קריית החינוך ע״ש עמוס דה שליט,
רחובות.

כללי התנהגות ואורח חיים  -תוסף מיוחד לתקנון בית הספר -
זמן קורונה:
(* אורחות חיים ותקנון מלא  -באתר ביה״ס)
שעות וימי הוראה השעות השבועיות בכל שכבת הגיל יכללו למידה בבית הספר ,למידה
סינכרונית ,למידה א-סינכרונית ובנוסף את השעות הפרטניות  -כל זאת לפי מערכת שתפורסם
לתלמידים ולהורים.

הגעה לביה״ס:
פעילות ע"פ מתווים  -הלמידה בבתי הספר וכל פעילות חינוכית תתקיים בהתאם למתווה הפעלת
מערכת החינוך בשנת הלימודים תשפ"א ,ובהתאם להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות.
יש להגיע ללימודים עפ״י מערכת שעות שתפורסם .חוק לימוד חובה חל ,ובתוך כך חובת הביקור
הסדיר ,למעט במקרים שתלמידים חלו ,נמצאו בבידוד או שהיעדרותם נמצאה מוצדקת .אנשי
הצוות החינוכי יפעלו לשמירת קשר עם תלמידים שנבצר מהם להגיע לבית הספר ,מפאת היותם
בסיכון בריאותי ולהם תעודות רפואיות המעידות על כך שאינם יכולים לצאת מביתם.
התלמידים ילמדו במודל של קבוצות קטנות – קפסולות .החלוקה לקפסולות תעשה על פי שיקולים
פדגוגיים מקצועיים .בשל השלכות בריאותיות אין מעבר בין הקפסולות.

הכניסה לשטח ביה״ס:
הכניסה לבית הספר תותר רק מהשערים הבאים :




חטיבה א' -שער מנוחה ונחלה.
חטיבה ב' – שער מילר.
חטיבה עליונה -שער סירני ושער מנוחה ונחלה.
אנא הקפידו על כללי הריחוק עם הכניסה והיציאה מהשערים.

יש להגיע ללימודים בתלבושת ביה״ס .בשל חוסר היכולת לזהות תלמיד עם מסכה ,יש חשיבות
מוגברת לזיהוי ע''י תלבושת בית הספר ולכן תלמיד ללא תלבושת לא יורשה להשתתף ביום
הלימודים.
בעת הכניסה יימדד חום לתלמידים .תלמידים עם חום לא יורשו להיכנס לבית הספר ליום
הלימודים.

קריית החינוך ע״ש עמוס דה שליט,
רחובות.

ככלל ,הורה או כל אדם אשר אינו מסגל ביה״ס לא יורשו להיכנס לשטח ביה״ס אלא במקרה
חריג ובאישור מנהל/ת ביה״ס .כניסת מבקר זמני לשטח בית הספר שאינו תלמיד או איש סגל
תותנה ברישום ובעטיית מסיכה בכל שטח ביה״ס.

הצהרת בריאות:
הצהרת הבריאות היומית היא התחייבות מצד ההורה כי ילדו עומד בתנאי הבריאות הנדרשים .יש
למלא הצהרה זו על בסיס יומי .ניתן למלא הצהרה מקוונת באמצעות המשוב או באופן ידני ע"פ
הניסוח שבנספח.
דיווחי ההורים  -ההורים מתבקשים לדווח ,בהקדם האפשרי ,להנהלת בית הספר אם מחמת אי
עמידה בתנאי הבריאות או כל סיבה אחרת ,קיימת מניעה להגעה של ילדיהם לביה"ס
חל איסור על הגעת אדם חולה לביה"ס (אנשי צוות ,תלמידים ,הורים או מבקרים).
על תלמיד  /מורה עם חום של  38מעלות צלזיוס ומעלה להישאר בבית  48שעות לאחר ירידת
החום.

