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 6/9המתחיל ב ערכות לשבוע הלימודים יהשבוע טוב! דף 

כָֻּלם ַמְתִחיִלים" ת ַהִשיר ְבאֹוָתן ַהִמִלים,   ׁשּוב ַנְתִחיל ֵמָחָדׁש, ׁשֶׁ  ְנַנֵגן אֶׁ

ֵאיָנן ִמְתַעְיפֹות, ְלעֹוָלם,  ל ַהָים ַהָגדֹול   ַהָשִבים ְבִלי ֲחֹדל   ַכַגִליםׁשֶׁ ל חֹולֹות ַהחֹוִפים ַהְתלּוִלים...      אֶׁ  נתן יונתן"  אֶׁ

התחלנו יחד את שנת הלימודים תשפ"א. שנה אחרת... שנה של התחלות חדשות , שנה של בהתרגשות גדולה 

שנה הדורשת חשיבה אחרת,  יצירתיות והרבה הרבה ולצד זה שנה של הזדמנויות חדשות, מגבלות וחששות...

  סבלנות וגמישות . 

באגרת אשתדל לומר בכל סופ"ש אשלח אליכם אגרת "שבוע טוב!" שמטרתה היערכות לשבוע הלימודים הקרוב. 

תודה לכל העושים במלאכה...וברכה לחוגגים שמחה, מידע על אירועי ותכניות השבוע ומעט מההתבוננות שלי על 

מבקשת להקפיד לקרוא את האגרת ולהיערך לשבוע הלימודים בהתאם לנקודות ע שחלף והשבוע הבא. השבו

ולדגשים . האגרת תסייע לכולנו לעבוד בסנכרון מלא לאורך השבוע ולקיים שגרות חיים בית ספריות מיטביות. 

ו מעת לעת נהלים שיש יודגשהאגרת הראשונה ארוכה ומעט עמוסה ומכילה מידע ונהלים שיהפכו לשגרה. בהמשך 

 לרענן את ההתייחסות לגביהם בלבד. 

. שנה של מצויינת שנה של חברות טובה ובריאות  שנה של עשייה פורייה, שותפות ועבודת צוות,לכולנו מאחלת  

 "שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה בשיר..."    מיצוי יכולות , הגשמת יעדים וחלומות .

  , ורד פישרם שלכ

 

 תודה על כל מה שנתת...

 רונית על קבלת הפנים והסיוע הרב בהיערכות לשנת הלימודים על היבטיה  השונים. תודה ל •

תודה לפרח , מחנכות א' המקסימות , לגלי, איריס ולילך על קבלת הפנים הרגועה והנעימה של ילדי  •

 כיתות א' בבוקר שלפני פתיחת שנת הלימודים.

 שנת לימודים בצורה מקסימה ורגועה .ולכל הצוות שסייע בפתיחת בוקר  , ליובלתודה רבה ללילך •

תודה לקרן על התמיכה המקצועית בהיערכות של כל הנדרש בהיבטי התקשוב עם הפנים לשנת  •

 לימודים דיגיטלית .

לצורך התנהלות מיטבית ובטוחה בבית  -תודה לאירה על הכנת לוחות תורנויות / מגרשים ועוד •

 הספר. 

 אב הבית מאיר ולתמי המזכירה על הכנת בית הספר לקראת פתיחת השנה .לתודה  •

תודה לכל הצוות החינוכי, כל אחד בתפקידו ואחריותו המקצועית על היערכות ופתיחת שנת לימודים  •

ים החמה שלי ושל כל באי בית הספר. מרגש היה להכיר אתכם . מקווה נבצורה כה  טובה וקבלת הפ

 להכיר יותר מקרוב . 

