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 "אשבטתשע"טכ        

2019ינואר27                         

 יקרים,מנהלים

 

 הנחיות לתרגיל למידה מרחוק בשעת חירום

 
משרדהחינוךבשיתוףפיקודהעורף,מפעילמדישנה,תרגילהתגוננותארציהמדמהמצבשלשיגרה

 של למצב משגרה המעבר חירום. בעתות מרחוק בשעתבלמידה מרחוק מצריךלמידה חירום
לאפשרלתלמידיםמכלהארץהמשךשגרתלמידהמרחוק.כדיהיערכותמערכתיתנרחבת,

מסמךזה,מאגדהנחיותלבתיהספרבתהליךההיערכותוההפעלהבתרגילההתגוננותהארצי.

ג'באדריכיםביןהתארבשנתהלימודיםתשע"טיקייםמשרדהחינוךתרגיללמידהמרחוקבחירום,
.2019במרץ14ז'באדרב',לבמרץ 10ב'תשע"ט,

 2019מרץ  13תרגיל למידה מרחוק בחירום יערך במחוז תל אביב ביום רביעי, ו' באדר ב', 

כדילהיערךהתרגילמיועדלניסויהמערכותהמקוונותשלהמשרדעםעומסישימושלא רגילים,
אמת לשע"ח ניהול. מתוקשבים, לימודיים תכנים של ללמידה ותלמידים למורים מיועד התרגיל

ושימוש הספר בית שבאתר הכיתתי הלמידה במרחב התלמידים עם  המורה של מקוון שיח
במערכותסינכרוניותלשיעורים"בשידורחי"בזמןחירום.

בנוסף,תיבחןהיכולתשלספקיהתוכןוהתשתיותללמידהמרחוקלתתמענהאפקטיביבזמןחירום

כלל בתי הספר בארץ מחויבים להשתתף בתרגיל תוךמתןדיווחעלקשייםאותקלותבהםנתקלו.

 למידה מרחוק בחירום, ולהפעילו במרחב הכיתתי באתר הבית ספרי.  

הכולל:אתרייעודילצורךכך,נבנה

 המפנהלפעילויותהפגה.-"מרחבאתנחתא" .1

ללמידה" .2 מעבר -"מרחב *ל"צו לימודי, דיגיטלי לתוכן 8המפנה שיעורים–חינוכי" הכולל

למורים מקוונת כיתה להזמנת ואפשרות מקוון( ספר )בית שעות מערכת לפי מקוונים

 המעונייניםלהעבירשיעורמקוון.

לשיעוריםמקווניםבמגוון"מגוייסים"הפעלתביתספרמקווןעלידימורים–"בחינוך8צו" .3

.הוירטואליתפעיליםרקבשעתחירוםאמיתיתנושאיםהמותאמתלתלמידייסודיוהזמנתכית

המפנהלמידעוהנחיותעלתפעולהלמידהבשעתחירום,התמודדותותמיכה–"מרחבהנחיות" .4

רגשיתודגשיםבהפעלתהפורטלהביתספריבשעתחירום.

5.  









http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/lemida_merahok_herum.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/maagar_afuga.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/maagar_afuga.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/lemida_merahok_herum.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/lemida_merahok_herum.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/tzav8_maarechet.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/mida_anchayot.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/mida_anchayot.aspx
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כברבתחילתהשלכלשנהטרוםהיערכותללמידהבשעתחירוםעלביתהספרלבצעמספרפעולות

נוהללמידהבחירוםאמתעלפיההנחיותהמופיעותבקישוריםהבאים:  חשיבותהפורטלהבית,

מידעוהנחיותהמפורטלבעליתפקידים,ספרי

 עםקבלתהודעהזועליכםלפעולעלפיההנחיותהמפורטותבהתאםלשלביםהבאים:

 לתרגיל היערכות  –מהלך ראשון א. 

 לתרגיל הספר בית כהיערכות ראשון מיום תחל בחירום, מרחוק" בשבט""למידה א

.2019בפברואר27,ט"בינוארעדיוםרביעיכב'באדרא'תשע27טה"תשע

כאןבתוםשלבההערכותעליכםלדווחבטופסהמחוזיהמצורף

 התרגילהפעלת  –מהלך שני ב. 

