
לימודים בצל קורונה

בתנופהגזר



לימודים בצל קורונה

ציבורשיתוף,עקרונות–פתיח•

.חדשיוםסדר,עקרונות–היסודייםהספרבתי•

.חדשיוםסדר,עקרונות–התיכונייםהספרבתי•

קורונהבצלילדיםגני•

ושאלותסיכום•



לשגרה-חזרה לא

אנשים לצוותקבוצת אמון זה מה שהופך 

נבנה את  , נבנה מערכת חסונה–זה יקרה רק אם נעשה את זה יחד 
.   נגביר את החוסן של המערכת עבור התלמידים, האמון של כולם בתוכה

.  זה תלוי בנו

תכלית הלמידה

.  ליצור פדגוגיה מיטבית בתקופה כאוטית: המשימה שלנו
?  איך מתמודדים עם מציאות של שינויים תכופים? איך עושים סדר בבלגן

?איך מאתרים קשיים בלמידה מרחוק? איך לומדים אחרת

היבטים תפעוליים ועקרונות להתמודדות  

מים"בלתהתכנון נכון יאפשר לנו להתמודד גם עם 

: סדר יום חדש,פישוט האירוע המורכב, על הכלליםשמירה 

.  זו המציאות בחיים לצד הקורונה



הרכבת כבר יצאה לדרך

עולם בהשתנות מתמדת ובחוסר ודאות

. אנחנו נחושים לעשות כל מה שניתן כדי לייצר יציבות
של חוסר סדר ושל שינויים  , זו הולכת להיות שנה של חוסר ודאות

שנה של שפל כלכלי והתמודדויות אישיות ומשפחתיות  ; תכופים
.  שנה שלא דומה לשום דבר שהכרנו; לא פשוטות

רכבת השינוי של העולם כבר יצאה לדרך

.  אלא שחייבים אחרת, מסתבר שלא רק שאפשר אחרת
היא סוף סוף  . מערכת החינוך כמו שהכרנו אותה עברה מן העולם

, להעזה, סוף סוף נפתח בה הצוהר ליוזמה. נאלצת להתקדם
. אנחנו מחבקים את השינוי. לשבירת המסגרות וניפוץ הפרדיגמות



הכלבריאות לפני 

מייצרים שגרה בחוסר השגרה

ללא צורך , לקיים את כל שנת הלימודים במתווה החדש: השאיפה
אנחנו רוצים לאפשר לילדים כמה שיותר לימודים  . בהשבתת בתי ספר
. ההורים לעבודואפשר לכם , חברתייםוקשרים 

העיקר הבריאות

.  שמירה על בריאות התלמידים והצוות החינוכי: משימה מרכזית
מחדש של סדר היום בבית הספר שנועד למזער את ביצענו תכנון