 ! לכולם יישר כוחתודה ו

 ועוד... / נהלים  הודעות

. כל מורה תחכה לתלמידי הכיתה בתחילת  השעור הראשון בכיתה  7:50בשעה  בוקר יום הלימודים יחל •

יקבלו את התלמידים כפי שעשו השבוע בשער מחנכות א'  "בוקר טוב ומה נשמע?"לקבלת פנים אישית של 

בית הספר בשעה זו ויכניסו אותם בצורה מדורגת לכיתה. כל שאר הצוות יחד עימי מוזמן לעמוד בשער בית 

זמן  קבלת התלמידים לאורך ובדיקת הגעתם עם אישור בריאות מונף.  בחיוך  הספר ולסייע בקבלת הילדים
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ויהיה במקום שעת שהות . במערכת נציין את השהות המהווה זמן השבוע מידי בוקר  יחושב כשעור אחד 

 קבלת  תלמידי בית הספר. כשבועיים לאחר החגים נבחן אפקטיביות של מהלך זה . 

. ותי בכתב לגבי כל היעדרות הקשורה בקורונה. וליידע א מיד עם תחילתו של השעור יש לבדוק נוכחות •

קדו בכלל מתנה אחד הנהוג בבית הספר ושוחחו על יישומו בכיתה. כך תתמ –מידי יום  –במהלך הבוקר 

מהלך היום בהתאם למערכת. הפסקות : שכבת א' לפי  בהדרגה יכירו התלמידים את כל כללי המתנה. 

שאר הכיתות לפי לוח הצלצולים. בשעה בה רשום הפסקת אוכל נוספת אפשרו  –התכנית שקבעו המחנכות 

יזומה נוספת. בהמשך נסדיר עניין זה בצורה מובנית. מאחר ואין יוח"א אין צורך לתלמידים לצאת להפסקה 

את תלווה מורת השעור האחרון של שכבת א  12:50בסיום יום בשעה בהפסקת אוכל רשמית נוספת. 

בדיוק.  13:00שאר התלמידים סיום יום בשעה התלמידים לשער לפיזור מסודר למלווים ולמסגרות ההמשך. 

. אין לעזוב את 13:05רך אנא המתינו מעט וודאו עלייה להסעה . ההסעה אמורה להגיע בשעה במידת הצו

נא שימו לב  –בית הספר לפני שכל תלמידי הכיתה איתה סיימתם עזבו את אזור בית הספר. תורניות הסעה 

)אפשר  לאחר שההסעות עזבו את בית הספר אנא ידעו אותי מידי יום אם הכל כשורהלהגיע בזמן לתחנה. 

 רוע חריג יש ליידע. יבווטס אפ(. כל א

 מקובל ביציאה להפסקה וחזרה . נוהל המזומנות להמשיך את הבהפסקות הכיתות נסגרות .  •

 את הנכנס בצורה יפה ומכבדת .  התלמידים יברכו –בכניסה של מבקר לכיתה  •

בהיעדרות  אנא הקפידו לצאת בזמן לתורנות. –מצרפת את הלוח העדכני שהכינה לנו אירה  -מורות תורניות •

 המורה נא לוודא שיש החלפה גם לתורנות . 

אבקש לצאת במהרה לכיתה הבאה . לא להתעכב בבקשה . הקפידו  -עם השמע הצלצול -םבין שעורי רמעב •

 לסיים שעור בזמן ולהשאיר כיתה אסופה ומסודרת לפני עזיבתכן. 

נקובה במערכת האבקש לאפשר לכל הכיתות לצאת לשתי הפסקות. האחת בשעה  -קה שנייה לכיתהפסה •

 דק'(.  10)  12:00והשנייה סמוך ל 

הינה חולצה עם סמל בית הספר אנא הקפידו , שכל תלמידי הכיתה יגיעו בתלבושת. נעלי תלבושת אחידה  •

 ספורט או סנדלים סגורות )לא כפכפים(.