בחירום, מרחוק" "למידה בתרגיל התלמידים הפעלת על הודעה העברת
 אלהפורטליםהביתסיפריים.RSSבאמצעותממטההמשרד

כאןבתוםהפעלתהתרגילעליכםלדווחבטופסהמחוזיהמצורף

 

 הנחיותמפורטותלקראתהתרגילניתןלמצואבנספחיםלמכתבזה:

שלבהערכות–1נספח

שלבהפעלה–2נספח

הפעלההיערכותומפרט–3נספח

הצעהלנוסחאגרתלהורים–4נספח

 סיועבמחוז–5נספח



 בברכה,

 יעלירון

עלהתקשוב,ממונהמדריכהמחוזיתלתקשוב

 מחוזתלאביב

 העתקים:

 מנהלתמחוזתלאביב–חיהשיטאי

 מפקחתהמחוז–רוניתזכאי

 מחמ"דמחוזתלאביב–שושנגר

 פיקוחיסודי

פיקוחעליסודי

http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Documents/noal_lemida_beherum_emet.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/afalat_portal_herum.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/afalat_portal_herum.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/afalat_portal_herum.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/tarshim_herum.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUBJ0sfp1ip8jbaYOzqcVh8hZ0Mtdr1nF-VdS-B78cj5JvSQ/viewform
http://sites.education.gov.il/cloud/home/atarim_b_s/Pages/rss_emergency.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxy-wA16lJMjqTe4NuTF8e7aLWvk_K-CqC7y23-xMvv3L1EA/viewform


 
 ךמשרד החינו                                                              

 מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע                                                          
 ידע  אגף טכנולוגיות מ                                                                     

 3 

 

פתיחת המהלך למלאמרגעקבלתההודעהעלבית הספרפעולותשעל-שלב ההערכות–1נספח 

 הראשון:

לתרגיללמידהמרחוקבחירוםעלפיהמתווהלהיערך נהלביתהספרינחהאתהמוריםמ .1

 . 2019בפברואר  27בינואר עד  27בתאריכים והמתכונתהמתאימהלשכבתהגיל

יסייעלמוריםלבחורפעילותמתוקשבת،הספראחראיביטחוןלחירוםשלבית/רכזהתקשוב .2

המפנהלפעילויותהפגה-"מרחבאתנחתא:"הכוללתבשעת חירום מסביבת למידה מרחוק

המפנהלתוכןדיגיטלילימודי-"מרחבמעברללמידה(,"משחקיםוהרצאותאקדמיהברשת)

מרחב."בחינוךלתיכון"8צו"שיעוריםמקוונים(,משימותמקוונותמהקטלוגהחינוכי)

התמודדותותמיכהרגשית,המפנהלמידעוהנחיותעלתפעולהלמידהבשעתחירום–"הנחיות

 .ודגשיםבהפעלתהפורטלהביתספריבשעתחירום

 .בפורוםשבאתרביתהספרותגובותהמוריםיתרגלועםהתלמידיםביצועפעילותמתוקשבת .3

 :השתתפות בשידורים חיים מקוונים .4

תלמידיבתיהספרהיסודיים,חטיבותהביניים""אקדמיהברשתבמסגרתהפעלתתכניתא.
ותיכונים,יוכלולצפותבשידוריםחייםמקווניםבהובלתבנינוערובהשתתפותמומחיםאורחים

כניותהבוקר"בסגנון"ת

השידוריםיעסקובנושאיםהמתאימיםלזמןהפגהוקשוריםלעולםהנוערבתחומיב.
טכנולוגיה,יזמות,מנהיגות,זכויותנוער,תרבות,העשרהופנאי

ובין10-14.3.19בחירוםמידייוםבתאריכיםבמהלך תרגיל הלמידההשידורהחייתקייםג.
18:00-20:00השעות

יהיהפתוחלכולםבמהלךכלהשבוע.ערוץהשידורד.

עבורהתלמידיםלשידוריםהחייםהמקווניםהרשמההמורהיבצעה.

שיקבלבעקבותלערוץהשידורמקצועיאתהקישור/המורהיפרסםבמרחבכיתתיו.
.היעודהלשידורשבחרבשעהוינחהאתהתלמידיםלהיכנסההרשמה

.המורהיוודאאתהשתתפותתלמידיובשידוריםהחייםז.

