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הקדמה:
מצב חירום מוגדר כמצב ,שבו תוגבל הפעילות הלימודית הסדירה במוסדות החינוך לתקופת זמן שיכולה להימשך מספר
ימים עד מספר שבועות.
בעת הכרזת "חירום" מתפקד בית הספר על פי הנחיות נוהל מצב חירום .מצב חירום יכול להתרחש גם בתקופת
חופשה.
מטרות הלמידה מרחוק בחירום הן:


מתן מענה לצרכים השונים במערכת החינוך באמצעות הסביבה המקוונת במצב חירום בו נמנע מהלומדים
להגיע לבית הספר.



קיום מסגרת חברתית-חינוכית תומכת ,תוך מתן פעילות שוטפת עבור התלמידים מטעם בית הספר ללא תלות
במקום הפיסי בו נמצאים התלמיד והמורה.



מתן מענה מידי ורלוונטי למצוקות ולחששות העולים כתוצאה ממצב החירום.



יכולת לקיים פעילויות לימודיות וחברתיות מובנות ומונחות ,כתחליף ללימודים בכתה.

טלפונים חיוניים:
חדר מצב משרד החינוך:

1-800-250025

הקו הפתוח לפניות תלמידים והורים 1800222003

08-9207341
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סדר פעולות בהכרזת מצב אמת:

 .1קבלת הודעה להיערכות  -אגף ביטחון ושע"ח בכפוף למדיניות המנכל"ית.
 .2העברת ההודעה ותחילת היערכות ללמידה מרחוק בשעת חירום.
 .3קבלת אישור מאגף הביטחון ומנכ"לית המשרד על הפעלה .
 .4הפעלת מערכת למידה בחירום ( ,להוסיף קישור) הוצאת הודעת חירום למפקחי תקשוב במחוזות.
 .5זליגת מידע באמצעות הפעלת  RSSחירום ממשרד החינוך למרחבי האתרים הבית סיפריים.
 .6סיום מצב החירום וחזרה לשגרה רק בקבלת הוראה ברורה מאגף הביטחון ושע"ח על פי הנחיות מנכלית
המשרד .
 .7שלבי הפעלת למידה מרחוק בחירום והפניה לדף הנחיתה:
א .מגיבים לחירום -הנחיות
ב .מסתגלים לחירום
ג .אתר בית ספר ללמידה מקוונת

בהכרזת מצב חירום  -מתקבלת הודעת חירום והפונים לענן מובלים לדף הנחיתה של למידה מרחוק בחירום
להוסיף כאן דף נחיתה חירום אמיתי
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למידה מרחוק בחירום בשלושה צעדים:
ריכזנו עבור בעלי תפקידים בבתי הספר ,מורים ,הורים ותלמידים נוהל לתרגול למידה מרחוק בחירום בשלושה
צעדים פשוטים.
באמצעות שלוש הצעדים נוכל כולנו להתכונן בעוד מועד ללימודים מרחוק לפני אירוע החירום הבא ,נתרגל מה יהיה
במהלכו וכיצד נתנהל אחריו מתוך מוכנות ,ביטחון ותחושת הצלחה.

דעו את הנהלים
דעו את הנהלים ואת העובדות והכירו את מערכת ללמידה מרחוק .לפניכם הנחיות איך להיערך ללמידה מרחוק
בחירום

הכינו תכנית
לצורך היערכות נאותה לשעת חירום ,נספק כאן הנחיות ליחידות המשרד ולמוסדות החינוך המתבקשים להיערך
להפעלת התוכנית .גופי התוכן יספקו את רשימת פריטי הלימוד בחלוקה לפי :מקצוע ,נושא ,תת-נושא ,שם הפעילות,
סוג הפעילות ,שכבת הגיל וכד'.

