ב"ה

המדריך (המקוצר) להורה
סינון וחסימה
אנו רואים חשיבות עליונה בהגנה על נפשם הטהורה של ילדיכם היקרים ,ועל כן ,נבקש מכל ההורים
לוודא שבכל מחשב קיימת תוכנת סינון אתרים שהינה קריטית לשלומו של בינכם .באם אין לכם עדין
תוכנת סינון ,דאגו להתקינה בכוחות עצמכם עוד לפני פתיחת שנת הלימודים .יש לוודא שמחשבו של
בינכם מסונן באופן המקסימלי ביותר.
תוכנות סינון מומלצות:
/http://www1.k9webprotection.com
https://account.microsoft.com/account/manage-my-account
https://support.apple.com/kb/ph18571?locale=en_US
יש להקפיד ולוודא שלילדים אין גישה לסיסמת הניהול של תוכנת הסינון.
שים לב ,עם התקנת מערכת הסינון במחשבו האישי של בינך ,דאג לפתוח אפשרות כניסה לאתרים הבאים
ההכרחיים לתפעול בית ספר נט:
wistia.com
wistia.net
bbcollab.com
elluminate.com
הכיתות הוירטואליות שלנו הופכות את הלמידה מרחוק להרפתקה מרתקת ומדרבנת .על מנת שתוכלו
להתחבר לכיתה כראוי עליכם לוודא שיש ברשותכם את הציוד הבא:
-

מחשב

-

חיבור מהיר לאינטרנט

-

מצלמת אינטרנט

-

מיקרופון ואוזניות (מומלץ לבחור בדגם המשאיר את הידיים חופשיות כמו בתמונה)

תלמיד ללא מצלמה ,אוזניה או מיקרופון לא יוכל להשתתף בשיעור .עליכם לוודא שהציוד יהיה מוכן
ביום ראשון א' אלול ה 10-לספטמבר

הכיתות הוירטואליות שלנו מאפשרות למידה אינטראקטיבית.
את לוח הכיתה מנצל המורה בדרכים רבות; המורה יכול להציג דפי עבודה ,לצייר ,לכתוב להדגיש טקסט,
להציג מצגות ולעלות אתרי אינטרנט.
לתלמידים יש את האפשרות ,ברשות המורה ,להיות מעורבים בשיעור כתיבה ,דיבור ושימוש בלוח.
גם מצלמות האינטרנט תורמות רבות לאווירה הלימודית בכיתה .ועל כן ,יש להיראות במצלמה במשך
כל השיעור.
כשתכנסו לחשבונכם על פי השם משתמש והסיסמה שקיבלתם ,תוכלו לבדוק את אפשרות הכניסה
לכיתה .אך מכיון שתוכנת בית הספר מאפשרת גישה לכיתה האמיתית רק בזמן הלימודים בלבד,
כשמורה נמצא/ת בכיתה .לשם כך הכנו כיתת התנסות שבה ניתן בכל עת להיכנס ולהתנסות בבדיקת
המצלמה והמיקרופון.
כדי להיכנס לכיתת התנסות  -הכנסו ללינק הבאhttp://goo.gl/I17h0J :
רשמו את שמכם ולחצו על . LogIn

שירות טכני
הטכנאי האישי של ה'בית ספר נט' – ר' מענדי הולצמן ,ישמח לסייע בידכם ולתת שירות טכני במשך כל
השבוע שלפני א' אלול.
אנו מבקשים מכל ההורים לנסות ולהתחבר לתוכנה בהקדם האפשרי ,ולאחר מכן לצפות ב'מדריך
הווידיאו' כאן. http://www.betsefernet.com/madrich :
בכל מקרה של תקלות וקשיים טכניים אנו מזמינים אתכם לפנות ישירות לטכנאי  -מענדי הולצמן במספר
 .1255510550הטכנאי ישמח לסייע לכם ולתת מענה טכני במשך השבוע המוקדש אך ורק להיערכות
הטכנית של מחשב ילדכם .מניסיון בשנים שעברו ,הורים שהמתינו עם בדיקת התוכנה ליום פתיחת
הלימודים ,ילדיהם הפסידו חלק ניכר מהלימוד ,כתוצאה מעומס משפחות הזקוקות לסיוע טכני ביום
הראשון של הלימודים.

התקשורת בינינו תתבצע באמצעות כתובת האי-מייל.
חשוב מאוד שתקפידו לקרוא את כל האימיילים שתקבלו מה'בית ספר נט' ,הן מהמנהלת הגב' חוי
קסטל ,הן מהמנהל הרב מענדי סופר והן מהמורים ,חשוב להגיב לפי הצורך.
אנא וודאו שיש בידינו את כתובת האי-מייל הנכונה שלכם במשך כל שנת הלימודים.

