאנו מבקשים מכל התלמידים לה

 השוטפות ולתרום לשיח הכיתתי.

  סגורה למשתתפים בלבד והכניסה אליה היא באמצעות שם המשתמש בכלי זה העבודה

 העירוני שניתן לכל תלמיד. 

  .בכל מרחב הוגדרו שני חברי צוות לפחות האחראיים על ניטור השיח של התלמידים המרחב 

  מומלץ לקיים בבית שיח אודות הדרך הנאותה להתבטאות במרחב הכיתתי. אפשר להישען

על המוסכמה הבית ספרית "כבוד ואכפתיות". גם אנו, המורים, נקדם שיח על זה עם 

 התלמידים בהמשך.

  ניתן גם לפי שיקול דעת ההורים. ניתן להורים בחינם יישום של הטימס למחשב הביתי

מבחינתנו אולם היא מקלה נדרשת  אינה ההתקנהלהמשיך ולעבוד בהתבסס על הדפדפן. 

 אין כל צורך להתקין את האפליקציה בטלפון הנייד של הילדים.   על העבודה.

 לאחר החזרה לשגרה נשקול מחדש את השימוש בכלי זה מוגדר לתקופת החירום בלבד .

 השימוש בו.

 

 אתרי תוכן ישראליים

בתחילת שנת הלימודים רכש בית הספר אפשרות גישה למספר אתרי תוכן ישראליים. בשלבים 

הראשונים של הלמידה מרחוק נישען רבות על אתרים אלה. הם מספקים לנו די והותר חומר לימודי 

ספרי הלימוד בעת הזו. הגישה לאתרים אלה באמצעות סיסמת ולכן אנו לא ממהרים לחלק את 

מידע נוסף אודות ספקי התוכן הזמינים לתלמידים השנה הופץ   החינוך. ההזדהות האחידה של משרד

 .בקישור זהאליכם בתחילת השנה וניתן לעיין בו שנית 

 

 אמצעי תקשורת עם ההורים בזמן למידה מרחוק בחירום

כאמור, את התקשורת עם התלמידים נרצה לנהל בצורה מרוכזת באמצעות הטימס. התקשורת עם 

 ההורים תמשיך כבשגרה ותתבסס על הבאים:

 טלפון לפי הצורך. קשר ישיר עם מחנכת הכיתה באמצעות מייל או 

  הנהלת בית הספר והיועצות יפיצו הודעות וחומרים להורים באמצעות המייל. ניתן גם לפנות

 אלינו בנושאים אישיים במענה להודעות אלה.

  ריכוז של ההודעות היוצאות אליכם במרחב "ביטחון וחירום" באתר בית הספר תוכלו למצוא

, בעזרת הנהגת ההורים, כדי לתת תשובה ונעשה מאמץ בימים הקרובים לפתח אותו עוד

 לכל שאלה.

https://1a756e0a-01a8-41f4-8410-1555a8ddc2e1.filesusr.com/ugd/ca983e_e4f866430298439598d9466a7fa123c0.pdf
https://1a756e0a-01a8-41f4-8410-1555a8ddc2e1.filesusr.com/ugd/ca983e_e4f866430298439598d9466a7fa123c0.pdf


 

 

 

מטבע הדברים אנו נכנסים למהלך במהירות וסביר כי נפיק לקחים תוך כדי תנועה. אני מודה לכולם 

על הסבלנות והמוכנות ללמוד יחד אתנו. ההחלטה בעת הזו היא לא לחזור לשגרה לפני תום חופשת 

הלמידה מהבית תתארח נשקול שוב את התפיסות, הפסח )אמצע חודש אפריל(. ככל שתקופת 

 המטרות והכלים כדי להתאימם מחדש למשך זמן ממושך אף מעבר לאופק המסומן כעת.

מבקש גם לבטא הערכה רבה לצוות בית הספר, אשר התגייס בצורה יוצאת דופן בשבוע האחרון כדי 

בטרם נכתבו שורות אלה. מידים עוד להכין את התשתית ללמידה מרחוק וכבר החל בקשר עם התל

אני בטוח מעריך גם את התפקיד החשוב שיש לכם, ההורים, לטובת הצלחת הלמידה מרחוק ו

 שבשילוב זרועות נוכל לעזור לתלמידים לצלוח תקופה מורכבת זאת. 

 ,בברכה

 

 אדר ארד   

 מנהל בית הספר   