תרגלו את התכנית
תרגלו את התכנית הבית ספרית ללמידה מרחוק בחירום שהכנתם.
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פירוט בעלי התפקידים והנחיות לכל אחד מהם
אגף טכנולוגיות מידע:
מנהל אגף טכנולוגיות מידע -מר רוני דיין
מפקחת תקשוב ארצית – הגב' רונית נחמיה
מ"מ מפקחת תיקשוב ארצית – הגב' שרית דור
מנהלת היחידה ללמידה מרחוק -הגב' אתי זהבי יוסף
מתכללת למידה מרחוק בחירום – רונית דבוש סייג
חדר מצב:
את חדר המצב יאיישו צוות מטה ובו מטה התוכנית הלאומית ובעלי תפקידים נוספים לפי הצורך.
חדר המצב של צוות המטה ימוקם במקום מוסכם וידוע מראש לכל בעלי התפקידים במחוז ויהיה בקשר ישיר עם חדר
המצב של המחוז ועם צוות התקשוב הארצי בראשות מנהל גף מחשבים בהוראה.
צוות המטה יפעיל את אתר החירום המחוזי ויעזור בהפעלת אתר המחוז באו"ח.
מפקח  /ממונה תקשוב מחוזי:
המפקח/ממונה על התקשוב יקים חדר מצב למטרת מעקב אחרי פעילות בתי הספר במחוזו וייתן מענה לבעיות
העולות מהשטח ויעבה את המשאבים העומדים לרשות התלמידים ומוריהם.
מדריך האשכול:
מדריך האשכול יעקוב אחר פעילות בתי הספר שבהדרכתו ויוודא שנוהל החירום מבוצע.
מדריך האשכול יהיה אחראי להגיש עזרה בהפעלת האתרים הבית-ספריים בבתי הספר שבהדרכתו.
מדריך האשכול יעזור לרכז התקשוב בבית הספר שבו המדריך מלמד.
מדריך האשכול יתמוך במדריכי תחומי הדעת הפועלים באזור ההדרכה שלו ויעזור להם להפעיל יחידות למידה.
מדריך תחום דעת יהיה קשוב לנעשה בפעילות בתי הספר שבהדרכתו בין השעות  8בבוקר ל 10-בערב (.)22:00
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מפמ"ר:
 .1עדכון המידע באתר ללמידה מרחוק של משרד החינוך הנוגע לתחום הדעת שבאחריותו .מידע זה כולל פתיח
הסבר לתלמיד ,הפניות לפעילויות הפגה ולמידה עצמית ,מערכת לימודים סדורה בתחום הלימודי למקרה של
חירום מתמשך ,בכפוף למודל למידה בחירום.
 .2תרגול וחשיפת המדריכים לכלל אפשרויות ההוראה המקוונת בתחום הדעת אשר משמשות לשגרה כמו גם
לעת חירום.
" .3צו  8חינוכי" – קיום שיעורים מקוונים רבי משתתפים  ,בתחום הדעת שבאחריותו ,גיוס מורים למשימה זאת,
פרסום השיעורים לתלמידים וביצוע מעקב כניסה והשתתפות.
פעולות המפמ"ר:
 .1הנחיית מדריכי תחום הדעת -כולל המלצה על פעילויות ללמידה מרחוק עבור התלמידים בהתאם לשכבות
הגיל השונות.
 .2בחירת נושאי לימוד מומלצים רלוונטיים למקצוע -עפ"י חלוקה לשכבות הגיל  ,עדכון המידע באתר החירום
של משרד החינוך מידי שבוע תוך יידוע והפצה בקרב המדריכים.
מנהל בית הספר:
בעת חירום ,תפקידו של המנהל לדאוג כי המערכת הבית ספרית תפעל באופן סדיר .באחריותו לקיים את הנחיות
משרד החינוך ולדאוג לקיום שגרת למידה גם כאשר הלימודים אינם מתקיימים בבית הספר או בכיתה.
 .1הקמת צוות ללמידה בחירום  -יש להקים צוות המורכב מהמנהל או נציג מטעמו (סגן המנהל) ,רכז תקשוב
בית ספרי ,יועצת חינוכית ,רכז ביטחון בית ספרי ואנשי צוות נוספים מהסגל הבית ספרי בהתאם לצורך.
 .2הקמת מאגר נתונים להפעלה בחירום:
 צוות הלמידה בחירום יפעל להקמה ,אחזקה ועדכון מאגר נתונים להפעלה בחירום במערכת לניהול
פדגוגי של בית הספר .המאגר יכלול פרטי תקשורת חיוניים כמו כתובות דואר אלקטרוני של תלמידים
ושל בעלי התפקידים בבית הספר ,ברשות ובמחוז.
 קובץ של המאגר יונגש מהמערכת לניהול פדגוגי  ,למנהל בית הספר ולכל אחד מחברי הצוות
ולמחלקת החינוך שברשות .
 כל מחנך כיתה ישמור במערכת המידע הבית ספרית רשימת נתונים לשעת חירום הכוללת את
כתובות הדואר האלקטרוני ומספרי הטלפון של תלמידי כתתו.
 .3מיפוי נגישות כלל תלמידי בית הספר לתקשורת אינטרנט  -תלמידים שאינם מקושרים לרשת האינטרנט,
יצוותו ע"י המחנך לעמיתיהם על פי קרבת מקום מגוריהם ,או לחלופין ,תיבדק עימם נגישות ללמידה ממקום
אחר (ספריה ,מתנ"ס ,מרכז פיסג"ה ,בית שכנים ,קרובי משפחה וכו').
 .4הכשרה ותרגול של המורים לעבודה והוראה באופן מקוון  -בסיוע רכז התקשוב באמצעות הפורטל הבית
ספרי (העלאת והורדת קבצים ,שליחת דוא"ל ,תקשורת בפורום וכו').
 .5תרגול והנחיית כלל התלמידים  -בנוגע לנהלים ולפעולות הנדרשות לקיום למידה מרחוק בשגרה כמו גם
בשעת חירום ,באמצעות הפורטל הבית ספרי.
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פעולות המנהל בעת חירום
.1
.2
.3
.4
.5

