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 2020וגוסט א 25

 ' אלול תש"פה

 

 לתלמידים ולהורים איגרת לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א

 ,יקריםוהורים תלמידים 

ת , לשנלשירות הצבאיממשיכים שסיימו בקיץ זה את לימודיהם ומחזור ק', תלמידי בוגרינו לברכות 

 ל הדרך שעשו ועל האנשים שצמחו להיות.גאים בהן ובהם עאנו ולמכינות.  שירות 

. גרתתבתקופה מורכבת ומא ם האחרונה בגימנסיה שמתחילים את שנתא "לתלמידי יב', מחזור קברכות 

 להם הצלחה רבה.נאחל 

נרגשים לקבל אתכם לקהילת בית בגמנסיה אנו  .ולהוריהם ו"חמות לתלמידי שכבה ז' מחזור קברכות 

 .הספר

בחוסנה של  ,עובדיםבהמורים ו , בצוותגאים בבית הספראנו מנסיה העברית. למידי והורי הגת ברכות לכל

 .בעשייה החינוכית שלנוגאים אנו  , פתלדי ביטוי בשנה החוהקהילה שבה לי

 שינויים והתאמות באופן ההתנהלות שלנו ת כולנו לבצע ומחייבת אם יהקורונה מציבה בפנינו אתגרמגיפת 

 .עם מידה רבה של חוסר ודאותתוך התמודדות  בכדי לאפשר למידה בטוחה

 

    :להפעלת בית הספר המנחההעקרון 

  .מענה לימודי, חינוכי ורגשי תוך מתןלתלמידים סביבה בטוחה ויציבה ירת יצ

 

 הדגשים וההנחיות לפתיחת שנה בטוחה. , מתווה החזרה ללימודים יפורטו אגרת זו ב

 .(תוכלו למצוא באתר האינטרנט של משרד החינוךותן א) משרד החינוךיות נחהנגזר מהמתווה 
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 מתווה הלימודים

 .של משרד החינוך באישור מיוחד קבוצות חריגות למעט תלמידים  18בקפסולות של  תקייםהלמידה ת .א

הכיתה יהיו למידי ת כחול, לבן. –כל כיתת אם תחולק לשתי קפסולות להן נתנו את שמות צבעי הדגל  .ב

 .או הלבנההכחולה  –שייכים לאחת מהקפסולות 

  זוגיים -האיילמדו תלמידי אחד הצבעים בימים  כל שבוע ך שבכ  "יום לא-יום כן"לימודים יתקיימו ה .ג

  שלאחר מכן מתחלפים., בשבוע גייםהזובעוד תלמידי הצבע השני לומדים בימים 

יגיעו ה ותלמידי "לבן" -ג-יגיעו תלמידי "כחול" בימים אמסוים בשבוע  –לדוגמה 

יתחלפו ימי הצבעים. בדרך זו ילמד כל תלמיד בכל  שלאחריוו. בשבוע -ד-בימים ב

 ידה מלא.ובשבועיים ילמד שבוע למ ימים פיזית בבית הספר 3שבוע  

 בשלב זה לא מתאפשר  אין לעבור בין קפסולה "כחולה" "ללבנה", –הקפסולה היא היחידה הבסיסית  .ד

 לקיים מפגש זום כיתתי אחת לשבוע  והמחנכים הונחו המחנכות בהרכב מלא.  של כיתה מפגש פיזי 

 כיתת האם.מסגרת כדי לשמור על 

 ת, הקבצת מתמטיקה, קפסולות שונות )כיתת אם, הקבצת אנגלי 5 -שתייך ללמיד יכול להת .ה

 חנ"ג/מדעים וכיוב'(.מגמות, ערבית/צרפתית/מיומנויות, 

 שלהם ות צוותי הכית כפופים אף הם למגבלות הקפסולה אךלמידי החינוך המיוחד והתקשורת ת .ו

 לתלמידי תקשורת משולבים  .נקבעה עבורםמערכת שלמאפשרים למידה במשך כל השבוע בהתאם 

 בבית. נמצאת תקבע תכנית לימודים לימים בהם הקפסולה בה הם משולבים 

 .תכנית לימודים מלאה בהרכב כיתתילילמדו בשאיפה  יתות מב"רכ .ז

  אי פתיחת הקפיטריה, שעות ארוכות עם המסיכות וללמוד במשך עקב הקושי  – סיום יום לימודים .ח

   13:50עד לראש השנה יתקיימו הלימודים בבית הספר עד השעה  -את ימי הלימודים  מקצרים אנו 

 פשת סוכות ילמדו תלמידיהחל מהחזרה מחו )סוף שעה שישית( בסיומה ישוחררו כל התלמידים. 

