16/4/2020
לכל התלמידים וההורים שלום.
מקווה שחג הפסח עבר על כולכם בטוב ,ביום א'  ,19/4/2020מיד בתום חופשת פסח ,נשוב ללימודים
מקוונים .בזמן שחלף מאז התחלנו את הלמידה המקוונת בבית הספר ,למדנו הרבה על למידה
מקוונת והבנו לעומק את יתרונותיה וחסרונותיה .חשוב לציין ,שבהשוואה לבי"ס אחרים צוות "עמקים
תבור" נערך במהירות יוצאת דופן לשינוי כאשר רוב מוחלט מקרב המורים נרתם במרץ למשימה
משמעותית זו .כרגע לא ברור לנו מתי נחזור ללמידה "רגילה" בבית הספר וכאשר נחזור ,באיזו
מתכונת יעשה הדבר .בכל מקרה אנו מעריכים שגם כאשר נחזור ללמידה בבי"ס ,הלמידה המקוונת
תישאר מרכיב חשוב בתכנית הלימודים לפחות עד סוף שנה"ל הנוכחית .ללמידה המקוונת שתי מטרות
עיקריות:
הראשונה לשמר ולחזק במסגרת התנאים הקיימים את הקשר בין המורה/מחנך לתלמיד/ה והשנייה היא
לשמור על רצף לימודי סדיר ותקין בכל הכיתות ובכל הגילאים .בשל כך ,ראינו לנכון להביא
לידיעתכם מספר קווים מנחים להמשך הלמידה המקוונת בתקופה הנוכחית:
קווים מנחים להמשך הלמידה המקוונת
א .מטבע הדברים ,בשעה מורכבת זו ,עלולים להתעורר קשיים שונים בתחום הרגשי ,החברתי
והלימודי ,ולכן הנחנו את המחנכים והמורים לגלות רגישות מרבית .כמו כן במידה והם
מזהים קשיים מסוגים שונים לטפל בקשיים אלו בסיוע מחנכי הכיתות ,היועצות ,רכזי
השכבות ומנהלות החטיבה .בהזדמנות זו אני פונה אליכם ,תלמידים והורים ,לפנות אלינו
ולשתף את הצוות החינוכי בכל קושי ,בעיה ו/או התלבטות ואנו נסייע כמיטב יכולתנו.
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הציונים הניתנים במסגרת הלמידה המקוונת בכל הכיתות יחשבו כציונים רגילים והם יהוו
מרכיב משמעותי בתעודות סוף השנה .בשכבות י"א +י"ב הציונים יהוו בסיס לציוני
בגרות/מגן ,בכיתות י' לציוני ה 30% -ובכיתות ט' ישמשו הציונים לצורך השיבוץ למגמות
וההקבצות במתמטיקה ואנגלית.
במערכת השעות שיקבלו התלמידים נשלב בין שיעורים סינכרוניים (שיתקיימו באמצעות זום
או כיתה מקוונת במשו"ב) למטלות ,אותן יכולים התלמידים לבצע בזמן הפנוי עד למועד
ההגשה שיוגדר על ידי המורה.
במפגשים סינכרוניים (ב"זום" ,במשו"ב או בכל אמצעי אחר) ,יהיו התלמידים עם מצלמות
פתוחות.
אנו נבצע רישום נוכחות במשו"ב  ,הנוכחות בשיעור סינכרוני תירשם במהלך השיעור ,בשיעור
א -סינכרוני הנוכחות תהיה ע"פ ביצוע המטלות שאותן יבצעו התלמידים בזמנם החופשי ויגישו
במועד שנקבע ע"י המורה.
הנחנו את המורים בכל הכיתות לתת משוב לתלמידים על מטלות שהוגשו ויוגשו במהלך
הלמידה המקוונת.
מורות מרכז הלמידה ימשיכו להעניק סיוע לתלמידי מרכז למידה בהתאם לקבוצות הלימוד.
בנוסף יעניקו סיוע לתלמידים נוספים בחט"ב הזקוקים לכך .הסיוע הנוסף יעשה בתיאום מראש
עם מורות המרכז ,עפ"י רשימה שתתפרסם.

ח .בכל הכיתות נמשיך לקיים "בוקר טוב מחנך" – פגישה יומית קבועה קצרה של המחנך או
מורה מלווה בשעה שתקבע מראש עם הכיתה ,שעת ה"בוקר טוב" תקבע לשעות הבקר.
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בשבועיים הקרובים תציין מדינת ישראל את יום הזיכרון לשואה ולגבורה ואת היום הזיכרון לחללי צה"ל.
אנו מודעים לכך כי יש לנו תפקיד חשוב בחינוך לשימור הזיכרון ,ובהנחלת ערכים ,ולכן על אף
המורכבות של התקופה והאתגרים שהיא מזמנת לנו ,החלטנו על ציון הימים בדרך מקוונת:
א .יום הזיכרון לשואה ולגבורה תש"ף
יתקיים בשבוע שלאחר חופשת הפסח ביום שלישי  21.4.20אנו נערכים לקיימו באופן מכובד וראוי
למרות התנאים המאתגרים הניצבים בפנינו.
ביום זה יקיים כל מחנך שיעור מקוון עם כיתתו וצפייה משותפת בטקס אותו מכינים תלמידי י"ב ,אנו
מבקשים מכם להנחות את ילדיכם להגיע לשיעור המקוון בחולצה לבנה ולהתנהג בכבוד הראוי ליום זה:
להשתיק טלפונים ,להתפנות מעיסוקים אחרים ,להיות קשובים ,לעמוד באופן מכבד בזמן הצפירה .טקס
יום השואה תש"ף יצולם וישלח כקובץ סרטון לכל מורה ומחנך .כל מחנך יקרין הטקס לתלמידיו
ויקיים צפייה משותפת דרך הזום .בטקס השנה יספרו תלמידי י"ב על הזווית האישית שלהם לגבי הנרטיב
של שואת יהודי אירופה בעקבות המסע לפולין – .מהלך הטקס ילווה בקטעים מצולמים ומוקלטים שהכינו
התלמידים .בהמשך גם נעלה את סרטון הטקס באתר בית הספר ובאתר המועצה.
ב' .יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה:
הטקס יתקיים ביום שלישי  28.4ואנו מקדישים לו חשיבות רבה למרות התנאים השונים.
במרכז הטקס ,טקס מצולם אותו מכינים תלמידי שכבת י"א יוקרן לכל תלמידי בית הספר וישלח גם
למשפחות הנופלים .כל מחנך יקיים מפגש זום מסודר לצפייה בטקס ומיד לאחר מכן ימשיך לשיעור חינוך
בנושא המוקדש לסיפורים של נופלים ,מורשת קרב ולנושא הכללי של יום הזיכרון לחללי צה"ל .כמו
ביום השואה גם ביום זה אנו מבקשים להשתתף בשיעור המקוון בחולצה לבנה ולחלוק ליום זה את
הכבוד הראוי לו :להשתיק טלפונים ,להתפנות מעיסוקים אחרים ,ולהיות קשובים .ביום הזיכרון לא
תתקיים מערכת לימודים מקוונת
בשם הנהלת "עמקים תבור"
דודו גורן
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