מעקב והתעדכנות בהודעות משרד החינוך המפורסמות באתר או"ח ,עדכון פורטל בית הספר ועדכון הצוות
החינוכי ,התלמידים והוריהם על פי הצורך.
שמירה על ערוצי תקשורת בין המוסד החינוכי לבין התלמידים והוריהם.
הפעלת פורומים לתמיכה וייעוץ שיתופעלו על ידי הצוות החינוכי והיועץ הבית ספרי.
עידוד הצוות החינוכי לקיום הפעלות חברתיות ושמירה על קשר רציף עם תלמידיו באמצעות הפורטל הבית
ספרי ,כתחליף למסגרות החברתיות הקיימות בזמן שגרה.
מעקב אחר פעילות למידה מרחוק רציפה של הצוות החינוכי עם התלמידים.

מעקב אחר תפקודם של בעלי התפקידים בבית הספר :רכז תקשוב ,מנהל פורטל בית הספר ,היועץ ,המחנכים והמורים
לשם קבלת תמונת מצב בית ספרית בעת חירום ומתן מענה בהתאם
רכז התקשוב בבית הספר:
רכז התקשוב הוא חבר בצוות הלמידה רחוק בשעת בחירום.
רכז התקשוב אחראי לוודא ,ובמידת הצורך להשלים פערים מקצועיים ,בשימוש צוות המורים המוסדי במשאבים (מה
הם המשאבים?)העומדים לרשותו בשעת חירום.
בעת הכרזה על שעת חירום וסגירת שערי בית הספר ,יהיה הרכז אחראי לתמוך ,בכל דרך אפשרית בחברי צוות בית
הספר בהפעלת המשאבים העומדים לרשותם.
בעת הכרזה על שעת חירום יהיה הרכז אחראי על ניהול האתר הבית ספרי; מתן פרסום להודעות על פי הנחיית מנהל
בית הספר או מי מטעמו והעמדת משאבים נוספים (פורומים ,מפגשים מקוונים וכיו"ב) לידי צוות בית הספר.
רכז התקשוב יהיה אחראי לתמוך ולהכשיר במידת הצורך כל ממלא מקום שימונה על ידי המנהל.
רכז התקשוב יהיה אחראי לעיבוי המשאבים הפדגוגיים העומדים לרשות צוות בית הספר ובכלל זה הפניה לאתרים,
הוספת פעילויות הל"ה וכיו"ב.
רכז התקשוב יקבל ממחנכי הכיתות בקשות לשימוש במערכת  eTeacherויפנה דרישות אלה לאישור צוות המטה.
רכז התקשוב יעקוב אחר הנעשה בפעילות בית הספר בכל שעות היממה.
רכז התקשוב אחראי לעדכן את מטה התוכנית הלאומית פעמיים ביום בנעשה במרחבי בית הספר
נבצר מרכז התקשוב לעמוד לרשות המערכת – יודיע על כך למנהל בית הספר ולמטה התוכנית הלאומית מנהל בית
הספר ימנה ממלא מקום
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יועץ בית הספר
יועץ בית הספר מהווה דמות מרכזית בצוות הבית ספרי בשעת חירום .תפקידו לקיים מערך תמיכה רגשי ,נפשי
לתלמידי בית הספר ומתן תמיכה ויעוץ למורים הנתקלים בקשיים בקשר עם תלמידיהם בעת חירום .יועץ בית הספר
יפעל על פי ההנחיות אגף שפ"י (שירות פסיכולוגי ייעוצי) במשרד החינוך.
היערכות היועץ החינוכי בשגרה לקראת מצב חירום
 .1השתתפות בפגישות מקדימות עם אנשי אגף שפ"י לעדכון מידע והנחיות.
 .2ניהול שיחה מקדימה עם הצוות החינוכי בבית הספר והדרכת הצוות בכל הקשור לזיהוי תרחישים ,בעיות
וקשיים בהם עלולים המורים להיתקל בזמן חירום וידווח עליהם.
 .3ניהול שיחות מקדימות עם תלמידים בכיתות תוך שימת דגש על דרכי התמודדות במצבי לחץ וחירום.
פעולות היועץ החינוכי בעת חירום
.1
.2
.3
.4

