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 פתיחה שיעור  – 'רחוק-קרוב'לומדים 

 מה עושים עם התלמידים? -מתניעים את התכנית 

   

 

 

 

 דוגמאות והצעות  מה עושים?  מתי עושים? 

רותמים את התלמידים  כמה ימים לפני השיעור הראשון

 ללמידה:

 

כותבים הודעה מזמינה   .1

בווטסאפ הכיתתי, לשיעור 

 זום הראשון.-ה

 

אם יש תלמידים שמאוד  .2

התרחקו מהכיתה ומכם 

בתקופה האחרונה: 

להתקשר אליהם באופן 

אישי / לכתוב להם הודעה 

דוגמא להודעה שאפשר 

 לשלוח לכל תלמידי הכיתה :

 

 היי חבריה, מה שלומכם? 

מקווה שאתם ובני ביתכם 

מרגישים טוב ועוברים את 

התקופה המאתגרת הזאת ביחד  

  ובחיוך.

 

עבר לא מעט זמן מאז השיעור  

ואני מאוד מתרגשת    האחרון שלנו

   לקראת מפגשנו הקרב ובא
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בנוסף להודעה  -אישית 

 הכיתתית

וכמובן שמצפה לראות את כולכם  

 ביום ____ בשעה ___ . 

אנחנו יוצאים לדרך חדשה,  

  מעניינת ומאתגרת ביחד, יד ביד.

נהיה אחת מהכיתות המובילות את  

תכנית ארצית  הפרויקט החדש של 

לא   -מיוחדת של משרד החינוך 

יחידות   5מוותרים על אף אחד ב 

כולנו   בכיתות י'. שם התכנית

 ב רחוק" . לומדים קרו

ביחד נאמין ונצליח את האתגר 

 יח"ל !  5הגדול של 

 )ניתן להוסיף( 

  זכרו:

"אתגרים הופכים את החיים 

למעניינים,ההצלחה בהם הופכת  

 את החיים למשמעותיים" 

 או

"למרות שאף אחד לא יכול לחזור  

אחורה ולהתחיל מחדש, כל אחד  

יכול להתחיל מרגע זה וליצור סיום 

 חדש לגמרי" 

 

 נתראה 

 

 פתיחת השיעור עם כל הכיתה  

 ZOOMב 

 

נותנים לתלמידים לעלות לשיעור,  

לצחוק, לדבר, להיות מובכים, כל  

מה שעולה...מאפשרים  

 הערה חשובה: 

ע"ג רשימת התלמידים: כותבים  

שקט מאוד,  מי פעיל, מי  -הערות 

מי העיד שקשה לו, שהוא עצוב,  
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ספונטניות. זו פעם ראשונה   דקות ראשונות  10עד 

 שנפגשים כולם מעל המסך... 

 

 

 

 

 

מי  מי נראה שזקוק לתמיכה, 

מוביל, מי יכול לקבץ סביבו  

ולהיות עוזר מורה,הן בכלים 

 טכנולוגים ובכלל... 

 

  

 ו

 תרגיל פתיחה לשיעור

 

 דקות 5

מבקשים מהתלמידים לכתוב על  

 דף /  

איך אני מרגיש  –לצייר אימוג'י 

 היום? 

 

להחזיק את הדף  מבקשים מהם 

כך שכולם יראו   –מול המצלמה 

 את הדף שלהם 

 

   -למורה 

פני שני  -אם הכיתה מחולק על .1

לעבור בין   –"דפי" מסך 

אות את כל  שניהם ולר

 התלמידים. 

