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 תקנון ללמידה מרחוק

 (של בית הספר על כל סעיפיו בנוסף לתקנוןתקנון זה הינו )

 הקדמה

השנה העולם ובכללם ישראל, עומדים בשנה האחרונה בפני אתגר משמעותי, התפשטות נגיף הקורונה. 

תהפוכות ושינויים בלתי צפויים ולעיתים בלתי מובנים. המציאות חייבה את כולנו ב האחרונה היתה מלאה

תקופה זו להתמודדות זו יש השלכות על אורח החיים של כולנו.  בתחומים רבים.להסתגלות מתמדת 

 תקנון זה נועד לסייע . ושגרת הלימודים חוללה שינויים המשפיעים על התפקוד הכולל של מערכת החינוך

כות לשנה"ל הבאה בהתחשב במאפיינים הייחודיים של שנת תש"ף ובמאפיינים המשוערים של בהיער

 .המשלבים למידה מרחוק שנה"ל תשפ"א

 כללי

 לכללים ולהוראות הקבועים בתקנון למידה מרחוק בדרך של שיעור מקוון כפופה. 

  להקפיד על על התלמידים להקפיד על ההנחיות ו/או ההוראות הניתנות ביחס אליהם וכן

 .התנהגות נאותה במהלכם על מנת לאפשר את התנהלותם התקינה

  יש להשתמש בשפה הולמת ואדיבה כלפי כל הנוכחים.מפגש חינוכי ושיעור בכל 

 כיתה מקוונת סינכרוניים( יתקיימו בפלטפורמה של זום-השיעורים המקוונים )סינכרוניים או א/

 בלבד. google classroomאו  במשוב

 כל התלמידים והמורים מחויבים להתחבר לגוגל האירגוני שיאפשר חיבור ל- google 

classroom. 

 חייבות להיות מטופלות  - פתרון בעיות טכניות שונות הקשורות למחשב, לאינטרנט, לסמארטפון

 מבעוד מועד. תלמיד שיודע על בעיה יעדכן את המורה. על ידי התלמיד ומשפחתו בזמן סביר

  את הכלים ודרכי ההערכה  יםשבוחרם אלה על הלמידה וה םאחראירכז המקצוע וצוות המורים

והתכנים הנבדקים. בכל מקצוע יפורסם ככל האפשר מבנה הציון לתעודה, אשר יהיה כפוף 

 לשינויים הנובעים מאירועים בלתי צפויים.

 

 

 

 מערכת השעות

 ה אליה מחויבים התלמידים והמורים.יום הלימודים יחל ויסתיים על פי מערכת שעות קבוע 

 תהיינה על פי לוח הצלצולים של בית הספר. ההפסקות  
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 ( או א/כיתה מקוונתהוא נכנס: סינכרוני )זוםשיעור התלמיד יידע מראש לאיזה  סוג שיעור-

 .או בכיתה בביה"ס (google classroomסינכרוני )

 התלמיד לעקוב אחר שינויי מערכת בכל על השחף. ישלחו לתלמידים במערכת  שינויים במערכת

 ערב ובבוקרו של יום הלימודים.

 

 תינתנה הנחיות אחרות או יווצרו אילוצים לא צפויים.ו במידה , זאתבמסגרת השעותיתכן שינוי 

 

 התנהגות בשיעורים

 בנוסף לכללי ההתנהגות המפורטים בתקנון נדגיש כללים הקשורים ללמידה מרחוק.

 בלבוש הולם, להכין את  מחויב להתארגן לשיעור: לשבת ליד שולחן, בסביבה שקטה,תלמיד : התארגנותה

 כל הציוד הדרוש לשיעור )מחברת, ספרים, כלי כתיבה, מחשבון וכו'(.

 בשיעור השתתפות : 

o על עיסוק בדברים ל התלמיד להיכנס בזמן לשיעור ולהיות נוכח לכל אורכו ופעיל בלמידה בלבד. ע

 הפרעה.  םאחרים תירש

o דקות יוביל לסימון היעדרות במשוב 10 -איחור לשיעור המקוון של למעלה מ 

o דקות יוביל לסימון אחור במשוב.  10 -איחור של מתחת ל 

o .אין לעזוב את השיעור /המפגש ללא אישור של המורה 

o עיסוק בדברים אחרים תירשם הפרעה. על 

o הסתתרות מאחורי תהיה פתוחה לכל אורך השיעור.  מצלמת האינטרנטצוות המורים מבקש ש

 .ריבוע שחור אינה הולמת ואינה מכבדת. 

יעדכן את המורה בתחילת כל שיעור. עליו  תלמיד שאין ברשותו מצלמה או שאינו יכול להפעילה,

 לדאוג למצלמה תקינה. 

 הקלטה/צילום של השיעור

  לקבוצה.אין להעביר את הקישור לשיעור לתלמיד שאינו שייך 

  חל איסור על הקלטה ו/או העתקה ו/או צילום של השיעור המקוון ו/או המבחן המקוון, כולו או

חלקו, או של חומרים המועלים במסגרתם, לרבות תכתובות בקבוצה בעת השיעור, או של תמונות או 

 חל איסור חמור על העתקה, סרטון או הקלטה של אדם או אנשים המשתתפים או הנוכחים בהם.