סיוע וליווי מחנכי הכיתות  -מתן מענה בלוח הודעות כיתתי או כלי מקוון כתתי אחר ,על פי בקשת תלמידים
בכתה.
מתן מענה אישי/קבוצתי לתלמידים  -קיום קבוצה מקוונת ייעודית ("פורום סגור") באתר בית הספר בו יוכלו
התלמידים לפנות ישירות ,ולקבל מענה באופן מקוון.
שמירה על קשר עם המחנכים ,התלמידים וההורים  -שמירה על קשר עם כל מחנכי הכתות וריכוז פרטי
ההתקשרות עם כל התלמידים והוריהם.
שמירה על קשר עם גורמים חיצוניים  -קשר שוטף עם אגף שפ"י וגורמי חוץ כדוגמת משרד הבריאות ומשרד
הרווחה לפתרון בעיות נקודתיות.

מחנך כיתה:
מחנך הכיתה אחראי לניהול שגרת לימודים בחירום באמצעות מערכת ללמידה מרחוק הפועלת בפורטל הבית ספרי.
בעת חירום ,ישנה חשיבות רבה לכך שמחנך הכיתה ישמור על קשר רציף עם ההורים והתלמידים לצורך מעקב אחר
התנהלות הלמידה ושימור הקשר בין התלמידים באמצעות הפעלות חברתיות.
היערכות מחנך הכיתה בשגרה לקראת מצב חירום
.1
.2
.3
.4
.5

מיפוי נגישות התלמידים לתקשורת אינטרנט עם תחילת שנת הלימודים  -תלמידים שאינם מקושרים לרשת
האינטרנט ,יצוותו על ידי המחנך לחבר/ים על פי קריטריון של סמיכות אל מקום המגורים או שימצא פתרון
חלופי כגון ספריה ,מרכז למידה אזורי ,שכנים ,קרובי משפחה וכדומה.
ריכוז פרטי ההתקשרות עם כלל התלמידים  -מספרי טלפון ,כתובת ,דוא"ל.
תכנון ותיאום מערך הלמידה של תלמידי הכיתה  -על פי הנחיות המשרד בשיתוף עם רכזי המקצוע והמורים
המקצועיים.
הפעלת פעילויות לימוד והפגה  -פעילויות הכוללות אינטראקציה מקוונת כדרך של שגרה באמצעות שיעורים
מקוונים במהלך שנת הלימודים.
תרגול התלמידים במיומנות כניסה ושימוש בפורטל הבית ספרי  -יש לוודא שהתלמידים יודעים להיכנס
לפורטל הבית ספרי בכלל ולמרחב הכיתתי הכולל עדכון במידע ,השתתפות בפעילויות לימודיות וחברתיות
ותקשורת עם המוסד החינוכי.