יום פתיחת הלימודים
ביום שני ב' אלול ה 15לספטמבר ,יתקיים יום פתיחת הלימודים .יום זה חשוב ומשמעותי מאד להתחלת
שנת הלימודים כראוי .התלמידים והוריהם יקבלו הסבר טכני על אופן הלמידה בבית הספר הוירטואלי.
בנוסף תשמעו מצוות המורים והמורות על פריסת תוכנית הלימודים בשנה הקרובה ,על מערכת השעות
השבועית ועל ההספק הנדרש.
יום פתיחת הלימודים הינו יום שני– יום מקוצר והלימודים יתקיימו בו עד השעה  0:11בצהרים.
עבור תלמידי כיתות ה'-ח' בנים ,הלומדים קבוע בימי ראשון .יום פתיחת הלימודים עבורם הינו יום
ראשון א' אלול ה 10-לספטמבר משעה .01:11

יום מפגש לתלמידי כיתה א' והוריהם
מפגש מקדים לתלמידי כיתה א' והוריהם יתקיים בעז"ה לכיתה א' בנות ביום חמישי בשעה  00:11בבוקר,
ולכיתה א' בנים ביום ראשון א' אלול בשעה  00:11בבוקר .במפגש תתבצע היכרות עם המורות היקרות,
תחילת לימוד האותיות הקדושות עם דבש מתוך התניא ועוד פעילויות מרגשות לרגל פתיחת השלב
המשמעותי .וכמובן מפגש הסבר עם ההורים היקרים על השנה החדשה ,ההספקים הנדרשים ושיטות
ההוראה וכו.

לוח אירועים וחופשות ה'תש"פ
אירוע

יום

תאריך עברי

תאריך לועזי

מפגש היערכות לכיתה א'*

חמישי

כ"ח אב

 52באוגוסט

היום הראשון ללימודים

ראשון *

א' אלול

 10לספטמבר

שני

ב' אלול

 15לספטמבר

אסיפת הורים כללית

שני -חמישי

ט' – י"ב אלול

 12-05בספטמבר

ראש-השנה

ראשון  -שלישי

כ"ט – ב' אלול

 10 -52אוקטובר

חזרה ללימודים

רביעי**

ג' תשרי

 15באוקטובר

יום כיפור

שלישי  -רביעי

ט' – י' תשרי

 10-12באוקטובר

חזרה ללימודים

חמישי

י"א תשרי

 01באוקטובר

סוכות

ראשון  -שלישי

י"ד –כ"ג תשרי

 00-55באוקטובר

חזרה לבית הספר

רביעי ***

כ"ד תשרי

 50באוקטובר

מעבר לשעון חורף

ראשון

כ"ח תשרי

 52אוקטובר

חנוכה

שלישי  -שני

כ"ו כסלו – ב' טבת

 52-01דצמבר

חזרה ללימודים

שלישי

ג' טבת

 00בדצמבר

צום עשרה בטבת

שלישי **

י' טבת

 12בינואר

אסיפת הורים פרטית

שני  -שני

ט"ז – כ"ג טבת

 00-51בינואר

תעודות מחצית א'

שישי

ג' אדר

 50בפברואר

פורים

שני  -רביעי

י"ג – ט"ו אדר

 2-00במרס

חזרה ללימודים

חמישי

ט"ז אדר

 05במרס

מעבר לשעון קיץ

שישי

ב' ניסן

 52במרס

פסח

שלישי  -שישי

ו' – כ"ג ניסן

 00-01באפריל

התוועדויות י'א ניסן

ראשון

י"א ניסן

 2במרס

חזרה לבית הספר

ראשון *

כ"ה ניסן

 02באפריל

אסיפת הורים פרטית

שני  -שני

ג'-י' אייר

 52באפריל –  2במאי

תהלוכת ל"ג בעומר

שלישי 01:11 – 00:11

י"ח אייר

 05במאי

שבועות

חמישי  -שבת

ד'-ז' סיון

 50-01במאי

חזרה לבית הספר

ראשון*

ח' סיון

 00במאי

חלוקת תעודות מחצית ב'

שישי

ד' תמוז

 51ביוני

*לתלמידים הלומדים ביום ראשון כיתות ה' – ח' בנים.
**כיתות ה' ומעלה מסיימות בשעה  0:11בצהרים.
***חזרה ללימודים בשעה  01:11בבוקר