ואמצעיהמורהינחהאתהתלמידיםלהצטיידבאמצעיקצהמחוברלאינטרנטח.
.(אוזניות,רמקולים)שמע

ידווח,אחראיביטחוןלחירום)בבתיספרשלאבתכניתהתקשוב(בביתהספר/רכזתקשובט.
.לתרגילעלסיוםההיערכותלמנהל

מדריךהתקשובבמחוזעלסיוםהיערכותלתרגיל/מנהלביתהספרידווחלמפקחי.
הטופסהמחוזי.באמצעותבחירום"למידהמרחוק"

המוריםיפנואתהתלמידיםלפעולבאמצעיתקשורת,במקרהשלקריסתהאתרהביתספריי"א.
.חלופיים

http://www.edu.gov.il/herum
http://www.edu.gov.il/herum
http://edu.gov.il/special/students/Pages/accademiOnline.aspx
http://edu.gov.il/special/students/Pages/accademiOnline.aspx
https://docs.google.com/forms/d/1xs8l8GrlUuUpoxgLLsw0GKCTt3L47eXND1TcAIkSWec/edit?uiv=1
http://edu.gov.il/special/students/Pages/accademiOnline.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUBJ0sfp1ip8jbaYOzqcVh8hZ0Mtdr1nF-VdS-B78cj5JvSQ/viewform
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 תרגיל "למידה מרחוק" בחירום עם התלמידים  -שלב ההפעלה  – 2נספח 

 התלמידיםיונחולהיכנסלמרחבכיתתי/מקצועישבאתרביתהספר,מתוםיוםהלימודיםולאא.

 ולבצעאתפעולותהבאות:22:00ועדהשעה12:00לפניהשעה

והשתתפותבשידורה. ב  חיביצועפעילותמתוקשבתשנבחרהופורסמהבמרחבהכיתתי/מקצועי

 המקוון)ישלוודאכילתלמידיםאמצעיקצהמחוברלאינטרנטואמצעישמע(

 קיוםשיחמקווןעםהמורהעלהפעילותהמתוקשבתו/אועלההרצאההמקוונת.ג.

ידווח,אחראיביטחוןלחירום)בבתיספרשלאבתכניתהתקשוב(בביתהספר/רכזתקשוב. ד
.ביצועהתרגילעלסיוםלמנהל

לתרגילביצועמדריךהתקשובבמחוזעלסיום/מנהלביתהספרידווחלמפקחה.
עדליוםחמישי–שעותמסיוםהתרגיל24טופסהמחוזיהבאמצעותבחירום"למידהמרחוק"

.באמצעותהטופסהמחוזי14.3.19

 

 
 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxy-wA16lJMjqTe4NuTF8e7aLWvk_K-CqC7y23-xMvv3L1EA/viewform
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כוללתהפניהסביבתלמידהמרחוקבשעתחירום: מפרט היערכות והפעלת התרגיל - 3נספח 

הנחיות,מידעוהנחיותלשעתחירום,למערכתהרצאותמקוונות,למאגריחידותהוראהמתוקשבות

להתמודדותבמצבילחץבשעתחירוםולדגשיםבהפעלתהפורטלביתהספרומרחביהכיתותלשיח

 ןמקוו

 להלן מפרט ההפעלה: .פ"השיעורים לתלמידי התיכון באחריות המזה

http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/Emergency_learning.aspx
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 פ"השיעורים לתלמידי התיכון באחריות המזה.

 הפעולה הנדרשת סוג פעילות מהלך התרגיל
לימודית מקוונת. בנושא אבטחת מידע וסייבר  ובנוסף לה  , שיח מקוון,  ו/או השתתפות חובה: בתי הספר יסודיים וחט"ב נדרשים  במסגרת התרגיל להיערך לביצוע משימה 

 בשידורים חיים מקוונים
חובה שלב היערכות  מתוקשבת פעילות

בנושאאבטחתמידעוסייבר.
שיחמקוון

במרחב התלמידיםיודעיםלקייםשיחמקוון ,ישלוודאכי כן כמו . וסייבר פעילותמתוקשבתבנושאאבטחתמידע  *ישלבצע
הלמידההכיתתי/מקצועיבאתרביתהספר,תוךשמירהעלתרבותשיחוכבודהאחר.

