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 לכבוד

 מנהל/ת בית הספר

 שלום רב,

 בשנת הלימודים תשע"ח יח' בתיכון הווירטואלי 5ברמה של  אנגליתקול קורא לרישום תלמידים לכיתת הנדון: 

כיום לומדים בתיכון   ומטח. התיכון הווירטואלי החל לפעול בשנת הלימודים תשע"ג בשיתוף פעולה של משרד החינוך, קרן טראמפ

לתלמידים ללמוד  לבתי הספר להגמיש ולהרחיב את מסגרות הלמידה ולהציע התוכנית מאפשרתתלמידים.   1000 -הווירטואלי כ

, המתמטיקההתיכון הווירטואלי מתמקד במקצועות  . ודים הפורמלים בבית הספרקורסים וירטואליים כחלק מהלימבמסגרת 

 .יחידות לימוד 5היקף של בואנגלית  אזרחות , פיזיקה

כחלק מתוכנית משרד  ,י' כתתלתלמידי  יח' לימוד 5של אנגלית ברמה במקצוע  כיתה ארציתבשנה"ל תשע"ז נפתחה לראשונה 

שתי כיתות אנגלית לתלמידי תפתחנה בשנה"ל תשע"ח אנגלית ברמה מוגברת. החינוך לעידוד מספר התלמידים הלומדים 

 .(ניתן לצרף תלמידים לכיתה זו – )כיתה ממשיכה כיתה י' ולתלמידי כיתה י"א

 

בית הספר שלכם עונה על הקריטריונים במידה וו י"א  אנו קוראים לכם לרשום תלמידים מועמדים לכיתת האנגלית בשכבת י'

 הבאים:

 באנגלית יח' בגרות 5ת של בתי ספר שחסרים בהם מורים המלמדים לבגרות במתכונת מורחב. 

 בתי ספר שמספר התלמידים בהם קטן ואינו מאפשר פתיחת מגמה. 

 סביה של האנגלית בכיתת במקוםספר שרוצים לאפשר לתלמידיהם לבחור בקורס מקוון באנגלית  בתי". 

 

  ויכללו:הלימודים בכיתה יהיו בעיקרם מקוונים 

 .(פעמיים בשבוע ,שע' 4)סה"כ  הבוקר בשעות בשבועם יפעמימומחים שיעורים סינכרוניים עם מורים * 

  .שע'( 1.5)סה"כ  עם חונכים ששפת האם שלהם היא אנגלית פעם בשבועתרגול סינכרוני בקבוצות קטנות * 

 .(שע' 2והגשת משימות ביצוע שבועיות ) מידה עצמית בסביבה מקוונתל* 

 .* שני מפגשי למידה פנים אל פנים במהלך השנה

 

 למי מתאים הקורס?

אחריות אישית וציון מעל תחושת בעלי פוטנציאל גבוה, ללמוד בדרך חדשנית, המעוניינים לקורס באנגלית מתאימים תלמידים 

  לקראת קבלתם לתוכנית. מבחן מיון מתוקשב. התלמידים יעברו בתעודת כיתה ט' באגלית 80

ויקדם את יכולות ביטוי התלמידים בכתב ובעל באנגלית   הקורס יתקיים בסביבת למידה מתוקשבת בהתאם לתוכנית הלימודים

 . יםפה תוך שימוש באמצעים ותוכן דיגיטלי

 

החיוניות לעולם העבודה ופותחת בפניהם שער להשכלה הגבוהה. למידה אונליין מאפשרת לתלמידים לרכוש מיומנויות קריירה 

 נשמח להוביל ביחד אתכם את האתגר החינוכי הניצב לפנינו.

 במסמך זה מפורטות הדרישות ולוח הזמנים לבית ספר שמעוניין להשתתף בתכנית.

