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 יםיקר אנשי שפ"י

 

2020אפריל29
 'איירתש"פה

 

 הדוהרתבראשון הרכבת על כולנו כמו עליתם לספטמבר

 'שנת שבמפתיעשנקראת רכבת אותה תש"פ'. הלימודים

קיומן,,חישבהאתדרכהמחדש על ידענו עוצרתלהבתחנותשלא היא חודשמרץ ומאז

חדשולנסועאיתהכלפעםליעדבלתי לעלותלקרון הרגיל, לרדתמהקרון מכריחהאותנו

שלכםמוכר.כברמעטחודשייםאתםמוצאיםאתעצמכםמלוויםאתהצוותואתהתלמידים

בירידותובעליות,בעצירותבלתיצפויותובהתנעהמחדש.

בכלותיהמוכרותוצפויותאתםנאלציםבמקוםנסיעהמתוכננתמראששכלתחנ להתארגן

מבינים לומדיםמחדשאתההנחיותהעדכניות, תחנהותחנהממשמבראשית.מתעשתים,

בודקיםאיתםאיךהםמרגישיםעםהמותרואיפה,מהנדרשמהצוות,מהמותרומהאסור

,ועדשאתםמצליחיםלעבדיחדאתהמצבהחדש,לעכלאותוואוליאפילואסורפוגשאותםה

קצתליהנותמהנופיםשבצדהדרךהחדשה,נשמעלפתעצלילפעמוןומידאחריוכחכוחקול

חדש,בכיווןחדש.בכריזהשאומרשגםהתחנההבאההשתנתהוששובאנונוסעיםליעד

 מחדש עצמכם את המצאתם ותחנה תחנה לווטסאפ,–בכל לזום, פעילויות המצאתם

למדת רחוקים, ילדים על צמודה לשמירה ממרחקים, רגשי לשיח חיים, כישורי םלשיעורי

ועודועוד.למומחיםבלמידהמרחוקובטכנולוגיהםשפה,הפכת

גוהצוותיםהמלווים-הרתעבורתלמידיכיתותאנכוןלהיוםהתחנההבאהשלאותהרכבתדו

הספר בבית הממוקמת שלנו האם" "תחנת היא בתחנה,אותם שמדובר היא האמת אך

.'ארץקצתחדשה'לבעודלמעשההיאמכניסהאותנו,שמתחפשתלתחנההידועה

לתחנהנכתבהמסמךהזהשמטרתולסייעלכםלהתארגןתגיעלאותהרגעלפנישהרכבת

ששבללמדאתכיתותאלק לרשותכםלקטרעיונות–ראתהעבודהעםהצוותהחינוכי ג.

שמבקשות פעילויות לאחריו. וגם הקרוב ראשון יום לפני החינוכיים הצוותים עם לעבודה

יד לתת להמשיך לכם שיעזרו פעילויות להקל. גם כמו המשימה את לעכל להם לסייע

בשעהטובהומוצלחתהםישובולעמיתיםהיקריםשלכםבביתהספרעת

לכיתה.

יורדים אנו אך רכבתמסע על שעלינו חשובשנזכור

על חותמם את הטביעו הקורונה ימי משא. מרכבת

 הספר–כולנו לבית החזרה גם כמבוגרים. ילדים

שוב הזמן זה ימים. מאותם עמוקות מושפעת

לשתףולשוחחעםהמבוגריםועםהילדים,באופן

מתמשךוקובע,עלשהיהועלשיהיה,עלעצמם,

שימהשניצבתלפתחנוואוליגםעלעלהמ

עלנופיםועלדרך.,תחנות

 

 ג(: –לקט פעילויות לעבודה עם הצוות החינוכי לקראת החזרה לבית הספר )כיתות א 

מכתב,שיר.ב אל לבמלטקסט קצר כםאתםיכוליםלחבראםהדברמתאיםלסגנונ .1

הרהור שיאו לצוות,יכתב שמתאים ההקשרבאופן או הנכונה המטאפורה עם

 תש"פ

2020 

 יהיה טוב!  