.בהסעה, בהפסקה, בכיתה: בידודיםלמנוע הדבקה ולצמצם , המגעים

וגבולות ברוריםגמישות בהפעלה

השינויים התכופים הצפויים מחייבים את כולנו בגמישות 

הרצון , רק כך נצליח לאזן בין ההכרח לשמור על הבריאות. ובסבלנות

.להמשיך ולהעניק פדגוגיה איכותית והשאיפה לקיים שגרה



תתארו לכם



למדנו מכם התושבים
2020יוני , 1-שיתוף ציבור לאחר הגל ה*

שיפור תשתיות ללמידה  
מתוקשבת

קידום תשתיות ללמידה מתוקשבת  
הכשרות  . בבתי הספר ובבתים

והתמקצעות הצוות החינוכי בהוראה  
.  בכלים דיגיטליים

למידה היברידית

,  שילוב למידה במרחבים שונים
פיתוח עצמאות  , מקרוב ומרחוק

אוריינות  , למידה מתוקשבת, בלמידה
ללומדים וגם  , ה דיגיטליתופדגוגי

.למלמדים

זמן משפחהיותר 

חיזוק זמן האיכות המשפחתי  
ובלמידה בבית באופן  , בכלל

.משפחתישתייצר זמן איכות 

קשר ויחס אישי

חיזוק הקשר האישי באמצעות  
חניכה  , למידה בקבוצות קטנות

שיחות אישיות ומענה על  , אישית
.צרכים רגשיים

ערכים וקהילה

חיזוק והעצמת הקשרים  : המשימה

חממת  : החברתיים שנבנו במשבר

קבוצות  , קהילתית-חדשנות חינוכית

.חונכות וחיבור בין דורי, התנדבות

דרכי ההוראה

,  יכולת הבחירה לתלמידהרחבת
,  למידה משותפת ומשימות חקר
הרחבה והגמשה של מעגלי  

.כולל במעגל המשפחתי, הלמידה



?אז מה זו בעצם פדגוגיה היברידית

פדגוגייםת ומגוון גמישו
מתודות הוראה ולמידה מגוונות

MOOC, PBL, CBL ,מסלולי למידה  , מודל הנבחרת,כיתה הפוכה
.  מודלים פדגוגיים דיפרנציאליים, אישיים

פדגוגיה היברידית-נקודת המוצא 

השקענו ביכולות ובתשתיות האנושיות והטכנולוגיות
פיתוח מקצועי של הצוותים החינוכיים במיומנויות הוראה מקרוב 

,  איתור צרכים וחוסרים בקרב תלמידים. ומרחוק והשילוב ביניהם
הורים ומורים כדי לייצר מענים מדויקים לכל קהילה בלמידה  

.  העצמאית והמתוקשבת

אישיקשר 

עיבוי קשר , דיאלוג מצמיח, היכרות מעמיקה, ויחס אישייםקשר 
.  ח וקשר יומי של המחנכים והמחנכות"שפ-יועצות 



בתי הספר היסודיים

בתנופהגזר



לשגרה  -עקרונות חזרה לא
בבתי הספר היסודיים  

לא מוותרים על אף ילד וילדה

כאשר המאמץ התרכז  , למידה מקרובתעדפנו בבתי הספר היסודיים 

.  פנים אל פניםבהבאת כל ילדי בית הספר היסודי ללמידה 

קביעות בלוחות הזמנים

לכל בית הספר יבטיחו צמצום מגעים  תחילת וסיום יום קבועים 
.וחזורמקומות קבועים בהסעות הלוךבהסעות ויצירת 

הבטחת בריאות הילדים בבסיס התכנית  

הפרדות בין  –בילדים איתם באים במגע קביעות-פחות מפגשים 
צמצום כוח האדם שבא במגע עם . ברחבת ההסעים, בהפסקות, שכבות

.הילדים במהלך יום הלימודים והנכנס לבית הספר



הנחיות משרד החינוך  

'ד-'כיתות ג

, תלמידים18למידה בקבוצות קבועות של עד 
שעות  25לפחות , ימים בשבוע5לפחות 

. שבועיות

'ב-'כיתות א

שעות  25לפחות , ללא פיצול, למידה כבשגרה
'ה-'שבועיות בימים א

'ו-'כיתות ה

, תלמידים18למידה בקבוצות קבועות של עד 

שעות  9)לפחות יומיים בשבוע בבית ספר 

ימי למידה מרחוק3, (בלבד

'ב-'כיתות א

, ללא פיצול, למידה כבשגרה
'ה-'שעות שבועיות בימים א25

'ו-'כיתות ג

קבוצות קבועות  2-כל כיתת אם תתחלק ל
תלמידים  18עד , (ככל הניתן לפי ישובים)

הכיתה אחראית על שתי  מחנכת . בקבוצה
.  הקבוצות ומקבלת תמיכה מעוזרי הוראה

', ה-'הלמידה תתקיים בימים א
.  שעות שבועיות25בהיקף של 

היישום בגזר



,  עוד כוח אדם, עוד כיתות
ועוד תקציבים

הגדלנו את כוח אדם

לבתי הספר היסודיים כדי לתמוך בפיצול  גייסנו כוח אדם נוסף 
. והוספנו שעות הוראה למורים' ו-'הכיתות בגילאי ג

