
 

 

 תלמידים והורים יקרים,

 

חופשת הפסח הסתיימה, ולצערנו, אנו  שומרים על עצמכם ועל בני משפחותיכם.מקווה שכולם בריאים ושאתם 

 עדיין בעיצומו של מצב חירום עולמי שאיננו יודעים מתי יסתיים.

, אנו חוזרים למערכת למידה מרחוק. המערכת תוכננה לתגבורים לימודיים לקראת 19.4.20ביום ראשון, 

, לכל כיתה 09:00/10:30הבגרויות ולעמידה ביעדים שהוצבו ע"י משרד החינוך. יום הלימודים יחל בשעה 

בכתובת  "למידה בעת חרום" –התפרסמה מערכת שעות שבועית אותה ניתן לראות באתר בית הספר 

-%d7%91%d7%a2%d7%aa-http://hd.amalnet.k12.il/%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94

/d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9d% . 

. הבחינות 27.7.20 -עד ה 22.6.20ייגשו לבחינות בגרות חיצוניות בין התאריכים  י"ב-תלמידי שכבות י"א

פי החלטת -החיצוניות יהיו במקצועות: מתמטיקה, אנגלית, לשון, מקצוע רב מלל אחד ומקצוע מדעי אחד על

 ביה"ס.

פי מטלות שניתנות -לבשאר מקצועות הלימוד יהפוך הציון הבית ספרי לציון הבגרות. הציון הבית ספרי יקבע ע

 פי תפקוד מלא עד לסיום שנת הלימודים והוא כולל נוכחות פעילה בשיעורים המקוונים.-לתלמידים ועל

תושב"ע ובחינוך ביסיימו את כל המטלות הנדרשות לבגרות הפנימית בהשכלה כללית ) תלמידי שכבת י'

נים יינתנו לתלמידים בהתאם לנוכחות במקצועות: היסטוריה, תנ"ך ולשון. הציו 30%תעבורתי( ובהיקף של 

 פעילה בשיעורים המקוונים ולהגשת המטלות שידרשו להגיש.

כל התלמידים מתבקשים להיכנס לשיעורים המקוונים ולהגיש את המטלות השונות כדי להבטיח שהציון שיוגש 

 למשרד החינוך יהיה הציון המיטבי ביותר עבורם.

 

 הורים יקרים,

בשמירה על שגרת החיים והלימודים של התלמידים, הכוללת: שעות שינה מקובלות  אני מבקשת את עזרתכם

והשתתפותם של התלמידים בכל השיעורים. כדי לייעל את הלמידה יש להקפיד על יצירת אווירת לימודים 

באמצעות ספרי לימוד, מחברת, כלי כתיבה, ישיבה ליד שולחן ופתיחת מצלמות כדי לאפשר יצירת קשר ישיר 

 ישי יותר עם המורים.וא

המורים, המחנכים, היועצות ואני עומד לרשותכם וניתן לפנות אליו בכל בעיה, קושי  - הצוות החינוכי של ביה"ס

 או מצוקה.

בשבוע הבא ובשבוע שאחריו יתקיימו טקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. 

 ים הללו וייקחו חלק בשיעורים המתוכננים.חשוב מאוד שהילדים יכבדו את הימ

אני בטוחה שבכוחות משותפים נצלח את התקופה הזו, ונצא ממנה מחוזקים. חשוב מאוד לשמור על שגרה ועל 

 אופטימיות.

 מאחלת לכולכם סופ"ש בריא ורגוע, ומקווה לפגוש אתכם במהרה בבית הספר.

 

 תמיד, שלכם                                                                            

        

http://hd.amalnet.k12.il/%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9d/
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