
 ניוזלטר פתיחת שנה
 

 

במהלך העבודה שלי בבית הספר, הרגשתי תמיד צורך להתרענן ולהשתדרג, להכיר כלים ושיטות 

חדשות ולעיתים אפילו סתם לדעת מה עושים בכיתה ליד. לשם כך, ייצא בכל שבוע ניוזלטר 

שיכלול רעיונות שישדרגו את הכניסה שלנו לכיתה. את החומרים  אאסוף במהלך השבוע מכן/ם 

 זאת כהזמנה לשתף, לספר ולשלוח כל דבר שנראה לכן/ם שיעניין את החברות והחברים(.  )אז ראו

 

אז מה יהיה לנו השבוע? הצעה לשיעור מקצועי ראשון, שני טיפים מתוקשבים מנחום, רעיונות 

 לבוקר טוב, רעיון לפתיחת שיעור וכמה מילים למורים החדשים לקראת פתיחת השנה מגלית ניר. 

 

 

 דשים ובכלל, למורים הח

 התחלה היא משהו חדש, ראשית של תהליך, דבר לא מוכר ולא ידוע וכפועל יוצא

 מכך אנחנו מרגישים המון רגשות, שחלקם סותרים האחד את השני ומאוד מבלבלים

 אותנו. למשל, פחד מהול בהתרגשות, לחץ מתערבב עם פרפרים בבטן, חשש שזור

 כל כך רוצים שדווקא תתפוגג. לכם, בשמחה ותחושת אי הוודאות משתלטת כשאנו

 המורים החדשים, אתם שמצטרפים לקהילת ״ נעמי שמר״, נאחל לכם שבמהרה תחושו

 בבית, שההתאקלמות תהיה זריזה, נוחה ומהנה. שהרגשות החיוביים והשמחים

 יתעלו על תחושות חוסר הנוחות ומי ייתן והשנה שלכם תהא פורה, רווייה

 בהצלחות קטנות כגדולות. בעשייה משמעותית ועמוסה

 לכולנו, ותיקים וחדשים, נאחל שנת לימודים מוצלחת, שנדע לראות את המתנות

 הקטנות, שנקרות בדרכנו מידי יום, שנגיע לעבודה בשמחה, תוך תחושת סיפוק

 והנאה. שתהא שנת תשע״ ז ברוכה, טובה, קלה ושלווה לכולנו.

 

 גלית ניר 

 

 הצעה לבניית חוזה כיתתי 

 

מהמטרות שלנו כאנשי חינוך הוא לפתח  את האחריות של התלמידים על עצמם ועל תהליך  אחת

הלמידה, לשם כך ישנה חשיבות גדולה ליצור יחד איתם את מאפייני הלמידה בכיתה ולשם כך 



מצורפת הצעה לפתיחה באחד מהשיעורים המקצועיים הראשונים )כמובן אפשר גם בכיתת 

 החינוך(.

 

 מידים את הראציונל של הפעילות שאנחנו הולכים לבצע. בפתיחה נציג לתל

הצעה לפתיחה:  אנחנו הולכים ללמוד יחד במהלך השנה הקרובה. על מנת שהלמידה שלנו תהיה 

 אפקטיבית חשוב להגדיר מספר דברים עוד לפני שמתחילים.

 

הלוח שואלים את התלמידים מה המטרות שלהם במקצוע )בשיעור( ואוספים את המטרות על 

)המטרות יכולות להיות שיהיה נעים ללמוד, שיהיה מרחב בטוח, ללמוד דברים חדשים וכו'(. לאחר 

שאוספים את מטרות התלמידים המורה יכולה להוסיף את המטרות שלה גם כן )כדאי לכתוב את 

 המטרות מראש(.

 שואלים את התלמידים האם כולם מסכימים עם כל המטרות, מדייקים ומשפרים.

