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 הורים יקרים שלום רב.
 

גדול ביחס לשליחות החינוכית   למרות חוסר הבהירות הכללי אנו חווים בהירות ובטחון
לקראת השנה   לפניכם העקרונות והמתווה בו נפעלונערכים בהתאם. מפורטים   שלנו

הבאה)כמובן אם לא יהיו שינויים...( נקודת המוצא שהשנה תפתח בזמנה אך תימשך עם 
   ההגבלות לאורך זמן בלתי ידוע.

שעות הלמידה מותאמות לסל השעות הניתן על ידי משרד החינוך ולשעות הנוספות 
   על ידי ההורים.  המשולמות

למשך חמישה   ו-מצים רבים ביצירת מקומות לימוד לכל תלמידי בית הספר גהשקענו מא
  ב גם בימי שישי.-ימים בשבוע ולכיתות א

 
  הסבר קצר לתכנית משרד החינוך ללמידה בזמן קורונה "לומדים בבטחון"

 
ו, -שעות לתלמיד בכתות ג 25ו  ב-שעות לתלמיד לכיתות א  29השנה משרד החינוך מקצה 

 30ב ו-שעות לכתות א 34  י גביית תוספת של תשלום מההורים מצליחים לתתאנו על יד
  שעות לשאר הכתות.

 למידה פרונטלית ללא פיצול של שישה ימים בשבוע.  הדבר מאפשר ב-בכתות א
 יתאפשרו לימודים בכתות מפוצלות חמישה ימים בשבוע בכיתות מפוצלות. ד-בכתות ג
ימים בשבוע  חמישהנטלית בכתות מפוצלות למשך הצלחנו לאפשר למידה פרוו -בכתות ה

 ללא צורך למידה מרחוק.
  

 ונושאי הלמידה  זמני
 

 13:30עד השעה   8:00הלימודים יתקיימו בכל יום מהשעה 
שיעורי   בכדי ליצור כיתות לימוד פינינו את כל כיתות הספח בבית הספר במקביל בוטלו

 שיעור העשרה.  הכנסנוהעשרה. )יחד עם זאת במקום שהיה אפשר כן 
רגשיים וחברתיים חדשים אך מאידך גיסא מאפשרת   מחד גיסא מציאות זו מייצרת אתגרים

  התנסויות חדשות ומעניינות.
מכמות החומר הנלמדת בכל שנה. בלי  70%הוא של   הלמידה של משרד החינוך  יעד

השונים קטן יותר ששעות הלימוד השבועיות במקצועות   המשמעות היא  להיכנס לפרטים,
 מבכל שנה.

 השתדלתי מאד להשאיר את שעות לימודי הקודש ת"ת חשבון ואנגלית ללא שינוי.
 

 הנושא השנתי /חברתי
"שותפות ואחדות".   כאמור התחום החברתי רגשי יהווה תחום מרכזי לכן הנושא השנתי יהיה

וק יהוו מוקדים אחד לשני והאחדות במציאות של ריח  מתוך הבנה שהשותפות ללא קירבה
 לעבודה חינוכית שלנו בקרב התלמידים.

טליה שמואל הרכזת החברתית מקדמת תכניות חברתיות על פי יעדים אלו ובהתאם  
 למגבלות הקיימות.

 
 
 

 



 

 

 תכנון שנתי
השנה לא נחלק לוח שנה עם אירועי השנה. את התכנון לפעילות החברתית ולימי הטיולים 

 המבחנים. נשלח בתחילת חודש יחד עם לוח
 

  מנגנים בבנימין
כך   יהיה להפעיל את מנגנים בבנימין, אך המועצה שינתה את תנאי התכנית  השנה ניתן

שתלמידים שישתתפו בתכנית יתחייבו להשתתף למשך כל השנה ויחויבו בתשלום חודשי 
 עבור השתתפות בתכנית. פרטים ישלחו בנפרד.