 )סוף שעה שביעית(.  14:45עד לשעה  יב' -י' 

 מתקשים או לתלמידים  תגבורים בזום ,יקיימו המורים שמתפנות להם שעות 14:00חל מהשעה ה .ט

 תלמידים וכיוב'. לפרטניות, חונכות   שעותלתלמידים בבית, 

  .לתלמידים ביום הלימודים הראשון ינתנו יולוח הצלצולים השבועית השעות ערכת מ .י
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   תמיכה רגשיתסיוע  ו

   קשיים רגשיים.בולחץ ב, עומסתקופה הנוכחית מתאפיינת בה .א

 בדידות ממבידוד ו ,מקשיים כלכליים ששהח, שלנו או של הקרובים לנו  מחלהממהדבקה והחשש       

 כל אחד מהמורים הוא כתובת לקשיים ולמצוקות. השיח הרגשי  להורים רבים.ודים תלמימשותפים ל      

 המורים הונחו לשים לב, להיות ערים וקשובים  –הפדגוגי  פחות מהשיח  עם תלמידינו חשוב לא       

 הם.לקשיים הלימודיים והרגשיים של      

 פונים אליכם נו א .וההורים המחנך, היועצת ורכז השכבה הם הכתובת המיידית לקשיי התלמידים    ב.

 סיוע שמטרתו ך תמיכה ומערלגימנסיה  .בבקשה לעדכן אותנו בכל בעיה שחשוב שנדע עליהההורים      

  .בנועזרו יה – תמוך גם בכם ההורים בעת הצורךלדאוג לרווחתם של התלמידים ול      

 מקרים חריגים ובאישור באפשר בשלב זה רק עם הורים יתפיזי מפגש  ת בהנחיואיסור העקב  לצערנו ,  ג.

 יתבצע קשר זה מרחוק בטלפון או בזום.אחרת  .חבר הנהלה     

 

 תלמידים ומורים.  -אורחות חיים בימי קורונה 

  תלמידים, מורים, צוות ואורחים. –הכללים להלן תקפים לכל הבאים בשערי בית הספר 

 !בשיעורים ובהפסקות –  לשולחןבלבד תלמיד אחד  א. 

 , הימנעות ממגע.מטרים לפחות( 2) הקפדה על ריחוק פיזי ב. 

 שיעורים והפסקות כאחד. –עטיית מסיכה במשך כל זמן השהייה בבית הספר חלה חובה על    ג. 

 הקפדה על שטיפת ידיים תכופה במים וסבון או באלכוג'ל.  ד.

 התלמיד. אכילה מותרת בכיתות תוך הקפדה על ניקיון הכיתה ושולחןה ה. 

 להרבות ונחו יהתלמידים  דלי מגבוני חיטוי ובקבוק אלכוג'ל.  –ערכת קורונה כיתה תהיה  כניסה לכל ב  ו. 

 בשימוש בהם.      

  חל איסור על אכילה משותפת או מתפזורת.  על כל תלמיד ואיש צוות להביא לעצמו מזון ושתיה  ז. 

 .אישיים      
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 לוי בקבוקים או כוסות שתיה. אסורה שתיה אך ורק למילשתיית מים קרים בקולרים  ניתן להשתמש ח. 

 ישירה מהם.       

  וזאת  לאזור של חטיבת הביניים ולאזור לתלמידי החטיבה העליונהיחולק מגרש בית הספר  בהפסקות  . ט

        והמגע בין הקפסולות. רבוב עבכדי לצמצם את ה      

 חל איסור על משחקי כדור בהפסקות ובשיעורים. .י

 ם על השיעורים וההפסקות כאחד.חלי ל "הנכללי ההתנהגות  .יא

 נדרשים לגלות אחריות הדדית , להקפיד על הכללים ובכך לסייע במניעת ההדבקה.  תלמידים וצוות  .יב

 .למעט מקרים חריגיםבשלב זה  מרחוק יתקיימו מורים  –הורים  שיחות הורים לפתיחת שנה,מפגשי  .יג

  

 והל כניסה לבית הספרנ

 מסיכה היא תנאי לכניסה לבית הספר. א. עטיית

 תלמידים לא יוכלו להיכנס ללא  –ב. הצהרת בריאות היא תנאי לכניסת צוות ותלמידים לבית הספר 

  . מסיכה והצהרת בריאות חתומה    

 :הבא קישורהניתן להצהיר על בריאות הילד בעזרת 

https://bit.ly/3g7rrV5 

כתמונה לילד שיוכל להראות לשומר או לתורן והעבירו  צלמואת המייל שתקבלו, 

 .בכניסה לבית הספר

 כתובה.ניתן להביא הצהרה לחלופין 

צייד את ילדיהם בהצהרת בריאות חתומה בכל הגעה לבית הספר. על ההורים לחובה  –לב שימו 

 ומעלה רשאים להצהיר על עצמם. 18בני תלמידים 

 מעלות לא יכנס. 38. כל תלמיד ימדוד חום בכניסה לבית הספר, תלמיד או איש צוות שחום גופו מעל ג

 . שמאפיינים קורונהאין לבוא בשום פנים לבית הספר עם סימפטומים ד. 

