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 תיכון היובל ברוח כבוד האדם

 

 2021באוגוסט  17

 תלמידים והורים שלום רב.

שנת הלימודים פתיחת  באתגרים ובהזדמנויות.שנה מלאה  ,שנת הלימודים תשפ"ב לפתיחתונרגשים  מצפים

  .08:30ה ע)יום רביעי בשבוע( בש 1.9.21בתאריך 

 ר נושאים עיקריים שעל הפרק.ומטרתה להדגיש מספ עבור כל באי בית הספרהודעה זו נכתבת 

 

 בנוסף, כל שכבה תקבל הודעה רלוונטית ממנהלת השכבה.

 

 הנושאים בהודעה זו:

 

 מבחני רמה ומעבר בין יחידות לימוד באנגלית ובמתמטיקה. שכבת י' החדשה. .1

 סונים והתנהלות בית הספר בנושא.חי .2

 תלבושת. .3

 השאלת ספרים. .4

  תשלומי הורים. .5

 י.לוקרים לאחסון ציוד איש .6

 .תכנית לימודים היברידית מבוססת לקחי קורונה .7
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 שכבת י' החדשה

 ברוכים הבאים.

מכתבי השיבוץ לכיתות ולמגמות נשלחו אליכם באמצעות הדואר האלקטרוני. תלמידים שיש להם השגות או שאלות 

 . Hayovelrishum21@gmail.comבנדון מתבקשים לשלוח שאלות במייל הרישום ויזכו לתגובה מהירה 

 ועל כך תקבלו הודעה מסודרת. 29.8היכרות אישיים עם המחנכים יחלו בתאריך  מפגשי

 בשעות שתשלחנה על ידי מנהלת השכבה. 31.8מפגש שכבתי ומפגשים כיתתיים יתקיימו בבית הספר בתאריך 

נושא השאלת ספרים. נבקש תשומת לבכם בהתאם לכתוב בהמשך הודעה תלמידים רבים בשכבה טרם התייחסו ל

 זו.

 בין רמות באנגלית ובמתמטיקה יתקיימו בבית הספר בתאריכים:לתלמידי שכבת יוד החדשה מבחני המעבר 

 אנגלית – 24.8

 מתמטיקה. – 26.8

 

 חיסונים והתנהלות בית הספר בנושא

 70%ה בבית הספר בכל מצב וכל זאת בתנאי שיש מעל  בהתאם למתווה שפרסם משרד החינוך נוכל לקיים למיד

 מתחסנים בקרב התלמידים במוסד.

עונה על הדרישה ( 12)גיל מעל סבירות גבוהה שאחוז המתחסנים בקרב התלמידים  –מעצם היותנו חטיבה עליונה 

 הזו.

כל אחד ייכנס לקישור יחד עם זאת על מנת שנוכל לנהל בתבונה את האירועים השוטפים בבית הספר אנו מבקשים ש

 המצורף וימלא את הסטטוס שלו במקום המתבקש.

 חשוב לציין שהמידע אינו זמין לאחרים ומגיע אך ורק לידי הנהלת בית הספר.

   https://forms.gle/SSAJHxeL3PLfeE5Z6: להלן הקישור

 

 

mailto:Hayovelrishum21@gmail.com%20.מפגשי
mailto:Hayovelrishum21@gmail.com%20.מפגשי
https://forms.gle/SSAJHxeL3PLfeE5Z6
https://forms.gle/SSAJHxeL3PLfeE5Z6
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 תלבושת

חולצה חלקה בצבע אחיד שעליה מוטבע סמל בית הספר בחזית או על השרוול. ניתן ללבוש  –ית הספר תלבושת ב

 גם חולצה חלקה ללא סמל ובתנאי שאינה גופיה או חולצת בטן.

 אך לא מכנסונים. –ארוכים או קצרים  מכנסיים

 .חל איסור להגיע עם כפכפי ים )נעלי אצבע, גומי(

 .רי )בנים / בנות(ההנחיות תקפות ללא הבדל מגד

 

 השאלת ספרים

למלא בקשה , מתבקשים להיכנס לקישור המצורף והורים אשר מעוניינים להשתתף בתכנית השאלת ספרים

לא תוכלו תצטרפו לתכנית . במידה ולא תכנית השאלת ספרים. הזמנת ספרים נעשית בהתאם לדרישהלהצטרפות ל

 צו על ידי מנהלות השכבות. מועדי חלוקת הספרים יופ לקבל ספרים מבית הספר.

https://hayovel.co.il/2021/05/21/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa- להלן הקישור:

%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-8%d7%99%d7%a1%d7%a4%d7%a/ 

 

 תשלומי הורים

וועדת החינוך של הכנסת אישרה את מבנה תשלומי הורים לשנת תשפ"ב. אני מבקש לחדד שתלמידים אשר נמצאים 

 במסלולים ייחודיים ובחלק מהמגמות, מתבקשים לשלם על מנת שיוכלו להשתתף במסלול / מגמה.