המכשיר יהיה סגור לאורך כל שעות הלימוד בבית הספר. במידת  –מותר להגיע עם מכשיר חכם  -ניידים •

 ע"י מורה בלבד לכל צורך ועניין. הצורך יצירת קשר עם ההורים תעשה 

יציאה למרחב משותף עם מסיכה .  כללי היגיינה ובריאות יוזכרו בכיתה בכל בוקר וישמרו לאורך היום. •

כניסה לכיתה עם אישור חתום . הקפדה על היגיינה בשולחן , בסביבה, נטילת ידיים ושימוש באלכוג'ל 

 בשוטף. המנעות מכל מוצר המיכל אגוזים ובוטנים בכל הכיתות.  

תר כדור בחצר מו מותר שימוש במשחקים ואביזרים תוך שמירה של שימוש רק בקרב בקפסולה / כיתה . •

 ספוג לקבוצה הלומדת יחד. 

הוגדרו ע"י אירה בפריסה שהכינה עבורנו . אנא הראו לילדים בכל שכבה את אזורי  ההפסקה מתחמי •

המשחק המוגדרים עבורם. התברכנו בשטחים מקסימים למשחק ואוורור. מוזמנים לעודד את כולם לשהות 

 מידה בסביבת בית הספר. בהפסקה במרחבים הפתוחים ומעת לעת לצאת עם הילדים לל

תלמידי שכבת א' יצאו עם אירה בתיאום עם המחנכות בתחילת השבוע להכרות עם המרחב  -תרגילי בטחון •

  המוגן של כיתתם. בהמשך יפורטו מועדי תרגילי ביטחון. 

הצוות אנא הקפידו לצרפו  "יבכל מסמך / דף פעילות שנוצר ע  -מעתה לוגו מכתבים נמצא בראש האגרת.   •

 שם בית הספר.צד ציין זאת בהמשך לנבתחילת כל מסמך . בהמשך נגדיר יחד את ייחודיות בית הספר ו

 אנא רשמו את הפרטים והשלימו את החסר.  -תמת צוושי. ר1 טבלאות שונות משתפות 3מצרפת לכן  •

רשימת היערכות   3כל אחד ישבץ עצמו במועד הנוח לו.  –שיחה אישית  –לוח פגישות להכרות . רשימת 2

בעיות של מזגן/ ציוד / תקשוב וכו שיש לסדר לפתיחה מיטבית של השנה. אנא מהרו  –לשנה הקרובה 

 להכנס לכולן ולמלא את הנדרש.
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כל מחנכת אחראית להפעלת כיתתה. ת לפעילויות בכיתה. חדאשמח ליוזמות מיו –לראש השנה פעילות  •

בודקת רעיונות ואפשרויות לפעילות מיוחדת עם מפעיל חיצוני... בוועדי הכיתה . כבר היערכו לכך.  העזרו

 אעדכן בהמשך. 

לקראת חגי תשרי.  –היעזרו בלילך ובמורי המוסיקה  –מצולם  –אנא היערכו לטקס קצר  – 2+ ד' 1מחנכות ד'

הטקס המצולם לכל הכיתות . חישבו על  צלמו  את התלמידים מברכים /קוראים שיר , שרים ואנו נעביר את

 יוזמה קצרה בה ניתן לשתף את כלל ילדי בית הספר. 

מקצועיות וראויות לפתיחת שנת הלימודים. אנא יידעו אותי אם  אסיפות הוריםתודה לכל המחנכות על הכנת  •

 יש כיתה שעדיין לא ערכה אסיפת הורים. 

עד כמה שניתן לדעת מראש תפרסם רונית בתחילת כל שבוע . אנא גלו הבנה -שינויי מערכת למהלך השבוע  •

 והושיטו עזרה האחת למען השניה. רק כך נוכל לעבור את הימים המאתגרים לכשיבואו....

אישורי תשלום הורים נא ליידע את תמי  90%. כל מחנכת שאספה כ חלוקת ספרי לימוד החל מהשבוע  •

לקבוע עימה את מועד ומיקום חלוקת ספרי הלימוד. הכינו יחד עם תמי רשימת תלמידי הכיתה בראשה ו

שמות הספרים המחולקים. החתימו כל תלמיד על קבלת הספרים. העתק של הרשימה ישמר אצלכם והעתק 

 לתמי. 