משרד החינוך
מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע
אגף טכנולוגיות מידע

פעולות מחנך הכיתה בעת חירום
עם הכרזת שעת חירום ,מחנך הכיתה מהווה היישות הפדגוגית היחידה שנמצאת בקשר עם התלמידים מטעם בית
הספר ,להוציא יועץ מטעמו .כל מורי המקצוע ואנשי סגל אחרים שמעוניינים ליצור קשר עם תלמידיהם יעשו זאת
בתיווך המחנך.
.1
.2
.3
.4

הפעלת התלמידים בפעילויות הפגה ולמידה שהוכנו מראש במרחב הכיתתי המקוון .במידת הצורך ,פנייה
לצוות מורי המקצוע להכנת פעילויות נוספות.
במצב חירום מתמשך ,תיאום והפעלת תכנית לימודים מובנית במקצועות הליבה בשילוב פעילויות הפגה
שהוכנו מראש ובהתאם להנחיות המטה.
נוכחות פעילה במהלך שעות היום במרחב הכיתתי המקוון למשך כל תקופת החירום.
שימוש במרחב הכיתתי המקוון כאמצעי תקשורת והוראה עם התלמידים .אם קיימת מערכת תקשורת
סלולרית ,ניתן ,באישור מנהל בית הספר בלבד ,להשתמש בה ליידוע נוסף של התלמידים והוריהם להיכנס
למרחב הכיתה ולהודעות חיוניות.

ריכוז ותיאום הלמידה במרחב הכיתתי המקוון בתיאום עם מנהל בית הספר ,מורי המקצוע והיועץ החינוכי ,מתוך שלל
ההיצע של החומרים הדיגיטליים שמוצעים על ידי ספקי תוכן שונים כמחווה לאזורים השרויים בשעת חירום.
היערכות המורה להוראה מרחוק כל מחנך בסיוע רכז התקשוב הבית ספרי ובהתאם לחלוקת התפקידים שבוצעה
מראש ,ידאג ליצירת קשר עם תלמידיו מרחוק באמצעות האתר הבית ספרי .מומלץ להכין מראש את רשימת
המטלות הנדרשות ,כאשר לחלקן ניתן להיות ערוכים ומוכנים מראש המערכת שיפעיל המורה ללמידה מרחוק תפעל
בשעת חירום בעיקר בארבעה תחומים ( :מצורפת טבלה)

משרד החינוך
מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע
אגף טכנולוגיות מידע

תחום

דרכי פעולה  -על המורה לדעת לבצע את הפעולות

מטרת הפעילות

באחריות

הבאות

תפעול

הזנה של חומרים לאתר הבית ספרי

יצירת מסגרת העשרה לתלמיד
ושמירה על קשר ישיר עימו

רכז תקשוב/מנהל אתר

הפצה של קישורים ופעילויות לתלמידים

המפמ"רים באמצעות מרכזי
המקצוע הארציים מעלים חומרי

מפמר"ים  ,מדריכי תחומי דעת

למידה של תכנית הלימודים
להמשך תהליך ההוראה-למידה
שהופסק עקב מצב החירום
(החומרים צריכים להיות מוכנים
מראש)

שימוש ושילוב של עולמות תוכן ללמידה והעשרה של
התלמידים .רשימת סביבות תוכן מאושרות

פיתוח

יצירת מסגרת העשרה לתלמיד

בניית משימה מתוקשבת לתלמידים תוך הסתייעות בקטלוג

רכז תקשוב

מחנכים /מורים מקצועיים

החינוכי ופרסומה בפורטל הבית ספרי

תמיכה
אישית

ניהול שיח מקוון ברשת מבחינה טכנית ופדגוגית

עידוד הכתיבה; קיום שיח
מומחים ; שיתוף קבצים וכד'

רכז תקשוב /מחנכים

ברשת
תקשורת

התקנה של תוכנות למסרים מידיים

יצירת קשר רציף בין צוות
המורים לבין התלמידים

מחנכים  /מורי תחומי דעת

תקשורת
ישירה
בזמן
אמת

שימוש בתוכנה למסרים מידיים במהלך הלמידה

עידוד הקשר והתקשורת בין

מחנכים

התלמידים; זמינות המורה
לשאלות; נגישות ונוחות עבור
המשתמשים

שימוש בעזרים טכנולוגיים (מיקרופון ,רמקולים ,אוזניות
ומצלמת אינטרנט)