הקלטה או סרטון מתוך שיעור מקוון ו/או מבחן מקוון  העברה או הפצה בכל דרך שהיא של תמונה,

כאמור לעיל, וזאת לרבות איסור העתקה, העברה או הפצה באופן פיזי או אלקטרוני, לרבות 

  .כו'באינטרנט, ברשתות חברתיות, בתוכנות הודעות שונות, באימיילים ו
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 היעדרות:

 .שנה כבכל מלא באופן חל חובה לימוד וקח

 כלל בספירת המנות. על פי השיטה הקיימת יעדרות משיעור פרונטלי, ותיהיעדרות משיעור מקוון כמוה כה

  בימים רגילים.

 

 ציונים

 google -ה במסגרת הלמידה התלמידים יקבלו מטלות לימודיות להגשה אותן יש להגיש דרך

classroom . ר.הגיש באיחו / לא הגיש / אם התלמיד הגיש משובבהמורים יציינו  -לגבי כל מטלה 

 המורה יבדוק חלק מהעבודות על פי שיקול דעתו וייתן עליהן ציון המשקף את רמת העבודה ואיכותה. 

 לכל תלמיד תיבדק לפחות עבודה אחת.

 משקל העבודה באחוזים יפורסם ע"י המורה המלמד.  

 מבחנים

  לוח המבחנים יפורסם ע"י רכזת השכבה בלוח האירועים הבית ספרי. ניתן להגיע אליו גם דרך

 אתר ביה"ס , תחת השכבה הרלוונטית וגם דרך הלוח במייל האישי. 

 ,בחנים או מבדקים אחרים שיעשו בזמן שיעור  יתכנו המבחנים יתקיימו ככל הניתן בבית הספר

 או אחר. מקוון

  

 עבודות כיתה ובית

 להגישם במקום ובמועד שנקבע., המטלות הנדרשותכל את   על התלמידים להכין 

  )על התלמיד לשמור על טוהר הגשת עבודות. הגשת עבודה מועתקת )כולה או חלקה

מהאינטרנט או מכל מקום אחר נחשבת גניבה ספרותית. תלמיד שימצא מעתיק, עבודתו תיפסל 

אפשרות לעבודה חוזרת. ציון זה ישוקלל בציונו הסופי  (, ולא תהיה לו0וציונו בעבודה יהיה אפס )

ותירשם הערה בתיק האישי. מקרה חמור זה יובא לידיעת מנהלת ביה"ס והורי 

 .המועצה הפדגוגית תחליט אם להוסיף בתעודה הערה על טוהר הבחינות  .התלמיד

  

 יפעיל את  במקרה של בעיות באינטרנט, על התלמיד ליידע את המורה ברגע שאפשר. המורה

 שיקול דעתו לגבי אפשרות של הגשת עבודה/מטלה באיחור.
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 החינוכי למוסד כניסה כללי

 הביטחון אגף ל"מנכ חוזר הוראות פ"ע כבשגרה החינוכי המוסד שערי פתיחת עיתוי. 

 להזדהות התלמידים הנחיית תוך האבטחה להנחיות בהתאם מפוקחים יהיו השערים, ככלל 

  במשוב בלבדבכניסתם ולהציג הצהרת בריאות חתומה. 

 .בכל הגעה לביה"ס יש להגיע בתלבושת בי"ס מלאה על פי התקנון 

 אלא, החינוכי למוסד להיכנס יורשו לא הספר בית מצוות שאינו אחר אדם כל או הורה, ככלל 

 .המנהלת ובאישור חריג במקרה

 .שיפורסם.  במתווה הכללים פ"ע מותרת, ס"ביה מצוות חלק המהווה תוספתי חינוך צוות כניסת 

 

  דגשים להצהרת בריאות

 .למידים, אנשי צוות ומבקרים לא יורשו להיכנס לביה"ס ללא הצהרת הבריאות חתומה מדי יוםת. 

 במשובלחתום על הצהרת בריאות יומית דיגיטלית  הורים לילדי בית ספרעל ה. 

  .בהצהרת הבריאות ובכללם מדידת חום מידי יוםעל ההורים להקפיד על מילוי התנאים המופיעים 

  תהיה ע"פ הניסוח המדוייק שבנספח  18הצהרת בריאות לתלמיד ולעובד במוסד החינוכי/בגיר מעל

  .הצהרת בריאות

 כיתתית היגיינה כללי

 .על התלמידים להימנע ממגע פיזי בינם לבין עצמם ולבין אנשי הצוות 

  ,כלי כתיבה, מזון או שתיה מתלמיד לחברו..יש להימנע מלהעביר ציוד לימודי 

 ש לאוורר ככל האפשר את הכיתה ולהשאיר את החלונות פתוחים.י 

 גופני חינוך שיעורי 

 אין חובת עטיית מסיכה במהלך השיעור.

 ניתן לקיים כל פעילות ספורט ובלבד שתהיה הקפדה על שטיפת ידיים לאחר השיעור.

 הדורשת מגע כמו משחקי כדור, משחקי תנועה וכד' יש להשתדל לשמורעת פעילות ספורט וחינוך גופני ב

 על מרחק בין אדם לאדם,

 של תלמידים ע"פ המתווה שיאפשר זאתתקיים בקבוצות קבועות ת פעילות נבחרות בית הספר
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