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 יקריםמנהלים וצוותי חינוך 

 שלום רב.

של מגבלות  כולנו מתנהלים במציאות לא מוכרת -בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ,בימים אלו
מתעצמת כאשר מדובר התקהלות, סגירה חלקית של ענפי המשק. התחושה של חוסר וודאות 

נה חדשה, סביבה לא בתהליך הסתגלות מתמשך למדיבאוכלוסיית העולים החדשים, המצויה 
 ונה ושליטה חלקית בשפה. מוכרת, תרבות ש

ואת בני משפחותיהם  וות אותםלל וחשובאוכלוסיית התלמידים העולים במחוזותינו הינה מגוונת 
 תחושת בטחון.ולתת להם 

חשוב לקבל   -עבור התלמיד העולה  משמעותיות, הן הדמויות המחנכת הכיתה ומורת העולים
אנו ממליצים שבנוסף לקבלת  החלטה משותפת באשר לאופן העברת המידע לעולים ולהוריהם. 

 המידע השוטף ממחנכת הכיתה, יתקיים ערוץ תקשורת ישיר בין מורת העולים והתלמידים.
 לסבב מה נשמע? מקוון בקישור המצ"ב הצעות

להפנות את העולים חשוב שנשלחת לכלל תלמידי ביה''ס.  , גם במערכת השעות היומית 
ילויות בתחומי לפעילויות התואמות את התקדמותם בשפה העברית ולצד זה לשלבם בכלל הפע

 . הדעת השונים, המוצעות לכלל תלמידי הכיתה

 מדריכי תחומי הדעתיש להיות בקשר עם לגבי בגרויות עולים 

 ברשויות.ניתן להיעזר גם במגשרים  בתרגום מסמכים,במידת הצורך נוכל לסייע 
 
 

 

 לחומרי למידה מקוונים  המלצותלהלן ת של מוסדות החינוך ללמידה מרחוק, במסגרת ההיערכו
 תלמידים העולים והתושבים החוזרים:הוראת הל

ו', פתוחים באתר של  ''כותר'' . ניתן להמשיך -לתלמידי ב' ספרי הלימוד  ''הכל חדש'' -
 בו הספר נשאר בכיתה.לעבוד בהם מהבית, בהנחיית מורת העולים במקרה 

 

לתלמידי חטה''ב, הינם מקוונים ומתאפשרת המשך  העברית''  ספרי הלימוד  ''בשביל -
 למידה ופעילות מהבית, בהנחיית מורת העולים.

 

ניתן   ,התמודדות עם חששות –נגיף הקורונה כותרת ב באתר האגף קליטת תלמידים עולים -
הצעות נוספות לאתרים, המאפשרים למידה מרחוק . עליכם להפעיל שיקול דעת למצוא 

 .בבחירת החומרים והתאמתם לרמת התלמיד
חומרי מכתבים להורי העולים, מתורגמים לשפות שונות, סרטונים וקישורים לנוסף באתר ב

 למידה אשר מתעדכנים כל העת.
 

 בכל יום יתפרסמו השיעורים הרלוונטים  – לוח משדרים מקוונים משרד החינוך -
חשוב לתווך לתלמידים העולים בהתאם לרמתם וקצב  יב  . -לכלל התלמידים בכתות א 

 התקדמותם .
 

בתחומי תלמידי החמ"ד ללמידה בשעת חרום כלל הנחיות והחומרים לכל   -חמ"דיגיטלי -
 ים לתלמידים העולים. יהדעת השונים. חשוב לבחור ולהמליץ על השיעורים הרלוונט

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/16KK2wwrfwNaHNuTqYhJC5UyEffoUOtGw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16KK2wwrfwNaHNuTqYhJC5UyEffoUOtGw/view?usp=sharing
http://meyda.education.gov.il/files/olim/madrichimbagrut2019.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/olim/madrichimbagrut2019.pdf
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Pages/hp.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/emergency_situation.aspx
https://pop.education.gov.il/online-learning/online-learning-hebrew/
https://123migdal.wixsite.com/hemedbalev/copy-of-6


 

 

    נטיים לשימושכם:רלוונוספים להלן קישורים 

 עיתון בעברית קלה לעולים חדשים – חדשון בעברית קלה

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

8:00-ו להשתתף בהן )משעה משדרים לילדים כולל פעילויות שהילדים יוכל- 23ערוץ  -כאן חינוכית
14:00) 

 מגוון כלים לשיפור רמת הקריאה -תרגול שטף קריאה/ מט"ח -שטף הקריאה 

לתכניות עבודה, פעילויות למידה, דפי  הצעות –רמת מתחילים -הדס נוסינוביץ לעולים חדשים 
 עבודה, כרזות ומשחקים.

 מי שרוצה להתקדם בקריאה –חגית אמסטרדם פרנקל  -מילה היא רק התחלה

ספרים ע"י התלמידים , ניתן לכתוב בעברית , אנגלית, רוסית לכתיבת פלטפורמה   ענק של ספרים
יש להיכנס ת להשתמש במערכ  על מנת וערבית.

בעזרת סיסמת משרד החינוך שברשותכם,  -  https://school.booksgiant.com/login לקישור 
המערכת תזהה אתכם אוטומטית ותפתח את בית הספר במערכת ותאפשר לשאר הצוות 

 .בכיתה שלו תלמידכל כמו כן היא תזהה את הכיתות ותשבץ  .להשתמש בה מיידיתוהתלמידים 

 

 תר האגףאחומרי למידה נוספים ב

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Hebrew/Pages/Materials.aspx 

 

 
 

 .בריאים ומחוזקיםונצא  משרד הבריאות משיך להישמע להוראותנ

 קשה בלרשותכם בכל שאלה /

 ירדנה מוסאי

 קליטת תלמידים עולים

 חמ"ד מרכז

https://hadshon.edu.gov.il/
https://zoom.us/download
https://www.youtube.com/user/23tv
https://shetef.cet.ac.il/ActivitiesMenu.aspx
https://shetef.cet.ac.il/ActivitiesMenu.aspx
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/shazarch/sites/homepage/hadas/
http://www.hagitfrenkel.org/1-6/1-6
https://www.info.booksgiant.com/
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Hebrew/Pages/Materials.aspx

