
 

   

 03-9021576| פקס:  03-9384873, 9021575| טל:  40800העין -ראש  |8רח' ג'ון קנדי   |"בגיןבי"ס תיכון ע"ש "

 minhala@beginhs.co.il - mail-e                -חפשו אותנו  ב 

 

           28.08.2020 

 

 ,תלמידים והורים יקרים 

 !ברוכים הבאים

 לשנת תשפ"א  בהתרגשותצוות המורים כולו נערך 

 .תלמידי כיתות י"א וי"ב ליווי ך להמשותלמידי כיתות י'  לקליטת

  

ושמירה  בדגש על מסיכות, ריחוק חברתי  הנחיות משרד הבריאות ביה"ס יפעל תוך הקפדה על •

 .על היגיינה. יש להצטייד במסכה נוספת

 

הצהרה שלא תמולא במשוב אלא     .במשו"ב הצהרת בריאות מקוונת יומית על כל הורה למלא •

 . הכיתה ובקשו סיסמא.   תבכתב יד תגרור עיכוב מיותר בשער. הורים, אנא פנו מראש למחנך/
 

 על כל הורה לעדכן את מחנך/ת הכיתה אם התלמיד/ה נדרשים לבידוד. חובה עלינו לדעת.   •

 

 ., אלא בתיאום עם בעל תפקיד בבית הספרלא תתאפשר כניסת הורים לבית הספר •

 

בתחילת שנה"ל ובאסיפות   תקנון המותאם ללמידה מרחוק נכתב ויפורסם לתלמידים ולהורים •

 ההורים. 
 

 

מסודרות  נה במהלך השבועיים הראשונים של שנה"ל. הודעות מזום" תתקיי"אסיפות הורים ב •

 יימסרו ע"י המחנכים.   

 

 

 ,בספטמבר, אחרי מחצית שנה מאתגרת ובסיומו של קיץ אחר 1-רגע לפני הצלצול של ה 

 .אנחנו משתפים אתכם במתווה החזרה ללימודים אותו למדנו, גיבשנו והתאמנו לכולנו
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 . כפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות  החינוכי מתווה הלמידה  

 

 תלמידים.  18הנחיות משרד החינוך הן לקבוצות למידה של עד 

 כל חריגה ממספר זה דורשת אישור מיוחד תוך נתינת הסבר מנומק לבקשה. 

 

כאשר מטרות  חלוקה לקבוצות של כיתות האם )קבוצה א' / קבוצה ב'( מודל של בהתיכון כולו יעבוד 

 העל הן שמירה על בריאות התלמידים והצוות ושמירה על רצף וסדירות לימודית. 

  

 

 

 קיבלנו אישור מיוחד מהפיקוח לחריגה במספר הקבוצות(   –תלמידים  36)כיתות אם המונות מעל 

 

כל תלמיד יקבל ממחנך/ת הכיתה את מספר הקבוצה אליה הוא שייך )א' / ב'(. מספר הקבוצה   •

בכיתת האם, במגמות, במתמטיקה,   –לאורך כל מערכת השעות שלו  ת התלמיד  ילווה א

 אין אפשרות מעבר מקבוצה א' לקבוצה ב' ולהפך.   באנגלית ובחנ"ג. 
 

מערכת השעות תפורסם באתר ביה"ס ולתלמיד תהיה גישה אליה גם דרך מערכת השחף.   •

 יפורסם איזו קבוצה מגיעה לביה"ס ואיזו קבוצה לומדת מהבית.  מקצוע נתון, יום, בכל בכל 
 

 תלמידי מב"ר אתגר ילמדו את רוב השעות שלהם בביה"ס.   •
 

 .בספטמבר 1 –התלמידים יקבלו הסבר מותאם למערכת השעות שלהם בשיעורי החינוך ב  •

 

 

כיתת אם

'קבוצה ב 'קבוצה א
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 -להלן תזכורת להודעה שנשלחה אליכם  –הלימודים יתקיימו מקרוב ומרחוק 

 .קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים בבית הספר ע"פ המתווה 

)ע"פ הפירוט מעלה וע"פ חלוקת הקבוצות שיקבלו   התלמידים יגיעו לבית הספר בחצאי כיתות – מקרוב

 ממחנכי הכיתות( 

 הבאים:  באמצעים דיגיטליים  – מרחוק 

 

 

  

 google classroomכמה הדגשים לגבי 

לימודים בה יהיו הקנייה, דפי מידע, מצגות, חומרי למידה שיכללו גם מטלה וביצועי   תסביבזו  •

   .הבנה להגשה ועוד

כדי להיכנס לסביבה נדרש מייל ארגוני של תיכון בגין בלבד!! לא ניתן יהיה להיכנס דרך מייל   •

 אישי של התלמיד.  

ניתן לחדש סיסמא במקום המיועד לכך באתר   –יב' ששכחו/איבדו סיסמא -ות יא'תלמידי שכב •

 ביה"ס.  

 .  הסבר מפורט ממחנכי הכיתותיקבלו  – תלמידי שכבת י' •

  

 .הצלחתנו תלויה בשותפות המלאה שלנו אתכם, תלמידים והורים

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

 .ומיקוד הלמידה  הזדמנות למפגש חברתי, קשר רציף 

 !בהצלחה ובריאות איתנה 

 

 מנהלת ביה"ס  -פזית היבש

 , צוות המחנכים והמורים הנהלת בית הספר 

למידה מרחוק

סינכרונית-א

google classroom

סינכרונית

zoom
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