חוויית הלמידה ועידוד הקשר בין
חברי הכיתה

רכז תקשוב/מחנכים

משרד החינוך
מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע
אגף טכנולוגיות מידע

רכזים ומדריכי תחום דעת
המדריך יחזיק ברשימת כתובות הדואר האלקטרוני של מודרכיו
המדריך יוודא כי המורים המקצועיים המודרכים אצלו יכירו את כתובת אתר תחום הדעת המחוזי ואת כתובת הדואר
האלקטרוני שלו.
עם ההכרזה על מצב חירום ונעילת שערי בית הספר ,יפעל מדריך תחום הדעת מול המורים המודרכים על ידו
באמצעות האתר והפורום.
רכז תחום הדעת יפעל באמצעות אתר התחום והפורום אותם הוא מפעיל כשגרה.
מדריך תחום הדעת ייזום העמדת פעילויות ,פדגוגיות ו/או הפגתיות ,בתחום הדעת באתר המחוזי ויקיים קשר מקצועי
רציף באמצעות הפורום ובאמצעות הדואר האלקטרוני עם מודרכיו.

מורה תחום דעת (מקצועי).

בשעת חירום מחנך הכיתה הוא איש הקשר היחידי לתלמידיו .מכאן ,תפקיד מורי המקצוע לשמש כמתווכים
ומכוונים לפעילויות ומשאבים מקצועיים .המורה המקצועי אחראי על ניהול שגרת למידה בחירום עם התלמידים
בתחום הדעת .המורה המקצועי יתן מענה לתלמידים בכל הקשור להוראת המקצוע ויפעל על פי התכנים של
תכנית הלימודים כפי שיפורסם באתר ללמידה בחירום של משרד החינוך ובהנחיית מדריכי תחום הדעת
והמפמ"ר.
היערכות המורה המקצועי בשגרה לקראת מצב חירום
.1
.2
.3
.4
.5

ריכוז פרטי ההתקשרות חשובים  -המורה המקצועי ירכז את פרטי ההתקשרות (כתובת דוא"ל וטלפון נייד) של
הנהלת בית הספר ,צוות החירום הבית ספרי ,ומחנכי הכיתות.
עדכונים בתחום הדעת שבאחריותו  -היערכות מראש ועדכון במירב המצאי הלימודי המקוון המצוי ברשת
בתחום הדעת.
ריכוז והעברת מידע  -קבלת מידע ועדכון שוטף ממדריך תחום הדעת לקבלת משאבים נוספים.
עדכון והפעלת המרחב המקצועי בפורטל בית הספר.
תרגול התלמידים בפעילות למידה במרחב המקוון במהלך שנת הלימודים.

פעולות המורה המקצועי בעת חירום
 .1תמיכה וסיוע לבית הספר כסגל חינוכי נוסף בשעת חירום.
 .2סיוע למחנכי הכתות בהפעלת התלמידים בפעילויות הלמידה וההפגה ,תוך דגש על פעילויות בתחום המקצוע.
 .3עדכון והפעלת המרחב המקצועי בפורטל הבית ספרי בהתאם לשלבי החירום השונים.
חשוב לציין כי המורה המקצועי אינו פועל או מפעיל ישירות את התלמידים ברשת ,אלא בתיווך מחנך הכיתה בלבד.

משרד החינוך
מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע
אגף טכנולוגיות מידע