  

מדינתישראל
משרדהחינוך
המנהלהפדגוגי

 שירותפסיכולוגיייעוצי-אגףבכיר
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לכתובעםעםמנהל/תביה"סוככלהניתןלתאםאתהכתיבהחשובהמקומישלכם.

 המנהל/תבצוותא.
  –ולצוות   כםלהלן מוטיבים שאפשר לכלול באופן אותנטי ומדויק ל

 .הערכהעלהמסירותהמקצועית,עלהנגישות,עלהאכפתיות,עלהדאגה

 .היצרנותוהחריצותהוקרתהיצירתיות,

 .הודיהעלהשותפות,הערבותההדדיתועזרה

  החזרה למורכבות פרידה–אמפתיה מהבית, פרידה בריאותי, חשש

מהילדיםהבוגרים,קושילהיפרדמהשגרהשבנינולעצמנו.

 חוקים,מגבלות,נהליםשישללמד,–אמפתיהלמורכבותהמציאותהחדשה

להקנות,לאכוף,ליישם.

 והבנהלגודלהמשימהשמופקדתבידיהם.אמפתיה

 הבטחהלזמינות,לשותפות,לנוכחות 


לשלוחאותו.אפשרשיר שמתאר את מורכבות החזרה לשגרה הלא רגילה ובחר .2

מפגשמהלךבהשראתובאולשוחחלפניהחזרהאולקראתמפגשצוות,בליוויברכה

אלי שמדברת שורה )לבחור במיוחדהצוות הם / לשתף באילו מעלה הםהרהורים

 הםועוד.(מההשירמספרעלילהזמיןאותםלבחוןהשיר?/
 1חיבורלכוחותוצמיחהממשבר"–"דרךהשיראלעצמנובערכהאפשרלהיעזר
 –יםרעיונותלשיר

 רחלשפירא–השכםהשכםבבוקר

 אילןגולדהירש–מהיקרהמחר

 לאהשבת–חתיכתשמיים

 אביבגפןועידןרייכל–חייםפשוטים

 שלוםחנוך–ניגעאלהחלום

 אהודמנור–עדסוףהקיץ

 יעקברוטבליט–כמהטובשבאתהביתה

 ישיריבו–כתרמלוכה 

 אברהםטל–מחוזקיםלעולם

 יהודהעמיחי–דיוקהכאבוטשטושהאושר 

 

סיפור קצר שמביע הערכה, רגישות, אמפתיה או שמספר את סיפור  ובחר .3

הצוות.התקופה במפגש בהשראתו לשוחח או ברכה בליווי אותו לשלוח אפשר

 )לבחור דמות אלי/ שמדברת בי/ שנגע ציטוט בילבחור מעלה הרהורים אילו

 –יםדוגמהלסיפורבסיפורמזכירלימשהומהסיפורשלי??/מההסיפור


המורה גועש. נהר לאורך תלמידיו עם שטייל מורה על מספרת סינית "אגדה

ותלמידיוהתלבטוהיכןנכוןיהיהלחצותאתהנהרכאשרלפתעראוזקןאחדעומד

וחוצה מסלעלאבן לסלע, מקפץמאבן נכנסלנהר, עלגדתהנחלמולםוכהרףעין

אותובבטחה.

המורהלשלוםושאל חתלחצותאתהנהרכהבקלות,אתהכיצדהצל–ברךאותו

בוודאימכיראותוהיטבמשכברהימים?

אתהנהרהזהאניחוצהלראשונהענההזקןבחיוך,אךאתעצמיאנימכירהיטב."

מקורלאידוע(–)נדלהמהרשת

                                                             
1
מחוזת"אשפ"י,-יהראל,שרונהמרציאנוועדיבכראורל-יוצרותהערכה

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hazara_Lalimudim/Derech_Hashir.pdf
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=383&wrkid=1266
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=294&wrkid=21595
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=1454&wrkid=4445
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=1333&wrkid=38266
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=960&wrkid=2299
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=311&wrkid=2459
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=960&wrkid=1731
http://www.musicroom.co.il/lyrics/%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95/%D7%9B%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9B%D7%94/
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=7335&wrkid=27702
https://i.pinimg.com/originals/a2/5d/b1/a25db1113ff3ab79d3365ac9c13c4eb1.jpg
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 העוגיותשלהחיים 

