
 

 

25.8.20 

 תחילת שנת תשפ"א - 2020אגרת אוגוסט 

 )נלסון מנדלה( "חינוך הוא כלי הנשק העוצמתי ביותר בניסיון לשנות את העולם"

 

 היקרה, קהילת הבילויים  

 

על בניית ועומל רבות בצל משבר הקורונה נערך צוות בית הספר נפתחת בעוד כשבוע. שנת הלימודית תשפ"א         

  בבניית התכנית עמדו מספר עקרונות לנגד עיננו:. , אשר פרסם משרד החינוךתכנית ליישום המתווה

 .שמירה על בריאות תלמידי ותלמידות בית הספר וצוות בית הספר •

 .ילמדו כמה שיותר ימים בבית הספר יצול מרבי של המשאבים על מנת שהתלמידיםנ •

 .הקשר אישי כמפתח להתמודדות עם האי וודאות והאתגרים שמביאה התקופ, על הצרכים הרגשיים חשיבה •

ות שיפורסמו חשיבה על הוראה איכותית ומיטבית הן מקרוב והן מרחוק. הלמידה במתווה זה תהיה בקפסול •

 המחנכים בימים הקרובים. עקב המגבלות לא ניתן יהיה לבצע מעברים בין הקפסולות או להחליף אותן. ע"י 

 

 על פי המודל הנ"ל:תכנית הלימודים בתשפ"א תתקיים 

 , ללא יום ו'. ימים בשבוע 5 ילמדולמידה כבשגרה, ללא פיצול,  –ב' -תלמידי כיתות א' •

 , ללא יום ו'. ימים בשבוע 5 ילמדו בביה"סילדים(  18למידה בקבוצות )קפסולות עד  –ד' -תלמידי כיתות ג' •

 סינכרוני( . -למידה היברידית )בביה"ס, בבית, סינכרוני וא –ו' -תלמידי כיתות ה' •

למידה י ני ימובנוסף, ש, בשבוע שלושה ימיםתלמידים( במשך  18תתקיים בקפסולות )עד למידה בביה"ס ה •

  בבית, במערכת למידה קבועה.

 ילמדו לאורך כל השבוע .  – 4, ב'4כיתות א'תלמידי  •

 

אנו מבקשים מכם להיערך בכל לכן יומיים בשבוע באופן מקוון, למדו יהתלמידים  -ו' תשפ"א -הורי שכבת ה'

 למידה מרחוק. להנוגע לאמצעי קצה )מחשבים נייחים עם מצלמה, מחשבים ניידים או טלפונים חכמים( 

חשוב כי יחד עם ילדכם תארגנו פינת למידה מסודרת, אוזניות, שולחן עבודה וכל מה שיוכל לעזור להתמקד 

ההשתתפות בלמידה מרחוק כמו הלמידה הפיזית הינה חובה ומחייבת כללי התנהגות מכבדים וראויים  .בלמידה

 שנוכל לבחון מענים שונים מצד בית הספר. ת הכיתה כדיכקושי אנא ידעו את מחנ מתעוררבמידה וללמידה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

 

 : פי השכבותלמידה לחלוקת השבוע ל           

על פי הנהלים של משרד החינוך על מנת להבטיח את בריאותם וביטחונם  תהיהבית הספר ההתנהלות 

 ה.על מנת לשמור על בריאות הקהילה כולאלו אנו מבקשים את הקפדתכם על נהלים של הילדים והצוות. 

 

 תעשה באופן מדורג על מנת לווסת את כמות התלמידים ולמנוע התקהלות. –כניסה לבית הספר זמני 

 ב' -כיתות א'  7:30-7:45

 ד'  –כיתות ג'  7:45-8:00

 ו' –כיתות ה'  8:00-8:15

לתשומת ליבכם ביום הראשון לפתיחת השנה , תותר כניסה הורי תלמידי כיתות א' במתווה שפורסם ע"י 

יסה מבוקרת ומדורגת של הורי כיתות א' למס' דקות לפעילות קצרה משרד החינוך. ביום זה תתאפשר כנ

 תלמידי כיתות א' יכנסו עפ"י לו"ז שישלח אליהם בנפרד. 1.9בחוץ באוויר הפתוח. לפיכך בתאריך 

 

 התלמידים יצאו מהשער עפ"י הסדר הבא:  – יציאה משער ביה"ס בסיום יום הלימודיםזמני 

 ב' -כיתות א' -12:40

 ד'-תות גכי – 12:50

 ו'  -כיתות ה' – 13:00

 

על התלמידים לעטות מסיכה על פניהם )נא .  8:15-ויסגרו ב 7:30-שערי ביה"ס יפתחו ב -הגעה בבוקר

יש להימנע  -בשעת הבוקר לא תתאפשר כניסה לביה"ס ללא מסיכה.  להביא מסיכה נוספת בתיק(.

 מהסתובבות במסדרונות, וכניסה ישירה לכיתת הלימוד.

