
 
 

 

 בית החינוך המשותף חוף השרון
  ע"ש פולין והלר בע"מ (חל"צ)

 
 23 אוגוסט 2020
 ג' אלול תש"ף

 
 תלמידות ותלמידים, חברי צוות בית החינוך, הורים יקרים – שלומות לכולכם

האחד - שנה תחילת זמן הגיע הסתיו. שהגיע סימן וזה פורחים, החלו              החצבים
  בספטמבר.

 בין מתווה למתווה שמתפרסם בתקשורת, צוות בית הספר סולל דרכנו כך שתהיה מותאמת אליכם.

  כיצד תראה השנה?
 פעילות חינוכית ולימודית

 מערכת השעות שתתפרסם בקרוב מהווה את העוגן הקבוע ללמידה.

  יום הלימודים מתחיל כרגיל ב 08:30 עד 13:45, או 15:35 או 16:15 (יום ארוך).

  פירוט שני התרחישים שנראים כרגע באופק:

  תרחיש למידה בבית הספר במתכונת של פעמיים בשבוע:

לשמור● מנת ועל תלמידים 20 כ של בקבוצות ללמוד ההנחיה והחינוך, הבריאות משרד הנחיות פי                 על

  ולהישמר ככל שניתן: כל השכבה, כל הכיתה, כל קבוצה מחולקת לשניים בחלוקה קבועה.

  כל תלמיד/ה משויך/משויכת באופן קבוע או לקבוצה א' או לקבוצה ב'.●

 התלמידים יגיעו פעמיים בשבוע לבית הספר על פי שיוכם לקבוצה.●

 כיתות קטנות, וכיתות אי"ל יגיעו חמישה ימים לבית הספר.●

התלמידים● עם כרגיל פועלים הפרטנייים השיעורים וכל מהו"ת מרכז אופק, מרחב הלמידה,              מרכז

  שזקוקים לכך.

להם.● שניתנו הבית בשיעורי יעסקו בבית) (נשארים הספר לבית באים לא שהתלמידים              בימים

לא הספר בבית המתנהלים שיעורים כן, על בכיתה. בתלמידיו יתרכז בכיתה המלמד המורה               הבהרה:

  יצולמו ולא יהוו למידה מרחוק עבור חצי הכיתה בבית.

מערכת על מושתתת הלמידה זה במצב וא-סינכורוני. סינכרוני מרחוק, לומדים כולם - מרחוק הלמידה                תרחיש

לליווי תמיד תוקדש השניה והשעה הראשונה בשעה למידה תתקיים הכפולות שבשעות באופן הרגילה               השעות

 פרטני לאותה כיתה על פי צרכי התלמידים והחלטת המורה.

  גם מהבית יום הלימודים יתחיל ב 08:30. תהיה חובת נוכחות והשתתפות על פי התקנון המותאם.

 
נפרד בלתי חלק המהווה רבה, חשיבות חברתית הרגשית בתוכנית רואים אנו - רגשית חינוכית                פעילות

ומפגשי המערכת פי על יתקיימו חינוך שיעורי שלפנינו. המורכבת בתקופה שאת וביתר החינוכי               מהתהליך

  בוקר טוב יוקדשו לפיתוח והעמקת הקשר האישי בין התלמידים לבין עצמם ובין התלמידים והמחנכ/ת.
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 בית החינוך המשותף חוף השרון
  ע"ש פולין והלר בע"מ (חל"צ)

 
ועוד. מגבשת חברתית פעילות יעוציות, סדנאות לימודיים, סיורים טיולים, מתוכננים השנה חברתית:              פעילות

  כרגע נראה שקיים מתווה לקיים את התוכניות על פי התכנון.

 

החטיבה מנהל/ת יועצת, השכבה, רכז/ת עם מרחוק שכבתיות הורים אסיפות נקיים השנה, תחילת               טרם

  ואח"כ – חלוקה לחדרים עם המחנכים/ות.

 אסיפות הורים של חט"ב:

 ז' - יום חמישי 27/8 בשעה 20:30

 ח' - יום חמישי 27/8 בשעה 19:30

 ט' - יום רביעי 26/8 בשעה 20:00

 אסיפות הורים של חט"ע:

 י' - יום ראשון 30/8 בשעה 20:00

  י"א - יום רביעי 26/8 בשעה 20:30

  י"ב - יום רביעי 26/8 בשעה 19:30

 

 אם וכאשר יהיו אירועים של בידוד, תלמידים ו/או מורים נתארגן בהתאם.

 

הלימודים שנת את לפתוח מאמץ כל עושים ההורים והנהגת המועצה של החינוך מחלקת החינוכי,                הצוות

משמעותית זאת עם ויחד שונה למידה של חיובית חוויה יחוו הספר בית שתלמידי כך החדשה,                 בשגרה

 ומקדמת על אף שזו שגרה שאנחנו פחות מורגלים אליה.

טוב הכי את מהיש ולהוציא עצמנו את להמציא מהי, גמישות - ללמוד להתפתח, כולנו של ההזדמנות                  זו

 שאפשר.

 

המגיע Info@hfs.school בדוא"ל תחושתכם את ולהא/עיר לשתף לפנות, מוזמנים עבורכם. פה תמיד              אנחנו

 ישירות להנהלת בית הספר.

  נשתמע,

 עירית על-דור שפירא

 מנהלת בית הספר
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