 ן הקרוב לאחר קבלת אישור הנהגת ההורים המוסדית ואישור הפיקוח.יופץ בזמ –חוזר התשלומים 

 

 

 

 

https://hayovel.co.il/2021/05/21/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93/
https://hayovel.co.il/2021/05/21/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93/
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 לוקרים )ארוניות אישיות(

 להלן הודעת יו"ר הנהגת ההורים בנדון:

 הורים ותלמידים יקרים

 שנת תשפ"ב מתחילה, אנו תקווה כי השנה הקרובה תהייה שנת לימודים רגילה ורוב שעות הלימוד יתקיימו בבית הספר.

אנא קיראו הודעה זו בעיון רב ואת המתחמים המיוחסים לכל שכבה/כיתה כך שהשכרת הארונית תהיה באזור בו נמצאת 

 הכיתה שלכם.

 . 10:00מהשעה  24.8.2021-האפשרות לשכור ארוניות לשנת הלימודים תשפ"ב תתאפשר מיום שני ה

 ו עוסק בכך, לכן אין טעם להתקשר לבית הספר()בית הספר אינניהול השכרת הארוניות נעשה ע"י חברת לוקר אמבין 

 :האתר של חברת לוקר אמבין

https://www.lockerim.co.il/ 

 כניסה ישירות לבחירת בית ספר ועיר:

hooseSchoolhttps://www.lockerim.co.il/C 

 1-599-54-54-50 –מוקד שרות לקוחות 

 בכדי שהארוניות שתשכרו יהיו בקרבת כיתות הלימוד, להלן המתחמים המיועדים לכל שכבה/כיתה.

 מתחם כלנית -1,3,6,8כיתות  -  שכבת י

 מתחם צבעוני -( 1,3,6,8 לא כוללכל הכיתות ) -שכבת י' 

 מתחם תלתן. - 10,  4כיתות  -שכבת י"א 

 מתחם בת שבע. -( 4,10  לא כוללכל הכיתות ) –שכבת י"א 

 מתחם כלנית 8 -ו 3כיתות  שכבת י"ב 

 מתחם הרדוף -( 3,8 לא כוללכל הכיתות ) –שכבת י"ב 

 וללא קורונה. ברצוני לאחל לכולנו שנת לימודים פורייה, מעניינת, נעימה

 הרבה בריאות איתנה.

 050-5937071 –ייד טלפון נ .יו"ר הנהגת ההורים -דני מאן 

https://www.lockerim.co.il/
https://www.lockerim.co.il/ChooseSchool
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 תכנית לימודים היברידית מבוססת לקחי קורונה.

 ראשון בתיכון היובל( ימי)

שנת הלימודים בתקופת הקורונה העלתה בפני המורים אתגרים רבים והובילה לשינוי בתפיסת המורה בכיתה. 

הותי באופן ההוראה יש צורך בשינוי מ, מובן שכעת יותר מתמידוהשימוש בכלי הוראה והערכה מגוונים גבר 

המסורתי בבית ספר. חלק מהשינוי מיושם על ידי משרד החינוך באמצעות צמצום בחינות הבגרות וחלקו ייושם על ידי 

התכנית היא חלק מתפיסה כוללת של מרכיבי לומד עצמאי וקידום למידה משמעותית בתי הספר, כמוצג בתכנית זו. 

 . 21-בהתאמה לדרישות המאה ה

 

 21-טפח בוגר שהוא לומד עצמאי בעל מיומנויות המאה הל: מטרת על

 

 עקרונות מרכזיים

 שכוללת למידת עמיתים וכלי הערכה חלופית כמו מבחנים עם חומר פתוח,  דגש על למידה משמעותית

 מטלות ביצוע ופרזנטציות. הפחתת אירועי בחינה במידת האפשר והחלפתם באירועי הערכה חלופית. 

 ים, יכולת לעמוד בפני קהל ועבודת צוות. עקרון זה ייות כמו ניהול זמן, שימוש בכלים דיגיטלקידום מיומנו

יעבור כחוט השני בכל מקצועות הלימוד בהם ההערכה היא פנימית )כחלופה לבגרות(, הערכה חלופית, 

 השכלה כללית ומבוא למדעים.

  קיימו ביום זה מבחנים שכבתיים במקצועות ית עוד  .סינכרונית-ללמידה א ו בחלקםראשון בשבוע יוקדש ימי

כל זאת  על מנת לצמצם פגיעה בלימודים השוטפים על פי  -, לימודי מגמות ושיעורי מתמטיקה הליבה

 המערכת הבית ספרית. 

  לפעילויות הבאות: ישיבות צוות, השתלמויות, מליאת מורים, פגישות עם הורים, שיעורים אף יום זה יוקדש

 סינכרוניים. -מטלות ומבחנים, הכנת שיעורים אפרטניים, בדיקת 

 

 לכולנו  בשם הנהלת בית הספר וצוות המורים מאחל

 שנת לימודים בריאה ומוצלחת.
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