הורים ותלמידים יקרים,
אנו עומדים בפני שנה מורכבת שמציבה בפנינו אתגרים רבים ,אך למרות כל הקשיים אנו נחושים
ומלאי מוטיבציה לעשות את המיטב הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית  ,כמסורת החטיבה
העליונה בכפר הירוק.
לנגד עיננו עומדת חשיבות הגעתם של התלמידים לבית הספר לזמן רב ככל האפשר ,כמובן בהתאם
להנחיות משרד החינוך והבריאות.
המסע התלת שנתי לזהות וישראליות והדגל החברתי ,אותו אנו מניפים מדי שנה בשנה ,יתנוסס גם
השנה וימשיך להוות אבן דרך משמעותית בהתחנכות התלמידים בכפר הירוק.
אנו מחפשים כל דרך והופכים כל אבן על מנת למצוא את הדרכים שיאפשרו לנו לעמוד במשימות
החברתיות והערכיות שהצבנו לעצמנו כמו גם במשימות הפדגוגיות ,על פי המתווים השונים .ומקווים
כי נצליח בכך.
פתיחת שנה
שנת הלימודים תפתח בימים שלישי ורביעי 1-2.9.2020
על מנת שנעמוד במתווה משרד החינוך ,כל כתה תחולק לשתי קבוצות .כל אחת מהקבוצות תגיע
באחד מימי הפתיחה על פי עידכון מהמחנכים.
ימי הלימודים יחלו בשעה  07:45ויסתיימו בשעה .14:00
ימים אלו ,יוקדשו בעיקר למפגשי שיח בין התלמידים לבין המחנכים ובינם לבין עצמם .זמן יוקדש גם
למתן מידע על אופן הלמידה וההתארגנות בשנת הלימודים שבפתח.
התלמידים מתבקשים להגיע בחולצות לבנות כמקובל בכל פתיחת שנה .כמובן שעטית מסכות הינה
חובה.
ביום חמישי  – 3.9.2020יתקיים יום למידה מרחוק .הלימודים יחלו בשעה  09:00במפגש עם
המחנכים ולאחר מכן המשך לימודים על פי המערכת.
לפניכם מערכת הלמידה בשכבות י"-י"ב לחודש ספטמבר.

* בתאריכים  1-2בספטמבר ,הכיתות תחולקנה ,כאמור ,ע"י מחנך הכיתה .החלוקה תישלח ע"י
המחנכים בימים הקרובים.
* החל מה  ,6.9תתבצע חלוקה חדשה לקבוצות (א-ב) .החלוקה החדשה תהיה ע"פ קבוצות הלימוד
והמגמות.
נוכחות בלמידה בבית הספר ובבית (שיטת המנות):
חוק חינוך חובה ,בניגוד לתקופת הקורונה בשנה"ל הקודמת ,מחייב את התלמידים בהגעה לבית
הספר ובנוכחות בשיעורים בימי למידה מרחוק .לכן ,על התלמידים להיות נוכחים בכל השיעורים
בלמידה מקרוב ומרחוק ,למלא את המטלות ,להשתתף באירועי הערכה ,סיורים לימודיים ופעילויות
חברתיות-ערכיות.
שיטת המנות הנהוגה בחטיבה העליונה תותאם לשנה מיוחדת זו בעצה אחת עם מנהיגות התלמידים
ויישומה יחל רק לאחר חגי תשרי .מידע מלא לגבי שיטת המנות יפורסם לאחר שיגובש כאמור לעיל.
תלמידי הפנימייה:
תלמידי הפנימייה ,אשר שוהים במהלך כל השבוע בכפר ילמדו בבית הספר במתווה לימודי ייחודי.
למידה במגמות
על מנת ליצור רצף לימודי במגמות ,ולאחר בדיקת מספר התלמידים בכל קבוצת לימוד במגמות
השונות ,נוכחנו לדעת כי ברוב המגמות קיים מספר תלמידים המאפשר ,לפי התקן ,למידה בבית
הספר לאורך כל ימות הלימוד בשבוע (מלבד ליום הלמידה מרחוק) .לכן ,התלמידים יוכלו להגיע
ללמידה במגמות גם בימים בהם התלמידים לא משובצים להגעה לבית הספר על פי הקפסולות.
אנו עושים הכל ונערכים מראש על מנת שנוכל להוציא לפועל את הפעילויות הייחודיות של כל מגמות
בית הספר שמהוות נדבך חשוב בהעמקה ובהעשרה של תוכנית הלימודים.
בחינות הבגרות:
מס' בחינות הבגרות במצטבר ,צומצם לששה מקצועות בלבד .ראה קישור למתווה משרד החינוך.
בהמשך נעדכן אתכם לגבי המשמעויות לכל שכבה ומגמה.
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/examnations/exam-dates

אורחות חיים בתקופת הקורונה
אנו נפעל על פי הוראות משרד החינוך כמפורט בחוזר שפורסם להורים.
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/healthy-lifestyle/korona

עדכון ושיתוף הורים
אנו מאמינים כי שיתוף פעולה ותקשורת רציפה עם ההורים ,יסייעו לכולנו לצלוח בצורה מיטבית שנה
זו .אסיפת הורים וימי הורים יתקיימו במהלך השנה בהתאם לאפשרויות ובנוסף נעדכן ונשתף אתכם
לאורך השנה.
הנהלת החטיבה העליונה תשמח תמיד להקשיב ,לשתף ולהיות לעזר.

מאחלים לכולנו שנה טובה ובריאה.
הנהלת החטיבה העליונה.

