
  15.3.20י"ט באדר תש"פ,                                                         מנהלים וצוותי חינוך יקרים,

 

בימים אלו כולנו מתנהלים במציאות לא מוכרת ובתחושה של חוסר וודאות. תחושה זו מתעצמת 

 כשמדובר באוכלוסיית העולים החדשים שזה מכבר הגיעה ארצה ומצויה בתהליך הסתגלות מתמשך 

אוכלוסיית התלמידים סביבה לא מוכרת, תרבות שונה ושליטה חלקית בשפה. מדינה חדשה, ל

 הםלתת לללוות את התלמידים ו אנשי חינוךכמגוונת ביותר ומחובתנו הינה כז במחוז מרהעולים 

 .מענה הולם ותחושת ביטחון ולבני משפחותיהם

להלן מספר דגשים באשר  ,ערכות מוסדות החינוך ללמידה מרחוק עבור כלל התלמידיםימסגרת הב

 – תלמידים העולים והתושבים החוזריםחלופות הקיימות בהוראת הל

התמודדות עם  –קורונה ה, תחת הכותרת "נגיף אגף לקליטת תלמידים עוליםבאתר ה .1

חומרי  להורים, סרטונים וקישורים לחומרי למידה.ניתן למצוא מכתבים מתורגמים  חששות"

 הלמידה מתעדכנים כל העת.

וניתן להמשיך  "כותר"ו, פתוחים באתר של -ספרי הלימוד "הכל חדש" לתלמידי כיתות ב .2

 הספר נשאר בכיתה.קרה בו בהנחיית מורת העולים במולעבוד בהם מהבית 
המשך פעילות מאפשרים הינם מקוונים וספרי הלימוד "בשביל העברית" לתלמידי חטה"ב  .3

 מהבית בהנחיית מורת העולים.
באתר של האגף לקליטת הצעות נוספות לאתרים המאפשרים למידה מרחוק מוצגות  .4

 יש להפעיל שיקול דעת באשר להתאמתם לרמת התלמיד העולה. .וליםתלמידים ע
יומית שעות הבמערכת החשוב ביותר לתת את הדעת לקבוצת התלמידים העולים גם  .5

התואמות את לפעילויות  את העולים . יש להפנותנשלחת לכלל תלמידי ביה"סש

ה בתחומי ולצד זה לשלבם בכלל הפעילויות המוצעות לכית התקדמותם בשפה העברית

  הדעת השונים.
 –עבור התלמיד העולה ביותר מחנכת הכיתה ומורת העולים הן הדמויות המשמעותיות  .6

אנו ממליצים  עולים ולהוריהם.להמידע  העברתלאופן באשר  משותפת לקבל החלטה חשוב

ישיר בין מורת יתקיים ערוץ תקשורת , ממחנכת הכיתההשוטף מידע הקבלת שבנוסף ל

   והתלמידים בקבוצה.העולים 
 ברשויות.  מדריכות ובמגשריםבגם ניתן להיעזר , במידת הצורך נוכל לסייע בתרגום מסמכים .7

 -לשימושכם קישורים מספר להלן  .8

 האגף לקליטת תלמידים עולים – אתר אגף לקליטת עולים

 עיתון בעברית קלה לעולים חדשים – חדשון בעברית קלה

 ד'( 45ניתן להזמין תלמידים למפגש סינכרוני)עד  -  למידה מקוונת - ZOOM  תכנת

 משדרים לקידום השיח הדבור – בואו נתערב

8:00-משדרים לילדים כולל פעילויות שהילדים יוכלו להשתתף בהן )משעה - 23ערוץ  -כאן חינוכית

 ניתן להוריד גם אפליקציה לנייד -(14:00

 תרגול שטף קריאה/ מט"ח -שטף הקריאה

 רמת מתחילים -הדס נוסינוביץ לעולים חדשים 

 האגף לחינוך מבוגרים

 

 תודה רבה ובהצלחה לכולנו, 

 רחגית בן זוה

 מחוז מרכז – קליטת תלמידים עולים

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Pages/hp.aspx
https://hadshon.edu.gov.il/
https://zoom.us/download
https://www.youtube.com/watch?v=OrTRO3Yiixg&list=PL51YAgTlfPj4B7NIADbgFar5H6psp8jvh&index=1
https://www.youtube.com/user/23tv
https://shetef.cet.ac.il/ActivitiesMenu.aspx
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/shazarch/sites/homepage/hadas/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AdultEducation/HanchalatLashon/Exams/marahamibhanimlesyomaolpan.htm

