
תכנון הארגון הבית ספרי לשגרת למידמרחוק



מיקוד המטרות החשובות

ערוצי  

הלמידה

מה  

?ללמד

ארגון 

וסדירויות

צוות

ארגון 

המערכת

עקרונות

פדגוגיים

וסוגי

פעילויות

:הערכה

?מה ואיך

מעורבות

כל 

התלמידים

שותפות

וקשר

עם ההורים

בשגרת למידמרחוקממדי השיקולים לתכנון הבית ספרי 



ביותרהחשובות במטרותהתמקדות

,  טיפוח יכולות

נטיות והרגלים  

של לומד  

.עצמאי

התמקדות ברכישת  

ידע ומיומנויות  

בהתאם לתוכנית  

הלימודים במקצועות  

.הליבה

שמירה על  

תחושת  , קשר

שייכות ותמיכה  

.רגשית



מיפויים של עת הדעת  

במקצועות הליבה 

ליצירת קבוצות עבודה 

והוראה דיפרנציאליות

"עת הדעת"מיפויים ב

בניית תמהיל ויצירת  

י  "ע–בנק של מקורות 

נציגים של )צוות ייעודי 

תחומי הליבה ותחומים  

(נוספים

תמהיל מקורות

אילו מקצועות באילו –מקצועות הליבה 4•

ובלבד  , לרכזות/אוטונומיה למורות-שכבות 

שכל הכיתות בשכבה לומדות את אותם  

ניתן להקצות קורסים ממכון דוידסון  . תכנים

.למשל, כהוראת מקצוע המדעים

–למידת תחום עניין , קריאה, אמנות, ג"חנ•

–ומעלה ' כיתות ו)ילדים מלמדים ילדים 

(404020קורס 

הגדרת הנושאים

(החלטה על תכני הלימוד)? מה ללמד



'ה-למידה בימים א

ממפה את התלמידים  : בעזרת מקצועיות, מחנכת

תחומי ליבה , מהפן של מסוגלות ללמידה אישית

.ותחומי חקר אישי

שיעור כיתתי אחד ביום ולפחות שיעור פרטני  -בליבה

;  (מוסיקה/אמנות/ג"חנ)שיעור גוף ונפש ; אחד ביום

(.חקר אישי)למידת תחום עניין ; קריאה יומית

.לשיקול דעת המורה–אורך היחידה 

הצגת תוצר המעיד על התקדמות יומית 

הצגת תוצר סופי בתערוכה  . ושבועית

.וירטואלית

פעילותוסוגיעקרונות פדגוגיים 

(תחום עניין)חקר אישי 

יחידת הקנייה

מערכת יומית

מיפוי התלמידים

שבוע  

-הוראה

למידה



(כלים טכנולוגיים)ערוצי למידה 

classroom גוגל

הדרכות למתחילים

הדרכות למתקדמים

"פרטני"

סינכרונית-כלי מרכזי ללמידה א

ZOOM – זום

הדרכות למתחילים

הדרכות למתקדמים

"פרטני"

כלי מרכזי  ללמידה סינכרונית



?מה ואיך–הערכה 

:מקצועות ליבה

ללא ציונים–' הערכה בתעודה של ז•

בבדיקה מול העירייה–' הערכה בתעודה של ח•

(כמות משימות שבוצעו מתוך משימות שהוקצו)מעקב אחרי ביצועים בעת הדעת •

רכזת פדגוגית/ס"למורה מקצועית ולמנהלת ביה, למחנכת–מעקב אחר ביצועי התלמידים 

classroomגוגל 



ארגון וסדירויות  

צוות

ישיבת מכלול שבועית

:חלוקת הצוות

פיתוח פעילויות•

טקסים•

דגשים לעבודת•

חקר

ישיבת צוות מקצועי  

שבועית

למידה אחידה 

ה-בימים א :פיתוח מקצועי

למידמרחוק  •

(יהודה)

בניית קורסים  •

(מיכל זק)

מנגנון שיתוף  •

פעילויות/שיעורים/רעיונות

כל מורה מעלה שיעור  •

מקוון לדרייב השיתופי

https://forms.gle/snRH

AmbwCVu1YW1v7

https://forms.gle/snRHAmbwCVu1YW1v7


ארגון מערכת השעות



עם ההוריםשותפות וקשר 

מכתב מהמנהלת לקראת חזרה  

ללמידמרחוק להבהרת הציפייה  

בנוגע  ( והוריהם)מהתלמידים 

,  תחומי עניין, ליבה)ללמידה 

(יוזמה בקהילה/התנדבות
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