ישלבחורעבורהתלמידים
אתאחתמהפעילויות

המתוקשבותהמוצעות
למרחבהכיתתיולהעלות




 משימות מתוקשבות
אחת את התלמידים עבור לבחור יש

 מהפעילויותהבאות
 המרחבהפדגוגי 
 הקטלוגהחינוכי 

 אתרהנושאהשנתישומריםעל

 חודיותייאחדותושומריםעל

 משימהבנושאאבטחתמידעוסייבר
 חובה)יסודיוחט"ב(-



 אקדמיה ברשת:

שידורים חיים בהנחיית בני .1

:נוער

 קישורלהרשמה

 קישורלסביבתהשידורים

החיים

 מוקלטותהרצאות מומחים .2

בקטלוגvodמאגרהרצאות/מאגר

החינוכי

בחינוך" לתיכון  8"צו 
המזכירות באחריות מופעל זה *מהלך
השנה  תתקיים הלמידה הפדגוגית

 במסלולאחד:
שיעוריםמקווניםברישום .1

לפימערכתסדורהבכלמראש
ימיהתרגיל.

בחירתפעילותמתוקשבת .2
שתוצבבמרחביהכיתותביום

 התרגיל
התקנהוכניסה-לתיכונים .3

לכיתההסינכרוניתלבדיקת
התחברותויכולתצפייהושמע

 ביצועמשימהמקוונתבנושאסייברואבטחתמידעשנבחרהעלידיהמורהעבורהתלמידיםבמרחבהכיתתי .1 שלב ההפעלה
VODאקדמיהברשת:שידוריםחייםאוהרצאהממאגר–ופעילויותנוספותלבחירה
קיוםשיחמקווןבמרחבהכיתתיבעקבותהמשימההמתוקשבת. .2

עדכוןנתוניםשלמספרבתיהספר,מספרתלמידיםופילוחלפישייכותלתכניתהתקשוב,בכלמחוז.)ממערכותהמשרד( .1באחריותהמטההארצי עדכון נתונים
בשלבההיערכותלתרגילעדכוןמספרבתיספר,כיתותותלמידיםשנרשמולשידוריםהחייםהמקוונים .2
עדכוןמספרהתלמידים,שהשתתפובכליוםבהרצאותהמקוונות. .3

וירשמואתמספרבתיהספרוכיתותשנערכולקראתתרגילהחירום:קיוםשיחהקובץהמצורףמפקחי/ממונההתקשוביעדכנואתבאחריותמפקחיהמחוזות
מקוון,פעילותמתוקשבתו/אוהרצאהמקוונת

01.03.19–עדיוםשישי,הבטופסשבקישורזה.דיווחעלסיוםשלבהיערכות1 באחריות בתי הספר

14.03.19-עדיוםחמישי,הבטופסשבקישורזה.דיווחעלסיוםהתרגיל2

http://pop.education.gov.il/
http://pop.education.gov.il/
http://ecat.education.gov.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
http://ecat.education.gov.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
https://pop.education.gov.il/ahdot-yehodiyot/
https://pop.education.gov.il/ahdot-yehodiyot/
https://pop.education.gov.il/ahdot-yehodiyot/
http://sites.education.gov.il/cloud/home/havtachat_mida/Pages/chomrey_horaha_%20avtachat_meyda_cherum.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/havtachat_mida/Pages/chomrey_horaha_%20avtachat_meyda_cherum.aspx
https://docs.google.com/forms/d/1xs8l8GrlUuUpoxgLLsw0GKCTt3L47eXND1TcAIkSWec/edit?uiv=1
https://docs.google.com/forms/d/1xs8l8GrlUuUpoxgLLsw0GKCTt3L47eXND1TcAIkSWec/edit?uiv=1
http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/academie.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/academie.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/academie.aspx
http://ecat.education.gov.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99#/specFilters=34m!
http://ecat.education.gov.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99#/specFilters=34m!
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/tichonim_shaot.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/tichonim_shaot.aspx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQIU69IMgs3JUyvj2fjLQ5bg0_A-TNKP4E_26NelAaQ/edit#gid=1620410716
https://goo.gl/forms/yuOJjSigde2MNIGa2
https://goo.gl/forms/rWhcMUW5Bnt13KMk1
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)עברית,ערבית(אגרת להוריםהצעת נוסח להפצה - 4נספח 