 . 13:00-15:00מפגשי צוות / ישיבות / השתלמות מוסדית כל יום ג' בשעה  •

 ישלח במייל בצורה מסודרת ע"י המחנכת .  –במייל להערכות שבועית לכל ההורים  מכתב שבועי •

 הסבר לכך בישיבה הקרובה .  .מייל חודשי ע"י מורה מקצועי להורי הכיתה  •

 מזכירה:

ולשמור במגירה מסודרת/ סלסלה . לכל שבוע שקית קלסר ועליה לאסוף מידי בוקר הצהרות בריאות קורונה  •
 טווח התאריכים )תמנו תורנים לכך( 

דק'  5תלמידים שיהיו תורנים להודיע במזכירות לאחר  2מנו בבקשה  -בכל כיתה במסגרת תפקיד לכל תלמיד •
ירות ונדע במהרה מהצלצול אם מורה לא הגיעה לכיתה והכיתה לבד. אנו בהקדם נשאיר קלסר מערכות במזכ

 כיצד לסייע. 

 בסיום יום לסגירת כל הנדרש בחשמל כולל מקרן / מחשב / מזגן. עוד במסגרת תורנויות אנא מלאו תורן  •

מזכירה שכל הערה של הצהרות בריאות רגילות  יש לסיים לאסוף ולהכין רשימה מרכזת של ההצהרות.  •
 הורה על הטופס דורשת מסמך רפואי מסודר. 

 . ד מחופשת מחלה ממושכת או בידוד )גם אם לא חלה בקורונה( באישור רופא משפחהחזרת תלמי •
 

 

 תאריכים לעדכון ביומן:

o  8/9 שלישי הקרובביום מפגש בשתי קפסולות : 
 ו' והמורות המקצועיות הנילוות לשכבות אלו.-מחנכות ג' 13:00-14:00בשעה 
 מחנכות א' ב' והמורות המקצועיות של השכבות.  14:00-15:00בשעה 

 ובמקביל ישיבות צוות . אנא נצלו את הזמן ביעילות. 
 מטרת המפגש ללמוד יחד -והתארגנו לשנת הלימודים –אנחנו עדיין בזמן היערכות 

 את מגוון הצרכים והנהלים לשגרות למידה מיטביות . 
o 11:30בשעה  10/9חמישי יתקיים ביום  לשכבת א' ולכלל בית הספר םתרגיל כניסה למרחבים מוגני  .

 בישיבה אירה תסביר את כל הנדרש לקראת התרגיל. 
o  8:30בשעה  22/9יום שלישי תרגיל יציאה למרחב הפתוח בזמן רעידת אדמה 

 ן נבדק בימים אלה. חולצה לבנה . פעילויות בכיתות. תיתכן פעילות נוספת... העניי. 17/9בוקר פעילות לראש השנה 

o 13:00-15:00בשעה  15/9/20 הרמת כוסית לראש השנה לכל הצוות בשתי קפסולות 
 בחדר המורים 11:00בשעה  16/9 הרמת כוסית לראש השנה לתומכות ההוראה
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o  'מחנכות אנא שלחו לי , לאיריס ולרונית קישור . 20:00החל משעה  6/9אסיפת הורים שכבת ב' ביום א
 כניסה . 

o  'מחנכות אנא שלחו לי , לאיריס ולרונית קישור כניסה.  20:00החל משעה  9/9אסיפת הורים ה' ו . 
 עדכנו אותנו בשעת התחלת אסיפה של כל כיתה. 

 תשפ"א תדגשים של משרד החינוך בשנ

 מיפויים לאחר החגים בתחומי ליבה צמצום פערים , שיפור הישגים וקידום אקלים מיטבי . •

שותפות ואחדות "שילווה את מערכת החינוך בשנת הלימודים תשפ"א יעמוד בסימן  –הנושא השנתי  •

 במערכת החינוך בשגרת קורונה" 

 ריכוך המעבר מהגן לביה"ס.  א' תחילה: •

 במהלך השבועות הראשונים ייתכנו שינויים רבים.  –מערכות  •

מתבקשות לפרסם מידי יום לקבוצה שבבית מערכת למידה מרחוק מפורטת ומסודרת עם  מחנכות ה' ו' •

 קישורים חומרים ודגשים. 

