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 הורים, מורים ותלמידים יקרים,

 יפה ושונה תהא השנה

ומאז קרו  , לפני כחודשיים החלה שנת הלימודים

למדנו בקפסולות  כ"כ הרבה דברים: בתחילה 

ורק חלק מהזמן הגענו   ,(זוכרים? -)כחול וירוק

  ,לודי מהר הוטל סגר על ישרא, לבית הספר

 מבעד לחלון הזום. – ומאז אנו לומדים מרחוק

קשה  . ד עבור כולנווזהו אתגר גדול ומורכב מא

לנו להיות מרוחקים ולתקשר דרך מסכים. ועם  

  נווחובת כול .זו, זה מה שאפשריהזאת, בעת 

את המיטב  פיקולה בתקופה זו להצליחהיא 

 מאתגרת, מוזרה, אחרת ושונה.מתקופה 

ואנו נדרשים  , הוודאות שולטת במרחב-אי

לבקרים את אופן הפעילות   יםלהתאים חדש

 מציאות המשתנה.  בשלנו 

כל שבוע אנו מפרסמים מערכת  בכמעט 

לימודים חדשה ומותאמת להנחיות האחרונות  

על  עמוד על העקרונות ושפורסמו ומשתדלים ל

הערכים החינוכיים החשובים לנו גם במציאות  

 משתנה ושונה זו.

 למידה מרחוק והוראה מרחוק

 

בפרק זמן מאד קצר נדרשנו כולנו להתאים עצמנו  

אחר של  לסוג  –לתקופה חדשה ומאתגרת 

וסוג אחר של קשר   הוראה, סוג אחר של למידה

 מורה, תלמיד ותלמידה.

דומה אינו די מהר הבנו, המורים, ששיעור מקוון 

ואנו מנסים להתחדש באופן   ,תהילשיעור בכ

הלימוד ובשימוש בכלים טכנולוגיים חדשים החל  

בקלאסרום, שימוש במסמכים שיתופיים  ובזום  

ועד שימוש גובר בתוכנות חדשות להוראת  

 במתמטיקה. goolלימוד, כמו  מקצועות

להם ומשאיל לתלמידים הספר מסייע -בית

  מחשבים. משפחות שבהם עלו קשיים שוניםלו

אנו ממשיכים לסייע בפתרון בעיות  כך, -לע-נוסף

 טכניות וטכנולוגיות גם בימים אלו.  

והתקשוב שלנו )יפעת,   המנהלהתודה לצוות 

איילת, ציפי, דנה ושגיא( שקשובים ומסייעים בכל  

 עולה!הבעיה 

 התנהגויות מסוכנות ומסכנות

תלמידות שקשה לנו  של איגות של תלמידים ותים התנהגויות מדלעימי הקורונה והריחוק מביאים איתם 

 לאתר ולזהות בזמן.

כאלה ולסייע  שר התנהגויות טלנעם התלמידים, לשוחח עמם,  צוות בית הספר משתדל להיפגש

   .ןבפתרונ

 בהעברת המידע.מבקשים את תשומת ליבכם ועזרתכם 

 מחשבה.ו, עניין, תהייה כל שאלהבצוותי המחנכים והיועצים עומדים לרשותכם 
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 גישהפגישה, חצי פ

 מבט אחד מהיר

אותנו לחפש דרכים   וימי הסגר הארוכים והחודשים בהם אין שגרת לימודים הביא

  מפתח חוסןהנותנת כוח, למבט הלשיחה עמם ולהיפגש  את התלמידים לפגוש

 יחד גם בשעות קשות אלו.בשת השייכות והלחיזוק תחוו

 מרחק ומסיכה. –תוך הקפדה על כללי הריחוק החברתי  נעשה לוהכ

 נפגשנו בחצרות ובפארקים, על הדשא ובחוף הים, בפרגולה ותחת עץ רענן.

 הבאנו מצלמות וציוד ליצירה, מקראה, ולפעמים גם כיבוד.

ואנו מקווים כי נוכל להיפגש בהקדם בצורה   ,כל הפגישות היו משמחות ומחזקות

 מסודרת בבית הספר.

 

 

 

 למידה מרחוק -סקר תלמידים

לפני כחודש ערכנו סקר מקיף בקרב התלמידים על החוויות והתובנות שלהם 

 מהלמידה מרחוק .  

התלמידים השתתפו בסקר ונתנו לנו נקודת מבט חשובה על הלמידה  80% -כ

 מרחוק.  

אפשרות להתייחס בעת מילוי  המעבר לנתונים הסטטיסטיים, ניתנה לתלמידים 

רבים כתבו   יםותלמיד ותתלמיד. ופשית לנושאים ולשאלות שעלוהסקר בצורה ח

ההתייחסות הרצינית  ד את ואני מעריך מא. דודברים חשובים ומלמדים מא

 והמעמיקה בעת מילוי הסקר.

 יועצת שכבה י'  , שערכה אפרת מזן מצגת עם ניתוח תוצאות הסקרמצורפת 

file:///C:/Users/user/OneDrive%20-%20מנור%20כברי/בית%20ספר-%20פנימי/שאלון%20למידה%20מרחוק%20-%20מצגת%20מסכמת.pdf


 ח   ט  י  ב  ה           ע  ל  י  ו  נ  ה
 25125קיבוץ כברי   ד.נ. אשרת 

 04-9952744פקס.     04-9952745טל. 
www.schooly.co.il/cabri   info@manorcabri.org.il 

 

 בריאים,כמובן, ו , שגרתייםבתקווה לימים שקטים

 ון,אורן דרמ                                                                                   
 מנהל בית הספר

  י"א –הפקה משותפת 

היא לקיים בשנת הי"א  ו ספרנו,-לה בבית שהתפתחהעתיקת יומין מסורת זו 

הפקה משותפת של המגמות השונות ולאפשר לתלמידים להתנסות בעבודה  

הם   האותשמשותפת עם חברים במרחב בו משולבות אומנויות נוספות מהמגמה 

 לומדים.

בשל המגבלות   שכזוהפקה בשנה מורכבת זו נדמה שזה יהיה בלתי אפשרי לקיים 

 .  מאוד המוגבלות על הלמידה בבית הספר ואפשרויות המפגש

חדש   ,הקשיים קיבלנו החלטה לעשות כל מאמץ ולנסות לעשות משהו אחר אף-על

וירטואלית ומותאמת לתקופה   –לעשות הפקה משותפת אחרת  -וגם אולי יומרני

 בתכנים הנלמדים.ובאפשרויות  ,באמצעים

ד בכוחם של התלמידים המעולים שלנו להיענות לאתגר הענק  ואני מאמין מא

ואני סומך את ידי על הצוותים שלנו שיובילו, ביחד ולחוד, את   ,שהוצב בפניהם

 ההפקה.  

 מחזיק אצבעות ובטוח שנצליח כולנו יחד לחצות את האתגרים שלפנינו.

 

 'קפה זומי'  

אנחנו פותחים בית קפה וירטואלי ומזמינים אתכם, הורים,   – חדש חדש חדש

 מורים ותלמידים יקרים להיפגש עמנו לשיחה פתוחה על ענייני השעה.  

 הכינו קפה ובואו לדבר..

  20.00בשעה  22.11.2020יום ראשון  –שכבה י'

   20.00בשעה  18.11.2020יום רביעי  –שכבה י"א 

   20.00בשעה  24.11.2020יום שלישי  –שכבה י"ב 

 
 קישור לבית הקפה ולמפגש

 

https://us04web.zoom.us/j/6187771303?pwd=UDlQWFZwY2x5RE9ZNGwreitVa3Bjdz09