להוריםשלוםרב,
 

תשע"ט לשנת חירום בשעת מרחוק" למידה" הנדון:תרגיל


.כחלקמהיערכותלשעתחירום2019תרגילהתגוננותארציבמוסדותהחינוךיערךבחודשמרץ

יתקייםתרגיל"למידהמרחוק",במהלכויפעלוהתלמידיםמביתהספראומהביתהחלמתוםיום

במרץ10באותוהיום.תרגיל"למידהמרחוק"יופעלהחלמיוםראשון22:00ועדהשעההלימודים

,ז'באדרב'תשע"ט.2010במרץ14ג'באדרב'תשע"טועד2019

 2019מרץ  13תרגיל למידה מרחוק בחירום יערך במחוז תל אביב ביום רביעי, ו' באדר ב', 

מהוויםתחליףנוסףהשימושבסביבהמקוונתבכללולמידהמרחו גםבחירום, קבפרטבשגרהכמו

למסגרתהפעילותהלימודית,כאשרהתלמידיםו/אוהמוריםאינםיכוליםלהגיעפיסיתלביתהספר.

למידהמרחוקתאפשרלמוריםלקייםשיגרתהוראהמביתהספר,מהבית,אוממרחבהוראהמיוחד,

באמצעותרשתהאינטרנטאוהטלפון.כאשרהתלמידיםלומדיםבביתםושומריםעלקשר

 את להכיר ידעוספרי-* הפורטל הביתחשוב שהתלמידים כדי שבו הכיתתיים הלמידה ומרחבי

ולתקשרבניהםועםצוותביתהספרבשגרהובחירוםכאחד.אתרביתהספרמשמשכלי להיעזרבו

תקשורתמרכזיומאפשרדרכיתקשורתמגוונותעםהצוותהחינוכישלביתהספר)מחנך/תהכיתה

שלילדכם,יועץ/תביתהספר,המנהל/תוכו'(.



במהלךהתרגיליתנסוהתלמידיםמספראופניםשללמידהמרחוק:

 ביצועפעילותמתוקשבתשתפורסםבמרחבהכיתתי/מקצועיבאתרביתהספר. .1

 קיוםשיחמקווןעםהמורהבפורוםשלהמרחבהכיתתי/מקצועיבאתרביתהספר. .2

 תאםלשכבתהגיל.השתתפותבשידוריםמקווניםבשידורחי,בתחומידעתוענייןשוניםבה .3



הפעילויותהמוצעות אתםמוזמניםלהיכנסלסביבתלמידהמרחוקבשעתחירוםולהכיראתמגוון

הנחיות מקוונת, הרצאות יחידותהוראהמתוקשבות, מאגר לתלמידיםבאמצעיםללמידהמרחוק,

והדגשים.

בשג והיכרות תרגול שכן מועד, מבעוד אותן ולהכיר במערכות להתנסות בסיסחשוב מהווים רה

להתנהלותבעתחירום.

נוקירשיתוףפעולהוסיועלילדכם,

 מנהל בית הספר

)כל מנהל בית ספר יוסיף את שמו וחתימתו ואת לוגו בית הספר, למכתב המופנה להורים.  אנו 

 ממליצים שכל מנהל ינסח את המכתב בהתאם למתווה המתאים  לשלב הגיל של בית הספר (

,    עברית -אגרת להורים : נוסח ,  בשעת חירום" למידה מרחוק"סביבת  להוריםהנחיות נוספות 

 ערבית -אגרת להורים

 * כל בית ספר יוסיף במקום זה  את הקישור לפורטל  בית הספר

http://www.edu.gov.il/herum
http://www.edu.gov.il/herum
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Documents/igeret_horim.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Documents/igeret_horim_arb.pdf
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-األعزاءموراألأولياء

 2019 لسنة الطوارئ حاالت أثناء" بعد عن التعلم" تمرين: الموضوع

والتأهباالستعدادمنكجزء.شباطفبرايرشهرفي2018لسنةالتعليميةالمؤسساتفيالوطنيالدفاعتمرينسعقد

ابتداءوذلكالمنزل،منأوالمدرسةمنالتالميذسينشطخاللهالذي،"بعدعنالتعلم"تمرينسيجريالطوارئلحاالت

