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 ,ם ואנשי צוות יקריםמפקחים, מנהלים, מורי

 

, למידה מרחוקועברה למתכונת של  רחותיהלאחר תקופה של שבועיים, בה מערכת החינוך שינתה את או

 .מעומק ליבי , צוותי החינוך,אני מבקשת לעצור רגע ולהודות לכם

היבטים בליווי קרוב ואישי של תלמידי החינוך היסודי בלוקחים  האחריות שאתםעל אני מודה לכן ולכם, 

לתלמידים,  גרהיועבודתכם המאומצת, ביצירת ש התגייסותכםתודה על  ם.גשיים, חברתיים ולימודייר

  .גרתייכך לא ש-בזמן כל

יומי ותהליכי -אלפי יוזמות, תהליכים ותוצרים ייחודים, פרי עמלכם, לקיום קשר יוםי נרגשת ונפעמת מאנ

עם כלל התלמידים. זו עדות לכך, שאת החינוך היסודי מובילים בתנאים של למידה מרחוק למידה -הוראה

התגייסותכם  בשגרה ואף בחירום., שעושים עבודתם נאמנה ותמקצועיו בעלי שליחות, מחויבותצוותים 

 אינה מובנת מאליה וראויה למלוא ההערכה וההוקרה.   ,זו

 

 :ערוצים במספרבתוך ימים ספורים עברה מערכת החינוך ללמידה מרחוק 

 

  -מערכת שידורים לאומית .1

אולפני שידור,  12(, הופעלו ע"י משרד החינוך בשיתוף מט"ח 15.3כבר מהיום הראשון לסגירת בתי הספר )

מלווים מהרגע הראשון ע"י המפמ"רים ה, יםומור ותמור 300 -כבהם הצטלמו במהלך השבועיים שחלפו  

תחומים: רחב של מאות שיעורים במגוון באולפנים צילמו . המורות והמורים והמדריכים של תחומי הדעת

מגיעים מכל קצות הארץ ומכל המגזרים,  המורות והמורים הפגה.פעילויות , העשרה והלימודמקצועות 

בסיום הצילומים הם מדווחים על חוויה  עם הרבה אור בעיניים, מוטיבציה גבוהה וכמובן מקצועיות וידע.

  מרגשת ומשמעותית.

, שעות הפעילות הערבית בשפהולשידורים  העברית בשפהלאומית שידורים מידי יום מתפרסמת מערכת 

  16:00ועד  8:00 -הן מ

 מערכת השידורים הלאומית מאפשרת:

 מעולים  הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט הטכנולוגישיעורים בחר מ ●

  מחשב, בסלולרי ובערוצי הטלוויזיהב יעוריםהשזמינות  ●

 ומאפשר צפייה חוזרת ההוראה מאפשר למורה לתכנן את( VOD)מאגר שידורים מוקלטים  ●

 ומגוונותליישום פרקטיקות הוראה איכותיות מודלים  ●

 

מתוך שאיפה לתת מענה מקסימלי לתלמידים השוהים בבית, מערכת השידורים הלאומית ביסודי תשדר 

מידע על מערכת השידורים בחברה הערבית ,  וככל שיידרש, גם לאחר חופשת הפסח.  7.4.20עד לתאריך 

 תבוא הודעה. 8.4.20 -לגבי ה

פעילות העשרתית בדומה לקייטנה, באופן ימי ג'  -לתלמידי כיתות א'יתקיימו  פסח במהלך חול המועד

 מקוון.

https://covid19-edu.azurewebsites.net/ScheduleHeb.html
https://covid19-edu.azurewebsites.net/ScheduleHeb.html
https://covid19-edu.azurewebsites.net/ScheduleHeb.html
https://covid19-edu.azurewebsites.net/ScheduleArab.html
https://covid19-edu.azurewebsites.net/ScheduleArab.html
https://covid19-edu.azurewebsites.net/ScheduleArab.html
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  –כיתה וירטואלייםמפגשי  .2

ישיר קשר חם ו מפגש וידאו וירטואלי לשיתוף חברתי, לימודי ורגשי בין המורה לתלמידים. לצורך המשך

 הכיתה וקיום שגרת למידה.של צוותי החינוך עם תלמידי 

 

 -תוכן דיגיטלי .3

משחקים סרטונים, מאגר הקלטות אקדמיה ברשת, תרגול וסימולציות,  משימות לימודיות מתוקשבות,

 מודיים, חידונים והפעלות במגוון תחומים.לי

 

  -תיק מורה לתוכניות לימודים .4

למרחב הפדגוגי, לראות את תוכנית הלימודים בכל  מקום, ובכל עת  מכל צוותי המורים יכולים להיכנס

 .בתיק התחומים ולהשתמש בתוכן העשיר הקיים

 

 ולסיום אני רוצה לברך באמצעות השיר:

 ,ָיִמים טֹוִבים ֵמֵאֶלהעֹוד ֵנַדע 

 עֹוד ֵנַדע ָיִמים טֹוִבים ִפי ֶאֶלף

 ָשָרֵשינּו ַיֲעִמיקּו ֶסַלע

מֹו ֲאָרִזים ָבָהר  ...כְּ

 ,ָכל ַהֶדֶרך –ַיַחד 

 ,לֹא ַאֶחֶרת –ַיַחד 

ָיד נֹוִשיט ַלטֹוב  ָיד בְּ

 יחד, מילים: שמרית אור()  ...ֶשעֹוד ָיבֹוא, בֹא ָיבֹוא

 

 

 ימים טובים.ברכת חג פסח שמח, חג אביב ופריחה, בריאות ושולחת לכם 

 .חוגגיםלוחג פסחא שמח  טובהלחברה הערבית ברכת חופשת אביב 

 

 אתי סאסי

 מנהלת אגף א' לחינוך יסודי

 משרד החינוך

 

 