 

  אתר בית הספר
השקענו באתר מחשבה רבה כיצד לשפר את   נגש ונוח.התחדשנו באתר בית ספרי מו

הנגישות למידע ולחשיפה העשייה בבית הספר. באתר תמצאו את פרטי התקשרות למורים, 
תכניות לימודים, רשימת ספרי לימוד, מחשבון תשלומי הורים, אתרי ידע שנרכשו על ידי בית 

 שלח בהמשך.וכמובן, עדכון מהנעשה במהלך השבוע. קישור לאתר י  הספר.
 

  מחשבים
 
הכלל בבית הספר שאנו משתמשים במחשב אך ורק לטובת לימוד ובשום אופן לא להפגה או 

  לפרס וכד'.
בכל חריגה או שימוש שנראה לכם לא נכון אנא פנו אלי. האינטרנט בבית הספר מוגן על ידי 

כל מחשב הנמצא בכיתה יש לו סיסמא ובנוסף, אפשר להפעיל   בחסימה מחמירה, נטספארק
 אותו עם רק עם "דיסק און קיי".

 
  למידה בקבוצות

 
בשנה הבעל"ט אנו מקדמים הוראה חדשנית בבית הספר עם תכניות מגוונות לכיתות 

 השונות.
"ממורה לחונך". תכניות אלו ו לתכנית -ב אנו ניכנס לתכנית "א תחילה" ובכיתות ג-בכיתות א

ה. את התכנית תלווה \וביטוי לכל תלמיד  מפתחות למידה עצמאית מגוונת הנותנת מענה
 רכזת "הכלה" עדינה וייס.

 
 תקנון

 
אנו ממשיכים עם התקנון משנה שעברה התקנון מצליח לייצר שפה אחידה בקרב התלמידים. 

 מצא באתר בית הספר.על כן אנו רואים חשיבות גדולה לקיומו. התקנון נ
 

  תשלומי הורים
 

לעת עתה אין עדיין אישור לגביית תשלומי הורים הכוללים תשלום עבור פעילות חברתית, 
 טיולים, תל"ן וכד' ברגע שיודיעו מה החלטת המשרד ניידע אתכם בנושא.

 
  שיגרת קורונה בבית הספר

 
)אנא הקפידו כדי שנמנע   כל תלמיד מחוייב לבדוק חום בכל יום ולמלא הצהרת בריאות.

 משליחת הכיתה לבידוד(



 

 

תלמיד שירגיש לא טוב,)שיעול וכד'( במהלך היום ישהה מחוץ לכיתתו וישלח הביתה לאחר 
 ידוע הורים.

 
 חובת עטית מסיכה.

 פטורות מחובה זו  ב-כיתות א
  חייבות במרחב הציבורי לא חייבות בכיתות    כיתות ג 
  כל היום להיות עם מסיכהחייבות לאורך   ו -כיתות ד

 במזכירות, ויחויב במיסי ישוב עבורה.  תלמיד שהגיע ללא מסכה יקבל
לעלות   כרגיל, כל תלמיד שעולה להסעה חייב מסכה , תלמיד ללא מסכה לא יוכל –הסעות 
 להסעה.

 לא תתאפשר כניסה של הורים לבית הספר.
 ש כמובן עם מסיכה לאורך המפגש.המאפשרים ריחוק כנדר  יהיו בחללים  ישיבות הכרחיות 

 
 

 היום הראשון ללימודים
 ביום ג יב אלול נפתח את השנה בחגיגיות ובשמחה.

לצערנו לא נקיים טקס עם כל התלמידים. נציג אחד מכל כיתה יברך את תלמידי כיתה א 
 בכניסתם לבית הספר.

הספר. הליווי  גם להורי כיתה א היקרים, לצערנו השנה לא תתאפשר כניסת הורים לבית 
 יהיה עד שער בית הספר.

 
  אסיפת הורים

 15/9/2020ביום שלישי כו באלול   נקיים אסיפת הורים לכל כיתה עם המחנך/ת בזום
 

 צהרונים
ב ויופעלו על ידי המועצה. לרישום ותשלום אנא עקבו אחרי -הצהרונים השנה יהיו לכתות א

 פרסומי המועצה.
 

 בכוחות מחודשים לקראת השנה הקרבה ובאהבעזרת השם אנו מלאים בשמחה ו
 אשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא

 
 בברכה

 
 יונה שפי

  
 

 