 

ר מכן נשאל את התלמידים מהם דרכי הפעולה שעלינו לעשות על מנת להשיג מטרות אלה. לאח

)שיתוף פעולה בין המורה לתלמידים, הקשבה, השתתפות, הבעת עניין, שאילת שאלות, הכנת 

 שיעורי בית ומשימות וכו'(

עה, מה הם מסגרת הכללים שעלינו לאמץ כדי להצליח בדרכי הפעולה. ) הקשבה, דיבור בהצב 

 ציוד בתחילת השיעור, הגעה בזמן וכו'(

 

בסוף המהלך, מבקשים מאחד/אחת התלמידים/ות להכין שקופית עם כל מה שסוכם כך תוכלו 

 להתחיל כל שיעור עם החזרה למטרות הכיתה. 

 

 

 

 

 

 

 

 שלושה רעיונות לבוקר טוב

 

 חופשה מצויירת )באדיבות שלי אמזלג( .1

 מתבקשים קפל את הדף לשנים. כל  תלמיד מקבל דף ריק. התלמידים 



כל תלמיד בוחר שני אירועים מעניינים מהחופש שעליהם הוא רוצה לספר, ובכל חלק מן הדף 

עליו לצייר ברמזים את האירוע שבחר.  בהמשך, על כל תלמיד לקפל אוזן קטנה בתחתית הדף 

 ולרשום את שמו. 

ים לעבור לשבת במעגל על אחרי כרבע שעה המורה ייאסוף את הדפים. )ניתן לבקש מהילד

 הרצפה.( 

 הדפים יחולקו בין התלמידים כשהם הפוכים. 

 ואז... כל ילד בתורו ירים את הדף שקיבל וינסה לנחש מה מסופר בציורים ומי צייר אותם.   

 שואלים את הילד שצייר אם הדברים נכונים ואם הוא רוצה להוסיף משהו ועוברים הלאה. 

ם את זמן הסיפורים שמתארכים לעיתים יותר מכוח סבלנות התלמידים, יתרונות הפעילות: חוסכי

כולם מקבלים הזדמנות וזמן לספר משהו מהחופשה שלהם וגם הביישנים והשקטים מגיבים 

 ומשמיעים קולם.

 . מכנה משותף )באדיבות טלי ואורנה(2

עשיתם מחלקים את הכיתה מראש לקבוצות של עד ארבעה תלמידים. אומרים לתלמידים כי 

דק׳ למצוא את המכנה  5-מחקר עליהם וכי חילקתם את הקבוצות לפי מכנה משותף ויש להם כ

 המשותף. 

 בתום הזמן עושים סבב של מה שהתלמידים מצאו. 

 כדאי לחלק את התלמידים לקבוצות בהם התלמידים פחות מכירים אחד את השניה. ●

 . חפץ בתיק )באדיבות שלי אמזלג( 3

ולספר עליו. אפשר לבצע  –פריט אישי מהתיק שלו )פריט שיש לו משמעות( כל משתתף מוציא 

את אותה הפעילות עם צרור מפתחות, או עם שמות בסלולרי, ואף בעזרת ארנק. אפשר לשים את 

הארנק במרכז החדר ומישהו מחטט בו ומנסה לגלות למי הוא שייך. מכיוון שבכל גיל יש לנו חיבור 

 למבוגרים ולילדים כאחד. לחפצים, המשחק הזה מתאים

  



 

 הצגת תיכנון/מערך השיעור -פתיחת שיעור

בתחילת השיעור כותבים בצד הלוח את מערך השיעור )אפשר להוסיף גם את משך הזמן עבור כל 

 פעילות(. בכל פעם שעוברים לשלב הבא מסמנים וי.

 אבל מה זה נותן?

 הזמן עבור כל פעילות.התלמידים יודעים מה צפוי בשיעור ומה משך  -הפחתת חרדה ●

התלמידים מבינים שיש מבנה מתוכנן לשיעור, המורה יודעת מה היא רוצה  -מרחב בטוח  ●

 העביר ומתי.

לתלמידים קל יותר לשמור על קשב, וגם אם הם "איבדו" את המורה  -שמירה על קשב  ●

 הם יכולים להתחבר אליה בתחנה הבאה.