ייצרנו כיתות לימוד נוספות

איתרנו בכל בית ספר , כדי להבטיח שכולם יוכלו להגיע לבית ספר
,  אשכול הפיס–כיתות נוספות והתפרסנו למבנים נוספים 

.בתי הספר התיכוניים, ספריה, אולמות ספורט

הגדלנו תקציבים

הסטנו תקציבים אל מערכת החינוך ממקורות אחרים כי זה סדר 

. חינוך לפני הכל-העדיפויות שלנו 

הגדלנו



איילוןבית חינוך שדות –דוגמא 

מתווה הלמידה 

'  ו-'כולל כיתות ה–כל בית ספר 
שעות שבועיות25', ה-'ימים א

למידה בכיתות של תיכון הרצוג

, בית ספר שדות איילון ילמד גם באשכול הפיס
ובכיתות במפלס העליון של בית ספר הרצוג 

לאשכול הפיסהסמוכות 



בטיחות ובריאות גם בדרכים

אחריות יישובית משותפת

"  מקומות קבועים"כל התחנות במועצה מוספרו ונבנו מפות 
(ניהול המפות באחריות הנהגה הורית יישובית)

שעות התחלה וסיום קבועות לכל בית הספר

השעהמתחיל ומסיים באותה כל בית הספר 

הסעות קבועות הלוך וחזור

בהסעות כך שילדים יסעו , התאמת כל מערך האוטובוסים
במטרה למזער , בהלוך ובחזורעם אותם הילדים קבועות 

.  מגעים ולצמצם סכנה להידבקויות



יתרונות השנה מבחינה  
פדגוגית  

מענים אישיים ומעטפת חינוכית

אישי או , שעות שהייה ושעות פרטניות ינתנו גם בזום
אחרי צהרים ובימי שישי  , בשעות צהרים, בקבוצות קטנות
(בהתאם להחלטת המורה)

מגוון אופני למידה

העמקה ועיבוי של מגוון אופני למידה הכוללים  , פיתוח
. חברתית-וגם קבוצתית, עצמאית, למידה דיגיטלית

מתאמנים על למידה היברידית

בין אם מתוך בית  –תרגול בבתי הספר של למידה מרחוק 

מאמנים את השריר ההיברדי למקרה , הספר או מהבית

.של בידוד כיתתי או סגר



!כל השבוע–כל הצוות 

פיתוח משותף לצוות החינוכיזמן 

ומאפשר , צוות המורים כולו נמצא בבית הספר במהלך כל השבוע
.  למנהלים לייצר זמן פיתוח של קבוצות מורים בנושאים מגוונים

גמישות מערכתית

בחלוקה לקבוצות  , מאפשר למנהלים גמישות בבניית המערכות
.  ביצירת רצועות בחירה ועוד, לימוד

מעטפת של מחנכת לאורך שבוע הלימוד המלא

מחנכת נמצאת בבית הספר במהלך כל שבוע הלימוד ומהווה את  

. המעטפת החינוכית והרגשית הנדרשת לתלמידים כל הזמן



קהילתי-שישי משפחתי

זמן קהילה

תנועות הנוער יעברו לימי שישי בבוקר כדי לאפשר מענה למי שמעוניין

זמן משפחה

למדנו מההורים כי זמן הקורונה אפשר להם להכיר טוב יותר את ילדיהם  
וכי חסר להם יותר זמן משפחה, ולחזק את התא המשפחתי

זמן העשרה

חוגים בקהילה חשיפה לבעלי–מתן אפשרות לחוגים בקהילה בימי שישי 

חיזוק האפשרות לחוגים בשישי במקום באמצע שבוע, ומתן מענה



שלום כיתה אלף

מפגשי היכרות

יתקיים מפגש הכרות של הילדים עם מחנכת  לפני תחילת השנה 
כל בית ספר בחר במודל של מפגש  –הכיתה ועם החברים החדשים 