התנהלות בתוך ביה״ס:
הקפדה על היגיינה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
יש להקפיד על ניקיון הסביבה האישית ,מומלץ להצטייד במגבונים לחיטוי נוסף של שולחן הלמידה,
באלכוג׳ל ובבקבוק שתיה אישי.
האכילה  -רק בכיתות.
אין להסתובב עם מזון במרחבים .אין להעביר ציוד אישי מתלמיד לתלמיד.
יש להקפיד על שמירת מרחק של מינימום  2מטרים ועל איסור התגודדות.
עטיית מסכה:
במרחב הציבורי  -ככלל ,שימוש במסכות הינו חובה .תלמידים ,עובדי הוראה ואנשי מנהלה
נדרשים להגיע למוסד החינוכי עם מסיכת פה ואף.
בכיתה בזמן השיעור  -יש חובת חבישת מסכה.
בזמן שיעור בכיתות הלימוד בבית הספר ,יוכל המורה להסיר את המסכה ,ובלבד שנשמר בכל עת
מרחק של שני מטר ומעלה בינו לבין התלמידים.
מחוץ לכיתה ובזמן ההפסקה – חובה לעטות מסכה .בשיעור חינוך גופני אין צורך בחבישת מסכה.
במהלך השיעור כל תלמיד/ה ישבו בשולחן בנפרד.

קריית החינוך ע״ש עמוס דה שליט,
רחובות.

נא להצטייד במסכה רזרבית.
בכיתות ,ניתן יהיה להפעיל מזגנים באופן מלא ,מומלץ להשאיר את החלון לאוורור במידת הצורך,
אם אין יכולת לפתוח את החלון ,המזגן יכול לפעול גם כשהחלון סגור.

למידה מרחוק
כללי התנהגות בשיעור מקוון:
השיעורים המקוונים (סינכרוניים וא-סינכרוניים) הינם חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים.
הנוכחות הינה חובה והינה חלק בלתי נפרד מציון התלמידאות .בכדי להבטיח לכולנו למידה
מיטבית נבקשכם להקפיד על הכללים הבאים .שימו לב ,רק עמידה בכללים אלה ,תחשב כנוכחות
בשיעור.
שימו לב הזימון לשיעור מקוון הינו אישי ואין להעבירו לאדם אשר אינו קשור לקבוצה  /לכיתה.

הכנה לשיעור:
הטעינו את הסוללה ,בידקו שהמצלמה ,המיקרופון והאוזניות מחוברים.
מומלץ להתחבר לשיעור דרך מחשב אולם זו אינה חובה ,ניתן להתחבר גם דרך אייפד או טלפון
נייד.
מומלץ לדאוג לשבת במקום שקט ולהימנע מהסחות דעת.
ההשתתפות בשיעור מותנת בהופעה הולמת ובמצב ישיבה.
יש להגיע לשיעור מוכנים :ספר  /מחברת  /כלי כתיבה...
התחברות לשיעור מקוון:







יש להיכנס לשיעור בזמן (מומלץ להתחבר כמה דקות מראש) להזדהות בשמך האמיתי
והמלא.
המורה מנהל את השיעור  -יש להישמע להנחיותיו.
יש להיכנס לשיעור ,להפעיל מצלמה ולהיות נוכח לאורך כל השיעור.
במהלך השיעור תיבדק נוכחות.
השתתפו בשיעור באופן פעיל והימנעו מלעסוק בדברים אחרים.
דברו רק בתורכם ,בסיום דבריכם  -כבו את המיקרופון.

קריית החינוך ע״ש עמוס דה שליט,
רחובות.






אין לפתוח מיקרופון כשהמורה בוחר באפשרות ״השתק״ (.)mute
יש אפשרות לתקשר עם המורה באחת מהדרכים הבאות :א .הרמת יד (בדיוק כמו בכיתה)
ב .להשתמש בצ׳ט בהודעה למורה בלבד .השימוש בצ׳ט הקבוצתי הוא בהתאם להנחיות
המורה.
אין להשתמש בצ׳ט הקבוצתי או הפרטי בין משתתפי השיעור שלא לצרכי השיעור.

במצב של בידוד:
תלמידים הנמצאים בבידוד ,אומנם אתם מקפידים על ריחוק מהסובבים אתכם ,אבל אנחנו
נשארים ביחד אתכם.
אתם ממשיכים להיות שותפים ללמידה מרחוק :סינכרונית וא-סינכרונית ע"פ מערכת השעות
שלכם.
עליכם לגלות אחריות על תהליכי הלמידה שלכם ולהשלים את החומר הנלמד (בדיוק כמו בזמן
מחלה בימי שיגרה).
כמובן שאנחנו לעזר ,ללוות בתמיכה פרטנית :לימודית ורגשית.

אספת הורים תתקיים באופן מקוון ,והטקסים יתקיימו במסגרת כיתתית ללא הורים.

מוזמנים לקרוא את המתווים בפורטל הורים של משרד החינוך:
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/corona/corona-guidance