  .בלבדה. כניסת תלמידים תהיה משער הכניסה הראשי 

 

https://bit.ly/3g7rrV5
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 פי הוראות על  ר איסור זה כולל הורים.חל איסור על כניסת מבקרים, אורחים וספקים לבית הספ . ו

 תעשה רק כניסת הורים,  . בלבד ולאנשי צוות לתלמידים מותרת לבית הספר הכניסה משרד החינוך,      

  .חבר הנהלהאם אין ברירה אחרת ובאישור      

 .בנוסף לשומרוחבר הנהלה אנשי צוות תורנות בשער בית הספר תהיה  7:30-9:00 שעותב בוקר ז. מדי 

 ולאפשר כניסה בטוחה ככל הניתן. זרם המגיעים, למנוע התגודדות  תפקידם לווסת את      

 לא ירשמו איחורים בשעה הראשונה עיכובים צפויים בתחבורה הציבורית ובכניסה לבית הספר,  קבח. ע

     (8:15-9:00). 

 

 בימים בהם לא נמצאים בבית הספר מידה מרחוק ל

 ינתנו להם משימות לימודיות עצמאיות או תגבורים בזום. יהתלמידים בבית ימים בהם ב .א

במקצועות רבי  דגש על פיתוח מיומנויות יסודרחוק לימים אלו במגבשים תכנית למידה עצמית מאנו  .ב

 .המלל ובאנגלית

  , הרצאות וסיוריםפעילויות החינוך החברתי, ימי שדה בהם התלמידים לא לומדים יתקיימו בימים  .ג

 אלו.על פי התכנית המתגבשת בימים         

 – למידה מקווניםמאפשר משרד החינוך רכישת משאבי במסגרת ההתארגנות ללמידה מרחוק  .ד

 .מקווןותרגול , תוכן לימודייםקורסים 

 מרחוק בזום. בלמידהגם נתנו יפרטניות, שעות תגבור והשלמה לתלמידים שזקוקים לכך ישעות  .ה

 

 1.9.2020מתווה היום הראשון ללימודים, יום ג'  

 אנו רואים חשיבות רבה בהגעתם של כל תלמידי בית הספר ביום הראשון ללימודים.

 יום זה יתקיים לכן בשתי משמרות כמפורט להלן:

 08:15-10:45משמרת א'    כחול יגיעו 

 11:30-14:00משמרת ב'    לבן  יגיעו  
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 :ביום הראשון מבנה הפעילות

 היכרות, "מה שלומכם", ציפיות. – 1שעה 

 .ותקנון תקנון+ נהלי קורונה+ מערכת שעות – 2שעה 

                   .ראשון שיעור חינוך – 3שעה 

 .ולותסלפי חלוקת הקפ "כחול"יהיה יום  2.9.2020ד', יום *      

 תקנון בימי קורונה

 על פי  הזכירכם,להכיתות ישלחו אליכם את התקנון. י מחנכ .כללי התקנון חלים גם בימי קורונה .א

  צה עם סמל בית הספר.בחוללהגיע לבית הספר  יםגמנסיה נדרשה יבית הספר תלמיד תקנון 

 אירועי הפרת התקנון )כמו הגעה ללא סמל וכדו'(טיפול בשיקול דעת ושכל ישר בים וצוות יפעילו מור .ב

 .בתקופת קורונה

נגיב בחומרה לכל  -על הקוים האדומים של בית הספר קפיד להוסיף נ

 ברכוש הכלל.פגיעה לואדם  פגיעה בגופו, רכושו או כבודו של 

 הוריםשלומי ת

לפי מה שיאושר  ההורים הבית ספרי תשלומיחוזר את אליכם  שלחנגבש ונהקרובים בימים  .א

נוכית הפעילות החימממנים את  ההורים שלומי ת לאחר אישורו על ידי ועד ההורים.בכנסת ו

פעילויות החוץ ואת שיעורי , הטיולים ווהתרבותית של התלמידים, את הסיורים, הגיחות

   בית הספר.מיוחדות לוהתכניות החינוכיות ה ההעשרה

פ "פירוט ההחזר המגיע על פעילות שלא בוצעה בתשיב' -להורי כיתות ח'שלח י 4.9, הבא ליום ו'עד  .ב

  .אופן ההתחשבנותפירוט ו קורונהבעצירת הפעילות עקב 

 

 ותלמידים יקרים,ורים ה

  להם.רבים אך אנו משוכנעים שנוכל אתגרים ה .שלנוים והתלמיד ות הצלחתם של התלמידסים למגויכולנו 

               .בהצלחה לכולנואיתנה, שנה טובה ובריאות 

 וצוות הנהלהליבוביץ, מנהל הגמנסיה דני 


