
 2020אוגוסט                                                   היערכות תיכון היובל לשנת הלימודים תשפ"א

 

נו נרגשים ומצפים לפגוש אתכם שוב ומברכים את שכבת יוד, עם  א בפתח ואנח"שנת הלימודים תשפ

 הצטרפותה למשפחת תיכון היובל. 

הקורונה, על מדינת ישראל  חלת הישירות והעקיפות של מהשנה הקרובה תיפתח על רקע ההשלכות 

 בכלל ועל מערכת החינוך בפרט. 

בתיכון היובל בחרנו בדפוס של למידה היברידית, למידה המשלבת הוראה פרונטלית בכיתות עם  

 סינכרונית.   -  : למידה אלמידה מרחוק

מן  ול הזמן שלהם ובו בזסינכרונית התלמידים נהנים מנגישות למקורות המידע ומניה -  בלמידה א 

   אי.לומד עצמ   מפתחים את המיומנות החשובה של

סינכרונית מרחוק תהיה משמעותית ותשרת מטרות פדגוגיות,  -חשוב להדגיש שעל מנת שלמידה א

צד החסרונות שלה, להכיר שיטות שונות ומגוונות וללמוד  בעלינו ללמוד אותה, להבין את היתרונות 

ולכל אורכו   , רכה. זוהי דרך חדשה עבורנו ולכן ניהול הלמידה יהיה גמיש גם להעריך את התלמידים ד

 נשמר הצלחות ונלמד מטעויות.  , נקשיב לשטח

רוג והתאמת האמצעים הטכנולוגיים שברשותנו להוראה  ד ממתינים לש  דגש נוסף מתייחס לכך שאנו

 ככלל.  21היברידית המותאמת לתקופה זו בפרט ולמאה ה 

 

 :להלן נהלי הלמידה ההיברידית בתיכון היובל  על בסיס המתווה שהוצג ע"י משרד החינוך

 עקרונות יסוד: 

 . רוניתסינכ – הוראה מקוונת  בשלב זהרציונל: תשתית טכנולוגית שאינה מאפשרת  -

 כלל המורים ימצאו בבית הספר עפ"י המערכת.  -

הלמידה ההיברידית מתוכננת לכל כיתות ביה"ס, למעט כיתות שח"מ : שח"ר )מב"ר, אתגר( וכיתות    -

 חינוך מיוחד שילמדו בבית הספר באופן מלא.  

 הלימודים לשאר הכיתות יתקיימו על פי המערכת הרגילה.   -

 סינכרונית.   –למידה א ,  ים בבית הספר ושלושה ימים מרחוק התלמידים ילמדו שלושה ימ  -

ל בסיס שיקול הדעת של מנהל  תחולק לחצי )החלוקה תעשה עלמעט כיתות שח"מ כל כיתת אם  -

 . , בהתחשב בשאר מקצועות הלימוד(השכבה

 זוגיים )א', ג' ה'( ושבוע שני בימים זוגיים )ב', ד', ו'(  - כל קבוצה תלמד שבוע אחד בימים אי  -  

 ובשבוע שלאחר מכן תתבצע החלפה בימים.   

מערכת בכל  שבוע נפרסת למעשה לכל תלמיד/ה על פני שבועיים. המורה חוזר על תוכן    הכך ש 

 השיעור בבית הספר מול כל אחת מהקבוצות.  

כיתות מצויינות יוחרגו מנוהל זה מספר ימים מוגדרים מראש, )ימי נחשון, רקיע,  עמוס והכיתה הרב   -

 תל' בכיתה.   18תחומית החדשה בשכבת י'( תוך שמירה על תנאי של 

 כלל המבחנים יתקיימו בבית הספר בהתאם ללוח המבחנים השכבתי שיפורסם בהמשך.  -

פ"י ההנחיות החדשות של משרד החינוך בנושא יפורסם עם  מתווה ההיבחנות בבחינות הבגרות ע -

 קבלת אישור הפיקוח. 



ייעוצי יעמוד כמו תמיד לרשותכם, הורים ותלמידים בהתמודדות עם קשיים שיעלו   – מערך הטיפולי ה -

 . בשל המצב

 

 

 בימים בהם התלמידים  אינם  נמצאים בבית הספר הם :

 . סינכרוניות  -.יבצעו משימות  א 1

   . מסומנת כנוכחות בשיעורהגדיר המורה ם אותמועד או בשעה  שימה בהגשת המ

תהיינה עם ציון, כל השאר תהיינה לטובת נוכחות  לכל מקצוע שלוש מטלות בלבד במהלך המחצית  

 ותפקוד לימודי. 

 בשלב זה.   לא סינכרוניתית או בקבוצות.,  הלמידה תהיה למידה עצמ 

 

 בלמידה מרחוק  בתאום מראש עם המורה המלמד. . ישתתפו בשיעורים פרטניים 2

 שתי רצועות לבחירתכם:   -שיעור  פרטני 

 בימים בהם אין שיעורי מערכת בשעות אלו  7:45-8:30האחת בשעה 

במהלך יום העבודה בשעות חלון במערכת של כל מורה או כאמור לעיל בתיאום מראש עם   – השנייה 

 המורה. 

 

 ינכרונית: ס – הנחיות ודגשים בנושא למידה א 

מחשב/ טאבלט זמיו עם גישה לרשת אינטרנט  –יהיה ציוד קצה חשוב לדאוג כי לבנכם/ בתכם  -

 תקינה. במידה ויש קושי עם ציוד קצה, יש לפנות למחנך/ת הכיתה.

 ימסרו לתלמידים ערב לפני השיעור או בבוקרו של השיעור עם שעת הגשה. המשימות   -

 לבדיקת נוכחות ותפקוד לימודי. כל משימה להגשה תשמש   -

מתי אעשה כל משימה, האם לבד או עם חברים(.   , את היום )מה עלי לעשות היוםיתכננו התלמיד/ה  -

 יש להכניס לתכנון היום שיעורים פרטניים מתוכננים והפסקות מנוחה ואוכל. 

 עפ"י החלוקה הבאה:   סינכרונית   -תתבסס על הלמידה הא  מציון המחצית  40%-

 וניהול הזמן.    , סיוע לחבריםפיתוח מיומנויות הלמידה העצמיתנוכחות, ערכת המורה על ה 20%

 . הגשת משימות איכותיות במועדן 20%

   

 

   1.9.2020 פתיחת השנה 

והמחצית   8:30מחצית מהתלמידים יגיעו בשעה   –ביום זה, התלמידים ילמדו במשמרות, כלומר 

 10:15השניה של התלמידים תגיע בשעה 

 ע"י מנהלי השכבות. בהמשך  תישלח   פורטתהודעה מ

 



 הורים יתקיימו השנה בזום עפ"י הפירוט הבא:   אספות

 19:00בשעה   16.9י' שכבת 

 19:00בשעה   8.9 שכבת י"א

 19:00בשעה  7.9 שכבת י"ב 

 

 ומוצלחת  שנה טובה בברכת  

 , לכולכםטובה ואיחולי בריאות 

 

 נירית רקוץ' 

 ס. מנהל ורכזת פדגוגית 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


