תלמידים והורים יקרים,

26/8/2020

שנת הלימודים תשפ"א בפתח וכולנו נרגשים .אין ספק שגם השנה הקרובה תהא מאתגרת
וניכר שנתמודד עם הנחיות ועם מגבלות שונות במהלכה .צוות ביה"ס שקד במשך חופשת
הקיץ בהכנת תכניות עבודה היברידיות המשלבות הוראה סינכרונית ו א-סינכרונית.
מלאכת שיפוץ ביה"ס בסיומה ואנו מתפעלים מיופיו של ביה"ס ומהמרחבים המרשימים.
כיתות התלמידים עוצבו ובכל כיתה לוח פעיל בו ציטוט המנוסח כשאלה המזמנת שיח
ומתכתבת עם החזון שלנו לשאילת שאלות .כל קיר כזה מורכב משלושה סוגים של לוחות:
לוח גיר ,לוח מחיק ולוח שעם בהם יוכלו התלמידים להשתמש במהלך השיעורים.
הריהוט בכיתות ז' -ח' מבוסס על פדגוגיה דיפרנציאלית .בכל כיתה שולחנות שונים:
ריבועיים ,עגולים ושולחנות בר .וכל תלמיד יוכל ללמוד בהתאם לאופן הלמידה המותאם לו.
בכל קומה מרחב למידה חדשני המזמין את התלמידים לצאת מהכיתה וללמוד מחוצה לה.
בנוסף לכך ,בכל קומה חדר ללמידה פרטנית .בקומה הראשונה התווספו תאי שירותים
לבנים ,לבנות ושירותי נכים.
חצרות ביה"ס חודשו ,והחצר המרכזית המשמשת ככניסה הראשית לביה"ס מוצללת .זו
תאפשר לנו לקיים התכנסויות וטקסים בצל .כמו כן ,החצר המזרחית משמשת את התלמידים
לפעילויות ספורט ,בה הותקנו מתקני ספורט רב תכליתיים.

מתווה הלמידה ההיברידית:
הלמידה ההיברידית בביה"ס מבוססת על חזון ביה"ס ועל עקרונות הפדגוגיה הבית ספרית.
הלמידה תתקיים בקפסולות של  19תלמידים  ,בכפוף להנחיות משרד החינוך (באישור
מפקחת ביה"ס) .שיבוץ התלמידים לקפסולות יעשה ע"י המחנכ/ת בימים הקרובים.
כל התלמידים יגיעו ללמוד בביה"ס שלושה ימים מלאים במשך כל שבוע:
ימים א' ,ג' ,ה' בשבוע ראשון ובימים ב' ,ד' ,ו' בשבוע השני.
הלמידה מרחוק תתקיים בשלושת הימים בהם הילדים לא מגיעים לביה"ס וזו תהיה מותאמת
ללמידה המתרחשת בכיתה.
אנו מתכננים לשים דגש על ההיבטים החברתיים – רגשיים ,בימים בהם התלמידים בביה"ס.

שבוע הלימודים הראשון:
כלל התלמידים יגיעו לביה"ס ביום הראשון ללימודים:
תלמידי כיתות ז' – מ  12:05 – 8:30וישתתפו ביום גיבוש בשתי הקפסולות.
תלמידי כיתות ח'-ט' יגיעו בשתי משמרות:
משמרת א' מ  ,10:20 – 8:30משמרת ב' מ .10:30-12:05

בימים ד'-ה' יגיעו כלל התלמידים ז'-ט' בשתי משמרות:
משמרת א'  ,11:00 – 8:30משמרת ב' .13:50 – 11:15
ביום ו' תגיע כל שכבת ז' ליום לימודים מלא ושכבות ח'-ט' תלמדנה מרחוק מהבית.

אסיפות הורים:
אסיפות ההורים תתקיימנה ,לצערנו ,באמצעות הזום לנוכח ההנחיות.




שכבת ז' – ביום חמישי ה  10/8/20 -בשעה  .20:00מפגש שכבתי אחריו מפגשים
כיתתיים.
שכבת ח' – ביום שני ה  7/9/20 -בשעה  .20:00מפגש שכבתי ואחריו מפגשים
כיתתיים.
שכבת ט' – ביום ראשון ה –  6/9/20כל כיתה במועד שלה:
ט – 4בשעה 20:00
ט – 5בשעה 20:10
ט – 2בשעה 20:20
ט – 6בשעה 20:30
ט – 7בשעה 20:40
ט – 1בשעה 20:50
ט – 3בשעה 21:00

חלוקת ספרי לימוד לתלמידי כיתות ז':
אתמול התקבל אישור גביית תשלומי הורים לרבות השאלת ספרים .חלוקת הספרים תתקיים
עוד בטרם פתיחת השנה בביה"ס שילה (הסמוך לשז"ר)
יום ראשון :30/8/20
כיתה ז13:30-14:15 – 2
כיתה ז'15:00–14:15 – 3
כיתה ז'15:00-15:45 – 4
יום שני :31/8/20
כיתה ז'9:30-10:15 – 5
כיתה ז'10:15-11:00 – 6
כיתה ז'11:00-11:45 – 7
כיתה ז' – 1ביום הראשון ללימודים.

יש להגיע לחלוקת הספרים עם המחאה על סך  ₪ 280לפקודת חטיבת שז"ר עד לתאריך
 .10/9/20המחאה נוספת על סך  ₪ 280לסוף מאי  .2021יש להביא את הוואוצ'ר שהתקבל
בביה"ס היסודי (בלעדיו לא יתקבלו הספרים).
כללי בטחון והתנהלות בעת קורונה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

יש לעטות מסכות במשך כל היום .גם בזמן השיעורים וגם בהפסקות
יש להצטייד בהצהרת בריאות מדי יום .הצהרת הבריאות ניתן למלא במשוב או
להדפיס ולשלוח חתום.
התלמידים יצטיידו בארוחת בוקר אישית ובבקבוק מים אישי.
יש לאכול בכיתות .
כל תלמיד יישב בשולחן נפרד.
בזמן ההפסקה התלמידים ישמרו על ריחוק.
חלה חובת הגעה לביה"ס מדי יום למעט מקרים בריאותיים חריגים הידועים להנהלת
ביה"ס.
אין לעבור מקפסולה אחת לאחרת ללא אישור.

שימו לב ,בבית ספרנו לומדים תלמידים אלרגניים למוצרי מזון המכילים בוטנים ואגוזים
ברמה מסכנת חיים ,לפיכך אין להכניס לשטח ביה"ס כל מזון העלול להכיל רכיבים אלה.

מצפים לכם בביתנו המחודש,
שנת לימודים מוצלחת וטובה
יעל יונוביץ' ,מנהלת בית החינוך,
והצוות החינוכי