.  מקרוב או מרחוק

קבלת פנים ביום הראשון ללימודים  

בקבוצות  , באופן מדורג ובמספר מתחמים, הספרבבית קבלת פנים 
. תלמידים בליווי הורה אחד10של 

.קבלת הפנים התלמידים ייכנסו לכיתות ללא ההוריםבתום 

מרחב כיתתי

המותאמת לגיל  " גנית"המרחב הכיתתי יעוצב ככל שניתן כסביבה 
.'ומאפשרת מעבר גמיש ונוח מהגן לכיתה א



בתי הספר התיכוניים

בתנופהגזר



מתווה הלמידה של משרד  
החינוך  

-עבור בתי הספר העל
יסודיים  

:ילמדו ' יב-'כיתות ז

יומיים בשבוע בבית הספר •

שלושה ימים בשבוע מהבית בלמידה  •

מרחוק



לשגרה  -עקרונות חזרה לא
בבתי הספר התיכוניים בגזר  

גמישות ואוטונומיה

מתווי למידה  כל אחד מצוותי בתי הספר התיכוניים בנה את 
ספרםלבית הייחודיים והמתאימים 

היערכות פדגוגית

ללמידה  הכשרות מעמיקות כל בתי הספר התיכוניים עברו 
פתרונות ומענים בתקשוב בכל בית ספר . במהלך הקיץמרחוק 

. לילדים ולמורים

דיגיטליתהיערכות 

, פריסת סיבים אופטיים ושדרוג פס רחב בכל בתי הספר
. בתיכונים הממוחשביםפיי -התקנת רשת ויי



גני הילדים

בתנופהגזר



שגרה בגני הילדים

ימים בשבוע6גני הילדים יפעלו 

.בגני הילדים, ימים בשבוע6, גני הילדים לומדים כבשגרה
.ימים בשבוע5-צהרונים 

מתווה הפעלה בקורונה

הצהרת בריאות יומית  –ממשיך כמו בסוף שנה שעברה 

. ילדים ללא מסכות, חתומה

למידה כבשגרה

.ללא פיצול, ילדים בגן35גני ילדים עד 



עקרונות גני ילדים בצל קורונה

צמצום כוח האדם שבא במגע עם הילדים

צמצום הכנסת כוח אדם חיצוני לגן ושמירה על כוח אדם 
. בגן ובצהרון, ככל הניתן, קבוע

עיבוי מערך ייעוצי וסיוע רגשי

בניית מפגשים של גננות וסייעות עם צוות השירות הפסיכולוגי  

-ליווי גננת על. בשיתוף הפיקוח והייעוץ החינוכי, וצוות מישכל

.ידי פסיכולוגית או צוות מישכל

התארגנות ללמידה במוקדים חינוכיים חלופיים

כולל אישורי בטיחות , הכנת מערך למידה במוקדים חלופיים
. וציוד גנים חלופיים



חדשנות חינוכית בתקופת  
העתידיהגן -הקורונה 

פרויקטים ייחודיים

קידום פרויקטים ייחודים ויוזמות חינוכיות של הגננת
לטבעברוח הגן העתידי וזיקה 

יציאה למרחבים

אנו גרים במרחב כפרי ובו אפשריות רבות ללמידה חווייתית ויציאה  
שמסביבנולטיולים בטבע 

קהילתיות

וליישובקידום פרויקטים עם חיבור לקהילה 



הסתגלות בגני הילדים  
בתקופת קורונה

מפגש מקדים

ילד בגן הילדים לפני -שאיפה לקיום מפגש מקדים הורה
(כפוף להחלטה סופית של הגננת)פתיחת שנה 

יום ראשון ושני בגן
יכנסו  , הנכנסים פעם ראשונה לגןטרום חובה -גילאי טרום

כניסה הדרגתית להכרות בקבוצות קטנות על פי לוח זמנים 
ולהקפיד על  , הורים יכולים להמתין בחצר. שתפרסם הגננת