 בברכה,

   ד"ר דפנה רביב              לוי ציונהד"ר     דסי בארי

 מנהלת התיכון הווירטואלי                  מפמ"ר אנגלית                חינוך על יסודיא'  מנהלת אגף               
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 תנאי הצטרפות לתוכנית

 .מעורבות, מחויבות ואמון מנהל בית הספר בתוכנית .1

 :בתוכניתכתנאי להשתתפות  התאמת בית הספר לקריטריונים שהוגדרו .2

  בתי ספר שמעוניינים לאפשר לתלמידים לבחור בקורס בלמידה אונליין ללימוד אנגלית 

  יח' לימוד 5אנגלית ברמה של בתי ספר שחסרים בהם מורים המלמדים  

 בתי ספר שמספר התלמידים בהם קטן ואינו מאפשר פתיחת מגמה 

 תמוז(.-יולי )סיון-החודשים יוניהתלמידים במבחן מיון במהלך חובה של השתתפות  .3

 .להובלת התוכנית בבית הספר מינוי רכז תוכנית בהיקף של שעה שבועית .4

 :תנאי הכרחי – ובבית בבית הספרמותאמות תשתיות טכנולוגיות  .5

 עי לתמיכה טכנית שוטפת בבית הספראיש מקצו 

 סורק נגיש לתלמידים בבית הספר 

 הלכל תלמיד/: 

 קיןאינטרנט תלקו  מחשב מחובר 

  בבית ובבית הספר מיקרופון ואוזניותציוד נלווה הכולל 

)מידע נוסף ישלח  הכיתה הווירטואלית במקצוע הנלמד תיאום מערכת השעות הבית ספרית בהתאם לשעות הלימוד של .6

 .בהמשך(

 .(ימי למידה פנים אל פניםו שלח )מבחניםיז ש"תאום מערך ההיבחנות בהתאם ללו .7

  .י"ב -השתתפות מלאה של התלמידים לאורך שנות הלימוד י' .8

 "ס.בביה האנגלית בכיתת במקום הוורטואלילאפשר לתלמידים ללמוד בכיתת האנגלית של התיכון  נכונות .9

 , אשר יעבירם לרכז התכנית בבית הספר.על ידי צוות ההוראה בתיכון הווירטואלי ויקבע –ההישגים הלימודיים והציון  .10
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 :חדשיםתלמידים תנאי קבלה של 

 אנגלית 

 ומעלה בתעודת סוף שנה. 80וציון  במהלך כיתה ט' Aלימודים בהקבצה  .1 י'

 .של התיכון הוורטואלי המיון במבחן"עובר" ציון  .2
 .שליטה טובה מאוד במיומנויות הבסיס של הכתיבה: דקדוק, בניית משפט, כתיבת פסקה וחיבור .3

 '.בכיתה יל יח" 4/5לימודים בקבוצת  .1 י"א
 .של התיכון הוורטואלי במבחן המיון"עובר" ציון  .2
 .בספרות כולל תלקיטים ,הלימודי של כיתה י' השלמת החומר .3

 

 

 

 למידע נוסף:

   אתר התיכון הווירטואליhttp://www.vschool.cet.ac.il/ 

 058-6276296ראש צוות למידה אונליין בתיכון הווירטואלי,  -גלי ברטל galib@cet.ac.il 

  '054-6646197ד"ר דפנה רביב, מנהלת התיכון הווירטואלי, טל ,dafnar@cet.ac.il 
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 חלשנה"ל תשע"הערכות  -לוח זמנים 

 

 פעולות נדרשות תאריך המשימה

 הגשת מועמדות בית הספר

 לתוכנית

-)י"ז אדר 11.5 - 15.3

 ט"ז אייר(

 הגשת מועמדות בית הספר באמצעות 

 שאלונים מקוונים:

  ספר חדשיםלבתי  – א1שאלון 

  לבתי ספר ממשיכים – ב1שאלון 

 להלן קישור לאתר הרישום 

 איתור תלמידים פוטנציאלים

 ע"י בית הספר

-במהלך חודשים מרץ

 אייר(-מאי )אדר

במצגת להצגת התיכון הצגת התוכנית בערב מגמות )ניתן להיעזר 

 (הווירטואלי

המועמדים רישום התלמידים 

 /תובחירת רכזלתיכון 

 תוכניתל

-)י"ז אדר 30.5 – 15.3

 ה' סיוון(

להלן . 2מקוון מס'  באמצעות שאלון בלבדרישום תלמידים חדשים 

 קישור לטופס זה

יש להיערך מראש עם כל הפרטים האישיים של התלמידים )ת.ז.,  **

 מספרי טלפון, דוא"ל, פרטי הורים וכד'...(

 ** אין צורך לבצע רישום לתלמידים ממשיכים

הצגת התוכנית למנהלים 

 -ורכזי תוכנית חדשים 

 מפגשים סינכורניים ברשת

יוני -במהלך חודשים מאי

 ו' תמוז(-)ה' אייר
 למנהלים חדשים. מועדי המפגשים ייפורסמו בהמשך. חובהמפגש 

מפגשים סינכרוניים ברשת 

להצגת התוכנית והדרישות 

 םהוהוריחדשים לתלמידים 

-סיון)ז' י ליו–יוניבמהלך 

 ח' אב(

 

תלמידים חדשים חייבים להשתתף באחד מהמפגשים. מועדי 

 המפגשים ייפורסמו בהמשך.

 מבחן מיון מתוקשב

 חדשיםלתלמידים 

 מועדי המבחנים:

11.06 ,12.06 ,15.06 ,

18.06 ,02.07 ,03.07 ,

06.07 

להלן דק'.  95מבחן מתוקשב בבתי הספר אל מול מחשב. משך המבחן 

 קישור לפירוט נושאי הבחינה ושאלות לדוגמא.

שליחת מערכת השעות של 

לבתי הווירטואלי התיכון 

  הספר

השבוע הראשון של יולי 

 )עד י"ג תמוז(.
 

בחירה ושיבוץ לכיתות 

מתאימות בהתאם למערכת 

 השעות הבית ספרית

במהלך חודש יולי, עד 

 )ח' אב(. 31.7-ה

יבוצע על ידי רכז/ת התוכנית. תלמידים ממשיכים יירשמו אוטומטית 

 בשנה"ל תשע"ז.לכיתה בה למדו 

ואישור תשתית בדיקה 

 טכנולוגית נדרשת בביה"ס

, עד במהלך חודש יולי

 )כ"ב תמוז(. 16.7-ה
 יבוצע על ידי טכנאי בית הספר או רכז התוכנית.

 מכינות להשלמת פערי ידע

לתלמידים בשכבת י' 

 ותלמידים חדשים בי"א

אוגוסט -במהלך יולי

אלול( למשך -)תמוז

 שבוע.

 י"א.-במתמטיקה לתלמידי י'מכינה 

 מכינה בפיזיקה לתלמידי י"א חדשים.

 מפגשי פתיחת 

 שנת הלימודים לתלמידים

 באוגוסט 21-29-בין ה

 ז' אלול(.-)כ"ט אב
 יתקיימו בתל אביב.

http://www.vschool.cet.ac.il/1-%D7%90-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9B/
http://www.vschool.cet.ac.il/1-%D7%91-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%AA/
http://www.vschool.cet.ac.il/registration/
http://www.vschool.cet.ac.il/registration/
http://www.vschool.cet.ac.il/wp-content/uploads/2015/12/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97.pdf
http://www.vschool.cet.ac.il/wp-content/uploads/2015/12/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97.pdf
http://www.vschool.cet.ac.il/wp-content/uploads/2015/12/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97.pdf
http://www.vschool.cet.ac.il/2-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/
http://www.vschool.cet.ac.il/2-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/
http://www.vschool.cet.ac.il/2-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/
http://www.vschool.cet.ac.il/wp-content/uploads/2015/12/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%AA-%D7%99-%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%AA....pdf
http://www.vschool.cet.ac.il/wp-content/uploads/2015/12/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%AA-%D7%99-%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%AA....pdf
http://www.vschool.cet.ac.il/wp-content/uploads/2015/12/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%AA-%D7%99-%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%AA....pdf