 

 על התלמידים להציג אישור בריאות חתום )ידני/דיגיטאלי( בעת הכניסה לבית הספר. -הצהרת בריאות

מעלות צלזיוס או  38מסמך חתום המעיד על כך שמדדתם חום באותו היום ומצאתם שלילד.ה אין חום מעל 

 הצהרה זו מידי יום ביומו. יש להקפיד על . תסמינים אחרים

 

 שכבה ו' שכבה ה' שכבה ד' שכבה ג' שכבה ב' שכבה א' 

 יום א' – 1ה ה'-א' ה'-א' ה'-א' ה'-א' ימי לימוד
 יום ב'- 2ה'
 יום ג'- 3ה'
 יום ד' – 1ה'
 יום ה'  – 3'ה

 
ילמדו ביום  -2'ה

חמישי "בבית 
 בגדרהפיס" 

 
 כל השכבה 

 לומדת ביום ו'

 יום א' – 1ו'
 יום ב'- 2ו'
 יום ג'- 3ו'
 יום ד'  -1ו'
 יום ה'  – 3ו'

 
ילמדו ביום  – 2ו'

חמישי ב"אוהל 
 שלום" בגדרה. 

 
כל השכבה 

 לומדת ביום ו'
 כיתה מלאה כיתה מלאה צורת לימוד

 
 קפסולות
 בביה"ס

 קפסולות
 בביה"ס

 קפסולות
 היברידי

 קפסולות
 היברידי

 
 שעות לימוד

 
8:00-12:45 

 11:45יום ו' עד 

 
8:00-12:45 

 11:45יום ו' עד 

 
8:00-12:45 

 11:45יום ו' עד 

 
8:00-12:45 

 11:45יום ו' עד 

 
8:00-12:45 

 11:45יום ו' עד 

 
8:00-12:45 

 11:45יום ו' עד 
 

 עטיית מסכות
 בכיתה 

אין חובת 
 עטיית מסכות

 

אין חובת 
 עטיית מסיכה

אין חובת עטיית 
 מסיכה 

חובה לעטות 
 מסיכה  

חובה לעטות 
 מסיכה  

חובה לעטות 
 מסיכה  

עטיית מסכות 
 בהפסקה 

אין חובת 
 עטיית מסיכות 

חובה לעטות 
 מסיכה

חובה לעטות 
 מסיכה 

חובה לעטות 
 מסיכה  

חובה לעטות 
 מסיכה  

חובה לעטות 
 מסיכה 

 



 

 

 

 

לא תתאפשר כניסה של מבוגר/הורה שאינו איש סגל מביה"ס במהלך יום  - כניסת מבוגר לביה"ס

 במקרים חריגים, הורה שנקרא להגיע לביה"ס ימתין בשער, ואיש צוות ילווה את ילדו לשער. הלימודים. 

 

לדווח על כך מיד להנהלת  על תלמיד.ה –אם תלמיד.ה י.תחוש ברע במהלך יום הלימודים  –תנאי בריאות 

 המוסד החינוכי שתפעל בהתאם לנהלי משרד הבריאות ותיידע מידיית את ההורים. 

 

 בית הספר נערך עם ציוד ניקיון, סביבה נקייה בכיתות ובשירותים במהלך היום ובסופו.  –הגיינה וניקיון

מגבונים )לניקיון ידיים ,  ג'לאלכוהול:  על התלמידים להצטייד יום יום בציוד הבא לשמירה על בריאותם

 .סיכה נוספת בתיקמו מפית אוכל, והשולחן(

 

לא ניתן כל תלמיד.ה תביא אתו.ה את ארוחת הבוקר ומזון למשך יום הלימודים. הדגישו לילדיכם ש –מזון 

 להעביר אוכל או ציוד אישי לחברים.

 

 עםלביה"ס כנס יולכן חל איסור לה** חשוב לציין שישנם תלמידים עם אלרגיה מסכנת חיים בביה"ס, 

  ביצים וחלב ניגר.בוטנים, אגוזים,  מרכיבי המזון הבאים:

 

 ומורןיפעלו גם השנה באחריותה של מירי  -ומשמרות הבטיחות  "נשק וסע"תכניות  - בטיחות בדרכים

 . ותלמידי שכבת ה' והתגייסותם של הורים מהקהילה

 

 מערכת שעות מעודכנת לימי קורונה 

 דקות  50  8:00-8:50 1שיעור 

 דקות  45 8:50-9:35 2שיעור 

 דקות 15 9:35-9:50 הפסקת אוכל

 דקות  15 9:50-10:05 הפסקת חצר

 דקות 45 10:05-10:50 3שיעור 

 דקות 45 10:50-11:35 4שיעור 

 דקות  10 11:35-11:45 הפסקת חצר

 דקות 10 11:45-11:55 הפסקת אוכל

 דקות   45 11:55-12:45 5שיעור 

 במהלך היום תתקיים הפסקת אוכל בכיתה והפסקה מדורגת להתרעננות.  

 ייעשה עפ"י הקפסולות. התלמידים יתודרכו מראש. -השימוש במרחבים, שירותים ובכיתות 

 

צוות בית הספר יפעל לקדם תחושה של מוגנות לצד תחושה של חוויה לימודית מהנה באמצעות קשר רציף עם 

 .שיגרת למידה משמעותיתייצר יחד בכוחות משותפים נ, והתלמידים, הוראה מגוונת ועוד

 

 נאחל לכולנו שנה טובה, בריאות איתנה ולמידה מיטבית.
 

 שירי עופר

 מנהלת בית הספר

 בשם צוות בית הספר