.  שמירת מרחק ועטית מסיכה
החל מהיום הראשון הילדים  –חובה וחובה -גילאי טרום

יגיעו לגן ליום מלא

הוריםאסיפות
שאיפה לקיום אסיפת הורים בזום טרום פתיחת השנה או 

(.בכפוף להחלטה סופית של הגננת)בשבוע הראשון 



סיכום

בתנופהגזר



הקפדה על היגיינה וניקיון

: שמירה על היגיינה אישית ומערכתית
רכישת ציוד  , עיבוי שירותי הניקיון, הקפדה על שטיפת ידיים תכופה

.  ל'ג-אלכוהתקנת מתקני , וחידוד הנהלים

שמירת מרחק ומזעור מגעים

בהפסקות  , הפרדה ושמירה על קביעות של קפסולות במהלך הלימודים
הפסקות  , שמירת מרחק של צוות חינוכי, תומךשילוט , ובהסעות

. מדורגות

מסיכות באופן קבוע2כל ילד יביא : עטית מסיכה

. הקפדה של התלמידים והצוות על מסכות
;  לא נדרשים למסיכות–' ב-'א, ילדי גנים

;  מסיכות בהסעות ובהפסקות–' גילדי 
.  בהפסקות ובהסעות, מסיכות בשיעורים–' יב-'דילדי 

בינו לבין ' מ2יוכל להוריד ממסכה רק כאשר יש מרחק של צוות 
(.  מסיכה רק בקבלת ילדים, בגן)התלמידים 

.בהסעותמסיכה עטיית -נהגים 

נשמור על הבריאות, יחד



הצהרת בריאות

ניתן למלא  , הורים מחויבים במילוי הצהרת בריאות על בסיס יומי
.  בצורה מקוונת

התנהלות בשיעור
ישמר ככל האפשר מרחק  , תלמידים18-קבוצת תלמידים לא תמנה יותר מ

תהיה הקפדה על שטיפת ידיים לפני כניסה לשיעור ועל ניקיון  , בין הלומדים
בעת משחקי חצר ופעילויות ספורט יישמר מרחק  , איוורור הכיתות, הכיתה

ככל הניתן

תזונה

.  כל ילד יגיע עם קופסה אישית ובקבוק מים אישי לכל ילד
.  על הגיינה באכילההקפדה 

.  הגשה מרכזית אלא בהגשה אישיתללא -בגנים 

נשמור על הבריאות, יחד



נמנע בידודים, יחד

קהילתית מחוץ לשעות בית הספראחריות 

בקהילה –שרשרת ההדבקה ממשיכה מחוץ לבית הספר 
ילד שנדבק בקהילה גורר אחריו בידודים לילדים  . ובמשפחה

. רבים

כיתות קבועות ומיעוט מפגשים בין ילדים

בשאיפה ילדי הקבוצה –צמצום מספר הילדים הנפגשים 
. וילדי ההסעה

אחריות הורית

,  מסיכות)לוודא כי לילדים יש את כל הציוד ההגייני הנדרש 

וכי גם בבית הם , (הצהרת בריאות, בקבוק מים אישי, ל'אלכוג

(שטיפת ידיים, מסיכה, מרחק)ש "שומרים ממ



משברים מצמיחים

משברים היסטוריים הסתיימו בפריחה  
זה בדיוק מה שאנחנו  . יוצאת דופן

.  לעשותמתכוננים 

זוהי הקפיצה שחיכינו לה  
בחינוך

–מערכת החינוך כמו שהכרנו אותה 
אנחנו מחבקים  . לא תחזור יותר אחורה

. את השינוי

הכל עוד יכול להשתנות

,  נעבור אותה יחד. זו שנה של שינויים
תוך שקיפות מלאה והבנה שכולנו  

,  לקהילה, לילדים–רוצים רק טוב 
.  לחינוך

מחבקים את השינוי



שאלות

בתנופהגזר