יש לצלם את המסך ואז,   .2

אחרי הפגישה, לחזור  

ולבדוק שלא פספסנו אף 

 אחד/ת

 הערה חשובה: 

כדאי לצלם את המסך בשלב הזה  

שתהייה לכם "תמונת מצב"   -

ועל   - בסיום השיעורלחזור אליה 

בסיסה תוכלו ליצור קשר עם  

תלמידים שאתם מזהים שזקוקים  

לתמיכה אישית )רגשית, לימודית,  

 (…כל דבר

 

להסביר לכיתה על צורת   .1 דקות 10

 הלמידה הצפויה: 
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. מפגשי זום פעם/פעמיים  1

 בבוע 

 . עבודה עם שיעור מקוון 2

  .בוואטצאפ. קשר 3

 . עבודה עם מתרגלים  4

לשלוח לכל התלמידים קישור  .2

לשיעור המקוון הראשון  

 סינכרוני( -)שיעור א

להסביר שאתם עומדים לחלק   .3

   -אותם לחדרים קטנים 

לביצוע משותף של שתי  

 ות משימות קטנ

לחלק את כל הכיתה לחדרים 

   ZOOMקטנים ב 

 תלמידים בחדר  5-4

 

 דקות  51

 שתי משימות בחדרים הקטנים: 

לוודא שכולם מצליחים   .1

 להיכנס לקישור של השיעור  

המקוון ששלחתם להם.  

התלמידים עוזרים אחד לשני  

להצליח עם הקישור, אם יש 

 צורך.

אם יש שאלות על תהליך  .2

לנסח שאלה   -הלמידה הצפוי 

למורה. את השאלה תשאלו 

כשנחזור לכיתה הגדולה ב  

ZOOM 

שיציג את   - לבחור נציג .3

 השאלה שלכם למורה  

זכרו לעבור בין    הערה חשובה:

החדרים השונים, לראות שהכל  

 מתנהל כשורה  

 

 

 ZOOMבחזרה לכיתה הגדולה ב  

 

 דק' 15-10

לתת לנציגי הקבוצות לשאול   .1

 את השאלות שלהם. 

  -ב. לענות מיד על כל שאלה  .2

סביר להניח שהקב' יחזרו עם  

ייחסכו זמן  שאלות דומות, וכך 

 ועייפות להמשך סבב השאלות

גם   -אם יש שאלות קריטיות .4

לכתוב להם בקבוצה את  

התשובה.) חלק מהילדים 

 מעופפים בשיעור(



 
 

 5 עם: בשותפות 

 

 

 עוברים לסיום השיעור 

 

 בסיום השיעור

 

 דק' 3

לבקש מכל הילדים לסמן עם   .1

איך היה להם  -האצבעות 

 המפגש היום? 

 אצבע אחת = ממש קשה 

 מצוין חמש אצבעות = 

 

לפרגן לתלמידים על   .2

בשיעור, על   ההשתתפות

ההתנסות בלמידה לא רגילה  

 וכו'.

 התנהלות ספציפיתכדאי לציין 

 שראיתם ואתם מעריכים.  

 

זה גם הזמן לציין בפני התלמידים  

שתתנו הערכה  על השתתפות 

ותחשיבו    פעילה בשיעורי הזום, 

 את זה גם בציון שתתנו להם. 

 

צלמו את המסך.    הערה חשובה:

"תמונת מצב" שתרצו גם פה זו 

לחזור אליה ולסמן לעצמכם מי  

תלמידים שזקוקים לחיזוק אחרי  ה

 השיעור 

 

 

על סמך הזיהוי שעשיתם במהלך   אחרי השיעור הראשון 

 השיעור:  

לתלמידים שזקוקים לחיזוק 

המוטיבציה, הכוחות, הקשר 

לשלוח הודעה אישית   -וכיוצ"ב 

ין לשיחה  להזמ וגםמפרגנת 

 טלפונית אישית 

 הודעה לדוגמא: 

שמחתי שבאת לשיעור, גם עבורי 

זה היה שינוי מרענן לשוב 

ולהיפגש. ראיתי שהתאמצת 

מאוד   -להישאר איתנו כל השיעור 

מעריכה את זה!  רוצה  גם קצת  

לדבר איתך ולא רק להתכתב. מה  

דעתך? מתאים לך שאתקשר 

 אליך ביום... בשעה...?  
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 מה שזורם לכם...   -לקפה טוב, שוקולד, כוס יין  זה הזמן 

 המפגש הראשון עם התלמידים בזום המוני, מאחוריכם.  

 הם הרגישו אתכם יחד איתם! 

 קרוב" רק ילך וישתפר...  -הקשר ה"רחוק

 בהצלחה רבה!  