وحتى10.3.2019األحديوممنستقام"بعدعنالتعلم"ممارسة.22:00الساعةوحتىالمدرسةدوامبعدماساعاتمن

.14.3.19الخميسيوم

الطوارئ،حاالتوفيوالروتينيةاالعتياديةاألوقاتفيخاصبشكلبعدعنوالتعلمعامبشكلاإلنترنتبيئةاستخدام

عنالتعلمفإنجسدياالمدرسةإلىالذهابالمعلمينأو/والتالميذيستطيعالعندما.التعلمنشاطإلطارآخربديلهو

فيالتالميذيدرسحيثخاص،تعليممكانمنأوالمنزل،المدرسة،منتعليميروتينإجراءمنالمعلمينيمّكنبعد

.اإلنترنتعبرويتواصلونالمنزل

المدرسي الموقع"علىالتعرفالمهممن استخدامهاكيفيةالتالميذيعرفلكياالفتراضيةالدراسيةوالصفوف"

االعتياديةاأليامفيذلككانإنالمدرسة،فيالعاملينومعالدراسيالطاقممعزمالئهم،معخاللهامنوالتواصل

الطاقممعمختلفةبطرقالتواصلتمّكنرئيسيةاتصالأداةالمدرسةموقعيشّكل.الطوارئحاالتأثناءأوالروتينية

(.إلخالمدرسة،مديرمستشار،أوالدكم،صفمربي)المدرسةفيالتعليمي

:بعدعنالتعلممنمتعددةأشكالالتالميذسيمارسالتمرينهذاخالل

.المدرسةموقعفيللصفالمهنيةالبياناتقاعدةفيالمهمةهذهنشرسيتمحيثاإلنترنت،عبرمهمةأداء.1

المهنيةالمواضيعمنتدىفيأوالمدرسةموقععلىالصفمنتدىفيالمعلممعاإلنترنتعبروالحديثالتواصل.2

.االفتراضية

3 منمتنوعةمجموعة)العمريةالفئةحسبمختلفةمواضيعفيومباشرحيببثمتزامنةبحصةالمشاركة.

(.اإلنترنتعبرالمحاضرات

للتالميذالمقدمةالمتنوعةاألنشطةعلىوالتعرف"الطوارئحاالتأثناءبعدعنالتعلم"لفضاءللدخولمدعّوونأنتم

.بعدعنالتعلمبأساليب

والروتينيةاالعتياديةالحياةأثناءوالممارسةالتمرينألنوذلكمسبقاوتجربتهاالنشاطاتكافةعلىالتعرفالمهممن

.الطوارئحالةأثناءللسلوكاألساسيعتبر

أوالدكم،ومساندةتعاونكملكمنقدر

المدرسةمدير

 مدير كل نشجع نحن. واألمهات اآلباء إلى الموجهة الرسالة على والتوقيع اسمه يضيف أن مدرسة مدير كل على)

 .(للمدرسة العمرية للفئة  وفقا مماثلة رسالة صياغة

קישורלנוסחאגרתערבית--األعزاءموراألأولياء.التربويةالسحابةفيلألهلأخرىتوجيهاتهناك

 .هناالمدرسةلموقعرابطبإضافةتقوممدرسةكل

http://www.edu.gov.il/herum
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 סיוע במחוז – 5נספח 
 

 
התקשובבמחוזתלאביבאמוןעלביצועהתרגילונערךלסייעלבתיהספר.מדריכיצוות

להלןבעליתפקידיםבצוות:



 מייל שם המדריך אזור

לתקשובמדריכהמחוזית

)כללהרשויות(

 yael1965@gmail.comיעלירון

אחראיתמרחבצפון

)נתניה,הרצליה,רמה"ש,

חוףהשרון(

nirit72@gmail.comניריתכשדאי

דרום מרחב אחראית

ים, בת אזור, )חולון,

גבעתיים(

 likobb@gmail.comבןבשט-ליאורסיבוני

karina@israel365.infoקרינהבטאטפתחתקווה

מרכז מרחב אחראית
ברק, בני ק.אונו,  )ר"ג,

אוריהודה(

shirlist@gmail.comשירליטרקיאלטאוב

 

 

 

mailto:likobb@gmail.com
mailto:likobb@gmail.com