אווירה לימודית, ברור שאין מקום להפרעות תכנון השיעור יוצר  -צמצום בעיות משמעת  ●

 )כמובן שיהיו תלמידים שינסו לבדוק את העניין אבל זה כבר לכתבה אחרת(

 

* * על אותו משקל, כדאי בתחילת השנה להציג בפני התלמידים את הסילבוס של השיעור, מה 

כדי שההצגה נלמד, מתי, מה החשיבות של החומר והסבר על הראציונל של תוכנית הלימודים. )

תהיה פעילה אפשר לבקש מהתלמידים שיסמנו/יכתבו אילו נושאים נראים מעניינים/רלוונטים, 

 איזה נושא חסר בסילבוס? ומה נראה פחות מעניין/מיותר( )באדיבות ענת בסל(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 המחשבון

 אהלן כולם,

התקשוב באורט ע"ש נעמי שמר גן שמי נחום סילברמן, מוסיקאי , מורה לניו מדיה ומחזיק תיק 

שני טיפים הקשורים לעולם הניו מדיה, האינטרנט   newsletter-יבנה. מידי שבוע אכתוב ל

 התקשורת והרשת.

 כיאה לשם הבלוג 1במחשבון 

 הטיפ הראשון יהיה בנושאי חיפוש:

שב הקלידו בעיה מתמטית אל תוך תיבת החיפוש וגוגל יח גוגל יכול להיות המחשבון שלכם.

(, two plus two, twelve divided by threeאותה. ניתן לכתוב משוואה במילים באנגלית )

 ,ten million * pie( או להקליד שילוב של שניהם: 3/12, 22+להשתמש במספרים ובסמלים )

15% of six התוצאה תמיד תהיה מדוייקת . 

 

 

 

 



 הטיפ השני בענייני מוסיקה: 

 מקסימה של גוגל למשחקי מוסיקה, ניסיתי שווהאפליקצית מוסיקה 

 של גוגל בכרום משחקי מוסיקה ויזואליים מקסימים musiclabלחצו כאן להיכנס ל- 

 חיפוש בגוגל למי שרוצה עוד טיפים בנושאי

 בנושא ynetאפשר להיכנס לכתבה הטובה של 

 : 2במחשבון 

   boogerעל 

 

 

 … grid-photoועל 

 

 

 עד לפעם הבאה בברכת "תסתבכו זה טוב"

 מאחל לכם כל טוב והרבה נחת

 תקשוברכז  -נחום סילברמן 

 לבלוג במחשבון נא ללחוץ על קישור זה

 

 

  

https://www.blogger.com/goog_1053978847
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://musiclab.chromeexperiments.com/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3320044,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3320044,00.html
http://hamahshevon.blogspot.co.il/
http://hamahshevon.blogspot.co.il/


 …אז זהו עד כאן

 נתראה בשבוע הבא :(

 בברכת שיר של לאה גולדברג

 ונדה

 

 

ה גולדברג נָּׁה/ֵלאָּׁ שָּׁ ם הַּ  גַּ

א שֶּ דֶּ יק הַּ נָּׁה מֹורִׁ נָּׁה ושִׁ ל שִׁ  כֹּ

ה ְויֹורֵ  מָּׁ חַּ ה הַּ ר.ְועֹולָּׁ טָּׁ מָּׁ  ד הַּ

ת, שֶּ דֶּ ְתחַּ ה מִׁ מָּׁ נָּׁה ֲאדָּׁ נָּׁה ְושָּׁ ל שָּׁ  כֹּ

ר. דָּׁ הָּׁ יב הֶּ ְזהִׁ ב ּומַּ צָּׁ חָּׁ ין הֶּ ְלבִׁ  מַּ

רֹוב ים לָּׁ ים ֲאנָּׁשִׁ דִׁ נָּׁה נֹולָּׁ ל שָּׁ  כֹּ

ה. ְנאָּׁ ְצחֹוק, ְלֲאחוָּׁה ְושִׁ עֹות, ְולִׁ ְדמָּׁ  לִׁ

ק טֹוב ה רַּ רֹוצֶּ הּו הָּׁ ישֶּ נָּׁה. -ֵיש מִׁ שָּׁ  גַּם הַּ


