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 תלמידים והורים יקרים, 

ר כולנו יום חגיגי ומרגש תמיד. הוא מסמן את תחילתה של שנת לימודים והאחד בספטמבר הוא עב

 חדשה.

בלתי צפויים. המציאות אתגרה אותנו בכל בשנה האחרונה התנסינו באתגרים, תהפוכות ושינויים 

שנה"ל תשפ"א תיפתח בצל התפשטות נגיף הקורונה  בהיבט המקצועי והאישי.  פעם מחדש

 ובכפוף להנחיות משרד החינוך.

 . 2020בספטמבר  01פתיחת שנת הלימודים תתקיים ביום שלישי, י"ב באלול התש"ף, 

 

 בקבוצות של עד יב( יכללו למידה בביה"ס -גיל )י'השעות השבועיות בכל שכבות ה - למידה

שעות שבועיות.  יתר השעות השבועיות יילמדו  12 -כ  ,תלמידים  בכיתה/הקבצה/מגמה 18

 ביה"ס יקבע מיהן האוכלוסיות שיקבלו עדיפות להגעה ללמידה בביה"ס   בלמידה מרחוק . 

 . ע"פ שיקולים פדגוגיים 

 

 (.יםסינכרוני-אוסינכרוניים הלמידה מרחוק תיבנה ממערכת של שיעורים 

 באמצעות  – למידה סינכרוניתzoomמורה ותלמידים ה -/כיתה מקוונת במשוב או גוגל מיט

 .ממרחבים פיזיים שונים באותה נקודת זמןמתחברים 

 בסביבת הלמידה  מתחבר ועובד בזמן אחרכל אחד מהלומדים  - סינכרונית-למידה א

. שם התלמידים יקבלו מטלות, הקנייה, דפי מידע, Google Classroom –שנבחרה ע"י ביה"ס 

 מצגות, חומרי למידה שיכללו גם מטלה להגשה בסופה.   

 

 הכניסה לסביבת הלמידה תתבצע אך ורק באמצעות המייל הארגוני   - מייל ארגוני של בגין

שאין ברשותם מייל ארגוני יש להיכנס לאתר ביה"ס  – תלמידי שכבת יא' ויב'  של תיכון בגין.

תחת השכבה הרלוונטית ולעדכן פרטים. תלמיד ללא מייל ארגוני של בגין לא יוכל 

יקבלו הסבר מפורט ממחנכי הכיתות  – תלמידי שכבת י'   למידה. הלהשתתף בתהליכי 

 אודות המייל הארגוני והשימוש בגוגל קלאסרום. 
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בדגש על מסיכות, ריחוק חברתי ושמירה על  הנחיות משרד הבריאותהקפדה על  ביה"ס יפעל תוך

 הגיינה.

. תלמיד ללא הצהרת במשו"ב הצהרת בריאות מקוונתגם בשנה"ל תשפ"א, על כל הורה למלא 

 יקבלו סיסמא למשוב ממחנך הכיתה.  תלמידי שכבת י' לא יורשה להיכנס לביה"ס.   בריאות

 ההורים יתקיימו באופן מקוון.  אסיפות

 אנחנו עמלים בימים אלה בהתארגנות לפתיחתה של שנת הלימודים. 

 01.09.2020 -מערכת השעות תפורסם באתר ביה"ס לקראת ה. 

 

 הארגון שלנו הפך למתוקשב. אנא דאגו להתעדכן ביומן השנה לא יירכשו יומני תלמיד .

 סם גם לוח המבחנים והאירועים הקרובים.הגוגל הבית ספרי שלנו באתר ביה"ס. שם יתפר

 

 הצלחתנו תלויה בשותפות המלאה שלנו אתכם , הורים ותלמידים. 

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

 ומיקוד הלמידה לטובת הצלחת התלמידים . הזדמנות למפגש חברתי, קשר רציף 

 .אנו מבטיחים כי ננסה להמשיך ולהיות אי של יציבות עבור צוות המורים, ההורים והתלמידים 

 

 תודה על שיתוף הפעולה,

 .בהצלחה ובריאות טובה לכולם

 

 

 מנהלת ביה"ס -פזית היבש                                                      

 וכל הצוות החינוכי 
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