הנחיות לתלמידים להיערכות ללמידה מרחוק בחירום מהבית:
.1
.2

.3

.4

.5

הכנת מחשב מצויד במערכת אודיו (אוזנייה ומיקרופון) – כיוון שהלמידה מרחוק בחירום מתבצעת בבית ,מומלץ
להתחיל בהיערכות לתרגיל למידה מרחוק כשבועיים לפני המועד המועד ולהכין מחשב עם אוזניות ומיקרופון תקינים
שישמשו בשעת חירום בתקשורת עם חברי הכיתה והמורים דרך האינטרנט בשעת תרגול למידה מרחוק בחירום.
בחירת מרחב הלמידה – כדאי לבחור מבעוד מועד את המרחב הבטוח בבית לשהייה ממושכת יותר מבחינת שתיה,
נשנושים ,אוכל ,משחקים ,חיבורים לחשמל למחשב ולציוד שילווה אתכם בשעת למידה בחירום .תלמידים שיבחרו
לשהות במקלטים בקהילה מוזמנים ליצור קשר עם בית הספר ,המתנ"ס השכונתי או עם מינהל חברה ונוער לבירור
מוקדי הפעלה של מרחבים מוגנים בקהילה שלכם ולברר אם ניתן לתרגל שם את התרגיל ללמידה מרחוק כחלק
מתרגול ההיערכות ללמידה שעת חירום.
בדיקת ביצועי המחשב וההתאמה לכלים השונים  -זה הזמן גם לבדוק את ביצועי המחשב הביתי שלכם :האם הוא
מתאים לפעילות בכלים לייצוג מידע ,בדקו אם האזניות והמיקרופון עובדים על ידי שימוש בכלים לתקשורת מרחוק,
כמו קיום שיחה  skypeאו  hangoutsעם חבר או בן משפחה.
וידוא כניסה לפורטל הבית ספרי  -היכנסו לפורטל הבית ספרי תוך המרחב הכיתתי .בידקו שאתם זוכרים את
שם המשתמש והסיסמא שכם ושל סביבות הלמידה בהן אתם מבצעים מטלות לימודים במהלך השנה בסביבות
הלמידה של בית הספר שלכם .אם אתם נתקלים בקשיים הפנו בקשה לעזרה טכנית לאחד מאנשי הצוות המתרגל
למידה מרחוק בחירום בבית ספרכם.
חזרה על כללי הגלישה הבטוחה ברשת  -זה הזמן לחזור על כל הכללים שלמדתם בנוגע לגלישה בטוחה ברשת,
לחזור על נורמות התנהגות ולדעת מה מותר ומה אסור ברשת ,מה מסכן אתכם ואת המדינה במצב חירום ומה תורם
לחוסן אישי ולכם ולסובבים אתכם.עדכונים מפיקוד העורף – כדאי לקרוא את ההנחיות של פיקוד העורף לריענון
הנהלים להתנהגות בחירום .הורידו למחשב שלכם קובץ הנחיות בחירום של פיקוד העורף לילדים
חזרה לשגרה
עם הכרזת מנכ"לית משרד החינוך על חזרה לשגרה ,יוכלו אנשי החינוך ,ההורים והתלמידים להתעדכן כאן במידע והנחיות על
התהליך החינוכי-ייעוצי שעל מערכת החינוך להוביל הן בתהליך החזרה לשגרת לימודים בבית הספר והן בתהליך הפקת
הלקחים והמסקנות מתפקודם באירוע החירום.
עם סיום מצב החירום ההורים ,המורים והתלמידים יקבלו מידע והנחיות על המעבר מלמידה מרחוק בחירום לשגרת לימודים
בבית הספר מהגורמים הרלוונטיים הבאים:
צוות החינוך יקבל ממשרד החינוך מערך פעילויות לימים הראשונים בבית הספר אחרי חירום ,שעיקרן שילוב של פעילויות
הפגה ,מתן מענים רגשיים וחיזוק החוסן האישי.
ההורים יקבלו תדריך מצוות הפסיכולוגים של שפ"י עם עקרונות סיוע הורים לילדיהם בעקבות מצבי חירום ואסון באמצעותם
יקבלו ההורים כלים כדי לשחרר את סימני המתח של ילדיהם וכדי שהתלמידים ירגישו בטוחים מספיק כדי לחזור לשגרת למידה
בבית הספר.
התלמידים יהיו מעורבים בימים הראשונים של החזרה ללימודים בפעילויות הפגה ,שיקום והבראה שיכללו מפגשי שיח של
הצוות החינוכי ,פעילות כיתתית ,שכבתית ובית ספרית ,ויעסקו בחוויות אישיות ממצב החירום .ובטווח הרחוק ,יעסקו התלמידים
לאורך השנה בעיבוד רגשות האיבה כלפי האויב באמצעות חינוך לסבלנות ושלום גם במצב שגרה.
שילוב כוחות בין צוות החינוך ,ההורים והתלמידים נחוץ כדי שמערכת החינוך תחזור באופן הדרגתי לשגרת לימודים בבית
הספר לאחר מצב למידה מרחוק בחירום.
להנחיות מפורטות
בברכת שלום וביטחון בכל ימות השנה
צוות למידה מרחוק בחירום– האגף לטכנולוגיות מידע

