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 תלמידות, תלמידים והורים יקרים,

 

וד לקראת המפגש אנו מתרגשים מאו ,שנת הלימודים בפתחחופשת הקיץ מתקרבת אל סופה, 

 המשותף שלנו. 

 לפני כן ברצוננו לשתף אתכם במספר נושאים:

המציאות החדשה מאתגרת ומורכבת לכולנו, ואנו עושים הכל על מנת לצמצם את הפגיעה  .1

בתהליך הלמידה ובתחושת השייכות והביטחון של הילדים. ביה"ס נערך ללמד לפי מערכת 

 הלימודים.  השעות שנקבעה לכל שכבה ובצמוד לתוכנית

מידה בביה"ס תתקיים בקבוצות הל ,על פי המתווה של משרד החינוך ומשרד הבריאות

אי לכך, כל כיתה חולקה לשתי קבוצות קבועות: הקבוצה הירוקה  תלמידים. 81 עד של

והקבוצה הכחולה. הווה אומר שהקבוצה הירוקה תלמד בשבוע הראשון בימים ראשון, 

ימים שני ורביעי. הקבוצה הכחולה תתנהל בדיוק הפוך: שלישי וחמישי ובשבוע השני ב

השני בימים ראשון, שלישי  בשבוע הראשון תלמד בבית הספר בימים שני ורביעי ובשבוע

 וחמישי.

 *חלק מהכיתות תלמדנה גם בימי שישי.

  קבוצה כחולה. – 02.00קבוצה ירוקה.  – 01.00ד'.  -שנת הלימודים תיפתח בימים ג' ו  .2

 . 14:05, ויסתיימו בשעה 03:30 –הלימודים יתחילו ב בימים אלו 

 לקבוצה תימסר ע"י המחנך/ת לפני תחילת הלימודים.התלמיד/ה ודעה על שיוך ה

לא יתאפשר הושקעה מחשבה רבה בשיוך התלמידים לקפסולות, ועל כן 

 לפיכך נבקשכם לא לפנות בבקשות העברה.  .בינהןמעבר 

שלו כל פעם חצי כיתה. מתווה הוראה זה משפיע על  כל מורה ילמד לפי המערכת האישית .3

לקיים  מאוד אופי ההוראה של המורה ובהכרח על אופי הלמידה של התלמיד. רצינו



 

 

למידה היברידית המשלבת הוראה מקוונת בליווי מלא של המורים, אך מאחר והמורים 

מלמדים את הקבוצות שנמצאות בבית הספר הם לא יוכלו לקיים במקביל שיעור בזום. 

והלמידה בכיתה תתבסס על יותר עצמאית ובאחריות התלמיד/ה  הלמידה בבית תהיה

הלמידה בבית לא תתמקד רק במטלות להגשה, אלא התהליך שנעשה בבית. חשוב לציין כי 

 גם במשימות של למידה עצמית, תרגול או הכנה לשיעור הבא.

תלבושת ביה"ס עם סמל,  :הכולליםונהליו  בית הספר ו ממשיכים לנהוג על פי כלליאנ .4

אפס סובלנות למקרי אלימות תוך שמירה על ו בכל השיעורים כניסה בזמן לשיעור, נוכחות

 ימודית וחברתית נעימה, סובלנית ומכבדת.אווירה ל

ר על בריאותם של כל אנו מתייחסים ברצינות להנחיות משרד הבריאות ומבקשים לשמו

ב "לכך בכל יום לימודים יש לחתום מראש על הצהרת בריאות במשו אי, הספרבאי בית 

את הצהרת הבריאות ע"י  לא תינתן אפשרות למלאויים במסכה. ולהגיע לביה"ס עט

מומלץ להביא "ערכת קורונה" . (81בכניסה לביה"ס )גם למי שמלאו  תלמידיםה

 .הכוללת: שתי מסכות )מסכה נוספת למקרה שאחת נקרעת(, אלכוג'ל, מגבוני חיטוי

לשכבות י"א,  13.00לשכבת י' וביום ראשון  03.00ביום שלישי אסיפות הורים תתקיימנה  .5

 הודעה מסודרת תימסר ע"י המחנכים. – בזום י"ב. האסיפות תהיינה במתכונת כיתתית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מוצלחת ובריאה לכולנו, טובה, שנה        

 אנו פה עבורכם לכל שאלה ועניין.        

 הנהלת ביה"ס         