 איןחיסרוןשלאניתןלהפוךליתרון 

 

מ-בישיבת הצוות זמן לשיתוףו הקדיש .4 ותוך הצוותהתחשבות שישיבות הבנה

להלן.ולהזמיןאתהצוותלשתףבקצרהאחד קצר וממוקדנושא לבחוררצויעמוסות

 -דוגמאותנושאיםלבחירה

 בימיהבידודמשהוטובשלמדתיעלעצמי

 תפילהשאשאעמיבליביביוםהלימודיםהראשון

 דאגהשתבואאיתילביתהספר

 משאלהשישבליביעבורהעמיתיםשלי

 משאלהשישבליביעבורהתלמידיםשלי

 תחושתגאווהשהולכתאיתי 

 מועקהשמלווהאותי 

 הקלהשאניחווה 

 הרווחהכיגדולשלימהתקופההזו 

 לגביהחזרהלביתהספרמהשממשמסקרןאותי 

 



אוסףשאלותאודותהתחלהמחדשבאמצעהשנה.את–מצגת "התחלת האמצע" .5

על יוכללענותעלהשאלותאו שיראהלנכון מי לצוות. חלקן,להחזירהקובץשלחו

 לכםואתםתכינוקובץמרכזעםההתייחסויותשלכולם,אותותשלחולכולם.

6.  

הכינ .7 הסטטוסים מצחיקים קובץכםלו שםמהתקופה אי מראשיתה עוד אחרונה,

אחדשמזכירסטטוסכלאחדלבחורבמרץ.אתהקובץאפשרלשלוחלצוותולבקשמ

 .ושקשורלימיהקורונהאולחזרהלביתהספרלומשהוטובעלעצמואועליקיריו

 

–"יום אחד זה יקרה" .8 השאלה על תשובות שארצה"–סבב הראשון הדבר מה

 "לעשותכשיהיהמותרלחזורלקרבהפיזית?

 

אודותימיעםהצוותכפתיחלשיחמצגת ביטויים עם המילה בית-"כאןזהבית" .9

 הקורונה


אודותימיהקורונהעםהצוותכפתיחלשיחשורות שירמצגתעם-"שורהמשיר" .10



ובולמלא'יצאתי לבית הספר, תכף אשוב'–פתקםלצוותלהכיןלמשפחתוהציע .11

 אתהשורותהבאות:










https://www.nitan-beahava.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%95%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f/%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f/%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.nitan-beahava.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%95%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f/%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f/%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d/
http://www.zooloo.co.il/love/personal/Wise_story_About_difficulty_of_life.asp
http://www.zooloo.co.il/love/personal/Wise_story_About_difficulty_of_life.asp
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/hazara_lalimudim/Mazeget_Lazevet.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/hazara_lalimudim/Mazeget_Lazevet.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Mazeget_Zvatim_Bait.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Shura_Meshir.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Shura_Meshir.pdf
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גםא אך משפחתם לבני כמובן ישלחו הם ותרכזםואתכםלתהפתקים מצגתותבנו את

פתקי'תכףאשוב'שלהצוות.







 

 יצאתי לדרך! –אהובים שלי 
לא בסלון מול ! )בשעות הקרובות אהיה בבית הספר

המחשב, לא במטבח מול המקרר, לא בחדר בשיעור 
  (. בזום ולא בטלפון בישיבת צוות

 . לא אהיה בביתבמילים אחרות )תאמינו או לא( 
שוב במהרה אך עד אז שתדל לתגעגע אליכם ואני אא

 רציתי לבקש מכם:
 _______________________ __________________________________________________________________________אל תשכחו ש____________________

 __________________________ ___________________________________________________________________אל תשכחו את ________________
 _________________________________________________________________________________________________לי שתדעו ש________ חשוב

 ___________________________________________________________________________________________________________________הלוואי ש_____________
 ______________________________________________________________________________________________אין מצב ל_____________________________

 __________________________________________________________________________________________________יהיה נחמד אם_____________
 ______________________________________________________________________________________________ושיהיה ברור ש___________________

 
 !להתראות בית

 ______________________________________________, באהבה
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