 תפקיד המורה התורן:

: באחריות בהקשר לשמירה על בטיחות התלמידיםמתוך חוזר מנכ"ל האחרון שפורסם: דגשים מתוך  •

 המורה התורן שלנו:

התלמידים ולהתערב במידת יכולתו באירוע העלול לגרום לפגיעה על המורה התורן להשגיח על התנהגות  א.

 בתלמידים. כל זאת בהפסקות ובפתיחת הלימודים ובסיומם, בכל מקום שהתלמידים שוהים בו.

 . 07:45על המורה להיות נוכח בעת פתיחת שערי בית הספר או לכל המאוחר בשעה  ב.

או לממלא מקומו על כל אירוע חריג שהתרחש בזמן על המורה התורן לדווח לרכז הביטחון והבטיחות  ג.

 תורנותו באזור שהופקד עליו  ועל מצב פיזי מסוכן לדעתו.

על המורה התורן לשהות בשטח שהוגדר לו בידי הנהלת המוסד ואף  א.של המורה התורן :   שגרת פעילותו

 לנוע באזור כדי לאתר מקומות שאי אפשר לראותם מנקודת הפיקוח הראשונה.

על המורה התורן להתמקד בפיקוח על התנהגות התלמידים באזור שתחת השגחתו. אסור למורה התורן לעסוק  ב.

בפעילות שעלולה להסיח את דעתו, כמו בדיקת מבחנים, דיבור בטלפון ושיחה אישית עם תלמידים ועם חברים 

 שאינה קשורה באופן ישיר לתפקיד התורנות.

לזהות התנהגויות מסוכנות של תלמידים או התנהגויות העלולות להוביל  על המורה התורן לעשות כל מאמץ ג.

לעימות ולהתערב במידת הצורך ולהזעיק סיוע מבעלי תפקידים נוספים במוסד החינוכי, כגון המנהל, רכז הביטחון 

 והבטיחות, אב הבית, מורים נוספים וכדומה.

שימוש , שימוש מסוכן במתקני חצר, מת נזק לרכוש ולציודגרי,  תוקפנות כלפי חברים דוגמאות להתנהגויות מסוכנות:

משחקים מסוכנים, כגון זריקת אבנים, הרמת חפצים לגובה, כניסה למקומות סגורים , בנשק קר, כגון אולרים וסכינים

 ולאזורים מסוכנים כמו אזורי בנייה ו"מבחני אומץ" כמו רולטת כביש ורכבת.

דוגמה אישית להתנהגות בטוחה במהלך השיעורים, בהפסקות ובשעת ביצוע על המחנך לשמש  -מחנך הכיתה.   3.8

עליו ליידע את הורי התלמיד  עליו לדווח לרכז הבטיחות על אודות מפגעי בטיחות הבולטים לעין.  פעילויות מיוחדות.

עליו לדווח למנהל על מקרה שבו   . על מקרה שבו התנהגות ילדם סיכנה אותו או את האחרים ועל הטיפול במקרה

ילד נפגע בתאונה או על אירוע של "כמעט נפגע" חריג שהתרחש במוסד או במהלך פעילות חוץ מטעם המוסד.עליו 

עליו לנהל שיח עם  ספריות בנושא הבטיחות בהתאם להנחיות של הנהלת בית הספר.-להשתתף בהשתלמויות בית

חות, שבמהלכו נבחנים מצבים מסכנים וההתנהגויות הבטיחותיות שיש הלומדים בהקשרים הנוגעים לביטחון ולבטי

  שלכן , ורד פישרשהכל יהיה לטובה, שבוע טוב!                      .לאמץ במצבים אלה


